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نگاه

سود معقول در بلندمدت

روند ریزش بورس که از 19 مردادماه ســال 
جاری آغاز شــد همچنان ادامــه دارد. این 
تداوم ریزش بســیاری از سهامدارانی را که 
در بازار ماندند، با ضررهای سنگینی مواجه 
کرده اســت اما به نظر می رســد در چنین 
 
ً
وضعیتی حــال و روز بازار ســرمایه اصال

مساعد نیست و بیش از 50 درصد نمادها 
در صف فروش قفل هستند و خریداری در 
بازار نیست و همین مسئله ارزش معامالت 
روزانه را به مبالغ بســیار کمی ســوق داده 
است.  با این وضعیت بازار سرمایه و طوالنی 
شــدن دوره اصــالح، آنهایی کــه در بازار 
ماندگار شدند، ضررهای سنگینی را تاکنون 
متحمل شده اند. این ضررهای سنگین سبب 
شده است تا ســهامداران خواستار کاهش 
دامنه نوسان برای جلوگیری از ریزش بیشتر 
بورس شــوند. راهکاری که پــس از ترور 
سردار سلیمانی برای جلوگیری از ضررهای 
بیشتر سهامداران اجرایی شد.  اما با نگاهی 
موشــکافانه عوامــل متعــددی در ریزش 
ســهام و افت بازار سرمایه نقش دارد که به 
صورت فهرســت وار به برخی از آنها اشاره 
می شود:  حذف دالر حمایتی برای صنایع، 
کاهش اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات 
اتخاذ شــده صندوق ســرمایه گذاری دارا 
دوم، ناآگاهی ســرمایه گذاران جدیدالورود 
با ســازوکار بازار ســهام همــراه با خرید 
اظهارنظرهای  هیجانــی،  فروش هــای  و 
غیرکارشناسی از هر قشر اجتماعی در مورد 
وضعیت کلی بورس و آینده آن در شبکه های 
اجتماعی، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش 
عرضه های حقوقی ها، دستورالعمل کاهش 
درصد ســهام در ترکیب سبد صندوق های 
ســرمایه گذاری درآمد ثابــت از 10 به پنج 
درصد، گســتردگی بــاال در تراکنش های 
بانکی که گاهی با نگاه ســفته بازی صورت 
می گیرد، ایرادات ساختاری در بازار سرمایه 
ایران مانند درصد شناوری پایین که حجم 
عرضه و تقاضــا را با محدودیــت روبه رو 
می کند، وجــود مقررات بیــش از حد در 
بورس نظیر دامنه نوسان پنج درصد، حجم 
مبنا، نبود واکنش بــه موقع ارکان تنظیم گر 
بازار، طرح آزادسازی فروش سهام عدالت، 
اعالن دولت مبنی بر فروش اوراق ســلف 
نفتی، تــداوم وضعیت رکود به دلیل کرونا، 
تشدید تحریم های نظام سلطه، رونق فزاینده 
در بازارهای موازی مثل سپرده بانکی، طال، 
ارز، مسکن و خودرو سبب شد تا جذابیت 
بازار ســرمایه کاهش یابد و ســرمایه ها به 
این گونه بازارها سرازیر شود.  در پایان باید 
گفت، ذات بازار سرمایه که بازاری هوشمند 
اســت برای مدتی در نوســان خواهد بود. 
تداوم رفتار های هیجانــی خریدوفروش و 
فقدان نگاه تحلیلی در بورس سبب خواهد 
شد تعداد زیادی از سهامداران خرد متضرر 
شــوند. اگر چه نوســان طوالنی شده، اما 
سهامداران باید با صبر در این بازار در انتظار 
بازگشــت و کاهش نوسان های ایجاد شده 
باشند. بهتر است سهامدارانی که اکنون در 
بازار حضور دارند، همچنان صبوری کنند 
زیرا بر اساس برآوردها بازار سهام زیان خود 
را تا پایان سال جبران خواهد کرد. مضاف 
بــر رفتار منطقی ســرمایه گذاران برخی از 
اقدامات نظارتی بر بازار، مانند بازارگردانی 
باید زودتر انجام گیرد؛ چون بازارگردانی بر 
روی سهام اجباری شده است، اما هنوز به 
صورت رسمی اجرایی نمی شود. در چنین 
شرایطی الزم اســت برخی از هلدینگ ها 
از شرکت های کوچک حمایت کنند؛ زیرا 
تا زمانی که شرکت های کوچک وضعیت 
باثباتی پیدا نکنند شرکت های بزرگ متعادل 

و مثبت نمی شوند.

یادداشت

علی قاسمی
 تحلیلگر ارشد

 اقتصاد سیاسی

»گمرک« به منزله پل ارتباطی میان سیاســت های 
مالی و بازرگانی بوده و مؤثرترین ســازمان در روند 
تجــارت بین المللی اســت؛ از ایــن رو اهمیت و 

حساسیت ویژه ای دارد.
در حال حاضــر و در زمانی که کشــور در یک 
جنگ تمام عیار اقتصادی اســت، سیستم گمرکی 
می تواند بخش مهم این جنگ تلقی شود و بسیاری 
از مشــکالت را حل کند یا به عبارت بهتر می توان 
گفت اگر گمــرک با یک ســازوکار صحیح پیش 
برود، در بســیاری موارد می تواند از بروز مشکالت 

جلوگیری کند.
اجرای سیاست ها و تعرفه های حمایتی از صنایع 
داخلی اعم از کشاورزی، صنعتی و تولیدی، تشویق 

صادرات و تولید جهت اشــتغال در داخل کشور و 
تحصیل ارز، اعمال سیاست های گمرکی به منظور 
واردات مــواد اولیــه و کاالهای مــورد نیاز صنایع 
و تولیدکننــدگان، تنظیم عرضــه و تقاضا و تثبیت 
قیمت هــا، اعمال محدودیت هــای تعرفه ای و غیر 
تعرفه ای به منظور ایجاد تعادل بازار از جمله وظایفی 
اســت که از آن می توان به عنــوان نقش اقتصادی 

گمرک یاد کرد.
اما اتفاقاتی که در مقاطع گوناگون رخ می دهد، 
نشان می دهد ما با یک چرخه معیوب در این زمینه 
روبه رو هســتیم. گاهی صــادرات محصوالت در 
حالی که آن محصول بیش از همه مورد نیاز کشــور 
خودمــان اســت و گاهی عدم ترخیــص کاالهای 
وارداتی که بسیار مورد نیاز است، سبب می شود نظام 
عرضه و تقاضا در کشور به هم بریزد و معیشت مردم 

را با مشکالتی همراه کند.
گمرک یکی از نهادهایی اســت که هم می تواند 
جامعه را از کمبود کاالهای اساسی نجات بدهد و 

هم باعث حمایت از تولید ملی شود. 
در قضیه کمبــود و گرانی تخم مرغ در هفته های 
پایانی تابســتان وزیــر جهاد کشــاورزی گفته بود: 
»در هفته های اخیر، تقاضــای صادرات زیاد بوده و 
صادرات بی رویه بازار تخم مــرغ را به هم ریخته و 

موجب افزایش قیمت شده است.«
این یعنی گمــرک به خوبی نمی تواند نظارتی بر 
حجم خروج کاالهای اساســی از مرز داشته باشد. 
همانطور که این موضوع در چند سال اخیر در مورد 
صادرات بی رویه دام زنده هم رخ داده که در مقاطعی 

سبب باال رفتن قیمت گوشت قرمز شده است.
اما یک وجه دیگر وظایف گمرک جلوگیری از 
ورود کاالهای قاچاق است. قاچاق کاال برخالف آن 
چیزی که تصور می شود، از طریق کولبری صورت 
نمی گیرد که اگر هم چنین اتفاقی می افتد در مقابل آن 
کاالی قاچاقی که از مبادی رسمی که زیر نظر گمرک 
 قابل چشم پوشی است. 

ً
است قاچاق می شود، کامال

قاچــاق و قاچاقچی بزرگ تریــن ضربه را به 

تولید و اقتصاد کشور وارد می کند و سبب می شود 
کاالی ایرانی روز بــه روز بیش از پیش تضعیف 

شود.
طــرح ایــن موضوعــات بــه این معنا اســت 
ســازوکارهایی که وجــود دارد بــه نوعی معیوب 
هستند و موجب عملکرد معیوب می شوند. یکی از 
مهم ترین ایراداتی که به این سازوکار وارد می شود، 
این است که گمرک شفافیت الزم را ندارد، آن هم نه 
برای مردم بلکه حتی برای مسئوالن امر. برای نمونه 
مبــادی مختلف گمرکــی از ورود و خروج کاالها 
از دیگــر مبادی اطالعی ندارنــد و این یعنی بدون 
آنکه بدانند و بدون نقشــه راهی که به سمت هدفی 
مشخص باشد، حرکت می کند. فرض کنید در یک 
جنگ چند نیروی مختلف اطالعی از عملیاتی که 
دیگر نیروهــا در جبهه های مختلف انجام می دهند 
نداشــته و هر یک به صورت جزیــره ای تحرکاتی 
را انجام دهند که این خــود باعث تضعیف نیروها 

خواهد شد.

اصالحات! نیازمند  گمرکات 

آیا با استکبارستیزی در وضعیت کنونی، 
می توان منافع ملی را تأمین کرد؟ پاسخ 
به این پرســش به صورت منطقی، یک ضرورت 
اســت. اهمیت و ضرورت پاسخ به این پرسش، 
آنگاه نمایان می شــود که توجه داشــته باشیم در 
ســال های اخیر، افرادی با قلم و بیان خود مدعی 
شــده اند، در ســال های پس از انقــالب، هیچ 
موضوعی به اندازه استکبارســتیزی و دشمنی با 
آمریکا، به منافع ملی ضربه نزده است! این افراد که 
هم اکنون به یک جریان فکری ـ سیاسی تبدیل شده 
و از آنان با عنوان جریان غربگرا یاد می شــود، راه 
تأمین منافع ملی را، دســت برداشــتن از شعار 
»مرگ بر آمریکا« و استکبارستیزی، گشودن باب 
مذاکره با ایاالت متحده و در نهایت بازگشــایی 
ســفارت آمریکا در تهران می داننــد. با توجه به 
مشکالت اقتصادی در کشور و تشدید فشارهای 
معیشتی بر مردم و به ویژه بر اقشار آسیب پذیر، این 
نظر به عنوان راه حل مشکالت از طریق پایان دادن 
به تحریم های مالی و اقتصادی، ممکن است برای 
برخی از مردم به منزله یک نظر صحیح و گره گشا 

تلقی شود؛ آیا این چنین است؟
نگارنده بر این اعتقاد اســت که در ســالروز 
یوم اللــه 13 آبــان، یعنــی »روز ملــی مبــارزه 
بــا اســتکبار جهانــی«، تبیین ایــن موضوع از 

اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت؛ چرا که 
استکبارســتیزی ملت ایران در وضعیت کنونی، 
یکی از عوامل اصلی تأمین منافع ملی به شــمار 
می آید. برخــالف نظر مدعیان مذاکره و رابطه با 
آمریکا برای تأمین منافع ملی و حل مشــکالت 
اقتصادی کشور، هر نوع مذاکره با آمریکای کنونی 
به عنوان محور نظام سلطه و جبهه استکبار، یک 
تهدید پرخطر برای منافع ملی به شــمار می آید. 
کســانی که به دنبــال مذاکره و رابطــه با آمریکا 
هستند، به این پرسش پاسخ دهند که آیا در زمان 
رژیم پهلوی، منافع ملی ایران با آن سطح روابط 
شــاه با آمریکا تأمین بود؟ اگر ایــن آقایان به این 
پرسش پاســخ مثبت بدهند، معنایش این است 
که از نظر غرب گرایان طرفدار مذاکره با آمریکا، 
نابودی استقالل وابستگی به بیگانه، پایمال شدن 
عزت ملی و از دست دادن هویت اسالمی، عقب 
نگه داشته شــدن ملت از کاروان علم و پیشرفت 
و در یک کالم اداره امور کشور به دست آمریکا، 
از عناصر اصلی منافع ملی به شــمار می آید! اما 
بسیار روشن اســت که در زیر این آسمان کبود، 
هر کس با الفبای سیاســت و الفبــای غیرت و 
مردانگی آشــنا باشد، به درستی می فهمد که این 
مقوله ها همگی در نقطــه مقابل منافع ملی قرار 
دارد. 13 آبان ماه، یادآور سه رخداد مهم در تاریخ 
مبارزات ملت ایران است. اولین رخداد تاریخی 
ســیزده آبان، در ســال 1343 با تبعید حضرت 
امام خمینی)ره( به ترکیــه رقم خورد. مهماندار 
هواپیما از امام پرسید، چرا شما را به ترکیه تبعید 
می کنند؟ امام در پاســخ گفت؛ جــرم من دفاع 

از استقالل وطن و کشــور است! آری سخنرانی 
تاریخی امــام)ره( در چهارم آبان ماه 1343 علیه 
کاپیتوالســیون، موجب شد تا شاه ایران به فرمان 
آمریکایی ها، مرجع تقلید یک ملت مسلمان را به 
تبعیدگاه بفرستد! آقایان غربگرا پاسخ دهند که آیا 
کاپیتوالسیون در راستای تأمین منافع ملی ایران 
بود؟ خلق و خوی استکباری نظام حاکم بر آمریکا 
در کاپیتوالسیون نمایان است. کاپیتوالسیون یعنی 
سند بردگی ملت ایران که متأسفانه از سوی رژیم 
فاسد، دیکتاتور و وابسته پهلوی پذیرفته شده بود. 
ملت ایران با انقالب اسالمی خود تحت رهبری 
حضرت امام خمینی)ره(، این سند بردگی را به 
آتش کشــید و به اســتقالل واقعی دست یافت. 
بخشی از بهای این استقالل، خون پاک جوانانی 
بود که در 13 آبان 1357 در دانشــگاه تهران، آن 
همه به دست مزدوران آمریکایی بر زمین جاری 
شــد. وقتی انقالب اســالمی پیروز شد و نظام 
جمهوری اسالمی با رأی قاطع ملت ایران پدید 
آمد؛ آمریــکای ناکام در جلوگیــری از پیروزی 
انقالب، سیاست براندازی جمهوری اسالمی و 
بازگرداندن ســلطه از دست رفته خود بر ایران را 
در پیش گرفت. بر اســاس همین سیاست بود که 
ســفارت آمریکا در تهران، به مرکز جاسوسی و 
توطئه علیه ملت ایران تبدیل شد. این چنین بود که 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام)ره( در 13 آبان 
سال 1358، با تسخیر النه جاسوسی آمریکا در 
تهران، بقای انقالب اسالمی و استمرار جمهوری 
اســالمی را تضمیــن کردند. رمــز و راز جمله 
تاریخی حضرت امام)ره( مبنی بر اینکه تسخیر 

النه جاسوســی آمریکا، انقــالب دوم و انقالبی 
بزرگ تر از انقالب اول اســت، بــه همین نکته 
برمی گردد. حضرت امام)ره(، ماهیت استکباری 
آمریکا را به خوبی شــناخته بود و براساس همین 
شناخت آمریکا را شیطان بزرگ نامیدند و از رابطه 
آمریکا با ایــران، به عناوینی چون رابطه »ظالم با 

مظلوم« و رابطه »گرگ با میش« یاد کردند. 
اکنون آمریکای ناکام در شکست دادن انقالب 
و جمهوری اســالمی طی 42سال گذشته، امید 
دارد با فشارهای حداکثری تحریم ها و به کمک 
جریان تحریف، راه بازگشــت به ایران از طریق 
مذاکره را بگشاید. کسانی که می گویند از طریق 
مذاکره با آمریکا می توان منافع ملی را تأمین کرد، 
به محتــوای بیانیه 12 ماده ای آقــای پمپئو، وزیر 
خارجه این کشــور توجه کنند. با تأمل در این 12 
ماده به عنوان محورهای مذاکره و خواســته های 
آمریکا که بر مبنای خلق و خوی استکباری تنظیم 
 به 

ً
شده، مشخص می شود که آمریکایی ها، دقیقا

دنبال گرفتن و نابود کردن عناصر و عوامل اصلی 
تأمین کننده منافع ملی ما هستند. آمریکایی ها با 
مذاکره می خواهند، جلوی پیشرفت ملت ایران 
را به عنوان عامل اصلی تأمین منافع ملی گرفته، 
قدرت دفاعی اش را نابود و راه ســلطه بر ایران را 
هموار کنند. بنابراین، استکبارستیزی ملت ایران، 
شــرط الزم برای تأمین منافع ملی بوده و تفاوتی 
هم نمی کند که در کاخ مستکبرنشین سیاه آمریکا، 
سکونت ترامپ برای یک دوره چهار ساله دیگر 
تمدید شــود یا جو بایدن مستأجر جدید آن کاخ 

شود.

استکبارستیزی  و  ملی  منافع 
دکتر یدالله جوانی

مدیر مسئول

خداوند در قرآن کریم نعمت های خود را 
دو دســته می دانــد؛ یکــی نعمت های 
ظاهریــه و دیگری نعمت های باطنیه. در این میان 
نعمت هــای باطنیــه از جنبه هــای گوناگونی بر 
نعمت هــای ظاهریــه برتــری دارنــد. یکی از 
برجســته ترین نعمت های باطنیه خداوند نعمت 
هدایت به وسلیه انبیاء است. در آیه 164 سوره آل 
ی 
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پیامبر گرامی اســالم)ص( خاتم همه انبیاء و 
آورنــده جامع ترین دین، گرامی ترین انســان نزد 
خداوند شــاخص ترین نعمت برای بشــریت در 
طول تاریخ هستند. اقتضای هر نعمتی شکرگزاری 
نسبت به آن است. شکرگزاری بزرگ ترین نعمت 
الهی این است که انسان ها قدردان آن باشند؛ کما 
اینکه خداوند در قرآن کریم هم به ما آموخته پیامبر 
در برابر این نعمت بزرگ از ما چیزی نمی   خواهد 

به جز عمل به این شــریعت. از دیگر سو موضوع 
بعثت و گستره اسالم و شکل گیری قدرت عظیمی 
که در برابر قدرت های اســتکباری و کسانی که به 
دنبال استثمار و اســتعمار کردن انسان ها هستند 
قد علــم کند، برای آنها قابل تحمل نیســت و در 
مقابل او می ایســتند. البته ایــن تقابل جبهه حق 
و باطل حتمــی و صد البته در همــه طول تاریخ 
موضوعیت داشته است. آنچه ما این روزها از ناحیه 
بعضی از ستمگران و وارثان یکی از خونریزترین 
اســتعمارگران و اســتثمارگران طول تاریخ چند 
صد ســاله اخیر می بینیم، این اســت که از منظر 
خود می خواهند از پیامبر گرامی اســالم)ص( و 
اســالمی که افشاکننده ظلم، ســتم و بی عدالتی 
آنهاست، انتقام بگیرند و نکته قابل توجه دیگر اینکه 
کشــوری، مانند فرانســه که ادعای آزادی می کند 
و با همین حربه به مقدســات بیــش از دو میلیارد 
مســلمان توهین می کند، در برابر نقد خودشــان 
برخوردهــای قهری و تند انجــام می دهند. رهبر 
معظم انقالب هم به خوبــی و مدبرانه در نامه ای 
به جوانان فرانســوی به این موضوع اشاره کردند؛ 
اینکه در چنیــن مواردی فوری فرد را بازداشــت 
می کنند اما در توهین به باالترین انســان تاریخ که 
وعده داده شده همه ادیان الهی است و حداقل در 
میان مسلمانان عالم محبوب ترین شخصیت تاریخ 

اســت، از آزادی بیان و نظر دم می زنند و تایید این 
اهانت  از سوی رئیس جمهور فاسد فرانسه زشت تر 
از توهین یک رسانه است. از منظر عقل سیاسی هم 
این عمل بی خردی و دیوانگــی و خروج از حد و 
اصول خود آنها است. آزادی نعمتی است که رسول 
مکرم اسالم)ص( با بعثت و بسط مکارم اخالقی 
برای انســان ها آوردند، همان آزادی در چارچوب 
انســانی، مبتنی بر قواعد الهی و با رعایت حرمت 
دیگــران. آزادی به معنای تضییع حقوق دیگران و 
ضربه زدن به حقوق دیگران در هیچ مکتبی پذیرفته 
شده نیست. همه دین ها و آیین ها معتقدند آزادی 
تا جایی اســت که متعرض حقوق، عرض، آبرو و 
مقدسات دیگران نباشــد؛ چراکه این دیگر آزادی 
نیست و به بی بندوباری تبدیل می شود؛ به تعبیری 
یک آزادی حیوانی که در خور شأن انسان نیست. 
 در جهان امروز این لیبرال دموکراسی 

ً
البته ظاهرا

اســت که همه قواعد، حتی قواعد خود را به نفع 
منافع خویش نقض می    کنــد. آنچه ما به تازگی از 
ناحیه آن نشریه فرانســوی و سپس رئیس جمهور 
منحوس آن دیدیم، ناشــی از این است که اسالم 
را در حال پیشــروی و امت اسالم را در حال رشد 
می بینند و نمی توانند تحمل کنند و می دانند که با 
وجود اسالم دیگر راهی برای ظلم وجود نخواهد 
داشــت، از این رو می خواهند جلوی اســالم را 

بگیرند، ولی زهی خیال باطل.
البته در دوران حیات پیامبر مکرم اسالم)ص( 
هم به ایشــان نســبت های نــاروا می دادند، این 
عزیزترین خلق خدا را مجنون خطاب می کردند و 
نسبت های دیگری که اصالب و هم جبهه ای های 
این افراد به رسول خدا)ص( می دادند؛ اما باید دید 
اسالم در همان زمان و امروز در این زمان چگونه به 
بیداری و هدایت انسان ها می پردازد و آنچه امروز 
ادامه این ابوجهل ها، ابولهب ها و ابوسفیان ها انجام 

می دهند، به طور حتم محکوم به شکست است.
اما آنچــه به ما پیــروان آن حضــرت مربوط 
می شــود، این اســت که غیرت دینی خــود را در 
صحنه هــای مختلف مانند این مــورد به نمایش 
بگذاریم و خشــم مقدس خود را نشان دهیم؛ ما 
تحمل داریم، اهل مدارا هم هســتیم، اما تا جایی 
که به آنچه برای مان از جان و مال و ناموس عزیزتر 
است، یعنی مقدسات مان تعرض و هتک حرمت 
نشود. سردمداران فرانسه و رئیس جمهور فاسد و 
حق ســتیز آن بدانند که به واسطه این خبط بزرگ 
ضربه سنگینی در ابعاد سیاسی، امنیتی، فرهنگی 
و اقتصــادی خواهند خورد و از ناحیه مســمانان 
بخشیده نمی شود. ان شاءالله مسلمانان با بیداری، 
هوشــیاری و بصیرت الزم در برابر همه فتنه ها، از 

جمله فتنه اخیر به خوبی خواهند ایستاد.

مقدس خشم 
   سرمقاله    

حجت االسالم و المسلمین 
عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار
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دیدگاه

  شبکه مردمی
 رو در رو با کرونا

در آغازیــن روزهــای امســال و زمانی که 
اوج گیری بیمــاری کرونا به اتخــاذ تدابیر 
از گســترش  بــرای جلوگیری  قرنطینه ای 
بیمــاری و قطــع زنجیره شــیوع انجامید، 
پیامدهای اقتصادی تعطیلی کسب وکارهای 
کوچــک به یکی از مهم تریــن دغدغه های 
مســئوالن عالی رتبه کشور تبدیل شد. البته 
چنین مسئله ای تنها مختص کشورمان نبوده 
و بسیاری از کشورها درگیر چنین معضلی 
شدند. با این حال، ایران به دلیل تحریم های 
یکجانبه دچار محدودیت های فراوانی برای 
ارائه کمک های بهداشتی و معیشتی به مردم 
بود. در اینجا بود که بــا فرمان رهبر معظم 
انقالب اسالمی نیروهای نظامی و همچنین 
جهادی به کمک ساختار رسمی کشور برای 
مقابله با این بالی سهمگین آمدند. بخشی 
از این کمک ها مربوط به در اختیار گذاشتن 
تأسیسات بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح 
بود که هم اکنون همه بیمارستان های ارتش 
و ســپاه در حال خدمت رســانی به بیماران 
کرونایی هســتند. اما بخش دیگر که شاید 
مهم تر هم باشــد، استفاده از شبکه گسترده 
مویرگی اســت که در اختیار سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی است. این نهاد مردمی در 
طول ســال های گذشته بارها از این ظرفیت 
خود در بالیایی، همچون زلزله و سیل سال 
1398 بــرای کمک به مردم اســتفاده کرده 
بود.  یکی از امکان های مهم ســپاه، شبکه 
گسترده پایگاه های بسیج است که در سراسر 
کشــور مستقر هســتند. در مرحله اول این 
کمک رسانی که مهم ترین جلوه آن رزمایش 
مواســات بود، در ابتدای سال اجرا شد. با 
تدبیر رهبر معظم انقــالب درباره رزمایش 
انقالب اسالمی  مواسات سپاه پاســداران 
با ظرفیت نیروهای مردمی و بســیجی وارد 
عمل شدند.  حاال و در شرایطی که بیماری 
کرونا به دالیل فرارسیدن پاییز و فصل سرما 
در حال گســترش است و فشار سنگینی بر 
روی دوش بخش درمان قرار گرفته، باز هم 
این سپاه و بســیج هستند که به کمک مردم 
آمده اند.هم اکنون 54 هزار پایگاه بسیج در 
سراسر کشور به قرارگاه های مبارزه با کرونا 
تبدیل شده اند. بخش مهمی از وظایف این 
قرارگاه ها ارائه خدمات بهداشــتی و توزیع 
اقالم بهداشــتی مرتبط به ویــژه در مناطق 
محروم است. اســتفاده از توان این نیروها 
سبب می شــود تا بالفاصله امکان کمک به 
بیماران و قطع زنجیره بیماری فراهم شود؛ 
امری که می تواند به مهار بیماری کمک کند. 
افزون بر این، یکی از مهم ترین راهکارهای 
مهار بیماری، جلوگیری از رفت و آمد غیر 
ضروری بین شــهرها و استان هاســت. در 
اینجا نیز نیروهای جهادی می توانند با کمک 
به نیــروی انتظامی کمک مؤثری در اجرای 
مصوبات ســتاد ملی مبارزه با کرونا باشند. 
البته بطــور طبیعی این انتظــار از نیروهای 
نظامی و انتظامی وجود دارد که در شــرایط 
فعلــی به حفظ نظم و جلوگیری از شــیوع 
بیماری کمک کننــد کما اینکــه در دیگر 
کشورها نقش مهمی دراین امر ایفا کرده اند.  
افزون بر همه این موارد، فرهنگ سازی برای 
مهار کرونا امر خطیری اســت که بسیج و 
نیروهای جهادی وارد آن شده اند.  هم اکنون 
قرارگاه مرکزی امام رضا)ع( به عنوان ستاد 
معین برای حمایت از نهادهای بهداشــتی 
کشور در مقابل کرونا درمرکز فرماندهی و 
کنترل سپاه تشکیل شده است. سپاه و بسیج 
به منزله یک نهاد مردمی همواره در مصائب 
گوناگون پشــتیبان و یاری گر مردم بوده اند و 

این بار نیز در خط مقدم است.

   عکس و مکث   

ترس از حجاب! / نوجوانی ۱۵ ســاله بود. با معلم 40 ســاله دبیرســتانش که ســه فرزند داشت رابطه نامشروع 
برقرار کرد! هر دو اخراج شدند؛ اما ۱۳ سال با هم در تماس بودند. تا سرانجام معلم در سال ۲00۶ از شوهرش 
جدا شــد و با دانش آموز ســابقش زیر یک ســقف رفتند. او مکرون، رئیس جمهور فرانسه است که به تازگی به 

پیامبر)ص( اهانت کرده  است. جالبه همسرش با این وجنات حجاب را باعث ترس دانسته است!

دیــدار با خانواده شــهید امــر به معروف/ معاون هماهنگ کننده ســپاه بــا حضور در منزل شــهید محمد محمدی با 
خانواده او دیدار کرد. سردار نقدی گفت: این شهید، مورد خالف اخالق را با زبان خوش تذکر داد و امر به معروف 
درست و به موقعی داشت که خداوند هم قدر او را خوب دانست و شهادت نصیب او کرد. سردار نقدی در پایان 
دیدار در اتاق دو پسر این شهید حاضر شد و از خاطرات فرزندان شهید از پیاده روی اربعین سال گذشته شنید.

بــا خودی هم آره؟/ تصاویر ســربازان صهیونیســتی که حین مانور این رژیم تفنگ های بدون خشــاب اســتفاده 
کردند، موجب تمســخر لبنانی ها شــد. این ســربازان هنگام حضور بنی گانتس، فرمانده خودشان بدون خشاب 
تمرین کرده اند. آنها به ســرباز خودشــان هم اعتماد ندارند و معلوم اســت حتی به همدیگر رحم نمی کنند! اما 
عده ای ساده لوح فکر می کنند صهیونیست ها دنبال نفع رساندن هستند و با آنها روابط سیاسی برقرار می کنند!

شــرایط کامــاًل عــادی!/ پلیس آمریکایی که در تظاهرات مردم آمریکا از خون مردم ســر تا پا قرمز شــده اســت و 
فروشــگاه های زنجیــره ای آمریکا که از غــارت مردم در امان نمانده اند و فروشــندگانی که از تــرس اعالم نتایج 
انتخابات و شــروع ناآرامی های جدید در حال بســتن سپردفاعی در مغازه های خود هستند و... همه این شرایط 

کاماًل عادی است! اینجا آمریکاست!

   روزنه    

سعید پورمالئی 
هریس

هادی سیاسی

انتخابات مهم ترین عرصه ای اســت کــه احزاب و 
گروه های سیاســی خودنمایی می کننــد. انتخابات 
آنقــدر برای احــزاب اهمیت دارند که بســیاری از 
صاحب نظــران در تعریف حزب، آن را مجموعه ای 
می دانند که معطوف به انتخابات شکل گرفته است! 
از این رو اگر فعال سیاســی باشید و تشکیالتی را در 
قالب یک حزب راه اندازی کرده باشید، طبیعی است 
که نتوانید از مقوله ای چون انتخابات بگذرید و نسبت 

به آن بی تفاوت باشید! 
با این مقدمه می توان به اوضاع این روزهای جریان 
اصالح طلب که خود را مهیای ورود به عرصه انتخاب 
می کنند نگاه کرد. بخشی از فعاالن این جریان مدعی 
هستند که حضور در انتخابات و تالش برای کسب 
قدرت در ســال 1400 به هر وسیله ای اقدام صوابی 
نیست که در دستور کار این جریان قرار گیرد. از این 
رو اگر شرایط برای حضور اصالح طلبان فراهم نشود، 
ترجیح شان به کناره گیری از انتخابات و معرفی نکردن 
نامزد خواهد بود. این جریان البته بیشــترین هجمه 
خود را بر شــورای نگهبان وارد کرده و مدعی است، 
نظام برای تحقق مشارکت حداکثری باید هر گزینه ای 
را که این جریان معرفی می کند، تأیید صالحیت کند. 
این ادعا در حالی است که شورای نگهبان در جایگاه 

ناظر انتخابات وظیفه تحقق قانونی انتخابات را دارد 
و خود را نگهبان قانون اساســی و شرع می داند، لذا 
نمی تواند نامزدی را که صالحیت های قانونی ندارد، 
 نامزد این 

ً
تأیید صالحیت کند. به ویژه آنکه معموال

طیف رادیکال، کسانی هستند که سوابق درخشانی 
نداشته و تخلفات و جرایم سیاسی در پرونده کاری 

ایشان ثبت شده است.
طیــف دیگــری از اصالح طلبان ســودای فتح 
انتخابــات 1400 را دارنــد. این طیــف معتقدند، 
یک جریان سیاســی نمی تواند در انتخابات حاضر 
نباشد. فعالیت نکردن در این میدان به انفعال و زوال 
یک جریان سیاســی خواهد انجامیــد. به ویژه آنکه 
در انتخابات 1400 سرنوشــت هشــت سال کشور 
مشــخص خواهد شــد و باید تالش کرد تا با همه 

امکانات برای فتح انتخابات خردادماه تالش کرد.
در این میــان چالش جدید دیگــری که اردوگاه 
اصالح طلبان با آن مواجه است، معضالت آشفتگی 
تشکیالتی اســت که رســیدن به نظر واحد در این 
جمع را با چالش مواجه کرده اســت. شورای عالی 
سیاســت گذاری اصالحات کــه در چند انتخابات 
گذشته نقشه کلیدی در ایجاد انسجام انتخاباتی این 
اردوگاه را بر عهده داشــته، ماه هاســت بدون رئیس 
رها شده است و کسی داوطلب پذیرش مسئولیت و 
ساماندهی به امور نیست. فراتر از آن حتی اعتبار این 
تشکیالت نیز زیر سؤال رفته و بخشی از اصالح طلبان 
از ضرورت انحالل کامل این شــورا و شکل دهی به 
پارلمان اصالحات سخن می گویند. تشکیالتی نوین 

که شــکل دادن به آن نیز خود با مشکالت متعددی 
همراه اســت و به این سادگی اجماع شکل نخواهد 
گرفت. شــخصیت های کلیدی چون رئیس دولت 
اصالحــات و... نیز این روزها کــم اعتبارتر از آنند 
که بتوانند در لحظات حســاس با پیامی کوتاه همه 
اضــالع ایــن اردوگاه را گردهم جمــع کنند! اجازه 
طرح چهره های جدیدتری برای محوریت یافتن در 
این اردوگاه نیز وجود نــدارد. به زعم برخی فعاالن 
سیاســی، نامه نگاری های موسوی خوئینی ها در این 
روزها با هدف محوریت یافتن در این اردوگاه دنبال 
می شــود؛ اقدامی که با واکنش تند بخشی از فعاالن 

سیاسی اصالح طلبان روبه رو بوده است.
این معضل موجب شــده اســت تا تالش برای 
شــکل دادن به مرجعیت فکری ـ سیاسی به اولویت 
این اردوگاه بدل شــود. ظاهر امر آن اســت که اگر 
تشکیالتی در میان اصالح طلبان بخواهد این جایگاه 

را برعهده گیرد، این مجمع روحانیون مبارز باشد.
به تازگی مجمع روحانیون مبارز جلسه مجازی 
اسکایپی به ریاست »ســیدمحمد خاتمی« برگزار 
کرده و در این جلســه پس از ارائه اخبار سیاســی و 
فرهنگی، مشکالت حاد اقتصادی و معیشتی مردم و 
عوامل دور و نزدیک آن مورد بحث و گفت وگو قرار 
گرفته است. البته دســتور اصلی این جلسه موضوع 
انتخابات ریاست جمهوری بوده است که از این نظر 
از خیز مهم ایــن مجموعه برای نقش آفرینی ویژه در 

انتخابات 1400 حکایت دارد.
از نکات قابل مالحظه این نشست آن است که به 

نظر می رسد رئیس دولت اصالحات که جایگاه خود 
را در میان اصالح طلبان تضعیف شده می بیند، این 
بار تالش دارد با بازگشت به گذشته و احیای جایگاه 
خود در قدیمی ترین تشکل سیاسی اصالح طلب، در 
میان اصالح طلبان نقش آفرینی کند. از ســویی دیگر 
نقش آفرینی مجدد خاتمــی در این جایگاه می تواند 
موجب جــان گرفتن این مجمع در حوزه سیاســی 
باشــد. مجموعه ای که مدت های مدیدی است در 
مســیر زوال حرکت می کند و چنــدان در حوادث 

سال های اخیر نقش جدی نداشته است.
این جایــگاه هرچند می تواند یــک گام به پیش 
برای مجمع روحانیون و شــخص خاتمی باشد، اما 
نباید فراموش کرد این موانع جدی پیش روی مجمع 
روحانیون نیز وجود دارد. واکنش ها به نامه موســوی 
خوئینی هــا و نقدهــای جدی به خاتمــی، از درون 
اردوگاه اصالح طلبــان به خوبی حکایت از این دارد 
که مدت هاســت اعتبار ریش سفیدان اصالح طلبی 
به ســر آمده اســت و احیای آن به این سادگی ها هم 
ممکن نیســت! این بی اعتباری در میــان احزاب و 
تشکل های سیاســی این اردوگاه نیز جاری است و 
احزاب نوپا و جوان تر  نیز این تقدم و دست برتری را 
برای مجموعه ای چون مجمع روحانیون قائل نیستند 
که سخن گفتن از پارلمان اصالحات گوشه ای از این 
اعراض و واگرایی است. از این رو احیای اردوگاهی 
بــا محوریت مجمع روحانیون مبارز کار دشــواری 
است که تا تحقق آن باید منتظر حوادثی بعدی بود که 

در این اردوگاه رقم خواهد خورد.

 حیــات بشــر از ســال 1980 و با وقــوع انقالب 
دیجیتالــی وارد مرحله جدیدی شــد کــه تاکنون 
زندگی همه انســان ها را تحت  تأثیر قرار داده است 
و با وقوع ایــن تحول عظیم و گســترش ابزارهای 
ارتباط جمعی، رســانه ها جایگاه ویژه ای در زندگی 
انسان پیدا کرده اند. امروز بسیاری از دولت ها برای 
اجرایی کردن قدرت نرم خود و نفوذ بر روی ذهنیت 
جامعه هدف، از رســانه ها استفاده و سرمایه گذاری 
گســترده ای را انجــام داده انــد. لــذا رســانه ها و 
خبرگزاری ها از جایگاه ویژه ای در اثرگذاری و تعیین 
محوریت در ذهن و دیدگاه مردم جهان نسبت به یک 
موضوع برخوردار هســتند و همین موضوع سبب 

شده است بسیاری از دولت ها برای پیشبرد اهداف 
خود از ابزار رسانه ها استفاده کنند. این امر مستثنی 
از سیاســت های خصمانه آمریکا و غرب نسبت به 
ایران و جریان مقاومت نیست و آمریکا و متحدانش 
با استفاده از رســانه هایی، مانند بی بی سی فارسی، 
صدای آمریکا و رادیو فردا سعی در پیشبرد اهداف 
خود با اســتفاده از فرافکنی و تحریف وقایع دارند. 
»علی ودایع« اســتاد دانشگاه خبر و فعال رسانه ای، 
درباره این گونه اقدامات رسانه معاند به نکات مهمی 
اشــاره کرد و گفت: »همه رسانه ها و خبرگزاری ها 
در سراســر جهان تحت تأثیر یک سیاست و عوامل 
درون سازمانی هســتند که بر اساس همین عوامل 
درون سازمانی سعی در تولید و نشر محتویاتی دارند 
کــه بتواند اهدافی را که این اصول درون ســازمانی 
ترسیم کرده، محقق ســازند؛ در نتیجه رسانه های 

غربی نیز از قاعده مستثنی نیستند.« این کارشناس 
حوزه رســانه افزود: »این گونه رسانه ها برای تحت 
تأثیر قراردادن ذهن مخاطب دروغ نمی گویند؛ بلکه 
یک واقعه را تحریف می کنند.«  وی در پاسخ به این 
پرســش که در برهه های زمانی موضوعاتی پررنگ 
می شود و واکنش های شــدید و احساسی مردم را 
به همــراه دارد، راهکارهای خنثی کــردن این گونه 
حمالت رسانه ای و موج ســواری چیست، گفت: 
»در جامعه و محیط پیرامونــی زندگی مان همواره 
موضوعات و اتفاقاتی صورت می گیرد که می تواند 
همه ارزش های خبری را شامل شود. در نتیجه نباید 
این موضوع را مخصوص به یک اتفاق دانست؛ چون 
بعد از مدتی پررنگی این سوژه ها کمتر خواهد شد.« 
ودایع ادامه داد: »نکته ای که وجود دارد، این اســت 
 بر روی مصادیق یک اتفاق 

ً
که این  رســانه ها صرفا

تمرکز نمی کنند و باتوجه به ریشه یک موضوع ابتدا 
ســعی در تحریف واقعه دارند و سپس با استفاده از 
تاکتیک های خبری متفاوت یک پک خبری متناسب 
با اهداف خــود در اختیار مخاطب قرار می دهند.« 
این استاد دانشگاه خبر عنوان کرد: »تنها راه مقابله با 
این گونه اقدامات رسانه های خارجی، افزایش درک 
و آگاهی مردم نســبت به موضوعات مهم جامعه و 
باالبردن معلومات مردم در زمینه ســواد رســانه ای 
اســت که تحقق این دو عامل برعهده رســانه ها و 
خبرگزاری های داخلی و به ویژه رســانه ملی است 
تا بتوانند ذهنیت مخاطبان را از گزند این گونه اخبار 
تحریف شده حفظ کند.« همان گونه که مطرح شد، 
رسانه های معاند با استفاده از تاکتیک های متفاوت 
خبری و تحریف خبر ســعی در فریب مخاطب و 
القای ذهنیت منفی دار  و امید مردم را نشانه می روند.

   دریچه    

امید مردم نشانه است!

یش سفیدی سر آمده است!  دوران ر
آیا بازگشت اصالح طلبان به محوریت مجمع روحانیون موفقیت آمیز خواهد بود؟

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

سعید ترکاشوند
خبرنگار
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تنها تاکتیک ها تغییر می کند!راهبرد

این روزهــا بین مردم و محافل سیاســی 
کشور، انتخابات آمریکا و نتیجه آن بیشتر 
تجزیه و تحلیل می شود. جمهوری اسالمی ایران در 
طول بیش از 40 ســال گذشــته وجــود دو حزب 
جمهوری خواه و دموکرات را در رأس قدرت آمریکا 
تجربه کرده اســت. بنابراین در حــال حاضر انتظار 
وضعیت بهتر یا بدتر در کشور بر اثر انتخابات آمریکا 
گزاره نادرســتی است که عده ای خواه و ناخواه آن را 
مطــرح کرده  و به نوعــی جامعه ایرانی را شــرطی 

کرده اند. 

 Bشرطی سازی جامعه ایرانی
متأســفانه دولت یازدهم و دوازدهم در طول چند سال 
گذشته، حل مشکالت کشور را به خارج از کشور گره 
زد و تغییر در سیاســت خارجی را سبب باز شدن گره 
مشکالت کشــور قلمداد کرد. طی این سال ها، افکار 
عمومی به سمتی برده شــد که مردم برای گره گشایی 
اقتصاد کشور، در انتظار فرجام برجام یا اجرای برجام 
بودند. اکنون که برجام نه تنها مشکالت کشور را حل 
نکرد، بلکه ســبب افزودن مشکالت دیگری نیز شد؛ 
عــده ای در داخل این چنین تبلیــغ کرده اند که برجام 
خوب بود؛ ولی ترامپ با خارج کردن آمریکا از آن، کار 
را سخت کرد و باید منتظر پیروزی بایدن در انتخابات 
آمریــکا بود. گزاره ای اشــتباه و خطرناک که ســبب 
شرطی ســازی اقتصاد ایران شده اســت. اما واقعیت 
این است که سیاســت های آمریکا در قبال جمهوری 
اسالمی ایران در طول بیش از چهار دهه نشان می دهد، 
با تغییر یک فرد در کاخ سفید، از میزان دشمنی آمریکا 
با ایران کاسته نمی شود. البته ممکن است این دشمنی 

به سبب موفقیت های ایران بیشتر هم شود. 

 Bتفاوت جمهوری خواه با دموکرات
اگــر بخواهیم تفــاوت دو حزب ســنتی در آمریکا 
در قبال کشــورمان را بررســی کنیم، بــه این نتیجه 
خواهیم رسید که هیچ کدام به دنبال بهبود وضعیت 
اقتصادی ایران نیســتند و هر دو به دنبال تهی سازی 
ظرفیت های توسعه ایران هستند و تنها شاید در اعمال 
سیاست های خود با هم تفاوت سلیقه ای دارند که در 
اصطالح گفته می شود بازیگران کاخ سفید در طول 
دوره حضورشــان، راهبرد متحد با رویکرد تاکتیکی 
متفاوت در قبال ایــران در پیش گرفته اند.از این رو به 
بخشی از سیاست های نامزد دموکرات ها که برخی 
پیروزی وی را ســبب کاهش دشمنی آمریکا قلمداد 
می کنند، اشــاره می شــود: جو بایــدن نامزد حزب 
دموکرات ها یادداشتی را در قبال جمهوری اسالمی 
ایران در »سی ان ان« منتشر کرد. او تیتر یادداشت خود 
را این گونه انتخاب کرد: »راه هوشــمندانه تری برای 
سخت گیری بر ایران وجود دارد.« بایدن در بخشی از 
یادداشت خود نوشت: »وعده ترامپ برای ممانعت 
از رفتــار تهاجمی تهــران در منطقــه... حرف های 
توخالی بوده اســت.« این نکته نشان می دهد، بایدن 
معتقد است فشار فعلی آمریکا بر ایران شعار توخالی 
اســت و باید در عمل فشار واقعی بر ایران وارد کرد. 
به عبارتی او طرفدار فشــار هوشــمندانه تر بر ایران 

است. بایدن در یادداشت خود می نویسد: اگر ایران 
به تعهدات سختگیرانه برجام پایبند باشد، آمریکا نیز 
به توافق هســته ای بازخواهد گشت. طبق یادداشت 
بایدن، به نظر می رسد وی بازگشت به برجام را آغازی 
برای تشدید محدودیت های هسته ای و برجامی در 
نظر گرفته است و فشار بیشتر بر ایران در حوزه های 
دیگر نظیر موشــکی، منطقه ای و حقوق بشری را در 
چشــم انداز خود متصور است. موضوعی که دونالد 
ترامپ در طول چهار سال گذشته با مطرح کردن یک 
توافق جدید و بهتر به دنبال آن بود؛ هدفی که دونالد 
ترامپ در قالب فشــار حداکثری به دنبال تحقق آن 
بــود. به عبارتی، بایدن هدف از بازگشــت به برجام 
را نه رفع تحریم ها، بلکه اجماع ســازی علیه ایران و 
فشار بر تهران در حوزه های متنوع می داند؛ به گونه ای 
که وی به طور صریح می نویســد: »ما به استفاده از 
تحریم های هدفمند علیه ایران در زمینه نقض حقوق 
بشر، حمایت از تروریسم و برنامه ای موشکی ادامه 
خواهیم داد.«»جیک ســولیوان« دستیار فعلی جو 
بایدن و مشاور امنیت ملی سابق او در دولت اوباما، 
که سیاست خارجی بایدن را تبیین می کند،هم گفته 
است: »ایرانی ها باید واقع بین تر باشند. تصور کاهش 
عمده تحریم ها از سوی ایاالت متحده بدون دریافت 
ضمانت هایــی از ایران مبنی بر آغاز مذاکره فوری بر 
سر توافقی متعاقب که در آن دست کم چارچوب های 
زمانی توافق بســط داده شــده و مســائل مربوط به 
راســتی آزمایی و موشک های بالستیک قاره پیما حل 
شده باشند، غیرعملی است.« موفقیت جو بایدن نیز 
تفاوت زیادی را در صورت مسئله اختالفات ایران و 
آمریکا ایجاد نمی کند. او همان مطالباتی را از تهران 
دارد که ترامپ در چهار سال گذشته بر آنها پافشاری 
کرده اســت. اعتــراض بایدن و جناح هــوادار او به 
بی نتیجه بودن اقدامات ضد ایرانی ترامپ از یک  سو و 
نیز رویکرد یکجانبه گرای او در اجرای سیاست هایش 
بدون مشــارکت دادن متحدان اروپایی آمریکاست.
بایــدن در صورت رأی آوری به دنبال اجماع ســازی 
بیشتر به دنبال محدودســازی ایران حرکت خواهد 
کرد و ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات آمریکا، 

سیاست چهار سال گذشته خود را ادامه خواهد داد 
و تحریم یکجانبه علیه ایران اعمال خواهد کرد. هر 
دو حزب رفتارهای ایران را برهم زننده ثبات در منطقه 
می دانند و به مهار ایران می اندیشند. چه دموکرات و 
چه جمهوری خواه به دنبال تبدیل ایران از یک بازیگر 
ضد هژمون به یک بازیگــر عادی در نظام منطقه ای 
خاورمیانه و حوزه خلیج فارس هســتند. نکته مهم و 
اساسی دیگر این است که البی گری صهیونیست ها 
 استقالل این کشور را خدشه کرده 

ً
در آمریکا، عمال

اســت. هر یــک از نامزدهای پیــروز در انتخابات 
آمریکا به ناچار باید در راســتای راضی نگه داشتن 
صهیونیســت ها، منافع آن را تأمین کنــد؛ از این رو 
بدیهی است تفاوت آنچنانی بین جمهوری خواهان 
با دموکرات ها در قبال ایــن موضوع وجود نخواهد 
داشــت. یکی بــرای کمک به سیاســت های رژیم 
صهیونیستی در ناامن ســازی محیط پیرامونی ایران 
داعش را به وجود آورد و دیگری ســردار سلیمانی را 
به شهادت رساند تا ناامن سازی منطقه همچنان تداوم 

یابد. 

 Bانتخابات آمریکا و اقتصاد ایران
مهم ترین سؤالی که در حال حاضر مطرح می شود، 
این اســت که آیا نتیجه انتخابــات آمریکا بر اقتصاد 
ایران تأثیرگذار خواهد بــود؟ مهم ترین گزاره ای که 
در حال حاضر ســبب طرح چنین سؤالی می شود، 
موضوع »تحریم« اســت. بنابراین رصد اظهارات 
و نوشــته های دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، 
بیان کننده این موضوع اســت که رفــع تحریم های 
اعمال شــده علیه ایران، سیاست مدنظر هیچ یک از 
نمایندگان احزاب آمریکایی)ترامپ یا بایدن( نیست. 
البته ممکن است پیروزی ترامپ شوک منفی و موقت 
 پیروزی بایدن شوک مثبت و 

ً
به بازارها بدهد و متقابال

موقت چند روزه در ایران داشته باشد؛ اما این رفتارها 
به هیچ وجه به معنای تغییر در آمریکا نیســت؛ بلکه 
رفتار هیجانی برخی در داخل خواهد بود که به زودی 
فروکش خواهد کرد. از نظر راهبردی تصمیم سازان 
پشت پرده در کاخ سفید درباره راهبردهای مواجهه 
با ایران تجدیدنظر جدی نکرده اند. ایران باید راهبرد 

و نقشه  راه حساب شده و هوشمندانه ای اتخاذ کند و 
اگر درست عمل کند، هم توانایی پیروزی بر سیاست 
دستکش مخملین بایدن و دموکرات ها را دارد و هم 
دست چدنی ترامپ و جمهوری خواهان را می تواند 
بشــکند. اتخاذ سیاســت صحیح و حســاب شده 
می تواند تصمیم سازان پشت پرده در کاخ سفید را به 
تغییر رویکرد اساسی در قبال جمهوری اسالمی ایران 

وادار کند.

 B  راه صحیح
سوم نوامبر نه پایان است و نه یک شروع متفاوت. ما 
نباید از ماندن ترامپ نگران باشیم و نه از آمدن بایدن 
مسرور. بلکه راه های ساختن ایران عزیز بسیار متنوع 
اســت. باید توجه کرد مهم ترین حربه آمریکا علیه 
ایران، تحریم اقتصادی اســت. لذا بدیهی است که 
ایمن سازی اقتصاد باید در اولویت اساسی مسئوالن 
کشــور قرار گیرد. توجه به ظرفیت هــای داخلی و 
فعال ســازی انرژی درونی تا حدود زیادی شکوفایی 
اقتصادی به ارمغان خواهد آورد. متأســفانه، شریاِن 
حیــاِت اقتصاِد ایران به خام فروشــی نفت وابســته 
است. این موضوع باید از اقتصاد ایران کنار گذاشته 
شود. تبدیل نفت به فرآورده های پتروشیمی یکی از 
مهم ترین مســیرهایی خواهد بود کــه حربه تحریم 
از آمریکایی ها خواهد گرفــت. در بعد خارجی نیز 
مهم ترین ابزار جلوگیری از سیاســت های خصمانه 
و تحریمی غرب در برابر کشــورمان، تقویت تعامل 
با کشــورهای شرق و جنوب شرق آسیا و کشورهای 
حوزه قفقاز اســت. وضعیت جامعــه بین المللی به 
سمتی در حرکت اســت که دو کشور چین و روسیه 
در تالش هستند به عنوان رقیب آمریکا و جامعه غربی 
در دنیــای امروز خود را مطرح کنند. به بیان دقیق تر، 
سیاست خارجی این دو کشور در مسائل بین المللی 
و ایران نه تنها بر پایه تعامل با آمریکا نیســت؛ بلکه 
در تقابل با آمریکا و در جهت تضعیف این کشــور 
طراحی شــده اســت. لذا جمهوری اسالمی ایران 
باید از این فرصت استفاده کرده و با تقویت ساخت 
درونی اقتصاد، تحریم های حداکثری را با شکست 

حداکثری رو به رو کند.

انعکاس
 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

از نوامبر تا خرداد

آمریکا  پیچیدگی فضای سیاسی 
گویا بــه برخــی پیچیدگی ها در 
عرصه سیاست خارجی کشــورمان افزوده 
اســت. برخی در داخل به دنبال رأی آوردن 
بایدن هســتند تا بتوانند زودتر از همیشــه 
گفتمان سازش با آمریکا را راه بیندازند و با 
همیــن گفتمــان بــه ســمت انتخابــات 
معرفــی  و  خودمــان  ریاســت جمهوری 
نامزدهایی بروند که بیشــترین قرابت را با 
غرب دارند. در مقابل هم عده ای معتقدند 
و  اســت  قطعــی  ترامــپ  آوردن  رأی 
نظرســنجی های انتخاباتی در آمریکا مانند 
ســال 2016 نمی تواند نتیجه انتخابات را 
به درستی پیش بینی کند. این طیف سیاسی 
هم در انتظار هستند دولت آمریکا با توجه به 
اوبرایان« مشاور  صحبت هایی که »رابرت 
امنیت ملی ترامپ مطرح و بیان کرد که دیگر 
چیزی برای تحریم کردن باقی نمانده است، 
 
ً
دولــت آمریــکا در دوره دوم ترامــپ علنا
شکست خود در کمپین فشار حداکثری را 
اعالم کند. نکته جالب در این نوع تحلیل ها 
این است که هیچ کدام از دو گروه سیاسی که 
به این پیش بینی ها معتقد هستند، برای فردای 
روز 13 آبان و نوع مواجهه ایران با آمریکای 
جدیدی که یا تحت مدیریت ترامپ است یا 
بایدن، برنامه ای ندارند و درباره تأثیرگذاری 
آن انتخابــات بر انتخابات خردادماه ایران و 
راهی که می توانند جلوی این اثربخشی را 
بگیرند، سخنی نمی گویند. در شرایطی که 
اقتصاد کشور به شــدت تحت تأثیر اخبار و 
فضای سیاســی انتخاباتی آمریکا و مسائل 
بین المللی قــرار دارد و در عین حال دولت 
مدیریت منســجمی برای قطــع کردن این 
مســیر و از بین بردن اثرپذیــری اقتصاد و 
سیاست کشــور از اتفاقات حوزه سیاست 
خارجی نــدارد، پیش بینی ها و تحلیل های 
سیاسی انتخابات آمریکا از سوی تحلیلگران 
حوزه آمریکا در ایران، باید یک هدف قطعی 
و نهایی داشته باشد و آن، تدوین سیاست های 
مورد نیاز برای دوره تاریخی 13 آبان 1399 
تا 28 خرداد 1400 است. انفعال موجود و 
چشم داشتن به نظرسنجی های انتخاباتی در 
آمریکا نمی تواند تضمینی بر این باشــد که 
هرکسی در آمریکا رأی آورد، احساس نکند 
که می تواند از فضای سیاســی و اقتصادی 
ایران به نفع پیشــبرد اهداف خود  استفاده 
کند. بیایید تصور کنیم که بایدن رئیس جمهور 
آمریکا شده است؛ او قولی برای بازگشت به 
برجام  نداده اســت. زمانی کــه از او درباره 
ایران ســؤال شــده، بیان کرده است که هر 
کاری می کند تا ایران به ســالح هســته ای 
دسترسی نداشته باشد و این جمله بارها در 
زمانی که دولت ترامپ قصد داشته تحریمی 
بر تحریم های دیگر اضافــه کند، از ربان او 
شنیده  شده است. بایدن تا این جای کار قول 
مهمی به ایران نداده است. او به  احتمال  زیاد 
برای بازگرداندن آمریکا به برجام به مذاکره 
نیاز دارد و در همین جاست که مسئله افزایش 
یافتن میزان محدودیت های ایران در استفاده 
از فناوری هســته ای مطرح خواهد شد. اگر 
ایران نخواهد این مســئله را بپذیرد، گمان 
نمی رود رویکرد بایدن تفــاوت چندانی با 
ترامپ داشته باشد؛ البته به جز اینکه در زمان 
دموکرات ها همیشــه گزینه نظامی نیز روی 
میز آمریکا بوده است! مهم ترین دستورالعمل 
دولت یا تحلیلگران سیاسی کشور، در وهله 
فعلی نه تخمین پیروز شدن بایدن یا ترامپ 
در انتخابات، بلکه پیدا کــردن راهی برای 
داشتن دست باال در مذاکرات و مواجهات 
بعدی ایران با هر کسی است که ممکن است 

در کاخ سفید حضور داشته باشد.

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

»گوین نیوسام« فرماندار کالیفرنیا اعالم کرد، در حال آماده سازی 
این ایالت برای برخورد ناآرامی های بعد از انتخابات سوم نوامبر 
)13 آبان(، است. نیوســام که مردم ایالتش بیشتر از مخالفان 
ترامپ هستند، به طور مشخص نگفت تدابیری که برای مقابله 
با اعتراضات پس از انتخابات و روزهای بعد از آن اندیشــیده، 
چه چیزی است. او این اظهارات را بعد از رأی دادن به صورت 
حضوری در شهر »ساکرامنتو« در این ایالت بیان کرد. فرماندار 
کالیفرنیا همان کسی است که پیشتر در هنگام اعتراضات ضد 
نژادپرستی در شهرهای آمریکا، گارد ملی را برای جلوگیری از 

ناآرامی در کالیفرنیا اعزام کرده بود.

سرکوب! آماده 
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم بدانند تحریم نتوانســته ما را 
تســلیم و وادار کند که طرح های توســعه  را زمین بگذاریم، 
گفت: »امروز باالترین خیانت به مردم ایران در وســط میدان 
جنگ در برابر آمریکا و صهیونیســم و ارتجاع منطقه سخنانی 
 است که بخواهد مردم را ناامید کند یا روحیه مردم را تخریب

 کند.« 
حسن روحانی گفت: »دولت در خط مقدم و وسط میدان 
اســت. دولت می تواند ایراد و مشــکالتی داشــته باشد؛ اما 
فراموش کردن خدمات نمی تواند با انصاف و اخالق سازگاری 

داشته باشد.«

نمی شویم تسلیم 
»سیدحسن نصرالله« با بیان اینکه جنایت های گروه های تکفیری 
و تروریســتی، مانند داعش هیچ ارتباطی به پیامبر)ص( و امت 
اسالمی ندارد؛ گفت: »حمایت های کشورهای غرب از تروریسم 
و گروه های تکفیری و اســتفاده از آنها متوقف شــود.« دبیرکل 
حزب الله لبنــان با بیان این نکته که حمایت از تکفیری ها تهدید 
بزرگی برای اروپاست، افزود: »شما ]مسئوالن غربی[ از این افراد 
حمایت نکنید؛ زیرا نتیجه به خودتان برمی گردد و آنچه در سوریه 
و عراق و دیگر کشورها انجام دادند، به سوی خودتان بازخواهد 
گشت.« رهبر مقاومت لبنان همچنین تأکید کرد: »مسلمانان به 

هیچ وجه حاضر نمی شوند به پیامبرشان توهین شود.«

 تروریسم غربی

بایدن و ترامپ در تقابل با ملت ایران اختالف نظر دارند؟

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل
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5
جهان

یادداشت

 تکرار فتنه در عراق

برخی شهرهای عراق به مناسبت سالگرد 
اعتراض ها در این کشور شاهد تجمعاتی به 
صورت محدود بوده است. این اعتراض ها 
در برخی موارد ماهیت مسالمت آمیز خود 
را از دست داده و به مسئله  ای برای تسویه 
حساب های سیاسی تبدیل شده است. در 
این میان نقش برخی بازیگران خارجی به 
ویژه آمریکا در ایجاد این اعتراض ها مشهود 
است. واشنگتن از ایجاد آشوب و فتنه در 
عراق اهــداف خاصی را دنبال می کند که 
در ادامه به این موارد اشــاره خواهیم کرد. 
در وهله اول واشنگتن به دنبال ایجاد یک 
محیط ناامن در عراق است. ایجاد چنین 
فضایی با حمایت از گروه های تروریستی 
و ایجاد خأل سیاسی سبب تثبیت موقعیت 
آمریکا در عراق خواهد شــد. عراقی که 
برای آمریکایی ها بسیار مهم خواهد بود و 
حضور در آن به منزله تثبیت حضور آمریکا 
در منطقه است. در وهله دوم واشنگتن به 
دنبال ایجاد فضایی خارج از خواســت و 
اراده مردم در این اعتراض هاســت. به هر 
حال مردم عراق هم اکنون با مشــکالت 
خدماتــی و بیــکاری مواجه هســتند و 
اعتراض های کنونی مردم تا حدود زیادی 
بحق است. اما بازیگران خارجی به دنبال 
دگرگونــی این وضعیت و ایجاد شــرایط 
هرج و مرج گونه هستند. در این وضعیت 
هرج و مرج گونه واشنگتن به دنبال تغییر 
جهت اعتراض ها به سمت اهداف خاص 
خود است؛ به گونه ای که در برخی شهرها 
شــعارهایی علیه حشدالشعبی داده شده 
اســت. این اتفاق ها ناشی از برنامه ریزی 
گســترده برای ایجاد دوگانگی بین مردم 
و حشدالشعبی اســت. واشنگتن در یک 
برنامه ریــزی بلندمــدت و در صــورت 
امکان به دنبال حذف حشدالشعبی و در 
صورت شکســت آن، به دنبال تضعیف 
این گروه با ایجاد دوگانگی  های مختلف 
بیــن آن و مردم و دولت اســت. در وهله 
سوم، واشنگتن مترصد این گزینه است که 
صحنه اعتراض هــا در عراق را به گونه ای 
جلــوه دهد که مقدمــات دگرگونی های 
سیاســی ایجاد شود. این ســناریو مشابه 
سال گذشته است که خروجی اعتراض ها 
سبب برکناری نخســت وزیر شد؛ اما در 
این مقطــع همین ســناریو در حال اجرا 
خواهد بود و این بار هدف مجلس عراق 
است. براســاس مصوبه عراق نیروهای 
آمریکایــی باید این کشــور را ترک کنند 
و همین مصوبه ســبب ایجاد مشکالت 
متعددی برای آمریکایی ها در عراق شده 
است. بر همین اســاس، آمریکایی ها به 
دنبال خروجی خاصی از این اعتراض ها 
هســتند و خروجی آن نیــز منحل کردن 
پارلمان و تشکیل مجلسی وابسته است. 
در صورت تشــکیل چنین مجلســی از 
یک ســو آمریکایی ها امیدوار به لغو این 
مصوبه هستند و از سوی دیگر می توانند 
مقدمات هدف دوم خود، یعنی تضعیف 
یا حــذف حشدالشــعبی را فراهم کنند. 
بنابراین در یک نگاه کلی واشنگتن به دنبال 
یک راهبرد با چند هدف جزئی است که 
جزئیات آن بسیار مهم است. در مجموع 
می توان این گونه مطرح کرد که سناریوی 
آمریکایی هــا برای عراق یک ســناریوی 
پیچیده و مداوم است و این سناریو هر بار 
در مراحل مختلفی نمود پیدا خواهد کرد. 
در چنیــن وضعیتی در عــراق باید حفظ 
وحدت و ایجاد فضایی باثبات از ســوی 
جریان های سیاسی دنبال شود تا از ایجاد 
هرگونه تنش و فضــای هرج و مرج گونه 

جلوگیری شود.

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه

استقبال چین از پیروزی ترامپ!

خبرگزاری فرانسه: هر چند دونالد ترامپ در دوره 
پرتالطم نخست ریاست جمهوری خود موجب 
خشم و سرخوردگی چین شده؛ اما ممکن است 
پکن با در نظر گرفتن افق افول آمریکا به عنوان 
ترامپ  پیروزی مجدد  از  رقیب خود،  ابرقدرت 
در انتخابات ریاست جمهوری این کشور استقبال 
کند. ترامپ تحت شعار »اول آمریکا«، چین را 
دموکراسی  و  این کشور  علیه  تهدید  بزرگ ترین 
جهانی به تصویر کشیده است. با این حال یک 
نوامبر  ماه  در  ترامپ  دیگر  انتخاباتی  پیروزی 
در ضمن تالش های  و  برای چین  است  ممکن 
برای  کشور  این  رئیس جمهور  شی جین پینگ، 
ابرقدرت  یک  عنوان  به  آن  ظهور  روند  تثبیت 
جهانی، مزیت هایی داشته باشد. شی جین پینگ 
آمریکا عقب نشینی کرده، همانجا  هر جایی که 

قدم جلو گذاشته است. 

پیام انتخاب ترامپ!

فارن افرز: فراتر از حوزه سیاست، پیروزی ترامپ 
با  متحده  ایاالت  روابط  در  تغییر  یک  می تواند 
دیگران  به  انتخاب  این  واقع  در  باشد.  دنیا  بقیه 

برای  آرمان هایش  از  واشنگتن  که  می کند  ثابت 
از  مفهومی  هر  و  کشیده  دست  جهانی  رهبری 
یک هدف اخالقی در عرصه بین المللی را کنار 
گذاشته است. انتخاب دوباره ترامپ برای ناظران 
 
ً
خارجی پیام آور خوبی نیست. اینکه سیستم اساسا

نقص دارد یا ایاالت متحده دچار نوعی فروپاشی 
اخالقی شده است؛ در هر دو صورت روزهایش 
به عنوان یک رهبر جهانی به سر رسیده است. البته 
باقی  بزرگ  به عنوان یک قدرت  ایاالت متحده 

 متفاوت. 
ً
خواهد ماند، اما به شیوه ای کامال

کابوس وحشتناک

القدس العربی: سیاست های خاورمیانه ای ترامپ 
شناخته شده و قابل پیش بینی است، گرایش های 
 مشخص نیست. ضمن اینکه 

ً
بایدن، هنوز کامال

غیر  ترامپ،  خارجی  سیاست  از  بایدن  انتقاد 
این  رو،  از  است؛  آن  بودن  کورکورانه  و  منطقی 
بایدن تالش خواهد کرد تا خط مشی متفاوتی را 
اتخاذ کند، که واضح، شفاف و بهم پیوسته باشد. 
ولی عهد سعودی، محمدبن سلمان و اطرافیان او، 
پیروزی بایدن را کابوس وحشتناکی می دانند و دلیل 
آن، مواضع دموکراتیک وی در مورد پایان جنگ در 

یمن، پرونده ترور خاشقچی و حقوق بشر و رابطه 
آمریکا در  اما خواسته های اصلی  ایران است.  با 
منطقه تغییر اساسی نمی کند. تنها چیزی که امکان 

تغییر آن وجود دارد، تاکتیک های آن است. 

تناقض در سیاست های آمریکا

بین  جنگ  که  حالی  در  کوئینسی:  اندیشکده 
ارمنستان و آذربایجان در قفقاز جنوبی در جریان 
است، البی های آذری و ارمنی میلیون ها دالر هزینه 
می کنند تا مطمئن شوند حمایت آمریکا را پشت 
سر خود دارند. نبرد این دو گروه منجر به تناقض در 
سیاست های آمریکا شده است؛ به گونه ای که کنگره 

به حمایت از ارمنستان تمایل دارد؛ در حالی که 
دولت همچنان صدها میلیون دالر کمک نظامی 

به آذربایجان ارائه می دهد. موقعیت جغرافیایی 
جمهوری آذربایجان بین روسیه و ایران در 
به  افغانستان  علیه  آمریکا  جنگ  جریان 
شایانی  کمک  باکو  و  آمد  واشنگتن  کار 

به نیروهای آمریکایی کرد. آذربایجان 
اسرائیلی  نیروهای  به  همچنین 

اجازه دسترسی به پایگاه های 
خود را داده است.

متضرر شدن ترکیه 

رویترز: اردوغان از روابط گرمش با ترامپ، برای 
نمایش قوای نظامی در سوریه، لیبی، شرق مدیترانه 
و به تازگی هم در قره باغ سود می برد و در سال های 
اخیر برخی شکاف ها را که ناشی از عقب نشینی 
با  اما  می کند.  پر  است،  منطقه  این  از  آمریکا 
از سایر کشورها  بیشتر  ترکیه  بایدن  انتخاب جو 
ایاالت  انتظار می رود موضع  زیرا  ضرر می کند، 
متحده در برابر مداخالت نظامی خارجی اردوغان 
با  نزدیک تر  همکاری  و 
روسیه را سخت کند.

   رصد    

ولیعهد وحشتناک  کابوس 

الله کرم مشتاقی
کارشناس مسائل منطقه

مطالعه رفتــار آمریکا و دخالت های واشــنگتن 
در غرب آســیا نشــان داده اســت، ایــن رژیم 
همــه تصمیمات راهبــردی خود را بــا رویکرد 
»سلســله وار« عملیاتی کرده اســت. به عبارتی 
هر نوع رفتــار آمریکایی هــا در منطقه تکه هایی 
از جورچین بزرگی اســت که واشنگتن درصدد 
تکمیل آن اســت. نکته دیگر اینکه آمریکایی ها 
 هنگام اضطرار 

ً
ثابــت کرده اند از مذاکره صرفــا

اســتفاده می کنند. طرح عادی سازی روابط رژیم 
صهیونیستی با کشورهای عربی را به هیچ عنوان 
نبایــد طرح ترامــپ و آمریکای پــس از 2016 
دانســت. ترامپ جمهوری خواه با همه تعارض 
ظاهری که با دموکرات ها دارد، در مســائل کالن 
بین المللی و منطقه ای از یک مسیر مشترک عبور 
می کنند؛ به همیــن دلیل طــرح معامله قرن که 
عادی ســازی روابط تل آویو و کشــورهای عربی 
تنها یکی از مفاد آن اســت، بخشی از زنجیره ای 
اســت که از ابتــدای دهه 90 میــالدی در دوره 
کلینتون پایه گذاری شــده است. به عبارت دیگر، 
طرح عادی ســازی ادامه راهی اســت که بوش 
در طرح صلح نقشــه راه سال  2000  میالدی و 
طرح آناپولیس 2007 پیمود و اوباما در مذاکرات 
2010 و 2014 ادامه داد. در آن برهه نیز مقامات 
آمریکایی، طبق رویکرد سنتی خود سیاست چماق 
و هویج را به اجــرا در آوردند، واشــنگتن با باز 
گذاشتن دست رژیم صهیونیستی در انجام جنایات 
مختلف تل آویــو را به عنوان چماق یا پلیس بد و 
خود را به عنوان هویچ یا پلیس خوب که در صدد 
سازش و صلح فراگیر است، معرفی کرده است. 
بزرگ ترین اشــتباه در تحلیل روند عادی ســازی 
رژیم صهیونیستی و دنیای عرب بررسی مقطعی، 
محدود و تک مسئله ای آن  و محدود کردن اهداف 
این عادی سازی به مسائلی مانند حضور مستمر 
آمریکا در منطقه، ایران هراســی، مســئله نفت و 
امنیت ســازی برای صهیونیست هاست. اگرچه 
موارد فوق بخشــی از اهداف آمریکایی هاست؛ 
اما هدف  نهایــی و بنیادین عادی ســازی روابط 

رژیم اشغالگر قدس با کشــورهای عربی ضربه 
به جریــان مقاومت و کمرنگ کردن آن اســت. 
در تاریخ معاصر غرب آســیا و شمال آفریقا شش 
کالن گفتمان ظهور کرده اند که عبارتند از گفتمان 
وهابیت، گفتمان صهیونیسم، گفتمان سوسیالیسم 
عربی، گفتمان اخوانــی و گفتمان مقاومت. تنها 
 بــا زیاده خواهی آمریکا مقابله 

ً
گفتمانی که عمال

کــرده و هیچ گاه دچار افــراط و تفریط و تناقض 
نشده اســت، گفتمان مقاومت اســت که کانون 

مرکزی آن در جمهوری اسالمی ایران قرار دارد. 
نکته موازی در تحلیل مســئله عادی ســازی 
روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی تالش 
آمریکا بــرای خلق یک گفتمان در مقابل گفتمان 
مقاومت است. آمریکایی ها می دانند اگر گفتمان 
مقاومت مــورد تعرض قرار گیــرد، الجرم باید 
گفتمانی بدیل را معرفی کنند. واشنگتن می داند 
که بــه دالیل متعدد رهیافت لیبرال دموکراســی 
نمی تواند در دنیای اســالم موفق شود و با وجود 
پدیرش آن از سوی حکام عرب، اما مورد پذیرش 
مسلمانان قرار نخواهد گرفت، لذا در تالش است 
همین گفتمان لیبرال دموکرات را با رنگ و لعابی 
اسالمی تبلیغ کند. حاصل این طرح، خلق گفتمان 
سازش است. گفتمانی که ظاهری اسالمی دارد، 
اما از درون با اســالم و مبانی آن در تضاد است. 
امارات و عربستان به عنوان دو متحد سنتی آمریکا 
در منطقه درصدد هســتند خود را پرچمدار این 
گفتمان جدید معرفی کنند. رقابت های ریاض و 
ابوظبی در برخی مســائل منطقه ای را می توان از 
همین زاویه تحلیل و تفســیر کرد. عربستان خود 
را برادر بزرگ دنیای اســالم می داند که با انجام 
اصالحات داخلی بر اســاس چشم انداز 2030 
تالش دارد به آمریکابی ها ثابت کند بهترین گزینه 
برای پرچمداری این گفتمان است. اماراتی ها نیز 
با ثروت افســانه ای خود تالش دارند به واشنگتن 
ثابت کنند بهترین گزینه برای عملیاتی کردن این 
گفتمان، ابوظبی است. به همین دلیل ننگ اولین 
رابطه با رژیم صهیونیســتی در میان کشــورهای 
عربی ـ اســالمی در هزاره ســوم را به جان خرید 
تا به آمریکایی ها ثابــت کند، در انجام طرح های 

آمریکایی پیش قدم خواهد بود.

اشغالگر! امنیت  حفظ 
پشت پرده عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

   پنجره    

انتخابــات اخیر در بولیوی که به پیروزی »لوییز 
آرســه« انجامید، برای آمریکا یک شکســت 
پرهزینه به شــمار می آید. لوییز آرسه که نامزد 
حزب سوسیالیست هاست و هم اکنون با کسب 
55 درصــد آرا بــه ریاســت جمهوری بولیوی 
انتخاب شــده اســت، از چهره های چپ گرا و 
متحد »مورالس« به شــمار مــی رود. مورالس 
در نوامبــر 2019 و در حالی که برای چهارمین 
بار رئیس جمهور شــد؛ که گزینه مورد نظر کاخ 
ســفید نبود، که بر اثر یک کودتای آمریکایی و 
پس از اتمام دوره  ســوم ریاســت جمهوری از 
کار برکنار شــد و »جنین آنیس« سیاســتمدار 
»اوانجلیست« و گزینه محبوب آمریکا و شخص 
مایک پمپئو، خود را رئیس جمهور بولیوی اعالم 
کرد و امورکشور را به دست گرفت. او در طول 
یک ســال با به کارگیری ترکیــب پیچیده ای از 
»نظامی گــری« و »تعصبات شــدید مذهبی« 
تمام تالش خود را برای سرکوب طیف طرفدار 
مورالس انجام داد؛ اما در این یک ســال نه تنها 
هواداران مورالس سرکوب نشدند؛ بلکه به یک 
آگاهی عمیق از آنچه سیاســت های استعماری 
آمریــکا در بولیوی هســت، رســیدند. نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری بولیوی و انتخاب 
آرســه، یکی از دستاوردهای مهم این آگاهی در 
سطح سیاسی است که با تعمیق و گسترش خود 

می تواند آمریکا را در همان منطقه درگیر کند.  
امــا امــروز و بــا پیروزی آرســه کــه وزیر 
اقتصاد کابینــه مورالس بود، تمــام تالش های 
دولت آمریکا در ســال 2019 در بولیوی برای 
سرنگونی مورالس که برای آن هزینه های باالی 
اقتصادی، سیاســی و امنیتی ـ اطالعاتی صرف 
شــد، در انتخابات اخیر بولیوی با پیروزی یک 
چهره ضدآمریکایی، با شکســت مواجه شــد. 
این نمی تواند خبر خوشــی برای آمریکا باشد و 
دولتمردان آمریکایی نیز نمی توانند رویداد به این 

مهمی و بزرگی را دست کم بگیرند. 
نتایج انتخابات اخیر بولیوی برخی پیام های 

مهم و کلیدی دارد. مسئله فقط یک مسئله ساده 
و روتین داخلی مربوط به بولیوی نیســت، بلکه 
موضــوع فراتر از این حرف هاســت. این گونه 
تصور نشــود که همچون کشورهای دیگر یک 
انتخابات برگزار شــده و در آن نامزدی با کسب 
اکثریت آرا رئیس جمهور شده است. مسئله این 
است که جبهه ضدامپریالیستی آن هم در حوزه 
پیرامونــی آمریکا که برای مهــار آنها اقدامات 
متعددی انجام شده است، در این کشور همچنان 
زنده و شعله ور است و از قدرت سیاسی مؤثر و 

تعیین کننده برخوردار است. 
نکته آخر که باید مورد توجه داد، این اســت 
که در کودتای ســال قبل بولیوی علیه مورالس، 
»ایالن ماســک«، بنیان گذار و مدیرعامل جوان 
شرکت خودرو  سازی »تسال« و شرکت فضایی 
»اســپیس ایکس«، در کنار ارتش بولیوی نقش 
مهم و مکمل را داشت. چنانکه پس از وقوع این 
کودتا یکــی از مقامات دولت بولیوی در توئیتی 
اعالم می کند: »هدف دولــت آمریکا از انجام 
کودتای نظامی علیه مورالس در بولیوی، تسلط 
بر معادن عظیم لیتیوم این کشــور بوده است.« 
ایالن ماســک در پاسخ به این توئیت می نویسد: 
»مــا هر جای دنیا که بخواهیم دســت به کودتا 

می زنیم. با این مسئله کنار بیایید!«
جالب اســت که پیروزی متحد مورالس در 
انتخابات، نه تنها یک ناکامی برای آمریکاست؛ 
بلکه خبر بسیار بدی برای ایالن ماسک و شرکت 
اوست که به منابع غنی »لیتیوم« در بولیوی چشم 
طمع دوخته اســت. لیتیوم یک عنصر کلیدی 
برای صنایع خودروهای برقی به شمار می آید؛ 
صنایعی  که با ســرعت زیادی در چین، آمریکا 
و اروپا رو به رشد هســتند. یکی از بزرگ ترین 
خریداران لیتیوم در آمریکا شــرکت »تسال« با 
مدیریت »ایالن ماسک« است که در زمینه تولید 
خودروهای برقی پیشتاز است. این شرکت برای 
تولید باتری های خود معروف به »لیتیوم یونی« 
به مقادیر زیادی گرافیت لیتیوم نیاز دارد. از این 
نظر، پیروزی آرسه معنایی جز آغاز دوران سخت 
برای یکی از شرکت های بزرگ و مؤثر در رونق 

اقتصاد آمریکا ندارد. 

واشنگتن شکست 
پایان ناموفق کودتای آمریکایی در بولیوی

   فراسو    

 برسام محمدی
کارشناس مسائل منطقه
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 BBBB ،بــا توجه به تحوالت اخیــر در جهان 
مختصــری از وضعیت نظــام آماری 
کشــور و فعالیت های مرکــز آمار در 

سال های اخیر بگویید. 
در وضعیت فعلی دنیا و شــیوع ویــروس کرونا که 
بســیاری از مراکز آماری با مشکالتی مواجه شده و 
به صورت جزئی یا کلی تعطیل شده اند یا خیلی از 
کشورها در انتشــار آمارهای رسمی شان با مشکل 
مواجه انــد، به لطــف خدا و با همــت جهادی  که 
آمارگیران و دوســتان ما در نظام آماری، مرکز آمار 
ایران، سازمان برنامه  و بودجه و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان ها داشته اند، هیچ خللی در تقویت 
آماری مرکز ایجاد نشده و همه آمارهایی را که تعهد 
کرده بودیم، در زمان خودش منتشر کرده ایم. شعار 
امســال ما برای روز آمار و برنامه ریــزی؛ »ورود به 
قرن جدید با حکمرانی داده ها در نظام آماری نوین« 
است. به هر حال، ما در آستانۀ ورود به قرن پانزدهم 
هجری هستیم که موضوع انقالب و حکمرانی داده 
بیش از هر زمانی مطرح است. از طرفی حکمرانی 
شایســته، بدون توجه به حکمرانی مبتنی بر شواهد 
و داده محور امکان پذیر نیست. ما امروز، در دنیایی 
زندگی می کنیم که حکمرانی سنتی باید به حکمرانی 
مبتنی بر داده تبدیل شود و هیچ گریزی از این تحول 
نیست که اقدامات و فعالیت های خوبی در این راستا 
صورت گرفته است. نکته حائز اهمیت در موضوع 
آمار این اســت که ارزش افزوده ای کــه از جریان و 
تبادل داده در کشــور حاصل می شود، ارزش افزودۀ 
بســیار باالیی اســت. یکی از کوچک ترین ارزش 
 افزوده هایی که حاصل شــده اســت، صرفه جویی 
35 میلیارد تومانی است که در سرشماری ثبتی مبنا 
یا ایجاد یک ثبت پایه برای عشــایر کشور حاصل 
شده اســت و تنها با 1/8 میلیارد تومان سامانه سای 
زنده و پویا ایجاد شــده اســت که هــر روز هم بر 
کیفیت آن افزوده می شــود و ضریــب تکاثری که 
برای ارزش افزوده در نگاه ثبتی مبنا ایجاد می شود و 
مزایای جانبی  که این فعالیت می تواند داشته باشد، 
بسیار  باالســت.البته اجرای این کار، الزاماتی دارد 
که در همین راســتا، ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا 
با عضویت وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه، به 
ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده 
است تا ان شاءالله الزامات الزم مهیا شود و ما بتوانیم 
داده های مورد نیــاز را در این پایگاه تجمیع کنیم و 
نظام تبادل داده ها، به گونه ای باشد که جریان داده ها 
تسهیل شود و بتوانیم از این ارزش افزوده بسیار باال 
که در اثر راه اندازی و اتصال این سامانه ها به یکدیگر 
ایجاد می شود، به نفع کشور و برای بهینه کردن دولت 

الکترونیک و حکمرانی مبتنی بر داده استفاده ببریم.

 BBBB اخیــرا  آمــاری مبنی بــر کاهش نرخ
بیکاری در ایام کرونا منتشر شد که بسیار 
ســؤال برانگیز بود. مرکــز آمار معتقد 
است، این کاهش نرخ بیکاری به دلیل 
کاهش نرخ مشــارکت است. در واقع 
مشــاغل جدیدی ایجاد نشــده؛ بلکه 
متقاضیان شغل کاهش یافته اند؛ لطفًا 
بفرمایید اگر من امروز شــاغل هستم و 
فردا به هر دلیلی بیکار شوم، چه زمانی 
جــزء جمعیت غیر فعــال و چه زمانی 

جویای کار  به شمار می آیم؟!
چند حالت دارد؛ برای نمونه ممکن است شما فرد 
شاغلی هستید، اما به هر دلیلی به مرخصی می روید، 
 شما در مدت مرخصی خود کار نمی کنید؛ 

ً
طبیعتا

اما بیکار نیستید، زیرا کماکان شاغل هستید و قرار 
اســت به محل کار خود بازگردید، اما وقتی فردی 
از کار اخراج می شود، این اتفاق چند حالت دارد؛ 
اول اینکه فرد بیکار شــده سرکار دیگری می رود، یا 
شغلی پیدا نمی کند؛ اما فعاالنه در جست وجوی کار 
است و وقتی مأمور آمارگیری به آن مراجعه می کند 
می گوید من از کار اخرج شــده ام، اما مکرر به بازار 
کار مراجعه می کنم و به دنبال یافتن شــغل هســتم 
اینجا فرد بیکار است، اما در حالت دیگر فرد بیکار 
شده تمایلی به یافتن شغل ندارد؛ در اینجا فرد جزء 
جمعیت غیر فعال به شمار می آید. در واقع یکی از 
دالیلــی  که نرخ بیکاری در ایام کرونا کاهش یافته، 

کاهش نرخ جمعیت فعال کشور بوده است. 

 BBBB افراد غیرفعال می توانند در گذر زمان یا 
تغییر شــرایط  فعال یا افراد بیکار به غیر 

فعال و... تبدیل شوند؟ 
بله، در این موارد 9 حالت رخ می دهد که به آنها آمار 
جریان گفته می  شود. برای نمونه، حدود 86 درصد 
از افرادی که در تابســتان 1398 شــاغل بودند، در 
تابستان 1399 نیز همچنان شاغل ماندند؛ یعنی آمار 
این افراد پایدار بوده اســت. اما حدود 36 درصد از 
افرادی که در تابستان 1398 بیکار بودند، همچنان 
در تابستان 1399 نیز بیکار هستند. حدود 88 درصد 
از افراد غیر فعال در تابستان 1398 نیز همچنان غیر 
فعال هستند؛ اما 41 درصد از کسانی که در تابستان 
1398 بیکار بودند، در تابستان 1399 نیز همچنان 
بیکار هســتند. میزان افرادی که در تابستان 1398 
شــاغل بودند؛ اما در تابستان 1399 بیکار شده اند، 
فقط 4 درصد اســت. این آمار نشان می دهد تغییر 

 در جریان است. 
ً
حالت ها کامال

 BBBB همیــن آمارهایی که شــما می گویید 
ممکن است برای خیلی ها ابهام داشته 
نمونه، شــما می گویید  برای  باشــد. 
بیکارانی که شاغل شــدند 41 درصد 
بودند؛ اما شاغالنی که بیکار شدند فقط 
4 درصد بودند. این یعنی حدود نیمی 
از بیکاران شاغل شــده اند؛ اما فقط 4 
درصد شاغالن بیکار شده اند. چرا این 

آمارها برای مردم ملموس نیست؟ 
خب دلیلش تفــاوت در اعداد این دو اســت. پایه 
جمعیتی شــاغالن و بیکاران با هم متفاوت است. 
اآلن جمعیت در سن کار ما 62 میلیون و 260 هزار 
نفر است که  36 میلیون نفر از جمعیت در سن کار 
ما غیــر فعال و 2 میلیون و 470 هــزار نفر بیکار و 
تعداد  23 میلیون و 500 هزار نفر نیز شاغل هستند. 

خب 4 درصد 23 میلیون نفر عدد باالیی است؛ اما 
41 درصــد 2 میلیون و 470 هزار نفر رقم چندانی 
 به عدد مطلق توجه کرد. 

ً
نمی شود؛ یعنی نباید صرفا

این همان بحث ســواد آماری است که باید به این 
 بر اساس اعداد 

ً
موضوعات دقت کرد و نباید صرفا

مطلق قضاوت کرد.

 BBBB تغییر سال پایه یکی از مواردی است که 
در نحوه محاسبه نرخ تورم مؤثر است. 
از طرفی سال پایه با توجه به تغییر سبد 
مصرفی خانوار تغییر می کند. با توجه به 
تغییر سبد مصرفی خانوار طی یک سال 
گذشته، مرکز آمار قصد دارد چه زمانی 

سال پایه را تغییر دهد؟
ما ســال پایه را در ســال 1400 تغییر خواهیم داد. 
 کشورها هر پنج ســال یک بار سال پایه را 

ً
معموال

تغییر می دهند؛ از این رو ســال 1400 هم سال پایه 
شاخص های قیمت  و هم ســال پایه حساب های 
ملی مان تغییر می کند. مفهوم سال پایه هم این است 
که ســبد مصرفی خانوار باید در یک سال یکسان 
باشد و شما نمی توانید دو سبد مصرفی متفاوت را 
با هم مقایســه کنید که در یک سبد 475 قلم کاال 
و در ســبد دیگر 500 قلم کاال وجود دارد؛ بعد هم 
 بگویید ارزش این سبد و سبد دیگر چقدر تغییر 

ً
مثال

کرده است. شما باید هم اقالم و هم وزن سبدتان را 
ثابت نگه دارید. این اقالم و وزن باید از یک ســال 
مشخص بیاید که به آن سال پایه گفته می شود. سال 
پایه در حال حاضر ســال 1395 است و قبل از آن 
ســال 1390 بوده است. در واقع بعد از سال 1400 
شــما ســبد مصرفی جدیدی دارید که پایه آن سال 

1400 است. 

 BBBB با توجه به هرم جمعیتی کشور آینده نرخ 
بیکاری را در آینده کوتاه مدت چگونه 

می بینید؟ 
رئیس مرکز آمار همواره باید از پیش بینی آمار امتناع 
 کند. در واقع به دلیل شخصیت حقوقی ام نمی توانم 
پیش بینی داشــته باشــم، اما از دید کارشناسی و با 
بررســی ســری زمانی قبلی نرخ بیکاری، به نظر 
می رسد نرخ بیکاری ما طی سال های مختلف کم 
 حول و حوش عدد 12 درصد 

ً
نوســان بوده و عموما

در حال نوسان بوده اســت. بنابراین، بعید می دانم 
در ســال های بعد نیز تغییر چندانی رخ دهد. حتی 
اگر متقاضیان جدید کمتر شــده و هرم ســنی ما به 
سمت پیر شــدن برود، باز هم چون برای محاسبه 
نرخ بیکاری جمعیت بیکار تقسیم بر جمعیت فعال 
می شود، این موضوع چندان تأثیرگذار نخواهد بود. 

بازار

 راه حل مشکل
 عدم بازگشت ارز 

  تصمیماتی که در هفته های اخیر، مجلس 
یازدهم و شخص رئیس مجلس شورای 
اســالمی برای افزایش کارآمدی اقتصاد 
کشــور و مقابله با تحریم ها ارائه کردند، 
راهکارهایی اســت که عمده هدف آن، 
تســهیل صادرات با افزایش بســترهای 
صادراتی و تأمین نیاز کشور از این طریق 
اســت. راهکارهــای تأمل برانگیزی که 
قابلیت اجرا داشــته و پیش از این نیز در 
مقاطع مختلــف زمانی تجربه شــده و 

کارآمدی خود را نشان داده است.
صادرکننــدگان  اتحادیــه  تشــکیل 
خوش نام برای استفاده از ظرفیت اعتباری 
تســهیل فعالیت بازرگانی، تشکیل اتاقی 
برای تهاتر  کاال با کاال در وزارت صمت، 
وزارت نفت و... راهکارهایی هستند که 
اگر به صورت مطلوب پیگیری شــوند، 
می توانند منتج به نتیجه شوند. در گام اول 
باید کشورهای هدف صادراتی و وارداتی 
ایران شناســایی شــده و نظــارت دقیق، 
مستقیم و مستمر بر عملیات واردات در 
 
ً
برابر صــادرات بدون تبــادل ارز و صرفا
برای کاالهای اساسی و ضروری  و مواد 
اولیه تولیــد در اولویت قــرار گیرد. این 
 شــدنی 

ً
موضوع نه تنها عملیاتی و کامال

است؛ بلکه بی شک در صورت اجرا نتایج 
خوبی نیز در حــوزه واردات و صادرات 
کشــور خواهد داشــت و می تواند برای 
شرایط جنگ اقتصادی کنونی که تحریم ها 
روز به روز سخت تر و امکان دسترسی به 
بخشــی از درآمدهای ارزی کشور وجود 
ندارد، بسیار کاربردی باشد؛ چرا که با این 
روش بدون نیاز به ارز بخشی از مواد اولیه 
تولید و کاالهای اساسی مورد نیاز کشور 

تأمین می شود.
تهاتر  ایران تجربه  جمهوری اسالمی 
یــا واردات در برابر صــادرات را در دهه 
هفتــاد و در دوران ســازندگی نیز دارد، 
لذا بــا به کارگیری ســازوکارهای به  روز 
و شناســایی بازارهای هــدف و توجه به 
واردات کاالها و مواد اولیه ضروری و رافع 
نیاز تولید می توانیم بخشی از نیازهای الزم 
خود را در حال حاضر تأمین و کمبودهای 

خود را جبران کنیم.
مســئله مهم در تهاتر کاال با کاال این 
اســت که دولت اگر نقــش نظارتی خود 
را بــه خوبی ایفا کند، با مفســده کمتری 
روبه رو می شویم و احتمال هر گونه تقلب 
یا رانت خــواری از ایــن موضوع حذف 
می شــود؛ بنابرایــن مســئله واردات در 
 شــدنی و 

ً
برابر صادرات موضوعی کامال

انجام پذیرفتنی  است و در شرایط جنگ 
اقتصادی به نفع کشور به شمار می رود.

یکی از مشــکالتی که در حال حاضر 
با آن مواجه هســتیم، بازنگشتن ارزهای 
حاصل از صادرات غیر نفتی است که در 
ابتدا رقمی حــدود 27 میلیارد دالر بود. 
در حال حاضر نیز گفته می شود همچنان 
رقمی نزدیک به ٧  میلیارد دالر از ارزهای 
صادراتی به کشور بازنگشــته است. راه 
مناســب برای حل این مشکل این است 
کاالهای  مابــه ازای  صادرکننــدگان  که 
صادراتی خود و بــه جای دریافت دالر،  
کاالهای مورد نیــاز جامعه را وارد کنند؛ 
در این صورت ضمن اینکه مشــالت این 
چنینی مانند بازنگشتن ارزهای صادراتی 
رخ نمی دهد؛ بلکه نســخه خوبی برای 
حل مشکالت کنونی کشور در وضعیت 
تحریمی است؛ از این رو راهکار صادرات 
در برابــر واردات راهــکار خوبی برای  

کشور به شمار می رود.

یادداشت 

محمدصادق مفتح
معاون اسبق وزارت صمت

 در گفت وگوی اختصاصی صبح صادق با رئیس مرکز آمار ایران بررسی شد

ونا کاهش یافت؟ خ بیکاری چگونه در دوران کر نر

نخســتین اولویت برای قرار گرفتن در مسیر توسعه این است که 
بپذیریم دولت نباید بودجه جاری کشــور را از محل درآمدهای 
نفتی تأمین کند؛ بلکه درآمدهای حاصل از فروش نفت به سمت و 
سوی دیگری، چون سرمایه گذاری های بزرگ و بلندمدت هدایت 
شود. باید اقتصادمان را چنان هدایت کنیم که سرمایه گذاری های 
بزرگ به ویژه ســرمایه گذاری درآمدهای نفتی به طرف مقاصد 
تولیدی و بنیادین حرکت کند تا اگر زمانی مانند امروز نوسانات 
یا محدودیت هایی در قیمت یا میزان صادرات نفت به وجود آمد، 

به راحتی بتوانیم مشکالت موجود را شناسایی و برطرف کنیم. 

بنیادین سرمایه گذاری  
منهای نفت

به گزارش بلومبرگ، لیر ترکیه برای نخســتین بار از هشت لیر 
در برابر یک دالر عبور کرد. دلیل این افت ارزش لیر و شکسته 
شــدن حمایت آن، افزایش بدبینی ها نسبت به ثمربخش بودن 
تالش های بانک مرکزی این کشور برای حفظ ارزش آن در سایه 
افزایش تنش های در منطقه بوده اســت.حدود 9 هفته متوالی 
است که ارزش لیر روند نزولی را در پیش گرفته که طوالنی ترین 
روند کاهش ارزش لیر از 1999 تا کنون اســت. گفتنی است 
بانک مرکزی ترکیه بیش از هر کشــور در حال توسعه دیگری 
در حال استفاده از ذخایر ارز ی خود برای حمایت از لیر است.

لیر  تاریخی  سقوط 
شاخص

هنگام صادرات، پول بین المللی وارد کشــور شده و می تواند در 
نرخ ارز تغییراتی ایجاد کند. افزایش نرخ ارز به معنای ارزان شدن 
کاالهای صادراتی و گران شدن کاالهای وارداتی است. بنابراین با 
صادر کردن کاال و خدمات و به دست آوردن ارز و تبدیل آن به پول 
داخلی، درآمد بیشتری عاید می شود. این نوع مبادالت در تقاضای 
ارز مؤثر است. بانک مرکزی برای جلوگیری از این گونه تغییرات 
قیمت ارز، می تواند اقدام به عرضه  ارز هنگام نبود تقاضای آن کند 
تا قیمت ارز ثابت مانده و دستخوش تغییر نشود که این نرخ ارز در 

بازار را نرخ ارز ثابت می گویند

 نرخ ارز ثابت چیست؟
افزوده

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

اگر چه اهمیت آمارهای اقتصادی برای عموم مردم را می توان در اطالع آنها از نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشــد اقتصادی و.... کشــور خالصه کرد؛ اما رسالت 
 به محاسبه و اعالم این شاخصه ها به عموم مردم محدود نمی شود. بدون شک، تنوع آمارهای اقتصادی اعالم شده 

ً
محاسبه و اعالم آمارهای اقتصادی صرفا

 اطالع مردم از شاخصه های اقتصادی نیســت. در واقع آمار را می توان اعداد و 
ً
خیلی بیشــتر از این شاخصه هاست و هم اهداف محاســبه و اعالم آنها صرفا

اطالعاتی دانست که بخش قابل توجهی از برنامه ریزی های اقتصادی کشور بر اساس آن تدوین شده و بسیاری از تصمیمات اقتصادی در سطح کالن با نگاهی به 
این اعداد و ارقام گرفته می شود. »دکتر جواد حسین زاده« رئیس مرکز آمار ایران در گفت وگو با صبح صادق به پرسش های ما درباره نرخ بیکاری و نحوه محاسبه 

آن پاسخ داده است.
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7
دین

 بی قراری پیامبر مهربانی)ص( 
در هدایت انسان ها

 هرگاه بنا داشــتیم فردی را بشناســیم باید 
به رفتار و ســبک زندگــی او مراجعه کنیم 
و بــا دقــت در آن حق بودن یــا نبودنش را 
بفهمیم. کســانی که مدعی اصالح هستند 
یا می خواهند شــاخصه های انسانی را در 
جهان حکم فرما کنند، در زندگی شخصی 
خود نیز باید با همان شاخصه ها رفتار کنند. 
پیامبر گرامی اســالم)ص( نمونه بارزی از 
کمال انســانی و الهی است که شخصیت 
عظیم و بی انتهایش سراسر عالم را مبهوت 
خــود کــرده و حق بینــان را از درک خود 
عاجز فرموده اســت. دلیل آنکه خداوند در 
قرآن، پیامبر)ص( را الگو و اسوه حسنه یاد 
معرفی فرموده، روش زندگی ایشان است. 
 
ٌ
ْسَوٌة َحَسَنة

ُ
ِه أ

َّ
ْم ِفی َرُســوِل الل

ُ
ک

َ
اَن ل

َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
»ل

َه 
َّ
َر الل

َ
ک

َ
َیْوَم اآلِْخَر َو ذ

ْ
َه َو ال

َّ
اَن َیْرُجو الل

َ
َمن ک

ِّ
ل

«؛)احــزاب/ 21( ضمن آنکه خداوند 
ً
ِثیرا

َ
ک

در قرآن از رســول خدا استقامت خواسته و 
او را به صبر در برابر مشکالت دستور داده 
 َو َمْن تاَب َمَعک 

َ
ِمْرت

ُ
اْسَتِقْم کما أ

َ
است. »ف

وَن َبِصیٌر«؛ پس )ای 
ُ
ْعَمل

َ
ُه ِبما ت ْوا ِإَنّ

َ
غ

ْ
ط

َ
َو ال ت

پیامبر!( همان گونه که مأمور شده ای، استوار 
باش و )نیز( هر کس که با تو، به سوی خدا 
آمده اســت. همچنین سرکشی نکنید که 
او به آنچه می کنید بیناســت. )هود/ 112( 
وقتی سوره هود نازل شد، حضرت فرمود: 
اْسَتِقْم کما 

َ
یَبْتِنی  سورة ُهود لمکان قوله ف

َ
»ش

 َو َمْن تاَب َمَعک«؛ ســوره هود مرا 
َ

ِمــْرت
ُ
أ

پیر کرد، به جهت این جمله که می فرماید: 
چنانکه امر شــده ای، خودت و کسانی که 
با تو بازگشــت کرده اند، اســتقامت نما. 
)الخصــال، ج 1، ص 199( البته می توان 
در این آیه به نکات ظریفی اشــاره کرد. از 
آنجا که قرآن پیامبر)ص( را در نهایت کمال 
معرفی می کند و پیامبــر)ص( هم خود را 
صبورترین مخلوقات می دانند و می فرمایند: 
»عثت للحلم مرکزا و للعلم معدنا و للصبر 
مسکنا«؛ برانگیخته شده ام که مرکز بردباری 
و معــدن دانش و منزل شــکیبایی باشــم. 
)مصباح الشریعه، ص 154( به نظر نمی آید 
کــه خداوند در ایــن آیه از صبر نداشــتن 
پیامبر)ص( در تبلیغ دین نگران بوده، پس 
جهتی دیگر را مدنظر قرار داشــته اســت. 
آن جهت هم می تواند یــاران پیامبر)ص( 
باشند که باید صبر می کردند؛ همان طور که 
ایشــان بارها یاران خود را امر به استقامت 
می فرمودنــد و جهت دیگر  صبر نداشــتن 
رســول خــدا)ص( در هدایــت و نجات 
بندگان بود.  صبر نداشــتن در تبلیغ نقص 
به شــمار می آید و صبر نداشتن در هدایت 
انســان ها کمال. خداوند در سوره توبه، آیه 
80 وقتی می فرماید برای مشرکان دعا نکن، 
می فهمیم که ایشان اصرار عجیبی به هدایت 
انسان ها، حتی مشرکان داشتند. پس الزم 
بود از این برای هدایت و نجات انســان ها 
کمــی صبــر می فرمودند. حتــی آنجا که 
خداوند در سوره قیامت آیه 16 می فرماید: 
 ِبِه«؛ نشــان 

َ
ک ِبِه ِلَســاَنک ِلَتْعَجل َحِرّ

ُ
»الت

از صبر نداشــتن پیامبر اســالم)ص( برای 
هدایت و نجات بود. این عجله و شــتاب 
دلیلی نداشت جز اینکه ایشان می خواستند 
از تمام فرصت هایشان برای این امر استفاده 
کنند. خدواند این تذکر را تکرار می فرماید: 
یک 

َ
ی ِإل

َ
ض

ْ
ْن یق

َ
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َ
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ُ
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ًمــا«؛ و تو )ای 
ْ
 َرِبّ ِزْدِنی ِعل

ْ
ــل

ُ
َوْحیُه، َوق

رسول( پیش از آنکه وحی قرآن تمام و کامل 
به تو رســد تعجیل در )تالوت و تعلیم( آن 
مکن و دائــم بگو: پــروردگارا بر علم من 
بیفزای. )طه/ 114( این  صبر نداشتن نشان از 
دلسوزی و دغدغه و مهر پیامبر)ص( نسبت 

به زندگی همه انسان ها داشت.

آیه

 ایمان معینی
کارشناس علوم اسالمی

پیامبر اسالم)ص( را نه فقط در البه الی برگ های 
تاریخ، بلکــه در بیانات خود ایشــان و احادیث 
گهربار ائمه معصوم)ع( و نقل قول هایی که ایشان 
تأیید کرده اند، باید شــناخت. در میان ســخنان 
اهل بیت)ع( اصطالحاتی وجود دارد که باید آنها 
را هم بشناســیم و از نکات مخفی شده در آن به 
جمع بندی در شناخت برسیم. برای نمونه، کلمه 
»نور« در احادیث معنای وســیعی دارد. خداوند 
خودش را نور معرفی کرده و بــه این نور عالم را 
روشــن می کند. ضمن آنکه این نــور فقط برای 
روشنایی نیست، بلکه در اصل حق بودن صاحب 
این صفت را به ما نشــان می دهــد؛ یعنی وقتی 
می گویند: »خدا نور است«؛ یعنی هم روشن کننده 
عالم است و هم حق است و کمترین فاصله از نور 
به ظلمات رفتن است. وقتی می گویند تمام عالم 
به نور الهی یا به نور محمدی)ص( روشن است، 
یعنی هرجــا برویم از نور خــدا و اهل بیتش)ع( 
خارج نمی شــویم و دوری از نور و رفتن به سوی 
ظلمات، جایی نیســت که خدا و اهل بیتش)ع( و 
رحمت و غضب آنان نباشد. مثال برخی انسان ها 
در عین اینکه در نور الهی هستند، در ظلمات نیز 

قــرار دارند که فرورفتن در ظلمــات به خود آنها 
برمی گردد نــه روی گردانی خدا و اهل بیتش)ع(؛ 
حال چــرا این صفت بــه کار رفتــه و معنای آن 
چیست؟ وقتی انســان ها خداوند و اهل بیت)ع( 
را نور ببینند و ایشــان را با این صفت درک کنند، 
هیچ گاه ناامیدی سراغ شــان نمی آیــد؛ زیرا برای 
توجه به نور کافی اســت راه قلب شان را باز کنند 
تا انوار روشــنگر عالم قلب شان را پر ار نور کنند. 
در حدیثی امام صادق)ع( به نقل از سلمان فارسی 
اســت که می فرمایند: »پیامبر اکرم)ص( فرمود: 
خداونــد متعال مرا از درخشــندگی نور خودش 
آفریــد.« همچنیــن فرمودنــد: »خداوند متعال 
خطاب به رســول اکرم)ص( فرمود: ای محمد! 
قبل از اینکه آسمان ها، زمین، عرش و دریا را خلق 
کنم. نور تــو و علی را آفریدم...«. تشــبیه به کار 
رفته در احادیث دربــاره علی)ع( هم وجود دارد. 
ثقة االسالم کلینی)ره( می نویسد: امام صادق)ع( 
فرمود: »هنگام والدت حضرت رسول اکرم)ص( 
فاطمه بنت اسد نزد آمنه )مادر گرامی پیامبر( بود. 
یکی از آن  دو به دیگری گفت: آیا می بینی آنچه را 
من می بینم؟ دیگری گفت: چه می بینی؟ او گفت: 
این نور ساطع که ما بین مشرق و مغرب را فرا گرفته 
اســت! در همین حال، ابوطالب)ع( وارد شد و به 
آنها گفت: چرا در شگفتید؟ فاطمه بنت اسد ماجرا 
را به ایشان گفت. ابوطالب به او گفت: می خواهی 
بشــارتی به تو بدهم؟ او گفــت: آری. ابوطالب 

گفت: از تو فرزندی به وجود خواهد آمد که وصی 
این نوزاد، خواهد بود.« 

البته تشبیهات و صفاتی که برای رسول گرامی 
اسالم)ص( به کار رفته است، به چند صفت و نام 
و لقب محدود نیســت. برخی بزرگان چهارصد 
نام و لقب پیامبر)ص( را که در قرآن آمده اســت، 
شــمارش کرده اند. هر یک از این نام ها و القاب 
دریایی از معانی را در خود جای داده اســت و هر 
یک از آنها می تواند راهگشای انسان ها باشد. شاید 
برای ما نام ها و القاب رســول خدا)ص( تفاوت 
چندانی نکند، اما بــرای ائمه معصوم)ع( دریایی 
از معانی و مفاهیم را در برداشت. برخی نام های 
پیامبر اعظم)ع( عظمت و برخی دیگر خشــوع و 
برخی دیگر عشق را به ذهن متبادر می کردند. برای 
نمونه، جلوه نام محمد)ص( برای امام صادق)ع( 
بــه گونه ای بود کــه هرگاه نام مبــارک حضرت 
محمد)ص( بــه میان می آمــد، عظمت و کمال 
رسول خدا)ص( چنان در وی تأثیر می گذاشت که 
رنگ چهره اش گاهی سبز و گاهی زرد می شد، به 
گونه ای که آن حضرت در آن حال، برای دوستان نیز 
ناآشنا می کرد! امام صادق)ع( گاهی بعد از شنیدن 
نام پیامبر)ص( می فرمودند: »جانم به فدایش«؛ 
اباهارون می گوید: روزی به حضور امام صادق)ع( 
شرفیاب شــدم. آن حضرت فرمودند: »اباهارون! 
چند روزی اســت که تــو را ندیــده ام.« عرض 
کردم: خداوند متعال به من پســری عطا فرموده 

اســت. آن حضرت فرمودند: »خدا او را برای تو 
مبارک گرداند چه نامی برای او انتخاب کرده ای؟ 
گفتم: او را محمد نامیده ام. امام صادق)ع( تا نام 
محمد را شــنید )به احترام آن حضرت( صورت 
مبارکش را به طرف زمیــن خم کرد، نزدیک بود 
گونه های مبارکش به زمیــن بخورد. آن حضرت 
زیر لب گفت: »محمد، محمد، محمد.« سپس 
فرمود: »جــان خودم، فرزندانــم، پدرم و جمیع 
اهل زمین فدای رسول خدا)ص( باد؛ فرزندت را 
دشــنام مده، کتک نزن، بدی به او نرسان، بدان در 
روی زمین خانه ای نیســت که در آن نام »محمد« 
وجود داشته باشد، مگر اینکه آن خانه در تمام ایام 
مبارک خواهد بود.«  در مورد اوصاف پیامبر)ص( 
می توانیــم به تورات و انجیــل هم مراجعه کنیم. 
چه آنکه همه انبیا و اولیا و اوصیا شــناخت کامل 
و دقیقی از رســول خدا)ص( داشتند و به واسطه 
همین شناخت بر رتبه آنها افزوده می شد. خداوند 
متعال در وصف پیامبر)ص( فرموده است: »الذین 
ءاتینهم الکتب یعرفونــه کما یعرفون ابناءهم و ان 
فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون«؛ کسانی 
که کتاب آســمانی به آنان دادیــم، او را همچون 
فرزنــدان خود می شناســند. )ولــی( جمعی از 
آنان، حق را آگاهانه کتمان می کنند. )بقره/ 146( 
خداوند در سوره فتح، آیه 15 نیز به این نکته اشاره 
می کنــد و در احادیث نیز مکرر از این شــناخت 

سخن به میان آمده است.

 عالم در ظل نور پیامبر اسالم)ص(
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

از کجا بفهمیم که مورد رحمت خداوندیم؟ اگر 
رحم و محبت و عاطفه ات، به خودت و خلق خدا 
زیاد شد، معلوم می شود که مورد رحمت خداوند 
 واقع شــده ای. اینها یک نســبت مستقیم با هم

 دارند.
 شــخصی به پیامبر خدا)ص( عرض کرد: 
ْن َیْرَحَمنی َرّبی«؛ من دوســت دارم 

َ
ِحــبُّ ا

ُ
»ا

که مورد رحمت خداوند واقع شــوم. فرمودند: 
ُه«؛به 

ّ
ِه َیْرَحُمک الل

ّ
َق الل

ْ
ل

َ
َسک َواْرَحْم خ

ْ
»ِاْرَحْم َنف

خودت رحم کن، با خلق خدا هم مهربان باشد، 
خداوند تو را مورد رحمت خود قرار می دهد.

 کسی که نسبت به خود و دیگران رحم داشته 
 مورد رحمت خداست. بنابراین 

ً
باشد، بداند قطعا

باید رحمت و محبت را به کار زد تا زیاد شود. هر 
ســرمایه ای را که به کار بزنی، زیاد می شود. اگر 

راکد بگذاری، راکد می ماند. ســرمایه سرمایه 
می آورد. محبت هم محبت می آورد. هر چه مهر 
و محبت را به کار بگیری، افزایش پیدا می کند؛ 
محبت به همســر، به پدر و مــادر، به فرزندان، 
به رفقا و دوســتان، به شــاگردان، به اســتادان، 
بــه اطرافیان خود، به کســانی که با انســان در 
معاشرت و رفت و آمدند، به کسانی که با انسان 
 بــه کل خلقت. پیامبر)ص( از 

ً
همکارند، اصال

همــه خیرخواه تر، دلســوزتر ومهربان تر بودند. 
حتی رحمت نســبت به یــک مورچه، موجب 
رحمت خداوند است. خداوند برای انسان هایی 
که نسبت به مخلوقات خداوند مهر می ورزند، 
ْسَتِدرُّ ِبِه 

َ
ُغ ما ت

َ
ْبل

َ
سفره رحمتش را می گستراند: »ا

«؛ زمانی 
َ
ْحَمة  الّناِس الرَّ

ِ
ِمَر ِلَجمیع

ْ
ض

ُ
ْن ت

َ
 ا

ُ
ْحَمة الرَّ

ریزش رحمت خداوند به اوج خود می رسد که 

مهر همه مردم را در دل داشــته باشــی.  شیوه و 
اساس پیغمبر خدا)ص( با آن عرب های خشن 
و تندخــو، رحمت و محبت بــود. عرب هایی 
که قســاوت قلب را به اوج خود رسانده بودند. 
کسانی که دختران کوچک شــان را زنده در قبر 

می گذاردند و خاک روي شان می ریختند.
 باور کردن آن مشکل 

ً
 اگر آیه قرآن نبود واقعا

بود. تصورش خیلی ســنگین اســت؛ ولی چه 
ُه  سُّ

ُ
ْم َید

َ
کنیم که خداوند از آن خبر داده است: »ا

 قلب انســان متأثر می شود و 
ً
راِب«؛ واقعا ِفی التُّ

بدنش می لرزد.  اگر به زیر دستان تان رحم کنید، 
خداوند هم به شــما رحم می کنــد. بنابراین 

اگر می خواهید رحم و محبت را  در بین 
مردم زیاد کنید، پیاده کنید تا گسترش و 

افزایش یابد.

 پیامبر خدا مظهر رحمت الهی
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین حبیب الله فرحزاد

   منبر    

به مناسبت  والدت پیامبر رحمت 

آیت الله مجتهدی تهرانی می  گفت: »اگر در گرفتاری هستید، 
اگر مشکل ازدواج دارید، اگر منزل می خواهید،  استغفار کنید، 
خدا گره از کارهای تان باز می کند، اما باید شرایط استغفار را 
هم مراعات کرد. از جایی که گمان نداری استغفار کنی، می آید. 
رزق همه اش پول نیست، در احادیث که آمده اگر این کار را 
بکنی رزقت زیاد می شود، رزق معنوی رزق است، رفیق خوب 
رزق است، همسفر خوب هم رزق است، هر وقت می خواهید 
مسافرت بروید، چند بار استغفار کنید تا یک همسفر خوب 

داشته باشید.«

رزق همه اش پول نیست
سلوک

مشکالت  حل  برای  حقوقی  ظرفیت های  »بررسی  نشست 
جهان اسالم« با تأکید بر وحدت میان حقوقدان های کشورهای 
برگزار اسالم)ص(  پیامبر  به  اهانت  محکومیت  و   اسالمی 

 شد. 
در این نشست حجت االسالم شهریاری، دبیرکل مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی تأکید کرد: »پیشنهاد ما برای 
همکاری بیشتر مسلمانان، ایجاد ستاد فرماندهی مشترک میان 
اسالم  جهان  بحران های  مدیریت  برای  اسالمی  کشورهای 
است تا بتوانند منابع جهان اسالم را به درستی مدیریت کنند.« 

وحدت  نشست 
راهنما

برگرفته  از کتاب احکام هدایت سیاسی بر اساس فتاوای رهبر 
معظم انقالب  منتشر شده از سوی معاونت سیاسی سپاه

 پرسش: شاخصه های تحلیل های مشروع کدام است؟

پاسخ:  1ـ نداشــتن رفتار نامناسب با منتقدان؛ 2ـ حفظ حرمت 
افراد؛ 3ـ حفظ اعتماد عمومی نســبت به نظــام؛  4ـ اتهام نز دن 
به دیگران و بیان واقعیات مشــروع؛ 5ـ ســعه صدر و اجتناب از 
نارواگویی؛ 6ـ بیان موفقیت های نظام؛ 7ـ عدم کاربرد شــیوه های 

انتقادی دشمن پسندانه.

سیاسی تحلیل  احکام 
حکمت
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پرونده

پیامبر  
اخالق

 بررسی راه های مقابله با اهانت 
به ساحت نورانی پیامبر  اعظم)ص(

پیش درآمد 

 وحشت غرب
 از اقتدار اسالم

سابقه اسالم ستیزی و جسارت به مقدسات 
مســلمان ها بــه صــدر اســالم و اولیــن 
رویارویی های غرب با مسلمین برمی گردد. 
غربی ها هم در منطقه شــرق اروپای فعلی، 
یعنی امپراتوری رم شرقی)شــامات( و هم 
در غــرب آن، یعنی کلیســای کاتولیک در 
کشــورهایی مانند ایتالیا، فرانسه و اسپانیای 
فعلی در جنگ با مســلمین شکســت های 
سختی خوردند و شــاهد  گرویدند با میل و 
رغبت مسیحیان به اسالم بودند؛ در آن  فضای 
مغلوبه نه تنها از نظر سیاسی ـ نظامی شکست 
خوردند؛ بلکه از نظر اعتقادی و ایدئولوژیک 
هم مغلوب مسلمان ها شدند. از این نظر برای 
اینکه اســالم را در منظــر مخاطبان غربی و 
مسیحی زشت جلوه دهند، شروع به اهانت به 
مقدسات مسلمین کردند و با دروغ پردازی ها 
و اقدامات گوناگونی مانند واداشــتن برخی 
افراد جاهل و احساساتی به توهین به ساحت 
مقدس پیغمبر)ص( در مقابل برخی مساجد 
آندلس)اسپانیای دوره اسالمی( سبب خشم 
مسلمانان و برخورد با آنها شدند تا بتوانند از 
این قضیه بهره برداری کرده و فتنه ای به پا کنند 
و قدرت مسلمانان را در آنجا تضعیف کنند. 
اربابان کلیسا هم در این میان تضمین بهشت 
را به توهین کنندگان به اسالم وعده می دادند. 
از این رو این حرکات، سابقه دیرینه ای دارد 
که نشــان دهنده وحشــت غرب از استیالی 
اســالم و برتری تمدن مسلمانان بوده است. 
در میانه مسیر پس از جنگ های صلیبی بنا به 
دالیل گوناگونی؛ از جمله حاکمان بی کفایت 
در سرزمین های اسالمی و همچنین دستیابی 
غربی ها به ســالح های آتشین و دست یافتن 
به تفوق اقتصادی در اثر غارت ممالک دیگر 
با استعمارگری و استعمارگری، غربی ها به 
برتری های نظامی، صنعتی، فناوری و علمی 
دســت یافتند. امروز نیز این حکومت های 
اســتعمارگر بــا همــان روش خبیثانــه و 
رذالت گونه اجداد خویش با وحشــتی که از 
کشــتار اســالم دارند، به میدان آمده اند. به 
ویژه بعد از انقالب اســالمی و احیای تفکر 
دینی و ندای ایجاد تمدن نوین اســالمی به 
وسیله انقالب اســالمی و با توجه به سابقه 
تاریخی، غربی ها احساس می کنند اگر اسالم 
و به خصوص انقالب اسالمی به حال خود 
گذاشته شود، می تواند مانند گذشته و بهتر از 
گذشته تمدن خیره کننده ای ایجاد کند و تمدن 
غرب را نه تنها به چالش، بلکه به شکســت 
بکشــاند. نکته قابل توجه در این است که با 
وجــود ادعاها و برتری بــه رفتارهای اجداد 
خود در قرن های گذشــته، یعنی جسارت و 
توهین برگشته اند. این رجعت به گذشته نشانه 
انحطاط تمدن غرب است.  برای این منظور 
البته دنبال بهانه سازی هم هستند. می خواهند 
داعش را به عنوان نماد اســالم معرفی کنند؛ 
اما بایــد گفت تمــام غرب در دشــمنی و 
اسالم ستیزی یکپارچه هستند و همیشه کفر 
در برابر اسالم یک جبهه را تشکیل  داده است 

و هیچ فرقی بین آنها نیست.

در گذر زمانه دو جریان مهم »دعوت« وجود داشته 
است که همواره در تقابل با یکدیگر بوده اند؛ گروهی 
که فراخوان عمومی برای دعوت به خدا می دادند و 
جمعی که مردم را به خود دعوت می کردند. تمام انبیا 
و اولیای الهی پیام واحدی برای بشر داشتند که خدا 
را عبادت کنید و از غیر او دوری و اجتناب کنید. انبیا 
برای این دعوت هیچ گاه از اکراه و اجبار و تســلط 
بر دیگران استفاده نکردند، بلکه با منطق و زبان نرم 
فتح قلوب کردند. از سوی دیگر در برابر این جریان 
ناب و صواب، گروهی بودند که با سیطره استبدادی 
بر ســایرین آنها را با زور شمشیر و تهدید به حبس 
و شــکنجه به عقاید باطل خود دعــوت می کردند 
و گاه چنان غره می شــدند که خود را پروردگار آنها 
می دانستند! جریانی که به جای منطق و بیان، با پول 
و بوق و زور می کوشــید تا خود را سر پا نگه دارد و 
هر صدای مخالف این مســیر را از پای در آورد! آن 
سو اگر برای بیان حقایق و سعادت واقعی برای مردم 
جان می کنــد و طلب مزد نمی کرد، این ســو برای 
ضاللــت خود و دیگران، از گرفتن مال و حتی جان 

مردم ابایی نداشــت! به وضوح عیان است، جریانی 
که خود را محور و ارباب دیگران می داند، با جریانی 
که منش و روشش این اســت که خود را از میان بر 
دارد و خودخواهــی را کنار بزند، کنار نمی آید و آن 
را ســدی در برابر »خود« می بیند که باید شکســته 
شــود! پیامبران چون خود را با سرشت مردم طرف 
می کردند، به ســرعت مورد اقبال و اســتقبال قرار 
می گرفتند. روش رایج جریان استکبار و تکبر برای 
مقابله با جریان سعادت و حقیقت، توسل به رسانه 
و ثــروت و در نهایت ســالح بوده اســت. آنها می 
کوشــیدند ابهت و عظمت و تقدس انبیا و کالم آنها 
را در برابر مردم بشــکنند تا به زعم خود بیان آنها را 
بی اثر کنند! تمســخر و اســتهزا و تحقیر شیوه همه 
مستکبران بوده است؛ چنانچه تعبیر قرآن به گونه ای 
اســت که گویا این امر یک قاعده و اصل است: »َیا 
اُنوا ِبِه 

َ
 ک

َّ
ِتیِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإال

ْ
ِعَباِد َما َیأ

ْ
ی ال

َ
َحْســَرًة َعل

َیْســَتْهِزُئوَن«؛ )یس/ 30( هیچ فرستاده ای از طرف 
خدا نیامده مگر آنکه، دستگاه جور و خودمحور آن 
را مسخره کرده است! خداوند بارها در قرآن پیامبر 
اعظم را این گونه تســلی داده است که در امت های 
پیش از تو نیز حاکمان مسکتبر انبیا و طرفداران آنها 
را استهزا می کرده اند!  دلیل عمده این تمسخرها، این 
بود که خود را برتر از دیگران می پنداشتند؛ در حالی 
که جز زور و زر عاملی برای برتری نداشــتند، قرآن 

این جمع را »مترفین« می نامد که در صف مقدم نبرد 
با اسم و رسم انبیا بودند. شاید قدیمی ترین سندی که 
بتوان برای این امر بیان کرد، بدزبانی قوم نوح در برابر 
این نبی اولوالعزم باشد. به فرموده عالمه طباطبایی 
در گفت وگوی نوح)ع( با قوم خود، آنان ایمان آوردن 
افــراد بی مال و مکنت به او را بر او خرده می گرفتند!  
وَن«؛ مقصود مردم 

ُ
ل
َ
ْرذ

َ ْ
 ال

َ
َبَعك

َّ
 َو ات

َ
ك

َ
 ُنْؤِمُن ل

َ
وا أ

ُ
»قال

از اینکه به نوح)ع( گفتند: پیروان تو افراد پستند، این 
بوده که شغل پســت و کارهای کوچك دارند و لذا 
ِمي ِبما 

ْ
آن جناب پاسخ شــان داد به اینکه: »َو ما ِعل

 قوم نوح)ع( مالك شرافت و 
ً
وَن«. ظاهرا

ُ
کاُنوا َیْعَمل

احترام را اموال و فرزندان و پیروان بیشتر می دانستند، 
همچنان کــه از دعای نوح )ع( که عرضه داشــت: 
ُه 

ُ
د

َ
ُه َو َول

ُ
ْم َیِزْدُه مال

َ
َبُعــوا َمْن ل

َّ
ُهْم َعَصْوِني َو ات »َربِّ ِإنَّ

« )نوح/ 21( این معنا به خوبی برمی آید، 
ً
سارا

َ
 خ

َّ
ِإال

یعنی  استفاده می شود که مرادشان از ارذلین، بردگان 
و فقرا و صاحبان مشــاغل پست و خالصه کسانی 
است که اشراف و اعیان شان ایشان را سفله و فرومایه 
می خواندند و از مجالســت و معاشرت با آنان ننگ 
داشــتند. )ترجمه تفسیر المیزان، ج  15، ص 416( 
این ماجرا ادامه داشت تا زمان آقا و سرور همه انبیا، 
پیامبر اعظم)ص( که اشراف و مترفین و مستکبران 
با استفاده از رسانه و بوقچی های خود، با تمسخر و 
ناســزا به جنگ منطق و اندیشه متعالی نبوی رفتند. 

شیوه همان شیوه و ابزار همان ابزاری بود که سالیان 
ســال علیه انبیا استفاده می شود. ســوره همزه بیان 
روشــنی از راهکار و ابزار این جریان علیه رســول 
اعظم و اجرای قاعده استهزاســت؛ یعنی استفاده از 
توهین همراه با ثروت!  در تفسیر »روح المعانی« در 
َمَزٍة«، گفته است بنا بر یک 

ُ
 ُهَمَزٍة ل

ِّ
ل

ُ
 ِلک

ٌ
ذیل آیه »َوْیل

روایت این سوره در شأن ولیدبن مغیره و بدگویي اش 
نســبت به رســول خدا )ص( و ســعی در تنقیص 
آن جناب نازل شــده، و بنا بر قولی دیگر در شــأن 
عاص بن وائل نازل شده است. دو وصف مهم برای 
این افراد در این سوره بیان شده است، هرزه زبان های 
پول پرســتی که گمان می کردند اموال شان موجب 
قدرت و جاودانگی شان می شود! »الذی جمع ماال 
و عدده یحسب ان ماله اخلده«. نمونه دیگر این افراد 
ابولهب بوده است که بر تمسخر و آزار پیامبر شهره 
بود. این گروه سر سلسله و راهبر جریان تخریب انبیا 
بوده و دانشمندنماها و کارگزاران و جهال را تشویق و 
تقویت و حمایت کرده تا به هر طریق به اهداف خود 
برسند. امروز نیز همین خط دنبال شده و کسانی که 
در برابر تابش رســول مکرم، خود را خوار و خفیف 
می بینند، رسانه ها و عمال خود را به صف می کنند 
تا به رسم نورانی انبیا تاخته و تقدس آنها را بشکنند. 
طبق سنت الهی عاقبت همه کسانی که زبان تمسخر 

در برابر انبیا باز کرده اند، عذاب الهی است.

انبیاء علیه  پول  پرست  هرزه زبان های  یان  جر

 BBBB لطف کنید و در ابتدا از شخصیت معنوی 
رسول مکرم)ص( اسالم بفرمایید.

شخصیت الهی و ملکوتی پیامبر عظیم الشأن اسالم، 
هدایت کننده همه انســان ها به سوی حقانیت است. 
وجود مبارکی که قرآن مجید بر قلب او نازل شده است، 
همچون خورشیدی اســت که زیر ابر پنهان نمی ماند 
و با فوت دهان کســی خاموش نمی شــود. به تعبیری 
پیامبر اکرم)ص( »ســراج منیر« است؛ سراج منیر به 
معنای خورشید نوردهنده است. این خورشید نه فقط 
کره زمین، بلکه همه عالم هستی را نور می دهد و افراد 
جاهل، ســفیه و سبک مغزی که خیال می کنند با فوت 
دهان نجس و آلوده خود می توانند این خورشید تابان 
و نورانی را خاموش کنند، خیال خام و باطل و اندیشه 
پستی را در ســر خود می پرورانند. پروردگار عالم در 
قرآن مجیــد درباره پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »من 
او را مهرورز به تمام جهانیان فرســتادم.« این جمله به 
معنای آن است که اگر کسی قدر مهرورزی را درک کند 
و آن را ببیند یا بفهمد، شیفته پیامبر اکرم)ص( می شود. 
اخالق، رفتار و اعمال پیامبر عظیم الشأن اسالم در برابر 
مسلمانان، مســیحیان، یهودیان و توبه کنندگان زمان 
خود، مهرورزی در حد اعالی خودش را نشان می داد. 
ضمن اینکه ما باید بدانیم مهرورزی پیامبر اکرم)ص( به 
ابنای بشر به زمان حیات مبارک ایشان اختصاص ندارد 

و برای همه جهانیان است.

 BBBB ایشــان حاکم سیاســی هم بودند، منش
اخالقی پیامبر در حاکمیت چگونه بود؟

دوران حکومت ایشــان همزمان با دوران پادشــاهان 
بزرگی بوده اســت؛ اما ایشان شبیه به هیچ یک از این 
 حکومت 

ً
پادشــاهان حکومت داری نکردنــد، اصال

اسالمی سلطنت نیست و نوع جدیدی از مملکت داری 
در آن زمان بود. پیامبر اکرم)ص( برخالف پادشاهان 
در کاخ نمی نشست. همه مردم برای دیدار و مالقات 
با وی مجاز بودند، پیامبر اکرم)ص( زمانی که در مدینه 
بودند، هــر روز صبح از کوچــه و محل زندگی یک 
یهودی مخالف و دشمن خود عبور می کردند و هر روز 
هم آن فرد یهودی از پنجره خانه اش خاکستر بر روی 
ســر مبارک پیامبر می ریخت. دو روز آن فرد یهودی 
این کار را انجام نداد؛ پیغمبر اکرم)ص( که برای ادای 
فریضه نماز به مســجد رفته بود، پس از اقامه نماز از 
اصحاب خود پرســید »من دو روز است از این برادر 
یهودی مان خبری ندارم، آیا از او خبری دارید ؟« یکی 
از نمازگزاران که از همسایه های آن فرد یهودی بود، به 

پیغمبر گفت که وی حال مساعدی ندارد و به مریضی 
افتاده و این روزها در بســتر است. پیغمبر اکرم)ص( 
فرمودنــد: »من می خواهم به عیــادت او بروم؛ چون 
او هر روز از من یاد می کرد ولو با ریختن خاکســتر بر 
روی سرم.« سپس پیامبر اکرم)ص( به نوعی از بقیه هم 
دعوت کرد که همراه با خــودش برای عیادت آن فرد 
یهودی به خانه وی بروند. عده ای همراه با پیامبر)ص( 
جمع شــده و راهی خانه آن فرد یهودی شدند. پس از 
دق الباب، یکی از اعضای خانه در را باز کرد و و وقتی 
سخن پیغمبر اکرم)ص( را شنید که برای مالقات با فرد 
یهودی آمده، خطاب به پیامبر گفت که وی حال بسیار 
نامساعدی دارد و شاید بهتر باشد شما دفعه دیگری به 
مالقات او بیایید. پیغمبر فرمودند: »بروید به او بگویید 
که من برای مالقات او تا اینجا آمده ام.« سرانجام اهل 
منزل در رودربایستی افتادند و به حضرت و اصحاب 
اذن دخول دادند. قبل از اینکه پیامبر وارد اتاق شود، آن 
فرد یهودی گفته بود که لحاف بر روی سرش بیندازند تا 
چشمش به پیامبر نیفتد؛ چرا که به شدت خجالت زده 
بود و احساس سنگینی می کرد. پیغمبر اکرم)ص( وارد 
اتاق شدند و دست شان را برای برداشتن لحاف از روی 
صورت فرد یهودی جلو بردند ، آن فرد یهودی التماس 
کرد که یا رسول الله لحاف را کنار نزن، من را مسلمان 
کن و بعد لحاف را بردار تا من به حالت »مســلمان« 
تو را ببینم. مهرورزی پیامبر اکــرم)ص( به کودکان، 
خردساالن و نوجوانان نیز مثال زدنی بود. همین فرد اول 
حکومت اسالمی گاهی در کوچه بچه ها را در دامان 

خود می گذاشــت و دست روی ســر آنها می کشید و 
سفارش شان را به پدر و مادرهای کودکان می کرد. یک 
روز مادری بچه یک ساله خود را به نزد پیامبر)ص( برد 
و پیامبر این کودک را در دامان خود گذاشت و شروع 
به محبت کردن با او کرد. بچــه در همان حال که در 
دامان پیغمبر بود، ادرار کرد. صدای مادر به شدت بلند 
شد و بر ســر کودک فریاد زد. حضرت خطاب به آن 
مادر فرمودند »چرا فریاد می زنی؟ بگذار بچه راحت 
کار خود را انجام بدهد. او که متوجه مســائل نیست. 
من هم می روم لباس خود را آب می کشم؛ اما نباید تو 
داد بزنی که بچه بترسد و رنجیده شود و از این جلسه 
نفرت پیدا کند.« مرحوم نراقی که از دانشمندان بسیار 
برجســته اســت، در کتاب »طاقدیس« نقل می کند 
یک روز پیامبر در حال عبــور از یکی از کوچه ها بود 
که بچه ها جلوی او را گرفتند و به ایشــان گفتند: »آقا، 
شما حسن)ع( و حسین)ع( را روی دوش خود سوار 
می کنید و از خانه به مســجد می آیید، ما را هم روی 
دوش خود سوار کنید.« پیامبر)ص( فرمودند، مانعی 
ندارد و بچه ها را به نوبت روی دوش خود سوار کردند. 
وقتی که این کار تمام شــد بچه ها بــار دبگر به پیامبر 
گفتند »ما دیده ایم گاهی شما دست ها و زانوهای تان 
را هم به زمین می گذارید و حسن)ع( و حسین)ع( را 
به پشت خود سوار می کنید.« حضرت فرمودند عیبی 
ندارد. ایشان خم شدند و بچه ها را به نوبت پشت خود 
سوار کردند و آنها را در کوچه گرداندند. این شخص 
اول حکومت اســت.پیامبر عظیم الشأن اسالم آنقدر 

رفتار نیکویی داشت که خداوند متعال آیه »انک لعلی 
خلق عظیم« را نازل کرد.

 BBBB ما خیلی از داستان های مربوط به اخالق 
پیغمبر اســالم را می شــنویم؛ اما دقت 
نمی کنیم که بیشتر این اتقافات در شرایطی 
رخ داده که رســول اسالم)ص( در رأس 

حکومت بودند. 
بله درست است. پیرزن بادیه نشینی سال ها به فرزندانش 
می گفت که مــن را نزد پیغمبر ببرید تا محضر او را از 
 بردن مادر 

ً
نزدیک درک کنم. فرزندان این پیرزن دائما

خود به نزد پیامبر را پشت گوش می انداختند و به زمان 
دیگری موکول می کردند. یک روز پیغمبر اکرم)ص( 
به همراه پنج شــش نفر از اصحاب خود از منطقه ای 
رد می شــدند که دیدند آن پیرزن در وسط بیابان و زیر 
آفتاب سوزان همراه با یک مشک و یک طناب مشغول 
بیرون کشــیدن آب از چاه است. پیامبر)ص( خیلی با 
محبت به نزد آن پیرزن آمد و گفت که مادر اجازه بدهید 
من از چاه آب بکشم. پیرزن هم که پیغمبر اکرم)ص( 
را نمی شــناخت، خطاب به او گفت که اگر این کار را 
برایم انجام بدهی من برای پدر و مادرت طلب آمرزش 
می کنم. پیغمبر عظیم الشــأن اسالم طناب را گرفت و 
مشــک را داخل آب انداخت و از ته چاه آب گرفت. 
سپس پیغمبر مشــک را روی دوش خود گذاشت تا به 
خانه پیرزن ببرد. اصحاب به حضرت گفتند که حداقل 
اجازه بدهید تا مشک را ما بیاوریم. پیامبر اکرم)ص( در 
این جا یک جمله ای گفتند که باید آن را با طال نوشت. 
ایشــان فرمودند: »من دوست دارم بار امتم را خودم به 
دوش بکشم.« پیغمبر)ص( مشــک را تا دم خیمه آن 
پیرزن برد و از پیــرزن خداحافظی کرد. هنوز 20 قدم 
دورتر نشــده بودند که فرزندان پیرزن از راه رسیدند و 
پیرزن در آنجا با اشــاره به پیغمبر)ص( به فرزندانش 
گفت که آن فرد مشــک آب را پر کرد و تا اینجا برایم 
آورد. فرزندان پیرزن که در گذشــته پیامبر)ص( را در 
مدینه دیده بودند برای تشــکر به نزد وی رفتند و آنجا 
بود که متوجه شــدند پیامبر)ص( مشــک آب مادر را 
تا خانه آورده اســت. به شدت از پیامبر)ص( تشکر و 
معذرت خواهی کردند و گفتند که مادرمان نمی دانست 
شما پیامبر)ص( هستید وگرنه اجازه نمی داد که این کار 
را انجام بدهید. پیامبر)ص( خطاب به فرزندان پیرزن 
گفتند: »نگذارید مادر شما در امور سخت تنها باشد و 
 یاری رسان او باشید.« سپس همراه با فرزندان به 

ً
حتما

نزد پیرزن رفتند و با وی خوش و بش کردند.

حجت االسالم والمسلمین شیخ حسین انصاریان در گفت وگو با صبح صادق

حضرت محمد)ص( عاشق هدایت مردم بود
حسین چخماقی

خبرنگار

 آخرین پیامبر الهی در جامعه ُمشــرک شبه جزیره عربستان به دنیا آمد و با استقامت در مسیری که در آن پای نهاده بود، توانست آیین یکتاپرستی را در یکی از 
جاهل ترین جوامع آن زمان و در دوره های بعد در سراســر عالم هســتی گسترش دهد. فرا رسیدن هفته وحدت و همچنین ماجرای توهین نشریه فرانسوی و 
حمایت های رئیس جمهور فاســد این کشور از این اقدام، بهانه ای شد تا در گفت وگو با یکی از استادان اخالق کشورمان، حجت االسالم والمسلمین شیخ 
حسین انصاریان بنشینیم و ابعاد اخالقی پیامبر اعظم)ص( و برترین موجود خلقت را بررسی کنیم و سخنان او را در زمینه رحمت، مهربانی و بخشش پیامبر 

اکرم)ص( و همچنین تالش های بی نتیجه مهره های استکبار جهانی برای مخدوش کردن این چهره نورانی عالم هستی بشنویم.

مهدی عامری
کارشناس علوم اسالمی

محمدحسین 
رجبی دوانی

استاد دانشگاه



حجت االسالم »سیدمرتضی حســینی« نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی و کارشناس مسائل سیاسی با 
اشاره به لزوم بسیج توده های مردم برای مقابله همه جانبه با توطئه های دشمنان در زمینه خدشه دار کردن چهره 
اســالم می گوید: »کشورهای اسالمی در وضعیت فعلی باید با تمام توان و تمرکز خود و به صورت نظام مند و 
همه جانبه، از همه ظرفیت های خود برای معرفی اسالم حقیقی در کشورهای اروپایی استفاده کنند.« وی تأکید 
می کند: »مبلغان اسالم در شرایط کنونی باید بیش از گذشته در کشورهای اروپایی حاضر شده و با تحمل همه 

مصائب و سختی  ها، نورانیت و رحمانیت پیامبر اکرم)ص( را تبلیغ کنند.«
حجت االسالم حسینی با بیان اینکه رشد فزاینده گرایش به اسالم در کشورهای اروپایی، موضوعی نیست 

که بتوان آن را کتمان کرد، می گوید: »مسلمانان کشورهای اروپایی در شرایط حساس کنونی که ایادی استکبار 
جهانی کمر به نابودی اسالم بسته اند، وظیفه دارند که اسالم را به صورت چهره به چهره تبلیغ کنند و نقشه شوم 

اسالم هراسی را که دشمنان در پس اجرای آن هستند، خنثی کنند.«
وی با بیان اینکه اسالم هراسی نظام مند مکرون و دیگر مقامات کاخ الیزه در حالی نمود یافته که طی سال های 
اخیر، شاهد افزایش تصاعدی حمالت علیه مسلمانان در فرانسه هستیم، می گوید: »برای نمونه، حمالت ضد 
اســالمی در فرانسه در سال 2019، نسبت به سال گذشــته 54 درصد افزایش و طبق برآورد های موجود، این 

حمالت در سال 2020 نسبت به سال 2019 حدود دو برابر افزایش داشته است.«

بسیج توده ها

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشین کشورمان با تأکید بر ضرورت اجرای پروژ ه های گوناگون رسانه ای برای به شکست 
کشاندن طراحی دشمنان در زمینه خدشه دار کردن چهره اسالم حقیقی، می گوید: »اکنون باید از رئیس جمهور فرانسه 
این ســؤال را پرسید که آیا دادگاه های فرانسه در ذیل مســئله »آزادی بیان« اجازه می دهند که نشریات و رسانه های 
فرانسوی در مورد موضوع »هلوکاست« فقط سؤال بپرسند؟« وی می افزاید: »اگر قرار نیست رئیس جمهور فرانسه 
در توهین به ادیان و مذاهب نشــریات کشــور متبوع خود را داوری و قضاوت کند، چرا روژه گارودی فرانسوی که 
منکر هلوکاست شد، به زندان محکوم شد و زیر شدیدترین مجازات های دولت متبوع فرانسه قرار گرفت؟« حسینی 
عنوان می کند: »فعاالن رســانه ای کشورهای مسلمان در برهه کنونی باید با ابداعات و نوآوری های هنری و حمایت 
همه جانبه ای که از آنها می شود، چهره مهربان، رئوف، باعظمت و نورانی پیامبر عظیم الشأن اسالم را برای جهانیان 

ترســیم کنند و جلوی تحریف تاریخ به دست ایادی اســتکبار جهانی را بگیرند.« وی با بیان اینکه استفاده ابزاری 
کشور های غربی از آزادی بیان و به بازی گرفتن واژه آزادی بیان جفایی بزرگ بر انسانیت  است، می گوید: »جاهلیت 
مدرن غربی سعی دارد با این اقدامات موهن جلوی بیدار شدن قلوب خفته ملت های خویش را گرفته و پنبه در گوش 
وجدان های بیدار بشری کرده و با توهین به مقدسات کامل ترین دین ها، مانع گرایش فطرت های آگاه و بیدار به صراط 
مستقیم شود و همچنان اصرار دارد تا پیروان ابوسفیان های زمان بر صراط مغضوبان و گمراهان باقی بمانند.« حسینی 
تأکید می کند: »دامن زدن مکرون به اسالم هراســی و طرح ادعا های ننگین و دروغین مبنی بر تالش اســالم گرایان 
برای تغییر قانون اساسی فرانسه که از دل های فاسد و ذهن های فرسوده برمی خیزد، نه تنها خدشه ای بر رسول مکرم 
اسالم)ص( وارد نخواهد کرد، بلکه در معادله ای معکوس خفت دیگری بر کارنامه سیاه اسالم ستیزان خواهد افزود.«

کار منسجم  رسانه ای 

»هوشــنگ جاوید« استاد دانشگاه و پژوهشگر موسیقی نواحی کشور با اشاره به لزوم اقدامات فرهنگی مؤثر برای 
مقابلــه با هتک حرمت صورت گرفته به ســاحت مقدس پیامبر اعظم)ص( می گوید: »انتظار این اســت که همه 
انسان های آزاده به ویژه اصحاب فرهیخته فرهنگ و هنرمندان مستقل و آزاداندیش جهان در به چالش کشیدن آزادی 
بیان جعلی که امروز شــاهد آن هستیم، از هیچ تالشــی فروگذار نکنند.« وی تصریح می کند: »از همه هنرمندان 
مسلمان و صلح طلب که داعیه دفاع از حق را دارند، انتظار می رود با خلق آثار متنوع و جذاب در شناساندن چهره 
واقعی دین رحمت و پیامبر مهربانی گوی ســبقت را از بدخواهان و آتش  افروزان و تفرقه افکنان بربایند.« این استاد 
دانشگاه با بیان اینکه دنیای غرب با توسل به حربه اسالم هراسی به دنبال دستیابی به اهداف شوم خود است، اظهار 
می کند: »در چنین شرایطی هنرمندان متعهد و متدین ایران اسالمی و سایر کشورها تکلیف دارند که با تبلیغ و اشاعه 

 اگر 
ً
چهره حقیقی اسالم، این حربه دشمنان را به چالش بکشند و آن را شکست دهند.« جاوید ادامه می دهد: »مسلما

تا امروز تولیدات فرهنگی و هنری بیشتری را درباره پیامبر اکرم)ص( و همچنین دین مبین اسالم از سوی هنرمندان 
و اصحاب فرهنگ شاهد بودیم، فردی همچون رئیس جمهور خبیث فرانسه به خود جرئت هتک  حرمت به ساحت 
نورانی و مقدس پیامبر عظیم الشــأن اســالم را نمی داد.« وی می گوید: »با توجه به تأثیرگذاری فراوان و  بسیار زیاد 
حوزه های هنری مختلف در میان جوامع، مانند سینما و موسیقی، مقابله فرهنگی با هتک حرمت کنندگان به اسالم 
و مســلمانان و پیامبر رحمت و مهربانی، بیشترین کارکرد را در میان انواع مختلف مقابله با حرمت شکنان خواهد 
داشت. در چنین شرایطی مسئوالن فرهنگی کشور باید تمام بسترهای الزم را برای اجرای پروژه های مختلف مربوط 

به معرفی چهره نورانی پیامبر رحمت و مهربانی، برای اصحاب فرهنگ و هنر فراهم کنند.«

به خدمت گرفتن هنر 

»فواد ایزدی« با اشــاره به اتفاقات اخیر در فرانســه، می گوید: »اهانت به پیامبر اسالم)ص( نشان از شکست 
تفکر در این کشور و درجه نفرت مسئوالن کشور های غربی از اسالم و رشد اسالم در اروپا و آمریکاست.« وی 
می افزاید: »کشورها و دولت های اسالمی و همه مسلمانان آزاده جهان باید در مقابل این توطئه ها و طراحی ها 
ایســتادگی کنند و نسبت به توهین به ســاحت مقدس و نورانی نبی مکرم اســالم)ص( در فرانسه و حمایت 
رئیس جمهور این کشور از این اقدام پلیدانه، اعالم انزجار کنند.« ایزدی با بیان اینکه کشورهای اسالمی باید تا 
آنجا که در توان دارند دشمنان اسالم را تحریم سیاسی و اقتصادی کنند، می گوید: »امیدوار هستیم که دولت های 
کشــورهای اسالمی در برابر اهانت های کشورهای غربی و به ویژه فرانسه به مقدسات اسالمی واکنش جدی 
و عملی از خود نشــان دهند. یقین داشته باشید که اگر دولت های اسالمی موضع قاطعی از خود نشان دهند، 

فرانسه عقب خواهد نشست و دیگر شاهد چنین رفتارهای رذیالنه ای از سوی آنها نخواهیم بود.« این کارشناس 
مسائل سیاسی با بیان اینکه تناقض اروپایی ها در بیان و عمل هرگز با راه ما یکی نیست، تأکید می کند: »صلح 
با این گونه کشور ها جایگاهی برای ما ندارد.« ایزدی با بیان اینکه نفرت پراکنی نظام مند دولت فرانسه در توهین 
به مقدســات مسلمانان، مصداق بارز نقض حقوق بشر است، اظهار می کند: »هرچند زشتی این گونه اعمال 
بر چهره نورانی پیامبر رحمت اثری ندارد، اما جامعه بین الملل نباید اجازه دهد فرانســه مهد تروریسم و منبع 
خشونت و نفرت پراکنی باشد.« وی می گوید: »توهین به مقدسات میلیون ها انسان، خالف ادیان ابراهیمی و 
توهین به انسان و خردگرایی و دفاع از جهل و میدان دادن به افراد نادان است؛ لذا امروز عده زیادی از مسلمانان 
و آزاداندیشان عالم از عامالن و حامیان اهانت به پیامبر اعظم )ص( با روش های گوناگون ابراز انزجار کرده اند.«

یم  اقتصادی و سیاسی  تحر

عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس نیز با اشــاره به ضرورت اجرای اقدامات حقوقی مؤثر معتقد است: »ما 
به عنوان کشــوری اسالمی باید در همه سطوح انزجار خود را از اقدام موهن نشریه فرانسوی و اظهارات توهین آمیز 
رئیس جمهور فرانسه که نتیجه ای جز تنفرپراکنی ندارد، اعالم کنیم و تأکید کنیم توهین به مقدسات مسلمانان به ویژه 
جسارت به ساحت قدسی نبی اکرم )ص( تحمل ناپذیر است.« حاجی دلیگانی با بیان اینکه طنز تلخ روزگار این است 
که توهین مکرون به مقدسات مسلمانان می شــود آزادی بیان و اعتراض به این توهین، عدم مدارا و عدم تساهل نام 
 هم از فرانسوی ها سر زده است. 

ً
می گیرد، تأکید می کند: »چنین اقدامات توهین آمیزی نسبت به حقوق انسان ها قبال

آنها مردم الجزایر را تنها به جرم مبارزه با اشــغالگری فرانسوی ها و استقالل طلبی به خاک و خون کشیدند و صد ها 
هزار نفر را کشتند.« عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه اقدامات توهین آمیز فرانسوی ها مصداق 

بارز تروریســم فرهنگی اســت؛ چرا که چنین حرکت هایی از نظر همه مسلمانان با هر مذهبی قابل تحمل نیست، 
می گوید: »مسئوالن حوزه سیاست خارجی کشور باید با مشورت گرفتن از حقوقدانان برجسته، کاری کنند که هم 
رئیس جمهور فرانسه را در مجامع حقوقی بین المللی سرافکنده کنند و هم از این به بعد مقامات سایر کشورهای غربی 
نتوانند به مقدسات ادیان توحیدی اهانت کنند.« وی خاطرنشان می کند: »از همه آزاداندیشان جهان، نهادهای جهانی 
مدعی حقوق بشــر و مجامع حقوقی فرانسه درخواست می کنیم تا برای صیانت از حقوق بشر و پاسداری از مفهوم 
مقدس آزادی، عمل نفرت انگیز رئیس جمهور فرانسه را محکوم کنند.« وی با بیان اینکه اقدام مکرون در هتک حرمت 
به ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص( پیاده سازی سیاست های کالن صهیونیستی است، می گوید: »آنها تکثیر و گسترش 

اسالم را یک خطر جدی تلقی می کنند و به همین دلیل معتقدند پایه های اعتقادی مسلمانان باید سست شود.«

اقدام حقوقی 

 در گفت وگو با کارشناسان و صاحب نظران
 راهکارهای مقابله با تکرار اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص( بررسی شد

یم های هدفمند  تحر
و کار  حقوقی و رسانه  ای

روزهای گذشــته نشریه فکاهی »شــارلی ابدو« چاپ پاریس 
بازهم در اقدامی گســتاخانه و توهین آمیــز، کاریکاتورهای 
موهنی از پیامبر اکرم)ص( را بازنشــر کرد و سخنان وقیحانه 
»امانوئل مکــرون« رئیس جمهور فرانســه در حمایت از این 
اقدام، مولد اعتراضات و خشم گسترده ای در جهان اسالم و 

حتی دیگر نقاط جهان شــد. رئیس جمهور فرانسه در سخنان 
گستاخانه خود، توهین به پیامبر اکرم)ص( را مصداق آزادی 
بیان در کشورش دانســت و به نوعی از میلیارد ها مسلمان در 
جهان به عنوان »تروریســت« یاد کرد. این اظهارات مکرون 
در حالی بیان شــد که فرانسه، یکی از اصلی ترین منابع نظامی 
و مالی تأمین کننده تروریســم تکفیری در منطقه غرب آســیا 
به شــمار می آید. اقدام وقیحانه نشریه شــارلی ابدو در چاپ 
کاریکاتور پیامبر اکرم)ص( و ســپس حمایت رئیس جمهور 

فرانسه از آن، سبب شد که حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، 
رهبر معظم انقالب اسالمی در تاریخ هفتم آبان، پیامی کوتاه 
را خطاب به جوانان فرانسه صادر کنند. در متن این پیام آمده 
است: »بســمه تعالی. جوانان فرانسه! از رئیس جمهور خود 
بپرســید: چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می کند و آن را 
آزادی بیان می شــمارد؟ آیا معنی آزادی بیان این است: دشنام 
و اهانت، آن هم به چهره های درخشان و مقدس؟ آیا این کار 
احمقانه، توهین به شعور ملتی نیست که او را به ریاست خود 

انتخاب کرده اســت؟ سؤال بعدی این اســت که چرا تردید 
در هولوکاســت جرم است؟ و اگر کســی چیزی در این باره 
نوشــت باید به زندان برود، اما اهانت به پیامبر آزاد اســت؟« 
مقابله منسجم مسلمانان و کشورهای اسالمی با این اقدامات 
تحریک کننده و گستاخانه که در فرانسه صورت می گیرد، مورد 
تأیید همگان اســت. مقابله ای که ابعاد گوناگون اقتصادی، 
سیاسی، رسانه ای، اجتماعی، حقوقی و حتی فرهنگی و هنری 

را شامل می شود.

محمد ابوصدرا
خبرنگار
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تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ماه 
ســال 1358، تنهــا موجب آن نشــد که 
سیاســت خارجه کشــوری انقالبی تغییــر کرده و 
جاسوسخانه آمریکایی ها از تهران برچیده شود، بلکه 
آثار آن بر سیاســت داخلی کشور نیز آشکار شد که 
مهم ترین آن کناره گیــری دولت موقت بود. مهندس 
مهدی بازرگان در روز 14 بهمن 1357 دو روز پس از 
ورود امام خمینی)ره( به ایران با حکم ایشان به عنوان 
نخست وزیر دولت موقت ایران به مردم معرفی شد و 
ســپس 9 ماه بعد در 14 آبان 1358 متعاقب تسخیر 
النه جاسوســی به دســت دانشــجویان پیرو خط 
امام)ره(، از مقام خود استعفا داد. نکته اساسی در این 
میان آن بود که بازرگان طی این 9 ماه، پنج بار تهدید 

به استعفا کرد.
از 30 وزیر انتخاب شــده در دولت موقت 

طی عمر 9 ماهــه آن 21 نفــر از اعضای 1
نهضت آزادی، هفت نفر از اعضای جبهه ملی و دو 
نفر از گــروه جاما به رهبری دکتر »کاظم ســامی« 
بودند. معاونان نخســت وزیر و اســتانداران و سایر 
مسئوالن بلندپایه کشور نیز از اعضای نهضت آزادی 
و جبهه ملی یــا از گروه هایی بودند کــه اعتقادی به 
تشــکیل حکومت و نظام متکی بر مبانی اســالمی 
نداشــتند. شــش نفر از وزرا در روز 25 بهمن ماه به 
عنوان اولین گروه از وزیران معرفی شــدند. مهندس 
بازرگان در برابر اعالم موافقت نکردن شورای انقالب 
با وزارت بعضی از افراد معرفی شــده، این شورا را 
تهدید می کند که در صورت موافقت نکردن با وزارت 
تمام آنها، از سمت خود استعفا خواهد داد و اعضای 
شورای انقالب را مجبور می کند وزرای معرفی شده 

را بدون چون و چرا تأیید کنند.
 در فروردین 1358 بازرگان بار دیگر تهدید 

به استعفا کرد. »عباس امیرانتظام« در دوران 2
معاونت نخست وزیری و سخنگوی دولت موقت، در 
اواخر اســفند 1357 مطالبی را بیان کرد که موجب 
برانگیخته شدن احساسات مردم عرب زبان خوزستان 
شد. این قضیه موجب شد تا سخن از ضرورت کنار 
گذاشتن امیرانتظام مطرح شود؛ اما بازرگان به علت 
تعلقی کــه به امیرانتظام داشــت، با نظــر منتقدان 
همراهی نکرد و در نهایت امیرانتظام را به عنوان سفیر 
ایران در کشورهای اسکاندیناوی منصوب کرد. امیر 

انتظــام خود در این باره در کتاب »آن ســوی اتهام« 
می گوید: »مهندس بازرگان به ایشان )امام خمینی( 
گفت یا مهندس امیر انتظام هست و من هم هستم یا 

اگر برود من هم خواهم رفت.«
 در روز 28 مهــر 1358 امیر انتظام پس از 

تهیه متن الیحه انحالل مجلس خبرگان، 3
قبل از تشکیل جلسه هیئت دولت، آن را به امضای 14 
نفر از وزیران کابینه دولت موقت رساند. این متن را که 
گویاابوالفتح بنی صدر، دادســتان کل کشور و احمد 
صدر حاج ســیدجوادی، وزیر دادگستری و شورایی 
مرکب از چند نفر از وزیران کابینه دولت موقت تهیه 
کرده بودند، در اختیار عباس امیر انتظام می گذارند. 
در آن زمان امیرانتظام محل مأموریت خود را به بهانه 
اینکه مأموران آمریکایی می خواهند اطالعات مهمی 
در رابطــه با تحرکات عراق در اختیــار دولت ایران 
بگذارند، ترک کرده بود. امیرانتظام با کمک چند نفر 
از وزیران کابینه پس از جمع آوری امضاها آن را قبل از 
جلســه هیئت دولت در اختیار بازرگان گذاشــت. 
بازرگان به علت همفکری بــا آنان با طرح موافقت 
کرده بــود. قرار بود امیر انتظام الیحه را که در هیئت 
وزیران نیز صد درصد تصویب می شد، به سرعت در 
اختیار خبرگزاری ها و مطبوعات و رادیو تلویزیون های 
داخلی و خارجی بگذارد و به این وسیله امام)ره( را 
مجبور به پذیرش انحالل مجلس خبرگان کنند. اما در 
جلســه هیئت دولت با مخالفت هایی مواجه شد و 
نسبت به پیامدهای آن انذار داده شد؛ از این رو مجبور 

شدند قبل از اعالم انحالل مجلس، با امام مشورت 
کنند و نظر ایشان را در این زمینه جویا شوند. آنان که 
تالش های خود را بر باد رفته می دیدند قرار گذاشتند 
موضوع را خدمت امام مطرح و ایشان را تهدید کنند 
که در صــورت موافقت نکردن بــا انحالل مجلس 
خبــرگان قانــون اساســی، اعضای هیئــت دولت 
دســته جمعی اســتعفا خواهند کرد. اما امام)ره( در 
دیدار 29 مهر 1358 اعضای هیئت دولت با ایشان، 
بی اعتنا بــه تهدیدات صورت گرفتــه اعالم کردند، 

مجلس خبرگان باید باشد و به کار خود ادامه دهد.
 تهدید به اســتعفا چهارم بــازرگان پس از 

بازگشت از سفر به الجزایر صورت گرفت. 4
ســفری پرحاشــیه که در آن، مالقات بــازرگان با 
»برژینسکی« مشاور امنیت ملی کارتر صورت گرفت 
و انتشــار اخبار آن در داخل کشــور با واکنش های 
شدیدی همراه بود. بازرگان در مواجهه با اعتراضات 
گســترده مــردم و حــوزه علمیه قــم و روحانیت و 
دانشــگاهیان که با برگزاری راه پیمایی و تظاهرات و 
نوشتن مقاالت در روزنامه ها و صدور اطالعیه و بیانیه 
و قطعنامه های متعدد نســبت به مالقات ایشــان با 
برژینسکی اعتراض کرده و جو شدید ضدآمریکایی 
در کشــور تحت شــدیدترین فضای اعتراضی قرار 
داشت، خود و همفکران خود را در خطر جدی دید؛ 
از این رو طی جلســه ای در تاریخ 12 آبان تصمیم به 
استعفا گرفت، هرچند این تصمیم را اعالم عمومی 

نکرد.

تسخیر النه جاسوسی استعفای خود را اعالم 5 بعد از چهار تهدید سرانجام بازرگان پس از 
کرد و خبر آن از طریق صداوسیما انتشار عمومی یافت. 
نکته کلیدی در این میــان آن بود که حضرت امام)ره( 
هیچ گاه خواهان کناره گیری یا عزل دولت موقت نبودند 
و با وجود آنکه بسیاری از جریان های سیاسی مخالف 
تداوم دولت موقت بوده و آن را غیرانقالبی و ناتوان از 
اداره کشور می دانستند، امام حمایت خود را از دولت 
ادامــه دادند. امام)ره( خود بــه عملکرد دولت موقت 
انتقادات جدی داشتند، اما این انتقادات موجب نشد تا 
ایشــان دولت را تضعیف کنند و تــا آخرین لحظه با 
استعفاهای مکرر دولت موقت مخالف بودند تا اینکه 
بازرگان وقتی متن اســتعفانامه خود را از رادیو پخش 
کرد، حضرت امام )ره( در مقابل عمل انجام شده قرار 
گرفته و سپس استعفای وی را پذیرفتند. سخن صادق 
زیباکالم که این سال ها به یکی از حامیان بازرگان بدل 
شده است، درباره علل استعفای دولت موقت شنیدنی 
اســت. وی می گوید: »در سال 1358 همه ما مسحور 
گفتمان انقالبی بودیم... به مردمی که اســیر گفتمان 
انقالبی بودند، نمی شــد گفت که مهندس بازرگان به 
دردتــان می خورد... عدم موفقیــت دولت موقت، به 
عملکرد ضعیف آن برمی گشــت. مهنــدس بازرگان 
نخست وزیری را به  اکراه پذیرفته بود و با  اکراه هم کار 
می کرد. اگر دولت موقت مقداری محکم تر، جدی تر و 
بااعتقاد تر کار می کرد، موفق می شد... تنها هنر مهندس 
بازرگان این بود که مرتب می گفت ما استعفا می کنیم.«

با وجــود بی طرفی ایــران در جنگ 
جهانــی اول، در طــول ایــن جنگ 
ضربات و خســارات جبران ناپذیری بر پیکر 
میهن  و ملت ما وارد آمد. ورود بی محابای قوای 
بیگانه و نیروهــای متخاصم به خاک ایران، در 
نبود یک دولت قوی و متمرکز و دارای سامانه 
اداری کارآمد، هرج و مرج و ناامنی و پراکندگی 
و بی ثباتی را دامن زد و به تشدید ضعف دولت 
مرکــزی و وخامت حال و وضــع اقتصادی و 
اجتماعی مــردم ایران انجامید. در نتیجه ایران 
بی طــرف که با هیچ کشــوری در جنگ نبود، 
 به انــدازه یک کشــور در حال جنگ 

ً
تقریبــا

خسارت و خرابی تحمل کرد.
در میان آن همه نابسامانی و بدبختی، بروز 
قحطی بــزرگ و فراگیر در ایران مزید بر علت 
شــد؛ قحطی ای که عالوه بر خشکسالی چند 
ســاله، حضور نیروهای بیگانه ـ بــه ویژه قوای 
انگلستان ـ در تشــدید آن مؤثر و بلکه از علل 
اصلی آن بود؛ در نتیجه شــمار زیادی از مردم 
ایران،  در ابعــادی باور نکردنی به ورطه مرگی 

هولناک افتادند.
»محمدقلی مجد« پژوهشگر 
ایرانــی مقیم آمریــکا در کتاب 
مســتند و تحقیقــی »قحطــی 
بزرگ« می نویسد: »لیونل چارلز 
از  )1946ـ 1865(  دنســترویل 
امرای ارتش انگلســتان اســت 
کــه فرماندهی دنســترفورس در 
این  داشــت.  برعهده  را  ایــران 
از یورش  برای جلوگیــری  نیرو 

احتمالی عثمانی و آلمان از طریق خاک ایران 
به هندوستان در ایران مستقر گردید. سرلشکر 
دنســترویل، در بهــار 1918ـ خاطرات خود 
درباره قحطی آن زمان در ایران را منتشــر کرده 
اســت. وی در تشریح ســفر خود به انزلی در 
ژانویه 1918 می نویسد: »تا به اینجا نشانه  های 
قحطی فراوان بوده و ما به کرات شمار زیادی از 
افراد فقیر، ژنده پوش و گرسنه را که تاب و توان 

از دست داده اند، در کنار جاده دیده ایم«
دنســترویل قحطــی هولنــاک در همدان 
را این گونه ترســیم می کند: »شــواهد قحطی 
هولناک بود. هرکس که قدمی در شــهر می زد 
بــا آزاردهنده ترین مناظر روبه رو می شــد. اگر 
کسی از بی تفاوتی خارق العاده  مشرق زمینی ها 
که می گویند: »خواست خداست!« برخوردار 
نباشــد، نمی تواند این صحنه ها را تاب بیاورد. 
مردم می میرند و کســی نیست که کمکی کند 
و گاه جسد آدم ها آن قدر کنار جاده هاـ بی آنکه 
کســی نگاهی به آنها بیندازدـ می  ماند، تا آنکه 
از بیم لطمه به دیگران، دیگر چاره ای جز دفن 
آنها نباشد. در خیابان اصلی 
شــهر از کنار جسد پسرک 
 نه ساله ای عبور کردم 

ً
حدودا

که روشــن بود در همان روز 
مرده بود؛ صورتش میان گل 
و الی پنهان شده بود و مردم 
از دو سویش به شکلی عادی 
عبور می کردند، گویی او هم 
یکی از موانع عادی ســر راه 

است.«

جنایات متجاوزان انگلیسی پس از جنگ جهانی اول

هلوکاست در ایران

   دهلیز    

 حمایت حکیمانه از دولت موقت
بازنگاهی به تهدیدات مکرر  به استعفا در عمر 9 ماهه نخست وزیری مهندس بازرگان

دولتمردان غرب و استراتژیست های سرمایه 
فراملیتــی و دالالن فرهنگــی و اقتصادی و 
دولتی میانجی آنان در کشورهای توسعه نیافته، 
با کانالیــزه کردن اطالعات و چشم پوشــی 
بر واقعیت های دهه پایانی ســده بیســتم در 
کشورهای عقب نگاه داشته شده، بر نمونه ای 
انگشت می نهند که گویا اثبات کننده طرح ها 
و اقدامات آنان اســت. »ببرهای آسیا«؛ واژه 
تبلیغاتی جدیدی که در نیمه دّوم دهه 1980 
پرداخت شــد تا با امــواج افســونگر خود 
تکنوکرات ها و نخبگان جهــان پیرامونی را 
مسحور کند و نوعی چشم انداز جدید به »راه 

توسعه آسیای جنوب شرقی « پدید آورد.
»سیدجواد طباطبایی« از جمله چهره هایی 
است که تالش دارد نقش بیگانگان و استعمار 
را در عقب ماندگی جهان سوم کمرنگ کند. 
وی جریــان »بحــث اســتعمار« را مخلوق 
اندیشه مارکسیستی و مستمسکی از سوی ما 
برای انداختن گناه ناتوانی مان به گردن »عامل 
خارجی« می داند. به گمان او، »عقب ماندگی« 
ایران ناشی از »ناتوانی بنیادین« ما در دستیابی 
به »خــرد تکنولوژیک« و توســل به مفهوم 
استعمار ناشــی از »تنبلی بنیادین ما« است. 
لذا می نویســد: »به عامل خارجی من خیلی 
بها نمی دهم یا به عبارت دیگر نباید خیلی به 
 بحث 

ً
آن بها دهیم. علت این اســت که اوال

اســتعمار، به صورتی که به خصوص در پی 
انقالبات مارکسیستی مطرح شده است، پایه 
نظری خیلی درســتی ندارد. من معتقدم که 
هر مفهومی که ما با آن مواجه می شــویم در 

درجه اّول بایــد بدانیم از کجا می آید. مفهوم 
اســتعمار یکی از همین مفاهیم است... ولی 
اینکه چرا در کشــورهایی نظیــر ما جا افتاده 
اســت و این قدر طرفدار پیــدا کرده، تصورم 
این اســت، از آنجایی که نمی توانیم بگوییم 
این ناتوانی بنیادین ماست و به ما برمی گردد، 
یعنی ما دارای مشکالتی هستیم که به ما اجازه 
نمی دهد تا خرد تکنولوژیک را وارد یا تدوین 
کنیم، بنابراین دنبال عاملی هستیم که این تنبلی 

بنیادین ما را توجیه کند.«
طباطبایی در این مسیر تنها نیست! متأسفانه 
کم نیســتند روشــنفکران غربگرا در سراسر 
جهان ســوم که امروزه راه برون رفت جوامع 
خــود را از بحران های مزمــن اقتصادی در 
»الگوی ببرهای آسیا« می جویند. الگوجویی 
و اقتبــاس از یک مــدل حاضر و آمــاده و به  
ظاهر موفق قالب معتاد اندیشــه میان مایه در 
جهان پیرامونی اســت که در یک سده اخیر 
به شکل های گوناگون سر برآورده است. اگر 
روزی این بلندپروازی وجود داشت که الگوی 
اروپای غربی و راه انگلیســی صنعتی شــدن 
اقتباس می شــد، امروزه این ادعا  نزول کرده 
و راه »واقع گرایانــه« مســتعمرات پیشــین 
جهان غرب در شــرق آســیا اخذ می شــود. 
استراتژیست های امپریالیستی و حقوق بگیران 
شــرکت های فراملیتی، از اســتادان دانشگاه  
غرب تا رؤسای جمهور پیشین آمریکا، نیز در 
نقش توصیه کنندگان »پیر« و »خردمند« این 
الگوی جدید به نخبگان جهان پیرامونی ظاهر 

شده اند.

واژه تبلیغاتی نیمه دّوم دهه 1980

آسیایی! ببرهای   

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

وقتی  صدای انقالب 
شنیده شد 

در تقویم انقالب اسالمی روز 
13 آبــان 1357 مصــادف با 
سالروز تبعید امام)ره( از ایران به ترکیه 
در 1343، اقــدام تأثیرگذار دیگری در 
مســیر بزرگترین تحول سیاسی قرن به 
ثبت رسید، یوم الله ای که شاه را مجبور 
کرد به شکست اعتراف کند. در این روز 
جنبش منسجم دانش آموزان مدارس به 
همراه تعدادی از دانشجویان از صبح در 
مدارس نسبت به وضع موجود اعتراض  
کردند و به طور هماهنگ راهی دانشگاه 
تهران شــدند تا با دانشــجویان پیوند 

انقالبی را مستحکم تر کنند. 
دولت شریف امامی  در اثر بی تدبیری 
فاجعه ای همانند 17 شــهریور را دیگر 
تکرار کرد و  بیش از 60 دانش آموز را با 
آتش گلوله های ارتش به شهادت رساند 
و مجموعه دربار را در درماندگی فرو برد 
و به این نتیجه رســاند که دیگر جریان 
انقــالب قابل مهار نیســت و کار را به 
جایی رساند که  دولت شریف امامی که 
در روز 10 آبــان 1357 از مجلس رأی 
اعتماد گرفته بود، مجبور شــد در روز 
13 آبان 1357 اســتعفا بدهد و به این 
ترتیب مردم هر روز شاهد پیروزی های 
 خود بودنــد و انقالب را شــتابان جلو 

می بردند. 
با این وجود آخرین حربه های خود 
را برای حفظ رژیم پهلوی در دستور کار 
قرار دادند! فرماندار نظامی وقت تهران 
مجبور شد ســاعات ممنوعیت عبور و 
مرور را  افزایش دهــد اما همگان آثار 
فروریختن رژیم سلطنتی شاهنشاهی را 
به چشم مشاهده می کردند، به خصوص 
هنگامــی که شــاه دولت ورشکســته 
شــریف امامی را برکنــار کــرد و تاب 
مقاومت را از دست داد و  به ناگزیر جای 

خود را به دولت نظامی داد. 
 از 

ً
در ادامــه شــاه در نطقــی کامال

موضع ضعف و انفعال با صدای لرزان 
خطاب به ملت اعتراف کرد: »من پیام 
انقالب شما ملت ایران را شنیدم« و در 
ادامه سخنانش گفت: »من به نام پادشاه 
شما که سوگند خورده ام تمامیت ارضی 
مملکت، وحدت ملی  مذهب شــیعه 
اثنی عشــری را حفظ کنم، بار دیگر در 
برابر ملت ایران ســوگند خود را تکرار 
می کنم و متعهد می شــوم که خطاهای 
گذشته و بی قانونی و ظلم  و فساد دیگر 
تکرار نشده؛ بلکه خطاها از هر جهت 
جبران نیــز گردد. متعهد می شــوم که 
پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع 
وقت یــک دولت ملی بــرای برقراری 
آزادی های اساسی  و اجرای انتخابات 
آزاد تعیین شــود تا قانون اساســی که 
است،  مشروطیت  انقالبی  خوبی های 
به اجرا درآید، من نیز پیام انقالب شما 

ملت ایران را شنیدم.« 
پس از این اظهارات مردم احساس 
پیروزی می کردند و البته  آگاه بودند که 
شاه به حیله دیگری متوسل شده است؛ 
زیرا مردم  کشتار جوانان را می دیدند در 
حالی که شاه از دموکراسی دم می زند و 
دولت نظامی به نخست وزیری ارتشبد 
ازهــاری معرفی می کند. دولت نظامی 
ازهاری کــه  هیچ آمادگی و توانی برای 
مهار انقالب نداشــت نیــز یک طبل 
تــو خالی به معنای واقعــی کلمه بود و 
نتوانســت هیچ کار مفیدی برای حفظ 
رژیم پلوی انجام دهد؛ بلکه به ســقوط 

رژیم شاه نیز کمک کرد.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر
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پــس از رحلت رهبر کبیــر انقالب 
اســالمی و حــذف شــدن پســت 
نخســت وزیری در جریــان بازنگــری قانون 
اساســی، میرحسین موســوی به ظاهر گوشه 
عزلت را انتخاب کرد. وی به ندرت در مسائل و 
مناقشات سیاسی مداخله می کرد و بیشتر تمرکز 
مطالعاتــی و فعالیتــش را مصروف مســائل 
فرهنگی می کرد؛ اما آنچه به تدریج در روزهای 
منتهی به انتخابات دهم ریاســت جمهوری و 
جوالن وی در حوادث فتنه گون 1388 مشخص 
 شد، این نکته بسیار مهم بود که موسوی در 20 
سال به ظاهر گوشه نشینی، ارتباطات گسترده ای 
را با عناصر مشــکوک بیگانه برقــرار کرده و 
مترصد فرصتی مناسب بود تا با ورود به صحنه 
چون قهرمان ملی آنچــه را دیگران علیه نظام 
اســالمی برنامه ریزی کرده بودند، عملی کند.  
»سعدالله زارعی« کارشناس مسائل سیاسی با 
اشاره به ارتباطات جنجالی موسوی با عناصر 
بیگانه در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 
سوم اسفند 1389، می گوید: »برخی از مقامات 
ارشد سازمان جاسوسی آمریکا)سیا( که امروزه 
دوره بازنشستگی خود را ســپری می کنند، با 
صراحت اعالم کرده اند که ما از سال 1365 با 
موســوی و دفتر او ارتبــاط داشــته ایم.« این 
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: »برخی 
مردم گمان می کنند که میرحسین موســوی در 
فاصله ســال 1368 تا 1388 دوره سکوت را 
سپری و به عنوان یك استاد دانشگاه به امورات 
محدود مشغول بوده است، در  حالی  که اسناد، 
شواهد و قراینی وجود دارد که نشان می دهد در 

طول این ســال ها یك پروژه مشــترکی توسط 
میرحسین موسوی و آمریکا به نام »پروژه زیست 
مســلمانی« در حال اجرا بــوده که »هدف آن 
سکوالریزه کردن نظام جمهوری اسالمی« بوده 
اســت.« وی در ســال 1388 بــه قصد آنچه 
خدمت به خلق خدا و انجام وظیفه می نامد! در 
انتخابات شرکت کرد. به همین منظور جمعی 
از یاران پیشین خود از جمله بهزادیان نژاد، فاتح 
و فرزنــدان بهشــتی را بــرای کار مطالعاتی 
فراخواند. محصول این مطالعات در دانشگاه 
شهید بهشتی، جزوه زیست مسلمانی بود که به 
مثابه راهبرد موسوی برای اداره کشور در همه 
 در مخالفت با 

ً
حوزه ها به شمار می آمد که عمال

حاکمیت دینی مد نظر امام)ره( تلقی می شود. 
عصاره نظر وی در این طرح این بود که حکومت 
دینی اشــتباه است و جمهوری اسالمی باید به 
حکومت دین داران تبدیل شــود. با تشــکیل 
ستادهای انتخاباتی و حضور برخی افراد مانند 
اردشــیر امیرارجمند، احسان نراقی و... که در 
پرونــده برخی ار آنها حتی مبــارزات علنی به 
منظور براندازی نظام نیز دیده می شــود، پرده 
نفاق را کنار زده و حقیقت ماجرا  بیش از پیش 

نمایان شد.  

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-۲۵

جایگاه مردم در مشروطه

هر چند فقها، فالسفه و علمای شیعه منطبق 
با رویکرد دینی، همواره به مباحث مربوط 
به روابط مردم و حکومت توجه داشتند، اما 
رویکرد آنــان به نقش مردم در حکومت، با 
اندیشه ها و نظریات مدرن تفاوت داشت؛ 
به این معنا که علمای شیعه در گذشته بیشتر 
دغدغه آن را داشتند که از حقوق مردم تحت 
حاکمیت یــک حکومت غیــر دینی دفاع 
کنند. ظلم  نکردن حکومت به مردم، حفظ 
مال، جان و آبروی مردم و برخورد عادالنه 
با آنان از سوی حکام بیشترین نکات مورد 
تأکید در نظریات علمای شــیعه در گذشته 
بوده است؛ اما در نظریات جدید، افزون بر 
این تأکیدات، ورود مردم به عرصه تأسیس 
و تشکیل نظام سیاسی نیز مطرح می  شود.

البته در این موضوع اختالف نظر و دیدگاه 
بین علما و فقها وجــود دارد؛ از مهم ترین 
تفاوت هــای حضرت امــام)ره( با علمای 
پیشین از جمله رهبران نهضت مشروطه به 
ویژه مرحوم نائینی این بود که امام)ره( تالش 
فقها برای تأسیس حکومت را واجب اعالم 
کردند؛ در حالی  که فقهای گذشته این مسئله 
را تنها به رجوع مردم منوط می دانســتند؛ 
یعنی آنان معتقد بودند چنانچه مردم به فقیه 
رجوع کننــد و از او بخواهند، فقیه مکلف 
خواهد بود در راســتای تشکیل حکومت 
اقدام کند؛ اما حضــرت امام)ره( در کتاب 
»البیع« بر وجوب تحصیل حکومت تأکید 
 کردنــد و آن را برای فقها از واجبات کفایی 
و مــردم را نیز به همکاری بــا آنان مکلف 
می دانســتند.اما در مقــام مقایســه، الزم 
است به معنا و حقیقت حکومت در نظریه 
عالمه نائینی توجه کنیم. وی به اعتبار منشأ 
مشروعیت حکومت، دو حکومت عدل و 
جور را مطرح می کند و حکومت معصوم 
را برترین نوع حکومت می داند. همچنین 
به اعتبار کارکرد ها، از دو حکومت والیتیه 
و تملیکیــه نام می برد که دولت مشــروطه 
از این منظر، در میانــه حکومت والیتیه و 
جائر قرار می گیرد؛ یعنی دولت مشروطه به 
اعتبار عملکرد مشکلی ندارد؛ اما به اعتبار 
منشأ مشروعیت بی عیب نیست. در واقع، 
معنای دولت مدرن در نظریه نائینی دولتی 
است که برحسب وظایف تعریف می شود. 
از این رو، وی تأکید می کند چون عملکرد 
این نوع حکومت عادالنه اســت و نسبت 
به مــردم ظلمی صــورت نمی گیرد، پس 
پذیرفتنی است. در حالی  که در نظریه های 
سنتی، دموکراسی با مدینه جماعیه مساوی 
تلقی شــده و با دیدی منفی به آن نگریسته 
می شــد. نائینی معتقد بود، نظام مشروطه 
هرچند نامطلوب اســت، به تناسب دیگر 
حکومت های بد، بهترین آنها به حســاب 
می آید؛ زیــرا در این نــوع حکومت برای 
انســان های خوب نیز فضای عمل و فکر و 
اندیشــه باز و آزاد است.1 در نظریه نائینی، 
مجلس، نهادی نظارتی اســت که بر نهاد 
غاصب ـ یعنی بر شاه و دولت ـ نظارت دارد. 
وی هرچند معتقد بود، باید یک رهبر فقیه 
در زمان غیبت در رأس حکومت باشد؛ اما 
این بایسته را امری مقدور نمی دانست و لذا 
وی و معاصرانش بیشــتر تالش می کردند 
تا از طریق کمک بــه ورود فقها به مجلس 
بر عملکرد آن و بر تصویب قوانین نظارت 
داشــته باشــند. از مهم ترین انتقادهایی که 
به دیــدگاه نائینی وارد می کننــد، به ابزار و 
شــیوه های حضور مردم در صحنه اجتماع 
مربوط می شــود.2 وی با وجود آنکه برای 
مــردم در حکومت نقش قائل اســت؛ اما 
از ابزارهای متنــوع نیل به این هدف به جز 

مجلس سخنی به میان نمی آورد. 
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فراز و فرود میرحسین موسوی-۵

مسلمانی! یست  ز وژه  پر

   ریزش ها    

شاخصه های نظام انقالبی در سه سطح ایده، 
بررسی  و  دسته بندی  قابل  ساختار  و  کارگزار 
را  شاخصه  اولین  گذشته  شماره  در  است. 
تبیین  اسالم  حاکمیت  یعنی  ایده،  سطح  در 
کردیم. در این مطلب، شاخصه محوری نظام 
انقالبی در سطح ایده، یعنی رهبری و والیت 
که  است  این  واقعیت  می شود.   بررسی  فقیه 
بدون والیت فقیه و رهبری تیزهوشانه، مدبرانه 
و  خمینی)ره(  امام  ناحیه   از  مؤمنانه ای  که  و 
بر جامعه  انقالب  معظم  رهبر  ایشان،  از  بعد 
اعمال شد، پیمودن مسیر انقالب، دستیابی به 
دشمنان  ناکامی  و  انقالبی  نظام  دستاوردهای 
در  نانوشته  سطری  موضوع  این  و  نبود  میسر 
بیانیه گام دوم است  که باید به آن پرداخته شود. 
از  دیگر  یکی  گفت،  می توان  اساس،  این  بر 
شاخصه های نظام انقالبی در سطح ایده، اعتقاد 
به اصل رهبری و والیت فقیه جامع الشرایط در 
دوره غیبت است. این اصل، ساختار اصلی یک 
نظام انقالبی و تداوم  بخش نبوت پیامبر)ص( 
ائمۀ معصوم)ع( و ضامن حاکمیت  امامت  و 
سیاست های  ترسیم  است.   الهی  احکام 
موضع گیری های  و  تدابیر  اتخاذ  و  نظام  کلی 
و  توطئه ها  برابر  در  سازش ناپذیری  قاطعانه، 
دشمن شناسی، از مهم  ترین ویژگی های رهبری 
نظام انقالبی است که برجسته ترین نقش را در 

شکل گیری و استمرار آن داشته است. بدیهی 
کلیدی  و  محوری  نقش  توجه  به  با  که  است 
مکمل  رکن  که  اسالمی،  نظام  در  رهبری 
به  دشمنان  می رود،  شمار  به  نظام  اسالمیت 

مقابله با آن بر می خیزند. 
مردم ساالری  بر  آن  ابتنای  دیگر،  شاخصه  
است.  آن  در  مردم  ویژه  نقش  و  دینی 
مردم ساالری دینی از مفاهیم برآمده از فرهنگ 
انقالب اسالمی و به  مثابه نظریه ای شاخص در 
از  با سیاست است. هدف اصلی  نسبت دین 
طرح این موضوع، الگوی نظام سیاسی اسالم در 
دورۀ غیبت امام زمان)عج( است. مردم ساالری 
دینی، نظامی سیاسی است که در آن، حاکمیت 
ایمان،  عقیده،  با  و  است  خداوند  به  متعلق 
امام  می خورد.  پیوند  مردم  آرای  و  عواطف 
خمینی)ره( در مقام معمار اصلی نظام انقالبی، 
تعریف خود را از مردم ساالری دینی، براساس 
اسالم به  عنوان دین حداکثر بنا کرده است. در 
نظر رهبر معظم انقالب نیز مردم ساالری دینی، 
مفهومی مرکب از دو جزء مردم ساالری و دینی 
نیست، بلکه حقیقت واحد درون دینی است که 
فقط در چارچوب مسائل دینی تعریف می شود. 
قانون گذاری در این   دیدگاه، بر پایۀ مبانی دینی 
استوار شده و از این   رو، قانون گذاری مقید به 
است.  اسالم  آسمانی  قوانین  و  الهی  احکام 
برپایی  و  شکل گیری  در  مردم  این   پیوند،  در 
حکومت دینی و استمرار آن نقش مؤثری دارند. 
این نقش، به  ویژه از جنبه های پذیرش رأی مردم 
و مشارکت همه جانبۀ آنها قابل بررسی و تحلیل 

است.

 نظریه نظام انقالبی  -۲۶

ابتنا بر رهبری و مردم

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

بازاندیشی در کارکردهای یک نظام سیاسی و اصالح 
مشکالت واقعی آن، ضرورتی است که هیچ گاه نباید 
این ضرورت طی دهه های هفتاد  آن غافل شد.  از 
گروه های  سیاسی  تمایالت  بحبوحه  در  هشتاد،  و 
از  و  درآمد  دیگری  شیوه   و  زبان  به  اصالح طلب 
منصفانه  هرچند  شد.  خارج  خود  اصلی  جایگاه 
در  جریان  این  اقدامات  و  ادبیات  تأثیر  که  نیست 
برانگیختن اندیشه اصالح طلبی را نادیده بگیریم؛ اما 
از آغاز شکل گیری جریان اصالح طلب، رویکرد آنان 
به اندیشه اصالح طلبی بیشتر سیاسی و عمل گرایانه 
بود. البته اصالح طلبان یک طیف واحد نبودند، اما 
روح حاکم بر این جریان به عمل گرایی و چپ زدگی 

آلوده بود.

 B اصالحات معطوف به قدرت
داشتند،  چپ  خاستگاه  اغلب  که  اصالح طلبان   
هرچند ارزش هایی همچون آزادی اندیشه و بیان، 
جامعه مدنی، حقوق شهروندی و... را سر دست 
گرفته بودند، اما آنها را به شعار تبدیل کرده و شعار را 
ب کنش سیاسی خود قرار داده و گمان می کردند 

َ
َمرک

با افزایش شمارگان روزنامه و کتاب خواهند توانست 
در کوتاه مدت به اهداف خود دست یابند. در واقع 
خرداد  دوم  در  غیرمنتظره  پیروزی  یک  دِل  از  آنان 
زودهنگام  و  دوباره  پیروزی  و  بودند  برآمده   1376
آنها در مجلس ششم، بر هیجان و شتاب شان برای 
پیش ُبرد سریع اهداف خود می افزود. به این ترتیب 
کنش  به  را  اصالح طلبی  اندیشه  اصالح طلبان 
سیاسی معطوف به قدرت آلوده کردند و نتوانستند 
درباره نسبت آن با واقعیات جامعه ایران بیندیشند و 
البته آنان از منش استبدادی و انحصارگرایانه ای که 
در فرهنگ سیاسی ایران مستتر است، بی بهره نبودند 
بر مشکالت شان  نیز  آنها  اراده  از  و موانعی خارج 
می افزود. در هر حال مجموع این ویژگی ها امکان 
اندیشیدن و بازاندیشی درباره اصالحات را از بین 
انقالب  معظم  رهبر  که  بود  حالی  در  این  می برد. 
چند  طی  سال 1381،  در  یعنی  سال ها،  همان  در 
سخنرانی اصالحات واقعی در کشور را تعریف کرده 

و آن را مبارزه با فقر، فساد و تبعیض دانستند.   
جریان  بر  چپ زدگی  و  عمل گرایی  حاکمیت 
انتخابات  در  و  داشت  ادامه  همچنان  اصالحات 
با اجماع این گروه ها در  ریاست جمهوری 1388، 
حمایت از میرحسین موسوی ظهور تازه ای پیدا کرد 
و در آشوب های بعد از انتخابات عینّیت یافت. در هر 
حال، اصالح طلبان با طی کردن این مسیر به حسن 
دولت روحانی  و عمل  اندیشه  و  روحانی رسیدند 
نیز نه تنها مجال بازاندیشی در تفکر اصالح طلبی و 
چگونگی مرتبط کردن آن با مسائل واقعی ایران را 
فراهم نکرد، بلکه با آموزه های اقتصادی نئولیبرالیسم 
و  خورد  ِگره  شدن  جهانی  به  سیاسی  گرایش  و 
عالوه بر اینکه مشکالت گوناگونی را به بار آورد، 
با  داد.  سوق  سرگردانی  مسلخ  به  را  اصالح طلبی 
جریان  در  ضعیفی  صداهای  همواره  این،  وجود 
این  داشتن  برنامه  ضرورت  بر  مبنی  اصالحات 
قبل، »محمود  دو سال  است.  داشته  جریان وجود 
صادقی« عضو فراکسیون امید مجلس دهم، به این 
موضوع اشاره کرد و در جدیدترین مورد نیز، هفته 
قبل »محمدرضا خّباز« عضو شورای مرکزی حزب 

اعتماد ملی، بر ضرورت داشتن برنامه تأکید کرد.

 B عمل گرایی آرمان خواهانه
در مقابل این روند جریان اصول گرا اندیشه سیاسی 
کرده  اصالحات  نقد  به  معطوف  بیشتر  را  خود 
رفتارهای  دام  در  نیز  در حوزه عمل سیاسی  و  بود 
بی برنامه گرفتار شد. اصولگرایان با طی کردن این 
مسیر به گزینه هایی رسیدند که جامع عمل گرایی و 
آرمان  گرایی بودند. در مجموع می توان روح حاکم بر 
اصول گرایی را آمیخته به تکنوکراتیسم و آرمان گرایی 
دانست و البته میان این دو عنصر جدال سختی در 

زیر پوست جریان اصول گرایی وجود دارد.
وضعیت  این  کردن  طی  با  ایران  سیاسی  عرصه 
می رسد  نظر  به  که  می برد  به سر  حالی  در  اکنون 
گرایش به سوی پیوند اندیشه با واقعّیت )آرمان گرایی 
واقع بینانه( بیشتر از قبل فراهم شده است. در اینجا 
ضرورتی ندارد این وضعّیت را در قامت کدام جریان 
است  مهم  آنچه  این،  از  قبل  بلکه  ببینیم،  سیاسی 
تمرکز بر جریان ها و عناصر سیاسی گوناگونی است 
که به این رویکرد متمایل هستند و البته نوع گفتار و 
نزدیکی  بیان  کننده  کنونی  نمایندگان مجلس  رفتار 
بیشتر آنان به این رویکرد است؛ ولی مهم تر از همه 

اینها گفتن و نوشتن در باب آرمان گرایی واقع بینانه 
است. در این نظر باید گفت، کار دشواری پیش روی 
ما نیست، چون هم آرمان های انقالب اسالمی ـ با 
مراجعه به بیانات رهبر معظم انقالب ـ روشن است و 
هم واقعّیت ها و مشکالت جامعه ایران؛ اما دشواری 
کار از آنجا آغاز می شود که تفاسیر و رویکردهای 
و مشکالت شکل  آرمان ها  این  به  نسبت  متفاوتی 
از  یک  هر  عمل  و  اندیشه  وقتی   

ً
اساسا و  می گیرد 

جریان های سیاسی اصالح طلب و اصول گرا را مرور 
می کنیم، آنان را مدعی پیاده سازی آرمان ها و تالش 
برای حل مشکالت کشور می بینیم، ولی موفقّیت 

چندانی حاصل نشده است. 

 B جوانه زدن اصالحات واقعی
در  می رسد  نظر  به  شده،  گفته  مطالب  به  توجه  با 
وضعیت کنونی محیط مناسب تری برای جوانه زدن 
انقالب  ارزش های  آن  طی  که  واقعی  اصالحات 
اسالمی کارآمدی خود را در حل مشکالت کشور 
نشان دهند، در حال شکل گیری است. پایین آمدن 
بخشی از اصالح طلبان رادیکال از تمایالت سیاسی 
خود و تأکید بخش هایی از جریان کلی اصالح طلب 
بر ضرورت داشتن برنامه واقعی و مطالعه میدانی 
و  اصولگرایان  از سوی  مسائل کشور  و  مشکالت 
تالش برای اصالح آنهاـ که البته در شرایط کنونی 
اصولگرایان تنها می توانند از ظرفیت های قّوه مقننه 
برای این کار استفاده کنندـ به نسبت قابل توجهی 
همه  از  مهم تر  اما  می کند،  فراهم  را  عرصه  این 
حجت االسالم  است.  قضائیه  قّوه  اقدامات  اینها 
خود  مسئولیت  مدت  طی  رئیسی  والمسلمین 
اقدامات مهمی را در مبارزه با فساد انجام داده است، 
ولی بسیار مهم تر از این اقدامات تعریف کردن قّوه 

قضائیه به عنوان مسیر اصلی احقاق حق است.

این موضوع بدیهی است که قّوه قضائیه مسیر اصلی 
تعریف حق و احقاق آن است؛ همان چیزی است 
طی  اصالح طلبان  چپ گرایانه  عمل  و  اندیشه  که 
سال های قبل آن را از موضع اصلی خود خارج کرد 
و تعریف حق را در پرتو کسب قدرت و احقاق آن 
را در کنش سیاسی اعتراض آمیز صورت بندی کرد. 
در چنین وضعیتی، تالش قّوه قضائیه برای تعریف 
گوناگونی، همچون حقوق  ابعاد  در  احقاق حق  و 
شهروندی، از منظر سوق دادن تفکر اصالح طلبی 
به استفاده از ظرفیت های قانونی و ساختاری به جای 

فشار و مقاومت مدنی اهمّیت بسیار زیادی دارد.
 مناسبی برای 

ً
در مجموع به نظر می رسد، زمینه نسبتا

بازاندیشی در تفکر اصالح طلبی بر مبنای واقعیات 
همانا  که  واقعی ـ  اصالحات  کردن  زنده  و  کشور 
مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است ـ شکل گرفته 
است، اما باز هم این زمینه ها همواره از جانب تفاسیر 
و رویکردهای مختلف می توانند زیر سؤال بروند، 
بر  دغدغه مند  سیاسی  عناصر  اجماع  راه حل،  تنها 
ضرورت داشتن برنامه واقعی برای حل مشکالت 
برنامه  اینکه چیستی یک  کشور است و نکته مهم 
نمی شود،  تهدید  تفاسیر مختلف  از جانب  واقعی 
بلکه این تفاسیر و رویکردها همواره در مقابل عمل 
و اجرا تهدیدزا بوده اند. این تهدید هم فقط با بازی 
و  آرمان ها  دغدغه مند  که  مختلف  عناصر  به  دادن 
این  از  و  می شود  حل  هستند،  کشور  واقعیت های 
نیروهای  آرایش  نوع  به  متفاوت  نگاهی  باید  منظر 

سیاسی در انتخابات 1400 داشت.

ویش اصالح طلبی یزش و ر ر
امکان جوانه زدن اصالحات واقعی و ضرورت نگاهی متفاوت به انتخابات 1400
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خبر صدور حکم 10 سال زندان برای مدیرعامل و 
بنیانگذار پایگاه آپارات، شوک خبری برای فعاالن 
عرصه کســب وکارهای مجازی و فناورانه کشور 
بود. چرا که آپارات یکی از مهم ترین و بزرگ ترین 
انتشــار محتواهای چند  استارت آپ های حوزه 
رسانه ای کشورمان است و مسائل حقوقی مرتبط 
به آن می تواند بر فعالیت ســایر کسب وکارهای 
برخط کشــورمان اثر بگذارد؛ بــه همین دلیل از 
همان بدو اعــالم خبر صدور حکم 10 ســاله، 
فعاالن کســب وکارهای دیجیتال به دقت پیگیر 

اخبار این ماجرا شدند.
اوایل هفته گذشــته برخی رســانه ها مدعی 

شــدند، یکــی از محاکم قضائــی در جریان 
برخورد با عوامل منتشرکننده یک ویدئوی غیر 
اخالقی پر حاشیه در پایگاه آپارات، مدیرعامل 
آن را به دلیل میزبانی این ویدئو، مجرم شناخته 
و در دادگاه بــدوی به 10 ســال حبس محکوم 

کرده است!
ویدئویی که به محکومیت آقای مدیرعامل 
انجامید، در اوایل مهر ماه 1398 از سوی یک 
کاربر در آپارات بارگذاری و منتشــر شده بود؛ 
اما این ویدئو کمتر از یک ســاعت در دسترس 
کاربــران آپارات بــود؛ چون در پــی گزارش 
مخاطبان، عوامل نظارتی آپارات به سرعت این 

ویدئو را از پایگاه اینترنتی خود حذف کردند.
در ایــن ویدئوی جنجالی خانم مجری با یک 
پوشــش زننده در مصاحبه با کودکان خردســال 
پرسش هایی جنسی و غیر اخالقی را طرح کرده 
و آنها را وادار به پاســخ می کرد؛ چرا که هدف از 
تولید این ویدئوی هنجارشــکنانه طرح موضوع 
لزوم ارائه آموزش های جنسی به کودکان در سطح 
افکار عمومی کشورمان بود. این در حالی است که 
این نوع آموزش ها بخشی از سند جنجالی 2030 
است و مخالفت خانواده های متدین ایرانی با آن بر 

کسی پوشیده نیست.
اما آنچه امــروز در این رابطه مورد ســؤال و 
تعجب افکارعمومی کشورمان قرار گرفته، چرایی 

محکومیت بنیانگذار آپارات است؟!
مسئوالن دلسوز کشور باید به این مهم توجه 
داشته باشــند که ماجرای اخیر به لحاظ حقوقی 
برای تمام اســتارت آپ های کشورمان از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است؛ چرا که مسئول شناخته 
شــدن مدیر یا مدیران یک اســتارت آپ در قبال 
محتوای تولید و منتشــر شده از ســوی یکی از 
 معنایی جز افزایش ریسک و هزینه 

ً
کاربران عمال

فعالیت در حوزه خدمات برخط ندارد! 
برای نمونه، تصور کنید شما مدیر یک فروشگاه 
اینترنتی هســتید و یک کاربر ناشناس در بخش 
نظرات یک کاال، پیامی ضد اخالقی را منتشــر 
 شما بالفاصله بعد از مشاهده این 

ً
می کند! طبیعتا

محتوا اقدام به حــذف آن می کنید؛ اما اگر حکم 
اخیر مبنای قضاوت های آتی محاکم باشد، شما 

نیز شریک در جرم بوده و باید راهی زندان شوید!
 در چنین شرایطی یک فرد عاقل و بالغ از 

ً
طبیعتا

خیر راه اندازی کسب وکارهای مجازی می گذرد؛ 
چرا که افراد مغرض با چند کامنت ساده یا حتی 
در موارد پیچیده تر با حمالت سایبری می توانند 
مالک یک پایگاه یا سرویس اینترنتی را برای چند 

سال از زندگی ساقط کرده و راهی زندان کنند.
لذا با توجه به حرکت رو به جلوی کشــور به 
سمت توســعه اقتصاد دیجیتال و جذب بسیاری 
از نخبگان کشور در عرصه کسب وکارهای برخط 
بایــد در نوع مواجهه حقوقــی و قضایی با چنین 
پدیده هایــی ضمن احقاق حق و اجرای عدالت، 

اقتضائات روز را هم در نظر گرفت.
لذا از یک ســو بــا توجه به بــدوی بودن رأی 
صــادره و ارجاع پرونده به شــعب تجدید نظر با 
حسن نظر دستگاه قضایی به رسانه های بومی و 
در عین حال توجه به دغدغه های بحق فرهنگی، 
امید اســت مؤلفه های حکمرانــی و تنظیم گری 
رسانه مورد نظر قرار گیرد و از سوی دیگر نهادهای 
مسئول در راستای ممانعت از تشویش ناخواسته 
اذهان عمومــی باید تدابیر ویــژه ای را در حوزه 
پیگیری مسائل حقوقی و کیفری کسب وکارهای 

مجازی اتخاذ کنند.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

 به بهانه صدور حکم 10 سال حبس برای مدیر یک استارت آپ ایرانی

سرپرست ســازمان خدمات 
اجتماعی شــهرداری تهران با 
اعالم آغاز به کار پنج اتوبوس 
سیار ارائه خدمات به کودکان 
آســیب،  معــرض  در  و  کار 
گفت:»هدف از راه اندازی این 
مراکز ســیار، ارائه خدمات به 
است  خانواده هایی  و  کودکان 
کــه بنا بــه دالیــل گوناگون، 
تعلــل  راه،  دوری  همچــون 

زمانــی یا حتی ترس تمایلی به دریافــت خدمات از مراکز 
ثابت ندارند. برای تحقق مدل مراکز سیار از اتوبوس استفاده 
می کنیم؛ چراکه هم متحرک است و هم فضای کافی برای 

ارائه خدمات را دارد.«

ویم  ما می ر
خدمات سیار ویژه کودکان کار

تحریم های  لغــو  بــا  همزمان 
رئیس   کشــورمان،  تسلیحاتی 
جمهــور ونزوئال اعــالم کرد، 
قرار است با حضور کشور های 
ایــران، روســیه و چیــن یک 
تشــکیل  دهد.  نظامی  شورای 
مــادورو که  در کنــار دو نفر از 
فرماندهــان ارشــد نظامی این 
کشور می گفت، اعالم کرد قصد 
دارد با کمک این شورا استقالل 

تسلیحاتی کشورش را تضمین کند. تأسیس این شورا حداکثر 
تا دی ماه طول خواهد کشــید که این به معناســت که تا تامین 
اســتقالل ونزوئال، این کشور تبدیل شــدن ونزوئال به مشتری 

تجهیزات دفاعی کشورمان است.

 دانش ایرانی
ونزوئال مشتری فناوری ایرانی

شــیوع و خطر ابتــال به کرونا 
موجب کاهش مراجعه بخشی 
از جامعــه به مراکز پزشــکی 
شده اســت، در این وضعیت 
به  مجازی  فضــای  ابزارهای 
یاری شهروندان آمده اند که از 
جمله آنها اپلیکیشن »پذیرش 
نرم افــزار  اســت.این   »24
هزاران  فهرستی شامل  ایرانی 
پزشــک از صدها بیمارستان، 

کلینیک و مطب در سراسر ایران دارد و هر کاربر به صورت 
رایگان می تواند با چند کلیک ســاده، تقویم کاری پزشک و 
ساعت های خالی او را مشــاهده و برای خود یا اطرافیانش 

نوبت ثبت کند. 

 پذیرش۲۴
 نوبت دهی و مشاوره پزشکی

آپاراتچی در آستانه زندان!

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

احمد نادری، نماینــده مجلس: ایدئولوژی 

لیبرالیســم که خود محصول مدرنیســم 
است، یکی از خشن ترین و بی رحم ترین 
پدیده های عصر جدید است. اندیشه ای که 
به ظاهر دموکرات و حامی نسبیت گرایی 
فرهنگی و احترام به دیگری اســت، اما 
در باطن خود سرکوبگر و توتالیتر است. 
توهین مکرون به پیامبر رحمت و عطوفت، 

جدیدترین شیوه بروز این اندیشه است.

نماینده مجلس:  سیدنظام الدین موســوی، 

 اظهارات سخنگوی محترم دولت درباره 
طرح مجلس برای تأمین کاالهای اساسی 
را که می خوانــدم، بازیکنی در ذهنم آمد 
که قصد دارد همه راه های ورود حریف به 
زمین خود را مسدود کند. آقایان! مجلس 
رقیب شــما نیســت. ما با هــم در برابر 
مردم نجیب مان مسئولیم. خودتان راهی 
نمی گشــایید، راه مجلس را سنگالخی 

نکنید.

معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه ای: 

ایجاد تردید و بدبینی نسبت به بسیاری از 
مسائل یک اصل و قاعده است. حرکت در 
این جنگ با خلق تردید و ایجاد ناامیدی 
و یأس شــروع می شــود و برای توفیق با 
نوپــردازی به صورت ظریــف و آرام در 
باورها و اعتقادات اساســی تردید ایجاد 
می شــود و به مرور بر دامنه این تردیدها 
افزوده شده تا در نهایت به ایجاد تغییرات 
اساسی در ارزش ها و باروها دست یابند. 
 وسط جنگ نرم 

ً
با این اوصاف اآلن دقیقا

هستیم. وسط وسط. جنگ فقط خوردن 
خمپــاره روی خانه های مان نیســت. از 
است  باورهای مان  مهم تر،  خانه های مان 
که بمباران شده است. می توانید خودتان را 
تسلیم کنید، می توانید هوشمندانه مبارزه 

کنید. تصمیم با خود شماست.

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی: 

در برخــی از ایالت هــا، در مناطقــی با 
هویت حزبی، صندوق هــای مجزا برای 
دموکرات  و  جمهوری خواه  رأی دهندگان 
قرار داده می شــود تــا رأی دهندگان یک 
حزب با تراکم جمعیت در زمان رأی گیری 
مواجه شوند؛ در حالی که هواداران حزب 
مقابل، زمان کمتری در صف منتظر بمانند.

هادی ســبحانیان معــاون اقتصــادی مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی نوشت: 

یکــی از پیشــنهادها بــرای تامین مالی 
غیرتورمی طرح دسترسی فقرا به کاالهای 
اساســی،اخذ کارمــزد پنــج در ده هزار 
تراکنش هــای با رقم باال بــود. دولت به 
شدت مخالفت کرد و آن را موجب خروج 
پول از بانک ها دانست! حاال به فاصله دو 
روز خبر افزایش کارمزد کارت به کارت و 

واریز وجه آن به جیب بانک ها اعالم شد!

ماجرای صدور حکم 10 ســال زندان برای 
بنیانگذار و مدیرعامل پایگاه آپارات به یکی 
از مهم ترین خبرهای حوزه فناوری اطاعات 
کشــورمان بدل شده اســت؛ چرا که پایگاه 
آپارات عالوه بر داشــتن میلیون ها کاربر، در 
واقع برای بیشتر فعاالن عرصه کسب وکارهای 
دیجیتال کشورمان به مثابه یک الگوی موفق 
مطرح اســت. این پایگاه اولین بار به عنوان 
یک استارت آپ بومی برای مقابله با یوتیوب 
راه اندازی شد و در طول چندین سال فعالیت 
خود توانســت بــه خوبی از عهــده تأمین 
نیازهای کاربران ایرانی برآید؛ با توجه به ابعاد 
حقوقی این ماجرا و لزوم بررسی دقیق تر این 
مسئله با »اشکان پیرزاده« پژوهشگر و مؤلف 
حوزه حقوق و امنیت بین الملل گفت وگویی 

داشتیم. 

اشــکان پیرزاده در پاســخ به این پرســش که 
مبنای حقوقی محکومیت مدیــر پایگاه آپارات 
چیست، گفت: عبارت و علم »حقوق رسانه« در 
دنیــای کنونی به یک موضوع مهم و مورد عالقه 
پژوهشــگران تبدیل شــده و اصطالح آن دیگر 
ناشناخته نیســت. همه افراد دخیل در این حوزه 
و همه کســانی که در مدل هــا و انواع گوناگونی 
از رســانه ها به پردازش و تولید محتوا مبادرت 
می ورزند، این اصــل را بدیهی می دانند که باید 
در مشی ترسیم شــده از سوی قانون گذاران گام 
بردارند و تخطی از قوانین آنها را متحمل هزینه 
خواهد کرد. در مقابل عنوان »اخالق رسانه ها« 
واژه ای است که به شهرت حقوق رسانه نمی رسد 
و این ســبب شده است تفســیر و برداشت های 
متعددی از آن بتوان در ذهن داشــت.از ســوی 
دیگر فناوری و توسعه رسانه ها، با وجود منفعت 

و مزیت های قابل توجــه، دغدغه های متعددی 
را برای کشــورها ایجاد کرده که ضرورت نگاه 
حقوقی و اعمال محدودیت در چگونگی استفاده 

از این فضا را ضرور کرده است.
البته برای اثبــات آنکه بتوان جرمی را محرز 
دانست، باید به ســه مکلفه تشکیل دهنده جرم 
توجه داشــت: 1ـ مؤلفه قانونــی: بدین معنا که 
وصف مجرمانه باید در قانون تصریح شده باشد. 
2ـ مؤلفه معنوی: رفتــار مجرمانه باید همراه با 
قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد. 3ـ مؤلفه 

مادی: عمل و فعل شخص.
در خصوص حکم قضایی صادر شــده برای 
پایگاه آپارات، به دانســتن محتویات پرونده نیاز 
است تا بتوان به صورت قطعی و کارشناسی اعالم 
نظر کرد؛ اما با توجه به مؤلفه های تشکیل دهنده 
جرم و انتصاب بزه به شخص، لزوم به تجمیع سه 

شرط فوق است. با توجه به عنصر معنوی، یعنی 
همان قصد و نیت، این سؤال پیش می آید که آیا 
مدیر عامل پایگاه مزبور با قصد و نیت مجرمانه 
مبادرت به انتشار محتوای خالف شئون اسالمی 

و عرفی جامعه داشته است یا خیر!
وی دربــاره اینکه  در قوانین کشــورمان چه 
راهکارهایی برای حمایت از سرویس دهندگان 
خدمــات محتوایــی وجــود دارد نیــز افزود: 
خوشــبختانه قانون گــذاران کشــورمان در این 
حوزه فعال بوده اند که از جمله قوانین پیشــنهاد 
شــده از ســوی آنها می توان طرحی بــا عنوان 
»صیانت از حقوق   فضای مجازی و ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی« را نام برد که از مدتی 
قبل در دستور کار مجلس قرار گرفته و همچنان 
شاهد تقویت آن از ســوی نمایندگان پر انگیزه 

مجلس هستیم.

 بررسی روزآمدسازی قوانین حاکم بر فضای مجازی  در گفت وگو با پژوهشگر حقوق و امنیت بین الملل

وضع قانون برای صیانت  از فضای مجازی
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ســریالی با مضمونی عاشــقانه کــه برخالف برخی 
ســریال های عاشــقانه نه تنها موفق عمل کرد؛ بلکه 
توانست با سوژه جذاب و مناســبی که انتخاب کرده 
بود، در یادها ماندگار بماند. شبکه سوم سیما با سریال 
»نجال« یکی از موفق ترین سریال  های جدی سال های 
اخیر صدا و سیما را به نمایش گذاشت؛ سریالی که شاید 
اگر تعداد قسمت هایش بیش از این بود، می توانست در 
جذب مخاطب در میان ســریال هــای ماه های اخیر 
پیشتاز شود. در شــروع این سریال نقدهای فراوانی بر 
آن وارد شــد تا حدی که »ایرنا« تیتر می زند: »نجال 
صدای مردم آبادان را درآورد« اما واقعیت این نیست! 
و می توان گفت برخی رســانه ها به دنبال روایت های 
نادر رفتند، چنانکه »تقیانی پور« کارگردان این مجموعه 
می گوید: »با دیدن یک قسمت و دو قسمت نمی توان 
درباره سریالی اظهارنظر کرد، سریالی که جسارت این 
را داشته اســت که دوربینش را به جنوب کشور ببرد، 
میان مردمانی که غیرت  و دالوری شان مثال زدنی است. 
ما هیچ وقت فرهنِگ آبادان را زیرســؤال نبردیم؛ بلکه 
آداب و رســوم زیبای شان را در دل ماجرای عاشقانه و 
معنوی سریال به نمایش درآوردیم.« واقعیت هم همین 
بود و رفته رفته که داســتان جلو رفت، توانســت ذهن 
مخاطب را بیش از پیش با خود همراه کند؛ داســتانی 
جذاب که به نوعی به تاریخچــه »پیاده روی اربعین« 
اشــاره داشــت. تقیانی پور در این باره هم می گوید، 
»ماجرای »نجال« به اربعین سرخی برمی گردد که در 
سال 1358 می گذرد. زمانی که رژیم بعث برای اینکه 

جلوی جلســات مذهبی شیعیان را بگیرد، در یکی از 
همین اربعین ها )اربعین سرخ( بســیاری از زائران را 
قتل عام کرد. البته در این میان از ظرفیت عاشقانه های 
زمینی که به عشــق آســمانی می پیوند می خورد نیز 
بهره بسیار خوبی برده شده است. ظرفیتی که همیشه 
جذابیت های خــاص خودش را حفظ کــرده، مانند 
آنچه در سریال ماندگاری مانند »شب دهم« شاهدش 
بوده ایم. تقیانی پور توانســت از نظــر کارگردانی خود 
را بــه مخاطــب و جامعه هنری بیــش از پیش اثبات 
کند و تصاویــر زیبا و ریتم خوب فیلــم را می توان از 
خصوصیات خوب ســریال دانست. البته نویسندگان 
این اثر نیز بســیار خوب از پس خلق گره های داستان 
برای همراهی مخاطبان برآمدند. در بین 17 قسمت به 
ویژه قسمت های پایانی کمتر شبی بود که بیننده با خود 
بگوید امشب مانند دیشب قشنگ نبود، همواره کشش 
داستان در اوج بود، فراز و نشیب های داستان کامال بجا 
و به موقع بود. هر چند گاهی از شلوغی و درهم برهمی 
برخی صحنه ها خسته می شدیم؛ اما هیچ جایی نبود 
که فراز و فرودی کم یا زیادی در کار باشــد؛ در نهایت 
نیز »نجال« توانست پایان خوب و شسته رفته ای را رقم 
بزند. یکی از مهم ترین مؤلفه های موفقیت سریال را نیز 
می توان انتخاب خوب بازیگران دانست؛ گفتنی است، 
استفاده از بازیگران بومی نیز جذابیت کار را بیشتر کرده 
بود و آن را می توان نقطه قوتی در کار دانست. با وجود 
تمامی موفقیت های ســریال »نجال« که قابل تحسین 
است، شاید این رسم خوبی نباشد که بالفاصله به فکر 
ساخت سری دوم و سوم یک سریال بیفتیم. شاید بهتر 
باشد بگذاریم »نجال« همچنان قابل تحسین و در اوج 
بماند، اما حاال که تقیانی پور خبر از ســاخت فصل 
دوم ســریال را داده است، امیدواریم که نجال 2 نیز 

بتواند مانند فصل اول موفق و پربیننده باشد

یادداشت

شبکه اول تولید اثری با موضوع 
والی «  عبدالله  » حاج  زندگی 
جهادگر محبوب منطقه محروم 
بشاگرد را در جمع جدیدترین 
سریال  ساخت  در  سفارشات 
تلویزیونی قرار داده است. بنا بر 
فیلم نامه  نگارش  گزارش،  این 
این سریال را »حسین تراب نژاد« 
در دستور کار دارد  اما هنوز سایر 
مشخص  مجموعه  این  عوامل 

از  نفر  چند  اتفاق  به  سال 1360  در  والی  عبدالله  نشده اند. 
همکاران طی مأموریتی از سوی نماینده ولی فقیه و سرپرستی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( برای محرومیت زدایی به هرمزگان 

رفت و خدمات بسیار ارزنده ای انجام داد. 

بشاگرد جهادگر 
ساخت زندگی حاج عبدالله والی

   رمان    

کتاب خط مقدم  روایتی داستانی 
و مســتند از میانه خــط زندگی 
حســن طهرانی مقــدم به چاپ 
ششــم رسید، در ســالروز تولد 
شصت ویکمین سالگی این شهید 
عزیز از ســوی انتشارات شهید 
کاظمی روانه بازار شــده است.

این اثر فاخر که تقدیر شــده در 
بهترین  انتخاب  دوره  هفدهمین 
کتاب دفاع مقدس است، به دور 

از تخیل و رؤیاپردازی های نویســندگی به نــگارش درآمده و از 
مرداد ســال 1363 تا دی سال 1365 را شامل می شود. مقطعی 
که پر از حادثه و موانع پیچیده است. پر است از »نمی توانی ها« 
و »دیگر نمی شودها«، پر از جمله »اینجا دیگر آخر خط است.«

 خط مقدم
زندگی نامه شهید طهرانی مقدم

   کتاب    

اکــران برخط فیلم ســینمایی 
60«، از  یــازده  »آبــادان 
در  آبــان   7 چهارشــنبه  روز 
»فیلم گردی« و دیگر سامانه های 
اینترنتی آغاز می شــود و تا 28 
آبــان ادامــه خواهد داشــت. 
فیلم ســینمایی »آبــادان یازده 
60« بــه کارگردانــی »مهرداد 
خوشــبخت« و تهیه کنندگــی 
کالمی«، روایتــی  »حســن 

متفاوت از غیرِت مردم آبادان در شکســت حصر این شهر در 
ابتدای حمله عراق به ایران است.آبادان یازده 60، اثری متفاوت 
در حوزه دفاع مقدس است که شروع جنگ ایران و عراق و نقش 
کلیدی رادیو آبادان در مقاومت شهروندان را به تصویر می کشد.

    فیلم    

آبادان یازده ۶۰
اکران آنالین ساخته خوشبخت

 جشنواره ای که
 زود پیر شد!

جشــنواره فیلم کوتاه تهران درحالی به 
دوره سی وهفتم خودش رسیده و از سوی 
انجمن سینمای جوانان برگزار می شود 
که خیلی زود پیر و فرتوت شــده است!  
فقط کافی اســت عملکرد این جشنواره 
در دوره هــای اخیر را بــا دوران ابتدایی 

راه اندازی اش مقایسه کنیم. 
در نخستین ادوار برگزاری جشنواره 
فیلــم کوتاه، کــه در آن زمان بــا عنوان 
جشنواره سینمای جوان شناخته می شد، 
تنوع موضوعی بســیار زیــادی در این 
جشــنواره به چشم می خورد. فیلم هایی 
با مضامین انقــالب و دفاع مقدس یا با 
درونمایه معنوی و مذهبی و البته فیلم های 
اجتماعی با رویکرد آرمان خواهانه به وفور 
در این جشــنواره به نمایش در می آمد؛ 
اما همان طور که اســم این جشنواره از 
ســینمای جوان به »فیلــم کوتاه تهران« 
تغییر کرد، رفته رفته جنس فیلم ها و نوع 
نگاه و محتوای آثار نیز به سمت مضامین 
کلیشــه ای و تک بعــدی رفــت! جای 
نگاه های مترقی و جسور درباره مسائل 
روز ایران و جهان را، فیلم هایی تهرانیزه 
و شبه روشنفکرانه گرفت! فیلم هایی که 
طــی دوره های اخیر در جشــنواره فیلم 
کوتاه به نمایش درآمدند، اغلب غیرقابل 

تحمل هســتند؛ فیلم هایی پر از اطوار و 
مأیوس کننده و پوچگرا،بدون درد دین و 
مردم و فرهنگ! این تغییر رویکرد حتی در 
پوسترهای جشنواره هم هویداست؛ در 
دهه های اول، پوسترهای جشنواره فیلم 
کوتاه با رنگ های روشــن و پر از حس 
پویایــی و طراوت طراحی می شــدند؛ 
اما در ایــن دوران، رنگ های تیره و تار و 

شکل های مأیوس کننده غالب است!
وقتی به فهرست همکاران جشنواره 
فیلم کوتاه در دو دهه ابتدایی برگزاری اش 
نــگاه می کنیم، پــر از نام هــای بزرگ 
و معتبر بــود؛ از ابراهیــم حاتمی کیا و 
داریوش ارجمند گرفته تا کمال تبریزی 
و بهروز افخمــی و... چه در مقام داور و 
چه عضو هیئت انتخاب و...؛ اما امروز 
در میــان برگزارکنندگان و تیم اجرایی و 
هیئت انتخاب این جشــنواره اسم هایی 
وجود دارد که حتی حرفه ای ترین اهالی 
سینما نیز آنها را نمی شناسند؛ چه برسد 
به مردم عادی! حتی بسیاری از رسانه ها 
و منتقدان مطــرح نیز ارتباطــی با این 
جشنواره ندارند. گویا مسئوالن برگزاری 
جشنواره فیلم کوتاه تهران در این دوران 
عالقه ای ندارند حرفه ای ها سر از کار آن 

در بیاورند!
 بله، جشــنواره فیلم کوتــاه تهران به 
پیری زودرس مبتالشــده و اگر فکری به 
حال آن نشود، ممکن است دچار مرگ 

فکری و فرهنگی هم بشود! 

 عاشقانه ای گره خورده با اربعین
بررسی نجال سریالی کوتاه با مخاطبان فراوان

آرش فهیم
منتقد سینما

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

فرهنگ

حامد حسین عسکری
خبرنگار

روز 14 آبان ماه در تقویم رسمی کشورمان با عنوان 
روز »فرهنگ عمومی« نامگذاری شده و شورایی 
نیز با همین عنوان در زیرمجموعه شــورای عالی 
انقــالب فرهنگی و با عضویت 26 شــخصیت 
حقوقی و حقیقی تشــکیل شــده تا به مسائل و 
مشکالت و نیازهای این حوزه رسیدگی کرده و آن 
را ساماندهی کند. اما »فرهنگ عمومی« چیست 
و چه اهمیتی دارد و نهادســازی های فرهنگی در 
کشورمان، چقدر تاکنون به بهبود و ارتقای فرهنگ 

عمومی کمک کرده است؟!
درباره واژه »فرهنگ« به طور کلی و »فرهنگ 
عمومی« به طور خاص و جزئی، تعاریف متنوعی 
ارائه شــده که در اینجا نه به دنبال موشــکافی آن 
 ضرورتی برای آن وجود 

ً
تعاریف هستیم و نه فعال

دارد؛ همینقدر کافی اســت در ذهن مان باشد که 

»فرهنگ« به مجموعه ای از منش ها، باورها، علم 
و دانش و آداب و رسوم و رفتارهایی گفته می شود 
که در یک جامعه دیده می شود و آن جامعه نیز با 
آن چهره شناخته می شود؛ »فرهنگ عمومی« نیز 
همانطور که از نامش پیداست، جلوه های عمومی 
این باورها و رفتارهاست که در کف جامعه بروز و 
ظهور می کند. اندیشمندانی همچون رهبر معظم 
انقــالب، برای فرهنگ عمومی دو جلوه ظاهری 
و باطنــی تعریف کرده اند که جلــوه ظاهری آن، 
شامل مواردی همچون شــکل لباس و پوشش، 
نوع معماری و امثال آن می شود و جلوه های باطنی 
و درونی اش نیز به مســائلی مانند نوع دوســتی، 
خلقیات مردم، وقت شناسی، قانونمداری و احترام 

به بزرگ ترها معطوف می شود.
حاال و بعد از این تعاریف، باز هم نوبت طرح 
این پرسش اســت که در آستانه  آغاز  42سالگی 
 یک انقالب فرهنگی 

ً
انقالب اســالمی که اساسا

و معرفتی بوده، حــال و روز »فرهنگ عمومی« 

در جامعه ما چگونه است و دستگاه های مختلف 
فرهنگی، از آموزش و پــرورش گرفته تا آموزش 
عالی، وزارت ارشاد، حوزه های علمیه، سازمان 
تبلیغات اسالمی، رسانه ملی و ده ها نهاد فرهنگی 
دولتی و خصوصی، در شکل گیری وضعیت امروز 
فرهنگ عمومی جامعه ما چقدر نقش داشــته و 

چقدر در کاستی ها و ایرادات موجود مقصرند؟ 
آیا جلوه های ظاهری و باطنی فرهنگ عمومی 
که مثال های آن ذکر شــد، در جامعــه امروز ما 
وضعیت وخیمی دارند یا رو به جلو و پیشــرفت 
هســتند؟ یا اینکه، در حالت بینابین و بیم و امید 
قرار دارند؟ برای نمونه، مسائلی مانند نوع پوشش 
و لباس و احترام به هنجارهای دینی و ملی جامعه 
ایرانــی در این زمینــه، پرهیز از ســگ گردانی، 
احترام به قوانین راهنمایــی و رانندگی، نظم در 
زندگی فردی و اجتماعی، نوع دوستی و کمک به 
هم نوعان، التزام به رعایت پروتکل های بهداشتی 
در ایام شــیوع بیماری خطرناکــی مانند کرونا، 

مراعات حال همســایگان در زندگی آپارتمانی 
و...، در جامعه امروز ایرانی، حال و روز خوشی 
دارد و می توان بابت آنها خاطر جمع بود یا خیر؟! 
بــدون تعارف و بــه دور از هرگونــه خوش بینی 
افراطی یا بدبینی افراطی، واقعیت این اســت که 
جامعه امروز ایرانی در برخــی از این مؤلفه ها و 
نمونه های فرهنگ عمومی، نمره قابل قبولی دارد 
و رو به جلو حرکت می کنــد و در برخی دیگر ـ 
که اهمیت شان هم کم نیست ـ نمره خوبی ندارد یا 

حداقل، نمره اش ناپلئونی است.
مسئولیت همه این نمرات منفی یا ضعیف هم 
برعهده تمام نهادهای فرهنگی رسمی و غیررسمی 
است که جلوی ضعیف شدن فرهنگ عمومی را 
بگیرند. شاید آغاز 42 سالگی انقالب، فرصت 
و بهانه خوبی باشد تا همه این نهادهای مسئول، 
با هماهنــگ و هم آوایی، بار دیگر با خودشــان 
 مرور کنند که در کجاها کم گذاشته اند و چه باید

 بکنند؟

   برداشت    

 نمره ما چند است؟
نگاهی به وضعیت فرهنگ عمومی در جامعه 
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جبهه

   یادداشت    

دل توی دل مان  نبود. همه دوست داشتند حتی اگر شده امام را 
از دور ببینند و حاال ما نه تنها از ســرباالیی کوچه حسینیه باال 
می آمدیم که قرار بود داخل خانه شان برویم. تصور اینکه امام در 
بالکن خانه شان نشسته باشند و ما دست شان را ببوسیم مثل یک 

رؤیا بود. رؤیای شیرینی که تعبیر شد. امام، همه چیز ما بود...

دیدار با امام
   قاب    

کاغذهای صلیب ســرخ که توزیع می شــد، سکوتی سنگین، 
 کمپ را فرامی گرفت. نوک مدادها را از ســر ســوزن نازک تر 
می کردند تا در هر سطر بشود بیشترین لغات را جا داد. نامه ها 
سرشار از اشک و آه بودند و حاوی عمیق ترین احساسات یک 
انسان برای عزیزترین ها در دوردست ترین نقطه. این موضع را 
از چهره اسرا هنگام نوشتن نامه می شد فهمید. اسرا از دریافت 
نامه جان می گرفتند؛ اما نوشتن آن هم برای شان مهم بود. دادن 
نامه های سفیِد بیشتر از ســهمیه،  ابزاری برای تشویق و ندادن 
آن، وســیله ای برای تنبیه اســرا بود. تعداد نامه ای که هر اسیر 
می توانست در یک سال بنویسد یا دریافت کند، یک یا دو تا بود.
 روایتی از ناصر صارمی

 سرباز اردوگاه  اسرای عراقی در حوالی سمنان

 تشویق و تنبیه با نامه
   خاطره    

کتاب »دوستت دارم به یک شــرط« زندگی نامه شهید مدافع 
حرم، پژمان )محمدکاظم( توفیقی از شــهدای کازرون استان 
فارس اســت. این کتاب به روایت »طاهره خوبکار« )همسر 
شــهید( و به قلم »طاهره کوهکن« نوشته شده است. نویسنده 
در این کتاب در هر بخش، قســمتی را به روایت همسر شهید 
و قسمتی را از زبان خود شهید نوشته است. پژمان توفیقی دهم 
بهمن  ماه 1370 به دنیا آمد و 16 بهمن  ماه 1394 به شــهادت 
رســید. او از قهرمانان موتورسواری بود و در جریان مسابقات 
همین رشته ورزشی با همسرش آشنا شــد. »دوستت دارم به 
یک شرط« را انتشارات »روایت فتح« در 176 صفحه با قیمت 

29000 تومان منتشر کرده است.

قهرمان موتورسواری
   تازه ها    

 سرهنگ موسوی 
اهل کجاست؟

جناب ســرهنگ را نیمه شــبی پاییزی در 
کوچه ای حوالی مرکز شهر تهران دیدم. از 
بی قانونی  می نالید. می گفت: درگیری های 
قومی قبیله ای حالم را خراب کرده اســت. 
گاهــی برای موضوعی کوچــک چند نفر 
آبروریزی  می ریزند روبــه روی خانــه ام و 
می کننــد. چندبار هم به ســمت منزل مان 
تیراندازی کردند. امنیت نداشتم. از طرف 
وزارت کشور برایم نگهبان گذاشتند؛ دو تا 
سرباز مســلح با ماشین و تشکیالت. چند 
هفته که گذشت دیدم همین ها هم آرامشم 
را گرفته اند. گاهی درجه هایم را درمی آورم و 
می گذارم توی جیبم. اصال اهل کاله نظامی 
هم نیستم. وقتی می بینم کسانی که سواد و 
تجربه شــان کمتر از من است،  درجه های 
 نمی خواهم درجه ام 

ً
باالتری دارنــد، اصال

را نصب کنم. اهل پارتی بازی هم نیســتم. 
اگر کســی جلویم خالف کند، حسابش را 
می رسم. حاال چه مأمور شهرداری باشد یا 
مدیرکل فالن اداره. کشورم را دوست ندارم. 
فقط برای بازنشستگی دارم کار می کنم. سه 
ماه دیگر بازنشسته می شدم؛ اما خدمتم را 
پنج سال دیگر هم تمدید کردم. می خواهم 
با درجه باالتری بازنشسته بشوم.  می پرسم: 
چرا ایران را دوست داری؟ می گوید:  مردم 
ایران با فرهنگند. ایران قانون دارد. می شود 
دو دوتا چهارتای زندگی را فهمید. من برای 
ایران خون داده ام. حاال هم دوســت دارم 
شناســنامه ایرانی داشته باشم. از سی سال 
پیش تالش کردم تبعه ایران بشــوم و هنوز 
هم امید دارم... . »ســرهنگ سیدرســول 
موسوی« را یکی از نویسندگان دفاع مقدس 
به من معرفی می کند. خاطراتش را نوشته 
و منتظر اســت تا چند ماه بعد منتشر شود. 
جناب سرهنگی که سال 1360 همراه پدر، 
دو برادر و خواهرش از عــراق فرار کرد و 
به ایران آمد. خیلی زود جذب تشــکیالت 
حزب الدعوه شد و برای جنگیدن با صدام، 
کالشینکف به دســت گرفت. سرنوشتش 
با »علی هاشــمی« در قرارگاه فوق سری 
نصرت گره خورد تا شناسایی های عملیات 
خیبــر را انجام دهــد و در همان عملیات 
بود کــه 14 کیلومتر داخِل خــاک عراق، 
اسیر شــد. اگر می فهمیدند عراقی است، 
مثل برادرش، بی برو برگرد اعدام می شد. 
برادری که در فاو به دست رزمندگان ایرانی 
اسیر شد و زمان مبادله اسرا،  تصمیم گرفت 
در ایران بماند. ســال ها بعــد وقتی برای 
کارهای اطالعاتی به عراق رفته بود، توسط 
عوامل بعثی دستگیر شــد و فرار کرد؛ اما 
کارش را رها نکرد. سفرهای مخفیانه اش 
به عراق ادامه داشــت تا اینکه برای بار دوم 
لو رفت و حکم اعدامــش را مهر کردند. 
این دومین فرزند خانواده موســوی بود که 
برای ایران جان می داد. بــرادر اول هم در 
راه فرار به ایران، توســط صدامیان شهید 
شده بود.  ... »سیدرسول« خودش را یک 
عرب خوزستانی جا زد و هفت سال با بقیه 
اسرای ایرانی در اردوگاه موصل، صبح ها 
را زیر فشــار و شکنجه شــب کرد. او بعد 
از مرگ صدام به عــراق رفت و این روزها 
پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از شهرهای 
جنوب عراق است. هنوز دلش ایران است 
و هر از گاهی به تهران و مشــهد و اصفهان 
و اهــواز می آید تا همرزمــان خیبری اش 
را ببیند. »سیدرســول« حــاال برای همه 
زحمت هایی کــه برای جنگ کشــیده و 
همه سختی های اسارت، فقط می خواهد 
شناســنامه  و گذرنامه ایرانی اش را باالی 
ســر بگیرد و به آن افتخار کند. »سرهنگ 

سیدرسول موسوی« یک ایرانی است...

 Bشکست حصر آبادان
یکی از چهار عملیات بزرگ و برجســته تاریخ 
دفاع مقــدس که یــک نقطه عطــف در انتقال 
راهبرد جنگ به شمار می آید، عملیات شکست 
حصر آبادان اســت که بالفاصله پــس از فرمان 
امام خمینی)ره( طرح ریزی شد. بنابر خاطرات 
فرماندهــان جنگ وقتی امــام)ره( در چهاردهم 
آبان مــاه 1359 فرمان تاریخــی »حصر آبادان 
باید شکسته شود« را خطاب به نیروهای مسلح 
صادر کردند، طرح ریزی عملیاتی برای شکستن 
حصر آغاز شــد. امام)ره( در این فرمان تصریح 
کرده بودند: »مــن منتظرم که این حصر آبادان از 
بین برود و ]هشــدار[ می دهم به پاسداران، قوای 
انتظامی و فرماندهــان قوای انتظامی که باید این 
 
ً
حصر شکسته بشود؛ مسامحه نشود در آن، حتما

باید شکسته بشود. فکر این نباشند که ما اگر اینها 
هم آمدند، بیرون شــان می کنیم. اگر اینها آمدند، 
خسارات بر ما وارد می  کنند. نگذارند اینها بیایند 
در آبادان وارد بشــوند. از خرمشهر اینها را بیرون 

بکنند. حال تهاجمی بگیرند.«
 به دنبال فرمان امــام خمینی)ره(، طرح های 
مشترک سپاه و ارتش برای شکستن حصر آبادان 
شــکل گرفت. روز پنجم مهر 1360 رزمندگان 
اســالم عملیاتی را با رمز »نصر مــن الله و فتٌح 
قریب« آغاز کردند که پس از دو روز با موفقیت به 
اجرا درآمد.  سردار »عبدالله محمودزاده« درباره 
تأثیر فرمان امام)ره( در جبهه های جنگ می گوید: 
»بعد از فرمان امام شورا تشــکیل شد. در شورا 
قرار شد که چند نفر به مسئولیت شهید کالهدوز 
قائم مقام وقت ســپاه و شهید صیادشیرازی بروند 
بررســی کنند و ببینند که چقدر نیرو و امکانات 
احتیاج داریم و چگونه می شــود حصر آبادان را 
شکست. تیم مشخص شده به منطقه اعزام شدند 
و شرایط عملیات را بررسی کردند و بعد از مدتی 
در جلسه شورای سپاه حاضر شدند تا برآوردهای 
خود را اعالم کنند. نحــوه عملیات، محورهای 
عملیات و میزان نیرو و امکاناتی که به آن احتیاج 
داریم تا حصر آبادان شکسته شود را اعالم کردند. 
امام اگر این فرمان را صادر نمی کردند شاید امروز 

آبادان جزء نقاط ایران نبود.« 

 Bگره گشایی در فتح المبین
عملیات فتح المبین از دیگر عملیات هایی است که 
به گفته شهید صیاد شیرازی »بیانگر آن است که در 
این نبرد چقدر     روحیه، تفکر و راهنمایی و هدایت 
امام خمینی نقش سرنوشت ساز و   تعیین کننده ای 
در آن داشت.«  علی صیاد شیرازی با اشاره به این 
 سه ماهه، برنامه این 

ً
موضوع که »با تالش حدودا

نبــرد را طرح ریزی کرده و نیروهای مان   را از ابعاد 
مختلف مجهز و آنها را در   چهار محور عین خوش، 
پل نــادری دزفــول، شــوش و رقابیــه متمرکز 
کرده   بودیم«، می گوید: »گرم این محاسبات بودیم 
که   دشمن پیشدســتی کرد و قبل از اینکه ما به او 
حمله کنیم زودتر به ما حمله کرد. بر اثر پیشروی 
دشمن فشار   آنقدر زیاد شد که در قرارگاه عملیاتی 
کربال برادران ارتش و سپاه به این   نتیجه رسیدند که 
 
ً
ما در این شرایط سخت، در این تنگنایی که واقعا

نمی دانیم   چه باید بکنیم؛ برویم از فرمانده معظم 
خودمان کسب تکلیف کنیم، که چکار   باید کرد؟« 
شهید صیاد به سفر دو ساعته محسن رضایی 
به تهران برای کســب تکلیف از امام)ره( اشاره 
می کند و می گوید: محسن رضایی گفت: »امام 
خیلی با آرامش، تشــریح وضعیت   سخت ما را 
گوش نمودند و تبسمی کردند و بعد از تبسم یک 
اطمینان قلبی   دادند و فرمودند: »هیچ نگران نباشید 
و همچنان هم باید مصمم باشید که   عملیات تان را 
انجام بدهید.« درخواست کردم استخاره بکنند. 
گفتند: »استخاره   الزم نیست، ولی اگر مایلید که از 
قرآن هم قوت قلب بگیرید به نیت طلب خیر،   قرآن 

 
ً
را باز کنید و خداوند قلب تان را قوی بکند و حتما

ه.« به روایت شهید صیادشیرازی: 
ّ
موفقید ان شاءالل

قرآن را که باز   کردیم به لطف خداوند متعال سوره 
فتح آمد. به دنبال این قوت قلب گرفتیم.«

 Bتصرف فاو
عملیــات والفجــر 8 از دیگــر عملیات هــای 
سرنوشت سازی بود که با درایت امام خمینی)ره( 
به تصرف فاو انجامید. سرلشکر رحیم صفوی با 
اشاره به مسائل و مشکالت پیش رو در عملیات 
والفجر 8 می گوید: »با توجه به سوابقی که در عدم 
موفقیت رزمندگان در     عبور از رودخانه های دجله 
و فرات در عملیات بدر و خیبر داشتیم و با توجه 
 
ً
    به سرکشی رودخانه اروند، نگران بودیم که مثال

اگر ما چنــد هزار نفر نیرو را از    این رودخانه عبور 
بدهیم، چه خواهد شــد؟ از طرفی برای تثبیت 
مواضع     تصرف شده هم در مقابل خود، دشمن و 

در پشت سر، رودخانه را داشتیم.«
ســردار صفوی با اشــاره به ایــن موضوع که 
»مجموعه این عوامل باعث نگرانی ما شده بود« 
می افزایــد: »روز دوم بهمن مــاه 64 یعنی چند 

روز قبــل از عملیات والفجر 8 به اتفاق     تنی چند 
از فرماندهان، از جمله ســردار رضایی و سردار 
شــمخانی خدمت     حضرت امام رســیدیم. آن 
بزرگوار با آن حال و سن زیاد حدود نیم ساعت از 
    روی نقشه به دقت توضیحات ما درباره عملیات را 
مالحظه فرمودند و نگرانی     ما را هم متوجه شدند. 
سپس فرمودند که: شما به خداوند اعتماد داشته 
 فرمانده کل قوا خداســت. همان 

ً
باشــید،     اصال

خدایی که به شما مأموریت داده که نماز     بخوانید، 
همان خدا به شما امر کرده که دفاع بکنید. بروید و 

مطمئن باشید که     پیروزید.«
به گفته سردار صفوی، رزمندگان اسالم با تکیه 
بر دلگرمی امام خمینی)ره( و اینکه ایشان فرموده 
بودند شــما پیروزید و »بر خداوند توکل کنید« 
عملیات را شــروع کردند و »هنوز یک ساعت از 
شروع عملیات     نگذشــته بود که خط اول دشمن 
در کناره اروند به وسیله لشکر 25 کربال     شکسته 
شــد و به دنبال آن شهر فاو به تصرف سپاه اسالم 

درآمد.«

 Bبسیج عمومی در مرصاد
فرمان جهــاد و بســیج عمومی مــردم از دیگر 
راهبرد هــای امــام خمینی)ره( بــرای رهایی از 
تنگناهای جنگ در طول جنگ تحمیلی به حساب 
می آید. وقتی در اوایل مرداد 1367 و در روزهای 
پذیرش قطع نامه 598، سازمان منافقین با اتکا به 
ارتش آزادی بخــش و کمک های صدام، و با این 
امید که »مردم از نظام خســته شده اند« عملیات 
موسوم به فروغ جاویدان را پی ریزی کرد، فرمان 
امام خمینی)ره( و سیل گسترده مردمی برای دفاع 

از کشور، کل معادالت آنان را برهم زد. 
سردار »اسدالله ناصح« از فرماندهان عملیات 
مرصاد با اشــاره به حکم امام خمینی)ره( برای 
تقویت جبهــه می گوید: »در جریــان عملیات 
مرصاد به دنبــال فراخوان حضــرت امام آنقدر 
نیروی مردمی به جبهه ها آمد که فرماندهان سپاه 
امکان تجهیز و سازماندهی همه آنها را نداشتند. 
مردم از تمامی اقشار، دانشجو، کارگر، معلم و... 
 به جبهه نیامده بودند در این 

ً
حتی کسانی که اصال

عملیات اسلحه به دست گرفتند و علیه منافقین 
وارد عمل شدند.« 

سردار سلیم آبادی از فرماندهان مرصاد نیز به 
یاد می آورد: »آنقدر نیرو آمده بود که جا نداشتیم 
و فقط تعدادی از این نیروها را جایگزین نیروهای 
مجروح می کردیــم، آنقدر انواع خــودرو برای 
ما ارســال کرده بودند که از هیچ لحاظ مشکلی 

نداشتیم.« 

 تأثیر بی بدیل امام خمینی)ره( در روند پیروزی های جنگ تحمیلی

وقتی  بت شکن  بن بست شکن شد
در طول هشت سال دفاع مقدس، مدیریت و تدابیر حضرت امام خمینی)ره( همواره راه گشای فرماندهان در تنگناهای پیش  روی رزمندگان بود؛ ایشان پس از 
مشورت با فرماندهان جنگ، تصمیمات مهمی می گرفتند که بسیاری از آن تصمیم ها موانع جنگ را برطرف می کرد.این مطلب برخی تصمیمات بن بست شکن 

رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسالمی در سال های جنگ تحمیلی را بازخوانی می کند.

محمدامیر سلمانیان
پژوهشگر دفاع مقدس

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

ذره بین

1- در عملیات مرصاد به دنبال فراخوان حضرت امام آنقدر نیروی 

مردمی به جبهه ها آمد که فرماندهان امکان تجهیز و سازماندهی همه آنها 

را نداشتند.

2- امام اگر این فرمان را صادر نمی کردند شاید امروز آبادان جزء نقاط 

ایران نبود.

3- درایت امام خمینی)ره(  در دادن دلگرمی و اعتماد به رزمندگان 

موجب شد عملیات والفجر 8 به تصرف فاو بینجامد.
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۳۵۲۳۲۴۲۲-۳۵۳۳۴۵۰۶
ســپاه کل  فرمانــده  ایثارگــران  امــور  مشــاور  صفــری  ســردار  بــا  ارتبــاط 

سردار سعید محمد گفت: »قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با اجرای 
پروژه انتقال آب از سد امیرکبیر، گام 
بزرگــی در افزایش کیفیت آب تهران 

برداشت.« 
به گــزارش صبح صــادق، فرمانده 
خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه 
بــا اعالم خبر بهره برداری از پروژه انتقال آب از ســد امیرکبیر 
به تهران اظهار داشــت: »ســامانه انتقال آب از سد امیرکبیر 
شــامل 30 کیلومتر تونل، تصفیه خانه و یک رینگ انتقال آب 
اســت و نقش مهمــی در تأمین آب مناطــق 5، 9، 10، 21 و 
22 و شــهر پرند دارد.«  محمد گفت: »این سامانه با توانایی 
انتقال حــدود 600 میلیون مترمکعب آب در ســال به همت 
تالشــگران هلدینگ تخصصی نیــروی قرارگاه ســازندگی 
 خاتم، یک ســال زودتــر از برنامه زمان بندی به پایان رســیده 

است.«

رئیس ســازمان بسیج ســازندگی با 
گفت: »وارد مرحله ســوم رزمایش 
شــده ایم و ولی امر مســلمین جهان 
فرمان صادر فرمودند و هم کارشناسان 
گفته اند که جوانان داوطلب، صالح و 
مؤمن پای کار رزمایش سوم بیایند.« 
سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان 
بســیج ســازندگی با بیان این مطلب اظهار داشت: »ویروس 
کرونا مشــکالت پیچیده ای ایجاد کرده که برای مقابله با آن به 
خط   شکنی نیاز است.« وی افزود: »تاکنون دو مرحله رزمایش 
کمک مؤمنانــه را انجام داده ایم، یکــی در ماه مبارک رمضان 
یکــی هم در ماه ذی الحجــه، محرم و صفر، اکنــون نیز وارد 
مرحله سوم رزمایش شده ایم.«  زهرایی ادامه داد: »رسالت ما 
بسیج شوندگی مردم است و اصل مسئله این است که مردم پای 
کار بیایند تا بتوان مشــکالت ناشــی از کرونا را رفع کرد و اگر 

گروه های جهادی در موج سوم کرونا پای کار بیایند.«

مرحله سوم کمک مؤمنانه
بررســی  نبــرد؛  روز   22« کتــاب 
آزادســازی ســنندج 1359ـ 1357« 
از ســوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس منتشــر و وارد بازار نشر شد.  
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در 
چهلمین سالگرد از شروع دفاع مقدس 
و در چهارمین هفته متمادی از طرح هر 
هفته یک کتاب، از کتاب »بیست ودو روز نبرد؛ بررسی آزادسازی 
سنندج 1359ـ 1357« رونمایی کرد. رونمایی از این کتاب در 
هفته وحدت انجام شد تا همان گونه که در متن کتاب از وحدت 
میان شیعه و سنی در دفاع از کیان کشور سخن به میان آمده،  شأن 
نزولی مناســبی برای پرداختن به محتوای این کتاب باشد. این 
کتاب بیان کننده وحدت و همدلی ملی است که برای آزادسازی 
این دیار صورت گرفته اســت و پژوهشــگر حوزه دفاع مقدس 
»مجید نداف« به نگارش درآورده و ناظران علمی و محتوایی آن 

»سردار حسن رستگارپناه« و »رضا صادقی« هستند.

وز نبرد   ونمایی  ۲۲ ر افزایش کیفیت آب تهرانر

 چرا ابالغیه سه فرزندی 
اعمال نمی شود؟

09100000098/ بــا توجــه به وضعیت 

کرونا و گران شــدن سرسام آور گوشی های 
فعلی و اینکه حقوق ما جوابگوی خرید این 
گوشی های چندین میلیونی نیست و با توجه 
به اینکــه چند بچه مدرســه ای داریم برای 
بچه های ما تو بحــث کالس های مجازی 

درسی راه حلی بیندیشید.
09110000763/ چرا ارشدیت تحصیلی 

را با داشــتن مجوز منوط به تطبیق جایگاه و 
رسته فرد در نظر گرفتند؟

09120007042/ الحمدلله افزایش حقوق 

برای بازنشستگان اعمال شد، شاغالن هم به 
شدت تحت فشارند، مسئوالن فکری بکنند.
09120002031/ چــرا حقــوق کد 89 

اینجوریه؟ من با دوتا بچه ماهی سه میلیون 
و پانصد چیکار می تونم بکنم با این اوضاع 

اقتصاد کشور؟
 جای تشــکر دارد 

ً
09127378619/ واقعا

از کسانی که پروژه مسکن البرز را با 2000 
واحد مسکونی ساختند؛ ولی برای مدرسه 
راهنمایی و دبیرســتان و مجموعه ورزشی 

هیچ فکری نکردند!
09130008940/ تغییر یارانه کاال با یارانه 

نقدی اتکا کار اشــتباهی بود. بــا 91 هزار 
تومان یارانه اتکا برای خانواده چهار نفره یک 

روغن چهار کیلویی می توان خرید.
به نظــرم جای صفحه   /09130007796

یا ســتونی به عنوان مکتب حاج قاســم در 
هفته نامه خالی است؛ همچنین چرا ستون 
اخبارتان حذف شــده اســت و سریال های 

تلویزیون دیگر نقد نمی شود؟
صبح صادق: نقد ســریال های تلویزیونی 
همچنان در صفحه فرهنگ انجام می شود. 
ستون اخبار در صفحات مختلف با عناوین 
مختلف وجــود دارد. در خصوص مکتب 
حاج قاسم هم در نشریه مطالب بسیاری تا 

کنون منتشر شده و می شود.
09140005343/ چــرا مســئولی به فکر 

همتراز کردن فوق العاده بسیجیان با پاسداران 
نیست؟

09150001416/ در مورد مصوبه ســتاد 

کل نیروهــای مســلح کــه دوره تحصیلی 
دانشگاهی افســران دانش آموخته به عنوان 
ســنوات خدمتی بــا پرداخت حــق بیمه 
محاسبه می شود؛ در ارتش انجام شده و در 
ناجا هم در حال انجام اســت؛ ولی در سپاه 

خبری نیست.
09170004855/ وام مسکن ورودی سال 

1388 کی پرداخت می شود؟
ابالغیه ســتاد کل  09170007334/ چرا 

راجع بــه امتیازات ســه فرزنــدی اعمال 
نمی شود؟ 

کســر  ابالغیه  بحــث   /09170006181

 خدمت کردن 
ً
خدمت سربازان مخصوصا

در مناطق عملیاتی خیلی به عدالت نزدیک 
شده اســت. چرا این ابالغیه برای پایوران 

اجرا نمی شود؟ 
09170000074/ بــه گــوش فرماندهان 

نیــروی دریای برســانید؛ بعد از 14 ســال 
خدمت در جزیره برای انتقالی باید از هفت 

خان رستم بگذریم.
09190001243/ توروخدا برای همکاران 

اجاره نشین تان فکری بکنید؛ قیمت مسکن 
مافوق تصور ماست حتی فکر خرید مسکن 
 برای مسکن استان 

ً
هم ترسناک است؛ لطفا

آذربایجان غربی فکری کنید.
09380006188/ شــما را بــه خــدا در 

خصــوص ســنوات ارفاقی کار با اشــعه 
)رادیولوژی( پیگیری کنید.

ارشــدیت  کرمــان  در   /09900072865

تحصیلی و ارشدیت ســنوات درجه داری 
برای نیروهای فرماندهی اعمال می شــود؛ 
چــرا برای نیروهای نمایندگــی ولی فقیه با 

همان شرایط ارشدیت اعمال نمی شود؟!

   روی خط    

پاسدار

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

شورای عالی انقالب فرهنگی با پیشنهاد دانشگاه و 
پس از تصویب، اجرای آزمایشــی آیین نامه ارتقای 
اعضــای هیئت علمــی را به دانشــگاه جامع امام 

حسین)ع( ابالغ کرد.
به گزارش صبح صادق، »ســعیدرضا عاملی« 
دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس ستاد 
راهبری اجرای نقشــه جامع علمی کشور مصوبه 
جلسه 133 ستاد نقشه جامع علمی کشور را ابالغ 
کرد که طی آن با توجه به درخواست سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و لزوم انجام مأموریت های ابالغی 
فرماندهی معظم کل قوا)مدظله العالی( به دانشگاه 
جامع امام حسین)ع( مورخ 23 اسفند 91 مندرج 
در ابالغیه ستادکل نیروهای مسلح و به استناد ماده 5 
مصوبه جلسه 700 شورای عالی انقالب فرهنگی، 
اقدام ملی 21 از راهبرد کالن 6 نقشه جامع علمی 
کشور و ماده 5 سند سیاســت ها و ضوابط اجرایی 
حاکم بر آمایش آموزش  عالی در جمهوری اسالمی 
ایــران در ارتباط بــا مأموریت گرایی دانشــگاه ها 
موضوع ارتقای اعضا هیئت علمی دانشــگاه ها به 
دانشگاه جامع امام حسین)ع( به صورت آزمایشی 
واگذار شــد تا با اجرای آزمایشی این طرح در این 
دانشگاه یک گام دیگر به مرحله اجرای سراسری آن 

نزدیک تر شویم. 
ق فرامیــن و تدابیر رهبر 

ّ
این امر بــا هدف تحق

ه العالی( و احساس مسئولیت 
ّ
م انقالب)مدظل

ّ
معظ

در تدوین و پیاده ســازی نظام های متعّهد به مفاهیم 
متعالی مســتخرج از اندیشــه های امامین انقالب 
اسالمی پیشنهاد و پس از طی مراحل الزم تصویب 
شده است. بر اساس اسناد باالدستی و ضمن اینکه 
فه های 

ّ
توّجه به اســتاد به عنوان نقش کلیــدی مؤل

تحّولــی دانشگاه هاســت، دانشــگاه جامــع امام 
حســین)ع( در جهت ایجاد تحّول بنیادی در نظام 
ترفیع و ارتقای فعالیت هایی را از حدود ســه سال 

پیش در دســتور کار خود قرار داده اســت و با ارائه 
نتایج حاصله به شورای عالی انقالب فرهنگی این 
شــورا این مأموریت را به این دانشگاه واگذار کرده 

است.
بنا بر این گزارش، بر اساس مصّوبه اخیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی مقرر شده است، دانشگاه جامع 
امام حسین)ع( ضوابط و مقّررات خاص دانشگاه را 
بــرای آیین نامه ارتقای مرتبــه اعضای هیئت علمی 
مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی 

و غیردولتی به صورت آزمایشی اجرا کند تا گزارش 
نتایج حاصله بعد از بررسی ستاد راهبری اجرای نقشه 
جامع علمی کشور برای ارائه به شورای عالی انقالب 

فرهنگی و اخذ تصمیم نهایی آماده شود.
بر اساس نظام ارتقای جدید، محورّیت ارتقای 
استاد به جای منطق حاکم بر آن پیرامون تولید مقاله 
بر »مسائل )بنیادی، توســعه ای و کاربردی( مورد 
ح، 

ّ
نیاز دارای اولویت  برای ســپاه، نیروهای مســل

دســتگاه های اجرایی و انقالب اسالمی و مبتنی بر 

رسالت دانشگاه مزبور متمرکز شده است.
در نظام ارزیابی گذشــته از میان چهار شاخص 
علمی و اجرایی، پژوهشــی، آموزشــی و فرهنگی 
امکان ارتقا از طریق تعداد مقاالت منتشــر شــده 
خیلی باال می رفت و این بخش می توانست کمبودها 
در ســایر بخش ها را جبران کند، کــه به نظر برای 
مسئله یابی و مشکل گشایی از کشور مناسب نبود؛ اما 
در نظام ارزیابی جدید در قالب چهار ماده ارزیابی ها 

حقیقی  تر شده است.   

این چهار ماده عبارت است از: 
1ـ فرهنگی و اجتماعی در ایجاد امیدآفرینی و تبیین 
مسائل انقالب اســالمی با محورّیت نقش مرّبی و 

استاد؛ 
2ـ تربیــت و آموزش؛ شــاگردپروری با راهنمایی 
 مسئله )بنیادی، توسعه ای 

ّ
رساله و پایان نامه برای حل

و کاربردی(؛ 
 مســئله، 

ّ
3ـ پژوهشــی و فّنــاوری با رویکرد حل

مرزشــکنی علمی و تولید دانش، فّناوری محصول 
و مستندسازی در قالب مقاله، کتاب و گزارش فّنی 

و...؛
4ـ علمی ـ اجرایی و خدمات مستشــاری )مشاوره 
مدیریتــی و تخّصصی(، حضور در ســازمان ها و 
 مجموعه 

ّ
صنعت هــا و جامعه برای احصــا و حل

مسائل و موضوعات.
بر این اساس میزان تأثیر عوامل مختلف در ترفیع 
و ارتقای اعضای هیئت  علمی متناســب با نیاز روز 

کشور اقتضائات الزم مشخص شده است. 
ایــن آیین نامه پس از طی مراحــل مختلف در 
هیئت ممّیزه دانشــگاه جامع امام حســین)ع( به  
ی 

ّ
ل

ُ
تصویــب و پــس از تأیید جهت گیری هــای ک

حاکم بر این نظام از سوی وزارت علوم، تحقیقات 
و فّنــاوری در تاریخ 1399/3/4 در جلســه ســتاد 
راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور وابسته به 
عالی ترین نهاد سیاست گذاری علم و فّناوری کشور 
یعنی شورای  عالی انقالب فرهنگی با اکثرّیت آرای 
 برای 

ً
اعضاءتصویب و اجرای آزمایشــی آن صرفا

دانشگاه جامع امام حسین)ع( و گزارش نتایج اجرا 
به صورت ساالنه به تصویب رسیده است.

پیرو مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی صورت می گیرد

جامع امام حسین)ع( دانشگاه  ارتقای هیئت علمی 

در موج ســوم کرونا و با گسترش این ویروس و 
بعد از تأکید ویژه رهبر معظم انقالب انگار این 
بار دیگر مسئوالن از سر اجبار به این باور اعتماد 
پیدا کردند که مســاجد ســنگر است. تالش 
چهل ساله فرماندهان سپاه و بسیج امروز و در 
بحران ها زمانی که مردم را به صحنه می آورد، 

ثمره اش نشان می دهد.
سردار سرلشکر ســالمی هفته گذشته در 
جلســه قرارگاه امام رضا)ع( ســپاه با تأکید بر 
اینکه 54 هزار پایگاه های مقاومت در کشــور 
باید بــه پایگاه امدادگران و حافظان ســالمت 
 ورود رسمی بسیجیان 

ً
کشور تبدیل شوند، عمال

و پایگاه های بسیج را به موضوع مقابله با کرونا 
اعالم کرد. پیشــانی و نقطه اتصال مردم به این 

خدمات هم در مساجد رخ خواهد داد.
پایش ســالمت، کمک به آسیب دیدگان، 
جهت دهــی به کمک های مردمــی، عملیات 

مســاوات و... مأموریت های مهمی است که 
بسیج انجام خواهد داد. 

بر این اســاس، 54 هزار پایگاه امدادگری 
برای نقش آفرینی جدی در تشخیص زودرس 
ویروس کرونا یک انقالب بزرگ در حوزه مهار 

و قطع زنجیره انتقال این بیماری خواهد بود.
54 هــزار پایــگاه خیریه با جمــع آوری و 
توزیع کمک های مردمی و بسته های بهداشتی 
بیــن خانواده های کم درآمــد و کمک به افراد 
در قرنطینــه در این مســیر گام بلندی خواهند 

برداشت. 
 اما در این میان باتوجه به وضعیت فوق العاده 
کشــور و نیاز به ماسک )با توجه به اینکه تعداد 
ماسک تولیدی در کشــور به حد خودکفایی و 
حتی صادرات هم نزدیک است( مجموعه 54 
هزار پایگاه بسیج می توانند یک زنجیره توزیع به 

وسعت همه کشور باشند.

یت ویژه 5۴ هزار پایگاه بسیج مأمور

دانشــگاه افســری و تربیــت پاســداری امام 
حسین)ع( مرکز تربیت افسران سپاه است، اما 
ورودی و خروجی های این دانشــگاه تنها این 
عزیزان نیســتند و در طول ســال تعداد زیادی 
نیروی وظیفه در این دانشگاه مشغول خدمت 
می شوند. از این رو اولین پایگاه بسیج سربازان 
در مراکــز نظامی با تدبیر فرمانــده جدید این 
دانشگاه سردار نعمان غالمی که سابقه خدمت 
در سازمان بسیج مستضعفین را داشته، افتتاح 
شد.  فرمانده این دانشــگاه در این باره گفت: 
»پایگاه بسیج حضرت علی اکبر)ع( کارکنان 
وظیفه دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام 
حسین)ع( محل جوشش توانایی ها، مهارت ها 
و اســتعدادهای جوانــان اســت. باید هدف 
اصلی پایگاه های بســیج کادرســازی، تربیت 
و مهارت آمــوزی باشــد؛ مهارت آموزی هایی 
منطبــق با شــرایط اقلیمــی همــان منطقه، 

مهارت  آموزی هایی هدف مند در جهت رشــد 
خودکفایی ایران عزیزمان در تمامی عرصه ها.

به نظر می رسد با توجه به مأموریت جدید 
نیروهای مســلح در خصوص مهارت افزایی 
سربازان این ابتکار دانشــگاه افسری و تربیت 
پاسداری امام حسین)ع( یک هم افزایی و یک 
اقدام مؤثر دیگر برای ارتقای ســطح خدمت 

سربازی و تربیت محور شدن آن خواهد بود. 
همانطور کــه بســیج در بحران هــا و در 
مشکالت همواره به عنوان بدنه مردمی انقالب 
اسالمی حالل اصلی و چاره درد بوده و حضور 
مردم را در صحنه های مختلف با سازماندهی 
و کارآمدی فراهم کرده، حضور تفکر بسیجی 
و نیز حرکت بســیج در بخش هایی از مراکز 
نظامی کشور به خصوص در مجموعه هایی که 
سربازان حضور زیادی دارند، بسیار امیدآفرین و 

حرکت دهنده خواهد بود. 

افتتاح اولین پایگاه بسیج سربازان



نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

شهید 11 ساله

یک شب حس عجیبی داشتم، 
خوابــم نمی بــرد تــا اینکه از 
بلندگوی زندان مرا صدا زدند. آن زمان به 
زندان افتاده بودم، چون با خان سابق روستا 
به علت بی احترامی که به امام خمینی)ره( 
کرده بود، درگیرشده بودم. آنها خبر آزادی 
مرا دادند، به جناب سروان گفتم: »چرا مرا 
آزاد کردیــد؟« او جواب داد: »پســرت 
شــهید شــده اســت، باید بروی و او را 
شناســایی کنی!« مرا به سردخانه بردند، 
خودم را باالی سر »َسبیل« رساندم، او را 
از بوی خوشش شناختم. وقتی کنار پیکر 
 گریه نکردم، 

ً
بی جان پسرم ایستادم، اصال

کســانی کــه در اطرافم بودنــد، گفتند: 
»بچه ات شهید شده، چرا گریه نمی کنی؟« 
به آنها گفتم: »برای چه گریه کنم، او برای 
حفظ ناموس به جبهــه رفت، من راضی 
بودم که او بــرود، حتی جنازه اش را برای 
من نیاورند.« همرزمان سبیل از جبهه به 
آنها می گفتند: »سبیل  آمدند،  نیکشــهر 
ســنش کم بود؛ اما در درگیری ها همیشه 
شجاعانه می ایستاد، رفته بود نماز بخواند و 
تیر به سینه او اصابت می کند، او را به تهران 
منتقل می کنند و در بیمارستان به شهادت 

می رسد.«
به نقل از پدر شهید سبیل اخالقی

ســبیل اخالقــی در چهــارم خردادماه 
1353 در خانــه ای محقر روســتایی در 
نیک شــهر استان سیســتان و بلوچستان 
در خانواده ای از اهل ســنت به دنیا آمد. 
ســبیل پس از اتمــام دوران ابتدایی برای 
اینکه بتواند بــاری از روی دوش خانواده 
بردارد، همراه مادرش به کار کشــاورزی 
مشغول شد به اجبار ترک تحصیل کرد. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، سبیل با 
وجود سن خیلی کمش وارد بسیج شد و 
فعالیت چشمگیری از خود نشان داد. او 
در نگهبانیها و مأموریتهای محوله با تمام 
توان و عالقه حاضر می شد. سبیل عاشق 
امام خمینی)ره( و شیفته کشورش بود و به 
ندای امامش برای حضور در جبهه، لبیک 
گفت. این شهید خردسال در بهمن سال 
1364 در حالی که پیک لشکر ثارالله)ع( 

بود، به شهادت رسید.
فاطمه سادات طالیی

 تویی حقیقت تسکین
البد یک زمانی بوده کــه همه دل ها، این 
صندوقچه های غبــار گرفته و رنگ باخته 
پر می شــدند از غمبادهای دنیا و البد هم 
هر کدام شــان می خزیدند به گوشه ای که 
بی خیالی طی کنند.شــاید می نشســتند 
باالی تپــه ای و چشــم می رقصاندند به 
غروب خورشــید تا یــک خنده  نخودی 
بنشیند گوشه لب شان؛ اما انگار خبری از 
این  خرده خوشی ها هم نبوده است. شاید 
از صدقه سری همین دلتنگی ها بود که خدا 
سرکی به دل آنها کشیده و نور محمد)ص( 
به دکان تنهایی آنها تابانده است. آقاجانم، 
یا صاحب الزمان)عج( حال و روز ما هم 
کم از این دکان های تنهایــی ندارد. بیا و 
شــبیه جدتان، غبار دل مــان را بتکان. بیا 

جانم به قربانت که تویی حقیقت تسکین.

حسن ختام

   تلخند    
فیل و االغ نمادهای دو  حزب  جمهوری خواه و دموکرات آمریکا/ کارتونیست: الکس فالکو چانگ از کوبا
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ید  رنگ و بوی دشمنان را نگیر
   صادقانه    

گاهی باید با خود فکر کرد که چگونه می توان شکر خدا را به جای آورد. اما وقتی فکر می کنیم، می بینیم 
که توان شکرگذاری را نداریم و خداوند خود فرموده است که: »نمی توانید نعمت های من را بشمارید.« 
 گمان کنید هر گناهی که انجام می دادیم، 

ً
 به ذهن  خطور نمی کند. مثال

ً
نعمت هایی هست که گاهی اصال

در ظاهر ما نمود می یافت، آن گاه به فرموده امام جواد)ع( که می فرمایند: »اگر خدا ســتار العیوب نبود، 
مردم یکدیگر را دفن نمی کردند.« 

 ستار العیوب
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

علم آموزی 

تحصیل علم و ارتقای سطح آگاهی یکی 
از ضرورت هــای فــردی و اجتماعی در 
زندگی است. در بعد فردی، علم آموزی، 
موجب بهره منــدی از مواهب اجتماعی 
شــده و در صورتی که با انگیزه الهی توأم 
شود، موجب رسیدن فرد به کمال حقیقی 
و معرفت الهی می شــود کــه منتهی الیه 

سعادت فردی است.
و  تحصیــل  اجتماعــی،  بعــد  در   
پیشــرفت های علمی، سبب تقویت بنیه 
علمی و در نتیجه، پیشرفت، سربلندی و 
اقتدار ملی خواهد شــد و با رفع نیازهای 
علمی و تخصصی، مسیر  رسیدن به آمال 
و آرزوهای هر جامعه ای را کوتاه تر خواهد 
کــرد. در عین حال قشــر جــوان، که از 
اصلی ترین سرمایه های هر کشور هستند، 
چنانچه به ســالح علــم و دانش مجهز 
شــوند، به بزرگ ترین سرمایه ملی تبدیل 
شــده و از این رو یادگیری علم، در دوران 
جوانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

است.
 البتــه نباید از این مهــم غافل بود که 
تهذیب نفس و مهارت ورزی، مکمل های 
ضروری رســیدن فــرد و جامعه به کمال 
 به همین دلیل است 

ً
حقیقی هستند و دقیقا

که جوامع غربی، با وجود دســتاوردهای 
عظیم علمی، در حل بســیاری از مفاسد 
اخالقی و اجتماعــی، ناکارآمد مانده اند. 
نباید فراموش کنیم کــه رمز موفقیت در 
هــر کاری، عالقه و هدفمندی اســت و 
گاهی الزم اســت برای موفقیت علمی، 
عالقــه و هدف کســب کــرد و آن را از 
یــک کار آزاردهنده و رنــج آور به عملی 
لذت  بخش تبدیل کرد و اگر این عالقه  را 
در دورن خود ایجاد کنیم حتی می توانیم 
بر نارســایی ها و مشکالت سیستم های 

آموزشی و .. فائق آییم.

جوان

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

   قبیله عشق    

پرســش:مدتی است با دختر خانمی آشنا شده ام و حس می کنم با او 

تفاهم دارم و تصمیم به ازدواج گرفته ام، اما خانواده ام به دلیل اینکه او 

پیش از این با یکی از اقوامش عقد کرده و جدا شــده است، مخالف هستند. آیا 

این ازدواج به صالح من است یا خیر و چگونه خانواده ام را راضی کنم؟

 ازدواج قبلی یک شخص که به شکست 
ً
پاسخ:پرسشــگر عزیز؛ معموال

انجامیده، مانعی برای ازدواج ایجاد نمی کند. با توجه به اینکه نگاه شــما 
هم به ازدواج قبلی ایشــان خنثی است و احساس برتری به ایشان ندارید، 
به احتمال زیاد ازدواج تان مشکل ســاز نخواهد بــود؛ اما نکته مهم در این 
زمینه گذشــت حداقل شش ماه تا یک سال از جدایی این خانم و بازسازی 
روحی و روانی پس از آن اســت. نکته بعدی رضایت خانواده شماست که 
 باید به دست بیاید. ابتدا علت جدایی خانم را جویا شوید و تحقیقاتی 

ً
حتما

درباره نامزد قبلی اش داشته باشید. اگر خانم آن معیارهای همسر آینده شما 
 جلسات آشنایی خانم با خانواده 

ً
را دارند، این ازدواج اشکال ندارد. حتما

خود را فراهم کنید تا پدر و مادرتان از نزدیک با خصوصیت های او آشــنا 
شوند. با خانواده درباره مالک های ازدواج تان صحبت کنید. خانواده را در 
 
ً
جریان تمام تحقیقات و امور رفت و آمد خود با این خانم قرار دهید. حتما
دالیل مخالفت خانواده را بپرسید و از نگاه آنها به این موضوع بنگرید. ضمن 
رعایت احترام برای والدین خود سعی کنید آنها را قانع کنید و به آنها اطمینان 
دهید که با دقت همسرتان را انتخاب کرده اید. تا جایی که امکان دارد کاری 
کنید که همسر شما با پذیرش وارد خانواده تان بشود؛ زیرا در روابط حفظ 
احترام و عزت طرفین بسیار مهم است. به گونه ای رفتار کنید که هر دو طرف 
احساس خوبی از این رابطه داشته باشند. قبل از تصمیم قطعی بکوشید تا 
شناخت بیشــتری از یکدیگر به  دست بیاورید. در روند آشنایی و رضایت 

خانواده عجله نداشته باشید. همیشه زمان راه  حل خوبی بوده است.

   راه نرفته    

مهم مسیر 

باالخره با کلی دودلی و ناراحتی خانه را 
خریدیم. یا باید از خیر ســاکن شدن در 
محله ای نزدیک به مادرم می گذشــتم، یا به همان 
خانه های کوچکی که دیده بودم، راضی می شدم. 
قولنامه را نوشتیم و هرچقدر که داشتیم برای خانه  
جدید هزینه کردیم. از پول و طال و خرده وسایلی که 

می شد فروخت، تا قرض و وام و هزار راه نرفته!
تا وقتی اســباب و اثاثیه را نبــرده بودیم، خیلی 
خوشــحال بودم، اما وقتی مــادر و برادر کوچکم 
برای کمــک و جابه جایی آمدنــد و خانه  کوچِک 
چهل وهشــت متری ام را دیدند و همــان دم در وا 
رفتند، تمــام ذوقم را از دســت دادم. مادرم که در 
ســکوت ناراحت کننــده ای وســایلم را می چید، 

باالخره طاقت نیاورد و صدایم کرد.
ـ مگه تو چار روز دیگه بچه دار نمی شی؟ دختر این 

خونه کفاف شما دو تا رو هم نمی ده، آخه چه فکری 
کردین اینو خریدین؟ انگار لونه موشه...

با اینکــه به انتقادهای گاه وبیــگاه مادرم عادت 
داشتم؛ اما دلم بدجور گرفت. سکوت کردم، راست 
می گفت. خانه آنقدر کوچک بود که کافی بود دستم 
را دراز کنم و وسیله  مورد نظرم را بردارم. تازه بعد از 
مستقر شدن در خانه، فهمیدیم خانه  کوچک یعنی 
چه! به هر طرف خانه که نــگاه می کردم، کوچک 
 بودنش بیشتر به چشــمم می آمد. گاهی دلم برای 
احســان می ســوخت و گاهی برای خودم و دختر 
کوچکی که می خواست در این اوضاع بد اقتصادی 

پا به  دنیا بگذارد.
چند روز پیش صبح زود از خواب بیدار شدم. 
احسان خواب بود و دلم نمی خواست برای خرید 
از خواب بیدارش کنم، به عالوه دوســت  داشــتم 
محله  جدید را بشناســم. درســت سر کوچه یک 
نانوایی بود. بوی نان حسابی گرسنه ام کرده بود. توی 
صف ایستادم. تلفن خانمی که جلوی من، دست 
پسرش را گرفته بود، زنگ خورد. همان اول صدای 

بغض آلود زن، توجه همه را به خودش جلب کرد. با 
حالتی مضطرب و بالتکلیف حرف می زد.

ـ االن بــا امیر اومدم نونوایی، گفتم بیرون یه چیزی 
بخوریم و برم دنبال خونه، دیگه خجالت می کشم 
از خواهرم، چقدر مزاحم شون بشم، به خدا خسته 
شدم، یه لونه موشم پیدا بشه با اجاره پایین، راضی ام 

به خدا...
اشک ریخت و پسر بچه را بدون اینکه نان بخرد 
دنبال خودش کشید. یک آن فکرم به همه جا سرک 
کشید. به وام و قســط و خانه و حرف های مادرم، 
به النه  موشــی که مــال خودمان بــود و قدرش را 
نمی دانستم، به لطفی که خدا شامل حالم کرده بود 

و به چشمم نمی آمد.
نان را خریدم و به خانه برگشتم. احسان چایی 
دم کــرده بود و نگران، منتظرم بود. نان را با محبت 
از دســتم گرفت و کمی تشر زد که با این وضعیت 
نباید بیرون می رفتم. من اما خانه را برانداز می کردم، 
خانه ای که با زحمت و تالش به دست آورده بودیم و 

به نظرم بهترین خانه  دنیا بود.

   داستان    

النه  موش

 مولود فرخ  پی
خ پی هزار و چارصد سال است از این مولود فرُّ

زمین دور خودش می گردد و بدجور خوشحال است

فقط این جمله در تأیید میالد نبی کافی است

که شیطان از نزولش تا همیشه ناخوش احوال است

زمین و آسمان مکه طوری نوربارانند

که دیدار دوتاشان هم تماشا هست هم فال است

پریشان کرده ایران را به وقت آمدن این طفل

که خاموشی و خشکیدن در این اجالل، اقبال است

محمد یا امین یا مصطفی یا احمد و محمود

ر گنگم جهان هم در بیان او کر و الل است
َ
من ا

محمدرضا ناصری

کتیبه سبز

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

آیا می دانستید این کدوهای خوشــمزه و نارنجی به کاهش وزن شما کمک 
می کنند؟ کدو تنبل، این سوپراستار کم کالری، سرشار از فیبر است و سبب 
ایجاد حس سیری طوالنی مدتی در شــما می شود. رنگ نارنجی درخشان 
کدو تنبل به ویتامین A در بدن تبدیل می شود که برای سالمت چشم ضروری 
اســت. یک فنجان کدو تنبل بیش از 200 درصد مقدار توصیه شده روزانه 
ویتامین Aبیشــتر افراد را تأمین می کند. کدو تنبل همچنین حاوی لوتئین و 
زاگزانتین، دو آنتی اکســیدان اســت که به جلوگیری از آب مروارید کمک 
می کند. مقدار زیادی ویتامین A موجود در این کدو به بدن شما کمک می کند 
تا با عفونت ها، ویروس ها و بیماری های عفونی مقابله کنید، همچنین کدو 
تنبل حاوی 20 درصد از مقدار روزانه توصیه شــده ویتامین C است که در 
مجموع کمک می کند تا ایمنی قوی تری داشــته باشید. با خوردن کدو تنبل 
جوان تر به نظر می رسید. پوره کدو حلوایی همچنین یک ماسک عالی برای 
پوست است. تمام آنچه شما نیاز دارید 4/1 فنجان پوره کدو تنبل، یک تخم 
مرغ، یک قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق غذاخوری شیر است. مخلوط 
کنید، سپس آن را روی پوست بمالید، حدود 20 دقیقه صبر کنید و آن را با آب 
گرم بشویید. کدو حلوایی بخورید تا خطر ابتال به سرطان پروستات و ریه را 
در خود پایین بیاورید. ویتامین های A و C نوعی تیم دفاع سلولی هستند و به 
عنوان سپر سلول های شما در برابر رادیکال های آزاد سرطان زا عمل می کنند.

    سالمت    

شگفت انگیز!  تنبل 
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه


