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نگاه

هجمه علیه یک همکاری!

حقیقــت این اســت کــه جز با 
بصیرت، نمی توان بر دشمنان غلبه 
کرد. اگر بصیرت و هوشمندی نباشد، ممکن 
است با تصور حق گرایی و دفاع از منافع ملی 
و ارزش هــای انقالبــی، تکمیل کننده پازل 
دشمنان در جنگ روانی باشیم. ملت ایران، 
به ویژه نیروهای دلســوز انقالبــی، باید به 
پیچیدگی های عملیات روانی توجه ویژه ای 
داشته باشند. اکنون دشمنان شکست خورده 
از جمهوری اسالمی در میدان های واقعی، با 
سوءاســتفاده از ابزار رســانه  و تاکتیک ها و 
تکنیک های نوین عملیات روانی، میدان نبرد 
را بــه میدان ذهنی و روانــی برده اند؛ علت 
عزیمت دشمن را، حکیم انقالب  چنین بیان 
می دارند: »دشمن آن وقتی که در میدان، در 
صحنه عمل نتواند کاری از پیش ببرد، دست 
به جنگ روانی می زند؛ برای مأیوس کردن، 
بــرای ناامید کردن، بــرای خالی کردن دل 
 به صورت پرحجم 

ً
ملت ها.« آنچه اخیــرا

علیه برنامه همکاری های راهبردی ۲۵ ساله 
ایران و چین شــکل گرفت، بدون تردید از 
مصادیق جنگ روانی دشمنان است. هرچند 
ممکن است در فضای ســنگین رسانه ای، 
افرادی از ســر دلسوزی خواهان شفافیت و 
اطالع رسانی باشند، لکن اصل این تهاجم و 
تخریــب، در اتاق هــای جنــگ روانــی 
آمریکایی ها، صهیونیست ها، سعودی ها و... 
طرح ریزی شــده اســت؛ در واقع، پشــت 
صحنه این تهاجم همان جبهه ای قرار داد که 
بیش از ۴۰ سال است با ملت ایران مقابله و 
برای به تسلیم کشــاندنش از هیچ توطئه و 
اقدامی دریغ نکرده اســت؛ دشمنانی که از 
ایجاد هیچ مانعی بر ســر راه پیشرفت ملت 
ایران دریــغ نمی کنند و به دنبــال تجزیه و 
انزوای کشورمان هســتند؛ دشمنانی که با 
تحت فشــار قرار دادن معیشــت و زندگی 
ایرانیان، در پی ســلطه بر ما هستند، اکنون 
نگــران منافــع ملــی، اســتقالل، عزت و 
سرنوشت ملت ایران شده اند! حال پرسش 
اصلی این اســت که دلیل ایــن همه جار و 
جنجال علیه توســعه روابط ایــران و چین 
چیســت؟ پاســخ این جمله کوتاه است: 
شکست کامل راهبرد فشار حداکثری علیه 
ملــت ایــران. از دغدغه هــای اصلی این 
و  حامیــان  و  ســفید  کاخ  روزهــای 
دست نشــانده های کوچک و بزرگ آمریکا 
ایــن اســت کــه ایــران در حال عبــور از 
تحریم هاست و در یک قدمی ظفر در جنگ 
اقتصادی قــرار دارد. آری، این یک واقعیت 
اســت؛ جمهوری اســالمی بــا مقاومت 
حداکثــری ملــت ایــران در برابر فشــار 
حداکثری آمریکایی ها، پیروز قطعی جنگ 
اقتصادی خواهد بود. بی تردید این پیروزی 
بدون روابط راهبردی با چین هم رقم خواهد 
خورد؛ اما نکته مهم آن اســت که توســعه 
روابط تهــران و پکن زمان رســیدن به این 
پیروزی را کوتاه تــر می کند؛ آمریکایی ها با 
علم بر این مســئله، با این جنجال ها تالش 
می کنند شکست خود را به تأخیر اندازند؛ 
البته تالشــی کاریکاتورگونه و مضحک، تا 
آنجــا که فردی مثل »پمپئو« که شــرط لغو 
تحریم ها را پذیرش ۱۲ خواســته واشنگتن 
اعالم کرده بود، توئیت می زند: »توافق اخیر 
چین و ایران شبیه قرارداد ترکمنچای است!« 
اما آن حکیمی که بیش از ۳۰ سال از منافع و 
حقوق ملت ایران دفاع کرده، در سال ۱۳۹۴ 
در دیدار بــا رئیس جمهور چین می فرماید: 
»دولــت و ملت ایــران همواره بــه دنبال 
گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل 
اطمینان، همچون چین بوده و هســتند و بر 
همین اساس، توافق رؤسای جمهور اسالمی 
ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ 

 درست و حکمت آمیز است.«
ً
ساله کامال
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کجاست! بحران  لنگرگاه 

در روز ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۸، دولت آمریکا با تصمیم 
»جیمی کارتــر« مبنی بر عدم خرید نفت از ایران 
و مســدود کــردن دارایی های کشــورمان، اولین 
رفتارهای مالی ضدایرانی را کلیــد زد. کار تر در 
بیانیه فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ نوشت: »من، جیمی 
کار تر، رئیس جمهور ایاالت  متحده، به این نتیجه 
رســیده ام که اوضاع ایران تهدیدی خارق العاده و 
غیر عادی علیه امنیت ملی، سیاســت خارجی و 
اقتصاد ایاالت  متحده شکل داده است و در نتیجه 
برای رویارویی با این تهدید، وضعیت اضطراری 
ملی اعالم می کنم.« در ایــن فرمان آمده بود: »به 
این وسیله، دستور می دهم تمام دارایی ها و منافع 
تحت مالکیت دولت ایران، تشــکیالت وابسته و 
مجموعه های تحــت کنترل آن و همین طور بانک 

مرکزی ایران که در قلمروی قضائی ایاالت  متحده 
قــرار دارد یا در اختیار افــراد تحت حوزه قضائی 
ایاالت  متحده هســتند یا قرار می گیرند، مسدود 
شــود.« بر اســاس این فرمان، ۱۲ میلیارد دالر از 
دارایی هــا و اوراق بهادار ایران در آمریکا مصادره 
شــد. آمریکا با این فرمان انتظار داشت مردم علیه 
نظام اســالمی قیام کنند؛ اما ایــن موضوع باعث 
خشــم مردم و آتش زدن پرچم آمریکا شد. اکنون 
و در سال ۱۳۹۹، هر روز آمریکا فهرست تحریمی 
جدیدی را امضا می کند و هنوز هم امیدوار است 
یک جنبش مردمی راه بیفتد و انقالب را در سینی 
نقره ای به آمریکا تحویل دهد؛ اما انقالب اسالمی 
به ســطحی از موفقیت و پیروزی رسیده است که 
ماهواره نظامی به فضا می فرســتد و کشــتی های 
تجاری خود را با وجود تهدیدات نظامی آمریکا به 

حیاط خلوت کاخ سفید گسیل می کند.
بر این اســاس، آمریکا و اذنــاب آن در جنگ 
هوشمند همه مشــکالتی را که از ابتدای انقالب 
حتــی پیش از ۲۲ آبان ۱۳۵۸ ایجــاد کرده اند، به 

انقالب اسالمی نسبت می دهند تا ماهی خود را از 
اقیانوس گل آلود جنگ رسانه ای صید کنند.

آمریکا در این راســتا از یــک تاکتیک خطای 
شــناختی به نــام »اثر لنگر انداختــن« یا خطای 
»تکیه گاه ذهنی« بهره می گیرد؛ تاکتیک لنگر یکی 
از خطاهای شــناختی اســت که موجب می شود 
ما در برآورد و تخمین اشــتباه کنیم. بر مبنای این 
خطا، دشــمن همواره روی موضــوع ناکارآمدی 
نظام تمرکز می کند؛ این در حالی است که کشور 
با وجود خباثت های آمریکا پیروزی های مهمی در 
عرصه های علم و فناوری، بهداشــت و سالمت، 
تأمین اجتماعی و دفاعی و نظامی، حتی منطقه ای 

داشته است.
در ایــن تاکتیک، مجموعــه ای از جنگ های 
دیپلماتیک، جنگ های ســرد، جنگ گرم، ترور، 
آدم ربایی، سد دسترسی و بی هویت سازی فرهنگی 
و دینی دنبال می شود تا دو اقدام در کشور صورت 
بگیرد؛ اول ناامیدســازی از اوضــاع رو به بهبود 
کشور، و دوم ایجاد حرکت های خشونت آمیز در 

راستای اهداف بزرگ تری، مانند تغییر رفتار و تغییر 
نظام.

در روزهای اخیر، ســه گانه آمریکا، عربستان 
و منافقین با کنار هم گذاشــتن مســائلی، مانند 
گرانی های اخیر، قرارداد ۲۵ ســاله ایران و چین، 
حکم اعدام ســه مجــرم حوادث آبــان ۱۳۹۸ و 
چندین مسئله دیگر، فراخوان های متعددی برای 
برگزاری تجمعات در کشور با مکان های مشخص 
و زمــان معین دادند؛ البتــه از روزهای قبل از آن، 
هشتگ های متعددی با ربات ها ساخته شده بودند 
تا فضایی خشونت آمیز و مسلحانه را ایجاد کنند؛ 
اما مردم با شــناخت توطئه های دشمن، بار دیگر 
نقشــه  خباثت آمیز او را ناکام گذاشــتند. زندگی 
آرام، البتــه با حفظ نقدهایی که به سیاســت های 
دولت وجود دارد، نشــان از این دارد که در ایران 
بحران های حکمرانی و اعتماد وجود ندارد؛ اما در 
این میان هرچه شرایط اقتصادی به سبب فشارها 
و برخی بی تدبیری ها بیشتر می شود، مسئوالن باید 

بیشتر در پی حل مشکالت مردم برآیند.

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

علی اصغر رحمان نژاد
خبرنگار

حــدود ۵۰ روز از آغــاز یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی می گذرد؛ مجلسی که بیش از هر 
چیز، با تکیه بر شعارهای اقتصادی و وعده تالش 
برای بهبود وضع معیشت مردم، تشکیل شده و کار 
خود را آغاز کرده است. عملکرد ضعیف برخی 
مدیران و مســئوالن و تحریم های ظالمانه غرب 
علیه مردم ایران موجب شــکل گیری این مطالبه 
جدی از نمایندگان  مجلس جدید شــده اســت 
که گامی بلند برای بهبود شرایط بردارند. در این 
شرایط و سالی که به نام »جهش تولید« نام گذاری 
شده است، اخیرا شاهد ارائه یک بسته پیشنهادی 
از ســوی ریاســت قوه مقننه در دیدار نمایندگان 
مجلــس یازدهم با رهبر معظــم انقالب بودیم. 
بسته ای که تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به 
آن بسیار خوش بین بوده اند و به نام »بسته اقتصاد 
مردمی« معرفی شده است. از این رو بر آن شدیم 
تا برای روشن شدن هر چه بیشتر ماهّیت این بسته 
پیشــنهادی و ابعاد آن، با یکی از نمایندگان مردم 
گفت وگو کنیم؛ دکتــر »مهدی طغیانی« نماینده 

اصفهان و ورزنه و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 
در ابتدا با اشــاره به زحمات چندماهه برای تهیه 
این بسته پیشــنهادی بیان داشت: »آقای قالیباف 
ت ها 

ّ
و تعدادی از نماینــدگان در مجلس، از مد

پیــش از انتخابــات و راهیابی شــان به مجلس، 
برای تهّیه بســته اقتصاد مردمی با مجموعه ها و 
افراد صاحب نظر همکاری داشــته اند. این بسته 
پیشنهادی حاصل هم فکری و همکاری مشترک 
این نمایندگان و چندین اندیشــکده و مجموعه 
پژوهشــی بــوده و بــرای تهّیه آن، مشــکالت، 
فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد کشــور به خوبی 

رصد و شناسایی شده اند.«
این نماینده مجلس در ادامه ســخنان خود با 
اشــاره به محورهای اصلی این بسته پیشنهادی 
اظهار داشت: »بســته اقتصاد مردمی پنج محور 
اصلی دارد که شامل اصالح ساختار بودجه کل 
کشور، اصالح نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت 
مردم، اجرای سیاست های حمایتی فراگیر برای 
بهبود وضع معیشتی قشر مستضعف جامعه، رفع 
موانع تولید و تغییر سیاست های راهبردی در زمینه 
صادرات غیر نفتی کشور است؛ البته هریک از این 
محورهای مهم، بارها در سخنرانی های گوناگون 
آقای قالیباف و ســایر نمایندگان تهیه کننده طرح 

مذکور به اشکال مختلف مشهود بوده است.«

این کارشــناس اقتصاد در ادامه با اشــاره به 
لــزوم ارائه این محورها در قالب طرح ها و لوایح 
الزم بــرای بحث و بررســی به مجلــس افزود: 
»البته توّجه داشــته باشید که همه این موارد باید 
در تعامل با دولت محترم به شکل قانونی و طبق 
روال معمول در قالب طرح ها و لوایح در مجلس 
بررسی کارشناســی شوند. گفتنی است ساختار 
مجلس در قانون کشــور ما به این صورت نیست 
که چنین موضوعات مهمی در قالب یک بســته 
به مجلس وارد شده و بالفاصله تصویب شوند؛ 
چرا کــه جایگاه قانونی مجلــس همانند دولت 
نیست و نمی تواند بدون هماهنگی و بی واسطه به 
کارهای اجرایی ورود کند؛ بنابراین همانند طرح 
اخیر مالیات بر مســکن های خالی که کلیات آن 
در مجلس شــورای اسالمی به تصویب رسیده؛ 
باید طرح ها و لوایح الزم برای اجرایی شدن این 
بسته پیشنهادی و دستیابی به اهداف آن در جهت 

مردمی ســازی اقتصاد نیز تهیه و مورد بحث و 
رأی گیری قرار گیرند.«

وی در پایان گفت وگو با اشــاره 
به لزوم مردمی سازی اقتصاد بیان 
داشت: »بخش مهمی از مردمی 
کردن اقتصاد ایران همین تسهیل 
اخــذ مجوزها و بهبــود فضای 

کسب وکار است که به خوبی در بسته پیشنهادی 
دیده شده اند. باید به سمت اجرای صحیح اصل 
۴۴ قانون اساســی و مردمی سازی اقتصاد پیش 
 به حوزه های جدید 

ً
برویم و دولت ها نباید مطلقا

اقتصادی ورود کنند؛ زیرا در صورت ورودشــان 
همچون گذشــته، مشــکالت فراوانی به هنگام 
اعمال سیاست واگذاری کسب وکارها به مردم و 
خصوصی سازی، در آینده نزدیک دامن گیر دولت 

خواهد شد.« 

 بررسی بسته پیشنهادی مجلس در گفت وگو با عضو کمیسیون اقتصادی

ضرورت مردمی سازی اقتصاد کشور

 ماجرای هشتگ ســازی برای اعدام ســه جوان 
که در موضوع اغتشــاش های آبان ۱۳۹۸ مجرم 
شناخته شــدند، باز هم تمرکز رسانه ای دشمنان 
و پروپاگاندای غربی برای مقابله با ســاختارهای 
قانونی حقوقی و قضائی جمهوری اســالمی را 
به رخ ما کشــید. دیرزمانی اســت که رسانه راه 
درست و غلط را تعیین می کند و کسانی که فکر 
می کنند بــدون اقناع افکار عمومــی و باال بردن 
قدرت رســانه ای می توان اداره امور را در دست 
داشت، بزرگ ترین خطای راهبردی عصر حاضر 
را مرتکب می شوند. اینکه سخنگوی قوه قضائیه 
فقط خبر نهایی محاکم قضائی را اعالم کند، مانند 
این اســت که دو تیم در زمیــن فوتبال بازی کنند 
و مجری نتیجه را اعالم کند، بدون آنکه کســی 
بازی را دیده باشد. این روش در غرب و در عصر 
حاکمیت کلیسا و سنت تفتیش عقاید جوابگو بود، 
اما سال هاست که این سنت غلط در همان غرب 
هم منســوخ شده است.   در موضوع هشتگی که 
در چند ساعت ناگهان به ترند اول جهانی تبدیل 
شد، می توان بررسی هایی به عمل آورد که راهبرد 
ما در آینده باشد؛ پس الزم است جامعه نخبگانی 
از این موضوع نگذرد و در محافل علمی خود آن 

را دقیق بررسی کند. این ترند سازی نشان داد ما در 
جنگ رسانه ای کارهای زیادی داریم که باید انجام 
دهیم؛ باید اول زیرساخت های سخت افزاری را 
تقویت و دوم زیرساخت های نرم افزاری را قوت 

بخشیم. 
برای اولی باید اعتمادها را بیش از پیش جلب 
کنیــم، آن هم با اصالح امور، بــه افکار عمومی 
احترام بگذاریم و مدبرانه و دغدغه مندانه آنها را در 

جریان امور قرار دهیم.
برای دومــی باید دانش خــود را باال ببریم و 
در نگاه مــان عقل و تدبیــر را بیش از پیش همراه 
کنیم. جامعه نخبگانی ما بایــد ارتباط خود را با 
بطن جامعه بیشــتر کند و با آگاهی بخشی، مردم 
را از جریان های شبه نخبگانی که غیر منصفانه و 
غیر عالمانه نظر می دهند، دور کنیم. اتفاقا همین 
ماجرای هشتگ سازی فرصتی بود برای شناخت 
نخبگان حقیقی جامعه؛ آنان که غیرعالمانه کاری 
را تأیید یا رد می کنند، باید شــناخته شوند. مردم 
باید از این فرصت ها استفاده کنند و کسانی را که 

مغرضانه و جاهالنه نظر می دهند، بشناسند.
از دیگــر لــوازم نرم افزاری، اصــالح فوری 
مشکالت دستگاه قضاست؛ دستگاه قضا باید در 

اتاق شیشه ای کار دادرسی را انجام دهد. 
فراتر از این مسائل اگر بخواهیم درباره همین 
ترند#اعدام ـ نکنید بحث کنیم، این سؤال ایجاد 
می شود که طراحی و موج سازی این اقدام از کجا 

شــروع شد و چه کســانی با چه قدرتی پشت آن 
بودند؟ در اینکه دشمنان ملت ما در حوزه رسانه، 
جوســازی و دروغ پردازی تبحــر دارند و قدرت 
رسانه ها در دســت آنان اســت، شکی نیست؛ 
عالوه بر ایــن، رفتار عناصر غیرمتعادل در داخل 
هم قصه ای تکراری و حمایت شــان از محاربان 
مسبوق به سابقه است؛ اما اینکه بخشی از مردم 
دچار تردید شوند و ندانند حق و ناحق کجاست، 
هم تأسف بار است و هم خطرناک. گم شدن حق 
در میان نظرات ناحق مسئله ای است که دلسوزان 
نظام باید فکری به حال آن کنند؛ مسئله ای که در 
سایه آن شاهد شکل گیری برخی شبهات در جامعه 
هســتیم. برخی می گویند: جمهوری اســالمی 
الگویش حکومت عدل علوی اســت، پس باید 
با رأفت اسالمی محاربان را ببخشد؛ سخنی که 
نشان می دهد این افراد هیچ شناختی از حکومت 
و عدل حضرت علی)ع( ندارند؛ چه آنکه اسالم 
محدوده برخورد با محاربان را مشــخص کرده 
است. برخی دیگر گفتند: مردم درخواست توقف 
دارند. آیا واقعا مردم این موضوع را درخواســت 
کردند و نقشی در این هشتگ داشتند؟ با نگاهی 
تخصصی می توانیم سررشته  اصلی این هشتگ را 
پیدا کنیم. حجم قابل توجه و البته موج شروع کننده 
توئیت های حاوی این هشتگ، برخی کشورهای 
اروپایی، مرکز سایبری منافقین در آلبانی، ایاالت 
متحده و تعدادی از کشــورهای عربی هستند که 

نمی تــوان آنها را مردم نامید و هرکســی در حال 
القای مردمی بودن هشــتگ باشــد، گرای غلط 
می دهــد. عده ای دیگــر گفتند: این ســه جوان 
محصول سیســتم آموزشــی جمهوری اسالمی 
هســتند. آیا شــهدای مدافع حرم در این سیستم 
آموزشــی نبودند؟ آیا برخی رســانه ها و اظهار 
نظرهای سیاســیون در انحراف این سه تأثیرگذار 
نقش نبودند؟ ضمن آنکه با بررسی رفتار سال های 
گذشته این فعاالن سیاسی و نقش مؤثر آنان در هر 
فتنه و آشوبی، به راحتی می توان فهمید مجرمان، 
فراریان و محاربان تحت تأثیر افکار چه کســانی 
هستند و معلمان شان چه کسانی بوده اند و امثال 
شهید حججی تحت تأثیر افکار چه کسی. کافی 
است به اظهارات اخیر روح الله زم توجه کنیم. زم 
اول متعلق به کدام جریان بود که در نهایت سر از 

سرویس های جاسوسی دشمن درآورد؟ 
تکرار و یادآوری این نکته مهم اســت که قوه 
قضائیه که به ویژه در دوره جدید،  جدا از فشارها 
و هجمه ها، بنــای خود را بر اجــرای عدالت و 
مقابله با مفسدان قرار داده است و در این مسیر با 
کسانی که امنیت و آرامش اجتماعی حتی روحی 
و روانی مردم را مخدوش کنند،  برخورد می کند، 
باید برای جلوگیری از این هجمه های رســانه ای 
معاندان؛ اطالع رسانی و تبیین دقیق آنچه در این 
پرونده ها رخ داده است، با نظر کارشناسان رسانه 

و متخصصان این حوزه اقدام کند. 

   نیم نگاه    

 نگاهی به تکاپوی رسانه ای ضد انقالب برای حمله به ساختارهای قانونی کشور

عدالت و انصاف را #اعدام-نکنید!
سیدحسین خاتمی

کارشناس سیاسی
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روزنه

ما و نقطه ایده آل

 عمر تقابل جبهه حــق و باطل به درازای 
عمر بشــریت بوده اســت و این تزاحم و 
رویارویــی،  مدام در جریــان خواهد بود 
مگر اینکه یکی از طرفین نزاع، از مواضع 
خود عدول کند؛ البته آیات و روایات پیروز 
نهایی ایــن میدان را جبهه مؤمنان معرفی 
 

َ
کــرده و بر آن صحه گذاشــته اند که  »َوال
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ُ
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ُمْؤِمِنیَن«. )آل عمران/ ۱۳۹(
انقالب اســالمی به رهبری حضرت 
امــام راحــل)ره( اوج ایــن تحــدی و 
مبارزه طلبی بود؛ چرا که به طور جدی و 
مبنایی،  منافع جریان باطل و جبهه استکبار 
را به مخاطره انداخته است؛ از این رو به ای 
نحو کان،  به رویارویی با این شــجره طیبه 
مشغول شده و تمام توان خود را به آوردگاه، 
آورده و تمام قد به تخاصم و دشمنی دست 
زده اند که جنگ های سخت، نیمه سخت، 
نرم و در شرایط فعلی جنگ های ترکیبی 
و هوشمند با انقالب، شاهدانی صادق بر 

این مدعا هستند.
بی شک یکی از مهم ترین ابزار دشمن 
در تخاصم و رویارویی،  پروژه جداسازی و 
فاصله گذاری بین دو رکن اصلی انقالب، 
یعنی حاکمیت و مردم بوده و خواهد بود. 
برای نیل به این هدف، ایجاد یأس و القای 
ناکارآمدی سیستم، در دستور کار دشمن 
بوده تا با ذره بین، کاستی ها و پلشتی های 
برخی کارگزاران را برجسته کند و آن را در 
سبد ناکامی های انقالب قرار دهد و از این 
رهگذر، بین انقــالب، و مردم و جوانان، 
به عنوان مهم ترین سرمایه های اجتماعی 

انقالب، فاصله ایجاد کند. 
در این مقطع حساس و پیچ تاریخی، 
عمده تمرکز دشمن در به کارگیری تاکتیک 
نخ نماشده »انگشت گذاشتن روی نقطه 
ایده آل« اســت که مهم ترین کارکرد این 
تاکتیک،  ایجاد ناامیدی در جامعه است. 
توضیح آنکه آنها مــدام روی نقطه ایده آل 
انگشت می گذارند تا ملت ندانند در چه 
نقطه بلندی ایســتاده اند. در این شگرد، 
امپراتوری رســانه ای جریان اســتکبار با 
هم دستی خناسان داخلی،  مدام به اهداف 
بلند انقــالب )نقطه های ایده آل( اشــاره 
می کنند که بنا بود بــا انقالب به آن قله ها 
برسید و اکنون تا رســیدن به قله،  فاصله 
دارید؛ لذا انقــالب و حاکمیت ناکارآمد 
بوده کــه خروجی این عملیــات،  ایجاد 

سرخوردگی خواهد بود. 
راه مقابلــه با این تاکتیک و شــگرد، 
مقایسه وضع موجود با نقطه آغاز انقالب 
اســت؛ به عبارت دیگر باید به مخاطب 
و جامعه هدف این موضوع تفهیم شــود 
که پرواضح اســت انقالب، تا رسیدن به 
نقطه ایده آل با نمــره ۱۰۰، فاصله دارد؛ 
ولی امروز در بسیاری از عرصه ها کارنامه 
انقالب، کارنامــه ای با نمراتی قابل قبول 

است و معدل باالیی کسب شده است. 
عبور از سرعت گیر ها و گردنه ها نه تنها 
امری ناممکن نیست، بلکه برای انقالب 
با ایــن همه ظرفیت،  به فضل خدا، امری 
ســهل الوصول خواهد بود؛ در تأیید این 
مدعا، می توان به فرمایش های رهبر معظم 
انقالب در روشنی آینده کشور اشاره کرد 
که عالمانــه و از روی حکمت، آن را بیان 

فرموده اند.
ظرفیت های عظیم خدادادی جمعیت 
جوان، جغرافیای سیاسی منحصر به فرد، 
اقلیم متنوع، منابع سرشار و... فقط  بخشی 
از توان بالقوه ایران اسالمی برای عبور از 
مسائل و مشکالتی است که وجود دارد. و 

الیس الصبح بقریب.

   عکس و مکث   

۱/۵ میلیارد دالر روی آب ســوخت/ این ناو آمریکایی چندین روز، غرق در آتش  بود، در حالی که رســانه ها خبری 
از آن مخابره نکردند؛ رســانه هایی که کوچک ترین آتش ســوزی در ایران را تیتر یک خود می کنند. چند روز بعد 
بزرگ تریــن کارخانه فوالد جهان در ایندیانای آمریکا و نیروگاه برق شــهر ویتفیلد هم در آتش ســوخت، اما خب 

چهار تا مخزن گاز در پارچین، اهمیت بیشتری دارد گویا! 

توســل بیماران مبتال به کرونا به حضرت زینب)س(/ با اوج گیری کرونا در کشــور، گروه های جهادی با حضور در 
بیمارســتان های شــهر اهواز، پرچم مقدس حرم حضرت زینب)س( را میان بیماران و مدافعان ســالمت بردند تا 
با توســل به اســوه صبر و شکیبایی، برای بهتر شدن حال بیماران کرونایی و قوت قلب پرستاران و پزشکان دعا 

کنند. با رعایت نکات بهداشتی، حامی جامعه پزشکی باشیم.

ماســک بزنیــد، در غیر این صــورت به زندان خواهید رفت/ کرونا اولین همه گیری در جهان نیســت. ۱۰۰ ســال 
پیش، آنفوالنزای اســپانیایی نزدیک به یک ســوم جمعیت جهان را مبتال کرد و حدود ۱۰۰ میلیون کشــته برجای 
گذاشــت. با وجود پیشــرفت های بســیار، هنوز بعد از ۱۰۰ ســال، تنها ســالح ما در مقابله با بیماری ها، ماسک 

زدن است!

نخست وزیرجنایت/ شعاری که شهرک نشینان صهیونیست در اعتراض به سیاست ها و فساد مالی نتانیاهو سر 
دادند. راهپیمایی این افراد با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. معترضان همچنین از عملکرد دولت 
برای رویارویی با بحران کرونا ناراضی هســتند. نخســت وزیر اســرائیل به فساد، رشــوه خواری و سوءاستفاده از 

اعتماد عمومی متهم شده است.

مهدی خورشیدی
مسئول سیاسی 

منطقه چهارم دریایی سپاه

در سال پایانی عمر دولت دوازدهم، همه 
فعالیت های سیاســی احــزاب و فعاالن 
سیاســی را می توان از منظــر انتخابات پیش رو نیز 
بررســی کرد. ویژگی خاص انتخابات ۱۴۰۰ این 
است که فرصت هشت ساله ریاست جمهوری آقای 
روحانــی به پایان می رســد و وی دیگــر در میدان 
رقابت های انتخاباتی نمی تواند حاضر باشــد. این 
وضعیت نوعی تعــادل و برابری را در رقابت ایجاد 
می کند؛ از این رو مشتاقان زیادی خود را برای ورود 

به این رقابت سیاسی مهم آماده می کنند.
طبیعی اســت هر یک از این نامزدها با توجه به 
شــناختی که از وضعیت کشور و ذائقه مردم دارند، 
تالش کنند راهبردی انتخاباتی را برای خود طراحی 
کنند و بــرای کســب رأی به میــدان رقابت های 

انتخاباتی وارد شوند.
»محمود احمدی نژاد« رئیس جمهور پیشین نیز 
پس از کنار ماندن از قدرت در ســال ۱۳۹۲، برای 

بازگشت تالش های مستمری داشته است.
 وی در همان ســال ۱۳۹۲ بر آن بود »اسفندیار 

رحیم مشایی« نزدیک ترین فرد تیم همکارانش را به 
رقابت انتخاباتی وارد کند، اما با ناکامی مواجه شد 
و شــورای نگهبان وی را تأیید صالحیت نکرد. این 
ناکامی به نحو دیگری در ســال ۱۳۹6 تکرار شد و 
 این بار نیز ســناریوی حضــور او در انتخابات ابتر

 ماند. 
سال ۱۴۰۰ اما فرصت مناسب دیگری است که 
شرایط را برای او و همراهانش متفاوت کرده است و 
محمود احمدی نژاد امیدوار است حوادث به گونه ای 
رقم بخورد که یکی از خودشان در رأس قدرت قرار 

گیرد.
با ایــن پیش زمینــه، باید مصاحبــه  تصویری 
منتشرشــده از محمود احمدی نژاد و طرح مواضع 
او در حوزه موســیقی را مشــاهده و بررسی کرد؛ 
مصاحبه ای جنجالی که رئیس دولت های نهم و دهم 
در آن بی محابا برخی تابوها را شکسته و از خطوط 
قرمز عبور می کنــد؛ احمدی نژاد از خوانندگان قبل 
انقالب نام می برد و پا را فراتر می گذارد و از برخی 
از آنان تمجید می کند؛ استاندار سال های دور دولت 
ســازندگی در این مصاحبه از محمدرضا شجریان 
نیز یاد می کند، حتی از بازیگری که کشف حجاب 
کرده هم حمایت می کند. مصاحبه ای که اگرچه از 
او دور از انتظار نبود، اما درباره آن باید به چند نکته 

توجه کرد: 

۱- فرهنگ، عرصه راهبردی و حساســی اســت 
که تدبیر در آن از یک  ســو نیازمند شــناخت مبانی 
اســالمی ـ ایرانــی اســت و از دیگر ســو توجه به 
مقتضیات زمانه و تغییرات نسلی جامعه را می طلبد؛ 
بی توجهــی به این دو می توانــد تصویری ناصواب 
از فرهنــگ ارائه دهد که حاصلــی جز به انحراف 
کشــاندن جامعه به همراه نخواهد داشت. مبتذل 
کــردن فرهنگ بــا مثال های کوچه بــازاری و فقط 
با تاریــخ مصرف دم انتخاباتی، جفایی اســت که 
همواره برخی سیاســیون به فرهنگ کرده اند. چنین 
اظهار نظراتی نه تنها خدمتی به فرهنگ نیست، که 

هموارکننده مسیر برای ابتذال است.
۲-گوینده این ســخنان، به خوبی حساسیت های 
بخش هــای مذهبــی جامعه را در حــوزه فرهنگ 
می شناســد. وی می دانــد بخشــی از اظهاراتش 
عواطف این بخش از جامعه را جریحه دار می کند، 
حتی پیش تر بازخورد اظهار نظراتی از این دســت 
را در این بخش از جامعه مشــاهده کرده اســت؛ 
امــا اینکه چرا اصرار به تکــرار این خط و پیش برد 
ساختارشکنی خود در عرصه فرهنگ دارد، سؤالی 
اســت که باید برای پاسخ به آن ابعاد مختلفی را در 

نظر گرفت.
۳-حضور این چنینی در برابر دوربین، بدون شــک 
اقدامی کامال انتخاباتی اســت کــه با هدف جذب 

آرای خاکستری طرح ریزی شده است. وی به خوبی 
می دانــد مخاطبان عام برنامه چــه می خواهند و از 
شــنیدن چه کالمی راضی می شوند و ماهرانه انتظار 
این بخش را برآورده می کند؛ بــه واقع احمدی نژاد 
بیش از آنکه بــه دنبال تبیین دیدگاه در زمینه فرهنگ 
و موسیقی باشد، با پروپاگاندای عوام فریبانه به دنبال 
کاسبی رأی است! باید تذکر داد تبدیل کردن فرهنگ 
به ابزاری بــرای رأی آوری و مناقشــات انتخاباتی، 

معنایی جز خیانت به فرهنگ ندارد!
۴- در بررســی ریشــه های چنین اظهــار نظراتی 
بایــد توجهی هم به اطرافیان و مشــاورانی کرد که 
احمدی نژاد با آنها نشست و برخاست دارد. مشاوران 
و معاشرانی که تأثیر آنها را در بخشی از تصمیمات 
فرهنگی دولت مشاهده کردیم؛ اقداماتی که همان 
زمان نیز جنجالی شد و دستاوردی هم برای دولت 
نداشت! نزدیکانی که حرف نویی در عرصه فرهنگ 
ندارند و توصیه شــان این است که همان رفتارهای 
گذشته در آستانه انتخابات،  تکرار شوند تا شاید این 

تکرارها افاقه کنند و چند رأی به دست آید!
 ۵- ســخن آخر آنکه شناخت مواضع دو دهه اخیر 
احمدی نژاد، حکایــت از آن دارد کــه این جریان 
باوری به رســالت دولت در عرصه فرهنگ ندارد و 
در اعتقاد به رهاسازی فرهنگ، در جبهه مشترکی با 

اصالح طلبان قرار می گیرد.

1400 آهنگ 

جدا از اینکه ویروس کرونا منشــأ انسانی دارد و 
توسط قدرت های جهانی ســاخته شده، یا منشأ 
طبیعی دارد، توجــه به نکاتی در این باره خالی از 
لطف نیست. مجله آمریکایی »آتالنتیک« نوشته 
است: »ویروس کرونا دست آمریکا را رو کرد!« یا 
»ای بی سی نیوز« و »ایپسوس« در یک نظرسنجی 
از مردم آمریکا اعالم کردنــد: »6۷ درصد مردم 
از عملکرد ترامپ در مواجهه بــا کرونا ناراضی 
هستند.« اگر اخبار ســه ماه اخیر آمریکا را دنبال 
کرده باشید، حتما شــنیده اید که ترامپ تا همین 
دیروز اعتقادی به زدن ماســک نداشت، حتی در 
یکی از صحبت هایش مصرف مواد شــوینده را 
تجویز کرد که مورد تمســخر قــرار گرفت. حال 
شما این مســئله را بگذارید  کنار توصیه مؤکد و 

اســتفاده رهبر معظم انقالب از ماســک. ایشان 
حتی در کمال تواضع و فروتنی، نسبت به رعایت 
نکردن برخی افراد، از پرستاران و مدافعان سالمت 
احساس شرمندگی فرمودند. بر این مورد تعطیلی 
نماز جمعه، مســاجد، اماکن متبرکــه و... را که 
با حمایت رهبری انجام شــده اســت، بیفزایید. 
دولت آمریکا شــش هفته پس از انتشار ویروس 
کرونا با تعللی که صورت داد، موجب شد آمریکا 
برای مقابلــه با این ویروس با مشــکالت زیادی 
روبه رو شود، به طوری که بیمارستان های آمریکا 
با مشکل کمبود تجهیزات، حتی ماسک و لباس 
مواجه شدند. آن قدر اوضاع بغرنج بود که پرستاران 
آمریکایی به دلیل نداشــتن ماســک و امکانات 
پزشــکی دســت به اعتراض زدند. جالب است 
بدانید ترامپ در ســال ۲۰۱۸، دستور به لغو تیم 
کنترل بیماری های همه گیر داده بود و همین امر بر 
مشکالت آمریکای کرونازده افزود.  این در حالی 

اســت که در ایران از همان روزهای اول، رهبری 
به شخص رئیس جمهور دستور دادند تا مدیریت 
ستاد کرونا را برعهده بگیرد و مدیریت مجموعه 
درمانی با تصمیمات این ستاد انجام شود. مسئله 
دیگر به ظلم و ستم نظام آمریکا در حق سیاه پوستان 
بر می گردد. هرچند این قشر از مردم آمریکا کمتر 
از سفیدپوستان هستند، اما بیشــترین فوتی ها از 
این قشر بوده اســت. در کنار این ظلم، رسیدگی 
نکــردن به جامعه پیران آمریــکا و فوت جمعیت 
قابل توجه افراد مســن را هم باید اضافه کرد. این 
در حالی است که در ایران، رسیدگی به محرومان 
و افــراد بی بضاعت با عنوان کمــک مؤمنانه، از 
اولین اقدامات و دستورهای رهبری بود. خدمات 
پزشکی در آمریکا عمومی نیست و امروز بیش از 
۲۷ میلیون آمریکایی بیمه ندارند و بیکاری ناشی از 
کرونا بر بیکاران و گرسنگان آمریکا افزوده است.  
»سی ان ان« در گزارشــی از وضعیت زندان های 

آمریکا و تراکم زندانیان در آن، مدعی شد رسیدگی 
نکردن دولــت آمریکا به زندانیان موجب افزایش 
بیماران و فوتی های کرونایی شــده است. این در 
حالی است که قوه قضائیه ایران در اقدامی بی سابقه 
در جهان، بیش از ۱۰۰ هزار زندانی را به مرخصی 

فرستاد و چندین مرتبه نیز آن را تمدید کرد.
 نکته پایانی اینکه این نوشــتار درصدد توجیه 
ضعف و ناکارآمدی برخی مســئوالن نیســت و 
نگارنده با برخی عوامــل افزاینده آمار فوتی های 
کرونا، ماننــد رفت وآمدهای بی علت، ضعف در 
سیستم حمل ونقل عمومی، توجه نداشتن به طرح 
دورکاری، توســعه نیافتگی شــبکه الکترونیک و 
آموزشی کشور و... آشناست، اما مهم ترین اقدامی 
که این روزها می تواند ما را از بیماری کرونا نجات 
دهد، زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی است؛ 
پس برای حفظ جان آنانی که دوست شان داریم، 

توصیه های بهداشتی را رعایت کنیم.

شاید شما هم شنیدید
   دریچه    

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

بازنگاهی به مصاحبه محمود احمدی نژاد در باب موسیقی و هنر

سعید میرزایی 
هادی سیاسی
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انعکاس
مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ4

 سرنوشت قذافی
 در انتظار کیم جونگ اون؟

صحبت از مذاکرات هسته ای کره شمالی 
که می شود، عکس دیدار و دست دادن و 
لبخند زدن های ترامپ و کیم جونگ اون 
مقابل دوربین هــای خبری برای مان زنده 
می شــود. اما واقعیت این مذاکرات چه 
بود؟ در پس پرده این دیدار چه مســائلی 
در جریان بود؟ سؤاالتی که کتاب »جان 
بولتون« به بسیاری از آنها پاسخ می دهد. 
بولتون در فصــل چهارم ایــن کتاب، با 
جزئیات فــراوان و به وضوح از مســائل 
پشــت پرده این مذاکــرات و تالش های 
تیم ســه نفره، پمپئو، پنس و خودش برای 
لغو این مذاکــرات می گوید. جان بولتون 
کــه از همان ابتدای مطرح شــدن بحث 
مذاکره با کره شمالی در دولت کلینتون و 
جورج بوش به شدت مخالف این مسئله 
بود و تنها راه حــل در این زمینه را حمله 
به این کشور می دانست، در ابتدای فصل 
چهارم اشــاره می کند: »حتی در زمانی 
که ما قصــد خروج از توافق تأســف آور 
هسته ای با ایران را داشتیم، تمرکز ترامپ 
دوباره روی برنامه تسلیحات هسته ای کره  
شمالی بود. هرقدر که بیشتر می دانستم، 
بیشتر درباره جلسه مالقات ترامپ ـ کیم 
 درباره 

ً
دل سرد و بدبین می شــدم. عمیقا

تالش ها بــرای مذاکره با کره  شــمالی و 
ترغیب این کشور برای دست کشیدن از 
برنامه هســته ای اش تردید داشتم... ما با 
ترتیب دادن قرار مالقات ترامپ با او، در 
حال مشروعیت دادن به کیم جونگ اون، 
فرمانده اردوگاه زندان کره  شمالی بودیم.«
او در ادامــه اضافه می کنــد: »من که 
هشت سال دوران ریاست جمهوری اوباما 
را با ترس از اینکه بخواهد مانند ایران، به 
کره شــمالی هم امتیازهای زیادی بدهد، 
تحمل کــرده بودم و البتــه اگر نخواهم به 
گفت وگوهای شش جانبه زمان جورج بوش 
دوم و چارچــوب توافق شکســت خورده 
 از صمیم قلب 

ً
کلینتون هم اشاره  کنم، واقعا

از شوق و اشتیاق ترامپ برای دیدار با کیم 
جونگ اون حالم به هم می خورد!« بولتون 
همچنین مذاکره با کره شــمالی را تله ای 
می دانست که کره جنوبی برای رسیدن به 
خواسته های سیاسی خود ایجاد کرده بود 
و ترامپ نیز با شور و اشتیاق فراوان در تله 
گرفتار آمد. بااین حال ژاپن هم مانند بولتون 
مخالف این دیدارها و مذاکرات بوده است 
و با دیده تردید به نتیجه بخش بودن آنها نگاه 
می کرده است: »دیدگاه توکیو درباره دیدار 
مبهم ترامپ ـ کیم ۱۸۰ درجه با کره  جنوبی 
تفاوت داشــت و بسیار شبیه به دیدگاه من 
بود. یاچی بیان کرد که از نظر آنها تمایل و 
قصد شمال برای دستیابی به سالح هسته ای 
 در نزدیکی 

ً
قطعی و ثابت است و ما تقریبا

آخریــن فرصت برای رســیدن به راه حل 
صلح آمیز هســتیم.« نکته جالب دیگر اما 
درباره نقشه راه آمریکا در مذاکرات با کره 
شمالی است که بولتون معتقد به پیاده کردن 
الگوی لیبی در این مذاکرات بوده اســت، 
اما ترامپ با توجه بــه اینکه معمر قذافی 
پس از تســلیم کردن برنامه هسته ای خود 
به غرب، با حمله آمریکا و ناتو، حکومت 
خود را از دســت داده و کشــته شد، بیان 
می کند که بولتون نباید در رســانه ها از این 
الگو حرف بزند؛ چرا که قذافی هفت سال 
پس از نابودی کامل برنامه هسته ای اش به 
قتل رسید و این برای وجهه آمریکا مناسب 
نیست که چهره مذاکرات با کره شمالی را 

با الگوی لیبی پیوند بزند. 

 امام خامنه ای مجلس یازدهم را یکی از قوی ترین و انقالبی ترین مجالس دوران انقالب دانستند

شش فرمان برای خانه ملت
»مجلس امید و انتظار مــردم«؛ این عبارت کوتاه 
را می توان عصاره برداشــت و نگاه کلی جامعه به 
مجلس یازدهم دانست. مجلسی که انتخابات آن 
در شرایطی ویژه برگزار شــد و در شرایطی ویژه تر 
کار خود را آغاز کرد. مجلس شــورای اســالمی 
اگر چه مســئولیت و ابزار اجرایی در دست ندارد، 
اما اختیارات و اهرم هــای آن از منظر کارکردی به 
گونه ای است که حتی می توان گفت تأثیرگذاری و 
نقش آفرینی آن می توانــد از نهادهای دارای قدرت 

اجرایی نیز بیشتر باشد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری 
با نمایندگان مجلس رهنمودهای مهمی را خطاب 
به ســاکنان خانه ملت بیان فرمودند. ایشان ضمن 
تمجید از مجلس یازدهم، نسبت به برخی مسائل 
نیز هشدار دادند و از نمایندگان خواستند از همین 
ابتدای کار مراقب باشــند در دام برخی حواشی و 

انحرافات نیفتند.
در این گزارش، خطوط اصلی حرکت مجلس 
جدیــد را ناظر به رهنمودها و هشــدارهای رهبر 
معظم انقالب بررسی می کنیم؛ مجلسی که ایشان 
آن را از قوی تریــن و انقالبی تریــن مجالس دوران 
انقالب اسالمی خواندند. راز هجمه های سنگین 
علیه این مجلس حتی پیش از شــروع به کار آن نیز 
شــاید در همین نکته مهم نهفته باشد. مجلسی که 
مواضع نمایندگانش برای »بی بی سی« و »صدای 
آمریکا«، »ایران اینترنشنال« و... خوراک تهیه کند 
و نطق هایــش با کف و ســوت ضدانقالب همراه 
باشــد، نه تنها مورد حمله و هجمه قرار نمی گیرد، 
بلکه حمایت هم می شــود و در مقابل، مجلســی 
که از آن بوی مواضع انقالبی به مشام برسد، حتی 
پیش از تشکیل، متهم به ناکارآمدی می شود و باید 

پاسخگوی مشکالت کشور باشد !
گفتنی است، به محورهای شش گانه زیر می توان 
موارد دیگری نیز افزود، اما به نظر می رسد توجه به 
همین موارد موجب خواهد شــد مجلس یک بار 
دیگــر به جایگاه واقعی خود، یعنــی »رأس امور« 

بازگردد.

۱ فرصت چهارساله و لزوم زمان بندی
یکی از مســائل مهمی که نمایندگان مجلس باید 
مد نظر داشته باشــند، فرصت چهارساله ای است 
که مــردم با رأی خود در اختیار آنهــا قرار داده اند. 
چهار ســال از منظری بسیار کوتاه و زودگذر است 
و از منظری دیگری فرصتــی قابل توجه. اگر عمر 
مجلس به روزمرگی بگذرد و برنامه و نقشــه راهی 
وجود نداشــته باشــد، روزها و هفته ها و ماه ها به 
ســرعت می گذرنــد و در چشــم به هم زدنی عمر 
چهارساله مجلس تمام می شــود؛ اما اگر مجلس 
در برنامه ای مدون، کارشناسی شده و دارای جدول 
زمانی مشــخص، عزم خود را برای حل برخی از 

اصلی ترین مشکالت کشور جزم کند، چهار سال به 
هیچ عنوان فرصت کمی نیست. مهم ترین موضوع 
در این زمینه داشــتن برنامه و جدول زمانی است. 
چنین برنامه ای به مجلس ایــن توانایی را می دهد 
 فصلی، شــش ماهه 

ً
ـ  مثال که در بازه های مختلف 

یا ســاالنه ـ عملکرد خــود را به صــورت عینی و 
ملموس ارزیابی کنــد. ارائه گزارش این ارزیابی به 
مردم موجب افزایش امید جامعه می شــود و گامی 
در راستای آرامش بخشی به جامعه است؛ درست 
همان چیزی که دشمن در جهت معکوس آن تالش 

و حرکت می کند.

جوزدگی ممنوع 2
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در مســیر 
حرکت خود باید از اسیر شدن در جو و احساسات 
بپرهیزند. عالم سیاست عالم عقالنیت است؛ هر 
چقدر یک سیاســتمدار و کارگزار حکومتی از این 
شــاخص فاصله بگیرد، ارزش، اعتبار و کارآمدی 

خود را فروکاسته است. 
عوامل متعــددی می توانند عقالنیت یک فرد یا 
نهاد را دچار تزلزل کنند؛ جوسازی ها و جنجال های 
رسانه ای که سرریز آن را در میان جامعه نیز می توان 
مشــاهده کرد، یکی از این عوامل است. گسترش 
فضای مجازی به دغدغه فــوق دامن زده و آن را به 
خطری جدی تبدیل کرده اســت. گروهی اندک با 
انواع و اقســام روش های عملیات روانی حتی فنی 
می توانند خود را صدایی بــزرگ یا حتی اکثریت 
جا بزنند و یک موضوع حاشیه ای و کم اهمیت را به 

مسئله اصلی کشور تبدیل کنند. 
نماینــده ای کــه از عمــق و بصیــرت کافــی 
برخوردار نباشــد و نتواند واقعیت های جامعه را از 
جوســازی های سطحی و زودگذر تشخیص دهد، 
در دام می افتد و از هــدف و مأموریت اصلی خود 

دور می شود.
 ارتباط مســتمر و چهره به چهــره نمایندگان با 
اقشــار مختلف مردم و سرکشــی های میدانی در 
حوزه های مختلف، راهی برای دسترسی مستقیم به 
عمق جامعه است که نمایندگان نباید از آن غفلت 
کنند؛ البته مرز میان رابطه مستقیم با مردم و کارهای 
نمایشی، خطی باریک و ظریف است که مراقب آن 

نیز باید بود.

اولویت ها به جای حواشی 3
مردم و کشور با ده ها، مسئله و مشکل مواجه هستند، 
اما وقت و توان مجلس محدود اســت و بی شــک 
نمی توانــد به همگی بــه یک باره و به یــک اندازه 
توجه کند. یک مجلس هوشــمند و قوی، انرژی و 
توان خود را هدر نمی دهــد؛ راه هدر ندادن انرژی 
و اســتفاده بهینه از ظرفیت مجلس، اولویت بندی 
مسائل است. همگان متفق القول هستند که مسئله 
اصلی امروز کشــور و جامعه، مشکالت اقتصادی 
و معیشتی اســت؛ مســئله ای که از فوریت بسیار 
زیادی برخوردار اســت و هرگونه تأخیر و تعلل در 
رسیدگی به آن خســارت بار است. در میان مسائل 
گوناگون اقتصادی نیز برخی مســائل از اهمیت و 
فوریت بیشــتری برخوردار هستند؛ مسئله مسکن 
و گرانی اقالم ضــروری زندگــی دو نمونه از این 
مسائل هستند. نمایندگان در تصمیمات و اقدامات 
خود باید همیشه این مســائل اصلی و فوری را در 
نظر داشته باشند و از خود بپرسند حرکت آنها چه 
نســبتی با این موضوعات دارد و آیا کمکی به رفع 
یا کاهش مشــکالت در این زمینه می کند؟ نگفته 
پیداســت که توجه به حواشــی و حاشیه سازی در 
این میدان، خالف عقل و منطق اســت و نه تنها به 
حل مسائل کمکی نمی کند، بلکه به احتمال قوی 
بر عمق و گستره آنها نیز می افزاید. نکته مهم دیگر 
پیامی است که به جامعه منتقل می شود؛ مجلسی 
به دنبال حواشی، یا مجلسی در راستای حل مسائل 

اصلی کشور؟

4 هم افزایی با سایر قوا
یکی از مســائل اصلی مجلس، نحوه نگاه و تعامل 
با ســایر قوا، به ویــژه دولت اســت. رابطه دولت 
و مجلــس، رابطه ای خاص و درهم تنیده  اســت. 
مجلــس قانون گذار، یا به عبــارت دیگر ریل گذار 
اســت و دولت نهادی اجرایی است که باید در این 
ریل حرکــت کند. نبود هماهنگی و همراهی میان 
این دو نهاد، بــه اتالف توان و وقــت می انجامد. 
هماهنگی میان مجلــس و دولت به معنای تبعیت 
۱۰۰ درصدی این دو از یکدیگر نیســت. مجلس 
یازدهم رویکردی خــاص دارد و دولت دوازدهم 
نیز نگاه خاص خود را دارد؛ این دو نگاه با یکدیگر 

متفاوت هستند، اما این تفاوت نباید به اصطکاک و 
درگیری منجر شود.

همانطــور که رهبر معظم انقــالب نیز به صورت 
مبســوط از آن ســخن گفتند، درگیری و واگرایی 
میان مجلس و دولت یک برنده و یک بازنده دارد؛ 
برنده این رابطه تنش آلود و خصمانه، دشمنان نظام 
و کشور خواهند بود. در شرایطی که کشور بیش از 
همیشه به اتحاد و انسجام نیاز دارد، مجلس و دولت 
در این زمینه نقشی مهم و اساسی دارند. بازنده نیز 
مردم هستند که ناامید می شــوند و حس می کنند 
مسئوالن به جای کمک و همراهی با هم برای حل 

مشکالت آنها، مشغول دعواهای خود هستند.

۵  اول نظارت بر خود
نمایندگان برای آنکه بتوانند بر دیگران نظارت قوی 
و مؤثر داشــته باشــند، ابتدا باید نظارتی قوی تر و 
ســخت تر بر خود داشته باشند. راه این موضوع نیز 
از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیش بینی 
شــده اســت. نگاهی به عملکرد این هیئت نشان 
می دهد متأسفانه در دوره های پیشین، نتوانسته است 
آن گونه که باید و شــاید به وظیفه خود عمل کند که 
همین مسئله لزوم تحول در عملکرد و سازوکار آن 

را نشان می دهد.
مجلســی می تواند با حریــت و آزادگی بر دیگران 
نظارت کند که خود دچار کوچک ترین شائبه ای در 
زمینه انحراف نباشد. ماجرای تاج گردون نشان داد 
مجلس در این زمینه جدی اســت و انتظار می رود 
اعضای جدید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در 
این زمینه قاطع تر از پیش عمل کنند. دام های پیش 
روی نمایندگان بسیار است و باید از آنان در مقابل 
وسوسه های کانون های قدرت و ثروت صیانت کرد. 

۶  استفاده درست از ابزار نظارت
یکی از وظایف اصلی مجلس، نظارت بر عملکرد 
دولت اســت. این نظارت از طــرق ابزاری، مانند 
سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اعمال می شود. 
نگاهی به عملکرد مجالس پیشــین نشان می دهد 
متأســفانه گاهی این ابزار به انحراف کشیده شده و 
از آن برای تسویه حساب های سیاسی یا دست یابی 
به منافع گروهی حتی شخصی استفاده شده است. 
نمونه مشــهور و اخیر آن نماینده ای بود که در دوره 
پیشین به ازای پس گرفتن امضای خود از استیضاح 
یک وزیر، آپارتمان دریافت کرده بود. نمایندگان باید 
ابزار نظارت را راهی بــرای تحقق اهداف اصلی 
کشــور بدانند و آن را خرج بگومگوهای جناحی و 
شــخصی نکنند. دولت نیز باید با دید مثبت به این 
موضــوع نگاه کند. نظارت نه تنهــا مانع مدیریت 
نیســت، بلکه یکی از ابعاد آن است. این نکته نیز 
گفتنی است که تعامل مجلس با دولت و سایر قوا 
باید بر اساس احترام و در فضایی صمیمانه و دور از 
توهین و تنش باشد. توهین و دشنام نه تنها موجب 
شنیده شــدن نقد و اعتراض نمی شود، بلکه راه را 
برای فرار از پاســخگویی هموار می کند و در واقع 

کارکردی معکوس دارد.

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

محمد صرفی
روزنامه نگار

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تأکید بر لزوم حفظ 
برجام، تصریح کرد هیچ دولتی در آمریکا نمی تواند جایگزین 
مناسبی برای این توافق هسته ای ارائه دهد. »جوزپ بورل« در 
پیامی توئیتری بار دیگر با تأکید بر لزوم حفظ برجام تأکید کرد 
که به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام به وظیفه 

خود ادامه خواهد داد.
 این اظهارات در حالی است که واشنگتن با وجود پایبندی 
ایران به برجام به صورت یک جانبه در تاریخ ۱۸ اردیبهشــت 
۱۳۹۷ از برجام خارج شد و اروپایی ها نیز با پیروی از واشنگتن 

به تعهدات شان عمل نکرده اند.

خلف وعده ادامه دار!
»هوا چون اینگ« سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به 
اظهارات »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا که گفته بود پس 
از انقضای تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه 
ایران در ۱۸ اکتبر امسال، چین قصد فروش تسلیحات به ایران 
را دارد و برای این کار نیز تدارک الزم را دیده اســت، گفت: 
»اظهارات وزیر خارجه آمریکا بهانه سازی آشکار برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل است که 
هیچ پایه ای ندارد. این اظهارات بار دیگر تعهدناپذیری آمریکا 
در برخورد با برجام که با بی اعتنایی به قطعنامه ۲۲۳۱ به طور 

یک جانبه از آن خارج شده بود را افشا کرده است.«

بی اساس ادعای 
نشست امســال منافقین با هدف ایجاد کانون های شورشی و 
فضاسازی علیه نظام اسالمی در فضای مجازی با حمایت های 
مالی آمریکایی، صهیونیستی و سعودی برگزار شد، این رویکرد 
این گروهک تروریســتی را می توان نوعــی آمادگی برای وارد 
شدن به این فاز جدید از مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران 
تعبیر کرد. اجالس امسال گروهک منافقین را به جرئت می توان 
آخرین تقالی منفورترین تشــکل تروریســتی تاریخ معاصر 
ایران دانست؛ بدون شــک در صورت شکست در این مسیر 
نه تنها جایگاه فعلی منافقین به شدت ضربه خواهد دید، بلکه 

حمایت های مالی نیز با مشکل روبه رو خواهد شد.

تقال آخرین 

ذره بین

رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس بر شش محور؛  
لزوم زمان بندی  فرصت چهارساله، پرهیز از جوزدگی، توجه به 

اولویت ها به جای حواشی ،  هم افزایی با سایر قوا، نظارت بر خود  
و استفاده درست از ابزار نظارت تاکید کردند که می توان  آنها را 
به عنوان شش فرمان تلقی کرد.  توجه به همه این موارد مجلس 

یک بار دیگر به جایگاه واقعی خود، یعنی »رأس امور« باز خواهد 
گرداند
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۵
جهان

یادداشت

 آتش در تایتانیک

از  همــواره  آتش ســوزی ها  بزرگ تریــن 
آمده اند.  پدیــد  شــراره ها  کوچک تریــن 
تحلیل و بررســی تحوالت روزهای اخیر 
ایاالت متحده حکایــت از اتفاقات مهمی 
در روزهای آینده این کشــور و دنیا دارد. در 
حالی کــه ترامپ مغرورانه ســال های اول 
ریاست جمهوری خود را پشت سر گذاشته 
و صحنه رقابت انتخابات ریاست جمهوری 
را برای ســایر رقبای خود تنــگ کرده بود، 
کاخ ســفید به صورتی گســترده و ناباورانه 
با همه گیری ویروس کرونا روبه رو شــد؛ به 
طوری که در عرض چند روز، کشــته های 
آمریکا از سایر کشورها جهان فزونی یافت 
و اقتصاد این کشــور تمام رشــد چند سال 
اخیر خود را در مدتی کوتاه از دســت داد. 
اندکــی از ناتوانی آمریــکا در مقابله با این 
ویروس و آشــکار شــدن ضعف ســاختار 
سیستم بهداشتی و مدیریتی آمریکا نگذشته 
بود که این بار آمریکا با یک پدیده اجتماعی 
عمیق مواجه شد که در پی قتل وحشیانه یک 
سیاه پوست مورد توجه همگان قرار گرفت؛ 
قتلــی که حکایت از تبعیــض و بی عدالتی 
داشت که در ساختارهای اجتماعی آمریکا 
ریشه دوانده است. این اتفاق نه تنها بنیان های 
حکومت داری در آمریکا را با چالش روبه رو 
کــرد، بلکه ضربه ای محکم شــد بر پیکره 

لیبرالیسم.
این بار و در شرایطی که واشنگتن ناامیدانه در 
حال دســت و پنجه نرم کردن با بحران های 
رخ داده بــود، خبری کاخ سفیدنشــینان را 
با بهــت و نگرانی روبه رو کــرد: »به دنبال 
انفجاری مهیب در ناو هواپیمابر یو اس اس 
بونهام ریچارد در بندر سن دیگو، آتش سوزی 
گسترده ای در این شــناور نظامی روی داده 
است که سبب زخمی شدن ده ها ملوان شده 
و پس از ساعت ها تالش، آتش نشانان موفق 

به مهار این آتش سوزی نشده اند.«
ایــن اتفــاق هرچنــد در وهلــه اول یک 
آتش ســوزی ساده به نظر می رســد، اما در 
بررســی ابعاد آن توجه به چنــد نکته حائز 

اهمیت است:
الف ـ مشابه این آتش سوزی تاکنون در هیچ 
یک از ناوهای هواپیمابر آمریکا در ۵۰ سال 

گذشته رخ نداده است؛
ب ـ ناو بونهام به تازگی اورهال شــده و در 

باالترین سطح آمادگی خود به سر می برد؛
ج ـ این ناو، به گفته کارشناسان آمریکایی، از 
مدرن ترین تجهیزات امنیتی برخوردار بوده 
اســت؛ به گونه ای که امکان هرگونه حادثه 

غیرمترقه در آن به صفر رسیده بود؛
د ـ این اتفاق بــا افزایش میزان نارضایتی در 
بدنه اجتماعی جامعه آمریکا هم زمان بوده 

است؛
ه ـ ســکوت معنــادار رســانه ها و مقامات 
آمریکایی نســبت به ابعاد این حادثه و علل 
آن با وجود سیســتم های گوناگون نظارتی و 
سنسورهای فراوانی که هر نقطه ای از این ناو 
را از نظر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی به 

طور کامل بررسی می کردند.
با توجه بــه این نکات می توان نتیجه گرفت 
نــه تنها مــردم آمریکا از هیئــت حاکمه و 
سیاســت های ظالمانه آنها خسته شده اند، 
بلکه ســربازان آمریکایی دیگر تاب کشته 
شــدن در ورای مرزهــای آمریــکا و برای 
زیاده خواهی های حاکمان خــود را ندارند 
و از هر تالشــی برای انتقــال این پیام بهره 
می برنــد، حتی بــه آتش کشــیدن یک ناو 
جنگی آمریکایی؛ از سوی دیگر، حتی با دید 
خوشــبینانه باید گفت عمر جنگ افزارهای 
ارتش آمریکا رو به پایان گذاشــته و با توجه 
به بدهی روزافــزون و بحران های اقتصادی 
و اجتماعی متعدد، واشــنگتن دیگر قادر به 

نوسازی تسلیحات خود نخواهد بود.

نگرانی تل آویو از پاسخ تهران

االخبــار: در زمان حاضر، »حــزب جنگ« در 
دولت آمریــکا تالش می کند تا حــد امکان در 
ماه های آینده مانع از تکمیل برنامه های هسته ای 
و موشکی ایران شود و فشــار سختی به آن وارد 
کنــد. ایران حتی اگر مقابله مســتقیمی را که به 
نفع »حزب جنــگ« در آمریکاســت انتخاب 
نکند، بعید نیســت به انجام واکنش هایی از نوع 
»پیچیده« روی بیاورد، یعنی ضرباتی حساس و 
نمادین بدون هیچ نشــانی. در این میان، به دلیل 
خطر پاسخ ایران، اسرائیل وارد حالت آماده باش 
شده است. از نظر مئیر داگان رئیس سابق موساد، 
نظام ایران یک نظام عقالنی است، اما مقصود از 
آن، عقالنیت و تفکر غربی نیست، بلکه عقالنیتی 
است که بایدها و قیدهایی را مشخص کرده است 
و بین بایدها و نبایدها تــوازن برقرار می کند. از 
دیدگاه مسئوالن اسرائیلی، نظام ایران شرایط را 
به دقت بررســی می  کند و در این مسیر، رهبری، 

شــورای عالی امنیت ملی و شخصیت های 
بلند پایه دیگری، تصمیم گیری کرده اند و 
در اجرای تصمیمات خود به غایت، جدی 

هستند. 

همکاری راهبردی

وال اســتریت ژورنال آمریکا: تهران و پکن در 
تالش هستند تا یک مشارکت گسترده استراتژیک 
را برای کاهش فشارهای اقتصادی آمریکا بر هر 
دو کشــور پایه ریزی کننــد؛ توافقی که همچنین 
ایران را از انزوای اقتصادی ناشــی از تحریم های 
آمریکا خارج خواهد کرد. هدف ایران و چین از 
این توافق این اســت که نشان دهند هر دو کشور 
آلترناتیوهایی به جز غرب در اختیار دارند؛ حتی 

اگر بعضی از این پروژه ها به بهره برداری نرسد. 

فاصله ریاض و مسکو

اندیشکده کارنگی: روابط روسیه و عربستان در 
خاورمیانه شفاف و روشن است. مسکو و ریاض 
در سال های پس از آغاز مداخله نظامی روسیه در 
ســوریه علیه هم فعالیت می کردند، اما بعد از آن 
زمینه مشــترک برای همکاری  های دوجانبه این 
کشورها به حداقل رســیده است. در ژئوپلیتیک 
خاورمیانــه، ریاض و مســکو در زمینــه لیبی با 
یکدیگر نقاط اشتراک دارند، با این حال، هم زمان 
درباره سایر مسائل منطقه ای، کمتر نقطه مشترکی 

می توان بین آنها یافت.

استراتژی شکست خورده!

اندیشکده هادسون: وظیفه آمریکا در خاورمیانه 
این است که اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه 
را حول محوری بــرای تضعیف ایران هماهنگ 
کند. به نظر می رســد این سیاست دولت ترامپ 
اســت که بارها و بارها سعی کرده است ترکیه را 
به رویارویی با روســیه و ایران بر سر سوریه سوق 
دهد. با این حال تنش های اخیر آمریکا و ترکیه 
موجب شده اســت آنکارا دیگر به چشم یک 

شریک مطمئن دیده نشود.

شکست ما قطعی است

هاآرتص: ظرف چند سال اعراب پیروز خواهند 
شد و یهود در این سرزمین در اقلیت باقی می مانند، 
یا تحت تعقیب خواهند بود یا کشــته می شوند و 
یهود خوش شانس کسانی هســتند که به آمریکا 
و اروپا متواری شــوند. امروز در دریای مدیترانه 
و اردن، اعراب بیشــتر از یهودیان هستند. تمامی 
این ســرزمین یک کشور با اکثریت عرب خواهد 
بود. حکومت ما بر ملت اشغال شده آن هم بدون 
حقوق، وضعیتی نیست که در قرن بیست ویکم و 
جهان مدرن دوام بیاورد و اگر ملت اشغال شده، 
حقوق خود را به دست آورند؛ »کشور« یهود باقی 

نخواهد ماند.

مثلث قدرت در منطقه

رأی الیوم: ایران و سیاستش، یک برگ برنده مهم 
است که حاشــیه زیادی برای تحرک و انتخاب 
گزینه های بیشــتر، به سوریه داده است و از میزان 
فشار های غربی بر ســوریه و روسیه می کاهد، به 
این دلیل که آنچه روسیه به دلیل جایگاه و موقعیت 
جغرافیایی خود نسبت به سوریه امکان انجام آن را 

ندارد، از سوی ایران انجام می شود.

   رصد    

نگرانی تل آویو از پاسخ تهران!

گرفته اســت که این تحوالت به شدت ۱  بحــران یمن در حالی بــار دیگر اوج 
تحت تأثیر اعالم خودمختــاری جنوب و طرح 
آتش بس قرار گرفته اســت؛ اما ایــن وقایع فقط 
گوشــه ای از تحــوالت ســرزمین پرآشــوب و 
بحران زده یمن اســت؛ هم زمان کــه در ریاض 
منصور هــادی و نمایندگان شــورای انتقالی با 
میانجی گری عربســتان و امارات در حال رایزنی 
برای رسیدن به هماهنگی براساس توافق ریاض 
هستند، در عرصه میدانی، انصارالله و ارتش یمن 
همچنان طالیه داران و پیروزمندان نبرد با دشمن 

هستند. 
نبردها در عرصه میدانی همچنان پرتنش 

دنبــال می شــود کــه در مهم ترین این 2
عملیات هــا انصارالله طی عملیــات پهپادی و 
موشکی ـ با موشک هایی که تازه رونمایی شده اند ـ 
آشــیانه جنگنده ها، محل ســکونت خلبان ها و 
سامانه پاتریوت در خمیس مشیط و اهداف نظامی 
دیگر در فرودگاه أبها و نجران، فرودگاه و تأسیسات 
نفتی جیزان و اردوگاه تداوین در شــمال مأرب را 
هدف قرار داده اســت. انصارالله در همین حین 
تالشهای خود را برای گفت وگو و مذاکره با سران 
قبایل مأرب افزایش داده اســت و در حال متقاعد 
کردن آنها برای عقب نشینی و کاهش تنش هاست. 
در سایر جبهه ها در الحجه جنگنده های 

ائتالف سعودی ۱۰ غیرنظامی را شهید و 3
زخمــی کرده انــد و در الحدیده نیز ســعودی ها 
همچنان آتش بس را نقض می کنند. در آن ســوی 
جبهه نبــرد، نیروهای منصور هادی و شــورای 
انتقالی جنوب در أبین باز هم درگیر شــده اند و با 
وجود فشارهای ســعودی، هنوز توافقی میان دو 
گروه در عرصه سیاســی صورت نگرفته اســت. 
اعضای شــورا با فشــار در جنــوب و تحریک 
طرف داران خود علیه هادی، درصدد گرفتن امتیاز 
در ریاض هستند. عربستان سعی می کند منصور 
هادی و شــورای انتقالی جنوب را به انجام مفاد 

امنیتی و سیاسی توافق ریاض وادارد. 

در عرصه سیاسی »مارتین گریفیتس« 
نماینــده ســازمان ملل در امــور یمن 4

درصدد اســت با طرح آتش بس خود که بیشــتر 
مطابق با خواسته ائتالف سعودی است، انصارالله 
را در موضع تدافعی قرار دهد. بعد از موفقیت های 
انصارالله در جبهه شــرقی)مأرب( ســعودی ها 
پیشنهاد آتش بس دادند که با وقوع آن، انصارالله که 
دســت برتر را دارد حق پیشــروی را ندارد و در 
صورت ادامه نبرد، انصارالله به عنوان جنگ طلب 
معرفی می شود و از این طریق سعودی ها به دنبال 

خرید زمان برای تجدید قوا هستند. 
گریفیتس چندین دفعــه با ایران تماس 

گرفته اســت. طرح سازمان ملل شامل ۵
آتش بس موقــت و کمک اقتصادی اســت، اما 
پیشنهاد انصارالله چنین است: ۱ـ آتش بس دائم؛ 
۲ـ رفع محاصره کامل؛ ۳ـ از سرگیری مذاکرات 
سیاســی. هرچند به نظر می رســد خواسته های 
انصاراللــه عملــی نشــوند؛ به همیــن دلیل و 
موضع گیری هــای جانب دارانــه گریفیتــس در 
روزهــای اخیر موجب شــده اســت نمایندگان 
انصارالله حاضر به دیدار با وی نشــوند. پیشنهاد 
بازگشــایی فرودگاه صنعا و رفــع محاصره بندر 
 مناسب برای 

ً
الحدیده می تواند شــروعی نســبتا

آتش بس باشد. اعالم خودمختاری جنوب از سوی 
شورای انتقالی، آتش بس را تحت شعاع قرار داد. 
هرچند این موضوع موجب افزایش اختالف ها در 
جبهه مقابل شد، اما جدی شدن طرح تجزیه یمن، 
افشــای رابطه شــورای انتقالی جنــوب با رژیم 
صهیونیســتی، وقوع بحران ســوخت در صنعا و  
افزایش تحرکات ترکیه با همراهی قطر در کمک به 
حزب اصالح، چالش جدیدی در عرصه تحوالت 
سیاســی و میدانی یمن ایجاد کرده که چشم انداز 

این تحوالت را پیچیده تر کرده است؛ 
می توان ادعا کرد جنگ یمن سبب شده 

اســت انصارالله از یک گروه قومی به ۶
گروه ملی تبدیل شــود که توانایی یکپارچه سازی 
یمن را پیدا کرده است. پس از شش سال جنگ در 
یمن، انصارالله در صدد تثبیت جایگاه و آزادسازی 
مأرب، مخالفــت با تجزیه یمــن و تالش برای 

همکاری با حزب اصالح  و کاهش تنش هاست.

نبرد  طالیه داران 
جایگاه انصارالله درصحنه تحوالت امروز یمن

   پنجره    

سند ۲۵ ســاله ایران و چین، با توجه به جایگاه 
فعلی چین و افقی که برای ابرقدرت شــدن این 
کشــور بین ســال های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ برایش 
تعریف شده اســت و همچنین شرایط تحریمی 
که برای جمهوری اســالمی ایجاد شــده است، 
می تواند یک راه برون  رفــت از فضای موجود و 
شروع جهش اقتصادی برای کشور باشد. پیرامون 
این سند، نکات مهمی وجود دارد که در نوشتار 

حاضر به اهم آنها اشاره می شود:
 فضاسازی پیرامون سند مذکور، یکی از 

نکات قابل تأملی است که دیده می شود، ۱
با توجه به اینکه چین شریک اقتصادی بیش از ۱۰۰ 
کشور دنیاست؛ از این رو تمرکز صرف رسانه های 
خارجی بر این ســند، به خوبی، سیاسی بودن این 
فضاسازی ها را نشــان می دهد؛ کمااینکه روایت 
موجــود در این زمینه، یک روایت غربی و ناظر به 

اختالفات غرب و چین، طراحی شده است؛
منجر به تدوین پیش نویس سند ۲۵ ساله 2 در هیچ یــک از روندها و مراحلی که 
شده، پنهان کاری وجود نداشته است. ضمن  اینکه 
انحصاری در ســند ۲۵ ســاله نیز وجود نداشته 
است و به هیچ  وجه مانع همکاری های اقتصادی 

ایران با سایر کشورها نمی شود؛
 امضای این سند برای کشور چین بسیار 

مهم اســت. پازل جهانــی چین بدون 3
 کامل نخواهد شــد؛ از سوی دیگر، 

ً
ایران، قطعا

چین ایران را بزرگ تریــن صادر کننده انرژی در 
جهان می داند و بــر واردات نفت از ایران تمرکز 
دارد پکــن واردات نفت را از طریق عربســتان 
پیگیــری نمی کند، بــه این دلیل اســت که این 
 زیر بلیت آمریکا هستند، اما 

ً
کشورها اصطالحا

ایران از استقالل کامل برخوردار است؛
ســند مذکور یک پیام بزرگ به غرب و 

ایران 4 بدانند گزینه های  آمریکاست که 
محدود نیست؛ برای همین است که کشورهای 
اروپایی و آمریکا و دنباله روهای منطقه ای آن از این 

سند واهمه دارند؛

 سند ۲۵ ساله ارتباطی با برجام ندارد؛ 
برجام باشد یا نباشــد تغییری در روند ۵

امضای این سند نمی تواند ایجاد کند، در صورتی 
 
ً
که قطعنامــه ای هم بنا بر بعضی اقوال اصطالحا
احیا شــود، باز هم مانع تحقق این سند نخواهد 

بود؛
تفاوت نگاه چین با کشورهای غربی، در 

کسب منافع در روابط دوجانبه این است ۶
که چینی ها نــگاه لحظــه ای و کوتاه مدت برای 

کسب منفعت ندارند و راهبردی نگاه می کنند؛
دســتاوردهای فراســند نیــز از جمله 

موضوعات قابــل توجه در امضای این ۷
 در صورتی که ایران و چین 

ً
توافق اســت. طبیعتا

بــرای همکاری های بلندمدت ۲۵ ســاله آماده 
شــوند، این موضوع به بســیاری از بخش ها هم 
تســری خواهد یافت؛ برای نمونــه دیگر هیچ 
نگرانی بابت نقش چین در مجامع بین المللی به 
نفع ایران وجود نخواهد داشت؛ امضای این سند 
برای رســیدن بــه اهداف راهبــردی جمهوری 
اســالمی ایــران در منطقــه از جملــه، اخراج 
آمریکایی هــا نیز بســیار کمــک و آن را محقق 

می کند؛
 در پاسخ به برخی شبهات که می گویند 

آیا ممکن است این سند نیز به سرنوشت ۸
برجام دچار شــود، باید گفت، تفاوت سند ۲۵ 
ساله با برجام این است که سند چون ناظر به انجام 
تعهدات میدانی نیست؛ از این رو اجرا نشدن آن 
از ســوی طرف مقابل، ما را متوجه خســارتی 
نمی کند، اما در برجام چون یک توافق اجرایی بود 
و ناظر به انجام تعهدات، از همین رو خروج طرف 
مقابل و عمل نکردن به تعهدات سبب خساراتی 
به ایران شده است؛ مهم ترین مزیت این سند اصل 
توازن اســت و به عبارتی ضمانــت آن، خود آن 

است؛
کارشناســان دســتگاه دیپلماســی و 

متخصصان حوزه تجــارت بین الملل ۹
معتقد هســتند که تأثیــرات این ســند فقط در 
حوزه های بلند مدت نیست و می تواند اثرات قابل 
مالحظه بر شــرایط اقتصادی امروز کشــور هم 

داشته باشد.

 همکاری راهبردی
نکات مهمی از نگارش سند ۲۵ ساله تهران ـ پکن

   فراسو    

محمد جاللی فرد
کارشناس مسائل سیاسی

یعقوب قلندری
دکترای علوم سیاسی

محمدصادق مصطفوی
کارشناس مسائل سیاسی
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۶
بازار

 BBBB به نظر شما تسهیل فضای کسب وکار 
از سوی مجلس یازدهم در شرایط فعلی 
اقتصــاد ایران تا چه حــدی ضروری و 

راه گشاست؟
موضوع  تسهیل فضای کسب وکار، ارتقای شغل و 
فعالیت مردم به منظور کسب درآمدهای بیشتر و کار 
توأم با شــأن و کرامت انسانی، یکی از دغدغه های 
اصلی همه جوامع به شمار می رود که این موضوع 
در ایران نیز داســتانی قدیمی و دارای سابقه است، 
اهمیت ایــن موضوع از آن جهت کــه با زندگی و 
معیشت مردم به طور مستقیم سر و کار دارد،  موجب 
شــد رئیس و نمایندگان مجلس در ارائه برنامه های 
پنج گانه خود به محضر رهبر معظم انقالب از این 
موضوع به عنــوان یکی از چالش های اقتصاد ایران 
یاد کنند. قانون تسهیل بازار کسب وکار از آن دست 
قوانین مهمی است که متأسفانه با وجود تصویب آن 
در مجلس و ابــالغ به دولت، تاکنون چندان جدی 
گرفته نشــده اســت؛ شــاهد این ادعا هم بررسی 
وضعیت فضای کسب وکار براساس شاخص های 
ده گانــه بین المللی اســت که حتی اگــر بخواهیم 
شاخص های کســب وکار ایران را نه با کشورهای 
توسعه یافته، بلکه با کشورهای همسایه هم بررسی 
کنیم، متوجه خواهیم شــد رتبه ایران نسبت به این 
کشــورها بسیار پایین تر اســت؛ از این رو نمی توان 
جایگاه مناسبی در میان کشورهای دنیا برای فضای 
کسب وکار قائل شد. آمارها نشان می دهد رتبه فضای 
کسب وکار ایران در بین ۱۵۰ کشور، نزدیک به عدد 
۱۳۰ است؛ بنابراین به جرئت می توان گفت تسهیل 
فضای کسب وکار با قوانین و نظارت های جدی یکی 
از مهم ترین برنامه های پنج گانه ای است که مجلس 

یازدهم باقوت باید به دنبال انجام آن باشد.

 BBBB به نظرتان مهم تریــن موضوعی که در 
ابتدای ورود به مســیر کســب وکار و 
تولید یا کارآفرینی پیش پای کارآفرینان 
تولیدکنندگان سنگ اندازی می کند،  و 

چیست؟
براســاس آمارهــا، اخذ مجــوز بــرای راه اندازی 
کســب وکار در کشورهای توسعه یافته حتی کمتر از 
دو ســاعت اســت، در حالی که در ایران تا پیش از 
ایــن، دریافت مجوز ماه هــا و هفته ها زمان می برد؛ 

البتــه دولت اخیرا عنوان کرده زمــان اخذ مجوز را 
به نســبت قبل کاهش داده است. بی تردید هنگامی 
که کارآفریــن یا تولید کننده مدت ها و ماه ها به دنبال 
اخذ مجوز و گذراندن مراحل مختلف این موضوع 
باشــد، با دلزدگی ترجیح می دهد ســرمایه خود را 
وارد کسب وکارهایی ســودآور و بدون دردسرهایی 
 یکی از راهکارها در تسهیل 

ً
این چنینی کند؛ لذا قاعدتا

فضــای قوانین بازار کار، باید ناظر به سبک ســازی 
قوانین باشد؛ از سوی دیگر دولت باید حذف قوانین 
موازی را در دســتور کار خود قــرار دهد تا راه برای 
گسترش فعالیت های اقتصادی و تولیدی بیشتر باز 
شــود. در این مرحله کاهش بروکراسی های اداری 
مسئله مهمی اســت؛ چرا که دست اندازهای اداری 
و فرایند طوالنی و نفس گیر مجوزهایی که باید اعطا 
شــود، موجب دلزدگی و کاهش انگیزه و از دست 
رفتن توانایی کارآفرینان و تولیدکنندگان می شــود؛ 
بنابراین کاهش زمان اعطای مجوز با ساده ســازی 
مراحل اداری بســیار الزم است. ضمن اینکه ما نیز 
باید همانند کشورهای توسعه یافته فرایند اخذ مجوز 
برای تولید و کســب وکار را حداقل به دو ســاعت 
کاهش دهیم؛ اما موضوع نظارت، هم خودنظارتی 
و هم نظــارت نهادهــای دولتی بــر فعالیت های 
مجوزگرفته، باید با دقت افزایش یابد. تداوم این روند 
قطعا به نفع همه مردم کشور است؛ چرا که با افزایش 
میزان کسب وکارها افزایش اشتغال، تولید، بهره وری 
و درآمد ملی می تواند در معیشت مردم و افزایش رفاه 

عمومی و اعتماد به حاکمیت بسیار مؤثر باشد.

 BBBB کال فرایند طوالنی بودن مراحل اداری نه 
تنها برای اعطای مجوز به کسب وکارها، 
بلکه ترخیص کاالهــای وارداتی حتی 
روند صادرات کاال نیز از آن مقوله هایی 
است که به اقتصاد و درآمدزایی کشور 

لطمات زیادی وارد می کند.
بله این مســئله هم موضوع مهمی اســت؛ چرا که 
همه کشورها برای تسهیل بخش تجارت خارجی 
خــود به دنبــال کمترین زمان ممکن هســتند؛ اما 
متأسفانه ما برخالف ســایر کشورهای دنیا راه های 
طوالنــی را طی می کنیم، در حالــی که باید کارها 
آن قدر در اســرع وقت و با کاهش هزینه ها صورت 
بگیــرد که کاالیی در انبارهــای گمرک باقی نماند 
و صادرکننده و واردکننده دچــار ضرر و زیان های 
زیادی نشــود. اگر با صادرکنندگان و واردکنندگان 
صحبت کنید، یکــی از مهم ترین گالیه های آنها از 
نظــام اداری دولتی، موضوع عدم ترخیص به موقع 
کاالی شان است. فرایند طوالنی و هزینه های زیادی 
که به تجار و بازرگانان تحمیل می شود، از مهم ترین 
مشکالتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان را 

با چالش های بسیاری رو به رو کرده است.

 BBBB یکی از موضوعات مهمی که برای رشد 
اقتصــادی و افزایش درآمدهای دولت 

بدون فشار به دهک های پایین درآمدی 
مطرح اســت، موضوع وضع پایه های 
مالیاتی جدید اســت؛ مجلس یازدهم 
در موضوع مالیات چه مواردی را باید 

جدی تر دنبال کند؟
با اینکه نظام مالیاتی ما در ظاهر پلکانی اســت، اما 
این پلکانی با آن پلکانی که در سایر کشورها به ویژه 
کشورهای توسعه یافته ای که عمده درآمد دولت از 
محل اخذ مالیات اســت، تفاوت معناداری دارد. 
بنده معتقدم اخذ مالیات از افراد باید براساس درآمد 
سرانه آنها باشد؛ به این معنا که دهک های ضعیف 
از پرداخــت مالیــات حذف شــوند و دهک های 
باالی درآمدی، یعنی از دهک ۷ تا ۱۰، بیشــترین 
نرخ مالیات را باید بپردازند. ببینید مسئله این است 
که دهک های باال از طریق زیرســاخت هایی که با 
پول نفت و ســایر منابع عمومی ایجاد شده و البته 
به مدد طراحی، ایده پردازی و شــاید تالش خود، 
به درآمدهای هنگفتی دســت پیــدا کرده اند؛ البته 
به فرض اینکه درآمدهای باال از راه های نامشــروع 
کسب نشده باشد و مسیر قانونی را طی کرده باشد؛ 
از این رو ایران نیز مانند کشورهای توسعه یافته که ۷۰ 
تا۸۰ درصد درآمدهای خود را از مالیات کســب 
می کنند، باید چنین روندی را در اخذ مالیات پیش 
بگیرد تا زیرســاخت های مورد نیــاز جامعه تأمین 
و کشــور به وضعیــت تعادل اقتصــادی و عدالت 
اجتماعی مناسبی برســد؛ چرا که جامعه طبقاتی 
اقتصادی، جامعه شــکننده و تنش پذیری اســت و 
آبســتن حوادث سیاســی ـ اجتماعی ناخوشایندی 
خواهد بود که این تنش ها حتی به نفع دهک های ۹ 
و ۱۰ یا همان دهک های باالی درآمدی نیز نیست؛ 
بنابراین این دهک ها باید از پرداخت مالیات برای 
آرامش اجتماعی و امنیت اجتماعی استقبال کنند؛ 
عالوه بــر این، باید تا حد امکان بار مالیات از روی 
دوش تولید و صادرات برداشته شود؛ البته دولت باید 
حواس خود را جمع کنــد که صادرات یا تولیدات 
صوری صورت نگیرد؛ اما در بخشی که واقعا تولید 
و صادرات اتفاق می افتد، بــه خصوص صادرات 
کاالهای ساخته شــده و پیچیده، نه صادرات مواد 
خام و مواد معدنی، نرخ های مالیاتی حتی  االمکان 
کاهش پیدا کند و بیشتر بار مالیاتی به سمت بخش 

توزیع، خدمات و سفته بازی برود. 

 صاد رکنندگان را 
از دست ندهیم

تحریم های بانکی در کنار کاهش 
درآمدهای نفتی، دست به دست 
هم داده است تا اوضاع اقتصادی دولت و در 
نهایت مردم دچار زیان های متعددی شود، 
رشد بی ســابقه قیمت دالر در تالطمات 
ارزی و کاهــش ارزش پــول ملــی در پی 
بازنگرداندن بخشی از ارزهای صادراتی به 
کشــور دولت بر آن شده است که اقداماتی 
تنبیهی در مقابل صادرکنندگان در دســتور 
کار خــود قرار دهد. حالــی که تجارب و 
آموخته های اقتصادی و بازار نشان می دهد، 
هیچ دولتی با تهدید صادرکنندگان یا فعاالن 
اقتصادی خود به نتیجه دل خواه یا قانع کننده 
و رضایت بخشی نرسیده است، اما دولت 
دوازدهم برخالف این تجربه، تصمیم گرفته 
است به جای اصالح سیاست گذاری ها و 
اموری که موجب تولــد پدیده هایی چون 
 
ً
سالطین ســکه و ارز  شــده است، صرفا
فعــاالن اقتصادی را تهدیــد کند که دیگر 
ارزی در اختیار آنهــا قرار نمی دهد. روش 
دولت در برخورد با صادرکنندگان که اگر 
ارزهای صادراتــی را بازنگردانید، تحت 
پیگرد قانونی و قضایــی قرار می گیرید، یا 
دیگر ارزی به شما برای تجارت پرداخت 
فردترین  از منحصربــه  یکی  نمی شــود، 
روش هایی است که فقط در مدیریت های 
ناکارآمد دیده می شــود؛ چــرا که اصوال 
کسانی که دست به چنین رفتارهایی می زنند 
و ارزهای ناشی از صادرات را به کشور باز 
نمی گردانند، از سه حالت خارج نیستند؛ 
این افراد یا صادرکننده نیستند، یا صادرکننده 
یک بار مصرفی هســتند که با زد و بند ارز 
گرفته اند یا صادرکننده واقعی هستند که به 
دلیل شرایط تحریمی نظام بانکی موفق به 
دریافت ارزهای خود نشــده اند؛ از سوی 
دیگر ذکر این نکته الزم است مسئوالنی که 
صادرکنندگان واقعــی را تهدید می کنند، 
اصوال با اهمیت موضوع و مسئله صادرات 
و پیچ وخم هــا و فراز و فرودهای آن آشــنا 
نیستند و احتماال درک نمی کنند که مسئله 
صادرات آن هــم در این شــرایط، از چه 
اهمیتی برخوردار است. اصوال صادرکننده 
به کســی گفته می شــود که بازار هدف و 
خریدار را بشناسد، ضمن اینکه خریدار به 
او اعتماد الزم را داشته باشد؛ از این رو لذا 
صادرات در بستر یک اعتماد دو طرفه شکل 
می گیرد، اگراعتماد متقابل بین صادرکننده و 
خریدار نهایی وجود نداشته باشد، صادرات 
اتفاق نمی افتد؛ ضمن اینکه اعمال فشار به 
صادرکننــده بــه معنــای خــارج کردن 
صادرکننده از چرخه مبادالتی است که تا 
کنــون انجام داده اســت؛ از ایــن رو با از 
دســت دادن صادرکننــدگان، بــه راحتی 
نمی توان یک صادرکننــده جدید ایجاد و 
جایگزین صادرکننده قبلــی کرد و انتظار 
داشــت کــه صادر کننده جدید در فشــار 
تحریم های بانکی آمریکا، ارز را به دست 
دولت برســاند. روال تجاری با اعتماد بین 
فروشنده و خریدار شکل می گیرد و تداوم 
می یابد؛ بنابراین بــه این راحتی که دولت 
گمان می کند نیست، بلکه این اعتماد طی 
بنابراین  ایجاد می شــود؛  سالیان متمادی 
دولت با فشــار زیــاد روی صادرکننده که 
ممکن است به حذف آن از بازار بینجامد، 
عمال با خواســت و اراده خود، بازارهای 
مختلفی را در آن ســوی مرزها از دســت 
کشــور و کاالی ایرانی می گیرد؛ پس بهتر 
اســت دولت به جای تهدید صادرکننده با 
وی بــه گفت وگو بنشــیند، تا بــا تعامل و 
هم فکری بیشــتر به راه کار قابــل اعتنایی 

برسند. 

یادداشت 

تجربه کشورهای مختلف جهان و دانش اقتصاد به ما این نکته 
را گوشزد می کند که برای رهایی اقتصاد یا به بیان بهتر، بودجه 
کشــور از درآمدهای نفتــی باید چند اقدام اولیه را در دســتور 
کار قرار داد: جداســازی درآمد نفت از حساب بودجه و التزام 
به هزینه کرد آن فقط در جهت ســرمایه گذاری مولد، پرهیز از 
واردات بی رویه کاالهای مصرفی، ارتقــای بنیان های تولید و 
کمک به تغییرات اســتراتژی تولید، سرمایه گذاری روی نیروی 
انســانی متخصص، تعهد به اجرای سیاســت های راهبردی، 
استقالل بانک مرکزی و کنترل نقدینگی و هماهنگی کامل بین 

سیاستگذاران کشور و مدیران اقتصادی.

 چند اقدام ساده
منهای نفت

به گزارش »اسپوتنیک« بانک مرکزی روسیه با وجود باال گرفتن 
بحران شیوع کرونا در این کشور در ماه ژوئن، از باال بردن میزان 
ذخایر ارز و طالی این کشــور دست برنداشته است؛ بر همین 
اساس روز یک جوالی، حجم ذخایر طال و ارز خارجی روسیه 
به ۵6۹ میلیارد دالر افزایش یافت. آمار بانک مرکزی این کشور 
نشان می دهد، در ماه ژوئن ۲/۷ میلیارد دالر به دارایی های بانک 
مرکزی روسیه اضافه شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به 
طال بوده اســت. بنا به اعالم این بانک در حال حاضر، حجم 
دارایی های بانک مرکزی روسیه از هدف گذاری ۵۰۰ میلیارد 

دالر عبور کرده است.

افزایش ذخایر طال 
شاخص

در حســابداری تعهدی ، درآمدها در سال انجام خدمات یا 
فروش کاالها به حساب منظور می شــود )اگرچه وجوه نقد 
حاصل از فروش کاالها و خدمات مذکور در سال های مالی 
قبل یا بعد از فروش دریافت شود( هزینه ها نیز در سال دریافت 
کاالها و خدمات و ایجاد تعهد به حســاب منظور می شــود 
)اگرچه بهای کاالها و خدمات مزبور در سال های مالی قبل 
یا بعد از خرید، پرداخت شــود( به عبارت دیگر بر این مبنا، 
صرف نظر از انجام دادن یا ندادن هرگونه دریافت و پرداخت، 
درآمدها در دوره تحقق و هزینه ها در دوره تحمل یا وقوع، ثبت 

می شود.

تعهدی  حسابداری 
افزوده

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفت وگو با صبح صادق

 اولویت مجلس یازدهم
 تسهیل فضای کسب وکار باشد

علی مرزبان
خبرنگار

مدت هاســت وضعیت کسب وکارها در ایران به ســبب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی و از آن بدتر، قوانین ناکارآمد و دست و پاگیر، تحت فشارهای 
مختلفی قرار دارد. محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس با ارائه برنامه ای پنج گانه  برای عبور اقتصاد ایران از وضعیت کنونی و حرکت به سمت مردمی کردن 
اقتصاد، در دیداری از طریق ویدئو کنفرانس با رهبر معظم انقالب بخش های مختلفی از اولویت های کاری مجلس در بخش اقتصاد را بیان کرد. تسهیل فضای 
کسب وکار و اخذ مالیات از درآمدهای باال، دو محور مهم اقتصادی این برنامه بود که »صبح صادق« در گفت وگویی با »مصطفی سلیمی فر« اقتصاددان و عضو 
هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد آن را بررسی کرده است. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است: یکی 
از راهکارها در تسهیل فضای قوانین بازار کار باید ناظر به سبک سازی قوانین باشد؛ از سوی دیگر دولت باید حذف قوانین موازی را در دستور کار خود قرار دهد 

تا راه برای گسترش فعالیت های اقتصادی و تولیدی بیشتر باز شود. 

مسعود دانشمند
عضو اتاق بازرگانی
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۷
دین

سلبریتی ها در قرآن  ـ ۲

معیار حق است

قرآن کریم بارها اکثریت ناحق را 
باطل خوانده و تعدد آنها را دلیل بر 
صحت رفتار و گفتارشان ندانسته است؛ از 
این رو احســاس می شود این دیدگاه قرآن با 
رأی اکثریت در انتخاب هــا ایجاد تعارض 
کند؛ اما قرآن اکثریت را نفی نکرده است که 
حــاال بخواهیم دربــاره رأی اکثریت بحث 
کنیم، بلکه قرآن اکثریت در »مسیر باطل« را 
نفی کرده است که در شــماره قبل توضیح 
دادیم. برخی مفســران گفته انــد اگر قرآن 
بخواهد اکثریــت را نفی کند و آنان را باطل 
انگارد، الزمه اش آن است که اقلیت را حق 
بدانــد، در حالی که وجــود اقلیت در یک 
موضوع هم دلیل برحق بودن نیست، سوای 
آنکه اکثریت در قرآن را می توان غیر عددی 
هم دانست؛ مثل اکثریت یک فکر، یک تعلق 
قلبــی و... مانند یک فکر خطــا که در ذهن 
انســان های زیادی وجود دارد، در حالی که 
شاید مؤمن هم باشند؛ نمونه آن این است که 
برخورداری از اموال و فرزندان بسیار، نشانه 
تکریم الهی در نظر اکثریت انسان هاســت. 
ْمَواال 

َ
ُر أ

َ
ث

ْ
ک

َ
وا َنْحُن أ

ُ
ال

َ
قرآن کریم می گوید: »َوق

ِبیَن«؛ و گفتند اموال و 
َّ

دا َوَما َنْحُن ِبُمَعذ
َ

ْوال
َ
َوأ

اوالد ما بیشتر است )و این نشانه عالقه خدا 
به ماســت( و ما هرگز مجــازات نخواهیم 
شد.)ســبأ ۳۵( ضمیــر جمــع بــه کلمه 
وَها، یعنی آنان که 

ُ
»المترفین« در آیه قبل ُمْتَرف

مســت ناز و نعمــت بودند، )ســبأ/ ۳۴( 
برمی گردد و خاصیت اتراف، ترفه و غوطه ور 
شدن در نعمت ها است که قلب آدمی به آنها 
متعلق شود و آنها را عظیم بشمارد و سعادت 
خود را در داشتن آنها بداند، حاال چه اینکه 
موافق حق باشــد، یا مخالف آن؛ در نتیجه 
همواره به یاد حیات ظاهری دنیاست ماورای 
آن را فراموش می کند.)المیزان، ج ۱6، ص 
اُء 

َ
 ِلَمْن َیش

َ
ْزق  الِرّ

ُ
ي َیْبُســط  ِإَنّ َرِبّ

ْ
ل

ُ
۵۷۸( »ق

ُموَن«؛ بگو 
َ
 َیْعل

َ
اِس ال ــَر الَنّ

َ
ث

ْ
ک

َ
ِکَنّ أ

َ
ِدُر َول

ْ
َوَیق

پروردگار من روزی را برای هر کس بخواهد 
وسیع یا تنگ می کند )این ربطی به قرب در 
درگاه او ندارد(، ولی بیشتر مردم نمی دانند.
)ســبأ/ ۳6( در کل قرآن با هر اکثریتی که در 
مسیر حق نباشد، مخالف است. چه در فکر 
خطا، چه در تقوا نداشتن، چه در تعلقات و 
مســائل دیگر. از طرفی مدام انسان ها را به 
مســیر حق دعــوت می کند؛ یعنــی همان 
مســیری که قرآن و اهل بیت)ع( مشخص 
َرُهْم 

َ
ث

ْ
ک

َ
ِه َحقٌّ َو لِکنَّ أ

ّ
 الل

َ
ال ِإنَّ َوْعد

َ
کرده اند. »أ

ُموَن«؛ بدانید کــه در حقیقت، وعده 
َ
ال َیْعل

خدا حق اســت، ولی بیشتر آنان نمی دانند.
 

ْ
د

َ
ق

َ
)یونــس/ ۵۵( همچنین می فرمایــد: »ل

حّق 
ْ
ــْم ِلل

ُ
َرک

َ
ث

ْ
ک

َ
حــّق ولِکــنَّ ا

ْ
ــم ِبال

ُ
ِجْئناک

کاِرهوَن«؛ ما حق را برای شــما آوردیم، اما 
اکثریت شــما مردم از حق کراهت داشتید. 
)زخرف/ ۷۸( »کراهــت از حق« در اینجا 
صفتی اســت که قرآن بــرای اکثریت ذکر 
می کند؛ یعنی ممکن اســت عده ای هم راه 
حــق را پیدا کنند، ولی در آن قدم نگذارند و 
پای آن نایستند؛ مانند کسانی که علی)ع( را 
حق می دانســتند، اما در نظرشان مستحکم 
امیرالمؤمنیــن)ع(  حضــرت  نبودنــد. 
ِقَیاُم  َو  َحاِضــِر 

ْ
وُر ال

ُ
می فرمایند: »لوال ُحض

ی 
َ
َها َعل

َ
اِصر... للقیت َحْبل ِة ِبُوُجوِد الَنّ ُحَجّ

ْ
ال

اِرِبَها«؛ اگر حضور بیعت کنندگان و وجود 
َ

غ
یاوران نبود، حجت بر من تمام نمی شــد... 
مهار شتر خالفت را بر کوهان می انداختم، 
رهایش می کردم؛ زیرا ایشــان معتقد بودند: 
»ال رأی ِلَمن ال ُیطاع«؛ کســی که فرمانش 
پیروی نمی شود، رأیی ندارد. )نهج البالغه، 
خطبه ۲۷( اما کســانی که شخصیت شــان 
اکثریتی است، مانند سلبریتی های سیاسی، 

فرهنگی، اعتقادی و... چه وضعیتی دارند؟

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

در دین اسالم کسی مؤمن خطاب می شود که 
در مقابل خدا خشوع کند، با یاد او آرام  گیرد، از 
قهر و غضبش بترسد، او را ناظر بر اعمال خود 
ببیند، غافل نباشد و مدام او و عظمتش را یاد و به 
او تکیه کند و هر چیزی را از او بخواهد. اگر این 
خصوصیات در یک انسان نباشد، مؤمن نیست 
و اگر فاصله او با خدا زیاد شــود، قلبش زنگار 
ُه َعلی 

َّ
َتَم الل

َ
می گیرد و مهر کفر می خــورد. »خ

بصاِرِهم ِغشاَوٌة 
َ
لوِبِهم َوَعلی َسمِعِهم َوَعلی أ

ُ
ق

ُهم َعذاٌب َعظیٌم«؛ خدا بر دل ها و گوش های 
َ
َول

آنان مهر نهــاده و بر چشم های شــان پرده ای 
افکنده و عــذاب بزرگی در انتظار آنهاســت.
) بقــره/ ۷( طبیعتا این فــرد از خداوند کمک 
نمی خواهــد و توانش را مســتقل از پروردگار 
می بینــد. در آموزه های دینی اولــی را دارای 
»قلب سلیم« و دومی را دارای »قلب مریض« 
می دانند که درباره هر کدام آیاتی در قرآن کریم 
آمده است. اگر انسانی دارای قلب سلیم باشد، 
خداوند هیبتی به او می دهد که دوســتان خدا 
به او عالقه مند می شــوند و دشمنان خدا از او 
می ترسند؛ مثال معروفش »جنگ بدر« بود که 
خداوند وعده نصرت مسلمانان را داد و مالئکه 
را به کمک ایشــان فرســتاد و آن شد که همه 

 یوِحی 
ْ
می دانیم. خداوند در قرآن می فرماید: »ِإذ

 
ْ
ِذیَن آَمُنوا

َّ
 ال

ْ
ُتوا بِّ

َ
ث
َ
ْم ف

ُ
ی َمَعک نِّ

َ
ِة أ

َ
َمآلِئک

ْ
ی ال

َ
 ِإل

َ
ك َربُّ

ْعَب...«؛ و   الرَّ
ْ
ُروا

َ
ف

َ
ِذیَن ک

َّ
وِب ال

ُ
ل

ُ
ِقی ِفی ق

ْ
ل
ُ
َســأ

)به یادآر( موقعی را که پروردگارت به فرشتگان 
وحی کرد: من با شما هستم؛ کسانی را که ایمان 
آورده اند، ثابت قدم دارید! به  زودی در دل های 
کافران ترس و وحشت می افکنم.)انفال/ ۱۲( 
خداونــد مؤمنان را در مقابل کفار ایمن کرده و 
ی 

َ
اِفِریَن َعل

َ
ک

ْ
ُه ِلل

ّ
 الل

َ
ن َیْجَعل

َ
فرموده است: »َول

ُمْؤِمِنیَن َســِبیال«؛ و خداونــد هرگز بر زیان 
ْ
ال

مؤمنان برای کافران راه تســلطی قــرار نداده 
است.)نساء/ ۱۴۱( پس هر مؤمنی وظیفه دارد 
به خداوند اعتماد و تکیه داشــته باشد؛ زیرا در 
این حالت دیگر نه از دشــمن ترسی دارد و از 
نقشه های او؛ قدرت را از خداوند می خواهد و 

او به تکیه دارد.
 این تضمینی از ســوی خداســت که در آیات 
متعددی در قرآن آمده است. پس اول قلب مان 
را پاک می کنیــم و دوم از او قدرت و حمایت 
می خواهیم. مانند ســپاه طالــوت که گفتند: 
داَمنا َو اْنُصْرنا 

ْ
ق
َ
ْت أ بِّ

َ
 َو ث

ً
ْینا َصْبــرا

َ
 َعل

ْ
ِرغ

ْ
ف
َ
نا أ »َربَّ

کاِفریَن«؛ پروردگارا، مقاومت در 
ْ
ْوِم ال

َ
ق

ْ
ی ال

َ
َعل

برابر دشــمن را بر ما سرازیر کن و گام های مان 
را اســتوار دار و ما را بر این دشمنان کافر پیروز 
بگردان.)بقــره/ ۲۵۰( در مقابــل این آیه قرار 
 

َّ
ل

َ
ض

َ
ِه أ

َّ
وا َعْن َسبیِل الل

ُّ
ُروا َوَصد

َ
ف

َ
ذیَن ک

َّ
دارد: »ال

ُهْم«؛ خداوند برنامه ها و اهداف دشمنان 
َ
ْعمال

َ
أ

کافر را و کسانی که در مسیر خدا سنگ اندازی 

می کننــد، بی اثر می کند و آنها را با شکســت 
مواجه می کند.)محمد، ۱( مســلما تا وقتی که 
مؤمنان به خداوند اعتمــاد و تکیه دارند، هیچ 

آسیبی به آنان نمی رسد. 
این کمک و یاری خداوند شرایطی هم دارد. 
باید در مقابل دشــمن خود عاقالنه و مدبرانه 
برخورد کند و مغرور نشــود و گرفتار نیت های 
نفسانی نشود؛ مانند جنگ احد که طمع عده ای 
باعث شکست سپاه اســالم شد. شرایطی هم 
هســت که خداوند در قرآن به ما گفته اســت: 
»ای مؤمنان، با دشمنان من و دشمنان خودتان 
دوست نشــوید و مدیریت خودتان را به دست 
آنها نسپارید. شما مخفیانه با آنان طرح دوستی 
می ریزیــد و می خواهید با آنان ســازش کنید. 
مگر نمی بینید با اعتقادات شــما و با قرآن سر 
سازش ندارند؟ مگر همین ها نبودند که پیامبر 
و رهبرتان و خودتان را از شهر و دیارتان بیرون 
 به 

ً
کردند، فقط به خاطر ایمان تــان؟ اگر واقعا

خاطر مــن و رضایت من مبــارزه می کنید، با 
دشمنان ســازش نکنید و دوست نشوید. شما 
مخفیانه به آنها ابراز موّدت می کنید، در صورتی 
که من هم بــه مخفی کاری های تان آگاهم، هم 
به کارهای آشکارتان. بدانید هرکس از شما با 
 
ً
دشمنان سازش کند و طرح دوستی بریزد، قطعا

به بیراهه رفته و راه راســت را گم کرده است.« 
)ممتحنه/ ۱(

نمونه ای دیگر از این هیبت و ترس کفار در 
تاریخ اســالم است که در ســال دوم هجرت، 

پس از جنگ بدر و اتفاقا در اوج ضعف نظامی 
مسلمانان اتفاق افتاد که »غزوه سویق« نام دارد.
)بحاراالنــوار، ج ۲۰، ص ۲( ماجرای آن این 
است که ابوسفیان بعد از واقعه بدر نذر کرد به 
زنی نزدیک نشود و روغن به خود نمالد)اشاره به 
اینکه از لذات خود را محروم می کند( تا انتقام 
خویــش را از پیامبر)ص( بگیرد. به این منظور 
همراه ۲۰۰ نفــر به »عریض« از نواحی مدینه 
رفتنــد و دو خانه و چندین نخل را آتش زدند و 
دو نفر از بزرگان انصار را در آنجا به شــهادت 
رساندند تا او به نذر خود عمل کرده باشد. چون 
خبر به پیامبر)ص( رســید، ابولبابه را در مدینه 
گذاشته همراه با ۲۰۰ نفر از مهاجرین و انصار 
و در رأس آنها أمیرالمؤمنین علی)ع( به ســوی 
عریض حرکت کردند. ابوســفیان چون باخبر 
شــد که پیامبر)ص( به سرعت به آنجا می آید، 
به لشکر خود دســتور داد تا انبان های سویق را 
که بــرای آذوقه با خــود آورده بودند، بریزند و 

سبک بار فرار کنند. 
مسلمانان وقتی رسیدند، آنان گریخته بودند؛ 
لذا انبان های ســویق را برداشــتند و به مدینه 
برگشــتند. به همین دلیل این غــزوه را »ذات 
السویق« گویند. مسلما این ترسی که خداوند 
در دل کفار ایجــاد کرده بود و آنهــا را به فرار 
وادار کرد، از ایمان و اعتقاد مؤمنان برخاســته 
بود. نمونه دیگر آن یک روز پس از جنگ احد 
و دیگری هم فتح مکه بود که وجه تشابه این دو 

تکیه و اعتماد به قدرت خداوند بود. 

 پیروزی در جنگ با هیبتی خدادادی
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

به مناسبت روز پنجم ذی الحجه سال دوم هجرت سا لروز وقوع غزوه سویق

امام جواد)ع( در پاسخ گویی به حاجات دنیایی 
زودتــر کار را راه می اندازند. محمدبن ســهل 
قمی نقل می کننــد: رفتم مکه برای زیارت خانه 
خدا، برگشــتم مدینه خدمت آقا امام جواد)ع(، 
خیلی دلم می خواســت یــک پیراهن تبرکی از 
امام جــواد)ع( بگیرم، آمدم خدمــت آقا دیدم 
 موقعیت نیست و 

ً
منزل شــلوغ اســت و اصال

مطــرح نکردم و خداحافظی کــردم و آمدم. در 
مسیر که با کاروان حرکت می کردیم، یک وقت 
دیدم قاصدی از پشــت ســرم فریاد می زند که 
محمدبن سهل قمی کیست؟ گفتم من هستم، چه 
کار دارید؟ گفــت آقا امام جواد)ع( این بقچه را 
برای شما فرستاده است. بقچه را باز کردم، دیدم 
پیراهن از خود امام)ع( بوده و این بســته را برای 
من فرستاده است، بدون اینکه من حاجات خود 

را مطرح کنم و به زبان بیاورم. ابوهاشم جعفری 
می فرماید: مدتی بود عادت بدی پیدا کرده بودم، 
ِگل می خــوردم. یک وقت با آقــا امام جواد  )ع( 
قدم می زدیم، وارد باغی شــدیم، همان طور که 
در بــاغ قــدم می زدیم، خدمت آقا مشــکلم را 
گفتم؛ گفتم آقا من عادت بــدی پیدا کردم، ِگل 
می خورم و حــرص به این کار دارم. آقا فرمودند 
ما دعا می کنیــم. چند روز بعد مــن را دیدند، 
فرمودند: ابوهاشم چطور هستید؟ گفتم آقا ِگل 
پیش من مبغوض است، تنفر پیدا کردم با دعای 
شما. این محبت و دوستی، این عالقه که نسبت 
به خوردن ِگل و خاک داشتم، تبدیل شد به تنفر. 
عزیزان، امام جواد)ع( منشأ خیر و برکت هستند. 
یک حدیث بخوانم، همــه راه های ترقی در این 
یک حدیث جمع شــده اســت؛ امام جواد)ع( 

ٌم ِالی 
ِّ
 غاٍل وُسل

ِّ
ل

ُ
َمُن ِلک

َ
ُه ِباللِه ث

َ
ق

ِّ
لث

َ
می فرمایند: »ا

 عاٍل«؛ توکل بر خدا نردبان همه ترقی هاست، 
ِّ

ل
ُ
ک

چرا؟ چون شــما به هرچه تکیه کنی، کوه یخی 
است، آب می شود؛ پدر، مادر و برادر  می میرند؛ 
پارتی، آشنا، رئیس ، وزیر، مرجع و... هر کسی و 
هر چیزی پیش شماست، نابود می شود؛ اما آن 
کسی که ماندگار اســت، خداست. در زندگی، 
درس، ازدواج، شغل و... تکیه ات بر خدا باشد. 
در آیه آخر ســوره توبه، خدا به پیغمبر دســتور 
می دهد همه عالم بهت پشت کردند، تو ماندی 
تنها، هیچ کس نبود، خــودت بودی و خودت، 
ل َحْســبی الله«؛ بگو خدا برایم کافی است. 

ُ
»ق

گاهی اوقات آدم هــا به یک قرص اعتماد دارند، 
ولی به خدا اعتماد ندارند.

نردبان پیشرفت در دنیا و آخرت
گفتاری از حجت االسالم دکتر رفیعی

   منبر    

در شــماره قبل درباره انصاف گفته شد و جایگاه 
آن از نظر ارزشی باالتر از اجرای عدالت معرفی 
شد؛ پس تعریف عدالت و انصاف تفاوت دارد که 
این تفاوت در اختیاری و اجباری بودن آن است؛ 
به عبارتی اولی تکلیفی اســت و دومی اخالقی. 
بهترین تعریف انصاف را در احادیث می توانیم پیدا 
کنیم. امام صادق)ع( می فرمایند: »باالترین اعمال 
ســه چیز است: رعایت انصاف نسبت به مردم تا 
آنجا که هر چه برای خود دوست داری، برای آنان 
نیز دوست بداری؛ مواسات با برادرت در مال؛ یاد 
خدا در هر حال.«)بحاراالنوار، ج ۷۲، ص ۳۱( 
پس بهترین تعریف همان مثل معروف است که 
»هرچه برای خود می پسندی، برای دیگران هم 
بپسند.« انصاف حقی است که هم فردی است و 

هم اجتماعی که حق اجتماعی آن می تواند موسع 
باشد یا مضیق؛ یعنی هم می تواند به رابطه دو نفر 
محدود شود، هم می تواند به رعایت انصاف برای 
همه انســان ها برسد. امام سجاد)ع( می فرمایند: 
»حق مردم آن است که از آزار آنها خودداری کنی 
و چیزی را برای آنان دوست بداری که برای خود 
دوســت می داری و ترک کنی آنچه را برای خود 

نمی پسندی.« )بحاراالنوار، ج ۷۱، ص ۹(
در روایتی آمده است: »مردی خدمت رسول 
خدا)ص( رســید و عرض کــرد: همه وظایف 
خــود را به خوبی انجام می دهم، ولی یک گناه را 
نمی توانم ترک کنم و آن رابطه نامشــروع است. 
اصحاب از این سخن برآشفتند. حضرت)ص( 
فرمودند: شــما کاری نداشته باشید، من می دانم 
چگونــه با او بحــث کنم. آنگاه فرمودند: شــما 
مادر، خواهر و به طور کلی ناموس دارید؟ جوان 
عرض کرد: آری. رســول خدا)ص( فرمودند: آیا 
می پســندی دیگران با ناموس و محارم تو چنین 
روابط نامشروعی داشته باشند؟ عرض کرد: خیر. 
حضرت فرمودند: پس چگونه حاضر می شــوی 

دســت به چنین کار نادرســتی بزنی؟ جوان سر 
بــه زیر افکند و عرض کــرد: دیگر تعهد می کنم 
دنبال چنیــن گناهی نروم.« )اخــالق و تعلیم و 
تربیت اسالمی، ص ۲۷۴( تنها چیزی که رسول 
اکرم)ص( از این مرد خواستند، رعایت انصاف 

بود.
اصوال عمل بر اســاس این قاعده ارزشــمند 
موجب می شود انســان بتواند به سادگی هنگام 
تصمیم گیری، تصمیم مناســبی بگیــرد. وقتی 
شخص به خودش مراجعه کند و خودش را جای 
طرف مقابل قرار دهد، آنگاه می تواند به سادگی 
تصمیم گیری کند، راه خود را بیابد و از شــک و 
تردید در فکر و عمل بیرون آید؛ از این رو رســول 
اعظم در جایی دیگــر می فرمایند: »من انصف 
انصف«؛ هرکس باانصاف باشد، انصاف می بیند. 

)بحاراالنوار، ج ۹۵، ص ۲۹۸(
هیچ انسانی نیست که نداند انصاف چیست و 
چطور می شود در زندگی از آن به نفع خود و مردم 
بهره برد. این مهم در تمام روابط می تواند راهگشا 
باشد. در موضوعات گوناگون، از رابطه با انسان ها 

گرفته تا رابطه با طبیعت، از آلودگی روح و جسم 
گرفته تا آلودگی محیط زیست، می تواند به کمک 
ما بیاید. انصاف به ایجاد مواســات و عدالت در 
جامعه کمک می کند و می تواند تضادهای طبقاتی 
را از بین ببــرد و همه موجودات را از نعمت های 
خدادادی متنعم کند. فقط کافی است لحظه ای به 
صــورت ذهنی جای خودمان و دیگران را عوض 

کنیم، آن  وقت می توانیم بهتر تصمیم بگیریم.
امــام صادق)ع( عدم رعایــت حقوق برادر و 
خواهر ایمانــی را خروج از دیــن می دانند و در 
حدیثی بلند به عبداالعلی می فرمایند: »می ترسم 
حقیقت را )درباره این حقوق( بگویم و شما عمل 
نکنید و از دین خدا خارج شوید. آنگاه می فرمایند: 
از جمله سخت ترین تکالیف الهی درباره بندگان 
خدا ســه چیز است: اول، رعایت عدل و انصاف 
میان خود و دیگران، به  طوری که با برادر مسلمان 
خود آنچنان رفتار کند که دوســت دارد او با وی 
چنان رفتاری داشته باشد؛ دوم، آنکه مال خود را از 
برادران مسلمان مضایقه نکند و با آنها به مواسات 

رفتار نماید.«)بحاراالنوار، ج ۷۲، ص ۳۱(

 تجلی مواسات و مهربانی در انصاف
   مکتب    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

خانه
مشکالت بازار مسکن 

وراه های برون رفت از آن

پیش درآمد 

ریشه مشکل کجاست؟ 
در ماه های اخیر، بهــای کلیه کاالها و 
خدمات در کشور افزایش قابل توجهی 
داشــتند که این افزایش قیمت ها علل 
بنیــادی دارد. واقعیــت این اســت که 
کشور ما در تنگنای سیاسی، اقتصادی 
و مدیریتــی قرار گرفته اســت و کنترل 
نقدینگی و بودجه های کشور به خوبی 
اجرا نمی شود؛ در نتیجه کسری بودجه 
به وجود می آید، نقدینگی اضافه می شود 
و تورم عمومی اتفاق می افتد. غیر ممکن 
است تورم عمومی در یک بخش اتفاق 

بیفتد، اما در بخش دیگر اتفاق نیفتد.
 اگــر بخواهیم به صــورت بنیادی 
و اساســی به افزایش قیمت مســکن 
نگاه کنیم، علت مربــوط به تنگناهای 
ســاختاری کل کشور است و مربوط به 
یک بخش و دو بخش نیست که بتوانیم 

آن را کنترل کنیم. 
دولــت ممکن اســت کاالیــی را 
برای ارزان تر رســیدن به دســت مردم 
و ســامان دهی آن به کشــور وارد کند، 
اما مســکن را که نمی تواند وارد کند؛ 
بنابراین راه کار کاســتن از فشار هزینه 
مســکن بر مردم یک راه کار ساختاری 
اســت، هیچ راه  کار کوتاه  مدتی وجود 
ندارد و هر اقدام یا برنامه ای حداقل دو 
سال دیگر جواب خواهد داد؛ البته این به 
این معنا نیست که نباید اقدامات فوری 
در این زمینه انجام گیرد؛ اقداماتی که در 
پرونده پیش رو تالش کردیم نگاهی هر 

چند کوتاه به آنها داشته باشیم.
مشــکل  ریشــه های  بخواهیم  اگر 
مسکن در کشور را به صورت خالصه 
بررســی کنیم، باید گفت از مهم ترین 
ریشه های مشــکل در این زمینه توزیع 
نامناسب مســکن بین خانواده هاست؛ 
چرا که در کشور ما مسکن به جای آنکه 
کاالیی مصرفی باشد، تبدیل به کاالیی 

سرمایه ای شده است. 
وقتی هر شخص می تواند هر تعداد 
که بخواهد مسکن داشته باشد، یا اینکه 
پول خــود را در بخش مســکن بیاورد 
و خریــد و فروش راه بینــدازد یا برای 
حفظ ارزش پول خود، مسکن بخرد که 
ارزش سرمایه اش کم نشود، مسکن به 
کاالی سرمایه ای تبدیل می شود؛ کاالی 
 برای حفظ ارزش 

ً
ســرمایه ای معموال

پول، دارایی و افزایش ثروت به کار برده 
می شود؛ اما وقتی مســکن به صورت 
مصرفی در می آیــد، هر کس می تواند 
یک خانه داشــته باشد که در آن زندگی 
کند و دیگر اجازه ندارد چند خانه داشته 
باشــد که آن را وسیله کسب سود کند و 
در آینده با هر قیمتی که دوست داشت 
به بازار عرضه کند و در نتیجه پایه قیمتی 

گذاشته شود.
 وقتــی این اتفــاق می افتد، طبیعی 
است که عده ای سرمایه های شان را در 
بخش زمین و مسکن می چرخانند و هر 
طور بخواهند خرید و فروش و احتکار 
می کنند و قیمت را باال می برند که نتیجه 
آن همیــن قیمت های افسارگســیخته 

مسکن می شود. 

راه حل مشکل مسکن چیست؟

افشینپروینپور
کارشناس مسکن

فردینیزدانی
 مدیر علمی

 طرح جامع مسکن

مهدیروانشادنیا
کارشناس حوزه مسکن

 عرضه
 برابر

ضا تقا

 انتظارات
واقعی؟

 دخالت
 دولت

ع ممنو

 توقف
 کافیسوداگران

نیست

 اجرای
بهتر

 مسکن
اجتماعی

باید بــرای کاالیی که در بــازار تقاضا وجود 
دارد، عرضه متناســب با آن داشته باشیم. در 
حال حاضر تولید ما در بخش مسکن ساالنه 
حــدود ۴۰۰ هــزار واحد اســت، در حالی 
که طرح جامع مســکن، نیاز ما به ســاخت 
واحد مســکونی در ســال را حداقل ۸۰۰ تا 
یک میلیون و ۸۰۰ هــزار واحد برآورد کرده 
اســت؛ بنابراین ما تطابق نداشــتن عرضه با 
تقاضــا را در این بخش داریم؛ از طرف دیگر 
این ۴۰۰ هزار واحدی که در ســال ســاخته 
می شــود، در متراژها و محل هایی ســاخته 

می شــود که به عبارتی الگوی ســاخت آن با 
الگوی تقاضا انطباق نــدارد. به عنوان نمونه 
در تهران، میانگین متر مربع واحد مسکونی 
که برای آن پروانه ســاخت صادر می شــود 
۱۳۷ مترمربع اســت، در حالی که میانگین 
تقاضا، برای واحدهای ۷۵ مترمربعی است؛ 
به عبارتی ما واحدهای بزرگ می ســازیم که 
آن هم در مناطق لوکس شهر ساخته می شود، 
به همین دلیل برای این واحدها تقاضا وجود 
ندارد. به دلیل اینکه عمده ساخت وســاز ما 
از ســوی بخش خصوصی اســت و بخش 
خصوصی هم دنبال محلی است که بیشترین 
ســود برایش ایجاد شود. در حال حاضر ما با 
یک نامعادله دیگری در بازار مســکن مواجه 
هســتیم که آن هم این اســت که به گزارش 
وزارت راه و شهرســازی، تعداد قابل توجهی 

واحد مسکونی خالی داریم و از این طرف هم 
تعداد زیادی متقاضی واحد داریم که بازار را 
ملتهب کرده است؛ بنابراین اصلی ترین مسئله 
ما در بخش مســکن، عــدم انطباق عرضه با 
تقاضا به شکل های مختلف است. راه ساده، 
تجربه شده و مطمئن،  تولید مسکن است که 
پاسخگوی بسیاری از مسائل مان است. امروز 
ما سومین کشور دنیا از لحاظ فارغ التحصیل 
مهندسی در سال هستیم. مهندس ساختمان و 
نیروی حرفه ای تربیت می کنیم که بخش قابل 
توجه آنها یا در مشاغل غیر مرتبط فعال هستند 

یا به طور کل شغلی ندارند.
 اگر بخش تولید مســکن رونــق بگیرد، 
هم به عرضه مســکن کمــک کرده ایم و هم 
اشــتغال  زایی کرده ایم. فراموش نکنید اکنون 
ما در شرایط تحریمی قرار داریم و در برخی 

صنعت ها نیاز به وارد کردن قطعات داریم، اما 
صنعت ساختمان صنعتی است که از صفر تا 
صد در آن خودکفا هســتیم و می توانیم بدون 
وارد کردن هیچ قطعه ای از خارج، این صنعت 
را از طراحــی گرفته تا اجــرا و بهره برداری، 
در ایــران انجام دهیم” البته باید توجه شــود 
مسکن متناســب با الگوی ساخت باشد و به 
قول معروف بساز و بفروشی شکل نگیرد؛ به 
سراغ قوانین خوب بر زمین مانده برویم، برای 
نمونه در قانون ســال ۱۳۷۷ تأکید شده است 
که دولت حداقــل ۱۰ درصد از کل حمایت 
خود در این حوزه را بر مســئله اجاره به شرط 
تملک اختصاص دهد. همچنین در فرایندها 
بازنگری شــده و اصالحاتی انجام شــود، تا 
زمان اخذ مجوز و ساخت مسکن کاهش پیدا 

کند. 

راه کار مشــکل مسکن این اســت که دولت، 
سامانه اطالعاتی تشــکیل دهد که مشخص 
شود چند واحد مسکونی در کشور وجود دارد، 
مالکان و مســتأجران چه اشــخاصی هستند 
و بتواند از طریق به دســت آوردن اطالعات، 

برنامه ریزی کند.  به عبارتی، هر کسی یک خانه 
برای اســتفاده داشته باشد و دولت کاری کند 
برای کسی به صرفه نباشد چندین خانه داشته 
باشــد و آنها را خالی نگه دارد. مالیات برای 
خانه های خالی به قدری در نظر گرفته شود که 
برای کســی صرف نکند، آنها را نگه دارد. در 
همه جای دنیا حتی کشورهای لیبرال که معتقد 
هستند دولت باید حداقل دخالت را در اقتصاد 
داشته باشــد، می بینید به شدت مراقب حوزه 
مسکن و زمین هستند که چنین اتفاقی برای این 

بخش نیفتد، یعنی با ابزارهایی مانند مالیات 
 مســکن را به شــکل کاالی مصرفی 

ً
کامــال

درآورده اند. وقتی دولت بازار مســکن را رها 
کند و هر فرد بتواند، هر چقدر خواست مسکن 
بخرد یا بفروشــد، این خود مقدمه سوداگری 
شده اســت.  به عبارتی موضوع اصلی ای که 
در حال حاضر ســبب افزایش قیمت ها شده 
ســوداگری در بازار است که این سوداگری را 
باید با ابزارهای مالیاتی مهار کرد و نباید دولت 
بگذارد این اتفاق بیفتد؛ یکی از راه های کنترل 

سوداگری، همین اخذ مالیات است که انواع 
مختلف دارد، مانند مالیات بر خانه های خالی، 
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های 
دوم و بیشــتر، همچنین دولت باید یک بسته 
مالیاتی برای بخش مسکن اعمال کند، البته نه 
برای تقاضای مصرفی، بلکه برای کسانی باشد 
که کار آنها سوداگرانه است، افرادی که مسکن 
را می خرند تا در زمان رشد قیمت ها بفروشند. 
به عبارتــی به تقاضای ســرمایه ای، تقاضای 

سوداگرانه هم می گویند.

حقیقت این است که کشور در تنگنا قرار گرفته 
اســت و اگر با نــگاه خوش بینانه به وضعیت 
کشور نگاه کنیم، سطح زندگی مردم شاید ۱۰ 
سال دیگر به ســال ۱۳۹۵ و قبل از تحریم ها 
برســد؛ بنابراین بحث مالکیــت در بخش 
مســکن در حال منتفی شدن است و هرگونه 
طرحی که بخواهد به صورت انبوه مالکیت را 
برای خانوارها ایجاد کند، محکوم به شکست 

است و عواقب بدتری دارد.

 از این رو راه کار اصلی در این بخش توسعه 
ساخت  و ساز واحدهای مسکونی استیجاری 
در استطاعت خانوارهاست؛ یعنی واحدهای 
 ارزان  قیمت که حجم بیشتری 

ً
اجاره ای نسبتا

از خانوارها را پوشش دهد. 
 در همــه جــای دنیا این طــرح به عنوان 
مســکن اجتماعی معــروف اســت که در 
 ایــران، هــر دوره ای یــک عنوان بــرای آن

 گذاشته اند.

از ایــن رو راه کار اصلــی در میان مــدت 
و بلندمدت در شــرایط فعلی این اســت که 
هم دولــت و هــم نهادهــای حکومتی که 
دست اندرکار هستند، وارد شوند و با استفاده 
از ابــزار زمیــن و منابع مالی و بــا طراحی 
سیستم های ســاخت و بهره برداری کارآمد، 
مســکن های اجاره ای ارزان قیمت را توسعه 

دهند که مردم سرپناه پیدا کنند.

مهدیسلطانمحمدی
استاد دانشگاه

هیچ مقوله ای در حوزه اقتصاد وجود ندارد که 
بدون بررســی عرضه و تقاضای آن، بتوان در 
وضعیت آن تغییر ایجاد کرد. قیمت از برخورد 
منحنی تقاضــا و منحنی عرضه )نقطه تعادل( 
به دســت می آید؛ برای هر تغییری در قیمت 
باید منحنی عرضه یا منحنــی تقاضا را داد تا 
بتوان  نقطه تعادلی را جابه جا کرد، بنابراین هر 
مداخله ای در حوزه اقتصاد وارد حوزه تحلیل و 
تعدیل عرضه و تقاضا می شود و مسکن نیز از 

این موضوع مستثنا نیست. 
فــرض کنیــد قیمت اجــاره ای کــه اآلن 
وجــود دارد، نقطه تعادلی اســت کــه تمام 
عرضه کنندگان واحدهای اجــاره ای در بازار 
هر منطقه ای با متقاضیان آن پیدا کرده اســت؛ 
برای نمونه اگر متوســط نــرخ کرایه در تهران 
A ریال اســت، به دلیل این است که این میزان 
عرضه با این میزان تقاضا، در این نقطه تعادل 
قرار دارد. اگر بخواهیــم این نقطه تعادل را از 
طریق اعمال کنترل ها و به شکل دستوری تغییر 
دهیم، یک  سری اتفاقات می افتد؛ برای نمونه 
اگر بخواهیم نقطه تعادل را پایین تر تعیین کنیم 
و اجــاره واحدی را که دو میلیون تومان بوده به 
یک و نیم میلیون تومان تقلیل دهیم، متقاضیان 
آن واحــد اجاره ای در تهــران برای آن قیمت، 
 اگر برای واحد با اجاره 

ً
زیاد می شــوند؛ مثال

دو میلیون تومــان، ۵۰۰ هزار متقاضی وجود 
 میزان متقاضی 

ً
داشــت، با این راه کار طبیعتا

افزایش می یابد.
 در شهرهای 

ً
 در این حالت کســی که مثال

حاشیه ای یا در شهرستان خود، زندگی می کرده 
است با دیدن قیمت مناسب در تهران، به تهران 
می آید. به فرض کســی که محل سکونتش در 
کرج بوده و مبلغ پایین تری اجاره می داده است، 
در کنارش برای آمدن به تهران هزینه حمل ونقل 
نیز به آن اضافه می شده است، حاال که متوجه 
شده قیمت در تهران ۵۰۰ هزار تومان کاهش 
یافته است، این رقم ها را محاسبه می کند و به 
این نتیجه می رسد بهتر اســت به جای اینکه 
آن کرایه را به اضافه هزینه حمل ونقل در کرج 
پرداخت کند، در تهران ســاکن شود که وقت، 
آســایش و آرامش بیشــتری خواهد داشت؛ 
بنابراین تقاضا افزایش می یابد. در این حالت 

برای عرضه چه اتفاقی می افتد؟
 بــرای نمونــه مالکانــی که آمــاده بودند 
ملک شان را ماهی دو میلیون تومان اجاره دهند، 
معلوم نیست با ماهی یک ونیم میلیون تومان هم 
آمادگی اجاره دادن ملک شان را داشته باشند و 
عرضه پایین می آید، به همین روی شکاف بین 
 مشکالتی 

ً
عرضه و تقاضا زیاد می شود و طبیعتا

ایجاد می کنــد، در این حالت یــا باید به جبر 
متوسل شد یا رانت و فساد و هزار مشکل دیگر 
به وجود می آید. پس اگر بخواهید قیمت اجاره 
در بازار پایین بیاید، راهی جز این وجود ندارد 
کــه عرضه را اضافه یا تقاضــا را کم کنید. اگر 
بخواهید قیمت اجاره باال رود یا باید تقاضا را 

زیــاد کنید یاعرضه را کم کنید، بنابراین قیمت 
تعادلی با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می شود. 
تمام مداخالتــی که بخواهد بــا توجه به این 
مسئله انجام شود، ممکن است در کوتاه مدت 
مسئله را حل کند. به عبارتی اگر با مداخالت 
دســتوری بخواهند مالک را مجبور کنند که با 
نرخ تعیین شده، ملکش را اجاره دهد، ممکن 
است که مالک از ســر اجبار این کار را انجام 
دهد، اما نتیجه این می شــود که در دوره بعدی 
وارد این سرمایه گذاری نخواهد شد، بنابراین در 
بلندمدت میزان عرضه ساختمان پایین می آید و 
 به زیان مستأجران می شود؛ چرا که وقتی 

ً
نهایتا

میزان عرضه کم شــود، قیمــت اجاره تعادلی 
باال می رود و اگر بخواهند به شــکل دستوری 
قیمت پایین تــری را تعیین کنند، مســتأجر و 
مالک به ســمت مبالغ زیرمیزی می روند و به 
این طریق با همدیگر توافق می کنند که در اینجا 
وضعیت برای مستأجر دشوارتر خواهد شد و 
پرداختی هایی که انجام می شود، دیگر شفاف 
نیست و پیچیدگی های بیشتری برای یافتن خانه 

پیدا خواهد شد.
 از این رو این گونه مداخالت در کوتاه مدت 
ممکن است مسئله را حل کند، اما در بلندمدت 
مسئله را حل نمی کند. کما اینکه در کاالهایی 
مانند خودرو و ارز که انحصار یا بخش عمده ای 
از تولید آن، دست دولت است، وقتی قیمت را 
خارج از نقطه تعادلی قرار می دهند، شــکاف 
سنگینی بین بازار دولتی و بازار سیاه به وجود 
می آیــد و رانت عظیمــی در این بخش توزیع 
می شــود که نمونه آن را در بحث قرعه کشــی 

خــودرو در چند وقت اخیر دیدیم و نتیجه این 
شد که با این کار، نه تنها قیمت پایین نیامد، بلکه 
باالتر هم رفت و صدها میلیارد تومان رانت، به 
یمن بخت و اقبال به جیب عده ای سرازیر شد. 
در خیلی موارد بحث ارتباط و فساد است که در 
واقع تعیین کننده نحوه توزیع این رانت می شود؛ 
بنابراین این گونه مداخالت قیمتی، وضعیت را 
در بازار نه تنها بهبود نمی بخشد، بلکه وضعیت 
را برای تولیدکننده و خریدار دشوارتر می کند. 
حاال این تجربــه را می خواهنــد وارد حوزه 
مسکن کنند که در این حوزه وضع بدتر خواهد 
شد؛ چراکه در آن حوزه ها، دولت عرضه کننده 
انحصاری یا نزدیک به انحصاری بوده است، 
در حالی که در مســکن فرق می کند و ســهم 

دولت در عرضه مسکن زیر ۵ درصد است. 
این حوزه بــا خانواده ها و عرضه کننده های 
خصوصی طرف اســت و شــاید بیش از ۸۰ 
درصد خانه های مســکونی کشــور از سوی 
خود خانوارها ساخته می شود حتی سازندگان 
حرفه ای نیز، سهم کمی در بازار دارند؛ بنابراین 
همان خانوارهایی کــه از محل پس اندازهای 
خــود و با دشــواری زیاد ایــن خانه ها را تهیه 
کرده اند و بخشــی از آن را در بــازار اجاره ای 
عرضه می کنند که کمک خرج زندگی شان باشد 
یا از سرمایه گذاری خود بهره ای بگیرند، وقتی با 
دخالت دستوری، تحت فشار قرار بگیرند، در 
مرحله بعد وارد این قضیه نمی شــوند و پول و 
سرمایه خود را به جای ساخت خانه وارد بازار 
ارز و دالر می کنند یــا وارد بازی های مخرب 

دیگر می شوند.

مالیات بر خانه های خالی 
چقدر مؤثر است؟

این تصور که با دریافت مالیات از خانه های خالی، می توانیم 
خیلی سریع مسئله مسکن را حل کنیم، تصور دقیقی نیست. 
اگر بخواهیم و البته بتوانیم این مالیات بر خانه های خالی را 
اجرایی کنیم،  این اقدام اثر خود را بر بازار خواهد گذاشت، 
اما به این معنی نیست که مسئله مسکن با روش ساده دریافت 
مالیــات از خانه های خالی، حل خواهد شــد. واقعیت این 
است که مسئله مسکن پیچیده تر از این است و یک موضوع 
چند بعدی اســت. برای نمونه بســیاری از خانه های خالی 
واحدهای بزرگ هســتند؛ در حالی که تقاضای تلنبار شده 
در بازار برای واحدهای کوچک است؛ یا تعداد قابل توجهی 
از واحدهای خالی مانده، مسئله حقوقی و شهرسازی دارند 
که عرضه راحت و فوری آنها در بازار امکان پذیر نیســت. به 
معنای دقیق کلمه با قانون دریافت مالیات از خانه های خالی 
بخشی از این معضل برطرف شده و اثر آن را در بازار خواهیم 
دید، اما آن انتظار که به واسطه تبلیغات ایجاد شده و این تصور 
را شکل داده است که فقط با گذاشتن مالیات، از فردا مسئله 
مسکن حل می شود، به نظر بنده تصور درستی نیست. اگر به 
این راحتی حل می شد، دیگر احتیاجی به برنامه های عملیاتی 

و راهبردی و ایــن همه قانون نبود. ما قانون های مختلفی در 
زمینه مسکن داریم، اعم از قانون احداث مسکن استیجاری 
که برای سال ۱۳۷۷ است تا قانون حمایت از عرضه مسکن تا 
قانون های مختلف دیگر، از این طرف هم طرح جامع مسکن 
را داریــم؛ به عبارتی می خواهم بیان کنم اگر به این راحتی و 
فقط با دریافت مالیات از خانه های خالی مشکل مسکن قابل 
حل بود، دیگر نیازی به این همه ســند ملی که برای مسکن 
نوشته ایم، نبود. تأکید بر این موضوع هیچ اشکالی ندارد، اما 
بزرگ نمایی آن موجب می شــود در بازار یک انتظاری برای 
مصرف کننده مسکن ایجاد شــود که وقتی به آن پاسخ داده 

نشود، موجب دوچندان شدن التهاب در بازار  شود.
یکی از شرط های این طرح این است که باید احراز شود خانه 
مورد نظر، خانه خالی به شمار می رود که در معیار این شرط، 
بحث های زیادی وجود دارد؛ برای نمونه ممکن است فردی 
یک واحد مسکونی در یک روستا یا یکی از شهرهای اطراف 
محل سکونت خود خریده باشد که فقط برای تعطیالت آخر 
هفته به آنجا برود و در طول هفته خالی است، آیا این را خانه 
خالی حساب می کنیم؟ یا اینکه ممکن است فردی خانه ای 
ساخته باشد که به لحاظ حقوقی و تخلفات شهرداری امکان 
دریافــت پایان کار و فروش آن را ندارد، آیا قرار اســت آن را 
خانه خالی حساب کنیم؟ یا موارد بسیار دیگری وجود دارد؛ 

از این رو احصای خالی بودن خانه، امری دشوار است. 

مهدیروانشادنیا
کارشناس حوزه مسکن

افشینپروینپور
کارشناس مسکن

این اقدام باید انجام شــود. چند سال پیش قانون ضعیفی در 
همین زمینه نوشته شد که به بهانه اینکه نمی توانیم خانه های 
خالی را شناســایی کنیم، اجرا نشــد؛ در حالی که از طریق 
ایجاد سامانه اطالعاتی این کار به راحتی امکان پذیر است، 
اما اراده ای پشــت این موضوع نبود که این اتفاق بیفتد. برای 
اثرگذاری باید رقم های مالیات به قدری باشد که کسی نتواند 
خانه اش را خالی نگه دارد و آن را به بازار عرضه کند و در کل 

باید اراده حاکمیتی و سیاسی پشت این کار باشد.

می شــود با اســتفاده از ابزارهای مختلف ماننــد ابزارهای 
مالیاتی از شدت نگاه سرمایه ای به مسکن کم کرد. مالیات 
بر خانه های خالی و مالیات بر مرغوبیت زمین می تواند هزینه 

ســوداگری را زیاد کند که شرط الزم است، اما کافی نیست 
و شرط کافی این اســت که در سایر بخش ها رونق و توسعه 
به وجود بیایــد. این نکته را عرض کنم که مالیات ها معجزه 
نخواهند کرد، بنــده در مطبوعات می بینم عده ای می گویند 
با وضع این مالیات ها، مشــکالت مســکن حل می شود و 
خانه های خالی وارد بازار می شود، اما هیچ اتفاقی نمی افتد و 
کسانی که این حرف ها را می زنند یا به دلیل مباحث سیاسی 

آن را مطرح می کنند یا به دلیل ضعف دانش.

فردینیزدانی
 مدیر علمی

 طرح جامع مسکن

راه کار مجلس چیست؟

 کمیســیون عمران در حال تهیه یک 
بسته مفصل تأمین مسکن است که ۱

تقریبا جزئیات آن خیلی روشــن شده است و 
یکی دو موضوع آن مانده است که ظرف چند 
روز آینــده پس از نهایی شــدن برای طرح در 
صحن مجلس تحویل هیئت رئیسه می شود. در 
این بسته ما تأمین مسکن ارزان قیمت را برای 
اقشار فاقد مسکن پیش بینی کرده ایم، به طوری 
که اقشــار مختلف از دهک های پایین جامعه 
بتوانند برای خرید مسکن اقدام کنند حتی برای 

اجاره هم بتوانند کمک دریافت کنند.

 ما بــه دنبال این هســتیم که منابع 
قطعــی و مکفی را تأمین کنیم که با ۲

نرخ ارزان و با سهم پوشش زیاد، مثال باالی 
حــدود ۷۰ درصــد تســهیالت، در اختیار 
خانوارهای فاقد مســکن قرار داده شود. در 
اینجا هم پیش بینی شده است که حدود یک 
میلیون مسکن در سال عرضه شود و کمیسیون 
عمران با تمام دســتگاه های اجرایی مذاکره 
کرده است و جلسات متعدد حتی شبانه روزی 
برگــزار کرده ایم که مطمئن شــویم این کار 
عملیاتی می شــود. نکته اصلی این است که 
اطمینان خاطر داریم از اینکه توانسته ایم منابع 
مالی الزم را تأمین کنیــم و برای همین هم 
پیشنهاد تأســیس صندوق تأمین مسکن داده 
شــده اســت که عنوان اصلی این صندوق، 

دقیق تر بعدا گفته خواهد شد. 

 پیشــنهاد صندوقــی کرده ایم که از 
بودجه ای ۳ تالطمــات ردیف هــای 

دولتی مصون باشــد و بتوانــد قدرتمندانه با 
همکاری بانک مسکن، این تسهیالت الزم را 
در اختیار اقشار فاقد مسکن قرار بدهد. در این 
زمینه ضابطه های مختلفی دیده شــده است، 
حتی موضوعاتی مانند بیمــه، مالیات، نظام 
مهندسی، شهرداری، صدور پروانه، پایان کار، 
سند تفکیکی، نحوه استفاده از تسهیالت ودیعه 
مســکن، تعداد افراد مشمول در شهر تهران، 
کالن شهرها و همچنین شهرهای کوچک، با 
جزئیــات در این آمده اســت. همان طور که 
عرض کردم تأمین مالی آن در حال نهایی شدن 
است که ان شاءالله به مجلس ارائه شود. در این 
قضیه بحث مالیــات بر خانه هــای خالی و 

زمین های بایر هم آمده است.

 در این طرح برای این ســامانه هم 
یــک زمــان مشــخصی را تعیین ۴

کرده ایــم که تــا آن زمان، اگــر وزارت راه و 
شهرســازی آن را انجام داد، تکمیل کند و ما 
مطمئن شویم،  برای هر خدمات یک پنجره 
واحــد وجود دارد که همــه اطالعات در آن 

پنجره واحد درج شود.
 طرحی که آن را بیان کردم به قدری 

بزرگ اســت که نمی توانــم تمام ۵
جزئیــات آن را توضیح دهم، امــا تمام این 
نکاتی که گفتید در این طرح دیده شده است و 
از طریق رسانه شما به این عزیزان متخصص 
و کارشناس اعالم می کنم، هر مطلبی دارند 
ســریع تر با حــوزه امــور زیربنایــی مرکز 
پژوهش های مجلس در میان بگذارند که بعد 

وارد کمیسیون عمران شود.

اقبالشاکری
عضو کمیسیون عمران 

مجلس
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بهار ســال ۱۳6۰، ایــام تقابل جریان های 
معاند با خط امام)ره( و ملت بود. در این ایام 
سطح منازعات سیاســی در کشور روزبه روز افزایش 
یافت و جریان واگرایی از خط امام)ره(، مسیر متفاوت 
پیش گرفته خود را تداوم بخشید. در این مسیر بود که 
مسئله تقابل با آموزه های اسالمی نیز فرصت ظهور و 
بروز بیشتری می یافت و این خود یکی از عواملی بود 
که بر شــدت تقابل می افزود. یکــی از رخدادهای 
پرمناقشه ای که بر التهاب آن روزها افزود، و می توان از 
آن به عنوان اوج تقابل اسالم خواهان و اسالم گریزان 
یاد کرد، ماجــرای اعتراض به ارائه الیحه قصاص از 
ســوی شــورای عالی قضائــی بود کــه جبهه ملی 
سردمداری آن را بر عهده گرفت. شورای عالی قضائی 
الیحــه قصاص را بــا کمک پنج فقیه شــامل آیات 
»بهشــتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و 
ربانی املشــی« تهیه و پس از به تصویب رساندن در 

دولت، در قالب یک الیحه به مجلس تقدیم کرد.
پس از طرح این الیحــه، مخالفت هایی در میان 
برخی سیاســیون و استادان دانشــگاه نسبت به این 
الیحه به وجود آمد و بیانیه ها و نامه هایی نگاشته شد. 
مهم ترین واکنش متعلق به ۱۱۲ نفر از استادان حقوق، 
قضات و وکالی دادگســتری بود که طــی بیانیه ای 
اعتراضی و انتقادی نسبت به این الیحه که در تاریخ 
۳۰ فروردین ۱۳6۰ در روزنامه »انقالب اســالمی« 
به چاپ رسید، پیشنهاد طرح و بررسی این الیحه در 
شــورایی مرکب از فقیهان و حقوق دانان را دادند. در 
بیانیه آمده بود: »الیحه قصاص، که از طرف شورای  
عالی قضائی تهیه و به تصویب دولت رســیده است، 
از جهات گوناگون دارای اشکال های جدی حقوقی 
و اخالقی و نقائص فقهی اســت و پیش بینی می شود 
کــه آثار نامطلــوب آن زیان های عمــده اجتماعی و 

بین المللی به بار آورد.«
در واکنش بــه این بیانیه، شــورای عالی قضائی 
پیشنهاد برگزاری میزگردی را در تاریخ ۲۱ اردیبهشت 
در وزارت دادگســتری داد تا با حضــور دو نماینده 
از امضاکنندگان بیانیه، دو نماینده از شــورای عالی 
قضائی، دو نماینده از شــورای نگهبــان و دو نماینده 
از کمیسیون قوانین مجلس، طرح مذکور به بحث و 
گفت وگو گذاشته شــود. معترضان اما بهانه آوردند و 
حضور در این میزگرد را نپذیرفتنــد. فردای آن روز، 

همان حقوق دانان و استادان دانشکده های حقوقی که 
امضاکننده بیانیه قبلی بودند، به همراه جمعی دیگر از 
وکال و اســتادان حقوق بیانیه ای دیگر صادر کردند و 
 در اعتراض به الیحه قصاص نوشتند و تشکیل 

ً
مجددا

میزگردی در این زمینه را رد کردند و گفتند: »ما تمایلی 
به شرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی نداریم و از 
آقایانی که در محیط طلبگی و دور از آالیش های مادی 
تربیت شــده اند، تعجب می کنیم که چگونه مسحور 
این طــرز تفکر شــده اند و در بازتاب های خود روح 

علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته اند.«
نکته قابــل تأمل آنکــه در این گفت وشــنودها، 
حضرت امام)ره( وارد نشــدند و واکنشــی از خود 
 سیاسی 

ً
نشان ندادند. اما ماجرا از آنجایی صبغه کامال

گرفت که جبهــه ملی طی اعالمیه ای الیحه قصاص 
را »غیرانسانی« خواند و از مردم خواست ساعت ۴ 
بعدازظهر روز ۲۵ خرداد ســال ۱۳6۰ به خیابان ها 
بیایند و علیه این الیحه، از میدان فردوسی تا دانشگاه 
تهران راه پیمایی کنند و بانگ اعتراض خود را به گوش 

جهانیان برسانند.
پس از ایــن ماجرا بود که حضرت امــام)ره( در 
دیدار با اقشــار مردم و روحانیون استان مازندران به 

غائله جبهه ملی اشاره کردند و خطاب خود را به سوی 
نهضت آزادی و دیگر گروه های هم ســو با جبهه ملی 
قرار دادند و از آنان خواستند از این تجمع اعالم برائت 
کنند. ایشان فرمودند: »بیایید حساب خودتان را جدا 
کنید. آیا »نهضت آزادی« هم قبول دارد آن حرفی را 
که »جبهه ملی« می گوید؟ آنها هم قبول دارند که این 
حکم ـ حکم قصاص ـ که در قــرآن کریم و ضروری 
بین همه مســلمین است، »غیر انســانی« است؟ آیا 
این نماز شــب خوان ها این را قبول دارند یا نه؟ شک 
ندارم که قبول ندارند. خب، اعالم کنید. چرا ساکت 
نشسته اید... جدا کنید حساب ]خودتان [ را از مرتدها. 
اینها مرتدند. »جبهه ملی« از امروز محکوم به ارتداد 

است.«
این نامه صریح موجب شــد بنی صدر و نهضت 
آزادی در وضعیت دشــواری قــرار گیرند. بنی صدر 
که در این زمــان در پیوند کامل با منافقین قرار گرفته 
و مخفی شــده بود، به مســیر واگرایی خود ادامه داد 
و چند روز بعد از ســوی مجلس شورای اسالمی از 
ریاست جمهوری عزل شد؛ اما نهضت آزادی تالش 
کرد ظاهر خود را حفظ کند و کار را بر خود سخت تر 
از ایــن نکند. »محمد توســلی« از اعضای نهضت 

 همان روز آقای مهندس 
ً
آزادی نقل می کند: »اتفاقــا

بازرگان، دکتر سحابی و دکتر یزدی منزل ما بودند که 
آیت الله خمینی صحبت می کردند که نهضت آزادی 
باید نظرش را درباره الیحه قصاص بدهد. همان جا 
متنی نوشته شد و برای خبرگزاری پارس فرستادیم؛ 
اما رسانه ها منتشر نکردند. با احمدآقا ماجرا را در میان 

گذاشتیم.«
بیانات امــام)ره( با واکنش جامعه همراه شــد و 
متعاقب این سخنرانی، مردم با شعار »فرمانده کل قوا 
خمینی، ســکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، 
لبیک لبیک یا امــام، حزب الله پیش مرگ روح الله« 
بــه خیابان آمدند. مرحوم هاشــمی رفســنجانی در 
خاطرات روز ۲۵ خرداد ۱۳6۰، می نویسد: »امام با 
این بیانات، باعث شدند که جرئت آمدن به خیابان ها 
را نکنند و در عوض مــردم حزب اللهی به خیابان ها 
ریختند و شــعارهای تند، مبنی بر عزل و محاکمه و 
اعدام بنی صدر و ملی گرایان دادند. بیش از ۵۰۰ هزار 
نفر، بدون مقدمه در خیابان ها جمع شدند و تا غروب، 
تظاهرات می کردند. آخــر وقت، جمعیت عظیمی 
مقابل مجلس آمدند... و خواســتار ســلب کفایت 

سیاسی بنی صدر در مجلس بودند.«

انقالب، اعتراضی حداکثری به نظم 
موجود و قیام علیه قانونی است که در 
قامت یک نظام سیاسی ســر برآورده است؛ از 
ایــن رو انقالبیــون بــه ظاهر قانون شــکنان و 
طغیان کنندگانی هســتند که آنچه را هست، به 
چالش می کشند؛ بنابراین نسبتی میان انقالب و 
هرج و مرج، آشفتگی و برهم ریختگی اجتماعی 
می توان مشــاهده کرد؛ اما ایــن فقط موج اول 
انقالب است. انقالب برای تداوم نیازمند حاکم 
کــردن نظم و قانون جدیدی اســت که باید در 
جامعه حکمران شــود؛ نظمی نوین که حقوق 
اجتماعی ـ سیاســی را مبتنی بر آنچه برابری و 
عدالــت می داند، تقســیم خواهد کــرد. در 
اینجاست که انقالبیونی که روزگاری در قامت 
می کردند،  جلوه  ضدقانون  آنارشیســت هایی 
تبدیل به قانون گرایانی می شــوند که به جنگ 
قانون گریزان می رونــد. در این میان حضرت 
امام)ره( شــخصیتی ممتــاز و متفاوت بودند. 
ایشــان در زمان رژیم دست نشانده پهلوی، در 
همــان حال که در جایگاه رهبر اپوزیســیون و 

برانــدازان قــرار گرفتــه بودند، تا 
آنجایی که ممکن بود خود را 

ملــزم بــه رعایــت قانون 
می دانستند، حتی در دوران 
تبعید نیز خود را به رعایت 
میزبان  کشــورهای  قانون 
ملزم کــرده بودند. طبیعی 
است که چنین شخصیتی 
پس از پیروزی انقالبی که 
خود رهبری آن را بر عهده 

داشــتند و پس از اســتقرار نظامــی که خود 
بنیان گذار آن بودند، تا چه اندازه پایبند به قانون 
باشــد. قانون گرایی برآمده از باوری عمیق در 
شخصیت حضرت امام)ره( بود که آثار آن در 
رفتار و عمل ایشان به طور برجسته  هویدا شده 
بود. این تبلور عینی هم در حوزه کامال شخصی 
ظهور و بروز داشــت و هــم در جایگاه رهبر 
جامعه اســالمی خود را آشــکار کرد. کتاب 
امــام  زندگــی  از  ویــژه  »سرگذشــت های 
خمینی)ره(« که در چهار جلد به قلم »مصطفی 
وجدانی« انتشار یافته است، شامل خاطراتی 
خواندنی در این باب است. »مرضیه حدید چی 
دباغ« از همراهــان امام)ره( در فرانســه نقل 

می کند: 
»یکی از روزهای پاییزی سال ۱۳۵۷ بود که 
در روســتای کوچک نوفل لوشاتو، به مناسبت 
ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان، گوسفندی 
تهیه و آمده قربانی شــدن شد تا به رسم سنت 
ایــن ایام قربانــی و غذایی نذری تهیه شــود. 
طبیعتا مقداری از آن را هم برای منزل امام)ره( 
فرستادند. در این میان معلوم شد که طبق 
قوانین کشور فرانســه هرگونه ذبح 
حیوانات در خارج از کشــتارگاه، 
به خاطر رعایت مســائل بهداشتی 
ممنوع است. تا حضرت امام)ره( 
از چنیــن قانونــی اطــالع یافتند، 
فرمودند: »چــون تخلف از قانون 
حکومت اینجا شده است، من از 
این گوشت نمی خورم.« و عمال 

لب به آن غذای نذری نزدند!«

آشنایی با مرام و سلوک امام خمینی)ره(

قانون گرایی

   دهلیز    

تقویم انقالب

دومین انتخابات 
ریاست جمهوری

ســال  تابســتان  تاریخی  تقویم 
۱۳6۰، برگــزاری دومیــن دوره 
انتخابــات ریاســت جمهوری را بــه ثبت 
رســانده است. با عزل بنی صدر طبق قانون 
اساسی اداره کشور برعهده شورای موقت 
ریاســت جمهوری قرار گرفت و در اولین 
جلسه این شــورا، روز دوم مرداد ۱۳6۰ به 
دوره  دومیــن  انتخابــات  روز  عنــوان 
ریاست جمهوری تعیین شد. ۷۱ نفر برای 
رقابــت در انتخابــات دوم مــرداد ۱۳6۰ 
ثبت نام کردند که شورای نگهبان از بین آنها 
صالحیت چهار نفر را تأیید کرد که عبارت 
بودند از: آقایان محمدعلی رجایی، علی اکبر 
پــرورش، عبــاس شــیبانی و حبیب الله 
عسگر اوالدی مسلمان. این اسامی در تاریخ 
 اعالم شد. در این 

ً
۲۱ تیر ماه ۱۳6۰ رســما

میان دامنه تبلیغات و حمایت ها از شــهید 
رجایی به حدی بود که پیشــاپیش می شد 
حدس زد وی در همان مرحله اول با اکثریت 
باالیی برگزیده می شود؛ شهید رجایی برای 
تبلیغــات فقط به یک برنامــه تلویزیونی با 
هدف اعــالم برنامه های خود به مردم اکتفا 
کــرد و گفت: »مــن معتقدم کــه این گونه 
تبلیغات که برای کاندیدا می شود، تبلیغات 
ناشــی از نظــام ســرمایه داری اســت.« 
حمایت های گسترده مردمی و نیروهای خط 
امــام)ره( از رجایــی، از اعتقاد عمیق او به 
مبانی اسالم و مکتب انقالب ناشی می شد؛ 
البته گفتنی است، شرایط سیاسی و اقتصادی 
جامعه و به ویژه وضعیت جبهه های جنگ و 
تهدیدات داخلــی و خارجی و اختالفات 
فزاینده در کشمکش های ناشــی از دوران 
ریاست  جمهوری بنی صدر مردم را خسته 
کرده بــود. در چنیــن وضعیتــی، دومین 
انتخابــات ریاســت جمهوری در روز دوم 
مرداد ۱۳6۰ برگزار شد و شورای نگهبان در 
۱۰ مرداد ۱۳6۰ صحت انتخابات را تأیید و 
اعالم کرد محمدعلی رجایی با ۱۳ میلیون و 
یک هزار و ۷6۱ رأی از مجموع ۱۴ میلیون 
و ۷6۳ هــزار و ۳6۲ رأی مأخوذه به عنوان 
رئیس جمهور از ســوی مردم انتخاب شد. 
روز ۱۱ مرداد که هم زمان با عید سعید فطر 
بود، حکم ریاست جمهوری او طی مراسمی 
در حسینیه جماران از جانب امام راحل)ره( 
تنفیذ شد و در جلسه علنی ۱۲ مرداد مجلس 
شــورای اسالمی، مراســم تحلیف انجام 
گرفت؛ پس از این رجایی در نخستین اقدام 
رسمی خود »محمدجواد باهنر« را به عنوان 
نخســت وزیر بــرای کســب رأی اعتماد 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به 
 کار خود 

ً
مجلس معرفی کرد تا دولت رسما

را شروع کند. یعنی در یک مقطع ده روزه، با 
حضور جدی مردم، رئیس جمهور کشــور 
تعیین شد و فعالیت های اداری کشور روند 
عادی و طبیعی خودش را در پیش گرفت. 
انتخابات دومین دوره ریاست  جمهوری در 
۲ مــرداد ۱۳6۰ دســتاوردهای فراوانی به 
همراه داشــت که برخی از آنها عبارتند از: 
اوضاع عمومی کشور، ثبات و امنیت رو به 
بهبود رفت، سایه نگرانی ها از جامعه رخت 
و اختالفات و کشــمکش های  بربســت 
سیاسی کم رنگ شد. حضور گسترده مردم 
دشمنان انقالب را مأیوس کرد؛ به طوری 
که بنی صدر و رجوی کــه تا این مقطع در 
اختفا به ســر می بردند، با تغییر چهره و با 
لباس زنانه از ایران گریختند؛ گروهک ها و 
احزاب سیاسی پایگاه های اجتماعی شان را 
از دســت دادنــد. مــردم نشــان دادند به 
گروهک ها و جریان های سیاسی اعتمادی 
ندارنــد و محور امــور در کشــور مردم، 

امام)ره( و اسالم است.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

محکوم به ارتداد
مروری بر حوادث بهار ۱۳۶۰ و صف آرایی ضد انقالب در برابر ملت و امام)ره(

کشورهای مختلف در طول تاریخ بحران های 
اقتصــادی مختلفــی را تجربــه کرده اند؛ این 
بحران ها گاه تا آنجا تداوم یافته که موجب افول 
یک امپراتوری یا ســقوط و تغییر یک سلسله 
پادشاهی شده است. یکی از این تجربیات را با 
عنوان »جنون گل الله« نام گذاری کرده اند. این 
بحران اقتصادی در دوره عصر طالیی هلند، بین 
سال های ۱6۳۴ تا سال ۱6۳۷ میالدی صورت 
گرفت که در آن قیمت برای پیاز تازه معرفی شده 
گل الله به سطح فوق العاده باالیی ترقی سپس 

به طور ناگهانی سقوط کرد.
در آن ســال ها تجارت پیاز گل الله ســود 
خوبی داشــت. کار به جایی رسیده بود که پیاز 
گل بیــن دالالن چند دســت می چرخید تا به 
دست مصرف کننده نهایی برسد. قیمت ها هر 
روز باالتــر می رفت و بازار بســیار متالطم تر 
می شد. نکته قابل تأمل این بود که محصول در 
اوایل ماه آوریل )اردیبهشت( قابل برداشت بود 
و باید برای خرید و فروش آن تا زمان برداشت 
صبر می کردند. دالالن شــرایط بازار را تغییر 
دادند و شروع به پیش خرید محصوالت کردند. 
آنها محصولی را که هنوز برداشــت نشده بود، 
پیش فروش می کردند. قیمت ها ثبات نداشت و 
برگه های پیش فروش چند دست می چرخید. به 
یک باره حباب قیمتی وحشتناکی به وجود آمد. 
قیمــت یک پیاز گل الله به ارزش هزار ســکه 
طال رســید. این در حالی بود که درآمد ساالنه  
یک کشاورز از این محصول حدود ۲۵۰ سکه 
طال بود. بازار به حدی غیر قابل پیش بینی شده 
بود که عده زیادی به امید دستیابی به سودهای 

کالن تر، دســت به یک قمار سنگین در زندگی 
خود زدند؛ آنها زمین، ملک، طال، دام و طیور 
خود را می فروختند و به جای آن پیاز گل به بار 
نیامده را که قرار بود حدود اردیبهشت ماه عمل 
آید، پیش خرید می کردند، اما همه چیز خوب 
پیش نرفت. بعد از عمل آمدن پیاز گل ها، کسی 
نبود که محصول را بخرد و همه فروشنده بودند؛ 
به بیان بهتر کسی توان خرید نداشت. قیمت ها 
به حدی باال رفته بود که دیگر جای داللی کردن 

نداشت.
در نتیجه به یک باره قیمت ها ســقوط کرد و 
در عرض چند هفته به یک صدم قیمت حبابی 
رســید. تاریخ گواه می دهد در جریان این قمار 
سنگین، بیش از سه هزار نفر ورشکست شدند، 
عده زیادی هم به زیر صفر رسیدند و برای اولین 

بار مفهوم حباب اقتصادی به خوبی درک شد.

اولین حباب اقتصادی در اروپای نوین

جنون گل الله

   حافظه    
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۱۱
خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-۱۱

نقد تمدن غرب 

مقطع مشــروطه واجــد ارزش تاریخی 
ویــژه ای برای ملــت ایــران و همچنین 
تاریخ رویکــرد دینی و حــوزوی به امر 
حکومــت داری اســت؛ چرا کــه اولین 
حرکت تحولی ملت ایران اســت که به 
سبک مدرن و با مشــی دینی و مدیریت 
پیوســت.  بــه وقوع  حوزه هــای علمیه 
نماینــده افکار علمــا و مراجع طرف دار 
مشــروطیت، آیت اللــه میــرزای نائینی 
است که اندیشه های جناح مشروطه خواه 
را تئوریــزه و مدون کرده اســت. مرحوم  
نائینــی  در کتــاب  »تنبیه  االمــه  و تنزیه  
المله « تالش  می کند مبانی  مشــروطیت  
را به  اسالم  نزدیک کند. نظریه   حکومتی  
مرحوم  نائینی  همان  حکومت  اسالمی  یا 
فقهاست . وی تصریح  می کند  حکومت  
نیابت  فقها در عصر غیبت  در امور حسبه  
از قطعیات  مذهب  اســت  و حفظ  نظم  و 
اساس  اسالم  را از مهم ترین  مصادیق  امور 
حسبه  می داند. وی، حکومت  مشروطه  را 
از باب  اولیه   مشروع  نمی داند، بلکه  آن  را 
نوعی  حکومت  غاصبانه  می شمارد که  از 
باب  ضرورت  و ثانویه  غصب  آن  کمتر از 

حکومت  استبدادی  است.۱
جالب است که عالمه  نائینی با توجه 
به تأثیــرات زمینه های محیــط پیرامون 
بر افــکار انقالبیون، ابتدا بــا نقد تمدن 
غرب و تصریح اینکــه ما می توانیم روی 
 غربی نبوده 

ً
پای خود بایســتیم و اساســا

زمانی که چتر علمی اســالم به گســتره 
جهان باز بوده اســت، به شدت بر تمدن  
غرب قبــل  از جنگ های  صلیبی می تازد 
و آن را عقب افتــاده  می داند و بیان می کند 
غربی ها در خــالل جنگ های صلیبی به  
این عقب افتادگی  خود پی  بردند و اصول 
تمدن  خود را از اسالم گرفتند: »مطلعین 
بر تواریخ  عالم دانسته اند که ملل مسیحیه 
و اروپاییان  قبــل از جنگ های  صلیب ... 
از تمام  شــعب حکمت علمیه  بی نصیب 
بودنــد« و همین  طور »از علــوم تمدنیه  
و حکمت  عملیه  و احکام سیاســیه « نیز 
بی بهره  بودند؛ اما آنها باسرعت پی  به علت 
عقب افتادگی  خود بردند و »عدم  فوزشان 
را به  مقصد به  عدم  تمدن و بی علمی خود 

مستند دانستند.«۲
به زعــم عالمــه نائینی، چیــزی  که  
غربی ها را به ســرعت  به  پیــش برد، این 
بود که »عــالج  این  ام االمــراض را اهم  
مقاصد خود قرار داده و عاشــقانه در مقام 
طلب « به  کوشش و تالش بی وقفه مشغول 
شدند. آغاز تحول آنها از اینجا شروع شد 
که »اصول تمدن و سیاسات« را از اسالم 
اخذ کردند. وی  بر این  ادعا شاهد از خود 
غربی ها می آورد که  »خود در تواریخ  سابقه 

خود منصفانه  بدان  اعتراف کردند«. 
نائینی با ایــن نقد در واقــع پایه های 
اعتمــاد به نفس ملــی را در میان ایرانیان 
و مســلمانان باال می برد کــه غرب چیز 
علی حده ای برای بشــر به ارمغان نیاورده 
است و نظریات حکمرانی آنها نیز چیزی 

فراتر از اسالم ندارد. 
الزم به توضیح اســت کــه بر خالف 
پنــدار بســیاری، نظام  مشــروطه نظریه 
سیاسی عالمه  نائینی نیســت ، بلکه وی 
همانند بســیاری  از عالمان شیعی نظریه  
سیاسی اش والیت فقیه بوده است . عالمه 
نائینی در تنبیه االمــه تصریح  می کند که  
قســمتی از رســاله اش  در اثبات والیت 
فقها بوده  و چون  آن را هم ســنخ مشروطه  

نمی دانسته  از کتاب حذف  کرده  است .۳

پی نوشت در دفتر نشریه موجود است.

فاصله میان معنای نقــد و آنچه در عمل رخ می دهد، 
اتفاق جدیدی نیســت. نقد در لغــت به معنای »جدا 
کردن خوب و ســره از بد و ناســره« است و انتقاد که 
همان عمل نقد کردن است، مستلزم شناخت محاسن 
و معایب یک چیز اســت تا بتوان درباره آن قضاوت و 
داوری درستی کرد؛ بنابراین نقد و انتقاد نوعی قضاوت 
و داوری اســت. این معنا که با افزایش آگاهی جوامع 
کنونی نمی توان آن را دشــوار و غریب دانســت، در 
بســیاری از مواقع در عمل فراموش می شود و فقط در 
بیان ویژگی های منفی و معایب یک پدیده خالصه می 

شود. چرا چنین است؟

 Bریشه منفی نگری در ادبیات چپ
وقتی به ادبیات سیاسی امروز بسیاری از نخبگان فکری 
جامعه م  نگریم، نگرش بسیار بدبینانه و سرخی گفتار 
آنان بیش از معرفت و شناختی که قرار است به خواننده 
ارائه دهنــد، جلب توجه می کند و گویی شــناخت و 
معرفت در دایره بدبینی و ســرخ گفتاری به محاق رفته 
اســت. این موضوع را چندین ماه اســت در توصیف 
نخبــگان اصال ح طلــب از مجلس یازدهم مشــاهده 
می کنیم. »عبدالله ناصری« مشاور سیدمحمد خاتمی 
اسفند ماه سال قبل، نمایندگان مجلس یازدهم را تندرو 
و کم تجربه تلقی کــرد. »احمد شــیرزاد« از فعاالن 
اصالح طلب نیز در فروردین امســال، نمایندگان این 
مجلس را تندرو خطاب کــرد و تقریبا هم زمان با وی 
»سعید شریعتی« عضو حزب اتحاد ملت، این مجلس 
را در نظر مردم بی اهمّیت دانســت، حتی مدعی شد 
»ترکیــب مجلس یازدهم با هــدف حذف مجلس از 
جریان تصمیم گیری طراحی شــده است.« از ادبیات 

منفی نگرانه اصالح طلبان نسبت به مجلس یازدهم که 
بگذریم، طی روزهای اخیر، »ابراهیم فّیاض« اســتاد 
مردم شناسی دانشگاه تهران که اصالح طلبان او را یکی 
از نخبگان فکــری اصول گرا می دانند، نقد غیرمنطقی 
را در صدر اندیشــه و تفکر قرار داد. فّیاض ضمن ارائه 
توصیفی بســیار منفی و رعب آلود از مجلس یازدهم 
که آن را »از بی هویت تریــن مجالس پس از انقالب« 
خطاب کرد، مدعی شــد: »این مجلــس زمینه روی 
کار آمدن رئیس جمهوری توتالیتر در انتخابات ۱۴۰۰ 
است؛ یعنی ما در انتخابات۱۴۰۰ شاهد روی کار آمدن 
رئیس جمهوری تمامیت خواه خواهیم بود و قطعا همین 
مجلس را هم تحت فشار خواهد گذاشت.« وی حتی 
ادعا کرد: »ایران کنونی مثل فرانســه است ده سال بعد 
از انقالب ۱۷۸۹. اگر در ایران هم یک ناپلئون با شعار 
علمی کردن همه  چیز به قدرت برسد، کم و بیش شاهد 
همان تحوالت خواهیم بود.«این نوع ادبیات سیاســی 
فّیاض، چندان تازگی ندارد؛ اما آنچه مهم است رونق 
گرفتن این نوع ادبیات سیاســی در بحبوحه مشکالت 
اقتصادی اســت و این موضوع هرچند همــواره بوده 
است، اما قدیمی بودن این مشکل نباید به ساده  انگاشتن 
آن منجر شود. منفی  نگری همواره فضای غالب عناصر 
سیاســی منتقد در ایران بوده اســت، چه اینکه بخش 
زیادی از این عناصر )به ویــژه در جناح اصالح طلب( 
متأثر از تفکرات چپ مارکسیستی بوده اند و محورّیت 
تضاد و دیالکتیک در تفکرات چپ، آنان را همواره در 
فضایی تخاصمی قرار داده است که طی آن اگر دشمنی 
ف نمی شود و 

ّ
هم وجود نداشته باشد، دشمن تراشی متوق

برساختن دشمن نیازمند سیاه نمایی و منفی نگری است. 
از این موضوع ـ که نقبی کوچک به خاستگاه منفی گری 
نیروهای سیاســی اصالح طلب است ـ اگر بگذریم، از 
تبعات زبان و ادبیات سراسر منفی نگر نمی توان گذشت 
و محورّیت زبان در تفکر سیاسی قرن بیستم این موضوع 

را بسیار ُپراهمّیت تلقی می کند. 

 Bمحورّیت زبان در فلسفه و سیاست
بسیاری از فالســفه و متفکران سیاسی معتقدند قرن 
بیســتم، قرن محورّیت زبان در فلســفه و سیاســت 
اســت. »ِفِرد دالمایر« در کتاب »زبان و سیاســت« 
که رابطه زبان و سیاســت را بررسی می کند، زبان را 
عامل مطرح شــدن دوباره مباحث اصلی سیاست، 
همچــون حقیقــت، آزادی، عدالت و... در شــکل 
جدیدی می داند. »چارلز تیلــور« در مقاله »زبان و 
طبیعت انســان« دیدگاه هایدگر درباره زبان را چنین 
گــزارش می کند: »زبان اســت که بر انســان حاکم 
اســت؛ چون اصطالحات زبان اســت که صحبت 
می کنــد. زبان ما را به عنوان یک نشــانه می ســازد. 
زبان ما را به ســمت بودن چیزی هدایت می کند.«از 
این دســت گفتارها در اهمّیت زبان بسیار است و در 
این میان آنچه اهمّیــت دارد، چرایی محورّیت یافتن 
زبان در اندیشــه قرن بیستم است. به طور خالصه در 
این باره باید گفت قرن بیستم، و به ویژه اواخر این قرن، 
دورانی است که انسان غربی خأل ناشی از فقدان دین 
حتی ایدئولوژی های ســاخته بشر را بیش از هر زمان 
احساس کرده اســت و در نیمه دوم این قرن است که 
ادبیات انتقادی علیه مدرنیته در قالب تفکراتی همچون 
مکتب فرانکفورت رونق می گیرند. احساس آن خأل و 
این انتقادات همگی بر این امر اشعار دارند که زندگی 
انسان مدرن خالی از معنا شده است و جست وجوی 
معنا به هدفی بسیار مهم و هوّیت بخش برای فلسفه و 
اندیشه سیاسی غرب تبدیل می شود. محورّیت معنا، 
به محورّیــت زبان می انجامد و زبان ابزار تفکر، بلکه 
مساوی با تفکر تعریف می شود؛ البته در شکل گیری 
این شرایط مسائل دیگری نیز دخیل هستند که تشریح 
آنها در اینجا ممکن نیست؛ اما آنچه مهم است، اینکه 
زبان و گفتار در اندیشه سیاسی امروز مقام معنابخشی 
به رفتارهــا و کنش ها را در اختیار دارد، حتی به تعبیر 
»آرنت« انســان را به یک موجود سیاسی و اجتماعی 

تبدیل می کنــد. چنین مقامی برای زبــان در روایات 
اسالمی نیز مورد توجه قرار گرفته و از جمله با توجه به 
سخنان امام علی)ع(، می توان زبان را نشانه شخصّیت 
انســان و ابزاری در خدمت تفکر تعریف کرد.با این 
توصیف از مقام زبان در اندیشه سیاسی، ماهّیت و آثار 
گفتارهای منتقدان فوق درباره مجلس یازدهم و سایر 
مسائل سیاسی را بیشتر می توان درک کرد. در شرایط 
فراوانی مشکالت اقتصادی، زبان و ادبیاتی که نسبتی با 
واقعّیت ندارد و برخاسته از پیش داوری، منفی نگری و 
اغراض سیاسی است، عقالنّیت را در عرصه عمومی 
زنده نمی کند؛ چراکه اساســا چنین زبانی ارتباطی با 
تفکر و اندیشه ندارد. در سّنت فلسفی اسالم، آن گونه 
که عالمه طباطبایی شــرح می دهد، فرایند کســب 
شناخت یا برخاسته از ارتباط حّسی با محسوسات و 
مطابقت شناخت با امر واقع است، یعنی همان امور 
بدیهی که جای تشکیک در آنها نیست، یا برخاسته از 
دانش و شناخت پیشینی که خداوند در فطرت انسان 
قرار داده است. این دو ادراکات نظری انسان را شکل 
می دهند و عالمه به قســم دیگری از ادراکات، به نام 
ادراکات اعتباری معتقد اســت که هرچند نسبتی با 
خارج ندارند، اما برای امور و مصالح عامه جامعه از 
سوی انسان و در مسیر کمال انسانی و عدم مخالفت با 
امور فطری وضع می شوند. با این توضیح، وقتی زبان 
مظهر و آینه اندیشه و تفکر تعریف می شود و در مقام 
معنابخشی به زندگی انسان قرار می گیرد، زبان و گفتار 
منتقدان نه تنها رابطه آن با اندیشــه را نشان نمی دهد، 
بلکه نسبتی با امورات فطری و مصالح اجتماعی نیز 
برقرار نمی کند. در اینجا زبــان نه ابزاری در خدمت 
اندیشه و نه مظهر و آینه اندیشه، بلکه ابزاری در خدمت 
غرایز است و سیطره غرایز بر اندیشه و کنش سیاسی را 
تسهیل می کند. نتایج محورّیت یافتن غریزه در عرصه 
عمومی کشــور، آن هم در شــرایط وفور مشکالت و 

نارضایتی ها بسیار وخیم و فتنه برانگیز خواهد بود.

انحالل  از  تاج زاده پس  سیدمصطفی 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، به 
مدیریــت کل مطبوعــات و نشــریات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت منصوب شد و در 
ســال های ۱۳6۳ تــا ۱۳6۷ به عنــوان معاون 
بین الملل خاتمی در وزارت ارشاد فعالیت کرد. 
بعد از استعفای خاتمی از وزارت ارشاد، تاج زاده 
از مسئولیت های اجرایی خود کناره گیری کرد و 
به تحصیل در رشته علوم سیاسی در مقطع ارشد 
و دکترای در دانشگاه تهران مشغول شد. تاج زاده 
در سال ۱۳۷۵ در ستاد انتخابات خاتمی فعالیت 
کرد و هم زمان عضو هیئت تحریریه نشریه »عصر 
ما« ارگان سازمان مجاهدین انقالب بود. او بعد 
از ریاســت جمهوری ســیدمحمد خاتمی، به 
معاونت سیاسی وزارت کشور در زمان تصدی 
عبدالله نوری انتخاب شــد که بعد از استیضاح 
نوری، به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب 
شــد. ســرانجام وی به علت تخلفات متعدد و 

گســترده در برگزاری انتخابات 
مجلس ششم و مخدوش کردن 
آرای مــردم تهران، از ســوی 
دادگاه از مسئولیت های دولتی 

کنار گذاشته شد.
 با تشکیل جبهه مشارکت 

ایران اســالمی که حدود 
بعــد  ســال  دو  یکــی 
خاتمــی،  پیــروزی  از 
بــرادرش  دبیرکلی  بــه 

خاتمــی«  »محمدرضــا 
تشکیل شد و با رانت دولتی 

مجوز گرفت، تاج زاده با اینکه عضو رســمی و 
شــورای مرکزی سازمان مجاهدین بود، از ابتدا 
به عضویت دفتر سیاسی و شورای مرکزی حزب 
مشارکت نیز در آمد. تاج زاده به سبب نقش های 
مؤثر و رادیکالی که در بحران های دهه ۷۰ و ۸۰ 
کشور ایفا کرده اســت، از منظر خیلی از اهالی 
سیاست و رسانه، شایسته دریافت لقب »شوالیه 

غائله ها« است. 
یکی از بزرگ ترین این بحران ها غائله ۱۸ تیر 
۱۳۷۸ کوی دانشــگاه تهران بود. به اذعان همه 
مسئوالن حتی دستگیرشدگان آن غائله، عنصر 
دوگانه سوز مشارکت و مجاهدین، یعنی تا ج زاده، 
محور و معرکه گردان کوی دانشــگاه بوده است. 
وی به همــراه دیگر اعضای حزب مشــارکت 
برای تظاهر به هم دلی و هم نوایی با دانشجویان و 
تظاهرکنندگان به کوی دانشگاه می رفتند و سعی 
می کردند از این جو ملتهب حداکثر استفاده را در 

راستای اهداف سیاسی خود بکنند. 
تاج زاده در روز ۱۸ تیر در جمع اغتشاشگران 
حضور یافت و مطالب تحریک آمیزی را بیان کرد، 
وی گفت: »مردم طی دو سال اخیر هزینه انتخاب 
به جا و به حق خود را می پردازند.« بعدها نقل شد 
اغتشاشات  تاج زاده خود درصدد هدایت 
غائلــه ۱۸ تیر به ســمت جمهوری 
بیت  فلســطین کــه  و خیابان 
رهبری قرار داشت،  بود که 
هشدار  و  هوشیاری  با 
قاطــع ســپاه بــه 
اغتشاشگران در 

هم شکست.

فراز و فرود مصطفی تاج زاده  ـ ۳

غائله ها! شوالیه 

   ریزش ها    

علت بروز برخی نارســایی ها و بازماندگی ها 
در کشور در تاریخ چهل ســاله  انقالب را باید 
در فاصلــه گرفتن بخش هایی از مدیریت کالن 
کشور در اتخاذ رویکردی انقالبی دانست؛ رهبر 
معظم انقــالب در فرازی از بیانیــه گام دوم در 
این باره متذکر شده اند: »هرگاه دل زدگی پیش 
آمده، از رویگردانی مسئوالن از این ارزش های 
دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش 
برای تحقق آنهــا.« ازایــن رو، روح انقالبی و 
انقالبی گری باید در ارکان نظام تقویت شــود 
تا بتوان نقاط ضعــف در عملکردها را بیش از 
پیش رفــع کرد؛ این مهم با تأکید بر نظریه نظام 
انقالبی ممکن می شــود. انقالب اسالمی در 
برهه کنونی با دو جریان مواجه است: جریانی 
که معتقد است برای مطالبه  آرمان ها و استمرار 
انقالب اســالمی، حتی می توان از ساختارها 
هــم عبور کرد و هیچ کس و هیچ چیز هم نباید 
 
ً
سد راه این موضوع شــود؛ به باور اینان، اساسا
انقالب اســالمی برای تحقق کامل شعارها و 
آرمان هایش رخ داده اســت و اگر در مسئله ای، 
ســاختار کنونی نظام جمهوری اسالمی ایران، 
ظرفیت تحقق آن آرمان ها را نداشــت، می توان 
از آنها عبور کرد. مضر و خســارت بار بودن این 
تفکر بدیهی است؛ ازاین رو، رهبر معظم انقالب 
اسالمی با رد این گونه برداشتی، انقالبی گری را 

فقط در بستر نظام قابل تحقق می دانند. در نقطه 
مقابل این تفکر و جریان، تفکر »دیوان ساالری« 
و »تکنوکراســی« وجــود دارد کــه معتقد به 
پایان پذیری روحیه  انقالبی است؛ به این معنا که 
انقالبی گری برای زمان پیروزی انقالب اســت 
و نه اســتقرار آن؛ بنابراین ارزش ها و شعارهای 
 در مرحله  انقالب کردن، اعتبار و 

ً
انقالب صرفا

کارآمــدی دارد و نه در مرحله  بعد از انقالب و 
تشکیل حکومت؛ پیامد این نگاه، محصور کردن 
انقالب و ارزش های آن در چارچوب قفس های 
آهنین بروکراسی است. رهبر معظم انقالب این 
نوع نــگاه را نیز نفی کرده اند و می فرمایند: »در 
ر 

ّ
مجموعه  انقــالب، از اّوِل انقــالب یک تفک

غلطی وجود داشت و آن این بود که انقالب، تا 
وقِت تشکیل نظام است؛ وقتی  که نظام تشکیل 
شد و نهادها و مقّررات و دیوان ساالری و مانند 
اینها مستقر شد، دیگر انقالب برود دنبال کارش، 
ر، غلط 

ّ
دیگر کاری با انقالب نداریم... این تفک

اســت... انقالب مراحلــی دارد؛ آنچه در اّول 
فاق افتــاد، مرحله  اّول 

ّ
انقالب در ســال ۵۷ ات

انقالب بود؛ یعنــی انفجار در مقابِل نظاِم غلِط 
باطِل طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای 
آرمان ها و ارزش های نو.« راه حل دچار نشدن به 
این دو آفت، آن گونه که رهبر معظم انقالب در 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی تصریح کردند، 
ترویج نظریه نظام انقالبی است؛ براساس این 
نظریه در نظــام انقالبی، می توان در عین پایبند 
بودن به ســاختار، انقالبی هم ماند و برای رفع 
مشکالت ساختار و کارآمدسازی هرچه بیشتر 

آن تالش کرد. 

 نظریه نظام انقالبی  - ۱۲

هویت بخشی تضمین   

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

یزه؟ ابزار اندیشه یا غر
 تأملی در ادبیات سیاسی منتقدان وضع موجود

سعید شریعتیاحمد شیرزادعبدالله ناصریابراهیم فّیاض
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پرســش: با سالم، به ســن سی سالگی 

رســیده ام و با توجه به مواردی که برای 

ازدواج دارم، نمی توانم تصمیم بگیرم و مدام حس 

می کنم ازدواج پر خطری خواهم داشت. چه کنم که 

فرصت های مناســب را از دســت ندهم و زندگی 

مشترک خوبی را شروع کنم؟

پرسشــگر عزیــز، ازدواج نیازمند  پاســخ: 
فاکتورهای ذهنی، جســمی و روانی اســت و 
این فاکتورها در کنار یکدیگر منجر به موفقیت 
یک ازدواج می شوند. دغدغه ذهن شما برای 
انتخاب خوب و آشنا شدن با راهکارهایی که 
به شناخت شخصیتی خود و فرد مقابل منجر 
می شود، بهترین قدم است. نگرانی و احساس 
شما از ازدواج و پرخطر بودنش منطقی است، 
اما اجازه ندهید این نگرانی تمام زندگی شما 
را مختل کند. انتخاب عاقالنه و آگاهانه برای 

شریک زندگی، به نکاتی اشاره می کنیم.
۱ـ برای شــروع این مرحله جدید زندگی تان 
هدف داشــته باشــید؛ ازدواج برای پر کردن 
 جای خالی کســی یا فرار از تنهایی نیســت؛

۲ـ فردی که وفادار، راســتگو و متعهد باشد، 
همیشــه بهترین گزینه برای انتخاب شــریک 
زندگی است. ۳ـ وابستگی ناسالم به پدر و مادر 
در از دســت دادن فرصت های خوب انتخاب 

بســیار تأثیرگذار است؛ سعی کنید دلبستگی 
ایجاد کنید تا بهتر در انتخاب خود تمرکز کنید؛ 
۴ـ مطمئنــا زندگی مشــترک پرخطر خواهد 
بود؛ البته اگر انتخاب همســر آگاهانه نباشد؛ 
پس هیچ گاه گمان نکنید که از سن ازدواج تان 
می گذرد. ۵ـ هیچ گاه گمــان نبرید که پس از 
 
ً
ازدواج می توان همسر را تغییر داد؛ پس حتما
کسی را انتخاب کنید که آن معیارهای اخالقی 
و رفتاری را که دوست دارید، داشته باشد. اگر 
از رفتاری خوش تــان نمی آید، پیش از ازدواج 
از فــرد بخواهید آن را تغییر دهد؛ 6ـ ســطح 
باالی تحصیالت یــا موقعیت های اجتماعی 
گاهی توقعــات را باالمی برد؛ مراقب توقعات 
خود باشــید؛ ۷ـ هر چند وقت یک بار با توجه 
به سن و شــرایط امروزتان معیارها، مالک ها 
 و عالیق خود را بازبینی کنید و به روز باشــید؛
۸ـ در خالل صحبت های تان، در بین اطرافیان 
نسخه به روز شده مالک های تان را بیان کنید؛ 
۹ـ نقــش خانواده و اطرافیان در این مســیر را 
جدی بگیرید. تجربیات چندین و چند ســاله 
خانواده ها از شناخت اجتماعی، کمک بزرگی 
به انتخاب بهتر می کند؛ ۱۰ـ تصمیم عجوالنه 
برای ازدواج نگیرید و در زمینه ازدواج احتیاط 
کنید؛ ۱۱ـ مســائل مالی تان را پیش از ازدواج 
حل کنید و درباره دیدگاه های مالی طرف مقابل 
حتما ســؤال کنید؛ ۱۲ـ ایده آل گرایی موجب 
انتخاب ها می شــود؛  ایجاد محدودیــت در 
مراقب باشید؛ ۱۳ـ در آخر از دعا و توسل غافل 

نشوید.

زندگی

داستان

زندگی

غرب زدگی!

به ســرعت خودم را بــه خیابان 
رســاندم. دیر شده بود. نگاهی به 
ترافیک و ماشین هایی که به کندی در حرکت 
بودند، انداختم. از خودم عصبانی بودم، این 
بی نظمی داشت همه زندگی ام را تحت تأثیر 
قرار مــی داد. فکر می کردم همین که مریم و 
بچه ها دوروبرم نباشند، کارها به سرعت پیش 
می رود؛ اما اشتباه کرده بودم. این یک  هفته  که 
خانــواده ام را بــه بهانه کرونا به شهرســتان 
فرستاده بودم، بی نظمی هایم بیشتر شده بود. 
نگاهی به مچ دستم انداختم. باز هم ساعتم را 
فراموش کرده بودم. طبق معمول باید دست 
به دامــن تلفن همراهی می شــدم که جای 
همه چیز را در زندگی پر کرده بود. تاکسی نو 
و تمیزی جلوی پایم توقف کرد سوار شدم. 
راننده که مرد جاافتاده و خوش برخوردی به 
نظر می آمد، سالم و صبح به خیری گفت و 
راه افتاد. نگاهم به ساعت ماشین افتاد. به نظر 
زمان را پنج شش ساعتی جلوتر نشان می داد. 
ســؤال بیهوده ای در ذهنم شکل گرفت و به 
زبانــم آمد: »حاجی ســاعتت خرابه، دقیق 
نیست انگار.« می توانستم از پشت ماسکش 

خنده اش را حس کنم.
ـ ســاعت درســته، ولی نه به وقت ایران، به 

وقت اروپا. 
غرب زدگی تا بــه این حد را ندیده بودم. 
سوژه خوبی برای کنکاش های روانشناسانه 
پیدا کردم. گفتــم: »حاال چرا اروپا؟ آمریکا 
هم جای بدی نیســت ها...« حرفم را قطع 

کرد.
ـ دختــرم اونجاســت، درس می خونه. رو 
ساعت اونجا تنظیم کردم. دل خوشی من هم 

این ساعته! 
با شــنیدن ایــن جمله وا رفتــم، گفتم: 
»همین؟ دونستن ساعت اونجا دل خوشت 
می کنه، حاجی؟« ماســکش را برداشــت. 

خنده زیبایی تحویلم داد.
 می دونم اآلن خوابه، 

ً
ـ همین که نه فقط؛ مثال

دو سه ســاعت دیگه زنگ می زنم بیدارش 
می کنم. به وقت اونجا ساعت ۷ کالس داره، 
بعد که بره کالس و بیاد خونه، ســاعت ۱۲ 
شب اینجاست، شب به خیرش رو می گم و 
از حالش باخبر می شم. بعد روز از نو روزی 
از نو. جمعه و شــنبه رو ولی می تونه بخوابه 
تا ۹ صبح. بهش می گــم کاش اونجام نون 
سنگک بود با خامه می زدی به بدن! اآلن یک 
سال و نیمه اونجاست باورت می شه من لب 
به نون سنگک نزدم؟ صورتش را برگرداند. 
ببینم. عشق  را  اشــک هایش  نمی خواست 
در ذهن یک راننده ســاده تاکسی چه رنگ 
و بوی زیبایی داشــت. از ماشین پیاده شدم. 
یک هفته  می شد که دخترم »نفس« و پسرم 
»آرمان« را ندیده بودم، حتی صدای شان را 
هم نشنیده بودم. فقط چند کلمه ای با همسرم 
صحبت می کردم و تمام. حس یک انســان 
غرب زده را داشتم. بدون آنکه حتی دوست 
داشته باشم یک ســاعت را در جایی غیر از 
کشورم بگذرانم. پیاده روی تا رسیدن به اداره 
فرصت خوبی بود تا از احوال شان باخبر شوم 
و خودم را پدری دلسوز و نگران نشان دهم. 
چند بوق ممتد و بعد صدای مریم که هراسان 
و خواب آلود به نظــر می آمد. با اکراه گفتم: 
»چیزی نشده؛ می خواستم با بچه ها حرف 

بزنم، دلم براتون تنگ شده...«
ـ اآلن آخه؟ ســاعت ۷ صبــح؟ ما که اروپا 
نیســتیم، دو ســاعت با تو فاصلــه داریم. 

نمی دونی بچه ها تا ۱۰ خوابن؟
خجالت زده به کار مضحکم فکر کردم. 
وارد اداره شدم. دو روز آخر هفته را مرخصی 
گرفتم. باید آثار غرب زدگی را از وجودم پاک 

می کردم.

نفیسه محمدی
دبیر گروه جامعه

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

شاید شــما هم در اطراف تان، زوج هایی را سراغ 
دارید که روزهای بهار یا تعطیالت تابستان را برای 
برگزاری مراسم ازدواج شان انتخاب کرده بودند، اما 
بعد از هزینه های فراوان و انتخاب تاالر و لباس حتی 
دعوت مهمان ها، با خبر لغو مراسم های عروسی بر 
اثر شیوع کرونا مواجه شدند. رؤیای جشن عروسی 
و خاطره زیبای آن برای شروع زندگی مشترک در 
کنار خسارت های مالی این پیشامد، ضربه  روحی 
 شــدیدی را به آنها و خانواده های شان وارد کرده و 
استرس ها و دغدغه های ذهنی خاصی را برای شان 
به همراه داشته است.از سوی دیگر، خانواده هایی 
در ایام شــیوع کرونا، به هر دلیل عزیزان خود را از 
دست دادند؛ اما برای جلوگیری از تجمع عمومی 
که کانون پرخطر کروناســت، از حضور و تسکین 
روحی دوستان در مراسم تشییع و ترحیم، محروم 
ماندند و در غربت قرنطینه به ســوگ عزیزان شان 
نشســتند.کرونا با شیوع در سراســر جهان، تمام 
ابعاد زندگی انســانی، از جمله همین جشن ها و 
ســوگواری ها را دچار دگرگونی کــرده و در واقع 
محرومیت از حس همدلی  و مشــارکت  در غم و 
شــادی عزیزان را به انسان ها تحمیل کرده است؛ 
اما انسان زنده، نیازمند هم دردی و حمایت عاطفی 
هم نوعان اســت تا مراحل شــادی و اندوه زندگی 
را آســان تر ســپری کند، به ویژه هنگام غم و اندوه 
 

ِ
به حضور اطرافیان نیازمند اســت تا به اصطالح

روانشناسان، با تسکین و حمایت های عاطفی آنها، 

رسیدن به مرحله نهایی ســوگ، یعنی پذیرش را 
راحت تر طی کند.بنابراین همان طور که با شیوع 
کووید۱۹، صله رحم، گفت وگوها، نشســت ها، 
مبادالت تجاری حتی آموزش های رسمی مدارس 
و دانشــگاه ها، در فضای مجازی با ســبکی نوین 
دنبال شــدند، چاره ای نیست جز آنکه همدلی با 
غم ها و شادی های عزیزان نیز با شیوه ای مدرن در 
فضای مجازی جایگزین شــود؛ برگزاری مراسم 
ترحیم مجازی )با ساختاری شبیه به مراسم ترحیم 
حضوری(، اتفاق خوشایندی است که این روزها 
در حال فراگیری است و با فاتحه خوانی، ختم قرآن 
و پیام های تسلیت  متنی، صوتی حتی تصویری در 
ارتباط غیرحضوری، موجب تسالی دل صاحبان 
عزا می شــود و راهکار مناســبی برای جلوگیری 
از تنهایــی و افســردگی بازماندگان اســت.اما، 
زوج های جوانی را که با لغو مراســم ازدواج شان 
مواجه شــده اند نیز نباید در شــادترین روزهای 
زندگی شان نادیده گرفت. پیام  تبریک صمیمانه، 
ابراز عواطف قلبی، تماس های تلفنی و آرزوهای 
زیبا در آستانه زندگی مشترک، می تواند عالوه بر 
تسکین ضربه های روحی لغو مراسم شادی شان، 
خاطره خوشایندی از این روزها برای شان به یادگار 
بگذارد، حتی می توان آنها را به علت معاف  شدن 
از هزینه های هنگفت مراســم و گرفتار نشدن در 
دام وام و قرض هایی که تا سال ها بعد ادامه دارند، 
تشویق کرد و کرونا را برگ برنده زندگی آنها برای 
خالصی از هزینه های غیرضروری دانســت تا با 
خوش بینی و فال نیک، زندگی جدیدشــان را رقم 

بزنند.

دقیق  انتخاب 
   راه نرفته    

 حمایت به سبک نوین
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

خیریه »با هم بسازیم« یکی از چند زیرمجموعه 
هیئت »زمینه ســازان ظهور« اســت که با هدف 
بانوان  توانسته  اســت  شبکه ســازی اجتماعی، 
فعــال فرهنگی دغدغه مند را کنار هم جمع کند. 
این هیئت در کنــار کارهای فرهنگی و جهادی، 
توانسته این خیریه را نیز تشکیل دهد و با اقداماتی 
کــه برای افراد نیازمند انجــام می دهد، آنها را به 
مــرور خودکفا کند. در این ســال ها این هیئت، 
فعالیت هــای خیریــه ای مختلفی، مثــل تأمین 
جهیزیه، بسته های ارزاق، کمک به نیازمندان در 
ایام مختلف و ماه مبارک رمضان و کمک به ایتام 
را انجام داده است. اعضای هیئت کمتر از دو سال 
پیش تصمیم گرفتند بــا راه اندازی خیریه »با هم 
بسازیم« فعالیت های خیریه ای را به شکل منسجم 

و هدفمند، به جای پراکنده کاری انجام دهند؛ به 
همین سبب در یکی از روستاهای اطراف تهران 
که محروم هســتند، متمرکز شــدند تــا بتوانند 
فعالیت های خیریه را در قالب یک گروه جهادی 
جهت دهی کنند. در این طــرح، در محله مورد 
نظر، خانواده های نیازمند را شناســایی می کنند 
و کارهای خیریه ای و کمک رســانی اقتصادی را 
برای آنها انجام می دهند و در کنار آن، اثرگذاری 
فرهنگی هم دارند تا بتوانند در راستای بیانیه گام 
دوم انقالب که رهبر معظم انقالب فرمودند، در 
حد توان خود انگیزه و امید را در این ولی نعمتان 
انقالب ایجاد کنند. روستای »گلحصار« باقرشهر 
تهران، جایی است که کارهای جهادی و خیریه ای 
را در آن متمرکــز کرده اند و اعضــای خیریه به 

صورت مستمر و ماهی یک یا چند مرتبه در این 
روستا حضور می یابند و فعالیت های مختلف را 
برای حدود ۲۰۰ خانواده تحت پوشــش انجام 
می دهند؛ برنامه های فرهنگی این خیریه در قالب 
دو گروه کودک و نوجوان، و زنان بی سرپرست و 
بدسرپرست انجام می شــود. این خیریه تصمیم 
دارد کاری مستمر برای آنها انجام دهد و حداقل 
به مدت ســه ســال حضور مداوم داشته باشد؛ 
همچنین اعضای این خیریه بحث کارآفرینی را 
برای این افراد شروع کرده اند و در حال حاضر در 
فاز مقدماتی هستند و امید دارند تا چند ماه آینده، 
بعد از اتمام کارهای پژوهشی، بتوانند در حد توان 
خود به جای ماهی دادن، ماهی گرفتن را به زنان 

بدسرپرست و بی سرپرست آموزش دهند. 

یم  با هم زندگی را بساز
نگاهــی بــه فعالیت های خیریه ای که در یک روســتا فعالیت می کند

   چراغ    

فرصت؟ یا  تهدید 

ویروس کرونا به عنوان پدیده قرن تمام مناسبات 
زندگی انسان ها را که سال های سال به آن عادت 
کرده بودند، تحت تأثیر خودش قرار داده اســت؛ 
از مسائل بهداشــتی و اقتصادی اش که بگذریم 
یکی از مســائلی که تحت تأثیر این ویروس قرار 
گرفته، سنت های اجتماعی است که برخی تقریبا 
تعطیل شده  اند، برخی تغییر رویه داده  اند و برخی 
دیگر کم رنگ شــده اند.از سنت هایی که به سبب 
شــیوع کرونا کمرنگ شــده اند، دید و بازدیدها، 
دورهمی ها، شب نشــینی ها، طبیعت گردی ها و 
اتفاقاتی از این دست هستند؛ روندی که از نوروز 
شروع شد و تاکنون نیز ادامه داشته است. حاال در 
شرایطی که ویروس کرونا جهان را تهدید می کند 
و در حالــی که حفظ فاصلــه اجتماعی، تنها راه 
مبتال نشدن به این ویروس است، باید ارتباطات 
از طریق اپلیکیشن های موجود در فضای مجازی 

افزایش پیدا کنند. یک فرد ممکن اســت روزانه 
چندین بار با خانواده اش به صورت تلفنی صحبت 
کنــد، اما یک تمــاس تصویری قطعــا می تواند 
احساس بهتری به هر دو طرف بدهد، به خصوص 
کسانی که در این روزها برای حفظ سالمتی شان 
از خانه خارج نمی شوند.یکی از شئون صله رحم 
که جزء آموزه های فرهنگ اســالم است، همین 
احوال پرســی های غیرحضوری است؛ به عالوه 
اینکه حاال انسان ها ناگزیر از این هستند که چنین 

روش هایی را برای صله رحم به کار گیرند.
یکــی دیگر از مواردی کــه کرونا آن را تحت 
تأثیر قرار داده است، مسافرت هایی بود که هرساله 
مردم داشــتند. افراد با سطوح مختلف درآمدی، 
حتما یک برنامه ســفر را در سبد زندگی شان جا 
می دادند، اما امسال بســیاری از این سفرها لغو 
شدند. سهم قابل توجهی از این سفرها را مسافرت 
به کشورهای خارجی تشــکیل می داد که دیگر 
هیچ کشوری پذیرای مســافران خارجی نیست 
و همین هم موجب شــده اســت مسافرت های 
خارجی به صفر برسد.کسانی که به سفر خارجی 
می رفتند، قطعا جزء کسانی بودند که به اصطالح 

عامه دست شــان به دهان شــان می رسد؛ حاال با 
وجود کرونا، افراد جامعه از لحاظ تفریح و سفر 
تقریبا در یک ســطح قرار گرفته اند؛ پس با وجود 
مشکالت اقتصادی که برای جامعه به وجود آمده 
و خانواده های کم درآمد را تحت فشــار بیشتری 
قرار داده، چقدر خوب است این افراد هزینه های 
سفرشــان را به چنیــن خانواده هایی اختصاص 
دهند.مجالس ترحیم و یادبود برای درگذشتگان 
نیز از همین دست اســت. مجالس ترحیم برای 
خانواده متوفی بسیار هزینه بردار بود؛ اما حاال که 
کرونا موجب شده است دیگر نتوان مراسم های 
این چنینی برگزار کرد، می توان هزینه ها را به امور 
خیریه اختصاص داد تا به دست نیازمندان واقعی 
برسد.دیگر موردی که باید به آن توجه کرد، درباره 
مراســم های ازدواج اســت. سال هاست عده ای 
به دنبال این هســتند که امور مربوط به ازدواج را 
تسهیل کنند تا جوانان بتوانند با یک ازدواج آسان 
سر خانه و زندگی شان بروند. جشن ازدواج یکی 
از موانعی است که سبب می شود دو طرف نتوانند 
نسبت به این امر مهم به راحتی تصمیم بگیرند؛ 
اما حاال وجود این ویروس می تواند بهانه ای شود 

که دو جوان با کمترین هزینه زندگی خود را آغاز 
کنند. شست وشــوی روزانه دســت ها، پرهیز از 
دست زدن به هر جایی، پرهیز از حضور بی علت 
در مکان های عمومی، رعایت حال ســالمندان و 
بیماران و خیلی موضوعات دیگر، جزء اتفاقاتی 
هســتند که کرونا با آن جثه کوچکش برای مردم 
رقم زده اســت. این نکته که حضور این ویروس 
زندگی انســان ها را با مشکل مواجه کرده، کامال 
صحیح است؛ اما این بیماری دارد به همه نشان 
می دهد »بنی آدم اعضای یک پیکرند« و زندگی 
انســان ها به یکدیگر وابسته است.در واقع سبک 
زندگی مردم به واسطه حضور این ویروس تغییر 
کرده اســت. بســیاری از کارها در گذشته انجام 
می گرفتند که حاال کم رنگ شده و از بین رفته اند 
و بســیاری از کارهایی که در گذشــته از اهمیت 
کمتری برخوردار بودند حاال اهمیت بیشــتری 
پیــدا کرده اند.بخواهیم یا نخواهیم، کرونا جزئی 
از زندگی انسان ها شــده و این ویروس است که 
تعیین می کند؛ انسان چگونه رفتار کند؛ اما توجه 
به تأثیرات خوِب این ویروِس بد موجب می شود 
جهان در پساکرونا جای بهتری برای زندگی باشد.

 نگاهی به تغییراتی که شیوع کرونا در زندگی روزمره ما ایجاد کرده است
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امسال می تواند سالی بســیار ویژه برای رسانه ملی 
باشد، سالی که با دست و دل بازی تلویزیون و رادیو 
سپری شود و آثار خوب و با ارزشی ارائه دهد، قطعا 
می تواند ریزش مخاطبان خود در چند سال اخیر را 
تا حدی جبران کند، زیرا کرونا مهمان ناخوانده مان 
شــده است و همین موجب شــده است زمان های 
بیشــتری را در خانه ســپری کنیم؛ همین است که 
می گوییم باید رســانه ملی این تهدیــد را فرصت 
بداند و تالش کند با تمام محدودیت هایش بهترین 
عملکرد را از خود نشــان دهــد. در این میان قطعا 
فیلم و ســریال، ســهم ویژه ای در جذب مخاطبان 
می توانست داشته باشد. اما در نوروز امسال رسانه 
ملی به جز »پایتخت« نتوانست سریال قابل توجهی 
را به آنتن برســاند، پس از ایام عیــد نیز فقط »نون 
خ« بود که می توانســت در کنداکتــور عرض اندام 
کند، ماه رمضان هم گذشت، بدون اینکه دستاورد 
ویژه ای برای رسانه ملی و کارنامه رمضانی اش داشته 
باشد، تنها ســریال پر مخاطب روزهای روزه داری 
نیز »زیرخاکی« بود. اما تنوع در ژانر ســریال هایی 
که ظرف چند هفته گذشته از رسانه ملی پخش شده 
است، قابل توجه است، از کمدی »آخر خط« گرفته 
تا »شاهرگ«، که یک برهه زمانی حساس از تاریخ 
کشورمان را بررسی می کند و »برای دخترم نرگس« 

که کامال خانوادگی است.
»آخر خط« ســریال طنزی اســت کــه تا حد 
زیادی توانســته است در جلب و رضایت مخاطب 
موفق باشد، »علیرضا مســعودی« که سال هاست 
در تلویزیون فعالیــت دارد و نگارش فیلم نامه های 

شاخصی نظیِر »ســاعت خوش«، »کوچه اقاقیا«، 
»ارث بابام«، »سه دونگ، ســه دونگ«، »قرارگاه 
مســکونی« و »آقا و خانم ســنگی« را در کارنامه 
خود داشــته است، این بار دســت به نویسندگی و 
البته کارگردانی اثــر جدیدی زده و اتفاقا موضوع و 
داســتان تازه ای را هم دست مایه فیلم نامه اش کرده 
اســت. ســریال طنز »آخر خط« بیش از اینکه به 
طنزهای دهه ۹۰ شبیه باشد، یادآور طنزهای »رضا 
عطاران« است، طنزهایی که ماندگاری بسیاری را 
از آن خود کردند، با این تفاوت که به نظر می رســد 
هنوز فاصله زیادی از مخاطب پسندِی »آخر خط« 
تا ماندگاری آثاری مانند »متهم گریخت« یا »خانه 
به دوش« وجود دارد؛ با این حال فارغ از اظهار نظر 
درباره داســتان سریال که به نظر تا حدی تابوشکنی 
در رابطه با موضوع جنگ سوریه است و باید منتظر 
ماند و دید چگونه می تواند حق مطلب را ادا کند، در 
کل، آخر خط را باید ابتدای خطی دانست که شاید 

بتواند تا حدی هر چند کم، کمبود کمدی و طنز در 
دهه ۹۰ را جبران کند، به شرط آنکه در ادامه قوی تر 

از این ظاهر شود.
اما سریال شاهرگ، این سریال نیز مانند سریال 
۵۰ قسمتی »ســرباز« به تهیه کنندگی »محمدرضا 
شفیعی« است، تهیه کننده پرکار رسانه ملی که اتفاقا 
در مدت اخیر پرکاری اش صدای برخی رسانه ها را 
درآورده است. هرچند شاهرگ، یک برهه مهم در 
دهه 6۰ و اما کمتر توجه شده در سریال های رسانه 
ملی را بررســی می کند، اما مخاطِب اهل سینما و 
فیلم به ناگاه ذهنش به یاد فیلِم ســینمایی »ماجرای 
نیمروِز مهدویــان« می افتد، با این تفــاوت که در 
شــاهرگ به یک سوژه بســیار ناب و جدید، یعنی 
تیم خنثی کننده بمب توجه شده است و این در نوع 
خود قابل تحسین اســت، اما واقعیت این است که 
این سریال نیز با وجود انتخاب موضوعی درست و 

شایسته، بهتر بود تا حدی قوی تر جلو بیاید.

و اما سریال شبکه اول سیما، انتظار می رفت که 
دخترم نرگس با استقبال بیشتری روبه رو شود، شاید 
به این خاطر که نام سریال، مخاطب را به یاد سریال 
پرمخاطب دهه ۹۰ به کارگردانی »سیروس مقدم« 
می اندازد، سریالی که در زمان خود بسیار موفق بود، 
اما واقعیت این است که نرگس دهه ۹۰ آن طور که 
باید و شاید نتوانست قدرتمند ظاهر شود، هر چند 
سریال داستان دارد و داســتان نیز آرام آرام راه خود 
را پیدا می کند و جلو می رود، اما متأســفانه برخی 
بازی های ضعیف به ویژه بازی نقش های فرعی، و 
مشکالت فنی و صداگذاری از نقاط ضعف سریال 
به شمار می رود و ضعف ساختاری را نشان می دهد؛ 
از طرفی فیلم نامه هم آن طور که باید و شاید محکم 
نیســت، با این حال اســتفاده از نیروهــای بومی 
شهرهای مختلف کشور، رسمی خوشایند است که 
با وجود تمام نقاط ضعفش، نقاط قوت خوبی را نیز 

خواهد داشت.

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

مستند »رؤیای حاتم« به همت 
انوار رسول اعظم)ص(  مؤسسه 
و حشدالشــعبی عــراق تهیه و 
تولید شده است. این مستند که 
به کارگردانی حمید عبدالله زاده 
غنی زاده،  پیمان  تهیه کنندگی  و 
در زمستان سال ۱۳۹۷ در کشور 
عراق تولید شــده است، در دو 
قســمت ۳۵ دقیقه ای و به زبان 
عربی و با زیرنویس و نریشــن 

فارسی، آماده نمایش عمومی است. ماجرای این مستند از این 
قرار است که برادر شهید، یعنی ناظم المحمداوی در عالم رؤیا 
شهید را مالقات می کند و شهید به برادرش می گوید بروید و در 

نحوه شهادت من تحقیق کنید.

حاتم رؤیای 
روایت زندگی  ابومنتظر المحمداوی

   فیلم   

این مسابقه  در  فراخوان شرکت 
کــه بــه زودی پخــش آن آغاز 
خواهد شد، شــروع شده است 
و عالقه منــدان می تواننــد برای 
شرکت در این مسابقه تلویزیونی، 
فرازهایــی از تالوت خــود را با 
دوربین تلفن همراه تصویربرداری 
کنند و از طریق سایت شبکه یک 
 @ taranomtv۱شناسه یا  سیما 
در شــبکه های اجتماعی ارسال 

کنند. کارشناسان »ترنم« پس از بازبینی فیلم ها، منتخبان را برای 
شرکت در مسابقه حضوری به استودیو دعوت خواهند کرد و در 
هر مسابقه چهار شرکت کننده با هم رقابت می کنند. از بین۸۰  

قاری نوجوان، چهار نفر به مرحله نهایی می رسند.

ترنم
مسابقه قرآنی برای نوجوانان 

   مسابقه    

رعــد و برق نام ســریال بهروز 
افخمی برای تلویزیون است که 
قرار است در یکی از روستاهای 
فیلمبرداری   گلســتان  اســتان 
انجام شود و برای رمضان سال 
۱۴۰۰ شبکه پنج ســیما آماده 
و برق«  پخش شــود. »رعــد 
ســریال ُپربازیگری اســت که 
از آن حکایت  اولیــه  خبرهای 
پیرامون ســیالب های  دارد که 

ابتدای سال ۱۳۹۸ ساخته خواهد شد؛ شهرام قائدی، مرتضی 
کاظمی، مهدی زمین پرداز، محمد مختاری، مزدک رستمی، 
حسن اســدی، ویدا موسوی، امیر موســوی و پوریا منجزی 

بازیگرانی  هستند که تاکنون برای ایفای نقش  انتخاب شده اند.

   تلویزیون    

رعد و برق
افخمی سریال رمضانی می سازد

  نوشابه باز کردن  
به سبک رسانه ملی!

گفته می شود تولید هر دقیقه سریال معمولی 
حــدود ۲ میلیون تومان و تولیــد هر دقیقه 
ســریال فاخر حدود ۹ میلیون تومان برای 
تلویزیون آب می خورد؛ البته هزینه ساخت 
سایر برنامه های تولیدی هم دست کمی از 
این مبالغ ندارد. در چنین شرایطی که مدیران 
صداوســیما معتقدند بودجــه کافی برای 
ساخت سریال های ارزشمند وجود ندارد، 
برخی برنامه هــای تلویزیونی اما، به محلی 
و  برگزاری مراسم های »خاله زنکی«  برای 
تبلیغ برخی »اینفلوئنسرها« بدل شده است! 
چند وقتی است تلویزیون ملی به محلی برای 
عرض اندام برخی اینفلوئنســرهای ایرانی 
و برخــی بازیگران درجه چندم بدل شــده 
است. چندی پیش در اتفاقی بسیار عجیب، 
شبکه تهران که این روزها دستی خالی تر از 
همیشــه دارد، برای یکی از اینفلوئنسرهای 
اینستاگرامی نه چندان مشهور، در برنامه زنده 
خانوادگی جشن تولد گرفت و کیک تولد به 
او هدیه دادند. »مهسا ایرانیان« که با حضور 
در مســابقه »خنداننده  شــو« شبکه نسیم، 
پایش به تلویزیون باز شده بود، پس از مدتی 
با اجرای برخی به اصطالح استندآپ های 
اینستاگرامی، دنبال کنندگان خود را افزایش 
داد و پــس از مدتــی، اجــرای بخش طنز 
کوچکی در برنامه های صبح گاهی شــبکه 
تهران را شروع می کرد. حاال جای تعجب 
دارد که چنین شــخصی در عرض دو ســه 
سال، به تعبیر شبکه تهران به یکی از »مشاهیر 
عرصه اجرا« بدل شده است؛ البته موضوع 
فقط مربوط به این خانم یا سایر افراد نیست؛ 
متأسفانه کم نیستند کسانی که با اجرای چند 
خنداننده  شــو در تلویزیون حــال به عنوان 
هنرپیشــه نقش اول و دوم در ســریال های 
سیما ایفای نقش می کنند! این اقدام به نوعی 
ارزش قائل نشــدن به هنر کسانی است که 
پس از ســال ها تحصیــل و تجربه به عنوان 
بازیگر در حال فعالیت هستند. بلکه مسئله 
این است که چرا آنتن تلویزیون که هر دقیقه 
آن چند میلیون تومان برای بیت المال هزینه 
برمی دارد، باید بــه جای پخش برنامه های 
مناســب، جــذاب و باکیفیــت، به عرصه 
چنیــن خاله زنک بازی هایــی بدل شــود؟ 
دســت در جیب مردم کنند، برنامه بسازند 
و برای هم نوشــابه باز کنند! تلویزیون که در 
سال های اخیر ســریال فاخر و ارزشمندی 
برای مــردم تولید نکرده اســت، آن قدر که 
صدای همه از تکرار مکرر »مختارنامه« و 
»یوســف پیامبر« درآمده است؛ اما به جای 
اینکه بودجه تلویزیون صرف ســاخت یک 
اثر ارزشــمند و ماندگار شود، برای برخی 
مجریان و بازیگــران درجه چندم روی آنتن 
زنــده یا برخــی برنامه هــای پربیننده تولد 
گرفته می شــود. فرهنگ عمومــی، تا حد 
زیادی متأثر از برنامه های تلویزیونی است؛ 
در شــرایطی که جامعه درگیــر تنش های 
اقتصادی و فشــارهای روانی زیادی است، 
یکــی از مأموریت های مهم رســانه ملی، 
ارتقای فضای وحدت ملی و ایجاد آرامش 
عمومی اســت؛ اما در همین فضا، پخش 
تبلیغات آنچنانــی از خانه های الکچری در 
صداوسیما، استفاده از سوپراستارهای مرفه 
در برخی برنامه ها، برگزاری جشــن تولد 
برای مجریان و هنرپیشه های دسته چندم و 
اجرای برخی برنامه های بی محتوا، نه تنها در 
جهت مأموریت های سازمان نیست، بلکه 
در جهت عکس آن در حال حرکت است. 
شــاید وقت آن رسیده باشــد که ناظرهای 
پخش صداوســیما بدانند هدف از رســانه 
ملی چیست و برای چه مأموریتی قرار است 

تالش کند. 

تحول بزنگاه 
 بازنگاهی به فرصت کرونا برای رسانه ملی

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

شیوع گســترده ویروس کرونا در چند ماه اخیر، 
همانطــور که برگزاری بزرگ تریــن رویدادهای 
بین المللی را لغو کرد، زمزمه لغو شدن برگزاری 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران را نیز بر سر 
زبان ها انداخــت و همین موضــوع در گام اول 
موجب به تأخیر افتادن برگزاری این نمایشــگاه 

شد.
برخی مســئوالن با توجه به نامشخص بودن 
پایان همه گیری بیماری کرونا،احتمال برگزاری 
مجازی نمایشــگاه کتاب را مطرح کردند؛ البته 

پیشنهاد اجرای این طرح با واکنش نه چندان مثبت 
ناشران و اهالی نشر مواجه شد؛ زیرا اکثر این افراد 
معتقدند با توجه به اینکه نمایشــگاه بین المللی 
کتاب تهــران برخالف ســایر نمایشــگاه های 
بین المللی کتاب جهان، نه تنها یک نمایشــگاه، 
بلکه یک فروشگاه بزرگ اســت، نمی توان این 

نمایشگاه را به صورت مجازی برگزار کرد.
با وجود تمــام رایزنی ها دربــاره چگونگی 
برگزاری نمایشگاه کتاب، در نهایت در روزهای 
اخیر بود که گســترش مجدد ویروس کرونا تیر 
خالص را به نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران 
و ناشــران زد و آنها را از برگزاری این نمایشگاه 
دلسرد کرد و خبر لغو برگزاری نمایشگاه کتاب 

رسانه ای شــد. این در حالی است که ناشران در 
طول یک ســال گذشــته با صرف هزینه زیادی 
خودشــان را برای نمایشــگاه بین المللی کتاب 

تهران آماده کرده بودند.
و مدیرمسئول  »کامران شرفشاهی« شــاعر 
انتشارات تجلی مهر به خبرنگار »صبح صادق« 
گفت: »ماجرای پیدایش بیماری کرونا و شــیوع 
مجدد این بیماری در روزهای تابستان به برگزار 
نشدن نمایشگاه کتاب منجر شد و صنعت چاپ و 

نشر کشورمان را بیش از پیش متضرر کرد.«
او افزود: »قرار بود که نمایشــگاه بین المللی 
کتاب تهران در شرایط فعلی به صورت مجازی 
برگزار شود و نمی دانم چه تمهیداتی در این زمینه 

اندیشیده شده اســت؛ از طرف دیگر مسئوالن 
تصمیم گرفته بودند از ناشــران حمایت کنند و 
خبری از این حمایت ها نشــد؛ اما به هر حال به 
نظر می رسد ضرر و زیان ناشران و صنعت چاپ 
و نشــر از شــیوع ویروس کرونا و لغو نمایشگاه 
کتاب به اندازه ای گسترده است که به این زودی ها 
جبران نشود. تجربه ثابت کرده است که در عمل 
اراده ای هم برای جبران خسارت فعاالن صنعت 
چاپ و نشر وجود ندارد و ما در مسیری یک طرفه 
افتاده ایم که راه برگشــتی بــرای آن وجود ندارد. 
هم اکنون برخی ناشران انگیزه خود را برای تداوم 
فعالیت در زمینه چاپ و نشــر کتاب از دســت 

داده اند.«

زخمی که مرهمی جز حمایت ندارد
   برداشت    

بهاره سحری
خبرنگار

سرنوشت نمایشگاه کتاب و ناشران در دوران کرونا به کجا می رسد؟

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ
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همراه با ســیر تکامل تمدن بشری، ابزارآالت 
مورد اســتفاده بشــر نیز تکامــل و ارتقا پیدا 
کرده انــد؛ به طوری که دیگــر امروز به لطف 
توسعه هوش مصنوعی، می توان بدون دخالت 
نیروی انســانی کلیه نیازمندی های بشــر را از 
طریق ابزارآالت هوشــمند رفع کرد و آن را با 
بهترین کیفیت به دست خریدار رساند.  اما جدا 
از نقطه اوج ابداع ابزارآالت به دست انسان، هر 
یک از ما در خانــه خود نیاز به یک جعبه ابزار 
ســاده داریم؛ زیرا با ابزارهای ساده، کوچک و 
بزرگ آن می توانیم نیازهــای اولیه منزل خود 
را نیز برطرف کنیــم و از پرداخت هزینه های 

گزاف تعمیر و نگهداری وسایل اولیه 
محل ســکونت خــود راحت 

شویم. البته با توجه به افزایش 
دیگر  ارز،  قیمت  بی سابقه 

اغلــب خانواده هــا توان 
خرید ابزارآالت باکیفیت 
را ندارنــد و الجرم برای 

اولیه ای،  کارهــای  انجــام 
مانند تعمیرات ســاده منزل و 

تأسیسات آن از جمله نصب جاپریزی، نیازمند 
مراجعه بــه تعمیرکاران مختلف هســتند که 
 دستمزد دریافتی این افراد هم قابل توجه 

ً
طبیعتا

است. خوشبختانه، فعاالن استارت آپی به این 
حوزه هم نظری داشــته اند و چند سالی است 
که استارت آپ »ایران ابزار« در راستای تسهیل 
فرایند اجــاره و فروش ابــزارآالت مورد نیاز 
آحاد جامعه راه اندازی شــده است؛ به طوری 
که اســتارت آپ »ایران ابزار« امروزه یکی از 
بزرگ ترین مراکز اجاره و فروش ابزار در کشور 
ماســت. از جمله ویژگی های این استارت آپ 
می توان به تالش مستمر به منظور رعایت سه 
اصل مهم »ارسال سریع«، »ضمانت 
بهترین قیمت« و »تضمین اصل 
بودن کاال« اشــاره کرد که به 
کاربران  اعتمــاد  آن،  تبع 
از خدمات  اســتفاده  به 
این اســتارت آپ جلب 
شده است و هم اکنون از 
این  موفق  کسب وکارهای 

حوزه شمرده می شود.

مــرز بین الیــه عمومــی و خصوصی فضای 
 Password مجــازی فقط یک کلمه عبور یــا
است و هر فرد مهاجم یا سودجویی در صورت 
عبور از این ســد می تواند به حریم خصوصی 
کاربران نفوذ و از اطالعات آنها سوءاســتفاده 
کند؛ به همین دلیل نیز در طول تاریخ فناوری 
اطالعــات، همــواره بین دانشــمندان حوزه 
رمزنگاری و افراد رمزشــکن رقابت در جریان 
بوده اســت و هر چند وقت یک بار خبرهایی 
از ســرقت یا افشای رمز کاربران سرویس های 
محبوب اینترنتی منتشــر می شود؛ برای نمونه 
 محققان امنیتی اعالم کردند بیش از ۱۵ 

ً
اخیرا

میلیارد نام کاربری و رمز عبور کاربران فضای 
مجازی در شــبکه های غیر مجاز اینترنتی 

موسوم به »دارک وب« به فروش گذاشته 
شــده اســت. این حجم قابل توجه از 
اطالعات در حالی در اینترنت به فروش 
می رسد که بخش عمده ای از کاربران 

نســبت به این موضوع 
بی اطــالع هســتند و 
همچنــان از رمزهای 

قدیمی خود استفاده می کنند؛ آن هم در حالی 
که در صورت دسترســی هکرها به رمز عبور 
این دســت کاربران، امکان نفوذ به حســاب 
کاربری آنها یا ســرقت هویت و سوءاســتفاده 
از ســرویس های مجاز تعریف شده برای آنها 
وجود دارد.  به طور مثال در صورت دسترسی 
یک هکــر به پســت الکترونیک شــما، وی 
می تواند با آدرس شــما، پیام های مجرمانه ای 
را بــه افراد مختلف ارســال و شــما را درگیر 
یک پرونده قضائی کند. بر اساس بیانیه ای که 
متخصصــان حوزه امنیت اطالعات منتشــر 
کرده انــد، این حجم انبوه از رمزهای کاربران، 
طی ۱۰۰ هزار حمله ســایبری به شرکت های 
سرویس دهنده خدمات اینترنتی و خاصه 
شــبکه های اجتماعی به دســت آمده  
است.جالب اینکه در میان اطالعات 
افشاشده، ارزان ترین قیمت ها مربوط 
به سرویس های غیرمالی است که البته 
این  میانگین  قیمــت 
هم  اطالعات  دست 

۴۳/۱۵ دالر است.

نوآور

ســیدابراهیم رئیسی: آن کســانی که ایجاد 

ناامنــی کردنــد، دل زن و بچــه مردم را 
لرزاندند، خالف ارزش ها حرکت کردند، 
به اموال عمومی خسارت زدند، اغتشاش 
و شرارت کردند، برابر آنچه قانون تعیین 
کــرده با همه آنها برخورد خواهد شــد و 

ان شاءالله به مجازات خواهند رسید.

محســن رضایی: اقتصاد امری تک بعدی 

نیست. از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد تا 
خارجه و صمت و جهاد کشاورزی و نفت 
و... در موضوع تورم و وضعیت اقتصادی 
دخیل هستند. رهبر انقالب دستور تشکیل 
»ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی« را برای 
هماهنگی چنین اموری دادند، اما این ستاد 

عمال بی خاصیت شده است.

عبدالله گنجی: کســانی کــه نخوانده به 

قــرارداد با چین حمله کردنــد، اگر آن را 
ببینند و کفه سنگین هم از ما باشد راضی 
می شوند؟ خیر، چون چین ما را متهم به 
نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم و 
قدرت موشکی نمی کند، قدرت منطقه ای 
ما را محترم می شمارد، با ماهیت انقالب 
ما درگیر نیست. خب، این چین به چه درد 

روشنفکران می خورد؟

احمد نادری: آنهایی که تابستان داغ را برای 

ایران پیش بینی و البته برنامه ریزی کرده اند، 
فعال بایســتی انفجارهــای زنجیره ای و 
ناکامی های داخلی شان را مدیریت کنند. 
در دنیای به هم پیوســته امروز، هیچ چیز 
در درون مرزها باقی نمی ماند، مخصوصا 
ناامنی، بداننــد که هنوز انتقام خون حاج  

قاسم عزیزمان باقی است. 

در شماره پیش هوش مصنوعی را تعریف کردیم 
و در این شماره، سطوح آن را بیان خواهیم کرد. 
یک سیستم هوش مصنوعی بر اساس آنچه از 
دنیای بیرون درک می کند و می تواند به آن پاسخ 
دهد، دارای سه سطح است؛ هوش مصنوعی 

محدود، عمومی و سوپر هوش مصنوعی.
هــوش مصنوعی محــدود: سیســتم های 
هوشمندی هستند که در انجام دادن یک وظیفه 
بــه خصوص بهتر از انســان عمــل می کنند؛ 
برای نمونه سیســتم هوشمندی که می تواند به 
صورت خودکار گفتار را به نوشتار تبدیل کند، 
سیستم های تشخیص چهره که قادرند هویت 
یک فرد را حتی در شــلوغی و سیل عظیمی از 
جمعیت تشخیص دهند یا اتومبیل های خودران 
که به کمک هــوش مصنوعی یــاد می گیرند 

چگونه رانندگی کنند.
هوش مصنوعی عمومی: ماشینی است که 

می تواند دنیای اطراف خود را همانند یک انسان 
درک کند و وظایفی را که یک انســان به طور 
معمول انجام می دهد، انجام دهد. با این سطح 
از آگاهی و دانش، یک ماشــین می تواند تمام 
کارهایی را که زمانی بر انســان محول می شد، 
بدون نیاز به وجود انسان انجام دهد و با گذشت 
زمان، بیشتر ماشین های دارای هوش مصنوعی 
عمومی می توانند در بســیاری از زمینه ها جای 

انسان را پر کنند. 
سوپر هوش مصنوعی: ماشــینی که سطح 
هوش و درک انسانی را پشت سر گذاشته باشد 
که به نوعی دارای هوش فرابشری خواهد شد. 
تا به حال هیچ جامعه ای نتوانسته است به سوپر 
هوش مصنوعی دســت پیدا کند؛ در حقیقت 
رسیدن یا نرسیدن، حتی زمان رسیدن به آن در 
حاله ای از ابهام است، همچنین این مسئله که 
چنین نوعی از هــوش مصنوعی چه کارهایی 
انجام می دهد یا اینکه آیا قرار اســت تهدیدی 
برای بشر باشد یا فرصتی برای او، مبهم است 
و بســیاری از صاحب نظران نظرهای بســیار 

متفاوتی در این زمینه دارند.

مصنوعی! هوش های  
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات

کاربران برای جلوگیری از پرداخت هزینه های 
مضاعــف بــه اپراتورهــا نیازمنــد مدیریت 
ســخت گیرانه تر ترافیک مصرفی خود هستند؛ 
 کاربران از 

ً
اما مشــکل اینجاســت که عمدتــا

این موضوع بی خبرند و نمی دانند بســیاری از 
نرم افزارهای فعال در پس زمینه سیســتم عامل 
ویندوز به صورت خــودکار به اینترنت متصل 
می شوند و خود را به روزرسانی می کنند؛ آن هم 
حتی در صورتی که شما هیچ نیازی به آنها نداشته 
باشید. البته مصرف پهنای باند اینترنت برخی 
 موجب مصرف ســریع حجم 

ً
برنامه هــا صرفا

خریداری شــده شما نمی شــود، بلکه سرعت 
اینترنت را نیز به شــکل قابــل توجهی کاهش 
 لذت کاربری آسان و سریع را از 

ً
می دهد و عمال

شما سلب می کند. در ویندوز ۱۰ برای جلوگیری 
قابلیت  ویندوز،  به روزرســانی های خودکار  از 
محدودسازی مصرف ترافیک در نظر گرفته شده 

است که برای دسترسی به تنظیمات مربوط به آن 
می توانید به مسیر زیر مراجعه کنید:

Settings > Update & Security > Win-

 dows Update > Advanced Options

 > Delivery Optimization > Advanced

Options پــس از ورود بــه قســمت تنظیمات 

 Limit how much bandwidth پیشرفته، گزینه
 is used for downloading updates in the

background را فعال کنید. البته اگر انجام این 

تنظیمات برای شما سخت است، می توانید از 
نرم افزار NetLimiter استفاده کنید. این نرم افزار 
از جمله نرم افزارهای قدرتمند مدیریت ترافیک 
شبکه است که خوشبختانه رابط کاربری ساده ای 
دارد و شما می توانید با اســتفاده از آن به شکل 
نامحدود، محدودیت دسترســی به اینترنت را 
روی نرم افزارهای مختلــف اعمال کنید. برای 
اعمال محدودیت استفاده از پهنای باند اینترنت 
در این نرم افزار قدرتمند، فقط باید از کادری که 
در پایین بخش DL Limit یا UL Limit قرار دارد، 
اســتفاده کنید و این گونه مصرف اینترنت منزل 

خود را بهینه کنید.

 خلوت کردن باند!
   ترفندستان    

رصد بورس

طی ماه هــای اخیر، بــازار بــورس به یکی 
جــذب  بازارهــای  پرطرف دارتریــن  از 
ســرمایه گذاران کشــورمان بدل شده است؛ 
اما مشکل اینجاست که بخش قابل توجهی 
از افراد وارد شــده به بــورس، فاقد دانش و 
اطالعات کافی در حوزه مدیریت سهام هستند 
و به همین دلیل نیز ریسک سرمایه گذاری این 
دســت افراد بسیار باالســت و هر آن ممکن 
است با ســقوط ارزش ســهام خود روبه رو 
شــوند و بخش قابل توجهی از سرمایه خود 
را از دست بدهند.»فست بورس« اپلیکیشنی 
کاربردی اســت که به  منظور ارائه اطالعات 
به روز و دقیق بازار سرمایه طراحی شده است 
و به وسیله آن می توانید اطالعات کاربردی و 
پراهمیت بازار ســرمایه را به دست بیاورید و 

استفاده کنید.

حامد مظلومی
کارشناس رایانه

 ایران ابزار
   استارت آپ    

وش رمز! ید و فر خر
   مجازستان    

بر اساس آمارهای جهانی، جمهوری اسالمی ایران 
از لحــاظ تعداد کاربــران اینترنــت و ضریب نفوذ 
فضای مجازی در بین شــهروندان خود، رتبه اول را 
در غرب آســیا کسب کرده اســت که این دستاورد، 
ماحصل بیش از دو دهه سرمایه گذاری ویژه دولت ها 
در توسعه زیرساخت های دسترســی شهروندان به 
فضای مجازی است، اما در کنار تمام مواهب ناشی 
از فراگیری فضای مجازی در کشــورمان نمی توان و 
نباید بر این واقعیت مهم چشم پوشید که بی توجهی 
به توسعه سواد سیاسی و رســانه ای کاربران فضای 
مجازی، در حال تبدیل شــدن بــه یکی از مهم ترین 
معضالت پیش روی نظام و جامعه اسالمی کشورمان 
است و بی توجهی به آن می تواند در آینده ای نه چندان 
دور هزینه هــای غیــر قابل جبرانی را به کشــورمان 
تحمیل کند. برای بررسی چیستی و چرایی این مسئله 
در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که اینترنت، دیگر 

مانند ســال های اولیه ابداع و توســعه خود محدود 
بــه تریبون یک طرفــه، یعنی ســایت های خبری و 
اطالع رســانی مبتنی بر »وب ۱« نیست و به واسطه 
فراگیری رســانه های اجتماعی تعاملی برخواسته از 
نسل دوم وب، فضای مجازی را به یکی از مهم ترین 
مراکز ظهور و بروز مشــارکت شهروندان در مسائل 
مختلف اجتماعی و سیاســی تبدیل کرده است. در 
این فضا و شرایط، دیگر تریبون های یک  طرفه کارایی 
سابق خود در جهت دهی به افکار عمومی را از دست 
داده اند و ناگزیر در حــال واگذاری عرصه مدیریت 
افکار عمومی به رسانه های نو پدید هستند که نمونه 
شاخص و ملموس آن کاهش اقبال افکار عمومی به 
رسانه های ســنتی از جمله »تلویزیون« است.  دلیل 
این مسئله هم توان باالی رســانه های اجتماعی در 
ایجاد کنش متقابــل یــا interactivity در مخاطب 
است، یعنی دیگر بر خالف گذشته مخاطب مجبور 
به نشستن منفعالنه مقابل تلویزیون و شنیدن پیام های 
یک  سویه آن نیست، بلکه در فضای نوپدید شبکه های 
اجتماعی فارغ از هر محدودیتــی توان اعالم نظر و 
دریافت بازخوردهای دیگران را دارد و حتی می تواند 
به راحتی دیدگاه های سایر اعضای جامعه را فارغ از 

طبقه اجتماعی و سیاسی آنها، نقد کند. یک ویژگی 
مهم دیگــر رســانه های اجتماعی امــکان تعریف 
هویت های مختلف غیر از هویت واقعی اســت؛ به 
این معنا که هر کاربر پس از عضویت در شبکه های 
اجتماعی قادر است تا »من«های متعددی را تعریف 
کند و »من« حقیقی خود را پشــت این هویت های 
ســاختگی پنهان کند و به واســطه این پنهان کاری 
چیزهایــی را کــه در زندگــی حقیقی تــوان بیان و 
انجام شان را ندارد، به راحتی بیان کند و انجام دهد. 
متأسفانه با وجود تمام این ویژگی های منحصربه فرد، 
فضای مجازی هنوز نتوانســته است موجب تعالی 
اجتماعی و فکری جامعه بشری شود؛ بلکه بلعکس 
در عمل، جامعه کاربران فضای مجازی بیش از هر 
زمانی به سمت عامی شدن در حرکت اند، این مسئله 
هم ناشــی از حاکم بودن فقر شدید سواد رسانه ای و 
بصیرت سیاسی بر کاربران فضای مجازی است و به 
همین دلیل نیز عمده کاربران بیش از اینکه کنش آفرین 
باشند، خود تحت تأثیر کنش های عمده ایجاد شده 
در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی که روند یا 
Trend خوانده می شــوند، دست به تصمیم گیری و 

حتی انجام کنش اجتماعی می زنند. به عبارت دیگر، 

کاربران فاقد ســواد و بصیرت رسانه ای و سیاسی در 
فضای مجازی به دلیل ضعف در تشخیص و تحلیل 
پیام های رسانه ای به راحتی تحت تأثیر عملیات های 
روانی و ادراکــی گروه ها و جریانات سیاســی قرار 
می گیرنــد و بر مبنای نظر آنها اقــدام می کنند. برای 
نمونه هفته گذشــته پس از اعالم خبــر تأیید حکم 
اعدام ســه اغتشــاش گر حوادث آبان مــاه ۱۳۹۸، 
جریان معاند با ایجاد هشتگ »اعدام نکنید« و ارائه 
تصویری ساختگی از ســه محکوم اخیر، که حاوی 
پیام جعلی مظلومیت آنها در جریان محاکمه ایشان 
بود اقدام به تحریک افکار عمومی کردند و به واسطه 
آن، طوفانی توئیتری را علیه تصمیم دستگاه قضایی 
به راه انداختند آن هــم در حالی که بخش عمده ای 
از کاربران و سلبریتی های همراه با این طوفان، هیچ 
اطالع دقیقی از پرونده و جرائم این افراد نداشــتند. 
از این رو ماجرای اخیر را می توان زنگ هشــداری 
برای مسئوالن رســانه ای و فرهنگی کشور و جلب 
توجه آنها به ناکارآمدی سیاست های سنتی مدیریت 
افکار عمومی دانست و امیدوار بود ماجرا های اخیر 
موجب بازنگری آنها در سیاست های رسانه ای فعلی 

کشورمان شود.

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

 بازنگاهی به ترندسازی هشتگ ها علیه نظام با استفاده از ضعف سواد رسانه ای

ناکارآمد! سنتی  یت  مدیر
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۱۵
پاسدار

 رویکرد هوشمندسازی

جنگ افزارهای  حــوزه  در  هوشمندســازی 
نظامی یکی از اصول مهم بــرای بقا در برابر 
تهدیدات نوین اســت. با گسترش فناوری و 
نیز پیشــرفت ارتباطات، ماهیت تهدیدات به 
صورت کلی تغییر یافته و نمی توان تهدیدات 
سخت سه دهه گذشته را با تهدیدات سخت 
امروز مقایســه کرد؛ همین مســئله در سایر 
ابعاد تهدیدات هم صادق اســت حتی برخی 
تهدیدات نرم و نیمه سخت نیز مسبوق به سابقه 
نبوده اند که با قبل خود قابل مقایسه باشند. بر 
این اســاس می توان از مؤلفه تهدید هوشمند 
نام برد؛ تهدیدی چندوجهی که برای مقابله با 
آن باید نوع سالح های استفاده شده و اقدامات 
مقابله ای را هوشــمند کرد. بــا این اوصاف 
نمی توان مدعی شــد از نقش نیروی انسانی 
در جنگ کاســته می شــود و در عوض نقش 
ســالح پررنگ خواهد شــد؛ چرا که سالح 
هوشــمند، نیروی انسانی هوشمند را برای به 
کارگیری نیاز دارد؛ البته به همان نســبت که 
نســل جدید فرزندان در دنیــای اطالعات به 
نسبت نســل قدیم خود در استفاده از فناوری 
و تجهیــزات حرفه ای تر عمل می کنند، رابطه 
فناوری های جدید نظامی و نیروهای مســلح 
نیز چنیــن اســت. هوشمندســازی راهبرد 
مهمی برای اســتفاده بهتر از سالح هاست که 
هم دقت و هم ســرعت عمل را باال می برد. 
در واقع ســالح های امروز برای به کارگیری و 
اســتفاده نیاز به محاسبات فرمولی پیچیده ای 
دارند که هوش مصنوعی و نیز رایانه ها به مدد 
توانایی محاسبات قوی خود به میدان آمده اند. 
تبدیل تجهیــزات جنگی از فناوری آنالوگ به 
دیجیتال هم قدم مهمی برای هوشمندسازی 
و انطباق ســالح ها با تهدیدات روز اســت. 
این هوشمندســازی زودتر از هــر جایی در 
نیروهایی که سالح ها و جنگ افزار تخصصی 
دارنــد، اتفاق افتاده اســت؛ نیــروی دریای، 
هوایی، هوافضا، پدافنــد هوایی و در نهایت 
نیروی زمینی اجبارا در حوزه هوشمندسازی 
تجهیــزات وارد شــده اند که از ســالح های 
انفرادی تا بمب های هوشــمند ماحصل این 
نــوع عملکرد اســت. در این نــوع عملکرد 
فرد عالوه بر کســب مهارت های جســمی 
و توانایی هــای الزم فنی، بایــد مهارت های 
به کارگیری سالح هوشمند را هم کسب کند. 
اصوال هوشمندسازی به معنای حذف نیروی 
انسانی نیســت و در واقع تخصصی تر  شدن 
سالح هاســت که تخصصی تر شدن کاربران 
ســالح ها را هم می طلبد. بمب ها و میادین 
مین دیجیتال نمونــه خوبی برای این موضوع 
هســتند. در حوزه ســالح های ضد زره، از 
موشــک اندازهای مکانیکی تا موشــک های 
ضد زره قابل هدایت ســیمی و لیــزری، از 
مسیرهای حوزه هوشمندســازی در رابطه با 
سالح های ضد زره هستند که دقت اصابت و 
سرعت عمل را باال برده اند؛ البته نباید منکر 
هزینه های این هوشمندسازی شد. در ایاالت 
متحده به ســبب همین هزینه ها، بخش هایی 
بودجه هوشمندسازی مانده اند  تأمین  معطل 
و فرســودگی موجــود در ایــن بزرگ ترین و 
مجهزتریــن ارتــش دنیا به خوبی مشــاهده 
می شــود. به طور کلی باید گفت رســته های 
مختلف نظامی دست خوش تغییر در آموزش 
و سالح شده اند؛ بخشی که به کارگیرنده سالح 
غیر آتش کننده هستند، بیش از دیگران نیاز به 
هوشمندســازی دارند که از جمله می توان به 
واحدهای جنگل الکترونیک و فاوا اشاره کرد؛ 
چرا که هوشمندسازی عالوه بر اینکه مزایای 
مختلف دارد،  امکان هک یا ایجاد اختالل در 
سیستم ها را هم برای دشمن فراهم می کند که 
در اینجا دفاع و پدافند هوشمند برای پوشاندن 
این ضعف و ضربه زدن از مسیر این ضعف به 

دشمن باید مدنظر باشد. 

جلسه نشســت نقد کتاب »فلسفه و نظام سیاسی 
اسالم« با حضور حجت االسالم  والمسلمین دکتر 
»عبداللــه حاجی صادقی« به عنــوان ارائه دهنده، 
آیت الله »عبــاس کعبی« عضو مجلس خبرگان و 
حجت االسالم  والمسلمین دکتر »نجف لک زایی« 
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به عنوان 
ناقــدان این اثر روز چهارشــنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ در 
پژوهشگاه علوم اســالمی امام صادق)ع( برگزار 

شد.
در این نشست، حجت االســالم  والمسلمین 
حاجی صادقی با بیان اینکه »این کار ]نشست نقد 
کتاب[ باید در پژوهشــگاه بیش از گذشته فرهنگ 
شــود؛ چون عقل جمعی بیشتر از عقل فردی کار 
می کنــد«، افــزود: »در زمان مســئولیت بنده در 
پژوهشــگاه ]از ســال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸[ گفتم هیچ 
اثری از پژوهشگاه بیرون نخواهد رفت مگر اینکه 
جلسه دفاعیه آن برگزار شــود که تغییرات زیادی 
در خروجی ها انجام گرفت؛ یعنی برای کتابی که 
نوشته شده بود، ناظر علمی و ناظر نهایی نظر داده 
بودند، جلسه دفاعیه آن که برگزار شد، ناچار شدیم 
بخش هایــی از کتاب را بازنویســی کنیم و نتیجه 

گرفتیم این کار بسیار مؤثر بود.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه با اشــاره به اینکه 
سال هاست در کشور بحث تحول در علوم انسانی 
مطرح اســت، بیان داشــت: »به عنوان کسی که 
از بیرون به این بحث نگاه می کنم، شــاید یکی از 
نقدها این باشد که در بحث تحول در علوم انسانی 
آن قــدر در مقدمــات می مانیم که بــه مصداق ها 
نمی رسیم. پیشنهاد بنده این است که مصادیق علوم 
انسانی)اقتصاد، سیاست، حقوق و...( را در رابطه 
 اسالم در باب سیاست چه 

ً
با اسالم ببینیم که مثال

مهندسی ای دارد؟ و صفر تا صدش چیست؟ چه 

زیرساخت، چه مدل و چه نظامی دارد؟ و به نظرم 
رسید که باید از سیاست شروع کرد و این بحث را 

دنبال کردم.«
وی افزود: »من بهترین راه اسالمی  کردن علوم 
انســانی را پرداختن مســتقیم به شاخه های علوم 
انسانی )سیاســت، اقتصاد، حقوق و...( می دانم 
و در بین اینها معتقدم سیاســت اولویت دارد؛ چرا 
که نقش محوری و تأثیرگذاری در سایر شاخه های 

علوم انسانی دارد و می تواند تغییر بکند.«
در  حاجی صادقی  حجت االسالم  والمسلمین 
ادامه مطالب کتاب »فلسفه و نظام سیاسی اسالم« 
را ارائه کرد و بیان داشت: »برای فرایند دست یابی 
به سیاست اسالمی باید چهار مرحله قلمروی دین، 
چیستی سیاست اسالمی، مبانی و زیرساخت های 
فکری و نظری و مدل و ســاختار کالن سیاســت 

اسالمی را بگذرانیم.«
در ادامه آیت الله عباس کعبی و حجت االسالم 
 والمســلمین نجف لک زایی نقدهای خود را ارائه 
کردند و بعضی از حضار مطالبی را پیرامون آن بیان 

داشتند و حجت االسالم  والمسلمین حاجی صادقی 
پس از ارائــه توضیحاتی، بعضی نقدهــا را وارد 
دانست و بیان داشــت در چاپ مجدد این نقدها 

اعمال خواهند شد.
در جمع بندی بحث حجت االسالم  والمسلمین 
حمید نگارش رئیس پژوهشــگاه امام صادق)ع( 
به دو محور مهم که نویســنده بر آنها تأکید داشت، 
اشــاره کرد و افزود: »تلقی اســالم از سیاســت، 
تلقی تأسیسی و هدایت گری است و همه مباحث 
اســالمی به مباحث نظــری اســالم برمی گردد 
و مهم تریــن اصــل، روح و عامــل جهت دهنده 
سیاست اسالمی، توحید بوده و توحید یک دکترین 

جامعه ساز است.«
همچنین در انتهای این نشست، نماینده ولی فقیه 
در ســپاه از نمایشــگاه دائمی آثار و محصوالت 
پژوهشگاه علوم اســالمی امام صادق)ع( بازدید 
کــرد. وی در ایــن بازدید گفت: »این نمایشــگاه 
نشان دهنده زحمات بیش از چهار دهه همکاران و 

پژوهشگران فرهیخته است.«

وی افزود: »از ویژگی های این پژوهشــگاه در 
ایــن چهار دهه انجام پژوهش ها بر اســاس اعالم 
نیاز ســازمان، یعنی آنچه تولید شده بر اساس نیاز 
مخاطبان و جامعه مخاطب است. ویژگی دیگر هم 
اینکه در آثار فراوانی که پژوهشــگاه داشته لغزشی 
نمی بینیم. مــا می توانیم با قاطعیــت بگوییم آثار 

پژوهشگاه هیچ لغزش دینی ندارند.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه ویژگی دیگر را تنوع 
ورود به مسائل مختلف اعتقادی، اخالقی، رفتاری، 
جامعه شناسی، سیاسی و... دانست و افزود: »این 
از ویژگی های خوب این پژوهشگاه است، برخی 
آثار پژوهشگاه که جنبه ســازمانی کمتری دارند، 
شایســتگی این را دارند که با تغییراتی در آنها در 
اختیار عمــوم هم قرار بگیرند و انتشــارات زمزم 

هدایت بر همین اساس تأسیس شد.«
کــه  بــود  دیگــری  ویژگــی  گزیده گویــی 
حجت االســالم والمســلمین حاجی صادقی در 
این خصوص بیــان کرد و توضیــح داد: »در یک 
موضوعی وارد می شوند، ممکن است اطالعاتی 
که برای یک موضوع به دست  آورده باشند هزاران 
صفحه باشــد، اما در یک جزوه کوچک ارائه شده 

است.«
وی در پایان گفت: »توصیه من نسبت به برپایی 
این نمایشگاه این است که آن را دائمی قرار دهید، 
دارای جاذبه باشــد و به آن جامعیــت بدهید. ما 
گفتیم پژوهشگاه مرکز همه فعالیت های پژوهشی 
نیروهای مسلح باشــد؛ یعنی اگر کسی خواست 
در این حوزه کار پژوهشــی انجــام بدهد، یا باید 
به پژوهشــگاه واگذار کند یا با لیســانس و کنترل 
پژوهشگاه انجام بدهد. در نمایشگاه هم همین کار 
را انجام بدهید. همه کارهای پژوهشی ارزشمندی 
را که انجام شده است، یک جامعیتی بدهید که فقط 
دیدن نباشد و کسانی که اینجا می آیند، دست خالی 
برنگردند و احساس کنند که نیازهای شان در اینجا 

تأمین می شود.«

 نماینده ولی فقیه در سپاه در نشست نقد کتاب و بازدید از نمایشگاه آثار پژوهشگاه امام صادق)ع(

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

0۹0۱000۵442/ من دانشجوی دکتری هستم 

و ۸ ماه اســت هنوز مجوز تحصیلی بنده صادر 
نشده است. 

0۹۱00004۶۵۱/ در این اوضاع نابه ســامان و 

شرایط کرونا متأســفانه در یگان های فرودگاهی 
استان ها امکانات ضدعفونی توزیع نمی شود، در 

حالی که ما بیش از همه با مردم در ارتباطیم.
0۹۱۱0004۵3۷/ یــک راه در اقتصاد مقاومتی 

صرفه جویی اســت؛ چــرا صبح صــادق را در 
نایلکس توزیع می کنند.

صبح صادق: با توجه به شــرایط کرونا و لزوم 
رعایت اصــول بهداشــتی توزیع بــا نایلکس 

برنامه ریزی شده است.
0۹۱۱000۷۷۱۸/ چند سال هست بیمه عمر و 

سرمایه گذاری بیمه کوثر را برای همسر و فرزندم 
فعال کرده ام، ولی هیچ ســندی صادر نشده و به 

بنده به عنوان سرپرست تحویل نشده است.
0۹۱۱000۹۱۶2/ بســیجی کد ۸۹ هســتم با 

۱۴ ســال سابقه. وام مسکن که برای کردستان به 
پاسدار ۷۰ میلیون است، چرا به ما نصف وام را 

می دهند؟

0۹۱2000۸۵۹۹/ بنده دارای اوالد دوقلو و یک 

فرزنــد بزرگ تر و یک فرزند کوچک تر هســتم. 
ضمن تشکر بابت توجهی که به دوقلوهای جدید 
می شود، خواهشمند است بعضی از امتیازات به 

متولدین گذشته هم داده شود.
0۹۱2000۸2۵۵/ پیمانــی کارمندی دوره دوم 

هســتم به اضافه ۱۰ سال سابقه خریدخدمت در 
سپاه، ولی هنوز تبدیل عضویت نشده ام. 

0۹۱3000۵00۱/ چرا قانون ســنوات ارفاقی به 

فرزندان شهدا و جانبازان در سپاه اجرا نمی شود. 
چه انتظاری داریم که قوانین مجلس همه جا اجرا 

شود!
0۹۱30003۱3۹/ مطالــب خیلی ریز نوشــته 

می شــوند. پیگیری کنید حقوق مرخصی های 
پایان سال کسانی که وارد کد ۲۷ می شوند، بنا به 

درخواست خود افراد پرداخت شود. 
0۹۱3000۸۹02/ پروژه مسکن آرمان ملک شهر 

اصفهان با کندی زیاد پیش می رود. در این اوضاع 
گرانی دیگر خسته شدیم از مستأجری.

0۹۱2000۸04۶/ چرا همســان سازی حقوق 

بازنشستگان و شــاغلین انجام نمی شود؟رقیب 
محرابی.

0۹۱۵00042۷۶/ وام یــک میلیونی کرونا برای 

نیروهای مسلح چی شــد؟ مگر ما جزء جامعه 
آسیب پذیر نیستیم؟

به  بفرمایید نســبت  0۹۱۷0004۱۶3/ محبت 

پرداخت زمان مرخصی استفاده نشــده تجدید 
نظر کنید و آن را بنا به درخواست و نیاز کارکنان 

پرداخت کنید.
0۹۱۷000330۶/ در این اوضاع گرانی و قیمت 

مســکن و اجاره منزل، چرا وام مسکن پرداخت 
نمی شود؟

0۹۱۷0002۹00/ لطفــا پیگیری کنید تکلیف 

ســهامداران بانــک انصــار چه خواهد شــد؟ 

مدت هاســت می گویند قرار اســت بانک های 
نیروهای مسلح ادغام شوند.

0۹۱۸000۹۸4۹/ برای ارتقای تحصیلی مجوز 

داریم، نیروی  انسانی مشکل ما را حل نمی کند. 
»رسول آقاجانی« سپاه کرمانشاه ـ گیالنغرب.

0۹۱۸0000232/ در تبدیــل عضویــت از کد 

بسیجی ویژه به پاسدار، تمام مرخصی هایم از بین 
رفته و می گویند چون بســیجی بودم، دیگر برایم 

لحاظ نکردند. 
0۹300003۶۵۹/ تعــداد زیــادی از خواهران 

ورودی ســال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تعدیل شدند و با 
سابقه ۸ و ۹ سال رفتند که این امر پسندیده نبود.

0۹3۶000۵20۷/ برای خانواده پنج نفره شارژ 

۱۱۰ هزار تومانی اتکا واقعا که نوبره.
0۹3۷000۸۶۱3/ چه دلیلی دارد در این شرایط 

بد کرونا در شــهر مشــهد دوره عقیدتی پایوران 
برگزار شود؟ مگر شهر مشهد در وضعیت قرمز 

نیست؟!
0۹۹۱000۶۹02/ چرا وام مســکن بســیجی 

۸۹ که 6 ماهه تشــکیل پرونده دادیم، پرداخت 
نمی شه؟

وام مسکن بسیجیان ویژه هنوز پرداخت نشده است
   روی خط    

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

لغزشی  در تولیدات نمی بینیم
   یادداشت    

از  سردار »محمدرضا حســنی آهنگر« 
برگزاری دومین همایش بین المللی »گام 
دوم انقالب، مکتب شــهید سلیمانی، 
الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز« 
از ســوی دانشگاه جامع امام حسین)ع( 
در دی ماه سال جاری خبر داد. فرمانده 
دانشــگاه جامع امام حسین)ع( با اعالم 
این خبر اظهار داشــت: این همایش با حضــور مهمانان داخلی و 
خارجی از جبهه مقاومت برگزار می شود و چند محور کلی، از جمله 
»مکتب ســلیمانی، ظهور عینی مکتب امامین انقالب اسالمی«، 
»الگــوی تربیت مدیران جهادی تمدن ســاز در تراز مکتب امامین 
انقالب اسالمی«، »مدیریت جهادی و دستاوردهای مکتب شهید 

سلیمانی« و... دارد.«

گام دوم و مکتب سلیمانی
درمانی  بیمه خدمات  رئیس ســازمان 
حذف  دســتورالعمل  مسلح  نیروهای 
فرایند تمدید اعتبار دفترچه های درمانی 
نیروهای مسلح را به واحدهای اجرایی 
این ســازمان ابــالغ کرد. دکتــر »امیر 
بیمه خدمات  رئیس سازمان  نوروزی« 
درمانی نیروهای مســلح ضمن اعالم 
این خبر، اظهار داشت: »برنامه ریزی های الزم برای حذف فرایند 
تمدید اعتبار دفترچه های درمانی نیروهای مســلح انجام شد و در 
آینده نیازی به مراجعه بیمه شدگان شاغل و بازنشسته و افراد تحت 
تکفل آنها به شعب و دفاتر خدمات الکترونیک سازمان برای تمدید 
اعتبار نیســت؛ اما این طرح مشمول کارکنان وظیفه و عائله تحت 

پوشش ایشان نمی شود.

حذف تمدید اعتبار
مدیرعامــل صندوق بیمــه نیروهای 
مسلح گفت: »در بودجه سال ۱۳۹۹ 
مبلــغ ۲۲۰ میلیارد تومــان برای ۱ 
درصد سهم دولت در نظر گرفته شد و 
این امر موجب شد، میانگین غرامت 
فــوت بازنشســتگان، از ۲۷ میلیون 
تومان در ســال ۱۳۹۸ به ۸۵ میلیون 
تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یابد.« دکتر »حمیدرضا غفاری« 
در تشریح این خبر، اظهار داشت: »موضوع تسری بیمه قانونی 
عمر و حوادث به بازنشســتگان پس از سال ها پیگیری در سال 
جاری به آخرین پله اجرا رسید، به صورتی که با همکاری های 
دولت و مجلس و پیگیری های وزیر دفاع این مبلغ به بیش از دو 

برابر سال گذشته افزایش یافت.«

افزایش غرامت

نادر مددی دهدشت
مسئول روابط عمومی پژوهشگاه امام صادق)ع(



قبیله عشق

بنای عارف

بود.  جهیزیه فاطمه حاضر شده 
یک عکس قــاب گرفته از بابای 
شــهیدش را هم آوردم دادم دست فاطمه، 
گفتم: »بیا مادر! اینو بذار روی وسایلت« و 
به شوخی ادامه دادم: »باالخره پدرت هم 
باید وســایلت رو ببینه که اگر چیزی کم و 
کسری داری برات بیاره.« شب عبدالحسین 
را خواب دیدم، انگار از آسمان آمده بود، با 
ظاهری آراســته و چهره نورانی، یک پارچ 
خالی توی دستش بود. داد به من و با خنده 
گفــت: »این رو هــم بــذار روی جهیزیه 
فاطمه« صبح رفتم ســراغ جهیزیه فاطمه، 

دیدم همه چیز خریده ایم غیر از پارچ.
 به نقل از همسر شهید
 عبدالحسین برونسی

عبدالحســین برونسی در ســال ۱۳۲۱ در 
روستای حوالی کدکن تربت حیدریه، چشم 
به جهان گشود. تا هنگام ازدواج و پس از آن 
به شغل های ســاده ای نظیر کشاورزی، کار 
در مغازه لبنیات  فروشــی و سبزی  فروشی 
 به بنایی مشــغول بود .سال ۱۳۵۲، 

ً
و نهایتا

پس از آشنایی با یکی از روحانیون مبارز، با 
درس های آیت الله خامنه ای آشنا شد و از آن 
پس، دل در گرو جهاد و انقالب نهاد. نگاه او 
به پیرامونش مانند عارفی دل سوخته و انسانی 
پاک و عدالت جو بود. این عاشق اهل بیت در 
تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳6۳ در »عملیات بدر«، 
به شهادت رسید. پیکر مطهرش پس از ۲۷ 
سال در عملیات تفحص مناطق جنگی پیدا 
شد و در بهشــت رضا به خاک سپرده شد. 
رهبر معظم انقالب درباره شــهید برونسی 
می فرمایند: »شــهید برونسی تحصیالت 
عالیه که نداشت، وقتی سخنرانی می کرد، 
تأثیــر حرفش از آدم هــای تحصیل کرده به 
 تحت تأثیر 

ً
مراتب بیشتر بود و همه را کامال

قرار می داد، روحیه انقالبی این است.«

ما آمده ایم که بمانیم
موالجــان، ای حاضــر غایــب، مــا آبرو 
می خواهیم، دست باالی سر می خواهیم، 
بزرگ تر می خواهیم، کسی که حرفش حرف 
باشد تا آبرو بخرد برای ما، آقاجان راحت تر 
بگویم، ما به شما نیاز داریم، چه این روزها 
که دســت مان از نجات خودمان هم کوتاه 
اســت و ضعف و زبونی از سر و روی مان 
می بارد و چه آن روز که حساب و کتابی در 
پیش است، روزی که هیچ چیز دستگیرمان 
نیســت، نه ثروت مان و نه فرزندمان. روزی 
که عذرهای مان اگر به وسعت تمام بودن مان 
هم باشــد، ما را جواب نیســت. روزی که 
اختیار از کف داده ایم، روزی که حســرت 
این دوری ما دســت گزیدن دارد. مهربانم، 
ای که وجودت، تحقق وعده الهی اســت. 
ما تو را برای خودمــان می خواهیم، مایی 
که تمام دل خوشــی مان نگاه توست. مایی 
که دســت دراز کرده ایم تا دستی به سرمان 
بکشی. چشم به راه مانده ایم تا خاک پای تان 
را ســرمه کنیم. ما با تمام نداشــته های مان 
نام تــان را خوانده ایم و از شــما گفته ایم، تا 
آبرویی کسب کنیم که بگوییم هستیم. ما با 
شــما نبوده ایم که فقط اسمی از شما ببریم 
و برگردیم. ما آمده ایم تا در این دنیا شما را 

بخوانیم و در کنار شما بمانیم. 
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

کتیبه سبز

تبری از طبری ها!
»شرط اول قدم آن است« که تهران باشی

جمله دلداده لیالی لواسان باشی
بیهقی را به سر دار کنی چون حسنک

و فقط با طبری در طبرستان باشی
بی شمارند رفیقان چهل ساله تو را

ای خوشا صاحب چل برج شمیران باشی
با رفیقان چهل ساله به آداب سلوک

چله ها هم نفس قل قل قلیان باشی
با رفیقان خود آن جمع تبر بر دوشان

روز و شب در گذر از جنگل گیالن باشی
پلک بر هم بزنی چشم بر امواج خزر
گرم شلیک به یک فوج پلیکان باشی

قاضی محکمه »بلخی« و در تلخی ها
کاشکی یک سره با قند فراوان باشی

دم شان گرم رفیقان که در این مستی ها
نگذارند دمی فکر زمستان باشی

باز کردی گره از دست و دل دزدان تا
دست و دلبازترین قاضی دوران باشی

قلمت کار تبر می کند از باد مترس
نکند یک سره چون بید، پریشان باشی
نوبهارست، نمازت بخورد بر کمرت

کفر محض است در این فصل، مسلمان باشی
داستان ها سر هم کن تو در این محکمه نیز

تا در این معرکه هم رستم دستان باشی
حکم کردی که بر این جاده کسی جم نخورد
کاش، خود بیشترک دست به فرمان باشی

سفر دور مرو ای که همه جان و دلی!
چند در ساوه و تا کی به دلیجان باشی

 دست او بسته ای از شیطنت  ای قاضی و باز
خبره در مسئله آموزی شیطان باشی
 دوستان کم نگذارند برای تو هنوز

گر بر آن عهد که بستید، کماکان باشی
خرملخ های تو بر باغ، شبیخون زده اند

باغ آفت زده را معرکه گردان باشی
فرض کن یک سره قاضی ست کاله خود تو

در قفس نیز محال است پشیمان باشی
مثل یک فیلم مبادا که پر از برفک و دود
بین کوران و کران موقع »اکران« باشی

مرگ مان باد اگر باز ببینیم، دمی
قاضی مظلمه خاک شهیدان باشی

پشت آن میز، نشد بانگ قیامت در گوش
پشت آن میز، نشد چشم به میزان باشی

مات شطرنج ببینی همه سربازان را
خیره بر منظره فیل به فنجان باشی

باغبان! توپ و تشرهاست کالغان را باز
نکند از هرس باغ، هراسان باشی

دادرس! توبه این گرگ، فریبت ندهد
کاش، فریادرس آن همه چوپان باشی

ختم این شعر چه گویم که حرامت باشد
کاش بر مفسده ها نقطه پایان باشی

محمدحسین  انصاری نژاد 

حسن ختام

   تلخند    
اقدام تعجب برانگیز گوگل و اپل

دو شرکت آمریکایی نام فلسطین را از نقشه های برخط خود حذف کردند.                                                                                                         کارتونیست: عمر عبد الله از اردن

امــام جواد)ع( می فرمایند: »بر شــما باد تحصیــل علم و معرفت، چون فراگیــری آن واجب و بحث 
پیرامون آن مستحب و پرفایده است. علم وسیله کمک به دوستان و برادران است، دلیل و نشانه مرّوت و 
جوانمردی است، هدیه و سرگرمی در مجالس است، همدم و رفیق انسان در مسافرت است و انیس و 
مونس انسان در تنهایی است.«                                                                    )بحاراالنوار، ج ۷۵، ص۸0(

ین کمک، همدم و رفیق بهتر
   صادقانه    

آدم های قوی از ســیاره دیگری نیامده اند، آنها هم مشــکالِت خودشــان را دارند، هم محدودیت های 
معمولی و هم غیر معمولی. تفاوت اینجاست؛ آنها پذیرفته اند از پِس هر مشکلی برمی آیند، آنها خودشان 
را باور کرده اند، از مشکالت و محدودیت ها، پله ساخته اند، نه کوه. آدم های قوی در کماِل خودباوری، 

انتخاب کرده اند قوی باشند. قوی بودن در »مغز« اتفاق می افتد، قوی بودن همت می خواهد.

خودباوری رمز قدرت
   صبحانه    

روایتی به نقل از یکی از مدافعان حرم در ســوریه از آخرین ساعات 
زندگی سردار »قاسم سلیمانی«. این روایت مربوط به روز پنج شنبه 
۱۲ دی ۱۳۹۸ اســت. »در باز می شــود و فرمانده بزرگ جبهه مقاومت وارد 
می شــود. با همان لبخند همیشــگی با یکایک افراد احوال پرســی می کند و 
می گویــد: »همه بنویســن، هرچی می گم رو بنویســین« همیشــه نکات را 
می نوشتیم، ولی حاجی این بار تأکید بر نوشتن کل مطالب داشت. از منشور 
پنج  سال آینده، از برنامه تک تک گروه های مقاومت در پنج  سال بعد، از شیوه 
تعامل با یکدیگر، سابقه نداشت این حجم مطالب برای یک  جلسه. در وقت 
کار و جلسات بسیار جدی است، اما آن روز این گونه نبود، بارها صحبتش قطع 
شــد، ولی با آرامش گفت؛ عجله نکنید، بگذارید حرف من تموم بشه، پایان 
جلســه مثل همــه جلســات دورش را گرفتیم و صحبت کنان تــا در خروج 
همراهی اش کردیم. خودرویی بیرون منتظر حاجی بود. حاج قاسم عازم بیروت 
شــد تا »سیدحســن  نصرالله« را ببیند. حاجی از بیروت به دمشق برگشت. 
اعالم کرد امشب عازم عراق است و هماهنگی هایی انجام شود، سکوت شد. 
یکی گفت: حاجی اوضاع عراق خوب نیست، »فعال نرین« حاج قاسم با لبخند 
گفت: »می ترسین شهید بشم« »شــهادت که افتخاره«. »رفتن شما برای ما 
فاجعه  است، حاجی هنوز با شما خیلی کار داریم.« خیلی آرام و شمرده شمرده 
گفت: »میوه وقتی می رسه باغبان باید بچیندش، میوه رسیده اگر روی درخت 
بمونه پوسیده می شــه و خودش میفته« بعد نگاهش را بین افراد چرخاند و با 

انگشت به بعضی ها اشاره کرد؛ اینم رسیده  است، اینم رسیده  است...«

   سردار دل ها    

وز آخر اتفاقات ر

به قول مشــاهیر پزشکی باســتان، بگذارید غذا داروی شما باشد و دارو 
غذای شما. سیر دارای ترکیباتی با خواص دارویی قوی است و پزشکان در 

گذشته برای معالجه انواع بیماری ها از آن استفاده می کردند. 
ســیر ماده ای بســیار مغذی اســت و در عین حال کالری کمی دارد. 
سرشــار از ویتامین C، ویتامین 6B، منگنز و همچنین حاوی مقداری از 
مواد مغذی دیگر است. ســیر سبب تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن 
می شود. خواص ضد میکروبی، ضد قارچی و ضد ویروسی دارد؛ بنابراین 
با مصرف ســیر در این ایام ایمنی خــود را تقویت و با ویروس کرونا بهتر 
مبارزه کنید. ســیر به جلوگیری و کاهش شدت بیماری های شایع، مانند 
آنفوالنزا و ســرماخوردگی نیز کمک می کند. فشــار خــون باال یکی از 
مهم ترین عوامل سکته های قلبی و مغزی است. ترکیبات فعال موجود در 
 LDL سیر موجب کاهش فشار خون می شود. سیر می تواند کلسترول کل و
را کاهش دهد؛ LDL نوعی چربی بد است که باعث گرفتگی عروق قلبی 
و در نتیجه بیماری های قلبی می شود. سیر سرشار از آنتی اکسیدان است؛ 
آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که محافظ سلول های بدن در برابر آسیب 
اکسیداتیو هستند؛ در نتیجه موجب کند شدن روند پیری و کاهش خطر 
ابتال به آلزایمر، زوال عقل و بیماری های مختلف از جمله سرطان می شود. 

سیر به کاهش قند خون در بیماری دیابت نیز کمک می کند.
روزانه مصرف یک یا نصف حبه ســیر خام توصیه می شود؛ اما توجه 
داشته باشید اگر اختالالت خون ریزی دارید یا دارو های رقیق کننده خون 
 در مصرف سیر از پزشک خود مشورت بگیرید. 

ً
مصرف می کنید، حتما

ســیر را به راحتی می توانید در انواع آش، ســوپ، ساالد و سس مصرف 
کنید.

   سالمت    

 طالی سفید

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

در حالی که بسیاری از موزه های مهم جهان به سبب شیوع کرونا درهای خود 
را به سوی عالقه مندان بســته اند، این قابلیت وجود دارد که در این روزها، به  
صورت مجازی گشتی در برخی از زیباترین موزه ها و گالری های هنری جهان 
بزنید، بــدون آنکه برای دیدن این زیبایی ها هزینــه ای بپردازید. عالقه مندان 
می توانند هزاران نقاشــی، مجســمه، و دیگر آثار تاریخی و هنری را حتی با 
کوچک ترین جزئیات به روش های گوناگــون از ویدئوهای ۳6۰ درجه ای تا 
تورهای مجازی کامل همراه با راهنمای صوتی تماشــا کنند. در این تورهای 
مجــازی می توانید به این آثار هنری بیش از هر زمان دیگری نزدیک شــوید، 
حتی بیش از آنچه در دنیای واقعی امکان پذیر اســت. موزه واتیکان در ایتالیا، 
مــوزه جی پال گتی در کالیفرنیای آمریکا، موزه گوگنهایم در شــهر بیلبائو از 
معروف ترین موزه های جهان، موزه تاریخ طبیعی لندن در انگلستان، موزه ملی 

آمســتردام که به موزه رایکس نیز معروف است، موزه ملی هنرهای مدرن و 
معاصر کره جنوبی با ســه شعبه که موزه اصلی آن در شهر گواچئون قرار دارد 
و محل نگهداری مجموعه ای گســترده از آثار هنری شامل مجسمه، عکس، 
چیدمان های بزرگ و... اســت، موزه اورســی که پس از لــوور، مهم ترین و 
شلوغ ترین موزه فرانسه است، موزه هنر سائوپائولو در برزیل که دارای یکی از 
جامع ترین مجموعه های تاریخی است و قدمت آنها به قرن ۱۴ تا ۲۰ میالدی 
بازمی گردد و نگارخانه ملی لندن که در میدان معروف ترافالگار واقع شــده، 
میزبان بیش از دو هزار ۳۰۰ اثر نقاشــی و دیگر آثار از هنر اروپا بین قرن ۱۳تا 
نیمه های قرن ۲۰ میالدی است. برای دیدن این همه اثر زیبا بدون هیچ دغدغه 
مالــی یا در نظر گرفتن زمان، می توانید لینک هــای آن را از طریق اینترنت به 

سهولت دریافت و آنها را از نزدیک مشاهده کنید. 

موزه را به خانه بیاورید
   پیشنهاد هفته    

نکته: »سید حسن تقی زاده« تازه از اروپا برگشته بود. روزی به منزل مدرس آمد و 
طی مذاکراتی مفصل اظهار داشت: »آقا، انگلیسی ها خیلی قدرتمند و باهوش و 
سیاست مدارند. نمی توان با آنها مخالفت کرد.« مدرس پاسخ داد: »اشتباه می کنی. 

آنها مردم باهوشی نیستند. شما بی هوشید که چنین تصوری درباره آنان دارید.«

نظــر: خود کم پنداری، ندیدن اقتدار منطقــه ای و بین المللی خود و واقعی 
دانستن هیمنه پوشالی دیگران، نتیجه اش آن می شود که در عرصه سیاست 
خارجی، هیمنه پوشــالی کشــورهای غربی، به ویــژه آمریکا عظیم فرض 

می شود و نسخه سازش نوشته و کشور معطل دشمن می شود.

غلط تصور 
   نکته نظر    


