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نگاه

 پاسخگوی کارنامه
 و عملکرد گذشته

 انتخابات خردادماه 1400 و نتایج 
حاصله، از آغاز روزهای افول جریان 
اصالح طلب حکایت داشــت. اصالح طلبان 
هرچند گزینه های اصلی خود را در میانه میدان 
نداشتند، اما رأی پایین دو گزینه دسته دوم نیز که 
 حمایتی جدی از آنان برای دســتیابی به 

ً
تقریبا

قدرت انجام شــد، نشــان داد زمانه تغییر فرا 
رسیده و این جریان که نقش کلیدی در به قدرت 
رســیدن و تداوم حیات دولت اعتدال بر عهده 
داشته است، باید چند صباحی را دور از قدرت 
ســر کند! وضعیت پیش آمــده فرصتی برای 
اردوگاه اصالح طلبان فراهم آورده است که در 
عملکرد گذشــته خود بازنگری کــرده و برای 
ساماندهی نوینی خود را آماده کنند. بی شک، 
بدون رویکرد انتقادی به گذشته، امکان دستیابی 
به وضعیــت مطلوب برای موفقیــت در آینده 
فراهــم نخواهد آمــد. اصالح طلبــان باید بر 
عملکرد خود در طول هشــت سال حمایت از 
دولت آقای روحانی مروری داشــته باشند و به 
ضعف ها و قوت های خود توجه کنند. )هر چند 
در ایــن بازخوانی جا دارد کــه حداقل دو دهه 
گذشته عملکرد خود را مرور کنند!( به هر حال 
سیاســت های اتخاذی دولت گذشته و نتایج 
حاصل از آن، مسائلی بود که اکثریت آن مورد 
حمایت اصالح طلبان بوده است؛ سیاست هایی 
که نتوانست از مشکالت کشور بکاهد و »وضع 
موجود« حاصل تحقق آن برنامه ها بوده است! 
همین حقیقت بود که ســیدمحمد خاتمی را 
واداشــت تا در پیام خود به کنگره حزب اتحاد 
ملت که مدتی قبل برگزار شد، به این حقیقت 
اشاره کند. وی در بخشی از نوشتار خود آورده 
است: »به نظر من آنچه پیش آمده گرچه جفا به 
ملت است، ولی می تواند فرصتی مناسب باشد 
برای اصالح طلبان که بالفعــل از قدرت کنار 
گذاشته شــده اند و مســئولیتی ندارند؛ گرچه 
اصالح طلبــان نیز باید پاســخگوی کارنامه و 
 سهم 

ً
عملکرد خود در گذشــته باشند و احیانا

خود را در پدیدآمدن وضع موجود بشناسند و 
مســئولیت آن را بپذیرند.« این تعابیر به خوبی 
حکایــت از آن دارد که زمانه پاســخگویی و 
مســئولیت پذیری فرا رسیده اســت. جریان 
سیاســی که اعتبار خود را به واسطه عدم اقبال 
مردمی از دست داده، برای کسب اعتبار نیازمند 
نقد درون گروهی و بررســی نقاط ضعف خود 
اســت و بدون توجه به آن بار دیگر در مسیری 
حرکــت خواهد کرد که بــر چالش های خود 
خواهد افزود! نکته قابل مالحظه آن است  که این 
توصیه لیدر جریان اصالحات به مذاق بخشی 
از بدنــه خوش نیامــده و واکنش های منفی به 
همراه داشــته است و بالفاصله جهت انتقاد را 
 قبل از 

ً
تغییر داده و خطاب به وی گفته اند: »اوال

همه اصالح طلبان، ایشان که »تکرار کرد« باید 
پاسخگو باشد!« این واکنش ها عمق اختالفات 
و تنش های موجــود در این اردوگاه را نشــان 
می دهد و آشکار می کند که در این بازنگری و 
 باید شاهد تغییراتی بنیادین 

ً
ساماندهی، احتماال

در رأس این جریان هم باشیم. بدنه اصالح طلبی 
بخشی از مشــکالت وضع موجود را ناشی از 
اتخاذ سیاست های غلط بزرگان اصالح طلبی 
 زمان صدرنشینی شــان به 

ً
می داند که احتماال

انتها رسیده است و برای خوب شدن اوضاع این 
اردوگاه خانــه تکانــی در رأس نیز احســاس 
می شــود!  اوضــاع اردوگاه اصالح طلبان این 
روزها چندان خوب نیست و صدای زنگ عبور 
از اصالح طلبی مدت هاســت که از درون این 
اردوگاه شنیده می شود. تغییر و تحول و بازنگری 
در ذات خــود امــری مذمــوم نیســت، اما 
اصالح طلبان باید هوشیار باشند که در مسیر این 
بازاندیشی، اندیشــه ای متولد شود که بیش از 
گذشــته واگرا با آرمان هــای انقالب و ملت و 
منافع ملی کشور نباشد و نواصالح طلبی جدید، 

به نوعی ارتجاع و استحاله ختم نشود.

   نیم نگاه    
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هفتمین دور از مذاکــرات وین در جریان 
اســت؛ مذاکراتی که شــش مرحله آن در 
دولت  هشت ساله روحانی و تنها یک مرحله از آن در 
دولت رئیسی که چهارماه بیشتر از آن نگذشته، به وقوع 
پیوسته اســت. جالب اســت که جریان رسانه ای و 
احزاب سیاســی حامی دولت سابق در حال صدور 
درسنامه هایی برای نحوه مذاکره با طرف های غربی 
هستند و این شیوه مطالبه حقوق ملت ایران را از طرف 
دیپلمات های دولت رئیسی نامناسب می دانند، برای 
اینکه بدانیم آنها چگونه مذاکره می کردند ناچار شدیم 

چند برگ از تاریخ هسته ای ایران را مرور کنیم:
1- اختیارات کم بود یا زیاد؟ این جریان سیاســی که 
همه پست های مدیریتی دولت را در دست داشته اند،  
در مواضع اعالمی شعار بی اختیار بودن در سیاست 
خارجی را ســر می دادند؛ امــا در مواضع اعمالی و 
هنگام مذاکره بر روی همه چیز مذاکره می کردند و در 

مذاکره خط قرمزی را برای خود قائل نبودند... 
۲- چــرخ زندگــی چرخیــد؟ با اینکــه می گفتند 
بی اختیارند، تأسیســات هسته ای کشــور را تعطیل 
 به غرب 

ً
کردند و بیش از صد امتیاز روی زمین را نقدا

تقدیم کردند؛مانند برچیدن حدود 1۲000 دستگاه 
ســانتریفیوژ در نطنز و فردو، ممنوعیت غنی ســازی 
بیش از 3/6۷ درصد به مدت 1۵ ســال،کاهش ۹۷ 
درصدی ذخیره اورانیوم غنی شده 6UF از حدود 10 
تن به 300 کیلوگرم، ممنوعیت هر نوع فعالیت تحقیق 
و توسعه بر روی مواد شکاف پذیر در فردو به مدت 1۵ 
ســال و نصب دوربین های نامحــدود در محل های 
هسته ای. البته دولت روحانی این شعار را داشت که 
هم چرخ ســانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی 
مردم، اما مشخص نشد که چرا نه اون چرخید و نه این 
و به قول شاعر به مار ماهی مانی نه این تمام و نه آن... .

3- کدام تیم ملی این گونه بازی می کند؟ تیم مذاکره 
کننده هسته ای در واقع مانند تیم ملی رشته های ورزشی 
باید برای اعتالی پرچم عزیز کشورمان می جنگید، اما 
در میان این تیم افراد دو تابعیتی، مانند دری اصفهانی 
با تابعیت کانادایی)نمایندٔه بانک مرکزی و مســئول 
امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته ای( و محمدعلی 
شعبانی با تابعیت سوئدی)مشاور وزیر امور خارجه( 
حضور داشتند و نقشه راه مذاکرات ایران را کامل در 
اختیار طرف های غربی قرار می دادند و در اصطالح 
ورزشی به خودی گل می زدند که البته آنها در دادگاه 
محاکمه هم شــدند؛ ولی حقوق ملت ایران پایمال 

شد.
4- زبان دیپلماسی می دانستند! جریان اصالح طلب 
و دولت روحانی  همواره ادعا داشت زبان دنیا را بلد 

است، اما اکنون که به این خسارت های ناشی از زبان 
دیپلماسی نگاه می کنیم، یاد آن ضرب المثل معروف 
می افتیم که زبان سرخ سر ســبز را دهد بر باد. نقطه 
قــوت دولت روحانی ادعای تســلط بر زبان التین و 
قواعد حقوقی بین المللی بود و برخالف ادعا، همین 
نقطه پاشنه آشــیل دولت بود و آسیب های زیادی به 
کشــور وارد کرد؛ به گونه ای کــه ظریف به فریب در 
مذاکرات اعتراف کرد و گفت: »من در مجلس گفتم 
در برجام کلمه  »تعلیق« وجود ندارد. اشــتباه از من 
بود. چهار بار کلمه  »تعلیــق« در برجام وجود دارد؛ 
ولــی مذاکره کننده  ما به من اطالع نــداده بود.« آنها 
حتی نمی توانســتند از سرمایه های کشور برای اعاده 
حقوق و حیثیت ایران خوب استفاده کنند و در حالی 
که شهادت سردار سلیمانی موجی از خشم و نفرت را 
علیه آمریکا به وجود آورده بود، آقای ظریف در یکی از 
بدترین مواضعش در طول تاریخ فعالیت سیاسی، به 
نشریه آلمانی گفت: »دولت ترامپ می تواند گذشته 
خــود را اصالح کند، تحریم ها را بــردارد و پای میز 
مذاکره برگردد. ما هنوز پای میز مذاکره هستیم.« این 
 ســه هفته بعد از شهادت حاج قاسم 

ً
اظهارنظر تقریبا

سلیمانی بوســیله ارتش تروریستی ایاالت متحده به 
فرماندهی ترامپ، رئیس جمهور این کشــور مطرح 

شده است. 
۵- نتیجه اعتماد بیش از اندازه چه شــد؟ »ارنست 
مونیز« یکی از شخصیت های فنی مذاکرات هسته ای 

بود کــه وی را مــرد اول انرژی هســته ای آمریکا و 
حتی ســالح مخفی آمریکا در مذاکرات هســته ای 
می دانستند، »صالحی« از ایران و »مونیز« از آمریکا 
برای توافق بر سر آنچه »ابعاد فنی« مذاکرات نامیده 
می شد بارها مذاکره کردند. شناخت آنها از همدیگر 
به زمانی بر می گشــت که »مونیــز« رئیس دپارتمان 
فیزیک دانشــگاه ام آی تی آمریکا بود و صالحی نیز 
در همین دانشــگاه تحصیل می کرد و دست بر قضا 
چند واحد درسی را با او گذرانده بود؛ یعنی دانشمند 
ایرانی، شاگرد »مونیز« به شمار می رفت. همین مسئله 
سبب شد آقای صالحی در صحن علنی مجلس قسم 
جالله بخورد و بگوید: »والله، والله، والله در مسائل 
هســته ای نه با کندی روبه رو خواهیم شد نه توقف، 
آب سنگین، تحقیقات و غنی سازی نیز ادامه خواهد 
یافت.« حال بعد از گذشــت شش سال از قسم های 
جالله صالحی در سال 13۹4 باید نتیجه آن مذاکرات 

را روشن تر ببینیم.
اکنون باید به اعضای دولت سابق، شخصیت ها 
و رسانه های طرفدار برجام  که نگران مذاکرات وین 
 شــما برای تیم مذاکره 

ً
شــده اند، یادآور شد که لطفا

کننده هسته ای کالس آموزش زبان دیپلماسی نگذارید 
و از دستاوردهای مذاکرات پوچ به عنوان فتح الفتوح 
یاد نکنید؛ زیرا طرف های غربی اشتهای شان تحریک 
می شود که به دنبال مذاکره با روش سال 13۹۲ با تیم 

مذاکره کننده ایرانی باشند!

ید ! کالس آموزش دیپلماسی نگذار
   یادداشت    

جشــنواره جوان ســرباز ویژه ســربازان ستاد 
فرماندهی کل ســپاه به میزبانی فرماندهی دژبان 

کل سپاه برگزار شد.
به گزارش صبح صادق، سردار علی فدوی، جانشین 
فرمانده کل سپاه با اشــاره به اینکه امروز روز سرباز 
نیست؛ اما روز مبارکی است که در خدمت جوانان 
سرباز ستاد هســتیم، افزود: »روز والدت حضرت 
علی اکبر)ع( روز جوان است که در نیروهای مسلح 
برای بزرگداشــت مقام جوانان ســرباز جشــنواره 
سراســری به این منظور برگزار می شــود که بسیار 
میمون و مبارک اســت.« وی درباره مقام حضرت 
علی اکبر)ع( گفت: »برخی از علما می فرمایند اگر 
ایشان در عاشورا شهید نمی شدند، امام بعد از امام 
حســین)ع( بودند و مقام باالیی دارند، میالد ایشان 
روز بزرگی است.« سردار فدوی افزود: »من خودم 
توفیق ســربازی رفتن نداشــتم، تحوالت انقالب و 
جنگ و دانشگاه باعث شد تا مستقیم وارد سپاه شوم، 
ولی لباس خاکی پوشیده ام، شاید بتوانم این احساس 

را درک کنم.«
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه در قدیم 
به سربازی اجباری می گفتند، افزود: »از ۲۲ بهمن که 

انقالب پیروز شد از صبح ۲3 بهمن شرارت و ناامنی 
مناطق مرزی هم شروع شد، دو طیف شرق و غرب 
دنیا مخالف انقالب بودند.« وی در ادامه با اشاره به 
اینکه سربازی برای انقالب چهل و چند ساله برکاتی 
داشــته، افزود: »باید در دوران ســربازی توانمندی 

جوانان را افزایش دهیم و به خیرات آن بیفزاییم.«

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نص صریح 
دستور فرمانده معظم کل قوا در خصوص مأموریت 
 
ً
ســربازی، گفت: »آقا تأکید دارند که سربازی صرفا

برای دفاع و امنیت است و هرگونه به کارگیری خارج 
از این و استفاده برای امور شخصی یا پیش پا افتاده 
ممنوع اســت.« وی یکی از جلوه های موضوع دفاع 

و به کارگیری سربازان در این موضوع را دفاع مقدس 
دانســت و افزود: »در دفاع مقدس ارتش جمهوری 
اسالمی چون از ابتدا ســربازگیری می کرد، حدود 
چهل هزار شهید سرباز تقدیم انقالب کرده است، 
سپاه نیز از اواسط جنگ سرباز گرفت و تعداد زیادی 
از شهدای سپاه هم سرباز هستند، در کنار این از صد 
هزار بســیجی شهید دفاع مقدس درصد باالیی زیر 
سن خدمت سربازی بودند و در دفاع حضور داشتند، 
البته شــهدای ســرباز تا امروز هم داشته ایم، که در 
مأموریت های امنیتی و دفاعی به شهادت رسیده اند.« 
وی یادکرد از شهدای جوان سرباز را مقدمه ای برای 
بیان حاالت و احواالت خانواده و والدین این شهدا 
قرار داد و افزود: »یک جوان در یک خانه چشــم و 
چراغ اهالی خانه اســت و اگر این جوان شهید شود 
و منزلش بروید، می بینید که در و دیوار خانه هم ناله 
می کند، این نشان از اهمیت و جایگاه جوان است.« 
وی در پایان افزود: »همه ســربازان چشم و چراغ ما 
فرماندهان و امانتی در دست ما هستند و ما در مدت 
سربازی مسئولیت داریم که این عزیزان را در مسیر 
رشــد و تعالی قرار دهیم و من می بینــم روز به روز 

وضعیت بهتری در این زمینه خواهیم داشت.«

 سربازی صرفًا برای دفاع و امنیت است
سردار فدوی در جشنواره جوان سرباز ستاد فرماندهی کل سپاه

در ایــن جملــه دقــت و تأمل شــود: 
»الحمدلله همه چیز هســت، اما گران 
است!« این جمله و عبارتی است که رئیس جمهور 
سابق کشورمان در ماه های پایانی دولت دوازدهم 
آن را چند بار تکرار کرد. هر چند این نگاه رئیس 
دولتــی بود که انتظار داشــت از طریق مذاکره با 
غرب و به ویژه با آمریکا، کشور را به رشد اقتصادی 
هشت درصدی رسانده، چرخ کارخانه ها و چرخ 
زندگی مردم را به گونه ای بــه گردش درآورد که 
هیچ ایرانی ای دیگر به یارانه نیازی نداشته باشد؛ 
ولــی بیان این عبارت در ماه های پایانی یک دلیل 
اصلی داشت. آقای دکتر روحانی از سال 13۹۷ به 
بعد با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و 
فشارهای اقتصادی بارها از جنگ اقتصادی غرب 
علیه ایران ســخن بــه میان آورد کــه البته حرف 
درستی است. بیان این جمله که »الحمدلله همه 
چیز هست، اما گران است«، با این پیش بینی بود 
که دولت آینده، اگر بــا رویکردهایی متفاوت از 

دولت یازدهم و دوازدهم شکل بگیرد، کشور را با 
قحطی مواجــه خواهد کــرد! بنابراین در منطق 
دولت قبــل، تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز 
معیشــت مردم و اداره کشور در وضعیت جنگ 
اقتصادی هر چند با قیمت های بسیار باال و گران، 
یک امتیازی بزرگ برای دولتمردان و رئیس دولت 
 به حســاب می آمد کــه باید مردم قــدردان آنان

 باشند!
اما پیش بینی آنان برای وارد شــدن کشــور و 
مردم به مرحله قحطی و نبود کاالهای اساســی 
مورد نیاز، به واقعیت های موجود برمی گشت که 
خــود دولتمردان پیش از هر کــس دیگری به آن 
واقف بودند. کاهش ذخایر ارزی، کاهش ذخایر 
استراتژیک و عبور از خط قرمز در چندین کاالی 
اساسی و روند تشدید فشارها و تحریم ها، همگی 
از ورود ایــران به مرحله قحطــی خبر می داد. بر 
همین اســاس بود که آقــای روحانی و هر یک از 
مســئوالن و وزرای تیم اقتصادی دولت ایشان در 
همان دیدارهای اولیه با آقای دکتر رئیســی پس 
از انتخابات خــرداد 1400، با صراحت هر چه 
تمام اوضاع خطرناک اقتصادی را تشریح کرده، 
احیای هر چه ســریع تر مذاکرات وین برای حل 
مشکالت را، تنها راه نجات کشور معرفی کردند! 
فراموش نشــود کــه در آن روزهــا، حتی خرید 

 FATF واکســن برای ســالمت مردم را، به قبول
 و به نتیجه رســاندن مذاکرات پیونــد داده بودند! 
اما امروز جبهه ای در داخل و خارج شکل گرفته، 
تا با برجسته سازی افزایش برخی قیمت ها، دولت 
ســیزدهم را که در ابتدای کار اســت، ناموفق و 
ناکارآمد معرفی کند! عجیب آن اســت که همان 
کســانی که وجود کاال در بازار هر چند با قیمت 
گــران را در وضعیت جنگ اقتصادی، یک امتیاز 
برای دولت شــان معرفی می کردنــد، اکنون آن 
نگاه خود را فرامــوش کرده و در حالی که دولت 
سیزدهم کشور را از ورود به مرحله قحطی مورد 
انتظار غرب و غرب گرایان نجــات داد، افزایش 
قیمت چندین کاال را نشانه ناکارآمدی و ناموفق 
بودن معرفــی کرده، به دنبال القــای ناامیدی در 

جامعه هستند. این در حالی است که:
1- دولت ســیزدهم با اولویت بخشــی به تأمین 
کاالهای اساسی، ذخایر استراتژیک کشور در این 
حوزه راـ  در حالی که به مرز خطرناک رسیده بود 
ـ در وضعیت مطلوب قرار داد و اکنون جای هیچ 

نگرانی ای وجود ندارد.
۲- دولت ســیزدهم بدون امتیــاز دادن به غرب 
زیاده خــواه و بدون تصویب FATF، با وارد کردن 
حجم باالی واکسن از خارج و سرعت بخشیدن 
به تولید واکسن داخلی، دغدغه سالمت مردم را 

مرتفع کرد.

3- روند فروش و صادرات نفــت و ورود ارز به 
کشور، بسیار امیدوارکننده شده است.

4- در هشــت ماه اول ســال با تالش های چند 
برابری در دولت ســیزدهم، تراز تجارت مثبت 
شده و صادرات 43 درصد و واردات 38 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
۵- در مجمــوع کل تجارت غیرنفتی 43 درصد 

رشد پیدا کرده است.
6- میزان حجم ترانزیت در کشــور طی هشت 
ماه اول ســال، نســبت به حجم کل ترانزیت در 
سال های 13۹8 و 13۹۹ بیشتر انجام شده است.

۷- دولت سیزدهم در حالی که ماهیانه حدود 10 
هزار میلیارد تومان فاکتورهای دولت قبل را تسویه 
می کند، بــدون خلق پول و اســتقراض از بانک 
مرکزی، حقوق کارمندان را در چند ماه گذشــته 

پرداخت کرده است.
بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در 
پایان دولت قبل و نگاه خود دولتمردان قبلی از این 
شرایط و پیش بینی پدیدآیی قحطی وحشتناک در 
کشور با نایاب شدن کاال، براساس شاخص هایی 
که مواردی از آن مورد اشاره قرارگرفت، می توان 
گفت، کارنامه دولت سیزدهم، آن گونه نیست که 
مخالفان و منتقدان ارزیابــی می کنند و روندها، 
روندهای بسیار امیدوارکننده برای حل مشکالت 

کشور است.

! بودند  قحطی  پدیدآیی  منتظر 
   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول
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دیدگاه

   عکس و مکث   

ســردار ســربداران/ نخســتین کنگره شــعر ســپهبد شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی با حضــور ســردار علی فــدوی، جانشــین فرمانده کل ســپاه 
پاســداران، فرزندان شهید ســلیمانی و جمعی از مســئوالن و با شرکت 
شــاعران برگزار شد. در این مراسم از حاج سعید حدادیان و افشین عال 
تقدیر به عمل آمد و شــاعران برتر در حوزه های مختلف معرفی شــده و 

جایزه خود را از دریافت کردند.

بغداد مزین به یاد شهدا/ یک عراقی نوشت: »چند هفته مانده به دومین 
ســالگرد شهادت دو ســردار بزرگ مقاومت، تصاویرشــان بغداد را مزین و 
معطر کرده اســت. پارســال همزمان با اولین ســالگرد این شــهدا، سراسر 
عراق، عتبات و دانشــگاه ها، عشــایر وحوزه ها و... مراســم گرفتند. سال 
گذشــته بیش از 125 محفل و ختم و کنگره و... در عراق برگزار شــد. حاج 

قاسم وحاج ابومهدی خیلی خیلی به گردن عراقی ها حق دارند.«

روزی دســت خداســت/ مغــازه ای در شــهر نجــف کــه بــه مشــتریانش 
گفته اســت: »اگر پــول نداری، خجالــت نکش و خانواده خــود را بدون 
غــذا رهــا نکــن و آنچــه الزم داری از میــوه بــردار، رزق من و تــو را خدا 
می دهد.«  کاســب اگر خداشــناس واقعی باشــد، کســب وکارش رونق  
 می گیــرد و خــدا از جاهایی که فکــرش را نمی کند، خیــر و برکت برایش 

می رساند.

خاص تریــن داوطلبان/ طلبه  جوانی که دخترش داوطلب تزریق واکســن 
برکت شــده بــود، می گویــد: »از دغدغه هایم برای شــرکت دخترم در 
کارآزمایــی واکســن برکت، این بود کــه همه ببیننــد خیلی ها در لباس 
روحانیت، موافق واکسیناســیون در کشــور هســتند.« نوجوانان دهه 
هشــتادی با گذراندن مرحله آزمایشــی واکسن برکت، آماده تزریق این 

محصول بومی خواهند شد.

دامــدار نمونــه/ محمدعلــی دقیقی حدود بیســت ســال قبــل دامداری 
کوچکــی را بــا 1۰۰ رأس دام در شهرســتان تاکســتان راه انــدازی کرد و 
با تالش شــبانه روزی تعــداد دام های او امروز به 1۴ هزار رأس رســیده 
اســت. ایــن کارآفرین نمونه کشــور مدتی اســت، تصمیــم بزرگی برای 
ثروتــش گرفته و می خواهد با فروش این دامــداری چند هزارمیلیاردی 

به درمان بیماران و نیازمندان کمک کند.

شــهید داعشــی!/ اولین شهید آب ایران که داعشــی بود! این فرد را با 
 عنــوان جعلی »احمــد رحمت آبادی« و از کشته شــدگان اعتراضات اخیر 
اصفهــان معرفــی می کردنــد؛ در حالی کــه او »ابوایمان الکــردی« عضو 
داعش اســت که سه ســال پیش در سوریه به درک واصل شده است. 
این خبر هیچ توضیح اضافه ای نمی تواند داشــته باشــد! کشــته سازی 

بخشی از سناریوی دشمن برای ایجاد ناامنی است.

یادداشتی بر کتاب مکتب والیی-3

حاصل رســالت فکری و اندیشــه ای شهید 
حاج قاســم ســلیمانی چیزی جز »اصالح« 
نبود. اصالح واژه عظیم و ریشــه داری است 
که در طول تاریخ کمتر کســی به آن دســت 
یازیده اســت. اصالح همانند ایمان، توحید، 
خیــر و هدایــت از جمله زوج هــای متضاد 
قرآنی به شــمار می آید که برای تحقق و جامه 
عمل پوشــیدنش به طرد و نفــی طرف دیگر 
نیــاز دارد؛ یعنی همان طور که ایمان در جایی 
ظهور پیــدا می کند که کفری وجود نداشــته 
باشد، اصالح هم در جایی تحقق پیدا می کند 
که فسادی وجود نداشته باشد.  طلب اصالح 
جامعه یک روحیه و رویکرد اســالمی است و 
هر مســلمانی از آن جهت که مسلمان است، 
طالب اصالح یا الاقل طرفدار آن است؛ زیرا 
طالب اصــالح بودن در قرآن بــه عنوان یکی 
از شــئون پیامبران مطرح است و هم به عنوان 
یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر 
در تعلیمات اجتماعی اسالم.  معنای مدنظر 
ما از اصالح، تنها شــعاع اجتماعی آن است 
و ابعاد دیگر آن، یعنــی اصالح فرد و خانواده 
موضوع بحث ما نیســت. با این نگاه تعریف 
ما از اصالح، تغییر و دگرگونی در ساختار یک 
اجتماع و جامعه است. آنچه از مسئله اصالح 
برمی آید، این است که فرد مصلح از آن رو که 
در جهت شکستن ساختار بت شکنی می کند 
و در پدیدآوردن مســئله ای نو و بدیع انقالب 
می کند، از درجه اعتبارباالتری نسبت به دیگر 
افراد جامعــه برخوردار اســت. در بین خود 
مصلحان نیز به فراخــور اقدامات و دخالتی 
که در اصالح جامعــه دارند، ارزش  و جایگاه 
آنها نسبت به یکدیگر متفاوت است. فرهنگ 
اصالح در بیــن اهل بیت )ع( چنان ضروری و 
حیاتی اســت که امام علی)ع( در نهج البالغه 
خود را به عنوان یــک مصلح معرفی می کند 
و امام حســین)ع( در حماســه انقالبی خود 
دلیل حرکتش را اصالح امت بر می شمارد و 
دیگر ائمه معصوم)ع( که هیچ یک از فعالیت 
اصالحی خود دســت نمی کشیدند، هرکدام 
پیش قــراوالن این فرهنگ مقــدس و مبارک 
هستند. با این همه، آنچه در قرن حاضر روشن 
است پس از ائمه معصوم)ع( کمتر فردی مانند 
امام خمینــی)ره( در راســتای اصالح امت، 
ایستادگی و مقاومت از خود نشان داده است. 
گواه این مطلب شاگردان مکتب ایشان است 
که خود استادان و مکتب آفرینان نهضت شدند. 
افرادی که افقی باالتر از بعد خدمت در خود 
دیدند، ســاختارها و باورهای پوشالی دشمن 
را از هم گسســتند و به بیداری فطرت و امت 
اسالمی دست زدند. به یقین یکی از این افراد 
که جانانه در این ســیر و سلوک قدم برداشت 
و تا آخرین لحظه شــانه خالی نکرد، ســردار 
دل ها، »حاج قاســم سلیمانی« بود؛ مردی که 
از او در کتــاب »مکتب والیی« این چنین یاد 
می شــود: »کار دیگر حاج قاســم بیدارسازی 
فطرت ها و برانگیختــن جوانان مؤمن جهان 
اسالم برای مقابله با نقشه های آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در منطقه است. اینکه او نیروهای 
سوری، عراقی، لبنانی، افغانستانی و ایرانی را 
در کنار هم برای دفاع از ســوریه جمع کرد تا 
در برابر داعش بجنگند، نشان از توفیق وی در 
بیداری سازی امت اسالمی و دمیدن خون تازه 
در رگ های آن دارد. ســخن حجت االسالم 
ســیدحامد جزایــری، فرمانــده تیــپ 18 
حشدالشعبی، درباره نقش شهید سلیمانی در 
بیداری ملت عراق شــنیدنی است: اگر حاج 
قاسم نبود، کسی نمی توانست شجاعت های 
مردم عراق را ظاهر کند، مردم عراق شــجاع 
بودند و هستند، ولی یک فرمانده قوی، که بیاید 
و جلو بایستد و آنها را هدایت کند، نداشتند. 
حاجی کارخانه ساخت مردان سلحشور عراق 

بود.«

 حاج قاسم 
و اصالح امت اسالمی

حسن نوروزی
پژوهشگر  

 مکتب سلیمانی  

حسین چخماقی
خبرنگار

68 سال  پس از شهادت  دانشجویان »احمد قندچی«، 
»مهدی شــریعت رضوی« و »مصطفی بزرگ نیا« در 
دانشــگاه تهران به دلیل اعتراض به حضور نیکسون، 
رئیس جمهــور آمریکا در  ایران، 16 آذر ســال 1400 
به نقطــه عطفی در ارتباط مســتقیم و بدون واســطه 
دانشجویان با سران جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 
انقالب اسالمی تبدیل شــد؛ روزی که رؤسای قوای 
مجریه، مقننه و قضائیه در  گرامیداشــت روز دانشجو 
در جمع های دانشــجویی حاضر شــده و دیدگاه ها و 
نظرات آنها را از طیف های گونا گون فکری شــنیدند. 
 از سوی 

ً
روز دانشــجو که طی سال های گذشته عمدتا

 به صورت 
ً
ســران قوا مهجور مانده بود یا آنهــا بعضا

گزینشی و بیشتر با حضور مدیران و مسئوالن به جای 
دانشجویان برگزار می شد، امســال از شور و حرارت 
بسیار بیشتری برخوردار بود. رئیس جمهور به دانشگاه 
صنعتی شریف رفت و ضمن حضور در جمع استادان، 
دانشجویان و فناوران و استماع نظرات آنها، از نمایشگاه 
دســتاوردهای فناورانه دانشجویان این دانشگاه بازدید 
کرد؛ رئیس مجلس شورای اسالمی به دانشگاه شهید 
بهشتی رفت و در جمع پرشور دانشجویان به سؤاالت 
آنها در  حوزه های گوناگون پاسخ داد و  در  نهایت رئیس 
قوه قضائیه هم میزبان حدود 1۵0 نفر از دانشــجویان 
و اعضای تشکل های دانشــجویی سراسر کشور  بود 
و  راهکارهــای آنها را در خصــوص چالش هایی که 
دستگاه قضا با آنها مواجه است، شنید. یکی از نکات 
برجسته دیدار امسال سران قوا با دانشجویان، صراحت 
و شفافیت بســیار زیاد در عین وجود کمترین حاشیه 
بود. ضمن اینکه دریافت نامه های دانشجویان و وعده 

پیگیری درخواســت های مطرح شــده در این نامه ها، 
فصل مشترک وعده های رؤسای قوا به دانشجویان بود.

حجت االسالم والمسلمین رئیسی، رئیس جمهور 
کشورمان که ظرف 1۲۵ روز سپری شده از مسئولیت 
خود در رأس دولت ســیزدهم تا کنون دو بار گزارش 
عملکرد خود را به صــورت گفت وگوی تلویزیونی با 
مردم در میان گذاشــته، در دانشــگاه صنعتی شریف 
مطالبات و سؤاالت دانشجویان در خصوص »اقتصاد 
صنعت پایه«، »رفع فاصله طبقاتی«، »راهبرد عملیاتی 
جلوگیری از افزایــش بی رویه قیمت ها« و همین طور 
»مذاکرات مربوط لغو تحریم ها« پاسخ داد و نظرات 
مشورتی و کارشناســی آنها را در این حوزه ها دریافت 

کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی 
هم در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به مدت 
حدود دو ساعت به مطالبات دانشجویان در خصوص 
موضوعات »طرح شفافیت آرای نمایندگان«، »تأمین 
اشــتغال و مســکن جوانان« و »نظــارت مجلس بر 

عملکرد دستگاه های اجرایی« پاسخ داد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس 
دســتگاه قضا نیز در حوزه ریاست قوه قضائیه میزبان 
جمعی از دانشــجویان و اعضای تشکل های مختلف 
دانشــجویی بود؛ در این نشست صمیمانه نمایندگان 

تشکل های دانشجویی از تهران و سایر استان های کشور 
نقطه نظرات خود را در خصوص مسائلی، نظیر »نحوه 
مبارزه دستگاه قضا با فســاد«، »وضعیت زندان ها«، 
»برگزاری علنی دادگاه هــا« و همچنین »حمایت از 
ســوت زنان و افشاگران فســاد«، بدون لکنت زبان به 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای انتقال دادند 
و رئیس عدلیه نیز مواضع و راهبردهای دستگاه قضا در 
دوران تحول و تعالی را برای دانشجویان تشریح کرد. 
قاضی القضات در پایان این نشســت که سه ساعت به 
طول انجامید، از دانشجویان و تشکل های دانشجویی 
درخواست کرد که ایده ها و طرح های شان برای ارتقای 
سطح خدمت رسانی قضایی به مردم را در اسرع وقت 
به حوزه ریاست قوه قضائیه برسانند تا راهکارهای اجرا 
و پیاده سازی این ایده ها از سوی معاونت راهبردی قوه 

قضائیه تدوین شوند.
در همین زمینه حجت االســالم علیرضا سلیمی، 
عضــو هیئت رئیســه مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگو با صبح صادق ضمن تقدیر از حضور رؤسای 
قوای ســه گانه در میان دانشــجویان گفت: »این قبیل 
رویدادهــای مبارک هم برای دســتگاه های اجرایی، 
تقنینی و نظارتی و هم برای دانشجویان و فرهیختگان 
یک فرصت بزرگ است.« عضو هیئت رئیسه مجلس 
با بیان اینکه جنبش های دانشجویی باید در مسئله یابی 

و حل مســائل امروز و فردای کشور از جمله مقابله با 
فساد، محرومیت زدایی، پیری جمعیت، بحران آب و 
گشایش های اقتصادی پیشــرو باشند، اظهار کرد: »با 
یاری فرهیختگان و نخبگان دانشجویی می توان شاهد 

رونق و پیشرفت کشور در عرصه های مختلف بود.«
سلیمی مدرک گرایی و انفعال دانشجو را برای آینده 
کشور خطرناک و مضر خواند و گفت: »قوای سه گانه 
باید از ظرفیت هــا و راهکارهای انجمن های علمی، 
تشکل های دانشجویی و جنبش های مطالبه گری برای 

حل مشکالت استفاده کنند.«
وی با بیان اینکه مطالبه گری، آرمان خواهی، حفظ 
استقالل کشور، ظلم ستیزی، مقابله با نظام استکبار، 
عدالت خواهی، دوری از تکلف، تکیه برتوان داخلی 
و همچنیــن جدیت و پافشــاری بر هــدف در ذات 
جنبش دانشــجویی اســت، گفت: »مسئوالن کشور 
باید ســازوکاری عملیاتی را برای اجرای راهکارهای 
ارائه شده از سوی دانشــجویان در حوزه های مختلف 

تدوین کنند.«
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین با تأکید بر این 
موضوع که دانشجو دل در گرو آینده کشور دارد و از این 
حیث عامل رشد جامعه است، تصریح کرد: »تمامی 
مسئوالن کشوری و لشــکری باید به حوزه دانشگاه و 

دانشجو به عنوان قوه متفکره اجتماع اعتماد کنند.«

وز دانشجوی ۱۴۰۰ ر
 آغاز ی بر  تعامالت دانشگاه و سران قوا

حجت االسالم و المســلمین دکتر عبدالله حاجی 
صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در پیامی به مناسبت 
هفته پژوهش گفــت: دوام و قوام یک ملت و به تبع 
آن هر سازمانی به انسان های فرهیخته و محققان آگاه 
و متعهدی اســت که با توکل به پروردگار باریتعالی 
مرزهای دانش را در نوردیده و با مجاهدات علمی و 
تحقیقات خود موجبات شکوفایی و اعتالی فرهنگ 
و بسط معرفت و حقیقت در جامعه را فراهم می کنند. 
در ادامــه این پیــام آمده اســت: بی شــک تالش های 
جهادگران حوزه علم و دانــش، جهادی مقدس و الهی 

شناخته می شود و توجه به کارآمدی و اثربخشی علوم و 
دانش تولید شــده و تحکیم زیرساخت های دانش بنیان، 
برای ارتقــای اثربخشــی و کارآمدی در نظــام علم و 

پژوهش، از ضروریات است.
وی درادامه خطاب به پژوهشــگران سپاه تاکید کرده 
اســت: 1- مســائل حال و آینده پاســداری از انقالب 
اســالمی را با نگاهی منسجم، منظم و فراگیر و با تبیین 
نظام مسائل و با رویکردی آینده پژوهانه احصاء نمایید. 
۲- در پژوهش و حل نیازهای احصاءشــده، کارآمدی 
پژوهش های انجام شــده را برای اسالمی کردن علوم و 

تحقق تمدن نوین اسالمی، سرلوحه فرآیندهای پژوهشی 
قرار دهید. 3- اهداف واال و مقدس انقالب اســالمی 
ایران را مد نظر قرار داده و اثربخشی پژوهش ها را مبتنی 
بر این اهداف در نظر بگیرید و خروجی پژوهش ها را به 
عنوان نسخه های شفابخش و مشکل گشا برای پیشرفت 
و رشــد و تعالی ســازمانی ارائه نمایید. 4- با تعامالت 
گســترده و روزافزون با مؤسســات و مراکــز علمی و 
پژوهشــی، بر غنای علمی پژوهش ها و تولیدات علمی 
افزوده و آن را در خدمت نظام اسالمی برای حل مسائل و 
مشکالت پیش رو در گام دوم انقالب اسالمی قرار دهید.

مســائل حال و آینده پاسداری از انقالب  را  احصاء کنید
نماینده ولی فقیه در سپاه در پیامی به مناسبت هفته پژوهش
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سفر مکرون به سه کشور منطقه

امانوئــل مکــرون، رئیس جمهور فرانســه در 
روزهای سوم و چهارم دسامبر جاری در سفری 
که به کشورهای حاشیه خلیج فارس داشت، با 
مقامات ســه کشور امارات متحده  عربی، قطر 
و عربســتان ســعودی دیدار و گفت وگو کرد. 
این ســفر دو روزه و بررسی مسائل گوناگون با 
مقامات کشــورهای فوق در حالی است که در 
دو ســال اخیر رئیس جمهور فرانسه تحرکات 
دیپلماتیــک ویــژه ای در منطقه غرب آســیا و 
خلیج فارس داشــته اســت.  توجــه مقامات 
پاریس به منطقه غرب آســیا در حالی است که 
در سال های اخیر موضوع خروج آمریکا از این 
منطقه از موضوعات مهم بوده است و با توجه به 
اینکه دیگر کشورهای اروپایی توجه چندانی به 
این موضوع و خأل ناشــی از آن نشان نداده اند، 
این فرانســه اســت که به دنبال پرکردن جای 
خالی آمریکایی هاست. همچنان  که پیشتر هم 
رئیس جمهور این کشــور گفته بود، قدرت های 
منطقه ای به خوبی می دانند چگونه جای خالی 
آمریــکا را پر کنند؛ از این رو ســفر مکرون به 
منطقه را می توان در چارچوب این هدف کلی 
ارزیابی کرد که بالطبــع اهداف دیگری هم در 
کنار خود دارد.  بر این اســاس، در کنار تالش 
پاریــس برای احیــای جایگاه ســنتی خود در 
منطقه، مجموعه ای از اهداف را می توان برای 

سفر رئیس جمهور فرانسه متصور بود: 
-پرکردن خأل ناشی از خروج یا کم رنگ شدن 
حضور آمریکا در منطقه با امضای قراردادهای 
نظامــی، امنیتی و تجاری با کشــورهای حوزه 
خلیج فــارس )امضــای قرارداد فــروش 80 
جنگنده رافال و 1۲ بالگرد کاراکال به امارات و 
تأکید بر توسعه روابط نظامی، امنیتی و اقتصادی 
با عربستان سعودی در دیدار با محمدبن سلمان، 
ولی عهد عربستان سعودی و شیخ تمیم   بن حمد 

آل ثانی امیر قطر(؛
-  تالش برای احیا و شکوفانی صنعت نظامی 
فرانسه با بهره گیری از دالرهای نفتی کشورهای 
عربی؛ به ویژه پس از آنکه اســترالیا قرارداد 40 
میلیارد دالری خود بــرای خرید زیردریایی از 

فرانسه را لغو کرد. 
- ایفای نقــش برای پایــان دادن به اختالفاتی 
کــه در ماجرای موضع گیری جــرج قرداحی، 
وزیر اطالع رســانی لبنــان درخصوص تجاوز 
ســعودی ها به یمــن، بین بیــروت و برخی از 
کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس به وجود 
آمــد و در ادامه به قطع رابطه سیاســی بین این 

کشورها با لبنان منجر شد. 
اهداف فــوق درحالی از ســوی فرانســه 
در منطقه غرب آســیا دنبال می شــود که ذکر 

مالحظاتی در زمینه آن ضروری است: 
-تأکید پاریس بر امضای قراردادهای نظامی با 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و پافشاری 
آن بر فروش تســلیحات به عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی، با وجود جنایت های رژیم 
ریاض علیه مردم یمن، نشان دهنده این است که 
حقوق بشر جایگاهی در راهبرد فرانسه ندارد یا 

اینکه جزء آخرین اولویت های آن است. 
- نمایش مکــرون در قضیه لبنان و تالش برای 
بازیابی اعتبار و جایگاه کشورش در سطح منطقه 
را می توان نمایشی ناموفق و بدون نتایج ملموس 
ارزیابی کرد؛ چرا که در دو سال اخیر و به طور 
خاص پــس از انفجار بندر بیــروت، عملکرد 
 ناموفق 

ً
پاریس برای مدیریت بحران لبنان کامال

بــوده و حتی به تشــدید بحران در این کشــور 
خاورمیانه منجر شده است. 

-پایان ســخن اینکه مجموع داده های موجود 
حاکی از تالش فرانســه برای گســترش نفوذ 
خــود در منطقه غرب آسیاســت و بــرای این 
منظور از بهانه هایی همچون مبارزه با تروریسم، 
حمایت از ثبــات و آرامش در منطقه، حمایت 
از دریانــوردی آزاد در آب هــای خلیج فارس 
و... بهره برداری می کند. هرچند واقعیت چیز 
دیگری اســت و پاریس توان اتخاذ تصمیمات 

و انجام اقدامات مستقل در این منطقه را ندارد.

منطقه

محمدصادق مصطفوی
 حمید خوش آیندکارشناس بین الملل

کارشناس بین الملل شاید بتوان گفت انتخابات اخیر پارلمان در 
عراق یکی از چالشی ترین و بحث برانگیزترین 
انتخابات های این کشور است که گذشته از اما 
و اگرهایی که پیرامون برگزاری و شــمارش آرا 
وجود دارد، فرآیند منتهــی به انتخابات نیز که 
همراه با تغییرات گسترده ای نسبت به دوره های 
پیشــین بود، به این موضوع دامن زده است؛ از 
جمله بر خالف دوره های پیشین که این کشور 
به یک حوزه انتخاباتی با فهرست های بسته یا 
18 حوزه انتخاباتی اســتانی با فهرســت های 
باز تقسیم می شــد و رأی دهندگان می بایست 
 ابتدا به یک فهرســت در اســتان خــود رأی

 می دادند.
 ســپس نامزد مورد نظر خــود را از همان 
فهرست انتخاب می کردند، در انتخابات اخیر 
کشور عراق به 83 حوزه انتخاباتی تقسیم بندی 
 به فــرد مورد نظر 

ً
شــد و رأی دهندگان صرفا

خود کــه از آن حوزه نامزد شــده، بدون اینکه 
به فهرســت یا حزب توجه کنند، رأی دادند و 
افرادی انتخاب شدند که بیشترین رأی را از هر 

حوزه به دست آوردند.
 همیــن موضوع ســبب ایجــاد تغییرات 
قابل توجهــی در نتیجــه انتخابات شــد؛ از 
جمله پیروزی قابل توجه نامزدهای مســتقل 
و غیروابســته به گروه های سیاســی که شرایط 
متفاوتی را برای گروه های شــیعی نیز در عراق 
رقــم زد و موجــب تغییراتی در میــزان آرای 
آنها شــد؛ حال آنکه کماکان و بی تردید در این 
انتخابات نیز تعداد کرســی های جریان شیعی 
نسبت به سایر گروه ها و جریان ها از برتری قابل 

توجهی برخوردار است.
هرچنــد ایــن امر بــا تالش هــای برخی 
کشــورهای بیگانــه و گروه هــای وابســته با 
چالش هایی روبه رو شد؛ از جمله اینکه سعی 
شد با ایجاد شــکاف میان گروه های شیعی به 
بهانه های موهوم و غیرواقعی، مانند وابستگی 
برخــی از این جریان ها به همســایگان عراق 
از جمله ایران از ظرفیــت برتری مذکور برای 
تشکیل دولت آینده کاسته شود؛ موضوعی که با 
هوشیاری رهبران این جریان رو به خنثی شدن 
نهاد و با حضور عمده رهبران جریان های شیعی 

ذیل ســاختار »چارچوب هماهنگی شیعی«، 
تالش به منظــور اتخاذ تصمیمی جمعی برای 
تشکیل دولتی انقالبی و ضد آمریکایی از سوی 
 همه جریان های شــیعی حاضر در انتخابات

 تقویت شد.
 اتفاقــی که با میزبانی هفته گذشــته هادی 
العامری، رئیس جریــان الفتح در دفتر خود از 
ســران گروه های شیعی از جمله مقتدی صدر 
رئیس جریــان صدر، نــوری المالکی رئیس 
ائتالف دولت قانون، عمار الحکیم رهبر جریان 
ملی الحکمــه، حیدر العبــادی رهبر ائتالف 
نصر، قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب 
اهل حق، همام حمودی رئیس شــورای عالی 
اســالمی و فالح الفیاض رهبــر ائتالف پیمان 
ملی، در قالب جمعی دوســتانه امید دشمنان 
عراق برای ادامه بحران در این کشــور را تا حد 
زیادی ناامید کرد؛ بنابراین تقویت بیش از پیش 
این ائتــالف را می تــوان از چند جهت مهم و 

دارای اثر دانست:

الف- به دلیــل بافت جمعیتی کشــور عراق 
و حضور اکثریت شــیعیان و ســیاق جدید در 
انتخاب نماینــدگان پارلمان در این کشــور، 
می توان گفت شــیعیان از بیشــترین ظرفیت 
برای تشــکیل فراکســیون اکثریت و انتخاب 
نخســت وزیر به عنوان عالی ترین مقام اجرایی 

کشور برخوردار خواهند بود.

ب- با در نظر گرفتن تحــوالت اخیر عراق و 
تالش دشمن برای به آشوب کشیدن این کشور، 
از جمله شــهرهای شیعه نشــین و سرنگونی 
دولت های مســتقل، این ائتالف زمینه را برای 
ایجاد ثبات در ساختار اجرایی عراق و کاهش 
تالطم هــای اجتماعــی و سیاســی و ارتقای 
عملکرد دولت ها، به ویــژه در حوزه خدمات 

عمومی مهیاتر خواهد کرد.

ج- نکتــه دیگــر اینکه بــا توجه بــه حضور 
اشــغال گرانه نیروهای تروریست آمریکایی در 
عراق و تالش برای ادامه حضور در این کشور 
و اعمال نفوذ در دستگاه های اجرایی عراق هیچ 
امری همچون اتحاد نیروهای عراقی نافی ادامه 
این حضور نیست و شکاف در میان جریان های 

شیعی ادامه این حضور را سهل خواهد کرد.

 اتحاد برای استقالل
   پنجره    

در ماه های اخیر، سیاســت خارجی جمهوری 
اســالمی ایــران از یــک روند پویــا و فعالی 
برخوردار شده اســت. شرکت رئیس جمهور 
در اجالس های منطقه ای، از جمله شانگهای 
و اکو، رایزنــی و گفت وگوی تلفنی با مقامات 
عالی خارجی از جمله رؤسای جمهور چین، 
روسیه، فرانسه و ... و همچنین افزایش سفرهای 
مقامــات عالی خارجــی در قالب هیئت های 
سیاســی، امنیتی، اقتصادی و تجاری به تهران 
حتی از کشــورهای رقیب و پایتخت هایی که 
تا پیش از این سیاســت غیرمعقولــی در قبال 
کشورمان داشــتند، مصادیق بارزی از تقویت 
»عمل گرایی نتیجه محور« در سیاست خارجی 

دولت آقای رئیسی است. 
اگر تا پیش از این و در هشت سال گذشته، 
تمرکز بر حوزه کشــورهای غربی، مرکز ثقل 
سیاســت خارجی کشور را تشکیل می داد، اما 
این روند با آغاز به کار دولت دکتر رئیسی تغییر 
یافته و ضمن برخورد قاطع و سخت گیرانه در 
حوزه منافع ملی با آمریکا و بازیگران اروپایی، 
توجه ویژه به کشــورهای منطقه به طور خاص 
و آســیاگرایی به طور عام، به صورت جدی در 
دستور کار سیاست خارجی دولت قرار گرفته 
اســت. امروز احیای برجام دیگر ستون اصلی 
سیاست خارجی کشــور را تشکیل نمی دهد؛ 
بلکــه آنچه مــورد اهتمام قرار گرفته اســت، 
بازگشت به اولویت هایی است که پیش از این 
و در دوره های قبلی بــه هر دلیلی از آن غفلت 
و روی گردانی شده بود؛ یعنی سیاست نگاه به 
همسایگان که تهران را به مرکز توجه و »کانون 
دیپلماســی« منطقــه تبدیل کرده اســت. در 
خصوص برجام تنها کافی است اشاره شود که 
اولین و مهم ترین اصل سیاست خارجی دولت، 
ایجاد و حفظ اهرم هایی اســت که آمریکا را از 

زیر پا گذاشتن هرگونه توافق بازدارد.
اســناد باالدستی و تصمیم گیری در سطوح 
عالی نظام نیز اولویــت اصلی روابط خارجی 
را به همسایگان زمینی و دریایی داده است. بر 
این اساس، کشورهای همسایه، اولویت اصلی 

گســترش روابط خارجی جمهوری اسالمی 
ایران به شــمار می روند. کشورهای مسلمان، 
کشورهای درحال توسعه و کشورهایی که یکی 
از نیازهای مهم اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی 
کشــور را تأمین می کنند، به ترتیب در اولویت 
بعــدی روابــط خارجی جمهوری اســالمی 
ایران قرار دارند.  اینکه چرا گسترش مناسبات 
دوجانبه و چندجانبه با کشــورهای همسایه در 
عرصه های مختلف وجــودی اولویت روابط 
 به 

ً
خارجی کشور را تشــکیل می دهد، عمدتا

ظرفیت ها و فرصت هایی برمی گردد که به شکل 
آســان و کم هزینه در همســایگی وجود دارد. 
پیوندهای مشترک تاریخی، فرهنگی و غیره و 
در کنار آن، سرنوشت مشترک در حوزه امنیت 
و ثبات و درهم تنیدگی منافع ملی، موضوعات 
مهم دیگری هستند که روابط همسایگی را حائز 

اهمیت می کند.  
رویکردی که جمهوری اســالمی هم اکنون 
در قبال کشــورهای همســایه دنبال می کند، 
ارتقای همکاری های منطقه ای از طریق »تعامل 
حداکثری با همسایگی« و »تجارت پیرامونی« 
است. سفر اخیر مشاور امنیت ملی امارات به 
تهران و ابالغ پیام دعوت رئیس امارات از رئیس 
جمهور برای ســفر به امارات، مثال صریحی 
اســت از اینکه دولت آقای رئیســی در جهت 
پیشبرد »سیاست همســایگی« که جمهوری 
اســالمی ایران را به مرکز تعامالت سیاســی، 
اقتصادی و غیــره تبدیل می کند، حتی پذیرای 
کشورهایی است که در سال های اخیر مناسبات 
خارجی شان با جمهوری اسالمی تا سطح تنش 
ارتقا یافته بود. اینکه رئیس جمهور اســالمی 
ایران به مشاور امنیت ملی امارات وقت مالقات 
می دهد و بــا او پیرامــون راهکارهای تقویت 
روابــط دوجانبه گفت وگــو می کند، برخالف 
تحلیل های هدفمندی که می خواهند آن را نشانه 
 نشــان دهنده قدرت، 

ً
ضعف تلقی کنند، اتفاقا

حسن نیت و آغوش باز جمهوری اسالمی برای 
استقبال از کشورهای همســایه عربی است؛ 
آن هم در شرایطی که محافل سیاسی، امنیتی و 
رسانه ای وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا 
بــا طراحی برنامه ها و سیاســت های مختلف 
روابــط خارجی جمهوری  همچنان تخریب 
اسالمی ایران با همســایگانش را به جد دنبال 

می کنند.

نتیجه محور عمل گرایی 
   فراسو    

سیاست خارجی دولت سیزدهمچارچوب هماهنگی شیعی

   رصد    

یم تحر بحبوحه  در  شگفت انگیز  دستاوردهای 
تقالی ترکیه

العربیه: آنــکارا تصمیم گرفته اســت برخی از 
فعالیت های اعضای اخوان المســلمین مصر در 
ترکیه را متوقف کند؛ همچنین در حال بررســی 
اخراج اعضای اخوان از ترکیه اســت. ترکیه این 
روزها با بحران کاهش شــدید ارزش لیر دست 
و پنجه نرم می کند. پس از ســقوط 30 درصدی 
ارزش پول ملی ترکیه طی ماه گذشــته میالدی، 
قیمت هر دالر آمریکا در بازار ارز هفته گذشــته 
به 14 لیر رســید. همچنین نرخ تورم در ترکیه در 
ماه گذشته میالدی به باالترین میزان در سه سال 
گذشته، یعنی ۲1.3 درصد رسید. به نظر می رسد 
آنکارا امیدوار اســت با بهبود روابط با کشورهای 
عربی، بخشی از مشکالت اقتصادی را برطرف 

کند.
 قطر نقش میانجی جدید

با بازگشــت روابط ترکیه و امــارات، تحوالت 
متعددی در ســطح رابطه بین ترکیه و دولت های 
منطقه خلیج فارس ایجاد شده است. در این میان، 

با وجود نزدیکی بین ترکیــه و امارات، هم پیمان 
برجســته ریاض، روابط سعودی ترکی همچنان 
شــاهد تنش اســت. قطر می تواند دیدگاه های 
عربستان و ترکیه را به یکدیگر نزدیک کند و این 
نزدیکی، شروع دیدار های بعدی برای حل بحران 

باشد. 
 خیاالت واهی رژیم صهیونیستی

»نیوالینز مگزین«: خواســته های اســرائیل از 
ایاالت متحده برای استخراج - از طریق قدرت 
نظامی بیشــتر و کمی فشــار اقتصادی بیشتر - 
یک توافــق بهتر با تهران برای جبران خســارت 
ســال های ترامپ بســیار دور از دسترس به نظر 
می رسد. در اوایل سال جاری، اطالعات نظامی 
اسرائیل شانس هرگونه توافق جدیدی را که شامل 
فعالیت های منطقه ای و موشــکی ایران شــود، 
غیرممکن و بسیار بعید دانســت. این برخالف 
خواســته هایی اســت که هنوز به طور دوره ای از 
ســوی برخی مقامات اســرائیلی و تحلیلگران 
آمریکایی منتشــر می شــود. البته امروز، از نظر 

اسرائیل، موضوع هســته ای باید به طور کامل از 
بعد منطقه ای جدا شــود تا مبادا قدرت چانه زنی 

بیشتری برای تهران ایجاد کند.
 توسعه نظامی ایران

وبــگاه »مانیتورینگ آرم ریــس« که به تحوالت 
نظامی منطقه و اوراســیا می پردازد روز یکشنبه 
در این زمینه نوشت، در مقایسه با بخش نیرومند 
نظامی، صنعتی )رژیم( اسرائیل، تولیدکنندگان در 
ایران، سامانه های دفاع موشکی بیشتری نسبت به 
آنچه یک ارتش عادی می تواند به طور منطقی نگه 
دارد، تولید کرده اند. این امر در رزمایش »مدافعان 
آسمان والیت 1400« که اواسط مهرماه برگزار 
شد، مشهود بود. این رویداد سه یا چهار روزه قرار 
بود قابلیت همکاری شاخه های مختلف پدافند 
هوایی ارتــش را آزمایش کنــد. بخش نظامی، 
صنعتــی ایران در کمتر از دو ســال و در بحبوحه 
تحریم بی امان اقتصادی و مالی، چهار سامانه دفاع 
موشکی متحرک مختلف را راه اندازی کرده و این 

یک دستاورد شگفت انگیز است.

تغییر راهبرد ترکیه

الجزیره: رونــد نزدیکی ترکیه به محور »عربســتان، 
امارات و مصر« انفرادی نیســت، بلکه در چارچوب  
یک روند کلی در منطقه از جمله آشــتی چهار کشور 
عربی با قطر پس از نشســت الُعال و توسعه روابط قطر 
و مصر و همچنین گفت وگوهای مستقیم و  غیرمستقیم 
میان عربستان سعودی و ایران صورت می گیرد. بر این 
اساس، این روند کلی منطقه ای دالیل متعدد بین المللی، 
منطقه ای و محلی دارد که در کنار هم زمینه را برای آنچه 
تاکنون صورت گرفتــه و آنچه در آینده صورت خواهد 
گرفت، مهیا کرده است. انتخاب بایدن به عنوان رئیس 
جمهور ایاالت متحده آمریکا از یک سو از بسته شدن 
دوران ترامپ و بحران ها، تنش ها و روش های سیاست 
خارجی خبر داد و از سوی دیگر، سیاست های اعالمی 
وی کــه مهم ترین آن کاهش اهتمــام در منطقه و ادامه 
خروج نســبی تدریجی از آن و مذاکره با ایران است، 
کشورهای مختلف منطقه را - که بیشتر آن ها از متحدان 
آمریکا هستند - واداشــت تا در سیاست ها، مواضع و 

ائتالف های خود تجدید نظر کنند.

محمدرضا بلوردی
کارشناس  مسائل منطقه
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 جنجال 
 شوخی کرونایی

همزمان با افزایش میزان شــیوع کرونا و 
امیکرون در انگلستان، برخی رسانه های 
انگلیســی خبــر داده اند کارکنــان دفتر 
نخست وزیری به شوخی درباره برگزاری 
جشن سال نو میالدی در دفتر نخست وزیر 
صحبت کرده و گفته اند می توان جشــن 
را در قالب یک جلســه کاری برگزار کرد 
تــا مورد انتقاد مردم نیز قــرار نگیرد. این 
اتفاق سبب ایجاد عصبانیت در بین مردم 
و رسانه ها شده است. اطالعات ارائه شده 
نشــان می دهد، تعداد مبتالیــان به گونه 
امیکرون ویروس کرونا در انگلستان به بیش 
 از 1۵0 نفر طی ۲4 ساعت رسیده است. 
انگلستان اعالم کرده است در چند منطقه 
از جمله اسکاتلند و لندن، سویه امیکرون 
مشاهده شده است. متخصصان در بریتانیا 
نگران شیوع گسترده و غیرقابل کنترل سوی 
امیکرون هستند؛ اما دولت انگلستان بنا 
ندارد تعطیالت کریسمس را دچار تغییر 
و تحول کرده یا محدودیت های جدیدی 
در این خصوص اعمال کند. چندی پیش 
با گســترش شــیوع کرونا در کشورهای 
اروپایی، انگلستان دوباره قوانین مرتبط با 
اجباری کردن ماسک را در اماکن عمومی 

بازگرداند. 

 آمریکا در انتظار
 پرل هاربر جدید

هفته گذشته هشتادمین سالگرد حمله  ژاپن 
به بنــدر پرل هاربر در آمریکا بود. روزنامه 
یواس ای تودی با اشاره به اینکه این واقعه 
تاریخی اســت، اضافه کرده است که این 
رخداد هیچ گاه از یادها پاک نمی شــود. 
در همین حال شبکه خبری فاکس نیوز در 
مقاله ای به این مسئله اشاره کرده است که 
سیاست خارجی جو بایدن آنقدر ضعیف 
است که ممکن اســت دشمنان آمریکا را 
به حمله به خاک این کشور ترغیب کند و 
ماجرایی، مانند بندر پرل هاربر را به وجود 
بیاورد. در حال حاضر چین آزمایش سالح 
هســته ای مافوق صوت انجام می دهد که 
می تواند به دور زمین چرخیده و هر جایی 
را که پکن خواســت، مورد اصابت قرار 
دهد. با این تفاصیل پرل هاربرهای بالقوه 
در آینده آمریکا مشــاهده می شود. عامل 
چنین حمالتی می تواند تروریســت های 
سازمان یافته غیردولتی باشند که از بسیاری 
از حوادث مرتبط با نمایش ضعف نظامی 
آمریکا استفاده کرده و می خواهند حوادث 
دیگری، مانند 11 سپتامبر را راه بیندازند. 
البتــه بســیاری از آمریکایی ها معتقدند، 
حمله به بنــدر پرل هاربر بــه بهانه ای در 
دست آمریکا تبدیل شد که به جنگ جهانی 
دوم ورود پیدا کند و احتمال اینکه آمریکا به 
دنبال جرقه ای برای ورود به جنگ جدید 
در دنیا به خصوص علیه روســیه یا چین 

باشد نیز در شرایط فعلی زیاد است.

جهان

پیشخوان

جهان

»والری پکرس« نامزد ریاســت جمهوری حزب راست گرای 
جمهوری خواه فرانسه در نظرسنجی ها با جهش در آرا مواجه 
شده و حتی یکی از این نظرسنجی ها برای نخستین بار شکست 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در انتخابات را نشان داده 
 Elabe است. نظرسنجی جدید انجام شــده از سوی شرکت
نشان می دهد، در حالی که پکرس در دور اول انتخابات ریاست 
جمهوری آوریل آتی در فرانســه با ۲0 درصد رأی پشــت سر 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فعلی فرانسه با ۲3 درصد رأی 
قرار می گیرد؛ اما در دور دوم این انتخابات با کسب ۵۲ درصد 

رأی در مقابل 48 درصد رأی این رقیبش پیروز خواهد شد.

ماکرون حدف  پیش بینی 
دادگاه نظامی میانمار روز دوشنبه 6 دسامبر »آنگ سان سو چی« 
رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی را به دو سال زندان محکوم 
کــرد؛ اما در حکم او کــه به اتهام ایجاد اجتمــاع در وضعیت 
کرونایی صادر شــده، اشاره ای به مسئولیت مستقیم سوچی در 
کشتار مسلمانان روهینگیا نشده است.  سخنگوی دولت نظامی 
میانمار با اعالم ایــن خبر، تأکید کرده بود کــه اتهامات خانم 
سوچی نقض قوانین بهداشتی کرونا بوده است، اما اتهام بزرگ تر 
در این زمینه، سکوت  سوچی به کشتار مردم مسلمان روهینگیا به 
دست نظامیان این کشور بود که مجامع بین المللی از آن با عنوان 

پاکسازی قومی و نسل کشی مسلمانان در این کشور یاد کردند.

ناعادالنه حکم 
بر اســاس نتایج یک نظرسنجی جدید ترامپ برنده انتخابات 
مجــدد بین خود و بایدن خواهد بود. طبق نتایج نظرســنجی 
دانشــگاه هاروارد و مؤسسه افکارســنجی هریس که به طور 
انحصاری برای وبگاه خبری »هیل« وابســته به کنگره آمریکا 
منتشر شد، 48 درصد از رأی دهندگان در نظرسنجی گفته اند 
که از ترامپ حمایت خواهند کرد، در حالی که این رقم برای 
بایدن 4۵ درصد بوده است. 8 درصد دیگر تردید داشته اند. این 
نظرسنجی در حالی انجام شد که دولت بایدن به دلیل مسائلی 
از جمله تورم، میزان باالی ابتال به کرونا و خروج پرهرج و مرج 

از افغانستان تحت فشار و انتقاد قرار دارد.

نظرسنجی پیروز  ترامپ 

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

  ایاالت متحده و برخی کشورهای اروپایی از چند 
هفته پیش بر این عقیده اند که روســیه قصد دارد به 
اوکراین حمله کرده یا بخش هایی از این کشــور را 
به تصرف خود درآورد. این فرضیه به همراه گزارش 
اطالعاتی ســازمان ســیا در خصوص اینکه تأکید 
می کرد حمله نیروهای ارتش روسیه به اوکراین در 
ماه ژانویه سال آینده میالدی صورت خواهد گرفت 
و حدود ۷۵0 هزار نیرو نیز در این عملیات شرکت 
می کنند، جوسازی شدیدی علیه کرملین ایجاد کرد. 
آمریکا قصد دارد از این مســئله برای تحت فشــار 
گذاشتن پوتین استفاده کند؛ این در حالی است که 
مقامات مســئول دولت روسیه بارها اعالم کرده اند 
چنین مسئله ای صحت ندارد و آمریکا به دنبال ایجاد 
بحــران در روابط روســیه و اوکراین و همچنین در 

روابط روسیه و کشورهای اروپایی است. 
روســیه البته بنا به مالحظــات امنیتی بر تعداد 

نیروهای مرزی خود افزوده  اســت و آمریکا سعی 
دارد از این مســئله برای ایجــاد جنجال جدید بین 
مسکو و پایتخت های اروپایی استفاده کند. با توجه 
به تهدیداتی که آمریکا علیه روسیه داشته و همچنین 
تالشش برای استفاده از کشورهای اروپایی به عنوان 
پایگاهی بــرای انجام عملیات های جاسوســی و 
تهدید مســکو، به نظر می رسد کرملین بیشتر از هر 
زمان دیگری نســبت به کشــورهای حوزه اروپای 
شرقی در نگرانی به سر می برد. بالروس و اوکراین، 
دو کشوری هســتند که می توان آنها را منبع هراس 

روس ها در منطقه نام نهاد. 
مرز اوکراین تنها چند کیلومتر با مســکو فاصله 
دارد و به همین ترتیب پوتیــن آن را تهدیدی واقعی 
علیه کشورش شناسایی کرده است. از منظر روس ها 
عدم توانایی یا حتی تمایل نداشــتن ایاالت متحده 
برای شناســایی این نگرانی های امنیتی، آمریکا را 
در مسیر سیاســت تهاجمی و خطرناکی در منطقه 
قرار داده است. آنها معتقدند تنها نفعی که اوکراین 
و بالروس برای آمریکایی ها دارند، این اســت که 
موقعیت روس هــا را به خطر بیندازنــد و با ایجاد 
خطرات امنیتی، روسیه را با مرزها و همسایگان خود 

درگیر کنند. به همین ترتیب، به نظر می رســد ایجاد 
تنش مصنوعی در منطقه با انتشــار خبرهای ضد و 
نقیض در مورد تمایل روسیه برای حمله به اوکراین 
در همین راستا باشد؛ زیرا درعین حال فرصتی برای 
آمریکا ایجاد خواهد کرد تا مسکو را تحت فشارهای 
دیپلماتیک قرار دهد و از سوی دیگر روابط کرملین 
با پایتخت های اروپایی را به شدت تیره و تار می کند. 
مسئله ای که آمریکایی ها به آن توجه نکرده اند، میزان 

غیرواقعی بودن تهدید روسیه برای اوکراین است. 
الزمه اصلی حمله به اوکراین و تصرف این کشور 
یا تصرف بخش هایی از آن، حمله به نیروهای نظامی 
اوکراین، عقب راندن آنها، باقی ماندن در زمین های 
اشغال شــده و درعین حــال رســاندن تجهیزات و 
نیروهای الزم برای باقی ماندن در آن سرزمین است. 
همه اینها در شرایطی است که مسکو باید با شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی و 

آمریکا نیز مواجهه داشته باشد.
 در وضعیــت فعلی، باید دید آیا روســیه امکان 
حملــه نظامی یا حتــی باقی مانــدن در اوکراین و 
درعین حال پرداخت هزینه های دیپلماتیک در این 
خصــوص را دارد یا نه! به نظر نمی رســد پوتین در 

شــرایط فعلی به دنبال ایجاد هزینــه جدیدی برای 
کشــورش باشد؛ اما شــایعات ایجاد شده از سوی 
دولت بایدن بهترین فرصت برای آمریکاســت که 
بخواهد هر طور شده این هزینه را بر مسکو تحمیل 
کند؛ به همین دلیل به نظر می رسد در سیاست های 
مواجهه آمریکا با روسیه حتی اجرای یک عملیات 
پرچم دروغین و حمله به اوکراین با پرچم روسیه نیز 
وجود داشته باشد. به این ترتیب، آمریکا می تواند از 
تنش ایجاد شــده در منطقه به نفع خود بهره برده و 
روســیه را بیش از پیش مورد فشار دیپلماتیک قرار 

دهد.
 تهدید آمریکا برای تحریم شبکه بانکی روسیه 
در صورتی که این کشــور به اوکراین حمله کند، در 
همین راســتا ارزیابی می شود؛ اما دلیل عمده دیگر 
را باید در سیاست فروش سالح به اوکراین و تحت 
فشار گذاشتن کشــورهایی نظیر بالروس دانست. 
ایاالت متحده تالش دارد با ایجاد بحران مصنوعی 
در منطقه، به دنبال نفوذ بیشــتر در کشورهای حوزه 
اروپای شرقی بوده و دوباره فضای جنگ سردی را به 
این منطقه بازگرداند تا بلکه بتواند سالح بیشتری به 

این کشورها بفروشد.

 هفته گذشــته با رأی مجلس نمایندگان آلمان، 
»اوالف شولتز« به نهمین صدراعظم آلمان پس 
از جنگ جهانی دوم تبدیل شد. این سیاست مدار 
63  ساله آلمانی توانست در سپتامبر سال جاری 
میــالدی برنــده انتخابات از طریــق حزبش، 
یعنی حزب سوســیال دموکرات باشد. کمپین 
انتخاباتی او حول محور سه وعده شکل گرفته 
بود: سیاست های رفاهی بیشتر، تعهدات بیشتر 
در قبــال مقابله با بحــران آب وهوایی و از همه 
مهم تر حفظ ثبات سیاسی شــانزده ساله زمان 
آنگال مرکل در آلمان. بنابراین به نظر می رســد 
مردم آلمان در انتظار رویه ای در دولت او باشند 
که تا پیش از این نیز به خوبی دیده شــده است. 
رسانه های آلمانی بر همین مبنا اوالف شولتز را 
مرکل جدید در عرصه سیاست آلمان می دانند. 
در زمانه ای که کشورهای اروپایی یک به یک در 
حال مقابله با پوپولیســم سیاسی و حزب های 
دست راستی افراطی هستند، قدرت گیری شولتز 
در آلمــان و انتقال آرام قدرت در این کشــور، 
آن هم در زمانی که بحران های زیادی می تواند 
متوجه انتخابات های مختلف در سراســر دنیا 

شود، دســتاوردی مهم برای این کشور است. 
به نظر می رســد انتظارات سیاسی و اقتصادی 
افکار عمومی از دولت جدید انتظاراتی باشــد 
که از سال های گذشته نیز وجود داشته و به ثبات 
رسیده  است. افکار عمومی می داند درعین حال 
نمی تواند انتظاراتی از دولت جدید آلمان داشته 
باشــد که در طول شانزده ساله گذشته  از مرکل 
داشته است؛ اما همین مسئله سبب می شود که 
انتظارات فراتر از حــد تصور دولت جدید نیز 
نرود و بتواند به یک نوع ثبات سیاســی دست 
پیدا کند. در عرصه سیاست خارجی نیز تصور 
نمی شــود دولت جدید مبنایی برای اقداماتی 
داشــته باشــد که خارج از اقدامات سیاســت 
خارجی 16 سال گذشــته آلمان ارزیابی شود. 
بااین حال می توان پیش بینی کرد، به دلیل اینکه 
حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ متمایل 
به میانه روهاست، اعضای دولت شولتز سیاست 
آلمــان چه در بعد داخلی و چــه خارجی را به 
سمت سیاســت های کمی میانه روتر پیش برده 
و از میزان سیاست های چپ گرایانه دولت کم 

کنند.

   تحلیل    

دور جدید رویارویی های سیاسی ایاالت متحده 
و چین در هنگام آغاز به کار المپیک زمستانی 
پکن آغاز شده اســت. دولت آمریکا که بارها 
چین را به نقض حقوق بشــر متهم کرده ، اعالم 
کرده است که قصد ندارد هیئت دیپلماتیک را 
برای حضور در بازی های المپیک زمســتانی 
پکن به چین بفرســتد. دولــت بایدن که قصد 
دارد فشارهای دیپلماتیک خود را به کشورهای 
مختلف با بهانه های حقوق  بشری ادامه دهد، 
این بار تالش کرده اســت یکــی از بزرگ ترین 
اتفاقات عرصه ورزشــی را در پکن هدف قرار 
داده و رویارویی ایاالت متحده با چین را به فاز 

ورزشی ببرد. 
یکی از انتقاداتی که به دولت بایدن می شود، 
این اســت که بهانه او برای تحریم سیاســی و 
دیپلماتیک المپیک چین چندان خریدار ندارد، 
زیرا مســائل حقوق بشــری که دولت آمریکا 
اصرار دارد چین با آن روبه روست، در سال های 
گذشــته و به خصوص در سال ۲008 میالدی 
نیز که المپیک در این کشــور برگزار شده بود، 
همچنان وجود داشــت؛ اما دولــت اوباما آن 

را چنان جدی نمی دانســت کــه بخواهد یک 
تقابل در عرصه ورزشی ایجاد کند. با این حال 
دولت »شــی جین پینگ« اعالم کرده است، 
 با بایکوت المپیک زمســتانی پکن از 

ً
مســلما

سوی ایاالت متحده، مقابله خواهد کرد. نکته 
جالب در این خصوص همراه شــدن استرالیا 
با آمریکا در تحریم دیپلماتیک این اتفاق بزرگ 
اســت. اســترالیا که از وقتی قرارداد ساخت 
زیردریایی هســته ای را با آمریــکا امضا کرده، 
خــود را به جبهه غــرب در مقابل چین ملحق 
کرده اســت، تــالش دارد در تمــام اهداف و 
 سیاست های آمریکا در قبال چین با این کشور 

هم راستا باشد. 
بااین حــال، نگرانی ای که از ســوی برخی 
کشــورهای دیگــر در خصوص سرنوشــت 
استرالیا در درگیری دیپلماتیک آمریکا و چین 
مطرح می شــود، این اســت که اگر قرار باشد 
اتفاقــی از لحاظ نظامی در منطقــه رخ دهد، 
آن وقت این استرالیاســت کــه باید هزینه های 
 سیاســت های آمریکا در منطقه شــرق آسیا را

 بپردازد.

تحریم ورزش به بهانه های سیاسی
   گزارش    

المپیک زمستانی روابط آمریکا و چین

شولتز  نهمین صدراعظم آلمان
ادامه راه مرکل در دولت جدید آلمان

 ایجاد 
هزینه دیپلماتیک 

برای روسیه
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 BBBB نظرتان درباره ارائه الیحه بودجه ســال  
۱4۰۱ دولــت بــه مجلس چیســت؟ 
برای اینکه بودجه ســال آینده متناسب با 
وضعیت اقتصادی کشور باشد، باید چه 

ویژگی هایی داشته باشد؟
در ابتدا باید به این موضوع توجه کنیم که جهت گیری 
اصلی انقالب از ابتدای پیــروزی انقالب تا به امروز، 
برقراری عدالت و کاهش شکاف طبقاتی بوده است. 
اگر به شــاخص ضریــب جینی که نشــان دهنده این 
موضوع اســت، توجه کنید خواهید دید این شاخص 
پس از پیــروزی انقالب، اگر چه با نوســاناتی همراه 
بوده؛ اما به جز سال های گذشته همواره روند کاهشی 
داشته است؛ یعنی جهت گیری انقالب اسالمی در تمام 
دولت ها اگر چه راضی کننده نبوده، اما همواره به سمت 
کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت در جامعه بوده 
است. البته به دلیل مشکالت موجود، آن طور که باید 
و شــاید در برقراری عدالت و کاهش شکاف طبقاتی 
موفــق نبوده ایم؛ لذا به نظر بنــده بودجه ای را می توان 
بودجه موفقی دانســت که در نهایت به کاهش شکاف 
طبقاتی و ضریب جینی بینجامد. اگر بودجه به گونه ای 
تدوین و اجرا شود که خودش منشأ ایجاد و تولد برخی 
 از اجرای عدالت به عنوان 

ً
از گرفتاری ها شود، طبیعتا

هدف اصلی انقالب نیز دور خواهیم شد. برای تحقق 
یک بودجه خوب، همچنان که در قانون برنامه چهارم 
توسعه نیز پیش بینی شده اســت، در گام اول باید تراز 
عملیاتی بودجه به گونه ای باشد که بتوانیم هزینه های 
جاری کشور را از طریق درآمدهای دولت تأمین کنیم، 
نه اینکه برای تأمین هزینه های جاری، ثروت های ملی 
کشور را فروخته و با فروش آن هزینه های جاری کشور 
را تأمین کنیم. البته ما در این زمینه، طی دهه های گذشته 
توفیقاتی داشته ایم، ولی وجود مسائل و ضعف هایی به 
خصوص در دولت گذشته سبب شد از اهداف تعیین 
شده دور شــویم؛ به گونه ای که در بودجه سال جاری 
چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
داریم که برای جبران این کسری مجبور به فروش اوراق 
شده ایم و دولت سیزدهم مجبور است ماهیانه چیزی 
حدود 10 تا 1۲ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ســود 

اوراق فروخته شده در دولت قبل بازپرداخت کند.

 BBBB در بودجه سال ۱4۰۱ باید چه گام هایی   
در راســتای اصالح ســاختاری بودجه 

برداشته شود؟
من معتقدم تحقــق اهداف بزرگی کــه برای اصالح 
ساختار بودجه وجود دارد و توقعاتی که به تبع آن ایجاد 
می شــود، طی یکی دو ســال تا حدودی ایده آلیستی 
است. ما باید در تحقق اصالح ساختار بودجه واقع بین 

باشیم. اگر واقع بین باشیم، می توانیم در بودجه 1401 
گام هایی در این راســتا برداریم. برای نمونه، در سال 
آینده بودجه ای داشــته باشــیم که در گام اول کسری 
نداشــته باشــد و در کنار آن تا آنجا که ممکن است به 

سمت اجرای عدالت حرکت کنیم.

 BBBB برای نداشــتن کســری بودجه باید چه  
اقداماتی انجام شود؟

ابتدا بایــد بدانیم کســری بودجه می توانــد به مثابه 
ام المصائبی برای کشور، دولت و مردم باشد. وقتی با 
کسری بودجه مواجه هستیم، در نهایت مجبور به خلق 
پول خواهیم شد. رئیس جمهور در دولت گذشته مدعی 
بود ما برای جبران کسری بودجه خلق پول نمی کنیم، 
اما کســی از او نمی پرســید اگر خلق پول نمی کنید، 
پس چــه کار می کنید؟ آیا با جادو کســری بودجه را 
تأمین می کنید؟ متأسفانه در این زمینه رسانه ها نیز که 
وظیفه شــان تنویر افکار عمومی بود، عملکرد خوبی 
نداشــتند. اگر عملکرد ما در این حــوزه خوب بود، 
هرگز فردی در جایگاه رئیس دولت به ترک فعل های 
صورت گرفته از ســوی دولت افتخار نمی کرد؛ اما در 
پاســخ به این پرسش که باید چه اقداماتی انجام دهیم 
که کســری بودجه نداشته باشیم، باید گفت در تدوین 
 گذران 

ً
بودجــه باید به دنبال اجرای برنامه ها و نه صرفا

امور باشــیم.؛یعنی نبایــد به گونه ای عمــل کنیم که 
کســی در بودجه دارای قدرت چانه زنی بیشتری بوده 
و بتواند ســهم بیشتری از بودجه داشــته باشد؛ بلکه 
توزیع منابع باید بر اســاس نیازها، آمایش سرزمینی و 
ضرورت های موجود باشد. در حالی که متأسفانه این 
روند در سال های گذشته در اقتصاد ما وجود داشته که 
دســتگاه های مختلف بر اساس قدرت چانه زنی خود 
از بودجه بهره مند می شــدند؛ امااین مسئله در بودجه 
1401 باید اصالح شــود. در واقــع، بودجه ها باید بر 
اســاس نیازها و عملکردها پرداخت شود. اگر بتوانیم 

در بودجه ســال 1401 این دو مسئله را رعایت کنیم؛ 
یعنــی به گونه ای برنامه ریزی کنیم که کســری بودجه 
نداشته باشیم و توزیع بودجه نیز بر اساس عملکردها 
 می توان از این دو اقدام به عنوان 

ً
و نیازها باشد، طبیعتا

گام اول در اصالح ساختار بودجه نام برد. به نظر من این 
امکان برای بودجه سال آینده وجود دارد و به هیچ عنوان 

بلندپروازانه نیست.

 BBBB حاال اگــر این موضوعــات در بودجه  
۱4۰۱ محقق شود، مردم چگونه متوجه 

نتایج مثبت این اتفاق خواهند شد؟
اولین اتفاقی که در این شرایط رخ می دهد، روند نزولی 
تورم اســت. ضمن اینکه فعالیت های عمرانی کشور 
افزایش خواهد داشت و روند اجرای عدالت نیز بهبود 

خواهد یافت. 

 BBBB موضــوع عرضــه اوراق و سررســید  
بازپرداخت آنهــا می تواند چه پیامدهایی 

برای اقتصاد ایران داشته باشد؟
در دولت گذشــته حجم قابل توجهی از اوراق عرضه 
شده اســت. البته شاید در مقاطعی فروش اوراق برای 
تأمین کســری بودجه اجتناب ناپذیر بوده است. به هر 
حــال با توجه به وضعیت پیش آمده، این اوراق فروش 
 در زمان سررسید باید این 

ً
رفته و دولت سیزدهم طبیعتا

اوراق را بازپرداخت کند و چاره دیگری جز بازپرداخت 
هــم وجود ندارد؛ چرا که خود عــدم بازپرداخت این 
اوراق می تواند به افزایش تورم بینجامد؛ لذا امیدوارم 
دولت ســیزدهم با رویه ای که در پیــش گرفته، بتواند 
عالوه بر بازپرداخت اوراق فروخته شده در دولت قبل، 
با انجام برنامه ریزی های الزم رونــد افزایش تورم در 

کشور را مهار کند.

 BBBB با توجه به اینکه جناب عالی از مخالفان  
جدی واردات خودرو به کشــور هستید، 
به عنوان سؤال پایانی می خواستم نظرتان 

را درباره بحث واردات خودرو بدانم. به 
نظرتان این حجــم از واردات خودرو که 
رقم چندانی هم نیست، می تواند تأثیری بر 

قیمت خودرو داشته باشد؟
درباره بحث واردات خودرو، واقعیت این است کسانی 
که به دنبال واردات خودرو هســتند، افراد و گروه های 
مختلفی هستند. ممکن اســت برخی از افرادی که به 
دنبال واردات خودرو هســتند در مقام نظریه پردازی، 
خیرخواه مردم و جامعه باشــند و از باب اینکه دوست 
دارند مشــکالت صنعت خودرو کاهــش یابد، این 
موضوع را دنبال می کنند؛ اما گروه دیگری از موافقان 
واردات خودرو، کسانی هستند که در موضوع واردات 
 ما با گــروه دوم کاری 

ً
خودرو ذی نفع هســتند. طبیعتا

نداریم؛ امــا گروه اول در بیان دالیل موافقت شــان با 
واردات خودرو می گویند اگــر خودروهای با کیفیت 
خارجی وارد کشــور  شود، این موضوع عالوه بر اینکه 
روی کیفیت خودروهای داخلی تأثیر می گذارد، منجر 
به کاهش قیمــت خودروهای داخلی نیز می شــود. 
در اینجا ذکر این مســئله مهم اســت که اگر واردات 
خودروهای خارجی منجر به افزایش کیفیت یا کاهش 
قیمت خودروهای داخلی می شــد، پس چرا با وجود 
اینکه در همه این ســال ها ما واردکننــده خودروهای 
خارجی بوده ایم، این اتفاق نیفتاده و خودروهای داخلی 
نه در قیمت و نه در کیفیت نتوانسته اند رضایت مشتریان 
خود را کســب کنند؟ به هرحال وقتی خودرویی وارد 
می شــود، برای ورود این خودرو ارز مصرف می شود. 
حاال ممکن است عده ای بگویند این واردات می تواند با 
ارزهایی که در خارج از کشور وجود دارد، انجام شود. 
به هرحال این ارزها یا در معرض ورود به کشور هستند 
 این موضوع محل بحث 

ً
یا نیستند. اگر نیستند که طبیعتا

نیست؛ اما آن ارزی که قرار است وارد کشور شود اگر ما 
بخشی از این ارز را به واردات خودرو اختصاص دهیم 
آیا غیر از این است که این کار منجر به افزایش نرخ ارز 
در کشور می شود؟ می خواهم بگویم واردات خودرو 
از هر طریقی منجر به تشــدید تقاضای ارز و افزایش 
نرخ ارز می شــود. به عبارت دیگر اگر بخواهم خیلی 
ســاده این مسئله را بیان کنم، واردات خودرو می تواند 
منجر به افزایش تقاضــای ارز و به تبع آن افزایش نرخ 
 این موضوع به معنای 

ً
ارز و نرخ تورم شــود که طبیعتا

سخت تر کردن معیشت مردم خواهد بود. بنابراین، به 
نظرم چنانچه در این شــرایط اجازه واردات خودرو را 
به هر بهانه و عنوانی بدهیم، به این معناست که فشار به 
سمت طبقات پایین و متوسط جامعه خواهد رفت؛ در 
 متعلق به طبقات مرفه 

ً
حالی که منافع این تصمیم صرفا

جامعه خواهد بود.

بازار

بی تردید، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت نیازمند اصـالح 
ساختار اقتصاد است. این امر به معنای آن است که حلقه های 
مهم و مبادی اصلی مؤثر برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت باید 
شناسایی شود و طی برنامه ای مدون گام های منطقی و صحیحی 
برداشت. برای نمونه، اگر سیاست گذاران کشور تصمیم به قطع 
فروش نفت کشور بگیرند، سؤال آن است که واردات مورد نیاز 
بــرای بخش های مولد با کدام ارز تأمین خواهد شــد؟ بر این 
اساس، به نظر می رســد باید طی دوره زمانی معین با تقویت 
تولید و توســعه صادرات از طریق توســعه بخش خصوصی 

اصالح ساختارهای اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

ساختار  اصالح 
منهای نفت

به گزارش ریلیف وب، شدت خشکســالی ها و گستردگی این 
وضعیت آب وهوایی در کشورهای جنوب شرق آسیا طی ۲0 سال 
گذشته افزایش یافته است. خشکسالی های شدید و طوالنی مدت 
سبب شده اســت تا میزان تولید محصوالت کشاورزی در این 
کشورها پایین آمده و امنیت غذایی و زندگی روزمره این کشورها 
را تهدید کند. خشکســالی در کشــورهای جنوب شــرق آسیا 
منحصر به محدود کردن مصرف آب در حوزه کشاورزی نشده؛ 
بلکه مصارف شهری و صنعتی را هم تحت تأثیر قرار داده است. 
به طور کلی، کشورهای حوزه آ.سه.آن با وضعیت کم آبی بسیار 

بیشتری نسبت به دیگر نقاط جهان روبه رو هستند.

فراگیر خشکسالی 
شاخص

عبارت »ســرمایه انسانی« از پراســتفاده ترین »استعاره«ها در 
اقتصاد اســت. این عبارت از این نظر استعاری است که ما را در 
فهم اینکه چرا و چگونه می توان در مورد کارآیی انســان، مانند 
کارآیی دیگر منابع تولید، از جمله ماشین ها استدالل کرد. به طور 
کلی، در اقتصاد چیزی را »سرمایه« می دانیم که در فرآیند تولید 
نقشی بر عهده داشته باشد. بنابراین، سرمایه انسانی ما مجموعه  
دانش، مهارت ها، استعدادها و تحصیالتی است که ما در طول 
ســال ها کسب کرده ایم. اگر همه  عوامل دیگر را برای همه  افراد 
یکسان فرض کنیم، افرادی که ســرمایه انسانی بیشتری داشته 
باشند، از کارآیی بیشتری برخوردار بوده و دستمزد باالتری دارند.

انسانی سرمایه 
افزوده

بودجه های ساالنه را می توان مهم ترین برنامه کشور طی یک  سال دانست. برنامه ای که الیحه آن هر ساله در آذرماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و نمایندگان 
با بحث و بررسی روی آن برنامه ها و مسیر حرکتی سال آینده کشور را تعیین می کنند. چند سالی است که رهبر معظم انقالب بر اصالح ساختار بودجه به منزله 
یکی از اقدامات مهم و اساسی دولت و مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید دارند. موضوعی که البته تا به امروز و با گذشت چند سال از طرح این 
موضوع توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. بودجه ۱4۰۱ اولین بودجه ای است که قرار است با همکاری مجلس و دولت سیزدهم به فرجام برسد. صبح 
صادق در گفت و گویی با غالمحســین رضوانی، رئیس کمیته بررسی الیحه بودجه شرکت های دولتی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه بایدها و الزامات تحقق 

اصالح ساختاری در بودجه ۱4۰۱ را بررسی کرده است. 

علی مرزبان
خبرنگار

بودن  عملیاتی 
 گام اول اصالح ساختار بودجه است

غالمحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با صبح صادق

مسکن سازی مدرن

 
دربــاره موضوعات اقتصــادی، از جمله 
مســئله مســکن باید توجه داشت که این 
مســائل همواره پیوند نزدیکی با مســائل 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارند. 
بنابراین، برای حل این مشکالت در ابتدا 
باید به ارتباط بین آنها توجه شــود. به نظر 
می رســد، در سال های گذشــته در حوزه 
مسکن راهبرد حل مسئله به اشتباه ترسیم 
شده اســت؛ به گونه ای که در دولت های 
یازدهم و دوازدهم به جای ارائه یک برنامه 
و راهبرد مشخص در حوزه مسکن، مدام 
از عملکــرد دولت قبل در این حوزه انتقاد 
می شد؛ برای نمونه، وزیر راه و شهرسازی 
این دولت اعتقاد داشت طرح های مسکن 
 دولت 

ً
دولت گذشته مزخرف بوده و اصوال

هیچ نقشی در ســاخت و تولید مسکن بر 
عهده ندارد، در صورتی کــه باید در دوره 
مدیریتش در این وزارتخانه کارهای شکل 
گرفته را به صــورت آرام پیش می برد و از 
مزیت های نسبی مســکن مهر استفاده و 
اگر ضعفی در این زمینه وجود داشت، این 
ضعف ها را برطرف می کرد. در سال های 
گذشته، موضوع مسکن بر این اصل استوار 
بــود که دولت و وزارت راه و شهرســازی 
هیچ راهبردی برای حل مشــکل مسکن 
ارائه ندادند؛ در حالی که باید با شناسایی 
نقاط قوت و ضعف و بررســی تهدیدها و 
فرصت ها در این زمینه اقدام می کردند؛ اما 
متأســفانه در این زمینه دولت و وزارت راه 
و شهرسازی طی سال های گذشته توفیقی 
نداشتند، به همین دلیل تولید مسکن طی 

یک دهه اخیر به حداقل ممکن رسید.
همان طــور که گفته شــد، اگــر ما به 
مسائل جامعه به صورت ارگانیسمی نگاه 
کنیم بســیاری از مشــکالت موجود رفع 
می شود. اگر چه اقداماتی چون ارائه زمین 
با مختصات اجاره ۹۹ ساله و... می تواند 
اقدامات مناســبی در راســتای تشویق به 
ساخت مســکن و رونق گرفتن این حوزه 
باشــد، ولی اینکــه بتوانیم بــا پرداخت 
وام و تســهیالت انبوه ســازی را در کشور 
 مفیدتر خواهد 

ً
انگیزه مندتر کنیم، قطعــا

بود. برای نمونه، هر گاه زیرســاخت های 
مورد نیاز ساخت مسکن در کشور فراهم 
شــده اســت، ما شــاهد افزایش حضور 
بخش خصوصــی و انبوه ســازان در این 
حوزه بوده ایم و بیشــترین تولید مســکن 
 در این دوران بوده اســت. اگر 

ً
نیز اتفاقــا

چه اقداماتی، مانند مســکن مهر نیز اقدام 
درســتی بود، اما باید جوانب آن به خوبی 
دیده و سنجیده می شــد که این اتفاق رخ 
نداد؛ از ایــن رو به نظرم مهم ترین راهکار 
حل مشکل مســکن این است که مردم به 
میدان آمده و ساخت وســاز انبوه از سوی 
مردم و بخش خصوصی شکل بگیرد. در 
این میان، طرح ها و اقداماتی شبیه مسکن 
مهر یا فروش متری مســکن نیز از موارد 
خوب برای پاسخ به تقاضای مصرفی فعلی 
است؛ اما در نهایت این طرح ها نسخه های 

کاملی نیستند.
مشــکل دیگری که امــروز در حوزه 
صنعت ساخت وساز کشــور وجود دارد، 
این است که مسکن سازی در کشور ما هنوز 
مدرن نشده و همچنان با روش های قدیمی 
دنبال می شود. با وجود اینکه می توان در این 
زمینه به فناوری های جدیدی رسید، ولی 
تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت 
نگرفته است. تا زمانی که زیرساخت های 
این موارد ایجاد نشود، ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مســکونی در کشــور بسیار 

پرهزینه و زمان بر خواهد بود.

یادداشت 

عباس زرکوب
  عضو هیئت مدیره

 انجمن انبوه سازان مسکن
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جلوه خاتم

۶۴۰۰ کیلومتر خط انتقال آب   اجرای موفق 
در ۱5 استان کشور

مدیرعامل هلدینگ تخصصی نیروی قرارگاه سازندگی خاتم  االنبیاء)ص( اعالم کرد

 BBBB لطفًا در خصــوص لزوم ورود قرارگاه به 
حوزه آب و سدسازی در کشور توضیح 

دهید. 
امروزه کمبود آب، توجه همه جوامع بشری را به خود 
جلب کرده است تا جایی که کمبود این منبع راهبردی 
می تواند عالوه بر ایجاد مشکالت اجتماعی، در برخی 
موارد امنیت ملی کشورها را نیز دستخوش تهدید کند. 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( نیز با درک اهمیت 
عرصه آب و با توجه به بند 40 سیاست های کلی نظام 
و نیز سیاســت های اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به 
ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب 
در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن، عنایت 
ویژه ای به این عرصه داشــت و در چهار حوزه اصلی 
سدسازی، کانال ها و شــبکه های آبیاری و زهکشی، 
خطوط انتقال آب، تونل انتقال آب، احداث آب شیرین 
کن ها و بازچرخانی آب با احداث تصفیه خانه ها به این 

مهم پرداخت. 

 BBBB )امروز قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص  
به یــک پیمانکار شناخته شــده در حوزه 
سدسازی تبدیل شده است. بفرمایید در 
این زمینه چه تعداد ســد در کارنامه کاری 

قرارگاه وجود دارد؟
 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( به عنوان یکی از 
پیمانکاران وزارت نیرو، در حوزه سدســازی کارنامه 
پرافتخاری از خود برجای گذاشــته و توانسته است به 
یکی از سدسازان بزرگ منطقه تبدیل شود و کشور را در 
این حوزه خودکفا کند. ساخت 6۲ سد خاتمه  یافته و 
در دست اجرا با حجمی بالغ بر ۲۵ میلیارد مترمکعب 
ذخیره آب از موفقیت قــرارگاه در این حوزه حکایت 
دارد. اهمیت این احجام هنگامی مشخص می شود که 
بدانیم ذخیره سازی کل سدهای کشور حجمی بالغ بر 
4۹ میلیارد مترمکعب است که از این مقدار حدود ۲۵ 
میلیارد مترمکعب، یعنی ۵0 درصد کل حجم مخازن 
از سوی قرارگاه احداث شده یا در دست ساخت است. 
از مهم ترین پروژه های خاتمه یافته و در دســت اجرای 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( می توان به این 

موارد اشاره کرد:
- سد عظیم کرخه به ظرفیت مخزن ۷.3 میلیارد متر 

مکعب؛
- ســد و نیروگاه گتوند به ظرفیت مخزن 4.۵ میلیارد 

متر مکعب؛
- سد و نیروگاه رودبار لرستان، سد هایقر، سد مخزنی 
بافت، ســد مخزنی دریک، سد مخزنی آغ چای، سد 
مخزنی نرماب، سد مشمپا، سد ایوشان، سد صفا، سد 
سبالن، سد حسنلو، ســد زابل، سد زوال، سد سهند، 

سد سیرجان و... .

 BBBB در زمینــه اجرای طرح هــای انتقال آب  
بین حوضه ای و مشکالت بین استانی که 
در وضعیت کنونی در کشور وجود دارد، 

قرارگاه چه نقشی دارد؟
با توجه به نبود توازن بارش ها در اقلیم کشــور، انتقال 
بین حوضه ای آب یکی از راهکارهای ایجاد این توازن 
است که از ســوی وزارت نیرو دنبال می شود و در این 
راستا برخی طرح های انتقال آب بین حوضه ای در کشور 
اجرا شده و در حال بهره برداری است.مطابق ماده ۲1 
قانون توزیع عادالنه آب، تخصیص و اجازه بهره برداری 
از منابع عمومی آب در کشور به عهده وزارت نیروست 
و تمام طرح های انتقال آب بین حوضه ای عالوه بر اخذ 
مجوزهای ارزیابی زیســت محیطی و تخصیص آب، 
ملزم به اخذ مجوز شــورای عالی آب کشور شده اند. 
قــرارگاه نیز پیمانکار دولت و وزارت نیرو اســت و تا 
طی شدن تمام این مراحل و در رأس آن رفع مشکالت 
اجتماعی و رعایت حقوق ذی نفعان، هیچ اقدامی انجام 
نخواهد شد. انجام طرح های انتقال آب بین حوضه ای 
نیازمند طرح جامعی اســت که مالحظات متعددی 

نظیر شرایط زیست محیطی، اجتماعی، رعایت عدالت 
در مبدأ و مقصد و... را می طلبد و وزارت نیرو متولی 
آن است. در خصوص طرح های انتقال آب از حوضه 
زاینده رود و کارون بزرگ که اســتان های خوزســتان، 
چهارمحــال و بختیــاری، کهکیلویــه و بویراحمد، 
اصفهان، کرمــان و یزد را تحت تأثیــر قرار می دهد، 
وزارت نیــرو مطالعات جامع و کاملی انجام داده و در 
چندین مرحله آن را به روزرســانی کرده است. قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( بنا بر رسالت مردم داری 
خود این اطمینان را به مردم شریف استان های مورد نظر 
می دهد که اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای 
که به عهده این نهاد گذاشــته می شــود، در شرایطی 
عملیاتی می شود که مجوزهای الزم زیست محیطی، 
اجتماعی و تخصیصــی آن از ســوی مجموعه های 
ذی ربط صادر شــده و پیامدهای آن به حداقل رسیده 
باشد. در واقع اگر مردم هر استانی نسبت به طرح های 
انتقال آب آن اســتان رضایت نداشته باشند، قرارگاه از 

قبول پروژه امتناع می کند.

 BBBB اجرای این ســدهای عظیم در سراســر   
کشــور به جز بحث مهار ســیالب های 
نابهنگام، چه اهمیت و دستاورد دیگری 

دارند؟
بله. ما در سیالب ویرانگر فروردین سال 13۹8 شاهد 
بودیم که وجود سدهای کرخه، گتوند و دیگر سدهای 
کشور توانست حجم باالیی از سیالب ها را مهار کند؛ 
به گونه ای که به زعم کارشناســان، اگر این ســدها در 
کشور وجود نداشت، حجم ویرانی ها و خسارات مالی 
و جانی به چندین برابر وضع موجود می رسید. عالوه بر 
این، وجود این سدها توانسته در زمینه رونق کشاورزی 
در کشور و افزایش ظرفیت زیر کشت، کمک شایانی 
به کشــاورزان کند. همچنین اشــتغال زایی و کاهش 
میزان بیکاری و جلوگیری از مهاجرت به کالن شهرها 
و امکان مهاجرت معکوس به منطقه با توجه به فراهم 
شدن بسترهای مناسب از دیگر دستاوردهای وجود این 
سدهاست. امکان احداث صنایع تبدیلی، بهبود شرایط 
زیست محیطی، آبرسانی به منظور مصارف خانگی، 
کشــاورزی و صنعتی و در نهایت ایجاد امنیت پایدار 
در کشور از دستاوردهای اجرای پروژه های این حوزه 

است.

 BBBB قــرارگاه در زمینــه احــداث کانال ها و  
شبکه های آبیاری چه اقداماتی انجام داده 

است؟
توســعه شبکه آبیاری و زهکشــی و همچنین احداث 
کانال، فعالیتــی در جهت رونق کشــاورزی و گامی 
در راســتای خودکفایی در این عرصه اســت. قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( با اجــرای ده ها پروژه 
بزرگ و عظیم کانال و شــبکه آبیاری و زهکشــی به 
وسعت بیش از 1000 کیلومتر توانایی های خود را در 

این زمینه به منصه ظهور گذاشته است.شبکه آبیاری و 
زهکشی دشــت قره ضیاءالدین، اجرای کانال اصلی 
انتقال آب سد گاران به مریوان، شبکه آبیاری و زهکشی 
دویرج و بازسازی ســد انحرافی، شبکه های آبیاری و 
زهکشی استان های کرمانشاه و ایالم و کانال انتقال آب 
چالوس، از جمله پروژه های قرارگاه در این زمینه است.  
اجرای پروژه بزرگ زهکشی 80 هزار هکتار از اراضی 
استان گلستان )حوضه گرگان رود و قره سو( از مهم ترین 
پروژه های در دســت  اجرای قرارگاه اســت. اجرای 
سامانه زهکشی در این اراضی که با همکاری وزارت 
جهاد کشاورزی انجام می شود، عالوه بر کاهش سطح 
ماندابی و شوری اراضی، زمینه تفکیک، ذخیره سازی و 
بهره برداری حدود ۲۵ میلیون مترمکعب از آب باران 
این منطقه را فراهم می کند و این در حالی اســت که 
 این میزان از آب بــاران، از طریق نفوذ به آب های 

ً
قبال

زیرزمینی از دسترس خارج می شد.

 BBBB با توجه به مشــکل کمبود آب در سطح  
کشــور و اهمیت خطوط انتقــال آب، 
قرارگاه در این زمینــه چه اقداماتی انجام 

داده است؟ 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با بیش از سی سال 
فعالیت در عرصه سازندگی کشور، طراحی و اجرای 
بیش از 6400 کیلومتر خط انتقال آب را در 1۵ استان 
کشور طبق استانداردهای فنی به اتمام رسانده است.
مهم تریــن پروژه های خاتمه یافته و در دســت اجرای 

قرارگاه در این حوزه عبارتند از: 
- خط انتقال آبرســانی غدیر )۲4 شــهر و ۵ روستای 

استان خوزستان( به طول 8۹1 کیلومتر؛
-خط انتقال آب یــزد به طول 4۵۵ کیلومتر؛

-خط انتقال آب زابل به زاهدان به طول 1۹۲ کیلومتر؛
-خط انتقال آب شهر مقدس قم به طول ۲00 کیلومتر؛ 

-خط انتقال آب تبریز به طول 360 کیلومتر؛
-خط انتقال آب خرم آباد به طول ۲۲ کیلومتر؛

-خط انتقال آب کرمان به طول ۵۲ کیلومتر؛
-خطوط انتقال آب از سد تالوار تا شهر همدان؛ 

-خطوط انتقال آب از سد گاوشان به شهر کرمانشاه؛ 
-خط انتقال آب شیراز از سد درودزن؛  

-خط انتقال آب از سد کوثر به شهرهای حاشیه خلیج 
فارس؛

-خط انتقال آب زاینده رود به کاشان.

 BBBB در زمینه تأمین آب منطقه غیزانیه استان  
خوزســتان هم که در حال تبدیل شدن به 
یک تهدید ملی بود، قرارگاه وارد شــد و 
مشکل را حل کرد. در این خصوص هم 

توضیح دهید.
بله. آبرسانی به بخش غیزانیه از آرزوهای دیرینه مردم 
این منطقه بود؛ اما طی چندین سال به دالیل مختلف 
معطل مانده بود. قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 

پس از درخواســت مســئوالن اجرایی و مردم برای 
واگذاری این پروژه به سپاه وارد عمل شد و به سرعت 
زیرساخت ها و تمهیدات مربوط به طراحی و تکمیل 
پــروژه انتقال آب بــه غیزانیه را فراهــم کرد.همت و 
برنامه ریزی همکاران من در هلدینگ نیرو و مؤسســه 
اروندان قرارگاه به گونه ای بود که با وجود اینکه تصور 
می شــد اجرای این پروژه، به علــت وضعیت آب و 
هوای بسیار گرم و شــرایط محیطی سخت، دو ماه به 
طول بینجامد؛ اما در مدت زمانی بسیار کمتر از موعد 
پیش بینی شده، تکمیل شــد و هزاران نفر از جمعیت 
روستایی مناطق محروم خوزستان به آب شرب مناسب 
دسترســی پیدا کردنــد. برنامه ریزی اصلــی قرارگاه 
سازندگی سپاه، اجرای طرح های بزرگ و پروژه هایی 
است که سایر پیمانکاران به دالیل فنی یا مالی امکان 
بر عهده گرفتن آن را نداشــته باشند، اما در کنار چنین 
اقدامات ملی، در هر منطقه و موقعیتی که مســئوالن 
دولتــی نیازمند همکاری و ورود ســپاه به منظور حل 
مشکالت مردم باشــند، آماده خدمت رسانی و تأمین 
نیازهای مناطق محروم هستیم.قرارگاه سازندگی سپاه، 
آبرسانی را یک امر مقدس می داند؛ چرا که سقائی در 
فرهنگ اسالمی و عاشورایی پاسداران انقالب ریشه 
دارد و همه فرزندان ایران اسالمی در سپاه، به آن افتخار 

می کنند.

 BBBB )آیا قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص  
در زمینــه تونل هــای انتقــال آب هــم 

پروژه هایی اجرا کرده است؟  
بله. وجود اختالف سطح در نقاط مختلف کشور، نیاز 
فراوان و گسترده به ســاخت تونل در تمام بخش ها از 
جمله راه، راه آهن و خطوط انتقال آب را اجتناب ناپدیر 
کرده است. قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( با 
استفاده از تجارب ارزشمند کسب شده در دوران دفاع 
مقدس، از ابتدای فعالیت خود در زمینه احداث تونل، 
حضور مؤثر و چشمگیری داشــته است و با توجه به 
اجرای ده ها تونل بــا کاربری های خاص در مقاطع و 
اشکال بزرگ و پیچیده و فنی، در حال حاضر یکی از 
پیمانکاران بزرگ و منحصربه فرد در رشته تونل است. 
در حوزه تونل های بلند انتقال آب قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( تاکنــون 4۵0 کیلومتر تونل طویل 
انتقال آب طراحی و اجرا شده است که از مهم ترین آنها 

می توان به این موارد اشاره کرد:
- تونل انتقال آب از سد صفارود به کرمان به طول 38 

کیلومتر که در دست اجراست؛
-تونل انتقال آب سد دز به طول ۹.۲ کیلومتر )رکورد 
38 متر حفاری مکانیزه در یک شیفت کاری 1۲ ساعته 
در این پروژه ثبت شــده اســت. همچنین طراحی و 
اجرای کامل دمونتاژ دســتگاه حفار برای اولین بار به 
صورت معکوس از داخل تونــل در 13۵ روز در این 

پروژه اجرا شده است(؛
-طراحی و احداث تونل نوســود به طول 4۹ کیلومتر 
)رکــورد حفــاری و ســگمنت گذاری 10۷8 متر در 
ماه با روش حفاری مکانیزه در این پروژه ثبت شــده و 

طویل ترین تونل انتقال آب در غرب آسیاست(؛
-تونل انتقال آب از ســد امیرکبیر به طول 30 کیلومتر 
به تصفیه خانه شــماره 6 غرب تهران )رکورد 6۵ متر 
حفاری و ســگمنت گذاری در روز بــا روش حفاری 

مکانیزه در این پروژه به ثبت رسیده است(؛
-طراحی و اجــرای قطعه ۲، 3 و4 تونــل انتقال آب 

قمرود به طول ۲4.۵ کیلومتر؛
-قطعه ۵ تونل آب قمرود به طول ۹ کیلومتر؛

-تونل انتقال آب کانی ســیب )تونــل اصلی به طول 
3۵.۷ کیلومتر و تونل فرعی آن با قطر 6.۲ متر به طول 

تقریبی 1.3 کیلومتر(؛
-تونل انتقال آب الر- لواســانک به تصفیه خانه شرق 

تهران به طول ۷.۵ کیلومتر؛
-تونل انتقال آب بازی دراز.

  شاید امروز کمتر کسی باشد که در ایران زندگی کند و از کمبود منابع آب در کشور آگاه نباشد. نه تنها ایران، بلکه کل منطقه غرب آسیا در حال حاضر با این مشکل دست وپنجه نرم می کنند و شاید به جرئت بتوان گفت، با 
توسعه جمعیت و صنایع در کل دنیا، تا چند سال آینده، معضل کمبود آب تجدیدشونده به مشکلی جهانی تبدیل خواهد شد.  برای بیان بخشی از دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، مصاحبه ای با مهندس 

محمد رستمی، مدیرعامل هلدینگ تخصصی نیروی قرارگاه انجام شد تا مهم ترین اقدامات این مجموعه را در حوزه سد و بند انحراف، کانال و شبکه های آبیاری و زهکشی از زبان او بشنویم.

بیش از سه دهه سازندگی

3۲ ســال پیــش در ۲3 آذرمــاه ســال 
1368 که نهال نوپای قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا)ص( در دشت سرسبز انقالب 
کاشته شــد، کمتر کسی گمان می کرد که 
این نهال، روزی به درختی تنومند و شجره 
مبارکی تبدیل خواهد شــد که نه تنها در 
برابر تندبادهای شــرقی و غربی خواهد 
ایســتاد؛ بلکه جای جای میهن اسالمی 
نیز از ثمرات آن منتفع می شــوند. تعهد و 
همت باالی نیروهای انقالبی در این نهاد 
مقدس سبب شد تا مسیر پیشرفتی را که 
شرکت ها، کارتل ها و تراست های بزرگ 
در نیــم قرن و حتی یک قرن طی کردند تا 
به فناوری اجرای ابرپروژه ها دست یابند، 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( در 
کمتر از دو دهه طی کند. امروز این قرارگاه 
با روحیه انقالبــی و مدیریت جهادی با 
بیش از سه دهه فعالیت در عرصه آبادانی 
و ســازندگی ایران عزیز، توانسته است با 
اجرای هزاران پروژه بزرگ و اثربخش در 
گرایش های راه و راه آهن، تونل و سازه های 
زیرزمینی، ســد و بند انحــراف، کانال و 
شــبکه های آبیاری و زهکشــی، معدن و 
صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشــیمی، 
بنادر و سازه های دریایی، ابنیه و پل سازی، 
خطوط انتقال نفــت، گاز و آب، نیروگاه، 
ارتباطات و فناوری اطالعات و نیز گرایش 
خدمات مشاوره مهندسی، دستاوردهای 
فراوانی را به ارمغــان آورد و به یک مرکز 
امیدآفرین و عزت بخش برای نظام تبدیل 

شود.
به بهانه ۲3 آذر ســالروز تاسیس قرارگاه 
ایــن شــماره، صفحــه  از  ســازندگی 
جلوه خاتــم در هر شــماره صبح صادق 
به بیان دســتاوردهای قرارگاه در یکی از 

حوزه های سازندگی خواهد پرداخت.

 پیمانکاران همکار
 هلدینگ نیرو

 سیاســت کلــی قــرارگاه مشــارکت و 

همکاری با پیمانکاران خرد و استفاده از 
توان آنهــا در حوزه های گوناگون با هدف 
هم افزایــی، حمایــت و توانمندســازی 
آنهاســت. در حــال حاضــر، هلدینگ 
نیرو با حــدود 400 پیمانکار اجرایی در 
ســطح پروژه های خود همــکاری دارد. 
ارائه خدمــات به پیمانــکاران منطبق با 
منابع موجــود، آمــوزش در زمینه حوزه 
ایمنی و اقدامات تأمینی به آنها، پشتیبانی 
ســخت افزاری از پیمانکاران و پرداخت 
پیمانکاران  پرســنل  حقوق و دســتمزد 
همزمان و هم راستا با پرسنل سازمانی، از 
جمله خدماتی است که در راستای ایجاد 
تعامل با این پیمانکاران از سوی هلدینگ 
صورت می پذیــرد. مهم ترین پیمانکاران 

همکار هلدینگ نیرو عبارتند از:

- شرکت های سراج ابزار
-  لوله سازی اهواز

- کیان پرشیا
- شرکت آب و خاک شهرآب گستر

-  لوله سازی ماهشهر
-  مکانیک آب

-  شرکت صلب سازه
-  شــرکت تولیــد لولــه و 

پوشش سلفچگان
-  لوله سازی سدید 

-  میرآب
-  شرکت سورناتدبیر

مجید ترابی
 سرپرست روابط عمومی قرارگاه
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پرونده

راهکار 
معقول

 نگاهی آسیب شناسانه به  
دوگانه معیشت ومذاکره

ملیحهزرینپور
خبرنگار

اقتصاد ایران در چند سال گذشته روند رو به افولی داشته است. با تشدید 
تحریم های آمریکا به نظر می رسد برخی کاسبان تحریم تالش می کنند 
تحریم ها را به گونه ای در انظار مردم وانمود کنند که گویا تحریم عامل و 
بانی اصلی مشکالت اقتصاد ایران است؛ در حالی که به گفته کارشناسان 
اقتصادی، بخش اعظم معضالت و مشــکالت اقتصاد ایران ناشــی از 
بی تدبیری های انباشته شده از سال های قبل است. کارشناس و تحلیلگر 

مسائل اقتصادی در این باره توضیحاتی داده است.
عطا بهرامی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه 
بخشی از مشکالت اقتصاد ایران ناشی از مدیریت های غلط دولت های 
گذشته و عدم اصالحات ســاختاری اقتصادی است، گفت: »برای حل 
مشکالت اقتصادی در وهله اول باید اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران 
را فهرست کنیم. پس از شناسایی مشکالت، آن زمان متوجه می شویم بار 
تحریم های خارجی و خود تحریمی های داخلی تا چه اندازه کمر اقتصاد 
ما را شکسته است.« وی در این باره افزود: »وقتی فهرستی از مشکالت 
داشته باشیم، طبق فهرست ها می توانیم برای حل مشکالت قدم برداریم. 
آن زمان با اتخاذ راهکارهای درست می توانیم گام های اصلی برای حل 
مشــکالت اقتصادی برداریم. واقعیت این است که اقتصاد ایران از چند 
دسته مشکالت اصلی رنج می برد.« به گفته این کارشناس اقتصادی، با 
وجود اینکه در ایران موضوعی به نام »تورم قوانین« داریم، یعنی دو ســه 
برابر دنیا قانون داریم، اما خیلی از قوانین شــفاف نیستند؛ در حالی که به 
طور مطلق تغییر قوانین یک موضوع داخلی اســت، ربطی به تحریم ها 

ندارد و هیچ کشوری در این زمینه نمی تواند به ما کمک کند.
بهرامــی در ادامه افزود: »در تســهیل محیط کســب وکار جزء یکی 
از بدترین کشــورهای دنیا به شــمار می رویم. راه اندازی کسب وکار در 
ایران یکی از سخت ترین فعالیت ها به شــمار می رود که هرگونه امکان 
اشتغال زایی و اســتفاده از مزیت های اقتصادی را برای توسعه مشاغل و 
تولید از بین می برد. ساختاری که دست مردم را از توسعه بازار کار کوتاه 

کرده است؛ موضوعی که هیچ ارتباطی به تحریم ها ندارد.«
ایــن کارشــناس اقتصــادی با اشــاره به چنــد مثال روشــن برای 
 یک فرد روســتایی که اجداد وی 

ً
خودتحریمی های داخلی گفت: »مثال

چندین ســال گله داری و دامداری کرده اند، اگر به دنبال توسعه دامداری 
باشد، با ســنگ اندازی های مختلف مانع توسعه کسب وکاری می شوند 
کــه آبا و اجدادی بوده اســت.« وی در این باره تصریــح کرد: »به جای 
نظارت های پسینی، نظارت های پیشینی و پروانه و مجوز را سد راه توسعه 
کســب وکار کرده اند. وضعیت راه اندازی کســب وکار در ایران به قدری 
وخیم اســت که بسیاری به دلیل بروکراســی اداری تمایلی به راه اندازی 
کســب وکار ندارند. اگر برای یک فعالیت کشــاورزی، یک جوان نخبه 
اعالم کند بدون نیاز به آب طرحی را توســعه می دهد، او را به اخذ مجوز 
آب مجبور می کنند. جالب این است که به دالیل مختلف مجوز آب به او 
نمی دهند، یعنی کار و تحقق طرح های نوین و فناوری های جدید به راحتی 
کنار گذاشته می شود.« این کارشناس اقتصادی قیمت گذاری دستوری را 
یکــی از چالش های بزرگ در اقتصاد ایــران می داند و تأکید می کند که 
قیمت گذاری دســتوری به جز توزیع رانت و عقب نگاه داشتن کشور از 

فناوری های روز دنیا ماحصلی ندارد.
 بهرامی در این باره به مثالی اکتفا کرد و برای تبیین هر چه بهتر وخامت 
 ساخت و راه اندازی طرح تولید و تأمین و 

ً
مدیریت اقتصادی گفت: »مثال

خرید ســلول های خورشیدی در ایران به دلیل نازل بودن شدید نرخ برق 
 به صرفه نیست. قیمت بسیار پایین برق در ایران مصرف کننده را به 

ً
اصال

مصرف بیشتر تشویق می کند، در حالی که به مصرف کمتر امتیازی داده 
نمی شود.«

وی در این باره افزود: »نتیجه این اســت که هیچ کس به 

سمت فناوری نو حرکت نمی کند؛ چرا که خرید یک سلول خورشیدی 
برای یک خانه  300 میلیون هزینه دارد، در حالی که برق یک خانه تا ده ها 
سال هرگز 300 میلیون تومان نمی شود. این موارد باعث پرتی، کمبود و 

قطعی برق و عدم سرمایه گذاری در این صنعت شده است.«
بهرامی درخصوص صنعت گاز و سایر مواردی که منجر به چالش های 
اقتصادی زیادی شده، گفت: »وضعیت در صنعت گاز کشور هم بر همین 
روال اســت. با اینکه دومین کشور دارنده ذخایر گاز هستیم، اما گاز وارد 
می کنیم! با یک حســاب سرانگشــتی می توان نتیجه گرفت چند درصد 
از چالش های اقتصاد ایــران مربوط به تحریم ها و چند درصد مربوط به 

سیاست های داخلی است؟«
 وی با بیان اینکه سیاســت گذاری های غلط در عرصه های گوناگون، 
اقتصــاد ایران را به کالف ســردرگمی تبدیل کــرده گفت: »در صنعت 
خودروســازی کشــور قیمت گذاری زیر قیمت کارخانه باعث نابودی و 
ورشکستگی خودروسازان شده است. نه تنها در این صنعت، در بسیاری 
از بخش ها و حوزه ها سیاست گذاری ها به قدری معیوب است که کالف 
 
ً
سردرگمی در اقتصاد ایجاد کرده که باز کردن آن بسیار زمان بر است. مثال

در بازار پول یک مسئله حاکمیتی واگذار شده، درحالی که صنعت دولتی 
مانده اســت. با چنین سیاست های غلطی، بازار پول کشور به هم ریخته 
شــده، 78درصد پول کشور توسط بانک های خصوصی خلق می شود؛ 

موضوعی که در دنیا سابقه ای ندارد.« 
این کارشناس اقتصادی بحران های ارزی را عامل بزرگی در افزایش 
شوک های اقتصادی عنوان کرد و گفت: »متأسفانه دولت قبلی نتوانست 
بحران های ارزی را به درســتی کنترل کند. در حــال حاضر، با کاهش 
ارزش پول ملی ترکیه، دولت ترکیه هرگز ارزپاشــی نکرد؛ در حالی که 
دولت آقای روحانی با تعریــف دالر 4200 تومانی، با توجیه کنترل ارز 
70 میلیارد دالر را نابود کرد. برای کنترل بازار مرغ تا کنون چقدر رانت 
توزیع شــده، در حالی که کل مرغ مورد نیاز کشور با 2 میلیارد دالر قابل 
تأمین بود. تا کنون چندین میلیارد دالر خرج واردات تجهیزات پزشکی 
آن هم به اسم واردات دارو شده، در حالی که اصل واردات کاالی لوکس، 
الغری و بوتاکس بوده است. کدام یک از این موارد مربوط به تحریم های 
آمریکاست؟ تحریم چگونه می خواهد قیمت گذاری خودرو  را حل کند؟ 
تحریم  چگونه می تواند ترازهای بانک ها را از دست درازی بانک مرکزی 
دور کند؟ تحریم چگونه می خواهد محیط کسب و کار را تسهیل کند؟« 

وی تأکید کرد: »تغییر قوانین، اصالحات ساختاری اقتصادی رفع هر 
گونه خودتحریمی است، چرا که بار اثرگذاری تحریم ها حتی 20 درصد 
هم نیست. در صورت تســهیل فضای کسب وکار، توجه به مزیت های 
اقتصاد ایران، بهبود روابط با کشــورهای همسایه و منطقه می توان رشد 

اقتصادی و توسعه تولید را کلید زد.«
بهرامی در پایان خاطر نشــان کرد: »بی تردید منشــأ تغییرات مهم 
اقتصادی در داخل اســت. دولت باید به صورت شجاعانه برای هر گونه 
تغییری وارد عمل شــود و با سیاســت گذاری های درســت مانع توزیع 
رانت شــود. همچنین حجم قوانین 
کاهش یابــد و در عوض قوانین 
تمام  رعایت  شفاف شــود. 
این مؤلفه های مهم منجر 
به توســعه اقتصاد، رشد 
تولیــد و در نهایت بهبود 
معیشت مردم، رفاه بیشتر 
و ارتباط نزدیک تر مردم با 

مسئوالن می شود.«

ایــن روزها اقتصاد و به ویژه معیشــت خانوارهــای کارگری و 
دستمزدبگیر در گیر و دار تحوالت بین الملل و مشکالت عرصه 
تولید داخل، تورم و شــکاف طبقاتی و گرانــی و ناهماهنگی 
دســتمزدها با تحوالت سریع و رشــد بی حد و حساب نرخ ها 
گرفتار مشکالتی شده است تا جایی که حقوق و دستمزد خیلی 
از خانوارهــای کارمندی و کارگری دیگــر کفاف تأمین زندگی 
آنهــا را نمی کند. در این میان، برخــی معتقدند روند مذاکرات 
برجام می تواند وضعیت سخت معیشت بخش های کم درآمد 
مثل بخش کارگری را تغییر دهد. در همین خصوص با »فرامرز 
توفیقی«، رئیس کمیته دستمزد شــورای عالی کار به گفت وگو 

نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

 BBBB در حال حاضر وضعیت معیشت کارگران چگونه است؟ 
اتفاق جدیدی برای معیشــت کارگران نیفتاده که مدعی باشیم نفس 
راحت تری می کشند و به فرض محال اگر بگوییم از شهریور ماه هیچ 
تورمــی هم اتفاق نیفتاده، پیش بینی اول ســال حاکی از تحمیل یک 
تورم ۵0 درصدی در شش ماهه اول سال به سبد معیشت خانوارهای 
کارگری است. در ابتدای سال هم که سبد معاش خانوارهای کارگری 
مصوب شده بود، چیزی حدود 2میلیون و اندی از آنچه باید می بود، 

دستمزد کمتری بسته شد.
 اگر بگوییم سرجمع تمام مؤلفه های تأثیرگذار در دستمزد به کارگر 
پرداخت  شود، این کارگر 3.3 نفری فاصله دستمزدش با سبد معاش 
حداقلی کل کشــور حدود 2 میلیون تومان است. حال اگر شما یک 
تورم ۵0 درصدی را هم بر آن تحمیل کنید و بخواهید سبد معاش را 
باالتر ببرید، باز هم می بینید که جامعه کارگری فشار بسیار زیادی را  

تحمل می کند و طبقه کارگر در فشار و سختی است.

 BBBB از منظر شــما به عنوان یک فعال کارگری در این عرصه 
چه باید کرد؟ 

  باید برایش راهکاری پیدا کرد که این راهکارها هم در خارج از کشور 
نیست؛ بلکه در داخل کشور است. راهکارها می تواند شامل کمک های 
نقدی و غیرنقدی باشد. کمک های نقدی که ذیل ماده 4۱ تعریف شده 
و دیگر افزایش دستمزد نامیده نمی شود؛ زیرا سالیان سال است که این 
کلمه برای جامعه کارگری خنده دار است و طبقه کارگر فقط راضی به 
آن  است  که فاصله معاش و تورم تحمیلی بر معاش پوشش داده شود که 

این اتفاق هرگز نمی افتد.

به   

دلیل اینکه تفکر و قدرت چانه زنی که در سه جانبه گرهای شورای عالی 
کار وجود داشته و قدرت نامتوازنی که در این شورا وجود داشته ،این 
اتفاق نیفتاده است. امسال هم این شورا به دستمزد ورود نکرده تا ببینیم 
رویکرد دولت آقای رئیسی در این حوزه به چه گونه ای است تا بتوانیم 
در خصوص افزایش دستمزد ۱40۱ ذیل ماده 4۱ قانون کار و ماده  42 
 اعالم می کند خارج از هرگونه کمکی که کارفرما به کارگر 

ً
که صراحتا

کند، افزایش دستمزد ماده 4۱ باشد نقدی باشد.

 BBBB برخی کارشناسان مدعی هســتند معیشت کارگران به 
برجام گره خورده است، نظر شما چیست؟ آیا وضعیت 
کارگران در گرو نتایج مذاکرات است یا چرخش تولید 

داخلی آن را بهبود می بخشد؟
هم می توان گفت بله و هم می توان گفت نه، به این دلیل که تکانه های 
مؤثر بر فعالیت های اقتصادی داخل کشــور  می تواند خیلی متأثر از 
تحریم نباشد؛ بلکه بیشــتر خود تحریمی ها و استفاده از تحریم ها و 

کاسبان تحریم زندگی را سخت می کند تا خود تحریم.
اگر ما به آن خودباوری و ایمان برســیم، می توانیم خیلی راحت 
چرخه تولید و گردش مالی را آن چنان در داخل کشــور رونق دهیم 
و ارتقای صنعت و نوآوری و بهــره وری تولیدات مان را باال ببریم که 
موجب شکوفایی اقتصادی بشویم و به تبع آن می توانیم از رکود تورمی 
خارج شــویم و افزایش اشتغال، دستمزد، شور و نشاط  و... را داشته 
 به این دلیل که تکانه های تأثیرگذار در سبد 

ً
باشیم.  اما متأسفانه فعال

معیشت خانوارهای کارگری به مباحث خارج از اراده، توان و قدرت 
 از آن تأثیر می گیریم.

ً
اجرایی خود کارگر گره  خورده، ما هم فعال

 BBBB نقش دولت ها را در کاهش فشار از سبد معاش خانوار 
کارگری چطور ارزیابی می کنید؟  

در سالیان گذشته و در سایه دولت های قبلی همیشه شاهد این موضوع 
بوده ایم که نگاه بر تورم غلط بوده اســت، تورم بر روی مخارج بسته 
می شــود، نه بر روی مداخل؛ برای نمونه اگر دســتمزد کارگری یک 
میلیون تومان بوده باشــد و تورم 40 درصد پس با افزایش 400 هزار 
تومان به حقوق کارگر اضافه کنیم، می توان تورم را حفظ کرد ولی این 
دیدگاه غلط است؛ زیرا تورم 40 درصد سبد معاش کارگر است و اگر 
فرض بگیریم ســبد معاش کارگری در آن سال 2 میلیون تومان بوده، 
پس 40 درصد آن می شــود 800 هزار تومان که باید به حقوق کارگر 

اضافه کرد تا بند ۱ ماده 4۱ هم اجرا شود. 
رویکرد ذکر شــده باعث بلعیدن تورم ازســوی دولت می شود و 
تجمیــع این اتفاق و در اوج آن فــاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت 
آقای احمدی نژاد با وجود تورم ۶0- 70 درصدی و افزایش یک رقمی 

دستمزد باعث ایجاد شکاف وحشتناک سبد معاش و دستمزد شد.
این شکاف وجود دارد، اما فارغ از شخص و رئیس قوه مجریه در 
دولت های گذشته، به دلیل همین نگاه های غلط و تصمیم گیری برای 
سال آینده بر اساس همین نگاه های غلط، این شکاف همیشه بزرگ تر 
و حادتر شده اســت ضمن اینکه قوای مجریه قبلی هرگز ذیل قانون 
اساسی وظایف حاکمیتی خود را نپذیرفته اند و اگر وظایف حاکمیتی 
خود را می پذیرفتند، شــاید شــاهد این فاصله بین معاش و دستمزد 

کارگر نبودیم.
 بنابراین در وضعیت کنونی می توان گفت که معیشــت کارگران 
در داخل قابل حل شــدن اســت، نه در خارج از کشور. اینکه تمام 
مشکالت امروزی کشور را به برجام گره بزنیم، گزاره ای بسیار 
اشتباه است. از طرفی مطرح شدن دوگانه معیشت- 
مذاکره تنها به جهت تالش برای فشــار وارد 
کردن به نظام و امتیازگیری غرب از ایران 

است.

 علی آقا محمدی:
 ۵0 درصد تولید ناخالص ملی کشور به تجارت خارجی نیازی ندارد و منتظر ماندن در آن برای حصول نتایج در مذاکرات خارجی درست 
نیست. نباید برای اقدامات مبتنی بر توافق اروپایی معطل بمانیم، بلکه باید به فکر رونق تجارت مان با شرق باشیم. باید جهت تولیدمان را تغییر 
دهیم. با توجه به قابلیت های زنجیره ای مختلف تولید پوشاک، مبل، طال و جواهرات، محصوالت ارگانیک، دارو و میکرو الکترونیک، باید 

تالش کنیم تا تولید این محصوالت به صرفه شود و برای افزایش تولید قوانین مان را به نفع تولیدکنندگان اصالح کنیم.

 محمدرضا امامقلی، کارشناس اقتصاد سیاسی: 

برجام درمانی برای اقتصاد کشور فایده ندارد، سال ها مردم را در انتظار نقد شدن چک برجام گذاشتیم؛ در صورتی که از ابتدا نیز مشخص بود 
این چک برگشتی است و نقد نخواهد شد. اگر دوباره بخواهیم راه گذشته را دنبال کنیم خواه ناخواه به ظرفیت های داخلی بی توجه می شویم 

و الجرم چشم به گشایش خارجی خواهیم داشت.

 محمد خوش چهره، اقتصاددان: 

گره زدن رونق تولید و دیگر گشایش های اقتصادی به تسهیل روابط خارجی سم مهلک است. متأسفانه حل بعضی از مشکالت به عوامل برون زا گره 
 درست نیست. ما باید در بخش قاچاق یا واردات که یکی از موانع مهم رونق تولید است، سیاست گذاری های مناسبی 

ً
خورده که این موضوع اصال

را اعمال کنیم. عالوه بر این، در بخش نظارت و استانداردسازی نیز عملکرد مثبتی صورت نگرفته است. هویت دهنده اقتصاد ملی تولید ملی است؛ 
به گونه ای که اگر درآمد مالی کشور متأثر از تولید ملی باشد، به طور حتم اقتصاد کشور مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد و همه از این درآمد منتفع 
خواهند شد، اما وقتی درآمد ملی متأثر از تولید ملی نباشد و ما این موضوع را به متغیر های خارجی وصل کنیم، به طور حتم آسیب پذیر خواهیم شد. 

 ساجد صمدی قربانی، کارشناس مسائل اقتصادی:

 مسئله »درون زایی اقتصاد« یکی از مؤلفه های مهمی است که حاکم نبودن آن بر دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور می تواند از جمله عیوب ساختاری 
اقتصاد ایران تلقی شــود. به عبارت دیگر، متولیان مدیریت اقتصادی در یک جامعه می توانند شکوفایی اقتصاد را از دو بستر متفاوت که مبتنی بر 
دو تفکر متمایز هســتند، پیگیری کنند. اگر تفکر درون زایی در نقطه  کانونی تصمیم گیری برای اقتصاد کشور قرار گرفت و همه  اقدامات اجرایی 
دولت مبتنی بر آن دنبال شد، متغیر هایی نظیر»بومی سازی فناوری های مورد نیاز برای تولید«، »هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش 
تولیدی«، »ارتقای کیفیت نیروی انسانی فعال در عرصه  تولید«، »بهبود فضای کسب وکار« و در یک کالم رونق تولید ملی موضوعیت پیدا می کند. 

  احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد:

 امروز راه نجات اقتصاد کشور رونق تولید است، اما رانت و سوءمدیریت ها مانع اجرای این موضوع شده است. جالب اینجاست که با افزایش 
قیمت ارز برخی از صنایع بزرگ به دلیل عدم کاهش قیمت ها اجناس خود را احتکار می کردند. چرا با آنها برخورد نشــد؟ به نظر می رسد 
دست های پشت پرده }در زمان دولت روحانی{ خواستار تشدید رکود در اقتصاد کشور هستند تا در نهایت تن دادن به مذاکرات را راه نجات 

کشور عنوان کنند؛ در حالی که این موضع اشتباه مطلق بوده و به نوعی خیانت به کشور است.

  فیصل مرداسی، فعال اقتصادی:

 بسیاری از مشکالت اقتصادی در درون کشور قابل حل است. وابسته کردن حل مشکالت اقتصادی به برجام و مسائلی خارج از اراده داخلی جز اینکه 
گرهی در تصمیمات و برنامه ریزی ها ایجاد کند، مشــکلی از مشکالت کشور را برطرف نمی کند. به عبارتی، اگر با تولیدکنندگان جلسه ای بگذاریم و 
مشــکالت آنها را بشنویم، خواهیم دید که بیش از ۹0 درصد مشــکالت آنها موضوعاتی است که مربوط به مدیریت داخلی کشور است، نه مربوط به 
موضوعات بین المللی. فضای بین المللی و میزان تعامالت ایران با بازار های منطقه ای و بین المللی و جابه جایی پول و ورود تکنولوژی مســائل مهمی 
هستند؛ اما در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان ما با مدیریت داخلی و بدون در نظر گرفتن برجام و حتی با خاتمه برجام قابل حل و قابل رسیدگی است.

 آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی:

 بررســی و آنالیز سیاست های اقتصادی دولت ها بدون تبیین مالحظات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی مثمرثمر نخواهد بود؛ از 
طرفی دولت روحانی باید قبول می کرد که قبل و بعد برجام به زعم اظهارات دولتمردان هیچ اتفاق خاصی برای اقتصاد کشــور رخ نداد. ما 
}االن{ بیشتر دچار خودتحریمی بوده و به جای برنامه ریزی بر روی داشته ها و منابع داخلی کشور نمی بایست به وعده های پوچ غرب اتکا 
می کردیم.}در حال حاضر{  با مشخص شدن چهره واقعی آمریکا برای دولتمردان بهترین فرصت برای بازمهندسی فضای کسب وکار و تالش 

مجدانه برای تحقق گام به گام سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

نکته پایانی: بعد از گذشت چندین سال از برجام مذاکره با غرب، نه تنها هیچ گونه تحریمی برداشته نشد؛ بلکه باالی ۱۵00 تحریم نیز بر تحریم های قبلی افزوده شد. در 

چنین فضایی بیشتر اقتصاددانان و همچنین مردم به بی فایده بودن مذاکره تأکید دارند. البته برخی از کارشناسان معتقدند، دولت رئیسی با توجه به نگاه داخلی و با شعار 
تقویت از درون، مورد احترام جامعه است. انتظار می رود، دولت رئیسی مسیر قبلی در باب مذاکره را ادامه ندهد و در راستای تقویت اقتصاد ملی، راهکار داخلی ارائه کند. 
اینکه مذاکرات وین ادامه پیدا کند و همچون غرب، دولت محترم نیز به ادامه آن تأکید کند، دوگانه مدنظر محور شیطانی عبری- غربی، یعنی معیشت- مذاکره را تشدید 
کرده ایم و مدیریت اقتصاد از دست دولت سیزدهم خارج خواهد شد. »تولید ملی« هویت دهنده و نجات دهنده جمهوری اسالمی از چالش های اقتصادی پیش  روست. 

اقتصاد  هویت دهنده 
 تولید ملی است نه مذاکره

مهدیرسولی
خبرنگار

درک اصلی از چالش  اقتصادی ایران که در یک دهه اخیر به  وجود آمده است، می تواند اوضاع اقتصادی ایران را  
بهبود بخشد. چشم انتظاری دولت یازدهم و دوازدهم برای گره گشایی از مشکالت اقتصادی از برخی کشور ها 
و مذاکرات نه تنها گره ای از مشکالت اقتصادی را باز نکرد، بلکه اقتصاد ایران را  با چالش های بزرگی نیز همراه 
کرد. تأکید بیش از حد دولت روحانی بر مذاکره و برجام ســبب شــد که یک انتظار غیرمعقولی در کشور ایجاد شود. این روند همچنین موجب شد عملیات 
رسانه ای عظیمی در داخل و خارج از کشور در جهت دوگانه سازی معیشت- مذاکره به وجود بیاید و تنها راه حل مشکالت اقتصادی را »مذاکره« مطرح کند. 
در چنین فضای مدیریت داخلی برای حل مشکالت اقتصادی رها شد و  همه به انتظار چیدن میوه برجام نشستند. در طرف مقابل نیز دشمن با جنگ رسانه ای و 
 به نفع غرب و در جهت مخالف منافع ملی ایران 

ً
رفع نکردن تحریم ها اقتصاد ایران را شرطی نگه داشت. بدیهی است که شرطی نگه داشتن اقتصاد ایران، کامال

است. تأکید بر مذاکره برای حل چالش اقتصادی سبب تشدید دوگانه معیشت- مذاکره خواهد بود و این به معنای این است که حل مشکالت کشور به مذاکره 
وابسته است؛ در حالی که این خالف واقعیت است. در این میان، جمع آوری نظرات اقتصاددانان نشان می دهد آدرس رفع مشکالت اقتصادی در برجام نیست: 

 با وجود تبلیغات عظیم رســانه ای کشورهای 
غربی مبنی اینکه اهل منطق و مذاکره هستند؛ 
ولی رویکرد و رفتار آنها از همان ابتدای مذاکره 
با ایران نشان داد آنها نه تنها اهل منطق و مذاکره 
نیستند؛ بلکه از طریق موضوع مذاکره اهداف 
مختلفی دارند کــه ایجاد دوگانه معیشــت- 
مذاکره یکی از آن هدف هاست. آمریکا هیچ گاه 
از بازگشــت به برجام به دنبال لغو تحریم های 
اقتصادی ایران و عادی شدن ارتباطات اقتصادی 
ایران با دنیا نبوده است؛ بلکه تأثیرگذاری تحریم 
نیز از برنامه های آمریکا از دل مذاکرات است. 
حال ســؤال این است که با بازگشت آمریکا به 
برجام و به فرض لغو همه تحریم ها مشکالت 

اقتصادی و معیشتی مرتفع خواهد شد یا نه؟
بررسی چالش های مهم اقتصادی  کشورمان 
نشــان می دهد چالــش اقتصادی ایــران تنها 
بین المللی نیســت و بســیاری از ساختارهای 
داخلی اقتصاد ناکارآمد اســت که این موضوع 
اثرگذاری تحریم ها را چند برابر کرده اســت. 
به بیان دقیق تر، ناکارآمدی سیســتم اقتصادی 
داخلــی و عملیــات روانی کــه در دل جنگ 
 شــناختی تعریف می شــود، باعث اثرگذاری 

تحریم ها شده است. 
رهبر معظم انقالب اســالمی در این زمینه 
فرمودند: »مــن این را گفته ام، بــاز هم تکرار 
می کنم، تا فعاالن بخش های گوناگونی که در 
زمینه  اقتصاد و غیراقتصاد مسئول هستند همه 
بدانند که عالج همه مشکالت در داخل کشور 
است. بسیاری از مشکالت ما مربوط به خارج 
از کشور اســت، اما عالجش در داخل است. 
هیچ  کس عالج مشکالت را در خارج از کشور 
جست وجو نکند؛ ما از خارج از کشور هیچ گونه 
خیر و بهره ای نخواهیــم دید؛ عالج در داخل 
اســت، عالج در تدبیر داخلی است، عالج در 
تالش داخلی اســت، عــالج در نگاه صحیح 
و محاســبه  درســت داخلی به مسائل کشور و 
مسائل منطقه است و با به کار گیری نیروی خرد؛ 
با عزم و اراده  راسخ باید و می توان ان شاءالله از 

مشکالت فارغ شد.« )۱3۹۹/7/2۱(
اقتصادی مجلس شورای  رئیس کمیسیون 
اســالمی نیز در خصوص مشکالت اقتصادی 
کشــور می گوید: »عدم ثبات اقتصادی، نظام 
مالیاتی، بانکی و ســاختارهای بیمه ای چهار 
مشکل عمده اقتصاد ایران از سال ۱3۹7 تاکنون 

بوده است.«
بهنام ملکی، فعــال اقتصادی در خصوص 
اینکه مشکالت اقتصادی امروز نتیجه تحریم 
است یا ناکارآمدی داخلی، می گوید: »واقعیت 
این است که نمی توان مســئله تحریم ها را در 

کاهش رشد اقتصاد کشــور نادیده گرفت، اما 
اصــالح ســاختارهای داخلی تا حــد زیادی 
می تواند چالش هــای اقتصاد ایران را حل کند 
 همه مسئولین و مردم 

ً
و کاهش دهد. اگر واقعا

خواهــان حل مشــکالت داخلــی اقتصادی 
هستند باید همه، برای طی کردن راه درست با 
یکدیگر هم قسم شویم. به این معنا که همگان 
برای تأمین منافع جامعه کار کنند نه برای منافع 

فردی.«
با عنایت به مطالب باال می توان گفت، عالج 
حل مشکالت اقتصادی در داخل است و کلید 
بیرونی برای رفــع چالش های اقتصادی ایران، 
ناتوانی خود را  در طول هشــت ســال گذشته 
نشان داده است. متأسفانه، عده ای به دلیل نگاه 
صرف به غرب، هیچ گاه متوجه دشمنی آمریکا 
نشــدند که ایاالت متحده به دنبال ضربه زدن، 
مهار و تهی ســازی قدرت ایران است، لذا در 
راستای منافع ایران اقدامی را انجام نخواهد داد 
و اینکه ما تصور کنیم آمریکا از طریق مذاکره، 
بــا وجود تعهدات خود، تحریــم را بر خواهد 
برداشت، ســخت در اشتباه هســتیم. تنها در 
صورتــی تحریم ها از بین خواهد رفت که توان 
داخلــی را ارتقا دهیم. سیاســتی که در حوزه 
 سالح تحریمی آمریکا 

ً
بنزین اتفاق افتاد و عمال

را خلع سالح کرد. 
مهار تــورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها 
نیز به اعتقاد کارشناسان راهکار داخلی دارد که 
با جداسازی مذاکره-  معیشت، قابل مدیریت 
خواهد بــود. در واقع، به اعتقاد کارشناســان 
اقتصادی اصالح ساختار بودجه برای جلوگیری 
از افزایــش هزینه ها و تورم امر بســیار مهمی 
است. متأســفانه بودجه آنقدر بزرگ شده و به 
مسائلی اختصاص یافته که به هیچ وجه بهره وری 
اقتصادی نــدارد. برای تأمیــن بودجه امالک 
دولتی به جــای چاپ اســکناس باید فروخته 
شود، اما دســتگاه های دولتی فکر می کنند اگر 
فالن زمینه بال اســتفاده و فالن ساختمان خود 
را بفروشــند قدرت آنها کم می شود. این موارد 
همه بحث های مدیریت داخلی است که باید 
اصالح شود و هیچ ربطی به آمریکا و تحریم ها 
ندارد. تسهیل فضای کسب وکار، اعطای سریع 
مجوز به نخبگان و کارآفرینان نیز برای عبور از 

چالش های اقتصادی یک ضرورت است. 
برای نمونه، اگر فردی بــه دنبال راه اندازی 
یک واحــد تولیدی باشــد، آنقــدر با چالش 
مواجه می شــود کــه از خیر آن می گــذرد. به 
دلیل ســنگ اندازی های اداری اســت که رتبه 
کســب وکار ایران در فضای بین المللی بسیار 
پایین اســت. بنابرایــن به جــای صحبت از 
تحریم هــای اقتصــادی، باید به دنبــال ایجاد 
شــفافیت اقتصادی باشــیم که رمــز عبور از 

چالش های مختلف اقتصادی است.

مشکالت  همه    عالج 
در داخل کشور است

پیش درآمد 

گروهپرونده
صبح صادق

دبیر گروه پرونده: اکبر معصومی

از بیشتر  یمی  خود تحر  خطر 
یکا است یم های آمر  تحر

در گفت و گو با عطا بهرامی تحلیلگر اقتصادی مطرح شد 

برجام کاسبان   نقش 
در معیشت  اقشار کم درآمد

اوضاع و احوال معیشت حقوق بگیران تعریفی ندارد و این بداحوالی 
نه مولود امروز و نه ارمغان دیروز است؛ بلکه ره آورد برجام نافرجامی 

است که مسئوالن دولت یازدهم  و دوازدهم آن را به رخ می کشیدند.
 شــاید اگر روزهایی که در اندیشــه امضای برجــام و بهبود اوضاع 
اقتصادی با لغو تحریم ها نشســته بودیم، دســت به زانو می زدیم و 
بــا کمک به گردش چرخ تولید داخلی جلوی دلســردی کارآفرین و 
تولیدکننده داخــل و کاهش تولیدات و در نهایــت جوالن واردات 
بی کیفیــت در نبــود تولید داخلــی در بــازار را می گرفتیــم، حاال 
روزگار جیــب کارگران ســیاه نبود.  به روایت آمارها، ســبد خانوار 
کارگــری در دولت دوازدهم کوچک و کوچک تر شــد و این دلیلی 
 نداشــت جــز بی تدبیری هایی که به برجــام و نتایــج مذاکرات گره 

خورده بود.

 چنانچه رئیس دولت دوازدهم در رؤیای لغو تحریم ها به سر می برد 
و گفته بود: »آمریکایی ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت تر 
اســت.« اما این اندیشه ای توخالی بیش نبود؛ چرا که این کدخدا به 
 
ً
هیچ کس و هیچ چیزی نه متعهد بود و نه پایبند به قول و قرار؛ و اصال

خاصیت وجودی این کدخدا نقض تعهدات بود!

 Bدر سودای مذاکره
در روزهایی که دولت مردان یازدهم و دوازدهم دست زیر چانه زده و چشم 
به راه آمدن روزهای مذاکره بودند و همه روزهای زیبا و فراوانی و ارزانی را 
بعد از آن تصور می کردند، قیمت دالر و ســکه و طال باال و باالتر می رفت 
و به تبع آن قیمت زمین و مســکن و خودرو را به عنوان کاالهای سرمایه ای 
افزایش می داد تاجایی که به اذعان کارشناسان، چنین افزایش قیمت هایی در 

تاریخ ایران اســالمی بی سابقه و عجیب بود. این چنین بود که قیمت اقالم 
مصرفی ســبد خانوار هم هر روز گران و گران تر می شــد و حتی نظارت 
درســتی بر آن صورت نمی گرفت تا سرمنشأ این گرانی ها را پیدا و جلوی 

فشارهای اقتصادی بر گرده مردم گرفته شود. 

 Bاین ره به ناکجا می رود
دولت روحانی که سودای مذاکره با کدخدا را در سر داشت، از همان ابتدا 
تالش کرد با وعده و وعید درباره حل مشکالت اقتصادی کشور مقدمات 
مذاکره با آمریکا را فراهم کند؛ روحانی در زمانی که موضوع مذاکره داغ بود 
 کار را تعطیل و چشم انتظار اخبار ژنو و تیم مذاکره کننده بود،  

ً
و دولت رسما

آب خوردن مردم را هــم به برجام گره می زد و می گفت: »اینکه می گوییم 
تحریم ظالمانه باید از بین برود، بعضی ها چشم های شان را زیاد نچرخانند! 

تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسئله محیط زیست 
حل شود. تا اشــتغال جوانان حل شود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب 
خوردن مردم حل شــود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک های ما احیا شود!« 
ســخنانی که حتی مردم عامی هم امروز می دانند این ره به ناکجا می رود و 

قرار نیست سنگی از روی سنگ بردارد.

 B!تقریبًا هیچ
اما رؤیای رئیس دولت یازدهم و دوازدهم به همین راحتی ها محقق نشد؛ 
چرا که راه را اشتباه رفتند و عملکرد ضعیف تیم مذاکره کننده دولت روحانی 
در ضعیف نشان دادن کشورمان موجب شد تا با امضای برجام امتیازهای 
فراوانی به طرف غربی بدهیم و دست آخر آنچه عایدمان شد، طبق اذعان 
 هیچ« بود. تیم ایرانی 

ً
ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی »تقریبا

در حالی برجام را امضا کردند که طبق آن ایران ظرف سه ماه همه تعهداتش 
را در قالب واگذاری بخش اعظم برنامه هسته ای یا تعلیق آن، به شکل نقد 
به انجام رساند تا پس از آن، نوبت وعده های آمریکا و اروپا شود؛ نوبتی که 

هرگز زمان آن فرا نرسید.

 Bراه های معقول و گرانی های نامعقول
مردم هم به نتایج مذاکرات چشــم دوخته بودند؛ چرا که مسئوالن کشور 
تأکید داشــتند این نتایج سرنوشــت جیب آنها را رقم می زند، اما این رؤیا 

هیچ وقت محقق نشد و امیدهای بسیار ناامید شد. 
حاال در دولت سیزدهم هم نوبت به مذاکرات رسیده است؛ اما مسئوالن 
دیگر می دانند این نتایج نمی تواند تأثیر چندانی در معیشت خانوارها داشته 
باشد؛ بنابراین در تالشند تا از راه های معقول جلوی گرانی های نامعقول را 

بگیرند و به حرف غربی ها مبنی بر لغو تحریم ها امیدی نبسته اند؛ چرا که 
همین حاال هم سیاستمداران آمریکایی سیاست یکی به نعل و یکی به میخ 
را در پیش گرفته اند و از این طرف اصرار دارند مشــکالت پای میز مذاکره 
حل می شــود و از آن طرف می گویند اعتباری نیست که بار دیگر از برجام 

خارج نشویم! 
بهره ســخن آنکه معیشت از دولت گذشته همچنان در گیر و دار برجام 
مانده و هنوز هم بســیاری از کارشناسان و سیاستمداران کشور بر این امر 
اذعان دارند که نتایج مذاکرات و لغو تحریم ها مشکالت اقتصادی کشور را 
حل خواهد کرد؛ البته این سخن پر بی راه نیست، اما آیا به تعهد کدخدای 
نقابدار امیدی هست که بار دیگر نقض تعهد نکند؟ آیا نباید دست به زانو 
زد و از توان داخلی کشور چه تولیدکنندگان و کارآفرینان و متخصصان چه 

سرمایه داران و اقتصاددانان برای حل این مشکالت یاری جست؟!

چراغ جادوی برجام و حل مشکالت اقتصادی!

در گفت و گو با فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار عنوان شد 

ساحلعباسی
خبرنگار
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۱۰

حکومت هــای دست نشــانده هم در 
هنگام تشــکیل مســتظهر به حمایت 
بیگانگان هستند و هم در اداره کشور و حکمرانی 
خود را وام دار اجنبــی می دانند و بدون آنها حق 
تصمیم گیری ندارند. حکومت پهلوی نمادی از 
حکومت دست نشانده بود که در همه تصمیمات 
کالن دربار می توان رد پای بیگانگان را مشــاهده 
کــرد. این حضور مؤثــر را در خاطراتــی که از 
چهره های شناخته شــده آن زمان به جای مانده، 
می توان مشــاهده کــرد. برای نمونه، حســین 
فردوست، مشاور برجسته و یار غار شاه پهلوی در 
کتاب خاطراتش با عنوان »ظهور و سقوط سلطنت 
پهلوی« درباره نفوذ انگلیس در شــورای امنیت 
کشــور آورده است: »در ســال 134۹، یک روز 
صبح، محمدرضا، وزیر جنگ )ارتشبد عظیمی(، 
 یادم نیست 

ً
رئیس ستاد ارتش )جم یا ازهاری دقیقا

 جم بود(، رئیس ساواک 
ً
کدامیک بودند، احتماال

)نصیری(، رئیــس اداره دوم ارتــش )پالیزبان(، 
رئیس شــهربانی )مبصر( و فرمانده ژاندارمری 
)اویســی( را به کاخ مرمر احضار کــرد. در این 

جلسه من به دالیلی حضور نداشتم. 
مقامات پس از حضور نزد شــاه 

مشاهده کردند که شاپور جی نیز 
آنجاست. ابتدا شاپور جی، به 
عنوان نماینده دولت انگلستان، 
شروع به صحبت کرد و مقامات 

از سخنان او یادداشت برداشتند. 
شاپور جی چنین گفت: همانطور 
که مستحضرید شــورای امنیت 

کشور اهمیت فوق العاده و حیاتی 

در حفظ امنیت کشور و پیش بینی وقایع در سطوح 
عالی مملکتی دارد. لذا از انگلستان به من دستور 
داده شده که اهمیت این شورا را به اعلی حضرت 
یادآوری کنم )شــاپور جی نمی گوید کدام مقام 
 باید نخســت وزیر باشد(. لذا 

ً
انگلستان، قاعدتا

اعلی حضــرت ترجیح دادند کــه این مطالب با 
حضور خودشان بازگو شود: اول اینکه، جلسات 
شــورا باید منظم تشکیل شــود. دوم اینکه، همه 
موضوعات مهم مملکتی و امنیتی و خارجی باید 
در آن مطرح شــود. ســوم اینکه، هرگاه یکی از 
اعضای شــورا مطلبی را قبل از تشــکیل شــورا 
 به اعلی حضرت گفته باشد، دلیل بر این 

ً
مستقیما

نیست که در شورا مطرح نشود. صورت جلسات 
 باید به اطالع اعلی حضرت برسد و 

ً
شورا منظما

 باید اجرا گردد و چنین 
ً
دســتورات صادره دقیقا

نباشد که چون فالن عضو شورا فالن مطلب را به 
اطالع اعلی حضرت رسانده دیگر آن را در شورا 
مطرح نکند. اطالع مستقیم و فوری اعلی حضرت 
یک جنبه کار است و اطالع شورا جنبه دیگر کار، 
که با بررسی جوانب مختلف موضوع مسئله پخته 
خواهد شــد. چهارم اینکه، مقامات 
انگلســتان ســفارش نمودند که 
عالوه بر شــورای موجود، یک 
شــورای دیگر نیــز مرکب از 
معاونین ارگان های اطالعاتی و 
امنیتی و انتظامی و با شــرکت 
مسئول شورای عالی تشکیل شود 
و صورت جلســات، این شورای 
جدید به اطــالع اعلی حضرت و 

اعضای شورای رده یک برسد.«

نفوذ انگلیس در شورای امنیت کشور
   دهلیز    

در حالی کــه فردای انتخابات ۲۲ خــرداد 1388، 
ملت آماده برگزاری »جشن پیروزی« به دلیل تحقق 
بزرگ تریــن انتخابات تاریخ جمهوری اســالمی 
می شد، ستاد جنگ روانی جریانی که نتوانسته بود 
پیروز میدان انتخابات شود، پروژه دیگری را کلید زد 
و آن، زیر ســؤال بردن انتخابات بود. در این مرحله 
بود که سناریوی ترویج اتهام »تقلب در انتخابات« و 
»اردوکشی خیابانی« با یکدیگر پیوند خورد و کار به 

اجرای سناریوی »نافرمانی مدنی« کشیده شد. 
اولین بیانیه میرحسین موســوی در اعتراض به 
نتایج اعالم شــده در ظهر روز شــنبه، ۲3 خرداد 
1388 صادر شد. در این بیانیه - که آغازگر آشوب ها 
و اغتشاشــات چند روزه در کشــور بــود - ضمن 
متهم کردن مسئوالن انتخابات به »شعبده بازانی« که 
امانتدار نیستند و برای »حاکمیت دروغ و استبداد« 
تالش می کنند، اعالم کرد: »تسلیم این صحنه آرایی 
خطرناک نخواهد شد« و »موج سبز عقالنیت«)!؟( 

را ادامه خواهد داد. 
بالفاصله مجمــع روحانیون مبــارز که آبروی 
سیاســی خود را با پیروزی میرحسین گره زده بود، 
به میدان آمد و با صدور بیانیه ای، ســخن موسوی 
را مبنی بــر ابطال انتخابات تکــرار کرد: »مجمع 
روحانیون مبارز در جلسه ای فوق العاده به این نتیجه 
رســید که برای دفاع از جمهوری اسالمی، نظام و 
بازگرداندن اعتماد عمومی و نگاهبانی از موج آشتی 
ملی بــا صندوق های رأی، ابطال ایــن انتخابات و 
تجدید آن در فضایی عادالنه تر و منطقی تر راهکار 
مناســب است یا دســت کم تعیین هیئتی بی طرف 
و کاردان و شــجاع برای حقیقت یابی و اعالم نظر 
نهایی به ملت و رهبری تصمیمی درست در جهت 
آرمان های واالی انقالب و اندیشه های حضرت امام 

و تقویت اعتماد ملی است.«)1388/3/۲3(
ســازمان مجاهدیــن نیز بــا ورود بــه عرصه 
بیانیه نویسی، همسو با موســوی و مجمع بیانیه ای 
شدیدالحن و مملو از تهمت و ناسزا به دولت قانونی 
جمهوری اســالمی، با بهره گیری از تاکتیک »فرار 
به جلو«، مدعی وقوع »انقالب مخملین« از سوی 
مســئوالن نظام شد و در بخشی از بیانیه خود چنین 

نوشــت: »اکنون پس از انتخابــات می توان به نحو 
روشن تری دریافت که مقصود برخی اقتدارگرایان 
در روزهای پیش از برگــزاری انتخابات از احتمال 
وقوع انقالب مخملی در واقع آماده سازی زمینه های 
ذهنــی الزم برای انجــام کودتایــی مخملی بوده 

است.«)1388/3/۲4(
در فضای ایجاد شــده، آقای کروبی که کمترین 
آرا را کســب کرده بود، نیز مدعی شــد و با صدور 
بیانیــه ای، نتیجه انتخاب ملت را زیر ســؤال برد و 
نوشت: »نتایج اعالم شده بر این انتخابات نامشروع 
و دولت برآمده از آن فاقد وجاهت ملی و صالحیت 

اجتماعی است.« )1388/3/۲4(
بیانیه شــماره ســه میرحســین نیــز در همین 
ایام)1388/3/۲4( صادر شد که توجه به چند نکته 

در متن بیانیه حائز اهمیت است:

1- بیانیه این گونه آغاز شد: »از سراسر کشور اخبار 
بسیاری در مورد وقوع اعتراض نسبت به نتایج اعالم 
شــده برای انتخابات اخیر به اینجانب می رســد. 
این بدان معناســت که تخلفات عمده ای در ســر 
صندوق های رأی در کشــور صورت گرفته است«؛ 
اما جالب اســت بدانیم در نامه ای که درســت در 
همین روز موسوی برای شورای نگهبان در اعتراض 
به اعالم نتایج انتخابات نوشت، اشاره دقیقی به این 

تخلفات نشــد و ضمن کلی گویی مهم ترین دالیل 
طرح ادعای ابطال انتخابات را فضای ایجاد شــده 

پیش از انتخابات معرفی کرد.

۲- فــراز بعــدی قابل توجــه در بیانیــه، تأکید بر 
قانون گرایــی بود: »اینجانــب در طول انتخابات به 
کرات از خطــرات قانون گریزی ســخن گفتم...« 
این در حالی اســت که تمام رفتار موسوی به طور 
مشــخص بعد از برگزاری انتخابــات، حرکت در 

مسیر »قانون گریزی« بود.

3- تأکید بر متعهد ماندن به قانون اساسی و اعتقاد 
به »والیت فقیه«، نقطه برجسته این بیانیه بود: »ما 
به عنوان کســانی که به نظام جمهوری اســالمی و 
قانون اساسی آن پایبندیم، اصل والیت فقیه را یکی 
از ارکان این نظام می دانیم و حرکت سیاســی را در 
چارچوب هــای قانونی دنبال می کنیم.« بررســی 
حــوادث اتفاق افتاده و رفتار و گفتار موســوی بعد 
از صدور این بیانیه، خود بهترین شــاهد بر صدق و 
کذب این ادعای موســوی اســت؛ فردی که رقیب 
را به »دروغ گویی« متهم و خــود را نماد »ادب« و 

»صداقت« معرفی کرد.

4- درخواست موسوی در این بیانیه اجازه برگزاری 

یک راهپیمایــی غیرقانونی بود: »ما از مســئوالن 
درخواســت کرده ایــم کــه مجوز برگــزاری یک 
راهپیمایی بزرگ در تمامی شــهرهای کشور به ما 
داده شــود تا در طی آن مردم فرصتی برای نمایش 
مخالفت خود با شــیوه برگزاری انتخابات و نتایج 
آن پیدا کنند. موافقت مســئوالن با این امر می تواند 

بهترین راه حل برای مهار هیجانات فعلی باشد.« 
موســوی که خــود عامل شــدت یافتــن این 
»هیجانــات« بود، از ســویی ادعــای قانون گرایی 
داشت و از سویی دیگر، راه های غیرقانونی را برای 
شــکایاتش پیگیری می کرد و خواهــان برگزاری 
تظاهراتی بود که مبتنی بر قانون احزاب، برگزاری آن 

غیرقانونی است.
بیانیه های همســو و هم جهت فــوق، آتش بیار 
حوادث شومی شد که در روزهای بعد از رأی گیری 
مشــاهده شــد. برگزاری راهپیمایی بدون مجوز و 
غیرقانونی روزهای شــنبه و یکشــنبه و اوج آن در 
بعدازظهر روز دوشــنبه )1388/3/۲۵(  در خیابان 
آزادی که در آن موسوی نیز حضور داشت و سخنرانی 
کرد، نمونه ای از اقدامات غیرقانونی این جریان برای 
تحت فشار قرار دادن نهادهای قانونی انتخابات بود. 
حمله به یک مقر نظامی و تالش برای خلع سالح 
آن پایگاه، از سوی برخی چهره های مشکوک، تنها 
بخشی از حواشی این راهپیمایی بود که متأسفانه به 
کشته شدن هفت نفر و مجروح شدن تعداد بیشتری 
انجامیــد. همه اینها، تأویل بخش هایــی از آن نامه 
کذایــی بود که در روز چهارشــنبه )1388/3/۲0( 
به دســت یکی از حامیان کلیدی موسوی، خطاب 
به رهبر معظم انقالب اســالمی نوشته شده بود. در 
آن نامه از وجود »فتنه هــای خطرناک« و ضرورت 
»خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا 
قابل مشاهده است« سخن رانده شده بود که بعد از 
انتخابات در راه است. در این نامه به معظم له توصیه 
شده بود: »هرگونه که صالح می دانید، اقدام مؤثری 
بنمایید و مانع شــعله ورتر شدن این آتش در جریان 

انتخابات و پس از آن شوید) !(«
میرحسین موسوی بعد از تجمع غیرقانونی روز 
دوشنبه این اقدام را ستایش کرد و با صدور بیانیه ای 
)بیانیه شــماره چهار( )1388/3/۲۷( مدعی شد: 
»تجمع عظیم و بی ســابقه روز ۲۵ خرداد اصحاب 

دروغ را به خشم آورده است«)!(

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 جایگاه مردم و رهبری
 در قانون اساسی

پس از همه پرسی قانون اساسی در 
۲1 آذر ماه سال 8۵31، آنان خط 
غائله آفرینی و آشــوب گری  را پیشه کرده و 
فضای عمومی کشور را ملتهب می کردند. 
در همین راستا بود که در روز ۷۲ آذر 8۵31 
خبر داده شــد، دکتر محمد مفتح، اســتاد 
دانشکده الهیات هنگام ورود به محل کارش 
هدف چند گلوله گروهک تروریستی فرقان 
قــرار گرفت و بــه همــراه دو محافظش به 
شهادت رسید. در ادامه در نشریات و بیانیه ها 
فشار تبلیغاتی سنگینی علیه مسئوالن نظام به 
راه انداختند و خواهان کناره گیری روحانیت 
از صحنه سیاسی و اداره امور کشور شدند تا 
راه ورود بــرای جریان هــای ضد انقالب و 
لیبرال ها به عرصه دستگاه  حاکمیت و دولتی 
بــه خصــوص قــوه مجریــه و انتخابات 

ریاست جمهوری آسان تر فراهم شود. 
اســاس و مبنای ناســازگاری ایــن گروه ها 
مخالفــت با حاکمیت اســالم و محوریت 
رهبری دینی در جامعه بــود. آنها خواهان 
حــذف یا محدودیت اختیــارات ولی فقیه 
در قانون اساسی بودند و مدعی بودند آنچه 
در قانون اساســی آمده، بــه واقع الگویی از 
حکومت استبدادی است که در آن اختیارات 
مردم انقالبی جایگاه و اعتبار چندانی ندارد 
و اکثر قدرت در دســت رهبری قرار گرفته 

است، بدون آنکه پاسخگو باشد!
این در حالی اســت کــه در چندین اصل 
قانون اساســی بــر نفی اســتبداد داخلی و 
حمایت از حقوق مردم تأکید شــده است. 
برای نمونه، در مقدمه قانون اساسی تصریح 
شده است: »با توجه به ماهیت این نهضت 
بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه 
اســتبداد فکــری و اجتماعــی و انحصار 
اقتصادی می باشــد و در خط گسســتن از 
سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم 
به دست خودشان تالش می کند.«  در ادامه 
ذکر شده است: »با توجه به این جهت قانون 
اساسی چنین مشارکتی را در تمامی مراحل 
و سرنوشت ساز  تصمیم گیری های سیاسی 
برای همه افراد اجتماعی فراهم می ســازد 
تا در مســیر تکاملی انســان هر فردی خود 
دســت اندرکار و مســئول رشــد و ارتقای 
رهبری گــردد.«  در همین مقدمه »والیت 
فقیه« را »ضامن عدم انحراف سازمان های 
مختلــف از وظایف اصیل اســالمی خود 
باشند.« معرفی کرده است و در اصل پنجم 
هم که آن همه جنجال و هیاهو راه انداختند، 
آمــده اســت: »در زمان غیبــت حضرت 
ولی عصر»عجــل اللــه تعالــی فرجه« در 
جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت 
امت برعهده فقیه عادل و بــا تقوی، آگاه به 
زمان،  شــجاع،  مدیر و مدیر است که طبق 

اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.«
بــه نظر می آیــد قانون اساســی جمهوری 
اسالمی تمامی حق و حقوق اقشار،  احزاب 
و گروه های سیاســی را لحاظ کرده و بدون 
شک ریشه ناسازگاری های مخالفان را باید 
در جای دیگر جســت وجو کرد که یکی از 
مهم ترین آن مخالفت شــان با اسالم بود که 
به تعبیــر حضرت امام)ره( اینها با اســالم 

مخالف هستند. 
به واقع این گروه ها به عمله های بیگانگانی 
بدل شــده بودند که تاب تحمل تشــکیل 
حکومتی مســتقل از شرق و غرب و آن هم 
مبتنی بر آموزه های ادیان آسمانی را نداشتند؛ 
به همیــن دلیل با همه توان بــه میدان آمده 
بودند تا مانع تحقق چنین حکومتی باشند؛ 
در حالی که ملت مسلمان ایران اراده کرده 
بود تا حکومتی مبتنی بر عدالت اسالمی بنا 
بگذارد و خداوند متعال نیز حامی این اراده 

مبارک ملت ایرن بود.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتور پهلوی
حکومت تیموریــان را می توان درخشــان ترین 
دوره هــای حکومــت اســالمی هند دانســت. 
حکومت این سلســله از لحاظ قدرت و وسعت 
مرز به مرتبه ای رســید که پیش از آن هیچ یک از 
حکومت های مســلمان هند به ایــن مرتبه نائل 
نشده بودند. شهرهای هندوستان به همان پایه از 
تمدن رســیدند که پایتخت های عربی در زمانی 
که سازنده  تاریخ و تمدن می بودند، رسیده بودند. 
شکوه و قدرت این مسلمانان سرافراز و سربلند، 
آن چنان شد که سفیر جیمز اول پادشاه انگلستان، 
بیــش از دو ســال در هند ماند تا شــاید بتواند با 
جهانگیــر، امپراتور مغولی هندوســتان مالقات 
کند و موفق نشــد، آن گاه که پــس از نومیدی از 
برآمدن این خواســته، با فروتنــی خواهش کرد 
که از او نامه ای برای پادشــاه انگلســتان بستاند، 
نخســت وزیر هند در جواب گفت: »مناســب 
شأن و مقام پادشــاه مغولی مسلمان نیست که به 
حاکم جزیره کوچکی که مســکن جمعی صیاد 
تیره بخت اســت، نامه بنویســد.« این جریان به 
اوایل قــرن 1۷ میالدی مربوط می شــود؛ یعنی 
پس از آنکه شــرکت هند شرقی برای تجارت در 
هندوســتان و ممالک شرقی تأسیس شده بود. در 
دوران سلطنت اورنگ زیب )متوفی در 111۹ - و 
1۷0۷م( امپراتور بزرگ و مقتدر مغولی، حکومت 
اســالمی پیشرفت شــایانی کرد. این امپراتور به 
هند وحدتی بی ســابقه داد و مقررات اســالم را 
بــا مراقبت و احتیاط تمام، در سراســر مملکت 
مجری کرد؛ بــه همین دلیل وی بیــش از دیگر 
پادشاهان مغولی هند، هدف حمله ای مغرضانه 
مورخان غیرمسلمان واقع شده است. متأسفانه، 

وی آخرین پادشاه با کفایت از پادشاهان هند بود 
و از پس او مردمــی ضعیف النفس که در قدرت 
و تدبیر به اسالف خود نمی رسیدند، جانشین او 
شدند، علی هذا دولت مسلمان از جایگاه مرتفعی 
که بر آن قرار داشــت، فرود آمد و به تدریج رو به 
انحطاط نهاد؛ قلمرو پهناور او تجزیه شد و در هر 
گوشه امیری امور را به دست گرفت. کم کم برای 
امیران هندو و سیک این فرصت آمد که برای خود 
ســپاهی ترتیب داده و با دولت مسلمان به جنگ 
برخیزند و از پیکر عظیــم آن حکومت، قطعاتی 
برای خویش جدا کنند. پادشاهان مسلمان دهلی، 
روز به روز ضعیف تر می شــدند؛ نفوذ و آنان کم 
کم تحلیل می رفت و باالخره کار به جایی رسید 
که به کلی قدرت را از دســت دادند. در این میان، 
دولت پرتغال و شــرکت انگلیس هند شــرقی و 
شرکت های هلندی و فرانسوی بر سر این میراث 
هنگفت اسالمی با یکدیگر منازعه می کردند و در 
گســتردن نفوذ خویش در آن سرزمین، بر رقیبان 

سبقت می جستند.

   حافظه    

حکومت ین  درخشان تر
نگاهی به حکومت تیموریان در هند

خیابانیتاریخ اردوکشی های 
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  ـ 1۳
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تاریخ سراسر تقابل حق و باطل است و 
مغبون ترین انســان ها در طــول تاریخ 
کسانی هســتند که روزگاری در مسیر حق بوده و 
ســابقه ای در توســعه و اعتالی حق داشته اند و 
تالش ها کرده و حتی مجروح شده یا تا مرز مرگ 
در راه هدف رفته اند؛ اما در ادامه راه قدرت درک و 
تحلیل موانع راه یا عوامل انحرافی را نداشته و از 
نیمه راه حق بازگشــته اند یا فاجعه بارتر اینکه از 
مسیر حق جدا شده و در مسیر باطل وارد شده اند. 
عوامل متعددی در انحراف انسان ها نقش دارد. در 
ادبیات دینی و اسالمی می توان عوامل انحراف را 
به دو دســته کلی عوامل بیرونی چون همنشین و 
محیط نامناســب، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، 
شــیطان، ثروت و فرزند  و عوامــل درونی مانند 
هوای نفس، خودخواهــی و خودبرتر بینی و ... 
دسته بندی کرد. تاریخ انقالب اسالمی هم مانند 
قطعــه ای از یک جورچین بزرگ از این افراد تهی 
نبوده است و همواره عده ای بنا به دالیل و بهانه های 
مختلف از قطار انقالب اسالمی پیاده شده و چون 
شناگری که در خالف جهت امواج حقیقت شنا 
می کند، خود را خسته و در نهایت غرق می کند.  از 
نمونه هــای ایــن افــراد، می توان به »محســن 
مخملباف« اشاره کرد. وی  در جنوب شهر تهران 
بــه دنیا آمد و به دلیل فقر خانوادگی از هشــت تا 
هفده سالگی در سیزده شغل مختلف شاگردی و 
کارگری کرد تا مخارج خــود و مادرش را تأمین 
کند. او از پانزده ســالگی در گروهی چریکی که 
خود تشکیل داده بود، به طور مخفیانه فعالیت کرد. 
در هفده ســالگی در جریان عملیات خلع سالح 
یک پلیس تیر خورد و دســتگیر شــد. بنابر نقل 

روزنامه اطالعات چاپ 18 اســفند 13۵۵: »در 
سال 13۵3 روح الله کفیلی، محسن مخملباف و 
غالمحسین لنگرودی قزوینی نژاد با نقشه ای قبلی 
برای به دست آوردن اسلحه، به پاسبانی در خیابان 
ایران حمله کردند. در جریان درگیری پاســبان با 
ضربات متعدد کارد روح الله کفیلی زخمی  شد، 
سپس پاسبان با شلیک گلوله، مخملباف را زخمی 
و دســتگیر کــرد. کفیلــی توانســت بگریزد و 
قزوینی نژاد به دست مردم دستگیر شد. مخملباف 
به تحمل ۵ ســال و قزوینی نژاد به تحمل 1۵ سال 
حبس درجه یک جنایی محکوم گردیدند. کفیلی 
پس از دستگیری، ابتدا به اعدام و سپس با عفو شاه 
به تحمل حبس ابد محکوم گردید«. اما محسن 
مخملباف در زندان داستان نویسی را شروع کرد و 
پس از آزادی از زندان به فیلم ســازی روی آورد. 
همسر اول محسن مخملباف، فاطمه مشکینی بود 
که در حادثه آتش ســوزی منزل شان درگذشت و 
 با خواهر او مرضیه مشــکینی 

ً
مخملباف بعــدا

ازدواج کــرد. قصــه تغییر ریل حرکتــی وی از 
عنصری انقالبی رادیکال به ضد انقالبی افراطی، 
همانند همه سرگذشــت ها واجــد عبرت های 
آموختنی اســت که در شــماره های آتی آن را پی 

می گیریم.

   فراز و فرود محسن مخملباف - 1

یکی فعالیت مخفی و چر

   ریزش ها    

نفوذ در پوشــش خبرنــگار در کارنامه 
سازمان های اطالعاتی نظام های سلطه 
نمونه های فراوانی دارد. »تاملینســون« که مدتی 
کارمند رسمی سازمان اطالعات انگلیس بود، در 
خاطرات خویش اسرار بســیاری از فعالیت های 
جاسوسی ســرویس اطالعاتی انگلستان را برمال 
کرده و نشــان می دهد ســازمان مذکــور، چطور 
مأموران مخفی خود را تحت پوشش خبرنگار به 
میــدان عمل می فرســتاده و همچنان نیــز از این 
ترفــند استفاده می کند.)تاملینـسون، 13۹1 :10( 
»ادو اولفــکات« خبرنــگار روزنامــه آلمانــی 
فرانکفورتر آلگـــماینه هم در کــتاب خود به نام 
 )Bought Journalists( خــبرنگاری فروخته شده
به این موضوع تصریح دارد که ســازمان ســیا به 
رسانه ها و خبرنگاران آلمانی پول می داده تا با توجه 
Ul� )به مقاصد آمریکا اخبار خود را منتشــر کنند.
در  همچنیــن  او   )1۵۷-1۵4  :۲014  ,fkotte

گفت وگویی مدعی است، »حداقل ۵0 درصد از 
خبرنگاران غربی در خاورمیانه، عواملی هستند که 
عــالوه بــر خبرگزاری هــای مختلــف، بــرای 
سازمان های اطالعاتی نیز کار می کنند.«)اولفکات، 
13۹3/۷/۲۷( در سال 1۹۷۷، مقاله ای در مجله 
»رولینگ استون« به چاپ رســید که در آن کارل 
برنشــتین، افشــاگر فســادهای اداری در جریان 
واترگیــت، فهرســتی را رو کرد که شــامل 400 

خبرنگار، جمعی از ناشــران و عده ای از بزرگان 
 صحه گذار 

ً
رســانه ها بود که از دهه 1۹۵0 اساسا

تبلیغات سیا بوده اند. به اعتقاد مأموران سیا، »یک 
روزنامه نــگار بــه انــدازه ۲0 مأمور، ارزشــمند 
است.«)بیشپ،138۷: ۵۲-۵0( »گرت پورتر« 
یکی دیگر از نویسندگان و تاریخ نگار آمریکایی که 
در حوزه امنیت ملی آمریکا تخصص دارد، از نفوذ 
و سوءاســتفاده ســازمان اطالعــات موســاد از 
خبرنگاران پرده برداشته است. او در کتاب »بحران 
ساختگی؛ داستان ناگفته هراس از ایران هسته ای« 
)١٣٩٣( به چگونگی اجیر شدن برخی رسانه ها و 
روزنامه نگاران به وســیله موســاد می پردازد و به 
خبرگزاری  »آسوشــیتدپرس« و نشــریه »تایمز« 
اشاره می کند که ادعاهای دروغین آمریکایی ها را 
به عنوان سند واقعی جا می زنند و از آن برای ایجاد 
اختالل و بحران در مذاکرات هسته ای ایران و ۵+1 
بهــره می جوینــد. کارنامــه اداره مطالعــات و 
پژوهش های  انگلیس که ارتباط نزدیک و تودرتویی 
با ام.آی.6 و سیا دارد، نیز نشان می دهد که این اداره 
برنامه های تهاجم تبلیغاتی علیه اهداف مشخص را 
بر عهده دارد و در این راســتا نفوذ گســترده ای در 
مطبوعات، نشــریات و کتب دارد. گفتنی است، 
کمک بــه راه اندازی یا حمایت از خبرگزاری های 
انگلیــس و کشــورهای دیگر یــا نفــوذ در آنها 

مأموریت های این اداره است. 
 با چنین الیه هایی از نفوذ سازمان های اطالعاتی 
در رسانه ها و مطبوعات است که این عبارت معنای 
خود را پیدا می کند. »اگر هشیار نباشید، رسانه ها 
شما را وا می دارند، از ستمدیدگان متنفر و دوستدار 

ستمگران باشید.«)بیشپ،138۷: 46( 

چهره پنهان سیاست  ـ ۲4

نفوذ باورنکردنی در رسانه

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

سیدمحمدکاظم یزدی-15

اختیارات فقیه  
جامع الشرایط

 سیدمحمدکاظم یزدی همانند بیشتر علما 
و دانشمندان برای فقیهان جامع الشرایط 
اختیاراتی را در امور عامه پذیرفته است؛ 
از جمله این اختیارات، می توان به تصدی 
منصب قضاء، مســئولیت افتاء و تصدی 
امور حسبه اشاره کرد. سید یزدی قضاوت 
را منصبی عالی رتبه می داند که از مناصب 
عامه پیامبر و ائمه)ع( سرچشــمه گرفته 
است و شاخه ای از درخت تنومند ریاست 
عامه آن بزرگواران به شمار می رود.)1( در 
ادامه نیز متذکر شــده است که قضاوت 
مانند امر به معروف حکمی از احکام شرع 
نیست، بلکه والیت و سلطنت بر جان و 
مال دیگران اســت؛ به همین دلیل اعلم 
بودن قاضی نســبت به علمای دیگر شهر 
را احوط دانسته)۲( و اهلیتی برای غیرفقیه 
نســبت به قضاوت قائل نشــده است.)3( 
نکته دیگر اینکه با وجودی که قضاوت از 
واجبات کفایی است، ولی به اعتقاد سید 
یزدی ارتزاق قاضــی از بیت المال مجاز 
اســت و حتی اگر نیازمند نباشد می تواند 

اجرت عمل خویش را از آن بردارد.)4(
افتــاء به معنای فتوا دادن و بیان دیدگاه 
شــرع از جمله دیگر وظایف اختصاصی 
فقیه جامع الشــرایط است. به اعتقاد سید 
یزدی، افتاء مجانی است و اخذ اجرت در 
قبال آن جایز نیست.)۵( البته به اعتقاد وی 
اعلمیت در تقلید شــرط است و مکلف 
موظف است به فتاوای مجتهد اعلم عمل 

کند.
 تصــدی امور حســبه وظیفــه دیگر 
فقهاســت. امور حســبه اموری است که 
شارع مقدس راضی به بر زمین ماندن آن 
نیست.)6( سرپرســتی محجورین اعم از 
صغار، مجانین و سرپرســتی اوقاف عامه 
از جمله  این امور به شــمار می آید. سید 
در مورد تصدی امور حسبه معتقد است 
که اعلمیت شــرط آن نیست و تنها شرط 
اجتهاد بــرای رتق و فتــق آن امور کافی 

است.)۷(
اما در باب تصدی امور حسبه، همواره 
این سؤال مهم مطرح می شود که دایره امور 
حسبه ضیق است یا وسیع؟ یعنی به اعتقاد 
سید یزدی همان سرپرستی صغار و غیره 
امور حسبه است یا امری، مانند حکومت 
و تصرف در امور عامه نیز از جمله حسبه 
به شــمار می رود؟ از قراین بر می آید که 
منظور سید از امور حسبه به معنای ضیق 
نیســت و در عمل نیز اختیاراتی ما فوق 
معنای ضیق امور حســبه برای خود قائل 
 ایشان در بحث 

ً
بود. با این توضیح که مثال

از اســتخدام مأمور جمــع آوری زکات 
تصریح کرده اســت که اگر نایب امام در 
عصر غیبت مبسوط الید شــد، می تواند 
افرادی را استخدام کند؛ یعنی این اختیار 
و حــق را بــرای نایب امام به رســمیت 
می شناسد که می تواند مبسوط الید باشد 
و قــدرت را هر چند در مناطق محدودی 
در اختیار داشته باشد. از این گذشته، رفتار 
سید در جریان جنگ انگلیس علیه عراق 
نشان دهنده آن اســت که اختیاراتی بیش 
از امور حســبه به معنی محدود آن برای 
خود قائل بوده اســت. چنانچه در بحث 
از زمانه، به موارد زیادی اشــاره کردیم که 
در رأس آنها رهبری جنگ علیه انگلیس 
بود همچنان که سید در یکی از نامه های 
خود به هوادارانش می نویســد:»این امر 
مهم )جهاد علیه انگلیس( از طرف خدای 
تعالی بر شما و بر هر کس که فتوای من به 

او رسیده باشد واجب است.«)8(
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

مروری بر تاریخ روابط خارجــی و اقتصاد ایران از 
واقعیت تلخی پرده برمی دارد و آن، این است که در 
تعامل با کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای غربی، 
ایران همواره نتوانسته اســت به طور مناسب منافع 
خود را تأمین کند. این موضوع چند دلیل اساســی 

داشته است که عبارتند از:
1- امید بســتن بیش از حد به نقــش متغیر روابط 
خارجی برای حل مشــکالت کشــور: قائل شدن 
نقش بیش از حد الزم بــرای متغیر روابط خارجی 
در حل مشکالت کشور سبب شده تا ایران به خوبی 
نتواند از مزایای ارتباط با خــارج بهره برداری کند. 
بــه بیان دقیق تر، نوع نگاه ما به متغیر روابط خارجی 
همــواره این گونه بــوده که آن را متغیر مســتقل یا 
عامل اصلی توســعه تصور کرده ایــم و بنابراین، در 
شرایط نبود مشــکل بر سر راه ارتباط با دنیا، از قوی 
شــدن غفلت کرده ایم و در شرایط وجود تضییقات 
خارجی هم همواره حل مشــکالت کشور را منوط 
به رفع تضییقــات خارجی کرده ایم. برای نمونه، در 
زمــان قاجار، نگاه غالب نخبگان سیاســی بر مدار 
تقلید از غرب و ضرورت بازســازی ایران بر مبنای 
تصویــر غرب می چرخیــد. در دوره پهلوی نیز این 
نگاه، نگاه محوری بود. در دوره  جمهوری اسالمی 
ایران، رگه های قوی ایــن نوع نگاه در میان نخبگان 
سیاســی و اقتصادی حاکم بر بیشتر دولت ها، کم و 
بیش وجود داشــته است. مبتنی بر این نگاه، تاکنون 
کمتر تالش شده در ارتباط با اقتصادهای توسعه یافته 
دنیا از ظرفیت های آنها برای بهبود وضعیت اقتصادی 
کشــور، از جمله در حوزه های مهمی، چون انتقال 
فناوری بــه ایران، آموزش نیــروی کار ایرانی، وارد 
کردن ماشین آالت و تجهیزات سرمایه ای به ایران و... 
استفاده کنیم و در ارتباط با این نوع اقتصادها، بیشتر 
منافع کوتاه مدت و مقطعی را مدنظر قرار داده و کمتر 
به منافع معطوف به توسعه بلندمدت کشور توجه شده 
است. در عین حال، به واسطه  استفاده از ظرفیت های 
خارجی، قوی شــدن و تالش برای کاهش ضریب 

وابستگی به خارج کمتر مورد توجه بوده است. 
۲- نوع نگاه طرف های مذاکره به ایران: طرف های 
 درصدد 

ً
مذاکره در برهه های گوناگون تاریخی اساسا

دادن امتیاز الزم به ایران، به گونه ای که باعث تقویت 
اقتصاد ایران شــود، نبوده اند. البته این به معنای آن 
نیست که سیاســت خارجی و دیپلماسی کشور در 
 موفق نبوده است، بلکه به 

ً
طول تاریخ معاصر اصال

معنای آن اســت که اگر هم توافقی صورت گرفته، 
این توافق در راســتای حفظ خطوط وابستگی ایران 
به اقتصاد جهانی و تثبیت موقعیت ایران در حاشــیه 
این اقتصــاد بوده اســت. در توضیــح باید گفت، 
اقتصــاد ایران تا قبل از انعقاد قــرارداد ترکمانچای 
جزء اقتصاد جهانی نبود؛ یعنی در چرخه  تقسیم کار 
جهانی نقشــی برای آن تعریف نشده بود. با تحمیل 
یک کاپیتوالســیون تجاری – اقتصــادی بر ایران در 
ترکمانچای، ایران در حاشــیه اقتصاد جهانی قرار 
گرفت و مأموریتی که برای آن تعریف شد، مبتنی بر 
دو محور اساســی بود؛ صادرات مواد خام و اولیه از 
ایران و در نقطه مقابل، واردات کاالهای مصرفی به 
ایران به منظور تسخیر بازار مصرف آن. از این برهه 
به بعد، روابط خارجی ایران با کشــورهای بزرگ، 
به ویژه در بعد اقتصادی مبتنی بر تثبیت این موقعیت 
ایران تنظیم شده اســت؛ به همین دلیل کشورهای 
توسعه یافته همواره از وارد کردن دانش فنی به ایران، 
سرمایه گذاری در حوزه های زیربنایی و نه استخراجی 
و مصرفی، آمــوزش نیروی کار ایرانــی و... طفره 

می روند. 

 Bعقالنیت انقالبی 
 در مذاکرات هسته ای وین 

با توجه به آنچه گفته شد، تیم مذاکره کننده کشورمان 
هم اکنون در وین در بستری وارد مذاکره شده است 

که حاوی ضعف های پیش گفته است. بر این اساس، 
به نظر می رســد این تیم و تصمیم ســازان سیاست 
خارجی کشورمان در مقطع کنونی، درصدد هستند 
با حل و رفع ریشــه های ضعف سیاست خارجی 
کشور، آن را در جایگاه درستش تعریف کنند. در این 
راستا، آنها تاکنون چند موضع و اقدام اساسی انجام 

داده اند:
1- در گام اول اعالم کردند مذاکره می کنیم و معتقد 
به تعامل با دنیا هســتیم، اما معطل به نتیجه رسیدن 
مذاکرات نمی مانیم. در واقــع، با این گزاره به نظر 
می رسد دولت، سیاست گذاران و مجریان سیاست 
هسته ای کشور در این مقطع در تالش برای رهایی 
از دامی هســتند که در دوره های مختلف تاریخی 
بازتولید شده و تداوم یافته است. این دام همانا گره 
زدن حل مشــکالت کشور به متغیر روابط خارجی 
اســت که البته در هیچ مقطعی هم نتوانسته نتایج 
الزم را برای ایران به بار آورد. بر این اســاس، شرط 
موفقیت دولت سیزدهم در پیشبرد این راهبردگذاری 
دقیق و درست، تمرکز جدی بر تقویت ظرفیت های 
داخلی به منظور ترمیم نقاط آسیب پذیر داخلی در 
برابر فشــارهای خارجی اســت؛ زیرا اصل مسئله 
ایران نه روابط خارجی، که آسیب ها و ضعف های 

داخلی است.
۲- مدلی که در برجام پیاده شد، درست در راستای 
نــوع نگاه طرف هــای غربی به ایران بــود؛ زیرا در 
برجــام، در ازای تضعیف قدرت هســته ای ایران، 
تالش شــد به صورت مقطعی نه دائمــی و مؤثر، 
بخشی از فشارهای تحریمی علیه ایران)نه همه آنها( 
کاسته شــود. درواقع، نگاه طرف مقابل، در امتداد 

نگاه تاریخی آنها به ایــران، این بود که برجام نباید 
عاملی برای رفع فضای غیرعادی حاکم بر اقتصاد 
ایــران و کمک کننده ای به منظــور تقویت موقعیت 
آن در ســاختار اقتصاد جهانی باشد. مبتنی بر این 
 توافقی نبود که تأمین کننده  

ً
نوع نگاه، برجام اساســا

نیازهای اساسی ایران باشد.
با توجه به این تجربه، دیپلماسی کشور اکنون در 
تالش اســت ضمن رفع تحریم ها، فضای الزم را 
برای تقویت موقعیت ایران در اقتصاد جهانی فراهم 
کند. در واقع، تیم مذاکره کننده اکنون درصدد است 
عاملیت های اســتراتژیک غرب برای تأثیرگذاری 
بــر اقتصاد ایــران را که عبارت اســت از تحریم و 
حاکم کردن یک فضای غیرعادی بر اقتصاد ایران، 
بی اثــر کند تا اقتصاد ایــران بتواند فرصت تنفس و 
تقویتی به دســت آورد. تأکید بر رفع مؤثر تحریم ها 
و ارائــه تضمین های الزم از طــرف مقابل، در این 
راستاســت که معنای دقیقی پیــدا می کند؛ وگرنه 
چنانچه نگاه کوتاه مدت و مقطعی به مذاکره داشته 
باشــیم، تضمین موضوعیت پیدا نمی کند. در این 
 در 

ً
میان، نکته مهم آن اســت که این تــالش، دقیقا

نقطه مقابــل هدف گذاری طرف های غربی در قبال 
ایران قرار دارد. بنابراین، آنها به راحتی به این قضیه 
تن نمی دهند. هرچند جای امیدواری وجود دارد که 
با توجه به انســجام تیم  مذاکره کننده  و دستگاه های 
تعیین کننده سیاست خارجی کشــور و همچنین، 
بازسازی قدرت هسته ای ایران به عنوان اهرم فشار 
ایران بــر غرب، در این دوره بتــوان توافق خوبی با 

طرف های مقابل منعقد کرد. 
بنابراین، اصل ســخن در اینجا آن اســت که به 
واسطه  قرار گرفتن ایران در یک موقعیت تحمیلی در 
اقتصاد جهانی)قرار گرفتن در موقعیت حاشیه ای در 
اقتصاد جهانی(، قدرت های سلطه گر همواره امکان 
مداخله در ایران و برهم زدن تعادل حیات اقتصادی 
ایران را داشــته اند. دستگاه دیپلماسی کشور اکنون 
تالش می کند ضمن بی اثرسازی امکان های مداخله 
طرف های مقابل، زمینــه را برای جهش اقتصادی 
ایــران فراهم کند. از این جهت، در افقی تاریخی و 
کالن، ریل گذاری دولت و نظام در حوزه مذاکرات 
هسته ای، دقیق، موشکافانه و مبتنی بر فایق آمدن بر 
مسائل اساســی کشور است. در واقع، طرف مقابل 
درصدد انعقاد توافقی با ایران اســت که خاصیت 
چندانی نداشــته باشــد و ایران هم در نقطه مقابل 
تصریح دارد که توافق نکردن بهتر از توافق بد است. 

ایران مذاکراتی  عقالنیت 
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آیت  الله سیدعبدالله فاطمی نیا: خدا چند گناه را نمی بخشد: 1ـ 
عمدا نماز نخواندن، ۲ـ به ناحق آدم کشتن، 3ـ عقوق والدین و 
4ـ آبرو بردن. این گناهان این قدر نحس هستند که صاحبان شان 
گاهی موفق به توبه نمی شوند. پسر یکی از بزرگان علما که در 
زمان خودش اســتادالعلما بود، برای من تعریف می کرد: »به 
پدرم گفتم پدر تو دریای علم هستی. اگر بنا باشد یک نصیحت 
به من بکنی چه می گویی؟ می گفت پدرم ســرش را انداخت 
پایین. بعد ســرش را باال آورد و گفت آبروی کسی را نبر!«... 
روایــت داریم که می فرماید: »اغلب جهنمی ها، جهنمی زبان 

هستند.« 

یکــی از قواعد مورد قبــول دین و علــم، قانون 
»وراثت« یا »ژنتیک« است. هم آیات و روایات 
اسالمی انتقال برخی خصوصیات و ویژگی ها را 
به نســل بعدی قبول دارد و هم علمی، مانند علم 
ژنتیک. البته اینکه کسی فکر کند هر چه نسل های 
امروزی دارند، از نسل دیروز خود به ارث برده اند، 
یک اشتباه بزرگ است. ما فقط می دانیم که برخی 
رفتارها و طبیعیات و عادت ها می تواند از نسل قبل 
لق 

ُ
به نسل بعد انتقال پیدا کند؛ اما اینکه رفتار و خ

منتقل می شود یا نه، مشخص نیست. محققان و 
دانشمندان مطالعات بسیاری در این مورد داشته 
و دارند و به نتیجه های بســیار جالبی هم دست 
پیدا کرده اند، اما این نتیجه ها یکسان نیست؛ پس 

برمبنای این نتایج گروه هایی نیز تشکیل شده اند.
 یک گروه فقط به اثــرات ژنتیکی تکیه دارند 
که به »جبرگرایان ژنتیــک« معروفند؛ در مقابل 
عده ای انتقــال خلقیــات از طریق ژنــوم را رد 
می کننــد و تأثیرات محیطــی را مؤثر می دانند و 
قائلند فقط محیط، اجتماع و تربیت می توانند در 
رفتار و شخصیت انسان ها اثر داشته باشد. دسته 
سوم هم کسانی هستند که معتقدند هر دوی این 

عوامل )عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی و تربیتی( 
می توانند بر خلق و خوی انسان ها اثر بگذارند. در 
مردود دانســتن نظر دسته اول دوقلوهایی را مثال 
می زنند که تابع یک ژن هســتند، امــا رفتارها و 
شخصیت شان با یکدیگر تفاوت دارد و در مورد 
دســته دوم هم بسیاری از شــباهت های رفتاری 
و جســمانی و خلقــی را در نســل های جدید و 

نسل های قدیم مثال می زنند که مشترک است. 
علم ژنتیــک علم جدیدی اســت، در حالی 
که پیامبر عظیم الشــأن اســالم)ص( به  آن اشاره 
داشــته اند. ایشان در جواب ســؤال مردی که از 
تیره بودن پوســت فرزندش پرسید، در حالی که 
خودش و همسرش رنگ پوست شان روشن بود، 
ا َنِزَعــه ِعْرٍق«؛ این از جا برکندن 

َ
فرمودند:»»هذ

 این 
ً
ریشــه و اصلی اســت. ای مرد! بــدان یقینا

»ِعرق« انتقال دهنده اوصاف، خصایل و روحیات 
 در پدران گذشته 

ً
گذشتگان است به آیندگان و قطعا

تو، یا در پدران گذشته همسرت، یک مرد یا یک 
زن، سیاه پوست بوده و این ِعرق، این سیاهی را از 
آنها منتقل کرده است و از بچه تو این رنگ ظهور 

یافته و آشکار شده است. 
بنابراین، نگران نبــاش و مطمئن باش و یقین 
داشــته باش که این طفل، طفل خود شماست.« 
)صحیــح بخــاری، ج8، ص31( این بحث در 
قرآن و روایات به شــکل های مختلف آمده است 
که با کمی بررســی به  این نتیجه می رسیم اسالم 

قائل به نظریه سوم است؛ در حالی که بسیاری از 
مردم جزء دسته اول و دوم هستند. برای نمونه، در 
 دزدیده شده 

ً
سوره یوسف هنگامی که ظرف مثال

در میان وســایل بنیامین پیدا می شود، برادرانش 
گفتند: »اگر او دزدی کند، )تعجبی ندارد چون( 
برادرش )یوســف( نیز قبل از او دزدی کرد... « 
)یوســف/۷۷( این یعنی قائل بودند به اثر ژنتیک 
که اشــتباه بود. در آیه 84 سوره اسراء آمده است: 
ِتِه« و در آیه 34 سوره 

َ
ــاِکل

َ
ی ش

َ
 َعل

ُ
 َیْعَمل

ٌّ
ل

ُ
 ک

ْ
ل

ُ
»ق

َها ِمن 
ُ

ــًه َبْعض یَّ رِّ
ُ
آل عمران نیــز آمده اســت: »ذ

َبْعٍض« که اثبات اثر ژنتیکی می کنند، ولی در آیه 
۲۷ ســوره آل عمران اثر صرف نفی می شود. در 
روایات هم دستور امیرالمؤمنین)ع( برای انتخاب 
مســئوالن حکومتی را می بینیم که ایشــان برای 
اعطای مسئولیت رفتن به ســمت افرادی را امر 
می فرمایند که در خانواده های پارســا و پرهیزکار 
بزرگ شد ه اند)نهج البالغه، نامه ۵3( و حتی برای 
انتخاب همسر رفتن به سمت خانواده های شجاع 

را امر می فرمایند. 
همچنین بیان شریف شــان به محمد حنفیه 
هنگامــی که در میدان جنگ ترســید و امام به او 
 

َ
 ِعرق

َ
ک

َ
دَرک

َ
، ا

َ
ِبیک

َ
 ِمن ا

َ
 ِعرق

َ
ک

َ
دَرک

َ
فرمود: »َما ا

«)شــرح نهج البالغه، ابن أبی الحدید، 
َ

ک مِّ
ُ
ِمن ا

ج ١، ص٢٤٣( تأیید حالت سوم، یعنی جمع میان 
ژنوم و تربیت است. 

خداوند در قرآن تقلید کورکورانه نســل های 

جدید از نســل های قبــل را رد می کند و مردم را 
به تفکر و اندیشــه و پیدا کردن بهتریــن راه امر 
می فرماید.)لقمان/۲1 و...( که باز هم نظریه سوم 
را تأیید می کند. در این میان حدیثی مورد استناد 
قرار گرفته است که پیامبر اسالم)ص( می فرمایند: 
 

َ
 َمن َسِعد

ُ
ّمِه و الّسِعید

ُ
ِقَی فی َبطِن ا

َ
قُی َمن ش

َّ
لش

َ
»ا

ّمه« )کافــی، ج8، ص81( اگرچه این 
ُ
فی َبطَن ا

حدیــث با در کنار هم قــرار دادن احادیث دیگر 
به راحتی فهمیده می شــود، اما برخی علما برای 
درک آن راه پیچیده ای در پیش گرفتند و از جبر و 

اختیار و... سخن گفتند. 
حتی برخی از آنان به آیه10۵ سوره هود استناد 
کردند که خداوند می فرماید: »آن روز که )قیامت 
و زمان مجازات( فرا رسد، هیچ کس جز به اجازه 
او ســخن نمی گوید، گروهی بدبختند و گروهی 
خوشبخت!«)تفسیر فخر رازی، ج18، ص3۹۹( 
در حالی که طبق بررسی آیات و روایات و کلیات 
دین می توانیم به همان قســمت ســوم برسیم که 
دخالت ژنتیک و تربیت اســت. انسان با فطرتی 
 راه سعادت باز 

ً
پاک آفریده می شــود که مســلما

اســت، اما برخی افراد در خانواده از سوی پدر و 
مادر به انحراف کشیده می شــوند و برخی دیگر 
در جامعه که باز هم مادر انســان اســت، به راه 
شقاوت می روند. این تأثیرپذیری ها برای آن است 
که اختیار را اثبات کنند و خداوند به  این وســیله 

انسان ها را بیازماید.

نسبت وراثت با سعادت و شقاوت
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

مرحوم شــیخ مفید در کتاب شــریف أمالی از 
معصوم)ع( نقل کرد، دعایی مستجاب است که 
دعاکننده موّحد باشــد، بداند فقط از خدا چیزی 
می خواهد و الغیر! اگر کسی بیماری داشته باشد 
چشمش هم به داروی خودش باشد، به رهنمود 
طبیب باشد، به دستگاه تغذیه و تجزیه و مانند آن 
باشد و خدا را هم یکی از این علل و اسباب بداند، 
چنین دعایی موّحدانه نیســت؛ یا بی اثر است یا 
کم اثر. ولی اگر کسی بگوید خدایا همه اینها فیض 
تو هســتند، همه اینها را تــو تدبیر می کنی، همه 
ُم ُجُنوَد 

َ
اینها دست اندرکاران تو هستند »َو ما یْعل

ک ِإال ُهَو« من از تو می خواهم که تو مســّبب  َربِّ
 مستجاب 

ً
اسباب هســتی؛ فرمودند این دعا یقینا

اســت، دعای موّحد ممکن نیست رد بشود. در 
بخش پایانی سوره مبارکه »یوسف« آمده است: 
ِرکوَن«، یک 

ْ
ِه ِإال َو ُهم ُمش

َّ
ُرُهم ِبالل

َ
کث

َ
»َو َما یْؤِمُن أ

زنگ خطری است که بسیاری از مردم گرفتار یک 
شرک مرموز هستند. آن که می گوید خدا هست 
»ولی«! خدا هست »اما«! این »ولی« و »اما« را 

شرک و شــریک او قرار می دهد؛ ولی اگر بگوید 
خدا هســت و همه آنچه علل و اســباب هستند 
مأموران اجرایی خدای ســبحان هستند، چنین 
شخصی موحد است و دعای او موّحدانه است و 

 اثربخش است.
ً
یقینا

َها 
َّ

َوال
َ
ْنیا َو ت

ُّ
َحــبَّ الد

َ
َمْن أ

َ
در اینجا فرمود: »ف

ــَض الِْخــَرَة َو َعاَداَها«؛ کســی که گرفتار 
َ

ْبغ
َ
أ

زودپسندی اســت، نقدپسندی اســت، از آینده 
نگران اســت و از آینده بریده اســت، او کاری به 
آخرت ندارد. خداوند در قرآن کریم فرمود: کسانی 
که با دست ُپر می میرند، فرشتگان الهی به خدمت 
یبیَن«، سالم 

َ
 ط

ُ
َمالِئکة

ْ
اُهُم ال

َّ
َتَوف

َ
ذیَن ت

َّ
او می آیند »ال

یکْم« و با احتــرام روح او را 
َ
می کنند »َســالٌم َعل

قبض می کنند. ما از جان دادن هراسناک هستیم 
 هراس هم دارد چون آدم اگر خانه ای، یک 

ً
و واقعا

سال در آنجا بود بخواهد فاصله بگیرد کمی نگران 
اســت، وقتی رفت ییالق ســه ماه در جایی ماند 
هنگام خداحافظی، یک نگاه منتظرانه به این خانه 
می کند، چون سه ماه در این خانه بود؛ این روح که 

 هفتاد یا هشتاد سال یا بیشتر در این 
ً
تقریبا

بدن بود حاال می خواهد این بدن را رها 
کند، جریان مردن سخت است؛ اما 
دو نظر است: یکی اینکه انسان چون 
به این بدن می رسید این بدن فرسوده 
شد، او ناچار است این خانه فرسوده 
را تــرک کند؛ این دربــاره اهل دنیا. 

مردان الهی بــرای خود قصری 
ساخته اند؛ چون آنجا قصر 

به  ســاخته اند،  خوبی 
توجهی  خانــه  این 

کم کم  ندارنــد؛ 
ایــن خانه فرو 

می ریزد.

استجابت قطعی دعای موحدانه
   منبر    

نابخشودنی گناه 
سلوک

مناسبات تغییر  با  احکام  تغییر 
راهنما

حجت االســالم مرتضــی جوادی آملی: مناســبات محدود، یک 
»حکــم« محدود ایجاد می کند و مناســبات وســیع، موضوعات 
دیگری را ایجاد می کند... مناســبات عشــیره  ای و قبیله ای، حکم 
قبیله  ای می آورد؛ اما وقتی مناسبات تغییر کرد و جامعه از عشیره  ای به 
شهروندی رسید و معادالت در سطح یک حکومت مطرح شد، این 
مناسبات فضا را تغییر خواهد داد. احکام قضایی، جزایی و تجاری 
 فردی بوده است؛ اما وقتی سؤاالت دامنه دار 

ً
که در گذشته بوده، نوعا

شــد و در عرصه اجتماع، سیاســت، فرهنگ، اقتصاد بین الملل و 
تجارت بین الملل و امثالهم مطرح شــد، همین تفاوت در موضوع 

 حکم دیگری را می طلبد.
ً
سبب تغییر هویت موضوع شده و طبعا

پرسش: شخصی برای آســایش و رفع نیازهــای خانواده اش اقدام به 
خرید ماشــینی با مال غیر خمس و سودی که در وسط سال به دست 
آمده، کرده اســت؛ آیــا پرداخت خمس آن بر او واجب اســت؟ در 
صورتی که ماشین را برای انجام امور مربوط به کارش یا به هر دو منظور 

خریده باشد، چه حکمی دارد؟
پاسخ: ماشــین اگر برای انجام امور مربــوط به کار و کسب او باشد، 
حکــم ابزار کار را در وجوب خمس دارد، ولی اگر برای رفع نیازهای 
زندگی و جزء احتیاجات مناسب با شأن عرفی او باشد، خمس ندارد. 
ق گرفته، باید پرداخت شــود؛ در 

ّ
البته اگر به پول خرید آن خمس تعل

صورتی هم که برای هر دو منظور خریده باشد، به نسبت محاسبه شود. 
اجوبة االستفتائات، س924

مالک وجوب خمس
احکام

گفتاری از  حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی

نقطه آغاز  قناعت 
کجاست؟

امروزه که مشکالت زیادی در زندگی بشر 
وجود دارد، این جمله را زیاد می شــنویم 
که خاستگاه بسیاری از این مشکالت از 
قناعت نکردن و حرص و آز انسان هاست. 
توصیــه متفکران هر جامعــه ای هم این 
اســت که مردم باید قناعــت کنند و در 
ایجاد عدالت در جامعه فعال باشند. اینکه 
قناعت چیست را بسیاری از ما می دانیم، 
اما اینکه قناعت شامل چه کسانی می شود 
و کجا قناعت باید شــروع شود را کمتر 
کســی بیان کرده اســت. برای فهم این 
مطلب باید ابتدا قناعت را توضیح بدهیم. 
»قناعت« یکی از بهترین، با برکت ترین و 
پرثمرترین صفات انسانی است. صفتی 
که می تواند آسایش و آرامش و همچنین 
ســعادت دنیوی و آخــروی را به  ارمغان 
بیــاورد. قرآن و روایات چنــد معنا برای 
قناعت آورده اند، از جمله اعتماد به خدا 
و راضی بــودن از نعمات خدا، بســنده 
کردن بــه روزی مقرر، بی نیــاز بودن از 
مردم، از کســی چیزی نخواستن و تکیه 
به توان خود، حســرت نخــوردن برای 
نداشــته ها، اندازه نگاه داشــتن، حرص 
نزدن و... که در خصوص هر کدام آیاتی 
از قــرآن را می توان ذکــر کرد. حضرت 
امیرالمؤمنین علی)ع( می فرماید: »شرفی 
برتر از اســالم و عزتی عزیزتــر از تقوا و 
پناهگاهی اســتوارتر از ورع و شــفیعی 
رهاننده تر از توبه و گنجی بی نیازکننده تر 
از قناعت نیست.«)نهج البالغه، ح3۷1( 
این بی نیازی گنجی است که هم مکنت 
مــی آورد، هم شــکوه و هم عــزت که 
انسان های فهیم آن را بهتر از جایگاه باالی 

مادی، اما بدون عزت می دانند.
شــاید برخی تصــور کنند دین اســالم 
می گوید هیــچ کاری انجام نده تا نیازمند 
نشــوی و اگر نیاز به چیزی داشتی، از آن 
بگذر تا الزم به درخواست از کسی نباشی 
و غیره، در حالی که با توجه به آیه 31 سوره 
 

َ
َرُبوا َوال

ْ
وا َواش

ُ
ل

ُ
اعراف که می فرماید: »ک

ُمْسِرِفیَن«؛ باید 
ْ
 ُیِحُبّ ال

َ
ُه ال ِإَنّ وا، 

ُ
ْســِرف

ُ
ت

آن را طــوری دیگر معنا کــرد. خداوند 
خودش انســان را نیازمند احتیاجاتی در 
زندگی آفریده اســت که انســان ها باید 
برای به  دست آوردن آن تالش کنند. آنجا 
که دچار افراط می شــوند و می خواهند 
بیشتر از نیاز خود داشته باشند، خداوند به 
قناعت امر فرموده است. این بیشتر داشتن 
هم در ثروت است، هم در مقام و جایگاه 
سیاسی و اجتماعی و هم در نعمات مادی 
می تواند وجود داشته باشد. رفع نیازمندی 
انسان تاجایی ادامه پیدا می کند که آفاتی 
را به وجود نیاورد؛ یعنی اگر بخواهیم حد 
و ســقفی برای پایان تأمین نیازمندی ها و 
شــروع »قناعت« تعیین کنیم، آنجایی را 
باید معین کنیم که از آن به بعد وارد حیطه 
اسراف، طمع، حرص و پا گذاشتن روی 
حقوق خدا و خلق خدا می شویم. انسان 
برای رفع نیازهای معقول خود در راه های 
معقول و شــرعی تا هرجا که خواســت 
می تواند جلو برود؛ اما وقتی به اسراف و 
گناه و نافرمانی خداوند و ظلم به دیگران 
رسید، باید در همان حد شرعی و عقلی 
و عرفی بماند، قناعت کند و پا را آن طرفی 
که حرص و خالف شــرع آغاز می شود، 
نگذارد. حال بــرای آنکه بخواهیم مردم 
را با یک تعریف درست به سمت قناعت 
توصیه کنیم، باید به این حدود هم توجه 
 نمی توان کسی را که برای 

ً
کنیم؛ زیرا عقال

 چیزی 
ً
رفع نیاز خود تالش می کند یا اصال

ندارد که بــا آن زندگی کنــد، به قناعت 
 قناعت معنا 

ً
توصیه کرد؛ زیرا آنجا اصال

پیدا نمی کند.

دین

آیه

ابوالفضل نبی ئی فرکی
کارشناس علوم اسالمی
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فرهنگ

هنر مهجور 

خوشنویس 84 ساله تونسی با خطاطی روی 
بدنــه هواپیما در حالی به شــهرت جهانی 
رســیده که هنر خوشنویســی در ایران، به 
عنوان یک هنر اصیل و البته اســالمی، که 
پیوند عمیقی با فرهنگ و هنر ایرانی دارد، به 
محاق رفته و روز به روز نیز بر مهجوریت آن 

افزوده می شود. 
هنر »خوشنویســی« از جمله هنرهایی 
اســت که نه تنها به عنوان هنر، که به عنوان 
یک مهارت شــخصی می توانــد در آحاد 
جامعه نشر پیدا کرده و مورد توجه قرار گیرد. 
البته خوشنویســی تنها مخصوص خطوط 
فارسی و عربی نبوده و از ابتدای قرن نوزدهم 
میالدی، التین نویســان اروپایی نیز با ابداع 
خطوط و شــکل های مختلف نوشتاری، به 
سمت خوشنویسی گرایش پیدا کرده اند؛ اما 
با وجود این گرایش به سمت خوشنویسی، 
وضعیت این هنر در ایران چندان مناســب 
نیســت و به خصوص بعد از شیوع کرونا، 
تعداد زیــادی از گالری ها تعطیل شــده و 
بسیاری از استادان خوشنویسی نیز خانه نشین 
شــده اند.  آمارهای انجمن خوشنویســان 
ایران از فعالیت حــدود 60 هزار هنرجوی 
خوشنویسی در ایران حکایت دارد که البته 
۵ هزار نفر آنهــا تاکنون مدرک ممتاز را در 
خوشنویسی دریافت کرده اند. این تعداد، در 
مقایسه با جمعیت 8۵ میلیونی ایران، کمتر 
از یک هزارم افراد جامعه را شامل می شود 
و نشــان می دهد با وجود سابقه تاریخی و 
پیوند عمیــق این هنر، با فرهنگ ایرانی، اما 
اســتقبال چندانی از این هنر نشــده است. 
البته کنار رفتن نــگارش از زندگی روزمره، 
و عادت به تایپ حروف با رایانه یا گوشــی 
تلفن همراه، فرصت تمرین و ممارست در 
بهبود دســت خط را از مردم ســلب کرده و 
نگاهی به دســت خط عامه مردم، به خوبی 
گویای وضعیت اســفبار موجود اســت. از 
سوی دیگر، هنر خوشنویسی که از دیرباز در 
تابلونویسی ها، کتابت قرآن، کاشی کاری ها 
و غیره کاربرد داشــته، با گسترش فناوری ها 
دیجیتال، جــای خود را بــه گرافیک های 
رایانه ای داده است و امروزه عمده تولیداتی 
که در زمینه خطوط نستعلیق، نسخ یا ثلث 
مورد توجه قــرار دارد، بیشــتر به صورت 
دیجیتالی تولید شده و کمتر می توان نشانی 
از دست خط های هنری استادان خوشنویسی 
در آنها پیدا کرد. با این تفاوت که دست خط 
اســتادان هنرمند خوشنویسی به دلیل روح 
معنوی آنها، تأثیر عمیق تــر و ماندگارتری 
در مخاطبان داشــته که خطوط دیجیتال به 
کلی عاری از این مفاهیم است. مهجوریت 
خوشنویســی در ایران در حالی اســت که 
»نجا المهداوی« تونســی با خوشنویســی 
روی طبل و بدنه هواپیما، توانسته با تلفیقی 
از نقاشی و خوشنویسی، خطاطی عربی را 
به عنوان یک محصول هنری شگرف به دنیا 
معرفی کرده و به یــک محصول اقتصادی 
تبدیل کند. با این نگاه اقتصادی، استفاده از 
خوشنویسی ایرانی به جای خطوط دیجیتال 
گرافیکــی، می تواند یکــی از راهکارهای 
معرفی محصوالت ایرانی در دنیا باشد؛ البته 
اگر صاحبان محصوالت صادراتی بتوانند، 
از این هنر حمایت کرده و برای هر محصول 
سفارش های ویژه ای را در خصوص نوشتار 
خوشنویســی آن، با خطوط فارســی ارائه 
کنند. عالوه بر آن، هنر خوشنویسی ایرانی با 
قدمت و توانایی که دارد، می تواند به عنوان 
یک محصول فریبنده و چشــم نواز، ضمن 
معرفی فرهنگ ایرانی و خط فارسی در دنیا، 
به عنوان یک محصول ارزشمند مورد توجه 
قرار گرفته و زینت بخش بسیاری از خانه ها و 

اماکن در کشورهای دیگر باشد. 

تاریکخانه

کتاب »خوشبختی های خانواده  
خوشبخت« ماجراهای فرزندان 
یک خانواده اســت کــه هر بار 
با یک مســئله مواجه می شوند 
و شــیوه برخورد با آن مشکل و 
حل آن را به طور ضمنی آموزش 
می بیننــد. در انتهــای هر قصه 
پرسش هایی مطرح می شود که 
فعال می کند  را  ذهن مخاطبان 
و از طریق قراردادن مخاطب به 

جای شخصیت داستان کودکان را به تفکر و تأمل وامی دارد و 
همچنین صفحه ای برای درج پاسخ از سوی کودک پیش بینی 
شده است. این کتاب به قلم »سپیده خلیلی« و با تصویرگری 

»سمیه صالح شوشتری« منتشر شده است.

قصه های  کودک
خوشبختی های خانواده  خوشبخت

    کتاب    

کار  »کار،  مســتند  مجموعــه 
انگلیسی  هاست«، تولید مؤسسه  
اندیشــه  شهید  فرهنگی ـ هنری 
آوینــی ماجرای نفوذ انگلســتان 
در ایران و مقابله  متفاوت علما با 
این جریــان؛ از نهضت تنباکو تا 
انقالب اسالمی را روایت می کند. 
»لطیفه سادات مرتضوی« نویسنده 
فیلم نامه و یکی از پژوهشــگران 
این مجموعه می گوید: »مجموعه 

مســتند »کار، کار انگلیسی هاست« در 16 قسمت 30 دقیقه ای و  
براساس اسناد تاریخی مروری پژوهشی به مقطع حساسی از تاریخ 
کشورمان دارد و به نقش علما در این دوره می پردازد تا با بررسی این 

دوران به تأثیر نفوذ انگلیس در میان برخی از خواص توجه شود.«

وباه پیر ردپای ر
  کار، کار انگلیسی هاست

این رویداد فرهنگی و هنری که 
به همت بنیاد حفظ و نشــر آثار 
سلیمانی  قاســم  سپهبد  شهید 
با  و  قاســم(  )مکتــب حــاج 
همکاری حــوزه هنری انقالب 
اســالمی برگزار می شــود، از 
11 آذر مــاه 1400 به مدت یک 
ماه در 10 اســتان مختلف اجرا 

خواهد شد.
فرهنگی،  رویــداد  این  طی 

برنامه های متنوعی چون شــب خاطره، شــعرخوانی، سرود 
و موســیقی، نمایش فیلم و انیمیشــن، اجرای تئاتر، نقالی و 
پرده خوانی، حماسه خوانی، رونمایی کتاب و برپایی نمایشگاه 

عکس و آثار تجسمی برگزار خواهد شد.

 هنر و رسانه  

استان ها   مهمان 
کاروان هنری روایت حبیب

   مستند   

 کمتــر از یک ماه به دومین ســالگرد شــهادت 
مظلومانه و در عین حال، مقتدرانه و عزت آفرین 
سیدالشــهدای مقاومت »حاج قاسم سلیمانی« 
باقی  مانده است. واقعه ای که صرف نظر از تلخی 
وصف ناشدنی بابت از دســت دادن این اسطوره 
اخالص، تقوی، تدبیر و رشــادت، روح جدیدی 
در جامعه ایرانی دمید و خون به ناحق ریخته شده 
این قهرمان مبارزه با تروریســم تکفیری – غربی، 
افق های جدیدی پیش روی مردم این کشــور باز 

کرد.

در این دو سال، به کرات از حاج قاسم گفته اند 
و نوشته اند و هرچقدر هم که گفته و نوشته شود، 
باز هم کم اســت، چراکه شخصیت شناســی او 
می تواند باب جدیدی از الگوسازی را در جامعه 
اسالمی و در جهان اسالم باز کند و این امکان را 
فراهم می آورد که از کلیشــه گویی و کلیشه سازی 
برای نشــر ارزش ها و حقایق دینی و تجسم های 
عینی آن، جلوگیری شود. یکی از حوزه هایی که 
تالش شده است در آن شخصیت کم نظیر حاج 
قاسم معرفی شود، حوزه کتاب و ادبیات است که 
در آن، حداقل چهار یا پنج اثر خواندنی از زوایای 
پیدا و پنهان شخصیت کاری، اجتماعی و معنوی 
شــهید سلیمانی منتشــر و به جامعه عرضه شده 

اســت. یکی از این آثار، زندگی نامه خودنوشت 
حاج قاســم با عنوان »از چیزی نمی ترســیدم« 
است که به کوشــش دختر گرامی شهید، مدتی 
است منتشر و روانه بازار کتاب شده است. کتاب 
»از چیزی نمی ترسیدم«، مزین به یادداشت رهبر 
معظم انقالب است و شــامل دست نوشته  های 
شــخصی شــهید ســلیمانی از دوران کودکی و 
زندگی در روســتای قنات ملــک کرمان تا میانه  
مبارزات انقالبی در سال ۵۷ است؛ زبان شیرین و 
صمیمانه و به دور از پیرایه های ظاهری، مهم ترین 
ویژگی این اثر ارزشــمند است که حسابی به دل 

مخاطب می نشیند.
حاال و در آســتانه دومین ســالگرد شهادت 

حاج قاسم، مسابقه کتابخوانی »هشت بهشت« 
بــا موضوع کتاب »از چیزی نمی ترســیدم« روز 
جمعــه 10 دی ماه از ســاعت ۹ تا ۲4 به صورت 
مجازی برگزار می شود و به ۵0 نفر از برگزیدگان 
 دانش آموزی و دانشــجویی این مســابقه جوایز

۲ میلیون ریالی اهدا می شود. عالقه مندان شرکت 
در ایــن رقابــت، می توانند با مراجعــه به پایگاه 
 باشــگاه کتابخوانی دانشــجویان ایران به نشانی
 »BookRc.ir« برای نام نویســی در این مســابقه 
اقدام کنند. مسابقات کتابخوانی، شروعی مبارک 
و مبتکرانه برای بازخوانی و بازشناسی شخصیت 
حاج قاســم عزیز ملت ایران اســت کــه باید با 

هدفگذاری های دقیق تر دنبال شود.

   برداشت    

 کتاب شناسی حاج قاسم

از چیزی نمی ترسیدم 

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

»سرجوخه« هم به پایان رسید. سریالی اجتماعیـ  
امنیتی که هر چند با استقبال مخاطبان روبه رو شد، 
اما به هر حال چندان نتوانســت، مانند سریال های 
»گاندو« یا »خانه امــن« مخاطب را پای تلویزیون 
میخ کوب کند؛ هر چند برخی بازیگران اصلی این 
سریال جزء بازیگران مهم سریال »خانه امن« بودند 
و همین موضوع هم شاید این تصور را ایجاد می کرد 
که به نوعی بین این سریال و خانه امن شباهت وجود 
داشته باشد.  البته این تصور هم چندان دور از ذهن 
نبود و با ســریالی مواجه شدیم که مسائل امنیتی را 
مدنظر قرار داده بود. هر چند نویسنده فیلمنامه اش 
معتقد است: »ســرجوخه نه اثری سیاسی است، 
نه یــک کار امنیتی صرف، بلکه یک درام اجتماعی 
امنیتی است که به بهانه مسائل امنیتی به آسیب های 
اجتماعی می پردازد. از این جهت به پدیده هایی مثل 
اینفلوئنسرها، بالگر ها و حتی سایت های شرط بندی 

پرداخته است.«
تجربه فیلم هایــی مانند گاندو، خانه امن و حاال 
ســرجوخه نشــان می دهد مردم به دیدن فیلم های 
امنیتی عالقه مند هســتند و شــاید این عالقه نیز به 
این دلیل اســت کــه در واقعیت نیز کشــورمان در 
حال حاضر با چنین موضوعاتی مواجه است و این 
موضوعات خالف واقع و حقیقت نیست. هر چند 
برخی سریال ها، مانند گاندو بیشتر از واقعیت بهره 
برده و سریالی مانند خانه امن بهره گرفته از چند خبر 
در مورد ورود تیم داعش به کشــورمان بوده است، 
اما به هر حال حتی اگر برخی داســتان های تعریف 
شده و تصویر شــده در این سریال ها نیز برگرفته از 
پرونده های واقعی نباشد؛ اما چندان دور از واقعیت 

 مشابه آن اتفاق افتاده است. 
ً
هم نیست و قطعا

 Bمستندی که به کمک سرجوخه آمد
در »سرجوخه« در تیتراژ ابتدایی به این نکته که نیمی 
از آن واقعیت است و نیمی برگرفته از حقیقت، اشاره 
شده بود. در قسمت های پایانی نیز مستندی پخش 
شد که مربوط به بخش هایی از سریال بود و این بسیار 

خالقانه و مبتکرانه  بود. 
 کار جالب تر این بود که این مستند پس از پخش 
قسمت های مرتبط در سریال پخش شد، نه قبل از آن 
و همین موضوع جذابیت مستند و سریال را باالتر 
برد. خیلی خوب است که در کنار داستان هایی که 
کل آن یا بخشــی از آن واقعیت است، مستند آن نیز 

پخش شود. 

 Bمراقب خطر تکرار باشیم
در هــر حال، این اســتقبال از ســریال های امنیتی 
موجب شده اســت تا این ژانر در سال های گذشته 
بیــش از قبل نیز مورد توجه مدیــران فرهنگی قرار 
بگیرد؛ اما باید در نظر داشت که این استقبال مردم و 
توجه مدیران، ما را به تکرار نیندازد یا سبب نشود که 

کیفیت را فدای کمیت کنیم. 
ســریال های امنیتی فارغ از جذابیت تصویری و 

داستانی، با هدف سرگرمی صرف ساخته نمی شود؛ 
بلکه این سریال ها برای باالبردن سطح سواد و آگاهی 
مردم در رابطه با چنین موضوعاتی تولید می شوند و 
بنابراین چنین هدفی نباید از یاد تولیدکنندگان این 

آثار و پیش از آن مدیران فرهنگی برود. 
در نهایت، می توان این را گفت که شــاید نیازی 
نباشد سالی سه یا چهار سریال امنیتی بر روی آنتن 
برود، اما این الزم و حتی واجب اســت که بر روی 
کیفیت یک سریال امنیتی دقت و وسواس بیشتری 
وجود داشــته باشــد؛ چرا که خانواده ها مخاطبان 
اصلی سریال های تلویزیونی هستند؛ خانواده هایی 
که دل شــان می خواهد ســاعاتی از شب را در کنار 

دیگر اعضای خانواده به تماشای فیلم بنشینند.
برای نمونــه، هر چنــد »ســرجوخه« تالش 
داشــت این بار بیش از خانواده، جوانان را درگیر و 
مشتاق پیگیری ســریال کند، اما آن چنان که باید و 
شاید نتوانســت در این امر موفق باشــد. دو جوان 
نقش اصلی فیلــم را برعهده گرفتند؛ یکی در نقش 
غالمرضا و دیگری در نقش کیان. داســتان این دو 
بــه صورت موازی فیلم را جلو می برد، تا در نهایت 

 این 
ً
داستان شــان در جایی به یکدیگر رسید. قطعا

می تواند جذاب باشد، اما به شرط آنکه کمی عمیق تر 
به هر یک از این دو، شــخصیت پردازی ها و حتی 

زندگی شان پرداخته شود.
ســرجوخه بــا موضوعاتــی مانند شــاخ های 
اینستاگرامی و سایت های شــرط بندی شروع شد 
و این شــاید برای جوانان جذاب باشــد، اما برای 
اعضــای خانواده ها که رده های ســنی مختلف را 
دربرمی گیرد، چندان موضوع دندان گیری نیســت. 
نحوه فیلمبرداری و کارگردانی سکانس های پایانی 
که مربوط بــه درگیری ها و در نهایت دســتگیری 
سرجوخه می شد نیز کمی هالیوودی بود و خیلی به 

دل نمی نشست. 
در کل هر چند گره زدن ماجــرا به دو جوان که 
هر یک بــه نحوی در دام تیم های تروریســتی قرار 
گرفته اند، جذاب و جالب بود؛ اما کیفیت پرداختن 
به موضوع، شــخصیت پردازی هــا، دیالوگ ها و 
تکنیــک های بــکار رفته آن چنان جــذاب نبود که 
مخاطبان را مانند سریال های گاندو و خانه امن پای 

تلویزیون بنشاند.

مراقب خطر تکرار باشیم
درباره مجموعه تلویزیونی سرجوخه
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سیاست
۱4

جبهه

   یادداشت    

ماجرای مرتضی و رضا

 قصه از اینجا شــروع شــد که 
 در تهران 

ً
مهدی رحیمی که قبال

بود، داشت برای شهید مصطفی صدرزاده 
کاری را انجام می داد. هنوز ماجرای دفاع 
از حــرم برای ما به عنوان یک ســرفصل 
تاریخ شفاهی تعریف نشده بود؛ با خودمان 
می گفتیم باالخره دوستانی هستند در این 
حوزه کار  کنند. مهدی رحیمی در البه الی 
پژوهشــش  رســید به اینکه آقایــی به نام 
مرتضی عطایی در مشهد هست که رفیق 
فابریک مصطفی صدرزاده در سوریه بوده.

مهدی آمد به مشهد و مرتضی عطایی 
هم با یک موتور قراضه ای قرقر می کرد و 
می آمد به دفتــر مطالعات جبهه فرهنگی 
انقالب در مشــهد. از صبــح می آمد و تا 
ظهر می نشســت و با محوریت شــهید 
صدرزاده با مهدی حرف می زد. مرتضی 
عطایی یک مقدار هم از خودش حرف زده 
بود که چگونه به ســوریه رفته بود. جلسه 
نهم یا دهم مصاحبه بود که قرار شــد آقا 
مرتضی برود به سوریه و برگردد؛ ما هنوز 
باهاش کار داشــتیم. آقــا مرتضی رفت 
ســوریه و چون می دانستیم رزمنده است، 
نگاه خاصی بهش داشــتیم، کمتر از 4۵ 
روز بعد، وقتی آمدم دفتر و داشــتم خبرها 
را چــک می کردم، دیدم نوشــته مرتضی 
عطایی آسمانی شد! روز عرفه بود. خیلی 
برای مان سخت بود. به دفترمان رفت وآمد 
داشت و بین ما دلبستگی ایجاد شده بود. 
کارمان هم که نصفــه کاره ماند. یک روز 
داشتم مصاحبه های آقا مرتضی عطایی را 
می خواندم. یک جایی گفته بود که هفتمین 
روز شهادت حسن قاسمی دانا، مصطفی 
صدرزاده آمد به مشــهد؛ حسن قاسمی 
اواخر فروردین ۹3 شهید شده و مشهدی 
بود. به مصطفی گفتم چطور می شــود به 
سوریه رفت؟! مصطفی گفت تنها راهش 
این است که بچسبی به بچه های فاطمیون 
و از طریق افغانســتانی ها بروی؛ هیچ راه 
دیگری نداری. گفــت من از آنجا خط را 
گرفتم... و بعدش تعریف کرد که چه کار 
کرد و چطور شــد که ســر از نبرد سوریه 
درآورد. خود مصطفی صدرزاده هم همین 
کار را کرده بود. چهره مرتضی عطایی که 

شبیه افغان ها بود به دادش رسید.
حاصل مصاحبه ها با شــهید مرتضی 
عطایی، شــد کتاب »ابوعلی کجاست«؛ 
البتــه بخشــی از صحبت هــای او را به 
خاطر طبقه بندی، حــذف کردیم. در این 
گفت وگوها با شهید حسن قاسمی دانا آشنا 
شدیم و برای شــناخت او سراغ آقا رضا 
سنجرانی رفتیم و با او آشنا شدیم. قول ما 
مشهدی ها، حسن قاسمی در بسیج، نوچه 
آقارضا سنجرانی بود. آقارضا آمد به دفتر 
ما، نشست و دو جلسه مصاحبه کرد. دقیق 
یادم است گوشی اش زنگ خورد و دکتری 
از پشــت خط گفت بیا گــچ پایت را باز 
کن! آقارضا گفت من گچ پایم را باز کنم، 
نمی مانم، می روم سوریه و باز که برگشتم با 
هم حرف می زنیم. نشان به آن نشان که آقا 
رضا رفت و گچ پایش را باز کرد و با مهدی 
ظریف رفتند ســوریه. در همان عملیات، 
آقا رضا سنجرانی هم شهید شد و مهدی 
ظریــف هم یک تیــر به بــاالی کمرش 
خورد و هنوز که هنوز اســت به خاطر آن 
تیر، می لنگد! گفتیم اینطور که نمی شود؛ 
ما داریم اینها را از دســت می دهیم؛ باید 
حرکتی کرد؛ بایستیم اینها تاریخ شوند و 
باز شروع کنیم به تاریخ پژوهی؟! باالخره 
قرار شد یک کارگروهی با همین عنوان و 
با همین کارویژه که در حوزه مدافعان حرم 
و محور مقاومت است، شروع به کار کند.

 اردوگاه ما تخریب چی ها را دورتر از اردوگاه اصلی ساخته بودند. 
کنار یک رودخانه. بیــن عملیات ها که کارمان کمتر بود، صدای 
آب رودخانه همدم تنهایی های مان می شد و قبرهایی که آن سوی 
حســینیه کنده بودیم و شب ها می شد محل عبادت بچه ها. از هر 
کدام از قبرها، صدای مناجات و دعا بلند بود. هر کسی زودتر از 
خواب بیدار می شد، قبر بهتری نصیبش بود. با اذان صبح، دوباره 

زندگی رنگ و روی دیگری می گرفت...

قبر   و  مناجات
   قاب    

درست وســط میدان مین دشــمن گیر کرده بودیم، نیرو های 
گروهان سلمان یکی پس از دیگری به زمین می افتادند؛ وضع 
بسیار دلخراشی بود، قصد داشتم زخم یکی از دوستان مجروح 
را ببندم، فریاد زد خودت را به سرعت به خاکریز دشمن برسان، 
در زیر بارش باران که با تیر و ترکش همراه بود پا به پای دوستان 
رزمنده از معبر تنگ و باریکی به قصد فتح خاکریز اول دشمن 

حرکت کردیم. در حین عبور صحنه های عجیبی دیدم.
رزمنده ای از ناحیه شکم مورد اصابت تیر کالیبر قرار گرفته 
و سوراخ بزرگی در شکمش ایجاد شده بود، به نحوی که امعاء 
و احشایش بیرون ریخته بود؛ ولی با همین وضعیت به یکی از 
نبشــی های کناره میدان مین تکیه داده و بچه ها را به پیشروی 

تشویق می کرد!
با هدایت فرمانده از معبر وســط میدان مین در حال عبور 
بودیم که ناگهان دوستم حبیب الله رضازاده در حالی که دستش 
را در کوله پشتی برد تا نارنجک تفنگی اش را بیرون بیاورد، تیری 
به پهلویش اصابت کرد و بــا فریاد »یا امیرالمؤمنین« نقش بر 

زمین شد؛ به نحوی که احساس کردم به شهادت رسیده است!

راوی: علیرضا اسالمی فر

صحنه های عجیب
   خاطره    

حسین شیخ االسالم وقتی دانشــجوی ساده رشته کامپیوتر در 
دانشگاه دیویس کالیفرنیا بود، گمان نمی کرد با پیروزی انقالب 
به خیل عظیم ملت ایران بپیونــدد و در ادامه، مترجم گروهی 
شود که مهم ترین سفارتخانه آمریکا در آسیای غربی را تصرف 
کرده بودند و حاال می خواســتند اسناد جاسوسی آن را ترجمه 
کنند. شیخ االسالم که جذب وزارت امور خارجه شده بود، در 
جریان دفاع مقدس هم به تالش های دیپلماتیک خود ادامه داد و 
خاطرات خواندنی اش از تلخ و شیرین های آن دوران را می توان 
در کتاب تازه منتشر شده »سفیر قدس« مطالعه کرد. این کتاب 
را انتشارات »راه یار« با قیمت 6۵هزار تومان منتشر کرده است.

تالش های دیپلماتیک
   تازه ها    

در شماره های پیش و همزمان با سالگرد آغاز عملیات طریق القدس، به یکی 
از عوامل موفقیت در این عملیات، یعنی احداث جاده پیروزی در زمین های 
رملی برای انتقال نیروها و تجهیزات نظامی پرداختیم. تصمیم برای احداث 
این جاده و همت بچه  های جهاد سازندگی خراسان )دامغان( برای این کار، 
حاشــیه های خواندنی تری هم دارد که در این شماره،  بخش دیگری از آن را 

مرور می کنیم.
نیروهای متخصص و متعهد جهاد ســازندگی، بــرای اجرای این کار 
بزرگ با همه توان وارد عمل شــده بودند و برای این امر مهم، کارآمدترین و 
اثربخش ترین نیروهای خود را به کار گرفته بودند. آنان قادر بودند هر مانعی را 
از پیش رو بردارند و در این راه هیچ تزلزلی از خود نشان نمی دادند؛ اما یکی 
از مشکالت اساسی مسئوالن جهاد سمنان برای تنظیم برنامه های کاری شان، 
بی اطالعی از زمان اجرای عملیات بــود که به دلیل طبقه بندی اطالعات، 
 از آن محروم بودند. برای هموار کردن این مشکل، آقای حسن بیگی به 

ً
قاعدتا

یکی از نیروهای جوان خود که 1۹ سال بیشتر نداشت، مأموریت داده بود که 
ضمن حضور در قرارگاه ارتش در نقش رابط بین جهاد و ارتش، اطالعات 
الزم را در این خصوص جمع آوری کند و در اختیار وی قرار دهد. این تمهید 
کارساز شد و پس از آن، مســئوالن جهادسازندگی برنامه های شان را برای 

آماده سازی جاده بر اساس اطالعات کسب شده، تنظیم می کردند.
شن های موجود در منطقه فوق العاده نرم و روان و به صورت تپه های وسیع 
گسترده شده بود. بادهای تند منطقه، شن های نرم را جابه جا می کرد و سبب 
محو شدن جاده می شد. برای مقابله با این پدیده، بچه های جهاد با استفاده از 
هر وسیله از بیل دستی گرفته تا لودر، همواره به پاکسازی جاده مدفون شده در 
زیر شن های روان مشغول بودند و هر روز، ساعت ها بدون وقفه کار می کردند 
و مثل جاده سازهای حرفه ای مدام به این طرف و آن طرف سرکشی می کردند 
و حواس شان همواره متوجه کار بود و چنان خیس عرق می شدند که گویی 
زیر دوش حمام رفته اند! آب وهوای منطقه نیز متغیر بود و بیماری های مسری 
و خطرناکی در منطقه مشاهده می شد که عالئم آن تب و لرز و سفیدی لب ها 
بود. نیروهای مســتقر در منطقه، از جمله افراد اطالعات عملیات و جهاد 
بیشتر در معرض ابتال به این بیماری ها بودند. از طرفی، جنازه های مدفون و 
متعفن عراقی ها که گاهی در هنگام خاک برداری از دل تپه ها نمایان و بیرون 
کشیده می شد و بوی زننده شان منطقه را فرا می گرفت، سبب آزار نیروهای 
شناسایی و جهادی می شد و به طور فزاینده ای شیوع بیماری ها را در سطح 
منطقه تشــدید می کرد.  اگر چه قبل از شروع کار، برای جلوگیری از ریزش 
جاده در دل رمل ها، تمهیداتی در نظر گرفته شــده بود، اما در حین کار، این 

یکی از مشکالت مهمی بود که بروز کرد و به راه حل نیاز داشت.
به موازات استمرار کار احداث جاده، به حفظ و نگهداری آن و جلوگیری 
از ریزش شــن های روان و ممانعت از تخریب جاده توجه بســیار شــد و 
مشخص شــد که برای این کار نیز باید تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود که 
با توجه به خالقیت و ابتکار عمل رزمندگان اسالم به خصوص جهادگردان، 
این کار نیز امکان پذیر و عملی شد. در این راه یاری و حضور مردم به منظور 

تحقق ایده های مبتکرانه جهادگران دامغان نقش بسزایی داشت.
دســت اندرکاران برای تهیه گونی و ایجاد دیوار از همه امکانات مردمی 
در سطح استان کمک خواســتند و با استفاده از گونی های جمع آوری شده 
در کناره های جاده احداث شــده، برای جلوگیری از ریزش تپه های شــنی 

روی جاده و حرکت رمل ها، با هزاران کیسه شن دیوارسازی شد. نیروهای 
رزمنده و مهندسی و جهاد، توان مقابله با از هم گسیختگی جاده را نداشتند. 
فرماندهان بار دیگر دست نیاز به سوی مردم دراز کردند و باز مردم بودند که 

چاره ساز شدند و صحنه های به یادماندنی دیگری خلق شد.
برای مهار حرکت طوفان های شــن و بادهای موســمی، در نماز جمعه 
اهواز و سوسنگرد از مردم خواسته شد که به یاری رزمندگان بشتابند. مردم 
با عشــق و شوری وصف نشــدنی در یک بعدازظهر با همت و همه وجود، 
نی های کنار رودخانه کرخه را به محدوده جاده حمل کردند و در سمتی که 
باد می وزید، کار گذاشــتند تا رمل ها مهار شود. این کار فقط از مردم، یعنی 

صاحبان اصلی کشور و حامیان وفادار دفاع در مقابل دشمن، ساخته بود.
سرهنگ صیاد شیرازی درباره مشکل کمبود آب برای سفت کردن رمل ها 
می گوید: »به خاطر دارم بحث آب خیلی مهم بود، تا بعضی نقاط را بتوانیم 
موقت نگه داریم. بعضی از روســتاییان هم به یاری ما آمدند و چاه هایی را 

احداث کردند.«
اتخاذ چنین تصمیم هایی ســبب تســهیل جریان اجرایی جاده شــد. 
تانکرهای آب، جاده را آب پاشــی می کردند. با این عمل، رمل ها ســفت 
و محکم می شــدند و بعد از آن کمپرســی ها خاک را بر سطح جاده تخلیه 
می کردنــد و بعد از آن غلتک ها با کوبیدن خاک رس، جاده را تثبیت و برای 
تردد آماده می کردند و در مکان هایی که بستر جاده بیش از اندازه سست بود، 
ابتدا به وســیله تورهای سیمی، جاده را می پوشاندند و روی آنها خاک رس 
پهن می کردند و ســپس خاک را می کوبیدند تا سفت شود. با این اوصاف، 
وضع جاده احداث شده این گونه بود: »عرض جاده به ۷ متر می رسید که به 
ارتفاع ۵0 سانتی متر خاک ریزی می شد و بعد از کوبیدن ارتفاع جاده به 30 
ســانت کاهش پیدا می کرد. به علت کم عرض بودن جاده، کمپرسی ها قادر 
نبودند در جاده مانور کنند و ناچار بودند با دنده عقب به جاده آمده و پس از 

تخلیه بار خود برگردند.«
کار احداث جاده اتفاقی نــادر بود که توجه همه را به خود جلب و همه 
نگاه ها از فرماندهان تا نیروهای شناسایی را معطوف خود کرده بود و همگان 

با شور و شعف خاصی مراحل گوناگون آن را دنبال می کردند.
سرهنگ هوشنگ بهرامی، فرمانده تیپ 3 زرهی لشکر ۹۲ اهواز در این 
باره می گوید: »دو دســتگاه لودر و 30 دستگاه کامیون کمپرسی، تپه بزرگی 
)تپه سبز( از خاک رس را در ارتفاعات الله اکبر باز نموده و به داخل رمل ها 
بردند. خاک رس با مالتی که از امکانات محلی به دست می آمد، مخلوط 
و بر روی رمل ها قرار داده می شــد که می توانست خودروهای چرخدار را 
تحمل کند.« قرارگاه به طور مداوم پیشرفت کار جاده را پی گیری می کرد و 
همه بی صبرانه منتظر بودند تا ساخت آن تمام شود. در عین حال، برای اینکه 
دشمن به احداث این جاده حساس نشود، بیشتر کار ساخت آن در شب انجام 
و در روز مسیر احداث شده استتار می شد تا دشمن با گرفتن عکس هوایی از 
منطقه یا از طریق هلی کوپترهای شناسایی، نتواند به وجود آن و به خصوص 

به جهت تک رزمندگان پی  ببرد.
نصرت الله میــری، از مســئوالن اجرایی این جاده درباره مشــکالت 
حفاظتی احداث جاده می گوید: »تپه های رملی خیلی خلوت، آرام و بی سر 
و صدا بود. وقتی کمپرسی خاک خالی می کرد، صدای باز و بسته و شدن دِر 
آن زیاد بود. با بلند شــدن سر و صدای زیاد آن، ما هر لحظه احتمال لو رفتن 

کار جاده سازی محور شمالی کرخه را می دادیم.«
به نقل از تقی امان پور، از نیروهای جهاد سازندگی شهر سمنان چنین آمده 
اســت: »به محض رسیدن به رمل ها ما آنها را مسطح می کردیم و بلدوزر و 

گریدر به کار می بردیم، بعد کمپرسی ها خاک رس می آوردند.«
جاده نقشی حیاتی برای عملیات داشت. ضمن اینکه به دلیل محدودیت 

زمانی شــرایط الزم برای انجام دادن کار به طور عادی فراهم نبود، زیرا اگر 
رزمنــدگان زودتر اقدام بــه احداث جاده می کردند، دشــمن در پروازهای 
شناسایی اش با تهیه عکس هوایی به موضوع حساس می شد و محور شمالی 
عملیات لو می رفت. صبح روز جمعه 6 آذر 1360 بعد از حدود ســه هفته 
فعالیت مداوم برای جاده سازی در محدوده تپه سبز تا محدوده دیدگاه اول، 
فرماندهان ســپاه و ارتش و فرماندهان و افســران قرارگاه کربالی 1 از جاده 
پیروزی بازدید کردند. سرهنگ علی صیاد شیرازی که یکی از مهیج ترین و 
لذت بخش ترین دوران زندگی اش را می گذراند، به ویژه در اولین نبردی که 
فرماندهی نیروی زمینی ارتش را عهده دار شده بود، درباره شور و شعفی که 
در وجــود فرمانده قرارگاه کربال و خودش موج می زد و در خصوص فراهم 
شدن زمینه دست یابی به موفقیت در عملیات آتی گفت: »پانزده یا شانزده روز 
بعد، دست اندرکاران جهاد سازندگی گفتند:»جاده برای بازدید آماده است.« 
رفتیم برای بازدید. همان حالتی که به سرهنگ نیاکی دست داده بود )مبنی 
بر اینکه ما در عملیات آینده پیروز هســتیم( این جاده را که دیدیم، به ما هم 
دست داد. جاده مثل ]پل[ پیروزی بود. در همان محوری بود که می خواستیم 
برویم. جای خوبی بود برای حمله، به این دلیل که دشــمن فکر کرده بود از 
جناح چپ او، به علت رملی بودن جنس زمین منطقه نمی توانیم پیشــروی 
کنیم. جاده درست شده بود و معنی اش این بود که تنها با نیروی پیاده حمله 
نمی کنیم. پشت ســر پیاده نظام، تانک هم می تواند برود، نفربر و امکانات 

پشتیبانی هم می تواند راه بیفتد و خیلی از مسائل حل است.«
تالش های مستمر و بی وقفه جهادگران برای آماده سازی جاده پیروزی، با 
بهره گیری از نیروهای فعال و مخلص با همه توان ادامه داشــت و با سرعت 

بسیاری آخرین مراحل را می گذراند...

میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

محمدمهدی احمدیان 
پژوهشگر جبهه مقاومت

وان  نبرد با شن های ر
واگیردار بیماری  های  و 

 وقتی  همه تجهیزات و امکانات پشتیبانی عملیات
دست یاری به سمت مردم دراز کردند
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سیاست
۱5

پاسدارپاسدار

   یادداشت    

همایش نماز ســتاد فرماندهی کل سپاه با سخنرانی 
حجت االســالم فکوری زاد، مسئول نمایندگی ولی 
فقیه در این ستاد و حجت االسالم  سیدجواد بهشتی، 

مشاور فرهنگی و علمی ستاد اقامه نماز برگزار شد.
به گزارش صبح صادق، حجت االسالم  سیدجواد بهشتی 
در ایــن همایش با بیان اینکه نماز قدرت مؤمن اســت، 
گفت: »پیامبر اســالم)ص( قدرت خود را از نماز کسب 
کردند و شهید بهشتی ایشــان را موفق ترین انسان تاریخ 
معرفی می کند، کســی که بدون تکیه بــه ابرقدرت ها و 
استفاده از سرمایه سرمایه داران با جنس دیگری توانست 
در کمتر از نیم قرن بیش از نیمی از مردم جهان را به آیین 
خود متوجه کند.« وی با اشاره به اهمیت نماز جماعت، 
خاطرنشــان کرد: »نماز جماعت قدرت آفرین اســت، 
همدلی، همفکری، همکاری و همدردی همه و همه در 
نماز جماعت است.«حجت االسالم بهشتی با اشاره به 

هشت سال دفاع مقدس و نماز با حضور قلب رزمندگان 
و ســخنان امام)ره( در صحیفه اظهار کــرد: »امام)ره( 
در این کتاب از مردم در هشــت سال دفاع مقدس تشکر 
می کنند و در بیانی دیگر می فرمایند سختی ما با سختی 
شعب ابی طالب بسیار متفاوت است. آنها در دوران بسیار 
سخت تری بودند؛ در آن زمان فقط نماز آنها را حفظ کرد 
و به آنها قــدرت داد، اما در مدینه و دوره جامعه ســازی 
یک جامعه نمونه تا روز قیامت ســاخته شــد و حضرت 
محمد)ص( در اولین ورود به مدینه به ســاخت مسجد 
همت گذاشتند و این مســجد به نام قبا نام گرفت و پس 
از آن تمام توان خود را برای ساخت مسجدالنبی صرف 
کردند.« وی یادآور شــد: »نماز نماد قدرت است و این 
همان قدرتی است که در اولین جنگ که با عنوان بدر میان 
مشرکین و مسلمانان شکل گرفت، 300 نفر از مسلمانان 
را به مشرکین غالب کرد و موجبات پیروزی آنها را فراهم 

کرد؛ در حالی که مشــرکین 100 اســب و مسلمانان دو 
اســب در اختیار داشــتند. در بین جماعت 300 نفری 
مســلمانان در این جنگ فقط ۷0 نفر شمشیر داشتند و 
بقیه با سنگ و چوب جنگیدند؛ اما از کجا بدون پشتیبانی 
دشمن خارجی با دست خالی توانستند بر دشمن غالب 
شــوند و این تنها با قدرت نماز بود.« بهشتی خاطرنشان 
کرد: »ســپاه گردآوری خاطرات نمــاز در جبهه ها را از 

کارهای مهم خود بداند که باید انجام شود.«

 B برگزاری همزمان ۵3 نماز جماعت
حجت االسالم  فکوری زاد نیز در این همایش با اشاره 
به ویژگی های نماز و افراد نمازگزار گفت: »کسانی هستند 
که قرائت نماز دارند، اما اقامه نماز ندارند. افرادی که به 
ترویج و ترغیب نماز می پردازند، جزء اقامه کنندگان نماز 
به شمار می آیند.« مسئول نمایندگی ولی فقیه در ستاد کل 
فرماندهی ســپاه با اشاره به فعالیت ۵3 ائمه جماعت در 

مجموعه این ستاد و زیرمجموعه های آن افزود: »به طور 
همزمان ۵3 نماز جماعت در کلیه مجموعه های ســتاد 
برگزار می شــود، در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که 
در مجتمع هــای تفریحی نماز جماعــت اقامه کنند، ما 
حتی در مجتمع هــای تفریحی زیرمجموعه ســتاد نیز 
این امر را داریم.« وی ادامه داد: »بعد از واکسیناســیون 
ویروس منحوس کرونا اقامه نماز جماعت به حالت قبل 
بازگشت و اکنون نماز جماعت به صورت مرتب در ستاد 
فرماندهی و مراکز زیرمجموعه آن برگزار می شود.« 
حجت االســالم  فکــوری زاد از ســاخت چهــار 
نمازخانه جدید خبر داد و گفت: »از سال 13۹۷ تا 
االن ۹ نمازخانه تجهیز شده و 18 نمازخانه بازسازی 

و تجهیز شده اند.« 
 در پایــان این همایش از خادمان نماز در ســتاد 

فرماندهی کل سپاه تقدیر و تشکر شد.

   گزارش خبری    

ین است  نماز قدرت آفر
در همایش نماز در ستاد فرماندهی کل سپاه عنوان شد

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

واکسن، آری یا خیر؟!

واکســن ها در واقع حاصل پیشرفت علم و 
دانش بشری هســتند که با روش های بسیار 
دقیق در عامل بیمــاری زا تغییراتی می دهند 
که نتواند سبب بیماری شود؛ ولی خاصیت 
تحریک سیســتم ایمنی بدن را داشته باشد. 
بــا این امر، واکســن به سیســتم ایمنی فرد 
فرصت می دهد تا خودش را در مقابل عامل 
بیماری زا آماده کــرده و حافظه ایمنی ایجاد 
کند.  تجربه کووید1۹ نشان داد برای رسیدن 
به ایمنی و مصونیت طبیعــی باید تلفات و 
مرگ و میر بســیاری را متحمل شــد تا پس 
از چند سال به تدریج بیماری فروکش کند؛ 
ولی با واکسیناسیون وســیع می توان مانع از 
پیشرفت و گسترش آن در ابعاد گسترده شد.  
واقعیت این است که تمامی واکسن های تأیید 
شده از ســوی مراجع ذی صالح، در ایجاد 
ایمنی در برابر عوارض شــدید و بستری در 
بیمارستان ها و ممانعت از مرگ و میر به طرز 
چشمگیری مؤثر هســتند؛ زیرا طبق آخرین 
آمار وزارت بهداشــت، تزریق واکسن تا ۷۵ 
درصد مرگ و میر مبتالیــان را کاهش داده 
اســت. ذکر این نکته هم ضروری است که 
تمامی واکســن های کرونا که در کشورهای 
مختلــف تاکنــون در حال تزریق هســتند، 
مجوزهــای الزم را از کمیته های تخصصی 
اخذ کرده و پس از کســب اســتانداردهای 
ایمنــی و اخالقــی)Bioethics( همچنــان 
فرآیند آنالیز آزمایش هــای بالینی مربوطه را 
نیز طی می کنند.  شــواهد حاکی از آن است 
که واکسن هایی مانند »سینوفارم« و »برکت« 
که از ویروس غیرفعال ســاخته شــده اند، بر 
روی جوامع بزرگ تری از نظر آماری آزمایش 
و مورد آزمــون واقع شــده اند و پس از اخذ 
تأییدیه از مراجع ذی صالح، مورد استفاده در 
جوامع قرار می گیرند که از جمله موفق ترین 
آنها می توان به واکســن »کوو ایران برکت« 
اشاره کرد.  شــایان ذکر است، واکسن های 
»پاستو کووک«، »رازی«، »فخرا«، »نورا« و 
»اسپایکوژن« هر کدام با روش ها و پلتفرم های 
خاص خود در حال ساخت و انجام مطالعات 
آزمایشگاهی و بالینی هستند که امید است با 
تجاری سازی و گذر از این مراحل با موفقیت 
مورد استفاده عمومی قرار گیرند. متأسفانه، 
در برخی کشورها مانند روسیه مردم تمایلی 
به تزریق واکســن ندارند که این امر منجر به 
کشتار زیاد مردم شده اســت. در این کشور 
حدود 30 درصد مردم دســت کم یک دوز 
واکسن را دریافت کرده اند و این در شرایطی 
است که فدراسیون روسیه در حوزه بهداشت 
و درمان، کشوری پیشرو به شمار می آید؛ به 
نحوی که اقدام برای واکسیناســیون در این 
کشــور از دســامبر ۲0۲0 )آذرماه 13۹۹( 
شروع شد.  اما در اینجا مطلب حائز اهمیت 
این اســت که آموزش و اقناع ســازی مردم و 
همچنین اجماع بین مســئوالن در این زمینه 
نقــش بی بدیلــی را ایفا می کند. از ســوی 
دیگر، رسانه ها نیز با فرهنگ سازی صحیح 
می توانند نقشی پررنگ تر در نظام بهداشت 
و درمــان در مدیریت بحران کرونا ایفا کنند. 
بنابراین به نظر می رســد موفقیــت در برابر 
 به اجماع مسئوالن و اقناع مردم 

ً
کرونا، کامال

برای تزریق واکســن وابسته است؛ از این رو 
اهمیت تزریق واکسن به عنوان یک مسئله و 
 واضح و مبرهن 

ً
مســئولیت اجتماعی کامال

است که بخشــی از این مسئولیت مربوط به 
تأمین سالمت جسمی و اجتماعی افراد است 
و از منظــر دینی نیز نوعــی حق الناس تلقی 
می شود؛ چون به طور مستقیم با سالمتی افراد 
جامعه ارتباط دارد. پس باید توجه داشت که 
اثربخشی تزریق واکسن زمانی باالست که در 
یک بازه زمانی کوتــاه حداقل 80 درصد آن 

 واکسینه شده باشند.
ً
جامعه کامال

دکتر رضا ترابی
مدیر مجتمع بهداشتی 

درمانی   فاطمه زهرا)س(

۰9۱8۰۰۰2۱42/ خواهش می کنم درمورد اعمال 

ارشدیت افســران دانش آموخته قبل از استخدام در 
سازمان پیگیری بفرمایید. 

۰9۱2۰۰۰37۱5/ برای اجرای فرمان حضرت آقا 

مبنی بر فرزندآوری، به کمک های نقدی و غیرنقدی 
و سایر تسهیالت به کسانی که باالی سه فرزند دارند 
و در سن دانشگاه و ازدواجند، توجه ویژه شود. اکنون 
طوری شده که همکاران با دیدن وضعیت مادی این 

عزیزان از بچه دارشدن هراس دارند. 
۰9۱2۰۰۰37۱5/ طرح نقدی شدن یارانه فروشگاه 

اتکا صددرصد به ضرر کارکنان شــد؛ حداقل این 
یارانه نســبت به تــورم افزایش یابــد؛ اجناس اتکا 
نسبت به ســایر فروشــگاه های زنجیره ای گران تر 

است. 

۰9۱۰۰۰۰39۰۰ / تکلیف سنوات تحصیالت قبل 

از ورود به سپاه چه شد؟
۰9۱8۰۰۰8948/ با تشکر از خدمات کارکنان سپاه 

به دلیل شــروع پروژه مسکن، ولی قیمت ساخت و 
تکمیل به حــدی زیاده که از اول خدمت تا االن اگه 
کل حقوق مون رو جمع می کردیم، بازم جوابگوی 
پروژه نمی شد. اگه خدمات کارکنان به نیروها کمک 

نکنه، خیلی ها نمی تونن صاحب خونه بشن.
۰938۰۰۰۱228/ چرا خدمت ســربازی در منطقه 

جنوب درسال های 6۷ تا 6۹ جزء سابقه جبهه حساب 

نمی شود ولی شــمال غرب وشــرق کشور حساب 
می شود؟ سرباز که دست خودش نبود کجا برود!

۰9۱۱۰۰۰3942/ آیــا بهتر نیســت ســپاه طلب 

مرخصی را برای ۲0 سال خدمت باالتر پرداخت 
کند؟ بچه هــا بزرگ شــده اند و در مخارج زندگی 

کمک خوبی است.
 بیمه خیلــی ظالمانه از 

ً
۰9۱7۰۰۰4985/ واقعــا

حقوق ما کم می کند؛ مگر ما چقدر از بیمه استفاده 
می کنیم؟ 

قانــون جدید جمعیت  برابــر   /۰9۱5۰۰۰2953

خانواده های دارای سه فرزند بیشتر مجدد می توانند 
از امکانات دولتی برای مســکن استفاده کنند. فرم 
 
ً
جیم آنها سبز می شود. بنده چهار فرزند دارم. لطفا

بفرماییــد همکاری شــود. بنده در هیــچ پروژه ای 
 مبلغ بیست وپنج میلیون 

ً
نام نویسی نکرده ام و صرفا

تومان در سال 138۹ دریافت کرده ام.
۰9۱۱۰۰۰7۱9۰/ مهم ترین مشــکل برای افزایش 

طرح های  اســت.  آپارتمان نشــینی  فرزنــدآوری 
 به پایوران دارای چهار فرزند 

ً
تشــویقی بدهید. مثال

و باالتر زمین رایگان اهدا شــود تــا خانه حیاط دار 
بسازند. 

۰9۱۱۰۰۰4944/ سالم چند ماهی حق ایثارگری 

روی فیش فعال شــد، بعدش حذف شد؛ علت آن 
چیست؟ بنده در منطقه غرب کشور بودم.

 ســنوات تحصیالت قبل از ورود به سپاه چه می شود؟
   روی خط    

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

 BBBB در ابتدا به نظر می رســد یکی از مهم ترین 
پاسداران و خانواده های  موضوعاتی که 
آنها در مراکز درمانی ســپاه و کل کشور با 
آن مواجه هستند، رعایت یا عدم رعایت 
طرح انطباق است، در این حوزه دانشگاه 

بقیه الله)عج( در چه سطحی است؟
به عنوان کســی کــه در مجموعه بهداشــت و درمان 
سپاه فعالیت داشتم و چند ســالی هم قبل از دانشگاه 
در بهداری رزمی نیروی زمینــی بودم، اگرچه از کادر 
درمان نیســتم؛ اما شــناخت کافی از این فضا دارم. 
تفاوت بقیه الله)عج( یکی دانشــگاه بودن آن است و 
دیگری بیمارستان های بزرگ زیر مجموعه آن است که 
در کنار درمان، بار پژوهشــی و علمی هم دارد. بحث 
انطباق یک کار ارزشمند بر پایه ارزش های اسالمی و 
اخالقی است، یعنی تا جایی که مقدور است پزشک و 
کادر درمان و خدمات در مراکز درمان هم جنس باشند . 
قانونی مصوب مجلس به وزارت بهداشت ابالغ شده، 
ولی بیشتر در مراکز نظامی، به ویژه در سپاه اجرایی شده 
اســت. مشکل آنجاست که آموزش پزشکی ما بر پایه 
غربی و بر اســاس معیار فرهنگ غرب است. البته در 
غرب هم رعایت به این شــکل نیست و به شکل دیگر 
اســت که اخالق پزشکی گفته می شود؛ یعنی رعایت 
وجود دارد. انطباق باید به درســتی تبیین شده و باید از 
دانشگاه آموزش داده شود و به عنوان باور و ارزش دینی 
و اخالقی تدریس شــود تا در ذهن کادر درمان زمانی 
که وارد کار می شود، غریب نباشد. بحث بعدی اینکه 
بیمارستان های ما از اساس بر مبنای انطباق نیست. در 
بیمارستان های جدید االحداث البته این رعایت شده 
از زمان ساخت باید بخش های الزم را ساخت؛ حتی 
در بخش درمانگاه باید انطباق را در طراحی و ساخت 
رعایت کرد. بحث دیگر استثنا و اضطرار است. امروز 
باور کادر درمان این است که متولی درمان کردن است، 
نه متولی رعایت مسائل شرعی. از طرفی کادر درمان 
هم از نظر کمیت جنســیت تطابق ندارد؛ برای نمونه 
در موضوع ســونوگرافی، سونولوژیست زن بسیار کم 
است یا در زمینه اورولوژی، اورولوژیست زن خیلی کم 

است. البته امروز این مشکالت تا حدودی در سپاه حل 
شده، ولی در سطح کشور زیاد است. 

 BBBB شما دانشگاهی از مجموعه سپاه هستید  
و دانشــجویانی کــه آمــوزش و تربیت 
می کنید پاسدار هســتند، در زمینه تربیت 
معنوی و اعتقادی این دانشجویان کاری 

کرده اید؟
در حوزه دانشــجویی باید در کنار آموزش، به موضوع 
تربیت هم توجه شــود؛ لذا ما در حال تربیت پاسدار 
پزشــک یا پرستار هســتیم. در واقع، باید ارزش های 
پاسداری هم در کنار آموزش باشد، این در ذهن ماست. 
باید برای آن برنامه داشته باشیم و با روش های خاص 
اجرا کنیم، ولی هنوز به این مطلوب نرسیده ایم و باید به 
آن سمت برویم. از ابتدای حضورم در دانشگاه در این 
سه سال و اندی خأل جدی در دانشگاه بقیه الله)عج( 
داشتیم و در ادامه بر اساس نگاه نماینده محترم ولی فقیه 
این را توسعه دادیم و در دانشگاه و دانشکده ها فضای 
 خوبی داریم. تعدادی استاد متناسب را هم جذب 

ً
نسبتا

کردیم تا بتوانیم این حــوزه را فعال تر کنیم و توقعات 
نماینده ولی فقیه در سپاه برآورده شود. قدم های خوبی 

برداشتیم، به جز استادان در مشهد برای دانشجویان هم 
برنامه داشتیم؛ البته منتخب دانشجویان، چون تعداد 
زیاد اســت. جدای از آن در کنــار گروه های جهادی 
هســتیم و کمک می کنیم، در برنامه ها حضور داریم و 
اگر حمایت نیاز داشتند برای شان از فرماندهی دانشگاه 

یا جای دیگر جلب حمایت می کنیم.

 BBBB از روحانیون پزشــک هــم در نمایندگی  
استفاده کرده اید؟ 

بــرای این امر معذوراتی وجــود دارد که جای بیان آن 
نیست؛ ولی به تازگی سه نفر روحانی با سطح تحصیل 
دکتری جذب کرده ایم که یک نفر در دانشکده ها و یک 
نفر دیگر در پژوهشگاه و نفر سوم در حوزه دانشجویی 
کمــک کار ما خواهند بود و عالوه بر کار تدریس، کار 
تربیتی هم می کنند. در گروه معارف هم چالش داشتیم 
که با حضور این سه عزیز به دو نفر قبلی ظرفیت خوبی 
ایجاد شده و حتی نیاز به استادان مدعو نداریم. در ترم 
جدید از استادان خودمان استفاده می کنیم و در کنار آن 
خأل علمی را پر می کنیم. در بحث مشاوره و تربیتی هم 

این عزیزان برای دانشجویان وقت می گذارند.

 BBBB نماینــده ولی فقیه در ســپاه در مباحث  

تربیتــی نگــرش حلقه ای دارنــد؛ مانند 
صالحین در بســیج و صادقین در بحث 
عقیدتی ـ سیاسی پاسداران، در دانشگاه 
اجرا  طرح هایــی  چنین  بقیه الله)عــج( 

می شود؟
بحــث حلقه ها ســال قبل مطرح شــد. مجری جای 
دیگر اســت نه نمایندگی، چون ما ظرفیت اجرایی آن 
را نداریم، ولی کمک کار مجریان هســتیم. ما استاد 
محــوری را در حلقه ها مطرح کردیــم که خود دکتر 
ابوالقاسمی هم موافق بودند و ما هم سهم خود را ایفا 
می کنیم؛ این در حال اجراســت، اما کرونا نگذاشت 
سال قبل خروجی داشته باشیم، امسال پیگیری جدی 
می شود که اجرا شود وخوشــبختانه پایه گذاری شده 

است.

 BBBB در بحث تربیت آیا مانند دانشگاه افسری  
و تربیــت پاســداری امام حســین)ع( 

واحد های درسی تربیت جهادی دارید؟
در حوزه تربیت آن چیزی که به آن نیاز داریم، روحیات 
و معنویات دفاع مقدس است که این جایش هنوز خالی 
اســت. کاری که انجام شده با نیاز و ظرفیت ما تطابق 
ندارد. در دانشگاه امام حسین)ع( این به شکل رسمی 
آمده و ما هم از محضر نماینده محترم ولی فقیه پیگیر 
هستیم که این را در واحد درسی دانشجویان بگنجانیم. 
این االن نیســت. بســیج دانشــجویی هم اگر کاری 
می کند، ذوقی انجام می دهد. پیگیر این موضوع هستیم 
که این واحد های درســی ایجاد شــود. در کنار همین 
مباحث طب رزم و موضوعات دیگر را هم داریم. البته 
باید شرایط را سنجید چون برای نمونه این دانشجویان 
باید دســتیاری را هم بگذرانند و فرصت کمی دارند.  
امتیاز دانشــگاه همین حضور در جبهه مقاومت برای 
درمان اســت و باید از این ظرفیت به خوبی اســتفاده 
کنیم، تجربه و پختگی در دانشــگاه ایجاد شده، جبهه 
مقاومت جبهه جدیدی است که در آن حضور داریم. 
نگاه فرماندهان سپاه و نماینده ولی فقیه در سپاه هم به 
این امر مثبت اســت، یعنی پردیس بین الملل ظرفیت 

خوبی است که باید از آن استفاده الزم را داشته باشیم.

حجت االسالم رضا علی صمدی سه سالی است که مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج( را بر عهده دارد. وی در عملیات والفجر 9 در 
سلیمانیه عراق به اسارت دشمن بعثی درآمد؛ در حالی که طلبه رزمی تبلیغی بود. تا اینکه مهر ماه سال ۱369 افتخار آزادگی را کسب کرد. دقایقی در خصوص مأموریت های 

نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه با او هم کالم شدیم که ماحصل این هم کالمی را در ادامه می خوانید.

دغدغه ما تربیت پاسداری کادر درمان سپاه است
مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( در گفت وگو با صبح صادق
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 تا آخرین لحظه
 در کنار مردم

 در حین بمباران بیمارستان امام 
بــه عمل  ایــالم، زنی  خمینی 
سزارین نیاز داشت. در این موقع جراح او 
اتاق عمل را ترک کرد و از ترس بمباران به 
دنبال پناهگاهی می گشــت که در همین 
موقع شهید فتاحی با او برخورد می کند و 
احوال زن باردار را می پرســد. پزشک به 
علت شرایط بمباران و ترس و وحشت از 
بازگشت به اتاق عمل خودداری می کند که 
دکتر فتاحــی با او صحبت کــرده و از او 
خواهش می کند برای نجات جان مادر و 
فرزند کمک کند، به هر شکلی شده او را 
راضی کــرده، به اتاق عمل می برد. مادر و 
کودک نجات پیدا می کنند و به اسالم آباد 

اعزام می شوند.
به نقل از یکی از همکاران
شهید دکتر محمدرضا فتاحی

شــهید دکتر محمدرضا فتاحی در ســال 
در  مذهبــی  خانــواده  یــک  در   133۷
شهرستان اسالم آباد غرب به دنیا آمد. بعد 
از دبیرســتان در کنکور سراسری دانشگاه 
در رشته پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد 
قبول شــد. رفتن او به دانشــگاه با شروع 
انقالب اســالمی و تظاهرات ضد رژیم 
ستمشــاهی مصادف بود. وی که انسانی 
بسیار متعهد و مســئول بود و هم و غم او 
فقط درس و دانشگاه نبود، همواره در تمام 
تظاهرات و راهپیمایی هــا به دلیل تعهد 
خدایی و انســانی اش شــرکت می کرد. 
ســرانجام در آخرین مأموریت خود برای 
امداد مجروحان بعــد از عمری تالش و 
مبارزه و مجاهده و استقامت، در ۲4 دی 
ماه ســال 1366 در بیســت ونهمین سال 

زندگیش، به شهادت رسید.

راهنمای ما باش 

همانی که کاشتیم را برداشت می کنیم. حق 
مشخص است. بذر سیئه که بکاریم، گل 
حسنه برداشــت نمی کنیم. این خاصیت 
ْحَسنُتْم 

َ
ْحَســنُتْم أ

َ
عالم اســت. عالم »ِإْن أ

َها« است. معلول  
َ
ل

َ
ْم ف

ُ
ت
ْ
َسأ

َ
ْم َوِإْن أ

ُ
ِســک

ُ
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َ
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از شاخه علت  جوانه می زند؛ یعنی سیاهی 
از دل تاریکی بیرون می آید و روشــنایی از 
قلب نور.  برای اینهاست که الزمه عاشقانه 
زیستن و نیک دیدن و خوب شنیدن و پرثمر 
گفتن، عاشق بودن اســت و تهی شدن از 
همه بدی ها. بدی هایی که با ماســت و بر 
ماست، شریک دزد اســت و رفیق قافله. 
چاره چیست؟ باید از سیم خاردار سیئات 
عبور کنیم. باید تا دیر نشــده در این جنگ 
ســخت قدمی برداریم. باید نام مان را در 
دل ســنگرهای انتظار به یادگار بگذاریم. 
باید مرد میدان شــویم برای نیک زیستن و 

نیک رفتن.
آقاجــان، یــا صاحب الزمان)عج(، ما 
برای راه افتادن و جنگیدن، راهنمایی شما 
را می خواهیم؛ چرا که مسافر تنها اگر که راه 

هم گم نکند، طعمه راهزنان خواهد شد.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام سجاد)ع( می فرماید: به وسیله عقل ناقص و نظریه های باطل و مقایسات فاسد و بی اساس نمی توان 
احکام و مســائل دین را به دست آورد، بنابراین تنها وسیله رسیدن به احکام واقعی دین، تسلیم محض 
می باشد، پس هر کس در مقابل ما اهل بیت تسلیم باشد، از هر انحرافی در امان است و هر که به وسیله 
ما هدایت یابد، خوشبخت خواهد بود و شخصی که با قیاس و نظریات شخصی خود بخواهد دین اسالم 
را دریابد، هالک می شود.                                                                              مستدرک  الوسائل، ج ۱7، ص262

محض تسلیم 
   صادقانه    

هیچ انسانی سقوط نمی کند، مگر آنکه خود بخواهد و هیچ انسانی به اوج نمی رسد اگر همت و تالش 
خستگی ناپذیر نداشته باشد. در زندگی آنچه نیکی یا بدی خوانده می شود، برگرفته از فکر و عمل انسان 
است. آدمی هر چه را در ذهن داشته باشد، به دنبال همان هم خواهد رفت. چه شکست و چه پیروزی، 

حاصل چیزی است که در ذهن خود ساخته ایم و به آن عمل کرده ایم.

صعود و سقوط انسان
   صبحانه    

فاطمیه
به مناسبت شهادت حضرت فاطمه)س(

آیینه ام شکسته من از او شکسته تر

او خسته زمانه و من نیز خسته تر

بغضی نشسته در وسط سینه من و..

بغضی درون سینه زهرا شکسته تر

این روزها نفس زدنش با شماره است

اما نفس نفس زدن من گسسته تر

دست علی که بسته شود بسته می شود

دست زمین و پای زمان نیز بسته تر

از این به بعد خانه من فاطمیه است

پیدا نمی کنید مکانی خجسته تر

از لطف فاطمه است اگر هیئتی شدید

در حلقه های سینه زنی دسته دسته تر

محسن ناصحی

کالس درس شد 
سجاده ات…

به مناسبت والدت امام سجاد)ع(

به دنیا آمدی تا مطلبی دیگر بیاموزم

من از رفتار تو الله را اکبر بیاموزم

کالس درس شد سجاده ات، من روز میالدت

نشستم تا جهان را پای این منبر بیاموزم

بریزم دور این ناعلم ها را و من خود را

بدون واسطه از ساقی کوثر بیاموزم

سر شب در تعلم سر به مهر کربال بگذار

سحر بردار سر از سجده تا از سر بیاموزم

دعا در حق دشمن کردن و با دوست سر کردن

مرام شیعه را در سطح باالتر بیاموزم

زبان تائبین وخائفین را پانزده گانه

به هنگام دعا از چهارمین حیدر بیاموزم

طریق روضه خواندن را ز تو آموختم، اما

طریق نوکری را باید از قنبر بیاموزم

دعا را از ابوحمزه، مکارم را از اخالقت

تجافی جهان را از همین منظر بیاموزم

هر آن چیزی که می بینم دلیلش کربال باشد

اگر چیزی می آموزم به چشم  تر بیاموزم

فرات مست را از چشم، تل را از سر شانه

ته گودال را از گودی حنجر بیاموزم

و مصداق شنیدن کی بود مانند دیدن را

بخوانم زندگیت را، مگر بهتر بیاموزم

اگر دیدم گلوی غنچه ای رد می شود از تیغ

شبیه تو گریزی بر علی اصغر بیاموزم

مهدی رحیمی

   کتیبه سبز    

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

همین که از در سالن آموزش وارد شدم، 
یکی دو تا از بچه های مددجو با دقت سر 
تا پایم را برانداز کردند. به این طور نگاه ها عادت 
داشــتم. بچه های مددجو ورود آدم های جدید را 
دوست داشتند، انگار عضوی به خانواده شان اضافه 
شــده بود. دور و برت می چرخیدنــد تا اینکه به 
حضورت عادت کنند. دنبال آدم مهربان می گشتند، 
کسی که با بقیه فرق کند یا حداقل کمی بیشتر از 
بقیه مهربان باشد؛ اما کار با بچه های بی سرپرست 
یا معلوالن در این سال ها یادم داده بود نباید به آنها 
نزدیک بشوم و چقدر رعایت این نکته سخت بود.

وارد دفتر مدیریت شدم، یکی دو تا از کارمندها 
هنــوز هــاج و واج نگاهم می کردنــد. صبحانه 
مختصری خوردم و برای بازدید مجموعه منشی 
و دفتــردار و چند تا از کارمندها را جلو انداختم و 
آنها هم توضیحاتــی می دادند. جلوی هر اتاق که 
می رسیدیم، مددجوها مثل گل شکوفا می شدند و 
با لبخند نگاهم می کردند. بعضی ها خودشان را به 

من می رســاندند و توقع نوازش و محبت داشتند. 
 وقتی به معلوالن ذهنی 

ً
اینطور موقع ها مخصوصا

برخــورد می کردم، دلم می گرفــت، آدم هایی که 
در ســن کودکی مانده بودند و دنبــال دریچه نور 
می گشتند. در این بین پســر ده یا دوازده ساله ای 
دســتم را گرفت و روی ســرش گذاشت. دلش 
نوازش می خواست. نوازشــش کردم و پرسیدم: 
»چطــوری، اینجا بهــت خوش می گــذره؟« با 
لبخندی که همه صورتش را پوشانده بود، نگاهم 
کرد، لکنت خاصی داشت. زیر لب چیزی گفت 
که نفهمیــدم و تکرار کــرد: »قیمه...بادمجون...

می پزی...؟« خندیدم و رو به کارمندها گفتم: »در 
بدو ورود با درخواســت عجیبــی از مدیر روبه رو 
شدم، نمی دونم در توانم هست یا نه؟« و بقیه هم 

خندیدند.
یکی دو ماهی گذشــت و هر بــار محمود را 
می دیدم، همین خواســته را تکــرار می کرد. یک 
شــب که بدخوابی بدجــور به جانم افتــاده بود، 
برای ســرگرمی چرخی توی فضای مجازی زدم 
و جالب این بود صفحه ای که جلوی چشــمم باز 
شد، تیتر جالبی داشت. »طرز تهیه قیمه بادمجان 
مجلسی«؛ قیافه محمود جلوی چشمم آمد. فکری 

به ذهنم رســید. مقداری بادمجــان توی یخچال 
داشــتم. بلند شــدم و مثل یک کدبانو خورشت 
قیمه بادمجان بار گذاشتم و به عشق اینکه باالخره 
برای محمود غــذای مورد عالقه اش را می برم، تا 

نیمه های شب بیدار ماندم.
ظهر فردا همین که آبدارچی غذا را روی میزم 
گذاشــت، محمود به همراه منشــی به اتاق آمد. 
ســفره کوچکی روی میزم پهن کردم و ظرف غذا 
را جلوی محمود گذاشتم و اشاره کردم که مشغول 
شــود. ظرف را به ســمتم هــل داد و گفت: »تو 
بخور... من نمی خوام...« به حدی نبود که تعارف 
را بفهمد. با مهربانی گفتم: »برای تو درست کردم، 
قیمه بادمجونه...« انگار نمی شنید. منشی خودش 
را جلو انداخت و آرام گفت: »محمود حساسیت 
داره بــه بادمجون، نمی تونه بخوره...« یک لحظه 
عصبانی شدم و تا خواستم حرفی بزنم، ادامه داد: 
»مادرش عاشق قیمه بادمجون بوده، به همه همینو 
می گه، شــاید هنوز تو ذهنش نشونه های مادرش 
رو دنبال می کنه، شــما بفرمایید، محمود بیشــتر 

خوشحال می شه...«
اولین قاشق غذا را با بغض به دهان گذاشتم و 

محمود از ته دل  خندید.

   داستان    

قیمه بادمجان
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

 کریسمس در سایه امیکرون /
 سویه جدید کرونا با گسترش در اروپا و دیگر مناطق دنیا، تعطیالت سال نو میالدی را تحت تاثیر خود قرار داده است.                  کارتونیست: ماریان کامنسکی از اتریش

   تلخند    

»سرطان« از جمله بیماری هایی است که تغذیه صحیح در پیشگیری و درمان آن 
نقش چشــمگیری دارد. محققان 1۹ ماده غذایی را که با سرطان مبارزه می کند، 
بر اساس ترکیبات فعال زیستی که مانع تولیدمثل سلول های سرطانی، کندشدن 
رشد تومورها، مهار تقسیم ســلول های سرطانی و کاهش خطر ابتال به سرطان 
است، بیان کرده اند. 1۹ ماده غذایی مبارز با سرطان به شرح زیر است:  1- سیب، 
۲- بلوبری، 3- ســبزیجات چلیپایی، 4- هویج، ۵- گیــالس، 6- قهوه، ۷- 
قره قاط، 8- ســبزیجات برگ تیره، ۹- حبوبات، 10- دانه  کتان، 11- سیر، 1۲- 
گریپ فروت، 13- انگور، 14- سویا، 1۵- کدو، 16- چای، 1۷- گوجه فرنگی، 
18- گردو و  1۹- غالت کامل. به طور کلی دریافت ۲/۵ فنجان سبزیجات سبز 
تیره، قرمز و نارنجی و ۲ فنجان از میوه ها در روز توصیه می شــود. در مورد سویا 
این نکته حائز اهمیت است که رژیم حاوی مقادیر متوسط سویا علیه سرطان سینه 
نقش محافظتی دارد، به ویژه اگر قبل از رســیدن به بزرگسالی مصرف شود؛ اما 
مصرف سویا برای زنان با سرطان های حساس به هورمونی مثل سینه، اندومتریوم 
و پس از یائسگی توصیه نمی شود. بر خالف زنان، مردان با سرطان های حساس 
مانند سرطان پروستات از مصرف منظم سویا نفع می برند. تغذیه درست باعث 
پیشــگیری از ســرطان و تغذیه درمانی موجب بهبود درمان می شود. با مصرف 
غذاهای متنوع با تأکید بر منابع گیاهی، محدودیت مصرف گوشت قرمز، فعالیت 

فیزیکی مــداوم و منظم، 
حفظ  و  دســت آوردن  به 
وزن ســالم و محدودیت 
مصرف نمک از هر گونه 
بیماری، از جمله سرطان 

دور بمانید.

    سالمت    

۱9 غذای ضد سرطان 
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

  »افسردگی« یک پریشانی روانی رایج در بین بیشتر بیماران مبتال به 
سرطان است. عمل های جراحی و درمان های طوالنی، گاهی همراه 
با پیشرفت بیماری می تواند منجر به عالیمی، مانند اضطراب و ترس و افسردگی 
شود. زمانی که ابتال به سرطان در یک فرد تشخیص داده شود، می تواند بر ابعاد 
روان شناختی عاطفی و جســمانی بیماران ســرطانی و اعضای خانواده آنان 
تأثیرگذار باشد. بسیاری از ابعاد زندگی، از جمله بعد جسمانی، روانی، معنوی 
و مالــی آن را تغییر می دهد و همچنین بر روابط اجتماعی آنان تأثیر می گذارد. 
»صبر« متغیری اســت که می تواند در افزایش سالمت روان افراد نقش داشته 
باشد. صبر از طریق ایجاد نوعی مقاومت، قدرت تاب آوری انسان را زیاد می کند 
و سبب توانمندی آدمی می شــود که نتیجه آن موفقیت در زندگی و شادکامی 
اســت. صبر کمک می کند تــا ارزیابی های مثبت از زندگــی صورت گیرد و 
همچنین در ایجاد آرامش و رضایت نقش داشته و موجب تقویت مثبت اندیشی 
و سالمت معنوی در انسان می شود. افرادی که میزان صبر باالتری برای تحمل 
سختی ها دارند، حمایت بیشتری از اطرافیان دریافت می کنند و در انتظار آینده 
مثبت بوده و در درمان افســردگی خود موفق تر از دیگران هستند. در این بین، 
عشق و مهربانی نسبت به خود را می توان به عنوان یک موضع مثبت، زمانی که 
همه چیز بد پیش می رود، تعریف کرد. »شفقت به خود« یک عامل محافظ مؤثر 
برای پرورش انعطاف پذیری عاطفی به شــمار می آید. افراد مبتال به سرطان، 
هیجان های منفی زیادی مانند غم، ناراحتی، دلزدگی و شکست در زندگی  را که 
ناشــی از بیماری است، تجربه می کنند که منجر به افزایش میزان افسردگی در 
ایشان می شود. به منظور مقابله با چنین هیجان های منفی آنها نیازمند تسکین 
دادن و رفع کردن و از همه مهم تر نیازمند غلبه کردن بر چنین تجارب منفی بدون 

هرگونه آسیب هستند، تا در زمینه درمان بهتر، عالی عمل کنند.

   راه نرفته    

ارتباط افسردگی و سرطان


