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 در ادبیات روابط بین الملل قدرت های 
ً
اساسا

استعماری و اســتکباری، ابزارهای مختلفی 
برای تأمین منافع و اهداف شان منظور می کنند 
کــه مذاکره یکی از آنهاســت، ولی خارج از 
شکل های چند گانه ولی رومانتیک نظری برای 
مذاکره؛ این ابزار هیچ گاه با رویکرد برد  ـ برد 
به کارگیری نمی شود و تمام متغیرها و عوامل 
مؤثر به شکلی دنبال می شوند که طرف مقابل 
با امتیازدهی حداکثری در مقابل این قدرت ها، 
تعظیم و تســلیم را بپذیرد و در شبکه اقماری 

نفوذ و سلطه استعماری قرار گیرد.
روش هایی که برخی حکومت های حزبی 
در ایاالت متحــده یا اســتعمارگران از توان 
 برای 

ً
افتاده اروپایــی دنبال می کننــد، صرفا

جذاب سازی محتوای اســتعمار و سلطه بر 
دیگران اســت؛ از این رو اصل توافق با غرب 
را یک مزیت و امتیاز معرفی و تصویر می کنند 
تا امتیازدهی به این قدرت ها، نوعی باخت و 

شکست تلقی نشود؛ در واقع تکیه گاه این روش 
نرم استعماری، لشــکر طرف دار اندیشه های 
غربی و کسانی اســت که ابتدا از آنچه دارند، 
گریزان شــده اند و ثروت شــخصیتی، ملی، 
تاریخی، فرهنگی و منافع ملی خود را نادیده 
می گیرند یا بی ارزش تلقی می کنند و اصالت 
حقوق خــود را در گــروی پیوند بــا قدرت 

استعماری می دانند.
این گروه همچون ســتون پنجم دشــمن، 
وظیفــه زیباســازی کرنــش در مقابل غرب 
را برعهــده دارنــد، حتی اگر ایــن کرنش و 
امتیازدهی، حاصلی در بر نداشــته باشــد؛ 
یعنی جوهر اندیشــه این افــراد و جریان ها، 
اصرار بر پیوند و تعامل با غرب اســت و همه 
سعادت، خوشبختی، رشد، توسعه و حقانیت 
را در پذیرش آقایی و ســلطه غــرب بر تمام 
شئون شخصی و حاکمیتی خود می پندارند؛ 
بنابرایــن وقتی بحــث مذاکره بــا آمریکا را 

بررســی می کنیم، باید حداقــل به دو بخش 
یادشده، یعنی اراده و هدف گذاری قدرت های 
اســتعماری در تعامل با دیگــران و مطالبات 
و قواعــد مذاکراتی آنها به مــوازات کارکرد 
ستون پنجم غرب پرستان که نقشی به مراتب 
زیان بارتر از دشــمن دارند، توجه کنیم و آن را 
در کلید محاسبات و طراحی های خود در نظر 
بگیریم؛ چراکه این گروه با حمایت، تشویق و 
انگیزه سازی قدرت های استعماری، وظیفه ای 
 به ترویج 

ً
گســترده در اختیار دارند و صرفــا

اندیشه ســلطه پذیری غربی اکتفا نمی کنند و 
برای فرسوده کردن ساختارها، برنامه های ملی 
و رویکردهای اســتقالل خواهانه و بسیاری از 
مؤلفه هایی که طرح های دشــمن را با چالش 
روبه رو می کند، مقابله می کننــد و پیاده نظام 
دشمن در بین جامعه خودی به شمار می آیند. 
شــاید اغلب این افراد جاســوس و مزدبگیر 
هم نباشند که نیســتند؛ ولی پرستش غرب، 

اندیشه ها و نمادهای آن، انگیزه خودبه خودی 
اقدامــات و تالش هــای آنهاســت و از هیچ 

فرصتی فروگذار نمی کنند.
مســئله دیگر این اســت کــه در ادبیات 
بین المللی قدرت های اســتعماری، کلمات 
معانی متضاد و وارونه ای دارند و برخی کلمات 
فقط برای ویترین مفهوِم زشت دیگر کلمات 
 آمریکا اگر سخن از 

ً
استفاده می شــوند؛ مثال

توافق از طریق مذاکره به میان می  آورد، معنای 
آن این اســت که خودمان چگونه می پذیریم 
که خواســته های آنها را تحقق ببخشــیم و به 
منافع استعماری آنها احترام بگذاریم، یا اینکه 
وقتی هدف مذاکره و توافق را تغییر رفتار بیان 
می کنند، منظورشان براندازی کامل ماهیتی و 
کارکردی است؛ همان گونه که دموکراسی از 
نگاه آنها این اســت که مزدوران و طرف داران 
آنها، چگونه و با چه قواعدی بتوانند حاکم یا در 
حاکمیت شریک شوند و هیچ گاه دموکراسی 

عددی برای آنها مفهوم ندارد. آمریکا و غرب 
معتقدند اگر در کشــورهای اسالمی و شرق 
انتخابات و دموکراسی عددی به اجرا در آید، 
کسانی که مخالف سلطه استعماری و با غرب و 
خواسته های تجاوزکارانه اش در تضاد هستند، 
 به قدرت می رسند و این به معنای دموکراسی 
نیست. دموکراسی از دیدگاه غرب این است 
که در فرمول های رقابت اجتماعی و سیاسی، 
اســتعمار نوین و پیشــرفته بــرای حاکمیت 
طــرف داران یا دست نشــاندگان آنها  چگونه 
فراهم می شــود؛ از این رو در تمام جهان،  این 
قدرت ها با دیکتاتورها، جانیان، بی هویت ها، 
مزدوران، تروریســت ها و فاسدان سیاسی و 
اقتصادی و از این دســت هم پیمان هستند و 
از آنها حمایت می کنند. هیچ نمونه ای از یک 
هم پیمانی با طرف های شرافتمند، وطن پرست 
و مستقل در پرونده مناسبات جهانی آمریکا و 
غرب وجود ندارد.               ادامه در صفحه۴

وس فساد  تنها راه مقابله با ویر
قطع دست مفسد است نگاه

۲
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 شکستن دیوار تحریم 
با »کوثر«

جنگ، چگونگی تحقق و عوامل 
تفوق ســاز، اصلی تریــن دغدغه 
متفکران و تینک تنک های غرب و شرق در 
دهه های اخیر بوده، امــا در میان همه ابراز 
نظرها و تحلیل ها، این هشــدار اندیشکده 
نظــر  در  »رنــد« سال هاســت  مشــهور 
دولت مــردان و فرماندهــان آمریکایی قرار 
گرفته اســت که »در جنگ های فردا، برنده 
کسی نیست که بزرگ ترین بمب ها را دارد، 
کسی پیروز است که بهترین روایت را دارد«. 
شاید به همین علت است که تاکتیک »برنده 
شــدن به کمــک روایت غالب« کــه آن را 
پیروزی بدون جنگ توصیف می کنند، تبدیل 
به الگویی شده که سال هاست علیه کشورمان 
 یکی از 

ً
بــه کار گرفتــه می شــود و قطعــا

روش های اصلی مقابله با این موضوع و غلبه 
بر آن، تولید نمادها و محصوالتی است که 
عالوه بر رفع نیازهای اصلی و مهم کشور، 
حس افتخار و اعتماد به محصوالت داخلی 
را نیز تقویت کند. پس در این راستا و برای به 
پروســه  و  پــروژه  کشــاندن  شکســت 
خودتحقیری و تسلیم شدن در مقابل فشار و 
تحریم های غربی، رونمایی و تحویل ســه 
فروند جنگنده »کوثر« در روزها و شــرایط 
اخیــر، اهمیت و ارزشــی دوچنــدان پیدا 
می کند؛ شرایطی که کشــورمان را در اوج 
فشــارهای اقتصادی و سیاسی برای تسلیم 
شدن و کشــاندن پای مذاکره ای نابرابر قرار 
داده است. این تکیه بر توانمندی های بومی، 
آنجا ارزشــی دوچندان پیــدا می کند که با 
بررسی جزء به جزء این جنگنده، انبوهی از 
محصوالت شرکت های دانش بنیان داخلی 
که جوانان و متخصصان دانشگاهی در آنها 
جمع شده اند، مشاهده می شود و ماحصل 
این اعتماد به تفکــر و مدیریت دانش بنیان، 
تحویل بیــش از ۱۱ هــزار قطعه کوچک و 
بزرگ برای کامل شدن این هواپیمای نظامی 
است. شاید این عبارت را زیاد شنیده باشیم 
که بســیاری از محصوالت و فناوری های 
روز، ابتدا در صنایع نظامی و نیروهای مسلح 
کشورهای مهم دنیا آزمایش و تولید شده اند 
سپس، به دنیای غیرنظامی و عرصه فروش پا 
گذاشته اند؛ اما حاال در جمهوری اسالمی 
ایران، اتفاقی مکمل نیز رخ داده و عالوه بر 
مزیت های فنی، نسیم تقویت اقتصاد داخلی 
هم ابتــدا از درون این مجموعه و با هدایت 
فرمانده معظم کل قوا، در کشورمان شروع به 
 وارد بسیاری از 

ً
وزیدن کرده اســت و قطعا

بخش هــای اقتصادی که تاکنــون متکی به 
تکنولوژی و محصوالت خارجی بودند نیز 
خواهد شــد. حاال نگاه درون زا به امنیت و 
ارتقای تــوان دفاعی که با رشــد و تقویت 
اقتصــاد داخلــی نیز پیوند خورده اســت، 
خروجی های زیبا و مردم پسندی نیز دارد که 
حداقل اثر غیرمستقیم آن، خنثی سازی همان 
تاکتیک برنده شــدن به کمک روایت غالب 
اســت. صدالبته، ویژگی های این جنگنده 
بومی، آن قدر ارزش دارد که محتوایی مستقل 
برای معرفی و تشــریح آن بطلبد تا نشــان 
دهیم، فاصلــه فنی F5 آمریکایــی با کوثر 
ایرانی چقدر زیاد و غیرقابل مقایسه است؛ 
اما نقشــه راه توجه بــه قابلیت های بومی و 
تقویــت تولید ملــی، موضوعــی فراتر و 
ارزشمندتر است که از درون خود، کوثرها، 
جماران ها، شــاهدها و نورهای متعددی را 
پدیدار می کند؛ به همین علت است که پرواز 
کوثر، نه فقــط نمایش یک جنگنده مدرن و 
جدید، بلکه به آسمان رفتن پرچم اعتماد به 
تفکر، مدیریت و قدرت صنعتی و اقتصادی 
داخل است که اثرات و ثمرات آن، به مراتب 

عمیق تر و بزرگ تر است.

حمزه پاریاب
کارشناس دفاعی

سرمقاله

قیمت های کاالهای مختلف ازجمله کاالهای 
اساســی و ارز  بار دیگر در شیب افزایش قیمت 
افتاده است. افزایش بی سابقه نرخ ارز، مسکن، 
خودرو، لوازم خانگی، مرغ، حبوبات، لبنیات و 
خیلی از موارد دیگر عالوه بر فشار مالی موجب 
فشار روانی بر مردم شده است؛ در همین زمینه با 
»مهدی طغیانی« سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس، گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید:

 BBBB به نظر شما علت افزایش بی سابقه نرخ 
اخیر  افسارگســیخته  گرانی های  و  ارز 

چیست؟
یک مسئله، پتانســیل تورم در اقتصاد ایران است و 
علت آن هم نقدینگی شــدیدی است که در خالل 
این ســال ها مرتب رشد کرده اســت، برای نمونه 
ســال گذشــته، حدود ۳۲ درصد رشــد نقدینگی 
 رشــد اقتصادی سال 

ً
داشــتیم، در حالی که اساسا

گذشــته ما منفی بوده است؛ یعنی پولی که ما برای 
انجام مبادالت نیاز داریــم با اینکه تعداد مبادالت 
کم شده و اقتصاد کوچک تر شده، اما مقدار این پول 
بیشتر شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم ریشه آن را 

بشناسیم، این پتانسیل تورم زایی در ایران است. این 
پتانســیل در یک برهه هایی فعال نیست، به عبارتی 
مانند گســل هایی می ماند که فعال نیستند، اما یک 
زمان هایی فعال می شوند، به ویژه یک سری متغیرها 
 در تورم های 

ً
مانند ارز و طال. بازارهایی که معموال

شدید می توانند سرمایه ها و نقدینگی های سرگردان 
را به خود جذب کنند، پیشــرو و بقیه قیمت ها پیرو 
می شوند که به تبع، اینها شروع به افزایش می کنند؛ 
البته نرخ ارز یک متغیر مؤثر در تولید ماست؛ چراکه 
تولید ما، مســتقل نیست، چه در بحث مواد اولیه و 
چه ماشین آالت و تعمیرات، همگی نیازمندی های 
ارزی دارد و هنگامی که نرخ ارز باال می رود، حتی 
تولیدکنندگان پیشاپیش تغییر قیمت می دهند تا اینکه 
بتواننــد در آینده خود را در مقابــل نرخ ارز، حفظ 
کنند. این مسائل ظرفیت های گرانی و افزایش قیمت 
در اقتصاد ایران است و وقتی افزایش قیمت در یک 
بازار یا دو بازار یا بازارهای مؤثری مانند ارز شروع 
می شــود، به تبع آن بقیه بازارها پیرو می شوند و این 

افزایش قیمت را دنبال می کنند.

 BBBB برای اینکه این افزایش قیمت ها به مردم 
کمتر فشار بیاورد، کمیسیون اقتصادی 

مجلس چه برنامه هایی دارد؟ 
راهکار کوتاه مدت آن، این اســت که تالش شــود 

ند 
ُ
افزایش قیمت ارزاق عمومی و کاالهای اساسی ک

 دولت ها قیمت را در 
ً
باشد یا تثبیت شود که معموال

رسانه ها اظهار می کنند، اما این راهکار کوتاه مدت 
است، در حالی که راهکار بلندمدت و اساسی این 
موضوع، کنترل نقدینگی اســت؛ یعنی تا زمانی که 
ما نقدینگی را کنترل نکنیم، هــر روز این ظرفیت 
و پتانســیل وجود دارد که وارد یک حوزه ای شود، 
یک روز ارز، یک روز مســکن و روز دیگر خودرو و 
طال. این ظرفیتی که می بینید چندمیلیون نفر حاضر 
به خرید خودرو هســتند که همه آنها نیاز مصرفی 
خودرو ندارند و به دنبال ســرمایه گذاری غیرمولد 
هستند که با افزایش قیمت خودرو بتوانند دارایی های 
خود را حفظ کنند یا افزایش دهند؛ به محض اینکه 
اقتصاد، نابه سامان و ناپایدار می شود و نوسانی اتفاق 
می افتد، این بازارها ملتهب می شوند که پتانسیل آن 
را نقدینگی سرگردان فراهم می کند. با توجه به اینکه 
کمیسیون اقتصادی مجلس یکشنبه هفته گذشته، اول 
تیرماه تشکیل و شروع به کار کرد، ما از همان روز ارز 
را به عنوان یک متغیر پیشرو در دستور کار قرار دادیم 
و روز دوشــنبه معاونان وزیر کشاورزی، صنعت و 
خارجه را دعوت کردیم و راجع به کاالهای اساسی، 
برنامه ارزی کشــور و تأمین مبادالت ارزی کشور 
جلسه مفصل داشــتیم. همچنین با آقای »همتی« 
رئیس کل بانک مرکزی، نیز جلسه داشتیم که درباره 

مضیقه هــای ارزی صبحت شــد و پیشــنهادهای 
متعددی دربــاره راهکارهایی کــه می توانیم آن را 
جبران کنیم از طرف دوستان نماینده ارائه و قرار شد 
ما این کار را هر هفته در حوزه ارز با دوســتان بانک 
مرکــزی ادامه دهیم، تا اینکــه در بحث نظام ارزی 
کشــور به یک ثباتی برسیم.  در حال حاضر، بحث 
ارز را که از متغیرهای پیشــرو است شروع کرده ایم 
و به مرور، ســراغ بقیــه نیازمندی های اصلی مردم 
هم می رویم؛ قرار اســت سراغ مسکن نیز برویم و 
کمیته ای با مدیریت آقــای »خاندوزی« و تعدادی 
دیگر از نمایندگان که کار مســکن را دنبال می کنند 
تشکیل شده است و قرار اســت در آن مسائلی که 
مشــکالت اصلی مردم در حوزه معیشت و زندگی 

است را دنبال  کنیم.

 BBBB پس مردم امیدوار باشــند که مشکالت
ناشی از گرانی های اخیر کمتر شود؟

به امید خدا، تمام تالش ما همین موضوع اســت و 
ان شاءالله بتوانیم با سرعت این کار را انجام دهیم، 
تا قبل از اینکه زندگی مردم دشــوارتر شود. با توجه 
به اینکه مجلس یازدهم تازه شــروع شــده است، 
همکاران انرژی خوبی دارند و وقت می گذارند، اما 
مجری دولت است و ما هم تا حدی می توانیم پیش 

 رویم که این نکته را باید لحاظ کنیم.

واکاویعواملگرانیهایافسارگسیختهدرگفتوگویصبحصادقباسخنگویکمیسیوناقتصادیمجلس

سرگردان  نقدینگی 
زینب السادات حسینی

خبرنگار

حضرت  آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی، روز شنبه در ارتباط تصویری با 
همایش سراسری قوه قضائیه، با ابراز خرسندی 
از اقدامات انجام شده در یک سال اخیر، بر لزوم 
استمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه به صورت 
متوازن و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند 
و گفتند: »مبارزه با فســاد که در این دوره به اوج 
خود رسیده است، باید بدون اغماض و بر اساس 
حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم 

به افراد بی گناه با قدرت ادامه یابد.«
رهبــر معظم انقــالب در بخــش دیگری از 
سخنان شــان با اشــاره به وظایف مهم و بســیار 
گســترده قوه قضائیه در قانون اساســی، پیگیری 
و اجرای متــوازن همه این وظایــف را ضروری 

برشمردند.

حضرت آیت اللــه خامنه ای نــگاه از باال به 
مردم را غیرقابل قبول دانســتند و گفتند: »همه ما 
مسئوالن نظام جزء مردم ایم و خیلی از مردم از ما 
باالتر هستند؛ بنابراین همه باید خود را در عمل، 

خدمتگزار مردم بدانیم.«
رهبر معظم انقالب با بیان اینکه مبارزه با فساد 
از دوره قبل در قوه قضائیه آغاز شــده بود و اکنون 
به اوج خود رسیده است، گفتند: »مردم از مبارزه 
بدون مالحظه و بدون اغماض با مفســد امیدوار 
می شوند؛ زیرا فســاد مالی و اقتصادی همچون 
ویــروس کرونا، بســیار خطرناک و به  شــدت 

واگیردار و ُمسری است.«
ایشــان افزودند: »تنها تفاوت ویروس کرونا 
با ویروس فســاد این اســت که ویروس کرونا با 
شست وشوی دست برطرف می شود؛ اما تنها راه 

مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است.«
رهبــر فرزانه انقــالب اســالمی، وظیفه قوه 
شــکال و ابعاد 

َ
قضائیه را برخورد متوازن با همه ا

فســاد برشــمردند و در عین حال تأکید کردند: 
»باید مبارزه با فســاد، در درجه اول در داخل قوه 
و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود؛ زیرا 
تبعات و ضربه فســاد در داخل قوه قضائیه بسیار 

سنگین خواهد بود.«
حضرت آیت الله خامنه ای با گالیه از اهانت و 
ظلم به برخی بزرگان پاک دست قبلی قوه قضائیه 
در جریان قضاوت ها و اظهارنظرهایی که درباره 
دادگاه اخیر شده است، افزودند: »خطاب من در 
این موضوع مردم و جوانان مؤمن است که مراقب 
باشــند تعدی نکنند و به افراد معاند که به دنبال 
گرفتن انتقام از مواضــع انقالبی و محکم قاطع 

فالن شخصیت هستند، کاری ندارم.«
ایشــان تأکید کردنــد: »حرکت مبــارزه با 
فســاد که اکنون در قوه قضائیه به خوبی مشاهده 
می شود و خود را نشــان داده است، از دوره آقای 
آملی الریجانی آغاز شــد و ایشان هم در داخل و 
هم در بیرون از قوه شــروع کننده آن بودند و اینها 

نباید از نظر دور باشد.«
حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر از خدمات 
طاقت فرسای کادرهای درمانی، شیوع بیماری را 
موجب خسته شدن این زحمت کشان دانستند و 
افزودند: »اینکه گفته می شــود باید کاری کرد که 
مشکالت اقتصادی از ناحیه کرونا به وجود نیاید، 
حرف درستی است؛ اما در صورت بی توجهی و 
شیوع گســترده بیماری، مشکالت اقتصادی هم 

بیشتر خواهد شد.«

وس فساد   تنها راه مقابله با ویر
 قطع دست مفسد است

امامخامنهایدرارتباطتصویریباهمایشسراسریقوهقضائیه

اواخر پنجشنبه شب گذشــته، تعدادی از نظامیان 
آمریکایی به همراه تیمی از نیروهای »الساعدی« 
فرمانده نیروهای مبارزه با تروریسم عراق به یکی از 
پایگاه های حشدالشعبی هجوم بردند و تعدادی از نیروهای بسیج مردمی عراق را به بهانه واهی احتمال 
حمله موشکی به مقرهای آمریکایی بازداشت کردند، ادعایی که در همان ساعات اولیه ساختگی بودن 
آن بر همگان آشکار شد. این اقدام آمریکایی ها به واکنش نیروهای مردمی و محاصره منطقه سبز بغداد از 
سوی این نیروها منجر شد و در نهایت با توجیه »الکاظمی« نسبت به ماهیت دروغین ادعای آمریکایی ها 
و آزاد شــدن نیروهایی که دستگیر شده بودند، ماجرا پایان یافت؛ اما این اقدام که با اطالع نخست وزیر 

عراق انجام شد و زیربنای آن سناریویی بود که آمریکایی چیده بودند، حاوی پیام های مهمی است:
۱- آمریکایی ها با وجود مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج از این کشور تصمیم قطعی و محکمی برای 
ترک این کشور ندارند و تالش دارند ضمن حفظ منافع خود در عراق، به اعمال مداخله  جویانه خود در 

امور این کشور ادامه  دهند و در این راه از هیچ اقدامی ابا ندارند.
۲- این حادثه ثابت کرد هر مســئول عراقی که در پی تحقق منافع و تأمین امنیت ملی عراق اســت،  با 
وجود در محوریت قرار دادن خواســت مردم و پارلمان این کشور مبنی به خروج هرچه زودتر نیروهای 
آمریکایی، باید در تعامل و مواجهه با سیاســت ها و اقدامات مشکوک آمریکایی در عراق، حساسیت و 

هوشیاری های الزم را داشته باشد.
۳- اتفاق روز پنجشــنبه در عراق حکایت از این تــالش دارد که آمریکایی ها قصد دارند راهبرد حذف 
گروه های مقاومت در سطح منطقه را به این کشور نیز بسط دهند، راهبردی که سال ها در لبنان پیگیری 
می شــود، اما هر بار با شکست مواجه می شود. ابعاد مهم این تالش عبارت است. از برنامه ریزی برای 
تحریک گروه های مقاومت و اتهام زنی به آنها و زمینه سازی برای ورود این گروه ها به درگیری ها و نزاع های 

داخلی؛
۴- اســتفاده آمریکا از دستگا  ه های سیاســی و نظامی عراق و افرادی همچون سرلشکر »عبدالوهاب 
ســاعدی« برای وجاهت بخشــیدن به رفتار غیرقانونی خود در برخورد با گروه ها و نیروهای وابسته به 

الحشدالشعبی و سایر گروه های مقاومت. 

اشغالگری بازنمای   
محمدصادق مصطفوی

کارشناس بین الملل

دولت انگلیس اعالم کرده است به قانون گذاران این 
قدرت را می دهد تا شبکه های اجتماعی را به دلیل 
مطالب مخرب در پلتفرم شــان جریمه کند؛ به این 
ترتیب ســازمان نظارت بر مخابرات انگلیس )Ofcom( می تواند شرکت هایی مانند فیس بوک و توئیتر را 
وادار کند در برابر محتوای مخرب، تروریستی و سوءاستفاده از کودکان از کاربران شان محافظت کنند. حال، 
این خبر را با روایت دیگری بخوانید و به جای دولت انگلیس، فقط قوه قضائیه یا مجلس شورای اسالمی 
را جایگزین کنید. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی اســت که موج عظیم رسانه ای با هدایت رسانه هایی که 
آبشخور فکری شان رسانه ملکه انگلیس است، علیه ایران شروع به سم پاشی می کنند. اکنون مجلس شورای 
اسالمی در صدد است به وزارت ارتباطات کمک کند که سامان دهی فضای رسانه ای کشور را انجام دهد و 
برای این منظور آسیب شناسی مختصری از مشکالت این وزارتخانه را در اول تیرماه در خانه ملت به وی یاد 
آوری کرده است . یکی از موضوعات مهمی که دولت ها در سالیان اخیر مطرح می کنند، حاکمیت در فضای 
سایبر است که جامعه را به سمت حاکمیت سایبر علیه حاکمیت رسمی سوق می دهد. حکمرانی سایبری 
اگرچه امروزه به صورت کم رنگ در جوامع در حال توسعه خود را نشان می دهد، اما در جوامع توسعه  یافته از 
اجرای آن ابایی ندارند و از آن به عنوان دغدغه های حقیقی و واقعی سخن به میان می آورند. قدرت اطالعات 
اگر در دستان و تحت حکمرانی دولت باشد،  موجب پیشرفت و امنیت کشور می شود؛ اما اگر همین قدرت 
نرم و نامحســوس در دستان جریان های مخرب و گروه های ضد نظام قرار بگیرد، به هدفی جز تارج اموال 
و افکار عمومی نمی اندیشــند. هنگامی که گروهک داعش برای حمله به مجلس شورای اسالمی در سال 
۱۳96 از تلگرام استفاده کرد یا منافقین و سلطنت طلب ها از شبکه های اجتماعی برای آشوب های بنزینی 
۱۳98 استفاده کردند؛ می توان پیش بینی کرد در آینده، به حکمرانی رسمی کشور از طریق فضای مجازی 
تعرض خواهد شــد. در شرایطی که دشمن تالش می کند منابع قدرت کشورمان را به شدت کاهش دهد، 
مسئوالن نباید اجازه دهند منابع قدرت سایبری که دانش و مدیریت آن در داخل وجود دارد، از کنترل الیه 
حکومت خارج شود و به دست جریان های مافیایی خارج از کشور بیفتد. اگر حکمرانی در اینترنت به خوبی 
درک شود، همان حکمرانی سرزمین که در قرارداد صلح »وستفالی« به تصویب رسید، عاید خواهد شد؛ 

یعنی یک حکومت مستقل، بر سرزمین فیزیکی و امور داخلی خود قدرت و حاکمیت دارد.

سایبری  حکمرانی 
فرهاد مهدوی

کارشناس رسانه
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دیدگاه

نقشه راه

بازنگاهیبهبیانیهگامدوم-۶

 اقتصاد مقاومتی

از جمله آرمان های انقــالب، پی ریزی اقتصاد 
صحیح و عادالنه، تالش برای ریشــه کن کردن 
فقر و محرومیت، تأمین نیازهای اساســی مردم 
و در یک کالم، استقالل و خودکفایی اقتصادی 
بوده است. تمام آگاهان، مطلع بوده و هستند که 
قبل از پیروزی انقالب، دو نگاه در حوزه اقتصادی 
خودنمایی می کرد؛ یکی اقتصاد آزاد سرمایه داری 
باز که محصول لیبرالیســم بود و دیگری نتیجه 
کمونیســم که آن هم نوعی مالکیت دولتی بود 
و مردم را رعیــت و کارگر دولت تلقی می کرد. 
اکنون پس از ســال ها جدال، شــیوه و هســتی 
کمونیستی نابود شــده و پاسخگو نبوده است و 
سبک اقتصاد خصوصی یا آزاد لیبرالیسم تشکیل 
یک درصد سرمایه داری و فقیر شدن 99 درصد 
جامعه، ایجاد شــکاف طبقاتی بی حد و حصر، 
نمایان شدن فاصله فقر و غنا، جنبش وال استریت 
در آمریکا و جلیقه زرد در فرانســه و بحران های 
اقتصادی جدید در دنیای سرمایه داری را در پی 
داشته اســت؛ لکن انقالب اسالمی که ریشه و 
اساسش اســالم ناب بوده، مکتبی را ارائه کرده 
کــه برنامه کاملی اســت و در صورت عملیاتی 
شــدن آن، مسائل دنیای مادی مردم حل خواهد 
شد. بنیان گذار انقالب می فرمایند: »اسالم، نه با 
سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده 
توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه 
آن را بــه طور جدی در کتاب و ســنت محکوم 
می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند]...[ 
و نه رژیمی مانند رژیم کمونیســم و مارکسیسم 
لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل 
به اشتراک می باشند.« ازاین رو دشمنان انقالب 
از ابتدا در کنار تحمیل انواع و اقســام جنگ ها، 
جنگ اقتصادی را هم در محور سیاست های شان 
قرار دادند و امروز خزانه داری آمریکا اتاق جنگ 
اقتصادی علیه ملت ایران شــده است تا انقالب 
موفق بــه اجرای الگوی اقتصادی خود نشــود؛ 
البته با وجود دشمنی ها و موانع، کشور در توسعه 
اقتصادی نســبت به قبل از انقالب رشد باالیی 
را تجربه کرده اســت. در بیانیه گام دوم، اقتصاد 
یکی از محوری ترین بندها و سفارش هاســت، 
آنجا که رهبر معظم انقالب می فرمایند: »اقتصاد 
یک نقطه کلیــدی تعیین کننده اســت. اقتصاد 
قوی، نقطه قوت و عامل مهم ســلطه ناپذیری و 
نفوذناپذیری کشــور اســت و اقتصاد ضعیف، 
نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت 
دشــمنان است، فقر و غنا در مادیات و معنویات 
بشــر، اثر می گذارد؛ اقتصاد البته هدف جامعه 
اسالمی نیســت، اما وسیله ای اســت که بدون 
آن نمی توان به هدف ها رســید. تأکید بر تقویت 
اقتصاد مستقل کشــور که مبتنی بر تولید انبوه و 
باکیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه 
و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است 
و در سال های اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار 
و بر آن تأکید شــده به خاطر همین تأثیر شگرفی 
اســت که اقتصاد می تواند بر زندگــی امروز و 
فردای جامعه بگذارد.« و در ادامه به بخشــی از 
عیوب اقتصاد کشور اشاره کرده اند و می فرمایند: 
اقتصاد  این مشکالت، سیاســت های  »راه حل 
مقاومتی اســت.« این همان مســیری است که 
امام عظیم الشأن هم پس از پیروزی به آن توصیه 
کردند. در حقیقت پایان دادن به وابستگی در تمام 
حوزه ها از اهداف اصلی انقالب اسالمی است. 
اقتصاد مقاومتی کشور را به قدرت برتر تبدیل و از 
منافعش در سراسر جهان صیانت می کند، ریشه 
فقر و فالکت را از بین می برد و ثروت را عادالنه 
در ســبد مردم قرار می دهد، جلوی بســیاری از 
رانت و اختالس ها را سد می کند، تسهیل کننده 
تولید و اشتغال پایدار می شود، دست اجانب را 
از کشور کوتاه می کند و در یک جمله، کشور را به 

مرحله خودکفایی می رساند.

   عکس و مکث   

۱۴۰۰ کیلومتر رکاب  زدن فقط به عشــق حاج قاســم/ ورزشــکار بسیجی، مهدی طاهری یک نجار کرجی است که به 
عشــق ســردار شهید حاج قاسم ســلیمانی از گلزار شــهدای گمنام کرج تا مزار حاج قاســم در کرمان را با دوچرخه 

پیموده است. او ۱۵ روز به نیت زیارت مزار حاج قاسم رکاب زده است.

خودکفایی در سامانه های تسلیحاتی / فرمانده کل سپاه  در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های نیروی زمینی 
سپاه با بیان این که تحریم های تسلیحاتی دشمن هیچ تأثیری در روند وضعیت دفاعی ما ندارد، تاکید کرد: »ما 

امروز در هیچ یک از سیستم های تسلیحاتی در نیروی زمینی سپاه به خارجی ها وابستگی نداریم.«

تفریــح عادی مدعیان دموکراســی/ فرزندان اربابــان بلژیکی که در »کنگو« کودکان ســیاه را مانند حیوانات در 
قفس انداخته و وسیله سرگرمی خود کرده اند. کشورهای ثروتمند این چنین جنایت کرده اند تا اروپا و آمریکایی 
را به وجود بیاورند که خیلی ها با آرزو به آن نگاه کنند؛ کشورهایی که شاید مردم امروزی آنجا ندانند که خوشی 

آنها با استعمار، کشتار و دزدی به دست آمده است.

وقتی که شــاطر می گه نون نمی رســه و می فهمی باید برگردی/ ترامپ که امید زیادی به شــروع ســخنرانی های 
انتخاباتی خود بعد از پایان محدودیت های کرونا داشــت، هنگام ورود به ســالن ســخنرانی با صندلی های خالی 
روبه رو شد و این چنین ناامیدانه به شهرش بازگشت. نشانه های پذیرش شکست در ترامپ آنجایی معلوم شد 

که گفت احتمااًل جو بایدن رئیس جمهور شود.

 حجت االسالم
علی معبودی

مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه قزوین

نتایج انتخابات اســفندماه ۱۳98، پیام خوشــی برای 
اردوگاه اصالح طلبان نداشت. اختالفات در این اردوگاه 
که از ماه ها قبل آغاز شــده بود، با ناکامی در انتخابات 
مجلــس به اوج خود رســیده اســت. هر روز شــاهد 
انتشــار اخبار پریشانی از این اردوگاه هستیم که چندان 
برای هواداران خوش نیســت. آخرین اخبار، استعفای  
»محمدرضا عارف« رئیس شــورای سیاســت گذاری 
اصالح طلبان است که از زمان آغاز به کار این شورا در 
ســال ۱۳9۴ و پیش از انتخابات مجلس دهم، ریاست 
این شورا را در ســه دوره متوالی بر عهده داشت. پیش 
از این نیز شــاهد استعفای »موســوی الری« قائم مقام 
عارف در شــورای عالی اصالح طلبــان بودیم. وی در 
بخشی از نامه اســتعفای خود ضمن اشاره تلویحی به 
شکست اصالح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم، از 
لزوم بازنگری در ســاختارها و سازوکارهای اجماعی 
اصالح طلبــان به منظور ایفای نقش بهتر و مناســب تر 

و روز آمــد کردن چگونگی حضــور اصالح طلبان در 
انتخابات ۱۴۰۰، ســخن گفته بود. تشتت در اردوگاه 
اصالح طلبان تا بدانجاســت که امــروز دیگر تعریف 
واحــدی از هویت اصالح طلبی وجود ندارد، به نحوی 
که به تعداد شخصیت های برجسته این اردوگاه می توان 
از خوانش هــای اصالح طلبی ســخن گفــت. در یک 
تقسیم بندی دوگانه می توان از تقابل خوانش جامعه محور 
و خوانش قدرت محور نزد اصالح طلبان سخن گفت. 
در یک ســو، عمل گرایانی چون کارگزاران ســازندگی 
وجود دارند که معتقد هستند در صورت فاصله گرفتن 
از قدرت رسمی، چیزی از اصالح طلبی باقی نخواهند 
ماند و روز به روز بیش از گذشــته با افول اصالح طلبی 
مواجه خواهیم بود. این دســته تالش دارند تا پس از از 
دســت دادن مجلس، به هر نحو ممکــن قدرت در قوه 
مجریه را در ۱۴۰۰ و اداره شــورای شهر را حفظ کنند، 
حتی اگر این اتفاق با ائتالف و حمایت از گزینه هایی غیر 
اصالح طلب صورت گیرد. از سویی دیگر جامعه گرایان، 
تالش بی قید و شــرط برای بقای قدرت را عاملی برای 
کاهش بیشتر محبوبیت اصالح طلبان می دانند و برای 
ادعای خود به حوادث چند سال اخیر اشاره دارند. این 
گروه امــروز از جمله منتقدان دولــت اعتدال و در کل 

مخالف سیاست حمایت از نامزدهای غیر اصالح طلب 
است و حمایت از آقای روحانی را در مجموع، خطایی 
راهبردی برای اصالح طلبان ارزیابی می کند که سرانجام 
دود آن به چشــم ایشــان رفت. این گروه از بازگشت به 
جامعه ســخن می گوید و اولویت اول اصالح طلبی را 
ارتباط گیــری با طبقات مختلــف اجتماعی و تقویت 
پایگاه هواداران می داند، معضلی که در سال های اخیر 
از آن غفلت شــده اســت. اینان اولویت اصالح طلبان 
را انتخابات ۱۴۰۰، نمی بیننــد و خواهان بازنگری در 
روندهای چند ســال اخیر هستند. نکته اساسی در این 
میان آشکار شدن این اختالف و رسانه ای شدن آن است، 
آن هــم با درگیری های لفظی پرتنش که حاکی از عمق 
اختالفات است. یکی از اختالفات پیش آمده را می توان 
در مجادله کالمی »بهزاد نبوی« و »ســعید حجاریان« 
مشاهده کرد. ســعید حجاریان به تازگی از بهزاد نبوی 
به عنوان یک چهره معتدل و نزدیک به حزب کارگزاران 
سازندگی یاد کرده است که تفاوت جدی با »تاج زاده« و 
»آقاجری« و... دارد. با شرایط پیش آمده می توان از پایان 
عمر شورایعالی سیاست گذاری سخن گفت. اولویت 
فوری اصالح طلبان بــرای تداوم حیات خود راه اندازی 
تشکیالتی جدید برای ســاماندهی به تفرق های ایجاد 

شده و اضالع متکثر اصالح طلبی است، کاری دشوار 
که معلوم نیســت بزرگان این اردوگاه به این ســادگی 
توان تحقق آن را داشــته باشــند. هم اینــک الگوهای 
دیگری چون پارلمان اصالحات از سوی طیفی از این 
 متفاوت 

ً
اردوگاه مطرح شــده است که ساختاری کامال

با شورایعالی سیاست گذاری دارد، اما پذیرفتن آن برای 
همه طیف های فعال کار آسانی نیست. از سویی دیگر 
زمان چندانی برای آماده ســازی اردوگاه اصالح طلبان 
برای نقش آفرینی فعال در انتخابات ۱۴۰۰ وجود ندارد. 
این وضعیت ممکن است اصالح طلبان را به تصمیماتی 
اقتضایی ســوق دهد که فقط برای عبــور از انتخابات 
طرح ریزی شده باشــد، اما بدون شک این تصمیمات 
نیز با انتقادات جدی روبه رو خواهد بود. فراموش نکنیم 
در این ســال ها، از اعتبار سران اصالح طلبی نیز کاسته 
شده است.باید منتظر بود واکنش اصالح طلبی به پایان 
کار عارف و شورایعالی سیاست گذاری در روزهای آتی 
معلوم و مشخص شود آیا امکان جمع این طیف گسترده 
از گروه ها و شخصیت های ریز و درشت در اردوگاهی 
واحد ممکن خواهد بود یا آنکه باید شــاهد مرزبندی و 
واگرایی و انشعاب در این جریان سیاسی فعال در کشور 

باشیم.

وپاشی  بازسازی یا فر
مروریبروضعیتنابساماناردوگاهاصالحطلبیپسازانتخابات۱۳۹۸

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

وضعیت آشفته و نابســامان این روزهای بازار 
مســکن ســبب نگرانی عمیق مــردم و ایجاد 
مشــکالت فراوان برای اقشار کم درآمد به ویژه 
مستأجران شده است؛ در این باره با دکتر »فردین 

یزدانی« کارشناس مسکن گفت وگو کردیم:

فردین یزدانی با اشــاره به وضعیت نا به ســامان 
بازارهای موازی مســکن، شــرایط ناامیدکننده 
فعلی بازار مســکن برای مردم را تابعی از بحران 
عمومی در اقتصاد کشورمان دانست. وی افزود: 
»با وجود افزایش بی سابقه قیمت مسکن و ایجاد 
شرایط دشــوار برای مردم به ویژه قشر کم درآمد 

و کارگــری، آنچه می تواند به صورت ریشــه ای 
مشکل مســکن و ســایر بازارهای موازی آن را 
حــل کند؛ بی شــک اصالحات ســاختاری در 
اقتصاد کالن کشور اســت؛ چرا که بازار مسکن 
را نمی توان جدای از سایر بازارهای موازی چون 
ارز و طال در نظر گرفــت و بحران و تنش در هر 
یک از این بازارها بی شک روی دیگر بازارها مؤثر 
خواهد بود.« مدیر جامع طرح مســکن در ادامه 
اظهار داشت: »نکته مهم دیگری که باید در نظر 
داشت؛ تأثیر عواملی چون کاهش نرخ سود بانکی 
بر بازارهاست. کاهش نرخ سود بانکی می تواند 
زمینه ســاز خروج ســرمایه های مردم از شکل 
پس انداز در بانک ها و سرازیر شدن آن به سمت و 
سویی باشد که نتیجه ای جز ایجاد شوک و گرانی 
در بازارهایی چون ارز، طال، مســکن و خودرو 
نخواهد داشــت و آنچه امروزه در بازار مســکن 
شاهد آن هستیم بی شک یکی از دالیلش همین 

سیاست بانکی است.«
این کارشــناس مســکن در ادامه با اشاره به 
طرح هایی چون مالیات بر مســکن و مالیات بر 
عایدی ســرمایه بیان داشــت: »نکات مهمی که 
دربــاره طرح های مذکور وجــود دارد یکی، نوع 
و شــیوه شناســایی واحدهای خالی از سکنه و 
دیگری، نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه 
است؛ چرا که این موارد، میزان موفقیت یا موفق 
نبودن اجرای این طرح ها را مشــخص خواهند 
کــرد؛ البته حتــی در صورت بهتریــن عملکرد 
اجرایی دولت، همچنان در کوتاه مدت شاهد تأثیر 
ملموس بر قیمت ها در بازار مسکن نخواهیم بود. 
گفتنی است بهترین نحوه اجرای این طرح ها همانا 
ایجاد شرایطی است که سرمایه به سمت تولید و 

عرضه مسکن ارزان قیمت حرکت داده شود.«
مدیر علمی طرح جامع مســکن گفت: »ما، 
ســاالنه با حدود پانصد هزار تقاضای جدید در 

بازار مسکن شــهری مواجه هستیم و حدود یک 
میلیون تقاضایی که به آن پاســخ داده نشده است 
از گذشــته نیز در این بازار وجود دارد؛ بیشتر این 
تقاضاهای جدید مربوط به قشر کم درآمد جامعه 
است. باید توجه داشــت مسکن اجتماعی ویژه 
گروه های کم درآمد است که این روزها به شدت 
در فشار اقتصادی هستند و نه گروه های پردرآمد 
و حتی قشر متوســط. در سراسر جهان نهادهای 
حاکمیتی در نقش پشــتیبان و با تمــام ابزارهای 
الزم جهت حمایت از طرح هایی چون مســکن 
اجتماعی وارد می شوند. در کشورهای مختلف 
نهادهای مربوط به رفــاه اجتماعی و دولت های 
محلی که در کشور ما، شهرداری می تواند نقش 
آنهــا را ایفا کند؛ این مســکن ها را می ســازند؛ 
البته گفتنی اســت موفقیت طرحی چون مسکن 
اجتماعی مســتلزم همکاری دولت ها، نهادهای 

فقرزدا و بخش خصوصی است.«

فردینیزدانی،کارشناسمسکندرگفتوگوباصبحصادق

سیاست های دولت باید تغییر کند

   دریچه    

علی اصغر رحمان نژاد
خبرنگار
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۴
راهبرد

انعکاس
مروریتحلیلیبرکتابجانبولتونـ۱

راه دراز شوالیه جنگ 
برای ورود به کاخ سفید

»جان بولتون« مشــاور امنیت ملی پیشین 
ترامپ که رســانه ها او را جعبه سیاه کاخ 
سفید می دانند همان کســی است که در 
حاضر  رئیس جمهــور  اســتیضاح  زمان 
نشد علیه او شــهادت دهد؛ بولتون حاال 
در کتــاب »اتاقــی که درآن اتفــاق افتاد« 
دست به افشاگری علیه دولت آمریکا زده 
اســت. اما آیا اطالعات می تواند موجب 
رسوایی بزرگ برای دولت شود؟ نگاهی به 
جزئیات این کتاب نشان می دهد اطالعات 
مورد نظر بولتون گرچه با ظرافت خاصی 
بیان شــده و او سعی داشته است چهره ای 
قهرمان از این جنگ طلب پیر در واشنگتن 
بســازد، اما اطالعاتی نیست که تا به حال 
در فضای رسانه های داخلی آمریکا منتشر 
نشده یا به صورت شایعه در جهان مطرح 
نشده باشــد. هفته نامه »صبح صادق« بنا 
دارد از این هفته مباحث مهمی از این کتاب 
که می توانند زوایای مدیریت کاخ سفید در 
زمان ریاست جمهوری ترامپ را به نمایش 
بگذارند، بررسی کند. یکی از نکات جالب 
این کتاب که در فصل اول به آنها اشاره شده 
است، تالش های بی دریغ بولتون برای راه 
انداختن جنگ به عنوان راه حل بســیاری 
از مسائل و مشکالت جهانی است. او در 
این کتاب بیان کرده اســت مشوق اصلی 
ترامپ برای خــروج از توافق آب و هوایی 
پاریس، بیــرون آمدن از شــورای حقوق 
بشر ســازمان ملل متحد، عقب نشینی از 
اجرای برجام و همچنین قطع کمک های 
مالی آژانس امداد و کاریابی فلســطینیان 
در سازمان ملل، شــخص او بوده است؛ 
گرچــه در ۱5 ماه ابتدایــی کار ترامپ در 
کاخ ســفید، او به صورت رسمی در کاخ 
ســفید حضور نداشــت، اما ترامپ که از 
سبیل های بولتون خوشــش نمی آمد و در 
عیــن حال اجراهــای او در تلویزیون و در 
دفاع از سیاســت های دولت را به شــدت 
می پسندید، ســعی می کرد او را به عنوان 
مهره ای مخفی کنار خود داشــته باشــد؛ 
همین مسئله در اصل دست و پا زدن های 
بولتون برای ورود به کاخ ســفید را بیشتر 
می کرد. او که می دانست ترامپ برنامه های 
تحلیلی اش در شــبکه فاکس نیوز را تماشا 
می کند، ســعی می کــرد از طریق همین 
برنامه ها با شخص رئیس جمهور آمریکا در 
ارتباط باشد و نقشه های خود برای سیاست 
خارجی را از ایــن طریق پیش می برد؛ در 
همین راســتا، بعد از هر برنامه تلویزیونی 
که ترامپ از دیدن آنها لذت می برد، بولتون 
در مشــاوره های خود پیشــنهاد حمله به 
تأسیسات هسته ای کره شمالی یا تأسیسات 
نظامی این کشور را مطرح می کرد و مشوق 
اصلی ترامپ برای خروج از برجام و انتقال 
سفارت آمریکا از تل آویو به بیت  المقدس 
بود؛ کارهایی که به زعم مشاوران ترامپ و 
وزرای خارجه و دفاع این کشور )تیلرسون 
و مک مســتر(، روندی یک سویه به سمت 
برپایی جنگ در جهان بوده است. بولتون 
با این حال معتقد به این مسئله نیست و بیان 
می کند برای هر کاری راه حلی نهایی وجود 
دارد و برای این راه حل ها، ایاالت متحده 
باید کمترین هزینه را داشــته باشد؛ چه در 
آنجا که کمک های مالی به ســازمان های 
بین المللی را قطع می کند و چه در جاییکه 
بیــان می کند تمــام طرح هــای صلح در 
خاورمیانه به شکست کشــانده شده اند و 
زمان، برای قلدری آمریکا و یک سره کردن 
کار با کمک بی سابقه به رژیم صهیونیستی 

برای اجرای نقشه هایش فرا رسیده است.

ادامه از صفحه اول
در چارچوب های فوق، آمریکا از ۴۱ سال قبل تمام 
ابزارهای براندازی و تضعیف را به کار گرفته، ولی 
بی نتیجه بوده است و اکنون با روش های پیچیده تر و 
به کارگیری تمام ابزارها،  مدل جدیدی از مؤلفه های 
فراهم کننده زمینه بازگشــت به ســلطه و تحقق 
اهداف استعماری را تجربه می کند. زمانی که ابزار 
تحریم و فشار اقتصادی به موازات سیاست ترور 
و انواع فشــارهای سیاسی، امنیتی و بین المللی به 
نقطه شکست و فروپاشی کارکردهای راهبرد فشار 
می رسید، اوباما پروژه مذاکره را آغاز کرد، ولی با 
تکیه بر همین پیاده نظام داخلــی، توافقی ایده آل، 
یک سویه و فاقد هرگونه تضمین برای حقوق ایران 
را رندانه تحمیل کرد. استراتژی بزرگ اوباما نیز،  
هدف براندازی را مرحلــه ای و گام به گام در نظر 
گرفته بود،  به نحوی که در هر مرحله، بخشــی از 
اهداف کالن و اصلی به پیش می رفت و با احیا یا 
گسترش ابزارهای فشار اقتصادی و ارعاب روانی 
و سیاسی،  به مرحله جدید وارد و به اهداف کالن 
نزدیک می شــد؛ به همین دلیــل بالفاصله برای 
شروع اجرای برجام،  تحریم های جدید علیه ایران 
فعال شد. مدل مذاکراتی و توافق برجام ، براساس  
مدل خلع سالح اتحاد شوروی طراحی شده بود و 
برای آمریکا این فرصت را تولید می کرد که حتی 
اگر در برجام تعهداتی می دهد،  باز هم ابزار تحریم 
و فشار با بهانه های دیگر،  قابل به کارگیری باشد. 
توان نظامی و موشــکی، نفــوذ منطقه ای، حقوق 
بشــر و هزاران عنوان و دستاویز در آستین طراحی 
و ســازوکارهایش فراهم بــود. نادانی ترامپ این 
بود که این پــرده فریبکارانه و مرحله ای را کنار زد 
و از برجام خارج شد؛ البته نظام سیاسی آمریکا در 
تدابیر ویژه استراتژی های جهانی خود، دچار سکته 
و بحران هــای عظیمی بود که باید رفتار غیرعادی 
برای برهم زدن نظــم حاصل از دو جنگ جهانی 
را به اجرا بگذارد و خروج از برجام نیز گوشــه ای 
از این تدابیر اســت. برجام نه تنها هیچ حاصلی 
برای ایران در بر نداشته، بلکه به ترمزی راهبردی 
برای گام های مؤثر نیز تبدیل شــده است که البته 
نقش پیاده نظام و نفــوذی در حفظ این اختاپوس 
کنتر ل کننده سیاســت های کشور بســیار حیاتی 
اســت. ترامپ تصور می کرد با فشار و گسترش 
اهرم های تحریم، باید دستور کار تسلیم سازی ۱۱ 
محوری پمپئو به نتیجه برسد؛ ولی آنچه مهم است، 
این اســت که اگر در محیط داخلی و کارکردهای 
پیاده نظام دشمن،  هم ســویی و فراهم کردن زمینه 
اثرگذاری، دوگانه سازی و شرطی سازی اجتماعی 
و افکار عمومی صورت نپذیــرد، و این پیاده نظام 
با بی تدبیری بحرا ن ســازی الزم را ایجاد نکند و 

جلوی اقدامات حیاتی برای حفاظت از منافع ملی 
و بی اثر کردن اهرم های تحریمــی و... را نگیرد، 
رؤیای ترامپ و پمپئو به نتیجه نخواهد رســید و 
کابوس اوبامــا برای ترامپ نیز تکرار می شــود. 
تمام شــاخص های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی در رفتار مدیریت کشوری و حکومتی 
که اکنون قابل برشماری است، در یک پازل پرمعنا 
با راهبرد دشمن قابل تفســیر است که عامدانه یا 

غیرعامدانه به آنها خدمت کرده است. 
پیامد رفتارهای بین المللی ترامپ، اگرچه برای 
اخاذی بین  المللی و تولید اشتغال مرحله ای کارکرد 
داشته، ولی آٍثار منفی نیز در مناسبات آنها به جای 
گذاشته است،  به شکلی که سطح منازعه و تنش با 
روسیه در ابعاد مسابقه تسلیحاتی ـ امنیتی و با چین 
در عرصــه اقتصادی و امنیت پیرامونی و منطقه ای 
و محدودسازی سرعت تولید قدرت افزایش  یافته 
اســت؛ از این رو، این دو قدرت با انگیزه جدی تر، 
ظرفیــت همراهی با ایران و مقابله با بســیاری از 
طرح های ترامپ علیه ایران را دارند و در شــورای 
امنیت و سیاســت بین المللی،  ترامپ را با چالش 

قطعی روبه رو کرده اند. 
اگرچه ترامپ با سیاست گسترش و شدت فشار 
تحریمی،  هرگونه امتیاز قطره چکانی در برجام را 
خشــک کرده اســت تا زمینه برجام  های موشکی 
و منطقه  ای را فراهم کند، ولی سررســید پنج ساله 
برای پایان یافتن تحریم های تسلیحاتی در برجام، 
 آنها را به وحشــت انداخته اســت؛ چراکه وقتی 
سازمان تســلیحاتی و دستگاه های نظامی ایران به 
موازات گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
با روســیه و چین به زیان ســالح های غربی تغییر 
کند، رؤیای بازگرداندن ایران به رحم اســتعماری 
آمریکایی و غربی نابود خواهد شد؛ از این رو ترامپ 
برای جلوگیری از این سررســید در پایان شهریور 
آینده،  ژست بهره برداری از سازوکار ماشه در برجام 
را در دســتور کار قرار داد که با اجماع حقوق دانان 
و ناظران، این رویکرد غیرممکن نشــان داده شد؛ 
به همین دلیل با فشار آمریکا و باج مالی عربستان 
به »گوترش«  دبیر کل ســازمان ملل،  در بیانیه ای 
رسمی،  ایران در هدف قرار گرفتن آرامکو از سوی 
یمنی ها،  متهم اعالم شد تا دستمایه قطعنامه جدید 
ترامپ در شورای امنیت ســازمان ملل،  به عنوان 
برهم زننده صلح و امنیت جهانی شود و درخواست 
قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور ملل دنبال شود. 
این قطعنامه با عنایت به مواضع آشــکار روســیه 
و چیــن،  قابلیت توفیق ندارد، مگــر اینکه این دو 
قدرت جهانی مواضع خنثی یا موافق از خود نشان 
دهند. ترامپ و آمریکا برای اجبار و تحمیل مذاکره 
جدید،  با مدلی که ماهیت کامال براندازانه در تمام 
عرصه های هویت، قدرت و منافع ملی دارد،  قادر 
 به قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت 

ً
نیست صرفا

سازمان ملل تکیه کند؛ بنابراین با فشار سیاسی بر 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای و 
با تکیه غیر قانونی بر اطالعات جاسوسی و ادعایی 

رژیم صهیونیستی)که برخالف نص چارچوب های 
کاری آژانس اســت(، درخواســت بازرسی از دو 
ســایت در ایران را مطرح کرد تا پروژه تسلیحاتی 
بودن برنامه هســته ای ایران که قبال مســدود شده 
بود،  باز شــود و به شکل تدریجی بقیه مفاد برجام 
نیز مذاکره پذیر شود. آژانس در سپتامبر)شهریور( 
آینده،  جلسه دیگر و قطعنامه جدیدی را،  چنانچه 
ایران به درخواســت آژانس پاســخ مثبت ندهد،  
صادر و پرونده ایران را به شــورای امنیت سازمان 
ملل گزارش خواهد کرد. اینکه آژانس در جایگاه 
ناظر به تعهدات ایران در برجام پذیرفته شده است، 
یکی از کارکردهای شــبکه جاسوسان و پیاده نظام 
دشــمن در داخل کشور اســت که برای تعهدات 
غربی در برجام، هیچ ناظر و سازوکاری پیش بینی 
نشده است و همه چیز یک طرفه و یک سویه است 
و اگر از سوی ایران اعتراضی هم بشود،  به سیستم 
ماشــه و بازگرداندن تمام تحریم های سازمان ملل 

منتهی خواهد شد!
این ابزار فشــار آژانس که متکــی بر پروتکل 
الحاقی صادر شده،  همان چیزی است که داوطلبانه 
از ســوی تیم ایرانی مذاکره کننده پذیرفته شــده و 
اکنون، نکته اتکای فشار جدید به ایران است؛ البته 
بــه جز NPT و پادمان،  پروتکل الحاقی و تعهدات 
مازاد داوطلبانه هم در برجام پذیرفته شــده است 
که بخش حائــز اهمیت نظارت هــای آژانس در 
این تعهدات فراپادمانی و NPT اســت. هدف این 
قطعنامه، بازگرداندن زمینه های مذاکره پذیر کردن 
اجزای برجام اســت، ولی پایه های سستی دارد؛ 
یعنی اگر ایران اجرای پروتکل الحاقی و تعهدات 
دیگــر را داوطلبانه متوقف کنــد،  مبنای حقوقی 
قطعنامــه آژانس حذف و رونــد اتهامی آژانس که 
به شکل دســتوری خواسته سیاسی آمریکا را اجرا 
می کند،  از بین خواهد رفت. جالب این اســت که 
رئیس جمهور محتــرم در جدیدترین پالس خود، 
تلویحا به غرب اعالم کرد واکنشــی از سوی ایران 
به قطعنامه  اتهامی  آژانس داده نخواهد شــد و اگر 
ترامپ نرمش نشان دهد،  ایران مذاکره را می پذیرد 
و آماده است! این در حالی است که آمریکا و اروپا نه 
تنها به تعهدات خود عمل نکرده اند، بلکه  ابزارهای 
فشــار بر ایران را گســترش داده اند و با وعده های 
اروپایی، شــرایط برای اثربخش شــدن تحریم ها 
علیه ایران،  زمان خریده اند. فرانسه در بازی موذیانه 
جدید، به آمریکا پیشــنهاد داده اســت اگر روسیه 
و چین به قطعنامه جدیــد آمریکا رأی نمی دهند، 
چنانچه تحریم تسلیحاتی ایران، فقط بر صادرات 
ســالح از ایران تأکید و واردات آن ممنوع شــود، 
 مواضع روسیه و چین قابل تجدید نظر خواهد بود.

رویکرد مذاکراتی ترامپ، اگرچه از یک ســو 
باطل نشــان دادن اقدامات دموکرات ها و اوباما در 
رفتار رقابتی اســت، ولی در مسیر استراتژی کالن 
نظام آمریکا برای براندازی تدریجی در ایران است 
تا همه مؤلفه های قدرت و بازدارندگی و مقاومت 
ملی و انقالبی و اســالمی را از ایران ســلب کند. 

اگر اوباما با زبان دیپلماتیک و دســتکش مخملی، 
خواستار مذاکره بود، ترامپ با چماق علنی برای 
اعتراف ایران به تسلیم و مجبورسازی ایران، عمل 
می کند و اقدامات تحریمی خود را به وحشیانه ترین 
ماهیت و شکل علیه ملت ایران به اجرا می گذارد. 
این در حالی است که پیاده نظام اندیشه های غربی 
یا نفوذی ها و جاسوس ها در ایران، به دلیل محدود 
بودن فرصت زمانی برای مذاکره یا ممانعت نظام با 
رویکرد غیر قابل دفاع حکومت، اقدامات ویژه ای را 
در عرصه منطقه ای و بدون مذاکره با آمریکا و غرب 
به اجرا گذاشته که همان مطلوبیت ها و خواسته های 
آمریکاست و در اقدامی گستاخانه پیام برای قبول 
مذاکرات موشــکی نیز به اروپا و فرانســه ارسال 

می شود که با واکنش نظام روبه رو شده است.
این پیاده نظام مجانی دشــمن، با تمام تالش، 
به جز افزودن بر بحران های اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی کشــور و ناکارآمد کردن 
ساختارهای کشــوری، بر طبل مذاکره به معنای 
تســلیم و تحقیر فوری مقابل ترامــپ و غرب در 
رسانه های شــان می کوبند و چند ماه باقی مانده تا 
انتخابات ریاســت جمهوری در آمریــکا را برای 
ترامپ و حیات سیاسی خودشان، الزامی ارزیابی 
می کنند. تجربه عملــی و حکومتی و کارکردهای 
اندیشه غرب پرست که النه های جاسوسان را هم 
پوشش می دهند، آنچنان کارنامه سیاهی از خود در 
سال های گذشته نشــان داده است که خودشان نیز 
اعتــراف می کنند اگر بی تحرک بمانند، به تاریخ و 

زباله دانی آن خواهند پیوست.
سرفصل پاســخ اثرگذار و بدون هزینه در قبال 
آژانس این اســت که از اجرای پروتکل الحاقی و 
تعهدات مازاد خارج شــویم و اعالم رسمی کنیم 
و گام هــای پنج گانه حکومتــی در قبال بی تعهدی 
اروپا را به شکل واقعی و نه نمایشی، اجرای دقیق 
کنیــم و به جز توســعه و تحقیقــات، به کارگیری 
سانتریفیوژهای نسل جدید را عملی کنیم و مطالبه 
از اروپا برای اجرای تعهدات برجامی و ۱۱ تعهدی 
که به دکتر ظریف داده شــده اند در عرصه رسانه و 

دیپلماسی فعال کنیم.
مجلس محترم باید به صورت فعال و نظارتی بر 
پیش نویس پیشنهادی چین برای مناسبات راهبردی 
۲5 ساله، نقش آفرینی جدی کند و تمام بخش های 
حکومتــی و نظام را وارد و از دولت محترم مطالبه 
جدی کند که به جز تشــکیل باشــگاه کشورهای 
تحریمی و تعریف عرصه های تعاملی و مزیت های 
آن، رویکــرد راهبــردی با روســیه و قدرت های 

کشورهای دیگر را با نفسی جدید پی بگیرد.
پیمان راهبــردی همه جانبه با عراق، ســوریه 
و کشورهای مســتقل باید در دســتور کار فوری 
دیپلماسی رسمی باشد و مجلس و نمایندگان آن، به 
پتانسیل رانشی برای انگیزه های کم رمق حکومتی 
تبدیل شوند و اقدامات اقتصاد مقاومتی ابالغی و 
تشویقی از ســوی رهبر معظم انقالب را از دولت 

مطالبه و ارزیابی کنند.

صبحصادقاهدافپیداوپنهانترامپازطرحمذاکرهوراهبردجمهوریاسالمیایرانراواکاویمیکند

تله مذاکره !

نخســتین جلسه شــورای امنیت ســازمان ملل  
پیرامون قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تحریم 
تسلیحاتی، چهارشنبه گذشته برگزار شد. برخی 
اعضای دائم شورای امنیت، مخالفت جدی خود 
را با این قطعنامه اعــالم کردند؛ اما آمریکایی ها 
برای قطعنامه پیشــنهادی واشــنگتن دســت از 
زمینه ســازی بــا دروغ و اتهام زنــی به جمهوری 
اســالمی ایران برنداشــتند. ۲6 مهر امسال )۱8 
اکتبر( یکی از کلیدی ترین تاریخ های اشاره شده 
در برجام تحت عنوان »لغو تحریم تســلیحاتی 
ایران« است که آزمون جدی تعهد بین المللی در 
برابر ایران محسوب می شود. حال که با اجرای بند 
اشاره شده در برجام و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، 
تحریم تســلیحاتی و به تبــع آن، کل تحریم های 
آمریکا علیه جمهوری اســالمی ایران به صورت 

ســاختارمند از بین می رود، باید توجه داشت که 
اجرای سیاست های متعدد از سوی آمریکا برای 
ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران که در طول 
۴۱ سال گذشــته در قامت جنگ نظامی، جنگ 
فرهنگی، جنگ سیاســی تحت عنــوان انزوای 
بین المللی، و جنگ اقتصادی انجام می شد، حاال 
به ایستگاه آخر خود رسیده است؛ به نحوی که اگر 
تحریم نیز کارآیی کامل خود را از دســت بدهد، 
دیگر آمریکا توان مقابله با جمهوری اســالمی را 

حتی به صورت رسانه ای نیز نخواهد داشت. 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا که سه 
ســال پیش با خروج از برجام امیدوار بود بتواند 
مذاکره ای یک طرفه را به منظور محدودســازی 
کامل ایران و به تبع آن، تحریم های شورای امنیت 
علیه ایران احیا کند، حاال کم کم آماده می شود تا 
چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در 
آمریکا، با منقضی شــدن همیشگی تحریم های 
تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران روبه رو شود؛ 
اتفاقی که نشانه ای واضح از شکست کامل کارزار 

فشــار حداکثری او در مقابل جمهوری اسالمی 
ایران خواهد بــود. از طرف دیگر، این هفته قرار 
است دبیرکل سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ 
گزارشی مفصل به اعضای شورای امنیت بدهد، 
که می تواند آزمونی سخت برای سازمان ملل در 
جهت حفظ هویت مســتقل خود باشد. فلسفه 
تشــکیل ســازمان های بین المللی که بر اساس 
تقویت مشارکت همگانی در مسیر صلح و ثبات 
بین المللی اســت، با دیدگاه برابری بین اعضای 
آن اســت که می تواند روحیه مشارکت همگانی 
را برای ایجاد جهان بدون ظلم و استبداد کارساز 
کند؛ از این رو باید توجه شــود در مطالعه قانون 
اساســی آمریکا که کوچک ترین قانون اساســی 
دنیاست، یک بار هم کلمه »برابری« را نمی بینیم. 
کشوری که حتی داخل مرزهای خود دنبال برابری 
و عدالت نیست، بدون شک در تالش خواهد بود 
نهاد های بین المللی را هم تحت تأثیر افکار خود 
در دست بگیرد. آمریکایی ها به دنبال این هستند 
که فضای جهان را برای برتری خود فراهم کنند. 

نگاه آنها، نگاه قلمروگرایی مبتنی بر برتری طلبی 
آمریکاست.

حال کــه تحریم تســلیحاتی علیه ایــران به 
ایســتگاه آخر خود رسیده است، بررسی صنعت 
دفاعی کشــور و دغدغه غرب از پایان آن، نشان 
می دهد برداشت دشمنان کشــورمان این است 
کــه ایران نه تنها با پایان تحریم ها چندان به دنبال 
خرید تســلیحات نخواهد بود، بلکه بیشــتر به 
صادرکننده ای قوی در ایــن حوزه تبدیل خواهد 
شــد؛ اتفاقی که به شــدت آمریکا را نگران کرده 
اســت. ممکن اســت این روند، پایانی بر سلطه 
سالح های آمریکا در منطقه نیز باشد و کشورهایی 
که چندین بار ناکارآمدی ســالح های آمریکا، از 
جمله پهپاد گلوبال هاوک را دیدند، دیگر تمایلی 
به خرید تجهیزات تســلیحاتی از ایاالت متحده 
نداشته باشند. دســتگاه دیپلماسی ما هم در این 
زمینه باید فعال شود و به جای دیپلماسی توئیتری، 
به دنبال اقناع  و افشارگری رفتار بی ثبات ساز آمریکا 

در جهان باشد. 

یم هاست تحر پایان  تسلیحاتی  یم  تحر پایان   
اکبر معصومی

کارشناس بین الملل

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین  الملل

َ
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دست برتر حزب الله

النشره: آمریکا در تالش است مسئولیت اقدامات 
و فسادهای دولت های پی  درپی را که از حدود ۳۰ 
ســال قبل روی کار بوده  و کشور را به این اوضاع 
رسانده اند، بر دوش »حزب الله« بیندازد؛ تمامی 
ایــن اقدامات با هدف اعمال فشــار بر مقاومت 
انجام می گیرند تا امتیازدهی هایی در زمینه اصول 
ملی از جمله خلع  سالح، اقامت دائم فلسطینی ها 
در لبنان و چشم پوشی از سرقت نفت لبنان داشته 
باشــد. همچنان که مقاومت در میدان های نبرد 
آماده بوده اســت، در جنگ اقتصادی و در زمینه 
پیامدهای اجتماعی آن به ویژه تالش آمریکا برای 
شوراندن افکار عمومی لبنان علیه مقاومت، آماده 

است.

ژست بزرگ تو خالی

نیوزویک: نخست وزیر اسرائیل برای الحاق کرانه 
باختری به اراضی اشغالی، دنبال یک ژست بزرگ 
اســت تا بگذارد نامش به عنوان نخست وزیری 
ثبت شــود که بخشــی از به اصطالح سرزمین 
موعود اسرائیل را ملحق ســاخت، اما این لقمه  

بسیار بزرگ تر از دهان اوست.

بی کفایتی ترامپ

فاریــن پالیســی: »ترامــپ« رئیس جمهوری 
بی کفایت است که یأس و کالفگی اش روز به روز 
افزایش می یابد، او دیگر کارتی برای بازی ندارد. 
شرایط ناخوشایند اقتصادی به اوج رسیده است و 
ترامپ برای نجات اقتصاد آمریکا در آینده نزدیک 
هیچ برنامه ای ندارد. داده ها از سراســر کشــور 
حاکی است روز انتخابات، میلیون ها آمریکایی 
هنوز بیکار خواهند بود. اوضاع کنونی کشور به این 
دلیل است که پاسخ ترامپ به همه گیری کووید ـ 
۱9 شــرم آور و ناشــی از بی کفایتی بود. رویکرد 
هیجانی و مبتنی بر نادانی او در سیاست خارجی، 
دشمنان را جسور و متحدان را خشمگین کرده، 
در حالی که حتی یک دســتاورد چشمگیر هم به 

همراه نداشته اســت، او برای حل این مشکل 
هم ایده ای ندارد؛ بنابراین تنها منبع او این 

است تا جایی که می تواند تفرقه افکنی 
کند، حتــی اگر این کار آســیب 

بیشــتری برای کشور به همراه 
داشته باشد.

ترکیه عقب نمی نشیند

المیادین: رئیس جمهور ترکیــه به پیروزی های 
نظامی، امنیتــی و دیپلماتیک اکتفا نمی کند، وی 
یک ســالح مهم دیگر در اختیــار دارد که همان 
ســالح روانی اوســت و موجب تحقــق برتری 
ترکیه بر دولت های عربی رقیب آن شــده است. 
»اردوغان« با تمــام ابزار ها و قــدرت خارجی 
و داخلــی خود برای احیای دوبــاره امپراطوری 
عثمانی تالش می کند و نظام های عربی به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم، خواســته یا ناخواسته به 
پیشــبرد اهداف وی کمک کرده اند؛ مادامی که 
اردوغــان احســاس قدرت مندی کند، 

عقب نشینی نمی کند.

ورزش بهانه خیانت

مرکــز مطالعــات باحث: حکومــت ابوظبی 
همچنــان به دنبال گســترش مناســبات خود با 
اسرائیل تا ســطح ائتالف استراتژیک است و در 
همین راســتا تالش دارد از معامله قرن نیز دفاع 
کند؛ چنان که ابعاد همکاری های اقتصادی رژیم 
صهیونیســتی و امارات متحده عربی به موضوع 
یهودی ســازی قدس نیز کشــیده شــده است. 
معامله هــای امارات و اســرائیل با میانجی گری 
»محمد دحــالن« انجام می شــود که مشــاور 
ولی عهد امارات است؛ عالوه بر اینها ورزش نیز 
به یکــی دیگر از مهم تریــن گذرگاه های امارات 
متحده عربی برای عادی ســازی علنی روابط با 

رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

طرح مرده!

االخبار: افراد زیادی در سال ۲۰۲۰، که یک سال 
محوری در روند چشم انداز ۲۰۳۰ »بن سلمان« 
به شمار می رود، می گویند این چشم انداز حکم 
مرده را دارد. اکنون، با غافل گیری شــیوع کرونا و 
جنگ احمقانه قیمت نفت، حقیقت خیالی بودن 

طرح های بن سلمان آشکار شده است.

جهان

یادداشت

  همکاری راهبردی
 تهران و پکن

هیئت دولــت هفته گذشــته مصوبه ای 
داشت که با وجود اهمیت آن، رسانه ها به 
سادگی از کنارش گذاشتند. این موضوع 
تصویب پیش نویــس برنامه راهبردی ۲5 
ساله ایران و چین بود. برای درک اهمیت 
این مصوبــه فقط کافی اســت به تالش 
آمریکا در محاصره همه جانبه ایران نگاهی 
بیندازیم؛ از این رو در صورت طی شــدن 
مســیر نهایی برای امضای این تفاهم نامه 
ضربه ســهمگینی به تالش آمریکا برای 
محاصره همه جانبه ایران وارد می شــود؛ 
البته هم اکنون نیــز چین نقش مهمی در 
مقابله با تالش آمریکا و غرب برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران دارد. در هفته 
گذشته، بارها و بارها مقامات چینی بر این 
نکته تأکید کردند اجازه برگشــت پرونده 
هسته ای ایران را به گذشته نخواهند داد. 
در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز، چین و نماینده این کشور نقش 
مهمی در تلطیف فضا به نفع ایران داشت، 
کما اینکه چین و روسیه دو کشوری بودند 
که به ایــن توافق نامــه رأی منفی دادند. 
پیشینه این توافق راهبردی بین دو کشور به 
سفر »شی جی پینگ« رئیس جمهور چین 

به تهران در سال ۲۰۱5، باز می گردد.
دالیل فراوانی می توان درباره ضرورت 
گرایش ایران به سمت چین مطرح کرد؛ 
از جمله اینکه، مجمــوع جمعیت اروپا 
و آمریکا چیزی قریب به ۱/۳ میلیارد نفر 
است. قاره  آســیا به تنهایی با بیش از ۴/5 
میلیارد نفر جمعیت، 6۰ درصد جمعیت 
جهان را در خود جای داده اســت که این 
نمایانگــر یک ظرفیت بــزرگ در حوزه 
کشــورهای آسیایی نسبت به حوزه غرب 
از حیــث بازارهای متنوع بــرای اقتصاد 
ایران است؛ همچنین گره خوردن بسیاری 
از منافــع سیاســی، اقتصــادی و امنیتی 
کشورهای آسیایی با کشــورمان به  دلیل 
مواردی از قبیل همســایه بودن و نزدیک 
بودن فرهنگ هــا، کم بــودن هزینه های 
مبادالتی و مواردی از این دســت، زمینه 
تجارت ایران را با کشــورهای آســیایی 
افزایش داده اســت و می تواند رقم زننده 
مناسبات اقتصادی بهتری نسبت به غرب 
باشــد. در کنــار این، کشــورهای حوزه 
شرق در سی سال اخیر رشد چشمگیری 
در حوزه تکنولوژی داشــته و به ســطوح 
یافته اند.  فناوری دســت  از  قابل قبولــی 
کشــورهایی از قبیل چین، هند، روسیه، 
ژاپن، کره جنوبی و اندونزی از کشورهای 
پیشــرو در این حوزه و هر یــک در حال 
تبدیل شدن به غول های تکنولوژی هستند، 
از این رو با توجه بــه نزدیک بودن روابط 
سیاســی و فرهنگی ایران با کشــورهای 
آســیایی، تعامالت گســترده با شرق به 
جای غرب می تواند مســیر هموارتری را 
جهت انتقال تکنولوژی های روز به کشور، 

پیش روی کشورمان قرار دهد.
از آنجا کــه عمده کانــال اثرگذاری 
تحریم های موجود بر اقتصاد ایران، دالر 
است و از سویی دیگر کشورهای اروپایی 
 پول واحد یورو دارند که هم در 

ً
هم عمدتا

اثر وابستگی به آمریکا و هم به  دلیل یگانه 
بــودن واحد پولی امــکان تحریم مجدد 
وجود دارد؛ بنابراین تعامل با کشورهای 
شرقی که دارای پول های متنوعی هستند 
در تعامالت دو یــا چندجانبه پولی مؤثر 
بوده اســت و یکی از راهکارهای کاهش 
و از بین بردن فشارهای اقتصادی دشمن 

است. 

   رصد    

نمی نشیند عقب  ترکیه 

عملیاتی برخی نقاط شــمالی ریاض، ۱ ارتــش و کمیته هــای مردمی یمن طی 
جیزان و نجران را با هشت فروند پهپاد و شلیک سه 
فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند. اهداف 
عملیاتی مقر وزارت دفاع و اطالعات ســعودی، 
پایگاه هوایی ملک سلمان و برخی مواضع نظامی 
در ریاض، جیزان و نجران بود. این عملیات ارتش 
یمن اولیــن عملیات بعــد از آتش بــس ادعایی 
عربستان سعودی به علت فراگیری ویروس کرونا 
بود. عربســتان بعد از توافــق آتش بس که به بهانه 
کرونــا از طریق نماینده ســازمان ملل به صورت 
سمبلیک در یمن اجرا کرده بود، به حمالت خود 
شــدت بیشــتری داده بود که با پاسخ یمنی ها در 
هدف قرار دادن مواضع خود روبه رو شد و در واقع 
می توان ایــن عملیات را در پاســخ به تجاوزات 
نظامی عربستان و تشدید محاصره یمنی ها اعالم 

کرد. 
 ایــن عملیات مهــم ارتــش یمن نوع 

جدیدی از بازدارندگی اســت که بنا بر 2
اعالم ســخنگوی ارتش یمن از نوع بازدارندگی 
چهارم است؛ این بازدارندگی اکنون به مرحله ای 
رسیده است که ارتش یمن در سطح چهارم آن قرار 
دارد. از این سخنان می توان این گونه برداشت کرد 
که ارتش یمــن در الیه های مختلفی از ســطوح 
نظامی بــرای ائتالف ســعودی برنامه ریزی کرده 
اســت. نوع حمــالت جدید نیز نشــان می دهد 
مقاصد و اهداف ارتش یمن تفاوت محسوسی با 
گذشته پیدا کرده است؛ در حمالت قبلی، بیشتر 
مراکز نظامی و اقتصادی هدف قرار داده می شد؛ 
اما در این حمالت عالوه بر موارد ذکرشده، مراکز 

اطالعاتی هم هدف قرار گرفتند.
 این عملیات نشان داد ارتش یمن توان 

پاسخ گویی به حمالت ائتالف  سعودی 3
را دارد و پاســخ ندادن به حمالت ائتالف فقط از 
منظر روانی و افکار جهانی بوده است؛ زیرا ارتش و 

کمیته های مردمی یمن تاکنون براساس اصل »صبر 
استراتژیک« و در پاسخ به حمالت ائتالف، اقدام 
خاصی انجام نداده بودند؛ اما در مقطع فعلی انجام 
 
ً
عملیاتی با این وســعت از منظر دفع تهدید کامال

مناسب بود.
 ارتش یمن برای چندمین بار این پیام را 

به عربستان  سعودی و کشورهای عضو ۴
ائتالف عربی رســاند که تــوان انجام عملیات در 
خاک کشورهای متجاوز را دارد. بازدارندگی این 
مســئله و القای این وضعیت به عربستان سعودی 

نشان از تحوالت مهمی در جنگ آینده یمن دارد.
 این حمــالت عالوه بــر افزایش توان 

نظامی ارتش و کمیته های مردمی یمن، 5
بیش از همه توان سیاسی این گروه ها را برای انجام 
مذاکــرات آتی باال خواهد بــرد. در مقطع فعلی 
سیاست ائتالف سعودی بر این مسئله استوار است 
که بازیگری به نام انصارالله را به رسمیت نشناسد 
و یکی از دالیلی که عربســتان سعودی حاضر به 
مذاکره سیاسی نیست، پرهیز از هویت  بخشیدن به 
گروهی همچون انصارالله است؛ بنابراین در یک 
جمله می توان این گونه عنوان کرد که انجام چنین 
عملیاتی نه تنها جنبه بازدارندگی و آفندی انصارالله 
را نشان می دهد، بلکه کشور متجاوز سعودی را نیز 
وادار به پذیرش مذاکرات و تن  دادن به خواسته های 
مشروع یمنی ها خواهد کرد؛ خواسته ای که شامل 
پایان حمــالت نظامی و رفع محاصــره زمینی، 

دریایی و هوایی یمن است.
 می توان این گونه بیــان کرد که چنانچه 

عربستان  ســعودی به حمالت خود در ۶
مقاطــع و بازه های مختلف ادامــه دهد و همین 
سیاست کنونی را پی بگیرد، انصارالله و کمیته های 
مردمی یمن در ســطحی باالتر از وضعیت فعلی 
توان پاســخ گویی را دارند؛ این توان پاسخ گویی 
عالوه بــر هدف قرار دادن مراکز نظامی، می تواند 
هدف قرار دادن مراکز سیاسی نیز باشد و در سطح 
باالتــر می تــوان این گونه عنوان کرد که تشــدید 
حمالت در این سطح نه تنها تهدیدزا نیست، بلکه 
ماهیت تهدیدزدایی دارد و برنامه ها و راهبردهایی 
را کــه ائتالف برای آینده جنگ یمن در نظر گرفته 

است، با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد کرد.

یاض  پیام به ر
نگاهیبهآخرینمعادالتجنگیمن

   پنجره    

آســتانه  در  کــه  ترامــپ  دلیل ۱  به  انتخابــات ۲۰۲۰ 
مدیریت ضعیف کرونا و ســرکوب اعتراضات 
ضد نژادپرســتی در آمریــکا وضعیت مطلوبی 
ندارد، می خواهد در ماه های پایانی دوره  کنونی 
خود، آخرین تیرهای ترکش »فشار حداکثری« 
را به ایران شلیک کند. اتخاذ سناریوهایی برای 
جلوگیــری از لغــو تحریم هــای تســلیحاتی 
جمهوری اســالمی که براساس برجام باید ۲7 
مهر ۱۳99 برداشــته شــود، آن هم بدون وجود 
هرگونه مبنای حقوقی و فنی، حکایت از این دارد 
که آمریکا »بازی جدیدی« را آغاز کرده است که 
در منتهی الیــه آن، رســیدن بــه توافقنامه ای را 
جست وجو می کند که برای همیشه ایران را در 
معادالت منطقه ای در موضع ضعف قرار دهد و 
قــدرت و توان موشــکی ـ دفاعی ایــران را که 
تهدیدی جدی علیه رژیم صهیونیستی و منافع 
سلطه طلبانه  آمریکا در منطقه است، محدود کند. 
 کاخ سفید چهار ســناریوی مهم را 

تدارک دیده است: ۱ ـ ِاعمال قدرت در 2
سازمان ملل که به صدور گزارش اخیر دبیرخانه 
سازمان  ملل درباره منشــأ موشک های به  کار 
گرفته شده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان 
در ســال ۲۰۱9  منجر شد و مســئولیت آن را 
متوجــه ایران کرده، آن هم در حالی که پیش از 
این دبیرکل سازمان ملل دست داشتن ایران در 
حمله به تأسیسات نفتی آرامکو را رد کرده بود؛ 
۲ ـ اعــالم تهیه پیش نویس قطعنامــه ای برای 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران و توزیع آن به 
اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل؛ ۳ ـ 
گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در بــاره  مخالفت تهــران با بازرســی برخی 
سایت ها که ادعا شده است در سال های ۲۰۰۲ 
تا ۲۰۰۴ میــالدی )۱۳8۱ تــا ۱۳8۳( درگیر 
فعالیت هــای هســته ای بود. این گــزارش به 

تصویب نخستین قطعنامه ضد ایرانی شورای 
حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی پس از 
گذشــت هشت ســال منجر شــد که از ایران 
خواســته اســت بدون فوت وقت با بازرسان 
آژانس همکاری کند و به آنها اجازه دسترسی به 
مراکز مشکوک به فعالیت هسته ای )سایت آباده 
و تورقوزآبــاد( را بدهد؛ این قطعنامه مبتنی بر 
مدعیات طرح شــده در خــارج از چارچوب 
برجام مطرح شده اند؛ ۴ ـ طرح پیشنهادی جامع 
۱۱۱ صفحــه ای کنگــره  آمریکا بــرای اعمال 

تحریم های بی سابقه علیه ایران.
 ترامــپ به خوبــی می دانــد تهران 

به هیچ وجه و در هیچ سطحی حاضر 3
به مذاکره با وی نیســت؛ بــرای همین تالش 
می کند از هر راه ممکن،  به ویژه تشدید کارزار 
فشــار حداکثری و نابودی برجام با استفاده از 
ابزارهایــی که دارد، ایران را پــای میز مذاکره 
بکشــاند، جالب اســت برای این کار حتی به 

برجام نیز متوسل شده است.
 پیش شرط شکست تالش های رژیم 

آمریکا در موضــوع ایران که در حال ۴
حاضر روی »تمدید تحریم های تسلیحاتی« و 
»جایگزینی برجام با یک توافق دامنه دار و عمیق 
دیگر« متمرکز شده است، منوط به سیاست ها و 
اقدامات ایران است. ایران در مقابله با آمریکا 
نقاط قوت زیادی دارد که می تواند کاخ سفید را 
در پیشــبرد برنامه هایش عقــب براند. »درک 
اعضای غربی و شرقی شورای امنیت سازمان  
ملل از ماهیت اقدام های کاخ  ســفید« یکی از 
نقاط مهم در این زمینه اســت که باید از طریق 
دستگاه دیپلماسی به این نقطه قوت توجه شود. 
»نقض در برابر نقض« اقدام دیگری است که 
ایران می تواند برای مقابله با اقدامات هماهنگ 
آمریکا و اروپا، در دستور کار قرار دهد. با توجه 
به جایگاه برتر منطقه ای ایران و همچنین نقش 
موازنه دهنده جمهوری اســالمی، اســتفاده از 
مؤلفه های قــدرت منطقــه ای و فرامنطقه ای، 
راهکار دیگری برای مقابلــه با اقدامات اخیر 
آمریکاســت؛ البته با این هوشــیاری که اجازه 

امنیتی سازی مسئله به کاخ سفید داده نشود. 

جدید  بازی 
آخرینتالشهایضدایرانیترامپ

   فراسو    

محمدرضا فرهادی
 کارشناس 

مسائل منطقه

 حمید خوش آیند
کارشناس 

بین الملل

سعید پورمالئی 
هریس

کارشناس سیاسی
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۶
بازار

 BBBB که نقدینگی کشــور  دکتــر،  آقای 
افزایش  برای  می تواند محل خوبی 
تولیــد و رونق اقتصادی باشــد به 
عاملی برای افزایش تورم و فشــار 
بر زندگی و معیشــت مــردم تبدیل 
شده اســت. به نظرتان نظام بانکی 
و سیاســت های غلط دولت تا چه 
حدی در ایجــاد ایــن نقدینگی و 
هدایت نشــدن آن به سمت تولید 

مؤثر هستند؟ 
بی شک یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی، 
ساختار نظام بانکی در ایران است و متأسفانه، 
سیاســت های نظام بانکی در کشور، تاکنون به 
نفع تولید نبوده است؛ از سوی دیگر بنگاه داری 
بانک ها به شدت بر چالش های موجود در این 
بخش افزوده است؛ همچنین به دلیل اینکه نظام 
بانکی جمهوری اسالمی ایران به مفهوم واقعی 
معنای عقود اســالمی را درک نکرده اســت 
تا آن را اجرا کند، بین رشــد پول، رشد کاال و 
بخش واقعی اقتصاد جدایی ایجاد شده است. 
قطعا افزایش نقدینگی کشور در چنین شرایطی 
هیچ گاه به نفع تولید و در راستای افزایش تولید 
به کار گرفته نشــده است. بانک مرکزی اعالم 
کــرده در ســال ۱۳98 نزدیک بــه ٩٧5 هزار 
میلیارد تومان تســهیالت از سوی نظام بانکی 
ارائه شده اســت. این در حالی است که رشد 
سرمایه گذاری و رشــد اقتصادی کشور منفی 
است؛ از این رو می توان گفت سیاست های نظام 
بانکی در ایران منطبق بر افزایش و رشــد تولید 
نیست که این عامل تأثیر بسزایی در افزایش نرخ 

تورم داشته است. 

 BBBB به نظرتان ســرمایه گذاری در بازار 
بورس و رشد شاخص بازار سرمایه 
در شرایط فعلی به نفع تولید است؟ 

براســاس اطالعــات مرکز آمار ایران، رشــد 
اقتصــادی ایران ناشــی از صــادرات نفتی و 
غیرنفتی منفی بوده اســت؛ بنابراین در چنین 
فضایی وقتی نقدینگی رشــد می کنــد، اما به 
بخش واقعی اقتصاد هدایت نمی شود، نمی توان 
انتظار داشــت نقدینگی به بخش های داللی و 
سفته بازی نیز هدایت نشــود؛ چراکه اهدافی 
برای ورود صحیح این نقدینگی در نظر گرفته 
نشده اســت و تولید عالوه بر موانعی که دارد، 
ســودآوری چندانی نیز ندارد؛ از طرفی مسلم 
اســت در چنین شرایطی ســرمایه ها به دنبال 
بازارهای سودآور باشند؛ یعنی با توجه به رکود 
و کسادی موجود در تولید، مجبورند نقدینگی 
خود را به ســمت بازارهای داللی سوق دهند. 
دولــت در ماه های اخیر تــالش کرده به نوعی 
نشان دهد مایل است نقدینگی کشور به سمت 
بازار بورس هدایت شــود، اما مسئله این است 
که قرار است در بورس، بخش واقعی اقتصاد و 
سرمایه گذاری دو بال یکدیگر باشند؛ یعنی این 
انتظار وجود دارد کــه وقتی بورس دارای رونق 
اســت، این رونق انعکاس ناشی از رشد تولید 
باشــد؛ یعنی تولید افزایش پیدا کرده و بازدهی 
و سوددهی باال رفته باشــد و این اتفاق، یعنی 
افزایش تولید، به افزایش قیمت سهام منتهی شده 
باشد؛ اما آنچه امروز اتفاق افتاده این است که به 

ســبب تجدید ارزیابی هایی که در بازار بورس 
رخ می دهد، قیمت سهام شرکت ها افزایش پیدا 
کرده و حجم معامالت در بازار سرمایه باال رفته 
اســت؛ در حالی که این موارد هیچ سنخیتی با 
رشد واقعی اقتصاد ندارد؛ از این رو عمده پولی 
که وارد بــازار بورس می شــود، صرف تأمین 
سرمایه اولیه برای واحدهای تولیدی نمی شود و 
 سفته بازی شکل 

ً
متأسفانه در این بازار نیز عمدتا

 با سفته بازی، بدون 
ً
گرفته است؛ بنابراین عمال

اینکه افزایش تولیدی داشــته باشــیم، در بازار 
بورس رونق ایجاد کرده ایم. 

 BBBB به نظرتان می توان گفت هدف اصلی
دولــت از هدایت منابع و نقدینگی 
مردم به سمت بورس، تأمین کسری 

بودجه خود است؟ 
درســت اســت؛ دولت از این طریق می تواند 
منابعی را برای خود تأمین کند؛ اما هزینه نهایی 
آن در اقتصاد موجب انحراف نقدینگی از بخش 
واقعی و سرمایه گذاری اقتصادی و چرخش آن 
به ســمت ســفته بازی و داللی است. از سوی 
دیگر، به علت اینکه بانک مرکزی در بحث ارز 
نظارت و کنترل چندانی بر عرضه  و تقاضای ارز 
ندارد، و از آن ســو به دلیل تحریم های نفتی و 
کاهش درآمدها با محدودیت های ارزی رو به رو 
هستیم، عرضه ارز به بازار کاهش یافته و بانک 
مرکزی نیز کنترلی بــر ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی ندارد؛ چراکه نمی تواند صادرکنندگان 
را ملزم به بازگشت ارز به کشور کند؛ از این رو 
عدم نظارت بر عرضه و تقاضا و درخواست ارز 
در کنار آزادسازی مبادالت غیر رسمی در این 
بازار، یک بار دیگر افزایش داللی و سفته بازی 
در بازار ارز را در پی داشــته و دوباره بخشی از 
نقدینگی وارد بازار ارز شده است؛ به این معنا 
که در حال حاضــر، نقدینگی وارد بخش های 
ســفته بازی و سوداگری شده اســت؛ بنابراین 
افزایــش نــرخ ارز در روزهای اخیر ناشــی از 
سفته بازی ها و سوداگری هایی است که در این 

بازار رخ می دهد. 

 BBBB آقــای دکتر، بــه نظرتــان می توان 
به دولت آقــای روحانــی امیدوار 
بود کــه در ماه های آخــر عمر این 
دولت بســته ای تهیه کند و از طریق 
سیاست های این بسته حال اقتصاد، 
بازارهای  و  تولید  ســرمایه گذاری، 

اقتصادی کشور بهبود یابد؟ 
واقعیت این اســت که نمی تــوان به عملکرد 
دولتی که هفت ســال از عمر خــود را صرف 
فعالیت هایــی که ربطی به اقتصاد نداشــت یا 
نتوانست برای اقتصاد کشــور آورده ای داشته 
باشــد، خوش بین بــود؛ اما به هرحــال ما دعا 
می کنیم دولت بتوانــد در ماه های باقی مانده از 
عمر خود کاری برای اقتصاد، تولید، معیشت 
و اشتغال مردم انجام دهد. اگرچه امید چندانی 
به این دولت وجود ندارد؛ اما باید تالش کرد تا 
با استفاده از همه ظرفیت های موجود، اقتصاد 
کشــور را از گرداب های کنونی بیرون کشید و 
معیشــت مردم را از سختی های متحمل شده 

نجات داد.

بازار ارز روند بســیار پیچیــده ای به خود گرفته 
اســت و کارشناسان هیجانات و عوامل مؤثر در 
افزایش قیمت ارز را بنا به عوامل مختلفی بررسی 
می کنند. یکی از موضوعاتی کــه در این باره از 
سوی کارشناسان حتی مردم عادی بیان می شود، 
موضوع تأمین کســری بودجــه دولت از محل 
افزایش نرخ ارز است که در جای خود قابل بحث 
و بررسی است، اما پرسش مهمی که در این میان 
پاسخ داده نشده، این است که آیا دولت از طریق 
بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز و استفاده از 
منابع افزایشی آن برای تأمین کسری خود تالش 
می کند، یا عوامل زمینه ای دیگری به همراه بانک 
مرکــزی در این میان نقش افزایــش نرخ ارز را 
برعهده دارند. درباره دولت باید گفت هنگامی 
که قادر به فروش نفت نیســت چنانکه براساس 
گزارش های بین المللی درآمد حاصل از فروش 
۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشــکه نفت ایران به شدت 

کاهش یافته است؛ آیا ارزی برای عرضه کردن به 
بازار وجود دارد؟ یا اینکه دولت با اهدافی دیگر 
چون تأمین کســری بودجه بانک مرکزی را در 
تنگنا قرار داده است؟ یا عوامل زمینه ای دیگری 

در افزایش نرخ ارز مؤثر بوده اند؟
بی شــک درموقعیتی به سر می بریم که بانک 
مرکــزی ذخایر ارزی چندانی برای تزریق ارز به 
بازار ندارد،  شــرایط دولت هم چندان با بانک 
مرکزی متفاوت نیست؛ دولت ارز چندانی برای 
فروش به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال ندارد تا 
به واسطه بانک مرکزی آن را به بازار تزریق کند. 

بر این اساس تأمین مالی دولت در شرایط کنونی 
فقط از راه رشــد پایه پولی و استقراض از بانک 
مرکزی صورت می گیرد؛ این روش تورم زاست و 
کاهش ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت؛ 
موضوعی کــه اثر آن را بر بازارهای مختلفی، از 
جمله بازار ارز شاهد هســتیم؛ بنابراین دولت 
در شــرایط فروش ارز نیســت؛ برای نمونه اگر 
دولت ساالنه از محل فروش ارز ۴ میلیارد دالر 
درآمد کســب کند، قطعا با توجه به کسری های 
بودجه ای کشور این رقم، عددی نیست که بتواند 
پاسخگوی کسری بودجه دولت باشد؛ بنابراین 

دولت بــه صورت مســتقیم نمی تواند از طریق 
افزایش نرخ ارز تأمین مالی شود. وقتی که دولت 
نفتی نمی فروشــد و محصوالت پتروشیمی در 
کمترین حد ممکن صادر می شــود و ارز ناشی 
از صادرات آن با ســختی ها و مشــقت فراوانی 
وارد کشور می شــود، نمی توان انتظار داشت در 
کمبودهای ارزی نرخ دالر ثابت بماند یا کاهش 
نیابــد. قطعا این موضوع دور از انتظار اســت و 
پیش تر از این هم مشخص بود که دالر به سمت 
افزایش قیمت حرکــت خواهد کرد. اگر دولت 
در شــرایط فروش یک میلیون بشکه نفت، دالر 
حاصله را به بانک مرکزی گران تر می فروخت تا 
ریال بیشتری کسب کند، می شد گفت دولت به 
دنبال تأسیس کسری بودجه خود از طریق قیمت 
ارز اســت؛ اما دولت در حال حاضر ارزی برای 
فروش گران تر به بانک مرکزی در اختیار ندارد؛ 
از این رو عوامل زمینه ای، مانند تحریم ها، کرونا و 
بسته شدن مرزها، کاهش صادرات نفتی و به تبع 
آن کمبود شدید انتقال ارز به داخل کشور عواملی 
به شمار می روند که خواسته یا ناخواسته موجب 
افزایش قیمت ارز به دست بازار، دولت یا بانک 

مرکزی شده اند.

 چرا دالر گران می شود؟
   آن روی سکه    

بررسیآنچهدراقتصادایرانمیگذرد
درگفتوگویصبحصادقباسرپرستاسبقوزارتاقتصاد

ونق ر
سفته  بازی

قیمت ارز به شــدت در حال افزایش اســت، 
گویا نظارت چندانی از ســوی دولت بر بازار 
ارز وجود نــدارد. رئیــس کل بانک مرکزی 
که زمان تصدی این عنــوان دالر را با قیمت 
9200 تومــان از »ولی الله ســیف« تحویل 
گرفته بود، حاال با افزایــش دوبرابری نرخ ارز 
طی دو سال گذشــته به عنوان یکی از عوامل 
گرانی ارز شناخته می شود. نقدینگی کشور به 
مرز ٢5٠٠هزار میلیارد تومان رسیده است؛ 
نقدینگی ای که به جای تولید، سر از بازارهای 
داللــی در آورده اســت و درنهایت خودش 
را در نرخ تورم نشــان می دهد. هر چند مدت 
کوتاهی است بخشی از این نقدینگی به سمت 

بازار بورس هدایت شــده، اما مسئله اصلی 
این اســت که آیا هدایت نقدینگی به سمت 
بازار بورس به تولید ملی کمک می کند یا نه؟ 
مجموعه شرایط موجود در کنار سیاست های 
اعمال شــده از ســوی دولت به عاملی برای 
تنش های مختلف بازار و فشــارهایی تبدیل 
شده است که این روزها از همه جهت زندگی 
مردم را تحت الشــعاع خود قرار داده است. 
»حسین صمصامی« سرپرست اسبق وزارت 
اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد 
دانشگاه شــهید بهشتی در گفت وگو با صبح 
صادق برخی از این مســائل را بررســی کرده 
است. او معتقد است: »سیاست های دولت 
در عرصه نظام بانکی، بازار بورس، ارز و کلیت 
اقتصاد، نه تنها به نفع تولید نیست، بلکه کامال 
در راستای منافع ســوداگران است؛ از این رو 
لذا بخشی از افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر 

ناشی از سیاست های غلط دولت است.«

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

منهای نفت 

مهاجرت معکوس

برای تحقق اقتصاد منهای نفت، شرط اول، 
ایجاد درآمدهای پایدار غیرنفتی و بی نیازی 
از درآمدهای نفتی برای اداره امور جاری 
بافت روستایی  به  توجه  با  است.  کشور 
کشور در دهه های گذشته و وجود زمین ها 
و امکانات بالقوه و بدون استفاده در بسیاری 
مهم ترین  از  یکی  روستایی،  مناطق  از 
اقدامات برای تحقق این هدف را می توان 
دانست.  روستاها  به  رونق  بازگرداندن 
حمایت های دولت از فعالیت هایی چون 
دامپروری و کشاورزی و ایجاد بازارهای 
صادراتی برای این محصوالت می تواند 
تقویت کننده مهاجرت معکوس به سمت 

روستاها باشد.

شاخص

تمرکز روسیه بر فلزات
 

به گزارش »اسپوتنیک«، وزارت بازرگانی 
روسیه اعالم کرد تولید طالی این کشور 
در ماه های ژانویه و فوریه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته، 9/6 درصد افزایش 
داشته است؛ بر همین اساس، در ژانویه و 
فوریه سال گذشته، روسیه ۳6/۳ تن طال 
تولید کرده اســت که این رقم برای سال 
جاری به ۳9/7۱ تن رسیده است. آمارها 
حاکی از آن اســت که تولید نقره در این 
کشور نیز باال رفته و به ۱۴۲/۳ تن رسیده 
است. روسیه به طور مداوم در حال افزایش 
ذخایر طالی خود است، به گونه ای که در 
روز ۱ می سال جاری، حجم این ذخایر به 

566 میلیارد دالر رسید. 

افزوده

تهاتر  و  رکود

»تهاتر« به نوعی معامله گفته می شود که 
در آن فــرد در مقابل کاالیی که به دیگری 
تحویل می دهد، یک کاالی دیگر دریافت 
می کند؛ در واقع برطرف شــدن یا حذف 
دو ِدین متقابل تا اندازه ای که با هم برابری 
کنند، تهاتر نــام دارد. در تعریف دقیق تر 
می توان گفــت، تهاتر معاملــه ای بدون 
استفاده از ابزار مبادله است؛ ابزار مبادله 
مفهومی اســت که حتی در نبود شــکل 
رایج پول می تواند کار پول را انجام دهد؛ 
ازاین رو استفاده از این ابزار در زمان رکود 
و نبود نقدینگی می تواند موضوعی برای 

خروج اقتصاد از رکود به شمار آید.

حسن حیدری
 اقتصاددان
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دین

 قرآن و نژادپرستی -۱

خداوند در قــرآن می گوید: »یا 
ٍر َو 

َ
ک

َ
ْم ِمْن ذ

ُ
ناک

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اُس ِإَنّ یَها الَنّ

َ
أ

وا ِإَنّ 
ُ
 ِلَتعاَرف

َ
باِئل

َ
 َوق

ً
ُعوبا

ُ
ْم ش

ُ
ناک

ْ
ْنثی َو َجَعل

ُ
أ

َه َعلیٌم 
َّ
ــْم ِإَنّ لل

ُ
قاک

ْ
ت
َ
ــِه أ

َّ
 الل

َ
ــْم ِعْند

ُ
َرَمک

ْ
ک

َ
أ

بیٌر«؛ ای مردم، ما شما را از یک مرد و 
َ

خ
زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار 
دادیم تا یکدیگر را بشناسید )اینها مالک 
امتیاز نیست( گرامی ترین شما نزد خداوند 
باتقواترین شماســت، خداوند دانا و آگاه 

است. )حجرات/ ۱۳( 
رنگ، زبان، نــژاد و هر تفاوت دیگری 
بین انســان ها فقط برای شناختن آنهاست 
و نه برتری شــان. اگر انسان ها به مفهوم این 
آیه پی ببرند، به جای اینکه به این تفاوت ها 
ایراد بگیرند یا آنها را مایه فخرفروشی خود 
قــرار دهند، از آنها به خوبی یاد می کنند، به 
فوایــد فردی و اجتماعــی آن پی می برند و 
از آنها برای کوچک کردن دیگران استفاده 
نمی کننــد؛ ضمــن اینکه وقتــی خداوند 
ْم« 

ُ
قاک

ْ
ت
َ
ِه أ

َّ
 الل

َ
ــْم ِعْند

ُ
َرَمک

ْ
ک

َ
می فرماید: »ِإَنّ أ

به این معنا نیست که هر کسی حس می کند 
تقوایش بیشــتر اســت، باید خود را باالتر 
ببیند؛ البته ایــن حس برای متقیان حقیقی 
نیست، چه آنکه هرچه تقوای حقیقی باالتر 
برود، خضوع و خشوع بیشتر می شود؛ این 
تذکر برای کسانی است که خود و عمل خود 
را خیلی باال و ارزشمند به حساب می آورند 
و غروری کاذب آنان را فرامی گیرد. »مقاتل 
و ابوملیکه« پیرامون شــأن نــزول این آیه 
می گویند علت نزول آیه چنین بوده اســت 
که در روز فتح مکه، رســول خدا)ص( به 
بــالل فرمودند بر باالی کعبه بــرود و اذان 
به  »عتاب بن اســید بن  أبی العیص«  بگوید. 
علت تعصب جاهلیت گفت: خدا پدرم را 
بیامرزد که وفات یافت و این صدا را نشنید. 
»حارث بن هشــام« نیــز از روی مســخره 
گفت: ای کاش محمــد به جای این کالغ 
ســیاه )مرادش بالل بوده( فرد دیگری را به 
گفتن اذان وامی داشت؛ سپس این آیه نازل 
دیگری  شئون  البته  شد.)کشف االســرار( 
هم ذکر شده است.زمانی که رسول اسالم، 
حضرت محمد مصطفــی)ص( به بعثت 
رســیدند، نه تنها شــبه جزیره عربی دچار 
مشکالت اخالقی عدیده ای بود، بلکه تمام 
دنیا را دردهــا و رنج های اخالقی فراگرفته 
بود؛ پــس پیامبر اعظم)ص( می بایســت 
به ترتیــب اولویت از مهم تریــن آنها اقدام 
ناهنجاری ها  و  بــه اصــالح مشــکالت 
می فرمودند. ایشــان دو مأموریت داشتند؛ 
اول ابالغ دستورهایی برای »انجام افعال« 
و دیگــری ابالغ دســتورهایی برای »ترک 
افعــال«؛ اما ایــن ابالغات را بایــد در دو 
بخش صورت می دادنــد، اول فردی و دوم 
روزهای  مشــکالت  مهم ترین  اجتماعی. 
اول اســالم زنده به گــور کــردن دختران و 
برتری جویی هــای نــژادی بود که در ســه 
راهبرد کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
باید انجــام می شــد. در روش اجتماعی 
کوتاه مــدت، برابــری و بــرادری را اعالم 
فرمودند و امر به آن کردند و از برتری جویی 
و برتربینی نژادی حتی دینی نهی فرمودند؛ 
در ادامه و در راهبرد میان مدت، پیامبر)ص( 
و اهل بیت)ع( نگاه و رفتارشــان نسبت به 
برده، کنیز و غالم را به مردم نشــان دادند و 
در راهبرد بلندمدت، درکل بــرده داری را 
نهــی کردند و برای دور کــردن این نگاه از 
جامعه تالش زیادی انجام دادند. اســالم 
ناب محمدی در موضــوع آزاد کردن برده 
و کنیز درس هایی دارد کــه در طول تاریخ 
هیچ مکتبی نتوانسته اســت با این حجم، 
نظم و زیبایی یک رفتار فراگیر اجتماعی را 

به چالش بکشد.

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

مانند  چیز  هیچ  بشریت  تاریخ  طول   در 
الهی  پیامبران  حرکت  نتوانست  خیانت 
برای  صالح  حکومت های  و  جامعه  اصالح  برای 
عدالت گستری را به چالش بکشاند یا دستاوردهای 
آنان را نابود کند. در قرآن کریم حدود ۱۰ آیه درباره 
وفای به عهد و وضعیت خیانتکاران آمده است. آنان 
یک  تمام زحمات  خیانتکاری  و  عهدشکنی  با  که 
مصلح جهانی را از بین بردند و موجب انحراف و 
کشته شدن انسان های بی شماری شدند. خداوند در 
ذیَن 

َّ
 َعِن ال

ْ
جاِدل

ُ
آیه ۱۰7 سوره نسا می فرماید: »َوال ت

ّواًنا 
َ

خ کاَن  َمْن  ُیِحبُّ  ال  َه 
ّ
الل ِإنَّ  َسُهْم 

ُ
ْنف

َ
أ تاُنوَن 

ْ
َیخ

ثیًما«؛ و از آنها که به خود خیانت کردند، دفاع مکن؛ 
َ
أ

دوست  را  گنه کار  خیانت  پیشه  افراد  خداوند،  زیرا 
ندارد. اما اگر بخواهیم در اسالم از مردمی عهدشکن 
یاد کنیم، فورا ذهن مان به سمت مردم کوفه می رود. 
کسانی که بارها در تاریخ اسالم با خالی کردن میدان 
در مواقع ضروری و حساس موجب شکست لشکر 
اسالم شدند و خسارات معنوی بی حدوحصری را 
وارد کردند. شهر کوفه که در زمان خلیفه دوم و برای 
سکونت  محل  شد،  ساخته  ایران  جبهه  پشتیبانی 
نظامیان بود. نظامیانی که سیاست را نمی شناختند و 
فقط مطیع دستورها بودند؛ درواقع این دور بودن شان 
از تحوالت روز و بی اطالعی شان از مسائل سیاسی 
بصیرتشان را بی فروغ کرده بود و نمی دانستند چطور 

باید با جریانات تعامل کنند و تکلیف خود را بفهمند؛ 
ضمن اینکه این نشناختن حق و باطل شجاعت شان 
را هم تحت تأثیر قرار داده بود و نمی توانستند آن طور 
البته زیاد  بایستند؛  والیان زورگو  باید در مقابل  که 
اتفاق می افتاد که حادثه ای آنها را به واکنشی مختصر 
بی بهره  استحکام  و  پایبندی  از  ولی  کند؛  وادار 
بودند.  مردم کوفه که گاهی احساس می کردند باید 
در مقابل ظلم بایستند، در کنار امیرالمؤمنین)ع( و 
امام حسن)ع( قرار می گرفتند و از آنها می خواستند 
نبود  و  بی ثباتی  اما  دهند؛  نشان  را  صالح  راه 
شجاعت، بصیرت و پایمردی همچنین نفوذ منافقان 
آنها را به بیراهه می برد و سرنگون شان می کرد. همین 
حضرت  به  شد  سبب  مختصر  احساسات 
درخواست  ایشان  از  و  بنویسند  نامه  اباعبدالله)ع( 
کنند با حضورشان در کوفه راه نجاتی در مقابل شان 
فساد  و  ظلم  دستگاه  با  مبارزه  برای  و  دهد  قرار 
یاری شان کند. امام حسین)ع( یکی از پاک ترین و 
شجاع ترین سرداران خود را که جناب مسلم بن عقیل 
بود به کوفه فرستادند تا صداقت مردم هزاررنگ کوفه 
را ببیند و به امام)ع( اطالع دهد. مردم کوفه همگی به 
پیشواز سفیر امام آمدند و بیعت کردند و از نیت شان 
برای این دعوت گفتند؛ اما ورود ابن زیاد به کوفه ورق 

را برگرداند.

 Bزندگانی مسلم بن عقیل
مسلم، فرزند عقیل بود و عقیل نیز فرزند بزرگ 
و  علی بن ابی طالب)ع(  برادرزاده  ایشان  ابوطالب؛ 
پسرعموی سیدالشهدا)ع( بود. او از خاندانی پاک، 
عموی  نظر  زیر  و  برخاست  بافضیلت  و  شجاع 

گرامی اش، حضرت علی)ع( و پسرعموهای خود، 
از  و  یافت  پرورش  حسین)ع(  امام  و  حسن  امام 
علم، تقوا و دیگر فضائل آن بزرگواران بهره مند شد. 
مسلم در میان جوانان بنی هاشم، یکی از رشیدترین 
پیامبر  می  رفت.  شمار  به  چهره ها  مؤمن ترین  و 
خدا)ص(  او و پدرش را ستوده اند و در سخنی که 
از عقیل و پدرش یاد می  کنند، مسلم را هم ستایش 
می  فرمایند:  علی)ع(  امام  به  خطاب  و  می  کنند 
»فرزند او )مسلم( کشته راه محبت فرزند تو خواهد 
شد. چشم مؤمنان بر او اشک می  ریزد و فرشتگان 
)تنقیح   می  فرستند«.  درود  او  بر  پروردگار  مقرب 
امام   )۲۱۴ ص   ،۳ ج  الرجال،  علم  فی  المقال 
حسین)ع( در پاسخ به دعوت نامه های مکّرر شیعیان 
و سران کوفه، مسلم را فراخواندند و در نامه ای برای 
و  پسرعمو  برادر،  »من  نوشتند:  چنین  کوفه  مردم 
مطمئن ترین فرد خانواده ام را به سوی شما فرستادم و 
به وی دستور دادم تا نظر برگزیدگان و خردمندان شما 
را برای من بنویسد؛ پس با پسرعموی من بیعت کنید 
و او را تنها نگذارید.« سپس نامه را به مسلم دادند و 
فرمودند: »من تو را به کوفه می فرستم، خداوند هر 
ر 

ّ
مقد تو  برای  اوست،  و عالقه  را مورد رضا  آنچه 

خواهد کرد و من امیدوارم با تو در مرتبه شهدا قرار 
نیز  بر تقدیر پروردگار خشنود باش.«  گیریم؛ پس 
فرمودند: »هرگاه به کوفه رسیدی، نزد مطمئن ترین 
باش  حذر  بر  ابوسفیان  خاندان  از  کن،  منزل  فرد 
بر  را  اگر مردم  فراخوان.  به اطاعت من  را  و مردم 
بیعت با من ثابت قدم یافتی، بی درنگ مرا آگاه ساز 
تا طبق آن عمل کنم، در غیر این صورت باسرعت 
بازگرد.« همچنین او را به تقوا، مدارا با مردم و کتمان 

در  را  او  سپس  فرمودند؛  سفارش  خود  مأموریت 
آغوش گرفتند و هر دو گریستند و یکدیگر را وداع 
گفتند. مسلم بن عقیل، در نیمه ماه رمضان سال  6٠  
هجری مخفیانه از مکه به سمت مدینه حرکت کرد 
و پس از زیارت قبر نبی مکرم اسالم)ص( به سمت 
کوفه راه افتاد. جناب مسلم در 5 شّوال وارد شهر 
کوفه شد و در خانه مختار ثقفی ساکن شد. پس از آن 
مشغول دعوت مردم به خدا، سنت و جهاد با ظالمان 
شد. منابع تعداد کسانی را که با ایشان بیعت کردند، 
 از ۱۲ هزار تا ۳9 هزار نفر ذکر کرده اند، تا جایی که 
مسلم در روز ۱۱ ذی القعده نامه ای به امام حسین)ع( 
نوشت و از شور و شوق مردم برای حضور ایشان 
در کوفه گفت. امام حسین)ع( با توجه به محتویات 
این نامه رهسپار کوفه شدند؛ اما با حضور ابن زیاد 
در کوفه، مردم خائن از امام)ع( روی برگرداندند و با 
دیدن سیم و زر حکومت، دشمن سرسخت امام)ع( 

شدند.

خیانت مردم هزاررنگ به بشریت
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

یازدهمذیالقعده،سالروزنگارشنامهمسلمبنعقیلبهامامحسین)ع(ودعوتایشانبهکوفه

ْرِض َو َمْن 
َ ْ
 ال

َ
ــْوق

َ
ی َمْن ف

َ
 َعل

َ
ِتک جملــه »َو ُحجَّ

َری « که در صلوات خاصه امام رضا)ع( 
َّ
ْحَت الث

َ
ت

وارد شــده است، شامل همه چیز حتی همه انبیا 
و مالئکه می شــود؛ یعنی همه انبیــا از نظر مقام 
و منزلــت زیرمجموعه ۱۴ معصوم)ع( دانســته 
می شوند؛ بنابراین، جا دارد نام امام هشتم)ع( به 

همه دنیا منتقل شود.
ْمَرَنا« از امام 

َ
ْحَیــا أ

َ
 أ

ً
ُه َعْبدا

َّ
روایــت »َرِحَم الل

هشتم)ع( است که از همه ما تقاضا کرده اند و در 
هر زمانی یک معنــای خاص و برای هر گروهی 
معنای ویژه ای دارد. تقاضای امام)ع( این بود که 
امر ما را زنده کنید؛ منظــور از امر همان امر 
والیت است و در زمان امام هشتم)ع( این 
کار به خوبی محقق شد. از یک منظر 
ما چهارامامی، شــش امامی و... 
نداریم؛ این نشان می دهد مردم 

بیدار شدند و زمینه برای کسانی که قصد انحراف 
داشتند، فراهم نبود و در زمان آن امام انحرافی به 
وجود نیامد. امامان ما همه شمس  هستند و امام 
رضا)ع( شمس الشــموس  اســت. شاید یکی از 
معانی شمس الشموس این باشد که امام هشتم)ع( 
ف بقیه شمس ها شدند و آنها را معرفی کردند؛  معرِّ
از جمله مواردی که معرفی کردند، همان حدیث 
نیشابور است که به حدیث سلسلةالذهب معروف 
 ال ِالَه ِاال الله ِحصني، 

ُ
است. وقتی فرمودند »کلمة

ِمَن ِمــن َعذابي«، فاصله ای 
َ
 ِحصني أ

َ
ل

َ
فمن َدخ

انداختند تا حدیث قدســی تمام شود، سپس از 
ــرِطها و أنا ِمن 

َ
جانب خودشــان فرمودند: »ِبش

ــروِطها«؛ آن شرط ۱۲ امام هستند که من یکی 
ُ

ش
از آنها هســتم. همین جمله سبب شد ذهن مردم 
نیشــابور با این جمله آماده شــود که بعد از امام 
هشتم)ع( کسی توقف نکند.  در این زمان وظیفه 

ما نســبت به تقاضای امام چیست؟ دعوت امام 
هشــتم)ع( از ما در این زمان معنای دیگری دارد 
و ما باید حرکت کنیم و والیت امام)ع( را به تمام 
ْرِض« را 

َ ْ
 ال

َ
ْوق

َ
ی َمْن ف

َ
 َعل

َ
ِتک دنیا برسانیم تا »ُحجَّ

تثبیت کرده باشیم و مردم را آشنا کنیم. روش آشنا 
کردن هم در کنار این حرکات خاصی که از سوی 
آستان قدس رضوی انجام می شود، بیان معارف 
نورانی معصومان)ع( اســت. شــخصی از امام 
رضا)ع( سؤال کرد: »امر والیت شما چگونه احیا 
ْو َعِلُموا 

َ
اَس ل ِإنَّ النَّ

َ
می شود؟« امام)ع( فرمودند: »ف

َبُعوَنا« وقتی مردم محاســن 
َّ
ت

َ
ِمَنا ال

َ
ال

َ
َمَحاِســَن ک

کالم ما را فراگرفتند، از ما تبعیت می کنند. )عیون 
اخبارالرضا، ج ۱، ص ۳۰7( کالم امام هشتم)ع( 
در این خالصه می شــود که آنچــه فکر خواص 
جامعه را تثبیت می کند، این نکته است که معارف 

اهل بیت)ع( بیان شود.

معارف اهل بیت)ع( باید با احیای امرشان جهانی شود
گفتاریازآیتاللهابوالحسنمهدوی

   منبر    

عالمــه طباطبائی در تفســیرالمیزان می نویســند: 
»ایمان، معنایی اســت قائم به قلب و از قبیل اعتقاد 
است، و اســالم معنایی است قائم به زبان و اعضا؛ 
چون کلمه اسالم به معنای تسلیم شدن و گردن نهادن 
است. تسلیم شدن زبان به این است که شهادتین را 
اقرار کند، و تسلیم شدن سایر اعضا به این است که 
هرچه خدا دستور می دهد، ظاهرا انجام دهد؛ حال 
چه اینکه واقعا و قلبا اعتقاد به حقانیت آنچه زبان و 
عملش می گوید، داشته باشــد و چه نداشته باشد. 
این اســالم آثاری دارد که عبارت اســت از محترم 
بودن جان و مال، و حالل بــودن نکاح  و ارث او.«۱ 
خداوند نه به ظواهــر و عادات و رفتارهای ظاهری 
عبادی، بلکه به باطن انسان ها و میزان رسوخ ایمان 

در قلب شان توجه می کند؛ یعنی استقرار ایمان در دل 
به نحوی باشد که با هر نسیمی مانند گردی به آسمان 
بلند نشود. امیرالمؤ منین)ع( از رسول  خدا)ص( نقل  
می فرمایند: »ایماِن  بنده، مستقیم  و استوار نیست  تا 
اینکه  دل  او استوار باشد.«۲ یعنی تا قلب انسان غرق 
در ایمان نشــود، تزلزل وجود دارد و ممکن اســت 
انســان به گناهان مختلف دچار شود حتی گاهی از 
دین خارج شود؛ شرط مؤمن بودن این است که قلب 
انسان حامل ایمان باشد. ایشان همچنین فرموده اند: 
»ایمان  در دل  چون  نقطه  سفیدی  پیدا می شود؛ هرچه 
ایمان  افزوده  شود، آن  نقطه  سفید فزونی  می گیرد.«۳ 
نمی توان توقع داشت فردی به محض اسالم آوردن، 
تمــام وجودش در نور ایمان قــرار گیرد؛ زیرا ایمان 
مراتبی و مدارجی دارد که یکی یکی باید طی شود تا 
کامل شود؛ البته این ایمان و اعتماد هیچ وقت متوقف 
نمی شــود و مدام در حال رشد و تکامل است. این 
تکامل حتی پس از مرگ هم وجود دارد و هرکسی 
با هــر درجه ای از ایمان که این دنیا را ترک می کند، 

در عالم پس از مرگ هم می تواند این رشــد را ادامه 
دهــد و مدام غــرق در نور الهی باشــد.قرآن  کریم 
رابطه ایمان و قلب را بــه  این  صورت  بیان  می کند: 
»بادیه نشینان گفتند ما ]از عمق قلب[ ایمان آوردیم. 
بگو ایمان نیاورده اید، بلکه بگویید اسالم آورده ایم؛ 
زیرا هنوز ایمان در دل های تان وارد نشده است و اگر 
خدا و پیامبرش را اطاعت کنید، چیزی از اعمال تان 
را نمی کاهد؛ زیرا خدا بســیار آمرزنــده و مهربان 
است.«۴ پس اسالم شــرط تکامل را اعتراف زبانی 
و انجام دستورهای دینی نمی داند، بلکه ورود ایمان 
به قلب می داند که اگر این امر محقق شــود، اعمال 
انسان همگی عبادی می شوند و خداوند برای تمام 
آن اعمال پاداش دنیوی و اخروی در نظر می گیرد و 
این اعمال هیچ تزلزلی ندارند؛ اما اگر اســالم فقط 
به زبان جاری شــود و وارد قلب انسان نشود، سوای 
آنکه این دین داری در پایین ترین رتبه قرار دارد، اعمال 
مسلمان نیز نمی تواند او را رشد دهد و احتمال دارد 
او را از انسانیت به حیوانیت تنزل دهد. مسلمانانی که 

نتوانند ایمان را در دل شان جا دهند، امکان دارد دچار 
نوعی دیگــر از بیماری های روحی، قلبی و اخالقی 
شوند؛ به عبارتی، اســالم آوردن اگر همراه با ایمان 
قلبی نباشد، نه تنها انسان را نجات نمی دهد، بلکه 
می تواند او را در مسیری انحرافی قرار  دهد و این بار 
با اسالم ظاهری مشغول گناه و ستمکاری  شود. آن 
دسته از مسلمانانی که از پوشش اسالم برای توجیه 
ظلم و جنایت شان استفاده می کنند، از همین دسته 
هستند که نه انســانیت را فهمیده اند و نه اسالم را. 
ْمَنا« گفتن شان 

َ
این طیف از مسلمانان حتی در »أْسل

نیز صادق نیســتند؛ چه آنکه اعتراف به تسلیم بودن 
در برابــر امر خدا برای جلوگیری از هر گناه کفایت 
می کند. یکی از خصوصیات ایمان هم این اســت 
که قابل نمایش نیســت. پیغمبر گرامی اسالم)ص( 
می فرمایند: »اســالم امر آشکاری است، ولی جای 

ایمان دل است.«
پی نوشت:

۱ـ عالمــه طباطبایی، ترجمه المیــزان، ج ۱8، ص ۴9۲/   ۲ـ نهج البالغه، 
خطبه ۱76/  ۳ـ بحاراالنوار، ج 69، ص  ۱96/  ۴ـ  سوره  حجرات، آیه ۱۴.

تزلزل در دین داری! 
   مکتب    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی



 BBBB آقای دکتر، ارزیابی شما درباره عملکرد قوه قضائیه در دوره حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی و برخوردشان با مفسدان و دانه درشت هایی امثال آقای طبری که از مدیران ارشد 

همین قوه بودند، چیست؟
قبل از بررسی عملکرد قوه قضائیه در دوره جدید با ریاست آقای رئیسی، ابتدا باید عرض کنم قوه قضائیه 
یکی از دستگاه های بسیار خطیر و حساس در همه نظام های سیاسی، از جمله جمهوری اسالمی است؛ 
زیرا در ســالمت و فساد کل نظام سیاســی مؤثر است؛ یعنی سالمت آن مایه سالمت نظام سیاسی و 
فساد آن نیز سبب فساد نظام سیاسی می شود. سالمت این دستگاه نیز به سالمت عناصر و کارگزاران 
آن بســتگی دارد؛ به همین علت نیز امام راحل و رهبر معظم انقالب تأکید جدی داشــتند و دارند که 
فقط انسان های وارسته و چشم و دل پاک با دست های پاکیزه می توانند با فساد و عوامل آن مبارزه کنند.
به نظرم راه اصالح تمام دستگاه ها در نظام های سیاسی، از جمله جمهوری اسالمی در یک حدیث 
بسیار مهم امیرالمؤمنین)ع( نهفته است. با توجه به محتوای این حدیث، مسئوالن می توانند سالمت 
دستگاه ها را تأمین و نظام سیاسی خود را اصالح و پاالیش کنند. حضرت علی)ع( در حکمت ۱۰۷ 
نهج البالغه می فرمایند: این است و جز این نیست که امر خدا را نمی تواند اقامه کند و اصالح به وجود 
بیاورد، مگر فردی که سه خصلت منفی در او نباشد؛ اهل زد و بند نباشد، دارای نقطه ضعف نباشد و 
طمع به چیزی نداشته باشد. در قسمت های مختلف نظام، به ویژه دستگاه قضائی هم هرگونه اصالح 
منوط بر این است که دست اندرکاران و مسئوالن فاقد این سه ویژگی منفی باشند. مسئوالن نباید اهل 
ساخت و پاخت و زد و بند باشند و مالحظات مختلف سیاسی، جناحی، باندی و خویشاوندی را کنار 
بگذارند تا بتوانند برای مبارزه با فساد موفق شوند؛ عالوه بر این، باید نقطه ضعف هم نداشته باشند؛ 
شــخصی که خود، گروه، اطرافیان یا خانواده اش آلوده و اهل فساد هستند، نمی تواند با آلودگی مبارزه 

کند.
دیگر اینکه خصلت ســوم را هم نداشته باشــد، یعنی دنبال طمع نباشد؛ چراکه امیرالمؤمنین)ع( 
فرموده اند: »الطمع رق مؤبد«؛ یعنی طمع بردگی جاوید است و انسان طمع کار همانند برده ها می ماند.
برخورد با فساد بسیار سخت و هزینه بر است و مخالفت های جدی برخی صاحبان قدرت و ثروت 
را به دنبال دارد، به ویژه زمانی که شما دست روی فساد چهره های دانه درشت و حساس بگذارید؛ زیرا 

این افراد شبکه ای از ارتباطات و حامیان مختلف دارند که برخورد ریشه ای با آنها را سخت می کند.
اهمیت و عظمت اقدامات دستگاه قضائی در زمان آقای رئیسی در زمینه مبارزه با فساد وقتی روشن 
می شود که توجه شود ایشان به منطقه ممنوعه گردن کلفت ها وارد شده و دست روی پرونده های درشت 
و حساسی گذاشته است که متأسفانه، برخی جریانات سیاسی یا مقامات مهم کشور به دنبال جلوگیری 
از رسیدگی به این پرونده ها بوده اند. ورود به این منطقه بدون سالمت اعتقادی و رفتاری امکان ندارد. 
این برخوردها نشان دهنده سالمت ایشان است و نشان می دهد بحمدالله ایشان مالحظات خاصی در 
این قضیه ندارند. ســالمت و دست پاکی ایشان موجب این قاطعیت و اراده جدی در برخورد با فساد 

شده است.

 BBBB مسئوالن کشور، به ویژه مسئوالن عالی رتبه مثل مسئوالن قضائی باید چه شاخصه هایی 
داشته باشند که با جریان ها و عناصر فاسد برخورد قاطع داشته باشند؟ 

معتقدم اگر مســئوالن کشور و دســتگاه قضائی می خواهند کاری انجام دهند، باید قدرت، فرصت، 
جرئت و اراده فکر کردن و عمل کردن در زمینه مبارزه را داشته باشند. متأسفانه، بعضی  افراد قدرت و 
توان فکر و اقدام ندارند و برخی  توان آن را دارند، اما فرصت ندارند؛ زیرا دائم از این جلســه به جلسه 
دیگر می روند، چند شغل دارند یا به کارهای دست چندم و بی ارتباط با وظیفه اصلی شان سرگرم هستند 
که مشــخص است فرصت فکر و عمل در حوزه مسئولیت شان را ندارند؛ برخی  ممکن است قدرت 
و فرصت داشــته باشــند، اما جرئت فکر و اقدام را نداشته باشند؛ به همین دلیل، نه می توانند فساد را 
تشــخیص دهند و نه می توانند با آن مبارزه کنند؛ نکته آخر اینکه باید اراده برخورد نیز داشته باشند که 
متأسفانه، برخی یکی یا چند تا از این ویژگی ها را ندارند و همین امر موجب ناکارآمدی و ناتوانی آنها 

شده است.

 BBBB برای تحول بیشتر در قوه قضائیه و عملکرد بهتر آن چه پیشنهادهایی دارید؟
هر گونه حرکت از وضع موجود به سمت مطلوب، متوقف بر عیب یابی است. باید مشکالت و راه حل 
آنها را مجموعه ای از کارشناسان مجرب و متعهد شناسایی و به طور زمانمند و با اراده جدی پیگیری و 
عملیاتی کنند. رهبر معظم انقالب فرمودند: قوه قضائیه باید اتاق فکر داشته باشد؛ این یک مطالبه جدی 
است که بنده اطالعی از ایجاد آن ندارم. به نظر بنده اتاق فکر و به اصطالح هیئت اندیشه ورز یکی از لوازم 

اساسی بهتر کار کردن در همه دستگاه ها، از جمله دستگاه قضائی است.
موضوع دیگر، استفاده از ظرفیت بسیار مهم و عظیم دیدگاه های مردم در سراسر کشور است. آقای 
رئیسی نباید خود را از پیشنهادها و مطالبی که توده های مردم از تمام کشور درباره دستگاه قضائی دارند، 
محروم کنند. در دو دیداری که حقوق دانان بســیجی و اســتادان دانشگاه ها با آقای رئیسی داشتند، من 
پیشنهاد ایجاد یک سامانه فضای مجازی دادم که تمام نظرها، انتقادها و خبرها از سوی مردم و افراد دلسوز 
به آن سامانه ارسال شود و زیر نظر مستقیم شخص آقای رئیسی صحت و سقم آن بررسی شود و تنقیح، 
پردازش و توزیع مناسب آن صورت گیرد. دسترسی مردم به ایشان و بالعکس و دسترسی مستقیم ایشان به 
نظرات و اطالعات میلیونی مردم و دلسوزان از طریق این سامانه به راحتی ممکن است. احتجاب برای 
مسئوالن و دستگاه ها خیلی خطرناک و مفسده آفرین است. مسئوالن نباید منبع اطالعات خود را فقط به 
دفتر و حاجب و دربان منحصر کنند؛ مدیر باشند، نه مدار؛ باید اداره کنند، نه اینکه اداره شوند. خود را به 
دفتر و حاجب منحصر کردن موجب می شود مسئول خودش را از اطالعات ارزشمند و میلیونی توده های 
 مرام نامه دولتمردان ماست، به 

ً
مردم محروم کند.  در نامه امیرالمؤمنین علی)ع( به مالک اشتر هم که واقعا

همین مسئله نبودن حاجب و دربان اشاره شده است. هر کسی پیشنهاد و انتقادی دارد، باید بتواند در این 
سامانه بگذارد و درباره صحت و سقم آنها بررسی، تحقیق و تنقیح انجام شود، روی آن دستور بخورد و 

نتیجه آن به طور اتوماتیک در یک سامانه الکترونیکی به صورت جدی پیگیری شود.  به نظر بنده محروم 
کردن قوه قضائیه از پیشــنهادها و انتقادهای توده های مختلف مردم کار بســیار ناشایستی است. انتظار 
می رود رئیس محترم قوه قضائیه به عنوان یک اولویت جدی دستور ایجاد چنین سامانه ارتباطی را بدهند. 
نکته دیگر، امکان سنجی حذف فرایند ماده ۴۷۷ یا همان ماده ۱۸ سابق از دستگاه قضائی و برقراری اعاده 
دادرســی برای همگان و چابک سازی رسیدگی هاست. موضوع دیگر ایجاد یک »نهاد قضائی واکنش 
سریع« برای رسیدگی سریع به پرونده های مختلف، از جمله مفاسد است. تأخیر در برخورد با مسائل 
و اجرای عدالت نوعی ظلم و موجب ناامیدی و ســرخوردگی است؛ اگرچه در حال حاضر قوه قضائیه 
نسبت به جریان های فاسد در کشور، به ویژه پرونده هایی که سالیان سال است شکل گرفته، واکنش نشان 
می دهد، اما به نظر بنده برخی مفاســد در کشور وجود دارد که از سوی افراد گردن کلفت انجام می شود 
و تأخیر در اجرای عدالت و برخورد با این دانه درشت های فاسد در کشور، ظلم است و نیازمند برخورد 
سریع با فاسدان جسور هستیم؛ ازاین رو، پیشنهاد می دهم نهادی تحت عنوان »نهاد قضائی واکنش سریع« 
یا »قضات واکنش سریع« در قوه قضائیه زیر نظر دادستانی ها ایجاد شود. کار این نهاد مثل همان پلیس 
۱۱۰ است که بالفاصله در مواردی که نیاز فوری به رسیدگی دارند، عمل می کنند. نکته دیگر، ایجاد یک 
کمیته شــناخت و به کارگیری ظرفیت های مغفول در قوه قضائیه است. قضات کاربلد، سالم، انقالبی و 
شجاع در دستگاه قضائی کم نیستند، فقط باید شناسایی شــوند و بانک اطالعاتی از آنها فراهم شود و 
به فراخور کارها و توان آنها به طور ســامان یافته از ظرفیت شان در قسمت های گوناگون دستگاه استفاده 
شود؛ البته شناسایی، سامان دهی، توزیع و به کارگیری آنها در هر قسمت ، نیاز به کار و توجه بیشتری دارد.

وظیفه یک مســئول خوب در همه مناصب و مسئولیت های کشور این است که از همه ظرفیت های 
موجــود و مغفول زیرمجموعه اش در راه تحقق اهداف مجموعه اســتفاده بهینه کند و به هر کس کار و 

مسئولیت مشخص داده شود و از ظرفیت افراد غفلت نشود؛ یعنی شناخت ظرفیت ها، حفظ و استفاده 
بهینه از آنها یک امر الزم برای هر مسئول است و به کارآمدی دستگاه و مسئوالن کمک می کند.

نکته دیگر، ایجاد سامانه ای الکترونیکی است که به طور واضح تعداد و زمان ورود و خروج پرونده ها 
را به دادگاه ها نشــان دهد و اگر پرونده ای زودتر از نوبت پرونده دیگر رســیدگی شد، سامانه، مجهز به 
هشدار باشد. این کار جلوی فساد، رشوه و پارتی بازی را می گیرد و دخالت، غرض ورزی و جانب داری 

را به شرط پایش مانع می شود.

 BBBB موضوع نظارت در دستگاه قضائی چقدر حائز اهمیت است؟ 
بحث نظارت باید بســیار جدی گرفته شــود؛ چون اگر نظارت و پایش نباشد، پاالیش هم امکان پذیر 
نیست. دستگاه قضائی عالوه بر پایش امور، پرونده ها و کارگزارانش، باید از نظام مجهز دفع و پاالیش هم 
برخوردار باشد. به نظرم اوضاع و احوال دستگاه ها، با این شیوه جابه جایی که فردی را از کار برکنار و در 
سمت دیگری قرار دهند، درست نمی شود. باید سعی کرد در موارد ضروری، دفع و پاالیش نیروی زائد، 
ناالیق یا فاسد هم اتفاق بیفتد. خدا را شکر در زمان ریاست آقای رئیسی نیز دفع و برکناری وجود داشته 

است؛ اما باید انجام آن جدی تر، سامان یافته تر و حساب شده تر باشد.
 باید احســاس خوف کند. تحمل متخلف در دستگاه قضائی ظلم آشکار به توده های 

ً
متخلف دائما

مردم، نظام جمهوری اسالمی، اسالم و روحانیت است. به هیچ وجه نباید افراد متخلف و فاسد را تحمل 
کرد و دفع سریع آنها از مجموعه موجب تحول و کارآمدی دستگاه است.

 BBBB مبارزه با فســاد چقدر توانسته امید مردم به دستگاه قضائی و نظام جمهوری اسالمی را 
بیشتر کند؟ 

مهم ترین شاخص برای شناخت اینکه یک نظام از سالمت، ظلم ستیزی و عدالت پروری بهره مند است 
یا خیر، این اســت که ببینید جهت گیری یک نظام به کدام سمت است. نظام جمهوری اسالمی به یمن 
اسالم، قانون اساسی و برخورداری از رهبری هوشیارانه، حاذقانه امامین انقالب، جهت گیری ضد فساد و 
تبعیض دارد. الحمدالله امام خمینی و امام خامنه ای با هوشیاری و بصیرت خود ضامن انحراف نداشتن 
نظام هســتند، با بیانات، سیاست ها و فرامین خود پیوســته پرچم دار مبارزه با فساد بوده اند. در بیانات، 
فرامین و فریادهای هشدارآمیز امامین انقالب اسالمی به مقامات و نهادهای حاکمیتی، همیشه بر حرکت 
علیه فقر، فســاد و تبعیض و نیز گسترش عدالت به نفع پابرهنگان و مستضعفان تأکید شده است. امام 
حاضر انقالب، و قبل از ایشان نیز امام راحل، بر اساس مبانی اسالمی همواره مشعل دار راه قطع پیوند 
قدرت و ثروت بوده اند. طبق مبانی اسالم و اصول قانون اساسی، از جمله اصل ۴۹ و ۱۴۱، نباید بین 
قدرت و ثروت و صاحبان ثروت و مقام پیوند برقرار شــود و ثروت زایی قدرت و قدرت زایی ثروت 
 ممنوع اســت. همه اینها جهت گیری نظام و رهبری عالی قدر نظام را 

ً
 قبیح، که قانونا

ً
نه تنها اخالقا

نشــان می دهد و حکایت از سالمت نظام دارد. در این چارچوب و با توجه به این شاخص ها، اگر 
به اظهارنظرهای توده های مردم درباره عملکرد قاطع دستگاه قضائی در طول این مدت نگاه کنیم، 
می بینیم حتی مخالفان آقای رئیسی هم نمی توانند عملکرد مثبت، ارزشمند و انقالبی ایشان را منکر 
شوند. بدون تردید، این عملکرد قاطع و انقالبی نسبت به همین پرونده ها، موجب یأس دشمنان و 
براندازان سیاسی و اقتصادی و دلسرد کردن آنها نسبت به توطئه ها می شود و از طرف دیگر، در ایجاد 
امید و باال بردن اعتماد عمومی توده های مردم به دســتگاه قضائی و نظام جمهوری اسالمی بسیار 
مؤثر است. مردم احساس امنیت قضائی می کنند و این احساس از وجود امنیت قضائی خیلی مهم تر 
است؛ زیرا گاهی امنیت قضائی وجود دارد، اما احساس آن به دلیل جوسازی ها و عملکرد ناصحیح 
برخی افراد و بزرگ نمایی دشمنان مخدوش می شود؛ از این رو همین امر احساس امنیت را از بین 
می برد و آن را تحت الشعاع قرار می دهد.عملکرد آقای رئیسی در برخورد با دانه درشت ها و صاحبان 
ثروت و قدرت، به میزان بسیار زیادی موجب شده است توده های مردم اعتمادشان به این دستگاه بیشتر 
شــود و براندازان سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسالمی دچار یأس و ناامیدی شوند. این از ثمرات 

اقدامات و جهت گیری سالم دستگاه قضائی طی یک سال و نیم اخیر است.
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پرونده

عدلیه
 نگاهی به عملکرد 

 دستگاه قضاء به مناسبت
 هفته قوه قضائیه

رهبر معظم انقالب سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی را در سال ۱3۹2 ابالغ ۱

کردند که نقشــه راهی برای فعالیت اقتصادی و 
مسئوالن نظام شد. مجلس شواری اسالمی سال 
۱3۹۴ قانون نحوه پیگیری اجرای سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد که بر اساس 
این قانون، آقای »الریجانی« رئیس قوه قضائیه در 
سال ۱3۹6 دستورالعملی در راستای سیاست های 
کلی و نحوه پیگیری آنها با عنوان دســتورالعمل 
اقتصاد  کلــی  اجــرای سیاســت های  پیگیری 
مقاومتی، در قوه قضائیه صادر و به سراسر کشور 
ابالغ کــرد. قبل از ابالغ این دســتورالعمل، قوه 
قضائیه و بخش های مختلف دستگاه قضا با توجه 
بــه وظایف ذاتی خــود یک ســری اقدامات در 
راســتای اقتصاد مقاومتی انجام می دادند اما این 
دســتورالعمل، بازخوانی مجدد از فعالیت های 
دستگاه قضائی در حوزه اقتصاد مقاومتی بود؛ در 
این دستورالعمل دو ساختار ملی و استانی در نظر 
گرفته شــد که ساختار ملی با عنوان ستاد مرکزی 
پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به 
ریاســت آقای »محســنی اژه ای« و به عضویت 
معاونت ها و سازمان های زیرمجموعه قوه قضائیه 
راه اندازی شد؛ موازی با این ستاد در استان ها ستاد 
استانی زیرنظر ریاست رؤسای کل دادگستری راه 

اندازی شد. 
دستورالعمل فوق اهداف مختلفی دارد، 

اما دو هدف کالن را دنبال می کند؛ یکی ۲
بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که دستگاه 
قضائی طبق قانون اساسی همین کار را قبل از این 
دســتورالعمل انجام می داد و جــرم و مجرم را 
شناسایی و تعقیب می کرد؛ اما در حوزه اقتصادی 
این دستورالعمل، مبارزه ویژه با مفاسد اقتصادی 
اســت که می توان گفت بحــث دادگاه های ویژه 
مفاســد اقتصادی و اجازه ای کــه از رهبر معظم 
انقالب گرفته شد، بروز و ظهوری از همین هدف 
کالن است؛ دومین هدف بحث حمایت حقوقی 
قضائــی از فعــاالن اقتصادی و ســرمایه گذاری 
مشروع است.  هر فعال اقتصادی که خواهان وارد 
شــدن به حــوزه فعالیــت اقتصادی اســت، با 
دستگاه های مختلفی مانند وزارت صنعت و رفاه 
ارتباط دارد و در یک ســری مــوارد مانند بحث 
مجوزها، حمایت شروع کســب وکار، حمایت 
مالی و حقوقی قضائی و دستگاه های متولی نیاز به 
حمایت های خاص دارد؛ اما آنچه به قوه قضائیه 
مرتبط می شود، بحث حمایت حقوقی قضائی از 
فعاالن اقتصادی است که در دستورالعمل فوق، به 
خوبی این موضوع دیده شده است که نقشه راهی 
برای همه بخش های دســتگاه قضــا قرار گرفته 

است.
با ابالغ این دستورالعمل، دبیرخانه ای 

بــرای آن در نظــر گرفته شــد که ذیل ۳
معاونــت اول و با دبیری آقــای »الفت« معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، به عنوان یکی 
از قضات عالی رتبه قرار گرفت. در حال حاضر، با 
توجه به اینکه آقای الفت شخصیت حقوقی دارند، 
با هماهنگی دبیرخانه ســتاد اقتصاد مقاومتی در 

معاونت پیشگیری از وقوع جرم مستقر شده اند. 

برای دبیرخانه ستاد نیز چندین وظیفه 
در نظر گرفته شــده اســت که شامل ۴

ارتباط منظم با فعاالن اقتصادی، ارتباط منظم با 
دســتگاه های متولی حــوزه اقتصــاد، انجام 
پژوهش ها و تحقیق هایی که در این حوزه کالن 
می شود از آنها استفاده کرد، شناسایی راهکارها، 
تهیه مقدمات برگزاری جلسات ستاد مرکزی، 
ابالغ و پیگیری مصوبات، تهیه گزارش اقدامات 
ســتادهای اســتانی و اعضای ســتاد مرکزی 
می شود. یکی از وظایف دبیرخانه، بحث ارتباط 
با فعاالن و بنگاه های اقتصادی برای شناسایی 
مشــکالت و معضــالت حقوقــی قضائی و 
برطرف کردن مشــکالت است. در این حوزه 
وجود داشــت کــه طی یک ســال و نیم اخیر 
برطرف شده است؛ برای نمونه وقتی یک فعال 
اقتصادی در دورترین نقطه کشور می خواهد به 
دستگاه قضا مراجعه کند، باید به دستگاه قضائی 
اســتان خود مراجعه کند و اگر دستگاه قضائی 
استان به دلیل مسائلی که خارج از عهده استانی 
است نتواند به آن ورود کند، آن شخص باید از 
دورترین نقطه کشور به مرکز مراجعه کند که این 

مسئله مشکلی در بحث حمایت بود.
قانون اساسی به این نکته اشاره دارد که 

امکانات رفاهی را باید برای تمام مردم ۵
و به طور مساوی در اختیارشان قرار دهیم که در 
همین راستا سامانه ای به نام »حامی« راه اندازی 
کردیم. کار سامانه ذکرشده این است که برای 
نمونه یک فعال اقتصادی از دورترین نقطه کشور 
با ما در ارتباط است و از همان جا وارد سامانه 
می شود و نام نویسی می کند سپس یک صفحه 
کاربری در اختیارش قرار می گیرد که هر گاه به 
مشکل قضائی حقوقی برخورد کرد، درخواست 
خود را در آن ثبت کند. یک مدیر سامانه ملی و 
یک مدیر سامانه استانی داریم که از لحظه ثبت 
درخواســت فعال اقتصــادی، هــر دو مدیر 
درخواست را مالحظه می کنند و پس از بررسی 
مدیر سامانه، اگر حائز شرایط مساعدت و ورود 
دستگاه قضا باشد، آن موضوع در جلسات ستاد 
استانی که در ماه یک مرتبه برگزار می شود، در 
دســتور کار قرار می گیرد و بــا دعوت از فعال 
اقتصادی و دســتگاهی که با آن مشکل دارد، 
موضوع در جلسه از سوی رئیس کل دادگستری 
اســتان، بررســی و مصوبه ای برای آن در نظر 
گرفته و پیگیری می شــود؛ اما موضوعی که در 
اینجا مطرح می شــود، این اســت که ما صرفا 

حمایت حقوقی قضائی انجام می دهیم. 
اعتقــاد ما بر این اســت کــه باید از  شــهروند پاک خود حمایت کنیم که ۶
این شــهروند تعریف خاصــی دارد؛ از جمله 
اینکه بدهکار بانکی، یــا جزء فراریان مالیاتی 
نباشد و همچنین به اشخاص حقیقی و حقوقی 
بدهکار نباشــد؛ در این صورت جزء شهروند 
خوب ماست. این سامانه را طوری برنامه ریزی 
کرده ایــم که در آینــده نزدیک، بعــد از ثبت 
درخواست فعال اقتصادی در آن، همان لحظه 
درخواســت او از ســوی ســازمان مرجــع 
صحت سنجی و پاســخ او نیز همان لحظه در 
ســامانه اعالم شــود، امــا فعال بــه صورت 
خوداظهاری است. گاهی بعضی از موضوعات 
وجود دارند که باید در سطح ملی مطرح شوند 
که آن موضوع به ما اعالم می شــود و پیگیری 

می کنیم. 

اکبرحسینیضیاء
مسئول دبیرخانه سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه

پاداش افشا

بر اساس آمارهای بین المللی، اصلی ترین 
ابزار کشف و کاهش فساد، گزارش های 
مردمــی اســت. اســتفاده از ظرفیــت 
مردم برای کشــف و کاهش مفاســد که 
Whis� )در دنیا بــا نــام »ســوت زنی« 

tle-blowing( شناخته می شود، مستلزم 

وجــود حمایت های قانونی از کاشــفان 
)گزارشگران( فساد است؛ به همین دلیل، 
کشــورهای متعددی در دنیا بســته های 
قانونی جامعی برای ایجاد مصونیت ها و 
حمایت های حقوقی از گزارش دهندگان 
فســاد، در برابر هرگونــه انتقام جویی و 

بدرفتاری تصویب و اجرا کرده اند. 
در این میان، برای مشارکت مستقیم 
یا غیرمستقیم مردم از طریق سازمان های 
مردم نهاد در امر مبارزه با فســاد و جرائم 
اقتصــادی و غیراقتصــادی، باید موانع 
حقوقی و قضائی برطرف شــود و آزادی 
عمل بیشــتری در اختیار مردم قرار گیرد 
و همچنین بــا تصویب قوانین حمایتی و 
تشویقی از گزارش دهندگان فساد حمایت 
کرد. در همین راستا، قوه قضائیه براساس 
تکلیف بنــد ب ماده ۱۱6 قانــون برنامه 
توســعه، دســتورالعمل لزوم قاطعیت و 
سرعت در مبارزه با فساد درون قوه قضائیه 
با توجه به مشارکت مردم در گزارش دهی 
ســامانه  اکنــون  و  کــرد  بررســی  را 
گزارش دهــی مردمی در  دســتورالعمل 
جدید مبارزه با جرائم اقتصادی پیش بینی 
شــده اســت و در ماده ۱۹ دستورالعمل 
تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی 
به جرائم اقتصادی، چنین آمده است که 
رئیس مجتمع، موظف اســت تمهیدات 
الزم برای دریافت گزارش های مردمی و 
سازمان های مردم نهاد و تشویق و حمایت 
از گزارشــگران فســاد را درباره جرائم 
مذکور در این دســتورالعمل فراهم کند.
عالوه بر این، ماده 2۸ دستورالعمل نحوه 
مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه 
قضائیه هم  قابل تأمل است، تا جایی که 
دادســتان ها مکلف هستند گزارش های 
نهادهای مردمی همکار را پیش و پس از 
وقوع تخلف و جــرم دریافت و اقدامات 
الزم را انجام دهند؛ البته براساس تبصره 
2 ایــن ماده، برای قضات تکلیف شــده 
اســت در فرایند رسیدگی به موضوعات 
مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرســی 
نمایندگان  شــرکت  امــکان  کیفــری، 
نهادهای مردمی همکار گزارش دهنده را 

فراهم آورند.
بسیاری از حقوق دانان هم بر اهمیت 
این موضــوع تأکید دارند؛ بــرای نمونه 
کانون  رئیــس  امینــی«  دکتر »عیســی 
وکالی دادگســتری مرکز معتقد است: 
»شفاف ســازی بزرگ ترین ابزار نظارتی 
اســت و اگــر بتوانیم این موضــوع را به 
فرهنگ تبدیل کنیم، حمله به افشــاگران 
به راحتی اتفاق نخواهد افتاد و با رویکرد 
رئیس دســتگاه قضائــی دربــاره اینکه 
افشــاگران فســاد باید مصونیت داشــته 
باشند، از جنبه های نظارتی درون قوه بهتر 

از همیشه می توان استفاده کرد.«
اکنــون تأکیــد مقامــات قضائی بر 
از  رایحــه ای  از ســوت زنی،  اســتقبال 
عدالــت را به مشــام نزدیــک می کند، 
آنجا که تأکید دارنــد: آماده ایم از یکایک 
گزارش دهنــدگان حمایت و نســبت به 
تشویق گزارش دهندگان فساد اهتمام کنیم 
و وقتی مردم از فســاد متضرر می شوند و 
به اموال آنها تجاوز می شود، باید هوشیار 
باشــند و از راهکارهــای موجــود برای 
گزارش دادن اســتفاده و در فرایند مبارزه 
با فساد مشــارکت کنند و جایزه بگیرند. 
جالب اینکه در سال های گذشته، سه نفر از 
سوت زن ها که به مسئله کشف فساد کمک 
کرده بودند، به عنوان شخصیت سال مجله 

»TIME« معرفی شدند.
در این بین، سامانه »سجام« به عنوان 
ستاد ارتباطات مردمی قوه قضائیه با هدف 
جلب مشــارکت مردم، دسترسی عموم 
افــراد به مقامات قضائی و شبکه ســازی 
برای پیشــگیری از وقوع جرم، برای ثبت 
گزارش فســاد و گرفتن پاداش افشــا در 

دسترس است.

 به مناســبت هفته قوه قضائیه و در پرونده ای که به مناســبت این هفته تهیه شــده است، در زمینه عملکرد این قوه در دوران ریاست حجت االسالم والمســلمین رئیسی و ارزیابی اقدامات اخیر با دکتر
 »فیروز اصالنی« وکیل دادگستری و دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

ورود به منطقه 
عه ممنو

بررسی اقدامات اخیر قوه قضائیه
در گفت وگو  با دکتر فیروز اصالنی

 BBBB با توجه به توصیه های رهبر معظم انقالب در
حکم رئیس قوه قضائیه به منظور تحول در 
دستگاه قضا، آیا برنامه اجرایی برای انجام 

آنها تهیه شده است؟
نقاط  ظرفیت ها،  از  که  شناختی  با  رئیسی  آقای  جناب 
ضعف و قوت، کمبودها و آسیب های قوه قضائیه داشتند، 
کارهای  انجام  با  جدید  دوره  در  کار  به  شروع  از  قبل 
نظران  صاحب  نظر  و  رأی  از  استفاده  و  کارشناسی 
اقدام و آن را  به تهیه طرح تحول در قوه قضائیه  نسبت 
معظم له  که  کرد  تقدیم  انقالب  معظم  رهبر  به محضر 
آن صادر  تکمیل  در  دستورهایی  آن طرح،  تأیید  ضمن 
طرح  اجرای  برای  فرمودند:  اینکه  جمله  از  فرمودند؛ 
 تحول زمان تعیین کنند و بر اجرای آن نظارت فعال داشته

 باشند.
 این کار انجام شد و برای انجام طرح مذکور به تناسب 
و  بلندمدت، کوتاه مدت  برنامه های  کار،  اهمیت  میزان 
میان مدت تعیین و برای هر برنامه مسئول اجرا و نظارت 
تعیین شده است و تاکنون برنامه ها به شکلی که تنظیم 

شده اند، در جریان هستند .

 BBBB ،انقالب معظم  رهبر  توصیه های  از  یکی   
بوده  مسئولیت ها  در  جوانان  از  استفاده 

است، آیا به این توصیه عمل شده است؟
به این توصیه به خوبی عمل شده و بسیاری از مسئولیت ها 
به جوانان سپرده شده و معموال از کسانی استفاده شده 
است که دارای روحیه جهادی باشند؛ به عالوه میانگین 
کلیه  از  دوره  این  در  استانی  و  ستادی  مسئوالن  سنی 
دوره های مدیریتی در قوه قضائیه کمتر است؛ البته رهبر 
فرموده اند  نیز  جوانان  از  استفاده  درباره  انقالب  معظم 
داشته  جهادی  و  جوانی  روحیه  که  است  کسی  جوان 
 باشد و در تشریح این موضوع »شهید سلیمانی« را مثال

 زدند.

 BBBB انجام اقداماتی  چه  مفاسد  با  مبارزه  درباره 
شده است؟

در دوره مدیریت آقای رئیسی مبارزه با مفاسد با جدیت 
پیگیری شده و به اجرا در آمده است و این مبارزه چند 
ویژگی دارد. اول اینکه، مبارزه با مفاسد از درون و بیرون 
قوه قضائیه شروع شده است و مردم شریف شاهد هستند 
در برخورد با قاضی و کارمند متخلف کوتاهی صورت 
نمی گیرد. امروزه جلسه محاکمه کسانی که در قوه قضائیه 
مسئولیت هایی داشته اند، مانند سایر متهمان، با جدیت 
ادامه دارد و جلسات دادگاه هم علنی است. دوم اینکه، 
مبارزه با فساد بدون تبعیض اعمال می شود و برای قوه 
قضائیه فرقی ندارد متهم چه کسی باشد. سوم اینکه مبارزه 
با فساد از دانه درشت ها شروع شده است. برخی متهمان 
کشور  عالی رتبه  مسئوالن  برخی  با  نزدیک  نسبت های 
دارند یا از زور و قدرت مالی و حمایتی برخوردارند؛ اما 
قوه قضائیه بدون توجه به این موضوعات برخورد با آنها 
را با قاطعیت ادامه داده است و نسبت به اجرای احکام 

قضائیه  قوه  رئیس  اینکه،  چهارم  می کند.  اقدام  صادره 
ضات باید صرفا 

ُ
بارها تأکید می کند در این برخوردها ق

موازین شرعی و قانونی را مد نظر قرار دهند و تحت تأثیر 
جوسازی و حاشیه سازی ها قرار نگیرند و دقت کنند حقی 
از بی گناهی تضییع نشود.  دیگر اینکه، این مبارزه در تمام 
سازمان های قوه قضائیه نیز اعمال می شود؛ می بینید در 
یک سال گذشته بیش از صد نفر از افراد متخلف فقط در 
سازمان ثبت، دستگیر شده اند و بسیاری از افراد دالل و 

کارچاق کن در این سازمان شناسایی و دستگیر شدند.

 BBBB قوه قضائیه چقدر در بحث حمایت از شعار
سال فعالیت کرده است؟

در این باره اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ از جمله 
اینکه ستاد مرکزی حمایت از اقتصاد مقاومتی با مسئولیت 
معاون اول قوه قضائیه و عضویت مسئوالن عالی قضائی 
استانی  ستادهای  هم  استان ها  در  و  است  شده  تشکیل 
با  را  تولیدی  واحدهای  مشکالت  و  مسائل  که  تشکیل 
جدیت پیگیری و رفع می کنند، تشکیل شده اند و تاکنون 
یا  بوده اند  تعطیلی  در شرف  که  را  تولیدی  واحد  صدها 
در  برگردانده اند.   تولید  چرخه  به  بودند،   شده  تعطیل 
حمایت از تولید داخلی، با قاچاق کاال به شدت مبارزه و از 
سرمایه گذاری مشروع حمایت می شود. ریاست قوه قضائیه 
به هر استانی که سفر می کند، با کارآفرینان و تولیدکنندگان 
جلسات چندساعته کاربردی می گذارد و مشکالت آنها را 
به شخصه پیگیری می کند. ما در سازمان ثبت نیز با کمک 
وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به ایجاد پنجره واحد برای 
بهبود فضای کسب وکار اقدام کرده ایم و همه دستگاه هایی 
که در بهبود فضای کسب  وکار مؤثر هستند، یک  جا جمع 
اقدام  این  کنند.  بر طرف  را  موانع کسب وکار  تا  شده اند 
در تهران انجام شده است و ان شاءالله سعی می کنیم در 
استان ها نیز آن را اجرایی کنیم که با این اقدام،  مدت ۷3 

روز برای شروع کسب وکار را به سه روز کاهش داده ایم.

گفت وگوی صبح صادق با ذبیح الله خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ون قوه قضائیه است ون و هم از بیر مبارزه با مفاسد هم از در
اواسط اسفند ماه سال ۱۳97، رهبر معظم انقالب در حکمی حجت االسالم »سیدابراهیم رئیسی« را به سمت رئیس قوه قضائیه منصوب کردند. رهبری در این حکم  فقاهت، 
دانش، تجربه، سالمت، امانت و کارآمدی حجت االسالم والمسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت، سوابق طوالنی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن 
را از دالیل این انتخاب نام بردند. ایشان بر لزوم تحول در قوه قضائیه و شروع پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقالب است، تأکید فرمودند. رهبری در این حکم هشت 
توصیه مهم را برای تحول دستگاه عدالت به رئیس قوه قضائیه خطاب کردند که شامل زمان بندی برای سند تحول قضائی، مردمی و انقالبی و ضدفساد بودن، نیروی انسانی صالح، 
احیای حقوق عامه و آزدی های مشــروع، استفاده از جوانان صالح و انقالبی، عزیز دانستن قاضی،  برخورد قاطع و همکاری و هم افزایی با دیگر قواست. برای بررسی اقدامات 
انجام شده در راستای تحول قوه قضائیه با »ذبیح الله خداییان« رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و معاون حقوقی سابق قوه قضائیه گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

امیرخداداد
 سردبیر روزنامه حمایت

»موسی غضنفرآبادی« در این زمینه گفت: »اقداماتی 
کــه طی یک ســال و نیم ریاســت حجت االســالم 
والمســلمین رئیســی انجام گرفته،  مــوارد متعددی 
بوده که یکی از آنها این اســت که رؤســای دادگاه ها و 
دادسراها مکلف شده اند مردم را ببینند، حتی گفته اند 
در راهروهای دادگاه و دادســراها باید با مردم مالقات 
کنند و به این شــکل نباشد که مراجعه کننده پشت در 
اتاق رئیس یا فالن مسئول حوزه قضائی معطل بماند.« 
نماینده مردم بم در مجلس شــورای اســالمی افزود: 
»همین موضوع می تواند در تســریع حل مشــکالت 
کمک کننده باشــد. دیگر اینکه دستورهای مؤثری در 
زمینه تسریع رسیدگی به پرونده هایی مثل پرونده های 
اقتصادی و ســایر جرائم صادر کرده اند. کارهایی که 
شــخص آقای رئیسی انجام می دهد، مثل سرکشی به 
استان ها، موجب دلگرمی بسیار زیاد همکاران قضائی 
شده اســت.« وی اظهار داشت: »عالوه بر آن، ایشان 
شــخصا از نزدیک مشکالت را بررسی می کند و پای 
درد و دل و مشــکالت همکاران قضائی نیز می نشیند

و ضمن شنیدن مشکالت استان ها، آنها را رسیدگی 
می کند و اگر مشکلی در بحث ادامه کار برخی فعاالن 
اقتصادی وجود داشته باشد، آن را حل می کند؛ مثال 
در زمینه راه اندازی کارخانه ها یا جلوگیری از تعطیلی 
برخی کســب وکارها قدم های خوبی برداشــته شده 
است.« غضنفرآبادی با بیان اینکه آقای رئیسی در بحث 
زندان زدایی کارهای خوبی انجام داده است، تصریح 
کرد: »همچنین نگاه شــان به برخی افراد که اشــتباه 
کرده اند، این است که برای آنها از ظرفیت های قانونی 
بیشتر استفاده شود؛ مانند بحث آزادی های مشروط یا 
قرارهای تعلیق یا تعویق که سفارش های خیلی خوبی 
بوده و به نظرم نتیجه بخش هم بوده اســت.« نماینده 
مردم بم در مجلس شــورای اســالمی گفت: »ابتدا 
اینکه ایشان با هیچ مفســد اقتصادی تعارف ندارد؛ 
ثانیا، ایشــان درون دســتگاه قضائی است و اطالع و 
اشراف کامل  بر دستگاه قضائی و نیروها دارد و آن را 
می شناسد و واقعا امتیازی برای ایشان است که توانسته 
چنین اقداماتی را انجام دهد. عالوه بر شناخت خوب 
از قوه قضائیه، ایشــان سوابقی دارد که برای شخصی 
که در صدر این قوه قرار گرفته، بسیار ضروری است.« 
غضنفرآبادی درباره پیام های برخورد با مفسدان بین 
مردم و مسئوالن گفت: »این نشان دهنده قاطعیت در 
برخورد است. مردم می بینند دستگاه قضائی با هیچ 
کس تعارفی ندارد؛ حال متخلف می خواهد هر فرد 
یا منتسب به هر شــخص یا مقامی باشد، در نهایت 
با او برخورد می شــود. دســتگاه قضائــی برای همه 
مردم مساوی است و مقتدرانه در چارچوب قانون به 
موضوعات رسیدگی می کند و نشان دهنده این است 
که کسی نمی تواند در دستگاه قضا اعمال نفوذ کند 
که این مایه خرسندی، مباهات و افتخار دستگاه 

قضائی است.«

 موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس

  دستگاه قضائی مقتدرانه 
با مفسدان برخورد می کند

یک ســال و چند ماه است که حجت االسالم والمســلمین »سیدابراهیم رئیسی« با حکم رهبر معظم 
انقالب ریاســت قوه قضائیه را عهده دار شده اســت. در زمینه جایگاه و عملکرد قوه قضائیه در دوره 
جدید ریاست آن، با »موسی غضنفرآبادی«از نمایندگان مجلس شورای اسالمی که سابقه عضویت در 

کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را دارد، گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

 جزئیات حمایت قوه قضائیه
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تاریخ

تصویب نهادی با عنوان شورای نگهبان، تحقق عملی 
و عینی آرزوی علمای اســالم خواه مشروطه طلبی 
بــود که بر نظارت پنج نفر از فقها بر قوانین مصوب 
مجلس شورای ملی تأکید داشتند؛ اما عمال خیلی 
زود این رکن اساسی اعتبارش را از دست داد و کنار 
گذاشته شد. مطابق با اصل دوم متمم قانون اساسی 
مشــروطه )که بعدها به »تراز اول« مشــهور شد(: 
»مقرر اســت در هر عصــری از اعصار، هیئتی که 
کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین 
که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق 
که علمای اعالم و حجج اسالم مرجع تقلید شیعه، 
اســالمی ۲۰ نفر از علما که دارای صفات مذکوره 
باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج 
نفر از آنها را یا بیشــتر بــه مقتضای عصر، اعضای 
مجلس شورای ملی باالتفاق یا به حکم قرعه تعیین 
نموده، به ســمت عضویت بشناسند تا موادی که در 
مجلس عنوان می شود، به دقت مذاکره و غوررسی 
نموده، هــر یک از آن مواد معنونــه که مخالفت با 
قواعد مقدسه اسالم داشته باشد، طرح یا رد نمایند 
کــه عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما 
در ایــن باب مطاع و متبع خواهد بــود و این ماده تا 
زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه 
تغییرپذیر نخواهد بود.«    جمهوری اسالمی را باید 
احیاگر ایــن اصل و چنین نظارتی دانســت و نهاد 
شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی چنین اعتباری 
را یافت تا اعتباربخش قوانین مصوب مجلس باشد. 
با توجه به این جایگاه اســت که در همان آغاز کار 
شــورای نگهبان، حضرت امــام)ره( می فرمایند: 
»از حضرات فقهای نگهبان تقاضا می شــود که در 
مأموریت مهم خود به هیچ وجه مالحظه اشخاص 
و یا گروه های انحرافی را ننموده و به وظیفه بســیار 
خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانی از اســالم 
و احکام مترقی آن نماینــد.« )۱۳59/۳/7( در روز 
۳۰ بهمن ۱۳58 بود که حضرت امام خمینی )ره( 
طی حکمی که از سوی حجت االسالم سیداحمد 
خمینی اعالم شــد، فقهای شــورای نگهبان قانون 
اساســی را برگزیدند. حجت االســالم سیداحمد 
خمینی با اعــالم این خبر، عنوان داشــت: »افراد 
تعیین شده به جز آقای محمدرضا مهدوی کنی که از 
مجتهدین تهران هستند، همگی از مدرسین مجتهد 

حوزه علمیه قم می باشند و بر قوانین مصوب مجلس 
شورای اسالمی نظارت خواهند کرد، تا این قوانین 

هیچ گونه مخالفتی با اسالم نداشته باشد.«
حاج ســیداحمد خمینی اسامی شــش نفر از 
اعضای منتخب امــام)ره( برای عضویت به عنوان 
فقهای شــورای نگهبان قانون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران را به شرح زیر اعالم کرد: »حضرات 
آیات: حاج شیخ عبدالرحیم رّبانی شیرازی، حاج شیخ 
لطف الله صافی، حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی، 
حاج شــیخ غالمرضا رضوانی، حاج شــیخ احمد 
جنتی، حاج شیخ یوسف صانعی.«)۱۳58/۱۲/۱( به 
فاصله یک روز بعد و در تاریخ اول اســفند ۱۳58، 
آیت الله ربانی شــیرازی، عضو شورای نگهبان طی 
گفت وگویی بــا روزنامه »کیهان« دربــاره فقهای 
منتخب امام)ره( برای شورای نگهبان، گفت: »اینها 
 بینش آقا 

ً
ما

ّ
همه از فقها و اســاتید قم هستند و مسل

]امام[ نســبت به فقها بینش صحیحی است. همه  
اینها از مدرسین حوزه هستند، به جز یک نفر که در 
نجف بوده اســت. آقای رضوانی از هنگامی که آقا 
در نجف بودند، ایشــان هم در نجف بودند و با آقا 
به ایران بازگشتند.« آقای رّبانی شیرازی در پاسخ به 

این پرسش که شــورای نگهبان چه زمانی کار خود 
را شــروع می کند، گفت: »این شــورا بعد از اینکه 
مجلس تشکیل شد، شروع به کار می کند؛ البته باید 
شش نفر دیگر از حقوق دانان مسلمان توسط شورای 
عالــی قضائی انتخاب شــوند و به مجلس معرفی 
شوند تا شورای نگهبان تکمیل شود. یعنی شورای 
نگهبان زمانی کار خود را شروع می کند که شورای 
 عالی قضائی و مجلس شــورای ملی تشکیل شده
 باشد.« با برگزاری مرحله اول اولین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در ۲۴ اسفند ۱۳58 و نیز 
دومین مرحله در ۱9 اردیبهشت ۱۳59، مجلِس اول 

کار خود را در 7 خرداد ۱۳59 آغاز کرد.
در تیر ماه ۱۳59، از سوی شورای عالی قضائی 
۱۲ حقوق دان به نام های سیدحسین مرتضوی، علی 
آراد، مهدی هادوی، حسین مهرپور، گودرز افتخار 
جهرمی، محمد صالحی، حسین حجتی، محمود 
فهیمی، سیدهاشــم طباطبائی، ســیدجالل الدین 
مدنی کرمانــی، محمدجعفر لنگرودی و محســن 
هادوی برای انتخاب شش حقوق دان شورای نگهبان 

به مجلس معرفی شدند.
بحث و بررسی نمایندگان درباره این ۱۲ نفر در 

تاریخ های ۲۳ و ۲6 تیرماه صــورت می گیرد؛ اّما 
رأی گیری در تاریخ ۲6 تیرماه و به ریاســت رئیس 
سنی مجلس، مرحوم دکتر »یدالله سحابی« نماینده 
تهران انجام می شــود. در روز ۲6 تیرماه اعالم شد 
آقای محمدجعفر لنگرودی از کاندیداتوری انصراف 
داده و بــه این  ترتیب حقوق دانــان حاضر به ۱۱ نفر 
تقلیل یافتند و همین موضوع نیز موجب بحث هایی 
میان نمایندگان شد؛ به طوری که برخی این مسئله 
را مانع رأی گیری دانستند و بیان کردند فرد دوازدهم 
هم باید معرفی شــود تا از میان ۱۲ نفر، شــش نفر 
انتخاب شوند. درنهایت با وجود بحث های فراوان، 
رأی گیــری انجام شــد و از ۱95 رأی، به ترتیب آرا 
آقایان مهرپور ۱79 رأی، محسن هادوی ۱7۲ رأی، 
مهــدی هــادوی ۱5۱ رأی، علــی آراد ۱۴۰ رأی و 
محمد صالحی ۱۳۲ رأی کســب کردند و به عنوان 
شــش حقوق دان شــورای نگهبان برگزیده شدند؛ 
بنابراین در ۲6 تیرماه ۱۳59، شورای نگهبان تکمیل 
 کار خود را آغاز کــرد؛ به همین دلیل ۲6 

ً
و رســما

تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان نام گرفت. از 
آن تاریخ تا به حال شورای نگهبان فراز و نشیب های 

بسیاری را از سر گذرانده است.

با برگزاری انتخابات دوم خردادماه ۱۳76 زمان 
برای تغییرات گسترده در فضای سیاسی کشور 
فراهم آمد. در این مقطع، جریان های سیاسی 
نقش مهم و بنیادینی در تحوالت جوامع معاصر 
ایفا کردند. جامعه ایران در ســده های اخیر و 
پس از انقالب، به شــدت متأثــر از کنش های 
بازیگران سیاسی با رویکردهای مختلف فکری 
و معرفتی بوده است. این تنش ها و تقابل ها، به 
ویژه پس از نفوذ و رسوب اندیشه های غربی در 
جامعه ایران جدی تر و اثرگذارتر شد؛ ازجمله 
جریان هــای پرتنش در جامعه ایران، اندیشــه 
اصالح طلبی اســت که در طول تاریخ معاصر 
ایران در قالب های گوناگونی ظهور و بروز کرده 
و در دهه سوم نظام جمهوری اسالمی نیز خود 

را به شکلی دیگر نشان داده است. 
اندیشــه  مبانی  تطبیقــی  کتــاب »بررســی 
تاریخــی  دوره  در  ایــران  در  اصالح طلبــی 
۱۳8۴ ـ ۱۳76 با مبانی اندیشــه حضرت امام 
خمینی)ره(« را »الماس نصردهزیری« تدوین 
و گروه پژوهشی انقالب اسالمی در قالب کتاب 
کمک درسی، با همت دانشگاه معارف اسالمی 

و دفتر نشر معارف منتشر کرده 
است.

 این اثر شامل چهار فصل 
اســت: فصل اول تاریخچه و 
تاریخ  در  پیشــینه اصالحات 
معاصــر، از دوره قاجــار تــا 
پیروزی انقالب اسالمی ایران 
اصالحــات  شــکل گیری  و 
ناشــی از انقالب اســالمی و 

تفوق آن بر اصالحات غربی را بررسی می کند. 
فصل دوم از دو بخش مبانی و اصول اندیشــه 
سیاســی امام خمینی)ره( و غرب در حوزه ها 
و شــاخصه های اندیشه تشــکیل می شود؛ در 
بخش اول از این فصل، مبانی و اصول اندیشــه 
سیاســی امــام خمینــی)ره( و در بخش دوم، 
مفصل بندی اندیشه غرب تجزیه و تحلیل شده 
اســت. در فصل سوم، اندیشــه اصالح طلبی 
در ایــران در دوره تاریخــی ۱۳76 تــا ۱۳8۴ 
بررسی می شــود که شــامل دو بخش است؛ 
بخش اول به جریان شناســی جبهه موســوم به 
»اصالحات« همراه بــا تعریف اصالحات از 
منظــر اصالح طلبان، گونه شناســی جریانات 
 و گروه هــای اصالح طلــب در دوره تاریخــی
۱۳8۴ تا ۱۳76 و ســوژه ها و کنشگران اندیشه 
اصالحات در دوره ۱۳76  تا ۱۳8۴ اختصاص 
دارد؛ در بخش دوم علل و زمینه های شکل گیری 
آن بررسی می شــود. فصل چهارم و پایانی که 
فصل اصلی کتاب است نیز در دو بخش به مبانی 
اندیشــه اصالحات در ایران در دوران تاریخی 
۱۳76 تا ۱۳8۴ توجــه دارد؛ در بخش اول از 
ایــن فصل، مبانــی و اصول 
اندیشــه سیاسی اصالحات 
در حوزه های فلسفه سیاسی، 
فقه سیاسی و اخالق سیاسی 
تجزیه و تحلیل می شــود و 
بخــش پایانی نیز بــه نقد و 
بررســی اندیشــه و رویکرد 
نتیجه گیری  و  اصالح طلبان 

اختصاص دارد.

واکاویفاصلهجریاناصالحاتبااندیشهامامخمینی)ره(

راه گشایی برای اندیشه غرب

   دهلیز    

تقویم انقالب

شخصیت انقالبی و جهادی

روز ۱۱ تیر ماه ســال ۱۳6۱، در 
انقالب اسالمی  تاریخی  تقویم 
واقعــه غم انگیز و تلخ شــهادت آیت الله 
صدوقی به دست گروهک منافقین به ثبت 
رسیده است. شهید صدوقی پس از اقامه 
نمــاز جمعه در بین مردم بــود که ناگهان 
تروریست انتحاری خودش را به این امام 
جمعه روزه دار می رساند و او را در آغوش 
می گیرد و آن پیر زاهد را با انفجار نارنجک 
به شــهادت می رساند. شهید صدوقی یار 
باوفــا و صدیق انقالب و امام خمینی)ره( 
بود. او تمــام عمرش را به تحصیل علم و 
دین و کمک رسانی به محرومان گذرانده 
بود و  شــهادتش مصادف با روز دهم ماه 
مبــارک رمضــان ۱۴۰۲ شــد. آیت الله 
صدوقی از ســال ۱۳۴۱ بــا نهضت امام 
خمینی)ره( همراه بود و نقش ویژه ای را در 
روشــنگری مــردم یــزد ایفا کــرد. امام 
خمینی)ره( درباره او می نویســد: »شهید 
بزرگــی که در تمــام صحنه های انقالب 
حضور داشــت و یار و مددکار گرفتاران و 
مستمندان بود.«  آیت الله صدوقی در سال 
۱۳56، در ایام ماه محرم و صفر با گروهی 
راهــی شــهرهای دورافتــاده شــد تا به 
انقالبیونی که در تبعیدگاه بودند، سرکشی 
و در حد توان به برخی از مشــکالت آنها 
رسیدگی کند.  در این راستا شهید صدوقی 
از یــزد به کرمــان، از آنجا به ایرانشــهر، 
چابهار، سیستان و بلوجستان و سایر نقاط 
دورافتاده سفر و با تبعیدی ها دیدار می کند 
و حال شــان را می پرســد. هنگامــی که 
حضــرت امــام)ره( از نجــف راهــی 
نوفل لوشاتو می شود، شــهید صدوقی به 
دیدار ایشان می رود؛ در ادامه مبارزه نیز از 
ایشان رهنمود می گیرد و در کمیته استقبال 
امام در زمینه سازی برای بازگشت امام)ره( 
به ایران تالش های فراوان می کند.  شهید 
صدوقی سال های سال در کنار مردم استان 
یزد و ســایر شــهرهای اطراف مشــغول 
خدمت رســانی صادقــه بود. به ســبب 
اعتمادی که مردم یزد و امام راحل به ایشان 
داشتند، در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳58 به عنوان 
امــام جمعه منصوب شــد و برای تدوین 
قانون اساسی به عنوان نماینده مردم یزد، به 
مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت و 
در یکی از مهم ترین مباحث،  یعنی »اصل 
والیت فقیه« نقش فعال و تعیین کننده ای 
داشت.  شهید صدوقی گوش به فرمان امام 
خمینی)ره( بود، و در دفاع جدی از ایشان 
در رهبری انقالب از هیچ  کوششی دریغ 
نمی کرد؛ برای نمونه ایشان در غائله خلق 
مســلمان، خلــع مرجعیت ســیدکاظم 
شریعتمداری و قضایای کودتا علیه انقالب 
به طــور جدی پای کار بود؛ عالوه بر این،  
هنگام حادثه تأسف بار زلزله کرمان به سال 
۱۳6۰، از طرف امام خمینی)ره( مسئول 
رســیدگی به زلزله زدگان شــد و زحمت 
زیادی در این راه متحمل شــد.  شــهید 
صدوقی واقعا یار صدیق رزمندگان دوران 
هشت ســال دفاع مقدس بود. او به تمام 
مناطق جنگی در جبهه های غرب و جنوب 
سرکشی می کرد و از مسائل و مشکالت 
آنها جویا می شــد و در برطرف کردن آنها 
می کوشــید.  حضرت امــام خمینی)ره( 
دربــاره شــهادت او طی پیامــی مرقوم 
فرمودند: »اینجانب دوستی عزیز که بیش 
از ۳۰ سال با او آشنا و روحیات عظیمش را 
از نزدیــک درک کردم، از دســت دادم و 
اسالم خدمتگزاری متعهد را و ایران فقیهی 
فداکار و استان یزد سرپرستی دانشمند را از 
دست داد و در ازای آن به هدف نهایی که 

آمال این شهیدان است، نزدیک شد.«

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

 اولین نگهبانان قانون اساسی
فرایندشکلگیریشوراینگهباندرجمهوریاسالمیایران

یکــی از جنگ های سرنوشت ســاز در تاریخ 
جهان که موجب تبدیل شدن بریتانیا به قدرت 
برتر جهانی شــد، جنگ های هفت ســاله ای 
است که بین انگلیس و فرانسه در قرن هفدهم 
شــکل گرفت و به تفوق بریتانیا در بخشــی از 
مســتعمرات در قاره آمریکا و آســیا انجامید. 
جنگ هفت  ساله یک درگیری نظامی بزرگ بود 
که بین ســال های ۱756 تا ۱76۳ میالدی بین 
قدرت های بــزرگ آن زمان رخ داد و آمریکای 
شــمالی و مرکزی، اروپا، ساحل غربی آفریقا، 

هند و فیلیپین را تحت تأثیر قرار داد.
رقابت مستعمراتی میان فرانسه و انگلیس، 
در آمریکا و هند باقی بود. در آمریکا، مهاجران 
و کوچ نشین های انگلیس در پیشروی به سوی 
مغرب، با مقاومت فرانسویان در ایالت لوئیزیانا 
مواجه شدند و چند بار زد و خوردهایی میان دو 

کشور صورت گرفت.
در اروپا، اتریشــی ها تمایل زیادی به در هم 
ریختن اســاس صلح از خود نشان می دادند. 
پادشاه اتریش می کوشید اتحادیه ای علیه پروس 
تشکیل دهد؛ وی به آســانی روسیه و آلمان را 
در این اتحادیه وارد کرد سپس فرانسه را نیز به 
طرف داری از اتریش واداشت. دولت انگلیس 
هم به طرف داری پروس برخاست و سوئد هم 
علیه پروس به متحدان پیوست. به این ترتیب دو 
 در یک زمان آغاز 

ً
جنگ، به موازات هم و تقریبا

شــدند؛ یکی دریایی و مستعمراتی، و دیگری 
جنگ در خشــکی، که صحنه اصلی آن آلمان 

بود.
جنگ مهاجرنشــین های آمریکای شمالی 

در ســال ۱75۴ آغــاز شــد. رقابت های بین 
مهاجرنشــین های فرانســوی و انگلیســی بر 
ســر ماهی گیری و تجارت بود. فرانســوی ها 
تصمیم گرفتند با ســاختن چند قلعــه به دور 
مهاجرنشین های انگلیســی، آنها را محاصره 
کنند و از پیشــروی بیشــتر به ســمت غرب 
بازدارند. در دو سال آغازین جنگ، فرانسوی ها 
و متحدان سرخ پوست شان پیروز میدان بودند؛ 
اما درنهایت جنگ با شکســت فرانسه به انتها 
رســید و در دهه ۱76۰ تمــام کانادای تحت 
کنترل فرانســه در دســتان بریتانیا بود. در تمام 
قرن هجدهم، بریتانیا و فرانسه بر سر سلطه بر 
هندوستان کشمکش داشتند. در سال ۱756، 
آخرین جنــگ این دو قدرت اروپایی در منطقه 
شبه  قاره به سومین جنگ کارناتی معروف شد که 
حاصل آن شکست فرانسوی ها و خروج شان از 
شبه قاره هند و تبدیل شدن انگلیسی ها به سلطان 

بالمنازع بر این سرزمین بود.
درنهایت معاهده پاریس به جنگ خاتمه داد 
 تمام مستعمرات 

ً
که به موجب آن فرانسه تقریبا

خود در آمریکای شمالی و هند را از دست داد؛ 
پس از این معاهده، انگلستان تبدیل به قوی ترین 
کشور دنیا و اسپانیا نیز ضعیف تر از گذشته شد.

تقابلبرایاستعمارگریبیشترمیانکشورهایاروپایی

استعمار برای  جنگ 

   حافظه    
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۱۱
خرد

سیاست نامه

اندیشهسیاسیعالمهنائینی-۸

 والیت فقیه، نظم مطلوب

رهبران نجف نشــین نهضت مشــروطه 
مخلصانه به اهداف قیام باور داشتند و با 
تأکید ویژه تالش کردند آن را در پارادایم 
فکــری جامعه شــیعی ایرانــی آن روز 
مشروع جلوه دهند. نائینی به عنوان یکی 
از رهبــران فکری قیــام معتقد بود عزت 
و استقالل مســلمانان در ســایه نابودی 
اســتبداد و تشــکیل حکومت مشروطه 
است. وی در کتابش در نگاهی تطبیقی، 
علل انحطاط و عقب ماندگی مســلمانان 
و پیشرفت و برتری مسیحیان را به شکل 
حکومــت مرتبــط کرده اســت و علت 
تهاجم گســترده غرب به جوامع دیگر را 
از پیامدهای حکومت استبدادی می داند؛ 
بنابراین عزت و استقالل مسلمانان حکم 
می کند حکومت استبدادی را به حکومت 
مشــروطه دگرگون کننــد. نائینی به گونه 
ژرف باور داشــت و در رفتــار نیز ثابت 
کرد که اگر عالمان دینی برای دفع تهاجم 
اساس  نیندیشند،  گسترده غرب چاره ای 
اسالم و مســلمانی از بین خواهد رفت؛ 
از ایــن رو باید به قدر امکان در راه برپایی 

تمدن اسالمی تالش ورزند.۱
وی حکومــت مشــروطه را به طور 
کامل مشــروع نمی داند و از سر اضطرار 
 
ً
و دفع شر اســتبداد آن را جایگزینی موقتا
مقبول برای نظم مطلوب اسالمی به  شمار 
می  آورد. وفق استدالل جالب نائینی ـ که 
در شماره گذشته اشــاره شد ـ از آنجا که 
مشروطه ســه ظلم را تبدیل به یک ظلم 
می کند، قیام برای برپایی آن را توصیه و در 
کتاب »تنبیه االمه« برای آن نظریه پردازی 
می کند. حال این پرسش پیش می آید که 
از دیدگاه نائینی حکومت شایسته در دوره 

غیبت چگونه حکومتی است؟
از گفتــار او در »تنبیه االمــه« و دیگر 
نوشــته ها بــه ایــن نتیجه می رســیم که 
نائینی والیت فقیه جامع الشــرایط را در 
زمان غیبت حکومتی شایســته و درخور 
می دانسته اســت: »اگر یکی از مجتهدان 
جامع الشــرایط به والی اذن در حکومت 
دهد، ظلــم به مقام امامت نیز برداشــته 
می شود و حکومت مشروعیت کامل خود 

را باز می یابد.«۲
مبنای این فتــوا والیت مجتهد دارای 
شرایط در دوره غیبت است. وی در جای 
دیگری از همین کتاب به روشنی والیت 
سیاســی امت را از وظایف نائبان عام در 
 با همین نگاه 

ً
دوران غیبت می داند. دقیقا

اســت که مجلس شورای ملی را مشروع 
از مجتهداِن  می داند؛ چراکه »گروهــی 
عادل و یا نمایندگان ایشــان به دقت سیر 
قانون گذاری را زیر دید داشته و قانون های 
گذارده شده را تصحیح و تنفیذ«۳ می کنند. 
افق بلند فکری نائینی در نظام جمهوری 
اسالمی در قالب تأسیس شورای نگهبان 

قانون اساسی به ثمر نشست. 
مطابق اندیشه سیاسی نائینی، »فقیهان 
دارای شــرایط باید به مقتضــای نیابت 
ثابته در عصر غیبت قانون گــذاری را در 
غیرمنصوصات بر عهــده گیرند و در این 
هنــگام پیروی از احکام آنــان نیز واجب 
خواهد بود.«۴ این مقوله در دید ایشــان 
بسیار مهم بوده است و کلید همه مشکل ها 
و گره هــای فروبســته زمانه وی دانســته 
می شود. او می افزاید: »اگر به والیت عامه 
فقیه نیز باور نداشته باشیم، از باب حسبه 
فقیــه باید به اموری که انجــام ندادن آنها 
سبب عسر و حرج و ازهم گسیختگی نظام 

می گردد، بپردازد.«
منابع در دفتر نشریه موجود است.

»مشــق فردا« نام ماهنامه ای الکترونیکی است که 
چند صباحی اســت پا به عرصه رســانه ای کشور 
نهاده و در چهار شماره نخســت خود، نشان داده 
به دنبال نوشتن مشقی نو با رویکرد سکوالریستی 
برای فردای کشور اســت که از الزامات تحقق آن 
بر هم ریختن نظم کنونی است؛ از این رو در اغلب 
مقاالت آن نقد تئوریک ارکان حاکمیت یا تئوریزه 
کــردن جنبش های نوین و شــورش های خیابانی 
به چشــم می خورد؛ تا جایی که به مطالعه تطبیقی 
نظریه افرادی مانند »آصف بیات« با نظریه دیگران 

رو آورده است. 
در همین راســتا »ســعید حجاریان« در یکی 
از مقاالت خود در این نشــریه بــا عنوان »حکیم 
 منتشر شده است، ایده 

ً
حاکم افالطونی« که اخیرا

جایگزینی »دولت مــدرن« به جای نظام فعلی را 
مطرح کرده اســت و »والیت فقیه« را مانع تحقق 

دولت مدرن معرفی می کند. 
حجاریان در این نوشتار غیرعلمی و مغشوش، 
نتیجه اتاق های فکر تجدیدنظرطلبان در راســتای 
نقد نظریه والیت فقیــه را منعکس و تالش کرده 
اســت مبانی فکری حضرت امــام)ره( به عنوان 
نظریه پرداز والیت فقیــه را غیرالهی و تحت تأثیر 
فالسفه غرب یا برخی فالسفه ایرانی معرفی کند؛ 
از این رو اندیشــه های آن حضرت را در زمینه های 
فقهی، فلســفی، عرفانی و اخالقی نقد کرده و به 

زعــم خویش برای هر یک خاســتگاهی غربی یا 
غیراسالمی و غیر مذهبی معرفی کرده است. 

 حجاریان در این نوشــتار به انــدازه ای دچار 
تناقض و پارادوکس شده است که حتی نظریه های 
پیشــین خویش در باب والیت فقیه را که حداقل 
به زمینه ســازی آن برای تحقق دولت مدرن اعتقاد 
داشت، فراموش کرده اســت و ضمن انکار همه 
آیات و روایات مصــرح درباره »اولــی االمر« و 
»والیت فقها«، به شــکل عجیبی مدعی می شود 
پیش از ایشان هیچ فقیهی در خصوص والیت فقیه 
نظری مطرح نکرده است؛ ازاین رو، نظریه والیت 
فقیه را با ایده فیلســوف شاه افالطون مقایسه کرده 
است و ادعا می کند امام راحل، برای تحقق مدینه 
فاضلــه اش، تحت تأثیر افالطون قــرار گرفته، اما 
حاکم را جای شاه و حکیم را جای فیلسوف نشانده 

است. 
این در حالی اســت که تاکنون کمتر کسی در 
مخالفت و نقد نظریه والیت فقیه، اصل طرح این 
 نفی 

ً
نظریه در اندیشه ها و آرای فقهای شیعه را کامال

کرده است؛ چراکه مروری گذرا بر اندیشه فقهای 
اسالمی، از شروع عصر غیبت تاکنون، بیانگر طرح 
این باب مهم و تشــریح حدود اختیارات والیت 

فقیه، البته با قدری اختالف است.
با عنایت به عدم امکان بررسی سیر این مبحث 
در میان فقهای شــیعه، با نگاهی به اسامی فقهای 
نظریه پرداز پیرامون والیت فقیه در هر یک از قرون 

گذشته می توان به کذب بودن این ادعا پی برد.
در قــرن چهارم هجری قمری و در شــرایطی 
که هنــوز فاصله چندانــی با نواب خــاص امام 
معصــوم)ره( صــورت نگرفته اســت، بزرگانی 

چون حســین بن علی اطراوش، محمد بن عثمان، 
علی بن سیمری، علی بن بابویه قمی و ابن ا بی عقیل 

موضوع والیت فقیه را مطرح کرده اند.
در قرن پنجــم نیز فقهای بــزرگ و کم نظیری 
مانند ابن جنید اســکافی، سیدرضی، شیخ مفید، 
سیدمرتضی، شیخ طوسی و ابن مراح به تبیین این 

نظریه همت گماشته اند.
در قرن ششــم ابن زهره حســینی و ابن ادریس 
حلی و در قرن هفتم، امثال خواجه نصیر طوســی 
و محقق حلی)اول( در این باب ورود کرده و نقطه 

نظرات مهمی را مطرح کرده اند.
اعاظمــی از فقها مــن جمله عالمــه حلی، 
محمد بن محمد مکی)شــهید اول( در قرن هشتم 
و فاضل مقداد و ابن فهــد حلی در قرن نهم به این 

بحث افزوده اند. 
 در قرن دهم، اکابر فقهای شــیعه مانند شــیخ 
کرکی)محقق ثانی( و زین الدین)شــهید ثانی( به 
ویژه مقدس اردبیلــی در این خصوص اظهار نظر 
کرده اند و در قــرن بعدی هم میرمحمدباقر داماد، 
محمدتقی مجلسی، محقق سبزواری و خوانساری 

پیرامون والیت فقیه طرح بحث کرده اند.
در قــرن دوازدهم نیز محمدباقر مجلســی و 
فاضل هنــدی بوده اند کــه این بحــث را مطرح 
کرده اند. این مبحث در قرن ســیزدهم از ســوی 
فقهای شاخصی مانند وحید بهبهانی، سیدمهدی 
بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشــف الغطا؛ مالاحمد 
نراقی، محمدحسن نجفی)صاحب جواهر( و شیخ 

مرتضی انصاری مطرح شده است.
در قــرن چهاردهم می توان به بــزرگان زیادی 
من جمله میرزای شیرازی، شیخ فضل الله نوری، 

محمدکاظــم خراســانی، محمدکاظــم نیری، 
محمدحسین نائینی، عبدالکریم حائری، ابوالحسن 
اصفهانی، سیدحسن مدرس، ابوالقاسم کاشانی و 

محمدحسین کاشف الغطا اشاره کرد.
عالوه بر فقهای گذشته در قرن پانزدهم، هم زمان 
با حضرت امام)ره(، فقهای زیادی به نظریه پردازی 
در زمینه والیت فقیه مشغول شدند که در این زمینه 
می توان از بزرگانی چون مرحوم گلپایگانی، مرحوم 

مرعشی نجفی، مرحوم اراکی و... نام برد. 
با این ترتیب پرسشی اساسی مطرح می شود که با 
عنایت به این بدیهیات غیرقابل انکار، چگونه فردی 
مانند حجاریان مرتکب چنین خطای بزرگی شده 

است و واقعیات تاریخی و روشن را نفی می کند؟
 
ً
در مقام پاســخ اجمالی می تــوان گفت ظاهرا
نویســنده خود را در اثبات مدعای خویش ناگزیر 
دیده و با غمض عین تعمــدی بر واقعیات، حتی 
بر تناقضات خویش نیز چشــم بسته است و چنان 
بی محابا جلو می رود که از نظریه نوابت فارابی نیز 
استفاده کرده و با توهین به ملت شریف ایران آنان 
را به علف هرز هایی تشــبیه کرده است که از نگاه 
ولی فقیه باید اصالح شوند. اتهام هزره انگاری مردم 
از نگاه حجاریان گویای این واقعیت است که ورود 
انقالب اســالمی به چله دوم خــودش و راهی که 
رهبر معظم انقالب در گام دوم ترسیم فرموده اند، 
سبب شــده اســت امثال حجاریان، پشیمان ها و 
ریزشــی های فکری انقالب، خود را همان علف 
هرز هایی فرض کنند که سرنوشتی جز حذف شدن 
ندارند؛ از ایــن رو با پی بردن به هرزگی خویش به 
هرزه نویســی رو آورده اند و بدیهیــات را نیز انکار 

می کنند.

بهزاد نبــوی در رد صالحیت »مصطفی 
ریاست جمهوری  انتخابات  برای  معین« 
نقش مهمی را ایفا کرده اســت. مصطفی معین در 
اظهاراتــی که در جمــع اعضای مرکزی ســازمان 
مجاهدیــن انقــالب و حزب مشــارکت بــه طور 
خصوصی بیان کرده بود، ســخنان تندی نســبت به 
ارکان نظام بر زبان آورده بود. لحن مصطفی معین در 
این نوارها که توسط مهدی هاشمی در اختیار شورای 
نگهبان قرار گرفت به قدری تند و صریح اســت که 
حجت را برای شورای نگهبان به منظور رد صالحیت 
وی تمام می کند؛ اما نکته جالب این اظهارات، نحوه 
دسترسی مهدی هاشمی  رفسنجانی به این نوارهاست. 
به روایت ســایت خبری »شــریف نیوز«، مورخ ۲ 
خرداد ۱۳8۴ در جلسه ای که بین بهزاد نبوی و مهدی 
هاشمی رفسنجانی برگزار شده بود، مهدی هاشمی از 
احتمال تأیید صالحیت معین اظهار نگرانی می کند و 
به نبوی می گوید: »در صورت تأیید صالحیت معین، 
شما قادر به حمایت رسمی از هاشمی نخواهید بود و 
چون معین رأی چندانی ندارد، بازنده میدان معرفی 
خواهید شــد.« نکته جالبی که در این نوارها وجود 
دارد و در تحلیل موضوع نباید از آن غافل شــد، این 

اســت که فردی که صدای او به بهزاد 
نبوی شباهت بســیاری دارد، مدام 
ســؤاالت و مطالبی را درباره ارکان 
نظام مطرح و بهزاد نبــوی را وادار 
مســائل  ایــن  دربــاره  می کنــد 

کند.   موضع گیــری صریــح 
بهزاد نبوی، از اعضای 

ســازمان  شاخص 
مجاهدین  منحله 

انقــالب، در پــی حــوادث پــس از انتخابــات 
ریاست جمهوری ســال ۱۳88 به دلیل سیاه نمایی و 
تشویش اذهان عمومی و تالش برای مهندسی اوضاع 
قبل و بعد از انتخابات و از همه مهم تر، توانمندسازی 
جریان فتنه با مطرح کردن موضوع تقلب، در تاریخ 
۲9 دی ۱۳88 به شــش سال حبس تعزیری محکوم 
شد. در این زمینه بد نیست به پاره ای از جمالت وی 
در آن زمان اشاره کنیم. بهزاد نبوی می گوید: »سعی 
کنید احمدی نژاد را کاندیدای رهبری معرفی کنید که 
اگر شکست خورد، بگویند رهبری شکست خورده 
است. این کار را در خرداد ۱۳76 انجام دادیم و ضربه 
ســنگینی وارد کردیم. اآلن باید ضربه نهایی را وارد 
کنیم. در جایی دیگر بهــزاد نبوی می گوید: »در این 
انتخابات ما باید نظــام را به »هن وهن« بیندازیم.«۱ 
همچنین وی معتقــد بود: »از لجبازی هاشــمی با 
احمدی نژاد باید حداکثر اســتفاده را ببریم. از بحث 
شورای رهبری باید حمایت کرده و رهبری را منزوی 
کنیم.« طبق گزارش های به دست آمده از منابع موثق 
و همچنین تحلیل محتوای سخنان و مواضع نبوی در 
جلسات آشکار و محفلی اعضای اصلی مجاهدین 
انقالب وی که پس از فتنه به صراحت اذعان می کند: 
»ما هیچ سندی دال بر وجود تقلب نداشتیم و باید به 
رأی شورای نگهبان التزام داشته باشیم.«۲ در ایام فتنه 
به دنبال هدایــت انتقــادات و مخالفت ها به اصل 
والیت فقیه،  شخص ولی فقیه و کلیت نظام اسالمی 

بوده است. 
پی نوشت: 

۱ـ متن کیفرخواست معاون دادستان عمومی و انقالب تهران 
دربــاره اتهام جمعی از فعاالن سیاســی و تعدادی از 

متهمان اغتشاشات، ۱۰ مرداد ۱۳88.
۲ـ اعتــراف اهالی کودتا در پیشــگاه ملت، 

روزنامه وطن امروز، ۱۱ مرداد ۱۳88.

فرازوفرودبهزادنبوی-۷

معین! صالحیت  رد  مستندسازی 

   ریزش ها    

 نظریه نظام انقالبی مبتنی بر مبانی مکتب اسالم شیعی 
و آموزه های انقالب اســالمی است و از این ظرفیت 
برخوردار اســت که در قالب های تبیینی، هنجاری، 
تجویزی و انتقادی به کار برده شود؛ به این معنا که قادر 
است الگوهای نظام مند میان مفاهیم مرتبط با نظریه 
ی را میــان پدیده ها و متغیرهای مختلف 

ّ
و روابط ِعل

سیاسی ـ اجتماعی ایجاد و تبیین کند؛ همچنین یک 
نظام ارزشــی و هنجاری مبتنی بر آرمان های انقالب 
اســالمی را برای تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران 
فراهم آورده اســت تا پیــش از تصمیم گیری و اتخاذ 
سیاســت خاص، آن را در نظام ارزشی انقالبی برای 
خــود و دیگران مدلل و موجه کنند یــا پس از اقدام، 
چارچوبی برای داوری و ارزیابی آنها داشــته باشند. 
ارائــه راهکارهــا و الزاماتی برای حل مشــکالت و 
چالش های داخلی و بین المللی کشور و ترسیم نظم 
مطلــوب از دیگر قابلیت های این نظریه اســت؛ در 
واقع، نظریه نظام انقالبی فقط تبیین نمی کند، بلکه با 
تبدیل ایده ها، آرمان ها و دغدغه های انقالبی به گفتمان 
مسلط، تالش می کند دستورالعمل های الزم را برای 
تحقق آن ایده هــا ارائه دهد و با ایجاد ســاختارهای 
متناسب، آن ایده ها را نهادینه کند.  یکی از مهم ترین 
الزامــات درباره نظریه نظــام انقالبــی، برقراری و 
توضیح نسبت این نظریه با سایر نظریه های متعارف 
در علوم اجتماعی و سیاســی درباره موضوع انقالب 
و نظام انقالبی اســت. در این زمینه بیشتر دیدگاه ها و 

نظریه های موجود فقط پرسش های چیستی، چرایی 
و چگونگی پیروزی و بــه عبارتی بحث های وقوعی 
انقالب ها، از جمله انقالب اســالمی ایران را در بر 
می گیرد و مرحله بعد از انقالب، کمتر در آنها منعکس 
می شــود. بدون تردید، تعریف نظریــه نظام انقالبی 
منوط به تعریف مفهوم »نظام انقالبی« است؛ بر این 
اساس، نظام انقالبی در یک نگاه راهبردی »الگویی از 
نظام حکمرانی مبتنی بر نهادینه سازی اندیشه، روحیه 
و عمل انقالبی به منظور فعال ســازی و به کارگیری 
ظرفیت های موجود در اجزای نظام در جهت تحقق 
اهداف و آرمان های انقالب اسالمی« است؛ ازاین رو 
نظریه نظام انقالبی »نظریه ای معطوف به حفظ سیرت 
و ساخت حقیقی انقالب اسالمی و تداوم کنش های 
انقالبی در عین پایبندی به ساختارهای حاکم است که 
به منظور رفع موانع و شکوفایی حداکثری ظرفیت ها 
و امکانــات نظام در راســتای ســاخت تمدن نوین 
اسالمی« نظریه پردازی شــده است.  آنچه از بیانات 
رهبر معظم انقالب درباره نظریه نظام انقالبی دریافت 
می شود، این انتظار است که راهی برای تحقق تمدن 
نوین اسالمی بگشاید. نظامی که در پی تحقق تمدن 
نوین اســالمی و زمینه ســازی برای ظهور خورشید 
عظمای والیت اســت، نیاز به نظریه دارد؛ نظریه ای 
که به ما بگوید نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ـ 
اجتماعی و دفاعی ـ امنیتی زیرمجموعه نظام انقالبی با 
چه راهبردهایی و چگونه انقالبی می شوند. در الگوی 
برآمده از این نظریه، خصوصیات انقالب اسالمی، به 
ویژه روحیه انقالبی بایــد در بخش های کارگزاری و 
ساختاری نظام نهادینه شوند. در نظریه نظام انقالبی، 
باید خطوط کلی عمل انقالبی ترسیم و تبیین  شود تا در 

تحقق گام دوم انقالب اسالمی نقش حیاتی ایفا کند.

نظریهنظامانقالبی-۹

انقالبی ایده های  نهادینه سازی   

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

بدیهیات پارادوکسیکال  انکار 
نقدیبریادداشتسعیدحجاریانتحتعنوان»حکیمحاکمافالطونی«

حسین عبداللهی فر
جریان شناس
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سیاست
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پرســش: خیلی دوســت دارم با دختر 

نوجوانم ارتبــاط صمیمانه برقرار کنم تا 

بتوانم آینــده  او را از لحاظ محبت و امنیت تأمین 

کنم، اما هنوز نتوانسته ام اطمینان او را جلب کنم؛ 

چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟

پاسخ: پرسشگر عزیز، حقیقت این است که 
گاهی والدین غافل از اینکه فرزندشــان بزرگ 
شده اســت و احساســات متفاوتی را تجربه 
می کند، با وی کودکانه برخورد می کنند. برای 
اینکه والدین بتوانند اعتماد فرزند خود را بیشتر 
جلــب کنند، باید به چند نکتــه طالیی توجه 

کنند:
۱ـ انعطاف پذیری پدر و مادر اهمیت دارد.

۲ـ والدین الزم نیست از قدرت و کنترل گری 
خود بیش از حد اســتفاده کنند؛ بســیاری از 
امر و نهی های مــداوم حس خوبی به نوجوان 
نمی دهد و اعتماد وی را ســلب می کند و در 

نتیجه احساس صمیمیت کم رنگ می شود.
۳ـ با نوجوان تان ارتباط کالمی و عاطفی خوبی 
برقرار کنید؛ برای نمونه وقتی در اتاقش است، 

با یک استکان چای کنار هم وقت بگذرانید.
۴ـ همیشــه قبل از انتقــاد و اظهارنظر درباره 

کارهــای وی، از نکات مثبــت و ویژگی های 
خوب رفتاری او شــروع کنید سپس مطلبی را 
که مد نظرتان هســت بیان کنیــد و از عبارات 

تشویق آمیز استفاده کنید.
5ـ با نوجوان تان بر اســاس اصل اعتدال رفتار 
کنید؛ مقررات و انضبــاط تعیین کنید، اما در 

مرحله اول خودتان باید پایبند باشید.
6ـ به نوجوان تان اعتماد کنید و به او اجازه دهید 

در امور خانه تصمیم گیری کند.
7ـ از مقایسه کردن بپرهیزید.

8ـ اصل صداقت در ارتباط را فراموش نکنید؛ 
هرچه صداقت کالم و رفتار بیشــتر باشــد، 
ســهولت در ارتباط بیشتر خواهد شد و زمانی 
فراهم می شــود تا نوجوان حرف هایش را بیان 

کند.
9ـ با فرزندتان مشــورت کنیــد و اجازه دهید 
انتخاب کنــد. در این فراینــد فرزندمان را به 
عنوان یک شخصیت مستقل پذیرفته ایم، و با 
ارزش گذاری، عزت نفس و اعتمادبه نفس وی 

را تقویت کرده ایم.
۱۰ـ در کنار تمام اصول، قاطع و جدی باشیم؛ 
به این معنا که قوانین را در خانه بدون خشونت 
و سخت گیری و همراه با محبت و احترام اجرا 

کنیم.
۱۱ـ در آخر جنسیت فرزندمان هرچه باشد چه 
دختر و چه پسر، بهتر است مادر منبع محبت 

باشد و پدر نشانه اقتدار.

زندگی

داستان

زندگی

یک برش هندوانه

سرش را گذاشت روی جزوه ها 
و چشــم هایش را بست. از هر 
راهی که می رفت، به بن بست می خورد. از 
احمد و میعاد هم راه حل خواسته بود، اما 
آنها هم نتوانسته بودند مشکل را حل کنند. 
مســئله  مهمی بود و تمام تالش یک ساله  
رضا به آن بستگی داشت. احمد که گفته 
بود از خیرش گذشته و دنبال ثبت اختراع 
دیگری است تا بتواند برای المپیاد فیزیک 
راهی شــود، اما رضا نمی خواست به این 
زودی ها ناامید شــود. باید این اختراع را 
هرطــور بــود کامــل می کــرد. برایش 
 
ً
زحمت های زیادی کشــیده بود و اصال

دوست نداشت کارش را نیمه رها کند.
چند لحظه بــه فکرش تمرکــز داد. 
دوباره مســیرها را مرور کــرد و هرچه به 
ذهنش می رسید، نوشت. دلیل قطع ارتباط 
در آخر مســیر و متوقف مانــدن جریان 

الکتریکی را نمی فهمید.
خســته بود. دلش می خواســت کار 
خوب پیش می رفت و می توانســت چند 
ســاعت طوالنی بخوابد. نگاهی به اتاق 
به هم ریخته اش کرد. اگــر مادرش بود، 
کلی او را ســرزنش می کرد که دست از 
شــلختگی اش بردارد. رضا اما دستش به 
هیچ کاری نمی رفت. قفل شده بود روی 

پروژه  نیمه کاره اش.
کولر پرسروصدای کوچکی را که خانه  
 خنــک می کرد، 

ً
چهل متــری اش را مثال

خاموش کرد. دلش ضعف رفت. نزدیک 
ظهر بود، اما از چهار صبح چیزی نخورده 
بود. دلش ایوان خانه را می خواست و یک 
برش هندوانه  خنک و شیرین که حالش را 
جا بیاورد. مادر را می خواست و سفره ای 
که هر بار رضا به خانه برمی گشــت برای 
رنگین کردن آن زحمت می کشــید. باید 
از کسی کمک می گرفت. بی میل و خسته 
تلفنش را زیرورو کرد. کســی به ذهنش 
نرسید. چشــمش روی شماره مادر خیره 
ماند. بد نبود حالی از او می پرسید. زنگ 
اول به دوم نرسیده بود که صدای شاداب 
مادر را شــنید. همیشه همین طور بود، در 
دسترس و آماده. چقدر این حس را دوست 
داشت. بودن کســی که همیشگی است، 
مادر تنها کسی بود که هر لحظه کنار رضا 

بود حتی با کیلومترها فاصله...
ـ مــن خونه نیســتم مادر، نکنــه اومدی 
روبــه روی حرمم،  اآلن   

ً
اتفاقا مشــهد؟ 

ســالمت رو به آقا می رســونم و از ته دل 
برات دعا می کنم. غصه نخوری ها، همه 

چی درست می شه.
چشــم هایش را باز کرد. یک ساعتی 
خوابیده بود. از جا بلند شد و چای تازه ای 
دم کــرد. پشــت میز کارش نشســت و 
بسم الله گفت. به صفحه محاسباتش خیره 
شــد. چه چیزی را از قلــم انداخته بود؟ 
چشم هایش را ریز کرد و با دقت به بررسی 
مسیر پرداخت. جریان را دوباره مرور کرد. 
چیزی ته  ذهنش جرقه زد. به سرعت دست 
به کار شد. یکی دو ساعتی طول کشید تا 
چند قسمت را عوض کند. دوباره جریان 
برق را کنترل کرد، باورکردنی نبود. با یک 
جابه جایی ساده، کار تمام شده بود. دوباره 
و دوبــاره امتحان کرد. کار بی نقص پیش 
رفت. صدای خنــده ای از ته  دل در خانه  

کوچکش پیچید.
نفس بلندی کشــید. خودش را روی 
صندلی رها کرد و چشــمانش را بست. 
انگار کنار مــادر، در ایوان کوچک خانه، 
بــرش هندوانه ای خنک، جانــش را تازه 

کرده بود.

نفیسه محمدی
دبیر گروه جامعه

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

نوجوانی، عالوه بر تغییرات ســریع جسمی، 
تغییرات ذهنــی و روانی گســترده ای را برای 
دخترها و پســرها به همراه دارد؛ این تغییرات 
برای دختران که در اوج احساسات و عواطف 
دخترانه هســتند، شــرایط متفاوتی را ایجاد 
می کند؛ حس درک نشــدن از سوی والدین و 
تنهایی از احساسات مشترک اغلب دختران در 
این دوران است. برخی پدرها و مادرها در مقابل 
این تغییــرات رفتاری دختران دچار کالفگی و 
سردرگمی می شوند و گاهی با مراجعه به مراکز 
مشاوره یا مشــاوران مدارس، به دنبال راه حلی 
برای برقراری ارتباط درست و سالم با دختران 
هستند؛ در حالی که برخی دیگر بدون توجه به 
ابعاد روا ن شناختی مسئله، با تحقیر او در جمع 
یا سرزنش و نادرست دانستن رفتارهایش، در 
برابر او موضع می گیرند و با قهر، پرخاشگری، 
تهدید و ســرزنش، فاصله عمیقی را میان خود 
و دختر نوجوان شــان ایجاد می کنند؛ به جای 
صحبت با او و بیان توقعات و انتظارات شــان، 
او را در مقابل توقعات ناشناخته قرار می دهند؛ 
به جای تعریف و تمجید از خوبی های رفتاری 
و ظاهــری اش، اشــتباهات او را بزرگ نمایی 
می کنند و به بحران هویــت او دامن می زنند؛ 
تمام این رفتارهای نادرست نتیجه ای جز فاصله 

گرفتن دختر نوجوان از کانون خانواده که اولین و 
مهم ترین تکیه گاه فرزندان است، ندارد و سبب 
می شــود به غریبه ها پناه ببرد و در دام ارتباط با 
دوســتان ناسالم حتی از جنس مخالف گرفتار 
شــود؛ اضطراب، افسردگی، ضعف اعتماد به 
نفس، نوســانات اخالقی و احساس شکست، 

از دیگر پیامدهای بد این فاصله گیری هستند.
در امــان ماندن از این آســیب های جدی، 
فقط زمانی امکان پذیر است که رابطه نزدیک و 
صمیمی والدین، به ویژه پدر با دختر، در تمام 
دوران های زندگی  ماندگار باشــد؛ به ویژه در 
دوران مهم و بحرانی بلوغ که بر اســاس نتایج 
تحقیقات علمی، ارتباط و صمیمیت بیشتر پدر 
با دختر، احتمال ارتکاب خالف های اخالقی و 

قانونی را در آنها کاهش می دهد.
رابطه عاطفی عمیق با پدر، دختر را از دوران 
بحرانــی نوجوانی به ســالمت عبور می دهد، 
حتی تا سال های پس از ازدواج می تواند ضامن 
امنیــت روانی، عاطفی و جســمی او باشــد؛ 
دختری که امنیت و آرامش آغوِش مهربانی های 
پــدر را تجربه کنــد، به ارزشــمندی و عزت 
نفس بی نظیری دســت می یابد و بیش از سایر 
هم ساالن از خطرات و آفت های فضای حقیقی 
حتی مجــازی در امان می ماند. کافی اســت 
امنیت و آرامش محیط خانــه را با تمام وجود 
حس کند و عشــق پدر و امنیت آغوش مهربان 

او را باور کند.

نوجوانی بحران 
   راه نرفته    

آغوش امن پدر
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

مهربانی فقط در کالم نیست، گاهی خشت ها نیز 
می توانند روی هم قرار بگیرند و بشــوند سرپناه 
یک نفر، یک خانواده. گروه جهادی »خشت های 
مهربانی« استان کرمانشاه چهار سالی می شود با 
جدیت و به صورت رســمی، کار و فعالیت خود 
را شــروع کرده اند و سرپناه های بســیاری برای 
خانواده هــای نیازمند ســاخته اند. »محمدجواد 
خواجه وند« مسئولیت واحد رسانه ای خشت های 
مهربانی را عهده دار شده است و درباره این گروه 
جهــادی می گوید: »ایده  ضرورت تشــکیل این 
گروه، فقری است که در شهرستان به ویژه مناطق 
حاشیه ای شــهر وجود دارد و ما وظیفه خود را در 

ایــن مناطق انجام می دهیــم.« این فعال جهادی 
می گوید: »ما و دوســتانی که در این گروه فعالیت 
می کنند تصمیم گرفته بودیــم در زمینه مقابله با 
آسیب های اجتماعی و فقر موجود، فعالیت های 
اجتماعی در داخل اســتان انجام دهیم؛ در اولین 
جلســه جرقه زده شد و ســرویس بهداشتی یک 
خانواده یتیم، در یکی از محله های فقیرنشین ساخته 
شــد.« او معتقد اســت بعد از آن، اعتمادبه نفس 
بچه ها زیاد شد و متوجه شدند می توانند کارهای 
بیشــتری انجام دهند: »این موجب افتخار است 
که توانسته ایم با مشارکت های مردمی کار را جلو 
ببریم، البته حمایت هایی از ســوی مجموعه های 

مختلف صورت گرفته اســت، اما در کل وابسته 
به جایی نیســتیم.«  خواجه وند یکــی از نکاتی 
که در گروه هــای جهادی مغفول مانده اســت، 
اطالع رســانی فعالیت هــا می دانــد و می گوید: 
»حضرت آقا در دیداری که با فعاالن گروه جهادی 
داشتند، روی این مســئله که اقدامات خود را به 
شکل هنرمندانه به دیگران برسانید، تأکید داشتند 
که این موضوع یکی از دغدغه های بنده شد و این 
گروه یکی از گروه های جهادی است که به صورت 
ویژه به بحث رســانه ای خود توجه کرده که سبب 
عالقه مندی افراد مختلف به کارهای جهادی شده 

است.«

مهربانی از  خشت هایی 
مروراقداماتخیرخواهانهگروهجهادی»خشتهایمهربانی«درگفتوگوبامحمدجوادخواجهوند

   چراغ    

مضحک نمایش 
مهجورماندنکتابخوانیدردورانترکتازیشبکههایاجتماعی

مطالعــه و کتاب خوانی از موضوعات بااهمیت هر 
جامعه اســت که هر جمع جویای پیشــرفت به آن 
توجه و تأکید دارد. مطالعه نه تنها به باال بودن سواد 
کمک شایانی می کند و موجب می شود در زندگی 
نگاه بهتری به موضوعات مختلف داشته باشیم، بلکه 

به رشد جامعه نیز منجر می شود. 
رهبر حکیم انقالب هم نســبت به این موضوع 
همواره تأکید داشــته اند که جوانــان و نوجوانان به 
کتاب خوانــی روی بیاورنــد. معظم لــه گونه ای از 
سبک زندگی را تأیید می کنند که در آن کتاب نقش 
اصلی را داشــته باشــد: »همه افراد خانه ما وقتی 
 یک کتاب کنار دست شان است. 

ً
می خوابند، حتما

من فکر می کنم که همه باید این گونه باشند. پدرها 
و مادرها، بچه هــا را از اول با کتاب مأنوس کنند.« 
اما کتاب در یکــی دو دهه اخیر، جایگاه خود را در 
میان ما از دست داده است و در واقع باید بگوییم ما 
مردمی »کتاب نخوان« هســتیم. این گزاره از روی 
حدس و گمان نیســت، بلکه گزارش های رسمی 
نشــان می دهد هر ایرانی در روز به طور متوسط ۱۳ 
دقیقه و در هفته یک ســاعت و نیم مطالعه می کند؛ 
این یعنی ما به طور متوســط ُنه هزارم از زمان خود 
در زندگی را صرف مطالعه می کنیم که معنایی جز 
فاجعه نخواهد داشــت. در حالی که کشوری مانند 
هند، سرانه مطالعه روزانه بیش از یک ساعت و نیم 
را داراســت و همین عــدد در تایلند به بیش از یک 
ساعت و ۲۰ دقیقه در روز می رسد. در همین چند 
سال اخیر، ظهور پدیده ای به نام شبکه های اجتماعی 
موجب شده است کتاب جایگاه خود را بیش از پیش 
از دســت بدهد؛ یعنی بیش از اینکه افراد با کتاب 
مأنوس باشند، با فضای مجازی مأنوس شده اند و به 
این ترتیب کتاب مهجور مانده است. ممکن است 
افراد در روز ساعت ها سرگرم فضای مجازی باشند، 

اما حتی دقایقی را به کتاب اختصاص ندهند.
حال این ســؤال مطرح می شود که چه فرقی بین 
کتاب و شــبکه های اجتماعی است؟ در حالی که 
در فضای مجازی هــم مطالب خوب و آموزنده ای 
وجــود دارد کــه می توانند دانش مــا را باال ببرند؛ 

درست اســت که چنین مطالبی در فضای مجازی 
هم وجــود دارد، اما فضــای مجــازی ایرادهای 
بزرگ تــری دارد؛ اول اینکه مطالب فضای مجازی 
از وثاقت کافی برخوردار نیستند؛ بیشتر مطالبی که 
در این فضا می بینیم اگرچه ممکن اســت ظاهری 
زیبا و قابل قبول داشته باشــند، اما واقعیت ندارند. 
شبکه های اجتماعی پر است از مطالب بی شناسنامه 
و کم ارزشــی که وقت مــا را می گیرند و کمکی به 
مــا نخواهند کرد. به عالوه اینکــه محتوای فضای 
مجازی زودگذر و ســیال است و خیلی زود از ذهن 
پاک می شود. کتابی که مطالعه می شود، پیش از هر 
چیزی شناسنامه ای دارد که شامل مشخصات کتاب 
و نویسنده آن است و پس از متن اصلی، منابعی را که 
در کتاب استفاده شده است به شما معرفی خواهد 
کرد؛ یعنی شــما می توانید کتاب خوب را از کتاب 
بد تشخیص دهید. قرار نیست کارکردهای فضای 
مجازی که مختص خودش است، انکار شود؛ بلکه 
باید اذعان داشت فضای مجازی نمی تواند جایگزین 

کتاب باشد و نباید این جایگزینی را انجام داد.
نکته دیگر این اســت که اگر هم اکنون سری به 
فروشــگاه های مختلف دکوراســیون منزل بزنید، 
متوجه می شــوید محصولی در حال ارائه اســت 
به نام کتاب دکوراتیو که ایــن دیگر بدترین حالت 
ممکن است؛ یعنی کاالیی شبیه به کتاب خریداری 
و در جای جای خانه قرار داده می شــود تا نشان داده 
شود کتاب خوانی ارزشــمند است و این کار حس 
کتاب خوان بــودن را به دیگران بدهد؛ در حالی که 
آن شــیء کتاب نیســت، بلکه نمایشی مضحک و 
شرم آور برای نشان دادن کتاب خوانی  است؛ در واقع 
یک جلد زیبا با برگه های سفید خریده اید که حتی 
تولیدکننده اش زحمتی به خود نداده است که کتابی 
را زیبا جلد کند و به فروش برساند؛ شاید هم چون 
می بیند تقاضای جامعه این چنین است، چنین کاری 
کرده اســت. به هر حال دلیلش هر چه باشد، مهم 
نیســت؛ اما آنچه واضح است، این است که چنین 
برخوردهایی با کتاب، ما را نسبت به فرهنگ فقیرتر 

و چنته ما را خالی تر از قبل نشان می دهد.
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تابستان که می شــود، دلت می خواهد خنک ترین 
پارچه و روشن ترین شــان را انتخــاب کنی، دلت 
می خواهد آن قدر جنس لباســت لطیف باشد که 
انگار نه انگار تابستان است و سوز آفتابش؛ همین 
می شود که راهی بازار می شــوی تا خنک ترین ها 
 در این میان، »حجاب و 

ً
را انتخاب کنی؛ اما قطعا

وقار« جدی ترین درخواســتی است که یک بانوی 
ایرانی پیش از خنکــی، رنگارنگی و زیبایی لباس 
مدنظــر دارد. ویترین مغازه ها را یک به یک از نظر 
می گذرانی، قشــنگ هســتند، خنک هستند، اما 
حداقل ســه چهارم اجناس مناسب یک زن ایرانی 
نیســتند. مانتوهای خنک و جلوباز که با قرار دادن 
یک ســگک در وســطش هم نمی توانی با خیال 

راحت حتی زیر چادر اســتفاده کنــی. انگار که نه 
صاحــب مغازه دغدغه این چیزهــا را دارد و نه آن 
تولیدکننده ای که پوشــاک را تولید کرده است. تا 
دلت بخواهد برای کسانی که به هر دلیلی اعتقادی 
به پوشــش کامل ندارند، لبــاس در ویترین آویزان 
است، اما نوبت به یک خانم باحجاب که می رسد، 
یک دفعه همه چیز ته می کشد. جالب تر اینکه هرچه 
لباس پوشش بهتری داشته باشد، هزینه بیشتری هم 
باید بپردازی و وقتی سؤال می کنی، می گویند پارچه 
بیشتری به کار رفته است. مانتوهای جلوباز از همه 
ارزان تر هستند و مانتوهای جلوبسته فقط به علت 
داشتن چند دکمه و جادکمه ای با اختالف چند ده 
هزار تومانــی با همان مانتوهای جلوباز دارند. این 
وضعیت در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق 
زنان و دختران ایرانی، عالقه مند به حجاب و پوشش 
مناسب شأن و شخصیت شان هستند؛  اما متأسفانه 
نــه تنها باال بودن قیمت چادر، که قیمت مانتوهای 

مناسب و متعارف هم در بازار بیداد می کند!

 B!قانونی که خاک می خورد
حــدود ۱۴ ســال از تصویــب و ابــالغ قانــون 
»سامان دهی مد و لباس« می گذرد، اما نگاهی به 
مواد این قانون و آنچه در بازار پوشــاک می گذرد، 

نشان می دهد انگار این قانون بیش از سایر قوانین 
خاک می خورد. بر اساس ماده 5 این قانون »وزارت 
بازرگانی مکلف اســت برای دسترســی عمومی 
و حمایــت از تولید و فروش پارچه ها و پوشــاک 
منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسالمی، نمایشگاه های 
عرضه فصلی مد و لباس و پوشــاک برگزار کند« 
و مطابق ماده 6 »وزارت بازرگانی مکلف اســت 
برای حمایت از تولیدات داخلی، با رعایت قانون 
مقررات صادرات و واردات مصوب ســال ۱۳7۲ 
و اصالحات بعدی آن، عوارض گمرکی بر واردات 
تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع کند؛ به 
نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی 
فراهم شود.« در مواد دیگر این قانون هم تکالیفی 
برای وزارت ارشــاد و رســانه ملی در این حوزه 
تعریف شده است که باید دید چقدر به آنها عمل 

کرده اند یا می کنند؟ 

 B!لباس هایی برای جشنواره
چنــدی قبــل، یکــی از فروشــندگان چــادر به 
خبرنگارمــان گفته بــود به علت گرانــی چادر، 
مراجعان ترمیم چادر بیش از خریداران آن شده اند؛ 
زیرا قدرت خرید چادر نو کم شــده است و بانوان 
ترجیح می دهند مدت زمان بیشتری از چادرهای 

قدیمی و کهنه خود استفاده کنند.از گذشته تاکنون، 
پوشش رکن اصلی هویت فرهنگی یک مرز و بوم 
بوده اســت؛ حاال هم نه تنها ایــن رکن تضعیف 
نشده اســت، بلکه همچنان شخصیت هر فرد را 
می توان از پوشش او شناخت؛ اما متأسفانه، با علم 
به این موضوع به نظر می رسد، متولیان فرهنگی و 
صنعتی، توجهی به این موضوع ندارند و خواسته یا 
ناخواسته جامعه را به سمت پوشش نادرست سوق 
می دهند. این در حالی است که این نهادها موظف 
هستند در این زمینه به مردم پاسخگو باشند؛ برای 
نمونه یکی دیگر از معضالت مانتوهای موجود در 
بازار، کم تنوعی در طرح یا حتی عدم تنوع است. 
 جیب یا دکمه ای در 

ً
طرح های تکراری که نهایتــا

آن تغییر می کند. جالب این اســت که هر سال نیز 
جشــنواره مد و لباس برای مدتی کوتاه نمایشگاه 
برگــزار می کنــد، آن هــم بدون هیــچ خروجی 
دل چســبی و مانتوهایی را به نمایش می گذارد که 
فقط بــرای همان ویترین خوب اســت، نه در تن 
ایرانی.پوشش، بخش جدانشدنی فرهنگ  بانوان 
ایرانی است و باید آن را جدی گرفت؛ در غیر این  
صورت، چگونه می توان انتظار داشــت نوجوان 
عادت کرده به پوشش اروپایی و غیربومی، به افکار 

و سبک زندگی ایرانی و اسالمی رو بیاورند؟

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

چاپ بیســتم »آن مرد با باران 
اثر وجیهه ســامانی  می آیــد« 
از ســوی انتشــارات کتابستان 
معرفت برای نوجوانان منتشــر 

شد.
 از این کتاب در سال ۱۳97 
در جشــنواره شــهید اندرزگو 
)روایت انقالب( نیز تقدیر شده 
است و به این دلیل که برگزیده 
حــوزه هنــری بود، از ســوی 

انتشارات سوره مهر منتشر شد؛ اما پس از آن به نشر کتابستان 
معرفت واگذار شد و اکنون چاپ بیستم را سپری می کند. این 
رمان در دهه فجر سال ۱۳98 نیز به تأیید و تقریظ رهبر معظم 

انقالب رسید.

آن مرد با باران می آید
چاپبیستماثروجیههسامانی

   کتاب   

ســریال »به توان بی نهایت« از 
محصوالت سیمافیلم که پیش 
از این »کارگاه ۴8« نام داشت، 
ایــن روزهــا بــه تهیه کنندگی 
علیرضا جاللــی مراحل الزم 
را طی می کند تــا به زودی وارد 

پیش تولید شود.
 این سریال براساس واقعه ای 
تاریخی ســاخته می شود و طی 
تاریخی،  این موضــوع  روایت 

داستان هایی از عشــق و ماجراهای خانوادگی را نیز به نمایش 
می  گذارد. آرش قادری که پیــش از این نگارش فیلم نامه های 
سریال هایی چون »هوش ســیاه«، »ماتادور« و »گاندو« را در 

کارنامه خود داشته، مشغول بازنویسی آن است.

بی نهایت توان  به 
سیمافیلمسریالتاریخیمیسازد

   سریال    

مجموعــه تلویزیونی »شــهید 
تهیه کنندگــی  بــه  بهشــتی« 
محمدرضا شــفیعی در مرحله 
تحقیق قــرار دارد. حدود چهار 
ماه اســت که گروه نویسندگان 
تحقیق  مشــغول  ســریال  این 
هســتند و داســتان آن از زمان 
نوجوانی این شهید آغاز می شود 
 و تا زمان شهادت شان ادامه پیدا 

می کند.
 منابع تحقیقی برای نگارش این سریال، عالوه بر کتاب هایی 
که درباره زندگی این شهید نوشته شده، مصاحبه های دوستان، 
همکاران و نزدیکان ایشان است. این سریال در ۴۰ قسمت تهیه 

و تولید می شود.

   تلویزیون    

آیت الله وایت  ر
مروریبرزندگیشهیدبهشتی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

حرکت به کدام سمت؟

برخی اخبار رســانه ای حکایت از آن دارد 
که قرار اســت صدور مجوز برای پخش 
ســریال ها در شــبکه نمایــش خانگی از 
»وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی« به 
»صدا و ســیما« منتقل شود و در شرایطی 
که صداوســیما، با استناد صوت و تصویر 
فراگیر، مســئولیت نظارت بر سایت های 
پخش بر خط فیلم را برعهده داشت، قرار 
اســت در روند صدور مجوز ســاخت و 
نمایش سریال های نمایش خانگی نیز وارد 
شود، اما سوال این اســت آیا این تغییر به 
نفع مخاطب ایرانی خواهد بود، یا اقدامی 
بی اثر اســت؟ »شــبکه نمایش خانگی« 
در طول دو دهه گذشــته، همیشه یکی از 
گزینه هــای جذاب برای فیلــم دیدن های 
خانوادگی بوده است؛ از ویدئو کلوپ ها تا 
نمایش برخط این جذابیت همواره وجود 
داشته است. همیشه هم صدور پروانه برای 
پخش فیلم ها در شبکه نمایش خانگی، اعم 
از فیلم هایی که قبال در سینما اکران شده اند 
یا فیلم های تلویزیونی یا ســریال های که 
ساخته شده اند، نیاز به اخذ پروانه نمایش 
خانگی دانســته اند. این مجوز از ســوی 
شــورای پروانه نمایش وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی صادر می شد و از آنجایی 
که نمایش آن ویژه تر و برای نمایش خانگی 
بود، در زمینه ممیزی فیلم ها به طور معمول، 
تساهل و تسامح بیشــتری لحاظ می شد. 
تاجایی که اگــر فیلمی مجــوز اکران در 
سینما راهم پیدا نمی کرد، در شبکه نمایش 
خانگی می توانست جایی برای اکران پیدا 
کند.  پس از موفقیت سریال های خارجی 
مانند Lost یا Game of Thrones، در کنار 
سیاست ایجاد جایگزین برای سریال های 
ماهــواره ای،  شــبکه های  در  ترکیــه ای 
عالقه ســینماگران برای ورود به موضوع 
سریال سازی در شبکه نمایش خانگی نیز با 
اقبال مواجه شد و در طول یک دهه گذشته، 
بیش از 5۰ ســریال موفــق و ناموفق وارد 
شبکه نمایش خانگی شده است؛ البته ورود 
سریال ها به شبکه نمایش خانگی، با موافقان 
و مخالفــان زیــادی روبه رو بوده اســت. 
موافقان، با بیان اینکه باید با روند مخرب 
ســریال های ترکیه ای و فرهنگ حاکم بر 
آنها مقابله کرد و از ســوی دیگر، فرصت 
دیدن آثار بــا کیفیت را بــرای مخاطبان 
ایرانی فراهم کرد، از این ســریال ها دفاع 
می کردند، اما واقعیت این اســت بسیاری 
از این ســریال ها، با تجاری سازی گسترده 
و پرداخت دســتمزدهای غیرمتعارف در 
حوزه فیلم سازی، عالوه بر اینکه روندهای 
ســینمایی را با اخالل مواجه کرده اند، در 
عمل هم، تفاوتی با ســریال های ترکیه ای 
نداشته است. تساهل بیش از حد وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در صدور نمایش 
برای برخی ســریال های ضدخانوادگی و 
مــروج فرهنگ های غربــی، روندی قابل 
انتقاد و حتی قابل اعتراض اســت، اما در 
طرف مقابل ، صداوسیما نیز روند خوبی 
در حوزه سریال سازی نداشته است. اگرچه 
ســریا ل های خوبی همواره تولید و پخش 
شــده اند، اما روند کلی به شکلی است که 
انتقاداتی بر آن وارد است. بنابراین می توان 
گفت واگــذاری نظارت بر ســریال های 
نمایــش خانگی به صداوســیما می تواند 
نظارت بر محتوای سخیف برخی سریال ها 
را ارتقا دهد و جلوی سوءاستفاده های مالی 
از پروژه ها را بگیرد، اما ضروری است که 
با تدبیر صحیح و نظارت دقیق بر تولید آثار 
فاخر و ارزشمند اســتانداردهای مناسبی 
تدوین  نمایش خانگی  ســریال های  برای 

کند. 

سینمای بحران زده ایران در شرایط شیوع ویروس 
کرونا، دچار آسیب پذیری بیشتری شده است. به 
طور طبیعی در چنین شرایطی، گرایش مردم برای 
رفتن به سینما کم شده اســت، اما سازماندهی 
ضعیف و نبود مدیریت بحران از سوی مسئوالن 

مربوطه، به آسیب پذیری سینما دامن زد.
از اواسط اسفندماه ســال قبل و در پی شیوع 
ویــروس کرونا، یکی از مراکــزی که از فعالیت 
منع شــد، سینما بود. آن هم در شرایطی که یکی 
از پررونق ترین فصول اکران، یعنی عید نوروز در 
پیش بود و این وضعیت، اکران نوروز را سوزاند. 
هر چند صاحبان برخی آثار، منتظر شرایط عادی 
و بازگشایی سالن های سینما نماندند و روش های 

جایگزین اکران روی پــرده را آزمودند. ازجمله 
این روش ها، اکران اینترنتی و سینماماشــین بود 
که البته هیچ کدام جایگزین کاملی برای ســالن 
ســینما نیســتند؛ طبیعتا اگر فیلم هایی که با این 
روش ها بــه مخاطب عرضه شــدند، روی پرده 
سینماها می رفتند، با استقبال بیشتری مواجه شده 

و پرفروش  تر می شدند.
تا اینکه ســتاد مقابلــه با کرونــا اعالم کرد 
ســالن های ســینما با رعایت ضوابط بهداشتی 
می توانند از اول تیرماه کار خود را از سر بگیرند. 
اتفاقی کــه با نوعی شــتاب زدگی و بی برنامگی 
همراه شــد. با توجه بــه آماده نبــودن جامعه و 
احتیاط بسیاری از مردم و از همه مهم تر، افزایش 
مشکالت اقتصادی، قابل پیش بینی بود بازگشایی 
سینماها با استقبال بسیار کم رنگی روبه رو شود؛ 
طوری که در ابتــدای پیش فروش اینترنتی بلیت 
ســینماها، کمتر از انگشــتان یک دست، بلیت 

سینما از سوی مردم خریداری شد.

این اوضاع و صدمه قطعی صاحبان فیلم هایی 
که روی پرده رفتند، ســبب شــد تــا تهیه کننده 
بعضی آثــار از اکران فیلم های خــود انصراف 
دهند، هرچند این انصراف به دالیل و ترفندهای 
نامعلومی پس گرفته شــد و این فیلم ها به اکران 
برگشتند، اما مسئله اصلی، یعنی ناکامی آثار در 
اقبال مردمی، پابرجاســت؛ یعنی فیلمی که در 
وضع عادی می توانست حداقل ١٠ میلیارد تومان 
به فروش برســد، در این مقطع از زمان شــاید ۴ 

میلیارد تومان هم به فروش نرسد.
بنابراین، دو راه پیش روی مدیریت سینما بود؛ 
اول اینکه، فعال از بازگشــایی سالن های سینما 
خــودداری می کردند و اکــران فیلم ها در همان 
قالب های مجــازی و ماشــینی ادامه می یافت؛ 
دوم و راه گشاتر اینکه، سالن های سینما با تأمل و 

برنامه ریزی بیشتری باز می شدند. 
با توجه به اینکــه فضای ذهنی جامعه در این 
روزها از مراجعه به ســینما دور اســت و برخی 

مردم شاید دچار این هراس هستند که در سینما 
ممکن اســت به ویروس کرونا مبتال شوند، باید 
اطالع رسانی و تبلیغات بیشتری درباره امکانات 
و تأمینات بهداشتی ســالن های سینما صورت 

می گرفت. 
اما اقدام مهم تری که می توانســت به تشویق 
مردم برای حضور در سینما کمک کند، کاهش 
قیمت بلیت سینماها در این زمان بود. با توجه به 
اینکه خیلی از مــردم در این روزها دچار دغدغه 
معاش هســتند و رفتن بــه ســینما در اولویت 
هزینه هــای اکثریت مردم نیســت، می شــد در 
ابتدای امر حتی سینماها به طور رایگان، پذیرای 
مردم باشند و به تدریج و با داغ شدن فضا، بلیت 
فروشــی راه می افتاد و کم کم قیمت بلیت بیشتر 
می شد. متأسفانه مدیریت سینما، نه تنها کمکی 
برای رفع این مشــکل کرد، که با افزایش قیمت 
بلیــت، حضور مردم در ســینما نیز کاهش پیدا 

خواهد کرد.

 سینما در بحران
   برداشت    

این لباس است نشان آدمیت ؟!
بیمسئولیتیمسئوالندرقبالبازارمدولباس

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

آرش فهیم
منتقد سینما
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شرط حضور در بازار پررقابت جهانی، داشتن 
اشــراف بر روند تحوالت بازار فناوری است، 
بــرای نمونــه، اگر یک شــرکت قصد تمرکز 
بر تولیــد خودروهای الکترونیکــی را دارد به 
طور حتم بایــد توجه ویژه ای بــه حوزه رصد 
روند توســعه فناوری باتری هــای خودروهای 
الکتریکی داشته باشد و همواره از جدیدترین 
فناوری های ذخیره سازی انرژی روی محصول 
خود استفاده کند؛ در غیر این صورت زیباترین و 
مجهزترین خودرو الکتریکی، بدون داشتن یک 
باتری قدرتمند و جدید در بازار رقابت جهانی 
جایگاهی نخواهد داشت. بر همین اساس در 
کشور ما نیز، ضرورت وجود مراکز تخصصی 
برای رصد و تحلیل تحوالت بازار فناوری های 
احســاس می شــود که خوشبختانه  پیشرفته 
جمعی از جوانان کشورمان با احصای این نیاز 
راه اندازی یک استارت آپ ویژه در این حوزه را 
شروع کرده اند. این استارت آپ ایرانی که »گروه 
دیده بان فناوری های نوین« نام دارد با نام تجاری 

Hitech Monitor، فعالیــت خــود را در زمینه 

رصد و تحلیل بازار در حوزه فناوری های نوین 
و نوظهور در کشــور آغاز کرده است و اعضای 
فعال در این گروه ترکیبی از افراد فارغ التحصیل 
و متخصــص در حوزه های فنی ـ مهندســی، 
مدیریت و صنایع باسابقه فعالیت در بخش های 
تحقیقــات بــازار، تحلیل فناوری و مشــاوره 

مدیریت هستند. 
هدف اصلــی Hitech Monitor رصد بازار 
و ایجاد بینش بازار در حوزه  فناوری های نوین 
است.  این مجموعه جوان و موفق تالش دارد با 
رصد مستمر تحوالتی که در دنیای محصوالت 
با فناوری های پیشــرفته صورت گرفته است و 
همچنین با بررســی بازار فناوری های نوین در 
صنایع ایــران و شناســایی نیازمندی های آتی 
این صنایــع، راه را برای ورود این محصوالت 
به بازار، روشــن و هموار کند و این گونه زمینه 
نوسازی و توسعه بســیاری از صنایع کشور را 

فراهم کند.

در بین لیســت ُپرتعداد پیام رسان های معروف 
دنیا، می توان »تلگرام« را از جمله پرحاشیه ترین 
و دردسرســازترین پیام رســان های دنیا در نظر 
گرفت. به همین دلیل دسترسی به این پیام رسان 
در بســیاری از کشــورها با محدودیت روبه رو 

شده اســت که کشور روسیه نیز از جمله 
مهم تریــن آنهاســت، امــا حاال 

دولــت این کشــور تصمیم به 
رفع فیلترینــگ تلگرام گرفته 
اســت. این خبر به این دلیل 
رفع  دلیل  کــه  دارد  اهمیت 
جز  چیزی  تلگرام  فیلترینگ 

عقب نشینی مدیران تلگرام در 
سیاست همکاری نداشتن خود با 

دولت این کشور نیست، زیرا سیاست 
تحریم تلگرام در کشورهایی از جمله روسیه و 

ایران موجب ریزش کاربران این پیام رسان شده 
اســت و به همین دلیل »پاول دوروف« مؤسس 
تلگرام در راســتای حفظ ســهم خود از بازار 
پیام رسان ها تصمیم گرفته است با عقب نشینی 
از سیاست های پیشین خود، در حوزه مقابله با 

تروریسم و افراط گرایی با دولت روسیه همکاری 
کند. بنا بر بیانیه تلگرام، این شرکت آمادگی خود 
را برای همکاری با تمامی شــرکت های بزرگ 
اینترنتی فعــال در داخل خاک روســیه جهت 
ممانعت از گسترش تروریسم و انتشار اطالعات 
افراط گرایانــه، آزار و اذیــت کودکان، 
خودکشی و استفاده از مواد مخدر 
اعــالم کرده و متعهد شــده 
شخصی  اطالعات  است 
افراد مظنون به تروریسم را 
دولتی  مقامات  اختیار  در 
روسیه قرار دهد. البته این 
تلگرام  پیشین  ادعای  تعهد 
با نداشتن دسترسی  در رابطه 
به اطالعات کاربران را زیر سؤال 
می برد، زیرا این شرکت همواره مدعی بود 
که به کلیدهای رمزگذاری کاربرانش دسترسی 
ندارد. اما حاال می توان نتیجه گرفت در تمام این 
 به کاربران خود در رابطه 

ً
ســال ها تلگرام عمال

با رمزنــگاری اطالعات دروغ گفتــه و به تمام 
اطالعات کاربران دسترسی داشته است.

نوآور

 محمدباقر قالیباف:  مردم مطمئن باشــند 

اولویت اول مجلس، مســائل اقتصادی و 
حل مشکالت معیشتی به ویژه مشکالت 
محرومان اســت. نظارت ملموس، دقیق 
و بدون اغمــاض را از حــوزۀ اقتصادی 
 به 

ً
آغــاز می کنیم و در ایــن زمینه مطمئنا

 شفاف 
ً
مردم گزارش های دوره ای و کامال

خواهیم داد.

محسن رضایی:  اگر به توصیه های دلسوزان 

اقتصادی توجه می شد و نقدینگی  بورس 
به سوی تولید هدایت می شد، تورم لجام 
گســیخته در ارز و طال و مســکن پیش 

نمی آمد.

عزت الله ضرغامی:  موفقیت قوه قضائیه در 

گرو نظارت عمومی است و ابزار تحقق آن 
هم، فضای مجازی است. نگاهی که نقد 
و مطالبات مردمی در فضای مجازی را در 
تعارض با تظلم خواهی مستقیم به دستگاه 
قضا می داند، مربوط به دوره آنالوگ است. 
قدرت بدون نظارت، فسادآفرین است و 
مدیران دســتگاه قضایی بیش از دیگران 

نیازمند آن هستند.

احسان خاندوزی:  وقتی دولت از مدیریت 

بازار مســکن ناتــوان اســت، مطالبه به 
مجلس سرازیر می شود. به ابتکار برخی 
نمایندگان جــوان و مرکز پژوهش ها، دو 
نشســت داشــتیم. پیش نویس طرح، در 
هفته آتی تهیه خواهد شد. سال ها کوتاهی 
در زمینه عرضه مســکن، فقــدان بانک 
اطالعات، نداشتن سیاست اجاره و البته 

نقدینگی میوه تلخی دارد. 

امروزه کاربــرد حافظه های USB فلش آنچنان 
فراگیر شده  است که در جیب بیشتر افراد کنار 
دســته کلید، پول و کارت های اعتباری می توان 
یکی از انواع آن را هم پیدا کرد. حتما تا به حال 
هنگام اســتفاده از این حافظه ها متوجه تفاوت 
رنــگ درگاه بعضــی از آنها شــده اید. درگاه 
ارتباطی در برخی از این حافظه ها با رنگ آبی 
مشخص شــده اند. اگر فکر کرده اید این رنگ 
تزئینی است، در اشتباه به سر می برید؛ این رنگ 
نشان دهنده نسخه ۳ درگاه ارتباطی آن حافظه 
اســت. حافظه های فلش و به صورت کلی تر 
درگاه هــای USB، عالوه بر انــواع مختلف از 
نظر اندازه،  مانند micro USB، mini USB و... 
از نظر ســرعت هم دارای نسخه های متفاوتی 
هســتند. اولین نســخه درگاه USB از سرعت 
۱۲ مگابیت بر ثانیه پشــتیبانی می کرده است؛ 
این سرعت در زمان معرفی آن، بسیار زیاد بوده 

 است. نســخه دوم این نوع درگاه ها، تا پیش از 
ظهور نسل بعدی آن ُپرکاربردترین درگاه بوده 
و همچنان بسیار پرطرف دار است؛ این نسخه 
 )High Speed( که به نام یو اس بی پرســرعت
هم شناخته می شود، در ســال ۲۰۰۱ به بازار 
معرفی شد و قادر به پشتیبانی انتقال داده تا ۴8۰ 
مگابیت یا 6۰ مگابایت بر ثانیه اســت. نسخه 
سوم نسبت به نسخه قبلی در زمینه های سرعت، 
عملکرد، مدیریت انرژی و پهنای باند پیشرفت 
داشت؛ در این نسخه، دو مسیر یک طرفه برای 
دریافت و ارسال داده به صورت هم زمان وجود 
دارد و انتقال داده تا 5 گیگابیت یا 6۴۰ مگابایت 
بر ثانیه را پشتیبانی می کند. جدیدترین نسخه 
َبرشتاب 

َ
این درگاه ها، نسخه ۳/۱ است که به آن ا

افزوده )Super Speed plus( هم می گویند و 
در ژوئیه ۲۰۱۳ ساخته شد؛ این تکنولوژی قادر 
به انتقال داده تا ۱۰ گیگابیت اســت. بنابراین 
هنگام خرید این نوع حافظه ها، به سرعت آنها 
هم دقت کنیم؛ هرچه نســخه های باالتری را 
خریداری کنیم، سرعت بهتری خواهیم داشت، 

هرچند هزینه بیشتری تقبل کرده ایم.

USB سرعت درگاه های   
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات

هنگام استفاده از رایانه شخصی اگر به امنیت و 
حریم خصوصی خود توجه ویژه ای دارید، باید 
با تنظیمات امنیتی ویژه ویندوز نیز آشنایی داشته 
باشید. البته تنظیمات امنیتی ویندوز ۱۰ همواره 
در حال توسعه و بهبود هستند و به همین دلیل 
نسخه های قدیمی این سیستم عامل فاقد برخی 
تنظیمات جدید امنیتی هستند، از این رو برای 
اینکه این آموزش برای شــما قابل بهره برداری 
باشــد، ابتدا باید از به روز بودن سیستم عامل 
خود مطمئن شــوید و برای این کار هم کافی 
است دکمه Ctrl راه همراه با R فشار دهید و در 
کادر باز شــده عبارت winver را تایپ و اجرا 

کنید.
 این عبارت، پنجره نســخه به روزرســانی 
ویندوز ۱۰ شــما را نمایش می دهد که در زمان 
تهیه این آموزش جدیدترین نسخه ویندوز ۱۰ 
نسخه OS Build ۱9۰۴۱.۳۲9 است و هر چه 

عدد نمایش داده به شما از این عدد کمتر باشد، 
یعنی شــما از نســخه ویندوز ۱۰ قدیمی تری 
استفاده می کنید و بهتر اســت ویندوز خود را 

به روزرسانی کنید. 
وینــدوز ۱۰  به روزرســانی های جدید  در 
یکی از قابلیت های کاربردی، لغو دسترســی 
اپلیکیشن ها و نرم افزارها به میکروفون لپ تاپ 
است، زیرا این نوع میکروفون ها در داخل بدنه 
لپ تاپ جاسازی شده اند و امکان قطع آنها برای 
اغلب کاربران وجود ندارد، اما خوشــبختانه با 
لغو دسترسی نرم افزاری تا حدود زیادی می توان 
مانع از شــنود صدای خود توسط نرم افزارهای 
متفرقه شــد. برای این کار کافیســت عبارت 
نــوار  در  را   Microphone Privacy Setting

جست وجو و آن را اجرا کنید. پس از باز شدن 
پنجره تنظیمات حریــم خصوصی میکروفون
  Allow apps to access your microphone

گزینه ON را بــه OFF تغییر وضعیت دهید تا 
اپلیکیشن های نصب شده روی ویندوز ۱۰ شما 
امکان دسترسی به میکروفون رایانه یا لپ تاپ 

شما را نداشته باشند.

 جلوگیری از شنود!
   ترفندستان    

 صندوق خانگی

یکی از سنت های حسنه اقتصاد اسالمی، 
پرداخت وام های قرض الحســنه است. در 
این راستا طی سال های گذشته، راه اندازی 
صندوق های پس انداز قرض الحسنه خانگی 
در کشــور رواج پیدا کرده است و مردم به 
جای معطلی در صف دریافت وام از بانک ها 
از این نوع سپرده گذاری و دریافت تسهیالت 
استقبال می کنند و بهره می برند. خوشبختانه 
مدتی است به واسطه طراحی و راه اندازی 
اپلیکیشــن ضامن، امــکان راه انــدازی و 
مدیریت عضویت در صندوق های خانگی 
تسهیل شده است و شما می توانید به راحتی 
در بین اعضای خانواده یا دوستان خود یک 
صنــدوق پرداخت تســهیالت راه اندازی 

کنید.

فناوری بازار  تحلیل 
   استارت آپ    

وغ بزرگ تلگرام در
   مجازستان    

هفته گذشــته وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
برای توضیح عملکرد خــود در دولت دوازدهم در 
صحن علنی مجلس حاضر شــد و بــه ابهامات و 
پرســش های پرتعداد نمایندگان ملت پاسخ داد. در 
این جلســه، عمده ســؤاالت نمایندگان متمرکز بر 
مسائلی از جمله اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت 
کشــور به اینســتاگرام، نداشــتن برخورد جدی با 
شبکه های قماربازی برخط، نقض حریم خصوصی 
شهروندان، حمایت نکردن از پیام رسان های داخلی، 
افسارگسیختگی در فضای مجازی و اجرایی  نشدن 
دولت الکترونیک در مناطق کمتــر برخوردار، بود. 
طرح این دســت ســؤاالت و دغدغه ها از ســوی 
نماینــدگان جدید مجلس شــورای اســالمی، هر 
چند حاشــیه های زیادی در شبکه های اجتماعی به 
همراه داشت، اما خوشــبختانه این دست اظهارات 
نشــان از توجه ویژه سیاست گذاران جدید قوه مقننه 
به حوزه فضــای مجازی دارد و بــه همین دلیل نیز 
نهادهای علمی و مشورتی معتبر کشور از جمله مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی باید با تمرکز 

بر حــوزه »فضای مجازی« یاری گــر نمایندگان در 
سیاســت گذاری های مرتبط با حوزه فضای مجازی 
باشــند تا آفت سیاست گذاری غیر تخصصی در این 
حوزه کــه از نقاط ضعف مهم دور قبل مجلس بود، 
دامن گیر مجلس یازدهم نشود، به ویژه به این دلیل که 
بنا بر آمارهای موجود، ضریب نفوذ فضای مجازی 
در کشــور ما بیش از 7۰ درصد برآورد می شــود و 
 هرگونه سیاست گذاری سنجیده یا نسنجیده، 

ً
طبیعتا

احوال اقتصادی و اجتماعی کاربران پرتعداد فضای 
مجازی کشورمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. البته 
فارغ از حواشی که بعد از جلسه اخیر »جهرمی« با 
نمایندگان ایجاد شد، باید به نمایندگان عالقه مند به 
حوزه فضای مجازی یــادآوری کرد مدتی قبل و در 
آخرین روزهای عمر مجلس دهم، نمایندگان ملت در 
جریان تصویب طرح تقابل ایران با اقدامات خصمانه 
رژیم صهیونیســتی، وزارت امور خارجه کشورمان 

را موظف کردند مقدمات الزم برای تشــکیل 
»کنسولگری یا ســفارت مجازی ایران 

در فلســطین« را فراهم کند. بر مبنای 
این طــرح، وزارت امــور خارجه 

کشورمان مکلف شد 
ف  ظر

مدت شش ماه از تصویب این قانون، مقدمات الزم 
برای تشکیل Virtual Embassy کشورمان در قدس 
شریف را فراهم و نتیجه را تقدیم هیئت رئیسه کند. 
این اقدام هوشــمندانه مجلس کشورمان، آن هم در 
اوج تالش های دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در 
جهت اجرای طرح معامله قرن، سبب شد رسانه ها 
و افــکار عمومی جهــان ویژه به آن توجــه کنند، به 
طوری که حتی رئیس مجلس فلســطین در آســتانه 
فرا رســیدن روز جهانی قدس با صــدور بیانیه ای، 
اقدام مجلس شورای اسالمی کشورمان در تصویب 
ایجاد »ســفارت مجازی ایران در قدس شــریف به 
عنــوان پایتخت فلســطین« را ســتود و آن را گامی 
مهم در جهت اثبات و به رسمیت شناختن قدس به 
عنوان سرزمین فلسطین و پایتخت آن دانست. طرح 
راه اندازی سفارت مجازی ایران در فلسطین و ترغیب 
دیگر کشورهای اسالمی به انجام اقدام مشابه، عالوه 
بر افزایش فضای تأثیرگذاری جبهه مقاومت 
بــر افــکار عمومی منطقــه و جهان، 
 مشــروعیت هرگونــه اقدام 

ً
عمال

آمریکا و رژیم صهیونیســتی در 

رسمیت بخشــیدن به اشغال قبله نخست مسلمانان 
را با چالش جدی روبرو کرده است و اجرای معامله 
قرن را با بن بســتی جدید مواجــه خواهد کرد. البته 
باید به این نکته مهم و راهبردی نیز توجه داشــت تا 
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
ایجاد هرگونه چالش در مسیر اجرای معامله قرن، بر 
فضای سیاسی حاکم بر ایاالت متحده تأثیر ویژه ای 
خواهد داشــت و می تواند سرنوشــت انتخابات در 
آمریکا را دســتخوش تغییر کند؛ از همین رو شاهد 
هســتیم کمپین انتخاباتی ترامپ سرسختانه در پی 
کســب یک موفقیت بین المللــی و جلب حمایت 
البی های صهیونیســتی و رســانه های پــر قدرت 
وابســته به آنها است. از این رو با راه اندازی نخستین 
سفارت مجازی کشــورمان در قدس شریف، عالوه 
بر جلوگیــری از اجرای معامله قــرن می توان زمینه 
تضعیف بیش از پیش کمپین انتخاباتی ترامپ را در 
رقابت های انتخاباتی پیش رو نیز فراهم کرد، از این 
رو از نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم انتظار می رود 
با پیگیری جدی طرح راه اندازی ســفارت مجازی 
جمهوری اســالمی ایران در قدس شــریف، زمینه 
راه اندازی این نمایندگی دیپلماتیک مجازی کشورمان 
در فلســطین را تا پیش از انتخابات آمریکا فراهم و 
عالوه بر آن، رهبران و قانون گذاران دیگر کشورهای 

اسالمی را نیز تشویق به اتخاذ سیاستی مشابه کنند.

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

ضرورتپیگیریطرحراهاندازیسفارتمجازیایراندرقدسشریفازسویمجلسیازدهم

مصوبه ای که نباید فراموش شود

محمدصادق برهانی
کارشناس  رایانه
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۱5
پاسدار

بازدارندگی همه جانبه

رســیدن به ســطح بازدارندگی دفاعی در 
کشــور، ارتباط مســتقیم بــا بازدارندگی 
همه جانبه دارد؛ به این معنا که رشد قدرت 
دفاعی تا ســطح بازدارندگی، بدون رشد 
ســایر بخش ها نوعی ناهمگونــی را رقم 
می زند؛ نمونه ایــن ناهمگونی را می توان 
در کشــورهایی مانند هند، پاکستان و کره 
شمالی مشاهده کرد. بازدارندگی دفاعی به 
معنای دقیق آن منوط به عملکردی مستقل، 
غیروابسته و درون زاست؛ ازاین رو دو مقوله 
ارتقای دانش و اقتصــاد در اینجا اهمیت 
پیدا می کنــد؛ به معنــای دقیق تر، تحقق 
بازدارندگی دفاعی نیازمند مجموعه ای از 
توانایی ها و دانش ها در حــوزه راهبردی، 
اشــراف اطالعاتی، طرح ریزی عملیاتی، 
بــازی جنگ و... اســت؛ البتــه پرواضح 
اســت که اهمیت ابزار در ایــن میان غیر 
قابل انکار است و دستیابی به انواع سالح، 
ترابری نظامی، تحــرک و... از مؤلفه های 
مهم دســت یافتن بــه بازدارندگی دفاعی 
است؛ اما نکته اینجاســت که دستیابی به 
همــه این امکانــات و توانایی ها در گروی 
دست یافتن به دانش فنی، مهندسی و سایر 
شاخصه های دانشی است. توانایی طراحی 
سالح های ســبک، نیمه سنگین، سنگین و 
سالح های راهبردی مبتنی بر دانش بومی 
اســت که بر این اســاس می توان سطوح 
تحقــق بازدارندگی دفاعی را تعریف کرد. 
ســطح اول بازدارندگی در حوزه دفاعی، 
دست یافتن به دانش و علم طراحی و تولید 
ســالح و نیز دانش بومی راهبردی جنگ 
و مدیریت نظامی اســت.  در سطح دوم، 
توانایی تأمین ســالح اهمیت پیدا می کند 
که عمیقا وابسته به توانایی اقتصادی است. 
بازدارندگی دفاعی در ســطح دوم وابسته 
به قــدرت اقتصادی اســت و این اقتصاد 
باید به شدت مستقل و توانا باشد؛ چرا که 
بازدارندگی دفاعی و بازدارندگی همه جانبه 
برای این است که دشمن توانایی جنگ با ما 
یا حتی تصور درگیری با ما را نداشته باشد؛ 
بر این اســاس باید در نظر داشت امروز در 
شرایط جنگ اقتصادی که برخی ضعف ها 
عیان شــده است، باید به سرعت خألهای 
موجــود را پوشــش داد؛ از همین رو رهبر 
معظم انقالب در سخنرانی های خودشان 
با وجود همه دستاوردهای دفاعی کالن که 
بعضا برخی از این توانایی ها در دو یا ســه 
کشور دیگر در جهان وجود دارد، از دست 
یافتن به ســطح بازدارندگی کامل ســخن 
نمی گویند و همواره به نزدیک بودن به این 
سطح اشاره می کنند. امروز، دانش دفاعی 
کشــور توان تأمین بســیاری از حوزه های 
صنعتی و اســتقالل صنعت را فراهم کرده 
است؛ اما هنوز اقتصاد، پایه های محکمی 
پیــدا نکــرده و کشــور دچــار تکانه های 
اقتصادی اســت و این تنها مسئله ای است 
که رســیدن به بازدارندگی همه جانبه برای 
کشور را با تأخیر مواجه می کند؛ البته باید 
بازدارندگی  توجه داشت مهم ترین مزیت 
همه جانبه برای کشور بعد از برقراری امنیت 
پایدار، کسب مزیت اقتصادی و از بین  رفتن 
محدودیت های تجــارت خواهد بود و نیز 
بی اثر کــردن تحریم های یک جانبه آمریکا 
که نمونه بارز آن را در اعزام نفت کش های 
ایران برای صــادرات محصول به ونزوئال 
شــاهد بودیم. به عنوان نتیجه باید گفت، 
هرچه سریع تر رسیدن به سطح بازدارندگی 
صددرصد مبتنی بر مواردی که بیان شــد، 
محقق شــود، مزیت های آن زودتر نصیب 
کشور خواهد شــد؛ مزیت هایی همچون 
تثبیت قدرت منطقه ای و جهانی کشــور و 

رونق تجارت آزاد با جهان. 

 BBBB از همســرتان برای مــان تعریف کنید و 
بفرمایید چه سالی ازدواج کردید؟

همسرم متولد سال ۱۳5۴ و زمان شهادت ۴5 ساله 
بود. کارشناسی ارشد مدیریت عملیات داشت. ما 

مردادماه سال ۱۳79 ازدواج کردیم.

 BBBB شــما شــرایط زندگی با یک نظامی را 
می دانستید و از ســختی های آن باخبر 

بودید؟
از نزدیــک زندگی افراد نظامــی را ندیده بودم، اما 
دورادور اطالع داشــتم. زندگی ما بــا مردم عادی 
خیلی فرق می کند و گاهی اطرافیان به بنده می گفتند 
چطور این شرایط را تحمل می کنی که می گفتم وقتی 
قبول کردم، باید همه چیز را قبول کنم؛ با تمام وجود 

همه سختی ها را به جان پذیرفته بودم.

 BBBB آیا همســرتان مشتاق شهادت بود و در 
صحبت هایی که با شــما داشت، این 

موضوع را در میان می گذاشت؟
ابتدا که به من نمی گفت؛ امــا باتوجه به نوع کاری 
که داشت، من همیشه احتمال به شهادت رسیدنش 
را می دادم. آرزوی ایشــان شهادت بود و همیشه از 
من و بچه ها درخواســت دعای شهادت می کرد و 
موضوعــی که باعث می شــود اآلن من و بچه ها به 
آرامش برسیم، این است که می دانیم ایشان به آرزو 
و هدف واالیی که داشــت، رسیده و در راه اسالم و 
وطن شهید شــده است. به همه گفته ام اگر همسرم 
به مرگ عــادی از این دنیا می رفــت، به هیچ وجه 

نمی توانستم دوری  اش را تحمل کنم.

 BBBB تا به حال شــده بود برای ایشان دعای 
شهادت کنید؟

من ۲۰ ســال با همســرم زندگی کردم و می دیدم 
که چقــدر تالش می کنــد، وجــدان کاری دارد و 
مسئولیت پذیر است. همیشــه به من می گفت هر 
چقدر تالش کنم، اما تا شــما راضی نباشی، شهید 

نمی شوم. اوایل که می گفت برایم دعا کن شهید شوم، 
به شوخی می  گرفتم. همسرم به دلیل مأموریت هایی 
که می رفــت، خیلــی دیر به دیر به منــزل می آمد؛ 
می گفتم ما که شما را دیر به دیر می  بینیم، شهید هم 
بشوید که دیگر شما را نمی بینیم، چطور من راضی 
به شهادت تان شــوم؟ می گفت فکر می کنی شهدا 
خانواده های شــان را تنها می گذارنــد؟ نه، این طور 
نیست، روح آنها همیشــه در کنار خانواده های شان 
است. با نگاه و رفتار التماس می کرد برای شهادتش 
دعا کنم، من هم که می دیدم چقدر لیاقت شهادت را 
دارد و اگر به شــهادتش راضی نشوم، در حق ایشان 
خودخواهــی و بی انصافی کرده ام، راضی شــدم و 
گفتم امیدوارم شــهید شوی، اما دیرتر که بچه ها به 
سروســامان برسند. بعد از شــهادتش متوجه شدم 
خدا بیشتر از من طالب دیدارش بود و آسمانی  اش 
کرد؛ چون مدت کمی بعد از رضایت من ایشان به 

شهادت رسید. 

 BBBB 

شهید سلیمی چقدر والیت مدار بود؟
بسیار زیاد، کارهایش همه از روی اخالص، رضایت 
خدا و والیت پذیری بود. بعد از شهادت حاج قاسم 
بســیار بی تابی می کرد چهار ماه بعد، خودش هم 

آسمانی شد.

 BBBB ،خانم فاروقی، بعد از شهادت همسرتان 
بــا چه صحبت هایــی بچه هــا را آرام 

می کنید؟
خدا را شکر بچه ها به سنی رسیده اند که این موضوع 
 درک می کنند و البته شــرایط زندگی  ما 

ً
را کامــال

همیشــه طوری بوده اســت که بچه ها و من آماده 
شــهادت ایشــان بوده ایم؛ چون همیشه از شهادت 
صحبــت می کرد و عــالوه بر من، بــه بچه ها هم 

می گفت برایش دعای شهادت کنند.
 از آنجا که همســرم دیر به دیــر به منزل می آمد، 
به حضور کم ایشــان عادت داشــتیم و اآلن متوجه 

می شوم که انگار زندگی ما برای این لحظات آماده 
می شده است.

 BBBB چقدر حضور همســرتان را در زندگی 
بعد از شهادت ایشان درک می کنید؟

من و بچه ها حس می کنیم ایشان به مأموریت رفته 
است و برمی گردد و همیشه حضورش را در قلب مان 
و کنارمان احساس می کنیم. دلتنگی داریم، اما سعی 
می کنیم خودمان را وفق بدهیم؛ ما همیشه برای این 
شرایط آماده بودیم. همین که حضورش را احساس 

می کنیم، آرامش بخش است. 

 BBBB.از دیدار آخرتان برای مان بگویید 
همســرم به دلیل مأموریت ها و کارهای زیادی که 
داشت، همیشه خســتگی از چشمانش مشخص 
بود، اما هیچ گاه خستگی را به خانه نمی آورد. شب 
قبل از شهادت، ایشان را برای خوردن سحری بیدار 
کردم که با خواب آلودگی سحری خورد و کنار سفره 
خوابید و نیم ساعت بعد از نماز صبح رفت. هنگام 
رفتن طبق معمــول بدرقه اش کردم که موقع رفتن با 
اینکه عجله داشت، برگشت و چند ثانیه ای من را در 
سکوت نگاه کرد. پرسیدم چی شده، اما حرفی نزد 

و خداحافظی کرد. 

 BBBB لحظه خداحافظی با پیکر همسرتان چه 
احساسی داشتید؟

وقتی پیکر همسرم را در غسال خانه دیدم، همان جا 
روی پیکر سجده شــکر به جا آوردم که همسرم به 
آرزویش رســید و خداوند هم دعای من را در حق 
ایشان مستجاب کرد. یک مرتبه دیگر هم بعد از به 
خاک سپرده شدن پیکرشان، روی مزار سجده شکر 
کردم و اولین بار که به تنهایی بعد از شهادت همسرم 
به منزل برگشتم، برای مرتبه سوم سجده شکر کردم 
که خدا این پیشکش را از ما و ایشان قبول کند و خدا 
را شکر کردم که این سعادت را به همسرم، خودم و 

فرزندانم عطا کرد. 

گفتوگوباهمسرشهیدشکیباسلیمیپاسدارامنیت

 پیگیری کنید چرا مانند 
ً
09۱50009327/ لطفا

افزایــش حقــوق کارمندان کشــوری به حقوق 
نیروهای مسلح اضافه نمی شود؟!

09۱50009327/ وضعیت فروش و سود معوق 

ســهام بانک انصار چه شد؟ اآلن نزدیک دو سال 
است خبری نیست و سهام ما راکد مانده است و 

کسی پاسخگو نیست.
09۱۶0002352/ تعداد زیادی جانباز شیمیایی 

جدیــد، بعد از ۲۰ تا ۳۰ ســال مصدومیت آنان 
ثابث شده است، آیا حق ایثارگری به این عزیزان 

تعلق نمی گیرد؟
09۱7000۱879/ مدت چهار ســال اســت که 

بیمه عمر و سرمایه گذاری برای همسر و فرزندانم 
فعال کرده ام، ولی هیچ سندی صادر نشده است 
و به شعبه سرپرستی بیمه کوثر هم مراجعه کردیم 
 پیگیری کنید؛ هیچ کسی 

ً
و جوابی نگرفتیم؛ لطفا

کوچک ترین اطالعــی از وضعیت بیمه کوثر در 
سپاه ندارد که جواب گوی ما باشد.

 پیگیــری کنید چرا وام 
ً
0937000۱۶۱8/ لطفا

نیروهای مســلح پرداخت  یارانــه  یک میلیونی 

نمی شود؟
0990000۱9۶7/ چرا قانون پاداش فرزندآوری 

فقط برای امســال است؟ برای متولدان سال قبل 
هم فکری شود.

099۱000۴۱73/ بســیجی هســتم از سیستان 

و بلوچستان، قرارگاه شــهید فوالدی شهرستان 
چابهار، خدمتم مدت 9سال است. امسال حقوق 
ما اضافه نشده است، حقوق ما جواب گوی خرج 

و مخارج مان نیست.
 فکری به حال بسیجیان 

ً
09020000۴58/ لطفا

بفرمایید، بعد از 9 ســال همچنــان بالتکلیف 
هستیم.

09۱۱000258۶/ خدمت فرماندهی محترم کل 

سپاه، ورودی سال ۱۳8۴ هستم، ولی هنوز هیچ 
خبری از وام خرید خانه حکمت نیست. آخرین 
 
ً
نامه که آمده وام ۱۰۰ میلیون شــده است، واقعا

می شود خانه خرید؟

و  درجــه  رتبــه،  جایــگاه،   /09۱30009093

تحصیالت چــرا انقــدر در نظــام مدیریتی ما 
تأثیرگذار شــده است؟ مگر نمی گوییم مدیریت 
جهادی؟ مگر نمی گوییم دفاع مقدس الگو باشد؟ 

این نظام اداری معیوب است.
09۱3000500۱/ بــا توجه به اینکه همه قائل به 

انجام قوانین مجلس هســتیم، چرا قانون سنوات 
فرزندان شاهد و جانبازان در سپاه اجرا نمی شود؟

09۱300027۱۶/ هشت سال است کد 88 برایم 

زده اند و ما خواهران را تبدیل به رسمی نمی کنند. 
 رسیدگی کنید.

ً
فرمانده حوزه هم هستم. لطفا

بــرای  تاکنــون  چــرا   /09۱۴0003۱۶۱

دانش آموختگان دانشــگاه های افسری سپاه، آرم 
خاص، مانند نشان دوره های دافوس، طراحی و 
اعطا نمی شود؟ در نیروهای نظامی مرسوم است.

 مشکل ضمانت کسر از 
ً
09۱۴00092۶۴/ لطفا

حقوق کد 89 بسیجیان را حل کنید.

09۱50007399/ چــرا مرخصی اســتحقاقی 

کارکنــان از 55 روز به ۴۰ روز در ســال کاهش 
پیدا کرده اســت؟ کارکنانی کــه محل زندگی و 
خانواده شان در سیستان و محل خدمت بلوچستان 

است، چگونه باید رفت و آمد کنند؟ 
09۱70007۴۱0/ پاســدار ورودی سال ۱۳8۳ 

اســتان فارس هســتم برای وام مسکن مراجعه 
کردیم، می گویند خبری نیست، برای عضویت در 
پروژه سپاه هم ظرفیت تکمیل است، پس راه کار 
چیست؟ خواهشمند است دستور الزم را ابالغ 

فرمایید.
 پیگیری کنید چرا ســاتا 

ً
09۱8000083۱/ لطفا

بیمه تأمین اجتماعی را به عنوان ســنوات مثبت 
بسیج کد 89 نمی پذیرد؟

09۱8000۴۱85/ چرا در شرایط کرونایی، نزسا 

برنامه اعزام کشوری به مشهد برای تداوم پایوران 
دارد؟

 پیگیری کنید جاماندگان 
ً
0930000۱339/ لطفا

سهام عدالت چه باید بکنند؟ زمان ثبت نام جدید 
چه زمانی خواهد بود؟ ۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳

یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذارید پیامتــان را از طر

قانون پاداش فرزندان را به متولدان سال گذشته هم تسری دهید
   روی خط    

می  گفت تا راضی نباشی شهید نمی شوم!

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

یکی از فرماندهان دلیر و خستگی ناپذیر کردستان بود که همیشه در آرزوی شهادت، کوه ها و دشت های غرب کشور را برای امنیت این مرز وبوم زیر پا    یادداشت    
می گذاشت. ماه مبارک رمضان امسال به همراه دو نفر دیگر از مدافعان وطن در درگیری با گروهک ضد انقالب در »دیواندره« کردستان به شهادت 
رسید. سرهنگ پاسدار »شهید شکیبا سلیمی« از فرماندهان سپاه بیت المقدس کردستان و معاون عملیات قرارگاه استانی »شهید شهرامفر« بود که خدمت در 
سپاه را از سال ۱378 شروع کرد و این خدمت تا لحظه شهادت ادامه داشت. از او دو فرزند پسر ۱7 و ۱5 ساله به یادگار مانده است. با »اعظم فاروقی« همسر 

این شهید واالمقام گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار

ســردار عابدین خّرم فرمانده سپاه عاشــورا، در آیین افتتاح خانه های ســاخته شده زلزله زدگان منطقه 
ترکمنچای گفت: »هدف اصلی این است که در مناطق زلزله زده، ۱۳۰ واحد از خانه های مددجویان و 
افراد تحت پوشش بازسازی شود و در سال جاری تحویل داده شود.« وی با اشاره به اینکه محرومیت زدایی 
همواره  مورد  تاکید رهبر معظم انقالب می باشد،افزود: »به طوریکه هدف اصلی نظام جمهوری اسالمی 
رسیدگی بر وضع محرومان و رسیدگی به مناطق دورافتاده و کم برخوردار است.«سردار خّرم بیان کرد: 

»خدمت به محرومان اولویت مهم سپاه بوده و تا آخرین مرحله بازسازی در کنار مردم خواهیم بود.«

ومان از افتخارات سپاه است خدمت رسانی به محر
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اینکه همراه و همگام با سپاه بهترین ترکیب دفاعی را 
فراهم کرده ایم، گفت: »توان دفاعی نیروهای مسلح در همه عرصه های هوا، دریا و زمین در حال ارتقاء 
است.« امیرسرلشکرعبدالرحیم موسوی بیان کرد: »چند روز پیش شاهد موشک ۳۰۰ کیلومتری سطح 
به سطح بودیم که توسط وزارت دفاع ساخته و تحویل نیروی دریایی شد و حال اولین خروجی خط تولید 
جنگنــده تمام ایرانی کوثر را دیدیم که پرواز آن را بــه زودی خواهیم دید و در آینده رویدادهای مبارک 

دیگری خواهد بود که به مرور خبر آن به شما خواهد رسید.«

ین ترکیب دفاعی را ساخته ایم همگام با سپاه بهتر



قبیله عشق

غریب قریب

به همراه یک گــردان، پس از باز 
کردن معبر مین به ســیم خاردار 
حلقوی می رسد که به هیچ عنوان نمی شد 
آن را قطع کنند، رجبعلی بــا هم رزم خود 
تصمیــم می گیرند که یک نفرروی ســیم 
خاردار بخوابد؛ ابتدا هم رزمش قصد داشته 
است این کار را انجام دهد، ولی رجبعلی او 
را قســم می دهد که بگذار مــن این کار را 
انجــام دهم.  رجبعلی روی ســیم  خاردار 
می خوابد و در حالی که خون از بدن پاکش 
جاری بوده است، بیش از ۱6۰ نفر از روی 
بــدن او عبورمی کننــد. وقتی همــه عبور 
می کنند، می بینند تمام بدنش غرق در خون 
است و دست به دعا برمی دارد و می گوید: 
»خدایا شهادت مرا برسان« همان لحظه، 
بالفاصله تیری از ســوی نیروهای عراقی 
شلیک می شــود و به چشم چپ او اصابت 

می کند و همان جا به آرزویش می رسد.
به نقل از هم رزم شهید رجبعلی غالمی

در  ســال ۱۳۴۳،  غالمــی«  »رجبعلــی 
افغانستان به دنیا آمد. سال ۱۳59، به ایران 
آمد و در شهرستان بجستان ساکن شد. در 
پایگاه بسیج بجستان به فعالیت مشغول شد. 
وی تمام درآمد خود را که یکصد تومان بود، 
به ستاد کمک رسانی جبهه تحویل می دهد و 
مبلغ 95۰۰ تومان هم بابت سهم امام)عج(، 
به امام جمعه وقت بجســتان می ســپارد و 
در وصیت نامه اش نیز متذکر می شــود که 
موتورش را بفروشــند و پولش را به جبهه 
واریز کنند. این برادر افغانی در اسفند ۱۳6۲ 
در منطقه کردستان در عملیات والفجر 9به 
شهادت رسید. در بخشــی از وصیت نامه 
شهید آمده است: »برادران عزیز، همان طور 
که می دانید من غریبم و پدر و مادر ندارم و 
همچنین برادر و خواهری. از شما عزیزان 
تقاضا دارم گاه گاهی که به سر قبرم حاضر 
 می شوید، فاتحه ای بخوانید و اگر ممکن بود 
یک شــب جمعه دعای کمیل بر سر مزارم 

برگزار کنید.«

 طواف به دور مسجد 
فیروزه ای

 یا صاحب الزمان)عج(، می بینی که فلک 
در نگاه کریمانه تو شــگفت زده و تسلیم 
است. نظر می کنی که خورشید چه حقیرانه 
بوسه بر گنبد فیروزه ای مسجد تو می نشاند 
و به اوج فلــک عروج می کند و می نگری 
که آســمان، ابرهای مرواریدی خود را به 
طواف حریم عاشــقانه تو می کشاند و در 
آخر چطور عشق، کبوتر دل را به سوی دانه 

محبت شما به پرواز در می آورد.

 Bمهربانم
در جهانــی کــه کوچه پــس کوچه های 
آن رنــگ اســت و رنــگ و خانه های آن 
سست  تر از خانه عنکبوت، از امام غایب 
خود گفتن و شــنیدن و بــرای او دویدن، 
شرط دین داری ماســت و چه زیبا فرمود 
علی بن موســی الرضا)ع(، آن ســلطان و 
حبیب ما که: »در کار او ما را به دلتنگی و 
تنبلی و سستی و ضعف مبتال مفرما و ما را 
از کسانی قرار ده که به وسیله آنان دینت را 

یاری می رسانی.«
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

کتیبه سبز

 رواق زرنگار
ای ستون های زمین، گلدسته های سربلند

ای رواق زرنگار، آیینه های بندبند
ای مقرنس های چوبی، گنبد زرین کاله

بر سر آن آستان پرشکوه بی گزند
بر سر هفت آسمان آن مهربان افراشته
چتری از بال کبوتر، از حریر و از پرند
دست او اینک پناه آهوان خسته است
بال بگشـایید از شوق، آهوان درکمند

کفتران آسمانی هم اسیر دام او
می کشاند هر دلی را در رهایی ها به بند

ای حضور هشتمین، افتادگان غربتیم
دست ما را هم بگیر از لطف، ای باال بلند

یدالله گودرزی

حسن ختام

   تلخند    
تالش امارات برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی.

منبع: روزنامه العربی الجدید

نبی  اکرم)ص( فرمودند: عالمت صابر و شکیبا سه چیز است: اّول آنکه سست و بی حال نیست؛ دّوم آنکه 
ملول و محزون نیست؛ سّوم آنکه از پروردگار متعال شکایت نمی کند؛ زیرا شخص وقتی کسل و سست 
شد، حقوق دیگران را ضایع می کند و وقتی ملول و محزون باشد، ادای شکر نمی کند و هرگاه از پروردگار 

شاکی شد، از او عصیان می کند.
 )علل الشرایع، ج 2، ص 59۱(

صابر نشانه های   
   صادقانه    

 انگار آمده اند که مایه دل گرمی ات 
ً
بعضی ها عجیب هستند. خوب می خندند؛ خوب گوش می کنند؛ اصال

باشــند، بعضی ها عجیب حواس شان به تو هست، مراقب تو هستند و هیچ وقت رقابت نمی کنند با تو 
و آرزوی شــان موفقیتت اســت. اینها ماندنی ترین موجودات خداوند هســتند؛ می مانند؛ لبخندشان، 
تصویرشان، صدای شان، حرف های شان... همه را پیشت امانت می گذارند و زمانی تو می مانی و یاد و 

آرزوی دیدار دوباره آنها؛ پس تا هستند، قدرشان را بدانیم...

مخلوقات ین  ماندنی تر  
   صبحانه    

 تغییر سرنوشت
نکتــه: »آلفرد نوبــل« از جملــه افراد 
معدودی بود که این شــانس را داشــت 
قبل از مردن، آگهی وفاتــش را بخواند. 
زمانــی که بــرادرش »لودویــگ« فوت 
 فکر کردند نوبل 

ً
شد، روزنامه ها اشتباها

معروف، مخترع دینامیت مرده اســت. 
آلفرد وقتی صبح روزنامه ها را می خواند 
با دیــدن آگهی صفحــه اول، میخکوب 
شــد: »آلفرد نوبل، دالل مرگ و مخترع 

مر گ آورترین سالح بشری مرد.«
آلفرد، خیلی ناراحت شد. با خود فکر 
کرد: آیا خوب اســت من را پس از مرگ 
این گونه بشناسند؟ سریع وصیت نامه اش 
را آورد. جمله های بســیاری را خط زد و 
اصالح کرد. پیشنهاد کرد ثروتش صرف 
جایزه ای بــرای صلح و پیشــرفت های 
صلح آمیز شود. امروزه، نوبل را نه به نام 
دینامیت، بلکه بــه نام مبدع جایزه صلح 
نوبل، جایزه های فیزیک و شــیمی نوبل 
 و... می شناسیم. او امروز، هویت دیگری 

دارد.

نظر: یــک تصمیم، بــرای تغییر یک 
سرنوشت کافی است؛ فقط اراده ای 
قــوی میخواهد تا انســان با انتخاب 
درست، مسیر زندگی دنیا و آخرتش را 

تغییر دهد.

   نکته نظر    

یکی از نکات مهم زندگی »حاج قاســم« عالقه زیاد او به سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی بود. او روی سپاه تعصب داشت؛ 
تعصبی مبتنی بر ریشه تشکیل سپاه. حاج قاسم دغدغه صیانت از پاسداری 
را داشت و دلواپس این بود که با تالش دشمن و ناشی گری بعضی از ما، 
سپاه آسیب نبیند. آخرین سخنرانی ایشان در مجمع فرماندهان در مهرماه 
ســال ۱۳98 است که بهترین یادگاری از ایشان مانده است. برادران سپاه 
ببینند؛ در جمع ما که می نشست به جای اینکه تعریف و تمجید کند؛ برای 
اینکه ســپاه، سپاه بماند، پاسدار انقالب و سنگرنشین خط مقدم انقالب 
بماند، با صراحت وضعیت را نقد می کرد. حاج قاســم با صراحت بود؛ 
بعضی افراد بصیرت دارند، اما صراحت ندارند، شــجاعت بیان ندارند. 
حاج قاسم هم بصیرت داشــت و هم صراحت لهجه و بیان حاج قاسم 
برجســته ترین مصداق آمر بــه معروف و ناهی از منکر بــود؛ اگر جایی 
احســاس تکلیف می کرد مالحظه نمی کــرد؛ مصلحت نظام و انقالب 
مدنظرش بود، برای خودش مصلحت اندیشی نمی کرد، با صراحت وارد 
می شد و موضع می گرفت و نسبت به سپاه باور ویژه ای داشت که این سپاه 
است که باید انقالب را حفظ کند. به پاسداری خودش افتخار می کرد و 
تالش می کرد این پاسداری در مسیر پاسداری بماند. حاج قاسم زاهد بود، 

اما نمایش زهد نمی داد.

 حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی 
نماینده ولی فقیه در سپاه

   سردار دل ها    

دغدغه صیانت از پاسداری

و اینک قلم به دســت می گیرم و انشای خویش را آغاز می کنم. قرعه کشی 
چیز خوبی است. این را من نمی گویم، مادرم می گوید. چون او هر ماه، دور 
از چشم پدر، پول هایی را که زیر موکِت آشپزخانه یا الی آن پتو گل گلی ای 
که خاله اقدس این ها برای تولدم آوردند، قایم کرده اســت را به اکرم خانوم 
همسایه مان می دهد تا قرعه کشی شود. پدرم برای تشکر از مادرم، نامش را 
برای خرید ماشین نوشت.  حاال قرعه کشی در قرعه کشی شده بودیم. چند 
ســال پیش بود که هر بانکی یک ماشین جایزه می داد، اآلن باید منتظر این 
بودیم که اسم مان دربیاید تا بتوانیم ماشین بخریم. اسم ها که اعالم شد، نام 
مادرم نبود. پدرم می گفت که همه این برندگان، فامیل خودشان هستند؛ مگر 
می شود؟ البته اشکالی ندارد آدم ۳۰، ۴۰ هزارتا فامیل داشته باشد. شانس 
دیگری برای قرعه کشی نداشتیم که ناگهان در تلویزیون قرعه کشی »زاترین« 
را دیدیم. باید قابلمه می خریدیم تا ســرویس قاشق و چنگال برنده شویم، 
شروع کردیم به قابلمه خریدن. تا به خودمان آمدیم، خانه مان شده بود مرکز 
قابلمه و خبری از قاشق و چنگال نبود. ما از این انشا نتیجه می گیریم که باید 
به پدر و مادرمان احترام بگذاریم و بعدش هم این  همه صف خرید وجود 

دارد؛ دیگر الکی وارد صف قرعه کشی خرید چیزی نشویم.
علیرضا عبدی

   کشکیات    

قرعه کشی سلطان 
با شیوع کرونا و محدود شدن فعالیت های مختلف، خالقیت هایی رشد 
کرد کــه در جای خود امکان بررســی و توجه ویژه به آنهــا وجود دارد. 
انتشارات »سوره مهر« با افتتاح غرفه مجازی، با عنوان »انتهای راهروی 
۲7«، از این فرصت استفاده کرده است و نسخه مجازی غرفه سوره مهر 
را در فضایی شبیه به آنچه در سال های پیش و در نمایشگاه کتاب در اختیار 
داشــتند، طرح ریزی کرده است و خاطره خوب نمایشگاه کتاب را برای 
عالقه مندان تداعی می کند.   غرفه مجازی ســوره مهر، هر شب میزبان 
یک یا دو نویسنده است؛ این گفت وگو به شکل زنده از صفحه اینستاگرام 
سوره مهر و در غرفه اصلی مجازی سوره مهر پخش خواهد شد. همچنین 
این گفت وگوها در آرشیو سایت به شکل روزانه قابل دسترس است. نکته 
جالب اینکه امضای آثار از ســوی نویسندگان، هنوز هم ادامه دارد و اگر 
مخاطبی چنین درخواستی داشت، می تواند کتاب را امضا شده دریافت 
کند؛ همچنین با توجه به اینکه امسال هزینه برپایی نمایشگاه به صورت 
فیزیکــی وجود ندارد، تخفیف ویژه ۲5 درصــدی برای خرید کتاب در 
نظر گرفته شده اســت و به همراه ارسال، هدیه ای هم به خریداران تعلق 
می گیرد. برای بازدید از این غرفه با مراجعه به سایت انتهای راهروی ۲7، 

از آثار این نمایشگاه دیدن کنند.

   پیشنهاد هفته    

وی ۲۷  انتهای راهر

آیا می دانید با داشــتن یک رژیم 
خطر  می توانید  مغــذی  غذایی 
ابتال به سرطان را کاهش دهید؟ 
 یک سوم مرگ ومیرهای ناشی از سرطان 

ً
تحقیقات نشــان می دهد تقریبا

به دلیل رفتارهای اشتباه ســبک زندگی از جمله رژیم غذایی نادرست و 
فعالیت بدنی کم اســت؛ برای جلوگیری از این اتفاق، به توصیه هایی که 
در ادامــه می آید، عمل کنید. وزن ایده آل خــود را حفظ کنید. از هر پنج 
نفری که در اثر سرطان می میرند، یک نفر شاخص توده بدنی باال یا اضافه 
 تأثیر وزن بر خطر ســرطان معلوم نیست؛ با این حال، 

ً
وزن دارد، اما دقیقا

چاقی درافزایش ابتال به ســرطان های روده بزرگ، کیســه صفرا، کلیه، 
کبد، تخمدان ها، لوزالمعده، پروستات و... تأثیر دارد. مصرف غذاهایی 
را که کالری زیاد و مواد مغذی کمی دارند محدود کنید. نوشــیدنی های 
شــیرین شده مانند نوشابه، تنقالتی چون چیپس و پفک، کیک و شیرینی 
و فســت فود ها به ســرعت، کالری باالیی را وارد بدن شــما می کنند. از 
سبزیجات، میوه ها، حبوبات و غالت کامل غافل نشوید. در حد اعتدال، 
گوشت قرمز مصرف کنید. برخی مطالعات حاکی از ارتباط سرطان روده 
بزرگ و خوردن مقادیر زیادی گوشــت قرمز به ویژه گوشت های فرآوری 
شده مانند ژامبون ، بیکن و هات داگ است. از بخش کوچکی از گوشت 
لذت ببرید و بقیه بشــقاب خود را با غالت کامل و سبزیجات  پر کنید. 
پروتئین های گیاهی بخورید. لوبیا و عدس از منابع مغذی و مقرون به صرفه 
پروتئین و فیبر غذایی هســتند. مصرف بیشتر پروتئین های گیاهی نسبت 
به پروتئین های حیوانی، ریســک بسیاری از انواع ســرطان را به حداقل 
می رســاند. غذاهای کامل بخورید. غذاهای کامل بهترین شــرط برای 
کاهش خطر ســرطان است. مواد مغذی موجود در مواد غذایی به عنوان 
یک ماده محافظتی عمل می کنند، درحالی که قرص های مکمل این گونه 

نیستند.

   سالمت    

پیشگیری از سرطان  

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه


