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نگاه

 جوالن در 
حیاط خلوت آمریکا

 بازنگاهــی به شــرایط منطقه و 
بین الملل حکایت از این واقعیت 
دارد که روند تحوالت به ســمت و سویی 
است که نه تنها سیاست های یک جانبه گرایانه 
را برنمی تابد، در این میان، نکته قابل توجه 
این است که بسیاری از این تغییر رویه ها و 
روندهــا به خــودی خود حاصل نشــده و 
محصول گذر زمان نبوده است؛ بلکه نتیجه 
ایســتادگی و مقاومت جمهوری اسالمی 
ایــران در برابــر تحریم هــا، فشــارها و 
زیاده خواهی های قدرت های بزرگ جهانی 
اســت که البته این موضوع، الگوی برخی 
دولت ها و ملت های آزادی خواه جهان قرار 
گرفته است و امروز کم نیستند کشورهایی 
که سلطه غرب را تحمل نمی کنند و به تأسی 
از پیام ملت بزرگ ایران، در برابر آنها قد علم 
و  رســانه ها  کــه  موضوعــی  کرده انــد؛ 
صاحب نظران منصف سیاسی و بین المللی 
در اقصی نقاط جهان به آن اذعان دارند و به 
نقش جمهوری اسالمی ایران در شکل گیری 
این فضــای جدید معترف هســتند؛ آنها 
به صراحت می گوینــد با وضعیت به وجود 
آمده، دیگر واشنگتن قادر نخواهد بود ادعای 
رهبری و مدیریت جهان را داشــته باشد. 
موضــوع حرکت نفت کش ها از ســواحل 
جنوبی ایران، عبــور از اقیانوس آرام و تنگه 
جبل الطــارق و ورود به دریــای کارائیب و 
آمریکای التین که بر اساس دکترین مونروئه 
حیاط خلوت ایاالت متحده شمرده می شد و 
انتقــال بنزیــن و تجهیزات فنی به کشــور 
ونزوئال که تحت شــدیدترین تحریم های 
ایــاالت متحده قــرار دارد، نمونــه اخیر 
مقاومت در برابر تحریم های ظالمانه است 
 علیه دو کشور ایران و ونزوئال اعمال 

ً
که اتفاقا

شده است. این اقدام مدبرانه و مقتدرانه که با 
اســتقبال ویژه ملت و دولت ونزوئال همراه 
بــود، پیــام روشــنی از فصــل جدیــد 
همکاری های بین المللی با دوستان داشت 
که به خوبی برای دشــمنان نیز مخابره شد. 
البتــه آمریکایی ها در جریــان این اقدام که 
بازتاب های گسترده رسانه ای و بین المللی 
داشــت، بارها تهدید به مقابلــه با آن کرده 
بودند؛ اما هر پنج نفت کش، بدون هیچ گونه 
و  »ال پالیتــو«  ســواحل  در  تعرضــی 
»پانتاکاردین« پهلو گرفتند و مأموریت خود 

را به پایان رساندند.
پیام محبت آمیز و خدا قوت رهبر معظم 
 خطاب بــه کاپیتان ها و 

ً
انقالب که اخیرا

کارکنان شــناورهای نفت کش جمهوری 
اســالمی ایران صــادر شــد و موجبات 
دلگرمی و شــکرگذاری متقابل آنها را به 
همراه داشت و تأکید بر اینکه »کار بزرگی 
کردید«، نشــان دهنده اراده اســتوار نظام 
اسالمی برای پشت سر گذاشتن همه موانع 
و محدودیت هاست و حاکی از این واقعیت 
اســت که هیچ عاملی نمی تواند در اراده 

قوی ملت بزرگ ایران خللی ایجاد کند.
نتیجــه اینکــه، این اقدام از یک ســو 
به افــکار عمومی جهــان و تحلیل گران 
بین المللی، و از ســوی دیگــر به آمریکا 
و برخــی دولت های اروپایــی اثبات کرد 
جمهــوری اســالمی دربرابر فشــارها و 
تحریم ها دست بســته نخواهد بــود و به 
واســطه پیشــینه  غنی و قوی فرهنگی و 
تمدنی خــود از ظرفیت های باالیی برای 
تصمیمات کالن و متکی بر استقالل کشور 
برخوردار است که نشان دهنده قدرتمندی 
جمهوری اســالمی ایران در عرصه های 
مختلف، به ویژه عرصه بین المللی است و 
موجبات ایفای نقش فعال و ایستادگی در 

برابر تهدیدها را فراهم می آورد.

علی حیدری
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سرمقاله

در روزهای اخیــر، مطالبی درباره قطع شــدن 
پخش شــبکه های ایرانی در ماهواره ها به دلیل 
کمبود بودجه و تخصیــص ندادن ارز الزم برای 
پخش ماهواره ای این شــبکه ها منتشــر شــده 
اســت. معاون برون مرزی صداوسیما که سابقه 
فعالیــت دیپلماتیک هــم دارد، در مصاحبه ای 
با »خبرگزاری مهر« اعالم کــرده بود: »بودجه 
معاونت برون مرزی طی شــش سال، یک سوم 
شده است.« در این زمینه با پیمان جبلی معاون 
برون مرزی رسانه ملی گفت و گویی ترتیب داده ایم 

که می خوانید.

BBBBB علت اختصاص نیافتن ســهمیه ارزی 
ایرانی  ماهــواره ای  شــبکه های  برای 
چیست؟ آیا دولت و مجلس برای حل 

این موضوع همکاری داشته اند؟ 
 این پرسشی است که پاسخ آن برای ما هم مشخص 
نیست. فرایندی قانونی که تمام مراحل آن طی شده 

است تا ارزی که سازمان صدا و سیما به آن نیاز دارد، 
پرداخت شود، متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است؛ 
اگرچه پیگیری ها با دستگاه های مختلف ادامه دارد؛ 
اما الزم و ضروری اســت هرچه سریع تر این روند 
کاهش فعالیت های حوزه برون مرزی به دلیل تزریق 
نشدن بودجه حداقلی الزم، متوقف شود. ما می بینیم 
کــه بودجه های نجومی و بــزرگ در اختیار بعضی 
پروژه ها قرار می گیرد، نه در صداوسیما، بلکه حتی 

بیرون از سازمان؛ یعنی به طور 
مثال برای رســانه ای شدن 
کشــور  در  کرونا  موضوع 

ببینید رســانه هایی غیر 
چقدر  صداوســیما  از 
بودجــه گرفتنــد؛ پس 

بودجــه ارزی و ریالی کم 
آنچه  نیست؛ 

بــه 

مــا ضربه می زنــد، نگاه های غلطی اســت که در 
دســتگاه های حاکم وجود دارد. امیدوارم تعمدی 
وجود نداشــته باشــد و این رویکرد دولت و بانک 
مرکزی حاصل بدفهمی باشد. ما تا االن با چنگ و 
دندان اوضاع را نگه داشــته ایم؛ اما وقتی هزینه یک 
ماهواره چند ماه انباشــته می شــود، به طور طبیعی 
پخش شبکه متوقف می شود. شــبکه الکوثر برای 
شش ماه باید ۱۵۰ هزار دالر به یوتل ست بپردازد؛ 
صداوســیما باید ارز را از دولت بگیرد و پرداخت 

کند.

BBBBB با توجه به این شــرایط چه شبکه هایی 
تعطیل شــده اند و چه شــبکه هایی در 

معرض تعطیلی هستند؟
نیاز حداقلی شبکه های برون مرزی به بودجه ریالی 
 مشخص است و در صورت پرداخت 

ً
و ارزی کامال

 مجموعه شبکه های برون مرزی با 
ً
نشــدن آن، قطعا

آســیب جدی روبه رو خواهند شد. تاکنون 
سه شبکه بســیار مهم برون مرزی که 
 مربوط به حوزه همســایگان 

ً
اتفاقا

می شده است، یعنی حوزه عربی، 
اردو و افغانســتان از اختصاص 

ندادن بودجه آســیب دیده اند و سایر حوزه ها نیز در 
معرض خطر هســتند که امیدواریم با اقدام سریع 
 دستگاه های مسئول، شاهد تکرار قطع شدن شبکه ها

 نباشیم.

BBBBB جایی گفتید بودجه معاونت شــما در 
طی شش سال به یک سوم کاهش پیدا 
کرده اســت؛ آیا این مســئله با قواعد 
دیپلماسی عمومی و وضعیت کشور و 

انقالب در تضاد نیست؟
ما در همه حوزه های خبر، مســتند، ترجمه و… با 
مشکل مواجه شــده ایم. چندین شرکت زبان گردان 
در کشــورهای مختلف با ما کار می کردند و اصل 
کارشان ســفارش های ما بوده است که به همه اینها 
بدهکار شدیم. بیش از ۲۰۰ خبرنگار در شبکه های 
برون مرزی سیما داشتیم که امروز تعدادشان به زیر 
۵۰ نفر رسیده  است و مجبور شده ایم آنها را تعدیل 
کنیم. درست اســت، بودجه ما در طول شش سال 
گذشــته به تدریج کمتر شــده و به یک سوم رسیده 
است؛ بودجه ارزی ای هم که تا اینجا در سال ۱399 
تزریق شده، کمتر از یک چهارم بودجه ارزی معاونت 

برون مرزی در سال ۱393 است.

 معاون برون مرزی رسانه ملی در گفت وگو با صبح صادق

باشد! شده  بدفهمی  یم  امیدوار

قدرت نرم در حوزه بین المللی را می توان 
بــه معنــای تأثیرگذاری یک کشــور بر 
دیگران با اســتفاده از جذابیــت و قدرت تطمیع 
تعریف کرد؛ قدرتی که سال ها آمریکا از طریق آن در 
جهان رهبری کــرده و به اصطالح تــداوم جهان 
لیبرالی تا بــه امروز، مدیون نفوذ غــرب و به ویژه 
آمریکا در افکار انسان ها در مناطق مختلف جهان 
بوده است. به عقیده »جوزف نای« سه منبع عمده 
برای قدرت نرم یک کشور وجود دارد که عبارتند از: 
۱ ـ فرهنگ: هنگامی که برای ســایر کشــورها از 
جذابیت برخودار باشــد؛ ۲ ـ ارزش های سیاسی: 
هنگامی کــه با ارزش هــای اجتماعــی داخلی، 
خارجــی و روح حاکم بر سیاســت های خارجی 
کشور مطابقت داشته باشد؛ 3 ـ مشروعیت: یعنی 
زمانی که سایر کشــورها ارزش ها و فرهنگ ملی 

کشور مورد نظر را مشروع و اخالقی تلقی کنند. 

بــا توجه بــه نظریه جــوزف نــای در ارزیابی 
ارزش های  )فرهنــگ،  نــرم  قــدرت  مؤلفه های 
سیاســی و مشــروعیت( می توان گفــت عوامل 
زوال قدرت نرم کاهــش جذابیت های فرهنگی، 
شــکل گیری تضاد بین ارزش های سیاسی با روح 
حاکم بر رفتار سیاست خارجی و زوال مشروعیت 
ارزش های سیاسی و فرهنگی کشور مورد نظر در 
صحنه بین المللی، به ویــژه از دید افکار عمومی و 
شخصیت های تأثیرگذار بین المللی است. با توجه 
به سه شــاخص اصلی قدرت نرم، می توان گفت 
آمریکای امــروز در حال حرکت به ســمت افول 
و زوال اســت. فرهنگ حاکمیتی آمریکا با وجود 
روتوش رسانه ای، امروز در یک جمله »بگذار نفس 
بکشم« در کل جهان مخابره می شود. واقعیت این 
است که سال ها ایاالت متحده اجازه نفس کشیدن 
را نــه تنها به مردم خود، بلکه به مردم کشــورهای 
دیگر، همچون ایران قبل از انقالب، عراق، سوریه، 
کشــورهای آفریقایی و برخی دیگر از کشورهای 
مدرن امروزی نداده اســت. حال کــه امروز مردم 
خــود آمریکا دیگر تحمل حاکمیت خودشــان را 
ندارند، این واقعیت مطرح است که شرایط دولت 

ایاالت متحده، بیشتر شبیه کشوری قبل از فروپاشی 
اســت. نکته دوم این اســت که انتخاب ترامپ به 
عنوان نماد حاکمیتی آمریکا در جهان و شــوریدن 
این کشور علیه ســاختارهای بین المللی حاکم بر 
جهان،  موجب دلسردی متحدان آمریکایی از یک 
طرف و کنار گذاشــتن آمریکا به  عنوان یک کشور 
تأثیرگذار شده اســت؛ اتفاقی که سبب شد دیکته 
کاخ ســفید دیگر در مجامع بین المللی تأثیرگذار 
نباشد. ناتوانی آمریکا در حل بحران سوریه در چند 
سال گذشته و ناتوانی ترامپ در اجماع جهانی علیه 
جمهوری اســالمی ایران موجب شــده است این 
کشور از لحاظ سیاست خارجی نیز شکننده  باشد. 
نکته سوم به موضوع مشــروعیت برمی گردد؛ اگر 
زمانی آمریکا به عنوان الگو مطرح می شــد، امروز 
کشــورهای دیگری همچون ایــران، چین و... در 
بین مردم کشــورهای مختلف دنیا الگوی توسعه، 
پیشــرفت و اخالق مد نظر قرار گرفته می شــوند؛ 
بنابراین به تدریج و با گذشــت زمان و با کودتاها و 
دخالت های گوناگون آمریکایی ها، روشن شد آنچه 
به عنوان رؤیایی آمریکایی شناخته می شد، چیزی 
جز مصیبت و وحشــی گری برای سایر ملت ها به 

ارمغان نیاورده اســت.  »یوشکا فیشر« وزیر اسبق 
خارجه آلمان، در کتابی از موضوعاتی نظیر »روی 
کار آمــدن ترامپ«، »مســئله برگزیت«، »ظهور 
چین«، »رویکرد تهاجمی روســیه« و »ملی گرایی 
روزافزون در اروپا« به عنوان مهم ترین دالیل خود 
دربــاره افول تدریجی غــرب و آمریکا نام می برد. 
حال می توان اعتراضات مردم آمریکا را نیز به روند 
افول آمریکا اضافه کرد که افول را به شدت سرعت 
بخشیده است. خودمختاری شهر سیاتل آمریکا در 
چند روز اخیر، فروپاشی آمریکا را در میان نخبگان 
جهان مطرح کرده اســت و عــده ای آمریکا را به 
وضعیت شوروی تشبیه کرده اند. در پایان می توان 
گفت، حکومت آمریکا بر مبنای نژادپرستی نهادینه 
شده است و رهبران نژادپرست آمریکا به عنوان نماد 
این کشــور در تاریخ ثبت شده اند؛ حال با بیداری 
مردم رنگین پوســت آمریکا، این نمادها یکی پس 
از دیگری به زیر کشیده می شوند و دیگر حاکمیت 
آمریکا هیــچ ارزش و اعتباری نــدارد. خبرهای 
داخلی این روزهای آمریکا تداعی گر افولی است 
که ســال های پیش رهبر معظم انقالب نوید آن را 

داده بودند.  

یکا  نظم نوین در آمر
اکبر معصومی

 کارشناس
 مسائل بین الملل

دولت آمریکا تحرکات علنی و گسترده ای 
به منظور جلوگیــری از رفع تحریم های 
تســلیحاتی ایران در اوایل پاییز آغاز کرده که در این 

باره نکاتی وجود دارد:

 اینکــه به لحاظ حقوقــی، دولت آمریکا 
قــدرت جلوگیــری از رفــع تحریم های ۱

تســلیحاتی ایران و از بین بــردن محدودیت های 
وضع شده را ندارد؛ صورت بندی این مسئله به لحاظ 
حقوقی دشوار نیست. دولت ترامپ در اردیبهشت 
ماه ســال ۱397)۲۰۱8 میالدی( رســما از توافق 
هسته ای با ایران خارج شده و تحریم های یک جانبه 
علیه کشورمان را دوباره وضع کرده است؛ متعاقبا، 
قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت )که مبتنی بر پذیرش 
برجام از ســوی همه کشورهای عضو می باشد( نیز 
دیگر اصالت و موضوعیت خود را در حوزه سیاست 
خارجی آمریکا از دست داده است؛ به عبارت بهتر، 
آمریکا به لحاظ حقوقی نمی تواند در عین خروج از 
برجام، قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت را پذیرا باشد؛ 

زیرا این دو »الزم« و »ملزوم« یکدیگر به حســاب 
می آیند؛ بر همین اساس، آمریکا نمی تواند به عنوان 
یک عضو خارج شــده از برجام، مکانیسم ماشه )و 
متعاقبا تحریم های گذشته ســازمان ملل متحد از 
جمله قطعنامه ۱9۲9( را علیه کشورمان فعال کند یا 
پرونده جمهوری اسالمی ایران را از کمیته مشترک 
برجام به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. از 
آنجا که مطابق اعالم رسمی ترامپ مبنی بر خروج از 
برجام، آمریکا دیگر جزئی از این توافق چندجانبه به 
شمار نمی آید، از سایر اختیارات و امتیازات خود در 

قبال برجام  نیز منع می شود. 

بــه هم پیمانی دموکرات هــا و جمهوری  
خواهــان آمریکا در تمدیــد تحریم های 2

تسلیحاتی علیه کشورمان باز می گردد. با وجود اینکه 
اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت اوباما )که 
برجام در دوران حضور آنها در وزارت خارجه آمریکا 
منعقد شد( نسبت به نداشــتن صالحیت حقوقی 
دولت ترامپ در قبال این موضوع )تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران( آگاه هستند، اما با کاخ سفید در این 
زمینه همراه شــده اند. اخیــرا 38۵ نماینده کنگره 
آمریــکا، ازجمله بســیاری از نماینــدگان حزب 
دموکرات بر لزوم تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
تأکید کردند. این موضوع به خوبی نشــان می دهد 

تمدید تحریم تســلیحاتی ایران و محدودیت های 
تعریف شــده در ذیل آن، تصمیمی »فراحزبی« در 
آمریکا به حساب می آید و نباید آن را صرفا به دولت 

ترامپ منتسب کرد.

 به بازی دوگانه و پارادوکســیکال اتحادیه 
اروپا در قبال تــالش آمریکا برای تمدید ۳

تحریم های تسلیحاتی کشــورمان مربوط است. با 
وجود اینکه مقامات دو کشور چین و روسیه صراحتا 
مواضــع خود را در این باره اعالم کرده اند و هرگونه 
تصمیم و اقدام آمریــکا مبنی بر تمدید تحریم های 
تســلیحاتی ایران را مترادف با از بین رفتن استقالل 
شــورای امنیت و نقــض قطعنامــه ۲۲3۱ قلمداد 
کرده انــد، کشــورهای اروپایی ترجیــح داده اند با 
ســکوت هدفمند خود، این بازی را )در اشتراک با 
منافع آمریــکا( مدیریت کنند. »جــوزف بورل«، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که همواره در 
ظاهر به آمریکا و دولت ترامپ بابت خروج از توافق 
هســته ای با ایران انتقــاد می  کنــد، در قبال تالش 
غیرقانونــی آمریــکا در زمینه تمدیــد تحریم های 
تسلیحانی کشورمان می گوید: »یادآوری می کنم که 
آمریــکا در هیچ یــک از جلســات و فعالیت های 
چارچوب برجام شــرکت نکرده است؛ پس کامال 
مشــخص است که آمریکا دیگر یکی از طرفین این 

توافق شــمرده نمی شــود؛ ما  آمریکا همانند دیگر 
اعضای ســازمان ملل می تواند خواســتار تحریم 
تسلیحاتی شــود.« این همان سیاست یک بام و دو 
هوایی است که مقامات اروپایی پس از خروج آمریکا 
از توافق هســته ای در پیش گرفته انــد؛ آنها در عین 
هم افزایی اســتراتژیک با دولت ترامــپ در تقابل 
همه جانبــه با کشــورمان، صرفــا از کلیت خروج 
واشنگتن از توافق هسته ای انتقاد کرده اند؛ موضوعی 
که قاعدتا دیگر باید اهمیت خود را برای دســتگاه 
دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان از دست داده 
باشد. نباید فراموش کرد که »تفکیک بازی آمریکا ـ 
اروپــا« از یکدیگر در تقابل برجامی کاخ ســفید و 
ایران، به ویژه در برهه حساس و سرنوشت ساز فعلی، 
حکم یک خطای راهبردی سخت و پرهزینه را برای 

کشورمان خواهد داشت.

EEE
نتیجه مسلم اســت که اصلی ترین وظیفه مسئوالن 
حوزه سیاست خارجی کشورمان، افزایش هزینه های 
ناشــی از تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران برای 
آمریکا و بازیگران دوچهره اروپایی اســت. بدیهی 
است اگر این هزینه ها و عواقب، خطاب به بازیگران 
غربی گوشزد نشود، با وقاحت بیشتری از سوی آنها 
مواجه خواهیم شــد؛ هم اکنون زمان ارسال پیامی 

قاطعانه و آشکار به آمریکا و اتحادیه اروپاست.

رمزگشایی از تالش آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران

پیام قاطع به اعضای برجام بدهید

   نیم نگاه    

حنیف غفاری
 کارشناس

روابط بین الملل

مهدی شهرودی
خبرنگار
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۳
دیدگاه

نقشه راه

 بازنگاهی به بیانیه گام دوم-4

پیشتاز عرصه علم

در بازخوانی کارنامه چهل ســاله انقالب 
می رســیم به علم و فناوری؛ دو مقوله ای 
کــه در اقتدار هــر کشــور و ملتی نقش 
برجســته ای دارند و اسالم عزیز آن اندازه 
بــه علم و ســواد اهمیت داده اســت که 
پیامبــر)ص( فرمودند: »اطلبوا العلم ولو 
بالصین« یا »اطلبوا العلم من المهد الی 
اللحد«. )الوافی، جلد ۱، ص ۱۲۶( یعنی 
برای فراگیری و باال بردن دانش و دستیابی 
به فناوری هــای نوین و جدیــد، زمان و 
مکانــی را تعیین نکردنــد و محدودیتی 
وجود ندارد. جامعه دینی با تأکید بسیار و 
در مناسبت های مختلف، به کسب علم و 
رسیدن به فناوری دعوت کرده و امتیازات 
فراوانی برای علم آموزان شــمرده است؛ 
حتی آمده اســت: مالئکه پرهای خود را 
پهن  پای جســت وجوکنندگان علم  زیر 
می کنند و تمام ماهیان دریا دعاگوی شان 
هستند. خداوند در قرآن صاحب علم را 
ُه 
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با پیروزی انقالب اســالمی و اهمیتی 
که ولی فقیه به نیازهای جامعه، به ویژه این 
مقوله دادند، شاهد شکوفایی هرروزه علم 
و فناوری هستیم؛ طوری که قبل از انقالب 
صاحب هیچ رتبــه ای نبودیم و به برکت 
پیــروزی انقالب و نگاه ولی فقیه به علم و 
فناوری، امروز عالوه بر کســب رتبه های 
باالتر، در برخی زمینه ها در جهان پیشتاز 
هستیم؛ یعنی با وجود عقب ماندگی های 
زیاد پیرو سیاســت های پهلــوی، امروز 
شــاهد جبران عقب ماندگی ها هســتیم 
و در مرحلــه جدیدی قــرار گرفته ایم و 
آمارهای جهانی گویــای همین موضوع 
است و به نوعی جهانیان انگشت تعجب 
در دهــان دارند. حضرت آقا در بیانیه گام 
دوم با اشاره به موفقیت های فراوان نظام با 
وجود توطئه و تنگناهای زیاد، به بخشی از 

دستاوردها اشاره کرده اند و می فرمایند: 
»)انقــالب( موتور پیشــران کشــور 
در عرصــه علــم و فنــاوری و ایجــاد 
زیرساخت های حیاتی اقتصادی و عمرانی 
شد که تا اکنون ثمرات بالنده آن روزبه روز 
فراگیرتــر می شــود؛ هــزاران شــرکت 
دانش بنیان، هزاران طرح زیرســاختی و 
ضروری برای کشور در حوزه های عمران 
و حمل ونقــل و صنعت و نیــرو معدن... 
ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه  سوخت 
هسته ای، سلول های بنیادی، فناوری نانو، 
زیست فناوری و غیره با رتبه های نخستین 
در کل جهان، ۶۰ برابر شــدن صادرات 

غیرنفتی و...
 درخشش در رشته های مهم و حساس 
پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و ده ها 
نمونه دیگــر از پیشــرفت، محصول آن 
روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی 
است که انقالب برای کشــور به ارمغان 
آورد.« بــا پیروزی انقــالب، ملت ایران 
هویت گم گشــته خویش را یافت و با آزاد 
کردن ظرفیت های خود، دوران شکوفایی 
را به نمایش گذاشــت و هرچند دشمنان 
سعی در ایجاد موانع گوناگون کردند، اما 
ملــت با رهبری امــام)ره( و حضرت آقا 
امروز در حال رســیدن به آخرین قله های 
علــم و فناوری در دنیاســت و به یقین در 
آینده نه چندان دور، پرچم علم و فناوری 
در دستان ملت انقالبی ایران خواهد بود. 

ان شاءالله

   عکس و مکث   

مــا هیــچ، ما نگاه!/ دزدی و غارت جزء منش و خصلت این رژیم بی هویت شــده اســت. فالفل لبنانی را به اســم 
خودشــان کرده اند و تازه مهمــان هم دعوت می کنند! وقتی ما بیاییم قدس مهمانی، خرمای شــما را می خوریم. 
آنها حتی به ســاالد شــیرازی هم رحم نکرده اند و به اسم ساالد اســرائیلی به خورد مردم شان می دهند! کوفته 

تبریزی هم حتمًا اولش کوفته تل آویوی بوده است!

ترس از ورود سپاه به صنعت خودروسازی/ بازدید سردار حاجی زاده از ایران  خودرو برای کمک به ارتقای صنعت 
خودروســازی، جیــغ رادیــو فردا و غــرب زدگان داخلی را درآورد؛ چــون نگرانند این صنعت با اســتفاده از توان و 
تجارب ســاخت موشــک و... به رشــدی برســد که هم نیاز و رضایت مردم را تأمین کند و هم منبع درآمد ارزی 

مهمی برای کشور شود.

سرنگونی نمادهای نژادپرستی/ مردم دنیا در واکنش به قتل فلوید، مجسمه ها و نمادهای برده داری در سراسر 
دنیا را ســرنگون کردند. در بوســتون آمریکا، معترضان ســر مجسمه کریســتف کلمب را قطع کردند و مسئوالن 
لندنی هم مجســمه رابــرت میلیگان )تاجر برده قرن هجدهم( را زودتر از اقــدام معترضان به جای امنی انتقال 

دادند!

اداره مردم ســیاتل/ معترضان ســاکن در منطقه خودمختار ســیاتل  عنوان اداره پلیس حوزه شــرقی این شهر را 
به »اداره مردم ســیاتل« تغییر دادند و روی در ورودی آن تابلویی نصب کردند که نوشــته اســت: »این مکان 
اکنون متعلق به مردم ســیاتل اســت.« ترامپ این معترضان را آنارشیســت  خطاب کرده اســت؛ مردمی که به 

دنبال عدالت از دست رفته اند!

 حجت االسالم
علی معبودی

مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه قزوین

گفت وگو با برخی نمایندگان مجلس درباره طرح شفافیت آرا

مردم چشم  پیش  تصمیم گیری 
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره دهم، با چالش ها، موافقان کم و مخالفان بسیاری روبه رو بود. حال در شروع مجلس یازدهم 
و در اولین جلسه صحن علنی مجلس، گروهی از نمایندگان خبر از ارائه طرح جدید شفافیت آرای نمایندگان دادند که بدون قید فوریت به امضای ۱70 
نماینده رسید. بسیاری از نمایندگان معتقد هستند با تصویب این طرح، جایگاه مجلس بین مردم ارتقا می یابد و مردم اطمینان و اعتماد بیشتری به وکالی 
خود پیدا می کنند که می تواند یکی از ارکان ارزیابی آنها نیز باشد؛ همچنین با تصویب و اجرای آن، نمایندگان با دقت و کارشناسی شده به طرح ها و لوایح 
نگاه می کنند و رأی می دهند؛ چراکه می دانند رأی آنها از دید ملت پنهان نیست و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ در همین زمینه با چند نماینده مجلس 

شورای اسالمی گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار

»سیدنظام الدین موســوی« نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در این باره گفت: شفافیت 
آرای نمایندگان مجلس می تواند تأثیر بسیار زیادی 
در روند مجلس و قانون گذاری داشته باشد. شفافیت 
در حکمرانی جدیــد، یک اصل اســت و به ویژه 
در درازمــدت می تواند به اینکــه مجلس به رأس 
امور برگردد و همچنین جلوی بســترهای البی و 
رایزنی های غیرمتعارف در مجلس را بگیرد، کمک 
کند. وی با بیان اینکه شاکله مجلس با شفافیت آرای 
نمایندگان موافق هســتند، اظهار داشت: شفافیت 
آرا می توانــد به این امر کمک کنــد که نمایندگان 
تراز انقالب و جمهوری اســالمی به مجلس ورود 
پیدا کنند و از طرف دیگر، مردم هم خیلی روشــن 
و واضح بدانند که نماینــدگان و منتخبان آنها در 
مجلس درباره موضوعات مختلف چه نظری 
دارند که مطابق با آن نظرات برای دوره های 

بعدی مجددا آنها را انتخاب یا رد کنند. 

»محمدحسن آصفری« نماینده مردم اراک، خنداب و 
کمیجان در مجلس در این باره گفت: کاری که مجلس 
یازدهم از همین ابتدا شروع کرده، بحث شفافیت آرای 
نمایندگان اســت که بنده هم یکــی از امضاکنندگان 
این طرح هســتم؛ البته این شفافیت فقط در حوزه آرا 
نیســت، بلکه در حوزه های مختلف مثل ســفرهای 
خارجی که ممکن است نمایندگان بروند نیز هست. 
وی اظهار داشــت: شــفافیت آرا، هم اعتماد مردم را 
به مجلس و نظام بیشــتر خواهد کرد و هم نمایندگان 
مجلــس را از مفاســد اقتصادی مصون مــی دارد، 
همچنین امید را در جامعه بیشتر خواهد کرد؛ ازاین رو 
امیدوار هستیم ان شــاءالله نمایندگان مجلس به این 
طرح شفافیت آرا رأی قاطعی بدهند تا بتواند مجلس و 
نمایندگان را از ظن و گمان ها و تهمت هایی که ممکن 
اســت به نمایندگان زده شود، مصون نگه دارد که این 
کار مطمئنا می تواند یک گام مؤثر و خوب در سالمت 

مجلس شورای اسالمی باشد. 

حجت االسالم »حسین جاللی«، درباره این طرح 
گفت: شــفافیت آرا جزء خواســته ها و مطالبات 
مردم بوده اســت و تقریبا اکثر نمایندگان آن را قبول 
دارند؛ البته شفافیت آرا باید نظام مند شود؛ چراکه 
در مواردی مثــل مباحث شــورای امنیت ملی یا 
نهادهای اطالعاتی و امنیتی صالح نیست آرا علنی 
شود؛ اما اصل بر شفافیت آراست؛ چون به سالمت 
مجلس، استحکام قانون و نظارت بر اجرای قانون 
کمک می کند و حقیقتا وقتی آرا شفاف باشد، دیگر 
البی گری یا دور زدن دیگران و لوایح و طرح ها کنار 
می رود. نماینده مردم رفســنجان و انار در مجلس 
اظهار داشت: اگر آرا شــفاف باشد، مردم نظارت 
و مجری ها دقت می کنند؛ همچنین پشــتیبان های 
قانونی که مــردم بهشــان رأی داده اند، شــناخته 
می شوند؛ بنابراین شفافیت آرا در سالمت، قوت و 

اجرای قانون کمک کننده است. 

»فاطمه رحمانی«، در این باره گفت: بنده از کسانی 
هســتم که این طرح را امضا کرده ام. وقتی مجلس 
بر دســتگاه های مخلتف نظارت می کند، خود آن 
و نمایندگان هم از منظرهای مختلف باید نظارت 
شوند که بخشی از آن نظارت، نظارت عمومی مردم 
و موکالن اســت؛ چراکه حق دارند بدانند نماینده 
آنها در مقابل طرح ها و لوایح چه موضعی گرفته و 
چه رأیی داده اســت. نماینده مردم مشهد و کالت 
در مجلس اظهار داشت: به نظر بنده دانستن، حق 
مردم است و به همین دلیل قائل به این مسئله هستم؛ 
چراکه بسیار می تواند مؤثر باشد. باألخره وقتی یک 
نماینده درباره موضوعی نظــر می دهد، اگر بدون 
نظر کارشناسی رأی داده باشد، باید به حوزه خود و 
مردم پاسخ گو باشد که همین عاملی است که کمی 
دقیق تر، تخصصی تر، با دانش بیشتر و با کارشناسی 

بهتر نظر بدهند.

نه   نشا
تراز  مجلس 

 پایان 
دور زدن قانون

 تضمین 
مجلس  سالمت 

بلند  گام 
 برای کارآمدی
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راهبرد

تبیین

 گام مهم هوافضای سپاه 

 بازدید سردار »حاجی زاده« فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه از نمایشگاه دستاوردهای 
جدیــد گــروه صنعتی ایــران خــودرو و 
پروژه های فناورانــه این صنعت را می توان 
گامــی مؤثر و مهم در هم افزایی در صنعت 
خودروسازی کشور تلقی کرد؛ صنعتی که 
محتاج تفکر حاکم بر حوزه توسعه و نفوذ 
موشک است؛ چنانکه رهبر معظم انقالب 
ًفرمودند: »متأســفانه، عده ای در کشور به 
طور دائم می گویند »نمی شود و نمی توانیم« 
در حالی که »می توانیم« و دلیل آن هم این 
است که ما وقتی می توانیم یک ماهواره بر با 
سرعت هفت هزار و ۵۰۰ متر بر ثانیه به فضا 
پرتاب کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم، 
آن ذهن و فکری که می تواند ماهواره را تولید 
کند و چند صباح دیگر برای ارسال ماهواره 
در مدار 3۶هــزار کیلومتری هدف گذاری 
کند، قطعا ًچنین روحیه ابتکاری و خالقیتی 
برای تولید خودرو با مصرف پنج لیتر بنزین 
در یکصــد کیلومتر در دیگــر بخش ها نیز 
وجود دارد.«در راستای تحقق اهداف نظام 
در سال جهش تولید و اجرای منویات رهبر 
معظم انقالب در موضوع تولید خودروهای 
کم مصرف، به ۱۴ نکته مهم اشاره کرد که در 
رسانه های داخلی و خارجی بازتاب گسترده 
پیدا کرد؛ این نکات عبارتند از: ۱ـ در هشت 
سال دفاع مقدس صنایع کشور به کمک ما 
آمدند و امروز تکلیف صنایع دفاعی کمک 
بــه صنعت اقتصاد کشــور اســت؛ ۲ـ در 
انتقال فناوری به صنعت خودرو محدودیتی 
نداریم؛ 3ـ رمز موفقیت صنعت خودروی 
کشــور در گروی نگاه به داخل و استفاده از 
شرکت های دانش بنیان در زمینه بومی سازی 
قطعات و تولید خودرو با نشان ایرانی است؛ 
۴ـ راه موفقیت صنعت خودروی کشور از 
بیرون مرزها نمی گذرد؛ ۵ـ موانع داخلی و 
خارجی با همدلی و هم صدایی حل شدنی 
اســت و توانمندســازی صنعت و اقتصاد 
می تواند کشور را در مقابل تحریم ها مصون 
کند؛ ۶ـ همکاری مشــترک برای افزایش 
کیفیت، ارزان سازی و بومی سازی صنعت 
خودرو آغاز شده است؛ 7ـ هنوز در بحث 
کیفی و خلق ایــده و تبدیل آن به محصول 
در صنعت خودروسازی مشکالتی داریم؛ 
8ـ در حــوزه الکتریــک و الکترونیــک، 
هوافضا می تواند تجربیات خود را برای رفع 
کاســتی های موجود ارائه کند؛ 9ـ آماده ایم 
به خودروسازان کمک کنیم تا این صنعت 
بومی شود؛ نمی خواهیم دخالت کنیم، اما 
می توانیم کمک کنیم؛ ۱۰ـ صنعت خودروی 
کشور باید به سمت طراحی و تولید پلتفرم 
ایرانی، ارتقای کیفیت محصوالت، کاهش 
مصرف سوخت و آالیندگی ها گام بردارد؛ 
۱۱ـ در حــوزه خودرو، تجربیــات خود را 
 در بخش تحقیقات منتقــل خواهیم کرد؛

 ۱۲ـ انحصار قطعه ســازی خودرو، شروع 
فساد اســت؛ ما در تجربه های دفاعی خود 
هیچ وقــت کاری نکردیم کــه تأمین کننده 
و ســازنده انحصــار شــود؛ ۱3ـ در حوزه 
عکس هــای  و  فضایــی  توانمندی هــای 
 ماهواره ای می توانیم به بخش معدن کمک 
کنیم؛ ۱۴ـ هم افزایی و اســتفاده از داشته ها 
موجب خدمت به تولید کشور می شود.بر 
این اساس ســپاه قصد دارد توانمندی های 
دانشمندان و متخصصان و تجربیات خود 
را در اختیار صنعت خودروســازی کشور 
قرار دهد، نــه آنکه متصدی طراحی تولید 
و ســاخت خودرو در کشــور شــود. بلکه 
می خواهد هماننــد اقداماتی که در بخش 
پاالیشگاهی کشــور انجام داد در اینجا هم 

قدمی برای کشور بردارد.

ابوالحسن 
سلطانی زاده

 معاون سیاسی سابق 
نیروی هوافضای سپاه

 دســتگاه قضــا در هفته های گذشــته با 
بــا  عناصــری  دادگاه هــای  برگــزاری 
پرونده های سنگین و پر حاشیه، روزهای پرکاری را 
پشت سر گذاشت. در میان این پرونده ها و دادگاه ها، 
دو دادگاه »روح الله زم« متهم امنیتی و دادگاه »اکبر 
طبری« متهم به فساد اقتصادی، از جنبه های مختلف 
حائز اهمیت هستند. به طور قطع بازداشت، محاکمه 
و مجازات عناصری مانند زم و طبری دارای پیام ها و 
پیامدهــای مختلــف خواهد بود. در این نوشــتار 

به اختصار این موضوع بررسی می شود.

BBضرورت حفظ نظام جمهوری اسالمی
با تأمل در این عبارت کوتاه حضرت امام خمینی)ره( 
که فرمودنــد: »حفظ جمهوری اســالمی اوجب 
واجبات است«، این نتیجه به دست می آید که حفظ 
نظام اســالمی، کاری بس سخت و دشوار خواهد 

بود. این عبارت دارای معانی زیر است:
۱ـ جمهوری اســالمی دارای دشــمنان سرسخت 

است؛
۲ـ دشمنان برای نابودی جمهوری اسالمی از هیچ 

کوششی دریغ نخواهند کرد؛
3ـ وظیفه همه مؤمنان حفاظت از جمهوری اسالمی 

است؛
۴ـ حفاظــت از جمهــوری اســالمی بزرگ ترین 

تکلیف الهی در عصر حاضر است.
دلیل این دشــمنی ها هم بســیار روشن است؛ 
جمهوری اسالمی به عنوان نظامی دینی با محوریت 
والیت فقیه، بــه دنبال تحقــق آرمان های انقالب 
اســالمی اســت. مهم ترین آرمان انقالب اسالمی 
برپایی بنای عظیم  تمدن نوین اسالمی است؛ بدیهی 
اســت که تمام طاغوت های زمان، اعم از شیاطین 
جن و انس، قدرت های ظالم و ستمگر، دولت های 
مرتجع و مســتبد، گروه ها، جریان ها و افراد دنیاگرا 
و منفعت طلب، همگی در زمره دشــمنانی هستند 
که هر کدام به شکلی، به دنبال ضربه زدن و نابودی 

جمهوری اسالمی هستند.
اســتکبار جهانی در عصر حاضــر با محوریت 
آمریــکای جهان خوار، بــا دالیل خــاص خود با 
جمهوری اســالمی  دشــمنی می کند. جریان های 
ضد انقالب و مخالفان این نظام اســالمی هم، هر 
کدام برای دشــمنی خود دلیلی را مطرح می کنند؛ 
امــا در این میــان گروه ها و افرادی هم هســتند که 
روحیــه عافیت طلبی، دنیاگرایی، اشــرافی گری و 
منفعت طلبــی آنان، بــالی جان نظــام جمهوری 
اسالمی می شــود. خطر این گروه سوم، چه بسا از 
دو گروه دیگر به مراتب بیشتر باشد؛ به ویژه وقتی این 
قبیل افراد، به مناصب حکومتی در سطوح باال دست 

پیدا کنند.

BBاهمیت و ضرورت شناخت تهدیدات
وقتی نظام سیاسی مستقر در ایران با ماهیت دینی 
و اسالمی، مجموعه ای از دشمنان رنگارنگ را اطراف 
خود دارد، شــناخت تهدیدات و خطراتی که از ناحیه 
این دشــمنان متوجه نظام اسالمی می شود، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است. تجربه چهل ساله انقالب اسالمی 
در گام اول نشــان داد دشــمنان برای نابود کردن این 
انقالب و نظام سیاسی برآمده از آن بر اساس فقه سیاسی 
اســالم، به هر نوع اقدام ممکن و متصور برای رسیدن 
به اهداف شوم خود متوسل می شوند. بی ثبات سازی، 
ترور، بمب گــذاری، کودتا، غائله تجزیه طلبی، جنگ 
و تجاوز سرزمینی، جنگ اقتصادی، تهاجم فرهنگی 
و... نمونه های تجربه شــده در ایران پــس از انقالب 
اسالمی اســت . وقتی آمریکایی ها در سال  های اخیر 
از وجود »همه گزینه های روی میز« سخن می گفتند، 
عده ای تصور می کردند آمریکایی ها قصد حمله نظامی 
دارند؛ اما معنای دقیق این عبارت آن است که دشمن 
تالش می کند از همه ابزارها، شیوه ها و روش ها برای 
ضربه زدن به جمهوری اسالمی استفاده کند. در چنین 
شرایطی، شــناخت ماهیت تهدید، ابزارها، شیوه ها، 
روش ها، سیاســت ها، راهبردها حتــی تاکتیک های 
دشــمنان برای ضربــه زدن به جمهوری اســالمی از 
اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. اکنون جمهوری 
اسالمی در نبردی همه جانبه با جبهه استکبار قرار دارد؛ 
مختصات این نبرد همه جانبه و نقطه کانونی این نبرد 

باید به درستی شناخته شود.

BBفروپاشی درونی در کانون توطئه ها
پس از جنگ هشت ســاله و ســپری شــدن دهه اول 
انقالب اسالمی، دشــمنان به این جمع بندی رسیدند 
که باید جمهوری اســالمی را با فشارهای بیرونی، از 
درون متالشی کرد. پیش فرض اصلی این جمع بندی 
دشــمنان، آن اســت که یک نظام مردم پایه مادامی که 
از حمایت گســترده و همه جانبــه مردمش برخوردار 
باشــد، شکســت ناپذیر خواهد بــود؛ بنابراین جبهه 
استکبار، از آمریکا گرفته تا ایادی و عوامل داخلی اش، 
به جداســازی مردم از نظام اسالمی در تمام نقشه ها، 
طرح ها و برنامه های خود علیه جمهوری اسالمی توجه 
داشــته اند؛ به عبارتی، آنان طرح ها و اقداماتی را علیه 
جمهوری اسالمی در اولویت قرار می دادند که منتهی 
به جداسازی مردم از نظام دینی و محوریت نظام، یعنی 

والیت شود.

BBجایگاه جنگ شناختی
ماهیت نظام اســالمی، ماهیتی مردم محور با رویکرد 
عدالت گســتری و فسادستیزی است. مردمی که نظام 
سیاسی خود را خدمتگزار خویش بدانند و در اجرای 
عدالت و مبارزه با فســاد مصمم ارزیابی کنند، تا پای 
جان از این نظام دفاع می کنند و هرگز اجازه نمی دهند 
دشمنان بر چنین نظامی غلبه کنند. در سال های گذشته، 
دشمنان تالش کردند از طریق نفوذ، زمینه های بی اعتبار 
کردن نظــام نزد مردم را فراهم کننــد. عناصر دنیاگرا 
و دارای خلق و خوی اشــرافی، بهترین کسانی بودند 

که می توانســتند به دشمن در پیاده ســازی این توطئه 
کمک کنند. اگر زمانی صدام حســین معدوم به ابزار 
جبهه اســتکبار برای شکست انقالب اسالمی تبدیل 
شــد، امروز عناصری در داخل کشــور بــه ابزارهای 
مهم دشــمن تبدیل می شــوند؛ این عناصر و ابزارها، 
شیوه ها و روش های آنان را باید شناخت؛ آنها خواسته 
یا ناخواســته، با عملکردهای خود به دشمن در جنگ 

شناختی علیه جمهوری اسالمی کمک می کنند.

BBزم ، طبری  و جنگ شناختی
در جنگ شــناختی، دشــمن تــالش می کند نظام 
سیاسی مردم پایه و عدالت گرای جمهوری اسالمی را 
نظامی فاســد و ضدمردمی معرفی کند. در سال های 
گذشــته، هدف کانونــی و راهبردی دشــمن از به راه 
انداختن جنگ نرم علیه جمهوری اســالمی، پدیدار 
کردن چنین نگاهی در مردم ایران نسبت به جمهوری 
اسالمی بود. بسیار روشن است هرگاه مردمی نسبت 
به نظام سیاســی مستقر در کشــور خود، دارای چنین 
نگاهی باشــند، نه تنها دیگــر از آن حمایت نخواهند 
کــرد، بلکه به مقابله با آن رو خواهنــد آورد. روح الله 
زم با راه اندازی کانال »آمدنیوز« رسالت اصلی اش را 
جداسازی مردم از نظام اسالمی قرار داد؛ البته این فرد 
به دالیلی، منتخب ســرویس های جاسوسی فعال در 
جبهه استکبار برای ایفای چنین نقشی بود. اگر زمانی 
صدام حسین منتخب جبهه استکبار برای جنگ سخت 
علیه جمهوری اسالمی بود، در دهه چهارم انقالب هم 
افرادی مانند روح الله زم، منتخب جبهه استکبار برای 

جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی بودند.
پیش نیاز موفق شــدن کانال هایی مانند »آمدنیوز« 
در بی اعتماد کردن مردم نســبت به نظام، وجود فساد 
و عناصر فاســد در الیه هایی از دستگاه های نظام بود؛ 
افرادی مانند طبری با آن پرونده ســنگین اتهامات و به 
عنوان یک مقام مسئول در سطوح باالی دستگاه قضا، 
این نیاز را تأمین می کردند. مردم از یک طرف پاره ای از 
فسادها، تبعیض ها و بی عدالتی ها را به چشم می دیدند، 
از طرفی هم شبکه های ماهواره ای و کانال هایی چون 
آمدنیوز در جنگ شناختی تالش می کردند این فسادها 

را سیستمی معرفی کنند تا مردم نسبت به اصل نظام و 
کلیت آن بی اعتماد شوند؛ در چنین فضا و شرایطی زم و 
طبری هر کدام به مثابه یک لبه قیچی در اختیار دشمن 

علیه نظام اسالمی عمل می کنند.

BB اهمیت مبارزه با فساد
برای حفظ نظام جمهوری اسالمی به عنوان مهم ترین 
تکلیف شرعی در چنین شرایطی، مبارزه بی امان، بدون 
قید و شرط و خطوط قرمز را باید در دستور کار قرار داد. 
تمام دستگاه ها و به ویژه دستگاه قضا باید به این سیاست 
و رویکرد توجه کنند. باید تمام دلسوزان انقالب و نظام 
والیی، به این نکته توجه داشته باشند که فساد و عناصر 
فاسد درون نظام جمهوری اسالمی، تهدیدهای اصلی 
این نظام به حســاب می آیند؛ بنابراین باید با این نوع 
تهدیدات، بدون هیچ گونه مالحظه و مصلحت اندیشی 
مبارزه کرد. جوهره اصلی فرمان هشــت ماده ای رهبر 
معظم انقالب در سال ۱38۰ به سران قوا برای مبارزه 
با مفاسد اقتصادی و مالی، مبارزه ای جدی، مستمر و 

بدون لحاظ خط قرمز با فساد است.

BBپیام های دو دادگاه
در سال های گذشته، دشمنان به لحاظ عملیات روانی تا 
حدودی موفق شده بودند نظام اسالمی را نظامی منفعل 
و آلوده به فســاد نزد بخشــی از افکار عمومی معرفی 
کنند؛ اما دستگیری روح الله زم با آن کیفیت خاص و 
کشــاندن وی پای میز محاکمه از یک سو و بازداشت 
اکبر طبری و محاکمه این عنصر فاسد دارای مسئولیت 
باال در دســتگاه قضا به مدت طوالنی از دیگر ســو، 
نشان داد جمهوری اسالمی، نه ضعیف و ناتوان شده 
است و نه گرفتار فساد سیستمی. برپایی این دادگاه ها 
در روزهای گذشته به صورت علنی، هم نمایش اقتدار 
و هم نمایش فسادســتیزی در جمهوری اسالمی بود. 
به طور قطع، اســتمرار مبارزه با مفسدان در هر سطح 
و انــدازه، روح امیــد را در جامعه تقویت می کند و بر 
اعتماد مردم نسبت به مسئوالن نظام می افزاید؛ این قبیل 
اقدامات از مصادیق برجسته جهاد امیدآفرینی در بیانیه 

گام دوم از نظر رهبر معظم انقالب است.

صبح صادق پیام ها و آثار دادگاه »زم«  و » طبری« را واکاوی می کند

مرصاد مبارزه با فساد

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست طبری گفت: »افرادی 
کــه امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شــدند، متأســفانه 
اقدامات مجرمانه ای، اعم از اعمال نفوذ و ارتشا در حد وسیع 
مرتکب شــده اند. این شخص در طول حدود ۲۰ سال حضور 
در قوه قضائیه، علی رغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مأمور 
به خدمت بوده، طبری با تشــکیل گروه مجرمانه در معاونت 
اجرایی ســابق حوزه ریاست قوه قضائیه، موجب شد دفتر وی 
به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی متهمان برای حل پرونده 
خود تبدیل شود. طبری برای فراری دادن یک متهم ۴۲ میلیارد 

تومان رشوه گرفت.«

۴۲ میلیارد تومانی رشوه 
در چنــد روز اخیــر، اخباری مبنــی بر دســتگیری »قاضی 
منصوری« متهم فراری پرونده اکبر طبری در رسانه ها و فضای 
مجازی منتشر و ادعا شده بود وی از سوی اینترپل دستگیر شده 
است. »غالمحسین اسماعیلی« سخنگوی قوه  قضائیه، با تأیید 
این خبر اعالم کرد: »آقای منصوری در کشور رومانی دستگیر 
و تحویل اینترپل شده است؛ اما به دلیل محدودیت های پروازی 
 ممکن نیست؛ 

ً
ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران فعال

ولی در روزهای آینده این کار انجام می شــود.« دستگیری این 
قاضی، در خارج از کشور، نشان از عزم قوی جمهوری اسالمی 

ایران در برخورد با مفسدان دارد.

 دستگیری قاضی فراری
ســخنگوی قوه قضائیه درباره کم و کیف بازداشــت یکی از 
متهمــان اقتصادی در نشســت خبری خود گفت: »رســول 
دانیال زاده« یکی از بدهکاران کالن بانکی کشور که در پرونده 
»حسین فریدون« به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده و پس از 
دستگیری اکبر طبری به خارج از کشور گریخته بود، با طراحی 
و هدایت پاســداران گمنام امام زمان)عج( در سپاه، به کشور 

بازگشت. 
ایــن فرد بیــش از چهار هــزار میلیارد تومــان بدهی بانکی 
 داشــته و از مرتبطــان نزدیک اکبر طبری و حســین فریدون

 است.

بدهکار ابر  بازداشت 

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول
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ترامپ در آخر خط

بروکینگز: به فاز پایانی عصر ترامپ رســیده ایم. 
برای ترامپ اکنون هیچ راه بازگشتی از این دوره 
آخرالزمان وجود ندارد. سؤالی که اکنون مقامات 
ارشــد دولت، ازجمله چند وزیر و معاون وزیر، 
جمهوری خواهــان در کنگره و دولت های متحد 
آمریکا با آن مواجه هســتند، این است که چطور 
ترامپ را به انجام کار درست ترغیب و آسیب ها 
را محدود کنند تا در زمان خروج او از کاخ سفید، 
امکان درســت کردن اوضاع وجود داشته باشد. 
هنوز اندکی بیش از ۲۰۰ روز از ریاست جمهوری 
آمریکا باقی مانده است و آمریکایی ها مجبورند در 

هوای طوفانی اقدامات ترامپ دوام آورند.

هرج ومرج در کاخ سفید

نیویورک تایمز: دولت، هیــچ چیزی را مدیریت 
نمی کند و کاخ ســفید تحــت مدیریت ترامپ، 
از هرج ومــرج دائمــی رنــج می برد. ســناتور 
جمهوری خواه »تام کاتن« از آرکانزاس، پیشنهاد 
کرده است لشکر یکم هوابرد به مناطق مختلف 
اعزام شــود. ما نیازی نداریم که شهرهای آمریکا 
را بــه »فلوجــه« )شــهری در عراق کــه کانون 

 
ً
تروریســت های تکفیری بود( تبدیل کنیم؛ اصال
نباید برای مقابله بــا ناآرامی های مدنی از تانک، 
 مســلح استفاده کنید. 

ً
چرخ بال یا نظامیان کامال

این تاکتیک خطرناک و آسیب زننده، مخصوص 
پیرمردی است که احساس ناامنی می کند؛ کسی 
که برای فرار از جنگ ویتنــام، معافیت دروغین 
پزشکی گرفت و اکنون باید مردانگی اش را ثابت 
کند. پرزیدنت ترامپ، مانند یک غارتگر مدام در 

حال چپاول کشور است.

سرزمین آزادی دروغین

پایگاه آمریکایی مینت پرس: نژادپرستی و خشونت 
ضد رنگین پوستان در آمریکا به هیچ  وجه تازگی 
ندارد. در حقیقت، آمریکا که خودش را »سرزمین 
آزادی« می داند همواره یک کشــور نژادپرست، 
نسل کش و خشن بوده اســت؛ این کشور بر پایه 
نسل کشی بومیان و بر پیکر برده های آفریقایی بنا 
نهاده شده است. رویارویی های خشونت باری که 
جوامع سیاه پوست در آمریکا در مواجهه با پلیس 
تجربه می کنند، موجب شــده اســت بسیاری از 
مردم، سیاه پوستان را با فلسطینی ها مقایسه کنند؛ 
این امر موجــب ایجاد حس هم بســتگی میان 

جنبش های اجتماعی در آمریکا و فلســطینی ها 
برای آزادی شده است. این هم بستگی روز به روز 
پررنگ تر می شود و به  طور بالقوه می تواند افکار 
 تغییر 

ً
عمومی آمریکا را درباره این مســئله کامال

دهد.

آمریکا و فشار حداکثری نافرجام

واشنگتن پســت: ورود نفت کش هــای ایرانی به 
آب هــای ونزوئال در هفته جاری زنگ هشــدار 
را برای تندروهای واشــنگتن به صــدا در آورده 
است؛ کسانی که این رویداد را شاهدی می دانند 
بــرای اینکه کاراکاس و تهران شــرکای اتحادی 
شــرورانه ای هستند که امنیت را در نیم کره غربی 
تهدید می کنند؛ اما واقعیت ساده تر و کمتر از اینها 
ترسناک است؛ واقعیت این است که تالش های 
آمریکا برای پیشــبرد دگرش رژیم از طریق آنچه 
»فشــار حداکثری« می نامد، تاکنون تأثیر اندکی 
بر سیاســت های ایران و ونزوئال داشــته است. 
هر دو کشــور برای به چالش کشیدن تهدیدهای 
آمریــکا اشــتیاق فراوانــی به همــکاری دارند. 
 ایران و ونزوئال ثابــت کردند تحریم های آمریکا 

ناکام است.

جهان

یادداشت

پشت پرده قانون قیصر

کنگره ایاالت متحده در سال ۱397 قانون 
»قیصر« را با هدف افزایش فشار اقتصادی 
علیه سوریه و متحدانش تصویب کرد؛ در 
سال ۱398 نیز سنا این قانون را تأیید کرد و 
درنهایت ترامپ، در اواسط سال گذشته آن 
را امضا و در روزهای اخیر دستور اجرای 
آن را صــادر کرد. این قانون برگرفته از نام 
عکاس ارتش ســوریه اســت که در اوایل 
جنگ سوریه از ارتش این کشور فرار کرد 
و ضمن همکاری با سازمان سیا توانست از 
آمریکا پناهندگی بگیرد؛ بنابراین تصویب 
آن از ابتدا نوعی برندســازی از خیانت به 
نظام ســوریه و خدمت به آمریکاست.  به 
گفته »پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، قانون 
قیصر تالش دارد از افــراد غیرنظامی در 
برابر حکومت ســوریه پشــتیبانی کند؛ 
موضوعی که درواقع ظاهر ماجراســت؛ 
امــا با توجه بــه محتــوای آن درمی یابیم 
که حقیقت چیــز دیگری اســت، یعنی 
اعمال فشــار حداکثری بر اقتصاد سوریه 
و هم پیمانانش با هــدف ایجاد چالش در 
مسیر بازسازی این کشور. بر اساس قانون 
مذکور، محدودیت های مالی ویژه ای علیه 
مسئوالن و مدیران سوری، از رئیس جمهور 
گرفته تا کلیه افراد و شخصیت های حقیقی 
و حقوقی که بــا نظام ســوریه در ارتباط 
هستند، وضع خواهد شد تا زمینه تضعیف 
روزافزون نظام ســوریه فراهم شــود. این 
قانون را به طور خالصه دارای ســه محور 
و هــدف کالن می توان دانســت: الف ـ 
اعمال فشار نسبت به راه های درآمد و منابع 
مالی سوریه و جلوگیری از ایستادگی این 
کشور و هم پیمانانش در برابر تحریم های 
اقتصادی؛ ب ـ تطابق رفتار سیاســی نظام 
حاکم بر کشــور ســوریه بر اساس منافع 
کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، تا جایی 
 آشکار لغو قانون قیصر 

ً
که به شکلی کامال

منوط به نظر مستقیم رئیس جمهور آمریکا 
درباره تغییر رفتار دولت سوریه شده است؛ 
ج ـ القای ایــن موضوع به هیئت حاکم بر 
سوریه که راه بازسازی این کشور از مسیر 
همراهی با واشــنگتن و غــرب می گذرد 
تــا اتحــاد و ســرمایه گذاری دولت های 
منطقه ای، ازجمله ایران و روســیه. از این 
تصمیم ناگهانی ترامپ در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا می توان دریافت 
که او تــالش دارد ضمن اجرای این قانون 
و اســتفاده از ابزار تحریم برای ورود فعال 
به بازی باخته ســوریه، بر محبوبیت خود 
نیز بیفزاید و همچنین به اذعان »ریاُبف« 
کارشناس و تحلیلگر روسی، هدف دیگر 
و مهم ایــن قانون جلوگیــری از تقویت 
اتحاد ضد آمریکایی میان ایران، روسیه و 
سوریه است، در حالی که تهران و مسکو 
از بازیگران اصلی صحنه ســوریه هستند 
و برنامه ریزی گســترده ای برای مشارکت 
در بازســازی این کشور کرده اند.  در پایان 
باید تأکید کرد آمریکا و کشورهای غربی 
همواره با توســل بــه ابزارهای تحریمی 
نظام سیاســی  تــالش کرده اند  متفاوت 
سوریه را به سمت منافع خود سوق دهند؛ 
امــا قانون قیصــر که درحقیقــت دوران 
بازسازی ســوریه را هدف گرفته است، از 
آخرین ضربات آمریــکا و غرب بر پیکره 
نظام سیاســی ـ اقتصادی سوریه است که 
در صورت موفقیت دمشــق و متحدانش 
نســبت به خنثی ســازی آثار آن، آمریکا و 
غرب ناچار به تغییر رویکرد خود نســبت 
به ســوریه، ازجملــه در عرصه اقتصادی 
خواهنــد بود و می توان گفت این کشــور 
قدمی بلند به ســمت بازسازی برخواهد 

داشت.

   رصد    

وغین سرزمین آزادی در

از ســال ۲۰۰3 میالدی و با اشــغال عــراق از 
سوی آمریکا، بی ثباتی و هرج ومرج در جنبه های 
مختلفی خود را بروز داده است؛ علت اصلی این 
بی ثباتی ها نیز حضور آمریکاست؛ بی ثباتی هایی 
که فقط محدود بــه جنبه های امنیتی نیســت و 
ابعادی فراتر از موضوعات مختلف سیاسی حتی 
اقتصــادی و فرهنگی دارد. حمایــت از داعش و 
پشتیبانی از این گروه، در کنار دخالت های سیاسی 
فقــط گوشــه ای از مداخالت آمریــکا در عراق 
است. اکنون نیز آمریکا به طور مستقیم منافع ملی 
عراق را با ترور فرماندهان مقاومت و حمایت از 
اغتشاشگران عراقی به منصه ظهور رسانده است. 
واشنگتن مترصد این است که به هر طریق ممکن 
حضور خود را در عراق تثبیت کند؛ امری که بعد 
از مصوبه پارلمان عراق )بعد از ترور فرماندهان 
مقاومــت( با چالش هایی مواجه شــده اســت. 
ازآنجاکه آمریکایی ها برنامــه ای بلندمدت برای 
حضور در عراق دارنــد، از راه های مختلف و با 
ترفندهای گوناگون برای لغو این مصوبه و ماندن 
در عراق تالش می کنند؛ امــری که منجر به این 
شده است که مقامات آمریکایی پیشنهاد مذاکرات 
دوجانبه را به عراقی ها بدهنــد؛ مذاکراتی که از 
پنجشنبه ۲۲ خرداد با عنوان مذاکرات راهبردی 
واشــنگتن ـ بغداد در راستای مســائل مختلف 
امنیتی، اقتصــادی، نظامی و... صــورت گرفته 
است.اکنون و برای روشــن شدن موضوع، ابعاد 
این مذاکرات و اهداف آمریکایی ها از آن بررسی 
می شود تا بتوان تحلیل درستی درباره آینده حضور 
واشنگتن در عراق ارائه کرد؛ به همین منظور نکات 

زیر قابل توجه است:
۱- مذاکــرات دوجانبــه پیش رو بیــش از آنکه 
ماهیت نظامی و امنیتی داشته باشد، دارای ابعاد 
مختلفی، از جملــه نظامی، اقتصادی، فرهنگی، 
آموزشی، مالی، نقل و انتقاالت بانکی، تجاری، 
فنی و فرهنگی است. طبق گزارش های آمریکایی 

و اظهارات مســئوالن این کشور، واشنگتن نوع و 
ماهیت این مذاکرات را مشخص و مقاله ای شامل 
3۰ محور آماده کرده است که روی میز مذاکرات 
استراتژیک خود با بغداد قرار خواهد داد؛ این امر 
نشــان می دهد آمریکا قصد چندانی برای خروج 
 
ً
از عــراق نــدارد و مذاکرات پیــش   رو را صرفا

بــرای راضی کردن بغداد برای ادامه حضور خود 
برنامه ریزی کرده است.

۲- آمریکا بر اســاس توافق نامــه امنیتی باید در 
ســال۲۰۱۰ میالدی از عراق خارج می شد؛ این 
امر نه تنها اتفاق نیفتاد، بلکه حضور واشنگتن در 
عراق ابعــادی فراتر از موضوعات امنیتی به خود 
گرفته اســت؛ بنابراین هر نوع توافقــی و در هر 
سطحی به منزله حضور بلندمدت آمریکا در عراق 

خواهد بود.
3-ترکیب حضور مذاکره کنندگان آمریکایی نشان 
می دهد واشنگتن در طول این مذاکرات به دنبال 
توافقات چندجانبه در زمینه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی حتی موضوعاتی همچون انرژی است؛ 
زیرا یکی از مذاکره کنندگان اصلی، »فرانســیس 
فانون« معاون وزیر امــور خارجه آمریکا در امور 
انرژی است و اکنون در آژانس اطالعات مرکزی 
ایاالت متحده فعالیت دارد. این نشــان می دهد 
آمریــکا اهدافی باالتر از ایــن مذاکرات را دنبال 
می کند؛ اهدافی که در بلندمدت حضور اقتصادی 
ایران را نشــانه می گیــرد؛ زیرا ایــران مهم ترین 
تأمین کننده حامل های انرژی در عراق اســت. از 
این امر این گونه می توان استنباط کرد که آمریکا به 
دنبال تحدید اقتصادی ایران در عراق است؛ هدفی 
که در راستای راهبرد »فشارحداکثری« واشنگتن 
صورت می گیرد. از ســوی دیگــر، آمریکا با این 
اقدام گزینه بعدی اقتصادی عراق و رقیب اقتصادی 
جهانی خود، یعنی چین را هدف قرار خواهد داد؛ 
زیرا در دولت قبلی، در بعضــی زمینه ها، به ویژه 
مســائل فناوری اطالعات پیمان هایی میان بغداد 
و پکن امضا شده بود. درمجموع می توان این گونه 
عنوان کرد کــه این مذاکرات به دخالت بیشــتر 
آمریــکا در پرونده های مختلــف در عراق منجر 
خواهد شد و ماهیت آن نفوذ گسترده تر آمریکا در 

مسائل گوناگون عراق است.

سلطه در پی مذاکره 
 چشم انداز گفت وگوهای بغداد - واشنگتن

   پنجره    

تحلیل هــا و مقاالت متعددی نوشــته 
می شود که در آنها به ناآرامی های آمریکا 
نگاه انتخاباتی می شود؛ به این معنا که اعتراضات 
موجود ناشی از عملکرد شخص ترامپ است و 
در نهایت نیز موجب شکســت ترامپ و پیروزی 
بایدن در انتخابات پیش  رو خواهد شــد. از نظر 
نگارنــده، تحوالت اخیر آمریــکا آن قدر بزرگ، 
عمیــق و دامنه دار اســت که نبایــد آن را فقط به 
شــخص ترامپ یا سیاست های او محدود کرد و 
عواقــب و پیامدهای آن را هــم متوجه ترامپ و 
دولت او دانست که با شکست در انتخابات پیش  
رو، این اعتراضات نیز پایــان یابد؛ این فرضیه با 
اینکه درست است، اما چیزی جز ساده انگاشتن 
بحران پیش آمده و سهل اندیشی در مقابل آن ـ که 
چه بسا می تواند موجب اتخاذ مواضع، تصمیمات 
یا سیاست های سطحی شود ـ نیست.   اعتراضات 
عمومی در آمریکا و اتفاقاتی که در این کشــور در 
جریان است، نه یک واقعه  جدید، بلکه آتش زیر 
 و در پی قتل فجیع 

ً
خاکســتری اســت که مجددا

»جورج فلوید« سیاه پوست آمریکایی آفریقایی تبار، 
بیش ازپیش شعله ور شده و گدازه های آن سرتاسر 
آمریکا را فراگرفته است. اعتراضات عمومی که در 
یک سده  اخیر بی ســابقه بوده و تاحدودی به یک 
درگیری داخلی میان حکومت و شهروندان منتهی 
شده و نیروهای مســلح را با آرایش جنگی روانه 
 در پدیده ای به نام 

ً
خیابان ها کرده است، اساســا

نژادپرســتی و برترانــگاری اقلیتــی خودخواه و 
تنگ نظر در مقابل جمعیتی کثیر در آمریکا ریشه 
دارد که از پیشــینه ای دیرینه و تاریخی در ایاالت 
متحده برخوردار است. آنچه امروز در خیابان های 
آمریکا جریان دارد، فقط مبارزه علیه تبعیض نژادی 
و مطالبه حقوق سیاهان نیست و معترضان نیز فقط 
منحصر به سیاهان نیســتند؛ بلکه یک »خیزش 
اجتماعی« متشــکل از اقشار و طبقات مختلف 
اجتماعی است که همگی یک نقطه  مشترک دارند 

و نگارنده این خیزش را »به حاشیه رانده شدگان« 
 جامعه ای است 

ً
نام می نهد. جامعه آمریکا اساسا

که از دیرباز در آن ســه موضوع جنسیت، رنگ و 
تفاوت های قومی و دینی موجب به حاشیه رانده 
شــدن افراد شــده اند؛ به عبارتی، جامعه  آمریکا 
 مشــاهده 

ً
برخــالف تبلیغــات رایجی که بعضا

می شــود،  به ویژه در سطح حاکمیت و سیاست، 
یک جامعه زن ســتیز، نژادپرســت و اسالم ستیز 
است.   با اینکه بسیاری از فعاالن فمنیست، جامعه  
آمریکایی را ســرزمین موعود زنــان می دانند و 
هالیــوود به عنوان یکی از ابزارهای مهم تبلیغات 
واشنگتن، اصرار دارد زن آمریکایی را زنی آزاد و 
بهره مند از برابری با مردان نشان دهد، اما آنچه در 
عمل و واقعیت دیده می شود، این است که آمریکا 
به اندازه ای که ادعا می شــود بهشتی برای زنان به 
شــمار نمی آید و هنوز در چنبره  تفکرات ضدزن 
گرفتار است. درباره رنگ، نژاد، آیین و مذهب هم 
آمریکا یکی از ناامن ترین جوامع روی زمین برای 
فعالیت هــای آزادانه  دینی و قومــی و همچنین 
تنگ ترین بســترها برای حضور سیاهان در بدنه  
اجتماع اســت.  بسیار روشن اســت که با وجود 
چنین شــرایطی، قتل یک جوان سیاه پوســت در 
مینیاپولیس نه تنها موجب خشم جامعه  سیاهان، 
بلکه موجب برانگیختن کل به حاشــیه راندگانی 
می شــود که در طول تاریخ همواره بهشان ظلم و 
تعدی شــده و حقوق اولیه شان نقض شده است.   
آمریکا امروز آبســتن حــوادث اجتناب ناپذیر و 
تکان دهنده ای شده است که گریزی از آن نیست. 
این حوادث نه تنها سرنوشــت دولت ترامپ که 
فراتر از آن، جایگاه و هژمونی شکننده  بین المللی 
آمریکا در جهان را هدف قرار داده اســت. هیچ 
کــدام از راهکارهای کاخ ســفید برای خروج از 
وضعیت پیش آمده نیز تاکنون نتیجه ای در بر نداشته 
اســت.  افــول بزرگ تریــن اقتصــاد جهــان، 
شکســت های راهبردی در منطقه  غرب آســیا، 
حمایــت از گروه هــای تروریســتی و رژیم های 
متجاوز و ده ها مسئله  دیگر داخلی و خارجی در 
کنار خیزش به حاشیه رانده شدگان، دیری نخواهد 
پایید که سرنوشت »سیاســت و قدرت« در این 

کشور را دگرگون کند.

معیوب ساختار  علیه 
خیزش به حاشیه رانده شدگان در ایاالت متحده

   فراسو    

محمدرضا فرهادی
 کارشناس 

مسائل منطقه

 حمید خوش آیند
کارشناس 

بین الملل

محمدصادق مصطفوی
کارشناس روابط بین الملل
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 بررسی فروش های فوق العاده ایران خودرو و سایپا در گفت وگو با »فربد زاوه« کارشناس صنعت خودرو

ح هایی که مرهم نیستند! طر

  سیا ست های دولت
 باید تغییر کند!

سال ۱399، سال سختی برای اجاره نشینان 
عنوان شــده اســت؛ ســالی که خبرهای 
رسانه ها حاکی از آمارهای باالی اجاره بهای 
مسکن در شــهرها و شهرستان هاست که 
به هیچ وجه با دســتمزد و درآمدهای عموم 
مردم جامعــه هم خوانی ندارد. مســکن 
نیازی غیر قابل چشم پوشــی است؛ به این 
معنا که نمی توان مســکن را از سبد کاال و 
نیازهای زندگی خط زد و کنار گذاشــت؛ 
از این رو یکی از اولویت های مهم زندگی 
هر انسانی به شــمار می رود؛ چراکه مردم 
نمی توانند در زندگی شهری در سیاه چادر 
یا در کوچه و خیابان زندگی کنند.متأسفانه، 
بحث اجاره نشــینی در کشــور ما انتخاب 
نیست، یک اجبار است. با اینکه دولتی ها 
از آمار اجاره نشینی کشــورهای دیگر دنیا 
اخباری منتشــر می کنند، اما واقعیت این 
اســت که هیچ دولتی ملت خود را با زوِر 
ســرنیزه وادار به اجاره نشــینی نمی کند؛ 
بلکه خود مســتأجران بنا به دالیلی چنین 
انتخابی دارند؛ اما در کشورهای توسعه یافته 
و در بیشــتر کشــورهای دنیا، خواســت 
اصلی مردم مالک مســکن بودن است، نه 
انتخاب اجاره نشینی. به غیر از کشورهای 
سوسیال دموکرات، مسکن در تمام دنیا به 
صورت ملکی در اختیــار متقاضیان قرار 
می گیرد و معامله می شــود؛ اما در ایران به 
سبب سیاست گذاری های غلط دولتی و بنا 
به دالیل متعددی که دهه هاست مسکن را 
به کاالی سرمایه ای، نه مصرفی تبدیل کرده، 
اجاره نشینی اجباری است که بیشتر مردم 
راهی به غیر از انتخاب آن ندارند؛ به عبارتی 
می تــوان گفت، طبقه متوســط و ضعیف 
جامعه به غیر از انتخاب اجاره نشینی گزینه 
دیگری پیــش رو ندارند و بــه دلیل تورم 
هرســاله ای که بر بخش مســکن تحمیل 
 در حال پایین 

ً
می شود، مســتأجران دائما

رفتن از منطقه مسکونی قبلی خود هستند، 
تا جایی که مســتأجران شهرهای بزرگ از 
شمال به وســط شهر و از جنوب به حاشیه  
یا شهرهای کوچک اطراف روانه شده اند.  
روال بخش مسکن در بیشتر کشورهای دنیا 
بر اساس مســکن ملکی است و دولت ها 
تالش می کنند مردم را مالک مسکن کنند 
صاحب خانه  سیاســت گذاری هایی،  با  و 
شــدن مردم را تقویت کنند؛ اما در ایران به 
دلیل عدم تولید مسکن و داللی هایی که در 
این بازار صورت می گیرد، اجاره نشینی به 
اجباری در زندگی مســتأجران تبدیل شده 
 نگاه 

ً
است که راه گریزی از آن ندارند. قطعا

دولت ها به موضوع مسکن ملکی و خانه دار 
کردن مردم با سیاست گذاری های درست 
باید تغییــر کند؛ چراکه مســکن کاالیی 
اساسی و غیر قابل جایگزینی است؛ مسکن 
مثل گوشت و مرغ نیست که اگر مردم چند 
ماهــی نخورند و نیاز پروتئینــی خود را با 
گیاهان تأمین کنند، بعد از مدتی با کاهش 
قیمت مواجه  شود؛ از این رو نسخه نخریدن 
مســکن برای ارزان شــدن آن به هیچ وجه 
شفابخش نیســت و منجر به ایجاد تعادل 
در بازار نمی شود. مسکن کاالیی غیر قابل 
جایگزینی است و متأسفانه این کاالی غیر 
قابل جایگزینی به دلیل سیاست های غلط 
دولت ها در سال های گذشته، به ویژه دولت 
آقای روحانی، دســت خوش مسائلی شده 
است که به نفع مردم طبقه متوسط و پایین 
جامعه نیســت. به دلیل عدم تولید مسکن 
و نبود سیاســت گذاری های درســتی که 
می تواند این بخش را از کاالی سرمایه ای 

به کاالی مصرفی برساند.

یادداشت 

BBBBB آقای زاوه، به نظرتان سیاســت جدید
خودروســازان در برابر بــازار تقاضا 
چقدر می تواند در نگاه سفته بازانه به 

خودرو  تغییر ایجاد کند؟
ببینیــد، اولین نکته این اســت که ســوداگری یا 
داللی مشــکل بازار خودرو نیست؛ بلکه مشکل 
اصلی فرار دولت از مســئولیت های خود است 
که با اســتفاده از پروپاگاندا عنوان می کند دالالن 
همه چیز را بر هم ریخته اند؛ در حالی که این طور 
نیســت؛ برهم ریختگی اقتصاد ایــران مربوط به 
سیاست های غلط دولتی است و ربطی به دیگران 
نــدارد؛ بنابراین طرح پیش فــروش خودروها از 
طریق قرعه کشــی تأثیری بر آرامش بازار خودرو 
نخواهد داشــت؛ چراکه در کشور گاهی مسائل 
مهم تری، مانند خرید و فروش کارت ملی و کارت 
 در این شــرایط 

ً
بازرگانی نیز وجود دارد؛ طبیعتا

داللی خودرو با راحتی بیشتری روی می دهد.

BBBBB یعنی شــما معتقدید چیزی که سبب 
آشفتگی در بازار خودرو شده، کمبود 

عرضه است؟
نه، دلیل اصلی سیاســت های غلط پولی اســت 
که ســبب ایجاد تورم در کل کشــور شده است؛ 
سیاســت های غلطی که دولت در این سال ها پی 
گرفته و کســری بودجه های شــدیدی که دولت 
بــا آن مواجه اســت. برخی، از کســری بودجه 
7۰ درصدی ســخن می گویند؛ طبیعی است از 
کشــوری که بودجه آن حدود 7۰ درصد کسری 
دارد، نمی توان انتظار داشت با تورم مواجه نشود؛ 
از این رو باید تأکید کرد سیاست های مالی و پولی 
دولت غلط اســت و اگر این سیاست ها اصالح 

شود، هیچ داللی نمی تواند بازار را به هم بریزد.

BBBBB طرح پیش فروش خــودرو را چطور 
ارزیابی می کنید؟ 

این طرح بیشتر زخم است تا مرهم! اگر قرار است 
مشکل عرضه حل شود، باید عرضه خودرو آزاد 
شود؛ چنانکه تاکنون از زبان هیچ دولتمردی شنیده 
نشده است که بگوید چهار خودروساز یا بیشتر، 
بلکه همه می گویند دو خودروســاز، یعنی »ایران 
خودرو« و »سایپا«؛ تا زمانی که چنین دیدگاهی 
وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم مشکل بازار 
خودرو حل شــود. متأســفانه در صنعت خودرو 
آن قدر در مســیر تولید شــرکت های خصوصی 
ســنگ اندازی می شــود که حتی شــرکت هایی 
مانند »کرمان خــودرو« و »بهمن خودرو« که به 
نوعی وابستگی های سیاسی هم دارند، هیچ وقت 
نمی توانند به فرایند تولید پایدار برسند؛ از این رو 
اگر قرار است مشکل بازار خودرو حل شود، باید 
اجازه داده شود شرکت های جدید تولیدی ایجاد 
شود و فشــار کاهش یابد، بعد از مدتی واردات 
خودرو هم آزاد شــود یا حداقــل اجازه فعالیت 
بخش خصوصی را بدهیم تا بازار به تعادل برسد. 
در این طرح فروش، چون درنهایت پرداخت های 
نقدی را هم حــذف کردند، عمــال تقاضاهای 
خاموش زنده شــد و عمــال تقاضاهای جدیدی 
ایجاد شــد. اگر بناست دولت این مسائل را حل 
کند، جدا از اینکه باید سیاست های پولی خود را 
اصالح و تورم را در ریشه خشک کند، همان طور 
که عنوان شد باید عرضه خودرو نیز افزایش یابد. 

BBBBB از نظر شما سیاست های غلط پولی و 
مالی دولت بیشــتر از موضوع داللی 
روی بازار، به ویژه بازار خودرو، تأثیر 

داشته است؟

بله، من برای ادعای خود، سند دارم؛ برای نمونه 
این افراد چرا در ســال ۱393 نمی توانستند بازار 
خودرو را آشــفته کنند؟ چرا در این ســال دولت 
مجبور شد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کمک مالی به 
صنعت خودرو داشته باشد؟ واقعیت این است که 
سوداگران همیشه بوده اند؛ اما سؤال این است که 
چطور بانک مرکزی نمی تواند چنین گردش های 
مالی بزرگی را پیــدا کند؟ چطور وزارت اقتصاد 
نمی توانــد از آنها مالیات بگیــرد؟ اینکه بگوییم 
این گردش ها از ســوی چند نفر انجام می شود، 
صرفا پروپاگاندایی اســت که دولت برای فرار از 
مسئولیت به راه انداخته است و به عقیده من هیچ 

دلیل دیگری نمی توان برای آن یافت. 
تولیــد روزانه خــودرو در کشــور در حالت 
عادی تا شــش هزار دستگاه بوده است، االن هم 
که آقایان می گویند ما روزی چهار هزار دســتگاه 
تولید می کنیم؛ آیا تولیــد هزار خودروی کمتر یا 
بیشتر در این آمار تولیدی، می تواند بازار را به هم 
بریزد؟ اصال این اعداد با میزان تولیدی که عنوان 
می شــود وجود دارد، قابل قیاس نیست؛ درست 
مانند ماسک است که برخی گفتند عده ای ماسک 
را احتکار کرده اند و فالن مقدار ماســک در فالن 
جا کشف کرده ایم، در حالی که در آن مقطع، خود 
»آقــای رحمانی« به عنوان وزیر صمت می گفت 
ما روزی ۲۰ میلیون مصرف داریم؛ حاال احتکار 
چندهزار ماســک در قیاس ۲۰ میلیون ماســک 
مصرفی چه تأثیری دارد؟ طبیعتا انباشــت شبکه 

تولید بیشتر از این حرف هاست. 
االن قیمت خودرو را از روی سایت هایی مانند 
دیوار، شیپور و... حذف و اوضاع را بدتر کرده اند؛ 
چراکه هر کسی هر جور دلش می خواهد قیمت 
می دهد؛ این راه حل درســتی برای حل مسائل 

کشور نیســت، بلکه بانک مرکزی باید انضباط 
مالی برقــرار کند. »آقای نوبخــت« باید اندکی 
مدیریــت بهتری از خود  به خــرج دهد؛ چراکه 
بی انضباطی مالی همه اوضاع اقتصادی را به هم 
ریخته است؛ وقتی حجم پول زیاد می شود، ولی 
حجــم تولید تغییری نمی کند و رشــد اقتصادی 

منفی است، معلوم است که تورم ایجاد می شود.

BBBBB برخی کارشناسان معتقدند ایجاد یک 
سامانه جامع خرید و فروش خودرو 
می تواند تأثیر مثبتی در سروســامان 
بخشــیدن به قیمت خودرو داشــته 
باشد؛ نظر شما در این باره چیست؟ 

ببینید، هیچ قانونی در ایران وجود ندارد که مالک 
خصوصی را مجبــور کند جنس تحت تملکش 
را به قیمت خاصــی بفروشــد؛ از این رو چنین 
سامانه ای نمی تواند تأثیرگذار باشد. پیشنهاد من 
این است که آقایان همان طور که می گویند ملک 
را کارشناســی می کنیم، خب همه کســانی که 
می خواهند خودروی خود را بفروشند، به سازمان 
حمایت بفروشند و همه خریداران هم از سازمان 
حمایت بخرند. ســامانه قرار است چه کند؟ اگر 
در سامانه بگوید پراید 3۰ میلیون است، شما به 
این قیمت می فروشید؟ اتفاقا در همین غیرشفاف 

کردن ها بیشتر سر مردم کاله می رود.
تنها راه این اســت که دولت مســئولیتش را 
بپذیرد، انضباط مالی بگیرد و سیاســت هایش را 
اصالح کنــد؛ در حالی که دولــت اصال حاضر 
نیست قبول کند خودش مسئول تورم و گرانی در 
کشور است؛ اول مسئولیت را بپذیرد، بعد راه حل 
آن را که انضباط مالی و آزادسازی اقتصاد است، 

اجرا کند.

این روزها بازار خودرو روزگار پرتالطمی را می گذراند؛ روزهایی که شــاهد 
قیمت های سر به فلک کشیده و غیر قابل باوری هستیم که روزی بر اثر هجوم 
نقدینگی های ســرگردان مردم به این بازار و روزی دیگر به دلیل کمبود عرضه 
نسبت به تقاضا، اوج می گیرد و گاهی نیز حاصل سوداگری دالالنی است که 
به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هســتند. با این حال، برخی کارشناسان 
خودرو نظر دیگری داشته اند و بر این باور هستند که این قیمت ها و آشفتگی های مالی و اقتصادی در بازار، حاصل سیاست های 

غلطی است که مقصر اصلی آن کسی جز دولت نیست. 
دولت برای سروسامان دادن به این اوضاع، از هفته های گذشته طرحی با عنوان پیش فروش خودرو، آن هم به صورت قرعه کشی از 
متقاضیان واجدالشرایط را آغاز کرده است؛ طرحی که بر اساس آن، متقاضیان میلیونی خرید خودرو برای تصاحب چند ده هزار 
خودرو، قرار است با هم وارد رقابتی از جنس قرعه و شانس شوند؛ هرچند بر اساس اعتقاد برخی کارشناسان، این طرح نوعی 
التاری و بخت آزمایی اســت و باز هم ممکن است خودرو به دست مصرف کننده واقعی نرسد. حاال و با اتمام فرصت ثبت نام 
مرحله دوم، سؤال این است آیا این طرح می تواند اوضاع بازار خودرو را سروسامان دهد؟ »صبح صادق« برای بررسی بیشتر این 

موضوع، پای صحبت های »فربد زاوه« کارشناس بازار خودرو نشسته است. 
زاوه به صبح صادق می گوید: »آن چیزی که برای بازار اهمیت دارد، میزان عرضه و نه روش ها یا نحوه عرضه است. در حالی که این 
طرح درباره روش های فروش است و به میزان عرضه در بازار کاری ندارد و تغییری در آن ایجاد نمی کند؛ کمااینکه تولیدکنندگان 
خودرو در کشور، همین امروز حدود یک میلیون تعهد معوق دارند و اگر همین خودروها را تحویل دهند، بازار تا حدودی دچار 
آرامش خواهد شــد، ولی این کار را نمی کنند؛ از این رو این طرح آن طور که باید، تاثیرگذار نخواهد بود؛ از طرفی بحث قیمت 
پایین تر از قیمت بازار سبب شده است تقاضای جدیدی به بازار اضافه شود، از آن طرف ثبت نام بدون پیش پرداخت نیز سبب شده 
هر کسی تقاضای خاموش داشته است در این طرح ثبت نام کند؛ بنابراین طرح فوق هیچ نقشی در آرامش بازار نخواهد داشت.«

فرهاد بیضایی
کارشناس مسکن

میالد شکری
خبرنگار

اخبار متعددی در زمینه دورریز برخی محصوالت کشاورزی، 
مانند کیوی، گوجه، ســیب زمینی و.. در  رسانه ها منتشر شد؛ 
دورریزهایی که عمده دلیل آنها، نگهداری این محصوالت در 
سردخانه ها برای تنظیم بازار و فساد آن، یا نداشتن بازار مصرفی 
برای فروش بوده اســت. با توجه به ظرفیت های باالی کشور 
در بخش کشــاورزی، تحول در حوزه صنایع تبدیلی و تدوین 
برنامه ای جامع برای کاشــت و تولید محصوالت کشاورزی 
می تواند به انقالب اقتصادی در کشــور منجر شود. بازار ۴۰۰ 
میلیون نفری منطقه و صادرات به این کشورها فرصت مهمی 

برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است.

تبدیلی صنایع   
منهای نفت

به گزارش »بلومبرگ«، به دنبال شــیوع ویــروس کرونا، نرخ 
بیکاری در کره جنوبی در ماه می امسال به باالترین رقم در ۱۰ 
سال گذشته رسید. بر اســاس آمارهای اداره آمار کره جنوبی، 
به علت ادامه کاهش صادرات و آشــفتگی مصرف، استخدام 
در کره کاهش یافته اســت. بر اساس جزئیات این آمار، بخش 
تولیدات کارخانه ای ۵7هزار فرصت شــغلی را در ماه می از 
دست داده است و 37۱هزار فرصت شغلی دیگر در بخش های 
خرده فروشــی، عمده فروشی، رســتوران و هتلداری از دست 
رفته انــد؛ بااین حال اقتصاد کره جنوبی در بخش کشــاورزی 

۵۴هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.

رکورد کره جنوبی 
شاخص

وقتی بانک به فردی وام می دهد، انتظار دارد در بازگشــت پول 
چیزی بیشــتر از مقــدار اصل آن را دریافت کنــد؛ این مقدار 
بیشتر را بهره می گویند. نرخ بهره  کوتاه مدت، معموال از سوی 
بانک مرکزی تعیین می شود و در کشورهای توسعه یافته عموما 
نزدیک به صفر اســت؛ اما نرخ بهره  بلندمدت از ســوی بازار 
تعیین می شــود و مقدار آن به تورم بستگی دارد. به مکانیزمی 
که از طریق آن نرخ کوتاه مدت کنترل می شــود، سیاست های 
پولی می گویند. بهره در اقتصاد اسالمی حرام و قرض صرفا به 
صورت قرض الحسنه است و سایر تسهیالت بانکی باید تحت 

عقود سیزده گانه شرعی پرداخت شود.

 نرخ بهره
افزوده
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7
دین

هدایت مختص خداوند

 در دو ســوره  صف و برائت آیه ای هست 
که اعالم می کند اســالم و رسالِت پیامبر 
اکرم)ص(، برای این اســت که پیامبر و 
دین او بر همه  دین ها فائق بیاید و مســلط 
ُهدی  

ْ
ُه ِبال

َ
 َرُسول

َ
ْرَســل

َ
ذی أ

َّ
بشود؛ »ُهَو ال

ْو 
َ
ِه َو ل

ِّ
ل

ُ
یِن ک

ِّ
ی الد

َ
ِهَرُه َعل

ْ
َحــقِّ ِلیظ

ْ
َو دیِن ال

وَن.« )برائت/ 33 و صف/ 9( 
ُ
ِرک

ْ
ُمش

ْ
ِرَه ال

َ
ک

ظاهر آیه خیلی نکات جالبی دارد:
آیه شــریفه با »ُهَو« شروع می شود که 
خود نکته ای  توحیدی اســت؛ یعنی این 
اتفاق و مسئله نشئت گرفته از ذات احدیت 
و خــدای متعال اســت؛ به واقــع این آیه 
می خواهد خدا را برای ما معرفی کند؛ در 
حالی که به سبب اهمیت دیگر مفاد آیه، به 
 توجه نمی شود. در این آیه 

ً
این نکته معموال

همه  اذهان به این سمت می رود که قدرت 
پیدا کردن دین و تســلط اسالم بر جهان 
به چه شــکل است؟ در حالی که آیه دارد 
 

َ
ْرَسل

َ
ذی أ

َّ
»ُهَو« را معرفی می کند؛ ُهَو ال

ُهدی؛ »اوست« که رسولش را 
ْ
ُه ِبال

َ
َرُسول

فرستاد. 
« هم  َحقِّ

ْ
ُهدی  َو دیِن ال

ْ
اشــاره به »ِبال

از ظرایــف قرآن اســت. به نظــر می آید 
ُهدی« این باشد که 

ْ
ُه ِبال

َ
 َرُسول

َ
ْرَسل

َ
معنی »أ

خود این ارسال، هدایت، برای هدایت و 
با هدایت است؛ یعنی هدایت الهی همراه 
این ارسال است. خدای تعالی خودش در 
حال مدیریت، برنامه ریزی و هدایت است 

و این ارسال را به نتیجه می رساند.
بایــد توجه شــود هدایتی کــه به آن 
اشاره شــده در این آیه مخصوص پیامبر 
اســالم)ص( است؛ یعنی بحث نبوت ها 
نیســت که خدا انبیا را می فرستد. منظور 
ُه« که به صورت مفرد ذکر شده 

َ
از »َرُسول

پیامبر اســالم)ص( است، که او را هم به 
خودش نسبت می دهد: پیامبرم!

هدایــت مفهــوم گســترده ای دارد؛ 
یکی، به معنای روشــن کردن راه و مسیر 
اســت و یکــی، بــه  معنای رســاندن به 
مقصد و حقیقت. قرآن تصریح می کند: 
ُه 

َ
ق

ْ
ل

َ
ــی ٍء خ

َ
 ش

َّ
ل

ُ
ْعطی  ک

َ
ــذی ا

َّ
َنا ال »... َربُّ

ــمَّ َهدی« ؛)طــه/ ۵۰( حتی بــه پیامبر 
ُ
ث

ْحَبْبَت َو 
َ
ْهدی َمْن ا

َ
می فرماید: »ِانَّکک ال ت

َه یْهدی َمْن یشاء«؛ این تو نیستی 
َّ
لِکنَّ الل

که هر کســی را که دوست داشته باشی، 
هدایت کنی، این خداســت که هر که را 
بخواهد هدایت می کند.)القصص/ ۵۶( 
 کار خدای  تعالی  

ً
 و اصالتــا

ً
هدایــت ذاتا

اســت؛ در واقع هدایت در ذات آفرینش 
قرار دارد. خود آفرینش چون بر اســاس 
حکمت و برنامه ریزی است پس در ذاتش 
هدایت دارد و این گونه نیســت که بدون 
حکمت و برنامه چیزی خلق شود؛ اما این 
هدایت شکل و روش دارد. در تکوینیات 
و عالم خلقت به یک شــکل اســت و در 
عالم تشریع و درباره انسان ها و موجودات 

ذی شعور یک شکل دیگر. 
 مختص 

ً
هدایت بــا اینکــه اصالتــا

خداســت، اما خداوند این را به رسولش 
تفویض کرده است: ما آنچنان وحی کردیم 
به تو و روحی را از امر خودمان، تو بالذات 
نمی دانســتی که کتاب و ایمان چیست. 
ما آن را نوری قرار دادیم که هر کســی را 
که بخواهیم، با آن هدایت می کنیم. حال 
تو به صــراط مســتقیم هدایت می کنی.

)شــوری/ ۵۲( اینجا هم مجددا هدایت 
را به خود اختصاص داده اســت؛ اما آخر 
آیه، پیامبر را هدایت گر به صراط مستقیم 
می نامد؛ درواقــع خداوند این هدایت را 
 که کار خودش است، به او تفویض کرده 

است.

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

در طول تاریــخ، مکاتب و ادیــان مختلفی به 
وجود، برای خود هیمنه علمی درســت کردند 
و به قصد هدایت انســان ها دستورالعمل هایی 
صادر کردند؛ برخی با اســباب وحی این کار را 
انجام دادند، برخی دیگر با استفاده از تجربیات 
و دریافت هایی مختصــر و ناقص از علوم دینی 
و همچنین با اســتفاده از آزمایش؛ اما آنچه در 
این مکاتب علمی یافت نمی شود، شجاعت در 
اظهارات علمی و به مناظره طلبیدن هر مکتبی 
در این کره خاکی اســت؛ بــه عبارتی، علمای 
هیچ مکتبی نمی توانند با جرئت و جســارت بر 
یافته ها، توصیه ها و دستاوردهای علمی و فکری 
خود پافشاری کنند، حتی مخالفان را به مطالعه و 
اندیشه بدون محدودیت درباره خودشان توصیه 

کنند. 
دین اســالم تنها دین و مکتب علمی است 
که این شــجاعت را دارد و از هیچ دقت علمی 
دور نمی شــود و همه انسان ها، چه موافق و چه 
مخالف را به مطالعه، تجربه، اندیشه و مباحثه 
فرامی خواند. علمــای این مکتــب تاکنون از 
هیچ بحث علمی شانه خالی نکردند و همیشه 
بــرای دفاعیــات علمی و عقلی از اســالم، در 
میدان مباحثه و مناظره حاضر بودند؛ دلیل این 
شجاعت و جرئت چیزی نیست جز تکامل دین 
از هر نظر. آنان که مخالف دین هستند، هیچ وقت 
نتوانستند در میدان مناظره پیروز باشند؛ سوای 
آنکه همیشــه از مباحثات علمی با مسلمانان، 

خصوصا اهل مکتب فرار کردند. 

علمای شیعه خود را شــاگردی کوچک در 
مکتب امام صــادق)ع( می دانند و در هر بحث 
علمی به این شــخصیت الهی و علمی بالیدند 
و خود را در برابر علوم ایشــان ذره ای معلق در 
آسمان الیتناهی و خورشــید فروزان امامت و 
والیت می خوانند. در تاریخ ۲۵۰ساله امامت 
آشــکار اهل بیت)ع(، روزهــای کمی بود که 
فرصتی بــرای علم آمــوزی و اسالم شناســی 

مسلمانان پیش آمد. دشمنان اسالم و انسانیت 
در طول این ســال ها با محدود کردن اهل 

بیت)ع(، مردم را از علوم حقیقی دور 
کردند و نگذاشتند مسلمانان 
از محضــر نورانــی امامان 
بهره کافی شیعه ببرند؛ این 

اطمینان  و  قــدرت 
به  مکتــب  اهل 
دلیل اتصال علوم 

به  بیــت)ع(  اهــل 
آسمان هاست؛ در واقع 

تا  آمد  اسالم)ص(  پیامبر 
نیز  اسالم  آغازگر  بیاموزاند؛ 

کلمه »إقرأ« بود؛ اما ناکثان همیشه 
با علم آموزی مخالف بودند و دســت 

مــردم را از دامان علــوم اصیل دینی کوتاه 
می کردند. پیامبر)ص( به اباذر می فرمایند: »ای 
اباذر، طالب علم را خــدا و مالئکه و پیامبران 
دوست می دارند. علم را دوست نمی دارد، مگر 
انسان باسعادت؛ پس خوشا به حال طالب علم 

در روز قیامت.« 
زندگی امــام صــادق)ع( مملــو از علم و 
علم آموزی بود. ایشــان و پدر بزرگوارشــان در 

فرصت کوتاه به دست آمده در اختالف بنی عباس 
و بنی امّیه مردم را با علوم اسالمی آشنا کردند و به 
همین دلیل با غضب دشمنان خدا روبه رو شدند 
و مانند اجداد مطهرشــان به شهادت رسیدند. 
امام صادق)ع( در ۱7 ربیع االول سال 83 قمری 
در مدینه به دنیا آمدند و در ۲۵ شوال سال ۱۴8 
قمری، در ۶۵ ســالگی به شــهادت رسیدند. 
)االرشاد، ج ۲، ص۱8۰( حیات امام صادق)ع( 
با خالفت ده خلیفه آخــر بنی امیه، ازجمله 
عمربن عبدالعزیز و هشــام بن عبدالملک 
اح و 

ّ
و دو خلیفه نخســت عباسی، َسف

هم زمان  دوانیقــی  منصور 
بود. )شهیدی، زندگانی امام 

صادق)ع(، ص ۴( 
تا  از ســال ۱۲9 
هجــری   ۱3۲
عباســیان  کــه 
آمدنــد،  کار  روی 
برای  کوتاهــی  فرصت 
فعالیت های علمی امام)ع( 
به وجود آمد کــه در حیات 
هیچ  یک از امامان شیعه دیده 
نشــد. )سیری در ســیره ائمه اطهار، 
ص ۱۵7( امــام صادق)ع( در این فرصت 
پایه های علمی مکتب شیعه را محکم کردند؛ 
البته در کنار این فعالیت های علمی، با مدعیان 
دینمــداری و فرقه هــای متعــدد، از متکلمان 
دروغیــن گرفته تا زنادقه حتی غالیان که در حق 
امامان شیعه غلو می کردند، مبارزه های مستمری 
داشتند؛ به عبارتی، امام صادق)ع( بنای خود را 
در فعالیت هــای علمی مبارزه با افراط و تفریط 

گذاشتند. ایشان شــاگردان متعددی داشتند؛ از 
خواص امامیه گرفته تا طیف های متنوع عامه، از 
متکلم و فقیه تا مقری، محدث، رجالی و... از 
اقصی نقاط ماوراء النهر تا مغرب شاگردانی در 
محضر ایشــان زانو می زدند. شیخ مفید تعداد 
شــاگردان حضرت را بالغ بــر چهارهزار نفر 
می داند. )االرشــاد، ج ۲، ص ۱79( »رجال« 
کشی و دیگر کتب رجالی نام شاگردان ایشان را 
برده اند. )کشی، ص ۲7۵ و قاموس الرجال، ج 

3، ص ۴۱۶( 
از بحث های داغ آن روز، بحث  های کالمی 
بود. متکلمان در اصول عقاید و مسائل اصولی 
همچون خدا، صفات خدا، آیات مربوط به خدا، 
نبوت، حقیقت وحی، شیطان، توحید، ثنویت، 
قضا و قدر، جبر و اختیار و... بحث می  کردند. 
جبریه، مشبهه، تناسخیه و... از مکاتب کالمی 
آن عصر بودنــد؛ همچنیــن از خطرناک ترین 
طبقه  های این عصــر، ظهور زنادقــه بود؛ آنها 
طبقه متجدد و تحصیل کرده آن عصر بودند که 
با زبان  های زنده آن روز، یعنی سریانی، فارسی، 
هندی و... آشنا بودند؛ در رأس این گروه افرادی 
از قبیل ابن ابی العوجا، ابوشــاکر دیصانی حتی 
ابن مقفع قرار داشتند. امام صادق)ع( در کنار این 
مبارزات، با غالیان هم می جنگیدند و شــیعیان 
را از آنان دور می کردند. شــیعه مکتب خود را 
جعفری نامیده اســت؛ زیرا امام صادق)ع( در 
طول 3۴ ســال امامت خود بــا مجاهدت های 
علمی و دینی، شــریعت حضرت محمد)ص( 
و مکتب تشیع را احیا کردند و مانع صدمه وارد 
شــدن به مکتب شیعه و فراموشــی اسالم ناب 

محمدی شدند.

 رئیس مذهب، معلم و مدافع مکتب
   سلوک    

به مناسبت 25 شوال سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع(

از وصایای وجود مقدس نبی مکرم اسالم)ص( 
بــه امیرالمؤمنین امام علی)ع( این اســت که آن 
حضرت)ص( فرمود: »یا علی، ســه چیز است 
که اگر انســان با آن ســه خدا را مالقات کند، از 
بهتریــن مردم خواهد بود؛ اول، اینکه کســی که 
آنچه را خداوند متعال به عنوان تکلیف برای انسان 
تعیین کرده اســت، اتیان کند و به آن پایبند باشد، 
از عابدترین مردم خواهد بود؛ دوم، اینکه کســی 
که از محرمات الهی پرهیز کند، از پرهیزکارترین 
مردم خواهد بود؛ ســوم، اینکه کسی که به آنچه 
خداوند متعال به او روزی داده است، قانع باشد، 

از قانع ترین مردم خواهد بود.«
آرزوی همه این است که جزء بهترین انسان ها 

باشــند. مالک هایی که رســول اکــرم)ص( به 
امیرالمؤمنیــن)ع( بیان می کنند، در ســه جمله 
خالصه می شود؛ یعنی کسی که با این سه ویژگی 
دنیا را ترک کند و وارد سرای آخرت گردد، جزء 
بهترین انســان ها خواهد بود؛ بنابراین، راه ها به 
سوی انسان باز است. خداوند متعال، انبیا و اولیا 
را برای راهنمایی انســان فرستاده است، حتی در 
عصر غیبت نیز هادیان و راهنمایانی وجود دارند 
که مســیر را به انسان نشــان بدهند و اگر انسان 
از این فرصت اســتفاده نکنــد، کوتاهی از خود 
اوســت؛ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه 
چیســت؟ بنابراین، انسان باید در پرتوی هدایت 
هادیان و راهنمایان راه را از چاه تشخیص بدهد 

و بفهمد که راه سعادت کجاست و راه شقاوت و 
بدبختی کجاست؟ خداوند متعال فرموده است: 
«؛ ما راه 

ً
ورا

ُ
ف

َ
ا ک  َو ِإمَّ

ً
اِکرا

َ
ا ش  ِإمَّ

َ
ِبیل ْیَناُه السَّ

َ
ا َهد »ِإنَّ

را به او نشــان دادیم، خواه شــاکر باشد )و پذیرا 
گردد( یا ناسپاس باشد.اولین مالکی که حضرت 
رسول اکرم)ص( برای بهترین مردم شدن معرفی 
می کند، پایبندی به بایدها و انجام واجبات است. 
انسان اگر به وظیفه و تکلیف خود به نحو احسن 
عمل کند، هنگام مالقات با پروردگار جزء بهترین 
مردم خواهد بود؛ همان  طور که اگر انسان در دنیا 

کاری را که به عهده اش گذاشته شود، به نحو 
احســن انجام بدهد، احترام و تکریم 

می شود.

مسیر تبدیل شدن به انسان  کامل
گفتاری از آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری

   منبر    

در میــان بحث های کرونایی آنچه بیشــتر به 
چشم آمد، فاصله عمل انسان ها از دین و آداب 
دینی بود. در این روزها، برعکس کسانی که 
جاهالنه می خواهنــد دین را تضعیف کنند، 
بیشتر انســان ها به لزوم رعایت دستورهای 
دینی اعتراف می کنند. خداوند خالق انسان 
است و می داند چه ســبکی برای زندگی او 
طراحی کند تا در ســالمت کامــل بتواند به 
امور اخروی خود مشــغول باشد. آنهایی که 
احکام اســالم را مربوط به گذشته می دانند و 
آن را در برابر علم امروزی قرار می دهند، باید 
ببینند دستورهای اســالم چقدر می تواند در 
این روزها کمک انســان  باشد، از مشکالت 
مادی، معنوی، بیمــاری، درد و رنج نجاتش 
دهد و از خواب غفلــت بیدارش کند. وقتی 
دستورهای اسالمی می گوید از طعام حالل و 
پاکیزه بخورید)مائده/ 88(، با شناخت کامل 
این دســتور را می دهد و انســان را نیز برای 
انجام آن توانا می بینــد؛ البته حالل و پاکیزه 
خوردن در معنای وسیع به کار می رود؛ وقتی 

می گویند حالل، یعنی از یک سو ذبح شرعی 
حیوانات حالل گوشت و شرایط تزکیه و آداب 
ذبح رعایت شود و از سوی دیگر درآمد حالل 
بدون دست اندازی به حق خداوند و بندگان 
خــدا و همچنین پاک از مال تخمیس شــده 

باشد.
از سویی اسالم دســتور می دهد سرخود 
حــالل را حرام و حــرام را حــالل نکنند؛ 
خداونــد در آیه 87 ســوره مائده می فرماید: 
»ای اهل ایمان، چیزهای پاکیزه ای را که خدا 
برای شــما حالل کرده، بر خود حرام نکنید، 
 خدا 

ً
و ]از حدود خــدا[ تجاوز ننمایید؛ یقینا

متجاوزان را دوست ندارد.« تجاوز از حدود 
خدا یعنی از آنچه خداوند دستور داده است، 
سر باز بزنیم و به آنچه از ماهیتش خبر نداریم، 
رو بیاوریم. آری مشکالت انسان همان وقتی 
شروع شــد که از حدود خدا خارج شد و به 
میل خود رفتار کرد؛ این تجاوز از حدود در هر 
زمینه ای که باشد، خطاست و انسان را بیشتر 

در گرفتاری ها فرومی کشد.

طعام حرام را حالل نکنید
   مکتب    

ه، 
ّ
ابی عبدالل از حضــرت  »مفضل بن عمر« 

امام صــادق)ع( نقل کرده اســت: »مؤمن 
را بــه این خاطر مؤمــن می گویند که در دنیا 
و آخــرت بــرای غیر دعــا نمــوده و از آنها 
شفاعت می کند، پس حق تعالی نیز دعایش 
را مستجاب و شــفاعتش را قبول می کند.« 
همچنیــن می فرمایند: »رســول خدا)ص( 
فرمودند: کسی که برادر مؤمنش را با کلمه ای 
که به واسطه اش اظهار لطف می نماید، اکرام 
کرده یا حاجتش را برآورد یا حزن و اندوهی 
را از او بر طرف کند، پیوسته در ظل حمایت 
حق تعالی بــوده و تا مادامی که بــه اکرام و 
برآوردن حاجت او مشــغول است، رحمت 

حق تعالی بر او نازل می گردد.«
ســپس فرمود: »آیا خبر بدهم شما را که 
چرا به مؤمــن، مؤمــن می گویند؟ جهتش 
آن اســت که مردم او را بــر نفس و مال خود 
امین و مطمئن می دانند. آیا خبر بدهم شــما 
را که چرا به مســلمان، مسلمان می گویند؟ 
سببش آن اســت که مسلمان کسی است که 

مردم از دست و زبانش سالم باشند. آیا خبر 
بدهم شــما را از مهاجر که چرا به او مهاجر 
می گویند؟ جهتش آن است که مهاجر کسی 
اســت که از وادی ســیئات و قبایح هجرت 
کرده و از آنچه بر او خدا حرام فرموده، دوری 

می گزیند.«
 ســپس فرمودند: »کســی که مؤمنی را 
دفع کرده تا به این وســیله او را ذلیل و خوار 
نمایــد، یا لطمه و ســیلی به او زنــد، یا امر 
مکروهــی را بــه او وارد نماید، فرشــتگان 
وی را مــورد لعــن و نفرین قــرار می دهند 
تا مادامی کــه آن مؤمن را خشــنود کرده و 
 حقش را ترمیم نموده و توبه و طلب آمرزش 

نماید.« 
پس از آن فرمودند: »بر حذر باش از تندی 
به کسی؛ زیرا شاید او مؤمن بوده و شما مطلع 
نباشید و بر شــما باد به نرمی و آرامی و فرار 
از سالح شــیطان؛ چه آنکه چیزی نزد خدا 
محبوب تــر از آرامی و نرمش نمی باشــد.« 

)علل الشرایع، ج ۲، ص ۶7۱ـ۶۶9(

 وجه تسمیه مؤمن
   حکمت    

رسول ایمانی
کارشناس مذهبی



شماره ۹54 |  دوشنبه  ۲6 خرداد 13۹۹

8
پرونده

کاخ سیاه
نگاهی به ریشه های 
تبعیض نژادی علیه 

سیاه پوستان در آمریکا

BBBBB اعتراض هــای تاریخــی  ســابقه 
سیاه پوســت ها به چه زمانی می رسد و 
چند درصد این اعتراض ها به موفقیت 
رسیده اســت،  به ویژه در اعتراض های 

۱0 سال اخیر؟
سابقه این اعتراض ها برمی گردد به زمانی که نخستین 
سیاه پوست ها به شکل برده از آفریقا به سرزمینی که 
ســال ها بعد به ایاالت متحده آمریکا تبدیل شــد، 
تبعید شدند. آمریکا مستعمره ای بود که انگلیسی ها 
ساخته بودند ســال ۱۶۱9، اولین کشتی این برده ها 
وارد این ســرزمین شد و از آن به بعد این کشمکش 
همیشه وجود داشته است و سیاهان به بردگی درآمده 
در تالش برای رهایی و آزادی بودند و سفیدپوستان 
برده دار تالش می کردند این برده ها را تحت کنترل 
و ســلطه نگه دارنــد؛ این کشــمکش از همان جا 
شروع شــد و تا االن ادامه دارد که فراز و فرودهای 
بســیار زیادی داشــته است.  سیاه پوســت ها برای 
احقاق حقوق خود بارها شکست خورده اند؛ البته 
موفقیت های بزرگی هم داشته اند. به هر حال نظام 
برده داری در آمریکا برچیده شد و بعد از برده داری، 
دورانی تحت عنوان »برابر اما جدا« شکل گرفت؛ 
یعنــی قانون اساســی آمریکا پذیرفت بــرده داری 
لغو شــود و ســیاه ها از حقوق برابر با سفیدپوستان 
برخوردار شــوند، امــا در دو دنیای متفاوت؛ یعنی 
رســتوران ها، صندلی های اتوبوس، مدارس حتی 
سرویس های بهداشتی سفیدپوستان از سیاه پوستان 
جدا بود؛ از این رو دو دنیای متفاوت به وجود آمد. در 
برخی ایالت ها نیز سیاه پوست ها حق رأی نداشتند 
کــه با تغییراتــی در قانون اساســی و نهایتا جنبش 

حقوق مدنی کــه در دهه ۱9۶۰ به رهبری »مارتین 
لوترکینگ« به وجود آمد، ســیاه ها به یک ســری از 
حقوق خود دســت پیدا کردند و این جدایی نژادی 
به شکل قانونی و رســمی کنار گذاشته شد؛ اما به 
این معنی نبود که شهروندان در زندگی خصوصی 
و در نگاه به دیگر هم نوع های خود که رنگ پوست 
متفاوت داشتند، نگاه برابری داشته باشند.  اگرچه به 
لحاظ قانونی، تبعیض نژادی وجود ندارد و هیچ کس 
در آمریکا نمی تواند ادعا کند قانونی به شکل رسمی 
وجود دارد کــه بر تبعیض  نژادی صحــه بگذارد. 
درباره جدایــی نژادی هم تغییرات بســیار زیادی 
بوده اســت؛ اما رفتارهای نژادپرستانه به کرات در 
الیه های مختلف اجتماعی دیده می شود. بحثی که 
االن وجود دارد، درباره دو نهاد است که نژادپرستی 
بیش از همه در آنها پررنگ است؛ یکی نهاد اجرای 
قانون یا پلیس و دیگری نهاد تضمین عدالت، یعنی 
دستگاه قضائی که این اعتراض ها بیشتر در پلیس و 

دادگاه هاست. 

BBBBB از موفقیت هایــی که ایــن جنبش ها و 
اعتراض ها داشته اند، بگویید.

اگر بخواهیم تاریخ ۶۰ الی 7۰ ساله  این اعتراض ها 
را بررســی کنیم، به جنبش حقوق مدنی در حدود 

سال ۱9۵۴ می رسیم که جرقه آن با اقدامی زده شد 
که خانــم »رزا پارکس« انجام داد و در اتوبوس 

جای خود را به یک سفیدپوست نداد و تحریم 
اتوبوس در شــهر »آالباما« بــه وجود آمد؛ 

ســپس »مارتین لوترکینگ« گرداننده این 
جریان شد و دو قانون در سال های ۱9۶۴ 

و ۱9۶8 به تصویب رســید و به اجرا گذاشته شد و 
مجموعه قوانینی که علیه سیاه پوست ها بود و از آن 
تحت عنوان قوانین »جیم کرو« یاد می کردند، لغو 
شــد؛ همچنین جدایی نژادی کنار گذاشــته شد و 
سیاه پوســت ها از حق رأی برخوردار شدند که این 
موفقیت بسیار بزرگی بود. یکی دیگر از دستاوردها 
در ســال های بعد این بود که قاعــده ای در آمریکا 
تحت عنــوان »تبعیض مثبت« به تصویب رســید 
و به اجرا گذاشــته شــد، که برای سیاه پوست ها در 
آموزش، تحصیل و دانشگاه یک سری مزایا در نظر 
می گرفت؛ به این دلیل که سیاه ها سال ها تحت ظلم 
و ستم بودند و امکان زندگی برابر نداشتند، برای شان 
ارفاق هایی در نظر می گرفتند و سهمیه هایی می دادند

 که موجب می شــد آن عقب ماندگی جبران شود و 
از فرصت بیشــتری برای رقابت با سفید پوست ها 
برخوردار شــوند. در ســال های اخیر، اتفاقاتی از 
زمان دولت »اوباما« شــروع شد و با شلیک پلیس 
به سیاه پوست ها در شــهر »فرگوسن« که نوجوانی 
به اســم »مایکل براون« را کشتند، اصالحاتی هم 
در پلیس و هم در دســتگاه قضائی صورت گرفت؛ 
اما این اصالحات خیلی جزئی بودند و راضی کننده 

نبوده  اند. 

BBBBB ،بــا توجه بــه اعتراض های گذشــته 
معترضان کنونی چه خواســته هایی را 

دنبال می کنند؟
خواســته هایی که االن وجود دارد، این اســت که 
اوال، شــیوه برخورد پلیس با سیاه پوســت ها تغییر 
کند و دســت نیروهای پلیس برای اعمال خشونت 
باز نباشــد و با قواعد جدیــد نظام نامه انتظامی در 
پلیس محدودشان کنند، دیگر اینکه دادگاه به راحتی 
از خون کشته شــدگان نگــذرد و مصونیت پلیس 
را کاهش دهد تا پلیس نســبت به قانون احســاس 
رویین تنی نکند و برای نمونه انسانی را بکشد، بدون 
اینکه در دادگاه محاکمه شود؛ اگر این کار انجام 
شود، می تواند بازدارنده باشد. در برابر اینکه 
جنبش کنونی واقعا به نتیجه برسد، مقاومت 
وجــود دارد و دولــت آقــای ترامــپ و 
جمهوری خواهان به شدت با آن مخالف 
هستند و اینکه بتوانند در ماه های آینده 
به این اصالحات برسند، جای بحث 

است.

پیش درآمد 

  ریشه نژادپرستی
 در آمریکا

سابقه نژادپرستی در آمریکا به اندازه سابقه 
برده داری است؛ یعنی از روزهای اولی که 
برده داری در آمریکا در سال ۱۶۱9 شکل 
گرفت، جنبش های ضدنژادپرستی وجود 
داشــته اســت و به تدریج هرچه زمان به 
جلوتر رفت، این جنبش ها انسجام بیشتری 
گرفته و منظم تر شــده است. شاید بتوان 
گفت، مهم ترین جنبشی که شروع کننده 
جنبش هــای منظم بود، شــورش »نات 
ترنر« در سال ۱83۱ بود که در »ویرجنیا« 
انجام شــد و سیاه ها علیه سفیدها مسلح 
شــدند؛ این جنبش به ایــن صورت آغاز 
شد که برده سیاهی حتی پدر خود را هم 
نمی شــناخت و به نام صاحبش نات ترنر 
خوانده می شد؛ او سال ۱83۱ جنبشی راه 
انداخت و تعداد محدودی از ســیاه ها را 
دور خود جمع کرد که علیه سفیدها قیامی 
شــکل دادند و توانستند یک انبار اسلحه 
را نیــز در اختیار خود بگیرنــد؛ البته این 
جنبش بیشتر از سه روز دوام نیاورد و ترنر 
مجبور به فرار در جنگل شــد؛ در نهایت 
او را پیدا کردند و به قتل رساندند؛ از این 
رو جنبش مزبور اولین حرکت منسجمی 
بود که انجام شــد. بعد از آن، جنبش ها و 
حرکت های مختلفی طی سال های متعدد 
انجام شــده اســت که یکی از مهم ترین 
آنها صد ســال بعد از جنبش مذکور، در 
اکالهما اتفاق افتاد و بلک وال استریت نام 
داشت. ماجرا از این قرار بود که سیاه ها در 
 وضع مالی خوبی پیدا کرده 

ً
این شهر تقریبا

و محله ای برای خود درست کرده بودند 
و مدارس خصوصی قابل قبولی داشتند، 
ایده آنها این بود که جامعه ای تشــکیل و 
نشان دهیم که می توان سیاه بود، اما رشد 
کرد؛ سفیدها، به خصوص آنهایی که وضع 
مناسبی نسبت به این سیاه ها نداشتند، به 
بهانه واهی به آنهــا حمله کردند و محله 
سیاه ها به طور کامل سوخت و بعد از آن 
هم شرایط خوبی که ســیاه ها برای خود 
ایجاد کرده بودنــد، از بین رفت و به یک 
جامعه معمولی تبدیل شــدند، حتی در 
تاریخ آمده اســت این محلــه با هواپیما 
بمباران شــد؛ هرچند بلک وال  استریت 
در تاریخ نویسی های رسمی آمریکا خیلی 
پررنگ گنجانده نمی شــود. درواقع نگاه 
نژادی بین مردم ریشــه دارد؛ یعنی مردم 
 نمی توانند این موضوع 

ً
سفیدپوست واقعا

را بپذیرند که سیاه پوســت ها رشد کنند؛ 
به طوری کــه ماجرای بلک وال اســتریت 
 از طرف مردم سفیدپوســت علیه 

ً
کامال

سیاه ها اتفاق افتاد. البته حاکمان می توانند 
جلوی تبعیض و نژادپرســتی را بگیرند؛ 
اما تصمیمی برای این کار ندارند و  علت 
اینکــه در حال حاضر هر جنبشــی که از 
سوی سیاه ها انجام می شود، به سمت آتش 
زدن و تخریب اماکن عمومی می رود، این 
است که سیاه ها می گویند از این امکانات 
هیچ بهره ای به ما نرسیده است، پس همان 

بهتر که نباشد.

 سال ۱۶۱9، اولین گروه سیاه پوست ها به 
عنوان برده وارد خاک آمریکا شــدند؛ ۱

درواقع انگلیســی ها برای اولیــن مرتبه ۲۰ نفر 
آفریقایی را به عنوان بــرده آوردند و از آنجا روند 
تجارت برده شــروع شد؛ البته در آن زمان به قاره 
آمریکا »قاره جدید« می گفتند. یکی از مهم ترین 
تجارت هــای اروپایی ها در قرن ۱7 و ۱8 خرید و 
فروش بــرده، به ویژه در دنیای جدیدشــان بود؛ 
چراکه یکی از مهم ترین صنعت های مستعمراتی 
که اکنون به ایاالت متحده تبدیل شــده اســت، 
کاشت تنباکو و پنبه بود؛ به همین دلیل در مزارع به 
نیروی کار ارزان نیاز داشتند و به برده روی آوردند. 
گفته می شــود در قرن ۱8، حــدود هفت میلیون 
آفریقایی به عنوان برده به آمریکا آورده شدند و اگر 
زاد و ولد این تعداد را لحاظ نکنیم، جمیعت آنها 
در اواسط قرن ۱8 که قرار شد قانون اساسی آمریکا 
نوشته شود، حدود چهار میلیون شد؛ یعنی نیمی از 
جمعیت سیاه پوستان به سبب وضعیتی که داشتند، 
تلف شــده بودنــد؛ درواقع برده ها به رســمیت 

شناخته نمی شدند و فقط نیروی کار بودند. 

وقتی قرار شد قانون اساسی آمریکا نوشته 
شود، چون باید تکلیف جمعیت، تعداد 2

کرسی های کنگره و میزان مالیاتی که می خواستند 
تعیین کنند، مشخص می شد، ناچار به شمارش 
جمعیت بودند. این کار به نفع ایاالت جنوبی بود 
که تاحدودی تعداد برده ها هم شــمرده شــوند. 
پیشــنهادی که تصویب شــد، این بود که برده ها 
سه پنجم انسان حساب شــوند؛ یعنی از هر پنج 
برده، سه نفرشان در سرشماری جمعیت حساب 

می شدند. 

 زمان ریاســت جمهوری »لینکلن« که 
بحث جنگ های داخلی هم مطرح بود، ۳

وی به عنوان تدبیر جنگی، بحث لغو برده داری را 
مطرح کرد که این طرح صرفــا برای ایالت های 
به اصطالح شورشــی که حاضر نبودند به ایاالت 
متحده بپوندند، مطرح شــده بــود، حتی در آن 
ایالت ها نیز بخش هایی که با شمال هم پیمان شده 
بودند، از لغو برده داری معاف بودند. او در  بیانیه ای 
که ســال ۱9۶3 صادر کرد، از آن طرح به عنوان 
اقدام جنگی نام می بــرد و این طور نبود که برای 
سیاه پوســت ها ارزش برابر قائل باشــد. وی در 
رقابت های انتخاباتی خود تأکید کرده بود این طور 
نیســت که بــه برابــری اجتماعی و سیاســی 
سیاه پوست ها قائل  باشــد؛ چون یک تصور عام 
وجود دارد که او برده داری را لغو کرده و طرف دار 
حقوق برده ها و سیاه پوســت ها نیز بوده اســت؛ 
ضمن اینکه در این طرح مشوقی هم قرار دادند که 
سیاه پوست هایی که به ایالت شمالی بیایند، آزاد 
باشــند و به ارتش وارد شــوند که همین موضوع 
سبب شده بود برده ها و سیاه پوست ها در ایاالت 
جنوبی شورش و فرار کنند و جنوب ضعیف ترشود. 

 اولین اقدام جدی برای برده ها در سال 
۱8۶۵ بود که اصالحیه ۱3 قانون اساسی 4

انجام شد و طبق آن برده ها باید آزاد می شدند. سال 
۱8۶7، در اصالحیه ۱۴ قانون اساسی آورده شد 
برده ها حق شهروندی دارند و در سال ۱87۰ در 
اصالحیه ۱۵ قانون اساسی آمد حق رأی دارند، اما 
فقط کســانی که ســواد خواندن و نوشتن داشته 
باشــند؛ درواقع سیاه پوست ها ســواد نداشتند و 
شرطی گذاشتند که محقق شدنی نبود. در همان 
ســال ۱8۶۵، بالفاصله برخی ایالت ها، به ویژه 
ایاالت جنوبی یک سری قوانین به نام قوانین سیاه 
تصویب کردنــد که بر اســاس آن عمال هرگونه 
آزادی که قرار بود به برده ها داده شود، از آنها گرفته 
می شد. بعدها بحث جداســازی مطرح شد که 

طبــق ایــن قوانین، تفکیــک سیاه پوســت ها از 
سفیدپوســت ها اتفــاق افتــاد؛ بــرای نمونــه 
آب خوری ها، رستوران ها و سرویس های بهداشتی 
حتی کلیساهای سیاه پوست ها و سفیدپوست ها از 
یکدیگر جدا شــدند؛ درواقع همــه امکانات در 
اماکن عمومــی مجزا بودنــد؛ چراکه می گفتند 
سیاه پوست ها شــهروندان پســت تر و درجه دو 

هستند.

اســم  بــه  جریانــی   ،۱9۲۰ ســال   
»وال استریت سیاهان« راه افتاد که یک 5

صنــدوق اجتماعــی در محله سیاه پوســتان راه 
انداختنــد و بــا حمایــت از کســب وکارها و 
ســرمایه گذاری، برای ســیاهان اشــتغال ایجاد 
می کردنــد و به قدری موفق شــده بودنــد که به 
وال استریت سیاهان معروف شد؛ اما سفیدپوستان 
با همراهی نیروهای امنیتی و پلیس این منطقه را با 

خاک یکسان کردند و از بین بردند. 

 اواسط قرن ۲۰ و سال ۱9۵۵ با حرکتی 
که خانم  »رزا پارکس« انجام داد، بحث 6

حقوق مدنی سیاه پوســت ها جدی شد. ماجرای 
بازداشت او بسیار تأثیرگذار بود که منجر به شروع 
یک مجموعه حرکت  شــد و طــرف داران او که 
بخشی از سیاه پوســتان و برخی از سفیدپوستان 
بودنــد، جنبشــی اعتراضــی راه انداختنــد و 
اتوبوس های درون شــهری را بایکــوت کردند؛ 
حدود 38۰ روز طول کشید تا دادگاه عالی حکم 
بر غیرقانونی بودن جداســازی داد. این موضوع 
تقریبا اولین دســتاورد این جنبش ها بود که یک 
حکم مثبت به نفع خودشان گرفتند. این وضعیت 
تا ماجرای »مارتین لوترکینگ« که در دهه ۱9۶۰ 

میالدی بسیار فعال بودند،  ادامه داشت.

 سال ۱9۶3، جمعی حدود ۲۰۰ هزار 
نفر که طرف دار برابری نژادی بودند و در 7

بین آنها سفیدپوســت ها نیز حضور داشتند، در 
واشــنگتن جمع شــدند و »مارتین لوترکینگ« 
ســخنرانی معروف خود را انجــام داد و رؤیای 
آمریکایی خود را ترسیم کرد و یک سری فاکتورها، 
مثل برابری اجتماعی، جنسیتی و نژادی را مطرح 
کــرد؛ بــرای نمونــه سیاه پوســت ها بتوانند با 
سفیدپوســت ها زندگی کنند، حقوق زن و مرد 
برابر باشد و... جالب است بدانید »اوباما« در ۵۰ 
سالگی این ســخنرانی در سال ۲۰۱3، به همان 
منطقــه رفت و در ســخنرانی خــود گفت این 
رؤیاهای آقای لوترکینگ هیچ گاه محقق نشــده 

است. 

اعتراض های اخیر هم فقط به قتل آقای 
فلوید مربوط نمی شــود. اسفندماه سال 8

گذشته »احمد آربری« که یک جوان سیاه پوست 
بود، کشته شد. او برای ورزش به پارک رفته بود که 
در آن محله گزارش می کنند یک نفر احتماال برای 
سرقت به ساختمانی وارد شده است؛ اما فیلم های 
ماجرا نشان داد آربری فقط برای آب خوردن وارد 
ساختمان شــده و بیرون آمده بود. یک پدر و پسر 
پــس از اینکه به او شــک می کنند، بــا او درگیر 
می شوند سپس وی را به قتل می رسانند. پدر و پسر 
قاتل همان زمان حتی بازداشت هم نشدند. بعد از 
انتشار فیلم، افکار عمومی برانگیخته شد و بر اثر 
فشارها گفتند آنها را بازداشت می کنیم و در نهایت 
اتهام قتل عمد برای آنها صادر شد؛ اما این اتفاق 
دو ماه و نیم طول کشید. پلیس فقط به ظن قاچاق 
مواد مخدر نصفه شــب با لباس شخصی به خانه 
خانم »تیلور« می ریزد و تیراندازی می شــود؛ اما 
بعدا مشــخص شد یک قاچاقچی از آدرس خانه 
این خانم برای پوشش مواد مخدر استفاده می کرده 
است. پلیس بدون هیچ هشداری یک دفعه به خانه 
این خانم هجوم برده بود و در گزارش خود اسمی 
از این خانم نیــاورد و گفت مــا در دفاع از خود 

شلیک کردیم. 

پرونده سیاه 
 نژادپرستی و تضییع حقوق سیاه پوستان در ایاالت متحده از کجا آغاز شده و تاکنون چه روندی را طی کرده است؟

حمیدرضا غالم زاده
دکترای مطالعات آمریکا

یکا نهادینه شده است نژادپرستی در آمر
 واکاوی ریشه اعتراضات در ایاالت متحده در گفت وگو با امیرعلی ابوالفتح

نژادپرستی، تبعیض و بی عدالتی سابقه ای دیرین در آمریکا دارد؛ به طوری که هرچه قانون و مصوبه برای رفع تبعیض ها نوشته شود، ممکن است فقط روی کاغذ باقی 
بماند و در عمل اجرا نشود. درباره اعتراض های سیاه پوست ها علیه بی عدالتی های وارده بر آنها و نژادپرستی آمریکایی ها، با »امیرعلی ابوالفتح« کارشناس مسائل 

آمریکا گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

محمدعلی شفیعی
پژوهشگر و کارشناس 

مطالعات آمریکا

زهرا سادات حسینی
خبرنگار



 تراژدی نمی توانم!
چرا سیاه پوستان آمریکایی با محدودیت های گسترده مواجه هستند؟

شــاید به نظر برســد موج اعتراضات ضد نژادپرستی با مرگ »جورج فلوید« در آمریکا آغاز شده است. زمانی که تصاویر آتش زدن پاسگاه های پلیس یا درگیر شدن مردم با نیروهای پلیس و گارد ملی در 
شهرهای مختلف آمریکا منتشر می شود، یکی از سؤاالتی که مطرح می شود، این است که مسئله نژادپرستی در آمریکا تا چه حد جدی است و علت عصبانیت سیاه پوستان از دولت فدرال و ادارات پلیس 
 تاریخ برده داری در آمریکا یا تالش ها برای از بین بردن تفکیک و تبعیض نژادی در این کشور را بررسی کنیم. مهم ترین اقدام، 

ً
چیست؟ برای اینکه علت عصبانیت مردم آمریکا را بفهمیم، الزم نیست حتما

مروری بر اتفاقات رخ داده در دهه گذشته و به تصویر کشیدن نمونه ای از فعالیت های پلیس آمریکا در سرکوب سیاه پوستان و اعمال تبعیض نژادی علیه آنان است. نمونه های زیادی از رفتار خشن پلیس با 
سیاه پوستان در جامعه آمریکایی مشاهده می شود؛ در این گزارش فقط به چند نمونه از مهم ترین وقایعی که در زمان خود اعتراضات زیادی به همراه داشتند، اما رسانه ها به سادگی از کنار آن گذشتند، اشاره 
می شود. سیاه پوستان به این نتیجه رسیده اند که این فقط نفس کشیدن نیست که برای آنان در فضای آمریکا ممنوع است، بلکه مروری بر هر کدام از قتل های رخ داده نشان می دهد سیاه پوستان هر کاری بکنند، 

باز هم به دست پلیس یا نژادپرستان به قتل می رسند.

نمی توانم در خانه ام باشم

۱3 مــارس ســال ۲۰۲۰ میــالدی، »بریانــا 
تیلور« تکنیسین اورژانس ۲۶ ساله شب هنگام 
در خانــه اش بــا اصابت هشــت گلوله پلیس 
لوییس ویل کشــته شد. ســه مأمور اداره پلیس 
لوییس ویل که اجازه گشــتن خانه را داشــتند، 
نیمه شــب و هنگامی کــه او در خــواب بود به 
خانه اش حملــه بردند. بین »کنث واکر« نامزد 
بریانا که فکر می کــرد دزد به خانه حمله کرده 
است و پلیس درگیری ای شــکل گرفت. او از 
اسلحه مجاز و رســمی خودش استفاده کرده 
بود. پلیس در مقابل ۲۰ شلیک انجام داد و تیلور 
هشت بار تیر خورد. تحقیقات پلیس نشان داد 
 بی دلیل بوده است؛ 

ً
کشته شدن بریانا تیلور کامال

چراکه خانه ای که قرار بود بررسی و جست وجو 
شــود، ۱۶ کیلومتر با خانه تیلور فاصله داشته 
است. پلیس بدون در زدن یا اعالم اینکه در حال 
ورود به خانه است، به آنجا وارد شده بود و این 
بر اساس قوانین مرسوم پلیس ایالتی، غیرقانونی 

است.

نمی توانم بدوم

۲3 فوریه ســال ۲۰۱9 میــالدی، »احمد آربری« 
سیاه پوست ۲۵ساله غیرمسلحی که مشغول دویدن و 
ورزش در خیابان هلمز در شهر گلین ایالت جورجیا 
بود، هدف گلوله دو مرد سفیدپوست قرار گرفت و 
جان سپرد. در ابتدای امر، دو مرد سفیدپوست با این 
ادعا که گمان می کردند احمد آربری دزد اســت به 
او حمله کردند؛ اما ویدئویی که ســه ماه بعد از این 
مسئله منتشر شد، نشان داد مسئله دزدی نبوده و این 
مرد جوان سیاه پوست قربانی تنفر نژادی در آمریکا 
شــده اســت. پلیس در ماه فوریه هیچ اتهامی علیه 
دو مرد سفیدپوست مطرح نکرده بود؛ اما با انتشار 
ویدئویی که جزئیات این صحنه را آشکار می کرد، 

درنهایت این دو مرد بازداشت شدند.

نمی توانم درخواست کمک کنم

۲ نوامبر ۲۰۱3، »رنیشا مک براید« دختر سیاه پوست 
۱9ساله در ســاعت ۴ و ۴۲ دقیقه صبح با اتومبیل 
خود در خیابانی در دیترویت تصادف کرد. او برای 
درخواست کمک زنگ یکی از خانه های خیابان را 
زد؛ اما صاحب خانه به جای کمک، با شاتگان به او 
شــلیک کرد. صاحب خانه سفیدپوست بیان کرده 
بود به دلیل اینکه صبح زود این اتفاق افتاده بود، فکر 
 تصادفی 

ً
می کرده دزد به خانه اش آمده است و کامال

به رنیشا شلیک کرده است؛ بااین حال دادگاه او را به 
قتل درجه دو متهم کرد.

نمی توانم از مهمانی دبیرستان خارج شوم

۲9 آوریــل ۲۰۱7، »جــوردن ادواردز« نوجــوان 
۱۵ساله سیاه پوســت در بالک اسپرینگز تگزاس با 
شــلیک گلوله پلیس جان خود را از دســت داد. او 
به همــراه برادرانش در یک مهمانی بود که یک باره 
صدای شــلیک و تیراندازی شنیده شد. کسانی که 
در این مهمانی حضور داشــتند، با وحشت فراوان 
در حال تــرک محــل بودند که پلیس به ســمت 
اتومبیلــی که جــوردن و برادرانــش در آن بودند، 
شــلیک کردند. پلیس بیان کرده بود گمان می کرده 
آنها مسلح باشند؛ اما هیچ  کدام شان مسلح نبودند 
و فقط وحشــت زده شده بودند. تیر اسلحه پلیس به 
 پشت ســر جوردن اصابت کرد و او جان خود را از

 دست داد.

نمی توانم برس مو در دستم بگیرم

۲۵ نوامبــر ۲۰۰۶، »شــان بل« یــک روز قبل 
از مراســم عروســی اش در یک کلوپ شــبانه 
در نیویورک، به ضرب گلوله پنج پلیس کشــته 
می شود. شان که پیش از روبه رو شدن با افسران 
پلیس با یک مرد دیگر در کلوپ دعوا کرده بود، 
بعد از مدتــی با یکی از افســران پلیس مخفی 
روبه رو می شود که گمان می کردند او اسلحه دارد 
و ممکن اســت دست به قتل بزند؛ با این  حال او 
اسلحه ای نداشته و فقط یک برس در دست داشته 
است؛ افسران پلیس، اما، خود را به  عنوان پلیس 
معرفی نمی کنند و پس از مدتی درگیری، او بعد از 
۵۰ بار شلیک اسلحه پلیس، به قتل می رسد. پنج 
افسری که در این پرونده درگیر بودند به اتهام قتل 
محاکمه می شوند؛ اما هر پنج نفرشان درنهایت 
تبرئه می شــوند. این حکم به ایجاد اعتراضات و 
راهپیمایی هــای اعتراضی در بســیاری از نقاط 
نیویورک منجر شد. مردم در این تظاهرات بارها 
تا عدد ۵۰ می شمردند تا نشان دهند مدت زمان 

زیادی پلیس مشغول قتل  شان بل بوده است.

نمی توانم موسیقی گوش دهم

۲3 نوامبر ۲۰۱۲، »جــوردن دیویس« نوجوان 
سیاه پوســت ۱7ســاله به همراه دوســتانش در 
اتومبیلــی در نزدیکی پمپ  بنزین در جکســون 
ویِل فلوریدا، موســیقی گــوش می کردند. مرد 
سفیدپوستی که نســبت به صدای بلند موسیقی 
اعتراض داشــت، به آنها گوشزد می کند صدای 
موزیــک را کم کنند و از اتومبیل دور می شــود؛ 
اما بعد از چند دقیقه مرد دوباره به ماشین نزدیک 
می شود و به جوردن شلیک می کند. او در دفاع از 
خود گفته بود نوجوانان سیاه پوست مسلح بودند. 
هنگامی که پلیس در صحنه جرم حضور یافت، 
مشخص شــد که هیچ کدام از نوجوانان اسلحه 
نداشــته اند. هیئت منصفه در اولین دادگاه، مرد 
سفیدپوســت را مجرم نشناخت؛ با این  حال در 
دومین دادگاه او به قتل درجه یک متهم و محکوم 

شد.

نمی توانم در اتومبیلم کتاب بخوانم

۲۰ ســپتامبر ۲۰۱۶، »کیــث اســکات« مرد 
سیاه پوست ۴3ســاله ای که در شــهر شارلوت 
در کارولینای شــمالی مشــغول کتاب خواندن 
در اتومبیلــش بود، با حمله پلیس مواجه شــد. 
پلیس بیــان کرده بــود در آپارتمانی که نزدیکی 
محل پارک ماشین کیث اســکات قرار داشت، 
مشغول جســت وجو و بازداشت متهمانی بودند 
که ارتباطی به کیث نداشتند؛ اسکات اما، یک باره 
از ماشین پیاده می شــود و افسران پلیس به بهانه 
اینکه گمان می کردند او مسلح است، به او شلیک 
می کنند. همسر اســکات که در همان نزدیکی 
مشغول بوده اســت، از این صحنه فیلم برداری 
می کند. در دو شــب بعد از این تیراندازی، شهر 
شارلوت صحنه اعتراضات مردمی به این عمل 
پلیس بود؛ اما سرانجام در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶، 
دادگاه افسران پلیس را از اتهامات شان تبرئه کرد.

نمی توانم از گوشه خیابان راه بروم

9 اوت ۲۰۱۴، »مایــکل براون« نوجوان ۱8ســاله 
سیاه پوســت را پلیس سفیدپوســت به قتل رساند. 
پلیس سفیدپوست که در حال گشت زنی در خیابان 
بوده اســت، مایکل براون را می بیند که در خیابان 
قدم می زند؛ به او نزدیک می شود و از پنجره ماشین 
گردن او را می گیرد و به داخل ماشین می کشاند و او 
را تهدید می کند. مایکل براون و دوستش »جانسون« 
موفق می شــوند از این حمله فرار کنند؛ اما پلیس 
سفیدپوســت آنها را تعقیب و در خیابان دیگری به 
سمت مایکل شلیک می کند. براون در حال فرار بوده 
است و از میان ۱۲ شلیکی که به سمت او می شود، 
شــش گلوله به او می خورد. ایــن اتفاق موجب به 
وجود آمدن شــورش های فرگوسن در سال ۲۰۱۴ 
شد و جنبش های سیاه پوستان در بسیاری از شهرهای 
آمریکا علیه این اقدام پلیس راهپیمایی های اعتراضی 

به راه انداختند.

نمی توانم تلفن همراه داشته باشم

۱8 مارس ۲۰۱8، »اســتفون کالرک« جوان ۲۲ساله 
سیاه پوست در حالی  که در حیاط خانه مادربزرگش در 
ساکرامنتوی کالیفرنیا تلفن به دست داشت، به ضرب 
گلوله دو پلیس کشــته شــد. این تیراندازی را دوربین 
لباس افسران پلیس و همچنین هلیکوپتر پلیس که از 
باال نظاره گر این حادثه بود، ضبط کرده اســت. پلیس 
گشت که پیش  از این به آنها اعالم شده بود شیشه برخی 
ساختمان ها شکسته شده است، برای بررسی به محل 
اعزام می شوند و هلیکوپتر گشت، استفون کالرک را که 
مشغول راه رفتن در حیاط خانه مادربزرگش بوده است، 
به  عنوان مظنون در نظر می گیرد. افسران گشت اعالم 
کرده بودند گمان می کردند تلفن در دســت کالرک، 
یک اسلحه است و به همین دلیل هشت بار به او شلیک 
کرده اند. دو افســر پلیسی که مســئول مرگ کالرک 
بودند، هیچ گاه متهم به قتل نشدند؛ این مسئله موجب 
ایجاد اعتراضات خیابانی سیاه پوستان در این شهر شد.

اتومبیلم نمی تواند کنار خیابان خراب شود

۱8 اکتبــر ۲۰۱۵، »کــوری جونز« 3۰ســاله که 
اتومبیلش در ساعت 3 و ۱۵ دقیقه صبح در فلوریدا 
خراب می شــود، در انتظار کمک بوده است. یک 
افســر پلیس که آن زمان لباس پلیس بر تن نداشته، 
به دلیل اینکه گمان می کرده اتومبیل به حال خودش 
رها شده است، به آن نزدیک می شود و بعد از چند 
ثانیه، به زعم اینکه راننده ماشــین مسلح است، به 
سمت او شلیک می کند. »راجا« پلیسی که جونز را 
کشت، در تحقیقات اولیه به دروغ بیان کرده بود به 
جونز اعالم کرده پلیس است و بعد از درگیری برای 
دفاع از خود او را کشته است. حقیقت ماجرا زمانی 
مشخص شــد که معلوم شــد کوری جونز هنگام 
رویارویی با پلیس در حال مکالمه با مرکز خدمات 
اتومبیل بوده است و تمام صدای تیراندازی در این 
مکالمه از سوی شرکت خدمات اتومبیل ضبط شده 

است.

جورج فلوید که زیر زانوی پلیس نژاد پرست آمریکایی کشته شد

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل
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پس از شکســت گروهک منافقین از مردم و ناکام 
ماندن در همه پرسی جمهوری اسالمی، انتخابات 
انتخابــات  و  ریاســت جمهوری  دوره   نخســتین 
نخســتین دوره  مجلس شورای اسالمی که همگی 
در سال ۱3۵8 رقم خورد، به تدریج زمینه های ورود 
منافقین به فاز مســلحانه پدیدار شد؛ به بیان دیگر، 
از همان مقطعــی که گروهک منافقین احســاس 
کرد فاقد پشتوانه مردمی و به تبع آن، پشتوانه قانونی 
برای کســب قدرت از مجاری منطقــی و قانونی 
آن  ـ همچون انتخابات ـ اســت، به ایجاد زمینه برای 
تصاحب مســلحانه  قدرت اقدام کرد. به واقع آنچه 
مجاهدین را در مسیر خشونت حداکثری و جنگ 
مسلحانه علیه جمهوری اسالمی کشاند، استقبال 
نکــردن مردم از این گروه و حرص و طمع کســب 
قدرت به هر طریق بــود؛ نکته قابل مالحظه دیگر 
آنکه در توهمات این گروه، این خیال شکل گرفته بود 
که میلیشیا و قدرت نظامی سازمان از چنان اقتداری 
برخوردار اســت که خیلی راحت خواهد توانست 
بر مقاومت هواداران جمهوری اسالمی غلبه کند و 
 مردم نیز از آنان استقبال و با ایشان همراهی خواهند

 کرد.
بر اساس چنین تحلیلی بود که گروهک منافقین 
به طمع تصاحب قدرت، گام در مسیری گذارد که 
نهایت آن درگیری و تقابل مسلحانه با نظام جمهوری 
اسالمی بود؛ در این میان آنچه بیش از هر امر دیگر 
به چشــم می آید، نحوه  ورود منافقین به این مرحله 
و زمینه ســازی برای همراهی افکار عمومی درون 
گروهک و توجیه افکار عمومی مردم درباره چرایی 
ورود منافقین به فاز مسلحانه بود. آنها طی یک سال 
جنگ روانی طراحی شده، حقیقت را وارونه جلوه 
دادند و چنین وانمود کردند که این نظام اســت که 
ســازمان )منافقین( را وادار به نبرد مسلحانه کرده و 
درحقیقت سازمان )منافقین( به منظور دفاع از خود 
مجبور به نبرد مســلحانه با نظام جمهوری اسالمی 
شــده اســت؛ در حالی که برای آشنایان به سازمان 
و فرماندهان آن کامــال مبرهن بود که قدرت طلبی 
سازمان، آنان را به سمت خشونت سوق داده است.

دکتــر »ابراهیم یــزدی« وزیــر خارجه دولت 
بازرگان که در آن مقطــع نمایندگی مردم تهران در 

مجلس شــورای اســالمی را بر عهده داشت، در 
این باره می گوید: »قبل از حوادث خردادماه ۱3۶۰، 
بچه های سازمان ]منافقین[ پیش من آمدند و گفتند که 
تجربه  انقالب را تکرار خواهند کرد. من باصراحت 
به آنها گفتم که تحلیل های آنها اشــتباه است و آنها 
جواب دادند که در دوران انقالب خیابان ها در کنترل 
ما بود، حاال هم همان کار را می کنیم. من در جواب 
آنها گفتم: در زمان انقالب بدنه  جامعه هر حرکتی 
را علیه نظام شاهنشــاهی تأیید می کــرد، اما امروز 
بدنه  جامعه با شما نیست. شما یک گروه کوچک و 
اقلیتی هستید و اگر بخواهید دست به کار مسلحانه 
بزنید، با شما برخورد می کنند و شما تاب مقاومت 
را ندارید و بنابراین به شــدت آسیب خواهید دید و 
متالشی خواهید شد. در آن مالقات کم وبیش مطرح 
کردند که قاطعانه خواهند ایستاد؛ آنها به میلیشیایی 
که درســت کرده بودند خیلی بهــا می دادند و فکر 

می کردند می توانند مقاومت کنند.«  
»عزت الله ســحابی« ازجمله فعــاالن نزدیک 
به نهضــت آزادی و چهره های سیاســی مرتبط با 
گروهک منافقین که وی نیز در آن مقطع نماینده مردم 
تهران در مجلس بود، درباره  زمینه ســازی گام به گام 
منافقین برای رسیدن به مرحله  قیام مسلحانه علیه 
نظام جمهوری اسالمی می گوید: »بچه های سازمان 

]منافقین[ متأســفانه گوش شــان بدهکار نبود. من 
بعدها متوجه شــدم که اینها روی هواداران شان هم 
تدریجــی کار می کردند، همان گونــه که به تدریج 
می خواســتند من را قانع کنند که حرف های شان را 

بپذیرم.«
وی در ادامه درباره چگونگی زمینه سازی تدریجی 
سازمان برای ورود به فاز مسلحانه به نمونه ای اشاره 
می کند و می افزاید: »مسعود به من گفت: ما دیگر 
درمانده ایم. بچه های ســازمان ]گروهک منافقین[ 
از پایین خیلی به ما فشــار می آوردند. این در حالی 
بود که مهدی بخارایی و حبیب مکرم دوســت ]از 
بچه های ســطح باالی گروهک منافقین[ و دو نفر 
دیگر در یک مصاحبه تلویزیونی گفتند: خود سازمان 
]منافقیــن[ طی یک برنامه  حساب شــده پله پله ما 
را بــه طرف این درگیری ها می کشــاند؛ به گونه ای 
که مــا خودمان به این نتیجه برســیم کــه باید کار 
مسلحانه بکنیم؛ البته نیروهای قوی تر و سطح باالتر 
از بخارایی و مکرم دوســت هم بــه این نکته تأکید 
می کردند که ســازمان با یک برنامه حساب شــده، 
بدون اینکه به صراحت به مــا بگوید که خودتان را 
آماده کنید، ما را به طرف کارهای قهرآمیز می راند؛ 
اما مسعود پیش ما می گفت بدنه سازمان به ما فشار 
می آورد، در حالی که به واقع خود رهبری ســازمان 

بدنه را به سمت مبارزه مسلحانه هدایت می کردند.«
خط خشونتی که از همان بهمن ۱3۵7 آغاز شده 
بود ادامه یافت تا اینکه در خردادماه ســال ۱3۶۰ به 
اوج خود رسید و از این زمان به جنگ مسلحانه ای 
گســترده علیه جمهوری اســالمی و ملــت ایران 
تبدیل شــد. منافقین در ۲8 خرداد ۱3۶۰ با صدور 
اعالمیه ای به طور رســمی و علنی اعالم کردند که 
با نظام جمهوری اســالمی وارد جنگ مســلحانه 
شــده اند. در قسمتی از بیانیه شــماره ۲۵ آمده بود: 
»ســازمان مجاهدین خلق ایــران، ضمن اعتراض 
به اقدامــات ضدانقالبی و خالف شــرع و قانون، 
بدین وســیله از خلق قهرمان ایران کســب اجازه 
می کند تا از این پس ـ بــه یاری خدا ـ در قبال حفظ 
جان اعضای خود، به ویژه اعضای مرکزی سازمان 
که درحقیقت بخشــی از مرکزیــت تمامی خلق و 
انقالب محسوب می شــوند، »قاطع ترین مقاومت 
انقالبی را از هر طریق« معمول دارد. بدیهی است 
برابر اعالمیه حاضر، از این پس مسئولیت هر آنچه 
که حین مقاومت انقالبی واقع شــود، تنها و تنها بر 
ذّمــه مرتجعین انحصارطلب و اوبــاش چماق دار 
آنهاست... از این حیث برآنیم که نامبردگان، هرکه 
 شایسته سخت ترین کیفر 

ً
باشند و در هر لباسی، دقیقا

و مجازات انقالبی خواهند بود.«  

شــاید هیچ حادثه مهمــی در تاریخ 
هــزاره گذشــته، همچــون آغــاز 
استعمارگری غرب، جهان را متأثر نکرده است. 
آن روز که برای اولین بار سودای جهان گشایی و 
دست یابی به ثروت های ماورای بحار در دربار 
پادشاه پرتغال و اسپانیا شکل گرفت، کمتر کسی 
می توانســت باور کند ایــن اقــدام می تواند 
بنیان های زندگی در غرب و شــرق را دگرگون 
کند و نظامی فراگیر، مبتنی بر سلطه و استثمار 
بخشی از جهان بر بخشی دیگر شکل گیرد؛ اما 
چنین شد و در طول پنج قرن، تمام کشورهای 
آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین به استثنای 
چند مــورد، تحــت ســلطه اســتعماری یا 
نیمه استعماری کشــورهای اروپایی درآمدند و 
منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی آنان غارت شد 
و برای ساختن تمدن غرب به یغما رفت. تا پایان 
قرن نوزدهم میالدی، بیش از ۱3۰ کشوری که 
امروزه در قاره های آسیا، آفریقا و آمریکای التین 
به نام جهان ســوم موجودیت سیاسی مستقل 

دارند، مستقیم و غیرمستقیم زیر سلطه 
کشورهای استعمارگر غربی 
درآمده بودند. تــا پایان این 
قرن فقط تعداد محدودی از 
کشورهای جهان سوم به طور 
مستقیم و تمام عیار ضمیمه 
استعماری  امپراتوری های 
نشدند؛ اما این تعداد نیز به 
عرصه  دیگــری  صــورت 
حضور و نفوذ استعمارگران 
غربی شدند و از پیامدهای 

آن دور نماندنــد. کتاب »جنایات غرب« که به 
قلم »مهدی سعیدی« نوشته شده است، مروری 
بر کارنامه سیاه تمدن غرب در پنج قرن استثمار 
و غارت جهان اســت که در مؤسســه »اشراق 
حکمت اسالمی« در سال ۱39۶ منتشر شده 
اســت. این کتاب در چهار فصل تنظیم شــده 
اســت و تالش دارد فقط گوشــه ای از آنچه بر 
مردمان کشورهای استعمارزده گذشته است، به 
تصویــر بکشــاند. در فصل اول، به چیســتی 
استعمار توجه شده است؛ فصل دوم کتاب به 
بررســی ادوار اســتعمار اختصاص دارد؛ به 
میراث استعمار در فصل سوم توجه شده است 
که در این زمینه می توان به معضالت اجتماعی 
)فقر، تغییر ســاختار اجتماعــی( معضالت 
سیاسی )وابستگی سیاسی، اختالفات مرزی(، 
معضالت اقتصادی )وابستگی ساختار اقتصاد 
مستعمرات به بازار جهانی، وابستگی پولی و 
بانکی به کشورهای مرکز( و معضالت فرهنگی 
)بحران فرهنگی، استحاله فرهنگی( اشاره کرد 
که برای مردمان اســتعمارزده به جا مانده 
اســت؛ در فصل چهــارم که فصل 
کلیدی این اثر اســت، به کارنامه 
استعمارگران طی پنج قرن اشاره 
شده است؛ در میان استعمارگران 
پرتغال،  کشــورهای  از  می توان 
اسپانیا، هلند، انگلیس، فرانسه، 
ایتالیا، آلمان، بلژیک و آمریکا به 
که  مهم ترین کشــورهایی  عنوان 
بیشترین فجایع بشری را آفریدند، 

یاد کرد.

کارنامه سیاه تمدن غرب در پنج قرن غارت جهان

بی پایان جنایات 

   دهلیز    

تقویم انقالب

 نصیحت های امام راحل
 به رئیس جمهور سال 60

تقویم انقالب اسالمی در آستانه 
پیچ  در  تابســتان ســال ۱3۶۰ 
تاریخی خطرناکی رقم خورد. در مباحث 
قبلی به دسته بندی دو جریان، یکی لیبرال و 
دیگری حزب الله در حاکمیت نظام اشاره 
شد که در آخر خرداد و اوایل تیرماه به مقابله 
و خشونت کشید. تمام گروهک های مسلح 
ضد انقالب، از قبیل منافقین،  چریک های 
فدایی خلق، جبهه ملی، پیکاری ها و ده ها 
گروهک  دیگر متحد شدند تا حاکمیت را از 
خط امام)ره( و حزب الله بگیرند.  شنبه 3۰ 
خــرداد، روز طرح عدم کفایت سیاســی 
بنی صــدر در مجلس در دســتور کار بود. 
عصر همان روز، تهران شاهد خشونت های 
عظیمی از طرف منافقین بود و این خشونت  
و زد و خوردهای خیابانی تا پاسی از شب 
ادامه داشــت.  در این درگیری، منافقین با 
تمام قدرت به خیابان ها ریخته بودند. در 3۱ 
تیرماه، مجلس شــورای اســالمی پس از 
بحث و گفت وگوهای موافقان و مخالفان 
طرح مزبــور، با ۱77 رأی موافق، یک رأی 
مخالــف و ۱۲ رأی ممتنع عــدم کفایت 
سیاســی بنی صدر را صادر کــرد. رئیس 
مجلس به حضــرت امام خمینی)ره( نظر 
مجلــس را گــزارش داد و اول تیرمــاه، 
حضرت امام)ره( در پاسخ اعالم نمودند: 
»پــس از رأی اکثریت قاطــع نمایندگان 
محترم مجلس شــورای اسالمی مبنی بر 
اینکــه آقای ابوالحســن بنی صــدر برای 
کفایت  ایران  اســالمی  ریاست جمهوری 
سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری 
ایران عزل نمودم.« البته باید یادآوری کرد به 
موجب بنــد ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ایران،  عزل رئیس جمهور 
پــس از حکم دیوان  عالی کشــور و با رأی 
مجلــس شــورای اســالمی از وظایف و 
اختیارات رهبری است. طبق این بند قانون 
اساسی، رئیس جمهور از قدرت عزل شد. 
بعد از این ماجــرا حضرت امام)ره( بارها 
گروهک ها، جوانان هــوادار گروهک ها و 
خانواده ها ی شان را نصیحت کردند، به ویژه 
در روز اول تیرماه، در دیدار با اقشار مختلف 
مردم فرمودنــد: »جوان هــای خودتان را 
نصیحت کنید. شما تمام قوای خودتان را 
هم که روی هم بگذارید،  در مقابل ســیل 
خروشانی که ملت مسلمان و ارزنده ایران 
راه می اندازد، قطره ای بیش نیســتید. چرا 
خودتان را به تباهی می کشــید و با اســم 
استقالل ایران می خواهید ایران را به چنگال 
گرگ های قدرتمند مبتال کنید؟ یک قدری 
تفکر کنید. ملت ما یک قدری در حال این 
افراد تفکر کند.« امــام خمینی)ره( با تأثر 
فراوان گروهک ها، سران نهضت آزادی و 
بنی صدر را نصیحت می کنند که از آنهایی 
کــه در خیابان ها اعالم جنگ مســلحانه 
کردند، تبری بجویند و حساب شــان را از 
منافقین جدا کنند و در قسمتی از بیانات  شان 
فرمودند:  »من صالح شماها را می خواهم. 
 من عالقه دارم به بســیاری از شــما و شما 
توجه ندارید. من باید بگویم که شــماها با 
اینکه در سیاست بزرگ شدید، شم سیاسی 
نداریــد؛ چنانکه آقای بنی صدر هم شــم 
سیاســی نداشــت. من االن هم نصیحت 
می کنم آقای بنی صدر را به اینکه نبادا در دام 
این گرگ هایی که در خارج نشستند و کمین 
کردنــد، بیفتید و این آبرویی که از دســت 
دادید، بدتر بشــود.« متأسفانه، هیچ کدام 
گــوش نکردند. عجیــب این اســت که 
گروهک های مسلح، منافقین، بنی صدر و 
نهضــت آزادی نصیحت ها و رهنمودهای 
امام)ره( را از موضع ضعف تحلیل کردند. 

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

 خشونت حربه کسب قدرت!
فرایند جدایی مجاهدین خلق از صفوف ملت و شورش مسلحانه علیه جمهوری اسالمی

در سال ۱۶۱۰ میالدی، وقتی کشتی هلندی 
»هاف مون« به ویرجینیا رسید، برای اولین بار 
بردگانی را از قاره آفریقا وارد این منطقه کرد و 
این سرآغاز برده داری در ایاالت متحده بود؛ 
به تدریج که مردم سفیدپوست در آمریکا ساکن 
و پراکنده شدند، برده داری نیز در آمریکا ریشه 
گستراند؛ به ویژه در سال های ۱۶۱9 تا ۱8۶۵، 
تاریخ شاهد آمریکای نژادپرستی بود که توده 
آمریکایی ها آفریقایی تبار را از ستم خویش به 

ستوه می آورد.
ناامیــدی از رهایی و افزایــش روزافزون 
ســتم، برخی بردگان را به ســمت شورش 
ایاالت  می کشاند. شاید بزرگ ترین شورش 
متحده در ســال ۱8۱۱ میــالدی در نزدیکی 
»نیواورلئانــز« روی داد که ۴۰۰ تا ۵۰۰ برده 
در آن شــرکت داشتند. ارتش ایاالت متحده 
و نیروهای نظامی به آنهــا حمله کردند و به 

شورش پایان دادند.
 در ســال ۱8۲۲ میالدی یک سیاه پوست 
آزاد به نام »دنمارک وســی«  ســعی کرد در 
»کارولینای جنوبی« شــورش به راه بیندازد؛ 
اّما برنامــه اش لو رفــت و او را به همراه 3۴ 
نفر دیگر به دار آویختند. در تابســتان ۱83۱ 
میالدی در ویرجینیا، با تحریک برده ای به نام 
»نات ترنر« حدود 7۰ برده دســت به اعمال 
خشونت آمیز در مزارع زدند؛ آنها حداقل ۵۵ 
مرد، زن و کودک را کشتند؛ وقتی مهّمات شان 
تمام شــد، دستگیر و ترنر و سایرین نیز به دار 

آویخته شدند.
یکــی از مهم ترین جنایات نژادپرســتانه 

علیه سیاه پوســتان آمریکا، در سال ۱9۱9 رخ 
داد که بیش از ۴3 سیاه پوســت در آن هدف 
گلوله قــرار گرفتند، ۱۶ تن بــه دار آویخته و 
هشت نفر ســوزانده شــدند؛ در این کشتار 
کــه از ۲7 جــوالی تا 3 آگوســت رخ داد و 
در تاریخ آمریکا به »تابســتان سرخ« مشهور 
است، گروه های نژادپرست، سیاهانی را که 
برای رسیدن به حقوق برابر مبارزه می کردند،  
به طــرز فجیعی به قتل رســاندند؛ ماجرا از 
این قرار بود که اواخر تابســتان سال ۱9۱9، 
مقالــه ای در روزنامه »شــیکاگو دیفندر« از 
سوی »ســاموئل جونز« منتشر شد که درباره 
مردی سیاه پوســت و شکنجه و محاکمه وی 
صحبت می کرد و تنها جرمش ازدواج با یک 

زن سفیدپوست بود.
 بعد از این افشــاگری، جونز به همراه ۲۵ 
نفــر از اعضای خانواده، از ســوی گروه های 
سفیدپوست در خانه قتل عام شدند تا عالوه 
بر خانه او، بسیاری از خانه های سیاه پوستان 
اطراف نیز به آتش کشیده شود؛ همین حادثه 
موجب شد تمام سیاه پوستان ایالت های شمال 
و جنوب دست به شورش بزنند و تعداد زیادی 

از آنان کشته و سوزانده شوند. 

 جنایتی به درازای تاریخ غرب

یالی سر قاتالن 

   حافظه    
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خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی- ۶

  مبانی نظری
 حکومت مشروطه

همان  طور که در شــماره گذشــته اشاره 
شــد، »عالمه نائینــی« پس از تقســیم 
حکومت به استبدادی و مشروطه، تبدیل 
حکومت اسبتدادی به مشروطه را سفارش 
می کند و با عمل سیاسی در کنار استاد و 
هم مباحثه ای خود »آخوند خراسانی«، در 
نهضت مشروطه مردم ایران قرار می گیرد 
و اندوخته ها و یافته هــای علمی خود در 
اندیشه سیاســی را با اســتفاده از الگو و 
تجربه حمکرانی اسالمی و عرفی در کتاب 
»تنبیه االمه و تنزیه المله« تدوین و به مثابه 
نقشه راه انقالبیون در اختیار نهضت قرار 
می دهد. از این منظر، مقطع مشروطه در 
تاریخ سیاسی ایران حائز اهمیت ویژه ای 
است.  در نگاه نائینی حکومت مشروطه، 
حکومت مقید مسئول و شورایی است و در 
چنین نظامی استبداد مالکیت بی حدومرز 
راه ندارد؛ بلکه اساس حکومت بر وظایف 
و مصالح نوعی پایه ریزی شــده اســت. 
قدرت حاکم محدود بــه انجام کارهایی 
اســت که بر عهــده دارد. حقیقت چنین 
نظامی عبارت اســت از والیت بر اقامه 
نظم و پاسداری از کشور، نه مالکیت. در 
چنین نظامی همه مردم، ازجمله حاکم، 
در امور مالی و دیگر امور کشــور دارای 
حقوقی مساوی و با شخص حاکم در اداره 
امور شرکت دارند و به اندک دست اندازی 
مردم، حق بازخواســت دارند؛ به عبارت 
دیگر، این گونه حکومت از مقوله والیت و 
امانت است و مانند دیگر اقسام والیت ها 
و امانت ها محدود است به عدم درازدستی 
و زیــاده روی نکــردن. ۱نائینی حکومت 
مشــروطه را برتر از حکومت استبدادی 
می داند و بر مشــروع بودن و بایســتگی 
تشکیل حکومت مشروطه دلیل هایی نیز 

اقامه می کند، ازجمله:
۱ـ سیره خردمندان: همه مردم، چه آنان که 
به دین و شریعتی باور دارند و چه آنان که به 
دینی پایبند نیستند، حکومت استبدادی را 
نمی پسندند و به حکومت معتدل سفارش 
می کنند. درحقیقت سلطان و حاکم به سان 
امین در امانت و متولی موقوفه سلطنتش 
اندازه و قلمرو دارد و وظیفه اش نگهبانی 
و انجــام کارهاســت. او حــق تصرف 
دل بخواهانه و شــخصی را ندارد؛ از این 
روی معصومان)ع( از سلطان با نام ولی، 
والی، راعی و… و از ملت با عنوان رعیت 
یاد کرده اند. مرحوم نائینــی در فرازی از 
کتابش می نویسد: »اگر حاکم به جای آنکه 
شبانی گله کند، گرگ خون خواری باشد، 
همه مــردم به هر دیــن و آیینی که اعتقاد 
داشته باشند ســکوت را روا نمی دانند.«۲ 
از نظر نائینی اســالم بیش از دیگر آیین ها 
و ملت ها به اندازه داری و قلمرو داشــتن 
کارهای حاکم و قانونمند بودن زندگی او 
حساس است و اهمیت می دهد؛ بنابراین 
اندازه دار کردن نظام استبدادی و تشکیل 
حکومت مشروطه به اتفاق همه مسلمانان 

واجب است.
۲ـ اصل شورا: ماهیت حکومت اسالمی، 
بلکه بنیاد آن، بر مشــارکت مردم در اداره 
امور کشور و بر رایزنی با خردمندان امت 
اســت. در آیه »وشــاورهم فــی األمر«. 
خداوند پیامبرش را به رایزنی با خردمندان 
امت امر کرده است. آیه شریفه »وأمرهم 
شــوری بینهم« نیز داللت بر این موضوع 
دارد که امور نوعیه بایــد با رایزنی با نوع 

مردم باشد.
منبع: 

۱و ۲ـ عالمه نائینی،  تنبیه األمــه و تنزیه المله، ترجمه 
سیدمحمود طالقانی، ص ۱3۵ـ۱۲۰.

تحول خواهی و در پرتــوی آن عدالت طلبی، دو واژه 
پرکاربرد امروز نخبگان کشور است. مطالبه ای به حق 
که بنا بود با انقالب اسالمی فراگیر شود و همیشه در 
باالترین ســطح کارکردی نظام مقدس باشد. آنچه 
جامعــه نخبگانی کشــور به دنبال آن اســت، همان 
آرمان های اصلی و اساسی انقالب است که اگر تحقق 
پیدا کند، جهانیان را مبهوت خود می کند؛ اما چرا این 
اصل کامل محقق نشــد و آن طور که باید نتوانست 
کشــور ما را در مسیر صحیح قرار دهد؟ جواب های 
متفاوتی وجــود دارد؛ اما اگر واقعــا به دنبال جواب 
صحیح و مفید هستیم، باید مســیر طی شده در این 
سال ها برای تحقق شعار عدالت  طلبی و تحول خواهی 
را بازنگری کنیم. باید اوال، ببینیم کجا بودیم و اکنون 
، ببینیم برای تحقق این اصل چه کار 

ً
کجا هستیم؟ ثانیا

کرده ایم و چه کاری باید انجام دهیم؟ ســخنان رهبر 
معظم انقالب در ســالروز رحلــت معمار انقالب، 
حضرت امام خمینــی)ره( به روحیــه تحول طلبی 
اختصاص پیدا کرد و ایشــان یکی از موضوعاتی را 
که از چالش های روز جامعه اســت، طرح کردند و 
به آن پاسخ دادند و مسیر آینده را نیز ترسیم فرمودند. 
این سخنان نشــان دهنده این است که رهبری جامعه 
با اشراف کامل نســبت به تحوالت و گفت وگوهای 
جاری و حاکم جامعه، دقیقا می دانند در میان نخبگان 
و دلسوزان کشور و گروه های فعال سیاسی و اجتماعی 
چه می گــذرد. رهبر معظم انقالب بــرای قدرت و 
قوت بخشیدن به انگیزه تحول خواهی و عدالت طلبی 
موجود در جامعه، توصیه هایی دارند تا در پرتوی آن، 
هم تحوالت الزم صورت بگیرد و هم مسئوالن به این 

امر مهم تن دهند.

BB نقطه آغازین تحول
حکیم انقالب اســالمی در ابتدای ســخنان خود به 
، هم یک 

ً
نکته مهمی اشــاره کردند: »امام)ره(، روحا

انســان تحّول خواه بود، هم تحّول آفرین بود. در مورد 
م و استاد و 

ّ
 نقش یک معل

ً
ایجاد تحّول، نقش او صرفا

مدّرس نبود.« اولین نکته که رهبر انقالب به آن اشاره 
می کنند، این است که امام)ره( تعلق روحی، خلقی و 
دورنی به تحول داشــتند و تحول خواهی ایشان صرفا 

تاکتیک سیاسی برای رسیدن به قدرت یا انقالب نبود؛ 
پس آنچه برای همه ما که به دنبال تحول و در پی آن، 
عدالت هستیم، اولویت دارد، شروع از خودمان است. 
مــا باید روح و خلق مان را غــرق در تحول و عدالت 
کنیم؛ تحول را از خود شروع کنیم، به سمت عدالت 
برویم ســپس قدم در مسیر ایجاد تحول و عدالت در 
جامعه بگذاریم؛ یعنی  همــان آیه ای که به بیان رهبر 
معظم انقالب، امام خمینــی)ره( به آن عمل کردند 
م 

ُ
ک

ُ
ِعظ

َ
ما أ ل ِإنَّ

ُ
و دیگران را هم دعوت فرمودنــد؛ »ق

رادی«؛ امام قیام کرد 
ُ
ــِه َمثنی َو ف

َّ
قوموا ِلل

َ
ن ت

َ
ٍة أ

َ
ِبواِحد

برای خدا، ابتدا خودش تنها بود، اما تنها نماند. وقتی 
به این مهم دســت پیدا کردیم، باید سراغ روح افراد 
برویم، معنویت آنان را تقویت کنیم و از نظر اخالقی 
خودمــان و اطرافیان مان را قدرت ببخشــیم. رهبر 
معظم انقــالب می فرمایند: »پیغمبران هم آغاز همه 
حرکت های خودشان را از انقالب روحی افراد شروع 

کردند« و می خواهند که »از امام درس بگیریم.«
شــاید برای ما اهداف کوچک مهم باشــد، اما 
حقیقت این اســت که اگر بخواهیم کار درســت را 
انجام دهیم، باید بنیان و اســاس مشکالت را ببینیم 
سپس سراغ حل آن برویم؛ اگر در جامعه و عادات و 
رفتار مردم تحول ایجاد کنیم، شّر بسیاری از شرور را 
از سر آنان کم کرده ایم. این کار کمی نیست که مردم 
را متحول کنیم و دیدشــان را بــه یک موضوع تغییر 
دهیم؛ بسیار دیده شده وقتی اتفاقی در حال انحراف 
جامعه ماست و به جست وجوی سرنخ آن می رویم، 
می فهمیم عادت غلطی در جامعه توانسته مردم را به 
ســمت یک اتفاق ناگوار ببرد. کار ریشه ای این است 
که آن عادت را اصالح کنیم تا هم زمان چندین بالی 
ناگوار از جامعه دور شود؛ پس منظور از کار ریشه ای، 
تکان دادن جامعه و مردم است. رهبر معظم انقالب 
تأکید می کنند با حرکت امام)ره( »در خواســته های 
مردم آنچنان تحّولی به وجود آمد که از این چیزهای 
ی و محدود تبدیل شــد به یک 

ّ
حقیر، کوچک، محل

امور اساسی، بزرگ، انســانی، و جهانی.«در ابتدای 
این یادداشت گفتیم باید به مسیری که آمدیم هم نظری 
بیندازیــم. نگاه صحیح، نگاهی اســت که به منظور 
تقویت یا راه اندازی امور باشــد. رهبر معظم انقالب 
با نگاه به گذشــته و مسیری که پیمودیم، می بینند در 
مواردی مهم کارهای اساســی انجام شده و در موارد 
دیگر توقف و عقب گرد بوده است؛ به عبارتی نگاه به 
گذشــته و چالش های مسیر، الزمه حرکت در مسیر 
تحول و پس از آن عدالت اســت. عدالت خواه کسی 

اســت که در نگاه به نقاط قوت و ضعف هم عدالت 
داشته باشد؛ پس طبق بیان رهبر معظم انقالب، مسیر 

گذشته به سه بخش تقسیم می شود:
۱ ـ »در ایــن 3۰ ســال، حرکــت کشــور، حرکت 
ف نشده 

ّ
تحّولی ای که امام)ره( به وجود آورده اند، متوق

است و پیش رفته است.«۲ـ »در بعضی از موارد هم 
زیرساخت های تحّولی ای به وجود آمده است؛ لکن 
ق نرســیده است.«3ـ »ما در 

ّ
هنوز به فعلّیت و به تحق

یک مواردی تحّول نداشــتیم ـ در موارد مهّمی تحّول 
نداشتیم ـ و در مواردی عقب گرد داشتیم، که این خیلی 
موضوع تأّسف بار و ناپسند و غیر قابل قبولی است و 

برخالف طبیعت انقالب است.« 

BBلوازم تحول طلبی و عدالت خواهی
آنچه  دربــاره  آیت الله العظمــی خامنه ای  حضرت 
تحول خواهان و عدالت طلبان باید به عنوان پیش نیاز 
کار خود در نظر بگیرند، معتقد هســتند هنگامی که 
می خواهیم کار جمعی و گروهی داشته باشیم، باید به 
پشتوانه ای قوی و عمیق تکیه کنیم. ایشان با بیان یک 
م را نیز می فرمایند و آن پشتوانه 

َ
ت
َ
مقدمه، فورا مصداق ا

را قــرآن، اهل بیت)ع( و مقررات اســالمی معرفی 
می کنند. مسلما کسانی که به دنبال تحول هستند، باید 
مبنــای کار خود را معارف دینی و اخالقی قرار دهند 
و در مســیر مکتب حرکت کنند. باید عالمانه گام در 
مسیر بگذارند و از نگاه های سطحی و خدایی ناکرده 
دور از معرفــت و دیانت فاصله بگیرند. رهبر حکیم 
انقالب برعکس بسیاری از به اصطالح اندیشمندان و 
روشنفکران که به کارهای سطحی و غیرمؤثر توصیه 
می کنند، به حضــور در راهی توصیه می کنند که اثر 
و ماندگاری طوالنی مدتی داشــته باشد؛ درواقع اگر 
تحول در هر امری با آگاهی و معرفت کامل صورت 
بگیرد، تا ســال های سال اثرش ماندگار است. ایشان 
پشتوانه قوی فکری را برای سرد نشدن، خسته نشدن 
و خطانکردن توصیه می کنند و اینکه اگر این معرفت 
در تحول خواهی وجود نداشــته باشد، بعد از مدتی 
خودش به ضد تبدیل می شــود و پس از چند حرکت 
ایذایی و زودگذر، می شــود همان فسیلی که چندی 
قبل خــودش با آن می جنگید و هــر آنچه را خودش 
روزی رشته بود، پنبه می کند. اگر امروز می بینیم فرد یا 
افرادی برای ایجاد تحول و تحقق عدالت در جامعه، 
عدالت را قربانی می کنند و نمی توانند در مدار اخالق 
حرکت کنند، بی عدالتی به وجود می آورند و جامعه را 
ملتهب و آشفته می کنند، به علت فقدان یک پشتوانه 

معرفتی، اخالقی و علمی اســت. آنها که احســاس 
می کنند بایــد کاری انجام دهند، ولــی نمی دانند با 
چه ابزاری، نتیجتا هر کارشــان تیشه به ریشه عدالت 
می زند. رهبــر معظم انقالب آفات فقدان پشــتوانه 
فکری را هم بیان می کنند. که از مهم ترین آنها استحاله 
فکری در مســیر تحول خواهی است؛ فاصله گرفتن 
از شــریعت و آموزه های مکتب، گرایش به ســمت 
تفکرات غلط غربی، بدعت ایجاد کردن، دیگران را 
به اشتباه انداختن و تعطیل کردن فکر و اندیشه نتیجه 
اســتحاله فکری اســت؛ همچنین عجوالنه سخن 
گفتن و ناحق را با حق مخلوط کردن، مشغول شدن 
به کارهای ســطحی و بازمانــدن از اقدامات مؤثر از 
نتایجی است که با پشــتوانه فکری ضعیف به وجود 
می آیند. رهبر حکیم انقالب تحول را نه فقط زیرورو 
کردن همه چیز و بر هم زدن نظم و هماهنگی و کنار 
گذاشتن برنامه های موجود، بلکه منظم کردن برنامه ها 
و روند تعیین شده در گذشــته می دانند. ایشان شرط 
مهم و اساســی تحول را نیز در نترســیدن از دشمن 
می بینند؛ زیرا حرکت های تبلیغاتی دشمن گاهی ما 
را می ترســاند و گاهی ما را به اشــتباه می اندازد؛ اما 
آنچه رهبر انقالب از لوازم ایستادگی در برابر دشمن 
می دانند، نیروی جوان است؛ شجاعتی که در نیروی 
جوان وجود دارد، می تواند دشمن را نابود و نقشه های 

شوم آن را باطل کند.

BBتعامل عدالت خواهانه
اما همه کارهــا را هم نبایــد از تحول خواهان و 
عدالت طلبان خواست. اوال، باید بدانیم تحول خواهی 
و عدالت طلبی یک انگیزش الهی انسانی است و قابل 
مصادره از ســوی دولت ها نیست، بلکه دولت ها به 
آن نیاز دارند؛ ثانیا، باید مســئوالن خود را در مســیر 
تحول خواهــی قرار  دهنــد، خود را بــه این گفتمان 
نزدیک کنند و آمادگی تغییر را داشته باشند؛ این خود 
تحولی بزرگ است که مســئوالن عالی رتبه خود را 
در دیدرس قرار دهند و در راهبردهای شــان گفتمان 
عدالت خواهانه را در نظــر بگیرند. عدالت خواهان 
نیــز باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و با نیت رفع 
مشــکالت مردم با مســئوالن همکاری کنند؛ این 
همکاری به اثرگذاری گفتمان عدالت خواهی کمک 
می کند و تحولی بزرگ در امر عدالت ایجاد می کند؛ 
پس وظایفی حکومت دارد و وظایفی تحول خواهان و 
عدالت طلبان؛ گرچه عدم همراهی مسئوالن در یک 

کشور نافی حرکت تحول خواهی نیست. 

از وقایع مهم ابتــدای انقالب، به ویژه 
دهه ۶۰، انفجار دفتر حزب جمهوری 
اسالمی و نخست وزیری است که با روایت های 
مختلف و نقض و ابرام ها مواجه شد و هنوز هم 
درباره نقش برخی افراد در آن فاجعه خسارت بار 
برای انقالب اســالمی عالمت ســؤال بزرگی 
مطرح اســت. »بهزاد نبوی« یکی از این افراد 
اســت. »خبرگــزاری فرانســه« بــه نقــل از 
»خبرگزاری پارس«، که بعدها به »خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(« تغییر نام داد،  
اعالم کرد گروه مجاهدیــن خلق)منافقین( در 
انگلستان طی اطالعیه ای مسئولیت انفجار دفتر 
نخســت وزیری را پذیرفته اند؛ با این حال بهزاد 
نبوی در مصاحبه خود مندرج در کتاب »بیم ها و 
تأکیــد می کنــد: »توجــه کنیــد!  امیدهــا« 
منافقین)مجاهدین خلق( هرگز مسئولیت فاجعه 
انفجــار حــزب جمهــوری اســالمی و دفتر 
نخست وزیری را که طی آن بسیاری از چهره های 
شــاخص نظام و انقالب به شــهادت رسیدند، 
برعهده نگرفتند!« یکی دیگر از نقاط مبهم در این 
پرونده، اصرار برخی اعضــای دفتر اطالعات 
نخست وزیری بر شــهادت »کشمیری« است. 
بعد از ارسال این پرونده به دادگستری، جلوگیری 
از رســیدگی به آن از ســوی »ســید اســدالله 
 الجوردی« یکی دیگر از نقاط مبهم این پرونده 
است؛ درحالی که پرونده های مرتبط با منافقین 
همگی در اختیار وی، به عنوان دادستان انقالب 
تهران، قرار می گرفتند. ورود کشــمیری به بدنه 

امنیتی کشــور یکی از موارد مشکوک در این 
پرونده اســت. بهزاد نبوی می گوید: »ما در 

اوایل انقالب یک سیســتم اطالعاتی و امنیتی 
قوی نداشتیم. »آقای تهرانی« که از طرف »شهید 
رجایی« به عنوان معاون اطالعاتی و امنیتی حکم 
گرفته بود، از صفر شروع کرد... با توجه به چنین 
شــرایطی تعجــب آور نبود کــه نظــام نتواند 
کشمیری ها را شناســایی کند.«1 این ادعاها در 
حالی مطرح می شود که گزارش های مکرر در 
زمینه ســوابق همکاری کشــمیری با منافقین، 
دستگیری وی هنگام خروج غیر قانونی اسناد از 
اداره دوم ارتــش و... حداقل اطالعاتی بود که 
می توانست حتی کســانی را که داعیه فعالیت 
اطالعاتی و امنیتی نداشتند، به تأمل وادار کند، 
امری که درباره کشمیری رخ نداد. در میان اظهار 
نظر برادر شهید رجایی درباره ارتباط کشمیری با 
بهزاد نبوی، جالب اســت که در مصاحبه ای با 
»خبرگــزاری فارس« مــورخ ۱۱ تیرماه ۱39۰ 
می گوید: »معرف کشــمیری به شهید رجایی، 

شخص بهزاد نبوی است.«
پی نوشت:

۱ـ بازخوانی تبرئه مسعود کشمیری از سوی بهزاد نبوی، محمدمهدی 
اسالمی، سایت خبری رجانیوز، 9 شهریور ۱388.

فراز و فرود بهزاد نبوی - 5

معرف و مدافع کشمیری!

   ریزش ها    

با الهام از اندیشــه امامین انقالب، می توان به تعاریف 
ذیل از انقالب اســالمی در راستای نظریه نظام انقالبی 

توجه کرد:
۱ـ انقالب اســالمی عبارت اســت از تغییر بنیادین در 
ارزش ها و ســاختارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی که با حضور توده مردم و با رهبری انسان صالح 

و تربیت شده مکتب اسالم صورت گرفته است.
 ۲ـ دگرگونی بنیادی در ســاختار کلــی جامعه و نظام 
سیاســی آن منطبق بر جهان بینی، موازین و ارزش های 
اســالمی، و نظام امامت بر اساس آگاهی و ایمان مردم، 
حرکت پیــش گام متقیــان و صالحان و قیــام قهرآمیز 

توده های مردم.
3ـ حرکت امت مسلمان در جهت تغییر نظام غیراسالمی 
موجــود، و جایگزین کــردن یک نظــام جامع و کامل 
اسالمی، همچنین تالش برای اجرای مقررات، قوانین و 

برنامه های اسالمی در کلیه شئون زندگی خویش.
۴ـ راهی که هدف آن اسالم و ارزش های اسالمی است 
و انقالب و مبارزه فقط برای برقراری ارزش های اسالمی 

انجام می گیرد.
۵ـ انقالب اســالمی ایران یک تحول بزرگ سیاســی ـ 
اجتماعی بود که با جایگزین کردن نظام سیاسی نوین و 
انتقال قدرت سیاسی در جامعه ایران به وقوع پیوست و 
برخالف ویژگی های خاص انقالب های بزرگ فرانسه و 
روسیه که بر مبنای جدایی از دین استوار بودند، انقالب 
ایران بر مبنــای مذهبی و مردمی بــودن و نفوذ معنوی 

رهبری با تکیه بر عقاید مذهبی افراد جامعه شکل گرفت 
و اســالم به مثابه باور قلبی مردم سبب پیروزی انقالب 

شد.
۶ـ انقالب اســالمی، حرکت به جلوســت. »رکود و 
ســکون و سکوت موجب می شــود که جمود و تحجر 
و کهنگی به وجــود آید و ارزش هــا کارایی خودش را 
از دســت بدهد؛ کهنگی، دنباله اش ویرانی است؛ اگر 
بخواهند کهنگی به وجود نیاید، باید پیشرفت و حرکت 
به جلو باشــد.« انقالب اسالمی، یک تحول همیشگی 
و تمام نشدنی اســت و نباید آن را به دوره های فرضی و 

خیالی تقسیم کرد.
7ـ نظام اسالمی مبتنی بر ارزش هایی است که انقالب 
بر اســاس آنها پدید آمده است؛ این ارزش ها باید با هم 
دیده شوند. »این طور نباشد که یکی به استقالل سیاسی 
و فرهنگــی و اقتصادی توجه کند، اما به دین داری توجه 
نکند، یا بــه دین داری توجه کند، اما به آزادی فکر توجه 
نکند، یا بــه آزادی فکر و بیان توجه کند، به حفظ دین و 
ایمان مردم توجه نکند؛ اگر این طور باشــد، کار ناقص 

انجام می گیرد.«
در مجموع می توان گفت انقالب اســالمی یعنی تحول 
همه جانبه و مستمر در امتداد بعثت تا ظهور منجی)عج( 
در باورهــا و رفتارهای فردی و ســاختارهای اجتماعی 
همراه با صدور ارزش های آن در سطح جهانی با هدف 
ســاخت تمدن نوین اســالمی. این انقالب در جهت 
تغییر قبله از ارزش های طاغوتی و جاهالنه به ســمت 
ارزش های توحیدی است و ماهیتی مستمر، همیشگی 
و تمام نشدنی دارد. هدف نهایی این انقالب ایجاد تحول 
در انســان ها به منظور دستیابی به کمال نهایی و تشکیل 
جامعه آرمانی برخوردار از همه مواهب مادی و معنوی 

است. 

 نظریه نظام انقالبی  - ۷

یف انقالب اسالمی  تعار

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

تحول راهبر 
 نگاهی به گفتمان تحول طلبانه در منظومه فکری امام خامنه ای

حجت االسالم سیدحسین
خاتمی خوانساری

روزنامه نگار
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سیاست
۱2

پرسش: ۱2 سال اســت که ازدواج کرده ام؛ 

همسرم در خرید شخصی یا برای خانه حتی 

در قــدم زدن با من همراهی نمی کند و همیشــه به تنهایی 

این گونه کارها را انجام می دهم، درحالی که دوست دارم 

ایشــان کنار من باشند و من هم از خرید لذت ببرم؛ دلیل 

این رفتار چه می تواند باشد؟ یا چگونه او را ترغیب کنم؟

پاســخ: پرسشــگر عزیز، خیلی خوب اســت که 
انتظارات تان را از طرف مقابل در زندگی زناشــویی 
بیان کنید. انســان از تکرار به عــادت، از عادت به 
بیهودگی و از بیهودگی به خستگی و نفرت می رسد 
و این آثار مخربی در پی دارد. بســیاری از ویژگی ها 
در زنان و مردان متفاوت است؛ ازجمله درون گرایی 
و برون گرایی. شما هر دو از دو خانواده و دو فرهنگ 
متفاوت هســتید و هرگز نمی توانید دنیــا را از یک 
دریچه ببینید؛ ابتدا بایــد بپذیرید بعضی ویژگی ها 
 غیرقابل تغییر هستند؛ ولی می شود با رفتارهایی 

ً
تقریبا

مقبول، کمی عوض شان کرد. دنیای خرید مردان با 
زنان از آسمان تا زمین تفاوت دارد؛ خرید کردن حال 
و هوای زنان را به طور معجزه آســایی بهتر می کند، 
 از خریدهای غیرضروری 

ً
در صورتی  که مردان غالبا

بیزارند؛ درواقع گاهی با لباس سرکار به عروسی یا عزا 
می روند؛ کاری که یک خانم هرگز انجام نمی دهد. 

 در این زمینه بحث و مجادله نکنید؛ دو سالح 
ً
اصال

گریه و پرخاشگری هم در این زمینه پاسخگو نیست، 
فقط درخواســت و انتظار شما را بی ارزش می کند؛ 
پس بهتر است شرایط و موقعیت های خریدهای تان 
را در ابتدا طوری فراهم کنید که همســرتان متوجه 
ضروری بودن آن بشود. ابتدا سعی کنید زمان کوتاهی 
را بــرای خرید یا قدم زدن انتخاب کنید. دومین قدم 
خریــد خوراکی هــا و لوازم ضروری بــرای خود و 
منزل تان است و بهتر است زمانی باشد که همسرتان 
اســتراحت کافی داشته است. تمام درخواست های 
خود برای خرید و قدم زدن را با زبانی نرم بیان کنید؛ 
از آنجا که مســائل مالی خط قرمز آقایان است، در 
هنگام خرید مدیریت اقتصادی خود را نشان دهید 
تا همسرتان جذب شود. گاهی حتی بدون خرید با 
یکدیگر بیرون بروید و قــدم بزنید. بعد از خرید در 
خانه از وسواس های خاص درباره انتخاب صحبت 
نکنیــد، فقط از حس خوب با هم بودن و آرامشــی 
که نصیب تان شده اســت حرف به میان بیاورید. از 
مقایسه قیمت اجناس و اظهار پشیمانی از خرید در 
منزل اجتناب کنید. درباره خرید وســایلی که قصد 
خریدشان را دارید، با همسرتان مشورت کنید تا او 
در امور منزل ســهیم و حس اقتدارش حفظ شود و 
احساس ارزشمندی نه فقط برای پرداخت پول، بلکه 
برای همراهی، در وی زنده بماند. زیاده روی نکنید، 
چه در صحبــت  کردن، چه در بحث و چه در خرید 
کردن؛ اعتدال در رفتار و عملکرد یکی از رکن های 

جذابیت پایدار برای زنان است.

زندگی

داستان

 تحکیم رکن جامعه

کارگــر را می توان اساســی ترین رکــن یک جامعه 
دانســت که در مســیر رونق تولید حرکت می کند. 
کارگر ایرانی تمام تالشش را خالصانه به کار می گیرد 
تا صنعت و اقتصاد، حرکتی رو به جلو داشته باشد؛ 
البته حرکتی که در بســیاری از موارد، خود سهمی 
در آن ندارد و در بیشــتر اوقــات از حقوق اولیه خود 
محــروم می ماند و مجبور اســت زندگــی خود را 
باسختی اداره کند. همسر و فرزندان کارگری که بنیان 
اقتصادی کشور را تقویت می کند، باسختی زندگی 
می کنند و چه بسا این کارگر بارها شرمنده همسر و 
فرزندانش شده باشد. کارگران همواره با مشکالتی 
دست و پنجه نرم می کنند که برخی از این مشکالت 
عبارتند از: نداشتن امنیت شغلی، اجبار برای امضای 
قراردادهای تحمیلی، عدم واریز بیمه و بازنشستگی 
از سوی کارفرما و عدم تصویب و تخصیص حداقل 
حقوق از سوی شورای عالی کار و کارفرمایان. ابتدای 
امسال، شاهد جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان 
و نماینده وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی برای 
تعیین حقوق پایه کارگری بودیم؛ جلسه ای چالشی 
که با اختالفات فراوان به پایان رسید و مصوبه ای که 
بدون امضای نمایندگان کارگری ابالغ شد؛ در حالی 

که کارگران ناراضی از مصوبه این شورا بودند. پیش 
از ایــن دولت اعالم کرده بود هیــچ کارمندی نباید 
حقوق زیــر دو میلیون و 8۰۰ هــزار تومان بگیرد و 
کارگران هم انتظار داشــتند چنین تصمیمی درباره 
آنها اجرایی شود؛ اما دیگر اعضای شورای عالی کار 
آن را نپذیرفتنــد و نمایندگان کارگران هم ناراضی از 
جلسه بیرون آمدند، حتی رهبر معظم انقالب هم به 
موضوع واکنش نشان دادند و فرمودند: »این مقررات 
 باید با نگاه عادالنه تنظیم شــود.« تورم یکی از 

ً
حتما

معضالت همیشگی کشــور ماست که در سال های 
اخیر به طور بی رویه ای باال رفته است؛ اما حقوق پایه 
کارگران همواره از تورم جا مانده و ســفره کارگران 
کوچک و کوچک تر شده اســت. این فقط گوشه ای 
از مشکالت قشر کارگری است. از مشکالت کالن 
که بگذریم، کارگران همواره در مواجهه با کارفرمایان 
دچار مشکالت فراوانی بوده اند. در بسیاری از موارد 
کارگر مجبور اســت قراردادی را که کارفرما تنظیم 
کرده اســت، امضا نماید. هیــچ گاه، هیچ کارگری 
نمی تواند بندی از قرارداد را حذف کند یا بند دیگری 
بیفزایــد؛ او ناگزیر اســت قــرارداد را همانگونه که 
هســت، امضا یا کارش را ترک کند؛ البته این را در 
نظر بگیرید که برخی کارفرمایان پــا را از این فراتر 
می گذارند و هیچ قراردادی با کارگر تنظیم نمی کنند؛ 
در این گونه موارد کارفرما حتی حقوق پایه مصوب 
شورای عالی کار را هم از کارگر دریغ می کند و هنگام 
پرداخت حقوق، رسیدهایی را از کارگر می گیرد که 

مبلــغ دریافتی اش را بســیار بیشــتر از مبلغ واقعی 
بنویسد. به عالوه، کارگران همواره باید نگران امنیت 
شــغلی خود باشــند؛ یعنی هر لحظه ممکن است 
کارفرما، برخی نیروها را به خانه های شــان بفرستد 
و کارگر تا مدت ها کاری برای انجام دادن نداشــته 

باشد. شاید از نگاه کارفرما، کارگر یک فرد است 
که در کارخانه یا شــرکت او مشــغول به کار 

است؛ اما در نگاه دیگر، کارگر یک خانواده 
را اداره می کند؛ نان آور خانواده ای که همه 

چشم امیدشان به اوست. عدم تخصیص 
کامل حقوق، کارگر را به سمت شغل 

دوم ســوق می دهد و همین موجب 
کاهش بهره وری فرد در شغل اولش 
خواهد شد. همان طور که گفتیم، 

کارگر رکن اساســی پیشــرفت 
صنعت و اقتصاد کشور است. 
اگر بــا رفتارهای خــود او را 
ببریم،  به ســمت خمودگی 
درواقــع صنعــت و اقتصاد 
کشور را با مشــکل مواجه 
کرده ایم؛ اما اگر هوای کارگر 
را داشته باشــیم، کارگر هم 
هــوای کاری را کــه انجام 

می دهد، خواهد داشت و این 
به بهره وری و ســود بیشتر برای 

کارفرما منجر خواهد شد.

زندگی

روزی

آجرهایی که از تخریب ساختمان 
توی کوچه ریخته بود، تندتند جمع 
کرد. یک نفر از توی ساختمان خرابه داد زد: 
»آهای عمو، چــی کار می کنی؟ جمع نکن، 
پول نمی دم هــا!« کرامت با بیل کوچکی که 
کنار ســاختمان بــود خاک ها را کنــار زد و 
هن وهن کنان گفت: »پول نمی خوام، کوچه 
رو تمیــز می کنم.«مرد از کنار ســاختمان، 
کارگری که مفت و مجانی داشت نخاله ها را 
جمع می کــرد، نگاه می کرد، برایش عجیب 
بود. کار کرامت تمام شد. نگاهی به خودش 
انداخت، سرورویش حسابی خاکی شده بود؛ 
همین قدر کافــی بود تا عصمــت، زن تازه 
زایمــان کرده اش فکر کند امروز شــوهرش 
بیکار نبوده و توانسته است لقمه ای نان حالل 
برایش بیاورد. سه روز بود که کار نداشت؛ از 
خودش هم خجالت زده بود، چه برســد به 

خانواده اش!
ســوار موتور شــد تا خودش را به خانه 
برســاند. قبل از آن باید خرید می کرد، اما با 
کدام پول؟ با چند اسکناس مچاله  ته جیبش 
چه می توانســت بکند؟ به مسجد سر کوچه 
که رسید، هزار جور فکر به سرش زد؛ به این 
فکر کرد که از امام جماعت مسجد کمی پول 
قرض بگیرد یا به اکبرآقا که ســوپرمارکتش 
چسبیده به مسجد بود، مقداری جنس نسیه 
بگیرد یا...بغضی ته گلوی مردانه اش نشست. 
خجالت می کشید از کسی کمک بخواهد. به 

گنبد فیروزه ای مسجد خیره شد.
ـ خدایا! نذار دستم به خالف بره، کمکم 

کن!
اکبرآقا بــا دیدن کرامــت، گل از گلش 

شکفت، بی مقدمه رفت سر اصل مطلب.
ـ بــه بــه کرامت! تــو رو خدا رســوند؛ 
نیم ســاعت در مغازه  من باش، من یه کمک 
به حاجی بدم این بسته ها رو ببرن در خونه ها.

کرامــت موتــور را پارک کــرد و روی 
پله  جلوی مغازه نشســت. مغــازه دوربین 
نداشت. فکری شیطانی در دلش ریشه دواند. 
می توانســت تا اکبرآقا برگــردد، مقداری از 
 به 

ً
مایحتاجش را بردارد و به خانه ببرد. اصال

محض اینکه کار پیدا می کرد، پول اجناس را 
می داد. جنگــی در ذهن کرامت بین وجدان 
و نیــاز در گرفته بود. جواب عصمت و دختر 
کوچکش را چه می داد؟ بی پولی های کرامت 
دخلی به آن دو نفر نداشــت.  تالشــش را 
می کرد؛ اما نتیجه نمی گرفــت، با این  حال 
خوب می دانست کسی مسئول بی پولی اش 
نیست، خودش باید مشکلش را حل می کرد. 
نگاهی به داخل مغازه انداخت. یک بســته 
چایــی، دو عدد روغن، شــکر و قند، کمی 
حبوبــات، برنج و... چقدر خــوب بود اگر 
پولش را داشــت و سربلند به خانه می رفت. 
بلند شــد و داخل مغازه چرخی زد. دســتی 
به بسته های چایی کشــید. گونی های برنج 
را نگاه کرد. آهی از ســر حســرت کشید و 
خودش را از وسوسه ها بیرون کشید. زیر لب 
نجوا کرد: »خدایا! تو باید روزی بدی، می رم 
خونه به عصمت می گم خدا روزی ما رو نداد 
امروز.« و دندان هایش را به هم ســایید. یک 
ســاعت طول کشــید تا اکبرآقا آمد. کرامت 
موتورش را روشن کرد و ناامید به سمت خانه 
به راه افتاد. در خانه را که باز کرد، گل از گل 

عصمت شکفت.
ـ سالم کرامت، خسته نباشی. جنس هایی 
رو که صبح خریده بودی، آوردن. گفتم زودتر 
می آوردین، شام می ذاشتم. یادشون رفته بود. 
کرامت به گونی برنج، حبوبات و چند بسته 
مواد غذایی نگاه کرد. اشــک در چشمانش 
نشست. رزق و روزی قبل از خودش رسیده 

بود.

نفیسه محمدی
نویسنده

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

امروزه، بیشتر والدین در تالش هستند تا امکانات 
مالی و رفاهی را بــرای فرزندان فراهم کنند. از 
کودکی، با خرید اسباب بازی های گران قیمت و 
در نوجوانی با دادن پول توجیبی مدیریت نشده 
و آموزش نــدادن مهارت های مدیریت هزینه ها 
می کوشــند وضعیت مطلوب اقتصادی را برای 
فرزندان رقم بزنند؛ در ســنین جوانی، توقعات 
مالی فرزندان را حتی با تحمل سختی های فراوان 
بــرآورده می کنند. اما ادامه این روند، در ســنین 
اســتقالل و ورود به بازار کســب وکار و درآمد، 
اثــرات منفی خود را به خوبی نشــان می دهد و 
جــوان تحت حمایت مالی، بــا ورود به عرصه 
اشــتغال، با بحران های بزرگ مالی و مشکالت 
اقتصادی مواجه می شــود؛ او نه تنها ارزش پول، 
پس انداز و تنظیم هزینه  با درآمد را درک نمی کند، 
بلکه بدون تربیت اقتصادی مناسب، وارد عرصه 
گسترده ای می شــود که بدون مهارت، موفق به 
حل مشــکالت و معضالتش نخواهد شد و به 
موفقیت مالی نخواهد رسید. حقیقت این است 
که بر اساس نتایج مطالعات و تحقیقات علمی، 
عادت ها و نگرش های مالی افراد از سنین کودکی 
و قبل از هفت سالگی شکل می گیرد؛ بنابراین، 
کودکی بهترین زمان برای آشنا کردن فرزندان با 
مفاهیم مالی و مهارت های مدیریت مالی است؛ 

والدیــن در این فرصت اســتثنایی قادر خواهند 
بود هم پای تربیــت دینی، اخالقی، عاطفی و... 
شیوه های تربیت مالی صحیح را بیاموزند و زمینه 
رشد و تقویت هوش مالی آنها را نیز فراهم کنند. 
برای رسیدن به این هدف، الزم نیست فرزندان 
با میــزان درآمد یا وضعیت تورم و مشــکالت 
اقتصادی والدین درگیر شــوند؛ بلکه آشنا کردن 
آنها با رابطه کارکردن و کسب پول، کافی است تا 
جیب و کیف والدین را منبع درآمد ندانند. آشنایی 
کودکان با »پس انــداز« در کنار »خرج  کردن به  
اندازه« و »بخشــش به نیازمندان« ازجمله امور 
مهمی است که تقسیم پول و مدیریت سرمایه را 
به عادتی برای آینده کودکان تبدیل می کند. گاهی 
نیز الزم است با دخالت دادن فرزندان در بخشی 
از تصمیمات مالی خانواده کــه در آن هزینه ای 
مهم و اساسی جایگزین هزینه های غیرضروری 
می شود، فرزندان را برای انتخاب های منطقی در 
مدیریت مالی آینده آماده کنیم. تشویق فرزندان 
به کســب درآمــد از طریق کمــک در کارهای 
خانه و انجام کارهای بی خطر در منزل، با وجود 
سختی های احتمالی اش، روحیه روبه رو شدن با 
شرایط کاســبی را برای فرزندان فراهم می کند. 
عالوه بر ایــن، بازی های کودکانــه ای نیز برای 
تقویت هوش مالی فرزندان وجود دارد که در کنار 
سایر موارد ذکرشــده می تواند مهارت مدیریت 
مالی را در ســنین کودکی در فرزندان ایجاد کند 

تا آینده اقتصادی موفقی را پیِش  رو داشته باشند.

نیمه راه همدم 
   راه نرفته    

یت مالی  مهارت های مدیر
   خانه    

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

کار خیر هیــچ وقت زمین نمی مانــد، حتی اگر 
بزرگ ترین الگو و مشوق، یعنی مادر از دست رفته 
باشد، باز دختر کار او را به بهترین نحو انجام می 
دهد، بلکه دردی از نیازمندان کم شــود. »فاطمه 
بهشــتی« یکی از خیران جوانی است که بعد از 

فوت مادر خّیرش، راه او را ادامه می دهد.
 او فارغ التحصیل کارشناسی ارشــد در رشته 
علوم  قــرآن و حدیث اســت: »در زمینه خیریه، 
کمک به نیازمنــدان و فقرا و حضور در گروه های 
متفاوت قبل از شیوع بیماری کرونا فعالیت داشتم. 
ابتدای هر ماه قمری، به صورت شــریکی هزینه  
قربانی کردن گوســفندی را به عنوان صدقه اول 
هر ماه جمع و بین نیازمندان پخش می کنیم یا اگر 

بیماری در تأمین دارو مشــکل داشته باشد یا در 
تأمین جهیزیه افراد نیازمند و موردهای مختلفی که 
در این زمینه وجود دارد، کمک رسانی هایی انجام 

می دهیم.«
مادر خانم بهشــتی ســال ۱39۰ فوت کرده 
اســت که بعد از آن، فاطمه کارهای خیر او را با 
همراهی همســرش انجام می دهــد و می گوید: 
»تمام موارد را بعد از معرفی از نزدیک شناسایی 
می کنم و از وضعیت او مطمئن می شوم؛ چراکه 
این کار مســئولیت دارد. وقتی بحث کرونا پیش 
آمد، با گروه تداوم جهاد استان قم که از بسیجی ها 

هستند،  همکاری کردم.« 
وی در ادامــه می گوید: »فهرســت بیماران 

کرونایی را از مددکاری بیمارستان ها می گرفتیم 
و اســامی آنها را در ســامانه ای که طراحی شده 
بود، ثبت سپس به آنها کمک می کردیم. برای ماه 
مبارک رمضان عالوه بر مواد غذایی، یک کارت 
هدیه ۵۰۰ هزار تومانی نیز به این خانواده ها دادیم 

 در محدودیت بودند.« 
ً
که واقعا

بهشتی می گوید: »پنج شنبه ها بیشتر از 3۰۰ نان 
داغ بین نیازمندان پخش می کنم، همچنین در این 
ایام با اســتفاده از دستورالعمل بهداشتی، حدود 
۴۰۰ بطری یک ونیم لیتری مواد ضدعفونی کننده 
درســت کردم و به دســت خانواده های نیازمند 
رســاندم. چند گروه جهادی هــم داریم که افراد 
نیازمند را بعد از ترخیص به آنها معرفی می کنیم.« 

وشن است  اینجا همیشه چراغی ر
   چراغ    

نگاهی به ضرورت توجه ویژه به قشر کارگر
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BBBBB آقای مؤدب، هنوز وضعیت برگزاری 
نمایشگاه بین المللی کتاب مشخص 
نشــده اســت؛ البته گزینه برگزاری 
مجازی و یا باتأخیر برگزار شــدن این 
نمایشگاه نیز وجود دارد؛ نظر شما در 

این زمینه چیست؟
 برگزار نشــود، بهتر است؛ چون 

ً
به نظر من فعال

هم معیشت مردم در بحران است و هم ناشران در 
بحران هستند. من از وضعیت بسیاری از ناشران 
مطرح اطالع دارم؛ کتاب های آنها مدت هاست 
 
ً
باقی مانده و نمی توانند آثار را منتشــر کنند. فعال
باید تدابیر دیگری اندیشیده شود تا مردم از بحران 
مالی خارج شوند. حتی اگر نمایشگاه بدون کرونا 
هم برگزار کنیم، وقتی جیب مردم خالی باشــد، 
چه ســودی دارد؟ کاغذ تا این حد گران شــده و 
 
ً
 باالســت. به نظر من فعال

ً
قیمت کتاب ها واقعا

برگزار نشــدن گزینه بهتری است؛ به شرط اینکه 
فکری کنند و راه حلی بدهند تا ناشــران بتوانند 
کتاب های خود را چاپ کنند. باید بپذیریم مشکل 
اعتبار و نقدینگی در بازار جدی است و از سوی 
دیگر مردم هــم نمی توانند این اعتبــار را تأمین 
 کنند؛ اعتبار هست، ولی برای بازار مسکن و غیره

 است. 

BBBBB خیلی از ناشران فکر می کنند در هیچ 
زمانی این نقدینگی جبران نمی شود، 

مگر با برگزاری نمایشگاه.
من این احســاس را نــدارم و فکر نمی کنم مردم 
بتواننــد نقدینگی به بازار کتــاب بیاورند؛ چون 
جامعه در فشــار شدید اســت. کرونا به مشاغل 
آسیب  زده اســت، به درآمدها آسیب  زده است؛ 
مگر از طریق تزریق یارانــه خرید کتاب، دولت 
نقدینگی را جبران کند. اگر مردم در این شــرایط 
وارد بازار کتاب هم شــوند، بعید اســت خرید 
 طبقه ای که قرار 

ً
جدی داشــته باشند؛ مخصوصا

 در 
ً
است کتاب بخواند، طبقه ای است که معموال

دستش پول نیست و در این شرایط هم سخت تر 
اســت که بخواهد کتاب تهیه کنــد؛ مگر اعتبار 
جــدی از طرف دولت تزریق شــود و به صورت 

هدفمند به صنعت نشر و مخاطبان کمک شود.

BBBBBاین عزم را در دولت می بینید؟ 
 خیر، مشکالتی وجود دارد؛ بخشی مشکل 

ً
فعال

مربوط به تحریم ها و بخشی هم مشکل مدیریتی 
است که امیدواریم بتوانند حل کنند.

BBBBB مجازی نمایشــگاه  دربــاره  نظرتان 
چیست؟

خیلی معنایی ندارد؛ ناشــران همگی برای خود 
صفحه مجازی دارند و می فروشــند. نمایشگاه 
مجازی می خواهد چه کاری انجام دهد که در این 
صفحات نمی توان انجام داد؟ مگر اینکه توضیح 
دهند اضافه بر ظرفیتی که وجود دارد، کاری تازه 
انجام می دهند؛ البته طراحی آن دشــوار است و 
بعید به نظر می رسد در این شرایط کرونا به ایده ای 

برسند که بتواند کاری انجام دهد.

BBBBB درکل، کرونا چه تأثیری در صنعت نشر 
داشته اســت؟ در صفحات مجازی 
شــاهد این بودیم که عالقه مندان به 

کتاب خوانی بیشتر شد.
متأسفانه، خیلی این طور نیست که در این شرایط 
کتاب بیشــتری خریده شده باشــد. حرف زدن 
درباره کتاب و رد و بدل کردن اطالعات بســیار 
فراوان اســت و کتــاب  چهره های ســلبریتی و 
شبه سلبریتی سروصدا می کند و خریده می شود 
که مخاطب را از حوزه دیگــری به حوزه کتاب 
وارد می کنند؛ اما بازار خود کتاب گمان نمی کنم 
خیلی خوب شــده باشــد؛ گرچه ناشران تالش 
کردند در این شــرایط، با شــیوه های متناسب با 
کرونا کتاب را عرضه کننــد و خود ما هم تالش 
کردیــم در همین ایام فروش های مجازی خود را 

رونق دهیم. آمارهای رسمی کشــور باید این را 
اعالم کنند که چنین چیزی وجود دارد یا خیر که 
من گمان نمی کنم چنین باشــد؛ چون خانواده ها 
در فشار بودند؛ البته تولید محتوا در زمینه کتاب و 
در صفحات مجازی ناشران وجود دارد و در ایام 

کرونا بیشتر شده است.

BBBBB فکر می کنید صداوســیما تا چه حد 
می توانــد در این وضعیت به صنعت 
نشــر کمک کند؟ اخیــرًا چند برنامه 
درباره کتاب پخش شده بود؛ آیا اینها 

را مفید می دانید؟
مــن ماجرا را کوتاه مدت نمی بینم. صداوســیما 
زحماتی می کشد و دوستان در تعامل با چهره ها 
به کتاب ها ضریب می دهنــد؛ ولی این ماجراها 
همانند خوردن قرص مســکن برای کسی است 
که سرطان مغز دارد؛ به هر حال باید کتاب خوانی 
را در نظام آموزشــی جــا بیندازیــم. باید برای 
آموزش وپرورش، آموزش عالی و ســاختارهای 
آموزشــی فکری کنیــم و نظام حرفــه ای، یعنی 
کارمند، کارگــر و مهندس ما باید نیاز به مطالعه 
را در فرایند کار خود احســاس کند. متأســفانه، 
 اداره ای در طول 

ً
این مســائل وجود ندارد؛ مثــال

ســال به کارمنــدان خود می گوید اگــر این پنج 
کتاب را نخوانید، این میزان از حقوق شــما کم 
می شود یا اگر این مهارت را یاد نگیرید، جریمه 
می شوید و ارتقای شغلی از شما سلب می شود. 

به هر حال اســتفاده از دانــش، ادبیات و هنر در 
 در جامعه ما 

ً
زندگی نیاز است تا کتاب مجموعا

ضریب بگیرد. این کار صداوسیما و یک برنامه و 
عکس گرفتن چند چهره مشهور با کتاب نیست. 
درســت اســت کارهایی می کنند و اثرگذار هم 
هســت؛ ولی این فرایند موقتی اســت و به نظرم 
باید سیاست گذاری در حوزه کتاب به سمت نوع 
نگاه ما به آموزش برود. وقتی آموزش وپرورش ما 
یا آموزش عالی ما این نگاه را دارد که گردش ۴۰ 
هزار میلیاردی کالس و کتاب کنکور داشته باشد، 

توقع نمی رود کسی کتاب بخرد. 

BBBBB اخیرًا دیدیم قیمت کاغذ دوباره باال 
رفت؛ این نوســان قیمت کاغذ چه 
تأثیری بر صنعت نشــر و درکل حوزه 

کتاب خوانی دارد؟
بله، همین طور است که می گویید؛ اما قیمت گوشی 
موبایل هم باالست، ولی همچنان خریدار وجود 
دارد؛ چون این دنیای فناوری دیجیتال با مخاطب 
ارتباط گرفته است و خود را به مردم تحمیل کرده 
است؛ ولی در حوزه دانش چنین احساس نیازی 
وجود ندارد. وقتی کتاب 7۰۰ صفحه ای ۵۰ هزار 
تومان قیمت گذاری می شــود، زمین و زمان ناله 
می کنند؛ ولی ســاندویچ که افزایش قیمت دارد، 
با آن عکس می گیرند و در اینستاگرام می گذارند 
و کسی اعتراضی هم نمی کند؛ اینها مشکل های 
تربیتی ماســت. فســت فودهای تهران را رصد 
کنید، ببینید چند نفر هر شب آنجا چندصدهزار 
تومان هزینه می کنند؛ ولی کسی نسبت به مطالعه 
احساس نیاز نمی کند و اگر بگوییم این کتاب 7۰ 
هزار تومان است، قبول نمی کنند و می گویند چرا 
گران فروش هســتید؟ این را همان آدمی که شب 
قبل صدهــزار تومان در کافی شــاپ خرج کرده 
است، می گوید. نگاه ما باید تغییر کند. کسانی که 
می خواهند شرایط را اصالح کنند، باید به سمت 
آموزش وپــرورش، آموزش عالــی و حوزه های 
علمیه بروند تا ســاختارها یک بار برای همیشه 
درست شود و در آن زمان در هزاران حوزه نتیجه 
آن را خواهیم دید. جدا از آموزش وپرورش، حتی 
فضای اشتغال و کار حرفه ای ما نسبتی با دانش و 
معرفت ندارد و گویی فارغ التحصیل که می شوید 
دیگر نیــازی به مطالعه نداریــد، حقوق خود را 
می گیرید و بعد از 3۰ ســال بازنشسته می شوید. 
ممکن است استاد دانشگاه هم باشید؛ ولی هیچ 

کتابی نخوانده باشید و این بسیار بد است.

فرهنگفرهنگ

سینما

فرهنگ

مجموعه انیمیشنی »ماجراهای 
مرکــز  تولیــدات  بهــادر« از 
نمایش  برای  »صبا«  پویانمایی 
بــه شــبکه تلویزیونــی »پویا« 
سپرده شد. »ماجراهای بهادر« 
به کارگردانی مهدی خرمیان و 
تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا 
با تکنیک عروسکی تک فریم در 
دو سری ۵۲ قسمتی برای گروه 
ســنی کودک و نوجــوان تولید 

شده است. داستان این مجموعه درباره چند موش است که در 
زیرزمین مغازه ای قدیمی که فروشــنده آن پیرمردی خسیس و 
کم فروش است، زندگی می کنند. این مجموعه هر روز ساعت 

9 صبح از شبکه پویا به نمایش درمی آید .

بهادر ماجراهای 
انیمیشن جدید تلویزیونی

   تلویزیون   

جشــنواره بین المللــی فیلــم 
مقاومــت در دو زمــان »هفته 
دفاع مقدس« و »هفته بســیج« 
ســال جاری برگزار می شــود. 
این جشنواره  دوره  شانزدهمین 
در دو بخــش مســابقه و جنبی 
برگزار می شــود که بخش های 
»مدافعان  شــامل  آن  رقابتــی 
»جشــنواره  ســالمت«، 
استانِی  انتخاب  و  جشنواره ها« 

بخش »فیلم سازان بســیجی«، 3۱ شهریور تا ۶ مهرماه مقارن 
با هفته دفاع مقدس برگــزار و ثبت نام برای متقاضیان حضور 
در این بخش  از ۲۰ خرداد در ســایت جشنواره آغاز می شود. 

آخرین مهلت ارسال اثر 3۰ مردادماه ۱399 است.

فراخوان
شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت 

   فیلم    

مجموعه  ۱۰ جلدی »شعر ما« 
با هــدف آشــنایی نوجوانان با 
شاعران پیش کسوت به زودی از 
پرورش  کانون  انتشارات  سوی 
فکری کودکان و نوجوانان وارد 
»فاطمه  می شــود.  کتاب  بازار 
ســاالروند« دبیر این مجموعه 
گفت: »مجموعه »شعر ما« در 
پاییز سال ۱398 شکل گرفت.« 
او افزود: »از همان ابتدا قرار بر 

چاپ ۱۰ گزیده مستقل از ۱۰ شاعر بود. برای انتخاب شاعران، 
با در نظر گرفتن گوناگونی سلیقه و عالقه های مخاطبان، عالوه 
بر تنوع قالب ها )کالسیک، نیمایی، سپید و...(، تنوع طیف ها، 

نگاه ها و سبک های مختلف شعری را در نظر داشتیم.«

   کتاب    

ما شعر 
اثر جدید کانون پرورش فکری

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

پول کثیف فرهنگ را 
نمی سازد!

اگرچه از قدیــم گفته اند »پول چرک کف 
دست است«؛ اما کثیف تر از همین چرک 
کف دست، پول هایی است که از مسیرهای 
مجرمانه و خالف به دست آمده و حاال با 
آمدن به ســینما و رفتن بــه جیب برخی 
سینماگران، قرار است تمیز شود و رنگ و 
بوی دیگری پیدا کند.  اصطالح پول کثیف 
چند سالی است که در اقتصاد ایران بسیار 
شنیده می شود و همه از ردپای این پول ها 
در بخش هــای مختلف کشــور صحبت 
می کنند؛ آخرین مــورد آن هم اظهار نظر 
»پرویز پرســتویی« بازیگر ســینما بود که 
گفت: »با پول کثیف کار نمی کنم.«  فوتبال 
و سینما در چند سال اخیر به بخش جذابی 
برای هزینه کرد پول های کثیف بدل شــده 
است. از لحاظ تعریف قانونی، پول هایی که 
به سبب اقدامات مجرمانه یا خالف قانون 
به دست آمده باشد یا برای فرار مالیاتی از 
آنها استفاده می شود، به پول کثیف معروف 
هستند و صاحبان این پول ها برای اینکه رد 
بخش بزرگی از این پول ها را در مبادالت 
اقتصادی خــود گم کنند، بخشــی از آن 
را کــه البته در بعضی مــوارد عدد بزرگی 
می شــود، در بخش های فرهنگی، هنری، 
ورزشــی حتی درمانی هزینه می کنند و با 
سندسازی در این حوزه ها، مدعی می شوند 
پول های شان منشأ قانونی دارد و در جاهای 
خوبی هزینه شده است.  خریدهای کالن 
در حــراج تهران، ســاخت ســریال های 
آنچنانی در شــبکه  نمایش خانگی، چاپ 
نشریه، کمک به باشگاه های معروف فوتبال 
و اخیرا هم کمک به درمان کرونا، مسیری 
شده است تا برخی با پنهان شدن پشت آن، 
به دنبال کسب وجهه اجتماعی برای خود 
از یک سو و تمیز کردن پول های کثیف خود 
از سوی دیگر باشند؛ البته کسانی که در این 
پروژه ها سرمایه گذاری می کنند، یک طرف 
ماجرا هستند و طرف مهم تر ماجرا کسانی 
هســتند که این پول هــا را قبول می کنند و 
حاضرند در ازای آن، تن به هرکاری بدهند. 
مســئله اصلی در زمینه دریافت پول های 
کثیف بر هم زدن جریان اقتصادی در کشور 
است؛ وقتی دستمزدهای کالن و خارج از 
قاعده به بازیگران یک پروژه نمایش خانگی 
یا ســینمایی حتی تئاتر پرداخت می شود، 
کم کم سطح دستمزدهای برخی بازیگران 
باال می رود و همین موضوع، در بلندمدت 
ضربه بزرگی بر پیکر جریان هنری کشور 
وارد می کند؛ از سوی دیگر، سرمایه گذاران 
اینچنینی فقط با بخش کوچکی از افراد به 
اصطالح چهره یا به تعبیری »سوپر استار« 
حاضر به کار هستند و همین مسئله سبب 
خروج طیف بزرگی از هنرمندان باسابقه 
و متعهد از جریان هنری کشــور می شود؛ 
البته فیلم ها و سریال هایی که در این جریان 
ساخته می شــوند هم به لحاظ مضمونی 
دارای محتواهای بعضــا ضدخانوادگی، 
ضدفرهنگی حتی ضداخالقی هستند؛ اما 
به سبب پشتوانه مالی و حضور افراد چهره ، 
به خوبی دیده و معروف می شوند.  موضوع 
بعدی، ضربه بزرگ ایــن پول ها به پیکره 
کلی اقتصاد کشــور است؛ به طور عمومی 
هزینه کرد در بخش هــای فرهنگ، هنر و 
ورزش به عنــوان هزینه قابل قبول مالیاتی 
شمرده می شود و ســرمایه گذاران در این 
حوزه ها از مالیات معاف می شوند؛ همین 
جذابیت سبب می شود افراد برای پوشش 
مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات، بخشی 
از پول های خود را به این حوزه ها ســرازیر 
کنند و عالوه بر مشکالت گفته شده، نظام 
مالیاتی کشــور را هم با مشــکل مواجه 

می کنند.

شاهرخ صالحی  کرهرودی
روزنامه نگار

کتاب  با  یتی  سلبر چند  گرفتن  عکس 
مردم را کتاب خوان نمی کند

علی محمد مؤدب نویسنده و ناشر در گفت وگو با صبح صادق عنوان کرد

کرونا از همان ابتدای شیوعش رویدادهای فرهنگی کل دنیا را تحت تأثیر قرار داد؛ صندلی های سالن های تئاتر خالی و فستیوال های فیلم و نمایشگاه های 
کتاب تعطیل شــدند. هرچند رویدادهای فرهنگی متوقف شــد، اما فرهنگ و هنر مصمم تر از گذشته تالش کرد از ماشین زمان عقب نماند و در این برهه 
تاریخی نیز سهم خود را برای عبور از این شرایط ادا کند. با این حال، رویدادهای فرهنگی کشور ما نیز مانند دیگر کشورها تعطیل شدند و تالش کردند از 
پشت همان درهای بسته، این سهم را ادا کنند؛ یکی از این  رخدادهای به تعطیلی کشیده شده، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود؛ رویدادی فرهنگی که 
هرساله زمانی طالیی برای صنعت نشر و حوزه کتاب و کتاب خوانی شمرده می شود؛ البته حرف و حدیث های زیادی درباره نحوه برگزاری این نمایشگاه در 
این شرایط مطرح شده است، اما همان طور که گفتیم، تاکنون در حد همان حرف و حدیث مانده است؛ بنابراین درباره این موضوع و تأثیر کرونا بر موضوع 

کتاب و کتاب خوانی سراغ »علی محمد مؤدب« شاعر، ناشر و نویسنده توانمند کشورمان رفتیم. متن زیر شرحی است بر این گفت وگو.
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بدون شک، با وجود یک جامعه مصرف کننده 
بیش از 8۰ میلیون نفر در کشورمان، هر ایرانی 
می تواند با الگوگیری  و کمی خالقیت و نوآوری  
کســب وکار جدیــد و موفقی را شــکل دهد؛ 
بنابرایــن با توجه به اهمیــت معرفی الگوهای 
موفق به مخاطبان، طی چند شماره آتی تعدادی 
 نمونه مشابهی 

ً
از استارت آپ های موفقی که فعال

در کشورمان ندارند، به شما معرفی می شوند تا 
اگر عالقه مند بودید، به سراغ آنها بروید و نمونه 
داخلی آنها را راه انــدازی کنید. اولین مورد که 
 برای شــما جالب خواهد بود، 

ً
معرفی آن حتما

استارت آپ Front است که حوزه فعالیت آن بر 
هوش مصنوعی و تولید اتوماسیون های اداری 
با تکیه بر این فناوری متمرکز است.  مهم ترین 
محصول این استارت آپ یک صندوق ورودی 
مشــترک یا Inbox است که به اعضای یک تیم 
یا گروه امکان دسترســی یکپارچه به پیام های 

دریافتی را می دهد. این ایده ســاده، اما بســیار 
کاربردی است؛ زیرا با اســتفاده از آن کاربران 
عضو گروه می توانند به تمام پیام هایی که از طریق 
پســت الکترونیکی، پیامک و دیگر شبکه های 
اجتماعی دریافت می شــوند، دسترســی پیدا 
کنند. این ایده به این دلیل کاربردی اســت که 
تمام پیام های دریافتی را به صورت تجمیع شده 
در دسترس کاربران قرار می دهد و دیگر نیازی 
به بررســی جداگانه کانال هــای دریافت پیام 
نیست. این اســتارت آپ با توسعه این راهکار 
فناورانه، تعداد زیادی از کاربران و شرکت ها را 
به سمت خود جذب کرده که این مسئله موجب 
افزایش ســرمایه این استارت آپ به بیش از 7۰ 
 با افزوده شدن 

ً
میلیون دالر شده است و احتماال

قابلیت های جدید به این محصــول، به زودی 
شــاهد افزایش چندبرابری سرمایه آن خواهیم 

بود.

طی هفته های گذشته شــبکه های اجتماعی 
افغانســتان مملو از اخبار جعلــی مربوط به 
 ایــن خبر به تیتر 

ً
حادثه هریــرود بود و عمال

یک این دست رسانه ها بدل گشته بود. ماجرا 
هریرود از این قرار است که مدتی قبل، برخی 
رسانه های ضدایرانی فعال در افغانستان خبری 
را منتشر کردند مبنی بر اینکه تعدادی از اتباع 
این کشــور پــس از ورود غیرقانونی به خاک 
کشورمان، از سوی عوامل مرزبانی بازداشت 
و پس از ضرب وشتم به رودخانه مرزی هریرود 
ریخته شــده اند که در پی آن تعــدادی از آنها 
 احساسات هر 

ً
غرق شده اند. این خبر طبیعتا

مخاطبی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما مسئله 
اینجاســت که هیچ ادلــه ای مبنی بر واقعیت 
داشــتن این ماجرا وجود نــدارد و به راحتی 
می توان هر فردی را با پرداخت مبلغی پول به 
داستان سرایی در مقابل دوربین ها واداشت، به 
ویژه در شرایطی که برخی دست های پنهان در 
منطقه تالش می کنند به هر شکل ممکن روابط 
حسنه جمهوری اســالمی ایران با کشورهای 
منطقه را به هم بزنند و موجبات تحدید روابط 

کشورمان با همســایگان  را فراهم کنند. البته 
تالش برای برانگیختن احساسات مخاطبان 
افغانستانی با بهره گیری از شبکه های اجتماعی 
یک هدف ویژه دیگر هم دارد که آن هم چیزی 
جز گرفتن سهم ایران از بازار افغانستان نیست! 
برای درک بهتر این بعد ماجرا بد نیست به این 
نکته توجه کنیم که فعال ترین شبکه رسانه ای 
 »DW« پوشــش دهنده ماجرای اخیر، شبکه
یــا »دویچه وله« آلمان بود. کشــور آلمان در 
سال های گذشــته تالش زیادی برای افزایش 
سهم خود از بازار پرمصرف افغانستان انجام 
داده است، اما جای پای محکم محصوالت 
ایرانی در این کشور، تاکنون مانع از جایگزین 
شــدن محصوالت آلمانی در این کشور شده 
اســت؛ از این رو دستگاه رســانه ای آلمان با 
تمرکز بر خبر جعلــی هریرود تالش می کند 
با برانگیختن احساســات ضدایرانی، تمایل 
مردم افغانستان به محصوالت ایرانی را کاهش 
دهــد و زمینه را برای افزایــش اقبال عمومی 
به محصــوالت آلمانــی، به ویــژه در حوزه 

محصوالت غذایی و بهداشتی فراهم کند.

نوآور

محمدباقر قالیبــاف:  باید از ظرفیت عظیم 

نقدینگــی موجــود در بازار ســرمایه در 
 
ً
مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال و نهایتا
بخش واقعی اقتصاد اســتفاده کرد. چهار 
اقدام در راســتای رونق بازار ســرمایه و 
ارتقای نقش آن در  جهش تولید ضروری 
اســت: ۱ـ ترغیــب و تســهیل افزایش 
سرمایه شــرکت ها، به ویژه از طریق آورده 
نقــدی و صرف ســهام؛  ۲ـ تعمیق بازار 
بدهی و توسعه تأمین مالی از طریق بازار 
سرمایه؛ 3ـ عمق بخشی به بازار سرمایه از 
 طریق افزایش »درصد شــناوری سهام«؛
 ۴ـ تســهیل فرایند پذیرش شرکت های 

جدید در بازار سرمایه.

ســعید جلیلــی:   فســاد، جنــاح  چپ و 

 راست نمی شناســد.هر جناحی اول باید 
 آلوده دامن ها را از اطراف خود پاک سازی 
کند! باید از  قبیله گرایی و جناح بازی های 
مرســوم عبور کرد؛ چون »آلوده دامن ها« 
درحقیقت در یک جبهه هستند! برخورد 
 مقطعی و  جناحی با فســاد، خودش یک 

فساد خسارت بار است!

محســن رضایی:  در اعتراضات مربوط به 

قتل  جورج فلوید، مسئله فقط خفگی یک 
نبود؛ بلکه پای دولت های  رنگین پوست 
لیبرال همواره گلوی مردم را می فشــارد! 
بنابراین آنچه در  آمریکا و  اروپا شروع شده، 

خاموش شدنی نیست.

 امروز، ســه نوع اتصــال ADSL ، VDSL و فیبر 
نــوری از محبوب ترین  فناوری هــای اینترنت در 
سراســر دنیا هســتند و مزیت هــای متنوعی را 
به کاربــران ارائه می دهند. بنا بــر اعالم وزارت 
ارتباطات، اینترنت هــای خانگی ADSL به مرور 
زمان با VDSL جایگزین خواهند شــد و کاربران 
برای استفاده از این نوع ارتباط باید مودم های خود 
را به مودم VDSL تبدیل کنند که این به روزرسانی 
هزینه بر است؛ به همین دلیل شاید به دنبال دانستن 
تفاوت های ADSL و VDSL باشید که با مقایسه آن 
به نتیجه نهایی برای تغییر و پرداخت هزینه برسید.
ADSL درواقع نوعی خــاص از فناوری DSL به  

شــمار می آید و می توانید با سرعت حداکثر ۲۴ 
مگابیت  بر ثانیه محتوای مورد نظرتان را از اینترنت 
دانلود کنید؛ اما در این فناوری، سرعت آپلود بسیار 
Very- مخفف عبارت VDSL .محدودتر اســت

high-bitrate Digital Subscriber Line به معنی 

»خط اشــتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار باال« 
 VDSL ،است. بر اســاس گفته  های کارشناسان
می تواند نســبت  به ADSL تا ســه برابر سرعت 
دانلود باالتری را فراهم کند. نکته مهم دیگر درباره 
این فناوری، به سرعت آپلود برمی گردد؛ سرعت 
آپلود اینترنت های VDSL به  میزان ۱۰ برابر بیشتر 
از ADSL اســت.اگر تنها استفاده  شما از اینترنت 
برای کارهایی نظیر وب گردی، بررســی ایمیل و 
 
ً
مشاهده  شبکه های اجتماعی است،  ADSL  کامال
کارتان را راه می انــدازد. VDSL فناوری تازه تری 
 VDSL اســت و ســرعت دانلود و آپلودی کــه
توانایی دستیابی به آن را دارد، چندین برابر بیشتر 
از ADSL اســت. اگر از اینترنــت برای کارهایی 
نظیر استریم، انجام بازی های آنالین یا برگزاری 
 VDSL ،جلسات ویدئویی متعدد استفاده می کنید
انتخابی منطقی به شمار می آید؛ به ویژه اگر اینترنت 
فیبر نوری در منطقه  شما ارائه نمی شود؛ بنابراین 
 هزینه برای تبدیل اشــتراک 

ً
می تــوان گفت فعال

و مودم به نوع VDSL شــاید زود باشد و سرعت 
 فعلــی ADSL جواب گوی بســیاری از نیازهای 

ما باشد.

VDSL چیست؟  
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات
مصرف اینترنت کاربــران فضای مجازی هر روز 
بیشتر و بیشتر می شود؛ زیرا هر روز بر قابلیت  های 
چندرسانه ای شبکه ها و رسانه های اجتماعی افزوده 
می شود و کاربران به دلیل استفاده از این امکانات ـ 
که ازجمله محبوب ترین آنها می توان به الیوهای 
اینستاگرامی اشاره کردـ به حجم اینترنت بیشتری 
نیازمند می شــوند و باید پول بیشــتری را صرف 
خرید بسته های حجمی اینترنت کنند. اگر شما نیز 
ازجمله این کاربران ناراضی هستید، بد نیست با 
یک ترفند کاهش مصرف اینترنت در تلفن همراه 
هوشمند آشــنا شوید تا با اســتفاده از آن، جلوی 
دسترسی پنهان اپلیکیشن ها به اینترنت را بگیرید.  
دسترســی پنهان به اینترنت به این معنی است که 
اغلب اپلیکیشن ها به جز زمانی که از آنها استفاده 
می کنید، در پس زمینه سیســتم عامل تلفن همراه 
شــما نیز به فعالیت ادامه می دهنــد و از اینترنت 
استفاده می کنند و اطالعات مختلفی را جمع آوری 
و به سرورهای سازنده خود منتقل یا از آنها دریافت 

می کنند؛ البتــه این رفتار مختــص نرم افزارهای 
کاربردی نیســت و بســیاری از جاسوس افزارها 
 از این قابلیت اســتفاده می کنند و بدون 

ً
نیز عینــا

اطالع شما، اطالعات تان را از حافظه تلفن همراه 
استخراج و به سرورهای از پیش تعریف شده منتقل 
می کنند. حال برای اینکه با یک تیر دو نشان بزنید 
و عالوه بر جلوگیری از دسترسی پنهان به اینترنت، 
مانع فعالیت بدافزارهای جاسوســی هم شوید، 
باید فعالیت نرم افزارها در پس زمینه سیستم عامل 
خود را غیرفعال کنید. برای این کار کافی اســت 
به بخــش تنظیمات تلفن همراه هوشــمند خود 
مراجعه و تنظیمــات مربوط به مصــرف داده یا 
Data Usage را انتخاب کنید. در گام بعدی باید 

در قســمت گزینه ها، گزینه محدودسازی دیتای 
پس زمینــه یــا Restrict Background Data  را 
انتخاب کنیــد. حال با فعال ســازی این قابلیت، 
دیگر هیچ نرم افزاری بدون اطالع شما نمی تواند از 
اینترنت تلفن همراه شما استفاده کند؛ با این حال 
 نرم افزارهای ناشناس 

ً
باز هم توصیه می شود حتما

و غیرمعتبــر فعال در تلفن همــراه خود را حذف 
نمایید.

 قطع مصرف پنهان!
   ترفندستان    

 قرآن معجزه
ازجملــه محبوب ترین  قرآن های صوتــی 
ایرانی هستند؛  اپلیکیشن های مارکت های 
زیرا شنیدن قرآن با صوت دلنشین برای هر 
کاربری لذت بخش است. حال تصویر کنید 
یک اپلیکیشن جدید امکان شنیدن ترجمه 
قرآن با صــدای دوبلور های معروف ایرانی 
را هم مهیا کرده باشد. اپلیکیشن »معجزه« 
این امکان را برای شــما فراهم می کند و با 
استفاده از آن، نه تنها می توانید قرآن را به دو 
زبان عربی و فارسی بخوانید یا به زبان های 
عربی، فارسی و انگلیسی گوش کنید، بلکه 
می توانید تجربه ای متفاوت همراه با تعمق 
در قرآن را با شــنیدن ترجمه فارسی آیات با 
صدای صداپیشگان مشهور ایرانی، ازجمله 
چنگیز جلیلوند، ســعید مظفــری، مریم 
شــیرزاد و فریبا رمضان پور داشــته باشید. 
نســخه  جدید این اپلیکیشــن که به تازگی 
عرضه شده برای شما فرصت شنیدن ترجمه 
قرآن به زبان انگلیسی را نیز فراهم کرده که 
این قابلیت برای عالقه مندان به یادگیری زبان 
انگلیسی، از جمله طالب و دانشجویان نیز 

کاربردی و ارزشمند است.

حامد مظلومی
پژوهشگر

پیام ها! همه  تجمیع   
   استارت آپ    

ود! یر  ماجرای هر
   مجازستان    

 Epicطی هفته های گذشــته فروشــگاه آمریکایی
Games  کــه یکی از مهم تریــن عرضه کنندگان 

بازی های ویدئویی در جهان شــناخته می شود، به 
ارائه رایگان بــازی GTA V یا همان اتومبیل  دزدی 
بزرگ )به انگلیســی: Grand Theft Auto( دست 
زد که نه تنها در جهان، بلکه در ایران نیز توانســت 
حجم قابل توجهی از کاربران جوان و نوجوان را به 
دریافت این بازی ترغیب نماید؛ آن هم در حالی که 
به سبب تحریم های ضدایرانی کاخ سفید، کاربران 
ایرانی امکان دسترســی به فروشگاه اینترنتی این 
شرکت را نداشتند، اما وسوسه دریافت نسخه کامل 
و قانونی این بازی گران قیمت ۵۴۰ هزار تومانی در 
بازه زمانی محدود عرضه رایگان آن موجب شــد 
تعداد قابل توجهی از گیمرهــای جوان و نوجوان 
کشورمان درگیر اســتفاده از ابزارهای غیرقانونی 
عبور از فیلترینگ شوند و با تغییر آی پی آدرس خود 
ایــن بازی را دریافت کنند.بــازی GTA که حجم 
نســخه اخیر آن بیش از 9۰ گیگابایت است، یک 
بازی ویدئویی در سبک اکشن ـ ماجراجویی و جهان 

باز است که شرکت راک استار اولین نسخه آن را در 
اکتبر سال ۱997 منتشر کرد. در این بازی به کاربر 
اجازه داده می شــود فــارغ از هرگونه محدودیت 
اخالقی و قانونی، در نقش یک تبهکار قانون شکن 
ظاهر شود و آزادانه در شهری بزرگ گشت و گذار 
کند و با انجام مأموریت هــای مختلفی، ازجمله 
سرقت بانک، زورگیری، تجاوز، قتل و ضرب وشتم 
افراد کسب درآمد کند و از این طریق تجهیزات و 
امکانات بیشــتری را برای خود تهیه نماید.نسخه 
پنجم این بازی در سال ۲۰۱3 به بازار عرضه شد؛ 
اما به دلیل توسعه مداوم و اضافه شدن بخش آنالین 
به آن، همچنان محبوب ترین بازی این سبک است 
و تاکنون بیش از 9۰ میلیون نسخه از آن به فروش 
رسیده اســت و آمارها حکایت از سود ۶ میلیارد 
دالری این محصــول دارد.برای درک بهتر میزان 
فروش این بازی بد نیست بدانید پرفروش ترین فیلم 
تاریخ سینمای جهان، فیلم »آواتار« بود که در سال 
۲۰۰9 با صرف حدود ۲۴۰ میلیون دالر ســاخته 

شد و پس از اکران بین المللی توانست حدود 
۲/8 میلیارد دالر ســودآوری داشــته باشد 
که این رقم فقط نیمی از ســود فروش بازی 
GTA ۵ است.اما آنچه ما به آن توجه داریم، 

ارائه رایــگان این بازی، آن هــم در فضای 
پرالتهاب ناشی از شیوع ویروس کروناست؛ 

زیرا انتخاب این بازه زمانی موجب شــده اســت 
گمانه زنی های مختلفی درباره پشت پرده عرضه 
رایگان این بازی مطرح شود که مهم ترین آن تالش 
آمریکایی ها برای جهت دهی آینده پســاکرونا به 
 ،GTA گونه است.در دنیای GTA ســمت دنیایی
اخالق و مذهب معنــا و جایگاهی ندارد و کاربر 
در طول بازی مجاز به هر رفتار غیراخالقی است؛ 
درواقع این بازی مظهر تمام و کمال مکتب فکری 

این مکتب،  آنارشیسم است.در 

»جامعه  مطلوب« فاقد هرگونه ساختار طبقاتی یا 
حکومتی اســت و نظم جامعه از طریق همکاری 
داوطلبانه شکل می گیرد که بهترین شکل آن، ایجاد 
گروه های خودمختــار از جنس گروه های مافیایی 
GTA اســت؛ زیرا در این بــازی قانون جنگل بر 

جامعه حاکم شــده است و کاربر ضعیف، قربانی 
کاربــر قوی تر می شــود؛ از این رو کاربــران برای 
کســب موفقیت بیشــتر در این دنیای پرآشوب، 
نیازمند پیوســتن به باندهای بــزرگ جنایت کار 
هســتند.به نظر می رسد دولتمردان 
آمریکا در چارچوب تداوم بخشــی 
به نظام سلطه خود تالش می کنند با 
بهره گیری از ابزارهای جنگ شناختی، 
ازجمله فیلم ها و بازی هایی مانند 
Joker و GTA زمینه استحاله 

فکری جمعیت جوان جهان 
را فراهم و آنها را به سمت 
نظام هــای  فروپاشــاندن 
خود  کشــورهای  بر  حاکم 
تحریک نمایند تا شــاید در این 
نظام  بازطراحی  امکان  فرصت، 
ســلطه مهیا شــود و »نظم نوین 
نظر ســردمداران  مــد  جهانی« 

آمریکا شکل گیرد. 

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

 در حاشیه توزیع رایگانGTA V ضداجتماعی ترین بازی آمریکایی قرن برای کاربران ایرانی

ج ج و مر کالس هر



شماره 9۵4 |  دوشنبه  26 خرداد 1399

۱5
پاسدارپاسدار

یادداشت

 همکاری دو سر سود

از  یکــی  مهمــان  گذشــته  سه شــنبه 
زیرمجموعه های سازمان انرژی اتمی بودیم که 
متولی بحث غنی سازی اورانیوم بود. موضوع 
اصلی جلسه هم بر اساس شعار سال، بحث 
جهــش تولید بود. مدیر ایــن مجموعه نیز از 
جنس همان جوان های نخبه حزب اللهی بود 
که در مجموعه های مختلف نظام کم نیستند. 
او که در دهه 8۰ مســتقیم از دانشــگاه وارد 
عرصه صنعت هسته ای شده بود، در مجموعه 
تحت مدیریتش جهادی عمل می کند. شاید، 
هم به دلیل مسائل امنیتی و هم به دلیل نبودن 
فضای کافی، نتــوان به این اقدامات اشــاره 
کاملی داشــت؛ اما به یکــی از این اقدامات 
اشــاره می کنیم؛ ایران  از جمله کشــورهایی 
است که  در حوزه ذخایر اورانیوم غنی نیست و 
روی کمربند اورانیوم جهان قرار ندارد؛ اما این 
به آن معنا نیست که جمهوری اسالمی ایران 
که چرخه کامل و بومی غنی ســازی هسته ای 
را دارد، در حــوزه ماده اولیه نیازمند خارج از 
 اورانیوم در کشور همراه 

ً
کشور است. اصوال

با سایر ســنگ های معدنی، مثل سنگ آهن 
و مس قابل برداشــت است و اگر بخواهیم به 
تنهایی اقدام به برداشت اورانیوم از یک معدن 
کنیم، به دلیل غنای کم به صرفه نخواهد بود. در 
معادن اورانیومی که ذخیره به صرفه هم دارند، 
کانی های ارزشمندی، مثل مس و آهن به دلیل 
ضوابط ناکارآمد دیوان ساالری، به دور ریخته 
می شد. جوان مؤمن انقالبی اینجا عقل و توان 
واقعی خود را نشان می دهد؛ یعنی بدون اینکه 
هزینه ای برای بودجه عمومی کشور بتراشد، 
وارد عرصه اســتخراج اورانیوم و سنگ های 
معدنی، مثل مس و آهن می شود و سرمایه گذار 
معدن، عایــدی و ســود خــود را از فروش 
کانی های مس و آهن می برد و ســنگ معدن 
اورانیــوم بدون هزینه، تحویــل کارخانه های 
مربوطه می شود؛ حتی در کارخانه های مربوطه 
هم کانی های ارزشــمندی غیر از اورانیوم که 
صنعت مــس، فوالد و... به آن نیــاز دارد، از 
آن جدا می شــود و درآمــد جداگانه ای برای 
کارخانه استحصال سنگ اورانیوم دارد. تولید 
پسماند خشک هم در این کارخانه ها به شدت 
کاهش پیدا می کند؛ بر این اساس با کمترین 
هزینه ذخایر مطمئن معدنی اورانیوم در کشور، 
قابل استحصال است، نیازهای کارخانه های 
فوالد و مس کشــور تأمین می شود و جهشی 
در تولید معدنی اتفاق می  افتــد. اما بیان این 
مطالــب چه ارتباطی با موضوع ســپاه دارد؟ 
»ســازمان انرژی اتمی« با همکاری »قرارگاه 
است  توانسته  خاتم االنبیاء)ص(«  سازندگی 
این طرح را اجرایی کند. قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( چند سالی است مبتنی بر 
رهنمودهــای رهبر معظم انقــالب در حوزه 
ذخایر معدنی ورود  داشــته است و شاید تنها 
مجموعه عمرانی و پیمانکاری در کشور است 
که می تواند با همکاری سازمان انرژی اتمی در 
کنار استحصال اورانیوم، از معادن بزرگ مس، 
آهن و سایر کانی های معدنی بهره برداری کند. 
این اتفاق، از سال گذشته رقم خورده و تجربه 
آن توانسته است برای سال ۱399 الگویی باشد 
تا در حوزه معادن با به صرفه شــدن استخراج 
اورانیوم، گام اساســی دیگر در حوزه جهش 
تولید اتفاق بیفتد، مواد خام الزم برای چرخه 
سوخت هســته ای و مواد اولیه کارخانه های 
بزرگ فوالد و مس تأمین شــود، فرصت های 
اشــتغال و ثروت آفرینی از معادن افزایش پیدا 
کند و ارزآوری از محل ایجــاد ارزش افزوده 
در مواد اولیه معدنی، برای کشور رقم بخورد. 
 
ً
این همکاری در حالی انجام می شود که تقریبا

بخش خصوصی به علت حساســیت ها در 
حوزه مباحث تحریمی هسته ای، رغبتی برای 
ورود به این موضوع ندارد و سپاه در این عرصه 

پیش قدم و الگوآفرین است. ۳۵۲۳۲۴۲۲-۳۵۳۳۴۵۰۶
ســپاه کل  فرمانــده  ایثارگــران  امــور  مشــاور  صفــری  ســردار  بــا  ارتبــاط 

BBBBB ابتدا بفرمایید سازمان فرهنگی خانواده 
چه زمانی و به چه منظور تشکیل شد؟ 

سازمان از سال ۱39۴ تشکیل شد تا همه خدمات 
فرهنگــی را که مربوط به خانواده پاســداران بود، 
 همه 

ً
تجمیع و با کیفیت بهتــر ارائه دهد. ما تقریبا

برنامه های فرهنگــی خانواده پاســداران، اعم از 
بازنشسته و شاغل را اجرا می کنیم. 

BBBBB در چه حوزه هایی این فعالیت ها انجام 
می شود؟

در حوزه هــای گوناگــون، برای نمونــه در حوزه 
قرآنی، سیره اهل بیت)ع(، سبک زندگی، مشاوره، 
تربیت بدنــی، فرهنگــی، اجتماعــی و فنــاوری 
اطالعات، به ویژه در شــهرک های ســازمانی.در 
حوزه قرآنی، ما برنامه های آموزشــی و مسابقات 
مختلف داریم؛ قرائــت، تجوید، حفظ، مفاهیم، 
 هم تدبر در قرآن را 

ً
محافل و مهدهای قرآنی و اخیرا

در برنامه داشتیم. 3۲۵هزار نفر از خانواده ها جذب 
این موضوع شــده اند. برای آن جشنواره و مسابقه 
داریم که از سراســر کشــور از رده های مختلف 
شرکت می کنند و برترین ها در جشنواره کشوری در 
مشهد شرکت می کنند و معرفی می شوند. حدود 
۱۱هزار و 9۰۰ نفر در بخش مسابقات قرآنی در این 

سال ها شرکت داشته اند.

BBBBB مراکزی به عنوان مراکز مشاوره شمیم
به ویژه  در مجموعه هــای مختلــف، 
شهرک های سازمانی وجود دارد؛ این 

مراکز زیرمجموعه شماست؟
ما کار مشاوره را هم انجام می دهیم و مراکز شمیم 
بر همین اســاس تأسیس شده اســت. در بخش 
مشــاوره و مددکاری به ۲8۵هــزار نفر خدمات 
مشــاوره و مددکاری داده شده است و کارگاه های 

مهارت افزایی، بحث معارفه ازدواج و هســته های 
خودجوش ازدواج در سراسر کشور هم با مدیریت 
این مراکز برپا شده است. ما 89 هسته خودجوش 
ازدواج از خانواده پاسداران را سازمان دهی کردیم 
و شش هزار و 8۰۰ معارفه ازدواج داشتیم که 3۵۴ 
مورد عملیاتی شــده است؛ ســال گذشته دوهزار 
ازدواج در مجموعه خانواده پاســداران داشتیم و 

جشن ازدواج برگزار کردیم.

BBBBB در سال های دور، سپاه جشنواره میالد
ثاراللــه را ویژه پاســداران و خانواده 
پاسداران برگزار می کرد که موضوعش 
تربیت بدنــی و مســابقات ورزشــی 
بود، شــاید حدود 20 سال پیش؛ آیا 
این وظیفــه اکنون بر عهده ســازمان 

شماست؟
بله، در حــوزه ورزش، اردو، کوه پیمایی، پیاده روی 
خانوادگــی و... فعالیــت داریــم. در ایــن حوزه 
73۵هزار نفر از خانواده ها تاکنون شرکت کرده اند. 
مخاطبان ما هم همسران و دختران در یک بخش 
و پســران در بخش دیگر هستند. ما از سال ۱39۴ 
در سازمان، نقشه راه پنج ساله ششم را نوشتیم و بر 
اساس آن فعالیت کردیم و کار را پیش بردیم. یک 
جشــنواره برای دختران و همسران از سال ۱39۴ 
در اصفهان برگزار کردیم، ســال بعد هم عالوه بر 
همسران و دختران، برای پسران جشنواره ورزشی 
را در شش رشــته برگزار کردیم. شرکت کنندگان 
در حوزه همسران و دختران از سال ۱39۴ تاکنون 
حدود هفت هزار نفر و پسران هم از سال ۱39۵ به 

بعد پنج هزار نفر بودند.

BBBBB اشــاره به کرونا داشتید؛ در این حوزه 

چه فعالیت هایی انجام شده است؟
من فقط یــک آمار کلی بدهــم؛ در ۲7۴ کارگاه، 
حدود بیش از دومیلیون عدد ماســک و ۶۰۰هزار 
عدد لباس حفاظتی تولید شده است. ضدعفونی 
گســترده اماکن و معابر از سوی فرزندان پاسداران 
انجام شــده اســت. در مجموع صدهزار بســته 
معیشتی تا پایان اردیبهشت در این شهرک ها آماده، 

بسته بندی و در مناطق محروم توزیع شده است. 

BBBBB در دیگــر حوزه هــای فرهنگــی چه 
اقداماتی انجام دادید؟

نشریه »آشــنا« و نیز سایت ها و کانال ما در فضای 
مجازی فعالیت گســترده و خوبی دارند. محتوای 
مناســبی در این مجموعه تولید و عرضه می شود. 
کتاب هایــی هم در حوزه های مختلف منتشــر و 
توزیع کرده ایم؛ ازجمله در بحث احکام و مباحث 

اخالقی و رفتاری؛اما کار اصلی که امسال در حوزه 
فرهنگی و هنری اجرا کردیم، به تصویر کشــیدن 
فعالیت های هنری خانواده هــا بود. این دغدغه ما 
بود، از این رو تدبیری اندیشیدیم و جشنواره هنری 
»شمیم علوی« برگزار شد. امروز حدود پنج هزار 
و ۴۰۰ اثر بــه دبیرخانه ارســال و طی دو مرحله 
داوری شده اند، آثار برتر هم در آینده نزدیک معرفی 

خواهند شد.

BBBBB برنامــه دیگــری هم دارید کــه اینجا 
درباره اش توضیح نداده باشید؟

بله، ما شــبکه حضرت زینــب)س( را داریم که 
 عضو دارد؛ گروه هایی از همسران 

ً
۴۰هزار نفر فعال

پاسداران هســتند که یکی از همســران سرگروه 
می شود و همان مباحث صادقین و صالحین سپاه 

و بسیج در اینجا پیگیری می شود. 

لبــاس  می کنــم  پیشــنهاد   /09۱۳000۳865

کارمندی را تغییر دهید؛ یا سبز کامل بدون درجه 
یا کت و شلوار مانند قبل باشد. 

09۱۳000۱067/ چــرا بــرای تبدیل عضویت 

نیروهــای خریــد خدمتی که شــرایط را دارند، 
اقدامی نمی شود؟ 

09۱۳000077۳/ چرا وام مسکن را نمی دهند؟ 

االن بــه کار می آیــد، وگرنه بــه خاطر وضعیت 
اقتصادی کشــور هر روز که بگذرد، ارزشش کم 
می شود. وام کارکنان اســتان 3۰۰ میلیون، ولی 
برای شهرســتان ها ۱۵۰ میلیون است. تو شهر ما 

فقط پول زمین می شود. اصفهان
09۱40005۳4۳/ به گوش مســئوالن برسانید 

ما بســیجیان کد 89 چشم انتظار حل مشکالت 
فوق العاده عملیاتی و مسکن هستیم.

09۱4000896۱/ چرا در شهرک نصر و مجتمع 

فردیس تبریز یک خودپــرداز انصار وجود ندارد 

تا از حســاب های فرعی متصل به کارت استفاده 
کنیم؟

09۱4000۱44۳/ نگذاریم حداقل یاد و روایت 

مرام و مسلک شهدا در پایگاه ها و مقرهای سپاه به 
فراموشی سپرده شود. همه جا دارند به نصب چند 
تا عکس بسنده می کنند؛ درحالی که روش و منش 

شهدا مهم تر از عکس شان است.
09۱5000۱769/ بــا توجه به ادغام بانک انصار 

در بانک ســپه، تکلیف ســهام کارکنان در بانک 
انصار چه خواهد شد؟ 

صبــح صادق: اگر مســئوالن بانــک انصار 
توضیحــات الزم را در اختیار ما قرار دهند به 

اطالع مخاطبان خواهیم رساند.

09۱7000405۱/ روی خط این هفته را خواندم، 

همــه اش مادی بــود... رفقا، فأیــن تذهبون.... 
حاج قاسم جنس دغدغه هایش فرق می کرد که شد 

حاج قاسم... و خدا خریدارش...
09۱80007۱54/ بــا توجــه به بیمــاری کرونا 

و فعالیــت کم رنگ رســتوران هایی که با کارت 
 تاریخ اعتبار 

ً
یکسان سازی سرویس می دهند، لطفا

برای استفاده از سهمیه نیروها را مشخص نکنید.
09۱80009۱44/ چرا همه اقشــار جامعه ایران 

وام یک میلیونی معیشتی کرونا را دریافت کردند، 
ولی کارکنان نیروهای مسلح باید محروم بمانند. 

09۱80009490/ بعــد از ۱۰ ســال خدمــت 

همســرم در مأموریت های شمال غرب و جنوب 

شرق، سپاه استان همدان در پروژه های مسکن ما 
را ثبت نام نمی کند؛ فقط به خاطر اینکه شهرستان 
هســتیم. با این مبلغ ناچیز وام  مسکن خانه هم 

نمی توانیم بخریم. االن هم مستأجریم.
09۱90008626/ از مســئوالن امر بپرســید با 

۱۰میلیون وام سپاه چطور می شود ازدواج کرد؟ 
09۱90002۱5۳/ با توجــه به هزینه های باالی 

این  برای  ایمپلنت، خواهشــمندم راهکارهایی 
موضوع، ازجمله تحت پوشــش بیمه درمانی یا 
تسهیالت بلندمدت با ســود کم برای کارکنان و 
خانواده های آنان در نظر بگیرید. باتشکر »مهدی 

پزشکی«
0992000۳528/ در بحث فرزندآوری و ابالغیه 

دوقلوها، با گذشت بیش از 9 ماه، ودیعه مسکن 
یا منزل ســازمانی به ما نداده اند. این دســتور و 
ابالغ رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح و معاون 

هماهنگ کننده سپاه بوده است.

 رئیس سازمان فرهنگی خانواده پاسداران در گفت وگو با صبح صادق خبرداد

 محدودیت زمانی سهمیه های یکسان سازی را حذف کنید
   روی خط    

ســردار عبداللهی گفــت: »در صورت نیــاز، بخش هایی از 
بیمارســتان های سپاه که به کار ویژه قبلی خود در زمان پیش از 
 برای تبدیل شدن به بخش کرونایی 

ً
کرونا برگشــته اند، مجددا

حاضر و آماده هستند.«
سردار ســرتیپ دوم پاســدار دکتر »احمد عبداللهی« معاون 
سالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه با بیان این موضوع، 
اظهار داشت: »علت افزایش آمار ابتال به کرونا به واسطه اجرای 
مرحله دوم غربالگری در کشور است و در غربالگری دوم، دقیقا 
نفرات مشــکوک ابتال به کرونا مورد بررسی قرار می گیرند و 

رصد می شوند.«
وی افــزود: »به دلیــل اینکه درصد بیماران بســتری کرونا در 
کشور کمتر شده است، مراجعات در زمینه این بیماری هم به 

بیمارستان های سپاه کاهش پیدا کرده است.« 

ونایی  کاهش مراجعات کر
معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین  
از برگزاری دوره  های مجازی مهارت افزایی هادیان سیاســی 
در چهار دوره حضــوری و غیرحضوری خبر داد.ســرهنگ 
پاســدار »حبیب زاده« گفت: »این دوره ها بنا بر ضرورت امر 
بصیرت افزایی و روشنگری هادیان سیاسی و همچنین با هدف 
ایجــاد ارتباط معنایی افکار عمومی جامعه و آحاد بســیجیان 
بــا منظومه فکری امامین انقالب اســالمی در گام دوم برگزار 
می شــود.«وی با بیان اینکه همه اعضای شبکه هادیان سیاسی 
بسیج و سرشبکه های سازمان دهی در طرح ثامن می توانند در 
این دوره ها شــرکت کنند، افزود: »دوره مهارت افزایی هادیان 
سیاســی در ســه دوره غیرحضوری و دوره چهارم به صورت 
حضوری از بین نفــرات برتر ســه دوره غیرحضوری برگزار 

خواهد شد.«

مهارت افزایی  مجازی
مدیــر عامل بانــک انصار گفــت: »برای پیــروزی در جنگ 
اقتصادی، امکانات ذاتی کشــور را جــدی بگیریم.«»مهدی 
رضایــی« مدیرعامل بانــک انصار با بیان ایــن مطلب اظهار 
داشــت: »بیش از هــر زمان دیگــر موقعیت بــرای اصالح 
ساختار های اقتصادی و سیاسی در جهت تقویت بخش مولد 
و احیای ظرفیت هــای داخلی برای تحقق جهش تولید وجود 
دارد.«وی افزود: »صرفه جویی در حوزه مصرف انرژی، ۱۰۰ 
میلیارد دالر صرفه جویی ارزی را فراهم می کند. ظرفیت تولید 
در ایران برابر با 3۰۰ میلیون نفر اســت. در بخش گردشگری 
فرصت های فراوان وجود دارد. در معادن جزء ۱۰ کشــور برتر 
دارای ذخایر معدنی هستیم  در مسیر تجارت جهانی دریایی، 
زمینــی و ریلی قرارداریم و همه اینها فرصت مهم برای جهش 

تولید است.«

فرصت های مهم جهش تولید

راه اندازی شبکه ویژه همسران

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

سازمان فرهنگی خانواده پاسداران ازجمله بخش هایی از سپاه است که در سال های اخیر با احساس خأل نسبت به برنامه های فرهنگی و تربیتی برای خانواده های 
پاسداران تأسیس شده است. برای آشنایی بیشتر با این سازمان با حجت االسالم »کاظم زنگنه« رئیس این سازمان به گفت وگو نشستیم که در ادامه ماحصل این 

گفت وگوی طوالنی را به صورت خالصه می خوانید. 

حسن ابراهیمی
خبرنگار



قبیله عشق

دوربین خدا

او  از  گرفــت.  روزه  روز،  ســه 
پرســیدم: »چــی شــده؟ چرا 
روزه ای؟« گفــت: »دارم خــودم رو تنبیه 
می کنم.« گفتم: »مگــه چی کار کردی که 
خودت رو تنبیه می کنــی؟« جوابی نداد. 
اصرار کردم و باالخره گفت: »یادت هست 
اون روزی که بچه های تبلیغات لشــکر با 
دوربین اومدن گردان ما؟« گفتم: »خب؟« 
گفت: »وقتی دوربین ســمت مــن اومد، 
صاف نشســتم و موهام رو مرتب کردم.« 
خندیدم و پرسیدم: »خب، اشکالی داره؟« 
آهی کشید و گفت: »بعد از مصاحبه فکر 
کردم، با خودم گفتم ابراهیم، این مصاحبه ها 
رو مگه کی می بینه؟ آدم هایی مثل خودت؛ 
ولی بــا این حال خودت رو مرتب کردی و 
درست نشستی و مواظب رفتارت بودی؛ اما 
می دونی که سال هاست مقابل دوربین خدا 
قــرار داری و هر طور که می خوای زندگی 
می کنی و هیچ وقت هم خودت رو جمع و 
جــور نکــردی؟ بنابراین خــودم رو تنبیه 

می کنم.«
 به نقل از غالمرضا سالم
 دوست شهید »ابراهیم محبوب«

»ابراهیم محبوب« یکم تیرماه سال ۱33۲ 
در روستای حسن آباد )چناران( مشهد به دنیا 
آمد. پس از مدتی به همراه خانواده به مشهد 
مقدس نقل مــکان کرد. در ۲۵ ســالگی 
ازدواج کرد و در ۴ دی ماه ۱3۶۵ در حالی 
فرزندم ســومش تازه به دنیا آمــده بود، در 

عملیات کربالی ۴ به شهادت رسید.
فاطمه سادات طالیی

 کشتی نجات من

دلم ســوخت؛ شــبیه الله  اردیبهشــتی 
که نســیم ســرخوش بهاری را به خیال 
جاودانگی ابدی ذره ذره می نوشــید؛ ولی 
نمی دانســت که او را همچون اســیری 
ناخواســته به آفتاب ســوزناک خردادی 
می کشانند؛ من همان الله خردادی ام که 
جان دادن و پژمــردن خویش را، آن بخار 
مرگ که ذره ذره وجودم را خشک می کرد، 

به چشم دیده ام.

BBموالی من
این دنیا همان نسیم خوش بهاری است 
که از راه های دور با آمال  و آرزوهای بی انتها 
به سراغ مان آمده، وجودمان را لبریز کرده، 
ذهن مان را مشــغول و خواسته است ما را 
آرام و بی صدا با خوش خیالی های خام به 
کوره  راه های دور و صعب بکشــاند. باید 
برای گذر از این خوشی های تلخ، سوار بر 
کشتی مودت شما شد که ابدیت را به الله  
ســرخ زندگی هدیه می دهد و چه خوش 
فرمودند امــام صــادق)ع( از زبان لقمان 
حکیم: »ای پســرم، دنیــا دریای عمیقی 
است که بسیاری در آن هالک گردیده اند؛ 
پس کشــتی  ات را در دنیا، ایمان به خدا، 
بادبان آن را توکل بر خدا و توشه راهت را 
تقوای خداوند عزوجل قرار بده؛ اگر نجات 
یافتی، از رحمت خداســت و اگر هالک 

شدی، به سبب گناهانت خواهد بود.«
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کتیبه سبز

 جشن زمین
برای امام خمینی)ره(

با آسمان جشن زمینی را که برپا کرد 
خواب ِتمام قاصدک ها را شکوفا کرد

چشمان یعقوب وطن سو می گرفت انگار 
وقتی که یوسف را دوباره دید و پیدا کرد

مشت سراب ِحیله های در خفا واشد 
هر قطره را طوفانی از تصویر دریا کرد

شأن نزول آیه های عشق روشن شد 
تفسیر در تفسیر بودن را که معنا کرد

امروزهای تلخ و تار ناامیدی را
امیدوار ِروشنای ناب فردا کرد
با آبرویش ضامن آزادی ِ دل ها

دیو سیاه بیشه را محبوس و رسوا کرد
ایران من این کشور ایثار و غیرت را
الگوی آدم ها و کشور های دنیا کرد

شبنم فرضی زاده اردبیلی 

حسن ختام

   تلخند    
رئیس کوکی! /

ترامپ در حالی مخالفان را در توئیتر تهدید می کند که پیام های او با هشدار محتوای خشونت آمیز نمایش داده می شوند!                            کارتونیست:گلن للیور از استرالیا

امام جعفرصادق)ع(: میان ایمان و کفر فاصله ای جز کم عقلی نیست. عرض شد: چگونه  ای پسر پیغمبر؟ 
فرمود: بنده خدا در حاجت خود متوجه مخلوق می شود؛ در صورتی که اگر با خلوص نیت متوجه خدا 

شود، آنچه خواهد در نزدیک تر از آن وقت به او رسد.
 )اصول کافی، ج ۱، ص 3۲(

 فاصله ایمان و کفر
   صادقانه    

اعتماد کن به کسی که یونس)ع( را زیر آب، نوح)ع( را روی آب و یوســف)ع( را در  قعر چاه، کنار آب 
حفظ کرد.اعتماد کن به کسی که میتواند از یک ضربه عصا که به رود نیل نواخته میشود، خشکی ظاهر 
کند، همین عصا در جای دیگر به سنگ می خورد و از آن چشمه جاری می شــود.اعتماد کن به کسی که 
میتواند فرعــون را در آب و قارون را در خاک غرق کند؛ اما ابراهیم)ع( را در میان آتش سالم نگه دارد.

اعتماد کن به خداوند... اعتماد کن تا به بهترین ها برسی.

 اعتماد کن
   صبحانه    

 الگوی قانون گرایی 
نکتــه: تقیــد و التــزام حضــرت امام 
خمینی)ره( به قوانین و مقرّرات، منحصر 
به نظام اسالمی نبود؛ ایشان حّتی در رژیم 
پهلــوی نیز ایــن روش را پی می گرفتند. 
مرحــوم حاج آقا مصطفــی خمینی نقل 
می کردند امام)ره( هنگام عبور از عرض 
خیابان، مسافت زیادی را طی می کردند تا 
از تقاطع یا خط عابر پیاده عبور کنند و هیچ 
وقت هم قدم روی چمن ها نمی گذاشتند.

نظر: فردی مثل امــام )ره( در جایگاه 
شخص اول نظام و انقالب اسالمی، با 
تمام وجود نسبت به رعایت و اجرای 
قانون مقید و ملتزم بودند. این درحالی 
اســت که تجربه تاریخــی و تحوالت 
سیاسی در کشور نشان داده که برخی از 
کسانی که از امام)ره( و خط امام)ره( 
دم می زنند، در مقاطع مختلفی به دنبال 
بی قانونی و دور زدن قانون بودند. این 
درس بزرگــی برای مدعیان حرکت در 
مسیر امام)ره( می تواند باشد که خود را 
مقید به قوانین حاکم بر کشور بدانند و 
به خاطر مصالح فردی و جناحی قانون 

را زیر پا نگذارد.

   نکته نظر    

»یکی از بزرگ ترین نقاط قوت و قدرت شخصیت حاج قاسم که 
باعث جذب همه رزمندگان می شــد، اخالقش بود. فوق العاده 
متواضع بود و رفتار مؤدبانه داشت، برخوردش صادقانه بود و هر فردی با او 
ارتباط می گرفت، احساس می کرد حاج قاسم او را بیشتر از همه دوست 
 در کار عصبانی نمی شد؛ ولی من 

ً
دارد. نمی توانم بگویم حاج قاسم اصال

 در شرایط سخت و 
ً
در رفتارهای شخصی شــان عصبانیتی ندیدم. اتفاقا

بحرانی، ســکینه و آرامش خاصی در وجودش احساس می شد؛ البته بر 
ن صدا 

ُ
تعجیل در مقاومت و تحرک بیشتر کار تأکید داشت و گاهی لحن، ت

و برخــوردش مثل یک فرمانده مقتدر و باصالبت تغییر می کرد؛ ولی در 
عمق وجودش آرامش احساس می شد. ارتباط و ارادت فرماندهان سوری 
به حاج قاسم به گونه ای بود که بعضی اوقات ژنرال ها به بنده می گفتند اگر 
زمانی حاج قاســم آمد، به ما هم خبر دهید تا چند دقیقه ایشان را ببینیم؛ 
 وقتی هم که حاج قاسم به میان نیروها می رفت، قدرت بسیار باالیی 

ً
انصافا

از معنویت، شــجاعت و توکل به بدنه نیروهای خودمان و دیگران تزریق 
می کرد. من فرماندهی، اخالق پایه و عاطفه پایه را از حاج قاسم یاد گرفتم. 
 برای نیروهای چندملیتی، از در 

ً
حاج قاسم در مقام فرماندهی، مخصوصا

اخالق و عاطفه وارد می شد، نه از در انضباط، دین و علم. اخالقش جاذبه 
خاصی در ارتباطاتش با زیرمجموعه و نیروهای تحت امر ایجاد کرده بود 
و چهره متبسم حاج قاسم در برخوردهای شخصی و ارتباطات غیرمدیریتی 

و غیراداری هر سنگی را آب می کرد.«
 سردار نوعی اقدم
 فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( سپاه در سوریه

   سردار دل ها    

فرماندهی درس 

بیماری هــای قلبی یکــی از عوامل 
اصلی مرگ و میر هستند. بسیاری از 
این مرگ ومیرها قابل پیشگیری اند و 
انتخاب مواد غذایی ـ حتی اگر عوامل خطر مختلفی در زندگی داشــته باشید ـ 
تأثیر زیادی بر سالمت قلب شما خواهد گذاشت؛ فقط چند عامل خطر، مانند 
سن، جنس و سابقه خانوادگی قابل کنترل نیستند. بیشتر اوقات میوه، سبزیجات، 
غالت کامل، حبوبات و ماهی های چرب میل کنید. نیمی از بشــقاب خود را 
برای میوه و سبزیجات در نظر بگیرید و هفته ای دو بار غذاهای دریایی مصرف 
کنید. حبوبات، ازجمله لوبیا و عدس منبع بسیار خوبی از فیبر و پروتئین هستند. 
غالت کامل را غالبا انتخاب کنید و مصرف غالت تصفیه شــده را به حداقل 
برســانید. غذاهایی را که نمک، قند و چربی به آنها اضافه شــده است، کمتر 
بخورید. با تهیه غذاها در خانه، میزان مصرف نمک را به حداقل برســانید تا 
بتوانید میزان سدیم در وعده های غذایی خود را کنترل کنید. تا حد ممکن نمک 
کمتری در وعده های غذایی خود داشته باشید. چربی های ترانس را پاک و میزان 
مصرف چربی اشباع را محدود کنید. مهم است که فعالیت بدنی داشته باشید؛ 
با انجام هر فعالیت بدنی که می توانید به مدت ۱۰ دقیقه در روز شــروع کنید. 

استرس را مدیریت کنید و نکته آخر اینکه از مصرف دخانیات بپرهیزید.

   سالمت    

قلب سالم در بدن سالم!
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

با شیوع کرونا، پخش ترانه ای از »امیر عظیمی« منتشر شد که سرایش این 
رباعی داستان بسیار جذابی دارد که شنیدنی است: 

هوارد باسکرویل، شهید آمریکایی مشروطه، معلم ۲3 ساله ای بود که 
در پاییز ۱9۰8 به دعوت مدرسه مموریال تبریز برای تدریس تاریخ به ایران 
دعوت شــد. ورود او به ایران هم زمان با اقدام محمدعلی شاه قاجار در به 
توپ بستن مجلس بود که اساس مشروطه را برچید و دوره استبداد صغیر 
را در ایران حاکم کرد. هم زمان مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان 
برای اعاده مشروطیت به پا خاســتند و به دنبال این حوادث، دسته ای در 
تبریز به نام »فوج نجات« به منظور شکستن محاصره شهر در سال ۱۲88 
خورشــیدی تشکیل شــد؛ رهبری این گروه را هوارد باسکرویل برعهده 
داشت. در همین ایام، اتفاقات تبریز چنان او را متأثر و خشمگین کرد که در 
جواب همسر کنسول آمریکا که از او خواسته بود از صف مشروطه خواهان 
جدا شود، ضمن پس دادن پاســپورتش گفت: تنها فرق  من با این مردم، 
زادگاهم است و این فرق بزرگی است. باسکرویل در 3۰ فروردین ۱۲88 
در نبرد فوج نجات برای شکستن محاصره تبریز، بر اثر شلیک گلوله ای به 
ســینه اش کشته شد. شنیدن این ترانه عالوه بر زنده شدن یاد عزیزان آزاده  

کشورمان، حس غرور و افتخار را برای هر ایرانی به ارمغان می آورد.

   پیشنهاد هفته    

یده می ترسانی ما را ز سر بر

»انیس النقاش«، تحلیلگر سیاسی در شبکه »المیادین« با بیان خاطراتی 
که »رمضان عبدالله« دبیرکل فقید جنبش جهاد اسالمی فلسطین از دیدار 
با رهبر معظم انقالب تعریف کرده بود، بر عمق رابطه میان محور مقاومت 
و جمهوری اسالمی تأکید کرد.وی در این باره می گوید: »مرحوم رمضان 
عبدالله همیشه می گفت شک ندارم ملت ما مسیر مبارزه را ادامه خواهد 

داد و در این مسیر شهید هم می دهد.
 اکثر رهبران فلسطینی به ملت فلسطین اعتقاد داشتند. مرحوم »یاسر 
عرفات« )ابوعمار(، ملت فلســطین را ملت اســتوار و توانا می خواند. 
رمضان عبدالله معتقد بود در حقانیت فلســطین و قدرت مردمش شکی 
نیســت. خب با این اوصاف دیگر به چه چیــزی نیاز داریم؟ متحد قوی 
و صادقی که با ما در ســیر مبارزه همراهی کند. باألخره ما نیاز به متحد 
داریم؛ برای همین بود که وقتی درباره ایران و حزب الله سخن می گفت، 
از صحبت  هایش متوجه می شدیم پیوندی جدانشدنی در این هم پیمانی 
وجود دارد. هرازگاهی که در این باره صحبت به میان می آمد، بیان می کرد 
برادران در ایران و حزب الله با چه جدیتی برای فلسطین قدم برمی دارند؛ 
به طوری که به هیچ وجه کمتر از اقدامات یک مجموعه فلسطینی نیست 
و به طور کامل از تحوالت در ســرزمین های فلسطینی آگاهی دارند. در 
توضیح هم می گفت وقتی بــه دیدار رهبر معظم انقالب، آقای خامنه ای 
می رویم، ایشان درباره بازداشت مثال فالن شخص یا چگونگی انجام یک 
عملیات از ما با جزئیات سؤال می کردند؛ یعنی ایشان تحوالت فلسطین 

را به صورت روزانه دنبال می کنند.«

   یادمان    

ایران با  ناگسستنی  پیوند 


