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»چهل تیکه در ابتدا یک برنامه ۱۵ دقیقه ای بود که اینقدر رشد کرد و به یک برنامه 
شبانه شبکه نسیم تبدیل شد. ما در چهل تیکه، در حقیقت تاریخ شفاهی تلویزیون 
را جمع آوری می کنیم.« این گفتــه »الهام حاتمی« کارگردان و تهیه کننده برنامه 
تلویزیونی »چهل تیکه« اســت، برنامه ای که مدتی است هر شب از شبکه نسیم 
بر روی آنتن می رود و همان طور که خوِد حاتمی گفته، گذری اســت بر آنچه در 
دهه های گذشــته به ویژه پس از انقالب، بر تلویزیون و هنرمندانش گذشته است 
و این کار را هم با دعوت از مهمان هایی انجام می دهد که خودشــان، تاریخ ساز 
آن برهه بوده اند.  چهل تیکه از تیکه های خاطره ســاز و نوستالژی هایی است که 
همه مان آنها را خوب به یاد داریم و با بســیاری از آنها زندگی کرده ایم. باید باور 
کنیم که بخش اعظمی از روزگار ما انسان ها از زمانی که تلویزیون به خانه های مان 
راه پیدا کرد، با برنامه های این قاب جادویی رقم خورده است، بنابراین پاسداشِت 
کسانی که با عشــق به کارهای هنری، توانستند آن برنامه ها و فیلم ها را بسازند، 

جزئی از همان چهل تیکه های خاطره آفرین هستند.

سادهوبیحاشیه
فرهنگ
۱۳

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

اینکــه آزادی در غــرب، حّتی مرزها و حریم هــای دینی را نیــز درمی نوردد و 
قات دینی دیرینه ای داریم 

ّ
ارزش های دینی را خط قرمز نمی شمارد، برای ما که تعل

و دین داری، به فطرت ثانوی مان تبدیل شــده است، امری تعجب برانگیز است و 
چه بســا تا مصداق این اّدعا را با چشم خویش مشاهده نکنیم، آن  را نپذیریم. از 
ســوی دیگر، گفته می شود جوامع غربی، جوامع ملحد و منکر خدا نیز نیستند و 
دست کم در گوشه ذهن خود، به وجود خدا باور دارند، بلکه حّتی برخی از آداب 
و مراســم مســیحی را به جا می آورند. این تناقض برای ما که در بیرون از فضای 
ق نداریم، تناقض 

ّ
ن غرب به ســر می بریم و به اوضاع تاریخی و باطنی آن تعل

ّ
تمد

به نظر می رسد؛ ولی مردمان غربی، در این عالم، غوطه ورند و زندگی روزمّره شان 
را با همین تناقض، ســپری می کنند. گره این مسئله در اینجا گشوده می شود که 
ران غربی برای دین، شــأن معرفتی قائل نیســتند و احکام و گزاره های آن را 

ّ
متفک

واقع نما نمی شمرند و خارج از گستره صدق و کذب، درباره آنها داوری می کنند. 
به بیان دیگر، دین در نظر آنها محترم است؛ چون بخشی از مردم، دین دار هستند و 

به این دلیل، باید به انتخاب فرهنگی آنها احترام گذاشت.

آزادیاهانتبهدیندرغرب!
خرد

۱۱

مهدی جمشیدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی

دوگانه های ســاختگی، بازی جریان های مافیایی است که هرچند ممکن است 
حظی از حقیقت برده باشد؛ اما اغلب آنها بیش از آنکه هدایت گر افکار عمومی 
باشند، حربه ای برای اغواگری و فریب هستند! جریان های سیاسی نیز در فضای 
رقابت های سیاسی خود اغلب به این شیوه ها متمسک شده و رقیب را در وضعیت 
انفعال قرار می دهند؛ از این رو نکته اساســی در مواجهه با این دوگانه ها آن است 
که تا چه اندازه با واقعیت تطبیق دارند؟ آخرین نمونه از دوگانه سازی های کذایی 
تطبیق رقابت انتخاباتی آمریکا بین ترامپ و بایدن با اصولگرایان و اصالح طلبان 
است. رسانه های اصالح طلب خیلی تمایل دارند تا پیروزی بایدن را فرصتی برای 
بهره برداری سیاسی داخلی کرده و آن را سرمایه ای برای بازگشت اعتبار سیاسی 
خود کنند. اوضاع پایگاه اجتماعی این جریان در سال ها و به ویژه ماه های اخیر به 
شدت بر هم ریخته است و ناکارآمدی دولت اعتدال، اعتباری برای حامیان آن از 
جمله اصالح طلبان باقی نگذاشته است. این امر موجب شده است تا این جریان از 
هر فرصتی برای کسب اعتبار بهره گیرند و جنگ روانی جدیدی را برای به محاق 

بردن رقیب سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم آغاز کرده اند.

بازیمافیا
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نگاه

فردا دیر است

مســئوالن  اظهــارات  اســاس  بــر 
دستگاه های ذی ربط، ۷۲ میلیون و ۹۴۰ 
هزار نفــر از جمعیت 83 میلیون نفری 
شکال مختلف، از جمله برای 

َ
ایران، به ا

انجام امور بانکــی، تحقیق و مطالعه، 
جســت وجوی اخبار و به  ویــژه برای 
ســرگرمی و تفریح از اینترنت استفاده 
می کنند کــه از این تعــداد ۴۷ میلیون 
نفر کاربر شبکه های اجتماعی هستند. 
نتایــج گزارش پلیس فتا نیــز حاکی از 
آن اســت که حضور حدود ۹۰ درصد 
کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی 
جنبه تفریحی و ســرگرمی دارد. دولت  
های استعماری جهان از سال ها پیش با 
ایجاد ده ها سازمان و مؤسسه برای تولید 
محتوا و انتشــار آن در فضای مجازی 
می کوشند تا از این فرصت برای انتقال 
فرهنگ منحط غربی و القای نا امیدی به 

ملت های  مستقل بهره ببرند.
 در یک نمونه منافقین با حمایت این 
دولت ها دســت به ایجــاد به اصطالح 
یگان ســایبری و به کارگیــری بیش از 
۱۲۰۰ نفر از اعضــای خود در اردوگاه 
تیرانا در آلبانی کــرده و تالش می کنند 
از این طریق و بــا تولید اخبار جعلی و 
ترکیــب آن با اخبار و مطالب راســت 
و دروغ و تزریــق آن بــه افکار عمومی 
جامعه، وضعیت کشــور را بحرانی و 
متشنج کرده و با دامن زدن به مشکالت 
کشور، به زعم خودشان مردم را ناامید و 

با خود همراه کنند.
در چنیــن وضعیتــی، مســئوالن و 
نهادهــای ذی ربط باید بــا حمایت از 
اقدامات خودجــوش نیروهای انقالبی 
در فضای مجازی و بکارگیری ظرفیت 
های مردمی در برابــر این جریان  قرار 
گیرند؛ از همین رو موارد ذیل پیشــنهاد 

می شود:
۱ـ مطالبه گــری عمومــی در جهــت 
پیگیری فعال سازی شورای عالی فضای 

مجازی؛
۲ـ مطالبه  قانونمندسازی فضای مجازی 

و پیگیری نظارت بر حسن اجرای آن؛
3ـ پیگیــری تقویــت و حمایت جدی 
و عملــی و در صورت لــزوم ادغام یا 
تخصصی کردن پیام رسان های داخلی 
در موضوعات مختلف، مانند آموزش، 
فرهنگ و هنــر، تولید و تجارت، اخبار 
و...  به منظور ایجاد هم افزایی بیشتر و 

استفاده بهینه از ظرفیت آنها؛
۴ـ پژوهــش در مورد آثــار، پیامدها و 
عوارض ناخواســته ماهــواره و فضای 
مجازی بر جامعه، پس از ورود به کشور 
از اوایل دهه۱3۷۰ تا کنون و انعکاس آن 

به مسئوالن و مردم؛
۵ـ پیگیــری حمایــت از کانال هــا و 
گروه های انقالبی در اشکال گوناگون؛ 
تأمین  رایگان،  اینترنــت  اعطای  مانند 
مکان مناسب و حتی المقدور متمرکز، 
حمایت مالی، حمایت قانونی، حمایت 
تخصصی و فنــی، معرفی آنها به افکار 
عمومی، معرفی و مصاحبــه با آنها در 

رسانه ملی و ... ؛
و  کانال هــا  راه انــدازی  پیگیــری  6ـ 
گروه های تخصصی در فضای مجازی 
با رویکرد انقالبی و ارزشــی و با کمک 

افراد عالقه مند متخصص و متعهد 
۷ـ شناســایی کانال هــا و گروه هــای 
انقالبی فعال در فضای مجازی و ایجاد 
بانک اطالعاتی آنها در جهت رسمیت 

بخشیدن و حمایت و تشویق آنها.

یادداشت

»فقط کافی اســت که در بازار رفت و آمد داشــته 
باشــی یا اینکه در یک صنف خاص فعالیت داشته 
باشی تا افزایش پر سرعت قیمت ها رو در این یکی 
دو ماه ناخواســته ببینی«؛ این ســخن را یک جوان 
کاسب در بازار تهران مطرح می کند. بله درست هم 
هست. مردم ماههای پر تورمی را پشت سر نهاده اند 
همچنین کمبود برخی دیگر از کاالها در شــرایطی 
که به نظر می رسد انباشــت رسوبی از این نوع کاال 
در کشــور وجود دارد، در حالت خوش بینانه   نشان 
از بی برنامگی و در حالت بدبینانه نشــان از تدارک 
برنامه ریزی شده ای برای ایجاد نارضایتی عمومی در 
مردم دارد. رهبر معظم انقالب نیز در سخنرانی های 
گذشته خود به ویژه در مرداد ماه به این موضوع اشاره 
داشتند که ریشــه های این گرانی ها افزایش قیمت 
دالر، سیاســی و امنیتی و مدیریتی اســت.  ایشان 
پس از این هشــدارها در مرداد مــاه، زمانی که کم 
توجهی به آن هشــدارها موجب افزایش سرسام آور 
قیمت ها شد، در شرایطی که مهرماه وزارت صمت 
دارای سکاندار شد، در سالروز والدت پیامبر)ص( 
و امام صادق)ع( در سخنرانی عمومی خویش یک 
مرحله جلوتر از قبل و با تأکیدی که نشــان از درک 
دقیق ایشــان از فضــای جامعه داشــت، فرمودند: 

»خیلی از مشــکالت کنونِی ما ربطی هم به تحریم 
و مانند این چیزها ندارد؛ مربوط به خود ماســت، 
مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر 
 توجیه ندارد؛ باید عالج بشــود و قابل عالج 

ً
واقعا

است... هم وزارت صمت، هم مسئوالن تعزیرات، 
هم بســیج، هم بعضی از دســتگاه های دیگری که 
مرتبط با قضّیه هســتند، ]مثل[ گمرک و دیگران، با 
همدیگر همکاری کنند و این مشــکل را از جلوی 
پای مردم بردارند.« بر اســاس منویات رهبر معظم 
انقالب، فرمانده کل ســپاه بالفاصله پیگیر امکان 
ســنجی نحوه ورود ظرفیت های سپاه و بسیج برای 
کمک به دســتگاه های دولتی برای این منظور شد 
و در اســرع وقــت با جمع کردن مســئوالن امر در 
دفتر فرماندهی کل ســپاه تصمیمــات عملیاتی را 
در ســطح ملی با هماهنگی دســتگاه های مربوطه 
برای اســتفاده از ظرفیت های ســپاه و بسیج در این 
موضوع اتخاذ کردند.  حاصل پیگیری های فرمانده 
کل ســپاه به این منظور منتج به تشکیل قرارگاه ۱۷ 
ربیع شد. سردار سالمی بعد از تشکیل این قرارگاه 
و برگزاری اولین جلســه هماهنگی با دستگاه های 
اجرایی گفت: »به دنبال فرمان رهبر معظم انقالب 
درباره کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشــی ها و 

کمک بسیج در این راستا، قرارگاه »هفدهم ربیع« با 
حضور دستگاه های اجرایی و نظارتی تشکیل شد.« 
فرمانده کل سپاه که در حاشیه نشست هماهنگی و 
هم افزایی ظرفیت های ســپاه و بسیج و دستگاه های 
نظارتی و اجرایی برای کنتــرل قیمت ها و مبارزه با 
گران فروشی ها صحبت می کرد، اظهار داشت: »این 
قرارگاه با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صمت، 
دادگستری و دادستان کل کشور و همه دستگاه های 
نظارتی و امنیتی که در این مســئله درگیر هســتند، 
تشکیل شــد.« نکته مهم صحبت های فرمانده کل 
ســپاه بعد از برگزاری این جلســه که در ســاعات 
پایانی روز ایراد شــد، عملیاتی شدن تصمیمات از 
صبح فردای برگزاری جلسات بود. در واقع با ورود 
ظرفیت های بسیج در قبال اقشار مختلف عالوه بر 
امر افزایش نظارت بر بازار، ورود بسیج به موضوع 
عرضه مستقیم کاالی اساسی هم اتفاق خواهد افتاد 
تا اثر برخی سوءمدیریت ها که موجب انباشت کاال 
و عرضه نشــدن و به ریختن توازن بازار شده از بین 
رفته و از سوی دیگر احتکار کاال در شرایط فراوانی 
 صرفه اقتصادی نداشته باشد. به نظر می رسد 

ً
عمال

در این راســتا بسیج اصناف، اطالعات سپاه به ویژه 
اطالعات بســیج، بسیج مساجد و محالت، بسیج 

کارگری و سایر اقشار بسیج ظرفیت های خوبی برای 
اجــرای عملیات اقتصادی و اجتماعــی دارند.  اما 
نکته مهم در این میان کمبود بی دلیل برخی کاالها 
در فروشــگاه ها و حلقه نهایی شبکه توزیع با هدف 
دســتکاری قیمت ها، ســودجویی و احتکار برخی 
اقالم و باالبردن بدون نظارت قیمت ها با اســتفاده 
از ظرفیت های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بسیج 
ممکن خواهد بود؛ اما در مواردی مانند ناهماهنگی 
دستگاه های ذیل وزارتخانه ها برای ترخیص کاال و 
ورود برخی اجناس به چرخه توزیع مثل ناهماهنگی 
گمرک، بانک مرکزی و... در مســئوالن امر در قوه 
مجریه انتظار می رود که معضالت این بخش را حل 
کنند.  با همه این توصیفات، به نظر می  رســد تدبیر 
امــام انقالب در نام بردن صریح از بســیج به منزله 
بدنه مردمی انقالب و حالل مشــکالت و همراهی 
همه جانبه ســپاه برای مقابله با این بالی اقتصادی 
که پشــتوانه های امنیتی و سیاسی دارد، تنها راه حل 
رفع چنین معضالتی باشد؛ که در این راستا تصویب 
قوانینی مرتبط با نحوه و حدود ورود بسیج به چنین 
موضوعاتی در مجلس  می توانــد گامی در جهت 
نزدیک شــدن به تمدن نوین اسالمی مبتنی بر نقش 

مردم در حاکمیت اعتالی ایران باشد.  

قرارگاهیبرایمقابلهباتورم

دوگانه های ســاختگی، بــازی جریان های 
مافیایی است که هرچند ممکن است حظی 
از حقیقــت برده باشــد؛ اما اغلب آنهــا بیش از آنکه 
هدایت گر افکار عمومی باشند، حربه ای برای اغواگری 
و فریب هســتند! جریان های سیاســی نیز در فضای 
رقابت های سیاسی خود اغلب به این شیوه ها متمسک 
شده و رقیب را در وضعیت انفعال قرار می دهند؛ از این 
رو نکته اساسی در مواجهه با این دوگانه ها آن است که 
تا چه اندازه بــا واقعیت تطبیق دارند؟ آخرین نمونه از 
دوگانه سازی های کذایی تطبیق رقابت انتخاباتی آمریکا 
بین ترامــپ و بایدن با اصولگرایــان و اصالح طلبان 
است. رســانه های اصالح طلب خیلی تمایل دارند تا 
پیــروزی بایدن را فرصتی برای بهره برداری سیاســی 
داخلی کرده و آن را ســرمایه ای برای بازگشت اعتبار 
سیاسی خود کنند. اوضاع پایگاه اجتماعی این جریان 
در سال ها و به ویژه ماه های اخیر به شدت بر هم ریخته 
است و ناکارآمدی دولت اعتدال، اعتباری برای حامیان 
آن از جمله اصالح طلبان باقی نگذاشته است. این امر 
موجب شده اســت تا این جریان از هر فرصتی برای 
کسب اعتبار بهره گیرند و جنگ روانی جدیدی را برای 
بــه محاق بردن رقیب سیاســی در آســتانه انتخابات 

ریاست جمهوری سیزدهم آغاز کرده اند.
آنها بــه صراحت از رقبای داخلی خــود با عنوان 
»ترامپیســت های وطنی« یــاد می کننــد! انتخابات 
ریاســت جمهوری در ایران را به دو مقطع آبان ۱3۹۹ 
و خرداد ۱۴۰۰ تقسیم می کنند و پیروزی دموکرات ها 
را پیش مقدمه پیروزی خود در انتخابات آتی می دانند. 
اصالح طلبان باز هم درصددند تا این دروغ بزرگ را از 
طریق مافیای رسانه ای خود در سطح گسترده ای شیوع 
دهند که تنها راه حل مشکالت کشور مذاکره با غرب 
و در رأس آن آمریکاســت که این امر با قدرت گرفتن 
دموکرات ها در آمریکا هموار خواهد شد. شرط دیگر 
تحقق این امر آن است که در این سو نیز اصالح طلبان 
در رأس قدرت باشــند؛ زیرا تنها این جریان است که 
هم باور به مذاکره داشــته و هم صالحیت الزم برای 
این امر را دارد! آنها آنقدر ذوق زده شده اند که بالفاصله 
در شبکه های اجتماعی خود رئیس جمهور آینده کشور 
را نیز معرفی کرده و از دوسویه بایدن ـ ظریف رونمایی 
کردند! در مواجهه با این موج ســواری رسانه ای باید به 

چند نکته توجه کرد:
۱ـ هیچ وطن پرست خوش غیرتی نیست که از شکست 
مفتضحانه ترامپ جنایتکار به وجد نیامده باشــد. او 
همان کســی بود کــه همه توان خــود را برای تحریم 
ملت ایران تا مرز تسلیم به کار برد؛ اما مقاومت ملت 
ایران نشان داد که عمر چنین دیکتاتورهایی به سقوط و 
تسلیم این ملت قد نخواهد داد! لذا بدون شک پیوستن 
ترامپ به زباله دان تاریخ، پیروزی شیرینی برای ملت 

ایران به حســاب می آید.از ســویی دیگر آغشته شدن 
دستان ترامپ به خون ســردار بزرگ جبهه مقاومت، 
داغ بزرگی اســت که جز به هالکت ترامپ و سقوط 
نظام استکباری آمریکا سرد و آرام نخواهد شد. ناکامی 
ترامپ و شکست مفتضحانه در کمتر از یک سال پس 
از شهادت سردار، کمی می تواند تسالبخش دل ملت 
ایران باشــد! در این میان متهم کردن جریان انقالبی به 
ناراحتی از شکست و ناکامی ترامپ اتهامی واهی برای 

القای دوگانه کذایی یاد شده بیش نیست. 
۲ـ شکســت ترامــپ هرچنــد بــرای ملــت ایران 
مســرت بخش اســت، اما این به معنای آن نیست که 
پیروزی بایدن امیدی را در دل این ملت ایجاد خواهد 
کرد. برای هوشــمندان جامعه ایرانی به خوبی معلوم 
شــده است که تفاوت ارزشــمندی بین سیاست های 
جمهوری خواهــان و دموکرات هــا در مواجهــه بــا 
جمهوری اســالمی وجود ندارد. مستندات این باور، 

مواجهه بیش از چهل ساله ملت ایران با آمریکاست !
3ـ عکس العمل های اصالح طلبان به نتایج انتخابات 
آمریکا، اذهان خوش فکر را به یاد انتشار خبر امضای 
برجام می اندازد که چگونه بخشــی از هواداران توهم 
زده خــود را با پروپاگاندای رســانه ای فریــب داده و 
رقص کنان به خیابان ریختند! اما چند روزی نگذشــته 
بود که مشخص شــد آنچه تصور کرده بودند، سرابی 
بیش نبوده است! برجام در عمل اجرایی نشد و در حد 
کاغذ پاره ای باقی ماند و تنها محدودیت هایی را برای 
صنعت هسته ای کشورمان به همراه آورد! امید بستن به 

حل مشکالت کشور از طریق نشستن پای میز مذاکره، 
گزاره سوخته ای است که دیگر اعتباری نزد عقال ندارد 
و عجیب آنکه چرا برخی از گذشته درس نمی گیرند و 

به تکرار خطاهای گذشته اصرار دارند!
۴ـ حقیقت آن است که اصالح طلبان خود نیز چندان 
امیدی به حل مشــکالت کشــور از طریق مذاکره با 
دموکرات ها ندارند! آنهایی که خودشان را به فراموشی 
نزده اند، به یــاد دارند که برجام نه در دولت ترامپ که 
در دولت اوباما با بن بست و ناکامی مواجه شد و آمدن 
ترامپ و خــروج وی از برجام تنها تیر خالص نهایی 
را بر پیکر بی جان برجام شــلیک کرد. وگرنه با قدرت 
گرفتن هیالری کلینتون نیز مشکلی از مشکالت کشور 
حل نمی شد؛ اما همانطور که اشاره شد، سوءاستفاده 
تبلیغاتی اصالح طلبــان از این ماجرا تنها کارکردهای 
داخلی معطــوف به انتخابــات ۱۴۰۰ دارد و اردوگاه 
اصالح طلبی که همه چیز را از دســت رفته می بیند، 
تنهــا امید خود برای ماندن در قــدرت را جا انداختن 

دوقطبی سازی فوق می داند.
ســخن آخر آنکه تحلیل وضعیت امروز کشــور 
نیازمند هوشــمندی و دقت نظر افکار عمومی است و 
تنها اهل بصیرت  از ترفندهای فریب دهنده جریان های 
مافیایی ســالم بیرون خواهند آمــد. اهل بصیرت به 
خوبی می داننــد که وقتی گرد و غبار بــاال می گیرد و 
قدرت تشخیص کم می شود، چگونه از چراغ هدایتگر 
جامعه که رهبری حکیم انقالب اسالمی باشد، چشم 

بر ندارند!

بازیمافیا

جریان روشــنفکری غرب گرا و طرفدار 
دموکراســی غربــی در ایران، شــرمنده 
حــوادث این روزهای آمریکاســت. ایــن جریان 
مخالف و منتقد نظام جمهوری اسالمی با ماهیت 
مردم ساالری دینی بر محور والیت فقیه، سال ها در 
مدح و ثنای نظام های لیبرال دموکراسی غربی سخن 
گفته و حرف هــا زده،  اما اکنون در تحلیل وقایع در 
کشــورهای غربی و به ویژه انتخابــات آمریکا،  در 
بن بست تحلیل قرار گرفته است. نباید فراموش کرد 
که نظریه پــردازان اصلی جبهه اصالحات، از زمان 
دوم خــرداد ۱3۷6 تاکنون، تحــت عناوینی چون 
»جامعه مدنی«،  »توسعه سیاســی« و »ضرورت 
اصالحات ساختاری در ایران«،  الگوی »دموکراسی 
غربی« را  به منزله الگوی مناسب برای جایگزینی 
نظام جمهوری اســالمی معرفی می کردند. اکنون 
بحران در دموکراسی غربی،  بیش از هر زمان دیگری 
قابل مشاهده و مطالعه است. در واقع الگوی آرمانی 
روشنفکران غرب گرای ایرانی در حوزه سیاست و 
حکومت،  دچار بحران در بنیان های فکری و فلسفه 
خود شده است. رفتارهای »دونالد ترامپ« و »جو 

بایدن« در مناظره های انتخاباتی،  رفتار نژادپرستانه 
نظام سیاسی حاکم بر آمریکا با مردم،  شکاف های 
طبقاتی،  شکســت نظامات حقوقــی،  اخالقی و 
اجتماعی و در یک کالم درگیری های کف خیابانی،  

همگی نشان از بحران دموکراسی غربی است.
اکنــون در آمریــکا از اندیشــمندان گرفتــه تا 
شــهروندان آمریکایی،  بســیاری نگــران حوادث 

پساانتخابات در ایاالت متحده هستند.
تناقض گویی،  ادعای تقلب و دزدی آرا،  دستور 
توقف شمارش آرا در یک محل و تعجیل همزمان 
برای شــمارش آرا در محل دیگــر،  نمونه هایی از 
رفتــار رئیس جمهور آمریــکا در انتخابات ۲۰۲۰ 
ایاالت متحده اســت. رفتار و سخنان بدون منطق 
آقای ترامپ در موضوع شــمارش آرا، به گونه ای بر 
اعتبار دموکراسی غربی ضربه  وارد می کند که »ریک 
آمریکایی  سنتروم« ســناتور جمهوری خواه سابق 
در شــبکه خبری »سی ان ان« می گوید: »چطور آدم 
می تواند بگوید منتظر شمارش آرا در آریزونا هستم 
تا برنده شوم؛ ولی اگر آرا در فیالدلفیا شمرده شوند،  

رأی دزدی اتفاق افتاده است؟!«
جالب اســت که رسوایی دموکراسی آمریکا در 
این انتخابات، تا حدی باال گرفت که شــبکه های 
خبری ِ سی بی اس،  ای بی سی و ان بی سی،  هنگامی 
کــه ترامپ در مــورد تقلب در انتخابــات آمریکا 
صحبت می کرد، پخش سخنرانی او را قطع کردند!

آقای ترامپ که پیش از انتخابات از پیروزی قاطع 
خود سخن می گفت و نسبت به تقلب در انتخابات 
که دولت خودش برگزارکننده آن اســت، هشــدار 
می داد، اکنون در مقطع شمارش آرا می گوید: »اگر 
آرای قانونی شمارش شوند به آسانی پیروز می شوم، 
 اگر آرای غیرقانونی شمارش شــوند، انتخابات را 

می دزدند!«
در همــه مکاتب سیاســی به لحــاظ مفهومی 
و نظــری،  تأکیــد بــر آن اســت کــه  بهترین ها و 
شایسته ترین ها،  صالحیت حکمرانی دارند؛ برای 
نمونه افالطون، از فیلســوف شــاه سخن می گوید 
که حال پرسش آن اســت که ترامپ و بایدن،  با آن 
ادبیات و سخنان شــان در مناظره ها و میتینگ های 
انتخاباتی در جمع هواداران، آیا بهترین ها در جامعه 
آمریکا هســتند؟ به هر حــال،  اینها محصول نظام 
لیبرال دموکراســی غربی هســتند. این افراد، نماد 
ارزش های غربی هستند. آمریکایی ها با ادعای نظم 
نوین جهانی آمریکایی در هزاره سوم، به دنبال حاکم 
کردن ارزش های غربی بر جهان بودند.  تأســف آور 
اینکه  روشنفکر های غرب گرای ایرانی، سال ها در 
دانشگاه ها، مطبوعات و سینما و تئأتر کشور،  مبلغ 
و ترویج دهنده چنین ارزش هایی بودند. ارزش هایی 
که زاییده تفکر و اندیشــه سکوالریســم اســت. 
نمونه ها و نمادهای برجســته رفتاری نشئت گرفته 
از این ارزش ها،  در ســطح سیاست داخلی آمریکا 

در ماجــرای کرونا و حوادث مرتبــط با انتخابات 
این کشــور به نمایش درآمد و در ســطح سیاست 
خارجی آمریکا هم طی دو دهه اخیر، با لشکرکشی 
آمریکایی ها به افغانستان و عراق و همچنین تشکیل 
گروه های تروریســتی مانند داعــش، ماهیت این 

ارزش های ضد بشری بیشتر نمایان شد. 
جان کالم این یادداشــت، ناکارآمدی نظام های 
لیبرال دموکراســی غربی برای حل مسائل جوامع 
بشــری و بحران دموکراســی در آمریکاست و این 
همان مطلبی اســت که »ریچــارد هاوس« رئیس 
شورای روابط خارجی آمریکا پس از اولین مناظره 
دونالد ترامــپ و جو بایدن گفــت: »دعا می کنم 
کل جهان نظاره گر این مناظره نباشــند،  در غیر این 
صورت این مناظره باقی مانده نفوذ آمریکا در جهان 
را تضعیف می کند و آرمان دموکراسی را با مشکل 

جدی مواجه می سازد.«
آری، بــرای ما نگرانی افــرادی چون »ریچارد 
هاوس« قابل درک است؛ چرا که اکنون قضاوت ها 
علیه لیبرال دموکراســی غربی و نظــام آمریکا در 
جهان،  باورپذیرتر شــده است. قضاوت هایی چون 
بیانات حضرت امــام خامنه ای)مدظله العالی( که 
در روز ۱3 آبان ســال جاری فرمودند، تمدن غرب 
 یک تمدن وحشــی است که به مردم خود هم 

ً
واقعا

رحم نمی کند و رژیم آمریکا دچار انحطاط سیاسی،  
اخالقی و مدنی است.

انتخاباتیابحراندموکراسی
   سرمقاله    

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

دوگانه ترامپ یا بایدن سناریوی انتخاباتی در 1400!

احمدرضا هدایتی
کارشناس  مدیریت
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3
دیدگاه

  یکه تازی فاشیسم
 در ینگه دنیا؟!

»فاشیســم« بیان کننــده مدلی اســت 
که بــرای تمرکز قــدرت در حکومت 
استفاده می شود. به عبارتی، یک نظریه 
سیاسی راست افراطی و گونه ای از نظام 
حکومتی خودکامــه ملی گرای افراطی 
است که بر سه پایه حزب سیاسی واحد، 
نژادپرســتی افراطــی و دولت مقتدر و 

متمرکز استوار است.
 حال و هوای ایــن روزهای جامعه 
آمریکا که بعد از اولین مناظره انتخاباتی 
به شدت دوقطبی شد و به واسطه وجود 
مانند  میانجی،  فاکتورهای هنجارگریز 
اعتراض های ضد نژادپرســتی، رکود، 
افزایش بیکاری و تورم، کرونا و مهم تر از 
آنها بی برنامگی های فاحش و فاجعه آمیز 
دولت ترامپ در مقابلــه با پدیده های 
ناهنجار به وجود آمده، فاشیسم خفته در 
موزه تاریخ را بیدار کرده است و جامعه 
به شدت دو قطبی آمریکا را که به صفحه 
شــطرنجی بیــن دو رقیــب انتخاباتی 
 تبدیل شــده اســت، به ســمت خود 

می کشاند.
 نظام مدیریتی ترامــپ در مواجهه 
با پدیده های ذکر شــده بسیار منفعالنه 
 کارنامه قابل 

ً
عمل کرده اســت و تقریبا

قبول اقتصادی خود را که می توانســت 
انتخابات  برنده ای راهبــردی در  برگ 
 از دست 

ً
پیش روی آمریکا باشد، کامال

داد؛ از ایــن رو با توجــه به این اوصاف 
هنوز هم ترامپ خود را مستحق نشستن 
دوبــاره بر صندلی ریاســت جمهوری 
آمریــکا می داند و هر گــزاره ای به جز 
آن را پذیرا نیســت و به شدت نسبت به 
آن موضع گیری تهاجمــی اتخاذ کرده 
اســت و در حال القــای وجود تقلب 
 بــزرگ بین هــواداران خــود و جامعه

 آمریکاست.
 وی طرفــداران و هم پیاله های خود 
را به مسلح شــدن و آماده کردن ساز و 
برگ جنگی برای فــردای انتخابات در 
صورت رأی نیاوردن دعوت کرده است. 
دســته بندی های خطرناک نژادپرستانه 
آشــوب های  از  آمریکا  در خیابان های 
خیابانــی بســیار شــدید و خطرناک 
حکایت دارد. از آن ســو، دموکرات ها 
هم که به هیج عنوان میــدان مبارزات 
انتخاباتی را خالی نکرده اند، شمشــیر 
را از رو بسته و تمام تالش شان پیروزی 
در انتخابات ســوم نوامبر اســت و اگر 
این اتفاق بیفتد و ترامپ از رفتن از کاخ 
سفید امتناع کند، قدرت نمایی فاشیسم 
خود را نشــان می دهد و یک گام دیگر 
 آمریکا را به سمت افول نزدیک تر خواهد 

کرد. 
جنگ داخلــی ۱86۰ آمریکا که از 
دعواهای مبارزه با سیستم برده داری بین 
ایالت های شــمال و جنوب بروز کرده 
بود، زمینه ها و پیش فرض هایی شبیه به 
این روزهای آمریکا داشــت و باز همان 
قصه تکرار خواهد شد اگر جامعه از هم 
گسسته آمریکا شاهد امتداد این روزهای 
خود در هفته های آینده و روزهای بعد از 

انتخابات سوم نوامبر باشد.
 بــا مرور تاریخ وقایــع انقالب های 
رنگیــن که بــه نوعــی از محرک های 
نژادپرستانه و نسخه پیچی های اتاق های 
فکر مستقر در سازمان سیا نشئت گرفته 
و همچنین انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۱388 و فتنه های بعــد از آن در 
ایران، حال شاهد تکرار همان محرک ها 
و نسخه ها هســتیم؛ اما این بار در ینگه 

دنیا... . 

   عکس و مکث   

واقعیــت آمریکایــی/ جدیدترین طرح نشــریه تایم با عنوان واقعیــت آمریکایی همراه با پرچم پاره و ماســک، از 
آشــکار شدن ضعف ســاختاری ایاالت متحده در کنترل مشکالتش حکایت دارد. نشــریه ای که نه ایرانی است و 
نه انقالبی، این گونه افول آمریکا را خبر می دهد؛ ولی با این حال برخی امیدشــان به آمریکاســت و در تصورات 

کدخدایی و ارباب و رعیتی مانده اند!

جان پدر کجاستی؟/ پدری که دل شوره فرزندش را داشته و پس از 140 بار تماس و پاسخ ندادن فرزندش، به 
او پیامک داده که جان پدر کجاســتی؟ در حالی که خبر نداشــته کالس درس فرزندش در دانشــگاه کابل مورد 
حمله تروریســتی قرار گرفته اســت. افغانســتان، سال هاست که درگیر خشــونت های زیادی است و مردم این 

کشور غم و اندوه بسیاری دیده اند. به امید صلح برای همسایه کشورمان.

پیدا شــدن ســر و کله احتکارگران!/ با گمانه زنی پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، بسیاری از احتکارگران دالر، 
ملک، خودرو و... از ترس ارزان شدن دست و پای خود را گم کرده و این وضعیت شان بوده است؛ آگهی های فروش 
خانه هــای نوســاز و خودروهــای صفر کیلومتر در شــبکه های مجازی پر شــد. برای حل مشــکالت، نیاز بــه جو بایدن 

نیست، با یک جو غیرت و مردانگی تمام مشکالت کشور حل شدنی است، اگر اختالل گران اقتصادی بگذارند.

سر نخواستنت دعواست!/ همزمان با رأی گیری در ایاالت متحده، انواع واکنش ها در بروز شدت عالقه به ترامپ 
را دیدیم! از خبرنگار سی ان ان که سر بریده و خونی ترامپ را در دستان خود گرفته تا مردم معترض آمریکا که 
ماکت ترامپ را مورد عنایت قرار دادند! شــبکه های مجازی مملو از تصاویر مضحک ترامپ شــده اند و حتی گفته 

می شود حساب کاربری او در توئیتر بسته خواهد شد! عاقبت خودشیفتگی این چنین است!

   روزنه    

یاسر کوچک زاده
هادی سیاسی

اکبر معصومی
 کارشناس

 مسائل بین الملل

انتخابات آمریکا در حالی پایان یافت که فارغ 
از نتیجه ظاهری آن، آمریکای بدون روتوش و ۱

واقعی را به جهان نشــان داد. بررسی ابعاد انتخابات 
۲۰۲۰ ایاالت متحده آمریکا نشان می دهد، این کشور 
با آنچه ســال ها ادعا می کرد، بســیار متفاوت است. 
آمریکا در این انتخابات دچار افول چهره به عنوان کشور 
دارای دموکراســی شــد. این کشــور با انحطاط در 
زمینه هایی از جمله سیاســی، اخالقی، اقتصادی و... 
مواجه اســت که در این زمینــه رهبر معظم انقالب با 
بررســی روند دموکراســی و رفتار حاکمــان آمریکا 
ت دچار انحطاط 

ّ
می فرماینــد: »رژیم آمریکا به شــد

سیاسی و انحطاط مدنی و انحطاط اخالقی است. این 
امپراتورِی این جوری دیری نخواهد پایید؛ معلوم است 
که وقتی کار یک سیاست، کار یک رژیم به اینجا رسید، 
این دیگر خیلی عمر طوالنــی نخواهد کرد و منهدم 
خواهد شد«؛ اما انتخابات اخیر باخت ایاالت متحده 
آمریکا در مقابل دموکراسی بود. آمریکا اعتماد مردم را 
دچار خدشه کرد.  »چامسکی« نظریه پرداز، اندیشمند 
و تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است آمریکا با آنکه 
یک دموکراسی است، اما به »کشــور سرمایه داران« 
تبدیل شد. او که یکی از محققان و منتقدان پدیده نقش 
»پول های کثیف« در سیاســت و در جریان سیاســی 
آمریکاســت، به تفصیل از نقــش البی های ثروت در 
سوق دادن سیاستمداران به نفع شرکت ها و مؤسسات 
مالی خصوصی نوشته است. بنابراین انتخابات ۲۰۲۰ 
آمریکا ثابت کرد، دموکراسی در آمریکا به تعریف عام 
آن وجود نــدارد. از این رو چیدمــان حکومت داری 

نخبگان سیاســی آمریکا طوری اســت که این کشور 
برخالف رویه دموکراســی اداره می شــود.  در طول 
چندیــن دهه گذشــته فقــط دو حــزب دموکرات و 
جمهوری خواه توانسته اند به عنوان کاندیدای انتخابات 
آمریکا مطرح شوند و حزب سوم یا فرد مستقل توان و 
اجازه حضور در نظام سیاسی و قضایی آمریکا را ندارد. 
جالب است مردم آمریکا یا باید به ترامپ رأی می دادند 
که چهار سال در رأس قدرت بود، یا باید به بایدن که قبل 
از ترامپ، معاون رئیس جمهور این کشــور بود، رأی 
می دادند، یعنی انتخاب محــدود و اجباری نخبگان 

سیاسی که وابسته به سرمایه داری است.

اعتراف صریح دونالد ترامپ به وجود تقلب 
در انتخابات آمریکا، گزاره آشکاری است بر 2

ساختار فاسد و ناکارآمدی انتخابات آمریکا که اعتراف 
باالترین مقام مســئول آمریکا را در پی داشــته است. 
وجود رأی پســتی و ناهماهنگی ایالت ها در برگزاری 
 انتخابات آمریکا را به سمت مهندسی 

ً
انتخابات عمال

آرا سوق می دهد که این امر متضاد با دموکراسی است.

وجــود رأی الکترال در ســاختار انتخاباتی 
آمریکاست که آشکارا خالف خواسته مردم 3

آمریکا طراحی شــده اســت. برای نمونه، می توان به 
انتخابات ۲۰۱6 آمریکا اشــاره کرد که در آن هیالری 
کلینتون نزدیک سه میلیون بیشتر از ترامپ رأی آورد؛ 
ولی تصمیم قدرت پشــت پرده )الکترال( این بود که 
برخالف خواســته مردم، ترامپ در رأس قدرت قرار 
گیرد. بدیهی است که نظام لیبرال با مشخصات مطرح 

شده به سمت هرج و مرج حرکت خواهد کرد.
اعتــراف قبل و بعــد از برگــزاری ماراتن ۲۰۲۰ 
مجری انتخابات به وجود تقلب گســترده، شکست 
تمام سناریوهای قبلی آمریکا در زمینه متهم سازی دیگر 

کشورها مبنی بر نبود انتخابات آزاد بود.
افتضــاح اعــالم زودهنــگام پیــروزی انتخابات 
۲۰۲۰ از ســوی هر دو کاندیدا، به حدی بود که سبب 
واکنش خود آمریکایی ها نیز شــد. به نوشــته روزنامه 
»ایندیپندنت« بولتون در مصاحبه ای گفته است: »فکر 
می کنم اظهارات چند ساعت قبل رئیس جمهور ترامپ 
که گفت پیروز انتخابات است و چگونه قرار است آن را 
از وی بدزدند، یکی از غیرمسئوالنه ترین حرف هایی بود 
که یک رئیس جمهور ایاالت متحده تا کنون گفته است. 
ترامپ صحت تمــام روند انتخابات را به خاطر منافع 
شخصی خود، زیر سؤال برد. این فضاحت )رسوایی( 
است.« »توماس فریدمن« نویسنده مشهور آمریکای در 
مقاله ای در اکونومیک تایمز نوشت: »آمریکا هرگز تا 
این حد شاهد سیاست های تفرقه افکنانه نبوده است. 
با گذشــت چند روز از انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا، هنوز نمی دانیم چه کسی برنده انتخابات است. 
 می دانیم چه کسی بازنده است: ایاالت متحده 

ً
اما قطعا

آمریکا. ما به تازگی چهار ســال از بی صداقت ترین و 
تفرقه افکنانه ترین دوران ریاست جمهوری را در تاریخ 
آمریکا تجربه کرده ایــم، دورانی که به پایه های دوگانه 

دموکراسی ما یعنی حقیقت و اعتماد تاخت.«
آمریکای بعد از انتخابات به چه سمتی می رود؟ در 
حال حاضر، نپذیرفتن نتیجه انتخابات ســبب آشوب 
در آمریکا شــده است و به نظر می  رســد در روزهای 
آینده جهان شاهد آمریکای آشفته خواهد بود.  اظهار 
نظر دونالــد ترامپ در مورد وجود تقلب در انتخابات 
نشــان می دهد، وی در صورت رأی  نیاوردن به آسانی 
از قدرت کناره گیری نخواهــد کرد. در این خصوص 
برادرزاده ترامپ اعالم کــرد، وی نمی تواند با باختن 
کنار بیاید، اقدام او تالشی برای کودتا خواهد بود. نکته 
دوم این اســت که وجود پدید ترامپیسم در چهار سال 
گذشته سبب شده است، دیکتاتوری و تمکین نکردن 

به ســاختار این کشور نهادینه شود. این موضوع کار را 
بر آمریکا سخت خواهد کرد. برخی از نخبگان داخلی 
آمریکا پیش بینی می کنند که ترامپ آمریکا را نیز با خود 

خواهد برد.

وجود آشوب انتخاباتی، دیگر اعتراضات را 
نیز در آمریکا فعال خواهد کرد. ســرکوب ۴

جنبش وال اســتریت، نادیده گرفتن حقوق شهروندی 
سیاه پوستان که بخشی از آن در قتل »جرج فلورید« به 
دســت پلیس خود را نشان داد، افزایش بیکاری که در 
زمان کرونا چند برابر شــده اســت، همگی خطرات 
بالفعلی اســت که از دل ناکارآمدی نخبگان سیاسی 

آمریکا بیرون است.

چهره واقعی آمریکا به دنیا نشــان داده شد و 
ایاالت متحده به شدت جایگاه فعلی خود را ۵

به منزله حامی دموکراسی از دست داد. به گونه ای که در 
کنار افــول اقتصــادی، اخالقی و نظامــی باید افول 
اندیشه ای آمریکا را هم مطرح کرد. بدیهی است که دنیا 
دیگــر آمریــکا را نخواهد پذیرفت. ایــاالت متحده 
اجماع سازی بین المللی را با شعارهای دموکراسی از 
دســت داد. حقانیت جمهوری اســالمی در فتنه 88 
امروز بیش از هر زمان دیگر قابل اثبات است. حمایت 
 برخورد با 

ً
آمریکا از فتنه گران با اسم دموکراسی، دقیقا

خود دموکراسی بود.

مــردم آمریکا نیــز به نظــام حکومت داری 
حاکمان خود معترض خواهند بود. آمریکا ۶

اعتماد مــردم خود را نیز دیگر نخواهد داشــت. رأی 
الکترال حساسیت مردم و برخی از ایالت های کوچک 
را برانگیخته اســت و آمریکا در حال از دســت دادن 

پایگاه مردمی خود است. 

آمریکاباخت

در پی درگذشــت سرهنگ پاسدار رضا فدائی معاون سیاسی سپاه نینوا استان 
گلستان، معاونت سیاســی سپاه پیام تسلستی صادر کرد.متن پیام بدین شرح 

است:
بســم الله الرحمن الرحیم؛ اناالله و اناالیه راجعون؛  برادر مؤمن و انقالبی سرهنگ 
پاسدار رضا فدائی، معاون سیاسی سپاه نینوا استان گلستان به دیدار معبود شتافت. 
خبر این واقعه دلخراش چنان ســنگین است که به سختی به باور می نشیند. مرحوم 
رضا فدائی به دیار باقی رهســپار شد و دل های خانواده و دوستانش را سرشار از غم 
و اندوه ســاخت.  مرحوم فدائی از هادیان سیاسی پر تالش در عرصه جهاد تبیین و 
روشنگری، بصیرت افزایی و مقابله با جنگ نرم دشمنان علیه انقالب اسالمی بود. 
او لحظه ای در مســیری که در آن قرار داشــت و آرمان هایی که در نظر داشت، آرام 
نمی گرفت و پیوســته و مخلصانه مشغول ایفای نقش در عرصه فرهنگی و بصیرتی 

بود.  برادر پاســدار فدائی با دلی آکنده از معرفت و مملو از عشق و ارادت به والیت 
امر، همه تالش و توان خود را در راه دفاع از انقالب اسالمی به کار می بست. مرحوم 
فدائی اکنون پس از سالیان طوالنی تالش خستگی ناپذیر در جوار امن الهی روحش 
آرام گرفت و مجموعه معاونت سیاسی سپاه یکی از شایسته ترین نیروهای خود را از 
دســت داد. این واقعه اندوهبار التیام نمی پذیرد مگر اینکه خداوند متعال مرهمی از 
صبر و بردباری بر دل های داغ دیدگان و دوســتدران آن مرحوم عنایت کند. معاونت 
سیاسی سپاه این مصیبت و داغ سنگین را به مادر بزرگوار، همسر محترمه و فرزندان 
عزیز مرحوم فدائی تسلیت عرض می کند. دعا می کنیم خدای رحمان و رحیم مرحوم 
برادر پاسدار رضا فدائی را بر خوان باکرامت سیدالشهدا مهمان و متنعم بگرداند و به 

خانواده و رفقا و همکارانش پاداش صابران مرحمت بفرماید.
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

پاسدارپرتالشعرصهبصیرتافزایی
   پیام تسلیت    

انااهلل و اناالیه راجعون

گزارش تحلیلی صبح صادق از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده
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۴
تمدنوحشیغربراهبرد

رهبر  معظم  انقالب اســالمی ۱3 آبــان ماه به 
مناســبت ســالروز والدت با ســعادت پیامبر 
اعظم)ص( و همزمــان با روز ملی اســتکبار 
ستیزی در گفت وگویی تلویزیونی با مردم سخن 

گفتند که بخش هایی از آن در ادامه می آید:

 Bآیات قرآن و وضع کنونی بشر
 در مــورد پیامبر اعظم)ص( در قرآن آیات متعددی 
وجود دارد؛ بعضی از این آیات خیلی تناسب روشنی 
با وضع کنونی بشــر پیدا می کند که وقتی انسان آیه 
را می خواند، می بیند کأّنه همین امروز و برای بشِر 
امروز نازل شده. یک آیه، این آیه  شریفه است که در 
م 

ُ
ِسک

ُ
نف

َ
 ِمن ا

ٌ
م َرسول

ُ
د جاَءک

َ
ق

َ
ســوره  برائت است: ل

 
ٌ

م ِبالُمؤِمنیَن َرءوف
ُ
یک

َ
م َحریٌص َعل یِه ما َعِنتُّ

َ
َعزیٌز َعل

َرحیم؛ که این دو جمله  اّول آیه مربوط به همه  آحاد 
بشــر اســت؛ کما اینکه در آیه  دیگر هم می گوید: 
م ]َجمیًعا[؛ همه  

ُ
یک

َ
 اللِه ِال

ُ
َها الّناُس ِاّنی َرســول یُّ

َ
یاا

بشر مخاطب پیامبر اکرمند. این دو جمله، دو جمله  
م؛ رنج شما  یِه ما َعِنتُّ

َ
خیلی مهّمی اســت: َعزیٌز َعل

آحاد بشــر بر پیامبر اعظم گران می آید و او از رنج 
م«؛ دلسوز 

ُ
یک

َ
شما رنج می برد؛ بعدی »َحریٌص َعل

شماست، مشتاق شماست، عالقه مند به سرنوشت 
شماست؛ این خطاب به همه  آحاد بشر است. امروز 
جامعه  بشــری مصداق این خطاب اســت، یعنی 
تناســب این خطاب با وضع امروز جامعه  بشــری 
تناسب زیادی اســت؛ امروز بشر، بیش از همیشه 

تاریخ دچار رنج است. 

 Bنشانه زنده بودن جوامع اسالمی
یک نفر کاریکاتوریســت، یک غلطی کرده، یک 
 
ً
دشنامی به پیامبر به زبان کاریکاتور داده؛ این صرفا
این نیست که حاال یک هنرمندی دچار انحراف و 
فساد شده و یک غلطی انجام داده؛ فقط این نیست؛ 
پشت سر این حادثه دست هایی وجود دارد. دلیلش 
چیست؟ دلیلش همین است که ناگهان می بینیم در 
دفاع از این کاِر معمولِی هنری، یک رئیس جمهور 
 فرض کنید یک دولت می ایســتد، بعضی 

ً
یا مثال

دولت هــای دیگر هــم از او حمایــت می کنند؛ 
پیداست که تشکیالتی پشت سر این قضّیه است؛ 
صرف این نیســت که هنر فرانسه ســقوط کرده، 
کارش به اینجا رسیده؛ مسئله  سیاست دولتی است 
که از این کاِر غلط دارد حمایت می کند و یک مقام 
 پشــتیبانی خودش را ذکر 

ً
سیاسی می آید صریحا

می کند. البته امت اسالمی امروز سرشار از خشم 
و اعتراض است؛ این نشان دهنده   زنده بودن جوامع 
اسالمی است؛ این جای خرسندی است. در شرق 
و غرِب دنیای اســالم، مردم و مسئوالن و بسیاری 
از سیاســتمداران اســالمی ـ البّته بعضی در اینجا 
هم حقارت خودشان را نشــان دادند، ـ اّما اغلب 
م 

ّ
در اینجا از هوّیت اســالمی و از شخصّیت معظ

پیامبر مکّرم اسالم دفاع کردند و خشم و اعتراض 
خودشان را نشان دادند؛ این نشان دهنده  زنده بودن 
ت هاست. منتها یک عبرتی در این ماجرا وجود 

ّ
مل

دارد که این قابل توّجه اســت؛ ایــن هم از جمله  
چیزهایی اســت که بایســتی مورد توّجه کسانی 
باشــد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار 
می کنند. اینجا دولت فرانســه می آید ربط می دهد 
این قضّیه را به حقوق بشر و آزادی و این حرف  ها؛ 

عبرت ماجرا اینجاست.

 Bدو روی یک سّکه
حاال این دولت فرانســه چه  جور دولتی اســت؟ 
این سیاســت چه سیاستی اســت؟ این سیاست 
همان سیاستی است که خشن ترین و وحشی ترین 
تروریست های دنیا را در خودش جا داده و پناهگاه 
آنها شــده؛ یعنی تروریســت هایی که در کشور ما 
رئیس جمهور را به شهادت رساندند، نخست وزیر 
را به شــهادت رســاندند، رئیس قّوه  قضائّیه را به 
دی از نمایندگان و 

ّ
شهادت رســاندند، آحاد متعد

اجزای دولت و قّوه  قضائّیه را به شــهادت رساندند 
و طبــق آماری که در اختیار اســت، هفــده هزار 
]نفر[ از مردم عاّدی را، مــردم کوچه و بازار را، به 
شهادت رساندند؛ اینها تروریست های معمولی ای 
نیستند؛ پناهگاه اینها فرانسه و پاریس است، آن وقت 
اینها اّدعای حقوق بشــر می کنند. بنده اعتقادم این 
اســت که اینها دو روی یک سکه اند؛ یعنی دفاع از 
وحشیگرِی فرهنگی و از آن عمِل جنایت کارانه  یک 
ه  دفاع از منافقین و 

ّ
کاریکاتوریست، روی دیگر سک

دفاع از صدام و کمک به صدام است؛ هر دوی اینها 
ه هستند.

ّ
دو روی یک سک

 Bجاهلیت مدرن و تمدن وحشی غرب
 منتها یک نکته فهمیده می شــود و آن، این است که 
ن غرب است؛ 

ّ
این کارها نشــانه  ذات ظلمانی تمد

ن و این فرهنگ 
ّ

این نشان دهنده  آن است که این تمد
در ذاِت خــود، ایــن جاهلّیت مــدرن در حقیقِت 
خود، این قدر ظلمانی اســت و این قدر وحشــی 
اســت. البّته پنهــان می کنند این وحشــیگری را؛ 
چون از علم و دانش و فّناوری برخوردار هســتند، 
ظاهر علم و فنــاوری را ]به آن[ می پوشــانند و آن 
وحشیگری را در ذیل آن پنهان می کنند؛ با تعبیرات 
آدم وار، بــا چهره  به ظاهر انســان وار، با کراوات و 
ادکلن و مانند اینها ظاهر می شوند، آن وحشیگری 
حقیقی ای را که در اینها وجود دارد به این وسیله ها 
پنهان می کنند. بنابر این به اسالم و پیغمبر صدمه ای 
]وارد[ نمی آید، اّما وســیله ای است برای اینکه من 
 
ً
ن واقعا

ّ
ن را. این تمد

ّ
و شما بیشتر بشناسیم این تمد

نی است که 
ّ

ن تمد
ّ

ن وحشــی ای است. این تمد
ّ

تمد
ت های خودش را هم بیچاره کرده. االن هم بعد 

ّ
مل

از چند قرن که از شــروع این تمدن و از رنســانس 
می گــذرد، وضع نابرابری را، وضــع فقر را، وضع 
بی عدالتی را، وضع افسارگســیختگِی خجالت آوِر 
اخالقی را در کشــورهای اروپایــی و در آمریکا و 
کسانی که دنباله رو اینها هستند، شما دارید مشاهده 
ن و این فرهنگ این است. 

ّ
می کنید؛ طبیعت این تمد

این راجع به مسئله  اول.

 B خیانت امروز  نتیجه تفرقه
 آنچه امروز در دنیای اســالم وجــود دارد، به 

ً
واقعا

خصوص در بخشــی از آن، ]یعنی[ در این منطقه، 
فاجعه بار است؛ مسئله  فلسطین را کم رنگ کرده اند، 
حرکت خائنانه و ذلیالنه عاّدی ســازی ]روابط[ با 
صهیونیست ها را راه انداخته اند؛ اینها همه از معالیل 
و نتایج عدم اتحاد دنیای اسالم است، که همین  طور 
روی چشم و هم چشمی و روی انگیزه های فاسد و 
غلط، یک  چنین کار زشــتی انجام گرفت و در واقع 

حق ملت فلسطین به وسیله  عده ای تاراج شد.
 البته مســئله  فلســطین تمام شدنی نیســت و اینها 
نمی توانند و کوچک تر از آن هســتند که این مسئله 
را به پایان برسانند؛ نخیر، مسئله  فلسطین ادامه پیدا 
خواهد کرد و فلسطین، فلسطین خواهد شد و رژیم 
صهیونیســتی جعلی از بین خواهــد رفت؛ در این 
تردید نیست، منتها اینها دارند در سر راه این کار به 

قدر توانایی های خودشان مانع ایجاد می کنند...

 B مجرمان اصلی
در قضیه  جریان های تکفیــری در این منطقه، جرم 
اصلــی را آمریکایی هــا کردند و ســعودی ها که 
دنبال شان بودند؛ سعودی ها هم به اینها پول دادند، 
کمک کردند و پشتیبانی کردند؛ آمریکایی ها عالوه 
بر این جرم، یک جرم دیگری هم مرتکب شدند و 
آن، این است که به بهانه  حضور اینها، به کشورهای 
مسلمان لشکرکشی کردند؛ به افغانستان لشکرکشی 
کردند، به ســوریه لشکرکشــی کردند، به جاهای 
مختلف و به بعضی از کشــورهای دیگر مثل عراق 
هم در فکر لشکرکشــی بوده اند و هســتند که البّته 
جوان های عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشت 
و غیرت و تعّصِب به حّق آنها مانع خواهد شد از اینکه 
ان شاءالله آمریکا بتواند نفوذ کند، ولی آنها نقشه  این 
کار را دارند و دنبال این هســتند که در این کشورها 
نفوذ کنند. البّته هر جا هم اینها وارد شــدند ناامنی 
 در این کشــورها 

ً
و تخریب به وجود آورده اند؛ واقعا

زیربناهــا را تخریب کردند، ناامنــی ایجاد کردند، 
جنگ داخلی درســت کردند؛ دولت ها را مشغول 
کردند که نتوانند کارهای اصلی و وظایف خودشان 

 نابودی حرث و نسل ]است[ و 
ً
را انجام بدهند؛ واقعا

سل«  به معنای واقعی کلمه در   َو النَّ
َ

 الَحرث
َ

»َو ُیهِلک
مورد اینها است و اینها این کارها را کرده اند.

 Bعقالنی و مدبرانه بودن ستیزه  با آمریکا
و اّما مسئله  ســیزدهم آبان. جالب است که امسال 
ســیزدهم آبان که روز مبارزه  با اســتکبار اســت، 
مصادف شــده اســت با والدت پیامبر اعظم؛ این، 
ُء 

ٰ
ا

ّ
ِشد

َ
ذیَن َمَعه، ا

َّ
 اللِه َو ال

ُ
 َرســول

ٌ
د آیه  شریفه  »ُمَحمَّ

ُء َبیَنُهم« را به یاد انسان می آورد؛ 
ٰ
اِر ُرَحما

ّ
ف

ُ
ی الک

َ
َعل

ی 
َ
اُء َعل

ّ
ِشــد

َ
از آن طــرف والدت، از ایــن طرف »ا

ار« که این حرکت عظیمی ]بود[ که جوان های 
ّ

ف
ُ
الک

ما انجام دادند. سیزدهم آبان مظهر استکبارستیزی 
ت ایران بود؛ این جور نبود که با چند نفر ساکن در 

ّ
مل

یک سفارتخانه مشکلی داشته باشند؛ مسئله، مسئله  
یــک کار مهم و یک کار نمادینی بــود در مبارزه  با 
استکبار که بجا هم واقع شد. خب رژیم آمریکا رژیم 
استکباری است و رژیم استکباری، جامع بسیاری از 
ضررها و شیطنت ها و بدی هاست. رژیم استکباری، 
هم جنگ افروز اســت، هم تروریســت است، هم 
تروریست پرور است، هم مداخله گر است، هم فاسد 
است، هم انحصارطلب است؛ یعنی وقتی می گوییم 
»رژیم استکباری«، استکبار جامع همه  این زشتی ها 
و بدی ها و شیطنت ها اســت. بنابر این، ستیزه گری 
با این اســتکبار، با این پدیده، عین عقالنّیت است. 
حاال بعضی ها می گویند »آقا! این خالف عقالنّیت 
است، خالف تدبیر است«؛ نه، خالف تدبیر نبود؛ 
این درست عین عقالنّیت بود؛ تسلیم شدن و زیر بار 

رفتن، ضد عقالنیت بود.

 Bآمریکا، شروع کننده  ستیزه گری
 شــروع کننده هم ما نبودیم؛ یعنی این جور نبود که 
 در 

ً
فاقا

ّ
اّول ]ما[ شــروع ]کنیم[ ـ در قرآن کریم هم ات

م 
ُ
ءوک

َ
یک موردی عین همین وجود دارد: »َو ُهم َبد

ة« ـ آنها شــروع کننده بودند. بعد از انقالب   َمرَّ
َ

ل وَّ
َ
ا

که ما به سفارت حمله نکردیم؛ سفارت آمریکا در 
اّوِل انقالب بود و مشــغول کارشــان هم بودند، اّما 
آنها شــروع کردند علیه انقالب حرکت کردن: هم 
در خود آمریکا قطعنامه بگذرانند، سخنرانی کنند، 
د شده 

ّ
در کنگره علیه جمهوری اسالمی که تازه متول

تصمیم گیری کنند، گروه تروریســتی راه بیندازند، 
گروه های کودتاگر به وجــود بیاورند و تمهید کنند 
و برنامه ریزی کنند، هم در خود ســفارت ـ که بحق 
گفته شد »النه  جاسوســی« ـ تمهیدات جاسوسی 
عظیمــی را فراهم بکنند؛ ]لذا[ آنها شــروع کردند 
و شــروع کننده آنها بودند. وقتی که شــروع کردند، 
حرکت دانشــجویان که به سفارت حمله کردند در 
حقیقت حرکت دفاعــی بود، بجا بود، به موقع بود، 

 عقالنی بود.
ً
کامال

 B تصور غلط
 و ایــن را هم عرض بکنیم که تصــّور بعضی ها از 
دولت آمریکا و رژیــم آمریکایی یک تصّور غلطی 
است؛ خیال می کنند اگر چنانچه دولتی خودش را 
تسلیم کرد به آن رژیم، بهره خواهد برد از او؛ نخیر، 
همین هایی هم که در دنیا می بینید با آمریکا ارتباط 
دارند اّما یک مقداری وضع شان بهتر است، به خاطر 
این است که تسلیم نشــده اند ـ البته به هر اندازه ای 
که با آمریکا ارتباط داشــته باشند و او دخالت کند، 
ضربه می خورندـ اما آنهایی که خودشــان را تسلیم 
آمریکا کردند و سیاست های آمریکایی را پذیرفتند و 
زیر بار زورگویی های آمریکا رفتند، ضربه خوردند؛ 
 سی چهل سال 

ً
نمونه اش کمپ دیوید است که واقعا

اینها عقب افتادند؛ نمونه اش رژیم پهلوی در کشور 

 عقب افتاده کردند با 
ً
خودمان است که کشور را واقعا

تسلیم در مقابل سیاست های آمریکا و روز به روز هم 
هر چه بگذرد، این جور رژیم ها وابسته تر و گرفتارتر 

می شوند.

 Bسیاست حساب شده در برابر آمریکا
 در مورد آمریکا، سیاســت ما یک سیاست حساب 
صی است و این سیاست، با رفت و آمد 

ّ
شده و مشخ

اشخاص تغییر پیدا نمی کند. حاال امروز انتخابات 
آمریکاست، بعضی ها همین  طور ]حرف می زنند[ 
راجع به اینکه چه کســی بیاید، چه کسی نیاید، اگر 
این بیاید چه می شود، اگر آن بیاید چه می شود. خب 
فاق بیفتد، ]اّما[ به ما 

ّ
بله، ممکن اســت حوادثی ات

ارتباطی نخواهد داشت؛ یعنی در سیاست ما هیچ 
تأثیری نمی گذارد؛ سیاست ما حساب  شده است، 
ص اســت و رفت و آمد اشخاص در آن تأثیر 

ّ
مشخ

ندارد. منتها وضع خود آنها را شــما ]اگر[ مالحظه 
کنید، وضع تماشایی ای است. رئیس جمهوری که 
االن سِر کار اســت و بناست انتخابات را او برگزار 
بانه ترین انتخابات تاریخ 

ّ
کند، می گوید که این متقل

آمریکاســت! این را چه کســی می گوید؟ این را آن 
رئیس جمهوری می گوید که خودش االن ســِر کار 
اســت و انتخابات را در واقع او دارد اجرا می کند. 
آن یکــی رقیبش هم در مقابــل می گوید که ترامپ 
ف وسیع دارد! دموکراسِی آمریکایی این 

ّ
قصد تخل

است؛ خودشــان درباره  انتخابات شــان این جور 
حرف می ز نند؛ این نمونــه ای از چهره  کریِه لیبرال  
دموکراســی در داخل خود آمریکاست. خب حاال 
قطع نظر از اینکه کدام انتخاب بشوند ـ ممکن است 
این یکی ]انتخاب بشــود[، ممکن اســت آن یکی 
انتخاب بشــود، که حاال امروز معلوم خواهد شدـ 
 روشــن است و آن انحطاِط 

ً
لکن یک مطلب کامال

سیاســی و مدنی و اخالقِی رژیِم آمریکاست؛ هر 
کدام انتخاب بشوند فرقی نمی کند.

 Bانحطاط آمریکا
ت دچار انحطاط سیاسی 

ّ
 رژیم آمریکا به شد

ً
 انصافا

و انحطاط مدنی و انحطاط اخالقی است. این هم 
تحلیل نیســت؛ این ]مطلبی[ که من می گویم، این 
جور نیست که حاال تحلیل باشد؛ این را خودشان 
می گوینــد؛ این حرف ســخنگویان خودشــان و 
نویسندگان خودشان و صاحبان فکر از داخل خود 
آمریکاســت؛ آنها ایــن حرف را می زننــد. در این 
چند سال چند کتاب نوشته اند، با تیراژهای باال در 
داخل آمریکا منتشر شــده که برخی پرده ها را این 
کتاب ها باال می زند. یکــی از این کتاب ها را که به 
فارســی ترجمه شــده، بنده خواندم؛ ُپر از شواهِد 
 ]اگر[ کسی آن 

ً
همین انحطاط اســت؛ یعنی واقعا

کتــاب را بخواند، ]می بیند کــه[ اّول تا آخر کتاب 
نشان دهنده  انحطاط نظام سیاسی آمریکا با حرکات 
رئیس جمهور آمریکاست. این امپراتورِی این جوری 
دیری نخواهد پایید؛ معلوم است که وقتی کار یک 
سیاســت، کار یک رژیم به اینجا رسید، این دیگر 
خیلی عمر طوالنی نخواهــد کرد و منهدم خواهد 
شــد. البّته بعضی های شان هســتند که اگر سِر کار 
بیایند زودتر منهدم می کنند، بعضی هستند که اگر 
ســِر کار بیایند ممکن است یک خرده دیرتر منهدم 

بشود؛ لکن به هر حال این حقیقت است.

 Bتنها راه، قوی شدن کشور
 دشمنی شان با ما هم به خاطر این است که ما سلطه  
ظالمانه آنها را به رسمّیت نشناخته ایم؛ یعنی چون 
زیر بار آنها نرفته ایم، چون سیاســت های آنها را در 
منطقه قبول نکرده ایم، چون سیاست شان نسبت به 
فلسطین را رد کرده ایم، چون سیاست های ظالمانه  
آنها را قبول نکرده ایم، اینها با ما دشــمنی می کنند و 
این دشمنی ادامه هم دارد. تنها راه برطرف کردن این 
دشمنی این است که ما اینها را مأیوس کنیم؛ یعنی 
ت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری 

ّ
بایســتی مل

اســالمی کار را به جایی برســانند که طرف مقابل 
مأیوس بشود از اینکه بتواند ضربه  اساسی وارد بکند. 
باید قوی بشــویم؛ این را من بارها عرض کرده ام به 
ت عزیزمان و به مسئولین هم در جلسات کاری، 

ّ
مل

در جلســات خصوصی، در نــگاه عمومی، مکّرر 
مطرح کرده ام. بایســتی این ابزارهــای قدرت را ـ 
قدرت واقعی، نه قدرت پوشالی ـ در خودمان تقویت 
ت قوی بشود، کشــور قوی بشود، ]آنگاه[ 

ّ
کنیم، مل

 خوب ایستادند، 
ً
دشمن مأیوس اینها بوده، مردم واقعا

 ایستادگی کردند و مشکالت را تحّمل کردند 
ً
انصافا

و از خودشان استقامت نشان دادند.

انعکاس
 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

 دیوان عالی مانعی
درمسیر دموکراسی؟

درگیری های انتخاباتی در آمریکا در نهایت 
همان طــور که پیش بینی می شــد، کار را 
به دیوان عالی این کشــور کشاند و کمپین 
انتخاباتی ترامپ اعالم کرده است به دلیل 
تقلب انتخاباتی گسترده  شکایت خود را به 
دیوان عالی این کشور می برد. دیوان عالی 
آمریکا مسئول رسیدگی به پرونده های مهم 
ملی مانند اختالفــات در نتایج انتخابات 
است؛ اما به جز چند مورد، مانند انتخابات 
سال ۲۰۰۰ که اختالفات کمپین انتخاباتی 
جرج بــوش و آل گور در یک ایالت و تنها 
در فلوریدا بود، در ســال های دیگر سابقه 
بررســی دوباره نتایــج انتخابات در چند 
ایالت به طور هم زمان را نداشــته اســت. 
نگاهی به عملکرد دیوان عالی آمریکا در 
بررسی پرونده های اختالفاتی در انتخابات 
ریاست جمهوری، نشان می دهد این دیوان 
تاکنون با وضعی که طی این دوره انتخابات 
به وجود آمده است، روبه رو نبوده است. با 
توجه به پیچیدگی و اختالفات زیادی که 
در این دوره به وجود آمده، دیوان عالی در 
صورتی که بخواهــد ورودی به این پرونده 
داشــته باشد، باید در تمام این پنج ایالت، 
به شکایت کمپین های انتخاباتی رسیدگی 
کــرده و درعین حال برای تمــام آنها رأی 
صادر کند که این مســئله، موضوعی نادر 
در فضای سیاسی و حقوقی ایاالت متحده 
اســت.با توجه به  فاصلــه آرای ترامپ و 
بایدن به نظر نمی رســد دیــوان عالی این 
کشــور نیز بتواند تفاوت چندانی درنتیجه 
آرا به وجود بیاورد؛ اما چند نکته در مورد 
دخالت ایــن دادگاه در عرصه انتخابات 
آمریکا شایان توجه است که در زیر به آنها 

اشاره می شود.
ـ ترامپ اعتقاد داشــت که برنده آرای 
حضوری اوســت و می تواند با استفاده از 
ادعاهایی نظیر اینکه آرای پستی واصل شده 
بعد از پایان یافتن زمان رأی گیری شمارش 
شــود، همچنان برنده میــدان باقی بماند 
و اجــازه ندهد این آرا شــمارش شــود. 
بااین حال دادگاه های محلی و فرمانداران 
در قوانیــن انتخاباتی خود این مســئله را 
روشــن کرده بودند که بــه دلیل وضعیت 
بحرانی شیوع کرونا در آمریکا، تا سه روز 
پس از انتخابات یعنی تا پایان روز جمعه، 

آرای واصل شده را شمارش می کنند.
ـ ترامــپ درعین حال اعتقاد داشــت 
می تواند با مطرح کردن این مسئله و بردن 
شــکایتش به دادگاه های ایالتی در برخی 
از ایالت ها مانند ویسکانســین، میشیگان 
و پنسیلوانیا مانع از شمارش آرا شود؛ اما 
دادگاه های ایالتی نیز رأی به شمارش آرای 
پســتی دادند و این مســئله کار را برای او 

بسیار سخت کرد.
ـ آخرین راهکاری که به نظر می رسید 
کمپین انتخاباتی ترامپ به دنبال توســل 
به آن برای تغییر دادن نتایج بود، شــکایت 
بردن به دیــوان عالی بــود. ترامپ که در 
روزهای آخر منتهی به انتخابات و با وجود 
همــه مخالفت ها و اعتراضــات، قاضی 
موردنظر خــود را برای دیــوان عالی این 
کشــور منصوب کرد، معتقد بود این کار 
می تواند در صورت کشــیده شدن مسئله 
انتخابات به دیوان عالی، به او برای رسیدن 
دوباره به کاخ سفید کمک کند. بااین حال 
دیــوان عالی در طول ســه هفته گذشــته 
 
ً
رأی هایــی صــادر کرده اســت که عمال
هیچ قرابتی بــا طرز فکر کمپین ترامپ یا 

جمهوری خواهان حامی او نداشته است. 

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

بازنمایی امام خامنه ای  از ماهیت لیبرال دموکراسی
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۵
جهان

یادداشت

 درگیری همسایه ها
 و موضعی خردمندانه

ســخنرانی اخیر رهبر معظم انقالب درباره 
درگیری ها در مرزهای شمالی ایران اهمیت 
قابــل توجهی دارد؛ چراکــه حتی می تواند 
رونــد درگیری ها را تغییــر دهد و مهم ترین 
دلیل این ادعا نیز واضح شــدن جریان های 
همسو و ناهمسو با ارمنستان بوده است. در 
ایــن حالت موضع جمهوری اســالمی نیز 
به منزله متغیر تعیین کننــده می تواند توازن 
را به سود یکی از طرفین تغییر دهد. اگرچه 
روابط جمهوری اســالمی ایران و ارمنستان 
نیز همواره روابط مناســبی بوده اســت؛ اما 
این سبب نشد که حقیقت فدای مصلحت 
شــود. ایشــان عنوان کردند: »این درگیری 
نظامــی باید هرچه زودتر تمام شــود؛ البته 
همه ســرزمین های جمهوری آذربایجان که 
به وســیله ارمنستان تصرف شــده باید آزاد 
شــود و به آذربایجان برگردد.« این مسئله تا 
حدود زیادی فشار خارجی بر آذربایجان را 
که بخش هایی از ســرزمین خود را از دست 
داده بود، کاهــش داد. بنابراین این موضوع 
را می توان نمونه بــارز »برتری حق طلبی بر 
مصلحت طلبی و ســهم خواهی« دانست.  
جلوگیــری از »شــکل گیری فضای جدید 
برای رشــد تروریسم« موضوع مهم دیگری 
است که در این ســخنرانی برجسته است. 
بحران سوریه و عراق نشان داد، تروریسم به 
دنبال فضاهای بی ثبات منطقه ای برای رشد 
و فعالیت است. این در حالی است که رژیم 
صهیونیستی نیز برنامه ویژه ای برای مرزهای 
شــمالی ایران دارد.  تداوم بحران می تواند 
زمینه را برای گسترش آن فراهم کند؛ بنابراین 
»جلوگیری از تســری تنش به همسایگان« 
یکــی از محورهــای بیانــات رهبر معظم 
انقالب بود که به خوبی برجسته شد. شرایط 
منطقه ای به گونه ای است که هرگونه بحران 
در یک منطقه به ســرعت می تواند به ســایر 
مناطق هم تسری پیدا کند. این مسئله زمانی 
پیچیده تر می شود که مزمن شدن یک بحران، 
بازیگــران باثبــات منطقــه ای را نیز درگیر 
می کند و این مسئله بیش ازپیش شکاف ها در 
منطقه را افزایش می دهد. تداوم این بحران 
می توانســت روابط ایران، ترکیه و روسیه را 
وارد مرحله پیچیده ای کنــد، این در حالی 
است که سابقه بحران سوریه نیز وجود دارد.

دیگر محور بحث را باید »آمادگی ایران برای 
برخورد با تروریسم« دانست. این پیام اگرچه 
در دل خــود قضاوتی عادالنه بــرای پایان 
بحران را دارد؛ اما نشــان می دهد جمهوری 
اسالمی برای هرگونه شرایط احتمالی آماده 
است. بر این مبنا درصورتی که بحران مزمن 
یا مسری باشــد از سوی جمهوری اسالمی 
با قاطعیت برخورد خواهد شــد. این مسئله 
پیــام مهمی بــرای ســازمان ها و نیروهای 
نیابتی و تروریســتی اســت که تمایل دارند 
در مرزهای شــمالی ایران فعالیت کنند.  در 
نهایت باید گفت، اگرچه برتری حقیقت بر 
مصلحت در این موضع گیری اهمیت دارد؛ 
اما فضــای داخلی ایران و رصد تحوالت از 
ســوی اقلیت های داخلی ایران نیز اهمیت 
دارد. در چنین شــرایطی و با توجه به پرهیز 
از شتاب زدگی در اظهارنظر، به نظر می رسد 
این تصمیم بر میدان نبرد نیز تأثیرگذار بوده 
اســت؛ چراکه دولت ارمنســتان نیز به این 
موضوع پی برده که در صورت تداوم جنگ، 
این احتمال که با اقبال کمتری روبه رو شــود 
زیاد است. بنابراین فرسایشی شدن جنگ در 
درازمدت می تواند به ضرر این کشور باشد. 
از ســوی دیگر نگاهی به تحوالت ۲۰۱۱ به 
بعد نشان می دهد، منطقه کشش الزم را برای 
شروع بحرانی بلندمدت ندارد و هر جرقه ای 
در منطقه می تواند انبار باروتی را منفجر کند 

که دامن تمام کشورهای منطقه را بگیرد. 

ایوب منادی
کارشناس مسائل غرب آسیا

عقب نشینی مکرون

رأی الیوم: عقب نشــینی مکرون در واقع تالشی 
برای متوقــف کردن کمپین های تحریم کاالهای 
فرانســوی بود که در سراســر جهان اسالم به راه 
افتاده اســت. اما تنها عقب نشینی کافی نیست و 
 از ۲ میلیارد 

ً
رئیس جمهور فرانســه باید صراحتا

مسلمان عذرخواهی کند. این عذرخواهی بیشتر 
به نفع خود فرانسه است، به ویژه اینکه زخم ناشی 
از اهانت گســتاخانه آن ضد اسالم هنوز در میان 
مسلمانان عمیق است.  یک رهبر یا رئیس جمهور 
عاقل و باهوش باید همواره در باالترین ســطح 
مســئولیت پذیری رفتار کند، ســخنان و مواضع 
خود را بسنجد و از هر آنچه ممکن است امنیت 
و ثبات کشورش را به خطر بیندازد دور شود. اما 
اینجا رئیس جمهور فرانســه متأســفانه به روشی 
همچــون رفتار رئیس یک باند مافیایی و کســی 
که به دنبال تحریک جنگ های صلیبی اســت و 
نه رئیس جمهور یک کشــوری که داعیه تمدن و 
میراث روشــنگری دارد، عمل کــرد. آن هم در 
شرایطی که با بحران شیوع بی سابقه اپیدمی کرونا 
با ثبت بیش از ۵۰ هزار ابتال در روز مواجه هست 
که منجر به فروپاشــی اقتصاد این کشور و سقوط 

آزاد آن شده است.

هواپیماهای  بی خاصیت!

آناتولــی: گرچه پس از موافقــت کنگره آمریکا، 
تحقق قــرارداد فــروش جنگنده هــای اف3۵ به 
امارات قطعی اســت؛ اما احتماال آمریکا از اصل 
حفظ »برتری« نظامی اسرائیل در خاورمیانه دست 
نخواهد کشــید. آمریکا بسیاری از امتیازهای ویژه 
ایــن جنگنده را برای حفظ برتــری نیروی هوایی 
اســرائیل بر همتایانــش در منطقه حــذف کند. 
اسرائیل از بابت امارات نگرانی امنیتی ندارد بلکه 
نگرانی اش از بابت رقابت تســلیحاتی در منطقه 

است که برتری نیروی هوایی اش را 
اسرائیل  همچنین  کند،  نابود 

رابطــه  در  نگرانی هایــی 
ژئوپلیتیک  تغییــرات  بــا 
موضع گیری   در  احتمالی 
هــای کشــورهای منطقه 

دارد و اینکــه طــول عمر 
جنگنده هــای اف3۵ حدود 

۴۹ سال است.

کاهش نیروهای آمریکایی در عراق

فارین پالیسی: ایاالت متحده باز هم سعی دارد 
شــمار نیروهای خود را در عراق تا پایان ســال 
جاری میالدی از ۵۲۰۰ نفر به 3۰۰۰ نفر کاهش 
دهد. چــه ترامپ و چه بایدن در انتخابات پیروز 
شود، بعید است که شمار نیروها در عراق افزایش 
یابد مگر آنکه بار دیگر تحول بزرگی مانند ظهور 
یک سازمان تروریستی بین المللی که به بی ثباتی 

در منطقه تهدید کند، ظهور یابد. 

نظم بین المللی جدید

بین المللی جدید همانند  میدل ایست آی: نظم 
نظم لیبرالی که ما تحــت رهبری آمریکا برای 
دهه ها می شناســیم، نخواهد بود، نظمی که 
بر اســاس استیالی دالر، تحریم بی حساب و 
کتاب ده ها کشور، جنگ جهانی علیه تروریسم 
بــدون محدودیت قانونی و اســتفاده از زور به 
طور مکرر بنا شــده بود.  آمریــکا و متحدانش، 
خواه ناخواه، باید با جهانی که نمی توانند در 
باشند،  اصلی  تصمیم گیر  آن 

کنار بیایند.

تحت فشار گذاشتن عربستان

کارنگی: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده، به شدت عربستان را تحت فشار گذاشته 
تا در عادی سازی روابط با اسرائیل در مسیر دیگر 
کشورهای عربی گام بردارد؛ اما شاید سعودی ها 
هنوز برای چنین کاری آماده نباشند. عادی سازی 
و رسمی شدن روابط عربستان و اسرائیل به هر دو 
طرف در دستیابی به یک سری اهداف استراتژیک 
و نظامی کمک می کنــد؛ اما اگر ریاض و تل آویو 
 تغییر رویکرد آنها 

ً
رابطه برقرار کنند، نتیجه لزوما

نخواهد بود و ممکن است حتی تحوالت بعدی 
به نفع هیچ یک نباشد.

رابطه »سهل و ممتنع«

الشرق االوســط: روابــط اعراب بــا آمریکای 
متفاوت، از امروز، خواه تحت ریاست جو بایدن و 
خواه تحت ریاست دونالد ترامپ، به چه صورت 
خواهد بــود؟ می توان گفت: این رابطه »ســهل 
و ممتنــع« خواهد بود. آمریکا همــان آمریکای 
سابق است، چرا که این دولت، دولِت مؤسسات 
 با ورود هر رئیس جمهوری تغییری 

ً
است و اساسا

نمی کند. این کالم ســاده ای است؛ مؤسساتی در 
آمریکا وجود دارند که نقش مهمی دارند.

   رصد    

جهاندرانتظارعذرخواهیصریح

محمدحسن سجادی
کارشناس مطالعات منطقه ای

تحقیرمحاصرهظالمانه
 

معرفی ســفیر جدید جمهوری اســالمی ایران در 
یمــن و چگونگی حضور وی در صنعــا را می  توان 
نقطه  عطفی در روابط تهران و صنعا دانســت که در 
هفته های گذشته مورد توجه رســانه ها قرار گرفته و 
حیرت مقامات ســعودی و اماراتی و استقبال مردم 
یمن را به دنبال داشته است. »حسن ایرلو« چند روز 
پس از حضور در یمن با تقدیم رونوشت و استوارنامه  
خود به »هشــام شــرف« وزیر خارجــه  و »مهدی 
المشاط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن کار خود 
را آغاز کرد. وی همچنین در جشن های مردمی میالد 
رســول اکرم)ص( که چندین ســال است به دعوت 
شهید سیدحسین الحوثی با شکوهی وصف ناپذیر 
در بیشتر شهرهای یمن برگزار می شود، حاضر شد. 
معرفی سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در یمن 
و حضــور وی در صنعا حاوی نکته هــا و پیام هایی 
است که در ادامه ذکر خواهد شد تا تحت تأثیر اخبار 

انتخاباتی آمریکا به فراموشی سپرده نشود:

 Bشکستن محاصره یمن
حضور سفیر کشــورمان در یمن، در حالی صورت 
گرفته اســت که هیچ پرواز و ارتباط رسمی ای میان 
صنعا و خارج وجود ندارد و ائتالف سعودی پس از 
شروع جنگ علیه یمن محاصره  کامل زمینی، دریایی 
و هوایی یمن را در دســتور کار خود قرار داده است. 
این امر موجب حیرت و غافلگیری دوستان و دشمنان 
مردم یمن شده اســت؛ به نحوی که ناتوانی، عجز و 
خستگی ائتالف در استمرار محاصره را عیان کرده و 
عکس العمل مثبت کاربران یمنی در فضای مجازی را 
به دنبال داشته است. اهمیت حضور سفیر جمهوری 
اســالمی ایــران در صنعا واقعیتی اســت به بزرگِی 
شکستن محاصره   ظالمانه ای که ۲۷ کشور همچون 
مصر، سودان و امارات در تحمیل آن به مردم مظلوم 
یمن مشــارکت داشته  و محاصره کنندگان همواره از 
حمایت مستقیم و غیرمستقیم ناوگان دریایی، پهپادها 
و کمک های اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز 

برخوردار بوده اند.

 B تأییدی بر کارآمدی دولت ملی
کارآمــدی دولت نجــات ملی در برابــر ضعف و 
ناکارآمدی دولت مستعفی عبدربه منصور هادی که 
پایتخت موقت خود را عدن قرار داده است، واقعیت 
مهم دیگری اســت که بازگشایی سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در صنعا مؤید آن است. صنعا در حالی 
آماده  بازگشایی ســفارتخانه ها و از سرگیری روابط 
دیپلماتیک خود می شود که بسیاری از سفارتخانه های 
عربی از جمله سفارت عربستان در یمن و حتی رئیس 
و وزرای دولت مستعفی هادی از ترس ناامنی کابینه  
خــود را در هتل های ریاض مســتقر کــرده و برای 
ورود و خروج به عــدن گاه مورد تهدید و امر و نهی 

تجزیه طلبان شــورای انتقالی جنوب قرار می گیرند. 
البته ایــن کارآمدی در عرصه های مهــم دیگری از 
جمله مدیریت بحران های طبیعی همچون ســیل، 
کنترل ارزش ریال یمــن در برابر ارزهای خارجی و 
تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در برابر ناامنی 
و نارضایتی های مردمی در عدن مورد اتفاق اکثریت 
یمنی هاست؛ به گونه ای که بسیاری از قبایل داوطلبانه 
خواهان پیوســتن به جغرافیای تحت کنترل دولت 
یمن هستند. استقرار امنیت و ثبات در صنعا از زمان 
تشــکیل دولت فعلی تاکنون به نحوی بوده است که 
با وجود حجم زیاد ســالح در دست مردم و شرایط 
جنگی، در طول پنج ســال از روی کار آمدن دولت 
فعلی، کمتر از ســه ترور در شمال یمن اتفاق افتاده و 
در آخرین مورد که شهید حســن زید وزیر ورزش و 
جوانان یمن مورد حمله تروریست ها قرار گرفت، در 
کمتر از یک شبانه روز عوامل ترور شناسایی شدند و 
به هالکت رســیدند؛ این در حالی است که مناطق 
خارج از ســیطره  دولت در طول هفتــه و گاه روزانه 
موارد متعددی ترور و ربایش انسان صورت می گیرد.

 Bپیام مقاومت برای رژیم صهیونیستی
حضور ســفیر جمهوری اســالمی ایــران در یمن، 
درســت در شــرایطی که برخی کشــور های عربی 
اقدام به آشکارســازی روابط مخفیانــه  خود با رژیم 
صهیونیستی کرده اند، بیان کننده این نکته و پیام مهم 
اســت که محور مقاومت در برابر خیانت های سران 
 روابط 

ً
عرب به جهان اسالم سکوت نمی کند و متقابال

مســتحکم خود را با هم پیمانــان این محور تقویت 
می کند. از طرفی برخالف محور غربی ـ صهیونیستی 
عمل می کند که هم پیمانان خود را با ادبیاتی چون گاو 
شیرده و... خطاب کرده و در شرایط حساس نیز آنان 

را تنها رها می کنند.

 Bسرسختی در حمایت از یمن
جمهوری اســالمی ایران به عنوان ســتون مقاومت 
اســالمی در منطقه با اعزام ســفیر به یمن بار دیگر 
احترام به کرامت انســانی و حمایت همه جانبه خود 
را از مظلومان یمنی به نمایش گذاشت و اثبات کرد 
که شریکی راهبردی برای دوستان خود است. گفتنی 
اســت، روند مذکور به اینجا ختم نخواهد شد و در 
آینده شــاهد افزایش تعامل و همگرایی بیشتر ارکان 

مقاومت در منطقه خواهیم بود.

 Bضعف عربستان
عربستان سعودی که در آغاز جنگ علیه یمن مدعی 
تصرف چند هفته ای صنعا بود و یکی از اهداف تجاوز 
به یمن را کوتاه کردن دست ایران از یمن عنوان کرده 
بود، امروز بیش از هر زمــان دیگری نزد مردم یمن 
منفور شــده و در اهداف خود از لشکرکشی به یمن 
 شکســت خورده است. مقاومت مثال زدنی و 

ً
کامال

پیروزی های پی در پی مردم یمن، به ویژه دستاوردهای 
اخیر مجاهدان یمنی در جبهه مأرب موجب شد که 
رژیم سعودی پس از پنج سال کارشکنی و مانع تراشی 
برای همکاری بــا صنعا در پیشــبرد مذاکرات، در 
نهایت برای جلوگیری از سقوط مأرب شروط دولت 
نجات ملی را بپذیرد و بر اســاس توافق استکهلم بر 
سر تبادل اســرا با صنعا همکاری کند. این در حالی 
اســت که رژیم سعودی همواره درصدد تحقیر یمن 
بوده و انقالبیون یمنی را به چشــم حقارت نگریسته 
و بــا ادبیاتی همچون شورشــی خطاب قــرار داده 
اســت؛ اما اکنون با به رسمیت شناخته شدن دولت 
یمن از ســوی جمهوری اســالمی ایران بزرگ ترین 
رؤیای ســعودی در جنــگ »طوفــان قاطعیت« به 
کابوسی پریشان برای بن ســلمان تبدیل شده است 
که مشروعیت پادشــاهی آینده  خود را به پیروزی در 

جنگ یمن منوط می دانست. به نظر می رسد، با توجه 
به دستاوردهای روزافزون موشکی و پهپادی یمن که 
ســامانه های پدافندی پیشرفته  عربستان را به چالش 
کشیده، اســتمرار جنگ همچون سال های گذشته 
دستاوردی برای عربســتان نخواهد داشت و ریاض 
ناگزیر از پذیرش این واقعیت اســت که ادامه  جنگ 
موفقیت های بیشتر دولت یمن در عرصه های نظامی 

و دیپلماتیک را به همراه خواهد داشت.

 Bتقویت روحیه رزمندگان انصارالله
اقداماتــی نظیــر تالش هــای مکرر بــرای اجماع 
سازمان های حقوق بشری در حمایت از مردم یمن، 
جمع آوری و تأمین کمک های انسان دوستانه  و ارسال 
کشــتی نجات به یمن از مواردی اســت که ســفیر 
جمهوری اســالمی ایران در سال های اخیر به عنوان 
دبیر ستاد مردمی حمایت از یمن و همچنین مشاور 
معــاون وزیر امور خارجــه در امور یمن به آن همت 
گماشته اســت. فعالیت سفارت کشورمان در صنعا 
می تواند در اســتمرار چنیــن تالش هایی مؤثر واقع 
شود؛ از طرف دیگر به رسمیت شناختن دولت نجات 
ملی و پذیرش ســفیر آن از سوی جمهوری اسالمی 
و اعزام ســفیر به صنعا موجب دلگرمی مردم یمن و 
تقویت بیشتر روحیه  رزمندگان انصارالله خواهد شد. 
جمهوری اسالمی ایران راه حل بحران یمن را پایان 
درگیری ها و آغاز گفت وگوهای یمنی ـ یمنی دانسته و 
همچنان بر آن تأکید دارد. با توجه به پیروزی های اخیر 
انصارالله، ارتش و کمیته های مردمی یمن در میادین 
و جبهه های جنگ و دســت پر صنعا برای مذاکره، 
ائتالف ســعودی چاره ای جز پذیرش شکست های 
پی درپی در یمن و واگذاری حل مشــکالت یمن به 
م و 

ّ
مردم این کشور و به رسمیت شناختن حقوق مسل

قانونی دولت و مردم یمن نخواهد داشت.

پیام ها و دستاوردهای حضور سفیر جدید ایران در یمن



شماره 9۷5 |  دوشنبه  19 آبان 1399

۶

 BBBB اگر ممکن اســت مختصــری درباره 
وابستگی کشور به واردات دارو و توان 
داخلی بــرای تأمین نیازهــای دارویی 

کشور بفرمایید.
کشور ما این افتخار را دارد که نزدیک به ۹8 درصد 
نیازهای دارویــی مردم در داخل تولید می شــود. 
بنابرایــن نگرانی از کمبود دارو در کشــور بی دلیل 
است. ما در بدترین شرایط هم قادریم داروی مورد 
نیــاز خودمان را تأمین  کنیم. امــا اینکه چرا برخی 
اوقات شهروندان به داروخانه ها مراجعه می کنند و 
با کمبود یک دارو مواجه می شــوند، به دلیل تجویز 
دارو اســت. طبق مصوبه شــورای انقالب و طرح 
 اجازه تجویــز دارو با نام 

ً
ژنریک، پزشــکان قانونا

تجاری آن را ندارند، اما متأسفانه برخی از همکاران 
ما در جامعه پزشکی از این قانون عدول کرده و دارو 
را با نام تجاری آن تجویز می کنند؛ در حالی که این 
کار امروزه نه در ایران که در بســیاری از کشورهای 
دنیا جرم اســت. پزشک باید دارو را با نام علمی آن 
بنویسد و حق ندارد در نسخه دارو را به نام تجاری آن 
بنویسد؛ چون یک نوع تبلیغات برای شرکت تجاری 
اســت. بنابراین وقتی مردم دارو را با نام تجاری آن 
به داروخانه می برند اگر داروخانه آن دارو را با برند 
تجاری ذکر شده نداشته باشد با اینکه همان دارو با 
نام علمی آن از ســوی تولیدکنندگان داخلی تولید 
شــده و موجود اســت؛ اما بیمار احساس کمبود 
دارو می کند. دلیل بعدی این است که گاها پزشک 
دارویی را تجویز می کند که به دلیل نداشتن تقاضا 
از بازار دارویی کشــور خارج شده است؛ یعنی این 
دارو با اینکه تولید داخل هم بوده، اما چون تقاضایی 
نداشته از بازار خارج شده است. لذا یکی از وظایف 
پزشــکان ما این است که تا حدودی مسلط به بازار 
 در نسخه ها دارو را با نام علمی آن 

ً
دارو باشند؛ اوال

 داروهایی را که به هر دلیلی در فهرست 
ً
بنویسد. ثانیا

دارویی نیستند و خانواده مشابه آن به صورت فراوان 
وجود دارند، در نسخه بنویسند. در واقع بسیاری از 
 غلط است. البته در 

ً
احساس های کمبود دارو اساسا

همه جای دنیا و تمام کشــورها واژه ای تحت عنوان 
کمبود هم وجــود دارد؛ اما اینکه مثال درصد کمی 
از مجموع داروها در بازار نباشــد و پزشک داروی 
جایگزین که همان اثربخشی درمانی را دارد تجویز 

کند، طبیعی است.

 BBBB درباره میزان وابســتگی صنعت دارویی
کشور به واردات نیز بفرمایید.

نزدیک بــه ۹8 درصد داروهایی کــه در داروخانه 
عرضه می شوند، داروهای ایرانی هستند که در داخل 
کشور تولید می شوند. بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه و 
مؤثره دارویی نیز در داخل کشور تولید می شود. این 
یک اتفاق بسیار بسیار با ارزش است. در حالی که در 
کل قاره اروپا فقط 3۰ درصد داروی نهایی در خود 
اروپا تولید می شود و ۷۰ درصد آن وابسته به واردات 
است. این خودکفایی در اروپا در مواد مؤثره حدود 
۱۵ درصد است و آنها حدود 8۵ درصد نیاز خود را 
از کشورهایی مانند چین و هند که منبع اساسی دارو 
هستند، وارد می کنند. من به عنوان رئیس سندیکای 
مواد مؤثره یعنی حلقه اولیه تولید دارو این اطمینان 
را می دهم که موضوعی تحت عنوان کمبود دارو در 

ایران وجود ندارد.

 BBBB ایــن واردات برای کشــور چــه میزان 
ارزبری دارد؟ 

بــرای واردات 3۰ درصد مواد مؤثره به کشــور به 
حدود 6۰۰ میلیــون دالر ارز نیاز داریــم. این در 
حالی است که برای تولید ۷۰ درصدی که در داخل 

 ۱۴۰ میلیون دالر هزینه 
ً
کشور تولید می شــود، کال

می شود. در واقع هرچقدر خودکفایی افزایش یابد، 
نیازهای ارزی نیز کاهش می یابد. در داروی نهایی 
نیز که حدود ۲ تا 3 درصــد واردات داریم و ۹۷ تا 
۹8 درصد نیاز دارویی را در کشــور تولید می کنیم. 
جالب است بدانید برای تولید این ۹8 درصد دارو 
که شامل همه مواد اولیه ســازها و داروسازها و... 
اســت، به چیزی حدود ۷۵۰ میلیون دالر ارز نیاز 
است؛ در حالی که برای واردات آن دو درصد داروی 
نهایی از خرج در مقطعی تا مرز ۴ میلیارد دالر هم 
واردات داشــته ایم که خوشبختانه با کنترل هایی که 
صورت گرفته، این رقم در حال حاضر به حدود یک 
میلیارد دالر رسیده است؛ یعنی امروز برای واردات 
۲ درصد دارو یک میلیارد دالر هزینه می شــود اما 
برای تولید ۹8 درصد داروها در داخل کشور حدود 

۷۵۰ میلیون دالر هزینه می شود.

 BBBB چــه داروهایی بیشــتر به کشــور وارد 
می شود؛ یعنی عمده این ارزبری برای 

چه داروهایی است؟
دو قلم این واردات بســیار با اهمیت اســت؛ یعنی 
ارزبری بیشتری دارد. یکی همین انسولین قلمی و 
دیگری فاکتورهای خونی هستند؛ البته در انسولین 
بــه اندازه کافی تولید داخلی در کشــور وجود دارد 

و به لطف خدا فعالیت هــای خوبی را نیز در حوزه 
فاکتورهای خونی آغاز کرده ایم.

 BBBB بحث تحریم ها تا امــروز چه تأثیری بر 
صنعت دارویی کشــور داشته است؟ 
یعنی تحریم ها چه آســیبی به صنعت 

دارویی کشور زده است؟ 
عمده داروی مورد نیاز مردم در داخل کشــور تولید 
می شــود؛ حتی توان تولید داروهای وارداتی نیز در 
 تــوان تولید همین 

ً
داخل کشــور وجود دارد؛ مثال

انسولین قلمی یا مشتقات خونی که عمده واردات 
ما هســتند وجود دارد، فقط نیازمند سرمایه گذاری 
است؛ یعنی در حوزه دارو »نمی توانیم« وجود ندارد، 
زیرا بنیه فنی ایران بسیار بسیار قوی تر از »نمی توانیم« 
است. اما اینکه تحریم چه مشکالتی را برای دارو به 
وجود آورده است، نمی توان گفت تحریم بی اثر بوده، 
بلکه تحریم اثرگذار بــوده؛ اما عمده اثرش اخالل 
سیســتم نقل و انتقال ارز است که بعد از تحریم ها 
این کار به سختی انجام می شــود؛ چرا که در حال 
حاضر بانک های محدودی در جهان با ما همکاری 
می کنند. با این حال خوشبختانه عرضه کننده و منبع 
اصلی مواد اولیه دارو و مواد شیمیایی مرتبط با تولید 
دارو در تمام دنیا کــه همه کمپانی ها چه غربی چه 
اروپایی و آمریکایی و... مواد اولیه مورد نیازشان را 
از آنها تهیه می کنند، کشورهای معاند با ما نیستند؛ 
یعنی نقل و انتقال پول به این کشورها به سختی سایر 
کشورهای معاند در غرب نیست. بنابراین درحوزه 
تحریــم آن ضربه و ســختی هایی را که برای نقل و 
انتقال پول به آمریکا و اروپا داریم؛ در اینجا نداریم. 
به دلیل اینکه به هرحال بانک های محدودی با ما کار 
 امکان 

ً
می کنند؛ چون اگر با ایــران کار کنند، عمال

کار کردن با آمریکا را ندارند. بنابراین سختی هایی 
وجود دارد که بعضی اوقات مجبور می شــویم پول 
را با سازوکارهایی به جز بانک و از طریق صرافی ها 
منتقل کنیــم که طبیعتا یــک مقدار حاشــیه ها و 
هزینه های اضافی برای ما ایجاد می کند. بنابراین با 
وجود اینکه نقل و انتقال پول سختی هایی را ایجاد 
کرده است؛ اما اگر دولت سهمیه ارزی حوزه دارو را 
تأمین کند، این توانایی و تجربه را داریم که موضوع 

را مدیریت کنیم.

بازار

 چرا صادرات متناسب 
با نرخ ارز افزایش نداشت ؟

تغییرات نرخ ارز به ســه عامل یا دلیل 
اصلی وابسته است. علت اول میزان و 
حجم نقدینگی موجود در کشور است. 
به طور طبیعی این نقدینگی به ســمت 
هر بــازاری حرکت کنــد، می تواند آن 
بازار را مختــل و پر تالطم کند. ضمن 
پذیــرش نقش نقدینگی در نــرخ ارز، 
 این موضوع علت تامه نوسانات 

ً
طبیعتا

نرخ ارز نیســت. علت دوم بازارهای به 
اصطالح مجازی یا مخفی است که در 
کشور وجود دارند. متأسفانه نرخ دالر 
در کشور ما در کف بازار تغییر نمی کند؛ 
بلکه در بازارهای فیک و صوری تحت 
عنوان دالر فردایــی و کاغذی خرید و 
فروش می شــود. این بازارها هر روز و 
حتی در روزهــای تعطیل از 6 صبح تا 
۱۲ شب در حال فعالیت بوده و دالر به 
صورت کاغذی خرید و فروش می شود. 
دولت نیز از این موضوع آگاهی داشته و 
توان مقابله با آن را دارد. اما دلیل ســوم 
و مهم ترین دلیل، سیاســت های خود 
دولت اســت. ما امروز با یک تقاضا و 
یک عرضه ارز مواجهیم. بخش عمده ای 
از نیاز شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
در حال تأســیس و تجهیز ما، نیازهای 
ارزی است. بیشتر صنایع ما چه صنایع 
کشاورزی، چه صنایع معدنی و فلزی ما 
برای تــداوم فعالیت به واردات و تأمین 

ارز مورد نیاز واردات نیازمندند. 
دولت در اینجا باید شــرایط تسهیل 
صــادرات و تأمیــن ارز واردات را در 
ســازوکارهای مــدرن تعریــف کند، 
امــا متأســفانه دقیقا بــر عکس عمل 
کرده اســت؛ یعنی امروز کــه به دلیل 
صادرات  بایــد  ارزی  محدودیت های 
تسهیل شود تا بتوانیم تناسبی میان عرضه 
و تقاضای کاال و خدمات ایجاد کنیم، 
این موضوع دیده نمی شــود. به هرحال 
واقعیت این است که امروز قدرت خرید 
مردم کاهش داشــته و مردم نمی توانند 
میزان مصرف مواد غذایی و پوشــاک 
خــود را افزایش دهند. در این شــرایط 
تنها راه حلی که کمک می کند تا تولید 
کاهش نیابد، ایجــاد بازارهای جدید و 
در یک کالم صادرات است. در حالی 
که دولت با شعار صیانت از ارز و با این 
ایده که ارز متعلق به حکومت اســت و 
حکومت نیز می تواند آن را نرخ گذاری 
کند و درباره اش تصمیم بگیردـ که البته 
 غلطی است ـ این مسیرها 

ً
حرف کامال

را بســته ایم و گفته ایم اگر می خواهید 
صادرات داشته باشید، باید تعهد ارزی 
بدهیــد که ارزهــای صادراتــی را در 
موعد مشــخصی وارد کشور کرده و در 
ســامانه نیما که نرخ دالر در آن حداقل 
هزار تومان تــا گاهی اوقــات ۵ هزار 
تومان با بازار آزاد اختالف قیمت دارد، 
عرضه کنید. سؤال اینجاست در چنین 
شــرایطی یک صادرکننده کشــاورزی 
مانند صادرکننده پســته یــا زعفران با 
کســی که این کاال را به صورت قاچاق 
از کشــور خارج می کند بــه ازای هر 
دالر صــادرات حدود ۵ هزار تومان در 
سود خود اختالف قیمت دارند چگونه 
می توان در چنین شرایطی رقابت کرد؟ 
در این شرایط صادرکننده قانونی ما هیچ 
رغبتی برای صادرات نخواهد داشت. 
موضوعی که در حال حاضر نیز رخ داده 
و ما شاهدیم صادرکنندگان ما در خیلی 
از عرصه  ها، انگیــزه ای برای صادرات 

ندارد. 

یادداشت 

محسن زنگنه
نماینده مجلس

 رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در گفت وگو با صبح صادق

همهداروهایوارداتیرا
میتواندرداخلتولیدکرد

بر اساس آمارهای موجود، طی یک دهه اخیر همواره اعدادی 
بین ۱۲ تا ۲۲ میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشــور شده که 
عمده آنها نیز کاالهای مصرفی و غیر ضروری هستند که امکان 
تولید آن در داخل کشــور وجود دارد. اگر میزان قاچاق کاال به 
کشور را فقط ده میلیارد دالر در نظر بگیریم، با هدایت این رقم 
به سمت فعالیت های تولیدی و بودجه عمرانی کشور می توان 
 
ً
شاهد تحول عمیقی در بخش تولید و آبادانی کشور بود و عمال

از وابستگی به درآمدهای نفت رها شد. 

مقابلهباقاچاقکاال
منهای نفت

به گزارش بلومبرگ، قطر بودجه دولتی خود را با قیمت نفت ۴۰ 
دالر در هر بشکه خواهد بست، در حالی که این قیمت، کمتر از 
انتظار بازار است؛ زیرا این کشور تالش می کند با کسری بودجه 
مواجه نشود. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر می گوید: »به 
منظور جلوگیری از پیامدهای اقتصادی منفی ناشی از نوسانات 
قیمت نفت، دســتور داده ایم بودجه کشور بر اساس قیمت ۴۰ 
دالر در هر بشکه بسته شود.« با شروع موج دوم کرونا در جهان 

قیمت نفت تا 36 دالر در هر بشکه پایین آمد.

نفت40دالری
شاخص

ابزار مشــتقه به قرارداد یا اوراقی گفته می شود که ارزش آن وابسته 
به ارزش اوراق بهادار، کاال، شــمش یا ارز اصلی اســت و هیچ 
گونه ارزش مســتقلی ندارد. پیمان آتی و اختیار معامله دو گونه از 
این ابزارها هســتند که به طور معمول در بورس های معتبر جهان 
دادوســتد می شــوند. این ابزار در معامالت اصل دارایی جابه جا 
نشده و عملکرد قیمت آن ناشی از تغییرات قیمت کاالی مربوطه 
است.معامالت در این بازار نسبت به بازار نقدی سرعت و قدرت 

نقدشوندگی بیشتری دارد و هزینه کمتری در بازار ایجاد می کند.

ابزارمشتقهچیست؟
افزوده

کمبود غذا و دارو از آن مسائلی است که می تواند امنیت جانی و سالمت شهروندان یک جامعه را تهدید کند؛ موضوعی که سبب شده تحریم غذا و دارو علیه 
کشورها در ظاهر ماجرا مستثنی شده و این تحریم ها هرگز علیه جامعه و ملتی اعمال نشود. متأسفانه، دشمنان ایران حتی به این قوانین بین المللی نیز قائل نبوده 
و با توجه به منع اخالقی و قانونی تحریم غذا و دارو حاضر به ارائه غذا و دارو به کشورمان نیستند و موانعی را بر سر راه آن ایجاد می کنند. با این حال، توجه و 
اهتمام ویژه جمهوری اسالمی طی چند دهه اخیر به موضوع امنیت غذایی و پیشرفت های رخ داده در حوزه صنعت دارو باعث شده با وجود تمام این تهدیدها 
و دشــمنی ها، اخاللی در شرایط کشور ایجاد نشود. در هفته های گذشته شاهد ایجاد برخی صف ها جلوی داروخانه ها و کمبود برخی اقالم خاص دارویی، 
مانند انسولین قلمی بودیم؛ موضوعی که نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرد. این ماجرا بهانه ای شد تا صبح صادق در گفت وگویی با »فرامرز اختراعی« رئیس 

سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی وضعیت صنعت دارو و تأثیر تحریم ها بر آن را بررسی کند. 

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار
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دین

 موضوع شفاعت
 ترغیب و امید است

 یکی از موضوعات اختالفی شیعیان با فرق 
دیگر اســالمی و حتی وهابیت، موضوع 
»شفاعت« است. مخالفان شفاعت قبل 
از مراجعه بــه دالیل قرآنی، به عقل خود 
مراجعه می کنند و پس از آنکه غیرممکن یا 
غیرعادالنه تصورش می کنند، تازه به سراغ 
قرآن آمده و به آن اســتناد می کنند. دلیل 
اصلی بســیاری از اختالفات و منازعات 
همین تصورات و تخیالت ذهنی است که 
در مقابل دالیل صحیح هم کوتاه نمی آید. 
دومین دلیل ایجاد اختالف، نداشتن توان 
در جمع بندی و بررســی شواهد و نظایر 
اســت. برای نمونه، وقتــی مطلبی را در 
آیه ای از قرآن نفهمیدیم، باید به آیات دیگر 
که آن آیه را توضیح می دهد، مراجعه کنیم. 
البته شــیعیان در اینطور مواقع به روایات 
ائمه معصوم)ع( که مفسرین اصلی قرآن 
هستند، مراجعه می کنند. جالب آنکه هر 
دو روش در یک آیه آمده است. خداوند در 
سوره آل عمران، آیه ۷ می فرماید: »اوست 
خدایی که قرآن را بر تو فرستاد که برخی 
از آن کتاب آیات »محکم« است که اصل 
و »مرجع« ســایر آیات کتاب خداست و 
برخی دیگر »متشابه« است و آنان که در 
دل شــان میل به باطل است از پی متشابه 
رفته تا به تأویل کردن آن در دین راه شبهه 
و فتنه گری پدیــد آرنــد، در صورتی که 
تأویل آن را کســی جز »خداوند« و »اهل 
اعتقاد  بــه  نداند.«  بیــت(  دانش«)اهل 
شــیعیان و احادیث صحیح در تفسیر آیه 
ِر« 

ْ
ک

ّ
 الِذ

َ
ْهل

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اْســأ

َ
۴3 ســوره نحل »ف

اهل بیت)ع( هســتند.  خداوند در قرآن 
بــا خصوصیــات شفاعت شــوندگان را 
برشــمرده  اســت. وقتی خداوند در آیه 
۲۵۴ ســوره بقره می فرماید: »روزی که 
معامله و دوستی و شفاعت در آن نیست.« 
نمی  خواهد شــفاعت را منکر شود، بلکه 
شفاعت کننده را منکر می شود. آیا وجود 
شافی و شــفاعت نفی شد؟ خیر؛ افرادی 
هستند که خداوند به آنها اجازه شفاعت 
ا 

َ
داده است. آیه ۲۵۵ ســوره بقره: »َمْن ذ

ِنِه«؛ و آیه ۲8 سوره 
ْ
ُه ِإال ِبِإذ

َ
ُع ِعْند

َ
ف

ْ
ِذی َیش

َّ
ال

ضی «؛ از 
َ
ُعوَن ِإال ِلَمِن اْرت

َ
ــف

ْ
انبیاء: »ال َیش

کسانی که خداوند به آنها اذن داده می گوید 
که بندگان شایســته را شفاعت می کنند. 
پس اوال فردی که شــفاعت می کند، باید 
اذن داشته باشــد و دوم کسی که شفاعت 
می شود، باید مورد رضای خداوند باشد.  
قرآن شرایطی را برای مورد شفاعت قرار 
گرفتن هم ذکر می کند. کســانی که گناه 
کبیره نمی کنند و کسانی که کافر، منافق، 
ظالم و ستمکار نیستند. شفاعت مسئله ای 
پیچیده است، اما درک آن سخت نیست. 
در شــفاعت تکلیف منافقــان و کفار که 
مشخص است، اما ستمکار و ظالم گستره 
بیشتری از کافر و منافق دارد، یعنی  می شود 
بنده ای مسلمان باشد، اما ستمکار و ظالم 
هم باشــد. کمااینکه خداوند تارک نماز 
را هم مشمول شــفاعت نمی داند. قاطبه 
مفسران و علما شفاعت را برای بخشش 
گناهان می دانند، اما می شود معنایی باالتر 
از این هم متصور شد و آن، اینکه شفاعت 
برای باال بردن و رشد کردن در بهشت هم 
به کار می آید. اما دلیل شفاعت را می توان 
ایجاد انگیزه برای بندگان و ناامید نشدن 
آنان از اطاعت پروردگار دانست. شفاعت 
نوعی تفویض اختیار است از جانب خدا 
که در بندگان برای رسیدن به مقام شفاعت 
هم انگیزه ایجاد می کند و این ایجاد رغبت 
و انگیــزه و جلوگیــری از ناامیدی دلیل 

آسانگیری های دین است. 

آیه

یکی از آداب مذهبی شــیعیان، زیارت قبور ائمه 
معصوم)ع( اســت. لزوم تشــرف به آستان منور 
پیامبر اسالم)ص( و ائمه معصوم)ع( در شهرهای 
مختلف اسالمی از عقاید مسلم شیعیان است. در 
این زیارات اهداف معنوی بسیاری در نظر گرفته 
شده است که به طرق گوناگون از جمله احادیث 
به ما امر شده است. گاهی ثواب زیارت قبور اهل 
بیــت)ع( برابر با هزارهزار حــج مقبول در نظر 
گرفته شده و گاهی بخشــیده شدن تمام گناهان 
زائر دلسوخته؛ گاهی قید حضور قلب و معرفت 
داشتن در بیانات و احادیث ائمه)ع( وجود دارد و 
گاهی بدون این قید فقط به زیارت سفارش شده 
اســت. اما زیارت به چه معناست؟ »زیارت به 
معنی توجه به مقامات واالی معصومین)ع( و ذکر 
صفات و سجایای آنان و بیان فضایل، کرامات، 
عبادات، اطاعات و خدمات آنان و توجه و حضور 
قلب و عنایت به محتوای بلند کلمات و جمالت 
انسان ســاز زیارت ها و در نتیجه برقراری ارتباط 
روحی و به ایجاد پیونــد قلبی با معصومین)ع( 
اســت.« )کلیات مفاتیح نوین، ص ۲۰۵( البته 
در بیانات ائمه)ع( بر روی معرفت داشتن و توجه 

داشتن بیشتر تأکید شده و قصد زیارت شناخت 
خدا دانسته شده است. »شناخت  خداوند است 
که شــرط زیارت اســت؛ چه اینکه آثار و ثواب 
زیارت  ها برای کسی در نظر گرفته شده است که 
زیارت  بامعرفت انجام دهد.« )وسایل الشــیعه، 
ج ۱۰، ابواب المــزار( در آداب زیــارت نکات 
بسیاری وجود دارد که اصلی ترین آن پاکی روح 
و پاکی قلب و پاکی جسم است. سرعت رسیدن 
زائر به خواسته اش با این طهارت ها بیشتر است 
و البتــه ادب حکم می کند کــه در وقت زیارت 
یک معصوم یا امام)ع( انســان در نهایت پاکی و 
پاکیزگی قرار داشته باشد. هرچند توان انسان ها 
هم در نظر گرفته شده و موقعیت هایی پیش می آید 
که برخی زوار نمی توانند با لباس آراسته و غسل 
زیارت به حرم ائمه مشرف شوند. پس این نکات 
برای کمال بیشتر است و فقدان برخی از آنکه در 
توان زائر نیست، نشــان از مقبول نشدن زیارت 
نیســت؛ اما آنچه فقدانش اثر زیادی بر کیفیت 
زیــارت می گذارد، توجه نکــردن به خدا و اهل 
بیت)ع( و نشناختن مقام ایشان است. اگر زائری 
نداند در زیارت چه می خواهد و هدفش چیست، 

نمی تواند زیارت قابل قبولی داشته باشد. 
درباره زیارت قبور انســان ها اختالفاتی میان 
مســلمانان و وهابیون وجود دارد که برخاسته از 
ناتوانی علمای دین وهابیت است. آنها به برخی 
آیات قرآن و بیانات پیامبر اســالم)ص( اســتناد 

 ماهیــت آن را نفهمیده اند یا 
ً
می کنند کــه اصال

نمی خواهند بفهمند. برای نمونه، در آیه 8۴ سوره 
توبه، خداوند به پیامبر اسالم)ص( می فرماید: »َو 
ْبِرِه 

َ
ْم َعلی ق

ُ
ق

َ
 َو الت

ً
َبدا

َ
 أ

َ
َحٍد ِمْنُهْم مات

َ
 َعلی أ

ّ
َصِل

ُ
الت

ون«؛ 
ُ

وا َو ُهْم فاِسق
ُ
ِه َو َرُسوِلِه َو مات

َّ
ُروا ِبالل

َ
ف

َ
ُهْم ک ِإَنّ

و هرگز بر هیچ مــرده ای از آنان نماز مگزار و بر 
سر قبرش نایست، چرا که آنان به خدا و پیامبر او 
کافر شــدند و در حال فسق مرده اند. )توبه/ 8۴( 
 این آیه به زیارت قبور 

ً
آنها توجه نمی کنند که اتفاقا

اشــاره دارد، جز قبر منافقین و کافران! نه اینکه به 
کل زیارت قبور را نهی کرده باشد. 

اما در اوضاع کنونی و وجود بیماری در جهان، 
سؤال آن است که زیارت از دور آیا مساوی زیارت 
 در برخــی زیارات که به 

ً
از نزدیک اســت؟ اوال

بوســیدن قبر ائمه معصوم)ع( در خالل زیارت 
امر شده است، بوســیدن قبر شریف و زیارت از 
نزدیک، به عنوان شــرط نیامده و فقط جزء آداب 
 در 

ً
و برای ازدیاد محبت وارد شــده اســت. ثانیا

برخی احادیث آمده اســت، تفاوتی میان زیارت 
دور و نزدیک وجود ندارد و کافی اســت مؤمنان 
توجه کافی به زیارت شــان داشته باشند. پیامبر 
یَّ 

َ
َم َعل

َّ
گرامی اسالم)ص( می فرمایند: »َمْن َسل

یَّ ِمْن َبعیٍد 
َ
َم َعل

َّ
ْبری َســِمْعُتُه َو َمْن َسل

َ
ِمْن ِعْنِد ق

ـُتُه«؛ هر کس از کنار قبرم بر من سالم دهد، 
ْ

غ
ِّ
ُبل

آن را می شــنوم و هــر کس از دور بر من ســالم 
دهد، آن را به مــن می رســانند. )بحاراالنوار، 

ج۹۷، ص۱83( امیرالمؤمنیــن)ع( از رســول 
خدا)ص( نقل می کنند که فرمودند: »هرکس در 
هر مکانی از زمین، به من سالم کند سالمش به 
من می رســد«؛ )امالی طوسی، ص۱6۷، ح3۱( 
پس فرقی در زیارت دور و نزدیک وجود ندارد و 
هرگاه مؤمنی در دلش ائمه معصوم)ع( را زیارت 
کرد، همانند تشرف به حرم شریف شان ثواب برده 
است. اتفاقا اینکه ائمه معصوم)ع( را حاضر در 
هر کجای عالم ببینیم نیز جزء معرفت هایی است 
که در قلب بنــدگان خاص خدا و محبان خاص 

اهل بیت)ع( وجود دارد. 
البته در زیارت حضوری فواید معنوی بسیاری 
وجود دارد که نمی توان منکر آنها شد؛ زیرا قدرت 
معنوی مسلمانان و ارتباط تنگاتنگ آنان در همین 
مقابر شــریفه و اماکن مقدســه وجود دارد؛ اما 
آنچه در زیارت از دور مســتتر اســت، باال رفتن 
معنویت مسلمانان است که مقدم بر قدرت های 
دیگر اســت. به عبارتی، قدرت معنوی تک تک 
مسلمانان اســت که می تواند به قدرت و اتحاد 
جهانی تبدیل شــود. پس صرف کنــار هم قرار 
گرفتن جسم ها بدون وجودی مشتعل از معنویت 
نمی تواند اثر جهانی و ماندگار داشــته باشــد. 
زائران مشاهد شریفه و اماکن مقدسه باید به دنبال 
شناخت خود و خدای خود و اهل بیت)ع( باشند 
و این شــناخت را وســیله ای برای قدرتمندی و 

عزت قرار دهند.

سالمازدورونزدیک
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

در زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه)س( انتساباتی 
وجود دارد کــه از ناحیه معصوم به آن ذات مقدس 
نسبت داده شده است و پس از آنکه سالمی به نحو 
خطاب حاضر به چهارده نور مقدس داده می شود، 
آنگاه به حضــرت معصومــه)س( به عنوان »بنت 
رسول الله، بنت فاطمه و خدیجه، بنت امیرالمؤمنین، 
بنت الحسن و الحسین« ســالم داده می شود و این 
نشان از ارتباط خاص حضرت فاطمه معصومه)س( 
با وجود مقدس پنج تن)ع( دارد که این رابطه صوری 
نیســت و از جنس ارتبــاط بنــوت و فرزندیدیگر 
امام زادگان )که البته همه شان واجب التعظیم هستند( 
نیست. حضرت فاطمه معصومه)س( شأن و مقام 
شفاعت دارند و شأنی از شــئون نبی اکرم)ص( به 
ایشان داده شده اســت، لذا امام صادق)ع( درباره 
مقام شفاعت ایشان می فرمایند: »تمام شیعیان من 
با شفاعت او وارد بهشت خواهند شد.«)بحار، ج 

۵۷، ص ۲۲8( و ایــن عبارت به معنای آن اســت 
که حتی ســیر بهشــتیان هم در درجات و شفاعت 
حضرت فاطمه معصومه)س( اســت، لذا عبارت 
»فان لک عند الله شأنا من الشأن« به صورت نکره 
آمده اســت که دال بر این عظمت غیر قابل وصف 
باشــد. این ســخن بیان دیگری از داستان مرحوم 
مرعشــی)ره( است، چرا که به ایشان فرموده بودند 
زیارت قبر حضرت زهرا)س( تا قبل از ظهور ممکن 
نیســت، ولی به زیارت قبــر فاطمه معصومه)س( 
بروید، زیرا حضرت زهــرا)س(، جاللت خویش 
را به ایشــان داده اند. این مقام عظیمی است که تنها 
خالصه در دســتگیری برای بهشت نیست، بلکه 
نوعی ســرمایه گذاری  است و چنانکه در خصوص 
نبی اکرم)ص( گفته شــد، مقام محمود ایشان، که 
شفاعت اولین و آخرین است، عبادات و سختی ها 
و تحمل بالهــای زیادی می طلبد، )که اوج تحمل 

بالی نبی اکرم، عاشوراست( که عالوه بر اینکه کار 
آسانی نیست، محتاج اذن خداوند متعال نیز هست: 
ِنه« )بقره/ ۲۵۵( 

ْ
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َ
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لذا فداکاری عظیمی  اســت که اصــل آن مربوط 
به نبی اکرم)ص( اســت و شــعبه ای از آن به وجود 
مقدس حضــرت فاطمه معصومه)س( داده شــده 
است. از مجموع این قراین و قراینی که در زیارتنامه 
حضرت معصومه)س( منقول از حضرت رضا)ع( 
اســت، چنین تلقی می شــود که تجلی خاصی از 
انوار معصومیــن)ع( در این حــرم مقدس وجود 
دارد و اگرچه معصومین)ع( در همه جا حاضرند، 
ولی در این مکان مقدس بــه نحوی خاص و ویژه 
حضور داشته و حرم حضرت معصومه)س(، حرم 
تمام معصومین)ع( به شمار می آید. فلذا حضرت 
معصومه)س( شخصیتی اســتثنایی است که بین 

امام زادگان دیگر، هرگز مثل و نظیری ندارد. 

مقامواالیحضرتمعصومه)س(درشفاعتبندگان
گفتاری از آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری

   منبر    

نگاهی به فلسفه و ثواب زیارت ائمه معصوم)ص(

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

آیت الله بهجت)قدس سره( می گفت: دعایی که خیلی مختصر باشد 
و کار مفصل را بکند »صلوات« است... کسی بخواهد دوستی اش و 
محبتش زیادتر بشود، در اذکار و آداب و… چیزی آسان تر از صلواِت 
زیاد نیست؛ ]هرکس[ عاشقانه صلوات بفرستد، می فهمد که چطور 
محبتش زیاد می شود؛ اما به شرط عقیده، که بفهمد این  می کشد 
او را به طرف معبود خودش و محبوب خودش. خدا می داند چه 
هست در این صلوات که می گوید: »هر کس یک بار بر من صلوات 
بفرستد، یک ذره از گناهانش باقی نمی ماند«. مقصود این است که از 

جمله آسان ترین چیزها در اذکار شاید همین صلوات باشد.

دعایبیهمتا
سلوک

همایش »رسول الله)ص( الگوی انسانیت« به همت مرکز اسالمی 
با  این همایش که همزمان  برگزار شد. در  وبینار  به صورت  فرانسه 
جوادی آملی   عالمه  شد،  برگزار  اسالم)ص(  پیامبر  والدت  سالروز 
در پیام تصویری برای این سمینار  اعالم کرد: »پیامبر)ص( که آمد، 
برای رفع جاهلیت موجود و دفع جاهلیت ممکن برنامه ریزی کرده 
است. آن جاهلیتی که وجود داشت آن را با برنامه ریزی رفع کرد و 
برداشت، جاهلیت هایی که ممکن است در اعصار بعدی بیاید زمینه 
دفع و جلوگیری آنها را فراهم کرد و آن با تشریح همین منابع و مبادی 

چهارگانه است؛ عقالنیت، فطرت، آزادی و مسئله فضایل اخالقی.«

الگویانسانیت
راهنما

پرسش: تحلیل هایی که موجب تضعیف اراده  جامعه در تبعیت 
احکام حکومتی ولّی فقیه  می شــود یا باعث تضعیف امید در 
جامعه  و القای اضطراب و نگرانی در افکار عمومی شود، چه 

حکمی دارد؟   
پاسخ : این نوع تحلیل که چنین مفاسدی را به دنبال داشته باشد، 

جایز نیست و باید ترک شود.

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

حرمتنشرناامیدی
حکمت
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پرونده

 کنار
مردم

 بررسی راهکار ویژه مجلس 
برای حمایت از معیشت مردم

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند

پیش درآمد 

مجلس در کنار مردم

منابع طــرح تأمین کاالهای اساســی به 
صورت شفاف مشخص شده است و این 
منابع از محل فروش امــوال مازاد دولت 
تأمین می شــود که نه تورم ایجاد می کند و 
نه بر مشکل نقدینگی در جامعه می افزاید. 
این اموال به شرکت هایی داده می شود که 
توانایی دارند و در واقــع یک کار تهاتری 
انجام می شود که اقدام بسیار خوبی است. 
از نظــر تأمین مالی هم دولت مشــکلی 
ندارد؛ زیرا اموال زیادی دارد که این اموال 
بــه درد روز مبــادا می خــورد و اآلن روز 

مباداست. 
دولت نمی تواند این طرح را اجرا نکند و 
تکلیفی است که مجلس آن را قانونی کرده 
اســت؛ این طرح جزء نیازهای ضروری 
جامعه اســت؛ چون امروز اقشار بسیاری 
از جامعه تحت فشار هستند و امورات شان 
نمی گذرد و چه بســا ممکن است خدایی 
نکرده به دلیل بحث های اقتصادی، بنیان 
خانواده ها به هم بریزد و مسائل اجتماعی، 
سیاســی و خانوادگی به وجود بیاید، لذا 
اقدام ضروری بوده و جــزء نیازهای اولیه 
مردم است. در این مقطع زمانی مجلس، 
دولــت و دیگــر بخش های کشــور باید 
متوجه مشکالت مردم باشند تا بتوانیم در 
مقابل تحریم های دشمن مقاومت کرده و 
 ان شاءالله از آنها عبور کنیم تا خدایی نکرده 
شکســت نخوریم و از ایــن مرحله پیروز 
بیرون بیاییم. در واقع این طرح از اقدامات 
ضروری بوده و دولت چاره ای جز اجرای 
آن نــدارد.  برخی ها این طــرح را همانند 
کوپــن می دانند که اینطور نیســت، چون 
وقتی به مردم کوپن داده می شــد، کمبود 
کاال وجود داشت؛ در حالی که اآلن کاال 
در کشور وجود دارد؛ اما گران است. در آن 
زمان مرغ از خارج وارد کشور می کردیم؛ 
در حالی که اآلن در تولید مرغ و گوشــت 
مشــکلی نداریم و فقط برای تنظیم بازار 
بخشی از آنها را وارد می کنیم. به عبارتی، 
آن زمان نیازمنــد واردات بودیم؛ اما امروز 
خودمــان کاالها را تولیــد می کنیم. دلیل 
اجرای این طرح این اســت که خانوارها 
بتوانند از این مواد غذایی اساسی بهره مند 
شوند، وگرنه کاالها در کشور وجود دارد و 

کمبودی نداریم.    
نکته قابل توجه این است که این طرح 
قرار نیست مشــکالت را حل کند و فقط 
همچون یک ُمســکن و برای عبور از این 
وضعیت سخت کشور است و باید در آینده 
قیمت ها و وضع اقتصادی مملکت اصالح 
شود. این طرح قرار است تا پایان سال اجرا 
شود و اگر برای سال بعد هم الزم به اجرای 
طرح باشد، نیاز اســت که در بودجه سال 
بعد دیده شــود، اما الزم اســت این طرح 
حداکثر تا یک ســال و نیم دیگر اجرا شود 
تا شرایط کشــور عادی شود؛ چراکه ما در 
کشورمان نه مشکل کمبود کاال و نه مشکل 
تولید، توزیع و بودجه داریم و این مشکالت 
ناشــی از افزایش هزینه ها به نسبت درآمد 

خانوارهاست که مقطعی است. 

درباره جامعه هدف، منابع مورد نیاز طرح مجلس شورای اسالمی  و سازوکارهای اجرای 
آن مفصل بحث شد و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش ها، سازمان برنامه و بودجه کشور 
و بانک مرکزی جلسات متعددی برگزار کردیم؛ در نهایت با همفکری بخش های مختلف 
به این جمع  بندی رسیدیم که روش تأمین منابع این طرح همان روشی باشد که در بند »و« 
تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 پیشنهاد شده است؛ یعنی فروش اموال و امالک مازاد 
دولت برای یک بازه زمانی شش ماهه که در صورت ادامه این طرح برای سال بعد، تأمین 
منابــع آن باید در قانون بودجه 1400 و در الیحه ای که دولت پیشــنهاد می دهد بحث و 

بررسی و تعیین تکلیف شود. 
 در این طرح برای تعیین میزان یارانه ای که قرار است به جامعه هدف پرداخت شود نیز 
بحث شد و با توجه به آماری که از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان داشتیم، حدود 20 میلیون 
نفر از این جامعه هدف، افرادی هستند که فردی از خانواده آنها حقوق بگیر نیست و تحت 

حمایت هیچ نهادی هم نیستند. 
همچنیــن درباره جامعه هدف این طرح باید گفت در واقع این تعداد افراد، از هیچ جا 
مورد حمایت واقع نمی شوند و استحقاق بیشتری دارند و باید به این افراد به صورت ویژه 
کمک شود؛ در واقع این جامعه هدفی است که حتی خود دولت هم در جلسات اولیه ای 

که داشتیم، در کمک به آنها توافق داشت.
در جامعه ما اکنون  دهک های دیگری هم وجود دارند که قدرت خرید آنها نســبت به 
ســال های قبل کاهش پیدا کرده است؛ از این رو مجلس شورای اسالمی بر آن شد که در 
این طرح آیتم های مختلف سبد کاالیی را که هر خانواده ایرانی در سال 1395 خریداری 
می کرده؛ مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن را برآورد کردیم و مقادیری را که از این کاالها 
خریداری می شده است را بررسی کرده و به ازای ریالی محاسبه کنند و کمک معیشتی را 

بر این مبنا قرار داد.  
پیشنهاد شده است برای جامعه هدفی که وضعیت اقتصادی سخت تری دارند؛ از جمله 
همان 20 میلیون نفر، ماهی 120 هزار تومان در ماه کمک در نظر گرفته شود و برای مابقی 
و دهک هایی که وضعیت بهتری دارند، یعنی 40 میلیون نفر از جامعه هدف، ماهیانه 60 

هزارتومان کمک در نظر گرفته شود. 
البته فواصل زمانی آن در اختیار دولت اســت و این کمک ها به صورت کاالبرگ ارائه 
می شــود، به عبارتی مابه ازای آن، کاالی اساســی پرداخت می شــود؛ اما تأکید بر توزیع 
کاالهای اساسی است که از طریق فروشگاه هایی انجام می شود که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پیشنهاد می دهد. بعد از بررسی ایرادهای این طرح در شورای نگهبان و تصویب 
آن در صحن مجلس، در مجموع 30 هزار میلیارد تومان برای اجرای آن و برای قسمتی که 

مربوط به معیشت است، پیشنهاد شد. 
گفتنی است، این طرح، یک طرح جبرانی و مسکن در برابر مشکالت اقتصادی  است 
که اکنون در کشور با آن روبرو هستیم،  پر واضح است که این طرح  همه مشکالت معیشتی 
را حل نمی کند، اما به هر روی به افزایش کمک خرید مردم در این وضعیت خاص کمک 
می کند و زمان اجرای این طرح، اگر به تأیید شــورای نگهبان برســد، از اول مهرماه سال 

جاری تا پایان سال در نظر گرفته شده است.

لطف الله سیاهکلی
  عضو کمیسیون صنایع 

و معادن مجلس

جامعه هدف
محمد خدابخشی

  نایب رئیس
 کمیسیون برنامه، بودجه مجلس

درباره ضرروت طرح، بین مجلس و دولت هیچ اختالفی نیســت و دولت هم معتقد 
است، در این وضعیت باید برای خانواده ها کاری کنیم. درباره منابع طرح، این اختیار 
را از همان ابتدا به دولت دادیم و در همین راستا چند پیشنهاد نیز به دولت مطرح کردیم 
که می تواند انتخاب کند. یکی از پیشــنهادهای ما فروش دارایی های دولت بود که تا 
همین اآلن و در شش ماهه ابتدایی سال، دولت توانسته است از محل فروش دارایی ها 
منابع خوبی کســب کند. در بند »و« تبصره 2 بودجه ما به دولت اجازه داده ایم که 50 
هزار میلیارد تومان از فروش دارایی های خود، برای بحث بازنشستگان و بدهی به تأمین 
 شفاف و عملیاتی بوده و متناسب با 

ً
اجتماعی منابع کســب کند. لذا این منبع کامال

احکام باالدستی کشور است.  پیشنهاد دیگر افزایش حقوق گمرکی بود؛ در حال حاضر 
حقوق گمرکی بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه می شود که پیشنهاد شد بر اساس 
 کاال با ارز نیمایی وارد می شود که از این طریق 

ً
ارز نیمایی محاسبه شــود، چون اصوال

می توانیم بیش از حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان منابع تأمین کنیم.  پیشنهاد دیگری 
که مرکز پژوهش های مجلس ارائه داد، این بود که از هر تراکنش باالی 10 میلیون تومان، 
 کسانی تراکنش باالی 

ً
5 در 10 هزار به عنوان کارمزد و مالیات اخذ کنیم؛ چون معموال

10 میلیون تومان دارند که جزء اقشار متوسط یا دهک های باالی جامعه هستند که از 
این تراکنش ها، مالیات دریافت و به دهک های پایین اختصاص داده شود. ضمن اینکه 
همین اآلن اگر با کارت از دستگاه خودپرداز انتقال وجه انجام دهید، از شما 500 تومان 
کسر می شود، اما در رقم های باال و سانتا و پایا هیچ مبلغی از رقم شما کسر نمی  شود که 
این خالف عدالت است. لذا پیشنهادهای متعددی برای تأمین منابع مالی این طرح به 
دولت ارائه دادیم ؛ اما دولت هیچ یک از آنها را قبول نکرد و برای هر کدام یک توجیهی 
آورد. بــرای نمونه درباره مالیات بر تراکنش های رقــم باال گفت، با این کار مردم دیگر 
پول خود را در بانک ها نمی گذارند یا در مورد حقوق گمرکی گفت اگر بر اســاس ارز 
نیمایی محاسبه کنید، قیمت ها 120 درصد افزایش پیدا می کند. درباره فروش دارایی ها 
 امکان فروش دارایی ها را نداریم و مشخص بود که این حرف، یک 

ً
نیز گفت، ما اصال

حرف سیاسی است، یعنی خیلی پشــتوانه اقتصادی، علمی و واقعی ندارد؛ چون در 
همین مدت، دولت توانســته بیش از ده درصد مبلغ بودجه عمومی را از محل فروش 
دارایی ها و فروش سهام و اوراق تأمین کند، لذا مبلغ 30 هزار میلیارد تومان برای دولت 
 در سختی و زحمت هستند و 

ً
زیاد نیست، ضمن اینکه چاره ای هم نداریم و مردم واقعا

دولــت، نظام و مجلس در برابر مردم وظیفه دارند و این کار مانند بحران هایی از جمله 
ســیل و زلزله اســت که دولت وظیفه کمک به مردم را دارد؛ چراکه قدرت خرید مردم 
کاهــش یافته و فارغ از دالیل تــورم، باید به مردم کمک کنیم.   پس از مخالفت دولت 
با این پیشنهادها، مجلس بر اســاس ضرورتی که وجود داشت و فوریتی که تصویب 
شده بود، در نهایت تصمیم گرفت منابع این طرح را از محل فروش دارایی ها اعالم کند 
که در صحن مجلس مطرح شــد و دولت هم پیشنهادی ارائه داد مبنی بر اینکه حاال که 
می خواهید 30 هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی ها به دولت برای تأمین کاالهای 
اساسی تکلیف کنید، دولت هم یکسری نیازها دارد. برای نمونه، دولت مطرح کرد برای 
تأمین طرح های نیمه تمام حدود 10 هزار میلیارد تومان، برای تکمیل مسکن محرومان 
حدود 5 هزار میلیارد تومان و برای جبران کســری همسان سازی حقوق بازنشسته ها 
 ابراز موافقت و 

ً
مبلغی به این طرح اضافه شود که مصوب شد و نماینده دولت هم کامال

عنوان کرد که منابع آن در دسترس است و می توانیم منابع را از محل فروش دارایی ها یا 
به صورت سهام یا به صورت تهاتر یا هر شکل دیگر کسب و جذب کنیم.

منابع چگونه تأمین خواهد شد؟
محسن زنگنه
 عضو کمیسیون

 برنامه و بودجه مجلس

نکته مهم طرح  مجلس درباره تأمین منابع مالی آن است که باید از منابع مالیاتی تأمین شود؛ 
اما نه مجلس و نه دولت اراده این کار را ندارند. منابع مالیاتی مانند مالیات بر عواید حاصل 
از سرمایه، زمین و مســتغالت، خرید و فروش سکه و ارز، مالیات بر درآمدهای حاصله 
از بازار ســهام و مالیات بر درآمد سپرده های بانکی هستند. ولی اگر قرار باشد منابع از این 
بخش تأمین شود، باید به طور نظام مند در همه حوزه ها صورت بگیرد؛ چرا که در غیر این 

صورت موجب جابه جایی منابع به سمت بخش های دیگر می شود. 
اینکــه برای تأمین منابع مالی این طرح، فروش اموال و دارایی های دولت در نظر گرفته 
شــده است، کار بسیار ناپســندی بوده و فاجعه ای است که کشور منابع خود را برای غذا 
بفروشــد. این کار در دولت های قبلی نیز رخ داده و پرداخت هزینه های یارانه به ویژه یارانه 
نقدی از محل فروش منابع نفتی بوده اســت و متأســفانه چون مرتب تکرار شــده، به آن 
عادت کرده ایم. این کار مانند فرد ورشکســته ای است که با فروش اموال خود می خواهد 
زندگی کند. منابع بخش عمومی باید از مالیات ها تأمین شود و این ظرفیت مالیاتی هم در 
کشور وجود دارد، اما اراده ای برای جلب و جذب آنها وجود ندارد، چون کسانی که قرار 
است برای این کار تصمیم بگیرند، همان افرادی هستند که باید بخشی از این مالیات ها را 
 به آن ورود نمی کنند. شرکت های خصولتی باید مالیات بر درآمدهای 

ً
بپردازند، لذا طبیعتا

بــزرگ بپردازند، در حالی که هم یارانه می گیرند و هم اینکه پول مملکت را خارج می کنند 
و ارز حاصــل از آن را نیز برنمی گردانند و البته که پاداش صادراتی هم می گیرند؛ لذا به این 

شکل نمی توان کشور را اداره کرد.
به نظر بنده باید سهمیه بندی انجام شود، اما اراده این کار در حال حاضر در هیچ سطحی 
در کشــور وجود ندارد. جریانی در کشور وجود دارد که در این مدت 30 سال بعد از پایان 
جنگ تحمیلی تمام تالش خود را برای حذف نظام سهمیه بندی مبذول داشته است و به 
جای آن، یک نظام غارتی حاکم کرده است که منافع گروه های خاصی را که در قدرت حاکم 
هستند، تأمین می کند. از این رو طبیعی است که این افراد حاضر نباشند تصمیمی بگیرند که 
علیه منافع خود باشد. مادامی که چشم به این واقعیت تلخ باز نکنیم، همه طرح ها یک بازی 
است و راه گشا نخواهد بود. با توجه به اینکه در حال حاضر منابع دولت محدود است، با 
منابع محدود فقط به صورت سهمیه بندی، از ارز گرفته تا کاالها و واردات و غیره می توانیم 

این مشکالت را پشت سر بگذاریم.
گفتنی است، وضعیت کنونی جامعه با دوران جنگ تفاوت بسیار کرده است که یکی از 
آنها تخریب فرهنگ مصرفی است که بر جامعه حکمفرما شده و یکی از موانع اصلی توسعه 
کشور به شمار می آید؛ چراکه منابع کشور صرف چانه زنی برای تخصیص به فعالیت های 
نامولد می شود؛ در حالی که نیازهای اساسی مردم مغفول مانده است و کسی به آنها توجه 
نمی کند. به هر روی هر کمکی که در وضعیت کنونی به مردم طبقات پایین جامعه صورت 
 یک اثربخشی داشته و مؤثر اســت و راهی نمانده جز اینکه یک اقدام جدی 

ً
بگیرد، قطعا

برای حمایت از گروه های پایین جامعه انجام شــود، اما بحث در اثربخشی سیاست ها و 
هزینه هایی اســت که باید پرداخته شود. ممکن است برای انجام این کار هزینه های بسیار 
گزاف و بی جهت بپردازیم؛ در حالی که می توانیم با هزینه های کمتر، همان نتایج را به دست 

آوریم. 

حسین راغفر
کارشناس مسائل اقتصادی

جعفر قادری
 عضو کمیسیون

 برنامه و بودجه مجلس

1
باید درباره ضرورت اجرا و نحوه انجام طرح تأمین کاالهای اساسی بحث کرد. می توان گفت، 
واقعیت بر این داللت دارد که بر اساس آمار و ارقام اعالم شده از سوی مراکز رسمی، از ابتدای 
ســال 1397 تاکنون اقالم اساسی مورد مصرف خانوار قیمت های بسیار باالیی را تجربه کرده 
و ســبد مصرفی خانوار طی ســنوات گذشته کوچک تر شده اســت؛ از این رو با استناد به این 
اطالعات الزم است کمک و حمایت جدی از معیشت اقشار محروم انجام شود؛ اما نکته مهم 
این اســت که منابع اجرای این طرح از کجا باید تأمین شود؛ چرا که اگر از مسیر درستی انجام 
نشــود، این طرح می تواند به ضد خود تبدیل شــود و حتی فشار را بر طبقه محروم بیشتر کند. 
مسیری که نادرست بوده و می تواند پیامدهای منفی داشته باشد، آن است که منابع آن از پایه پولی 
منابع بانک مرکزی تأمین شــود که سبب رشد نقدینگی و تورم می شود، بنابراین باید برای همه 
طرح های حمایتی، از جمله این طرح خط قرمزی وجود داشته باشد که به تشدید کسری بودجه 
نینجامد و به معنای دیگر به استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی منتهی نشود؛ چراکه اگر این 

اتفاق رخ دهد، سبب افزایش تورم و فشار بیشتر بر خانوارها می شود. 
بر اساس شواهد آنچه در این طرح در نظر گرفته شده، ما را به سمت استفاده دولت از بانک 
مرکزی و تشدید کسری بودجه می کشاند؛ چون به دولت تکلیف شده است که به اندازه 30 هزار 
میلیارد تومان، دارایی خود را به فروش برســاند و آن را صرف اجرای این طرح کند. نکته ای که 
در اینجا وجود دارد، این اســت که آیا دولت می تواند این کار را انجام دهد و اگر دولت بتواند، 
روش خوب و منطقی اســت یا خیر که پاسخ هر دو پرســش منفی است. به عبارتی، حتی اگر 
دولت بتواند دارایی خود را امسال به فروش برساند و نقدینگی الزم را برای تأمین مالی این طرح 
فراهم کند؛ یعنی فروش دارایی برای تأمین یارانه مردم، درست و پایدار و ماندگار نیست؛ چراکه 
قرار نیست این طرح را برای مقطع زمانی مشخصی انجام دهیم و واقعیت این است که بر اساس 
ادبیات این حوزه و تجارب تاریخی در کشور، اینطور معلوم است که وقتی یارانه، آن هم به شکل 
نقدی به اقشــار مختلف مردم دادیم، دیگر نمی توانیم آن را قطع کنیم، کما اینکه این اتفاق برای 
یارانه ای که دولت آقای احمدی نژاد اختصاص داد، افتاد و با وجود اینکه طی ســنوات گذشته 
تکلیف قانونی بوده که یارانه ســه دهک درآمدی باال حذف شود، اما همچنان به بیش از حدود 
77 میلیون نفر یارانه پرداخت می شود؛ بنابراین روش فروش دارایی برای پرداخت یارانه نقدی، 

روش غلطی است.  

2
نکته دیگر اینکه دولت امکان این کار را ندارد؛ زیرا دولت تجربه ســال گذشته در فروش اموال 
و دارایی ها را داشــته و بر اساس تبصره 12 قانون بودجه، دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان 
می توانســت دارایی به فروش برســاند، در حالی که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کمتر از 
400 میلیارد تومان دارایی خود را به فروش رسانده است؛ بنابراین نشان می دهد دولت امکان 
فــروش دارایی خود را در این بازار ندارد. برای نمونــه، دولت دو صندوق ETF اول و دوم را در 
بورس واگذار کرد که ارزش ETF اول حدود 13 هزار میلیارد تومان بود؛ در حالی که کمتر از 6 
هزار میلیارد تومان به فروش رسید و ارزش ETF دوم 60 هزار میلیارد تومان بود که تنها 13 هزار 
میلیارد تومان به فروش رسیده است؛ یعنی با وجود اینکه این ارزش، در بورس واگذار شد؛ اما 
مردم اقبالی نشان ندادند و به سمت خرید این دارایی ها نرفتند؛ بنابراین دولت با توجه به وضعیت 
موجود بازار بورس، این امکان را ندارد که دارایی های خود را به فروش برساند. وقتی یک منبعی 
را مشخص کرده اند که به پول نقد تبدیل نمی شود و از آن طرف تکلیفی بر دوش دولت گذاشته 
شده است، دولت الجرم ناگزیر است که به سمت تأمین نقدینگی از مسیرهای دیگر برود که مسیر 
دیگری هم جز استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد، بنابراین منابع این طرح، منابعی است که 

به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهد شد و تبدیل به استقراض دولت از بانک مرکزی می شود.
 زودگذر و مقطعی بتواند رضایتی را 

ً
به نظر بنده، اجرای این طرح شــاید در یک مقطع کامال

ایجاد کند، اما پیش بینی ما این اســت که در میان مدت بیش از 10 درصد، به تورم اضافه کند و 
در واقع یک پولی در جیب مردم قرار داده می شــود و از آن یکی جیب، پول بیشتری برداشته می 
شــود؛ از این رو این طرح نه تنها کمکی نمی کند، بلکه در میان مدت نیز مشکالت معیشتی را 
تشــدید خواهد کرد که این از منظر اقتصادی است. این طرح از منظر حقوقی نیز مغایر با اصل 
52 قانون اساسی است؛ چون ســقف بودجه را افزایش می دهد و بر اساس اصل 52 اگر قرار 
است متممی برای بودجه تصویب شود، باید از طریق دولت به مجلس ارائه شود و مجلس آن 
الیحه را تصویب کند؛ بنابراین این طرح هم از منظر اقتصادی و هم حقوقی مغایر با بحث های 

اقتصادی و حقوقی است.

منتقدان نگاه  از 
سیدمحمدهادی  سبحانیان

 عضو هیئت علمی
 دانشگاه خوارزمی

در اولین روزهای شروع به کار مجلس یازدهم طرح تأمین کاالهای اساسی نوشته و بعد از 
بررسی به صحن مجلس آورده شد. این طرح که خیلی شفاف بوده و منابع آن نیز مشخص 
است، برای اجرا 30 هزار میلیارد تومان منابع الزم دارد؛ اما دولت یک شرطی گذاشته بود 
که شما 800 هزار میلیارد تومان هم به ما مجوز بدهید. اختالف ما این بود که ما منابع این 
طــرح را می خواهیم تأمین کنیم و منابع آن هم در تبصره 2 بند »و« بودجه و در تبصره 14 
وجود دارد. ما از دولت خواســته ایم این 30 هزار میلیارد تومان را بدهد تا این طرح اجرا 
شود و به اعتقاد من بیش از این، منابع در بخش دولتی وجود دارد و در دست دولت است 
و می توانــد آن را اجرا کند. همچنین یک تبصره ای در این طرح آورده ایم که اگر دولت این 
طرح را اجرا نکند، قوه قضائیه موظف است به این قضیه ورود کند و کسانی را که در مسیر 
اجرای آن کارشــکنی می کنند مجازات کند. با توجه به اینکه بازه زمانی اجرای این طرح 
شش ماهه در نظر گرفته شده است، معتقد هستم می توانیم برای شش ماه دیگر، وقتی دولت 
الیحه بودجه ســال 1400 را به مجلس ارائه می دهد، این طرح را تکمیل تر کنیم و بتوانیم 
بیشــتر از 100 هزار میلیارد تومان از بودجه را برای این طرح در نظر بگیریم تا پوشش دهی 

طرح بیشتر و محکم تر شود. 

ضمانت اجرا
جبار کوچکی نژاد

 عضو کمیسیون
 برنامه و بودجه مجلس

این موضوع را که دولت یا طرفداران آن اعالم می کنند که برای اجرای طرحی منابع کافی 
نداریم، نباید جدی گرفت؛ زیرا اگر دولت منابع کافی نداشت، چرا با الحاق یک ماده به این 
طرح مقرر شد که افزون بر این 30 هزار میلیارد تومان، 25 هزار میلیارد تومان دیگر از اموال 
و دارایی دولت واگذار شود یا به فروش رود تا همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و 
کشوری تکمیل شود و مشکل مسکن قشرهای کم درآمد را حل کند؟ همچنین دولت به 
دنبال این بود که 20 هزارمیلیارد تومان برای تأمین منابع طرح های عمرانی که در استان ها 
قول داده اند، به این مبلغ اضافه شود که سرجمع 75 هزارمیلیارد تومان می شد، یعنی 45 
هزارمیلیارد تومان را دولت دنبال می کرده است. بنابراین اینکه دولت بگوید ما منابع مالی 
برای این تأمین منابع این طرح نداریم یا امکان فروش دارایی ها وجود ندارد، خیلی درست 

نیست و دولت اموال و دارایی بسیاری دارد.
از طرفی برخی نماینده هــا به این موضوع معترض بودند که چــرا دولت با این طرح 
مخالفت می کند؟ زیرا دولت با اســتفاده از منابع، حقوق های شــاغالن و بازنشسته ها را 
اضافه کرده اســت. بنده با این بخش از طرح موافق نبودم که دوباره به این گروه از افراد در 
این طرح یارانه بدهیم. البته با این بخش از طرح موافق هســتم که گروه های کم درآمدی 
هستند که از هیچ کجا حقوق نمی گیرند یا زیر پوشش نهادهای حمایتی نیستند و اگر یارانه 
این طرح به این افراد تعلق بگیرد، توجیه دارد؛ اما وقتی حقوق کارمندها و بازنشسته های 
صندوق های بازنشســتگی را افزایش دادیم و با اجرای ایــن طرح مجدد بخواهیم به این 
گروه ها یارانه بدهیم، توجیهی ندارد. بنابراین یک تناقضی بین مجلس و دولت وجود دارد. 
همچنین از برخی رفتارهای دولت بوی سیاســی کاری استشمام می شود؛ برای نمونه 
در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شــده بود که برای تأمین بخشی از منابع مالی اجرای 
ایــن طرح، از تراکنش های بانکی رقمی اضافه دریافت شــود که دولت اعالم کرد این کار 
سبب افزایش نرخ تورم می شــود، اما هنوز یک روز از اعالم این موضوع نگذشته بود که 
دولت هزینه های تراکنش مالی را اضافه کرد و این نشــان دهنده یک بام و دو هوای دولت 
است و بیشتر از اینکه برخورد دولت کارشناسی باشد، سیاسی است. یا نمونه دیگر اینکه 
دولت اعالم می کند ما لوایح بسیاری را به مجلس فرستاده ایم که بررسی نمی کنند، در حالی 
که اگر این لوایح اولویت داشته باشند، باید با قید فوریت باشد؛ اما باید گفت از مجموع 
لوایح فرستاده شده فقط سه مورد آن فوریت دار بوده است؛ وقتی دولت به لوایح اولویت 

نمی دهد، چطور انتظار دارد مجلس اولویت دهد؟
در اجرای قانون اجرای سیاســت های اصل 44 در حال پیگیری طرحی هستیم که بنده 
طراح آن هستم. در این طرح آمده است، حتی می توان بخشی  که تا به حال جزء گروه یک و 
سه هم هستند، واگذار کرد. به عبارتی چه کسی گفته است بانک مرکزی، بانک ملی، بانک 
کشاورزی، توسعه تعاون و مسکن دولتی باشند و حداکثر 33 درصد از آنها را واگذار کنیم 
که در این خصوص بحث امکان اســتفاده از منابع مردمی و هم بحث شفافیت عملکرد 
بانک ها مطرح است. وقتی بانک ها در بورس برده شوند، دیگر هر کسی را نمی توانند به کار 
بگیرند و مجبور می شوند تمام اطالعات بانک را به صورت شفاف بر روی پایگاه اینترنتی 
قرار دهند؛ بنابراین برای شفاف شدن و مشارکت دادن بخش دولتی، ضرورت دارد بخشی 

از بانک ها و بیمه هایی را که تا به حال دولتی مانده اند، واگذار کرد.
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تاریخ

»سازمان مجاهدین خلق« از جمله سازمان هایی 
بــود که پس از انقالب روز بــه روز داعیه خود را 
برای قدرت طلبی افزون کرد. این سازمان که خود 
را مهم ترین گروه سیاسی و تشکیالتی بی رقیب 
می دید، تالش کرد تا سنگرهای کلیدی کشور را 
در دست گیرد. در این میان، هوشمندی امام)ره( 
و یاران شان و اعتماد ملت به ایشان مانع موفقیت 

گروهک منافقین شد.
 این گروه پــس از آنکه در انتخابات مختلف 
نتوانســت اعتماد مردم را کسب کند، کوشید تا 
با نزدیکی به »ابوالحسن بنی صدر« که به عنوان 
رئیس جمهــور منتخب مــردم در بهمن ۱3۵8 
انتخاب شــده بود، اهداف سیاسی خود را دنبال 

کند.
سازمان برای نزدیک شدن به بنی صدر اهداف 
متعددی را طراحی کرده بود. از دالیل ســازمان 
بــرای نزدیکی به بنی صدر این بــود که عالوه بر 
ایجاد شکاف در مسئوالن نظام و تضعیف آن برای 
براندازی راحت تر، می توانســتند نوعی حمایت 
رسمی را هم پشت سرخود داشته باشند تا اهداف 
نهایی خود )زمینه ســازی براندازی( را راحت تر 
فراهم کنند و سخنان خود را هم از دهان مسئوالن 
نظام )آن هم کسی درحد رئیس جمهور( بزنند و به 
این ترتیب زمینه کسب حقانیت و جذب نیروی 
بیشــتر را هم فراهم کنند؛ لــذا روند همراهی با 
بنی صدر و جذب او جزء خطوط اصلی و حیاتی 
سازمان به ویژه در نیمه دوم سال ۱3۵۹ و سه ماه 

ابتدایی سال ۱36۰ بود.
 برای نمونه، در همین باره در یکی از اســناد 
درون گروهی سازمان که بعدها به دست دادستانی 
افتاد، چنین آمده اســت : »برخورد اصولی این 
اســت که برویم زیر پوشــش دکتر ]بنی صدر[. 
درســت مثل استفاده از یک ظرف آب در شرایط 
مختلف متناسب با مســائل خاص، این شرایط 
عینــی در ظرف های مختلف ریخته می شــود، 
 سریع متناســب با شکل ظرف به شــکل او در

 می آید. 
ظرف= جامعه؛ و سازمان= آب. بنابراین باید 

زیر پوشش دکتر رفته و ]به[ شکل متناسب از این 
شرایط برای بردن خط سازمان به میان مردم بهره 

گرفت.«
در همیــن زمان، یکی از تالش هــای فراوان 
ســازمان، مانور بر روی این بحث بود که نظام، 
 اعضای دســتگیر شــده 

ً
مخالفانــش خصوصا

سازمان را شــکنجه می کند. این مطلب یکی از 
رئوس اصلی تبلیغات ســازمان بود. در یکی از 
تحلیل های درون گروهی ســازمان که بعدها به 
دست دادســتانی انقالب افتاد، به صراحت آمده 
بود: »ما باید مشروعیت سیستم را در میان مردم و 
جامعه بریزیم و این مسئله مثل درخت توتی است 

که باید آن را بتکانیم.«
یکی از اعضای سازمان هم بعدها اعتراف کرد 
که برای ریختن مشروعیت نظام و جدا کردن مردم 
ازآن، طرح مسئله شکنجه و تبلیغ روی آن، جزء 
خطوط اساسی )وبلکه خط اصلی( سازمان بوده 
است: »چنانچه این تاکتیک مؤثر افتد بخش هایی 
از مردم سنتی٬ روشنفکران، نویسندگان و آزادگان 
از نظام کنده خواهند شــد... همچنان که در فاز 
نظامی در زندان خط این بود که با سیگار یا چاقو 

کمر و پای خود را بسوزانیم و یا مجروح کنیم. در 
فاز سیاسی، سازمان از این خط به دفعات استفاده 

می کرد.«
نباید پنداشت که اعترافات و اذعان ها به همین 
موارد ختم می شود، بلکه کســان دیگری هم به 
صراحت به این امر اعتــراف کرده اند. از جمله 
محمود محمدیان که با ســیگار و طی چند روز، 
حدود 6۰ جای بدن خود را سوزانده بود و قصد 
داشت هنگام مالقات عمومی، آن را به خانواده ها 
نشــان بدهد و به عنوان شکنجه مطرح کند که لو 

رفت.
ســازمان در همین راستا ســعی می کرد این 
مطلب را به طرق مختلف به ذهن بنی صدر القا 
 مسئله شکنجه را بپذیرد و آن 

ً
کند تا او هم کامال

را در تریبون ها اعالم کند. یکی از مسئوالن دفتر 
بنی صدر بعدها جزئیــات یکی از این پروژه ها را 
که در آن، سازمان برخی افراد را به دروغ به عنوان 
شکنجه شده به دفتر بنی صدر معرفی کرد و حتی 
اجازه  رفتن آنها به پزشــکی قانونــی را هم نداد، 

تعریف کرده است. 
بنی صدر هم در همین راستا در چندین مورد 

 به بحث 
ً
از ســخنرانی های عمومی اش صریحا

شــکنجه پرداخت و نهادهای رسمی نظام را به 
شکنجه گری متهم کرد که این تهمت ها جنجال 

فراوانی آفرید.
نکته قابل تأمل آن است که این سازمان مدعی 
خشونت و شکنجه، خود به کثیف ترین سازمانی 
تبدیــل شــده بود که حتــی از حــذف منتقدان 
درون گروهی خود نیز به فجیع ترین شــکل ابایی 
نداشت و حوادث تلخ بســیاری از عملکرد این 
سازمان به جای مانده است که قابل مقایسه با هیچ 
گروهک جنایتکار دیگری در تاریخ این سرزمین 

نیست.
نمونه برجسته و ســیاه آن عملیات مهندسی 
نام گرفت که در ســال ۱36۱ صورت پذیرفت. 
طبق اعترافات برخی از اعضای سازمان، در پی 
ضربات شــدید در اوایل ســال ۱36۱ و لو رفتن 
بسیاری از خانه های تیمی، ســازمان دستور داد 
افراد مشــکوک را که در اطراف خانه های تیمی 
مشــاهده می کردند، بربایند و سپس برای کسب 

اطالعات مورد شکنجه قرار دهند. 
این عملیات نوظهور از سوی سازمان »عملیات 
مهندسی« نام گرفت. تحلیل در مورد »عملیات 
مهندسی« نیز این بود که کار مهندسی پیچیده تر 
از کار عملیاتی است و احتمال بریدن وجود دارد. 
ما شــکنجه می کنیم؛ چون مجبور هستیم، ولی 
وقتی حاکم شویم، نمی کنیم... . جنگ ما با رژیم، 
جنگ دو سازمان مهندسی است. هر کدام بیشتر 

شکنجه کند، برنده است!
در میان تمامی قربانیان عملیات مهندســی، 
بــدون شــک وحشــیانه ترین و دلخراش ترین 
شــکنجه  ها روی طالــب طاهــری و محســن 
میرجلیلی، دو پاسدار کمیته  های انقالب اسالمی 
صورت گرفت؛ شــکنجه  هایی که حتی اعضای 
بخش ویژه سازمان نیز ســعی داشتند از زیر بار 
 آن شــانه خالی کنند و مســئولیت آن را برعهده 

نگیرند.
امروز نیز یکی از کلیدواژه های هماهنگ و در 
دستور کار این سازمان مخوف موضوع »شکنجه« 
بوده و این ادعای کهنه برای فریب افکار عمومی 
همچنان علیه جمهوری اســالمی ایران مطرح 

می شود.

در حالی که به نظر می رسید حکومت 
پهلــوی بــا حمایــت همه جانبــه 
آمریکایی هــا در اوج جنگ ســرد میان بلوک 
غرب و شــرق، روز به روز مقتدرتر از گذشته 
باشــد، به یکباره ســونامی سقوط محمدرضا 
پهلوی کلید خورد و در کمتر از ۱۵ ماه به سقوط 

پهلوی انجامید.
مهم ترین پایگاه خاورمیانه آمریکا در حالی 
ســقوط کرده بود که شاه سرنگون شده به دلیل 
شوک وارد شــده حتی اربابان آمریکایی خود 
را عامل سقوط شاهنشــاهی معرفی می کرد؛ 
اما بدون شک یکی از مهم ترین عوامل سقوط 
 پهلــوی بی کفایتــی و بی لیاقتی شــاه پهلوی 

بود.
»فریدون هویدا« از نزدیکان دربار پهلوی در 
کتابش »سقوط شــاه« که انتشارات اطالعات 
به چاپ رســانده، ریشــه های ایــن ماجرا را 
بررسی کرده و می نویسد: »در این مسئله هرگز 
نمی توان تردید داشــت که شــاه در سرنگون 
ساختن سلطنتش نقش پرداز اصلی بوده است. 
با قبول این حقیقــت چنانچه بخواهیم باز هم 
عوامل خارجی را در ســقوط شاه مؤثر بدانیم 
چاره ای نیست جز آنکه باور کنیم تمام حرکات 
و سکنات شــاه توســط خارجی ها از راه دور 
هدایت می شده است. ولی از مقوالت شایعات 
و مســموعات گذشــته وقوع انقالب در ایران 
واقعا اجتناب ناپذیر بود. چون شــاه در طول دو 
سال آخر سلطنتش به قدری نسبت به قوانین و 
ضوابط اجتماع و نیز در مورد عادت و رسوم و 
ســنن مردم سهل انگار شده بود که گاهی حتی 

آنها را به مســخره نیز می گرفت. شــاه گرچه 
می توانســت ادعا کند که در فاصله سال های 
۱۹6۵تا۱۹۷۷ دستاوردهای محسوسی داشته 
است ولی طبقه مردم پایین هرگز نمی توانستند 
برای اقدامات رژیمی ارزش قائل باشند که در 
رأس آن شاه دوستان و بستگانش را آزاد گذارده 
بود تا با اطمینان خاطر کلیه امور تجارتی کشور 
 به فکر پر 

ً
را به خود اختصاص دهنــد و صرفا

کردن جیب های شان باشند. در این مورد حتی 
طبقــات مرفه نیز اکثرا از رفتار شــاه و مواضع 
سیاسی وی آشکارا انتقاد می کردند و روی هم 
رفته وضع به جایی رســیده بود که با گسترش 
سایه دیکتاتوری بر تمام شئون جامعه هر مسئله 
نامطلوبی در هرجا به چشم می خورد، همگی 
آن را به شاه نسبت می دادند و همین نکته است 
که می تواند علت اصلی نفرت عمومی ایرانیان 
را از شاه در سال ۱۹۷8 به خوبی آشکار سازد.«

عاملسقوطسلطنت!
   دهلیز    

ادعاهایموهومبرایاهدافشوم
مروری بر پروپاگاندای گروهک منافقین و متهم کردن نظام به شکنجه

»ریچــارد نیکســون« یکــی از بدنام ترین 
رؤســای جمهور تاریخ ایــاالت متحده که 
نام او با رســوایی واترگیــت آمیخته، یکی 
از آنهاســت. نیکســون در کتاب »فرصت 
را دریابیــم« )چــاپ ســال ۱۹۹۱( بخش 
مبســوطی را به ارائه دستاوردهای »ببرهای 
آسیا« و مقایســه تحقیرآمیز آن با رژیم های 
کمونیستی همسایه اختصاص داده است. او 
علت »عقب ماندگی« سایر کشورهای جهان 
سّوم را در دولت گرایی )اتاتیسم( آنان، یعنی 

مداخله وسیع دولت در اقتصاد می داند. 
نیکســون فراموش می کند که اســتقرار 
رژیم های دیکتاتوری و نظام های »دولت گرا« 
و ایجاد دیوان ساالری های غول پیکر در بخش 
وســیعی از جهان سّوم، به دست قدرت های 
امپریالیســتی غرب، به ویژه بریتانیا و ایاالت 
متحده آمریکا صــورت گرفت و یک فرآیند 
درون زا و منطبق با تاریخ و ســنن این جوامع 
نبود. نیکسون ـ که در دوران ریاست جمهوری 
خــود در پیدایــش یکــی از هیوالیی ترین 
»دولت گــرا«  رژیم هــای  مفلوج تریــن  و 
جهان سّوم و توسط شاه ســابق ایران، که از 
نزدیک ترین دوســتانش بود، نقش اساســی 
داشت ـ امروزه جامه مدافع سینه چاک »آزاد 
کردن توان خالق مردم« به تن کرده اســت. 
نیکسوِن آن زمان مجری استراتژی کانون های 
امپریالیستی حاکم بر ایاالت متحده آمریکا 
بود و نیکســوِن امروز مشــاور کمپانی های 

فراملیتی.
توضیــح پدیــده »ببرهای آســیا« بدون 

شــناخت تحوالتی که در ســه دهه اخیر در 
اقتصاد جهانــی رخ داده، ناممکن اســت. 
نخبگان سیاسی و دولتمردان جهان پیرامونی 
ی از ایــن تحوالت 

ّ
 شــناخت جــد

ً
معموال

ندارند و در نتیجه بــا معمایی بزرگ مواجه 
می شــوند که پیشــداوری های ذهنی آنان را 
زیر سؤال می برد. این شــناخت نداشتن در 
برخی موارد به تجدیدنظر بنیادین در باورهای 
پیشین می انجامد. در نتیجه، این تصّور پدید 
می آید که گویا در دنیای امروز شــرایط برای 
صنعتی شــدن جهان توسعه نیافته فراهم شده 
و با حذف »تعصبات« پیشین در زمینه نقش 
کانون های غارتگــر جهانی می توان به عنوان 
یک شــریک برابر حقوق به خرید تکنولوژی 
پرداخت و راه موفقیت آمیز توسعه را طی کرد.  
جهان گســتری فرآیندی است که همپای 
طلــوع تمدن جدیــد غرب آغاز شــد و در 
سده های اخیر هیوالیی آفرید به نام »کمپانی 
ی 

ّ
فراملیتی«؛ اختاپوســی که در هیچ مرز مل

ی تمکین نمی کند، 
ّ
مأوا ندارد، به هیچ قانون مل

اندام های آن کره ارض را در بر گرفته است، 
در هر نقطه ای که مایه حیات خود، ســود را 
بیابد، مکیدن را آغاز می کند، خون آشــامی 
است که تا آخرین قطره خون قربانی خود را 
نیاشامد و پوست خشک و لهیده ای بر جای 
ننهد رها کــردن نمی شناســد، جهان وطن 
است و هر مکانی را که مناسب تر بیابد برای 
اســتقرار خود برمی گزیند: از هنگ کنگ تا 
باربــادوس و برمودا، از هلند تــا بریتانیا، از 

خاوردور تا آفریقای جنوبی.

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

بیماری روحی روانی 
شخص اول دربار!

در روند تقویم تاریخی انقالب 
بیمــاری  موضــوع  اســالمی 
محمدرضا پهلوی به ثبت رسیده و در آن 
تردیدی وجود ندارد؛ اما در این نوشــتار 
دربــاره بیماری روحــی و روانــی او به 
اختصار صحبت می کنیــم. آنچه در این 
مختصر روی آن تمرکز می شود، مربوط به 
سخنان او در پاییز سال ۱3۵۷ است که از 
سالمت نبودن او حکایت می کند و نشان 
می دهد، او در داخل هم بازی می خورده 

است. 
برای نمونه، حضور جوانان پرشــور 
در روز ۱3 آبــان ســال ۱3۵۷ موجی از 
انقالبی گری ایجاد کرد. و شاه مجبور شد 
در سخنرانی اعالم کند که صدای انقالب  
را شــنیده اســت؛ مســعود انصاری، از 
وابستگان خاندان شاه در کتاب خاطرات 
خود به ماجرای این سخنرانی شاه چنین 
اشــاره می کند: »من و سایر نزدیکان شاه 
در روزهایی که ایشــان از این کشــور به 
آن کشــور رانده می شــدند، بارها شاهد 
درگیری شــاه و فرح)همسر شاه( ببر سر 

این موضوع بودیم. 
به خصوص شــاه بارها فرح و یارانش 
را مالمــت می کرد و می گفت که آن نطق 
کذایی »من پیام انقالب شــما را شنیدم« 
را با زور به دســت من دادند و من بی آنکه 
محتوای آن را بدانم، آن را خواندم...« یک 
مورد جالب دیگر کــه از بیماری روحی 
وروانی شاه حکایت دارد و نشان می دهد 
او دچــار اختالل حواس شــده بود،این 
اســت که گاه و بی گاه در بین ســخنانش 
پــرت و پالگویی ها دیده می شــد، نمونه 
بارز آن مصاحبه ای بود که با خانم اوریانا 
فالچی انجام داده بود و بخش سانســور 
شده آن چاپ شده و دست به دست  بین 
مردم انقالبی می گشــت. پاسخ هایی که 
او به پرســش ها داده بود، موجب تعجب 
نزدیکانش شــده و مورد تمسخر همگان 
قرار گرفته بود؛ به ویژه آنجا که می گوید: 
»من پیام هایی را دریافت می کنم، پیام های 
مذهبی، من خیلی مذهبی هستم، به خود 
باور دارم، همواره گفته ام که اگر خدا وجود 
نمی داشت باید اعتراف می کردیم...  من 
از پنج سالگی با خداوند زندگی می کنم. 
از زمانی که الهاماتی به من شد... تعجب 
می کنم که از ابهاماتی که به من شده شما 
نمی دانستید. همه می دانند که الهاماتی به 

من شده است. 
مــن حتــی ایــن را در زندگینامــه ام 
نوشــته ام.. دوباره به من الهام شده است. 
یک بار در پنج سالگی و بار دوم در شش 
ســالگی... من حضــرت قائم)عج( را 
دیــدم. من دچار یک حادثه شــدم، روی 
یک صخره افتادم... او خود را میان  من و 
صخره جــا داد، من او را دیدم نه در رؤیا، 
در واقعیت... کسی که همراهم بود او را 

ندید و...«
در واقع هرگاه شــاه سخنی می گفت 
و پیامی می داد، ســوژه ها و گاف هایی را 
به دســت مخالفانش می داد که سرعت و 
چرخ انقالب و فروپاشی رژیم شاه را تندتر 
و کاروان انقالب را به دروازه های رهایی 
نزدیک تر می کرد؛ اما شــاه پیش خودش 
و خاندانش فکر می کرد که نه تنها منجی 
ایران، بلکه غرب است. باور کرده بود که 
نبوغ و تخصص دارد و  ســرآمد شــاهان 
۲۵۰۰ ساله اســت. او حتی گاهی خود 
را یک مأمور الهی می خواند که برای این 
رسالت تعیین شده، او در این اوهامات بود 

تا اینکه در سال ۱3۵۹ آنها را به گور برد.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

بی لیاقتی شاه در فروپاشی پهلوی

ثمرهاستعمار
چرا جهان سومی وجود دارد؟
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مشــاور وزیــر اطالعــات وقت در 
مصاحبه ای با شــبکه ایران مورخ ۱8 
دی ۱38۹ درباره جزوه منشور راهبردی که در 
منــزل علیرضا بهشــتی، از مشــاوران اصلی 
موســوی و نقش آفرینان فتنه ۱388 پیدا شــد، 
گفت:»پدیده شگرفی که به نام جنبش سبز در 
ایــن ایام تجربه کردیم، بیش از هر چیز نتیجه و 
حاصــل پدیده دیگــری به نام شــرایط قیام یا 
شــورش واقعیت بود.« شورش واقعیت، یعنی 
باید از مرحلــه تهدید وارد مرحلــه تهاجم و 
براندازی شــد. درباره شــرایط قبــل و بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و فتنه ای 
که اتفاق افتاد، بحث های گوناگونی وجود دارد 
کــه مجال پردازش عمیق به آن در این نوشــتار 
نیســت؛ ولی در راستای آشــنایی اجمالی با 
روحیات موسوی و فهم دقیق آن ماجرا، مروری 
بر این واقعه الزم اســت.  موســوی که به بهانه 
انتخابات دهم، مشروعیت، عدالت و بی طرفی 
شــورای نگهبان را زیر ســؤال بــرد، در زمانه 
نخست وزیری اش در روز یک شنبه 8 تیر ۱36۵ 
در پاســخ به پرسش های خبرگزاری جمهوری 
اسالمی، درباره شــبهات مطرح شده در مورد 
سالمت انتخابات میان دوره ای مجلس شورای 
اسالمی، گفته بود: »در انتخاباتی که همه مردم و 
شورای نگهبان و همچنین روحانیت عزیزمان 
ناظر هســتند، دولت نمی تواند اثــر بگذارد.« 
صاحب این جمله ۲3 سال بعد، قبل از شمارش 
آرا و مشــخص شــدن نتیجه انتخابــات، در 
مصاحبه  با رســانه ها خود را پیــروز انتخابات 
معرفــی کرد و در روزهای بعد با شــعبده  بازی 

خوانــدن انتخابات، مردم را بــه مقابله با نظام 
اســالمی فراخواند.  علیرضا زاکانی با اشاره به 
مصاحبه میرحســین با مجله تایم و دیدارش با 
مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت: »بیان صریح 
آقای هاشمی این بود که موسوی به کمتر از ابطال 
راضی نیست و راه های قانونی را هم قبول ندارد 
و چیزهای دیگری را هم می خواهد.« علیرضا 
مرندی، وزیر بهداشــت کابینه موسوی در دهه 
شصت، نیز در گفت وگو یی با خبرآنالین در دی 
ماه ۱38۹، پرده از خواسته وی برداشت و یادآور 
شد: »موسوی در روزهای قبل از انتخابات، در 
مصاحبــه با تایم گفتــه بود با پشــتوانه همین 
تظاهرات رهبری را تحت فشار قرار خواهم داد 
تا قدرت را تقسیم کنند.« مرور این روایت ها و 
واقعیت های صحنه نشــان می دهــد، به تعبیر 
ابطحی طــرح تقلب در انتخابات »اســم رمز 
آشوب« و شورشــی بود که در بیرون و از سوی 
دشمنان انقالب طراحی شد و موسوی در زمین 
آنها بازی کرد. نگرانی مسئوالن از روند افزایشی 
تحرکات مخــل امنیت ملی و قانون شــکنانه 
موسوی سبب شد، به حکم شورای عالی امنیت 
ملی موسوی در بهمن ۱38۹ در حصر خانگی 

قرار گیرد.

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی 
بخش آخر

عامالن رویش و ریزش 
مشروطیت

تاریخ تجربه آموز و عبرت بخش است. تجربه 
دموکراسی در ایران با انقالب مشروطه کلید 
خورد؛ اما از آنچه خواسته و نیاز مردم ایران 
در آن مقطع بود، فاصله گرفت. این موضوع 
به نیروهای درگیر در انقالب مشروطه که دو 
نیروی اصلی روحانیت و روشنفکران بودند، 

برگشت پیدا می کند.
یــک ـ روحانیت؛ روحانیــت به لحاظ 
پیوند عمیق جامعه ایران با دین از دیرباز در 
این کشور از اقتدار و نفوذ زیادی برخوردار 
بوده اســت. نهاد مرجعیت در شیعه هر فرد 
معتقدی را به روحانیت پیوند می داد. حتی 
شاه که مشروعیت خود را از مسلمان بودن 
خود می گرفت، از نظر مذهبی فقط یکی از 
 حق 

ً
مقلدان پر شمار مراجع بزرگ بود و شرعا

تخطی از فتوای مراجع را نداشت. مهم ترین 
عامل قدرت سیاسی روحانیت پایگاه وسیع 
مردمی آنان بود. برهه  تاریخی مهمی همانند 
نهضت مشروطیت مردم ایران، ظهور و بروز 
عینی و عملی قدرت سیاســی روحانیت و 
حمایت مردمی از آنهاست. رهبران روحانی 
نائینی در  همانند آخوندخراسانی، میرزای 
نجف و شــیخ فضل الله نوری در تهران از 
برجسته ترین روحانیون این قیام هستند که 
نقش رهبــری مردم را بر عهــده دارند؛ اما 
اختــالف و ایجاد دودســتگی در بین آنها، 
فاصله گرفتن برخی روحانیون از مشروطه 
با آشــکار شدن اهداف شوم برخی از سران 
مشــروطه خواه، حاکمیــت تفکــر جریان 
روشــنفکری غرب گرا پس از فتح تهران و 
دستگیری و صدور حکم اعدام برای شیخ 
فضل الله نوری با تأیید ضمنی نجف در یک 
دادگاه فرمایشــی و سلسله ترور دیگر علما 
همچون آیت الله بهبهانی ضربات متعددی 
بود که به روحانیت منســجم شــیعه در آن 
مقطــع وارد آورد و هدایت مشــروطه را به 

دست غرب زدگان انداخت.
دوـ روشــنفکران غرب گــرا؛ جریــان 
روشــنفکران از ابتدای قرن ۱۹ میالدی در 
ایران شــکل گرفت. ایرانیانی که نتوانستند 
شــناخت دقیق و بنیادیــن از مبانی نظری 
توســعه و رشــد تمدن غربی داشته باشند، 
مجذوب آن شده و ظواهر آن را تقلید کردند. 
برخی از این روشنفکران همانند آخوندزاده 
و ملکم خان با انتقاد از جامعه ایرانی عصر 
خود، مفاهیم جدیــدی را مطرح کردند و 
برای توســعه ایران پیشنهادهایی ارائه دادند 
که نه تنها با زمینه های اجتماعی و سیاســی 
و ایدئولوژی اسالمی مردم ایران هماهنگی 
نداشت؛ بلکه بر ضد و برای هدم و نابودی 

آنها صورت بندی شده بود. 
اگر عوامل شکست مشــروطه را به دو 
دســته خارجی و داخلی تقســیم کنیم، از 
جمله عوامل داخلی شکســت مشروطه، 
 متفاوت نیروهای 

ً
می توان به ماهیت کامال

مشروطه خواه اشــاره کرد. تفرقه در جناح 
مذهبــی مشــروطه خواه و مشــروعه خواه 
به همــراه عملکــرد ضد مذهبــی جریان 
روشنفکری غرب گرا بخش اصلی داخلی 

در به شکست کشاندن مشروطه است. 
اتحــاد دولت هــای روســیه و انگلیس در 
مقابل خطر آلمان و تقسیم ایران در قرارداد 
۱۹۰۷م و اشغال ایران در جنگ اول به دست 
قدرت های درگیر از عوامل خارجی دارای 
نقش در شکست مشروطه هستند. به توپ 
بســتن مجلس به دســت نیروهای روس، 
اشــغال و جرم و جنایت توســط نیروهای 
نظامی روس ها در شــمال و انگلیسی ها در 
جنوب، آغاز جنگ جهانــی اول  آن جمله 

دانست.

فراز و فرود میرحسین موسوی-بخش آخر

شورشبرواقعیتوقانون!

   ریزش ها    

ایده، کارگزار و ساختار، سه سطحی است که 
می توان شاخصه های نظام انقالبی را بررسی 
کرد. در دو شــماره گذشــته اولین شاخصه از 
شاخصه های نظام انقالبی در سطح ایده، یعنی 
حاکمیت اسالم و والیت فقیه را بررسی شد؛ 
اما آنچه به نظام ها شکل می دهد، ساختارهای 
تشکیل دهنده آن است. از این  رو، تبیین نظریه 
نظام انقالبی مستلزم شناخت شاخصه های این 

نظریه در سطح ساختار است. 
»ســاختار« به منزله »مجموعه  همبسته ای 
از نقش هــا، گروه ها، هنجارهــا، ارزش ها و 
نهادهایی کــه کنش های خاصــی را تجویز، 
تحریم، تشــویق و یا تقبیــح می کند« تعریف 
می شــود. ســاختارها در واقع، محدودیت ها 
یا فراخناهایــی برای فعالیت کارگزاران تعیین 
 
ً
می کنند. منظور از ســاختارها در اینجا صرفا
ســاختارهای مادی نیست؛ بلکه ساختارهای 
حقوقی و قانونی نیز به اندازه ساختارهای مادی 
اهمیت دارند. با این مقدمه ســؤال این است 
که شــاخصه های یک نظام انقالبی در سطح 

ساختار کدامند؟
تأمل در مفهوم نظام انقالبی نشان می دهد، 
ســاختارهای چنین نظامــی باید افــزون بر 
دارا بودن شــاخصه های تأمین کننــده نیازها 
و انتظــارات عمومی شــهروندان مانند تأمین 

امنیت، تأمین رفاه اقتصادی، توســعه، کسب 
احتــرام و... واجــد یک ســری مختصات و 
ویژگی هایی از جنس و ماهیت انقالب اسالمی 
باشــد تا بتواند این انقالب را نــه تنها در ریل 
اصلی خود نگاه داشــته؛ بلکه آن را به جلو نیز 
براند. ضمن اینکه مختصــات و ویژگی های 
ناشــی از ماهیت انقالبی، موجب اثربخشی 

بیشتر اهداف عمومی نیز خواهد شد.
بــه عبارت دیگر، ســاختارها در یک نظام 
انقالبی به موازات یکسری خصایص مشترک 
با دیگر نظام ها برای دستیابی به اهداف عمومی 
باید از یک ســری ویژگی ها و خصایص ویژه 
ناشی از ماهیت انقالب اسالمی نیز برخوردار 
باشــد تا ضمن ایجاد تأثیرات مثبت و مفید در 
دســتیابی بهتر و ســریع تر به اهداف عمومی، 
زمینه ها و بســترهای الزم را برای دستیابی به 

اهداف خاص فراهم کند. 
رهبر معظم انقالب در پاســخ عده ای که 
بــا اذعان به قــدرت منطقه ای بودن کشــور و 
توانایی اثرگــذاری بر روی حوادث منطقه ای، 
در عیــن حال خواهان رها کــردن و واگذاری 
روحیه انقالبی در کشور هستند، می فرمایند: 
»می گویند آقا شــما این کلمه انقالب و مسئله 
انقالب و روحیــه انقالبی را ایــن قدر دنبال 
 
ً
نکنید. خب اینها با هم متناقض اســت. اصال

این اقتدار، این نفوذ به خاطر انقالب اســت، 
اینکه شما با نفوذید، شما قدرتمندید، انقالب 
را بگذاریــد کنار که بتوانیم با هم زندگی کنیم 
معنایش این است که انقالب را بگذارید کنار تا 
از این قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما را ببلعیم.«

 نظریه نظام انقالبی  -۲۷

شاخصههایساختاری

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

 اینکــه آزادی در غــرب، حّتی 
مرزها و حریم هــای دینی را نیز ۱

درمی نــوردد و ارزش هــای دینــی را خــط قرمز 
قات دینی دیرینه ای داریم 

ّ
نمی شمارد، برای ما که تعل

و دین داری، به فطرت ثانوی مان تبدیل شــده است، 
امری تعجب برانگیز اســت و چه بسا تا مصداق این 
اّدعا را با چشم خویش مشاهده نکنیم، آن  را نپذیریم. 
از ســوی دیگر، گفته می شود جوامع غربی، جوامع 
ملحد و منکر خدا نیز نیســتند و دست کم در گوشه 
ذهن خود، به وجود خدا باور دارند، بلکه حّتی برخی 
از آداب و مراســم مســیحی را به جا می آورند. این 
ن غرب 

ّ
تناقض برای ما که در بیــرون از فضای تمد

ق 
ّ
به سر می بریم و به اوضاع تاریخی و باطنی آن تعل

نداریم، تناقض به نظر می رسد؛ ولی مردمان غربی، 
در این عالم، غوطه ورند و زندگی روزمّره شــان را با 

همین تناقض، سپری می کنند.

 گره این مسئله در اینجا گشوده می شود که 
ران غربی برای دین، شأن معرفتی قائل 2

ّ
متفک

نیستند و احکام و گزاره های آن را واقع نما نمی شمرند 
و خارج از گستره صدق و کذب، درباره آنها داوری 
می کنند. به بیان دیگر، دین در نظر آنها محترم است؛ 
چون بخشی از مردم، دین دار هستند و به این دلیل، 
باید به انتخاب فرهنگی آنها احترام گذاشت و حقوق 
فردی و اجتماعی شــان را به رسمّیت شناخت، اّما 
درعین حال، دین، مقوله ای معتبر و واقع نما نیست. 
دین، یک انتخاب سلیقه ای و دلبخواهانه است که هر 
انســانی در چارچوب شــرایط خاص خود، آن  را 
برمی گزینــد و به ارزش هایش وفادار می شــود، اّما 
هرگــز چنین نیســت که بتــوان درباره ایــن قبیل 
انتخاب ها، به قضاوت نشست و از صدق و کذب و 
ُحسن و قبح سخن گفت. دین، امری استدالل پذیر و 
بین االذهانی نیست که بتوان درباره دعاوی معرفتی آن 
به گفت وگو نشســت و راســتی یا ناراســتی اش را 
ص کرد. با این  حال، دین امری ضروری برای 

ّ
مشخ

زندگی انسان است؛ انسان به امور معنایی و معنوی 

نیاز دارد و باید به اموری، جنبه قدســی و ســتودنی 
بدهد و خود را با آنها ســرگرم کند تا درونش، دچار 
تالطم نشود. پس دین با وجود آنکه واقع نما نیست، 

اّما کارکرد دارد.

 میان حقانّیت و نافعّیت، تالزم قطعی وجود 
ندارد؛ یعنی این گونه نیست که هر آنچه نافع 3

است، حّق هم باشد)البّته ما در اینجا از نفع به  معنای 
ت و 

ّ
رقیق و رایج آن ســخن می گوییم کــه کوتاه مد

محسوس است(، بلکه گاه برخی امور، کارکرد دارند 
و نتیجه بخش هســتند، اّما از هیچ واقعّیتی حکایت 
نمی کنند. در مقابل، هر آنچه حّق است، به  حتم نافع 
قات معنوی نیز که موهوم و 

ّ
نیز هســت. پاره ای تعل

ت و به طور 
ّ

باطل هســتند، می توانند در کوتاه مــد
ر و مفید باشند و انسان را به 

ّ
ســطحی و غافالنه، مؤث

خود مشغول کنند و نیازهای باطنی را برآورند، اّما این 
وضع، دوام و ماندگاری ندارد و اگر هم داشته باشد، 

سعادت اخروی را به دنبال نخواهد داشت.

ن غربی، افزون بر اینکه چون 
ّ

 پس در تمــد
ق و موضوع انتخاب ۴

َّ
دین، ممکن است متعل

فرهنگی برخی از انسان ها باشــد، محترم پذیرفته 
می شود، از این نظر نیز که برآورنده نیازهای باطنی و 
خواســته های معنوی انسان اســت، نمی توان آن را 
ن غربی هیچ اصراری ندارد که 

ّ
حذف کرد. البّته تمد

وقتی از دین ســخن می گوید، آن  را بــه ادیان الهی 
محدود کند و دین های بشرساخته و عرفان های باطل 
را از دایره دین خارج گرداند، بلکه با گشاده دستی، هر 
امری را که انسان را به سوی هر معنا و معنوّیتی سوق 
می دهد و تمایالت دینی انسان را برآورده کند، دین 

می انگارد.

 روشــن اســت که در چنین فضایی، دین 
قداســت و حرمتی نخواهد داشــت و آن ۵

تصّوری که ما از دیــن داریم، غربی ها ندارند و آنها 
دین را همانند ســایر انتخاب های فرهنگی خویش 
می شمارند. اینکه فرد، فالن روزنامه را می خواند یا به 
فیلم هایی که در فالن گونه سینمایی ساخته می شوند 
عالقه دارد، یا به سبک خاصی از موسیقی تمایل دارد 
و...؛ همگی انتخاب هایی هســتند همانند انتخاب 

دین. هیچ  یک از این انتخاب ها، زندگی انســان را 
هوّیت و معنای اساسی نمی بخشند و همه ساحات و 
شــئون آن را رنگ آمیزی نمی کنند، بلکه تنها بر یک 
گزینش محدود و تنگ دامنه داللت دارند که شخصی 
ر غربی، دین نیز چنین 

ّ
و نسبی است. در فرهنگ و تفک

موقعّیت رقیق و ضعیفی دارد و این اندازه، کم مایه و 
ر 

ّ
سبک انگاشته می شود. حال  آنکه در فرهنگ و تفک

ما، هیچ عرصه و صحنه ای از زندگی روزمّره نیست 
که در آن، جای پای دین در میان نباشد و ما بر این باور 
هستیم که دین، تعیین کننده نهایی و مطلق است. دین 
یک انتخاب فرهنگی ســاده و پیش پاافتاده در میان 
انتخاب های فرهنگی دیگر نیســت، بلکه این دین 
اســت که به تمام انتخاب های فرهنگی ما، جهت و 

هوّیت می بخشد و ما را از دیگران متمایز می کند.

 بــرای اینکه تفــاوت منزلت دیــن در دو 
فرهنگ اســالمی و فرهنگ غربی بیشتر ۶

ص شــود، می توانیم به برخی از واقعّیت های 
ّ

مشخ
قدسی جامعه خودمان اشاره کنیم. انقالب اسالمی 
به منزله یکی از بزرگ ترین و مردمی ترین انقالب های 
اجتماعی معاصــر، در درجه اّول و بیش از هر چیز، 
یک انقالب »دینی« بود و همین صفت »دینی« بودن 

به همه الیه هــا و عرصه های آن معنای خاص 
می بخشــید. در طول ســال ۱3۵۷ که 

توده های مردم به خیابان آمدند و در 
برابــر ارتش حکومــت پهلوی 

ایســتادند و از هیــچ خطری 
نهراســیدند، تمام دعاوی و 
دغدغه های آنها، اسالم بود 
که در »حکومت اسالمی« 
آری،  بود.  شــده  خالصه 

سخن از آزادی و عدالت 
و... نیز بــود، اّما هیچ 

 یــک از ایــن آرمان ها، در 
عرض اســالم قرار نداشت و 
این  مــردم،  که  نبود  این گونه 
آرمان ها را فارغ از اسالم و در 
کنار اسالم بخواهند، بلکه آنها 

همه  چیز را با روایت اسالمی و در چارچوب اسالم 
طلب می کردند. در غیر این صورت، جامعه ایران در 

آن ابعاد بســیار گســترده، هرگز بســیج نمی شد و 
تهدیدهای آنچنانی را به جان نمی خرید. از ســوی 
 دیگر، کســی که توانست تمام مردم را در یک صف 
ی، بر دل و ضمیر همه 

ّ
قــرار دهد و همچون روح کل

آنها حاکم باشد، یک »مرجع تقلید« بود. این  همه، 
جز آن اســت که اقتدار و عظمت دینی را در جامعه 
ایران نمایان می کنــد؟! در دوره پس از انقالب و در 
س نیز، بــاز دین بــه بازیگر و 

ّ
جریــان دفاع مقــد

صحنه گردان اصلی تبدیل شــد و همــه نیروهای 
اجتماعی را در امتداد جنگ، بسیج کرد و یکپارچه و 
منسجم ســاخت. این جنگ در طول هشت سال، 
هیــچ گاه از ظاهــر و باطن دینی تهی نشــد؛ بلکه 
بدون شک، هیچ عاملی هم وزن و هم تراز دین، در آن 
نقش آفرینی نکرد. این رونــد در دهه های اخیر نیز 
مشاهده  می شود، چنانکه فتنه پیچیده سال ۱388 که 
بــه  اهانــت  به واســطه  نمی شــد،  خامــوش 
حسین بن علی)ع( خشم و طغیان توده های مردم را 
برانگیخت و آنها را به جان فتنه انداخت. این نیز یعنی 
جوهره و هسته مرکزی فرهنگ در جامعه ایران ـ که 
در بزنگاه ها و بحران های بزرگ جلوه گر می شود و 

قدرت تعیین کنندگی داردـ دین است.

آزادیاهانتبهدیندرغرب!
اعتبارسنجی مقایسه ای دین در فرهنگ غربی و اسالمی با توجه به هتک حرمت پیامبر اعظم)ص(

مهدی جمشیدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی
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سیاست
۱2

مجازستانزندگی

بدون شک ماجرای سرقت گردنبند طالی کاپیتان 
اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان از  پرحاشیه ترین 
 خبر فضای مجازی ایران در طول هفته گذشــته

 بود!
البته خبر ســرقت و کلیــپ مربوط به صحنه 
وقــوع آن، تنها یکی از ده ها خبــر پربازدید بود و 
بخش اصلی و محــوری ماجرا واکنش های پس 
از اعالم شناســایی و دســتگیری سارقان است؛ 
زیرا بالفاصلــه پس از اعالم خبر در رســانه ها، 
برخی کاربران فضای مجازی با مقایسه سرعت 
رســیدگی به این پرونده از پیگیری نکردن جدی 
و ســریع پرونده های شهروندان عادی و معمولی 

انتقاد کردند! 
برای نمونه یک کاربر نوشت: »ماجرای دزدی 
گردنبند... و گوشی دختر... این پیام رو به دزدها 
میده که برید سراغ مردم عادی! سراغ سلبریتی ها 

بیایید زود می گیریمتون!«
تحلیل محتوای صدها پیام منتشــر شــده در 
واکنش به این ماجرا نشان از وجود حس تبعیض 
در بخشــی از افکار عمومی کشــورمان دارد و 
ماجرای ســاده ای، مانند دســتگیری زودهنگام 
ســارق گردنبند یک ســلبریتی می تواند موجب 

خشم آنها شود! 
فارغ از صحت و سقم برداشت این قبیل افراد، 
باید این نوع واکنش ها را زنگ هشداری در رابطه 
با افزایش حس تبعیض در جامعه در نظر گرفت 
که بی توجهی به آن می تواند هزینه های سنگینی را 

برای کشور و جامعه به همراه داشته باشد.
از نگاه علمی و جامعه شناســانه، »تبعیض« 
یــا »Discrimination«موقعیتی اســت که افراد 
در برابر نقش ها و موقعیت هــای برابر از مزایای 
اجتماعــی نابرابر برخوردار می شــوند و برخی 
بر دیگران و بــدوِن برتری داشــتن، برتری داده 

می شوند.
بــا توجه به ایــن تعریف، احســاس تبعیض 
را می تــوان مهم ترین محرک بــروز نارضایتی و 

ناآرامی هر جامعــه ای در نظر گرفت و به همین 
دلیل نیز جامعه شناسان یکی از راهکارهای مقابله 
با ناآرامی های اجتماعی را ممانعت از شکل گیری 
احساس تبعیض در جامعه می دانند. بدون شک 
نقش رسانه ها در ایجاد و تقویت حس تبعیض در 
جامعه انکارپذیر نیست؛ چرا که رسانه ها اعم از 
رسانه های خبری، فرهنگی و هنری نقش کلیدی 
در ذهنیت ســازی و ادراک سازی در سطح افکار 

عمومی جامعه دارند.

برای نمونه، چند ســریال تلویزیونی و شبکه 
خانگــی را می تــوان یافت که به جــای نمایش 
تجمالت افراطی، نمایشگر سبک زندگی عادی 
مردم و مشــکالت روزمره آنها باشند؟! یا چرا در 
حالی که افکار عمومــی دغدغه افزایش روزمره 
گوشــت مرغ، برنج و دیگر ضروریات زندگی را 
دارند، رسانه ها سرقت یک گردنبند ۲۵۰ میلیونی 

را برجسته می کنند؟!
البتــه تمام حس تبعیض القا شــده به جامعه 
ماحصل فعالیت رســانه ها نیست و بخش قابل 
توجهی از آن برآیند سیاســت گذاری های غلط 
شــهری و خدماتی اســت؛ برای نمونه سیاست 
جداگزینی مکانی مســئوالن و مدیران یا ایجاد 
خط های ویژه در خیابان و اعطای امتیازات ویژه به 
برخی از افراد خود زمینه ساز تبدیل شدن ذهنیت 

تبعیض به عینیت شده است.
البته دشمن هم به خوبی از این خطای مسئوالن 
ما بهره برده و تولیدات محتوایی رسانه هایی مانند 
ایران اینترنشنال یا بی بی سی به خوبی این واقعیت 
را نشــان می دهد که جریان رســانه ای دشمن به 
صورت ویژه بعد از حوادث آبــان ماه ۱3۹8 در 
تالش برای تحریک حس تبعیض و محرومیت 
نســبی در جامعه ماســت و ایــن جریان تالش 
می کند در قالب های مختلف نظام و ارزش های 
حاکم در جامعه را تبعیض آمیــز جلوه داده و راه 
عبور از تبعیض را عبور از نظام و ارزش های فعلی 

معرفی  کند.
از این  رو برای خنثی سازی توطئه دشمن و در 
گام دوم انقالب باید از بین بردن قواعد، قوانین و 
حتی رویه های تبعیض آمیز بیش از هر زمانی در 
دستور کار قوای سه گانه و تمام دلسوزان حقیقی 

کشورمان قرار گیرد.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

در حاشیه واکنش منفی افکار عمومی به ماجرای دستگیری سارقان گردنبند طال

کشــور ما و نظام مدیریتی آن از 
دهه ها قبل به ویــژه دهه هفتاد 
خورشیدی تا کنون شاهد ظهور 
و بروز مدیران و مسئوالنی بوده 
اســت که گاهی خود را دکتر و 
فارغ التحصیل  مهندس هایــی 
شــده از برترین و معروف ترین 
معرفی  جهــان  دانشــگاه های 
می کردند؛ در حالی که حداکثر 
از  برخی  تحصیلــی  مــدرک 

آنها دیپلم بوده است.»رضا باقری اصل« دبیر شورای اجرایی 
فناوری اطالعــات و رئیــس کارگروه تعامل پذیــری دولت 
الکترونیــک در رابطه با مهیا شــدن امکان اســتعالم مدرک 

تحصیلی افراد از طریق کد ملی اجرایی خواهد شد.

پایانتقلب!
سامانه استعالم مدرک دانشگاهی

پــس از مواضــع هتاکانــه ای 
مکرون علیه مسلمانان و اسالم 
و اعالم اینکه فرانسه از این پس 
سیاســت های محدودکننده ای 
را علیه مسلمانان به کار خواهد 
بســت، رهبر معظم انقالب در 
واکنشی هوشــمندانه در پیامی  
از جوانان فرانسه، خواست تا از 
مکرون بپرسند که چرا از اهانت 
بــه پیامبــر)ص( را آزادی بیان 

می شمارد؛ ولی تردید در هولوکاست در آنجا جرم است و اگر 
کسی چیزی در این باره نوشت، باید به زندان برود!؟این سؤال 
موجب مسدود شدن صفحه اینستاگرامی رهبر فرزانه انقالب به 
زبان فرانسه شد و چهره واقعی آزای بیان فرانسوی را عیان کرد!  

پرسش=جرم
آزادی بیان فرانسوی

ترس از ابتال به ویروس کوویدـ 
۱۹ موجب شــده است افراد از 
مراجعه به پزشک موجب شده 
افراد به صورت خودسرانه یا با 
تکیه بر مطالب پراکنده موجود 
در فضای وب اقــدام به تنظیم 
برنامه غذایی برای خود کنند که 
این اتفــاق می تواند خطرآفرین 
باشــد! در این راستا اپلیکیشن 
فارسی و ایرانی »جدول ارزش 

غذایی« در شــرایط ویژه امروز تا حدود زیادی نیاز به مشــاور 
تغذیه معتبر را تأمین می کند و با تکیه بر اطالعات ارائه شــده، 
برنامه ای که برای تغذیه سالم نیاز دارید، به صورت رایگان و در 

اسرع وقت به دست آورید.

یزیآنالین! برنامهر
تنظیم برنامه استاندارد غذایی

معمولیهایخشمگین!
نوید کمالی

دبیر گروه رسانه

افول  اقتصــاددان:  عبدالملکی،  حجت الله 

آمریکا اراده خداوند و ســنت الهی  است 
و مخالفت یا ناامیدی من و شما اثری در 
تحقق آن ندارد، عاقالن متوجه هستند که 
طرح واقعیت افول آمریکا نافی مشکالت 
داخلــی اقتصاد ما نیســت. البته که رفع 
مشکالت داخلی ما در تسریع انهدام این 

تمدن وحشی مؤثر است.

سیدعباس موسوی، سخنگوی سابق وزارت 

امــور خارجــه: از کابل تا وین تروریســم 

داعشــی در حال جوالن اســت. پیشتر 
در مصاحبه ای گفتم جهان بدون ســردار 
سلیمانی امن تر نخواهد بود و مسئولیت 
این ناامنی بــر عهده آمران و عامالن ترور 
ناجوانمردانه کســی است که شجاعانه با 
داعش جنگید و برای منطقه و حتی اروپا 

و آمریکا امنیت آورده بود.

وحید جــالل زاده، فعــال سیاســی: علی 

مطهــری گفته اگــر بایدن پیروز شــود، 
تندروهــا در ایران ســرکار نمی آیند. یاد 
صحبت هــای ظریف افتــادم که پیش از 
انتخابات ۱3۹6 به آمریکایی ها گفته بود 
که اگر ما پیروز نشــویم تندروها در ایران 
سرکار می آیند. عبرت تاریخی این است 

که به جای کدخدا به خدا دل ببندید.

فرشاد مهدی پور، فعال رسانه ای: در خیاالت 

برخی ترامپ قدیس  است و برای برخی 
بایدن؛ اما برای مــا ایرانی ها، عراقی ها و 
ونزوالیی ها، کوبایی ها،  افغانســتانی ها، 
کنیایی هــا،  مصری هــا،  شــیلیایی ها، 
و  کره ای ها  ویتنامی هــا،  نیجریه ای هــا، 
چینی هــا که طعم بمب، تــرور و تحریم 
آمریکا را چشیده ایم، فرقی نمی کند سگ 

زرد پیروز شود یا شغال.

محمد ایمانی، فعال رســانه ای: در انتخابات 

آمریکا، ممکن اســت ترامپ پیروز شود یا 
بایدن. اما هر اتفاقی در آنجا بیفتد، کارنامه 
مدعیان اعتدال و اصالحات در چشم مردم 
ایران، همان خواهد بود که هست: مردودی 
در معدل! آرزواندیشــی دربــاره انتخابات 
آمریکا برای کســانی که هفت ســال تمام، 
مرتکب سوء مدیریت فاحش شدند، کارنامه 
تولید نمی کند؛ اما در عین حال نشان می دهد 
دست جماعت پرگوی بی عمل لیبرال های 

نادان و مغرور چه قدر خالی است.

عبدالناصــر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی: 

فارغ از توقعات و فشــارهای بی موردی که 
برخی زیاده خواهان دارند و تالش کسانی 
که به طور مدام با هدف عدم شفافیت، دنبال 
دور زدن سیاست های ارزی و ریالی هستند، 
بانک مرکزی ضمن تأکیــد بر برنامه های 
اصولی خود، پیگیر سیاســت ها و اهداف 
مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و 

کمک به رشد تولید خواهد بود.

نام و زندگی شخصی و حرفه ای »ریحانه پارسا« 
از بدو بــازی وی در مجموعه تلویزیونی »پدر« 
در تابســتان سال ۱3۹۷، با حاشیه پیوند خورده 
است؛ البته نه حاشیه هایی ناخواسته و ساخته و 
پرداخته مردم، بلکه حواشــی ساخته و پرداخته 
به دست خود او و عروســک گردان های پشت 

پرده اش! 
ریحانه پارسا، معروف است؛ البته نه به این 
دلیل که بازیگر پر کار و توانمندی است؛ چرا که 
در کارنامه حرفه ای او تنها سریال»پدر« و  فیلم 
ســینمایی»خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری«  
وجود دارد؛ اما معروفیت وی  بیش از آنکه نتیجه 
نقش آفرینی در این دو اثر باشد، ناشی از حواشی 

اوست! 
ریحانه پارســا در مجموعه تلویزیونی پدر به 
عنوان یک فرد متحول شده و با حجاب اسالمی 

به افکار عمومی کشــورمان معرفی شد؛ اما خود 
وی بالفاصله پس از پایان این ســریال با انتشــار 
عکس های نامتعارفش در فضای مجازی، تصویر 
ایجاد شده در ذهن مخاطبان سریال پدر را با خاک 
یکســان کرد، بعد از آن هم در مراسم مطبوعاتی 
دومین تجربه بازیگری خود با ژست گرفتن های 
خاص و عشوه گونه بار دیگر آن تصویر نمایش داده 
شده در سریال پدر را لگدکوب کرد و مورد توجه 

رسانه های زرد و حتی ضد انقالب قرار گرفت!
وی که پس از تجربه دوم بازیگری خود دیگر 
در حال فراموش شدن در اذهان عمومی بود، در 
اواخر ســال ۱3۹8 با طرح خبر ازدواج خود با 
یکی از فعاالن عرصه ســینما و تئاتر بار دیگر به 
صدر جدول پرحاشیه ترین سلبریتی ها بازگشت؛ 
چرا که اختالف سنی ۱۷ ساله وی با همسرش 

مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت!

ازدواج پرحاشیه این دو اگر چه تنها شش ماه 
دوام آورد؛ اما در طول این شش ماه ریحانه پارسا 
از هر فرصتی بــرای جلب توجه افکار عمومی 
رها شــده در فضای مجازی کشورمان استفاده 
 کرد تا اینکه باالخره در هفته های گذشته یکی از 
همکارانش خبر خروج او از کشور را اعالم کرد.
از همان بدو اعالم خروج ریحانه پارســا از 
کشــور برخی منابع خبری مدعــی ارتباط او با 
باندهای قمار و شرط بندی در یکی از کشورهای 
همسایه شدند تا اینکه باالخره وی در گفت وگو 
با مسیح علی نژاد، چهره معروف ضد انقالب، 
پــرده از ماهیت رفتارهای ضــد اخالقی خود 

برداشت.
وی در گفت وگوی خود با پرده برداشــتن از 
عناد و ضدیتش با ارزش های اسالمی حاکم بر 
کشور، ماجرای ازدواج خود را نیز تکذیب و آن 

را یک ازدواج سفید معرفی کرد که این موضوع 
با استقبال »مســیح علی نژاد« روبه رو شد و در 
پی آن ریحانه پارسا با انتشار یک ویدئوی جدید 
 در دامان مخالفان 

ً
کشف حجاب کرده و رسما

ارزش های اســالمی قرار گرفت و باید دید که 
وی در هفته های آتی برای ضربه زدن به سرزمین 
مادری خود از ســوی عروسک گردان هایش به 

چه سمت و سویی هدایت خواهد شد!
اما حال با توجه به مشــخص شــدن خط و 
ربط این »موجــود معروف« با جریان های ضد 
اســالمی و ایرانی این پرسش در افکار عمومی 
مطرح اســت که چه کسی اولین بار پای او را به 
سریال پدر و افکار عمومی کشورمان باز کرد؟! 
 از جریان نفوذ حاکم 

ً
پاسخ به این پرسش قطعا

بر رسانه های فرهنگی کشورمان پرده بر خواهد 
داشت!

 جنجال بازیگر درجه چندم  از ازدواج سفید تا کشف حجاب

عروسکگردانیوجوددارد!
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سیاست
۱3

»چهل تیکه در ابتدا یک برنامه ۱۵ دقیقه ای بود که 
اینقدر رشد کرد و به یک برنامه شبانه شبکه نسیم 
تبدیل شــد. ما در چهل تیکه، در حقیقت تاریخ 
شــفاهی تلویزیون را جمع آوری می کنیم.« این 
گفته »الهام حاتمی« کارگردان و تهیه کننده برنامه 
تلویزیونی »چهل تیکه« است، برنامه ای که مدتی 
است هر شب از شبکه نسیم بر روی آنتن می رود 
و همان طور که خوِد حاتمی گفته، گذری است بر 
آنچه در دهه های گذشــته به ویژه پس از انقالب، 
بر تلویزیون و هنرمندانش گذشته است و این کار 
را هم با دعوت از مهمان هایی انجام می دهد که 

خودشان، تاریخ ساز آن برهه بوده اند.
 چهــل تیکــه از تیکه هــای خاطره ســاز و 
نوستالژی هایی است که همه مان آنها را خوب به 
یاد داریم و با بسیاری از آنها زندگی کرده ایم. باید 
باور کنیم که بخش اعظمی از روزگار ما انسان ها 
از زمانی که تلویزیون به خانه های مان راه پیدا کرد، 
با برنامه های این قاب جادویی رقم خورده است، 

بنابراین پاسداشِت کسانی که با عشق به کارهای 
هنری، توانستند آن برنامه ها و فیلم ها را بسازند، 
جزئی از همــان چهل تیکه هــای خاطره آفرین 
هستند.اما چرا مخاطبان از این برنامه تا این حد 

استقبال کرده اند؟ 

 Bساده و صمیمی
شــاید بتوان دلیل اصلی این موفقیــت را در این 
نکته دانســت که چهل تیکه خودش حال و هوا، 
صداقت و ســادگی همان تیکه هایــی را دارد که 
از آنها نقل و روایت می کنــد.در این برنامه نه از 
مجری سلبریتی خبری است و نه از مهمان های 
از  علیمردانی )مجری(  ســلبریتی. محمدرضا 
جنس مردم اســت و به گونه  ای برنامــه را اجرا 
می کند که در آن هیچ گونه بازی و ادا و اصولی دیده 
نمی شود.مهمان ها نیز هنرمند هستند، نه سلبریتی! 
هنرمندانی در قرابت با مردم که حرف های شان نیز 
از جنس همین مردم اســت. چهل تیکه هر چند 
در اوج سادگی است؛اما این سادگی سبب نشده 
اســت تا از کیفیت کارش کاسته شود. دکور این 
برنامه یکی از بهترین دکورهایی اســت که بدون 
زرق و برق، گویای حال و هوای برنامه اســت و 
سبب تحسین بســیاری از هنرمندانی شده که به 

عنوان مهمان در برنامه حضور داشته اند؛ دکوری 
که تهران قدیم را نشــان می دهد و همان حالت 
نوســتالژیک برنامه را نیز بیــش از پیش تداعی 
می کند. هر چند تکراری بودن ســؤاالت مجری 
برنامه از مهمانان، کمــی از جذابیت برنامه کم 
می کند؛ اما هیچ یک از این ســؤال ها بی محتوا 
نیستند. آرشــیوهایی هم که در برنامه از کارهای 
گذشــته هنرمندان به نمایش گذاشــته می شود، 
گاهی آنچنان قوی و هنرمندانه انتخاب شده است 
کــه مورد تعجب خود آنها نیز واقع می شــود؛ به 
گونه ای که گاهی حتی خود شخص نیز آن فیلم یا 
برنامه را که سال ها پیش در آن بازی یا اجرا کرده 

است، به یاد نمی آورد.

 Bبرنامه ای در خدمت هنرمندان
چهل تیکه، تیکه هایی اســت از تمام آنچه نه بر 
هنرمندان، بلکه بر مردم ایران گذشــته است، در 
روزگاری که گاهی با شادی و گاهی با غم همراه 
بوده، از جشن های نوروزی گرفته تا روزهای زیر 
بمباران دشــمن. این برنامه را می توان یادآوری 
هنر واقعی و هنرمندان واقعی دانست؛ هنرمندانی 
کــه نه جدای از مردم، بلکه در بطن مردم زندگی 
می کردند. آن روزها نام شان سلبریتی نبود؛ فقط 

همین بود، »هنرمند«؛ رســالت خودشان را نیز 
در تزریق هنر و انسانیت می دانستند. ارج نهادن 
و زنده نگه داشــتن یاد و خاطره این نسل، سبب 
می شود تا باردیگر هنر ناب و زالل نیز زنده شود. 
محتوای خــوب چهل تیکه نیز یکی از برگ های 
برنــده این مجموعــه برنامه تلویزیونی اســت. 
چیزهای خوبی که می تــوان در گفت وگوی بین 
 
ً
مجــری و یک هنرمند کهنه کار یاد گرفت، قطعا
بسیار جذاب تر و مفیدتر از کپشن هایی است که 
این روزها سلبریتی ها در صفحات شخصی خود 
آن را پخش می کنند. گاهی مهمانانی در این برنامه 
دعوت می شــوند که ممکن است سال ها قبل از 
خاطرمان رفته باشند و با مرور مجدد فعالیت های 
هنری شان، قدرشناسی نســبت به هنر متعهد و 
جامعه ساز به نســل دیروز، امروز و فردا آموخته 

می شود. 

 Bنمونه ای که می تواند الگو شود
»چله تیکه« را می توان از  نقاط قوت برنامه سازی 
رسانه ملی دانست و از آن به منزله الگوهای موفق 
و اثرگذار برنامه سازی یاد کرد که فرصت دور هم 
بــودن خانواده های ایرانی را بیــش از قبل فراهم 

می کند.

یادداشت

زبانــه  ســه  صوتــی  آلبــوم 
»رحمة للعالمین« به مناســبت 
بــا ســعادت رســول  والدت 
خــدا)ص( و هفتــه وحــدت 
تقدیم به پیامبــر نور و مهربانی 
شد.این آلبوم به سه زبان فارسی، 
عربی و انگلیسی آماده شده و با 
ستایش گر  جوان  مجمع  تالش 
و با مشارکت ســازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر استان قم و 

دفتر امور زنان و خانواده استانداری قم آماده و منتشر می شود.
این آلبوم صوتی با شعر و صدای شاعران برجسته کشور منتشر 
خواهد شد.شاعران در این اثر اشعار فارسی، عربی و انگلیسی 

خود را ارائه کرده اند. 

رحمهللعالمین
مدح پیامبر به سه زبان

   شعر    

مؤسسه  مدیر  عطایی«  »احمد 
فرهنگی ـ هنری »قدر والیت« 
گفت: »در راستای بیانات اخیر 
رهبر انقالب و تأکید بر حضور 
و جهادی،  نیروهای مخلــص 
۱۲ هزار نسخه کتاب در قالب 
کمک مؤمنانه از سوی انتشارات 
رســول آفتاب، شهید کاظمی، 
جمال، پیام آزادی، یازهرا و قدر 
والیت اهدا شد.«در این طرح 

خیرین نهادهای فرهنگی و اشخاصی که مایل هستند شرکت 
دارند و ۵۰ درصد قیمت پشــت جلد کتاب را تقبل می کنند و 
ناشــر هم عالوه بر 3۰ درصد تخفیف مرسوم، ۲۰  درصد هم 

تخفیف به عنوان همدلی مؤمنانه فرهنگی ارائه می دهد.

نذرکتاب
کمک  مؤمنانه 1۲  هزار کتاب

   کتاب    

مســتند ســینمایی »کمیته« به 
کارگردانی عبدالحسین بدرلو و 
با موضوع فعالیت های کمیته های 
انقالب اسالمی، برای اولین بار 
جشــنواره  چهاردهمیــن  در 
سینما حقیقت رونمایی خواهد 
شد.کمیته انقالب یا کمیته های 
انقالب اسالمی، اولین سازمان 
نظامی راه اندازی شــده پس از 
وقوع انقالب اســالمی در سال 

۱3۵۷ بود که در تاریخ ۲3 بهمن ۱3۵۷ با پیام امام خمینی)ره( 
تأسیس شد و در سال ۱3۷۰ پس از تصویب قانون تشکیل نیروی 
انتظامی، منحل و با ادغام سازمان آن با شهربانی و ژاندارمری، 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تأسیس شد.

    مستند    

کمیته
روایت  فعالیت حافظان امنیت

 تبلیغات کاال
یا  نمایشی پر خطر

کرونــا و تورم نه تنها ســفره مــردم را 
کوچک کرده که دسترســی مــردم به 
موادغذایــی اولیه را هم تا حد زیادی با 
اختالل مواجه کرده است؛ این وضعیت 
ســخت در حالی اســت که تبلیغات 
مواد خوراکی، هیچ نشانی از وضعیت 
دشــوار جامعه ندارد حاال سؤالی که به 
وجود می آید، این است که تبلیغات از 
چه معیارهای عرفی بهره می گیرند و آیا 
کسی وجود ندارد که درباره پیامدهای 
سوء این تصاویر بر آرامش روانی جامعه 

هشدار بدهد؟
فرایند تبلیغی در کشــور چند سالی 
است که با پیروی از تبلیغات شبکه های 
خارجــی، بــرای تبلیــغ پوشــاک یا 
موادغذایی به سراغ چهره های سینمایی 
و معروف رفته انــد و با همین چهره ها، 
نماهایی از یک زندگی مرفه، شاد و بدون 
دغدغــه را در کنار تبلیغ مورد نظر خود 
ارائه می دهند. زندگی نمایش داده شده 
در تبلیغات ها در شرایطی که بسیاری از 
ایرانی ها زندگی دشواری را می گذرانند، 
بیش از آنکه بــه تبلیغ محصول کمک 
کند، به یک تنش روانی برای خانواده ها 
و افراد جامعه بدل شــده اســت. برای 
نمونه، در یک تبلیغ مربوط به تخم مرغ، 
یخچال خانگی رنگی و زیبایی نمایش 
داده می شود که به موضوع تبلیغ ربطی 
 
ً
ندارد، اما همیــن یخچال زیبا که اتفاقا

محصول یک شرکت آمریکایی است، 
به انــدازه دو تا خــودروی پراید قیمت 

دارد!
زیر نظر نهادهای فرهنگی این شیوه 
در حالی به گستردگی دنبال می کند که 
اقتصادی جدی  مقابل مشــکالت  در 
وجود دارد . اگرچــه به کمک و همت 
مردم، بخشی از مشکالت این خانواده ها 
در رزمایش مواسات و همدلی برطرف 
شده اما در وضعیتی که مجلس به دنبال 
تصویب طرحی برای تضمین دسترسی 
حداقل هفت دهک درآمدی به کاالهای 
اساســی و موادغذایی ضروری است، 
در وضعیتی که روغن خوراکی در چند 
هفته اخیر در بازارها نایاب شده و آنچه 
موجود اســت به قیمت گزافی فروخته 
می شــود و در حالی که قیمت مرغ، به 
نحو چشمگیری پرواز کرده است، نشان 
دادن یک مرغ بریان در یک آشــپزخانه 
آنچنانی برای تبلیغ روغن سرخ کردنی 
چه معنایی برای جامعه می تواند داشته 
باشــد؟ موضوعی که می تواند تبعات 
و آســیب های زیادی را به همراه داشته 
باشــد و پر واضح اســت که اکنون این 
مســئله نیازمند اصــالح و تجدید نظر 

جدی مسئوالن امر است. 

سادهساده
وبیحاشیهوبیحاشیه

 نگاه به برنامه پرطرفدار چهل تیکه
که از شبکه نسیم پخش می شود

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

فرهنگ

حامد حسین عسکری
خبرنگار

مسئله کتابخوانی و سرانه مطالعه در ایران، از آن 
قبیل مسائلی است که همیشه محل بحث و اما و 
اگر بوده و متأسفانه هنوز هم این مسائل ادامه دارد. 
سختی و پیچیدگی مســئله وقتی بیشتر می شود 
که ســابقه تمدنی چند هزار ساله و تاریخ علمی 
و فرهنگی غنی این کشــور را بــه خاطر بیاوریم 
که روزگاری، علــم و فرهنگ از این مرز و بوم به 
دیگر نقاط دنیا صادر می شد؛ اما حاال و با وجود 

پیشــرفت های علمی و پژوهشی همین امروز در 
جامعــه نخبگانی ایران، مســئله کتابخوانی و به 
حاشــیه رفتن آن در زندگی عامه مردم، به یکی از 

نگرانی های فرهنگی تبدیل شده است.
درباره آمار مطالعه در ایران یا همان شاخص 
»ســرانه مطالعه«، طی سال های گذشته تاکنون، 
آمارهــای متفاوتی اعالم شــده اســت؛ شــاید 
جدیدترین این آمارها مربوط به دو سال پیش باشد 
که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد. به گفته 
دکتر سیدعباس صالحی، سرانه مطالعه در جامعه 
ایرانی ـ که با تمرکز بــر روی مطالعه کتاب های 

غیردرسی به دست آمده ـ حدود »۱۲ و نیم دقیقه 
در روز« اســت! یعنی حدود »8 دهم درصد« از 
صد درصد اوقات شــبانه روزی هر ایرانی! درباره 
چرایی و علل این معضل فرهنگی، مجموعه ای 
از عوامــل از جمله اســیر شــدن خانواده ها در 
چنبره فضای مجازی و تلویزیون و فرهنگ سازی 
نامناسب از ســنین کودکی را می توان ذکر کرد و 
درباره آثار این مسئله هم، می توان سطحی نگری 
در مواجهه با مســائل فردی و اجتماعی، افزایش 
تنش های فرهنگی و اجتماعــی و در نتیجه افت 
ســطح عمومی فرهنگ جامعه را یادآوری کرد. 

علل مسئله هرچه باشــد، نتایج آن برای امروز و 
فردا ناگوار است. مسائل و معضالت فرهنگی یک 
شبه یا چند ماهه و حتی چند ساله حل نمی شوند 
و رفع آنها، گاهی مدت زمانی به اندازه عمر یک یا 
دو نسل را می طلبد؛ کتابخوانی و ارتقای فرهنگ 
مطالعه ـ آن هم مطالعه کتاب های مفید و آموزنده و 
نه هر مطلب چاپ شده زرد و بی محتوا ـ هم از این 
دست مسائل است که باید از همین امروز و از فرد 
فرد خودمان شروع کنیم و جلوی این سیل مخرب 
بی سوادی فکری و فرهنگی را بگیریم تا روزگار 

فردای مان از دست نرود.

   برداشت    

چراباکتابقهرکردهایم؟
نگاهی به سرانه مطالعه ایرانیان و علل بی اعتنایی ما به این مقوله مهم!



شماره 9۷5 |  دوشنبه  19 آبان 1399

۱۴

»جمال فیض اللهی«  اهل ایالم بود. زندگی اش آنقدر متالطم 
شد که باالجبار ترک وطن کرد. در حال و هوای خودش بود که 
برادرِ دوســت شهیدش سررسید. برادرش در خواب به او گفته 
بود چرا سراغی از جمال نمی گیری؟ همین دیدار، سرنوشت 
جمال را تغییر داد. او راهی سوریه شد و هشت سال در جریان 
جنگ این کشــور، همــراه مدافعان حــرم در حرم حضرت 
رقیه)س( زندگــی کرد. کتاب »اجاره نشــین خیابان االمین« 
روایتی مســتند از تجربیات او در دوران نبرد با تکفیری هاست 
که به قلم »علی اصغر عزتی پاک« نوشته شده است. این کتاب 
را انتشــارات معارف در ۱۴8 صفحه با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان 

منتشر کرده است.

سرنوشتعجیبجمال
   تازه ها    

جبهه

   یادداشت    

آن روزها رســم بود که تیپ ها هر توپ و تانک و تفنگی را که 
توی عملیات غنیمت می گرفتند، مال خودشان می دانستند و به 
کسی نمی دادند! چه رقابتی هم بود بر سر غنیمت گرفتن. وسط 
عملیات شــابلون را درمی آوردند و با رنگ، اســم تیپ شان را 
 بیایند و ببرند. امکانات و مهمات 

ً
می نوشتند روی تانک که بعدا

آنقدر کم بود که یک تانک و یک نفربر می توانست برتری یک 
تیپ را نســبت به تیپ دیگر برجسته کند. برتری بیشتر، یعنی 
گرفتن مأموریت های مهم تر در نقاط حســاس تر. برای همین 
وسط عملیات خودشان را به آب و آتش می زدند و خطر بیشتری 
را به جان می خریدند تا یک توپ و تانک را بدون اینکه آسیب 
ببیند، از کار بیندازند. حتی بعضی ها قبل از اینکه راننده تانک را 

از پا دربیاورند، بساط شابلون و اسپری شان را راه می انداختند!
راوی:  حمید محمدی نورستانی

غنیمتشمردنفرصتجهاد
   خاطره    

اولین کســی که توی جبهه طهرانی مقدم را کشف کرد، حسن 
باقری بود. آن زمان ها حســن طهرانی مقدم یک جوان الغر و 
ریزنقش بود که توی چند ماهی کــه داخل آبادان در محاصره 
بودند و بعدش، توی سوسنگرد و دهالویه، فقط با خمپاره کار 
کرده بود. کشیده شده بود سمت ادوات و خمپاره. آنقدر ادامه 

داد تا شد پدر موشکی ایران...

پدرموشکی
   قاب    

روایت صحیح را بگوییم

در جنگ روایت ها حــول موضوع دفاع 
مقدس، جبهه مقابل انقالب تمام تالشش 
را می کند تا جنگ هشــت ساله ایران را 
آنطور کــه می خواهــد از منظر خودش 
روایت کند. برای نمونه، چند سال قبل، 
فرح پهلوی گفته بــود جوان هایی که در 
دوره ما تربیت پیدا کردند، باعث شــدند 
یک وجب از خاک ایران از دســت نرود. 
اینجا فرح، با تالش بــرای نادیده گرفتن 
اینکــه بحرین و بخشــی از آذربایجان و 
سیســتان در دوران پهلوی از خاک ایران 
جدا شــد، تالش می کند به نفع پهلوی 
روایت ســازی کند. ما باید چه کار کنیم؟ 
ما باید روایــت صحیح را بگوییم. اینکه 
اگر نفس پاک امام خمینی)ره( نبود، این 
جوان ها مثل خیلــی از نقاط دنیا و مانند 
دوره های دیگر این کشــور، بی تفاوت از 
کنار ایــن موضوع می گذشــتند. »نقش 
رهبری امــام« و »رابطه امــام و امت«، 
روایت هایی است که باید خیلی صریح و 

شفاف بیان شود.
مــن می خواهــم بــرای یــک بچه 
مدرســه ای یک مفهوم مربــوط به دفاع 
مقدس را ارائه کنم. بهتر است این مفهوم 
به چــه صورتی باشــد؟ در قالب بازی، 
انیمیشن، فیلم سینمایی، ســریال یا...؛ 
اینها ابزارهای مختلفی است که در اختیار 
ما قرار دارد. اینکه درست تشخیص دهیم 
چه مفهومــی را در چه قالبــی برای چه 
کســی و در چه زمان و مکانی و از کدام 
رســانه ارائه کنم، این ساده شــده  جنگ 
شناختی است. متأسفانه ما خیلی کم به 
این طرح ریــزی توجه می کنیم. ما خیلی 
وقت ها بدون درنظر گرفتن این پارامترها، 
محتوایــی را تولید می کنیــم که به نظر 
خودمان خیلی محتوای خوبی است، اما 
اثرگذاری نــدارد. به این دلیل که ما فقط 
مفاهیم »تبلیغاتی« را می بینیم نه مفاهیم 

»شناختی« را.
اگر نگاه ما از زاویه »جنگ روایت ها« 
باشد، این نکته مهم را باید در نظر بگیریم 
که در جنگ، نیازمند طرح ریزی دشمن 
هستید. در جنگ، شــما توان خودتان و 
استعداد دشــمن را بررسی می  کنید و به 
یک طرح  ریزی جامع و کافی می رســید 
و بعــد با حداقل امکانــات، ضربه ای به 
دشمن می زنید که دشمن انگشت به دهان 
می ماند. مانند آن چیزی که ما در مسئله 
آزادســازی خرمشهر داشتیم. این چیزی 
است که ما از حســن باقری یاد گرفتیم؛ 
اینکه خودمان را بشناســیم، دشــمن را 
هم بشناســیم، زمین را هم بشناســیم؛ 
بعد طرح ریزی کنیــم. آنچه در »جنگ 
شــناختی« گفته می شــود، غیــر از این 
نیست. ما باید عملیات شناختی ببینیم نه 

 یک محتوای تبلیغی.
ً
صرفا

اگر بخواهیم در حوزه جنگ روایت ها 
که یکی از زیرشاخه های جنگ شناختی 
اســت ورود کنیم، باید بــا توجه به گروه 
مخاطبان روایت غالب را تعریف کنیم. 
برای نمونــه، برای یک جوان امروزی که 
احســاس می کند وضعیت فعلی کشور 
خیلی بغرنج اســت و هیچ جایی برای 
پیشرفت کشور وجود ندارد، روایت های 
مربوط به تولید دانــش در حین جنگ و 
خودکفایی و شکوفا شدن توان داخلی در 
اوج فشــار جنگ می تواند به ایجاد حس 
امید و باور کمک کند. یا اگر قرار اســت 
بــا روایت هایی که از دفــاع مقدس ارائه 
می دهیم، ســبک زندگی مردم را تحت 
 تأثیــر قرار دهیم، نــوع تعامل و همدلی 
مردم در آن زمان می تواند کمک کند برای 
اینکه آن ارزش های اخالقی را در وجود 

خودمان زنده کنیم.

فکر می کنم صحبت حضرت آقا منطقی است و ایشان ظرفیت ها را بیان 
کردند؛ همان طور که می گویند کشور می تواند ۱۲۰میلیون نفر جمعیت 
داشته باشد. یعنی ظرفیت آن در کشور وجود دارد به لحاظ کّمی هم سیر 

صعودی دارد.
 می توانم بگویم هیچ تناســبی با بحث 

ً
امــا درباره بحث کیفی، قطعا

کمی اش ندارد؛ یعنی به طور مشــخص پس از پیچ کتــاب »دا« که آن 
را یک نقطه عطف می دانم، تحرکی در جامعه تولیدکنندگان، ناشــران 
و نویســندگان به وجود آمد و روند تولید سیر صعودی گرفت. البته باید 
بررسی کرد که چطور توانست چنین تحرکی به وجود آورد و از نظر کیفی 
نیــز جای بحث دارد. بگذارید این را بگویم کــه ما کتابی در حوزه دفاع 
مقدس داریم که پرتیراژ ترین کتاب پس از انقالب است و با فاصله زیاد از 
کتاب های قبلی اش قرار دارد؛ اما  همپای این باید کیفیت آثار نیز افزایش 

یابد.
حکایت زیاد اســت که چرا ســطح کیفی کارها باال نمی رود؛ اما بر 
کمیت افزوده می شود. یکی  از دالیل این موضوع این است که نسل جوان 
وارد میدان شده اند. دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد اینها جانی نداشتند؛ اما 
امروز تعداد زیادی جوان وارد عرصه کار شده اند. در آن زمان، تعدادی از 
بچه های حوزه هنری و دفتر ادبیات مقاومت و مراکز فرهنگی ســپاه کار 
می کردند، اما اآلن تعداد زیادی جوان با عالقه به میدان آمده اند؛ جوانانی 

که ارتباط شان با جنگ و انقالب پس از پایان دهه 6۰ برقرار شده بود.
اما پایین بودن کیفیت به این مســئله بازمی گردد که استاد کم است. به 
جز اینکه روحیه استادپذیری نداریم، استاد هم کم داریم. فرض کنیم اگر 
همه این جمعیتی که کار می کنند، دنبال اســتاد باشند، مگر ما به تعداد 
کافی استاد داریم؟ منظور مثل مدرسه و دانشگاه نیست که کسی بیاید سر 
کالس. در واقــع، جریانی که بچه ها بتوانند آنجا بروند و آموزش ببینند و 

خط بگیرند، وجود ندارد و کار متولی ندارد.

 بررسی افزایش تولید آثار در عرصه ادبیات دفاع مقدس که خواسته رهبر معظم انقالب است

صدبرابریازحرفتاعمل
دو سال پیش، رهبر فرزانه انقالب درباره ادبیات دفاع مقدس رهنمودهای ارزشمندی ارائه کردند که ذهن همه نویسندگان، پژوهشگران و دست اندرکاران این 
عرصه را مشغول کرد. در دیدار اهالی فرهنگ و ادب پایداری با رهبر معظم انقالب مسائل متعددی مطرح شد؛ اما یکی از پربحث ترین آنها، موضوع صدبرابری 

شدن تولید آثار در این حوزه بود. به این بهانه، نظر سه نفر از فعاالن عرصه ادبیات دفاع مقدس را درباره این موضوع جویا شدیم.

بایدبرکیفیتآثار
متمرکزشویم

  محمدعلی صمدی  نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس

نشرمعارفدفاعمقدس
باارتش۲0میلیونی

علی اصغر بهمن نیا ناشر و فعال فرهنگی

به نظرم مسئله ای که آقا خواستند، شــبیه حرف امام)ره( بود که فرمودند 
اگر جنگ۲۰ سال هم طول بکشد، ما ادامه می دهیم. یا مثل قضیه ارتش 
۲۰ میلیونی است که امام و آقا از یک منظر نگاه می کنند و می بینند امکان و 
بسترش در کشور فراهم است. درست استکه تحقق صد برابری شدن آثار 
خیلی سخت و دشوار است اما اعتقاد دارم آقا از دیدگاه قرارگاه نشسته اند 
و از باال دارند نگاه می کنند و چیزی را می بینند و می گویند که من نمی بینم 
 وجود 

ً
و باید محقق شــود. اما مشکل این است که متاسفانه دغدغه اصال

ندارد.  در حوزه ادبیات دفاع مقدس شاید بتوانیم در کشور پنج یا ده ناشر 
تخصصی دفاع مقدس پیدا کنیم. به جز حوزه هنری که برخاســته از دفتر 
 بقیه شان آدم های 

ً
ادبیات مقاومت اســت و مرکز تحقیقات جنگ، تقریبا

بی ربطی هســتند؛ هم بی ربط به نشر و هم بی ربط به دفاع مقدس. به نظر 
من بخشــی از اینها از سر کاسبی و بخشی هم از سر عالقه و احساس در 
 شور و شعور متناسبی وجود ندارد. چرا وجود 

ً
این عرصه حاضرند و اصال

ندارد؟ چون اگر به آن ناشر می گفتی این کتاب مشکل دارد، قبول می کرد 
و به دنبال اصالح آن می رفت؛ ولی وقتی نمی رود و روند اشــتباه خودش 
را ادامه می دهد، یعنی فقط »احســاس« پشت قضیه است. برخی مراکز 
و نهادها به سمت کمیت رفته اند. پنج کتاب پرشمارگان اول دفاع مقدس 
ما جزء پنج کتاب خوب ما نیســتند. من خودم را در جایگاهی نمی بینم 
که کتاب های خوب را مشخص کنم. کتاب های خوبی که کارشناسان با 
سابقه تأیید می کنند، حتی در ده کتاب پرفروش بازار جای ندارند. مهم ترین 
عاملش، بی ربط  بودن آدم های مسئول و کناربودن آدم هایی است که مرتبط  
هســتند. از آن طرف، کســی که مرتبط اســت و با تمام وجود درگیر این 
موضوع است، نمی دانم به چه دلیلی، به اندازه ای که باید، خروجی ندارد. 
تحقق این امر مهم نیازمند بازنگری اســت و باید از نگاههای سازمانی و 
اداری دور شــویم و امور ادبیات دفاع مقدس دست مرتضی سرهنگی ها 

که البته کم هم هستند، باشد تا رهنمود رهبر حکیم انقالب محقق شود.

چهرههایدغدغهمند
بهمیدانبیایند

  جواد کالته عربی نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس

حضرت آقا فرمودند آثار دفاع مقدس صدبرابری شــود و روی این عدد 
تأکید کردند و فرمودند من مبالغه نمی کنم. این یک مطالبه بحق اســت. 
اینکه ما تجربه بزرگ دفاع مقدس را داریم، با آن گســتره و آن تأثیرات و 
استفاده ای که از آن می توان برای نسل های بعد و آینده این مملکت کرد و 
خیلی دالیل دیگر، سبب می شود افزایش صدبرابری تولید را موضوعی 
منطقی بدانند؛ اگرچه ما آنقدر از این فضا دوریم که حتی نمی توانیم درباره 

آن به مثابه یک مطالبه منطقی فکر کنیم. 
به نظر می رسد به دلیل گستردگی تجربه دفاع مقدس و نقش تغذیه ای 
که می تواند برای نســل های آینده داشته باشــد، در حوزه های مختلف 
اجتماعی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی، تا دهه ها و سال ها و بلکه 

بیشتر می توانیم از این موضوع استفاده کنیم.
به نظر من در نهادهای حاکمیتی مربوط به کتاب و ادبیات دفاع مقدس، 
باید آدم های دغدغه مندی وجود داشته باشند. یک بنیاد حفظ آثار داریم که 
مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح است و در کل استان ها و شهرستا ن ها 

دفتر دارد. سازمان حفظ آثار سپاه را در همه استان ها داریم. 
ســازمان تبلیغات اســالمی و حــوزه هنــری را داریم کــه در همه 
اســتان ها دفتر ادبیات پایداری دارد که همه این هــا تولیداتی هم دارند. 
 از این ماجرا مستثناســت و ادبیات پایداری ما از 

ً
اما حــوزه هنری واقعا

 ابتدای حیات جمهوری اســالمی تا به حال، بــر دوش حوزه هنری بوده 
است.

 اگرچه دیگران هم خیلی زحمت کشیده اند و کارهای مهم و بزرگی 
کرده اند، همچنان ادبیات پایداری روی دوش حوزه است. در رأس هرم 
همه این سازمان ها و نهادها، باید آدم های دغدغه مند و متخصصی مانند 
مرتضی ســرهنگی باشد که مدیریت کند در غیر این صورت اگر سال ها 
و دهه ها و قرن ها هم بگذرد، شــما هیچ موقع نمی توانید انتظار خروجی 

کیفی داشته باشید.

مهدی سلیمانی
خبرنگار

روح الله رفیعی
پژوهشگر دفاع مقدس
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سیاست
۱۵

جنابآقایجوادصحرایی
شهادت ابوی گرامیتان جانباز سرافراز سردارسرتیپرمضانعلیصحرایی  از فرماندهان دوران دفاع مقدس  را 

به شما،خانواده محترمتان  و مردم شهید پرور استان مازندران تبریک و تسلیت می گوییم.

سردبیر و کارکنان هفته نامه صبح صادق

 بازپرداخت وام مسکن 
سنگین است

09۱90007800/ بــا ایــن وضع گرانی 

برای ما که چندقلو داریم، وضعیت زندگی 
سخت شده؛ از فرماندهی خواهشمندیم 

کمک هزینه را قطع نکنند./ »وصی پور«
09۱7000۱2۴0/ فکری به حال افزایش 

حقوق شــاغالن نیروهای مســلح شود. 
حقوق ها نسبت به مخارج و تورم کم است.

09۱7000۵090/ سال ۱3۹۹ تمام شد؛ 

ولی خبری از وام مسکن نشد. قیمت ها هم 
سرسام آور در حاال باال رفتن است و امید ما 

هم به خانه دار شدن کم می شود.
درصــد جانبــاز   ۲۵  /09۱80009382

داخلی ســپاه دارم؛ ولی متأسفانه فرزندان 
دانشجوی من از این مزایا محروم هستند؟ 
چه فرقی بین جانبازان سپاه و بنیاد جانبازان 

هست؟
09۱7000733۵/ وام مسکن ۱۰۰ میلیون 

تومانی با سود ۱8 درصد و بازپرداخت ۲۰ 
سال می شود 3۷۰ میلیون، یعنی انداختن 
 در این خصوص فکری 

ً
ما در تور ربا؛ لطفا

شود.
09۱8000۴99۶/ خواهشمندم مسئوالن 

فکری به حال مشــکالت بســیجیان کد 
8۹ اعم از جایگاه، وام مســکن، مسکن 
سازمانی، حقوق، فوق العاده عملیاتی و... 

کنند.
0903000377۶/ ســهام بانک انصار به 

مدت دو سال اســت که هیچ گونه سودی 
به سهامداران نداده است و وضعیت آن هم 

 پیگیری کنید.
ً
مشخص نیست. لطفا

09۱۵000۴۴7۴/ پیشــنهاد مــی کنــم 

لپ تاپ و گوشی هوشمند برای نیروهایی 
که سه و چهار فرزند مدرسه ای آن هم مقطع 
ابتدایی دارند، بصورت اقساطی ارائه شود؛ 
فرزندآوری  برای مشوق های  این موضوع 
هم بهتر است. ما از فرماندهان خود که در 
زمان فرمایش فرمانده معظم کل قوا تدابیر و 
مشوقات امروز را در دستور کار خود قرار 
نداده اند، گالیه داریم./ »حسینی« از مشهد
09۱8000900۵/ چــرا بانــک انصــار 

از قســط کسر نشــده زمان کرونا دیرکرد 
می گیرد. درحالی هم که کارکنان تقصیری 
ندارنــد، خود بانک اقســاط را کم نکرده 

است؟
09۱7000899۵/ در بحث وام مســکن 

یاسوج با داشتن ۲۰ ســال سابقه وامم را 
هنــوز نداده اند، ۲۰۰ تومن وام مســکن 
حدود ۵ میلیون قسطش می شود، باید روی 
دریافتی یک چیزی بگذاریم و قسط بدهیم.  
09۱۴000۵۶۴2/ با اینکه سخت ترین جا 

برا درس خواندن دانشگاه پیام نور است؛ 
چرا سپاه مدرک آن را قبول ندارد؟

 برای شــاغالن 
ً
09۱۴0009۵82/ لطفــا

سپاه شرایطی فراهم کنید تا بتوانند گوشی 
و تبلت اقساطی بردارند.

09۱700083۱۴/ چرا بانک انصار برای 

گواهی کسر از حقوق آن هم برای ضامن 
شدن وام ازدواج فرزند با چهار روز معطلی 

مبلغ ۲۰ هزار تومان هم می گیرد؟!
09۱۶0002370/ با توجه به قانون مجلس 

به کسانی که موفق به اخذ مدارک تحصیلی 
در مقطع باالتر شــوند ۱8 ماه ارشــدیت 
درجه تعلق می گیرد، ولی در سپاه به کسی 
که در همان رشته تحصیلی بدو ورود ادامه 
تحصیل داده، به علت اینکه شغلش مرتبط 
با رشــته تحصیلش نیســت، درجه تعلق 
نمی گیــرد؟ در صورتی که به تشــخیص 
سازمان در شغل غیر مرتبط منصوب شده 

است.
09۱80008۶3۱/ چندین ساله یه بار نشده 

که بریم اتکای ســنندج و آنچه نیاز خونه و 
معیشــت یه خانواره، نظیــر برنج هندی، 

روغن جامد و قند... موجود باشه!

   روی خط    

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذارید پیامتــان را از طر

پاسدار

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

سرعت پاسخگویی و واکنش به دشمن یکی از مسائل 
مهم و حســاس در مباحث نظامی اســت. در فضای 
جنگ های امروزی، به طــور کلی هر طرف که بتواند 
»نرخ آتش« بیشتری را در طول نبرد حفظ کند، دست 
برتری علیه هدف داشــته و می توانــد نتیجه درگیری 
را بــه نفع خود تغییر دهد؛ چه اینکه نبردهای امروزی 
کوتاه مدت خواهند بود.  این مســئله به ســالح های 
انفرادی محدود نیســت؛ امروزه روش های گوناگونی 
برای افزایش نرخ آتش ابداع شــده است؛ از افزایش 
سرعت سازوکار بارگذاری در سامانه های توپخانه ای تا 
هواپیماهای رزمی با قابلیت شلیک و هدایت همزمان 
چند موشــک تا حتی زیردریایی هایــی که به صورت 
همزمــان چندین اژدر را به ســمت هدف شــلیک و 
هدایت می کنند. به عالوه این موضوع در افزایش نرخ 
آتش، بحث سرعت و توان آماده برای شلیک هم مهم 
است. در سالح سبک، خشــاب های بزرگ تر یا نوار 
گلوله برای این منظور استفاده می شود، در یک سامانه 
توپخانه ای به شــکل دیگر. اما وقتــی از یک پرتابه با 
مختصات یک موشک بالستیک سخن به میان می آید، 
معادله بسیار سخت خواهد شد. موشک های بالستیک 
به منزله یکی از بزرگ ترین پرتابه های نظامی عملیاتی 
همیشه چالش هایی برای بحث انتقال به محل پرتاب 
و آماده شــدن برای شلیک دارند. توسعه موشک های 
ســوخت جامد و توســعه حامل های بــا تحرک باال 
بخشی از این مشــکالت را حل کرد. اما در این میان 
قدرت نوظهور موشــکی جهان که موشــک بخشی 

اصلی از توان بازدارندگی آن به شــمار می آید، پس از 
رونمایی از شگفتانه های خود مانند شهرهای موشکی 
و موشک های نقطه زن و... این بار نیز از شگفتانه جدید 

خود رونمایی کرد. 

 Bرونمایی از تیربار موشکی
با حضور ســردار سرلشکر حســین سالمی، فرمانده 
کل ســپاه آیین رونمایی از سامانه خودکار و هوشمند 
پرتاب های پیوســته و متوالی موشــک های بالستیک 
دوربرد )تیربار موشکی( نیروی هوافضای سپاه برگزار 
شــد. در تصاویر به نمایش درآمده در این رونمایی که 
با حضور فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه انجام شــد، موشک هایی از نوع سوخت مایع در 
قالب یک سامانه تیرباری قابلیت آماده سازی و شلیک 
بســیار ســریعی پیدا کردند. فرمانده کل سپاه در این 
مراســم قدرت موشکی ایران اسالمی را تولد و تراکم 
اراده ملت ایران توصیف کرد و با تأکید بر اینکه زمانی 
که موشــک های ما به پرواز در می آیند، پیکره دشمن 
می لرزد، تصریح کرد: »این ســتون مستحکم خیمه 
بازدارندگــی و دفاع اطمینان بخش نظــام ما و قدرتی 
مهیب است که با آن اراده سیاسی نظام به دشمن نشان 
شده و در صورت نیاز به او تحمیل می شود.« سرلشکر 
ســالمی توان اطمینان بخش موشکی را ضامن تداوم 
حیات و بازدارندگــی نظام عنوان و تأکیــد کرد: »به 
فضل الهی ما روز به روز شــاهد درخشش های جدید 
در این عرصه هســتیم و امروز نیز شاهد یک پدیده نو 
و دستاورد جدیدی با عنوان قابلیت پرتاب همزمان یا 
متوالی موشک با فاصله های زمانی دلخواه هستیم که 
این گونه پرتاب ها از نظر عملیاتی و تاکتیکی ارزش های 
افزوده زیــادی برای مــا به همراه خواهد داشــت.« 
سرلشکر ســالمی با تأکید بر اینکه قدرت موشکی ما 

ضامن عقب نشینی دشمنان است، گفت: »تا به امروز 
هم این قدرت در صحنه هــای مختلف اعم از مبارزه 
با داعش، مبارزه با ضد انقالب در غرب کشــور و در 
مناطق دوردســت و نیز اسقاط اراده و انصراف دشمن 
از تهدید نظام و ملت ایران کارکرد و تأثیرات خود را به 
خوبی نشان داده است.« اما نکته ای که سردار سالمی 
در پایان صحبت های خود در این رونمایی بیان کرد هم 
مهم است. فرمانده کل سپاه تأکید کرد: »به مردم عزیز 
و شریف ایران اطمینان می دهیم قدرت ما فائقه است؛ 
ما همیشــه پیروزیم و برای دفاع از حیثیت، شــرف، 
استقالل، منزلت و کرامت این ملت عزیز هیچ نگرانی 
و کمبودی نداریم و پیشمرگ و فدایی شان هستیم؛ آنها 

با آرامش خاطر زندگی کنند.«

 Bموشک های بازدارنده در اعماق زمین
در موشک های بالستیک به ویژه موشک های سوخت 
مایع از زمان دســتور برای اجرای آتــش تا اجرای آن 
ســوخت گیری زمانگیر اســت. البته در موشک های 
سوخت مایع باید پس از ســوختگیری شلیک انجام 
شود؛ وگرنه فرایند تخلیه سوخت بسیار ریسک باالیی 
خواهد داشــت. در صورتی که ترکیبی از موشک های 
ســوخت جامد و مایع را داشــته باشــیم، می توانیم 
با پوشــش دادن، مزایا و معایب هر دو نوع موشــک 
قابلیت های بهتری به توان موشــکی مجموعه اضافه 
کنیم. عمر کم موشک های آماده سوخت جامد و عمر 
باالی موشک های سوخت مایع فاقد سوخت، نیاز به 
همپوشانی این دو نوع موشک را در شهرهای موشکی 
عیان کرد. تیربار موشکی در این شرایط با کاهش زمان 
آماده سازی موشک ها به ویژه از نوع سوخت مایع برای 
قرارگرفتن در شــرایط پرتاب، وضعیت بسیار بهتری 
برای توان پاسخ دهی موشــکی ایجاد کرده است. در 

شــرایطی که ریلی از موشــک های نقطه زن به شکل 
عمودی آماده قرارگرفتن در نقطه شــلیک به صورت 
پشت سر هم هستند، به طور حتم قدرت و شدت آتش 
موشکی از تعداد معینی دهانه شلیک بسیار افزایش پیدا 
خواهد کرد و از طرفی هم عمده قوای موشــکی را در 
لحظه شــلیک در زیرزمین از حمله حفظ خواهد کرد 
و نیاز برای شلیک با النچرهای زمینی را کاهش داده و 

امنیت بیشتری ایجاد خواهد کرد.

 B    غافلگیری برای دشمن
اما از این نظر که در تصاویر پخش شده از این رونمایی 
شــاهد ایجاد فضــای الزم برای حرکــت عمودی 
موشــک ها روی ریل بودیم، می تــوان مدعی بود که 
نیروی هوافضای ســپاه از ســال ها پیش به دنبال این 
دســتاورد بوده و البته سال های قبل به آن دست یافته و 
این رونمایی تنها برای رســانه ای کردن این توان بوده 
است؛ آن هم در جهت اصل غافلگیری برای دشمن. 
نکته قابل توجه، عملیاتی کردن موشک عماد در این 
وضعیت بود کــه در این تصاویر به نمایش گذاشــته 
شده بود. ارتفاع موشک عماد آن هم در اولین حضور 
رسمی و رسانه ای آن نشان می دهد، تیربار موشکی در 
شهرهای موشکی ســپاه قابلیت عملیاتی سازی برای 
همه موشک های بالستیک تولید شده را دارند؛ اما نکته 
مهم تر اینکه حامل موشــک ها در تصاویری که ریل 
تیربار موشکی را نشان می دهد النچر موشک هم به 
شمار می آیند. این مسئله به این معناست که موشک ها 
به محض رســیدن به محل پرتاب )که در شــهرهای 
 اتاقک هایی با یک سوراخ خروجی 

ً
موشکی معموال

مخصوص حرکت موشــک از درون آنهــا به بیرون 
اســت( نیاز به منتقل شدن روی پرتاب گر را نداشته و 

همواره آماده پرتاب هستند.

 گزارش صبح صادق از یک رونمایی غافلگیرکننده در سپاه

بازدارندگیمستحکمترشد زنجیره

ســردار فرجیــان زاده معاون اجرایی ســپاه 
در بازدیــد از مرکــز چاپ ســپاه در جریان 
توانمندی ها و امکانات این  مرکز قرار گرفت.

به گــزارش خبرنگار صبح صادق در جریان این 
بازدید سردار سرتیپ سعید فرجیان زاده معاون 
اجرایــی ســپاه  از بخش هــای مختلف مرکز 
چاپ ســپاه بازدید کرد و با روند جزییات چاپ 

محصوالت در مرکز چاپ سپاه آشنا شد.
در این بازدید که سردار پاشا محمدی مسئول 
دفتر و مشــاور معاون هماهنگ کننده ســپاه نیز 
سردار فرجیان زاده را همراهی می کرد، سرهنگ 

پاسدار ایرج فرامرزی مسئول مرکز چاپ  سپاه 
و ســرهنگ علی کریمی جانشــین این مرکز  و 
مدیران بخش های مختلف درباره  مراحل پیش 
چاپ، چاپ و پس از چــاپ به معاون اجرایی 
ســپاه و همراهان توضیح الزم را ارائه کردند و 
در خصوص کم و کیف دســتگاه های این مرکز 
توضیــح دادند. لیتوگرافی، چــاپ، صحافی و 
انبار از جمله بخش های این مرکز بود که معاون 

اجرایی سپاه  از آن ها  بازدید کرد.
گفتنی است تمرکز بخشی به امور چاپی سپاه 

در این مرکز یکی از اهداف این بازدید بود. 

بازدیدمعاوناجراییسپاهازمرکزچاپ



صدیقه شاهسون
نویسنده

عارف الشهدا

یکی از روزهای مــاه مبارک 
رمضان مهمان داشتیم و مادرم 
هم مریض شده بود و داخل بیمارستان 
بستری بود. من از این قضیه خبر نداشتم. 
وقتــی مهمان ها رفتنــد، عبدالمهدی 
گفت: »آماده شــو باید جایــی برویم.« 
رفتیم بیمارســتان. اول من پیش مادرم 
رفتم. قرار بود که فردای آن روز مادرم را 
به دلیــل عارضــه قلبی عمــل کنند. 
عبدالمهدی بعــد از من به دیدار مادرم 
رفت. او باالی سر مادرم دعایی خوانده 
بود و برگشتیم خانه. فردا مادرم حالش 
خیلی خوب بــود و مدام می گفت: من 
نیاز به عمل نــدارم. وقتی آزمایش ها و 
عکس را دوبــاره تکرار کردند، دکترها 
هم به همین نتیجه رسیدند که نیازی به 
عمل نیســت. مــادرم گفــت: »وقتی 
عبدالمهدی آن دعا را باالی سرم خواند، 
 مریض 

ً
حالم دگرگون شد انگار که اصال

نبودم.« شــاید به یمن خواندن آن دعا و 
اخالصی که عبدالمهدی داشت، خدا به 

مادرم شفا عنایت کرده بود.
به نقل از همسر شهید

عبدالمهدی مغفوری در سال ۱33۵ در 
کرمان در خانواده ای متدین به دنیا آمد.

پدرش روضه خوان بود و مخارج زندگی 
را از پشت دار قالی بافی فراهم می کرد. 
عبدالمهدی در ســایه چنین خانواده ای 
رشــد کــرد و تحصیــالت ابتدایی و 
متوســطه را در کرمان به پایان برد.آنچه 
او را از دیگر هم سن وسال هایش متمایز 
می کرد، پایبندی اش به دینداری بود.او 
پس از پایان دوره دبیرستان در دانشسرا  
پذیرفته شــد و در رشته برق فوق دیپلم 
موقعیت های  در  گرفت.عبدالمهــدی 
مختلف، در لشکر ۴۱ ثارالله و بسیج، 
جهــاد کــرد و ســرانجام در عملیات 
کربالی ۴ به درجه رفیع شــهادت نائل 

آمد.
فاطمه سادات طالیی

 دلتنگ آقا
 دارم گریه 

ً
اشکم سرازیر شده است. رسما

می کنم. می گذارم این گریه های بی زبان، 
زبانم باشــند. نمی دانم چــرا، ولی یک 
خجالِت ریزی می دود توی وجودم. سرم 
را خم می کنم و آرام، بی اینکه کسی متوجه 
بشود دستمال ســفید روضه ام را از توی 
جیبم بیرون می کشم. بوی دست مادرم را 
می دهد. آن را به دســتم سپرده بود و گفته 
بود یک وقت کم نیاوری، دلتنگی نکنی، 
ایمانت شــل نشــود، مهربانی مادرم، در 
برابر محبت پدرانه موالی مان ذره ای بیش 
نیست. دلتنگ شان هســتم. بریده بریده 
چندین  و چند مرتبه نامش راصدا می زنم و 
نفس عمیقی می کشم. پشت دستم را باال 
می آورم و بوسه ای به سنگ انگشتر عقیقی 
که در آن نــام مبارک صاحب الزمان  کنده 

شده، می نشانم. 
یا صاحب الزمان)عج(

حسن ختام

   تلخند    
رفتارهای کودکانه ترامپ و اعتراضات مردم آمریکا/ کارتونیست: تجرید رویاردز از هلند
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اگر بنده ای آن قدر مرا عبادت کند که بندهایش از هم بگسلد و همچون مشک خشکیده و خالی شود، 
ســپس به دیدار من آید، در حالی که والیت شما خاندان را منکر باشد، هرگز او را ساکن بهشت خود 

نمی سازم و زیر سایه عرشم او را پناه نمی دهم.
بحاراالنوار، ج 8، ص 3۵۵، ح ۱8

والیت
   صادقانه    

وابستگی و دلبستگی، از آن مقوله هایی است که همیشــه ذهن ها را به خود مشغول داشته است، از آن 
نظر که کدام بهتر یا بدتر اســت. اما همه به این قائلند که درباره نعمات دنیایی هیچ یک خوب نیستند. 
دل بستن به هر چه در این دنیا به ما می رسد، از آن نظر که ما را پایبند و اسیر خود می کند، خوب نیست. 
باید دانســت این نعمات، امانت هایی هستند که در این دوره  کوتاه عمر زینت زندگی است و هر لحظه 
امکان دارد خداوند امانتش را پس بگیرد. پس باید سبکبار بود، دل بستن جز به آنچه مداوم حضور دارد، 

لذت بخش نیست.

فقطدلبستهاو
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

پرســش: ۱8 سال دارم و متأسفانه رفتار و نظرات دیگران خیلی روی 

من تأثیرگذار است. حس می کنم بدون رضایت و تأیید اطرافیان آدم 

بی ارزشی هســتم. حتی یک دقیقه تحمل نارضایتی خانواده ام را ندارم. چطور 

شخصیت مستقل و واقعی خودم را از میان الگوهای غلطی که تمام وجودم را پر 

کرده، بیرون بکشم و اعتماد به نفس آسیب دیده ام را ترمیم کنم؟

پاسخ:پرسشگرعزیز! مشخصاتی که ذکر کردید، نشان می دهد شما انسان 
مهربانی هســتید و می خواهید دیگران به ویژه خانواده تان از رفتار و کردار 
شما راضی باشــند که در مرحله اول بد نیست. اینکه شما طبق نظر پدر و 
مادر رفتار کنید، بسیار خداپسندانه است؛ اما این کسب رضایت نباید شما 
را از خودتان غافل کند. مشکلی که دچار آن هستید، نشان می دهد به برخی 
عالیق خود دست پیدا نکرده اید. رسیدن به اهداف و آرزوها در صورتی که 
خارج از عرف و دین نباشد، هیچ منافاتی با کسب رضایت خانواده ندارد. 
شما می توانید هم رضایت والدین را در نظر داشته باشید و هم به عالیق خود 
برسید. در قدم نخست، باید عالقه ها و استعدادتان را شناسایی کنید. برای 
رســیدن به اهداف تان اولویت بندی کنید و تمام تالش خود را برای رسیدن 
 اطرافیان هم از دیدن موفقیت شــما خوشــحال 

ً
به آن به کار بگیرید. قطعا

خواهند شد. برای خود ســاعتی را در روز در نظر گرفته و کاری که شما را 
خوشحال می کند، انجام دهید؛ مانند نقاشی، خیاطی، ورزش یا گوش دادن 
به موسیقی یا دیدن فیلم...؛ از این عالقه های جزئی برای خانواده بگویید تا 
آنها بدانند در ساعاتی مشــخص، به کارهای مورد عالقه می پردازید و آنها 
را بشناســند و برای آن ارزش قائل شــوند. با افراد مورد اطمینان و با تجربه 
در مورد اهداف تان و رفتارهای تان مشورت کنید تا راه درست را با اطمینان 
انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که نمی توانید همه افراد جامعه را راضی 
 در نظر دیگران جلوه می کنید. 

ً
نگه  دارید؛ ولی وقتی فرد موفقی باشید، قطعا

   راه نرفته    

خودشناسی
 زهرا سلطانی نژاد

مشاور خانواده

دختر جوان صفحــات قرآن جیبی را که 
عزیز خانم روز آخر تــوی فرودگاه کف 
دستش گذاشته بود، ورق می زند. بوی کاغذ کاهی 
قرآن قدیمی بــا بوی عطر گل محمــدی، تا عمق 

نفسش باال می رود.
دلش بــرای حال و هوای وطنش تنگ شــده، 
بی معطلی گوشی را برمی دارد تا با خواهرش تماس 
بگیرد و از تصمیم تازه ای که نگذاشته پلک روی هم 

بگذارد، به او خبر بدهد. 
انگشت کشــیده اش شــماره فاطمه را لمس 
می کند، چند بار ایــن کار را تکرار می کند؛ اما هر 
بــار صدای بوق نصفه و نیمه همچــون باد پاییزِی 
این روزها امیدش را تکه پاره می کند. ممکن است 

مشکل از خط تلفن همراهش باشد. 

می ایستد. چند قدم توی اتاق کوچِک خوابگاه 
راه مــی رود. از صــدای بوق ممتد گوشــی کالفه 
می شــود. پالتوی قهــوه ای رنگش را روی شــانه 
می اندازد و تصمیم می گیــرد قیافه اخم آلود پیرزن 
ســرایدار را تحمل کند و با پرداخت پول بیشــتر، 
تماس تلفنی کوتاه با خواهر دوقلویش برقرار کند. 
قبل از رفتن یک بار دیگر کنار پنجره کوچک اتاقک 
می ایستد و از این زاویه به نیم تنه بلند برج ایفل، که 
از پشت ساختمان های سنگی و سیمانی پیداست، 
زل می زنــد. برج ایفــل و رؤیاهایش برایش رنگ 
باخته است و نماد فرانسه با ستون های آهنی برایش 
دهن کجی می کند.از چند سالی که پای رسیدن به 
این رؤیا و تحصیل در فرانسه تلف کرده بود، پشیمان 
می شود. از وقتی پایش به فرانسه رسیده و در دانشگاه 
مورد عالقه اش مشغول به تحصیل شده بود، هر روز 
چهره پوشــالی و رفتارهای سیاست مدارانه اش به 

بهانه آزادی بیان برایش رنگ باخته بود.
سیاســتمدارانی که برای هیچ کس ارزش قائل 

نبودند و با توهین و رفتارهای نژادپرستانه راه را برای 
توهین و تمســخر دیگران فراهم می کردند. دیروز 
روژان، هم کالس فرانسوی اش روزنامه و کاریکاتور 
پیامبــر را جلویش گرفته و گفته بــود: »این بزرگ 
شماست!« و با دو سه نفر دیگر بلند بلند خندیده و 
سربه سرش گذاشته بودند و انگار ضربه  آخر را زده 
بودند. هر چند او با دالیل و اســتدالل منطقی سر 
بحث افتاده بود، اما سنگینی فضای کالس را تحمل 
نداشــت. لحظه ای آرزو  می کند چشم باز کند و به 
جای این آهن پاره ها گلدسته های فیروزه ای مسجد 
را ببیند. به سرش هوای وطن زده است. دلش برای 
شــنیدن اذان، که توی محله می پیچید، تنگ شده 
است. برای چادر نماز و تسبیح عزیز جان! باید هر 
چه زودتر خبر تصمیم جدیدش را به فاطمه بدهد. 
باید به تصمیم اشــتباه تحصیل در فرانسه، اعتراف 
کند! کارت بانکی اش را از کیفش بیرون می کشد. 
ماسک و دستکش برمی دارد. در راه لبش بی اختیار 

به گفتن صلوات می جنبد.

   داستان    

برجپوشالیآرزو

داغ کابل
»جان پدر کجاستی؟« اما جواب کو؟

آن سرو خواب رفته به روی کتاب کو؟

آبادی ات کجاست؟ نفس می کشی هنوز

می پرسی از خودت هله خانه خراب! کو؟

حاصل به غیر چشم  تر از این عتاب نیست

یا جز جویدن جگر از این خطاب کو؟

از زهر چشم ساقی پیر فلک ملول

غیر از شرنگ، سهم تو از آن شراب کو؟

یک پا به پیش و پای دگر می کشد عقب

چشمی به کوه محو فرود عقاب کو

»اشک کباب، باعث طغیان آتش است« 

سهمت به جز چکیدن خون بر کباب کو؟

دادند نان سوخته ای از جگر تو را

جز بر مدار خون تو یک آسیاب کو؟

خوردند گندمی که پس انداز کرده ای

پس از تو جای این همه خرده حساب کو؟

خون شما به شیشه عالی  جناب ها

خونی به قدر مستی عالی جناب کو؟

ابر آمده است کو تب و تاب شکفتنی؟

ابر آمده است در دهن غنچه، آب کو؟

در شامگاه فاجعه پس نی لبک کجاست؟

دستی به زلف خونی چنگ و رباب کو؟

گیسو بریده، همنفس صبح کابلند

در خون نشسته جامه دران آفتاب کو؟

بوی تو را شنیده ام از باغ ارغوان

ما را به قدر یک سحر از آن گالب کو؟

درد صنوبران رشیدت به جان ما

عکس ستارگان شهیدت به قاب کو؟

آن جا به شام مظلمه، هر سو سیاوشی ست

اما کدام محکمه؟ افراسیاب کو؟

در چاه کابل است تو را هم تهمتنی

رد شغاد گمشده پشت نقاب کو؟

خون ستارگان تو بر سنگفرش هاست

گیرم به قدر شیشه شکستن، شتاب کو

بر صبح باغ می شنوی رقص شعله را

نیلوفرانه حاصلت از پیچ و تاب کو؟

انگار ابرهای اجابت سترونند

باران به وقت نافله مستجاب کو؟

کو نعره سواری از آن سو به انتقام

دستی از این قبیله به سرب مذاب کو؟

محمدحسین انصاری نژاد 
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کتیبه سبز

ویتامین C که به ویتامین زیبایی هم معروف است، در بدن ساخته نمی شود. 
بنابراین باید از طریق غذا جذب شــود.  ویتامین C در بدن به صورت یک 
آنتی اکسیدان عمل می کند؛ از سلول ها در برابر آسیب ناشی از مواد شیمیایی 
مضر موسوم به رادیکال های آزادی که در اثر سوخت وساز درون سلولی، 
آلودگی هوا، سیگار کشیدن و اشعه ماوراء بنفش به وجود می آیند، محافظت 
می کند. به دلیل همین خاصیت آنتی اکســیدانی از سلول های پوست نیز 
محافظت می کند و در جلوگیری از پیری زودرس و ایجاد چین و چروک و 
خشکی پوست، نقش مؤثری دارد. این ماده ارزشمند برای رشد، تکامل و 
ترمیم کلیه بافت های بدن، جذب آهن، عملکرد صحیح سیستم ایمنی بدن، 
ترمیم زخم و نگهداری غضروف، استخوان و دندان نیز ضروری است. در 
این روزهای کرونایی برای داشتن ایمنی مناسب ویتامین C را فراموش نکنید 
و از میوه ها و سبزی ها غافل نشــوید؛ چرا که در بیشتر آنها یافت می شود. 
میزان مصرف روزانه  توصیه  شــده  ویتامین C برای مردان و زنان بزرگسال 
به ترتیب ۹۰ و ۷۵ میلی گرم است. فلفل دلمه ای، مرکبات و کلم بروکلی 
غنی ترین منابع  هستند. جالب اســت بدانید یک لیوان فلفل دلمه ای خام 
۲83 میلی گــرم ویتامین C دارد؛ در حالی که یک لیــوان آب پرتغال تازه 
۱۲۴ میلی گرم! گفتنی است، ویتامین C در اثر حرارت از بین می رود، پس 

مصرف سبزیجات و میوه ها به صورت خام بهتر از پخته است.

    سالمت    

ایمنشوید!
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه


