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   نیم نگاه    
 تأمین منافع ملی

 اصل اول مذاکرات

نبایدهــای  و  بایدهــا  خصــوص  در   
سیاست گذاری دیپلماسی دولت سیزدهم 
و رویکرد  این دولت در دور آتی مذاکرات 
هسته ای وین با هدف احیای برجام  توجه 
به این نکته حیاتی اســت کــه باید محور 
اصلی دور آینده مذاکرات با کشــورهای 
۱+۵، قانــون مصــوب مجلس شــورای 

اسالمی  باشد. 
در آذر ماه ۱399 پس از یکســال صبر 
اســتراتژیک جمهــور ی اســالمی ایران 
خانه ملت با توجه بــه بدعهدی های بی 
پایــان آمریکایی ها و تروئیــکای اروپایی 
به تهعــدات برجامی شــان قانونی وضع 
کرد که زمینه ســاز تأمین منافع ملی ایران 
درمذاکرات احیای برجام باشد، بر اساس 
این قانون  دولت جمهور ی اسالمی ایران 
و در راس آن تیم مذاکره کننده هســته ای 
کشــورمان هرگز اجازه نــدارد  از حقوق 
ملت ایران کوتاه بیاید  و این طرف مقابل 
است که باید ملزم به رعایت تعهداتش در 

توافق هسته ای شود. 
طبق »قانون اقــدام راهبردی برای لغو 
تحریم هــا و صیانت از منافع ملت ایران« 
مصوب مجلــس یازدهم با توجه به آنچه 
جمهوری اسالمی ایران در ابتدای برجام 
پذیرفت و به آن جامه عمل پوشــاند، باید 
تحریم های ضد ایرانی از ســوی آمریکا 
لغو شــود. این موضوع اصل اساســی در 
مذاکرات وین است. عالوه بر این زمانی 
که آمریکایی ها، تحریم ها علیه جمهوری 
اسالمی ایران را لغو کردند، ما یک زمان 
برای راستی آزمایی این اقدام، نیاز خواهیم 
داشت تا از لغو عملی تحریم ها اطمینان 
حاصل کنیم؛ چراکه تجربه تاریخی ملت 
ایران جز بدعهدی و عهدشکنی آمریکایی 

را نشان نمی دهد.
حقیقــت این اســت که ایــن تجربه 
تاریخی یک دیوار بی اعتمادی میان ملت 
ایران و آمریکا ایجاد کرده است، متأسفانه 
در دولت یازدهم و دوازدهم تالش شــد 
این دیوار بی اعتمادی و این تجربه تاریخی 
گرانبهــا نادیده گرفته شــود که نتیجه این 
خوش بینــی و نادیده انــگاری را می توان 
در بدعهدی هــای طرف غربی در برجام، 
خروج غیرقانونی آمریــکا از این معاهده 
بین المللی و کارزار فشار حداکثری علیه 

ملت ایران و... مشاهده کرد.
اما به لطف خداونــد متعال و رهبری 
تمام عیار رهبر معظم انقالب اسالمی، این 
مسئله جهت دهی شد و مجلس یازدهم نیز 
با وضع قانون مذکور این مسیر را تغییر داد، 
امیدواریم با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
و هم افزایی دولت و مجلس تمام تحریم ها 
علیه ایران لغو شود و پس از راستی آزمایی 
لغو تحریم ها، شاهد احیای برجام با تأمین 
منافع ملت ایران باشیم. در واقع، نقطه سر 

خط می شود.
انتظار این اســت که در دولت برآمده 
از رأی مردم در ۲۸ خرداد۱۴۰۰ مســیر 
اصلی، همان مســیر تعیین شده در قانون 
مصوب خانــه ملت باشــد؛ همچنین با 
توجه به حساسیت مذاکرات وین با هدف 
هم افزایــی و همراهی با دولت محترم در 
مجلس یک تیم تشکیل شده که مذاکرات 

هسته ای وین را رصد خواهد کرد.
 همچنین کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اســالمی بر این موضوع نظارت 
خواهد داشت و نظرها و پیشنهادهای خود 

را به تیم مذاکره کننده منتقل خواهد کرد. 

نگاه

فداحسین مالکی
عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست مجلس

 در جمالت و عبارت های زیر با دقت تأمل 
کنید؛ چرا کــه امام علــی)ع( فرمودند: 
»فانما البصیر من سمع فتفکر«؛ انسان با بصیرت هر 
آنچه را که می شنود، مورد تفکر و تأمل قرار می دهد.

۱ـ رئیس جمهور در جلســه هیئت دولــت در روز 
چهارشــنبه هفته گذشــته گفت: »اگــر اصل 6۰ 
قانون اساســی مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه 
نمی خورد و اگر ۱۱ آذر را نداشــتیم، در اســفند ماه 
تحریم برداشته شده بود و امروز مردم می دیدند چه 
شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین و اردیبهشت 

و خرداد و تیر دیگری را می دیدیم.«
۲ـ حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور 
بعــد از اظهــارات آقای روحانی دربــاره اصل 6۰ 
قانون اساســی گفت: »اگر اصل 6۰ قانون اساسی 
تمام و کمال اجرا می شــد و امــور اجرایی کامال به 
رئیس جمهور و وزرا واگذار می شد،  برجام به نتیجه 
رسیده بود و تحریم برداشته می شد و امروز شاهد این 
مسائل و مشکالتی که در ارتباط با برجام با آن مواجه 

هستیم،  نبودیم.«

در روزهــای پایانی دولت دوازدهــم، این نوع 
سخنان از سوی دولتمردان برای افکار عمومی نسبت 
به یکی از مهم ترین موضوعات سیاســت خارجی 
کشــور،  از اهمیت باالیی برخوردار اســت. ایجاد 
گشایش های اقتصادی با رفع تمامی تحریم ها،  ایجاد 
رفاه،  شــغل و رشد اقتصادی هشــت درصدی، از 
وعده های قطعی به مردم در سال های ۱39۲، ۱393 
و ۱39۴ از طریق مذاکره مستقیم با آمریکا به عنوان 
کدخدای جهان بود. پس از انعقاد برجام در تیر ماه 
۱39۴، توصیف های عجیب و غریبی از آن شد که 

گویا بزرگ ترین فتح تاریخ بشر رقم خورده است!
اما امروز، در حالی دولت آقای روحانی به پایان 
خود نزدیک می شــود که با بدعهدی قابل پیش بینی 
غربی هــا و در رأس آنهــا آمریکایی هــا،  برجام در 
کما به ســر می برد و از یک ســو با چند برابر شدن 
تحریم ها به جای مرتفع شدن آنها،  و از سوی دیگر با 
سوءمدیریت ها در داخل کشور،  مردم در سخت ترین 
شــرایط اقتصادی و معیشــتی به ســر می برند. ای 
کاش بانیان وضع امروز کشــور و مردم،  صادقانه با 
مردم ســخن می گفتند و با تحلیل درست مسائل و 
موضوعات و ریشــه یابی صحیح از علل ناکامی ها، 
 مســیر تجربه آموزی و عبرت گیری از قصه پرغصه 

برجام را هموار می کردند. 
در حالی که تمامی اســناد، مدارک و شــواهد،  

داللت آشــکار بر شکست برجام به دلیل بدعهدی 
 آمریکا دارد؛ این چه 

ً
طرف های غربی و خصوصــا

منطقی است که دولتمردان ما،  برای نپذیرفتن اشتباه 
خود در انتخاب راه حل مســائل و مشکالت کشور 
با اعتماد به آمریکا،  به جای مذمت دشــمن به دلیل 
نقض پیمان،  به تبرئه او همت گماشــته و خودی ها 
را مقصر تمامی مشــکالت مردم و کشــور معرفی 
می کنند؟ آیا جوهــره و چکیده آنچه رئیس جمهور 
در هیئت دولت در خصــوص اصل 6۰ و ماجرای 
روز ۱۱ آذر و معــاون پارلمانــی اش جنــاب آقای 
امیری می گویند،  غیر از این اســت؟ حاصل کالم 
رئیس جمهور و معاون پارلمانی اش این اســت که، 
 مجلس برخالف اصل 6۰ قانون اساسی،  با ورود به 
موضوع برجام و تصویب قانون »اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها«،  هم خالق قانون اساسی عمل کرد، 
 و هم مانع برداشتن تحریم ها شد! آیا این قضاوت و 
دلیل، از نظر حقوقی و از نظر واقعیات صحنه عمل 

درست است؟
از نظر حقوقی،  دیگر اصول قانون اساســی، به 
نمایندگان مجلس شورای اســالمی اجازه ورود و 
قانون گذاری در این موضوع را می دهد که البته محل 
بحث آن در این یادداشــت نیســت؛ اما آنچه حائز 
اهمیت است،  تبرئه دشمنان و خصوصا آمریکایی ها 
در نــاکام کردن برجام و مقصــر نمایی از خودی ها 

در این موضوع اســت. چرا آقایــان به زیاده خواهی 
غربی ها و آمریکایی ها به عنوان عامل اصلی شکست 
برجام اشــاره نمی کنند؟ مگر آقــای اوباما نگفت،  
تا ایرانی ها بــه روح برجام عمل نکننــد، از منافع 
اقتصادی آن برخوردار نخواهند شد!  مگر ترامپ با 
هدف بازنگری در برجام و تحمیل برجام های دیگر 
در موضوعاتی چون موشکی و مسائل منطقه آمریکا 
را از برجام خارج نکرد؟ مگر آقای بایدن با همراهی 
اروپایی ها هم اکنون  خواستار مذاکره در موضوعات 
موشکی و دیگر مسائل و موضوعات مغایر با منافع 
ملی ما نیســتند؟ آیا آمریکایی ها در مذاکرات وین، 
نگفتند برخی از تحریم ها غیر قابل مذاکره هستند؟ 
اگر اینگونه اســت که هســت، پس چرا واقعیت را 
به مردم نمی گویید؟ چرا ماهیت شــیطان بزرگ و 
عهدشکنی آن را برمال نمی کنید؟ چرا غیرقابل اعتماد 
بودن آمریکا را پس از یک دوره  تجربه  هشــت سال 
فریاد نمی کنید؟ آقایان! این آمریکا، همان آمریکایی 
است که حضرت امام)ره( در مورد فرمودند: مراقب 
باشــید اگر یک لحظه غفلت بکنید،  شــما را نابود 
می کند،  حال به خاطر اشــتباه در اعتماد به آمریکا و 
فرصت سوزی ها در این سا ل ها، اگر نمی خواهید از 
ساحت ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنید، نکنید، 
این عذرخواهی پیشکش، اما دشمن و آمریکا را هم 

تبرئه نکنید!

نکنید تبرئه  را  دشمن  پیشکش!  عذرخواهی 
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

 BBBB به تازگــی در داخل کشــورمان برخی 
گروه ها و جریان های سیاســی، به ســان 
غربی هــا تــاش می کننــد جمهوری 
اســامی ایران و نهادهای مســئول در 
کشــور را مقصر خروج آمریکا از برجام 
و همچنین به نتیجه نرســیدن مذاکرات 
احیــای برجام معرفی کننــد. آیا منطق 
پذیرفتنی هــم برای ایــن ادعا ها وجود 

دارد؟
کســانی که مدعی هســتند برخی نهادها و افراد در 
داخل کشــورمان، مانع اجرای برجام و ماندن طرف 
آمریکایی در این موافقت نامه شده اند، باید مصادیقی 
بــرای این ادعای خویش ذکر کننــد. به بیانی دیگر، 
اتهام زننــدگان بایــد بیان کنند کــه مجلس و برخی 
نهادهای انقالبی مورد اتهام ایــن افراد، کدام بخش 
از برجام را نقض کرده انــد که این گونه مورد هجمه 
 پذیرفتنی نیست که 

ً
رسانه ای قرار می گیرند. این ابدا

بدعهدی های ۱+۵ را به کلی نادیده گرفته و سعی کنیم 
با متهم کردن برخی نیروهای داخلی، گناه بدعهدی 
و خروج غیرقانونی آمریــکا از برجام را به طور کلی 
فراموش کنیم. بنابرایــن، در پس پرده چنین ادعایی، 
هیچ منطقی وجود نداشته و هرگز پذیرفتنی نیست که 
با جریان سازی رسانه ای در جهت مقصر نشان دادن 
ایران و نهادهای انقالبی و قانونی کشــورمان، طرف 
آمریکایــی را تبرئه کرده و آنهــا را برای زیاده خواهی 

بیشتر در مذاکرات احیای برجام، مصمم تر کنیم. 

 BBBB بنابراین، شــما معتقدید در زمینه اجرا 
و احیای برجام در داخل کشــورمان به 
طور مشخص، هیچ گونه کارشکنی ای 

صورت نگرفته است؟
 روشــن است. 

ً
تعهدات طرف ایرانی در برجام کامال

ما براساس گزارش های مستدل بین المللی، به تمامی 
تعهدات برجامی ایران پایبند بوده ایم؛ از این رو اصرار 
و تالش عده ای برای ایجاد ارتباط میان مسائل فرعی 
و بی ربطی چــون روابط خصمانه ســعودی و رژیم 
اشــغالگر قدس با کشــورمان و آزمایش های مجاز 
موشکی ایران با به نتیجه نرسیدن توافقی که میان۵+۱ 
 مشکوک است؛ چرا 

ً
و کشورمان صورت گرفته، کامال

که این نکته را به ذهن انســان متبادر می کند که شاید 
برجام دیگری نیز در کار اســت که مردم و نمایندگان 
در مجلس، بی خبر از متن آن هستند و محدودیت های 
بیشتر و فراتر از قانون را برای کشورمان در نظر گرفته 

اســت. بنابراین، بزرگواران مدعی باید پاسخ دهند 
که این مســائل فرعی و محدودیت هــای فراقانونی 
در کجای برجام بوده و اگر در متن برجام ذکر نشــده 
است، چرا اصرار به مطرح کردن آنها داشته و به دنبال 
منحرف کــردن افکار عمومی از واقعیت های صحنه 
هســتند. به بیانی دیگر، برخی در تالشند مسئولیت 
بی کفایتی و موفق نشــدن خویش در زمینه مذاکرات 
هســته ای را بــه دوش دیگران بیندازنــد که با چنین 

 موفق نخواهند شد.  
ً
استدالالت ضعیفی قطعا

 BBBB به تازگی دکتر ظریــف، آخرین گزارش 
خود پیرامون برجــام را در قالب نامه ای 
با عنوان »وآخر دعوانا« تقدیم مجلس 
شورای اسامی کرده است. وی در این 
نامــه نکاتی از جمله عــدم بهره برداری 
کامل ایران از ظرفیت های برجام را عامل 
خروج آمریکا از برجام ذکر کرده است؛ 

نظرتان در این زمینه را بفرمایید. 
عامل اصلی خروج آمریکا از برجام آن است که آقایان 
موافقت نامه ای را پذیرفته اند که هزینه خروج از آن برای 
 
ً
طرف ایرانی بسیار باال و برای طرف آمریکایی تقریبا

هیچ است. به بیان ساده تر، در صورت خروج ایران از 
برجام، طرف آمریکایی طی یک هفته سفره تحریم ها 
را به صورت کامل پهــن خواهد کرد، اما در صورت 
 دســت طرف ایرانی 

ً
خــروج آمریکا از برجام، عمال

به جایی بند نیســت. البته نامــه وزیر محترم خارجه 
استدالالتی دارد که بیشتر به صغری و کبری شبیه بوده 
 تطابق ندارد. آقای ظریف 

ً
و با نتیجه مدنظرشان، ابدا

نکاتی در این نامه از جمله چرخش کامل طرف ایرانی 
به سمت غرب، پس از اجرای برجام را به عنوان یک 
اشتباه مطرح کرده اند. این تناقض آشکاری است که در 
گفتار و رفتار ایــن بزرگوار وجود دارد؛ چرا که دولت 
تدبیر و امید و شــخص او به عنوان وزیر خارجه این 
دولت، پس از برجام با وجود نصیحت های دلسوزان و 
 به سمت غرب چرخش کرده و 

ً
صاحب نظران، کامال

عالوه بر عدم موفقیت در نتیجه کار، دوستان روزهای 
ســخت را نیز از ایران رنجانده و در نتیجه باعث وارد 
شدن هزینه هایی به کشور شدند. نکته جالب آنکه، با 
وجود همه این بی تدبیری ها در اعتماد کامل به غرب، 
اتفاقا برخی از حامیان برجام، دلیل تداوم نداشتن این 
توافق نامه و خروج آمریــکا از آن را، عدم میدان دهی 
تمام و کمال ایران به شرکت های غربی و ذوب کامل 

ایران در غرب می دانند!

 BBBB به تازگی آقای روحانی، گفته اند که قانون 
اقدام راهبــردی مجلس برخاف اصل 
60 قانون اساســی بــوده و در صورت 
نبود این مصوبه، تــا به حال برجام احیا 
شده بود. شما به عنوان نماینده مردم در 
مجلس شورای اسامی، در این زمینه چه 

نظری دارید؟
چنین اظهارنظر بی ربط و غیرمستدلی از رئیس جمهور 
محترم بعید بود. بدون شک آنچه مانع اجرای کامل 
برجام بوده، نه مصوبه مجلس شورای اسالمی؛ بلکه 
تمایل نداشــتن آمریکا برای بازگشــت به این توافق 
است. آمریکا از یک سو مدعی تمایل به احیای برجام 
بوده ،اما حاضر نیســت بیش از ۵۰۰ تحریم مربوط 
به برجام را لغو کند و از ســوی دیگر، همچنان بدون 
هیچ تضمینی درباره اجرای تعهداتش و عدم خروج 
 ظاهری 

ً
مجدد از برجام در آینده، قصد بازگشتی صرفا

به برجام دارد؛ چرا که چنین بازگشــتی به برجام در 
وهله نخست امکان بهره گیری از سازوکار ماشه را به 
آنها داده و سپس مسیر را برای زیاده خواهی آمریکای 
برجامی و فرابرجامی در برابر ایران و حرکت به سوی 
برجام های موشکی و غیرهسته ای را هموار می کند. 
نکاتی که با مراجعه به متن مذاکرات وین، به راحتی 

می توان نشان های آن را مشاهده کرد.

 BBBB بنابرایــن معتقدید تصمیــم مجلس در 
تصویب قانون اقدام راهبردی، منطبق بر 

اصول قانون اساسی است؟
آقای روحانی در اظهاراتش به اصل 6۰ قانون اساسی 
اشــاره کرده است، اما هیچ اشــاره ای به اصل ۱۲۵ 
قانون اساسی نمی کند. اصل ۱۲۵ قانون اساسی بیان 
می دارد که اگر دولت بخواهد هر گونه قرارداد، پیمان 
یا مقابله نامه ای با کشــورهای خارجی داشته باشد، 
پس از تصویب مجلــس امکان اجرای آن را خواهد 
داشــت. نکته مهم دیگر درباره اصل 6۰ و ۱۲۵ نیز 
آن اســت که دولت اجازه ندارد خــودش قانونی را 
تصویب و خودش نیز همان را اجرا کند؛ بلکه اعمال 
دولت باید براساس قوانین و تکالیف مجلس باشد. 
 منطبق 

ً
لذا قانون اقدام راهبردی مجلس نه تنها کامال

بر اصول قانون اساسی بوده، بلکه دست دولت را در 
جهت انجام تکالیف قانونیش باز گذاشته است. نکته 
مهم دیگر نیز آن است که برجام موافقت نامه ای بوده 
که پیش از این و در تیر ماه ۱39۴ با غربی ها به نتیجه 
رسیده است. اما این مجلس بود که در مهر ۱39۴ و 

با تصویب آن  به دولــت اجازه اجرای برجام را داد؛ 
یعنی بدون تصویب مجلــس، دولت در همان ابتدا 
نیز حق اجرای برجام را نداشــت. عالوه بر این باید 
به این نکته توجه کرد که برجام کنون همان برجامی 
نیســت که دولت براســاس مصوبه قانونی مجلس 
امکان اجرای آن را داشت؛ چرا که به واسطه خروج 
آمریکا از برجام، این موافقت نامه دچار تغییر شده و 
دیگر برجام سابق نیست. بنابراین وقتی آمریکا برای 
بازگشــت به برجام در حال تعریف 3۰ تا ۴۰ تعهد 
جدید برای ایران اســت؛ مجلس باید برای پذیرش 
و اجرای برجام جدید دوبــاره اجازه صادر کند. لذا 
امکان ایجاد تعهدات جدید برای کشــورمان، بدون 
توجه بــه اصل ۱۲۵ قانون اساســی و نقش مجلس 
وجود ندارد؛ چرا که این عمل، زیر پا گذاشتن اصول 
قانون اساسی است. در نتیجه، قانون اقدام راهبردی 
کامال مطابق با اصول قانون اساسی و وظایف مجلس 

شورای اسالمی است.

 BBBB بایدها و نبایدهــای دور آینده مذاکرات 
وین برای دولت منتخب کشــورمان را 
چه مواردی می دانیــد. به عبارت دیگر، 
دولت ســیزدهم باید به چــه نکاتی در 
درباره  خویــش  سیاســت گذاری های 

مذاکرات وین توجه کند؟
نکته مهمی کــه دولت آینده درباره مذاکرات احیای 
برجام باید بــه آن توجه کند، آن اســت که هر نوع 
اصطالحا زدن بــه زیر میز مذاکرات و خروج کامل 
طرف ایرانــی از برجام، در شــرایط فعلی صحیح 
و به نفع کشــورمان نیســت؛ چرا که طرف ایرانی، 
طی شش سال اخیر به تعهدات برجامی خویش به 
صــورت کامل عمل کرده و هزینه برجام را پرداخته 
است. این در حالی است که طرف غربی با بدعهدی 
و در مورد آمریکا با خروج از برجام، باعث شده که 
مردم ایران به حقوق قانونی خویش در این توافق نامه 
دســت نیابند. لذا دولت سیزدهم، در شرایط فعلی 
باید تــالش کند تا طرف غربی برجــام به تعهدات 
خویش و قول هایی که در راستای عادی سازی رابطه 
اقتصادی ایران با جهان داده اســت، عمل کند؛ چرا 
که خواسته مسئوالن و مردم ایران، کامال بحق بوده 
و ما خواهان یک رابطه بانکی و مالی عادی با جهان 
هســتیم تا بتوانیم به عنوان کشوری عادی با همگان 
تبادالت اقتصادی داشــته باشیم. خواسته ای که ابدا 

زیاده خواهانه نبوده و نیست. 

اصل 125 قانون اساسی  مبنای مصوبه مجلس است
 حجت االسالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

 در گفت و گو با صبح صادق عنوان کرد

یکی از وعده های مهم انتخاباتی جو بایدن در زمینه سیاست خارجی آمریکا، بازگشت به توافق هسته ای با ایران بوده است. از این رو، بسیاری بر این باور بودند که با 
ورود جایگزین ترامپ به کاخ سفید بافاصله فرمانی اجرایی از جانب این مستأجر جدید کاخ سفید امضا شده و آمریکایی ها فوری به برجام بازخواهند گشت؛ اما آنچه 
در واقعیت صحنه رخ داد، نه تنها بازگشت فوری آمریکایی ها به برجام نبوده؛ بلکه تداوم مسیر بدعهدی و زیاده خواهی های این کشور در مواجهه با تعهدات بین المللی 
خویش بوده است. بر این اساس، بسیاری از صاحب نظران معتقدند، طرف آمریکایی با تاش در جهت فرسایشی کردن مذاکرات احیای برجام، به دنبال وقت کشی و 
گرفتن امتیازاتی جدید از طرف ایرانی است؛ چرا که متأسفانه طی سالیان اخیر، مدیریت اقتصادی کشورمان به گونه ای بوده که همه مشکات، از تأمین آب آشامیدنی تا 
 اقتصاد ایران را کاما شرطی و متأثر از تصمیمات خارج از جغرافیای کشورمان کرده است. »صبح صادق« برای واکاوی مذاکرات احیای برجام در وین و راه پیش روی 

ً
ساخت نیروگاه برق را به برجام گره زده و اصطاحا

این مذاکرات با »حجت االسام والمسلمین مجتبی ذوالنوری«، رئیس پیشین و عضو فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی، به گفت وگو نشسته  است که در ادامه می خوانید:

علی اصغر رحمان نژاد
 دبیر گروه گفت و گو

 و گزارش
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 اهمیت ژئواکونومیکی
سوریه برای ایران 

ســوریه با موقیعــت خــاص ژئوپلیتیک و 
به دالیــل گوناگونی  ژئواکونومیک خــود 
وزن بســیار زیادی به ویژه در آینده سیاست 
خارجی ایران به شــمار می آیــد؛ از جمله 
داشتن سواحل مدیترانه ای که از این طریق 
مسیر دستیابی ایران به بازارهای شمال آفریقا 
و اروپا را سهولت می بخشد و از طرفی هزینه 
دستیابی ایران به آب های اقیانوس اطلس و 
آمریــکای التین از طریق دریــای مدیترانه 
را کاهــش می دهــد. دیگر آنکــه حضور 
ایران در ســوریه قدرت هایی مانند آمریکا، 
امارات و عربســتان را که به دنبال مدیریت 
سیاست خارجی سوریه در دوران پساداعش 
هســتند، محدود می کند. غفلــت ایران از 
بازار ســوریه، یعنی واگذاری میدان بازی به 
رقبا که هزینه زیادی را بر منافع و سیاســت 
خارجی تحمیل می کند. در صورتی که اگر 
ایران بخواهد کشــوری مانند سوریه را در 
درازمدت هم پیمان خود نگــه دارد. از این 
رو می توان گفت چسبندگی وپیوند امنیتی 
برای هم پیمانی در درازمدت الزم اســت، 
اما کافی نیســت در شرایط فعلی و با توجه 
به ویرانی های گسترده سوریه و ایجاد امنیت 
نســبی در این کشور آینده سیاست خارجی 
سوریه متأثر از کشوری خواهد بود که اتصال 
و چســبندگی اقتصادی و فرهنگی بیشتری 
با آن داشــته باشــد. حضور پررنگ برخی 
کشــورها در حوزه اقتصادی سوریه، مانند 
ترکیه،چین و روسیه و حتی برخی کشورهای 
عربی، مانند امارات متحده عربی و عربستان 
 مشــهود است و ایران که در 

ً
سعودی کامال

طول ســال های جنگ داخلی نقش بسیار 
مهمی درزمینــه از بین بــردن جریان های 
تروریستی در این کشــور داشته، اما امروزه 
تقریبا سهم3 درصدی از کل صادرات به این 
کشور را دارد و از سویی سهم ۲۲درصدی 
روســیه، ۲۰ درصدی ترکیه و ۱۱ درصدی 
چین در سال ۲۰۱9 گویای حضور ضعیف 
اقتصــاد ایــران و عقب ماندن دیپلماســی 
اقتصادی از دیپلماســی سیاسی ـ امنیتی در 
ســوریه اســت که این موضوع در آینده نه 
چندان دور خطرات جــدی و چالش های 
مهم سیاســی ـ امنیتی را برای ایران در این 

کشور ایجاد می کند.
در بحران ســوریه با وجود اینکه ترکیه 
نقش بســیار مخربی در ترانزیت گروه های 
تروریستی به سوریه داشته و حتی بخشی از 
خاک سوریه را اشغال کرده است، اما بیش 
از پنــج برابر ایران  به این کشــور صادرات 
اقتصادی داشته اســت که این در حقیقت 
ضعف ســاختاری و زیربنایی دیپلماســی 
اقتصادی ایران در کشورهای هم پیمانش را 
آشکارا نشــان می دهد که با روی کار آمدن 
دولت جدیــد باید به این مهم توجه ویژه ای 
صورت گیرد. بنابراین خط ریلی)خرمشهر ـ 
بصره ـ الذقیه(یک محور ترانزیتی استراتژیک 
برای صادرات ایران در آینده خواهد بود که 
بازارهای عراق و سوریه را پوشش می دهد 
و ایران می تواند ســهم حدود ۱3 درصدی 
خود از بازار عراق و سهم 3 درصدی از بازار 
سوریه را به شکل چشمگیری افزایش داده 
و دســتیابی به بازارهای لبنان، شمال آفریقا 
و اروپــا را پیدا کنــد. بنابراین برای افزایش 
هر چه بیشتر روابط موارد متعددی می توان 
بیان کرد؛ از جمله ایجاد یک ساختار و شبکه 
توزیع هوشــمند در امر تجارت خارجی،  
ایجاد بانک مشترک جهت تسهیل مراودات 
مالی، همکاری بیشتر در حوزه انرژی فنی ـ 
مهندســی و معادن، ایجاد نهادهای رصد و 
نظارت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و فعال 
کردن بخش گردشــگری و زیارتی در آینده 

و... .

   روزنه    

دیدگاه

   عکس و مکث   

خبــر دارید آلمان ســیل اومده؟/ آمار قربانیان ســیل درغــرب آلمان به 
۱۰۷ نفر رســیده و بیــش از ۱۰۰۰ نفر ناپدید شــده اند. وضعیت در این 
مناطــق فاجعه بار اعالم شــده اســت. ســیل و بالهای طبیعــی، در همه 
جای دنیا وجود دارد؛ ولی ســلبریتی هایی که بعد از این بالها ســرزمین 
مادری شــان را نفرین شــده بنامند، متأســفانه فقط در ایران می توانند 

هر چیزی بگویند!

گروهک تروریســتی و خون ریز منافقین که در کارنامه 
سیاه خود، ترور بیش از ۱۷ هزار شهروند و سیاستمدار 
ایرانــی را دارد و البته هنوز هم خــود را »مجاهدین 
خلق«! می داند، مدت هاست که به دنبال تطهیر وجهه و 
سوابق تروریستی اش هست. در این میان برخی مدعیان 
دروغین حقوق بشــر نیز چشم خود را بر جنایت های 
بی شــمار این گروهک تروریستی بســته و در جهت 
دستیابی به اهداف سیاســی خود، با صراحت از این 
گروهک تروریستی حمایت می کنند. طنز تلخ ماجرا 
هم آن است که هرچند وزارت خارجه آمریکا در سال 
۱3۷6 و اتحادیه اروپا در ســال ۱3۸۱ نام این گروهک 
سفاک را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار 
دادند، اما هرگز مشخص نشــد اتحادیه اروپا در سال 
۱3۸۷ و آمریکا در سال ۱39۱ چرا و با چه توجیهی نام 
این گروه را از فهرست گروه های تروریستی خود حذف 
کردند. خارج کردن نام منافقین از سوی آمریکا و اروپا 
تنها حربه آنها برای تطهیر چهره سیاه این گروهک نبود 
و نیست. حمایت های مالی فراوان از ناحیه سردمداران 
کاخ ســفید، اتحادیه اروپا و همچنین شــاهزاده های 

کشورهای مرتجع منطقه غرب آسیا، محملی را برای 
منافقین ایجاد کرده تا آنها هر ساله نشستی را با دعوت 
از مهمانان اجــاره ای، پرداخــت هزینه های گزاف و 
ســخنرانی چهره های ورشکسته سیاسی برگزار کنند 
تــا از این طریق برای فعالیت های غیرقانونی منافقین، 
یک پوشــش قانونی ایجاد کنند.  در نشســت امسال 
گروهک منافقین که در برلین آلمان برگزار شد 3۰ مقام 
بلندپایه پیشــین و فعلی غربی، از جمله نخست وزیر 
پیشین کانادا، نخست وزیر اسبق اسلوونی و همچنین 
تعــدادی از قانونگذاران آمریکایــی، از جمله رابرت 
مندز، تــد کــروز، روی بالنت، بــن کاردین، کوین 
مک کارتی و جم جفریز هم ســخنرانی کردند. پمپئو 
در این نشســت دیدگاه های خصمانه و ادعاهای خود 
علیه نظام جمهوری اســالمی ایران را تکرار کرد. او 
در این سخنرانی با طرح این ادعا که اعضای گروهک 
منافقین به دنبال یک ایران آزاد و دموکراتیک هســتند، 
از مخالفان جمهوری اسالمی خواست تا به اقدامات 
غیرقانونی خود علیه جمهوری اســالمی ادامه دهند. 
وزیر خارجه پیشین آمریکا با تأکید بر ضرورت اعمال 
تحریم علیه ایران، گفت که این تحریم ها واقعی و الزم 
بود، اما کافی نیست. او که کینه دیرینه ای نسبت به ملت 
ایران دارد، به طور علنی در سخنانش خشم خود را از 
انتخاب سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران 
ابــراز و ادعاهایی علیه او و رونــد برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری اخیر در کشورمان مطرح کرد.
»اســتفان هارپر« نخست وزیر ســابق و به شدت 
ضدایرانی کانادا در نشســت امســال منافقین، ابتدا 
علیه دولت جدید جمهوری اســالمی تبلیغ و سپس 
به آن  دســته  از کشــورهایی که برای همکاری با ایران 
ابراز تمایــل کرده اند، توهین کرد. هارپر که در جریان 
ســال های ۲۰۰6 تا ۲۰۱۵ نخســت وزیری کانادا را 
بر عهده داشــت، پیش  از ایــن در موضوع مذاکرات 
هسته ای ایران، ضمن ادامه مواضع به شدت ضد ایرانی 
 مواضعی هماهنگ بــا بنیامین نتانیاهو، 

ً
خود، کامال

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده بود.
در همین حال »ســعید خطیب زاده« ســخنگوی 
وزارت خارجــه کشــورمان، بــا انتقــاد از برخــی 
سیاستمداران غربی حاضر در نشست امسال گروهک 
منافقین در صفحه توئیتر خود نوشت: »سیاستمداران 
خودفروخته غربی از جمله پمپئو، خود را ارزان فروخته 
و در ســیرکی به میزبانی اروپا شرکت کرده اند که یک 
فرقه تروریســتی برگزار کرده که زمانی مورد حمایت 
صدام بود و دســتش به خون ایرانی ها آغشــته است. 
عطش سیری ناپذیر برای پول و عقده های ضدایرانی، 

به ریاکاری شرم آور غربی دامن زده است.«
اما نمایش امســال منافقین در برگزاری نشســت 
برلیــن آنقــدر مضحک و شــرم آور بود کــه صدای 
اعتراض تحلیلگران خارجی را هــم درآورد. »جوان 

استوکر« دبیر نشــریه »دیفنس پست« که سال هاست 
بر فعالیت های این گروه متمرکز اســت، در مصاحبه 
با شبکه ان بی ســی آمریکا گفت که براساس برآورد او 
»جان بولتون« )مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا( ده ها 
هزار دالر از این گروهک پول دریافت کرده و در ازای 

آن، برای آنها تبلیغ کرده است.
»پل پیالر« تحلیلگر سابق آژانس مرکزی اطالعاتی 
آمریکا نیز پس از برگزاری نشست امسال منافقین، طی 
یادداشتی در روزنامه انگلیسی گاردین به این نکته اشاره 
کرد که گروهک منافقین به هیچ عنوان سازمان محبوبی 
در ایران نیست. همچنین »دنیل دوپتریس« تحلیلگر 
آمریکایی و ستون نویس نشریه هایی از جمله نیوزویک 
و واشنگتن اگزمینر از شــرکت مقامات آمریکایی در 
اجالس سالیانه منافقین انتقاد کرده و با حالت کنایه آمیز 
در صفحه توئیترش نوشت: »تصور کنید کارشناسی در 
زمینه مسائل ایران هستید و فکر می کنید که مجاهدین 
خلق یک جنبش اپوزیسیون محبوب و قانونی است که 

دولت آمریکا باید از آن حمایت کند.«
کالم آخــر آنکه حمایــت برخی سیاســتمداران 
آمریکایــی و اروپایی از گروهک منافقیــن و اعطای 
کمک های میلیون دالری به این ســازمان تروریستی، 
مانعی در مســیر اضمحالل و فروپاشی این گروهک 
نخواهد بود. منافقین منفور ملت ایران هستند و همین 

تنفر به زودی ریشه آنها را می خشکاند.

وهک منفور !  گر

مگه میشه؟/ رئیس سازمانی هســتید و تصمیم می گیرید از کارمندان 
خود تشــکر کنیــد! قاعدتا روال عادی اینجوری اســت، ولــی رئیس یک 
ســازمانی پیدا شــده که خودش از خودش تشــکر می کنــد! در واقع او 
نامه تشــکر از خودش را امضا می کند و فردا هم در پی این نامه احتمااًل 
هدایــای نقــدی و ترفیع درجه و...! شــما این داســتان را هرجا تعریف 

کنید، ازتون تست روانی می گیرند!

مهم اینه کاِرت راه بیفته/ یکی از کاسب های شهر قم تا حد توانش سعی می کنه 
بــه مردم کمک کنه و عالوه بر مشــاوره رایگان، ابزارآالتــی رو که هرجایی پیدا 
نمیشــه، به رایگان به مردم امانت میده! ایــن در حالیه که بعضی تعمیرکارها 
وقتی پشت تلفن هم مشاوره میدن، انتظار دستمزد دارند! هرچقدر بیشتر کار 

مردم رو راه بندازی، گره های بیشتری از زندگی خودت باز میشه.

بربریت پســت مدرن! / انگلســتان یک بــازی فوتبال را می بــازد؛ مردمش در 
فضای مجازی به بازیکنان سیاه پوست خود حمله کرده و از آنان می خواهند که 
از این کشــور بروند! با باخت انگلستان، خشونت های خانگی در این کشور 4۰ 
درصد افزایش پیدا می کند و همیشه بعد از باخت، بیمارستان های انگلستان 

شاهد زنان و کودکانی هستند که با دست و پای شکسته مراجعه کرده اند!

همــکاری ایــران و آذربایجــان/ کارخانــه مشــترک »ایــران خــودرو« و 
»آذرمــاش« آذربایجــان در جنــوب باکو کــه ظرفیت تولیــد آن ۱۰ هزار 
خودروی ســواری شامل مدل های مختلف در ســال است و شرکت ایران 
خودرو در این واحد تولیدی ۲۵ درصد ســهم دارد. علی اف رئیس جمهور 
آذربایجان را پشــت خــودروی خزر که بــه تازگی در ایــن کارخانه تولید 

شده، می بینید.

هنوز هم نایس و متمدن هستید؟/ یک گور دسته جمعی بیش از ۱۶۰ کودک 
بومی در یکی از مدارس کانادا کشــف شــد.  این ســومین گور کشف شــده 
اســت و آمار کودکان دفن شــده به ۱۰۰۰ نفر رسیده است. کانادا در حالی 
خود را صلح طلب و عاشق انسانیت معرفی می کند که پایه های کشورش بر 

روی ناله های کودکان زنده به گور شده بنا شده است.

نشست منافقین در برلین صدای اعتراض تحلیلگران آمریکایی را هم درآورد

مجلس شورای اســالمی از ابتدای خردادماه زمان 
زیــادی را بــرای حل و چاره جویی مشــکل دپوی 
کاالهای اساســی و نهاده های دامــی در گمرکات 
کشــور اختصاص داده است. براساس بررسی های 
خانه ملت چند علت مســبب شکل گیری مشکل 

شده بود.
بخشی از این مشــکل، پیرامون مسائل ارز بود 
که تخصیص آن تأخیر افتاده بود. البته این مشــکل 
تا حدودی بسیار کمتر از سال قبل شده و تخصیص 
ارز مورد نیاز به طور مرتب در جریان است. بخش 
دیگر که زمینه ساز مشکالت اخیر ترخیص کاالهای 
اساسی شده بود، مشکل حمل ونقل و کمبود کامیون 
برای حمل کاالها از مبدأ گمرک های کشور بوده که 

موجب کندی بارگیری و انتقال آن به اســتان ها شده 
است. بخش ســوم محدودیت بنادر کشور است، 
بــه این معنا که گمرک بندر امام)ره( و بندر شــهید 
رجایی، تنها بنادر دارای امکان تخلیه کشــتی های 
فله ای بوده و تخلیه کشــتی های فله با این حجم در 
همه گمرکات کشور امکان پذیر نیست و این موضوع 
تخلیه کاال را با تأخیر روبه رو کرده است. بنابراین در 
حال حاضر تمرکز کارهــا در گمرک بندر امام)ره( 
است و طبق خبرهای واصله، کاالهای دپو شده کم 
کم در حال تخلیه اســت که امیدوار هستیم این امر 

سریع تر اتفاق بیفتد.
بخش چهارم به وضعیت خشکســالی کشــور 
بازمی گردد، امســال به دلیل خشــک بودن مراتع و 
مشکل در کشت دیم، دچار کمبود در بحث خوراک 
دام سنگین، نهاده های دیگری مانند کاه و... شده ایم و 
این تقاضا برای واردات را افزایش داده است تا جایی 
که حجــم واردات موجب ترافیک و کندی در بنادر 
شده است؛ البته امیدوار هستیم با تخلیه هایی که در 

حال انجام است و سپس تسهیل واردات خوراک و 
مکمل های الزم برای دام مانند کاه، مشــکل کمبود 
نهاده های دامی به طور کامل حل شود. البته نمی توان 
مشکل گمرکات کشور را به بحث نهاده های دامی، 
ذرت یا کنجاله تقلیل داد و در این زمینه باید به چند 

نکته توجه کرد:
نکته اول بروکراســی های اداری اســت که در 
ایجاد مشکالت فعلی بی تأثیر نبوده و بروکراسی های 
اداری ســازمان های مختلف در گمرکات کشــور 
مانند ســازمان دامپزشــکی، غذا و دارو، استاندارد 
و ســازمان های دیگر که مجوزهــای الزم را صادر 
می کنند، همیشــه وجود داشته اســت. البته وجود 
ایــن موضوع دلیلی بر درســت بودن آن نیســت و 
 صدور این مجوزها باید تســهیل شود و موانع 

ً
قطعا

آن برداشــته شــود.  اما این موضوع را نباید در حال 
حاضر به عنوان متغیری در دپوی کاالهای اساسی 
در گمرکات در نظر گرفت. به دلیل اینکه در گذشته 
واردات به شــکل منظم انجام می شده و این مسئله 

هر چند وجود داشــته؛ کمتر مورد توجه بوده است. 
اما اکنون که بحث واردات نامنظم شــده اســت، 
بوروکراسی های اداری نیز نمایان تر از قبل می شود. 
بنابراین حتی اگر مشکل ارز برطرف و گلوگاه ارزی 
برداشته شــود، بحث مجوزها زمان بر است که باید 
تسهیل شــوند یا برنامه ای مدون شــود که در زمان 

کمتری مجوزها صادر شوند. 
نکته دوم؛ سودجویی و سوداگری است که تنها 
با قانون گذاری، نظارت دقیق و شفاف سازی می توان 
آن را برطرف کرد. گاهی شاهد هستیم که ارز کاالها 
تأمین شــده، اما به دلیل مباحث سوداگرانه واردات 
آنها به داخل کشــور، انجام نمی شود. این موضوع 
دالیل متعددی دارد که یکی از آنها مسئله اختصاص 
ارز ترجیحی اســت که موجب شده کاال به دست 
مصرف کننده نهایی نرســد یا با قیمــت گران تر به 
دست مردم برسد؛ یعنی در اینجا با وجود تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی برای تأمین کاالهای اساســی، 

مصرف کننده ها دچار آسیب شده اند.

   دریچه    

یرساخت  اصالح قوانین  نظارت مستمر توسعه ز

 مهدی طغیانی
عضو کمیسیون اقتصادی 

مجلس 

نگاهی به وضعیت گمرکات کشور و راه های حل مشکالت آن

حسین چخماقی
خبرنگار

امین جعفری
کارشناس سیاسی
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   یادداشت    

نبرد پنهان

توان رزمــی و نظامــی و همچنین قدرت 
موشکی و اقتدار ملی جمهوری اسالمی، 
یکــی از عوامل و موانع مهمی اســت که 
باعث شــده اســت رژیم صهیونیستی از 
ورود به هرگونه »درگیری نظامی مستقیم« 
با ایران در منطقه خــودداری کند. تاکنون 
نیز بارها مقامات صهیونیستی تالش برای 
برپایی ائتالف های منطقه ای علیه ایران را 
آزموده اند، اما این ائتالف های متشــکل از 
کشورهای عربی و غیرعربی در حد حرف 
باقی مانده اند. این یک واقعیت است که با 
تمام تهدیدهایی که رژیم صهیونیستی در 
همه این ســال ها به ویژه در یک دهه اخیر 
علیه جمهوری اســالمی داشته است، اما 
بنا به دالیل مختلفی نتوانسته است به طور 
»رو در رو« در مقابــل ایــران عرض اندام 
کند.  از این رو رژیم صهیونیستی همواره در 
مقابل ایران سیاست نبرد پنهان و درگیری 
غیرمســتقیم را اتخاذ کرده اســت. ترور 
دانشمندان هسته ای و دفاعی ایران، انجام 
اقدامات خرابکاری در تأسیسات هسته ای، 
حمــالت کور به مواضع دریایــی ایران از 
جمله کشــتی های بــاری و نفتی از جمله 
مصادیق جنگ پنهان رژیم صهیونیســتی 
 با واکنش و 

ً
علیه ایران بوده است که متقابال

پاسخ های سخت ایران مواجه شده است. 
نقطه قابل تأمل اینکه در پیشبرد و پیگیری 
نبرد پنهان رژیم صهیونیستی علیه ایران که 
در دو ســطح داخلــی و خارجی صورت 
می گیرد، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی 
و همچنین تعــدادی از رژیم های مرتجع 
عربی تل آویو را »پشتیبانی« و »همراهی« 
می کننــد. در این زمینــه »رونین برگمن« 
خبرنــگار مشهورصهیونیســتی در کتاب 
معروفش که با عنوان »نبرد مخفی با ایران« 
منتشر کرده است، نوشته است »اسرائیل به 
نمایندگی از جهان سرما یه داری نبرد پنهانی 
بی امان را علیه قدرت روزافزون ایران دنبال 
می کند و اگر چنین تالش بی وقفه ای نبود، 
تهدیدات به مراتب جدی تری متوجه آمریکا 
و انگلیس می شد.«  همانگونه که گفته شد 
انجــام عملیات ترور، تــالش برای انجام 
اقدامات خرابکارانه برای اختالف زایی بین 
برخی دولت هــای منطقه با ایران از جمله 
جمهوری آذربایجان و بعضی کشــورهای 
عربی، ایجاد مراکز شــنود و استراق سمع 
و پایگاه های جاسوسی در اطراف مرزهای 
ایران از جملــه جدیدترین تحرکات رژیم 
اشــغالگر در خصوص پیشبرد نبرد پنهان 
علیه ایران اســت. این در حالی اســت که 
جمهوری اســالمی نیز به اشکال مختلف 
که تحرکات پنهان صهیونیست  ها را پاسخ 
داده اســت که مقامات سیاسی، اطالعاتی 
و نظامی رژیم صهیونیستی بهتر از هرکسی 
از ابعاد و خسارات پاسخ های ایران مطلع 
هستند که برخی رســانه ای شده و بعضی 
همچنان پنهان مانده اســت. در پایان باید 
تأکید کرد تاکتیک های ایران در »نبرد پنهان« 
با رژیم صهیونیستی بسیار قوی و سهمگین 
است و در حکم مدیریتی که اجازه تقابل در 
جنگ کالسیک را نمی دهد؛ این موضوع را 
صهیونیست ها و حامیان غربی آن بهتر از هر 
کسی می دانند. جمهوری اسالمی ایران در 
پاسخ به جنگ پنهان، از چهار ابزار اصلی 
و قدرتمند بهره می برد: ۱ـ نیروهای دریایی 
قدرتمند که صادرات نفت از خلیج فارس 
را کنترل می کنند؛ ۲ـ پتانســیل موشکی و 
پهپادها کــه می توانند حمالت  زرادخانه 
 با دقــت بــاال را از راه دور انجــام دهند؛
 3ـ نیروهــای هوادار منطقه ای؛ ۴ـ رشــد 
بالقوه ســایبری و الکترونیکی. کوتاه آنکه 
رژیم صهیونیستی به خوبی می داند که ایران 

یک تهدید وجودی برایش است!

   رصد    

وپاشی فر مسیر  در  صهیونیستی  یم  رژ
فروپاشی از درون

پســت«:  صهیونیســتی»جروزالم  روزنامــه 
بزرگ تریــن تهدید پیش روی رژیم صهیونیســتی، 
ایران، سوریه، حزب الله یا غزه نیست. این روزنامه 
در گزارشی عنوان کرد، بزرگ ترین خطر پیش روی 
»اسرائیل« داخلی است نه خارجی و حریدی های 
تندرو، بزرگ ترین تهدید برای آینده این رژیم هستند. 
قدرت و نفوذ حریدی ها در اراضی اشغالی به طرز 
بی سابقه ای رو به افزایش است. روزنامه مذکور یکی 
از دالیــل قدرت گرفتن هرچه بیشــتر حریدی ها و 
افزایش نفوذ آنان را امتناع از خدمت در ارتش از سال 
۱9۴۸ تاکنون خواند. جروزالم پســت تأکید کرد، 
مســائل دیگری نیز در نفوذ هرچه بیشتر حریدی ها 
مؤثر بوده اســت، از جمله اموال هنگفتی که دولت 
در اختیار آنان قرار می دهد با وجود اینکه آنها بیکار 
هســتند و هیچ فعالیتی ندارنــد. یهودیان حریدی 
شــاخه ای از یهودیت است که فوق ارتدوکس نیز به 
آن گفته می شود و عقیده دارند باورهای شان مطابق با 
تعالیم حضرت موسی)ع( و برگرفته از تورات است.

خطر بیخ گوش صهیونیست ها

پایگاه عبری »واال«: اســرائیل در روز های آینده به 
احتمال فراوان شاهد یک فصل جدید جنگی خواهد 

بود. این پایگاه به نقل از مسئوالن نظامی مدعی شد 
جنگ اسرائیل با لبنان دیر یا زود شعله ور خواهد شد. 
مسئوالن نظامی مدعی شــدند اوضاع وخیم لبنان 
می تواند دلیل اصلی آغاز جنگ با اســرائیل باشد. 
در این یادداشت آمده است، اوضاع بد و وخیم لبنان 
 به سود حزب الله پایان خواهد یافت. همچنین 

ً
کامال

پیشرفت چشمگیر موشک های حزب الله می تواند 
 مختل کند که این اتفاق 

ً
پرواز هــای نظامی را کامال

تهدید بزرگی برای اسرائیل خواهد بود.

ازهم پاشیدگی طرح آبراهام

روزنامه »رأی الیوم« نوشــت، توافق نامه صلح که 
دونالد ترامپ به همراه دامادش »جرد کوشــنر« در 
میان ســر و صدای زیاد رسانه ای آن را تبلیغ کردند، 
در کمتر از یک سال از امضایش به پنج دلیل در حال 

کمرنگ شدن و از هم گسیختن است.
اول: بســته شــدن »صندوق آبراهام« که ترامپ با 
سرمایه گذاری آمریکایی ـ اماراتی برای حمایت مالی 

پروژه های عادی سازی روابط تأسیس کرده بود.

دوم: اظهارات »بدر بن حمدبن حمود البوسعیدی« 
وزیر خارجه عمان در گفت وگو با روزنامه »الشرق 
االوســط« مبنی بر اینکه کشــورش سومین کشور 
حاشیه خلیج فارس که به سازش با رژیم صهیونیستی 
روی مــی آورد، نخواهد بود و مســقط بــر راهکار 
دو دولتــی و قطعنامه های مشــروع بین المللی در 
خصوص فلســطین تأکید دارد.  سوم: عقب نشینی 
دولت آمریکا به ریاســت »جو بایدن« از بسیاری از 
وعده ها و سیاست های دولت سابق آمریکا به مغرب 
و ســودان در قبال به رسمیت شــناختن حاکمیت 
مغرب بر جمهوری صحرا و ســرمایه گذاری های 
کالن در ســودان. چهارم: مخالفت مردمی گسترده 
در بیشتر کشورهایی که توافق صلح آبراهام را با فشار 
آمریکا و با وعده های مالی و سیاســی امضا کردند. 
برای نمونه، سودان شاهد تظاهرات مردمی گسترده 
در اعتراض به عادی ســازی روابط بود و سفیر رژیم 
صهیونیستی در مغرب همچنان در هتل اقامت دارد؛ 
زیرا کسی حاضر به اجاره دادن خانه به وی یا تحویل 
مکانی به او به عنوان مقر سفارت نیست. پنجم: رأی 
مثبت ســودان و بحرین به قطعنامه سازمان ملل که 
خواهان آغاز تحقیقــات بین المللی درباره جنایات 
جنگی صهیونیستی در جنگ اخیر علیه نوار غزه بود 

و باعث شوک رژیم صهیونیستی شد.

اعالم خــروج زودتر از موعد آمریــکا و در ادامه 
تخلیه کامل پایگاه بگرام از سوی نیروهای خارجی 
به ویژه آمریکایی ها، این وضعیت را متصور کرد 
که جنگ در افغانستان پایان یافته است؛ حال آنکه 
افغانستان از یک طرف شاهد تشدید درگیری های 
داخلی اســت و از طرف دیگر بــه محلی برای 
اســتقرار گروه های تروریستی متعدد تبدیل شده 
است. این امر نشان می دهد نه تنها نشانه ای از اتمام 
جنگ وجود ندارد؛ بلکه افغانستان، آبستن جنگ و 

بحرانی دیگر است.
وضعیت فعلی افغانســتان حاصل سیاست و 
مدیریت ناکارآمد آمریــکا و هم پیمانان غربی آن 
اســت. چنانچه آمریکا در عمل صداقت  داشت، 
بعد از حمله به افغانستان باید نسبت به ملت سازی 
در قالب ایجاد ســاختارهای قانونــی، اقدامات 
عملی صورت می داد؛ اما نه تنها شــاهد این مهم 
نبودیم، بلکه تمام هزینه هایی که ادعا می کنند برای 
افغانســتان انجام داده اند، هرگز به سمت رشد و 
توسعه زیرساخت های این کشور هدایت نشد و 

بیشتر خرج نظامی گری شد.
البته با مقدار خیلی کمــی از هزینه های ادعا 
شده، می شد افغانســتان را که دارای ذخایر غنی 
و کمیــاب معدنی از جمله کرومیــت و اورانیوم 
اســت، با ایجاد زیرساخت فناوری از یک کشور 
فقیر به کشوری قدرتمند تبدیل کرد. در خصوص 
حمایت آمریکا از طالبان نیز اگر چه در سال های 
گذشته شواهدی وجود دارد، اما وقایع اخیر خود 

مؤید این امر است:
 مأموریت ناتو در افغانســتان با هدف 

ســرنگونی طالبان آغاز شد، اما پس از ۱
گذشت ۲۰ سال، با این گروه در خصوص بهترین 
شــیوه خروج نظامیان گفت وگو شــد و به توافق 
رســیدند. در این بین به دنبال اعتباربخشــی به 
طالبــان، که تا قبل از مذاکره با آمریکا، در جامعه 
بین المللــی از آن به عنوان گروه تروریســتی یاد 
می شد، کشورهای زیادی به تبعیت از آمریکا برای 

به رسمیت شناختن این گروه اقدام کردند.

 اقدام به خروج آمریکا از پایگاه بگرام، 
خود چراغ سبزی به طالبان است که با 2

طیب خاطر به تصرفات خود ادامه دهند؛ چراکه 
پایگاه اصلی فرماندهی عملیات هوایی نظامیان 
خارجی که بیشــترین تهدید علیه طالبان نیز از 
طریق حمالت هوایی آن متصور بود، تعطیل شد.

 از دیگر حمایت های آمریکا از طالبان 
می توان به فشــار ایجاد شده به دولت 3

افغانستان برای آزاد کردن پنج هزار زندانی طالبان 
اشــاره کرد که این امر موجب قدرت گرفتن این 

گروه در میدان جنگ شده است.
از دیگر نکات می تــوان به عدم تأمین 

مهمات برای هواپیماها و بالگردهای در 4
اختیار دولت افغانستان اشاره کرد؛ ضمن اینکه 
دولت نشــان داده است، خود نیز از ظرفیت های 
موجود برای مقابله با طالبان بهره برداری کامل را 
نمی کند. )مانند عدم اقدام جدی برای تشــکیل 
شــورای عالی دولــت که خواســته جریان های 
سیاسی و مطرح کشور است  و استفاده نکردن از 
ظرفیت اقوام برای برقراری امنیت در کشور و...( 
ولــی در ایــن وضعیت کشــورهای منطقه 
باید بداننــد که از زمــان روی کار آمدن بایدن، 
امیدی برای حل و فصل مسالمت آمیز و خروج 
مســئوالنه آمریکا از افغانســتان نمانده بود، اما 
امروز راهبرد آمریکا تمرکز بر روی رقیب اصلی 
خــود، یعنی چین قرار گرفتــه و آمریکا با ایجاد 
ناامنی و مدیریت آن در پی دســتیابی به اهداف 
خود است. البته باید گفت آمریکا هرگز به طور 
کامل از افغانســتان خارج نمی شود و هیچ گاه 
صحنه مهم افغانستان را به رقبای منطقه ای خود 
واگذار نمی کنــد. از جمله قصــد دارد با عدم 
حضور فیزیکی و خروج غیر مسئوالنه، افغانستان 
را درگیــر جنگ های قومی مذهبــی کند تا راه 
نفوذ زمینی چین به اروپــا را قطع کرده و ضمن 
شکســت طرح جاده ابریشم جدید، کشورهای 
همســو با منافع چین را دستخوش تأثیرپذیری 
 
ً
از ناآرامی های افغانستان کند. ضمن اینکه قطعا

ناآرامی ها را به سمت آسیای مرکزی و همچنین 
چین و دیگر مناطقــی که ظرفیت خودمختاری 

دارند، سوق خواهد داد.

اشغالگران میراث 
   پنجره    

  ســعد حریری باالخره پس از 9 ماه، 
پنجشنبه ۲۴تیر همانگونه که پیش بینی 
می شد از تشکیل کابینه انصراف داد تا بحران لبنان 
پیچیده تر شــود. شرایط سیاســی، اجتماعی و 
ژئوپلوتیک لبنان، این کشور کوچک را به چهارراه 
تحوالت غرب آسیا تبدیل کرده است. هم اکنون 
خصوصا پس از استعفای حریری وضعیت بسیار 
شکننده ای بر لبنان مستولی است. فقدان بنزین، 
کمبــود دارو، از کار افتادگــی نیروگاه های برق و 
کاهش ارزش پول ملی منجر به تجمعات شبانه و 
درگیری حتی بین مردم عادی شــده است. چهار 

رکن بحران کنونی لبنان به شرح ذیل  است:
و  فرانســه  قیم مأبانه  دخالت هــای 

آمریکا: در راســتای دید اســتعماری ۱
فرانسه همچون یک قرن گذشته به لبنان و رویکرد 
کنتــرل و مهار آمریکا به کشــورهای همســایه 
ســرزمین های اشــغالی، اقدامات ضــد لبنانی 
واشنگتن و پاریس در چند ماه اخیر به اوج رسیده 
است. »آن گریو« و »دوروتی شیا« سفرای فرانسه 
و آمریکا در رفتاری توهین آمیز بیروت را به قصد 
ریاض ترک کردند تا در مورد تحوالت این کشور 
با عربســتان گفت وگــو کنند. آمریــکا  عالوه بر  
تحریم های بی سابقه، فهرستی از مسئوالن لبنان 
ارائه داده و بیان کرده است، این افراد به هیچ وجه 
نباید از مقام خود عزل شوند! فرانسه نیز طرح خود 
مبنی بر اصالح قانون اساسی و ساختار حاکمیتی 

لبنان را ارائه کرده است.
نقش ویرانگر عربستان سعودی: شعله 

سیاست های ماجراجویانه عربستان در 2
منطقه به لبنان نیز ســرایت کرده است. رفتار شبه 
گروگان گیرانه نخســت وزیر وقت لبنان از سوی 
عربستان در نوامبر ۲۰۱۷ نقطه اوج سیاست های 
خصمانه ریاض بود، به گونه ای که دست سعودی 
در پشت استعفای حریری در ژانویه ۲۰۲۰ و در 
پی آن ســقوط دولت حسان دیاب که کمتر از ۱۰ 
مــاه روی کار بود، هویداســت. مقامات جدید 
عربستان معتقدند در ۱۰ سال گذشته لبنان روز به 

روز به سوی »محور ایرانی« نزدیک تر شده است و 
جریان ۱۴ مــارس با وجود همــه حمایت های 
خارجی نتوانسته است برنامه های ضد مقاومت را 
اجرایی کند و فکر می کنند با فشــار حداکثری به 

لبنان می توانند به اهداف خود برسند.
 فساد سیاسی و اقتصادی:جریان های 

لبنانی برای عبور از جنگ های ۱۵ ساله 3
داخلی)۱9۷۵ـ۱99۰( دســت بــه توافق طائف 
زدند که بر اســاس آن سیاســت و حکومت این 
کشــور از صدر تا ذیل به صورت »تقســیم بندی 
طایفه ای« اجرا می شــود؛ یعنی هر طایفه ای در 
دولت های مختلف سهم خود را طلب می کند. بر 
این اساس هر مقام مسئولی در لبنان خود را مکلف 
به تأمین منافع گروهی خــود می داند. هم اکنون 
تمام گروه های لبنانی به فساد متهم هستند و تنها 
استثنا در این میان »حزب الله« است. به گونه ای که 
خود لبنانی ها نیز به خوبی به این موضوع واقفند و 
مانند  وزارت خانه های خدماتی،  تالش می کنند 
کشاورزی، انرژی، بهداشت و... را در اختیار این 

گروه قرار بدهند تا از شر فساد در امان باشند.
بحران کرونا: در کنــار همه این موارد 

باید بحران کرونا را نیز اضافه کرد. ۸۵ 4
درصد اقتصاد و درآمد لبنان، خدماتی بوده است و 
با شیوع کرونا، کسب وکارهای خدماتی لبنانی از 
جمله توریسم، انتشــارات و بانکداری با بحران 

جدی روبه رو شده  است.

عبور از بحران

این واقعیت مشــهود اســت که اگر وســاطت 
حزب اللــه و درایت سیدحســن نصرالله نبود، 
وضعیت این کشور به سوی جنگ داخلی تمام عیار 
پیش می رفت. سید حسن هم اکنون نقطه وصل 
تمام جریان های عمده اعم از ریاست جمهوری، 
ریاســت مجلس، ارتش و نخست وزیری است. 
لبنانی ها برای عبور کامل و دائمی از بحران های 
مشــابه بایــد از پیمــان طائف به ســوی پیمان 
مردم ساالرانه ملی حرکت کنند. پیمانی که البته 
منشــأ و طرح ریزی آن در بعلبک، بعبدا، بیروت، 
بقاع،  طرابلس و صیدا انجام می شود نه در ریاض، 

پاریس و واشنگتن.

مردم ساالرانه پیمان 
   فراسو    

نگاهی به ریشه های اخیر لبنان و راه عبور از آننگاهی به   افغانستان همزمان با خروج ارتش تروریستی آمریکا

الله کرم مشتاقی
کارشناس بین الملل

 محمد منصوری
کارشناس بین الملل

برسام محمدی
کارشناس بین الملل

منطقه
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 نقد برنامه های پکن
زیر سایه ترس 

شماره جدید نشــریه »فارن افرز« پرونده 
ویژه ای در خصوص چین دارد. از رشــد 
چین در عرصــه جهانی تــا اصالحات 
اقتصادی ای که این کشور انجام داده است 
و نوع رقابتش با آمریکا، همه در یک پرونده 
ویژه خالصه شده است. این مقاالت البته 
با نگاهی انتقادی تنظیم شده و می خواهد 
نشــان دهد که آمریکا نبایــد چندان هم 
نسبت به رشد اقتصادی چین نگران باشد، 
زیرا این رشد اقتصادی پایدار نخواهد بود. 
همچنین اشاره شده اســت که اقدامات 
اقتصادی »شی جینپینگ«، بیشتر از اینکه 
جنبه پایدار داشــته باشــد و باعث ایجاد 
تحوالت ماندگار در فضای اقتصادی این 
کشور شود، مانند قماری است که شاید با 
نتیجه دلخواه همراه باشد و شاید اقتصاد 
 در مسیر سراشیبی قرار دهد. 

ً
چین را کال

این ویژه نامه در شرایطی با نگاه انتقادی و 
تردید نســبت به اقتصاد چین منتشر شده 
که تفکر غالــب در آمریکا و به خصوص 
در دولــت ترامپ و بایدن این اســت که 
باید جلوی اقدامات چین در اقتصاد گرفته 
شود، وگرنه این کشــور به زودی جایگاه 
آمریکا در رتبه نخســت اقتصــاد دنیا را 

می گیرد. 

 قاتالن
 در جایگاه قاضی!

روزنامــه »نیویورک تایمز« تیتر یک خود 
را به مســئله تــرور رئیس جمهور هائیتی 
اختصاص داد و نوشــت، مردم هائیتی به 
تغییر رئیس جمهور  فرای  تغییراتی  دنبال 
هستند و سعی دارند آینده ای جدید را برای 
خود رقم بزنند. نوع مواجهه رســانه های 
آمریکایی با مســئله تــرور رئیس جمهور 
هائیتی بســیار جالب توجه بوده اســت. 
این رسانه ها در شــرایطی بارها از ارتباط 
»ژوونل موئیس« با مافیای مواد مخدر و 
گروه های مفســد اقتصادی در این کشور 
خبر داده اند که رسانه ها و مقامات رسمی 
هائیتی اعالم کرده اند تاکنون دو آمریکایی 
را به ظن ارتباط با ترور او دستگیر کرده اند. 
همســر رئیس جمهور هائیتی نیــز که در 
این حادثه زخمی شــده، در پیامی صوتی 
گفت: »همســرم توســط مزدوران ترور 
شده است. دشــمنان ژوِونل موئیس به او 
به دلیل پروژه های توسعه ای و برنامه هایش 
اساسی  قانون  رفراندوم  برای سازماندهی 
و انتخابات ریاســت جمهوری و پارلمانی 
حمله کردند.« نکته جالب توجه این است 
که آمریکا یی ها مسئول رســیدگی به این 
پرونده و مشــخص کردن قاتالن شده اند، 
در حالی که هنوز مشــخص نیســت آیا 
سازمان ها و افراد وابسته به اداره مواد مخدر 

آمریکا در این قتل دست داشته اند یا خیر!

جهان

پیشخوان

جهان

منابع خبری از شــکنجه شدن محمدبن نایف به دست عوامل 
ولی عهد سعودی، محمدبن سلمان خبر دادند و اعالم کردند 
که حال بن نایف بســیار وخیم بوده و در شــرف مرگ است. 
»محمدبن نایــف« از ژانویه ۲۰۱۵ تــا ژانویه ۲۰۱۷ ولی عهد 
عربستان بود، اما با روی کار آمدن ملک سلمان، او پسر خود را 
ولی عهد کرد و نایف را به جرم خیانت به زندان فرستاد. بعد از 
مدتی نیز اعالم شد او در حصر خانگی به سر می برد. سرنوشت 
بن نایف برای دموکرات های آمریکا بسیار مهم است؛ زیرا آنها 
برای سال ها روی پادشاه شدن بن نایف کار کرده و هزینه زیادی 

کرده بودند. 

شکنجه در زندان سعودی
ســناتور »برنی سندرز« با اشــاره به رقابت های میلیاردرهای 
آمریکایی برای رفتن به فضا گفت که در ثروتمندترین کشور کره 
زمین، نیمی از مردم با دستمزد پایین زندگی می کنند و عده ای 
خاص رقابت برای رفتن به فضا دارند! این صحبت برنی سندرز 
در راستای شعار افزایش مالیات ها از ثروتمندان بایدن در زمان 
انتخابات بود. البته بعد از انتخابات مشــخص شد که بسیاری 
از ثروتمندان آمریکایی ســاالنه میلیاردهــا دالر فرار مالیاتی 
داشته اند. بین دو میلیاردر آمریکایی و انگلیسی، »جف بیزوس« 
)مؤسس آمازون( و »ریچارد برانسون«، برای زودتر رسیدن به 

فضای رقابت بود که میلیاردر انگلیسی برنده این رقابت شد.

میلیاردرها فضایی  رقابت 
روی کار آمــدن دولــت دموکرات همیشــه با شــکل گرفتن 
جنبش های به ظاهر مدنی در کشورهای مقابل آمریکا همراه 
بوده اســت؛ از ایــن رو بایدن  بــا دخالتی آشــکار از برخی 
اعتراضات  در کوبا حمایت و اعالم کرد: »ما در کنار مردم کوبا 
و درخواست آنها برای رها شدن از مخمصه کرونا و سرکوب 
و رنج اقتصادی که از سوی رژیمی خودکامه متحمل شده اند، 
می ایســتیم.« این ادعا در حالی مطرح شده است که به تازگی 
قطعنامه رفع ممنوعیت های اقتصادی آمریکا علیه کوبا با ۱۸۴ 
رأی موافــق، 3 رأی ممتنع و ۲ رأی مخالــِف آمریکا و رژیم 

صهیونیستی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید! 

 بایدن و مداخله در کوبا

شاید جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا که این 
روزها به شــدت درگیر قبول نکردن مســئولیت 
ماجرای گورهای جمعی کــودکان بومی در این 
کشور اســت، چندان توقع این مسئله را نداشته 
باشد، اما نشــانه ها در فضای سیاسی این کشور 
 انتخابات زودهنگام 

ً
حاکی از این است که احتماال

در راه باشــد. جاســتین ترودو که از زمان شیوع 
کرونا در این کشــور، همچنان در پایتخت مانده 
و به هیچ یک از شــهرهای این کشور سفر نکرده 
بود، حاال ســفرهای خود به استان ها و شهرهای 
مختلف کانادا را آغاز کرده است. این سفرها، آن 
هم در زمانی که دولت این کشور تحت شدیدترین 
انتقادات نسبت به ضعف در مدیریت بحران کرونا 
قرار دارد، تنها یک نشــانه با خود به همراه دارد: 
 انتخابات زودهنگام در راه است و ترودو 

ً
احتماال

می ترسد جایگاه خود در رهبری حزب لیبرال این 
کشور را از دست بدهد.

نشریه پلیتیکو در این خصوص نوشته است: 
»جاستین ترودو، این هفته به کاالگری سفر داشت 
و در سفر دیگری به استان ساسکچوان قرار است 
به کارخانه های تولیــد زغال و فوالد وعده کمک 
۴۲۰ میلیــون دالری دهد. همه این ســفرها و 

 ترودو، کمپین 
ً
وعده ها نشــان می دهد که احتماال

انتخاباتی تشــکیل داده است.« ترودو با این حال 
این مســئله را رد کرده و در گفت وگو با رسانه ها 
گفته است، می خواهد کارهای برنامه ریزی شده را 
انجام دهد و اهداف انتخاباتی از این سفرها ندارد. 
با این حال آمارها نشــان می دهد دولت کانادا از 
نظر محبوبیت در جایگاه بسیار پایینی قرار دارد. 
با وجود اینکه دولت این کشــور به مردمش وعده 
داده بود جزء اولین افرادی باشند که واکسن کرونا 
را دریافت می کنند، اما آمارها نشان می دهد تنها 
۴۴ درصد هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند 
و نارضایتی در خصوص مدیریت اقتصاد در زمان 

کرونا نیز همچنان ادامه دارد.
تحلیلگران کانادایی همه چیز را از لنز انتخابات 
و مسائل سیاسی در این کشور می بینند. به همین 
دلیل اســت که معتقدنــد افزایش نــرخ تورم به 
باالترین میــزان، تالش های دولــت کانادا برای 
زمان بندی درست برای باز کردن دوباره مرزها با 
آمریکا، اعطای کمک های مالی به بازنشستگان و 
افراد مسن و حتی تغییر چهره ترودو و ظاهر شدن 
او بدون ریش در انظار عمومی، همه نشانه هایی از 

نزدیک بودن انتخابات در این کشور است.

    کانادا شاهد انتخابات زودهنگام خواهد بود؟

ودو   به  دنبال  راه  فرار! تر

   تحلیل    

شــیوع ســویه دلتای ویــروس کرونــا در جهان 
که منشــأیی هنــدی دارد، به قدر کافــی مردم و 
دولتمردان در سراســر جهان را نگران کرده بود؛ 
این نگرانی این بار بــا تحقیقات جدید صورت 
گرفته بیش از پیش نیز شــده اســت. تحقیقات 
نشان داده است، واکســن های کرونا، نظیر فایزر 
و آسترازنکا تنها شــش ماه اثر بخشی داشته اند و 
شیوع مجدد ویروس می تواند اقدامات کشورها در 
واکسیناسیون گسترده را با مشکالت زیادی روبه رو 
کند. رژیم صهیونیستی از اولین دولت ها در تهیه 
واکسن کرونا بود و به این شرط واکسن را زودتر از 
سایر کشورها دریافت کرده بود که اطالعات بالینی 
و بهداشتی مردمش را با سازمان بهداشت جهانی 
و کارخانه های ساخت واکسن به اشتراک بگذارد. 
بنا به گزارش »تایمِز اسرائیل« این رژیم با این پیش 
شرط ها به آزمایشــگاه اصلی کارخانه های تولید 
واکسن تبدیل شد و توانست حدود ۱۱ میلیون نفر 
را واکســینه کند. اما اطالعات درمانی این افراد 
نشان داده اســت که گرفتن دو دوز واکسن کرونا 
از کارخانه های فایزر و آسترازنکا نتوانسته جلوی 
شیوع کرونا را بگیرد و تأثیرگذاری واکسن ها تنها 
شش ماه بوده است. این در حالی است که دنیا در 

حال وارد شــدن به موج جدید شیوع کرونا بوده و 
برخی از واکسن ها نیز عملکردی در مقابل سویه 
دلتای این ویروس نداشته اند. وزیر بهداشت رژیم 
صهیونیســتی در همین خصوص گــزارش داده 
اســت، در یک روز تنها ۲6۱ مورد ابتالی جدید 
مردمی که واکسن زده بودند، دریافت شده است و 
این رقم نشان می دهد هنوز خطر کرونا با واکسینه 
مردم نیز کاهش نیافته است. در همین روز تعداد 
کل مبتالیان ۴۱3۰ نفر بوده اســت که ۴۴ مورد 
از آنها حال وخیمی داشته اند. تا به حال حدود 6 
میلیون نفر از ســاکنان سرزمین های اشغالی یک 
دوز واکسن را دریافت کرده و ۵ میلیون نفر دیگر 
نیز هر دو دوز را دریافت کرده اند و ابتالی روزانه با 

توجه به این آمار، همچنان باالست.
به همین دلیل بود که از روز شنبه هفته گذشته، 
کارخانه فایزر به دنبــال جلب نظر دولت آمریکا 
برای تولید واکســن به میزانی بود که بتوانند دوز 
ســوم را نیز به افراد در آمریکا و کشــورهای دنیا 
تزریق کنند. انتشــار خبر شــش ماهه بودن تأثیر 
واکسن ها نشان داد دنیا باید هنوز هم نگران شیوع 
گسترده این ویروس و همچنین سویه های مختلف 

آن باشد.

 واکسن جهان را از ویروس کرونا مصون می کند؟ 

بی اثر! تالش 

   گزارش    

 هر زمان که درگیری یا تنشــی در روابط 
آمریکا با روسیه شکل می گیرد، تحلیلگران 
مسائل سیاســی در آمریکا اعالم می کنند که جنگ 
سرد جدیدی در روابط دو کشور به وجود آمده است. 
پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱6، ضعیف شدن 
آمریــکا در بحث دموکراســی و در عین حال گمان 
دموکرات هــا درباره اینکه روســیه عامل به قدرت 
رسیدن ترامپ در آمریکا بوده است و این کشور در 
حمالت به فضای سایبری و زیرساخت های آمریکا 
نیز دست دارد، همه و همه سبب شده است که عنوان 
شود جنگ ســرد جدید بین روسیه و آمریکا مدت 
زیادی است که شکل  گرفته و آغاز شده است. دیدار 
اخیر پوتین با بایدن در ژنو مهر تأیید دیگری بر آغاز 
شــدن بحث های مرتبط با جنگ سرد در روابط دو 
کشور اســت. تنها مسائلی که ســران دو کشور در 
نشســت ژنو بر ســر آن توافق داشــتند، این بود که 
»هیچ کس در یک جنگ هسته ای پیروز میدان نیست 
و قابل پیش بینی شــدن حرکات دو طــرف باید با 
دیالوگ و گفت وگوهای ثبات اســتراتژیک در آینده 

نزدیک همراه شود.«
موشــک های هســته ای و بمب دوباره به بحث 
اول در روابط مســکو و واشنگتن تبدیل شده است 
و آن  طور کــه تحلیلگران غربــی معتقدند، روابط 

دو کشور به ســطح روابط قبل از دوران گورباچف 
برگشته اســت؛ اما تفاوت این جنگ سرد جدید با 
نمونه پیشین خود چیست؟ مهم ترین مؤلفه ای که این 
روابط را با روابط دوران جنگ سرد متمایز می کند، 
این است که دیگر توســعه یک ایدئولوژی از سوی 
روسیه مطرح نیست. دیگر دعوا بر سر کمونیسم یا 
ایده های مارکسیستی نیست. اگرچه از نظر غرب، 
ایده های پوتین مانند ایدئولوژی شــوروی ســابق، 
»زهرآگین« و البته »فتنه گرتر از دوران جنگ سرد« 
اســت؛ اما باز هم ویژگی های دوران جنگ سرد را 
ندارد و تهدیدی برای افکار عمومی در سراسر دنیا 
و پیوستن کشــورهای دیگر دنیا به سبک مدیریتی 
و سیســتم اداره حکومت مدنظر پوتین و روســیه 
نیست. مهم ترین مشکل در این زمینه این است که 
مدل سیســتمی حکومت در روســیه، مانند دوران 
جنگ سرد همچنان شکاف و تفاوتی آشکار با مدل 
لیبرال دموکراســی غربی دارد و این مسئله به اضافه 
پیشرفت های تکنولوژیکی و سایبری روسیه، امکان 
رقابت های دوران جنگ سرد را بیشتر از پیش کرده 
اســت. برخالف دیدگاه رایج موجــود در آمریکا، 
نکته محوری در ویژگی های جدید سیستم سیاسی 
روسیه این است که سیســتم سیاسی حاکم بر این 
کشــور، دیگر خودکامه نیست که بر پایه تبلیغات و 
درستکاری های سیاســی و سرکوب بنا شده باشد. 
این نوع نگاه به سیستم سیاســی روسیه، دیدگاهی 
ساده انگارانه و به شدت خطرناک است؛ زیرا موجب 
ایجاد فهم نادرست از تحوالت و سیستم سیاسی این 
کشور و همچنین میزان حمایت مردم این کشور از 

این سیستم سیاسی و در رأس آن »والدیمیر پوتین« 
می شــود. مســئله ای که سبب می شــود نگاه های 
جنگ ســرد به روسیه تا حد زیادی دچار اشتباهات 
فاحش محاسباتی شــود، این است که هویت ملی 
روســیه و فرهنگ سیاسی این کشور در طول زمانی 
که اتحاد جماهیر شــوروی به روســیه تبدیل شد، 
کم کم دســتخوش تغییر و تحوالت زیادی شــده و 
نوع نگاه مردم این کشور به تاریخ، هویت فرهنگی 
و سیاسی شان به شدت دچار تحول شده است. این 
مسئله از دید کارشناسان وزارت خارجه آمریکا که 
همچنان دوســت دارند روسیه را از لنز جنگ سرد 
ببینند، باعث ایجاد بحرانی عظیم در روابط دو کشور 
می شود و نداشتن درک مناسب از شرایط می تواند 
اوضاع را به ضرر کشــورهای غربی ســوق دهد؛ 
مســئله ای که تا هم اکنــون به خوبی در خصوص 

محاسبات غرب از روسیه دیده  شده است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پوتین 
توانســت در نظام بین الملل  توازن  ایجاد کرده 
و  موضــوع جهان تک قطبــی را کم رنگ کند. 
پوتین از دیدگاه مردمش توانست کوچک بودن 
و ضعیف بودن سیستم سیاسی روسیه در دوران 

پسا شوروی را به عظمتی ماندگار تبدیل کند.
جنگ سرد جدید، مؤلفه های نظامی جنگ 
ســرد قدیم را نیز با خود به همراه دارد. رقابت 
در توســعه فعالیت های فضایی، فعالیت های 
نظامی و هسته ای و همچنین رقابت در تعریف 
زمین هــای جدید در نبردهای نیابتی، هر یک 
با قــوت و ضعف متفاوتــی در حال پیگیری 

شدن است. در این میان ظهور چین به عنوان قدرت 
جدید و همچنین رقیب جدید در عرصه رقابت های 
تکنولوژیکی، نظامی و فضایی تا حد زیادی توجه به 
روسیه را به عنوان محور اصلی جنگ سرد آمریکا با 
شرق کاهش داده؛ اما باعث شده است این رقابت ها 
در دو محور آمریکا و اروپا ـ روســیه و چین شــکل 
بگیرد. گفتنی است، مؤلفه اصلی جنگ سرد جدید 
شکل گیری رقابت های چندوجهی و چندضلعی در 

این مسیر است.

 جنگ سرد  دوم
ثمانه اکوان

دبیر گروه بین  الملل
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 قبض برق آقای فوتبالیست 
و چند نکته

 
ماجرای قبض برق ۴ میلیون و 
6۰۰ هزار تومانی فوتبالیســت 
معروف و اعتراض وی به مهلت یک روزه 
 با 

ً
برای پرداخت هزینه آن، اگر چه احتماال

اهــداف دیگری صورت گرفتــه بود؛ اما 
نشــان دهنده این واقعیت در اقتصاد ایران 
بود که هر کس بیشتر مصرف کند، از یارانه 
بیشتری نیز استفاده می کند. این بهره مندی 
بیشــتر از یارانه ها تا زمانی که حامل های 
انرژی از طریق یارانه های پنهان و آشکار 
دولت حمایت می شــوند، وجود خواهد 
داشــت. به گونه ای که قبــض برق خانه 
فوتبالیست ســابق نشــان می دهد او در 
آخرین دوره 6۲۸۰ کیلو وات برق مصرف 
کرده، در حالی که حد مصرف بهینه 3۰۰ 
کیلو وات اســت؛ یعنی بیش از ۲۰ برابر 
حد مصرف بهینه. ممکن اســت عده ای 
بگویند خــب که چه؟ مصــرف کرده و 
 پول بیشتری نیز به ازای این مصرف 

ً
طبیعتا

پرداخت خواهد کرد! اما برای درک بهتر 
این مسئله ذکر دو نکته ضروری است:  

۱ـ عدالت به معنای یکســان بودن افراد 
نیست. شکی نیســت که قیمت یکسان 
حامل های انرژی برای عمارتی چند صد 
متری بــا خانه ای کوچک در محروم ترین 
نقطه کشــور نه تنها عدالت نیست؛ بلکه 
آشــکارا یک نوع بی عدالتی اســت، آن 
هم در زمانی که بخــش قابل توجهی از 
قیمت تمام شــده این حامل ها به واسطه 
حمایت هــای یارانه ای دولــت با قیمتی 
بسیار پایین تر از نرخ های جهانی در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد. این روند نه تنها 
به معنای حمایــت از مصرف کنندگان و 
آحاد جامعه نیست، بلکه به این معناست 
که هر کس امکانات بیشتری داشته باشد، 
مصرف بیشــتری نیز داشته و به تبع آن از 
یارانه بیشــتری بهره مند خواهد شــد؛ از 
این رو یکی از مواردی که باعث می شود 
اســتناد به این جمله که ـ مصرف می کنم 
و پولش را می دهم ـ در این ماجرا صادق 
نباشــد، وجود همین یارانه های پنهان و 
آشــکار در قیمت تمام شده حامل هایی، 

چون برق است. 
۲ـ مصرف کننــدگان بایــد متناســب با 
دارایی ها و میزان مصرف خود هزینه های 
متفاوتی را نیز برای مصارف خود پرداخت 
کنند. فلسفه وجودی قیمت های منطقه ای یا 
ماهیت موضوع مالیات بر مجموع درآمد نیز 
همین موضوع است. به گونه ای که مالیات 
مالیات  بایــد جایگزین  امروزه  تصاعدی 
تناسبی شود. برای درک بهتر این موضوع به 
این گزاره دقت کنید: یک شهروند با درآمد 
۱۰۰ واحدی بایــد ۱۰ واحد آن را مالیات 
بدهــد که به معنای مالیــات ۱۰ درصدی 
اســت. در نظام مالیاتی تناسبی همان فرد 
با درآمــد ۲۰۰ واحدی بایــد ۲۰ واحد و 
با درآمد ۱۰۰۰ واحــدی باید ۱۰۰ واحد 
مالیات دهد که در تمام این حاالت میزان 
مالیات پرداختی او ۱۰ درصد اســت. در 
حالی که این روند منجر به افزایش شکاف 
طبقانی میان اقشــار آسیب پذیر با ثروتمند 
جامعه می شــود. در اقتصادی مانند ایران 
که بنا به دالیلی این شــکاف ایجاد شــده 
و هر روز در حال گســترش اســت، یکی 
از اقدامــات الزم بایــد دریافت مالیات به 
صورت تصاعدی باشــد. در واقع مالیات 
۱۰ درصدی برای درآمد ۱۰۰ واحدی، در 
درآمد ۱۰۰۰ واحدی باید به چیزی حدود 
3۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد، ساز و کاری 
که باید آن را عالوه بر درآمدها، به مصارف 

افراد نیز تعمیم داد.  

 BBBB ابتدا اگر ممکن است تصویری از عملکرد  
دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه تولید 
محصوالت پروتئینی داشــته باشــید. با 
توجه به مشکاتی که کشور طی سا ل های 
اخیــر در حوزه مرغ و تخم مرغ داشــته، 

شرایط امروز ما چگونه است؟
طی ســا ل های ۱39۲ تا ۱39۷ با مشکل چندانی در 
بخش صنعت طیــور مواجه نبودیم، اما در دو ســال 
اخیر، شــاهد بحران های خیلی جدی در این بخش 
بودیم. به گونه ای که در سال ۱399 بحران جدی  را در 
حوزه صنعت طیور از ســر گذراندیم و زیان زیادی به 
تولیدکنندگان کشور وارد شد. هیچ گاه به این بازار توجه 
نشده و با اینکه کشور ما زیرساخت های مورد نیاز تولید 
را داشــته، اما هیچ وقت نتوانسته از بازار محصوالت 
کشاورزی در اطراف ایران، سهم قابل توجهی را به خود 
اختصاص دهد. بنابراین ما در صادرات موفق نبوده ایم. 
این موضوع منحصر به دولت آقــای روحانی نبوده و 
دولت های گذشته نیز همواره فکر کرده اند که می توانند 
بــازار را از بیرون مدیریت و مســائل آن را حل وفصل 
کرد، اما هرگز موفق نبوده اند. این بازار مدیریت خاص 
 با مشــکل 

ً
خود را دارد که اگر به آن توجه نکنیم، حتما

مواجه می شــویم. برای نمونه، اگر خاطرتان باشد در 
شی 

ُ
بهار گذشــته قیمت ها آنقد زیانبار بود که جوجه ک

اتفاق افتاد. قیمت جوجه آن مقطع حدود ۷۰۰ـ6۰۰ 
تومان بود، اما این رقم االن حدود 6۰۰۰ تومان است؛ 
یعنی از ســال گذشته تا امروز، قیمت جوجه حدود ده 

برابر شده است.

 BBBBچرا این اتفاق افتاده است؟ 
آمارها به ما می گویند ظرف ده ســال گذشته، کمترین 
جوجه مادر در این مدت، یعنی در سال ۱399 ریخته 
شده است. به گونه ای که انتظار داریم در سال ۱۴۰۰، 
با کمبود مواجه شــویم؛ یعنی کشور ما که جزء هشت 
کشور اول دنیا در میزان تولید مرغ بوده و توان صادراتی 
داشته، امروز به دلیل سوءمدیریت و ناتوانی در تحلیل 
تولید و بازار، مجبور شــده از سایر کشورها، تخم مرغ 

نطفه دار یا مرغ وارد کند. 

 BBBB موضوع بعدی این است که درباره تعیین 
قیمت کاالهایی مانند مرغ و گوشت و... 
همواره اختافی بین وزارت کشاورزی و 
صمت وجود دارد؛ به نظرتان متولی تنظیم 

بازار کدام وزارتخانه است؟ 
 تصمیمات دولت در هر حــوزه ای باید در یک 

ً
قطعــا

سازمان و مجموعه اتخاذ شود، اینکه معاونت امور دام 
مدعی اســت ما متولی تولید هستیم و وزارت صمت 
وظیفه اش را به درستی انجام نداده یا تعزیرات و ستاد 
تنظیم بازار باید وضعیــت را مدیریت می کردند و...، 
به نوعی فرار از مســئولیت و پاسخگویی است. وقتی  

یک کار به دو مجموعه متفاوت با مدیریت های متفاوت 
واگذار می شود، هرکسی کمبود و گرفتاری را به دوش 
دیگری می اندازد . به اعتقاد من اگر تصمیمات در یک 
سازمان، وزارت خانه یا مجموعه گرفته می شد، خیلی 
راحت تر می شد مطالبه کرد. بر اساس نتایج آمارگیری 
طیور در کشــتارگاه های کشور در زمستان سال ۱399 
کــه مرکز آمار آن را منتشــر کرده و ربطــی به وزارت 
صمت یا وزارت جهاد کشاورزی ندارد، در مجموع، 
در سه ماه زمســتان ۱399، حدود ۴6۰ هزار تن مرغ 
در کشتارگاه ها استحصال شده، در حالی که اگر شما 
ادعای جوجه ریــزی و ادعای تولید را از معاونت امور 
دام جهاد کشاورزی بخواهید، عدد ۴6۰ هزار تن این 
گزارش را باالی 6۰۰ هزار تن اعالم می کند؛ این یعنی 
اصال آمار مشخصی وجود ندارد. ما ابتدا باید بازگردیم 
و یک بازبینی جدی در تولید آمار و ارقام داشته باشیم. 
بارها در گفت وگوهایی که داشــتم، اعالم کردم که ما 
در ســال ۱۴۰۰ چیزی حدود دویست میلیون جوجه 
گوشــتی کم داریم، برای همین هم اآلن مرتب داریم 
تخم مرغ نطفه دار و جوجه گوشــتی وارد می کنیم؛ اما 
 کشوری مانند ترکیه، 

ً
 این طور نیســت که مثال

ً
طبیعتا

دویست میلیون جوجه گوشــتی برای ما کنار گذاشته 
باشــد که بخواهد کمبود ما را جبران کند . به نظرم ما 
تا پایان آبان  ماه با یک شــیب نزولــی در تولید روبه رو 
خواهیــم بود و ایــن وارداتی هم کــه اآلن، کم وبیش 
صحبت آن اســت، چندان مؤثر نخواهد بود. دولت 
دوازدهم تا کمتر از ۲۰ روز دیگر به اتمام می رسد و کار 
دولت جدید آغاز می شود، باید به مباحث علمی، فنی و 
عقالنی این صنعت توجه جدی شود. تصمیمات اتخاد 

شده نمی تواند سلیقه ای و مثال به سلیقه فالن مسئول یا 
معاون وزیر باشد.

 BBBB ممکن است مصداقی بفرمایید؟ 
برای نمونه، یکی از تصمیمات بســیار ســلیقه ای و 
رنج آوری که در این صنعت گرفته شــده، این بود که به 
بیــش از ۷۰۰ کارخانه تولید خوراک دام و طیور نهاده 
ندهند و نهاده ها را مستقیم به خود مرغدار یا کسی که 
تخم مرغ تولید می کند یا کسی که جوجه تولید می کند، 
بدهند. اولین ضرر و زیان این تصمیم، این اســت که 
محصول و خوراکی که در مزارع ســاخته می شــود، 
نســبت به خوراک اســتانداردی کــه در کارخانه ها 
ســاخته می شــود، از ضریب تبدیــل نامطلوب تری 
برخوردار خواهد بود . ســرمایه های بسیار سنگینی در 
صنعت تولید خوراک گذاشــته شده که این سرمایه ها 
بالتکلیف رها شــده اند. اگر بنا باشد به آنها هیچ گونه 
نهاده ای داده نشــود، اولین ضرر این کار این است که 
مرغدار، خوراکی را خواهد ساخت که این خوراک از 
کیفیتی مطلوب، برای موجودات بسیار حساس امروز 
برخوردار نیست. دومین  آسیب این است که باالخره 
این کارخانه ها در کشور، با مجوزهای رسمی ساخته 
 سرمایه های این کشور هستند. اگر شما 

ً
شده اند و طبیعتا

 متوسط را حدود صد میلیارد 
ً
امروز کارخانه های نسبتا

تومان قیمت گذاری کنید، این کارخانه ها چیزی حدود 
6۰ هزار میلیارد تومان، سرمایه ثابت روی زمین هستند 
کــه دارند خاک می خورند. این یکی از گرفتاری هایی 
است که دولت آقای رئیسی، باید تکلیف آن را روشن 
کند. ما هرچه به ســمت دولتی کــردن پیش برویم، 

اختالل در درون این صنعت را افزایش می دهیم. شک 
نکنید که رابطه مستقیمی بین میزان دخالت دولت در 
صنعتی که خرده مالکی اســت، با اخالل و اختالل در 
درون سیستم وجود دارد. وگرنه چطور می شود ذرتی 
که باید حدود ۷۰۰ـ6۰۰ تومان فروخته شود در بازار 
آزاد بــه قیمت ۵ـ۴ هزار تومان می رســد! یک بار باید 
مسئوالن دولتی از خودشان بپرسند که ما داریم چه کار 
می کنیم که این مقدار اختالل در صنعت ایجاد شــده 
اســت؟ در گذشته هم این واردات انجام می شد؛ ولی 

چرا چنین اتفاقاتی نمی افتاد؟ 

 BBBB به نظرتان کشــور قابلیت خوداتکایی در 
تأمین و تولید نهاده های دامی را دارد؟ 

ببینید باالخره ما در ســال به حــدود چهار میلیون تن 
کنجاله ســویا نیــاز داریم که یا به صــورت کنجاله یا 
به صورت دانه وارد کشور می شود. از طرفی به بیش از نه 
میلیون تن ذرت نیاز داریم که یا از کشورهای آمریکای 
التین یا روسیه و اکراین وارد می کنیم. اینها، کاالهای 
آب بر هستند و مصرف آب شان باالست. اگر بنا شود 
تمام اینها در داخل کشــور تولید شــوند، باید بتوانیم 
مشکل آب مورد نیاز آنها را نیز مدیریت کنیم. مشکل 
مدیریت آب، مشکل ساده ای نیست که همین طوری 
بتوانیم انجام دهیم . من فکر می کنم وزارت جهاد باید 
با تدبیر روی الگوی کشــت کشــاورزی کار کند. این 
طور نباشــد که ما ناگهان اعالم کنیم در ذرت و سویا، 
خودکفا شده ایم؛ یعنی تحقق این هدف به این راحتی ها 
یا همین طوری نیست. اما با مطالعه روی الگوی کشت 
و با برنامه ریزی می توانیم به آن نقطه هم برسیم. برای 
نمونه، مــا اآلن این مقدار هندوانــه که یک محصول 
آب بر اســت، تولید می کنیم حاال کســی هم هندوانه 
نخورد، اشــکالی پیش نمی آید؛ ولی اگر ذرت و سویا 
نباشد، دام های ما گرســنه می مانند و ما نمی توانیم از 
پروتئین های حیوانی  استفاده کنیم . بنابراین باید حداقل 
الگوی کشت را بررسی کنیم و به تدریج و با تدبیر کار 
را جلو ببریم. همان طور که گفتم ما جزء هفت، هشت 
تولیدکننده بزرگ دنیا در تولید مرغ و تخم مرغ هستیم. 
خب ایــن مرغ ها خوراک می خواهند. اگر بنا باشــد 
نامی از خودکفایی بیاید، باید بسیار عاقالنه و عالمانه 
به تغییر الگوی کشت بیندیشیم و متخصصان در این 
زمینه نظر دهند که آیا ما می توانیم الگوی کشت مان را 
 کشور چنین ظرفیتی چه 

ً
به سادگی تغییر دهیم؟ اصال

از نظر آب و چه از نظر زمین های تحت کشت دارد یا 
نه؟ بنابراین به نظرم وزیر کشاورزی در دولت سیزدهم 
حداقل باید در یکی، دو مورد از مســائل عمده بخش 
کشــاورزی تخصص و فهم کارشناسی باالیی داشته 
باشد. اگر چه وزارت یک پست سیاسی است، اما قبل 
از هر چیزی وزیر این حوزه باید فهم کارشناسی داشته 
باشد و خودش قادر به درک مسائل کارشناسی، فنی و 

علمی  باشد. 

بازار

یادداشت 

با توجه به پیشــرفت های علمی ایران در خدمات بهداشتی و 
درمانی در سراســر کشور و با توجه به دسترسی نداشتن بیشتر 
همسایگان ایران به چنین امکانات درمانی در داخل کشورهای 
خودشان، ایران می تواند به مهم ترین مرکز توریسم سالمت در 

منطقه غرب آسیا تبدیل شود. 
به گونه ای که به واسطه دارا بودن حدود ۱۵ کشور هم مرز با 
ایران عالوه بر وجود امکانات پزشکی، نحوه رفت وآمد بیماران 
این کشورها به ایران با کمترین مسافت و هزینه همراه خواهد 
بود  و ایران می   تواند به هاب منطقه در توریسم سالمت و درمان 

بیماران تبدیل شود. 

سالمت توریسم 
منهای نفت

به گزارش رویترز، وزرای اقتصاد کشورهای عضو گروه ۲۰ هفته 
گذشته اعالم کردند، افزایش تعداد جهش های ویروس کرونا از 
یک سو و دسترسی ضعیف کشورهای در حال توسعه به واکسن 
از سوی دیگر در حال به چالش کشیدن روند بهبود اوضاع اقتصاد 

جهانی است.
 این نشست در شــهر ونیز ایتالیا برگزار شد و نخستین بار از 
زمان شــیوع کرونا بود که وزرای گروه ۲۰ به صورت رو در رو و 
حضوری با یکدیگر دیدار می کردند. گفتنی است، در این نشست 
تصمیم هایی در راســتای جلوگیری از رفتن شرکت ها به سمت 

کشورهایی با مالیات کمتر هم گرفته شد. 

 پیامدهای جهش کرونا
شاخص

»کشــش تقاضا« معیار ســنجش واکنش تقاضا برای کاالیی 
مشخص در برابر تغییرات قیمت است. چهار مورد را می توان 
از عوامل تعیین کننده کشــش تقاضا دانست: حالت اول اینکه 
هر وقت کاالی جانشــین بیشتر باشد، کشش تقاضا نیز بیشتر 

خواهد بود. 
حالت دوم اینکه هرگاه موارد استفاده از یک کاال بیشتر باشد، 
کشــش تقاضا برای آن کاال نیز بیشتر خواهد بود. حالت سوم 
اینکه هرگاه سهم هزینه یک کاال در بودجه بیشتر باشد، کشش 
تقاضا نیز بیشــتر خواهد بود و حالت چهــارم اینکه هر چقدر 
درآمد مصرف کننده بیشتر باشد، کشش تقاضا کمتر خواهد بود.

 کشش تقاضا
افزوده

یم  تصمیمات سلیقه ای را کنار بگذار
میالد شکری

خبرنگار

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

 دکتر حسن مهربانی یگانه استاد دانشگاه تهران و دبیر سابق انجمن جوجه یک روزه در گفت وگو با صبح صادق

 اگر چه شاید موضوع مرغ و تخم مرغ یا کمبود و گرانی محصوالت پروتئینی، مانند ماه های گذشته در سطح مردم و رسانه ها مطرح نبوده و مباحث مربوط به آن 
اندکی فروکش کرده باشد؛ اما گفت وگو با کارشناسان این حوزه می گوید نحوه عملکرد دولت دوازدهم به گونه ای بوده که این مشکات همچنان ادامه داشته و 
کمبود و گرانی این محصوالت حداقل طی ماه های آینده نیز تداوم خواهد داشت. صبح صادق در گفت وگویی با دکتر حسن مهربانی یگانه، استاد دانشگاه تهران 

و دبیر سابق انجمن جوجه یک روزه این موضوع را بررسی کرده است. 
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همراه با پیشوا!

خداوند در قرآن کریم با مشــخص کردن 
مسیر هدایت، بر ایجاد و استمرار ارتباط 
با صالحان و صادقان توصیه داشــته و در 
آیات متعدد بر این ارتباط و اطاعت تأکید 
فرموده است. یکی از مهم ترین این آیات 
که در استدالل ها و احتجاجات زیاد به کار 
رفته و می رود، آیه ۵9 سوره نساء است که 
خداوند می فرماید: »ای اهل ایمان، فرمان 
خدا و رسول و فرمانداران )از طرف خدا 
و رسول( که از خود شما هستند اطاعت 

کنید.« 
خداوند نجات مؤمنان را تنها در اطاعت 
از کســانی می داند کــه منتخب خودش 
هستند. خداوند می داند در دنیا هر کسی 
ادعای امامت و والیت دارد و می خواهد 
بر ذهــن و عمل انســان ها تســلط پیدا 
کند؛ بنابراین امامــان حقیقی را معرفی 
 کرده تا مؤمنان گرفتــار مدعیان دروغین 

نشوند. 
دلیلش هم این اســت کــه امامان یا 
پیشوایان از هر تفکری باشند مردم هم در 
همان مسیر هستند، اگر اهل نجات باشد 
مردم را نجات می دهد و اگر اهل ظلمت 
باشد، مردم را به ظلمت هدایت می کند. 
در آیه ۷۱ سوره اسراء آمده است: »روزی 
کــه هر گروه از مردم را به پیشوایان شــان 
بخوانیم، نامه هر که به دست راستش داده 
شود، چون بخواند بیند که به اندازه رشته 
باریکی که درون هســته خرماست، به او 

ستم نشده است.« 
اینکه مردم پیرو چه کســانی باشــند 
اهمیت زیادی دارد. پیشنهاد قرآن پیامبر 
گرامی اسالم و اهل بیت)ع( است، حال 
اینکه انسان ها به سمت چه کسانی بروند و 
از کدام دسته و گروه شوند، به انتخاب شان 
بستگی دارد. البته انتخابی که از آن سؤال 
می شــود؛ »آن گاه در آن روز از نعمت ها 

شما را باز می پرسند.«)تکاثر/۸( 
امــا در این بین خداوند افــراد و ابزار 
هدایتی هم برای هر قوم در هر زمان قرار 
می دهد. شاید بتوان گفت بعد از هدایت 
خاصه، هدایت عامه را هم در نظر دارد. 
خداوند در ســوره رعد آیه ۷ می فرماید: 
»کسانی که کافر شدند می گویند: چرا آیه 
]و معجزه ای[ از پــروردگارش بر او نازل 
نشــده؟! تو فقط بیم دهنده ای؛ و برای هر 

گروهی هدایت  کننده ای است.« 
این هدایــت می تواند از ســوی امام 
صورت بگیرد، یــا از جانب نایب امام یا 
اتفاقــات و تجربــات روز؛ گاهی اوقات 
انسان ها با ابزارهای مختلف می توانند به 
حقایقی ناب دست پیدا کنند که می تواند 

آنها را در مسیر صحیح قرار دهد. 
قــرآن مراجعه به صادقیــن را توصیه 
کرده و فرموده اســت: »ای  کســانی  که 
ایمــان آورده ایــد! از ]مخالفــت فرمان[ 
خدا بپرهیزید و با صادقان و راســتگویان 
باشید.«)توبه/ ۱۱9( کسانی که می خواهند 
هدایت یابند، باید صادقین را به عنوان ولی 
و پیشوای خود انتخاب کنند و از کسانی که 
به دنبال مطامع دنیایی بوده و اهل تزویر و 

دروغ هستند دوری کنند.
 ابن عّبــاس در مورد آیه فوق می گوید: 
»صادقین یعنی با علــی)ع( و اصحابش 
باشید.« صادقین در اولین معنا اهل بیت)ع( 
هســتند، اما پیروان اهل بیت)ع(، راویان 
احادیث ایشان و کسانی که در راه ایشان با 
علم و آگاهی حرکت می کنند، می توانند 
راهنمای مردم باشند. در روز حشر مردم 
به همین ترتیب تقسیم می شوند، کسانی 
که از صادقین پیروی کردند و کسانی که از 
دروغگویان پیروی کردند، هر کدام جزای 

خود را خواهند گرفت.  

آیت الله علی مشکینی: در شیخان قم یک نفر دفن است به نام 
زکریا بن آدم،  گاه گاهی سری به وجود مقدس او بزنید،  و با روح او 
ارتباط پیدا کنید. راوی از حضرت رضا)ع( می پرسد: آقا! راهم 
دور است و نمی توانم به حضورتان برسم. امام فرمود: »مگر گم 
کردید زکریا بن آدم را؟! االمین علی الدین والدنیا« بارک الله! چه 
امتحان دادی،  چه نمره گرفتی؟ شاگردان عزیز اسالم بکوشید 
که اگر ولی عصر)عج( بخواهد برای شما نمره بدهد،  بنویسد،  
»االمین علی الدین و الدنیا« برای هوای نفس تان،  آبروی اسالم 
را لطمه نزنیــد. برای انجام هوای نفس،  بر خودتان اگر صدمه 

بزنید،  دامن انقالب و اسالم را ننگین نکنید.

دین

آیه

 انسان ها قوایی دارند خدادادی که گاهی می توانند 
آن  را کنتــرل کنند و گاهــی نمی توانند. گاهی با 
انســانیت آنها ســازگار اســت و گاهی آنها را از 
انسانیت ساقط می کند. گاهی با آنها رشد می کند 
و گاهــی در نازل ترین درجــات قرارش می دهد. 
متفکران زیادی هم در طول تاریخ آمده اند تا نحوه 
کنترل یا سرکوب و رها کردن این قوا و تمایالت را 
تبیین کنند. دین اسالم البته به کنترل و هدایت این 

قوا در مسیر درست توصیه کرده است. 
برخــی از ایــن قوا یــا تمایالت حــد و مرز 
مشخصی ندارد و اگر انسان نتواند مسیر درستی 
را پیش بگیرد تا همان جایگاه اســفل ســافلین و 
پایین تر قرار می گیرد. اشتهای سیری ناپذیر برخی 
از انسان ها به این تمایالت سبب حیرت می شود 
تا جایی که تاریخ نمی تواند وســعت خرابی های 
آن را بــا خود حمــل کند و به آیندگان برســاند. 
»قدرت طلبی« قوایی اســت که همه شهوات را 
در خــود جای داده و در رتبه بر تمام شــان برتری 
دارد. تمایل به ریاست و صدارت و تسلط بر دیگر 
انسان ها هیچ  حد یقفی ندارد تا جایی که انسان ها 
را به فکر جاودانه شــدن برای تأمین این خواسته 

می اندازد. در حالی که همین قدرت طلبی و قدرت 
دوستی برای برخی انسان ها به اندازه آب بینی بز 
ارزش و قیمت ندارد. فراعنه از هزاران ســال قبل 
برای بقا در قدرت به هر کاری دســت می زدند و 
نمی توانستند دندان طمع خود را از این طعام لذیذ 
بردارند. در واقع خود انسان ها هنوز نفهمیده اند که 
قدرت چه قوه ای است که کمتر انسانی در تاریخ 
پیدا شده که این قوه را کنترل کند یا بی ارزش بداند. 
انسان ها در شناخت قوه درونی خود وامانده اند و 
شاید هیچ گاه نتوانند علت آن را دریابند. انسان ها 
می خواهند از دیگر هم نوعــان خود برتر و باالتر 
باشند و با استفاده از قدرت شان هر محدودیتی را 

کنار بزنند و به لذتی دائم و ماندگار برسند.
 امام صادق)ع( می فرمایند: »همانا بدترین شما 
آن کس است که دوست دارد سروری یافته و مردم 
را به دنبال خویش بکشــاند، چنین کسی یا باید 
دروغ گو باشد و یا ضعیف النفس.«)سفینة البحار، 
ج۱، ص۴9۲( اما خداوند مــرگ را بز رگ ترین 
چالش قــدرت طلبان و برتری جویــان قرار داده 
است. مســئله ای که هیچ راه حلی ندارد، دردی 
که هیچ دارویی نمی پذیرد و ایســتگاهی که هیچ 
بنی بشــری نمی تواند از توقــف در آن فرار کند. 
به قول جناب ســعدی: »گفت چشــم تنگ دنیا 
)قدرت( دوســت را؛ یا قناعت پــر کند یا خاک 
گور«؛ خداوند سرای آخرت را مخصوص کسانی 
می داند که در دنیا به دنبال برتری جویی نبودند. این 

معنای وسیع تر از قدرت طلبی است؛ زیرا بسیاری 
از انســان ها در طول عمر خــود به هیچ عنوان در 
مســند قدرت یا صدارت قرار نمی گیرند، اما در 
موضع برتری جویی در همان حد خود بیشتر دیده 
می شوند. خداوند در قرآن می فرماید: »این سرای 
آخرت را )تنها( برای کســانی قــرار می دهیم که 
اراده برتری جویی در زمین و فساد ندارند و عاقبت 
نیک بــرای پرهیزگاران اســت.« )قصص/۸3( 
عالمه طباطبایی منظور از گردن فرازی را استعال 
و اســتکبارورزیدن بر بندگان خدا و فسادانگیزی 
را درخواســت گناهان و نافرمانــی خدا می داند. 

)المیزان، ج۱6، ص۱۱9(.
 آنچه در مورد فســاد انگیز بودن قدرت طلبی 
می تواند در نظر گرفت، بیشــتر از شهوات دیگر 
است. انســان قدرت طلب در اولین قدم به نفاق 
روی مــی آورد و بــه امراض روحی بی شــماری 
دچار می شود. نســبت به همه حتی نزدیک ترین 
افراد به خود بدبین می شــود. آفات قدرت طلبی 
از دچــار شــدن به تکبــر، غــرور، بی تکلیفی، 
بدگمانی، ستایش خواهی، خودرأیی، بی عقلی و 
انحصار طلبی شروع می شود تا ترس و اضطراب، 
سنگدلی و توهم؛ به عبارتی هیچ شهوتی این قدر 
آفت ندارد و دامنه مصائب آن این قدر وسیع نیست.

 امیرالمؤمنین علی)ع( قدرت دوســتی را نه 
عقل، بلکه جهل دانســته و اشکال طلحه و زبیر 
را همین مورد می دانند. در حالی که قدرت طلبان 

فکر می کنند عاقل هستند. همچنین می فرمایند: 
»آفة  العلماء حب  الریاســة«؛ آفت علما دوست 
داشتن ریاست  است  )غررالکم، ج 3، ص۱۰3( 
که نشــان می دهد علم و عقل تفــاوت زیادی با 

یکدیگر دارند. 
نمونه این امــراض در قدرت طلبان گذشــته 
به وفور دیده شد. هارون به فرزندش مأمون گفت: 
»ملک نازاست، اگر تو هم روزی با من در تعارض 
شوی، چشمت را درمی آورم.« عبدالملک مروان 
و منصور دوانیقی وقتی به قدرت رسیدند متحدان 
دیروز خود را کشــتند ومأمون بــرادر خود امین 
را کشــت. در قدرت طلبان معاصر افرادی مانند 
صدام حســین و... همین رفتار را داشــتند؛ اما 
بدترین نوع قدرت طلبی کــه در میان مؤمنان هم 
وجود دارد، این اســت که کسی به   نام خدا، اهل 
بیت)ع( و دین بــه نیرومند کردن این قوه بپردازد. 
امام باقر)ع( خطاب به ربیع می فرمایند: »وای بر 
تو ای ابا ربیع، ریاست مجو و گرگ مباش که به  نام 
ما مردم را بخوری که خدا فقیرت کند.« )الوافی، 
ج،۵ ص۸۴۵( همچنین امام سجاد)ع( فرمودند: 
»از ریاست طلبی، از طریق پیوند دادن خودت با ما 
برحذر باش که خداوند تو را فرو خواهد گذاشت، 
برحذر باش از این که به وسیله )وابسته کردن خود 
به ما( بخواهــی نان بخوری کــه  در این صورت 
خدا فقرت را زیاد خواهد کرد.« )رجال کشــی، 

ص۱۲۴(.

 خطرناک ترین و فسادانگیزترین قوه انسانی!
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

یکــی از اصلی تریــن علت های رکود انســان در 
 
ً
زندگی، غرور و دوری از یاد خداوند است. اساسا
آدمی تا زمانی که شــکرگزار حضرت حق باشد و 
یاد پــروردگار را در لحظه لحظه زندگی اش حفظ 
کند، دچار کبر نمی شود. تکبر زمانی ایجاد می شود 
که انسان بر منیت خود تکیه کند. حضرت امیر)ع( 
ِر  بِّ

َ
در مذمت این خصیصه می فرماید: »َِجبُت ِللُمَتک

«؛ در 
ً
ة

َ
ــدا جیف

َ
 َوَیکوُن غ

ً
ة

َ
ذی کاَن ِبالمــِس ُنطف

َّ
ال

شگفتم از شــخص متکّبر، که دیروز نطفه ای بوده 
و فردا الشــه ای اســت. همچنین امام صادق)ع( 
ٍة 

َّ
 لذل

ّ
ــَر اال جبَّ

َ
و ت

َ
کّبَر أ

َ
می فرماید: »ما مــن َرُجٍل ت

ها فی َنفِسِه«؛ هیچ مردی نیست که تکبر بورزد 
ُ

َیجد
یا خود را بزرگ بشــمارد مگر به خاطر ذلتی که در 
نفس خود می یابد. این روایات نشان می دهد، غرور 
و منیت با کمرنگ کردن نقش بندگی می تواند سدی 
عظیم در مقابل سعادت و رشد آدمی بنا کند؛ چراکه 

 خدای متعال هدف از خلقت را عبادت خود 
ً
اساسا

 
َّ

نَس ِإال ِ
ْ

ِجــَنّ َوال
ْ
ُت ال

ْ
ق

َ
ل

َ
معرفی می کنــد؛ »َوَما خ

وِن«؛ لذا به میزان دور شدن از این هدف الهی 
ُ

ِلَیْعُبد
از اهداف و آرمان های صحیح نیز فاصله می گیریم. 
کسی که می خواهد در شــمار عبادالرحمان قرار 
گیرد و زندگی و خانواده و کسب و کار او رحمانی 
شود، کسی که می خواهد بندگی کند و فقط نیامده 
که در ایــن عالم باری به هر جهــت زندگی کند، 
کسی که ســودای بندگی خداوند رحمان را دارد، 
باید زندگــی اش را به عرصه بندگی برای او تبدیل 
می کنــد. برای نیل بــه این هدف بایــد از اخالق 
شــیطانی فرار کرده و به اخالق رحمانی پناه برد. 
خروج از والیت شــیطان ورود به والیت خداوند 
رحمان است، انسان باید مرد خداوند رحمان باشد، 
ِه 

ّ
اِت الل

َ
اء َمْرض

َ
َسُه اْبِتغ

ْ
ــِری َنف

ْ
اِس َمن َیش »َوِمَن الَنّ

ِعَباد«؛ و از میان مردم کسی است که 
ْ
 ِبال

ٌ
ُه َرُؤوف

ّ
َوالل

جان خود را برای طلب خشنودی خدا می  فروشد و 
خدا نسبت به ]این[ بندگان مهربان است. کسانی 
هستند که تمام وجودشان را با خدا معامله می کنند، 
به خدا می فروشند، برخی خودشان را به منیت های 

خودشان می فروشــند، برخی خود را به شیطان 
می فروشــند. اما عده قلیلی خود را با خدا سودا 
می کنند و بنده خدا می شــوند، َنه بنده خود و نه 

بنده شیطان. یکی از ویژگی هایی که باید از آن عبور 
کنیم »کبر و غرور« اســت. سخت ترین عیب ها و 
رذایل اخالقی که بخواهد در وجود انسان اصالح 

شــود، »تکبر« و »خودبینی« است؛ خودبینی 
از آن مرض های پنهانی اخالق اســت و 

ســختی درمان و اصالح تکبر به این 
دلیل است که تو در توی وجود ما 
پنهان شده است. تکبر همه قلب ها 

را مورد هجوم قرار می دهد.

 لطمه غرور  و تکبر به زندگی انسان
   منبر    

والدنیا علی الدین  االمین 
سلوک

 ایمان بر مبنای عمل صالح
راهنما

حجت االســالم محمدرسول آهنگران: اســالم با پایه گذاری 
ایمان بر اساس موازین مسلم و تردیدناپذیر عقلی از یک سو و 
از ســوی دیگر علمی بودن به معنای قطعیت و جزمیت مقارن 
با تطابق با واقعیت، راه را برای تضمین و زوال ناپذیری ایمان با 
وجود شرایط کامال نامساعد باز کرده است. اسالم که از دیگر 
سو با واقعیات تطابق داشته و از خرافه به دور است، با گذشت 
زمان و پیشرفت علمی نه تنها باطل نمی شود، بلکه توسعه علمی 
شواهدی برای تأیید گزاره های مورد تصدیق فراهم می نماید... 
ایمان مورد تأکید دین مبین اسالم، عمل متناسب با خود را در 

پی داشته باشد.

پرســش: در صورتی که چشم پوشــی از انحرافات و نواقص 
 باعث حفــظ اصل نظام شــود، آیا این چشم پوشــی واجب

 است؟
پاسخ: در فرض سؤال به لحاظ اینکه حفظ نظام از اهم واجبات 
است، از باب اهم و مهم می توان چشم پوشی کرد؛ ولکن صرف 

احتمال در نادیده گرفتن اصول جایز نیست.

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقاب

 نادیده گرفتن اصول!
حکمت

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین محمدباقر حیدری کاشانی

ابوالفضل نبی فرکی
کارشناس علوم قرآنی
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پرونده

دولت 
تحول ـ۲
بررسی رویکرد دولت آینده 

درسیاست خارجی

 سیاست خارجی
 دولت آینده

تحلیل نتیجه انتخابــات 28 خرداد 1400 
نشــان دهنده مطالبه جدی مردم در عبور از 
شــرایط موجود اســت که عمده مطالبات 
به نظر می رســد مرتبط با عرصه سیاســت 
خارجــی و دســتگاه دیپلماســی کشــور 
است. تثبیت حقوق هســته ای ایران و لغو 
تحریم هــای ظالمانه آمریکا، دیپلماســی 
منطقه ای فعال، تقویت دیپلماسی اقتصادی، 
توازن در سیاســت خارجی و شرق گرایی، 
اســتقالل رأی و عدم پیونــد زدن مدیریت 
کشــور به تصمیمات غرب و خارج کردن 
سیاست خارجی کشور از وضعیت انفعالی 
امــروز از مهم ترین اولویت های سیاســت 
خارجــی دولت آینده اســت. موضوعاتی 
که باید با برنامه ریزی، هوشــیاری، تالش و 
زمان شناســی به قوت کامل اجرایی شوند. 
در حــوزه اقتصادی بیش از یــک تریلیون 
دالر مبادالت حوزه همســایگان جمهوری 
اسالمی در سال است که سهم ایران بسیار 
اندک است و به همین نسبت نیز بازارهای 
دوردست از دست رفته است. باور نداشتن 
توان داخلی نیز مزید بر علت شده و مزیت 
نسبی شرایط صادراتی کشور را نیز مخدوش 
کرده است. از نظر سیاسی نیز وضعیت در 
هم ریخته همسایگان غربی و قدرت گیری 
مجدد داعش با حمایت آمریکا، بحران اخیر 
افغانستان و قدرت گیری طالبان در مرزهای 
شرقی کشور، حضور نرم رژیم صهیونیستی 
در مرزهای شــمالی و حوزه قفقاز از جمله 
مســائل متنابه امنیتی اســت که باید دولت 
جدید با قاطعیت و فراســت برای آن برنامه 
داشته باشد. در واقع سیاست خارجی دولت 
جدید باید ادامه قاطعانه قدرت ملی کشور 
در نظام بین الملل برای تأمین اهداف و منافع 
ملی باشــد و از این مسیر نه تنها بخش های 
زیادی از ممانعت های مســیر توســعه را 
 تســهیل کننده مسیر 

ً
بردارد؛ بلکه اساســا

رشد، ترقی و توسعه کشور و افزایش وجهه 
بین المللی جمهوری اسالمی شود. 

امروزه در حوزه امنیتی شــاهد هستیم 
آمریکایی هــا مجــدد گســل های قومی ـ 
طایفه ای را در عراق و ســوریه تقویت کرده 
و به فکر تقویت داعش و تروریسم منطقه ای 
افتاده اند. در مرزهای شرقی نیز طالبان پس 
از کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان نفوذ 
خود را افزایش داده و حدود 80 درصد این 
کشور را به زیر نفوذ خود برده است. با توجه 
به ایــن تحوالت، سیاســت خارجی ایران 
در زمینه مدیریت مســائل امنیتی منطقه و 
کاهش مخاطرات امنیتی ایران باید براساس 
رویکرد کنش گری و فعــال، اجازه اجرای 
سیاســت های مخرب آمریکا را در منطقه 
ندهد. دســتگاه دیپلماســی باید براساس 
اســالمی  جمهوری  اســتراتژیک  اهداف 
ایران پیگیر اخراج عامــل اصلی ناامنی ها 
در منطقه، یعنی حضور نظامی آمریکایی ها 
باشــد که این امر با توجه به ظرفیت محور 

مقاومت موضوعی شدنی است. 

پیش درآمد 

»توافق نامه برجام« یکی از دستاورد هایی به جا مانده از 
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم است 
که به نظر می رسد تمام دولت های آینده باید در طراحی 
و پیشبرد سیاست خارجی خود به آن توجه داشته باشند 
و نمی توان بدون در نظر گرفتــن آثار و پیامدهای این 
توافق در سیاســت خارجی حرکت کرد؛ اما آنچه در 
این میان شــاید فراتر از خود برجام اهمیت دارد، نوع 
نگاه دولت ها به این توافق است! آیا می توان با نگاهی 
از جنس نگاه دولت اعتدال در آینده  در حوزه سیاست 
خارجی موفق بــود؟ اکنون در حالی کــه به روزهای 
پایانی دولت اعتدال نزدیک می شــویم، فرآیند شش 
دور مذاکــره در وین برای احیــای این توافق  همچنان 
بی نتیجه مانده اســت و دور آینده مذاکرات در دولت 
»سیدابراهیم رئیسی« هشتمین رئیس جمهور منتخب 
ایران برگزار خواهد شــد، دولتی که رویکرد متفاوتی 
نسبت به دولت دوازدهم به برجام دارد. برای بررسی 
آینده مذاکرات هســته ای در دولت سیزدهم با »فؤاد 
ایزدی« کارشناس مســائل بین الملل و استاد دانشگاه 
تهران گفت وگو کردیم. این کارشناس روابط بین الملل 
با تأکیــد بر اینکه توافق نامه برجــام یکی از مهم ترین 
بخش های سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
 
ً
است که نمی توان به راحتی از آن گذشت، گفت: »یقینا
در بخش سیاست خارجی همه کشورها چالش هایی 

وجود دارد، اما اینکه چطور با آن چالش ها روبه رو شد 
و آن را حل کرد، مسئله ای است که به افراد و کارگزاران 
دولت موجود بستگی دارد.« وی تأکید کرد: »بر حسب 
چنین موضوعی دولت ســیزدهم به ریاست آیت الله 
رئیسی، رویکرد بهتری نســبت به دولت دوازدهم در 
خصوص برجام دارد و در این دوره می توان شاهد بود 
 واقع بینانه تر در قبال رفتار آمریکایی ها برخورد 

ً
که کامال

خواهد شد.«

 Bاقتصاد معطل نخواهد ماند 
ایزدی در ادامه به موضــوع آثار برجام بر روی اقتصاد 
ایران اشــاره کرد و گفت: »طی این سال ها ناکارآمدی 
 شــاهد آن بودیم 

ً
اقتصادی زیادی به عمل آمده و دائما

که کارگزاران دولــت دوازدهم کوچک ترین مباحث 
اقتصــادی را به برجام گره می زدند.« این کارشــناس 
بین الملل خاطر نشان کرد: »این رویکرد همواره برای 
دولت دوازدهم مانند ســپری بود کــه بتواند بر روی 
ناکارآمدی خود پوششــی بگذارد، اما بــا این وجود 
ناکارآمدی اقتصاد ایــران در دولت دوازدهم به حدی 
بود که ایــن ادعا در میان مردم خریداری نداشــت.« 
وی یادآور شد: »آیت الله رئیســی در زمان انتخابات 
ریاســت جمهوری، وعده های اقتصادی متعددی را با 

تکیه بر ظرفیت های داخلی مطرح کرد و در مناظره ها 
هم به این موضوع اشاره شد که دولت سیزدهم 
تصمیمی ندارد کــه همه امورات مهم خود را 
به برجام گره بزند.« این اســتاد دانشگاه تأکید 
کرد: »اکنون باید دید که آیت الله رئیسی تا چه 
میزان می تواند به شعارهای اقتصادی خود عمل 
کند؛ آن نکته مهم این اســت که اقتصاد کشور 

در دولت سیزدهم مانند دوره قبل معطل برجام نخواهد 
بود و این دولت مسیر اقتصادی خود را خواهد پیمود.«

 Bهمکاری قوا 
ایزدی در ادامه متذکر شد: »نکته ای که باید به آن اشاره 
کرد، سطح و نوع همکاری دولت سیزدهم با مجلس 
خواهد بود که هر دو نهاد در حال حاضر روندی انقالبی 
را در پیش گرفته اند؛ نمود این همکاری ها را می توان در 
همکاری این دو نهاد در اجرای قانون راهبردی مقابله 
با تحریم ها دانست.« این کارشناس مسائل بین الملل 
ادامه داد: »انتظار می رود دولت سیزدهم و مجلس در 
دوره آتی همکاری و همدلی بیشتری به ویژه در بخش 
سیاست خارجی خواهند داشت و دولت آینده ملزم به 
اجرای این مصوبه مجلــس خواهد بود کما اینکه هر 
دولت دیگری به جز دولت آقای رئیسی نیز موظف به 

ایــن  قانون بود.«اجــرای 

 

وی تأکید کرد: »سیاســت خارجی باید بر حســب 
واقعیت بــه اجرا درآید، نه خیالت؛ بر اســاس چنین 
مؤلفه ای جمهوری اســالمی ایران می تواند در مقابل 
رویکرد طرف های غربی، اقدام درخوری مانند قانون 

راهبردی مقابله با تحریم ها را به اجرا درآورد.«

 B غربی ها، کماکان بد عهد 
ایزدی در ادامه به رویکرد و بدعهدی های طرف های 
غربی در قبال تعهدات توافق نامه برجام اشــاره کرد و 
گفت: »از زمان انعقاد توافق نامه برجام و حتی در زمان 
مذاکرات، طرف های غربی همواره مانع تراشی های 
زیادی را در خصــوص این توافق نامه به عمل آوردند 
و خروج یکجانبــه آمریکا از برجام نمــود بارزی از 
بدعهــدی آمریکایی ها بود.« این کارشــناس حوزه 
بین الملــل افــزود: »اکنــون دولت جدیــد ایاالت 
متحده آمریکا به دنبال توافق نامه  جدیدتری مبتنی بر 
بخش هایی اســت که بتواند جمهوری اسالمی ایران 
را در زمینه های موشــکی و منطقــه ای بیش از پیش 
محــدود کند.« وی متذکر شــد: »تا کنون جمهوری 
اســالمی ایران در قبال برجام موضعی قاطع از خود 
نشان داده و اضافه شدن هر گونه بند یا مورد جدیدی 
به این توافق نامه را از اســاس نمی پذیرد؛ اما کماکان 
طرف های غربی با وجود تمامی بدعهدی های خود به 
دنبال تحقق این هدف هستند.« ایزدی در آخر تأکید 
 رویکردهای سیاســت خارجی دولت 

ً
کــرد: »یقینا

سیزدهم در قبال برجام کار را برای غربی ها سخت تر 
خواهد کرد و به تحقق چنین وضعیتی آمریکایی ها 
با مشــکالت عدیده ای برای راضــی کردن ایران 

رو به رو خواهند بود.«

 BBBB به نظر شما اولویت های نخست وزارت  
امور خارجه در دولت ســیزدهم باید بر 

اساس چه مؤلفه هایی تعیین شود؟
 در ابتدا می توان به پرونده و مســائل مهم سیاســی 
ایران در نظام بین الملل اشاره کرد. اکنون مسئله های 
موجود در سیاست خارجی و وزارت امور خارجه 
کشــورمان در مرحله نخســت وضعیت برجام و 
تعهد طرف های غربی به این توافق نامه است؛ پس 
از خروج ایــاالت متحده آمریکا، در این ســال ها 
کشورهای اروپایی به تعهدات خود پایبند نبودند و 
اکنون که رئیس جمهور آمریکا ادعای بازگشــت به 
برجام را دارد، هنوز هم شاهد اقدام مثبتی از سوی 

طرف های غربی نیستیم.
عــالوه بر ایــن وزارت امور خارجــه در دولت 
ســیزدهم باید نوع تعامل خود با همه کشــورها را 
بازبینی و اصالح کند؛ زیرا متأسفانه ما در چند سال 
گذشــته توازن مناسبی در سیاســت خارجی خود 

نداشته ایم.
پس از اجرای برجام، ســفر رئیس جمهور چین 
به تهران در ســال 2016 می توانست آغازگر فصل 
جدیدی در روابط ایران و چین شود، اما در آن زمان 
ســفر چند روزه »شــی جین پینگ« رئیس جمهور 
چین در یک روز خالصه شد و من فکر می کنم این 
موضوع به دلیل استقبال نامناسب وی از سوی دولت 

به وقوع پیوسته است.
طی ســال های متمادی به ویژه دولت سیزدهم، 
سیاست نگاه به غرب بســیار پر رنگ بوده و همین 
موضوع باعث ســرخوردگی سیاســتمدارن چینی 
شده است؛ به تعبیر مقامات چینی، ایران در برخی 
بزنگاه های مهم سیاســی به طور ناگهانی به سمت 

غرب متمایل شده است.
اکنون یکــی از مهم تریــن اولویت های مهم در 
وزارت امــور خارجه، توازن در سیاســت خارجی 
جمهوری اســالمی ایران در سطح نظام بین الملل 

اســت؛ به زبان ســاده می توان گفــت حاالزمان 
آن رســیده اســت که در برخی مباحــث کمی از 
دیدگاه های غربی کاسته و در عین حال سیاست نگاه 

به شرق را در سیاست خارجی خود تقویت کنیم.
البته باید خاطر نشــان کرد کــه موضوع نباید 
به گونه ای تلقی و تفســیر شــود که ما شــاهد یک 
شرق گرایی افراطی در سیاســت خارجی شویم؛ 
روند متوازن سازی سیاست خارجی ایران در دولت 
ســیزدهم باید به گونه ای باشــد که در عین روابط 
متعادل و معقول با کشورهای غربی، رابطه خود با 
کشورهای شرقی، نظیر چین و روسیه را افزایش و 
گسترش دهیم.سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران همواره مبتنی بر بی طرفی نه شــرقی نه غربی 
اســتوار بوده است؛ حقیقت این است که موقعیت 
سیاســی و ژئوپلیتیک ایران به گونه ای است که به 
نفع هر دو طرف اســت که روابط خــود با ایران را 
تعمیق ببخشند.عالوه بر این، توجه به مسائل متعدد 
اقتصادی و امنیتی همسایگان از دیگر اولویت هایی 
است که باید در دستور وزارت امور خارجه دولت 
سیزدهم در قالب سیاست خارجی منطقه ای ایران 
لحاظ شــود؛ اکنون نزدیک ترین مصداق، مسائل 
افغانستان است که در بلندمدت می تواند آثار منفی 
در حوزه هــای امنیتی و اقتصــادی برای جمهوری 

اسالمی ایران داشته باشد.
جمهوری اســالمی ایــران به واســطه جایگاه 
مهم و فعالی که در منطقه دارد، باید در بســیاری از 
مسائل سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه حضوری 
 با چنین رویکردی 

ً
حداکثری داشــته باشــد؛ یقینا

جایــگاه ایران در نظام بین الملــل نیز ارتقا خواهد 
یافت.

 BBBB در طول عمر چهار ســاله دولت 
سیزدهم، روابط ایران و چین به 

چه سمتی خواهد رفت؟

دو کشور ایران و چین در تاریخ مشترک خود روابط 
بسیار پیچیده و قدیمی دارند؛ در گذشته سلسله های 
پادشاهی دوکشور در زمینه های مختلفی داد و ستد 
می کردند و نمود این روابط، جاده ابریشمی بود که از 

چین شروع می شد و از ایران می گذشت. 
در قرن معاصــر، روابط ایران و چیــن از زمان 
پهلوی دوم میان دو کشــور برقرار شــد، اما گرمی 
تعامالت دو کشور پس از انقالب اسالمی در ایران 
به وقوع پیوســت؛ طی 40 سال گذشته بسیاری از 
مقامات سیاسی ایرانی و چینی سفرهای دیپلماتیکی 

به کشورهای مقابل داشته اند.
به تناسب شــرایط موجود در نظام بین الملل و 
رویکرد متوازن سازی سیاســت خارجی ایران، به 
نظر می رسد روابط ایران و چین در دولت سیزدهم 
نســبت به دوره های گذشته شرایط بهتری را تجربه 
خواهد کرد و حتی می توان گفت این رابطه در نقطه 

اوج خود قرار خواهد گرفت. 
آن گونه که مشخص اســت، آیت الله رئیسی با 
توجه به نگاه ویژه ای که در سیاست خارجی دولت 
ســیزدهم به ظرفیت داخلی دارد، توجه ویژه ای به

 

سیاست نگاه به شرق در قالب گسترش روابط ایران 
با چین و روسیه داشته باشد.

 BBBB ،آیا سیاســت خارجی نگاه به شــرق  
ناکارآمدی سیاســت  می تواند خأل و 

نگاه به غرب را جبران کند؟
در مرحله نخســت باید گفت، جمهوری اسالمی 
ایران باید سیاســت خارجی خود را بر مبنای توازن 
تدوین و بر همین اســاس همین مؤلفه روابط خود 
با همه کشــورها را تنظیم کند؛ اما جــدای از این 
موضوع، امروزه چین جایگاه مهمی در جهان دارد و 
طبق برآورد بسیاری از رسانه های غربی این کشور تا 
سال 30 سال آینده قدرت اقتصادی آمریکا در جهان 

را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
عــالوه بر این، اکنون نظام بین الملل بر اســاس 
نظم لیبرالی اداره می شود که ایاالت متحده آمریکا 
پس از جنگ جهانــی دوم در جهــان حاکم کرده 
اســت؛ اکنون جمهوری خلق چین پــس از فراز و 
نشــیب و اصالحاتی که به اجرا درآورده، توانســته 
است چهره ای مثبت و سازنده  در نظام بین الملل در 

معرض دید جهانیان به نمایش بگذارد.
در حال حاضر در عرصه نظام بین الملل شاهد 
افول غرب و خیزش شرق هستیم و در این بین روسیه 
بال نظامی و چین بال نظامی بلوک شــرق هستند؛ 
نکته مسلم این است که چیدمان لیبرالی آمریکا در 
حال فراموشــی و اکنون ساختار و نظام جدیدی از 

سوی پکن در حال عرضه شدن به جهان است.
در این بین جمهوری اســالمی ایــران به عنوان 
یک بازیگر فعال در منطقه غرب آســیا با گسترش 
همکاری های خود با این دو کشــور می تواند منافع 
زیادی را کســب کند؛ اما به شــرط آنکه بتوانیم از 

موقعیت خود حداکثر استفاده را داشته باشیم.
جمهــوری اســالمی ایــران از شــرایط 
ژئوپلیتیکی بســیار مطلوبی برخوردار است 

و عــالوه بر این موضوع، اشــتراک منافــع ایران با 
کشــورهای روســیه و چین می تواند امتیاز مثبتی 
برای کشــورمان به شمار آید؛ حال باید دید ایران از 
این اشــتراکات چگونه می تواند حداکثر استفاده را 
 با ائتالف ایران با کشورهای رقیب 

ً
داشته باشد. یقینا

آمریکا، منافع متعددی برای این کشورمان به ارمغان 
می آید.

 BBBB وضعیت عضویت ایران در ســازمان  
همکاری های شانگهای چگونه خواهد 

شد؟
مسئله دیگری که پیش روی ایران در حوزه سیاست 
خارجی وجــود دارد، عضویت در ســازمان های 
همکاری شــانگهای اســت که می توانــد جایگاه 
کشورمان در قاره آسیا و حتی نظام بین الملل را ارتقا 

ببخشد.
ســازمان همکاری هــای شــانگهای، یکی از 
آسیاست  قاره  بین المللی  فعال ترین ســازمان های 
که نقــش ســازنده ای را بــرای هماهنگ ســازی 
سیاست های اقتصادی و امنیتی کشورهای عضو این 
سازمان بر عهده داشته و عالوه بر این نقش مهمی در 

تقابل با نفوذ نظامی آمریکا در آسیا دارد.
با گســترش روابط ایران با ابرقدرت های شرق 
آســیا، عضویت ایران در این سازمان چندان دور از 
ذهن نخواهد بود؛ چرا که باتعمیق روابط سه جانبه 
ایران، روسیه و چین نقش استراتژیک ایران در مقابله 
با نفوذ ناتو در منطقه غرب آسیا بیش از پیش خواهد 

بود.
احتمال می رود با گسترش و تعمیق روابط ایران 
با روســیه و چین و احیای سیاســت نگاه به شرق 
عضویت در ســازمان همکاری های شــانگهای و 
حتی اتحادیه اوراســیا به زودی انجام شود و به نظر 
 می رســد این امر در شهریور ســال جاری به وقوع 

بپیوندد.

دیپلماسی ایدئولوژیک

در دیپلماســی ایدئولوژیک، مبنای بنیادین کار، ارزش ها و شبکه اهداف عالی است 
که مجموعه آن، خطوط قرمز و ســازوکارهای دستیابی سهل گونه به اهداف عرصه 
سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی را برای دستگاه دیپلماسی و عنصر راهبردی 
وابسته به آن، در قالب یک نقشه راه و برنامه جامع اقدام مشترک به خوبی ترسیم می کند. 
در دیپلماسی ایدئولوژیک، تالش می شود با برنامه ریزی هدفمند، توجه به ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل محیط داخلی و با اتکا به نیروی حیات بخش و نیرومند جوانان تحصیل 
کرده و خالق جامعه، بازیگری فعال، پیوسته و نقش آفرین در محیط های بین المللی 
و منطقه ای فراهم شــود و سلسله تاکتیک های عملیاتی تدوین شده و با تئوری سازی 
مؤلفه های سیاسی حوزه امنیت پایدار، تعریف روشنی از زمین بازی و تحمیل شرایط 
جدید به دشمنان در محیط های حساس به وجود می آید. دیپلماسی نظام اسالمی باید 
دارای مؤلفه ها و ویژگی های سخت افزاری و نرم افزاری منحصر به فردی برای حضور 

تمام قد در میدان مبارزه با دستگاه دیپلماسی غرب باشد.

دیپلماسی اقتصادی

اقتصــاد، یکی از اصلی ترین محورهای دشــمنی غرب به ویــژه آمریکا برای غلبه بر 
جمهوری اســالمی، به منظور تضعیف شــعارها و اهداف عالی نظام اســالمی در 
شرایط کنونی است. شناخت نوع دشمنی و فائق آمدن بر آن زمینه موفقیت و غلبه بر 
دشمنی ها را فراهم می کند. در واقع بی اثر کردن تحریم نیازمند کنشگری وزارت امور 
خارجه و ارائه سیاســت جدید و ایجاد دیپلماسی اقتصادی قوی با رویکرد صادرات 
کاالی ایرانی اســت. لذا دیپلماســی اقتصادی راهی مؤثر در راســتای افزایش رشد 
اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور با توجه به بازگشت تحریم  های اقتصادی است. 
برای رسیدن به چنین هدفی باید ایران اقتصاد قوی و اقتدار ملی داشته باشد. بنابراین 
دیپلماســی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، 
یکی از ابزارهای مهم پیشبرد اهداف بلندمدت و راهبردی کشورها برای کمک به تحقق 

اهداف اقتصادی و در نهایت افزایش رشد و توسعه اقتصادی به حساب می  آید.
 تقویت سیاســت همســایگی در بازارهای منطقه ای، باعث افزایش نفوذ ایران در 

منطقه و تثبیت دامنه نفوذ اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشورهای همسایه می شود.
 این مهم نیازمند یک سیاســت خارجی پویا و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. 
در این راســتا، توسعه روابط همه جانبه و پایدار با همسایگان، از مهم  ترین راهبردها و 
اولویت های سیاست خارجی جمهوری اســالمی ایران در دولت سیزدهم به شمار 

می  رود.

روابط تجاری ایران 

تنها بررسی میزان تجارت جمهوری اسالمی ایران  با همسایگان خود، به خوبی متوجه 
بی توجهی به دیپلماسی اقتصادی در چندین سال اخیر می شویم. ۱۵ کشور همسایه 
ایران »امارات متحده  عربی، ترکیه، روســیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، 
قزاقستان، عمان، بحرین، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان« با 
دارا بودن نزدیک به ۵۶۰ میلیون نفر جمعیت، با حدود ۱/۰۲ تریلیون دالر واردات، 
حــدود ۶/۳ درصد از حجم ۱۶ تریلیون دالری واردات جهان را به خود اختصاص 
داده اند. درحالی که ایران با ۲۳/۲ میلیارد دالر صادرات به این ۱۵ کشــور همسایه، 
تنها ۲/۱۳ درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد. دو کشور امارات متحده عربی و 
ترکیه بیشترین نفوذ را در میان کشورهای منطقه ای در بازار ایران داشته اند و سهم سایر 
کشورهای منطقه کمتر از ۰/۵ درصد بوده است.)دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی( 

بازدارندگی در برابر آثار تحریم  ها 

مفهوم بازدارنگی با توجه به رویکرد دشمنان در دوره های مختلف باید باز تعریف شود. 
در همین راســتا باید گفت مفهوم بازدارندگی از حوزه نظامی به حوزه های دیگری از 
قبیل مسائل سیاسی و اقتصادی نیز سرایت کرده است. قدرت بازدارندگی جمهوری 
اســالمی ایران توانسته اســت با افزایش هزینه  بر محاســبات استراتژیک طرف های 
متخاصم و اتکا به مؤلفه های بازدارندگی خود، پاســبانی مقتدر برای حفظ تمامیت 
ارضی و استقالل سیاسی باشد. در این میان نقطه کانونی و اصلی تحقق بازدارندگی 
 ورود به اقتصاد جهانی از طریق سازمان ها و گروه بندی هایی نظیر اکو، 

ً
اقتصادی، اوال

 مقابله با جنگ 
ً
دی 8، اتحادیه اقیانوس هند و کنفرانس اسالمی صورت گیرد و ثانیا

روانی جبهه مخالف برای اثر گذاری بر افکار عمومی ایران مدنظر قرار گیرد. نکته بعدی 
این است که باید گفت، اقتصاد نفتی به پاشنه آشیل کشور در حوزه اقتصاد تبدیل شده 
است؛ اقتصادی که عمده ارتزاقش از محل فروش نفت آن  هم به صورت خام فروشی 
است. نتیجه چنین غفلت اساسی باعث شده است تا هدف گذاری تحریمی ایاالت 
متحده این سمت را نشــانه روی کند و با تشدید تحریم های نفتی و موارد این چنینی 
سعی در تنگنا قرار دادن کشور داشته باشد؛ اما مولفه های تعیین کننده از جمله توجه 
هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان با توجه به موقعیت 
جغرافیایی ایران می تواند حربه تحر یم برای همیشه از دست آمریکا بگیرد و سالح آنها 
را برای همیشه بی اثر کند و در نتیجه، موجب رسیدن به اهداف استراتژیک و توسعه  ای 

جمهوری اسالمی ایران باشد. 
حمایت از کاالی ایرانی در عرصه بین الملل به تقویت قدرت چانه زنی کشــور در 
حوزه های سیاسی ـ امنیتی، کاهش فشارهای سیاسی خارجی و تنظیم رفتار آنها منجر 
خواهد شد. از ســوی دیگر ارائه چهره مثبت سیاسی در عرصه جهانی یکی دیگر از 
الزامات حمایت از تولیدات ایرانی است که به واسطه قدرت تولیدی موجب افزایش 
اعتبار جهانی و افزایش قدرت ملی خواهد شــد.  با رصد کشــورهای تأثیرگذار در 
عرضه بین المللی می توان گفت، سیاســت خارجی اقتصادمحور به خوبی توانسته 
اســت که اهداف و منافع ملی خودشان را تأمین کنند. نفوذ و تأثیرگذاری کشورهای 
غربی، چین، ژاپن و کره و ده ها کشور دیگر تنها به واسطه اقتصاد صورت گرفته است. 
جمهوری اســالمی ایران اگر بتواند این ظرفیت بالقوه اقتصــادی خود را به فعلیت 

برساند، خواهد توانست منافع ملی و اهداف خود را تأمین کند.

نتیجه

برای ســاختار اقتصاد سیاســی و دیپلماســی جمهوری اســالمی ایــران راهبردی 
کارگشاســت که نه آن گونه که پارادایم های امنیت محــور تأکید می کنند، با نگاهی 
ی اکتفا کند و نه آن گونه که نگاه 

ّ
تدافعی ـ امنیتی و انزواگرایانه به ظرفیت های محدود مل

لیبرالی تجویز می کند، با به انفعال کشاندن دولت و حاشیه ای کردن آن از عرصه توسعه 
اقتصادی، امکان هدایت و جهت دهی توســعه را از دولت ســلب کند؛ بلکه راهبرد 

ســومی باید اتخاذ کرد که متناســب با دغدغه ها و ارزش های فرهنگی و نیز الزامات 
ی ارتقا بخشد و در 

ّ
عرصه اقتصاد جهانی ظرفیت دولت را در چانه زنی با نهادهای فرامل

عین حال با تأکید مضاعف بر اهمیت توسعه اقتصادی زمینه و بسترهای الزم را برای 
گسترش فعالیت های اقتصادی در داخل فراهم کند.)منبع: مقاله مطالعات راهبردی 
سیاســت گذاری عمومی( جهانی شــدن روندهای تولید، تجارت و سرمایه گذاری 
اقتصادی تحوالت چشــمگیری را در مناسبات قدرت و سیاست بین الملل رقم زده 
است. به واسطه این تحول فرآیندهای اقتصادی و مقوله توسعه بر روندهای سیاسی ـ 
امنیتی و نظامی ارجحیت یافته اســت. تجلی این مهم در عرصه سیاســت و روابط 
خارجی کشورها تحول دیپلماسی از یک پارادایم سنتی به شکل نوینی از رفتار و تعامل 
در عرصه اقتصاد جهانی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی است. دغدغه دیپلماسی 
اقتصادی رفع موانع و جذب منابع کافی برای دستیابی کشورها به اهداف توسعه ای و 
ترقی جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی است. با تأکیدات رهبر 
معظم انقالب و مبتنی بر الزامات اقتصادی ـ اجتماعی و امنیتی کشور، مقوله توسعه 
اقتصادی به ضرورتی ســاختاری و اجتناب ناپذیری در اسناد خرد و کالن و دورنمای 
کشــور تبدیل شده است. این مهم برای جمهوری اسالمی ایران با توجه به ماهیت و 
ساختار اقتصاد کشور در چارچوب تعامل و اتصال با اقتصاد جهانی قابل فهم است. 
دستیابی به این چشم انداز، اتخاذ رویکرد نوینی در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی 
را می طلبد که بتواند اهداف ذیل را در تعامل با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برای 

منافع و امنیت کشور تحقق ببخشد.
الف ـ دستیابی به توسعه و پیشبرد آن به عنوان دغدغه اول سیاست خارجی؛

ی در جهت افزایش بنیه قدرت 
ّ
ب ـ گسترش و تعمیق روابط با بازیگران و نهادهای فرامل

نرم کشور؛
ج ـ اتخاذ رویکرد مسالمت آمیز در محیط فوری ـ امنیتی جمهوری اسالمی ایران برای 

پیشبرد اهداف توسعه ای کشور؛
د ـ رویکرد ســازنده و مبتنی بر به کارگیری قدرت نرم بــرای حل و مدیریت بحرانه ای 
منطقه ای و اجتناب از هزینه بردار کردن ورود به بحران ها برای دســتگاه دیپلماســی و 

ساختار اقتصاد سیاسی کشور.

اکبر معصومی
دبیر گروه پرونده

 دولت سیزدهم 
سیاست نگاه به شرق را احیا کند

روایترویکردمغفولماندهدردیپلماسیایراندرگفتوگویصبحصادقبامهدیخرسندکارشناسروابطبینالملل

صابر محمدی
خبرنگار

رویکرد سیاست نگاه به شرق، راهبرد مغفول مانده ای در سیاست خارجی ایران است که در سال های گذشته با آهنگ بسیار ضعیفی در جریان بوده است. این درحالی است که در مقابل این رویکرد در سال های گذشته تکیه 
به غرب در باالترین سطح بوده است؛ حال باید دید با وجود بد عهدی های طرف های غربی، دولت سیزدهم چه تصمیمی برای احیای سیاست نگاه به شرق دارد! کشور چین به منزله یکی از کشورهای ابرقدرت اقتصادی 
جهان و رقیب اصلی ایاالت متحده آمریکا در نظام بین الملل، منافع اقتصادی و سیاسی متعددی در نقاط مختلف جهان دارد و این کشور سعی می کند سیاست خارجی خود در قبال بسیاری از کشورها را بر اساس این 
مؤلفه تنظیم کند. منطقه غرب آسیا یک از مهم ترین نقاط جهان به شمار می آید که به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی و تجمیع منابع نفتی که دارد، چین را مجبور به حضور فعال در این منطقه می کند. عالوه بر جایگاه مهم 
چین، جمهوری اسالمی ایران نیز جزء یکی از مهم ترین و فعال ترین کشورهای منطقه است که می تواند کشور چین را برای رسیدن به منافع کالنش همراهی کند؛ در عوض این همراهی، ایران می تواند سود سرشاری را از رابطه با این ابر قدرت اقتصادی کسب کند. »سیاست 
نگاه به شرق« رویکرد مهمی در سیاست خارج ایران به شمار می آید که طی دو دهه اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته و می توان گفت این راهبرد تنها در دوره دولت نهم و دهم توجه شایانی قرار گرفت. متأسفانه در این سال ها سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در سطح 
نظام بین الملل معطوف به کشورهای غربی بوده و این نکته در دولت دوازدهم تا حد قابل توجهی به چشم می خورد. »مهدی خرسند« کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر شرق آسیا در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه صبح صادق به مهم ترین اولویت های مهم وزارت امور 

خارجه و اهمیت توجه به رویکرد سیاست نگاه به شرق پرداخته و این موضوع را در بخش های گوناگونی تجزیه و تحلیل می کند.

گروه پرونده
صبح صادق

اگرچه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اقتصاد و سیاست 
خارجی از یکدیگر انکارناپذیر اســت، اما تجربه 
هشت سال اخیر نشان داد، »اقتصاد« و »معیشت 
عمومی« نباید متغیری وابسته به دیپلماسی )به ویژه 
دیپلماســی مبتنی بر اخم و لبخند دشمن( باشد. 
واقعیت امر این اســت که از سال 1392 تا کنون، 
»دیپلماســی منطقه ای« و »دیپلماسی اقتصادی« 
به مثابه دو مصداق عینی »دیپلماسی پویا« جایی 
در قاموس سیاست خارجی کشورمان پیدا نکرد. 
دیپلماســی منطقه ای، مبتنی بر نــگاه همگرایانه 
در منطقه بر اســاس ظرفیت ها و اهداف مشترک 
بازیگران است. دیپلماسی اقتصادی نیز مبتنی بر 

کشف و احصای ظرفیت های اقتصادی متنوع در 
سراســر دنیا، وزن دهی به آنها و سرانجام هدایت 
این ظرفیت ها به داخل کشورمان است. متأسفانه 
پس از آنکه توافق هســته ای میان ایران و اعضای 
1+5 منعقد شد، »برجام« بر اثر نگاه ایده آل گرایانه 
و خوش بینانه دســتگاه دیپلماســی کشورمان در 
قبــال آمریکا و تروئیکای اروپایــی، به یک »نقطه 
ثقل راهبردی« در معادالت اقتصادی و سیاســت 
خارجی ما تبدیل شد. همین خطای راهبردی کافی 
بود تا دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به 
سادگی از توافق هسته ای خارج شود و تحریم های 
یک جانبه و غیرقانونی را بار دیگر علیه کشــورمان 

وضع کند. 
بدیهی اســت که هدایت همــه ظرفیت های 
دیپلماتیک و سیاسی در ســبد »برجام«، خطای 
بــزرگ و پرهزینــه ای بود که در دولت ســیزدهم 
 تکرار نخواهد شد. در این میان، ما با برخی 

ً
قطعا

کشــورهای دنیا در حــوزه اقتصادی مناســبات 
زیرساختی و روبنایی داریم که باید از هم تفکیک 
شــوند. از ســوی دیگر، ما به عنوان بازیگر عامل 
و متغیر مســتقل بایــد کاری کنیم کــه معادالت 
اقتصادی مــان با بــازی تاکتیکــی و رویکردهای 
خاص دولت ها و سیاســتگذاران آمریکا در حوزه 
اقتصــاد و اقتصاد بین الملل گره نخــورد. در این 
میان، ما بــا روش هــا، تاکتیک هــا و روش های 
بدیعی ســر و کار داریم کــه از جمله آنها می توان 
به بانکداری غیرمستقیم یا انعقاد پیمان های پولی 
مشترک )بر اساس منافع مشترک با دیگران( اشاره 
کرد. بنابراین، ما در دولت ســیزدهم و در عرصه 
 با احصای ظرفیت های اقتصادی 

ً
بین المللی، صرفا

سر و کار نداریم، بلکه باید بتوانیم برخی ظرفیت ها 
را با محوریت خود و شرکای مان در نظام بین الملل 

خلق کنیم. 
بدیهی است که در این صورت، شاهد برقراری 

هم پوشانی مؤثری میان اقتصاد و سیاست خارجی 
خواهیم بود. در این صــورت، مردم تبعات مؤثر 
»سیاســت خارجی متــوازن« را بــه وضوح در 
افزایش قدرت مانور کشــور عزیزمان مشــاهده 
خواهند کرد. در سیاست خارجی متوازن، اقتدار 
ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای با استناد به »اهداف 
راهبردی«، »منافع ملی« و »محاسبه وزن بازیگران 
بین المللی« تحقق پیدا خواهــد کرد. در این نوع 
سیاست خارجی، کشور هرگز نسبت به یک توافق 
ابطال پذیر مانند برجام، به مثابه نقطه ثقل راهبردی، 
سیاسی و اقتصادی خود نمی نگرد و بالعکس، آن 
را در جایگاه مناســب خود )به مثابه یک ظرفیت 
 
ً
تاکتیکی و نه بیشــتر( تعریف خواهد کرد. قطعا
زمانی که ما جورچین های سیاست خارجی خود 
را درست بچینیم، دشمن در مواجهه همیشگی و 
انکارناپذیر خود بــا نظام و ملت عزیزمان بیش از 

پیش دست و پا بسته خواهد بود. 

یابیم دیپلماسی منطقه ای و اقتصادی را در  
حنیف غفاری

کارشناس روابط بین الملل

   دیپلماسی اقتصادی   دیپلماسی اقتصادی
وز ایران وز ایران نیاز  امر  نیاز  امر

تعامل و ایجاد ارتباط با کشورها و به تبع آن تحوالت نظام بین الملل، مبتنی بر منافع 
ملی کشــورها مورد سنجش، ارزیابی و مورد بازنگری قرار می گیرد. در همین راستا 
سیاست خارجی جمهوری اســالمی ایران، نقش اساسی و کلیدی در تأمین منافع 
ملی دارد تا به میزان موفقیت آن جایگاه کشــور نیز در ســاختار نظام بین الملل ارتقا پیدا کند؛ از این رو عملکرد دستگاه سیاست 
خارجی باید پویا، زنده و هدفمند باشد. رهبر معظم انقالب در دیدار با تعدادی از سفرا و مسئوالن دستگاه دیپلماسی کشورمان 
)۱۳97/4/۳۰( به نکات ارزشمندی در زمینه حوزه دیپلماسی هدفمند، پویا و زنده در دنیای امروز، مسائل سیاسی و نبرد ترکیبی 
و همه جانبه در فضای بین المللی اشاره کردند. یکی از نکات بارز و ارزشمندی که معظم له در این دیدار به آن اشاره کردند، عبارت 
»دیپلماسی ایدئولوژیک« بود. عبارتی که در فضای کنونی و در تعامالت دستگاه دیپلماسی کشورمان با مخاطبان حریف یا رقیب 

خود در سطح بین المللی، به خوبی می تواند بیان کننده و تشریح کننده خواسته های نظام و منظومه انقالب باشد.

نگاه واقع    بینانه به برجام پیش شرط موفقیت
دکترفؤادایزدیکارشناسروابطبینالمللدرگفتوگوباصبحصادقمطرحکرد

سعید ترکاشوند
خبرنگار
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 استاد شهید مرتضی مطهری را می توان 
برجسته ترین و قابل اعتمادترین شاگرد 
حضرت امام)ره( دانست که ایشان پیش از ورود به 
کشور، تشــکیل و تدبیر شورای انقالب را به وی 
سپرد. این محوریت البته به معنای آن نبود که پس 
از پیــروزی انقالب همه امور به دســت ایشــان 
صورت گرفته باشــد و همه فعاالن انقالب با او 
 
ً
هم نظر باشــند. طبیعی است که در فضای کامال
آشفته انقالب امکان یک دســتی و تقارب اذهان 
وجود نداشته باشد و این امر چندگانه هایی را در 
تاریخ انقالب به ثبت رســانده باشــد. از جمله 
اختالفــات در ایــن مقطع، انتقاداتی اســت که 
آیت الله شهید مرتضی مطهری به عملکرد شیخ 
صادق خلخالی حاکم شــرع انقالب اسالمی و 
برخی از افراد زیر مجموعه ایشان، همچون هادی 
غفــاری و... در ماجرای محاکمــه عناصر رژیم 

پهلوی دارد. 
در کتاب »مطهری؛ مصلح یا انقالبی« که در 
قالب گفت وگوهایی پیرامون شخصیت مطهری 
با پنج نفر از فعاالن سیاســی آن روزگار از سوی 

»رضا مختاری اصفهانی« آماده سازی شده است، 
می خوانیــم:  »علی اکبر معین فــر، اولین رئیس 
سازمان برنامه و بودجه پس از انقالب خاطره ای را 
نقل کرده از جلسه شورای انقالب در خانه آیت الله 
بهشتی در قلهک: »وارد که شدم، دیدم آنجا داد و 
 از در کوچه که وارد شدم، 

ً
بیداد به پاســت. اصال

داد و فریاد مطهری را شنیدم که می گوید اینها چرا 
همچین می کنند؟ چرا آبروی اسالم را می برند؟ 
رفتم داخل ببینم چه خبر است؟ دیدم خبر رسیده 
که آقای هادی غفــاری، ]امیرعباس هویدا[ را در 
زندان قصر با تیر زده است. با آن حالت خشونت. 
مطهری نســبت به آن جریان معترض بود که این 
کارها چیســت دارند می کننــد؟... قبل از اینکه 
حکم خلخالــی ـ تازه خود حکــم خلخالی که 
مخدوش بود ـ به آن ترتیب اجرا شود، می گوید من 

تیر را زدم، شما بیایید او را خالص کنید.«
احســان نراقی، بنیانگذار مؤسسه مطالعات 
و تحقیقــات اجتماعــی که در اواخر ســلطنت 
محمدرضا شــاه مشاور او شد، اولین بار در منزل 
یحیی مهدوی، استاد فلســفه، اسم خلخالی را 
شــنیده بود که مطهــری هم آنجا بــود و  گفت: 
»مــا فردا به اتفاق بازرگان و بنی صدر و بهشــتی 
می خواهیم به قم برویــم و از امام بخواهیم که او 
را معزول کند و این کار را کردند. روز بعد موسی 
خیابانی در رأس هیئتی که آن زمان در زندان قصر 
بودند و مرتب کیفرخواست ها را تهیه می کردند، 
با اتوبــوس به منزل امام خمینــی در قم آمدند و 
آنجا متحصن شــدند و حرف شان این بود که اگر 
خلخالی برنگردد، پس چه کسی حساب هویدا را 

برسد، خالصه خلخالی را برگرداندند.«

خلخالی! با  مخالفت 
   دهلیز    

همانطور که در شماره پیشــین اشاره شد، باال بردن 
پرچــم عدالت خواهــی از جمله اقداماتــی بود که 
دولت نهم در دستور کار خود قرار داده بود؛ سیاستی 
که بــا هجمه گســترده اصالح طلبان همراه شــد. 
عدالت خواهــی در این گفتمان، خــود را در عرصه 
روابط بین الملل نیز نشــان داد. مبتنــی بر این نگاه، 
یکــی از مهم ترین کارکردهای جمهوری اســالمی 
ایران، تأمین عدالت و گسترش آن در سطوح ملی و 
بین المللی است. حتی امنیت ملی و بین المللی نیز در 
گرو تحقق عدالت در جامعه داخلی و جهانی است. 
انقالب اســالمی در این روایت ماهیتی فراملی 
دارد. از میان اهداف فراملی نیز، عدالت گســتری و 
استکبار ستیزی اهمیت و ارجحیت بیشتری دارند؛ 
 
ً
زیــرا از نظر نظــم و نظام بین الملــل موجود کامال
ناعادالنه، نامشــروع و نامطلوب اســت؛ از این رو، 
عدالت خواهی و عدالت گستری ایجاب می کند که 
تغییر نظم و وضع موجود جهانی به منظور برقراری 
نظم مطلوب اســالمی در اولویت سیاست خارجی 

ایران قرار گیرد.
نارضایتی از ساختار نظام بین الملل و تالش برای 
اصالح و تغییر این ســاختار وجهــی از این رویکرد 
عدالت محور است. دولت نهم همواره از نظم حاکم 
بر نظام بین الملــل انتقاد کرده و معتقد بود، این نظم 
باید با اصولــی مانند عدالت گســتری و مهرورزی 

جهانی جایگزین شود.
عدالت گستری و اســتقرار نظم مطلوب در نظام 
بین الملل، دو بعد اثباتی و ســلبی دارد که معطوف 
به واســازی و شالوده شکنی نظم بین المللی موجود 
است. بعد ایجابی برقراری نظم و نظام جهانی عادالنه 
نیــز به معنای تالش برای تبیین، ترویج و تثبیت نظم 
عادالنه اسالمی و فراهم کردن ملزومات و مقدمات 
آن اســت. به بیان دیگر، استقرار نظم و نظام عادالنه 
بین المللی اسالمی در دو مرحله صورت می پذیرد؛ 
نخست، تخریب و تغییر نظم و وضع موجود و سپس 
ترویج و تحکیم نظم مطلوب اســالمی. واسازی و 
شالوده شکنی نظم و نظام بین الملل، به معنای نشان 
دادن تقابل ها، تناقض ها، دوگانگی ها و سلسله مراتبی 
ی می شود و 

ّ
اســت که در آن، طبیعی و مشــروع تلق

سپس بر هم زدن و جا به جا کردن آن است.  
سیاســت خارجی دولت احمدی نــژاد، تفاوتی 

بنیادین با آنچــه در دولت خاتمــی در جریان بود، 
داشــت. احمدی نــژاد به گفتــه خود، آمــده بود تا 
»سیاست انفعالی« دولت اصالحات در برابر غرب را 
به »سیاستی تهاجمی« در برابر زیاده خواهی استکبار 
جهانی تبدیل کند و این البته مورد مخالفت سرسخت 
جریان چپ و حامیان دولت اصالحات قرار گرفت. 
اصالح طلبان به شدت نسبت به اولویت های سیاست 
خارجی دولت نهم معترض بودند و در نوشتارهای 
متعدد به آن حمله بردند و آنقدر توهین آمیز وارد میدان 
مقابله شدند که با صراحت اعالم داشتند دولت نهم 
از اصول اساســی فرآیند تصمیم گیری در سیاســت 

خارجه بهره ای نبرده است!  
از نــگاه اصالح طلبــان، شــعارهای مطرح در 
سیاســت خارجــی نیز شــعارهای بی پشــتوانه و 
مردم فریبانــه ای بیش نبوده که به تدریج دولت آنها را 
کنار خواهد گذاشت. این جریان پیش بینی می کرد: 
»در عرصه سیاســت خارجی به رغم شعارهای تند 
ضد آمریکایی، که نه از ســر اعتقــاد، بلکه به خاطر 

مقابلــه با شــعار تنش زدایی و عادی ســازی روابط 
خارجی خاتمی و برای جلوگیــری از توفیق دولت 
اصالحات در حل مشــکل با آمریکا مطرح می شد، 
رهبری جریان اقتدارگرا به دنبال بهبود رابطه با آمریکا 
بــه هر قیمت و دادن هر نــوع امتیاز، با هدف تثبیت 

موقعیت داخلی خود می باشد.« 
جریان چپ، سیاست خارجی دولت اصالحات 
را موجب ارتقای جایگاه ایران در سطح بین المللی 
دانســته که محصــول آن گســترش همکاری های 
اقتصادی و افزایــش قدرت انتخــاب در بازارهای 
جهانی برای جمهوری اسالمی بود؛ اما معتقد بودند 
دولت نهم با اتخاذ سیاســتی تحت عنــوان »ایجاد 
تحرک و خالقیت در عرصه دیپلماسی و برخورد از 
موضع اقتدار با جهان« و به عبارت دیگر، »سیاست 
تهاجمی« و با قرار دادن تمام مناســبات خارجی در 
سبد مسئله هسته ای، مسیری را انتخاب کرده که نتایج 

زیر را به بار آورده است:
۱ـ تصویب سه قطعنامه ظرف سه سال اخیر از سوی 

شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران و به دنبال 
آن تحریم های رســمی و غیر رسمی اقتصادی علیه 

کشورمان؛
۲ـ قطع روابط بیشتر بانک های معتبر جهان با ایران؛

3ـ تضعیف روابط دوستـــانه با برخی کشــورهای 
منطقه و نیز تقویت موضع گیری برخی کشــورهای 

اروپایی و غیر اروپایی به نفع آمریکا؛
۴ـ تبلیغات گســترده علیه ایران با مستمســک قرار 
دادن اظهارنظرهای نســنجیده برخی مســئوالن و 

دست اندرکاران؛
۵ـ تغییــر موقعیت ایران به عنوان یک کشــور قابل 
اعتماد و قابل پیش بینی به کشوری غیر قابل اطمینان 

و پیش بینی ناپذیر؛
6ـ کاهش میزان جذب سرمایه های خارجی؛

۷ـ تشدید فضای تبلیغاتی علیه ایران و بدبین کردن 
بسیاری از دولت ها نسبت به جمهوری اسالمی. 

مخالفت با سیاست خارجه دولت نهم تا آنجا ادامه 
یافت که جریان اصالح طلب تالش کرد با بزرگنمایی 
فشارهای بین المللی ناشی از زیاده خواهی استکبار 
جهانی و القای ناامیــدی و ناامنی به افکار عمومی، 
سیاست های احمدی ن ژاد را تهدیدی برای منافع ملی 
معرفی کند. برای نمونه، در مقاله ای با عنوان »برخی 
از اثرات تحریم شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد 
کشــور« این آثار را در حوزه های گوناگون سیاسی و 
اقتصادی بررســی کرد و این گونــه نتیجه گرفت که 
این مشــکالت محصول اتخاذ سیاســت تهاجمی 

احمدی ن ژاد در حوزه مسائل هسته ای است.
البته اصالح طلبان آنچه سیاست تهاجمی خوانده 
را اتخاذ شــده از جانب دولت نهم ندانسته، بلکه آن 
را سیاست نظام اسالمی و جریان انقالبی دانسته و به 
واقع با هجمه خود به دولت نهم، سیاست های نظام 
اســالمی را که در رأس آن رهبری نظام اسالمی قرار 
دارد، زیر سؤال می بردند. بهزاد نبوی، عضو برجسته 
ســازمان در مصاحبه بــا تلویزیون همــا می گوید: 
»ترجیح می دهم سیاست خارجی کنونی را سیاست 
آقای احمدی نژاد ندانم، بلکه سیاست خارجی کنونی 
و همه سیاســت های مهم داخلی را نتیجه حاکمیت 
مطلقه ای می دانم که با عملکــرد غیرقانونی حزب 

پادگانی تازه به قدرت رسیده، اتخاذ شده است.«
این سیاســت تخریبی در طول چهار سال تداوم 
یافت و روزی نبود که یکی از مطبوعات وابسته به این 
جریان در این باره مطلبی درج نکرده و سیاست دولت 

را مورد هجمه قرار ندهد.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

خط مشارکت و تحریم 
انتخابات خبرگان

پس از برگزاری همه پرسی جمهوری 
اســالمی، مهم ترین اولویت کشــور 
تدوین قانون اساسی بود که در مورد چگونگی آن 
بین بزرگان و فعاالن انقالب و احزاب و گروه های 
سیاسی در سال ۱3۵۸ اختالف نظر وجود داشت. 
سرانجام قرار شد با برگزاری انتخاباتی در مردادماه 
۱3۵۸مجلس خبرگان قانون اساســی تشکیل و 
پیش نویس قانون اساسی بررسی شود؛ اما به طور 
طبیعی اختالفات بین احزاب و گروه ها و اشخاص 
سیاسی هم وجود داشــت؛ یک دسته و مجموعه 
موافق برگزاری انتخابات و دسته دیگر که مخالف 

 تحریم کردند.
ً
بودند و انتخابات را کال

الف ـ موافقان 
۱ـ گروه های مذهبی شامل تعدادی از تشکل های 
دینی با اینکه اختالف هم داشــتند، اما براســاس 
رهنمودهای امــام )ره( تصمیــم گرفتند ائتالف 
کننــد کــه عبارتنــد از: جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قــم،  جامعه روحانیــت، حزب جمهوری 
اســالمی، ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی، 
سپاه پاسداران، انجمن اســالمی معلمان ایران،  
ســازمان فجر اسالم، گروه انقالبی ابوذر، اتحادیه 
انجمن های اسالمی شهر ری و  جنبش مسلمانان 
پیشگام که این مجموعه گروه ها برای سراسر کشور 

فهرست مشترک ارائه کردند.
۲ـ حــزب خلق مســلمان به رهبری ســیدکاظم 
شــریعتمداری نخستین حزبی بود که فهرست داد.  
در تاریخ ۲6 تیر ماه این حزب در استان آذربایجان 
شرقی)ستاد حزب در تبریز( فهرست شش نفره ای را 
داد که عبارت بودند از: آقایان محمد انگجی،  جعفر 
اشراقی،  جعفر ســبحانی، احمد علی زاده خوئی، 
 رحمت الله مقدم مراغــه ا ی، و ابوالفتح ابوالفتحی. 
البتــه این حزب در تاریخ ۱۰ مــرداد، یعنی دو روز 
مانده به برگزاری انتخابات اعالم کرد در انتخابات 
شــرکت نخواهد کرد. البته وزارت کشور موافقت 
نکرد،  و بعد انتخابات را تحریم کرد، اما برخالف 
تصمیم شورای مرکزی در آذربایجان در انتخابات 

شرکت کردند و موفقیت نسبی به دست آوردند. 
3ـ گروه هــای ملی گــرا و لیبرال شــامل نهضت 
آزادی، جبهه ملی و حزب ملت ایران بودند. از این 
مجموعه داریوش فروهر، رهبر حزب ملت یاران 
مصاحبه مطبوعاتی برگزار و اسامی نامزدهای مورد 

حمایت را اعالم کرد. 
۴ـ چپ گرایان و ائتالف گروه های پنج گانه چپ گرا 
و مارکسیســت با هــم ائتالف کردنــد. ائتالف 
گروه های پنج گانه شامل سازمان مجاهدین خلق، 
سازمان اسالمی شورا)به اختصار ساش(، جنبش 
انقالبــی مردم ایران )به اختصــار جاما(؛ جنبش 
مسلمانان مبارز، جنبش که از جمله افراد شاخص 
این ائتالف می توان به آیت الله طالقانی، مســعود 
رجوی،  حبیب الله پیمان، کاظم ســامی،  مهدی 
ابریشم چی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم الهیجی، 
علی اصغر حاج سیدجوادی، زهرا رهنورد، محمد 

ملکی و طاهر احمدزاده اشاره کرد.
۵ـ حزب تــوده هم اعالم کــرد در این انتخابات 
شــرکت می کند و از نورالدین کیانوری، احسان 
طبری، ابوالحســن بنی صدر و مســعود رجوی 

حمایت کرد.
ب ـ تحریمی ها

در پی اعالم برخی از افراد و اشــخاص مذهبی، 
ماننــد ســیدکاظم شــریعتمداری و حزب خلق 
مسلمان ۱۷ گروه دیگر انتخابات را تحریم کردند؛ 
ماننــد جبهه دموکراتیک ملــی،  جمعیت آزادی، 
 احزاب کمونیســت کارگران و دهقانان،  جمعیت 
اتحاد بــرای آزادی، حــزب آزادیخواهان،  حزب 
راه  آزادی، آزادگان ایران،  راه نو،  جمهوری فدراتیو 
خلق هــای ایران،  ایران امروز، احزاب وابســته به 
جبهه ملی و گــروه آزادگان و تعدادی دیگر اعالم 

کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد. 
با وجود این فضاســازی ها و جوسازی ها درصد 
باالیی از کاندیداهای جامعه مدرســین، جامعه 
روحانیــت و حزب جمهــوری رأی اکثریت را به 

خود اختصاص دادند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

انتقادات شهید مطهری به عملکرد دادگاه های انقالب
چین امروز به قطب اول اقتصاد جهان بدل شــده 
اســت و تا یک دهه دیگر به قــدرت بی رقیب در 
همه عرصه ها در جهان بدل خواهد شد! اول اکتبر 
۱9۴9؛ چین از دل سال ها جنگ و مناقشه خونین 
بیرون آمد. تــا پیش از آن چین در دو جبهه درگیر 
جنگ بود؛ از جنگ علیه ژاپنی ها تا جنگ داخلی 
کمونیست ها به رهبری مائو علیه ناسیونالیست ها. 
مائــو و حزب تحــت رهبری او به صدها ســال 
قیمومیت، تحقیر، اســتعمار و ســلطه خارجی 
پایان دادند و کشــوری که در دام اعتیاد به تریاک 

گرفتار بــود و توپ بازی  
قدرت های بین المللی به 
توانست  می رفت،  شمار 
به حاکمیــت ملی خود 

دست یابد.
امــا روی کارآمــدن 
مائــو در چیــن، ابتدای 
مشــکالت این کشــور 

هم بود. کمونیســت های چین با درک و دریافتی 
به شــدت ایدئولوژیک طرح ها و ایده هایی را به 
اجرا گذاشتند که به جای بهبود زندگی انسان ها، 
وضعیتی فاجعه بارتر را برای آنها رقم زد. اندکی 
بعــد مائو ایده »جهش بــزرگ« را به میدان آورد 
که طبــق آن دهقانان باید همزمان کشــاورزی و 
صنعت را تحول بخشــند و چیــن را ظرف ۱۵ 
سال به لحاظ صنعتی به پای بریتانیا برسانند. اما 
جهش بزرگ شکســتی بزرگ را در پی داشت و 
با تخریب همان کشاورزی عقب مانده موجود به 
»گرسنگی بزرگ« منجر شد. آمارهای مختلف 
از قربانی شدن 36 میلیون نفر در اثر گرسنگی در 

فاصله ۱9۵۸ تا ۱96۱ حکایت دارند.
پس از مائو، دنگ شــیائوپینگ از رقابت های 
درون حزبی خود را باال کشــید و توانست توسعه 
چین را روی ریلی متفاوت قرار دهد. او در عرصه 
سیاســت خارجی از رقابت آمریکا و شــوروی 
استفاده کرد و گشایشــی را که در سال ۱9۷۲ در 
پی سفر نیکســون، رئیس جمهور آمریکا به پکن 
رقم خورده بــود، مبنا قرار داد تا پای ســرمایه و 
تکنولــوژی آمریکا را به چین باز کند. گشــایش 
اقتصادی داخلی را هم در پلنوم تاریخی دسامبر 
۱9۷۸ با آزادی های توأم 
زمینه  در  احتیــاط  بــا 
خصوصی سازی و رواج 
اقتصــاد بــازار و ایجاد 
تجــاری  آزاد  مناطــق 
رقــم زد و حــاال دیگر 
نه فقــر و برابری در فقر 
به  ثروت مندشــدن  که 
ارزش بدل شــد. نام این دوران گــذار به اقتصاد 
ســرمایه داری را هم گذاشــتند »سوسیالیسم با 
ویژگی های چینی«. سال ۱9۷۸، یعنی در ابتدای 
اصالحات اقتصادی درآمد سرانه چینی ها کمتر از 
۲۲۰ دالر بــود، حاال این رقم به نزدیک ۱۱ هزار 
دالر رسیده است. تولید ناخالص ملی کشور هم 
از ۴۸ میلیارد دالر به بیش از ۱۱ هزار میلیارد دالر 
رسیده است. هیچ کشــور دیگری در دنیا چنین 
رشــدی را در این بازه زمانی تجربه نکرده است. 
حاال چین بر حســب اینکه کدام معیار را مالک 
بگیریم، اولین یا دومیــن قدرت اقتصادی بزرگ 

دنیاست و چین را »کارخانه جهان« می شناسند.

   حافظه    

 کارخانه جهان
چین چگونه قدرت اول اقتصاد جهان شد؟

خارجیتاریخ سیاست  در  عدالت خواهی 
پایان اصالح طلبی و فرآیند تشکیل دولت نهم  ـ ۵
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در جســت وجوی آخریــن وضعیــت   
جریان های فکری و روشــنفکری ایران 
امروز با تنوعی از آرا و افکار مواجه می شویم که هر 
یک از خاستگاهی مختلف به موضوعات باب میل 
خود می اندیشند و اگر بخواهیم نسبت این افکار و آرا 
را با مسائل واقعی کشور مورد تأمل قرار دهیم، شاید 
به نتایج مشــخصی نرسیم. در فضای فکری اکنون 
ایران، تفکر فلسفی بیشتر در چارچوب های محدود 
دانشگاهی زیست می کند و جریان روشنفکری دینی 
نیز به نسبت زیادی به حاشــیه رفته یا دست کم در 
فضایی منــزوی و ناامیــد از اثرگذاری بــر افکار 
نخبگانی جامعه ادامه حیات می دهد؛ به این ترتیب 
ســؤال اصلی این است که نیروهای مؤثر در حیات 
فکــری جامعــه امــروز ایــران کدامنــد و به چه 
سمت وسویی جامعه را می برند؟ هرچند در ضمن 
اندیشیدن به این سؤال نباید از تأثیرگذاری کرونا که 
ســبب محدود شــدن عرصه عمومی شده است، 
غفلت کنیم؛ عرصه ای که زمینه حیات گفت وگویی 

برای بازتولید اندیشه را فراهم می کند. 

 Bجریان های فعال در ایران امروز
غور و بررسی در فضای فکری امروز ایران، یعنی آن 
فضایی که از کانال رسانه، در مقام مرجعّیت فکری 
جامعه نخبگانی ایران قرار گرفته است و آموزه های 
تولید شده در آن به تدریج فرهنگ عمومی را تحت 
تأثیر قرار می دهد، گویای این اســت که هرچند در 
این فضا جریان های مختلف فکری زیست می کنند، 
اما جریان غالب را جریانی تشکیل می دهد که بیشتر 
، با 

ً
خاصّیت جنبشی و رفتارگرایانه دارد؛ یعنی اوال

رویکردی هستی شناسانه و فلسفی به مسائل جامعه 

نمی نگرد ـ و به تبــع آن دغدغه جهان بینی توحیدی 
ه رفتارها 

ّ
، اندیشــه را به موتور محرک

ً
را نداردـ ثانیا

و اقدامات واکنشی و گاه عصیان گرایانه علیه وضع 
موجود تبدیل کرده است. در واقع فراوانی مشکالت 
اقتصادی و افزایش نارضایتی هــا در جامعه امروز 
ایران، زمینه و بستری است که اندیشمندان اجتماعی 
امروز ایران را واداشته است تا برای صورت بندی این 
فضای اعتراضــی در گفتمان خاص خود به رقابتی 
شــدید بپردازند و هر یک ســعی می کنند، دیدگاه 
خــود را جامع ترین دیدگاه برای تفســیر تحوالت 
کنونــی جامعه تعریــف کنند. آنچــه در این میان 
مشهود است، رونق یافتن بازار آن دسته از متفکران 
جامعه شناسی است که میل بسیار زیادی به جنبشی 
دیدن جامعه ایران دارند و ضمن اینکه تفکیکی میان 
محرومیت های واقعی و احســاس محرومیت قائل 
نمی شــوند، آنها را ضریبی عصیان گرایانه می دهند 
و میان اندیشــه و عصیان چرخ هایــی دیالکتیکی 
ایجاد می کنند، حــال آنکه دیالکتیــک در معنای 
کالسیک )و سقراطی( بر محور تضارب اندیشه ها 
با یکدیگر متولد شد و البته فیلسوفی همچون هگل 
آن را به تضاد عین و ذهن تبدیل کرد و جامعه شناسان 

سودایی تاریخی با هگل دارند.
در حالی که متفکران فلسفه و سیاست در حاشیه 
فضای فکری ایران زیست می کنند و برخی از آنان 
هم اندیشه را به حرفه کســب وکار تبدیل کرده اند، 
برخی از مفاهیم بنیادین تفکر فلســفه سیاســی، 
همچــون اخــالق و عدالت، تحت تأثیر تفاســیر 
جنبشی و عصیان گرایانه غالب قرار گرفته اند. اخالق 
)به معنای Ethics( در اندیشه کالسیک و همچنین 
در اندیشه اسالمی، به معنای یک تحّول درونی بود و 
اصالح درون )یا در فرهنگ اسالمی تهذیب نفس( 
را مقدمه اصالح بیرون و رفتار فرد تعریف می کرد، 
 )Morality امــا در دوره مدرن، اخالق )به معنــای
 بر رفتار مطلوب در عرصه عمومی تأکید دارد 

ً
صرفا

و معیار مطلوب بودن را همرنگی با اکثرّیت تعریف 

می کند. چنین اخالقی به عقاید و باورهای شخصی 
 خواهان 

ً
و حــوزه خصوصی کاری نــدارد و صرفا

احترام به قوانین و مقررات و دیگر خوبی ها در حوزه 
عمومی است و می تواند از درون آن دورویی و نفاق 
تولید شود. عدالت نیز در معنای کالسیک برخاسته 
از اعتــدال درونی و حاکمیت عقل بر ســایر قوای 
انسانی بود و در معنای اسالمی نیز مبتنی بر فطرت، 
امری مطلق، فرازمانی و فرامکانی است و تهذیب 
و ســالمت نفس و ایجاد تعادل میان قوای انسانی 

مقدمه الزم آن به شمار می آید.
در شرایط کنونی این دو مفهوم که مفاهیم بنیادین 
و شــالوده های اصلی یک جامعه هستند، به رفتار 
جنبشی و عصیان گرایانه تحّول یافته اند و از معنای 
فضیلت مند خود خارج شــده اند؛ بــرای برخی از 
صاحب نظران نیز این دو فضیلت کاالیی شده اند. 
این فضای غالــب در حیات فکری امروز ایران ـ که 
به هیچوجه کل این حوزه را شــامل نمی شــودـ در 
عرصه سیاست رسمی به تولید رقابت های حذفی، 
سهم خواهی و گروه گرایی منجر می شود و در سطح 
جامعه نیز به افزایش انتظارات در عین نارضایتی و 
کنش و واکنش های هیجانی و گاه عصبی می انجامد.

 B مسئولیت نیروهای متعهد
در نوشــته های پیشــین گفتــه شــد، انتخابــات 
ریاست جمهوری امسال مسئولّیت سنگینی را متوجه 
نیروهای متعهد و مدافع ارزش های انقالب اسالمی 
می کند. از مســئولیت این نیروهــا در حوزه تأمین 
حداقل های جامعه که بگذریــم، آنچه باید مهم تر 
دیده شــود مســئولیت این نیروها در حوزه فکری ـ 
فرهنگی اســت. در یادداشت پیشــین مسئولیت 
ر 

ّ
نیروهــای متعهد را در احیــای مدنّیت دینی تذک

ر نسبت به این یادداشت، نقش 
ّ
دادیم. معنای آن تذک

عرصه عمومی در احیای اندیشه را یادآوری می کند 
و الزم اســت اضافه کنیم که عرصــه عمومی ـ که 
می تواند از دل مدنّیت دینی ظهور کند ـ نباید مورد 

 
ً
بی توجهی نیروهــای متعهد قرار گیرد، چرا که اوال
بی توجهی ســبب رونق گرفتن افکار و اندیشه های 
غیربومی و بی ارتباط با مسائل واقعی جامعه می شود 
 ماندن در فضای نهادی، همچون مســاجد و 

ً
و ثانیا

هیئت های مذهبی، از کفایت الزم برای تغییر فضای 
 
ً
فرهنگی جامعه برخوردار نیست، چه اینکه اساسا

بخشی از جامعه از این نهادها رویگردان شده اند.
در این نوشــتارـ و شــاید در نوشتارهای بعدی ـ 
نیز ضمــن تأکید بر این مســئولّیت، الزم اســت 
حوزه های آن را شناســایی کرده و در باب آن تدابیر 
الزم بیندیشیم. اگر نیروهای متعهد بخواهند حوزه 
فکری ایران امروز را به مقــام فضیلت مندانه خود 
باز گردانند، الزم اســت در گام اول خود را نسبت 
بــه این مهم مســئول بدانند و به ویــژه آن بخش از 
بیانــات رهبر معظم انقــالب را که بــر اهمّیت و 
ضرورت تفکر، روشــنفکری و فرهنگ )همچون 
بیانات معظم له در جمع دانشجویان دانشگاه تهران 
)۱3۷۷/۲/۲۲( و  در دیــدار اســتادان و رؤســای 
دانشگاه ها  )۱3۸6/۷/9(( تأکید می کنند، یادآوری 
 
ً
کرده و در بحبوحه مشکالت کنونی، اندیشه را صرفا
در حوزه مسائل روزمره محصور نکنند. باید دانست 
اگر تفکر فلسفی و سیاســی ایران امروز در پیوند با 
سّنت خود تعریف شود، بیش از اینکه در رویارویی 
با نظام سیاسی قرار گیرد، به نهادینه کردن ارزش های 
انقالب اسالمی، افزایش تحمل و مدارا در جامعه 
و ســیطره عقالنّیت بر امور و حل چالش ها منتهی 

می شود. 
وی قدرتی که نیروهای متعهد امروزه در 

ّ
 سک

ً
ثالثا

اختیار دارند، فرصت بی نظیری است که بر اساس آن 
رهبری فضای فکری ایران را به دست گیرند و تفکر 
را از گرایش های جنبشی و کاالیی خارج کنند. این 
ممکن نخواهد بود مگر با رواداری در قبال اندیشه ها 
و رونق بخشــیدن به حیــات گفت وگویی؛ منطق 
مدافعات شهید مطهری از آزادی تفکرـ و نه آزادی 

عقیده ـ از اینجا روشن می شود.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

 در مطالعه زندگی سیاسی و کارنامه مرد 
پشت پرده اصالحات با فهرست بلندی 
از تناقض هــا و فرصت طلبی ها و صحنه آرایی ها 
مواجه می شویم که دستیابی به واقعیت بسیاری از 
آنها هنوز هم با دشواری ها و روایت های گوناگونی 
روبه روســت. مجمع روحانیون مبــارز به منزله 
تشــکل روحانی چپ در ســال ۱366 از جامعه 
روحانیت مبارز منشعب شد. رئیس جمهور وقت، 
حضرت آیت الله خامنه ای برای ایجاد وفاق بین دو 
طیــف روحانیــت جلســه ای را تشــکیل داد. 
حا ج سیداحمد خمینی نقل می کند که امام راحل 
از تشکیل این جلسه خوشحال شده بودند. در این 
جلســه زمانی که مباحث به نتیجه گیری نزدیک 
شد، موسوی خوئینی ها جلسه را به هم ریخت و 
گفت: »اختالفات مبنایی است.«۱ این روایت را 
مرحــوم آیت الله محمدرضــا مهدوی کنی نقل 
می کند؛ اما علی اکبر ناطق نوری در خاطرات خود 
مبســوط تر به این ساز جدایی پرداخته و آن را این 
چنین نقل می کند: »در آن جلســه آقای هاشمی 
صحبت کردند و گفتند اصال جدا شدن آقایان کار 

عاقالنه ای نبــود و باید با یک برنامه قضیه حل 
شود.« در اینجا آقای موسوی خوئینی ها 

بحثی کرد که بســاط جلسه را به هم 
ریخت.۲

در پرونده پر و پیمان مخالفت ها 
خوئینی هــا  کارشــکنی های  و 

می تــوان فصلــی را هــم 
وی  مخالفت هــای  بــه 
آیت اللــه  رهبــری  بــا 
اختصــاص  خامنــه ای 

داد. موســوی خوئینی در جلسه خبرگان رهبری 
در ســال ۱36۸ هنگام قیام اعضا برای رأی گیری 
درباره رهبری آیت الله خامنه ای با کشیدن عبای 
آیت الله باریک بین ـ امام جمعه قزوین ـ ســعی در 
انصراف وی در مورد رأی مثبت به رهبری آیت الله 
خامنه ای داشته است.3 در همین باره محمدرضا 
امینی در کتاب »سراب سیاست« در صفحه ۵9 
آورده است: »آیت الله سیدجعفر شبیری زنجانی 
می گوید: آقای آل اسحاق برای من نقل کردند که 
روزی که آقا انتخاب شدند آقای خوئینی ها که از 
جلسه بیرون آمدند، گفتند بهترین شخص بود که 
انتخاب شد و مناستب تر از ایشان کسی را نداریم. 
فقط نگران این هســتیم که مملکــت به آمریکا 
گرایش پیدا کند! این موضع گیری نشان از رویکرد 
نفاق آلود خوئینی هاست که هم تبریک می گوید 
هم بیم نابجا و عوامانه دارد.« جالب اســت اگر 
همین اســتناد تاریخی را با روحیــه و اعتقاد این 
فرد و هم حزبی های اصالح طلبش درباره آمریکا 
و ضرورت مذاکره و رابطه با غرب و کاخ ســفید 
را در نظر بگیرید، متوجه دگردیسی و تغییر جهت 
فکری این طیف از منتهی الیه چپ رادیکال دیروز 
به راســت خواهان مذاکره بــا آمریکای امروز 

خواهید شد.

منابــع: ۱ـ غالمرضــا خواجــه ســروی، خاطــرات 
آیت اللــه مهدوی کنــی، ص 339. ۲ـ مرتضــی میردار، 
خاطرات حجت االســالم ناطق نــوری، ص ۱۰9. 3ـ نقش 
موسوی خوئینی ها در خبرگان ســال ۱3۸۸، مرکز اسناد 

انقالب اسالمی، ۲3 تیر ۱3۸9.  

 فراز و فرود سیدمحمد موسوی خوئینی ـ ۶  

ساز جدایی  و  نفاق!

   ریزش ها    

 
امــروزه نفــوذ و جاسوســی یکی از 
کارزارهای جدی در روابط بین الملل 
است. نمونه اخیر آن افشای جاسوسی سازمان 
سیا از رهبران اروپایی در فاصله سال های ۲۰۱۲ 
 جمع آوری و سرقت 

ً
تا ۲۰۱۴ اســت. اساســا

اطالعات برای سرویس های اطالعاتی حیاتی 
اســت؛ زیرا بدون آن، امــکان عملیات نفوذ و 
خرابکاری وجود ندارد. به همین دلیل افرادی، 
مانند »ترنر« رئیس اســبق سازمان سیا از آن به 
دانش پنهــان تعبیر کرده اســت)ترنر؛ ۱3۸۷: 
6۵(. برای جمع آوری اطالعات نیز همیشه این 
طور نیست که از رابط یا عامل انسانی استفاده 
شــود. امروزه جمع آوری از منابع آشکار چه در 
اشکال الکترونیکی یا چاپی، بیش از ۸۰ درصد 
اطالعات ســرویس های اطالعاتی را تشکیل 
می دهد. »جوزف نای« می گوید با اینکه منابع 
آشــکار بنیان اصلی منابع اطالعاتی است، اما 
نمی تواند همواره جانشــینی برای ســایر انواع 
اطالعات باشــد. از این رو، یکی از منابع مهم، 
اینترنت و شبکه های مجازی است. واقع امر این 
است که انقالب ســایبری، ماهیت و محتوای 
جاسوســی را دگرگون کرده است. اما با وجود 
این، بســیاری از افراد، جاسوسی دیجیتالی را 
جــدی قلمــداد نمی کنند. از نظــر آنها امکان 
جاسوسی در فضای سایبر که میلیون ها نفر کاربر 

دارد، وجود ندارد. برخی با اذعان این موضوع، 
معتقدند مردم عادی اطالعاتی ندارند که برای 
کشــورهای قدرتمندی مانند آمریکا ارزشمند 
بوده تا برای کســب آنها هزینه های هنگفتی را 
صرف کنند. در حالی که همه داده های موجود 
در فضای ســایبر و شــبکه های اجتماعی منبع 
اطالعاتی بســیار باارزشــی برای سازمان های 
جاسوسی و دولت های متخاصم تلقی می شود. 
قدرت های بزرگ با رصد ویژگی های فرهنگی، 
اجتماعی و تمایالت جوامع مختلف از آنها برای 
سیاست گذاری و اقدام استفاده می کنند. »ادوارد 
اسنودن« به خوبی واقعیت فوق را نشان داد که 
آمریکا اقدامات جاسوســی خــود را با کمک 
گرفتن از امکانات فضای سایبر قرار داده است

آســانژ«  »جولیــان  و   ))۱6  :۲۰۱۴  ,Cartin

مؤسس وبگاه ویکی لیکسWikiLeaks( ( نیز 
اذعــان کرد که شــبکه های اجتماعــی، مانند 
فیس بوک، تنفرآمیزترین ابزار جاسوسی است که 
تاکنون خلق شــده اســت. هر کس کــه نام و 
مشخصات دوستان خود را به شبکه اجتماعی 
فیس بوک اضافه می کند، باید بداند که به شکل 
رایــگان در خدمــت دســتگاه های اطالعاتی 
آمریکاست.)رمضانی، ۱39۲ :۱۸( گزارشی که 
فیس بوک در ۲۷ اوت ۲۰۱3 میالدی منتشــر 
کرد، مؤید مطلب فوق اســت. در این گزارش 
اعالم شد، اطالعات کاربرانش را به درخواست 
دولت های مختلف، در اختیار آنها می گذاشته 
اســت. در جمــع آوری اطالعــات از طریق 
ماهواره هــا نیز آمریکا در ردیــف اول متهمان 

جاسوسی قرار دارد.

چهره پنهان سیاست  ـ ۵

متهم اول نفوذ و جاسوسی!

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۳۲

 خأل گفتمان هویت!

بررسی آسیب ها و خلل و فرج های نهضت 
مشــروطه واجــد تجــارب و عبرت های 
گرانقدری برای امروز اســت. مبتنی بر این 
نگاه، مقطع پس از پیروزی مشــروطه را در 
ســطوح گوناگونی می تــوان مطالعه کرد؛ 
یکی سطح تبیین یا تحلیل رویدادهاست و 
دیگری که مد نظر این  سطور است، تعلیل 
آسیب شناختی آن اســت. در مقطع پس از 
مشروطه خواص و عوام عمق معرفتی نسبت 
به مشروطه نداشتند؛ یعنی قادر به تفکیک 
رویه های کارشناسی، علمی، استعماری و 

سیاسی پدیده غرب و تجدد نبودند. 
نهضت مشروطه یک تغییر ساختاری بود 
 بــا جنبش های قبل از خود همانند 

ً
و ماهیتا

نهضت تنباکو تفاوت داشت. سیر حوادث 
نشــان می دهد رهبــران واقعی نهضت که 
علمای دینــی بودند، در این جا مانند پدیده 
تحریم تنباکو برخــورد کردند؛ یعنی فکر 
می کردند ظلمی در جامعه به وقوع پیوسته 
و ما علما بــه آن ورود کردیم و قول گرفتیم 
که رفع تظلم شــود و کار تمام شد. گزاف 
نیســت اگر گفته شود این موضوع از جمله 
خطاهای راهبردی رهبران نهضت بود؛ چرا 
که مشروطه یک تغییر ساختار بود، به معنای 
حضور و ظهور گفتمان تجدد و درگیرشدن 
جامعه مذهبی ایران آن روز با الزامات نظری 
 این مسئله رویکرد 

ً
و عملی این پدیده؛ و تبعا

دیگری را می طلبید.
به تعبیر دکتر تقوی »مشروطه، دو وجه 
تناقضی داشــت؛ یکی اینکه ما در مطالبه 
ملی مــان از نهضــت مشــروطه و دنیای 
جدید، خواســته های متناقضی داشــتیم؛ 
هم می خواســتیم از علم و تکنولوژی این 
دنیای جدید بهره ببریم و هم می خواستیم 
از تهدید ها و آســیب های اســتعماری آن 
محفــوظ بمانیم. حال آنکــه دنیای جدید 
نمی خواست علم و تکنولوژی را مجانی در 
اختیار کسی بگذارد؛ بلکه به ازای داده های 
خود می خواســت حافظ منافع استعماری 
خــود باشــد. پارادوکس بعد ایــن بود که 
جریان هایــی که پس از پیــروزی نهضت، 
حامل نهضت شدند، خواسته های متناقضی 
داشتند. در چنین شرایطی پس از پیروزی، 
دو گفتمان متناقض مدعی رهبری نهضت 
شــدند؛ یکی گفتمان مدعی تجدد که در 
وجه سلبی با هجمه به ارزش ها و مؤلفه های 
هویتی جامعه تحت لوای خرافه و سنت ها و 
در وجه ایجابی با ادعای از فرق سر تا نوک 
پا غربی شــدن ظاهر شد. درنتیجه گفتمان 
تجدد تنزل پیدا کرد به یک شــعار سیاسی 
ناکارآمد در ساختار جامعه آن زمان ایران. 
گفتمان دیگر، گفتمان مبتنی بر هویت بود 
که از طرف جریان اسالم سیاسی و علمای 
دین پی گیری می شد و راه درست هم همین 

بود.«  
اما مشکل اینجا بود که منادیان گفتمان 
هویــت پــس از پیــروزی بنا بــه دالیلی 
 مدعیان 

ً
به ناظــر تبدیل شــدند و عمــال

تجدد ـ اعــم از دیوان ســاالران قاجاری و 
منورالفکــران غرب گرای تــازه به صحنه 
آمده ـ دست اندرکاران نهضت شدند. پس 
این تناقض در خود نهضــت هم از جمله 
مهم ترین کشمکش ها و بحران های پس از 
نهضت بود که در حوادثی،  همچون اعدام 
شــیخ  فضل هللا و حتی پــس از آن در دوره 
پهلوی و تا ۱3۵۷ و شــاید تــا امروز نمود 
داشته و دارد. مواجهه  شیخ فضل اهللا رویکرد 
هویتی و سیاســتی داشت و فضل تقدم وی 
در این است که زودتر از دیگر رهبران به این 
تشخیص رسید و صادقانه تر و مؤمنانه تر تا 

پای جان ایستاد.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

چرایی مسئله مندی حیات فکری جامعه برای ما

شکنی شالوده    بازار 
متعهد وهای  نیر مسئولیت  و 
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

الیاف ماســکی که بــه تازگی 
دانشمندان ایران تولید کرده اند، 
از فلز نقره خالص تولید شــده 
اســت. اســتفاده از الیاف فلز 
نقــره خالــص به عنــوان ضد 
می تواند  قــوی  عفونی کننــده 
موجب از بیــن رفتن 6۵۰گونه 
آلودگی میکروبــی، باکتریایی، 
قارچی و ویروســی شــود. این 
ماسک پارچه ای قابلیت صد بار 

شست وشو را دارد. بدون آنکه در کیفیت آن تغییری ایجاد شود. 
در حال حاضر این نوع از ماسک در کشورهای سوئیس، ژاپن، 
اسپانیا و آمریکا تولید می شود و ایران نیز با تولید این محصول با 

فناوری باال در جمع آنها قرار گرفت.

وس  ماسک  ضدویر
تولید ماسک با الیاف نقره ایرانی

کمبود جهانی »تراشه« به علت 
شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
بسیاری از صنایع موجب شده 
محصول  ایــن  قاچاق  اســت 
پیشــرفته دنیای فناوری افزایش 
یابد. مأموران گمرک هنگ کنگ 
موفق به شناسایی و کشف ۲۵6 
پردازنده شرکت اینتل شدند که 
قاچاقچیان با نوار چسب به دور 
بدن آنها بسته بودند! پلیس هنگ 

کنــگ تاکنون محموله های قاچاق بــه ارزش حدود ۴ میلیون 
دالر کشف کرده اســت. گفتنی اســت، تا زمانی که مشکل 
کمبود تراشه های رایانه ای در جهان برطرف نشود، قاچاق این 

محصول پرطرفدار نیز ادامه دارد.

 قاچاق تراشه
تأثیر کرونا بر بازار سخت افزار

»باســالم« بازار برخط و شبکه 
کســب وکارهای  اجتماعــی 
کوچک اســت. جایــی که در 
را  محصــوالت  می تــوان  آن 
بی واسطه  فروخت، محصوالت 
دیگــران را خریــد، با یکدیگر 
حــرف زد و در آن زندگی کرد. 
اینکه مبلغ ســفارش  پــس از 
را از طریــق درگاه امــن بانکی 
بپردازیم، غرفه دار ســفارش را 

می بیند، آن را آماده می کند و به آدرســی که داده ایم، پســت و 
پیک می کند. وقتی باســالم مطمئن شود که محصول صحیح 
 و ســالم به دســت  ما رســیده، هزینه را به حســاب غرفه دار 

واریز می کند.

باسالم
فضای برخط برای کسب وکار

 ســعید جلیلــی، عضو مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام: آقــای روحانی بگوید در 

همان دو سالی که ایشان می گوید برجام 
خوب بوده، کــدام بانک مرکزی اروپایی 
بــا ما کار کــرد؟ کل ســرمایه گذاری در 
آن دو ســال چقدر بود؟ در آن دو ســال، 
سرمایه گذاری بســیار کمتر از سال های 
۱39۰ تا ۱39۲ بوده که اوج تحریم ها را 

تجربه کردیم.

محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجه: 

افراد مســلح وابســته به ایاالت متحده 
نقشــه هایی را درون خاک ایاالت متحده 
طراحی می کنند تا رهبــران را در هائیتی 
و ونزوئال تــرور کنند، آن هم در حالی که 
دولت آمریکا مشــغول پوشــاندن روابط 
مجرمانه اش، از طریق اتهام زنی به دیگران 
درباره یک عملیات به وضوح بچه گانه و 

مضحک ربایش است.

حجت االســام مرتضی آقاتهرانی، نماینده 

مجلس: آیت الله مصباح یزدی چندین بار 

به جبهه رفتند و برایشان بسی افتخار بود 
که بیشتر انقالبیون مجاهد در حوزه های 
علمیه و استوارترین دانشگاهیان، خود را 
مدیون علم و دانش او می دانند. شاگردان 
شــهید آن اســتاد بزرگ چون خورشید 
درخشان در جبهه ها نورافشانی می کردند.

ســیدعزت الله ضرغامی رئیس اسبق رسانه 

ملی: هماهنگــی رویایی بین قوا، فرصتی 

اســتثنائی برای خدمت به خلق اســت. 
ســهم خواهی های تنفربرانگیــز را کنار 
بگذاریــم و با زدن زیر میز ســاختارهای 
پوســیده، ورود بــه مناطــق ممنوعــه، 
تابوشکنی و تقدس زدایی از خیلی چیزها، 
راه را برای جهش کشور و فرصت زندگی 

بهتر فراهم کنیم.

صالح موسوی، فعال فضای مجازی: حیوان 

رو از طبیعــت جدا کــردن و قالده زدن و 
بردن تو آپارتمــان بعد میگن اینکه اجازه 
نمی دین بیاد توی پارک و خیابون مصداق 

حیوان  آزاری هست!

محمــد مالــی، فعــال فضــای مجــازی: 

آیــا می دانســتید در دزفوِل خوزســتان، 
بیمارســتان بــدون صنــدوق داریم؟ در 
بیمارســتان خیریه امام حسن مجتبی)ع( 
دزفــول، کلیه خدمات شــیمی درمانی و 
رادیوتراپی به صــورت رایگان در اختیار 

بیماران قرار می گیرد.

ریاض  رسانه:  کارشــناس  عابدینی،  حسن 

ســالمه، رئیس بانک مرکزی لبنان طی 
9 ماه با راهبرد پول بی پشــتوانه و خروج 
دالر، ارزش پــول ملــی را بــه یک دهم 
رساند. او اگرچه متهم به پولشویی است، 
اما برکناری اش هنوز پس از ۲۸ســال از 
مقامش، خط قرمز آمریکاست. ژنرال های 
بانکی مأمور اجرای سیاست غلط پولی و 
مالی اسب تراوای جنگ اقتصادی  هستند.

محمد اکبرزاده، فعال مجازی: در نظر داشته 

باشــید برای پروژه مسیح علی نژاد هزینه 
شده اســت! لذا انتظار نداشــته باشید به 
همین راحتی تمام شدنش را نظاره کنند! 
این عجوزه روان پریش ، باید ســر زبان ها 
باشد، ولو با یک سناریوی کمدی نخ نما! 
پ.ن: از دســت رفتن توانایی تشخیص 
واقعیــت از خیــال را روان پریشــی یــا 

سایکوسیس گویند!

داود مدرســیان، فعــال مجــازی: هر وقت 

خبری از ســعد حریری خونــدم، خبر 
استعفای وی بود! بزرگوار خسته نشدی از 

این همه استعفا؟!

»همدم« ســامانه فراگیــر همســان گزینی مجموعه 
فرهنگی تبیان، هفته گذشته و همزمان با سالروز مبارک 
ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( که به 
نام روز ازدواج نامگذاری شده  است، با حضور رئیس 
مجلس شورای اسالمی افتتاح شد. دکتر قالیباف در این 
مراسم با بیان اینکه انتخاب همسر برای جوانانی که در 
اوج احساسات هستند، باید همراه با عقالنیت و آگاهی 
باشد، گفت: »در این امر بسیار مهم نیازمند مشاوران 
مؤمنی هســتیم که در این زمینه از علم روز برخوردار 
باشند و پلتفرم همدم تالش کرده تا مبتنی بر سنت های 
خانواده و مبانی اسالمی، با استفاده از روش های نوین و 
علمی به جوانان برای انتخابی آگاهانه و ازدواجی پایدار 

تحت نظر خانواده کمک کند.«

 Bهمدم چکار می کند؟ 
سامانه همدم سیســتم جامع و پویای همسان گزینی 
برای موضوع ازدواج جوانان اســت. این ســامانه از 
ابتدای تصمیم گیری برای ازدواج تا چهار سال پس از 
ازدواج همراهی خواهد کرد و آموزش ها و مشاوره های 
الزم را در اختیار جوانان قرار خواهد داد. آزمون های 
تخصصی شناختی به همراه تفسیر و توضیح به افرادی 
که به ازدواج تمایل دارند، ارائه خواهد شــد. در این 
ســامانه امکان جســت وجو و انتخاب زوج مناسب 
برای افراد مهیاســت . ســامانه همدم چهار سرویس 

مهم دارد: همدم یاب برای مجردانی که قصد ازدواج 
دارند، خدمات مشاوره ای به شکل تلفنی و حضوری، 
آزمون های روانشناســی، خودآگاهی و ســازگاری و 

مجله برخط و محتواهای آموزشی. 

 Bچرا همدم؟ 
تحقیقات نشان داده  اســت هر منطقه ای که خانواده 
در آن درست تشــکیل شده است، مشارکت سیاسی 
و امنیت در آن باالتــر رفته، تعداد زندانی در آن کمتر 
و رشــد تحصیلی بیشــتر نیز شده اســت. اگر دنبال 
آرامش و تضمین آینده کشور هستیم، باید خانواده را 
جدی بگیریم. در ۲۰ ســال اخیر آمار مجردها بسیار 
باال رفته اســت. ما در حال حاضر ۱3 میلیون مجرد 
زیر 3۵ ســال داریم که ۵ میلیون آقا و ۸ میلیون خانم 
هســتند.3۰ درصد خانم  های زیر 3۰ سال در ایران 
مجرد هستند و آمار تجرد قطعی در خانم ها باال رفته  
اســت. چرا ازدواج رخ نمی دهد؟ در بیشــتر مناطق 
کشور دیگر شیوه های سنتی ازدواج جوابگو نیست. در 
ازدواج های سنتی کنشگر پدر و مادر بودند، در حالی 
که در ازدواج مدرن جوانان خودشان کنشگر و آغازگر 
ازدواج هستند. اما چون فرهنگ ما دینی  است و اقتصاد 
جوان های ما وابسته به خانواده است، باز هم جوانان 
برای ازدواج به خانواده بــر می گردند که همین کش 
و قوس ها سبب می شــود فرآیند ازدواج با مشکالتی 
روبه رو شــود. پدر و مادر دوست دارند خودشان را در 
نظر فرزند سهیم بدارند، در حالی که فرزندان تمایل 
دارند به تنهایی برای آینده تصمیم بگیرند. همین است 
که مشــاهده می کنیم جوانان خوب و خانواده دار هم 
در ازدواج با مشکل روبه رو می شوند. پس حتما باید 

جایی باشــد که هم رضایت خانواده و هم کنش گری 
آنها و جوانان همزمان وجود داشته باشد. 

 Bهمدم چگونه کار می کند؟ 
در این سامانه آموزش های الزم برای دوران مجردی، 
آماده شــدن برای ازدواج آورده شــده است. سامانه 
همسان گزینی تبیان در ســال ۱3۸۴ در پی همکاری 
وزارت ورزش و جوانــان و پلیس فتا آغاز به کار کرد. 
این ســامانه تنها برای افراد مجــرد و در زمینه ازدواج 
دائم و تک همســری فعالیت می کند. تمــام افراد در 
سراسر کشور می توانند در طرح همسان گزینی تبیانی 
شــرکت کرده و افراد را به این ســامانه معرفی کنند. 
توسعه دهندگان این سیســتم مدعی هستند که برای 
معرفی افراد از هوش مصنوعی اســتفاده می شــود. 
تمام افرادی که در این سیســتم وارد می شوند احراز 
هویت شده و مشــکالت اینچنینی که در پایگاه های 
همسریابی و اپلیکیشن های دوست یابی متداول است، 
در همدم وجود نخواهد داشت. پس از احراز هویت و 
شرکت در آزمون روانشناسی افراد به کمک معرف ها 
و مشــاوران گزینه های مناســب خود بــرای ازدواج 
را جســت وجو خواهند کرد. همچنین در راســتای 
جلوگیری از سوءاستفاده افراد غیر مرتبط درخواست 
معرفی فرد به گزینه مورد نظرش تنها از طریق معرف ها 
صــورت خواهد پذیرفت. در ادامه در صورتی که فرد 
مورد نظر تأیید کند و نتایج روان شناسی مطابقت داشته 
باشد، خانواده کاربران با حضور مشاوران این سامانه 
به یکدیگر معرفی خواهند شــد. زوج ها در همدم هر 
شش ماه یک بار از جانب کارشناسان زوجین رصد و 

پایش می شوند. 

    نکته گرام    

 وقتی در حال مرور عکس ها در شبکه های 
اجتماعی هستیم، گاهی اوقات تشخیص 
اینکه چه چیزهایی ویرایش شــده دشوار است و در 
فضای مجازی همــه چهره هایی زیبا و بدون نقص 
دارند. اما آیا اعالم اینکه تصویر در حال مشاهده در 
اینســتاگرام یا هرجای دیگر با فیلترهای عکاســی 
ویرایش شده است، به بهبود اعتماد به نفس کاربران 

کمک می کند؟
قانون جدیدی در نروژ در حال اجراســت. طبق 
این قانون فعاالن و شــاخ های شــبکه های مجازی 
نمی توانند عکس های اصالح شــده خود را بدون 
اینکه اعالم کننــد چه تغییراتی بــر روی آن انجام 
داده اند، منتشر کنند. این قوانین به عنوان بخشی از 
تالش ها برای کاهش میزان اســترس و افســردگی 

در میان جوانان، بر روی هر گونه پســت ارسالی در 
شبکه های مجازی که در قبال آن فعال مجازی پولی 

دریافت کند، باید اعمال شود.
»مادلین پدرســن« یکی از شاخ های اینستاگرام 
در نروژ است. او معتقد است زمانه فرق کرده است 
و قوانین تغییر کرده اند و امیدوار است که این قانون 
جوانــان را از مقایســه خود با تصاویــر غیر واقعی 
متوقف کند. او می گوید: »افراد زیادی وجود دارند 
که نســبت به بدن یا صورت خود ناراضی هستند. 
من به خاطر اینستاگرام، با مشکالت روحی دست 
و پنجه نرم کردم. من حتــی نمی دانم افراد دیگری 
که آنها را دنبال می کنم، عکس های شان را ویرایش 
 اینقدر جذاب هستند! به همین دلیل 

ً
کرده اند یا واقعا

ما به این قانون نیــاز داریم.« مادلین یکی از افرادی 
اســت که تمام پســت های خود را بدون ویرایش و 
دستکاری منتشــر می کند. او تمرکز خود را بر روی 
نور، رنگ و وضوح می گــذارد و هرگز از برنامه ای 

برای تغییر شکل چهره و بدن خود استفاده نمی کند. 
رسانه های نروژ هدف این قانون را کمک به کاهش 
فشار بر روی مردم جامعه این کشور می دانند. امروزه 
در شبکه های مجازی و تبلیغاتی تلویزیونی همیشه 
افــرادی ایــده آل را می بینیم که به مرور ناخواســته 
خودمان را با آنها مقایســه خواهیم کرد. هر تبلیغی 
که در فضای مجازی و جاهای دیگر منتشر می شود، 
در صورتی که رتوش شده یا به هر شکلی دستکاری 
شده است، باید به طور واضح توضیح داده شود که 
چه تغییری در تصویر ایجاد شده است که این یعنی 
بدن شــخص در تبلیغات از نظر شکل بدن، اندازه 
و پوســت از واقعیت خارج شده اســت. فیلترهایی 
مانند آنچه در اسنپچت استفاده می کنید یا تغییرات 
دیجیتال کــه در مواردی مانند شــکل و اندازه بدن 
را پوشــش می دهد.  مادلین فکر می کند این قوانین 
جدید سبب می شــود فعاالن مجازی در نروژ کمتر 
تصاویرشان را ویرایش کنند. به این دلیل که شاید از 

اینکه اعالم کنند تصاویرشان ویرایش شده خجالت 
بکشند و بنابراین کمتر با افراد اغراق شده در زیبایی 
در فضای مجازی مواجه شــویم!مطالعه ای که سال 
گذشــته نمایندگان انگلیس انجام دادند، نشان داد 
بیشتر افراد زیر ۱۸ سال گفته اند که تصاویر شبکه های 
اجتماعــی بر ظاهر آنها بســیار تأثیرگذار اســت. 
الیحه ای از ســوی نمایندگان مجلس در انگلیس 
برای اجباری کردن اعالم تصاویر تغییر یافته از سوی 
مردم در شــبکه های مجازی وجود داشت؛ اما این 
الیحــه هیچ وقت راه خود را به پارلمان این کشــور 
نیافت! همه شاخصه ها در این کشور نشان می دهد، 
مشکالت بهداشــت روان، اختالالت اضطرابی، 

اختالالت خوردن، همه در حال افزایش است.
دولت نروژ اعالم کرده است، می خواهد تبلیغات 
برخط منصفانه، پاسخگو و اخالقی باشد که این نگاه 
برای همه مفید است و به همین دلیل چنین قوانینی 

را تعیین کرده اند.

اغراق کردی؟ به همه بگو!
کریستین گرانت

خبرنگار نیوزبیت

همدم   
تنهایی وزهای  ر  

چرایی وجود سامانه همسان گزینی ازدواج و نحوه کارکرد آن

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

 Bمخالفان و موافقان چه می گویند؟ 
رونمایی از همدم موجی از واکنش های مثبت و منفی 
را به همراه داشــت. برخی کاربران ایــن نرم افزار را 
مثبت تلقی کردند و آن را راه حلی برای مشکل برخی 
از جوانان قلمداد کردنــد و برخی دیگر آن را بدافزار 
خواندند و از معایبش گفتند. برخی کاربران نیز دلیل 
اصلی ازدواج نکردن را نه پیدا کردن همسر مناسب، 
بلکه مشکالت معیشتی خواندند و رونمایی از چنین 
نرم افزاری را تحلیل غلط آسیب های اجتماعی دانستند 
و از مســئوالن خواســتند به اصل و ریشه مشکالت 
بپردازند. یکی از کاربران فضــای مجازی می گوید: 
» ســامانه  همدم موجب افزایش  ازدواج نخواهد شد. 
این روز ها همــه بلدند یکی را پیدا کننــد، اما  پول و 
 کار و  خونــه برای ازدواج ندارند.« کاربران بســیاری 
مانند اظهار نظر قبل، مشــکل ازدواج نکردن را تنها 
نداشتن پول می دانستند، در حالی که کاهش ازدواج 
در خانواده های مرفه بیشــتر دیده می شود. در جایی 
که وسواس ها زیاد می شــوند و خانواده ها و فرزندان 
به نتیجه مناسبی نمی رســند. یکی از کاربران فضای 
مجازی می گوید: »مشکل همه جوانان مجرد نداشتن 
شرایط اقتصادی نیســت و بسیاری از جوانان به دلیل 
محدودیت ها، دسترسی به گزینه های مناسب ندارند. 
مأموریت مؤسسه فرهنگی تبیان حل این مشکل است 
و همدم یک گام جدی در مسیر تسهیل ازدواج است.« 
یا کاربر دیگری هدف اصلی همدم را شــرح می دهد 
و می گوید: »افراد بســیاری هستند که درآمد مناسب 
و شــرایط کافی برای ازدواج را دارنــد، اما به خاطر 
ترس هایی که جامعه به آنها منتقل می کند، به ســمت 
ازدواج نمی روند. بــه اطرافیان تان نگاه کنید! چندین 
جوان دم بخت را می بینید که امکان مالی برای ازدواج 
را دارند، اما مشکالت جانبی نمی گذارد. آنها همدم 
خود را پیدا کنند و به آن برســند. مشکل ازدواج، تنها 
پول و شغل و... نیست.« کاربر دیگری به تمسخرکردن 
 
ً
این سامانه واکنش نشــان می دهد و می گوید: »واقعا

نمی فهمم مشکل تون چیه؟ ... به اپلیکیشن همسریابی 
ایراد می گیرید؟ متوجه هســتید با مسخره کردن این 
اپلیکیشــن امــکان ازدواج از این طریــق رو هم کم 

می کنید؟«
همدم بــا وجــود نقص هایی که ممکن اســت 
داشته باشــد، یک تالش مناســب و درخــور توجه 
برای حل مشــکل ازدواج در جامعه  ای است که تمام 
مراودات اعضایش از طریق شــبکه های اجتماعی و 
بسترهای مجازی است. همدم، راهکاری برای جامعه 

مجازی امروز است.
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دبیر گروه فرهنگ

فرهنگ

آرش فهیم
  الگوی موفقمنتقد سینما

مسابقه تلویزیونی

مســابقات تلویزیونی از گذشته طرفداران 
بسیاری در بین تماشاگران این قاب جادویی 
داشــته، اما مدتی اســت که تعــداد این 
مسابقات نسبت به سال های گذشته رشد 
چشمگیری داشته، این در حالی است که 
کیفیت و جذابیت آنها متناسب با افزایش 
تعدادشــان، چندان دندان گیر نبوده است. 
»کودک شو«، »مسابقه ستاره«، و حاال نیز 
مسابقه »دورهمی« مهران مدیری که آنطور 
که پیش بینی می شــد نتوانست مخاطبان 
زیــادی را به خود جلب کند. شــاید بتوان 
جذاب تریــن مســابقه ســال های اخیر را 
مسابقه استعدادیابی احسان علیخانی، یعنی 
»عصر جدید« دانســت. امــا در این میان 
مدتی است که مسابقه ای با عنوان »زوجی 
نو« از شــبکه سوم ســیما در حال پخش 
اســت. مســابقه ای که تبلیغات رسانه ای 
چندان زیادی هم نداشته است. این مسابقه 
بی هیاهو و بدون سر و صدا و حاشیه خاصی 
بر روی آنتن این شبکه می رود، اما رفته رفته 
توانســته مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. 
مســابقه ای با محوریت خانواده و ازدواج، 
با اجرای قابل تحســین »باربــد بابایی.« 
مجری  جوانی که تسلط و بداهه گویی های 
شــیرینش، همراه با تیکه هــای جذاب اما 
مؤدبانــه اش در اجرا و نــوع ارتباط گیری 
صمیمی کــه با شــرکت کنندگان دارد، به 
جذابیت برنامه افزوده و نشــان داده است 
برای یک اجرای خوب و دیده شــدن یک 
مسابقه، نیاز به سلبریتی ها به عنوان مجری 
و دادن دســتمزدهای کالن به آنها نیست. 
شــرکت کنندگان این مسابقه نیز همانطور 
که از اســمش پیداســت، زوج های جوان 
هستند. بیشتر آیتم های برنامه نیز مرتبط با 
موضوع ازدواج و شــناخت زوج ها نسبت  
به یکدیگر اســت. دو زوج )چهار نفر( در 
مقابل همدیگر قرار می گیرند و در چالش 
کشیدن شناخت شــان از یکدیگر، با گروه 
مقابل رقابت می کنند و هر زوجی که امتیاز 
بیشتری کســب کند، برنده مسابقه است.  
ویژگی مثبت دیگر این مسابقه این است که 
در همین آیتم از حضور یک کارشناس در 
تحلیل صحبت های زوجین استفاده می شود 
و به نوعی مهارت در روابط زن و شــوهر با 
یکدیگر را آمــوزش می دهد. »زوجی نو« 
خیلی خوب توانســته در حــوزه ازدواج و 
تشویق به این امر مقدس و همچنین روابط 
خوب خانوادگی فرهنگ سازی کند و این 
کار را نیز بدون هرگونه شــعارزدگی انجام 
می دهد. بــا وجود این، ُبعد ســرگرمی و 
شــاد و مفرح بودن برنامه هم نادیده گرفته 
 هر یک به کمک دیگری 

ً
نشده، بلکه اتفاقا

آمده تا حرف های درســت و صحیحی در 
مورد ازدواج در قالب یک مســابقه جذاب 
و شــاد زده شــود؛ البته باید مراقب بود که 
در این میان شــأن شرکت کنندگان و حتی 
مخاطبان این مســابقه نیز با رعایت اصول 
و چارچوب های فرهنگی مان حفظ شود، 
مثال مدتی قبل بخشــی از این مسابقه در 
فضای مجازی دست به دست شد که مرد 
خانواده برای قدردانی از همسر خود لفظ 
درســتی به کار نبرد. در چنیــن مواردی، 
قطعــا این وظیفه ناظران پخش اســت که 
مراقب باشــند تا هر چیزی از رسانه ملی 
پخش نشود. با این حال، به جرئت می توان 
گفت در میان مســابقاتی که در چند سال 
اخیر از تلویزیون پخش شده، »زوجی نو« 
موفق عمل کرده و این نشان می دهد بدون 
تبلیغات خاص و پرخرج و سلبریتی زدگی 

هم می توان دیده شد و تأثیرگذار بود.

یادداشت

سریال های اخیر شبکه نمایش خانگی، مصداق 
بارز طبل توخالی هستند که با محتوایی سترون و 
با حداقل امتیازات هنری و فنی، با دست گذاشتن 
به سوژه های ژورنالیستی و دامن زدن به حواشی 
در پی جلب توجه هســتند. »زخم کاری« نمونه 
جدید این نوع آثار اســت؛ مــروری بر بازتاب و 
واکنش ها به این ســریال بیــش از آنکه پیرامون 
ویژگی های ساختاری، خالقیت در کارگردانی یا 
دستاوردهای فکری و فرهنگی آن باشد، در باب 

حواشی و سانسور است.
تجربــه  اولیــن  کاری«  »زخــم  ســریال 
محمدحســین مهدویان در زمینه تولید ســریال 
اســت. وی فعالیت سینمایی خود را با مجموعه 
مستند »آخرین روز زمســتان« و فیلم سینمایی 
»ایســتاده در غبــار« آغاز کــرد. دو کاری که در 
زمان خودشان، به دلیل خط شکنی در پرداختن 
به سرداران شــاخص دفاع مقدس )شهید حسن 
باقــری و جاویداالثــر متوســلیان( و همچنین 
روایتگری خالقانه، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. 
آثار بعدی مهدویان همچون »ماجرای نیمروز«، 
»التــاری« و »ماجرای نیمــروز۲: رد خون« نیز 
ازجمله فیلم های مهم و بحث برانگیز ســینمای 
ایــران بودند؛ اما »زخــم کارِی« مهدویان تغییر 
ســبک و سیاق او نســبت به آثار نامبرده را نشان 

می دهد.
»زخم کاری« آنچنان که در تیتراژ شــروع آن 
نوشته می شود، با اقتباس از رمانی با عنوان مشابه 
و با نگاهی به نمایشنامه »مکبث« شکسپیر ساخته 

شده است. این ســریال درباره مرد جوانی با نام 
»مالک«)جواد عزتی( اســت. او  در کنار عموی 
بزرگش )ســیاوش طهمورث( که یک ثروتمند 
است، پرورش یافته و حاال خودش هم یک تاجر 
شده است. وی در پی یک معامله به نمایندگی از 
طرف شرکت عمویش به سود هنگفتی، بیشتر از 
آنچه شــرکت هدف گذاری کرده بود می رسد؛ 
اما با اغوای همســرش، نه تنها سود معامله را به 
شرکت بر نمی گرداند، بلکه عمویش را با ترفندی 
به قتل می رســاند و در ادامه نیز به دوئل پنهان با 

خانواده و مدیران شرکت عمو می  پردازد و... .
محتوای اولیه این ســریال، همــان ماجرای 
همیشگی بی خوابی و پریشان احوالی حرام خواران 
و صاحبان ســرمایه های هنگفت و بیگانه شدن 
آنها با انسانیت اســت؛ اما مشکل اینجاست که 
»زخم کاری« نه تنها بــه ارائه تصویری انتقادی 
و آسیب شناســانه از مال انــدوزان و خالفکاران 
اقتصادی نمی پردازد؛ بلکه با قرار دادن مالک در 
جایگاه یک قهرمــان، رفتار او را ترویج می دهد؛ 
یک نوجوان از قشر محروم جامعه در یک سریال، 
مردی را می بینید که نوجوانــی اش مثل او بوده، 
اما با جرم و جنایت به یک ارباب تبدیل می شود! 
 این مخاطب در خیالش مسیر زندگی مالک 

ً
قطعا

را تصور می کند و ناخــودآگاه خودش را جای او 
می گذارد تا مالک نداشته هایش شود. 

همچنین »زخم کاری« در الیه زیرین روایتی 
به ظاهــر علیه اشــرافیت در محتــوای واقعی، 
با این ژســت در تضاد اســت. در این ســریال، 
به ســطحی ترین شــکل ممکن و به ســان فیلم 
فارســی های دهه ۴۰ و ۵۰ به خشونت و تقابل 
خانواده ها بر سر پول و ثروت پرداخته شده است. 
شــخصیت پردازی »مالک« به گونه ای است که 
وی فردی آرام و با مرام انسانی و اخالقی معرفی 

می شود، حتی مطابق با داده ها و اشارات سریال 
در گذشته، جوانی سر به زیر و مذهبی بوده است، 
اما مشــخص نمی شــود که این همه سنگ دلی 
و بی رحمی چگونه در جان وی رســوخ می کند 
تا جایی که با دســتان خــودش نزدیک ترین فرد 
بــه خودش را که به نوعی همــه زندگی اش را به 
وی مدیون اســت، خفه می کند! نحوه پرداخت 
روابط آدم ها در »زخم کاری« به شکلی است که 
خشــونت و جنایت و بعد از آن اخالق ستیزی به 

روح و روان مخاطب، تزریق می شود. 
عالوه بر این، »زخم کاری« آلوده به اســتفاده 
ابزاری و نمایش چهره ای بی عاطفه از زن است. از 
همان ابتدای سریال و به ویژه در قالب شخصیت 
»سمیرا«)همســر مالک( زن موجودی شیطانی 
معرفی می شود؛ شیطانی که تمام روز با مهربانی از 
مهمانش پذیرایی می کند، اما ناگهان شب دستور 
قتل او را صادر می کند! مســیر »زخم کاری« از 
قسمت چهارم به بعد وارد وادی عشق چند ضلعی 

و خیانت می شود. از وقتی که پای »منصوره« 
به داستان باز می شود و می فهمیم در گذشته 
بین وی و مالک، مســائلی وجود داشــته 
و این عشــق قدیمی زنده می شود و...، 
شخصیت پردازی زنان و روابط عاطفی 
آنها در این ســریال، هیچ نسبتی با زن 

ایرانی ـ از هر طبقه و با هر فرهنگی ـ 
ندارد. 

به این ترتیب،» زخم کاری« 
در همان جهتی مؤثر اســت و 

کار می کنــد که به ظاهر علیه 
آن است!

بــه همراه  کتاب نهج البالغه فارســی 
بازنگــری و ویرایش حجت االســالم 
والمســلمین مهــدی انصاری قمی در 
معرفت« چاپ  »کتابســتان  انتشارات 
شــد.  این اثر که اولین بار با قلم مرحوم 
آیت الله محمدعلی انصاری به رشــته 
تحریــر درآمده اســت، از جملــه آثار 
ارزشمند فارسی عصر حاضر به شمار 
می آید که مورد تأیید علمای بزرگی چون 
آقا سیدمحســن  آیات عظام  حضرات 

طباطبایی حکیم، آقا ســیدمحمد حجت، آقا ســیدهبةالدین شهرستانی، آقا 
سیدمحمدتقی خوانســاری، آقا سیدابوالقاسم موســوی خوئی و حاج شیخ 
آقابزرگ تهرانی قرار گرفته است. نهج البالغه فارســی نثری روان دارد که در 

مقایسه با سایر نهج البالغه های موجود جانب امانت را رعایت کرده است. 

فارسی نهج البالغه 
محصول جدید کتابستان معرفت

   کتاب    

جشنواره کتاب »ریحانه ۲« در 
راستای ترویج و تقویت فرهنگ 
عفــاف و حجاب آغــاز به کار 
کرد. پنج ناشر تالوت آرامش، 
شهید کاظمی، معارف، راه یار 
و جمکران، با همکاری انجمن 
کتاب فروشــان خوشه، شرکت 
پاتوق کتــاب و شــبکه فراگیر 
فعاالن مردمی عفاف و حجاب 
کشــور، در راســتای ترویج و 

تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و همچنین ترغیب و تشــویق 
مخاطبان به مطالعه آثار ارزشــمند و شــاخص در این زمینه، 
جشــنواره کتاب ریحانه ۲ را آغاز کرده است. این جشنواره به 

مدت یک ماه از ۲۱ تیرماه تا ۲۱ مردادماه برگزار خواهد شد.

یحانه ر
جشنواره کتاب های عفاف و حجاب 

   جشنواره    

یکی از تازه ترین برنامه های شبکه 
گفت وگومحور  برنامه  سیما  دوم 
»رخ بــه رخ« اســت کــه با در 
برداشــتن ســه گانه ای از دکوری 
و  نمایش گونه  ویژه، گفت وگویی 
کارگردانی سیال در انواع مجموعه 
کمتر  گفت وگومحور  برنامه های 
دیده شــده است. داســتان »رخ 
به رخ« حضور یک شــخصیت 
شناخته شده در یک مهمانی ساده 

است که جدای از حرفه اش، تجربیات انسانیش را با مخاطب در 
میان می گذارد. تمرین برای »رخ به رخ« شدن افراد با خود یکی 
از اهداف ســاخت این برنامه است. »مهدی بابایی« تهیه کننده و 

»حسین فاطمیان« کارگردان رخ به رخ هستند.

     رسانه ملی    

خ خ به ر ر
برنامه گفت  وگو محور شبکه دو

جراحت فرهنگ با تیغ آلوده!

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 شکل 
ً
دولت ســیزدهم تا چند هفته دیگر رسما

می گیرد و بار ســنگین اداره کشور و ساماندهی 
میراث دولت های یازدهــم و دوازدهم بر دوش 
آن می افتــد؛ طی کردن این مســیر هم آســان و 
هموار نخواهد بود و شــرایط ســختی در انتظار 
دولتمردان اســت که عبور از آن، نیازمند همت 
جهادی و عبرت گرفتن از تجربه های تلخ سالیان 
اخیر است.  حوزه فرهنگ هم، یکی از حوزه های 
پرچالش پیش روی دولت ســیزدهم است و در 

میان مسائل و چالش های مدیریت فرهنگی هم، 
تأمین کاغذ مورد نیاز برای ناشــران و جلوگیری 
از سوءاســتفاده ها و رانت های سیســتمی آن، از 
مهم تریــن و فوری ترین وظایف پیش روی دولت 

آینده است. 
چنــد روز قبل بــود که ســخنان مدیرعامل 
کارخانــه چــوب و کاغــذ مازندران بــه عنوان 
بزرگ ترین مجموعه تولیدی کاغذ روزنامه، تحریر 
و چاپ در میان اهالی فرهنگ خبرســاز شد که 
در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها، از دردهای 
کهنــه و جدید این حــوزه و بی توجهی دولت به 
شنیدن این دردها و رفع آنها گالیه کرده بود. برای 

نمونه، یکــی از نکاتی که این فعال تولیدی بازگو 
کرده، سنگ اندازی برخی مدیران کشور در مسیر 
استفاده از کاغذ داخلی و سرپا نگه داشتن صنعت 
نشر کشور اســت. آنجا که با تأسف گفته است: 
»برخی مدیران میانی آموزش و پرورش اعتقادی 
به چاپ کتاب های درســی با اســتفاده از کاغذ 
داخلی ندارند؛ این در حالی است که ما می توانیم 
۸۰ درصد نیاز به کاغذ برای کتاب های درسی را 

تولید کنیم.« 
حاال غــرض از یادآوری ایــن نکته، تلنگر به 
مدیران فرهنگی دولت سیزدهم است تا در کنار 
همه بارهای بر زمین مانده ای که در حوزه فرهنگ 

و صنایع فرهنگی باید بر دوش بکشند، ساز و کار 
روشن و شفافی را هم برای قطع رانت های موجود 
در حوزه »کاغذ« تعریف کنند و به قول معروف، 
مردانه پای کار عملیاتی کردن این سیاســت ها و 
نظارت بر فرایند تأمین کاغذ برای ناشران بایستند.
به اعتقاد فعاالن این حوزه، به مداخله مستقیم 
در این حوزه نیاز نیســت و می توان با سپردن کار 
به خود فعاالن این حوزه و ســندیکاهای فعال و 
در عوض نظارت مســتمر و برخورد با دالل های 
دولتی و غیردولتی، حال زار بازار کاغذ را اندکی 
درمان کرد؛ مهم این اســت که درد اهالی نشر را 

باور کنند و پای کار کاهش این درد بیایند.

   برداشت    

 درد کاغذی اهالی فرهنگ
نگاهی به مسئولیت دولت آینده برای سامان دادن به صنعت نشر ایران

 نگاهی به سریال                   به کارگردانی محمدحسین مهدویان در شبکه خانگی
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۱4
جبهه

   یادداشت    

 نرمش قهرمانانه 

 
 بیســت وهفتم تیرمــاه هر ســال، یادآور 
خاطره ای متفاوت و حســاس برای همه 
آنانی اســت که در ســال ۱36۷، اخبار 
ســاعت ۱۴ رادیو را شــنیدند و در بهتی 

عمیق فرو رفتند.
رئیس جمهوری  خامنــه ای،  آیت الله 
وقــت در نامه ای که در روز ۲۷ تیر ۱36۷ 
برای دبیر کل وقت ســازمان ملل متحد 
ارسال کرد و متن آن، روز بعد در روزنامه 
اطالعات برای اطالع مردم منتشــر شد،  
نوشته بودند: »... همان طور که به خوبی 
استحضار دارید، آتش جنگی که به وسیله 
رژیم عراق در ۲۲ سپتامبر ۱9۸۰ با تجاوز 
علیه تمامیت ارضی جمهوری اســالمی 
ایران آغــاز گردید، اینــک ابعاد غیرقابل 
تصوری به خود گرفته است که کشورهای 
دیگر و حتی غیرنظامیان بی گناه را نیز در 
شعله های خود گرفته است. قتل ۲9۸ نفر 
انسان بی گناه که با ساقط ساختن هواپیمای 
ایرباس جمهوری اسالمی ایران به وسیله 
یکی از کشــتی های جنگی آمریکایی در 
نمونه ای  پیوســت،  به وقوع  خلیج فارس 
بــارز در این خصــوص اســت. در این 
 اعالم 

ً
زمینه ما مصمم گردیدیم که رسما

داریم جمهوری اســالمی ایران به خاطر 
اهمیــت حفظ جان انســان ها و برقراری 
عدالــت و صلــح و امنیــت منطقه ای و 
بین المللی، قطعنامه ۵9۸ شورای امنیت 

را می پذیرد...«
حاال حضرت امام)ره( باید برای آرام 
کردن قلب کسانی که از پشت پرده ها خبر 
نداشــتند و منتظر بودند تا با پیام ایشان، 
باری را که بر دل شــان ســنگینی می کرد 
ســبک کنند، به میدان می آمدند. سالگرد 
کشــتار خونین در مکه، بهانه  خوبی بود 

برای صدور یک پیام جدید. 
رهبر کبیر انقالب اسالمی در این پیام 
تصریح کردند: »اما در مورد قبول قطعنامه 
 مســئله بســیار تلخ و ناگواری 

ً
که حقیقتا

 بــرای من بود، این 
ً
برای همه و خصوصا

اســت که من تا چند روز قبــل معتقد به 
همان شــیوه دفاع و مواضع اعالم شده در 
جنگ بودم و مصلحت نظام و کشــور و 
انقــالب را در اجرای آن می دیدم؛ ولی به 
واســطه حوادث و عواملی کــه از ذکر آن 
 خــودداری می کنم و به امید خداوند 

ً
فعال

در آینده، روشــن خواهد شد و با توجه به 
نظر تمامی کارشناســان سیاسی و نظامی 
ســطح باالی کشــور، که من به تعهد و 
دلســوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با 
قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم؛ 
و در مقطــع کنونــی آن را بــه مصلحت 
انقــالب و نظام می دانــم. و خدا می داند 
که اگر نبود انگیزه ای که همه ما و عزت و 
اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسالم و 
مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این 
عمــل نمی بودم و مرگ و شــهادت برایم 
گواراتر بود. اما چاره چیست که همه باید 
م 

ّ
به رضایت حق تعالی گردن نهیم و مسل

 ملت قهرمان و دالور ایران نیز چنین بوده و 
خواهند بود.«

نرمــش قهرمانانه حضــرت امام)ره( 
در برابر فشارهایی که نظام استکبار برای 
به زانــو درآوردن جمهوری اســالمی به 
کار بســته بود، اگــر چــه در آن روزها با 
واکنش هــای گوناگونی روبه رو شــد؛ اما 
با گذشــت زمان، توانســت خودش را به 
اثبــات برســاند و اثبات کنــد، بهترین و 
هوشــمندانه ترین تصمیم در شــرایط آن 
روزگار بود. همانطور که در جمله ای پیام 
امام، آمده بود:  »به امید خداوند در آینده، 

روشن خواهد شد...«

توند بودم. جنگ که شــروع 
ُ
»خادم نمازجمعــه گ

شــد، مصال هم شد ســتاد پشــتیبانی. دو هفته از 
جنگ گذشــته بود که لباس های خاکــی و خونی 
رزمنده ها هم به مصال رســید تا شسته شود. جایی 
برای شست وشو نبود. وقتی حجم لباس ها را دیدم، 
تصمیم گرفتم تعدادی از آنها را بیاورم خانه و بشویم. 
صبح زود نان هایــی را که پخته بودم می   بردم مصال 
و کیسه ای پر از لباس تحویل می گرفتم. قد کیسه تا 
شانه ام می   رسید. آن را می   گذاشتم روی دوشم، پیاده 
راه می   افتادم و خمیده خمیده می   آمدم تا خانه. توی 
حیاط خانه یک حوض جمع وجور داشــتیم. خون 
روی لباس ها ســیاه و خشک شــده بود. آنها را توی 
حوض پرآب خیــس می   کردم، صابون می زدم روی 
لکه ها و توی دســت می  سابیدم. دوباره تاید می زدم 
و آبکشــی می   کردم. موقع شســتنش خیلی اذیت 
می شــدم. وقتی رخت ها خشک می شدند آنها را تا 
می زدم، می  گذاشــتم توی کیسه و می  بردم مصال و 
بسته دیگری تحویل می گرفتم...خیلی وقت ها آب 
قطع بود. لباس ها را می   بــردم کنار رودخانه گتوند. 
تا خانــه ما نیم ســاعت فاصله داشــت. آنها را که 
می   انداختم توی آب، رنگش سرخ می   شد از خون! 
بوی خونابه پخش می   شــد. قلبــم درد می   گرفت. 
با گریه می شســتم و روی صخره ها پهن می   کردم. 
آفتاب داغ بود. از شدت گرما سرم داغ می شد و درد 
می گرفت. آخری را که می شستم، اولی خشک شده 

بود، می   ماندم کنار رودخانه تا همه خشک شوند.«
این برشــی از زندگی شیرزن جوان خطه جنوب 
کشور »ایران امامی گتوندی« است. ماجرای آشنایی 
قهرمان داستان ما با همسرش این گونه ادامه پیدا می 

کند:
»تابستان ۱363، یک روز امام جمعه گتوند من را 
صدا کرد و گفت غالم علی لرستانی از رزمنده های 
اندیمشک است. هشت  تا بچه دارد. روز قدس فقط 
همسرش خانه بوده، موشک به خانه اصابت می کند 
و ایشان شهید می   شوند. پسر کوچکش کالس دوم 
ابتدایی اســت. می خواهد کســی برای بچه هایش 

مادری کند، نظرت درباره او چیست؟ 

من بیست و دو ساله بودم و آقای لرستانی سی و 
پنج سال از من بزرگ تر بود. در جنگ فقط به خدمت 
فکر می  کردم. مادری برای آن بچه ها را هم خدمت 
می دانستم. آقای لرستانی بچه نمی   خواست. من هم 
از بچگی حادثه ای برایم پیش آمده بود و دکتر گفته 
بود هرگز بچه دار نمی  شــوم. همیشه فکر می کردم 
نمی   توانم تجربه مادری داشته باشم. آقای لرستانی 
هشت تا بچه داشت. دو سه تای شان از من بزرگ تر 
بودند و ازدواج کرده بودنــد. چند روز ذهنم درگیر 
بود. باالخره تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. اطرافیان 
خیلی تالش کردند نظرم را تغییر بدهند. سرزنشم 
می   کردند که چرا می   خواهی با مردی ازدواج کنی که 
هم بچه دارد و هم سنش سه برابر توست؟ چند هفته 

اصرار و التماس کردم تا پدر و مادرم راضی شدند. 
شش ماه از موشــک باران روز قدس اندیمشک 
گذشــت. یک روز آقای لرســتانی آمد گتوند. عقد 
کردیم و آمدیم اندیمشــک. خانه اش ویــران بود. 
محمد ادیبی نژاد همسایه ما بود. خانه ای با حیاطی 
بزرگ داشــت. یکی از اتاق هایش را اجاره کردیم تا 
خانه خودمان را بســازیم. آقای لرستانی اجازه نداد 
ســتاد بازســازی خانه را تعمیرکند، بچه هایش که 
ازدواج کرده بودند هم مدام خانه ما بودند و توی خانه 
کار می   کردند تا زود تعمیر بشــود. با این حال، یک 

سال و نیم طول کشید. 
آقای لرســتانی یک هفته بعد از ازدواج مان رفت 
جبهه. بچه های بزرگ تر درگیر ساخت وســاز خانه 
شدند. محمدرضا کوچک ترین بچه و هفت هشت 
ســالش بود. بعد از بمباران و شــهادت مادرش تا 

مدت ها حرف نمــی   زد. بعدش هم با لکنت حرف 
مــی زد و بــا هر صدایــی عصبی می   شــد و به هم 
می   ریخت. چشم از او برنمی داشتم و نمی   گذاشتم 
کمبودی حس کند. حســابی مشغول کار و زندگی 

شده بودم. 
آقای لرســتانی از قبل به من گفتــه بود اگر وقت 
داشتی، بســیج یا هرجا الزم بود برای جبهه کاری 
انجــام بدهی، برو. من ماِنِعت نمی شــوم. یک روز 
خانم ادیبی گفت می   آیی رختشــویی؟ انگار حرف 
دلم را خوانده بود. گفتم اگر رسیدم امشب کارهایم 
رو انجام بدهم، فردا می   آیم.« صبح زود بیدار شدم. 
صبحانه بچه ها را آماده کردم. سفارش محمدرضا را 
به خواهــرش و بچه های ادیبی کردم. با خانم ادیبی 

رفتم جلوی حســینیه امام خمینی. سوار مینی بوس 
شدیم و رفتیم رختشویی بیمارستان شهید کالنتری. 
وارد رختشویی شدم، صدای صلوات لحظه ای قطع 
نمی   شد. بغض توی صداها بود. چند دقیقه فقط به 
فضای رختشــویی و کار خانم ها نــگاه می کردم. با 
شســتن من توی گتوند خیلی متفاوت بود. با دیدن 
خواهرها پای تشــت های پر از رخِت خونی، حس 

کردم پا گذاشته ام به قتلگاه. 
دو سه تا لباس مچاله شده روی هم را برداشتم؛ 
خونی بودند، بازشان کردم. شلوار از دم پا تا کمربند 
شکافته شــده بود. دلم سوخت. گریه ام گرفت. فکر 
کردم نیازی نیســت آن را بشــویم. گذاشتمش کنار 
تشــت. بغل دســتی ام نگاهی انداخت. اشک توی 
چشم هایش بود. جلوی خودش را گرفت و با لبخند 

گفت بشورش! بچه ها می دوزنش، به کار می آد.

فضا بســته بود و بوی خون مدام توی بینی ام بود. 
اشتهایم کور شده بود. وقتی برمی گشتم خانه، خودم 
را سرگرم کاری می کردم تا لباس های خونی از ذهنم 

بروند و بتوانم چند لقمه غذا بخورم.
شوهرم معموال جبهه بود. وقتی می   آمد مرخصی، 
می رفت بیمارستان شــهید کالنتری، مجروح ها را 
جابه جا می کرد، کارهای شــان را انجــام می داد و 
لباس تن شــان می کرد، کف اتاق ها و راهرو را هم 
ِتی می کشــید. من و بچه ها هم توی ســختی های 
زندگی و آوارگی و ترس و اضطراب بمب و موشک 
با هم بودیم. دلم می ســوخت که آنها را هر روز تنها 
می گذارم و می روم رختشویی. نگران بودم خانه را با 
موشک بزنند و بالیی سرشان بیاید. فقط محمدرضا 
می رفت مدرســه. بقیه صبح تا شب مشغول تعمیر 
خانه بودند. وقتی از رختشــویی می   رســیدم خانه، 
برای شــان غذا گــرم می   کردم، لباس های شــان را 
می شستم و می گفتم هر کاری داشتید به من بگویید. 
به محمدرضا بیشتر توجه می کردم. او را به بهانه های 
مختلف با خــودم می بردم بیرون یــا برایش خرید 

می کردم تا کمتر دلتنگ مادرش بشود. 
یک ســالی بود که می   رفتم رختشویی. چند روز 
احساس گرســنگی می کردم و حالت تهوع داشتم 
ولی نمی   توانســتم چیزی بخورم، رنگم پریده بود. 
فهمیدم باردارم، از خوشــحالی نمی   دانستم چه کار 
کنم. شــوهرم تازه از جبهه برگشته بود. اصال به این 
فکر نمی کردم که خواسته بچه دار نشوم. بهش گفتم: 
باردار شــدم! معجزه بود. شــوهرم هم بدون اینکه 
بگوید من بچه نخواسته ام، از خوشحالی، مدام خدا 
را شکر می کرد. ویار بارداری ام ضعف و حالت تهوع 
بود. با این حال، هر روز می   رفتم رختشویی. خانم ها 
نمی   گذاشتند خیلی بنشینم پای تشت لباس ها. یکی 
دو ساعت لباس می شستم، بعد لباس های شسته را 
پهن می کردم روی طناب و خشک شده ها را توی اتاق 
کنار سالن رختشویی تا می زدم. توی هفت ماهگی 
بــودم. یک روز خانم ادیبی گفــت بعضی لباس ها 
شیمیایی هســتند. برای بچه ضرر دارد، بهتر است 
دیگر نیایی! وقتی پســرم به دنیا آمد،  آقای لرستانی 
جبهــه بود. دخترم هم توی جنگ به دنیا آمد. جنگ 
تمام شد، اما نه برای من. شوهرم شیمیایی شده بود. 
ظهر عاشورای ۱3۷۱ توی هیئت زنجیرزنی افتاد و 
شهید شد. من ماندم و این همه بچه یتیم اما وظیفه و 

رسالتم تغییر کرده بود...

صدای انفجار ســکوت بیابان را شکست. هنوز شوکه صدای 
انفجار بودیم که باران گلوله بر ســرمان باریدن گرفت. صدای 
ســربازان عراقی به راحتی شــنیده می شــد که بــا داد و فریاد 
می گفتند: »قف!« بدون اینکه بتوانیم سرمان را بلند کنیم، کور 
و بی هدف شلیک می کردیم. با خود گفتم اآلن سوراخ  سوراخ 
می شویم. حاال در این شلوغی و وسط آن جهنم، یک صدایی 
همه را کالفه کرده بود و آن، »ســعید سعید« گفتن های مکرر 
حمید صالحی )دایی ســعید امیری  مقدم( بود؛ آن  قدر نگران 
سعید بود که مدام داد می کشید: »سعیییید! کجایی؟... سعیییید 
سرت رو بدزد... بدو و...«؛ آن قدر حمید این کار را کرد که از 
آن طرف، یکی با لهجه  عراقی داد زد: »سعید و َزهِرمار«! دستور 
برگشت به عقب رسید. شروع کردم سر حمید داد و فریاد که: 
»بابا چه مرگت بــود؟ دیگه صدای عراقی ها رو هم درآوردی، 
هی سعید، سعید، سعید!« یکی به دو کردن های من و حمید و 
پــر و بال دادن باقی، فضا را عوض کرد؛ باز هم صدای خنده و 

قهقهه از سنگر ما بلند شد.

 راوی: ناصر مرسلی

همرزم شهید »سعید امیری مقدم«

 سعید و...
   خاطره    

»اینجانب جواد عنایتی در روز یکشــنبه تاریخ ۱363/۲/9 در 
ســاعت ۵/۵ بعدازظهر توبه کردم و از این تاریخ به بعد هرگز 
دنبال گناه نمی روم...«؛ توبه نامه، طول و تفصیل نمی خواهد. به 
همین راحتی می شــود توبه کرد تا راه برای شهادت،  باز شود. 
شهید جواد عنایتی ۲۷ دی ماه ۱36۵ بر اثر جراحات شیمیایی 

در عملیات کربالی۵ به شهادت رسید... . 

وم  دنبال گناه نمی ر
   قاب    

کارمند پارس خــودرو بود. بعد از ســال ها حضور در جنگ 
تحمیلی و مقابله با فتنه در سال ۱3۸۸، حاال می خواست رنگ 
و بوی زندگی اش را عوض کند. ســنش بــاال رفته بود. بچه ها 
داشتند بزرگ و بزرگ تر می شدند و باید وقت بیشتری برای آنها 
می گذاشت. نفسش تازه نشــده بود که آتش نبرد با تکفیری ها 
شــعله کشید. »اســدالله ابراهیمی« مرد نشستن و نگاه کردن 
نبود. شــال و کاله کرد و راهی شــد. خیلی زود به فرماندهی 
رسید و شهید شد. کتاب سرگذشت نامه این شهید مدافع حرم 
را »مرتضی اسدی« نوشت و به انتشارات »روایت فتح« داد تا 

با قیمت ۴۵۰۰۰ تومان، به دست ما برسد.

ین فصل  بهار  آخر
   تازه ها    

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

جنگ تمام شد  اما نه برای من...
روایت »صبح صادق« از فراز و نشیب زندگِی زنی غیور به نام »ایران امامی گتوندی«

فاطمه سادات میرعالی
 نویسنده و  پژوهشگر

 دفاع مقدس
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سنوات ارفاقی فرزندان 
شاهد اجرایی نمی شود! 

پرونده   خواهشــمندم   /09۱۱0008005

های نســخه پیشــرفت 6 شــماره 99۰ 
 از کشــورهای دیگر را نیز ادامه 

ً
خصوصا

دهید. با تشکر/ »سیدحسن ابراهیمی«
09۱4000896۱/ چــرا وزیــر نیــرو با 

دریافت آن همه یارانه های آشکار و پنهان 
باز نمی تواند در تابستان مشکل قطعی برق 
و در زمستان مشــکل قطعی گاز را مرتفع 

کند؟!/ »جهانگیری« از تبریز.
09۱50003386/ یــک ســال پیــش از 

اعضای پروژه ســجاد شــهر بیرجند ۴۰ 
میلیون تومان گرفته اند، پس از گذشت یک 
سال زمین پروژه مشکل دار شده، مسئوالن 

پاسخ بدهند.
09۱80000۱50/ شارژ کارت اتکا خیلی 

کم است. واقعا ارزش مراجعه به فروشگاه 
را ندارد. 

09۱۱0003580/ چه جالب می شــد در 

صفحه خرد کنار ســتون ریزش ها، ستون 
رویش ها هم  بــود، اگرچه آفاق هم خوب 

است.
 شماره تلفن دفتر 

ً
09۱3000500۱/ لطفا

ارتباطــات مردمی فرمانــده کل را اعالم 
کنید.

صبــح صــادق: بــا پیگیــری از دفتر 
فرماندهی کل ســپاه این شماره را برای 
تماس با ارتباطات مردمی اعام کردند: 

332420۱۱
09۱30002592/ چرا به فرزند اول وام ٥ 

میلیون تومانی تعلق نمی گیرد؟
09۱40007۱63/ یکی توی این مملکت 

هست که به جای عذرخواهی برای انجام 
ندادن درست مسئولیتی که مربوط به ۸۰ 
میلیونی ایرانی می شــود طی هشت سال 
مسئولیتش و انجام امور غیر اولویت دار از 

همه طلبکار است! 
09۱70007507/ جهــت خرید کاال از 

طریق وام طرح حاتم متأســفانه کاالی با 
کیفیت به ویژه یخچال در فروشــگاه سپاه 

فجر شیراز موجود نیست!
بــه همه عزیــزان در   /09۱30002087

نشریه صبح صادق خسته نباشید می گویم، 
 از مطالبی که چاپ می کنید، استفاده 

ً
انصافا

می کنیم. صفحه آخر داســتان های خوبی 
دارد. دســت خواهر نویســنده درد نکند؛ 

 داستان آخر درباره بورس.
ً
مخصوصا

09۱50000082/ چرا به فرزندان پاسدار 

جهیزیه ازدواج نمی دهند؟ آن هم برای ما 
که باید سه جهیزیه همزمان تهیه کنیم! 

09۱80009005/ خواهشمندم فونت متن 

هفته نامه را کمی درشت کنید، خیلی ریز 
است و باید با ذره بین خواند!

صبح صادق: برای انــدازه کلمات در 
نشریات اســتانداردی وجود دارد. اما 
با توجه به این مشــکل از سال ۱398 
انــدازه کلمات در صبــح صادق یک 
شــماره بزرگ تر از دیگر نشریات شده 

است.
اساس  بر  09۱80003660/ سال گذشته 

ابالغیه مشوق های فرزندآوری مقرر شده 
بود به ازای تولد فرزند مبلغی به عنوان وام 
به خانواده های صاحــب فرزند پرداخت 
شود که متأسفانه از ابتدای سال جاری این 

موضوع متوقف شده است.
09۱80004858/ دســتورالعمل سنوات 

ارفاقــی فرزندان شــاهد ابالع شــده، اما 
متأسفانه ترتیب اثر داده نمی شود!

داریــم  خواهــش   /09۱80002338

درخصوص کمک هزینه اوالد چند قلویی 
با این اوضاع و فشار مالی و تورم حداقل تا 

پنج سالگی ادامه داشته باشد.

   روی خط    

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

 BBBB بیمارستان نجمیه  به عنوان یک بیمارستان  
تخصصی زنــان و زایمان و اطفال مطرح 
بوده اســت، در حالی که امروز شــاهد 
ایجاد بخش های دیگری در این بیمارستان 

هستیم، در این باره توضیح دهید.
بیمارستان ذیل دانشــگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( 
اســت و ۱۵۰ تخت مصوب دارد کــه ۱3۰ تخت آن 
فعال است. به دلیل موقعیت استقرار مجموعه مهمی 
اســت با بخش های مختلف که دیگر از آن وضعیت 
اختصاصی به زنان و اطفال و زایمان خارج شده است. 
هرچند این بخش با قدرت در بیمارســتان فعال است 
و ما روزانه تعداد زیادی زایمان در بیمارســتان داریم. 
امروز بیشتر مباحث تخصصی در این بیمارستان انجام 
می شــود و تقریبا کمتر عملی است که در بیمارستان 
انجام نشده باشد و ما هم بخش های بستری و جراحی 
و مراقبت های ویژه زنان و اطفال داریم و هم بخش های 
بســتری و جراحی و مراقبت های ویــژه مردان. در دو 
سالی که ما در خدمت دوســتان بودیم، سعی کردیم 
یکســری خدمات جدید هم بــه مجموعه خدمات 
بیمارستان اضافه کنیم. از جمله کلینیک چاقی است. 
چاقی جزء معضالت زندگی امروز است و بیشتر جنبه 
درمانی دارد که مجموعه در این زمینه فعال شده است. 
کلینیک خواب هم در مجموعه فعال شده است. کمک 
در تشــخیص علل و درمان کم خوابی در این کلینیک 
انجام می شود. قسمت  های مختلف دیگری هم اضافه 

شده است.

 BBBB درمانگاه بیمارستان هم ظاهرا فعال است  
و مشاهده میدانی نشان از استقبال خوب 

مردم از این درمانگاه دارد.
و  تخصصــی  ســطوح  در  بیمارســتان  درمانــگاه 
فوق تخصصی فعال است و ما ســعی کرده ایم هم از 
زمان و هم از مکان و هم از نیروی انســانی متخصص 
خود و نیروی انسانی متخصصی که جذب می کنیم، 
حداکثر اســتفاده را کنیم. امروز در درمانگاه در بیشتر 
رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکان خوبی 
را جــذب کرده ایــم. منتهی ســاختار فیزیکی امروز 
بیمارستان سبب می شود که یکسری خدمات را تا انتها 
در مجموعه نتوانیم دنبال کنیم و بعضی خدمات در حد 
سرپایی است و اگر نیاز باشد و نتوانیم یکسری خدمات 
غیر ســرپایی را به مراجعان ارائه دهیم، برای تکمیل 
درمان این عزیزان را به ســایر مراکز درمانی، از جمله 
بیمارســتان بقیه الله)عج( و ســایر مراکز درمانی ذیل 
دانشــگاه ارجاع می دهیم. در این حوزه درمانگاه زنان 
بیمارستان یکی از شلوغ ترین بخش هاست که البته در 

این حوزه ما خدمات مان را تا انتها در خود بیمارستان 
ارائه می دهیم.

 BBBB درباره مرکز تصویربرداری بیمارســتان که 
اخیرا  افتتاح شده توضیح دهید.

بله مــا مرکز تصویربــرداری، آزمایشــگاه و یکی دو 
بخــش جدید هــم به جز خــود ســاختمان مرکزی 
بیمارستان و مجموعه درمانگاه ها داریم. در بحث مرکز 
تصویربرداری دوستان قبل از بنده تالش زیادی کردند 
و دستگاه های پیشرفته ای تهیه و به کارگیری شده و یک 
مرکز مجهز و بزرگ ایجاد شده است که در تشخیص و 
درمان به موقع خیلی مؤثر است و ما هم در حال تکمیل 
کردن آن هســتیم؛ از جمله در بحث ام.آر.آی که امید 

داریم تا پایان سال نصب و راه اندازی شود.

 BBBB یک دغدغه مهم خانواده ها سونولوژیست 
خانم است،  در بیمارســتان نجمیه  این 

معضل حل شده است؟

بله خوشــبختانه از ابتدای امســال این مشــکل را با 
سختی های فراوان حل کرده ایم و خوشبختانه هر روز 
سونولوژیست خانم هم داریم. باید تأکید کنیم که این 
امر با سختی بســیار زیاد فراهم شده و ما این موضوع 

را وظیفه شرعی و اخالقی و کاری خود می دانستیم. 

 BBBB در بحث توســعه بیمارســتان برنامه ای  
دارید؟

وقتی قرار شــد بنــده خادم این بیمارســتان باشــم، 
بیمارستان نجمیه مشکالت عظیمی داشت؛ از جمله 
یک حجم باالی بدهکاری به پزشکان و شرکت های 
دارویی و تجهیزاتی این بدهکاری شــاید حدود چهل 
میلیارد تومان بود. در این مدت ســعی ما این بود که با 
کمک و یاری همین شهدا و از جمله شهید رهنمون این 
دیون را بپردازیم و بســیاری از مشکالت را حل کنیم. 
امروز پرداخت به پزشــکان به روز شده و عمده دیون 
پرداخت شــده اســت. در کنار اینها باید برای توسعه 
کار در بیمارستان تالش کنیم که البته در بحث توسعه 
فیزیکی هم به لحــاظ وقفی بودن و عدم صدور مجوز 
برای ایجاد ابنیــه در محل فعلی پارکینگ کارکنان در 
شــمال بیمارســتان و همچنین میرات فرهنگی بودن 
ســاختمان اولیه بیمارســتان که امروز درمانگاه های 
تخصصی بیمارســتان در آن مستقر است، معضالت 
زیادی داریم؛ ولی به دنبال این کارها هستیم، از جمله 
ایجاد ساختمان چند طبقه در حیاط شمالی بیمارستان 
که بایــد پیگیری های حقوقی معاونت حقوقی ســپاه 
جواب دهد تا این کار را شــروع کنیم. این نیاز فوری 
و اساســی ما برای توسعه است و مجبور به این توسعه 

هستیم.

 دکتر سیدغالمرضا موسوی رئیس بیمارستان فوق تخصصی نجمیه در گفت وگو با صبح صادق

یم یکی بیمارستان دار نیاز اساسی به توسعه فیز
بیمارســتان فوق تخصصی نجمیه دومین بیمارســتان نوین در تهران بوده که سال ۱306 تأسیس شده، این بیمارستان که گذشته ای پر افتخار دارد امروز در مرحله هدایت آرامش    

و توسعه کمی و کیفی بیمارستان  قرار دارد؛ دقایقی با دکتر سیدغامرضا موسوی، رئیس بیمارستان نجمیه هم صحبت شدیم تا از قدیم و جدید و آینده بیمارستان بشنویم. دکتر 
موسوی که در دفتر خود قاب عکسی از رئیس و فرمانده شهید بیمارستان نصب کرده، معتقد است این یکی از افتخارات بیمارستان است و هنوز شهید دکتر رهنمون، رئیس این 

بیمارستان است و گذر از مشکات بزرگ و رسیدن تا این مرحله را مدیون توجهات این شهید و توسل به ائمه)ع( می داند. در ادامه ماحصل این گفت وشنود  را می خوانید.

سردار اخوان  گفت: »۱۰ بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
ســیار نیروی زمینی ســپاه به صورت ۱۰۰ درصد در اختیار نظام 
سالمت قرار داده شد.« سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد اخوان، 
فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه با اعالم این خبر گفت: »از این 
تعداد سه بیمارســتان با مجموع ظرفیت ۴۵۰ تخت برای استان 
سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است. ۲۰۰ کادر تخصصی 
پزشک، پرستار، فوریت های پزشکی و بهیار به دانشگاه های علوم 
پزشــکی سیســتان و بلوچســتان اعزام کرده ایم که در حال ارائه 
فعالیت بوده و همچنین ۷۰ تخت بستری در بیمارستان حضرت 
نبی اکرم)ص( برای بیماران کووید ۱9 اختصاص داده ایم که مورد 

بهره برداری بیماران کووید۱9 هستند.«

سپاه در خدمت سالمت
برای اولین بار در دومین دوره جایزه سردار شهید حاج حسین 
همدانی انتخاب بهترین کتاب مدافعــان حرم از نگاه مردم را 
خواهیم داشت. حسن عالیی، فعال دبیر اجرایی دومین دوره  
دوســاالنه انتخاب آثار برتر مدافعان حرم بــا اعالم این خبر 
اظهار داشــت: »در این دو ساالنه در کنار بررسی تخصصی و 
کارشناسی کتاب ها از سوی هیئت های داوری، جایگاه ویژه ای 
برای نظرات مردم که مخاطبان اصلی هستند، قائل شده ایم.« 
وی افزود: »به همین منظور مخاطبان می توانند نظر خود درباره 
بهتریــن کتابی را که با موضوع مدافعان حرم، طی ســال های 
گذشته خوانده  اند، به دبیرخانه جایزه شهید همدانی ارسال کنند 
و طی قرعه کشی از هدایای در نظر گرفته شده برخوردار شوند.«

 جایزه شهید همدانی
کتاب »کارنامه سیاست خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم« به 
قلم »دکتر روح الله قادری کنگاوری« از سوی دانشگاه جامع امام 
حسین)ع( منتشر شد. دکتر روح الله قادری با بیان اینکه مخاطب 
اصلی این کتاب، مســئوالن عالی رتبه، معاونان و مدیران میانی 
هستند، گفت: »این کتاب با همکاری دانشکده و پژوهشکده پیامبر 
اعظم)ص( دانشگاه جامع امام حسین)ع( و قرارگاه رسانه جبهه 
انقالب و مشــارکت 3۵ استاد و کارشــناس تدوین شده است.« 
وی افــزود: »کتاب با رویکرد فراتحلیلی و در دو بخش »خالصه 
مدیریتی« و »در یک نگاه«، دوران سیاست خارجی دولت یازدهم 
و دوازدهم را با نگاه تجویزی تلخیص کرده که امیدوارم مورد توجه 

و استفاده قرار بگیرد.«

خارجی  سیاست  کارنامه 

هفته گذشته در کشــاکش درگیری کشور با مسئله 
خشکســالی و کــم آبی و مــوج پنجــم کرونا با 
پیش قراولی کرونــای »دیار راجوها« موســوم به 
کرونای دلتا، فرماندهان سپاه های استانی در محل 
ســتاد فرماندهی کل ســپاه گرد هم جمع شــدند 
تا تصمیمات جــدی برای مقابله بــا تهدیدات و 
آسیب های پیش روی کشور بگیرند. بر این اساس 
ســپاه به عنوان صیانت کننده از انقالب اســالمی 
وظیفه خود دیده است تا وارد این میدان جهاد شود؛ 
جهادی تلفیق از دفاع زیستی، جهاد علمی و جهاد 
محرومیت زدایی. اما مهم ترین فراز این گردهمایی 
فرماندهان سپاه استانی آنجایی رخ نمود که فرمانده 
کل سپاه در حاشیه این برنامه از کار ارزشمندی خبر 

داد. 
فرمانده  کل سپاه گفت: »دانشــگاه جامع امام 
حســین)ع( اقدام ارزشــمندی را در حوزه غلبه بر 

مشــکل کم آبــی و بی آبی انجام داده اســت که در 
روزهای آینده از این دستاورد بزرگ رونمایی خواهد 

شد.«
آنچه فرمانده کل ســپاه از آن ســخن می گوید، 
در واقــع محصول تالش های علمی دانشــمندان 
متخصص در پژوهشگاه نیروی دانشگاه جامع امام 
حســین)ع( است. شــاید کمترین این دستاوردها 
ســاخت فیلترهای تســویه آب و نیز دستگاه های 
تســویه فاضالب برای مصارف شرب است. البته 
دســتگاه های آب شیرین کن خورشیدی و عادی در 
مقیاس های کوچک و بزرگ از دیگر دستاوردهای 
این مجموعه اســت، همچنین احتمــال رونمایی 
از دســتاوردهای جدیــد در حــوزه بارورســازی 
ابرها هــم وجود دارد. باید گفــت این مجموعه و 
سایر پژوهشــگاه های علمی در ســپاه تجمعی از 
متخصصان و دانشــمندان انقالبی کشور را ایجاد 

کرده و توانسته است، به دستاوردهای مهمی دست 
یابد و تهدیــد کم آبی را حداقل در حوزه تأمین آب 
شرب در تمام کشور از بین ببرد که نگارنده در دو سه 
سال گذشته با حضور در این مجموعه ها بخشی از 
این پروژه ها دستاوردها را به عینه مشاهده کرده که یا 
در مرحله پژوهش و حتی تولید نیمه صنعتی رسیده 
است و بخشی از این دستاوردها نیز از طریق قرارگاه 
جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه به صورت 
آزمایشی در برخی نواحی کم برخوردار کشور مورد 

استفاده و سنجش قرار گرفته است. 
اما نکته مهم در این میان تشکیل دولت سیزدهم 
و شناسایی و چینش اعضای هیئت دولت است که 
به نظر می رسد دولت جدید از ظرفیت های موجود 
در چنین مجموعه هایی که در میان آنها دانشمندانی 
از کشــور وجود دارند که در سال های گذشته جزء 
یک درصد از دانشمندان پر استناد دنیا قرار گرفته اند، 

نباید غافل شود.
سپاه پاســداران انقالب اسالمی به تعبیر سردار 
سالمی بخشــی از یک امت الگو و الگوساز است 
که می تواند بر اســاس ارزش های دینی و اخالقی، 
جامعه ای مدرن، پیشــرفته، مســتقل، امن و ایمن 
بســازد، و در این میان چالش ها و دشمنی ها پیش 
روی انقالب است که فرزندان انقالب اسالمی در 
سپاه پاسداران همانطور که در مقابله دو پدیده موج 
پنجم کرونا و کم آبی جهاد همه جانبه می کنند، در 
همه عرصه ها هوشیارانه پشتیبان و صیانت کننده از 

انقالب اسالمی هستند. 
طرح شــهید ســلیمانی، مشــارکت جدی در 
واکسیناســیون بیماری کرونا و نیز بسیج ظرفیت ها 
برای آبرسانی به نقاط دارای مشکل کم آبی و ایجاد 
عزم ملی در بسیج امکانات و ظرفیت های سپاه برای 

رفع مشکل کم آبی وظیفه امروز این مردان است.

ونا و کم آبی  جهاد چند  وجهی ســپاه علیه کر
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

هادی اهل جهان
خورشید پر تأللؤ هفت آسمان شدی
ذی الحجه شهیر زمین و زمان شدی

با »اهدنالصراط« تو شد راه، مستقیم
وقتی که حمد خواندی و تفسیر آن شدی

تکثیر گشته آیه  ایاک نعبدوا
ازآن زمان که هادی اهل جهان شدی

ابن الجواد ! تا که گدایت شدیم ما
مثل پدر کریم شدی، مهربان شدی
تا سفره های دست کریم تو پهن شد

ما میهمان شدیم؛ تو هم میزبان شدی
امروز بر دریچه قلبم نزول کن

لطفی کن و مرا به غالمی قبول کن

مسعود یوسف پور

 روح من از مدینه ا ست
چرخ زدم چه ناگاه؛ نور شدم چه آسان

روح من از مدینه  است؛ خاک من از خراسان
کیست برابر من؟ آن سوِی مشعِر من

شته  آن نگاهم در شب عید قربان
ُ
ک

سنگ بزن که در من، آینه ای بروَید
سنگ بزن که در من شور گرفته شیطان
َهب را

َّ
نذر دلم کن امشب؛ ِسلسله الذ

چیست به غیر زنجیر، سلسله های عرفان
دف بزنید امشب؛ با دل من بچرخید

عقل بگو بچرخد؛ عشق بگو بچرخان
این تب لیله القدر یا تب عید اضحی است؟

این شب عید فطر است یا شب عید قربان؟

علیرضا قزوه

   کتیبه سبز    

قربانی عشق

 هر بار که به علت شدت جراحت 
بستری می شــد، می خواست هر 
چه ســریع تر به جبهه بازگــردد. حتی یادم 
هست که یک بار به علت مجروحیت از ناحیه 
پا در بیمارستان مشهد بستری بود، مرتب به 
دکتر اصرار می کرد که باید برگردد. دکتر به 
من گفت: »زخم های برادرتان عمیق است و 
هر چه ما اصــرار می کنیم کــه باید مدتی 
استراحت کند تا زخم هایش عفونی نشوند 
توجهی نمی کند، شــما خودتان به او تذکر 
دهید. محسن که حرف های ما را شنیده بود، 
ســریع از روی تخت بلند شــد و در راهرو 
شــروع کرد به قدم زدن و گفت: »زخم من 
عمیق نیست و من باید برگردم. ِسرم مجروح 
هم اتاق او در حال اتمام بود. محسن پرستارها 
را صدا زد و از او خواســت که ِسرم را جدا 
کند. پرســتار اعالم کرد که شیفت من تمام 
شده و نوبت پرستار بعدی است. محسن با 
ناراحتی پاسخ داد: »شیفت انسانیت شما که 
تمام نشده!« بعد هم سرم مجروح را باز کرد 

تا با هم به منطقه اعزام شوند.
 به نقل از برادر شهید
محسن دین شعاری

محسن دین شعاری ســال ۱33۸ در تهران 
متولد شــد. ســال ۱36۰ بود که وارد سپاه 
شد و با پیوســتن به جمع رزمندگان اسالم، 
مسئولیت گردان تخریب لشکر ۲۷ حضرت 
رسول)ص( را پذیرفت. محسن برای اولین 
بار در سال ۱363 به خانه خدا مشرف شد. 
زمانــی که قرار بــود برای بار دوم در ســال 
۱366 به این ســفر مشرف شــود، به دلیل 
مسئولیت های سنگینی که در جبهه داشت، 
از سفر منصرف شــد. پانزدهم مرداد همان 
ســال که مصادف با عید قربــان بود، حاج 
محسن به هنگام خنثی سازی مین ضد تانک 
در سردشت به شهادت رسید و جان خود را 

در منای عشق قربانی کرد.

 تو را می خواهم

با تمام قلبم به شــما می اندیشــم. این را 
از عمــق دهلیزهای پرخونــم که مدام باز 
و بســته می شــوند، می فهمم. ایــن را از 
دلتنگی های کوچکی که ضربش را به هم 
می زنــد؛ از بغض هایی که روی آســمان 
قلبم، ابر می ســازند و در کویر دلم بارانی 
می شوند، می فهمم؛ از شکاف کویر دلم و 
از شکوفه ای که بیرون می زند و از یادی که 
از دل این شکوفه روشن می شود، می فهمم.
گاهی دلم می خواهــد آرام و خاموش 
همه  تنهایی ها را به آغوش بکشــم تا فقط 
به شما بیندیشم. شــبیه موسی)ع( باالی 
کوه طور سینا، شبیه یونس)ع( در جزیره ای 

گمنام و شبیه محمد)ص( در غار حرا.
تمــام  از  صاحب الزمان)عــج(  یــا 
خواســتنی های دنیــا تــو را می خواهم. 
می دانم ادعای بزرگی اســت؛ اما چه کنم 
این خواســتن را شــما به ما داده اید . این 
محبت را شــما به دل مان گــره زده اید. ما 
برای شماییم. قسم به بغض هایی که مثل 
رعد در شــب های جمعه، آسمان دلم را 
روشن کردند و رگبار اشک را به روی کویر 

دلتنگی مان باراندند.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

هنگامی که خدای متعال خواســت جان حضرت ابراهیم)ع( را بســتاند، ملک الموت را به سویش فرستاد. 
ابراهیم گفت: »درود بر تو ای ملک الموت، آیا برای دعوت آمده ای یا اینکه خبر مرگی آورده ای؟« گفت: »برای 
دعوت حق آمده ام، پس اجابت کن!« ابراهیم گفت: »آیا دیده ای که دوستی جان دوست خود را بگیرد؟« پس 
خدای متعال فرمود: »ای ملک الموت، نزد ابراهیم برو و به او بگو آیا دیده ای که دوســتی، دیدار دوســتش را 
خوش نداشته باشد؟ دوست شیفته دیدار دوست خود است.« در خبری آمده است، پس ابراهیم گفت: »ای 
ملک الموت هم اکنون جانم را بستان!«                 چهل حدیث »گهرهای انبیاء «)علیهم السام( حدیث شماره ۱627

 دیدار یار
   صادقانه    

انسان بی شباهت به »آب« نیست. اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد، باید جریان داشته باشد. باید 
برخورد با سنگ ها و سختی ها را بپذیرد. باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد تا باران 
شود و بر جهان ببارد، وگرنه کســی که تحمل سختی ها را نداشته باشد، همچون آب ساکنی است که 
صدایش به کسی آرامش نمی دهد. با دیگران کنار نمی آید و خودش را هم نمی تواند نجات دهد. مرداب 

می شود و می گندد...!

 مانند آب، زالل و پویا
   صبحانه    

   تلخند    
بر فراز خون و غارت!/ 

کشف گورهای دسته  جمعی کودکان در کانادا همچنان ادامه دارد/  کارتونیست: ماتیاس تهِخدا

 ـ تو رو که می بینم یاد گوسفند میفتم، 
این چه سر و وضعیه آخه؟

دســتی توی انبــوه موهایش فــرو می برد و 
می خندد، خنده اش کمی تلخ است، یعنی کمی 
ناراحت شده، ادامه می دهم: »بدت نیاد خسرو، 
به خدا به خاطر رفاقت مون می گم، یه سر و شکل 
آدمیزاد به خودت بده ایــن حجم موی فر روی 
ســرت چه زیبایی داره؟ یه موتورم انداختی زیر 
 تو 

ً
پات، از این سر شــهر به اون سر شهر، اصال

پوالتو چیکار می کنی؟ اون همه ارثی که بابات 
برات گذاشت حروم نکنی...! تا حاال فکر کردی 
مردم پشت سرت چی می گن؟ یه کم متشخص 

باش، سروسنگین...«
می خندد، از دوتا چال روی گونه اش می فهمم 
که از ته دل خندیده اســت، کمی گیج می شوم، 

حرف هایــم خنده نداشــت، آن هــم از ته دل! 
می گوید: »چه اهمیتی داره چی می گن؟«

کاله کاسکت را به زور روی سرش می گذارد 
و راه می افتد. از البه الی ماشین ها ویراژ می دهد. 
در همان حال دو تا تلفن مشکوک را هم جواب 

می دهد و می رسیم جلوی در کارخانه پدرش!
ـ بیــا ایــن موتور دســت تو، شــب میام در 

خونه تون می برمش، من باید با نیسان جایی برم.
ســوار موتور می شــوم و در پیچ تنها کوچه  
نزدیک کارخانه پنهان می شوم. مادرش سفارش 
کرده که چشــم از خســرو برندارم. مبلغ قابل 
توجهی از حساب کارخانه برداشت کرده بدون 
هیچ توضیحی و من مأمور شدم تا ته و توی قضیه 

را دربیاورم و تقدیم اکرم خانم کنم.
گرد و خاک به هوا بلند می شــود و خسرو با 
نیســان در پیچ و خم جاده مــی رود، با احتیاط 
ماشــین را دنبال می کنــم، جلوی کشــتارگاه 
کوچک شهرمان می ایســتد، یک آن می ترسم، 
خسرو و کشتارگاه؟ دلم می لرزد، نکند با تیمور 

کار داشته باشــد؟ جواب مادرش را چه بدهم؟ 
 تیمور صاحب کشــتارگاه بدجور گرفتار اعتیاد

 است و... 
چشــم هایم را ریز می کنم تــا خوب آنچه را 
که در حال وقوع است، ببینم. بسته های گوشت 
را با احتیاط عقب نیســان می گذارد و رویش را 
می پوشاند. بهزیســتی، خانه سالمندان، کمیته 
امــداد و آخر هم محله  فقیرنشــین شــهرمان، 
تمام بعدازظهر خســرو را پر می کنــد. از طرز 
برخوردشــان حــس می کنــم که خســرو را 
می شناســند. همین که آخرین بســته را تحویل 
می دهد، جلوی ماشین ترمز می کنم. شرمنده و 
خجالت زده از فکرها و حرف های تلخم از موتور 

پیاده می شوم و به سمتش می روم.
ـ اونو قت من می گم تو رو می بینم یاد گوسفند 
میفتم، بدت میاد، داداش گور بابای حرف مردم، 

آدم تر و انسان تر از تو ندیدم!
هاج و واج به من خیره می شود و رد اشک را 

از روی صورتم پاک می کند.

   داستان    

و خسر

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 همسایه یکی از کسانی است که در اسالم مورد عنایت خاص واقع 
شده اســت. رســول اکرم)ص( در حدیثی می فرمایند: »همیشه 
جبرئیل مرا وصیت به همســایه می کرد تا جایی که گمان کردم همســایه از 
همسایه ارث می برد.« از این منظر به نکاتی درباره همسایه داری اشاره می کنیم 
که رعایت همین نکات کوچک سبب آرامش و ایجاد محبت بین افراد خواهد 
شــد. در اوقات استراحت همســایگان، با تعمیرات یا کارهای پرسروصدا، 
استفاده از جاروبرقی و تماشــای تلویزیون با صدای بلند مزاحم همسایه ها 
نشوید. در امور شخصی همسایه ها کنجکاوی نکنید. در محیط های آپارتمانی 
سروصدا، دویدن و باال و پایین پریدن بچه ها را مدیریت کنید. از پنجره برای 
دادن پیغام به افراد بیرون از منزل اســتفاده نکنیــد. در پارکینگ اختصاصی 
دیگــران، بدون اجازه پــارک نکنید. هنگامی که شــب دیروقــت به منزل 
برمی گردید، با ایجاد ســروصدا، امکان دارد خواب دیگران را برهم بزنید، 
مراقب باشید. به موقع هزینه های مشترک را پرداخت کنید، تعلل کردن در این 
امر برای شما حق الناس به دنبال دارد و شاید گروهی را متضرر کند. نگه داشتن 
حیوان در خانه ممنوع است، این کار باید با رضایت همسایگان انجام شود. اگر 
در رفع حاجت، یا از بین بردن مشکالت همسایه کاری از دست تان برمی آید، 
دریغ نکنید، اما ســعی داشته باشید در این راه از هرگونه دخالت، کنکاش یا 
اظهارنظر دوری کنید. خانه به ویژه آپارتمان جای مناسبی برای برپایی جشن یا 
مراسم نیست، مگر آنکه به محیط مشترک و آسایش دیگران لطمه نزند و قبل 
از انجام آن رضایت شــان فراهم شده باشــد. اگر در یک طبقه چند واحدی 
هســتید، محدوده خود را برای قرار دادن وسایل تزئیناتی، یا کفش ها و سایر 
وسایل جلوی در مشخص کرده و به آن پایبند باشید. برای پخت غذا از فضای 
آزاد تراس یا محیط باز خانه اســتفاده نکنید، ممکن اســت این  کار پدری را 

شرمنده خانواده کند چرا که همه انسان ها در شرایط یکسان نیستند.

   سبک زندگی    

همسایگی آداب 

برای وزن کشی توصیه می شــود که هر دوهفته یک بار وزن کشی صورت 
گیرد. بهترین زمان وزن کشی صبح قبل از مصرف صبحانه و بعد از اجابت 
مزاج یا حدود ۲ ساعت پس از مصرف صبحانه است. بهتر است همیشه 
از یک وزنه ثابت اســتفاده کنید و روی سطح صاف، وزن کشی را انجام 
دهید، اما ترازو برخی اوقات به شما دروغ می گوید و وزن تان را به درستی 
نشان نمی دهد. یکی از این زمان ها بالفاصله بعد از خوردن وعده غذایی 
است. قبل از رفتن به رختخواب نیز وزن شما کاذب نشان داده می شود. به 
دلیل آخرین وعده غذایی، آخرین ورزش، آخرین آبی که نوشیدید یا حتی 
وزن لباس های خواب تان، وزن کاذبی خواهید داشت. یکی از زمان های 
دیگری که ترازو عدد صحیحی را نشان نمی دهد، وزن کردن بعد از ورزش 
کردن اســت. برخی از افراد به علت یک تصور اشتباه بعد از ورزش خود 
را وزن می کننــد تا بفهمند چقدر چربی ســوزی کرده اند، اما باید بدانید 
چربی سوزی بالفاصله بعد از ورزش اتفاق نخواهد افتاد. اگر بعد از ورزش 
کاهش وزن داشتید بدانید این عدد واقعی نخواهد بود، زیرا آبی است که از 
طریق تعریق در حین ورزش از دست داده اید، کاهش وزن را نشان می دهد 
و بعد از نوشــیدن آب دوباره وزن تان به حالت اولیه بازمی گردد. در طول 
دوره قاعدگی، وزن خانم ها یک یا دو کیلویی نوسان خواهد داشت که این 
اضافه وزن بعد از پایان قاعدگی از بین خواهد رفت، پس هیچ گاه در زمان 

قاعدگی خود را وزن نکنید. 

    سالمت    

و! وغ تراز  در

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

محمد مفیدی
کارشناس اجتماعی


