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 با ماسک از خانه 
بیرون بیاییم

سیامک باقری

لغو تحریم تسلیحاتی؛ اصل یا فرع! نگاه
۲

 به مناسبت بازگشت شهدای خان طومان
دیدگاه به کشورمان پس از پنج سال

۳

شهادت امام حسن عسکری)ع( تسلیت باد

قاسم  حاج 
 در حرم به استقبال آمد

در چند ســال گذشــته، طرفداران نظریه 

مذاکره و سازش با آمریکا، با روایت خاص 

خود از صلح امام حسن مجتبی)ع(، تالش کرده تا 

بر ایــن موضع خود به دلیل انطباق با ســیره امام 

معصوم مهر تأیید بزنند. آقای روحانی در جلســه 

هیئــت دولت در هفته گذشــته، به تناســب ایام 

ســخنرانی و با اشــاره به سالروز شــهادت امام 

حســن مجتبی)ع( گفــت: »امام حســن به ما 

می آموزد مرد جنگ باشــیم بــه روز جنگ و مرد 

صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح جنگ 

کردیم و اگر در جنگ صلح کردیم، هر دو خطا و 

اشتباه است. به موقع باید بایستیم و بجنگیم و به 

موقع هم باید صلح کنیم.« به طور قطع این سخنان 

را به اقتضای شرایط روز، پیشینه این نوع سخنان و 

همچنیــن بازتاب های آن در محافل سیاســی و 

رسانه ای داخل و خارج باید تحلیل و تفسیر کرد. 

پس از این سخنان بود که جماعت مشتاق مذاکره 

با آمریکا، به وجد آمده و از ضرورت صلح و آشتی 

با دنیا از طریق مذاکره با آمریکا ســخن ها گفتند. 

حتی برخی از این جماعت مشتاق مذاکره، بدون 

توجه به ســابقه مذاکره با آمریکا و بدعهدی این 

کشــور در برجام، زمان صلح را در حال از دست 

رفتن دانســته، بر انجام هر چه ســریع تر مذاکره با 

ایاالت متحده تأکید می کنند. یکی از این افراد با 

اشاره به مشکالت اقتصادی کشور و مردم، راه حل 

مشکالت را تجدیدنظر در سیاست خارجی کشور 

و تغییــر نوع نگاه به جامعــه بین الملل و در پیش 

گرفتن راه آشتی با دنیا و جامعه جهانی اعالم کرده 

و می گوید: »اگر مشکل خود را با آمریکا حل کنیم، 

با کشورهای دیگر هم مشکلی نخواهیم داشت؛ 

چرا که انتظارات همه دنیا، هم کشــورهای عرب 

منطقه و هم اتحادیه اروپا و... در انتظارات آمریکا 

جمع است.«

در اینکه آیا راه حل مشکالت کشور مذاکره با 

آمریکاست یا نه، پاسخ بسیار روشن است. قصه 

برجام نشــان داد، اندیشــه باز کردن گره به دست 

دشــمن، نتیجه ای جز گره روی گــره افتادن و ده 

برابر شدن دالر )به جای تحقق وعده رشد هشت 

درصدی اقتصادی با مذاکره( نخواهد داشت.

اما در این نوشــتار، حرف اصلی آن اســت که 

نباید با تحریف »صلح امام حسن)ع(«، هم به آن 

امام بزرگوار جفا کنیم و هم در حق ملت خودمان 

ظلم کنیم. دوران کنونی مــا در چله دوم انقالب 

اسالمی، از هیچ جهت مشــابهت با دوران امام 

حســن مجتبی)ع( ندارد که بخواهیم، ســیره آن 

بزرگوار را حجت و دلیلی بر مواضع نادرست خود 

قرار دهیم. اگر ادعا شود که امام حسن مجتبی)ع( 

بــا وجود یاران و اصحاب قوی، بــا ایمان و پا در 

رکاب از یک ســو، و ادوات نظامی از سوی دیگر 

خواهان صلح بود، این ادعا در تعارض با تاریخ و 

شخصیت واالی امام)ع( است. 

واقعیت تاریخ آن است که امام حسن)ع( پس 

از شهادت پدر بزرگوارشــان، به دلیل رویگردانی 

معاویه از بیعت، سپاهی به استعداد 16 هزار نفر را 

برای جنگ آماده کرد. حضرت با چنین لشکری 

علیــه معاویه قیام کرد و کار را به پیش برد تا اینکه، 

با خدعه و نیرنگ معاویه این ســپاه متالشی شد. 

امام حسن)ع( بارها نسبت به خطر معاویه به مردم 

هشدار داده بود و به همین دلیل قصد ترک جنگ 

نداشــت؛ اما خیانت خــواص و بی وفایی مردم 

عراق، کار را به جایی رساند که از سپاه حضرت، 

با فرماندهی عبیدالله بن عباس حــدود 12 هزار 

نفر جدا شده و به معاویه پیوستند. بدین صورت 

بود که با خیانت یاران امام حســن)ع( در مدینه و 

مدائن، ضربه مهلکی بر سپاه حضرت وارد شد و 

به طور کلی امکان جهاد از ایشــان گرفته شد. کار 

حضرت به جایی رســید که اطرافیانش، به جای 

یاری رساندن به ایشان، به معاویه پیام دادند که در 

صورت اراده او، حسن بن علی را به صورت زنده 

یا کشته تحویلش خواهند داد! با پذیرش پیشنهاد 

صلح معاویــه که آنها هم با خدعه ای دیگر همراه 

بود، صلح را پذیرفت و معاویه را مفتضح کرد. 

اما اکنون چه تشــابهی میان ملت ما و نیروهای 

مســلح ما با مردم بی وفای زمان امام حسن)ع( و 

لشکریان فریب خورده و تطمیع شده ایشان وجود 

دارد کــه می خواهیم از آن بزرگــوار درس صلح 

بیاموزیم؟ آیا کسانی که امروز برای پیشبرد مقاصد 

سیاسی خود، از طریق مذاکره با آمریکا، به صلح 

امام حسن)ع( با معاویه استناد می کنند، به مردم 

وفاداری که بیش از چهل سال در برابر مستکبرین 

عالم دست به مقاومت زده اند، ظلم نمی کنند؟ هر 

 مقایسه معاویه با آمریکا هم نادرست 
ً
چند اساسا

است، معاویه با ادعای مسلمان بودن و فریب دادن 

مردم، مدعی خالفت مسلمین بود و مردم مسلمان 

هم به دلیل ضعف معرفت دینی نسبت به جایگاه 

امامت و ضعف دشمن شناســی و غافل بودن از 

خدعه و نیرنگ معاویه و همچنین روحیه دنیاگرایی، 

فریب معاویه را خوردند و امام را تنها گذاشــتند؛ 

ولی امروز، طرف مقابل نظام جمهوری اسالمی 

و ملت ایران، آمریکای جهان خــوار قرار دارد که 

از اساس با اســالم و عزت و استقالل ملت ایران 

مخالف است و از طریق تحریم و جنگ اقتصادی، 

به دنبال آن اســت که با ترفند مذاکره، سلطه خود 

را بر ایران احیــا کند؛ اما مهم تر آنکه در این میان، 

ســپاه و نیرویی که امام خمینی)ره( برای مقابله با 

آمریکا شکل داد، نه تنها متفرق و تضعیف نشد؛ 

بلکه امروز این ســپاه و نیروها در جغرافیای غرب 

آسیا با آمریکا در حال نبرد پیروزمندانه هستند. از 

طرفی نظام لبیرال دموکراسی آمریکا هم روند رو به 

افول را طی می کند و از درون سرزمینش، دشمنی 

چون ملت خود پیدا کرده است. 

آقای روحانی! دلیــل اصلی تمام موفقیت ها، 

پیشــرفت ها و دســتاوردهای بزرگ در 41 سال 

گذشته، وفاداری ملت بزرگ ایران به نظام اسالمی 

و والیت فقیه بوده، حال آیا سزاوار است این مردم 

وفادار را به بی وفایی متهم کنیم؟

 آن هم وفاداری که ســطح و اندازه و عیارش، 

در تشییع جنازه سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم 

سلیمانی آشکار شد. 

وحانی ر آقای 
مردم را متهم نکنید!

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

ذره بین

 1- آقای روحانی! دلیل اصلی تمام موفقیت ها، پیشرفت ها و دستاوردهای بزرگ

 در چهل و یک سال گذشته، وفاداری ملت بزرگ ایران به نظام اسالمی و والیت فقیه 

بوده، حال آیا سزاوار است این مردم وفادار را به بی وفایی متهم کنیم؟

2- در اینکه آیا راه حل مشکالت کشور مذاکره با آمریکاست یا نه، پاسخ بسیار روشن 

است. قصه برجام نشان داد، اندیشه باز کردن گره به دست دشمن، نتیجه ای جز 

گره روی گره افتادن و ده برابر شدن دالر )به جای تحقق وعده رشد هشت درصدی 

اقتصادی با مذاکره( نخواهد داشت.

 ۳- چه تشابهی میان ملت ما و نیروهای مسلح ما با مردم بی وفای زمان

  امام حسن)ع( و لشکریان فریب خورده و تطمیع شده ایشان وجود دارد

 که می خواهیم از آن بزرگوار درس صلح بیاموزیم؟
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علت و عوامل اظهار پشیمانی برخی نیروهای 
اصلی اصالحات، مانند تاج زاده، علوی تبار 
و... از انقالب پرسشــی است که این روزها 
فراروی بسیار از مخاطبانی قرار می گیرد که 
از طرق گوناگون چنین سخنانی را می شنوند. 
پاسخ های مختلفی که مطرح است، عبارتند 

از:
و  انتخاباتــی  مباحــث  عــده ای 

دودستگی فعلی اصالح طلبان بر سر 1
وارد شــدن یا نشــدن به انتخابات۱۴۰۰ را 
مطرح کرده و معتقدند اصالح طلبان به دلیل 
اشتباهی که در حمایت از روحانی مرتکب 
شده اند، امروز باید پاسخگوی مردم باشند و 
چون پاســخی ندارند، خود را در برابر رأی 
مردم قــرار نمی دهند. مفهــوم این مطلب 
رویکرد قهر اصالحات با صندوق های رأی 
بــوده کــه علــت آن از دســت دادن پایگاه 

اجتماعی است.
عــده ای دیگر پاســخی عمیق تر را 

مطرح کرده و معتقدند اصالح طلبان 2
از همان دورانی که در قدرت بودند نیز بر سر 
و  داشــته  اختــالف  قــدرت  در  حضــور 
نظریه پــردازان اصلی شــان، مانند ســعید 
حجاریــان مخالف شــرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری سال۱۳۸۰ بودند؛ چراکه 
پروژه اصلی آنها خــروج از حاکمیت نظام 
اســالمی و اســتعفای دســته جمعی بود تا 
جمهوری اسالمی را از منظر خود با انسداد 
سیاسی مواجه کنند. از این رو، سعیدحجاریان 
همان موقع اعالم کرد که اصالحات مرد و در 
ادامه این حضور در حاکمیت علی افشاری 
در انتخابــات مجلس هفتــم در مقاله ای با 
عنوان چهار راه عمل به تاج زاده که رئیس ستاد 
انتخابات وزارت کشــور بود، نوشت: »چرا 
انتخابات برگزار می کنیــد و بیهوده مردم را 
امیدوار می ســازید، بیایید صادقانه به مردم 
بگویید که فقه اســالم قادر بــه اداره جامعه 

نیست.«
اما واقعیت دیگری نیز وجود دارد که 

نشــان می دهــد پشــیمانی برخی ۳
نیروهای انقالبی از زمانی مطرح شد که این 
نیروها در زمره اپوزیســیون و مقابله با نظام 
اسالمی قرار گرفتند. چنانکه این سخن امروز 
مصطفی تاج زاده را که علت پشیمانی اش از 
انقالب را به نظام والیی و والیت فقیه ارتباط 
می دهد، ســال ها پیش ابراهیم یزدی مطرح 
کرد و دلیل مخالفتش با انقالب اســالمی و 
و  عبــارت ســخیف  قالــب  در  را  نظــام 
اهانت آمیزی نسبت به ساحت والیت اعالم 
کرد و اظهار داشــت: »چاه کندیم که به آب 

برسیم اما خوردیم به... .« 

در بیان ایــن واقعیت، عده ای دیگر 
طرح نتیجه انقالب اســالمی ملت 4

ایران  و تشــکیل نظــام والیــی را بهانه ای 
می دانند که نهضت آزادی و امروز شاگردان 
آنها تکرار می کنند؛ چرا که پشیمانی انقالبیون 
از انقالب پروژه ای بود که دشــمنان اسالم از 
ســال های پیــش آغــاز کــرده و بــرای آن 

سرمایه گذاری کرده بودند.
پروژه ای که نظام لیبرال دموکراسی 

غرب بــا عنوان عملیــات PSB از ۵
روزهای آغازین قرن 2۰ شــروع و هدفش را 
نابودی همــه نظام های عقیدتــی دنیا برای 
برتری نظام لیبرال دموکراســی غرب عنوان 
کرد. به همین منظور سازمان های اطالعاتی 
غرب به سراغ اسالم سیاسی و شیعه در ایران 
آمدنــد و »دومارانــش« رئیــس ســازمان 
اطالعات فرانسه در سال ۱۳5۱ حکم مشاوره 
از شــاه ایران را با ماهــی 6۰۰ هزار تومان 
دریافت کرد و پروژه تأسیس دانشگاه سوئیسی 
و شبکه مســاجد را در دستور کار خود قرار 
داد. دومارانش با پیروزی انقالب اسالمی از 
آغاز جنــگ جهانی چهارم که او جنگ میان 
»شوالیه های صلیبی با اصولگرایان مسلمان« 
تعریف می کرد، سخن گفت. وی در مالقاتی 
که با رونالــد ریــگان، رئیس جمهور وقت 
ایاالت متحده آمریکا داشت، گفت در جنگ 
عقیده نباید از موشک و بمباران استفاده کند و 
طرح عملیاتی با رمز پشــه ماالریا را مطرح 
کرد که از نظر او ســه قشــر مأمور اجرای آن 
بودند؛ روشنفکران، مترجمان و قاچاقچیان 

مواد مخدر. 
پیرو این عملیات و اجرایی شدن هر 

شش مرحله عملیات PSB در ایران 6
شــبکه هایی از روشــنفکران، مترجمــان، 
هنرمندان، روزنامه نگاران، انتشاراتی ها و... 
ایجاد شــد و کتاب های فالســفه یهودی و 
پنتاگونی یکی پس از دیگری به دست چاپ 
سپرده شــد. از جمله کتاب هایی که در این 
راســتا ترجمه شــد، دو کتاب »انقالب« و 
»خشونت« از یک فیلسوف زن یهودی به نام 
»هانا آرنت« بود که آن را عزت الله فوالدوند 
ترجمه کرد و اکبر گنجی پس از مطالعه آنها 
گفت: »در همان ســال های ۱۳5۸ـ ۱۳59 
آقای عزت الله فوالدوند دو کتاب مهم از هانا 
آرنت ترجمه کرد؛ یکی کتاب خشــونت و 
یکی کتاب انقــالب. من ایــن دو کتاب را 
خواندم، فهمیدم که چه کار اشــتباهی انجام 
دادیم که انقالب کردیم و به راه بسیار بدی گام 

گذاشتیم.«
بعضی دیگــر از اصالح طلبان هم چنین 
اعترافاتی دارند؛ امــا برخی مانند تاج زاده و 
حجاریان هنوز چنین شــهامتی را نیافته اند؛ 
ضمن آنکه آنهــا باید بگویند چــرا از میانه 
ســازمان های صاحب نفوذ بــه حلقه کیان 
دعوت شدند و در پای درس سروش و بشیریه 

چه چیزهای فراگرفته اند؟! 

نگاه

 لغو تحریم تسلیحاتی
 اصل یا فرع!

را  ایران  لغو تحریم تســلیحاتی 
می توان شکســتی بــرای دولت 
آمریکا دانســت، اما اینکه این رخداد یک 
دســتاورد بزرگ و تاریخی اســت و  نشانه  
کارآمدی برجام است ، موافقان و مخالفانی 
دارد. با نگاهی جامع می تــوان گفت، این 
رخداد ممکن اســت دستاورد فرعی داشته 
باشد؛ ولی به دالیل گوناگون نمی توان از آن 

به یک دستاورد بزرگ و راهبردی نام برد.
۱ـ مشــکل راهبردی ایــران در مذاکرات 
برجام رفع محدودیت های تسلیحاتی نبود 
کما اینکه این موضوع برای تیم مذاکره کننده 
هم در اولویت قرار نداشت. شرایط زمینه ای 
آن زمان نیز دال بر همین موضوع بود که گفته 
می شد: »دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه 
دنیای موشک ها«. در همین راستا هم جریان 
غربگرا مدت هاست که فشار روانی شدیدی 
را بر نظام برای برچیدن برنامه های موشکی 
و صنایع مدرن دفاعــی بومی تحت عنوان 
مذاکرات برجــام 2 و ۳ وارد کرده و از هم 
اکنون در انتظار پیروزی بایدن در انتخابات 
آمریکا هســتند که ایران این موضوع را در 

اولویت دستور کار خود قرار دهد. 
2ـ نکته دیگــری که جنبه پذیرش راهبردی 
بودن رفع محدودیت های مزبور را دشــوار 
می کند، پیشــرفت های خیره کننده صنعت 
موشکی و دفاعی ایران و بی نیازی و استقاللی 
است که نیروهای جهادی در این زمینه ایجاد 
کرده اند. چنانکه همه مؤسسات تحقیقات 
جهان، از جمله مؤسســه مطالعات دفاعی 
و امنیتی انگلیس معتقدند، پیشــرفت های 
ایران در حوزه توانمندی های موشکی، یک 
انقالب فنی تمام عیار بوده است. در واقع رفع 
این محدودیت از حیث مدرن سازی دفاعی 

برای ایران علی السویه است. 
۳ـ اروپایی ها همان طور که در گذشــته به 
هیچ یک از تعهدات خود پایبند نبودند، در 
ایــن قضیه نیز با وجــود مخالفت با تمدید 
اثبات   

ً
عمال تســلیحاتی،  محدودیت های 

کردند که با رفع محدودیت ها مشکل دارند. 
اولیــن دلیل نوع و ماهیــت مخالفت اروپا 
در جریان تمدیِد تحریم های تســلیحاتی و 
استفاده از سازوکار ماشه از سوی آمریکاست 
که در هر دو مورد نگرانی شدیدشان را نسبت 
به آزاد شدن محدودیت ها ابراز داشتند. دلیل 
اروپایی هاست  تسلیحاتی  تحریم های  دوم 
که در سال 2۰۰7 علیه ایران وضع کردند و 
حداقل تا اکتبر 2۰2۳ ادامه خواهد یافت. 
عــالوه بر این، طبق قوانین شــورای امنیت 
سازمان ملل )از جمله قطعنامه 22۱6 مرتبط 
با یمن و قطعنامه ۱7۰۱ لبنان(، مانع هر نوع 
فروش تسلیحاتی از سوی ایران خواهند شد. 
بازخوانی بیانیه های سه کشور اروپایی، نشان 
می دهد نمی توان نسبت به آزادسازی خرید 
و فروش سالح ها خوش بین بود و برداشت 

راهبردی از آن داشت. 
۴ـ وقتــی وضــع تحریم علیــه بانک هایی 
که تبادل مالــی برای دارو و غــذا را انجام 
می دادند، انجام شــد و هیچ عکس العملی 
از ســوی اروپایی ها صــورت نگرفت، به 
طریق اولی تحریم ثانــوی علیه برنامه های 
تسلیحاتی ایران شــدیدتر خواهد بود. کما 
اینکه به زودی ترامپ فرمان اجرایی را برای 
مجازات ناقضان تحریم تســلیحاتی اعالم 
خواهد کرد و به موازات آن با ایران هراسی، 
سالح های بیشتری به منطقه منتقل خواهد 
کــرد. بنابراین این طور نیســت که تحریم 
تسلیحاتی برداشته شــده و می توانیم از هر 
کس بخواهیم اســلحه بخریم و به هر کس 

بخواهیم اسلحه بفروشیم.

یادداشت

سیامک باقری
 عضو شورای 

 سیاست  گذاری
 صبح صادق

وج از حاکمیت  خر
واقعیت اظهار پشیمانی برخی اصالح طلبان از انقالب چیست؟

اولین جلوه های سیاســی و امنیتی شــدن ماجرای 
اراذل و اوباش را در درگیری ها و اغتشاشــات پس 
از انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱۳۸۸ دیدیم؛ 
درست پس از اعالم رمز اغتشاشات از سوی عامالن 
و سران فتنه ۸۸. در انتهای تجمعات اعتراضی طیف 
فریب خــورده از مردم جورچین ناامنی به وســیله 
اوباش چیده  شد و آن صحنه های تخریب و ناامنی در 
همه ذهن ها شکل گرفت؛ اما ناامن سازی اوباش در 
ابتدای دهه هشتاد هم سابقه داشت. اراذل و اوباشی 
که حتی به آبرو و ناموس مردم در تهران و شهرستان ها 
رحم نمی کردنــد و بنا بر ارعابی که این دســت از 
حرامیان در محالت ایجاد می کردند، کمتر کســی 
حاضر به اعالم شــکایت یا برخورد با آنها می شد، 
لذا یگان های ویژه ای برای برخورد ضربتی با اراذل 
و اوباش در نیروی انتظامی شکل گرفت و تا حدودی 
موفق عمل کرد. البته در همان دوران گرداندن اوباش 

دستگیر شده در محالت با آن اوضاع و احوال خاص 
وجود داشت. هرچند آن طرح ضربتی برخورد مفید 
بود؛ اما استمرار نیافتن آن در سال ۱۳۸۸ نمود پیدا 
کرد و این ارتش اجاره ای فتنه فضاسازی خوبی برای 

گرم کردن تنور فتنه گران داشتند.
ماجرای اعتراضات بنزینی آبان ماه ســال قبل، 
درسی دیگر برای مســئوالن امنیت و آرامش مردم 
بود. یگان های آموزش دیده، مجهز و ســازماندهی 
شــده از اراذل و اوباش در وســط مردم به تخریب 
گسترده اموال عمومی دست زدند. از طرفی حجم 
کشــف قاچاق ســالح های ســرد و گرم از تدارک 
فتنه های خونینی خبر می داد که ارتش این فتنه همان 

اراذل و اوباش بودند.
لذا طــرح ضربتی برخورد بــا اراذل و اوباش و 
جمع آوری آنها بار دیگر در سال ۱۳99 کلید خورد. 
در دســتگیری های اخیر در یک حرکت شاید غیر 
کارشناسی و به روز نشــده دوباره بعد از حدود ۱5 
ســال نیروی انتظامی اقدام به نمایش پشــت وانتی 

اراذل و اوباش دستگیر شده کرد.

هرچنــد فرمانده انتظامی تهــران بزرگ معتقد 
است، مبتنی بر ذات باجگیری، تعرض به نوامیس و 
قداره بندی این افراد اراذل گردانی کار درستی است؛ 
اما ذکر چند نکته و وقایع دیگر هم برای رســیدن به 

تحلیل درست از ماجرا الزم است.
رســوا کردن معترضان به نوامیس، باجگیران و 
زورگویان و این دسته از افراد به طور حتم کار خوبی 
است؛ اما با حکم مرجع قضایی و رعایت اصول آن. 
باید توجه داشــت که ماهیت اراذل و اوباش شدن 
چنین افرادی کسب شــهرت و دیده شدن و جبران 
حقارت های گذشته است که با نمود پیدا کردن انواع 
تبهکاری ها و چهره های عجیب و غریب تبهکارانه 
در رفتار این افراد شــروع می شود. در برخی موارد 
حتی میزان روزهــای حبس هم برای چنین افرادی 
اعتبارآفرین است چه رسد به اینکه در یک محله به 
عنوان اوباش شاخص گردانده شوند. البته زمانی که 
مردم هم بخواهند ظلم های روا رفته به خود را بازگو 
کننــد، همان اتفاقی می افتاد که در تصاویر منتشــر 
شده در شبکه های اجتماعی دیدیم. فحاشی اوباش 

دستگیر شــده به مردمی که تظلم خواهی می کنند 
و برخورد شــدید و یدی مأمــور نیروی انتظامی که 
هرچند در نگاه اول درست و بجا به نظر می رسید؛ 
اما اعتبــار حقوقی نداشــت و خوراک رســانه ای 

معاندین شد.
بر همین اســاس، رئیس قوه قضائیه پس از این 
ماجراها درباره حقوق شــهروندی و تعدی از قانون 
و نقص این حقــوق ضمن تأکید بر برخورد قاطع و 
 در 

ً
بی امــان با اراذل و اوباش حکم تشــهیر را صرفا
صالحیت دادگاه و در چارچوب قوانین دانست.

در اینجا سخن از مجازات جایگزین که رویکرد 
جدید دســتگاه قضاســت، به میان نیامده و فرض 
مطرح شده جهت جایگزینی در روش تشهیر اوباش 
اســت نه در تغییر نوع مجــازات؛ چراکه مجازات 
افــرادی که تعرض و تجاوز به نوامیس، باجگیری و 
 مشخص بوده 

ً
ایجاد رعب و وحشت می کنند کامال

و در صورت بازگشت چنین افرادی به جامعه بدون 
انجام اقدامات پیشــگیرانه و تأدیبی درست، فرد در 

انجام اقدامات مجرمانه جری تر خواهد بود.

   گزارش    

 برخورد ضربتی با اوباش و اشرار با بازنگری در روش ها

 پیاده نظام فتنه

احسان امیری
خبرنگار

 از تاریخ باید عبرت گرفت و 
آن را چــراغ راه امــروز قرار 1

داد، تاریــخ فقــط بــرای خوانــدن نیســت و 
باهوش ترین انسان ها کسانی هستند که بتوانند از 
نگاه به دیروزهــا، راه این روزها را پیدا کنند! اما 
دشــواری کار در تــوان تشــخیص و تطبیــق 
سرگذشت پیشینیان با اوضاع امروز است، اینکه 
امروز ما، با کدام برهه تاریخی شباهت و مطابقت 
دارد، امــری پیچیده اســت که از هر کســی بر 
نمی آیــد! برای این مهم هم بایــد به ماجراهای 
تاریخی، تحلیل آن ماجراها و شــناخت وقایع 
گذشته مسلط بود، هم باید به جغرافیای زمان و 
مکان حال مشرف بود وگرنه یا به تحریف تاریخ 
گرفتار شــده یا تطبیق نادرست، موجب تصمیم 

نادرست می شود یا هر دو!
 ســیره اهل بیــت)ع( عــالوه بر بعد 

تاریخی، برای ما شــیعیان ســاحت 2
حجیت و شرعیت اعمال است؛ چرا که یکی از 
منابع دینی تشیع، سنت است و یکی از مصادیق 
ســنت، فعل معصوم اســت. از این رو دقت و 
تیزبینی در این حوزه باید مضاعف باشد؛ یعنی 
هم بعد تاریخی و تحلیلــی را دربر بگیرد و هم 
جنبه شرعی را شامل شود. تطبیق نادرست در این 
وادی، فقــط به مخاطــرات پیش گفتــه دچار 
نمی شود و چه بسا به وهن اهل بیت و جابه جایی 
حکم الله نیز منجر شــود؛ به همین دلیل در این 
حوزه کارشناس تاریخ بودن کافی نیست و اجتهاد 

فقهی نیز اهمیت دارد.
 در دوران ما بازار تطبیق اعمال و افراد با 

اقــوال و افعال ائمه معصــوم)ع( داغ ۳
است. بر اصل کار نباید خرده گرفت که اصلش 
کار نادرستی نیســت؛ بلکه سخن در تشخیص 
مصداق و گویندگانی اســت که گاه با نگاه های 
سهل اندیشانه و ســطحی با قیاسات مع الفارق 
روشن، ســعی دارند امور بی ربط را به هم ربط 
دهند و با توسل به مشتراکات لفظی، می کوشند 
اشتراکات تاریخی را اثبات کنند! برای نمونه در 
تاریخ، صلح حدیبیه یا صلح امام حســن)ع( را 
خوانده اند و هر گونه توافق و سازش ناموزونی را 
می خواهند به آن مرتبط کنند! این روند در نگاهی 

خوش بینانه از سر نگاه سطحی به تاریخ است.
 در تاریخ آمده است، در حالی که امام 

حســن مجتبی)ع(، آرایش جنگی به 4
خود گرفته تا با معاویه ستیز کند و سپاهی بزرگ 
آماده کرده بود، اولین زمزمه های صلح از جانب 
معاویه شــنیده شــد. او با حربه های رسانه ای، 
شــایعه کرده بود که قرار اســت امام حسن با او 
مصالحه کند و حتی صلح را پذیرفته است! این 
 آماده نبرد با جریان 

ً
در حالی بود که امــام کامال

فاســد اموی بــود و بعدها به طور رســمی نیز 
درخواست صلح و شــایعات از جانب معاویه 

آغاز شــد. این نکته اساســی ماجــرای صلح 
تحمیلی بر امام مجتبی)ع( است.  حال کسانی 
که قرار است آن تاریخ را با شرایط امروز تطبیق 
بدهند، باید استدالل کنند در حال حاضر، ایران 
اسالمی از جانب چه کسی به صلح دعوت شده 
است؟ اکنون دشمن بی محابا و با وقاحت تمام به 
ایران اهانــت و هتاکی می کند، ملــت ایران را 
تهدید و تحریم می کند، این شرایط چه نسبتی با 
جریان امام حســن)ع( دارد؟ بــر فرض که امام 
حسن)ع( به خواسته اکثریت مردمی که از جنگ 
خســته شده و در برابر شایعات معاویه خام شده 
بودنــد، تــن داد و با معاویــه در مجلس صلح 
نشست، اما آیا واقعا شــرایط امروز شرایط امام 
حسن)ع( اســت؟ امروز دشمن ملت ما، حتی 
ماننــد معاویــه، نمایش صلح طلبــی هم اجرا 
نمی کند، بلکه به صراحت از براندازی انقالب و 
ترجیع بنــد  می گویــد،  ایــران  دولــت 
سخنرانی های شان گزینه نظامی است و حتی در 
برابر دیدگان همه دنیا، سرداران ما را ترور کردند! 
در این اوضاع چرا از اردوگاه ما باید ندای صلح 
شنیده شود؟ آن هم از زبان کسانی که چندین سال 
اســت به جای آرایش جنگی، آغوش صلح باز 

کرده اند و هنر خود را مذاکره معرفی می کردند!
 اگر کســانی قصد دارند امروز ما را با 

کنند، ۵ مقایسه  امام حســن)ع(  دوران 
جدای از جفایی که با فهم نادقیق و قشری خود به 
تاریخ و حضــرت مجتبی)ع( کرده اند، مرتکب 
جفای بزرگــی نیز به مردم دلیر ایران شــده اند! 
مردمی که سال هاست برای حفظ انقالب خود از 
خودگذشــتگی کرده انــد و بــه تعبیر حضرت 
امام)ره(، از مردم صدر اســالم بهتر هستند، چه 
نســبتی با مردم دنیازده و بی بصیرت دوران امام 
مجتبی)ع( دارند که فریب ســخنان ریاکارانه و 

اغواگرانه معاویه را خورده بودند؟ 
روا نیســت اگر عــده ای از راه انقالبی و مواضع 
ســابق خود خســته و پشیمان شــده اند، این را 
به مردم ایران هم نســبت دهند! شــاید مردم از 
ناکارآمدی برخی مســئوالن و افــراد پرادعای 
بی عمل خسته شده باشند؛ اما به یقین به سازش 
پرچالش با کســانی که نقشــه نابــودی آنها را 

می کشند، تن نمی دهند.
صلح امام حســن)ع(، یــک کارکرد 

داخلی بین مســلمین داشت در برابر 6
دشمن خارجی تا امام بتواند، با مدیریت جهان 
اسالم، ضمن دفاع از آرمان های اصیل اسالمی، 
مانع نابودی کامل دین خدا بشود. در شرایطی که 
به هر دلیــل دور امام)ع( از ســرداران جنگی و 
توده های حامی خود خالی شده بود، برای حفظ 
اسالم، راهی جز پذیرش صلح باقی نمانده بود، 
 امروز کیان اســالم و انقالب بســته به 

ً
آیا انصافا

سازش با دشمنان است؟  آیا کسانی که این گونه 
سخن می گویند خبر از تاریخ ندارند؟ یا از قدرت 
ملت و نیروهای مســلح و ظرفیت های متعدد 
کشور خود هم آگاه نیستند؟ آیا خبر ندارند با تکیه 
به ملــت و امکانات درون می توان بســیاری از 

مشکالت را برطرف و دشمن را ناامید کرد؟

نشناس! وز  امر یخ ندان های  تار
سخنان روحانی تا چه میزان با تاریخ اسالم همخوانی دارد؟

مهدی عامری 
کارشناس علوم اسالمی

حسین عبداللهی فر
جریان شناس
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۳
دیدگاه

کارگزار تحقق بخش 
آرمان های انقالب 

یکی از سؤاالتی که این روزها  در میان بخش 
هایی از مردم وجود دارد این است که چرا تا 
کنون آرمان های انقالب به شــکل واقعی و 
کامل محقق نشده است؟یکی از مهم ترین 
مولفه های تحقق ایــن آرمان ها کارگزاران 
نظام اســالمی هســتند، کارگــزاران نظام 
اسالمی، عالوه بر تعهد و تخصص و سایر 
مؤلفه های اخالقی و رفتاری، باید متصف 
به صفات دیگری هم باشند. کارگزار نظام 
اسالمی باید شناخت کافی نسبت به مبانی 
و ظرفیت های اسالم برای اداره امور جامعه 
داشته باشد یا از افراد متخصص در این زمینه 
اســتفاده کند.کارگزار نظام اسالمی باید در 
حوزه کاری خود با اعتقاد قلبی و به شــکل 
عملی برای طراحی الگوهای بومی مبتنی 
بر مبانی اسالمی برنامه داشته باشد.کارگزار 
دولت اســالمی نبایــد برای الگوســازی 
اسالمی، نظریه های شرقی و غربی را مبنای 
کار خــود قرار داده و با مزیــن کردن آنها به 
آیات و روایات اســالمی، الگوی به ظاهر 
بومــی ارائه کند، بلکه باید بــا کمک افراد 
متخصص به شکل واقعی الگوی اسالمی را 
طراحی و ارائه کند.کارگزار دولت اسالمی 
باید بــرای اداره حــوزه کاری خود، برنامه 
مکتوب علمی، عملی و کاربردی مبتنی بر 
اسناد باالدستی داشته باشد.کارگزار دولت 
اســالمی باید متناسب با سطح مسئولیت، 
با اسناد باالدستی کشــور به ویژه در حوزه 
کاری خود آشــنا باشــد و بر همین اساس 
برنامه ریزی و حرکــت کند.کارگزار دولت 
اســالمی باید متناسب با سطح مسئولیت، 
حداقل با توافق نامه ها و معاهدات بین المللِی 
حوزه کاری خود آشنا باشد.کارگزار دولت 
اســالمی باید با مشکالت و نقاط ضعف و 
 آشــنا و برای 

ً
قوت حوزه کاری خود کامال

برون رفت از آنها راهکار داشته باشد.کارگزار 
دولت اســالمی باید بیــش از دیگران باور 
داشته باشد که اگر دیگران توانستند، پس »ما 
هم می توانیم« با توکل به خدا، کمک مردم 
و اتــکا به منابع فراوانی که در اختیار داریم، 
آرمان های واالی انقــالب را محقق کنیم.

 
ً
 و قدما

ً
کارگزار دولت اســالمی باید، عمال

و تا آنجا کــه امکان دارد با اولویت و اتکا به 
انسانی،  داخلی)ســرمایه  فراوان  نیروهای 
منابع طبیعی، ابزار و سایر مؤلفه های تولید 
ثروت و قدرت داخلــی( اقدام و عمل کند 
و بتواند با استفاده بهینه از امکانات موجود 
و قابل دســترس، حداکثر عایدی را نصیب 
کشــور کند.کارگــزار دولت اســالمی در 
حالی که کم توقع و ساده زیست است، باید 
بــا تمام قوا وارد میدان شــود و از همه توان 
و ظرفیت فکــری، علمی، تجربی و عملی 
خود برای انجام وظایفش بهره ببرد.کارگزار 
دولت اسالمی هرگز نباید رانت و روابط را 
جایگزین ضوابط کرده و در پی تأمین منافع 
حزبی و جناحی یا فامیلی و غیرفامیلی باشد. 
کارگزار نظام اسالمی باید از جنس مردم و 
برای مردم باشد و برای لمس و رفع مشکل 
آنها، تا آنجا که می تواند، به شکل میدانی و 
عملی )به ویژه در حــوادث و بحران ها( در 
کنارشان باشد. کارگزار نظام اسالمی اگرچه 
ممکن است از دانش و تجربه سایر کشورها 
برای انجام کارهایش بهره بگیرد، اما هرگز 
انتظــار وقوع معجزه از ســوی بیگانگان را 
ندارد. اکنون در آســتانه ورود به سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری، این نکات 
باید به طور جدی و در سطوح مختلف، مورد 
توجه کاندیداهای محترم ریاست جمهوری 
برای گزینش و به کارگیری کارگزاران دولت 

آینده قرار گیرد.

   عکس و مکث   

نرخ شرف و وجدان! / عرضه ماسک و مواد ضد عفونی کننده نه به نرخ دولتی و نه حتی به نرخ بازار، بلکه به نرخ شرف 
و وجدان از سوی مغازه دار اردبیلی. شاید فقط یک تبلیغ برای جلب مشتری باشد، ولی همین که به یادمان می آورد در 
برخورد باهم باید شــرف و وجدان و اخالق را در نظر بگیریم یک دنیا ارزش دارد. در ابتدای کرونا با محدودیت تولید 

ماسک مواجه شدیم؛ اما امروزه خوشبختانه ایران به قطب های تولید ماسک در منطقه تبدیل شده است.

مســیح سیستان و بلوچســتان/ ۱۱ سال از شهادت سردار شهید شوشتری و یارانش و جمعی از اهل سنت به دست 
عوامل گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی ملعون می گذرد. مردم بلوچ همیشه خوبی ها و دلسوزی های این شهید 
را به یاد دارند. بخش از وصیت نامه این شــهید: »دیروز از هرچه بود گذشــتیم ـ امروز از هرچه بودیم گذشــتیم. 

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز. دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم نام مان گم نشود.«

ســرافراز و ســرافکنده/ در هفته گذشــته دو بازگشت به کشور داشتیم. شــهدای خان طومان سرافراز و بر روی 
دوش، مایــه مباهــات و افتخار مردم که جماعتی انبوه برای خوش آمدگویی آنها مشــتاقانه آمدند، شــهدایی که 
برای دفاع از جان و مال مردم کشورشــان از ایران رفته بودند. در مقابل مدیرعامل بانک ســرمایه، سرافکنده، 

دستبند به دست و نقاب بر چهره پس از دست  درازی به مال مردم از کشور فرار کرده بود.

آخه چرا!؟ / در حالی که بیشــتر آمریکایی ها از ترامپ نفرت دارند، یک مرد هندی به نام »بوســا کریشــنا راجو« 
مجسمه ای از ترامپ ساخته و مثل خدا، اونو پرستش می کنه. آخه ترامپ؟ گاو رو رها کردی به ترامپ رسیدی؟! 
جالبه این مرد به نیت ســالمتی ترامپ، چهار روز روزه گرفته و از دنیا رفته! دیگه چیز بیشــتری نمی شــه گفت، 

هرچی بگیم از طنز ماجرا کم می شه!

   روزنه    

احمدرضا هدایتی
کارشناس  مدیریت

شاید شایسته نباشــد که میان دو گروه قیاس کنیم. گروهی که در پی 
اغراض سیاسی به جنازه پیر مرد هشتاد ساله هم رحم نکردند؛ هم در 
شکستن پروتکل های بهداشتی و هم در شکستن حرمت میت مسلمان 

هنگام تلقین سنگ تمام گذاشتند.
 اما گروهی دیگر از مردم هم فراخوانده شــدند؛ از ســوی شهدا. 
نمی دانم چه شد؛ اما یک شب و روز خبر عروج چند کبوتر خونین بال 
آمد. آن هم از کربالی خان طومان. البته شــهیدی هم بعد از 2۸ سال 
از جبهه های ایران بازگشت. خان طومان زمستان سال ۱۳95 از زبان ها 
در ذهن ها جای گرفت؛ آنجا که سیدالشهدای مدافعان حرم یارانی از 
دیار مازندران و سایر شهرهای ایران را در نبرد خان طومان از دست داد 
و بعد از آزادی خان طومان دستور تشکیل تیم تفحص شهدای سوریه 
را داد، پیکر این شهدا در دوران شهادت حاج قاسم بازگشتند و طواف 

حرم عشق کردند.
 راســتی حاج قاسم زنده هست در دوران شهادت انگار خادم 2۴ 
ساعته امام رضا)ع( شده؛ چه زیبا آن هنرمند تصویر استقبال حاج قاسم 
در لباس خادمی امام رضا)ع( را از شهدای خان طومان ترسیم کرد. به 
راســتی در این روزگار کرونایی انگار کسی جز شهدا مجاز به طواف 

ضریح حضرت سلطان سریر ارتضا نیست. 
همه این ماجراها به کنار، اما دلم به حال آن پیرمرد سوخت که اگر 
هنری هم داشت ابزار دست سیاست بازان شد و این گرگ های دغل به 

جنازه او هم رحم نکردند. باز بگذریم...
 حاال شــهیدان رضا حاجی زاده، علی عابدینی، محمد بلباسی، 
حســن رجایی فر، محمود رادمهر از مازندران، شــهید زکریا شیری 
از قزوین، شــهید مجید سلمانیان از البرز و شــهید مهدی نظری از 
خوزســتان در روزهای آخر ماه صفر از امام حسن)ع( و از پنج تن آل 
عبا خجل شدند؛ چراکه در این خاندان تشییع جنازه میسر نشد؛ اگر 

هم میسر شد به بهای هفتاد تیر...
 البته تشــییع با شکوه قهرمانان دین و میهن در سخت ترین شرایط 

قرن در همه گیری کرونا آن هم این چنین، مایع افتخار است.
 این یعنی تاریخ دیگر به شیوه کربالی سال 6۱ تکرار نمی شود و اگر 
تکراری هســت آن تکرار ممکن است کربالی ۱۳65 شلمچه باشد یا 
کربالی ۱۳۴6 اروندکنار، یا کربالی ۱۳6۱ خرمشهر و دیگر کربالهایی 

که در وسعت جبهه جهانی مقاومت رخ داد یا رخ خواهد داد.
اما باز هم بنازم به زمان شناسی شهدا که به موقع می آیند...

حاج قاسم در حرم به استقبال آمد

2۳ مهر ۱۳99 یاِد ماجرایی را برای ایرانیان زنده کرد. 
یک سال پیش در چنین روزی خبر دستگیری »روح الله 
زم« سرشــبکه کانال معاند و ضدانقــالب »آمدنیوز« 
طی یک عملیات پیچیده اطالعاتی به دست نیروهای 
اطالعات سپاه، موجی از شادی و مسّرت را در کشور 
ایجاد کرد. »دانیال زاده« نیز 22 آبان ســال گذشته در 
خارج از کشــور دستگیر و به کشــور بازگردانده شد؛ 
این در حالی است که 2۳ مهر امسال هم با تالش های 
پلیس بین الملل جمهوری اسالمی ایران و پیگیری های 
قوه قضائیه، یکی از متهمان پرونده های فساد اقتصادی 
در خارج از مرزهای سرزمین مان دستگیر و وارد کشور 

شد.
»علیرضا حیدرآبادی پور« مدیرعامل اســبق بانک 
سرمایه که در حین تحقیقات مقدماتی پیرامون تخلفات 
این بانک، از کشــور خارج شده و روانه اروپا شده بود، 
ســرانجام با تالش پلیس اینترپل جمهوری اســالمی 
ایران، از طریق پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد 
شــد. مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که دو پرونده مهم 
فســاد اقتصادی دارد، در همه جلســات رسیدگی به 
تخلفات عدیــده این بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان 
طی چهار ســال گذشــته غایب بود. وی به اخالل در 
نظام اقتصادی از طریق »خیانت در امانت« و »تحصیل 
مال نامشــروع« متهم بوده و در جریان محاکمه برخی 
از مدیران بانک ســرمایه در شــعبه ســوم دادگاه ویژه 

رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 
به طور غیابی به ۱2 ســال حبس محکوم شــده است. 
حیدرآبادی پور که در زمره مدیران کثیرالشــغل کشور 
قرار داشــت، برای هر یک از مشاغل خود حقوق های 
کالنی دریافت می کــرد؛ از جمله اینکه درآمد ماهیانه 
وی تنها از مشاوره دادن به شرکت معدنی گل گهر، ۱2 

میلیون تومان در سال ۱۳9۴ بود.
»ســردار شــیرزاد« رئیس پلیس بین الملل درباره 
روند دســتگیری حیدرآبادی پور گفت: »با استفاده از 
ظرفیت های موجود در بانک های اطالعاتی ســازمان 
اینترپل و هماهنگی های الزم با مراجع مربوطه داخلی 
 متهم را 

ً
و خارجی، علیه وی اعالن قرمز صادر و متعاقبا

در یکی از کشورهای اروپایی ردیابی و مورد شناسایی 
قرار داد و بر اساس اعالن قرمز صادره و هماهنگی های 
انجام شــده با مبادی دیپلماســی پلیسی کشور مقابل 
متهم دســتگیر شــد.« وی همچنین ضمن قدردانی 
از پیگیری های مســتمر دســتگاه قضایــی  در جریان 
بازگرداندن حیدرآبادی پور به کشور، گفت: »با انگیزه 
و جدیتی که مجموعه قضایی دارد دنیا برای مجرمانی 
که از ایران فرار می کنند، هر روز کوچک تر و سخت تر 

می شود.«
اهتمام قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی ربط برای 
بازگرداندن حیدرآبادی پــور، زنگ خطر را برای دیگر 
غارتگران بیت المال که به خارج متواری شده اند، به صدا 
درآورده است. ۱9 خرداد امسال بود که حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی در جلسه شــورای عالی قضائی، 
با اشــاره به قاطعیت دســتگاه قضا در مبارزه با فساد و 
رسیدگی به پرونده های اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم 
و بی عدالتی را پناه  دادن غربی ها به مجرمان، مفسدان 

و غارتگران امــوال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: 
»اینکــه غرب به یــک متهم یا مجرم اقتصــادی که با 
پول های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ  یک از قواعد 
بین المللی سازگار نیست.« رئیس دستگاه قضا در همان 
جلسه با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان 
 با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامه ها 

ً
یافته صرفا

تحقق نمی یابــد؛ بلکه باید اراده جــدی برای اجرای 
این میثاق نامه ها هم وجود داشــته باشد، دادستان کل 
کشــور و معاون بین الملل قوه قضائیه را مأمور پیگیری 
اســترداد متهمان متواری پرونده های مفاسد اقتصادی 
کرد و به متهمان پرونده های فساد اقتصادی که از کشور 
متواری شده اند، هشدار داد که احساس نکنند می توانند 
از چنگ عدالت فرار کنند. ارزش و اهمیت مضاعف 
این دستگیری و استرداد را آنجایی می توان متوجه شد 
که بدانیم این اولین بار است که یک مجرم اقتصادی از 

اروپا به کشور بازگردانده می شود.
 »محمدحســن آصفــری« عضو هیئت رئیســه 
کمیسیون شوراها و امور  داخلی مجلس به صبح  صادق 
گفت: »دستگیری متهمان اقتصادی و امنیتی در خارج 
از مرزهای کشورمان، نشــان دهنده اشراف اطالعاتی 
باالی نیروهای امنیتی و اطالعاتی و عزم قاطع مسئوالن 
جمهوری اســالمی ایران بــرای مبارزه بــا متهمان و 
مجرمان اســت.« وی افزود: »در شرایطی که دشمن 
ســعی می کند با تحمیل جنگ اقتصادی همه جانبه و  
ِاعمال تحریم های ظالمانه، جمهوری اســالمی ایران 
را از پای دربیاورد، عــده ای از افراد طمع کار  در داخل 
کشورمان، با سوءاســتفاده   از موقعیت خود، اقدامات 
مخرب اقتصادی انجــام داده و در روند نظام اقتصادی 
کشــور اخالل ایجاد می کنند.« عضو هیئت رئیســه 

کمیسیون شــوراها و امور  داخلی مجلس ضمن تقدیر 
از پیگیری های مجدانه دستگاه قضا برای بازگرداندن 
مدیرعامل اسبق بانک سرمایه، تأکید کرد: »در صورتی 
که عزم مقابله با فساد در همه دستگاه های کشور وجود 
داشته باشد، ســرعت بازگرداندن مفسدان و مجرمان 
اقتصادی به کشــور چنــد برابر می شــود.«  آصفری 
ضمن هشدار به متهمان فســاد اقتصادی که برای فرار 
از پاسخگویی در محاکم قضایی به فکر فرار از کشور 
هستند، گفت: »متهمان و همچنین مجرمان و مفسدان 
اقتصادی باید بدانند که از این پس هیچ جای دنیا و هیچ 
نقطه ای از این کره خاکی برای آنها امن نبوده و برای شان 
مصونیت ایجاد نمی کند.« وی با بیان اینکه دستگیری 
و  محاکمه مفســدان اقتصادی در  افزایش اعتماد افکار 
عمومی به نظام جمهوری  اسالمی ایران تأثیر مستقیم 
دارد، گفت: »طی یکی دو سال گذشته به کّرات شاهد 
واکنش های مثبت مردمی به برگزاری دادگاه های فساد 
اقتصادی بوده ایم و امیدواریم که این مســیر همچنان 

ادامه داشته باشد.«
فراموش نکنیم در برهه حســاس کنونی که فشــار 
دشــمن خارجی بر روی جنگ اقتصادی تمام عیار با 
ملت ایران متمرکز شده، اصلی ترین رسالت سازمان ها 
و نهادهای متولی امر، فروپاشــاندن مافیای اقتصادی 
علیه انقالب اســالمی است و در این میان، دستگیری 
متهمان و مجرمان اقتصادی آن هم در فرسنگ ها دورتر 
از خاک سرزمین مان، عزم جزم کشور در مبارزه با فساد 
اقتصادی را به رخ جهانیان می کشــاند. روندی که باید 
با جدیت دنبال شــود تا متهمان اقتصادی دیگر، نظیر 
»محمودرضا خاوری« مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز 

به کشور برگردانده شوند.

 زنگ خطر برای متهمان  فراری
حسین چخماقی

خبرنگار
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مروری بر منازعه دو الگوی عقالنیت در عرصه سیاست ورزی

 مواجهه عقل و ترس!

اگر از تعریف دیرینه انسان که از آن با عنوان حیوان 
ناطق یا حیوان عاقل یــاد کرده اند، بگذریم، مقوله 
عقالنیت در دنیای مــدرن، به یکی از کلیدی ترین 
مفاهیم بدل شده است. مفهومی مقدس که آدمیان 
در تالشــند تا رفتار خود را به آن آراســته و خود را 
معقــول جلوه دهنــد. عقالنیت در غــرب پس از 
رنسانس دستخوش تغییر مفهومی شده است. غرب 
مدعی است، با توجه به بازتعریف عقل توانست از 
»عصر تاریکی« که با حاکمیت مسیحیت و کلیسا 
در قرون وســطی مقارن بود، بگذرد و راه توســعه 
و پیشــرفت را در »عصر روشنگری« بیابد. عقلی 
خودبنیاد و بی نیاز و منقطع از راهنمایی ها و هدایت 
وحی که گزاره هایی متفاوت و متعارض با گزاره های 
دینــی و اخالقی را احصا می کنــد. عقل منقطع از 
وحی هر چند تالش دارد خود را مستقل از هرگونه 
تعلق و »آزاد« نشــان دهد، اما حقیقت آن است که 
چنین مدعایی گزافه ای بیش نبوده و عقل ســکوالر 
خود را اسیر در شهوت و حیوانیت یافته و به ابزاری 
برای تأمین خواسته های نفسانی آدمی استحاله شده 
است؛ به گونه ای که تبلور عینی آن استعمار و غارت 
سرزمین ها و استحمار و استثمار ملت ها در آفریقا، 
آسیا و آمریکا و آغاز دو جنگ جهانی خانمان سوز 
اول و دوم و قتل ده ها میلیونی توده های مردم در آغاز 
قرن بیستم و کشتار مظلومانه مردم فلسطین، یمن، 
افغانستان، عراق، ســوریه و... در قرن بیست ویکم 

است!

 Bعقالنیت در پرتو وحی
عقل در نگاه اسالمی هویت دیگری دارد و در پیوند 
با شریعت تعریف شده اســت. سال ها پیش رهبر 
معظم انقالب اسالمی در توصیف عنصر عقالنیت 
در مکتب امام فرمودند: »عقالنیت امام هم از اسالم 
است.« آنچه در آموزه های دینی مورد تأکید و توجه 
اســت، عقلی اســت که نه تنها در برابر وحی قرار 
ندارد؛ بلکه با هدایت و راهنمایی وحی مسیر حق و 
هدایت را می یابد. در گفتمان حضرت امام)ره( عقل 
موجودی است که »ما عبد به الرحمان« است و راه 
و رسم سعادت و زندگی را مبتنی بر راهنمایی های 
آسمانی ترســیم می کند. این عقل متصل به وحی 
ضمــن توجه و تأیید گزاره های دینــی، در فهم این 
گزاره هــا نیز بــه کار می آید و خــود حافظی برای 
جلوگیری از تحریف و ایجاد مصونیت در آموزه های 

دینی است.

 B صحنه منازعه دو الگوی عقالنیت
مهم ترین تجلــی دو الگوی عقالنیــت را می توان 
در عرصــه سیاســت ورزی امروز مشــاهده کرد؛ 
عرصه هایی که جمهوری اســالمی با الگوی ارائه 

کرده خود، جهان غرب را به چالش کشیده است. 
سیاست در غرب به ظاهر چهره ای عقالنی به خود 

گرفته و اندیشــه های دیگر را به جرم التزام نداشتن 
بــه مؤلفه های عقالنیت و پیــروی نکردن از منطق 
سیاســت مدرن، »غیرعقالنــی« معرفی می کند. 
حمایــت از مردم مظلوم عالــم، منطق مقاومت و 
ایســتادگی در برابر زیاده خواهان و استعمارگران، 
تالش برای حفظ اســتقالل سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگی و ده ها عقالنی دیگر، همگی غیر عقالنی 
خوانده  شــده و در سایه تفوق رســانه ای و قدرت 

رسانه ای به خورد ملت های جهان داده می شود.
عقل محافظه کار مدرن امروز، عقل توجیه گر نظام 
سلطه حاکم بر جهان است و مبتنی بر آن نمی توان از 
مقاومت و مبارزه با یکجانبه گرایی سخن گفت؛ این 
در حالی اســت که ملت های مستضعف و محروم 
عالم امروز برای غلبــه بر وضعیت نامتوازن حاکم 
بر جهان، در اولین گام باید منطق عقالنیت غرب را 
کنار گذاشته و عقالنیت جدیدی را جایگزین کنند.ه 
بدون شــک منطق قرآنی و عقالنیت اسالمی نماد 
آن بوده و بهترین گزینه »رهایی بخش« به حســاب 
می آید. این اندیشه امروز به برکت انقالب اسالمی 
به مهم ترین گفتمان رقیب عقالنیت مدرن بدل شده 

است.

 Bمقوله انسانیت و اخالق
تفــاوت دو الگــو را می توان در غایات سیاســت 
مشاهده کرد. عقالنی کردن سیاست در دنیای مدرن 
به مفهوم عقالنی کردن روش و تســری دادن رابطه 
عینی عقالنی میان وسیله و هدف بر حوزه سیاست 
تلقی می شود و در این میان صحبت از عقالنی شدن 
اهداف مورد توجه نیســت. امــروز حاکمیت نگاه 
رئالیستی و پوزیتویســتی بر سیاست مغرب زمین، 
عقالنی شــدن دولت را تنها در کارایی و پیچیدگی 
ابزارها و بوروکراسی آن می بیند و از اهداف سیاست 
و اهدافی که قرار اســت این ابزارهــای کارآمد در 
خدمت تحقق آن قرار گیرند، سخنی در میان نیست. 
در نتیجه اهداف سیاســت مبتنی بر اهواء بشِر رها 
شــده از اخالق و رویگردان از آسمان ترسیم شده و 
مدت هاست که اخالق و انصاف و انسانیت و عقل، 
از جرگه تصمیم گیران در این عرصه کنار گذاشــته 
شده اســت. در سیاست اســالمی بررسی اهداف 
سیاست از اولویت ویژه ای برخوردار است و به نوعی 
سیاست اسالمی را می توان »سیاست غایت محور« 
دانســت. در این نگاه تدبیــر و تصمیمی در حوزه 
سیاســت عقالنی است که تحقق بخش انسانیت و 

اخالق باشد؛ وگرنه غیرعقالنی و غیرشرعی است.
در منطق سیاست ورزی مبتنی بر عقل مدرن، رسیدن 
به هدف اصالت داشته و حجتی برای مباح دانستن 
وسیله است، لذا کســب منافع از هر طریق ممکن 
می تواند مجاز باشد، حتی اگر به قربانی کردن حقوق 
دیگران منتهی شــود. حضور مفاهیــم و مقیدات 
اخالقی از آنجا که مانعی پیش روی کارایی و رسیدن 
به هدف اســت، باید کنار گذاشــته شود. در تاریخ 
سیاسی غرب شــاهد مثال های بسیاری را می توان 
یافت که مبتنی بر این اصل جنایات بزرگی شــکل 
گرفته است. از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی 
برای تسلیم کردن ژاپن تا اشغال افغانستان، عراق، 

یمن و ســوریه به بهانه مبارزه با تروریســم و ایجاد 
دموکراســی، همگی نمونه هایی از این رفتارهایی 

عقالنی غرب است!
ایــن در حالی اســت که در منطق اســالمی به 
شدت این اصل منطق مدرن نفی شده و راه و طریق 
رسیدن به هدف نیز همچون هدف پر اهمیت است 
و از راه های نامشروع و غیر عقلی نمی توان به دنبال 
اهداف مشروع بود. نمونه بارز این رفتار اسالمی را 
می توان در به کارگیری سالح های شیمیایی و حمله 
موشکی به مناطق مسکونی یافت که با وجود اینکه 
این اقدامات ناروا از سوی رژیم بعثی به کرات به کار 
گرفته شد، ولی حضرت امام)ره( هیچ گاه اجازه به 

کارگیری چنین روش هایی را صادر نکردند.

 Bتقابل دو نوع عقالنیت
مواجهه همه جانبه این دو الگو از عقالنیت، امروز در 
صحنه سیاسی و مدیریتی کشور به اوج خود رسیده 
اســت. در یک سوی این مواجهه، غربگرایانی قرار 
دارند که در طول سه دهه اخیر، نزدیکی به غرب را 
راه حل مشکالت کشور دانسته اند و جریان ارزشی 
و انقالبی که ایســتادگی و استقالل طلبی را ضامن 
عزت و پیشرفت این ملت می دانند. دوگانه سازش ـ 
مقاومت آشــکارترین صحنه این تقابل و رویارویی 
است، آنجا که عقل مدرن از ضرورت مذاکره برای 
برداشتن تحریم ها سخن می گوید و تصویب برجام 
را اوج دســتاورد خود برای حل مشــکالت جشن 
می گیرد! در مقابل عقالنیت اسالمی معتقد است، 
راه مقابله و بی اعتبارسازی تحریم ها مذاکره نیست؛ 
چرا که مشکالت موجود محصول سوء تفاهمات 
نیست که گفت وگو و مذاکره حالل آن باشد. تحریم 
ابزاری برای دشمنی است که جز تسلیم و تغییر رفتار 
ملت ایران هدف دیگری ندارد. عقالنیت انقالبی 
امام معتقد اســت، با اتکا به منابع و اســتعدادهای 
درونی می توان به اقتصادی رسید که تحریم را بی اثر 

کند.
به همین دلیل شعار »ما می توانیم« سر می دهد و 
نمی خواهد اجازه دهد که در »جنگ اراده ها«، حس 
یأس و ناامیدی در جامعه فراگیر شــود. عقالنیت 
اسالمی تجربه هشت سال دفاع مقدس را بازخوانی 
می کند تا به نسل سوم و چهارم انقالب یادآوری کند 
که چگونه در آن شرایط حساس و در حالی که دست 
کشــور از همه چیز کوتاه بود، شعار »ما می توانیم« 
نســل اول و دوم انقالب توانست بر مشکالت فائق 
آمده و توان نظامی کشــور را آنقدر ارتقا بخشد که 
دشــمن را مجبور به عقب نشینی و صدور قطعنامه 
59۸ کند. در این الگو از عقالنیت، صلح و آرامش 
و مذاکره نیز پس از مقاومت و ایســتادگی به نتیجه 
خواهد رسید و با پشــتوانه اراده هایی که می توانند 
همه موانع را برطرف کنند، دســتگاه دیپلماسی در 
میــز مذاکره خواهد توانســت از حقوق یک ملت 
دفاع کرده و اراده ایشــان را به قطعنامه و صلحنامه 

بدل کند. 
عقالنیــت انقالبی به اقتصــاد مقاومتی معتقد 
اســت، اقتصادی که اصل را بــر تولید داخلی قرار 
داده و مســتظهر به توان فکری و نیروی کار داخلی 

اســت و به اراده و هــوش و اســتعداد جوانان این 
ســرزمین اعتقاد داشته و بر این باور است که از این 
طریق می توان تحریم ها را بی اثر کرد. اما غربگرایان 
همچنــان منتظرند تــا تکلیف انتخابــات آمریکا 
مشخص شود تا شاید با انتخاب بایدن، گشایشی را 
برای کشــور رقم بزنند!  در بستر این تقابل است که 
رهبر حکیم و فرزانه انقالب اســالمی سال ها پیش 
تأکید داشــتتد: »عقالنیت به معنای تسلیم نیست؛ 
عقالنیت به معنای هزیمت نیست؛ عقالنیت برای 
پیــش رفتن و در جهــت یافتن راه هایــی برای هر 
چه موفق تر شدن در رســیدن به این آرمان هاست. 
بعضی ها بــا نام عقالنیــت، با نام اعتــدال، با نام 
پرهیز از جنجال و دردســر بین المللی، می خواهند 
از مبانی انقــالب و اصول انقالب کم بگذارند! این 
نمی شود. این نشانه  بی صبری و نشانه  خسته شدن 

است.«)۱۳۸7/6/۱9(

 Bشجاعت و عقالنیت
حاصل عقالنیت سکوالر چیزی جز محافظه کاری 
و انفعال و بزدلی نیست! انسان منفعت طلبی که جز 
به حیات مادی خود نمی اندیشد و هیچ سنت الهی 
فرامادی را قبول ندارد و برای حفظ حیات خود به هر 
ذلت و پستی رضایت می دهد تا چند صباحی بیشتر 
زنده بماند! و همین ضعف و ناتوانی است که دشمن 
را بیش از پیش طمعکار کرده و زیاده خواهان عالم را 

به تجاوز و تعدی بیشتر سوق می دهد!
محصول تربیت عقل ســکوالر عافیت اندیشی 
و تربیت مدیرانی اســت که حتی حاضر به حضور 
در خــط مقدم در هیچ عرصه ای نیســتند! همان ها 
که می خواهنــد از کیلومترها دور، صحنه جنگ را 
مدیریت کنند و حضور در کنار مدافعان ســالمت 
و امنیت و ... را »بی عقلی« معرفی می کنند. چنین 
رفتارهایی کافی اســت تــا رهبری انقــالب را به 
یادآوری چنین سخنانی ترغیب کنند که: »بعضی ها 
اســم عقل و عقالنیت را که می آورند، منظورشان 
از عقالنیت ترسیدن اســت؛ وقتی می گویند عاقل 
باشــید، یعنی بترسید، یعنی منفعل باشید، یعنی از 
مقابل دشــمن فرار کنید! نه، ]این درست نیست[؛ 
ترســوها حق ندارند اســم عقالنیــت را بیاورند. 
ترسیدن و فرار کردن و میدان را خالی کردن، اسمش 
عقالنیت نیست، اسمش همان ترس و فرار و مانند 
اینها اســت؛ عقالنیت یعنی محاسبه  درست. البّته 
دشمن سعی می کند عقالنیت به آن معنای غلط را 
تلقین کند، بعضی هم نادانســته گاهی حرف های 

دشمن را تکرار می کنند.« )۱۳99/7/2۱(
امروز راه حل مشــکالت کشور ســپردن امور 
به افراد جسور و شــجاعی است که هویت خود را 
مبتنی بر الگوی عقالنیت اســالمی ـ انقالبی شکل 
داده اند! ترسوها روز به روز کشور را به عقب رانده اند 
و عقالنیت ســکوالر آنها چیزی جز ناکارآمدی و 
انفعال و تحریم و فرصت ســوزی به همراه نداشته 
اســت. هوشــمندی نســبت به این ماجرا خواهد 
توانست سرنوشت خوشایند و پرامیدی را در آینده 
نزدیک برای ملت بزرگ و شجاع این سرزمین رقم 

زند. ان شاءالله

انعکاس
 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

 تاریخچه سورپرایز اکتبر

زمــان  در  و  میــالدی  دهــه ۱9۸۰  در 
رقابت های انتخاباتی بین کارتر و ریگان، 
»ویلیام کیســی« یکی از اعضای کمپین 
 رئیس ســازمان 

ً
انتخاباتی ریگان که بعدا

سیا شد، برای اولین بار از واژه »سورپرایز 
اکتبــر« اســتفاده کرد و گفــت، جیمی 
کارتــر می خواهد راه حلــی قطعی برای 
حل بحران ســفارت آمریــکا در ایران و 
گروگان های آمریکایی اعالم کند که اگر 
این کار صورت گیرد، می تواند شــگفتی 
ماه اکتبر باشــد و او را در انتخابات پیروز 
کند. کارتر با این حال نتوانست سورپرایز 
خود را ارائه دهد و در نتیجه در انتخابات 
شکســت خورد؛ اما پیش  از این در سال 
۱972 نیز آمریکا شاهد شکل گیری یک 
ســورپرایز اکتبر بود و »هنری کیسینجر« 
مشاور امنیت ملی نیکسون جمله ای بیان 
کرد که بســیار جنجالی شد. او بیان کرد، 
در خصــوص جنگ ویتنــام، »صلح در 
دسترس است«؛ همین یک جمله که چند 
هفته پیش از برگزاری انتخابات بیان شد، 
نتیجه انتخابات را به نفع نیکسون در برابر 
رقیب دموکراتش، جور مک گاورن تغییر 
داد. در سال 2۰۱6 و چند روز باقی مانده 
به برگزاری انتخابات، جیمز کومی، رئیس 
اف بی آی در نامه ای به کنگره اعالم کرد، 
پرونده تحقیقاتی جدیدی را در خصوص 

ایمیل های کلینتون باز کرده است.
با این حال برخی از شــگفتی های ماه 
اکتبر هم بوده است که نامزدهای انتخاباتی 
یا افراد نزدیک به آنها بیان  نکرده و در واقع 
حوادثی بــه وجود آمده اســت، که خود 
ســبب ایجاد شگفتی در فرایند انتخابات 
شده اســت. برای نمونه، در سال 2۰۱2، 
حوادث طبیعی در تعدادی از »ایالت های 
نوســانی« یعنی ایالت هایی که تا آخرین 
دقایق انتخابات معلوم نیست به چه کسی 
رأی می دهند، تأثیرگذار بوده اســت؛ این 
ایالت ها تحت تأثیــر طوفان ماه اکتبر، به 

اوباما رأی دادند.
اما سورپرایز اکتبر ترامپ چه می تواند 

باشد؟ 
گمانه های زیادی در این زمینه مطرح 
شده است و با وجود اینکه عده ای معتقدند 
هنــوز هم زمان برای ارائه شــگفتی های 
جدید از ســوی کمپین انتخاباتی ترامپ 
وجــود دارد؛ اما برخی دیگــر معتقدند 
ترامــپ زمــان الزم برای ایــن کار را از 
دست داده است؛ اما برخی دیگر همچنان 
معتقدند اقداماتی وجود دارد که می تواند 
نتیجه انتخابات را به نفع ترامپ تمام کند، 
شامل پایان یافتن مراحل تحقیقاتی واکسن 
کرونا و اعالم آغاز فرایند واکسیناســیون 
عمومی و انتشــار ایمیل هــای کلینتون و 
متهم کردن دموکرات ها به فساد سیاسی، 
انتشار جزئیات تحقیقات اف بی آی درباره 
دخالت روســیه در انتخابات سال 2۰۱6 
آمریکا و ارتباط کمپین ترامپ با روس ها 
و نشــان دادن این مسئله که این اتهامات 
بی پایه و اساس بوده است، از مواردی است 
که می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد. با 
این حال گمانه هــای دور از ذهن دیگری 
هم وجود دارند که هر چند احتمال شــان 
کم است، اما هنوز هم در دایره پیش بینی ها 
قرار می گیرند؛ زیرا از کسی که پیرو نظریه 
»مرد دیوانه« است و می خواهد ثابت کند 
همیشه برای رویارویی با مشکالت آماده 
است، بعید نیســت که این بار نیز اتفاقی 
عجیب در روزهای پایانــی ماه اکتبر رخ 
دهد و سرنوشت انتخابات این کشور را به 

کلی تغییر دهد. 

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

»سید عمار حکیم« رهبر جریان حکمت ملی عراق و ائتالف 
عراقیون در دیدار با جمعی از شیوخ و چهره های برجسته عشایر 
سراســر عراق، اظهار داشــت: »بغداد به هیچ عنوان بخشی 
از سیاست عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی نخواهد 
بــود.« وی تأکید کــرد: »حل وفصل گرفتاری هــای عراق در 
گرو حل سلســله حلقه های متصلی است که از حلقه سیاسی 
آغاز می شــود؛ چرا که ثبات سیاسی دروازه ثبات امنیتی است 
و ثبات امنیتی راه دســتیابی به ثبات اقتصادی به شمار می رود 
و از رهگذر تحقق این مقوله ها، مردم به کشورشــان و ساختار 

سیاسی اش عالقه مند می شوند.«

هرگز! سازش 
روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« نوشت: دونالد ترامپ در 
مراسم تحلیف خود گفت که سیاست او، »اول آمریکا« خواهد 
بود »و منظور او امــروز در افول رهبری آمریکا و تقدیس برند 
آمریکایی، نگرانی متحدان آمریکا و کامیابی رهبران مســتبد 
متجلی شده اســت.« این روزنامه خاطرنشــان کرده است، 
 به دلیل ترامپ ایجاد نشده اند؛ اما او آنها 

ً
مشکالت آمریکا صرفا

را تشدید کرده است: »مشکالت دنیا البته همه تقصیر ترامپ 
نیســت. اما بی اعتنایی خودسرانه آقای ترامپ به مسائل دنیا و 
بیزاری او از دیپلماسی، یافته های اطالعاتی و مسائل تجربی، 

 موجب شده اند مشکالت وخیم تر شوند.«
ً
غالبا

بحران تشدید 
جان بولتون با انتقــاد از فقدان راهبردی در سیاســت گذاری 
دولــت ترامپ در سیاســت خارجی گفت: »اگــر ترامپ به 
پیروزی برسد، ممکن است تحریم ها و اعمال تعرفه ها را کنار 
بگذارد و یک بار دیگر بر اســاس دریافت های درونی خودش 
به مســیر تالش برای رســیدن به توافق تجاری در قبال ایران 
برگردد.« مشاور ســابق امنیت ملی آمریکا همچنین با اذعان 
به شکست واشــنگتن در برابر تهران، تصریح کرد: »راهبرد 
ما در قبال ایران نتایج مثبت به همراه نداشــته است. ما داریم 
به عقب برمی گردیم. همه اینها مشــکالتی هستند که به دلیل 

تصمیم گیری های تصادفی رئیس جمهور ایجاد شده اند.«

خوردیم شکست 

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی
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۵
جهان

یادداشت

 تداوم بحران سیاسی
 در لبنان

بیشــتر از دو ماه از حادثه انفجار مهیب در 
بندر بیروت و تحوالت سیاسی پس از آن، 
که به استعفای دولت حسان دیاب انجامید، 
می گذرد. در این مدت با وجود تالشی که 
قدرت های خارجی و به طور مشــخص 
فرانســه صورت دادند و مهلــت همراه با 
تهدیدی که به گروه های سیاسی داده شد، 
اما شــرایط برای مصطفــی ادیب، گزینه 
معرفی شده برای تشکیل دولت فراهم نشد 
و او نیز از تشــکیل کابینه انصراف داد. در 
چنین فضایی سعد حریری، نخست وزیر 
اسبق لبنان در گفت وگویی تلویزیونی اعالم 
کرد، او گزینه نخست وزیری در کشورش 
اســت و برخی گروه های سیاسی هم از او 
حمایت می کنند. حریری همچنین نوشت: 
»من مثل بقیه دیگــران را تهدید نمی کنم 
و آنگونــه که برخی منتقــدان می خواهند 
عمل نخواهم کرد. من پسر رفیق حریری 
هستم که به واسطه اعتدالی که در رفتارش 
داشت شناخته می شــد.«  اعالم آمادگی 
حریری برای عهده دار شدن نخست وزیری 
به نظر می رسد؛  کشورش تعجب برانگیز 
به ویــژه اینکــه در وضعیت کنونــی او از 
حمایت های منطقه ای و فرامنطقه ای )که 
برای تشکیل دولت در کشوری مثل لبنان 
یک ضرورت به حساب می آید( برخوردار 
نیست. همچنان که در داخل هم برخی از 
گروه ها و جریان های سیاسی با او همراهی 
نمی کنند؛ گروه ها و جریان هایی که در چنین 
موقعیت هایی وظیفه آنها آماده کردن مسیر 
برای کسی است که قصد رسیدن به کرسی 
نخست وزیری را دارد. براساس اطالعات 
موجود، مشــورت ها و گفت وگوهایی که 
حریری با میشل عون، رئیس جمهور و نبیه 
بری، رئیس پارلمان داشــته است، چندان 
مثبت نبوده و ناراحتی او را در پی داشــته 
است. گفته می شود رئیس جمهور لبنان از 
حریری خواسته اســت تا با جبران باسیل 
)وزیر خارجه سابق و مخالف سرسخت 
حریری( گفت وگــو کند؛ همچنان که نبیه 
بری نیز در گفت وگو با حریری تأکید کرده 
است گروه های سیاسی شیعه )جنبش امل 
و حزب الله( به حریــری امتیازی فراتر از 
آنچه به مصطفی ادیب پیشنهاد کرده بودند، 
نخواهنــد داد. این درحالی اســت که در 
طرف مقابل هم پیمانان سابق حریری )ولید 
جنبالط، رئیس حزب ترقی خواه، و سمیر 
جعجع، رئیس حزب نیروهای لبنانی( هم 
نظر مثبتی برای معرفی او برای تشــکیل 
کابینه ندارند. بــه هرحال، تالش حریری 
برای بازگشــت به قدرت و طرح پیشنهاد 
تشــکیل دولت تکنوکراتی کــه احزاب و 
گروه های سیاســی در آن حضور نداشــته 
باشــند، مورد موافقت آنهــا قرار نخواهد 
گرفــت. به ویژه اینکه گروه های سیاســی 
شیعه لبنان هم تأکید کرده اند در گفت وگو 
با هر کسی که به مثابه گزینه نخست وزیری 
معرفی شود، همان مسیری را ادامه خواهند 
داد که با مصطفی ادیب رفته بودند تا از این 
طریق پایبندی خود به این سخن سیدحسن 
نصرالله را ثابت کنند که گفته اســت: »ما 
بــرای حمایت از مقاومــت در هر دولتی 
که در لبنان تشــکیل شود شرکت خواهیم 

کرد.«
 وضعیت اقتصادی نابســامانی که این 
کشــور پشت ســر می گذارد و فشارهایی 
که در این زمینه وارد می شود، این احتمال 
را تقویت می کند کــه گروه های مختلف 
برای رســیدن به یک توافق فراگیر مجبور 
شوند امتیازهای متقابلی بدهند تا بار دیگر 
فرصت برای تشکیل دولت از دست نرود.

محمدصادق مصطفوی
کارشناس بین الملل

شکست در همه جبهه ها

رأی الیوم: صحبت از جنگ و مقابله با حزب الله از 
زبان سمیر جعجع که می گوید ۱5 هزار نیرو دارد و 
تاکنون آن را تکذیب نکرده، بوی توطئه می دهد، در 
واقع این اظهارات حکایت از تالش برای برافروختن 
آتــش جنگ داخلی دوم در لبنــان دارد که آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و سازشکاران عرب که هدف همه 
آنها نابودی حزب الله و خلع سالح آن است، پشت 
این توطئه هستند. ســمیر جعجع گویا نمی داند که 
حمایت آمریکا و عربستان و امارات از وی نمی تواند 
تضمین پیروزی اش باشد. این مثلث شوم که جنگ 
غیرانسانی یمن را به پا کردند و در همه جبهه های آن 

شکست خوردند.

فاجعه دست ساز بشری

واشنگتن پست: ناکامی تاریخی آمریکا در مقابله 
با اپیدمی کرونا،  ثابــت کرد که مهار این اپیدمی در 
آمریکا یک فاجعه دست ساز بشری است. در فضای 
سیاســی کنونی بیمارگونه آمریکا، تعداد زیادی از 
 به 

ً
مقامات مهم داخل و خارج از کاخ ســفید صرفا

دنبال منافع سیاسی شخصی و حزبی شان هستند و 

 
ً
ماهیت علمی و انسانی عملیات مهار کرونا را کامال
کنار می گذارند. هیچ واکنــش نظام مندی در برابر 
اپیدمی کرونا در سطح فدرال آمریکا دیده نمی شود؛ 
این رویه غیراخالقی که سیاســتمداران کاخ سفید 
محاسبات سیاسی را در اولویت علم قرار می دهند، 
یک زخم عمیق در تاریخ توسعه تمدن سیاسی بشر 

به وجود آورده است.

زورآزمایی ترکیه!

ســی ان ان: در نخســتین دهه از حکومت اردوغان 
میلیون ها ترکیه ای از فقر بیرون آمدند، اقتصاد رونق 
یافت، تنوع در بازار ترکیه بیشتر شد و حتی نرخ مرگ 
و میر نوزادان به شدت کاهش یافت؛ اما در سال های 
اخیر، ارزش پول ملــی ترکیه به طور ناگهانی پایین 
آمــده، بدهی دولت افزایش یافته و تورم نیز بیشــتر 
شده اســت. انتظار می رود اقتصاد ترکیه در مقایسه 
با اقتصاد دیگر کشــورهای جهان در ســال 2۰2۰ 
میالدی سقوط کند؛ اما ممکن است در سال 2۰2۱ 
بهبود یابد. اقتصاد نه تنها در سیاست داخلی، بلکه 
در سیاست خارجی نیز پاشنه آشیل اردوغان به شمار 
می آید.  اگر ترکیه بتواند به زورآزمایی های خود ادامه 

دهد، نه تنها اوضاع اقتصاد وخیم تر می شــود؛ بلکه 
اقتصــاد به طور کامل فرو می پاشــد و ترکیه بودجه 
کافی برای اختصاص به تمامی جنگ ها و جبهه ها 

را نخواهد داشت.

واشنگتن بازنده جنگ

فارین پالیسی: ایاالت متحده آمریکا با نزدیک به دو 
دهه حضور نظامی در افغانستان دستاوردی نداشته 
اســت. جنگ، فقر، ناامنی، خشــونت و خونریزی 
همچنان در این کشور ادامه دارد و در آستانه خروج 
نظامیان ارتــش ایاالت متحــده آمریکایی، دولت 
واشــنگتن بازنده این جنگ طوالنی مدت اســت. 
حمالت آمریکا بســیاری از مردم افغانستان را آواره 
کرد، عزیزان آنها را گرفت و افرادی که بستگان شان 
در حمالت هوایی کشــته شده، به طالبان پیوستند. 
حتی بسیاری از افرادی که با طالبان مخالف بودند 
نیز با آغاز چنین حمالتی از سوی نیروهای خارجی 
با این گروه ابراز همدردی کردند.  به نظر می رســد 
آمریکا از زمان ورود به افغانستان نیز بازنده بوده است 
و در وضعیت کنونی این رهبران طالبان هســتند که 
در مقابل مقامات آمریکایی و افغان مذاکره می کنند.

   رصد    

یکا آمر بیمارگونه  فضای 

علی مهردوست
کارشناس مسائل ترکیه

در درگیری های اخیر آذربایجان و ارمنســتان در 
منطقه قره باغ، نقش بازیگــران ثالث، از جمله 

ترکیه بیش از پیش به چشم می خورد. 

 B نقش متفاوت
ترکیه که در دوران استقالل جمهوری آذربایجان، 
متناسب با شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی 
و اختالفاتــی که با ارمنســتان دارد، سیاســت 
واحدی را درباره قره باغ اتخاذ کرده و همواره بر 
لزوم آزادســازی این منطقه و الحاق آن به خاک 
آذربایجان تأکید داشــته، تالش کرده اســت از 
طریق سیاســی و رســانه ای نه تنهــا قدرت نرم 
خود را در میان افکار عمومی این کشــور یعنی 
آذربایجان گسترش دهد؛ بلکه روابط خوبی را با 
دولــت باکو برقرار کند. با وجود رویکرد ثابت و 
مشخص ترکیه در زمینه قره باغ، در درگیری های 
چنــد هفته اخیر نقــش این کشــور متفاوت از 
گذشته دیده می شــود. در این دوره ترکیه علنی 
در کنار جمهوری آذربایجان قرار گرفته و افزون 
بر حمایت های سیاســی و رســانه ای که از قبل 
داشته اســت، اقدام به پشتیبانی های تسلیحاتی 
و مستشاری از این کشور کرده است. کما اینکه 
حتــی اطالعاتی نیز مبنی بر انتقــال تعدادی از 
عناصر ســلفی از ســوی ترکیه بــرای کمک به 
ارتش آذربایجان در رسانه ها منتشر شده است که 

واقعیت دارد.  

 Bاهداف
ترکیه از ورود مســتقیم به مناقشه قره باغ اهداف 
متعددی را پیگیری می کند که در ادامه به اهم آنها 
اشاره می شود: ۱ـ توسعه حوزه نفوذ و سرزمینی 
خود به قفقاز در راستای سیاست نئوعثمان گرایی 
بــا تکیه بر اشــترکات قومــی و زبانی و تعقیب 
سیاست کسب امتیاز از سایر بازیگران حاضر در 
این مناقشه )روسیه، ایران، فرانسه( در پرونده هایی 
همچون ســوریه و لیبی؛ 2ـ تالش برای حضور 
فعال در مذاکرات قره باغ؛ اگرچه ترکیه جزء گروه 

مینسک است؛ اما چون هدایت و سیاست های 
این گروه بیشتر از سوی آمریکا، روسیه و فرانسه 
اعمال می شود، لذا ترکیه به دنبال ایفای نقش فعال 
و مؤثر در مذاکرات است. به تعبیر آقای اردوغان، 
برای حضــور در میز مذاکرات بایــد در میدان 
حضور داشت.۳ـ اعمال فشــار علیه ارمنستان 
و حامی آن فرانسه با توجه به اختالفات موجود 
میان دو کشور در مدیترانه شرقی و لیبی؛۴ـ جلب 
حمایت های اقتصادی آذربایجان و فراهم کردن 
بستر فروش تســلیحات به این کشور با توجه به 
اوضاع نامناسب اقتصادی ترکیه؛5ـ تالش برای 
حضور نظامی در قفقاز از طریق احداث پایگاه 
نظامی در جمهوری آذربایجان، طوری که هفته 
پیش رئیس مجلس ترکیه از بررسی این موضوع 
در مجلس این کشــور خبــر داده بود؛ ولو اینکه 
تحقق چنین سیاستی نیازمند تغییر قانون اساسی 

آذربایجان و چشم پوشی روس هاست.  

 Bنکته راهبردی
همــان ابتــدا ترک هــا در تمامــی ســطوح بر 
لــزوم حضور خــود در مذاکرات قره بــاغ تأکید 
می کردند؛ اما رفتار مستقل و با طمأنینه روسیه و 
پرهیز از مشارکت دادن سایر بازیگران حاضر از 
جمله ترکیه در مذاکرات آتش بس، نشــان داد که 
روس ها همچنان خــود را پدرخوانده آن منطقه 
تلقی کرده و تمایلی برای حضور سایر بازیگران 
ندارند. لذا تنها دســتاورد ترکیه در درگیری های 
اخیر افزایش مقبولیــت اجتماعی در میان افکار 
عمومــی آذربایجان بــوده و در عرصه منطقه ای 
برخالف تالش هایش، جایگاه حقوقی  نتوانسته 
در میــز مذاکرات برای خــودش تصاحب کند. 
از آنجا که ترک هــا به دنبال حضور بلندمدت در 
منطقه بودند، این نگرانی وجود دارد که بی توجهی 
روسیه به درخواست های طرف ترک برای حضور 
در مذاکرات و نارضایتی آنها از این سیاســت، نه 
تنها سبب شکنندگی توافق آتش بس بشردوستانه 
میان طرفین و تداوم درگیری ها شودـ  درگیری های 
چنــد روز بعد از توافق ـ بلکــه در صورت تداوم 
مداخالت ترکیه، همکاری های دو کشور در سایر 

حوزه ها نیز تحت الشعاع قرار گیرد. 

بلندمدت حضور 
ترکیه از قره باغ چه می خواهد؟

   پنجره    

میانگیــن نظرســنجی های معتبــر در روزهای 
اخیر نشــان می دهد، بایدن نسبت به ماه گذشته 
از دو درصد مقبولیت بیشــتر برخوردار شــده، 
این درحالی اســت که ترامپ و طرفدارانش به 
مناظرات زنده تلویزیونی امید ویژه ای داشــتند؛ 
حال آنکــه در اولین مناظره واهی بودن امیدهای 
آنها آشکار شد و ترامپ آنگونه که انتظار داشت 
نتوانست از پس رقیب دموکرات خود بر آید، این 

ناکامی دو دلیل ویژه داشت:
الف ـ  کارنامه ناامیدکننده ترامپ در ماه های اخیر 
به ویژه در موضوع کنترل کرونا و ابتالی بیش از ۸ 

میلیون آمریکایی و مرگ بیش از 22۰ هزار نفر؛
ب ـ مقابله لجام گسیخته بایدن با ترامپ و استفاده 
از ادبیات تند که ســبب شد نه تنها ترامپ کنترل 
جریان مناظره را از دســت دهد؛ بلکه بایدن نیز 

متفاوت از تصورات ظاهر شد.
بر اســاس آخریــن نظرســنجی ها، بایدن با 
رشد یک و هشــت دهم درصدی، 5۱/۸ درصد 
به پیروزی در انتخابات 2۰2۰ نزدیک تر شــده 
اســت و ترامپ با کاهش هشت دهم درصدی، 
در انتخابات پیش رو ۴۱/2 درصد امکان پیروزی 
خواهد داشت. این کاهش مقبولیت سبب شده 
اســت تا روند تحوالت سیاســی روزهای آینده 
آمریکا با اما و اگرهای متعددی روبه رو شــود، تا 
جایی که »توماس فریدمــن« تحلیلگر معروف 
آمریکایی پیرامون برنامه هــای پنهانی ترامپ و 
 وی در صورت ناکامی در کارزار 

ً
اینکه احتمــاال

انتخاباتی، بــه واگذار کردن قــدرت به صورت 
مسالمت آمیز تن ندهد، هشدار داد و خطر وقوع 
»جنگ داخلی« در برخی از ایالت های آمریکا را 
متذکر شد. هر چند با توجه به شخصیت سازی 
پوشالی ای که از آمریکا در میان ملت های جهان 
بــا ابزارهایی مانند هالیوود صــورت گرفته این 
موضوع دور از ذهن به نظر می رسد؛ اما آیا کسی 
تصور می کرد که قتل یک سیاه پوست، آمریکا را با 
چنین چالش اجتماعی عمیق و گسترده ای روبه رو 
کند که ماه ها به طول انجامد و حتی ابعادی فراتر 

از مرزهای آمریکا پیدا کند! از ســوی دیگر وقوع 
جنگ داخلی در آمریکا موضوع تازه ای نیست؛ 
چرا که این کشور در بین سال های ۱۸6۱ تا ۱۸65 
نیز تجربه چنین پیشــامدی را داشته، که به غلبه 

آبراهام لینکلن بر جفرسون دیویس منتهی شد.
عالوه بر این درباره اظهارنظر فریدمن توجه به 

چند نکته ضروری است:
۱ـ شــخصیت پیش بینی ناپذیر و مستبد ترامپ؛ 
همان گونه که در ترور ســردار سلیمانی، خروج 
ترامــپ از بســیاری معاهــدات بین المللی و 
برخورد با چالش نژادپرستی در آمریکا به چشم 
خــورد؛ وی در رویارویی بــا تحوالت داخلی و 
بین المللی رویکرد مشــخصی ندارد و گاهی بر 
اساس احساسات قماربازانه کنش و واکنش نشان 

می دهد؛
2ـ عملکــرد بــه ظاهر قابــل قبــول ترامپ در 
ســال های ابتدایی ریاست جمهوری و ایجاد این 
شــائبه که شکست های اخیر ترامپ صرفا ناشی 
از همه گیری ویروس کروناســت، سبب شده تا 
ترامپ برای جبران ناکامی هایش سرســختانه به 
دنبال ادامه ریاســت جمهوری خود برای چهار 
سال آینده باشــد تا به مردم آمریکا ثابت کند که 
رئیس جمهوری بهتر از وی وجــود ندارد، حال 
آنکه با بررسی تحوالت آمریکا و افول اقتصادی 
ماه های اخیر در کنار افزایش شدید بیکاری و خود 
موضوع شیوع کرونا و عدم مدیریت صحیح آن از 
وجود ضعف های مدیریتی در سبک اداره جامعه 

از سوی ترامپ حکایت دارد.
در آخر باید اشــاره کرد، هشــت ساله بودن 
دوران ریاست جمهوری اکثریت رؤسای جمهور 
آمریکا سبب شده است تا ترامپ قاطعانه به دنبال 
ثبت اســم خود به عنوان یکی دیگر از این افراد 
باشد تا جایی که برای کسب این جایگاه بر اساس 
اظهار نظرهایی که دربــاره احتمال تقلب برای 
جلوگیــری از انتخابش کرده و آینده انتخابات را 
صرفا با پیروزی جمهوری خواهان قابل پذیرش 
دانسته است و ...، همگی حکایت از این خواهد 
داشت که این دور از انتخابات آمریکا سرنوشتی 
متفاوت از دیگر انتخابات هــای آمریکا خواهد 

داشت.

 زلزله سیاسی!
نظر سنجی ها  از پیروزی ترامپ خبر می دهند یا بایدن

   فراسو    

محمدرضا بلوردی
کارشناس مسائل منطقه
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 BBBB  آیا می توان بخشی از گرانی ها و تورم 
کنونی در  اقتصاد کشور را به مسائل 
  FATFسیاسی، مانند تصویب نشدن

نسبت داد؟
بیش از یک ســال از تصویب نشــدن پیوستن به 
کنوانسیون موسوم بهFATF  در مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام می گذرد. از ســوی دیگر همه 
 منتفی بوده، لذا  پرونده

ً
می دانند این موضوع کامال

FATF  یک سال و نیم پیش در کشور ما بسته شده 

اســت. بنابراین هیچ فرد یا مســئولی نمی تواند 
مدعی شــود تورم های کنونی ناشی از تصویب 

نشدنFATF  است.
 به نظــر می آید، برخی مســئوالن بی کفایت 
سعی می کنند مسئولیت بی کفایتی مدیریتی خود 
را به گردن نظام ، تصویب نشدنFATF  یا مذاکره 
نکردن با دشمن برای تصویب برجام های بعدی 
  FATFیا... بیندازند. بهتر اســت آقایان بدانند که
بیش از یک سال است که در جمهوری اسالمی 

مرده و دفن شده است.
 

 BBBB متأســفانه به نظر می رســد دولت 
دوازدهــم تــالش دارد دلیل اصلی 
را  در کشــور  اقتصادی  مشــکالت 
مسائل سیاســی و بین المللی عنوان 
کند تــا از این طریق به نوعی از زیر بار 
پاسخگویی  در برابر مشکالت شانه 

خالی کند.
مسئله این اســت که عملکرد دولت طوری بوده 
که کوچک ترین موضــوع و تصمیم ولو بی ربط 
و غیر واقعی در خارج از کشــور بر اقتصاد ایران 
تأثیر گذاشــته و سبب نوســانات ارزی در کشور 
شده است. از ســوی دیگر، در اقتصاد همیشه با 
مسئله ای به نام انتظارات تورمی روبه رو هستیم که 
متأسفانه به دلیل اعتماد نکردن فعاالن اقتصادی و 
مردم به مدیریت کالن اقتصاد است. وقتی اعتماد 
مردم به مدیریــت کالن اقتصاد کم می شــود و 
مردم سیاست های دولت را قبول نداشته و بی اثر 
می دانند، انتظارات تورمی شکل گرفته و افزایش 

می یابد.
 از سوی دیگر، هنگامی که آقای رئیس جمهور 
عنوان می کند عامل مشــکالت  اقتصادی کشور 
آمریکا و کاخ سفید است، نشان دهنده بی کفایتی 
 چرا 

ً
مدیریت اقتصادی کشــور اســت، اصــال

رئیس جمهور باید علت مســائل و مشــکالت 

اقتصادی ایران را در کاخ سفید جست وجو کند و 
آدرس کاخ سفید را به مردم بدهد؟ حتی اگر علت 
مسائل و مشکالت اقتصادی کشور سیاست های 
تحریمی کاخ سفید علیه جمهوری اسالمی ایران 
باشــد، دلیلی بر بیان آن از ســوی رئیس جمهور 
نیســت. فرض کنیم  علت مشکالت اقتصادی 
کشور  کاخ سفید است، آیا شخص اول اجرایی 
کشــور این مســئله را باید از تریبون های رسمی 
عنوان کند و به آمریکا و کاخ ســفید گرا بدهد که 
تحریم هایت مؤثر بوده و مــا چاره ای جز لعن و 

نفرین نداریم؟! 
ایــن حرف هــا مانند این اســت کــه آقای 
رئیس جمهــور بــه آمریــکا پیــام می دهــد که 
سیاســت های تحریمی شــما بر اقتصاد ما تأثیر 
گذاشته است، لذا به تحریم ها علیه ما ادامه دهید، 
این در حالی اســت که باید به دشمن ثابت کرد 
تحریم ها هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد یا تأثیر 
آن چندان مشهود نیست و این امر فقط با اعتماد به 
ظرفیت ها و قابلیت های درونی کشور و قطع امید 

از بیگانگان محقق می شود.
 

 BBBB چرا با وجود اینکــه در توافق جامع 
هسته ای  ثابت شد مشکالت اقتصاد 
ما ربطی به بیرون از مرزها ندارد، ولی 
همچنان عــده ای ارتباط اقتصادی با 
دنیای غرب را تنها نسخه درمانی برای 

اقتصاد می دانند؟

غرب به ســرکردگی آمریکا به دنبال آن است تا 
شــرایطی را به جمهوری اسالمی تحمیل کنند 
که مســئوالن، مدیران و برنامه ریــزان اقتصادی 
و سیاســی جمهوری اســالمی بــاور کنند حل 
مســائل اقتصادی ما فقط و فقط به دست اروپا و 
آمریکاست، البته آنها در اجرای این سیاست در 
دولت آقای روحانی موفق شــدند؛ زیرا متأسفانه 
باور مدیران کالن سیاســی و اقتصادی کشور بر 
این اســاس بود که حال اقتصاد ما با نسخه غرب 
و گسترش ارتباط با کشورهای غربی آن هم به هر 
نحوی خوب می شود. در حالی که از همان زمان 
توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی و سیاســی 
کشــور و ظرفیت های منطقه ای ما با کشورهای 
همسایه، مانند هم مرز بودن با ۱5 کشور بالاستفاده 
بوده و است. متأســفانه دولت در این هفت سال 
کمترین توجهی به گسترش ارتباطات و تعامالت 
تجاری و صادرات و واردات با کشورهای همسایه 

و هم مرز نداشته است. 
ما حتی می توانیم با لنج های کوچک در جنوب 
 
ً
کشــور، صادرات و واردات داشته باشیم. طبیعتا
وقتی کشور ما چنین شــرایط و موقعیت هایی را 
 مسئله ای به نام تحریم نباید در ما اثر 

ً
دارد، عمال

کند؛ چرا که به واسطه این تعداد کشور همسایه و 
هم مرز ایران تحریم ناپذیر است.

 اما سیاست های همگرایی با همسایه ها طی 
این ســال ها دســت کم گرفته شــده و مسئله ای 
به نام تحریــم برای جمهوری اســالمی به یک 

چالش تبدیل شــده اســت، از این رو دولت کل 
همسایه های ایران را رها کرده و به دنبال آمریکا و 
اروپاست غافل از اینکه اروپا و آمریکا به دنبال به 
زانو درآوردن ما هستند و تالش می کنند ما را در 
شرایطی قرار دهند که هیچ برنامه ریزی برای تولید 
و توسعه اقتصادی نداشته باشیم. متأسفانه غرب 
توانست این باور را به آقای روحانی و تیم اقتصادی 
دولت تلقین کند که ما حالل مشــکالت شــما 
هســتیم، دولت هم با باور این موضوع به آمریکا 
اعتماد کرد؛ در حالی که می دانســت آنها دشمن 
ما هستند و  ما با آنها در حال جنگ هستیم حتی 
اگر با آنها هم در حال جنگ نباشیم، به دلیل اینکه 
رقیب ما در منطقه هستند، باید برای توسعه اقتصاد 
و تولیــد خود برنامه ریزی می کردیــم و در این 
برنامه ریزی به جای توجه به غرب، سیاست های 

اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار می دادیم.
 اما متأسفانه راهبرد اقتصاد مقاومتی در مشی 
اجرایی و سیاســت های دولت قــرار نگرفت، یا 
 برنامه ای برای اقتصاد کشور تدوین 

ً
دولت اصوال

نکــرد. به گونــه ای که می توان گفــت دولت در 
هفت سال گذشــته اقتصاد را به صورت روزمره 
مدیریت کــرده و نه تنها برنامــه ای برای اجرای 
اقتصاد مقاومتی نداشته؛ بلکه نسبت به برنامه های 
یک ساله بودجه و برنامه های پنج ساله توسعه نیز 
بی توجه بوده است. بدون شک، در چنین شرایطی 
دلیل بیشــتر مشکالت اقتصادی ما نه کاخ سفید 
اســت و نه تصویب نشدنFATF  یا ترامپ و...؛ 
بلکه دلیل اصلی خود ما هســتیم. اینکه با بیمار 
شدن و دست تکان دادن آقای ترامپ اقتصاد ایران 
باال و پایین می شــود، نشان دهنده بی عرضگی و 

ضعف مدیران اقتصادی ماست.
 

 BBBB بنابراین بخش مهمی از مشــکالت 
اقتصادی را وابسته به عملکرد دولت 

می دانید؟
واقعیت این اســت کــه آنچه امــروز در اقتصاد 
کشور شــاهد آن هســتیم، دلیل اصلی و اول آن 
سوءمدیریت های داخلی و ضعف دولت است. 
همه شهروندان و کارشناسان از بیان این چالش ها 
و مشکالت متأسف هســتند، اما باید این موارد 
را تذکر داد تا دولتی ها شــاید حداقل در ماه های 
پایانی به جای اینکه به دنبال معرفی مقصر باشند، 
به ظرفیت ها و قابلیت های درونی کشــور توجه 

کنند.  

بازار

میالد شکری
خبرنگار

 دالیل افزایش قیمت
 اوراق تسهیالت مسکن

در حالی که قیمت مســکن با رشــدی 
افسارگسیخته رکوردهای جدیدی را ثبت 
نسبت تسهیالت خرید مسکن  می کند؛ 
به قیمت نهایی خانــه روز به روز در حال 
کاهش اســت. با این حــال در روزهای 
گذشــته خبری مبنی بــر افزایش قیمت 
خرید اوراق تسهیالت مسکن منتشر شد. 
نکتــه قابل ذکر در این باره این اســت که 
قیمت خرید اوراق تسهیالت مسکن در 
تعادل بین عرضــه و تقاضای بازار تعیین 
شده و یکی از ساده ترین سازوکارها برای 
تسهیالت مسکن اســت؛ چرا که دولت 
نقشی در آن نداشته و در واقع در این روش 
منابع برخــی از افراد در راســتای تأمین 
کمبود منابع دیگران و بدون اینکه بار مالی 

روی بودجه داشته باشد، تأمین می شود. 
حتی اگــر دلیل افزایــش قیمت این 
اوراق، فعالیت های ســفته بازانه افراد در 
بورس باشــد، باز هم این افزایش تقاضا 
سبب خواهد شــد اوراق بیشتری منتشر 
شــود و ایــن فعالیت ها نه تنهــا فعالیت 
زیان بخشی برای بازار نیست؛ بلکه عرضه 

و تقاضا را تغییر می دهد.
اما اینکه چرا همچنــان مردم باوجود 
افزایش هزینه های خرید اوراق تسهیالت 
مسکن از آن استقبال می کنند، این است 
که وقتی افزایش قیمت مســکن شــدید 
بوده و در شــش ماهه اول سال حدود 6۰ 
درصد افزایش داشــته اســت، در چنین 
وضعیتی بــرای خریدار مســکن صرفه 
دارد که حتی منابع مالی را با قیمت های 
باالتری دریافت کند؛ چرا که فکر می کند 
این کار برایش به صرفه اســت و افزایش 
قیمت مسکن می تواند این سود را پوشش 
دهد. در چنین شرایطی اگر قیمت اوراق 
تســهیالت مســکن افزایش یابد، به این 
معناست که ســپرده گذاران به این نتیجه 
رســیده اند که این اقدام نیز روشــی برای 
ســپرده گذاری خواهد بود و ممکن است 
به سودی بیشتر از سود سپرده های بانکی 
برسند. بنابراین میزان عرضه در این بخش 

افزایش می یابد. 
اگر چه در حال حاضربه دلیل افزایش 
قیمت مسکن، ســهم این تسهیالت در 
قیمت تمام شده مسکن به شدت کاهش 
یافته اســت؛ اما در نهایت این سازوکار 
در یک افــق میان مدت خودش را تعدیل 
می کند؛ به گونه ای کــه وقتی قیمت باال 
رود، میزان عرضه این اوراق بیشتر می شود 
و وقتی عرضــه افزایش یابد، این افزایش 
عرضــه در دوره های بعــدی، روی بازار 
تأثیر می گذارد. در واقع وقتی میزان عرضه 
منابع بیشتر شود، می تواند سهم بیشتری 
از آورده خانوار برای خرید مسکن داشته 
باشد. منتهی یکی از مشکالت این اوراق، 
تضمین هایی است که باید برای بازگشت 
این تسهیالت داده شود. با توجه به اینکه 
حقوق رسمی عموم شــهروندان خیلی 
باال نیست و فرض بانک ها این است که 
رقم اقساط نباید بیشتر از دریافتی حقوق 
افراد باشــد، خود این موضوع به مانعی 
بــرای دریافت تســهیالت تبدیل شــده 
اســت. با این حال اگر چه افزایش میزان 
تسهیالت ســبب تقویت بخش تقاضای 
مسکن شده و اثر فزاینده ای روی قیمت ها 
خواهد داشــت؛ اما این موضوع در همه 
جای دنیا صادق بــوده و نمی توان با این 
استدالل، تحریک و تقویت تقاضا را نفی 
و تسهیالت دهی به خریداران مسکن را 

کنار گذاشت.

یادداشت 

مهدی سلطان محمدی
کارشناس مسکن

 در گفت وگوی صبح صادق با محمد کهندل اقتصاددان و استاد دانشگاه مطرح شد

 گرانی ها هیچ ربطی به FATF     ندارد

کشــورهای توســعه یافته توانســته اند در چند دهه گذشته در 
چارچــوب الگوهــای اقتصاد سیاســی و براســاس نظرات 
هوشــمندانه اقتصــادی، به کارگیــری فناوری هــای جدید و 
سیاست های تجاری و ارزی، ثروت را از کشورهای صادرکننده 
نفت به کشورهای خود انتقال دهند. بر این اساس برای افزایش 
رفاه و ثروت ایرانیان راهکار اول افزایش ســهم تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت اســت. برای دســتیابی به هــدف افزایش 
ســهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت در گام اول باید شیوه 
قیمت گذاری نفت و فرآورده های نفتی براســاس مقتضیات و 
شرایط راهبردی کشور اصالح و سعی شود نفت در یک برنامه 

زمان بندی مشخص تا حد امکان به طور خام صادر نشود.

گذاری تغییر  قیمت 
منهای نفت

جایزه علوم اقتصادی نوبل به نام »های پل میلگرام« و »رابرت 
ویلسون« از دانشگاه استنفورد آمریکا برای »بهبود نظریه حراج 
و خلق قالب های جدید حراج« اعطا شــد. پل میلگرام  متولد 
۱9۴۸ است و از سال ۱9۸7 به عنوان اقتصاددان و پرفسور علوم 
انسانی در دانشگاه استنفورد فعالیت می کند. او بنیانگذار چندین 
شرکت است که از جمله  به حراجی هایی می توان اشاره کرد که 
با فراهم کردن نرم افزار و خدمات، بازارهای کارآمدی را برای 
حراج ها و مبادالت تجاری پیچیده ایجاد می کند. رابرت باتلر 
ویلسون نیز متولد ۱6 ماه می ۱9۳7 است. وی پرفسور برجسته 
و بازنشســته مدیریت در دانشگاه استنفورد است. وی به علت 

مشارکت در علوم مدیریت و اقتصاد بازرگانی مشهور است.

 برندگان نوبل
شاخص

»نرخ تســعیر« عبارت اســت از نرخ تبدیل دو واحد پولی به 
یکدیگر )حاوی انواع نرخ های برابری رسمی، قراردادی و غیره( 
که در فرآیند تسعیر به کار گرفته می شود، به گونه ای که نتایج آن 
 با اثرهای تغییرات نرخ ارز بر جریان های وجوه نقد واحد 

ً
عموما

تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشــته باشــد.برای نمونه، 
دالر آمریکا به تبدیل ارز از سوی شرکت ها به پول رایج کشور 
خود تسعیر می گویند. برای نمونه، شرکتی که در ایران مستقر 
است، هزار دالر بابت محصول خود از یک شرکت انگلیسی 
دریافــت می کند. ثبت این هــزار دالر در دفاتر حســابداری 
 بــه ریال و همینطــور تبدیل آن بــه پول رایج، »تســعیر« نام 

می گیرد.

چیست؟ ارز  تسعیر 
افزوده

 همه کاالها و خدمات موجود در بازار را شامل شده است. دولت هم گویا هیچ قصد و 
ً
تورم به شــدت در حال افزایش اســت. افزایش قیمت هایی که تقریبا

انگیزه ای برای افزایش نظارت ها و مدیریت بازار ندارد. در این میان برخی از سیاسی کاری ها در کشور موجب شده برخی از افراد به دنبال گرفتن ماهی خود از 
آب گل آلود باشند. عده ای که یا از سر جهل یا عمد می خواهند این وضعیت اقتصادی را به مواردی چون تصویب نشدن FATF ربط داده و این طور وانمود 
کنند که همچنان ریشه حل مشکالت اقتصادی کشور در خارج از مرزهاست. کسانی که متأسفانه با وجود مشاهده نتایج برجام، چه آن زمان و چه حتی امروز 
به دنبال برجام های بعدی بودند. »محمد کهندل« اقتصاددان و اســتاد دانشگاه در گفت وگو با صبح صادق توضیح می دهد که گرانی های اخیر چقدر نتیجه 
تصویب نشدنFATF  یا مذاکره نکردن با آمریکاست؟ این استاد دانشگاه معتقد است هیچ فرد یا مسئولی نمی تواند بگوید اقتصاد ضعیف یا تورم اقتصادی 
ناشی از تصویب نشدنFATF  یا ننشستن پای میز مذاکره برای تصویب برجام های بعدی است. مشکالت اقتصادی ما تنها یک دلیل دارد و آن، سوء مدیریت 

و صالحیت نداشتن دولتمردان است.
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7
دین

  پیامبر اسالم)ص(
 غمخوار محرومان

قرآن کالم خداوند است و به همین واسطه 
می تواند در شناختن حقیقت وجودی عالم 
راهنمای اصلی ما باشد. قرآن در شناخت 
پیامبــر اســالم)ص( نیــز می تواند محل 
مراجعه باشــد و شناخت حقیقی ایشان را 
برای ما میســر کند. هدف اصلی همه انبیا 
و پیامبر اعظم)ص( در قرآن آمده است، اما 
در میان ایــن آیات، صفات و خصوصیات 
شــخصی پیامبران را هم به طور مستقیم و 
غیرمستقیم می توانیم پیدا  کنیم. برای نمونه، 
خصوصیــات اخالقی و حتی جســمانی 
حضرت موسی)ع(، حضرت ابراهیم)ع(، 
حضرت یوسف)ع( و... یافت می شود که 
الگوی ما هستند. اما قرآن نسبت به پیامبر 
گرامــی)ع( ویــژه عمل کرده اســت. این 
شناخت ها در صفات مشترک پیامبر)ص( 
با خداوند عزوجل یافت می شــود؛ یعنی 
خداوند و پیامبــر)ص( در برخی صفات 
مشترک هستند. برای نمونه، خداوند خود 
ْینا َجْمَعُه َو 

َ
را قاری معرفی می کند: »ِانَّ َعل

ْراَنُه«؛ به درســتی  که 
ُ
ِبْع ق

َّ
ت
ْ
ا
َ
ناُه ف

ْ
َرأ

َ
ِاذا ق

َ
ْرآَنُه ف

ُ
ق

جمع کردن و خواندن قرآن بر عهده ماست، 
پس هرگاه آن را خواندیــم، از خواندن آن 
پیروی کن، ســپس توضیح و بیانش نیز بر 
عهده ماســت.)قیامت/ ۱7ـ۱9( همچنین 
 
ْ
َرأ

ْ
در مورد پیامبراکرم)ص( می فرماید: »ِاق

 
ً
ْق«؛ )علق/ ۱( مسلما

َ
ل

َ
ذی خ

َّ
ل
ْ
 ا

َ
ک ْسِم َربِّ

ْ
ِبا

قرائت قرآن در این آیات خواندن و رد شدن 
نیست، بلکه مفهومی وسیع تر دارد. خداوند 
از پیامبر)ص( می خواهد تبیینی را که بر او 
وحی می شــود، ابالغ کند و به آیات قرآن 
عمل کند. پس پیامبــر)ص( قاری و عامل 
کامل به قرآن و نمایش دقیقی از دستورات 
و اهداف قرآن اســت.  اما صفتی دیگر که 
به پیامبر)ص( نسبت داده شده و با خداوند 
مشترک است، صفت رئوف و رحیم است. 
خداوند در مــورد پیامبر)ص( می فرماید: 
»رسولی از خود شــما به سوی تان آمد که 
رنج های شما بر او سخت است و اصرار به 
هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان دلسوز 
و مهربان اســت.« )توبــه/ ۱2۸( خداوند 
ُه 

َّ
متعال در قرآن از خودش با نام رئوف »َوالل

ِعباِد« )بقره/ 2۰7( و هشــت بار با 
ْ
 ِبال

ٌ
َرُؤف

نام رئوف رحیم یاد کرده اســت. مانند این 
 

ٌ
َرُؤف

َ
اِس ل َه ِبالنَّ

َّ
فراز که می فرمایــد: »ِإنَّ الل

َرحیٌم« )بقره/ ۱۴۳( عالمه طباطبایی)ره( 
درباره فرق بین رأفت و رحمت می نویسد: 
»فرق میان رأفت و رحمت بعد از آنکه هر 
دو در اصل معنا مشــترکند، این است که 
رأفت مختص به اشــخاص مبتال و بیچاره 
اســت، ولی رحمت در اعم از آن )بیچاره 
و غیربیچاره( استعمال می شود.« )المیزان، 
ج ۱، ص ۳25( همچنیــن در فراگیــری 
میان تمامی انسان ها حتی دشمنان صفت 
رحیم می آید؛ یعنی نگاه پیامبر)ص( مانند 
خداوند به تمام خالیق در عالم دل سوزانه 
و با رحمت اســت و فقط هدایت و نجات 
امت خود را و پیروان خود را در نظر ندارد. 
در خصوص معنای دقیق رئوف آمده است 
که این صفت درمان گری اســت که بدون 
درد و رنــج و زحمــت، مریــض خود را 
درمان می کند. مرحوم مصطفوی می گوید: 
»رأفت، عطوفت، لطف و رحمت خالص و 
شدید است؛ یعنی لطف و رحمتی است که 
وقوع درد و ناراحتی را برنمی تابد، هر چند 
آن درد و ناراحتی به مصلحت فرد باشد. اما 
رحمت، صرف عطوفت و مهربانی کردن 
اســت. مهربانی کردنی که گاهی با درد و 
ناراحتی فرد نیز همراه است. مانند لطف و 
رحمت یک جراح به یک بیمار عالقه مند به 

بهبودی.« )التحقیق، ج ۴، ص 6(

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

ائمه اطهار)ع( در مقام پیشــوایان شــیعه در طول 
حیــات ظاهــری خود چــه در دورانی کــه مردم 
عالقه ای برای شــنیدن رهنمودهای آنان نداشتند، 
چــه زمانی کــه تعداد زیــادی از دانشــمندان در 
محضر ایشــان شــاگردی می کردند و چه زمانی 
کــه مردم قصد کســب فیض از علــوم بی انتهای 
حضرات معصومین)ع( را داشتند، اما دستگاه های 
حکومتی اجازه این کار را نمی دادند، اقدام به تعیین 
چارچوب، ضوابط و وظایــف مردم می فرمودند. 
امام حسن عسکری)ع( که تحت مراقبت دستگاه 
ظالم حکومتی با شدیدترین تدابیر امنیتی بودند، 
با درایت و ذکاوت شــان توانستند مردم را از علوم 
الهی بهره مند کرده و تکالیف آنها را تعیین فرمایند. 
امام حسن عســکری)ع( درباره وظایف یک شیعه 
واقعی ســخنانی دارند که قابل توجه است. ایشان 
در یک حدیث گرانقدر می فرمایند: »ِشیعة َعلیٍّ ُهم 
ان ِبِهم 

َ
و ک

َ
ِســهم و ل

ُ
ِذین ُیؤِثرون إخواِنهم َعلی أنف

َّ
ال

 َنهاُهم و 
ُ

ذیَن الَیراُهم الله َحیث
ّ
صاَصة و ُهــم ال

َ
خ

ِذین 
َّ
 أَمرُهم، و ِشــیعة َعِلیٍّ ُهم ال

ُ
ُهم َحیث

ُ
د

ُ
ال َیفق

ون ِبَعِلیٍّ ِفی إکراِم إخواِنِهم الُمؤِمنین«؛ پیروان 
ُ

یقَتد
و شیعیان علی)ع( کسانی هستند که برادران )دینی( 

خود را بر خویش مقدم می دارند اگرچه خودشان 
نیازمند باشند و شیعیان علی)ع( کسانی هستند که 
از آنچه خداوند نهی کرده، دوری می کنند و به آنچه 
امر کــرده، عمل می کنند و آنان در تکریم و احترام 
برادران مؤمن خود به علی)ع( اقتدا می کنند. )میزان 
الحکمه، ج 5، ص 2۳۱( ایشــان در حدیثی دیگر 
َتاِن 

َ
ْصل

َ
درباره دو خصلت ارزنــده می فرمایند: »خ

َواِن«؛ دو 
ْ

خ ِ
ْ

ل
َ
ُع ا

ْ
ِه َو َنف

َّ
یَماُن ِبالل ِ

ْ
ل

َ
ْيٌء ا

َ
ُهَما ش

َ
ْوق

َ
ْیَس ف

َ
ل

خصلت است که چیزی برتر از آن دو نباشد: ایمان 
به خدا و سود رساندن به برادران. )بحاراألنوار، ج 
75، ص ۳7۴( آنچه در این دو حدیث مشــترک 
اســت، خدمت به برادران دینی خود اســت. این 
خصلت نشانه ایمان و خصلت یک مؤمن و شیعه 
واقعی دانسته شده است. امام حسن عسکری)ع( 
ی 

َ
 َعل

ٌ
ة

َ
ُمْؤِمــُن َبَرک

ْ
ل
َ
در جایــی دیگر می فرمایند: »ا

اِفِر«؛ مؤمن براي مؤمن 
َ
ک

ْ
ل
َ
ــی ا

َ
 َعل

ٌ
ة ُمْؤِمِن َو ُحجَّ

ْ
ل
َ
ا

برکت اســت و بر کافر حجت. )تحف العقول، ج 
2، ص ۴۸9( 

در احادیث فوق لفظ برادران دینی آمده است که 
اولویت را مدنظر قرار داده، نه آنکه خدمت به غیر 
برادران دینی و غیر شیعیان فضیلت نداشته باشد. 
پس احترام به همه انسان ها الزامی است که در سیره 

انبیا و ائمه اطهار)ع( وجود دارد. 
در کل روابطــی که دین برای مــا تعیین کرده، 
اول مربوط به خودمان است و دوم مربوط به خلق 
خداســت. آنچه مربوط به خلق خداست، همگی 

در زمره خدمت قــرار می گیرند. به عبارتی در هر 
دستوری که دین در مورد دیگر خالیق داده است، 
خدمتی نهفته اســت کــه اگر همه انســان ها این 
دســتورات را رعایت می کردند، هیچ درد و رنجی 
در دنیــا به وجود نمی آمد. دســتورات قرآن و اهل 
بیت)ع( در مورد خدمت به خلق خدا بسیار بسیط 
و مورد تأکید است. بخشی به اشخاص برمی گردد 
و بخشی به بزرگان دین و مسئوالن جامعه. اسالم 
بهره کشی از مردم را مردود دانسته و آن را مانع قدم 
گذاشــتن مردم در راه خداوند می داند. به عبارتی 
وقتی انسان ها با بهره کشی و سوء استفاده های مالی 
مواجه شــوند، هــم دچار فقر می شــوند و هم از 

دینداری باز می مانند. 
خداوند در قرآن می فرمایــد: »ای اهل ایمان، 
بســیاری از علما و راهبان )یهود و نصاری( اموال 
مردم را به باطل طعمه خــود می کنند و )خلق را( 
از راه خــدا منع می کنند و کســانی که طال و نقره 
را گنجینــه و ذخیره می کننــد و در راه خدا انفاق 
نمی کننــد آنها را به عذابی دردناک بشــارت ده.« 
)توبه/ ۳۴( اینکه در سیاســت ورزی ها باعث فقر 
خلق خدا شویم مصداق خیانت و خروج از ایمان 
است. چه آنکه رســیدگی به مردم به ویژه برادران 
دینی نشــان از ایمان دارد و فقــدان آن عدم ایمان 
است. در کتب روایی آمده است: امیرالمؤمنین)ع( 
به یک پیرمرد مســیحی برخورد کردند که گدایی 
می کرد. آن حضرت تعجب کردند... با یک تشری 

فرمودند: »وقتی جوان بود، از جوانی او کار کشیدید 
و حاال کار رســیده به جایی که گدایی می کند؟« 
)تهذیب األحــکام، ج 6، ص 292( امام علی)ع( 
اشــاره به آن دارد که رســیدگی بزرگان مسیحیت 
باید در حدی می بود که این مرد در زمان پیری اش 
گدایی نکند و بتواند امورات زندگی خود را با کاری 
کــه در جوانی کرده اســت، بگذراند. این تکلیف 
کسانی است که در رأس امور قرار گرفته اند و جامعه 

را مدیریت می کنند.
امام کاظم)ع( می فرمایند: »خاتمه کارهای تان 
این است که چقدر مشکالت مردم را حل کرده اید 
و اگر مشکل مردم را حل نکنید هیچ عملی از شما 
قبول نخواهد شد.« ســپس می فرمایند: »اگر روز 
قیامت می خواهید به ما برســید، به برادران دینی 
خود کمك کنید، روز قیامت جای تان پیش ماست« 
)بحاراالنوار، ج 72، ص ۳79( گاهی می بینیم که 
در کارهای مدیریتی گره می افتد که قابل باز شدن 
نیست. این گره افتادن ها دلیل دارد و آن، رسیدگی 
نکــردن بــه همنوعان اســت. پیامبراکــرم)ص( 
می فرماینــد: »تو که مشــکالت دیگــران را حل 
کردی، خداوند مشــکل تو را حل خواهد کرد«؛ 
)قرب الســناد، ص  56( این نکته برای مسئوالن 
یک جامعه کاربــرد زیادی دارد. اگــر آنها به فکر 
خدمت به خلق خدا باشند و قصد بازکردن گره کار 
مردم را داشته باشند، خداوند به آنها یاری می رساند 

و سنگ ها را از جلوی پای آنها برمی دارد.

 ایمان یعنی خدمت به خلق خدا
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

امام حسن عسکری)ع( هم خط امامت و والیت 
را حفظ کردند و هم شبهات را پاسخ دادند و هم 
مردم را برای غیبت امام زمان)عج( آماده کردند 
و هم حقانیت مکتب اهل بیت)ع( و باطل بودن 
مکاتب دیگر را اعالم کردند و در مقابل انتظاراتی 

از ما دارند.
اولین انتظار امام عســکری)ع( این است که 
کارهای تان را بدون اندیشه و تفکر انجام ندهید. 
»ای انســان   ها بر شما باد که کارهای تان را با فکر 
انجام دهیــد که فکر کردن حیات بخشــیدن به 
قلب بصیر اســت«؛ فکرمان آخرتــی کار کند. 
فقط دنیایی کار نکند. اهل بیت)ع( در دنیا زندگی 
می کردند، ولی بــه فکر آخرت شــان بودند. ما 
در دنیــا زندگی می کنیم، ولی بــه فکر دنیای مان 
هســتیم. فرزند آخرت باشید، فرزند دنیا نباشید. 
می خواهــی ازدواج کنی با فکــر آخرتی ازدواج 
کن. می خواهی در انتخابات شرکت کنی با فکر 

آخرت انتخــاب کن که روز قیامت نگویی از این 
انتخابی که کرده ام، عذرخواهی می کنم. بعضی ها 
بعد از انتخابات می فهمند خراب کرده اند. عبادت 
به کثرت صیام و صالة نیســت. نماز و روزه جزء 
فروعات دین اســت، ولی کثرت عبادت، کثرت 
تفکر در امر خداســت. یکــی از اوامر خدا این 
ْمِر«؛ 

َ
ْوِلی األ

ُ
 َوأ

َ
ُسول  الَرّ

ْ
ِطیُعوا

َ
َه َوأ

ّ
 الل

ْ
ِطیُعوا

َ
است: »أ

اگر همه کارهای مان با اشــاره والیت بود، وضع 
این چنین نبود. امام عسکری)ع( از ما انتظار دارد 
امور فردی و اجتماعی مان را تفکر کنیم. بخشی 
از ناکامی های ما به خاطر بی فکری های ماست. 
امام عســکری)ع( می فرماینــد، ازدواج بی فکر 

نکنی. خرج بی فکر نکنی. انتخاب بی فکر نکنی.
انتظار دوم امام عسکری)ع( این است که ای 
مردم اگر می خواهید ســودتان به دیگران برسد، 
ایمان بــه خــدا را در وجودتــان افزایش دهید. 
صورت زیبا خیلی دوام داشته باشد ده سال است. 

هر چه خوشگل باشد، در خاک می گذارند و هر 
چه زشــت هم باشــد در خاک می گذارند. امام 
عســکری)ع( فرمودند: »دو خصلت اســت که 
بهتر و باالتر از آنها چیزی نیســت: ایمان به خدا 

و سود رساندن به برادران«؛ ایمان تان به خدا را 
تقویت کنید. 

ســومین انتظار امام این است که به یاد 
قیامت باشــید. باور کنیم یک روزی از هر 
پستی که هستیم پایین می آییم و باید جواب 

بدهیم. زیــاد به فکر مرگ باشــیم. بعضی ها 
می گویند فکر کردن به مرگ آدم را افسرده می کند؛ 
کِثروا ِذکَر الَموت«؛ 

َ
ولی من به این اعتقاد ندارم. »ا

مرگ ســوت پایانی بازی دنیاست. هر 
کســی زیاد به یاد مرگ باشد 
تالشش بیشــتر می شود. در 
جامعه ای که یاد مرگ نباشد 
جلوه های دنیا پررنگ می شود.

 کثرت عبادت، کثرت تفکر در امر خداست
گفتاری از حجت االسالم محمدمهدی ماندگاری

   منبر    

یکی از ســؤاالت مهمی که بایــد در مواجهه با 
سرگذشــت ائمه اطهار)ع( و طول حیات شــان 
بپرسیم، این اســت که امامان شیعه چه برنامه ای 
برای توسعه اسالم داشتند؟ آیا فشارها و تنگناهایی 
که اهل حکومت بر ایشان تحمیل می کردند، آنها 
را از فعالیت هایی که منجر به توســعه همه جانبه 
اســالم ناب محمد)ص( می شد، بازمی داشت یا 
در هر شــرایطی به این امر مهم اقدام می کردند؟ 
پاسخ مشخص است. ائمه اطهار)ع( حتی خانواده 
و دوستان و شــاگردان ایشان از هیچ تالشی برای 
رشد همه جانبه اسالم دست نمی کشیدند و حتی 
در پایه ریزی علمی و عملی حکومت اســالمی 
فعالیت های چشــمگیری انجــام دادند. اینکه به 
اســتناد فرمایش رسول خدا)ص( که می فرمایند: 
ِق«؛ اعتقاد داشته 

َ
ال

ْ
َم َمکاِرَم األخ ِمّ

َ
ُت ألت

ْ
َما ُبِعث »ِإَنّ

باشــیم پیامبر)ص( و ائمه)ع( درصدد تشــکیل 
حکومت اســالمی نبودند و فقط بــرای اخالق 
آمده اند، از آن اشتباهات تاریخی و مضّر است که 
در گذشته هم ضربه های زیادی به شیعه زده است. 
نمونه عالــی آن فعالیت هــای امیرالمؤمنین)ع( 
در کادرســازی و شبکه ســازی بود کــه در زمان 
امــام باقر)ع( به اوج خود رســید و تــا زمان امام 
حسن عســکری)ع( به عنوان آخرین امام ظاهر 
ادامه داشت. امام حسن عســکری)ع( در دوران 
حیات ظاهری پدرشــان امام هــادی)ع( اولین 
فعالیت های سیاســی خود را آغاز فرمود. ایشان 
در نامه ای به عبدالله بن عبدالله بن طاهر)از امیران 
صاحب نفوذ در دســتگاه عباسی، که از دشمنان 
»مستعین«، خلیفه وقت به شمار می آمد( خلیفه 
را فردی طغیانگر خواند و ســاقط شــدن او را از 
خدا خواست. این ماجرا چند روز پیش از سقوط 
مســتعین بود. پس از آنکه مستعین به قتل رسید، 
»معتز« که دشمن مستعین بود به خالفت رسید و 
برای ظاهرسازی و اینکه خود مانند مستعین مورد 
خطاب امام هادی)ع( و امام حسن عسکری)ع( 

قرار نگیرد، با ایشان برخورد مالیمی داشت. پس 
از شــهادت امام هادی)ع( تا یک ســال به همین 
منوال رفتار کرد تا آنکه پس از یک ســال دشمنی 
خود با امام حسن عســکری)ع( را آشکار کرد و 
در ســال 255 هجری ایشان را زندانی کرد. معتز 
دوامی نیاورد و مهتدی به مدت یک ســال خلیفه 
شــد و امام)ع( همچنــان در زندان بــود. پس از 
مهتدی، »معتمد« به خالفت رسید که خالفتش با 
قیام های متعدد شیعی روبه رو شد. این زمان بود که 
معتمد مجبور شد امام)ع( را آزاد کند.  نکته قابل 
توجه آن است که منابع تاریخی فعالیت امام)ع( در 
این دوره را سازماندهی اجتماعی و نظم بخشیدن 
به مســائل مالی مســلمانان ذکر کرده اند. اخبار 
دقیقی از فعالیت های امام)ع( در دست نیست، اما 
جهت گیری ایشان مشخص بود و آن، اینکه امام)ع( 
پس از آزادی شان فورا اقدام به سازماندهی علمی 
و عملی می فرمودند. ضمن آنکه امور شیعیان در 
سرزمین گسترده اسالمی آن روز به دست امام)ع( 
بود و اداره این امور کار آسانی نبود. امام)ع( از نظر 
مالی به دریافت وجوهات شرعی و تقسیم آن اقدام 

می کردند و همین کار به ســازماندهی گسترده ای 
نیاز داشــت. در واقع نقش فعــال امام)ع( آن هم 
در پایتخت دولت عباسی سبب حصر و حفاظت 
شدید و بی سابقه از ایشــان شد. آمادگی مردم در 
جامعه اسالمی آن روز اقتضا می کرد که امام)ع( با 
تمام توان در زمینه پی ریزی یک حکومت اسالمی 
تالش کنند و این کار دســتگاه خالفت را نگران 
می کرد. امام)ع( در صفر ســال 26۰ هجری به 
دستور معتمد به زندان افتاد و شخص خلیفه روزانه 
اخبار مربوط به امام)ع( را پیگیری می کرد. یک ماه 
بعد امام)ع( از زندان آزاد شد، ولی تحت الحفظ به 
خانه حسن بن سهل )وزیر مأمون( در نزدیکی شهر 
واسط منتقل شــد. امام حسن عسکری)ع( چنان 
تحت مراقبت بودند که می فرمودند: »کسی بر من 
سالم و حتی اشاره هم به طرف من نکند، زیرا در 
امان نیستید«؛ ولی با تمام این حفاظت ها لحظه ای 
از تقویت فکری و علمی اسالم دست برنداشتند و 
اگر دشمنان لحظه ای به ایشان فرصت می دادند به 
طور قطع حکومتی قوی تشکیل می شد که در تمام 

ابعاد حرفی برای گفتن داشت. 

 تقویت علمی و عملی اسالم حتی در زندان
به مناسبت شهادت امام حسن عسکری در هشتم ربیع االول سال 260 هجری

   سلوک    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی



 آیا شرایط نابه سامان 
اقتصادی تنها در ایران 

وجود دارد؟ 

از دالیل شــرایط بحرانی اقتصاد جهان 
می توان به مســئله انتخابــات آمریکا و 
شــیوع بیماری کرونا در جهان اشــاره 
کرد، چرا که مسئله اقتصاد جهان وابسته 
به این جریان هاســت. به نظر بنده رکود 
اقتصــادی در کل جهان حاکم اســت؛ 
البته شرایط ایران نسبت به همه کشورها 
بهتر اســت چون مــردم قانعــی دارد و 
مسائل را بهتر درک می کنند. اما با وجود 
محرومیت های ایران طی چند سال اخیر 
در زمینه مســائل اقتصادی و مشکالت 
مالی و کمبودهایی که وجود داشته است، 
نسبت به کشورهای دیگر بهتر هستیم و 
می توانیم این وضعیت بــد اقتصادی را 
پشت سر بگذاریم و به امید خدا روزهای 
خوب و روشنی برای جمهوری اسالمی 

رقم خواهد خورد. 
باالخره باید اقتصاد جهانی و اقتصاد 
ایران را در یک راســتا ببینیم؛ چراکه بر 
یکدیگر تأثیرگذار هستند. در واقع وقتی 
در بســیاری امکانات تحریم هســتیم، 
می تواند روی اقتصاد اثرگذار باشد؛ اما 
ان شاءالله در آینده و با توجه به آگاهی مردم 
ما از وضعیت کنونی اقتصاد کشورها، از 
این مسئله هم عبور می کنیم و وضعیت 
اقتصادی بهبود می یابد. همچنین امیدوار 
هستیم مدیران کشوری در بخش اقتصاد، 
بانک مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه، 
وزارت اقتصاد و امور دارایی و همچنین 
مجلس همگی دست به دست یکدیگر 
بدهند و با هم در زمینه حل مشــکالت 
اقتصادی تعامل داشته باشند و همدیگر 
را تخریب نکنند تا بتوانیم این شــرایط 
و مشــکالت اقتصادی را که همه جهان 

دچارش شده اند، با تعامل کنترل کنیم. 
اگر به وضعیت اقتصادی همه کشورها 
به خصــوص کشــورهای اروپایی نگاه 
کنیم، متوجه می شــویم کــه همه آنها با 
رکود اقتصادی مواجه هســتند و با توجه 
به تحقیقاتی که درباره اقتصاد کشورهای 
اروپایی داشــته ام، می توانم می گویم که 
هیــچ کــدام از آنها از این امر مســتثنی 
نیستند. باالخره اقتصاد جهانی با یکدیگر 
در ارتباط اســت و همه با هــم در حال 
ســپری کردن این اوضاع هستند. در کل 
وضعیت خوب و مناسبی از نظر اقتصادی 
در سطح جهان وجود ندارد؛ اما با توجه 
به اینکه شرایط کشورهای اروپایی قبل از 
این بحران خیلی بهتر از ما بوده اســت و 
از امکانات بهره می برده اند، فکر می کنم 
شرایط آنها بسیار بدتر از ماست. اآلن با 
توجه به مسئله کرونا همه صنایع و منابع 
تولیدی در سطح دنیا به حالت تعطیل یا 
 در زمینه 

ً
نیمه تعطیل درآمده است که قطعا

اشتغال تأثیرگذار است و همین موضوع 
عاملی خواهد بود تا نارضایتی کشورهای 

اروپایی زیاد شود.
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پرونده

  سقوط
جهانی

نگاهی به بحران اقتصادی در جهان 
همزمان با شیوع ویروس کرونا 

پیش درآمد 

انور حبیب زاده بوکانی
عضو کمیسیون اقتصادی 

مجلس
از زمان شکل گیری اتحادیه اروپا، مسئله اقتصاد و همکاری ها و همگرایی اقتصادی یکی از رکن های 
مهم آن بود؛ زیرا اروپایی ها به این فهم مشــترک رسیده بودند که اگر قرار باشد در دنیای بعد از جنگ 
جهانی دوم، جایگاهی داشته باشــند، آن را فقط با در کنار هم بودن می توانند به دست بیاورند و در 
مقابل قدرتی مانند ایاالت متحده آمریکا امکان اینکه مثل گذشته بتوانند به عنوان یک بازیگر مستقل 
باقی بمانند، به هیچ وجه وجود ندارد؛ البته یکسری از کشورهای اروپایی مانند انگلیس ابتدا در مقابل 
این مسئله خیلی مقاومت نشان دادند. جامعه اروپا تشکیل شد و در نهایت شاهد شکل گیری اتحادیه 
اروپا شدیم. وقتی درباره ساختار اقتصادی اتحادیه اروپا صحبت می کنیم، یک حالت نسبی دارد که 
نسبت به ساختارهای سیاسی یا ساختار امنیتی، در حوزه اقتصادی موفق تر عمل کرده است. حداقل 
در مورد یکسری از کشــورها مانند آلمان به این صورت بوده است و در حال حاضر 20 درصد کل 
GNP دنیا در اتحادیه اروپا تولید می شــود. اگر در حوزه بانکی و مالی، بانک مرکزی هر کشــوری را 
به عنوان نماد نظام بانکی و مالی یک کشــور در نظر بگیریم، این دولت حاکمیت را  به بانک مرکزی  
واگذار اروپا شکل گرفت. در مقابل بحران های اقتصادی مهم ترین ابزاری که در دست دولت هاست، 
بانک مرکزی اســت و به این صورت دولت خود را از این ابزار سیاست گذاری مالی برای طی کردن 
بحران ها خلع سالح کرد و از این نظر می توان گفت به لحاظ همکاری های اقتصادی خیلی موفق تر 
نســبت به حوزه های دیگر بوده اســت.  مشکلی که وجود داشــت، این بود که در آن زمان یکسری 
اشتباهات در طراحی اتحادیه اروپا اتفاق افتاد و یکسری قوانین اقتصادی تصویب شد؛ برای نمونه 
کشورهای حوزه اتحادیه اروپا نباید بیشتر از 60 درصد GDP بدهی داشته باشند یا اینکه کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا به هیچ وجه نمی توانند کسری بودجه را بیشتر از ۳ درصد GDP بگذارند. با توجه 
به اینکه ساختار اقتصادی این کشورها خیلی شبیه هم نبود، همه اینها باعث شد زمانی که بحران مالی 
ســال 2008 اتفاق افتاد، اقتصاد اروپا در معرض آسیب پذیری بسیار شدیدی قرار بگیرد و در نهایت 
از سال 2011 به بعد، یعنی از زمانی که می توان گفت ریکاوری اقتصادی در آمریکا اتفاق افتاده بود، 
یکدفعه بحران در اروپا منفجر شــد و خود را به صورت ورشکســتگی یونان نشان داد. بنابراین اگر 
بخواهیم وضعیت اتحادیه اروپا را در قرن 21 بررســی کنیم، اولین مشــکلی که بروز و ظهور کرد از 
بحران مالی ســال 2011 بود که در اروپا شروع شد. بحران مالی جهانی از سال 2008 آغاز شد و 
اثرات خود را در یکســری اقتصادهای بزرگ مانند آلمان به جای گذاشت، منتها بحران اصلی مالی 
در سال 2008 در اروپا شکل نگرفت و با تأخیر وارد اروپا شد. مشکل اساسی اینجا بود که اتحادیه 
اروپا برای شرایط بحرانی طراحی نشــده بود، یعنی در شرایط بحرانی دولت مجبور بود به صورت 
مستقیم وارد عمل شود و سیاســت گذاری های مالی را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در نظر 
بگیرد؛ اما مسئله این بود که با واگذاری ای که دولت ها در بخش ای سی دی بانک مرکزی انجام داده 
 ابتکار عمل از دست دولت ها خارج شده و وارد سطح اتحادیه اروپا شده بود. یعنی اینجا 

ً
بودند، عمال

مشکالت ساختار اتحادیه اروپا بیرون زد و مشخص شد حتی به نظر می رسد این کامیابی اقتصادی هم 
که از طرف اروپایی ها اتفاق افتاده، بیشتر سراب بوده است. از اینجا تشکیک در پیکره واحد اروپایی 
شروع به شکل گرفتن کرد. بنابراین این اولین بحرانی بود که در حوزه مالی و بانکی اتفاق افتاد، ولی 
اثرات خود را در بعد سیاسی برجای گذاشت. مهم ترین مسئله ای که ایجاد شد بحران مشروعیت در 
کشورهای اروپایی بود که خروجی این بحران به طور مشخص باعث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
شد. انگلیس جزء پنج قدرت اصلی اتحادیه اروپا به شمار می آمد که وقتی این اتفاق افتاد، یک ضربه 
بزرگی به اقتصاد اروپا وارد کرد. بیشتر مردم اروپا در حال حاضر معتقد هستند نهادهای اتحادیه اروپا 

نمی توانند برای آنها نمایندگی و از منافع اقتصادی آنها تبعیت کنند.
دومین بحرانی که در قرن 21 اتفاق افتاد و اتحادیه اروپا را از نظر اقتصادی تحت تأثیر قرار داد، بحران 
کروناست؛ با وجود خبرهای بسیاری که در رسانه ها منعکس می شود مبنی بر اینکه اروپا به خصوص 
کشورهای شمال اروپا در این قضیه خیلی خوب عمل می کنند یا کارهایی که اروپایی ها انجام داده اند 
را با کارهایی که آمریکایی ها انجام داده اند، خیلی مقایسه می کنند و می گویند کاپ بهترین مدیریت به 
اروپا می رســد، اما در واقعیت اینطور نیست و بحران کرونا ضربات بسیار مهلکی را بر پیکره اقتصاد 
اروپا وارد کرده است. در آماری که ماه گذشته منتشر شده، آمده است از زمانی که بیماری کرونا وارد 
اروپا شده، فقط شرکت های اروپایی حدود 720 میلیارد دالر ضرر کرده اند. برای اینکه این عدد جا 
بیفتد که چقدر عدد بزرگی اســت، اینطور بگویم که این عدد به اندازه حجم اقتصاد اتریش و فنالند 
با همدیگر است؛ اگر یک مقدار خرد تر نگاه کنیم، به لحاظ اشتغال و تأثیرگذاری که کرونا در زندگی 
مردم هم گذاشته، بسیار پررنگ بوده است. بعد از بحران کرونا در کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 
حدود 40 تا 4۵ میلیون نفر شغل خود را از دست داده اند و بیکار شده اند؛ این موضوع در کشورهایی 
مانند فرانســه که خیلی مشکل حادی بود، االن بسیار حادتر هم شده است. یکی از دالیل ناآرامی ها 
در فرانسه این بود که بیشتر کارفرماها به دلیل اینکه زیر نظر قوانین و مقررات سندیکای کارگری نروند، 
حاضر به استخدام کسی نیستند و به صورت دوره ای کارگر استخدام می کنند. این در حالی است که 
با شیوع کرونا این عدم امینت و ضررهایی که داشتند افزایش یافت و موجب شد این الگوهای اشتغال 
که در اقتصاد های بزرگ اروپا خیلی باب شده بود، به بقیه کشورهای اروپایی نیز گسترش پیدا کند و این 

مشکالت زیادی از جمله تعداد زیاد بیکاران را در اروپا ایجاد کرده است. 
شاید بتوان گفت، درست است که ضررهای بحران کووید 19 برای اروپا خیلی زیاد بوده است، 
اما شاید همین موضوع شانس مجددی شود که اتحادیه اروپا بتواند به لحاظ هویتی و حیثیتی خود را 
احیا کند. در واقع، این بحران با تمام مشکالتی که برای اروپا داشت، می تواند فتحی باشد برای اینکه 

دوباره بخواهد حیثیت اتحادیه اروپا برگردد.

 اروپا در بحران اقتصادی اروپا در بحران اقتصادی
رکسانا نیک نامی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

اگر بخواهیم به ظرفیت قطب های اقتصادی، مانند ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، شــرق آســیا، 
کشــورهای عربی، مرکزی و جنوبی و داخل آفریقا که یک دپارتمان بندی و تقسیم بندی در آن انجام شده 
و می خواهند یک نظم آفریقایی را برای خود تعریف کنند، نگاه کنیم، به نظر می رســد باید یک تابلویی از 
وضعیت اقتصاد بین الملل قبل از ورود به سال میالدی جدید داشته باشیم و البته پاندومی کرونا را هم در 

نظر بگیریم. 
به نظر می رسد، بخشی از رکود ایجاد شده در اقتصاد بین الملل به روی کار آمدن آقای ترامپ در ایاالت 
متحده آمریکا برمی گردد که ســعی کرد سهم ایاالت متحده آمریکا از پیک تجارت جهانی را افزایش دهد 
و برای این استعدادســازی، به شدت به بســیاری از التهاب هاـ  که در حدود 60 سال گذشته با نظم های 
مختلف تجاری، اقتصادی، حقوقی و وجود ســازمان های بین الملل ســعی شده بود نظم اقتصاد لیبرال 
بین المللی حفظ شــودـ  دامن بزند. وی به عنوان یک پارادایم جدید، بخش بزرگ از این اســتعداد را به 
چالش کشید، همچنین بسیاری از قراردادها و محرک ها و خود انتظام های اقتصاد بین الملل را به چالش 
کشید یا از آن خارج شد و سعی کرد با محوریت آمریکا، برای خود فرصت های جدید را ایجاد کند. بنابراین 

یک وضعیت سازی جدید بود که اقتصاد جهان را دچار تهدید و تحریم کرد. 
بحث دیگر به نوپدیدها و نوظهورهای اقتصادی برمی گردد که آمریکا در مسیر اقتصاد سیاسی بین المللی 
 با چین و روســیه به وجود آورد 

ً
به وجود آورده بود. برای نمونه، تحریم ها و برخوردهای مســتقیمی مثال

و حدود ۵6 کشــور منهای ایران در اســپایدر یا آن تارعنکبوتی تحریم های آمریکایی قرار دارند و این یک 
تعیین وضعیت جدیدی را به وجود آورده بود. حتی کشورهای اروپایی را هم داریم که همچنان در حوزه 
تحریم های آمریکایی قرار دارند،مانند بوسنی و کشورهای حوزه یوگسالوی سابق. در عین حال یک بحث 
بزرگ تری وجود دارد به عنوان قطب بندی های جدیدی که نوپدیدها و نوظهورهای اقتصادی مانند بریکس 
به وجود آوردند؛ آتن ســعی کرد این جریان جدید را در حوزه آسیا به وجود بیاورد و این دامنه ها مثل اکو 
و حوزه اوراسیا ظرفیت هایی را تعریف کردند و قابلیت هایی را که چین سعی کرد به عنوان سرمایه گذاری 
جدید در حوزه آســیا تعریف کند. در پایان سال 2019 و شروع سال 2020 شاهد شکوفایی یک قطب 
جدید اقتصادی بودیم به منزله اتحاد اقتصادی آسیایی با قابلیت بسیار بزرگ که بتواند به اندازه 2۵ درصد 
اقتصاد بین الملل را به خود اختصاص دهد، اما از سال 2020 با توجه به بحران کرونا، اتفاقات جدیدی 
افتاد. بعضی از کشورها با توجه به ساختار، آمادگی، اقلیم، آب و هوا و با توجه به پایداری یا عدم پایداری 
آنها در مواجهه با بحران های بیولوژیکی و ویروســی، یک ظرفیت و استعداد را برای برگشت پذیری پیدا 
کردند. به نظر می رســد، اینجا ایســتگاه آخری اســت که بخش بزرگی از قطب های اقتصاد، نظم لیبرال 
بین المللی را به چالش کشیدند و به طور مشخص هم شاید مقصد آخر این ایستگاه نهایی، ایاالت متحده 

آمریکا و اروپایی ها بودند. 
اگر شــیوع ویروس کرونا را از حدود بهمن ماه فرض کنیم، می توان گفت یک ماه بعد از سال میالدی 
جدید و تا ســه ماه بعد از آن، اینها وارد پاردایم های کرونایی شدند. ترم اول آن را در اروپا و بعد در آمریکا 
مشاهده کردیم و به طور مشخص در ایتالیا و بعد انگلیس، اسپانیا و فرانسه و نهایتا ایاالت متحده آمریکا 
به ترتیب یکی بعد از دیگری دچار چالش های کرونایی شدند. به نظر می رسد اینجا، آن نقطه تعیین کننده 
است که مکنزی، بلومبرگ، مورگان، بانک ها و مؤسسات مختلف اقتصادی اندازه گیری هایی را ارائه داده و 
مدل هایی را برای عبور از بحران پارادایم جدید کرونایی تعریف می کردند و در نهایت می گفتند اگر یک ترم، 
 به این اندازه اقتصاد دنیا دچار از دست رفتگی می شود و به طور مشخص هم مد 

ً
سه ماه طول بکشد مثال

نظرشان آمریکا و اروپا بود. به نظر می رسد هیچ یک از اقتصادهای بزرگ و قطب های اقتصادی پیش بینی 
نمی کردند که بیشــتر از دو ترم بحران کرونایی طول بکشد و شــاید به مثابه بحران مالی 2007 و 2008 
اندازه گیری می شــد. با این تفاوت که اگر بالی طبیعی را به آن اضافه  می کردیم که انسان ها را به مخاطره 
می اندازد و هر مدل اقتصادی و هر تأمین مالی و ظرفیت اقتصادی ای که به وجود بیاورند، وقتی مهم ترین 
عامل تحوالت اقتصادی، انسان ها هستند، آنها دچار مخاطره می شوند. یعنی هم بازار مصرف کننده و هم 
بازار تولیدکننده و هم بازارهای توزیعی دچار مخاطره و از دست رفتگی می شود. لذا تعبیر بنده این است 
که حدود پایان ماه نهم میالدی و ترم سوم اکثریت قطب های اقتصادی غربی ایاالت متحده آمریکا و اروپا 
نتوانســته اند آن شیفت پارادایم یا بازگشت پذیری را انجام دهند و زنجیره تأمین نهاده های تجاری خود را 
کامل کنند؛ از این رو فاصله بسیار معناداری با حداقل رشد اقتصادی که پیش بینی می شد به وجود آمد و 
 برای اروپا 1/2 درصد، برای ایاالت متحده آمریکا 2/۳ درصد، برای چین حدود ۵/9 درصد، برای 

ً
تقریبا

حوزه شرق آســیا حدود 8 تا 9 درصد، برای شمال آفریقا حدود 9 تا 10 درصد و برای حوزه خاورمیانه 
و آســیای جنوب غرب حدود 6 درصد پیش بینی می شد؛ اما فاصله ها به قدری معنادار شد که صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی همه آن پیش بینی ها را کامل کنار گذاشت و االن دیگر هر دو هفته یا سه هفته 

یک بار فاصله از دست رفتگی را با حداقل پیش بینی ها اندازه گیری می کند. 
لذا مشاهده می کنید که ایاالت متحده آمریکا همچنان در بیکاری مزمن و عدم برگشت پذیری خود است 
و با بازسازی ها و محرک های آن مانند بازار مصرفی و بازار خرد اقتصادی مثل قابلیت مند کردن آن بسته های 
حمایتی نتوانســته آنها را به سرانجام برساند؛ اتحادیه اروپا هم تقریبا همینطور است. سومین بسته ای که 
اقتصاددان های غرب گرا سعی کرده اند تجهیز کنند، هنوز به کارآیی اساسی و برگشت پذیری آنها منجر نشده 
است. به نظر بنده تنها اقتصادی که در قطب های اقتصادی توانسته حداقل ها را برای برگشت پذیری به وجود 
بیاورد و از آن به عنوان یک فرصت، نه تنها برای عبور بحران، بلکه به عنوان یک دســتاویزی برای بزرگ تر 
کردن ظرفیت های اقتصادی خود این محیط و این شرایط تعریف کند، اقتصاد چین است. البته آن هم به نظر 
می رسد به دلیل اتفاقات انتخابات ایاالت متحده آمریکاست که نه تنها در آمریکا بلکه در قطب های بزرگ 

اقتصادی همچون چین، اروپا و شرق دور اثر خواهد گذاشت. 

 اقتصاد کرونا زده جهان اقتصاد کرونا زده جهان
ساسان شاه ویسی

  اقتصاددان و استاد دانشگاه



اقتصاد آمریکا هر روز یک رکورد جدید و بی سابقه می زند؛برای 
نمونه ترامپ در انتخابات قبلی با رأی کمتری نسبت به هیالری 
کلینتون رئیس جمهور آمریکا شد؛ یعنی حدود 6۳ میلیون نفر به 
او رأی داده بودند و حدود 6۵ میلیون نفر هم به هیالری کلینتون 
رأی داده بودند، منتها شــورای الکتــرال یا منتخبین در نهایت 
ترامپ را انتخاب کرد. جالب است بدانید که تا امروز در آمریکا، 
چیزی حدود 6۳ میلیون  و 600 هــزار نفر برای دریافت یارانه  
بیکاری نام نویســی کرده اند؛ یعنی کسانی که از نیمه  ماه مارس 
)اواخر اســفند 98( تا امروز که حدود هشــت ماه است، در 
آمریکا بیکار شده اند و فرم دریافت یارانه  بیکاری را پر کرده اند، از 
 فقط در 

ً
کسانی که به ترامپ رأی داده اند، بیشتر شده است. مثال

هفته  آخر ماه سپتامبر، 840 هزار نفر فرم دریافت یارانه  بیکاری 
را پر کرده اند، یعنی بیکار شده اند. این رقم چهار برابر رکوردی 
اســت که قبل از همه گیری کرونا، در آمریکا ثبت شــده بود و 
می توان گفت ما شاهد فروپاشی اشتغال در آمریکا هستیم. اگر 
دقیقا یک ســال قبل به یک تحلیلگر بدبین می گفتیم سال دیگر 
همین موقع، 6۳ میلیون نفر در آمریکا بیکار می شــوند و برای 
دریافت یارانه بیکاری نام نویسی می کنند، محال بود که باور کند.  

بیماری همه گیر کرونا که در صد سال گذشته در آمریکا بی سابقه 
بوده است، در شکل گیری وضعیت فعلی اقتصادی در آمریکا 
حکم یک کاتالیزور را دارد. درســت ماننــد عملکرد ویروس 
کرونا در بدن انســان که اگر فردی بیماری زمینه ای داشته باشد 
و سیستم ایمنی وی به دلیل همان بیماری ضعیف شده باشد، 
کرونا می تواند برای او کشنده هم باشد. کرونا به صورت کالن 
همان کاری را با یک جامعه و اقتصاد بیمار می کند که با بدن یک 
فرد دارای بیماری زمینه ای می کند. اقتصاد آمریکا بیماری های 
زمینه ای جدی داشته و دارد و حال بیماری کرونا آنها را تشدید 
کرده و بیرون ریخته اســت.  شــاید بیش از دو نسل است که 
آمریکا به عنوان یک امپراتوری تغییر ماهیت داده اســت، یعنی 
از امپراتوری تولید به امپراتوری مصرف تبدیل شده است و این 
نکته ای است که »چارلز مایر« استاد تاریخ دانشگاه هاروارد بیان 
می کند. یک زمانی نمــاد آمریکا کارگران کارخانه ها و کارگران 
ســاختمانی بود که روی آســمان خراش ها کار می کردند؛ آن 
زمان آمریکا امپراتوری تولید بود و به قول »اندروباسویچ« استاد 
دانشگاه بوستون، نابغه امپراتوری تولید هنری »فورد« بنیان گذار 
کارخانه اتومبیل سازی فورد بود؛ اما امروز آمریکا به امپراتوری 
مصرف تبدیل شده است که نابغه آن طبق نگاه »باسویچ« والت 
دیزنی است. وقتی یک امپراتوری به جای تولید مصرف کرد و 
به جای پس انداز کردن، قرض گرفت و بدهکار شد تا همچنان 
بتواند بدون اینکه به اندازه ســابق کار کند و زحمت بکشــد، 
مصرف کند و ســطح رفاه قبلی خود را حفظ کند، یک بیماری 
زمینه ای و مزمن در درونش ریشــه می کند. امروز بدهکاری در 
آمریکا یک بیماری زمینه ای و مزمن است و مردم در قالب بدهی 
کارت های اعتباری، وام های خودرو، وام های رهنی مسکن و 

وام های دانشــجویی حدود 16 تریلیون دالر بدهکار هستند. 
شــرکت ها و بنگاه های غیربانکی هم 16 تریلیون دالر بدهکار 
هســتند و بدهی دولت هم به 27 تریلیون دالر رســیده است. 
بدهی آمریکا هم به چیزی حدود 82 تریلیون دالر رسیده است؛ 
البته این اعداد و ارقامی است که فدرال رزرو، یعنی بانک مرکزی 
آمریکا به صورت رســمی منتشر کرده است. در این وضعیت، 
بدهی به عنوان یک بیماری زمینه ای و مزمن، افراد را فقیر کرده 
اســت و حاال که کار خود را به دلیل شــرایط کرونا از دســت 
می دهند، پس اندازی هم ندارند تا بخواهند در شرایط بیکاری 
با آن روزگار را سپری کنند؛ به همین دلیل صف های کیلومتری 
برای دریافت غذا در مقابل مراکز خیریه توزیع غذای رایگان در 
آمریکا شکل می گیرد و طبق آخرین آمارها پیش بینی می شود در 
آینده نزدیک بیش از ۵0 میلیون آمریکایی به کسانی که پول کافی 
برای تهیه غذا ندارند، اضافه شود. در واقع بدهی، فقر و بیکاری 
به یک معجون مهلک تبدیل شده است که حاصل تغییر ماهیت 

آمریکا از امپراتوری تولید به امپراتوری مصرف است.
درست است که آمریکا بیش از ۵0 سال است که امپراتوری 
تولید نیســت، اما در طول تمام این سال ها همچنان یک پدیده 
مهم را تولید کرده است و همچنان هم تولید می کند؛ پدیده ای 
کــه تولید آن به آمریکا امکان داده تا در طول همه این ســال ها 
مصرف کند و ســر پــا بماند و آن چیزی نیســت جز »دالر«! 
آمریکا با تولید ارز جهان بــه منزله یک امپراتوری، پول خود را 
به عنوان نوع دیگری از بیماری زمینه ای و مزمن بدهی، به همه 
جهان صادر کرده اســت و به کمک آن تولیدات سایر کشورها 
را به خاک خود آورده و مصرف کرده اســت. »نیل فرگوسن« 
استاد دانشگاه استنفورد می گوید تا سال 2007 و وقوع بحران 

مالی، آمریکا و چین مثل دو همسایه بودند. همسایه غربی یعنی 
آمریکا مصرف می کرد و همسایه شرق یعنی چین تولید می کرد. 
همسایه غربی هزینه می کرد و همسایه شرق پس انداز. رابطه ای 
که تا قبل از روی کارآمدن ترامپ کم و بیش ادامه پیدا کرد. این 
رابطه عجیب را یک چیز تضمین می کرد که آقایی و سروری دالر 
بود؛ به همین دلیل حفظ این آقایی و سروری برای آمریکا حیاتی 
است و آمریکا همیشه ســعی کرده است از این پدیده که به آن 

»پترودالر« یا »دالر نفتی« گفته می شود، حراست کند.
اگر بخواهیم از اقتصاد آمریکا برای اقتصاد کشور خود درس 
بگیریم، باید به موضع شکســتن آقایی و ســروری دالر اشاره 
کرد که رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان ســپاه در سال 
1۳9۵ به آن اشاره کردند. شیشه عمر امپراتوری مصرف گرایی 
آمریکا در گرو اعتبار دالر اســت و اگــر این ارز از اعتبار بیفتد، 
آمریکا به عنوان یک ابرقدرت به پایان خط می رســد؛ البته اگر 
بتوانیم دست کم در داخل کشورمان اعتبار دالر را از بین ببریم 
و پول ملی کشــورمان را به آقایی و سروری برسانیم، راه حلش 
را رهبر معظم انقالب مطرح کرده اند که آن هم »تولید« است. 
به عبارتی، می توان گفت اگر امپراتوری آمریکا امروز این حجم 
از مشــکالت عدیده را دارد، عمده آنها به دلیل تغییر ماهیتش 
از امپراتوری تولید به امپراتوری مصرف اســت. کاهش تولید 
و روی آوردن بــه مصرف یک امپراتوری را بــه زانو در آورده و 
دچار این وضعیت کرده است. حاال اگر ما یا هر کشور دیگری، 
معکوس این روند را طی کنیم، یعنی به جای مصرف کننده بودن 
به تولیدکننده تبدیل شویم، از نظر اقتصادی قدرتمند می شویم و 
پرچم اقتصاد، یعنی ارزش پول مان باال می رود و آقایی و سروری 

آن محقق می شود.

وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا بیشتر به دلیل کاهش تقاضا بوده است، مشکل آنها در بخش هایی مانند خودرو، مستغالت و گردشگری 
در کاهش تقاضاست. مسئله بیکاری همیشه در آمریکا وجود داشته و در لبه پرتگاه بوده است. شرکت ها و کارخانه ها در حاشیه ریسک 
پایین کار می کنند، بنابراین اگر نتوانند هزینه های خود را برگردانند سریع اعالم ورشکستگی می کنند یا کارگر و کارمند خود را بیکار می کنند 
که هزینه این افراد بیکار شده به عهده دولت قرار می گیرد و همانطور که نرخ بیکاری باال می رود، بیکار شده ها بیمه بیکاری دریافت می کنند. 
در نتیجه رکود در آنجا ناشی از تقاضاست، اما اگر بخواهیم آن را با کشور خود مقایسه کنیم، اینطور می توان بیان داشت که رکود اقتصادی 
ما ناشی از عرضه، یعنی شوک هزینه هاست، لذا عرضه ما لطمه می خورد. برای نمونه در کشور ما قیمت یک خودرو 1۵0 میلیون تومان 
می شود که از یک طرف عده ای می توانند بخرند و از طرف دیگر چون تولید کم شده است، همان تعداد کم را هم دست به دست می کنند. 
اما اگر در آمریکا تولید خودرو کم شده، به این دلیل است که مشتری هم کم شده است و مجبور شده اند تولید را کاهش دهند و کارگر را 
بیکار کرده اند. بنابراین اگر بخواهند ادامه دهند، باید تولیدات خود را بفروشند. در حال حاضر همه دنیا با مشکل کرونا مواجه هستند و 
باید توجه داشت فروش در ایام کریسمس و سال نو میالدی رونق خاصی پیدا می کند. برای نمونه سال قبل، بیماری کرونا را به این دلیل 
که سال نو شده بود دیرتر اعالم کردند تا فروش این ایام را داشته باشند. مردم آنجا نیز مثل مردم ما در ایام نوروز، همه چیز را نو می کنند. 
لذا اگر آن سودی که در آن ایام می بردند، اتفاق نمی افتاد خیلی ضرر می کردند که امسال هم همین وضعیت است و ضرر خواهند کرد. لذا 
برخالف کشور ما که مشکل، هزینه تولید است مشکل در آنجا، فروش است. اگر بخواهیم به قضیه نتایج انتخابات آمریکا در وضعیت 
اقتصادی ایجاد شده در دنیا بپردازیم، باید گفت انتخابات آمریکا می تواند روی اقتصاد چین اثرگذار باشد، چراکه سیاست های اقتصادی 
ترامپ به نوعی ضدچین است و آنها هم منتظر هستند ببینند چه کسی در این انتخابات پیروز می شود. اگر انتخابات ریاست جمهوری 
دوره های قبل آمریکا را مالحظه کنید، متوجه می شــوید که بیشــتر کاندیداها روی نرخ های مالیاتی با یکدیگر اختالف داشتند و یکی 
می گفت از قشر پولدار مالیات می گیرم و دیگری می گفت من از قشر متوسط مالیات می گیرم؛ اما در انتخابات پیش رو دیدگاه کاندیداها 
بیشتر به ایران برمی گردد و خیلی جالب است که بر سر این مسئله می خواهند نظرات خود را متفاوت نشان دهند و یک کاندیدا این نکته را 
که از برجام خارج شده، مهم می داند و کاندیدای دیگر می گوید باید به برجام برگردند؛ به هر حال نظرات متفاوتی در این خصوص دارند.

سقوط امپراتوری سقوط امپراتوری 

یکا وضعیت اورژانسی اقتصاد آمر

علی رهجو
کارشناس اقتصاد استراتژیک

نابسامانی نابسامانی 
آلبرت بغزیان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

در حال حاضر، آمریکا در یک وضعیت بسیار مهمی از نظر بیماری کرونا قرار گرفته است؛ زیرا تعداد بیماران کرونایی در این کشور 
در حال افزایش اســت و تعداد مرگ و میر بیماران از ابتدای شــیوع تا کنون به 21۵ هزار نفر رسیده است. بنابراین همین شرایط 
 آقای ترامپ 

ً
تأثیرات بسیار زیادی روی انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا گذاشته است تا جایی که ممکن است اصال

به همین دلیل انتخاب نشود. همچنین این بیماری تأثیر عمده ای روی اقتصاد آمریکا گذاشته و خواهد گذاشت و اثر کرونا بسیار 
گسترده تر از آن چیزی است که چندین نفر را مبتال می کند.

کرونا سبب شده است صدها هزار نفر در آمریکا بیکار شوند، البته به تازگی تعداد محدودی از این بیکاران به سر کار بازگشته اند، 
اما همچنان نرخ بیکاری بسیار باالتر از زمان معمول آمریکاست. همچنین، به بسیاری از صنایع آمریکا صدمات سنگینی وارد شده 
است که می توان گفت صنایع هوایی و توریستی بیشترین صدمات را طی این مدت دیده اند و تعداد بسیار زیادی از آنها ورشکست 
شده یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند؛ همچنین شغل هایی مانند رستوران ها تحت تأثیر شدید کرونا قرار گرفته اند. به طور کلی 

کرونا خیلی بسیار، هم تأثیر سیاسی و هم اقتصادی داشته است. 
نکته قابل توجه این است که اقتصاد روی انتخابات اثر می گذارد و یکی از عوامل مهم انتخابات آمریکا اقتصاد این کشور بوده 
است. به عبارتی مسائلی چون امور خارجه و بین الملل در درجه سوم و چهارم قرار دارد و مسئله اقتصاد شخصی افراد در انتخابات 
آمریکا تأثیرگذار است. برای نمونه مسئله بیمه و مالیات ها همیشه روی انتخابات تأثیرگذار بوده است و این بار نیز مسئله کرونا مزید 

بر علت شده و اقتصاد آمریکا را فلج کرده است.
به عقیده بنده، آینده اقتصادی آمریکا و تمام کشورهای دیگر از جمله ایران، بستگی به این دارد که مسئله کرونا به چه شکل حل 
می شود، چراکه اگر این شرایط ادامه پیدا کند، پیش بینی ها سخت خواهد شد و اگر زود تمام شود کم کم شرایط به همان وضعیت 
قبل برمی گردد و خیلی کمک می کند که اقتصادها به روال سابق خود بازگردند. البته در مورد ایران موضوع فرق می کند؛ چراکه در 
ایران تحریم ها نیز مضاعف شده است و حتی اگر کرونا هم برطرف شود اما تحریم ها برطرف نشود، مشکالت بسیاری خواهیم 

داشت. 

فلج شدگیفلج شدگی
نرسی قربان

دبیر کمیسیون محیط زیست و  انرژی اتاق بازرگانی بین الملل
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شکل گیری گروه ها و جریان های انحرافی، 
یکی از معضالتی اســت کــه جمهوری 
اسالمی از زمان تأســیس تا کنون با آن مواجه بوده 
است. در بررسی عوامل و ریشه های انحرافات این 
گروه ها به موارد متعددی می رســیم که برخی حائز 
اهمیت است. نمونه برجسته این گروه های انحراف 
»ســازمان مجاهدین خلق« اســت که در مســیر 
انحطاط افتاد و سرانجام بر روی مردم این سرزمین 

اسلحه کشید.
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد انحراف در برخی 
از گروه های مبارز سیاســی دهــه ۱۳۴۰ و ۱۳5۰ 
را بایــد در اعتقاد بــه تز انحرافی »اســالم منهای 
روحانیت« جست وجو کرد. این تز که خودباختگان 
تفکرات غربی )چه مارکسیستی و چه لیبرالیستی( 
آن را رواج دادنــد، بر آن بود که اســالمی که در آن 
قشــر و طبقه ای به نام روحانیت بــه عنوان مروج و 
مفسر دین محوریت داشته باشد، اسالمی انحرافی 
و محافظه کارانه است که با مبارزه سازگاری نداشته 
و با تحجر و جمود و خرافه همراه اســت. اســالم 
راستین، اسالمی است که در آن روشنفکران مفسر 
و مبلغ آن هستند و توانسته اند اسالم را با مقتضیات 

زمان همراه کنند!
ایــن تفکر همان طــور که بعدهــا در گروهک 
منحرف »فرقان« نیز برجسته شد، به تدریج در میان 
اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز گسترش یافت، 
به نحوی که ســرانجام به جدایــی کامل از مراجع 

عظام تقلید و روحانیت معظم شیعه انجامید.
استاد شهید مطهری در نامه ای که در سال ۱۳56 
خطاب به حضرت امام)ره( در نجف نوشــته اند، 
در توصیف وضعیت فکری سازمان به عنوان یکی 
از جریان های انحرافی آن دوره چنین می نویســند: 
»کوچک ترین بدعت اینها ]منافقین[ این است که به 
قول خودشان به »خودکفایی« رسیده اند و هر مقام 
روحانــی و مرجع دینی را نفــی می کنند. از همین 
جا می توان تا آخر خوانــد... جریان غیرقابل انکار 
این اســت که تنها موضوعی که گروه های مختلف 
از مقامات دولتی گرفته تا کمونیست ها و »منافقین 
خلق«... در آن وحدت نظر دارند، کوبیدن روحانیت 

از اساس و برداشتن این سد از میان است.«  
بنا به گفته برخی از اعضای مرکزی مجاهدین، 
تحلیل سازمان بر این بود که برای مبارزه جدی علیه 

امپریالیسم و دست نشــاندگان آن باید مبارزه مبتنی 
بر ایدئولوژی اسالمی راستین باشد، از این رو باید 
اســالم را از حشو و زواید و پیرایه های آن پاک کرد. 
در این راستا، سازمان روحانیت را رد  کرده و نقشی 
بــرای آنها قائل نبودند و معتقد بودند، باید اســالم 
اصیل و بی پیرایه را از سرچشمه زالل آن، یعنی قرآن 
و تــا حدودی نهج البالغه و آن هم بر پایه اســتنباط 
خود سازمان که به اصطالح مجهز به علم مبارزه و 
تشخیص صحیح از سقیم در شرایط پیچیده امروزی 

است، به دست آورد. 
حضرت امــام)ره( بارها به ایــن خط انحرافی 
واکنش نشان دادند؛ از جمله در خردادماه ۱۳5۸ در 
دیدار جمعی از مردم فرمودند: »اگر تمام آزادی ها 
را بــه ما بدهند، تمام اســتقالل ها را به ما بدهند و 
بخواهند قــرآن را از ما بگیرنــد، نمی خواهیم. ما 
بیزار هســتیم از آزادی منهای قرآن، ما بیزار هستیم 
از استقالل منهای اســالم، ما بیزار هستیم از اینکه 
بگویند اســالم منهــای روحانیت. اســالم منهای 
روحانیت خیانت است. می خواهند اسالم را ببرند، 
اول روحانیت را می برند؛ اول می گویند اســالم را 
می خواهیم، روحانیــت را نمی خواهیم! روحانیت 
استثنا بشود، اسالم در کار نیست. اسالم با کوشش 

روحانیت به اینجا رسیده است.«
اســتفاده ابزاری از دین و تفســیر به رأی آیات و 
روایات، یکی دیگر از شــاخصه های جریان های 
انحرافی بوده اســت. متصل نبودن به دین شناسان 
اصیل و مراجع عظام تقلید، و همچنین دلبستگی به 
تئوری های مارکسیستی، زمینه را برای برداشت های 
انحرافی از متون دین و تفسیر به رأی قرآن و روایات 
در نزد اعضای سازمان مجاهدین خلق فراهم آورده 
بود، به نحوی که آنها برای باورها و اعتقادات خود 
به دنبال یافتن آیات و روایات بودند، نه آنکه دغدغه 
فهم صحیح متون دینی را داشته باشند. به واقع آنها 
با استفاده ابزاری از دین تالش داشتند تا اعتقادات 
و اندیشه های التقاطی خود را با رنگ و صبغه دینی 
ارائه دهند. حضرت امــام)ره( به مالقات برخی از 
اعضای سازمان با ایشان و به ماجرای تفسیر به رأی 

منافقین از قرآن و نهج البالغه چنین اشاره می کند:
»مــن نجف که بودم، یك نفر از همین افراد آمد 
پیش من. قبل از این بود که آن منافقین پیدا بشوند... 
هــر روز می آمد آنجا، و روزی شــاید دو ســاعت 
آمــد صحبت کــرد از نهج البالغه، از قــرآن. همه 
حرف هایش را زد. من یك قدری به نظرم آمد که این 
وسیله است. نهج البالغه و قرآن وسیله برای مطلب 

دیگری اســت... اینهایی که این قــدر از قرآن و از 
نهج البالغه و از دیانت زیاد دم می زنند و بعد فقرات 
قرآن را یك جوری دیگر غیــر از آنچه که باید معنا 
می کنند، و فقــرات نهج البالغه را یك جوری دیگر 
غیر از آنچه که باید معنا می کنند، اینها را نمی توانیم 

ما خیلی رویشان اطمینان داشته باشیم.« 
 انحراف در اعتقادات، گروه های سیاسی 

ً
طبیعتا

را به انحراف در عمل نیز می کشــاند که مهم ترین 
آن وابسته شــدن به بیگانگان است. مسیری که در 
سرنوشــت ســازمان مجاهدین خلق را به آمریکا 
و حتی رژیم صهیونیســتی گــره زد. منافقین که در 
ابتدای شکل گیری خود را عالقه مند به مارکسیست 
و بلوک شرق می دانســتند و در ایدئولوژی خود به 
شدت از آن تأثیر پذیرفته بودند، خیلی زودشعارهای 
ضدامپریالیســتی خود را فراموش کــرده و بعد از 
مخالفت با ملت و نظام اســالمی به آغوش غرب 
و آمریکا پناه بردند. همین وابســتگی ایدئولوژیک، 
سیاســی و مالی کافــی بود که ایــن گروهک را به 
مزدورانــی در خدمــت بیگانگان قــرار دهد. این 
دریوزگی در برابر بیگانگان تا بدانجا پیش رفت که 
در سرکوب شیعیان جنوب لبنان و مخالفان کرد در 

شمال عراق همکار و همیار صدام حسین شدند!

در شهریور ۱۳2۰ رضاشاه به وسیله 
همان هایی که وی را به قدرت رسانده 
بودند، با کوله باری از ظلم و ستم و اتالف ثروت 
ملی از قدرت برکنار شد و پسر ناتوان و ناپخته 
او به نام محمدرضا در 22 ســالگی با حمایت 
قوای اشغالگر )شوروی، انگلیس و آمریکا( و 
تالش هــای تعدادی از دولتمــردان درباری از 
جمله محمدعلی فروغی )ذکاءالملک( بدون 
برخورداری از پشــتوانه حمایت های مردمی و 
ملی به تخت شاهی نشست. او که تحت سیطره 
 امکان تصمیم گیری و ابراز وجود در 

ً
پدر عمال

زندگی را تا آن دوران نیافته بود، سرنوشت کشور 
طوفان زده ایران را به دست گرفت. ناتوانی شاه 
جدید در حل مسائل کشور، ایران را به صحنه 
رقابت های شــوروی، انگلیس و آمریکا تبدیل 
کرد؛ نتیجه این بی لیاقتی و حضور بیگانگان فقر 

و قحطی و فالکت بود.
موســی نجفی و موســی حقانی در کتاب 
»تاریــخ تحوالت سیاســی ایران، بررســی 

مؤلفه های دین ـ حاکمیت ـ مدنیت 
و تکویــن دولــت ـ ملت در 
گســتره هویت ملی ایران«، 
مطالعــات  مؤسســه  کــه 
به  ایــران،  معاصر  تاریــخ 
چاپ رســانده اســت، در 
شــرح حوادث این سال ها 

می نویسند:
»آثــار شــوم جنــگ و 
اشغال کشور ابتدا با ظهور 
قحطی، بیماری و نابسامانی 

اقتصادی چهره زشت خود را به مردم نشان داد. 
به دلیل جنگ، روابط بازرگانی با کشــورهای 
اروپایی محدود و مســدود و حمل و نقل کاال 
متوقف شد. کشــور برای تهیه مواد ضروری 
مثل قند، شــکر، پارچه، غله، مواد شیمیایی، 
دارو و لــوازم طبی دچار مضیقه بود. از ســال 
۱۳2۱ کمبود غله، مشــکل نان را در مملکت 
به حد اعالی خود رســاند. کلیه وسایل حمل 
و نقــل زمینــی و راه آهن که باید بــا انتقال به 
موقع امکانات غذایی، مشــکالت مردم را در 
سراسر کشور حل می کردند، در اختیار متفقین 
قرار داشــتند و از حمل مایحتاج مردم پرهیز 

می کردند.
وجود نیروهای اشغالگر و تالش آنها برای 
جمع آوری غالت و به خصوص گندم، مردم را 
در تهیه نان دچار مشــکل کرد. در سال ۱۳22 
شــوروی حدود یکصدهزار تن غله را از ایران 
خارج کرد و این غیر از غله ای بود که از دولت 
می خرید. روس هــا در بــازار آزاد گندم های 
مردم را خریداری و به روســیه حمل 
می کردند. در سال ۱۳2۳ نیز ده ها 
هــزار تن غله از مرزهــای ایران 
خارج شــد. سیاســت متفقین 
)آمریکا و انگلیس و شــوروی( 
آثار مخربــی بر اقتصــاد ایران 
گذاشت و ســقوط ارزش ریال، 
فقدان امنیت، نابودی درآمدهای 
دولــت و ورشکســتگی اقتصاد 
کشــور و قحطی و بیماری را به 

همراه آورد.«

آثار سوء حاکمیت شاه بی لیاقت پهلوی دوم

غارتگران در دربار

   دهلیز    

تقویم انقالب

 سلطنت
 در شیب سقوط

انقالب ثبت  تاریخی  در تقویم 
شد که در کمتر از ۱۰ روز پس از 
استقرار امام خمینی)ره( در روستای نوفل 
لوشاتوی فرانسه وضعیت انقالب و رژیم 
 تغییر یافت؛ یعنی در دهه سوم 

ً
شاه کامال

مهر ماه سال ۱۳57 امام موفق شدند خیلی 
سریع ابتکار عمل را به دست گرفته و در 
اوج محبوبیت همگانی قرار گیرد تا جایی 
که ایده ها و خط مشــی هایی که امام)ره( 
ارائه می دادند، به ســرعت مورد استقبال 
مــردم به ویژه جوانــان تحصیلکرده قرار 
می گرفت. از طرفی دستگاه های عملی، 
فکری، فرهنگی، سیاســی و امنیتی رژیم 
شاه در برابر تزها و نظریات جدید امام)ره( 
 خلع سالح شده بود؛ به گونه ای که 

ً
کامال

وفاداران به شاه دیگر امیدی به آینده رژیم 
نداشــتند؛ ملت ایران بــه وضوح نتیجه 
تبعیت از رهبری های امام خمینی)ره( را 
حس کرده بود و کم کم رایحه پیروزی را 
که امام)ره( نوید آن را می دادند، همچون 
نسیمی روحبخش در وجود خود استشمام 
می کرد. امام خمینــی)ره( در همین ایام 
خیلی صریح دیدگاه ها و نقطه نظرشــان 
نسبت به وضعیت آینده، یعنی نظام پس از 
فروپاشی رژیم شــاه را اعالم می کردند. 
برای نمونه، در تاریــخ ۱۳57/7/22 در 
مصاحبه  با روزنامه فرانسوی »فیگارو« در 
پاســخ به این پرســش که چه رژیمی را 
می خواهید جانشــین رژیم شــاه کنید، 
فرمودنــد: »بدون چون و چرا حفظ رژیم 
شــاه غیر قابل قبول است. ما پیوسته با آن 
مخالف بوده ایم، سرنگونی آن هدف غیر 
قابل تغییر مبارزه ماســت، به عالوه این 
شــکل حقوقی رژیم نیســت که اهمیت 
 
ً
دارد، بلکه محتوای آن مهم است، طبیعتا
می توان یک »جمهوری اســالمی« را در 
نظر گرفت؛ ولی این موضوع بدین خاطر 
اســت که فکر می کنیم برداشــت اصیل 
اسالم، ما را بر ترقی جامعه ای که سرشار 
از اســتعدادها و قوای انســانی و عدالت 
اجتماعی است راهنمایی می کند، قبل از 
هر چیــز ما به محتــوای اجتماعی رژیم 

سیاسی آینده دل بسته ایم.«
بــدون شــک، یکــی از قوی ترین و 
برنده ترین ابزاری که رژیم شاه را به ورطه 
سقوط می برد، مطالبات قاطع امام)ره( بود 
که هیچ حربه ای  توان مقاومت در برابر آن 
را نداشت؛ شاخص ترین آنها برکناری شاه 
و عوامل و انصار خاندان پهلوی از قدرت 
و ســلطنت بود، چون پدر و پسر هر دو بر 
پایه کودتا به قدرت رســیده بودند و هیچ 
مشــروعیت ملی و دینی نداشتند. تفکر 
دیگر امــام)ره( نفی اتکا بــه قدرت ها و 
نظام های مطرح شرق و غرب بود. با توجه 
به اینکه فعالیت جریان های سیاسی تاریخ 
معاصر در چارچوب قطب بندی شــرق 
و غرب تحلیل می شــد و سیاســت های 
خــود را در جهت همســویی با غرب یا 
 سیاسیون 

ً
شــرق پیش می بردند و معموال

و مبارزین برای نفی یکی به دیگری متکی 
می شدند، امام راحل در این بین هوشیارانه 
انقالب اسالمی را از این خطر مصون نگه 
 داشــتند، بنابراین اعالم مواضع امام که 
اســالمی«  ایران »جمهوری  آینده  رژیم 
خواهد بــود، در محافل دانشــگاهی و 
مســاجد در قالب گفت وگــو به بحث و 
بررسی گذاشته می شــد و جوانان با شور 
و حال در این جلسات شرکت می کردند 
و در راه پیمایی های گسترده با شعارهایی 
چــون »اســتقالل، آزادی، جهمــوری 

اسالمی« به مبارزه ادامه می دادند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

وحانیت  منافقین وایده اسالم منهای ر
مروری گذرا بر برخی از انحرافات فکری گروهک مجاهدین خلق

دهه پایانی قرن بیستم، شرکت های چندملیتی، 
سراسر جهان را فراگرفته و به قدرت تعیین کننده 
اقتصاد، سیاســت و فرهنگــی جهانی تبدیل 
شدند! فصلنامه »ترانس نشنال«، نشریه دپارتمان 
توســعه اقتصــادی و اجتماعی ســازمان ملل 
متحد، وضعیت شــرکت های فراملیتی را در 
اواخر ســده بیستم میالدی چنین گزارش کرده 
اســت: »۳5 هزار کمپانی فراملیتی در سراسر 
جهان فعال هســتند و ۱7۰ هزار شرکت دیگر 
بدان ها وابســته اند. به طور متوســط هر کشور 
میزبان هزار شــرکت وابســته به کمپانی های 
فراملیتی است. برای مثال، سنگاپورـ که از نظر 
وســعت و جمعیت برابر با یکی از شــهرهای 
بزرگ هندوستان است ـ میزبان حدود ۱۱ هزار 
شرکت وابسته به کمپانی های فراملیتی است... 
 میزبان 27۰۰ 

ً
کشورهای در حال توسعه جمعا

کمپانی اصلی ]مادر[ فراملیتی هستند. حدود 
نیمــی از کمپانی های فراملیتی به کشــورهای 
فرانســه، آلمان، ژاپن، هلنــد و ایاالت متحده 
 65 درصد کل 

ً
آمریــکا تعلق دارند که جمعــا

ســرمایه گذاری های جهان را در تملک دارند. 
آمریــکا میزبان یک ســّوم از یکصــد کمپانی 
فراملیتی درجه اّول جهان است... شرکت های 
شــیمیایی، اتومبیل ســازی و دارویی در زمره 
بزرگ ترین کمپانی های فراملیتی هســتند ولی 
شرکت های نفتی در صدر لیست این کمپانی ها 
قرار دارنــد. طبق برآوردها، رویال داچ شــل، 
یک کمپانی نفتی مشــترک هلندی ـ انگلیسی، 
با بیــش از ۱۰6 میلیارد دالر ســپرده صاحب 
باالتریــن میــزان دارایی خارجی اســت. این 

کمپانی به اتفاق پنج کمپانــی نفتی آمریکایی، 
یک کمپانی نفتی انگلیســی و دو کمپانی نفتی 
 دارای سرمایه ای معادل 25۰ 

ً
فرانســوی جمعا

میلیارد دالر هستند.« هفته نامه »بیزنس ویک« 
در ژوئیه ۱99۳ گزارش مفصلی از سود و زیان 
شرکت2های بزرگ جهان در سال ۱992 منتشر 
کرد. طبق این گزارش، در این سال شرکت های 
آمریکایی ۱۴۸/5 میلیارد دالر، شــرکت های 
ژاپنی ۴۳/6 میلیارد دالر، شرکت های انگلیسی 
۳7 میلیارد دالر، شــرکت های فرانســوی ۱2 
میلیارد دالر، شــرکت های آلمانی ۱۰ میلیارد 
دالر، و شرکت های مستقر در هنگ کنگ 7/7 
میلیارد دالر ســود بردند. باالترین میزان سود 
به چهار شرکت فیلیپ موریس )آمریکایی( با 
۴/9۴ میلیارد دالر، اکسون )آمریکایی( با ۴/۸ 
میلیارد دالر، رویال داچ شل )هلندی ـ انگلیسی( 
بــا ۴/7۸ میلیــارد دالر، و جنــرال الکتریک 
)آمریکایی( با ۴/۳۱ میلیارد دالر تعلق داشت. 
این همه واقعیت نیســت. فروش و سود واقعی 
برخــی از این شــرکت ها را حتی پیچیده ترین 
دستگاه های مالی دولت های غربی نیز نمی تواند 
محاســبه کند. ورود به حیطه اسرارآمیز مسائل 
درونی غول های فراملیتی دشوارتر از دستیابی 
به اسناد محرمانه سرویس های اطالعاتی دنیای 
غرب اســت. برای نمونه، شاخه کانادایی شل 
در ســال ۱992 به تنهایی 6۳ میلیون دالر سود 
برد. برای محاسبه ســود واقعی مجتمع عظیم 
و جهان گســتر شــل باید ارقام صدها شرکت 
پوششی و وابسته به آن را در سراسر جهان دید؛ 

محاسبه ای شاق، پرهزینه و محال.

 استعمارگران در دهه پایانی قرن بیستم

چندملیتی هیوالهای 

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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  علی محمد بشــارتی )وزیر اســبق 
کشور( درباره تصفیه نیروهای انقالبی 
در دولت میرحسین موســوی می گوید: »وقتی 
موسوی نخست وزیر شد، همه حزب اللهی ها را 
که ایمان راستینی به انقالب داشتند، بیرون کرد. 
آقای عســگراوالدی)وزیر بازرگانــی(، آقای 
آقــای علی اکبر  ناطق نوری)وزیــر کشــور(، 
پرورش)وزیــر آمــوزش و پــرورش( و آقای 
توکلی)وزیــر کار( همه را اخــراج کرد. دکتر 
علی اکبر والیتی را هم می خواست عوض کند 
که امام خمینی)ره( نگذاشتند.«۱ از ویژگی های 
اخالق مدیریتی موسوی که بسیار در سرنوشت 
سیاســی وی مؤثر بود، خودرأیی و یک دندگی 
وی در تصمیمی بود که به آن می رسید یا اعتقاد 
داشــت درســت اســت. از این رو، در تغییر 
تصمیمات و محاسبات اشتباه خود بارها پیش 
آمد که حتی به تذکرات امام)ره( نیز بی توجهی 
می کــرد. این بی توجهی در حالی از وی ســر 
 رئیس جمهور وقت، آیت الله 

ً
می زد که اساســا

خامنه ای)مدظله العالی( به نخست وزیری وی 
تمایلی نداشــت و با توصیه امــام)ره( و بنا بر 
مصالحی که امام تشخیص  داده بودند، در این 
پســت باقی مانده بود. برخی معتقدند جریان 
خاص نفوذی در پیرامــون وی بود که بر آتش 
اختالف افکنی ها و لج بازی های وی می دمید.  
از مسائلی که امام خمینی)ره ( بارها در دوران 
نخست وزیری موسوی به او تذکر دادند، اما او 
هیچ گاه به آن توجهی نکرد، مشــارکت دادن 
مردم در امور اقتصادی اعم از تولید و تجارت و 
خدمات بــود. مرحوم آیت اللــه مهدوی کنی 

می گوید: »دولت آقای میرحسین موســوی... 
 ترجیح 

ً
دولت ساالری را در امور اقتصادی عمال

می داد و این سیاست تنها به خاطر جنگ نبود، 
 سبک تفکر ایشان این چنین بود... 

ً
بلکه اصال

برداشت ما این بود که آقای موسوی می خواهد 
 دولت در تمام امور اقتصادی حضور داشته 

ً
کال

باشد و این را قبول نداشتیم.«2 میرحسین موسوی 
ارتباط مشــکوکی با فردی به نــام »قربانی فر« 
داشته اســت که ارتباط نام برده با اعضای باند 
مهدی هاشــمی معدوم و عناصــر اطالعاتی 
ســرویس های بیگانــه قطعی اســت. عدنان 
خاشقچی)دالل سعودی تبار اسلحه و شریک 
نیمــرودی( در نامه ای به »رابرت مک فارلین« 
مشــاور امنیت ملی ریگان، نوشت: »منوچهر 
قربانی فر، مشاور میرحسین موسوی نخست وزیر 
ایران و رئیس)!( سرویس های مخفی تهران در 
اروپا و عامل ارتباطی مناســب میان آمریکا و 

ایران است.«۳
پی نوشت ها  در دفتر نشریه موجود است.

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-2۳

 غرب گرایان و ستیز
 با روحانیت مشروطه

همپای وجود چندگانگی فکری و اختالف 
مواضع علمای دینی عصر مشــروطیت 
ایران درباره ســنت و تجدد و چگونگی 
نســبت میان آن دو، مواضع روشنفکران 
ایران عصــر قاجاریه و مشــروطیت نیز 
درباره ســنت دینی و تجــدد چندگانه و 
متفاوت بود. همین امر مهم ترین عاملی 
بود که چگونگــی هرگونه روابط علمای 
 دینی و روشــنفکران را با یکدیگر تعیین 
می کرد.  جدای از وجود گروهی از علمای 
دینی که پــاره ای اندیشــه ها و تمایالت 
روشــنفکرانه و تجددطلبانــه داشــتند، 
روشــنفکران عصر مشــروطیت بر پایه 
چگونگی تلقی آنان از دین و روحانیت به 
دو گروه اصلی »روشنفکران دین ستیز« و 
»روشنفکران دین دار« تقسیم شده بودند. 

در واقــع طرف دیگر بحــران تحول 
و آشــوب در مشــروطیت، کــه هنــوز 
دنباله های آن در کشــور ما ادامه دارد و به 
صورت های مختلف از روزنامه، احزاب 
و کتاب خود را می نمایاند، حضور جریان 
روشــنفکر،  ظاهر  به  تحصیل کــردگان 
 خودفروخته در تاریخ 

ً
خودباخته و احیانا

صد ســال اخیر اســت که با شگردهای 
رنگارنگ، به َپست شماری و خوارداشت 
فرهنگ اسالمی و سنن ملی می پرداخت. 
این جریان برای جبران این بی هویتی، به 
غرب روی آورد و چنــان در این کژراهه 
شــتافت و نه تنها به فرهنگ خودی پای 
نبســت که به ســتیز با آن برخاست و به 
گذشته خود پشت پا زد و به پیشینه و حال 
غرب، با تمام توان عالقه نشان داد و به آن 

دل بست.۱
نویســندگان، شــاعران، هنرمندان و 
سیاســتگذاران این جریان چه در روزگار 
مشــروطیت و چه پس از آن، هر کدام به 
گونه ای این اندیشه غیرخودی را پذیرفته، 
تبلیــغ می کردنــد و با همــه تفاوت ها و 
جدایی ها و دسته بندی های داخلی، در این 

ویژگی ها با هم مشترک بودند2:
پیشــرفت های  برابر  ۱ـ خودباختگی در 
مادی و تکنولوژی غرب؛2ـ اسالم ستیزی 
در ایــن قالب کــه باورهــا و ارزش های 
اســالمی را زیر ســؤال ببرند؛۳ـ پیوند با 
بیگانه؛۴ـ حضور در عرصه های سیاسی و 
حکومتی؛5ـ تالش در کاستن قلمرو دین 
در جامعه و گرایش آن به عرصه های فردی 
و عبادی؛6ـ اصالت بخشــیدن به فهم و 
خرد انســانی در برابر وحی؛7ـ عضویت 

در سازمان های مخفی و وابسته به غرب؛
۸ـ استفاده از هر وسیله ای برای رسیدن به 
قدرت؛9ـ نفوذ در حرکت های سیاسی و 
جنبش های اسالمی مردمی و انحراف آنها 
در برهه های سرنوشت ســاز؛۱۰ـ ترویج 
باستان گرایی برای رویارویی تفکر مذهبی.
با این کارکرد روشــنفکری غربگرا و 
دیگراندیش، اجتمــاع ایرانی را به همان 
بیمــاری مبتال می کــرد و از بالندگی باز 
می داشت که خود آلوده بود، از این رو هم 
در عرصه فرهنگ، آلودگی هایی به بار آورد 
و هم در عرصه سیاســت و اقتصاد، ننگ 
و نفرت حکومت های وابســته و سلسله 
پهلــوی را به همراه داشــت. طبیعی بود 
که این جریان مهــم دینی و تجددطلبی، 
در تضاد با یکدیگر خواســتار نظام ُهای 
مختلف باشــند. پس آنان نمی توانستند 
با هم کنار بیایند؛ زیــرا اصول حکومت 
الئیک و لیبرالیســم سیاســی، هیچ گاه 
قابلیت جمــع با اصول فقهی شــریعت 

اسالمی را ندارد.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فراز و فرود میرحسین موسوی-۳

مشکوک! ارتباط 

   ریزش ها    

نظریه نظــام انقالبی که رهبــر معظم انقالب 
اســالمی مطرح کردند را باید رقیب نظریات 
آمریکایی،  راهبردشناس شــهیر  نظیر  افرادی 
هنری کیســینجر ـ و البته برخی از روشنفکران 
و مدیران ارشــد وطنی ـ درباره دولت در ایران 
بدانیم که معتقد است راه موفقیت آمیز دشمنی 
و شکســت جمهوری اســالمی، تبدیل آن به 
یک دولت عادی، ایســتا و معمولی مانند همه 

دولت های دنیاست.
در مقابل این تئــوری، نظریه نظام انقالبی 
بیان کننده روایت رهبــر معظم انقالب از متن 
آموزه های اسالم شیعی و انقالب اسالمی است 
که با هدف زمینه سازی برای تحقق تمدن نوین 
اســالمی و طلوع خورشــید عظمای والیت، 
تئوری پردازی شــده و معتقد اســت انقالب 
اســالمی نمی تواند مراحــل پنج گانه تکاملی 
خود تا تأسیس تمدن نوین اسالمی را با دولت 
عادی و عرفــی رایج در ادبیات سیاســی دنیا 
محقق کند؛ بلکه به یک دولت انقالبی و البته 
نظامی انقالبی نیاز اســت. این نظریه معطوف 
به طراحی، استقرار و نهادینه سازی مؤلفه هایی 
است که  بتواند به تقویت، ثبات و مانایی انقالب 
اسالمی منجر شود و از انحراف و شکست آن 
پیشگیری کند. در الگوی برآمده از نظریه نظام 
انقالبی، باید خصوصیات و ویژگی های ناشی 

از ایده انقالب اسالمی در بخش های ساختاری 
و کارگزاری نظام سیاسی نهادینه  شود. 

هر نظام سیاســی مبتنی بر مجموعه ای از 
ایده ها، وضــع مطلوبی را بــرای خود تصور 
می کند و به شــهروندان خــود نوید تحقق آن 
را می دهــد، امــا ایده ها برای تحقــق یافتن و 
به عینیت پیوســتن نیازمند آن هســتند که در 
چارچوب ساختارها تجســم یافته تا با فراهم 
کردن شــرایط منع و ترغیب بــر کارگزاران، 
پیامدهــای مطلوب و مدنظــر را ظاهر کنند. 
بنابراین، در حالی  که ایده ها به مثابه نهاده های 
نظام های سیاســی عمل می کنند و ساختارها 
نیز به مثابه دستگاه پردازشــگر، کارگزاران به 
مثابه توانایی هــای نظام های سیاســی تصور 
می شوند که با برخورداری از توانایی های پنج 
گانه اســتخراجی، تنظیمی، توزیعی، نمادین 
و پاســخگویی قادرند با رفتارهای مناســب و 
مطلوب، خروجی ها و کارکردهای مورد انتظار، 
رضایت بخش و تضمین کننده بقای سیستم را 
تولید کنند. از ایــن  رو، در مطالب آتی تالش 
می شود در قالب سطوح ایده، کارگزار و ساختار 
قالبی مفهومــی در اختیار خواننده قرار گیرد تا 
بتوان بر اساس آن، شاخصه های نظام انقالبی 
را در هر یک از سطوح یاد شده بررسی و تبیین 
کرد و مبتنی بر آن به دستاوردهای نظام انقالبی 
اشــاره و آن را بر اســاس چارچوب ارائه شده 
آسیب شناسی کرد و در نهایت، به الزامات نظام 
انقالبی در این راستا برای تداوم مسیر انقالب 
اســالمی تا رســیدن به تمدن بزرگ و جهانی 

اسالمی توجه کرد. 

 نظریه نظام انقالبی  -2۴

نظام انقالبی در عمل

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

ذات ارتباطی عقل
چگونه انفعال سبب سرگشتگی می  شود!

وجود مســائل و مشــکالت گوناگون در 
جامعه امروز ایران و بازتفسیر این مسائل به 
روایت های مختلف از ســوی رسانه های گوناگون، 
حوزه شناختی جامعه را با مشکل مواجه کرده است. 
مردم هر روز با اخبار نگران کننده ای از مشــکالت 
اقتصادی روبه رو می شوند و در مجموع زمینه برای 
انتشــار ناامیدی و سرخوردگی بســیار مهّیاست و 
رسانه های اپوزیســیون این میدان را محیط مناسبی 
ه تازی خود بــه منظــور عملیات روانی و 

ّ
بــرای یک

یأس آفرینی می بینند. این تصّور فاجعه آمیز از اوضاع، 
بسیار بدتر و زیان بارتر از اصل مشکل و بحران است.  
بحران، هنگامه تولد حماسه و تراژدی است و این دو 
ت هــا را در طول تاریخ ارتقــا داده و چنین 

ّ
روح مل

روحیه ای  سرمنشــأ تحــوالت بزرگــی در جوامع 
شــده اند. ایــن موضــوع را می توان با مــروری بر 
چگونگی احیای فرهنگ و تمدن ایرانی بعد از حمله 
ین 

ّ
مغول و نقش افرادی همچــون خواجه نصیرالد

طوسی مشاهده کرد. در تاریخ معاصر به ویژه دوره 
جنگ تحمیلی که ملت ایران در پرتو فرهنگ اسالمی 
دفاع شکوهمند و مقدس هشت ساله را رقم زدند، 
زنده ترین سند در رشــد و تعالی فکری، فرهنگی و 
اخالقی جامعه ایران را به منصه ظهور گذاشتند. در 
مجموع، زندگی در عصــر بحران، می تواند به یک 
زندگی پویا و مّوفق تبدیل شــود، به شرط اینکه یک 

ت امید و انگیزه خود را از دست ندهند. 
ّ
مل

 Bِکی و چگونه امید از بین می رود؟
تاریخ ملت ایران پیوند وثیقی با مســئله روح دارد و 
»هگل« از همین بابت ســرآغاز تاریخ بشر را ایران 
می داند. هــگل در کتاب عقــل در تاریخ، معتقد 
است، اتصال ایرانیان به تمامّیت بی کران و بی پایان 
)ذات کلــی( و در همین حال فردی کردن این ذات 
کلــی در درون خــود، ایرانیــان را برمی انگیزد، به 
آنان نیرو می بخشــد و در راه تکامل قرار می دهد و 
تاریخ بدین ترتیب آغاز می شود. همه بحث بر سر 
نقش انســجام بخش و در عین حال پیش برنده روح 
اســت که آن را چه عرفانی و چه عقالنی تفســیر 
کنیم، کل گرایی، وحدت طلبی و انسجام بخشــی 
از ویژگی هــای جوهری اش اســت. چنین روح و 
روحیــه ای در طول تاریخ بــر بحران ها فائق آمده و 
همچنان می تواند ایران را پیش ببــرد، اما چرا این 
روزها چنین مواضعی آرمانی تصّور می شود و سخن 

از امیدواری بسیار دشوار است؟
 هگل هستی روحی را عالوه بر ایران، در چین و 
هند نیز زنده می داند، اما از آنجا که معتقد است در 
این دو تمدن روح تابعی از طبیعت گشــته، بنابراین 
تکامل انســانی در این دو محیط حاصل نمی شود، 
براین اساس طبیعت اندیشی صرف و اسارت عقل 
در دایره معاش، نیروی پیش روندگی روح را خنثی 
می کنــد و در مواجهــه با مشــکالت، ناامیدی بر 
جامعه حاکم می شود. نیروی پیش روندگی روح به 
تعبیر هگلی همان دیالکتیکی اســت که میان روح 
با طبیعت شــکل می گیرد و در نهایت روح )که نزد 
هگل به عقل ترجمه می شود(، هستی و طبیعت را به 
صورت خویش درمی آورد و آنچه در این مسیر مهم 
است، دیالکتیک بوده که از تازگی روح برمی خیزد 

و نقطــه آغاز آن روی آوردن روح به ســوی طبیعت 
اســت.  طبق اعتقــادات اســالمی در تمایل روح 
به ســوی طبیعت، جوهر الهی آن را نباید فراموش 
 این روی آوردن زمانی کارآمد است که 

ً
کرد و اساسا

با انگیزه های دینی و با هدف اکتشاف قدرت خدا در 
طبیعت باشد. در اینجا میان خدا، انسان و طبیعت 
وحدت صورت می گیرد و جوهر این وحدت عشق 

است.
 البتــه در دیــدگاه هگل رگه هایــی از این نگرش 
وجود دارد. هگل ذات این روح را روشنایی)با نظر به 
آیین توحیدی ُزروانی در ایران باســتان( می داند که به 
سوی نیکی و راستی در حرکت است. طبیعت نور با 
خلوت گزینی بیگانه است و یک هستی سرشار دارد. 
به عبارت بهتر، سرشــاری)ُپری( جــزء وجودی نور 
است و همین سرشاربودگی آن را به تأللؤ)یا به تعبیر 
فالسفه اســالمی به فیضان( وا می دارد. در حالی که 
اســارت در طبیعت و سیطره عقل معاش بر زندگی، 
نیروی پیش روندگی روح را می گیرد، بازنمایی منفی از 
 غلبه 

ً
واقعّیات نیز روح را اسیر تاریکی ها می کند. اساسا

طبیعت بر روح، همان غلبه امر بیرونی بر جوهر درونی 
است که سبب می شود حرکت درونی روح را در سایه 

عامل بیرونی خاموش کند. 
حال اگر امــر بیرونی در یــک بازنمایی کاذب 
بر حرکت درونی مســلط شــود، وضعّیت خیلی 
بغرنج تر می شــود. این اقدامی است که زبان آلوده 
بــه دروغ)جنگ روانی( شــکل می دهد و عالوه بر 
اینکــه روح و عقل را تابع امر واقع می کند، واقعّیت 
ت و جامعه 

ّ
را نیــز واژگونه جلوه داده و روح یک مل

را به سوی سراب رهنمون کرده و سراب چیزی جز 
ناامیدی برنمی انگیزد.

 Bتعامل و امیدبخشی به مردم
از آنچه گفته شــد، اهمّیت ارتباط با جامعه و معرفی 
نقاط امیدبخش به مردم بیشــتر روشن می شود و به 
ویژه این موضوع در بحبوحه مشکل و بحران اهمّیت 
بســیار زیادی دارد. گفته شد که عامل نجات جامعه 
ایران از بحران ها و مشکالت، روح سرزنده و امیدوار 
بوده و هست و سرزندگی این روح در گرو دیالکتیک 
با طبیعت که همانا تعامل با جامعه تفســیر می شود، 
به دســت می آید. شــاید در این تعامــل و ارتباط با 
جامعه، بیش از همه فریاد مردم از مشکالت و وعده 
و وعیدهای مسئوالن بلند باشد، اما نفس این ارتباط و 
تعامل )که به جوهر روح و عقل سرشته شده است( و 
از آن طرف اعتراض و اعالم نارضایتی  از سوی مردم، 
اراده و انگیزه را به جوشش می آورد و تداوم این مسیر 
منجر به عبور از مشکالت می شود. هر چه باشد، این 
مسیر تنها مسیر است و خلوت گزینی مسئوالن و از آن 
طرف بازنمایی منفی از وقایع، جامعه را به قهقرا برده 
و عقل را به ورطه سقوط می کشاند.  عقل در ذات خود 
زنده به حرکت، تعامل و ارتباط است و خلوت گزینی 
و »بی عقلی« خواندن حضور یک مســئول در میانه 
بحران و جامعه، به معنای نشناختن عقل است. چنین 
تفسیری از عقل که در زمانه بحران بر کنارکشیدن و نه 
برخورد محتاطانه تأکید دارد، نمی تواند مدعی اصالح 
جامعه شود؛ چرا که با عافیت طلبی عقل را از پویایی و 
حرکت باز می دارد و البته این سخن به معنای مواجهه 
بی باکانه با مشکل و بحران نیست، بلکه همه بحث بر 
سر این است که عقل و تدبیر با انفعال و گزنده گویی به 
ورطه سقوط و نابودی راه می برند و به این ترتیب حوزه 
شناختی جامعه با مشکل مواجه می شود و به رفتارهای 

سرگردان در حوزه اقتصاد و اجتماع می انجامد.
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حال و احوال افکار عمومی کشــور چطور است؟! 
در ماه ها و هفته های گذشــته این پرسش و پاسخ به 
آن، یکی از مهم ترین اولویت های پیش روی مدیران 
و سیاست گذاران دلسوز کشور بوده است؛ چرا که 
حواشــی مجازی و حقیقی شــکل گرفته در رابطه 
با موضوعاتــی مانند بحران قره بــاغ و اعتراضات 
تجزیه طلب ها، پیش نویس قرارداد 25 ساله ایران و 
چین، ادعاهای رئیس بنیاد مستضعفان، طرح ادعای 
گشایش اقتصادی، واگذاری خودروهای دنا پالس 
به نمایندگان مجلس و مطالبه خودروی شاسی بلند 
از سوی یکی از آنها و صدها ترند و هشتگ کوچک 
و بزرگ فضای مجازی دیگر حکایت از این واقعیت 
دارد کــه حال و روز نظام مدیریــت افکار عمومی 
کشور آنچنان که باید خوش نیست و افکار عمومی 

 به حال خود رها شده اند!  
ً
عمال

از مــرور حوادث و وقایع اخیــر می توان نتیجه 
گرفت، در چنین شرایطی و در میانه جنگ نرم بیش 
از آنچه به نظر می رســد، کشور نیازمند باز طراحی 
ســازوکار مدیریت افکار عمومی خود است. البته 
شــاید عجیب به نظر برســد، اما هنوز هم می توان 
مدیران و مســئوالنی را یافت کــه توجهی به حوزه 
افکار عمومی نداشته و هر از گاهی با طرح عمومی 
موضوعات و وعده هایی مبهم، افکار عمومی را به 
سخره گرفته و آن را بی اهمیت جلوه می دهند؛ البته 
بد نیست بدانید که از منظر علم مدیریت این رویکرد 

اثر شترمرغ یا »Ostrich effect« نامیده می شود!
دلیــل این نام گذاری یک بــاور قدیمی در مورد 
شــترمرغ اســت که بر مبنای آن هرگاه شترمرغ از 
چیزی بترسد، سر خویش را زیر خاک فرو می برد، 
یعنی از برخی مسائل چشم پوشی می کند هر چند 
که این رویکرد می تواند به قیمت جان وی تمام شود.

این اصطالح نخستین بار در سال 2۰۰6 مطرح 
شــد، آن هم پس از اینکه پژوهشــگران در جریان 

مطالعه رفتار ســرمایه گذاران بازار بــورس به این 
نتیجه رسیدند که وقتی بازار در وضعیت نامطلوبی 
قرار می گیرد، بســیاری از ســهام داران از بررسی 
مداوم اخبار بازار و وضعیت سرمایه شان خودداری 

می کنند.
بدون شک، امروزه وضعیت افکار عمومی و نوع 
سوگیری های عامه مردم در رابطه با مسائل مبتالبه 
کشور و منطقه نقشــی  کلیدی در سرنوشت نهایی 
سیاست ها و برنامه های کالن دولت و نظام اسالمی 
کشورمان دارد؛ چرا که همسو بودن افکار عمومی 
با سیاست های مطلوب حاکمیت، عالوه بر تقویت 
مشروعیت و مقبولیت سیاست ها، زمینه همراهی 
و همــکاری بدون چالش و اصطــکاک آحاد مردم 
در پیشبرد طرح ها و برنامه های مد نظر حاکمیت را 
فراهــم می کند. با مرور تجربیات امنیت ملی دیگر 
کشورهای توســعه یافته می توان دریافت که مسئله 
مدیریت کارآمد و مؤثــر افکار عمومی نه تنها یک 
موضوع تشریفاتی نیســت؛ بلکه یکی از پایه های 
امنیت ملی به شــمار می آید؛ به همین دلیل در این 

قبیل کشــورها پیش از طراحی و اجــرای هر نوع 
سیاست خرد و کالن، پایش افکار عمومی در دستور 
کار مســئوالن قرار می گیرد تا از این طریق سطح و 
میزان اقبال و همراهی افکار عمومی با آن سیاست 
تخمین زده شــده و از بروز اصطکاک بین خواست 
مطلوب حکومــت و ملت در مرحلــه طراحی و 

اجرای طرح ها و برنامه های ملی جلوگیری شود.
لذا با توجه به آنچه بیان شد، اگر به دنبال راهکار 
عملیاتی برای رفع این مشکل در کشور باشیم، بدون 
شــک اولین گام آموزش و توجیه مسئوالن خرد و 
کالن در رابطــه با ماهیت افــکار عمومی و چرایی 
اهمیت آن است. در گام دوم ضروری است که پیش 
از طراحی هر سیاســت، داده های روزآمد حاصل 
از نظرسنجی ها و افکارســنجی های معتبر مراکز 
پژوهشــی و مطالعاتی کشــور در دسترس مدیران 
و سیاســت گذاران قرار گیرد تا مهندســی طرح ها 
و برنامه هــا مطلوب و مورد نیاز کشــور به گونه ای 
صورت پذیرد که کمترین اصطکاک با افکار عمومی 

را به همراه داشته باشد.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

حســاب منتســب به دفتر حفظ و نشــر آثار 

رهبر معظم انقالب: جوان ما اگر وارد یک 

مسئولیتی شــد، این طور نباشد که چشم 
به مقــام باال یا اندوختن مال دنیا داشــته 
باشــد؛ این جور کار پیش نمی رود. کار با 
مجاهدت و اخالص پیش خواهد رفت؛ 
 همین جور 

ً
دوران دفاع مقــدس هم واقعا

بود؛ کسانی آمدند و با اخالص و فداکاری 
کار را پیش بردند.

عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای 

نگهبان : امنیت برای فعال اقتصادی، ناامنی 

برای مجرم اقتصادی!استرداد مدیرعامل 
فراری بانک ســرمایه یــک گام مهم در 
جهــت ناامن کردن فضا بــرای مجرمان 
اقتصادی است.ســایر دولت های غربی 
نیز باید بــه حمایت از مجرمان و متهمان 
اقتصادی پایان دهند و آنها را برای اجرای 

عدالت به ایران مسترد نمایند.

عبدالناصــر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی: 

جمهوری اسالمی ایران در نتیجه صادرات 
برق و گاز به عراق، منابع مالی چشمگیری در 
بانک های عراق دارد. امیدوارم با توافق های 
انجام شده گام های مثبتی در توسعه روابط 
اقتصادی و بانکی بین دو کشــور برداشــته 
شود.جمهوری اسالمی ایران در چارچوب 
این توافق، بنا دارد بر اساس نیازهای خود، از 

این منابع مالی مالی برداشت کند.

سیدمحمود رضوی، مشــاور رئیس مجلس: 

ابتالی برخی از مســئوالن به کرونا نشــان 
می دهــد، چه بــه میان مــردم برویم و چه 
نروید، احتمال ابتال به کرونا منتفی نیست. 
در روزهای جنگ با کرونا و سیل اقتصادی 
مردم به حضــور مســئوالن در کنار خود 
نیازمندند، مسئوالن خودتان را از مردم دریغ 

نکنید. یادتان نرود ترس برادر مرگ است.

سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی: 

وزارت صمت تابســتان 97 دســتور داد 
فوالد به قیمت ســرکوب شــده متناسب 
دالر ۴2۰۰ فروختــه شــود. آن دســتور 
طی 5۱ روز رانت هنگفتــی ایجاد کرد، 
 
ً
اما کســی بابت آن مجازات نشد. اخیرا
صمت دوبــاره همان دســتور رانت زا را 
ابالغ کرده! با این دستور، هم تولیدکننده و 
هم مصرف کننده فوالد ضرر می کنند فقط 

رانتخوار سود می برد.

فرشاد مهدی پور، فعال رسانه ای: منفی شدن 

تســت کرونای ترامپ تایید نشده و فقط 
پزشــک ش گفته نزدیک شــدن به رییس  
دولت آمریکا خطرناک نیست و اشپیگل 
گفته احتماال تســتش مثبته.با این وجود 
ترامپ راه افتاده به سخنرانی برای کمپین 
انتخاباتــی ش! در آمریکا تــا االن حدود 

22۰ هزار نفر بخاطر کرونا مرده اند.

نگاهی به پدیده رهاشدگی افکار عمومی در فضای مجازی

همزمان با گسترش بیش از پیش زیرساخت های 
ارتباطات جمعی، نقش و جایگاه افکار عمومی 
در کشور ما بیش از پیش ارتقا یافته است و دیگر 
کمتر سازمان، نهاد یا مسئولی را می توان یافت 
که در سیاســت های اعالمی خود اشاره ای به 
افکار عمومی نداشته باشد. با این حال، هنوز 
هم شــاهدیم که عرصه عمل مفهــوم افکار 
عمومی آنچنان که باید مورد توجه مســئوالن 
نیست؛ این مسئله را می توان ناشی از شناخت 
ناکافی برخی مدیران و مســئوالن نســبت به 
جایگاه واقعــی افکار عمومــی در معادالت 
سیاسی و اجتماعی هزاره جدید دانست. برای 
بررســی دقیق تر این موضوع با »فهیمه سادات 
حقانی« خبرنگار، فعال فرهنگی و پژوهشگر 

عرصه علوم ارتباطات گفت وگویی داشتیم. 

 BBBB افــکار عمومــی چیســت و چــه 
و  در معادالت سیاســی  جایگاهی 

اجتماعی کشورها دارد؟ 
 »Public Opinion« هر چند واژه »افکار عمومی« یا
سال هاست که در رسانه ها و کتب مرجع حوزه 
علوم ارتباطات و حتی ســخنرانی های رهبران 
سیاسی استفاده می شود؛ اما هنوز نمی توان برای 
این مفهوم تعریف واحــد و جامعی ارائه داد، با 
این حال به طور کلــی می توان افکار عمومی را 
حاصل جمع و برآیند تفکرات اعضای مختلف 
یک جامعه نسبت به یک موضوع خاص دانست. 
همان گونه کــه از این تعریــف برمی آید، افکار 
عمومی برخاسته از برداشت ها و باورهای عموم 
اعضای یک جامعه است، لذا احصا و شناخت 
افکار عمومــی یک جامعه بــه دولت ها کمک 

می کند که شناخت و تحلیل دقیق تری از جامعه 
خود کسب کنند.

 BBBB برای بهبود و افزایش ســطح ارتباط 
مسئوالن و نهادهای پر تعداد کشور 
با افــکار عمومی جوان و  مطالبه گر 
کشــور چه راهکارهایی را می توان 

پیشنهاد داد؟
بایــد به این نکتــه مهم توجه داشــت که افکار 
عمومــی در هــر دوره تاریخــی و جغرافیایی 
مختصات خاص و مخصوص به خود را دارد؛ 
از این رو نمی توان برای تمام جوامع نسخه واحد 
پیچید. با این حال اگر قصد پیشنهاد راهکار برای 
بهبود و ارتقای ســطح ارتباط مسئوالن با افکار 
 
ً
عمومی جامعه خودمان را داشته باشیم، طبیعتا
اولین توصیه بهره گیری از تیم های کارشناســی 

در حوزه افکارسنجی اســت؛ چرا که از طریق 
افکارسنجی های دقیق و مستمر می توان شناخت 
کاملی از خواســته ها، ایده آل ها و نیازمندی های 
جامعه کســب کرد و از این طریــق مانع اتخاذ 
سیاســت های غیر منطقی و نامعقوالنه از سوی 
مسئوالن شــد. عالوه بر این، با توجه به ضریب 
نفوذ باالی فضای مجازی در جامعه ما، مسئوالن 
با حضور فعــال در فضای تعاملی وب و به طور 
خاص شبکه های اجتماعی می توانند با کمترین 
هزینه بیشــترین ارتباط را با افکار عمومی ایجاد 
کنند، البته در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که 
فضای مجازی تمام افکار عمومی جامعه نیست 
و مسئوالن باید برنامه های ویژه ای برای حضور 
مستقیم و بی پرده در بین آحاد جامعه داشته باشند 

و از این طریق صدای مردم را بشنوند.

 بررسی اهمیت شناخت افکار عمومی برای تصمیم گیران در گفتگو با یک پژوهشگر علوم ارتباطات

مسئوالن برای شناخت جامعه به افکارسنجی نیاز دارند

کرونا و لزوم فاصله گیری اجتماعی 
موجب رواج دورکاری و آموزش 
مجازی شــده است، اما این مهم 
بدون تجهیزات مناسب رایانه ای 
ممکن نیست؛ نیاز عمومی مردم 
جهان به ابزارهــای دیجیتال، از 
جمله رایانه های افزایش یافته؛ به 
گونه ای که بر اســاس جدیدترین 
آمارهای ارائه شــده رشــد بازار 
فروش این قبیل تجهیزات در یک 

دهه اخیر بی سابقه بوده است و با رشد ۱2/7 درصدی همراه بوده 
است؛ لذا با توجه به تداوم بحران جهانی کرونا، سرمایه گذاری در 
حوزه تولید و مونتاژ قطعات رایانه ای در کشور ما می تواند به یکی 

از فرصت های صادراتی موفق کشورمان بدل شود.

 رشد بی سابقه
رونق بازار تجهیزات رایانه

بحــران »قره باغ« چهــره واقعی 
رژیم صهیونیستی برای ارمنستان 
به نمایش گذاشــت! وقتی رژیم 
صهیونیســتی با حمایت نظامی 
و اطالعاتــی گســترده خــود از 
آذربایجان موجــب تقویت توان 
نظامــی ایــن کشــور در مقابل 
با  ارمنســتانی ها  شد،  ارمنستان 
تصور اینکه بازگشــایی سفارت 
اشــغالی  ســرزمین های  در 

موجب توقف حمایت تل آویو خواهد شــد، تن به ذلت دادند؛ اما 
 اسرائیل را »رژیم تروریستی« 

ً
رئیس جمهور قره باغ کوهستانی رسما

خوانده و بگوید: »برای اســرائیل فقط پول مهم است؛ نه زندگی 
انسان ها و اسرائیل باید یک روز پاسخگوی اعمال خود باشد.«

یست ور تر یم  رژ
ذلت پذیری که مقدمه جنگ شد

شعر فارسی را می توان فراگیرترین 
گونه ادبیات فارســی دانســت؛ 
چرا که تمدن، فرهنگ و زندگی 
ایرانیان در گــذر زمان همواره با 
شعر اصیل فارسی درآمیخته بوده 
است؛ به گونه ای که امروزه کمتر 
خرده فرهنگی اصیلی را می توان 
یافت که در آن رد و اثری از شعر 
و ادب فارســی نباشد.به جایگاه 
ویژه شعر اصیل فارسی در اذهان 

ایرانیان، اســتفاده از نرم افزارهای مرتبط در این حوزه در جامعه 
ما رونــق گرفته و کاربران زیادی را جذب کرده اســت.»پردیس 
پارسی« نرم افزارهای که  یک میلیون و سیصد هزار مصرع شعر از 

6۱ شاعر پارسی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

پارسی پردیس 
 دسترسی به گنجینه شعر فارسی

غ! شترمر اثر 

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه
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فرمانده معظم کل قوا صبح روز دوشنبه در ارتباط 
تصویری با مراســم مشــترک دانش آموختگی 
دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه 
افســری امام علی)ع( توانایــی و قوام یافتگی 
فرهنگی را در کنار ثبات اقتصادی، یکی از ارکان 
مهم اقتدار ملی توصیف کرده اند. ایشان تاکید 
کردند: »اگر ما برای اقتدار ملی الاقل سه رکن 
اصلی را در نظر بگیریم، این سه رکن استحکام 
و ثبات اقتصادی، توانایی و قوام   یافتگی فرهنگی 

و قدت دفاعی است.«
این سخنان نشــان می دهد، حتی اگر حال 
اقتصادمان هم خوب شــود، بــدون توانایی و 
قوام یافتگی فرهنگــی نمی توانیم به اقتدار ملی 
دست یابیم، اما فرهنگ چه تأثیری بر اقتدار ملی 
دارد که حتی در وضعیت ســخت اقتصادی نیز 
 
ً
رهبر فرزانه انقالب به آن تأکید دارند؟ اساســا
توانایی و قوام یافتگی فرهنگی به چه معناست و 

چه شاخصه هایی را شامل می شود؟

 B سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی و
گلوگاه های اقتصادی

یکی از مهم ترین ابعــاد قوام یافتگی فرهنگی، 

استقالل فرهنگی اســت و آن نیز در گرو سبک 
زندگی درست است؛ ســبک زندگی ایرانی ـ 
اسالمی که بارها رهبر معظم انقالب بر آن تأکید 
داشته اند. این سبک زندگی درست و بهینه است 
که سبب می شود رفته رفته حتی از نظر اقتصادی 
نیز به یک بلــوغ و ثبات قوی دســت یابیم. به 
مثالــی کوتاه در این زمینه می تــوان اکتفا کرد؛ 
سال هاســت که کشور ما از صادرات نفت خام 
و کم کاری برای فرآوری این ماده ارزشمند نفتی 
رنج می برد، این در حالی است که سبک زندگی 
ایرانیـ  اسالمی، مصرف گرایی را نکوهش کرده 

و آن را مذمت می کند.
البته این تنها یک مورد بسیار کوچک از ده ها 
مواردی اســت که می توان آن را در مقوله سبک 

زندگی ایرانیـ  اسالمی قرار داد.

 B فرصت آفرینی سبک زندگی ایرانی ـ
اسالمی در بحران ها

در همیــن موضــوع ســبک زندگــی ایرانیـ  
اسالمی است که صحنه هایی مانند همیاری و 
همدلی ها در زمان های حساس و بحرانی شکل 
می گیرد، چه دیروز در میدان های جنگ نظامی 

و چه امروز در شرایطی چون سیل و زلزله و این 
روزها، در زمان شیوع ویروس خطرناکی که جان 
 همین 

ً
عزیزان و هم وطنان مان را می گیرد، قطعا

سبک زندگی درست اســت که سبب می شود 
حتی مشکالتی مانند اقتصاد نیز کم رنگ تر از 
آنچه هســت خودنمایی کند. در واقع می توان 
گفت بهترین راهــکار برای بهبود مناســبات 
اجتماعی و روابط میان آدم ها، اصالح و ارتقای 

فرهنگی است.
این قوام یافتگی فرهنگی است که به جوانان 
یک مملکت می آمــوزد باید بــه توانایی خود 
امید داشته باشند و نباید منتظر بود تا انتخابات 
کشــوری دیگر در آن ســوی دنیا، بــرای آینده 
وطنش برنامه ریزی کنــد؛ البته همین اهمیت 
فرهنگ اســت که باعث شــده تا تهاجم های 
فرهنگی نیز پیش از اقتصاد به امید مردم حمله 
کرده و آنها را نسبت به آینده ناامید کند، این در 
حالی است که ناامیدی نیز در فرهنگ ایرانی ـ 

اسالمی هیچ جایگاهی ندارد.
با این اوصاف، بر کسی پوشیده نخواهد بود 
که اهمیت فرهنگ نه تنها از مســائل اقتصادی 
یا نظامی کمتر نیســت، بلکه در بسیاری موارد 

مهم تر و حتی زمینه ساز رشد آنها و از ضروریات 
است، فرزندانی که در ســبک زندگی ایرانی ـ 
اسالمی بزرگ می شوند، همیشه به قدرت خود 
متکی بوده و دســت نیاز در هیچ بعدی به سوی 

بیگانه دراز نمی کنند.
شــاید در نگاه نخست، کســی نتواند میان 
»فرهنــگ« و »اقتدار ملــی« ارتباط معناداری 
برقرار کند، اما مســئله چندان پیچیده نیست؛ 
وقتی فرهنگ یک ملت در شئون گوناگون آن، از 
سبک زندگی و باورهای عمومی گرفته تا نحوه 
مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اصالح 
شود، دیگر فائق آمدن بر تنگناهای اقتصادی و 
بحران های مختلف پیش بینی شده و نشده، کار 
چندان سختی نیست و این باور و نگاه عمومی 
جامعه است که راه های برون رفت از مشکالت 
و دستیابی به اقتدار ملی را نشان خواهد داد؛ در 
این وضعیت، جریان های سیاسی زودگذر نیز به 
خودشان اجازه نخوهند داد با دستاویز قراردادن 
هر مسئله سیاسی و اقتصادی موقتی، با اعتماد 
و امید مردم بازی کنند و ناگزیر خواهند شد، بر 
مدار باورهای فرهنگی اصیل و بنیادین جامعه 

حرکت کنند.

یادداشت

بنابر اعالم ســیما، فصل سوم 
ســریال »از سرنوشــت« بــه 
»محمدرضــا  کارگردانــی 
خردمندان« و تهیه کنندگی »اکبر 
مجموعه  جایگزین  تحویلیان« 
»بــوم و بانو« خواهد شــد.این 
سریال کاری است از گروه فیلم 
و ســریال شــبکه دو که در سه 
فصل تولید شده است. داستان 
آن از رفاقت هاشم و سهراب دو 

پسربچه پرورشگاهی آغاز می شود. آنها از کودکی در این مرکز 
زندگی می کنند تا به مرحله نوجوانی و جوانی می رســند. آنها 
که آرزو های بزرگی را در ســر می پرورانند، فراز و نشیب های 

زندگی شان محور اتفاقات این سریال قرار می گیرد.

سرنوشت از 
داستان یک پرورشگاه

   تلویزیون    

کتــاب »پیــاده تا خورشــید« 
ســفرنامه »علیرضا قــزوه« از 
هشــت ســفر وی به کربالی 
منتشر شــد در بخشــی از این 
کتاب آمــده:»از همین فرودگاه 
پوشیده  ورزشــی  لباس  تهران 
برای پیاده روی. من هم ســنگ 
بــا لباس  تمــام گذاشــته ام و 
رســمی آمده ام؛ با کت و شلوار 
قهوه ای نویی که همین ماه پیش 

خریــده ام. می گوید: »تو با این لبــاس می خواهی بیایی پیاده 
روی؟«من هم به شیوه طنز جوابش را می دهم: »ببین دوست 
عزیز مرا خود آقا دعوت کرده، باید هم با این لباس بیایم، شما را 

به گمانم ذوالجناح دعوت کرده...!«

خورشید تا  پیاده 
سفرنامه قزوه به کربال 

   کتاب    

»خوشبرگ«  تلویزیونی  سریال 
»ایمــان  تهیه کنندگــی  بــه 
ایرانمنش« و کارگردانی »رامین 
معقولی« پــس از طی مراحل 
پیش تولیــد، ضبط خود را آغاز 
کرده اســت و بــه زودی روی 
آنتن شبکه امید می رود.فیلمنامه 
را »مصطفی  مجموعــه  ایــن 
به رشــته تحریر  رجــب زاده« 
داستان هایی   روایتگر  و  درآورده 

اســت که در یک محله و رســتوران رخ می دهد؛ رستورانی 
متفاوت که در آن، به جای غذا، کتاب به مخاطباِن نوجواِن خود 
ارائه می دهد.»خوش برگ« مجموعه ای ۱5 دقیقه ای است که به 

دنبال اشاعه فرهنگ کتابخوانی و ایجاد عالقه به مطالعه است.

    سریال    

خوشبرگ
مجموعه ای برای نوجوانان

 جشنواره فیلم کودکان؛ 
مدرسه پیرمردها!

جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در 
روزگاری نه چنــدان دور، شــکوه و اعتبار 
خاصی داشــت. این جشــنواره نه فقط در 
داخل، بلکه در ســطح جهان، به منزله یک 
رویداد و گردهمایی فرهنگی بزرگ و قابل 
تحسین شناخته می شــد؛ اما از اواخر دهه 
7۰ رفته رفته از آن عظمت کاســته شــد تا 
امروز که حتی برگزاری دو سال یک بار آن 
هم  گویا برای رفع تکلیف اســت. کسانی 
که در دهه های 6۰ و 7۰ مخاطب و پیگیر 
آثار ســینمایی بودند، به خوبی به یاد دارند 
که در آن دوران، ســینمای کــودک، یکی 
از قدرتمندترین بخش هــای هنر هفتم در 
ایران بود؛ هم تعداد زیادی فیلم در این رده 
تولید می شد و هم اینکه فیلم های منتسب 
به این رده، از بهترین و پرتماشاگرترین آثار 
سینمایی ما به شمار می آمدند؛ به گونه ای که 
حتی بزرگســاالن نیز به تماشای آن فیلم ها 
تمایل داشتند. در آن سال ها، سینما بولوار در 
تهران مختص نمایش فیلم های کودکان بود و 
اهالی سینما به خوبی می دانند که عصرهای 
جمعه، چه صف های طوالنی در مقابل این 
سینما تشکیل می شد؛ اما طی دو دهه اخیر 
با سیاست گذاری و برنامه ریزی های اعمال 
شده در ســینمای ایران، فیلم های کودک و 
نوجوان نیز مانند خیلی دیگر از طیف ها و 
جریان های سینمایی به انزوا رانده شده اند؛ 
هر سال، تعداد اندکی فیلم در این رده تولید 
می شــود و اکثریت قریب بــه اتفاق همان 
 
ً
اندک تولیدات ســینمای کودک نیز اساسا
قابل تماشا نیستند! هر چند که استثناهایی 
مانند »منطقــه پرواز ممنــوع« هم وجود 
دارند که یکــی از پرفروش ترین فیلم های 
سال هم شد. اما به طور کلی، تولید فیلم با 
اصالت و تأثیرگذار برای کودکان، نیازمند 
انگیزه هــای پــاک و فطری اســت. اما به 
واسطه ریل گذاری مدیران سینمایی در این 
دو دهه، ســینمای ما یا به سمت تجارت و 
سرمایه ســاالری سوق داشــته یا در جهت 
اطوارهای شبه روشنفکرانه پیش رفته است. 
با ایــن گرایش ها، نمی توان بــرای بچه ها 
فیلم خوب و زیبا ساخت.  در نتیجه چنین 
وضعیتی، »جشــنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان« نیز برخالف اســم پرطراوت و 
شورانگیزش، امروز به رویدادی کسل کننده، 
خســته، فاقد خالقیت و نوآوری و تکراری 
تبدیل شده اســت. این جشنواره برخالف 
انتظار، بیش از آنکه محل بروز استعدادهای 
نونهال یا درخشــش ایده های هنری جدید 
درباره چگونگی کار تربیتی برای بچه ها از 
طریق سینما باشد، مجالی برای خودنمایی 
بیشتر و آزمون و خطاهای بی پایان مدیران 
همیشــه در صحنه سینماست! مدیرانی که 
همواره مسئولیت مصادر اجرایی سینمای 
کشور را برعهده دارند و فقط به طور فصلی 
با هم جابه جا می شــوند! این جشــنواره، 
مدرسه ای برای این افراد است تا هر دوره، 
درس ها و تجربیات گذشــته را دوره کرده و 
روش های نه چندان تازه ای را در آن امتحان 
کنند. همیشــه هم نمره نهایــی آنها ثابت 
است؛ عدم تأثیرگذاری و جریان سازی در 
زمینه تولید فیلم برای کودکان و نوجوانان! 
کما اینکه در دوره های اخیر این جشنواره ، 
بیشتر فیلم ها درباره بچه ها بوده اند نه برای 
کودکان و نوجوانان. این در حالی است که 
 برای این راه اندازی شد تا 

ً
این جشنواره اصال

کارزاری برای فیلم هایی با مخاطب کودک 
و نوجوان باشد. همچنین برنامه های اجرا 
شده در دوره های اخیر این جشنواره باز هم 
برای مدیران و فیلمسازان بزرگسال بوده و 

ارتباط چندانی با بچه ها نداشته است.

اقتدار  به   دستیابی 
از جاده فرهنگ

درنگی بر بیانات اخیر رهبر معظم انقالب

آرش فهیم
منتقد سینما نسیم اسدپور

دبیر گروه فرهنگ

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

کتاب های آموزش هشدارهای جنسی و جسمی 
برای کودکان در شــرایطی روانه بازار شده است 
کــه بســیاری از والدین نحوه آموزش درســت 
خودمراقبتی به کودکان را نمی دانند و در مواردی، 
با رفتارهای تند خود، حتــی مانع از بازگو کردن 
حــوادث از زبان کــودکان می شــوند. در چنین 
وضعیتی، نشر و عرضه کتاب های آموزشی برای 
والدیــن و کودکان در زمینه مراقبــت از خود در 
برابر خطرهای جنســی و جسمی یک ضرورت 

اجتناب ناپذیر است. البته آموزش هایی که مطابق 
دستورات دینی و اسالمی بوده و با فرهنگ جامعه 

ایرانی نیز همخوانی داشته باشد. 
یکی از مباحث مهمی که روانشناسان کودک 
بر آن تأکید دارند، »والدگری« است. والدگری، 
یعنی پدر و مادر باید به کودک خود بیاموزند که هر 
آنچه اتفاق افتاد، برای شان بازگو کند؛ زیرا در این 
صورت مورد حمایت عاطفی آنها قرار می گیرد. 
کودک بایــد بیاموزد هر آنچه را کــه برایش رخ 
می دهد، تنها به پدر و مادرش بگوید و در مقابل یاد 
بگیرد که اخبار و وقایع مربوط به حریم خصوصی 

خانواده را نیز در جای دیگری بازگو نکند. 
اگرچه والدگری بسیار مهم است، اما والدین 

در جایی ایــن مهارت ها را آمــوزش نمی بینند. 
در آموزش هــای پیــش از ازدواج، در خصوص 
مهارت های تربیت فرزند، مطلبی بیان نمی شود 
و پــس از ازدواج هم، کمتر زوجینی هســتند که 
به کالس ها یا کارگاه های آموزشــی پیش از تولد 
فرزند بروند. در این شرایط، نهادهای فرهنگی و 
ناشــران کتاب باید دست به کار شوند تا از طریق 
تولید محتوای آموزشــی مناسب، هم به والدین 
آموزش هــای الزم را منتقل کنند و هم مطالبی را 

آماده کنند که قابل ارائه به کودکان باشد. 
البته آموزش خــود مراقبتی چیزی متفاوت از 
محتوای آموزش جنســی به کودکان است که در 
ســندهای غربی به آن اشاره شده است؛ واقعیت 

این است که کودک باید آگاه باشد که یک حریم 
مخصوص به خــود دارد و از ورود دیگران به این 
حریم پیشگیری کند. الزم نیست کودک چیزی 
درباره رفتارهای جنســی یــا موضوعات مرتبط 
بــا آن بداند و این مســئله، بزرگ ترین تفاوت در 
بحث آموزش والدگری با مباحث مطرح شده در 

آموزه های غربی نظیر سند 2۰۳۰ است. 
به نظر می رســد، چاپ کتاب هــای آموزش 
خودمراقبتی هم مؤثر است و هم الزم، اما ناشران 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم باید نظارت 
الزم را داشته باشــند تا محتوای این کتاب ها از 
مسیر اصلی خارج نشده و به جای تربیت، کودک 

را دچار انحراف نکند. 

   برداشت    

 والدگری و آموزش خودمراقبتی به کودک

فرهنگ
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جبهه

   یادداشت    

دل کندن از تو سخت اســت. خنده ام را نبین. دلم خون است. 
نیمی از دلم پیش توســت و نیم دیگرش پیش مادرت. من هم 
زندگی را دوســت دارم؛ اما زندگی با عزت و آزادگی را. من و 
عموهایت باید برویم تا تو آزاد باشی و آزاده. دلم شاد می شود به 

آینده ای که در دستان توست... .

 زندگی با عزت و آزادگی
   قاب    

عزالدین با گستاخی گفت: محمدباقر دیگر کیست؟ اگر پیغمبر 
اسالم هم با رژیم بعث مخالفت کند، او را اعدام می کنیم. بیا 
جلو. حمید بدون آنکه خم به ابرو بیاورد، جلو رفت. عزالدین 
دســتش را باال برد و ســیلی به صورت حمید زد. حمید گیج 
خــورد و روی زمین افتاد... عزالدین و ســربازها بیرون رفتند. 
بچه ها دور حمید را گرفتند و بلندش کردند.  مصطفوی گفت: 
این چه حرفی بود که زدی؟ مگر شــاه جرئت داشــت بالیی 
سر امام بیاورد؟ حمید گفت:نه نمی توانست. اما این دیوانه... 
رضا گفت: من می گویم باید توهینی را که به رسول خدا کرد، 
تالفی کنیم. همگی موافقت کردند. با رسیدن شب، به بهانه ای 
با سربازهای بعثی دعوا راه انداختند. وقتی عزالدین آمد، اسرا 
از تاریکی شب استفاده کردند و با قالب صابون و مشت و لگد 
به جان عزالدین افتادند و قبل از آنکه سربازها بفهمند چه شده 

است، او را کتک زدند.
روایتی از  آزاده ممتاز؛ سردار شهید سیدعلی اکبر مصطفوی

 تنبیه با صابون و مشت
   خاطره    

کتاب »ابو باران« خاطــرات مدافع حرم، مصطفی نجیب از 
رزمندگان غیور لشــکر فاطمیون )رزمنــدگان افغان( در نبرد 
سوریه است. پیش از این هیچ کتابی با این جزئیات و اطالعات 
دقیق و جذاب، نبرد در سوریه را به مخاطبان نشان نداده است. 
انتشارات »خط مقدم« که مدت زیادی از تأسیسش نمی گذرد، 
تاکنون کتاب های شاخصی را در زمینه دفاع مقدس و مدافعان 
حرم منتشر و روانه بازار کرده است. این کتاب در ۳۳5 صفحه 
تدوین شده و »زهراسادات ثابتی« زحمت نگارش خاطرات را 
بر عهده داشته است. در این کتاب از شهدای زیادی یاد شده که 
تصاویر آنها در انتهای کتاب آورده شده است. کتاب »ابو باران« 
در چاپ اول با ۱۰۰۰ نســخه شــمارگان و با قیمت ۴۴۰۰۰ 

تومان در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

 پدر  باران
   تازه ها    

بارش باران بر کویر

خبرنگار بود. یک پســر داشت. همسن من 
بود، امــا به مراتب فعال تــر و پرتحرک تر. 
از گزارش هــای اجتماعــی زده بود به خط 
گفت وگو با خانواده شــهدای مدافع حرم و 
ش با خانواده فاطمیون بیشتر گرفته بود. 

َ
َیخ

بی پروا با یک بلیط پرواز کرمان خودش را به 
روستاهای رفسنجان می رساند و می نشست 
پای صحبت خانواده فالن شــهید فاطمی. 
گاهی هم راهش را عوض می کرد و می رفت 
سمت مشهد. آنجا بیشتر کاسب بود. هر یک 
روز که می توانست پسرش را پیش مادرش 
بگذارد و از همســرش اذن سفر بگیرد، سه 
چهار گفت وگو و گزارش در حومه مشــهد 
را هماهنگ می کرد. دست پر برمی گشت و 
تا مدت ها می توانست با تیترهای جذابش، 
چشم خوانندگان روزنامه را روی صفحه و 

مطلبش میخکوب کند. 
تصمیــم گرفتم بــا او مصاحبــه کنم. 
می خواســتم رمز کارش را پیدا کنم. اینکه 
همســر و فرزند و زندگی را می گذاشت و 
برای تهیه گزارش صدها کیلومتر از شهرش 
دور می شد، موضوع کوچکی نبود. محصول 
کار هم که قابل توجه بــود. دعوتش کردم. 
یک روز عصــر گفت وگوی مان پا گرفت و 
از حاشــیه های غیرقابل چاپ گزارش ها و 
مصاحبه هایش چیزهایی گفت که به شدت 
شنیدنی بودند. وقتی از همراهی اش با یکی 
از رزمنــدگان فاطمیون گفت، نفس هایم را 
حبس کردم تا جمالتش را بهتر بشنوم. آنقدر 
اصرار کــرده بود تا قبول کرده بودند برادران 
افغــان را تا پای پــرواز همراهی کند. حتی 
محل آموزش نظامی شان را هم دیده بود. تا 
توانسته بود گفت وگو گرفته بود تا گزارشش 
را پر و پیمان کند. همینطور هم شــده بود. 
روزهای سخت نبرد ســوریه در پیش بود و 
اعزام ها روز به روز بیشتر می شد. حفاظت 
اطالعات هم که جای خــود. حاال در این 
گیر و دار، فــرض کنید خانم خبرنگاری را 
که با تیپ و ظاهری معمولی به فرودگاه رفته 
تا اعزام تعدادی از مدافعان افغان را ببیند و 
از آنها مصاحبه بگیرد. وقتی حاشیه های آن 
گزارش را برایم تعریف کرد، به حالش غبطه 
خوردم. ساعات جالب و عجیبی را تجربه 

کرده بود...
برای من که سال ها در حوزه دفاع مقدس 
نوشــته بودم، دانســتن از حال و هوای آنها 
جذاب تر بود؛ اما هر چه کردم نتوانســتم به 
روایت های شــان نزدیک شوم. روایت های 
آن خانم خبرنگار هم فقط به تشــنگی هایم 
اضافــه کرد. روزگار گذشــت تا اینکه یک 
روایت درســت و درمان، جرعه ای آب شد 
وســط بیابان. جرعه ای از آب باران. کتاب 

»ابو باران«...
چندین کتاب دربــاره مدافعان حرم به 
دســتم رسیده بود، اما اولویت را دادم به این 
کتــاب. کتابی که بی تکلــف حرف می زد 
و برای بســیاری از ســؤاالت من پاســخ 
داشت. کتابی که می شــد با آن، تصورات 
غلطم درباره فاطمیــون را اصالح کنم و با 
نبرد همراه  یک رنگی های شــان در صحنه 
شوم. »مصطفی نجیب« اگر چه افغان است، 
اما نامی شبیه عرب ها دارد و خصلت هایش 
شــبیه ایرانی هاســت. روایت هایش هم به 
اندازه اسمش چند ملیتی است. در روایتش 
به همان اندازه کــه هموطن های افغانش را 
می بیند،  از حماســه ایرانی ها و لبنانی ها و 
ســوری ها یاد می کند. همه را با یک چشم 
می بیند و نگاهش منصفانه و دقیق است. »ابو 
باران« بارشی است بر کویر روایت های نبرد 
در سوریه. کویری که باید به همت مدافعان 

حرم، به باغ سرسبزی تبدیل شود. 

 BBBB اولیــن دیدارتان بــا آقامجید کجا و 
چطور بود؟

مــن با آقامجیــد در منطقه عملیاتــی والفجر ۱ 
)فکــه( و در گــروه تفحص لشــکر 27 محمد 
رســول الله)ص( آشنا شــدم. فکر می کنم سال 
۱۳7۳ بــود. آن زمان او عضو گروه تفحص بود و 
در زمینه خنثی سازی میادین مین فعالیت می کرد.

 BBBB از خصوصیــات آقامجید برای مان  
بگویید.

خلــوص در رفتــار و کارهایــش او را بین بقیه 
شــاخص کرده بود. مجید همیشه سعی می کرد 
دل های ما را به هم پیوند بدهد. او برخالف ظاهر 
آرام و ساده اش، روی مسائل فنی و نظامی بسیار 
حساس بود. شوخ  طبع بود، ولی در میدان و موقع 
تفحص با احدی شوخی نداشت. یک بار در یکی 
از تفحص های برون مرزی بــه یکی ازهمراهان 
نظامی تشــر زد و گفت: آقا! اگر فاصله ات را در 
میدان رعایت نمی کنی، برگرد. او بســیار صبور 
بود. به خاطر جراحــات زمان جنگ خیلی درد 

داشت؛ اما ما از او آه و ناله نشنیدیم.
 بعضی اوقات سردرد چنان به او فشار می آورد 
که مجبور می شــد در گرمــای نفس گیر منطقه، 
چفیه ای را محکم به سرش ببندد، اما دم نمی زد 

و بسیار صبور بود.

 BBBB از دغدغه هــای آقامجیــد برای مان 
بگویید.

اوایل تفحص، آب سالم و غذای کافی نداشتیم. 
مجیــد آن روزها به دلیل مشــکالت گوارشــی 
یــادگار از مجروحیت های زمــان جنگ، خیلی 
اذیت می شــد. گاهی چنان عرق می کرد که از پا 
می افتاد. همیشه یا مشکل معده داشت یا کلیه. به 
همین دالیل خیلی ها به او اصرار می کردند که به 
تفحص نرود، ولی او مدام تکرار می کرد این کار 

یک تکلیف است.
 یکی از دوستان تعریف می کرد یک روز مجید 
برایم یک کتاب هدیه آورد و گفت: دیشب خواب 
دیدم که حضرت امام به من می گوید کار تفحص 
تکلیف نیست، عشق است... و همین عشق بود 
که تا آخر او را همراهی و باالخره آســمانی کرد. 
 مصاحبه نمی کــرد، اما یک بار 

ً
مجید معمــوال

عده ای در دوکوهه گیــرش انداختند و او اینطور 
گفت: »این راهیه که بایــد رفت؛ یکی تصادف 
می کنه و میره، یکی هم با سکته. چه بهتر که آدم 
جونش رو جایی خرج کنه که به درد بخوره. حاال 

چه کاری بهتر از پیدا کردن پیکر مطهر شهدا که 
خانواده هاشون خوشحال بشن.

 زمان جنگ بچه بسیجی ها دنبال عشق شون 
بــودن، االن و اینجا هم همونــه. داریم می دویم 
تو منطقه دنبــال کاروانی کــه ازش جاموندیم. 
می خواهیم خودمان را نجات بدهیم چون راهی 
که مونده خیلی ســخته؛ این قدر سخت که همه 

دارند می افتن...«

 BBBB شــما حتمًا نماز خواندن های شهید 
نمازهایش چه  دیده ایــد.  را  پازوکی 

ویژگی هایی داشت؟
وجود آقامجید عاری از تعلقات دنیایی بود و اهل 
تظاهر و ریا نبود. من خیلی تالش کردم عکسی 
از او موقع نماز ثبت کنم که خدا را شکر توانستم 
فیلمی هــم از او موقع قنوتش بگیــرم. او آنقدر 
 
ً
ارتباط زیبایی در قنوت با خداوند داشت که واقعا

 دوست نداشت کسی 
ً
به یادماندنی بود؛ البته اصال

وارد خلوتش بشود؛ برای همین وقتی آن روز در 
نماز اول از او عکس گرفتم برای نماز دوم به جای 

خلوتی فرار کرد! 

 BBBB شما از ماجرای کانال حنظله اطالعی 
دارید؟

گــروه حنظله گویا نام گــروه اطالعات عملیات 
لشــکر 27 محمد رسول الله)ص( بوده است که 
بچه های این گردان پشت پیراهن های شان هم با 
کلیشه، اسم حنظله را نوشته بودند. عراقی ها در 
منطقه عملیاتی فکه، کانال هایی تعبیه کرده بودند 
که همه بچه های حنظلــه در این کانال ها گرفتار 

می شوند و فقط ســه نفر می توانند از این معرکه 
جان سالم به در ببرند؛ یکی علی محمودوند، یکی 
مجید پازوکی و سومین نفر که او را نمی شناسم. 
بعد از جنگ و در موقع تفحص شهیدان پازوکی 
و محمودوند به سراغ این کانال و یاران شهیدشان 
رفتند و توانستند رفقای شان را پیدا کنند. موقعی 
که علی آقــا محمودوند را دفــن می کردند یکی 
از پیراهن های تفحص شــده از بچه های گردان 

حنظله را روی کفن مبارک او گذاشتند.

 BBBB آخرین دیدار شما با شهید پازوکی چه 
زمانی بود؟

حدود یک مــاه قبل از شــهادتش او را در تهران 
دیــدم. آن روز با هم کلــی درددل کردیم. عمده 
صحبت هایش درباره شوق شهادت و فرار از این 
دنیای بی وفا بود. آقامجید بعد از شهادت علی آقا 
محمودوند حس و حال خاصی پیدا کرد. حقیقت 
این اســت که مجید قبل از اینکــه در ۱7 مهرماه 
سال ۱۳۸۰ شهید بشود، از غم فراق علی آقا ُمرده 
بود! مشــکالت مادی دنیا از نظــرش هیچ بود و 
هر مصیبتی برایش نعمــت بود؛ ولی به هر حال 
مشکالت زندگی، مســکن و... گرفتارش کرده 

بود.

 BBBB آخرین باری که آقامجید را دیدید فکر 
می کردید به این زودی شهید  شود؟

من خیلی قبل تر از اینها، یعنی همان روزهای اول 
آشنایی که در منطقه او را دیدم، مطمئن بودم شهید 
می شود؛ حتی سماجتم برای گرفتن عکس از او و 
علی آقا به همین دلیل بود. آنها تنی خسته داشتند و 

روح شان بسیار بزرگ بود. من می دانستم که اینها 
مانده اند تا پیکرهای مطهر شهدای مظلوم جنگ 
را از مناطق صعب العبور عملیاتی مانند شلمچه، 
فکه و طالئیه تفحص کنند. به نظر من شــهدای 
تفحص امانت هایی بودند که خداوند به زمین داده 
بود تا این گونه فــداکاری و ایثار کنند و در نهایت 

سبکبال پرواز کنند...

 BBBB یک خاطره شــیرین از آقامجید هم 
برای مان بگویید.

یک بار که مجید در زمان جنگ زخمی و مجروح 
شد، متأسفانه به دست عراقی ها افتاد. آنها همانجا 
با اسلحه کالش هفت گلوله به شکم او زده بودند؛ 
اما آن موقع قسمتش شــهادت نبود و برای ماه ها 
راهی بیمارستان شد. مجید بابت این جراحت ها 
تا روز آخر حیاتش خیلی اذیت می شد، ولی هیچ 
وقت از دردهایش شــکوه نمی کرد. یک پوسته و 
الیه از شــکم او بر اثر همان گلوله های کالش از 
بین رفته و برجستگی روده هایش به خوبی نمایان 

بود. 
یک روز بعد از کلی شوخی و خنده خواستم 
از این قسمت بدنش عکس بگیرم. در آن گیرودار 
علی آقا محمودونــد هم با خنده می گفت: بگیر، 

بگیر. اینجا قسمتی ازجنگل آمازون است!

 BBBBو سخن آخر؟
احســاس تکلیف می کنم مطلبی را که آقامجید 
همیشــه به فرزندش، پدرش و همه ما می گفت، 
بیان کنم: »والیت فقیه را با روح و جان قبول کنید 

و بدانید که سعادت ما در این است.«

 گفت وگو با حاج بهزاد پروین قدس، عکاس جنگ درباره مجید پازوکی فرمانده تفحصی که با مین والمری پرواز کرد

می شود شهید  مجید  بودم  مطمئن 
انگیزه این گفت وگو از آنجا شکل گرفت که در روزهای نزدیک به سالگرد آسمانی شدن »مجید پازوکی« عکسی از او و حاج بهزاد پروین قدس در فکه و ظهر 
عاشــورا به دست مان رسید. چهره آفتاب سوخته آقامجید حرف های ناگفته ای داشت که باید از زبان رفیقش می شنیدیم. حاج بهزاد از قدیمی های جنگ و از 
همرزمان شهیدان حمید و مهدی باکری در لشکر ۳1 عاشورا بوده است.او بعد از جنگ هم با دوربین و قلمش در مناطق جنگی پابه پای گروه های تفحص حاضر 
شده و عکس ها و لحظه های بدیعی را ثبت کرده است. چند روز پیش، یعنی 17 مهرماه، نوزدهمین سالگرد شهادت جوانمردی بود که خانواده اش را واگذاشت 

تا قلب مادران شهدای گمنام را به استخوانی و پالکی شاد کند. آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی ما با حاج بهزاد پروین قدس است... .

کوثر مهرجویی
خبرنگار

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس



شماره 9۷2 |  دوشنبه  28 مهر 1399

سیاست
1۵

 به فکر ما خرید خدمت   ها 
هم باشید

 ۸9 کــد  بســیجی   /0902000۳۳2۳

هستم؛ اآلن چهار سال است که در مناطق 
متأسفانه  اما  ارومیه هســتم؛  کوهستانی 
میزان فوق العاده عملیاتی ما با سایر پایوران 

متفاوت است!
عملیاتی  منطقــه  در   /09110006896

خدمت می کنم اما از هــر نوع امکانات 
رفاهی برای خانواده محروم هستیم. اآلن 
۱5 سال سابقه خدمت دارم، ولی وام طرح 
 فکری به حال 

ً
حکمت را نگرفته ام، لطفا

ما کنید.
09120000016/ چرا سابقه بیمه تأمین 

اجتماعی کارکنان را قبل از ورود به سازمان 
اعمال نمی کنند؟ مــا حق بیمه پرداخت 
کرده ایم و حتی حاضریم مابه التفاوت آن 
را پرداخت کنیم. مگر سابقه بیمه کارگاه 

خصوصی با دولتی چه فرقی دارد؟
لباس کارمندی  091۳000448۳/ رنگ 

باعث رنجش نیروها شده، اگر نظرسنجی 
 در 

ً
بشه کامال مشــخص می شــه. لطفا

ســهمیه جدید که قراره آینده واگذار بشه 
تجدید نظر بشه.

091۳0008۳۳۵/ بــه فکــر مــا خرید 

خدمت ها هم باشــید! ما هم زن و فرزند 
داریم.

09140008961/ دو انتقاد از دولت: ۱ـ 

چرا با این همه گرانی و تورم مرحله ۱۱6 
یارانه باز ۴5 هزار و پانصدتومان است؟! 
2ـ در قضیه کرونا اگه بسیجیان اختیارات 
دولت را داشتند به جای جریمه آنهایی که 
حتی پول ماسک را ندارند، ماسک رایگان 

هدیه می دادند ./ »جهانگیری« از تبریز. 
نیروهــای  شــاغل   /091۵000۳177

مسلح هستم. این گرانی ها و حقوق هایی 
که باتــورم همخوانی نــدارد، زندگی را 
برای مان سخت کرده است. فکر به حال 

ما کنید.
09170006812/ بــا توجــه بــه گرانی 

سرسام آور مسکن در کشور، آیا وام حکمت 
دردی را دوا می کنــد؟ بهتر نیســت زمین 
ارزان قیمت در اختیار نیروها قرار بگیرد تا 

قیمت مسکن نیروها ارزان تر تمام شود؟
0917000079۳/ مشــوق یا کمک سپاه 

برای کســانی که تعداد ۳ فرزند بیشــتر 
دارند، چیست؟ سپاه برای ازدواج فرزند 

پاسداران مشوق دارد؟
09180002۳۳8/ آیا ابالغیه ستاد کل و 

امتیازات ۳ فرزند به باال اجرا می شود؟ 
این شــرایط  با  09180004۳۳۵/چــرا 

وخیم کرونا پادگان ها آموزش های خود را 
با جدیت تمام برگزار می کنند؟

0918000۳816/ چرا هدیه تولد فرزند 

در سال ۱۳99 پرداخت نمی شود؟
0918000۵940/ وام مســکن بسیجیان 

کد ۸9 از ســال ۱۳۸6 پرداخت نشده و 
حتی تعدادی از آنها اواخر سال 9۸ تکمیل 

پرونده کرده اند.
09۳۵0001602/ بــا وجــود ابالغیه و 

دســتورالعمل حق مرزی برای اداره ها از 
نیمه دوم ســال ۱۳9۸ اعمال شــده برای 

نظامیان هنوز اجرا نمی شود.
09900006۵44/ چند ســال است که 

تمــام وقت  بســیجیان  تبدیل عضویت 
درخوزستان تقریبا نادیده گرفته شده است.
0990000۵2۳2/ چــرا حکمت کارت 

سپاه برای خرید اقساطی کاال از فروشگاه 
اتکا و دیگر فروشگاه های طرف قراردادش 

اعتبار ندارد؟!
0992000286۵/ در کرمان ارشــدیت 

تحصیلی و ارشدیت سنوات درجه داری 
برای پایوران فرماندهی اعمال می شــود، 
چرا برای پایــوران نمایندگــی با همان 

شرایط ارشدیت اعمال نمی شود؟

   روی خط    

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

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

پاسدار

هفته گذشته درست زمانی که موج سوم همه گیری کرونا شروع شد، 
فرمانده معظم کل قوا در فرمانی به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
فرمان بســیج امکانات درمانی و بهداشتی را بیش از آنچه در حال 
انجام بود، دادند تا همه توان بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح در 
خدمت مردم و بخش کشوری برای مقابله با این تهدید زیستی قرار 
گیرد. پیرو این دستور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم دستورات 
الزم را به ســازمان های نیروهای مســلح ابالغ کرد. در این راستا 
فرمانده کل ســپاه با تأکید بر اینکه فرمان مبارک فرماندهی معظم 
کل قوا مبنی بر در اختیار قرار دادن ظرفیت حداکثری مراکز درمانی 
نیروهای مســلح به بیماران مبتال به کرونا را با همه وجود به انجام 
می رسانیم، در اولین جلســه پیگیری و گزارش گیری این موضوع 
که به صورت ویدئوکنفرانس با مجموعه فرماندهان مرتبط در سپاه 
برگزار شد، گفت: »تمامی ظرفیت ها و امکانات درمانی سپاه اعم 
از بیمارســتان های ثابت و سیار، امکانات تولید و توزیع ماسک و 
بسته های بهداشتی و مشارکت در غربالگری و کمک به کادر ایثارگر 
و فداکار درمانی در قالب مأموریت ویژه سپاه در موج سوم کرونا به 

میدان می آیند.«

 Bآرایش جنگی
ظهر همان روز سردار سالمی در نشست وزیر و معاونان وزارت بهداشت 
حاضر شد و گفت: »میدان مبارزه با کرونا، آزمایش بسیار بزرگی بود که 
جامعه پزشکی و درمانی را با مفاهیم خیلی زنده و زیبا و درخشانی مثل 
شــرافت، فداکاری، وفاداری، ایثار و از خود گذشتگی معنا بخشید و به 

تصویر کشید. تصور من این است که خیلی در ارتفاع بخشیدن شخصیت 
جامعه پزشکی مؤثر بود و همچنان این تأثیر برقرار است.«

فرمانده کل سپاه ضمن تشکر از وزیر بهداشت و معاونان وی، گفت: 
»می دانیم که کارهای پزشکی چقدر خستگی دارد و البته فقط می دانیم 
 قابل مقایسه است با افتخارات 

ً
و حس کردن آن متفاوت اســت و کامال

بزرگی که در دوران پرافتخار دفاع مقدس خلق شده است و هیچ تفاوتی 
نمی کند.«

فرمانده کل ســپاه در پایان با تأکید بر اینکــه آرایش امروز ما آرایش 
جنگی برای مقابله با کروناســت، گفت: »تمام امکانات ســپاه از قبیل 
بیمارســتان های صحرایی، سیار و توان بسیج جامعه پزشکی در اختیار 
وزارت بهداشــت قرار دارد. همچنین ســپاه آمــاده پذیرش نقش های 

جدیدتر در این میدان است.«

 Bچهار بیمارستان صحرایی نیروی دریایی
نیروی دریایی ســپاه پس از نیروی زمینی بیشــترین مراکــز درمانی و 
بیمارستان های سیار را دارد. در این راستا، سردار دریادار پاسدار علیرضا 
تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، اظهار داشت: »عالوه بر ظرفیت 
بیمارســتان های سیار، بیمارستان صحرایی در شیراز آماده و به چالوس 
ارسال کردیم که استعداد 7۴ تخت بستری دارد و می تواند تا ۱2۰ تخت 

افزایش پیدا کند و تا ۳۳ روز در آنجا استقرار خواهد داشت.«
وی گفت: »دومین بیمارســتان صحرایی در برازجان استان بوشهر 
است که استعداد ۴۰ تخت را دارد و 5۰ روز مستقر خواهد بود و سومین 
بیمارستان در بوشهر است که استعداد ۴۰۰ تخت دارد و 62 روز مستقر 
خواهد بود و بیمارستان صحرایی صاحب الزمان)عج( در بندرعباس هم 

آماده ارائه خدمت است.«

 Bبهداری هفت قرارگاه پای کار
اما معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گزارشی از اقدامات این نیرو 

داد که گسترده ترین شبکه درمانی ثابت و سیار سپاه را در قالب بهداری 
رزم در کشور دارد. وی گفت: »هم اکنون هفت قرارگاه در نیروی زمینی 

سپاه روزانه صدهزار ماسک استاندارد تولید می کنند.«
ســردار سرتیپ پاســدار علی اکبر پورجمشــیدیان در ادامه گفت: 
»بیمارســتان صدوقــی ســپاه در اصفهان عــالوه بر ظرفیــت ثابت 
خــود 7۰ تخــت را در یک مجموعــه جدا آمــاده کــرده و در قالب 
 بیمارســتان ســیار همــه خدمــات بیمــاران کرونایــی را در آن ارائه 

می کند.
 همه ظرفیت های بیمارستان های سیار و ثابت نیروی زمینی در اختیار 
بیماران کرونایی است و با همه ظرفیت به میدان آمده ایم و اگر ضرورت 

داشت مراکز نقاهتگاهی را هم آماده خدمات رسانی خواهیم کرد.«

 Bدو هزار تخت کرونایی
اما معاون ســالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه هم در این باره 
اظهار داشت: »بیش از 2 هزار تخت بیمارستانی در بیمارستان های سپاه 
داریم که همه آماده ارائه خدمت است و به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم 

که هیچ بیمار کرونایی بدون بستری نداشته باشیم.«
 سردار عبداللهی افزود: »برای برپایی بیمارستان های سیار و صحرایی 
با درخواست وزارت بهداشت وارد عمل می شویم و همه بیمارستان های 
ثابت ما نیز ظرفیت های شان را در اختیار بیماران کرونایی قرار می دهند.«

وی اظهــار داشــت: »در مقاطعــی باالترین تخت های بســتری 
بــرای بیماران کرونایی در بیمارســتان های ســپاه بود؛ بــه گونه ای که 
در بیمارســتان بقیه الله)عج( در ماه های گذشــته در یــک زمان بیش 
از 55۰ بیمار بســتری بودند و در کل بیمارســتان های مــا تاکنون ۱2 
 هزار نفر بیمار کرونایی بســتری شــدند که 95 درصــد آنها بهبود پیدا 

کرده اند.« 
گفتنی است، پایگاه های مقاومت بسیج محالت و اقشار نیز در این 

موج جدید کرونا بیش از قبل به میدان خدمات اجتماعی وارد شده اند.
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ونا کر مقابل  جنگی  آرایش 

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: »برجسته  ترین 
اقدام امام حســن)ع( صلح ایشــان بود که از 
همه این کماالت از اهمیت باالتری برخوردار 

است؛ چراکه عامل بقای اسالم بود.«
حجت االسالم والمســلمین دکتر عبدالله 
حاجی صادقــی کــه در جمع کارکنان ســتاد 
فرماندهی کل سپاه در مراسم عزاداری 2۸ صفر 
ســخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: »بنا 
بر گفته رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در 
کتاب انسان 25۰ ساله اگر امام حسن مجتبی)ع( 
این صلح را انجام نمی داد، آن اسالم ارزشی و 
نهضتی از بین می رفت و ذکر اسالم بر می افتاد.« 
حجت االسالم دکتر حاجی صادقی گفت: »در 
حقیقت امام حســن)ع( اســالم را از نابودی 
کامل نجات داد. متأســفانه جریان نفاق بعد از 

پیامبر)ص( والیت را تحریف کرده و خالفت 
را جایگزین آن کردند. امام حسن مجتبی)ع( در 
مقابل کسانی ایستاد که قصد داشتند سفره دین 
را جمع کنند. معاویه با استفاده از چند دستگی 
و با تطمیع فرماندهان و دسیســه چینی لشــکر 
امام را فرو پاشــید. اگر درایت امام حســن)ع( 
در قبول صلــح نبود، چهــره ریاکارانه معاویه 
برای مردم مشخص نمی شــد.« وی ادامه داد: 
»امام حسن)ع( در این شرایطی که دیگر یاری 
نداشت با حربه صلح فتنه معاویه را از بین برد و 
بی بصیرتی و بازی خوردن مردم را درمان کرد. 
در حقیقت انقالب فکری در میان مردم به وجود 
آورد و حقیقت بنی امیه را برمال کرد و زمینه ساز 
عاشورایی شــد که برادرش تنها با هفتاد دو نفر 

یار قیام کرد و عامل نابودی کامل بنی امیه شد.«

 صلح امام حسن)ع( 
زمینه ساز قیام عاشورا بود

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: »جوانان 
و نخبگان کشور باید به این باور برسند که نگاه 
انقالبی و نسخه داخلی ضامن حل مشکالت 
کشور بوده و با مجاهدت و استقامت و مدیریت 

جهادی می توان بر مشکالت فائق آمد.«
 سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده، 
در جمــع اعضای شــورای تحلیــل معاونت 
سیاسی سپاه که از نمایشگاه دائمی دستاوردها 
و توانمندی های این نیــرو بازدید می کردند، 
اظهار داشــت: »هدف از برپایی این نمایشگاه 
نشان دادن اهمیت و نسخه تکیه بر توان داخلی 
و اعتماد به ظرفیت داخلی و جوانان و نخبگان 
کشور است.« وی افزود: »این نمایشگاه نشان 
داد که چگونه می توان مسیرهای پیشرفت برای 
عــزت و جایگاه جهانی ایران عزیز را با اعتماد 

به توانمندی های بومی و داخلی طی کرد و در 
حوزه دفاعی و بازدارندگی با عبور از تحریم ها 
به خودکفایــی و اقتدار در عرصــه فناوری در 

سامانه های نظامی رسید.«
فرمانده نیــروی هوافضای ســپاه در ادامه 
با تأکید بــر لزوم فاصله گرفتــن از روش های 
سنتی در تحلیل ها و تبیین ها و به صحنه آوردن 
ظرفیت ها و الگوهای جدید، تصریح کرد: »در 
حوزه تحلیل، تبیین و اقناع باید با روزآمدسازی 
روش ها و ابزارها با نســل جوان و نخبه کشور 
ارتباط برقرار شود تا فرآیند انتقال و درک حقایق 

بهتر و موفق تر انجام پذیرد.«
گفتنی است، گزارش مبسوط صبح صادق 
از این نمایشــگاه را می توانید در شماره آینده 

مطالعه کنید.

 نگاه انقالبی
 و اعتماد به ظرفیت  داخلی



 اولین شهید مدافع حرم
 اهل تسنن

در زمان جنگ تحمیلی عمر به دنیا 
آمد. آن موقع بــه هیچ وجه فکر 
نمی کردم روزی من هم پدر شهید شوم. البته 
عمر چهارماه قبل از رفتنش به من گفته بود که 
می خواهد برود سوریه برای کمک به برادران 
خودش، اما فکر نمی کردم جدی باشد. روز 
موعود که می خواســت برود، بــه خانه ما 
می رود برای خداحافظی! اما از ترس اینکه 
مخالفت کنیم موضوع را نگفته بود. من خانه 
نبــودم، به مادرش گفته بــود مدتی می روم 
جایی و نیستم. چند روز بعد برای کاری به 
چابهار رفته بودم که یکی از دوستانش گفت: 
»عمر چطوره؟« گفتــم: »خوبه؟ داهاته.« 
گفت: »نه اعزام شــده تهران برای رفتن به 
سوریه!« تعجب کردم اما بعد خدا را شکر 
کردم. احسان برادر کوچک تر عمر در تهران 
ســرباز بود. عمر یک هفته بــرای کارهای 
اعزامــش در تهــران حضور داشــت و به 
برادرش هم گفته بود دارد می رود. یک روز 
از سوریه تماس گرفته و به خانمش گفته بود 
ما در محاصره هستیم، ما را حالل کنید، یک 
هفته بعد هم شهید شــد. احسان و عثمان 
هنوز عروســی نکرده بودند. عمر که تماس 
گرفت، گفت مراســم عروسی آنها را عقب 
نیندازید. اما مادرش گفته بود تو نیستی دست 
و دلم نمی رود به این کار تا اینکه علی آمد و 
گفت: مادر عمر دست شما را بوسیده )یعنی 
دیگر بر نمی گردد( از او بگذرید. اما مادرش 
گفت: »نفوس بد نزن بــر می گرده.« عمر 
همیشه با لبخند می گفت بر می گردم،اما در 
عملیات آخر اولین کســی که به شــهادت 

می رسد، عمر بوده است.
به نقل از پدر شهید

عمر مالزهی سال6۳ در شهرستان نیکشهر  
متولد و در ۱۸ سالگی ازدواج کرد و ۴ فرزند 
دارد. او در سوم آذر 9۴ در سوریه به شهادت 
رســید. وی یکی از شــهدای گروه مقتدر 
»نبویون« بــود. نبویــون از رزمندگان اهل 
سنت تشکیل  شده و برای دفاع از حرم اهل 

بیت)ع( عازم سوریه شده  بودند.

  ما از تو به غیر تو
 نداریم تمنا

آقاجان از البه الی مشبک های آهنی، خیره 
می شوم به گنبد فیروزه ای مسجدتان. یکهو 
دلم می لرزد. کبوتر دلم می خواهد پرواز 
کند به سمت دانه  محبتی که شما در بقیع 
پاشیده ای و باران سعادتی که گفته ای ببارد 
به بارگاه امام هشــتم! لحظه ای به خودم 
می آیم و دستم را دور میله ها گره می زنم. 
چشمانم می گرید. یاد حرف پدرم می افتم 
که می گفت: »عیار این اشــک ها خیلی  
باالست. قیمتی اســت. باب گریه که باز 
شود قول و قرارهای طالیی بسته می شود. 
همین اشک ها دنیا و آخرتت را می خرد. 
آخر! جنس این اشک ها فرق می کند. آب 
شور نیســت؛ عمل است ، انقطاع است. 
بریــدن و اتصال دوباره اســت. برای این 

است که عیارش باالست.«
موالی مــن! برای اتصال آمــده ام، برای 
دل کندن از غیر تــو آماده ام. قبول مان کن. 

آخر! ما از تو به غیر تو نداریم تمنا.

حسن ختام

   تلخند    
سالمتی با جریمه /

برای افرادی که قانون اجباری بودن ماسک را رعایت نمی کنند ؛جریمه در نظر گرفته شده است. ماسک 3 هزار تومانی را انتخاب کنیم یا جریمه 50 هزار تومانی را بدهیم؟

امام صادق)ع( می فرماید: 
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بی نیازی و عّزت به هر طرف می گردند و چون به جایگاه توکل دست یافتند، در آنجا قرار می گیرند.

 توکل
   صادقانه    

تنها چیزی که بین انسان و هدفش قرار می گیرد؛ داستان های بی پایه و اساسی است که خودش می سازد، 
داستان هایی برآمده از نمی توانم، نمی شود و شاید و بایدها... . اگر از این اما و اگرها بگذریم، راه رسیدن 

به هدف بیش از آنکه سخت باشد، آسان و هموار خواهد شد. هوای پاک امید را مسموم نکنیم.

 امید
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 روز جهانی تخم مرغ

امســال ۱7 مهــر ماه بــه منظــور افزایش 
آگاهی رســانی درباره فواید تخم مرغ، روز 
جهانی تخم مرغ با شــعار »سالمت برای 
همه، تخم مرغ برای همه« نامگذاری شد. 
تخم مرغ یکی از معدود غذاهایی اســت 
که بیشــتر نیازهای بــدن را تأمین می کند. 
پروتئین تخم مرغ یک پروتئین کامل و دارای 
بیشترین اسیدهای آمینه ضروری و با درصد 
جذب باالست. بسیاری از ویتامین های مهم 
و ضروری مانند ویتامین هایA ،E ، D، گروه 
B مثل B۱2 ،B2 و اسیدفولیک در تخم مرغ 
وجود دارد. همچنین تخم مرغ منبعی عالی 
از زینک، فســفر و آهن است. کولین یکی 
از ویتامین های مهم دیگر است که در تخم 
مرغ یافت می شود و در تکامل مغز جنین و 
کودک و سوخت وساز چربی ها نقش مهمی 
دارد. با وجود همه این شگفتی ها، متأسفانه 
جایگاه تخم مرغ در ســبد غذایی به دلیل 
اینکه حاوی مقادیری از کلســترول است، 
کاهش یافته است. بیشترین تحقیقات علمی 
اخیر نشان داده اند، کلســترول موجود در 
تخم مرغ باعث افزایش ســطح کلسترول 
نمی شود؛ بلکه آنچه در تولید کلسترول خون 
در بدن نقش دارد، اسیدهای چرب اشباع به 
ویژه نوع ترانس اســت و نه کلسترول های 
غذایی. برای افراد بزرگسال سالم مصرف 
روزانه یک عــدد تخم مرغ و بــرای افراد 
دارای بیماری هایی همچون دیابت، فشــار 
خون باال و قلبی ـ عروقی مصرف ســه عدد 
در هفته پیشنهاد می شود. روش پخت تخم 
 بــدون روغن انتخاب 

ً
مرغ را هم ترجیحا

کنید. گفتنی اســت، مصرف تخم مرغ در 
زنان باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان در 
حال رشــد، ورزشکاران و سالمندان بسیار 

ضروری و مهم تر است.

سالمت

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

   قبیله عشق    

پرسش: حدود دو سال پیش با وجود مخالفت خانواده ها، با آقایی که 

 از روز اول شروع 
ً
سه سال از من کوچک تر است، ازدواج کردم. دقیقا

 هفته ای دو بار مشاجره و دعوای بسیار شدید داریم. چه کاری باید 
ً
زندگی تقریبا

انجام دهم تا دعواهای مان کم شود و بتوانم زندگی ام را حفظ کنم؟

پاسخ: گاهی زوجین هنگام اختالف و بروز مشکل به جای بیان ناراحتی 
خــود، آن را به نمایش می گذارند؛ اخم می کنند، فریاد می زنند و... . نکته 
قابل توجه اینجاســت که اگر ناراحتی خود را به زبان نیاورید، همسرتان 
متوجه نمی شود شما چه احساسی دارید. برای نمونه، به همسرتان بگویید 
زمانــی که به قولش عمل نمی کند ناراحت می شــوید. مراقب کالم خود 
باشید و از تحقیر و توهین و تهدید و سرزنش بپرهیزید! اگر در صورت ادامه 
بحث نتوانستید خشم خود را کنترل کنید، ادامه صحبت را به زمانی دیگر 
موکول کنیــد. در این حالت به هر دویتان فرصت بهتر فکر کردن داده اید. 
خود را با روش هایی چون نفس عمیق کشــیدن، پیاده روی و... آرام کنید! 
گاهی زوجین به این دلیل دچار عصبانیت می شوند که به دنبال حل مسئله 
نیستند. ابتدا مشــکل را برای خودتان تعریف کنید؛ آنگاه نکات مثبت و 
منفی راه حل ها را بررسی کنید. گذشت به معنای رها کردن خود از خشم 
است. گذشت داشته باشید و از عذرخواهی نترسید. اگر متوجه رفتار اشتباه 
خودتان شــدید که منجر به عصبانیت همسرتان شده است، عذرخواهی 
کنید. شــما به تنهایی هم می توانید رابطه را بهبود ببخشید. به شرط آنکه 
نخواهید خود را قربانی و طرف مقابل را مقصر جلوه دهید. در مشاجرات 
زوجین همیشــه دو طرف مشــکل را دامن می زنند. همسرتان را متوجه 
کنید که در پی حل مشــکل هستید، نه مقصر جلوه دادن ایشان. هیچ گاه 
 سرزنش هایی را به دنبال 

ً
اختالفات خود را به خانواده نرسانید چون مطمئنا

دارد؛ لذا مدبرانه مشکالت را مرتفع کرده تا احترام طرفین حفظ شود.

   راه نرفته    

نشدنی تمام  دعواهای 

 میل به دوست داشــتن و دوست داشته شــدن، نیاز و احساس مشترک 
انسان ها در فصل های گوناگون زندگی است؛ این نیاز در مهم ترین بخش 
زندگی هر فرد، یعنی نوجوانی و جوانی، نمودی ویژه یافته و به اصلی ترین 
مسئله برای فرد تبدیل شده و مورد توجه قرار می گیرد. شناخت تحوالت 
عاطفی این دوران و توجه والدین به آن، یاری گر جوانان در ارضای درست 

این نیاز بوده و ضامن سالمت عاطفی او خواهد بود. 
توجه صرف به ســالمت جسمانی، ســبب غفلت برخی والدین از 
سالمت روحی، روانی و عاطفی فرزندان شده و آنها را در تأمین این نیازها 
ناکام می کنند. در نتیجه، سرکوب و بی توجهی به این بعد مهم وجودی، 
سبب احساس ناکامی، نارضایتی و سرکوب انگیزه ها شده و آسیب های 

جدی ذهن و روح و حتی جسم را در پی خواهد داشت.
الزم اســت والدین، تدابیر و مهارت های خاصــی را در این زمینه در 
نظر بگیرنــد؛ پیش از هرچیز، زمینه اعتماد فرزنــدان را فراهم کرده و با 
روش های متفاوت دوســتی خود را به آنها ثابت کنند. شنیدن حرف ها و 
درک سخنان شان زمینه مساعدی را برای این اعتمادسازی فراهم می کند. 
ارتباط کالمی مثبت و اثربخش، مقدمه ارتباطات عمیق عاطفی خواهد 
شــد و بر این اساس الزم اســت والدین ساعت های مناسبی را برای این 
گفت وگوها درنظر بگیرند و با بسترسازی مناسب، زمینه ساز گفت وگوهای 
سالم و محبت آفرین باشند. جوان نیز موظف است با شناخت این نیاز و 

مدیریت درست آن، از آسیب های این دوران، خود را در امان نگه  دارد. 
توجه درست و سالم به نیاز عاطفی، تالش برای پیوند عمیق عاطفی با 
اعضای خانواده، شناخت احساسات کاذب و پشت پازدن به آنها و تفکیک 
احساسات پاک و تمایالت شیطانی و نفسانی، راهکارهای مناسبی هستند 
که جوانان می توانند با تکیه بر آنها، نیاز عاطفی خود را به درستی مدیریت 

کند.

    جوان    

عاطفی نیاز 
صدیقه سادات شجاعی

مشاور خانواده
محبوبه ابراهیمی

فعال اجتماعی

روی نقشــه مشــخص بود و من داشتم 
آمدنــش را رصد می کــردم. دو دقیقه تا 
رسیدن  مانده بود، اما برای من به اندازه دو ساعت 
گذشت. باران تندی گرفته بود و می خواستم قبل از 
ترافیک به خانه مسعود برسم، با هم گپ بزنیم و به 
دور از هیاهوی خانواده، کمــی خوش بگذرانیم. 
حوصله  سروصدای دوقلوها را نداشتم و جا داشت 
گاهی برای خودم وقت بگذارم. منیر دو سه بار زنگ 

زد و بهانه آوردم که دیر می آیم و کار دارم.
تاکســی جلوی پایم توقف کرد. ســوار شدم و 
کمی غرغر کردم. پیرمرِد راننده، عذرخواهی کرد 
و راه افتاد. انگار می خواست چیزی بگوید که تلفنم 
زنگ خورد و مشغول حرف زدن شدم. صحبتم که 
تمام شد، با لبخندی که از پشت ماسک معلوم بود، 
گفت: »موسیقی بذارم، اذیت نمی شید؟« با سرم 

جواب منفی دادم و مشغول خواندن پیام هایم شدم. 
آهنگی که شروع شده بود، یک موسیقی محلی بود 
که از میان کلماتش »بالل باللم« را متوجه می شدم. 
آنقدر غمگین بود که ناخودآگاه به پیرمرد خیره شدم. 
پرسیدم: »این چی می گه حاجی؟« لبخندی زد و 

صدای ضبط را کم کرد.
ـ از جدایی می خونه... از غربت و بی وفایی... .

گفتــم: »چارتا آهنگ خوب گــوش بده دلت 
واشه، اینا چیه؟« ادامه داد: »گوش می دم یادم نره که 
تنهام گذاشت، یادم نره با من چیکار کرد، آخه این 
آهنگو با هم گوش می دادیم...« خندیدم و با طعنه 
گفتم: »شــما که مال عهد باوفاها بودید، شما چرا 
حاجی؟« اشــکی را که از گوشه  چشمش سرازیر 

شده بود، با پشت دست پاک کرد.
ـ دنیــاس دیگه! نمی ذاره آب خوش از گلوت پایین 
بره، غروب یه همچین روزایی بود، رفت و منو با سه 
تا بچه کوچیک تنها گذاشت... عیالم خیلی دلش 
می خواســت یه روز ماشین دار بشیم، حاال هر روز 
تو این ماشین کالج و دنده عوض می کنم و می گم 

جات خالی، چرا یه بار به فکرم نرســید با ماشین 
ببرمش شــهر ری زیارت، حسرت به دل نره، ولی 
آدم فکر می کنه عزیزاش همیشــه هستن، نمی دونه 
غافل بشه داغ شــون می مونه و خودشون... داغش 

بعد چهل سال هنوز رو دلمه...
یک لحظه یخ کردم، انگار سرمای هوا تازه اثر 
کرده بود. تازه منظورش را از بی وفایی متوجه شدم. 
ترســیدم، از نبودن منیر، از نبودن دوقلوها، از اینکه 
دو هفتــه بود به مادرم زنگ نــزده بودم. انگار همه 
کارهای نکرده ام مثل یک حسرت عمیق خودش را 
رساند به گلویم و بغض شد. پدرم را به یاد آوردم و 
مریضی اش را، برادرم را آن سوی دنیا و فاصله هایی 

که دیده نمی شدند مگر با یک تلنگر!
هنوز فکرهای جورواجور تــوی ذهنم  بود که 
راننده گفت: »بهت نمیاد مجرد باشــی، اگه زنت 
همون دختریه که دوســت  داشتی بیاد تو زندگیت، 
اگه مادرت زنده اس، اگه پدرت...« بقیه حرفش را 
نشنیدم، مسیرم را عوض کردم، رفتم تا به منیر که از 

صبح با دوقلوها سروکله زده بود، کمک کنم.

   داستان    

حسرت

فصل گل
فتن رها شدن

ُ
آمد ربیع، فصل شک

 با رویش گل نبوی هم صدا شدن
 فصل شکوفه های امامت شکفتن است

 از پیله  تواتر خاکی جدا شدن
 در سایه سارباغ نبوت نشستن و
 با کاروان دلشدگان آشنا شدن

 فصل برون نمودن هر کینه از دل است
 هنگام آشنایی دل، با خداشدن

 آری ربیع موسم باران رحـمت است
از ابر رحمتش گل تکبیر وا شدن
با بلبالن نغمه  سرای بهشت گو:

وقت سرودن است و به گل مبتال شدن
همراه نور بوی بهشت خـداست با

ماه ربیع آمدن و همنوا شدن
مصطفی معارف  وند

کتیبه سبز

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان


