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با ماسک از خانه بیرون بیاییم

هادی محمدی

راهبرد انتخابات آمریکا و  راهبردهای ما
۴

ین  غیردموکراتیک  تر
جهان انتخابات 

آزادی   نهضت 
مقدس دفاع  یف گر  تحر

بازخوانی روایت وارونه ابراهیم یزدی از آغاز جنگ تحمیلی و پاسخ مستدل حجت االسالم دعایی 

پرونده
انحطاط دموکراسی

نگاهی به فرایند انتخابات آمریکا و نقش مردم این کشور در آن
۹۸-

مطلب »آغاز جنگ خانمان سوز ۸ ساله« برگرفته از کتاب »ناگفته های انقالب« 
به قلم دکتر ابراهیم یزدی از جمله همین موارد است. وی در بخشی از این مطلب 
می نویسد: »در سال ١٣٧١ که به ایران آمده بودم به دیدن مرحوم مهندس بازرگان 
 نمی شد از 

ً
 رفتم و صحبت از جنگ ایران و عراق شد، از ایشان پرسیدم که آیا واقعا

این جنگ پیشگیری کرد؟ مهندس  خاطره  ای را در این زمینه نقل کردند که دانستن 
آن برای آیندگان خالی از لطف نیست: پنج ماه قبل از حمله صدام حسین به ایران 
در ٣٠ فروردیــن ١٣۵٩، تیتر بزرگ روزنامه کیهان این بود: »امام ارتش عراق را 
به قیام علیه صدام دعوت کرد.« در اوایل اردیبهشت ١٣۵٩ شورای انقالب از 
من خواستند برای رسیدگی به مسئله مهمی جلسه شورا را تشکیل دهیم، وقتی 
به جلسه رفتم دیدم آقای دعایی سفیر ایران در عراق نیز حضور دارد. گفتند آقای 
دعایی  گزارشی دارند. آقای دعایی گفت: در چند ماه  اخیر هرچند روز یک بار مرا 
به  وزارت امور خارجه احضار و با ارائه مدارکی به کوشــش ایران برای اخالل و 
آشفتگی در عراق  اعتراض می کنند، اما هفته گذشته شخص صدام حسین مرا 
احضار کرد و پس از  بیان اعتراض شــدید خود نسبت به دخالت ها گفت: این 
وضع برای من قابل تحمل نیســت، شما بروید تهران و به آقای  خمینی بگویید 
من اولین دولتی بودم که جمهوری اسالمی را به رسمیت شناختم و اگر مایلند 
خود من )صدام( شــخصا به ایران می  آیم تا با مذاکره اختالفات را حل کنیم و 
اگر مایل نیستند با من مذاکره کنند یک هیئت  عالی رتبه به ایران می فرستم یا آنها 
یک هیئت برای مذاکره به عراق بفرستند تا اختالفات حل  شود چون در صورت 

ادامه این وضع مطمئن باشید که به ایران حمله نظامی  خواهم کرد.)!( شورای 
انقالب تصمیم می گیرد که آقای دعایی به همراه مهندس بازرگان و دکتر بهشتی 
برای تعیین تکلیف به دیدار رهبــر انقالب بروند، در این دیدار ابتدا آقای دعایی 
شــرح کامل ماجرا و تهدید صدام را  بیان می کند و رهبر انقالب در پاســخ به او 
می گویند: محلش نگذارید! سپس مهندس بازرگان به استدالل می پردازد  که باید 
توجه کرد امروز موقعیت ما در  جهان به علت انقالب چندان مطلوب نیست و 
اگر گرفتار جنگ شویم همه از طرف مقابل حمایت خواهند کرد. از این گذشته 
وضعیت ارتش به علت اعدام بسیاری از فرماندهان ارشد آن خوب نیست و به 
کلی فاقد روحیه الزم برای جنگیدن است؛ بنابراین واجب است از وقوع هرگونه 
جنگ احتمالی پیشــگیری کنیم. رهبر انقالب آیت اللــه خمینی باز می گویند: 
 دکتر بهشــتی شروع به استدالل می کند که آیت  الله 

ً
محلش نگذارید... مجددا

خمینی تحمل نمی کنند و از جای خود برمی خیزند و برای بار ســوم می گویند: 
گفتم که محلش نگذارید... و به طرف  در حرکت می کنند. آقای دعایی که خیلی 
ناراحت شده بود، می گوید: آقا من دیگر به بغداد نمی  روم. آقای  خمینی پس از 
تأمل کوتاهی روی شان را به طرف دعایی برگردانده و می گویند: وظیفه شرعی  به 
تو می گوید که بروی و بدون اینکه منتظر پاسخ شوند از اتاق بیرون می روند... در 
مسیر بازگشــت از شورای  انقالب، آقای دعایی در حالی که گریه می کرده است 
می گوید: به خدا قسم او )صدام(  حمله خواهد کرد و هیچکس کاری نمی تواند 

بکند! مدتی بعد عراق به ایران حمله کرد.«

روایــت ناقص و ســاختگی  فوق  در حالــی مجوز چاپ و انتشــار گرفته که هر 
خواننده ای با ســطح اندکی از مطالعه در زمینه حال و هوای اوایل انقالب،  سیره 
حضرت امام)ره(، ویژگی های شهید آیت الله بهشتی و روحیات جناب سیدمحمود 

دعایی، می تواند نقص های فاحش  آن را درک کند. 
در این میان مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی)ره( نیز در اقدامی 
جالب و تا حدودی عجیب )با نگاهی به برخی مواضع صادر شده از این مؤسسه 
در چند سال اخیر( ویدئویی از حجت االسالم دعایی در حسینیه جماران منتشر 
 پاسخی مستقیم به ادعای منتشر شده در کتاب مرحوم یزدی است.

ً
کرد که احتماال

آقای دعایی که در اوایل انقالب و قبل از شروع جنگ تحمیلی سفیر کشورمان 
در عراق بوده، در این زمینه می گوید:   »برخی از عناصری که با نهضت آزادی در 
ارتباط هستند و عمدتا در خارج کشور هستند، مطالبی را مطرح کرده و سناریویی 
را ترســیم کرده اند که امام را به عنوان یک آدم بی منطق و انعطاف ناپذیر ترسیم 
کنند. اینها دروغ محض است. اینها می خواهند خودشان را به عنوان کسانی که 
آگاه بوده اند و اندرز می داده اند مطرح کنند. آنها می خواهند بگویند آنچه اتفاق 

افتاده در تعصب، بی منطقی و انعطاف ناپذیری حاکمان ریشه داشته است.
تیتر کیهان هم برای وقتی بوده که دکتر یزدی مسئولش بوده است.

خــدا مرحوم حاج احمد آقا را رحمت کند. به من مراجعه کرد و گفت:  امام 
فرموده اند که خودت را آماده کن تا به عنوان ســفیر به عراق بروی. این موضوع 

برای من غیرمنتظره و تعجب آور بود. گفتم:  از اعتماد شما ممنونم، اما فعالیت 
دیپلماتیک تخصصی است. امام فرموده بودند انتخاب من یک معنای سمبلیک 
دارد. ایشــان در دوران اقامت ما در عراق،  رابط ما با مســئوالن عراقی بوده و به 

خاطر نشان دادن حسن نیت می خواهیم ایشان همچنان رابط ما با عراق باشد.
آنچه زمینه حرکت عراق علیه ایران بود، در آبان 13۵7 شــکل گرفت. همان 
موقع که تشکیالت نظامی شــاه تضعیف شده بود و صدام می خواست در این 
فرصت مغتنمی که داشــت و از فترتی که بین فروپاشــی و قوام ایران افتاده بود، 
 اســتفاده کند که البته بعد از تســخیر النه جاسوســی، حامیانی هم در فضای 
بین الملل پیدا کرد. صدام با مقدماتی که چیده بود و با ارتباطاتی که برقرار کرده 
 شیخ نشین  های خلیج فارس 

ً
بود و همچنین جذب عناصر پیرامونی ما خصوصا

و عربســتان و جذب حمایت ها از غرب، این چراغ سبز را داشت و این حرکت 
)جنگ تحمیلی( را آغاز کرد و مقدر بود که با رهبری امام و حضور یاران امام و 
مردم در مقابل یکی از قدرتمندترین تشکل های نظامی منطقه که از تمامی جهان 
حمایت می شــد، به نقطه ای برسیم که صدام بعد از پاره کردن قراردادش با ایران 
در الجزایر،  به رئیس جمهور وقت )مرحوم هاشمی رفسنجانی( اعالم کند که من 

 آن قرارداد را پذیرفتم. دیگر چه می خواهید؟!
ً
مجددا

ما در طول تاریخ کشور برای اولین بار در یک جنگ، توانستیم حتی یک وجب 
از خاکمان را از دست ندهیم و تمامیت ارضی مان را تثبیت کنیم.«

در عصر اطالعات و با حجم وسیعی از اخبار و تحلیل هایی که در شبانه روز به دست ما می رسد، روح تشنه مخاطب با دو کلمه »ناگفته« و »منتشر نشده« به تکاپو می افتد.

 هنوز هم می شود با استفاده از این دو عبارت در تیتر هر مطلبی، مخاطبان را دست به کلیک  کرد و در بیشتر موارد، چیزهایی را به خوردشان داد

 که نه تنها »ناگفته«  نیست  که در صحیح بودنش هم می شود ده ها »اما« و »اگر« آورد.

مستدل پاسخ 

ونه وایت وار ر
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نگاه

 چشم انتظاران سوم نوامبر

ریاســت  جمهوری  انتخابات  تا 
باقــی مانده  ســیزدهم چند ماه 
اســت، اما این روزها و در مسیر انتخابات 
1400 برای بخشــی از جریان های سیاسی 
کشور انتخابات سوم نوامبر ایاالت متحده 
حتــی بیش از انتخابات خرداد ســال آینده 
اهمیت یافته است؛ چرا که آخرین امید شان 
برای ادامه حیات سیاســی  را پیروزی نامزد 
دموکرات  می دانند! این همان تفکری است 
که اداره دستگاه اجرایی کشور را با سیاست 
حل مشکالت کشور از طریق حل مشکالت 
بین المللی و مذاکره در سال 1392 بر عهده 
گرفــت و نه تنها نتوانســت از این طریق بر 
مشکالت فائق آید، که اجازه حل مشکالت 
کشور از طریق تقویت ساخت درونی را نیز 
سلب کرد! نگاه دقیق به صحنه سیاست این 
حقیقت را آشکار می کند که برای این جریان 

راهی  دیگری هم باقی نمانده است!
مهم ترین ابــزار موفقیت یــک جریان 
سیاسی در انتخابات ارائه برنامه برای اداره 
کشور اســت؛ اما حقیقت آن است که این 
ابزار برای اصالح طلبان از دست رفته است. 
اعتراض به عملکرد دولت مورد حمایت این 
جریان آنقدر باال گرفته است که حامیان وی 
نیز از کناره گیــری رئیس دولت دم می زنند!  
بگذریم که استیضاح رئیس جمهور به دالیل 
متعددی به صالح کشور و ملت نیست، اما 
بسیاری از آن 25 میلیون در جرگه پشیمانان 
قرار گرفته انــد و منتظرنــد کار این دولت 
هر چه زودتر ســرآید! عالوه با این  کارنامه 
مردودی ، به میدان آوردن گزینه های رادیکال 
نیز پروژه از پیش شکست خورده است؛ چرا 
که هم در درون اصالح طلبان مخالفان جدی 
دارد، هم جامعه دیگر خریدار رادیکالیسم 
سیاسی نیست و دغدغه اقتصاد و ثبات دارد 
که نیازمند خردمندی، توانمندی و داشــتن 
برنامه اســت؛ تحفه ارزشمندی که در سبد 
نمی شود!  یافت  اصالح طلب  رادیکال های 
بدون شــک حمایت از نامزدهای اجاره ای 
نیز برای این جریان سناریوی از دست رفته 
است. حمایت از روحانی آنقدر دردسرساز 
و پرهزینه بوده که دیگر رمقی برای تداوم آن 

در 1400 باقی نمانده است. 
تنها یــک راه باقی می مانــد و آن هم به 
کارگیری شــیوه های مافیایی در اغواگری و 
فریب رســانه ای و ایجاد خطای محاسباتی 
در افکار عمومی است که این مهم از طریق 
»دوقطبی سازی های کاذب« ممکن خواهد 
بود؛ اکنون چشــم دوخته اند تــا اگر بایدن 
رئیس جمهور شــد، با حربه صلح و جنگ 
وارد میدان انتخابات بشوند! تجربه گذشته 
اصالح طلبان در انتخابات 1392 و 1396 
نیز حاکی اســت این جریان در به کارگیری 
این شگردها از توانمندی قابل مالحظه ای 
برخوردار اســت. چه آن زمــان که با وعده 
چرخش چرخ اقتصاد کشور از طریق مذاکره 
پیروز میدان شــد، چــه آن زمان که حواس 
جامعه را از باغ خشکیده و بی ثمر برجام به 

سمت »دیوارکشی در خیابان« پرت کرد!
در پایان باید به ایــن نکته توجه کرد که 
امیدواری به پیروزی بایدن برای مهیا کردن 
آینده سیاســی یک جریــان، توهمی بیش 
نیســت و خیلی زود بی اعتباری آن آشکار 
خواهد شــد. به نظر می رســد، این جریان 
بیش از چنین دلخوشی هایی باید به بازنگری 
و بازاندیشی مبنایی در منظومه فکری خود 
متمســک شــود و با عبرت آموزی از آنچه 
گذشــته اســت، روند حرکت خــود را در 
چارچوب تأمین منافع راهبردی این سرزمین 
طراحــی کند، هرچند ایــن فرآیند زمان به 
جدایی موقتی این جریان از قدرت برای چند 

صباحی بینجامد.

یادداشت

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

علی اصغر رحمان نژاد
خبرنگار

این روزها مردم کشــورمان درگیر وضعیت سخت 
اقتصادی و تحریم های ظالمانه آمریکا و شرکایش 
هســتند. این تحریم ها به حدی گسترده و ظالمانه 
است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این حد از 
فشار و تحریم علیه یک کشور را در طول تاریخ بشر 
بی سابقه دانسته اند. رهبر معظم انقالب نیز اقدامات 
خبیثانه دشمن علیه کشــورمان را جنگ اقتصادی 
نامیده اند. ایشان همچنین بارها به مسئوالن کشور 
پیرامون لزوم مدیریت صحیــح اقتصادی و تدبیر 
در تخصیص صحیح منابع کشــور در جهت رفع 
نیازهای مردم توصیه هایی داشته اند؛ اما متأسفانه 
با وجود همه تالش های مســئوالن اجرایی کشور، 
همچنان شــاهد گرانی ها و کمبودهایی هســتیم 
که موجــب آزار مردم و اقشــار ضعیــف جامعه 
است. بی شــک در وضعیت فعلی جهانی و شیوع 
عالمگیر ویروس کرونا که موجب خسارات فراوان 
انسانی و اقتصادی کشورهای مختلف شده است، 
آزاردهنده ترین نــوع تحریم های ظالمانه علیه یک 
کشور، ایجاد شــرایطی از جانب دشمن است که 
واردات دارو و وســایل پزشــکی را که با سالمت 
عموم جامعه در ارتباط مستقیم هستند، هدف قرار 
دهد. در همین راســتا، وزارت خزانه داری آمریکا 
به منزله موتور پیشــران اعمال تحریم ها علیه مردم 
مظلوم و مقام ایران، همواره در تالش بوده و هست 
تا شــرایط را برای تبادالت اقتصادی و انتقال پول 
طرف ایرانی به منظور تهیه مایحتاج کشور دشوارتر 

کند. متأســفانه، این روزها اخبار نگران کننده ای از 
ســطح جامعه و هموطنان نیازمند به دارو به گوش 
می رسد که به شــدت نگران کننده است. برخی از 
داروها مانند انســولین و داروهای بیماران قلبی و 
ســرطانی و همچنین بیماری های خاص در کشور 
کمیاب شده یا در بازارســیاه داللی با مبالغ گزاف 
فروش می رود! دلیــل اصلی این اتفاق تحریم های 
غیر انســانی، ظالمانه و غیر قانونی آمریکاســت 
که ملــت ایران را هدف قرار گرفته اســت! این در 
حالی اســت که واشــنگتن و جریان های معاند و 
ضد انقالب همراه مدعی هســتند تحریم ها نظام 
را هدف قــرار گرفته و آنها در کنار آنچه مردم ایران 
می خوانند، ایســتاده اند. عالوه بــر این، نمی توان 
مسئله بی تدبیری ها به ویژه نبود مدیریت و نظارت 
در تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی دولت در 
ایجاد بازار مکاره دارو را نادیده گرفت. بی شــک، 
ایجاد مشکالت عدیده در تأمین نیازهای ضروری 
مردم با توزیع گسترده و بی ضابطه 1۸ میلیارد دالر 
از سرمایه کشور در میان افراد خاص برای واردات، 
آن هم بدون نظارت کافی و شفافیت، قابل پیش بینی 
بود و متأســفانه دولت، اشتباهی را مرتکب شد که 
بســیاری از کارشناســان درباره تبعات آن هشدار 
داده بودند. از این رو می توان گفت، بازار داروهای 
خاص که جان تعدادی از هموطنان ما وابســته به 
آن اســت، این روزها گروگان دو نوع تحریم است. 
نخست تحریم خارجی که از جانب دشمنان کشور، 
ملت و دین به ویژه آمریکا اعمال می شــود و در پی 
به شکست کشاندن مقاومت تحسین برانگیز مردم 
مظلوم و صبور ایران اســت. همچنین کشور ما به 
شدت درگیر بی تدبیری های مدیریتی و تحریم های 
داخلی اســت. این دو نوع تحریم سبب شده است 

تا جان تعــدادی از هموطنــان دارای بیماری های 
خاص در خطر قرار بگیرد. نباید فراموش کنیم که 
برای نمونه طبق برخی آمارها حدود 5 میلیون نفر 
از هموطنان ما دچار بیماری قند و نیازمند انسولین 
هســتند و این دارو برای تداوم حیات آنها اهمیتی 

شبیه به اکسیژن دارد. 
درباره مشکالت اخیر دارویی »ناصر ریاحی« 
عضو کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران 
در گفت وگو با خبرنگار صبح صادق بیان داشــت: 
»توجه داشته باشید که تأمین دارو امری مهم و مرتبط 
با ســالمت جامعه است. اما به تازگی شایعاتی که 
پیرامون قاچاق گسترده دارو به کشورهای همسایه 
ایران مطرح می شــود؛ حال چه داروهای وارداتی 
به کشــورمان و چــه داروهای تولیــدی خودمان، 
منطبق بر واقعیت نیســت. اگر قاچاق دارویی نیز 
وجود داشته باشــد، بسیار محدود و در حد داروی 
مسافری است. این قاچاق محدود و همراه مسافر 
همواره وجود داشــته و هم اکنون نیز هست و دلیل 
آن اختالف نرخ ارز اســت. به طور واضح عرض 
می کنم که علت اصلی کمبود انســولین و بسیاری 
از داروهــای خاص که از قضــا در توزیع آنها میان 
داروخانه ها نیز سازمان غذا و دارو نظارت جدی و 
دقیقی دارد؛ تخصیص نیافتن به موقع ارز از تاریخ 
خرداد ماه 99 اســت. توجــه کنید که طبق آخرین 
گزارش که مربوط به شــهریور 99 اســت، از 2.5 
میلیارد یورو ارز تخصیصــی 4200 تومانی برای 
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، صرفا 940 میلیون 
دالر تخصیص پیدا کرده اســت. این آمار تا پایان 
شهریور 99 را شامل می شود و تازه مقداری از ارز 
تخصیص داده شده هم به صورت نیمایی بوده و به 
داروهای نه چندان حیاتی تبدیل شده است. برخی 

شــرکت های واردکننده محموله هایی را به عنوان 
ذخایر اســتراتژیک وارد گمرک های ما کرده بودند 
که البته با حمایت تأمین کننده ها بوده اســت. البته 
تــا زمانی که این محموله ها ارز الزم را نگیرند و به 
دست توزیع کننده نرسند، متعلق به واردکننده است. 
این شرکت های واردکننده چون ارز به موقع و کافی 
برای این ذخایر استراتژیک درون گمرک ها دریافت 
نکردند، مجبور شدند که ســفارش های جدیدی 
نیز از طرف خارجی نداشــته باشــند و این مسئله 
که نوعی بی تدبیری بود، مشکالت ما را مضاعف 
کرد. بنابرایــن علت کمبود داروهای مهم و حیاتی 
از جمله انسولین همین مسئله است؛ البته به تازگی 
به دلیل اعتراضات بجای رسانه ها و افکار عمومی، 
مقداری ارز تخصیص داده شده و ان شاءالله در آبان 
ماه شاهد توزیع داروهای خاص از جمله انسولین 
در سطح کشور خواهیم بود و نگرانی مردم تاحدود 

زیادی رفع خواهد شد.«
بی شک این بی تدبیری و ضعف مدیریتی دولت 
تأثیرات عمیق تری از تحریم هــای ظالمانه غرب 
علیه کشــورمان دارد؛ چرا که تأثیــر آن بر زندگی 
عادی مردم و بیماران عزیز ایرانی، ســریع تر است. 
امید می رود تا دولت محترم هر چه سریع تر با درک 
شــرایط جنگ اقتصادی و با تدبیر الزم شرایطی را 
فراهم کند که فشــار تأمین دارو بر بیماران نیازمند 
داروهای خاص کمتر شود. مردم مقاوم ایران بارها 
نشــان داده اند که در برابر فشــار خارجی به خوبی 
مقاومت کرده و از کیان میهن و اعتقادات خود دفاع 
می کنند؛ اما نباید با ایجاد تحریم داخلی شرایط را 
برای هموطنان مقاوم خود سخت تر کنیم. بی شک 
با تدبیر و مشورت با دلسوزان، هر مشکلی از جمله 

تأمین دارو قابل حل خواهد بود .

یسم دولتی ور  تر

»مردم عزیــز ما قدردان زحمــات و تالش های 
بی وقفه خدمتگزاران به خود و کشــور هستند و 
امروز اقتدار و مهربانی را توأمان در نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران احســاس می کنند و از 
ابتــکارات ناجا در برخورد با منکرات اســتقبال 
می کنند.« ایــن جمله بخشــی از پیام حضرت 
آیت الله العظمی خامنــه ای، رهبر معظم انقالب 
اســالمی به مناسبت هفته نیروی انتظامی بود که 
خطاب به سردار اشتری، فرمانده ناجا ابالغ شد؛ 
جمله ای که می تــوان آن را آینه تمام نمای نیروی 

انتظامی جمهوری اسالمی ایران دانست.
زحمتکش بــودن، پرتالش بــودن، خدمت 
بی وقفه کردن، اقتدار داشتن، مهربان بودن با مردم 
و همچنین مبتکر بــودن در برخورد با منکرات، 
شش ویژگی برجســته نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران در نگاه رهبر معظم انقالب است. 
نام نیــروی انتظامی در تاریخ انقالب اســالمی 
با شــجاعت و ایثارگری غیورمردان و شیرزنانی 
عجین شــده که خالصانه و بی ادعا در راســتای 
خدمتگزاری به مــردم و برقراری نظم و امنیت و 
تداوم آن در جامعه تالش می کنند. تقدیم شــهدا 
و جانبازان حریم نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
شهدا و جانبازان مقابله با اشرار، قاچاقچیان مواد 
مخدر و سایر مأموریت های مرتبط با تأمین نظم 
و امنیــت عمومی، ســند افتخارآفرینی کارکنان 
ناجاست که سبب سربلندی نیروی عظیم انتظامی 
نزد مردم و مســئوالن شده اســت. هفته نیروی 
انتظامــی فرصت مغتنمی بــرای بیان جلوه های 
خدمتگزاری مدافعــان نظم و امنیت و تجلیل از 
مجاهدانی است که امنیت، آرامش و اقتدار ایران 
اسالمی مرهون تالش ها و ایثارگری های بی وقفه و 
شبانه روزی آنان است. شعار هفته ناجا در آخرین 
سال قرن، تحت تأثیر همه گیری جهانی کرونا قرار 
گرفت و برای نخستین بار در کنار امنیت، سالمت 
مردم نیز در این شــعار مورد توجــه قرار گرفت 
تا به نوعی نشــان دهنده عــزم پلیس برای جذب 
مشــارکت در جهت ارتقای امنیت و صیانت از 
سالمت باشد. امسال هفته نیروی انتظامی با شعار 

»با هم برای امنیت و سالمت« گرامی داشته شد. 
در شــرایطی که بیش از هشــت ماه است مردم 
کشورمان با ویروس منحوس کرونا دست و پنجه 
نرم می کنند، نیروی انتظامی تمامی ظرفیت های 
درمانی و بیمارســتانی خود را برای ارائه خدمت 
به مردم در اختیار متولیان امر قرار داده و در زمینه 
فاصله گذاری اجتماعی، کنترل تردد ها و سفر ها و 
مقابله قاطع با سوداگران و احتکارکنندگان اقالم 
بهداشــتی و درمانی، حضــوری فعال در صحنه 
داشته و شهدایی را نیز در این راه تقدیم کرده است. 
نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران امروز 
ضمن درک صحیح شــرایط و موقعیت حساس 
کشور، با بسیج همه توان و ظرفیت های انسانی، 
مــادی و معنوی خود و ایثار و از خودگذشــتگی 
مأموران خدوم، در میدان پاســداری از امنیت و 
آرامــش مردم، حضوری فعال یافته و با صالبت، 
قاطعیت، قدرت و اقتدار در مقابل قانون ستیزان، 
جامعه گریزان، هنجارشکنان و عوامل مخل نظم 
و امنیــت جامعه ایســتادگی می کند. حفاظت و 
پاسداری از مرز های کشور، انتظام بخشی به عبور 
و مرور و کاهش تصادفات و جان باختگان حوادث 
رانندگی، مقابله اثربخش با جرایم به ویژه سرقت، 
رصد مســتمر فضای مجازی و صیانت از حریم 
خصوصی و حقوق شهروندان در فضای مجازی 
از مهم ترین اقدامات ناجا در ارتقای نظم و امنیت 

در کشور به شمار می روند.
سردار اشتری در مراســم صبحگاه مشترک 
ناجــا کــه روز 26 مهر برگزار شــد، اعالم کرد 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران امروز در 
ســه بخش امنیت اخالقی و موضوعات آشکار، 
الیه های فســاد پنهان و همچنیــن حوزه فضای 
مجازی با برنامه مدون وارد عمل شــده است. به 
گفته وی، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
امروز بر روی حرفه ای گرایی، ارتقای مهارت های 
علمی و تخصصی ناجا و همچنین هوشمندسازی 
پلیس با رویکــرد حرکت از پلیس الکترونیک به 
سمت پلیس هوشمند، تمرکز ویژه ای کرده است. 
پلیس هوشــمند به معنای دقت باالتر، سرعت 
بیشــتر، اقتدار مثال زدنی در مأموریت ها و مبارزه 
مقتدرانه با هرگونه ناامنی، بی نظمی و قانون گریزی 
است و آنچه امروز باعث محبوبیت بیش از پیش 
پلیس نزد مردم شــده، صداقت در خدمتگزاری 
و جانفشــانی در مواجهه با خطــرات گوناگون 

است. همچنین در شرایطی که دشمنان خارجی 
جنگ اقتصادی را بر کشــور تحمیــل کرده اند و 
شاهد بازی کردن برخی ســودجویان داخلی در 
زمین دشمن هســتیم، نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران ضمن برخورد قاطع با اخاللگران 
اقتصادی در زمینه ارز، احتکار و گرانفروشــی و 
مقابله مؤثر با قاچــاق کاال، تمام توان خود را در 
راه جهــاد اقتصادی به کار گرفته اســت . نیروی 
انتظامی امروز به لطف الهی و تدبیر فرماندهان و 
مسئوالن آن، به سازمانی پویا، فعال، دانش بنیان، 
اثرگذار   و مردم محور تبدیل شده است تا جایی که 
کارکنان ناجا از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
»مجاهدان فی ســبیل الله« نامیده شده اند و این 
عنوان ســند افتخار بزرگی برای تک تک کارکنان 
این نیروی خدوم است. از سوی دیگر، نتایج بیشتر 
نظرسنجی های داخلی درباره رده اعتماد عمومی 
به دستگاه ها نشان می دهد، نیروی انتظامی در رده 
باالیی از اعتماد عمومی قرار دارد و این در حالی 
اســت که جریان های خارجــی و گاهی داخلی 
تالش فراوانی برای اعتبارزدایی از ناجا داشته اند.

در همین زمینه ســردار »حســین رحیمی« 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ به صبح صادق گفت: 
»امروز اعتماد مردم به ناجا در حال ارتقاســت و 
شاهد این ادعا، نظرســنجی های صورت گرفته 
از سوی ســازمان های بیرونی است.« وی با بیان 
اینکه امروز نیروی انتظامی برای آســایش مردم 
در جامعه با اخاللگران نظــم و امنیت مقتدرانه 
برخورد می کند، گفــت: »نیروی انتظامی هرگز 
اسیر جوسازی ها نشده و به فحاشی ها و افتراهای 
افراد فرصت طلب اهمیتــی نمی دهد.« فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس به عنوان 
نیروی پیشــران نظم و امنیــت در تمام جوامع و 
پناهگاه اجتماعی افراد مظلــوم و عامل رعب و 
وحشــت مخالن امنیت و نظــم جامعه قلمداد 
می شود، گفت: »حال این پلیس اگر بخواهد در 
ایران به عنوان کشــوری اسالمی و دارای مردمی 
با فرهنگ غنی وظایف و رسالت هایش را محقق 
کنــد، باید صالبــت، متانت، اخــالق، اقتدار، 
عطوفت، سرعت عمل و مهربانی را با هم تلفیق 
کرده و امیدآفرین بــرای مردم و ناامن کننده برای 

مجرمان باشد.«
ســردار رحیمی با تأکید بر اینکه عزم ناجا در 
انجام مأموریت ها و وظایفش جزم تر از گذشــته 

است و با قاطعیت در مسیر خود حرکت می کند، 
افــزود: »نیــروی انتظامی جمهوری اســالمی 
ایران در خط اول امر بــه معروف و نهی از منکر 
حرکت می کند؛ زیرا اصلی ترین و مهم ترین وجه 
حکومت اسالمی »امر به معروف و نهی از منکر« 
است و باید مانند تمامی فرایض واجب آن را جزء 

واجبات روزانه قرار داد.«
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ بــا بیان اینکه 
ناجــا امروز با اقتدار توأم بــا مهربانی، عقالنیت 
و هوشــمندی امور خود را پیش می برد، گفت: 
»همان گونــه که پلیس بــا ســارقان، مجرمان، 
مفســدان اقتصادی و قاچاقچیان مبارزه می کند، 
با ترویج دهندگان بی بند و باری و عفت زدایی در 
جامعه هم مقابله کرده در برابر آنها کوتاه نمی آید.« 
ســردار رحیمی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران در خصوص برخورد با 
اراذل و اوباش به خوبــی عمل کرده؛ اما نیازمند 
حمایت و همراهی بیشــتر سایر دستگاه هاست، 
تصریح کرد: »پلیس در راســتای عمل به وظیفه 
ذاتی خود و تحقق مطالبات عمومی هیچ گاه بر سر 
تأمین امنیت و آسایش مردم دچار تردید، لرزش 
و لغزش نمی شــود و همواره با قوت میدان داری 
کرده و برای حفظ نظم و امنیت با احدی تعارف 
نخواهــد داشــت.« وی همچنین با بیــان اینکه 
ناجا حافــظ نظم، امنیت، جان، مــال و ناموس 
مردم اســت، عنوان کرد: »هر کجا ما مشاهده و 
یا گزارشــی دریافت کنیم که کسانی مخل نظم 
و امنیت هســتند یا به حقوق حقه مردم تعرض و 
تعدی کرده اند، با قدرت وارد صحنه می شویم.« 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اینکه ناجا 
برخورد با مخالن نظم و امنیت را تشدید کرده و 
اثرات آن را همگان مشاهده خواهند کرد، گفت: 
»خداوند را شاکریم در کشــوری قرار داریم که 
امنیتش مثال زدنی است و در مسیر اجرای حفظ 
این امنیت، همه باید بداننــد که نیروی انتظامی 
هیچ چیزی را به امنیت و آرامش شهروندان ایران 

اسالمی ترجیح نمی دهد.«
و کالم آخر آنکه مردم عزیز ایران اسالمی باید 
بدانند پلیس تنها بخشی از اجرای قانون در کشور 
است و برای زدوده شدن چهره جامعه و کشور از 
بزه، باید همه دستگاه ها و نهادها وظایف خود را 
 اجازه 

ً
به درستی انجام دهند؛ چرا که پلیس قانونا

ورود به حوزه اختیارات سایر دستگاه ها را ندارد.

وف و نهی از منکر پیشتاز امر به معر
   نیم نگاه    

کمبود دارو نتیجه تحریم  های ظالمانه است؟

حسین چخماقی
خبرنگار

نگاهی به وظایف و کارکردهای ناجا به بهانه پیام فرمانده معظم کل قوا به مناسبت هفته نیروی انتظامی
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دیدگاه

شر مطلق

فقط دســت آمریکا »چدنی« نیست که 
با دستکش آن را بپوشاند. تمام وجودش 
چنین اســت؛ از این رو هرچه می کوشد 
تا با نقاب هــای گوناگون و تن پوش های 
متعدد، حقیقت وجودی خود را بپوشاند، 
باز قطعــه ای از چدِن پیکــرش، از یک 
جایی بیرون می زنــد. آنچه می کند هم 
از ســر کین است و هم از این روست که 
اقتضای طبیعتش این اســت؛ پس باید 
هوشیاری را در برابر هر دوگانه ملعونی 
که بــا خود دارد، افــزون کرد. بزک های 
گاه به گاه، ماننــد الک زدن پنجه گرگ 
است و تالش برای زیبا نمایی اش مانند 
مســواک کشــیدن به دندان گرگ که در 
واقع نه بهداشــتی می شود و نه زیبا! فقط 
کافی اســت گرگ از جا برخیــزد تا باز 
دندان و پنجه در جاِن دیگری زند و تالش 
مسواک کشــان و الک زنان را یک جا به 
باد دهد. نمونه دم دســتی و تازه شده آن 
همین »کمبود انســولین« است. داروی 
حیاتی برای بیماران خاص که خصومت 
آمریکایــی با تحریم جلــوی ورود آن را 
گرفته اســت. می گوینــد دارو را تحریم 
نکرده ایــم؛ اما نمی گویند وقتی شــبکه 
بانکی تحریم ، پول های ما بلوکه شده و 
حتی امکان ثبت سفارش نیست و راِه داد 
و ســتد را سد کرده اند و پولی نمی توانیم 
جابه جا کنیم، چطور می توان دارو خرید؟ 
و خیلی پرسش های دیگر که پرداختن به 

هر کدام فرصتی دیگر می طلبد.
 مهم نیســت که در سیاهه تحریم ها 
اســم دارو را تصریح کرده باشند یا نه؛ 
 
ً
اما همین کــه راه ها را بســته اند عمال
جز تحریم دارو معنایــی ندارد. نتیجه 
هم روشن اســت و صدایش از کلماتی 
شنیدنی است که از حقیقت مظلومیت 
و غربت یک ملــت در فضای مجازی 
بلند شده اســت؛ چنانکه پایگاه خبری 
»انتخاب« هم در این باره نوشته است: 
»شــمار زیادی از کاربــران توئیتر چند 
روزی اســت با هشــتگ # انســولین ـ 
نیســت در حال بیان مشکالت بیماران 
دیابتی هستند؛ بیمارانی که مدتی است 
دسترســی آنها به انسولین بسیار دشوار 
شــده است. آن هم انســولینی که برای 
آنها حکم اکســیژن برای نفس کشیدن 
را دارد. »انسولین نیست« یک واقعیت 
اســت که طعم تلخ و دردنــاک آنها را 
این دسته از بیماران حس می کنند. اگر 
هم در گوشــه و کنار بــازار، از راه های 
رســمی و غیررسمی، انســولینی پیدا 
شود، آنقدر گران است که بیشتر بیماران 
قدرت خریــدش را ندارند.« این قبل از 
هرچیز نتیجه تحریم هایی اســت که نه 
علیه یــک دولت، که بــرای زمین زدن 
یک ملت طراحی شده است. ملتی که 
هیچ گناهی ندارد و بسیاری از بیماران، 
حتــی نمی دانند سیاســت را با ســین 
می نویســند یا صاد؛ امــا دارند قربانی 
»جنایِت عریاِن آمریکا« می شوند. یعنی 
آن چدن پنهان باز عریان می شود، طعم 
مرگ می گیرد و زشــتی آنان را آشــکار 
می کند؛ اما چدن تحمل فوالد را ندارد، 
 این پنجه شوم که 

ً
شکستنی است و قطعا

شیشه زندگی خیلی ها را شکسته است، 
خواهد شکست؛ خواهد شکست آنکه 
معاهدات انسان دوســتانه و بین المللی 
را به هیچ گرفته است. خواهد شکست 
دســتی که گرمای عهد و پیمان ندارد و 
دور نیســت آن روز که صدای شکستن 
این دســت چدنی، دنیا را خوشــحال 

کند...

   عکس و مکث   

کیــک تولــد نتانیاهو! / چند نفر از معترضان در ســرزمین های اشــغالی با ســاخت ماکتی از کیــک تولد، آن را به 
محل اقامت نتانیاهو برده اند.اعتراض ها به نتانیاهو و درگیری های شبانه در سرزمین های اشغالی هفته هاست 
کــه بــه دغدغه ســران رژیم غاصب صهیونیســتی تبدیل شــده اســت و روز بــه روز جایگاه این رژیــم در میان 

شهرک نشینان صهیونیستی متزلزل تر می شود.

شهید امر به معروف و نهی از منکر/ پاسدار بسیجی محمد محمدی، از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج انصاراالمام 
تهران، شب ۲۷  مهرماه حین درگیری با هفت نفر از اراذل و اوباش تهرانپارس، در حالی که قصد دفاع از ناموس 
مردم را داشــت، مورد ضرب و جرح با چاقو قرار گرفت و به شــهادت رســید. شــهید محمدی دو سال قبل کارت 

اهدای عضو دریافت کرده بود و هفت عضو از اعضای پیکرش با رضایت خانواده او اهدا شد.

گشــوده شــدن درهای مســجدالحرام به روی نمازگزاران/ بعد از ۷ ماه تعلیق اقامه نماز در مسجدالحرام درهای 
مسجدالحرام را به روی نمازگزاران باز کرد و زائران می توانند با رعایت شیوه نامه های سخت گیرانه در این مکان 
مقــدس عبادت کنند. با شــیوع کرونا بســیاری از مکان های زیارتی در سراســر دنیا بــا محدودیت هایی روبه رو 

شدند و امیدواریم این ویروس منحوس از بین برود و دوباره با خیالی راحت به زیارت برویم. ان شاءالله

جریمه یا تشــویق؟ کدام اثرگذارتر اســت؟ / پرســنل نیروی انتظامی تهران بزرگ با حضور ســردار حســین رحیمی، 
فرمانــده فاتــب همزمان با آغاز هفته نیــروی انتظامی در میــدان ولی عصر)عج( تهران به مردم ماســک و گل اهدا 
کردند. با وجود اینکه اخباری مبنی بر جریمه افرادی که در خیابان ماسک نمی زنند، منتشر شده است؛ اما این رفتار 

نیروی انتظامی و تشویق این گونه مردم به رعایت شیوه نامه های بهداشتی، به مراتب اثرگذاری بیشتری دارد.

   روزنه    

عباس محمدیان
مسئول بسیج رسانه 

خراسان رضوی

در نشستی با حضور دکتر علی دورانی معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس 
راه های پیش روی خانه ملت بررسی شد

تحول در بهارستان

 BBBB ارزیابــی شــما در زمینــه عملکرد 
 مجلس یازدهم و برنامه های آینده آن

 چیست؟
مجلس یازدهم به فرصت نیاز دارد تا به درســتی 
در جایــگاه مجلس تراز انقالب اســالمی قرار 
گیرد. این مجلس با شــعار تحول فعالیت خود 
را آغــاز کرد. تحول ابتدا بایــد در حوزه مجلس 
و بعد در ســطح کشــور و دیگر قــوا روی دهد. 
و »مردمی سازی«  »کارآمدی«، »شفاف سازی« 
ســه اصل بنیادین برای تحول در مجلس در نظر 
گرفته شده اســت. با وجود این هر دو خواسته با 
هم در حال مدیریت شــدن اســت؛ یعنی هم به 
تحــول داخل مجلس و هم بــه تحول در عرصه 
کشور توجه می شود. با این نگاه تکلیف مجلس 
مشخص اســت. تصویب قانون خوب به مقدمه 
و بسترســازی مناســب نیاز دارد. مشکل اصلی 
کشور اجرایی سازی قانوان است و باید شرایطی 
ایجاد شود تا قوانین عملیاتی و تاکتیکی تر شوند و 

خروجی بهتری صورت گیرد.

 BBBB یکــی از مهم تریــن وظایف مجلس 
قرار گرفتن در جایگاه نظارت است، 
وظیفــه ای کــه در ادوار گذشــته در 
خصوص آن قصور صــورت گرفته 
اســت. آیا مجلس فعلــی برنامه ای 
 برای رســیدن به جایگاه واقعی خود

 دارد؟  
مجلس در ســه حوزه می تواند بــر امور نظارت 
داشته باشد: 1ـ نظارت از طریق معاونت نظارت 
مجلــس، 2ـ نظارت از ســوی نماینــدگان؛ 3ـ 
نظارت از طریق مردم )مجلس از طریق طراحی 

ســامانه جدید در صدد برنامه ریــزی برای این 
نوع نظارت اســت.( اقدامات اخیر دکتر قالیباف 
تلفیقی از نوع اول و دوم اســت. هدف این است 
که کلیــه توانمندی های نهــادی مجلس )دیوان 
محاســبات، مرکز پژوهش ها و کمیسیون ها( در 
اختیار نمایندگان قرار گیــرد تا بتوانند با نظارت 
بر اجرای قانون در حوزه انتخابیه خود بهتر عمل 

کنند.

 BBBB شما درباره ســفرهای دکتر قالیباف 
چه نظری دارید؟ هدف از این سفرها 

چیست؟
ســفرهای دکتر قالیباف اگرچــه در ظاهر کمتر 
از یک هفته طول می کشــد؛ اما بــا برنامه قبلی 
انجام می شــود. یک ماه قبل از آغاز سفر، مجمع 
نمایندگان استان تشــکیل و با برنامه ریزی دقیق 
مشکالت استان مشخص می شود، استاندار چند 
جلسه به تهران فراخوانده و مشکالت با حضور 
او بررسی می شــود. قبل از سفر عقب ماندگی ها 
و مشــکالت استان بررسی و در طول سفر به این 

مسائل توجه ویژه می شود.
 بودجه های استان، نحوه تخصیص بودجه و 
انحراف آن مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. هدف 
از این ســفرها هرگز انتخاباتــی و تبلیغ برای آن 
نیست. ریاست کمیسیون ها در این سفرها حضور 
پیدا می کنند، اتفاقی که در ســفر می افتد خیلی 
بیشــتر از یک سرکشی و نظارت حداقلی است. 
نکته مهم این اســت که بعد از سفر کارگروه های 
تخصصی مشکالت را بررســی و راهکار حل 
مشکل را اعالن می کنند. برای نمونه در خوزستان 
 قانونی و علمی 

ً
23 راهکار استخراج شد که کامال

اســت. همه این امور در پایــگاه مجلس بخش 
استانی قرار داده شــده و راه های تأمین بودجه آن 

نیز معین است. 

 BBBB در حوزه قانون گذاری مجلس یازدهم 
چه برنامه هایی دارد؟

موضوع تحول مجلس در حوزه قانون گذاری نیز 
در حال پیگیری اســت. مجلس یازدهم تالش 
دارد در تدوین قانون نظر نخبگان را اعمال کند. بر 
اساس این طرح کمیسیون هایی که در حال تدوین 
قانون هســتند، همزمان می توانند از بخش های 
نخبگانی جامعه اســتفاده کننــد تا خرد جمعی 
وجود داشته باشــد. همچنین حضور نمایندگان 
در یک حوزه انتخابیه و ارتباط مستقیم با وضعیت 
کشور سبب می شود در تصویب قوانین هم نقش 
مهمی داشته باشد و اولویت ها را بهتر تشخیص 

دهند. 

 BBBB مجلس برای تغییــر وضعیت فعلی 
کشور چه برنامه ای دارد؟

در بخش تحول در کشور بسته اقتصادی مردمی 
یکی از مهم ترین برنامه هاســت. در این زمینه از 
همان ابتدا از دســتگاه های مختلف نظر خواهی 
شده و در کنار این موضوع، مأموریتی ویژه به مرکز 
پژوهش های مجلس داده شده است تا اولویت ها 
را برای کمیسیون ها مشخص کند. بسته اقتصاد 

مردمی از پنج زیرمجموعه تشکیل می شود: 
1ـ اصالح ساختار بودجه: دکتر قالیباف به صورت 
رســمی به دولت اعالن کرد مجلس روال قبلی 
بودجه ریزی را قبول ندارد و باید اصالح ساختار 
بودجه تدوین شود. به همین منظور کمیسیونی به 

عنوان اصالح ساختار بودجه تصویب شد و طرح 
14 ماده ای را شروع کرد. هدف آنها تغییر در مدل 

منابع، مدل هزینه کردها و مدل اطالعات است. 
ما دچار نقصان جدی در بخش اطالعات هستیم. 
هیچ اطالع جامعــی از دهک ها وجود ندارد؛ به 
همین دلیل اشــتباهات زیادی در این خصوص 
روی داده اســت. در سال های گذشته، مرکز آمار 
درصدد حل این مشــکل برآمــده بود، اما نتیجه 
مناسبی حاصل نشــد. با این وجود تقویت بانک 

اطالعات امری مهم و ضروری است.
2ـ اصالح نظــام مالیاتی: قانــون مالیات گیری 
باید به دقت اصالح شــود. مأمــوران مالیاتی با 
اطالعات دقیق از این توان برخوردار باشــند که 
از ضعفا مالیــات نگیرند و در مقابل، ثروتمندان 
توان فرار مالیاتی نداشــته باشــند. طرح گرفتن 
مالیات از خانه های خالی یک قانون درســت در 
این خصوص است. در حال حاضر، انبوه سازانی 
در سطح تهران وجود دارند که بیش از هزار خانه 

به اسم آنهاست و قصد فروش آن را هم ندارند. 
3ـ بهبــود وضعیت معیشــتی مردم: متأســفانه 
معیشت مردم درگیر اقتصاد سیاسی شده است. 
وضعیت بورس، ارز، ســکه، ماشــین و تورم با 
سیاســت دولت فعلی گره خورده است. دولت 
مردم را تشویق می کند که وارد بورس شوند، اما 
هدف آنها بهره برداری در اقتصاد است تا با ابزار 
بورس به مطامع سیاسی خود برسند. فعاالن بازار 
سرمایه در جلسه ای با نمایندگان مجلس می گویند 
وضعیت فعلی بر اســاس خواسته دولت شکل 

گرفته است.  
4 و 5ـ رونق تولید و بهبود فضای کســب وکار و 

دیپلماسی اقتصاد.

فرهاد کوچک زاده
خبرنگار

مجلس یازدهم در ماه های پایانی ســال 9۸ و در شرایطی که  مردم از عملکرد مجلس دهم و دولت دوازدهم ناراضی بودند بر سر کار آمد و رأی دهنگان امید 
فراوانی به این مجلس برای تدبیر امور بسته اند و عموم جامعه نیز انتظار دارند که مجلس تازه نفس انتظارات را برآورده کند! انتظاراتی که بخش قابل توجه ای 
از آن محصول وعده ها و شعارهای منتخبان مردم در بهارستان است، از این رو در نشستی در مرکز فرهنگی  رسانه ای صبا با  حضور دکتر علی دورانی، معاون 

ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس  به بررسی  مجلس یازدهم و مسیر پیش روی آن پرداختیم که شرح آن در ادامه آمده است.
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4
راهبرد

 انتخابات آمریکا و  راهبردهای ما
هادی محمدی

تحلیلگر ارشد بین  الملل

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همواره این گونه 
نمایش داده شده که برای کشورهای مختلف حائز 
اهمیت است؛ ولی دلیل آن این است که کشورها 
و قدرت ها همــواره با تاکتیک و روش های اجرای 
سیاست خارجی آمریکا نوعی همزیستی را نشان 
داده و یکی را بر دیگری ترجیح داده اند. نکته اصلی 
این اســت که استراتژی های بزرگ آمریکا در قبال 
رخدادها و روندهای جهانی ثابت و واحد هستند. 
شــرایط ویژه ای که بزرگ ترین قدرت اقتصادی، 
نظامی و سیاسی جهان با آن روبه روست، موجب 
شده تا روش و تاکتیک های دو حزب رقیب، فاصله 
و تفاوت چندانی با یکدیگر نداشــته باشند. برای 
نمونه، منافع استکباری آمریکا در جهان امری ثابت 
و تهدیدات و ســطوح آن دارای یک برآورد است. 
کنترل منبع ثروت و قــدرت در جهان و ابزارهای 
مهــار دیگران در نقــاط مختلف بایــد در اختیار 
آمریکا باشند تا ســلطه و هژمونی آمریکا استمرار 
یابد و برتری و اقتدار ایاالت متحده تضمین شود. 
مســئله خاورمیانه و غرب آســیا و ایران، یکی از 
سرفصل های ثابت برای آمریکاست، همانگونه که 
نوع تعامل با چین و روسیه، در صدر اولویت های 
آمریکا قرار دارند. دوره ترامپ با تمامی اشــکال 
نامتقارن و غیرعــادی در رویکرد و روش هایش در 
جهان به ســرآمده و شرایط آمریکا را نه تنها بهبود 

نبخشیده، بلکه از نگاه ناظران داخلی و بین المللی 
به کالف ســردرگم تبدیل شده اســت. شرایط به 
گونه ای اســت که حزب دموکــرات رقیب، قادر 
نیســت این ریل گذاری را با تغییر زیادی در روش 
و مدل رفتاری در سیاســت خارجی مواجه کند. 
چیزی که برای دیگر قدرت های رقیب یا کشورهای 
مستقل در انتخابات آمریکا حائز اهمیت است اینکه 
با آمدن بایدن به ساختار قدرت، همه فرصت های 
خودزنی ترامپ در سیاســت و روابط بین المللی 
را از دســت خواهند داد و چالش های شــان نیز با 
گشــایش روبه رو نمی شود. در مســئله ایران نیز، 
آنگونه که مشــاوران بایدن اعالم رسمی کرده اند، 
تمامی رویکردهای ترامپ علیه ایران باقی می ماند؛ 
ولی با بازگشــت به برجام که به عنوان یک کارت 
بــازی به طرف ایــران فروخته می شــود، فرصت 
اجماع ســازی اروپایی و متزلــزل کردن یا محتاط 
کردن رویکردهای روسی و چینی را کسب می کند. 
حاصل اینکه همان مطالبــات ترامپ برای ادامه 
فشار به ایران و دستور کارهای موشکی و منطقه ای 
و حقوق بشری و دائمی کردن محرومیت هسته ای 
حفظ شــده و فرصت هــای ابــزاری آمریکا علیه 
ایران افزایش می یابد. نکته ای که نخبگان و برخی 
مقامات سابق به آن اعتراف می کنند، این است که 
سازوکارهای فشــار به ایران، به وضعیت روزهای 
پایانی دوره اوباما رســیده و فرسوده شده و قادر به 
کارکرد مؤثر نخواهند بود و لذا باید با شعار مذاکره، 
سیاســت های خود را نجات دهنــد و هیچ چاره 
دیگری ندارند. اینجاست که نقش جریان غربگرای 
داخلی پررنگ می شود. این جریان در داخل ایران، 

آن گونه نیست که تکیه بر منافع و امنیت ملی ایران 
 با رویکرد و مطالبات آمریکایی 

ً
داشته باشد و کامال

و غربی همســو اســت و همان را تکرار یا تسهیل 
 اعتقادی به توان هسته ای 

ً
می کند. این جریان اساسا

ایران نداشــت و آن را وبال گــردن ایران توصیف 
 هیچ با 

ً
می کــرد و لذا برجام را بــا محتوایی تقریبا

طرف آمریکا امضا کرد. اکنون نیز با صراحت بیان 
می کنند که نفوذ منطقه ای و توان موشکی برای ایران 
مضر است و باید آن را واگذار کنیم. البته با قاطعیت 
باید گفت، ترامپ و ســاختارهای رسمی آن پس 
از شــهادت سردار حاج قاسم سلیمانی خوشحال 
بودند و جریان داخلی متمایل به غرب هم در یک 
سال گذشــته، تمامی خواسته های آمریکایی ها در 
کاســتن از نفوذ منطقه ای را در عراق، افغانستان، 
ســوریه و اخیرا در بحــران قره باغ دنبــال کرده و 
بی طرفی منطقه ای دوره قاجار و پهلوی را از خود 
نشان داده و در برخی موارد به تسهیل کننده و همراه 
آمریکا در عراق، افغانستان و قفقاز تبدیل شده اند. 
حاصل رویکرد جریان غربزده در داخل ایران این 
است که همه توانمندی هایی که یا در بازدارندگی و 
حفظ امنیت ملی و منافع ملی نقش دارند یا نقش و 
جایگاه منطقه ای و جهانی برای ایران تولید می کنند 
را بایــد به مذاکره )بخوانید واگذار کردن و تحویل 
دادن( گذاشت. از منظر بســیاری از تحلیل گران 
حرکت دولت معتقــد به تعامل با غــرب  نیز در 
مسیر استراتژی مطلوب آمریکا بوده و به عنوان یک 
دستگاه مسئول برای حل مشکالت مردم و کشور 
عملکرد ضعیفی داشــته اســت و کمتر در مقابل 
فشارها و چالش ســازی های دشمن ظهور و بروز 

داشته است. هم اکنون نیز در رسانه های شان بی میل 
به پیگیری خط مذاکره نیستند. از این رو در برآورد 
از این دو پدیده خارجی و داخلی، اولویت با مهار 
و مدیریت جریان غرب زده داخلی است، چرا که 
رخداد انتخاباتی آمریــکا در خارج، صرفا زمانی 
قادر است عمر ابزارهای فشار خود را که فرسوده و 
ناتوان از تحقق هدف اصلی است، طوالنی کند که 
غرب زده های داخل نقش غضنفر و گل به خودی را 
به خوبی اجرا کنند. حیات این جریان برای آمریکا 
و متحدان آن بســیار مهم است و شاید با شکالت 
فریب، باز هم مقدماتی مانند برجام با 1/7 میلیارد 
دالر را تکرار کرده و هم اینکه برای خیمه شب بازی 
غربزده ها و فریب مجدد مردم در آستانه انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران، ابزاری فراهم کنند و هم 
جلوی مــرگ این گفتمان بی جان و مشــکوک را 

بگیرند. 
لذا در سیاســت خارجی بایــد ضمن حفظ و 
گسترش رایزنی و پیوند با روسیه و چین، عقبه های 
اقتصادی، امنیتی و سیاسی سامان یافته و در تعامل 
و رایزنی با اروپا، هزینه هــای فزاینده در همراهی 
و اجماع با دولــت جدید آمریکا، به عنوان راهبرد 
روشن دنبال شود. در محیط داخلی مطالبه عمومی 
کارآمدی دستگاه های اجرایی و فشار ساختاری و 
نظارتی برای پاسخگو کردن و هدایت سیاست های 
اقتصــادی به مجاری مطلوب تر و روشــنگری در 
ماهیت باتالق گونه هرگونه مذاکره و به ویژه ماهیت 
تجربه شــده غرب زده های برجامی، فرصت های 
ملی را احیا و فرصــت پاس گل به غرب از طریق 

غرب زده ها را به صفر برسانیم.

انعکاس
 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

آمریکا بعد از انتخابات

 مشخص نیست کدام نامزد انتخاباتی 
ً
واقعا

2020 پیروز میــدان خواهد بود،  اما آنچه 
ایــن روزها بحث های فراوانــی درباره آن 
اســت فضای پس از انتخابات  سوم نوامبر 

است:
1ـ پیــروزی ترامــپ: در این ســناریو، به 
 احتمال  زیاد پیروزی ترامپ با توسل به آرای 
الکترال صورت می گیــرد و او رأی مردمی 
را از دســت خواهد داد. پیش بینی می شود 
تفاوت در آرای مردمی بسیار زیاد باشد و در 
شرایطی که کلینتون در سال 2016 حدود 
3 میلیون رأی مردمی بیشــتری داشــت. 
همین مسئله موجب می شود دموکرات ها 
سخت تر بتوانند نتیجه انتخابات را بپذیرند 
و در عین  حال ترامپ نیز برای دومین دوره 
ریاســت جمهوری اش جنگ شدیدتری با 
مطبوعات، رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
که از هم اکنون حمایت شــدیدی از نامزد 
دموکرات کرده اند، به راه بیندازد. درنهایت 
ممکن است کار به شکایت کشیده شود و 
دیوان عالی آمریکا بخواهــد در این زمینه 
حکم دهد. بــا توجه بــه در اکثریت بودن 
جمهوری خواهــان در این دیــوان، به نظر 
نمی رسد این شکایت راه به جایی ببرد. اگر 
در انتخابات کنگره، مجلس سنا نیز به دست 
دموکرات ها بیفتــد، دیگر کار برای ترامپ 

بسیار سخت خواهد شد.
2ـ پیروزی بایدن: معلوم نیست که ترامپ 
نتایج انتخابــات را قبول کنــد و از قدرت 
کنار رود. او اعالم کرده اســت به اندازه ای 
به پیروزی خــود در این انتخابات باور دارد 
 گمــان نمی کند کار بــه اینجا یا 

ً
کــه اصال

شکایت به دیوان عالی این کشور برسد. او 
گفته است اگر ببازد، درواقع از بدترین نامزد 
ریاست جمهوری تاریخ آمریکا باخته و باید 
کشــور را ترک کند. البته به نظر نمی رسد 
ترامپ در این کار چندان هم مصمم باشد؛ 
چراکه از چند ســال قبل شرایط برای بردن 
اموال و دفاتر خود از نیویورک به فلوریدا را 
فراهم کرده و گفته اســت قصد دارد بعد از 
دوران ریاست جمهوری در این ایالت بماند. 
اما اگر ترامپ نتایج انتخابات را نپذیرد، باید 
دید با چه میــزان رأی از نامزد دموکرات ها 
عقب مانده است. اگر آرای مردمی و الکترال 
بایدن فاصلــه معناداری با ترامپ داشــته 
 دیوان عالی جمهوری خواه 

ً
باشد، احتماال

نیز نمی تواند رأیی علیه خواســت مردمی 
و الکترال ها بدهد و مجبور اســت پیروزی 
بایــدن را اعــالم کند. در ایــن حالت این 
همراهان و هم حزبی های ترامپ هستند که 
مشخص می کنند او چگونه باید کاخ سفید 
را به بایدن تحویل دهد. ممکن است او در 
برابر این کار از خود مقاومت نشان دهد؛ در 
این صورت تنهــا راهی که می تواند او را از 
این لجبازی کودکانه منصرف کند، نوع رفتار 
بزرگان حزب جمهوری خواه و هوادارانش 
است. اگر اعضای اصلی حزب از این کار 
او استقبال نکرده و پشت او را خالی کنند، 
او نمی تواند مانند یــک دیکتاتور همچنان 
جایگاه خود در کاخ ســفید را حفظ کند؛ 
حتی اگر فرمانده کل قوا باشــد، نمی تواند 
پنتاگون را مجبور کند که ســبب روی کار 
آمدن یک دیکتاتور در ایاالت متحده شوند؛ 
اما اگر جمهوری خواهان نیز از او حمایت 
کنند، بــه  احتمال  زیاد می توانــد در دیوان 
عالــی کار خــود را  پیش ببــرد و با اعمال 
فشار بر قضات دیوان که حاال اکثریت شان 
را جمهوری خواهــان تشــکیل می دهند، 
همچنان در کاخ سفید باقی بماند. و احتمال 
رویارویی دو حزب اصلی آمریکا به  شدت 

وجود دارد.

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

یک پژوهشــگر و نویسنده فلســطینی فاش کرد، امارات عربی 
متحده حمایت مالی از پروژه ای صهیونیستی در قدس اشغالی را 
بر عهده خواهد داشت؛ پروژه ای که به یهودی سازی قدس شدت 
می دهد و به رژیم اشغالگر در تسلط بر اراضی فلسطینی کمک 
می کند.»عبیدات« گفت، این پروژه ششصد میلیون دالری است 
و به دنبال ایجاد زیرساخت هایی برای اهداف تجاری، اقتصادی، 
گردشــگری، هتل و ... اســت که قرار است در مساحت 250 
هزار متر مربع ساخته شود. همچنین، منابع صهیونیستی گزارش 
 درخواستی برای افتتاح سفارت این کشور به 

ً
دادند، امارات رسما

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تحویل داده است.

اشغالگر با  اتحاد 
»جاناتان آلن« نماینده انگلیس در ســازمان ملل در نشســت 
اخیر شــورای امنیت با موضوع امنیت در منطقه خلیج فارس، 
طی اظهاراتی گفت: »کشورش قاطعانه متعهد به حفظ توافق 
هسته ای برجام اســت.« وی در ادامه اظهارات خود با تکرار 
ادعا های گذشته علیه ایران، مدعی شد: »تسلیحات هسته ای 
ایران، پیامدهــای فاجعه باری بر امنیت منطقــه و فراتر از آن 
خواهد داشــت و برجام تنها وسیله موجود برای جلوگیری از 
این پیامد هاست.« گفتنی است، این اظهارات در حالی برای 
چندمین بار تکرار می شود که اروپایی ها هرگز به تعهدات شان 
پایبند نبوده و نیستند و تنها با لفاظی سعی در حفظ برجام دارند!

تکراری ادعای 
»نوام چامسکی« فیلســوف و تاریخ دان برجسته آمریکایی با 
اشاره به ترور »سردار سلیمانی« به دست دولت آمریکا، گفت: 
»این اقدامی بسیار خطرناک بود. چنین چیزی در خالل جنگ 
جهانی دوم و حتی جنگ ســرد نیز رخ نداد و مانند این بود که 
ایران تصمیم می گرفت مایک پمپئو را در فرودگاه بین المللی 
مکزیکوسیتی به قتل برساند. این همان اتفاقی است که در این 
خصوص رخ داد؛ ولی در اینجا )آمریکا( مورد تحســین قرار 
 شوکه کننده است و نشان داد آمریکایی ها تا چه 

ً
گرفت که واقعا

حد افراطی هستند و آمریکا یک کشور یاغی است که نسبت به 
تعهدات بین المللی بی تفاوت است.«

یاغی! دولت 
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یادداشت

چشم انداز مناقشه قره باغ

درگیری ها در قره باغ وارد چهارمین هفته 
خود شده و تاکنون تالش های مسکو برای 
برقراری آتش بس بی نتیجه بوده است. از 
یک طــرف آذربایجان که با حمایت های 
آشــکار ترکیه و پنهان رژیم صهیونیستی 
موفقیت بی سابقه ای در پیشروی میدانی 
کسب کرده است، به دنبال کسب اعتماد 
بــه نفس، بــا بی نتیجه بــودن مذاکرات 
سیاسی و تداوم حمایت های بین المللی از 
ارمنستان، تنها راه آزادسازی خاک اشغال 
شده اش را تداوم عملیات نظامی قلمداد 
می کند؛ از ســوی دیگــر رئیس جمهور 
ارمنســتان که سیاست همگرایی با غرب 
و اعمال محدودیت برای روس گرایان در 
این کشور را پیش گرفته، بزرگ ترین بازنده 
تحوالت اخیر لقب گرفته است؛ چراکه 
نه غربی هــا حمایت جدی از او در مقابل 
آذربایجــان انجام داده اند و نه روســیه که 
همواره حامی ارمنستان بوده است. پوتین 
در راستای تنبیه پاشینیان از دخالت فوری 
برای برقراری آتش بس خودداری کرده تا 
دولت ارمنستان متوجه خطای راهبردی 
خود در گرایش به غرب شود. از آنجا که 
طوالنی شــدن درگیری ها امنیت ملی و 
منافع روســیه در قفقاز را تحت تأثیر قرار 
می دهد و پای سایر بازیگران را در منطقه 
مستحکم می کند، مذاکرات آتش بس میان 
طرفین با میانجی گری روس ها آغاز شده 
که با وجود توافق طرفیــن در دو مرحله، 
آتش بس برقرار نشــد و حمالت نظامی 
تداوم یافت. بی توجهی طرف های درگیر 
به توافق آتش بس پیام هــای گوناگونی را 
به دنبال داشت؛ از یک ســو نشان داد که 
ســیطره ســابق روس ها بر قفقاز کاهش 
یافته و ارمنستان و آذربایجان از این کشور 
حرف شــنوی الزم را ندارند و از ســوی 
دیگر افزایــش نقش بازیگــران ثالث از 
جمله ترکیه را نشان داد. مواضع مقامات 
سیاســی و نظامی ترکیــه در مخالفت با 
برقراری آتش بس در قره باغ به مراتب تندتر 
از مواضع مقامات باکو بوده و آنها ضمن 
بی نتیجه بودن مذاکرات گروه مینســک 
و حمایت هــای تســلیحاتی اعضای آن 
گروه از ارمنســتان بر آزادسازی قره باغ از 
طریق نظامی تأکیــد دارند. اگرچه پوتین 
با دعوت از رؤســای جمهور دو کشــور 
درگیــر برای ســفر به مســکو و مذاکره 
بــرای برقراری آتش بــس تالش می کند 
از طوالنی شــدن درگیری ها جلوگیری 
کند و وزیر خارجه ارمنســتان هم قبل از 
سفر پاشــینیان راهی مسکو شــد، اما به 
ترکیه  نظر می رسد دخالت های مستقیم 
در مناقشــه که هم در چارچوب نیابت از 
غرب و ناتو قابل تحلیل اســت و هم در 
قالب سیاست های توسعه سرزمینی خود 
مانع برقراری آتش بس پایدار در این منطقه 
خواهد شــد و ترک ها تا زمانی که جای 
پایی در میز مذاکرات برای خود باز نکنند، 
از برافروختن آتــش در قره باغ خودداری 
نخواهنــد کرد. درحــال حاضر، یکی از 
مطالبات جدی ترکیه حضور در مذاکرات 
قره باغ اســت که آذری ها هــم حمایت 
می کنند. حضور ترکیــه در مذاکرات به 
معنای تثبیت حضور آنها در منطقه خواهد 
بود.انتظار این اســت که در مناقشه اخیر 
انفعال دســتگاه دیپلماســی کشورمان با 
توجه به پیوندهای تاریخی و اشــتراکات 
فراوان و ظرفیت های باالی کشور در قفقاز 
رویکرد فعالی در پیش بگیــرد و مانع از 
آن بشــود که بازیگران فرامنطقه ای، رژیم 
صهیونیستی و یا نیروهای نیابتی از تل آویو 
در منطقه زمینه ساز افزایش درگیری ها و 

ایجاد بدعت های ناگوار شوند.

 حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل

سکوت عجیب!
نشنال اینترســت: ترور ژنرال ســلیمانی هیچ 
نتیجه ای در جهت منافع آمریکا نداشــت و تنها 
دیدگاه جهانی به این کشــور را خدشه دار کرد. با 
این حال، به نظر می رسد که حزب مخالف درباره 
جزئیات اتفاقاتی که به ترور انجامید و به طور کلی 
درباره نقش آمریکا در خاورمیانه، به طور عجیبی 
ســکوت همراه با انتقاد کرده اســت. با توجه به 
اظهارات هریس، معاون جو بایدن و بســیاری از 
دیگر افراد در حزب دموکرات در زمینه سیاست 
خارجی که به »لیبرالیســم زوری« اشــاره دارد، 
می توان گفت این انتقاد نکردن عمدی بوده است.

اختراع اشغالگر دیگر!
عربی 21: محور ضد ایرانــی در منطقه خواهان 
پیــروزی ترامپ اســت و اعتقاد دارد کــه وی به 
فشــار های خود بر ایران ادامه می دهد و تشویق وی 
از سوی صهیونیست ها، علیه ترکیه دشوار نیست. 
اما این محور، همزمــان تمام تخم مرغ هایش را در 
سبد ترامپ نمی گذارد و سعی دارد با صهیونیست ها 
و البی های وابســته به آنها در ایــاالت متحده در 
خصــوص رأی دادن به بایدن، مذاکــره کند؛ چرا 

که این محور، بایدن را هم طرفدار صهیونیست ها 
 عاقالنه صورت 

ً
می داند که البته این طرفداری، کامال

می گیرد. کســی نمی تواند در رابطه بایدن با رژیم 
صهیونیستی تردید کند، رابطه ای مستحکم که چند 
دهه طول کشیده اســت. در سال 19۸6، زمانی که 
بایدن عضو کنگره بود، تصریح کرد در صورتی که 
اسرائیل وجود نداشته باشد، آمریکا مجبور به اختراع 
اسرائیل دیگری می شــود تا از منافع خود حمایت 
کند. یک بار دیگر هم از بایدن نقل شد: »اگر یهودی 
 صهیونیســت می شــدم. اسرائیل برای 

ً
بودم، قطعا

امنیت یهود در جهان، ضروری است«.

نگرانی هند
المانیتور: دهلی نو مدت هاست که برای توسعه 
بنــدر چابهار و تبدیل کــردن آن به یک موفقیت 
اقتصادی رابطه تنگاتنگی با تهــران برقرار کرده 
است. بندر چابهار در فاصله کمتر از 900 مایلی 
بمبئی واقع شده اســت و می تواند دروازه بسیار 
مهمی برای دهلی نو در رسیدن به آسیای میانه و 
افغانستان باشــد. برای همین از زمانی که بحث 
توافق تجاری 25 ســاله بین ایران و چین جدی 
شده اســت، به نظر می رســد، کابینه هند خیال 

آرامی نسبت به چشم انداز حضور در ایران ندارد. 
چرا کــه از زمان طرح موضــوع توافق تجاری و 
سرمایه گذاری سنگین چینی ها در بنادر ایران این 
احتمال مطرح شده است که حضور هندی ها در 
پروژه های ایران به خصوص بندر چابهار که برای 
هند مهم است، تحت تأثیر این مسئله قرار بگیرد. 

البی های آذری و ارمنی
ریسپانسیبل استیت کرافت:  البی های آذری و 
ارمنی میلیون ها دالر هزینه می کنند تا مطمئن شوند 
حمایت آمریکا را پشت ســر خود دارند. بیشتر 
آمریکایی ها اطالعــات کمی درباره درگیری بین 
دو جمهوری استقالل یافته پس از اتحاد جماهیر 
شوروی دارند، اما یک البی آذربایجانی ثروتمند 
 سازمان یافته 

ً
در برابر یک دیاسپورای ارمنی کامال

در آمریکا هستند که سعی دارند واشنگتن را به 
سمت کشــور خودشان بکشانند. نبرد این دو 
گروه ســبب تناقض در سیاست های آمریکا 

شده است؛ طوری که کنگره به حمایت از 
ارمنستان تمایل دارد، در حالی که دولت 
همچنان صدها میلیون دالر کمک نظامی 

به آذربایجان ارائه می دهد.

   رصد    

وی صهیونیست بودن! جو بایدن و آرز

محسن باقری
کارشناس مسائل افغانستان

ترامپ حدود ســه هفته پیــش توئیت کرد که 
نیروهای آمریکایی تا کریســمس بــه خانه باز 
خواهند گشت و تعداد نیروها در افغانستان از 12 
هزار نفر به 4 هــزار و 500 نفر کاهش خواهد 
یافت. با وجود این باید تأکید کرد، خروج کامل 
از افغانســتان، سیاســت نهایی آمریکا نیست. 
آمریکا به این دلیل افغانســتان را به طور کامل 
رها نخواهد کرد که رقیب استراتژیک آن، یعنی 
چین در شرق افغانستان واقع شده است و مهار 
روسیه و ایجاد مزاحمت امنیتی برای ایران، از 
اهداف آمریکا و متحدان منطقه ای آن اســت. 
خروج یــا کاهش نیروهــای آمریکایی، روش 
دونالد ترامپ است تا از مذاکرات بین االفغانی، 
بهره برداری انتخاباتی بکند. ترامپ بارها تأکید 
کرده است، این شــرایط و تحوالت افغانستان 
اســت که مشــخص خواهد کرد از این کشور 
خارج شــویم یا نه. دستگاه حاکمه آمریکا فارغ 
از اینکه ترامــپ در انتخابــات نوامبر 2020 
پیروز شــود یا جو بایدن، بخشی از نیروهایش 
را در افغانســتان حفظ خواهد کرد. در همین 
راستا، »تونی بلنکین« مشاور ارشد جو بایدن، 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفته  
است در صورت پیروزی بایدن در انتخابات، او 
تعداد کمی از نیروهای آمریکایی را در افغانستان 
حفظ خواهد کرد.اما نکته اساسی این است که 
بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان 
زمانی قوت بیشتری گرفت که توافق نامه دوحه 
در 10 اسفند و پس از 11 دور مذاکرات مستقیم 
بیــن آمریکا و گــروه طالبان در قطــر به امضا 
رســید. طبق این توافق نامه، قرار شد طالبان در 
ازای خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان، 
مذاکرات بین االفغانی را آغاز کند و از حمالت 
خود بکاهد؛ اما از زمــان امضای توافق دوحه 
تاکنون که نزدیک به هشت ماه می گذرد، نه تنها 
حمالت طالبان و ناامنی های ناشی از آن تشدید 
شده اســت، بلکه مذاکرات بین االفغانی نیز به 
معنای واقعی در مسیر صحیح خود قرار نگرفته 

 بین االفغانی واقعی در کار نیست؛ به 
ً
و اساســا

گونه ای که هیئت مذاکره کننــدگان طالبان نیز 
اذعــان کرده اند در این مذاکــرات باید رهبران 
تاجیک و ازبک از جمله »صالح الدین ربانی« و 

»مارشال دوستم« نیز حضور داشته باشند. 
شاید مهم ترین نکته ای که به نوعی مذاکرات 
میــان افغانی را با چالش های اساســی روبه رو 
کرده اســت، سیاســت دوگانه آمریکایی ها در 
خروج از افغانســتان و واگذاری )معامله( آن به 
طالبان است. فشار زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 
آمریکا در امور صلح به اشرف غنی در دوحه و 
فشار به دولت کابل برای آزادی 5 هزار زندانی 
طالبان و چراغ سبز آمریکا برای حمله به حاشیه 
شــهرهای بزرگ و تصرف برخی شــهرها، به 
خوبی نشان دهنده آن است صلح بین االفغانی، 
یک مسیر آمریکایی، نمادین و فرمایشی را طی 
می کند، موضوعی که رحمت الله نبیل، رئیس 
سابق شــورای امنیت ملی افغانستان نیز بر آن 

تأکید می کند.
واقعیــت ایــن اســت کــه در مذاکــرات 
بین االفغانی، به منافع، مصالح و مطالبات مردم 
و جامعه افغانســتان توجهی نشــده است. در 
واقع مذاکره ای که از منافع و خواسته های مردم 
صیانت شده باشد، دیده نمی شود و بدون هیچ 
شکی این مسئله در مذاکرات مستقیم آمریکا و 
طالبان، رعایت نشده است. در مقابل امتیازات 
فراوانی بین دو طرف رد و بدل شــده است که 
باید از این مســئله به مثابه »معامله« یاد کرد نه 
مذاکره؛ چرا که آمریکایی ها دنبال بهره برداری 
و درست کردن کالهی از نمد مذاکره هستند و 
 امنیت و صلح واقعی افغانستان و خروج 

ً
اساسا

از آن مدنظر آمریکایی ها نیست و رهبران طالبان 
نیز تنها به دنبال عملیاتی کردن خواسته های خود 
هستند و حاضر نیستند در یک وضعیت مساوی 
با رهبران ســایر جریان های سیاســی مذاکره 
کــرده و از برخی خواســته های تندروانه خود 
کوتاه بیایند. با توجه به مطالب فوق، باید گفت 
ســاده انگاری و خوش بینی است اگر باور کنیم 
آمریکا به دنبال خروج از افغانستان و تخلیه کامل 
پایگاه نظامی بگرام یا شنیدند هرات و... است. 

انتخاباتی وژه  پر
امکان سنجی خروج آمریکا از افغانستان

   پنجره    

کمتر از ده روز دیگر برنده نهایی و رئیس جمهور 
آمریکا مشــخص خواهد شــد و بعیــد به نظر 
می رســد در ایــن روزهــای پایانــی، شــاهد 
رخدادهای خاصی از نوع »سورپرایز و شگفتی 
اکتبر« از جانب دو نامزد باشــیم. پژوهش های 
افکارسنجی داخلی آمریکا نشان می دهد بایدن 
 
ً
پیروز انتخابات است؛ ولی پیروزی بایدن، قاعدتا

به معنای قبول باخت از ســوی ترامپ نیست؛ 
چرا که ترامپ در هفته های اخیر به شــیوه های 
گوناگون اظهار داشته است که نمی تواند پیروزی 
رقیب دموکراتش را تحمل کند! از این نقطه نظر 
فردای انتخابات آمریکا حداقل برای شــخص 
ترامــپ، نباید از این دو حالت خارج باشــد: یا 
پیروزی و استقرار مجدد در کاخ سفید، یا توسل 
به ســازوکارهای نامتعارف و خشن برای بقا در 
قدرت! تحقق چنین سناریویی با توجه به شناختی 
کــه از مختصات رفتاری و شــخصیتی ترامپ 
 دور از انتظار نیست؛ به ویژه در 

ً
وجود دارد، اصال

کشوری مانند آمریکا که سیاست ورزی در آن فاقد 
مؤلفه های »اخالق مدارانه« بوده و بی اخالق ترین 
سیاســتمداران جهان بر آن حکمرانی می کنند.

اما نکته مهمی که درباره انتخابات آمریکا وجود 
دارد، مربوط به تأثیری است که نتایج آن می تواند 
در ایران داشــته باشــد. هم اکنون این فرض در 
کشور و از سوی جریان های خاص در حال تفسیر 
اســت که پیروزی بایدن به معنــای پایان دوران 
دشــوار اقتصادی ایران اســت که »خوش بینی 
مضاعفی« بیش نیست.  در اینکه نتایج انتخابات 
آمریکا و جهت گیری رؤسای جمهور آن با توجه 
بــه جایگاهی که این کشــور در اقتصاد جهانی 
دارد، در اقتصاد بین الملل تأثیرگذار است، شکی 
وجود ندارد. جمهوری اســالمی نیز با توجه به 
اینکه جزئی از نظام بین الملل است، از این قاعده 
مستثنا نیست. آثار پیروزی بایدن در انتخابات، 
بــا توجه به اینکه اقتصاد ایران هم، مانند ســایر 
اقتصادهای جهان در مواردی متأثر از انتظارات 

روانی است، می تواند بر فضای اقتصاد ایران به 
ویژه در ابعاد روانی اثرگذار باشــد، اما این تأثیر 
»کوتاه مدت« و »گذرا« خواهد بود و بیشــتر از 
چند مــاه دوام نخواهد آورد.  بایدن تاکنون حتی 
یک جمله هم درباره »سرنوشت تحریم هایی« 
که ترامپ پس از خــروج از برجام اعمال کرد، 
نگفته است. با اینکه چند بار تأکید کرده به برجام 
 درباره سرنوشــت 

ً
بازخواهد گشــت، اما عمدا

تحریم های کنونی هیچ حرفــی نزده و وعده ای 
نــداده اســت. همان گونه که ترامپ سیاســت 
خصمانــه خود علیــه ایران را بر پایه سیاســت 
تحریمی اوباما بنیان نهاد، لذا بعید اســت بایدن 
در صورت پیروزی، بنای تحریمی را که از دولت 
ترامپ به ارث می برد به رایگان ویران کند.اینکه 
گفته شود به طور کلی بین ترامِپ جمهوری خواه 
و بایدِن دموکرات فرقی نیســت، شــاید منطق 
 بین بایدن و ترامپ 

ً
صحیحی نداشته باشد. اتفاقا

و دیدگاه ها، رویکردها و رهیافت های سیاســت 
داخلی و خارجی شان تفاوت های مهمی وجود 
دارد، اما آثار این تفاوت بیشتر متوجه کشورهایی 
همانند اتحادیه اروپا، چین و روســیه است. اگر 
قرار باشد پیروزی بایدن برای کشوری، عایدی و 
 جمهوری 

ً
دستاورد داشته باشد، این کشور مطمئنا

اسالمی ایران نیست. درک معنای این گزاره برای 
کســانی که از مبانی سیاست خارجی و دکترین 
امنیت ملی آمریکا شــناخت کافی دارند، آسان 
است. در سیاست خارجی و دکترین امنیت ملی 
آمریکا، ایران یک کشــور متخاصم برای آمریکا 
و نه جمهوری خواهــان و دموکرات ها، تعریف 
شده است که باید به دور از هرگونه رویکردهای 
جناحی مهار شود. ایران، موضوعی است که بنا 
به دالیل عدیده ای از جمله اختالفات دیرینه ای 
که بنیان »ایدئولوژیکی« دارد، در آمریکا بین هر 
دو حزب جمهوری خواه و دموکرات اتفاق نظر 
تنگاتنگی بر سر آن وجود دارد. بنابراین به همان 
اندازه کــه نباید از باخت ترامــپ در انتخابات 
خوشــحال شد، از پیروزی بایدن هم نباید دچار 
ذوق زدگی شد. فاصله دیدگاه ها و سیاست های 
ترامپ و بایدن موقعی که به ایران می رســند، از 

بین می رود. 

جنگ قدرت در واشنگتن
ذوق زدگی متوهمانه از پیروزی بایدن در تهران

   فراسو    

علی مهردوست
کارشناس مسائل  غرب آسیا
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 BBBB تحلیل تان را درباره دالیل نوســانات 
نــرخ ارز در ماه های اخیــر بفرمایید؛ 
بــه هرحال موضــوع نــرخ ارز، تأثیر 

مستقیمی بر معیشت مردم دارد.
واقعیت این است که میزان ارز قابل دسترسی برای 
کشور، در حال حاضر نسبت به گذشته کاهش پیدا 
کرده اســت. به هرحال هم مقدار صادرات نفت 
ما کاهش یافته و هم تحریم ها سبب شده است تا 
نتوانیم به ارزهای خود در خارج از کشور دسترسی 
پیدا کنیم. ما امروز از کشورهایی، مانند هند، کره 
 میلیارد دالری 

ً
جنوبی، ژاپن و چین طلب عمدتا

داریم؛ اما بــه دلیل تحریم هــای موجود، امکان 
جابه جایی ارز وجود ندارد. وقتی امکان جابه جایی 
ارز برای ما محدود شــود؛ پس عرضه ارز در بازار 
مبــادالت ارزی نیز کاهش پیدا می کند. در حالی 
که عرضــه ارز با محدودیت مواجه اســت، این 
محدودیت برای تقاضای ارز وجود ندارد. تقاضای 
 چند قســم اســت: تقاضای واردات، 

ً
ارز عمدتا

تقاضای ارز مسافرتی، تقاضای تبدیل ریال به ارز 
و نگهداری آن، تقاضای انتقال سرمایه از ایران به 
خارج از کشور برای خرید مسکن و... که هیچ یک 
وجه اقتصادی نیز ندارد. کدام کشوری در شرایطی 
مانند امروز قبول می کند که چنین تقاضاهایی در 
کشور وجود داشته باشد؟ در واقع در اقتصاد امروز 
ما تقاضای ارز باال و عرضه ارز محدود است. ما در 
گام اول باید تقاضا را مدیریت کنیم، تقاضای ارز 
برای واردات کاالهای ضروری مردم و مواد اولیه 
کارخانه ها قابل قبول است؛ اگر چه باید تالش کنیم 
آنچه امکان تولید آن در داخل کشــور وجود دارد، 
در داخل تولید شود. از طرفی معامالت خودمان 
با طرف های تجــاری را به صورت تهاتری انجام 
دهیم؛ یعنی برای نمونــه در مقابل آنچه به هند یا 
چین صادر می کنیم، کاال بگیریم یا مبادالت مان را 
با پول دو کشور انجام دهیم، شرایطی که بعضی از 
کشورها نیز آن را قبول دارند؛ یعنی موافقند که ما 
روی ریال خودمان و آنها هم روی ارز خودشان با 
ما مبادله کنند. انجام این کارها می تواند نیاز ما به 

ارز را محدود کند و تقاضای ارز را کاهش دهد. 

 BBBB حجم نقدینگی در حال رسیدن به سه 
هزار هزار میلیارد تومان است. نرخ ارز 
هم که جای خود را دارد. نظرتان درباره 
عملکرد بانک مرکزی در دوران ریاست 

همتی چیست؟ 
آقای همتی وقتی بعد از آقای ســیف مســئولیت 
بانک مرکزی را برعهده گرفت، ورود خیلی خوبی 
داشت و توانســت قیمت دالر را کنترل کرده و به 

حدود 10 تا 11 هزار تومان برســاند؛ اما خب بعد 
از مدتی اتفاقات دیگری افتــاد. به نظرم باید دید 
این اتفاقات معلول چیســت؟ آیا رئیس کل بانک 
مرکزی مقصر است یا نه؟ در طی مدتی که همتی 
مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشته، یک بار 
۸ میلیارد یورو، و یک بار هم یک و نیم میلیارد یورو 
از ســوی دولت از صندوق توسعه ملی استقراض 
شده است. نتیجه این استقراض ها، پمپاژ نقدینگی 
بوده اســت؛ چرا که ارزهای صندوق توسعه ملی 
در اختیار بانک مرکزی نیست تا بخواهد آن را به 
بازار عرضه و معادل پولش را دریافت کند. کاری 
که انجام می شود، این اســت که چون این ارزها 
در حســاب های خارجی بانک مرکزی است، از 
حساب صندوق توسعه ملی برداشته و به حساب 
دارایی خــودش در حســاب های خارجی بانک 
مرکزی واریز می کند. در واقع نه منبع و نه مقصد 
آن قابل دسترسی نیست. به گونه ای که شاهدیم هر 
روز میزان دو هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی 
کشور اضافه می شــود. استقراض ســاده ترین و 
راحت ترین کاری است که دولت می تواند از این 
طریق، نقدینگــی مورد نیاز خودش را تأمین کند. 
این کار یعنی تأمین نقدینگی و کســری بودجه با 
استقراض، یک مشکل را حل کرده؛ اما ده مشکل 
ایجاد کرده اســت. از جمله مشکالتی که ایجاد 
کرده، همین تــورم 40 درصدی، جهش نرخ ارز 
و... است. همه اینها تابع نقدینگی پرحجمی است 
که وارد اقتصاد ایران شــده اســت. مگر می شود 
نقدینگی کشور طی هفت سال در دولت روحانی 
از 450 هزار میلیارد تومان به 3 هزار هزار میلیارد 
تومان برســد؟ این یعنی نقدینگی در هفت سال 
هفت برابر شــده اســت. مگر می شود نقدینگی 

هفت برابر شود، اما قیمت ارز ثابت باشد؟ خب 
با توجه به این شــرایط نمی توان همه مشکالت را 
بر گردن عملکرد بانک مرکزی بیندازیم؛ چرا که 
ریشــه اصلی این وضعیت مصوبه هایی است که 

منجر به افزایش نقدینگی می شود.

 BBBB نظرتان درباره نوســانات اخیر بورس 
چیست؟ اینکه عده ای می گویند دولت 
صرفًا به دنبال درآمدزایی از بورس بوده 
است و حاال مدتی است عماًل بازار را 

رها کرده، صحیح است؟ 
اینکه دولت به دنبال عرضه سهام خودش در بازار 
سرمایه بوده و هست، شکی نیست. ضمن اینکه 
با توجه به اقبال مردم به بورس و رشــد شاخص 
در مقطعی، استفاده از این شرایط از سوی دولت 
هم بالمانع بوده و ایرادی ندارد. اما اینکه شاخص 
بورس یکباره باال رفت، به دلیل اقبال 15 میلیونی 
مردم از بورس بود، این اقبال ســبب شــد نوعی 
مسابقه در خرید ایجاد شود  و در پی آن قیمت ها 
افزایش  یابد. این یک وجه مسئله است، وجه دیگر 
مسئله این است که بخش قابل توجهی از کسانی 
که طی یک ســال اخیر وارد بازار سرمایه شده اند 
با این بازار آشــنا نبوده اند و نمی  دانند اگر قیمت 
ســهمی احیانا افت کرد، این افت جای نگرانی 
ندارد و طبیعی است؛ اما چون اطالع کافی ندارند 
تا قیمت تعدادی از ســهام های آنها افت می کند، 
دســتپاچه می شــوند و به صف فروش می روند. 
وقتی هم صف فروش شکل گرفت، اثر منفی روی 
شاخص می گذارد. مثالی هســت که می گویند 
در زمین فوتبال تماشــاگران پشــت سر هم روی 
صندلی ها نشسته اند اگر ردیف اولی ها بایستند و 

بخواهند بازی را ایستاده تماشا کنند؛ چون ردیف 
دومی هــا نمی توانند بازی را ببیننــد آنها هم باید 
بایســتند. به این ترتیب همین طور تا ردیف آخر 
خواهند ایســتاد. در واقع اگر بنا شد عده ای بیایند 
و در صــف فروش قرار بگیرند، این کار به معنای 
تشــویق دیگران برای حضــور در صف فروش 
 وقتی همه در صف فروش باشند 

ً
اســت. طبیعتا

قیمت ها نیز سقوط می کند. این موضوع ناشی از 
ناشی گری سهامداران است. ورود به بازار سرمایه 
 عالمانه باشد، کسانی که با این بازار آشنا 

ً
باید کامال

هستند می توانند مســتقیم به بازار ورود کنند؛ اما 
افراد غیر آشنا باید یا با واسطه حضور پیدا کنند یا 
از صندوق های بدون ریسک سهام بخرند. طرف 
دیگر مســئله عملکرد دولت است. اگر دولت به 
شــرکت های حقوقی اجازه دهد وارد بازار شوند 
و نوسان گیری کنند، این نوسان گیری کردن به نفع 
حقوقی ها و زیان حقیقی ها و عامه کســانی که در 
بازار حضور دارند، خواهــد بود. نکته دیگر این 
است که تا پیش از این تحوالت، نوسانات قیمت 
سهم در بازار ســرمایه می توانست مثبت و منفی 
دو درصد در روز باشــد کــه این عدد به 5 درصد 
افزایش یافت. خود این افزایش نوسان به 5 درصد 
می توانست موجب کاهش و افزایش قیمت ها با 

شتاب بیشتری شود. 

 BBBB به نظرتان سرانجام بورس چه خواهد 
داشــت؟ این موضوع خیلــی برای 
مردم مهم اســت؛ زیرا همان طور که 
جناب عالی هم اشــاره کردید حدود 
1۵ میلیون ایرانی در حال حاضر عضو 
بورس هســتند. این تعداد به گونه ای 
است که برخی از کارشناسان معتقدند 
تبعات ریزش بــورس صرفًا اقتصادی 
نخواهد بود. به نظرتان بورس در آینده 

به چه سمتی می رود؟
 مفهوم 

ً
بــورس را بایــد بلندمــدت دید. اصــال

ســرمایه گذاری در بــورس یک ســرمایه گذاری 
بلندمدت اســت؛ برعکس بازار پول که یک بازار 
کوتاه مدت اســت، بورس این طور نیست. بازار 
پول، یعنی یک بازار سه ماهه و شش ماهه اما بازار 
سرمایه را حداقل باید یک ساله دید. پس کسی اگر 
در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرده؛ باید حداقل 
 ســود 

ً
یک ســال صبر کنــد در این صورت حتما

 باالتر از نرخ سود 
ً
خواهد کرد و این سود هم حتما

پرداختی بانک ها خواهد بود؛ اما اگر سهامداران 
بخواهند با هر ریزشی از بازار خارج شوند، مطمئن 

باشند که باخته اند.

بازار

 پیامدها و دالیل
 افزایش پایه پولی

منابعی که بانک مرکزی منتشر می کند و در 
چرخه اقتصاد کشــور در اختیار بانک های 
تجاری قرار می گیــرد و بانک ها می توانند 
از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم 
پول بپردازند، موجــب افزایش پایه پولی 
می شــود. تغییرات پایه پولی در اقتصاد را 
می توان تابعی از تغییرات دارایی های مالی 
بانک مرکزی به شمار آورد. بانک مرکزی 
در کشورها در کنار وظایف متعددی که بر 
عهده دارد، وظیفه انتشــار اسکناس را نیز 
بر عهده دارد. این بانــک از ذخایر ارزی، 
ذخایر طال، مطالبات از دولت و مطالبات 
از بانک هــا به عنوان پشــتوانه برای چاپ 
اســکناس اســتفاده می کند. بدهی بانک 
مرکزی نیز همان اســکناس و مسکوکات 
در دســت مردم، ذخایر قانونی، اضافی و 
احتیاطی بانک های تجاری است. هرگونه 
افزایش در پایه پولی ســبب افزایش چند 
برابری در کل عرضه پول می شود. در قدیم 
 معــادل طالیی کــه در خزانه بود، 

ً
عموما

اسکناس چاپ می شد؛ اما این رویه با ایجاد 
و گســترش بانک های تجاری دستخوش 
تغییراتی شده است. به تدریج و با گذشت 
زمان دولت  هــا دریافتند که می  توانند بیش 
از حجم طالی در اختیار خود، اســکناس 
منتشر کنند و کســی نیز برخوردی با آنها 
 معادل 

ً
نکند. از آن زمــان به بعد، صرفــا

درصــدی از اســکناس منتشــره، طــال 
نگهداری می  کردند.با گذشت این شرایط، 
موارد دیگری هم جای طال به منزله پشتوانه 
پول نگهداری شدند که از جمله آن می توان 
به 1ـ طلب های بانک مرکزی از دولت، 2ـ 
ذخایــر ارزی بانک مرکزی، 3ـ طلب های 
بانــک مرکزی از بانک  هــای تجاری و 4ـ 
دارایی های فیزیکی بانک مرکزی اشــاره 
کرد. این چهار مــورد همان چهار موردی 
هســتند که در قسمت دارایی های ترازنامه 
بانک مرکزی دیده می شوند و پول پرقدرت 
پولی اســت که بانک مرکزی از این چهار 

طریق ایجاد می کند.
ســه دلیل مهم نیز بــرای افزایش پایه 
پولی در کشور وجود دارد که عبارتند از: 
افزایش خالص بدهی های دولت، افزایش 
افزایش  و  دارایی های خارجــی  خالص 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی. به گونه ای 
که طی ســال های 136۸ تا 13۸1، یعنی 
دولت های سازندگی و اصالحات افزایش 
خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشــد 
پایه پولی در کشور بوده است؛ اما از سال 
13۸2 تا 1392، یعنــی از اواخر دولت 
اصالحات تا پایان دولــت دهم افزایش 
خالص دارای های خارجــی را می توان 

دلیل عمده رشد پایه پولی دانست.
 
ً
اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا
افزایش بدهی بانک هــا به بانک مرکزی 
سبب رشــد پایه پولی شــده است. باید 
اذعان کرد که در کشورهایی مانند ایران که 
تحریم بوده و نمی توانند از منابع خارجی 
استفاده کنند یا واردات را به شکل منطقی 
افزایش دهند، این موضوع سبب افزایش 
تقاضای پول می شــود که با توجه به کند 
بودن نرخ رشد تولید، در نهایت قدرت و 
ارزش پول ملی کاهش می یابد. زمانی که 
دولت نمی تواند از طریق راه های منطقی، 
مانند کاهش هزینه ها یا نرخ عملیات بازار 
یا فروش اوراق مشــارکت و قرضه منابع 
مورد نیاز خود را تأمین کند، متأسفانه بانک 
مرکزی را وادار به چاپ پول بدون پشتوانه 
می کند و این پدیده موجب رشد پایه پولی 

و نقدینگی می شود.

یادداشت 

روح  الله صنعتکار
کارشناس اقتصادی

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با صبح صادق

سرمایه گذاری در بورس  بلندمدت است

ساخت داخلی تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز صنعت نفت 
در فرآیند تحقق اقتصاد بدون نفت نقش اساسی داشته و نه تنها 
صنعــت را به حرکت وا می دارد، بلکه صنعتگران را به تحول 
اساســی در این صنعت وادار خواهد کرد تا با ابداع و ابتکار، 
نیازهای این صنعت را نه تنها در کنار دیگر تولیدات صنعتی، 
بلکه با اولویت بیشــتر تأمین کرده و زمینه صادرات این قبیل 
تولیدات را فراهم کنند. نفت کشور به جای تبدیل به نیازهای 
مصرفی، می تواند به صورت یک نیروی محرکه قوی، صنعت 
و اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و آینده کشور را تضمین 

کند.

محرکه  نیروی 
منهای نفت

به گزارش »راشاتودی«، صندوق بین المللی پول اعالم کرد، به 
دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از اقتصادهای جهان درگیر 
رکود اقتصادی عمیقی شده و »چین« تنها اقتصاد بزرگی است 
که  از این بحران خارج شــده و رشــد مثبت داشته باشد.این 
صندوق اعالم کرد، با وجود از سرگیری بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی و لغو محدودیت ها، پیش بینی می شود اقتصاد جهانی 
برای سال جاری رشد منفی 4/4 درصدی را ثبت کند.هر چند 
پیش بینی کنونی از منفی 5/2 درصد به منفی 4/4 درصد بهبود 
پیدا کرده؛ اما همچنان ســال 2020 بدترین ســالی است که 

اقتصاد جهانی از دهه 1930 تاکنون تجربه کرده است.

4/4 درصد منفی 
شاخص

مالیات تعلق گرفته بر مبادله  یک واحد کاال یا خدمت است که به 
صورت مبلغ مشخصی برای هر واحد یا درصد مشخصی از قیمت 
آن کاال یا خدمت تعیین می شود. انواع  آن: مالیات بر ارزش افزوده 
که عبارت است از مالیات تعلق گرفته بر کاالها و خدمات است 
که در مراحل مختلف از طریق بنگاه های اقتصادی اخذ می شود؛ 
ولی در نهایت، کل آن از طریق خریدار نهایی پرداخت می شــود.

مالیات و حقوق گمرکی بر واردات که عبارت است از مالیات که 
هنگام عبور کاال از مرزهای گمرکی یا مرزهای اقتصادی پرداخت 
می شود.مالیات بر صادرات که عبارت است از مالیات تعلق گرفته 

بر کاالهایی است که از یک قلمرو اقتصادی خارج می شود.

محصول بر  مالیات 
افزوده

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

شــاید مهم ترین اتفاقات اقتصادی رخ داده در شــش ماهه اول سال 1399 را بتوان جهش شدید نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت کاالهای اساسی و رشد بی سابقه و 
سپس روند نزولی شاخص بورس دانست. موضوعاتی که سال 1399 را به سال رکوردهای جدیدی در اقتصاد ایران تبدیل کرد. عبور نرخ ارز از رقم 30 هزار 
تومان و رشد شاخص بورس از دو میلیون واحد با وجود تعدیل هایی که در روزها و هفته های گذشته رخ داده، نشان دهنده ورود اقتصاد ایران به دوره جدیدی از 
حیات اقتصادی خود است. صبح صادق در گفت وگویی با حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوسانات نرخ ارز، 

وضعیت بازار سرمایه و عملکرد بانک مرکزی را بررسی کرده است. 
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7
دین

 اعطای »شرح صدر«
 به پیامبر)ص(

خداوند متعال در قرآن از »شــرح صدر« 
پیامبر اعظم)ص( به منزله موهبت بزرگ 
ک 

َ
ــَرْح ل

ْ
ْم َنش

َ
یاد کــرده و می گوید: »أل

َصدَرک«؛ آیا ســینه تو را وسیع و گشاده 
نساختیم؟! )انشــراح/ 1( الم در »لك« 
یا برای تعلیل اســت یا بــرای انتفاع؛ در 
صورت اّول، مفاد آیه این است که آیا برای 
خودت به تو شــرح صــدر ندادیم و این 
تعبیر داللت دارد که شخصّیت حضرت، 
علتی کافی بــرای اعطای شــرح صدر 
بــود. در صورت دوم، نشــانه ارجمندی 
آن حضرت اســت که خداوند در جهت 
منافع پیامبر)ص( نعمت شرح صدر را در 
اختیارش نهاد. عالمه طباطبایی می گوید: 
»مراد از شــرح صدر رســول خدا)ص( 
گستردگی و وســعت نظر وی است؛ به 
طوری که ظرفیت تلقی وحی و نیز نیروی 
تبلیــغ آن و تحمل نامالیماتــی را که در 
این راه می بیند، داشــته باشد و به عبارتی 
دیگر نفس شــریف آن بزرگوار را طوری 
نیرومنــد کند که نهایت درجه اســتعداد 
را برای قبول افاضــات الهی پیدا کند.« 
)المیــزان، ج 7، ص 471( ایــن قدرت 
معنوی راهگشــای پیامبر)ص( در همه 
امور بود که بــه اقتضای تالش حضرت 
در عبادت و بندگی به ایشــان اعطا شد: 
ْب«؛ 

َ
اْرغ

َ
 ف

َ
ك اْنَصْب  َو ِإلی  َربِّ

َ
َت ف

ْ
َرغ

َ
ِإذا ف

َ
»ف

شــرح صدر الزمــه پیامبــران و اولیای 
خداســت؛ حضرت موسی)ع( در وادی 
مقدس شــرح صدر را از خدای سبحان 
درخواســت می کند و می گویــد: »َرِبّ 
ری«؛ پروردگارا! سینه ام 

ْ
ــَرح لی َصد

ْ
اش

را گشاده کن...)طه/ 25( آنچه حضرت 
موســی)ع( از خداوند درخواست کرد، 
شرح صدر، آسان شدن کارها، قابل فهم 
بودن بیانات چه از نظــر ادراکی و چه از 
نظر تلفظی)با همراهی برادرش هارون( 
بود؛ اما مهم تر از این، ابزار به کارگیری آن 
است. رســول خدا)ص( به واسطه شرح 
صدرشان شنونده خوبی بودند که سخنان 
و درددل هــای مردم را می شــنیدند. این 
خوب شنیدن می توانست به مردم کمک 
کرده و آنها را از مشکالت رهایی بخشد. 
البته منافقان این ویژگــی پیامبر)ص( را 
نقطه ضعف می دیدند و ایشان را زودباور 
می پنداشــتند، اما حقیقت آن اســت که 
پیامبر)ص( در این شنیدن هم قوت قلب 
مردم بودند، هم ناتوانــی و نادانی آنها را 
تحمل می فرمودند و هم باعث تســکین 
دل مردم می شــدند. خداونــد در آیه 61 
ســوره توبه این ویژگی پیامبــر)ص( را 
تحســین می فرماید و آن را رحمت برای 
مؤمنان، خیرخواهی برای مردم و عذاب 
برای منافقان می داند. خوب گوش دادن 
و عجله نکردن در پاســخگویی و احترام 
به کسانی که از سر عالقه به سمت ایشان 
می رفتند، نشان از اطمینان خاطر و ایمانی 
بود که رســول خــدا)ص( به رســالت 
»مجمع البیان«  صاحب  داشــتند.  خود 
می نویســد، وقتی آیه 125 ســوره انعام 
ن یهدیُه یشــَرح َصدَرُه 

َ
َمْن یــِرد اللُه ا

َ
)ف

ِلإلسالِم...( نازل شد، از پیامبر اکرم)ص( 
پرسیدند: منظور از شرح صدر چیست؟ 
فرمــود: »نوری اســت که خــدا در دل 
مؤمن می افکند و سینه اش را به  وسیله آن 
گشایش و روشنی می بخشد«. پرسیدند:  
آیا این نور نشــانه ای دارد؟ فرمود: »آری، 
)نشانه آن( توجه به سرای جاویدان و دامن 
برچیدن از زرق و برق دنیا و آماده شــدن 
برای مرگ است پیش از آنکه فرا رسد.« 

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

خداونــد پیامبر)ص( را پیامبــر رحمت معرفی 
فرموده اســت. رفتار پیامبر اسالم)ص( چه قبل 
از بعثت و چــه بعد از آن منطبق بر همین موضع 
بوده است. در هر مصیبت و رنجی که به انسان ها 
می رسد، ایشان رنجیده می شوند و در هر شادی 
و خوشــبختی برای انسان ها رســول خدا)ص( 
شادمان می شــوند. سیره رســول خدا)ص( پر 
اســت از محبــت و رحمت برای بنــدگان خدا 
که با نــگاه به زندگی ایشــان می توان به رحمت 
بی انتهای این رسول گرامی پی برد. هنگام ورود 
به مکه در سال هشــتم هجری وقتی فردی شعار 
«؛  

ُ
ُحَرَمة

ْ
ْسبی ال

ُ
َیْوُم ت

ْ
ل
َ
َحَمِة  ا

ْ
َمل

ْ
َیْوُم َیْوُم ال

ْ
ل
َ
می داد: »ا

امروز روز جنگ و خونریزی و اســارت اســت.
)شــرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج 17، ص 
272( پیامبر خدا)ص( شــدیدا غمگین شدند 
و فرمودند: »من آنچه را برادرم یوســف در مورد 
برادران ســتمگر خود انجام داد، همان می کنم و 
ِفُر 

ْ
َیْوَم َیغ

ْ
ُم ال

ُ
ْیک

َ
ِریَب َعل

ْ
ث
َ
ت
َ
همانند او می گویم: »ال

ْرَحُم الرَّ ِحِمیَن«)یوســف/ 92( 
َ
ْم َو ُهَو أ

ُ
ک

َ
ُه ل

َّ
الل

یعنی امروز مالمت و سرزنشــی بر شما نیست، 
خداوند گناهان شما را می بخشد و او مهربان ترین 

مهربانان اســت. لحظه ای که ایشــان مردم را در 
خوف از انتقام دیدند و حس کردند مســلمانان 
َیْوُم 

ْ
ل
َ
آمده اند تا خون ریزی راه بیندازند، فرمودند: »ا

َمْرَحَمِة«؛ یعنی امروز روز رحمت و محبت 
ْ
َیْوُم ال

است و سپس فرمودند: »شما همشهریان خوبی 
برای من نبودید، شــما مرا دروغ گــو خوانده، از 
خانه ام بیرون کردید و به آن شهری که پناهنده شدم 
حمله نمودید، اما مــن از تمام جنایات و گناهان 
شما گذشــتم.« آنگاه جمله معروفش را فرمود: 
قاُء«؛ به دنبال ادامه زندگی تان 

َ
ل

ُّ
أْنُتُم الط

َ
َهُبوا ف

ْ
»ِاذ

بروید که همه شما آزاد شده گانید.)بحاراالنوار، 
ج 21، ص 132( این سخنان پیامبر)ص( را نباید 
یک شعار یا سیاست ورزی دانست. بیانات شریف 
ایشــان برخاسته از وجود پر از مهر ایشان است و 
سرمشقی برای همه عالمیان در ایجاد مهر و محبت 
در میان مردم است. اسالم از روز نخست برمحور 
بخشش و رحمت پایه گذاری شد و هر رفتاری غیر 
از این موضوع رابطه ای با اسالم ندارد. سختی ها 
و رنج هایی که پیامبر)ص( تحمل فرمودند، برای 
نجات همه انســان ها تا قیامت بود تا هیچ درد و 
رنجی بر انسان ها تحمیل نشود. مردم هر زمانه در 
مواجهه با خصوصیات زندگی رسول خدا)ص( 
عالقه و عشــق شدیدی به ایشان پیدا می کنند که 
این یعنی محبت و لطف پیامبر)ص( تمام اعصار 
را درنوردیده و در قلوب همه انسان ها جای گرفته 
است. امیرمؤمنان)ع( در این باره می فرمایند: »َمْن 

وُه«؛ کسی که با مردم انس و الفت  َحبُّ
َ
 الّناَس ا

َ
ف

َّ
أل

َ
ت

داشته باشد، مردم دوستش خواهند داشت.)14( 
محبت مردم به رسول خدا)ص( قابل انکار نیست 
و اگــر نبودند بدخواهــان و بدعت گران رحمت 
بی انتهای پیامبر)ص( هرگناهی را ذوب می کرد و 
عشق خداوند به واسطه عشق رسولش در قلوب 
تمام انســان ها تا قیامت جای می گرفت. همیشه 
از خود ســؤال کردیم چه شــد که آواز رحمت 
پیامبر)ص( در تمام زمان هــا و عصرها پیچید؛ 
ولی دشــمنانش هیچ جایگاهــی ندارند و حتی 
با فشــار و ارعاب دشمنان عشق آنها در دل مردم 
جای نگرفت؟ پاســخ روشن است، خودکامگی 
و خشم دشــمنان دین مردم را از آنها بیزار کرده 
ِسه 

ْ
است. امام هادی)ع( فرمود: »َمْن َرِضَی عن َنف

َر الّســاِخطوَن«؛)15( هر کسی که خودپسند 
ُ
ث

َ
ک

باشد، خشمگینان ]از او[ بسیار خواهند بود. استاد 
مطهری به نقل از ابن ابی الحدید معتزلی می گوید: 
»کسی سخن رسول خدا)ص( را نمی شنید، مگر 
اینکه محبــت او در دلش جــای می گرفت و به 
او متمایل می شــد. لهذا قریش مسلمانان را در 
دوران مکــه »ُصباة« )شــیفتگان و دلباختگان( 
 

ُ
َولید

ْ
 أْن َیصُبَو ال

ُ
می نامیدند و می گفتنــد: »َنخاف

ــٍد«؛ بیم آن داریم که  ْیَرِة إلی دیِن ُمَحمَّ
َ

ُمغ
ْ
ْبــُن ال

ولیدبن مغیرة دل به دین محمد]ص[ بدهد. یعنی 
اگر ولید که گل سرســبد قریش است دل بدهد، 
تمام قریش به او دل خواهند ســپرد.)1۸( قریش 

در مواجهه با ایشــان می گفتند سخنانش اعجاز 
دارد و ســحرانگیز اســت، در حالی که محبت 
خروشان رســول خدا)ص( حقیقت این اعجاز 
بــود و برای حق   بینان تجلی پیــدا می کرد.  در 
واقع اگر انســان ها اسالم و پیامبرش را انتخاب و 
سخنان ایشان را عمل می کردند، بهترین زندگی 
را برای خــود رقم می زدند، در حالی که در طول 
سال های پس از اسالم تاکنون مردم در جای دیگر 
به دنبال رفاه و آســایش بودند. ما باید به یکدیگر 
محبت کنیم تا زندگی مان ســامان پیدا کند و اگر 
با رفتارهای مان دیگران را به ســختی بیندازیم، 
از رحمت خدا دور می شــویم. به عبارتی اگر در 
زندگی فقط به منافع مان و آســایش خودمان فکر 
کنیــم و با این طــرز تفکر زندگی دیگــران را به 
سختی بیندازیم، رحمتی شامل حال ما نمی شود. 
ی)ره( در رســاله ســعدیه از حضرت 

ّ
عالمه حل

رســول اکرم)ص( نقل کرده است که فرمودند: 
»سوگند به آنکه جانم در دست اوست، رحمت 
خدا جز افراد مهربان را در برنمی گیرد.« اصحاب 
گفتند: ای رســول خدا! ما همه مهربانیم. فرمود: 
»مقصود کسانی نیستند که فقط نسبت به خود و 
خانواده شان مهربانند؛ بلکه مقصود کسانی هستند 
که به همه مســلمانان مهربانند. خــدای متعال 
فرمود: اگر خواهان مهربانی ]و بخشــایش[ من 
هستید، پس ]نسبت به هم[ مهربان باشید.«)سیره 

نبوی، دفتر سوم، ص ۸0( 

رحمت خدا پاداش مهربانی با مردم
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

در قرآن اســمایی برای پیامبر اکرم)ص( وجود 
دارد؛ اســم زمینی »محمد« را وقتی ذکر کرده 
باز توأم کرده با یک مقامی که کلی منحصر به 
ْم 

ُ
َحٍد ِمْن ِرَجاِلک

َ
َبا أ

َ
 أ

ٌ
د اَن ُمَحَمّ

َ
فرد است. »َما ک

یَن«؛ اسم آسمانی  ِبِیّ َم الَنّ
َ
ات

َ
ِه َوخ

َّ
 الل

َ
ِکْن َرُسول

َ
َول

را ذکر کرده؛ آن اســم آسمانی را هم وقتی بیان 
کرده... نکته  مهم این اســت که اسم عیسی را 
آورده و مسیح را مقدمه کرده؛ عیسی بن مریم 
کلمة اللــه، روح الله، با آن همــه مقام: محیی 
موتی، مبرء اکمه و ابــرص، ولی در عین حال 
منصبش این است: إّنی مّبشر... إّنی مّبشر، مورد 
ِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه 

ْ
بشارت چیست؟ »ِبَرُسوٍل َیأ

«؛ این سیر بحث نشــان می دهد، مقام 
ُ

ْحَمد
َ
أ

مقامی است که نه عقلی قدرت درک دارد، نه 
احــدی از جن و انس و ملک می تواند بفهمد. 
وقتی رفت در مقام عروج ـ این مطالب ظاهری 
َوی، 

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
ــِدید

َ
دارد]و[ باطنــی ـ جبرئیلی که ش

ی، 
َ
ْعل

َ ْ
ِق ال

ُ
ف
ُ ْ
اْســَتَوی، جبرئیلی که ِبال

َ
ٍة ف و ِمَرّ

ُ
ذ

جبرئیلی که تمام مدائــن قوم لوط را بر یک پر 
از بال خودش گرفت و ســرنگون کرد، متوقف 
شد، فرمود: »چرا مرا تنها می گذاری؟« گفت: 
»بــرو که در اینجا نه ملــک مقربی، نه پیغمبر 
مرســلی می تواند قســم یاد کند« آن کاری که 
خدا در این ســوره)یس( کــرده که با احدی از 
انبیاء نکرده، این اســت: موســی را فرستاد با 
تورات، عیســی را فرســتاد با انجیل، ابراهیم 
را فرســتاد با صحف، ولی به کتاب احدی از 
انبیاء قسم یاد نکرد. به اینجا که رسید، فرمود: 
َحِکیِم«؛ قسم به قرآن حکیم! 

ْ
ْرآِن ال

ُ
ق

ْ
»یس، َوال

تو مرسل مایی. این رسالت چه رسالتی است؟ 
ف  این گوهر نشناخته چه گوهری است؟ معِرّ
ف یا مساوی، لذا تعریف  باید اجال باشد از معَرّ
او غلط اســت اال از دو مقام: یکی ذات قدوس 
پروردگار؛ یکی هم آن کســی که در خود قرآن 

وجود تنزیلی اوســت. به اتفاق عامه و خاصه: 
ْم.« اما خدا چه فرموده؟ 

ُ
َســک

ُ
ْنف

َ
َســَنا َوأ

ُ
ْنف

َ
»َوأ

مطالبی است که ذات قدوس حق در وصف او 
گفته، فقط به یک کلمه اکتفا می کنیم. یک سوره 
نازل کرده به اسم سوره  شمس، یک سوره نازل 
کرده به اسم سوره  ضحی و مهم این است که 
در یک سوره قسم خورده به خود آن خورشید و 
به ضحی و نوری که از او در عالم پخش شده، 
باز در یک سوره دیگر بالنسبه به نوری که از او 

منتشر شده، قسم مستقلی یاد کرده است. در 
ْمِس 

َّ
این سوره فرموده است: »َوالش

منظومه  دو  منظومه  َحاَها« 
ُ

َوض
اســت: یکی منظومه  ُملک، 

یکی منظومه  ملکوت. قرآن 
مجید ظاهــرش ناظر به 
باطنش  اســت،  ُملک 

ناظر به ملکوت است.

 عجز بشر از ادراک مقام پیامبر اعظم)ص(
گفتاری از آیت الله حسین وحیدخراسانی

   منبر    

امــام صادق)ع( در هفده ربیع االول ســال ۸0 یا 
۸3 قمری چشم به جهان گشــود و در سال 114 
هجری به امامت رسید. حیات ایشان با خالفت 
ده خلیفــه آخر بنی امیــه و دو خلیفه نخســت 
اح و منصور دوانیقی همزمان بود. 

ّ
عباسی، َســف

امام صادق)ع( همانند پدرشان سعی در تحکیم 
بنیان های علمی و فرهنگی مســلمانان داشتند و 
از فرصت اختالفات میــان بنی امیه و بنی عباس 
استفاده کردند. هرچند آنها از امام)ع( در بدترین 
شرایط چشم برنمی داشــتند. حیات علمی امام 
صادق)ع( زبانزد جویندگان علم است و از ایشان 
در محافل علمی دنیا یاد می شــود؛ اما همانطور 
که ابواب علم به دست ایشان باز می شد، افرادی 
هــم بودند که از فرصت ابحاث علمی اســتفاده 
کرده و مکتب هایی برای خود جعل کردند. امام 

صادق)ع( در چند موضع مشغول فعالیت بودند. 
اول در مباحث علمی وارد شدند، دوم با حکومت 
طاغوت مبارزه  فرمودند، سوم اقدام به شبکه سازی 
در میان مسلمانان فرمودند و چهارم با فرقه سازان 
و مکتب سازان دروغین می جنگیدند. شاید بتوان 
گفت آنقدر که امام)ع( با جاعالن مذهب و مکتب 
و فرقه سازان مبارزه کرد با اهل حکومت نجنگید. 
آگاه ســازی  مباحثات علمی،  متعدد،  مناظرات 
و افشــاگری علیه جاعالن و... مســیری بود که 
امام)ع( در آن قدم گذاشــت. هرچند بسیاری از 
مردم نتوانستند خود را با دستورات و خواسته های 
امام صادق)ع( هماهنگ کنند. از جمله مناظرات 
امام)ع(، مناظره با دانشــمند شــامی، مناظره با 
دانشــمند مصری و مناظره با ابوحنیفه بود. امام 
صادق)ع( با ادله هایی ساده و روان با مخالفان یا 
جویندگان حقیقت برخورد می فرمود. برای نمونه، 
»عبدالله دیصانی« از دانشمندان آن زمان را که به 
وجود خدا اعتقاد نداشت، با یک تخم مرغ مسلمان 
کرد. ایشان ابتدا ماهیت تخم مرغ را توضیح داد و 
از دیصانی پرسید: »آیا به نظر تو چنین تشکیالت 

ظریفی دارای تدبیرکننده ای نیست؟!« دیصانی از 
پاسخ درماند و فهمید در شناخت خداوند دچار 
خطا شده است. »ابوشاکر َدیصانی« یکی دیگر 
از دانشمندان عصر امام)ع( وقتی با هشام بن حکم 
شاگرد برجسته  امام صادق)ع( کمی بحث کرد، در 
ِحجاِز« 

ْ
َت ِمَن ال

ْ
ل

َ
هنگام درماندگی گفت: »هِذِه َنق

این پاسخ را از حجاز »از حضور امام صادق )ع(« 
آورده ای.« اما یکی از مهم ترین مناظرات ایشان با 
مذهب سازان بود. ابن ابی لیلی، قاضی معروف 
کوفه روزی همراه ابوحنیفه، رئیس مذهب حنفی 
به محضر امام صادق)ع( آمدند. امام صادق)ع( 
به وی فرمود: »این مرد کیســت؟« ابن ابی لیلی 
گفت: این مرد از اهالی کوفه اســت که صاحب 
نظر و فتوا و نفوذ در کوفه است. امام)ع( او را اهل 
قیاس دانســت و در یک مناظره مفصل اندیشه و 
جایگاه او را زیر سؤال برد. امام جعفرصادق)ع( 
با این مناظــرات به همه عالمان عصر خود ثابت 
کرد در برابر درک حقایق عالم عاجزند و نباید با 
اطالعات و علم کم شان فرقه سازی و مکتب سازی 
کنند. از طرفی به پیروان این افراد نیز که بعدها دین 

وهابیت را شــکل دادند، ثابت فرمود که در چاه 
جهالت و ظلمت بی دینی گرفتار شــده اید، مگر 
آنکه دســت به ســوی علم حقیقی و اسالم ناب 
دراز کنید.  امام صادق)ع( با خلفای خودساخته 
عصر خــود نیز محکم بود و آنان را با چند جمله 
ســاده محکوم می فرمود. روزی منصور دوانیقی 
در ضمن نامه ای به امام)ع( نوشــت: »چرا مانند 
ســایر مردم به مجلس ما نمی آیی و در اطراف ما 
حاضر نمی گردی؟« امام صادق)ع( در پاسخ او 
نوشــت: »نزد ما )از نظر ماّدی( چیزی نیست که 
برای آن از تو بترسیم، و در نزد تو از نظر معنوی و 
اخروی چیزی نیست که به خاطر آن به تو امیدوار 
باشیم، در نزد تو نه نعمتی وجود دارد که بیاییم و 
به خاطر آن به تو تبریک بگوییم و نه تو خود را در 
بال و مصیبت می بینــی، که بیاییم و به خاطر آن، 
به تو تسلیت بگوییم، پس برای چه نزد تو آییم؟« 
منصور دوانیقی پس از دریافت این چند پاســخ 
کوبنده از امام)ع( گفت: »ســوگند به خدا، او با 
این جــواب، دنیاخواهــان را از آخرت خواهان، 

ص کرد...« 
ّ

مشخ

مبارزه همزمان با جاعالن دین، مذهب و خالفت
   سلوک    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

به مناسبت میالد نورانی پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی)ص(
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پرونده

 انحطاط
دموکراسی

نگاهی به فرایند انتخابات آمریکا
 و نقش مردم این کشور در آن

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

پیش درآمد 

 رئیس کاخ سفید از 
چه کسی دستور میگیرد؟

 در محاســبات و مناســباتی که 
ً
معموال

ما به عنــوان جمهوری اســالمی ایران 
داریم، آمریکا را یک کشــور خط مقدم 
نظام سلطه می دانیم که ریاست های آنها 
همیشــه به ضرر کشــورهای مستقل و 
کشورهایی است که می خواهند مشی و 
مرام مستقالنه داشته باشند؛ اما واقعیت 
آن اســت که ایاالت متحــده آمریکا در 
طول سالیان گذشته به گونه ای عمل کرده 
اســت که با اعمال نفوذ در کشــورها و 
دولت ها به ویژه دولت های دست نشانده، 
اهداف و منافع خاص خود را در سطح 

بین المللی دنبال می کنند. 
هیــچ  منظــر  یــک  از  بنابرایــن 
تفاوتــی نمی کنــد کــه در انتخابــات 
ریاســت جمهوری، چه کسی در آمریکا 
به قدرت برســد؛ زیرا هرشــخصی که 
بــه قدرت برســد، دنبالــه روی از البی 
تداوم خوی سلطه گری  و  صهیونیســم 
است و به فروش رساندن اسلحه و نابود 
کردن منابع سایر کشورها به نفع آمریکا را 
دنبال می کند. حزب دموکرات و حزب 
جمهوری خواه هر دو در ارتباط با ســایر 
کشورها مانند دو لبه قیچی عمل می کنند 
و همچنان با همدستی همدیگر غارت 
منابع را که سالیان گذشته با قتل و غارت 
انجام می دادند و امــروز این روند که با 
بهره گیــری از نظامات پولی و بانکی در 
قدرت نرم انجام می دهند، تداوم خواهد 

داشت.
امــا هر یــک از اینهــا از روش های 
خاصی استفاده می کنند، یکی با دست 
چدنی آشکار و دیگری با دست چدنی 
مخملین ایــن کار را انجــام می دهند. 
اآلن اســتفاده از ابزارهــای گوناگون و 
مفاهیم متعددی اعم از صهیونیســت، 
رویکردهای نژادپرســتانه، توجه ویژه به 
سفیدپوســت های ایالت های مختلف، 
نحوه استفاده از محیط زیست و مسائلی 
نظیر آن در مطالبات یا مناظره ها مطرح 

می شود.
 اما واقعیت این است که امروز آمریکا 
اسیر زر و زوری شده است که در سطوح 
باال یا در مراکزی نظیر قمارخانه ها و قمار 
بر سر اینکه چه کسی رأی می آورد و چه 
کســی رأی نمی آورد، در مراکز قدرت 
سیاســی البی صهیونیست، چگونگی 
حکومت در آمریکا مشــخص می شود. 
مردم آمریکا کمتر در تعیین سرنوشــت 
خود دخالت دارنــد و آن بخش از مردم 
هــم که پای صندوق هــا می آیند، عمال 
گرفتار فضاهــای رســانه ای و تأثیراتی 
که آنها بــر افکار عمومــی می گذارند، 
شده اند و به نوعی می توان گفت انحطاط 
دموکراسی در جریان انتخابات آمریکا به 

اوج رسیده است. 

عباس مقتدایی
 نایب رئیس کمیسیون

 امنیت ملی و سیاست خارجی

نظام انتخاباتی ایاالت متحده آمریکا مربوط به حدود 300 سال قبل است؛ بسیاری از تحلیلگران و 
کارشناسان سیاسی معتقد هستند این نظام انتخاباتی مبتنی بر مردم ساالری نیست، یعنی به صورت 
غیرمستقیم رئیس جمهور انتخاب می شود. اگر بخواهیم به صورت مشخص در مورد پنجاه ونهمین 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا که 3 نوامبر یا 13 آبان ماه برگزار می شود، صحبت کنیم، باید 

یکسری واقعیت ها را درباره آن بیان کرد: 
اول اینکه دو نامزدی که انتخاب می شــوند از بین دو حزبی هســتند که ده ها سال است قدرت به 
صورت چرخشــی بین آنهــا می چرخد که یکی  حزب جمهوری خواه به رنــگ قرمز و نماد آن فیل 
و دیگری حزب دموکرات به رنگ آبی و نماد آن االغ اســت.  در نظام انتخاباتی آمریکا یک شــیوه 
خاصی از انتخابات به عنوان »الکترال کالج«ها یا مجمع برگزیدگان وجود دارد؛ یعنی اینها هستند 
که تعیین می کنند چه کسی باید وارد کاخ سفید شود. تفاوت این نظام با نظام های انتخاباتی دیگر این 
 مردم به صورت مستقیم به رئیس جمهور رأی می دهند و هر فردی که رأی 

ً
اســت که در دنیا معموال

بیشــتری کسب کرد، رئیس جمهور می شود؛ اما در ایاالت متحده آمریکا مردم عالوه بر اینکه به فرد 
 از سوی دو حزب 

ً
رأی می دهند، به اعضای کالج الکترال یا همان الکتورها رأی می دهند که معموال

جمهوری خواه و دموکرات انتخاب می شــوند. تنها شرط برای اینکه الکتورها انتخاب شوند، این 
اســت که نباید مقام دولتی داشته باشند. تعداد اینها بر اساس جمعیت هر ایالت است، یعنی هرچه 
ایالت پرجمعیت تر باشد، اعضای کالج الکترال هم بیشتر می شود. در کل برای آمریکا ۵3۸ الکترال 
کالج وجود دارد که اگر یک نامزدی بتواند 270 رأی را از بین این الکترال کالج ها کسب کند، می تواند 
رئیس جمهور آمریکا شود. نکته جالب اینجاست که در آمریکا 11 ایالت پرجمعیت داریم؛ از جمله 
کالیفرنیا، نیویورک، تگزاس، فلوریدا، پنسیلوانیا، اوهایو، میشیگان، نیوجرسی، جورجیا و کارولینای 
شمالی. اگر یکی از نامزدها بتواند الکترال کالج های این 11 ایالت پرجمعیت را به دست آورد، رأی 
بیش از 270 الکترال کالج را به دست می آورد، بنابراین حتی اگر در سایر ایالت ها، یعنی در 39 ایالت 
دیگر هم هیچ رأیی به دســت نیاورد، حد نصــاب آن 270 رأی را می آورد و می تواند رئیس جمهور 
شود. به این ترتیب چون جمعیت ساکنان آن 39 ایالت، از مجموع شهروندان این 11 ایالت بیشتر 
است، این نامزد برنده بدون اینکه اکثریت رأی مردم را هم به دست بیاورد، می تواند وارد کاخ سفید 
 اینطور نیست که رئیس جمهور باید اکثریت آرا را به دست 

ً
شود. به عبارتی نظام انتخاباتی آمریکا لزوما

ل گور« 
َ
آورد.   در سال 2000 میالدی »جرج دابلیو بوش« که معروف به بوش پسر است با آقای »ا

ل گور« از حزب دموکرات بود که آن زمان و در دور قبل معاون آقای »کلینتون« بود 
َ
رقابت کردند. »ا

ل گور«بود، توانست وارد کاخ 
َ
و با وجود اینکه تعداد آرای مردمی»جرج دابلیو بوش« کمتر از آقای »ا

ســفید شود. یا اینکه در دور بعدی انتخابات نیز همان اتفاق افتاد و خانم »کلینتون« سه میلیون رأی 
بیشتر از»دونالد ترامپ« داشت، اما چون الکترال کالج ها به آقای »ترامپ« رأی دادند، ایشان انتخاب 
شد. البته عالوه بر ســال 2000 و 2006 حداقل سه مرتبه دیگر هم در سال های 1۸24، 1۸76 و 

1۸۸۸ این اتفاق در آمریکا افتاده است. 
الکترال کالج هایی هستند که به آنها »بی وفا« می گویند؛ یعنی کسانی که وفادار نیستند. در واقع این 
 مردم در یک ایالت به »جوبایدن« رأی داده اند، اما این الکترال 

ً
افراد کســانی هستند که هر چند مثال

کالج بی وفایی می کند و رأی خود را به ترامپ می دهد؛ یعنی یک یا دو یا سه نفر ممکن است در ایالتی 
سرنوشت انتخابات را تغییر دهند، اما تنها برچسبی که به او می خورد بی وفایی است و ممکن است 
در دوره های بعد ایشان را به عنوان الکترال کالج انتخاب نکنند، اما روی انتخابات تأثیری ندارد و این 
انتخابات از نظر سیستم انتخاباتی آمریکا، قابل قبول است. در واقع این الکترال کالج ها تحت تأثیر 
رشوه ها، تهدیدها، فشارها و هزار و یک موضوع دیگر قرار می گیرند، بنابراین مردم آمریکا خیلی در 
این زمینه نقش تعیین کننده را ندارند و این نظام انتخاباتی که 300 سال پیش بنیانگذاری شده، ایرادات 
بسیاری دارد.  نمونه، در حال حاضر شش نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شده اند؛ 
نامزدهایی که از گروه مســتقل ها و آزادی خواهان نامزد می شوند، اسمی از این افراد نمی آید، چون 
 
ً
 رسانه ها آنها را حساب نمی کنند و تبلیغاتی هم برای شان نمی کنند و عمال

ً
رســانه ای ندارند و اصال

بایکوت می شوند. به عبارتی هیچ کس این افراد را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری انتخاب 
 الکترال کالج ها به اینها رأی بدهند، در واقع صفر است، چرا که هیچ 

ً
نمی کند و احتمال اینکه اصال

گاه این اتفاق نیفتاده است. باالخره حزب دموکرات و جمهوری خواه قدرتمند هستند و پول دارند که 
طبعا آنها این حالت را ندارند؛ بنابریان همه تحلیلگران و کارشناس ها معتقد هستند نظام انتخابات 
آمریکا غیر دموکراتیک ترین نظام انتخاباتی در جهان است، اما هیچ یک از این دو حزب که تأثیرگذار 

هستند، به نظام انتخاباتی ایراد نمی گیرند. 

حسن عابدینی
کارشناس مسائل بین الملل

 غیردموکراتیک  ترین انتخابات جهان

زمانی که قانون اساســی آمریکا نوشته می شد، نظر فدرال مؤســس این بود که عوام و عموم مردم 
نباید حق داشته باشند به طور مستقیم در حکومت تأثیرگذار باشند، لذا ساختاری تشکیل دادند که 
نخبگان سرنوشت نهایی کشــور را تنظیم و تعیین کنند؛ به همین دلیل نظام الکترال کالج راه افتاد. 
الکترال کالج این اســت که هر ایالت به تعداد کرسی هایی که در کنگره دارد، نماینده الکترال دارد که 
 این افراد از نخبگان جامعه هستند، برای نمونه قاضی یا استاد دانشگاه و فعاالن نخبه آن شهر یا ایالت 

هستند.
 این الکترال کالج ها ممکن اســت دموکرات یا جمهوری خواه باشــد و وقتــی مردم آمریکا چه به 
دموکرات چه به جمهوری خواه یا به مســتقل رأی می دهند، وقتی رأی ها شمرده می شود بر اساس 
اینکه چه کســی اکثریت نسبی آرا را به دست آورده است، همه الکترال کالج ها به او اختصاص داده 
می شود که البته در دو ایالت به این شکل نیست و به صورت نسبی است. انتخابات که برگزار و رأی 
مشخص شد، نامزدی برنده است که حداقل 270  رأی الکترال کالج را، یعنی نصف به عالوه یک 

رأی الکترال کالج ها را کسب کند تا برنده نهایی شود.
 در واقع اواخر ماه دســامبر این الکترال ها مجمعی تشــکیل داده و آن موقع رأی می دهند که چه 
کسی رئیس جمهور شود.مهم ترین مسئله ای که در حال حاضر در جامعه آمریکا حتی بیشتر از مسئله 
اقتصاد وجود دارد، شکاف اجتماعی و هویتی است. قبل از اینکه »ترامپ« هم روی کار بیاید، این 
 فضای دوقطبی شکل گرفته و سبب شده است که بین مردم 

ً
مسئله وجود داشته و می توان گفت تقریبا

شکافی ایجاد شود و این موضوع به سادگی قابل حل نیست. همه این تنش های اخیر بین طرفداران 
و مخالفان آقای »ترامپ« سر همین مسائل است. مسئله هویتی تا جایی پیش رفته است که حتی در 

بحث سرنگونی یا جمع کردن مجسمه هایی خاص بروز پیدا کرده است.
 برای نمونه، هفته پیش که ســالگرد ورود »کریســتف کلمب« به آمریکا بود و جشن هایی به این 
مناســبت برگزار می شود، چند سالی است که مردم بعضی از ایالت ها اعتراض می کنند که چرا باید 
 با مجسمه فالن سردار جنگ های 

ً
جشن بگیریم و این تاریخچه ای نیست که به آن افتخار کنیم. یا مثال

داخلی که مخالف یکپارچه شدن آمریکا بوده و در واقع جدایی طلب بوده است، مخالف هستند و 
می گویند نباید مراسم جشن و بزرگداشت برگزار شود و مجسمه اش را در شهر داشته باشیم؛ در واقع 
آمریکایی ها با المان های تاریخی خود دچار درگیری و بحران هویتی شــده اند که همه این مسائل در 

انتخابات تأثیر می گذارد.
آنچه به نظر بنده در این دوره از انتخابات آمریکا مهم است، همین مسائل هویتی و اجتماعی است، 
چراکه در نتیجه انتخابات اثرگذار اســت و این مسائل هنوز به مرحله ای نرسیده است که روی روند 
انتخابات و شرکت نکردن مردم اثر بگذارد و آنها را با صندوق های رأی بیگانه کند. منتها مسئله ای که 
االن وجود دارد، رقابت اصلی در بیدار کردن برگه رأی خاموش است که یک بخشی از این برگه های 
رأی خاموش را سفیدپوست های طبقه کارگر و بخش دیگر را رنگین پوست های اقلیت هایی تشکیل 

 از قشر ضعیف هستند. 
ً
می دهند که عمدتا

یکی از شعارهایی که آقای »ترامپ« داد و در واقع جزء برنامه هایش بود، بحث مقابله با مهاجرت 
و ایجاد اشــتغال بود. مشاغلی که مهاجرین در آن به کار گرفته می شوند، مشاغل رده پایین، کارگری 
و ارزان قیمت اســت که این موضوع، یعنی فرصت های شــغلی از طبقه کارگر سفید پوست گرفته 
می شود. نکته قابل توجه این است که حزب دموکرات طرفدار مهاجرین، پناهندگی و تابعیت دادن 
و حق شهروندی به آنهاست؛ لذا طبقه کارگر سفیدپوست که کشاورز یا کارگر است، دل خوشی از 
این تصمیم های مهاجرپذیری دموکرات ها ندارند، بنابراین طبیعی است که هنگام رأی دهی به سمت 

»ترامپ« متمایل شوند.  
 از 60 سال 

ً
از طرف دیگر، در چند ماه اخیر آمریکا با بحث های نژادپرستی درگیر بوده است. تقریبا

 با قانون اعمال شد و 
ً
که جنبش حقوق مدنی شکل گرفت، درباره این قانون فرهنگ سازی نشد و صرفا

آن فرهنگ و بدنه سفیدپوست های آمریکایی تبار که خود را صاحب آمریکا می دانستند، از بین نرفته اند 
 در النه های خود خزیده و ساکت شده اند. 

ً
و صرفا

از این رو در پنج یا شش سال اخیر به ویژه با نگاه هایی که ترامپ داشته، مجال هایی به وجود آمده 
که این افراد می توانند ابراز وجود کنند. ماجراهای شــلوغی های اخیر و نژادپرستانه که همه ما آن را 
تقبیح می کنیم، رویکردش فعال و بیدار کردن آن بدنه سفیدپوست آمریکایی است که برای »ترامپ« 
 مثبت و مؤثر اســت. از طرف مقابل »بایدن« باید سیاه پوست ها به خصوص آنهایی را که رأی 

ً
حتما

نمی دادند به رأی دادن فعال کند.

حمیدرضا غالمزاده
کارشناس مطالعات آمریکا

وتوی رأی مردم!



      

بحث سیاه پوست ها در انتخابات آمریکا به دلیل بلوک رأی در ایالت هایی است که بیشتر در آن 
 اکثریت آرای شان به نفع دموکرات هاست. 

ً
تجمع داشــته و رأی معمولی ای که دارند و معموال

 یک بلوک رأی مهم است؛ چرا که جمعیت 13 درصدی آنها در نتیجه نهایی انتخابات 
ً
طبیعتا

تأثیرگذار اســت. کمترین حضور سیاه پوست ها در انتخابات سال 2016 بود؛ زیرا از اوباما به 
نوعی دلسرد و ناامید شده بودند و امیدی به تغییر شرایط نداشتند، اما ناآرامی هایی که در چند 
ماه اخیر اتفاق افتاد، سبب شد که اینها دوباره خود را در صحنه حاضر ببینند و تأثیرگذاری خود 
را احساس کنند. اما از آن طرف از روزی که این شلوغی ها شروع شد »ترامپ« از این فرصت 
برای دامن زدن به اختالف و شــکاف بین ســفیدها و سیاه ها اســتفاده کرد و این حرکت های 
سیاه پوست ها به نوعی کسانی را که به آمریکایی های سنتی سفیدپوست اعتقاد داشتند، تحریک 
 در حاشیه شهرها 

ً
کرد که آنها هم حضور بیشــتری داشته باشند؛ سفیدپوست هایی که معموال

 به شکل خیلی پررنگ در انتخابات شرکت 
ً
هستند و سطح تحصیالت پایین تری دارند، معموال

نمی کنند، اما این جریانی که اتفاق افتاد و اینکه ترامپ به این اختالف ها دامن زد، یک ترســی 
در آنهــا به وجود آورد که آنها را هم در شــرکت در انتخابات خیلی تهییج کرد. به همین دلیل 
 قطعی است و بیشتر شرکت 

ً
خیلی نمی توان گفت، حضور بیشــتر سیاه ها در این دوره که تقریبا

خواهند کرد، تأثیر خیلی چشــمگیری به نفع دموکرات ها داشته باشد؛ چراکه از آن طرف هم 
سفیدپوست هایی که در واقع به نوعی می توان گفت نژادپرست هستند یا موقعیت خود را متزلزل 
می بینند هم بیشــتر در انتخابات شــرکت خواهند کرد.درباره وضعیت این دوره از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا می توان گفت، این دوره روز به روز متغیر است،  اما آنچه قطعی است 
این است که  واضح و مشخص است که حتی اگر آقای »ترامپ« پیروز شود، طرفداران به نوعی 
رادیکال تر »بایدن« و کســانی که مخالف سرسخت »ترامپ« هستند، حداقل اینکه اردوکشی 
 
ً
خیابانی داشته باشند و حامیان »بایدن« و حزب دموکرات هم آرام نخواهند نشست و احتماال

 آرا در بعضی ایالت ها ممکن است اشتباه شمرده 
ً
از طریق حقوقی اقداماتی در راستای اینکه مثال

شــده باشــد، خواهند کرد.از آن طرف هم اگر »ترامپ« بازنده انتخابات باشد، از همین اآلن 
 هم اعالم کرده که من نتیجه را خیلی راحت قبول نمی کنم و کم کم شــواهدی هم بر 

ً
صریحــا

وجود تقلب در انتخابات نشــان می دهند؛مانند اینکه برخی ها می گویند ما دیدیدم که آرا را در 
زباله ریخته اند یا چند روز پیش یک صندوقی پیدا شــد که آرای داخل آن سوخته بود که اینها را 
نشانه هایی بر وجود تقلب خواهد دانست و خیلی راحت نتیجه را قبول نمی کند. بعید است در 
سوم نوامبر رئیس جمهور بعدی آمریکا را بشناسیم. به حتم دعواهای حقوقی طوالنی مدتی به 
وجود خواهد آمد و حداقل یک ماه تا یک ماه و نیم بعد از انتخابات، درگیری حقوقی خواهند 
داشت و همزمان به طور قطع در ادامه این اتفاقاتی که افتاده، اردوکشی های خیابانی از حامیان 
دوطــرف رخ خواهد داد.در واقع رأی گیری زودهنگام در آمریکا به وجود آمده اســت و مردم 
می توانند آرای خود را به صورت پســتی ارسال کنند، اما تا روز انتخابات شمارش نمی شود؛ 
یعنی روز انتخابات در پاکت ها باز و شــمارش می شود. گفتنی است، در هر ایالت سازوکاری 
وجود دارد که قدری متفاوت است، اما کلیت این است که آرا در روز انتخابات شمرده و با آرای 
حضوری هر ایالت جمع زده می شود. االن رأی گیری غیرحضوری زودهنگام هم شروع شده و 
مردم زودتر از انتخابات سر صندوق رأی می روند و رأی خود را داخل صندوق می اندازند که این 
دو فرآیند شروع شده است. لذا یک حس تقلبی به وجود آمده که آرایی را که به نفع ترامپ است، 
از بین می برند و شمارش نخواهند شد و ترامپ این موضوع را دال بر تقلب خواهد دانست. از 
طرف دیگر از روزی که »ترامپ« وارد دولت شد، شرکت»آمازون« تا حد زیادی از او حمایت 
می کرد، البته خیلی آشــکار نبود. در حال حاضر که نزدیک به مراسم شکرگذاری و کریسمس 
هستند، این شرکت حراج هایی را برگزار کرده که فشار زیادی به شرکت پست وارد کرده و شرکت 
پست در رساندن آرای پستی دچار مشکل شــده است. برخی ها این را در جورچین »ترامپ« 
و هماهنگ شــده می دانند که این فشار به شرکت پست وارد شــود که تا تاریخ اعالم شده، آرا 
برای شمارش نرســد که اگر این اتفاق بیفتد، آن آرا را باطل می کنند. این اتفاق برای »ترامپ« 
موفقیت آمیز است؛ چراکه در ابتدا »ترامپ« به شدت با آرای پستی مخالف بود و می گفت نباید 
 
ً
رأی گیری به این شکل باشد؛ چون تقلب می شود، اما حاال که مجبور به اجرای آن شده اند، قطعا

سعی می کنند به بدترین نحو ممکن انجام شود تا بتواند به نفع خود استفاده کند.

بنابه اعتقاد تحلیلگران داخلی آمریکا، این انتخابات یکی از مهم ترین انتخابات در ســال های 
گذشته آمریکا بوده و روند رقابت ها به شدت تشدید شده و موضوعات مختلفی در این مسیر 
تأثیرگذار است. برآوردها نشان می دهد، میزان مشارکت در این دوره از انتخابات آمریکا می تواند 
باال باشد. مؤسسات نظرسنجی، پیش بینی کرده اند میزان مشارکت در آمریکا حدود 6۵ درصد 
باشد که نسبت به دوره های قبلی که متوسط حدود ۵0 درصد بوده، عدد باالیی است. تا کنون 
حدود 3۸ میلیون نفر پیش از آغاز رســمی انتخابات رأی خود را به صورت پستی یا حضور در 
سر صندوق های رأی ریخته اند که عدد بسیار باالیی است و۸4 میلیون نفر تا امروز درخواست 
برگ رأی پســتی کرده اند که این می تواند حدود نیمی از رأی دهندگان آمریکایی باشــد. درباره 
چرایی باالبودن میزان مشارکت در این دور از انتخابات، می توان به باالگرفتن بسیار زیاد مباحث 

سیاسی، دوقطبی شدن انتخابات و... اشاره کرد.  
آمریکایی ها بعد از شــیوع کرونا با موضوع چالش اشتغال مواجه شده اند و بیکاری در این 
کشور رشد زیادی پیدا کرده است و بخش هایی از جامعه آمریکا با چک های هزار دالری که درب 
خانه های آنها می رود، زندگی می کنند و بیکاری به حد باالیی رسیده که در 30 سال گذشته سابقه 
ندارد. عالوه بر اینها نوع مواجهه دو نامزد که به نوعی دوقطبی را در فضای سیاسی آمریکا شکل 
داده اند، خیلی شدید شده است و دموکرات ها به شدت نسبت به مدیریت ترامپ در ایام قبل از 
انتخابات منتقد هستند. ترامپ در مراحل اولیه مدیریت خود دستاوردهایی در اقتصاد آمریکا 
داشته و توانسته بود موضوع اشتغال را بهبود ببخشد، اما با شیوع کرونا عمده این دستاوردها 
از بین رفت و به زیر شــاخص های روی کارآمدنش رسید. موضوعاتی مانند مواضع ترامپ در 
موضوع نژادپرستی، مورد چالش و انتقاد طرف های مخالف اوست و گاهی سوگیری هایی از 
ترامپ، سمت کسانی که آنها را سفیدبرترپندارها می شناسیم، دیده می شود و هم اینکه اقدامات 
پلیس آمریکا در کشتن یا فلج کردن رنگین پوست ها و سیاه پوست ها واقعا اقدامات ضد حقوق 
بشری است و جامعه آمریکا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. جنبش »جان سیاهان مهم 
است« جنبش مؤثر و بزرگی است که توانسته در انتخابات تأثیر بگذارد. از این جهت انتخابات 

آمریکا به شدت به یک وضعیت دوقطبی رسیده است.
در شــرایط فعلی، مناظره اول بین »ترامپ« و »بایدن« بسیار چالشی و تند بود و توهین ها و 
مسائل خالف ادب در آن زیاد رد و بدل شد و فضای این انتخابات را تندتر کرد.»بایدن« هم نشان 
داد که به اندازه ترامپ می تواند بی ادب باشــد که یک روی سیاهی از دموکراسی آمریکایی را در 
این مسیر نشان دادند. بعد از اینکه ترامپ دچار بیماری کرونا شد، افت سنگینی در نظرسنجی ها 
کرد و االن که 13 روز به انتخابات مانده است، متوسط نظرسنجی های عمومی نشان می دهد که 
 نظرسنجی و آرای عمومی 

ً
»بایدن« بین ۸ تا 10 درصد جلو است، اما در انتخابات آمریکا لزوما

مهم نیست، بلکه آرای الکترال کالج مؤثر است که مربوط به ۵1 ایالتی است که در آمریکا حضور 
دارنــد. بخش عمده ای از این ۵1 ایالت مواضع ثابــت دارند و قرمز و جمهوری خواه یا آبی و 
دموکرات شناخته می شوند. اما حدود 7 ایالت، از جمله ایالت های »پنسیلوانیا« »کارولینای 
شمالی« »ویسکانسین« »میشیگان« »آریزونا« و »اوهایو« ایالت هایی هستند که در انتخابات 
تعیین کننده هستند. در نظرسنجی ها، »بایدن« در شش ایالت جلوتر است، اما تا روز انتخابات 
ممکن است تحوالت زیادی شکل بگیرد؛ از جمله موضوع مهمی که پیش روی ماست، مناظره 
سوم یا به تعبیر دیگر مناظره آخر بین »بایدن« و »ترامپ« است که می تواند تعیین کننده باشد. 
بحث بعدی، موضوع شمارش آرای پستی است؛ تا اآلن ۸4 میلیون نفر درخواست برگه پستی 
رأی کرده اند و شمارش آرای پستی در ایالت ها، عمدتا تا روز انتخابات آغاز نمی شود، اما بعد از 
روز انتخابات ممکن است شروع شود. عده ای از افراد هم که می توانند نیمی از شرکت کنندگان 
در انتخابات باشند، سر صندوق رأی می روند و رأی می دهند، لذا نحوه شمارش آرای پستی و 
اعتبار آنها موضوع چالشــی در این دوره خواهد بود. تیم »ترامپ« تا االن حاضر نشده اعالم 
کنند که ما نتیجه انتخابات را می پذیریم، بلکه شروطی را بر پذیرش انتخابات می گذارند و اگر 
دموکرات ها نتوانند با فاصله باال به یک پیروزی قاطع دست پیدا کنند، با چالش مواجه خواهند 
شــد و طرفداران ترامپ که بخشی از آن جامعه آمریکا هستند که مواضع تند و خالف منطقی 
می توانند داشته باشند، به این راحتی آن را نمی پذیرند. همچنین فروش سالح در ایام انتخابات 
و هم در دروه تبلیغاتی افزایش پیدا کرده که می تواند تأثیراتی در ناامنی داشته باشد و این چالشی 

است که ممکن است آمریکایی ها در روزهای آتی با آن مواجه شوند. 
درخصــوص مواضع سیاســت خارجی آمریکا با کشــورها می توان گفــت، بین نامزدها 
انتقادهایی در برخی موارد وجود دارد؛ از جمله تفاوت هایی که حداقل در گفتار در ایام انتخابات 
شنیده می شود، انتقادات اساسی است که دموکرات ها و تیم »بایدن« به »ترامپ« در سیاست 
خارجی دارند که ترامپ به صورت یک جانبه از بسیاری توافقات بین المللی خارج شده است؛ 
مانند خارج شدن از پیمان »تی پی پی« یا همکاری های فرا اقیانوس آرام، توافق پاریس، عضویت 
در سازمان بهداشــت جهانی، عضویت در بعضی مجامع بین المللی و نقض توافق هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران است، به هر حال رفتارهای یکجانبه ترامپ مورد نقد دموکرات هاست 
و شعار اصلی تیم »بایدن« در حوزه سیاست خارجی بازگشت به اتحادهای آمریکایی؛ به ویژه با 
کشورهای اروپایی و همینطور بازگشت به مجامع بین المللی است تا از طریق همکاری با مجامع 

بین المللی اهداف آمریکایی دنبال شود.
این تفاوت رویکرد و روشــی اســت که بین طرفین در موضوعات مختلف وجود دارد، اما 
متأســفانه بعضی مواضع ظالمانه آمریکا از سمت طرفین مورد وحدت است؛ دموکرات ها تا 
پیش از این با انتقال سفارت آمریکا در رژیم صهیونیستی از تل آویو به قدس مخالف بودند، اما 
ترامپ این کار را انجام داد و بایدن نیز اعالم کرد ما مجدد این ســفارت خانه را از قطب تل آویو 

برنمی گردانیم، لذا در این موضع موافق هستند.
 بحث ســر این اســت که »بایدن« هم در مواضع خود اعالم کرده که می خواهند فشــار بر 
جمهوری اسالمی را حفظ کنند، اما روش متفاوتی دارند و در اهداف یکی هستند. »بایدن« در 
آخرین مقاله برای سی ان ان با عنوان »راه های هوشمندانه تری برای اعمال فشار به ایران« نوشت، 
راه های هوشمندانه تری برای اعمال فشار به ایران وجود دارد و در واقع در اعمال فشار بر ایران هر 
دو تا موضع یکی دارند؛ فقط »بایدن« احساس می کند تیمش راه های هوشمندانه تری می تواند 
برای این فشــار پیدا کند، به همین دلیل عمده تفاوت آنها در رویکردهاست و مسائل اصلی و 

راهبردی سیاست های آمریکا از طریق این ساختارهای سیاسی شکل می گیرد. 

ابوالفضل عمویی
سخنگوی کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس

اگر ترامپ ببازد چه می شود؟وحدت در دشمنی با ملت ایران
محمدعلی شفیعی

کارشناس مسائل آمریکا

 امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل آمریکا

آمریکای پس از  سوم نوامبر

نامزدهای اصلــی انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا از 
دو حــزب دموکــرات و جمهوری خواه هســتند که نامزد 
دموکرات ها آقای »جو بایدن« معاون رئیس جمهور ســابق 
و نامــزد حــزب جمهوری خــواه آقای »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهور کنونی اســت و شانس پیروزی هر یک از این 
دو نفر در انتخابات وجود دارد. اگرچه نظرسنجی ها نشان 
می دهد، »بایــدن« با یک فاصله معناداری حدود 9 درصد 
در میانگین نظرسنجی ها از »ترامپ« جلوتر است، اما هنوز 
پیروزی اش قطعی نیســت. به ویژه اینکه انتخابات امسال 
یک انتخابات معمولی نیســت و به احتمــال قطع به یقین 
قضیه با دعواهای سیاســی و حقوقی همراه خواهد شــد و 
ممکن اســت این موضوع به دیوان عالی فدرال ارجاع یا به 
 هیچ پیش بینی ای 

ً
مجلس نمایندگان داده شود که دیگر اصال

نمی توان کرد. گفتنی است، احزاب دیگری نیز در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا شرکت می کنند و نامزدهایی دارند، 
اما شانس پیروزی ندارند و در حقیقت رقابت اصلی بین این 
دو نفر اســت. هر یک از نامزدهــای این دو حزب طرح ها 
و برنامه های خاص خود را در ســطح بین الملل و سیاست 
خارجی دارند. اگر بخواهیم این موضوع را در زمینه مسائل 
خاورمیانه در نظر بگیریم، باید گفت »ترامپ« در این باره 
یک استراتژیک دارد و آن هم فعال کردن نیروهای نیابتی برای 
پیشــبرد اهداف ایاالت متحده آمریکا در چارچوب تمرکز 
بر رژیم صهیونیستی و عربســتان است. تمرکزش بر رژیم 
صهیونیســتی از طریق معامله قرن و برقراری عادی سازی 
روابط بین کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی است و هر 
چه صهیونیست ها به دنبال آن هستند از بلندی های جوالن 
گرفته تا بحث پایتخت شــدن بیت المقــدس و برخورد با 
ایران و انواع و اقســام خواسته های آمریکایی را به آن عمل 
می کنند. در مورد عربســتان هم همینطور به نظر می رسد 
که با سیاســت خیلی دست و دل بازانه ای با عربستان رفتار 
کرده و می کند و بعد از اینکه پیروز شــود، این روند شدت 
می گیرد و نقش بیشــتری را برای عربستان برای تحوالت 
منطقه قائل خواهد بود.  اما پیروزی »جو بایدن« تفاوتی را 
در این زمینه ایجاد می کند؛ درباره بحث رژیم صهیونیستی 
سیاست »بایدن« مبتنی بر این است که صهیونیست ها باید 
یکســری زیاده خواهی های خود مانند نادیده گرفتن قوانین 
بین المللی را کنار بگذارند تا امنیت رژیم صهیونیستی تأمین 
شود. حزب دموکرات و آقای »بایدن« همدل و هم داستان 
و هم راستا با بحث شهرک سازی ها نیستند و معتقدند رژیم 
صهیونیستی باید این شهرک سازی ها را برای حفظ امنیت 
خود متوقف کند. در مورد عربســتان به نظر می رســد، با 
پیروزی »بایدن« فشار بر ریاض افزایش پیدا کند و آن دست 
و دل بازی ای که دولت »ترامپ« در قبال عربستان داشت، 
مانند قراردادهای کالن اقتصادی و رودررو شدن ترامپ سر 
قضیه قتل خاشــقچی با کنگره، دیگر اتفاق نخواهد افتاد و 
»بایدن« گفته اســت من اگر رئیس جمهور شوم، سعی می 
کنم عربســتان را پاسخگو کنم؛ از این نظر این دو نامزد این 
تفاوت ها را دارند.  همچنین در ظاهر بین دیدگاه »ترامپ« 
با »بایدن« ســر قضیه چین اختالف وجود دارد؛ »ترامپ« 
معتقد اســت، منافع ایاالت متحده آمریکا از طریق جنگ 
تجاری تحقق پیدا می کند، در حالی که دموکرات ها معتقد 
هستند از طریق همکاری با چین، این منافع تأمین می شود. 
اما هر دو گروه چاره ای ندارند و گزینه دیگری روبه روی شان 
نیست که با چین برخورد کنند؛ زیرا چین به تدریج خواسته 
یا ناخواســته در حال گرفتــن جای آمریکاســت و وضع 
اقتصــادی آمریــکا در حال تحلیل رفتن اســت؛ هم، تراز 
بازرگانی آمریکا نگران کننده است و هم اینکه به هر حال در 
این جنگ تجاری که »ترامپ« راه انداخت، حاصل زیادی 
برای آمریکا نداشته است. بنابراین تضاد منافع بین آمریکا و 
چین روز به روز در حال افزایش است که ابتدا در حوزه های 
تجاری و مالــی بود، اما االن کم کم بــه حوزه های امنیتی 
هم کشــیده شده اســت و این برخوردها هر روز جدی تر و 
شدیدتر می شود. از این نظر اگر »بایدن« در انتخابات پیروز 
شــود و حتی اگر نخواهد جنگ تجاری با چینی ها را دنبال 
کند، اما این تنش و اصطکاک بین پکن و واشنگتن افزایش 
پیدا می کند. سیاســت»ترامپ« مبتنی بر حمایت از تولید 
داخلی یا حمایت گرانه تجاری است؛ در حالی که سیاست 
»بایدن« مبتنی بر تجارت آزاد و محاسبات مربوط به تجارت 
آزاد اســت؛ اما حتی اگر »بایدن« به پیروزی برسد، مجبور 
خواهد بود به سمت تقویت حوزه داخلی حرکت کند، حال 
شاید با آن شدت و حالت تهاجمی دولت »ترامپ« نباشد و 
این ماهیت و  اصل را قبول کند؛ چراکه در غیر این صورت 
ایاالت متحده آمریکا در صحنه نظام اقتصاد جهانی متحمل 

خسارات سنگینی می شود.  
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چهل ســال پیش در 26 مهر 1359 شورای امنیت 
سازمان ملل شاهد ســخنرانی قاطع و مستند آقای 
محمدعلی رجایی، نخست وزیر جمهوری اسالمی 
ایران بود. آقای رجایی بعدازظهر روز پنج شنبه 24 
مهر 1359 ســاعتی پس از آنکه از جبهه  های نبرد 
در خوزســتان به تهران بازگشت، در رأس هیئتی از 
مقامات کشورمان برای شرکت در اجالس شورای 
امنیت سازمان ملل و ایراد سخنرانی در آن اجالس، 
تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. هواپیمای وی 
و همراهان در ساعت ۸ صبح روز جمعه 25 مهر در 
فرودگاه جان.اف.کندی نیویورک به زمین نشست. 
آقای رجایی و هیئت همــراه، در فرودگاه نیویورک 
مورد اســتقبال آقای شــمس اردکانی، سرپرست 
هیئت ویژه نمایندگی ایران در سازمان ملل، رئیس 
تشریفات ســازمان ملل، سفیر الجزایر در آمریکا و 
اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اســالمی ایران 
در آمریکا قرار گرفت. ایشــان سپس رهسپار محل 

رزیدانس نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل شد.
بــا  آقــای رجایــی  دیــدار رســمی  اولیــن 
»کورت والدهایــم« دبیرکل ســازمان ملل بود. در 
این دیدار یک ســاعته که بعدازظهر روز جمعه 25 
مهر صورت گرفت، آقای رجایی مواضع جمهوری 
اسالمی ایران نســبت به جنگ تحمیلی، موضوع 
گروگان های آمریکایی و خصومت آمریکا با ملت 

ایران را برای دبیرکل سازمان ملل تشریح کرد.
مهم ترین بخش ســفر آقای رجایی به نیویورک 
سخنرانی وی در نشست شورای امنیت سازمان ملل 
بود. ذکر این نکته ضروری است که سخنرانی آقای 
رجایی چند روز پــس از صدور اولین قطعنامه این 
شورا درباره جنگ تحمیلی صورت گرفت. در این 
قطعنامه که با عنوان »قطعنامه 479 شورای امنیت 
ســازمان ملل« در روز 6 مهــر 1359 به تصویب 
رســید، بدون آنکه بــه تجاوز عراق اشــاره کند یا 
خواستار بازگشت ارتش عراق به مرزهای بین المللی 
 از »وضعیت رو به گسترش میان ایران و 

ً
شود، صرفا

عراق« اظهار نگرانی شده بود. جمهوری اسالمی 
ایران نیز با رد قاطــع این قطعنامه تصریح کرد: »تا 
زمانی که تجــاوز عراق علیه جمهوری اســالمی 
ایران ادامــه دارد و نیروهای عراقی در داخل خاک 
ایران بــه اقدامات تجاوزگرانــه و خرابکاران خود 
ادامه می دهند پیشــنهادات دبیر کل و قطعنامه های 

اینچنینی شورای امنیت سازمان ملل نمی تواند مورد 
قبول ایران باشد.«

متعاقب رد این قطعنامه از جانب ایران، دبیرکل 
سازمان ملل خواستار اعزام هیئتی از ایران به شورای 
امنیت شــد. ایران نیز خواستار تشکیل جلسه ویژه 
این شــورا به منظور بحث درباره جنگ عراق علیه 
ایران شد. در چنین وضعیتی، آقای رجایی رهسپار 
نیویورک شد.وی در ساعت 1 و 45 دقیقه بامداد روز 
شنبه 26 مهر 1359 به وقت تهران سخنان خود را 
در جلسه شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرد. آقای 
رجایی در این سخنرانی به دالیل حمالت عراق به 
خاک ایران و شــرح جنایات صدام، علت حمایت 
قدرت هــای بــزرگ از عراق، موضــع جمهوری 
اسالمی ایران در جنگ و اهداف ایران از شرکت در 

اجالس شورای امنیت اشاره کرد. وی گفت:
 اعالم می کنم که ملت ما مصمم 

ً
»... من صریحا

است تا با دنبال کردن یک جنگ طوالنی و مردمی 
نه تنها متجاوزان را ســرجای خود بنشاند؛ بلکه با 
این عمل خود ملت مسلمان عراق را نیز به ماهیت 
رژیم ضد مردمی وابســته صدام هرچه بیشتر آشنا 
 اعالم می کنیم که پایان عادالنه جنگ 

ً
سازد. صریحا

نظیر هر جنگ دیگری جز با ســرکوب و مجازات 
تجاوزگــر امکان پذیر نخواهد بــود. این آخرین و 

اصلی ترین حرف ماســت؛ زیرا قبــول آتش بس از 
سوی کشــوری که مردمش زیر چکمه های دشمن 
است، تثبیت وضع متجاوز و تحمیل تجاوز به کشور 
مظلوم اســت. رأی شــورا هر چه باشد ملت ما به 
یاری خداوند، صدام و رژیم متجاوزش را به دست 
توانای خود سرکوب خواهد کرد و نیز به یاری خدا 
در آینده ای نه چندان دور مردم عراق از شر این ظالم 
و ستمگر خالص خواهد شد. به زودی خواهید دید 
ظالمان و ستمگران جهان چگونه سرنگون خواهد 

شد و سرانجام کار به نفع حق طلبان است... .«
در همین ایام مقامات رســمی ایران در سازمان 
ملل طرحی سه ماده ای برای پایان دادن به جنگ از 
راه مذاکره ارائه کردند. موارد مورد تأکید این طرح 
عبارت بود از اینکه شورای امنیت بر اساس منشور 
ملل متحد موظف است تجاوز از قبل طراحی شده 
عــراق را محکوم کند و خروج متجــاوزان عراقی 
را خواســتار شــود و غرامت خرابی و کشتار را از 
متجــاوزان بخواهد و باالتــر از همه مقامات رژیم 

صدام را به عنوان جنایتکار محکوم کند.
ســخنرانی آقای رجایی در سازمان ملل و نشان 
دادن آثار شــکنجه های دوران رژیم شاهنشــاهی 
در بدن خود، شــرایط تبلیغاتی خوبی را در سطح 
جهان برای ایران فراهم کرد؛ اما تغییر محسوســی 

در مواضع ســازمان ملل به نفع ایران ایجاد نکرد. 
تالش های ایران برای وادار کردن شورای امنیت به 
محکوم کردن تجاوز عراق و خروج ارتش عراق از 

خود ایران نیز به جایی نرسید.
پس از این ســخنرانی و هنگامی کــه نوبت به 
اظهارات »ســعدون حمادی« وزیر خارجه عراق 
رسید، با ترک جلسه شورای امنیت، در یک مصاحبه 
مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در بیرون از جلسه شورا 

شرکت کرد و به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.
در زمان حضور آقای رجایی در ســازمان ملل، 
مقامــات آمریکایی در مصاحبه هــای خود تنها به 
موضوع گروگان های آمریکایی در تهران و ضرورت 
آزادسازی آن اشاره می کردند و کمترین اشاره ای به 
اتهامات جمهوری اسالمی ایران در مورد حمایت 
گســترده آمریکا از رژیم صدام در جنگ تحمیلی 
نداشتند. در حالی که نشست شورای امنیت، ویژه 
بررســی جنگ تحمیلــی بود. در تمــام این مدت 
آمریکایی ها تالش کردند بــا آقای رجایی مالقات 

کنند؛ اما ایشان درخواست آنان را رد کرد.
آقای رجایی و هیئت همــراه پس از عزیمت به 
مسجد هارلم در نیویورک و برگزاری نماز ظهر در 
آن مکان در روز شــنبه 26 مهر، آمریکا را به مقصد 

الجزایر ترک کرد.

فردای روز تسخیر سفارت آمریکا در 
تهران، »مهندس بــازرگان« رئیس 
دولت موقت ایران از مقام خود اســتعفا کرد. 
این استعفا از سوی امام خمینی)ره( پذیرفته 
شــد و امام وظیفه اداره کشــور را به شورای 
انقالب سپردند. بازرگان درباره گروگانگیری 
جاسوسان سفارت آمریکا می نویسد: »دولت 
موقت که از نظر مســئولیت اداری و سیاسی 
مملکــت و حفظ حقوق نماینــدگان و اتباع 
خارجی طبق تعهدات بین المللی نمی توانست 
 تصمیم به 

ً
مخالف این عمل نباشد، چون قبال

استعفا گرفته بود هیچ گونه اعالمیه و اقدامی 
در این زمینه ابراز نکرد.« وی در موضع گیری 
دیگری می گوید: »این عمل بســیار زشت و 
خالفی است که دانشجویان انجام دادند. همه 
با این عمل مخالفند. اقدام دانشجویان، ضد 
انقالب، اســالم، امــام و همه چیز اســت. 
افشاگری های قبل و حال و آینده دانشجویان، 
مقداری از آن دروغ است.« این اظهارات در 
حالی صورت می گرفت که امام)ره( قاطعانه 

از اقدام دانشــجویان پشتیبانی 
کردند و حتی خواستار تداوم 

افشاگری ها شدند.
در زمینه استعفای دولت 
موقــت، برخی از نیروهای 
انقالبی این اقــدام را یک 
ترفند سیاســی می دانند و 
معتقدنــد تصــور این بود 
کــه امــام)ره( با اســتعفا 
و  کرد  خواهــد  مخالفت 

دولت موقت نیز می تواند با گذاشتن شرط و 
شروطی از جمله آزادی جاسوسان آمریکایی 
و نیز رهایی از مداخلــه نیروهای انقالبی در 
امور کشور، دوباره به قدرت بازگردد! اما این 
ترفند با هشیاری حضرت امام)ره( خنثی شد. 
در جلد اول کتاب »تاریخ انقالب اســالمی؛ 
دولت موقت از تشکیل تا استعفا« که مؤسسه 
فرهنگیـ  هنری »قدر والیت« منتشر کرده، به 

نقل از مرحوم سیداحمد خمینی آمده است:
»من در نخست وزیری در اتاق بازرگان و 
دکتر ســحابی بودم که از قم تماس گرفتند و 
مرا که به تهران آمده بودم از آن طرف بی ســیم 
خواســتند. آقای صانعی گفت امام استعفای 
بازرگان را پذیرفت. من به روی خود نیاوردم. 
ســحابی و بازرگان می گفتند معلوم است که 
امام اســتعفای ما را قبــول نمی کنند. ولی ما 
باید برای پذیرش مجدد مســئولیت شــرط 
و شــروط بگذاریم کــه یکی از آنهــا آزادی 
آمریکایی هاســت. من ســکوت کرده بودم. 
فقط از اتاق آنها بیرون آمدم. ما همه شــاهد 
بودیم که چگونه جمعی به دســت و پا 
افتاده بودند تا امــام را متقاعد کنند 
 دولت 

ً
که استعفا را نپذیرد. و نتیجتا

موقت با تأیید مجدد و قوت بیشتری 
وارد صحنه شود و کنترل اوضاع را 
به نفــع جریانی که مدت ها برای آن 
سرمایه گذاری کرده بودند، دوباره به 
دست گیرند. اما امام هشیارتر از آن 
بودند که این گونه حرکت ها در ایشان 

تأثیر کند.«

 مهندس بازرگان  و تسخیر النه جاسوسی

مستعفی دولت 

   دهلیز    

تقویم انقالب

نوید پیروزی

در آیان ماه 1357 دولت آشتی 
ملی که حدود دو ماه از عمرش 
می گذشــت، در حال ســقوط بود و شاه 
قصد داشــت با نیرنگ دیگــری، مانند 
معرفی دولت نظامی انقالب را مهار کند؛ 
ولی امام خمینی)ره( در پیامی خطاب به 
مردم با دعوت به صبر و پایداری بشارت 
پیروزی داده و پیام می دهند: »اینجانب از 
ملت شریف ایران تشــکر می کنم که با 
شــجاعت و پایداری خــود کنگره های 
سقف ستمکاری را یکی پس از دیگری 
فرو ریخت و دلیرانه این بت شــیطانی را 
شکســت، عزیزان من صبور باشــید که 

پیروزی نهایی نزدیک است.«
بنابراین فشار انقالب رژیم شاه را وادار 
کرده بــود که میدان را بــرای مردم بازتر 
کند و مردم از آزادی بیشــتری برخوردار 
شــده بودند. برای نمونه، سال ها بود که 
ســایه چنگال خونین سانسور را بر افکار 
خود می دیدنــد؛ به گونه ای که نگهداری 
و خواندن برخی از کتاب ها ممنوع شده 
بــود و حتی بــرای کتاب هــای ممنوعه 
فهرستی تهیه شده بود که از انتشار مجدد 
آنها جلوگیری می شــد، عــده زیادی به 
جرم داشتن یا خواندن کتاب هایی چون 
والیت فقیه امــام)ره( و دیگر چهره های 
علمی و فرهنگی محکوم شده و زندانی 
بودند؛ حتی برخــی از مؤلفان رغبت به 
تألیف کتاب نشان نمی دادند، چون فضای 
سنگین استبداد و سانسور اجازه انعکاس 
افکار و اندیشه های سالم و آزادی خواهانه 
را نمی داد، اما ملت ایران به وضوح نتیجه 
پیروی و تبعیت از رهنمودها و رهبری امام 
خمینی)ره( را حس کرده بودند و کم کم 
رایحه پیروزی را کــه امام)ره( نوید آن را 
می دادند استشمام می کردند. همچنین، 
در این مقطع جشن های نظام شاهنشاهی 
بی خاصیت شــده بود، جشــن هایی که 
ســال ها به نام روز چهارم آبان، نهم آبان 
یا جشــن های 2500 برگزار می شد و به 
نوعی بقای رژیم شاهنشــاهی را توجیه 
 رنــگ باخته بــود و با 

ً
می کــرد، کامال

 
ً
بی اعتنایی مردم روبه رو می شد، البته بعضا

هم با مقابله و واکنش های خونینی همراه 
می شــد؛ در نتیجه این برنامه ها اعتبار و 
کارکردش از بین رفته بود و درست نتیجه 
عکس می داد و به نفع روند انقالب تمام 
می شد؛ برای نمونه در چهارم آبان یا نهم 
آبان تعداد زیادی از زندانیان سیاســی به 
اســم عفو مولوکانه، آزاد می شدند؛ ولی 
مردم به درستی می فهمیدند که رژیم شاه 
تحت فشــار انقالب و مطالبات مردم به 
آزادی زندانیان سیاســی تن داده اســت. 
افزون بر این، خیلی به سرعت دیواره های 
سانسور فرو ریخت و عمر عنوان »کتب 
ممنوعه« به پایان رســید و روز به روز به 
آگاهی های سیاسی مردم افزوده می شد. 
روند انقالب به گونــه ای پیش می رفت 
که امــام)ره( لحظه به لحظــه بر اوضاع 
مســلط تر می شــدند و در مقــام رهبر 
بالمنازع و بالمعارض نزد همگان پذیرفته 
شده بودند؛ به گونه ای که همه جریان های 
سیاســی چپ و راســت و روشنفکران 
غــرب زده، ملی گراهــا و توده ای ها خود 
را در چارچــوب برنامه هــای امام)ره( و 
زیر چتر و رهبری های ایشــان قرار داده 
بودند و امام)ره( هم بســیار هوشــیارانه 
عمل می کردند. ایشــان روحیه نامتعادل 
و غیر عادی شاه و عناصر رژیم شاهی را 
به درستی شناخته بودند و هیچ کس بهتر 
از ایشان نمی توانست جوانب احتیاط را 

لحاظ کند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

اولین سفر به نیویورک
ماجرای حضور نخست وزیر جمهوری اسالمی در سازمان ملل

»بیلدربــرگ« یک ســازمان جهانی سیاســت 
 گذاری ماســونی اســت که ابزار های قدرتمند 
مالی، نظامی و نفوذ الزم برای رسیدن به اهداف 
خــود در مدیریت اقتصاد و سیاســت جهان را 
در اختیار دارد. کلــوپ بیلدربرگ در مه 1954 
به ریاســت عالیه »پرنس برنارد« هلند در هتل 
بیلدربرگ، متعلق به خاندان روچیلد تأســیس 
شد. این کلوپ نشست های محرمانه سالیانه ای 
دارد که با اعضای خاص خود تشکیل می شود. 
علنی ترین این نشســت ها، گردهمایی سالیانه 
»مجمع اقتصاد جهانی« اســت که در پیســت 
زیبای اسکی داوس )سویس( برگزار می شود و 
به این دلیل به »اجالس داوس« معروف است. 
هدف اصلی این گروه، ایجاد یک دولت جهانی 
است که تحت حکمرانی یک طبقه ممتاز باشد.

هماهنگی های الزم در این سازمان از طرف دفتر 
گروه بیلدربرگ که در نزدیکی شهر الهه در کشور 
هلند قرار دارد، انجام می شــود. این نهاد مانند 
بیشتر سازمان های بزرگ بین المللی تحت کنترل 
صهیونیســت ها بوده و ابزار های قدرتمند مالی، 
نظامی و نفوذ الزم برای رسیدن به اهداف خود 
در مدیریت اقتصاد و سیاست جهان را در اختیار 

اولین  گــروه  ایــن  دارد. 
اجالس خود را در ســال 
1954 در هتلی بیلدربرگ 
واقع در هلند برگزار کرد.

بهره گیری  بــا  بیلدربرگ 
از رسانه ها و منابع عظیم 
و  خــود  اعضای  مالــی 
افــراد دست نشــانده اش 

در کشــور های مختلف، قدرت و حکومت در 
کشور ها را به افراد مورد نظر خود می سپارد تا به 
وسیله آنها طرح های جهانی خود را عملی کند. 
در این راســتا از اهرم هایی، چون سازمان ملل، 
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان 
تجارت جهانی، ناتو و... استفاده کرده و مناسبات 
نظامی همچون جنگ های مختلف و شــرایط 
اقتصادی مانند قیمت نفت و طالی هر ســال را 
تعیین می کند. از ســوی دیگر از طریق بازو های 
اجتماعی و حقوقی خود در کشور های گوناکون 
قوانینی را وضع می کند کــه هرگونه اقدام علیه 
اهداف صهیونیسم جهانی را خنثی کند.اعضای 
گروه بیلدربرگ انتصابی بوده و تعدادشان حدود 
130 نفر است که از قدرتمندترین و با نفوذترین 
افراد در زمینه های سیاست، اقتصاد و رسانه های 
عمومی هستند. این گروه اعضای دائمی داشته و 
عالوه بر آن در اجالس های سالیانه خود افرادی          

را به عنوان مهمان نیز دعوت می کند. 
بســیاری از اعضای دائم گــروه بیلدربرگ 
سیاســت مداران کهنه کار، صاحبان اقتصاد های 
بــزرگ و پادشــاهان و اعضــای خاندان های 
سلطنتی کشور های غربی هستند. شخصیت های 
شــرکت کننده یا خود از 
ســهام داران  بزرگ ترین 
کنسرســیوم های نفتی و 
نظامی اند یا به نمایندگی 
و سهام داران  از صاحبان 
بزرگ آن کنسرسیوم ها در 
این نشســت های ساالنه 

شرکت می کنند.

استعمارگران در دهه پایانی قرن بیستم

بیلدربرگ کلوپ 

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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با وجود همه تصــورات غلط درباره 
ایــران در دوران  اقتصادی  وضعیت 
نخســت وزیری میرحسین موســوی، مجتبی 
راعــی، فارغ التحصیــل اقتصاد از دانشــگاه 
کمبریــج 20 بهمــن 1392 در گفت وگــو با 
»نــوع  می گویــد:  »تســنیم«  خبرگــزاری 
موضع گیری های موسوی از دیدگاه اقتصادی، 
در دهــه اول انقالب، به اقتصــاد دولت محور 
مرســوم بود و این اعتقادش باعــث بروز یک 
دولت دیوان ســاالر در کشور شــد. دولت در 
دوران میرحسین موسوی به صورت مستمر، بار 
خود را با دولتی کردن اقتصاد سنگین تر کرد تا 
جایی که شــرکت های دولتی در ایــن دوران 
زیان ده ترین شــرکت ها بودند و دولت هم قادر 
نبــود آن گونه که باید به این شــرکت ها کمک 
کند.«در حوزه هــای اجتماعی و فرهنگی نیز 
برخالف تصویری است که جریان غرب گرا در 
دوره فترت بیســت ســاله منتهی به 13۸۸ از 
موســوی به جامعــه به مثابه ناجــی و قهرمان 
روزهای ســخت ارائه می کرد. به اعتقاد آقای 
دوران  در  جدیــدی  طبقــه  »یــک  راعــی، 

نخست وزیری موسوی به وجود آمد که از پیوند 
رانتی اقتصاد دولتی رشد کرد. در این دوران بود 
که عده زیادی از واردکنندگان و صادرکنندگان 
دست از فعالیت کشیدند و سرمایه های خود را 
به خارج کشــور بردند؛ چرا کــه اقتصاد فربه  
دولتی زمینــه را برای آنها تنگ کرد . کســری 
بودجه دولت در این سال ها همواره از سال قبل 
بیشتر می شــد. این در حالی بود که دولت تنها 
یک هفتم بودجه کشور را برای جنگ استفاده 
می کــرد. ولی بــه دلیل سیاســت های غلط 
اقتصادی و دولتی کردن امور، زمانی که دولت 
به آقای هاشمی رفســنجانی تحویل داده شد، 
حــدود 52 درصــد کســری بودجــه وجود 
داشت.«1مروری بر کارنامه موسوی حاکی از 
تعدد و تکرار اســتعفا از سوی وی در شرایط و 
بزنگاه های حساسی است که گاهی با توبیخ امام 
خمینی)ره( نیز مواجه می شد و گاهی نیز با تشر 
رهبری، که در آن هنــگام رئیس جمهور بودند 
روبه رو می شد. برای نمونه، آیت الله خامنه ای، 
در پاسخ به اســتعفای موســوی پس از قبول 
می نویســد:   1367 شــهریور  در  قطعنامــه 
»استعفای شما را مصلحت ندانسته و اصرار بر 
آن را ضربــه به نظام و حتی بــا کمال معذرت 
خیانــت ـ البته خیانت غیرعمــدی ـ می دانم و 
معتقدم خوب است جناب عالی امروز نظرات 
امــام در امور اقتصــادی را به طور دربســت 

بپذیرید.«2
پی نوشت ها:

1ـ مجتبی راعی، مصاحبه با تسنیم،20 بهمن 1392.
2ـ پایان دفاع آغاز بازســازی، کارنامه خاطرات هاشمی رفســنجانی، سال 

1367، نشر معارف انقالب، چاپ سوم 1390، ص 731.

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-24

دو مشی متفاوت!

نهضت  اندیشــه ای  و  فضــای سیاســی 
مشروطه در قالب دو دیدگاه کالن نخبگی 
صورت بنــدی شــده بود؛ تفکــر مذهبی 
منبعــث از دین و روشــنفکری غرب گرا. 
غرب گرای  روشــنفکری  طیف  برخالف 
 دنبال حکومت 

ً
زمان مشروطه که اساســا

عرفی عاری از حاکمیت اصول اســالمی 
بود و می پنداشت در حکومت دینی، آزادی 
یا برابری یا توجه اساســی به حقوق بشــر 
وجود ندارد، اصول این موارد در شــریعت 
اســالم با منطقی باالتر و اصولی تر آمده و 
قابل اجراست. حکومت های لیبرالیستی، 
نظام هایی حزبی  بودند که نمی توانستند با 
اصول شــریعت آســمانی چه در مقررات 
اجتماعی و چــه در انتخابات کارگزاران و 
مدیران سیاســی صالح و شایسته اعتقادی 
 دین 

ً
و سنتی همگامی داشته باشند و اساسا

را دست و پاگیر و مانع آزادی های مختلف 
خود می دانستند و تنها آن را از امور شخصی 
و درون وجدانی بدون دخالت در امور دیگر 
تلقی می کردند.در بین نــگاه مذهبی نیز، 
دو نظر محوریت داشت؛ علمای نجف به 
محوریت مراجع ثالث و نائینی و علمای 
ایران به محوریت شــیخ فضل الله نوری. 
هر دو گروه به حمایت از مردم برخاســته 
بودند که از مؤلفه هــای اصولی و محوری 
اندیشه اسالم است؛ گروهی به حاکمیت 
دین با نگاه حداکثری و دســته ای دیگر  با 
رویکرد حداقلی به دین در پی دست یازیدن 
به احقاق حقوق مــردم بودند؛ لذا گروهی 
در ایجاد ســازواری بین دیــن و مدرنیته و 
دموکراســی از دین می کاســت و گروهی 
دیگر با ثابت تلقی کردن دین به دنبال روایت 
بومی از دموکراسی بود.اگرچه علمای دین 
بر اســاس تعهد دینی و مسئولیت علمی 
خود، در برابر سنت های آسمانی و فرهنگ 
اجتماعــی و تعهد دینی مردم، احســاس 
مسئولیت می کردند و نمی توانستند نسبت 
به حوادثی که در اطراف و کشور خود پیش 
آمده اظهارنظر یا دخالت نکنند و بی طرف 
بمانند؛ البته به مــرور زاویه های نظری در 
زمینه هندسه حکومت دینی به وجود آمد که 
 به تمایز تاکتیک ها و روش های عمل 

ً
طبعا

سیاسی در بین علمای حوزه نجف و تهران 
نیز منجر شــد. از آنجا که تصور می شــد 
روحانیت شــیعه تنها در حوزة علوم فقهی 
و اصولی اصطالحی خود جامد باشــد و 
همانند سازمان و تشکیالت دینی کلیسا در 
مسیحیت به رهنمودها و نصیحت بپردازد و 
مسئولیت خود را انجام دهد، این تمایزات 
رویکــردی در حــوزه عمل سیاســی در 
، نشان دهنده ظرفیت و پویایی 

ً
مشروطه اوال

، تأثیر سایر 
ً
اســالم در این زمینه بود و ثانیا

مؤلفه ها و زمینه های اجتماعی و محیطی در 
تکوین اندیشه را نشان می داد. اینکه شیخ 
فضل الله در تهران بود و از نزدیک رویکرد 
عملی روشنفکران را می دید که چگونه به 
غیر آنچه می گویند عمل می کنند، نگاهش 
به اســاس مشــروطه خواهی با محوریت 
غربی مشــکوک اســت و چه در حضرت 
عبدالعظیم و چه در کتابخانه خود به دقت 
مراقب نقشــه های داخلی و خارجی بود 
و بازیچه هــای آنها را می دید کــه در این 
بخش ها با تمام توان و به شدت می  تازند تا 
هویت و ملیت ایرانی، اندیشه و سنت های 
اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی ایرانی 
و اســالمی را برای همیشه تغییر دهند. اما 
دریافت علمای نجف از جمله عالمه نائینی 
از نهضت در ایران غیرمستقیم و تحت تأثیر 
روایت دیگرانی بود که خیلی خود را عامل 

و حامل اندیشه اسالم نمی دانستند. 
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فراز و فرود میرحسین موسوی-4

خیانت بار! استعفاهای 

   ریزش ها    

شاخصه های نظام انقالبی در سه محور اساسی 
در سطوح ایده، کارگزار و ساختار قابل تقسیم 
اســت که در چند شــماره تشــریح می شود.

هر نظام سیاســی مبتنی بر یکسری بنیان های 
نظری)ایــده ای( اســت که علــت پیدایش یا 
اندیشــه بنیادین تأســیس آن نظام سیاســی به 
شمار می روند. بنیان های ایده ای عالوه بر اینکه 
وجه تأسیســی دارند، یعنــی می توانند مبنای 
شکل گیری و تأســیس نظام های سیاسی قرار 
گیرند، تعیین کننده اهداف نظام های سیاســی 
نیز هستند.شــاخصه های یک نظام انقالبی در 
سطح ایده، شامل سه شاخصه بنیادین منبعث 
از ارکان انقــالب اسالمی)اســالم، رهبری و 
مردم( اســت که در ادامه به آنها اشاره می شود. 
سایر شــاخصه های مرتبط نظیر تحول خواهی 
همه جانبه مبتنی بر ارزش ها و آرمان های انقالب 
اسالمی، استمرار ارزش ها و آرمان های انقالب 
اســالمی، پیوستگی جوشــش انقالبی و نظم 
سیاسی و اجتماعی و... که مرتبط با سطح ایده 
است، در یادداشت های پیشین )نظام انقالبی در 
تئوری( مورد اشاره قرار گرفت.اولین شاخصه 
بنیادین نظام انقالبی در ســطح ایده که منبعث 
از اصل ایدئولوژی اسالم است، بر ابتنای نظام 
انقالبی بر حاکمیت اسالم اصیل تأکید می کند. 
در واقــع، اگر روح اســالم از آن گرفته شــود، 

کالبدی بی جانی بیش از نظام انقالبی نمی ماند. 
در نظام انقالبی، اعتقاد به حاکمیت اسالم اصیل 
شاخصی بنیادین به شمار می آید که بر گزاره های 
مهمی چون عینیت دیانت و سیاست، مرجعیت 
دین، شمولیت سیاسی دین، دشمن ستیزی و... 
تأکید می کند و از همین  رو، آماج کارشــکنی ها 
و تهاجم دشمنان قرار گرفته است. رهبر معظم 
انقــالب در این باره می فرماینــد:  »آنچه دیده 
می شــود، در دنیای اســالم این است که به نام 
اســالم، دشــمنان اسالم در پوشــش اسالم با 
اســالم مقابله می کنند. همان تعبیری که امام 
بزرگوار ما فرمود: اســالم آمریکایی در مقابل 
اسالم ناب محمدی.« همچنین ایشان بارها بر 
قدرت تحرک آفرینی و استکبارســتیزی مکتب 
حیات بخش اســالم ناب تأکید کردند و علت 
رویارویی استکبار جهانی با انقالب اسالمی را 
ماهیت اســالمی و انقالبی آن بیان فرمودند. از 
این رو، بنیان های نظری نظام انقالبی که در حکم 
راهنما، جهت دهنده، فراخ کننده و در عین حال، 
محدودکننده آن هستند، برگرفته از اسالم اصیل 
بوده و مشروعیت و شرافت ابزارهای موردنیاز 
برای اداره  این گونه نظامی نیز براســاس اصول 
اســالمی و انقالبی تعیین می شــود. به فرموده 
رهبر معظم انقالب: »ارزش هــای انقالبی از 
ارزش های اســالمی به هیچ وجه تفکیک پذیر 
نیستند. اینها با هم یکی است. کسی نمی تواند 
بگوید من مســلمانم، اما انقالب را قبول ندارم 
و یا بگوید من انقالبی هستم اما اسالم را قبول 
نــدارم. ارزش های انقالبی همــان ارزش های 

اسالمی است.« 
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انقالبی نظام  شاخصه های 

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حکمرانی حکمرانیمنطق  منطق 
اندیشه و سیره عملی امام خامنه ای در مدیریت امور کشور

باتوجه به شدت یافتن مسائل معیشتی در 
کشور، ازجمله مهم ترین بحث ها و شبهاتی 
که امروز در کشور مطرح می شود، این است که چرا 
رهبری دســت به اقدام علنی و جدی برای حل این 
مشکالت نمی زند یا اینکه چرا با وجود ضعف دولت 
و پیشــتر از این، ضعف قوه قضائیه در زمان مسئول 
قبلی آن، ایشان از رؤسای این دو قوه همواره حمایت 
می کنند؟ در همین راستا، پرسش های متعددی وجود 
دارد که برای پاسخگویی به مجموع آنها، باید منطق 
حکمرانی رهبری معظم انقالب را واکاوی کرد. در 
واکاوی منطق حکمرانی در اندیشــه و ســیره  رهبر 
معظم انقالب، مهم ترین گزاره ها و شــاخصه های 

محوری عبارتند از: 
1ـ پایبندی به موازین مردم ساالری دینی: رهبر معظم 
انقالب، براساس نظریه ابداعی مردم ساالری  دینی، 
برای رأی و نظر مردم در اداره  حکومت، جایگاه و اثر 
واقعی قائل هســتند و آن را به معنای واقعی کلمه در 
اداره  حکومت دخیل می کنند. در مواردی از جمله در 
قضیه برجام هسته ای مشاهده شد که نظر ایشان با نظر 
اکثریت مردم متفاوت بود، اما در نهایت ایشان به رأی 

و نظر مردم احترام گذاشته و به آن توجه کردند. 
2ـ پاسداری از مصالح اسالمی و منافع ملی: رهبری 
معظم انقالب به منزله کســی که عهده دار هدایت و 
رهبری یک حکومت اسالمی است و همچنین کسی 
که وظیفه حفظ و ارتقای منافع ملی را برعهده دارد، 
به صورت توأمان بــه حفظ، تأمین و ارتقای مصالح 
اسالمی و منافع ملی توجه دارند. برای نمونه، ایشان 
به میزانی که به ضرورت پاسداشت شعائر و امورات 
مذهبی توجه و اهتمام دارند، به حفظ و تأمین تمامیت 
ارضی، استقالل و حاکمیت ملی، دفع تهدیدات از 

کشور، مصون سازی کشور از تهدید، رفع سایه  جنگ 
از کشور و... هم توجه و تأکید دارند. 

3ـ انقالب محوری: توجه به حفظ انقالب اسالمی 
و درون مایــه  آن یا به تعبیــر دقیق تر، حفظ صورت و 
ســیرت انقالب، دیگر اصل مهم در اندیشه و سیره 
سیاســی رهبری معظم انقالب است. مبتنی بر این 
اصل، ایشــان نســبت به هرگونه انحراف، تخطی و 
عدول از ارزش ها و شــیوه های انقالبی حساســیت 
دارنــد و در عین حال، انقالبی گری را راه حل اصلی 

مسائل کشور می دانند. 
4ـ قانون محــوری: رهبری معظم  انقالب همواره بر 
ضرورت پاسداشــت جایگاه قانون و عمل براساس 
موازیــن قانونی تأکید دارند. حتــی در برخی مواقع 
بحرانــی مانند فتنه ۸۸ که برخــی کاندیداها بحث 
تقلب را مطرح کردند، ایشــان معترضان را به اقدام 
براســاس قانون؛ یعنی بردن شکایت خود به شورای 
نگهبان توصیه کردند. مبتنی بر همین اصل، تا زمانی 
که دستگاه ها و قوای مختلف کشور، مشغول انجام 
وظایف خود هســتند، رهبــری در کار آنها دخالتی 
نمی کند و قرار نیســت رهبری به جای دستگاه های 

مختلف تصمیم گیری و اقدام کنند. 
5ـ حمایــت از کارگزاران نظــام: معظم له در همه  
برهه هــا، از همه  کارگزاران نظام، بــا وجود تفاوت 
برنامه ها، سلیقه ها و نگاه های سیاسی شان، حمایت 
کرده اند. برای نمونه، ایشــان بــه همان میزانی که از 
دولت مرحوم هاشمی حمایت کردند، از دولت های 
بعدی هم حمایت کردند. این امر الزمه  کشورداری 
بــوده و در صــورت،  حمایــت نکــردن رهبری از 
کارگزاران، تشتت و گسست سیاسی در کشور ایجاد 
می شــود. تأکید ایشــان بر ادامه  کار دولت در برهه  
کنونی تا پایان دوره  آن، مبتنی بر همین نگاه حمایتی 

است.
بــه منافــع و معیشــت  6ـ حساســیت نســبت 
 در همه  

ً
مردم)مســائل زندگی روزمره مردم(: تقریبا

بیانــات و رهنمودهای معظم له می تــوان تذکرات 

و حساســیت های ایشــان نســبت به حل مسائل و 
چالش های زندگی روزمره مردم را دید. شاید در کنار 
انقالب محوری و پاسداری از مصالح اسالمی و منافع 
ملی، این گزاره از پربسامدترین عبارات و تأکیدهای 
معظم له باشــد. برای نمونه، ایشان در جمع اعضای 
هیئت دولت، در بیانیه های مختلف برای آغاز به کار 
دولت، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه و... به 
این مهم توجه دارند. خارج از این موارد، ایشــان در 
جلسات خصوصی درباره حل مسائل روزمره مردم 
به مسئوالن تذکر می دهند و حتی در مواردی کار به 

توبیخ و گله گذاری صریح منجر می شود. 
7ـ دقت در حفظ وحدت ملی: وحدت ملی از جمله 
خطوط قرمزی اســت که رهبری نســبت به حفظ و 
ارتقای آن توجه جدی دارند. در واقع، ایشان با توجه 
به تنوع قومی، زبانی، مذهبی و... جامعه ایران، نسبت 

به حفظ وحدت ملی حساسیت دارند.
۸ـ بی اعتمادی به قدرت های ســلطه گر و ضرورت 
مقاومــت: با وجود نگاه مبتنی بــر جذب در داخل، 
معظم له نســبت به قدرت های ســلطه گر بی اعتماد 
هســتند. درواقع، ایشــان با تجزیه و تحلیل دقیق و 
واقع بینانه صحنه نظام بین الملل و تشخیص اهداف و 
انگیزه های خصمانه دشمن نسبت به نظام اسالمی،  
به ضرورت بی اعتمادی به دشــمن و فریب نخوردن 
در مقابل لبخند او تأکید دارند: »در میدان دیپلماسی 
هرگز نباید به دشمن اعتماد کرد؛ چرا که دشمن هم 
به ما اعتمادی ندارد. میدان دیپلماسی میدان نبردی 
واقعی است، اما نبردی که پشت میز و با لبخند انجام 

می گیرد.« 
در همین راستا، رهبر معظم انقالب، نظام سلطه را 
دارای دو قطب سلطه گر و سلطه پذیر می دانند و با نفی 
هر دو قطب، خواستار مقاومت در برابر نظام سلطه 
هستند. به تعبیری، ایشان، مخالفت با یکجانبه گرایی 
و زور در نظام بین الملل و مقاومت در برابر آن را تنها 
راه حل برقراری عدالت در نظام بین الملل می دانند. 

9ـ تالش برای رفع وابستگی و تولید قدرت درون زا: 

تالش هــا و رهنمودهای متعدد معظم لــه مبنی بر 
راه انــدازی نهضت نرم افزاری تولیــد علم، هدایت 
مســتقیم پروژه های مختلف علمــی در حوزه های 
هایتک مانند نانو، فناوری فضایی، سلول های بنیادین 
و... گویای آن است که در اندیشه و سیره  ایشان، رفع 
وابستگی یک اصل است و راه رهایی از آن نیز چیزی 
جز تولید قدرت درون زا از طریق حمایت از پیشرفت 

علمی کشور نیست. 
10ـ آرمان گرایــی واقع بینانــه: تحقــق آرمان ها از 
دیدگاه رهبر معظم انقالب، مســتلزم درک و توجه 
به واقعیت هاســت. در واقع، چون تحقق آرمان ها از 
 باید در گام نخست 

ً
معبر واقعیت ها می گذرد، حتما

برای تحقق آرمان ها، واقعیت ها را شناخت و بدانیم 
که در چه محیط و زمینه ای برای تحقق آرمان ها عمل 
می کنیم. ایشان در این زمینه می فرمایند: »آرمان گرایی 
بدون مالحظه  واقعیت ها، بــه خیال پردازی و توّهم 
خواهد انجامید. وقتی شما دنبال یک مقصودی، یک 
آرمانی حرکت می کنید، واقعیت های اطراف خودتان 
را باید بســنجید و بر طبق آن واقعیت ها برنامه ریزی 

کنید.«
11ـ تکلیف گرایی نتیجه محور: در عمل به تکلیف، 
تحقق نتیجه مطلــوب هم یک رکن مهم اســت و 
صرف انجام تکلیــف، بدون توجه به دســتیابی به 
نتایج مطلوب نکوهیده است. در واقع، اصل بحث 
در اینجا در پاسخ به کسانی مطرح می شود که عمل 
به تکلیف را در تعارض با دستیابی به نتیجه می دانند 
که رهبر معظــم انقالب در این زمینــه می فرمایند: 
»تکلیف گرایی معنایش این اســت که انسان در راه 
رسیدن به نتیجه  مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند... 
آن کســی که برای رسیدن به نتیجه، بر طبق تکلیف 
عمــل می کند، اگر یک وقتی هــم به نتیجه  مطلوب 
خود نرسید، احساس پشیمانی نمی کند... بنابراین 
اینکه تصور کنیم تکلیف گرایی معنایش این اســت 
 به نتیجه نظر نداشته باشیم، نگاه درستی 

ً
که ما اصال

نیست.«

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی
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طی هفته گذشــته کلید واژه »چالش مومو« 
و اخبار مرتبط با آن به یکــی از پر بازدیدترین 
اخبار رســانه های کشــورمان بدل شــد؛ به 
گونه ای که حتی رسانه های رسمی کشورمان 
نیز برای جذب مخاطب بیشتر هر روز بخشی 
از خروجی خبری خود را به انتشــار اخبار و 
گمانه زنی های گوناگون مربوط به این مسئله 
اختصاص داده اند، با وجود این هنوز بخش 
قابل توجهی از افکار عمومی کشورمان به ویژه 
والدین دانش آموزان، پاسخ پرسش مهم خود، 
یعنــی »چالش مومو چیســت؟« را دریافت 

نکرده اند!
برای پاسخ به این پرســش در ابتدا باید به 
این نکته اشاره کرد که چالش مومو یک پدیده 
خاص و محدود به فضای مجازی کشورمان 
نیست و از دو ســال قبل، یعنی تابستان سال 
201۸ این پدیده در سطح رسانه های جهان 

مطرح بوده است.
ماجــرای مومو در کشــورهای اروپایی از 
جایی شروع شد که رسانه های زرد این قاره در 
سلســله خبرها و گزارش هایی مدعی شدند، 
در پیام رســان واتس آپ یــک چالش مرگبار 
رواج یافته و کاربرانی که از ســوی یک شماره 

ناشناس پیام »بیا با هم بازی کنیم« را دریافت 
می کنند، هر روز با چالش های مختلفی روبه رو 
شده و در نهایت به خودکشی دست خواهند 

زد.
این قبیل ادعاها اگر چه حساســیت افکار 
عمومی را بر انگیخت؛ اما در عمل ادعاهای 
مطرح شــده در رابطه با این چالش هیچ گاه 
مورد تأیید نهادهای رسمی قرار نگرفت؛ چرا 
که عمده اخبار منتشــر شــده در رابطه با این 
چالش تنها بخش کوچکی از دریای شایعات 
تولید شده درباره آن اســت. البته باید به این 
نکته اشاره کرد که از همان بدو مطرح شده این 
چالش در فضای رسانه ای غرب سرویس های 
امنیتی زیادی به دنبال ریشه یابی این چالش و 

کشف ماهیت واقعی آن بودند.
 بر اساس این دست تحقیقات که یک نمونه 
آن را نشــریه لوموند فرانسه به چاپ رسانده، 
این چالش و شــایعات مربوط به آن اولین بار 
از آمریکای التین و کشور ونزوئال سرچشمه 

گرفته اند.
بر این اساس چالش مومو اولین بار از سوی 
یک واینر معروف ونزوئالیی که در حوزه تهیه 
کلیپ های ترسناک و مخاطب پسند فعالیت 
داشته، به فضای مجازی معرفی شده است. 
این واینر در یک اقــدام خالقانه با بهره گیری 
از تصاویر یک عروســک ترسناک ژاپنی به نام 
»momo« یک ویدئوی ترسناک تهیه می کند، 
از قضا این ویدئو با اســتقبال کاربران روبه رو 

شده و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر 
می شــود، بعد از این ماجــرا تصویر مومو به 
عنوان یک شخصیت ترسناک؛ اما محبوب 
به سوژه سوء استفاده تبهکاران فضای مجازی 
بدل می شود؛ به این صورت که تصویر مومو 
به عنوان عکس پروفایل انتخاب شــده و از 
طریق آن به کاربران مختلف پیام های نامتعارفی 
داده می شود که این پیام ها می تواند در راستای 
سرقت اطالعات و وادار کردن کاربران ناآگاه 
به انجام اقداماتی مانند ارســال عکس های 
خصوصی یا وارد کردن شماره کارت بانکی 

و رمز آن باشد.
البته ادعای خودکشی کودکان و نوجوانان 
پس از دریافت پیام های مومو، نخستین بار در 
یک روزنامه آرژانتینی مطرح شد. این روزنامه 

مدعی بود یک دختر 12 ســاله پس از 
انجام چالش مومو خودکشی کرده 

اســت؛ اما تحقیقــات پلیس 
مشــخص کرد این نوجوان 

تجاوز  و  تعــرض  قربانی 
شــده و هــدف از ارتباط 

دادن چالش مومو به مرگ 
وی سرپوش گذاشتن بر دلیل 
اصلی این جنایت بوده است.
با توجه به آنچه بیان شد، 

چالش  تهدیــد  مهم ترین 
مومو را می تــوان ماهیت 
ناشــناخته آن و قابلیــت 

ویــژه اش در برانگیختــن حــس کنجکاوی 
کودکان و نوجوانان دانســت که این مســئله 
می توانــد به نوبــه خود زمینه سوءاســتفاده 
تبهکاران اینترنتی از کاربران کودک و نوجوان 
ناآگاه را فراهم کند، لــذا برای مقابله مؤثر با 
این تهدید نهادهای آموزشــی و والدین باید 
در فضایی صمیمی و دوســتانه هشدارهای 
آگاهی  بخش الزم را به کــودکان و نوجوانان 

ارائه کنند.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

هر آنچه درباره چالش مومو باید بدانید

چالش مومو و خبرهای دلهره آور مربوط به آن 
در هفته گذشته توجه افکار عمومی کشورمان 
را به خود معطوف کرد و موجب شــد بخش 
قابل توجهی از والدین نسبت به تداوم استفاده 
فرزندان شــان از فضای مجازی دچار شک و 
تردید شوند، آن هم در حالی که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا بخش قابــل توجهی از کودکان 
و نوجوانــان دانش آموز کشــورمان بیش از هر 
زمانی نیازمند استفاده از فضای مجازی با هدف 
پیگیری فرایند تحصیلی خود هستند. با توجه 
به وابســتگی روزافزون نســل جدید به فضای 
مجازی، والدیــن نیازمند راهکارهایی معقول 
و هوشمندانه برای مدیریت امنیت و سالمت 
فرزندان شــان در فضای مجازی هستند. برای 
بررسی دقیق تر این موضوع با »امیر صحرایی« 
مهندس نرم افزار و پژوهشــگر عرصه فناوری 
 )Top of FormBottom of Formاطالعــات

گفت وگویی داشتیم. وی در پاسخ به این پرسش 
که چرا کاربران نوجوان و جوان ما نســبت به 
آسیب های فضای مجازی آسیب پذیر هستند، 

گفت: 
 اینترنــت و فضای مجازی همــواره مانند 
چاقــوی دو لبه عمل کــرده و جنبه های مثبت 
و منفی گوناگونی دارد که اســتفاده  نادرســت 
از آن می توانــد نیــروی پویا و کارآمد کشــور 
به ویــژه نوجوانــان و جوانــان را تهدید کند. 
تنهایی، افســردگی، اضطــراب و عزت نفس 
پایین برخی از مشــکالت احتمالی است که 
این نســل در اســتفاده بیش از حد از اینترنت 
و خاصه شــبکه های اجتماعی بــا آن مواجه 
هستند. فضای مجازی نوعی از بحران هویت 
را در میان طیف گسترده ای از نوجوانان به  وجود 
آورده و این بحــران هویت در زمینه های فردی 
ناهمگونی های فراوانی را سبب شده و به نحوی 

تعادل اجتماعی را متأثر کرده است. در مرحله 
بعدی می توان به کشــش های جنسی این نسل 
اشاره کرد که خود عامل بسیار مهمی در ایجاد 
ارتباطات نامحدود در فضای مجازی اســت؛ 
از این رو اشــخاصی با سالمت روانی ناسالم 
و هویت های جعلی می توانند به راحتی طعمه 
خود را شــکار کرده و افسار احساسات وی را 

در دست بگیرند.
برای مقابله با آســیب های ناشی از فضای 
مجازی به ویــژه در حوزه کودک و نوجوان چه 

باید کرد؟!
بی تردیــد آســیب ها و تهدیــدات فضای 
مجازی از بزرگ تریــن چالش های پیش روی 
والدین است. از آنجایی که همیشه پیشگیری 
بهتر از درمان اســت، می توان به چند راهکار 
خیلی ســاده ولی کارآمد بــرای مقابله با این 

معضل مهم اشاره کرد:

1ـ با توجه به اینکه بیشــتر استفاده کنندگان از 
فضــای مجازی کودکان و نوجوانان هســتند، 
فرهنگ ســازی بــرای کاهــش پیامدهای آن 
ضــروری اســت. بنابراین، اطالع رســانی و 
آموزش نحوه اســتفاده صحیح از این فناوری 
می تواند مؤثر واقع شود؛ مانند ساخت و پخش 
فیلم و سریال هایی با موضوع فضای مجازی و 
مزایا و معایب آن )بیشتر در قالب انیمیشن های 
جذاب(؛ 2ـ وضع قوانین ســختگیرانه تر برای 
برخورد با مجرمــان جرایم اینترنتی و اجرایی 
کردن این قوانین؛ 3ـ تشــویق به شــرکت در 
فعالیت های اجتماعی و تقویت این گونه رفتارها 
از سوی والدین؛ 4ـ گذراندن اوقات بیشتری با 
فرزندان در فضای بیرون از خانه؛ به طوری که 
فرزندان از نظر عاطفی، احساس خأل نکنند و 
برای جبران این کمبــود به فضای مجازی پناه 

نبرند.

بررسی  راه های مقابله با پدیده های چون مومو در گفت وگو با یک پژوهشگر عرصه فناوری اطالعات

واکسیناسیون با آموزش و آگاهی  

دولت چین اعــالم کرد نتایج 
بالینی  آزمایش هــای  اولیــه 
واکسن کوویدـ 19 دانشمندان 
این کشــور نتایــج مطلوب و 
امیدوارکننده ای به همراه داشته 
است؛ به گونه ای که مستندات 
 علمــی آن  نیــز در نشــریه 
 »Lancet Infectious Disease« 
منتشر شــده و امکان ارزیابی 
دانشمندان جهان  از سوی  آن 

وجود دارد.واکســن تولید شــده به دست چینی ها در طول 
حداکثــر 2۸ روز می تواند بدن افراد 19 تا 59 ســاله را از 
 طریق تولید آنتی بادی های مناسب در مقابله با کرونا تقویت

 کند.

ونا کر پایان 
یک گام تا واکسن کووید19

ماجرای به قتل رســیدن یک معلم 
تاریخ فرانسوی به دست یک جوان 
1۸ ســاله چچنی تبار، زمینه ســاز 
شروع پروژه سرکوب مسلمانان در 
کشورهای اروپایی شده و مقامات 
فرانسوی با بهره برداری از وضعیت 
روانی ایجاد شــده پس از این واقعه 
و انتصاب آن بــه جامعه مهاجران 
مسلمان، در تالش برای در تعارض 
نشــان دادن ارزش های اسالمی با 

جامعه غربی و همراه ســازی افکار عمومی برای سرکوب مسلمانان 
هســتند؛ فرانسه برای مهار اســالم گرایی و ایجاد انحراف در جامعه 
 در سال های آتی شاهد رونمایی 

ً
مسلمانان مقیم این کشــور احتماال

رسمی از نسخه تحریف شده اسالم در این کشور خواهیم بود. 

فرانسوی اسالم 
بهانه سرکوب مسلمانان

به دلیل کاهش دمــا و افزایش 
ناپایداری جوی در فصل ســرد 
ســال  نیازمنــدی بــه دریافت 
بیش  هواشناســی  اطالعــات 
از هر زمانــی افزایش می یابد، 
شــما  که از طریق تلفن همراه 
به  می توانید  خــود  هوشــمند 
راحتی وضعیــت آب و هوا در 
طول روزهای آتی را مشــاهده 
از جمله  کنید.»هواشناس 4«، 

اپلیکیشن های ایرانی موفق در زمینه انتشار اطالعات دقیق آب 
و هوایی است؛ چرا که این نرم افزار داده های خود را از 1۸ منبع 
معتبر علمی هواشناســی دریافت کرده و پس از ترکیب آنها، 

نتیجه ای بسیار دقیق را به شما ارائه می  دهد.

هواشناس
رصد لحظه به لحظه آب وهوا

مجازی کابوس 
نوید کمالی

دبیر گروه رسانه

 جالل رشــیدی کوچی، نماینــده مجلس: 

امــروز خیلی ها بــه این جملــه ترامپ 
می خندند: »اگر من برنده انتخابات نشوم 
حتما تقلب شــده اســت!« یادی کنیم از 
کسی که 11 سال پیش این جمله را گفت و 

یک مملکت را به آشوب کشید.

فواد ایزدی، کارشــناس مســائل سیاسی با 

واکنش به  تیتر روزنامه صهیونیستی جروسلم 

پست: »آیا اسرائیل دولتی درمانده است؟« 

بله. »بیمــاری کرونا اختالفات  جواب: 
گسترده جامعه اسرائیل را برجسته تر کرده 

است.«

ســمیه رفیعی، نماینده مجلس: مســئولی 

می گویــد که کمبود انســولین بــه دلیل 
تحریم های بانکی است. مسئول دیگری 
می گویــد که حتــی بیش از نیاز کشــور 
واردات وجــود دارد و دلیل اصلی قاچاق 
معکوس است. این وسط مردم باید عالوه 
بر فشــار اقتصــادی، بی تدبیری  و ســوء 
مدیریت های مسئوالن مربوطه را در تأمین 

نیازهای اساسی تحمل کنند.

حسین دلیریان، فعال رسانه ای: به نظرم یکی 

از تســلیحاتی که برای خریدش از ایران 
صف خواهند کشــید، »سامانه موشکی 
فوق افسانه ای سوم خرداد« باشد، همان 
ســامانه ای که پهپاد افسانه ای را سرنگون 

کرد.

سیدیاســر جبرائیلی، کارشــناس مســائل 

سیاســی: گفته اند »از یک شنبه می توانیم 

اســلحه بخریــم و بفروشــیم.« جهت 
اســتحضار عارضم یکــی از فکاهیات 
برجام همین اســت که بنا شد بخشی از 
تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه 
ایران در تاریخ 27مهر 1399 رفع شــود، 
 همان تحریم ها که اروپا 

ً
اما مقرر شد دقیقا

 وضع کرده، تا سه سال دیگر هم 
ً
مســتقال

پابرجا باشد!

مالک شریعتی، نماینده مجلس: دولت فعلی 

بســیار بد و ناکارآمد است و شاید میزان 
ناکارآمدی اش در دو سال پایانی عمرش 
در جمهوری اسالمی بی سابقه است؛ اما 
یک گزینه بدتری هم هست که نباید دنبال 
شود: »بی ثبات کردن اقتصاد و بی دولت 

کردن کشور.«

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام: این را بارها گفتم؛ اگر بتوانیم به همین 

دولت  کمک کنیم اما امتناع بورزیم، خباثت 
است. کمک به این معناست که اگر دولت 
مشکلی داشت در حد وسع خود به رفع آن 
کمک کنیم. عزم جدی بــا راحت طلبی و 

خوشگذرانی قابل جمع نیست!
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مدتی اســت که ســریالی با نام »ایلدا« از شبکه اول 
سیما پخش می شود، ســریالی که تالش کرده است 
ایثارها و گذشت های مردم مرزنشین بخشی از خطه 
غرب کشور، یعنی ایالم را به تصویر بکشد؛ مردمی 
که در همه سال های دفاع مقدس با شجاعت از میهن 
اسالمی شــان دفاع کردند و در این برهه تاریخی نیز 
مانند دیگر برهه ها خوش درخشــیدند، اما متأسفانه 
با وجود تالش عوامل تولیــد، نتیجه آن چنانکه باید 
رضایت بخش نبوده و همین سبب شده تا انتقادهای 
زیادی به این ســریال وارد شــود، کــه بارزترین آنها 
مربوط به لباس، گویش و لهجه بازیگرانی بود که هیچ 
سنخیتی با واقعیت های فرهنگی مردم مهران نداشتند. 
گفته می شود ماجرای ایلدا واقعی است، ماجرای 
اختالف دو طایفــه بزرگ ایالمی پیــش از جنگ و 
کنار گذاشــتن اختالفات و متحد شدن آنها در مقابل 
دشــمن. به خودی خود و حتی در همین داستان یک 
خطی نیز ماجرا پر از شور و حماسه و افتخار است، 
بنابراین دســت گذاشــتن روی این موضوع نه تنها 
خوش سلیقگی است و جای تقدیر دارد؛ بلکه حتی 
می توان گفت ضروری هم بوده اســت، ضروری از 
لحاظ ِدینی که این گونه طایفه ها و اقوام ایرانی بر گردن 
تک تک مردم دارند؛ به ویژه قبایلی که مرزنشین بوده و 
 در مواجهه با جنگ سختی های بسیاری متحمل 

ً
قطعا

شده اند.اما آنچه مسلم است، روایت  »راما قویدل« از 
این اتفاق تاریخی آنچنان که شایسته شور و حماسی 
بودن آن اســت، از کار در نیامــده!  برخی از منتقدان 
به این موضوع اشــاره داشتند که فیلمنامه خوب، اما 
ساخت ضعیف بوده اســت، این در حالی است که 
می توان به صراحت گفت فیلمنامه نیز در بســیاری 

بخش ها ضعفی جدی داشته است. برای نمونه، پیش 
از جنگ داستانی عاشقانه میان سه جوان رخ می دهد، 
این جریان عاشقانه باعث می شود تا دو بازیگر اصلِی 
قسمت های ابتدایی کشته شوند. در واقع نویسنده با 
مرگ های پی در پی که در قسمت های میانی سریال 
 رغبت بیننده برای دنبال کردن فیلم 

ً
رقم می زند، عمال

را از بین می برد. در این میان شــخصیتی محوری را 
باقــی نمی گذارد تا به هوای او هم که شــده جریان 
جنگ و حمله دشــمن را دنبال کنیــم، در حقیقت 
مخاطب با مرگ های فراوانی روبه رو است که پیش 
از شروع جنگ در میان دو طایفه اتفاق افتاده است. 
با زبانی ســاده می توان گفت، فیلمنامه از نداشــتن 
یک شخصیت  محوری یا چند شخصیت  محوری 
جذاب رنج می برد، شــاید توجیه این باشد که یک 
واقعه در این میان موضوعیت دارد نه اشخاص، بله 
اما به شــرط آنکه به آن واقعه نیــز به خوبی پرداخته 
شده باشــد. نه اینکه داستان به گونه ای جلو برود که 

 مخاطبان ریزشی 
ً
در بخش های دفاع مقدس آن عمال

جدی پیدا کرده باشند.و اما کارگردانی فیلم؛ »راما 
قویدل« کارگردان به نســبت موفق و دارای مهارتی 
است؛ اما بیش از حد در این سریال از هلی شات های 
پی در پی و بدون ضرورت استفاده کرده است.در هر 
حال سریال ایلدا با وجود تعهد و ابتکار در انتخاب 
موضوع و سوژه اش نتوانست آن طور که باید و شاید 
موفق باشد، و آنچه بیش از همه ضعف در سریال به 
شمار می آید، همان تناقض بین واقعیِت زبان و گویش 
و لباس مردم ایالم با آن چیزی اســت که در سریال 
شاهدش بودیم، حتی بسیاری بر این موضوع انتقاد 
کردند که چرا در طبیعت همان سرزمین، فیلمبرداری 
نشده است. بسیاری از انتقادهای وارد بر فیلم درست 
اســت، می توان پذیرفت که برآیند سریال قابل قبول 
نبوده است، اما متأســفانه مدتی است که باب شده 
اســت وقتی درباره یک قوم و قبیلــه خاص ایرانی 
سریالی ساخته می شود، اگر آن سریال به نسبت موفق 

نباشد، برخی فقط به انتقاد بسنده نکرده و موضوعات 
دیگری از جملــه لغو و توقف پخش را خواســتار 
می شــوند یا از واقعیت نداشتن بسیاری از بخش ها 
گالیه می کنند. پیش از این باید بدانیم که قرار نیست 
وقتی ماجرایی واقعی به یک فیلم تبدیل می شــود، 
تمام بخش هایش عین همان واقعیت باشند، از طرفی 
برای چنین پروژه ای با همه ضعف هایش زحمت و 
هزینه زیادی صرف شده، به قبیله و قومی هم توهین 
نشده اســت، فقط پروژه از نبود کارشناسان خوب 
 ضعیف کرده؛ اما این دلیل 

ً
رنج می برد که آن را نسبتا

نمی شــود که به محض آنکه با کاری نه چندان قوی 
و حتی با ضعف های زیاد روبه رو می شــویم، سعه 
صدر خود را از دست داده و زحمت های چند ماهه 
یک گــروه را نادیده بگیریم، بلکه باید تالش کرد تا 
در فرصت های بعدی ضعف ها را جدی تر گرفت و 
خواستاِر حضور کارشناسان آشنا با منطقه بومی مورد 

نظر در کنار گروه شد.

یادداشت

رمان »ِاِلنا« در بســتر اشــاره به 
ســفر »دحیه کلبی« سفیر ویژه 
اتفاق  به روم  پیامبر اسالم)ص( 
کلبی،  می افتد. دحیةبن خلیفــه 
معروف به دحیه کلبی، صحابی 
پیامبــر اکرم)ص( اســت. وی 
پیش از جنگ بدر اسالم آورد و 
در جنگ احد و نبردهای پس از 
آن حضور داشــت. وی صورت 
زیبایی داشت و در برخی نقل ها 

آمده است که جبرئیل گاهی به صورت او بر پیامبر )ص( ظاهر 
می شــد. »رضا وحید« این بار فضای تاریخی صدر اســالم و 
جامعه روم و عربستان را برای روایتی عاشقانه برگزیده است که 
تباین ملموس فرهنگها، جذابیت داستان را دوچندان کرده است.

ِاِلنا
همراه با سفیر پیامبر اسالم)ص(

   رمان    

انتشارات سوره مهر کتاب »غبار 
صحرا« را منتشــر کرد. این اثر 
که به کوشش حوزه هنری استان 
گلستان تدوین شده و کار نگارش 
آن را »احمد خواجه نژاد« برعهده 
داشته است، وقایع ترکمن صحرا 
در ســال های ابتدایــی پیروزی 
انقــالب را روایــت می کنــد.
نویسنده در این اثر قصد تحلیل 
 بر پایه 

ً
وقایــع را ندارد و صرفــا

تاریخ شــفاهی آنچه در غائله گنبــد رخ داده را روایت می کند، 
متمرکز می شــود .نویسنده مباحث کتاب را با پرداختن به تاریخ 
ترکمن صحرا از دوره صفویه آغــاز می کند و به موضوع اصلی 

می رسد. در این کتاب اسناد مربوط به وقایع ارائه شده است.

صحرا  غبار 
روایت وقایع ترکمن صحرا 

   کتاب    

 فیلــم ســینمایی »مارپیچ« به 
مشکالتی«  »حسن  نویسندگی 
و کارگردانی »ســعید جلیلی« 
کلید خورد.در خالصه داســتان 
این اثر که تمامی لوکیشن هایش 
در بازارچه شاهپور تهران است، 
میان ســالی  در  »مــردی  آمده: 
همچنان از عواقب رفتارهای بد 
خود متنبه نگردیده و همواره بنا 
به دالیلی مشکالتی را برای خود 

و خانــواده به وجود مــی آورد و در این رهگذر با معضل بزرگی 
روبه رو می گردد که برای اثبات آن به دردسرهای گوناگونی گرفتار 
می گردد«.حمید لوالیی، عنایت بخشی، فریبا متخصص، رامین 
راستاد، فخرالدین صدیق شریف  در این فیلم نقش ایفا می کنند.

    فیلم    

پیچ مار
سفر  به تهران قدیم 

تسخیر انسان به دست 
شکارچیان انسان!

انســان های اولیــه کــه در دوران ماقبل 
نقاشــی های زیبا و  تاریخ می زیســتند، 
حیرت انگیزی را بر دیواره غارها از خود 
به یادگار گذاشته اند؛ اما هدف انسان عصر 
حجر از طراحی این نقــوش، انجام کار 
هنری نبود؛ بلکه طراحی تصویر حیواناتی 
چون گاو و بز و اسب و تسخیر و تسلط بر 
این جانوران بود. انسان در آن دوران تصور 
می کرد که با ترســیم تصویر هر حیوانی، 

بهتر و ساده تر می تواند آن را شکار کند.
اما این رفتار انسان های اولیه به انسان 
مدرن هم منتقل شده است؛ با این تفاوت 
که این بار، تســخیر شکار فقط یک توهم 
نیست و واقعیت دارد و خود انسان است 
که به وســیله شکارچیان انســان شکار 
می شود و جای غار را داالن ها و صفحات 

شبکه های اجتماعی گرفته اند! 
»مومو« تازه ترین دستاورد شکارچیان 
انســان برای به دام انداختن او در تارهای 
در هم تنیده فضای مجازی است! چیزی 
شبیه به آنچه چند سال پیش در همین فضا 
با عنوان »نهنگ آبی« رواج داشــت. این 
بار نیز فرزندان آدم بــا پدیده ای به ظاهر 
سرگرم کننده و بازی طور مواجه هستند؛ 
البته این بار جای نهنگ را یک عروسک 

زشت گرفته است! 
هر چنــد حــرف و حدیث هایی که 
درباره آسیب زننده بودن این چالش مبنی 
بر خودکشی و آسیب دیدن کاربران منتشر 
شده بیشتر شایعه اســت تا واقعیت، اما 
یک نکته را نباید از یــاد برد و همواره در 
مواجهه با چنین چالش هایی باید مدنظر 
قرار داد؛ حدود دو ســال قبل فاش شــد 
که »مارک زاکربــرگ« مالک فیس بوک 
و شــبکه های اجتماعــی وابســته به آن 
نظیر اینســتاگرام، توئیتــر و واتس آپ، با 
این شبکه های  کاربران  فروش اطالعات 
اجتماعی، به موفقیت ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری قبلــی آمریکا کمک 
شــایانی کرده بود. این اطالعــات نیز از 
طریق یک چالش سرگرم کننده و ساده از 
کاربران دریافت شده بودند. اگرچه چالش 
مومو در ایران چندان شایع نیست و شاید 
درباره خطرهای آن هم اغراق شده باشد، 
اما این پدیده در واقع چالش جدیدی برای 
سواد رسانه ای هموطنان مان است. هشدار 
نسبت به این گونه بازی های اینترنتی هیچ 
فایده ای هم که نداشــته باشد، مباحثی را 
مطرح می کند که موجب افزایش آگاهی 
شــهروندان دربــاره ماهیــت و کارکرد 
فضــای مجازی و شــبکه های اجتماعی 
می شــود. امروز نمی توان به طور مطلق 
از مردم خواســت تا از این فضا استفاده 
نکنند، اما اگر آگاهی انسان درباره مزایا و 
معایب هر وسیله ای بیشتر باشد، به طور 
طبیعی اســتفاده ســودمندتری از وسایل 
خواهد کرد و کمتر آسیب می بیند. یکی 
از شــاخصه های سواد رســانه ای نیز این 
است که مردم، چالش های فضای مجازی 
را یــک بازی تصور نکنند؛ بلکه آنها را به 
چشــم طعمه هایی از ســوی شکارچیان 

فضای مجازی ببینند.
کاربرانی که ســواد و آگاهی رسانه ای 
ندارند و مجذوب هر طعمه ای که می بینند 
می شــوند، خیلی زود فکر و روح شان در 
این تارها گیر می کند و تسخیر می شوند! 
انسان هایی که اندیشه و روان شان تسخیر 
شــود، به راحتــی از طریق شــکارچیان 
انسان ـ که مدیریت شبکه های اجتماعی را 

به عهده دارند ـ شکار خواهند شد!

اتحاد در برابر دشمن
نگاهی به  سریال ایلدا  حماسه ای  که سزاوار روایتی بی نقص بود

آرش فهیم
منتقد سینما

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

هر روز قیمت کاغــذ باال مــی رود و در مقابل، 
شمارگان چاپ کتاب کاهش می یابد. کتاب های 
کودک و نوجوان هم در این میان وضعیت بدتری 
دارند. آن گونه که نویســندگان کتاب های کودک 
می گویندT دیگر خبری از تیراژهای چندهزارتایی 
نیست و شــمارگان این کتاب ها به 300 نسخه 

کاهش یافته است؛ اما نتیجه این مسیر چیست؟

قیمت کاغذ در چهار ســال گذشته هر روز در 
حال افزایش بوده؛ در یک ســال گذشــته هم که 

قیمت ها نجومی شده است. 
این موضــوع، اگرچه از مطبوعــات گرفته تا 
صنایع بســته بندی همه را دچار مشــکل کرده، 
اما بیش از همه، چــاپ کتاب ها را دچار بحران 
کــرده و در این میان، کتاب های کودک و نوجوان 
کــه بیش از همــه تصویرگری داشــته و بر روی 
کاغذهای گالسه یا با کیفیت بهتر منتشر می شود، 
با مشکالت بیشتری روبه رو شدند. برای نمونه، 
برخی از کتاب های کــودک که در روزهای اخیر 
منتشر شــده، به بیش از 100 هزار تومان رسیده 

اســت.وقتی قیمت کتاب باال می رود، با توجه به 
اوضاع اقتصادی، خریداران کتاب هم بسیار کم 
شــده  و کل جریان فرهنگی کتاب های کودک و 

نوجوان با اخالل مواجه می   شود.
وقتی شمارگان کتاب کاهش می یابد، فروش 
آن هم کاهش می یابد و به طور مســتقیم، ســهم 
نویســندگان و تصویرگران هم روز به روز کمتر 

می شود.
بدون شــک، اگر روند فعلی در حوزه کتاب 
کودک ادامه داشته باشــد، در مدتی کوتاه، دیگر 
چیزی از کتاب های کــودک باقی نمی ماند، این 
در حالی اســت که کودکان به کتاب های خوب 

نیاز دارند و کتاب خوب، وقتی منتشــر می شود 
که نویســندگان خوب و تصویرگران با انگیزه، و 

ناشران قوی، پای کار آن باشند. 
شــاید بهتریــن کار برای حمایــت از کتاب 
کودک، ورود جریان هــای فرهنگی به این حوزه 
باشــد. نهادهای بسیاری در کشور خود را متولی 
حوزه کودک می دانند و در این شــرایط، یکی از 
اقدامــات مؤثری که نیاز اســت در کوتاه مدت و 
شاید بلندمدت صورت گیرد، حمایت از جریان 
تولید کتاب کودک اســت. از بسته های حمایت 
تهیه کاغذ گرفتــه، تا اعطای یارانه به ناشــران و 

سفارش کتاب به نویسندگان و تصویرگران.

   برداشت    

وقتی حمایت واجب است

فرهنگ

نگاهی به حال ناخوش نشر کودک
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   یادداشت    

»حمزه« را دیر به دیر می دید. بعد از اشغال خرمشهر، معرفی 
شد برای فرماندهی ســپاه اهواز. یا آنجا بود یا پیگیر کارهای 
آبادان که حــاال در محاصره بود. خانــواده اش تهران بودند و 
خودش خوزستان. این بار می خواست 10 روز به تهران برود. 
می خواست یک دل سیر پسرش را ببیند. می خواست موقع به 

دنیا آمدن فرزند دوم، کنار همسرش باشد؛ اما...

دلتنگی برای حمزه
   قاب    

بیش از هفتاد درصد عراقی ها سیگاری بودند و سهمیه سیگار 
وینســتون،  اشنو و بهمن داشتند. اشنو را که یک سیگار قدیمی 
و ســاخت ایران بود، به خاطر نیکوتین زیاد و نزدیکی طعمش 
با ســیگارهای عراقی به هر مارک دیگــری ترجیح می دادند. 
بارها اتفاق می افتاد که برای تنبیه، ســهمیه سیگار بعضی ها را 
 قطع می کردیم. قطع سهمیه 

ً
که مرتکب تخلفی می شدند، موقتا

سیگار، برای خیلی از اسرا سخت تر از نخوردن غذا بود! سهمیه 
توتون هم داشتند که با کاغذ مخصوصی، سیگار را می پیچیدند. 
ســاخت چوب ســیگار با طول و عرض و نقــش و نگارهای 
متفاوت، سرگرمی  عده ای بود. سعدون روزانه بیش از دو پاکت 
سیگار می کشید. برای تأمین این تعداد سیگار، دست به دامن 
همه حتی کادری ها و ســربازان ایرانی می شد. حتی شنیدم که 
سهمیه کاغذ نامه اش را با سیگار عوض می کرد. کاغذ نامه برای 

اسرا،  خیلی اهمیت داشت... .
روایتی از ناصر صارمی، سرباز اردوگاه  اسرای عراقی در حوالی سمنان

 اشنو  و دیگر هیچ
   خاطره    

»ســیدمحمدعلی جهان آرا« فرمانده ســپاه خرمشهر و اهواز 
اگرچه در بین ما ایرانی ها بیشتر از برخی فرماندهان و مسئوالن 
کشور شناخته شده است؛ اما آشنایی با او در حد نام و جایگاهش 
باقی مانده است. نوای »ممد نبودی« با صدای غالم کویتی پور 
نام این فرمانده دلیر را بر ســر زبان  ها انداخت، اما بسیاری از 
ویژگی های فردی و اخالقی او زیر ســایه نامش پنهان شد. این 
روزها کتابی با نام »جهان آرا« به قلم »علی اکبری مزدآبادی« از 
سوی انتشارات یا زهرا)س( منتشر شده است که حاوی تحقیق 
خوبی از شخصیت و ویژگی های این شهید از زبان همرزمان و 
به ویژه همسر اوست. این کتاب 312 صفحه ای فقط 25000 

تومان قیمت دارد.

ممد نبودی ببینی
   تازه ها    

 قصه نگوییم
 تا مردم بخوابند!

اگــر دفــاع مقــدس می تواند 
روایت هایی را به نسل امروز و به 
مردم ارائه کند که آنهــا را در این بمباران 
اخبار و اطالعات درســت و غلط تقویت 
کند، طبیعی است رسانه های جبهه مقابل 
انقالب هم تمام تالش خود را می کنند تا 
واقعیت های این هشــت ســال را با ارائه 
روایت هایــی نادرســت، تحریف کنند. 
پیــش شــبکه معاند  همیــن چندوقت 
از  بر اســاس گزیده هایی  »بی بی ســی« 
صوت بی سیم ها در زمان جنگ مستندی 
را تولید کرد که تالش می کرد روایت سازی 
کنــد. ما یک زمان بــا »تحریف روایت« 
بــا  زمــان  یــک  و  هســتیم  مواجــه 
»روایت ســازی«؛ هــر دوی این گزینه ها 
تالش می کنند روایتی به جز حقیقت را در 
ذهن مردم شکل بدهند. »روایت سازی« 
رسانه های دشمن، زمانی اتفاق می افتد که 
ما درباره رویدادهای زمان جنگ، »روایت 
صحیــح« را ارائه نکنیم. در موضوع دفاع 
مقدس بیش از ســه هزار عنوان موضوع 
داریم کــه قابلیت روایــت دارد؛ اما همه 
موضوعاتــی کــه در تمــام این ســال ها 
دستگاه های فرهنگی ما تولید کرده اند، در 
نهایت ده تا بیست درصد از این عناوین را 
پوشــش داده اســت. انبوهی از اقدامات 
نشــده وجود دارد که ما اگر برای پیشــرو 
بودن در ارائه روایت دست اول به سمت آن 
 در جنــگ روایت هــا با 

ً
نرویــم، قطعــا

مشــکالت عدیــده روبه رو می شــویم و 
روایت های مغرضانه از ســوی دســتگاه 
رســانه ای دشــمن، در این موضوعات به 
برتری می رســد.در حال حاضر، دشمن 
تالش می کند این بــاور را ایجاد کند که 
انقالب اســالمی هیــچ دردی از مردم را 
درمان نکرده و به کشــور ایران آسیب زده 
است. باید بگوییم فقط در موضوع جنگ 
هشــت ســاله، با افتخار می توان گفت 
انقالب نگذاشــت یک وجــب از خاک 
کشور جدا شود. دشــمن تالش می کند 
اینطــور جا بیندازد که کشــور ما وقتی به 
مشــکالت جدی برمی خورد، مستأصل 
می شود؛ ما باید با اشاره به مدل مقاومت و 
دفاع هشت  ساله، این روایت را جا بیندازیم 
 پویا و قوی 

ً
که در مواجهه با مشکالت کامال

هستیم.  دشمن بر روی این موضوع تمرکز 
کرده کــه به مــردم القا کنــد در بدترین 
وضعیت اقتصادی هستیم و دیگر امیدی به 
بهبود نیست؛ اما ما باید نشان دهیم که در 
زمان جنگ وضعیت بسیار سخت تری را 
پشت سر گذاشــتیم و راه برون رفت آن نیز 
نسخه ای است که در آن زمان با تکیه بر توان 
داخلی و باور نسبت به خود اجرا کردیم. ما 
قصه نمی گوییم کــه مــردم بخوابند؛ ما 
روایت هایــی را می گوییم کــه مردم بیدار 
شــوند. در روایت پردازی از دفاع مقدس، 
بایــد بر چنین مفهوم هایــی تمرکز کنیم؛ 
مفهوم هایی که انگاره های شناختی را شکل 
می دهد و بین جبهه حق و باطل بر سر آن 
نزاع وجــود دارد؛ یعنــی مفهوم هایی که 
جنگ  امروز حول آن شــکل می گیرد و در 
واقــع در ذهــن مــردم به شــکل گیری 
َبرروایت هایی حول ایستادگی، خودباوری 

َ
ا

و مفاهیم کلیدی مشابه آن می انجامد. دفاع 
مقدس مانند گنجینه ای است که می توانیم 
از روایت ابعاد گوناگون آن، برای کمک به 
رد شــدن از وضعیت امروز استفاده کنیم؛ 
چون امروز در عرصه ذهن ها و روایت ها در 
یک جنگ تمام عیار قرار داریم. در جنگ 
روایت ها باید محل منازعه را یافته و روایت 

متناسب با آن را پیدا کنیم.

 Bیادآوری اولین ها
اولین بچه ام بــود. آذر ماه ســال 1340 به دنیا آمد.  
»امیر« مظلوم، خجالتی و باحیا بود. با برادر شوهرم 
توی یک خانه می نشســتیم. امیر بزرگ تر که شد، 
وقتی می خواســت با زن عمویش حــرف بزند، از 
خجالت صورتش سرخ  می شد. اگر جایی می رفتیم 
و حجاب خانم ها مناســب نبود، ناراحت می شد. 
او حتــی نماز صبــح را هم اول وقــت می خواند. 
برای اقامه نماز جماعت به مســجد می رفت. بچه 
مســئولیت پذیری بود. کارهایش را به بهترین وجه 
انجــام می داد. احترام ما را نگه می داشــت. کاری 
نمی کرد که از دســتش ناراحت شــوم. ســر کار 
می رفت؛ از بچگی کنار پدرش خیاطی می کرد. پول 
که در مــی آورد پدرش می گفت برای خودت جمع 

کن. 

 Bخانواده فعال انقالبی
همســرم از همان ســال های اول، فعالیت انقالبی 
داشت. من سال 1346 فرزند دیگرم اصغر را به دنیا 
آورده بودم که یکباره ساواکی ها داخل خانه ریختند. 
 با چکمه وارد نشوید!« آنها همسرم را 

ً
گفتم: »لطفا

بردند. امیر از نوجوانی فعالیت های انقالبی را همراه 
خانواده شــروع کرد. ما داخل خانه دستگاه چاپ 
برای اعالمیه ها داشتیم. اعالمیه ها را گاهی بین نان 
و گاهی توی جای روغن جابه جا می کردیم. ســال 
1356 از مسجد حضرت ابوالفضل)ع( در خیابان 
رباط کریم بیرون آمدیم. من با چشم خودم دیدم به 
دستان امیر دستبند زده بودند و سوار ماشین کردند. 
رفتم چندبار زدم روی ماشین. گفتم: آقا! بچه من رو 
کجا می برید؟ گفت: چند ماه در زندان بود. با پدرش 

به مالقات رفتیم. گفت: امیر را دیدی گریه نکن. امیر 
آمد. گفتم: مامان چی شــده، چرا صورتت قرمزه؟ 
گفــت: اینجا زیاد گرمه. حاال نگــو جای ضربات 
سیلی بود. امیر تا زمانی که شهید شد همیشه از یک 

چشمش آب می آمد و با دستمال خشک می کرد.

 Bجبهه را ترجیح داد
امیر بچه باهوشی بود. زیاد درس نمی خواند و زود 
حفظ می شد. ســال 135۸ دیپلم ریاضی گرفت. 
دانشگاه هم رشــته ریاضی فیزیک قبول شد و رتبه 
خوبی آورد. ســال 1359 می توانســت از معافیت 
تحصیلی استفاده کند، ولی با شروع جنگ تحمیلی 

ترجیح داد به سربازی برود.

 Bدوست داشت ازدواج کند  
می گفت: همسر آینده ام باید باحجاب و باحیا باشد. 
یک بار با هم دیدار امام)ره( رفتیم، امیر دست امام 
را بوســید. گفتم امیرجان اینجــا دخترهای خوب 
هستند، همانطور که خودت دوست داری. دوست 
داشت ازدواج کند، حتی برای خودش فرش، قالیچه 
و تلویزیون هم خریده بــود. قبل از رفتنش خانه ای 
روبه روی خانه مــان در نظر گرفتیم تا طبقه باال امیر 
بنشیند و پایین، ما. بنگاهی مرتب می گفت که چه 
شــد؟ چرا نمی آیید؟ هر بار می گفتم: پسرم جبهه 

است. 

 Bحج جبهه
15 روز مانده بود سربازی اش تمام شود که از بازوی 
چپ مجروح شد. گوشــت دستش رفته بود ناچار 
شدند از پایش بردارند و آنجا را ترمیم کنند. یک سال 
می شــد که در یکی از نهادهای انقالبی مشغول به 
کار شده بود. پیشــنهاد دادند حج برود. قبول نکرد 

و گفت به جایش مرخصی بدهید تا جبهه بروم. در 
نیمــه دوم مهر 1362 از طریق پایگاه ابوذر تهران به 
عنوان بسیجی از لشکر27 حضرت رسول)ص( به 
منطقه غرب رفت. او دفعه آخر، وصیتنامه اش را هم 
نوشــته بود. امیر و اصغر هر دو جبهه بودند؛ اصغر 
کردســتان و امیر در خاک عــراق. بعد از عملیات 
والفجر4 دیگر کسی از امیر خبری نداشت.آن ایام 
دلشوره داشــتم. کمی خوابم برد. صدای سید امیر 
را به وضوح شنیدم که می گفت: مامان کجایی؟... 
بیدار شــدم. صدا زدم، امیر کجایی، امیر کجایی؟ 
تازه متوجه شــدم خواب بودم. عصر همان روز در 
زدند. مرد جوانی گفت: مادر آقا سیدامیر شمایید؟ 
گفتم: بله. گفت: امیر به اســارت عراقی ها درآمده 
اســت. باور نکردم. در واقع امیر من 13 آبان 1362 
شهید شده بود. باالخره 52 روز بعد با گزارش یکی 
از دوســتانش پیکر امیر و 9 نفر دیگر بازگشت و در 

قطعه 24 ردیف 31 شماره 26 به خاک سپرده شد.

 Bحرف آخر
 دعا می کنم این وضعیت کرونا زودتر از دنیا برود و 
ایران ســربلند باشد. رهبرمان که از همه چیز باالتر 
هست سالمت باشد. همه مسلمانان جهان، گوش 
به فرمان رهبر باشــند. آن موقع کــه انقالب بوده و 
راه پیمایی می رفتــم، می گفتم خدا کند پرچم ایران 
در دنیا بلند بشــود که اآلن شده. ان شاءالله قبله اول 
مسلمانان آزاد شود، حاال من هم نرفتم شماها بروید 

و در آنجا  نماز بخوانید.

 B آخرین نامه
آخرین نامه امیر که دو روز قبل از شــهادت نوشــته 
بود، در لباسش پیدا شد. جمالت زیبایی داشت. در 

بخشی از آن نوشته بود:خیلی دلم می خواهد آنچه 
در قلبم هســت روی کاغذ بیــاورم، ولی نه قلبم آن 
توانایی را دارد و نه فرصت هست، چون قرار است 
تا چند ســاعت دیگر برای عملیات برویم. همیشه 
پیش خودم فکــر می کنم خداوند چقدر به ملت ما 
لطف کرده که امام خمینی)ره( را رهبر و پیشــوای 
جامعه ما و امت ما را وسیله شناساندن اسالم عزیز 
در همه جهان قرار داده. نعمت دیگر وجود مبارک 
امام خمینی)ره( اســت که ما هیچ موقع نمی توانیم 

شکرگزار آن باشیم... 
از الطــاف دیگر خداوند بــه ملت ما این جنگ 
اســت. جنگی که بــرای ما سراســر رحمت بوده 
اســت. جنگی که ملت قهرمان ما را آبدیده تر کرد. 
جنگــی که توفیق جهاد واقعــی را در راه خدا به ما 
داد. وقتی می گویند جبهه دانشــگاه است این یک 
واقعیتی اســت که ما تا در آن نباشیم به حق بودن آن 
پی نمی بریم؛ زیرا جبهه ها سراسر معنویت است... .  
در جبهه تمام ارزش های مادی، به ضد ارزش تبدیل 
می شــود. مالک برتری نه مقام است، نه موقعیت و 
نه مال است و نه هیچ چیز دیگر. مالک تنها تقوی و 
اخالص و ایمان به الله و صبر و استقامت در راه او 
و تمام ارزش های الهی دیگر است. جبهه را می توان 
مدینه فاضله ای نامید که هر کسی نمی تواند داخل 
این شــهر شــود مگر اینکه خود را خالص کند. در 
جبهه، من و ما نداریم، هرچه هســت »او« است و 
این مسئله موقعی متبلور می شود و واقعیت می یابد 
که این بچه ها به هدف و آرزوی شان می رسند. هدفی 
که خیلی خیلی مقدس است و آن فنا شدن در وجود 

مطلق  الله است. 

پای دل گویه های مادر بسیجی شهید سیدامیر صدری

عاشق زندگی، در انتظار شهادت
در  روزگاری که دل مشغولی های دنیا اسیرمان کرده است، یکی از راه ها، نفس کشیدن در خانه هایی است که بوی شهدا را به مشام مان می رساند. منزل 
شهید سیدامیر صدری یکی دیگر از خانه های ستاره دار است که ما را مهمان آسمان می کند.  مادر شهید توان نگه داشتن قاب عکس هم ندارد، اما چادر 
کنار قاب عکس شهید، آخرین تالش مادر را در زنده نگه داشتن یاد فرزندش نشان می دهد.  صدایش می لرزد. گاهی می گوید نمی خواهم بگویم، نمی توانم... 

اما باز می گوید تا من و تو بدانیم مادران هنوز چه می کشند.

طناز خدابخشی 
خواهرزاده شهید

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس



شماره 9۷3 |  دوشنبه  ۵ آبان 1399

سیاست
1۵

یکسان سازی حقوق 
بازنشستگان عالی بود

09100001941/ چــرا ضریب حقوق در 

نمایندگــی ولی فقیه پایین تــر از فرماندهی 
است؟

09100003406/ باتوجه به شرایط مدرسه 

و برخط بودن و نبودن گوشی های هوشمند 
و اینکه بعضی از نیروها ســه یا چهار فرزند 
 برای کارکنان شرایط 

ً
مدرسه ای دارند؛ لطفا

اقساطی برای خرید گوشی هوشمند و لپ 
تاپ فراهم شود.

09100000060/ معــاون هماهنگ کننده 

سپاه ابالغ کردند به خانواده هایی 3 تا فرزند 
و بیشتر دارند زمین رایگان داده می شود چرا 

اقدامی صورت نمی گیرد؟
0912000۸۵13/ لطفا سهمیه صبح صادق 

را افزایش دهید.
091400039۸۸/ چرا مسئوالن سپاه با این 

تورم، فکری برای افزایش حقوق و شــارژ 
حکمت کارت نمی کنند؟

09140002473/ به نیروهای اجاره نشین با 

کسر از حقوق زمین واگذار کنید.
برای  فــراوان  ســپاس   /0914000۸961

اعمال طرح یکسان سازی حقوق بازنشسته ها 
از فرماندهان محترم. کارتان عالی بود.

0914000۵4۸1/ کد ۸9 هستم و 16سال 

است که در مناطق عملیاتی آذربایجان غربی 
 چه 

ً
خدمت می کنم؛ با این همه گرانی واقعا

زمانی فوق العاده یا کدها درست می شود؟
09140006۸۸1/ بااین وضــع تورم بازار 

برای آنها که فرزند ســه قلــو دارند خیلی 
مشکل شده، خواهشمندیم کمک هزینه را 

تا شش سال قطع نکنید.
0914000923۵/ ســال 96 بــا پرداخت 

مبلغــی در تعاونی مســکن کارکنان ناحیه 
مشکین شــهر برای دریافت زمین به همراه 
بیــش از 100 نفر از همکاران نام نویســی 
کردیم؛ ولی پس از 13 سال متأسفانه نه تنها 

زمین واگذار نشده است!
091۵0000109/ چرا حق ایثارگری برای 

کســانی که یک ماه مأموریت سوریه دارند، 
اعمال نمی شود؟

0917000432۵/ ممنون از انتخاب ستونی 

بــرای درج نظرات خواننــدگان. چرا برای 
موضوع ترمیم حقوق نیروهای مسلح فکری 
نمی شود؟ امســال افزایش حقوق نیروهای 
مســلح از کارکنــان کشــوری حداقل 30 

درصد کمتر بود.
091700062۵1/ چرا قیمت محصوالت 

فروشــگاه های اتکا هر روز تغییر می کند و 
گران تر می شود؟

0917000699۸/ چرا بانک انصار از قسط 

کم نشــده وام زمان کرونا دیرکرد می گیرد و 
کسی جوابگو نیست؟ 

0917000699۸/ چرا متأسفانه با توجه به 

تأکید رهبری در فروشگاه های مناطق دریایی 
و فروشگاه های اتکا کاالی خارجی عرضه 

می شود؟
091۸000۸7۵3/ وام 5 میلیــون مشــوق 

فرزنــدآوری فقط بــه متولــدان 99 تعلق 
 به فرمان رهبر 

ً
می گیرد؟ یعنی آنهایی که قبال

معظم انقالب لبیک گفتند، اشتباه کردند؟
091۸0006461/ چرا سپاه مدرک دانشگاه 

پیام نــور را قبول ندارد، مگر این دانشــگاه 
مجوز فعالیت در کشور را ندارد؟

093۸0003991/ قراربــود افزایش حقوق 

بازنشســته ها ده درصد پایین تر از شاغالن 
باشــد؛ اما برعکس شــد  یک بازنشسته با 
درجــه 14 دو میلیون از من شــاغل با 35 
درصد جانبازی با درجه 14 بیشــتر شــده 
اســت. اگر این گونه باشد، ما هم بازنشسته 

شویم، بهتر است.
09920002۸6۵/ چرا ارشدیت تحصیلی 

و ســنوات درجه داری در نمایندگی اعمال 
نمی شود؟

   روی خط    

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

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

پاسدار

مرکــزی  قــرارگاه  اجرایــی  و  عملیاتــی  تقویــم 
خاتم االنبیــاء)ص( بــرای آخرین روزهــای مهرماه 
ســال 1399 برنامه رزمایش پدافند هوایی را در خود 
گنجانــده و نیروی پدافند هوایــی ارتش، فرماندهی 
پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه و همچنین نیروی 
هوایی ارتــش در فعالیت های کاری خــود با درنظر 
گرفتن زمان این رزمایش تمامــی توانایی ها، ادوات، 
تســلیحات و ســامانه های مربوطه را آماده کردند تا 
در زمانی نزدیک به انجام رزمایش پاکت ســناریوی 
اســتقرار و محل اجرای رزمایش را دریافت و تمامی 
افعال مرتبط با استقرار و آماده سازی تجهیزات مبتنی 
بر ســناریو را شــروع کنند. آماده ســازی ساخته ها و 
دستاوردهای جدید این حوزه برای آزمایش کارآمدی و 
آزمایش سرد و گرم سامانه ها امروز دیگر جزء الینفک 
رزمایش ها شــده است؛ چرا که هر روز دستاوردهای 
جدیدی در حوزه های دفاعــی وارد عرصه عملیاتی 
می شــود و از آنجا که جمهوری اسالمی شروع کننده 
هیچ جنگی نیســت، امکان آن وجود ندارد که مانند 
ارتش هــای متخاصــم غربی در فضــای یک جنگ 
واقعی این سامانه ها آزمایش شوند. در سال های اخیر 
رزمایش در نیروهای مسلح وجه دیگری هم پیدا کرد. 
رزمایش، کنکور رده های نیروهای مسلح است. بر این 
اســاس قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( در تقویم 
ســاالنه خود برای عمده رده های عملیاتی نیروهای 

مسلح مبتنی بر تئوری بازی جنگ اقدام به برنامه ریزی 
رزمایش های تخصصی یا ترکیبی می  کند و بازرسان 
و ناظــران این قراراگاه همه رونــد اجرای رزمایش را 
نظارت و رده های شرکت کننده در رزمایش بر اساس 
امتیازات دریافتی در هــر مرحله و مجموع امتیازات 
نمــره خود را دریافــت می کنند. ترابــری و تحرک، 
فریب، رعایت اصول پدافند غیرعامل، کیفیت اجرای 
مأموریت، رســیدن به اهداف تعیین شــده، آزمایش 
سامانه های جدید رزمی، ایمنی و... از شاخصه های 
مهم برای این ارزیابی هاســت. در رزمایش مشترک 
تخصصی پدافند هوایی مدافعان آســمان والیت 99 
نیز تمامی این موارد انجام شد. این رزمایش با اعالم 
رمز یا رسول الله)ص( با گسترش و استقرار سامانه های 
بومی موشــکی، راداری، اطالعات شناسایی، جنگ 
الکترونیک، ســامانه های ارتباطی و شبکه دیده  بانی 
بصری ارتش و سپاه آغاز شد. امیر سرتیپ دوم عباس 
فرج پور، ســخنگوی رزمایش مشــترک تخصصی 
مدافعان آســمان والیت 99 درخصوص این مرحله، 
گفت: »گسترش و استقرار سامانه های پدافندی اعم 
از سامانه های موشکی، راداری و پدافندی با تأکید بر 
قابلیت جابه جایی و واکنش سریع نیروهای عملیاتی 
و همچنین رعایت اصول پدافند غیرعامل برای فریب 
دشمن انجام شد و در مرحله بعد برقراری ارتباط امن 
و چند الیه میان سامانه های پدافندی با شبکه یکپارچه 
پدافند هوایی کشــور برای اتخاذ تصمیم متناســب 
با تهدید صورت گرفته اســت.« یکی از اصول مهم 
در حوزه پدافند هوایی در کشــور اتصال سامانه های 
شناســایی و انهدام به شــبکه یکپارچه پدافند هوایی 
است. بر این اساس چون برخی سامانه های پدافندی 

مبتنی بر شــرایط به صورت دائمی استقرار ندارند و 
عملیاتی نیستند، باید در نقطه های مهندسی شده در 
جای جای کشور مستقر شوند و لذا سرعت استقرار 
و همچنین سرعت اتصال به فرماندهی کنترل در قالب 
شــبکه یکپارچه پدافند هوایی یکی از شاخصه های 
مهــم امتیازدهی بــه یگان های درگیــر در رزمایش 
اســت. اما یکی از شاخصه های اصلی پدافند هوایی 
در کشــور وجود فرماندهی مرکزی این امر در قالب 
قرارگاه پدافند هوایی کشور است و در این راستا کلیه 
تجهیزات راداری و شناسایی و نیز دفاع هوایی اعم از 
ســامانه های پدافند هوایی و نیز هواگردهای مربوطه 
تحت فرماندهی شبکه یکپارچه پدافند و قرارگاه پدافند 
هوایی کشور عمل می کنند و در قالب رزمایش نیز باید 
عملیات مشــترک منطقه ای در صحنه واقعی جنگ 
و مقابله با تهدیــدات هوایی را تحت نظارت قرارگاه 
پدافند هوایی به انجام برسانند.   استقرار سامانه های 
فرماندهــی و کنتــرل تاکتیکــی فکور و عاشــورا، 
ســامانه های راداری بومی مراقب، فتح ـ 2، بشــیر، 
سامانه های تاکتیکی اطالعات و شناسایی، سامانه های 
الکترواپتیکی، سامانه های جنگ الکترونیک و شبکه 
دیده بانی بصری نیروی پدافنــد هوایی ارتش در این 
بخش رزمایش انجام شده است.  اما این رزمایش در 
واقع عبور از ســامانه های قدیمی و ورود سامانه های 
جدید و بومی پدافند هوایی به عرصه عملیاتی است. در 
این رزمایش نسل جدید تسلیحات و تجهیزات تماما 
بومی با فرض اینکه ســامانه های قدیمی از رده خارج 
و این سامانه ها وارد مرحله عملیاتی شده اند، تمرین و 
پدافند هوایی کشــور بعد از اجرای این رزمایش با به 
کارگیری این سامانه ها از هر روز دیگر بومی تر است. 

از ویژگی هــای مهم این رزمایش هم بومی بودن تمام 
سامانه های کشف، شناســایی، رهگیری و درگیری 
است که این سامانه ها از طریق یگان های ارتش و سپاه 
به کار گرفته می شود.  اما این رزمایش محل تست گرم 
جدیدترین سامانه های تولیدی حوزه پدافند هم هست. 
با توجه به مالحظات امنیتی تعدادی از این سامانه ها که 
برای اولین بار در قالب این رزمایش آزمایش شــدند، 
محرمانه باقی می مانند و قرار اســت در آینده نزدیک 
به مرور از این ســامانه ها و تجهیزات رونمایی شود.  
در وضعیــت کرونایی هم نظارت و پایش ســالمت 
شــرکت کنندگان در رزمایش اهمیت پیدا می کند. بر 
این اساس بهداری های رزمی یگان های شرکت کننده 
رکن مهم این رزمایش به شمار می آیند که نظارت بر 
اجرای فاصله گذاری و دســتو رالعمل های بهداشتی 
داشته باشند.  انتقال تجربه و تمرین صحنه واقعی نبرد 
برای نیروهای حاضر و ترکیب قدرت سپاه و ارتش از 
وجوه مهم چنین رزمایش هایی است. در این رزمایش 
سامانه بومی سوم خرداد سپاه و سامانه بومی 15 خرداد 

ارتش با موفقیت اجرای آتش کردند.  
اما نکته مهم اینجاســت که دشــمنان ما نیز اگر 
توانایی رصد و پایش این رزمایش را داشته باشند، به 
شدت روی این رزمایش متمرکز خواهند بود؛ چرا که 
ایــن رزمایش با انبوهی از توانمندی های راهبردی در 
ارتش و سپاه و با هدف غافلگیری دشمن طراحی شده 
و به زودی برخی سامانه های بومی استفاده شده در این 
رزمایش رســانه ای خواهد شد. البته این الزمه حوزه 
پدافند هوایی اســت؛ چراکه ســطح و نوع تهدیدات 
این حوزه همواره در حال تغییر است و باید ابزارها و 

تجهیزات دفاعی متناسب با تهدیدات به روز باشند. 
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بومی   پدافند 
دشمن برای  غافلگیرانه  و 

اولین جایزه دو ساالنه سردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی با هدف معرفی آثار پژوهشی برتر 
حوزه دفاع مقدس و مقاومت با مدیریت مرکز 
تحقیقات و اســناد دفاع مقدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
برای دوره سال 1397 و 139۸ برگزار خواهد 
شــد. این جایزه وارد مرحله دوم اجرای خود 
شده است. حسن عالیی فعال، دبیر این جایزه 
دو ســاالنه با بیان اینکه این جایــزه با گرایش 
کتاب های منتشر شده رساله های دکتری برگزار 
می شود، گفت: »در این رویداد فرهنگی در کنار 
ارزیابی و انتخاب کتاب های برتر پژوهشی دفاع 
مقدس و مقاومت و همچنین رساله های دکتری 
بنا داریم تا چند کار ویژه هم انجام دهیم؛ در این 

رویداد قرار است از چهره های برتر پژوهشی، 
مراکز و همچنین ناشــران برتر پژوهشــی در 
حوزه دفاع مقدس در چهل سال گذشته تجلیل 
به عمل آید و پژوهشــگران فعال و همچنین از 
پژوهش های منحصر به فرد هم تجلیل خواهند 

شد.« 
البته عالیی مراکز پژوهشی و ناشران فعال 
این حوزه را هم جزء گروه های تحت بررســی 
برای تجلیل در این جایزه اعالم کرد.  اما مرکز 
اســناد و تحقیقات دفاع مقــدس این جایزه را 
بســتری برای تکمیل فعالیت های خود کرده و 
گویا فهرستی از موضوعات با قابلیت پژوهش از 
سوی این مرکز در این دو ساالنه اعالم خواهد 
شد که بستر فعالیت و مسیر حرکت را برای دو 

ساالنه دوم این جایزه فراهم خواهد کرد.

تقدیر از  آثار برتر دفاع مقدس
 هفته گذشته بود که خبر شهادت بسیجی ناهی 
از منکر، شهید محمدی به سرعت نقل رسانه ها 
شــد و جدای از برخی بی شرمی های رسانه ها 
در کوچک شــمردن عمل این پدر شــجاع در 
حفاظــت از ناموس مــردم، به نظر می رســد 
چنین اموری ناشی از جوالن اراذل و اوباش در 
شهرها بوده اســت. بر همین اساس، طرح های 
مقابله با این افراد که اقدام به شــرارت در سطح 
شهر می کردند، شروع شد. در این راستا نیروی 
انتظامی مأمور اصلی برخورد با این شرارت ها 
و جمع آوری کانون های اصلــی و عامالن آنها 
شده اســت. نیروی انتظامی در قالب طرح های 
ضربتــی این کار را شــروع کــرد و از طرفی به 
دلیل گســتردگی پهنه پایتخــت و نیز معضل 
حاشیه نشینی که بخشی از این شرارت ها معلول 

آن است، به گسترش چتر اطالعاتی و شناسایی و 
نیز گسترش سطع عملیات نیاز داشت؛ از این رو 
بسیج به عنوان نیروی معین وارد عرصه شد. در 
تهران گشت های رضویون بسیج برای این منظور 
از طریق یگان های امنیتی ســپاه تهران شــکل 
گرفت و این سپاه عالوه بر ماموریت جمع آوری 
معتادان متجاهر و بازپروری و مهارت آموزی این 
افراد در اردوگاهــی که به این منظور دایر کرده، 
وارد موضــوع برخورد با عوامــل ایجاد ناامنی 
در محالت نیز شــده است. سردار محمدرضا 
یزدی، فرمانده سپاه محمدرسول الله)ص( تهران 
بزرگ درباره همکاری سپاه تهران بزرگ با نیروی 
انتظامی در این طرح گفت: »برای این منظور از 
سال 1397 گشت های »رضویون« را راه اندازی 

کردیم که تبلور آن را امسال خواهیم دید.«

 رضویون در مقابل اوباش

در روزگاری که عده ای به نام حقوق زنان، زن را اسیر 
هوا و هوس های شخصی خود کرده اند، امثال »کیوان 
امام وردی« ها بــا اعتراف به 300 مــورد تجاوز به 
عنف پس پرده حمایت از حقوق زنان و ایجاد فضای 
ولنگاری با طرح حضور زنان در ورزشــگاه، آزادی 
حجاب و دوچرخه ســواری و امثال آن دنبال رسیدن 
به ســر منزل مقصود خود، یعنی هــوا و هوس های 
شخصی و آن »انقالب جنسی« را ـ که هدف اصلی 
ایجاد تفکر فمنیســیم استـ  بار دیگر هویدا کردند. 
اما از آن طرف بایــد »محمد محمدی«هایی را دید 
که در انقالب اســالمی زیاد هستند. غیرتمندانی که 
از نســل عاشوراییان هســتند و معتقدند اگر یک بار 
دشمن انسانیت و بشریت به خیمه های اهل بیت)ع( 
یورش برد، دیگر نباید تاریخ بدین گونه تکرار شــود. 
در دفاع مقدس خیلی از همین جوان ها فقط به دلیل 
دفاع از ناموس و غیرتی که داشتند وارد عرصه میدان 
نبرد شدند تا دشــمن به شهرها و زندگی آنها نرسد؛ 
اما ماجــرای دفاع از حرم جلوه دیگری از غیرت این 

جوانمردان بود؛ آنجایی که دیدند حرم عمه ســادات 
و عقیله بنی هاشــم در خطر تعدی دشــمن تکفیری 
اســت تا پای جان وارد میدان شدند و هزاران جوان 
فدای نابودی این جریان تکفیری شدند. همه ماجرای 
جنگ دفــاع از حرم همین غیرت انقالب اســالمی 
بود؛ اما ماجرای غیرت و مردانگی در محدوده همان 
جبهه ها متوقف نبود. در شهرها هم ماجرای عیاران و 
جوانمردانی را می شنویم که اگر روزی در دفاع مقدس 
هم خوش درخشــیدند، به واسطه همان غیرت شان 
بوده است؛ مردانی چون حر انقالب شهید ضرغام. 
اما این بار ماجرای این غیرت نه در جبهه؛ بلکه در شهر 
است. تکرار تلخی که شهادت شهدای امر به معروف 
را به دنبال داشــته است. اگر در مواردی بزرگ مردی 
تذکری دربــاره یک منکر داده و به او تعدی شــده و 
گاهی منجر به شــهادت آن بزرگمرد شده است؛ این 
بار حد و شدت این خباثت در مورد شهید محمدی 
به اوج رسیده است. حال و هوای منزل و محله شهید 
را یکی دو شــب بعد از شهادتش باید دید. در محله 
شــهید و جلوی درب منزل او بسیاری جمع هستند؛ 
از مردم عادی تا نماینده و مســئول. خیلی ها به دیدار 
این خانواده رفتند. چند ساعتی که جلوی درب منزل 

شهید باشــی، صحنه های تعجب برانگیزی خواهی 
دیــد؛ جوانانی که در فراق دوســت و رفیق گریانند. 
چشم های پر بغض دوستان و البته جوانانی که شهید 
محمدی را نمی شناســند؛ اما غیرت و جوانمردی را 
دوســت دارند و وقتی حماســه او را شنیده اند بدون 
هیچ آشنایی قبلی مرید این غیرتمند شده اند؛ اما همه 
ماجرا این نیست. به صورت متداول در مقابل منزل 
هر شهید اگر از هم محلی ها و آشنایان حضور داشته 
باشند، اکثرا بانوان این جمع زنان چادری یا با حجاب 
کامل هستند. اما اینجا ماجرا کمی متفاوت است. اما 

یک چیز اینها را جلوی در این خانه کشانده و آن 
هم غیرت اســت. این غیرت همان گمشده ای 
است که این زنان متأسفانه در خیلی از مردهایی 
که در اطراف شان هستند نمی بینند. طرف دیگر 
ماجرا را باید مردم و مســئوالن دانســت. نباید 
اجازه دهیم خون شهید محمدی ها در راه دفاع 
از نوامیــس و امر به معروف و نهی از منکر هدر 
برود. چه بســیار افرادی که امــروز به جرم امر 
به معــروف و نهی از منکر محکوم شــده اند یا 
مجروح و شهید و این زیبنده حکومت اسالمی 
نیســت. پس قــوه قضائیه، مجلــس، دولت و 

دلبستگان انقالب هرکدام وظیفه ای دارند که باید در 
این باره انجام دهند.  باید حق خون های ریخته شده 
برای فریضه امر به معــروف و نهی از منکر و دفاع از 
نوامیس ملت را ادا کرد. قصاص قاتالن و متجاوزان 
این جنایت فجیع تنها یک عمل حداقلی است، باید به 
دنبال فراگیر کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
و ترویج درســت آن و دفاع درست از آمران و ناهیان 
رفت؛ چرا که هرگونه تعلل یعنی شهید محمدی های 
دیگــری که خون شــان عالوه بر عامــالن، بر گردن 

قاصران ماجرا هم خواهد بود.

یخته شــد و گمشده ای که پیدا شد! خونی که ر
به بهانه شهادت محمد محمدی غیورمرد امر به معروف و نهی از منکر

احسان امیری
خبرنگار



نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

تنها آرزو

اسماعیل هم می جنگید، هم به 
مــردم مظلــوم ســوریه کمک 
می کرد. به ما هم روحیه می داد و می گفت 
که پیروزی اسالم نزدیک است. او همیشه 
می گفت: »اگر کســی در هر جای جهان 
بخواهد به اســالم و انقــالب ضربه وارد 
کند، ما بایســتی به عنوان ســربازان امام 
خامنــه ای هماننــد یک ســد محکم در 
برابرشان بایســتیم و تا آخرین قطره خون 
مبارزه کنیم. خســتگی  نمی شــناخت و 
همین ویژگی اش باعث شده بود که همیشه 
به عنوان نفــر اول، در خط مقدم حضور 
داشته باشــد.« مدیریت و فعالیت هایش 
مشخصه بارزی بود که او را به عنوان یک 
بسیجی واقعی از دیگران متمایز کرده بود. 
او از گروه های تکفیری هیچ ترسی نداشت 
و با شجاعت تمام وارد چنین کارزاری با 
دشــمنان اســالم در سوریه شــد. اینکه 
 ساعت ها زیر بارانی از آتش قرار 

ً
مستقیما

بگیری، دل می خواهــد. چند روز قبل از 
شهادت چهره اسماعیل واقعا آسمانی بود، 
 انگار توی این دنیا حضور نداشت. 

ً
و اصال

فقط می خندید و می گفت: »تنها آرزویم 
این است که در راه اسالم و انقالب شهید 

شوم و در نهایت نیز به آرزویش رسید.«
به نقل از همرزم شهید

اسماعیل شجاعی ســال 1349 در نوبار 
بوکان استان آذربایجان غربی به دنیا آمد. 
باحمله تکفیری ها به ســوریه و در خطر 
قرار گرفتن حرم حضــرت زینب)س(، 
اســماعیل شــجاعی نیز همچون دیگر 
رزمندگان اســالم تاب ماندن در خانه را 
نداشــت و برای دفاع از حــرم اهل بیت 
پیامبر و مردم مظلوم ســوریه خود را به آن 
کشور رســاند، تا در کنار دیگر همرزمان 
خود برای دفاع از کیان بالد اســالمی با 
گروه های تکفیری مبارزه کند. ســرانجام 
در عملیات آزادســازی دو شــهر »نبل« 
و »الزهرا« در ســوریه کــه بیش از چهار 
سال در محاصره تروریست های تکفیری 
بود، در بهمن ماه 1394 به خیل مدافعان 
حرم حضرت زینب)س( پیوســت. وی 
اولین شهید مدافع حرم اهل تسنن استان 

آذربایجان غربی است.
فاطمه سادات طالیی

بماند به یادگار
آقا جانم، می دانم فکر کردن به گذشــته با 
تمام خوشی و ناخوشــی چیزی را تغییر 
نمی دهد. نه رفته ها را بازمی گرداند و نه ما 
را به آن آدم سابق  تبدیل می کند. بدتر اینکه 
 از کف 

ً
درگیر گذشته ای می کند که عمال

رفته و کاری هم نمی تــوان برایش انجام 
داد؛ همانطور که آن زمان نمی توانســتیم 
کاری کنیم؛ با همه  این حرف های عقلی 
و منطقی بازهم مغزمان رضا نمی دهد که 
فکر نکنیم به اینکه  محرم و صفر امسال مان 
این قدر کمرنگ و پریده، بساطش را جمع 

 کند و برود.
موالی من، گذر این  روزها ســخت بود و 
تلخ! ولی چاره چیست؟ بگذار خاطرات 
این روزها بماند برای روســیاهی تاریخ. 
بگذار یادمان بماند که روزگار یک محرم 

1442 به ما بدهکار است.

حسن ختام

   تلخند    
نخاله ها رو امحا کنیم/ کارتونیست: تجرید رویاردز از هلند

امام صادق)ع( می فرماید: در ترازوی ســنجش اعمال)در روز قیامت( چیزی ســنگین تر از صلوات بر 
محمد و آل محمد نیست. کسانی هستند که اعمال شان را در ترازوی سنجش می گذارند، سبک و ناچیز 
اســت. ســپس صلوات بر آن حضرت را بیرون آورده بر آن می نهند، سنگینی می کند و برتری می یابد. 
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صلوات
   صادقانه    

زمانی که همه  چیز رنگ و بوی شــادی به خود می گیرد و دنیا به کام است و روزهای خوش یکی پشت 
ســر دیگری از راه می رسد، امید داشــتن کار خارق العاده ای نیست. شاهکار آن است که وقتی غم ها و 
مشکالت انسان را دوره می کنند، امید همچنان محکم و استوار در دل ها ریشه بدواند و بدانیم خداوند 

امید هیچ آرزومندی را ناامید نمی کند.

باشیم امیدوار 
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

اعتماد به نفس

دوران  جوانی، اگر با خودباوری و اعتماد 
به توانایی ها و اســتعدادهایی که خداوند 
در ذات انســان قرار  داده، پیوند بخورد، 
می تواند منشــأ بســیاری از موفقیت ها و 
ســربلندی ها در دوره های بعدی زندگی 
بــوده و فرد را برای مواجهه با مســائل و 
چالش های جدید و عملکرد مســتقل و 

بالغ در آینده آماده کند. 
پیش از هرچیز الزم اســت جوان، با 
شــناخت مهارت های فــردی و توجه به 
اســتعدادها، تفاوت های خود با اطرافیان 
را کشف کرده و در جهت رشد و تقویت 
توانایی هــای خود تالش کند. شــناخت 
مهارت هــای فــردی به انتخاب رشــته 
تحصیلی مناسب و در نتیجه شغل مناسب 
در افزایش خودباوری، نقش مهم و اساسی 
دارد. اعتماد به نفس پایین و خودکم بینی، 
در دوران جوانی آسیب های دیگری نیز به 
همراه دارد؛ اضطراب، استرس، ناامیدی، 
عملکرد  اخالقی،  نامناســب  رفتارهای 
ضعیف درسی و گرایش به مواد مخدر از 

جمله این پیامدهای منفی هستند.
نکته قابل توجه اینکه اعتماد به نفس، 
برخالف باور عمومی، همیشه ذاتی نبوده و 
اغلب با تالش، قابل کسب خواهد بود؛ از 
این  رو مشاوران روانشناس، تکنیک هایی 
را برای افزایش حس خودباوری در افراد 

پیشنهاد می دهند. 

جوان

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

   قبیله عشق    

پرسش: با ســالم، حدود 17 سال اســت که از زندگی مشترک مان 

می گذرد، با اینکه همسرم مرد مهربانی است و سعی می کند در زندگی 

کم و کاست نداشته باشیم، اما بسیار لجباز است و با این کار من و دو دخترم را 

بســیار ناراحت می کند، هرچند پشیمان می شــود ولی فایده ای ندارد، آیا برای 

حذف و اصالح این رفتار دیر نشده است؟ چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

 پاسخ: سالم دوست عزیز!  توجه به نکات زیر می تواند کمک کننده باشد:
1ـ در زمان لجبازی ها باید علت را پیدا کنید. برای نمونه، زمانی که خواب 
کافی ندارند لجبازی می کنند، پس زمان ها را بشناســید. 2ـ همراه کردن 
دختران با پدر بسیار مهم است. می دانیم که مرد ستون خانواده است و همه 
باید تالش کنند ســتون خانواده حفظ شود؛ پس با دختران خود صحبت 
کنید که در زمان لجبازی پدر به آرامش ایشــان کمک کنند و رفتاری که 
آن را تشــدید می کند، انجام ندهید. 3ـ نوع رفتار شما در زمان لجبازی 
ایشان مهم است، اگر در زمان لجبازی تمام شرایط را برای آرامش ایشان 
فراهم کنید، ناخودآگاه از این کار دســت برمی دارد. برای نمونه به او حق 
بدهید و بگویید هر کاری نظر توست، انجام می دهیم. 4ـ سکوت کنید. 
این کار بسیار کمک کننده است، هر کسی با آرام شدن فضای اطراف به 
آرامش می رسد. 5ـ شما همســر ایشان و نزدیک ترین فرد به او هستید و 
در این زمان می توانید به او و خودتان کمک کنید. با او ارتباط محبت آمیز 
داشته باشید و با صحبت کردن آرامش را به او هدیه کنید. 6ـ تصمیمات 
مهم و نظرخواهی ها را در بهترین زمان روحی ایشان مطرح کنید؛ یعنی 
زمانی که سرحال و خوشحال است. گاهی فشارهای روحی و جسمی به 
انسان اجازه نمی دهد تصمیم درست بگیرد. 7ـ همیشه به او یادآور شوید 
که تکیه گاه شما و فرزندان تان است و خانواده شما با تصمیمات و رفتارهای 

مثبت او خوشحال هستند.

   راه نرفته    

همیشه در کنار هم
 زهرا سلطانی نژاد

مشاور خانواده

وقتی می خندیــد، دو تا چال کوچک 
روی لپ هــای بانمکــش جا خوش 
می کرد. خنده اش مثل گل ها پر از طراوت بود و 
از همه مهم تر من را یاد بی بی جان می انداخت. 
ترنم درست شبیه به مادربزرگم می خندید. انگار 
بی بی جان کوچک شده و دوباره به دنیا آمده، تا 
برای من که به او وابســته تر از بقیه  نوه ها بودم، 

تابلویی همیشگی باشد.
هوا داشت کم کم سرد می شد و حاال که وقت 
داشــتم، باید سر و سامانی به وضعیت لباس ها 
مــی دادم. در حال مرتب کردن کمد، چشــمم 
به لباس بافتنــی گل گلی افتاد کــه بی بی جان 
برای دخترم بافته بود. ترنم لباس را برداشــت 
و گل هایش را شــمرد. شمردن را تازه یاد گرفته 
بــود، جابه جا و نامرتب عددها را به کار می برد 

و بعد از دو و سه می رسید به صد! همینطور که 
تندتند لباس ها را جابه جا می کردم، ترنم با زبان 
کودکانه اش گفت: »بی بی دون بافته...!« خنده ام 
گرفت و ذوق کردم از حافظه اش! با اینکه ماه ها 
بود بی بی جان را ندیده بودیم، اما خوب یادش 
مانده بود. دوید و رفت تلفــن همراهم را آورد 
و با همان زبان شــیرین گفت: »بی بی دون بیاد 
حرف بزنــه...« منظورش تماس تصویری بود. 
یادگرفته بود در این روزهــای کرونایی همه را 
مجازی ببیند. هرچقدر برایش توضیح دادم که 
بی بی جان بلد نیست و نمی تواند، زیر بار نرفت. 
شــماره بی بی جان را گرفتــم. صدایش پخش 
می شــد و ترنم ذوق می کرد تــا مادربزرگم را 
ببیند و به نتیجه نمی رسید. بی بی جان اما بیشتر 
از اینکه احوال من را بپرسد، قربان صدقه ترنم 
می رفت و هر دو دل داده بودند به شنیدن صدای 
هم! فقط آخر صحبت های مان صدایم کرد، مثل 

بچگی هایم!
ـ نانازجــان! بیایید مادر مــن ببینمتون، به خدا 

عمرم سر می رسه حسرت دیدنتونو دارم...!
دلم به اندازه  یک دنیا برایش تنگ شد. گفتم: 
»بی بی جونم آخــه االن کروناس، می ترســم 

مریض بشین شما...«
حرفــم را قطع کــرد: »خوب با ماســک و 

رعایت... چی چی بود؟«
خندیدم و گفتم : »پروتکل های بهداشتی...!«
با همان لحن ادامه داد: »آره! با رعایت همونا 
بیایین، من که یه پام لب گوره دلم تنگ شــده، 
 
ً
می خوام ببینم تون، منم ماســک می زنم، اصال
تو حیاط می شینیم، راســی دارم برات یه شال 

می بافم، سرد شده هوا...«
بعدازظهر من و ترنم جلوی خانه اش بودیم. 
در را که باز کرد، خندیــد. دو تا چال کوچک 
روی لپ هــای پیرش جا خوش کرد. ســریع 
ماسکش را زد. اما خنده اش کار خودش را کرده 
بود. انگار یک دسته گل ریخته بود سر راه مان... 
گل هایی که هرچقدر هم ترنم می شمرد، تمام 

نمی شد.

   داستان    

باغ گل

ای منتَظر بیا

چشم پدر به راه ُبَود، ای پسر بیا 
تا جان نرفته از تن او زودتر بیا 

از پشت ابر ای قمر فاطمی درآی 
تا شب به در رود چون فروغ سحر بیا 

هم صاحب الزمانی و هم صاحب عزا 
بهر نماز بر تن پاک پدر بیا 

افتاد جام آب ز بس دست لرزه داشت  
در پیکرش نمانده توانی دگر، بیا 

در احتضار باشد و چشم انتظار توست  
بازست این دو پنجره بر ره، ز در بیا 

صاحب عزا به ختم حضورش مسلم است  
ر، بیا 

َ
مردم تمام منتِظر ای منتظ

علی انسانی

میوه ها نقش بسزایی در سالمت انسان دارند. یکی از میوه های خوشمزه کتیبه سبز
پاییزی »خرمالو« اســت. خرمالو بخورید تا سیســتم ایمنی قوی داشته 
باشید. این میوه و میوه های زرد و نارنجی سرشار از ویتامین A هستند که 
برای تقویت بینایی و تقویت سیستم ایمنی بسیار ضروری است. خرمالو 
منبع خوبی از ویتامین C نیز هســت که برای حفظ عملکرد ایمنی الزم 
اســت. برخی از متخصصان پیشــنهاد می کنند روزانه 200 میلی گرم 
ویتامین C برای پیشــگیری از کوویدـ19 یا 1تا2 گرم در روز برای درمان 
این بیماری مصرف کنید. پس در این روزهای کرونایی از مصرف این میوه 
غافل نشوید. ویتامین C همچنین برای داشتن پوستی زیبا، موهایی سالم 
و لثه هایی محکم الزم اســت. خرمالو سرشار از فیبر است. با مصرف 1 
عدد خرمالو 24 درصد نیاز فیبر روزانه خود را تأمین می کنید. فیبرها برای 
جلوگیری از بیماری های گوارشــی و انواع سرطان از جمله سرطان روده 
بزرگ و سرطان سینه، کمک به کاهش وزن و احساس سیری طوالنی مدت 
و مبارزه با یبوست نقش دارند. خرمالو بخورید تا دچار کم خونی نشوید. 
در ترکیبات خرمالو مس نیز وجود دارد که یکی از عناصر اساســی برای 

ساخت سلول های قرمز جدید است. 

    سالمت    

خوشمزه و مغذی!
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه


