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سال نو و قرن جدید بر ملت ایران مبارک باد. قرن 
گذشته برای مردم بزرگ ایران از نظر اقتصادی، با 
وجود بسیاری از پیشرفت ها و موفقیت ها در دوران 
پس از پیــروزی انقاب اســامی، قرن پیچیده  
با مشــکات و تنگناهای معیشــتی برای بخش 
قابل توجهی از مردم ایران بود. این مشــکات و 
سختی های معیشتی برای مردم، به گونه ای بود که 
رهبر حکیم انقاب اسامی در پیام نوروزی سال 
1401، در یک ارزیابی عالمانه و واقع بینانه از فراز 
و فرودها، تلخی ها و شیرینی های سال1400 به 
عنوان آخرین سال قرن، بدترین تلخی سال 1400 
را، درد و رنج مردم در مشکات معیشتی دانسته 
و فرمودند: »تلخی هایی هم داشتیم که از بین همه 
تلخی ها آنی را که از همه به نظر من ســخت تر و 
مهم تر است عرض می کنم و آن، تنگی معیشت 
مردم، مسئله گرانی ها و تورم و این چیزها بود که 

 عاج بشود.«
ً
خب باید حتما

پرسش اصلی آن است که آیا در قرن جدید و 
سال 1401، اقتصاد ایران در مسیر حل مشکات 
و رفع چالش ها و ایجاد گشایش در رفاه و معیشت 
مــردم حرکت خواهد کرد و پــس از یک قرن به 
بیراهــه رفتن، به راه درســت راه می یابد یا مردم 
همچنان در ســال نو و اولین ســال از قرن جدید 
شاهد افزایش مشکات اقتصادی و بیشتر شدن 

تنگناهای معیشتی خواهند بود؟
سؤال بسیار روشن اســت؛ اقتصاد ایران چه 
راهی را می رود؟ آیا اقتصاد ایران راه درست خود 
را پیدا کرده، یا در ســال نو و قرن جدید در همان 
بیراهه مشکل ساز و چالش آفرین ادامه مسیر داده و 
در پایان سال 1401 مشکات اقتصادی کشور و 
تنگناهای معیشتی مردم به مراتب بیشتر از گذشته 

خواهد بود؟
ارزیابی و پیش بینی نگارنده این سطور آن است 
که اقتصاد ایــران در قرن جدید راهی متفاوت از 
قرن گذشته را طی خواهد کرد و بر همین اساس 
در ســال 1401 امیــد فراوان برای گشــایش در 
معیشت مردم وجود دارد. ممکن است سؤال شود 
که منطق این ارزیابی و پیش بینی چیست؟ برای 
فهم منطق این ارزیابی و پیش بینی و همچنین تأیید 
یا رد این منطق باید روند حرکت اقتصاد ایران در 
یک صد سال گذشته را بررسی کرد. در نیمه اول 
قرن گذشته و در دوران رژیم پهلوی، اقتصاد ایران 
از بنیان و اساس گرفتار مشکات ساختاری شد و 
خروجی آن در انتهای این رژیم شکل گیری یک 
اقتصاد نفتی و دولتی وابسته بود. با انقاب اسامی 
اگرچه تحول اساســی در ســطح زندگی رفاه و 

معیشت مردم پدید آمد، ولی به دلیل وارد نشدن 
تفکر و اندیشه و مدیریت انقابی به حوزه اقتصاد 
مشکل اساســی و بنیادین و ســاختاری اقتصاد 
ایران، یعنی اقتصــاد نفتی و اقتصاد دولتی نه تنها 
حل نشــد؛ بلکه این دو مشکل تولیدکننده ده ها 
مشــکل دیگر از قبیل رانت، فسادهای اقتصادی 
و فاصله های طبقاتی، تبعیض و بی عدالتی شد و 
از این ناحیه هم کشــور و ملت آسیب دید و هم 
کارآمدی جمهوری اسامی و جریان انقابی در 
حوزه اقتصاد با چالش مواجه شد. این هزینه های 
سنگین در حالی به نام جمهوری اسامی و جریان 
 
ً
انقابی در 4۳ سال گذشته فاکتور شد که عمدتا
مدیریت اصلی اقتصاد کشور به ویژه پس از جنگ 
در دســت جریان با تفکر غیر انقابی و غرب گرا 

بود.
الگوهای پیشــرفت اقتصادی در دولت های 
مرحوم هاشــمی، آقای خاتمی و آقای روحانی، 
دارای مبانی و اصول یکسان بود و این الگوها در 
اجرا با سیاست های کان نظام در حوزه اقتصاد 
همخوانی الزم را نداشت. اگر در سال های پس 
از جنگ سیاســت های اقتصادی اعامی نظام و 
به ویژه سیاســت های اقتصاد مقاومتی از ســوی 
دولت ها جدی گرفته می شد، به طور قطع بسیاری 
از مشــکات کشــور در حوزه اقتصاد حل شده 
بود. دلیل اصلی جدی گرفته نشدن سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و شعارهای ســال در دولت ها 
فاصله داشــتن دولتمردان و کارگزاران اقتصادی 
کشور با تفکر، اندیشه، روحیه و مدیریت انقابی 
بود. تجربه 4۳ سال گذشته این نظریه را ثابت کرد 
که ســه گانه »تفکر، روحیه و مدیریت انقابی« 
اکســیر حل مشــکات در تمامــی حوزه ها و 
شاه کلیدی برای باز کردن تمامی قفل هاست.این 
اکسیر و کیمیای بی بدیل کارآمدی خود را با تولید 
قدرت در حوزه های دفاعی، امنیتی و گســترش 

نفوذ منطقه ای به اثبات رساند.
بدون تردید اگر ســه گانه »اندیشــه، روحیه و 
مدیریت انقابی« در سال های پس از انقاب بر 
اقتصاد ایران حاکم شــده بود، هم اکنون کشور و 
ملت به موازات اقتدار دفاعی از اقتدار اقتصادی 
هم برخوردار بود؛ اما متأسفانه جریان غیر انقابی 
غرب گرا تحت عناوین مختلف و با شــگردهای 
خاص خود نه تنها به جریان انقابی اجازه ورود به 
حوزه مدیریت کان اقتصاد را نداد؛ بلکه تنها راه 
حل مشکات اقتصادی کشور را فاصله گرفتن از 
شعارهای انقابی و سازش با آمریکا اعام کرد. 
در حالی که تفکــر و مدیریت انقابی و جهادی 
در حوزه های وارد شــده کارآمدی خود را اثبات 
کرده بود، برخی از چهره های برجســته سیاسی 
فاصله گرفته از اندیشه و روحیه انقابی در جامعه 
این چنین القا کردند که سیاست ها و رویکردها و 
شعارهای انقابی عامل اصلی مشکات کشور 

است! با چنین فضاسازی در جامعه علیه اندیشه و 
جریان انقابی بود که در سال 1۳۹۲ شعار مذاکره 
بــا کدخدای جهان، یعنی آمریــکای جهانخوار 
و شــیطان بزرگ بــه عنوان راه حل مشــکات 
اقتصادی کشــور از ســوی دکتر حسن روحانی 
مطرح و مورد اقبال واقع شــد. با رأی آوری تفکر 
و ادبیات تولید شده در کشور پس از توافق برجام، 
بخشی از جامعه در انتظار تحقق رشد اقتصادی ۸ 
درصدی، پایان دوره بیکاری جوانان، ایجاد رفاه 
عمومی و بی نیازی مــردم از گرفتن یارانه بودند 
که در نهایت مردم سخت ترین شرایط اقتصادی 
و تنگناهای بی ســابقه معیشتی را در سال هشتم 
دولت آقــای روحانی تجربه کردنــد. البته پیش 
آمدن چنین وضعیتی از نظر آگاهان و دلســوزان 
کشور قابل پیش بینی بود؛ اما اینکه چرا یک جریان 
سیاسی کشور را به این نقطه رساند و انگیزه هایش 
چه بود و چه اهدافی را دنبال می کرد، بحث های 
 مجال پرداختن به آن نیست. 

ً
فراوان دارد که فعا

به هر حال آن هشــت سال ســپری شد و تجربه 
ارزشمندی را برای کشــور، مردم و جریان های 

سیاسی به یادگار گذاشت.
مردم با توجــه به همین تجربه پــر هزینه در 
انتخابات سال 1400 با وجود تبلیغات فراوان علیه 
جریان انقابی به این جریان اعتماد کرده و اکنون 
دولت سیزدهم با برخورداری از رئیس جمهوری 
با اندیشه، روحیه و مدیریت انقابی قوه مجریه را 
در اختیار دارد. برجســته ترین این ویژگی  عناصر 
اصلی این دولت و به ویژه رئیس آن تعهد به اجرای 
سیاســت های کان نظام و به ویژه سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاســد اقتصادی در 
هر شــکل آن و پیاده سازی شعارهای سال است. 
همراهی و همدلی دو قوه مقننه و قضائیه با دولت 
از یک سو و آنچه از رفتار و اقدامات و تصمیمات 
دولت سیزدهم در هشت ماه گذشته مشاهده شد 
از دیگر سو نشان می دهد، این دولت از انگیزه ها 
و توانایی های الزم برای جهت دادن اقتصاد کشور 
به راه درست طبق تدابیر سیاست ها و فرامین رهبر 

حکیم انقاب اسامی برخوردار است.
حضــرت امــام خامنه ای )مدظله العالی( در 
چند دهه گذشــته با تشخیص درست مشکات 
اقتصادی کشور و ریشه های آن همواره و از جمله 
در انتخاب شعارهای ســال راهبردهای مناسب 
برای عبور از این مشــکات را ارائه کرده؛ ولی 
به دالیل پیش گفته آن اهتمام و جدیت شایســته 
و بایسته از سوی مسئوالن کشور برای ریشه کنی 
این مشکات مشاهده نشد. رهبر حکیم انقاب 
اســامی مبتنی بر نگاه کارشناسانه در سال های 
اخیــر برای عبــور دادن کشــور از مشــکات 
اقتصادی بر موضوع »تولید« تأکید خاص داشته 
و در چندین ســال متوالی »اقتصــاد« و »تولید« 
را محور اصلی شــعارهای ســال قرار دادند. بر 

همین اســاس در پیام نوروزی خــود بر موضوع 
»تولیــد« با دو قیــد جهت دهنده تأکیــد کرده و 
سه گانه »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« را به 
عنوان شعار سال 1401 اعام فرمودند. اما نکته 
بسیار مهم و تأییدکننده موضوع اصلی این نوشتار 
ارزیابی و پیش بینی رهبر حکیم انقاب اسامی 
از چگونگی مواجهه و رفتار دولت در قبال شعار 

سال 1401 است.
ایشــان در پیام نوروزی پس از اعام شــعار 
ســال فرمودند: »البته این دولــت با وضعی که 
من مشاهده می کنم با تحرکی که رئیس جمهور 
محتــرم و همکاران ایشــان دارند، ان شــاءالله 
پیشرفت خواهد کرد؛ یعنی این شعار روی زمین 

نخواهد ماند.«
قضاوت رهبر معظم انقاب اســامی مبتنی 
بر مشاهدات و اقدامات اساسی دولت سیزدهم 
در مدت هشــت ماه گذشته اســت. افراد مطلع 
از شــرایط اقتصادی کشــور در زمــان انتقال و 
جابه جایــی دولت به خوبــی می دانند که دولت 
سیزدهم با همان اکسیر سه گانه »تفکر، روحیه و 
مدیریت انقابی« کشور را از گرفتار شدن به یک 
بحران سنگین اقتصادی که زمینه هایش را دولت 
دوازدهم به صورت خواســته یا ناخواسته فراهم 
کرده بود، عبور داد. این اقدام انقابی دولت که در 
جای خودش به تبیین و تشریح نیاز دارد، به عاوه 
مجموعه اقدامات مهم دیگر که در این مدت کوتاه 
انجام داده، همگی حکایت از آن دارد که اقتصاد 
ایران در قرن جدید راهی متفاوت از قرن گذشته 
خواهد داشــت و این راه کشور و ملت ایران را به 
حول و قوه الهی به شــکوفایی اقتصادی و اقتدار 
اقتصادی خواهد رســاند؛ همانطــور که در پرتو 
همین اکسیر بی بدیل اکنون کشور از اقتدار دفاعی 
و قدرت بازدارندگی در برابر هر نوع تهدید نظامی 

برخوردار است. 
در پایان ذکر این نکته الزم است که حرکت دادن 
 با 

ً
اقتصاد ایران به راه درســت در قرن جدید قطعا

موانع و چالش های بزرگی مواجه خواهد شــد. 
جریان انقابی و تمامی نیروهای دلسوز کشور و 
ملت باید با هوشمندی و نهایت قاطعیت از این 
موانع عبــور کنند. در میان موانع ســر راه انجام 
اصاحات بنیادین اقتصادی، دو مانع اساسی زیر 

را باید جدی تر گرفت:
1ـ باندهــای مافیایــی در الیه هــا و بخش های 
مختلف اقتصاد کشور که به دلیل تعارض منافع 
در برابر هر نوع اصاح به مقاومت و کارشــکنی 

دست می زنند.
۲ـ جریان هــای غرب گرا و تمامی کســانی که 
شکوفایی اقتصادی ایران مبتنی بر تفکر انقابی را 
شکست نظریه های سیاسی خود ارزیابی می کنند.

نگاه

چرا نامگذاری؟

ذهنیت نســل های گذشــته از نامگذاری 
ســال ها در ایران کهن به عناوین باستانی 
بر می گردد و در افســانه های دوران قدیم 
درباره علت این نامگذاری، داســتان هایی 
وجود دارد که بــا بدیهیات ذهن آدمی نیز 
سازگار نیست. این نام ها سالیان درازی بر 
تارک سال های هجری شمسی می نشست 
و از نمادهــای آن ها در صفحات تقویم ها 
و ســالنامه ها و هرچیزی که با سال جدید 
مرتبط بود، استفاده می شد. نامگذاری هایی 
که نه تنها هیچ ســودی برای زندگی مردم 
نداشت، بلکه موجبات رواج هر چه بیشتر 

خرافه در میان آنها می شد.
نمادی خوش ُیمن بــود و نمادی دیگر بد 
ُیمن، نمادی نشــانه نعمت بــود و نمادی 
نشــانه نقمت و ده ها دلیل بی پایه و اساس 
برای اسم سال ها عنوان می شد و چون مردم 
ایران پیوند دیرینه ای با قصه دارند، همین 
داستان ها ســینه به سینه از نسلی به نسلی 
منتقل می شد. از این نام ها هنوز هم ردپایی 
در آداب و ســنن ایرانی برجای مانده؛ اما 

نسل های امروز اهمیتی به آنها نمی دهند.
اما در سطحی متفاوت و نگاهی کان تر، 
فصل جدیدی از نامگذاری سال ها از دهه 
70 در جمهوری اســامی رایج شد و آن 
انتخاب نام یا شــعار برای یک سال بود. 
رهبــر معظم انقاب بــرای اولین بار در 
پیام نوروزی سال 1۳7۸ نامی برای سال 
برگزیدند و این موضوع پس از آن در طول 
حدود نیم قرن گذشــته، این نامگذاری و 
انتخاب شعار فراخور شرایط و موقعیت 
و با لحــاظ مقتضیات زمــان به صورت 
یک ســنت انجام می شــود و همه ساله 
گوش ها بر امر رهبر حکیم انقاب است 
تا ببیند چه نام و شعاری برای سال جدید 

برگزیده اند.
درباره فلسفه نامگذاری ها نظرات گوناگونی 
وجــود دارد. برخی این اقدام رهبری را در 
راستای تعیین نقشه راهی برای مدت زمان 
یک ساله کشور و ملت می دانند که در پرتو 
آن همت و اراده مسئوالن و مردم بر پیمودن 
یک مســیر مشــخص قرار بگیرد و نتایج 
روشنی از آن حاصل شود. عده ای هم علت 
این انتخاب عناوین را جلب توجه همگانی 
به یک مشکل و نقیصه می دانند که حاکی 
از اشراف دیده بان انقاب به مسائل کان 
و راهبردی کشــور و نشانه ژرف اندیشی و 
دوراندیشی ایشــان است که می خواهد با 
وحدت و اتحاد و عزم و اراده ملی مشکل یا 

مانعی را از سر راه پیشرفت کشور بردارد.
با همه این دیدگاه ها و نظرها ممکن است 
برای برخی این پرســش پیش بیاید که این 
نامگذاری ها تا چه حد در رفع مشــکات 
یا رســیدن به اهداف مورد نظر مؤثر بوده و 
 صرف نامگذاری تأثیری در تحقق 

ً
آیا اصا

یک شعار دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت، 
هدف از تعیین نام و نماد و شعار مشخص 
 به معنای تحقق کامل 

ً
برای یک سال لزوما

آن هدف یا رفع کامل آن مشــکل نیست؛ 
بلکه هوشــیار کردن آحــاد جامعه اعم از 
مردم و مسئوالن نسبت به یک موضوع مهم 
ملی است که متعاقب آن انگیزه هایی برای 
رســیدن به آن هدف، به فعل در می آیند و 
فضای عمومی جامعه نیز برای نیل به این 
هدف مشخص مهیا می شود. این در کنار 
اقداماتی اســت که دولت و حاکمیت در 
قالب برنامه هــای کوتاه مدت و بلندمدت 
برای رســیدن به آن هدف طراحی و دنبال 
می کنــد و نتیجه آن گام هــای مؤثری بوده 
که در طول این ســال ها برداشته شده؛ اما 
نیازمند همت مضاعف برای تحقق کامل 

است.

   نیم نگاه    

اقتصاد ایران در قرن جدید
ود؟ چه راهی می ر

در مشی سیاسی خود تجدید نظر کنید
سردار ســامی گفت: »ارتباط برخی رژیم های 
حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی قابل قبول 

نیست، در مشی سیاسی خود تجدید نظر کنند.«
به گزارش صبح صادق، ســردار سرلشــکر 
حسین سامی، فرمانده کل سپاه به همراه سردار 
دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی 
سپاه از جزیره بوموسی و یگان های مستقر در این 

جزیره بازدید کرد.
بررسی و ارزیابی سطح آمادگی رزم یگان های 
مســتقر در جزیره ابوموســی و اســتحکامات و 
تجهیزات دفاعی آن و حضور میدانی در سنگرها 
و دیدار با رزمندگان دریادل، از برنامه های ســفر 

فرمانده کل سپاه به این جزیره بود.
سرلشــکر ســامی در این بازدید بــا ابراز 
خرسندی از وضعیت مطلوب آمادگی های رزمی 
یگان هــا و نیروهای مســتقر در جزایر راهبردی 
نازعات و اطمینان بخشــی از دفاع قاطع، محکم 
و خلل ناپذیر برابر تهدیدات محتمل اظهار کرد: 
»امروز برای ارزیابــی و اطمینان از آمادگی های 

رزمی نیروهای مســتقر در جزایر سه گانه به ویژه 
جزیره ابوموسی، در اینجا حاضر شده ایم تا ضمن 
عرض خداقوت و خســته نباشــید به رزمندگان 
دریادل با مشــاهده روحیه بــاال حمیت و غیرت 
ملی، نشــاط معنوی و سلحشوری آنان و امید به 
آینده روشن و با افتخار نظام اسامی، مصمم تر در 

مسیر گام دوم انقاب حرکت کنیم.« 
وی با تشــریح توانمندی هــا و آمادگی های 
دفاعی و رزمی نیروی دریایی ســپاه، تأکید کرد: 
»نیروی دریایی ســپاه به ویژه در ســال های اخیر 
به توانمندی ها و دســتاوردهای فوق العاده ای در 
حوزه های پهپادی، موشکی، شناوری، جنگالی، 
هوادریا و زیر سطحی نائل آمده و قادر است برای 
تمام سطوح دفاعی، به لحظه واکنش سریع و مؤثر 

داشته باشد.«
فرمانده کل سپاه با تحسین آمادگی های روحی 
و معنوی نیروهای مســتقر در جزایر، گفت: »در 
این بازدید آنچه مشاهده شد، روحیه بسیار قوی، 
با نشــاط، شــاداب و در سطح بســیار مطلوب 

آمادگی های تجهیزاتی  رزمندگان بود، همچنین 
در اوج قــرار دارد و به فضل الهــی امیدواریم با 
قدم های بلندی که نیروی دریایی ســپاه برای رقم 
زدن جهش های فوق العاده در کیفیت تجهیزات، 
ساح ها و ارتقا و بهبود وضعیت تکنیک و تاکتیک 
رزمی برداشته است؛ با افزایش کمی این قدرت 
در تــراز یک دفاع مقتدر، اطمینان بخش و کامل، 
این مسیر تعالی با همت مردان دریادل و غیور ما 

در عرصه دریا ادامه یابد.«
سرلشکر ســامی تصریح کرد: »این همت، 
عزم و اراده بلند که الحمدلله با تدبیر، آینده نگری 
و برنامه ریزی دقیق همراه اســت، شرایط بسیار 
مناســب و مطلوبی برای ما در مناطق دریایی به 

وجود آورده است.«
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: »هر بار که 
از مواضع دریایی بازدید می کنیم، با یک سلسله 
جلوه ها و رویش های جدیــدی از قدرت مواجه 
می شــویم و به قدرت کمی و کیفی پهپادها، زیر 
سطحی ها، شناورها، موشک ها، بخش های جنگ 

الکترونیک و ســایر اجزای قدرت نیروی دریایی 
سپاه پی می بریم.«

سرلشکر ســامی با اشاره به وضعیت امنیتی 
خلیج فارس، تنگــه هرمز و دریای عمان و برخی 
تحرکات بــرای حضور صهیونیســت ها در این 
منطقه راهبردی ابراز داشت: »متأسفانه بعضی از 
رژیم های حاکم بر کشورهای جنوبی خلیج فارس، 
ارتباط سیاســی و امنیتی را با رژیم صهیونیستی 
برقرار کرده اند که این موضوع تهدیدی جدی برای 
امنیت منطقه و به خصوص خود این رژیم هاست، 
ما با صراحت اعام می کنیم و هشــدار می دهیم 
اســتمرار این گونه ارتباطات به هیچ عنوان قابل 
قبول نیســت و آنها باید بداننــد وجود رژیم پلید 

صهیونیستی در هر نقطه ای عامل ناامنی است.«
فرمانــده کل ســپاه تأکیــد کــرد: »حضور 
صهیونیست ها در این مناطق قابل تحمل نبوده و 
الزم است این رژیم ها در این مشی سیاسی خود 

تجدیدنظر کنند.«

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

  خبر   

علی حیدری
سردبیر

هشدار فرمانده کل سپاه نسبت به ارتباط برخی سران مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی
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دیدگاه

یک: خدای میزبان گفت: »یا ایها الذین 
امنوا کتب علیکم الصیام«. ای شمایی که 
مؤمنانید! روزه بر شما نوشته شد که همه 
میهمان حق خواهید بود، فردا در بهشت 
خواهد تا مهمانان گرسنه به میهمانی َبَرد 
کــه کریمان چون کســی را به میهمانی 
برند، دوســت دارند که میهمان گرسنه 
باشد تا ضیافت به دل میهمانان شیرین تر 

بود. 
دو: موســی)ع( برای قــوم خود از 
خــدا آب خواســت: »و اذ استســقی 
قوم  برای  لقومه«. عیســی)ع(  موسی 
خویش نان خواست: »انزل علینا مائده 
من الســماء«. مصطفی، صلوات الله 
علیه، صدر و بــدر جهان، چراغ زمین 
و آسمان نه آب خواست و نه نان. بلکه 
رحمت خواســت و غفران: »غفرانک 
ربنا« الله تعالی گفت: ای دوســت ما! 
حال امت تو از ســه بیرون نیســت. یا 
مطیعانند، یا عاصیان یا مشــتاقان. اگر 
عاصیانند، رحمت من ایشــان راست. 
اگر مطیعانند، بهشت من ایشان راست 
و اگر مشــتاقانند، دیــدار و رضای من 

ایشان راست. 
ســه: شــما که چاشــت تان را برای 
رضای دوســت رها می کنیــد و طعام 
نیمروزتان را، در هنگامه افطار چشم به 
 خرما و عبور 

ِ
راه دوستید، بدانید که بلوغ

از فصل گرمای خرماپزان، در حاوت 
کام شماست که با آن روزه را باز می کنید.

چهار: فرموده انــد: »ان الجنه حفت 
بالمکاره و ان النار حفت بالشــهوات«. 
بهشت در میان نامایمات پیچیده شده 
است و آتش در میان شهوات. روزه، ادِب 
شهوت و لذت هاست برای دلبری، تا یار 

همگان مان را طلب کند. 
پنــج: رمضان المبــارک، بلندترین 
سلســله جبال عاشقی است: »ان الذین 
امنــوا و عملوا الصالحــات لهم جنات 
تجری من تحتها االنهار ذلک هو الفوز 
العظیم«. گویی روزه دار اکنون سِر سفره 
عرش است و میزباِن مهربان برایش سفره 

مهرورزی گسترده است. طوبی لک 
شش: هشت قرن پیش جناب قطب، 
که یک شــیعه متدین به فقــه جعفری 
بود، نگاشــت: آفتــاِب بقــای این دنیا 
ســریع الغروب است و شــاعر مرحوم 
معاصرمان، سلمان هراتی نوشت: باکی 
نیست اگر قند نیست، خرما و کشمش 
هست، اگر این ها هم نیست، نخوردن 

هست، خدا هست... 
زادگاه  المبــارک،  هفت: رمضــان 
قرآن شــریف، روحی له الفداه اســت. 
بهره مندی از دین مستقیم، بسته به انس، 
تاوت، تدبر در این معجزه الهی است: 
»ان الذین اوتــوا العلم من قبله اذا تتلی 
آگاهان  ُســجدا«  علیهم یخرون لاذقا 
بیداردل بــه هنگام شــنیدن آیات قرآن 
آنچنان مجذوب و شــیفته سخنان الهی 
می شوند که بی اختیار به سجده می افتند. 
ســوغات رمضان المبارک یــک ادِب 

خاضعانه قرآنی است. 
هشــت: تمثیل و تجســم تام و تمام 
دین، وجود نفیس امام حی حاضر ناظر، 
امــام مهدی موعود موجــود، روحی له 
الفداه، در انتظار بلوغ ماســت. جشــن 
ظهور هنگامی برپا می شــود که تشنگی 
ما به امام معصوم)ع( به اوج برسد. برای 
ظهور خود و دودمان تــان دعای فراوان 

کنید.

 بلندترین سلسله جبال 
عاشقی 

 روزنه  

 علیرضا فتحیان
کارشناس فرهنگی

   عکس و مکث   

ضیافت الهی/ غبارروبی از مســجد مقدس جمکــران همزمان با ورود به 
ماه مبارک رمضان

زائران شــهدا/ امســال هم مناطق عملیاتی جنوب کشور میزبان کاروان 
راهیان نور بود

امیــد به شــکوفایی/ بازدیــد رئیس جمهور از نمایشــگاه دســتاوردهای 
شرکت های دانش بنیان در مشهد

تمــدن دروغگوها!/ تفاوت اســتقبال جو بایدن رئیــس جمهور آمریکا از 
کودک پناهجوی سفیدپوســت و اســتقبال آمریکایی  ها از مرد پناهجوی 

سیاه پوست!

شــرح تصویــری!/ غرفه ایران در نمایشــگاه نظامی دوحــه در کنار غرفه 
آمریکا قرار داشت و خوبیش این بود که راحت تر اهداف این تسلیحات 

رو می شد توضیح داد!

نخســتین وزیــر اطالعــات/ امــام خامنــه ای: »ما هــر چه خاطــره از آقای 
ری شهری داریم، خاطره  نیک است.«

حنیف غفاری
کارشناس روابط بین الملل

مذاکرات وین همچنان معطل تصمیم نهایی واشنگتن 
بر سر رفع عملیاتی تحریم های ضد ایرانی )از جمله 
رفع برچسب های تحریمی علیه نهادهای کشورمان( 
مانده اســت. رایزنی ها در قالب »تبــادل نظر« میان 
هیئت های ایرانی، اروپایی، روسی و چینی ادامه دارد. 
از سوی دیگر، تیم مذاکره کننده آمریکا به سرپرستی 
»رابرت مالی« نیز مشغول رایزنی با طرف های غربی 
بر سر »کسب حداکثرهای ممکن« در فرآیند انعقاد 
توافق نهایی هســتند. در این خصوص نکاتی وجود 

دارد که الزم است مدنظر قرار گیرد:
نخســت اینکه؛ خروج دن شاپیرو، سفیر 

سابق آمریکا در تل آویو از تیم مذاکره کننده 1
هسته ای این کشور، نقطه آشکارساز اختافات عمده و 
اساسی در تیم سیاست خارجی بایدن به شمار می آید. 
این اتفاق حدود ده روز قبل رخ داد. بدون شک با توجه 
به روابط خاصی که میان شاپیرو و البی صهیونیستی 
آیپــک وجــود دارد، ایــن تصمیــم با چراغ ســبز 
صهیونیست ها اتخاذ شده و هدف از آن، تحت فشار 
گذاشتن دولت بایدن برای عدم پذیرش خطوط قرمز 
راهبردی و منطقی تعیین شــده از ســوی کشورمان 
است. خروج افرادی مانند شــاپیرو یا ریچارد نفیو، 
معمــار تحریم های ضــد ایرانی در دولــت اوباما، 
نشانه ای بارز دال بر دست نیافتن دولت بایدن به اهداف 
اولیه ترسیم شــده خود در مذاکرات به شمار می آید. 
دومین هدف آمریکا از انتشار هدفمند گزارش پایگاه 
آکســیوس، آشکارسازی این نکته است که واشنگتن 
چاره ای جز پذیرش توافق بــا ایران ندارد؛ زیرا رژیم 
صهیونیســتی، راهکارهای عملیاتــی و مؤثری را به 
عنــوان جایگزیــن و آلترناتیو توافق هســته ای ارائه 

نمی دهد.

نکتــه دوم؛ به گــزارش هدفمنــد پایگاه 
آکســیوس در خصوص بروز اختاف میان 2

واشنگتن و تل آویو در قبال مذاکرات وین باز می گردد. 
بر اســاس این گزارش، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا از نفتالی بنت، نخســت وزیر رژیم اشغالگر 
قدس و دیگــر مقامات این رژیم خواســته اســت 
جاگیزینی برای توافق هسته ای با ایران معرفی کنند که 
غنی سازی اورانیوم را محدود کند. گزارش حاکی از 
آن اســت که بنت در پاسخ به بلینکن گفته است، در 
صورتی که آمریکا و اروپا فشار تحریم ها علیه ایران را 
تا سطح تحریم های روسیه افزایش دهند، جلوگیری از 
حرکت ایــران به ســوی غنی ســازی ۹0 درصدی 
امکان پذیر است. بنت همچنین به بلینکن گفته است 
توافق هسته ای تنها مانند یک چسب زخم عمل می کند 
و راه حلی کوتاه مدت اســت؛ زیرا ایــران بر اثر این 

توافق، به میلیاردها دالر پول دست پیدا می کند و این 
موضوع مغایر با راهبرد فشار حداکثری ایاالت متحده 

به شمار می آید. 
در اینجا باید رصد هوشــمندانه و دقیقی نســبت به 
گزارش منتشــر شــده در پایگاه آکســیوس داشت! 
بدون شــک مقامات آمریکایی و صهیونیستی، هیچ 
گاه »دیپلماســی پنهان« خود در قبال پرونده ای مانند 
برجام را در رسانه ها فریاد نمی زنند، هر چند که تاش 
می کنند از مجاری رسانه ای و تبلیغاتی به مثابه ظرفیتی 
برای تغییر قواعد بازی، مطالبات جمهوری اسامی 
ایران و تأثیرگذاری مستقیم بر روی افکار عمومی)به 
ســود اهداف واشنگتن و تل آویو( اســتفاده کنند. از 
ســوی دیگر، رسانه ای کردن این موضوع، قطعا با دو 
هدف صورت گرفته است: نخست القای این موضوع 
به افــکار عمومی دنیا که آمریکا خود را برای گذار از 
برجام آماده کرده و به قول بلینکن و جیک ســالیوان، 
بــرای انتخاب هر گزینه ای آمادگــی دارد! دوم اینکه 
واشنگتن به افکار عمومی دنیا اثبات کند که تل آویو در 
عمل گزینه ای عملیاتی و قابل اجرا ارائه نکرده است 
که بتواند به عنوان یک آلترناتیو مؤثر در برابر»احیای 
برجام« عمل کند. تأکید می شود که دولت جو بایدن 
از ابتدای حضور خود در رأس معادالت سیاســی و 
اجرایی کاخ ســفید، بارها تهدیدی به نام شکســت 
مذاکرات را مطرح کرد تا در ســایه آن بتواند به هدف 
راهبردی خود مبنی بر مهار همه جانبه کشــورمان و 
بازگشت ظاهری و بدون خاصیت به برجام دست پیدا 
کند؛ اما در نهایت، اصرار جمهوری اســامی ایران 
بر روی خطوط قرمز راهبردی و هسته ای کشورمان، 

تاش طرف غربی را ناکام گذاشت. 
نکته ســوم اینکه؛ طی روزهــای اخیر، 

اســتفاده غرب از تکنیک های رســانه ای، 3
تبلیغاتی و سیاسی )علیه مواضع و منافع کشورمان در 
مذاکرات وین( به مراتب نســبت به قبل تشدید شده 
است. در یکی از تازه ترین این موارد، ژان ایو لودریان، 
وزیر خارجه فرانسه در یکی از تازه ترین مواضع خود 

در خصوص مذاکرات وین اظهار کرده است :
»بسیار تأسف آمیز خواهد بود که برخی نکات بسیار 

ساده مانع از رسیدن به توافق هسته ای جدید با ایران 
شــود. اروپایی ها با وجود خــروج آمریکا از برجام، 

توافق هسته ای را حفظ کردند.«
لودریــان با بیان ایــن جمــات، دروغ بزرگی را با 
مخاطبان ســخنان خود القا کرده اســت! بر همگان 
مسجل است که ساده سازی موانع جاری در مذاکرات 
وین، یک تاکتیک تبلیغاتی و سیاســی از سوی غرب 
بــا هدف اعمال فشــار افکار عمومــی و در نهایت، 
عقب نشینی کشــورمان از مواضع و خطوط قرمز بر 
حق خود در این مذاکرات اســت. آیا از دیدگاه آقای 
لودریان ارائه تضمین های اعتبــاری و رفع عملیاتی 
تحریم ها، مسائل پیش پا افتاده و ساده است؟! اگر این 
گونه اســت، چرا آمریکا و تروئیکای اروپایی در قبال 
مطالبات کشورمان در خصوص اختافات باقیمانده، 
کوتــاه نمی آینــد؟! در همین حال »جــوزپ بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در سخنانی 
تأمل برانگیز مدعی شده است: »مذاکرات وین پس از 
غلبه بر مانع تراشی روسیه، این بار به دلیل مانع تراشی 

تهران به بن بست خورده است«! 
این ادعــا نیز در حالی صورت می گیــرد که از زمان 
آغاز دور هفتــم مذاکرات میان ایران و اعضای 4+1، 
کشــورمان خطوط قرمز خویش را اعام کرد: »لغو 
کامل تحریم ها، راســتی آزمایی و در نهایت تضمین 

غرب مبنی بر تکرار نشدن بدعهدی های گذشته.«
واضح اســت که شــانتاژهای تبلیغاتی و هماهنگ 
مقامــات غربی در مقصرجلــوه دادن ایران یا تاش 
آنها در خصوص تحمیــل عوامل محیطی بر متنی، 
منجر به عدول کشورمان از این خطوط قرمز نخواهد 
شــد. غرب در روزهای پایانی مذاکــرات، به دنبال 
»باج خواهــی یکجانبــه« از ایران اســت، هر چند 
که اصــرار آمریکا و تروئیکای اروپایــی بر این روند 
می تواند منتــج به عدم احیای توافق شــود. در طول 
ادوار اخیر مذاکرات، تا قبل از برگزاری مذاکرات در 
دولت سیزدهم، بارها طرف غربی پیش فرضی به نام 
»تعجیل ایران برای احیای برجام« را به صورت علنی 
و غیر علنی مطرح کرده بود اما ایستادگی قاطعانه بر 
روی مطالبات حقوقی، منطقی و عملیاتی کشورمان 

در فرآینــد احیای توافق هســته ای، منجر به تقویت 
مواضع جمهوری اســامی ایران در مذاکرات وین 

شده است. 
نکته چهارم؛ مربوط به تشریح یک تکنیک 

نخ نمــا به عنوان »گزاره ســازی کاذب« از ۴
ســوی بازیگــران اروپایــی در وین بــاز می گردد. 
گزاره ســازی تکنیکی اســت کــه در آن، یک گزاره 
نادرست به اندازه ای تکرار می شود که بر اثر تسلسل، 
به یک »گزاره قابل قبــول« در ذهن مخاطبان تبدیل 
شود. طی روزهای اخیر بوریس جانسون نخست وزیر 
انگلیس، اوالف شــولتز صدر اعظم آلمان و امانوئل 
مکرون رئیس جمهور فرانســه بارها مدعی »نجات 
برجام« پس از خروج یکجانبه دولت قبلی آمریکا از 
این توافق شده اند! این ادعا را قبا نیز بارها اروپاییان 
مطرح کرده اند، اما طی روزهای اخیر شــاهد طرح 
گسترده تر آن هستیم. واقعیت امر این است که پس از 
خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای، فرانسوی ها در 
کنار ژرمن ها و انگلیســی ها، ترســیم ساختارهای 
»نامرئی«، »غیر کاربــردی« و »غیر حقوقی« مانند 
SPV و اینستکس را در دستور کار قرار دادند. هدف 

آنها از این اقدام، خرید زمان به ســود راهبرد »فشار 
حداکثری آمریکا« بــود. کاخ الیزه و دیگر بازیگران 
اروپایی از سوی واشنگتن مأموریت داشتند تا در عین 
ابــراز مخالفت ظاهری با خــروج ایاالت متحده از 
برجام، ایران را به صورت یکطرفه در توافق هسته ای 
حفظ کنند! پس از یک سال صبر راهبردی جمهوری 
اســامی ایران، کاهش مرحله ای تعهدات برجامی 
ایران آغاز شــد تا در نهایت به نقطه کنونی رسیدیم: 
مذاکرات جدید وین بر سر رفع تحریم های ضد ایرانی 

و احیای برجام.
در چنین شــرایطی تاش اروپا بــرای تطهیر خود از 
»بی تعهدی مطلق نسبت به برجام« قطعا راه به جایی 
نخواهد برد. در این میان، دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کشورمان به همراه جریان رسانه ای انقاب، 
باید با روشنگری کامل در قبال نقش مخرب تروئیکای 
اروپایی در کنار آمریکا، مانع از پیشبرد و تحقق تکنیک 

»گزاره سازی کاذب« از سوی آنها شوند.

آشفتگی در اردوگاه دشمن
تحلیل صبح صادق بر رویکرد کنونی غرب در مذاکرات وین
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 نشست سازش
 و شعله اعتراضات 

وزرای خارجه چهار کشــور عربی )مصر، 
امارات متحده عربی، بحرین و مراکش( به 
دعوت رژیم صهیونیستی در صحرای نقب 
در جنوب فلسطین اشغالی گرد آمدند تا به 
زعم خود راهکارهــای مقابله با جمهوری 
اسامی ایران را بررسی کنند. به گفته »یائیر 
الپیــد« وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی، 
نشست نقب برای تعمیق روابط این رژیم با 
کشورهای اتحادیه عرب و نیز مقابله با تهدید 

ایران بود.  
در این نشســت عاوه بر وزیر خارجه رژیم 
صهیونیســتی، آنتونی بلینکــن هم حضور 
داشت و به نوشته رســانه ها، هدف اصلی 
او این بود که بــه وزرای خارجه پنج دولت 
حاضر در نشســت اطمینان دهد که آمریکا 
اجازه دســتیابی ایران به ساح هسته ای را 
نخواهد داد و احیای برجام، بهترین مســیر 

برای رسیدن به این هدف است. 
دولت های حاضر در این نشســت همگی 
نگرانی  های مشــترک در مورد ایران داشته 
و در عین حال نســبت به رویکــرد آمریکا 
درخصوص مذاکره با ایران اعتراض دارند؛ 
از جمله می پرسند چرا در حال حاضر هیچ 
مذاکــره ای درخصــوص محدودیت برای 
برنامه های موشــکی و پهپادی ایران انجام 
نمی شــود؟ در این راستا، »تام نایدز« سفیر 
آمریکا در اراضی اشغالی پس از این نشست 
گفت: »درست است که اولویت واشنگتن 
در قبال ایران تکیه بر ابزارهای دیپلماســی 
اســت؛ اما رژیم صهیونیستی اگر بخواهد 
علیه ایران اقدام کند، چه توافقی بین تهران 
و قدرت  های جهانی بشــود یا نــه، با هیچ 
محدودیتی از سوی آمریکا مواجه نخواهد 
شــد.« از طرف دیگر، وزیر خارجه آمریکا 
قصد داشــت از طریق این نشست حمایت 
اعــراب را در جنگ اوکراین جلب کند، اما 
از صحرای نقب با دستانی خالی بیرون آمد. 
در شــرایطی که دولت آمریکا از زمان آغاز 
جنگ اوکراین تاش زیادی کرده تا متحدان 
خود را برای فشــار به روسیه بسیج  کند، اما 
متحدان واشــنگتن در غرب آسیا، چندان 
تمایلی به رویارویی با روسیه نشان نمی دهند. 
در این میان، تل آویو هر چند پیوسته به تاش 
بــرای میانجی گری میان کی یف و مســکو 
تظاهر می کند، اما عما سعی دارد اقدامی 
انجام ندهد که باعث دلخــوری والدیمیر 
پوتین شود. امارات متحده عربی نیز از همان 
ابتــدای جنگ، موضعی متفــاوت از دیگر 
متحدان آمریکا گرفتــه و حاضر به محکوم 
کردن روســیه در اقدام نظامی علیه اوکراین 
نیست. نشست 1۸ ساعته نقب، هر چند در 
تبلیغات ظاهری و عکس های دسته  جمعی 
نمایشی از اتحاد و تقویت روابط میان اعراب 
و تل اویو داشت، اما به اذعان محافل غربی 
هیچ نتیجه روشــنی در پی نداشت. به گفته 
کارشناسان صهیونیست، این نشست موفق 
بــه تحقق اهــداف صلح ابراهیــم )توافق 
سازش رژیم صهیونیستی با بحرین و امارات 
در شهریورماه سال 1۳۹۹ با وساطت دولت 
دونالد ترامپ( نشــده و شــکاف بین رژیم 
صهیونیستی و کشــورهای عربی همچنان 
گسترده است.  در مقابل گروه های مقاومت 
فلســطینی از جمله جنبش حماس و جهاد 
اسامی نشســت نقب را به شدت محکوم 
کرده و آن را نشــانه تباهــی هویت عربی و 
شکل گرفتن یک محور جدید شرارت برای 

مقابله با محور مقاومت عنوان کردند.
رخدادهایی چون نشســت سازشــکارانه 
نقب چه بسا جرقه انتفاضه جدیدی باشد و 
معادالت جاری در سرزمین های اشغالی را 

دگرگون کند.

راهبرد

 BBBB در ماه هــای اخیر رژیم صهیونیســتی 
نشســت های متعــددی بــا ســران 
کشورهای منطقه داشته است. به نظر 
شما پشت پرده این جلسات پی در پی 
چیست و از این طریق صهیونیست ها 

چه اهدافی را دنبال می کنند؟
حضــور رژیم صهیونیســت در خاورمیانه، غرب 
آسیا، خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
بر مبنای دو هدف کلی است. نخستین هدف همان 
طرح اسرائیل بزرگ است که برای از نیل تا فرات 
برنامه ریــزی کرده بودند و به دنبال این هســتند تا 
ایده تورات را پیگیری کنند. ایده ای که در این باب 
وجود دارد، این اســت که بتوانند با ایجاد رابطه با 
 ایران را از حیز 

ً
کشورهای حوزه خلیج فارس عما

انتفاع ساقط کنند و این دولت ها نیز با وجود رابطه با 
رژیم صهیونیستی بتوانند تمامی ارتباط های خود با 
ایران را در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی قطع کنند؛ زیرا جمهوری اسامی ایران 
در ساختار سیاست خارجی خود رژیم صهیونیستی 
را به رسمیت نمی شناسد و وقتی رژیم صهیونیستی 
آن را مطرح می کند، نوعی اقدام تقابلی به شــمار 

می آید. 
موضوع دوم این اســت که رابطه اعراب با تل آویو 
یک مســئله تــازه در جهان اســام و بحث های 
فراملی و منطقه ای نیست و بحثی است که در ادوار 
مختلف تاریخ معاصر تکرار شده است؛ از زمانی 
که این ارتباط به صورت پنهان شکل گرفت، بر پایه 
یک نگرانی از وجود جمهوری اســامی ایران بود 
و آنها با این نگرانی به اتحاد رســیدند؛ یعنی رژیم 
صهیونیستی اینطور توانســت بر ذهن حکمرانان 
عرب ســلطه پیدا کند که ایران می خواهد شما را 
نابود کند و جنگ ایران و عراق هم در واقع به نوعی 
این روند را تقویت کرد و باعث شد اعراب بیشتر در 
این دام بیفتند و ایران هراسی در اذهان آنها تقویت 
شود. بنابراین یک دشمن مشترک به نام جمهوری 
اسامی ایران توانســت آنها را به یکدیگر نزدیک 

کند.
 

 BBBB از منظر تبارشناسی تحلیل شما درباره 
این روابط و تحرکات رژیم صهیونیستی 

چیست؟
اگــر بخواهیم از منظر ریشــه ای ایــن موضوع را 
تبارشناسی کنیم؛ باید به توافق نامه 1۹۹۳ برگردیم 
کــه به توافق نامه »صلح اســلو« معروف اســت. 
این توافق نامه بین رژیم صهیونیســتی و ســازمان 
آزادی بخش فلسطین برقرار و ریشه ارتباطات آنها 
از منظر اقتصادی تقویت شد و تا انتفاضه دوم ادامه 
داشــت؛ اما در انتفاضه دوم، یعنی در سال ۲000 
 از منظر عملی بسته شــد و دیگر امکان ادامه 

ً
کا

دادن آن هم وجود نداشــت. در سال ۲01۵ وقتی 
اجاس انرژی در ابوظبی امارات تشــکیل شــد، 
سران صهیونیست از سوی حکمران های سیاسی 
امارات به این نشســت دعوت می شــوند یا کمی 
بعدتر وقتی قطری ها برای اینکه می خواهند خود را 
بازیگر مهم منطقه نشان دهند، در بحث آتش بس 
غزه از همکاری با صهیونیست ها استفاده می کنند 
یا وقتی در ســال ۲01۸ پادشــاه عمان با نتانیاهو 
دیدارهایی داشته است و بحث های اینچنینی، دو 
مسئله به وجود می آید. مسئله اول این است که دلیل 
گرایش اعراب به رژیم صهیونیستی چیست و دیگر 
اینکــه دلیل گرایش رژیم صهیونیســتی به اعراب 
چیست. دلیل گرایش اعراب به رژیم صهیونیستی 
این اســت که اعراب به شدت به دنبال این هستند 
که نقش ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه کاهش 
پیدا کند؛ از این رو به زعم اعراب رژیم صهیونیستی 
یک گزینه بســیار مناسبی است که می تواند به این 
عامل کمک کند تا از نفوذ بیشــتر جلوگیری کند؛ 
یعنی وقتی از افول قدرت ایاالت متحده صحبت 
می کنیم، یکی از جاهایی که خود را نشان می دهد، 

همین جاست.

 BBBB رابطه اعراب با رژیم صهیونیســتی را 
چگونه تحلیل می کنید؟

تا پیروزی انقاب اســامی ایران، ایاالت متحده 
یک قدرت بامنازع در منطقه بود؛ اما االن اعراب 
به این نتیجه رســیده اند که بــرای کاهش قدرت 
ایاالت متحده به گزینه تقویت کننده نیاز دارند که 
آن رژیم صهیونیستی است. نکته دیگری که در این 
باب وجود دارد، این اســت که اعراب به شدت به 
یک شــریک راهبردی و ثروتمند نیاز دارند و رژیم 
صهیونیســتی و البی صهیونیست می تواند در این 
قسمت بازیگری کند. بنابراین رابطه اعراب و رژیم 
صهیونیســتی یک رابطه یک طرفه نیســت؛ بلکه 
 دو طرفه است. صهیونیست ها برای دو هدف 

ً
کاما

به دنبال ارتباط با اعراب هســتند. مسئله اول این 
است که با بروز انقاب اسامی ایران و به رسمیت 
شناخته نشدن رژیم صهیونیستی، شاهد این هستیم 
که این رژیم دچار انزوا شــده است. این انزوا ابتدا 
در بعد منطقه ای بود؛ ولی کم کم به بعد فرامنطقه ای 
تسری پیدا کرد؛ ولی به دلیل اینکه ایاالت متحده 
یک شــریک راهبردی و قدرتمند برای این کشور 
بود، دیپلماسی رســانه ای خود را برای این قضیه 

خرج کرد و اجازه نداد این مسئله پررنگ شود.
امــا نکته ای که وجود دارد، این اســت که رابطه با 
اعراب می تواند رژیم صهیونیستی را نجات دهد و 
از این انــزوا خارج کند. همچنین یکی از راه هایی 
که برای مذاکره و حل و فصل مسئله مهم فلسطین 
وجود دارد، این است که رژیم صهیونیستی بتواند 

چندجانبه گرایی کند. این مسئله را سال های اخیر 
در سیاست داخلی خود پرورش و آن را به سیاست 
خارجی تسری داد و به سمت چند جانبه گرایی گام 
برداشت. رژیم صهیونیستی با کشوری مثل بحرین 
رابطه برقرار کرد. درصد زیادی از شیعیان در بحرین 
زندگی می کنند؛ اما به زعم خود به شدت از ایران  
هراس دارند و سعی دارند خود را از منظر نظامی 
و تسلیحاتی قوی کنند، بنابراین رژیم صهیونیستی 
گزینه خوبی بود. در بحث توســعه زیرساخت ها، 
حوزه انرژی، جذب توریســت و ســرمایه گذاری 
صهیونیســت ها هم یک شــریک راهبردی برای 
بحرین به شــمار می آید و هم برای این مهم کمک 

شایانی به بحرین کرده است.

 BBBB نظر شما درباره تحرکات اخیر در منطقه
به خصوص نشســت اعراب و رژیم 

صهیونیستی چیست؟
در رابطه با نشست سران عرب و رژیم صهیونیستی 
بحثی که از خبرها منتج می شــود، این اســت که 
در این اجاس به منظور بحران اوکراین و روســیه 
گفت وگوهایی صورت گرفته؛ اما چیزی که بیشتری 
به واقعیت نزدیک اســت، می تواند این باشــد که 
این گفت وگو و این جلســه برای امر مهم کاهش 
نفوذ ایران در منطقه و بحث ایران در پســابرجام۲ 
شــکل گرفته است و به شــدت صهیونیست ها از 
ایران  هراس دارند و به دنبال کنترل ایران هســتند. 
صهیونیست ها به دنبال نابودی ایران نیستند؛ چون 

متوجه هســتند که نمی توانند با ایران مقابله کنند. 
بلکه رژیم صهیونیستی و آمریکا به شدت به دنبال 
کنترل ایران هستند. این دو مقوله را باید مهم دانست 
و از هم تفکیک کرد. اما ما بر اســاس سیاســت 
خارجی خود و شــعارهایی که در عرصه سیاست 
خارجی مطرح است، رویکرد متفاوت تری نسبت 

به آنها داریم.

 BBBBو کالم آخر 
چیزی که درباره ارتباط اعراب و تل آویو می توان 
 روح ناسیونالیسم 

ً
مطرح کرد، این اســت که اوال

عربی در اعراب به شدت کاهش پیدا کرده است 
و اندیشه ناسیونالیســم عربی به وضوح در رفتار 
اعراب بــه خصوص در سیاســت خارجی آنها 
مشاهده نمی شود و بیشتر به سمت یک سیاست 
 منفعت گرایانه پیش رفته اند و برخی 

ً
خارجی کاما

از آنها هنوز یک سری از نظریه ها را ساده انگاری 
تلفیــق کرده اند؛ اما برای آینــده روابط اعراب با 
رژیم صهیونیســتی می توان سناریوهای متفاوتی 
را چید. محتمل ترین ســناریو این است که رژیم 
صهیونیستی تا جایی با اعراب رابطه ایجاد و آنها را 
حمایت می کند که مسئله مهم یعنی قدرت آمریکا 
حفظ شود؛ یعنی اگر جورچین فعلی و نظم فعلی 
منطقه در غرب آسیا تغییر پیدا کند و چین و روسیه 
بتواننــد نفوذ خود را در این منطقه بیشــتر کنند، 
رژیم صهیونیستی به سمت تقویت رابطه خود با 
کشورهای عربی پیش می رود و این اتفاقاتی را که 
االن اتفاق می افتد چند برابر می کند؛ اما اگر تغییر 
قدرتی صورت بگیرد و چین و روســیه در منطقه 
خاورمیانه یا غرب آســیا حضور خود را کمرنگ 
کنند و بیشتر به سمت آسیا ـ پاسفیک بروند، رژیم 
صهیونیستی هم ســعی می کند رابطه خود را با 
اعراب کاهش دهد. این بر اســاس کدام تئوری 
مطرح می شود؟ بر اســاس همان نکته ای که در 
اوایل بحث مطرح شد؛ برای این شکل می گیرد 
که بتواند منافع آمریکا را تأمین کند. بحث مهمی 
که در اینجا پیش می آید، این است که آیا اگر رژیم 
صهیونیســتی با همین فرمان پیــش برود به زعم 
اعراب به یک قدرت تبدیل می شود یا یک تهدید 
برای کشــورهای منطقه و حوزه خلیج فارس به 
شمار می رود؟ اگر اینگونه بخواهیم به مسئله نگاه 
کنیم، با توجه به حجم ارتباطات و وابســتگی که 
بین اعراب و صهیونیست ها شکل می گیرد با یک 
دیدگاه آینده پژوهانه در ۲0 سال آینده این ارتباط 
برای اعراب از چند جهت یک تهدید است؛ زیرا 
با توجه به یک تغییر در جمعیت عربی آن منطقه 
ژئوپلیتیک عربی منطقه خلیج فارس در ۲0 سال 
آینده تغییر خواهد کــرد و این یکی از تهدیداتی 
است که برای این ارتباط می توانیم متصور باشیم.

صهیونیستی یم   رژ
خلیج فارس  کشورهای  تهدید  

در گفت وگو با کارشناس روابط بین الملل چرایی تحرکات صهیونیست ها در منطقه بررسی شد

به تازگی رژیم صهیونیستی رفتار های مشکوکی در منطقه آغاز کرده است؛ از یک سو به دنبال بسترسازی برای ایجاد ناامنی و سوء تفاهم میان کشور های حوزه خلیج فارس 
است و از سوی دیگر در پی دست و پا زدن برای بقا و حفظ موجودیت خویش در خاورمیانه است. این رژیم در ماه های اخیر دست به تحرکات مختلفی از جمله حضور 
در آذربایجان، عادی سازی روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس، انعقاد پیمان ابراهیم و... زده است. برای بررسی رفتار رژیم صهیونیستی در منطقه با پرهام پوررمضان، 

کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفت وگو کرده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

فاطمه علوی
خبرنگار فرزان شهیدی

کارشناس ارشد 
بین الملل
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مکنزی بازنشستگی  محبوبیت  آمریکاافزایش  محکومیت 

پیروزی مکرون؟

تازه ترین نظرســنجی ها در مورد وضعیت 
انتخابات ریاســت جمهوری  نامزدهــای 
فرانســه همچنان »امانوئل مکرون« را در 
صدر نشان می دهد، اما فاصله رقبا با او در 

هفته گذشته کاهش یافته است.
به گزارش »فایننشــال تایمز«، نظرسنجی 
مؤسسه »ایفوپ« به ســفارش رسانه های 
نشــان می دهد رئیس جمهوری  فرانسوی 
فرانســه با ۲۸ درصد رأی موافق همچنان 
صدرنشــین فهرســت انتخابات اســت. 
این در حالی اســت که هفتــه پیش، این 
میزان بین ۲۹ تا ۳1 درصد در نوســان بود. 
نظرســنجی ها محبوبیت مکرون را در بین 
اقشار مختلف جامعه نیز ثبت کرده اند. به 
این ترتیب، ۳0 درصد جوانان، ۳1 درصد 
افراد مسن، ۳1 درصد کارکنان بخش های 
دولتی و ۲۵ درصد کارگران اعام کرده اند 
که در انتخابات پیش رو به رئیس جمهوری 
فعلــی رأی خواهنــد داد. »مارین لو پن« 
نامزد حزب »مجمع ملی« با کسب ۲0/۵ 
درصد رأی موافق در حال نزدیک شدن به 
میزان محبوبیتی است که در نخستین دور 
انتخابات ســال ۲017 )۲1/۳ درصد( به 
دست آورده بود. همچنین نظرسنجی تازه 
فاصله اندک وی را بــا مکرون در صورت 
رسیدن به دور دوم انتخابات نشان می دهد. 
در صورتی که مکرون و لو پن، دو نامزد راه 
یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
باشند، شانس رئیس جمهوری فعلی فرانسه 
برای پیروزی ۵۳/۵ درصد در برابر شانس 

46/۵ درصدی رقیب راستگراست.

نقشه امنیت اروپا

نشریه انگلیسی »اکونومیست« در سرمقاله 
خود به دالیلی اشــاره کرده که باید به هر 
صورت ممکن، اوکراین پیروز نبرد با روسیه 
باشد. تحلیلگران این نشــریه با استناد به 
برخی ادعاها مبنی بر اینکه روســیه قصد 
داشــت در عرض چهار تا شــش روز کل 
اوکرایــن را به تصرف خــود در آورد و در 
این کار موفق نشــد، بیان کرده اند که از این 
پس هم باید تمام تاش دنیا این باشــد که 

اوکراین پیروز میدان نبرد با روسیه باشد.
اوکراین، همان  »پیــروزی  معتقدند،  آنها 
پیروزی خواهد بود که نقشــه امنیت اروپا 
را تغییر خواهد داد.« والدیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهور اوکرایــن در ۲۵ ماه مارس 
با اکونومیست صحبت کرده و گفته است 
چطور شــد که قدرت مردم توانست رمز 
و راز مقاومت اوکراین باشــد و چرا جنگ 
همراهی و همکاری مردم کشــور را با هم 
تغییر شکل داد. او می گوید: »ما به پیروزی 
باور داریم. اینجا خانه ماســت، سرزمین 
ماست، استقال ماســت. این تنها مسئله 
زمان است.« این صحبت ها در اکونومیست 
در شرایطی بیان شــده که اوکراین از زمان 
آغاز جنگ، بارها اعام کرده اســت دیگر 
خواهان پیوستن به ناتو نیست و می تواند با 

مسکو به مذاکره بنشیند. 

جهان

پیشخوان

جهان

ژنرال مکنزی، فرمانده سنتکام هفته گذشته اعام بازنشستگی کرد. 
بازنشستگی ژنرال مکنزی فرصتی برای تأمل در مورد کاهش قدرت 
آمریکا در خاورمیانه است؛ مکنزی در مأموریت مهار ایران در منطقه 
ناکام ماند و ایران همچون سه سال پیش همچنان اولویت نخست و 
تهدید جدی سنتکام در منطقه باقی مانده است. وقتی ژنرال مکنزی 
در سال ۲01۹ به ریاســت »سنتکام« رسید، نگرانی اصلی او ایران 
بــود. اکنون کــه او دوران فرماندهی خــود را در اول آوریل به پایان 
می رساند، ایران همچنان اولویت نخست سنتکام است. مکنزی خود 
در این باره معتقد است، درس پایدار دوران مأموریت او برای منطقه 

این است که »ایران سر جایش هست و جایی نمی رود.«

خبرگزاری فرانســه گزارش داد، بر اســاس نظرسنجی مرکز 
مســتقل »لوادا« محبوبیت والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 
روســیه از زمان آغاز عملیات نظامی در اوکراین افزایش یافته 
است. اولین نظرسنجی انجام شده در مرکز لوادا از زمان اعزام 
نیروهای مســکو به اوکراین در ۲4 فوریه نشان داده است، ۸۳ 
درصد روس ها تصمیمات پوتین را تأیید می کنند، در حالی که 
این رقــم در اوایل فوریه 71 درصد بود. این مرکز گزارش داد، 
1۵ درصد از پاســخ دهندگان گفته اند اقدامات پوتین را تأیید 
نمی کنند، در حالی که ۲ درصد از پاســخ دادن به این مسئله 

خودداری کرده اند. 

مدیر ارتباطات کاخ ســفید، اتهامات مبنی بر دخالت ایاالت 
متحده در تاش ها برای برکناری عمران خان، نخســت وزیر 
پاکستان از قدرت را رد کرد. وی در یک نشست مطبوعاتی در 
پاسخ به پرسشی درباره دخالت ایاالت متحده در تاش برای 
 نادرست است.« 

ً
برکناری عمران خان گفت: »این ادعاها کاما

این در حالی است که عمران خان مدعی است، ایاالت متحده 
او را تهدید کرده و به دنبال برکناری او از طریق رأی عدم اعتماد 
پارلمان اســت که قرار است جلسه آن روزهای آینده و پس از 
سفرش به روسیه و دیدارش با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 

روسیه برگزار شود. 

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

»به خاطر رضای خدا، این مرد نباید همچنان در 
قدرت باقی بماند.« جو بایدن چندی پیش این 
جمله را درباره والدیمیر پوتین و باقی ماندنش 
در قدرت در روســیه بیان کــرده بود؛ جمله ای 
که سروصدای رسانه ای بسیاری در مطبوعات 
غربی و همچنین روســی ایجاد کرد. تنها چند 
ثانیه پس از گفتن ایــن جمات، اعضای دفتر 
جو بایــدن به این فکر فرو رفتند که چگونه باید 
این مسئله را توجیه کنند! صحبت از تغییر رژیم 
یکی از کشورهای بزرگ دنیا آن هم با صراحت 
و به صورت مســتقیم مسئله ای نبود که در میان 

صحبت های بایدن گم  شــده و به فراموشــی 
ســپرده شــود. در عالم سیاســت بــه ویژه در 
کمپین های انتخاباتی، افراد بسیاری به نامزدهای 
ریاست جمهوری مشــاوره می دهند که چطور 
جلوی زبان شان را گرفته و نیات اصلی خود را 
در سخنرانی ها بروز ندهند؛ اما به نظر می رسد 
مشــاوران بایدن در کاخ سفید دیگر نمی توانند 

جلوی گاف های کامی او را بگیرند. 
از تحلیلگران سیاسی معتقدند،  بســیاری 
هوشیاری و هوشــمندی در عرصه سیاست به 
معنای این اســت که هیچ گاه ســخنی نگوییم 
کــه نیات واقعی ما را )به ویژه نیاتی که مخالف 
قوانین و مقررات بین المللی است( برای عموم 
آشــکار کند. با این حال، تفــاوت بزرگی بین 
سیاست پیشرفت به ســمت »تغییر رژیم« در 
روســیه با »صحبت« درباره تغییر رژیم در این 

کشــور اســت. صحبت های بایدن نشان داد 
آمریکا عزمی جدی برای تغییر رژیم در روسیه 
دارد؛ زیــرا آمریکایی ها می دانند میدان نبرد در 

اروپا را به مسکو باخته  اند. 
با توجه به صحبت های بایــدن و بعد از آن 
عقب نشینی او از این صحبت ها، به نظر می رسد 
 در ذهن او می گذشت نه ساقط 

ً
چیزی که واقعا

کــردن پوتین و دولــت او، بلکــه از بین بردن 
ســاختار قدرت و به قول آمریکایی ها »ماشین 
سیاســت« در مسکو است؛ زیرا این ماشین در 
شــرایطی که پوتین از قدرت برکنار شود نیز با 
همان مختصات قبلی به کار خود ادامه می دهد 
و ممکن است دیگر تصویر مورد نیاز واشنگتن 
را نیز در افکار عمومی نداشته باشد؛ تصویری 
که از مسکو یک خرس قدرتمند بی منطق را به 
نمایش می گذارد که نمی توان با او مذاکره کرد و 

تنها باید آن را از بین برد.
به نظر می رســد، واشنگتن بیشــتر از اینکه 
به دنبال برکناری پوتین از قدرت باشد، به دنبال 
پیدا کردن راهی اســت تا از طریق آن اطمینان 
حاصل کند که روســیه دیگر هیچ گاه در مقابل 
آمریکا قــرار نمی گیرد؛ از همین روســت که 
تحلیلگران آمریکایی از بایدن انتقاد کرده اند و 
معتقدند او مســئله مقابله با روسیه را به مسئله 
کنار زدن پوتیــن از قدرت تقلیل داده  اســت. 
از نظر اعضای دولت پنهــان در آمریکا، پوتین 
یکی از مشــکات روســیه اســت؛ اما تمام 
مشکات ناشی از ریاست جمهوری او نیست. 
آنها معتقدند ساختار سیاسی روسیه را پوتین به 
وجود نیاورده و خود مصنوع دست این ساختار 

است.
نکته بعدی تحلیلگران آمریکایی که نشــان 
می دهــد صحبت های بایــدن تا چــه میزان 
غیراصولی و غیرهوشــمندانه بوده اســت، این 
است که سازمان های نظرسنجی و تحلیلگران 
آمریکایی بر این عقیده نیســتند که مردم روسیه 
صحبت هــا و منطــق اصاح طلبــان در این 
نظــام را می پذیرنــد. آنها معتقدند بر اســاس 
اطاعات موجود، مردم روسیه همچنان شیفته 
صحبت ها و برنامه های درازمدت پوتین برای 
آینده کشورشان هســتند و از اداره شدن مسکو 
به صورت سیستم الیگارشیک حمایت می کنند. 
نکته جالب  توجه در این مســئله این است که 
هر قدر تحریم ها و فشــارهای غربی بر روسیه 
افزایش یابــد، میزان حمایت مردم از پوتین نیز 
افزایش می یابد و این به منزله حفظ نظام موجود 
و مستقر در این کشور است؛ مسئله ای که تاکنون 
به خوبی مورد توجه کاخ  سفید نبوده و در آینده 
خود را بیشتر از پیش به نمایش خواهد گذاشت. 
گاف بایدن در این میان نشــان داد آمریکا تا چه 

میزان برای مقابله با روسیه دچار تشتت است. 

آشکار شدن برنامه های آمریکا
برای تغییر در روسیه

 اشتباه
  راهبردی
بایدن

تحریم های یکجانبه در طول چند ســال اخیر 
به ویــژه از طرف آمریکایی ها به شــدت علیه 
کشورهای گوناگون اعمال شده و موجب نقض 
حقوق بشر در کشورهای هدف شده است. حق 
داشتن سامتی به منزله یکی از حقوق بنیادین 
بشری در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت 
شناخته شده؛ اما کشورهای مورد تحریم واقع 
شــده توان دریافت و خرید تجهیزات مرتبط با 
بهداشــت و سامتی را ندارند و به همین دلیل 
تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای بررسی 
غیر انســانی بودن تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیه کشــورهای گوناگــون، از جملــه ایران 
می تواند به ارائه اسناد رسمی از زیر سؤال رفتن 

حقوق بشر کمک شایانی داشته باشد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته 
برهمین مبنا، با تصویب قطعنامه ای، تحریم های 
یکجانبه را به مثابه ابزاری برای فشار سیاسی و 
اقتصادی محکوم کرد و از دولت ها خواســت 
آنها را کنار بگذارند. ۲7 کشور از جمله روسیه، 
چین، هنــد، ونزوئا و کوبــا در چهل ونهمین 

نشست شــورای حقوق بشــر در ژنو، به این 
قطعنامه رأی مثبت دادند و 14 کشور از جمله 
آمریکا، انگلیس، ژاپن، اوکراین و کشــورهای 
اروپایی با آن مخالفت کردند. شــش کشور از 
جمله برزیل و مکزیک نیز به این قطعنامه رأی 
ممتنع دادند. ایــن قطعنامه اعمال تحریم های 
یکجانبه از سوی برخی کشورها به مثابه ابزاری 
برای فشار سیاســی و اقتصادی و ممانعت از 
اتخاذ تصمیمات آزادانه و مســتقل کشورها را 
محکوم می کند. این قطعنامه همچنین از همه 
کشورها می خواهد که اعمال تحریم هایی را که 
با منشور سازمان ملل مطابقت ندارند، از جمله 
اقداماتی که تأثیری خارج از حوزه قضایی دارند 

و روابط تجاری را مختل می کنند، پرهیز کنند.
این قطعنامه از ایجاد ســازوکار سازمان ملل 
برای ارائه حمایت قانونی از کشــورهایی که در 
معرض تحریم هســتند، حمایــت می کند و از 
همه کشــورها می خواهد که با گزارشــگر ویژه 
سازمان ملل در مورد تأثیر منفی محدودیت ها و 
تحریم های یکجانبه بر حقوق بشر همکاری کنند.

   تحلیل      گزارش    

روند پیگیری قضایی قتل جمال خاشــقجی در 
استانبول متوقف شــد و مقامات قضایی ترکیه، 
پرونده را کنــار نهادند. تحلیلگران معتقدند، با 
توقــف روند پیگیری قضایی قتل خاشــقجی، 
 به ملک ســلمان و پسرش، یک 

ً
اردوغان عما

امتیاز طایی داده و در برابر او کوتاه آمده است.
اقدام معنــی دار دیگری که قوه قضائیه ترکیه 
انجام داده، این اســت که کل پرونــده را برای 
مقامات ریاض می فرســتد، تا خود آنان به قتل 
خاشقجی رسیدگی کنند! این در حالی است که 
اردوغان بارها گفته بود الزم است مقصر اصلی 
پرونــده را معرفی کنید و کلیــه متهمان را برای 
محاکمه، به ترکیه بفرستید. جمال خاشقجی، 
یکــی از روزنامه نگاران با نفــوذ در خاورمیانه، 
ســتون نویس واشنگتن پســت و روزنامه نــگار 
ســعودی، در ۲ اکتبر ۲01۸ در سرکنسولگری 
عربستان سعودی در استانبول کشته شد و بعدها 
مشــخص شــد تیم امنیتی تحت امر ولی عهد 
عربستان سعودی، جسد او را قطعه قطعه کرده و 
از کنسولگری بیرون برده اند. در پرونده ۲6 متهم 

قتل جمال خاشقجی، دادستان همچنین خواستار 
توقف محاکمه و انتقال پرونده به عربستان شد. 
دادگاه حکم داد که باید نظر وزارت دادگستری 
درباره انتقال به عربستان سعودی را جویا شود. 
در کیفرخواســت 117 صفحه ای که دادستانی 
کل اســتانبول تهیه کرده است، احمدبن محمد 
العسیری و سعود القحطانی که مأمور انجام قتل 
خاشقجی شده بودند و به دیگر متهمان دستورات 
الزم را داده بودند، جداگانه متهم شــدند. آنان 
به جــرم »تحریک عمدی به قتــل با طراحی و 
شــکنجه با عواطف هیوالیی و ضدانسانی« به 
حبس ابد تشــدید شده، محکوم شــده بودند. 
دومین کیفرخواســت از ســوی دادستانی کل 
اســتانبول که در حال ادامه تحقیقات بود، علیه 
شش متهم فراری عربستان سعودی مرتبط با قتل 
خاشقجی تهیه شد. این کیفرخواست که برای 
دو نفر از متهمان تشدید حبس ابد و برای چهار 
نفر از آنها تا پنج ســال حبس محکوم شده بود، 
در دادگاه پذیرفته و به پرونده الحاق شد. به این 

ترتیب تعداد متهمان پرونده به ۲6 نفر رسید.

تغییر موضع اردوغان
پایان رسیدگی به پرونده خاشقجی 

نقض حقوق بشر
محکومیت تحریم های یکجانبه 
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درس  از تجربه دیگران

 
و  اتفاقــات، مشــکات  از  بســیاری 
چالش های اقتصادی کشورهای مختلف 
با بررســی وضعیت ســایر اقتصادها و 
اســتفاده از تجربه آنها قابل حل شــدن 
اســت. برای نمونه، ژاپن پس از جنگ 
جهانی دوم و از ســال 1۹4۹ بر اساس 
توصیه های »موریس داج« اقتصاد خود 

را بر پایه اصول زیر تنظیم کرد:
الف ـ اصل تعادل بودجه های سالیانه 
دولت: این اصل باعث جدایی نهادهای 
مالی از نهادهای پولی شده و فشارهای 
تورمــی ناشــی از وابســتگی دولت به 

اعتبارات بانکی را به حداقل رساند.
ب ـ اصالح شبکه مالیاتی: زمانی که 
دولت نتواند مخارج خود را از شــبکه 
بانکی تأمین مالی کند، متوجه برقراری 
یک سیستم مالیات کارا و فراگیر می شود. 
بنابرایــن، اصاح ســاختار مالیاتی در 
دستور کار قرار گرفت و دولت توانست 
خود را از وابستگی به بانک مرکزی آزاد 
کند. این امر از طرفی فشارهای تورمی را 
به حداقل رسانده و از طرف دیگر اجازه 
داد تــا اعتبارات بانکــی متوجه بخش 
خصوصی شــود. در نتیجه فعال شدن 
بخش خصوصی و رشد تولید که در اثر 
جنگ آسیب زیادی دیده بود آغاز شد؛ 
رشدی که ورود سرمایه های خارجی در 

شتاب آن رشد بسزایی داشتند.
پ ـ اصالح نظام بانکــی: یک نظام 
بانکی سیاست زده که اعتبارات آن نه بر 
اساس ضوابط اقتصادی، بلکه بر اساس 
فشارهای سیاسی توزیع می شود نه تنها 
به گسترش تولید کمک نمی کند؛ بلکه 
موجب افزایش نرخ تورم نیز می شــود؛ 
زیرا فقط بخش تقاضا را تحریک کرده 
و بخش تولیــد و عرضه از آن ســودی 
نمی برد. اصاح این سیســتم می تواند 
قضیــه را معکوس کنــد؛ یعنی بخش 
عرضه و تولید در نتیجه مناســب بودن 
اعتبارات بانکی فعال شده و در میان مدت 

به تثبیت اقتصادی منجر می شود.
ت ـ تثبیت نرخ ارز: این تثبیت بر اساس 
نرخ هــای واقعی و نه مصنوعی صورت 
گرفت. پیش از جنــگ جهانی دوم هر 
دالر آمریــکا برابــر با چهار یــن ژاپن 
بود. پس از جنگ فشــارهای تورمی و 
شــوک های روانی ناشــی از جنگ و به 
هم ریختگی اقتصادی، هر دالر آمریکا 
را در بــازار آزاد تا 400 ین افزایش داد. 
بر اساس سیاســت تثبیت، دولت نرخ 
دالر را در ۳60 یــن تثبیت کــرده و به 
این ترتیب از طرفی به آشــفتگی نرخ ها 
در بازار آزاد خاتمه داد و از طرف دیگر 
زمینه رشــد صادرات را به وجود آورد. 
نرخ ارز متغیری اســت که در صورت 
مصنوعــی بودن از طرفی صــادرات را 
محدود می کند و از طــرف دیگر آن را 
در میان مدت جایگزیــن تولید داخلی 
می کنــد. نرخ هــای واقعی بــه دور از 
احســاس کاذب درست برعکس زمینه 
رشد براساس تسخیر بازارهای خارج را 
فراهم کرده و در نهایت تولید داخلی را 

نیز جایگزین واردات خواهد کرد.
مــوارد چهارگانــه فــوق می تواند در 
وضعیت فعلی برای اقتصــاد ایران نیز 
راهگشــا باشــد و در بلندمدت و حتی 
میان مدت شــرایط تورمی توأم با رکود 
را بهبود بخشد؛ زیرا از طرفی فشارهای 
تورمی ناشی از مخارج دولت را محدود 
کرده و از طرف دیگر بخش خصوصی 
را آنچنان فعال می کند که بتواند شرایط 

رکودی را بهبود بخشد.

بازار

یادداشت 

»اقتصاد مقاومتی« مفهوم بسیار وسیع تری از اقتصاد ریاضتی یا 
حتی اقتصاد دوران تحریم و... دارد. با این مضمون که در این 
مدل از اقتصاد باید نگاه به درون اقتصاد و ظرفیت های داخلی 

اقتصاد تقویت شود. 
یکی از مفاهیــم نگاه به درون این اســت که بایــد در حوزه 
کارآفرینی کشور تحول ایجاد شود. این مفاهیم جایگاه خاصی 
در اقتصاد مقاومتی دارند؛ چرا کــه در واقع اقتصاد مقاومتی 
مترادف با اســتقال اقتصادی اســت. بنابراین باید اقتصاد را 
مســتقل تعریف کنیم تا با کمترین تاطم هــا در جهان دچار 

مشکل نشویم. 

پایدار کارآفرینی 
منهای نفت

به گزارش رویترز، پس از عملیات موشــکی نیروهای مسلح 
یمن علیه مواضع عربســتان سعودی و تأسیسات نفتی آرامکو 
در جــده، قیمت نفت خام بیش از یک درصد رشــد کرد و به 
باالی 1۲0 دالر در هر بشــکه رسید. به نوشته رویترز، احتمال 
آزادســازی ذخایر نفت آمریکا، اندکی از تأثیر این حمات به 
تأسیسات توزیع نفت در عربستان کاست. هر بشکه نفت برنت 
با یک دالر و 6۲ سنت افزایش 1۲0/6۵ دالر فروخته شد. نفت 
خام آمریکا نیز با یک دالر و ۵6 ســنت افزایش 11۳/۹0 دالر 
معامله شد. به گفته منابع آگاه، دولت بایدن در حال بررسی یک 

آزادسازی دیگر ذخایر استراتژیک است.

نجومی  قیمت 
شاخص

کســب وکارها به شــیوه های گوناگونی اقدام بــه تأمین مالی 
برنامه های خود از طریق بانک های بین المللی و حتی ارائه سهام 
خود در بورس ســایر کشورها می کنند. می توان یکی از دالیل 
به هم  پیوستگی اقتصاد کشورها را درهم تنیدگی شدید بازارهای 
مالی در دنیا دانست. کسب  وکارهای بین  المللی نیز با استفاده 
از نهادهای مالی در کشــورهای گوناگون، اقدام به تأمین مالی 
طرح های خود به کارآمدترین شــیوه می کنند. این شرکت ها 
حتــی در موضوعاتی چون مالیات نیز، تفاهم نامه های مالیاتی 
بین کشورها را در نظر می گیرند تا مالیات پرداختی در حالت 

بهینه قرار گیرد.

بین الملل مالی  مدیریت 
افزوده

رهبر معظم انقاب اســامی، ســال جدید را سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری کردند. 
نامگذاری ای که مانند ســال های گذشته در راستای 
شــعارهای اقتصادی با محوریــت موضوع تولید و 
البته این بار با قیود جدید اشتغال آفرینی و دانش بنیان 
بودن همراه بود. ایشان در سخنان نوروزی شان طرح 
مباحث اقتصادی در روز اول هر ســال را به ســبب 
اهمیت موضوع اقتصاد دانسته و خاطرنشان کردند 
اگر رشد اقتصاد با عدالت همراه شود، همه زمینه های 
پیشــرفت به وجود خواهد آمد. تأکید چند باره رهبر 
معظم انقاب بر نامگذاری سال های اخیر با عنوان 
»تولید« و مشتقات مربوط به آن نشان دهنده این مسئله 
است که مســیر اقتصادی تعیین شده از سوی ایشان 
 علمی و منطقی و بر اساس 

ً
برای کشور مسیری کاما

وجود یک نگاه بلندمدت بوده اســت؛ به گونه ای که 
از اوایل دهه ٩٠ که معظم له سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی را اباغ کردند تا همین روزهای گذشته که 
سال جدید با عنوان »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
نامگذاری شد، همه این فرامین و برنامه ها را باید در 
یک راستا و تحقق اســتقال اقتصادی با محوریت 
توجه به تولید دانست؛ به گونه ای که طی بیش از یک 
دهه گذشــته عمده شعارهای مطرح شده، مربوط به 
موضوعات اقتصادی و در چند سال اخیر حول محور 

توجه به تولید ملی بوده است.
با دقت در شعارهای مطرح شده از سوی رهبر معظم 
انقاب، متوجه می شــویم تمام شعارهای اقتصادی 
مطرح شــده طی ســال های اخیر از رونق و جهش 
تولید تا حمایت از کار و سرمایه ایرانی و مانع زدایی و 
پشتیبانی از تولید و... در راستا و مسیر مشخص شده 
سیاست های اباغی اقتصاد مقاومتی در سال 1۳۹۲ 
است. در واقع افزایش تاب آوری اقتصاد ایران، کاهش 
وابســتگی به درآمدهای نفتی، ایجاد توسعه پایدار 
اقتصادی، کاهش وابســتگی و تأثیرپذیری از عوامل 
بیرونی و... از جمله اهدافی است که در پس طرح و 
تحقق این شعارها وجود داشته است. نامگذاری سال 
جدید با عنوان تولید و البته این بار با قید دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین بودن تولید نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده و صرفا با توجه به شــرایط و مقتضیات اقتصاد 
ملــی و بین المللی روی این قیود جدید تأکید شــده 
است، لذا در گام اول نباید فراموش کنیم که اولویت 
کشور همچنان موضوع اقتصاد و مهم ترین موضوع در 

اقتصاد ملی توجه به موضوع »تولید« است. 
همانطور که در بیانات نوروزی رهبر حکیم انقاب 
نیز به آن اشاره شد، تولید موضوعی است که مهم ترین 
مسائل و مشــکات اقتصادی کشور مانند بیکاری، 
درآمد ســرانه، رشــد اقتصادی و.... با رونق آن حل 
می شــود؛ از این رو تکرار کلید واژه تولید برای سال 
١4٠١ و آغاز راه قرن جدید نشــان می دهد، مســیر 

پیش روی اقتصاد کشور کاما مشخص بوده و تمام 
برنامه ریزی های صورت گرفته برای سال های آتی نیز 
باید با محوریت توجه به افزایش تولید باشد؛ چرا که 
نگاه حاکمیت به موضوع تولید، مســئله ای موقتی یا 
 متناسب با شرایط موجود نبوده؛ بلکه یک برنامه 

ً
صرفا

و دستور کار بلندمدت برای اقتصاد ایران است.

 B چرا تولید اشتغال آفرین
یکی از موضوعاتی که ممکن است برای اقتصادهای 
دانش بنیان با گســترش نقش دانش در عرصه تولید 
مطرح  شــود کاهش نقش و میزان استفاده از نیروی 
انسانی در فعالیت های اقتصادی است. به نحوی که 
ممکن اســت ورود برخی از تکنولوژی های جدید 
و دانشــی کردن تولید منجر به کاهش نیاز به نیروی 
انسانی شــود. ضمن اینکه بر اساس پیش بینی های 
موجود از آینده اقتصاد، برخی از مشاغل طی دهه های 
 ماهیت و کارکرد خود را از دســت داده و 

ً
آینده عما

برخی از مشــاغل فعلی در آینده ای نــه چندان دور 
وجود نخواهند داشت. بر این اساس ضروری است 
دولتمــردان در کنار توجه به تولیــد دانش بنیان باید 
به موضوع اشــتغال و حرکت به سمت فعالیت های 
اشتغال آفرین اهتمام جدی داشــته باشند. عاوه بر 
این موضوع در سال های گذشته به خصوص طی دو 
دهه گذشــته عمده تمرکز دولت های ایران در حوزه 
ســرمایه گذاری های تولیدی، توجه به فعالیت های 
ســرمایه بر مانند ســرمایه گذاری در صنایعی، مانند 
فوالد، پتروشــیمی، خودرو و... بوده است. صنایع 
بزرگی که هرگز متناســب با میزان ســرمایه گذاری 
دولت در این بخش ها، شاهد ایجاد اشتغال یا خلق 
فرصت های شغلی جدید نبوده اند. موضوعی که در 
سخنان آغاز سال رهبر معظم انقاب نیز مورد اشاره 
قرار گرفت. روندی که باید در سال جدید اصاح و 
ســرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه تولید به 
جای صنایع بزرگ و سرمایه بر، بر روی صنایع کوچک 
و کاربر که از میزان اشتغال زایی باالتری برخوردارند، 
هدایت شود. ضمن اینکه براساس بررسی های انجام 
شــده، بخش قابل توجهی از پیشرفت های صنعتی 
نوآورانه  فعالیت هــای  طی دهه هــای اخیرحاصل 

کسب وکار های کوچک بوده که دو ویژگی اصلی این 
کســب وکارها، کاربر بودن به جای سرمایه بر بودن و 

دانش بنیان بودن این کسب وکار هاست.

 Bنقش بهره وری در تولید دانش بنیان
ســهم بهره وری در رشــد های اقتصادی پیش بینی 
شــده در اقتصاد ایران هرگز محقق نشده است؛ به 
گونه ای که از رشدهای پیش بینی شده ۸ درصدی در 
برنامه های توسعه پنج ســاله، نقش بهره وری حدود 
سه درصد بوده؛ اما در عمل سهم بهره وری در رشد 
اقتصادی در ایران طی این ســال ها نزدیک به صفر 
بوده است. این در حالی است که در تولید دانش بنیان 
توجه ویژه ای به موضوع بهره وری وجود دارد و شاید 
بتوان یکی از ضروریات تحقق شعار سال و حرکت 
به ســمت تولیدات دانش بنیــان را توجه به موضوع 

بهره وری در تولید دانست. 

 B شعارهای سال در راستای اقتصاد مقاومتی 
شعار ســال 1401 یعنی توجه به تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین نه تنها شعاری برای سال جدید، بلکه 
به نوعی نقشــه راه اقتصاد ایران طی دهه های آینده 
 مربوط به 

ً
خواهد بود. بنابراین، این شــعار صرفــا

سال جاری یا آینده کوتاه مدت اقتصاد ایران نیست. 
پیوســتگی و ارتباط معنادار شــعار ها و برنامه های 
اقتصادی مطرح شــده از سوی رهبر معظم انقاب 
طی یک دهه اخیر به گونه ای است که تمام شعارها 
و برنامه های مطرح شده طی این سال ها را می توان 
در راستای استقال اقتصادی و توسعه پایدار کشور 
دانست؛ به نحوی که توجه به تولید ملی و موضوع 
تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین در سیاست های 
اباغی اقتصاد مقاومتی نیز به صراحت مورد تأکید 
قرار گرفته بــود و در بند دوم این سیاســت ها آمده 
است: پیشــتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و 
اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام 
ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور 
و افزایش ســهم تولید و صــادرات محصوالت و 
خدمات دانش بنیان و دســتیابی به رتبه اول اقتصاد 
دانش بنیــان در منطقه باید مورد توجــه قرار گیرد. 
همینطور در بند چهارم و بیســتم این سیاســت ها 

موضوع اشتغال و تمرکز بر فعالیت های اشتغال آفرین 
مورد تأکید قــرار گرفته بود. در واقــع آنچه در این 
سال ها و تحت عنوان شعار سال با محوریت توجه 
به اقتصاد و تولید ملی مطرح بوده، در سیاست های 
اباغی اقتصاد مقاومتی در ســال 1۳۹۲ نیز مورد 

توجه و تأکید قرار داشته است. 

 B تحقق اقتصاد پایدار 
کسب وکارهای دانش بنیان اصوال بنگاه های اقتصادی 
هســتند که با خلق دانش و نوآوری به منظور ایجاد 
ارزش در محیط رقابتــی فعالیت می کنند. از طرفی 
یکی از عوامل کلیدی موفقیت و بقای کسب وکارها 
و فعالیت های دانش بنیــان ارزش آفرینی و مدیریت 
کســب وکار اســت. براســاس  مطالعات صورت 
گرفته در ســازمان همکاری های اقتصادی آســیا در 
ســال های گذشــته، پایدارترین اقتصادهای امروز 
جهان، اقتصادهای دانش محور هستند. در این میان، 
کســب وکارهای کوچک دانش بنیان موتور محرک 
اقتصاد به شمار می روند؛ کسب وکارهایی که نسبت 
به کســب وکارهای بزرگ از ضریب اشتغال آفرینی 
بیشتری برخوردارند. در واقع هر چه قدر در کشوری 
کسب وکارهای کوچک دانش بنیان گسترش پیدا کند، 

آن کشور اقتصاد پایدارتری خواهد داشت. 

 Bتوجه به محدودیت منابع
فعالیت هــای دانش بنیان فعالیت هایی اســت که 
بیشــترین محصول و بازدهی را بــا کمترین منابع 
حاصــل می کنند. امروزه و بــا توجه به محدودیت 
منابع اعــم از منابع مالی، منابع طبیعی، انرژی و... 
تولید بیشــتر با افزایش میزان منابع مورد استفاده، 
چندان مورد توجه نیســت؛ بلکــه افزایش تولیدی 
ارزش دارد که از طریق بهبود بهره وری اســتفاده از 
نوآوری های جدید بدون افزایش مصرف مواد اولیه 
یا نهاده هــای تولید ایجاد شــود. از طرفی ماهیت 
وجود فعالیت های دانش بنیان این است که با استفاده 
از دانش و تجاری ســازی نوآوری و اختراع بتواند با 
منابع و امکانات ثابت بازدهی بیشتری داشته باشد. 
برای مثال، ممکن است بخواهیم میزان تولید یک 
کاال در کشــور ۲0 درصد افزایــش یابد. در چنین 
وضعیتی فرض اول این اســت که برای افزایش ۲0 
درصدی تولید آن کاال، متناســب با افزایش میزان 
تولید، میزان استفاده یا مصرف نهاده های تولید نیز 
افزایش یابد. در شــرایط عــادی، افزایش مصرف 
نهاده های تولید )در صورت وجود( منجر به افزایش 
میزان تولید خواهد شــد، مسئله ای طبیعی که البته 
به دلیل وجــود محدودیت در منابع طبیعی، مالی، 
انرژی و... یا مقدور نبوده یا حتی در صورت تحقق 
اقدام چندان ارزشــمندی به شمار نمی رود. وجود 
این محدودیت ها باعث شــده بسیاری از اقتصادها 
نتوانند میــزان تولیدات خود را از حد مشــخصی 
افزایش دهند. توجه به تولیــدات دانش بنیان یکی 
از راهکارهایی اســت که می توان بــا تکیه بر آن از 
طریق دانشــی کردن تولید و از طریق تجاری سازی 
نوآوری ها، میزان تولید و به تبع آن رشد اقتصادی را 

بدون افزایش مصرف نهاده های تولید افزایش داد. 

نقشه راه اقتصاد ایران
میثم مهرپور

دبیر گروه اقتصاد

نگاهی به چرایی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

هوشنگ شجری
اقتصاددان
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فرصت  مبارک 

خداوند انسان را لطیف آفرید و طوری او 
را خلق کرد تا بخــش اعظمی از حقایق 
عالــم را از طریــق قلــب و فطرت خود 
بشناسد. انســان ها اگر دل شان به سمت 
خدا تمایل پیدا نکند، عقل شان نمی تواند؛ 
به همین دلیل نیاز اســت که قلب و جنبه 
عاطفی خــود را همان طور لطیف و رقیق 
حفظ کنند تا با عشــق و محبــت به هر 
چیزی نگاه کنند و پر از زیبایی شوند. آیات 
متعددی در قرآن آمده اســت که از قلب 
و فطرت و جنبه عاطفی انســان ها سخن 
می گوید و آســیب های آن را برمی شمرد 
و انســان ها را به جلوگیری از ســنگینی 
دل و قلب تذکــر می دهد. خداوند در آیه 
74 سوره بقره، آیه 4۳ ســوره انعام و آیه 
16 ســوره حدید، کلمه »قست« را به کار 
می برد که به معنای »ســنگ دلی« است. 
ْم ِمْن َبْعِد 

ُ
وُبک

ُ
ل

ُ
َسْت ق

َ
مَّ ق

ُ
خدا می فرماید: »ث

ْسَوًة َو ِإنَّ ِمَن 
َ
 ق

ُّ
د

َ
ش

َ
ْو أ

َ
ِحجاَرِة أ

ْ
ال

َ
ِهَي ک

َ
 ف

َ
ذِلك

ْنهاُر«؛ ســپس 
َ ْ
ُر ِمْنُه ال جَّ

َ
ما َیَتف

َ
ِحجاَرِة ل

ْ
ال

دل های شــما بعد از این ]همــه کفران[ 
سخت شد؛ همچون سنگ، یا سخت تر! 
چرا که پاره ای از ســنگ ها می شکافد و 
از آن نهرهــا جاری می شــود و پاره ای از 
آنها شکاف برمی دارد و آب از آن تراوش 
می کند؛ و پــاره ای از خوف خدا ]از فراز 
کوه[ به زیر می افتد؛ ]اّما دل های شما نه از 
خوف خدا می تپد و نه سرچشمه  دانش و 
عواطف انسانی است[ و خداوند از آنچه 
انجام می دهید غافل نیست.«)بقره/74( 
مانند  قلب های شان  به کسانی که  خداوند 
سنگ سخت اســت، هشدار می دهد که 
اگر حق را نپذیرند و با این پذیرش منشــأ 
خیر برای خود و هم مسلکان خود نشوند، 
در آخرت با عذابی سخت مواجه خواهند 
شــد.)بقره/۸1( اما چــرا خداوند قلب 
این افراد را به ســنگ تشبیه کرده است؟ 
خداوند می خواهد از بی برکتی ســنگ و 
ماهیتی که در آن موجود نیست و نمی تواند 
منشأ رشد و حرکت باشد، بگوید؛ یعنی 
همان طور که سنگ نمی تواند محل کشت 
و زرع باشــد، قلــب و دل ایــن افراد هم 
نمی تواند محل رشد حق و حقیقت و نشر 

آن باشد. 
َســْت 

َ
امام عســکری)ع( می فرمایند: »ق

ْم«، در ایــن آیه یعنی ای جماعت 
ُ
وُبک

ُ
ل

ُ
ق

یهودیان، دل های شــما غلیظ و خشــک 
شده و خیر و رحمت از آنها رخت بربسته 
است.)البرهان، ج1، ص4۵4( هنگامی 
هم که می فرماید از سنگ سخت تر است، 
منظور این اســت که اگر در ســنگ چند 
فایده خاص هم بیابید، در قلب و دل این 
افراد همان را هــم نمی توانید پیدا کنید. 
حال چه چیزی باعث شده قلب این افراد 
مانند سنگ سخت شود؟ اولین و مهم ترین 

آن »گناه« است. 
احادیــث فراوانی به دســت ما رســیده 
که ســخت شــدن دل را از اثــرات گناه 
می فرمایند:  امیرالمؤمنین)ع(  دانسته اند. 
»اشک چشم ها خشــک نمی شوند مگر 
از اثر قســاوت قلب و دل ها نیز ســخت 
]و دچار قســاوت[ نمی شوند مگر در اثر 
گناهان زیاد.«)الکافی، ج1، ص۸1( آیات 
متعدد دیگری هم وجود دارد که در مورد 
خشــیت و خضوع در برابر حضرت حق 
و آیات و نشــانه های او می گوید و اشاره 
مستقیم و غیرمســتقیم دارد که محل این 
خشیت، قلب و دل انسان است؛ یعنی اگر 
خشوع در دل انسان نباشد، نمی تواند خدا 
را بشناســد. ماه مبارک رمضان فرصتی 
اســت برای پاک کــردن گناهان و تاش 

برای ازدیاد معنویت و خشیت.

آیت الله ســیدعلی قاضی طباطبایی: خداوند شما را برای 
طاعتش موفق نماید، پس چه بزرگ اســت و تمام نعمت های 
باری تعالی؛ پس قبل از هر چیز بر ما واجب و الزم است که توبه 
نماییم با شرایط الزم و نمازهای ویژه، سپس از گناهان کبیره و 

صغیره به قدر توان دوری نماییم.
 پس شب جمعه یا روز شنبه نماز توبه بخوانید، سپس روز 
یکشــنبه از روز دوم ماه اعاده کنید آن  را. سپس مازم باشید به 
مراقبه صغری و کبری و محاسبه و معاقبه نفس به آنچه شایسته 
و الزم است. سپس به دل های تان توجه کرده و اثر گناه را مداوا 

کنید.

دین

آیه

در عظمــت ماه مبارک رمضــان هرچه بگوییم 
و بنویســم، باز هم حق مطلــب را ادا نکرده ایم. 
این ماه را »مــاه خدا« نامیده انــد؛ زیرا بندگان 
مورد توجه ویژه خداوند هســتند. رمضان نیز از 
ریشــه »رمضاء« به معنای شدت حرارت گرفته 
شــده و به معنای سوزانیدن  اســت؛ زیرا در این 
ماه گناهان بندگان به واســطه عبــادت و اطاعت 
می ســوزد و مانند روزی که به دنیا آمده اند، پاک 
می شوند. البته طبیعی اســت که این پاک شدن 
شرایطی داشته باشد. پیامبر گرامی اسام)ص( 
درباره مــاه رمضان می فرماینــد: »ای مردم! ماه 
خدا با برکت و رحمت و مغفرت به شــما روی 
آورد، ماهــی که نــزد خدا از همــه ماه ها برتر و 
روزهایش بر همه روزها و شــب هایش بر همه 
شب ها و ســاعاتش بر همه ساعات برتر است، 
ماهی است که شما در آن به میهمانی خدا دعوت 
شــده و مورد لطف او قرار گرفته اید، نفس های 
شــما در آن تســبیح و خواب تان در آن عبادت، 
عمل تان در آن مقبول و دعای تان در آن مستجاب 
اســت... بهترین ساعاتی اســت که خداوند به 
بندگانش نظر رحمت می کند.«)وسائل الشیعه، 

ج10، ص۳1۳( در روایات اســامی ماه خدا و 
میهمانی امت پیامبر اکرم)ص( خوانده شــده و 
خداوند متعال از بندگان خود در این ماه در نهایت 
کرامت و مهربانی پذیرایی می کند. پیامبر)ص( 
می فرمایند: »ماه رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه 
من و ماه رمضان ماه امت من است، هر کس همه 
این ماه را روزه بگیرد بر خدا واجب است که همه 
گناهانش را ببخشد، بقیه عمرش را تضمین کند و 
او را از تشنگی و عطش دردناک روز قیامت امان 
دهد.« یکی از ویژگی های عبادات مخصوص ماه 
مبارک رمضان این است که ریاکاری کمتر وارد 
آن می شود؛ زیرا کمتر انسانی برای ریاکاری خود 
را تشنه، گرسنه، خسته و رنجور می کند. ویژگی 
دیگر این اســت که روزه و عبــادات ماه مبارک 
رمضان سبب استحکام ایمان و ازدیاد اخاص 
است و بعد معنوی انسان را تقویت و مستحکم 
می فرماید:  فاطمــه)س(  می کنــد. حضــرت 
»خداونــد روزه را بــرای اســتواری اخاص، 
واجب فرمود.«)میزان الحکم، ج7، ص۳۲0۹( 
اینجاست که باید بگوییم عبادت با اخاص بنده 
را با سرعت به خداوند نزدیک می کند. مقاصدی 
که خداوند در ماه مبارک رمضان برای بندگان در 
نظر می گیرد، آن بعدی است که باید دیده شود. 
بندگان خدا باید به این بعــد توجه کنند و برای 

رسیدن به آن حرکت کنند. 
همان طور که گفته شد، یکی از دالیل اینکه 

خداوند امتیازات ویــژه ای برای بندگان خود در 
نظر گرفته اســت و به راحتی به او وعده ثواب و 
اجر و بخشش می دهد، حالتی است که بندگان 
برای خود ایجاد می کنند. وقتی انسانی با اختیار 
کامل از میان ســیراب بودن، سیر بودن و خواب 
بودن، تشــنگی، گرسنگی و شــب زنده داری را 
برمی گزیند، خداوند امتیازات و جایگاه خاصی 
بــرای او در نظر می گیــرد. در واقــع، خداوند 
می خواهد انســان ها با اختیار به سمت او بیایند 
و بندگی اش را بپذیرند. حالتی که انســان باید 
داشته باشد، این است که خود را بنده خدا ببیند 
و در معرض توجهــات او، زیرا بنده خوب خدا 
همیشــه خداوند را ناظر بر خود می بیند و مدام 
می خواهد طوری عمل کند که خدا از او راضی 
ْم 

َ
ْم َیْعل

َ
ل
َ
باشــد؛ یعنی به صورت عملی به آیه »أ

َه َیری«)علق/14( اعتقاد داشته باشد. این 
َ
َن الل

َ
ِبأ

حالت در هر کسی  وجود ندارد. حالتی که در آن 
تحمل هر سختی، خستگی و زحمتی به خاطر 
اینکه خداوند آن را می خواهد و دوســت دارد، 
آسان می شود؛ برای نمونه، وقتی روزه می گیریم، 
گرســنه و تشنه می شــویم، قدرت بدن مان را از 
دست می دهیم، خســته و پژمرده ایم باید با این 
فکر که »خداوند این حالت را در من دوســت 
دارد و از اینکــه بنده خود را با این شــکل ببیند 
رضایت دارد«، هر سختی را تحمل کنیم. پس 
در این حالت بــودن موضوعیت دارد و خداوند 

به دلیل ایــن حالت و این رضایت در بندگان که 
در پی رضایت خداوند ایجاد شده، اجر و ثواب 

می دهد.
یکی از کســانی که نگاه و رضایت خداوند را 
ماک کافی برای تحمل و صبر بر مصیبت ها در 
نظر گرفت، حضرت اباعبدالله الحسین)ع( بود. 
در روایات آمده است، هنگامی که محمد حنفیه 
از قصد امام)ع( در عزیمت به مکه مطلع شــد، 
ایشان را از سفر منع کرد. امام)ع( فرمود در این باره 
می اندیشم. ساعاتی بعد که حرکت را آغاز فرمود، 
محمد حنفیه نزدیک امام)ع( آمد و مهار ناقه را به 
دست گرفت و عرض کرد: ای برادر! آیا نفرمودی 

که در این باره می اندیشم؟ 
امام)ع( فرمود: آری. عرض کرد: پس چه شده 
است با این شتاب رهســپاری؟ امام)ع( فرمود: 
»هنگامی که از تو جدا شــدم، پیامبر خدا)ص( 
را در خواب دیدم، به من فرمودند: ای حســین! 
رهســپار )عراق( شــو، خداوند می خواهد تو را 
کشــته ببیند!« محمدبن حنفیه گفت: »ِإنا لله َوِإنا 
ْیِه َراِجُعوَن«؛ با این حال چرا این زنان را با خود 

َ
ِإل

می بری؟! امــام)ع( فرمود: »رســول خدا به من 
فرمودند: خداوند می خواهد که آنان را نیز اســیر 
ببیند!«)لهوف، ص1۲7( پس بنده خدا آن است 
که ببینــد خدا چه حالتی در او را دوســت دارد، 
به همان رضایت بدهد و هر سختی و رنجی را نیز 

تحمل کند.

سختی های عبادت و روزه داری چگونه آسان می شود؟
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

ما چند تا ماه رمضان بیشــتر مهمان خدا نیستیم. 
در همــه عمرمان در هر ســال یک مــاه مهمان 
ویژه خدا هســتیم. باید حداکثر استفاده را داشته 
باشــیم. بزرگان ما مقید بودند که کارهای متفرقه 
و کارهایی را که غفلت زا هستند، در ماه رمضان 
کم می کردند. امام ماقات های عمومی را در ماه 
رمضان تعطیل می فرمودند و در هر سه روز یک بار 
ختم قرآن داشتند. هر چه قدر ارتباط با خدا بیشتر 
باشــد، از امت هم بیشــتر می تواند دست گیری 
کند. خیرش هم به دیگران بیشــتر می رســد. آقا 
امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »خیرالناس للناس 
خیرهم لنفســه«؛ کســی می تواند خیر بیشتر به 
مردم برســاند کــه اول خودش را بســازد و اول 
رابطه خودش را درست کند. اگر امام خودش را 
نمی ساخت، می توانست در دیگران اثر بگذارد؟ 

 نمی توانست.
ً
قطعا

پشت یک ماشــین جمله قشنگی نوشته شده 
بود. نوشــته بــود: »من یکی اگر خوب بشــوم، 
خیلی خوب می شــود.« این حرف مفاد چند تا 
روایت و حدیث است. ما مشکل بزرگ مان این 

است که همه اش به دیگران امر می کنیم. به همه 
می گوییم خوب بــاش. خودمان چی؟ به بزرگی 
گفتند: چرا شما سخنرانی نمی کنید؟ فرمود: دو 
تا آیه در قرآن هســت که زبان من را بسته است. 
اَس  أُمُروَن النَّ

َ
آیه اول، خدای متعال می فرماید: »أت

َسکْم«؛ دیگران را امر به خوبی 
ُ

ْنَسْوَن أْنف
َ
ِبرِّ َو ت

ْ
ِبال

می کنید، ولی خودتان را فراموش می کنید؟ خدای 
متعال می فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید چرا 
چیزی را که عمل نمی کنید، به دیگران می گویید. 
یا وعده هایی کــه می دهیم، ولی عمل نمی کنیم. 
لف وعــده برای مان 

ُ
متأســفانه در جامعــه ما خ

خیلی آسان اســت. یکی از گناهان کبیره خلف 
وعده اســت. اگر یک نفر خداگونه بشود، خدا با 
اصاح او بچه  هایش و خانوادش و همسایه هایش 

و دوستانش را اصاح می کند.
ذات نایافته از هســتی بخش/ کی تواند بشود 

هستی بخش
پیامبر مــا حضرت محمــد مصطفی)ص( 
می فرماید: »اگر مردم می دانستند که ماه رمضان 
چه خبر اســت آرزو می کردنــد که کاش کل 1۲ 

ماه ســال رمضان بود.« ما نمی بینیم، اما پیامبر و 
اولیاء الله می دانند که چه ســفره رحمتی در این 
ماه باز شــده اســت، که نفس کشیدن هم در این 
سفره تسبیح است. در این ماه اگر یک آیه از قرآن 
را بخوانــی، ثواب ختم کامل قــرآن را می دهد. 
 سفارش شده که قرآن را با تأنی و تأمل 

ً
مخصوصا

بخوانیــد. روایت داریم: پیامبــر ما دید یک بنده 
خدا نماز می خواند، سرش به سجده می خورد، 
برمی دارد. مثــل مرغی که دانه می خورد. فرمود: 
این شــخص اگر به همین حالت از دنیا برود، به 
دین من از دنیا نرفته اســت. نمــاز فقط یه خم و 
راســت شدن نیست. نماز یعنی اینکه با این نماز 
با خدا ارتباط پیدا بکنی. نمازت خالص باشــد، 

حضور قلب داشته باشی.

مردم نمی دانند ماه رمضان چه خبر است!
   منبر    

نفس مراقبه 
سلوک

مالک صحت شرط 
راهنما

حجت االسالم محمدی قائینی: اسام برای عقدها ماک هایی 
مقرر کرده است. اولین ماک این است که تعهد به انجام شرط 
مقدور مکلف باشد. شرط دوم اینکه باید جایز باشد؛ شرط سوم 
این است که غرض عقایی داشته باشد و چهارمین خصوصیت 
برای صحت شرط این است که مخالف با کتاب و سنت نباشد. 
شرط پنجم این است که مخالف یا منافی با مقتضای عقد نباشد. 
هــر عقدی لوازمی دارد؛ یعنی اگر شــرطی بگذارم ولو خاف 
کتاب و سنت هم نباشد؛ اما در عین حال آن شرط امکان تحقق 
و پیاده شــدن ندارد و در عقد اثــر نمی گذارد و آثار عقد مترتب 

نمی شود و تفکیک بین اثر و مؤثر می شود.

درآمد روزهای آخر سال 
احکام

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین حبیب الله فرحزاد

پرسش: سر سال خمســی من آخر ماه دهم از هر سال است، آیا 
حقوق ماه دهم را که در آخر آن می گیرم، خمس دارد؟ اگر بعد از 
دریافت، مقدار باقی  مانده آن  را )که طبق عادت، هر ماه پس انداز 

ق می گیرد؟
ّ
می شود( به همسرم هدیه کنم، آیا خمس به آن تعل

پاسخ: حقوقی که قبل از سال خمسی دریافت می کنید یا قبل از 
پایان سال خمسی قابل دریافت است، پرداخت خمس مقدار 
زائد بر مؤونه آن سال واجب است؛ اما آنچه به همسر خود یا به 
دیگری هدیه می دهید، اگر صوری و ساختگی نباشد و به مقدار 

مناسب با شأن عرفی شما باشد، خمس ندارد.
اجوبة االستفتائات، س۹7۹

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

 

مسیر 
پیشرفت

نگاهی به راهکارهای
تحقق شعار سال ۱۴۰۱ 

یکــی از وجوهی کــه در ســال های 1390 تا 1400، 
همواره مورد توجه رهبر معظم انقالب بوده است، این 
اســت که برآیند رشــد اقتصادی کل یا همان میانگین 
رشــد تولید ملی در این دهه نزدیک به صفر است؛ لذا 
رهبر معظم انقالب در خالل سال های اخیر با استفاده 
از نامگذاری ســال  ها، سیاســت  های ابالغی از جمله 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و سخنرانی  ها و بیانیه  ها، 
گفتمانی جدید و به تبع آن اهداف راهبردی را در عرصه 
اقتصاد کشور ایجاد کرده  اند. از جمله در زمینه تولید که 
در چند سال اخیر بسیار بر آن تأکید کرده  اند. با این حال، 

کشور همچنان با وضع مطلوب فاصله دارد. 
در زمینــه تأکید ایشــان بــر بخش تولید و رشــد 
اقتصادی باید گفت، کشــور در این زمینه به خصوص 
در طول سال های اخیر عملکرد مناسبی نداشته است. 
در واقــع هرچند برای بررســی موفقیــت برنامه  های 
پیشرفت اقتصادی یک کشور می  توان از شاخص  های 
مختلفی اســتفاده کرد، اما رشــد اقتصادی و به تبع آن 
تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه را می  توان به عنوان 

شاخصی از موفقیت این برنامه  ها در نظر گرفت.

 Bرشد اقتصادی پایدار 
 و پیشرفت کشورمان ایران

علت توجه به رشــد اقتصادی به دلیل اهمیت آن برای 
پیشــرفت اســت. همانطور که برخی اندیشــمندان 
اقتصادی می گویند: »رشــد تولید یک اکســیر نیست 
و بدون شــک مواردی وجود دارند که با وجود رشــد 
اقتصادی پایدار در طول بیش از یک دهه، ســالمت و 
شــاخص  های اجتماعی بهبود نیافته است. با این حال 
با توجه به تجارب تاریخی هیچ چیز بهتر از رشد تولید 
نمی  تواند جوامع را در جهت بهبود شــاخص زندگی 
جامعه )شامل کســانی که در پایین  ترین وضعیت قرار 
دارند( یاری رســاند.« در واقع رشــد تولید را می  توان 
پیش  نیاز دستیابی به ســطوح باالتر پیشرفت اقتصادی 

دانست.
با توجه به تجربه تاریخی ایران، دور باطل اصلی از 
یک طرف معطوف به برخوردهای سهل انگارانه به تولید 
و از طرف دیگر آثار و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی 
کشور بوده است. از همین دریچه است که رهبر معظم 
انقــالب بار دیگر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ارتقای بنیه تولید فناورانه)دانش بنیان( کشــور را خاطر 

نشان می کنند.

 Bسقوط بنیه تولید ملی 
 و مسئولیت گریزی 

با ســقوط بنیه تولید ملــی، دولت در انجــام وظایف 
حاکمیتی خود مســئولیت گریزی می کند و این در دهه 

90 در حیطه های مربوط به آموزش، مسکن، سالمت، 
تغذیه و زیرساخت های فیزیکی مورد نیاز برای تسهیل 
حوزه هــای تولیــدی و بــه خصوص تحقــق عدالت 
اقتصادی و اجتماعی نمود جدی پیدا می کند؛ به گونه ای 
که در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم این محورها مورد 
تأکید رهبری معظم انقالب خطاب به دولت جدید قرار 

گرفت. 
در واقع زمانی که کشور در جایگاه خود، یعنی تقویت 
بنیه تولیدی و رفع واقعی موانع تولید قرار نگیرد، دولت و 
حکومت را ناتوان  از انجام وظایف حاکمیتی خود قرار 
می دهد و این دور باطل ادامه پیدا می کند. مثال با فشار بر 
تولیدکنندگان و رواج سوداگری و واسطه گری وضعیت 
به شــکلی است که طبق آمارها به ازای هر واحد تولید 
صنعتی بین ۵ تا ۶ واحد توزیعی داریم. یا بی کیفیتی و 
ناهماهنگی سیاست گذاری های دولتی منجر به تولید 
رانت های عادالنه و مخرب می شود. برای نمونه، گفته 
می شود با تســهیل واردات می خواهیم توان رقابت را 
باالتر ببریم، که این امر یکی از خطرناک ترین مسائلی 
است که در مواجهه با توان تولید فناورانه کشور مطرح 

می شود. 

 Bسهم صنایع رانتی 
 از ارزش افزوده

از طرفی در برخی از الیه های نظام تدبیر امور، ترتیبات 
نهادی کشور به گونه ای شکل گرفته است که ما با بحران 
در نظــام پاداش دهی هم روبه رو هســتیم. برای نمونه، 
بازدهی عمده فروشــی و خرده فروشی حدود پنج برابر 
سرمایه گذاری صنعتی و هشــت برابر سرمایه گذاری 
در کشاورزی است. ســقوط بنیه تولید ملی از دل این 
ســاختار نهادی کژکارکرد به روش های مختلف انجام 
شده است. طبق آمار در سال های 1370 تا 139۵ سهم 
صنایع رانتی معدنی از کل بخش ارزش افزوده صنعت 
در ایــران از 30 درصد به 70 درصد رســیده اســت. 
این یکی از نشــانه های خطرناک تبدیل شدن تولید به 
محملی برای رانت اســت. ارزش افزوده برخی از این 
فعالیت های رانتی معدنی در این فاصله بیش از شــش 
برابر شده اســت؛ اما در همین دوره ارزش افزوده تولید 
ماشین آالت صنعتی از ۶/7 درصد به 3/4 درصد رسیده 

است.
مطالعه ای در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که 
حســاب های ملی ایران از 133۸ تا امروز اندازه گیری 
شــده اســت. طبق نتایج این مطالعات ســهم صنایع 
کارخانــه ای از کل ســرمایه گذاری های انجام شــده 
حدود ۲0 درصد و ســهم کشاورزی کمتر از ۵ درصد 
بوده اســت. از طرفی با میدان دادن به مافیای واردات، 
حتی با واردات بیش از 70 میلیارد دالر بازهم شــاهد 
مشکالت متعدد در تأمین کاالهای اساسی و موردنیاز 
کشــور هســتیم که تنها به معنای یــک مصرف گرایی 
واردات محور افراطی در سطح اقتصاد ملی است. این 
همان نکته ای اســت که رهبر معظم انقالب در ابتدای 

سال و سال های قبل مورد اشاره قرار داده اند.

 Bلزوم تصویر واقع بینانه 
 از مشکالت تولید فناورانه

به طور طبیعــی و عقالنی در چنین مواقعی، بحث توجه به 
تولید جایگاه مهم و استثنایی پیدا می کند. وقتی چنین عنوانی 
برای جهت گیری ســال گفته می شود، دستگاه های مسئول 
موظف هســتند که یک تصویر واقع بینانه از مشکالت بنیه 
تولید فناورانه کشور بدهند نه اینکه دچار اغتشاش سیاستی 
و خطر واژگونه خوانی شــوند. برای نمونــه، مانع زدایی را 
مقررات  زدایی تعبیر می کنند و عمال نقش سیاست گذاری 
دولت را به نفع فرصت طلبان و رانت جویان حذف می کنند 
که این امــر هم مورد توجه رهبر معظم انقالب قرار گرفت 
و ایشــان الزام وجود سیاست صنعتی را متذکر شدند. البته 
سیاست صنعتی باید همراســتا با سیاست پولی، سیاست 
مالی و سیاست تجاری کشور باشد تا همسویی و هماهنگی 

سیاستی را جهت تقویت بنیه تولیدی کشور شاهد باشیم.
با همین توجه اســت که برای ارتقای تولید باید اندازه 
بازار، کیفیت بازار کار، ثبات اقتصاد کالن، کیفیت محصول، 
پویایی کســب وکار، کیفیت  نهادها و کیفیت نظام مالی در 
 بر اســاس شــاخص های توان 

ً
مرکز توجه قرار گیرد. مثال

رقابت)رقابت پذیری(، بهترین رتبه ایران رتبه ۲1 در اندازه 
بازار است، یعنی برای بازار ۸0 میلیون نفری تولیدکنندگان 
خود را تحت فشارهای غیرعادی قرار می دهیم و طمع دیگر 
کشورها را برمی انگیزیم که از این بازار با کمترین هزینه نفع 

ببرند. 

 Bبیشترین فشار 
بر تولید فناورانه و اشتغال صنعتی!

خالصه آنکه اگر کشوری قادر به تولید نباشد، باید نیازهای 
خود را از خارج بیاورد و اگر از خارج آوردن عادت شــود، 
آسیب پذیر می شود و در این وضعیت کشورهای صادرکننده 
خارجی و غرب از آسیب پذیری کشور در زمینه تولید ملی، 
به نفع خودشان حداکثر استفاده را می کنند و علیه ملت ما 
سوء اســتفاده می کنند و این امر در جریان تحریم های یک 

دهه اخیر به عینه مشاهده شد. 
اگر به آثار تحریم کنندگان کشور مراجعه شود به وضوح 
مشاهده می شــود که آنها محور اصلی تمرکز خود را برای 
تحمیل شــکنندگی ها بر اقتصاد و جامعه ایــران در ایجاد 
بیشترین فشار بر تولید فناورانه و اشتغال صنعتی قرار داده اند 
و جای دریغ و تأسف بسیار باالیی دارد که جهت گیری های 
سیاســتی در یک دهه اخیر در این زمینــه با تحمیل رکود 
عمق یافته و تشدید وابستگی به واردات، به شدت در راستای 

اهداف تحریم کنندگان قرار گرفت. 
بنابراین راه نجات اقتصادی کشور، جلب مشارکت عامه 
از مسیر بسط فرصت های شغلی مولد تولید گرا و محور قرار 
دادن تولید فناورانه، از طریق مهار ســوداگری و سفته بازی 
غیرمولدها، متوقف کردن رانت خوارگی ها، پیشــگیری 
از فســاد و متوقف کردن خروج ســرمایه های مادی و 
انسانی از کشور، از طریق دانش بنیانی در تصمیم گیری 

و تخصیص منابع و مشارکت پذیری است.

توسعه کلید 

اهمیت راهبردی تولید 

 
رهبر معظم انقالب اســالمی ســال 
1401 را »ســال تولید؛ دانش بنیان و 
فرمودند.  نام گذاری  اشــتغال آفرین« 
اهمیت تولید به اندازه ای است که به 
احیای یک کشور  اعتقاد کارشناسان 
در حوزه های گوناگون، به ویژه حوزه 
اقتصادی از مسیر احیای تولید است. 
بنابراین افزایش ظرفیت تولیدی کشور 
نیاز مبرم امروز ماست لذا تمام ارکان 
دولت باید از هر امکان و ظرفیتی که 
دارند، به بهترین شــکل ممکن برای 

رشد تولید استفاده کنند. 
رشــد تولید، حالل مشکل اشتغال و 
درآمد سرانه ماست، بنابراین حمایت 
از تولید و تنوع در تولید یک نیاز مبرم 
برای اقتصاد و کشور به شمار می رود.

به اعتقاد کارشناســان، رشد تولید و 
تنوع در تولید، منابع ارزی قابل توجهی 
را راهی کشور می کند. درست است 
که تولید اصل تعیین کننده ای در رشد 
اقتصاد است، اما تولیدی که مبتنی بر 
دانش و فناوری باشد و شتاب و فاصله 
فنی و تکنولوژی ما را با کشــورهای 
پیشــرفته کاهش دهد و کاالیی تولید 
کند کــه توانایی رقابت بــا کاالهای 
خارجی را داشــته باشــد. رقابت با 
کاالی خارجــی به ایــن دلیل حائز 
اهمیت است که مصرف کننده ایرانی 
را قانــع می کند کــه از کاالی ایرانی 
اســتفاده کند، این موضــوع منجر به 
تحریک تقاضا و افزایش تولید و توزیع 

کاال در جامعه می شود. 
اهمیــت راهبردی شــعار ســال به 
اندازه ای اســت که بررســی ها نشان 
می دهد تحقــق آن می تواند واردات 
کشور را به اندازه قابل توجهی کاهش 
دهد و سیاســت تحریمی آمریکا را 
برای همیشــه خنثی کنــد. در واقع 
آمریکا در تحریم کشورها جایی موفق 
می شود که مبدأ مورد نظرش، همواره 
مصرف کننده و واردکننده باشد و اگر 
کشــوری صادرکننــده و تولیدکننده 
باشــد، امکان تحریم آن وجود ندارد. 
به این معنــی که در دنیــای امروزی 
وابستگی کشــورها به کاالی تولیدی 
خــود، می تواند امنیت نیــز برای آن 

کشور به وجود بیاورد. 
البته تحقق شعار سال نیز الزاماتی دارد 
که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین 
برای دستیابی به این مهم نیازمند پیش 
زمینه هایی است و تا زمانی که کارهای 
اساسی برای رشــد تولید، مواد اولیه 
تولید و امکانات تولید انجام نشود، به 
هدف دست نخواهیم یافت. رسیدن 
به این هدف در کشــورمان با توجه به 
جایگاه آن و وجود بسیاری از مواد اولیه 
در خاک، دریا، جنگل و... امکان پذیر 

است.

پیش درآمد 

گروه پرونده
صبح صادق

نگاهیبهالزاماتجهتگیریتولید؛دانشبنیانواشتغالآفرین

 B از منظر شما نقش نهادهای علمی در تولید 
دانش بنیان و اشتغال زایی با توجه به شعار سال 

چگونه خواهد بود؟
تولید اصلی ترین ابزار ایجاد شغل است؛ منتهی 
تولید انواع مختلف دارد و تولید دانش بنیان شاید 
شغل کمتری ایجاد کند، ولی ارزش افزوده بیشتر 
ایجاد می کند. هر ملت و مجموعه ای که در تولید 
نقش جدی نــدارد، باید برای ورود به قطار تولید 
نقشه داشته باشــد؛ چرا که ورود به دنیای تولید 

می تواند از راه های مختلفی باشد.
اگر برای ورود به عرصه تولید نقشــه درستی 
نداشته باشــیم، به بیراهه می رویم. برای توسعه 
و پیشــرفت در عرصه تولید هر ملتــی به برنامه 
مخصوص به خود نیاز دارد؛ لذا خوب اســت 
که تولیــد را در زمینه دانش بنیان بــه کار بگیرد. 
 تولید واکسن را نگاه کنید، دانشی که تولید 

ً
مثال

واکسن نیاز دارد قابل توجه است؛ ممکن است 
اشتغال کمتری ایجاد کند، ولی می دانیم که ارزش 
افزوده بیشــتری دارد، صــادرات در پی خواهد 
داشــت و وضعیت رفاه عمومی را بهتر می کند. 
یا در زمینه نفت، دارو و به طور کل زمینه هایی که 
دانش قابل توجهــی احتیاج دارد هم همین طور 

است. 

 B چه حاال  مختلف  نهادهای  می کنید  فکر   
علمی و چه غیر علمی چه مسیری را باید طی 
را  هدف  این  تحقق  الزامات  بتوانند  تا  کنند 

فراهم کنند؟

کســب وکار در کشــور وضعیت خوبی ندارد، 
بیمه، مالیــات، وزارت صنایع و... همه عمال به 
جای کمک کردن بــه آن، چوب الی چرخ تولید 
می گذارند. همیــن وزارت صنایع، دارایی، بیمه، 
مالیات، دســتگاه های مختلــف و حتی محیط 
زیست موانع زیادی پیش روی تولید دارند و شما 
کمترین کار تولیدی که می خواهید بکنید، محیط 
زیست مانع شما می شود. همین چند وقت پیش 
بود که مجموعه ای می خواست واحد سیمان در 
کشــور تولید کند، حتی ســرمایه آن از امارات یا 
کویت تأمین شده بود، منتهی محیط زیست اجازه 
این کار را نمی داد و بهانه تراشی می کرد که محیط 
را آلوده می کند و...؛ در حالی که می شد مشکل 
را حل و واحد تولیدی و اشتغال آفرینی را در کشور 

افتتاح کرد. 
رتبه کســب وکار ما در جهان ۱۲۷ است و بر 
خالف کشــورهایی مثل چین که کسب وکار را 
ســریع انجام می دهند، فضای کسب وکار ما در 
ایران بسیار دچار مشــکل است. اگر کسب وکار 
دانش بنیان را به عنــوان زیرمجموعه ای از فضای 
کسب وکار تعریف کنیم و همت به کار ببندیم که 
فضای کسب وکار دانش بنیان مان در واقع درست 
عمل کند، به تدریج و خواهی نخواهی در فضای 

کسب وکار غیر دانش بنیان مان نیز اثر می گذارد.
از سال ها پیش رهبر، معاونت علمی را توصیه 
کردند که آقای ســورنا ســتاری االن عهده دار و 
ســکان دار این مجموعه است؛ اگر این معاونت 
برای مجموعه های دانش بنیــان واقعا مثل مادر 

عمل کند و مشکالتی را که این کسب وکارها در 
بیمه، مالیات و حتی فضای قضایی کشور دارند، 
پیگیری کند، شرایط به شکل دیگری رقم می خورد 

و تولید دانش بنیان توسعه می یابد.
بنده یک زمانی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی 
شــریف با مقامات قوه قضایی دیدار داشــتم و 
مشــکالت را پیگیری کردم تا شعبه خاصی برای 
کســب وکارهای دانش بنیان ایجاد شــود، چون 
معموال افرادی که دارای کســب وکار دانش بنیان 
هستند وقتی به دادگاه می آیند، طرف مقابل شان 
آدم های خیلی حرفه ای، زیرک و نابکاری هستند؛ 
بنابراین جایگاه ویژه ای می خواهد که قاضی واقعا 
بداند که این طرف داســتان چه کسی و آن طرف 

داستان چه کسی است. 
من فکر می کنم همه نهادهایی که در کشــور 
داریم برای اینکه کســب وکار دانش بنیان قدرت 
بگیرد باید درگیــر کار شــوند؛ وزارت صنایع، 
وزارت دارایی، بیمه هــای تأمین اجتماعی، قوه 
قضائیه، محیط زیســت و همه و همه و به نظرم 
که مادر این مجموعه می بایست معاونت علمی 
باشد. اما متأسفانه معاونت علمی اکنون همانند 
جاهــای دیگر فقط تســهیالت با شــرایط بهتر 
 دادن تســهیالت به تنهایی 

ً
می دهد؛ ولی قاعدتا

کافی نیست. 
ســال ها پیش هم این مهم را حتی در مجلس 
مطرح کــردم و در قامت رئیس دانشــگاه وقتی 
نوآوری دانشگاه را پیگیری و برنامه ریزی می کردم، 
کار اصلی در توسعه کسب وکار دانش بنیان را در 

صحنه بودن مجموعه ای در مقابل این دستگاه ها 
عنوان کردم که هیچ کدام کار خودشان را درست 

انجام نمی دهند. 
االن اگــر کســب وکار دانش بنیــان بخواهد 
پیشــرفت کند، به طور مشخص معاونت علمی 
باید سینه ستبر کند و به جای پول پاشی وکیل این 
شرکت ها شــود که خیلی هم نیستند و حدود 5 
هزار تا هستند. در حقیقت این وزارت باید وکیل 
شــرکت های دانش بنیان در مسیر توسعه و رونق 
تولید و اشتغال آفرینی شود که اگر واقعا مشکالتی 
در گمــرک، دارایی، بیمه، قــوه قضائیه دارند، به 
عنوان نماینده برود و به این شرکت ها کمک کند 
تا شاید این شرکت ها موفق بیرون بیایند، اگر این 
کار انجام شود، الگویی برای کشور خواهد بود 
و کســب وکارهای عادی را هم شــامل حالش 

می شود. 

 B یعنی از نظر شما نهادهای علمی مهم ترین
مشکالت  حل  کنند  ایفا  می توانند  که  نقشی 
شرکت های دانش بنیان در راستای تولید است؟
بله، معاونت علمــی  باید به جای اینکه فقط پول 
پخش کنند و خیال شان راحت باشد که مشکالت 
را حــل می کنند، بیایند و واقعا مشــکالت را از 
دست و پای شرکت ها باز کنند، چون اگر نباشد 
 شرکت های دانش بنیان توانایی رشد و توسعه 

ً
قطعا

و نهایتا تولید و اشتغال آفرینی نخواهند داشت. 

 B چقدر دانش بنیان  شرکت های  و  علم   
و  تولید  افزایش  و  سنتی  تولید  در  می تواند 

آیا  و  باشد  دخیل  مراکز  این  برای  اشتغال 
و  کرد  ترکیب  هم  با  را  دو  این  اصال  می توان 
مسیر جدیدی برای توسعه و اشتغال بر مبنای 

دانش را ایجاد کرد؟
حتما می شود؛ چرا که هیچ کاری بدون دانش 
انجام نمی شود. برای نمونه، در همین نانوایی که 
کار خیلی ساده ای است، اگر توجه کنید ترکیب 
مواد با هم کار خیلی مهمی است. بنابراین هیچ 
کاری نیســت که بدون دانش بشود انجام داد، 
نانوایی، قنادی حتی شست وشــوی در و دیوار 
که از منظر خیلی ها خیلی ساده و پیش پا افتاده 
اســت؛ منتهی مسئله اینجاســت که اگر واقعا 
کسب وکار دانش بنیان در کشور قدرت بگیرد، 
ســرریز آن همه جا خود را نشان می دهد. گفتم 
در شست وشــو یک موقع با یک ماده هر جا را 
می شــویی، اما یک زمانی برای هر سطحی یک 
ماده مخصوص استفاده می کنی که بهتر شسته 
 دانش شما از سطوح و شوینده هایی 

ً
شود. طبیعتا

که بر روی سطوح بهتر عمل می کنند، در نتیجه 
مطلوب و سرعت کار تعیین کننده می شود. 

باغبانــی و پــرورش یک درخت از کاشــت 
تا داشــت و ســپس برداشــت را در ایران مثال با 
ایتالیا مقایســه کنید. در آنجا درخت ها بزرگ تر و 
برداشت راحت تر اســت، در توتستان ها نصف 
توت درخت ها در ســال به زمین می افتد و هدر 
می رود، اما اگر همین تولید و کشاورزی و باغبانی 
در کشورمان بر مبنای دانش هر کدام پا بگیرد نهایتا 
باعث این می شــود که ما بتوانیــم مانند هلند به 

قطب کشاورزی تبدیل بشویم. هلندی که وسعتی 
به اندازه مازندران دارد، اما به اندازه کل دنیا تولید 
دارد به این خاطر که دانش بنیان کار کرده، ولی ما 
نکرده ایم در سم، کود، کاشت، داشت و برداشت 
و قطعا بدانید اگر دانش بنیان در کشور رشد کند، 
همانطور که پیشتر اشاره کردم سرریز آن را در بقیه 

بخش ها خواهید دید. 

 B یعنی از منظر شما یکی دیگر از مسیرهای 
از  استفاده  دانش بنیان  تولیدهای  افزایش 
تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه است؟
بله شما در کشــاورزی، هلند را ببینید که چطور 
کار می کنند کــه دنیا را در بر گرفته اند. همین االن 
در شمال روسیه برای محصوالت کشاورزی نیاز 

بســیاری وجود دارد؛ اما چرا فقط ترکیه با وجود 

خصومتی که با این کشور دارد، باید محصوالت 

صادر کند و چــرا ما با وجود این همه قابلیت در 

این عرصه نمی توانیم به ایــن درجه از صادرات 

محصوالت کشاورزی ســالم برسیم. ما اآلن در 

زمینه آب مشکل داریم، می شــود برنج را با یک 

دهم آبی که مصرف می شــود، تولید کرد و این 

دانش بنیان است. در کشوری که آب غیبت دارد 

چرا ما نتوانیم با یک دهم مصرف آب فعلی برنج 

تولید کنیم یا محصوالت کشاورزی را با استفاده 

از دانش و تکنولوژی به شــکل اصولی و علمی 

تولید و صادر کنیم؟!

سال  شعار  تحقق 
با حاکم شدن 

علمی نگاه 
بررسینقشنهادهایمختلفدرتولیددانشبنیان

درگفتوگوبادکتررضاروستاآزاد

رهبــر معظم انقــالب ســال ۱۴۰۱ را با 
عنوان »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرینی« 
نام گــذاری کردند؛ شــعاری کــه از منظر 
بسیاری از کارشناسان متناسب با وضعیت 
روز دنیا و نیاز جامعه برای حرکت در مسیر 

تولیدی بر مبنای دانش انتخاب شده است. 
امــری که نقش نهادهای علمــی را بیش از 
پیش در عرصه تولید و کارآفرینی درخشان 
می کند. برای بررسی بیشتر این مهم با دکتر 
رضا روســتا آزاد، رئیس اســبق دانشگاه 
صنعتی شریف به گفت وگو نشسته ایم. این 

مصاحبه را پیش رو دارید.

صابر محمدی
خبرنگار

 دکتر مصطفی سمیعی نسب
 عضو هیئت علمی  دانشگاه 

امام صادق)ع(

ملیحه زرین پور
خبرنگار

سال نو با شعار نو و نقشه راهی نو از سوی رهبر معظم انقالب نام گذاری شد؛ تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین همان مسیری است که سال هاست رهبری در قالب های مختلف مطرح کرده اند 
و امســال برای تأکید بیشــتر بر توجه به عرصه تولیدی که بر مبنای دانش بومــی بوده و جوانان 
تحصیلکرده را پای کاری بنشاند که بر پایه علم و فناوری نهاده شده باشد، بار دیگر از سوی ایشان 

مطرح می شود تا اهمیت هر یک از این سه عرصه بیشتر مشخص شود.

بلند گام 

 Bاز موشک های دور برد تا ماهواره
اگر بخواهیم تاریخچه ای از پیشینه تولید فناورانه بر مبنای دانش بومی را 
شرح دهیم، موارد بسیاری در تاریخ چهل و اندی ساله انقالب اسالمی 
وجــود دارد؛ اما شــاید مهم ترین گزینه تولید موشــک های دور ُبرد در 
زمان جنگ تحمیلی از سوی شهید طهرانی مقدم با دانش بومی و تولید 

واکسن های مورد نیاز از طریق شرکت های دانش بنیان داخلی باشد.
وقتی با دســت خالی و تنها بر مبنای دانش داخلی و تحلیل اجزای یک 
موشک غنیمت گرفته شده شــهید طهرانی مقدم اقدام به تولید موشک 
کرد، در حقیقت آغازگر راهی شــد که بعدها به عرصه ای گســترده در 
تولیدات دانش بنیان نظامی مبدل شــد؛ همان مسیری که امروز به تولید 

دانش بنیان ماهواره نور ۲ منجر شده است.

 Bواکسن با دانش بومی
در تولید واکسن هم ایران اسالمی راهی بس طوالنی را از ابتدای انقالب 
با تولید واکســن های فلج اطفال و دیگر واکسن ها و سرم های مورد نیاز 
داخل طی کرد؛ تولیدی دانش بنیان که از همان ابتدا جوانان تحصیلکرده 
و نخبه بسیاری در عرصه تولید دارو و واکسن را جذب کرد و این مسیر 
امروز در تولید واکســن کرونا و دریافت مجوز سالمت بین المللی خود 

را نشان داد.
تولیدات دانش بنیان در ایران اســالمی بعد از انقالب از موشــک و 
تجهیزات و ادوات نظامی تا ماهواره و واکســن و دارو، نانو و روباتیک و 
دیگر عرصه های علم و فناوری همواره نقش مهمی در اشتغال آفرینی در 
کشور ایفا کرده است و امروز نیز همچون گذشته قرار است با توجه بیشتر 
به آن و هموار کردن مشکالت و موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان 
مطابق شعار سال و دغدغه رهبری بخش مهمی از آمار اشتغال کشور را 

به خود اختصاص دهد. 

 Bاشتغال آفرینی
باید گفت تولید باید مبتنی بر علوم دانش بنیان که رکن اساسی توسعه و 
پیشــرفت اقتصادی است، انجام شود تا اشتغال پایدار گسترش یابد. به 
عبارتی تولیدی که مبتنی بر علم، دانش و علوم فناورانه باشــد، عالوه بر 
درآمدزایی پایدار، گردش مالی و ارزش افزوده نقش بســزایی در ایجاد 

اشتغال مولد و سالم خواهد داشت.

 Bخروج از آزمایشگاه
برخی تحلیلگران این عرصه معتقدند، شرط اول تحول اقتصاد با کمک 
مجموعه های دانش بنیان خروج آنها از شرایط گلخانه ای و آزمایشگاهی 
است. لذا  باید در حوزه هایی مثل کشاورزی، صنعت و همچنین مسکن 
به عنوان لکوموتیو پیشران اقتصاد ایران، تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، 

پایه ریزی تا به توسعه و اشتغال سالم ختم شود.
سال هاست محور اصلی اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای نفتی متمرکز 
است، درآمدهایی که با اندک تغییرات بین المللی و کاهش قیمت نفت، 

کشور را دچار چالش می کند.
اما هســتند کشــورهایی که از درآمدهای نفتــی و مواهب طبیعی 
این چنینــی در اعماق سرزمین شــان بی بهره اند؛ اما اقتصادی ســالم و 
پیش رونده دارند، نگاهی به شــرایط حال و گذشــته این کشورها ما را 

به همان مســیری می رســاند که رهبر معظم انقالب سال هاست از آن 
می گویند؛ یعنی تولیدات دانش بنیان و فناورانه، درآمدهای حاصل از آن و 

اشتغال ناشی از این مسیر آگاهانه.

 Bورود به رقابت بین المللی
بــه طور حتم ورود ایران به عرصه رقابت اقتصادی بین المللی و حرکت 
در جاده توسعه و پیشرفت از طریق مسیر مرسوم سنتی توسعه و پیشرفت 
اقتصادی، امکان پذیر نخواهد بود. بر همین اساس باید به دنبال اقدامات 
تحولی و شــاید انقالبی در حوزه تولید به عنوان رکن اصلی پیشــرفت 
اقتصادی باشــیم. باید عنوان کرد تولید دانش بنیان و علم محور، فضای 
نوینی اســت که در صورت تحقق و پیاده سازی عمال یک میان بر بسیار 
مهم و مستحکم برای ارتقای سطح تولید ناخالص کشور تلقی خواهد 
شد؛ چنانچه تجربیات بین المللی در این عرصه خود گویای درستی مسیر 

انتخاب شده سال 1401 است.

 B ارزش افزوده
به گفته کارشناسان و محققان این حوزه، شرکت های دانش بنیان به جهت 
ارزش افزوده باالیی که ایجاد می کنند، نقش ویژه  ای در رشــد کشور در 

زمینه های علمی، فناوری و نیز اقتصادی بر عهده دارند.
کشــوری را در جهان نمی توان یافت که در یکی از بخش های اقتصاد به 
رشد و توسعه رسیده باشــد؛ مگر در سایه نگرش و کارکرد سیستمی و 
ترکیب بهینه سه بخش اقتصاد، یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات. در 
واقع با تکیه بر اقتصاد دانش محور می توان به رشــد و توسعه اقتصادی 
دســت یافت، زیرا برای رسیدن به توسعه، رابطه بسیار شدیدی بین سه 
بخــش اقتصاد، یعنی کشــاورزی، صنعت و خدمات وجــود دارد. در 
حقیقت اتکا به یک بخش از اقتصاد برای شــکوفایی و پیشرفت، کاری 
عبث و بیهوده خواهد بود. در واقع کشاورزی رونق نخواهد یافت، مگر 
آنکه صنعت و خدمات امکانات الزم جهت رشــد کشاورزی را فراهم 

آورند و دانش الزم برای بهره گیری از این صنعت موجود باشد. 

 B رونق اقتصادی
لذا باید در نظر داشــت که توجه به تولید و رفع موانع آن عالوه بر رونق 
اقتصادی و ارزش افزوده، بدون شــک در افزایش اشتغال و کارآفرینی و 
کاهش معضل بیکاری می تواند نقش بســیار مهمی داشــته باشد.نگاه 
علمی و بهره گیری از توان مراکز تحقیقاتی و اقتصاد مبتنی بر دانش بومی 
در تولید کاالهای کیفی نقش زیادی دارد و این خود بسترســاز اشتغال 
پایدار و عامل کاهش معضل بیکاری است و شرکت های دانش بنیان بستر 
این امر را هموار می کنند.در حقیقت شرکت های دانش بنیان می توانند 
بسترساز ایجاد اشــتغال پایدار برای جوانان کشــور به ویژه قشر بیکار 
تحصیل کرده باشــند. از منظر دیگری نیز می توان به این مهم توجه کرد 
و آن، اینکه تولیدات ســنتی توانایی پاسخگویی به نیازها و ظرفیت های 
جامعه گسترده و بزرگ را ندارند؛ لذا تغییر نهادهای تولید و حرکت به 
ســمت تولیدات دانش بنیان امری ضروری و حیاتی است. شرکت های 
دانش بنیان بــا توجه به ظرفیت های خود و آمیختگــی و انتقال دانش و 
پژوهش به کســبوکارهای محلی و تولیدی باعث ارتقا و عمومی کردن 

دانش فنی در جامعه می شوند.

نگاهیبهتولیددانشبنیانازماهوارهتاواکسن
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یکــی از تلخ ترین جنایــات به جای 
مانده از رژیم پهلوی در صفحه تاریخ، 
کشتار طاب بی گناهی بود که در دوم فروردین 
امــام  شــهادت  ســالروز  در   1۳4۲ ســال 
جعفرصادق)ع( در مدرســه فیضیه جمع شده 
بودند. این مراســم بعد از آنی برگزار شــد که 
حضرت امام خمینی)ره( در اعتراض به اتخاذ 
سیاســت آمریکایی انقاب ســفید از ســوی 
پهلوی، عیدنوروز سال 1۳4۲ را عزای عمومی 

اعام کرد.
بنا بر ســنت هر ساله، مجلس سوگواری از 
سوی آیت الله ســیدمحمدرضا گلپایگانی در 
م نیز که از 

َ
مدرســه فیضیه قم برگزار شــد. َعل

مدت ها پیش آماده قدرت نمایی و زهر چشــم 
گرفتــن از روحانیون بود، تعداد پرشــماری از 
سربازان گارد شاهنشاهی نیروهای انتظامی و 
امنیتی و کماندوهای ضد شــورش را با لباس 
مبدل به این شهر گسیل داشت تا با شرکت در 
این مراسم، اجتماع آنها را برهم زده و روحانیون 

را مورد ضرب و شتم قرار دهند. 
اظهارات ســپهبد محســن مبصر)معاون 

شــهربانی کل کشــور در سال های 
1۳41ـ1۳4۲(، در ایــن زمینه 

در  وی  اســت.  خواندنــی 
کتابی بــا عنــوان »نقدی بر 
کتــاب »خاطرات ارتشــبد 
ســابق حســین فردوست« و 
یادمانده های  از  گزیده هایــی 

نویسنده« که در سال 1۹۹6 در 
لندن به چاپ رسیده، می گوید:

»در روزهای آخر سال 1۳41 به سازمان های 
اطاعاتی اطاع رسید که طلبه  های قم با صدور 
اعامیه ای از مســلمان ها خواسته اند تا روز ۲ 
فروردین 1۳4۲ در مدرسه فیضیه گردهم آیند 
و در تظاهرات مخالف بــا اصاحات دولت 
شرکت کنند، در برابر این تصمیم و برای مقابله 
و جلوگیری از آن، کمیســیون هایی تشکیل و 
مسئله را مورد بررســی قرار دادند و سرانجام 
طرح بسیار نابخردانه و می شود گفت کودکانه ای 
 به صاح مملکت نبود به تصویب 

ً
را که اصا

رساندند. تصمیمی که به وسیله مسئوالن امنیتی 
و نظامی کشور گرفته شد، این بود که عده ای از 
ســربازان گارد با لباس غیرنظامی در روزی که 
قرار بود در مدرسه فیضیه تظاهرات برپا شود، به 
آن جا ریختند و با طلبه های تحریک شده درگیر 
و آنها را کتک کاری کردند و می گویند دو یا سه 
نفر هم از طلبه ها کشــته شده اند. به هر رو پس 
از انجام گرفتن مأموریت، سربازهایی که لباس 
غیر نظامی پوشــیده بودند؛ اما فراموش کرده 
بودند کفش های خود را عوض کنند و همگی 
پوتین های به شکل ســربازی به پا داشتند، به 
صف ایستادند و شــعار »جاوید شاه« 
ســر دادند و بــا این کار ناشــیانه و 
حرکت بچه  گانــه ثابت کردند که 
فیضیه  مدرسه  به  یورش آورندگان 
ســرباز و آن هــم ســربازان گارد 
شاهنشــاهی بودند و با این ترتیب 
روحانیــت را یکپارچه برانگیخته و 
وادار کردند که واکنشــی از خود بر 

ضد شاه نشان دهند.«

فیضیه در  کشتار 
   دهلیز    

آشــنایی ایرانیان با آمریکا به قرن نوزدهم میادی و 
دوران حاکمیــت قاجار بر می گردد که به تدریج نام 
سرزمین های جدید کشف شده در ینگه دنیا به گوش 
دربار پادشاه ایران رسید. در همین دوران بود که میرزا 
تقی خان امیرکبیر برای جلوگیری از گسترش سلطه 
اجنبی بر ایران زمین به ویژه در سرحدات جنوبی که 
انگلیســی ها روز به روز بر حضور و قدرت خود در 
خلیج فارس می افزودند، تصمیم گرفت تا مذاکراتی 
را جرج مارشال، وزیرمختار آمریکا در عثمانی داشته 
باشد که حاصل آن انعقاد عهدنامه مودت و کشتیرانی 
ایران و آمریــکا بود. عهدنامه ای که عملی نشــد و 

خلیج فارس به تسخیر کامل انگلیسی ها درآمد. 
بنجامین، نخســتین دیپلمات  ســاموئل گرین 
رســمی آمریکا در ایران بود که سال 1۸۸۳ میادی 
به کنسولگری تازه تأسیس وارد شد و از طرف ایران 
میرزا ابوالحســن شــیرازی به آمریکا رفت. سال ها 
بعد نوبت به حســینقلی خان صدرالســلطنه، پسر 
میرزا آقاخان نوری رســید که در تاریخ به »حاجی 

واشینگتن« معروف شد. 
پس از جنگ جهانی دوم بود که با قدرت گرفتن 
آمریکایی ها به عنوان فاتح جنگ، مورد توجه خاص 
سیاستمداران ایرانی قرار گرفتند. کودتای ۲۸ مرداد 
1۳۳۲ را باید اولین خیانــت جدی آمریکایی ها به 
ملت ایران دانســت که حاصل آن سرنگونی دولت 
ملی مصدق و بازگشت دیکتاتوری به کشور و تسلط 
کنسرســیوم نفتی بیگانگان بر ثروت ملی این ملت 
بــود. از آن پس دربار ایران به محفل ایادی دســت 
نشانده آمریکایی بدل شد و برای ربع قرن، سرنوشت 

کشور به دست آمریکایی ها افتاد. 
پیروزی انقاب اسامی در بهمن 1۳۵7، پایانی 
بر حضور حداکثری آمریکایی ها و ایادی آنان در این 
سرزمین بود. آمریکایی ها دست بردار نبودند و تاش 
داشتند تا با ترفندهای گوناگون خود مانع از استقرار 
جمهوری اسامی شوند که سیاست خود را نه شرقی 
و نه غربی اتخاذ کرده بود؛ اقداماتی که روز به روز بر 

خشم ملت ایران می افزود.

اشــغال ســفارت آمریکا در 1۳ آبان ماه 1۳۵۸ 
به دســت یک گــروه 400 نفــره از دانشــجویان 
دانشگاه های تهران، ملی )شهید بهشتی(، پلی تکنیک 
)امیرکبیر( و صنعتی شریف، رونمایی از بخشی از 
کینه های ۲۵ ساله ملت ایران از آمریکایی ها بود که 
در آن ایام حاضر نبودند شاه خائن به ملت را به کشور 
بازگردانند! در این ماجرا هدف دانشجویان به چالش 
کشیدن سیاست های دولت موقت در قبال آمریکا و 
جلب توجه افکار عمومی جهان به پذیرش شــاه در 
خاک این کشور بود. آنان قصد نداشتند که سفارت 
و اعضایش را برای مدت طوالنی در اختیار داشــته 
باشند، اما دستیابی به اسنادی که از جاسوسخانه بودن 
این سفارت حکایت داشت، در کنار حمایت مردمی 
از اقدام دانشــجویان و صدور پیام حضرت امام که 
اقدام دانشجویان را به »انقاب دوم« تعبیر کرده بود، 

آنها را در تداوم حرکت خود مصمم کرد.
از این گذشته دولت آمریکا بدون در نظر گرفتن 
پیچیدگی و حساسیت موضوع، در اقدامی عجوالنه 
به تهدید دانشجویان و دولت ایران دست زد و فضایی 
را به وجود آورد که بر اثر آن اگر دانشجویان پیرو خط 
امام)ره( از سفارت آمریکا خارج شده و گروگان ها 
را آزاد می کردنــد، این اقدام حمل بر ضعف و ترس 

آنان می شد.
دولت آمریکا در نخستین عکس العمل، روز ۲۲ 

آبان 1۳۵۸ دســتور توقیف کلیــه دارایی های ایران 
در بانک های آمریکایی و شــعبه های خارجی آن را 
صادر و خرید نفت از ایــران را متوقف کرد. در 1۳ 
آذر، پانزده عضو شــورای امنیت تحت فشار آمریکا 
به اتفاق آرا قطعنامه شــماره 4۵7 را در محکومیت 
اشغال سفارت آمریکا در تهران منتشر کردند. ارجاع 
موضوع گروگان گیری به دیوان بین المللی دادگستری 
در الهه از دیگر اقدامات آمریکا بود. رأی این دیوان 
نیــز روز ۲4 آذر علیه ایران صادر شــد و 1۵ قاضی 
این دادگاه به اتفاق آرا جمهوری اسامی ایران را به 
دلیل تصرف سفارت آمریکا محکوم کردند. در نهم 
دی 1۳۵۸، شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار 
آمریکا قطعنامــه 461 را در موضوع مجازات های 
اقتصادی علیــه ایران تصویب کرد و تــا 17 دی به 
ایران مهلــت داد تا گروگان هــای آمریکایی را آزاد 
کند. عاوه بر این بســیاری از مفسران آمریکایی نیز 
از نیروی موسوم به »واکنش ســریع« که در 11 دی 
1۳۵۸ به دستور کار تر در خلیج فارس شکل گرفت، 
به عنــوان عکس العمل واشــنگتن در مقابل واقعه 

تصرف سفارت آمریکا در تهران یاد کردند. 
دســتور قطع رابطــه بــا ایــران 17 روز قبل از 
مداخله نظامــی آمریکا در منطقــه طبس با هدف 
آزادســازی گروگان ها اتخاذ شد. جیمی کار تر پس 
از صدور فرمان قطع رابطه، در ســخنانی اعام کرد 

دیپلمات هــای ایرانی ۲4 ســاعت فرصــت دارند 
خاک آمریکا را ترک کنند. در ساعت 1۲:۳۵ بیستم 
فروردین ماه حدود ۵0 نفر از اعضای سفارت ایران 
در واشــنگتن و اعضای کنســولگری های ایران در 
شیکاگو و نیویورک به همراه خانواده های شان با پرواز 
7۳0 هواپیمایــی ملی ایران وارد فــرودگاه مهرآباد 

تهران شدند.
موضوع قطع روابط سیاســی و اقتصادی آمریکا 
بــا ایران، دو مــاه پیش از صدور دســتور کار تر، در 
قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا به شورای امنیت 
سازمان ملل پیش بینی شده بود. در آن قطعنامه که در 
۲4 بهمن 1۳۵۸ به شورا ارائه شد، آمریکا خواستار 
اعمال تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسامی 
و قطع رابطه با ایران به دلیل تصرف سفارت آمریکا 
شد. این درخواست در نشست کشورهای صنعتی 
غرب نیز مطرح شــده بود، ولی رایزنی های هیئت 
نمایندگی ایران در سازمان ملل و همچنین وتو شدن 
قطعنامه پیشــنهادی آمریکا از سوی اتحاد جماهیر 
شوروی، باعث شــد دولت جیمی کار تر در اتخاذ 
تصمیم برای قطع مناســبات سیاسی و بازرگانی با 

ایران تنها بماند.
کار تر در ســخنان خود درباره قطع رابطه با ایران 
گفت: »... مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکت ها، 
از اموال مسدود شده ایران در آمریکا برداشت خواهد 
شد و مسئولیت بحران با شورای انقاب ایران است 
که خود را پشــت سر دانشجویان پنهان می کند. اگر 
گروگان ها آزاد نشــوند، تصمیمات شدید تری علیه 
ایران اتخاذ خواهد شــد و آمریکا با هم پیمانان خود 
اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای 
جدیدی بــرای ایرانیان صادر نخواهد شــد و کلیه 
ویزاهای صادر شده پس از بحران باطل می باشد...«
در پــی این تصمیم، از یک ســو دفتر امام اعام 
کــرد »نظر امام در مورد گروگان ها عوض نشــده و 
مثل گذشته سفارت و گروگان ها تا تشکیل مجلس 
شورای اسامی و تعیین سرنوشت آنها توسط وکای 
مردم در دست دانشــجویان باقی خواهد ماند« و از 
جانب دیگر امام خود بیانیه جداگانه ای در این رابطه 
منتشــر کردند و با اشاره به انتشار خبر دستور کار تر 
برای پایان روابط سیاســی ایاالت متحــده با ایران 
گفتند: »اگر کار تــر در عمر خود یک کار خیر کرده 

باشد، همین قطع رابطه است.«

تقویم انقالب

قطع رابطه! 

انقاب اسامی  تاریخی  تقویم 
اول  مرحلــه  انجــام  از  پــس 
انتخابــات اولین دوره مجلس شــورای 
اسامی با رخداد جدیدی مواجه شد و آن، 
قطــع رابطه آمریــکا با ایــران در روز 1۹ 
فروردیــن ســال 1۳۵۹ بــود. البته رابطه 
سیاسی ایران با آمریکا در جریان انقاب 
در روز 1۳ آبان 1۳۵۸ در ماجرای تسخیر 
النه جاسوســی تیره و تار شده بود؛ اما در 
روند حوادث بعد روز به  روز تیره تر شد تا 
اینکه به قطع رابطه انجامید. این قطع رابطه 
به نوعی با انتخابــات اولین دوره مجلس 
پیوند خورد؛ چون ناشی از بحرانی شدن 
گروگان ها بود که آمریکایی ها به شــدت 
دنبال آزاد کردن آنها بودند. پیرو همین آزاد 
کردن آنها اعضای شورای انقاب روز 1۹ 
فروردیــن بــا شــرکت رئیس جمهور در 
حضور حضرت امام خمینی)ره( جلسه ای 
تشــکیل داد که موضوع آن تصمیم گیری 
درباره آزادی گروگان ها بود. پس از اتمام 
جلســه دفتر امام خمینی)ره( اطاعیه ای 
صادر کرد که در بخشــی از آن آمده بود: 
»موضع قاطع حضرت امام خمینی رهبر 
انقاب اسامی ایران درباره گروگان ها و 
سفارت تا تشکیل مجلس شورای اسامی 
و تعیین سرنوشــت آنان به دست وکای 
محترم ملت به دست دانشجویان مسلمان 
و مبارز باقی می ماند.« مسئوالن آمریکا به 
محض دریافت این خبر واکنش های تندی 
نشان می دهند و در عصر همان روز نقطه 
تحلیل های شــخصیت های  و  نظــرات 
صاحب نظر روی رسانه ها رفت و عاوه بر 
آن مقامــات رده باال جســله ای با جیمی 
کارتر، رئیس جهور وقت آمریکا تشــکیل 
دادند. پس از آن جلســه جیمی کارتر در 
تلویزیون ظاهر شد و سخنرانی کرد که تمام 
 آن را به سراســر جهان 

ً
خبرگزاری ها فورا

مخابــره کردنــد. کارتر در این ســخنان 
دانشــجویان مســلمان پیرو خط امام را 
تروریســت هایی خواند کــه دولت ایران 
پشت آنها پنهان می شــود و باید برای این 
کار بهای گزافــی بپردازد. وی اعام کرد، 
امروز دســتور این اقدامات را صادر کرده 
اســت: »قطع رابطه دیپلمات بــا ایران، 
اعمال مجازات های اقتصــادی حتی در 
زمینه مواد غذایی و دارویی، فراهم آوردن 
امکان شــکایت مالی برای اســتفاده از 
دارایی های مسدود شده ایران و لغو روادید 
جدید و عدم تمدید روادید قبلی ایرانیان.« 
وی افــزود، چنانچه این تدابیــر نتواند به 
آزادی سریع گروگان ها منجر شود، تدابیر 
دیگری اتخاذ خواهد کرد. به دیپلمات ها و 
کارمندان ایرانی سفارت ۳6 ساعت وقت 

دادند که باید آمریکا را ترک کنند. 
امام خمینی)ره( طی پیامی در پاســخ به 
آنهــا مرقوم فرمودند: »اگــر کاتر در عمر 
خود یک کارکرده باشــد که بتواند گفت 
به خیر و صاح مظلوم اســت همین قطع 
رابطه اســت. رابطه بین یــک ملت به پا 
خاسته برای رهایی از چنگال چپاولگران 
عالم خوار،  با یک چپاولگــر  بین المللی 
 همیشــه به ضرر ملت مظلــوم و به نفع 
چپاولگران اســت. ما این قطــع رابطه را 
به فال نیــک می گیریم،  چــون این قطع 
رابطه دلیلی بر قطــع امید آمریکا از ایران 
است.« البته صاحب نظران، نویسندگان و 
رسانه های مشهور دنیا اقدامات کارتر در 
قطع رابطه با ایــران را تقبیح کردند؛ مثل 
واشــنگتن چاپ آمریکا ضمن ابراز شک 
و تردید در شایستگی کارتر نوشت: »هر 
امتیاز از جانب ایاالت متحده باعث شده 
است تهران امتیاز دیگری بخواهد، جیمی 
کارتر با این کار بر خفت و خواری ایاالت 

متحده افزود.«

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار  دیکتاتوری پهلوی
با حمله ناپلئون در سال 1۸06 و تسلیم فرانسوای 
دوِم امپراتوری آلمان و اتریش، عنوان امپراتوری 
س رومن ـ ژرمانی هم از بین رفت. ســال ها 

ّ
مقد

طول کشــید تا آلمان اتحاد خــود را باز یابد و به 
منزله کشوری قدرتمند در اروپا نقش آفرین باشد. 
مــات کار این گونه فراهم آمد که با روی کار 

ّ
مقد

آمدن گیوم اول )ویلهم اول( در ســال 1۸6۲، که 
فردی جاه طلب، ولی فاقد خاقیت بود، به نیروی 
نظامی کشور توّجه زیادی معطوف شد؛ ولی آنچه 
پــروس را در زمان وی به اوج رســانید، انتخاب 
بیسمارک به عنوان صدراعظم بود. درایت بی نظیر 
بیسمارک، او را بزرگ ترین سیاستمدار زمان خود 

کرد.
وی اوضاع سیاسی و اجتماعی خود را عمیق 
مطالعه کرد و بر آن شد تا وحدت آلمان را تحت 
ق بخشد و در این 

ّ
لوای خانواده »هوهن زلرن« تحق

مسیر بر موج قوی قرن نوزدهم، یعنی ناسیونالیسم 
سوار شد و آن را در خدمت اهداف بلندپروازانه 
خود درآورد. اخاق ماکیاولیستی بیسمارک که 
تنها وســیله اش زور و فریب بود، موجب شد تا 
بتواند بر رقبای اروپایــی اش، از جمله اتریش و 
فرانســه فائق آمده و زمینه شکل  گیری امپراتوری 
آلمان فراهم شود. امپراتوری آلمان که در 1۸71 
میادی، به دســت بیسمارک تشکیل شده بود و 
ویلیام اول، ســلطان پروس، قیصر آن شده بود، 

فدراسیونی از حکومت های پادشاهی بود. 
افزایــش روز به روز قدرت آلمــان، آن را در 
مسیر کشورگشایی قرار داد. در همین راستا بود 
که وزیر خارجه آلمان، در یازده دســامبر 1۸7۹ 
اعام کرد: »بدون قدرت، بدون یک ارتش و یک 

ناوگان قدرتمند، هیچگونه رفاه و آسایش برای ما 
در میان نخواهد بود... در قرن آینده ملت آلمان یا 

در حکم پتک خواهد بود یا سندان.« 
سیاســت خارجــی آلمــان بعد از ســقوط 
بیسمارک به »سیاست جهانی« معروف شد. این 
ی داشت: 1ـ توسعه نیروی 

ّ
سیاســت دو نمود کل

دریایی؛ ۲ـ توسعه نفوذ استعماری. در حقیقت از 
این پس، اروپا برای آلمان کوچک است و دنیا باید 
به صحنه دیپلماسی و فّعالیت های اقتصادی تبدیل 
شود. در ســال 1۸۹6، وی در ســخنرانی ای به 
مناسبت بیست و پنجمین سال تأسیس امپراتوری 
آلمــان، تصمیم خود مبنی بــر تبدیل امپراتوری 
آلمان به یک امپراتوری جهانی را اعام داشت. 
آلمان، در پایان قرن نوزدهم، وارد کشاکش های 
استعماری شد. با ورود این دولت به میدان، تقسیم 
سرزمین های آفریقایی بین دولت های استعمارگر 
همه گیر شد و سرانجام انواع تازه ای از مستعمرات 
با عنوان تحت الحمایه و حوزه  نفوذ، پدیدار شد و 

آفریقا را به طور کامل به تسخیر اروپاییان درآورد.

   حافظه    

آهنین  مرد 
نگاهی به حضور بیسمارک در جایگاه صدراعظم آلمان

کار خیر کارتر!تاریخ
مروری بر ماجرای قطع رابطه آمریکا و ایران

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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امسال در حالی از ســوی رهبر معظم انقاب به 
سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری 
شد که نام گذاری ها و تأکیدهای ایشان در سال های 
اخیر نیز حول این موضوع، یعنی تولید متمرکز بوده 
اســت. درواقع، ایشان با تشخیص اینکه اقتصاد و 
مســائل اقتصا دی ـ معیشتی مسئله و در عین حال 
نقطه  آسیب پذیری کشور اســت، بر روی مسائل 
اقتصادی، به ویژه تقویت تولیــد داخلی، اقتصاد 
مقاومتی، استحکام بخشی ساخت درونی قدرت، 
جهاد اقتصادی، نوآوری و شکوفایی، اشتغال زایی، 
مبارزه با فساد و قاچاق کاال، جلوگیری از واردات 
بی رویــه، حمایت از کاالی ایرانــی، رونق تولید، 
جهش تولید و... تأکید کرده اند. براین اساس، باید 
گفت رونق و جهش تولید بخشــی از این مسئله  
کان اســت. بنابراین، روح کلی حاکم بر شــعار 
امسال، همان تقویت تولید داخلی، تحقق اقتصاد 
مقاومتی، استحکام ســاخت درونی، قوی شدن، 

اشتغال زایی و... است. 

 Bچرا تولید؟
از مهم ترین مسائل  تأمل برانگیز که برای تبیین شعار 
سال باید به آن توجه شــود، چرایی توجه به تولید 
اســت؛ به ویژه از این نظر که این موضوع، بیش از 
10سال است که پیوسته در شعارهای سالیانه رهبر 
معظم انقاب مورد توجه اســت. در توضیح این 
موضوع می توان به چند نکته اشــاره کرد: 1ـ شاید 
مهم ترین اهمیت تولید به نقش فزاینده اقتصاد در 
دنیای امروز برگردد. درواقع، با اقتصادمحور شدن 
جهان، به طور طبیعی، دســت  برتر را کشورهایی 
دارند که توان تولیدی قوی تــری دارند. در همین 
زمینه باید اشاره کرد که روابط بین الملل امروز در 
حالت »وابســتگی متقابل پیچیده« قرار دارد که 
این وابســتگی متقابل، بیشتر به دالیل اقتصادی و 
اقتصادمحور شدن روابط کشورها رخ داده و مسلم 
است که در دنیای وابستگی متقابل، باز کشورهایی 
می تواننــد اراده خود را بر دیگران تحمیل کنند که 

در تولید مزیت داشته باشند.  ۲ـ اگر به طور دقیق 
به مسئله  توسعه نیافتگی تاریخی ایران توجه شود، 
یکی از مهم ترین دالیل تداوم این مسئله، ضعف 
حیات تولید در کشــور بوده است. بنابراین، توجه 
به تولید، راهبردی کان برای فایق آمدن بر مسئله 
 توسعه نیافتگی ایران اســت. درواقع، راه پیشرفت 
ایران از مســیر تولید می گــذرد. در همین زمینه 
باید به آســیب پذیری ملی به واسطه  ضعف تولید 
در ایران اشــاره کرد؛ زیرا با توجه به واقعیت های 
موجود و چند سال اخیر اقتصاد کشور، به واسطه  
ضعف های ساختاری و مدیریتی در اقتصاد کشور 
از یک سو و فشارها و تضییقات بین المللی از سوی 
دیگر، حوزه  اقتصاد و معیشــت به پاشــنه آشیلی 
اساسی برای نظام تبدیل شــده است. درواقع، در 
حالی که مشکات زیربنایی اقتصادی، مدیریتی 
و فشــارهای بین المللی، امــکان بهبود وضعیت 
اقتصادی، معیشتی و اشتغال کشــور را به آسیبی 
ملی تبدیل کرده، با تقویــت تولید می توان بر این 
وضعیت فایق شد. همین مسئله آسیب پذیری ملی 
در برخی کشورها ازجمله کشورهای حوزه  شرق 
آســیا زمینه و بســتر مهمی برای مدیریت کارآمد 
اقتصادی در جهت کاهش و رفع آسیب پذیری ها 
بوده اســت. در این کشورها در برهه  پس از جنگ 

جهانی دوم، افزایش خودآگاهی و مصمم شــدن 
آنها برای طرح ریزی اقتصــاد کان، زمینه از بین 
بردن آســیب ها و نیل به رشد و توسعه  اقتصادی را 
فراهم کرد.  ۳ـ دلیل دیگر اهمیت تولید به ارتباط 
آن با مسائل اجتماعی ـ اقتصادی برمی گردد؛ زیرا 
چنانچه تولید رونق داشــته باشد، اشتغال بیشتری 
ایجاد می شود و با توسعه اشتغال، یکی از مهم ترین 
آسیب های اجتماعی، یعنی بیکاری رفع می شود که 
خود منشأ بســیاری از دیگر آسیب های اجتماعی 
اســت.  4ـ عاوه بر آنچه گفته شد، به چند دلیل 
دیگر ازجمله وضعیت مناسب ایران به لحاظ دارا 
بودن عوامل و منابع تولید، بازار مصرف گسترده، 
موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و... توجه به تقویت تولید 
در ایران ضروری است؛ زیرا با رونق تولید است که 

می توان این منابع را شکوفا کرد. 
با توجه به آنچه گفته شــد، رونــق و جهش تولید 
در ایران ضرورتی اساســی اســت. بــا این حال، 
مسئله اساســی در این باره، چگونگی تحقق این 
مهم اســت. برای این منظور، ایران باید از راه های 
میان بر استفاده کند؛ راه هایی که نتیجه بخشی آنها به 
زمان زیادی نیاز ندارد و در صورت نتیجه بخشی، 
دســتاوردهای بزرگی حاصل می شود. در غیر این 
صــورت، ایران در برابر ســرعت باالی تحوالت 

جهانی به ویژه در حوزه ارتباطات، فناوری و اقتصاد 
عقب خواهد ماند.

توجه به حوزه هــای دانش بنیان این امکان را برای 
ایــران فراهم می کند تا بدون نیــاز به صرف زمان 
زیــاد، بتواند به صورت جهشــی، تولید و اقتصاد 
خود را رونق ببخشــد؛ زیرا عصــر کنونی، عصر 
اقتصادمحور شــدن جهــان اســت و در اقتصاد 
نیز آنچــه بیش از هر عامل دیگــری مزیت آفرین 
اســت، حوزه هــای دانش بنیان اســت. درواقع، 
امروزه مزیت هــای رقابتی اقتصادی در حوزه های 
دانش بنیان تعریف می شــود و اقنصادهای قوی، 
بیش از هر عاملی بر افزایش نقش دانش و فناوری 
در تولید توجه دارند. بر همین اساس است که ورود 
به حوزه  »هایتک«)تکنولوژی های پیشرفته(، ورود 

به باشگاه قدرت و اعتبار در جهان تلقی می شود. 

 Bسخن پایانی
توســعه دانش و دانش بنیان شدن اقتصادها اگرچه 
 با حمایت های 

ً
موضوعی سیاسی نیست، اما قطعا

سیاسی و توجه مسئوالن عالی رتبه کشورها به این 
حوزه ها، برخی کشورها توانسته اند گام های قوی تر 
در این حوزه بردارند. بنابراین، امسال که بر تولید 
دانش بنیان تاکید شــده است، تحقق هر چه بیشتر 
این مهم نیازمند توجه و حمایت جدی مسئوالن و 
مقامات کشورمان از مجلس شورای اسامی گرفته 
تا دولت و سایر دستگاه هاست تا با میدان دادن بیش 
از پیش به شرکت های دانش بنیان، زمینه های الزم 
برای تقویت این ظرفیت نویــن در ایران را فراهم 
کنند. نکته مهم در این زمینه آن است که مسئوالن و 
سیاست گذاران باید به این باور برسند که پیشرفت 
کشــور و فایق آمدن بر مســائل اقتصادی و حتی 
اجتماعی در کشور، از مسیرهای میان بری همچون 
دانش بنیان شــدن تولید می گــذرد. آنچه امیدها 
را در این زمینه زنده نگه می دارد، پیشــرفت های 
قابل توجــه کشــور در حوزه هــای دانش بنیان و 
ظرفیت های جوانان مستعد کشــور در این زمینه 
است. با این حال، آنگونه که شایسته است، هنوز 
از ایــن ظرفیت ها در تولید اســتفاده نمی شــود. 
بنابراین، در سال تولید دانش بنیان باید تاش شود تا 
دستاوردهای علمی جوانان کشورمان بیش از پیش 

در تولید به کارگیری شود. 

حسن یوسفی اشــکوری همراه چند 
عضــو حلقه لندن همــواره عملکرد 
سیاسی نظام جمهوری اسامی را به بهانه های 
گوناگون، از جمله حمایت از مخالفان سیاسی 
ایران سیاه نمایی می کند. اشکوری و دوستانش 
بارها مدعی شــده اند که جمهوری اســامی 
»مخالفان سیاسی« را اعدام می کند. در همین 
راستا، محسن کدیور، عبدالعلی بازرگان و حسن 
یوسفی اشکوری، از اداره کنندگان پایگاه جرس، 
در شهریورماه 1۳۹1، در نوشته مشترکی به همراه 
دو نفر دیگر )مهدی ممکن و صدیقه وسمقی(، با 
بیان اینکــه »در اســام چیزی بــا ارزش تر و 
محترم تر از جان انســان معرفی نشده«، مدعی 
شــدند: »یکی از عناوینی که حکومت همواره 
برای حذف و اعدام مخالفان خود از آن به ناروا 
بهره برده اند، عنوان محاربه است. قانون مجازات 
اسامی مخالفان جمهوری اسامی را با عنوان 
محارب مستحق مجازات های سنگین از جمله 
اعدام دانسته است؛ درحالی که مخالف سیاسی 
غیرمسلح را به ویژه اگر مرتکب اخافه و جنایت 
نشده باشد، هرگز با چنین عنوانی نمی توان اعدام 
کــرد.« مرور اخبار شــهریورماه 1۳۹1 نشــان 
مــی داد، افراد محکوم به اعدام به اتهام محاربه، 
اعضای گروهک های تروریستی نظیر منافقین و 
پژاک و شماری از تروریست های همکار موساد 
بوده اند که در ترور وحشیانه دانشمندان هسته ای 
نقش داشــته اند و خبری از کسانی که آنها بدون 
ارائه مدرک مدعی بوده اند، نیســت. سؤالی که 
اینجا مطرح می شــود، این اســت که حســن 
اشــکوری و هم قطارانش چه ســر و ســری با 

ســازمان های تروریســتی منافقیــن و پژاک و 
سرویس جاسوســی رژیم صهیونیستی داشته و 
دارند کــه از جنایتکاران مــزدور آنان حمایت 
می کنند و به بهانه های گوناگــون بر جمهوری 

اسامی این چنین می شورند؟ 
البته گاهی ثمره نوســان و تزلــزل مواضع 
سیاسی اشکوری خیلی هم بد نبوده است! برای 
نمونه، اواخر دی ماه ســال 1۳۹1، اشکوری به 
همراه تعدادی از اعضای فراکسیون مشارکت در 
مجلس ششم، نامه ای را که خطاب به مقامات 
ارشد ایران، آمریکا و اروپا نوشته شده بود، امضا 
کردند. آنها خواســتار برگزاری مذاکره برد ـ برد 
شــده و طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی، 
خواســتند حق غنی ســازی اورانیوم در کشور 
 به رســمیت شناخته شــده و موضوع 

ً
صریحا

غنی ســازی۲0 درصــد نیز متوقف بــه تأمین 
ســوخت نیروگاه های مربوطه باشد. نکته قابل 
تأمل در این نامه نگاری، اعتراف به مهمل بودن 
نامه منسوب به 1۲7 نماینده مجلس ششم بود که 
ضمن آن خواسته شده بود ایران جام زهر تسلیم 
در چالش هســته ای را سر بکشد و فعالیت های 
خود را تعطیل کند.  همچنین نوعی از اغواگری 
و فریب تحلیلی از اشــکوری و دوستانش را نیز 
می شد استنباط کرد که می خواستند با چاشنی 
ابــراز ندامت از تحلیل های غلــط و فاجعه بار 
دوستان هم مسلک سیاسی شان یا جلب اعتماد 
و رأی مجــدد مردم، اقتــدار فزاینده جمهوری 
اسامی در برابر فشارهای غرب را بپوشانند؛ اما 
از این واقعیــت غافل بودند که خود به آن اذعان 

کرده اند.
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تزلزل سیاسی!

   ریزش ها    

 
پس از دفاع مقدس پروژه جذب زنان 
برای شبکه سازی در سطوح بین المللی 
و داخل ایران به صورت پنهان و نیمه پنهان آغاز 
شد. دو دســته از فمینیست های ایرانی در کمند 
بنیادهای غربی برای شبکه ســازی قرار داشته و 
دارنــد. ایــن دو دســته را »مهرانگیــز کار« از 
حقوقدانان وابســته به جریان روشنفکری لیبرال 
این گونه توضیح داده اســت: »در ایران امروز دو 
جریان فرهنگی موضــوع حقوق زنان را در متن 
گفتمان فرهنگی خود قــرار داده اند؛ 1ـ جریان 
روشنفکری الئیک که پیشینه ای طوالنی در تاریخ 
معاصر ایــران دارد و به موضــوع حقوق زن در 
چارچوب حقوق بشــر می پــردازد. ۲ـ جریان 
روشــنفکری دینی که قصــد دارد از دین مفهوم 
تازه ای ارائه دهد و اظهــار نظر پیرامون موازین 
فقهی را برای تمام پژوهشگران موجه سازد. این 
جریان در چارچوب جدایی دین از سیاســت، 
حقوق زن را متناسب با ضوابط حقوق بشر مورد 
ســنجش قرار می دهد.« )کار،1۳76: 4۲۲( از 
فمینیست های ایرانی سکوالر یا الئیک می توان به 
»محبوبه عباس قلی زاده  فرد« اشاره کرد. او مجله 
فمینیستی فرزانه در ایران را راه اندازی کرده بود و 
کارورزی  مؤسســه  هیفــوس،  حمایــت  بــا 
ســازمان های جامعه مدنی را در سال 1۳۸۵ بنا 
نهاد. او بعد از انتخابات ســال 1۳۸۸ به آمریکا 

رفــت و بافاصله فعالیت های خــود در ترویج 
فمینیسم سکوالر، عقاید ضداسامی و تقابل با 
احکام دینی در امور زنان را به کمک آژانس های 
وابسته به سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا و 
برخی از کشورهای اروپایی، مانند هلند در خارج 
از مرزهای ایران از ســر گرفت. مریم نمازی که 
ســابقه عضویت در حزب کمونیست کارگری 
ایران را دارد، از جمله فمینیست های سکوالری 
است که مورد توجه مؤسسه هایی مانند هیفوس و 
ولومل قرار گرفت. او بــه پاس تاش های ضد 
دینی و دفــاع از حقوق برهنگی زنان در ســال 
۲00۵ جایــزه »سکوالریســت ســال« را از 
»انجمن ملی سکوالر« در انگلستان دریافت کرد 
و کمیته الئیســته و جمهوریت فرانســه نیز به او 
جایزه ویژه ســال ۲016 را داد. شــادی صدر از 
نویســندگان ماهنامه زنان در ایران نیز مؤسســه 
راهی را به کمک دو مؤسسه مزبور تشکیل داد و 
در راستای راه اندازی پروژه »عدالت برای ایران« 
به منظور ایجاد جنبش صوری حمایت از حقوق 
زنان و همجنس بازان، 1۸0 هزار یورو از هیفوس 
گرفت.  مینا سعدادی از مسئوالن سازمان فدائیان 
اقلیــت یکی دیگــر از همکاران مؤسســه های 
موصوف اســت. او بــا کمک این مؤسســه ها 
مســئولیت مرکز بین المللی اطاعات و آرشیو 
برای جنبش زنــان )IIAV(، مرکز آموزش رادیو 
هلند )RNTC( و بنیاد دخترک را برعهده گرفت. 
سپس پایگاه اینترنتی شــهرزاد نیوز را راه اندازی 
کرد و سردبیر آن شد. هزینه های مالی این پایگاه 
را وزارت خارجه  هلند به مدت دو ســال تأمین 

کرد. )ر.ک. عبداله، همان: 1۲4(
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غربی بنیادهای  کمند  در 

   آفاق    

خرد

سیاست نامه
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تشکیل شبکه اطالع یابی

سیدمحمدکاظم  مرحوم  آرای  بر  مروری 
یزدی نشان از تمایز سیره سیاسی وی با دیگر 
علمای معاصرش دارد. یکی از این تمایزات، 
ایران است. سید  از  بعد مسافتش  به  توجه 
افراد گوناگون  به  نامه های خویش  بارها در 
امور  در  فعال  حضور  است،  شده  متذکر 
اجتماعی و سیاسی، مبتنی بر تحصیل اطاع 
پیامدهای  و  آثار  جوانب،  از  کامل  و  دقیق 
حوادث و رویدادها از طریق افراد موثق، تأمل 
در صحیح ترین راه و بهترین نوع برخورد با 
آنها، و در نهایت تصمیم و اقدام قاطع از سر 
بصیرت و تدبیر به رد یا تأیید حوادث مزبور 
بوده است. صاحب عروه به جد معتقد بود، 
علما باید در اموری دخالت و اقدام کنند که 
 روشن باشد 

ً
اصول و فروع آن بر آنان کاما

و از مبدأ و مقصد آن به اندازه کافی مطلع و 
مطمئن باشند. در غیر این صورت، چه بسا 
بازیگران سیاسی  و  فتنه انگیزان  هیمه دیگ 

داخلی و خارجی خواهند شد.1
این  به  که  بود  نفری  اولین  یزدی خود  سید 
صورت  به  اگر  لذا  کرد؛  عمل  مهم  توصیه 
عملکرد  نحوه  و  مخالفت  دلیل  درست 
مرحوم سید یزدی در قبال نهضت مشروطه 
را تبیین کنیم، توجه به این مسئله مهم می شود 
که وی در بحبوحه نهضت مشروطیت ساکن 
و  مستقیم  مشاهده  امکان  از  و  بوده  نجف 
بی واسطه حوادث ایران که برای امثال شیخ 
فضل الله نوری مهیا بوده، برای عموم مراجع 
نجف از جمله سید یزدی میسر نبوده است. 
از  دقیق  اطاع  و  درک  منظور  به  بنابراین، 
وضعیت ایران همزمان با اوج گیری جنبش 
نفر  سه  به  نامه  ارسال  با  عدالت خواهی، 
)آقا  تهران  در  خود  اطمینان  مورد  افراد  از 
ه 

ّ
ه کشفی، حاج شیخ روح الل

ّ
سیدریحان الل

و  شهیدی(  ابوتراب  میرزا  حاج  و  دانایی 
بسط  به  آنها،  از  اطاع رسانی  درخواست 
مبادرت  خود  اطاع یابی  شبکه  گسترش  و 
می ورزد و حتی شیخ فضل الله نوری را نیز 
می توان جزء این شبکه مورد وثوق سید یزدی 
 ،

ً
ذکر کرد. نکته جالب در هر سه نامه اوال

مصالح  به  نسبت  سید  خاص  حساسیت 
، تکیه و تأکید ویژه ای است 

ً
مسلمین و ثانیا

که وی بر لزوم آشنایی و بصیرت کافی نسبت 
نصاب  حد  رعایت  و  واقعه،  حوادث  به 
پختگی و متانت الزم در اتخاذ نوع و نحوه 
برخورد، چه منفی و چه مثبت با آنها دارد. 
به وسیله  این شبکه  دامنه  بعد  در سال های 
بیشتری  ایشان گسترش  از شاگردان  برخی 
پیدا کرد. از دیگر چهره های شاخص حاضر 
همچون  افرادی  به  می توان  شبکه  این  در 
سیداحمد طباطبایی)فرزند صاحب عروه(، 
مامحمد آملی)مقیم تهران(، آقاسیدمحمد 
طباطبایی یزدی، آیت الله شیخ محمدحسین 
آل  احمد  شیخ  آیت الله  آل کاشف الغطاء، 
و...  نوری  فضل الله  شیخ  کاشف الغطاء، 
می توان  را  اقدام  این  واقع،  در  کرد.  اشاره 
اجتماعی  تحوالت  به  ایشان  ورود  دروازه 

ایران در عصر خودش ارزیابی کرد.
شاگرد  که  اصفهانی  موسوی  سیدمهدی 
مرحوم سیدیزدی و نائینی بود، در این باره 
کوشش  »مشروطه خواهان  می نویسد: 
کردند که یزدی را در انقاب درگیر سازند 
گردند.  برخوردار  او  نفوذ  و  پشتیبانی  از  تا 
گمراه  را  یزدی  می خواستند  مشروطه گران 
در  آشنایانش  وسیله  به  یزدی  ولی  کنند، 
تهران، اصفهان، تبریز و همدان به تحقیقات 
سّری پیرامون اصول مشروطه گری پرداخت 
را  مشروطه گران  خواسته های  چون  و 

نادرست یافت، گوشه گیری گزید.«۲ 
منابع در دفتر نشریه موجود است. 

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

راه  میان ُبر برای توسعه
چرایی مسئله بودن تولید و ضرورت دانش بنیان کردن آن

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مصطفی قربانی
دکتری اندیشه سیاسی



شماره ۱۰۴۱ |  دوشنبه  ۱5 فروردین ۱۴۰۱

سیاست
12

تا قبل از عید نوروز و سخنرانی رهبرمعظم انقاب 
و انتخاب شعار سال، واژه »دانش بنیان« عبارتی بود 
که بیشــتر در خبرها به گوش مان می خورد و شاید 
تصور نمی کردیم این واژه تا این حد مهم باشد که 
برای شعار سال جدید انتخاب شود. شاید ما ندانیم 
که دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان و شــرکت های 
دانش بنیان یعنی چه؟ به همین منظور در این شماره 

کمی درباره این عبارت ها توضیح می دهیم.

 Bدانش بنیان یعنی چه؟
برای دانش بنیان تعاریف بســیاری وجود دارد. 
دانش بنیان به شرکت هایی گفته می شود که بر پایه  
دانــش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شــکل 
می گیرند. این شــرکت ها برای گســترش اختراع 
و نــوآوری و در حوزه  فناوری های برتر تشــکیل 
می شــوند. می تــوان ده ها تعریف شــبیه تعریف 
قبل بیان کــرد! اما باید بدانیم دانش بنیان بودن یک 
فرهنگ اســت و مستلزم این است که علم، دانش 
و فناوری در کنار دانش بازار قرار گرفته و هم ســو 
و هم جهت با هم حرکت کنند. در پی اباغ شعار 
ســال از ســوی رهبر معظم انقاب، دانش بنیان 

بودن و شدن بســیار داغ شده است و تمام سطوح 
تصمیم گیری عالی نظام و دولت و بدنه اقتصادی و 
آموزشــی جامعه به شدت درگیر این موضوع شده 
است. دانش بنیان بودن در کنار بسیاری از عبارات 
دیگــر، مانند اســتارتاپ، پارک علــم و فناوری، 
شرکت های خاق و... قرار می گیرد و اگر به دنبال 
فرهنگ دانش بنیان هستیم، باید به حاشیه های این 
عبارت هم توجــه کنیم. توجه به اســتارتاپ ها و 
گروه  های نوپای علمی و فناوری بسیاری ضروری 
است. با تقویت پارک های علم و فناوری، می توان 
در جهــت حمایت بیشــتر از اســتارتاپ ها قدم 
برداشت. امروزه بسیاری از شرکت های پیشرو در 
فناوری جهان، شاید کمتر از پنج سال از شروع آنها 
به منزله یک استارتاپ می گذرد. بنابراین دانش بنیان 
فرهنگی است که باید سبب شود تفکر دانش بنیانی 
در تمام امور رخنه کند. رشــد و پیشــرفت کشور 
و فتح قله  های علم و فنــاوری، در گرو بها دادن به 
فرهنگ دانش بنیانی است. اگر به دنبال این هستیم 
که جلوی خام فروشی و خروج سرمایه های انسانی 
کشور را بگیریم، باید فرهنگ دانش بنیانی را در تمام 
سطوح جامعه توسعه دهیم. وقتی چنین امری شکل 
بگیرد، الزم نیســت نفت خام را فروخته و در قبال 

آن محصوالت  را با چندین برابر قیمت وارد کنیم.

 Bشرکت های دانش بنیان
شرکت دانش بنیان یا همان شرکت های متمرکز 

بر دانش به آن دسته از شرکت هایی گفته می شود که 
بر اساس دانش و فناوری اطاعات بنا شده است. 
در واقع، می  توان گفت این دسته از شرکت ها موتور 
رشد و توسعه هر کشور در حال توسعه ای به شمار 
می آیند. این شرکت ها موجب رونق و شکوفایی و 

پیشرفت دانش کشور می  شوند.
برای تحقق فرهنگ دانش بنیانی، به شرکت های 
دانش بنیان نیاز است. امروز دانش بنیانی در کشور 
ما در حال بالندگی است و چیزی در حدود 7 هزار 
شرکت دانش بنیان، اشتغال مســتقیم ۳00 هزار 
نفری از فارغ التحصیان جوان و به طور غیرمستقیم 
چند میلیونی را رقم زده اند. هزاران اســتارتاپ در 
حال نوآفرینی هستند. شــرکت ها در حال تبدیل 
شــدن به بازیگران مهم اقتصاد کشورند و مردم در 
 بومی از سوی 

ً
حال استفاده از سرویس های کاما

جوانان خود ایجاد شــده هســتند کــه نمونه های 
بســیاری از آن را امروزه مــا در رفع نیازهای خود 

می بینیم. 

 Bاقتصاد دانش بنیان
اقتصاد دانش بنیان به روش تولیدی گفته می شود 
که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس 
یا غیرمحسوس اســتفاده می شــود. کارشناسان 
معتقدند، ســرمایه  های اقتصادی کشــورمان تنها 
محدود به منابع زیرزمینی مانند نفت نیست؛ بلکه 
نیروی انسانی ســرمایه اصلی به حساب می آید، 

در واقــع اصول اصلی اقتصاد دانش بنیان بر نیروی 
انســانی خاق و متخصص استوار شده است. بر 
این اســاس، کشور ما با در اختیار داشتن جمعیت 
جوان و ظرفیت های باال در زمینه های فناوری، چند 
سالی است با هدایت رهبر معظم انقاب به سوی 
پیاده سازی این مدل از اقتصاد رهنمون شده است. 
همانطور که تا قبل از امسال، رهبر معظم انقاب در 
شعار سال های گذشته خود توجه  ویژه ای به مفاهیم 
اقتصادی داشتند و در واقع در حال پی ریزی اقتصاد 
دانش بنیان بودند که در ســال 1401 و شروع قرن 
جدید، آن را به عنوان بخشی از شعار سال انتخاب 
کردند. همانند تعریفی که بسیاری از اقتصاددانان 
از اقتصاد دانش بنیان ارائه می کنند، می توان گفت 
رهبر معظم انقاب نیز به دنبال اقتصاد دانش بنیانی 
هستند که براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و 
اطاعات شکل گرفته، سرمایه گذاری در دانش و 
صنایع دانش پایه شکل بگیرد و نقش علم و فناوری 

در آن بسیار زیاد باشد.

 Bکجای کار هستیم؟
باید بدانیم که تا قله مطلوب، راه بسیار است و 
این مبارزه همچنان با قوت تا تبدیل شدن جامعه به 
یک جامعه دانش بنیان ادامه خواهد داشــت. برای 
رسیدن به جامعه دانش بنیان، نیازمند همکاری هر 
ســه قوه و آحاد نخبگان هستیم تا به زودی سرآمد 

علم و فناوری در جهان شویم.

مجازستانزندگی

   دانش بنیان       نرم افزار       پژواک    

یک شــرکت دانش بنیان موفق به 
ساخت تله سنگ و شن شده که 
در چاه های نفت و گاز اســتفاده 
می شود. این دســتگاه ها به مثابه 
یک فیلتر عمل کــرده و همراه با 
دیگر تسهیات سر چاهی، با قرار 
گرفتن در مسیر جریان خروجی 
چاه، از ورود ناخالصی هایی مانند 
شــن، ماسه و آســفالت به درون 
خطوط لوله انتقــال نفت و گاز 

جلوگیری می کنند. تله ســنگ و شن با توجه به کیفیت خوبی که 
دارند، توانسته اند صرفه جویی ارزی خوبی به همراه داشته باشند. 
در حال حاضر، در این شرکت حدود 1۵ نفر به صورت مستقیم و 

۲0 نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به فعالیت هستند.

ذرات جامد!
محصولی در حوزه نفت

افزایش ناامنی در ایاالت متحده 
آمریکا موجب شده تا اپلیکیشنی 
امنیتی  خدمــات  ارائــه  بــرای 
خصوصی در آمریکا عرضه شود. 
این اپلیکیشن »کرایم الرت« نام 
دارد. این اپلیکیشن در سال گذشته 
با هــدف ارائه خدمــات امنیتی 
خصوصی در لس آنجلس عرضه 
شده بود و به تازگی این برنامه در 
شیکاگو هم خدمات دهی خواهد 

داشت. مأموران امنیتی خصوصی در صورت فعال شدن اپلیکیشن 
یاد شــده می توانند قربانی یک جرم را شناسایی و پیگیری کنند تا 
مطمئن شوند که حال او خوب است و به این افراد خدمات امنیتی 

خصوصی برنامه ریزی شده ارائه دهند.

امنیتی خدمات  افزایش 
آمار باالی جرایم در آمریکا

وارد ماه مبارک رمضان شــده ایم و 
در این ماه بعضی افراد به دنبال تنوع 
غذایی در سفره های افطار و سحر 
خود هســتند. اگر شــما هم برای 
ســفره های خود غذایی به ذهن تان 
نمی رســد، می توانیــد از برنامــه 
»آشــپزی رمضان« استفاده کنید. 
آش ماسووا غذای محلی جنوبی ها 
ویژه افطار، بامیه عربی، کوکو لوبیا 
ســبز، بادمجان ویژه افطار، کتلت 

مــرغ چینی در فر، آش برگ مو، بامیه مرغ، فرنی ســه رنگ، خاگینه 
قالبــی، رولت موزی )دســر مخصوص ماه رمضان( وبســیاری از 
غذاهای دیگر که با مراجعه به این نرم افزار می توانید سفره ماه رمضان 

خود را امسال متنوع تر کنید. نماز و روزه های تان قبول.

رمضان آشپزی 
پیشنهادهایی برای  ماه مبارک

بر  محمدباقــر قالیباف، رئیــس مجلس: 

اساس مصوبه مجلس در فرآیند بررسی 
بودجه ســال 1401، آب، بــرق و گاز 
خانوارهــای تحت پوشــش نهادهای 
الگوی  به رعایــت  حمایتی مشــروط 
مصرف باید »رایگان« باشــد و دولت 
موظف اســت ســازوکار اجرایی الزم 
برای این قانون را تدارک ببیند. همچنین 
دولت موظف است بدون نیاز به مراجعه 
بــه صــورت فعاالنه،  و درخواســت 
خانواده های ســه دهک پایین درآمدی 
فاقد بیمه سامت را به صورت رایگان 

تحت پوشش بیمه سامت قرار دهد.

عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات: سال 1401 سال تحول و تولید 

اســت، سال اشــتغال زایی و شکوفایی 
کسب وکارهای دانش بنیان، سال شروع 
یا بــه ثمر رســیدن پروژه هــای بزرگ 
راهگشــا در حوزه مأموریتــی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات. با فراهم 
شدن زیرساخت های پیش بینی  شده در 
قانون بودجه امسال و حمایت های دولت 
و رئیس جمهــوری محتــرم و همراهی 
و تاش همــه متخصصان این صنعت 
و به فضل خداونــد پروژه های بزرگ و 
راهبردی برنامه ریزی شده به ثمر خواهد 

نشست.

محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات 

و فناوری: دانشگاه ها با مسئوالن استانی 

و شهرســتانی اعم از استاندار، شهردار 
و نمایندگان مجلــس تعامات خود را 
افزایش دهند و از ظرفیت ها و امکانات 
در اختیار این مسئوالن برای حل مسائل 
دانشگاه ها اســتفاده کنند. همچنین از 
ظرفیت ســفرهای استانی هیئت دولت 
نیز حداکثر اســتفاده را برای پیشــبرد 
طرح های فناورانه و دانشــگاهی داشته 

باشند.

علیرضا تقوی نیا، تحلیلگر مسائل سیاسی: 

تاش های رژیم صهیونیســتی منجر به 
همراهی چند کشور ضعیف علیه ایران 
شده است. بحرین، امارات، مراکش و 
مصر هیچ کدام اراده و نه قابلیت تشکیل 
ائتاف برای برخورد با ایران را ندارند. 
جالب اینجاست که ســه کشور اول به 
صورت پادشــاهی و کاما دیکتاتوری 
اداره می شــوند و حاکم مصر نیز فردی 
است که به وسیله کودتا علیه یک دولت 
برخاســته از انتخابــات آزاد به قدرت 

رسید.

رســانه:  فعــال  صالحــی،  ســیدعباس 

 تقریظ های رهبری بــر کتاب های دفاع 
مقدس و اخیرا فیلــم موقعیت مهدی، 
دلواپسی از یک فراموشی بزرگ است، 
اینکه آنــان که این میهــن را با چنگ و 
دندان نگاه  داشــتند، در غبار ایام محو 
شــوند و حافظه ایرانی از قهرمانان ملی 
خالی تر و خالی تر شــود. اسطوره های 

ایران را قدر بدانیم.

مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی: 

دیدارهای هیستریک و عجوالنه سران 
ابوظبــی، مصــر، اردن و بحریــن که 
مصطفی کاظمی هم به آن کشانده شده، 
تاش هایی نمایشــی برای رونمایی از 
ســویه نظامی پیمان آبراهام اســت که 
جنگ اوکراین و ترس از کاهش شــدید 
تعهدات نظامی غرب در منطقه، اعام 
 
ً
آن را جلــو انداختــه اســت. احتماال

اســرائیلی ها در اتاق پشتی نشسته اند و 
 یــک اتحاد نظامی 

ً
فکــر می کنند واقعا

جدید همانطور کــه قولش را به آمریکا 
داده اند، در حال شــکل گیری است، اما 
اگر با دقت به یمن یا کردستان عراق نگاه 
کنند، خواهند دید شــوخی هایی مانند 
تهدید نظامی مقاومت، ممکن اســت 

ناگهان جدی شود!

    نکته گرام    

اگر ما فعالیت هایــی را که رهبر فرزانه انقاب از 
دهه 70 بــه بعد در موضوع علم وفنــاوری به آن 
توجــه کرده اند، مرور کنیم؛ یــک راهبرد و خط 
و مشــی را در کارها، بیانات، فرامین، دستورها 
و سیاســت گذاری های حضــرت آقا مشــاهده 
می کنیــم. حدود دهه 70 بود که ایشــان جنبش 
نرم افزاری و نهضت تولید علم را مطرح کردند؛ 
موضوعی که متأســفانه آن زمان در دانشــگاه ها 
خیلی جدی گرفته نشد و بسیاری از افراد باوری 
را کــه حضرت آقا نســبت به جوانــان و جامعه 
امیدوار ایران داشــتند، قبول نداشتند؛ بنابراین، 
ایشــان از دهه 70 این موضوع را در دســتور کار 
قرار دادند. حتی اگر به نام گذاری سال های گذشته 
نگاه کنیم، از موضوعاتی مانند نوآوری و شکوفایی 

اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و ســرمایه 
ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال، تولید 
و پشــتیبانی ها، جهش تولید و حمایت از کاالی 
ایرانی همه در یک مسیر ملت مقتدر و ایران دارای 

اقتدار قرار داشته است.
شعاری که امســال حضرت آقا مد نظر قرار 
داده انــد، برگرفته از بنیه ای بود که کشــور در این 
حوزه پیدا کرد؛ یعنی اقتصاد دانش بنیان که شــاه 
کلید اقتصاد مقاومتی در کشــور ماســت و طی 
حداقل یک دهه گذشــته توانسته است به زیست 

بومی برسد که بازیگران خود را شناخته است.
امــروز ما حــدود 10 هــزار اســتارتاپ در 
حوزه های خدماتی، علمی، محصول محوری، 
تکنولوژی محوری و... داریــم. حدود 6 هزار و 
۵00 شرکت دانش بنیان داریم که توانسته اند در 
مقاطع سخت تحریم های ظالمانه به کمک کشور 
بیایند و رافع نیازهای ما باشــند. در دوران کرونا 
دانش بنیان  توانمندی شــرکت های  توانستیم  ما 
و دانشــمندان علمی خودمــان را ببینیم. امروز 

مــا حدود هزار و ۵00 شــرکت خاق داریم که 
می تواننــد در حوزه تولید صنایع فرهنگی، تولید 
محتوا، خدماتی که بر بســتر کســب وکارهای 

دیجیتال قرار دارند، به خوبی عرض اندام کند.
امیدوار هســتم مســئوالنی که شرکت های 
دانش بنیان و خاق ما را کمتر باور دارند، با توجه 
به خط و مشی که رهبر معظم انقاب قرار دادند، 
این مسائل را بیشتر مورد توجه قرار دهند. یادمان 
باشد که کشور ما یک کشور واردات محور بود و 
تحریم ها در واقع مسکنی بود تا ما بتوانیم روی پای 
خودمان بایستیم و بتوانیم به دانش بنیان ها بها دهیم. 
این شــرکت ها بودند که در دوران تحریم و کرونا 
ثابت کردند که کار نشــدنی نیست، ما می توانیم 
و ایــران در این زمینــه به واســطه دانش بنیان ها 
مقتدر است. حاال این ایران مقتدر باید به سمت 
دانش بنیان کردن کشاورزی، شیات، دامپزشکی، 
باغــات و در نهایت دانش بنیــان کردن صنعت و 
خدمات پزشــکی حرکت کند. شهرداری های 
ما دیگر نمی توانند شــهر را از طریق یک شهردار 

و تعدادی نیروی خاص اداره کنند. شــهر باید در 
اختیار اســتارتاپ ها، دانش بنیان هــا و خاق ها 
باشد. شــرکت های خاق باید بتوانند خدمات 
خــوب، ارزان و راحت را به مــردم بدهند. این 
موضوع باید از جانب مســئوالنی کــه در حوزه 
حاکمیتی، قانون گذاری و اجرا نقش دارند، محقق 

شود.
اقتصاد دانش بنیان اقتصاد دوســت دار محیط 
اســت، اقتصاد دارای بهــره وری باال و اقتصادی 
مبتنی بر نیروی انســانی که مــواد اولیه خاصی 
نمی خواهد. خوشــبختانه ایران اسامی از این 
منظر غنی اســت. من امیدوار هستم که در سال 
جــاری دولت، مجلس، قــوه قضائیه و نهادهای 
عمومی ما با پاالیش قوانین مزاحم بیش از پیش 
این حرکت را رونق ببخشند. الحمدلله این مسیر 
در دولت ســیزدهم شروع شــده است و ما طی 
این مــدت دیدیم که تمام تاش دولت پاالیش و 
مانع  زدایی از مسیر اشــتغال، تولید و دانش بنیان 

شدن است.

دانش بنیان ها ثابت کردند کار نشدنی نیست!

فرهنگ
دانش بنیان

چگونه به یک جامعه دانش بنیان
 تبدیل شویم؟

محمد صالح نادری
دبیر گروه رسانه

پرویز کرمی
دبیر ستاد فناوری های نرم 

و توسعه صنایع خالق
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نامگذاری ســال جدید با عنوان »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« از سوی رهبر 
معظم انقــاب، بار دیگــر این فرصت 
را پیــش آورده تا همه فعاالن سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هنری، 
راه های تحقق این شــعار و مشــاهده اثر 
مثبت آن بر پیشرفت کشور و آسایش مردم 
را بررســی کنند. در میــان همه محافلی 
که درباره چند و چون تحقق شــعار سال 
بحث می شــود، عرصه هنر و رسانه و به 
ویژه سینما و تلویزیون، اهمیت اساسی تر 
و بیشــتری دارد و در واقع، در این حوزه 
صحبت بر ســر این اســت که سینما و 
تلویزیون چه نقشــی در برجسته ســازی 
واقعی ـ و نه شعاری و نمادین ـ شعار سال 
و هدایت جامعه به سمت تحقق آن دارد؟

حضرت آیت اللــه العظمی خامنه ای 
چهار یا پنج سال اخیر را با عناوین متعدد، 
حول محــور »تولید ملــی« نامگذاری 
کرده انــد تــا توجه مــردم و مســئوالن 
بخش هــای مختلف را به ایــن واقعیت 
جلب کنند که در روزگار جنگ اقتصادی 
و حاکمیــت قانون جنگل بر مناســبات 
بین المللی، قوی شــدن و ایســتادن روی 
پای خود، شــرط ادامه حیات اســت و 
بس! راه قوی شــدن بنیه اقتصادی هم از 
مسیر »تولید ملی« می گذرد، به ویژه اگر 
تولید ملی، مبتنی بر دانش روز دنیا باشد 
و ظرفیت های اشتغال و کارآفرینی را هم 

باال ببرد. 
حاال دوباره باید ســؤال مطرح شده را 
تکرار کرد که حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون 
در چند سال اخیر چقدر به رسالت خود 
برای پیگیری مسئله حیاتی »تولید ملی« 

عمل کرده و بعد از این چه باید بکند؟
برای پاسخ به این پرسش، باید سهم 
برنامه های گفت وگومحور، گزارشــی و 
مســتند را از تولیدات داســتانی ـ شامل 
فیلم و ســریال ـ جدا کرد. در ســال های 
اخیر که کارزار جنگ اقتصادی دشــمن 
علیه مردم ایران شدت گرفته، برنامه های 
گفت وگومحور و گزارشی و مستند رسانه 
ملی با موضوع »تولید ملی« کم نبوده و 
عملکرد رســانه ملی از این جهت قابل 
تقدیر اســت؛ اما بدون تعارف، کارنامه 
صدا و ســیما در زمینه تله فیلم و سریال 
و عملکرد ســینما در حوزه فیلم بلند با 
موضوع »تولید ملی« و همه حواشــی و 
 هیچ« بوده اســت! 

ً
مصائب آن، »تقریبا

علت این قضاوت صریح و بدون تعارف 
هــم، آمار تولیدات برجســته و ماندگار 
این حوزه است که تنها به سریال »شش 
قهرمــان و نصفــی« و بخش  هایــی از 
سریال »از سرنوشت۳« در رسانه ملی و 
»قهرمانان کوچک« در عرصه سینما ختم 
می شود. در حالی که اگر جنگ اقتصادی 
به کشــورهای دیگر دنیا، از جمله شرق 
آسیا و آمریکای شمالی تحمیل شده بود 
و موضوع حیاتی و مهمی، مانند »تولید 
ملی« به عنوان مســئله اول این کشورها 
مطرح می شــد، بازار فیلم و سریال را با 
تولیدات متنوع حــول این موضوع تکان 
می دادند؛ اما در کشــور ما متأســفانه نه 
نویسندگان و کارگردانان متوجه اهمیت 
و حساســیت این موضــوع بوده اند و نه 
مدیران سینما و تلویزیون پیگیر تحریک 
ظرفیت هــا و حمایــت از آنهــا بــرای 
تولیدات اینچنینی بوده اند، در حالی که 
فیلم و ســریال به دلیل ظرفیت اقناعی و 
جریان ســاز کم نظیری که دارد، می تواند 
نقش بی بدیلی در اجماع ملی و حرکت 
مؤثر در بین مردم و مطالبه از مســئوالن 

ایفا کند.

فرهنگ

یادداشت 

   کتاب       مستند    

کتــاب »مهدویــت و ســبک 
زندگی« به قلم محمود ملکی راد 
و  مهدویــت  پژوهشــکده  در 
علوم  پژوهشــگاه  آینده پژوهی 
و فرهنــگ اســامی در ۳۲4 
صفحه منتشر شد. امروزه حوزه 
مهدویت که حوزه های تأثیر گذار 
در همه امور فردی و اجتماعی 
است، با انبوهی از مسائل کلی 
و جزئی درونی و بیرونی روبه رو 

بوده و به عنوان رشــته ای تخصصی با رویکرد پسینی و حوزه 
چند رشته ای با رویکرد پیشینی قابل طرح است. عاقه مندان 
 shop.isca.ac.ir برای خرید کتاب می توانند به نشانی اینترنتی

مراجعه کنند.

مهدویت
سبک زندگی منتظران ظهور

اجتماعی  سیاسی ـ  طنز  سریال 
»جناب عالی« کــه پیش از این 
قرار بود در ایام نوروز 1401 در 
شبکه های نســیم یا سه پخش 
شــود، اکنــون از چهاردهــم 
فروردیــن همزمان بــا آغاز ماه 
مبارک رمضــان به عنوان اولین 
مجموعه نمایشــی اختصاصی 
تلوبیــون پــاس، از طریق این 

سامانه عرضه خواهد شد.
»جناب عالی« به تهیه کنندگی مصطفی رضوانی، کارگردانی 
عــادل تبریزی و نویســندگی مشــترک عادل تبریــزی و رویا 
خسرونجدی، در ١٣ قسمت تولید شده و با زبان طنز مشکات 

نظام اداری و سیاسی کشور را روایت می کند.

عالی جناب 
طنز سیاسی - اجتماعی

مستند »پروانه« به تهیه کنندگی 
کارگردانــی  و  اورعــی  منــا 
محمدمهدی سهرابی، رمضان 
1401 از شــبکه پنــج ســیما 
پخــش می شــود. ایــن برنامه 
روایتی از زنــان موفق و ایثارگر 
در عرصه های علمی، ورزشی، 
اجتماعی، فرهنگی و... اســت 
کــه همچون پروانــه پیله تن را 
جدا کــرده و با همــه رنج ها و 

سختی های پیش روی پرواز را انتخاب کردند و موفق به کارهای 
بزرگی شدند. برنامه »پروانه« کاری از گروه معارف شبکه پنج 
سیماست که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران در ماه مبارک 

رمضان از شبکه ۵ سیما پخش خواهد شد.

وانه پر
روایت زندگی زنان ایرانی

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

   برداشت    

ونا ونق گردشگری در پساکر ر

ورود گردشــگر خارجی پس از دو سال وقفه از 
زمان شیوع کرونا، اگرچه از آبان ماه پارسال آغاز 
شد، اما شیوع مجدد سویه اومیکرون از یک سو 
و آماده نبودن زیرساخت های داخلی سبب شد تا 
در ماه های پایانی سال 1400 گردشگر خارجی 
چندانی به کشــور نیاید؛ حاال با فروکش کردن 
تب کرونا و افزایش ســفرهای داخلی، می توان 
امیدوار بود که ورود گردشــگران خارجی نیز به 
کشور بیش از گذشــته افزایش یابد؛ اما سؤالی 

که وجود دارد، این اســت کــه آیا ظرفیت های 
کشور برای پذیرش میلیون ها گردشگر خارجی 
مهیاست؟ در سال 1۳۹۸ و قبل از شیوع کرونا، 
رکورد ورود گردشــگر به کشــور با ۸ میلیون و 
660 هزار گردشگر خارجی شکسته شد و اگر 
این روند ادامه پیدا می کرد، ســاالنه حدود ۳0 
هزار میلیارد تومان درآمد در کشور از این محل 
به دســت می آمد. اگرچه شیوع کرونا، این روند 
را متوقف کرد؛ ولی حاال، باید مجدد در زمینه 
زیرســاخت های پذیرش گردشــگر به صورت 
جدی ســرمایه گذاری شود. متأســفانه در سال 
1۳۹۸ که رکورد ورود گردشــگر خارجی هم 
شکسته شــد، با وجود وضعیت مناسبی که در 

آن زمان وجود داشــت؛ اما کمبود جدی فضای 
اقامتی مناســب در کشور احســاس می شد و 
در حالی که در دو ســال گذشته سرمایه گذاری 
جدیدی در این حوزه محقق نشــده، این کمبود 
در نوروز امسال که با گسترش سفرهای داخلی 
مردم همراه بود، به خوبی خود را به رخ کشید و 
اگر قرار باشد با این کمبودها به استقبال مسافران 
خارجی برویــم، حتما نتیجــه خوبی حاصل 

نخواهد شد. 
از ســوی دیگر، در حوزه حمل ونقل ریلی و 
هوایی آنطور که باید امکانات مهیای جابجایی 
گردشــگران خرجی نیست. گردشگر خارجی 
باید بتواند به راحتی در کشور از شمال تا جنوب 

را سیاحت کند و با چنین وضعیتی، مشکات 
زیادی بر سر راه وجود خواهد داشت. 

توجه به گونه های جدید گردشــگری مانند 
گردشــگری ســامت، گردشــگری زیارتی و 
گردشگری صنعتی در کنار گردشگری تاریخی 
و طبیعی که در حال حاضر بیشــتر مورد توجه 
قرار دارد، می تواند زمینه را برای افزایش جذب 

گردشگر خارجی به کشور فراهم کند. 
مقابله با ایران هراسی در دنیا، با ورود ساالنه 
میلیون ها گردشــگر خارجی و روایــت آنها از 
واقعیت های ایران امکان پذیر است، اما این امر 
مهم به برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تسهیل امور 

نیاز دارد.

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی

   سریال    

ســریال های مناســبتی نوروز 1401 هم به ایســتگاه 
پایانی خود رســیدند و »نجا۲« مــاه رمضان را هم 
مهمان  خانه های مردم است. »نجا« تا این جای کار 
مانند فصل اول و حتی شــاید بیــش از آن مورد توجه 
بینندگان قرار گرفت، به گونه ای که توانســت پس از 
 مخاطب 

ً
»زیرخاکی۳« که البته کمدی است و قطعا

بیشتری را به خود اختصاص می دهد، جایگاه دوم را 
از نظر پرمخاطب بودن از آن خود کند. 

هر چند شــاید بــرای قضاوت در مورد ســریال 
»نجا۲« با توجه به 40 قســمتی بودن آن قدری زود 
باشد؛ اما داشتن داســتانی جذاب که مخاطب را به 
پیگیری و ادامه ســریال ترغیب می کند، از بارزترین 
خصوصیات مثبت این ســریال نــوروزی و رمضانی 
است که البته پس از پایان سریال بیشتر می توان درباره 

آن قضاوت کرد. 

 B»۳زیرخاکی«  
         ضعیف تر از انتظارها

هر چقدر داشــتن داســتان جــذاب در »نجا۲« به 
خوبی عیان بود، امــا در »زیرخاکی۳« با وجود بازی 
خوب بازیگرانش، ضعیف ترین فصل این سریال بود؛ 
داستانی که در فصول قبلی و با پیدا شدن یک گنج آغاز 
شد، آنچنان که باید و شاید در این فصل از زیرخاکی 
نتوانست مخاطب را با خود همراه کند و شاید اگر بازی 

خوب پژمان جمشیدی، گیتی قاسمی و ژاله صامتی 
نبود، مخاطبان این فصــل از زیرخاکی، پس از دیدن 
چند قسمت ابتدایی ریزش زیادی پیدا می کردند. در 
هشت قسمت ابتدایی سریال، ماجرا کاما یکنواخت 
و بعضا خسته کننده پیش رفت؛ به گونه ای که می توان 
گفت، نویسنده و کارگردان فیلم نتوانست از ماجرای 
اسارت »فریبرز« به دست بعثی ها و لوکیشن اردوگاه 
اســرا برای خلق لحظــات و موقعیت های ماندگار و 
کمدی استفاده کند. این در حالی است که تجربه نشان 
داده است که چنین موقعیتی ظرفیت های بسیاری برای 
خلق لحظات شیرین برای مخاطبان دارد، مانند آنچه 

در »اخراجی ها۲« شاهدش بودیم. 
متمرکز شــدن وقایع اســارت بر روی شــخص 
»فریبرز« و اســتفاده نکردن از بقیــه بازیگران، مانند 
هنرمند توانمندی همچون هومن برق نورد، از جمله 

ضعف های »زیرخاکی۳« به شمار می آید.
با فــرار فریبرز از دســت بعثی ها و بازگشــت او 
و در واقع، همبازی شــدن دوباره پژمان جمشــیدی 
و ژاله صامتی، در ســه چهار قســمت پایانی سریال 
جانــی دوباره گرفت و تا حدی توانســت یکنواختی 
قسمت های گذشته را جبران کند، اما همچنان نداشتن 
موقعیت های کمدی جذاب یا حداقل کم داشتن این 
گونه موقعیت ها در مقایسه با فصول اول و دوم آن، در 

 محسوس بود.
ً
این فصل کاما

هــر چنــد به جرئــت می تــوان گفت، ســریال 
»زیرخاکی« در چند ســال اخیر یکــی از قوی ترین 
سریال های تلویزیون بوده است که توانسته مخاطبان 

بســیاری را نیز با خود همراه کند، اما باید مراقب بود 
که اگر قرار است سریالی دنباله دار مانند پایتخت یا نون 

خ تولید شود، نباید به ورطه تکرار و بی داستانی بیفتد.

 B»دردسرهای شیرین« 
        سوژه خوب و پرداخت ناقص 

ســریال دیگری که رســانه ملی برای نوروز 1401 و 
پخش از شــبکه ۵ آماده کرد، »دردسرهای شیرین« 
بود. سریالی با موضوعی جدید که البته آنطور که باید و 
شاید نتوانست از این سوژه مهم و جدید حداکثر بهره 
را ببــرد، اما تاش کرد تا پیامش را به مخاطب منتقل 

کند. 
زوج جوانی که درست در زمان فرزنددار شدن، با 
مشکات کاری روبه رو می شوند و تصمیم می گیرند 
برای رهایی از مشکات، به کارآفرینی دست بزنند. 
این داســتان تک خطی می توانســت روندی بســیار 
جذاب برای ســریالی پر مخاطب باشد؛ اما انسجام 
نداشتن وقایع فیلمنامه، نقص در شخصیت پردازی ها 
و از این شــاخه به آن شاخه پریدن ها، از یک سریال با 
موضوعی جدید و جذاب، ســریالی ساخت که فقط 
زندگی یــک زوج را روایت کرده و در خال آن، بقیه 

شخصیت ها را نیز جسته و گریخته معرفی می کند.

 B »خداداد« 
        کلیشه های تکراری

و اما سریال دیگر نوروز امسال رسانه ملی، »خداداد« 
بود که از شبکه دوم سیما به نمایش درآمد. سریالی با 
موضوعی تکراری؛ دامادی سوءاســتفاده گر و سربار 

خانواده همســر که از موقعیت های پیش آمده به نفع 
خودش استفاده می کند. چیزی که رضا عطاران و علی 
صادقی همیشــه نقش آن را در سریال های تلویزیونی 
بازی می کردند و حاال علی صبوری جای آنها را گرفته 

است. 
البتــه خالــی از انصاف اســت اگــر بگوییم که 
»خداداد« موقعیت های جذابی نداشت، اما واقعیت 
این اســت که تکرار چنین ســوژه هایی آن هم بدون 
داستان جدید و جذاب، دیگر نمی تواند مانند گذشته 
مخاطــب را جذب کند و باید از ســوژه هایی ناب و 
جدید اســتفاده کرد تا بتوان در این وانفسای فعالیت 
تلویزیون هــای آن ور آبی، مخاطــب را همچنان پای 

شبکه های تلویزیونی نشاند. 
و باالخره باید به نقطه ضعف عجیب سریال های 
نوروزی 1401 سیما اشاره کرد که با وجود تذکرهای 
مکرر مخاطبان، تا آخر عید هم برطرف نشد و آن هم 
تداخل پخش زمان ســریال های یک شــبکه با شبکه 
دیگر بــود، به طوری که مخاطــب حداقل 10 دقیقه 
ابتدایی ســریال های دوم، ســوم و چهارم را از دست 
مــی داد و همین نکته بدیهی، باعث جــا ماندن آن از 

جزئیات خط داستان می شد.
در مجمــوع، دفتر ســریال های نوروزی امســال 
هم بســته شــد و صرف نظر از نقدهای مورد اشاره، 
کلیت حرکت رســانه ملی برای ارائه کارهای جدید 
به مخاطبان، به شــرط جبران ضعف های گفته شده، 

ستودنی است. 

یرخاکی پردردسر! ز
بازنگاه صبح صادق به سریال های نوروزی صدا و سیما
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جبهه

   یادمان    

وحدت خودتان را 
فراموش نکنید

»ســیدحمید تقوی فر« روز ۲0 فروردین 
1۳۳۸ در روســتای »ابودیس« شهرستان 
کارون )کــوت عبداللــه( به دنیــا آمد. 
تحصیات ابتدایی و راهنمایی را در همین 
منطقه به پایان رســاند و برای تحصیات 
دوره متوســطه به دبیرستان سعدی اهواز 
رفت و همانجا با اسماعیل دقایقی، محسن 
رضایی و علی شمخانی آشنا شد و به گروه 
»منصورون« پیوست و گام در راه مبارزه با 

رژیم طاغوتی پهلوی گذاشت. 
وی در مبارزه با توطئه های ضدانقاب 
در اوایل پیروزی انقاب اســامی که با 
تحریک استعمارگران ناامنی و آشوب برپا 
می کردند، نقش محوری در خوزســتان 
داشــت و به دلیل آشــنایی با زبان عربی 
نیرو های گــروه خلق عرب را که به عنوان 
ســتون پنجم دشــمن عمــل می کردند، 

شناسایی و دستگیر کرد.
با آغاز جنگ تحمیلــی، همراه با پدر 
و برادرانش رهســپار جبهه های نبرد شد 
و پدر و یکی از برادران او در راه اســام و 
انقاب به شهادت رسیدند. با پایان جنگ 
شــهید تقوی فر فعالیت خود را در نیروی 
قدس ادامه داد و ســرانجام ســال 1۳۹0 
از خدمــت در ســپاه پاســداران انقاب 
اسامی بازنشسته شــد. او که در جریان 
سقوط صدام با حفظ سمت به فرماندهی 
قرارگاه مهران منصوب شــده بود، زمینه 
زیارت مــردم در عتبات عالیات را فراهم 
کرد و پس از ظهور داعش، درخواســت 
بازنشســتگی خود را به نیروی قدس ارائه 
داد تا بتواند در مبارزه با داعش شــرکت 
کند.  هنگامی که عناصر مزدور تکفیری به 
مردم مظلوم عراق حمله کردند و به هتک 
حرمت حرم های اهل بیت )علیهم السام( 
پرداختند، وی برای دفاع از حرم رهسپار 
عراق شد و پس از حضور در عراق، توسط 
حاج قاســم به فرماندهی محور ســامرا 
رســید تا از پیش روی داعش به ســمت 
اماکن متبرکه جلوگیری کند. در عملیات 
»سامراء« که خمپاره های داعش در حرم 
مطهر امامین عسکریین)ع( فرود می آمد 
که سه روز طول کشید، به فرماندهی سردار 
تقوی فر داعش مجبور به عقب نشینی شد و 
منطقه پاک سازی شد. سرانجام سیدحمید 
تقوی فر در دفاع از حرمین مطهر، توســط 
عوامل تکفیری داعش در شش دی 1۳۹۳ 
در منطقه بلد در سامرا به شهادت رسید و 
مزار وی در گلزار شهدای اهواز قرار دارد.

بخشــی از وصیتنامه ســردار شــهید 
تقوی فــر به شــرح زیر اســت: »انقاب 
الهــی)ع(،  انبیاء  اســامی کــه آرزوی 
ائمه طاهریــن)ع( و مؤمنیــن و مؤمنات 
و مســتضعفین عالم بود، به رهبری امام 
خمینــی)ره( و ایثار و فداکاری شــهدا و 
خانواده آنها، جانبازان و خانواده محترم و 
امت شریف و مقاوم ایران اسامی محقق 
شــد و فراموش نشــود که از مساعدت و 
همکاری و رهبری عزیز دست برندارید. 
وحدت خودتان را فراموش نکنید و دنبال 
اجرای دستورات خداوند متعال و انبیاء و 
ائمه طاهرین)ع( باشید. بهانه برای تفرقه 
زیاد است و راحت به دست می آید که از 
یکدیگر فاصله بگیرید و رضایت شیطان و 

غضب الهی را فراهم کنید.«

 BBBB سردار دو سال متوالی راهیان نور تعطیل
شد، در این خصوص توضیح بفرمایید و 
اینکه چه شد که دوباره این عملیات عظیم 

کلید خورد؟
ســال 1۳۹۸ باتوجه به وضعیت کرونا برای سامت 
زائــران و مردم اســتان های مقصد، خــود را موظف 
دانستیم برای کنترل بیماری و کمک به متولیان بخش 
سامت بافاصله توقف اعزام کاروان های راهیان نور 
را در دستور کار قرار دهیم؛ لذا با مجوز ریاست ستاد 
کل نیروهای مسلح و همچنین وزارت بهداشت اعزام 
کاروان ها متوقف شــد؛ اما کار راهیان نور را متوقف 
نکردیم و برای توســعه ابنیه و امکانات زیر ساختی و 
توسعه نیروی انســانی ماهر و خوب تاش مضاعفی 
را آغــاز کردیم که ثمره این تــاش در تعداد زیادی از 
یادمان ها، تکمیل اقدامــات عمرانی و رفع خألهایی 
بود که مشاهده می شــد، با اقدامات جهادی دوستان، 
زیرساخت های خدماتی بهتری برای زائران فراهم شد، 
همین طور در حوزه شبکه راویان، خادمان و مبلغان و 
گروه های فعال مردم نهاد در حوزه راهیان نور اقدامات 
خوبی صورت گرفت که منجر به توسعه کمی و کیفی 
این شبکه و جذب عاقه مندان به کارهای حوزه جهاد 
و شــهادت در راهیان نور شــد. عما ما اجازه ندادیم 

راهیان نور در آن وجه خودش تعطیل باشد.
بعد از توقف دو ســاله و بر اساس مجوزی که از ستاد 
مقابله با کرونا دریافت و بر اســاس کار کارشناسی که 
در کمیته امنیتی اجتماعی وزارت کشــور انجام شد، 
مجوزها صادر شــد و اقدامات اولیه مــا برای اعزام و 
استقبال از کاروان ها جهت حضور در مناطق عملیاتی 

و یادمان ها انجام گرفت. 
مجموعه راهیان نور با 11 قرارگاهی که دارد و مجموعه 
ستاد مرکزی راهیان نور در این برهه شروع به طرح ریزی 
اقدامــات کردند، اگرچه ما پیش بینــی اقدامات را از 
گذشــته داشتیم، اما بعد از این توقف و به دلیل مسائل 

بهداشتی باید کار جدی تری دنبال می شد که به همت 
مجموعه که همواره  و انصافا کارهای جهادی را دنبال 
می کند و برای رســیدن به اهداف شان لحظه را هم از 
دست نمی دهند، اقدامات الزم در بخش اعزام، اسکان 
و یادمان ها به سرعت انجام شد و مجموعه راهیان نور 

آماده پذیرایی از زائران شد. 
 در اختیار راهیان 

ً
اردوگاه هــای راهیان نور که عمدتــا

نور سپاه و بسیج است، آماده اسکان و پذیرایی شدند، 
برنامه های جنبی برای پر کردن مناسب و پر محتوای 
اوقات حضور زائران در اردوگاه ها آماده شد و عملیات 

راهیان نور آغاز شد.

 BBBB شــروع اعزام ها از چــه تاریخی صورت 
گرفت؟

ابتدا مجموعه های دانشجویی و دانش آموزی اعزام ها 
را شــروع کردند و ســپس اعزام های عمومی صورت 
گرفــت. دی و بهمــن مــاه ســال 1400 اعزام های 
دانش آموزی و دانشــجویی صورت گرفــت و بعد از 
آن هم اعزام عمومی، مجموعه قرارگاه دانشــجویی و 
دانش آموزی راهیان نور با هماهنگی خوبی که داشتند و 
به واسطه همراهی وزرای مربوطه که خودشان فرمانده 
قرارگاه راهیان نور هســتند، یعنی وزیر علوم فرمانده 
قرارگاه راهیان نور دانشجویی اســت و وزیر آموزش 
و پرورش فرمانــده قرارگاه راهیان نــور دانش آموزی 
با تشکیل شــورای قرارگاه کارها را هماهنگ کرده و 

طرح ریزی کردند. 
البته فرصت زیادی برای اعزام دانش آموزی نداشتیم؛ 
اما بخشی از دانش آموزان عزیز اعزام شدند و بخشی 
هم امســال اعزام شــان انجام خواهد گرفــت، اما در 
بخش دانشجویی فرصت مناسب بود و تعداد 40 هزار 
دانشجو در این فرصت به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

 BBBB ســردار در خصوص اعزام های عمومی 
هم که ظاهرًا با اســتقبال خوبی از طرف 

مردم مواجه شد بفرمایید، کم و کیف آن 
به چه شکل بود؟

یادمان هایــی که برای ایــن دوره در بحث راهیان نور 
جنوب مدنظــر قرار گرفت، تمام یادمان های اســتان 
خوزســتان و بخشی از یادمان های جنوب استان ایام 
بود؛ یعنی از یادمان قاویزان و شــهدای والفجر 1 در 
مهران در اســتان ایام تا یادمان شهدای والفجر ۸ در 
منطقه اروند کنار برای راهیان نور جنوب فعال شدند. 
حدود ۲6 یادمان در ایــن مناطق در قالب راهیان نور 
جنوب هستند که در استان ایام یادمان شهید باقری، 
شهدای شرهانی، سیدالشهدا و... هم در استان ایام 

هستند و مابقی در استان خوزستان. 

 BBBB برای این دوره افتتاح یادمان جدیدی را در
قالب راهیان نور جنوب داشتید؟

خیر یادمان جدیدی در این برهه نداشتیم.
خوشــبختانه با همت خادمان، یادمان ها به ســرعت 
آماده اســتفاده از ظرفیت حداکثری برای اســتقبال از 
 از 1۵ اسفند 

ً
زائران شــدند و اعزام عمومی که رســما

سال قبل قرار بود شــروع شود، با استقبال مردم زودتر 
از موعد شروع شد و پذیرش مردم را داشتیم. در واقع 
توقف دو ساله راهیان نور تشنگی مردم و شوق حضور 
مردم را زیاد کرد. تــا روز 1۳ فروردین که اوج راهیان 
نور بود، آمــار حضور حدود یک میلیــون نفر زائر را 
داشــتیم. حقیقتا این جلوه با عظمتی از دفاع مقدس و 
فرهنگ ایثار و شهادت بود که مردم به نمایش گذاشتند 
و پیش بینی ما برای این دوره کمتر از این حد بود و آمار 
ما حتی قدری بیشــتر از آمار سال های قبل از تعطیلی 
راهیان نور به واسطه کرونا شد. جلوه زیبای پاسداشت 
شــهدا با حضور مردم اتفاق افتاد که به نظر می رســد 
اثرات این حضور بعدا در شــهرها و محل ســکونت 

زائران هم دیده خواهد شد.

 BBBB با وجود ایــن حجم از زائران که اشــاره
داشتید، بر بحث رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی هم نظارت شد؟
در این حوزه وزارت بهداشــت و کمیته بهداشــت و 
درمان ســتاد مرکزی راهیان نور که با مسئولیت خود 
وزارت بهداشــت برگزار می شود، همه شیوه نامه های 
الزم را نوشــتند و بعد از تصویب اباغ شد و از سوی 

خود عزیزان با همکاری خادمان اجرا و نظارت شد.
در یادمان ها، مراکز اسکان و حمل و نقل همه این امور 
اجرا و نظارت شد و در این مدت حتی یک نمونه ابتا 
به کرونا هم گزارش نشد که خود از برکات راهیان نور 
بود. ســازمان راهداری کل کشور نیز اعام کرد که در 
سفرهای نوروزی امسال بیشترین حجم ورودی مسافر 
به استان خوزستان بوده که حتی یک مورد حادثه مثل 
تصادف هم نداشــتیم. در واقع این محصول زحمات 
و مراقبت هــای مجموعه خادمان راهیــان نور اعم از 
دســتگاه های اجرایی، نیروهای مســلح، بسیجیان و 
ســایر خادمان از میان مردم در این حوزه است که در 
کنار برکت افزایی که با نام و یاد شهدا صورت می گیرد، 
باعث شــده تا ما در این عملیات بزرگ فرهنگی هیچ 

حادثه ای را شاهد نباشیم.

 BBBB آماری هم از نیروهای ســازماندهی شده 
و دخیل در امر راهیان نور بفرمایید. جایی 
از شما در رسانه ها نقل قول شد که حدود 
صد هزار نفر در خدمت رسانی راهیان نور 

دخیل هستند.
بله، در این حوزه ما در شبکه خادمان راهیان نور حدود 

100 هزار خادم نام نویســی شــده داریم که این تعداد 
بســیار بیش از نیاز ما در مجموعه یادمان هاست، البته 
این یک شبکه تربیتی بســیار خوبی در حوزه انقاب 
اســامی اســت. نیاز ما در هر دوره حدود 10 هزار 
نفر خادم اســت که از این شبکه به صورت قرعه کشی 
برای این دوره منتخب و دعوت شدند، همچنین شبکه 
راویان ما ۲۵ هزار نفر عضو دارد که اعم از راویان جوان 
و پیشکسوتان دفاع مقدس هستند و بخشی از آنها در 
راهیان نور امســال استفاده شــدند. همچنین مبلغان 
عزیــز را داریم که در حوزه های دینی و عقیدتی کمک 
کار ما و زائران هســتند، بخش زیادی از عزیزان دیگر 
هم در اعزام کاروان ها و اسکان زائران کمک می کنند 
کــه این مجموعــه نیروها خود هزاران نفر را شــامل 
می شود. آماری که عرض شد بخشی شبکه خادمان، 
راویان و مبلغان است و بخشی از شبکه اعزام و اسکان 
که نیروهای مردمی از روســتاها تا شهرهای بزرگ و 

کوچک مختلف کشور را شامل می شوند.

 BBBB بر اساس سنت مرســوم هر ساله بعد از
راهیان نور جنوب موضــوع راهیان نور 
غرب با صعود به ارتفاعات بازی دراز به 
مناسبت بزرگداشت عملیات آزادسازی 
این منطقه برگزار می شد، برای امسال هم 

این برنامه اجرا خواهد شد؟
بله بعد از دو ســال وقفه در این برنامه ما بافاصله بعد 
از ماه مبارک رمضان بزرگداشــت عملیات بازی دراز 
را با صعود به ارتفاعات خواهیم داشــت و بعد راهیان 
نور غرب را که شــامل مناطق عملیاتی و یادمان های 
استان های ایام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی 
می شود آغاز می کنیم. پیش بینی ما اوج گیری اعزام ها 
در اواخر خرداد و تیر اســت که برنامه ها و کم و کیف 
یادمان ها و اسکان و اعزام راهیان نور غرب در فرصت 

باقی مانده تا شروع آن آماده شده و اعام خواهد شد.

 BBBB این دوره عالوه بر مردم اســتقبال خوبی
هم از سوی مسئوالن شاهد بودیم. در این 

خصوص هم توضیح بفرمایید.
بله ریاست محترم جمهور هم در جلسه سیاست گذاری 
راهیان نور که به ریاســت خودشان برگزار شد و هم با 
حضور در یادمان شــلمچه که زائر شهدا شدند، توجه 
ویژه خودشان را به این مهم نشان دادند. حضور معاون 
اول ریاست جمهوری، معاونان و اعضای هیئت دولت، 
ریاست ستاد کل نیروهای مســلح، فرماندهان ارشد 
نیروهای مسلح، مسئوالن استانی، ائمه جمعه و... قابل 
توجه بود که نشان از قدردانی مسئوالن و مردم از خون 

شهیدان و ثمرات دفاع مقدس دارد.
امســال ما شــاهد حضور خوب مردم با خودروهای 
شــخصی در یادمان ها هم بودیم که خود نشا ن دهنده 
این است که راهیان نور در سبد مسافرت های شخصی 

مردم هم جایگاه خوبی پیدا کرده است.

 BBBB.نکته پایانی اگر دارید بفرمایید 
باید از مردم تشکر کنیم که در مناطق عملیاتی حضور 
پیدا کردند و باعث نشــر معارف دفاع مقدس شدند، 
همچنین باید از متولیان امر و مردم عزیز اســتان های 
خوزســتان و ایام هم تشــکر کنیم. در پایان هم باید 
از زحمات خادمــان و عزیزان دخیــل در امر اعزام، 
اسکان، خدمت به زائران در یادمان ها، راویان، مبلغان، 
دســت اندرکاران برنامه هــای فرهنگی و نمایشــی، 
برگزارکنندگان نمایشــگاه های دفاع مقدس و کتاب، 

عزیزان راهداری، راهور و... تشکر کنیم.

سردار ادیبی دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

عملیاتی که هیچ گاه متوقف نشد
حسن ابراهیمی

خبرنگار

دو ســالی بود که کشور در تالطم جوالن کرونا وضعیت دیگری یافته بود و این وضعیت موجب شــده بود تا نوروزهای مان طی این دو سال کمتر رنگ و بوی 
شهدایی داشته باشد. سفره های هفت سین شهدایی دو سالی بود که در یادمان ها و زیارتگاه های راهیان نور پهن و چیده نشده بود، دو سالی بود که قد و باالی مان 
با خاک مقاتل شــهدا بیگانه شده بود، اما انگار همه این دردها و رنج ها و دوری ها برای قرن کهنه بود و نوروز امسال شلمچه، طالئیه، فکه، علقمه، اروند کنار، 

نهر خین، دهالویه، هور و همه یادمان های راهیان نور بعد از دوسال پر از پروانه هایی بود که دور نور یادمان ها و زیارتگاه ها می چرخند و چه زیبا بود این وصال. 
به بهانه آغاز دوباره عملیات عظیم فرهنگی راهیان نور بعد از دوسال وقفه به منظور اطالع از کم و کیف این رویداد مهم فرهنگی دقایقی با سردار نادر ادیبی، دبیر 
قرارگاه راهیان نور کشور هم کالم شدیم. سردار ادیبی از پیشکسوتان لشکر1۰ حضرت سیدالشهدا)ع( و از راویان و فعاالن همیشگی در حوزه دفاع مقدس است. 

آنچه در ادامه می خوانید، محصول هم  کالمی ما با وی است.
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در ســالی که به تدبیر رهبر حکیــم انقالب به نام 
»تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال زایی« موســوم شد، 
بد نیســت گذری هرچند کوتاه به پیش رونده ترین 
صنعت کشــور و موفق ترین حــوزه در جمهوری 

اسالمی داشته باشیم.
نگاهی گذرا به دکترین دفاعی جمهوری اســالمی 
نشــان می دهد، امامین انقــالب موضوع دکترین 
دفاعی کشور را دفاع همه جانبه و سپس بازدارندگی 
تعییــن کرده اند. بر این اســاس، باید به بررســی 
تاریخی روندها و حرکت های نیروهای مســلح در 
ســیر پیروزی انقالب تا امروز مبانی بر این دکترین 

پرداخت.

 Bهمه چیز با انقالب دوم شروع شد
تسخیر النه جاسوسی آمریکا مبدأ یک تحول جدی 
پس از پیروزی انقالب اســالمی شــد. تحولی که 
در کنار تشکیل بســیج مردمی و با تحریم ایران در 
همان سال آغاز شد و امر ناگریز دفاع مقدس هشت 
ساله و نیاز دفاعی کشور و عدم توانایی برای تأمین 
نیازهای دفاعی از تولیدکنندگان تسلیحات که عمدتا 
غربی و آمریکایی بود، باعث شــد برای تأمین این 
نیازها نگاه به درون کشور باشد. تداوم تحریم های 
تسلیحاتی و حتی تشدید آن، هرگونه امید به تأمین 
این نیازها را از بیرون کشور ناکام گذاشت، هرچند 

فروپاشی شوروی باعث شد بخشی از نیازمندی 
دفاعی کشــور از تسلیحات بلوک شرق تأمین 

شود، در این میان مدیران و فرماندهان 
انقالبی با باور توانایی درونی شروع به 

تأمین نیازهای دفاعی کشور کردند. 
جهاد خودکفایی که در یگان ها 

شکل گرفت، همواره تقویت 
شد و شاید بعد از گذشت 

پیــروزی  از  دو دهــه 

انقالب اولین دستاوردهای این خودکفایی عیان شد.
بارقه های امید با »شهاب«

پروژه موشک های بالستیک شهاب تنها یک شروع 
طوفانی در حوزه موشــکی بود که در اواســط دهه 

هفتاد رونمایی شد. 
پروژه ای دانش بنیان که محصول تالش های دانشمند 
شهید سردار حسن طهرانی مقدم و گروه کارشناسان 

همراه او بود.
در کنار این بازآماد تجهیزات نظامی هم خبرســاز 
شد. بازآماد تجهیزات جدای از دانش ساخت بوده 
و دستیابی متخصصان دفاعی به چنین دانشی در آن 

زمان حایز اهمیت بود.
اما دهه هشــتاد و دهه سوم انقالب دهه ای خبرساز 
در حوزه فناوری های موشــکی و پیشرفت های این 
حوزه بود، انواع موشک با انواع برد و انواع کاربرد در 
این دهه رونمایی شد. در همه این پیشرفت ها ردپای 
دانشمندان و پژوهشگران جوان کشور وجود داشت 
و شاید بتوان گفت اولین تالش های کشور در حوزه 
تولید دانش بنیان در دو نیروی هوایی سپاه و ارتش و 
با تالش دو شــهید بزرگوار طهرانی مقدم و ستاری 
صورت گرفت. حتی در خصوص شهید ستاری به 
طراحی جنگنده ها، خودرو و... اشــاره می شود که 
برخی از پروژه های دانش بنیان او با شــهادتش ابتر 

ماند.
در این دهه )دهه هشتاد( در حوزه دفاعی با فناوری 
موشــکی، تولید تانــک بومی، تولید ســالح های 
انفــرادی، تجهیز یگان هــای زمینی و تولید 
انواع سالح های سبک و سنگین و نیز تولید 
جنگنده، بازدارندگی دفاعی تقویت شد، اما 
هنوز راه های ناپیموده بسیاری باقی مانده بود.

حوزه پدافند هوایی، هواپیمایی، دریایی، جنگ 
الکترونیک، فضایی و... عرصه های مهمی برای 

تکمیل زنجیره بازدارندگی دفاعی بودند.

 Bدهه جهش صنعت دفاعی
دهه ۹۰ آرام آرام جهش صنعت دفاعی شدت گرفت 
و عالوه بر پیشــرفت در حوزه بــرد و دقت و تنوع 
موشک های بالستیک، موشک های کروز و اژدرهای 
دریایی بومی رونمایی شد، کار تا جایی پیش رفت 
که بنابر ادعای ســردار حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه فاصله ایده تا طرح و ساخت موشک 
بســیار کوتاه شــده و حجم انبوهی از شرکت های 
دانش بنیان به عنــوان همکار این نیرو توانایی انجام 
هرگونه پروژه ای را دارند که البته برخی بی مهری ها 
باعث شــد که توان فناورانه این شــرکت ها که در 
برخی حوزه ها در جهان منحصر به فرد است، به 

حوزه های غیر نظامی سرریز نشود.
پیشرفت های دانش بومی دفاعی در دهه ۹۰ 
به گونه ای شد که بسیاری از دستاوردهای 
فناورانه در حوزه تسلیحات رزم زمینی 
کــه به صــورت روزانــه رونمایی 
می شــد، به علت تکثــر دیده 

نمی شــد و از طرف مردم عادی انگاری شــده بود. 
در همین ســال ها اما برخی صنایع کشور به شکلی 

وابسته و فشل کار خود را ادامه می دادند.
برای نمونه ســردار حاجی زاده در خصوص صنعت 
خودرو کشــور می گوید: »شرکت های خودروسازی 
داخلی بــا تحریم های جدیــد دیگر امــکان تأمین 
گیربکس اتوماتیک یا سایر قطعات مهم خودروهای 
خود را نداشتند که شرکت های دانش بنیان و نیروهای 
جوان این شرکت ها که در صنعت موشکی، پدافند و 
فضایی با ما همکاری دارند در مدت بســیار کوتاه دو 
ماهه این گریبکس و قطعات را طراحی کردند و ارائه 
دادند، در واقع چنین کاری برای این شرکت ها خیلی 
ساده است؛ چراکه در لبه فناوری دنیا در حوزه دفاعی 
کار کرده اند، اما متأســفانه صنعت خودرو اســتقبال 

نکرد.«

 Bشبکه ای مبتنی بر دانش
اما کار صنعت دانش بنیان دفاعی کشور متوقف در 
نیروی هوافضا )موشــک و پهپاد( نبود و جدای از 
ســامانه های مختلف پدافند هوایی اعم از رادارها، 
ســونارها و حساسه ها تا ســامانه های موشکی برد 
کوتاه، متوسط و بلند که رونمایی شد و با آنها حلقه 
پدافند هوایی کشور در سراسر سرزمین ایران و حتی 
آسمان های سرزمین های اطراف گسترانیده شد، یک 
تفکر دانش بنیان مبتنــی بر راهبردهای امام انقالب 
یک شبکه هوشمند پدافند هوایی را در کشور ایجاد 
کــرد که همه یگان های این حوزه را ســاماندهی و 
حصن و قلعه دفاع هوایی را بر آسمان ایران و منطقه 
ایجاد کرد و این شــبکه پدافنــدی آزمون خود را به 

خوبی در مواجهه با پرنده های دشمن پس داد.

 Bآزمون در میدان دفاع از حرم
در همین ســال ها که نیروی قدس ســپاه از حالت 
محرمانه خارج شد، در کنار این تحول پیشرفت های 
پهپادی کشور به حدی رسید که توانست تا حد قابل 
قبولی نیازهــای هوایی را مرتفع کند و باعث ایجاد 
نظریه های جدیــدی در صنعت دفاعی جهان مبنی 
بر بدون سرنشین کردن ادوات و تسلیحات هوایی، 

زمینی و زیر سطحی شد.
در این میان خبر شکار )زنده( پهپادهای آمریکایی 
اگرچه تحول مهمی در حــوزه پهپادهای ایرانی را 
نوید می داد؛ اما بیشــتر نمایانگر قدرت و پیشرفت 

جنگ الکترونیک در نیروهای مسلح ایران بود.
در همین بین حضور مستشاری ایران در جنگ علیه 
گروه های تکفیری و اســتفاده از بخشی از این توان 
دفاعی نشــان داد که این تجهیزات توانمند و دارای 

کارایی باالیی هستند.
انتقام های سخت موشکی و پهپادی نیروهای مسلح 
در پاســخ به جنایت های تروریست های تکفیری و 
ارتش های تروریستی با پهپادها و موشک های فوق 
پیشــرفته خروجی مهمی برای اتاق جنگ دشمنان 
در بررســی میزان قــدرت بازدارندگــی نیروهای 
مســلح کشــور بود. به خصوص اینکه یکی از این 

پاسخ ها شروع انتقام سخت از ترور 
سیدالشهدای مدافعان حرم با در هم کوبیدن پایگاه 
نظامی آمریکا در عین االسد بود؛ اقدامی بی سابقه 

در جهان.

 Bتکمیل بازدارندگی دریایی
در این میان نیمه دوم دهه نود بعد از چندین عملیات 
اسارت متجاوزان فرامرزی به آب های مرزی کشور 
در خلیج فارس رونمایی های مهمی در حوزه صنعت 
دفاعی دریایی در ســپاه و ارتــش صورت گرفت و 
مسیر توســعه قدرت دفاع دریایی و راهبردی شدن 
این نیروها به سرعت پیموده شــد و با الحاق انواع 
شــناورهای کوچک و بزرگ و عظیم الجثه در قالب 
ناوها، ناو بندر، ناوشــکن و شــناورهای تندرو و دو 
زیست و تســلیحات نوین دریایی، شناورهای زیر 
سطحی با سرنشین و بدون سرنشین و انواع پهپادهای 
دریایی و... مســیر بازدارندگی دفاعــی دریایی به 
سرعت پیموده شد و عمق راهبردی دریایی کشور را 

تا همه آب های آزاد دنیا گسترش داد.

 Bبازدارندگی فضایی
اما مهم تر از همه در سه ســال آخر دهه نود شاهد 
ورود رســمی حوزه دفاعی کشــور به فضا بودیم، 
ورودی که شــاید قبل از آن در حــوزه حامل های 
ماهواره دیده شده بود، این بار با پرتاب ماهواره های 
نظامی عیان شــد و شکل جدیدی به خود گرفت و 
نشــان داد شــکل کاملی از صنعت دفاعی فضایی 
در نیروهای مسلح وجود دارد و فرماندهی فضایی 
نیروی هوافضای سپاه در حال تبدیل شدن به یکی از 
فرماندهی های فضایی مهم در جهان و در زمره چند 

کشور اول قرار گرفت.

 Bوقتی قاعده ساز و فرمانده یکی باشد
اما همه این توصیفات یک نخ تسبیح در پشت پرده 
خود داشت. اســتقالل دفاعی کشور و بازدارندگی 
دفاعی در ســایه توجه به دانش دفاعی بومی اتفاق 
افتاده، دانشــی که از دیدگاه بسیاری از متخصصان 
این حوزه در بســیاری از ابعــاد در لبه فناوری های 
دنیا قرار دارد و اصلی تریــن عامل در این موضوع 
فرماندهی مستقیم والیت فقیه بر نیروهای مسلح 
اســت، چراکه مهم ترین عامل استقالل و قدرتمند 
شــدن کشــور با علم و فنــاوری، شــخص امام 
خامنه ای)مدظله العالی( بوده و فرماندهی مستقیم 
ایشان بر نیروهای مسلح عامل موفقیت این نیروها 
در این عرصه شــده اســت. در واقع در این عرصه 

قاعده ساز و مجری این قواعد یکی بود.
در واقع اگــر به دنبال الگوی عملــی در حوزه تولید 
دانش بنیان هستیم، مصداقا در صنعت دفاعی کشور 
 نیروهای مسلح کشور پا 

ً
این اتفاق افتاده و حتی بعضا

را فراتر از صنعت گذاشــته و در حوزه علوم انسانی و 
اجتماعی مبتنی بر دانش بومی الگوهای موفق امنیتی را 
ایجاد کرده اند و نمونه های آن را در محرومیت زدایی، 

مردم داری، امنیت بومی و... شاهد هستیم.

پاسدار

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
  سامانه پیامکی هفته نامه صبح صادق  

   روی خط    

از کارآفرینان پاسدار 
تقدیر کنید

۰922۰۰۰7813/ ضمن عرض ســام 

خدمت عزیزان معاونت سیاســی سپاه، 
پیشــنهادی داشتم خدمت ســردار عزیز 
جوانی و مســئوالن معاونت سیاســی و 
آن، اینکــه در حوزه جهــاد تبیین اقدام به 
برگزاری جشنواره فیلم مستند سیاسی با 
موضوع جهاد تبییــن و تبیین موضوعات 
مرتبط با انقاب اسامی کنید؛ چرا که به 
نظر بنده یک فیلم مستند می تواند بیشتر از 

چندین سخنرانی سیاسی تبیین گر باشد.

۰911۰۰۰۴9۴۴/ با توجه به اینکه امسال 

ســال تولید دانش بنیان نامگذاری شده، 
پیشنهاد مي شــود معاونتی در سپاه با این 
عنوان تشکیل شود و از پاسداران کارآفرین 
کــه در زمینه دانش بنیــان فعالیت دارند، 
حمایت شود./ »حمیدرضا یزدانی«از نکا 

مازندران
صبح صادق: معاونــت دانش و پژوهش 

سپاه با توجه به مأموریت ذاتی خود از این 
تاش ها حمایت می کند.

۰919۰۰۰1712/ بــا عرض ســام و 

تبریک سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال 
پیشــنهادی خدمت فرماندهان  آفرین«، 
سپاه داشتم و آن، اینکه بسیاری از عزیزان 
پیشکســوت و بازنشسته که بعد از دوران 
بازنشستگی کارآفرین شده اند را شناسایی، 
حمایت، تقدیر و از تجربیات شان استفاده 

کنید.

۰991۰۰۰8826/ اگر مسئوالن ذی ربط 

 هشدار حضرت آقا در مورد جمعیت 
ً
واقعا

را جــدی تلقی کنند، باید به ســرعت به 
صورت سیستمی پاســدار جوانی را که 
ازدواج کــرده، حمایت کنند و حداقل در 
خانه سازمانی به مدت معین اسکان دهند.

۰911۰۰۰۴821/ باســام و صلوات به 

ارواح طیبه شهیدان، یاد و خاطره شهدای 
عملیات والفجر10 به ویژه ســردار رشید 
سپاه اسام شهید حسین اماکی را گرامی 

می داریم. 

۰912۰۰۰9836/ بــا ســام و عرض 

تبریک ســال جدید و شــروع قرن جدید 
که قرن غلبه اسام ناب محمدی خواهد 
بود، در زمینه جمعیت و تهدیدی که کشور 
در دو دهه آینده با آن مواجه اســت، الزم 
اســت که دولت و بیش از دولت ســپاه 
سیاست های گسترده حمایتی از موالید را 
اجرا کنند و بر اســاس افزوده شدن تعداد 
پیدا  افزایش  بچه ها حمایت های پلکانی 
کند تــا جمعیت هم از نظر کمیتی افزوده 
شده و هم کیفیت جمعیت از خانواده های 

انقابی باشد.

۰911۰۰۰۴821/ با سام و صلوات به 

ارواح طیبه شهداء، ارتحال عالم و مجاهد 
فی سبیل الله حضرت آیت الله محمدی 
ری شهری را به همه مردم والیتمدار ایران 
تسلیت عرض می کنم./ »حسین اسدی« 

از لنگرود

۰92۰۰۰۰۴312/ مــاه رمضــان مــاه 

خداست. این ماه موقعیت مناسبی است 
که از محفل هــا و مراســم های معنوی 
مرسوم در آن برای بصیرت افزایی و معرفی 
شــیطان اکبر بهره بگیریم و نســل نو را با 
خطرات آن آشنا سازیم. باشد که همگی 

توفیق این موهبت را داشته باشیم.

صبح صادق به بهانه واکاوی شعار سال بررسی می کند

بازدارندگی دانش بنیان

بیانیه سپاه به مناسبت روز جمهوری اسالمی

ســپاه پاســداران انقاب اســامی در بیانیه ای با گرامیداشت روز 1۲ 
فروردین ماه روز جمهوری اســامی، عقب ماندگی آمریکا  از تحوالت 
جهانی را عامل هذیان گویی این رژیم تروریستی و مافیایی علیه این نهاد 

مردمی و انقابی دانست. 
به گزارش روابط عمومی کل ســپاه در بخشــی از این بیانیه آمده است: »با 
پیروزی انقاب اسامی و فروپاشی نظام ۲۵00 ساله شاهنشاهی در ۲۲ بهمن 
۵7 و رأی قاطع ۹۸/۲ درصدی ملت ایران در یکی از کم نظیرترین انتخابات های 
تاریخ معاصر، نظام مقدس جمهوری اســامی در 1۲ فروردین ماه سال 1۳۵۸ 
تشکیل شد و خروج کشور از مسیر بن بست ناشی از سلطه آمریکا و بیگانگان و 
ورود به مسیر شکوفایی و پیشرفت رقم خورد و به مدد هویت اسامی و ایرانی 
و تأســی به تعالیم اســام ناب محمدی)ص(، الگویی نوین و خارج از اراده 

ابرقدرت های شرق و غرب برای اداره کشور فراروی ایران عزیز قرار گرفت.«
ایــن بیانیه می افزاید: »جمهوری اســامی ایران با همه چالش های 
داخلی و بیرونی ناشی از دشــمنی ها، فتنه سازی ها و بحران آفرینی های 
نظام سلطه و استکبار، بر خاف سایر انقاب های تاریخ معاصر، با عبور 
مقتدرانه و سرافرازانه از گام اول انقاب، درخشان تر از گذشته در ایستگاه 
گام دوم انقاب اســامی، دستاوردهای خیره کننده خود در عرصه های 
مختلف به ویژه در حوزه دفاعی و بازدارندگی که با موفقیت های اساسی 

همراه بوده است، را موجب خشم و ناامیدی دشمن قرار داده است.«
این بیانیه دستاوردهای میهن اســامی طی 4۳ سال اخیر را سرمایه  گران 
سنگ و پشتوانه ای توانمند برای حرکت توفنده و پرشتاب در بستر راهبرد »ایران 
قوی« توصیف و تأکید کرده اســت: »آنچه تا به امروز توانسته است ماندگاری 
انقاب اسامی و توســعه کرانه های نفوذ و تأثیر گفتمان آن در پهنه جهانی را 
رقم زند، به راستی همان مؤلفه ها و ارکان اصلی آن یعنی »عنایات حق تعالی، 

مکتب متعالی، رهبری حکیمانه و مردم بصیر« بوده است که هم اکنون الگویی 
ارزشمند و سرنوشت ســاز را فراروی آحاد ملل و جوامع دیگر برای رهایی از 

سلطه مستکبران گشوده است.«
در این بیانیه آموختن درس استکبارستیزی و تولید ظرفیت های مقابله با نظام 
ســلطه و آیین زورگویی و زورگیری از ملت ها بــه دیگر جوامع، رهاورد بزرگ 
جمهوری اسامی ایران برای بشریت قلمداد و با اشاره به ظرفیت های امروزین 
جامعه جهانی برای درک حاکمیت عدالت و حقیقت و تجربه جهان بدون سلطه 
تصریح کرده است: »اگر ملتی بخواهد عزت، استقال و امنیت خود را حفظ 
کند، باید از قدرت دفاعی باال و متناسب با تهدیدات فرارویش برخوردار باشد 
و خدای بزرگ را شاکریم که کشور ما به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و همچنین 
آرمان های انقاب اسامی که مهم ترین آن آرمان تمدن سازی است، به برکت 
هوشــمندی و ژرف اندیشی رهبری عزیز، بصیرت و آگاهی ملت و عزم و اراده 
نیروهای مسلح و مدافع انقاب و کشور در نقطه ای از اقتدار و بالندگی دفاعی و 
نظامی ایستاده است که قدرتی توان نگاه چپ به آن را حتی در ذهن خود ندارد.«
ایــن بیانیه تضعیف و شکســتن بالندگــی و عمق قــدرت دفاعی و 
بازدارندگی ایران اسامی را از اهداف اصلی دشمن برای نابودی یا تسلیم 
جمهوری اسامی و ملت ایران برابر منویات و سیاست های نظام سلطه و 
صهیونیسم قلمداد و خاطر نشان کرده است: »اقتدار موشکی و محبوبیت 
و نفوذ منطقه ای ایران عزیز که با نام سپاه پاسداران انقاب اسامی عجین 
و همواره مورد طمع و خیال پردازی جبهه متحد دشمنان نظام اسامی به 
ویژه رژیم مافیایی، بحران زیست و تروریستی ایاالت متحده آمریکا بوده 
است، خط قرمز ملت ایران بوده و با صراحت اعام می داریم ایران قوی 
مســیر قدرت افزایی بازدارنده و تضمین کننده پیشــرفت و امنیت خود را 
هیچگاه تحت منویات و آمال و آرزوهای حاکمان کاخ ســفید و متحدان 

پلید آن تنظیم و تعریف نکرده است که بخواهد با فشار، برچسب تهدید و 
یا اغواگری تبلیغات رسانه ای و شیطانی آنان آن را تغییر دهد.«

این بیانیه در پایان ضمن گرامیداشت یاد، نام، خاطره و آرمان های متعالی 
بنیانگذار فقید جمهوری اسامی ایران حضرت امام خمینی)ره( و شهیدان 
همیشه جاوید انقاب اسامی، دفاع مقدس، دفاع از حرم و عرصه های دفاع 
از امنیت پایدار و خدمت رســانی به مردم به ویژه سردار دل ها سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی، با تبریک یوم الله 1۲ فروردین »روز جمهوری اسامی« 
به ملت شــریف و بصیر ایران و آحاد ملــل آزاده و حق طلب و عاقمندان 
به انقاب اسامی در اقصی نقاط عالم، مقابله با زمینه های فرسایش اقتدار 
ملی و استحکام مردمی نظام و فراهم سازی بسترها و الزامات تحقق شعار 
»تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« به ویژه در حــوزه دفاعی و نظامی، به 
عنوان جهت گیرهای اصلی کشور در سال 1401 را از ضرورت های مهم و 
غفلت ناپذیر فراروی قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مردم محسوب و تأکید 
کرده است: »به فضل الهی و برکت پشتیبانی ملت شریف قهرمان و مصمم 
ایران، سپاه پاسداران انقاب اسامی تحت تعالیم و فرامین رهبر عظیم الشان 
انقاب اسامی و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( 
بدون توجه به هذیان گویی های اخیر رژیم تروریستی آمریکا علیه خود که آن 
را نشانه عقب ماندگی حاکمان این رژیم از تحوالت جهانی و عدم درک آنان 
از تغییر معادالت قدرت در منطقه راهبردی غرب آســیا و حتی فراتر از آن 
می داند، همراه با سایر قوای مسلح و نهادهای امنیتی کشور در صف واحد و 
یکپارچه از استقال، امنیت و منافع ملی و دستاوردهای افتخار آمیز انقاب و 
نظام مقدس جمهوری اسامی ایران صیانت و کوچک ترین خطای دشمنان 
شــرور و ماجراجو علیه میهن اســامی در هر نقطه را با پاسخ های قاطع و 

ویرانگر مواجه و حتی فرصت ابراز پشیمانی را از آنان سلب خواهد کرد.«

یکایی ها نشــانه عقب ماندگی آنهاست هذیان گویی آمر



ِهلو بن سلمان!

بایدن با دفتر بن  سلمان تماس می گیرد.
ـ ِهلو، شــیخ زیدان بن آل ناهیه تشــریف 

دارن؟
منشی بن سلمان: اشتباه گرفتین آقا، اینجا 
کاخ درویشــی ولی عهد عربســتان سعودی 
عالی جناب عشق، شیخ بن سلمانه. در ضمن 
اونی هم که گفتی ولی عهد کشــور دوست و 

برادر امارات، محمدبن زاید آل نهیانه.
ـ اااااه ینی یکیشم درست نگفتم؟ خخخخ. 

حاال همونی که گفتی هست؟
ایییش! خیر، می گن بگو نیستم.

ـ اومد بهش بگین یکم بیشتر شیر بده، نه، 
ینی چند بشکه نفت بیشتر کنه، االن دو کالن 

نفت هم نداریم.
باشــه، میگن بهش بگو اومد بهش می گم 

)تلفن را قطع می کند(.
بایدن با شــیخ محمد بن زایــد  آل  نهیان، 

ولی عهد امارات تماس می گیرد.
ـ هلو، بن  سلمان تشریف دارن؟

منشی بن زاید: خیر داداش! اشتباه گرفتی. 
اینجا بدون تشــریفات، کاخ ولی عهد امارات 

متحده عربی، محمدبن زاید آل نهیانه.
ـ ای بابا چرا اسماشــون شبیه همه؟ حاال 

همون چیز، زیدان بن آل ناهید هست؟
خیر، گفتن اگه کسی تماس گرفت و به من 
زیدان گفت، بهش بگو رفته پیش پاپ بسیبال 

بازی کنه)تلفن را قطع می کند(.
ـ از اولشــم بایــد بــا افغانســتان تماس 

می  گرفتم. الو! جناب اردوغان هستن؟
پیغام گیر: مشــترک گرامی، شــما با خود 
صاحِب جنس والدیمیر پوتین تماس گرفته اید. 
لطفا بعد از شنیدن صدای گلوله، دکمه انصراف 

را فشار داده و از خاورمیانه خارج شوید.
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در راه وطن

در تعطیات نوروز سال 1۳64 
به زادگاهش نرفت و گفت: »در 
این شــرایط بحرانی مــردم هر لحظه به 
کمک مــا نیاز دارنــد. وجدانــم اجازه 
نمی دهد که این مردم را تنها بگذارم.« اول 
فروردین بــود که ناگهان صدای آژیر بلند 

می شود.
حسین خلعتبری به همراه ستوان عیسی 
محمدزاده یا یک فروند هواپیمای فانتوم 
برای مقابله بــا هواپیما های دشــمن به 
 به سمت یکی 

ً
پرواز در می آید و ســریعا

از دو هواپیمای دشــمن گردش کرده و آن 
را هدف قــرار می دهد که پس از برخورد 

موشک، میگ منهدم می شود.
در همین حین از ایستگاه های رادار زمینی 
مرزی به اطاع خلعتبری می رســانند که 
یــک فروند میگ، در تعقیب آنهاســت. 
میگ۲۵ اقدام به شلیک می کند و موشک 
با فانتوم برخورد می کند. ستوان محمدزاده 
موفق می شود اجکت کند و از ناحیه دست 
راســت آســیب می بیند، ولی سرلشکر 
خلبان حسین خلعتبری فرصت اجکت 

پیدا نمی کند و به شهادت می رسد.
خلبان شهید حســین خلعتبری در سال 
1۳۲۸ در روستای »بصل کوه« شهرستان 
رامســر به دنیا آمد. حسین دوران کودکی 
و جوانی را در رامســر سپری کرد. پس از 
گذراندن دوران ســربازی، در سال 1۳۵1 
وارد دانشــکده خلبانی نیروی هوایی شد 
و بعد از گذراندن دوره مقدماتی پرواز به 
منظور طی کردن دوره پیشــرفته به کشور 
آمریکا اعزام شــد. استعداد خیره کننده او 
در یادگیری و هدایت هواپیما، باعث شده 
بود دانشجوی ممتاز شناخته شود و نام او 
را تمامی استادان به عنوان یک دانشجوی 
برجســته بر زبان آورند. ســرانجام این 
شهید بزرگوار برای دفاع از وطن، به ایران 
بازگشت و در همین راه هم به درجه رفیع 

شهادت نائل شد.

شما باغبان ما باشید 
یک بهار بر یک شاخه چوب گذشته، 
این همه شــکوفه داده است. حال سال ها 
از عمر من گذشــته، اما هنوز خشــک و 
عقیم و بی ثمرم. کو بار من؟ مگر غیر این 
است که مرا همچون دانه  گندم به این عالم 
فرستاده بودند که رشد کنم و یک دانه شان 
را هفتصدتا کنم. مگر در گوشم نخوانده 
بودند که آب و آفتاب و خاک از ما، رشــد 
از تو. مگر نگفته بودند اگر بمانی و رشدی 
نکنی همین آب، همیــن خاک و همین 

آفتاب تو را می گنداند. نگفته بودند؟
اما من چــه کردم؟ کو آن توانایی هایی 
که باید به دســت می آوردم؟ کو آن باری 
که من بتوانم ببرم پیش خدا؟ علم من که 
به کار خدا نمی آید؛ او خود صاحب علم 
است. نعمت های من که به کار او نمی آید؛ 
او خود منعم اســت. ایــن حرف ها را که 
مزه مزه می کنم، می بینم از یک چوب، از 

یک شاخه کمترم.
یا صاحب الزمان)عج(، قربان تان بروم. 
از امسال شما باغبان ما باشید. به خودمان 
باشد مثل هر ســال بی چاره و بی ثمریم. 
آقاجان دست ما را بگیرید و در این نوروز 
و دراین بهــار عارفانه ماه مبارک رمضان 

شاخه و برگ مان بدهید.
حسن نوروزی

حسن ختام

   قبیله عشق    

پیامبر اکرم)ص( در جمعی فرمودند: آیا شما را از چیزی خبر ندهم که اگر به آن عمل کنید، شیطان از شما 
دور شود، چندان که مشرق از مغرب دور است؟ عرض کردند: بلی! فرمودند: روزه روی شیطان را سیاه 
می  کند، صدقه پشت او را می  شکند، دوست داشتن برای خدا و همیاری در کار نیک، ریشه او را می  کند 

و استغفار شاه رگش را می زند و برای هر چیزی زکات است و زکات بدن ها روزه است.
منهاج البراعه، ج 7، ص ۴26

دوری از شیطان
   صادقانه    

آرامش در این جهان این نیست که همه چیز طبق آمال و خواسته های مان پیش برود. در واقع تسلی این 
 ُمدام و پیوسته وجود ندارد. غمی می رود و شادی ای باز زاده می شود. در پس هر 

ِ
جهان این است که رنج

اندوهی، شادی و به دنبال هر ناکامی، امید ریشه می گیرد و هیچ چیز دائمی نیست. اینها همه در تعادلند، 
این جهان، جهاِن جبران هاست! هیچ خوبی و بدی پایدار نمی ماند، پس به آمده ها و نیامده ها نمی توان 

دل غمین کرد یا دل بست.

تعادل و توازن
   صبحانه    

 امیرعلی هنوز تب داشت. منتظر بودم 
تا آفتاب خودش را نشان بدهد و بتوانم 
از خانه بیرون بروم. شب که می شد کوچه خیلی 
تاریک بود، به عاوه هیچ ماشــینی نبود تا بتوانم 
خودم را به بیمارستان برسانم. لحظه ها به سختی 
می گذشت. کنار امیرعلی دراز کشیدم. از افطار تا 
ســحر خواب به چشــمم نیامده بود. همین که 
چشمم گرم شد، صدای احمد را شنیدم. انگار 
خــواب می دیدم. از جــا پریدم و خیــره خیره 
نگاهش کردم. با چشمان نگرانش نگاهم کرد و 
پرســید: »چرا امیرعلی اینقد تب داره؟« از جا 
پریــدم. انگار خدا احمد را برایم رســانده بود. 
گفتم: »تو کی رسیدی؟ خواب می بینم؟« خندید 
و بــدون معطلی بچه را بغل کــرد و راه افتادیم. 
ذوق زده بودم و ناباورانه نگاهش می کردم. چطور 
امکان داشــت احمد با آن همه مشغله دست از 

منطقه بکشد؟

داروها را گرفت و به ســمتم آمد. امیرعلی هم با 
دیدن پدرش ســرحال تر شده بود. توی راه برایم 
تعریف کــرد دو روز آمده ما را ببیند و برود برای 
عملیات. گویا دل شوره عجیبی گرفته، هرچه بود 
برای من و پســر کوچکم نعمتی بی نظیر بود. از 
ذوق دیدن احمد و غافلگیری دم صبح یادم رفته 
بود که از او بپرســم چیزی خورده یا نه، در ذهنم 
محتویات یخچال را مرور کردم، چیزی نداشتیم، 
دلم نمی خواست بعد از یک ماه دوری اینطور از 
احمد پذیرایی کنم. گفتم: »احمدجان، شرمنده! 

هیچی تو خونه نداریم، صبحانه که نخوردی؟«
با اخم شیرینی نگاهم کرد. 

ـ خانم! اوال من شــرمنده ام، همه زحمتا گردن 
توئه، ثانیا ماه رمضونه ها...!

روی نماز و روزه اش حســاس بود، باید حدس 
می زدم برای به هم نخــوردن روزه اش آن موقع 
صبح آمده، گفتم: »پس برای افطار یه کم خرید 
کنیــم، که یه چیزی درســت کنــم.« خندید و 
امیرعلی را از دستم گرفت و گفت: »تو استراحت 
کن امروز، من که هوس نون و پنیر و سبزی کردم، 
االن سبزی می گیرم پاک می کنم، بعد می رم برای 

خونــه خرید می کنم، دم غــروب بهتره... مردم 

روزه ان، خوبیت نداره دم ظهر خرید کنم...« از 

ماحظاتش قند توی دلم آب شد. کمی سبزی و 

پنیر گرفت. به فروشنده هم تأکید کرد حتما سبزی 

را توی پاکت های کاغذی بگذارد تا معلوم نباشد. 

جلوی در آقاپرویز صاحب خانه را دیدیم، با لحنی 

تمســخرآمیز به احمد خوش آمد گفت: »به به 

احمدآقا رزمنده اسام، خوش اومدی برادر، ماه 

رمضونه، شما هوس کباب کردی؟ ریحونش از 

پاکت زده بیرون، قبول باشه طاعات تون...«

احمد، بی توجه به لحن مرد همسایه، سام داد 

و در پاکــت را باز کرد تا ســبزی های گل آلود را 

نشانش بدهد. بعد هم به خانه آمد و در را بست. 

سرســفره افطار با لحن دلگیری گفت: »من که 

موندنی نیستم خانم، حالم کن! ولی برای شما 

یه فکرایی کــردم، خونه رو عــوض می کنم، تا 

راحت باشید.«

احمد راست می گفت، آخرین باری بود که کنار 

هم نشستیم و افطار خوردیم.

   داستان    

ین افطار آخر

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

سمیه قربانی
طنزپرداز

آمد رمضان...
آمد رمضان و آسمان آبی شد

شب های زمین، دوباره مهتابی شد
هستی، به نماز عاشقی قامت بست

م، غزل خجسته نابی شد
َ
عال

آمد رمضان و تا خدا ما را برد
تا چشمه روشن دعا ما را برد

ما را ز لباس عافیت عریان کرد
تا سبزتریِن سجده ها، ما را برد

آمد رمضان و دست شیطان بسته ست
درهای زمین به روی انسان بسته ست
وقت ست ز سمت معصیت برگردی
چون راه گناه، ای مسلمان بسته ست!

آمد رمضان، ز خواب غفلت برخیز
گل کرد سپیده سعادت، برخیز

بشکاف فلک را و چو حافظ، سرمست
طرحی دگر انداز و ز عادت برخیز

رضا اسماعیلی

   کتیبه سبز    

   کشکیات    

تغذیــه صحیح در ماه مبارک رمضان، کمک بســزایی به حفظ و ارتقای 
ســامت جســمی می کند و مردم با پیروی از الگوی تغذیه ای صحیح 
می توانند به شــاخص های سامتی، مانند افزایش سوخت و سوز چربی 
و کمک به کاهش وزن در افراد دارای اضافه وزن و حتی بهبود ســامت 
روان و آرامش روحی دست یابند. ساعت ها روزه داری، بسیاری از افراد را 
با مشکاتی مانند ضعف، بی حالی یا گرسنگی و تشنگی روبه رو می کند؛ 
درحالی که با یــک برنامه ریزی صحیح می توان تا حــدود زیادی از این 
مشکات کاست. بدون وعده سحری روزه نگیرید. برخی افراد دوست 
ندارند قبل از اذان صبح، غذایی بخورند و بدون خوردن وعده ســحری، 
روزه می گیرند که این امر می تواند موجب بروز بیماری ها و عوارضی مانند 
سردرد و حتی پرخاشگری و عصبانیت در آنان شود. وعده سحری حتما 
باید خورده شود؛ حتی اگر فقط یک لیوان آب جوش با خرما باشد. غذای 
سحری حتما باید کم حجم و ساده باشد و به آرامی خورده شود. تند تند 
غذا نخورید، که این نوع غذا خوردن موجب بروز بیماری یا فساد هضم 
می شود. وعده سحری باید به آرامی جویده شود. اگر ظرف کوچکی از غذا 
را بــه آرامی بخوریم، همان یک ظرف کوچک غذا، بدن را تا زمان افطار 
نگاه می دارد اما هنگامی که غذا به صورت نجویده، تند تند و با آب فراوان 
خورده می شود، بخش عمده ای از آن به صورت هضم نشده دفع می شود 
و بنابراین به انرژی تبدیل نمی شود. لقمه های وعده سحری کوچک باشد. 
حدود 70 درصد هضم غذا در دهان انجام می شود؛ مری و معده که دندان 
ندارند تا غذا را خرد کنند؛ بنابراین آسیاب کردن غذا باید به خوبی در دهان 
انجام شود. بین غذا در وعده سحری آب نخورید. هر لقمه غذا باید ۳۲ بار 
جویده شود، بین غذا نباید آب نوشید؛ پارچ آب یخ باید از سر سفره سحر 
و افطار برداشته شود. مصرف انواع نوشیدنی ها اعم از آب، دوغ، نوشابه یا 
انواع دمنوش ها بین خوردن غذا، موجب رقیق شدن آنزیم های هضم کننده 
می شود و دیگر غذا هضم نمی شود. با رعایت این موارد ساده، می توان در 

روزهای پیش رو شادابی و سامت بدن را حفظ کرد.

    سالمت    

تغذیه در ماه مبارک رمضان
   تلخند    

ترغیب فرزندان به فرایض دینی

یکی از مســائل مهم در خانواده های 
معنوی، اطاع از روش های صحیح و 
درســت ایجاد عاقه در فرزندان نسبت به امور 
دینی است. دوران کودکی و سپری شدن اوقات 
در جمع های معنوی و مشاهدات عبادات والدین 
در ترغیب و تشــویق نوجوانان بسیار تأثیرگذار 
است. اول جذب و آموزش، سپس رفتار وآگاهی 
والدین در پاسخگویی به سؤاالت فرزندان در این 
امور مشوق خوبی برای انجام این کار و استمرار 
آن است. تشویق کنیم به جای تحمیل! این تشویق 
می تواند کامی و غیرکامی باشــد. مهم ترین 

نکتــه ای که فرزندان باید بدانند، این اســت که 
انجــام فرایــض دینــی بــرای خودشــان چه 
سودی)آرامش روحی و روانی( دارد. از نوجوان 
بخواهیم انجام دادن یا ندادن فرایض دینی را با 
هم مقایسه کنند تا خودشــان نتیجه بگیرند که 
پایبنــدی بــه ایــن احکام بــه نفع آنهاســت. 
خوشایندســازی یکی دیگر از اصولی است که 
سبب تکرار رفتار می شود. مراقب توانایی های 
فرزندان در عبادات باشیم. بر والدین الزم است 
تا میزان تحمل فرزند را در انجام رفتارهای دینی 
و عبادات در نظر داشــته باشند تا میل به این کار 
 رفتارهای 

ً
همیشــه در آنها باقی بمانــد. مطمئنا

والدین خواسته یا ناخواسته مورد تقلید فرزندان 
قرار می گیرد، حتی احساس شما از انجام امور 

دینی درک می شــود، مراقــب الگویی که برای 
نوجوان می شویم باشیم. نوجوانی دوره پر اوج و 
بی بازگشت است. دوره ای که در آن امیدواری، 
جست وجوگری، حق طلبی، عاطفه مندی و اتکا 
به خود با خصلت هایی چون کم آگاهی، شتاب، 
خودشیفتگی، بی تجربگی پیوند می خورد. پس 
والدین بسیار موظف هستند که در این دوران با 
فرزند نوجوان خود همراهی کنند و هر مسئله ای 
در امــور دینی را با محبت و حتی با آغوش باز و 
 
ً
بوســیدن فرزند همراه کنند و تشویق های گاها
مادی یا معنوی را برای شان داشته باشند و اجازه 
آزمون و خطا به فرزند بدهند تا در مسیر کشف 
هویت خویش مســتقانه به کشــف واقعیت 

برسند.

   راه نرفته    

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

مهاجــرت معکــوس! / با ســخت شــدن شــرایط زندگــی و افزایش حمــالت علیه 
شهرک نشــینان اشــغالگر قدس، پدیده مهاجرت معکوس و فرار از این منطقه از 

سوی صهیونیست ها شدت گرفته است.


