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مقاومتصبح صادق گفت وگو های بین االفغانی به میزبانی ایران را واکاوی می کند
۴

پاسدار
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۱ جمهــوری اســامی ایران  
خواستار حل مشکات افغانستان 

مبتنی بر مصالح ملی و داخلی این 

کشور است و مخالف برهم خوردن 

توازن قوا در افغانستان است. 

جمهــوری اســامی ایران  ۲

نگــران وقــوع جنــگ داخلی در 

افغانستان است و تصرفات سرزمینی 

ایجادکننــده یک جنگ  را  طالبان 

داخلی  در این کشور می داند. 

همکاری یــا مذاکره  ایران با  ۳
گروه طالبان فقط در راســتای حل 

و  افغانســتان  داخلی  مشــکات 

رســیدن به یک وحدت ملی ثبات 

بخش است.

۴ بــه دلیــل درگیر بــودن در 
مرزهای غربی کشور، تاش شد تا با 

ارتباط  گیری با گروه طالبان، مواضع 

تقابلی این گروه در قبال جمهوری 

اسامی ایران تعدیل شود.

ایــران یکــی از بازیگــران  ۵
تأثیرگذار در عرصه افغانستان است. 

به همین دلیل شاهد سفر هیئت های 

سیاسی از دولت افغانستان و طالبان 

به ایران هستیم.  

 نیازمند تحول
در هدف گذاری و عمل هستیم 

 رئیس بیمارستان فوق تخصصی دندانپزشکی شهید شکری نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق

ونیک سالمت  ونده الکتر  پر
تشکیل می شود

 رمزگشایی از شش دور مذاکره رمزگشایی از شش دور مذاکره
دور هفتم مذاکرات وین به کدام سو خواهد رفت؟دور هفتم مذاکرات وین به کدام سو خواهد رفت؟
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سیامک باقری   سرمقاله    
عضو شورای سیاست گذاری 

صبح صادق
انتظارازقاضیالقضات

 
حجت االســام والمسلمین آقای 
اژه ای با حکم رهبر معظم انقاب،  
جایگزین آقای رئیسی در دستگاه قضا شدند. 
قوه قضائیه نقش بسیار مهمی در اصاح امور،  
اجرای عدالت،  ریشه کنی فساد،  احیای حقوق 
عامه و نهادینه ســازی قانون گرایی در کشــور 
دارد. در دوره ریاســت آقای رئیسی، دستگاه 
قضا بر اساس سند تحول،  در مسیر درست تری 
نسبت به گذشته به حرکت درآمد و همین امر 
موجب شد مردم به رئیس دستگاه قضا اعتماد 
کرده و با وجود همه تخریب ها و تبلیغات سوء  
و عملیات روانی دشمن، با بیش از 18 میلیون 
رأی، او را به ریاست جمهوری برگزینند. رهبر 
معظم انقــاب نیز ناظر بــه همین عملکرد 
موفق،  در متن حکم رئیس جدید دستگاه قضا 
از خدمات ارزنده آقای رئیسی تجلیل کرده و 
از کارنامه ایشان در دوران مسئولیت قضایی، با 
عنوان »کارنامه افتخارآمیــز« یاد کردند؛ اما 
آنچه در حکــم انتصاب رئیس قــوه قضائیه 
برجستگی دارد،  انتظارات رهبر معظم انقاب 
از آقای اژه ای در جایگاه قاضی القضات است. 
آقــای اژه ای با آقای رئیســی دارای یک نقطه 
مشــترک مثبت در امر تصدی ریاســت قوه 
قضائیه هســتند و آن،  برخورداری از ســابقه 
طوالنی حضور در دستگاه قضاست. بی تردید 
یکی از دالیل موفقیت آقای رئیسی در مدت 
مســئولیت در جایگاه ریاســت قوه، همین 

شناخت دقیق پیشین از دستگاه قضاست. 
امتیاز آشــنایی آقای اژه ای با دستگاه قضا 
برای پیشــبرد امور و انجام وظایف، به قدری 
مهم اســت که رهبر معظم انقــاب در متن 
حکم ایشــان آورده انــد: »جناب عالی را که 
عاوه بر صاحیت های قانونــی، برخوردار 
از تجربه گرانبها و شــناخت عمیق و ســابقه 
درخشــان در امر قضا می باشــید،  براساس 
اصــل یکصدوپنجاه وهفت،  به ریاســت قوه 
قضائیه منصــوب می کنم.« حضــرت امام 
خامنه ای)مدظله العالــی( در متــن حکــم 
انتصاب، انتظاراتی را ذکر می کنند که در واقع، 
 انتظارات عموم مردم از دســتگاه قضای تراز 

انقاب اسامی است. 
گســترش عدالت و احیای حقوق عامه، 
 تأمین آزاد ی های مشــروع و نظارت بر حسن 
اجرای قوانین،  پیشــگیری از وقــوع جرم و 
نیز مبارزه قاطع با فســاد،  در صدر انتظارات 
رهبر معظم انقاب اســامی از آقای اژه ای 
اســت. بدون تردیــد تنها راه برآورده شــدن 
 مطالبه ملت نیز 

ً
ایــن انتظارات بحق که تماما

هست،  مجاهدت مخلصانه و شبانه روزی توأم 
با هوشمندی و قاطعیت است. رئیس دستگاه 
قضا برای تحقق عدالت و ریشه کنی فساد، با 
احدی نباید رودربایستی داشته باشد و از این 
رهگذر خدای ناکرده به کژراهه تســاهل قدم 
گذارد. پشتوانه بزرگ آقای اژه ای برای تحقق 
عدالت و ریشــه کنی فساد، آن است که عاوه 
بر پشــتیبانی رهبر حکیم انقاب اســامی 
که برای همه رؤســای پیشین قوه قضائیه هم 
بوده، برخــورداری از حمایت همه جانبه دو 
قوه دیگــر مقننه و مجریــه در این امر خطیر 
است. ریاســت جمهوری آقای رئیسی اکنون 
یک فرصت طایی و مغتنم برای دستگاه قضا 
به منظور اجرای عدالــت و مبارزه اثربخش 
با فســاد است. شایسته اســت رئیس جدید 
قوه قضائیه،  با توجه بــه دیگر انتظارات رهبر 
معظم انقاب، از قبیل ادامه رویکرد تحولی 
و اجرای سند تحول،  گســترش فناوری های 
نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم 
به خدمات قضایی،  گماردن نیروهای کارآمد 
و جهادی و فاضل در مســئولیت ها و تربیت 
مدیران شایسته برای دستگاه قضا و ارتباط با 
متن مردم، بتوانند فصل نوینی را برای دستگاه 
عدالت در تراز انقاب اســامی در گام دوم 

رقم بزنند. ان شاءالله

نگاه
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پس از پیروزی جو بایدن، ایاالت متحده اعام کرد 
به توافق هســته ای با ایران باز خواهد گشت. بیشتر 
بازیگران خارجی و بخشــی از جریان های داخلی 
از این سیاست اعامی بایدن برداشت خوشبینانه و 
فرصت جدیدی تلقی کردند. موضع افرادی مانند 
راب مالی که گفته بود »هدف بازگشــت به برجام 
بدون درخواســتی برای تقویت آن است«، در این 
خوشــبینی ها بی تأثیر نبود. به نظر می رسد، همین 
فضا سبب شد تا دولت ایران، تجربه های بد عهدی 
آمریکا را کم اهمیت بگیرد و بار دیگر به سیاســت 
اعامی آمریکا و سه کشور اروپایی برای بازگشت 
به برجام بدون پیش شــرط، اعتماد کند. اکنون 95 
روز از اولیــن دور مذاکرات می گذرد، اما شــاهد 
خواســته هایی از طرف آمریکایی هــا و اروپایی ها 
هستیم که آینده مذاکرات را در هاله ای از ابهام فرو 
برده اســت. در چنین فضایی رسانه های وابسته به 
غرب، تاش دارند ایران را مقصر و مانع پیشرفت 

مذاکرات القا کنند. واقعیت امر چیست؟ 

 Bابراز امیدها در مذاکرات 
و پافشاری آمریکا بر موضع خودخواهانه 

فضــای کلی ســه دور اول مذاکــرات برجامی در 
وین برای همــه طرف های مذاکره مثبــت و رو به 
پیشرفت ارزیابی می شــد. اگرچه در کنگره آمریکا 
صداهای دیگری شنیده می شد و در کاخ سفید نیز 
ســیگنال های تردیدآمیــزی در خصوص رفع همه 
تحریم ها و راستی آزمایی ارسال می کردند، با وجود 
این، کاخ ســفید، مذاکرات را تأییــد و روند آن را 
پیشــرونده توصیف می کرد. تیم ایرانی مذاکرات 
نیز در تمام این ســه دوره می گفتند که مذاکرات در 
مسیر درستی قرار دارد؛ اما ارزیابی ها نشان می داد 
که آمریکا اراده سیاسی برای رفع کامل تحریم  ها را 
ندارد، این در حالی است که نگاه تیم ایرانی این بود 
که اختافات موجود قابل رفع است. همین پافشاری 
آمریکا، باعث شــد تا در پایان دور سوم مذاکرات 
تصمیــم گرفته شــود »گروه کارشناســی ترتیبات 
اجرایی« را با هدف کاســتن از تفــاوت دیدگاه  ها 

درباره رفع تحریم ها تشکیل دهند. 

 Bصریح تر شدن موضع و لحن آمریکا 
 و طرح موضوعات جدید 

چهارمیــن دور از مذاکرات هســته ای وین بعد از 
وقفه ای چند روزه، ظهر جمعه 1۷ اردیبهشــت ماه 
آغاز شد. بعد از دو هفته مذاکرات فشرده طرفین با 
وجود مثبت خواندن روند مذاکرات، از باقی ماندن 
اختافات کلیدی میان طرفین خبر دادند. واقع امر 
این اســت که لحن خود را برای عدم برداشتن همه 
تحریم ها، ناممکن بودن راستی آزمایی و... صریح تر 
کــرده و اعام کردند که »مــا کار خودمان را انجام 
داده ایم، اما نمی دانیم ایران چقدر جدی اســت.« 

همچنیــن همزمان با دور چهــارم مذاکرات اعام 
کردند »مــا کاری نداریم تحریم هــا مربوط به چه 
دوره یا چه موضوعی اســت ما تحریم ها را از سال 
۲۰1۷ بررسی می کنیم و آماده ایم هر تحریمی را که 
مغایر با برجام بود، حذف کنیم و هر تحریمی را که 
سازگار با برجام بود، حفظ کنیم.« در همین راستا، 
کلید واژه آشنایی از زبان مقامات آمریکایی مبنی بر 
»توافقی طوالنی تر و قوی تر و بهتر« مطرح شد. در 
حالی که قبل از مذاکرات و در سه دور اول مذاکرات 
از این حرف ها خبری نبود، اما برای اولین بار وندی 
شرمن در ۲3 اردیبهشت ماه از اروپا بابت مبنا قرار 
دادن برای رســیدن به توافقی طوالنی تر و قوی تر و 
بهتر جهت پرداختن به همه مســائل محل نگرانی 
از جانب ایــران، رفتارش در منطقه موشــک های 
بالستیک تجارت تسلیحاتی و سوابق حقوق بشری 
تشکر کرد. عبارت طوالنی تر و قوی تر و بهتر همان 
جمله ترامپ است که برای حصول به آن برجام را 
پاره کرد و از آن خارج شــد و فشار حداکثری را بر 
ایران تحمیل کرد. یکی دیگر از بحث های جدیدی 
که آمریکایی هــا وارد دور چهارم مذاکرات کردند، 
موضــوع همکاری های آینده و وابســته کردن رفع 
بخشی از تحریم های کلیدی مانند خارج کردن نام 
سپاه از گروه تروریستی و لغو بخش هایی از تحریم ها 
به آنهاســت. عبارت »همکاری های آینده« جذاب 
است، اما حقیقت آن، برجام های موشکی، منطقه ای 

و حقوق بشری است. 
با این حال، تیم هســته ای ایران و رئیس جمهور 
محترم ایــن نوع مواضع را خیلــی جدی نگرفتند 
و با وجود شــکاف های بارز بین رویکرد آمریکا با 
خواســته های اولیه، دور پنجم بیــن روزهای ۴ تا 
1۲ خرداد در پایتخت اتریش برگزار شــد و پس از 
گذشــت بیش از یک هفته گفت وگوهای فشــرده، 
مذاکره کننــدگان اعــام کردند برای مشــورت به 
پایتخت های خود مراجعه خواهند کرد. اگرچه در 
این دور از مذاکرات اعام شــد که پیشرفت هایی 
داشته اســت، اما باز همان اختافات کلیدی علت 
اصلی عدم توافق شده و باعث بازگشت نمایندگان 
طرفین به کشورشان شــد. هرچند آمریکایی ها در 
فاصلــه بین دور پنجم و ششــم مذاکرات، مواضع 
مخالــف صریح تــری را مطرح مــی کردند، دور 
ششــم مذاکرات در روز شنبه ۲۲ خرداد آغاز شد و 
موضوعات اختافی باقی مانــده به گونه ای بود که 
عراقچی در روز اول دور ششــم مذاکرات گفت که 
به شخصه فکر نمی کنم ظرف هفته جاری ما بتوانیم 
به جمع بندی نهایی برسیم. پس از پایان دور ششم 
مشخص شــد موضوعات مهم باقی مانده نیازمند 
تصمیم گیری های جــدی در پایتخت ها، به ویژه در 
کشــورهای طرف مذاکره اســت. از این جا شاهد 
تغییرات جدی تری هستیم که اولین نشانه آن تعیین 
نکردن تاریخ دقیق بــرای دور هفتم مذاکرات بود. 
روند مذاکرات شش گانه به وضوح نشان می داد علت 
اصلی تطویل مذاکرات و قفل شــدن، آمریکایی ها 
هستند، اما در داخل کشور متأسفانه مواضع دیگر یا 
آدرس دیگری برای موانع به افکار عمومی مخابره 
می شــود. جریان مطبوعاتــی اصاح طلبی عمدتا 

می گویند خواسته های حداکثری طرفین مانع احیای 
برجام اســت و با این بیان ایــران را در کنار آمریکا 
جزء متهمان ردیــف اول این مانع معرفی می کنند. 
یا مانع را به کمیته  تطبیق برجام با توافق وین نسبت 
می دهند. یا به توجیه اســتنکاف آمریکا از برداشتن 
همه تحریم هــا و عدم امکان اجرای درخواســت 
ایران برای راستی آزمایی پرداخته، می گویند »برای 
آمریکا در شرایط فعلی حتی امکان تبدیل این توافق 
به معاهده از سوی آمریکا هم واقعا وجود ندارد. آقای 
بایدن نمی تواند دوسوم کنگره را قانع کند که با برجام 
موافقت کنند.« در همین شرایط رئیس جمهور نیز 
آدرس غلط می دهند و می گوید. »اگر بوروکراسی 

نبود تحریم ها تمام شده بود.«

 B آمریکا چه چیزهای را 
حاضر نیست بپذیرد؟! 

شش دور مذاکرات و گذشت 95 روز از مذاکرات 
برای هر ناظری کافی اســت کــه نتیجه بگیرد چه 
چیزهای را آمریکا در مذاکرات حاضر نیست بپذیرد 
و چه چیزی را خواســتار افزوده شــدن بر محتوای 
مذاکرات اســت. اولین مورد رفع همه تحریم های 
1۷۰۰ است. »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا 
در گزارش خود به کمیته ســنا صریحا گفت، حتی 
اگر تهران و واشــنگتن به توافق هسته ای بازگردند، 
صدها تحریم آمریکا علیه تهران پابرجا خواهد ماند. 
دومین مورد »راســتی آزمایی لغو تحریم ها« است. 
که مجلس شورای اسامی اعام کرد، حداقل سه 
تا شــش ماه زمان نیاز دارد. آمریــکا و اروپا حاضر 
نیستند که ایران سانتریفیوژهای پیشرفته داشته باشد. 
آمریکا و اروپا خواســتار تخریب ســانتریفیوژهای 
نســل جدید ایران شــده اند. آنها همچنین حاضر 
نیستند محدودیت های تسلیحاتی و موشکی ایران 
در ۲۰۲3 برداشــته شــود. آمریکا و اروپا پافشاری 
دارند که توافق طوالنی تر شود؛ یعنی بخش هایی که 
زمانش تمام می شود، تمدید شود. آنها اصرار دارند 
که برجام قوی تر شود، یعنی عاوه بر محدودسازی 
ایران، جهت گیری های سیاست  سیاست هسته ای 
خارجی در منطقه و سیاست دفاعی ایران در زمینه 

موشکی نیز محدودسازی صورت گیرد.
عدم تمکین ها و طرح خواسته ها از سوی آمریکا، 
پیش بینــی رهبر معظــم انقــاب را تأیید می کند 
کــه در فروردین ماه 1۴۰۰ فرمــوده بودند: »اینکه 
آمریکایی های دائم اســم مذاکره را می آورند... این 
جور نیست که آمریکا بخواهد مذاکره کند تا اینکه 
ی را قبول کند؛ نه، می خواهد مذاکره 

ّ
یک حرف حق

 کار او 
ً
کند تا یک حرف باطلی را تحمیل کند! اصا

این جوری است.«

 Bآیا با سناریوی فریب 
 روبه رو بوده و هستیم؟  

رفتار و مواضع آمریکا از ابتدای شروع دولت بایدن 
تاکنون را در کنار هم قرار می دهم، این ســؤال را به 
 این گمانه را تقویت می کند که آیا 

ً
ذهن متبادر و مآال

ایران از ابتدا با سناریوی فریب روبه رو بود؟ فرضیه 
این اســت که بایدن و تیم او برجام را توافق خوب، 

ولی ناقص می داننــد، اما راهی را که ترامپ رفت، 
شکست خورده دانسته و تنها راه را بازگشت به برجام 
با کمترین هزینه می دانند تا ضمن محدود نگه داشتن 
برنامه هســته ای ایران، شــرایط جدیدی را فراهم 
کنند تا همه هدف هایی که ترامپ نتوانست، محقق 
سازند. از این رو، سیاست اعامی کاخ سفید برای 
بازگشت به برجام و احیای آن، نوعی عملیات فریب 
برای دستیابی به چند هدف مقدماتی و سپس سوار 
شدن بر شرایط ناشی از هدف های مقدماتی جهت 
تحقق اهداف نهایی اســت که تحمیل برجام های 
جدید با ماهیت مهار نرم در همه ابعاد قدرت ایران 
اســت. آنها برای رســیدن به اهداف خود گا م های 
زیر را دنبال کرده و در برخی از آنها موفق شــده اند. 
برخی از هدف های مرحله اول مقدماتی که تاکنون 
انجام داده شــد، عبارتند از: 1 ـ نشان دادن جدیت 
برای بازگشت به برجام، ۲ ـ نشان دادن حسن نیت 
ظاهری و فریبنده برای رفع همه تحریم ها، 3 ـ موجه 
جلــوه دادن مخالفت های آمریکا با خواســته های 
ایران در نحوه بازگشت به برجام و غیر معقول نشان 
دادن خواســته های ایران، ۴ـ ایجاد انسجام داخلی 
آمریکا و تداوم همراه سازی اروپایی ها با کاخ سفید 
و 5ـ انداختن توپ در زمین ایران. این موضع وزیر 
خارجه آمریکا مؤید این نکته اســت که گفت: »ما 
دستکم شاهد پیشرفت در نشان دادن جدیت تاش 
آمریکا برای بازگشــت به تبعیت دوجانبه از برجام 
، ببینیم آیا ایران مایل اســت و 

ً
بوده ایم و مشــخصا

قادر اســت تصمیمات الزم مربوط به خود را برای 
بازگشت به تبعیت از برجام بگیرد« یا وزیر خارجه 
فرانســه گفت: »نیاز به تصمیم قوی و شجاعانه از 
طرف مقامات جدید ایران دارد« مهم ترین مرحله 
دوم مقدماتی، القای فروپاشی برجام به خاطر رفتار 
ایران. اعــام وزیر خارجه آمریــکا مبنی بر اینکه 
تاریخ خروج آمریکا از برجام نزدیک است یا بیانیه 
تهدید آمیز تروئیــکای اروپایی و بازی های غیر فنی 
دبیــرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی برای این 
است که روسیه و چین را با خواسته های خود همراه 
سازند و گروه 1+۴ برای فشار بر ایران تبدیل نمایند به 

گونه ای که ایران مقصر و مانع مذاکرات است. 

 Bعاقبت داستان
گرچــه آمریکایی ها تاش دارند با ســناریوی باال 
برجــام چدنی ترامپ را در قالــب برجام مخملی 
بایدن بــه ایران تحمیل کنند، ولی آنچه تعیین کننده 
بازی نهایــی اســت، موازنه قدرت اســت. ایران 
اگرچه به دلیل سوء مدیریت ها مشکات اقتصادی 
عدیده ای دارد، اما شرایط به نفع ایران است. یکی از 
مهم ترین قدرت، توانمندی هسته ای است. ارتقای 
غنی ســازی از 5 درصد به 6۰ درصد، انباشت سه 
هــزار و ۲۴1 کیلوگرم اورانیوم غنی شــده، وجود 
سانتریفیوژهای پیشرفته و راه اندازی آنها و خصوصا 
تولید فلز اورانیوم سیلیساید این پیام راهبردی را به 
آمریکا فرســتاد که عاقبت مسیر مخملی بایدن نیز 
همان راه چدنی ترامپ اســت که خود معترف به 
شکست آن هستند. »و مکروا و مکرالله والله خیر 

الماکرین«

دور هفتم مذاکرات وین به کدام سو خواهد رفت؟

 رمزگشایی از شش دور مذاکره

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان 
اینکــه خداونــد بزرگ را شــاکریم که یــک دوره جدیدی از 
حکمرانی و اداره کشور آغاز شــده است و در آستانه شروع به 
کار و مسئولیت پذیری در یک دوره جدید قرار دارد، اظهار کرد: 
»هیچ بهانــه ای را دیگر مردم از ما نخواهند پذیرفت و ما همه 
ملزم به کارآمدی و پاســخگویی در مقابل مردم، رهبر معظم 
انقاب و پیشگاه خداوند هستیم. ما مکلف به اثبات کارآمدی 
دین برای جامعه و ایجاد یک زندگی خوب با اولویت محرومان 

هستیم و باید آن را محقق کنیم.«

بی نظیر فرصت 
سعید جلیلی گفت: »شناخت اولویت ها و توجه الزم به آنها، 
مهم ترین کمک به دولت است. مسائل وقتی با کمترین هزینه و 
در زمان خود حل خواهد شــد که از زمان پیشی بگیرید.« وی 
با اشاره به استقبال رئیس جمهور منتخب از شعار »جهاد بزرگ 
برای جهش ایران«، افزود: »هماهنگی ظرفیت های مردمی، 
پشتوانه شکل گیری جهاد بزرگ است. در همین راستا، فعال 
کردن مردم و تعریف مجموعه کارهای واقعی با تقسیم کار را 
به سمت نتیجه رهنمود می کند. تمام جریان های انقاب باید 

درون یک جبهه، دولت را برای جهش کشور یاری دهند.«

جهش  برای  همگرایی 
آقای محســنی اژه ای با تأکید بر ســند تحول قضایی، گفت: 
»محور برنامه های قوه قضائیه ســند تحول اســت و این دوره 
دوره تحول و تعالی خواهد بود و باید همانطور که انتظار مردم 
است با وحدت و یکپارچگی با همه مسئوالن قدم های بلندی 
برداریم.« محســنی اژه ای در ادامه بــه بیان محورهای اصلی 
برنامه های قوه قضائیه در دوره جدید اشــاره کرد و گســترش 
عدالت در همه ساحت ها، مبارزه جدی تر و قاطع تر با فساد در 
همه عرصه ها و توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان تر و در 
مواردی به صورت مجانی را سه برنامه اول قوه قضائیه دانست.

تحول امتداد 
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سیاست
۳

راهپیشرو...

۲8 خــرداد روزی بود کــه ملت بزرگ 
ایران بصیرت سیاسی و والیت مداری را 
در میدان عمل و پای صندوق های رأی با 
حضور حداکثری و رشادت و تیزهوشی و 
تیزبینی فرد شایسته و اصلح را برای تشکیل 
دولت اسامی به نمایش گذاشت. این در 
حالی بود که جریان نفاق و نفوذ در کشور 
با شایعه ســازی و تخریب و ایجاد یأس و 
ناامیدی به دنبال هیاهو و جنجال بود؛ لذا 
مردم با توجه گذاره های راهبردی منبعث 
از بیانات امامین انقاب پای صندوق رأی 
رفتند و گام بلندی را در شتاب بخشــی به 
تشکیل تمدن اسامی برداشتند و اکنون 
نوبت دولت اســامی اســت که وظیفه 
سنگین خود را پیش ببرد، از این رو توجه 

به این نکات ضروری است:
 1ـ انتخابات اصلــح موضوعی محوری 
در تدابیر و رهنمودهای امام خمینی)ره( 
و رهبــر معظم انقاب)مدظلــه( بوده و 
همواره بر آن تأکید شده است و مردم این 
شاخصه های را معیار انتخاب خود  قرار 
دادند و اکنون دولت منتخب باید مطالبات 
مــردم از دولت اســامی را جامه عمل 

بپوشانند.
۲ـ مردم رأی خود را بر اســاس این گزاره 
که جامعه مطلوب مجموعــه ای از افراد 
مؤمن، متعهد، عادل و عالم است که هم 
به تعالیم اسامی ایمان دارند و هم نظام 
ارزشی و رفتاری اسامی را در زمینه های 
مختلف بــه کار می بندند، بــه صندوق 
ریختند و حال در انتظار تحقق انتظارات 

خود هستند.
3ـ منویات امامین انقاب برای تشــکیل 
دولت اســامی بر کار جمعی، تعامل و 
هم افزایی، استقاع کل جامعه از آثار تعامل 
و هم افزایی اجتماعی در انتخابات تأکیده 
ویژه دارند و تأکید اکید آنها بر این اســت 
که دین و سیاست توأمان بوده و تفکیک آن 
معنا ندارد و اکنون باید شــاهد هم افزایی 

ملت و دولت برای پیشبرد کشور باشیم.
۴ـ در گفتمان امامین انقاب اســامی 
همگرایی و انســجام بر محور اعتقادات 
و باور و بهره گیــری از همه ظرفیت های 
زبانی، نژادی، ســرزمینی و... در تشکیل 
دولت اسامی مورد توجه است و دولت 
در حرکت خود و تشکیل کابینه باید این 

معیارها را مد نظر قرار دهد.
5ـ وحدت و همدلی و دلســوزی عامل 
محــوری موفقیــت در تشــکیل دولت 
اســامی خواهد بود و تفرقه و اختاف 
عامــل ناکامــی و عدم تشــکیل دولت 
اسامی است که توجه به این امر به ویژه 

در همکاری قوا امری حیاتی است.
6ـ پایه های تشــکیل دولت اســامی با 
رعایت آزادی اندیشه و حق انتخاب مبتنی 
بر همگرایی در اندیشه و عقیده اسامی بنا 
نهاده می شــود تا از این رهگذر جامعه ای 
همگرا و یکپارچه و امتی منسجم و پایدار 

این دولت اسامی تشکیل شود.
۷ـ خداجویی، خداشناسی و خداپرستی 
در گستره اندیشه، گفتار، منش و رفتار از 

ارکان دولت اسامی است.
8ـ دولــت اســامی ماهیــت و ویژگی  
هــای منحصــر بــه فــردی دارد کــه 
 احساســات و عواطف صحیح و سالم، 
علم گرایــی، دوری از غفلــت، تاش و 
کوشــش مجاهدانه، مســئولیت پذیری، 
تحول خواهی،  دشمن شناسی،  معنویت، 
قانون گرایی، عزت مــداری و دوراندیش، 
ژرف نگر، آینده بین، آینده نگر و آینده ساز... 

از جمله آنهاست.

   روزنه    

دیدگاه

   عکس و مکث   

تابســتان و کرونا/ با رســیدن فصــل گرمــا و تفریحات تابســتانی، باید 
حواس مــان به کرونــا و انــواع جدید آن، کــه واگیردارتر هم هســتند، 
باشد. یک روز تفریح و شادی ممکن است سال ها حسرت به بار بیاورد. 

کرونا همیشه در کمین است...

انتخابــات ۲8 خــرداد 1۴۰۰ با مشــارکت حدود 
5۰ درصــد از افراد حائز شــرایط رأی دادن و با همه 
فراز و نشــیب ها و هجمه های معاندین نظام و برخی 
کوته فکران داخلی به سرانجام رسید و آقای سیدابراهیم 
رئیســی با آرایی فراتر از 18 میلیون، به ریاست دولت 
 میراث دولت یازدهم و 

ً
ســیزدهم انتخاب شد. قاعدتا

دوازدهم  به دولت ســیزدهم منتقل می شود. تحریم ها 
یکــی از معضاتی بود که در ایــن دولت به اوج خود 
رســید، البته این دولت با وعده برداشــته شدن تمام 
تحریم ها سر کار آمده بود  اما نه تنها این اتفاق حاصل 

نشد؛ بلکه به شدت آن افزوده شد.
 اقتصاد از جمله مسائل مهم هر کشوری است که 
پایه بســیاری از تحوالت و پیشــرفت های یک کشور 
به حســاب می آید، اما این مسئله به قدری در دو دوره 
گذشته دولت به چالش کشیده شد که زنگ خطرآن به 
گوش می رســد و تمام صنایع، تولیدکننده ها، مشاغل 
مختلف، صادرات و واردات و معیشت و زندگی مردم 

را با مشکات بزرگی روبه رو کرده است.
بحران کرونا از جمله مســائل دیگری بود که کل 

نظام های جهان و کشــور ما را درگیر خــود کرد؛ اما 
برخی از کشورها توانستند با اتکا به توان پزشکی کشور 
خود یا کنترل های دقیق و حســاب شده  این بحران را 
کنترل کنند.  »محمدحسین شــیخ محمدی« معاون 
سیاســی حزب ندای ایرانیان در خصوص مشکات 
پیش روی دولت ســیزدهم می گوید: »ورشکســتی  
صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، بیکاری جوانان 
و قشر تحصیل کرده، آب و تغییرات اقلیمی، نابرابری، 
تبعیض گســترده و فاصله شــدید طبقاتی مهم ترین 
چالش هایی  هستند که اقتصاد، سامت و زندگی مردم 
ایران را درگیر خود کرده  اســت. امیدوارم با تشــکیل 
دولتی ملی و با استفاده از تمام توان کارشناسی نخبگان 
کشور، فارغ از نگاه جناحی و سیاسی، شاهد حرکت 
به سمت کاهش دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم 
و کاهش فســاد و بی عدالتی باشــیم.« همچنین رضا 
اسماعیلی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، درخصوص 
بحران های پیش روی دولت آقای رئیسی بیان داشت: 
»امــروز بحران هایی از جمله بیــکاری، تورم، گرانی 
و خشکســالی در جامعه وجود دارد که بخشی از آن 

نیازمند اتخاذ تدابیر بیشتر مدیریتی است.«
دولت تدبیــر و امید، عملکردها و دســتاوردهای 
خوبی نیز داشته است که نباید آنها را نادیده گرفت، اما 

ناکارآمدی ها و به طبع نارضایتی مردم از این دولت، به 
قدری زیاد بوده که باعث محو آنها در اذهان مردم شده 
است. برخی از ناکارآمدی های این دولت که باعث به 
وجود آمدن بحران های اقتصادی، دیپلماسی، سیاست 
داخلی، اجتماعی و فرهنگی شــده اســت، عبارتند 
از: رکود اقتصادی، کســری بودجه بــا وجود افزایش 
بودجه و بی توجهی بــه هزینه کرد و درآمد، تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامــی کاالها و عدم مدیریت 
آن و در نتیجه ایجاد رانت های گسترده، داللی گسترده 
در بازار ارز، افزایش افسارگســیخته نــرخ ارز و افت 
شــدید ارزش پول ملی، افزایش روزانه قیمت کاالها 
و حتی کاالهای اساســی و حیاتی، بیکاری گسترده، 
عدم مدیریت صحیح منابع آبی و به نابودی کشــاندن 
بسیاری از تاالب های مهم و اثرگذار در محیط زیست 
کشــور، تأمین نکردن به موقع و کافی آب کشاورزان، 
ضعــف  در مدیریت تزریق واکســن، توجه نکردن به 
تولید برق با رویکرد برنامه ششم توسعه، افزایش یکباره 
و صد درصدی قیمت بنزین، بی توجهی به نگهداری 
و مدیریت صحیح سدها و غیره  به دولت سیزدهمین  
ارث می رســد و مردم، خواهان برطرف شــدن سریع 
آنها هســتند، چه بسا که حل بسیاری از آنها زمان بر و 
پرهزینه است که می طلبد دولت سیزدهم در انتخاب 

مدیــران و وزرای کابینــه خود، دقت الزم را داشــته 
باشد و عاوه بر ســابقه و کارنامه آنها به تفکر آنها در 
خصوص دغدغه های مردم نیز توجه کند. مسئله برق و 
خاموشی های گسترده و بی برنامه، یکی از بحران های 
جدیدی اســت که مردم را در این روزهای آخر دولت 
تدبیر و امید، ناراضی تر، عصباتی تر و بی طاقت تر کرده 
اســت؛ چراکه چرخه فعالیت روزمره مردم را در این 
روزهای گرم، دچار اختال گسترده کرده است و باعث  
لطمه زدن بسیاری از همان صنایع و تولیدی هایی شده 
که در این شرایط اسفناک اقتصادی، سرپا مانده بودند. 
هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسامی، با اشاره به اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید 
۲5 هزار مگاوات برق جدید تولید می کردیم، می گوید: 
»متأســفانه 1۲ هزار و 5۰۰ مــگاوات عقب ماندگی 
داریم.« بنابراین یکی از مشکات، صنعت برق است. 
از همین رو، دولت سیزدهم با چالش های متعددی در 
حوزه های مختلف کشور روبه روست که به جای گفتار 
درمانی دولت تدبیــر و امید، با عملگرایی و اتکای به 
داخل و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی 
و اعتماد به جوانان دغدغه مند نسبت به نظام جمهوری 
اسامی و سرزمین پهناور ایران، خواهد توانست از این 

گذرگاه سخت تاریخی عبور کند.

 کار جهادی به جای گفتار درمانی!

سرنوشــت تان مــرگ اســت/ پیام هــای تهدیــدی بــرای ده هــا نظامــی 
صهیونیســت از طریق واتساپ فرستاده شده اســت که گفته می شود 
حماس پشــت ماجراست. در این پیام آمده اســت: »می توانیم به شما 
برســیم و در نبرد آینده، موشــک به ســمت منطقه ای که در آن اقامت 

دارید شلیک کنیم. سرنوشت شما در نهایت مرگ است.«

مؤمن حواســش به دیگران است / کاسب با معرفت شهر درچه اصفهان 
کــه برای هر قشــری از مردم شــهرش لیســت قیمــت جداگانــه دارد و 
حواســش اســت کســی از مغازه اش دســت خالی و خجل بیــرون نرود. 

کاسبی که این گونه به فکر دیگران است، آخرت خود را آباد می کند.

کاخ های مجلل علمای اســام/ رئیس جمهور منتخب مردم با سفر به قم، 
به دیدار علمای اســام رفت. ساده زیستی مراجع دینی در تصاویر این 
ســفر جالب است. علمایی که حتی در این ســن خودشان از مهمان شان 
پذیرایــی ســاده ای می کنند. بیــت آیت الله علوی گرگانی و منزل ســاده 

ایشان را در تصویر می بینیم.

کووایران در سیستان و بلوچستان/ با قرمز شدن وضعیت شیوع کرونا 
در بیشــتر مناطق کشــور، مردم اســتان سیستان و بلوچســتان که مرز 
ورود نوع پیشــرفته این بیماری از هند و پاکســتان هستند، با واکسن 

کووایران در مقابل این ویروس در حال ایمن سازی هستند.

ســپاه گام بــه گام مدرن تر / مجموعه متنوعــی از تجهیزات مدرن دفاعی به 
ســازمان رزم نیروی زمینی سپاه پاســداران الحاق شد. موشک های خانواده 
فاتح با برد ۳۰۰ کیلومتر، النچرهای ۶ فروندی کنیســتر پرتاب موشــک های 
بالستیک، نسخه زمین پایه موشک ضدزره الماس و... از مواردی بودند که 

با حضور  سرلشکر سامی فرمانده کل سپاه رونمایی شد.

انتخابات 1۴۰۰ را از منظرهای مختلفی می توان 
بررســی کرد. یک جنبه مواجهه جریان تحریم گر 
انتخابات بــود که در مقابل جریــان انقابی قرار 
داشت و تاش کرد با ســوء استفاده از نابسامانی 
اوضاع اقتصادی، بهره برداری خود را کرده و مردم 
را از حضور در پای صندوق رأی دلســرد کند؛ اما 
آنچه در ۲8 خردادماه محقق شــد، از آنچه انتظار 
داشتند، بسیار فاصله داشت. انتظار خط تحریم، 
مشــارکت زیــر 3۰ درصد بود که می توانســت 
پیروزی ارزشــمندی برای آنان باشد، اما حضور 
۴9 درصدی ملت در شرایط دشواری که شرح آن 
خواهد رفت، تحریم گران را در بن بست قرار داد. 
فردای انتخابات نیز ماجرای تحریم کنندگان تمام 
نشده و مصادره نتیجه انتخابات در دستور کار آنان 
است و تاش دارند با تفسیر به رأی نتایج، کمی از 
ناکامی خود بکاهند! در این میان جریان رادیکالی 
 از خداحافظی 

ً
در حال شکل گیری است که رسما

با صندوق رأی ســخن می گوید و مدعی اســت: 
»اصاحات صندوق محور مرده اســت«! تاش 
جدیــد این جریان القــای »غیردموکراتیک بودن 
انتخابات« است. ســعید حجاریان در یادداشتی 
با عنوان »جمهــوری به شــرط ال« مدعی پایان 
جمهوریت در جمهوری اسامی شده و می گوید: 
»اکنــون، با انتخابــات ریاســت جمهوری دوره 
سیزدهم وارد دوره ای جدید از جمهوریت شدیم 
کــه »جمهوریت به شــرط ال« یا به بیــان دقیق تر 
»جمهوری الجمهور« توصیف کننده آن اســت. 
در انتخابات 1۴۰۰ پروژه بیگانه زدایی از سیســتم 
تحت لوای نظارت اســتصوابی و سایر ابزارهای 
حذفی به نقطه اوج خود رســید؛ به نحوی که همه 
رؤسای جمهور بالقوه آمدند و هیچ کس نماند! هیچ 
فراکســیونی در درون نظام سیاسی نماینده واقعی 
 ساخت قدرت طیفی از 

ً
خود را نداشــت و صرفا

نامزدهای خود را تأیید کرد و در ویترین انتخابات 
چید. در جمهوری الجمهور رقابت و مشــارکت 
توأمان کاهش یافت و شد آنچه شد!« در مورد این 

اظهارات باید به چند نکته توجه کرد:
1ـ نگاه به آمار ادوار انتخابات ریاســت جمهوری، 
میانگین مشــارکت مــردم را 6۷ درصد نشــان 

می دهد. به واقــع بطور میانگین، 33 درصد مردم 
در دوازده دوره گذشــته نیز در انتخابات شــرکت 
نکرده اند! اگر میزان مشارکت در انتخابات 1۴۰۰ 
را ۴9 درصد بدانیم، اختــاف حدود 18 درصد 
خواهد شد که علت آن عواملی چون شیوع بیماری 
کرونا و ناکارآمدی دولت خواهد بود. اینکه کرونا 
باعث شــده در تمامی انتخابات های یک سال و 
نیم گذشــته در جهان، کاهش مشارکت 1۰ تا ۲۰ 
درصدی را ثبت کنیم، موضوعی نیست که نویسنده 
مقاله از آن بی اطاع باشد، اما اغواگرانه تاش دارد 
تــا این حقیقت را پنهان کند و اغراض نادرســت 
مطلوب خود را نتیجه گیری کنــد! در کنار کرونا، 
کارآمدی دولتی قرار دارد که هشــت سال پیش با 
حمایت نویسنده مدعی، و همفکرانش به قدرت 
رسیده است! دولتی که در ناکارآمدی آن در ماه های 
پایانی صدای همه را در آورده اســت و حاصل آن 
شده است که جامعه در بدترین شرایط به استقبال 
انتخابات رفته است! عاملی که بدون شک مهم ترین 

عامل کاهش مشارکت به حساب می آید!
۲ـ حقیقــت دیگر آنکه در ایــن انتخابات »بانیان 
وضع موجــود« حرفی برای گفتن نداشــتند، نه 
آنکه نماینده ای برای حضور نداشته باشند! بهترین 

گزینه های این جریان )که اغلب شان مبتنی بر قانون 
احراز صاحیت نشدند( نیز نمی توانست چندان 
به آرای آقای همتــی در انتخابات بیفزاید! چرا که 
کارنامه باز این جریــان پیش روی ملت، اعتباری 
برای این جریان باقی نگذاشــته است! شاهد این 
مدعا، ناکامی تاریخی فهرست مطلوب این جریان 
در انتخابات شوراهای شهر است که تحت عنوان 
»لیســت جمهور« انتشار یافت و حمایت رسمی 
رئیس دولت اصاحات را نیز به همراه داشــت، 
اما با اختاف فاحشی ناتوان از ورود به ساختمان 
بهشت شد! ضمن آنکه مشاوران افراطی همتی و 
مهرعلیزاده در مناظرات همه تاش خود را برای 
رادیکال کردن اوضاع فضــای انتخابات از طریق 
رقیب هراســی کردند، اما شگردهای سوخته آنان 
نتوانســت اعتمادی در مردم ایجاد کند و رأی ۲/5 
میلیونی نامزد این جریان به خوبی پایان کار آنان را 
آشکار کرد! اصاح طلبان به جای فرافکنی و متهم 
کردن جمهوری اســامی به عبور از جمهوریت، 
باید عامــل اصلی به محاق رفتــن اصاح طلبی 
را در ناکارآمــدی این جریــان دنبال کرد که جز با 
بازاندیشــی و خانه تکانی جدی اردوگاهی قابل 

جبران نخواهد بود.

   دریچه    

 رادیکالیسم در برابر جمهور

الله بخش روشن روان
کارشناس فرهنگی

زهرا ظهروند
خبرنگار

دولت سیزدهم در چه شرایطی مدیریت قوه مجریه را برعهده می گیرد؟

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی
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   یادداشت    

مقاومت

هزینهدخالت!

هفته های گذشته عملیات های زیادی علیه 
پایگاه های نظامی آمریکا در کشور عراق و 
سوریه صورت گرفته است. انجام عملیات 
در پایگاه های اربیل و عین االسد نمونه هایی 
اخیری اســت که اتفاق افتاده است. درباره 
انجام این عملیات هــا و اقدامات صورت 

گرفته ذکر چند نکته ضروری است:
1ـ براساس مصوبه پارلمان عراق نیروهای 
آمریکایی باید از این کشور خارج شوند و 
ماندن آنها هیچ توجیــه قانونی ندارد. این 
مصوبه اکنون از سوی نیروهای آمریکایی 
مورد توجه قرار نگرفته و همچنان شــاهد 
حضور این نیروها در عراق هســتیم. البته 
اراده کاملی در دولت عراق نیز برای اجرای 

این مصوبه وجود ندارد.
۲ـ آمریکا قصد دارد شکل حضور نظامی 
خود را در عراق تغییر دهد. به این معنا که در 
مقطع فعلی برای ماندن دو گزاره را مدنظر 
قرار داده است: الف ـ حضور در قالب ناتو؛ 
ب ـ انجام مذاکرات امنیتی با دولت عراق 
در جهت رسیدن به یک توافق جامع برای 
تثبیت حضور خود در عــراق. این عوامل 
بیشــتر یک ترفند در جهت دورزدن قانون 
مصوب پارلمان عــراق و در جهت ماندن 

نیروهای آمریکایی در عراق است.
3ـ نگاهی به گذشــته و تحوالت موجود 
نشان می دهد آمریکا تنها با رویکرد هزینه ـ 
منطقه ای می شــود.  وارد معادالت  فایده 
واشنگتن همواره نشــان داده است، برای 
ایجاد موازنه قوا به حضور نظامی و مستقیم 
ورود پیــدا می کند. حال اگر این معادالت 
بهم بخورد و هزینه حضــور برای آمریکا 
 واشنگتن 

ً
بیشــتر از فایده آن باشد، مطمئنا

راهبــرد خود را تغییر خواهــد داد. اکنون 
در عــراق، گروه های مقاومت براســاس 
همین رویکرد به دنبــال ایجاد هزینه برای 
نیروهای آمریکایی هستند تا از این طریق 
بتوان آمریکا را مجبور به خروج ـ بخوانید 

اخراج ـ کنند.
۴ـ گروه های مقاومت هوشــمندانه مدت 
زمــان طوالنی برای عمل کردن به مصوبه 
مجلس صبر اســتراتژیک کردند؛ اما در 
عمل مشاهده شد که آمریکا نه تنها نیروهای 
خود را از عراق خارج نکرد، بلکه به دنبال 
بسط نیروها در قالب های جدید همچون 
نیروهای آموزشی بود. این عمل نشان داد 
آمریکا نه تنها قصدی برای خروج از عراق 
ندارد، بلکه به دنبال تثبیت حضور نظامی 

خود در عراق در قالب های دیگر است.
5ـ عملیات های ایذایی که آمریکا در برخی 
مناطق عراق و سوریه انجام می دهد، یک 
ســری اقدامات واکنشی اســت. برخی 
ایــن حمات را اقداماتی کنشــی قلمداد 
 اشــتباه اســت؛ زیرا 

ً
می کنند کــه کاما

آمریــکا در واکنش به حماتــی که علیه 
پایگاه های نظامی اش صــورت می گیرد، 
به چنین عملیات هایی دست می زند. این 
گزاره نشــان می دهد، یک نوع استیصال و 
درماندگی در اتخاذ راهبرد از سوی آمریکا 

اجرایی می شود.
6ـ گروه های مقاومــت به خوبی می دانند 
راهبرد آمریکا برای عراق بی ثبات ســازی 
دولت در این کشور و ایجاد شرایطی مشابه 
افغانستان اســت. در این راهبرد آمریکا به 
دنبــال ایجاد خأل امنیتــی و امنیتی کردن 
عراق از طریق نیروهای تروریستی همچون 
داعش و جوکریسم هاست. بنابراین برای 
جلوگیری از چنیــن اقداماتی و همچنین 
عدم هزینه های امنیتی باید هرچه زودتر به 
حضور نیروهای آمریکایــی پایان داد تا از 
وقوع مشکات امنیتی گسترده که تأثیرگذار 

بر سایر سطوح است، جلوگیری شود. 

   رصد    

 دوئل شاهزادگان سعودی و شیوخ اماراتی
فروپاشی ائتاف استراتژیک

رأی الیــوم: اختافــات میان عربســتان و امارات 
دســت کم در طول سه سال گذشــته وجود داشته، 
اما اختاف نفتی اخیر به منزله کبریتی بود که آن را 
منفجر کرد. می توان مهم ترین اختافات را در موارد 

زیر خاصه کرد:
اول، رقابــت اقتصــادی میــان دو کشــور کــه در 
سیاست های محمدبن ســلمان، ولی عهد عربستان 
و اصرار وی بر تحکیم اصول اقتصاد گردشــگری 
رقابتی با امارات و در پیش گرفتن سیاست باز داخلی 
با عنوان رفاه و آزادی زنان و احداث شهر اقتصادی 
نیوم در دریای سرخ برای رقابت با دبی به اوج خود 

رسید. 
دوم، آشــتی عربستان با قطر که به منزله یک صاعقه 
برای امارات بود. توافق آشــتی العا یک توافق نامه 
دوجانبــه میان ریــاض و دوحــه بود و بــه دور از 
هم پیمانان عربستان مانند بحرین و ابوظبی و چه بسا 

مصر انجام شد. 
سوم، تصمیم غافلگیرانه عربستان درباره لزوم انتقال 
شرکت ها از امارات به عربستان. عربستان اعام کرد 
که هر شرکتی که مخالفت کند تمام فعالیت هایش 
متوقف خواهد شــد و این به معنای وارد کردن یک 
ضربه کشــنده به اقتصاد امارات و دبی بود؛ چراکه 

بیشتر این شرکت ها در آنجا بودند.
چهارم، خشم عربســتان از تصمیم امارات درباره 
عقب نشینی یک جانبه از جنگ مشترک در یمن در 
سال ۲۰19 و بدون هماهنگی قبلی و دلیل آن افزایش 
تلفات انسانی در نیروهای اماراتی و در امان ماندن از 
حمات انصارالله به دبی و ابوظبی و متمرکز شدن 

ابوظبی بر سیطره بر جنوب یمن.
پنجم، امارات، عربستان را به عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی و امضای توافق نامه های ابراهیم 
)آبراهام( در چارچوب توافــق محرمانه الزام آور با 
محمدبن ســلمان متهم کرد؛ اما بن سلمان توافق را 
نقض کــرد و به دلیل تــرس از واکنش های داخلی 
عربســتان و رفتن دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 

سابق آمریکا از کاخ سفید از آن عقب نشینی کرد.

اغتشاش های هدفمند

المیادین: بحران های لبنان از حوادث منطقه به دور 
نیستند. لبنان از مداخله خارجی مستمر که در درجه 
اول مقاومت را به ویژه بعــد از پیروزی های محور 
مقاومت و نبرد »شمشیر قدس« هدف قرار می دهد، 
رنج می برد. رژیم صهیونیستی تنها طرفی نیست که 
در لبنان بازی می کند. آمریکایی ها نیز دشمنی شان را 
نسبت به محور مقاومت و حزب الله مخفی نمی کنند 
و با هر روشی ســعی می کنند بر آن فشار بیاورند و 
تحریم هایی را علیه رهبران آن اعمال کنند. متأسفانه 
کشــورهای عربی به رژیم صهیونیســتی و آمریکا 
در تاش ها بــرای تنگ کردن عرصــه بر لبنانی ها 
پیوسته اند که نشان می دهد بحران کنونی لبنان جدا 

از نزاع منطقه نیست.

ناتوانی رژیم صهیونیستی

روزنامه هاآرتص: تغییر دولت اســرائیل منجر به 
تغییر معنادار در تاش اعام شده برای خنثی کردن 
احیای برجام نشده است. نفتالی بنت همان مسیری 
را که نتانیاهو اتخاذ کرده بود، حفظ کرده است. اینکه 
همچنان آویو کوخاوی که نتانیاهو منصوب کرده بود، 
در دوره نخســت وزیر جدید نیز رئیس ستاد ارتش 
اسرائیل اســت و اینکه بنی گانتس هنوز وزیر دفاع 
است، به آمریکا نشان می دهد سیاست اسرائیل در 

مورد توافق به همان شکل باقی خواهد ماند. 

افغانستان پسا آمریکا

اندیشکده شورای آتانتیک: با خروج آمریکا از 
افغانســتان مرحله جدیــدی از همکاری منطقه ای 
در حال شــکوفایی است که ایران، چین و روسیه در 
مرکز این تحوالت هســتند. روســیه در چارچوب 
سیاســت های قدرت های بزرگ جهانــی، به طور 
مداوم نفوذ خود در آســیای میانه را گســترش داده 
است. عقب نشینی سربازان آمریکایی انگیزه بیشتری 
به روسیه داده است تا حضور نظامی خود در منطقه 
را گسترش دهئد. ایران تمایل دارد بدون سروصدا در 
افغانستان فعالیت کند و با استفاده از قدرت نرم، نفوذ 

خود را در این کشور گسترش دهد. 

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه

تحوالت افغانستان روزهای پیچیده و با گستردگی 
زیادی را طی می کند. هر روز اخبار مختلفی در رابطه 
با تحوالت این کشــور منتشر می شود. از تصرفات 
جدید طالبان در مرزهای شمالی و غربی افغانستان 
تا روند مذاکرات سیاسی و سفر هیئت های سیاسی 
دولت افغانستان و طالبان به ایران و روسیه. در مقابل 
چند روز پیش نیز اخباری مبنی بر خروج نیروهای 
آمریکایی از پایگاه نظامی بگرام)بزرگ ترین پایگاه 
نظامی آمریکا در افغانستان( منتشر شد که تأیید این 

خروج در سخنان جو بایدن مشاهده شد.
روند تحوالت کنونی در افغانستان درچند عامل 
خاص ریشه دارد که پرداختن به این موارد برای نگاه 

دقیق تر به موضوع الزم است:
الف ـ بعــد از روی کارآمدن جو بایــدن در آمریکا 
بســیاری از تحلیل ها و رویکردها بر این امر مبتنی 
بود که آمریکا یک راهبرد ســه وجهی را در دستور 
کار قرار خواهد داد. در وجه اول به بی ثبات ســازی 
منطقه در قالب امنیتی خواهــد پرداخت. در وجه 
دوم از خــأل امنیتی در منطقه و برخی کشــورها به 
امنیتی سازی منطقه ورود خواهد کرد و در وجه سوم 
از طریق گروه های تروریســتی و خأل امنیتی ایجاد 
 شــده، به افزایش و گستردگی جنگ نیابتی خواهد 

پرداخت.
ب ـ تحوالت کنونی افغانستان را باید از دو سال قبل 
و همزمان با مذاکرات دوحه بررســی کرد. آمریکا 
طبق توافق امنیتی با طالبان در اسفند 1398 هجری 
شمسی، باید در 1۲ اردیبهشت 1۴۰۰ از افغانستان 
خارج می شــد. در مقابل این تعهد طالبان پذیرفت 
که هیچ عملیات مستقیمی را علیه مراکز استانی و 
پایگاه های نظامی نیروهای آمریکایی انجام ندهد. 
اما در اردیبهشــت 1۴۰۰،  آمریــکا نیروهای خود 
را از افغانســتان خــارج نکــرد و در مقابل طالبان 
نیز یک ســری تحــرکات جزئی در گوشــه و کنار 
افغانســتان انجام داد. با اعام بایدن مبنی بر خروج 
نیروهای آمریکا از افغانستان، طالبان شرایط بعد از 
خروج)مقطع فعلــی( را بهترین زمان ممکن برای 
خلف وعده آمریکایی ها در نظر گرفت. لذا با خروج 
نیروهای آمریکایی، طالبان عملیات های خود را در 
مناطق شمالی افغانستان آغاز کرد و شهرستان های 

مختلفی را به تصرف خود درآورد.
ج ـ شکســت های منطقه ای آمریکا، تصمیم گیران 
این کشور را مجبور به تغییر دکترین عملیاتی کرده 
است. آمریکا در یک تغییر دکترین عملیاتی، هیچ 
گونه اقــدام خاصی را در مقابــل تحرکات نظامی 
طالبــان انجام نداده و در مقابل اعــام کرده که در 
مسائل داخلی افغانستان دخالت نخواهد کرد! این 
امر یک تناقض عملیاتی و راهبردی است که آمریکا 
از وضعیت فعلی افغانستان به دنبال مهار بازیگران 

دیگر همچون روسیه، چین و ایران است.
با ایــن توضیحات اکنون چند ســؤال در اذهان 
عمومی شکل گرفته اســت که باید به آنها پرداخته 

شود.
ابتدا اینکه راهبرد آمریکا در افغانستان مبتنی بر 

چه گزاره ها و اقداماتی است؟ 
طالبان چه دســتورکار و راهبــردی را در حال 

پیاده سازی است؟
رویکــرد جمهوری اســامی ایــران باتوجه به 
حضور هیئت های سیاسی دولت افغانستان و طالبان 

برچه مبنا و اصولی است؟

 Bراهبرد آمریکا
1 ـ همانگونه که گفته شــد آمریکا در یک بازی برد ـ 
برد از یک ســو به دنبال بی ثبات ســازی افغانستان 
است و از سوی دیگر از تحوالت کنونی افغانستان 
به دنبال برخی منافــع و مهار کردن بازیگران رقیب 
اســت. همچنین آمریکا براساس طرح صلحی که 
تدوین کرده، مترصد تشــکیل یــک دولت فراگیر 
ملی با سازوکاری از گروه های سیاسی و نظامی در 
افغانســتان است؛ یعنی مشارکت گروه های دینی و 
سکوالر سیاسی در کنار تشکیات نظامی همچون 
 تشکیل چنین 

ً
طالبان. این طرح نشان می دهد اوال

دولتی به دلیل عــدم تجانس گروه هــا امکان پذیر 
 آمریکا به دنبال یک دولت شکننده 

ً
نخواهد بود و ثانیا

و وابســته در جهت همان راهبرد بی ثبات سازی در 
افغانستان است.

۲ـ آمریــکا بــه دنبال ایجاد یک جنــگ داخلی در 
افغانســتان اســت. شــاهد مثال و اقداماتی که در 
این زمینه وجود دارد تأکید واشــنگتن بر مشارکت 
حداکثری طالبان در قدرت اســت. به همین دلیل، 
آمریــکا در مواقع مختلــف به دولت افغانســتان 
فشــار آورده  تا طالبان در قدرت بماند. این راهبرد 
نتیجه روشــنی دارد و آن نیز ایجاد جنگ داخلی در 

افغانستان است.

 Bراهبرد طالبان
1ـ راهبرد طالبان مبتنی بر توســعه جغرافیایی برای 
رسیدن به دستاورد سیاسی است. این راهبرد مبتنی 
بر این اصل اســت کــه در عرصــه میدانی طالبان 
قدرت خود را به حداکثر برساند و به نوعی به دنبال 
بیشنه سازی قدرت اســت تا بتواند از طریق کسب 
دســتاورد در عرصه میدانی، نتایج آن را در عرصه 

سیاسی و گفت وگوها کسب کند. 
۲ـ در مقطع فعلی طالبان به دنبال تشــکیل دولت 
یا امارت اســامی در افغانستان نیست؛ اما قراین و 
شواهد نشــان می دهد به این سمت خواهد رفت. 
به گونه ای که شهاب الدین دالور، سرپرست هیئت 
گروه طالبان در مســکو اعام کرد، طالبان در زمان 
حاضر خواهان تأسیس امارت در افغانستان است. 
حال ممکن است طالبان در بلندمدت به این سمت 
و سو برود، اما در زمان کنونی بر روی این گزاره تأکید 
جدی ندارد؛ زیرا حرکت به سمت چنین الگویی دو 

مشکل برای طالبان ایجاد خواهد کرد:
الف ـ کشورهای همسایه و بازیگران موجود و دخیل 
در عرصه داخلی و بین المللی را علیه خود بســیج 

خواهد کرد؛
ب ـ این حرکت مغایر با توافق دوحه و توافقاتی است 

که قبا با دولت مرکزی افغانستان انجام داده است.
بنابرایــن طالبان در مقطع کنونی بیش از هر چیز به 
دنبال بســط حوزه نفوذ نظامی خود در افغانســتان 

است.
3ـ طالبان از تصرف جغرافیایی و اقدامات کنونی به 
دنبال افزایش نقش خود در تحوالت سیاسی داخلی 

به ویژه تشکیل دولت آینده مطلوب خود است.  

 Bراهبرد ایران
1ـ جمهوری اسامی ایران بنا بر سیاست و راهبرد 
همیشگی خود، خواستار حل مشکات افغانستان 
مبتنی بر مصالح ملی و داخلی این کشور است، اما 
در عین حال، مخالف برهم خــوردن توازن قوا در 

افغانستان است. 
۲ـ جمهوری اســامی ایران نگــران وقوع جنگ 
داخلی در افغانســتان اســت و تصرفات سرزمینی 

طالبان را ایجادکننده یک جنگ داخلی می داند. 
3ـ همــکاری یا مذاکــره ایران با طالبــان فقط در 
راستای حل مشکات داخلی افغانستان و رسیدن 

به یک وحدت ملی است.
۴ـ در سال های اخیر به دلیل درگیر بودن در مرزهای 
غربی کشور، تدبیر تصمیم گیران و سیاست گذاران 
امنیتی کشــور آن بود که به صاح نیست در شرق 
کشور هم جبهه ای پیش روی ما گشوده شود. براین 
اســاس، تاش شــد تا با ارتباط  گیری بــا طالبان، 

مواضع تقابلی آن در قبال ایران تعدیل شود.
5ـ ایران یکی از بازیگران تأثیرگذار و مهم در عرصه 
افغانستان است. به همین دلیل طی چند روز گذشته 
شاهد سفر هیئت های سیاسی از دولت افغانستان و 
طالبان به ایران بودیم. درپایان این دیدارها یک بیانیه 
شش بندی صادر شد که برخی از بندهای آن به شرح 

ذیل است:
ـ هر دو طرف تصمیم گرفتند مواردی را که ضرورت 
به مشورت و توضیح بیشــتر دارد؛ مانند سازوکار 
گذار از جنگ به صلح دائمی، نظام اســامی مورد 
توافق و نحوه دستیابی به آن، طی نشست بعدی که 
در نزدیک ترین فرصت ممکن برگزار خواهد شد، 

مورد بحث قرار داده و به نتیجه برسند.
ـ طرف ها، نشست تهران را فرصت و زمینه جدیدی 
برای تقویت راه حل سیاســی معضل افغانســتان 

می دانند.
ـ هر دو طرف، حمات به خانه های مردم، ادارات، 
مساجد، بیمارستان هایی را که به قربانی شدن مردم 
می انجامــد و نیــز تخریب مؤسســات عمومی را 
به شدت تقبیح کرده و خواستار مجازات عامان آن 

می شوند.
همان گونه که مشاهده می شود راهبرد جمهوری 
اســامی ایــران در بحــث تحوالت افغانســتان 
 
ً
تغییرناپذیر و کاما روشن اســت. این راهبرد اوال
 تشکیل 

ً
تأکید بر راه حل سیاسی دارد نه نظامی؛ ثانیا

دولتی فراگیر از همه گروه های داخلی بدون دخالت 
 ایجاد یک صلح دائمی برای رسیدن 

ً
خارجی و ثالثا

به یک توافق کلی.
در مجمــوع می تــوان این گونه عنــوان کرد که 
تحوالت افغانستان به دلیل سیال بودن پیچیدگی های 
مختلفی دارد. آمریکا به دنبال ایجاد ناامنی و بی ثباتی 
منطقه است تا از این طریق در دکترین های عملیاتی 
تدوین شده برای منطقه به پیروزی راهبردی برسد. 
آنچه اکنون در افغانســتان مهم است و باید بر روی 
آن تمرکز شــود ایجاد ثبات امنیتی و رسیدن به یک 
توافق دائمی با مشــارکت همه گروه هاست. در این 
میان نقش برخی کشورهای منطقه ای به ویژه ایران 
برای جلوگیری از ناامنی و بی ثباتی منطقه بسیار مهم 

است.

صبح صادق گفت وگو های بین االفغانی به میزبانی ایران را واکاوی می کند

تهران کانون صلح
علی کریمیان

کارشناس بین الملل
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دموکراسیآمریکایی
برلبهپرتگاه

هفته نامه اکونومیست در شماره اخیر خود 
نگاهی به مســئله دموکراســی در آمریکا 
دارد. در این گزارش آمده است، بایدن در 
حالی در انتخابات ۲۰۲۰ با شعار حمایت 
از دموکراســی به رقابت هــای انتخاباتی 
پیوست که حاال به این نتیجه رسیده است، 
خط مقدم مبارزه برای دموکراسی از داخل 
خاک آمریکا آغاز می شود. در ژوئن سال 
جاری ۲۰۰ نفر از کارشناســان سیاسی و 
متخصصان دموکراسی در نامه ای هشدار 
آمیز به تــاش جمهوری خواهــان برای 
محدود کردن حــق رأی در آمریکا که از 
ســوی حزب جمهوری خــواه در جریان 
اســت، اشــاره کرده و عنوان کرده اند که 
این محدودیت ها دموکراســی آمریکایی 
را بــه اغما می برد. از نظــر دموکرات ها، 
تغییراتی که ایالت های مختلف در قانون 
حق رأی می دهند، نوع جدیدی از قوانین 
»جیــم کــرو« در ایاالت متحــده را برپا 
می کند، قوانینی که در قرن بیستم میادی 
مانع از رأی دادن اقلیت های نژادی مانند 
سیاه پوستان شده و آنها را با تبعیض نژادی 
از سایر بخش های جامعه و از سفیدپوستان 

جدا کرده و عقب نگه می داشت. 

کانادا
درآتشخشمبومیان

آمریکا در هفته  روزنامه »نشنال پســت« 
گذشــته، با انتشار عکسی از سوختن یک 
کلیسا در آتش نوشت، دما در حال افزایش 
است. این تیتر هم کنایه ای به افزایش شدید 
گرمای هوا در کانادا داشت و هم اشاره ای 
به افزایش خشــم و عصبانیت مردم کانادا 
و بومیان این کشــور از پیدا شدن گورهای 
جمعی جدید از کــودکان بومی کانادا که 
به دست سفیدپوستان در فاصله سال های 
19۲۰ تا 196۰ کشــته شــدند. جاستین 
ترودو سعی داشت مسئولیت این کار را از 
عهده دولت کانادا برداشته و آن را متوجه 
کلیســای کاتولیک بداند؛ زیــرا مدارس 
شــبانه روزی برای تربیت کــودکان بومی 
کانادا از ســوی کلیســای کاتولیک اداره 
می شد. بااین حال مردم خشمگین با آتش 
زدن تعــدادی از کلیســاها و همچنین به 
زیر کشیدن مجسمه ملکه الیزابت، ملکه 
انگلستان نشان دادند که هم دولت کانادا که 
وابسته به سیستم سیاسی انگلستان است و 
هم کلیسای کاتولیک را به صورت مشترک 
مســئول مرگ هزاران کودک بومی کانادا 
و همچنین پدیده »نسل کشــی فرهنگی« 
بومیان این کشور می دانند. با توجه به تعداد 
باالی این مدارس در شــهرهای مختلف 
کانادا، احتمال کشف شدن گورهای جدید 
در شهرهای مختلف این کشور همچنان 
باالست و باید دید آیا دولت کانادا اقدامی 
برای پذیرش مسئولیت این اقدامات انجام 

می دهد یا خیر.

جهان

پیشخوان

جهان

رئیس سازمان بهداشت جهانی باز هم در مورد کشورهای دارا 
و ندار در زمینه دسترسی به تجهیزات مقابله با کرونا اشاره کرده 
است. تدروس آدهانوم که از همان ابتدای شناسایی ویروس کرونا 
 از قدرت های جهانی درخواست می کرد که سهم خود برای 

ً
مرتبا

مقابله با این ویروس را بپردازند، باز هم در خصوص شیب تند 
همه گیری ویروس هشدار داده و از کشورهای توسعه یافته خواسته 
است به دیگر کشورها در این زمینه کمک کنند. کشورهای توسعه 
یافته که در روزهــای ابتدایی به ماســک دزدی روی آورده اند، 
حاال هم همچنان راضی نیســتند واکسن های اضافی خود را به 

کشورهای در حال توسعه بدهند.

آدهانوم و موج خطرناک
روابط پاکستان و هند سال های زیادی است که در بحران به سر 
می برد؛ اما حاال به نظر می رسد نخست وزیر پاکستان، فرصت 
خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را بهترین فرصت برای 
تکه انداختن سیاسی به رهبران هند دیده است. عمران خان گفته 
است، با خروج آمریکا، وضعیت منطقه دچار تغییرات جدی 
خواهد شد و هند »بزرگ ترین بازنده« این تغییرات است. وی 
افزود، هند که میلیاردها دالر در افغانستان  سرمایه گذاری کرده، 
دچار مشــکل خواهد شــد. عمران خان همچنین گفت، هند 
درگیر تروریسم است و شــواهد واضحی وجود دارد که نشان 

می دهد، هند در حمات تروریستی در الهور دست دارد.

هند به  عمران خان  کنایه 
نخســت وزیر انگلســتان وعده داده بود که تــا روز ۲۰ ژوئن 
مقررات محدودکننده کرونا را در بریتانیا لغو می کند. او که به 
موعد ۲۰ ژوئن نرسید، حاال اصرار دارد این مقررات در اسرع 
وقت برداشته شود. این در حالی است که سازمان های بهداشتی 
انگلستان در مورد پیامدهای چنین تصمیمی، آن هم در شرایط 
شیوع واریانت دلتای کرونا هشدار داده اند. با این حال جانسون 
اعام کرده اســت این تصمیم »یا همین حاال باید انجام شود 
یا هیچ وقت.« این دوگانه زندگی های بسیاری را در انگلستان 
بــه خطر انداخته و به احتمال زیــاد در هفته های بعد نتایج آن 

مشخص خواهد شد.

جانسون  خطرناک  وعده 

 به دنبال برجسته 
ً
رسانه های آمریکایی که معموال

کردن نقش چین در رقابت های اقتصادی و سیاسی 
با آمریکا هستند، این روزها به سمت تهیه مطالبی 
رفته اند که نشــان دهد چین بیــش از حد در این 
رقابت های نفس گیر اعتمــاد به نفس دارد. با این 
حال نگاهی به فعالیت های این کشــور در حوزه 
تســلیحاتی، دفاعی و به تازگی هســته ای، نشان 
می دهد چین بیشتر از اینکه بخواهد بر اعتماد به 
نفس خــود در عرصه روابط بین الملل تکیه کند، 
در حال آماده ســازی خود برای بدترین ســناریو 
در این عرصه است: جنگ هســته ای با آمریکا. 
تصاویــر ماهواره ای که به تازگی منتشــر شــده 
است، نشــان می دهد چین به اقدامی دست زده 
است که روزنامه »واشنگتن پست« از آن با عنوان 
»ساخت وســازهای بی رویه در جهت گسترش 
توانایی های هســته ای چین در تولید ساح های 
هسته ای« یاد کرده است. جفری لوئیس، تحلیلگر 
هســته ای آمریکا در همین خصوص اشاره کرده 
اســت که بر اســاس این تصاویر به نظر می رسد 
چین در حال ساخت 19 سیلوی موشکی در بیش 
از ۷۰۰ مایل مربع از صحرای گانســو است. این 
ساخت وسازها در ماه فوریه سال ۲۰۲1 آغاز شده 

است و نشــان می دهد پکن دیگر در تاش برای 
 ارتش 

ً
»بازدارندگی حداقلی« نیســت و احتماال

این کشور به دنبال تأسیس زیرساخت ها برای به 
دست آوردن توانایی در »جنگ هسته ای« است. 
لوئیس که مدیر برنامه منع گســترش ساح های 
هســته ای آسیای شــرقی در مرکز مطالعات منع 
گسترش ســاح های جیمز مارتین است، خاطر 
نشان کرده اســت که حدود ۲6 ســیلوی دیگر 
را نیز با همین ابعاد و نشــانه ها در چین شناسایی 
کرده است. او به سی ان ان گفته است، »سرعت 
 شگفت آور بوده و بزرگ تر از 

ً
ساخت وسازها واقعا

چیزی است که انتظار داشتیم ببینیم.«
ایــن ساخت وســازها را می تــوان آخریــن 
فعالیت های چین در جهت ایجــاد بازدارندگی 
در مقابل ایاالت متحده دانســت. آمریکا از زمان 
روی کار آمدن ترامپ و آغاز شدن جنگ تجاری 
با پکن، همواره از به کار بردن تحریم های گسترده 
علیه این کشــور خبر داده و بعد از منتشــر شدن 
ویروس کرونا نیز مقابله دو کشور به نوعی جنگ 
ســرد در روابط دو کشور تبدیل شد. حاال به نظر 
می رســد این جنگ ســرد وارد مرحله گسترش 

تسلیحات هسته ای نیز شده است.

    چین برای جنگ هسته ای آماده می شود؟

پاسخ  به  واشنگتن

   تحلیل    

برگزاری یک انتخابات بســیار پر حاشــیه در 
بــاروس و در عین حال تــاش برای تعقیب 
قضایــی رقبــای لوکاشــنکو، رئیس جمهور 
باروس در این کشــور، نگرانی هــا در مورد 
وضعیت دموکراســی در این کشور را باال برده 
اســت. اروپاییان و آمریکا از باروس به عنوان 
آخرین دیکتاتوری در غرب یاد می کنند؛ اما به 
نظر می رسد وضعیت دموکراسی در این کشور 
در منطقه اروپای شرقی چندان هم برای غرب 

اهمیتی ندارد.
برخــی از کشــورهای غربی بــه ماجرای 
انتخابات در این کشور می پردازند تا آن را غیر 
دموکراتیک نشان دهند، اما برخی دیگر به مسئله 
نشاندن اجباری یک هواپیما در فضای آسمان 
این کشور برای بازداشت یک روزنامه نگار اشاره 
می کنند تا نشان دهند رفتار الکساندر لوکاشنکو 
پیش بینی ناپذیــر و دیکتاتورمآبانــه اســت. با 
وجود اینکه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی 
تحریم هایی را علیه لوکاشنکو و باروس اعمال 
کرده اند، اما گذشــت زمان نشان داده است که 
او چندان هم با این تحریم ها آزاری ندیده است 
و در عین حال غرب نیز توجه چندانی به اینکه 

در این کشــور چه می گذرد و چطور مردم این 
کشور در زیر سایه ترس از نظام سیاسی به وجود 
آمده از جانب رئیس جمهور این کشور زندگی 
می کنند، ندارند و اهمیــت چندانی برای آنها 
ندارد. کشــورهای اروپایی که حاال در دوران 
جنگ سردی جدی بین آمریکا و چین و در عین 
حال رقابت ها و درگیری های آمریکا و روســیه 
در زمینه فضای مجازی و جنگ های ســایبری 
هســتند، دیگر نمی خواهند هزینه ای از جهت 
برخورد با لوکاشنکو برای خود به وجود بیاورند.
 لوکاشــنکو حاال ابزارهای متفاوتی برای 
برخــورد با اروپــا و تحریم هایش در دســت 
دارد. او تهدید کرده بود که دیگر جلوی ســیل 
مهاجران به اروپا را نمی گیرد. این مسئله ابعاد 
امنیتی و اقتصادی شــدیدی برای اروپا خواهد 
داشت. او گفته اســت: »ما هیچ کس را عقب 
نگــه نمی داریم. ما دیگر جلــوی هیچ کس را 
نمی گیریم. بــاروس نمی تواند مقصد نهایی 
مهاجران به اروپا باشــد. آنهــا می خواهند به 
ســمت اروپا بروند و اروپا هیــچ کاری برای 
حمایت از باروس انجــام نمی دهد بنابراین 

بگذارید به همان اروپا بروند.« 

پاسخ بالروس به تحریم های غرب چیست؟

مهاجران  بحران 

   گزارش    

ماجرای درخواســت منابــع مالی از کنگــره آمریکا 
برای رســیدگی به زیرساخت های آمریکا و مخالفت 
جمهوری خواهان با این مسئله، هر روز ابعاد تازه تری 
در این کشــور به خــود می گیرد. دولــت دموکرات 
بایدن برای عملی کردن وعده او در جهت رســیدگی 
به زیرساخت های این کشــور، رسیدگی به وضعیت 
معیشتی و اجتماعی مردم، ایجاد بیمه های سامت و 
همچنین از بین بردن تبعیض نژادی در امکانات دولتی 
ارائه شــده به ایالت ها و شهرهای مختلف آمریکا، از 
کنگره آمریکا خواست تا مبلغ 3/۷ تریلیون دالر به او 

منابع مالی بدهد.
از همــان ابتدای امــر جمهوری خواهان که نگران 
باال رفتن میزان تورم در این کشــور بوده و در عین حال 
از مسئله کسری بودجه نیز به شــدت هراس داشتند، 
بــا این کار مخالفت کردند. آنهــا اعام می کردند این 
کسری بودجه می تواند منجر به تعطیلی دولت آمریکا 
در ماه ژانویه ســال ۲۰۲۲ شود و در عین حال می تواند 
سبب ایجاد دوره ای بحرانی در اقتصاد این کشور شود. 
اما به نظر می رسد بایدن به دلیل جایگاه شکننده خود 
در عرصه سیاســی آمریکا، به دنبال خریدن رأی مردم 
برای دور دوم ریاســت جمهوری اش است و به همین 

دلیل سعی کرد از طریق و راه های گوناگون راهی برای 
رسیدن به توافق با نمایندگان جمهوری خواه کنگره بیابد.

تشــکیل تیــم مشــترک بیــن دموکرات هــا و 
جمهوری خواهان در نهایت سبب شد که اعام شود دو 
گروه به نتیجه رسیده اند و جمهوری خواهان کنگره قبول 
کرده اند نه مبلغ 3/۷ تریلیون دالر درخواســتی بایدن، 
بلکه مبلغ 1/۲ تریلیون دالر را به او بدهند. بایدن اعام 
کرد این مبلغ در طی یک الیحه از مجلس درخواست 
می شود و قرار شده است به صورت دو حزبی به آن رأی 
داده شود تا نشان داده شــود که دو حزب دموکرات و 
جمهوری خواه تا چه اندازه به فکر اقتصاد این کشور و 

زیرساخت ها هستند.
این البتــه ابتــدای ماجــرای درگیــری بایدن با 
جمهوری خواهــان بــود. او در همــان روزی که خبر 
موافقت جمهوری خواهان با الیحه پیشــنهادی اش را 
داد، مطرح کرد که قرار اســت طی دو الیحه جداگانه 
دیگر مبالــغ دیگری را که از قبل درخواســت کرده و 
مــورد موافقت آنها قرار نگرفته بــود، دوباره از کنگره 
درخواســت کند. اولین الیحه برای مسائل اجتماعی 
و رســیدگی به وضعیت بیمه ها و حقــوق بیکاری و 
رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و الیحه دوم برای 
اقدامات عمرانــی بعدی بود. گفتن همین صحبت ها 
کافی بــود کــه جمهوری خواهان خشــمگین که در 
 در این خصوص با 

ً
جلسات خود با کاخ ســفید اصا

دولت بایدن توافق نداشتند، پشت تریبون های خود رفته 
و از طریق رســانه ها عنوان کنند که به هیچ وجه اجازه 

این کار را به بایدن نداده اند و در حقیقت بایدن با اعام 
کردن این مسئله سر آنها کاه گذاشته و زیر توافق اصلی 
با آنها زده است. خبرنگار رادیو ملی آمریکا در گزارش 
خود به این مسئله اشاره کرد که مارکو روبیو که مسئول 
گفت وگو و مذاکره با دولت بایدن بوده است، به حدی 
عصبانی بود که بارها به شخص بایدن ناسزا گفته و بیان 
کرده است او یک عهدشکن است! او نباید مسائلی را 
که در جلسات مشترک به آنها نپرداخته، مطرح می کرد. 
او احســاس می کرد بایدن سر جمهوری خواهان کاه 
گذاشــته و نتایج آن همه مذاکره و جلسات مشترک را 
نپذیرفته است. خبرنگار رادیو ملی آمریکا در ادامه بیان 
کرد که مارکو روبیو که یکی از بهترین مذاکره کنندگان 
کنگره شناخته می شود، از اینکه اینطور دولت بایدن سر 
آنها کاه گذاشته و به عهد خود در توافق حاصل شده 
بین کنگره و دولت پایبند نبوده، بسیار خشمگین است 
 همان توافق اولیه نیز به 

ً
و بیان کرده اســت که احتماال

زودی از بین می رود و جمهوری خواهان با همان مبلغ 
1/۲ تریلیون دالر نیز موافقت نخواهند کرد.

بســیاری از مســائل بین المللی نیازمند مذاکره و 
رسیدن به توافق است. نگاهی به عملکرد دولت بایدن 
در داخل این کشور و تاش او برای بر هم زدن توافقی 
که با نمایندگان جمهوری خواه به آن دســت یافته بود، 
نشــان می دهد رئیس جمهوری که در داخل سیســتم 
سیاسی خود نتواند به توافقی برای بودجه ساالنه پایبند 
 برای مذاکرات بین المللی نیز چندان 

ً
بماند، احتمــاال

قابل اعتماد نخواهد بود.

کالهی که بایدن بر سر جمهوری خواهان گذاشت
ثمانه اکوان

دبیر گروه بین  الملل
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توجهنظامبانکی
بهاقتصادخانوار

 
اگر بخواهیم تصویــری از عملکرد نظام 
بانکی ترسیم کنیم، باید گفت نظام بانکی 
 باید نقش محوری در پایه اقتصاد 

ً
اساســا

و تأمین مالی حوزه های مختلف داشــته 
باشــد. این حوزه ها ابعاد مختلفی دارد؛ 
یعنی یا فعالیت هــای تولیدی یا نیازهای 
مصرفی جامعه است که بانک ها در تمام 
دنیا و اقتصادها وظیفه تأمین آن را بر عهده 

دارند. 
در واقع نظام بانکی باید نیازهای پایه 
اقتصاد خانوار را تأمین کند. این در حالی 
است که نظام بانکی ما چه در طول هشت 
سال گذشــته و چه در مجموع دوره نظام 
بانکــداری در تاریخچه بانکداری ایران، 
این نقش را به درســتی ایفا نکرده است. 
طبق آمارهای رسمی و غیررسمی، نظام 
بانکی ما حتی 1۰ درصد این نقش را نیز 
ایفا نکرده اســت؛ یعنی نظــام بانکی در 
ایران 9۰ درصد وظایف خودش را اجرا 

نمی کند.
 برای نمونه، در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته دنیا وقتی یک شهروند به سن 
قانونی رسیده و قصد دارد زندگی مجزایی 
بــرای خودش تشــکیل دهد نقشــی که 
نظامات بانکی دنیا ایفا می کنند، این است 
که از همان ابتدا نیازهای مصرفی این فرد 
از جمله شــرایط اقتصادی ازدواج، ادامه 
تحصیل، تأمین خودرو، مسکن و... را با 
استفاده از تسهیات و منابع بانکی پوشش 

دهند.
 اگر چه ممکن است آن فرد تا پایان عمر 
خود به سیستم بانکی بدهکار باشد که آن 
بحث دیگری اســت؛ اما نکته اینجاست 
که نظام بانکی ما چقدر از نیازهای شروع 
زندگی افــراد را تأمیــن می کند؟ عمده 
بانک های دنیای امروز چیزی حدود 1۰۰ 
درصد قیمت تمام شده مسکن یا خودرو 
را به شهروندان شان تسهیات می دهند؛ 
در حالی که نظام بانکــداری ایران هرگز 
چنین نقشی را در اعطای وام های مصرفی 
به شهروندان ایفا نکرده است و در حالی 
که شرایط باید به ســمت بهبود حرکت 
می کرد، وضعیت طی هشــت سال اخیر 

بسیار بدتر نیز شده است. 
شرایط اعطای تسهیات برای وام های 
مصرفی به قدری فاجعه اســت که رئیس 
کل بانک مرکزی ســه ماه پیش در پاسخ 
به ســؤالی که از ایشان پرسیده بودند چرا 
بــرای پرداخــت وام ازدواج بــه جوانان 
ســخت گیری می کنید گفته بود مگر وام 
ازدواج بــدون ضامن می شــود؟ این در 
حالی اســت که 8۰ یا 9۰ سال از قدمت 
نظام بانکی در ایــران می گذرد؛ به همین 
میزان بانکداری در دنیا به این نتیجه رسیده 
اســت که از تسهیات مصرفی ضامن یا 
وثیقه دریافت نکند، اما ما تازه به این نتیجه 
رســیده ایم که مگر پرداخت وام مصرفی 
بدون ضامــن هم می شــود. همین یک 
موضوع نشان می دهد نظام بانکی ما چه 

عملکردی داشته است.
از ســوی دیگر وزیر رفاه سال گذشته 
آماری ارائه دادند کــه طی آن 6۰ درصد 
از ایرانیان هیچ تســهیاتی از نظام بانکی 
ایران دریافــت نکرده اند، از طرفی بخش 
عمده ای از آن ۴۰ درصدی که تسهیات 
دریافت کرده اند، وام هایی مانند همین وام 
ازدواج بوده اســت. وقتی این گزاره ها و 
این اعــداد و ارقام را کنار هم می گذاریم، 
به این نتیجه می رســیم که حوزه  اقتصاد 
 تعطیل

ً
 خانــوار در نظام بانکی مــا عما

 است. 

 BBBB نظرتان را درباره خطاها یا کاســتی های
احتمالی دولــت در حوزه صنعت برق 

طی سال های اخیر بفرمایید.
در سال های پیش از انقاب همه چیز حتی دکل های 
برق از خارج کشــور وارد می شد و صنعت برق ما 
 وابســته بود؛ اما پس از پیروزی 

ً
یک صنعت کاما

 
ً
انقاب تجهیزات را در داخل کشور ساختیم. اتفاقا
بخش خصوصی نقش بسیار پررنگی در این ماجرا 
داشــت و دولت فقط در جاهایی، مانند ســاخت 
توربین که بخش خصوصی تــوان انجام این کار را 
نداشت، ورود می کرد. به حتم می توان گفت، تنها 
صنعتی که هم فناوری آن در داخل کشــور اســت 
و هم ســاخت داخلی آن بســیار باالست، صنعت 
برق کشــور اســت؛ به گونه ای که شاید یک زمانی 
تجهیزات و خدمات مهندسی صنعت برق ایران به 
بیش از ۴۰ کشور صادر می شد؛ اما متأسفانه امروز 
دچار نوسانات شدیدی شــده ایم که یکی از دالیل 
آن، این است که ما در زمینه برق و حتی انرژی یک 

سیاست کلی نداشته ایم.
 بــرای نمونه، همیــن هفته گذشــته تلویزیون 
برنامــه ای را پخــش می کرد که گاز روســتایی در 
برخی از اســتان ها افتتاح می شد؛ اگر چه این کار، 
اقدام خوبی اســت، اما نکته اینجاست که ما برای 
همین کار هم سیاست مشخصی نداشته ایم؛ یعنی 
مشــخص نکرده ایم در روستاها گاز یا برق اولویت 
اســت؟ یعنی مردم را به انرژی پایدار دعوت کنیم 
یــا نه، بگوییم هــم برق و هم گاز بایــد به همه جا 
برسد و به مصرف هر دوی آنها نیز سوبسید بدهیم. 
موضوعی که شاید سال هاست سیاست های کان 
کشور به آن نپرداخته است. به نظر من، اولین کاری 
که باید انجام شود، این است که یک سیاست کان 
مصوب شــود که طی آن مشــخص شود مصرف 
انرژی مردم باید چگونه باشــد. اگر این موضوع را 
تعیین کردیم، خود این موضوع می تواند زنجیروار 
مشــکات را حل کند. در حالی که سیاست های 
کان وزارت نیــرو هم در بخش آب و هم در بخش 
برق به نوعی ادامه سیاست های گذشته است؛ یعنی 
هیچ تحولی طی این سال ها ایجاد نشده است، در 
صورتی که در دنیا هر روز شاهد تحوالت جدیدی 
هستیم و موضوعات جدیدی مطرح می شود. افزون 
بر اینها، به نظرم بزرگ ترین مشکل امروز کشور در 
بخش انرژی، این است که باید اقتصاد ملی اولویت 
اصلی ما باشد؛ در حالی که امروز این طور نیست و 

اقتصاد ملی ما و توجه به آن گم شده است.

 BBBB به نظرتــان موضوع تحریم ها به معنای 
واقعی روی وضعیت امروز صنعت برق 
ما تأثیر داشته است یا موضوع تحریم ها 

بیشتر یک بهانه است؟ 
همان طــور که گفتم صنعت برق در ایران، شــاید 
تنها صنعتی باشــد که ما برای از الف تا نون آن توان 
ساخت داخلی داریم؛ یعنی امکان ساخت داخلی 
از یــک مقــره ۲۰ کیلو ولتی تا توربیــن گاز وجود 
دارد. مشــکل صنعت برق در کشور بیشتر مشکل 
مدیریتی اســت. به نوعی می توان گفت، ما جایی 
ایستاده ایم که کارمندان عالی رتبه در این حوزه صبح 
به ســر کار می آیند و بعد از پایان ساعات اداری به 
خانه می روند. اینهــا انگیزه ایجاد تحول را ندارند؛ 
برای همین می گویم ما نیازمند ایجاد تحول هستیم. 
در روزهای گذشــته در اخبار می خواندم که رئیس 
دفتر رئیس جمهور گفته اســت، قیمت شــیر تغییر 
نمی کند. چرا چنین بحثی در شیر وجود دارد؟ چون 
تولیدکنندگان شیر می گویند اقتصاد تولید شیر صرفه 
اقتصادی ندارد. از اول ســال تا امروز قیمت نان دو 
برابر شده اســت؛ اما چرا قیمت برق تغییر نکرده 
اســت؟ یکی از دالیلش این است که هیچ کس به 
دنبــال حل موضوع برق نبوده اســت؛ یعنی همین 

طور چرخ این صنعت همانند گذشته به روال خود 
ادامه داده است. در صورتی که طبق آمارهای رسمی 
وزارت نیرو ۷5 درصد فیش های برق، قیمتی حدود 
15 هزار تومان دارند، در واقع قیمت یک کیلو ولت 
ســاعت برق از یک دســتمال کاغذی هم ارزان تر 
اســت. بنابراین موضوعی که باید به آن توجه شود، 
این است که تولیدکننده برق و بخش خصوصی و... 

مسئول دخل و خرج وزارت نیرو نیست.  
مشکل این است درکی از این موضوع که چقدر 
باید به بــرق یارانه داد و اگر تــوان پرداخت چنین 
یارانه ای را نداریم باید قیمت برق تغییر کند، وجود 
ندارد. متأسفانه از زمانی که قیمت برق تثبیت شده، 
به این موضوع درآمدها و هزینه ها پرداخته نشــده 
اســت. خب وقتی به این موضوع پرداخته نشــود، 
در نتیجــه میزان بدهی ها نیــز افزایش می یابد. اگر 
اشتباه نکنم در سال 13۷6 نیز شاهد خاموشی هایی 
بودیــم. آن زمان در بودجه ســال 13۷۷ بندی آمده 
بود که کنتورها باید چند تعرفه ای شــوند و اعداد و 
ارقام پرداختی برای مصــارف باالتر از 6۰۰ کیلو 
ولت در ماه تغییر کنند؛ اما از آنجا که کســی به این 
موضوع توجه نکرده اســت، این بند تا به امروز در 
کشور اجرایی نشده است. در دنیای امروز می گویند 

اگر شما در این ساعت مشخص این مقدار مصرف 
داشته باشید، باید به این میزان هزینه بدهید؛ اما وقتی 
چنین روندی در کشور وجود نداشته باشد، وزارت 
نیرو می آید و در تلویزیون آگهی و تبلیغ پخش کرده و 
به مردم توصیه می کند که بهتر است در این ساعات 
از وسایل برقی اســتفاده نکنند، در این میان ممکن 
اســت خیلی ها این موضوع را رعایت کنند اما راه 
اجرای این کار تبلیغات و آگهی نیست، بلکه راهش 
تغییر قیمت گذاری است.  به عاوه اآلن نیروگاه های 
ما حدود ۲6 هزار میلیارد تومان طلبکار هســتند، 
فکر می کنم صنعت برق نیز رقمی در همین حدود 
طلبکار باشد که خب نپرداختن این مطالبات کار را 

مشکل کرده است.

 BBBB پیشنهاد شما برای خروج کشور از این 
وضعیت برای آینده صنعت برق کشور 

چیست؟ 
پیشنهاد مشــخص من این است که باید کسانی در 
وزارت نیرو به کار گماشــته شوند که در یک کام 
اهل تحول باشند، یعنی بتوانند سیستم وزارت نیرو 
را متحــول کنند. تحول نیز به این معنا نیســت که 
حتما قیمت برق را افزایش دهیم یا تعرفه ها را تغییر 
 بیایید به این فکر کنیم که برای حل 

ً
دهیم؛ بلکه اصا

مشکل باید چه کار کرد؟ چه راه هایی وجود دارد؟ 
اینها مسائلی است که باید در وزارت نیرو به آن توجه 
شود متأسفانه ما سال هاست که در تابستان خاموشی 
داریم، حاال شاید خاموشی ها در این حد نبوده، اما 
وجود داشته است، طبیعتا اگر همین امروز هم شروع 
به ســاخت نیروگاه کنیم، حداقل چهار سال طول 

می کشد تا بتوانیم از آن بهره برداری کنیم. 

 BBBB توصیــه شــما بــه دولــت جدید و 
سیاست هایی که می توان در این حوزه 

اعمال کرد، چیست؟
 باید یک 

ً
توصیه اول من این اســت که دولت حتما

دولت هماهنگ باشد؛ یعنی دولت سیزدهم دولتی 
با نگاه بخشــی نگری نباشد. این بخشی نگری ها و 
اینکه هر وزارتخانه به فکر خودش باشــد، به کشور 
به شدت آســیب می زند. در واقع میز هیئت دولت 
باید به دولت تبدیل شود و مشکات کشور نیز با هم 
دیده شــده و با هم حل شوند. ضمن اینکه دولت به 
هیچ وجه نباید نگاه چهار ساله یا حتی هشت ساله 
داشته باشــد؛ بلکه نگاه دولت باید نگاه به دو دهه 

آینده باشد.

بازار

ایمان زنگنه
کارشناس اقتصادی

یادداشت 

یکی از مسائل اساسی در اقتصاد توجه و اولویت دهی به مسائل 
اساسی به جای مسائل فرعی است. در اقتصاد می توان مسئله  
تولید را کلیدی ترین و مهم ترین مســئله دانســت؛ موضوعی 
که طی سال های گذشــته بر آن تأکید شده و حتی رهبر معظم 
انقــاب این ســال ها را به نــام تولید یا یکی از مشــتقات آن 

نامگذاری کرده اند. 
به گونه ای که ســایر مســائل مهم اقتصادی مانند اشتغال و 
تورم ارتباط مستقیمی با تولید دارند؛ لذا به نظر می رسد یکی 
از ضروریات تحقق اقتصاد منهای نفت یافتن مسائل کلیدی و 

اساسی اقتصاد و توجه به این مسائل در وهله اول است. 

اولویت بندی اهمیت 
منهای نفت

به گزارش رویتــرز، به دنبال توافق نکــردن اعضای گروه اوپک 
پاس در مورد سیاســت های این گروه و کشیده شدن مذاکرات 
به دور دوم، قیمت نفت در معامات هفته گذشته افزایش یافت. 
به نحوی که هر بشــکه نفت برنت با ۲3 سنت افزایش ۷6/۴۰ 

دالر فروخته شد.
 نفت برنت نیز در حدود باالترین رقم دو سال و نیم اخیر خود 
در حال معامله است. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با ۲6 سنت 
افزایش ۷5/۴۲ دالر معامله شد. سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت خام، اوپک پس از ناکامی در رســیدن به توافق مذاکرات را 

از سر می گیرند.

 افزایش قیمت نفت
شاخص

اموال، مطالبات و ســایر منابع اقتصادی متعلق به یک سازمان 
که در نتیجه معامات، عملیات مالی یا ســایر رویدادها ایجاد 
شــده و قابل تبدیل به پول و دارای منافع آتی است، »دارایی« 
نامیده می شــود. دارایی ها منابع اقتصادی هر سازمانی هستند 
که فعالیت های اقتصادی با اســتفاده از آنهــا انجام می گیرد. 
مؤسسات بر حســب نوع و حجم فعالیت شــان، دارایی های 
مختلفی دارند که می توان آنها را به سه گروه دارایی های ثابت، 
دارایی های جاری و دارایی های غیر مشهود تقسیم کرد. منظور 
از دارایی های غیر مشــهود دارایی هایی هستند که قابل دیدن 

نیستند؛ اما برای صاحب مؤسسه سود مالی به همراه دارند.

 دارایی چیست؟ 
افزوده

 نیازمند تحول
 در هدف گذاری و عمل هستیم 

میالد شکری
خبرنگار

 نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق در گفت وگو با صبح صادق

 اگرچه قطعی برق ممکن است کم و بیش در هر کشوری اعم از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، بنا به دالیلی چون افزایش مصرف یا مشکات فنی و... 
رخ دهد؛ اما طی هفته های اخیر و با وجود اینکه دولت در گذشته )به رغم اظهارات کارشناسان درباره لزوم افزایش تولید برق( مدعی بود، هیچ مشکلی برای تأمین 

برق کشور وجود ندارد، برق در تهران و بسیاری از شهرهای کشور با قطعی های مکرر مواجه شد.
 صبح صادق برای بررسی دالیل این موضوع و بررسی وضعیت صنعت برق کشور با ابراهیم خوش گفتار، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق 

گفت وگویی داشته است که متن آن در ادامه می آید:
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مبارزهایکهازدرون
انسانشروعمیشود

اســاس دین اســام بر »توحید« بنا شده 
است. انســان ها برای ورود به اسام اول 
باید بــه وحدانیت خداونــد اقرار کنند و 
تســلیم امر او شــوند. همچنین پیامبران 
الهی در تمام تاریخ دعوت خود را بر پایه 
توحید بنا گذاشــتند؛ اما آیا این دعوت ها 
به آسانی قابل پیشبرد بود؟ موانع پیامبران 
چه بــود و چه افراد و افــکاری در مقابل 
 سیر دعوت 

ً
ایشان می ایســتادند؟ مطمئنا

به خــدا و حتی پذیرش مردم به آســانی 
اتفاق نمی افتاد. همیشه افرادی بودند که 
در مقابل حرکــت توحیدی پیامبران یک 
حرکت طاغوتی راه انــدازی می کردند و 
به شدت با هر دعوت و پذیرشی برخورد 
می کردند. در این حالت پیامبران در ابتدای 
امر باید با اهل طاغوت مبارزه می کردند و 
آنگاه به نشر دین می پرداختند. خداوند در 
آیه 36 ســوره نحل هدف انبیا را اینطور 
ترســیم می کند: »ما در هر اّمتی رسولی 
برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از 
طاغوت اجتناب کنیــد!...« این دو هدف 
جزء اولین اهداف برای پیامبران بود. ابن 
عباس می گوید: هنگامی که آیه مبارکه »یا 
مناِفِقیَن« نازل 

ْ
ار َو ال

ّ
کف

ْ
ِبیُّ جاِهِد ال َها النَّ یُّ

َ
أ

شــد، رســول خدا)ص( فرمود: حتما با 
کفار مجاهده خواهم کرد...)بحاراالنوار، 
ج۲9، ص۴۲3( بنابرایــن مبــارزه بــا 
طواغیت یکی از اصلی ترین اهداف انبیا و 
اولیا بــود. در مقابل اهل طاغوت وقتی از 
مبارزه و کشتار اهل دین نتیجه نمی گرفتند، 
با نفوذ در الیه های فکری دین و تظاهر به 
قبول دعوت انبیا سعی می کردند حکومت 
و فکــر طاغوتی خود را با پوســته دین و 
ارائه دهند. مهم ترین  دستورات شریعت 
مشــکل ادیان الهی در طول تاریخ همین 
نفوذ طاغوتیان با لباس دین و تغییر ماهیت 
اصلــی دین بــود. این افراد اســیر نفس 
طاغوتی خود بودند که مسئله همین عدم 
پذیرش نفسانی بود. بنابراین انسان ها ابتدا 
صفات طاغوتی را خود ایجاد می کنند و 
پس از آن سعی می کنند چهره ای بیرونی 
این طاغوت را شکل دهند. مبارزه پیامبران 
الهی هم که با روش های مختلف صورت 
می گرفت شامل طاغوت نفسانی می شد. 
پیامبران همیشه انسان  را به شناخت خود 
و پیدا کــردن طاغوت درونی خودشــان 
امر می کردند، اینجاســت کــه خداوند 
اغوِت َوُیؤِمن 

ّ
ر ِبالط

ُ
َمن َیکف

َ
می فرماید: »ف

ِد اسَتمَسک ِبالُعرَوِة الُوثقی«؛ کسی 
َ

ق
َ
ِه ف

َّ
ِبالل

که به طاغوت کافر شــود و به خدا ایمان 
آورد، به دســتگیره محکمــی چنگ زده 
است.)بقره/۲56( پس مبارزه با طاغوت 
هم درونی است و هم بیرونی که هر دوی 
اینها وظیفه است و مدام باید اتفاق بیفتد. 
در آیه 6 ســوره تحریم به این مراقبت امر 
می شود که: »ای کسانی که ایمان آورده اید، 
خود را با خانــواده خویش از آتش دوزخ 
نگاه دارید.« پاداشــی کــه خداوند برای 
بندگانش در نظر گرفته است هم مربوط به 
مبارزه با طاغوت نفسانی است که طاغوت 
بیرونی را شــکل می دهد. »این ســرای 
آخرت را )تنها( برای کسانی قرار می دهیم 
که اراده برتری جویی در زمین و فســاد را 
ندارند و عاقبت نیک بــرای پرهیزگاران 
اســت.« )القصص/83( طاغوتیان مدام 
دنبــال برتری جویی و فســاد هســتند و 
می خواهند بر دیگر انســان ها تسلط پیدا 
کنند. کسانی که ذلیل و مطیع نفس خود 
هستند می خواهند دیگران را مطیع خود 
کنند؛ مبــارزه با این افــراد و این گروه ها 
مبارزه ای الزم، ضروری و مداوم است که 

از درون خود انسان شروع می شود.

سیدهاشــم حداد: معامله با خلق خدا، معامله با خداســت. 
باید متوجه بود که عیال و اوالد و همسایه و شریک و مأمومان 
مســجد همه مظاهر اویند. اگر با مردم یا با فرزندان خود دعوا 
می کنی ظاهری و غیر واقعی بکن که نه خودت اذیت شــوی و 
نه به آنها صدمه ای برســد. اگر جدی دعوا کنی، برای طرفین 
صدمه دارد. تو که از دســت مردم فرار می کنی برای آن است 
که اذیت آنها به تو نرسد، یا اذیت تو به آنها نرسد. صورت دوم 
خوب است نه صورت اول و صورتی بهتر نیز هست و آن، اینکه 

خود و دیگران را نبینی.

دین

آیه

اگر از ما ســؤال کنند که خداونــد در زندگی از 
انسان چه می خواهد، می توانیم آن  را با یک کلمه 
پاسخ دهیم. این کلمه »مدیریت« است. هنگامی 
که به آیــات و روایات نظــری می اندازیم بدون 
آنکه نامی از مدیریت آمده باشــد، آن  را در تمام 
جمات، دستورها، توصیه ها، پندها، داستان ها 
و سرگذشــت انســان هایی که در این کره خاکی 
آمدنــد و رفتند، می یابیم. با یک جســت وجوی 
کوتــاه در پهنه تاریخ زندگی انســان های پاک و 
اولیای خدا در حســن مدیریــت منابع و زندگی 
انسان های ناپاک و غیرصالح را در سوء مدیریت 
می یابیــم. آنان  کــه از نعمات خداوند درســت 
اســتفاده کردند، افراط و تفریط نکردند، اسراف 
و تبذیر نداشــتند را سرشار از آســایش، ایمنی 
و راحتــی می بینیم و بالعکس کســانی را  که از 
نعمات خداوند درســت اســتفاده نکردند، در 
عدم مدیریت صحیح شــان پیدا می کنیم. برای 
نمونه، وقتی به داســتان زندگی حضرت یوسف 
در قرآن نگاه می کنیم، مدیریت اسرار، مدیریت 
رفتار، مدیریت شهوت، مدیریت زبان، مدیریت 
خشم، مدیریت احساســات، مدیریت قدرت، 
مدیریت در هنگام گشــاده دستی و هنگام فقر و 

قحطی، مدیریت اقتصاد جامعه، مدیریت منابع، 
مدیریت منافع و بســیاری از انــواع مدیریت را 
می بینیم. حضرت یوســف قبــل از قحطی باید 
به مدیریت منابع اقــدام می کرد تا هنگام قحطی 
بتواند از لحظات سخت و تحمل ناپذیر عبور  کند. 
او باید شــهوت خود را در طول زندگی مدیریت 
می کرد تا در یک لحظه بتواند از گناه دوری کند. 
همچنین موفقیت در کنترل خشم قبل از مواجهه 
با برادرانش توانست او را دچار تصمیمی اشتباه 
در مورد برادرانش نکند. پس دین مبین اسام از 
ما مدیریت لحظه لحظه زندگی مان را می خواهد و 
البته افرادی را به عنوان الگو در مقابل دیدگان مان 
قرار داده است. هر هدفی که اسام دارد در سایه 
مدیریت محقق می شود. اگر بهشت جاودان برای 
او در نظر گرفته شده است، نحوه مدیریت زندگی 
فردی و اجتماعی هم به او آموزش داده می شود. 
اگر رشد و تعالی در مادیات می خواهد انسان را به 
این موقعیت سوق می دهد. انسان ها نه تنها موظف 
هســتند عمر و زندگی خــود را به طور صحیح 
مدیریت کنند تــا لطمه نخــورد، بلکه موظف 
هستند با استفاده از توان مدیریتی به زندگی دیگر 
انسان ها لطمه ای وارد نکنند. این نحوه مدیریت 
در مورد تمام مخلوقات خدا صادق است؛ یعنی 
هیچ مخلوقی نباید به خاطر سوء مدیریت فردی 
لطمه ببیند. پس نحوه صحیح رفتار ما باید سبب 
آسایش و آرامش همه مخلوقات باشد. ما نسبت 
به مدیریت زندگــی خودمان و مدیریت در مورد 

زندگی همه مخلوقات بازخواست خواهیم شد. 
آنان  که توانستند مدیریت خوبی در زندگی به کار 
بگیرند هم از لذات دنیایی بهــره بردند و هم در 
آخرت جزء بهشــتیان خواهند بــود. به عبارتی 
مدیریت صحیح زندگی، یعنی سربلندی در دنیا 
و آخرت. امیرالمؤمنیــن)ع( در نهج الباغه نامه 
۲۷ می فرماینــد: »آگاه باشــید ای بندگان خدا! 
پرهیزگاران از دنیای زودگذر به سامت گذشتند 
و آخرت جاودانه را گرفتند. با مردم دنیا در دنیای 
ایشان شریک گشتند، اّما مردم دنیا در آخرت آنها 
شرکت نکردند. پرهیزگاران در بهترین خانه های 
دنیا ســکونت کردند و بهترین خوراک های دنیا 
ت هایی را چشــیدند که 

ّ
را خوردنــد و همان لذ

دنیاداران چشــیده بودند و از دنیــا بهره گرفتند، 
آن گونه که سرکشان و متکّبران دنیا بهره مند بودند. 
سپس از این جهان با زاد و توشه فراوان و تجارت 
ُپرسود به سوی آخرت شــتافتند. لذت پارسایی 
را در ترک حرام دنیا چشــیدند و یقین داشتند در 
روز قیامت از همسایگان خدایند. جایگاهی که 
هرچه درخواســت کنند داده می شود و هرگونه 
ت در اختیارشان قرار دارد.« مدیریت صحیح 

ّ
لذ

هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می کند که یک فرد 
در جایگاه تصمیم گیری قرار گرفته و امورات مردم 
را در دســت می گیرد. این فرد اگر خود را تربیت 
و مدیریت نکرده باشــد نمی تواند بــه این مهم 
رسیدگی کند. پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »اگر 
دو دسته از امت من صالح باشند امتم نیز صالح 

می شود و اگر آن دو فاســد شوند، امتم نیز فاسد 
می گردد. کســی پرسید آنها چه کسانی هستند؟ 
حضرت فرمودند: فقیهان و مدیران و زمام داران 
جامعه.«)امالی صــدوق، ص81( پس صاح و 
فساد جامعه به نحوه مدیریت زمام داران بستگی 
 
ً
دارد. ایشان اگر نتوانند در مواقع مورد نیاز خصوصا
در موقعیت های خاص درست تصمیم بگیرند، 
زندگی مردم را تباه می کنند. یک مدیر توانا مدیری 
آینده نگر و عاقبت اندیش است. او قبل از هر اتفاقی 
باید تبعــات آن را پیش بینی کند و تصمیم الزم را 
بگیرد. مولی الموحدین)ع( می فرمایند: »آن گاه که 
در مورد کاری تصمیم گرفتی از عواقب نامطلوب 
آن اجتناب کن.« )غررالحکم، ح1۰9۲6( و در 
جای دیگر فرمودند: »کسی که در پیامدهای کار 
بنگرد، از گرفتاری ها در امان ماند.« )غررالحکم، 
ح1۰915( روایات اسامی به حفظ منافع عموم 
مردم ســفارش می کند که البته به معنای اکثریت 
نیست، بلکه به معنای فراگیر شدن با نهایت تاش 
و کوشــش است. به عبارتی تا آنجایی که می شود 
همه مــردم باید دارای منافع مشــخص و معین 
و رضایت بخش باشــند. حضــرت علی)ع( در 
عهدنامه مالک اشتر می فرمایند: »باید بهترین امور 
در نزد تو، متوسط ترین آنها در حق و فراگیرترین 
آنها در عدالت و جامع ترین آنها به رضایت مردم 
باشــد. زیرا غضب عموم، رضایت خواص را از 
بین می برد و خشم خواهی را خشنودی عامه مردم 

بی اثر می کند.«)نهج الباغه، نامه53(

 مدیریت صحیح، تکلیف اسالمی 
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

 کار شیطان تزیین اســت، گریمور دیده اید؟ کار 
گریمور این اســت که یک پیرمرد ۷۰ ساله را به 
جوان ۲۰ ســاله تبدیل می کنــد. اینکه حضرت 
مســیح می گوید: دنیا پیرزنی است که مثل دختر 
1۴ ســاله اســت و هر چه به او نزدیک می شوی 
واقعیــت را می فهمــی؛ ایــن یعنــی گریمور و 
آرایشــگر. امیرالمؤمنیــن)ع( فرمــود: دنیا مثل 
آب بینی ُبز نر ســرماخورده ای است که با خاک 
مخلوط شده اســت. حیوان ُبز خیلی بو می دهد 
و بدترین قســمت آن آب بینی اش است که بوی 
تعفن می  دهد، شیطان دنیا را برای ما تزئین کرده 
است. پیغمبر)ص( به همراه اصحاب شان از کنار 
الشــه ُبزی مرده عبور می کردند که بوی تعفن آن 
بیابان را فراگرفته است، حضرت از اصحاب شان 
پرسیدند: این ُبز چند می ارزد؟ اصحاب گفتند: 
هیچ نمی ارزد. حضرت فرمــود: دنیا از این هم 

پست تر است. شیطان از این دنیایی که حضرت 
علی)ع( تعبیر و تفســیر می کند، چه ســاخته و 
چطور تزیین کرده که انسان ها حاضرند برای آن 
آدم بکشــند یا حق دیگران را غصب کنند و... آقا 
چقــدر گناه می کنیم؟ به انــدازه ای گناه می کنیم 
که شــیطان دنیا را برای ما زینت کرده است.اما 
لحظه ای که می خواهیم جــان بدهیم به فرموده 
امام صادق)ع(: هر کــس دلش برای جد غریبم 
حسین)ع( یک بار گرفته باشــد، در لحظه جان 
دادن از رسول خدا)ص( تا امام عصر)عج( کنار 
بسترش حاضر هستند و وقتی چشمش به حضرت 
حیدر)ع( می افتد، به خاطر تمام گناهانش حسرت 
می خورد. شیطان یک لحظه هم بیکار نمی ماند و 
۲۴ ساعته باالی سرت نشسته است و تو را آنالیز 
می کند. برای نمونه، شــیطان آزمایشت می کند 
ببیند در کدام صفت می تواند تو را بزند با صفت 

ُعجب یا مستی قدرت می تواند انسان را منحرف 
کنــد. مثا حضرت آدم را آنالیز کرد و فهمید آدم 
دوست دارد جاودانه باشد و همیشه بماند. نزد او 
رفــت و به او گفت: اگر تو از این درخت بخوری 
و دســت به آن بزنی، عمرت جاودانه می شود و 
خدا نمی خواهد عمرت جاودانه باشد. حضرت 
آدم هم پذیرفت و از درخت خورد و به زمین آمد. 
خدا به حضرت آدم)ع( فرمــود: چرا حرف مرا 
گوش نکردی؟ حضرت آدم فرمود: باور نمی کردم 
کسی به تو قسم دروغ بخورد، شیطان قسم دروغ 
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مقابل او ایستادند: »شیطان جّنی« یعنی ابلیس، 

»شیطان انسی« یعنی انسان.

 تزئین کردن دنیا، کار اصلی شیطان
   منبر    

  معامله باخدا
سلوک

نظریه  تبیین   
راهنما

دکتر شــریف لک زایی: بخشــی از مشــکات فعلی به این 
مسئله بازمی گردد که به نظرم انقاب اسامی نتوانسته نظریه 
دولت خود را تولید کند؛ ما نه سوسیالیســم و نه لیبرالیسم را 
می پذیریم و چیزی بینابین اینها هستیم. اینها باعث شده که از 
هر دو چیزهایی را اخذ کنیم و این یک امر نامرتب و نامنسجمی 
می شود و از این منظر باید نقد شود. در انقاب اسامی به رغم 
همه اهمیتی که دارد و باوجود ارزش ها و شــعارهایی که دارد، 
در این زمینه کوتاهی صورت گرفته و ما که نظریه منسجمی در 

بیرون نداریم که آن را نظریه دولت انقاب اسامی بدانیم.

پرسش: حکم مقابله به مثل با دشــمنان داخلی و خارجی با 
شیوه های خودشان، مانند تمسخر چیست؟   

پاســخ: تمســخر اگر ابتدایی باشــد و فرد آغازگر آن باشد، 
ناپســند اســت؛ اما اگر جنبه مجازات و تافی داشــته باشد، 
به خصوص در مواردی که فایده  عقایی  از قبیل پیشبرد هدف 
بر آن مترتب باشد، مطلوب است؛ از این رو، می توان در پاسخ 
مسخره کنندگان مقابله به مثل کرد تا اثر استهزای آنها را خنثی 

کرد.
مستفاد تفسیرالمیزان، ج۱۰، ص۲۲۵

 حکم مقابله به مثل 
حکمت

گفتاری از حجت االسالم سیداحمد دارستانی

محمد زارعی
کارشناس علوم قرآنی
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پرونده

دولت 
تحول ـ1

بررسیپیششرطها
ورویکرداقتصادیدولتآینده

گروه پرونده
صبح صادق

کابینه ای برای تحول

دولت برآمده از رأی ملــت ایران در 28 
خــرداد ماه 1400، از نیمه مرداد  ماه زمام 
امور را در دســت می گیرد. سیدابراهیم 
رئیسی با بیش از 18 میلیون رأی در رأس 
دولت آینده قرار خواهد گرفت! اما حضور 
مدیر توانمندی که در ریاســت دســتگاه 
قضا، تولیت آســتان رضوی و... کارنامه 
روشن و درخشانی داشته است، به تنهایی 
برای حل مشکالت و پیشبرد امور کفایت 
می کند؟ آن هم در زمانی که مشــکالت 
کشور در شــرایط امروز با توجه به برخی 
بی تدبیری ها و دشــمنی به اوج رسیده و 
دشمنان ملت بزرگ ایران بیش از همیشه 
است و مردم روز انتخابات با وجود همه 
سم پاشی ها و سعایت های دشمنان دیرینه 
و دوســتان ســاده لوح با امید به تحول و 
جهش در کشور به پای صندوق های رأی 
آمدند و نام  آقای رئیســی را در صندوق 
رأی قرار دادنــد! موضوعی که وظیفه  ای 
خطیر بر دوش آقای رئیســی قرار داده و 
بی تردید دولــت آینده باید به مطالبه ملی 
حل مشــکالت و ایجاد جهش در کشور 

پاسخی درخور بدهد.
حضور آقای رئیسی که اکنون با اقبال 
بیــش از 60 درصــد رأی دهنــدگان در 
جایگاه ریاســت قوه مجریه قرار گرفته، 
اگرچه بسیار امیدوارکننده است، اما آنچه 
می تواند این امید را تحقق بخشد و منجر 
به حل مشکالت و پیشبرد کشور شود، در 
درجه اول تدوین برنامه های دقیق، منطقی، 
قابل اجرا، منطبق با واقعیت و همخوان با 
آرمان های ملت ایران اســت و در درجه 
دوم انتخــاب مدیران کاربلــد، جهادی، 
مصمم و پاکدست برای تحقق بخشیدن 

به برنامه هاست.
از ایــن رو مســئله هدف گذاری های 
دولت ســیزدهم و انتخاب وزرا و مدیران 
دولت آینده را می توان مهم ترین مســئله 
امروز کشور دانست که نیازمند همراهی و 
همفکری عمومی است، بر این اساس در 
پرونده پیش رو ویژگی ها و شاخصه های 
برنامه های دولــت آینده  در حوزه اقتصاد 
و مالک هــای انتخاب مدیــران و وزرای 

اقتصادی به بحث و گفت وگو گذاشتیم.

پیش درآمد 

زهرا ظهروند
خبرنگار

در چند سال اخیر وضعیت اقتصادی کشور در حوزه های مختلف دچار رکود یا پس رفتگی شده است و مشکالت فراوانی برای مردم، تولیدکننده ها و مشاغل خرد و بزرگ ایجاد شده است؛ البته بیماری کرونا در یک سال و نیم اخیر و تحریم های همه جانبه آمریکا می توانند عللی از علل شرایط پیشآمده 
باشند، اما توجه نکردن به الگوهای مناسب مدیریتی و اقتصادی، عدم تنظیم مناسب بازار صادرات و واردات، کوتاه نکردن دست دالل ها و رانت بازان، افزایش حجم نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری، از علت های دیگر این آشفته بازار اقتصاد کشور هستند. اقتصادی که زیربنا و پایه زندگی یک کشور 
و ملت است و اگر اقتصاد ضربه پذیر شده باشد، ضربه آن به سایر حوزه های دیگر را نیز سرایت می کند، چراکه همه در یک چرخه هستند. البته مدیریت صحیح اقتصاد بسیار مهم است و باید مدیرانی در این عرصه به کار گرفته شوند که به دور از نگاه های سیاسی و جناحی باشند. آقای رئیسی، رئیس 

دولت سیزدهم که از چندی دیگر کار خود را آغاز می کند، در ایام انتخاباتی توجه ویژه ای به معیشت و مسائل اقتصادی داشته است. به همین دلیل با دکتر»ساسان شاه ویسی« در خصوص شاخصه های اقتصادی دولت سیزدهم گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید:

یت صحیح اقتصادی  اقتصاد مقاوم با مدیر
  مسیر اقتصادی دولت آینده در گفت وگو با دکتر ساسان شاه ویسی، اقتصاددان بررسی شد

 BBBB با توجه به مشــکالتی که در حوزه اقتصاد کشور وجود  
دارد، دولت آینده برای جهت دهی مسائل اقتصادی باید 

چه برنامه های الگویی و مدیریتی داشته باشد؟
در جمهوری اسالمی یک نظام مســائل اقتصادی باید داشته باشیم که 
مبتنی بر آن، نقشه راه اقتصاد ملی را ترسیم کنیم که اگر این اتفاق بیفتد 
اولویت بندی هــا، ضرورت مندی ها و نظام مند کردن این مســائل بهتر 
 بعد از انقالب اسالمی یک بعدی به مسائل 

ً
و آسان تر می شــود. عموما

اقتصادی و تعامالت نگاه شــده است. در تقســیم بندی ها یکسری ها 
مســائل محوری در اقتصاد را مورد نظر داریم که این مسائل با یکسری 
از جزئیــات، محورهای اصلی اقتصاد ایران را شــکل می دهد که اگر 
این نگاه وجود نداشته باشد، چه بسا دچار تک بعدنگری می شویم و آن 
اتفاق مؤثری که الزم است برای اقتصاد ایران بیفتد و همچنین رسیدن به 
مطالبات رهبر معظم انقالب و ضرورت های تاریخی پرداختن به مسائل 
اقتصاد ملی مردم، دچار نقص می شود. یک مسئله محوری که در اقتصاد 
ایران وجود دارد، ضعف و بی ثباتی در رشد است؛ اقتصاد ما خواسته یا 
ناخواسته دچار بیماری و ناکارآمدی هم در دولت و هم در شرکت های 
دولتی است، محیط کسب و کار به شدت نامتناسب و نامناسب است، 
مدیریت واردات، علیه صادرات و تولید و منفعت ملی است، نوسانات 
درآمدی در دولت وجــود دارد و دولت به درآمد خود نگاه می کند؛ اما 
اگر معیشــت مردم دچار از دست رفتگی شــود، وقعی به آن نمی نهد و 
دچار یک کســری مزمن درآمدی در بودجه ریزی شــده ایم. برای اداره 
کشــور در سال 1400، ده برابر سال 1392 در دولت خرج می شود، اما 
در کارآفرینی، شغل آفرینی و در مدیریت های راهبردی نظام ملی مسائل 
اقتصادی ضعف وجود دارد و در نهایت فقدان زنجیره ارزش وجود دارد 
کــه در کنار خود می تواند ضعف بهره وری و عوامل را به وجود آورد که 

همه موارد باعث بی ثباتی و ضعف در رشد اقتصادی می شود.    

 BBBB اصالح شــاخصه های اقتصادی در دولت بعدی به چه   
منظوری باید صورت گیرد؟

اولین مسئله ای که آقای رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاب کرده، اصالح 
شــاخص های کالن است که خیلی ها می گویند چرا باید وارد شاخص 
شود که پاســخ آن، ضعف در معیشت مردم است؛ تا زمانی که نتوانیم 
به شــاخص های کالن مانند رشــد اقتصادی بپردازیم، متأسفانه سفره 
معیشت و محیط کسب و کار اصالح نمی شود، چراکه ضعف تاریخی 
ســاختار دولتی ما نسبت به اقتصاد، اثر خود را می گذارد. مسئله بعدی 
ضعف در عدالت اقتصادی اســت؛ با توجه به یک بعدی نگاه کردن به 
مسئله اقتصاد از ابتدای انقالب، عدالت محقق نشده است که امروز باید 
در چارچوب های نظام جمهوری اســالمی و مبتنی بر منافع ملی عمل 
کند، مردم دار باشــد و در نظام توزیع به عدالت نزدیک شود که در حال 
حاضر این مســائل هیچ ربطی به این واقعیت های اقتصادی ما ندارد.  
بنابراین وقتی درباره ضعف در عدالت اقتصادی صحبت می کنیم، یعنی 
90 درصد بودجه به تهران اختصاص داده می شــود و 10 درصد مابقی 
به مقام های محلی، استانی و منطقه ای و موقعیت های محلی می  رسد، 
لذا نتوانسته ایم به قابلیت های محلی و منطقه ای بپردازیم، در عین حال 

بی ثباتی و بی عدالتی تورمی داریم، چراکه تورم تهران به تورم شهرستان ها 
به دلیل فقر مزمن در تولید، توزیع و شــکل مصرف دامن زده اســت و 
ظرفیت های تورمی را بغرنج کرده است که اگر بتوانیم مسئله تهران را 
حل کنیم، مســائل دیگر حل می شود. بی عدالتی در توزیع فرصت ها، 
بی عدالتی در توزیع درآمد ثروت، سهم بری عوامل و بی عدالتی یارانه ای 
است.بنابراین ضعف در عدالت اقتصادی به عنوان یک محور اساسی در 
کنار ضعف در بی ثباتی رشد اقتصادی مطرح می شود. مسئله محوری 
دیگر ضربه پذیری اقتصاد ملی ماســت؛ ما در پیوند راهبردی با اقتصاد 
منطقه ضعف داریم و صرف نظر از کنش مســتقیم برخی کشــورها با 
ما، بعضی کشورها به شدت به ما وابســتگی دارند، اما نتوانسته ایم از 
این موقعیت استفاده کنیم. بحث بعدی ضعف در مدیریت مخاطرات 
است؛ امروز مســئله برق مطرح می شود، تا چندی قبل بحث مرغ بود 
که قرارگاه ملی توزیع مرغ راه اندازی شــد و امروز قرارگاه ملی نظارت 
بر توزیع برق راه اندازی شــده است که ضرورتی ندارد، چراکه اگر قرار 
بر این امر باشد باید حدود 125هزار قرارگاه ملی راه اندازی کنیم، مگر 
مسائل اینطور بغرنج می شود که به راحتی بتواند اقتصاد را به سمت از 

دست رفتگی ببرد.

 BBBB عالوه بر مسائلی که عنوان شد، چه موارد دیگری باعث   
ضربه پذیری اقتصاد ما شده است که باید در دولت آینده 

برطرف شود؟
چالــش بعدی که اقتصاد ما را ضربه پذیر کرده، عدم تمرکز بخشــی و 
آسیب پذیری جریان های تجاری کشور است؛ همه کشورها از تجارت 
بهره برداری می کنند، اما در کشــور ما تجارت، بالی جان شده است. 
یک روز می گوییم اقتصاد نفتی اســت و توزیع منابع تجارت دولتی که 
نفتی اســت، به شدت برای ما دردسر می شــود و رانت ایجاد می کند. 
امروز افتخار می کنیم حدود 90 درصد صادرات ملی از ِقبل صادرات 
غیرنفتی و غیردولتی تأمین می شود که باعث ایجاد رانت جدید شده و 
ظرفیت های تجــاری را با کارکردهای دولتی که در آن تألیف کرده ایم، 
آســیب پذیر کرده ایم. از ایــن جهت که در اقالم راهبردی وابســتگی 

داریم، ضربه پذیر هستیم؛ طی سال های متوالی جشن خودکفایی 
محصوالت مختلف گرفتیم یا بارها جزء 10 کشور اول دنیا 

بوده ایم، اما امروز همــان کاالها که ما را در دنیا خوداتکا 
می کــرد، بالی جان مان شــده و مــا را ضربه پذیر کرده 
است.  بحث بعدی وابســتگی فناوری است؛ خیلی از 
کشــورها وابســتگی دارند، برای نمونه، کشور چین که 
اقتصاد دوم دنیاســت، مهم ترین لبه رقابتی آن با آمریکا 

وابســتگی فناوری اســت؛ آمریکا 
آن را بــه دزدی فنــاوری متهم 

می کرد و جنگ فنــاوری راه 
می انداخــت، اما چینی ها 

بــرای تصــرف بازارها، 
یک سیاست گذاری در 

کپی سازی پیدا کردند. 

امروز ما نه کپی سازی می کنیم و نه قدرت رقابت در مدل سازی تجارت 
فناوری داریم و دچار یک عقب ماندگی شــده ایم و داللی را خوب بلد 
هستیم، اما زمانی که می خواهیم به تولید برسیم، دچار از دست رفتگی 
می شــویم و نه می توانیم از تولید ملی حمایت کنیم و نه اینکه قابلیت 
رقابت در حوزه فنــاوری پیدا کنیم. خام فروشــی، ضربه پذیری دیگر 
اقتصاد است؛ در صادرات استاد این هستیم که بکر و خاِم هر چیزی را 
به کشورهای خارجی بفروشیم و بیش از 60 درصد صادرات غیرنفتی 
امروز خام فروشــی است. در دیپلماســی اقتصادی نیز ضعف داریم؛ 
حدود 15 کشــور در اطراف ما هستند که بدون استثنا یکی از مهم ترین 
مأموریت های سفیر و هیئت دیپلماتیکی که اعزام می کنند، افزایش نرخ 
صادرات اقتصادی بین دَولی اســت که دســتگاه دیپلماسی در این امر 
ضعیف است و دیپلماتی می فرستیم که اقتصاد کشورمان را نمی شناسد، 
چه برسد به شــناخت اقتصاد کشور هدف که بخواهد آن را به رویکرد 
تجاری تبدیل کنــد. در نهایت همه اینها در مدل ضربه پذیری، کارآیی 
ضعیف بازارها را به وجود آورده است و همیشه از ضعف بازارهای مان 
لطمه خورده ایم، بنابراین اینها مسائل محوری است که اقتصاد ایران در 

حال حاضر با آنها مواجه است.

 BBBBدولت آینده چگونه می تواند این مسائل را برطرف کند؟  
دولت آقای رئیسی می خواهد این نگاه ها را اصالح، مناسبت ها را بهتر 
و ظرفیت ها را مدیریت کند و برای نمونه می خواهد راهبردهای اقتصاد 
مقاومتی را به وجود آورد و می خواهد پیامد عملکردش در پایان چهار 
ســال، یک اقتصاد قوی و مستقل باشد. به همین دلیل یکسری عوامل 
یه ســاختاری و زمینه ای نهادی 

ّ
دیگری وجود دارند که به آن عوامل عل

می گوییم که اتفاقا 99 درصد آن به دولت ربط دارد؛ چراکه متأســفانه 
اقتصاد ایران، دولتی ـ ســرمایه داری اســت و عالوه بر اینکه 25 اقلیم 
اقتصادی داریم که هر کدام می تواند یک اقتصاد ملی را اداره کند، شروع 
به ثروت فروشــی می کنیم که دچار یک پارادوکس شده ایم و به راحتی 
نمی گذاریم تولیدکننده مردمی و بخش خصوصی و تولیدکننده تعاونی 
در رقابت با تولید کننده های مثال دولتی که در شرکت های دولتی هستند، 
موفق شوند. از طرف دیگر اقتصاد ما نفتی و دولتی است و نظام 
برنامه ریزی و بودجه ریزی، نظام تأمین مالی به خصوص برای 
حوزه های تولید نظام مالیاتی به اندازه و سطحی نیست که در 
اقتصاد غیررسمی وجود دارد. این اعتیاد فزاینده دولت 11 
و 12 در مناسبات مدیریتی در نگاه به خارج، بی ثباتی 
سیاسی مانند سیاست های مالی، تجاری، پولی، ارزی 
و رویه هــای اجرایــی و اداری، رویه های بی ثبات کننده 
محیط خارجی و بی ثباتی های کالن اقتصادی و قوانین 
و مقررات در کشور وجود دارد. همچنین 
دچــار ناپدیده ترین نــوع در مدیریت

 عالی و عمومی اقتصاد ملی که همان کســری موازنه بخشی در منابع 
و مصارف بودجه ای در ســال آخر دولت اســت، شــده ایم که چالش 
بزرگ تری بــرای برنامه هفتم به وجود مــی آورد. در کنار اینها رعایت 
نکردن اولویت ها نیز وجــود دارد و در این اولویت ها، نگاه های حزبی 
به اقتصاد مهم است. به نظر می  رســد رعایت نکردن اولویت بندی ها، 
ضعف ساختاری و نداشــتن نگاه ملی همیشه مورد نقد بوده است. در 
دوره آقای احمدی نژاد با یک عده اقتصاد دان دور هم جمع می شدند و 
به یک نتیجه ای مثل تحول اقتصادی با هفت محور می رسیدند، اما آقای 
روحانی هیچ نگاه عالمانه نداشت و یک تصمیم صرف نظر از عملکردها 
با یک فشــار و نگاه سیاســی از بین می رفت. برای نمونه با فشــارهای 
سیاســی برخی مدیران رده باال حتی وزرا که دغدغه های ملی داشتند، 
حذف می شــدند و نگاه تخصصی و عالمانه اقتصاد، به نگاه جریانی و 
جناحی تبدیل شــد. این نگاه های سیاســی از یک طرف و ضعف های 
نهادی و فقدان یک نظارت پذیری عمومی در اقتصاد باعث می شود که به 

هدف مورد نظر منتج نشود.

 BBBB آقای رئیســی در برنامه اقتصادی خود به چه مؤلفه هایی   
اشاره کرده است و چگونه می خواهد آنها را محقق کند؟

پیامدهــای این اتفاقات در نظام ملی مســائل ما، ایجــاد چالش های 
بزرگی اســت که آقای رئیســی در برنامه اقتصادی خود به چهار مؤلفه 
اصلی اشاره کرده اســت. اصالح شاخص های اقتصادی به عنوان یک 
وجهه اســت که در کنار آنچه ما انتظار داشتیم و فکر می کنیم درست تر 
است، پرداختن به اقتصاد معیشت است که نظام را امروز به شدت دچار 
عقب گرد کرده است. در تقســیم بندی برنامه اقتصادی جناب رئیسی 
اقتصاد کالن، خانوار، کســب و کارها و ساختار اقتصادی دولت وجود 
دارد که یک تقسیم بندی مناسبی است و حدود 50 شاخص را برای آن 
مطرح کرده اند؛ شاخص ها را کمی کرده اند و به آنها بعد زمانی داده اند و 
برنامه شش ماهه، یک ساله، دو ساله، سه ساله و چهارساله نوشته اند و 
از طرف دیگر مردم را به عنوان هدف برخوردها و تصمیم های اقتصادی 
قرار داده اند. از همان ماه اول، اگر مســئله ای به اسم مسکن وجود دارد، 
انباشــت تقاضا و ناکارآمدی در ساخت مســکن ملی به وجود آمده را 
هدف گذاری می کند. این از دســت رفتگی بازارها و انباشت تقاضا در 
کنار رکــود عمیق تعمیق یافته که هم تورمی و هم مدیریتی اســت، از 
دیگر مســائلی است که در این نظام مختصر و مفید وجود دارد که البته 
تفصیالت زیادی دارد و دســت نامه هایی که در ایام انتخابات در اختیار 
مردم قرار گرفت، یک بخشی را تیم اقتصادی آقای دکتر رهبر و آقای دکتر 
دوستی مطرح کردند. تا اینجا ما فقط یک آقای رئیسی و یک برنامه دیدیم 
و به نظر می  رسد از اینجا به بعد اقتصاد ایران، در صورتی می تواند شکوفا 
شود که مبتنی بر دانش باشــد که بتواند آن دانش را در یک برنامه ریزی 
کامل، تکامل یافته و مدرن و پویا به منصه ظهور برساند. همچنین بتواند 
آن برنامه را در گام های متوازن عملیاتی که امروز صفت جهادی هم به آن 
اضافه شده است، در یک نظام مدیریتی پویا و فعال با مدیریت شایسته و 
به دور از نگاه های حزبی، جناحی، قبیله ای و عشیره ای اجرایی کند. اگر 
بهترین برنامه دانش و الگو را مدیریتی شایســته و با نگاه جهادی انجام 

دهد و همه برنامه ها، نگاه ها، ضرورت ها و اولویت ها و مسائل محوری، 
عملیاتی، ساختاری، مناسبتی، مدیریتی و راهبردهای اقتصاد مقاومتی 
که قرار اســت اتفاق بیفتد و پیامد آن ایجاد یک قابلیت برای اقتصاد و 
عدالت ورزی و پویایی باشد، به انتخاب مدیران شایسته، صالح و سالم 

برمی گردد. 

 BBBB درانتخاب مدیران شایسته در حوزه اقتصادی باید به چه 
نکات و ویژگی های افراد توجه داشــت و اینکه آیا باید از 

همه جریان های سیاسی استفاده کنند؟
یکســری جذابیت های کاذب برای مســئوالن به وجود آمده که به نظر 
می  رســد در وهله اول باید این مسئله از بین برود تا مسئولیت ها، طعمه 
برای جریان های حزبی و گروهی و غیره نباشــند؛ برای نمونه طرف در 
فالن حزب اســت و چون از دولت منتخب حمایــت کرده، پس برای 
آبشخور حزب باید در فالن بخش حوزه اقتصادی سمت بگیرد. در واقع 
سهم گیری هایی که در نگاه های حزبی در روابط فردی و خویشاوندی به 
وجود می آید، تعارض منافع بــه وجود می آورد. یا اینکه صبح از خواب 
بیدار می شویم متوجه می شویم که داماد آقای رئیس جمهور رئیس فالن 
سازمان شده که بعد از جویا شدن علت آن، می گویند ایشان نخبه است؛ 
اگر اینطور باشــد که ما باالی چند میلیون نخبــه داریم، چرا از بین این 
همه، داماد ایشــان نخبه تر از همه اعالم می شود؟ البته این نوع نگاه فقط 
مختص این دولت نبود ولی این نگاه ها در این دولت خیلی برجســته تر 
شــد، آن هم به دلیل شــعارهای عوام فریبی بود که رئیس جمهور در ایام 
انتخابات به مردم داده بود و همچنین ســیاه نمایی هایی که از دولت قبل 
به وجود آورده بود که در دوره ایشــان اوضاع خیلی بدتر شد و اقتصاد به 
شدت دچار از دست رفتگی شد. بنابراین قاعده این است که پست ها و 
مشاغل برای خدمت باشند نه روندی برای سهم بخشی و باید برای همه 
سطوح، مدیران را بر اساس فرآیندهای ارزیابی شده انتخاب کنیم. امروز 
سامانه ای به اسم »یاران رئیسی« راه اندازی شده است که مردم با در نظر 
گرفتن یک سری شاخصه، افراد متخصص یا گاها خود را معرفی می کنند. 
امروز یک بانک اطالعات مدیران وجود ندارد و یکدفعه شخصی را مدیر 
می کنیم که با داشــتن مدرک دکتری اما مشــکل دارد یا سابقه مدیریتی 
ندارد یا اینکه در ســازمانی بوده که آنجا دچار مشکل بوده است و هزار 
مسئله دیگر وجود دارد؛ هیچ کس به این مسائل نگاه نکرده است و فقط به 
استعالم های باالدستی بسنده شده که در استعالم های صالحیتی، رفاقت 
و امانت داری و هزار و یک مشــکل وجود دارد. مدیریت باید جهادی و 
خادمی ملت باشد و حتما ضرورت دارد که دو رویکرد در نظر گرفته شود، 
اول عدم قالب کردن پست ها، مسئولیت ها و سهم خواهی های جناحی 
و جریانی و دوم شایسته گزینی بر اســاس نظامات الگوی متمایزکننده 
یا ممیزکننده ارزیابی بر اســاس ارزیابی و عملکرد در مدیران است. ما 
جوان های شایسته، کارآمد، باسواد، دلسوز و از همه مهم تر اینکه حاضر 
هســتند برای ایران و ایرانی پای رکاب بایستند، بسیار داریم. با توجه به 
کارنامه آقای رئیسی در قوه قضائیه و الگویی که در متن برنامه ایشان است، 
این برانگیختگی و شورانگیزی را ان شاءالله می توانیم به عنوان یک تحول 

مدیریتی و سرمایه انسانی دولت مشاهده کنیم.

»آلبرت بغزیان« اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران در گفت وگو با صبح صادق به مهم ترین چالش های 
اقتصادی کشــور اشاره کرد و در تشــریح اولویت های 
اقتصادی دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی 
گفت: »متأسفانه ما مشکالت اقتصادی متعددی را در 
کشور داریم و همین موضوع سبب شده است داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری چالش های زیادی را پیش 
روی خود داشته باشــند.« این اقتصاددان خاطر نشان 
کرد: »بنده معتقدم در این سال ها سفره معیشت مردم به 
شدت کوچک شده و افزایش نرخ تورم یکی از مهم ترین 
و اصلی ترین دالیل این اتفاق اقتصادی به شمار می آید.« 
وی افزود: »بنده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی دیگر 
اعتقاد داریم که بی ثباتی نرخ ارز و نوســانات شدید این 
بازار باعث افزایش افسارگسیخته نرخ تورم شده است.«

بغزیان ضمن اشــاره به ریشه اصلی نابسامانی های 
اقتصادی کشور در دولت دوازدهم اذعان کرد: »معتقدم 
ثبات و مدیریت بازار ارز باید اولویت دولت ســیزدهم 

باشــد؛ چرا که با نظارت بر وضعیت نرخ ارز به تدریج 
شرایط اقتصاد کشور نیز به نقطه ثبات بازخواهد گشت.« 
این استاد دانشگاه تشریح کرد: »ذیل این موضوع دولت 
سیزدهم باید پیش بینی و مدیریت مناسبی در قبال بازار 
ارز داشته باشد؛ در غیر این صورت اگر مانند دولت قبلی 
عمل کند، بازار ارز از کنترل خارج شده و نرخ ارز تا 35 

هزار تومان هم پیش خواهد رفت.«
بغزیــان یادآور شــد: »در ابتدای نوســانات بازار و 
همزمان با روزهای ریاست »عبدالناصر همتی« رئیس 
پیشین بانک مرکزی به نکات و راهبردهای مهمی اشاره 
کرد و حتی بــرای مهار وضعیت بازار ارز تا حدودی به 
این نکات عمل کرد؛ امــا در نهایت این گونه اقدامات 
ادامه دار نبود و بعدها شــاهد افزایــش بی رویه نرخ ارز 
 با 

ً
در بازار ارز بودیم.« این اقتصاددان تأکید کرد: »یقینا

کنترل دقیق بازار ارز بسیاری از مشکالت اقتصادی نیز 
حل خواهد شــد؛ چرا که متأسفانه همه امور اقتصادی 
کشــور بر مبنای قیمت ارز ارزیابی می شود و این سلطه 
اساس اقتصاد کشور را تخریبی کرده است.« وی متذکر 
شــد: »با نظارت و توجــه ویژه به بــازار ارز، دالالن و 
سوداگران اقتصادی برای ادامه فعالیت اقتصاد خود بر 
ســر دوراهی قرار گرفته و به این نتیجه می رسند که آیا 
دست به معامله بزنند یا خیر و به تناسب چنین اقدامی 

شرایط بازارهای اقتصادی کشور به ویژه مسکن، خودرو 
و دیگر کاالها شرایط واقعی را تجربه خواهند کرد.«

 B تأمین ارز تولیدکنندگان 
بغزیــان در ادامــه به وضعیــت تولیدکننــدگان و نیاز 
واحدهای صنعتی و کشــاورزی برای تأمین مواد اولیه 
اشــاره کرد و گفت: »عالوه بر ثبات بازار ارز کشــور، 
تولیدکنندگان برای تأمین مــواد اولیه و قطعات یدکی 
مدنظر خود بــه ارز قابل توجهی نیاز دارند و بانک باید 
در کسوت یک نهاد مالی از واحدهای تولیدی حمایت 
کند.« این اقتصاددان تأکید کــرد: »در چنین موقعیتی 
نظام بانکی و بانک مرکزی کشــور وظیفه دارد به جای 
بنگاه داری نقش واسطه گری مالی خود را ایفا کند و در 
خصوص واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز 
تولید در کنار تولیدکنندگان نقش آفرینی کند.« وی افزود: 
»البته در این راستا بانک مرکزی عالوه بر حمایت های 
مالی می تواند برای تســاهل در امــور تولیدکنندگان با 
نظارت دقیق ارز ترجیحی را به تولیدکنندگان تخصیص 
دهد و نهاد باید در این بین مراقب باشد که ارز ترجیحی 
به دست فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان حقیقی برسد، 
نه دالالن و ســوداگران اقتصادی.« این استاد دانشگاه 
خاطر نشــان کرد: »به تناسب چنین وضعیتی نهادهای 
نظارتی مرتبط با قوه قضائیه نیز موظف هستند حداکثر 

توانایــی خود را برای نظارت بر بــازار ارز به کار برده و 
عالوه برآن کافی است قوه مجریه امور بازار ارز را به طور 

صحیح اداره کند.«

 Bمدیریت به جای ارز پاشی 
بغزیان در بخش دیگری از مصاحبه خود در پاسخ به این 
پرسش که امکان دارد دولت فعلی)دوازدهم( یا دولت 
سیزدهم با ارزپاشی بتواند بازار ارز را کنترل کند، گفت: 
»ارزپاشی در بازار ارز در کوتاه مدت ثبات مقطعی را در 
بازار به ارمغان مــی آورد؛ اما من معتقدم این اقدام تنها 
یک سیاست مقطعی و مسکن گونه ای است که اثر آن در 

کوتاه مدت از بین می رود.«
این اقتصــاددان افزود: »زمانی که بازار ارز مدیریت 
شود نرخ ارز در یک نقطه ثبات قرار می گیرد؛ در نتیجه 
وضعیت اقتصادی کشــور نیز در یک نقطه تعادل قرار 
دارد؛ چرا که متأسفانه وضعیت بســیاری از بازارهای 
اقتصادی کشور وابســته به نرخ ارز است.« وی عنوان 
کرد: »به هر میزان که نرخ ارز کاهش یابد، این موضوع 
می توانــد بــرای تولیدکننده اثرات مثبتــی را به همراه 
داشته باشد چرا که اکنون تمام مشکالت تولیدکنندگان 
این اســت که هزینه تولید کاال بســیار باالست.« این 
اقتصاددان خاطر نشــان کرد: »هنگامی که نرخ ارز و به 
دنبال آن هزینه تولید تولیدکنندگان در پایین ترین حد خود 

 شاهد اثرات مثبتی در فرآیند بازار خواهیم 
ً
باشد، یقینا

بود.«

 Bارز تک نرخی 
بغزیــان ضمن انتقاد از دو نرخی بــودن نرخ ارز گفت: 
»اکنون بسیاری از کشورهای جهان نظام بانکی و رابطه 
پول ملی خود با ارزهای جهانــی، مانند دالر و یورو را 
 باثبات و به صورت تک نرخــی اداره می کنند و 

ً
کامــال

بر همین اســاس دونرخی بودن ارز می تواند تحت هر 
عاملی زمینه ســاز فســاد و رانت اقتصادی شود.« این 
استاد دانشگاه افزود: »ارز ترجیحی در حالتی می تواند 
تأثیرگذار باشــد که بانک مرکزی و دولت در راســتای 
تســهیالت مالی به تولیدکنندگان بتواننــد هزینه های 
تولیــد را کاهش دهند؛ برای نمونــه، با تخصیص ارز 

ترجیحی برای واردات نهاده های دامی و کشــاورزی 
می توان شاهد آن بود که قیمت نهایی محصوالت 

کشاورزی و دامی در پایین ترین سطح باشد.« 
 با حمایت 

ً
وی در آخر تأکید کرد: »یقینا

ارزی دولت از واحدهای کشاورزی 
و صنعتی ما شاهد کاهش هزینه 

تولید و در نتیجه کاهش قیمت 
کاالهای اساســی مورد نظر 

مردم خواهیم بود.«

خ ارز با نظارت دقیق قابل کنترل است نر
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با صبح صادق

سعید ترکاشوند
خبرنگار

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی

مهدی کاشی پزها
خبرنگار

کمتر از یک ماه دیگر ســیدابراهیم رئیسی با تنفیذ 
رهبری و سپس برگزاری مراسم تحلیف در مجلس 
شــورای اسالمی کار خود را به عنوان رئیس دولت 
سیزدهم شروع می کند. رئیسی در شرایطی قدم به 
نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور می گذارد 
که اقتصاد و معیشــت مردم به عنــوان اصلی ترین 
مطالبــه از وی در ماه های گذشــته مطرح شــده و 
وی در فوری تریــن اقدام بایــد برنامه های خود را 
برای حل چالش های اقتصادی کشــور ارائه دهد. 
اگر چالش های اقتصاد ایــران را که انتظار می رود 
سیدابراهیم رئیسی برای پشــت سر گذاشتن آنها 
باید برنامه مدونی داشته، دسته بندی کنیم؛ به عناوین 
آشنایی می رســیم. حمایت از اقشــار آسیب پذیر 
و اصالح نظــام یارانه ها، اصالح نظــام مالیاتی، 
اصالح نظام بانکی، رفع دغدغه های تولیدکنندگان 
و حمایت از تولید، تعمیق دیپلماســی اقتصادی و 
حمایت از صادرات، حل مشــکل بیکاری و ارائه 
طرح های مشــخص بــرای اشــتغال آفرینی، حل 
مشکل مسکن )به خصوص برای اقشار کم درآمد(، 
حفظ امنیت غذایی و برنامه بــرای خودکفایی در 
تولید محصوالت کشاورزی، ساماندهی بازار ارز، 
ســاماندهی بازار نهاده های دامی و حل مشکالت 
صنعت دام و طیور، اصالح نظام سالمت و بیمه های 
درمانی، حل بحران کم آبــی، برنامه برای جبران 
کمبودها در صنعت برق، مبارزه با مفساد اقتصادی 
در دستگاه های دولتی، حل چالش ها و مشکالت 
صنعت نفت، بهبود معیشــت کارگران، مستمری 
بگیران و بازنشســتگان، برنامه ریــزی برای تنظیم 
بازار کاالهای اساســی مردم، حل مشکالت بازار 
سرمایه، برنامه ریزی برای اصالح نظام بودجه ریزی 
در کشــور، حل مشــکالت بخش معدن و صنایع 
معدنی، ساماندهی صنعت و بازار خودرو و بهبود 
فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی از 
جمله مهم ترین عناوین است که انتظار برنامه ریزی 

برای ساماندهی آنها از سوی رئیس جمهور منتخب 
وجود دارد. 

عــالوه بر برنامه ریــزی برای ســاماندهی این 
چالش ها، انتخاب یک تیــم اقتصادی هماهنگ، 
دیگر انتظاری اســت که از رئیس جمهور منتخب 
وجــود دارد. ابراهیم رئیســی همــواره در دوران 
مبارزات انتخاباتی از ناهماهنگی در تیم اقتصادی 
دولت هــای یازدهــم و دوازدهم انتقــاد می کرد و 
وعده مــی داد کــه در صورت کســب آرای مردم 
تیم اقتصادی هماهنگی را راهی پاســتور خواهد 
کرد. حاال زمان عمل به وعده ای اســت که از قبل 
داده بود. انتخاب یک تیــم اقتصادی هماهنگ به 
خصوص برای دســتگاه هایی که حکم فرماندهی 
اقتصادی دولــت را دارند؛ ماننــد بانک مرکزی، 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی و ســازمان برنامه 
و بودجه یک ضرورت به شــمار می رود. برای این 
منظور بی توجهی به نگاه های سیاســی و جناحی، 
در کنار توجه به گزینه هایی با مبنای کارشناســی و 
فنی می تواند راهگشا باشد. موضوعی که در دولت 
حسن روحانی کمتر به آن توجه شد و در نتیجه هر 
روز شــاهد اختالف نظر و بحث در رسانه ها بین 

اعضای تیم اقتصادی دولت بودیم. 
با توجــه به جریان داشــتن مذاکــرات وین و 
نامشــخص بودن زمان به نتیجه رســیدن آنها، تیم 
اقتصادی دولــت جدید باید به طــور هماهنگ و 
بدون توجه به نتایــج مذاکرات برنامه خود را برای 
حل مشکالت اقتصادی کشــور طرح ریزی کند. 
در ســال های اخیر گره زدن بیش از حد مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم به برجام و روند مذاکرات 
آســیب زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و ابراهیم 
رئیســی و تیم اقتصادیش باید این آســیب پذیری 
را از اقتصــاد کشــور دور کنند. اینکــه در دوره ای 
یــک رئیس جمهور ماننــد ترامــپ در آمریکا به 
قدرت می رسد و خواســتار تحریم ایران می شود 
یا رؤســای جمهور دیگری مانند بایدن و اوباما در 
کاخ سفید به قدرت می رســند و تنها با وعده رفع 
تحریم هــا اقتصاد ایران را شــرطی کرده و فضای 
انتظار و معطلی را در اقتصاد ایران ایجاد می کنند؛ 

ابدا پذیرفتنی و در شأن ملت ایران  نیست.

بنابراین تحوالت داخلــی آمریکا مانند تغییر 
دولت و تغییر در رویکرد مذاکره با ایران نباید اقتصاد 

کشورمان را تحت تأثیر قرار دهد.
از طرف دیگــر یکی از مهم تریــن وعده های 
رئیس جمهور منتخب ایجاد ســاالنه یک میلیون 
شغل است که برای عمل به آن باید چرخ های تولید 
کشور به حرکت درآمده و سرمایه گذاری در اقتصاد 
ایران صورت بگیرد. در ســال های اخیر و در سایه 
بی تدبیری دولت، خالص تشکیل سرمایه در کشور 
منفی شده و علی رغم وعده دولت تدبیر و امید برای 
تعامل با جهان و جذب ســرمایه خارجی، نه تنها 
سرمایه خارجی خاصی جذب اقتصاد ایران نشده 
بلکه سرمایه گذاری های داخلی نیز متوقف شده و 
بسیاری از سرمایه ها سر از کشورهای همسایه ای، 
مانند ترکیه و امارات در آورده است. دولت سیزدهم 
باید با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ثبات نسبی 
در وضعیت شاخص های اقتصاد کالن مانند تورم، 
نرخ ارز، رشد اقتصادی و... فضا را مهیا کند تا در 
وهله اول ســرمایه گذاری داخلی در اقتصاد کشور 
افزایش پیدا کنــد و در مرحله بعدی راه برای ورود 
ســرمایه های خارجی به کشور باز شــود. قطعا با 
افزایش ســرمایه گذاری راه بــرای افزایش تولید و 
اشتغال در کشور فراهم می شود و وعده ایجاد یک 

میلیون شغل هم به سمت عملی شدن می رود. 
در نهایــت با جمع بنــدی جوانب و شــرایط 
مختلف اقتصاد ایران و انتظارات از رئیس جمهور 
منتخب می توان گفت حل مشــکالت اقتصادی 
کشور در یک دوره چهار ساله و رسیدن به یک نقطه 
رضایت بخش دور از انتظار نیست. به بیانی دیگر، 
با برطرف کردن نقاط ضعف دولت های گذشته و 
تقویت نقاط قوت فعلی، می توان اقتصاد کشور را 
به جایگاه بهتری رســاند و تحــول مثبتی در وضع 
زندگی و معیشــت مردم ایجاد کرد. کشــور ایران 
با ظرفیت عظیم منابع و نیروی انســانی و جایگاه 
استراتژیک منطقه ای، مستعد جهش های بزرگ در  
اقتصاد دارد. از این رو، مطالبه شــرایطی بهتر برای 
اقتصاد کشورمان از جانب آحاد ملت، به حق بوده 
و مســئوالن باید برای ســاخت آینده ای بهتر برای 

ایرانیان، نهایت تالش خویش را به کار گیرند.

هماهنگ اقتصادی   تیم 
کلید موفقیت دولت   

علی اصغر رحمان نژاد
خبرنگار

دولــت ســیزدهم، در ماه هــای ابتدایی قبول 
مســئولیت، اقدامات فوری در جهت ایجاد 
ثبات نسبی در اقتصاد، توجه بیشتر به معیشت 
اقشار کم برخوردار و حرکت فضای کسب و 
کار به سمت بهبود، انجام دهد؛ چرا که عموم 
جامعه، از دولت های بی عمل و در عین حال 

پر سر و صدا، خسته و رنجیده خاطر هستند.

انضباط مالی و اصالح قانون بودجه

نخســتین اقدام کوتاه مدت دولت حجت االسالم 
رئیسی که موفقیت همه برنامه های دولت مذکور، 
وابسته به آن اســت؛ توجه به لزوم ارائه متممی به 
مجلس شورای اسالمی در جهت اصالح بودجه 
1400 است؛ چرا که این بودجه در نیمه دوم سال، 
کشور را با صدها هزار میلیارد تومان کسری مواجه 
خواهد کرد. کســری بودجه ای که اگــر به تداوم 
مسیر غلط دولت های پیشین در استقراض از بانک 
مرکزی منجر شود، کشور را با ابرتورم مهارناشدنی 
مواجه خواهد کرد. بنابراین، عموم کارشناســان 
اقتصادی معتقدنــد دولت تازه نفس، چاره ای جز 
اصالح قانون بودجه 1400 و جلوگیری از ابرتورم 
ناشــی از کسری آن پیش رو ندارد. از سوی دیگر، 
سررســید اوراق بدهی انتشــاری دولت فعلی، 
در زمان دولت ســیزدهم خواهد رسید و هزاران 
میلیارد تومان بار مالی عالوه بر صدها هزار میلیارد 
کســری بودجه 1400 را به دولت جدید تحمیل 
خواهد کرد. بنابراین توجه به مقوله انضباط مالی 
و پرهیز از خلق نقدینگی بی حســاب و کتاب در 

دولت جدید، از اوجب واجبات خواهد بود. 
ریل گذاری صحیح مسیر اقتصادی کشور

 هدایت کشتی اقتصاد کشور در میان دریای 
ً
قطعا

پرتالطم و مواج چالش ها و بحران های اقتصادی، 

بدون داشــتن برنامه ای مدون، شفاف و عملیاتی 
امکان پذیر نیســت. مدیریــت چالش هایی چون 
تورم، نوســانات ارزی و رســاندن کشور از رشد 
اقتصادی منفی به رشــدی مثبــت و قابل قبول در 
میان مدت، نیازمند ریل گذاری صحیح اقتصادی 
در همــان دوران کوتــاه 100 روزه ابتدایی دولت 
حجت االسالم رئیسی است. مسلم و بدیهی است 
که دوران آزمون و خطا در اقتصــاد ایران به پایان 
رسیده و مردم به حق، انتظار حل و فصل مشکالت 
اقتصادی کشــور و بهبود نسبی شــرایط را دارند. 
بنابراین، دولت ســیزدهم تنها دولتــی از ابتدای 
انقالب شــکوهمند اسالمی اســت که فرصت 
چندانــی برای انتقــال قدرت نداشــته و موظف 
به پذیرفتن فوری مســئولیت خطیرترین شرایط 
اقتصادی کشــور است. از این رو، کابینه سیزدهم 
باید از همان ماه های ابتدایــی، به صورت برنامه 
محور و هماهنگ عمل کرده و راه را بر هر نوع عدم 

شفافیت و سیاسی بازی مسدود کند.
اصالح نظام پرداخت یارانه ها

اکنون و با گذشــت نزدیک به 11 ســال از اجرای 
قانون هدفمندسازی یارانه ها، هیچ بهانه ای درباره 
عدم پرداخت هدفمنــد و عادالنه یارانه ها وجود 
ندارد. قدم مهمی که دولت حجت االسالم رئیسی 
در 100 روز ابتدایی باید بردارد، همانا حذف افراد 
فاقد صالحیت دریافــت یارانه و هدایت صحیح 
یارانه ها به سمت اقشــار ضعیف و کم برخوردار 
جامعه بوده که قطعا با عدالت و هدف اجرای این 
قانون، سازگاری بیشــتری دارد. دولت سیزدهم 
در صورت حرکت به این سو، امکان ایجاد بهبود 
نسبی در وضع معیشت اقشار ضعیف به خصوص 
در شــهرهای کوچک و روستاها در همان ابتدای 

دوران خدمت را خواهد داشت.  
مدیریت بازار ارز

تالطمات مداوم ارزی در ایران، همواره زمینه ساز 
مشکالت فراوانی بوده است. از این رو دولت جدید 
باید سیاست ارزی مشخصی اعمال کرده و ثبات 
نســبی را به بازار ارز بازگرداند. در این صورت و 

همچنین با تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی)تداوم 
پرداخت با نظارت کافی بر توزیع کاالهای اساسی 
و یا حذف در میان مدت(، ارسال کننده پیام مثبت و 
امیدبخش به همه بازارهای اقتصادی کشور است؛ 
چرا که ثبات، مهم ترین گمشــده ایــن روزهای 

اقتصاد ایران و بازار ارز است. 
بهبود فضای کسب و کار

بدون شــک، فضــای کســب و کار در ایــران با 
حالــت مطلوب، فاصله ای از زمین تا به آســمان 
دارد، اما دولت ســیزدهم در همان ابتدای دوران 
خدمت، با تسهیل فرآیندها برای تولیدکنندگان و 
ســرمایه گذاران، امکان برداشتن قدم های ابتدایی 
برای ســاخت فضایــی امن و مطلــوب جهت 
تولیــد پایــدار را خواهد داشــت. همانگونه که 
حجت االسالم رئیســی در دوران ریاست بر قوه 
قضائیه، تصویری مثبت به عنوان حامی تولید در 
ذهن عموم جامعه به یــادگار نهاده اند، در دوران 
مسئولیت خطیر ریاست جمهوری نیز باید با قدرت 
به میدان حمایت از تولید قدم نهاده و با همکاری 
سایر قوا، تمامی خأل های قانونی و دست اندازهای 
دیوان ســاالرانه را از پیش پای تولیدکننده ایرانی 

بردارند. 
بازگشت اعتماد به بازار سرمایه  

تجربه تلخ مردم طی تابستان 99 در بازار سرمایه، 
نه تنها باعث از دست رفتن هزاران میلیارد تومان 
از ســرمایه مردم عادی شده؛ بلکه اعتماد عمومی 
نســبت به ســازوکارهای این بــازار و وعده های 
دولتمــردان را به کلی نابود کرده اســت. بنابراین 
دولت ســیزدهم، بایــد در کوتاه مدت بــه دنبال 
بازگرداندن اعتماد از دســت رفته مــردم به بازار 
سرمایه بوده و طی ماه های ابتدایی خدمتش قدمی 
هر چند کوچک، در جهت رونق نســبی این بازار 
بردارد؛ چرا که براساس نظر کارشناسان و استادان 
علم اقتصاد، بازار ســرمایه در صورت مدیریت و 
نظارت صحیح، امکان نقش آفرینی به عنوان یکی 
از اجزای موتور محرک تولید و فعالیت های سالم 

اقتصادی را دارد. 

یت های اقتصادی دولت مردمی فور  
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با آغــاز حکومت رضاخانــی، دوره 
انحطاط بزرگ ملت ایران آغاز شد که 
برای آن می توان ابعاد گوناگونی را برشمرد. یکی 
از مهم ترین آنها از بین رفتن آزادی ها و گسترش 
ســرکوب و خفه کردن صــدای منتقدان بود که 
حاصل آن کشتار و به بند کشیده شدن آزادمردان 
این سرزمین شد؛ از مدرس تا میرزاده عشقی! شاه 
مستبد پهلوی حاضر نبود هیچ صدای مخالفی را 
بشنود و تنها اراده او بود که پیش می رفت و همین 
ترک تازی بود که به پادشــاهی بدون پشــتوانه 
مردمی بدل شد و روز به روز کشور را به انحطاط 
کشاند! وابستگی به بیگانه تنها راه باقی مانده برای 
او بود و دســتگاهی برای سرکوب که به واسطه 

گسترش ارتش دنبال می کرد.
میرزاده عشقی از جمله مخالفان و منتقدان 
حکومت رضاخان بود. او از اولین روزنامه نگاران 
و نویسندگان دوره رضاخان است که به صورت 
علنی و به دســت فرســتادگان حکومتی به قتل 
رسید. بسیاری معتقدند، عشــقی کشته شد تا 
مخالفــان رضاخان، عاقبــت مخالفت خود با 

حکومــت را ببیننــد و مخالفت شــان در نطفه 
خاموش شــود. این تمهید از ســوی حکومت 
کارگر افتاد، به گونه ای که بنا بر شواهد و اسناد، 
پس از قتل عشــقی بسیاری از نشریات مخالف 
به حاشیه رانده شدند یا مشمول توقیف شدند و 
آنان که ماندند، به تأیید سانسورچیان حکومتی 

رسیده بودند.
دکتر حسین آبادیان، نویسنده کتاب »بسترهای 
تأسیس سلطنت پهلوی« که مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سیاســی آن را منتشر کرده، درباره 
علت قتل وی می نویســد: »عشقی به این دلیل 
 نوشته بود، بازی های 

ً
باید کشته می شد که صریحا

اخیر به ویژه غائله جمهوری، برســاخته اجنبی 
است. روزنامه او بافاصله توقیف شد؛ اما قزاق 
کینه جو نمی  توانست تا نابودی عشقی نفسی به 
راحتی بکشد؛ سرانجام هم در روز روشن مقابل 
خانه اش او را به قتل رسانیدند. عشقی روی تخت 
بیمارســتان خوابیده بود؛ امــا مأموران تأمینات 
شهربانی او را بازجویی می  کردند. ملک الشعرای 
بهار که در این لحظه از مجلس خارج و بر بالین 
عشقی در مریضخانه نظمیه حاضر شده بود، این 
صحنه را دید که شخصی استنطاقش می  کرد و 
او هم پرت و پا جواب می  داد. بهار نقل می  کند 
که در این حالت رنگ عشــقی سفید شده بود، 
بدنش ســرد بود و از ســرما به خود می  پیچید. 
عشــقی به بهار گفت: صبح زود ابوالقاسم پسر 
ضیاءالســلطان و حبیب همدانی به در خانه من 
آمدند تا توصیه نامه ای برای یکی از آنها خطاب به 
یکی از خوانین همدان بنویسم. وقتی برگشتم تا 

کاغذ بردارم، مرا با تیر زدند و گریختند.« 

قزاق کینه جو و قتل عشقی
   دهلیز    

آنچه در سوم تیرماه سال 138۴ رقم خورد، سرآغاز 
حکمرانــی متفاوتــی از گذشــته بود کــه با ظهور 
محمود احمدی نژاد آغاز شــد. جریان احمدی نژاد 
و دولــت نهم را می توان با دو شــعار »مردم گرایی« 
و »عدالت خواهــی« از دولت های گذشــته متمایز 
کرد. گفتمان احمدی نژاد گفتمانــی بود که در ذیل 
آن مفاهیمی، چون مــردم، خدمت گزاری به مردم، 
مهرورزی، عدالت خواهــی، توزیع عادالنه ثروت، 
محرومیت زدایــی، فقرزدایــی و مدیریت جهانی 
جایگاه کلیدی یافتنــد و به صورت زنجیره ای عمل 
کردند کــه می توان گفتمان حاکم بــر این دولت را 
گفتمان »مردم گرایی عدالت محور« نامید. وی خود 
را تاشگری برای تحقق دولت اسامی معرفی کرد 
و از تغییر مناســبات قدرت به نفــع مردم و طبقات 
محروم سخن گفت. وی در دیدار با خبرنگاران گفته 
بود: »در صورت پیــروزی در انتخابات برنامه های 
توسعه کشــور را با رویکرد عدالت محور و مردم گرا 

اجرا می کنم.«
او در برهــه ای کــه هر یک از نامزدها با توســل 
به شــعارها و ادبیات خاص سیاســی خود سعی در 
جلب آرای ملت داشــتند، از میان شــعارهای »کار 
و ســازندگی«، »5۰ هزار تومان برای هر ایرانی«، 
»دولت رفاه«، »دموکراسی«، »هوای تازه«، »زندگی 
خوب برای هر ایرانی« و...، در نهایت شعار »دولت 
اســامی« را انتخاب کرد؛ از این رو اکثریت ملت 
با انتخاب خــود در دو مرحله )۲۷ خرداد و 3 تیر(، 
رئیس جمهور جدید ایران اســامی را برگزیدند که 
از شعارهای آن نوعی صدای بازگشت به آرمان های 

انقاب شنیده می شد.
دال مرکزی گفتمان احمدی نژاد را مردم تشکیل 
می دادند. در این گفتمان، همه تاش ها و فعالیت ها 
باید به خدمت به مردم ختم شود تا اعتبار و ارزش یابد. 
در آن نگاه، دولت خادم ملت بود و برای خدمتگزاری 
به ملت تشکیل می شد. از نگاه احمدی نژاد، در دولت 
اسامی، »خدمتگزاری باید درست و دوباره تعریف 
شــده و مدیران باید خدمتگزار واقعی و نوکر مردم 
باشــند و در بین مردم باشند و دولت باید خدمتگزار 
واقعی و بدون منت مردم باشــد... در خدمتگزاری 
نباید هیچ اولویت  و ترجیحی قائل شــد، مگر برای 
مستضعفان که ضرورت رســیدگی به آنها بر کسی 

پوشیده نیســت.« وی منش و روش مدیریت شهید 
رجایی را الگوی عملی برای همه مدیران جمهوری 
اسامی دانست و خود را شاگرد کاس اول ابتدایی 

در افق الگوی مدیریتی شهید رجایی معرفی کرد!
احمدی نژاد بــا صراحت اعام کــرد، به دنبال 
تشکیل دولتی اســت که به مردم ساالری دینی باور 
عمیق داشته باشد و به گونه ای برنامه ریزی می کند که 
مردم خود را شــریک حاصل از این برنامه ها در سر 
ســفره خود ببیند، نه اینکه دولت کار خود را بکند و 
مردم کار خود را! وی معتقد بود، مناسبات قدرت در 
کشور عادالنه و به نفع مردم نیست؛ از این رو در این 
مقطع تاریخی تشــکیل »دولت اسامی تحول گرا« 
ضرورتی اســت کــه باید محقق شــود و وی چنین 

رسالتی برای خود قائل است.
انحال ســازمان مدیریت، طرح هدفمندسازی 
یارانه هــا، طرح تحــول ســاختاری بانک ها، طرح 
ســهمیه بندی بنزین، طرح تحول اقتصادی، توزیع 
ســهام عدالت و ســفرهای اســتانی اقداماتی بود 
که تغییر ســاختار قــدرت به نفع مردم را به دســت 
رئیس جمهوری که با شعار »مردی از جنس مردم« به 

قدرت رسیده بود، فراهم می کرد.
در مقابــل، جریــان رقیب اقــدام وی را رفتاری 
عوام فریبانه و پوپولیســتی می دانســتند که با هدف 
کســب قدرت دنبال می شود و ماهیت این جریان را 
به اقتدارگرایانی که بر پوپولیسم سوار بوده و حاصل 
آن نوعی حکومت توتالیتاریستی خواهد بود، تأویل 

می کرد!
در کنار شــعار مردم گرایی، مفهــوم عدالت نیز 
جایــگاه ممتــازی در گفتمــان دولــت مردم گرای 
عدالت خواه داشــت. عدالت یکی از مبانی بنیادین 
اسامی است که در همه حوزه های فردی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاســی و اقتصادی جاری و ساری بوده و 
خــود را در احــکام و آموزه های اســامی در همه 
حوزه ها آشــکار می کرد. مبتنی بر نگاه این گفتمان، 
عدالت در فلســفه اجتماعی اســام عبارت بود از 
رعایت مساوات در جعل قانون و اجرای آن، به همین 
دلیل می گوییم ساختار مناسبات اجتماعی اسام باید 
به گونه ای باشد تا همواره نسبت به انحصار، تمرکز و 
تداول امکانات اقتصادی در دست گروه یا گروه های 
خاص و در نتیجه ظهور فقر و اختافات طبقاتی در 
جامعه حساسیت داشته و از خود واکنش نشان دهد.

در این گفتمان بر عدالــت به مثابه اولویت اول و 
محور توجه به دیگر ارزش ها تأکید می شود، که بدون 

تحقق آن تحقق دیگر ارزش ها نیز ممکن نخواهد بود. 
در این نگاه، عدالت غایت و معیار ســامت الگوی 
توسعه است و بی شک بر توسعه تقدم دارد. در واقع، 
توسعه باید به طور توأمان با عدالت آمیخته باشد، نه 
آنکه فرآیندی باشد که پس از اتمام، عدالت را تحقق 
بخشد. عدالت در این نگاه به بخش خاصی از جامعه 
تعلق ندارد؛ بلکه تمامی آحاد جامعه باید در زیر چتر 

عدالت اجتماعی متنعم شوند.
احمدی نژاد با بیان اینکه برای ایجاد دولت نمونه 
اسامی باید چند جهت گیری اصاح شود، می گفت: 
»اولین جهت گیری که باید اصاح شود جهت گیری 
به سمت عدالت است که ساختن کشور بدون عدالت 
محال است و اگر عدالت اجرا نشود، استقال، آزادی 
و اقتدار ملی ما در خطر خواهد بود... بدون عدالت، 
آزادی هم نخواهیم داشت و ساختن کشور، نیازمند 
عدالت است و زمانی کشور پیشرفت می کند که همه 
مردم امکان بروز استعدادهای خود را داشته باشند و 

این عدالت است.«  
وی اظهار می داشت: »برنامه ریزان اقتصادی باید 
عدالت را محور کارهــای خود قرار دهند و عدالت 
یک برچسب نیست که بعضی می گویند اول کشور 
را بسازیم، بعد عدالت را برقرار کنیم و اگر کشور را 
بدون عدالت بسازیم و اداره کنیم، دیگر بی عدالتی ها 
و قله های ثروت اجازه استقرار عدالت را نمی دهند.«
احمدی نژاد اقتدار و استقال کشــور را در گرو 
رضایتمندی مردم می دانســت و این رضایتمندی را 
میوه درخت عدالــت بیان می کرد که باید حاکمیت 
و دولت آن را فراگیر کند. طبیعی است که مخاطب 
اول عدالت مدنظر وی رســیدگی بــه محرومان و 
احقاق حقوق آنان است که در الگوی توسعه لیبرال 
سرمایه داری دولت ســازندگی و تداوم آن در دولت 
اصاحات، بیــش از پیش از حقــوق خود محروم 

مانده اند!
اصاح طلبــان این خوانش از عدالــت را نیز در 
تداوم رویکرد پوپولیســتی احمدی نژاد دانســته که 
تداوم آن موجب امحای منابع و ســرمایه های ملی 
خواهد شد. بر اساس این نگاه، حاصل تداوم تحقق 
عملی تفکرات جریان احمدی نژاد، رکود و پیشرفت 
نکردن در مســیر توسعه پایدار خواهد بود که باید به 
مقابله با آن برخاست. جریان اصاح طلبی مدعی بود 
شعارهای اصولگرایانه و آرمانی دولت احمدی نژاد 
واقعی نبوده و تنها برای فریب افکار عمومی و خارج 

کردن رقیب از صحنه سیاسی کشور مطرح می شود.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

فاجعهخونینمریوان

در تقویم تاریخی انقاب اسامی 
روز ۲3 تیر ماه 1358 در شــهر 
مریوان به دســت گروهک ضــد انقاب 
کومله فاجعه ای رخ داد که شنیدن این واقعه 

غم انگیز هنوز هم دردناک است. 
در آســتانه برگزاری انتخابات مجلس 
خبــرگان، گروهک کومله در روســتاهای 
اطراف شهر مریوان با ترفندهایی تعدادی 
از دهقانان را در قالب یک اتحادیه به قصد 
درگیری با مســئوالن و غائله آفرینی سامان 
داد. این گروهک دهقانان را مسلح کرده بود 
و به عنوان پیش مرگ به کارگیری می کرد. 
در چندین روستا در اطراف مریوان درگیری 
مســلحانه راه انداخت و تعدادی را به قتل 

رساند و موج ناامنی جدیدی را دامن زد. 
اوایل تابســتان 1358 عــده ای از افراد 
مسلمان مریوان از جمله شهیدان عبدالله 
دارا کهنه پوشی، محمدصالح  طرطوسی، 
رشــیدی، حســین پیرخزرانی، حســین 
حیدری، رشید نادری)عبدالله بدخشانی(، 
اقبال خضری، محمد ناهیدی، سیدمحمد 
کهنه پوشــی و... اقدام به تأسیس دفتر سپاه 
در مریوان کردند.شهید عبدالله طرطوسی، 
فرمانده سپاه تازه تأسیس مریوان شخصی 
شــجاع، با ایمان و مخلص بــود که مورد 
حمایت مردم مؤمن و متدین شهر مریوان 
قرار داشت. همین امر کومله را از درگیری 
مستقیم با افراد ســپاه بر حذر می داشت، 
لذا گروهک کومله طــی یک برنامه ریزی 
حساب شده و یک فراخوان گسترده حدود 
چهارصد نیروی مســلح را از شــهرهای 
بوکان و مهاباد وارد شــهر مریوان کردند. 
گروهک کومله ســعی کرد مردان مسلح 
و به ویــژه اعضای اتحادیــه دهقانان را به 
معرکه بکشاند و مقر ســپاه پاسداران را به 
محاصره درآورد. با کامل شــدن محاصره 
محــل تجمع پاســدارهای بومی، یکی از 
عناصر ضد انقاب با بلندگو از پاسداران 
خواســت که تســلیم شــوند، ولی شهید 
طرطوســی و دیگر پاســداران حاضر به 
این کار نشــدند. شهید عبدالله طرطوسی 
با صدایی رســا اعام کرد: »ما پاسداران 
جمهوری اسامی هستیم و به هیچ عنوان 
تسلیم مزدوران خارجی نخواهیم شد.«به 
این ترتیب درگیــری نابرابری بین صدها 
مهاجم و تعداد محدودی پاسدار بومی)۲5 
نفر( درگرفت. گروهک ها که از قبل برای 
تصرف دفتر سپاه نقشه کشیده بودند، پس 
از به شهادت رساندن تعدادی از پاسداران، 
دفتر سپاه را اشغال کردند.طبق گفته برخی 
شــاهدان، مهاجمان در حمله به دفتر سپاه 
بهترین فرزندان ملت مســلمان کرد را به 
ســبوعانه ترین شــکل ممکن به شهادت 
رساندند، طوری که دهان آنها را با نارنجک 
منفجر کرده و ریش های آنها را ســوزانده 
بودند.پس از این غائله ســپاه عــده ای از 
نیروهای مســلح خود را از شهرهای دیگر 
به مریوان اعزام کرد. شهید چمران و شهید 
فاحی از جملــه فرماندهانی بودند که در 
این مأموریت حضور پیدار کردند تا به این 
غائله خاتمه داده شــود. شهید چمران این 
فاجعه خونین را اینگونه گزارش کرده است: 
»در شــهر مریوان ۲5 پاسدار کرد محلی 
زندگی می کردند کــه اهل مریوان بودند و 
در مریوان خانه داشــتند و تنها گناه آنها این 
بود که به انقاب اســامی معتقد بودند و 
نمی خواستند از احزاب چپ متابعت کنند، 
در ۲3 تیــر ماه ســال 1358 صدها نفر از 
مسلحین احزاب چپ وارد مریوان شدند، 
پاسداران را محاصره کردند، نیمی از آنها 
را کشتند و بقیه را مجروح کردند. یکی از 
مجروحین پاسدار را با موزائیک سربریده 

بودند و...« 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر استبداد حاکم در حکومت رضاخانی
به گــواه تاریخ در قــرون 1۷ تــا ۲۰ میادی 
برده داری در همه جای آمریکا دیده می شــد. 
سیاهان از بسیاری از امتیازاتی که سفیدپوستان 
از آنها برخــوردار بودند، محــروم بودند! این 
حقوق شــامل حّق رأی، حــّق تحصیل، حّق 
اشتغال و حّتی حّق رفتن به مکان های عمومی 

خاص بود.
هــر چند قانــون لغو بــرده داری بــا پایان 
جنگ هــای انفصــال در 1865 میــادی به 
تصویــب رســید، اّما بــا غیر قانونی شــدن 
برده داری، نه تنها از نژاد پرســتی کاسته نشد؛ 
ت آن نیز افزوده شد و سیاهان هر 

ّ
بلکه بر شــد

چنــد برده نبودنــد؛ اّما از بســیاری از حقوق 
شهروندی و اجتماعی محروم بودند و گروه های 
 متعّصب نژادپرست آزادانه مشغول آزار سیاهان

 بودند.
در ۲۴ دســامبر ســال 1865 م، ســازمان 
تروریستی کوکلوکس ِکان )Ku Klux Klan( با 
تاش جمعی از نژادپرستان متعصب تروریست 
و با هدف نابــودی و ارعاب سیاه پوســتان در 

جنوب آمریکا تأسیس شد. 
این ســازمان به ســرعت توســعه یافت و 
گــروه گروه مردمــی که از بــرده داری محروم 
شــده بودند، به این ســازمان مخوف پیوسته 
 و پس از مســلح شــدن، بــه جان ســیاهان 

افتادند.
فعالیت سازمان کوکلوکس کان به معنای 
حصار قبیله یا گروه دایره، در سال های 1866 
تا 1869 بسیار وسیع و گســترده بود و هزاران 
سیاه پوســت آمریکایی به دســت اعضای این 

فرقه به  شــکل فجیعــی به قتل می رســیدند. 
اعضای کوکلوکس کان، شب هنگام، ماسک 
ســفید مخصوصی بر چهره زده، لباس بلندی 
مانند کفن سفید بر تن می کردند و نوعی کاه 
سفید نوک تیز به سر می گذاشتند. آنان هر شب 
که دســتور ترور و قتل داشــتند، ابتدا مراسم 
مخصوصی را به جا می آوردند. در آن مراســم 
آنان به دور یــک صلیب چوبی کــه ارتفاع آن 
به بیش از ســی متر می رســید، حلقه می زدند 
و شــاهد سوختن آن می شــدند و با هم سرود 

مذهبی می خواندند.
هر شــب که مردم آمریکا چنین مراســمی 
را نظــاره می کردند، فردایش شــاهد چندین 
جســد سیاه پوســت در داخل جوی های آب، 
زیر پل هــا یا در نقاطی دور از شــهرها بودند. 
ســازمان کوکلوکس کان که مخالف آزادی 
اجتماعی سیاه پوستان آمریکا بود، فعالیت های 
جنایت کارانه خود را برای قتل سیاهان و ترور 
کســانی که موافق آزادی اجتماعی ســیاهان 
بودند، بار دیگر در شــانزدهم اکتبر 1915 آغاز 
کرد. این فعالیت هــا طی دهه های پس از آن با 
شــدت و ضعف ادامه یافت، اما در طول دهه 
196۰ کارنامــه خون باری از کوکلوکس کان 

ارائه شد.
از جمله کشته شدگان این گروه تروریستی، 
مالکوم ایکس، رهبر مســلمانان سیاه پوســت 
آمریکا و مارتین لوترکینگ، رهبر مســیحیان 
سیاه پوســت این کشور در ســال های 1965 و 
1968 هستند که از جمله برجسته ترین قربانیان 

این گروه بودند. 

   حافظه    

 نژادپرستان آدم کش
نگاهی به استثمار بومیان آمریکا به دست مهاجران اروپایی

 مردم گرایی و عدالت خواهیتاریخ
پایان اصالح طلبی و فرآیند تشکیل دولت نهم  ـ ۴
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دولت اگرچــه باید نماینده  تعادل و توازن 
طبقاتی باشــد، اما در برخــی جوامع و 
نظام های سیاســی، دولت ها بیــش از آنکه نماینده  
تعادل و توازن طبقاتی یا به عبارتی، جایگاه و محل 
مصالحه  منافع متضــاد گروه ها و طبقات مختلف 
اجتماعی و سیاسی باشند، در عمل خود به یک سر 
منازعه تبدیل می شــوند و ماهیت ابزارگونگی پیدا 
می کننــد؛ یعنی به جــای آنکه نیــروی تعادل گر و 
توزان بخش در جامعه باشــد، در عمل خود درگیر 
منازعات طبقاتی، سیاســی و... می شــود. این امر 
سبب می شود تا آن دولت نتواند کارویژه های خود را 
با قوت انجام دهد. به عبارت دقیق تر، نقیصه  اساسی 
پیش روی دولت های مختلف که کارآمدی آنها را به 
چالش می کشــد، همیــن قضیه اســت. در واقع، 
بی توجهی دولت هــا به جایگاه خــود در ماتریس 
جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست سبب می شود که 
دولت از کارویژه   تعادل بخشی خود فاصله بگیرد و 
 خود یا به کانونی برای منازعه تبدیل شود یا 

ً
اساســا

اینکه به یک سر منازعه وصل شود.

 Bکارویژه  تعادل بخشی 
در ایران نیز این نقیصه کم و بیش در برهه هایی خود 
را نشان داده است؛ به این ترتیب که برخی دولت ها، 
به ویژه در برهه  بعد از جنگ بیشتر ماهیت جریانی ـ 
جناحی داشته و تاش کرده اند به جای نمایندگی کل 
جامعه، گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف، بخشی 
از آنها را نمایندگی کنند. همین امر نه تنها ســبب 
تشــدید منازعه سیاسی میان نخبگان و جریان های 
سیاســی شــده و در عین حال، دولت را به کانونی 
برای منازعه تبدیل کرده، بلکه پتانسیل تعارض در 
جامعه را نیز تا حدودی تقویت کرده است. متأثر از 
این وضعیت، دولت ها نتوانسته اند یا نخواسته اند از 
کل ظرفیت های موجود در جامعه، به خوبی استفاده 
کنند. همین نقیصه یکی از مهم ترین دالیل ضعف 
دولت و عدم شکل گیری دولت قوی در ایران است. 

 Bضرورت تعادل بخشی 
دولت ســیزدهم در حالی ســکان اداره  جامعه را 
، کشــور بــا چالش های 

ً
برعهــده می گیرد که اوال

متعددی به ویژه در حوزه اقتصادی ـ معیشتی مواجه 
 اولین دولت در گام دوم انقاب است که 

ً
است و ثانیا

باید برای تحقق اهداف و ســرفصل های مندرج در 
بیانیه گام دوم، ریل گذاری های مقتضی داشته باشد 
 شاهد 

ً
، در حوزه  روابط خارجی هم احتماال

ً
و ثالثا

تداوم فشارهای حداکثری و جامع دشمنان باشیم. 
براین اساس، دولت در گام نخست باید قوی باشد تا 
بتواند با موفقیت، این شرایط دشوار را مدیریت کرده 
و از آن عبور کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که 
شعار آیت الله رئیسی در جریان انتخابات هم »ایران 

قوی« است که نشان  می دهد ایشان و تیم مشاورانش 
درک درستی از مسئله و راه حل دارند. حال، سؤالی 
که در این میان مطرح می شود، این است که دولت 
سیزدهم در چه صورتی می تواند قوی باشد یا برای 
قوی شدن چه باید بکند؟  در سلسله مطالبی که سال 
گذشته در همین صفحه در ارتباط با قوی شدن دولت 
گفتیم، مطالب و موارد متعددی توضیح داده شد که 
به نظر می رسد پیش شرط تحقق همه  آنها این است 
که دولت سیزدهم بتواند محیط عملیات سیاسی و 

اجرایی خود را تا حدود زیادی همگن ســازی کند. 
درواقع، پیش شــرط اینکه دولت آینده دولتی قوی 
باشد، این است که این دولت، راه غلط دولت های 
ســابق را تکرار نکند؛ بدین صورت که نه از موضع 
جریانی و سیاسی، بلکه از موضع جایگاه تعریف شده  
دولت به عنوان نیروی تعادل گــر و توازن بخش در 
جامعه ظاهر شــود. در این صورت، این دولت باید 
مبتنی بر این نگاه که کارگزار اداره  کشور است و باید 
از ظرفیت همه  نیروهای موجود در کشــور استفاده 

کند، بایســتی از دوگانه  اصاح طلبی ـ اصول گرایی 
خود را خارج کنــد و در ورای بازی این دو جریان، 
ضمن اســتفاده از همه  ظرفیت های کشور، بتواند 
به بســیج حداکثری ظرفیت ها برای حل چالش ها 
همت گمارد. این امر ســبب می شود تا دولت آینده 
از دام خودساخته  دولت های سابق بگریزد و بتواند 
خود را در مقامی ورای منازعات سیاسی و جریانی 
تعریف کند. این امر نه تنها مانع از تبدیل شدن دولت 
به کانون منازعه یا تعریف شدن به عنوان یک طرف 
منازعه میان نخبگان و جریان های سیاسی می شود، 
بلکه بــا ایجاد نوعی اطمینــان و آرامش  خاطر نزد 
نیروهای اجتماعی و نخبگان سیاسی مبتنی بر عدم  
طرد کامل آنها، آرامش و ثباتی را در فضای سیاسی 
 می تواند اثرات مفیدی 

ً
کشور حاکم می کند که اتفاقا

هم بر وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار داشته باشد 
و هم در خلق ســرمایه اجتماعی برای دولت بسیار 
راه گشا باشــد.  به بیان دیگر، دولت اگر می خواهد 
قوی باشد، باید بتواند چتر حاکمیت خود را بر فراز 
تنوعات سیاسی و اجتماعی و به منظور ایجاد توازن 
میان این تنوعات و در نهایت، مدیریت آنها بگسترد. 
بنابراین، رسالت نخستین دولت سیزدهم آن است 
کــه از موضع توازن بخشــی سیاســی ـ اجتماعی 
و بــه عنوان دســتگاه حاکم که قرار اســت از همه  
ظرفیت ها و استعدادهای کشور استفاده کند، ظاهر 
 در این زمینه به نظر می رسد نشانه های 

ً
شــود. اتفاقا

امیدوارکننده ای در رویکرد دولت آینده وجود دارد 
که از زمره  آنها می توان به تماس دفتر رئیس جمهور 
منتخب با صاحب نظران مختلــف بدون توجه به 
وابستگی های سیاســی و جریانی آنها اشاره کرد؛ 
موضوعی که می تواند طلیعه ای برای تعریف جایگاه 

حقیقی دولت در کشور تلقی شود. 

 Bسخن پایانی 
عمده  دولت های گذشــته نتوانسته اند قوی باشند؛ 
زیرا در این دولت ها، سنگ بنای قوی شدن دولت که 
در حفظ موقعیت تعادل بخشــی و توازن گری آن در 
جامعه ریشه دارد، درست و دقیق بنیان گذاری نشده 
بود. باتوجه به مجموع شرایط کشور، به نظر می رسد 
که دولت ســیزدهم فرصتی برای آزمون و خطا در 
این رابطه ندارد و باید از همین بدو تشــکیل، بیش 
از هر چیزی به این مهم توجه داشته باشد. آنچه این 
موضوع را ضروری تر می کند، وجهه  معنوی شخص 
رئیس  دولت و عایق ارزش و انقابی وی اســت.  
درواقع، دولت ســیزدهم باید به جامعه، نیروهای 
اجتماعی و به ویژه جریان های سیاسی این پیام مهم 
را صادر کند که وی در موقعیت رقیب آنها نیست که 
بخواهد آنها را در محاق قرار دهد، بلکه در موقعیت 
اداره  کشور قرار دارد و تنها با همکاری همه  آنهاست 
که می تواند با موفقیت کشور را اداره کند. البته این 
مهم، ضرورتی عقانی اســت و موجب می شود تا 
انرژی و ظرفیت های دولت، به جای مصروف شدن 
در منازعات سیاســی که خود آفتی برای کارآمدی 
دولت هســتند، معطوف به حل و رفع چالش های 

کشور و زندگی مردم شود.

در تــورق کتــاب زندگــی سیاســی 
سیدمحمد موســوی خوئینی فرازهای 
زیادی از فرصت هــای ناب انقابی و اعطایی از 
ســوی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسامی 
حضرت امام خمینی)ره( دیده می شــود که قدر 
دانسته نشد. موسوی خوئینی ها از طرف امام)ره( 
مسئولیت اعمال نظارت استصوابی در تأیید و رد 
صاحیت نامزدهای ریاســت جمهوری ســال 
1358 را به عهده گرفت. وی از میان 1۰6 نامزدی 
که وزارت کشــور اســامی آنها را برای بررسی 
صاحیت به امام خمینــی)ره( تقدیم کرده بود، 
کــرد.  رد  را  نفــر   1۰۰ حــدود  صاحیــت 
موسوی خوئینی ها پا را از این فراتر نیز گذاشت و 
تعداد زیاد کاندیداها را توطئه علیه انقاب خواند. 
همین فراز اگر با نحوه سلوک سیاسی و تبلیغاتی 
امروز آقای خوئینی و همپالگی های سیاسی اش 
مقایسه شــود که خود وقتی همین مسئولیت ها و 
اختیارات را داشــتند چگونه رفتــار می کردند و 

امروز چگونه!
حجت االســام والمســلمین سیدمرتضی 
حســینی، نماینــده مجلــس دربــاره نقــش 
موسوی خوئینی ها در رد کردن کاندیدایی حزب 
جمهوری و مخالفت با شهید بهشتی می گوید: »بر 
سر موضوع حزب جمهوری اسامی و ماجرای 
رد صاحیت جال الدین فارســی در انتخابات 
نخستین دوره ریاست جمهوری، من صبح زود با 
آیت الله شالی رفتیم خانه موسوی خوئینی ها که از 
طرف امام مأمور بررسی صاحیت ها شده بود. به 
ایشان گفتیم االن جال خوب است یا بنی صدر؟ 
موسوی خوئینی ها گفت جال را رد کردم. ایشان 

را به عنوان افغانی رد کردم و شروع کرد علیه شهید 
بهشتی و حزب جمهوری اسامی توهین کردن 
 
ً
که اینها مغرور و متکبر هســتند و در اسام اصا

حزب نداریــم!« این تصمیم خوئینی ها بر تاریخ 
انقاب تأثیر شگرفی گذاشت.

یکی دیگــر از قطعات مهــم تاریخی درباره 
خوئینی ها به سال های بین 1369 تا 13۷۲ مربوط 
می شــود. در این سال ها موســوی خوئینی ها از 
آقای هاشمی رفسنجانی عهده دار ریاست  سوی 
ریاست جمهوری  اســتراتژیک  تحقیقات  مرکز 
می شود. مهم ترین موضوعاتی که در این مرکز بر 
روی آن تأکید می شود، پروژه توسعه سیاسی بود 
و نتیجه ای که طی تحقیقات مختلف گرفته شد، 
این بود که توسعه سیاسی در ایران در مرحله اول، 
نیازمند ایجاد برخی تغییرات در ساختار سیاسی 
کشور است و در مرحله بعد، باید فرهنگ سیاسی 
ایران متناسب با فرهنگ یک جامعه توسعه یافته 
تغییر کند. در جهت کادرسازی نیز مرکز یاد شده 
بیش از 5۰۰ نفر از نیروهای همســوی سیاسی 
خــود را با بورس دولتی به خــارج اعزام کرد که 
بعدها در میانه دهه هفتاد به نیروهای مطبوعاتی و 

اجرایی دوره اصاحات تبدیل شدند.

 فراز و فرود سیدمحمد موسوی خوئینی ـ ۵  

حرکت موازی با نظام!

   ریزش ها    

 
از مباحثی که مدتی اســت در رسانه ها 
برجســته می شــود، موضــوع نفوذ و 
آلودگی های امنیتی اســت. محسن رضایی، دبیر 
مجمع تشــخیص از شخصیت هایی است که در 
این زمینه هشدار داده است. وی در اواخر فروردین 
امسال گفت: »کشور دچار آلودگی امنیتی شده و 
این آلودگی طی 1۰ ســال اخیر شدت پیدا کرده 
اســت.« نفوذ و آلودگی های امنیتی با هدف ها و 
روش های مختلفی شکل می گیرد که شامل نفوذ 
رخنه ای، نفوذ راهبردی، نفوذ جلبی و نفوذ تقرب 
پایه موردی و جریانی اســت. نفوذ رخنه محور از 
ســاده ترین مســائل، مانند کســب اطاعات و 
جاسوســی گرفته تا پیچیده ترین هدف گذاری ها 
نظیر نفوذ بــرای هدایت نظــام تصمیم گیری و 
تصمیم سازی حریف در راستای مقاصد مورد نظر 
را دربرمی گیرد. نفوذ رخنه محور، وابسته به نفوذی 
است. رابرت هنسون، مأمور ارشد سابق اطاعاتی 
مرکز تحقیقــات فدرال آمریکا یکی از مصادیقی 
است که ۲۰ سال عامل نفوذی شوروی سابق در 
اف بی آی بود تا اینکه در سال ۲۰۰1 به جرم فروش 
اطاعات محرمانه ایاالت متحده آمریکا به روسیه 
دستگیر شــد. هنســون در برابر ارائه اطاعات 
محرمانه حــدود یک و نیم میلیون دالر پول گرفته 
بود. الدریخ آمس، کارمند اداره ضدجاسوســی 
ســازمان اطاعاتی آمریکا )CIA( نمونه دیگری 

است که در سال 199۴ و پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شــوروی به جاسوســی برای این کشور 
متهم شد. او به دلیل مشکات مالی بعدها به دام 
کا.گ.ب افتاد و جاسوس روس ها شد. او زمانی 
که در دفتر اروپایی ســازمان سیا فعالیت می کرد، 
اطاعات مربوط به جاسوسان غرب در شوروی را 
در ازای دریافت چهار میلیون و شصت هزار  دالر 
به اتحــاد جماهیر شــوروی فروخــت. لورنس 
فرانکلین، از کارکنان وزارت دفاع ایاالت متحده 
که به انتقال سیاست های این وزارتخانه و اطاعات 
محرمانــه آن در زمینه برنامه هســته ای ایران به 
شــورای روابط عمومی آمریکا و اسرائیل)آیپک( 
متهم شــد، یکی دیگر از این نمونه هاست. علل 
بخش قابل توجهی از افزایش آلودگی های امنیتی، 
به رویکرد دشمنان برای مقابله با اقتدار جمهوری 
اسامی و افزایش عمق استراتژیک آن برمی گردد.  
روش ها و هدف های نفوذ رخنه ای که بیشــتر 
بــا عامل نفوذی آموزش دیده مبتنی بر نقشــه راه 
مشخص روبه رو هستیم، به حدی پیچیده و متکثر 
شده است که باید اذعان کرد بخش قابل توجهی 
از آلودگی های امنیتی از این جنس بوده و شناخت 
آنها امر ســاده ای نیست. البته نفوذ رخنه ای روش 
یک طرفه ای نیست که تنها سرویس های اطاعاتی 
سیا، موساد، ام.آی.6 در ایران انجام بدهند؛ بلکه 
صهیونیست ها بارها به نفوذ اطاعات ایران در این 
رژیم هم اعتراف کرده اند. از جمله جاسوسی گونن 
ســگو، وزیر اسبق انرژی رژیم صهیونیستی برای 
ایران اســت که ضربه اطاعاتی ایران به سازمان 
امنیــت و اطاعات داخلی اسرائیل)شــین بت( 

به شمار می آید.

چهره پنهان سیاست  ـ۴

نفوذ رخنه ای و آلودگی های امنیتی

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۳۱

مصافباروشنفکران
دینستیز!

مرحوم شیخ فضل الله نوری از رجال تیزبین 
تاریخ اســت و خیلی زودتر از همگنان و 
مبارزان دیگر مشروطه پی برد. شیخ شهید 
که خود از پیشــگامان مبارزه با استبداد و 
حامیان برپایی عدالت خانه و کنترل قدرت 
ام قاجار به وســیله مجلس شــورای 

ّ
حک

ملی بــود، پس از بازگشــت از مهاجرت 
قــم، با حرکت خزنده دین ســتیزی، که به 
وسیله انگلیســی ها و ایادی منورالفکری 
آنان در حال گســترش بود، مواجه شــد. 
عده ای به ظاهــر انقابی بــرای مبارزه با 
فرهنگ و شریعت اســامی وارد حرکت 
عظیم مشــروطه خواهی شده بودند. شیخ 
بــا ژرف نگری به این نتیجه رســید که اگر 
در مقابل این انحراف که توأم با شعارهای 
پر جاذبه حریت و مساوات است سکوت 
کند، در آینده اثری از اسام و معارف اهل 
بیت عصمت)علیهم الســام( در این مرز 
و بــوم باقی نخواهد مانــد. از این رو، وی 
همواره بر مشــروطه مشروعه تأکید و آن را 
مطالبه می کرد.  شــیخ فضل الله با تیزبینی 
و فراســت، در بدو امر بــه عمق انحراف 
گروه هــای منورالفکر مشــروطه گر که در 
طیف منحــرف امثال آخونــدزاده و میرزا 
ملکم خان قرار داشــتند، پی برد. فتحعلی 
آخوندزاده اصول ترقی را در آزادی فکری 
و رویکرد به عقل و فاصله گرفتن از اندیشه 
آباء و اجدادی و اولیای دینی می دانست و 
می گفت: ما قبل از اخــذ علوم و تجارب 
غرب باید افــکار و فرهنــگ اروپاییان را 
بپذیریم و مثل آنها بیندیشیم. از نظر او باید 
 آنها 

ً
ی که بعضا

ّ
با آداب و داده های دینی و مل

را خرافات می خواند، مبارزه کرد و دین را 
از سیاست جدا کرد. میرزا ملکم خان نیز از 
کســانی بود که اخذ تمدن و علوم غرب را 
بدون نگرش و تصرف ایرانی تبلیغ می کرد 
و می گفت: مردم ایــران قبل از اخذ تمدن 
و علوم غرب باید تفکــر و فرهنگ آنها را 
عملی ســازند و به همین منظور ایرانی ها 
باید خط الفبای عربی را کنار بگذارند. وی 
می خواست در ایران سازمان های سیاسی 
و اقتصادی مطابق الگوی اروپاییان تأسیس 
شود. ملکم با صراحت می گفت باید پای 
کمپانی هــای خارجی را به ایــران باز کرد 
و به آنها امتیازهای اقتصــادی داد.  مقوله 
روشنفکری که در آستانه پیدایش مشروطه 
ت همراه 

ّ
ت و ذل

ّ
در ایران شکل گرفت با خف

بود. با مطالعه ایــن بخش از تاریخ و مرور 
نتیجه حرکت مشروطه خواهان غرب گرا که 
در نهایت به حاکمیت دیکتاتوری همانند 
رضاخان با پشتیبانی قدرت انگلیس منتهی 
شد، به حقانیت مواضع فضل الله نوری پی 
می بریم. رهبر معظم انقاب درباره بیماری 
روشــنفکری در آســتانه نهضت مشروطه 
در ایــران معتقدند، من بارهــا گفته ام که 
د شد... میرزا 

ّ
روشنفکری در ایران بیمار متول

ملکم خان ارمنی، میرزا فتحلی آخوندزاده 
و حاج سّیاح محاتی پیام های روشنفکری 
قرن نوزدهم اروپا را وارد ایران کردند ولی 
آدم های نامطمئنی بودند. به هر حال، تهّیه 
و تنظیم قانون اساســی مشروطه به وسیله 
روشــنفکران غربزده ای همچون تقی زاده، 
مستشارالدوله،  سعدالدوله،  وثوق الدوله، 
و مستشــارالملک و... و حمایت انگلیس 
از آنان و ناســازگاری دموکراسی غربی با 
قوانین اسام، از جمله عواملی بود که شیخ 
فضل الله نوری با آن مواجه شــد و نسبت 
به اهداف مشــروطه خواهان تردید و ســر 
ناسازگاری پیدا کرد و عاقبت جان خود را 

بر سر این هدف گذاشت.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

سیزدهم  دولت 
 و  الزام قوی شدن

نگاهی به ضرورت ها و الزامات تعادل بخشی دولت در ایران
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

حفظ و جلوگیری از هدررفت 
منابع موجود ضرورتی اســت 
که در طرح »تبدیل سرشــاخه 
نیشــکر به خوراک دام« مدنظر 
است.  سالیانه حجم انبوهی از 
بقایای کشاورزی در کشور تولید 
می شود که می تواند بخش قابل 
توجهی از خوراک پایه دام ها را 
تأمین کند. برای نمونه، نیشکر 
یکــی از این زواید کشــاورزی 

اســت که برای تولید خوراک دام فرآوری شــده از آن استفاده 
می شود.  کارخانه صنعتی تولید علوفه دامی از سرشاخه نیشکر 
با تاش محققان و صنعتگران داخلی ساخته شده است و خط 
تولیدی با ظرفیت 5۰ هزار تن در سال در حال راه اندازی است.

خوراکی! پسماند   
گامی مهم در بهینه سازی منابع

وزیر ارتباطات علت از دسترس 
خارج شــدن موبایل هــا و قطع 
اینترنت همــراه در زمان قطعی 
برق را تشــریح کرد. طبق گفته 
آنتن  دکل های  آذری جهرمــی، 
موبایــل باطری هایــی دارند که 
در زمان قطعی برق نهایت تا دو 
ساعت توان پاسخگویی به مردم 
را دارند و بعد از آن شبکه موبایل 
با قطعی هایی روبه رو خواهد شد. 

همچنین این باطری ها برای شارژ مجدد نیازمند هشت ساعت 
زمان هستند که در برخی نقاط هشت ساعت متوالی برق وجود 
ندارد و به همین دلیل قطعی های شبکه موبایل بیشتر می شود. در 

این روزها با کاهش مصرف برق، به همدیگر کمک کنیم.

ید! پر آنتن 
رابطه قطع برق و ضعف شبکه تلفن همراه

و  بانکی تمــام دیجیتال  »بلو« 
مطابق با ســبک جدید زندگی 
است که همه  عملیات بانکداری 
 
ً
روی اپلیکیشن موبایل و کاما
برخط انجام می شــود. به زبان 
ساده، بلو بانکی است که همیشه 
و همه جا همراه شما خواهد بود. 
کافی اســت با تلفن همراه تان 
وارد اپلیکیشن »بلوبانک« شوید 
و تمامی خدمات بانکی را بدون 

نیاز به شعب، فرم های کاغذی و فرآیندهای معمول؛ تنها با چند 
کلیک ســاده انجام دهید. بازکردن حساب، صدور کارت و... 
 با پشــتیبانی بانک سامان انجام 

ً
همه به صورت برخط و فعا

می شود و تجربه خوبی برای شما به ارمغان خواهد آورد.

 بانک برخط
بانک کامال برخط ایرانی

علیرضا زاکانی، نماینده مجلس: قطعی های 

مکرر برق در کشور نتیجه سوء مدیریت 
دولتی است که پیش از این نیز با بی تدبیری 
در مسائل مختلف از جمله اقتصاد، عرصه 
را بر مردم تنگ کرده بود. امیدوارم با انتقال 
دولت و با حضور مدیریت جهادی، مردم 

روی آرامش را ببینند.

ســعید جلیلــی، عضو مجمع تشــخیص 

مصلحت: امروز در دنیا خورشید و انرژی 

خورشیدی یکی از مهم ترین منابع انرژی 
و تولید ثروت اســت و طبــق برآوردها، 
تابش خورشید از منطقه حرمک زاهدان 
تا شــمال چابهار به لحاظ ظرفیت تولید 
انرژی خورشیدی در دنیا کم نظیر است و 
می تواند مــا را به قطب انرژی این منطقه 

تبدیل بکند.

سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران: 

خدا بر درجات شــهید رجب محمدزاده 
بیفزایــد. ســال 1393 در خبرگــزاری 
فارس از او پرسیدم: بابارجب! مشکلی، 
خواســته ای نداری؟ گفت: نه، فقط آرزو 
دارم آقا را ببینم. در اولین دیدار نوروزی در 
مشهد حضرت آقا دعوتش کرد و دیدش 
و بوسیدش و مدتی بعد به شهادت رسید. 

چقدر مدیون این قله های صبر و مناعتیم.

حجت نیکی ملکی، رئیس مرکز اطاع رسانی 

ستاد اجرایی فرمان امام:  باز هم خبرسازی 

دروغ در رابطه با واکســن برکت! این بار 
با جعل صفحه خبــری خبرگزاری صدا 
و ســیما در رابطه با احتکار آب معدنی، 
برکت شده اند.  احتکار واکســن  مدعی 
 قرار اســت از این به بعــد با این 

ً
ظاهــرا

خبرســازی ها و دروغ پردازی هــا مواجه 
باشیم! مراقب و هوشیار باشیم!

عبدالله گنجی، کارشناس سیاسی: ١٨تیرماه 

ســالروز کودتای نوژه است؛ کودتایی که 
بســیار پیچیده و چند وجهی بود. ترکیب 
نظامــی، قومی، منطقه ای و بین المللی به 
عاوه وابســتگان نظام پیشین در آن نقش 
داشــتند. این کودتا پیچیده تر از کودتای 
١٢٩٩ و ١٣٣٢بــود. لو رفتــن این کودتا 
چیزی شبیه معجزه است. متأسفانه نسل 

جدید کمتر از آن مطلع هستند.

مرتضی ســیمیاری، کاربر فضــای مجازی: 

همیــن دولت هایــی غربــی کــه قاده 
برابــر  در  را  وحشــی  تروریســت های 
ســفارتخانه و مراکز رأی گیری ایرانی در 
اروپــا رها کرده بودند، حــاال به ما درس 
حقوق بشــر می دهند! اگر تهــران نبود، 
مکرون به جای بیانیه نویسی و ایران هراسی 
باید در پاریس با ابوبکر بغدادی و ابوعمر 

شیشانی می جنگید.

جــواد تاجیــک، فعال مجازی: تو جلســه 

انتخاب فرمانده  شورای فرماندهی برای 
کل سپاه، شهید کاهدوز با شش رأی از 
هفت رأی انتخاب شد. خودش به خودش 
رأی نداده بود. بعدشم رفت التماس کرد 
که مسئولیت رو از دوشش بردارند. حاال 
طــرف داره به ایــن و اون التماس می کنه 
برن تو سامانه معرفی مدیران، برای فان 

وزارتخانه معرفیش کنن!

حمیدرضا زندی، کارشــناس سیاسی: برج 

1۲ طبقه فلوریدا فروریخته و تاکنون ۴6 
کشته داشــته و برآورد شده هنوز 151 تن 
در زیر آوار مدفونند. درحادثه پاســکو 
ســرجمع ۲۲نفــر فــوت شــدند، ولی 
هیاهوی رسانه های اســتکبار رو دیدید؟ 
»انحصارنمایــی« حــوادث رخ داده در 
ایران، جزء سیاست های رسانه ای استکبار 
اســت؛ به گونه ای که انگار این حوادث 

منحصر به ایران است.

یکی از داغ های مجازی در هفته گذشته اخبار مربوط 
به واکسیناســیون ایرانیان در ارمنســتان بود. »هجوم 
ایرانی ها برای تزریق واکســن کرونا« تیتر رسانه های 
غربی بود و آنها نمایش را به گونه ای به روی صحنه برده 
بودند که به مردم القا کنند ارمنســتان آنچنان در تزریق 
واکسن پیشتاز شده است که حتی برای توریست های 
خود هم واکســن رایگان کنار گذاشــته است! برخی 
کاربران فضای مجازی با خواندن چنین اخباری دست 
به نوشتن انتقادهایی علیه واکسیناسیون در ایران بردند 
و حتی برخی به تمسخر مطالبی را منتشر کردند؛ اما 
با کمی تحقیق نتایج جالبی کشــف می شود که شاید 
با دانســتن آنها، آن کاربران هیچ وقت چنین نقدهای 
نابه جایی را منتشــر نمی کردند. ارمنستان کشوری با 
حدود 3 میلیون جمعیت در شــمال ایران واقع شــده 
اســت. در این کشــور کرونا تاکنون ۲۲5 هزار نفر را 
مبتا کرده است و نزدیک به ۴5۰۰ نفر هم جان خود 
را از دســت داده اند. مقامات بهداشــتی در ارمنستان 
تنهــا موفق شــده اند ۷5 هزار دوز واکســن را تزریق 
کننــد و فقط 15 هزار نفر در این کشــور به طور کامل 
واکسینه شده اند! این در حالی است که واکسیناسیون 
در ارمنستان بیش از سه ماه است که شروع شده است. 
سرعت واکسیناسیون در ارمنستان آنقدر پایین است که 
حتی صدای نیکول پاشــینیان، نخست وزیر ارمنستان 
را هم بلند کرد و او به پایین بودن میزان واکسیناســیون 
در این کشور اعتراض کرد. ارمنستان فقط نیم درصد 

 واکسینه کرده است. اما 
ً
جمعیت کشور خود را کاما

چه می شود که چنین کشوری به واکسیناسیون مهمانان 
خود رو می آورد؟کرونا آنچنان که در دیگر کشورهای 
دنیا جدی گرفته می شود، از سوی مردم ارمنستان جدی 
گرفته نمی شود! حتی پویش های همگانی در این کشور 
وجود دارد که علیه واکسن کرونا تبلیغ کرده و مردم را از 
زدن واکسن منع می کنند. دیدگاه های منفی و بدبینی به 
واکسن کرونا آنچنان در این کشور رواج دارد که حتی 
در میان کادر درمان این کشور افرادی هستند که هنوز 
خود را واکسینه نکرده اند و در زدن واکسن تردید دارند!
دلیل دیگر ترس از نوع واکســن است. آسترازنکا، 
اســپوتنیک وی و سینوواک چین، واکسن هایی هستند 
که در ارمنســتان استفاده می شوند؛ اما مردم این کشور 
در استفاده از آسترازنکا ترس دارند. »صنم هوانسیان« 
یکی از کارکنان بخش درمان در ارمنستان است که هنوز 
خود را واکســینه نکرده و معتقد است، فرد باید بتواند 
واکسن استفاده شده را خود انتخاب کند. »داوود ملیک 
ناباریان« یکی از کارشناسان پزشکی ارمنستان است که 

می گوید در ارمنستان ترس واکسن وجود دارد.
آســترازنکا یکی از واکســن های مورد استفاده در 
ارمنســتان اســت که مردم روی خوشــی به آن نشان 
ندادند. آمارها نشان می دهد، در ابتدای واکسیناسیون 
کرونا در ارمنســتان حدود ۴۰ هزار دوز انواع واکسن 
به این کشور وارد شده است که تنها توانسته اند ۷ هزار 
نفر را با آن واکسینه کنند و مقدار زیادی از واکسن های 
وارد شده بدون متقاضی مانده اند. جالب است بدانید 
بیشتر واکسن های کرونا تاریخ های مصرف کوتاه مدتی 
دارند و در عرض چندماه باید اســتفاده شوند و حتی 
شرایط نگه داری حساسی دارند و در دمایی خاص باید 
قرار داشته  باشــند. واکسن های تاریخ مصرف گذشته 

و خارج از شرایط اســتاندارد نگه داری شده، یکی از 
معضاتی اســت که باید نسبت به آن حساس باشیم. 
آمریکا و بسیاری از کشــورهای تولیدکننده واکسن، 
واکسن هایی را که تاریخ مصرف شان به پایان رسیده و 
فاسد شده اند، به دیگر کشورها بذل و بخشش می کنند. 
اهدای واکسن های تاریخ مصرف گذشته به کشورهای 

فقیر آفریقایی در گذشته سابقه داشته است.
امروزه واکسن کرونا یکی از ضروری ترین کاالهایی 
اســت که به دلیل محدودیت در تولید، کشــورهای 
بسیاری مشتری آن هستند. آیا شهروندان ایرانی که به 
ارمنستان می روند از خود سؤال نمی کنند واکسنی که 
بسیاری از کشورها در صف خرید آن هستند، چگونه به 
رایگان در کشوری دیگر به اتباع خارجی زده می شود، 
آن هم در شرایطی که بسیاری از بومیان آن کشور خود 
هنوز واکسن نزده اند! آیا به نزدیک بودن تاریخ مصرف 
یا حتی گذشــتن تاریخ مصرف این واکســن ها شک 
نمی کنند؟ آیا از نحوه نگه داری این واکســن ها که در 
شرایط استاندارد نگه داری شده باشند، اطمینان دارند؟ 
همچنین جالب اســت بدانیم آلمــان به تازگی اعام 
کرده است حدود 5۰۰ هزار دوز واکسن کرونا از مدل 
آسترازنکا را به کشورهای فقیر اهدا خواهد کرد، دلیل 
این به اصطاح خیرخواهی، عدم تمایل مردم آلمان به 
واکسن آسترازنکا است که سبب شده تاریخ انقضای 
این واکسن ها فرا برسد.  آســترازنکا به کلی از برنامه 

واکسیناسیون آلمان کنار گذاشته شده است.
تزریــق واکســن های بادکــرده در ارمنســتان به 
توریســت های خارجی پس از چند سال که از کرونا و 
افت گردشگری در ارمنستان می گذرد، سبب باالبردن 
آمار گردشــگری و رونق آن در این کشــور می شــود. 
همچنین در روزهای گذشته مسئوالن ارمنستانی اعام 

کردند که برای تزریق واکسن، گردشگران باید بیشتر از 
1۰ روز در این کشور بمانند و این یعنی کسب درامد از 
توریست هایی که به خیال واکسن رایگان به این کشور 
می روند ولی هزینه 1۰ شب اقامت و خورد و خوراک 
و تفریحات آن ها مبلغ زیادی به دولت ارمنســتان نفع 
خواهد رساند. همچنین گردشگران آمار واکسیناسیون 
در ارمنستان را باال می برند. ارمنســتان تا به امروز به 
عنوان منطقه ای ســبز از نظر کرونا بوده اســت، ولی 
عملکرد ضعیف در واکسیناسیون ممکن است تهدیدی 

برای این کشور باشد.
تزریق واکســن تنها یکــی از روش های مصونیت 
در مقابل کروناســت و حتی دیده   شده  است برخی از 
افرادی که واکسینه شــده بودند، باز هم به کرونا مبتا 
شــده اند. همچنان رعایت شــیوه نامه های بهداشتی، 
زدن ماسک، شستن دســت ها و از همه مهم تر حفظ 
فاصله های اجتماعی و دوری از مکان های شلوغ و به 
مســافرت نرفتن، از مؤثرترین روش های جلوگیری از 
کروناست؛ اما افرادی هستند که در این اوضاع و شروع 
پیک های جدید کرونا، ســفر می روند و شیوه نامه های 
بهداشــتی را رعایت نمی کنند و در مکان های شلوغ و 
تفریحی حاضر می شــوند، که بتوانند واکسن بزنند تا 
کرونا نگیرند! مانند این است که فردی در ظرفی سمی، 

پادزهر بریزد تا خود را درمان کند!
به امیــد خدا همانگونه که واکســن های ایرانی به 
چرخه توزیع واکســن در کشــورمان ملحق شده اند، 
واکسیناسیون کرونا به ســرعت در ایران ادامه خواهد 
داشــت و به زودی جمعیت زیادی از افراد »واکســن 
امن« را تجربه خواهند کرد، واکسن هایی که برای مردم 
خودمان تولید شده اند و به روز و تاریخ مصرف باالیی 

دارند و همچنین در شرایط مناسب نگه داری شده اند.

    نکته گرام    

اینترنت عاوه بر اینکه شگفت انگیز است، ترسناک 
هم هســت. ما در دوره ای زندگــی می کنیم که هر 
کودکی به تلفن های هوشــمند، تبلــت و لپ تاپ 
دسترسی دارد و نظارت بر ردپای دیجیتالی فرزندتان 
یک چالش واقعی شده  اســت. هر وقت فرزندتان 
برخط اســت، تهدیدی برای حریم خصوصی او و 
همچنین شــما وجود دارد. بســیاری از سایت ها و 
بازی های برخط می توانند مکان شما را به صورت 
دیجیتالی ردیابی کنند، که از سوی مجرمان اینترنتی و 
عامان کودک آزاری قابل استفاده است. با این حال، 
چیزی که والدین ممکن اســت از آن آگاه نباشــند، 
این اســت که در شــبکه های اجتماعی چالش ها و 
بازی های زیادی وجود دارد، جایی که بچه ها ترغیب 
می شوند رفتارهای بسیار خطرناک انجام دهند. من 
به شما برخی از چالش ها و بازی هایی را که ممکن 
است کودکان تان دور از چشــم شما معتاد آن شده 

باشند، خواهم گفت.

چالش نهنگ آبی: نهنگ آبی یک بازی خودکشی 
برخط است که یک گروه از رسانه های اجتماعی آن 
را هدایت می کنند. در این بازی مدیران از کودکان و 
نوجوانان می خواهند یک سری چالش ها را بپذیرند 
که در نهایت سبب خودکشی آنها می شود. این بازی 
مسئول صدها خودکشی نوجوانان در سراسر جهان 
اســت. بازیکنان موظفند طی 5۰ روز یک ســری 
کارهای عجیب و غریب انجام دهند و طوری تحت 
فشار روحی قرار می گیرند که مجبور می شوند همه 

کار را تا آخر ادامه دهند.
بازی خفه کردن: بازی خفگــی که به عنوان بازی 
غش نیز شــناخته می شــود بازی ای است که در آن 
کودکان و نوجوانان خود یا یکدیگر را در فیلم خفه 
می کنند. البته تا ابتدای خفگــی پیش می روند و با 
کمبود اکسیژن به مغز حالت هپروتی و شبیه داروهای 
روانگردان را احساس می کنند. با این حال، این بازی 
بسیار خطرناک اســت و چندین مرگ به دلیل این 

چالش رخ داده است.
چالــش دارچین: این چالش شــامل خوردن یک 
قاشــق دارچین بدون نوشیدن آب به مدت 6۰ ثانیه 

است. شاید بی ضرر به نظر برســد، اما گرد و غبار 
دارچین می تواند وارد ریه های کودکان شود و باعث 
خشــکی دهان، خفگی، تحریک گلو، مشکات 
تنفسی و صدمات شــدیدی شود. این چالش حتی 

منجر به بستری شدن در بیمارستان هم شده است.
پری آتشــی: این شــوخی برخط کودکان کوچک 
را هــدف قرار می دهد و به آنها دســتورالعمل های 
خطرناکی مانند روشن کردن بنزین در آشپزخانه در 
نیمه شب هنگامی که هیچ کس بیدار نیست و سپس 
به خواب رفتن می دهــد. این بازی به کودکان وعده 
می دهد کــه اگر این کار را بکنند، هنگامی که بیدار 
شوند به یک پری تبدیل شده اند. متأسفانه این بازی 

آتش سوزی های زیادی را به بار آورده است.
بازی ماریام: یک بازی برخط اســت که حول یک 
کودک گمشــده در جنگل می چرخد و از بازیکنان 
می خواهد به او در یافتن راه بازگشت به خانه کمک 
کنند. در حین بازی سؤال های زیادی از بازی کننده 
پرسیده می شود و این خطرناک است؛ زیرا کودکان 
اغلب اطاعات شخصی خود را فاش می کنند که 
از سوی هکرها و مجرمان اینترنتی مورد سوءاستفاده 

قرار می گیرد.
پنج انگشــتی: در این بازی هدف این اســت که 
کودکان به ســرعت بین انگشتان دوســتان خود را 
طوری چاقو بزنند که به انگشتان آسیب وارد نشود! 
در حالی که آمارهای بسیاری از قطع شدن انگشت 

ناشی از این بازی وجود دارد.
چالش بــرش: در این بــازی برخط کــودکان و 
نوجوانان ترغیب می شــوند با تیغ یا چاقو دست ها، 
پاها یا ســایر اعضای بدن خود را قطع کنند و از این 
کار خود عکس بگیرند و در شــبکه های اجتماعی 

منتشر کنند!

 Bچه کنیم؟
سعی کنید تمام فعالیت فرزندان تان را زیر نظر بگیرید 
و از کنار کارهای عجیب آنها بی تفاوت عبور نکنید. 
همچنین سعی کنید که به مانند یک دوست در کنار 
فرزندان تان فضای مجازی را با یکدیگر تجربه کنید 
و در این فضا هم همراهش باشید تا اولین نفری که 
از مشکات کودکان تان در این فضا با خبر می شود، 

خود شما باشید.

 والدین بخوانند!

امن! نا  واکسن   

روحینی رادهاکریشنان
  پزشک

نگاهی به ماجرای تزریق واکسن رایگان به توریست ها در کشورهای همسایه

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات
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فرهنگ

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

 فضای مجازی آنقدر گسترده و پیچیده شده و آنقدر بازیگران این عرصه متنوع شده اند که گاهی تشخیص قواعد بازی در این فضا، سخت و حتی ناممکن می شود. 
یکی از جلوه های توسعه فضای مجازی و گسترش دامنه نفوذ آن، حوزه »نشر دیجیتال« است که از تولید محتوا در پیام رسان ها و اپلیکیشن ها گرفته و حتی به تولید 
محتوا در رسانه ملی هم سرایت می کند. حوزه نشر دیجیتال وقتی حساسیت بیشتری پیدا می کند که مخاطب آن، خانواده ها به ویژه کودکان و نوجوانان باشند. در 

این فضا دیگر خو ش بینی و تساهل در سیاست گذاری و اجرا معنا ندارد و باید مسئوالنه رفتار کرد.
»مجمع نشر دیجیتال« یکی از نهادهای تازه تأسیس در این حوزه است که تاش می کند به سهم خودش بازیگر فعالی در میدان فضای مجازی و نشر دیجیتال باشد. 

برای آشنایی بیشتر با حوزه فعالیت این نهاد، با »مسعود نظری منش« نایب رئیس مجمع به گفت وگو نشسته ایم.

تیغدولبه
برایفیلمکوتاهایران

خبر قرار گرفتن جشنواره فیلم کوتاه تهران 
در فهرســت دروازه هــای راهیابی فیلم 
Oscar Quali� حبه اســکار یا به اصطا
fied خبری مسرت بخش و در عین حال 

نگران کننده است.  ماجرا از این قرار است 
که سیدصادق موسوی، مدیر عامل انجمن 
سینمای جوانان ایران و دبیر سی وهشتمین 
جشــنواره بین المللی فیلــم کوتاه تهران 
در نشســتی خبری که روز شنبه، 1۲ تیر 
برگزار شــد، گفت: » اواخر هفته گذشته 
اعام شد جشنواره فیلم کوتاه تهران یکی 
از دروازه های ورود به اســکار شده، این 
در حالی اســت که در آسیا جشنواره های 
کمی چنیــن افتخاری دارنــد و مثا در 
شــمال آفریقا فقط مصر و در آسیا ژاپن، 
کره جنوبی، سنگاپور و هند از جمله های 
کشورهایی با جشنواره های واجد شرایط 
اسکار هستند.«  خبری که در نگاه اول و 
به واقع افتخارآمیز اســت؛ می توان گفت 
که این جشنواره دولتی و منتسب به نظام 
جمهوری اســامی به یک رویداد برند و 
ویژه در حوزه فیلم کوتاه تبدیل شده است. 
حاال راه یافتــن به عرصه ای جهانی برای 
فیلمســازان کوتاه در ایــران نیز هموارتر 
شده اســت و این هنرمندان می توانند به 
بیندیشند.  اسکار  موفقیت هایی درسطح 
با این حال، تعیین جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران به دروازه ای برای راهیابی به اسکار، 
مصداق بارز تیغ دو لبه اســت و به همان 
میزان که خوشایند است، می تواند با عدم 
سیاستگذاری و مدیریت صحیح به یک 
تهدید هم تبدیل شود. تجربیات گذشته به 
ما نشان می دهد، این موقعیت ها با دیدگاه 
غلط برخی از مدیران و فیلم سازها نه تنها 
به جهانی شدن ســینمای ایران به معنای 
واقعی کلمه منجر نمی شود؛ بلکه عاملی 
برای مستعمره شدن سینما و فیلمسازها 
می شــود. همچنان که در خیلی از موارد 
مشــابه، به جای اینکه ســینماگر ایرانی، 
فرهنگ و هویت خودش را در جشنواره یا 
محفلی خارجی متبلور کند، این جشنواره 
و رویداد میزبان بوده اســت که خواسته و 
هــدف خودش را به وی تحمیل کرده و با 
جوایز و مراسم پرزرق و برق، وی را مسخ 
کرده اند و تحت سلطه خویش درآورده اند.  
برخی از مدیران ضعیف و هرهری مسلک 
در عرصــه فرهنگی نیز از دیگر اســباب 
تبدیل تهدید به فرصت در محافل جهانی 
هســتند. مدیرانی که شــیفته و مجذوب 
محافلی همچون اســکار هستند و تصور 
می کنند آغاز و پایان سینما، چنین جوایز 
و مناسکی هستند. ضمن اینکه متأسفانه 
به دلیل پاره ای از مشــکات ســاختاری 
و نظام منــد و جریــان داشــتن نگاه های 
ســلیقه ای و باندبــازی و گروه گرایی در 
بعضی از نهادهای دولتی در حوزه فرهنگ 
و هنر، گاهــی عدالت و حقانیت رعایت 
نمی شــود و اگر قرار بــر حضور جهانی 
 افراد مستحق 

ً
هنرمندان هم باشد، لزوما

و شایسته، به این فرصت دست نمی یابند. 
بنابراین، ارتقای جشنواره فیلم کوتاه تهران 
به دروازه ای برای را هیابی فیلم های کوتاه 
به اسکار، تنها با مدیریت درست، تعیین 
ضوابط اســتاندارد و مماس با منافع ملی 
و فرهنگی ما به یک ظرفیت خوب برای 
فیلمسازان کوتاه تبدیل خواهد شد. وگرنه 
فقط به یــک محفل باندی و خصوصی و 
محدود به طیف خاصی از سینماگران بدل 
خواهد شد یا به دلیل ولنگاری فرهنگی به 
جایی بــرای ضدتبلیغ و نفوذ و جنگ نرم 

علیه ایران منجر می شود.

یادداشت

 BBBB آقای نظری منش، انجمن شما انجمنی 
تازه متولد شده است و شاید بسیاری از 
مخاطبان هیچ گونه آشنایی با فعالیت 
انجمن نشر دیجیتال کودک و نوجوان 
نداشته باشــند، کمی درباره انجمن و 
اینکه با چه هدفی تشکیل شده است، 

توضیح بدهید.
از وقتی تولید محصوالت دیجیتالی مانند فیلم ها، 
کلیپ ها و فایل های کتاب های دیجیتال باب شــده 
و گســترش یافته، نوعی محتوا به جز محصوالت 
چاپ شــده، به خصوص در فضای مجازی یا روی 
محصوالت دیجیتال همچون CD، فلش مموری یا 
فایل های دیگر تولید و منتشر می شود. بنابراین نوعی 
از محتوا را کــه روی حامل های دیجیتالی ذخیره و 
منتشر می شود، نشر دیجیتال می گویند. چون تعداد 
اینهــا رو به افزایش بود و وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی می خواســت نظارت و البته حمایتی بر 
روی اینها داشته باشد، تصمیم گرفتند شرکت ها یا 
اشخاص حقیقی و حقوقی که در این حوزه فعالیت 
می کنند، مجمعی تشکیل دهند که کنار هم مسائل 
و دغدغه هــا را مطرح کنند و یک حرکت صنفی را 
رقم بزنند.  ناشران این حوزه چند دسته اند: ناشرانی 
که وبگاه دارند، ناشــرانی که روی CD محصوالت 
خود را می فروشــند یا ناشــرانی که با تلفن همراه 
کار می کنند. بنابراین انواع اینها ناشــران دیجیتال 
به شــمار می آیند. در ادامه به دلیل تخصصی بودن 
 درباره کودک 

ً
فضای کودک آنهایی کــه اختصاصا

محصول تولید می کنند، برای خود مجمع جدایی 
تشــکیل دادند؛ زیرا دغدغه های حــوزه کودک و 
اهمیت آن با آن حوزه عامه جامعه متفاوت اســت. 
این چنین شــد که از ســال 1398 شرکت ها کنار 
هم جمع شــدند و یک انتخاباتی تشــکیل دادند و 
حدود هفت نماینده که از فعاالن حقوقی این حوزه 
 هستند، مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان را

 شکل دادند.

 BBBB انجمن نشر دیجیتال کودک و نوجوان 
چه خدماتی بــه صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم به این رده ســنی عرضه 

می کند؟
 
ً
زمانی کــه تقاضایی در جامعه وجــود دارد، قطعا
افرادی هم هســتند که برای این تقاضا محصولی 
برای عرضه داشته باشند. اآلن حدود ۲5 درصد از 
جمعیت کشــور افراد زیر 15 سال هستند، بنابراین 
افراد زیادی بر اســاس عاقــه و دغدغه یا منفعت 

شخصی به این حوزه وارد شده و فعالیت می کنند.
ما به عنوان یک تشکل صنفی تاش کرده و می کنیم 
تا تولیدکنندگان متعهد و منطبق با موازین اخاقی را 
دور هم جمع کنیم، افرادی که به قول معروف دنبال 
 به عنوان 

ً
کاهبرداری و شــیادی نیستند؛ بلکه واقعا

تولیدکننده تخصصی فعالیت داشته و محصولی را 

تولید کرده و اآلن می خواهند محصولی را در حوزه 
نشر دیجیتال به بازار عرضه کنند. برای نمونه، اآلن 
شــرکتی داریم که حدود 6 هزار اپلیکیشن منتشر 
کرده اســت. از هیچ جا مجوز ندارد و اپلیکیشن ها 
همه قفل شکن های خارجی هستند. تصور کنید این 
6 هزار اپلیکیشــن هر کدام 5۰ هزار نصب داشته 
باشند، چقدر ممکن است کاربر را تحت تأثیر قرار 

دادند.

 BBBBتحت تأثیر چه چیزی؟
کودک اپلیکیشــنی را به عنوان بازی نصب می کند 
که مشخص نیست این اپلیکیشن چه دسترسی ای 
از گوشی این کودک گرفته اســت، اطاعات را از 
آن می گیرد یا مجرایی برای تبلیغات نامناسب سن 
کودک اســت، چون وقتی روی گوشی شما نصب 
شده، دسترسی به هارد و مموری و دوربین را گرفته 
و می تواند پیامــک دریافت کند و پیامک بزند. این 
زیر نظر هیچ جایی تولید نشــده است. شرکتی که 
6 هزار اپلیکیشن ساخته است و این میزان حداقل 
هر کدام هزار نصب داشــته باشد، ممکن است 6 
میلیون کودک را درگیر  کند. آیا نباید به عنوان کسانی 
که فعال هســتیم، این دغدغه را به وزارت ارشــاد 
اعام کنیم؟ باید جایی باشــد که بر روی این موارد 
نظارت داشته باشد تا اپ استورهای ایرانی این گونه 
اپلیکیشــن ها را نپذیرند، چون وزارت ارشاد هم به 

این اندازه اشراف ندارد. 

 BBBB با توجه به اینکه این روزها دسترســی
کــودکان و به خصوص نوجوانان پس 
از کرونا به اپلیکیشــن و اساســًا تلفن 
همراه بسیار زیاد شده است، بزرگ ترین 

دغدغه این حوزه را چه می دانید؟
متأســفانه در حوزه های کمک آموزشی، دروس و 
مهارت زندگی موضوعات زیادی روی زمین مانده 
اســت. در واقع حوزه کودک دچار خأل محتوایی 
اســت.  به شــدت حوزه فضای کودک ما خالی از 
آمــوزش مهارت های زندگی اســت. مهارت های 
زندگی شامل آموزش دوستیابی، مهارت های مالی، 
آموزش »نه« گفتن، لباس انتخــاب کردن، هوش 
هیجانی و ... اســت که در محتوای درســی هم به 
صورت شفاف به این مهارت ها پرداخته نشده است.

چرا باید فرزند یک خانواده ایرانی کارتون های باربی 
و خارجی ببیند که معیارهای اخاقی بچه ها را تغییر 
می دهد؟ بنابراین نیاز شدیدی که در این حوزه وجود 
دارد، این است که در حوزه های مهارتی محتوا تولید 
شود، چه کسی باید محتواهایی متناسب با فرهنگ 
خانــواده ایرانی تولید کند. دولــت هم این دغدغه 
جزء اولویت های اصلی اش نیســت. آیا اگر من به 
عنوان تولیدکننده این محتــوا را تولید کردم، به من 
یارانه ای می دهند یا از من حمایتی می کنند؟ حاال 
فرض کنید شــرکتی یک اپلیکیشن باکیفیت تولید 
کرد و می خواهد آن را تبلیغ کند، صداوسیما که هیچ 
کمکی در حوزه معرفــی و تبلیغ نمی کند. بیلبورد 

هزینه بسیاری دارد. در حقیقت انگار هیچ امتیازی 
برای تبلیغ این محصوالت که اتفاقا نیاز نسل کودک 
و نوجوان ســرزمین مان است، وجود ندارد. نهادها 
باید از محصول فاخــر حمایت کنند، زیرا این نیاز 
کودک و نوجوان ماســت. اینها دغدغه هایی است 
که در مجموعــه کودک بــرای آن می جنگیم. اگر 
جایی فرصت کنیم به مسئوالن گوشزد می کنیم. هر 
چند مسئوالن هم فقط گوش می دهند و در نهایت 

 صداوسیما دست ما نیست. 
ً
می گویند که مثا

 BBBB آیا میــزان محتواهایی که نامناســب 
است، زیاد است؟

در حوزه کودک محتوای غالبی که کودک مصرف 
می کند، تصویری است. باید به فیلم ها، انیمیشن ها 
و این نمونه محتواهــا نگاه کنیم که بچه ها مصرف 
می کننــد. اغلب آنهایی که ترند روز دنیا هســتند، 
قهرمان پروری به وســیله نیروهای جادویی است؛ 
یعنی در فیلم ها یک سوپرمن، سیندرالیی دارند که 
چوب جادو دارد یا ریز یا خیلی غول شده است. در 
مجموع تخیل گرایی به دنبال نیروهای جادویی که 
هیچ کس ندارد، ترویج می شود. چون ماجراجویی 
و کنجکاوکننده اســت. بچه هم نگاه می کند و باور 
می کند باید لیزر داشــته باشــد که ندارد. وقتی در 
ایــن حوزه کار جدی داخلی صــورت نگیرد، بچه 
در نهایت کارتون هالیوودی را تماشــا می کند. این 
کارتون ها در ســوپرمارکت ها زیاد اســت و هیچ 
قانون کپی رایتی هم نــدارد. همان فیلمی که بچه 
دوســت دارد روی صد میلیون CD تکثیر شده و آن 
را راحت تر به فروش می رســانند، بنابراین کودک 
ایرانی هم آن راتماشا می کند. در واقع خود ما بچه ها 
را به سمت محتوایی نامناسب که راحت تر و ارزان تر 
در دسترس اســت و دارای محتوای باکیفیت تر اما 
ضدفرهنگی است، ســوق می دهیم. در مقابل اگر 
اینجا کســی دغدغه فرهنگ داخل را متناســب با 
 
ً
اقلیم ها و شهرهای مختلف داشته باشد، این عما
برایش توجیه اقتصادی ندارد. شرکت خصوصی نیز 
پایگاه دولتی نیست که بودجه زیادی داشته باشد که 
این کارهــا را انجام دهد. بنابراین در حوزه فرهنگ 
 بازی را به آنها واگذار کرده ایم.  شــبکه دو 

ً
هم عما

به شــبکه کودک معروف است، شــبکه پویا و امید 
هم مخصوص کودکان و نوجوانان است؛ باید فضا 
به تولیدکننده محتوای داخلی بدهند که خوب کار 
 کنند، برنامه ایجاد کنند، تبلیــغ کنند، اپراتورهای 
تلفــن همراه و مخابــرات باید ظرفیــت بدهند و 
روی پیامک کار کنیم. در شــهر باید بیلبورد داشته 
باشــند. آن ارگانی که دغدغه فرهنگی دارد، باید از 
تولیدکنندگانی که در جهت ترویج فرهنگ درست 
تاش می کنند، حمایت کنــد.  برای نمونه، گاهی 
در اپلیکیشن کودک، یکباره تبلیغ مسائل زناشویی 
و ترک اعتیاد ارائه می شــود! باید این حوزه را جدی 

گرفت، وگرنه قافیه را می بازیم.

پنجمین دوره مسابقه کتاب خوانی 
»پویا« بــا محوریت »کتاب های 
نارنجــی« و همــکاری مرکــز 
رســانه ای شیرازه، شــبکه پویا، 
شبکه نهال و انتشارات قدیانی از 
روز پنج شنبه 1۰ تیر شروع به کار 
کرد.این  مسابقه بزرگ کتابخوانی 
ویژه کودکان بــوده و در پنجمین 
دوره خــود، ســراغ 31 قصــه 
تصویری رفته است. در این دوره 

از پویش پویــا، جلد چهارم کتاب »کتاب های نارنجی« انتخاب 
شده است که 31 قصه تصویری داشته و داستان های ایرانی را برای 
کودکان بیان می کند.مهلت شرکت در این پویش از 1۰ تیر تا 1۰ 

مرداد است و جوایز آن، 1۰۰ میلیون ریال وجه نقد خواهد بود.

نارنجی کتاب های 
پنجمین دوره مسابقه کتابخوانی پویا

   مسابقه    

تهیه کننده  رشــیدی،  محمــد 
ســریال »توبه« گفت: »سریال 
»توبه« در 1۰ قسمت بر اساس 
طرحی از حجت سلیمانی اصل 
احمدرضا  نویســندگی  بــه  و 
احمدیان، حجت سلیمانی اصل 
ســاخته  کریمــی  میــاد  و 
خواهــد شــد.« وی ادامه داد: 
»تهیه کنندگی و انتخاب بازیگر 
بر عهده خودم اســت و کار به 

تازگی وارد مرحله پیش تولید شــده اســت. سریال به صورت 
اپیزودیک ساخته خواهد شد و هر قسمت آن برگرفته از یکی از 
آیات قرآن خواهد بود.« وی گفت: »تاش مان این است که آن 

را برای پخش در ایام فاطمیه آماده کنیم.«

توبه
مجموعه تلویزیونی برای ایام فاطمیه

   سریال    

جانبی  نمایش هــای  نام نویســی 
مستند ســینمایی »آن زمستان« به 
»احمد  تهیه کنندگی  و  کارگردانی 
شــریف زاده« آغاز شد.  مساجد، 
دانشــگاه ها، حوزه هــای علمیه، 
مدارس، نهادها و سازمان ها برای 
اکران این مستند سینمایی می توانند 
با شماره ۴۲88۷۰9۰ـ  تماس  با 
۰۲1هماهنگــی الزم را بــه عمل 
تازه ترین محصول سازمان  آورند. 

هنــری ـ رســانه ای »اوج« روایتی متفاوت و دیده نشــده از زندگی 
مرحوم »آیت الله مصباح« را ارائه می دهد. »آن زمستان« فصلی از 
زندگی مرحوم آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، عضو ارشد جامعه 
مدرسین و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( است.

     مستند    

زمستان آن 
ثبت نام میزبانان ساخته احمد شریف زاده

باشیم دیجیتال  نشر  میدان دار 
 نگاهی به ظرفیت ها و چالش های نشر دیجیتال در گفت وگوی صبح صادق با مسعود نظری منش
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۱۴
جبهه

   یادداشت    

اشتباهمحاسباتی

 
بیست وســوم تیر ماه 1361 بود که رمز یا 
صاحب الزمان )عج( برای انجام عملیات 
رمضان از پشت بی ســیم ها اعام شد و 
15 روز در منطقه شــرق بصــره، ارتش و 
سپاه با هم یکی شــدند تا آتش دشمن را 
از شهرهای جنوبی دور کنند و نیروهایش 
را از بین ببرند. عملیــات رمضان، اولین 
عملیات ایران علیه عراق، بعد از آزادسازی 
خرمشهر بود و با توجه به اینکه نتوانست به 
همه اهداف از پیش تعیین شده خود دست 
پیــدا کند، بازار این ســؤال را داغ کرد که 
»چرا جنگ، بعد از آزادســازی خرمشهر 

ادامه پیدا کرد؟«
ابتدا باید این موضوع را بررسی کرد که 
آیا تصمیم گیری برای ادامه  نبردها بعد از 
فتح خرمشهر در ساختاری شورایی انجام 
گرفت یا نه؟ در همان ســال ها و تا سال ها 
بعد، اپوزیسیون سیاسی بین امام و دیگران 
تفکیک قائل می شــدند و می گفتند ادامه 
جنگ، به حضرت امام)ره( تحمیل شــد 
و تماس دیگران باعث اتخاذ این تصمیم 
شــد! کارشناســان خبره جنگ معتقدند 
شخص حضرت امام)ره( این تصمیم را 
گرفتند و ساختار شورایی در این تصمیم، 

نقشی نداشت.
محمد درودیان در ایــن زمینه معتقد 
است: »طراحی عملیات رمضان از اوایل 
تیر شروع می شود؛ بعد از اینکه حضرت 
امام به نیروهایی که به سوریه و لبنان رفته 
بودند، فرمودنــد: »برگردید؛ راه قدس از 
کربا می گذرد« یعنی اینکه اولویت، جنگ 
اســت. وقتی اولویت جنگ، دوباره مورد 
توجه قرار گرفت، عملیات رمضان از اوایل 
تیر روی میز بررسی گذاشته شد.«سردار 
مرتضی قربانی می گوید: »چهارم ـ پنجم 
تیر، ما جدی شدیم.« و باید در اسناد جنگ 
 چه زمانی است؟ حضرت امام 

ً
ببینیم دقیقا

در صحیفــه  نور به صراحــت می فرمایند 
که چرا به این تصمیم رســیدند. ایشــان 
از عقب نشــینی صــدام و حرف هایی که 
صدام در سخنرانی هایش گفته بود، نتیجه 
گرفت که جنگ را ادامه بدهیم و این، گفته 
شــخص حضرت امام است. آخر خرداد 
صدام عقب نشینی کرد و اول تیر، حضرت 

امام تصمیم شان را اعام می کنند.
»من  می فرماینــد:  امــام  حضــرت 
نمی دانــم حرف هــای ایــن آدم -صدام 
را می گوید - را دیشــب گــوش کردید یا 
نه؟ یک ســاعت وقت مــن را گرفت.« 
یعنی امام یک ســاعت حرف های صدام 
و فحش هایــی که بــه امــام و جمهوری 
اسامی می داده را گوش  کرده اند. ایشان از 
حرف هایی که صدام زد و بحثی که کرد به 
این نتیجه رسیدند که ما باید ادامه بدهیم 
و گفتند که »راه قدس از کربا می گذرد« 
و می رویم...بنا بــر این به راحتی می توان 
نتیجه گرفت که حضرت امام، این روایت 
را که »حمله رژیم صهیونیستی به جنوب 
لبنان برای پرت کردن حواس ما از جنگ 
اســت« را پذیرفتند و دســتور ادامه نبرد 
را صــادر کردند. اما دو ســه عامل باعث 
تعجیل در تصمیم گیری ما شد و انتخاب 
شرق بصره را با چالش هایی روبه رو کرد. 
تصور مســئوالن کشور این بود که آمریکا 
به دنبال پایان جنگ اســت و سازمان ملل 
تصمیم دارد قطعنامه ای صادر کند که این 
قطعنامه، یکــی دو روز قبل یا همزمان با 
عملیات رمضان صادر شد. این عامل در 
تعجیل ما بســیار مهم بود؛ در صورتی  که 
اشتباه کرده بودیم و آمریکا تصمیم به ادامه  
جنگ توسط مزدورانش در عراق گرفته بود 

و این یعنی اشتباه در محاسبه... .«

»علی تمسکی« از اسفند 1363 تا فروردین 136۴ 
همراه با تعدادی از معلمان و نیروهای پرورشــی از 
طرف بسیج وزارت آموزش و پرورش به جبهه های 
جنگ اعزام شد. آنچه در ادامه می خوانید، چند سطر 
از خاطرات این هنرمند و بسیجی ۷۰ ساله است که 
در روزهای قبل از انقاب هم کمیته مشــترک ضد 
خرابکاری، زندان قصر و حتی زندان اوین را درک 
کرد و در راه مبارزه با رژیم پهلوی، رنج های زیادی 

کشید.
در منطقه »جفیر« مستقر شدیم. در سمت راست 
جاده ای که از اهواز به طرف پادگان حمید می رود، 
جاده ای وجود داشــت که به جزایر مجنون منتهی 
می شــد. در میانه این راه منطقه »جفیر« واقع شده 

بود.
مــا بعد از عملیات بدر به جبهه رســیده بودیم. 
صدام در این زمان شــروع کرده بود به اســتفاده از 
ساح های شــیمیایی. برای مقابله با این ساح ها، 
در این منطقــه کانتینرهای بزرگی به صورت حمام 
صحرایی برپا شده بود تا رزمندگانی که در معرض 
گازهای شــیمیایی قرار می گرفتند، بافاصله با آب 

فراوان خود را شست وشو دهند.
 برای خدمت در گروه مقابله با حمات 

ً
ما قبا

ش.م.ر. )شیمیایی، میکروبی، رادیواکتیو( آموزش 
دیده بودیم. در مناطق جنگی هم دوره های تکمیلی 
را گذراندیم و لباس، چکمه، دســتکش، ماسک و 
دیگر لوازم مربوط به گــروه ش.م.ر. را به ما دادند. 
ما هر روز برای مقابله با حمات شــیمیایی دشمن 
تمریــن می کردیم تا آمادگی دفاعی الزم را داشــته 

باشیم.
مــن در کنــار ایــن تمرین ها تابلونویســی هم 
می کــردم. رنگ و قلم و دیگر لوازم نوشــتن فراهم 

بود و من خطاطی می کردم. نوشتن مطالب مربوط 
به جنگ هــای ش.م.ر. به عهده من قرار گرفته بود. 
من با رنگ »شب نما« و به خط نستعلیق تابلوهایی 
می نوشتم. آنجا رنگ ها و لوازم خطاطی با کیفیت 
خیلی مرغوب در اختیار ما بود. آنچه می نوشــتیم 
آگاهی درباره حمات شیمیایی دشمن به رزمنده ها 
بود. شــعارهایی کوتاه از قبیل اینکه »برادر رزمنده 
ماسک داری؟«، »آیا می دانی ماسک نجات دهنده 

توست؟« و... 
کار ما مدتی به این شــکل ادامه داشت تا اینکه 
در 19 فروردیــن 136۴ گفتنــد همــه، وســایل و 
تجهیزات شان را تحویل بدهند. غروب آن روز مثل 
روزهای دیگر با بچه ها برای سرزدن و دیدن دوستان 
به مقرهای دیگر رفته بودیم که نزدیک های غروب، 
ناگهان صــدای هواپیماهای عراقی آمد. هواپیماها 
چند بمب را با فاصله رها کردند. بعد از چند دقیقه 
گفتند که بوی ســیر در منطقه پیچیده است؛ یعنی 

بمب شیمیایی زده اند. 
متأســفانه باد هم می وزید و گازهای سمی  را در 
سطح وسیع تری منتشر می کرد. طبق دستوراتی که 
بــرای این مواقع وجود داشــت، همه باید به طرف 
بلندی می رفتند. گازهای شیمیایی روی سطح زمین 
متراکم و مؤثر بودنــد، از این جهت رفتن به بلندی 

روش مؤثری بود.
ما هنوز به خود نیامده بودیم و در حال بررســی 
شــرایط بودیم که صدای بوق ممتد ماشــین هایی 
که با چراغ های روشــن و با ســرعت به طرف مقر 
می آمدند، ما را به خود آورد. مسئولیت مقر ما مقابله 
با حمات شــیمیایی و رساندن کمک های اولیه در 
این زمینه بود. ماشــین ها پر بــود از رزمندگانی که 
شیمیایی شــده بودند. هیچ کدام از این مجروحان 
کوچک ترین تکانی نمی خوردند. گاز شیمیایی تمام 
سیستم اعصاب آنها را فلج کرده بود. من دوان دوان 
به طرف بیمارستان صحرایی رفتم تا پزشکان را در 

جریان آنچه اتفاق افتاده، قرار دهم. 
یکی از پزشــکان دستگاه ساکشــنی به من داد 
و خودش هم وســایلی برداشــت و با عجله بیرون 
آمدیم. دستگاه ساکشن چرخ داشــت. آن را روی 
زمین های ناهموار به هر شــکلی که بود، کشیدم تا 
به مجروحان رسیدیم. در این فاصله بچه های دیگر 
هم رسیده بودند و هر کسی مشغول انجام کاری بود. 
یکی با شلنگ روی بدن بچه ها آب می پاشید. یکی 

لباس های مجروحان را از تن شان درمی آورد.
دکتر گفته بود که لباس مجروحان را از تن شــان 
درآورده و همه را کنار هم بخوابانید. او دســتگاهی 
داشــت کــه آن را داخل کشــاله ران یــا زیر بغل 
مجروحان بی حرکت می گذاشت و دمای بدن شان 
را اندازه می گرفت تا بداند عایم حیاتی در کدام شان 

وجود دارد.
به هر کــدام که عایــم حیاتی داشــتند، یک 
آمپول داخل قلب تزریــق می کرد؛ یعنی بافاصله 
می نشست روی سینه مجروح، آمپول را می زد، بعد 
او را می نشاند و به بقیه می گفت که با مشت آن قدر به 
پشتش بزنند تا ترشحات و اخاط از درون مجاری 
تنفسی و حلقش خارج شود. ما هم با سرعت همین 
کار را می کردیم. حدود ۲ـ 3 دقیقه بعد هم فرد بلند 
 بدون 

ً
می شــد و راه می رفت؛ یعنی آدمی  که مطلقا

حرکت روی زمین افتاده بود، پس از این امدادهای 
اولیه، می توانست بلند شود و راه برود.

ظاهرا همه مجروحــان، اعضای گردانی بودند 
که قرار بود به مرخصی بروند. آنها در صفی ایستاده 
بودنــد تا حقوق شــان را بگیرند و بــرای مدتی به 
شــهرهای خود برگردند. در همین حین هواپیمای 
عراقی آنها را دیده و بمب هایش را روی سر آنها رها 

کرده بود.
دکتر، مجروحانی را که عایم حیاتی نداشتند، 
جــدا کــرد و گفت آنهــا را در گوشــه ای کنار هم 
بخوابانند. ما هم بدن حدود بیست نفری از اینها را 

به گوشه ای منتقل کردیم. از آن طرف هم ماشین ها 
پشــت ســر هم می رســیدند و مجروحان تازه را 
می آوردند. رزمندگانی که با کمک آمپول از جا بلند 
شده بودند، باالی سر جسد دوستان و همرزمان شان 
رفته بودند که عایم حیاتی نشان نمی دادند و سعی 
می کردند به شکلی به آنها کمک کنند، به آنها تنفس 
مصنوعی می دادند به امید اینکه دوستان شان را زنده 
کنند! گوش شــان را روی قلب آنها می گذاشــتند تا 
ببینند صدایی می آید یا نه؟ در آن میان دیده بودند که 

قلب بعضی از آنها ضربان دارد.
اینها با بیم و امید فراوان به دکتر خبر می دادند که 
چند نفری از آنها زنده اند. چند نفر را کشان کشــان 
پیش دکتــر آورده بودند و بــا اصرار فــراوان از او 
می خواستند که به آنها هم آمپول تزریق کند؛ اما دکتر 
که در شرایطی دشــوار باید در زمانی کوتاه به همه 
مجروحان رســیدگی می کرد، می گفت: »من همه 
اینها را معاینه کرده ام. فایــده ندارد. این جنازه ها را 
نیاورید و با مجروحین مخلوط نکنید!« از آن طرف 
رزمندگان با اضطراب و ناامیدی التماس می کردند 
که »دکتر بیا ببین قلبش می زند...« دکتر در نهایت 
بدون آنکه دوباره جنازه ها را معاینه کند، برای آنکه 
آنها را از سرش باز کند و به بقیه مجروحان برسد، به 

دو نفر از آنها آمپول زد.
 این دو نفر که رفقای شــان آنها را از بین مردگان 
خارج کرده بودند، بعد از تزریق آمپول زنده شدند. 
این دو نفر به لطف اصرار دوستان شــان به زندگی 

برگشتند.
من که به همــراه دیگر اعضای گروه مان به دکتر 
کمک می کردم، به آنها گفتم: »بروید بقیه اجســاد 
را دوباره معاینه کنید. شــاید باز هم زنده ای در بین 
آنها باشد.« دوباره رفتند و چند نفر دیگر را هم پیدا 
کردند و آوردند. نمی دانم دکتر با وجود اینکه گوشی 
می گذاشت و معاینه می کرد، چطور تشخیص نداده 

بود که آنها زنده اند...

چهارم آذر 65 سر کار بودم. قبل از ساعت دوازده صدای آژیر 
خطر درآمد. برای بچه هایم مضطرب شــدم. بلند شدم بروم 
ســمت خانه، یک دفعه بمباران شروع شد. بمب پشت بمب 
می ریخــت روی زمین. مثل بقیه جیغ مــی زدم و می دویدم. با 
هر مصیبتی بود خودم را رســاندم خانه، بچه ها را جمع کردم 
گوشــه اتاق. پســرم فرهاد از بیرون رســید و توی حیاط دراز 
کشــید. یک دفعه صدای شــدیدی پیچید توی گوشم. به زور 
خودم را رساندم توی حیاط. همسایه ها سررسیدند. جیغ زدم: 
»فرهاد کجاست؟« یکی شــان گفت: »حالش خوبه. بردنش 
بیمارســتان.« به زمین نگاه کردم. تکه های گوشت سوخته را 
دیدم. شوکه شدم. نشســتم. ماتم برده بود. دیدم مافه ای پهن 
کردند، تکه ها را از روی زمین جمع کردند و گذاشتند رویش. 
بغضم ترکیــد و با داد و فریاد گفتم: »بچه م رو کجا می برید؟« 
دیگــر چیزی نفهمیدم. تا چند روز شــوکه بــودم. بعد گریه و 
بی قراری هایم شروع شد. فرهادم پانزده سالش بود. روز و شب 

بدن تکه پاره فرهاد جلوی چشمم بود.

 راوی: فرنگیس منصوری بوهمدانی
)مادر شهید(، اندیمشک 

 فرهاد 15 ساله
   خاطره    

کســی چه می داند دختر شــهید مهدی ملکی که این گونه با 
چشم های معصومش، لنز دوربین را نگاه می کند کجاست؟ اما 
به خوبی می شــود حدس زد، هنوز هم وقتی برای زیارت مزار 
پدرش به گلزار شهدای تویسرکان می رود، تمام خاطرات تلخ 
و شیرین این ســال ها، جلوی نگاهش رژه می روند. او خوب 

می فهمد امنیت امروز شهر و دیارش برای چیست...

 آنها خوب می دانند!
   قاب    

»سیدرسول موسوی« اهل عراق است. از شیعیان پا به کار و پر 
شــوری که نتوانستند روبه روی نیروهای ایرانی ساح به دست 
گرفتند و فرمان صدام را ببرند. سیدرســول خودش را به ایران 
رســاند و همراه با ایرانی ها در جبهه ها جنگید و چهار روز از 
اســفندماه 136۲ گذشته بود که اسیر شد. پنج سال در اسارت 
عراقی ها بود و از العماره به اردوگاه موصل برده شد. سال 136۷ 
که آزاد شد، فکر نمی کرد روزی صدام از بین برود و او بتواند باز 
هم به عراق برگردد و زندگی تازه اش را شــروع کند. ماجرای 
خواندنی زندگی سید رسول در کتاب »زمینی که مرا باال برد« 
را »محبوبه سادات رضوی نیا« نوشته و انتشارات »سوره مهر« 

آن را با قیمت 5۰۰۰۰ تومان منتشر کرده است.

وزهای بی  صدام!  ر
   تازه ها    

محمدمحسن مصحفی
پژوهشگر دفاع مقدس

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

برادر رزمنده! ماسک داری؟
 نقبی از ماسک های امروز به ماسک های سی و چند سال پیش
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پروژهشهیدخرازی
کیتماممیشود؟

۰9۱۲۰۰۰67۵7/ یکی از مشکات جذب 

افراد شایســته و عاقه مند به ســپاه تعویق 
بازنشســتگی کارکنانی است که پس از 3۰ 
سال خدمت کماکان ادامه خدمت می دهند. 
جهت ایجاد فرصت بــرای نیروهای جوان 

باانگیزه باید در این موضوع تدبیر شود.
۰9۱۲۰۰۰6۵۱7/ چرا در هفته نامه »صبح 

صادق« از تأخیر هفت ســاله پروژه خرازی 
نمی گویید؟ چــرا این واحدهــا را تحویل 

نمی دهند؟ کار پروژه کی تمام می شود؟
۰9۱۳۰۰۰۵87۱/ در صورتی که واگذاری 

و تقسیم زمین با نرخ کارشناسی به خدمات 
کارکنان سپاه الغدیر واگذار شود نه تعاونی 
مســکن یکی از رده ها، رضایتمندی بیشتر 

می شود. 
۰9۱۴۰۰۰۱۵۴6/ با وجود تصویب مجلس 

و اباغ دولت مبنی بر اعمال هشــت سال 
ســنوات خدمتی فرزندان شــاهد، چرا در 
ســپاه هیچ ترتیب اثری به این موضوع داده 

نمی شود؟
۰9۱۱۰۰۰۲۳۵8/ آیا رزمندگان مدافع حرم 

مشمول قانون جامع ایثارگران  ماده ۲1طرح 
استفساریه برای اســتخدام در دستگاه های 

اجرایی می شوند؟
۰9۱۴۰۰۰896۱/ جــا دارد که همه مردم 

عزیزمــان در حمایت از تولیــد داخل و به 
تبعیــت از موال و مقتدای خود از واکســن 

ایرانی استفاده کنند./ »جهانگیری« از تبریز
تحصیــات  دوره   /۰9۱۴۰۰۰۱979

دانشگاهی برای افســران دانش آموخته با 
پرداخت حق بیمه از ســوی خــود فرد در 
ارتــش و نیروی انتظامی ســنوات خدمتی 
محسوب می شود، ولی در سپاه اباغیه اجرا 

نمی شود!
۰9۱۴۰۰۰678۰/ قبل از ورود به سپاه سابقه 

تأمین اجتماعی دارم؛ آیــا می توانم آن را به 
سوابق شغلی اضافه کنم؟

صبــح صــادق: این موضــوع در زمان 
بازنشستگی ممکن خواهد بود.

۰9۱۵۰۰۰۰۴۵9/ دوران تحصیــل بــرای 

کســانی که در دانشــگاههای داخل سپاه 
تحصیل کــرده و لیســانس گرفته اند، جزء 
سنوات مثبت خدمتی حساب می شود، ولی 
برای کسانی که با هزینه خود تحصیل کرده 
و با لیسانس استخدام شده اند، جزء سنوات 
حساب نمی شــود، در حالی که ظاهرا در 

ارتش محاسبه می شود!
با مبلغ شارژ  ۰9۱۵۰۰۰۰۴۳۴/ جســارتا 

حمکت کارت بــه ازای چهار نفر می توان 
فقط یک بسته پوشک برای بچه گرفت. چرا 
فکری برای شارژ حکمت کارت نمی شود؟

۰9۱7۰۰۰8977/ اگر دنبال عزت، شــرف 

و اقتدار هســتیم، باید راه امام حسین)ع( و 
یارانش و راه امام راحل)ره( و حاج قاسم و 

دیگر شهدای عزیزمان را ادامه بدهیم.
۰9۱7۰۰۰۱۲۱۴/ بــه داد جانبازان بالینی 

فاقد مدرک برسید که من و تعدادی زیادی از 
سال 139۰ تاکنون سرگردانیم. در ستاد کل 
سپاه جانبازی مان احراز شده ولی بنیاد شهید 
درصد برای مان نزد و هیچ کسی هم جواب 

ما را نمی دهد!
۰9۱8۰۰۰6۱۲6/ قبل از اســتخدام رسمی، 

شــش ســال به عنوان پاره وقــت در حوزه 
مقاومت کار کرده ام و حقوق پاره وقت دریافت 
کرده ام. از مسئوالن نیروی انسانی تقاضامندم 
این سال ها را به عنوان سنوات خدمتی در نظر 

بگیرند./ »محمدی« از کردستان
E E E

سامانه پیامکی صبح صادق 
 ارائه پیشنهاد، نظرات، انتقادات
 و مشکات ۳۰۰۰99۰۰۳۳

   روی خط    

مراسم معارفه محمدرضا مردانی، رئیس جدید 
بسیج اساتید کشــور و آیین قدردانی و تکریم از 
تاش ها و خدمات مجتبــی زارعی با جمعی از 
مســئوالن در تاالر عامه امینی دانشــگاه تهران 

برگزار شد. 
به گــزارش خبرنــگار ما، مراســم تکریم و 
معارفه رئیس ســازمان بسیج اســاتید با حضور 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس دانشگاه 
آزاد اسامی، مسئول نهاد نمایندگی رهبر معظم 
انقاب در دانشگاه ها، دبیر شورای عالی انقاب 
فرهنگی، معاون فرهنگی وزارت علوم و جمعی 
از نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه های استان 
تهران به صــورت وبیناری با حضور مســئوالن 
کانون های بســیج اساتید سراســر کشور برگزار 
شــد. در این مراســم سردار ســلیمانی، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین گفت: »بسیج اساتید 
در شــرایط جدید و به عنوان پیشــرو در رویکرد 
تحولی و برای فراهم ســازی بستر مناسب برای 
نقش آفرینی گســترده مردم در همــه حوزه ها از 
جملــه عدالت، اقتصــاد، آزادی، عــزت ملی و 
ســبک زندگی اســامی که رهبری در بیانیه گام 
دوم بــا محوریت جوانان و بــا روحیه جهادی و 
امید به آینده و عدم هراس از دشــمن و با تکیه بر 
ظرفیت ها مطرح کردند، به عنوان تشکیاتی که 

گرفتار دیوان ســاالری و ظرفیت هــای محدود و 
قالب سازی ها نیست، حرکت منضبط و هدفمند 
و عمومــی را در جهت تغییر وضع موجود به الی 
احسن الحال و با نظام افزارهای مردم ساالری مردم 
پایه، پیاده خواهد کرد.« سردار سلیمانی در پایان 
از مجاهدت مجتبی زارعی در چهار سال خدمت 
وی قدردانی کرده و ضمن معرفی سوابق درخشان 
محمدرضا مردانی در طــول دو دهه خدمت در 
دانشــگاه و در حوزه علم و دانش برای ایشان در 
نقش آفرینی مؤثر در این نهضت آرزوی توفیق کرد. 
در ادامه محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج 
اساتید کشور به برخی امکان های این سازمان به 
لحاظ پشــتوانه بیش از 5۰ هزار اســتاد بسیجی 
به عنوان نادرترین مجموعه سرشــار از نیروهای 
انسانی  اشــاره کرد و گفت: »مشارکت در ایجاد 
تحول در نظام بودجه کشــور و همراهی در نظام 
تحولی صنعت بانکــداری از جمله ظرفیت های 
بسیج اساتید است.« وی ضمن قدردانی از حسن 
اعتماد فرمانده کل ســپاه و رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین از زحمات دکتر مجتبی زارعی در 
چهار ســال گذشته و رونق بخشــی مضاعف در 
سازمان بسیج اساتید با عشق و سوز و تاش وی 
در دفاع از حریم والیت و اجرای فرامین فرمانده 

کل قوا قدردانی کرد.

یم و معارفه  در  بسیج اساتید تکر

 BBBB فلسفه ایجاد چنین بیمارستان تخصصی  
در سپاه چه بود؟

یکی از راهبردهای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( 
این بود که سطح ارائه خدمات دنداپزشکی را از سطح 
درمانگاهی به بیمارستانی ارتقا پیدا کند؛ چرا که نیاز 
بیمارانــی وجود داشــت که ما بــه ازای این نیاز هیچ 
درمانی در کشور برای آنها دیده نشده بود. مثل بیماران 
سیســتمی که نیازمند خدمات دندانپزشکی هستند یا 
بیماران ســرطانی مثل سرطان فک و صورت و دهان، 
یا زنان باردار یا بیماران جســمی و حرکتی یا کودکان 
کم سن که جراحی تحت بیهوشی نیاز دارند و... . اینها 
برای درمان نیاز دارند به جاهای مختلف مراجعه کنند. 
اولویت خدمات به پاســداران و خانواده آنهاســت، 
بعــد نیروهای مســلح و خانــواده آنهــا و در نهایت 
 عموم مردم.  ما ســه حــوزه را در بیمارســتان محور

 قرار دادیم.

 BBBB ســایر مجموعه های دندانپزشکی که ذیل 
دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه الله)عج( 
هستند از تشــکیل این بیمارستان تأثیر یا 

تأثری گرفته اند؟ 
مجموعه بیمارســتان شــهید شــکری دو مجموعه 
درمانگاهــی هم ذیل خود دارد، یکــی درمانگاه امام 
خمینــی)ره( و دیگــری درمانگاهی کوچــک ویژه 
نمایندگان مجلس در خود مجلس. البته بحث هایی هم 
برای راه اندازی دوباره و تجهیز درمانگاه دندانپزشکی 

بیمارســتان نجمیه با مدیریت این بیمارستان داریم. 
مابقی مراکز زیر مجموعه ما نیستند. البته ما دانشکده 
دندانپزشــکی دانشگاه علوم پزشــکی بقیه الله را هم 

راه اندازی کردیم.

 BBBB نیروهای مســلح تا قبل از این دانشکده  
دندانپزشکی نداشتند؟

دانشگاه علوم پزشــکی ارتش دانشکده دندانپزشکی 
دارد، اما متأسفانه چون خود دندانپزشکی جاذبه بیرونی 
 تربیت دندانپزشک 

ً
زیادی دارد و به دلیل درآمدش عما

برای ســپاه با سهمیه تقریبا انجام نشــده است. البته 
مشکات دیگری هم وجود دارد که ما موفق به جذب 

و سهمیه آموزشی از این دانشکده نشدیم.

 BBBB ســه محوری را که می خواستید بفرمایید 
اینجا توضیح دهید.

 پایوارن 
ً
حوزه اول نیازمندی بیماران است، مخصوصا

و خانواده محترم آنها، یعنی بر اساس نیاز اقدام کردیم. 
محور را نیاز اساســی بیماران قراردادیم. حوزه بعدی 
سامت محوری است. در دندانپزشکی و بیماری های 
دهان و دندان ریسک مدیریت شده است و با پیشگیری 
و مداخات می توان این ریســک را کاهش داد. بیمار 
بدون اینکه از قبل متوجه باشــد؛ یک دفعه با مشکل 
دهان و دندان مواجه نمی شــود؛ یعنی به صورت ساده 
با یک عکس از فک و دندان می شــود مشــکات را 
تشخیص داد و ســیر بیماری را با مداخله جلوگیری 
کرد. پیشگیری همین معناست و لذا سامت محوری 

هدف دوم ما بود.

 BBBB شما پرونده های بیمارستان را الکترونیک  
کردید، به نظر این مسیر خوبی برای پایش 
ســامت مراجعه کنندگان باشد، چرا که 
هــر لحظه با مراجعه به بیمارســتان همه 

اطاعات آنها در دسترس است.
خب درست اســت. اما این همه مســئله نیست. ما 
قرار اســت با همکاری سازمان بیمه خدمات درمانی 
نیروهای مســلح شــهریور ماه بحث ایجــاد پرونده 
الکترونیک ســامت دهان و دندان پاســداران را به 
صــورت پایلوت راه اندازی کنیم؛ بــه این معنا که هر 
پاسداری که به مراکز ما مراجعه کرد پرونده بهداشت 
دهان و دندان برای او تشــکیل شــود و همه خدمات 
الزم برای حفظ ســامتی یا درمان پیگیری شود و در 
مرحله بعد این تســری پیدا کند به همه درمانگاه های 
دندانپزشــکی ســپاه که ذیل بهداری نیروها، رده های 
عمده و سپاه های اســتانی هستند و ساخد بعدا این را 
در نیروهای مســلح تسری دهد. وزارت بهداشت هم 

حضور دارد تا بعدا از این تجربه استفاده کنند. 

 BBBB.محور سوم کار ماند، در این باره بگویید  
بله فرآیند محوری است. ما توجه به نیاز بیمار کردیم، 
اما بعضــا بیمــاران نمی توانند نیاز خود را درســت 
تشخیص بدهند یا اولویت ها را متوجه شوند؛ لذا توجه 
ما روی راه حل هایی است که انتظار و نیاز بیمار را رفع 
کند. مثا در موارد اورژانســی که بیمار درد می کشد 

دسترسی را به دندانپزشک سریع تر کنیم که مشکل اولیه 
رفع شود. همچنین، میزان انتظار بیمار را کاهش بدهیم 

که این تمرکز روی فرآیندهای سازمان را نیاز دارد.

 BBBB مجوز دانشــکده دندانپزشکی اخذ شده  
است؟ در چه مرحله ای است؟

مجوز اخذ شــده و امســال جذب خواهیم داشت. با 
ظرفیت دانشکده ارتش برای رســیدن به نرم درست 
باید چهل ســال صبر می کردیم، اما االن در دانشکده 
دندانپزشــکی جذب دندانپزشــک عمومی خواهیم 
داشت و دانشکده دانشــکده تخصصی است، یعنی 
امســال رزیدنت هم داریم و در حوزه دندانپزشــکی 
بیمارستان را یک بیمارستان آموزشی آن هم در حوزه 
تخصصی خواهیم کرد و حتما دنبال کیفیت بسیار باال 

هستیم.

 BBBB وضعیــت فیزیکی بیمارســتان چگونه  
است؟

االن 13 هــزار متــر فضــای درمانی داریــم و هفت 
هزارمتر فضای بیمارستانی در حال ساخت داریم که 
فاز دوم بیمارستان هســت. آی سی یو و سی سی یو هم 
در این بخش تعبیه شــده اســت. االن دو تخت اتاق 
عمل، ریکاوری و بخش بســتری داریم و ۷۷ یونیت 
دندانپزشکی و تقریبا مجموعه کامل همه نوع خدمات 
دندانپزشکی و فک و صورت اینجا انجام می شود. در 
حــوره کیفیت مواد هم باالتریــن کیفیت را علی رغم 

مسائل مالی اینجا داریم.

 رئیس بیمارستان فوق تخصصی دندانپزشکی شهید شکری در گفت وگو با صبح صادق

ونیک سالمت تشکیل می شود ونده الکتر پر
گفته می شود بیمارستان شهید شکری اولین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی در کشور است. بیمارستانی نوساز و زیبا در ضلع غربی  

پردیس دانشگاهی بقیه الله)عج( و در جنوب غرب ساختمان بیمارستان بقیه)عج(. نکته دیگر درباره این بیمارستان پرونده الکترونیک 
بیماران است و در کنار محیط آرام و زیبا بسیاری از دغدغه های مراجعه کنندگان را کم کرده و البته الگویی هم شده برای وزارت بهداشت جهت اجرا در بیمارستان های کشور. 
بیمارستان فوق تخصصی شهید بهرام شکری سال ۱۳97 افتتاح شد و هر روز اخبار پیشرفت و توسعه این بیمارستان به گوش می رسد. در ادامه طی گفت وگویی با دکتر اسماعیل 

رفیعی، رئیس بیمارستان فوق تخصصی دندانپزشکی شهید بهرام شکری وضعیت و خدمات این بیمارستان را بررسی می کنیم. 

احسان امیری
خبرنگار

صبح چهارشــنبه ای که گذشت با حضور فرمانده 
کل ســپاه در محل یگان صابریــن نیروی زمینی، 
آیین الحاق تجهیزات جدید بــه این یگان برگزار 
شد. سردار سرلشکر »حســین سامی« فرمانده 
کل سپاه در این مراسم نکات مهمی از راهبردهای 
دفاعی ســپاه در حوزه زمینی بیان کــرد. از جمله 
اینکه »افق نگاه نیروی زمینی ســپاه شکست دادن 
دشمنان است؛ ما از نقطه شروع، دشمنان را مورد 
هدف قــرار می دهیم و این به مــا عمق می دهد؛ 
لذا ســاح های مان را بر اســاس این تفکر به کار 
می گیریــم. فروپاشــی ذهــن دشــمن در ابتدای 
حرکــت، به ما ابتکار عمل و آزادی عمل می دهد؛ 
البته اســتراتژی ما دفاعی است؛ یعنی جنگ طلب 
نیستیم، اما استراتژی های ما همگی عملیاتی است 

و این یک واقعیت است.« 
این بحث فرمانده کل ســپاه تکمله ای هم دارد 
که ســردار پورجمشــیدیان در همین مراسم بیان 
کرد: »نیروی زمینی ســپاه در حال تبدیل شدن به 

نیروی قدرتمنــد راهبردی در حــوزه رزم زمینی، 
دفاعی و امنیتی اســت. امروز ایــن نیرو می تواند 
 عملیات های خود را در سطوح تاکتیکی و 

ً
مستقا

راهبردی، هوایی و دریایی )در آینده نزدیک(، سایبر 
و الکترونیک انجام دهد.«

نیــروی زمینــی ســپاه در وهلــه اول بــه یک 
بازدارندگــی دفاعی مطلوب در حوزه ســرزمینی 

خود رســیده است. بخشی از این توان بازدارندگی 
مرهون خون ها و مجاهدت هایی است که از دوران 
ابتدای انقاب و دفاع مقدس و عملیات های جنوب 
شرق و شمال غرب و عراق و سوریه و لبنان حاصل 
شده است؛ یعنی یک سرمایه انسانی کیفی همراه با 
تجربه گرانقدر در این مدت در این نیرو انباشت شده 
و از طرفی هم تجهیزات این نیرو بر اســاس نیاز و 

طراحی های داخلی و کاما بومی تأمین شده است 
و این باعث شــده تا نیروی زمینی سپاه یک نیروی 

منحصربه فرد قدرتمند و پیروز همه میدان ها باشد.
نکته مهــم راهبردی بودن این نیرو اســت. در 
طرح ریزی های گذشــته از نیروی دریایی به عنوان 
یک نیروی راهبردی ســخن گفته می شــد؛ یعنی 
این نیرو در آب های آزاد به صورت مســتقل توان و 
تجهیزات اجرای همه گونه عملیات متصور را دارد؛ 
اما امروز نیروی زمینی نیز با چنین پسوندی اطاق 

شده و این اطاق مبانی مهمی دارد. 
در ســاختار نیروی زمینی ســپاه با ایجاد چند 
فرماندهی از جمله در حوزه توپخانه، مهندســی، 
زرهی، پهپادی، بالگردی و رزم ساحلی و موشکی و 
جنگ الکترونیک تقریبا همه آنچه یک نیروی مستقل 
برای عملیات تهاجم و پدافند نیاز دارد، فراهم شده 
اســت و این نیرو به صورت عادی بدون نیاز به طی 
کردن سلســله مراتب فراتر از نیرو می تواند در هر 

عملیاتی به صورت مستقل عمل کند. 

وی زمینی راهبردی  پیش به سوی نیر

جانشــین نماینــده ولی فقیــه در ســپاه گفت: 
»پیشگیری از تخلفات همیشه در اولویت است، 
چراکه هم عقل و هم شــرع حکم می کند قبل از 
هر اتفــاق و تخلفی باید زمینه هــای وقوع آن را 
از بین برد و این مهم بســتری است برای تشکیل 

کمیسیون های پیشگیری از تخلفات.«
به گزارش خبرنگار صبح صادق، کمیســیون 
پیشــگیری از تخلفات به همت نیروی انســانی 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه به صــورت ویدئو 
کنفرانس با حضور اعضای کمیســیون در دفاتر 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه های استانی و رده های 
عمده در ســالن جلسات شــهید میثمی برگزار 
شــد و در آن حجت االســام حسین طیبی فر با 
بیان اینکه در حوزه مســائل اعتقادی، سیاســی، 
اخاقی و رفتاری هر کجا در سپاه مشکلی باشد 
نمایندگی ولی فقیه باید پاســخگو باشد، افزود: 
»سپاه صیانت کننده از انقاب است و نمایندگی 
در سپاه صیانت کننده اخاقی و اعتقادی و سیاسی 
از خود پاسداران.« جانشین نماینده ولی فقیه در 
سپاه گفت: »باید در کمیسیون های مربوطه بررسی 
کنیم در یک امر چقدر مجموعه ســازمان و مدیر 
مقصر اســت و میزان کم توجهی های مسئول را 
هم در نظر بگیریم و بر این اســاس در کمیسیون 
پیشــگیری راه حل برای عدم تکرار موضوع ارائه 

دهیــم.« وی با بیان اینکه تا امــروز بنابر آمار ۲۰ 
میلیون جوان ایرانی در سپاه خدمت سربازی خود 
را انجام داده اند، گفت: »مســئوالن نمایندگی در 
رده ها باید همواره در جلسات رو در رو با سربازان 

اقدام به رفع مشکات آنها کنند. «
حجت االسام طیبی فر افزود: »نیروهایی که 
در سپاه هنوز ازدواج نکرده اند، باید برای مشاوره 
و توجیه در رابطه با انتخاب همســر با مسئوالن 
نمایندگی جلسه داشته باشند؛ چرا که یک پاسدار 
نمی تواند هر همســری را برای زندگی انتخاب 
کند، بر این اســاس شــاخصه های همســر یک 
پاسدار نیز ارائه شده که مسئوالن مربوطه می توانند 
بر این اساس اطاع رسانی کنند.« وی به موضوع 
امر به معــروف و نهی از منکر هم اشــاره کرد و 
افزود: »این بهترین ابزار برای پیشگیری است و به 

هیچ وجه نباید از این امر غفلت کرد.«
جانشــین نماینده ولی فقیه در ســپاه در پایان 
افزود: »روحانیون در ســپاه تنها برای کار اداری 
حضور ندارند، ما یک وظیفــه ذاتی داریم و یک 
وظیفه ســازمانی؛ برای وظیفه ذاتــی خود باید 
جلسات خودمانی و محفلی با همه زیر مجموعه 
داشته باشیم و باید بدانیم که ما تنها مدیر دفتر خود 
نیستیم و باید نسبت به مسئولیت مستقیم خود در 

امر صیانت از پاسداری فعال باشیم.«

خودمان نیستیم! دفتر  مدیر  تنها   
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طعنهعسل

وقتی که فاطمه به تو لبخند می زند
قلبت فقط به لطف خداوند می زند

لب وا کند و با غزل مهربانی اش
طعنه عسل به نیشکر و قند می زند

امشب خدا برای دوام ستاره ها
نور تو را به فاطمه پیوند می زند

زهرا همان کسی ست که بعد از نبردها 
بر زخم های شیر خدا بند می زند

***
دنیا برای تو دل حیدر برای تو
شیر خدا و فاتح خیبر برای تو

از چه برای مهریه ات آب گفته ای؟
جان را طلب نما گل من! سر برای تو

 شفاعت همه  شیعیان من
ً
اصا

روز قیامت و صف محشر برای تو
روح نبی به جسم علی موج می زند

با افتخار جان پیمبر برای تو
***

این دل بدون مهر علی دل نمی شود
خورشید سمت غیر تو مایل نمی شود
چون نیمه های گمشده ای در کنار هم

زهرا بدون نور تو کامل نمی شود
قرآن برای توست برای والیتت
کوثر برای غیر تو نازل نمی شود

خشنودی خدا و رسول و مائکه
جز با رضای فاطمه حاصل نمی شود

احمد ایرانی نسب

یادگارکربال
چه تفاوت بکند ناله کند یا نکند
که دل سوخته را ناله مداوا نکند

چه تفاوت بکند پا بکشد یا نکشد
کاش می شد خودش اینقدر تقا نکند
زهر این بار چه دارد متورم شده است

زهر با این تن بیمار مدارا نکند
فتاده زمین

ُ
این جوانی که کنار پدر ا

چه کند گریه اگر بر سر بابا نکند
این همه جای جراحات برای شام است

زهر هر چند که سخت است چنین تا نکند
نفس آخر و با روضه  ویرانه گریست

نشد او یاد غم عمه  خود را نکند
فتاد

ُ
فتاد که هم بازی او می ا

ُ
یادش ا

سنگ رحمی به سر دختر نوپا نکند
گفت دستم... سر زنجیر به دستش بستند

پس از آن شکوه ای از آبله  پا نکند
کاش می شد که سر بام کسی ننشیند

یا اگر رفت فقط شعله مهیا نکند
اصه شان موقع ُهل دادن مان

ّ
یاکه رق

خنده بر گریه  ذریه  زهرا نکند
چادر عمه پناهش شد و نالید: سرم...

چه کنم تا که مرا زجر تماشا نکند
زن غساله چه فهمید که می گفت به خود

بهتر این است که این مقنعه را وا نکند

حسن لطفی

   کتیبه سبز    

شیرصحرا

آن موقع که صدام خیلی شهرها را 
بمباران می کرد، حسن نامه ای به او 
نوشــت: »اگر جناب صدام حســین ژنرال 
اســت، پس به راحتی می تواند در دشــت 
عباس با من و دوستان جنگاورم ماقات کند 
و با هر شیوه ای که می پســندد، بجنگد؛ نه 
اینکــه با بمب افکن های اهدایی شــوروی، 
محله های مسکونی و بی دفاع را بمباران کند 
و مردم را به خاک و خون بکشد.« در جواب 
نامه حسن، صدام، ژنرال قادر عبدالحمید را 
با گروه ویژه اش به دشت عباس فرستاد تا به 
حسن یک جنگ تخصصی را نشان بدهد. 
سال ها قبل در اسکاتلند، حسن، عبدالحمید 
کوهنــوردی  مســابقه  در  را  گروهــش  و 
ارتش های منتخب جهان دیده بود. آنجا گروه 
حسن اول شد و عراقی ها هفتم شدند. حاال 
در میدان جنگ حقیقی، حسن دوباره مقابل 
ژنرال قــادر عبدالحمید قرار گرفت و با یک 
طرح غافلگیرانه ژنرال عبدالحمید را قبل از 

رسیدنش به خاک ایران اسیر کرد!
 به نقل از سرتیپ دوم محمد رضا فوالدی 
رئیس سازمان حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس

سرلشــکر حسن آبشناسان ســال 1315 در 
جنوب تهران در یک خانواده مذهبی متولد 
شــد. آبشناســان در اولین دوره رنجر که در 
مرکز پیاده شــیراز تشکیل شد، شرکت کرد 
و تــا ســال 1356 دوره های عالی ســتاد و 
فرماندهی و دوره هــای چتربازی و تکاوری 
را در داخــل و خــارج از کشــور طی کرد. 
وی فرماندهی تیــپ »نوهد« قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا و فرماندهی لشکر ۲3 تکاور را 
برعهده داشت و از حامیان جنگ های نامنظم 
بود. سرانجام حسن آبشناسان روز هشتم مهر 
136۴ در عملیات قادر و در منطقه سرسول 
کاشین شمال عراق با ترکش توپ به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.

مارابهآسمانبرسان

باالخــره یک روز تمام می شــود این ممد 
حیات ها و مفــرح  ذات هــا. روزی که نه 
غروبش دلگیرتر اســت و نه خیابان هایش 
 خم 

ً
خلوت تر. روزی که شاید کسی اصا

به ابرو نیاورد و بیشتر از هر چیز به فکر زرد 
و سفید روزگارش باشد .

آری! روزی خواهیم رفت. اما در این رفتن 
و هجرت چه کســی کوله بار مسافرتش را 
خوب چیده و بسته است؟ چه کسی خیال 
خام ســال های کودکی را کنار گذاشــته و 
با واقعیــت این روزها دســت و پنجه نرم 
کرده است؟ چه کسی به چهره هوس های 
درونی و دنیــوی اش چنگ انداخته و نفس 

پرخواسته اش را زمین زده است؟
به یقین هر که به آســتان والیت پیشــانی 
ساییده و سر به اطاعت آنان خم کرده، کمر 
هوا و هوسش را شکسته و هر که با عینک 
ِتم« 

ْ
ْم َیخ

ُ
ه« دیده و با آیینه »ِبک

َّ
َتَح الل

َ
ْم ف

ُ
»ِبک

مزین شده، کوله بار هجرتش را بسته است. 
کســی که آهنگ خدا کرده و بوسه به قدوم 
َراَد 

َ
اهل بیت)ع( گذاشــته، به آسمان »َمْن أ

م« پر گشوده است.
ُ
َء ِبک

َ
َه َبد

َّ
الل

یا صاحب الزمان)عج(، بال گشــودن های 
ما، کوله بستن های ما و معرفت ما، همه از 
سرچشمه عنایت شما آب می خورد، عنایتی 

کن و این بال را به آسمان معرفت برسان.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام محمدباقر)علیه السام(: خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار 
دعا کند، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب؛ زیرا آن، ساعتی است که در های آسمان در 
آن هنگام باز شود و روزی ها در آن تقسیم شود و حاجت های بزرگ برآورده شود. دعای انسان پشت سر 

برادر دینی اش، نزدیک ترین و سریع ترین دعا به اجابت است.
اصول کافی، ج ۲، ص ۵۰7 ـ۴78

 بنده محبوب خدا
   صادقانه    

 اگر کسی از دیگری به نیکی یاد کند، آن خیر و نیکی، به وی باز می گردد. این بدان ماَند که کسی اطراف 
 در بهشــت باشد و چون از یکی 

ً
خانٔه خود گلزار برپا کند. پس هر بار نظر کند، گل و گلزار بیند و دائما

بد گفت، آن کس در نظر او مبغوض شــد و چون از او یاد کند و خیال او پیش آید، چنان است که مار یا 
کژدم یا خار و خاشاک در نظر او آید! پس اکنون که می توانی در باغ و گلزار باشی، چرا در میان خارستان 

ردی؟!
َ
و مارستان می گ

مجالس سبعه، موالنا

ن گلستا
   صبحانه    

   تلخند    
المپیک زیر سایه کرونا/ 

رقابت های المپیک توکیو در حالی آغاز می شود که کرونا سبب ایجاد محدودیت های بسیاری برای ورزشکاران شده است.                      کارتونیست: لئوپولد مایورر از اتریش

بلند شد و خیره خیره نگاهم کرد و گفت: 
»یه کلمه دیگه حرف بزنی، می دونم چه 
بایی ســرت بیارم! تو این دو تا درس نمره زیر ده 

می دم بهت!«
گفتم: »چشــم اســتاد نمی گم، چرا ناراحت 
شدین؟ فکر کردم شــاید تحقیقات من کمک تون 
کنه، حاال که زمین کنار جاده رو فروختین، پول تون 

هدر نره، آخه بورس...«
ُبراق شد توی صورتم.

ـ گفتم که نمی خوام بشنوم، ساکت...! حاال تو 
واسه من دانای کل شدی؟

و بــا صــدای بلند و تمســخر آمیــزی گفت: 
»بوررررررس...!«

نشســت و چند فرمول باقیمانده را توضیح داد 
و اینکه بهتر اســت در این آزمایش ها از ِاِتر استفاده 

نکنیم.
ـ اتر رو باید توی یه ظرف تیره نگه داری و درش 
رو محکم ببندی، خیلی درجه اشتعالش باالس... 
مراقب نباشــی تمام زندگیت دود می شه... زودم 

می پره، یعنی اکســید می شه، یهو می بینی نیست، 
انگار نه انگار از اول بوده، راســی اثر بیهوشی هم 

داره...
درس تمام شــد و چایــی تــازه دم را الجرعه 
سرکشــید و نگاهم کرد. کمی آرام شده بود، انگار 
از برخورد چند دقیقه پیشــش ناراحت باشــد، با 
صدای بم گفت: »چند ســال پیش کــه زمیِن اون 
سر آبادی رو فروختیم، داداشم سهم منو داد، گفت 
بزن به زخــم زندگیت، باالخره تو درس می خونی 
و نیازت بیشــتره... یه پروژه ای تازه شروع شده بود 
که همه تبلیغشو می کردن، سروصدایی راه انداخته 
بود که اون سرش ناپیدا... سرمایه گذاری می کردیم 
و با هزینه یه مغازه دو تا مغازه، اونم قسطی صاحاب 
می شــدیم، یه ســاختمون نیمه کاره با کلی خدم و 
حشــم هم نشونم دادن منم ســاده، یه بنده  خدایی 
اومد تبلیغ کرد، البته ورشکسته بود خودش، گفت 
با اینکه ورشکســته شــده هرچی که براش مونده 
گذاشته تو همین پروژه، منم گفتم شاید تجربه اش 
بیشتر باشه، بهتر بفهمه، هی خانمم گفت بابا این 
اگه حالیش بود، خودش االن پولدار شده بود، من 
به خرجم نرفت، گفتم زخم خورده اس جلوی ضرر 
رو بلده بگیره، حواسش هست، تازه رفیقه، اگه بد 
بود که تبلیغ نمی کرد، خاصه پول ما رفت واسه اون 

دوتا مغازه کذایی، از اون به بعد رفیق ورشکسته مون 
رو تپل تــر و خوشــحال تر می دیدیم بــا یه لبخند 
ژکوندطور... بعدم که دیگه اصا ندیدمش! کاشف 
به عمــل اومد اون همه تبلیغ برای پــروژه مغازه و 
سرمایه گذاری، کار خودش بوده که بدهیاشو صاف 
کنه و بعدم الفرار... بعد ده سال مغازه دار که نشدیم 
هیچ، تو پول اجاره خونه ام موندم و سه شیفت درس 
دادم تا خــرج زندگیم در بیاد، االن می خوام پولمو 

بذارم تو متکا و خورد خورد بخورم... همین!«
خندیدم و به فکر فرو رفتم. با اینکه تحقیق کرده 
بودم اما ترسیدم. گفتم: »عجب، نمی دونستم! البته 
پول و ثــروت خیلی شــیرینه مخصوصا یهویی و 
بی زحمت... اما پریدنش هم سخته، خیلی مراقبت 
می خواد و تحقیق..« از جا بلندشد کیف و وسایلش 

را برداشت که برود.
ـ البته شایدم یه زمین کشاورزی بخرم و برم تو 

کشت و کار...
در را باز کرد و آرام و با دودلی پرسید: »حاال این 
بورس چی هست جریانش؟« به نشانه بدرقه بلند 
شدم و گفتم: »هیچ استاد یه چیزی مثل ِاِتره، بهش 
فکر نکنین، برین دنبال بذرخوب، منم خوب زمین 

رو شخم می زنم، اگه کمک خواستین...«
گنگ و مبهم خندید و رفت.

   داستان    

ِاِتر

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

  این روزها انتخاب همسر یکی از دغدغه های بزرگ و اساسی و از 
طرفی مهم ترین تصمیم دختران و پسران جوان شده است. هنگامی 
که انتخاب همســر به درســتی انجام شــود، برای مدت ها و همچنین برای 
نســل های آینده بعد از خود مشکات کمتری به ارث گذاشته می شود. برای 
یک ازدواج موفق باید ماک های انتخاب همســر را بشناسیم و اسیر عشق و 
 احساســات غیرعاقانه نشــویم:  1ـ برابری در سن، زیبایی و حتی عیب ها؛ 
۲ـ شــباهت ها و تناسب ها را جدی بگیرید، به دنبال فردی که درست عکس 
 خودتــان اســت، نروید تا دیگران هــم بگویند در و تخته با هم جور شــد؛ 
3ـ جذابیت معیار مهمی اســت، زیبایی عادی می شود؛ ولی زشتی هیچگاه 
عادی نمی شود، به حرف دیگران که می گویند قیافه عادی می شود توجه نکنید؛ 
۴ـ به شباهت خانواده ها دقت کنید؛ 5ـ موقعیت های اجتماعی هر دو نفر شبیه 
هم باشد، از جمله ثروت، مقام و درآمد؛ 6ـ جهان بینی ها شبیه هم باشد یک 
نفر آدم مهربانی است مردم را خوب می داند، دیگری همه دنیا را دزد می بیند، 
نگاه به دنیا مهم است؛ ۷ـ باورها و اعتقادات مشابه مسئله مهم دیگری هستند؛ 
8ـ هدف و مســیر زندگی برای هر دو نفر یکی باشد؛ 9ـ توانایی در برطرف 
کردن احتیاجات جسمی و روانی یکدیگر را داشته باشند؛ 1۰ـ بتوانند ارتباط 
 کامی خوبی با هم برقرار کنند و حرف برای گفتن و موضوع داشــته باشند؛
  11ـ از منظــر علــم و هنــر و دانــش بســیار بــه هــم نزدیــک باشــند؛ 
1۲ـ وحدت نظر در روش پول درآوردن وخرج کردن موضوع مهمی است که 
 باید جدی گرفته شــود؛ 13ـ صداقت و راســتگویی، اعتمادسازی می کند؛ 
1۴ـ طرفین رابطه بهتر است از کلیات گذشته یکدیگر آگاه باشند و 15ـ اتفاق 
نظــر در مورد محل زندگی، تعــداد فرزند و چگونگی ارتباط با دوســتان و 

خانواده، موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

   راه نرفته    

مالک های ازدواج موفق

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

امروز قصد داریم شــما را با خواص شــگفت انگیز زردچوبه که برخی افراد 
آن را ادویه طایی می نامند، آشــنا کنیم. زردچوبه متعلق به خانواده زنجبیل 
اســت. زردچوبه حاوی کورکومین است که ماده فعال اصلی در زردچوبه به 
شــمار می آید. زردچوبه اثرات ضدالتهابی دارد. التهاب مزمن نقش بزرگی 
در بســیاری از بیماری های جدی مثل سرطان، سندروم متابولیک، آلزایمر و 
بیماری های دیگر ایفــا می کند. بنابراین هر چیزی که بتواند با التهاب مزمن 
مبــارزه کند، در پیشــگیری و حتی درمان این بیماری هــا مفید خواهد بود. 
کورکومین به عنوان یک ماده فعال، کلید درمان التهاب مزمن است و با التهاب 
در ســطح مولکولی مبارزه می کند. افراد مبتا بــه آلزایمر نیز دارای التهاب 
مزمن هســتند. زردچوبه در درمان ســرطان هم مورد استفاده قرار می گیرد، 
چراکه رشد سلول های توموری را متوقف می کند. این ادویه به عنوان درمان 
 برای میگرن. شواهد علمی کمی نشان 

ً
سردرد نیز توصیه می شود، خصوصا

می دهد ،زردچوبه می تواند سردرد را درمان یا از آن جلوگیری کند. کورکومین 
موجود در زردچوبه یک آنتی اکسیدان قوی است که می تواند رادیکال های آزاد 
را خنثی کند. آسیب اکسیداتیو که ناشی از فعالیت رادیکال های آزاد در بدن 
است، یکی از مهم ترین دالیل پیری و بسیاری از بیماری ها باشد. دلیل اصلی 
اینکه بدن ما به آنتی اکسیدان ها احتیاج دارد، این است که آنتی اکسیدان ها از 
بدن در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کنند. در نتیجه آنتی اکســیدان ها 

بسیار مفیدند. 

    سالمت    

  ادویه طالیی

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه


