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10اندیشه

زن تراز انقالب اسالمی 
زن انسان ساز و تمدن پرداز است

قائم  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مقام 
مقام  آن  را  زن  اصلی  هویت  اسالم 
او  تربیتی  و  مادری  رهبری،  معنوی، 
ماموریت  مهمترین  رو  این  از  می داند 
هدایت گری،  اسالمی،  انقالب  تراز  زن 
و  جامعه پردازی  انسان سازی، 

تمدن سازی است.
حجت االســالم روح اهلل حریــزاوی اظهار کــرد: انقالب 
اســالمی الگوی ســومی را برای بالندگــی و نقش آفرینی 

زن ترسیم کرد که نه شرقی و نه غربی است.
اغواگــر،  فریبنــده،  زن  غربــی،  زن  داد:  ادامــه  وی 
کارگــر،  زیبــارو طلــب اســت. زن شــرقی زن  و  زیبــاروی 
کارآفریــن و ثروت ســاز اســت کــه در فیلم هــای کــره ای 
شــاهدش هستیم. اما از نظر اسالم هویت اصلی زن آن 
مقام معنوی، رهبری، مادری و تربیتی اوســت. بنابراین 
مأموریتــی کــه هــم اکنــون دنبال کشــف آن هســتیم و 
حضرت آقا از ما خواســته اند این اســت که الگوی سوم 

زن را برای همگان بازتعریف کنیم.
حریــزاوی دربــاره الگــوی زن ســوم، عنــوان کــرد: زن 
هدایت گــر و انسان ســاز، زن جامعه پــرداز و تمدن ســاز، 
همان زن خانه داری اســت که مأموریت گرا نیز هســت و 

خانه داری چیز مستقلی از آن نیست.

وی بــا طــرح این پرســش مبنــی بــر اینکــه مأموریت 
زن تــراز انقــالب اســالمی چیســت؟ پاســخ داد: ناظر به 
خألهای جامعه می توان گفت با نســلی مواجه هستیم 
کــه بســیاری از حقایــق را اجمــاًال پذیرفته، ولــی تفصیال 
نپذیرفته است. حقایق را تصور کرده، اما تصدیق نکرده 
اســت. می شناســد اما حکم قطعی و یقینــی که بگوید 
این اســت و جز این نیســت را نمی دهــد. وقتی با چنین 
نســلی مواجه هســتیم بایــد بدانیم چگونــه و کجا با او 

باید حرف زده شود.
حجت االســالم حریزاوی با بیان اینکه مســجد محل 
تربیت اســت، اظهار داشــت: تربیت به معنــای مدیریت 
ســختی ها و رنج ها اســت. معلم و مربی بایــد کاری کند 
کــه طــرف مقابل مهــارت مدیریــت رنــج را پیدا کنــد و از 
مواجهــه بــا رنج نترســد. امام علــی )ع( فرمودنــد: »اگر 
از چیــزی ترســیدی خودت را درون آن بینــداز«. مربی در 
تربیت باید رنج را تقسیم کند؛ اگر این کار را نکرد، متربی 

در جامعه رنج گریز می شود.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی گفت: مأموریت 
و رســالت زن تراز انقالب اســالمی تربیت و تبیین است. 
تربیــت میــدان گســترده ای دارد کــه شــامل خــودش، 
خانــواده اش و جامعــه اش می شــود و بایــد دانســت 
تربیت دانه ای نیســت؛ تربیت خانوادگی است. خانواده 
و محیط را باید تربیت کرد. می شــود شــرایطی را فراهم 
آورد کــه محیــط، تربیــت کننــده خــود فــرد باشــد؛ و به 
همین دلیل اســت که راز تاکید دین بر ارتباط با مسجد، 
نقــش عمیــق مســجد در تربیــت اســت. خــدای متعال 
فطرت انسان را با مسجد که خانه خودش است، بیشتر 
سرشــته اســت تا با منزل که به دســت انســان ســاخته 
شــده اســت. »إن المســاجد هلل«. مســجد غفلــت زدا 
است انســان وقتی وارد مسجد می شود، از اهل ایمان 
خجالــت می کشــد و ایــن تأثیر تکوینی اســت که موجب 

پرهیزاز گناه می شود.
وی تبییــن را باالتر از بیان دانســت و گفت: خدا قرآن 
را بیــان و تبییــن معرفــی می کنــد. بیــان یعنــی معرفی 
یــک مطلــب. »هذا بیــان للنــاس«، بیــان، فقــط انتقال 
محتواســت. اما گاهی فرد سابقه ذهنی ندارد و مطلب 
بــه ذهنش نمی نشــیند. اینجا وظیفه دیگــری داریم که 
تبییــن اســت. لذا قرآن آیــات خود را بینــات را می داند و 
کاری می کنــد که فــرد معنــا را درک کنــد و بتواند ایمان 
بیــاورد. قرآن هــم علم و آگاهــی می دهد، هــم ایمان و 
اعتقــاد راســخ می دهــد که هیــچ اعتقاد دیگــری نتواند 
جایش بنشــیند و تأثیری در حالت های انســان نداشــته 

باشد.
حریــزاوی دربــاره فرق بیان و تبیین خاطرنشــان کرد: 
آن کســی کــه برای حــاج قاســم گریــه می کند، امــا بعد 
گنــاه می کنــد، بــه خاطر فطــرت پاکی اســت کــه در دام 
شــیطان افتاده است. فطرت مال خداست و پاک است. 
اما شــیطان مهارت های بســیاری دارد؛ تســویل، تزئین، 
اغــراء، اغواء و… بــا این مهارت ها غبار بر دانش انســان 
می نشــیند، دانــش فرامــوش می شــود و نورافشــانی 
نمی کنــد و وظیفــه ما در تبیین این اســت کــه مثل انبیا 
فطرت هــا را فرمانده جان افــراد کنیم، طوری که عقلش 

به او فرمان دهد.

یادداشت

حریزاوی
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 - اندیشه  گروه  سپهرغرب، 
سمیرا گمار:  دکتر علی طاهری 
نهج البالغه  اصلی  امتیاز  گفت: 
آن است که هر موضوعی موال 
به  را  جامعه  علیه السالم،  علی 
سوی آن فرامی خواند همان ها 
آزموده  جامعه  در  عمل  به  را 

است.
جهــان به ســرعت در حال پیشــرفت اســت و 
انســان امــروزی به زعم خودش همــه قلل علم 
را درنوردیده و در بســیاری از وجوه به داشته ها 
قانــع نیســت و ماجراجویــی اش بــرای یافتــن، 
همچنــان ادامــه دارد. دراین بیــن اما بــا وجود 
همــه پیشــرفت های تکنولــوژی، میــان »دین و 
انســان معاصــر« تعارضــی وجود نــدارد و بیراه 
نیست اگر بگوییم پیشرفت ها و تحوالت، تحول 
در عرصــه ابزار زندگی اســت که رفاه و آســایش 
بیشــتر را برای انسان به وجود آورده، اما انسان 
از آن جهت که انسان است همواره نیازمند تقوا 

و عدالت و آموزه های دینی است.
البته شــاید یک عده مبالغه می کنند که دین 
و مفاهیم دینی با موضوعات امروز زندگی بشــر 
منافــات دارد اما این طور نبــوده و دین همواره 
نســبت به عدالــت تأکید دارد، اما آیا بشــر امروز 
با همه این تحوالت صنعتی و دانشــی احساس 
می کند که عدالت مفید نیست؟ خیر. جنگ هایی 
کــه به وجــود آمده نیز حاکی از این اســت که به 
یک عده ظلم شــده و مظلومان خواسته اند که 

عدالت محقق شود.
واقعیت این اســت که زندگی مادی و تمدن 
انســان معاصر تحوالتی پیدا کرده و آنچه امروز 
رخ داده این اســت که امکانات زندگی توســعه 
یافتــه، یعنی راه هــای ارتباطی نزدیک تر شــده و 
امکانات فراوانی برای رفاه بشــر به وجود آمده، 
که بر همین اســاس می توان گفت تحوالتی که 
رخ داده ابزارهــای زندگــی اســت، اما انســانیت 
انســان تغییری نکرده و آنچه مربوط به انســان 

است همچنان سر جای خود وجود دارد.
انســان ازاین جهت که انسان است، عدالت، 
تقوا و آرامش را دوست دارد و این ها جنبه های 
انســانی انسان محســوب می شوند، ولی آنچه 
دنیــای امــروز بــه مــا داده عبــارت از ابزارهایی 
اســت که بتوانیم با آن ها زندگی بهتری داشــته 
باشــیم که دین هــم هرگز ایــن راحتی ها را منع 
نمی کنــد مثــًا نمی گوید که انســان از هواپیما 
اســتفاده نکنــد، ایــن هواپیما ابزار راحتی بشــر 
بیــن موضوعــات دیــن کــه  اســت و تعارضــی 
مربــوط به روح و فهم انســان اســت با انســان 

معاصر نیست.
بــا ذکــر این نــکات آنچــه محــل توجه مــا در 
این گزارش اســت یافتن راهی بــرای زندگی بهتر 
اســت بــا اتکا بــه آنچه کــه در اختیار داریــم و در 
طول زمان نه تنها کهنه نشــده بلکه پاســخگوی 
نیازهــای ماســت، رجــوع بــه کتابی که مفســر و 
مَبِیــن قرآنــش می خواننــد و شــاید آن طــور که 
باید بــه آن نپرداخته ایــم. نهج البالغه ای که طی 
قــرون و اعصار مختلف بــرای همه وجوه زندگی 
انســان برنامــه  ارائه می کند به ویــژه برای تحقق 
معنویتــی کــه انســان بــه آن نیازمنــد اســت؛ از 
عدالــت اجتماعی و اقتصــادی گرفته تا عرفان و 
معرفــت؛ هیچ یــک از این مفاهیم کــه امام علی 
)ع( مطــرح کرده تاریخ بردار نیســت و دوســت و 

دشمن را به تحسین وا داشته است.
بــا ذکر ایــن مقدمــه آنچــه در ادامــه می آید 
عضــو  بــا  ســپهرغرب  خبرنــگار  گفت و گــوی 
هیئت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی پیرامــون 
جایــگاه نهج البالغــه در زندگــی انســان معاصــر 

است که از نظر می گذرانید:
دکتــر علــی طاهــری در ابتدای ســخنان خود 
نهج البالغه را نیــاز جامعه امروز خواند و عنوان 
کرد: نهج البالغه تفســیر قرآن بوده و قرآن کتاب 
زندگی است، البته در طول دوران پس از انقالب 
تالش هایی برای معرفی نهج البالغه و گســترش 
معارف آن در میــان بخش های مختلف جامعه 
صــورت گرفتــه اما قطعــا کافی نبــوده و هم تراز 

نهج البالغه نیست.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا این حــال امیدوارم 
همــه بخش هــای جامعــه، نهادهــای مردمــی، 
ســازمان ها و مؤسســات دولتــی، همــه و همه 
تــالش کننــد تــا بیش ازپیــش نهج البالغــه را به 
مختلــف  بخش هــای  البتــه  و  بشــری  جامعــه 

جامعه خود معرفی کنیم.

آنچه از سیاست و عدالت و مسائل   هر 
مسیر  در  آمده  نهج البالغه  در  اجتماعی 

عبودیت است
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: آنچــه کــه 

همه جانبــه  کتابــی  نهج البالغــه  اســت  مســلم 
بــوده و »انســان« را در همه ابعــاد مورد توجه 
قــرار داده؛ همــان مقــدار معرفــت و عرفــان در 
نهج البالغــه جایگاه دارد که سیاســت و اجتماع 
جایــگاه دارد، همــان مقدار به عبــادت پرداخته 
شــده کــه تــالش و کار و زندگــی مــورد اهمیــت 
قــرار گرفته، اما نکتــه حائز اهمیــت اینکه محور 
اصلــی همه آن ها در راســتای عبودیت و بندگی 

خداست.
سیاســت،  واقــع  در  کــرد:  تصریــح  طاهــری 
در  عرفــان  و  اجتماعــی  مســائل  عبــادت، 
نهج البالغه در راســتای عبودیت و بندگی توجیه 

می شوند.
وی اظهــار کــرد: بــا این وصــف، نیــاز جامعه 
امروز برای شــناخت و عمل به نهج البالغه بیش 
از هر زمان دیگری ملموس بوده و خوشبختانه 
ازآنجایی کــه امــام علیه الســالم احاطــه کامل بر 
وجــود، ابعــاد شــخصیتی و زوایــای پنهــان روح 
پیش فرض هــای  بــا  کــه  مطالبــی  دارد  انســان 
دقیقــه  شــده  مطــرح  نهج البالغــه  در  مذکــور 
منعکس کننــده حســاس ترین و تأثیرگذارترین 
بیانات در تنظیم رفتار انســانی در بندگی خدا در 

ابعاد مختلف از حیث فردی و اجتماعی است.

 مفاهیم عالیه نهج البالغه تعیین کننده 

مسیر درست انسان ها
این اســتاد دانشگاه متذکر شد: بیراه نیست 
اگر بگوییم هر حکمت، نامه و خطبه نهج البالغه 
امیرالمؤمنیــن علــی علیه الســالم متناســب بــا 
شرایط هر انســانی، جامعه ای و گروه اجتماعی 

و البته تعیین کننده مسیر درست است.
ابعــاد  در  اســت  کــرد: الزم  اذعــان  طاهــری 
مختلف نهج البالغه اشــاره کنم که امام دنیا را با 
آن حــاق واقعیتــش، آخرت را بــا آنچه که تحقق 
پیــدا خواهــد کــرد و مســیر انســان را از دنیــا به 
آخرت به زیباترین شــکل با بهره گیری از بهترین 
تشــبیهات، اســتعارات و کنایه هــا مطــرح کــرده 

است.

اوج  در  محتوا  حیث  از  هم  نهج البالغه   
است هم بالغت

وی گفــت: نهج البالغه هــم از حیث محتوا در 
اوج اســت هم از حیث الفاظ و ظواهر و بالغت و 
بیــان. برای اینکه این کتاب، امام البالغت بوده و 
در اوج بالغت است و همان طور که فرموده اند 

»فوق کالم مخلوق و دون کالم خالق« است.

نهج البالغه  بلند  مفاهیم  گوینده   
خودش به غایت وارد میدان عمل شده

آزاد اســالمی  عضــو هیئت علمــی دانشــگاه 

ابراز کرد: یکی از ویژگی های نهج البالغه که کمتر 
بــه آن توجــه شــده این اســت کــه گوینــده این 
کتــاب در هــر عرصه ای کــه مطلبــی را نقل کرده 
در همــان عرصــه خودش به غایــت وارد میدان 
عمــل شــده اگر عدالــت اقتصــادی، اجتماعی و 
سیاســی را مطرح می کنــد در برج و بــارو این ها 
را مطرح نکــرده بلکه در کف جامعه و زمانی که 
متولی حکومت و سیاســت بــوده به بیان آن ها 
پرداختــه، اگــر بحــث عرفانــی را مطــرح می کنــد 
خــودش در اوج قله های عرفان اســت اگر بحث 
جهــاد را مطرح می کنــد خودش پیشــتاز عرصه 
جهاد و دفاع اســت و ســایر مــوارد نیز به همین 

شکل مطرح شده است.

را  شده  مطرح  نهج البالغه  در  آنچه  هر   
امام عمل در جامعه آزموده است

طاهــری ادامه داد: امتیاز اصلــی نهج البالغه 
آن است هر موضوعی که موال علی علیه السالم، 
جامعــه را به ســوی آن فرامی خواند همان ها را 

به عمل در جامعه آزموده است.
وی تصریح کرد: البته شاید این موارد مراتب 
تشــکیکی داشــته باشــد؛ قطعا عرفان امام را از 
افــراد عــادی جامعه نمی تــوان انتظار داشــت، 
همین طور عدالت و سیاست امام اما به هرحال 
هر مقدار در جامعه قابل حصول و دســت یابی 
باشد به حد توان افراد جامعه باید به دنبال آن 

رفت.
ایــن اســتاد دانشــگاه مطــرح کــرد: برخــی 
کتاب هــای  کــه  دارنــد  حــرف  آن قــدر  کتاب هــا 
بســیاری بایــد در مــورد آن هــا نوشــته شــود، 
نهج البالغه از این ِقســم کتاب هاســت، بایستی 
شــروح مختلفــی کــه تــا امــروز نوشــته شــده 
منطبــق بــا شــرایط امروزی بازنویســی شــده و 
متناســب بــا شــرایط روحــی و اجتماعــی بشــر 
امــروز مــورد تأمــل و دقت نظــر قرار بگیــرد به 
همیــن جهــت توجــه بیش ازپیــش بــه جایــگاه 
نهج البالغــه ضــرورت دارد و ایــن وظیفــه همه 
مؤسســات علمــی، افــراد تحصیل کــرده و اهل 

علم و اهل فضل است.
طاهــری ابراز امیدواری کــرد: انتظار می رود و 
البته حق هم آن است که جامعه توجه بیشتری 
بهره هــای  بیشــترین  و  کــرده  نهج البالغــه  بــه 
معنــوی را در دنیای پیچیده امروز که سرشــار از 
گســتردگی ارتباطات اســت بر مبنای آموزه های 

نهج البالغه رقم بزنیم.
وی در بخش پایانی ســخنان خود با اشاره 
بــه فعالیت هایــی که بــرای ترویــج نهج البالغه 
صــورت می گیرد، بیان کرد: در اســتان همدان 
نیــز در کنار فعالیت هایی که در سراســر کشــور 
انجــام می شــود تالش هایــی صــورت گرفته و 
اگرچــه وجــود بنیاد نهج البالغــه امام علی )ع( 
مجموعــه  و  نهج البالغــه  مؤسســه  اســتان، 
جــوان حکیــم کــه مســابقه نهج البالغــه برگزار 
کــرده و تــا امــروز قریب بــه 300 حکمــت را در 
میان جوانان مســابقه گذاشته و جوایز خوبی 
هــم اهدا کرده اند، کارهای خوبی اســت که جا 
ســازمان  ازجملــه  حامــی  مؤسســات  از  دارد 
تبلیغات تشــکر کنم اما همه این ها در معرفی 
نهج البالغــه و عمــل به اندیشــه مطرح شــده 
در این کتاب شــریف ناکافی است و امید دارم 
کــه بیــش از ایــن بــرای تعمیــم مفاهیــم بلنــد 

بکوشیم. نهج البالغه 

رابطه سبک زندگی عفیفانه با امنیت روانی و سالمت اجتماعی
سپهرغرب، گروه اندیشه: پوشش از مولفه های مهم در حوزه عفاف است و عفاف در معنای دقیق علمی 

و دینی شامل خویشتن داری و قدرت خودکنترلی است.
حجــت االســالم مهــدی بیاتی اظهــار کرد: به کار بــردن کلمه عفــاف در کلمه حجاب در بیشــتر موارد باعث 
شده که ما عفاف را به معنای پوشش و حجاب تلقی کنیم درصورتی که معنای عفاف فقط پوشش و حجاب 

نیست.
وی بــا ذکــر این نکته که پوشــش نیز یک مؤلفه مهم در حوزه عفاف محســوب می شــود افــزود: عفاف در 

معنای دقیق علمی و دینی به معنای خویشتن داری و قدرت خودکنترلی است.
نویســنده کتاب زیســت عفیفانه اظهار کرد: فردی که مهارت خودکنترلی جنســی دارد و می تواند هوس و تمایل و شهوت 

خود را کنترل و مدیریت کند یعنی فرد عفیف است.
حجت االسالم بیاتی در مورد زیست عفیفانه گفت: بر اساس نکاتی که در متون دینی ما ذکر شده عفاف فقط مخصوص 
خانم ها که زیباتر و جذاب تر هستند نیست و بلکه مسئول عفت در خانواده و جامعه مردان هستند و باید پاسخگو باشند.
وی افــزود: خداونــد در وجود مرد اســتعدادی قــرار داده که می تواند محافــظ خانواده و ناموس خود باشــد و البته این 
ویژگی در مرحله اول نســبت به خانواده و در الیه دوم هم نســبت به خانواده بزرگ تر خود و بعد هم نســبت به محله و شــهر 

و کشورش است.
این پژوهشــگر یادآور شــد: اگر ما مســئله غیرت را در ســبک زندگی عفیفانه جا بیندازیم و مرد را مسئول بدانیم همین کار، 
پاکــی و عصمت خانواده را تقویت می کند و ضمن خویشــتن داری مرد، متقاضی فســاد و فحشــاء نیــز عمًا از جامعه حذف 

خواهد شد.
حجت االســالم بیاتی در مورد اصل تربیت جنســی کودکان به نتایج پژوهشــی اشاره کرد و گفت: ما 11 هزار روایت در منابع 

شیعی و سنی در مورد این موضوع پیدا کردیم و این نشان از اهمیت تربیت جنسی است.
وی با اشــاره به اینکه پدر و مادر و سیســتم آموزش رســمی کشور در ارتقای سواد رسانه ای، خویشتن داری و خودکنترلی 
فرزندان موظف و مؤثر اســت، گفت: با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان درک درســت و عمیقی از مســائل جنســی ندارند 

باید چند قاعده را رعایت کنیم.
مؤلــف کتاب ســبک زندگــی عفیفانه ادامه داد: اول اینکه زمانی را برای اســتفاده فرزند از فضای مجازی مشــخص کنیم و 

بعد هم سیســتم ســخت افزاری و نرم افزاری را برای افراد در این ســن 
و ســال فیلتر کنیم و در مورد این مســائل هم آموزش های مناسبی را 

ارائه دهیم.
در ادامه، مهدیه شــادمانی عضو هیئت علمی دانشگاه، نویسنده 
و فعال حوزه زنان گفت: سبک زندگی عفیفانه یعنی حد و حدودهایی 
کــه یــک زن در موقعیت هــای فــردی و اجتماعی برای خــودش در نظر 

می گیرد تا سالمت و امنیت روانی خود را تضمین کند.
وی افزود: اگر این موضوع را بدانیم که ارزش زندگی عفیفانه خیلی 
باالست و خداوند برای آن پاداش بزرگی قرار داده همه افراد به سمت 

این سبک زندگی سوق داده می شوند.

100 معتادی که به فعال فرهنگی تبدیل شدند
سپهرغرب، گروه اندیشه: یکی از شرکت کنندگان مهرواره اوج توانسته 100 نفر را از دام اعتیاد نجات دهد 

و آنها را تبدیل به افرادی فعال در فعالیت های مذهبی و فرهنگی کند.
حجت االســالم علیرضا ریماز روحانی مســتقر روســتای علی آباد شهرستان ریگان با اشــاره به فعالیت های 
صورت گرفته در ایام کرونا از سوی مسجد این روستا اظهار کرد: بعد از فرمایش رهبر معظم انقالب در همان 

ابتدای کرونا مبلغ 10 میلیون تومان از مردم و خیرین جمع آوری و برای کمک به محرومین خرج شد.
وی افزود: نزدیک به 60 خانوار را تحت پوشش قرار دادیم و لوازم سرمایشی و گرمایشی برای آنها خریداری 

شد.
حجت االســالم ریماز عالوه بر تأمین کمک های معیشتی در 
روســتا به برخی از شهرستان های خارج استان نیز کمک رسانی 
نموده اند که از جمله آنها یکی از شهرهای استان اهواز و یکی 

از شهرهای استان سیستان و بلوچستان بوده است.
نیــز  اعتیــاد  تــرک  زمینــه  در  اوج  مهــرواره  کننــده  شــرکت 
فعالیت های چشــمگیری داشــته ایشان موفق شــدند به ترک 
اعتیــاد 100 نفــر از افــرادی که درگیــر اعتیاد بودنــد کمک کنند 
و همیــن افراد در زمینه مســائل فرهنگی و مذهبی در روســتا 

فعالیت دارند.
روحانــی روســتای علــی آبــاد همچنیــن بــا کمــک اهالــی 
روســتا بــه ســاخت و تعمیر منــازل پرداخته کــه می توان در 
ایــن زمینه به ســاخت حمام بــرای خانه های افــراد نیازمند 

کرد. اشاره 
حجت االســالم ریماز با توجه به آغاز ســال تحصیلی جدید بیان کرد: با شروع سال تحصیلی به چند خانواده نیازمند لوازم 

التحریر اهدا شد.
وی در ادامه به فعالیت های این مســجد در عرصه کمک به زوج های جوان اشــاره کرد و گفت: با معرفی 10 زوج جوان به 

سپاه توانستیم جهیزیه آنها را تأمین نمائیم.
امام جماعت روســتای علی آباد به منظور ایجاد اشــتغال نیز فعالیت هایی داشته و در این زمینه عنوان کرد: با بنیاد برکت 
که در روســتا مســتقر اســت رایزنی انجام داده ایم تا به 60 خانوار ثبت نام کرده وام اشــتغالزایی بدهیم که این وام ها به طور 
مقطعی به آنها پرداخت می شود، که اهالی با این وام های دریافت شده مشاغلی مانند دامداری و خیاطی را در روستا ایجاد 

می کنند.
حجت االسالم ریماز در ادامه به فعالیت های فرهنگی خود نیز اشاره و اظهار کرد: ما توانستیم خانه قرآن تأسیس کنیم و 
کالس هایی از قبیل حفظ قرآن، روخوانی و روانخوانی را در این خانه قرآن برگزار کنیم که این کالس ها نتایج خوبی را برای مان 

داشت.
شــرکت کننده مهرواره اوج در پایان به برنامه ها و اقدامات خود برای اوج گرفتن خدمات مســجد اشــاره کرد که از جمله از 

آنها تعمیر و مرمت مسجد، ایجاد گروه جهادی در سطح روستاها و شهرستان برای تأمین کمک های معیشتی بود.

دکتر طاهری

حجت االسالم 
بیاتی

شهرستان ریگان

دکتر علی طاهری در گفت و گو با سپهرغرب به تشریح رابطه انسان امروز و نهج البالغه پرداخت؛

ح شده را  نچه در نهج البالغه مطر هرآ
آزموده است امام به عمل در جامعه 

مفاهیم بلند نهج البالغه همه در مسیر عبودیت انسان است

یکی از ویژگی های نهج البالغه 
که کمتر به آن توجه شده این 
است که گوینده این کتاب در 
هر عرصه ای که مطلبی را نقل 
کرده در همان عرصه خودش 
به غایت وارد میدان عمل 
شده، اگر عدالت اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی را مطرح 
و این ها  می کند در برج و بار
را مطرح نکرده بلکه در کف 
جامعه و زمانی که متولی 
حکومت و سیاست بوده به 
بیان آن ها پرداخته، اگر بحث 
عرفانی را مطرح می کند 
خودش در اوج قله های 
عرفان است اگر بحث جهاد را 
مطرح می کند خودش پیشتاز 
عرصه جهاد و دفاع است و 
سایر موارد نیز به همین شکل 
مطرح شده است.
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قصه دلبری پرفروش ترین 
کتاب روایت فتح

اختتامیه  اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
آثار  انتخاب  دوساالنه  دوره  دومین 
حرم  از  دفاع  و  مقاومت  جبهه  برتر 
شهید  پاسدار  سرلشگر  سردار  »جایزه 
شد.  برگزار  همدانی«  حسین  حاج 
محمدخانی«،  »مهدی  با  بهانه  بدین 
گفت وگو  به  فتح  روایت  انتشارات  مدیر 
نشسته ایم و او از پرفروش ترین های روایت فتح در این 

سال ها چنین می گوید:

 انتشارات »روایت فتح« به تازگی منتخب »جایزه 
همدانی«  حسین  حاج  شهید  پاسدار  سرلشگر  سردار 
شده است. کمی بیشتر این جشنواره را برای مخاطبان 

ما معرفی کنید.
ایــن جایزه، دوره دوســاالنه آثار برتــر جبهه مقاومت 
و مدافعان حرم با عنوان »ســردار سرلشکر شهید حاج 
حســین همدانی« است و امســال دومین سال برگزاری 
این جشــنواره بود. این مســابقه به نوعی تنها همایش 
در رابطــه بــا کتاب هــای مدافعــان حــرم اســت. دومین 
دوره این جشــنواره زیر نظر مرکز حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس برگزار شد. این جشنواره 6بخش مختلف 
دارد شامل خاطره، مستند و پژوهش، داستان و رمان، 
زندگینامــه و خودنوشــت، بین الملل و سیاســت و گروه 
کودک، نوجوان و شعر. کتاب های انتشارات روایت فتح 
در دســته زندگینامــه و خودنوشــت این جشــنواره قرار 
می گیرند. در این جشــنواره بخشــی به نام ناشرین برتر 
نیــز وجود دارد کــه در آن ناشــرانی که کیفیت آثارشــان 
بهتر اســت انتخاب می شــوند و در این دوره یکی از این 
انتشــارات برتــر، روایــت فتح بــود. از چند نویســنده برتر 

انتشارات روایت فتح نیز در این دوره تقدیر شد.
*آیــا انتشــارات روایت فتح در آینده نیــز تنها در حوزه 
زندگینامــه فعالیــت خواهــد کــرد یــا بــه دیگــر حوزه ها 

ازجمله رمان و داستان نیز ورود می کند؟
قصد داریم در چند حوزه جدید وارد شویم که یکی از 
آن هــا حوزه کودک و نوجوان، دیگر رمان و در آخر بحث 
آمــوزش اســت. در حوزه های دیگر نیــز قطعا می توانیم 
وارد شــویم اما اول باید زیرساخت این حوزه ها را آماده 
و حاشــیه ها را ارزشــیابی کنیــم. باید ابتــدا فعالیت ها را 
سنجید و بعد حساب شده وارد زمین شد. از این نظر در 
حال آماده سازی برای ورود به این عرصه ها هستیم. این 
انتشارات نزدیک 25ســال است که فعالیت داشته و در 
این سال ها عزیزان مختلفی برای آن زحمت کشیده اند، 
ازجملــه نویســندگان و همکارانــی که ســابقه ای را برای 
انتشــارات مهیا کردنــد. ماحصل و مجمــوع این قدم ها 
مشــخص  را  دســته بندی هایی  و  انتشــارات  رویکــرد 
می کنــد کــه در آن محتوا تولیــد انجام می شــود. از این 
منظر بیشتر کتاب های انتشــارات در دسته های مستند 
داســتانی، زندگینامــه و تاریخ شــفاهی قــرار می گیرند. 
پس برای ورود به عرصه های دیگری ســابقه ای نداریم و 

باید حساب شده رفتار کنیم.

سال  بیست وپنجمین  مهرماه،  بیست وششم   
این  مهم  اهداف  است.  فتح  روایت  انتشارات  تاسیس 

انتشارات در سال های پیش رو چیست؟
بــرای  مشخص شــده  هدف گذاری هــای  از  یکــی 
انتشــارات در ســال های گذشــته بحــث آثار حــوزه دفاع 
مقــدس مخصوصــا مدافعان حــرم اســت. در این چند 
انتشــارات موفــق شــده حــدود 30اثــر دربــاره  ســال، 
مدافعــان حرم را به چاپ برســاند و 20اثــر نیز در مرحله 

تحقیق و پژوهش است.
*کــدام کتاب هــا و مجموعه هــا در میــان مــردم بــا 

استقبال بیشتری روبه رو شده اند؟
کتــاب »قصــه دلبــری« دربــاره شــهید مدافــع حــرم، 
بــه  به تازگــی  کــه  اســت  محمدخانــی  محمدحســین 
چــاپ پنجاهــم رســیده. انتشــارات روایت فتح بیشــتر با 
مجموعه هایــش شناخته شــده می شــود. یکــی از ایــن 
مجموعه هــا، »اینک شــوکران« دربــاره شــهدای جانباز 
شــهید شــده بعــد از جنــگ اســت. کتــاب شــماره یــک 
مجموعــه درباره شــهید »منوچهر مدق« اســت که این 
کتــاب نیــز بــه چــاپ پنجاهــم رســیده و از پرفروش های 
انتشــارات محسوب می شــود. مجموعه دیگر ما درباره 
مدافعیــن حرم اســت که 30کتــاب در این دســته بندی 
قرارمی گیرنــد. از این 30کتاب، 15کتــاب در مجموعه ای 
بــه نــام »مدافعیــن حــرم« قــرار گرفته انــد. مجموعــه 
همســر  دیــد  زاویــه  از  شــهدا  روایــت  »نیمه پنهــان« 
شهداســت و 35عنــوان را شــامل می شــود. مجموعه 
شــامل  و  مــا  قدیمــی  مجموعه هــای  از  »یــادگاران« 
34عنــوان از شــهدای مختلــف اســت کــه هر کتــاب در 
قالب صد خاطره از یک شــهید روایت شــده اســت. دیگر 
مجموعــه ما مجموعه مادران و دیگری مجموعه »دور 

درهای بسته«، روایت هایی درباره آزادگان است.

 انتشارات روایت فتح چه کتاب هایی را در دست 
چاپ دارد؟

مــا نزدیــک به 300عنــوان کتــاب در حال چاپ و نشــر 
داریم؛ چه کتاب هایی که در طول ســالیان گذشته آماده 
چاپ شده و هم اکنون در بازنشر و فروش قرار دارند و چه 
کتاب هایــی که در مرحله تحقیق، پژوهش و آماده ســازی 
برای چاپ هســتند. مــا در حوزه مدافعان حــرم 20کتاب 
در حــال آماده ســازی داریــم. به غیــر از آن در ســال1400، 
14کتاب را به چاپ رساندیم که سه اثر در رابطه با زندگی 
علما بود که امســال به چاپ رســید و کتابــی دیگر از این 
مجموعه اواخر ســال گذشته چاپ شــد. این کتاب ها در 
مجموعه هفت جلدی »علمای سادات« قرار می گیرند که 

آخرین جلد آن نیز تا پایان سال چاپ خواهد شد.

نگاه

اندیشه اپلیکیشن جدید مرکز اسالمی امام علی )ع( در سوئد رونمایی شد
سپهرغرب، گروه اندیشه:  اپلیکیشن جدید مرکز اسالمی امام علی )ع( در سوئد با ارائه خدمات متنوع برای مسلمانان این منطقه رونمایی شد.

این اپلیکیشن خدمات متفاوتی برای مسلمانان از جمله نمایش آسان اوقات شرعی شهرهای مختلف سوئد، قبله نما در سوئد، راهنمای شیعه در سوئد، مقاله و اخبار مرکز را ارائه می کند.
عالقه مندان می توانند برای دریافت اپلیکیشن از طریق این لینک https://qrty.mobi/preview/dJ7yMf اقدام کنند.

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
حضرت  فرهنگی  بنیاد  مدیر 
مهدی موعود )عج( تهران گفت: 
اگر  هم  هنری  کانون  یک  حتی 
مبارزه  و  ستیزی  ظلم  دنبال  به 
مسیر  در  باشد،  تبعیض  با 

مهدویت است.
نهــم ربیــع االول ســالروز آغــاز امامــت قائــم 
تعالــی  عجــل اهلل  مهــدی  حضــرت  محمــد  آل 
فرجه الشریف می باشد. موعود باوری به معنای 
اعتقاد به یک نجات بخش است که در آخرالزمان 
بــرای نجــات و رهایــی انســان ها و برقــراری صلح 
و عدالــت خواهــد آمد. منجــی موعــود و نجات 
بخــش در نزد اقــوام و ملل مختلف بــا آئین ها و 
فرهنگ هــای کامــًا متفاوت، بــه َاشــکال و صور 
گوناگــون و متنوعــی مطــرح شــده اســت؛ امــا 
یــک نکتــه متفق القول انــد  جملگــی تقریبــا در 
کــه نجات بخشــی خواهــد آمــد و آنــان را از یوغ 
بندگــی ســتمکاران و حاکمــان زورگــو رهانیــده، 
جامعه ای پر از عدل و داد به وجود خواهد آورد. 
هندوها انتظاِر دهمین تجلی ویشــنو یا کالکی را 
دارند؛ بودایی هــا ظهور بودای پنجم را منتظرند؛ 
دهنــده  نجــات  را  )ماشــیح(  مســیح  یهودیــان 
می داننــد؛ مســیحیان، فارقلیــط را می طلبند که 
عیســی مســیح مــژده آمدنــش را داده اســت؛ و 
باالخــره مســلمانان کــه قائــل به ظهــور حضرت 

محمد المهدی )عج( هستند.
آنچــه می آید گفتگو با حجت االســالم مرتضی 
عباســیان، مدیــر بنیــاد فرهنگی حضــرت مهدی 
موعود )عج( تهران است که در ادامه حاصل آن 

را می خوانید:
حجت االسالم مرتضی عباسیان، با بیان اینکه 
مهدویــت یک بحث اعتقادی اســت، تصریح کرد: 
مهدویــت یعنی باور و پذیــرش و ایمان به ظهور 
منجی آخرالزمان، که دوازدهمین امام شــیعیان 
اســت و روزی با ظهورش، عالم را از عدل و داد پر 
می کند، بنابراین اعتقاد به مهدویت یعنی اعتقاد 
به عدالت محوری و مبارزه با ظلم، و اگر بخواهیم 
عــدل و جور را درســت ترجمه کنیم، عدل مقابل 
ظلم است و جور در مقابل قسط. ظلم یعنی من 
حــق دیگری را به نفــع خودم غصب کنم، اما جور 
یعنی اینکه من حق کسی را بگیرم نه برای خودم 
و ببخشــم به دیگری این یعنی تبعیض. بنابراین 
می توانیــم بگوییم که مهدویــت مبنایی دارد که 

این مبنا عبارت است از عدالت محوری.

 برای مهدوی شدن باید با ظلم و تبعیض 
مبارزه کرد

وی افزود: دانشــجو و طلبه ای که مسلمان و 
انقالبی اســت باید با این واژه ها ســرو کار داشته 
باشــد، ما در روزهای گذشــته راهپیمایی اربعین 
را داشــتیم و عــده ای عازم زیارت اربعین شــدند. 
عــده دیگــری روضــه سیدالشــهدا )ع( را در تکایا 
و حســینیه ها برپــا کردنــد، اگر بخواهیــم اربعین 
و کربــال را در یک جمله توصیف کنیــم، باید یادی 
کنیــم از فرمایــش حضــرت سیدالشــهدا )ع( کــه 
فرمود شــعار عاشورا چیزی نیســت جز »هیهات 
مــن الذلــه«، ایشــان ظلــم را نپذیرفــت و با ظلم 
مبــارزه کــرد، امام حســین مظلوم ترین شــخص 
تاریخ اســت، چراکــه ظلمی که به ایشــان اعمال 

شد، در حق هیچکس دیگری در تاریخ نشد. پس 
اگــر یک دانشــجو و یا طلبه بخواهــد امام زمانی 
باشــد، نبایــد زیــر بــار ظلم بــرود باید بــا تبعیض 

مبارزه کند، باید عدالت محور باشد.
عباسیان خاطرنشــان کرد: تمام جنبش های 
دانشجویی که در این مسیر حرکت کنند، مهدوی 
هســتند، حاال فرقی ندارد که اســم و عنوان این 
گروه یا جنبش چه باشد، آن خواهر یا برادری که 
در اردوهای جهــادی غبار مظلومیت از چهره یک 
فرد، روســتا، منطقه و جمعیتی می زداید، او هم 
در مســیر مهدویت گام برمــی دارد، چرا که هدف 
امــام زمان )عــج( نیز ایجاد عدل الهی اســت. آن 
طلبــه ای کــه کار جهــادی می کند، و هــم اینگونه 
اســت. بین کسانی که با تبعیض مبارزه می کنند، 
بــا کســانی که توجهــی به ایــن موضــوع ندارند، 

تفاوت است،
مدیــر بنیاد فرهنگــی حضرت مهــدی موعود 
)عــج( گفــت: به نظر مــن حتی یک کانــون هنری 
هم اگر به دنبال ظلم ســتیزی و مبارزه با تبعیض 

باشد، در مسیر مهدویت است.
وی بــا بیــان نقل قولی از یکی از دانشــمندان 
غربــی تصریح کــرد: به گفته او، شــیعه، پرنده ای 
اســت که دو بــال دارد، یک بال که بال ســرخ نام 
دارد و به گذشــته و واقعه عاشــورا داللت دارد و 
شــعارش »هیهات من الذله« است و با دیگر که 
بــال ســبز نام دارد و بــا نگاه به آینــده، به عدالت 
محــوری، رفــع ظلــم و تبعیــض و در نهایــت بــه 

مهدویت داللت دارد.

مردم  مشکالت  از  گره  واقعی،  منتظر   
می گشاید

حجــت االســالم عباســیان خاطرنشــان کــرد: 
بنابراین منتظر واقعی شــخصی اســت که زمینه 
ظهــور را فراهــم می کند، امــا برای اینکــه بدانیم 
چطور شخصی می تواند زمینه ساز ظهور باشد، 
توجه شــما را به دعای ماه مبــارک رمضان جلب 
ُهــّمَ َأْدِخْل َعَلی  می کنم آنجا کــه می خوانیم: »الّلَ
ُهّمَ  ُهّمَ َأْغِن ُکّلَ َفِقیٍر الّلَ ــُروَر«، »الّلَ َأْهِل اْلُقُبوِر الّسُ
َأْشــِبْع ُکّلَ َجاِئــٍع «، باید بدانیم کــه اوًال، منتظر و 
شــخص مهدوی کسی اســت که حتی نه تنها به 
فکر زندگی زندگان است بلکه شادی روح اموات 
هم برایش مهم اســت و با انجــام کار خیر، تالش 

می کند گره ای از کار مردم باز کند.
وی در ادامــه بــا بیــان مصادیقــی از کار خیــر 
عنــوان کرد: به عبــارت »الهم اغــن کل فقیر« به 
معنــی »خدایــا همــه فقــرا را غنــی کــن«، توجه 
کنید، ســوال اینجاســت، آیا در تمــام طول تاریخ 
ما دورانی را داشــتیم که هیــچ فقیری در جامعه 

نباشــد، پاسخ مشخص اســت، خیر، هیچ زمانی 
وجود نداشــته که بتوانیم ادعا کنیم، هیچ فقری 
در جامعــه نبود، پس آیا چنین دعایی افســانه و 
غیر واقعی است، پاسخ ما این است که این دعا، 
برای ما و آیندگان نقشــه راه ترسیم می کند، آنجا 
کــه می گویــد، اگــر فقیر و تنــگ دســتی را دیدی، 
بایــد ناراحــت شــوی، اگر گرســنه ای دیــدی باید 
ناراحت شــوی، یعنی باید تالش کنی تعداد فقرا 
و گرســنگان را کمتــر کنــی. بنابرایــن یــک طلبه و 
دانشــجو، برای اینکه »اغن کل فقیر« در جامعه 
محقق شــود، بایــد با توانمندی و علــم و دانش 
خود، در حوزه اقتصاد و اشتغال زایی تالش کند 
و راه کارهایــی را بــرای تحقق این دعا فراهم کند. 
دانشــجو باید تالش کند، بیمــاری در جامعه کم 

شود،
این کارشــناس مهدویت تصریــح کرد: تحقق 
تمام نکاتی که مطرح شد، تنها با مجاهدت های 
علمــی و عملــی محقق می شــود. به هــر میزان 
کــه دانشــگاه و حــوزه ما به ســمت امــام زمانی 

شــدن پیش برود، به همان میزان به تحقق این 
خواسته نزدیک تر می شویم.

وی با اشــاره به مصادیــق مهدویت در زندگی 
فردی اشــخاص گفــت: در رفتارهای فــردی هم، 
اگر شــخصی به دنبال امام زمانی شــدن اســت، 
بیشــتر بــه خــدا تــوکل می کند، بیشــتر بــه امام 
زمان متوســل می شــود، گره های زندگی خود را 
بیشــتر با امام مطــرح می کند، »به عنــوان مثال 
یک روز دانشــگاه امیر کبیر بودم و از دانشجویان 
ســوال کردم تا به حال شده در مسائل درسی و 
علمی به بن بست برسید و نتوانید به هیچ وجه 
مســائل را حــل کنید، گفتنــد بله، پرســیدم چرا از 
امام زمان پاســخ نخواستید، پاسخ دادند که ما 
هیچــگاه در باورمــان نبود کــه می توانیم در حل 
مسائل ریاضی، فیزیک و شیمی می توانیم از امام 
زمان )عج( کمــک بگیریم. مهدویت یعنی ما باور 
داریم امام زمان )عج( عالم زمین و آسمان است 
و ما هرجا در هر مسئله ای از نظر علمی، اخالقی، 
فــردی و اجتماعی گرفتار شــدیم باید به ایشــان 

متوسل شویم.

 میزان تحقق عدالت در جامعه
حجــت االســالم و المســلمین عباســیان در 
پاســخ به این ســوال که حوزه و دانشــگاه ما، به 
چــه میزان در تحقــق عدالت محــوری در جامعه 
موفــق عمــل کــرده تصریــح کــرد: مــن درمقام 
قضــاوت و مقایســه نیســتم، امــا اگــر مــا چه در 
حــوزه، چــه در دانشــگاه و چــه در کل جامعــه، 
درســت عمــل کــرده بودیــم، تــا االن بایــد ظهور 
حضرت ولیعصر )عج( اتفــاق می افتاد، بنابراین، 
عدم ظهور حضرت مهدی )عج(، نشــان می دهد 

همه ما دراین زمینه کوتاهی هایی داشتیم.

 منجی متعلق به همه مردم جهان است
وی افــزود: نکتــه ای کــه در ایــن بیــن بســیار 
اهمیت دارد این اســت که ظهــور امام زمان، یک 
رخــداد منطقــه ای نیســت، بلکــه جهانی اســت، 
بــه عنــوان مثال اگر مــا در جمهوری اســالمی در 
باالتریــن حد از عدالــت محوری و مبــارزه با ظلم 
کوشــیده باشــیم، باید توجه کنیم کــه مهدویت 
موضوعی است جهانی. پس ما باید تالش کنیم 
این اندیشــه را نه تنها در کشور خودمان محقق 
کنیم، بلکه با ترســیم یک مدل اسالمی-شــیعی 
از مهدویــت، و مدل ســازی این موضوع، آن را به 

سایر دنیا نیز اشاعه دهیم.
ایــن کارشــناس مهدویــت در ادامــه عنوان 
کــرد: البتــه دین اســالم، بــا وجــود تفاوت های 
بســیار امــا بــا تمــام ادیــان اشــتراکات فراوانی 
در اندیشــه منجــی گرایی دارد، حتــی اگر کتاب 
هندوهــا را مطالعــه کنیم، با اینکــه هندو دین 
آســمانی و الهی نیســت، اما جریاناتی از منجی 
دیــن  در  می کنیــم.  مشــاهده  آن  در  گرایــی 
مســیحیت و حتی یهود نیز شاهد جریان منجی 
بیــن  گرایــی هســتیم. حتــی نظریــه مهدویــت 
شــیعه و سنی هم تفاوت هایی دارد، اما اکنون 
بهتریــن بســتر بــرای معرفی فرهنــگ مهدویت 
در جهان، همین بســتر اربعین حســینی اســت 
که بــدون در نظر گرفتــن مرزهــای جغرافیایی، 
بــدون در نظــر گرفتن دین و آئین، همه اقشــار 

جهان را گرد هم می آورد.

اندیشه:  گروه  سپهرغرب، 
در  چه  و  ابتدایی  قبایل  در  چه 
 ،21 قرن  شهرهای  پیشرفته ترین 
استدالل  استعداد  با  انسان ها 
متولد می شوند. کمین نشستن 
تجزیه  به  نیاز  حیوان  یک  برای 
درست  دارد،  منطقی  تحلیل  و 
مانند تصمیم گیری در مورد این که کدام شرکت 
تاسیسات عمومی به ترین شرایط را ارائه می دهد. 
بنابراین چرا ما مستعد رفتار غیرعقالنی هستیم، 
و با استدالل های ضعیفی که رهبران بدبین ارائه 

می کنند، متقاعد می شویم؟
اســتیون آرتور پینکر زبان شــناس، روان شناس 
کانادایــی- شــناختی  علــوم  دانشــمند  تجربــی، 

آمریکایــی و نویســنده کتاب هــای معــروف علمی 
مانند »غریزه زبان«، »ذهن چه گونه کار می کند«، 
»کلمــات و قواعد«، »لوح ســپید«، »مواد ذهن«، 
»جنس اندیشه: زبان به عنوان پنجره ای به طبیعت 
انســان« و »فرشتگان بهتر از طبیعت ما« است. او 
اســتاد دانشــکده روان شناسی دانشــگاه هاروارد 
است و به خاطر فعالیتش در روان شناسی تکاملی 
و نظریــه محاســباتی ذهــن شــناخته شده اســت. 
او در کتــاب اخیــر خــود »عقالنیت: آن چه هســت، 
چرا کم یاب به نظر می رســد، چرا اهمیــت دارد« به 

مفهوم عقالنیت در انسان پرداخته است.
چــه در قبایــل ابتدایــی و چه در پیشــرفته ترین 
شــهرهای قرن 21، انسان ها با اســتعداد استدالل 
متولد می شوند. کمین نشســتن برای یک حیوان 
نیــاز بــه تجزیــه و تحلیــل منطقــی دارد، درســت 
ماننــد تصمیم گیــری در مورد این که کدام شــرکت 
تاسیسات عمومی به ترین شرایط را ارائه می دهد. 
بنابراین چرا ما مســتعد رفتار غیرعقالنی هستیم، 
و با اســتدالل های ضعیفی که رهبــران بدبین ارایه 

می کنند، متقاعد می شویم؟

این سوالی است که استیون پینکر در واژه های 
فــراوان، به دنبــال پاســخ آن در کتــاب جدید خود 
دانشــگاه  شــناختی  روان شــناس  پینکــر،  اســت. 
هاروارد، نویســنده تعدادی از آثار بزرگ است که در 
رویکــرد خود به طور پیوســته محبوبیت بیش تری 
پیــدا کــرده و شــاید بحث برانگیزتــر در حــوزه خود 
باشــد. او در کتاب »فرشتگان بهتر از طبیعت ما« از 
فاش کردن اسرار شــناخت و نحوه یادگیری گرامر، 
او به این نتیجه رســید که خشــونت بشــریت کم تر 

می شود.
ایــن کتاب جنجــال فراوانــی برانگیخــت و پینکر 
مهربان از ســوی کســانی که او را مرد سفیدپوست 
محصــول و مدافع بنگاه های علمــی می دانند، به 
طــور فزاینــده ای مــورد تحقیر قــرار گرفــت. در این 
میــان، »عقالنیــت« پاســخی بــه این منتقــدان، و 
بازتأییــدی بر تفکر انتقــادی در برابر حمــالت به آن 

نظریه جنجالی ست.
همان طــور کــه او می نویســد: »جنبش هــای 
آکادمیک شــیک مانند پسانوگرایی... معتقدند که 
عقــل، حقیقــت و عینیــت ســاختارهایی اجتماعی 
هســتند که امتیــازات گروه هــای مســلط را توجیه 
می کننــد.« مســیر پینکــر ایــن اســت که گرچــه ما 
هرگــز نمی  توانیم حقیقت عینی را بــه طور قطعی 
مشــخص کنیم، بــا این حال حقیقــت عینی وجود 
دارد و به ترین وسیله ما برای نزدیک شدن به آن از 

طریق فهم عقالنی است.
اما عقالنیت در واقع به چه معناســت؟ اساسا، 
مجموعــه ای از قوانین و ابزار اســت که به ما کمک 
می کند تا سوگیری ها، تعصب ها، هراس ها، خرافات 
و آن چه را که پینکر »توهمات شناختی« می نامد و 
بین ما و روشن ترین درک ما از واقعیت قرار می گیرد 
از بیــن ببریــم. از جملــه ایــن ابزارهــا می تــوان بــه 
دســتگاه های منطق، احتماالت و استدالل تجربی 

اشاره کرد.

ذکــر چنیــن عباراتــی آقــای اســپوک در ســریال 
 - می کنــد  متبــادر  ذهــن  بــه  را  فضــا  پیشــتازان 
کهن الگویی از برده خشــک و جــدی تفکر منطقی. 
اما پینکر نه خشک اســت و نه جدی. و در حالی که 
شوخی های او ممکن است خیلی خنده دار نباشند، 
او می دانــد که آن چه مــا به نظر خنــده  دار می آید، 
اغلــب چیزی بیش از وارونگی هوشــمندانه منطق 
نیســت. یا همان طور که یک بار کالیو جیمز منتقد 
گفت، شوخ طبعی فقط رقصیدن عقل سلیم است.

عقــل هرگز به اندازه احساســات پرشــور نبوده 
اســت، و بخش عاشق پیشــه مــا همیشــه از افراد 
پرشــور را بــه افــراد عقالنــی ترجیــح می دهــد. بــا 
ایــن حــال، همان طــور کــه پینکــر از ویلیــام جیمــز 
روان شــناس نقل می کند، رومئو نیز مجبور اســت 
برای پیدا کردن راهی برای غلبه بر موانع بین خود و 

ژولیت از ذهن عقالنی خود استفاده کند.
همان طــور که پینکر اشــاره می کنــد، عقالنیت 
در واقع تنها وسیله ای است برای به دست آوردن 
آن چه می خواهیم، بنابراین غیرعقالنی ترین افراد 
نیز قادر به انتخاب عقالنی هستند. جایی که همه 
چیز دشــوار می شــود زمانی اســت که مغز ما، که 
بــرای جســت وجوی میان برهــای ذهنــی تکامــل 
یافته اســت، ما را بــه بیراهه می برد- سرنوشــتی 
که به طور مرتب حتی از تیزترین ذهن ها نیز دیده 

می شود.
بــرای نشــان دادن ایــن گرایــش، پینکــر برخــی 
از تله هــا و مغالطه هــای کالســیک را در پیــش رو 
می گــذارد. مــن آن یکی را دوســت دارم که انتخاب 
بین سه در است که قبًا در یک مسابقه تلویزیونی 
آمریکایی نشــان داده می شــد. پشــت یکی از درها 
یک ماشــین و پشــت دو در دیگر یک بز بود. بعد از 
این که یک شــرکت کننده در را انتخــاب کرد، میزبان 
یکــی از دو در باقــی مانده دیگر را بــاز می کرد و یک 
بز را نشــان می داد. سپس به شرکت کننده فرصت 

داده می شد تا انتخاب درب خود را تغییر دهد.
بیش تر شــرکت کنندگان در انتخاب اصلی خود 
باقی می ماندند، با فــرض این که این یک وضعیت 
50-50 اســت- فرضــی کــه حتــی توســط برخــی 
ریاضی دانان برجســته نیز مطرح شــده اســت. اما 
آن هــا اشــتباه می کردنــد. تغییــر دادن در دیگــر، 
شــانس شــرکت کننده در برنده شــدن خودرو را از 
یک به ســه به یک بــه دو افزایش مــی داد. ما برای 
محاســبه این واقعیت اساســی احتمــاالت تالش 
می کنیم. اما تصور کنید که هزار در وجود داشــت، 
و شــما یکی را انتخاب کرده بودید، و ســپس 998 
تا به سوی بزها باز می شد. آیا هنوز به جای انتخاب 
در بــاز نشــده دیگر، بــه انتخاب اصلی خــود پایبند 

می ماندید؟
چگونه یک بــازی فکری مســابقه تلویزیونی در 
زندگی واقعی کاربــرد دارد؟ زیرا ما با اتکا به عادت 
و شــهود و تــرس از تغییر، دائما به نتایج نادرســت 
می رســیم. پینکــر می گویــد، جنبــش ضدواکســن 
نمونه ای است که بر واکنش های بسیار نادر نسبت 
به واکسن ها متمرکز شده و پیامدهای بسیار شایع 

عدم مصرف واکسن را نادیده می گیرد.
همیــن امر در مورد ظهور پوپولیســم نیز صدق 
می کند. شــخصی ماننــد دونالد ترامــپ تقریبا هر 
بــار کــه دهــان خــود را بــاز می کنــد دروغ می گوید 
و متناقض گویــی می کنــد، بــا ایــن حــال کشــش 
احساسی به او غالبا بر کاستی های منطقی او غلبه 

می کند.
مخالفــت بــا منطــق شــخصی پینکــر دشــوار 
اســت، با ایــن وجود همیشــه یک روح در ماشــین 
وجــود دارد: آن انگیزه هــا و غرایــزی کــه به تحریف 
واقعیــت کمک می کنــد. احتمال مرگ مــا در حین 
رانندگــی بســیار بیش تــر از هنــگام پرواز اســت، اما 
این آگاهــی، اگر بخواهیم عصبیت تــرس از پرواز را 
کاهــش دهد، بســیار اندک می نماید. بــا این حال، 
در نهایت، عقالنیت تنها چیزی اســت کــه داریم تا از 
سقوط جهان به آشوب یا استبداد جلوگیری کنیم. 
شــما نمی توانید علیه آن استدالل کنید- به جز با 
وســایل عقالنی، که می تواند خودشــکن باشد. با 
این وجود، دست کم گرفتن جذابیت غیرعقالنیت، 

عقالنی نخواهد بود.

حجت االسالم 
عباسیان

استیون پینکر

منتظر واقعی امام زمان )عج( 
گره از مشــــــــکالت 

مردم می گشاید

مهدویــت یعنــی بــاور و پذیــرش و ایمان بــه ظهور منجــی آخرالزمــان، کــه دوازدهمین امام 
وزی بــا ظهــورش، عالــم را از عــدل و داد پــر می کنــد، بنابرایــن اعتقاد به  شــیعیان اســت و ر
مهدویــت یعنــی اعتقــاد بــه عدالت محــوری و مبارزه با ظلــم، و اگر بخواهیم عــدل و جور را 
درســت ترجمــه کنیــم، عدل مقابل ظلم اســت و جور در مقابل قســط. ظلــم یعنی من حق 
دیگــری را بــه نفــع خــودم غصب کنــم، اما جور یعنــی اینکه من حق کســی را بگیــرم نه برای 

خودم و ببخشم به دیگری این یعنی تبعیض ...

چرا ما مستعد رفتار غیرعقالنی هستیم؟

روایت فتح
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اکونومیست؛

اکنون ایران آمریکا را تحت 
فشار حداکثری قرار داده است

نشریه  یک  خبر:  گروه  سپهرغرب، 
اینکه  به  اذعان  ضمن  آمریکایی 
سیاست موسوم به »فشار حداکثری« 
علیه ایران شکست خورده می نویسد؛ 
ایران  اسالمی  جمهوری  این  اکنون 
است که در حال اعمال همین سیاست 

علیه واشنگتن است.
نشــریه اکونومیســت در تحلیلــی ضمــن اعتــراف بــه 
اینکه سیاست موسوم به »فشار حداکثری« علیه ایران 
شکســت خورده اســت خاطرنشــان کرده دولــت جدید 
آمریکا به ریاســت »جــو بایدن«، علی رغــم وعده هایش 
برای بازگشــت بــه برجام در حال اجرای همین سیاســت 

است.
نشــریه آمریکایــی در ایــن مقالــه ضمــن اشــاره بــه 
اظهــارات »دونالــد ترامپ«، رئیس جمهور ســابق آمریکا 
که برجــام را »بدترین توافق تاریــخ« توصیف کرده بود 
یــادآوری کــرده تحریم هایی که او بعــد از خروج از توافق 
هســته ای علیــه ایران بــه کار گرفــت قرار بــود جمهوری 

اسالمی ایران را تحت فشار حداکثری قرار دهد.
اکونومیســت می نویسد: »بروز بحران ]میان ایران و 
آمریکا[ از همان روزی که ترامپ برجام را "بدترین توافق 
تاریخ" خواند و از آن خارج شد قابل پیش بینی بود. این 
توافق، قرار بود در ازای رفع بسیاری از تحریم ها -و البته 
نــه همه آنهــا- محدودیت هایــی را در برنامه هســته ای 

ایران به وجود بیاورد.«

در ادامــه آمده اســت: »هدف مجموعــه تحریم های 
جدیــد ترامپ اعمال "فشــار حداکثری" علیــه ایران بود، 
امــا این سیاســت در وادار کردن ایران بــه پذیرش مفاد 
ســختگیرانه تر ناکام ماند. عالوه بر این، فشــار حداکثری 
نتوانســت مانع توسعه موشــک های بالیستیک ایران و 
یــا حمایت این کشــور از نیروهای نیابتی اش در سراســر 

خاورمیانه شود.«
اکونومیســت در ادامه این مطلب بــه توضیح درباره 
ادامــه سیاســت های  کــه عمــًا  بایــدن  سیاســت جــو 
رئیس جمهــور ســابق آمریکا اســت پرداخته امــا به نقل 
از یــک کارشــناس مســائل بین المللی تصریــح کرده که 
اکنــون این جمهوری اســالمی ایران اســت کــه آمریکا را 

تحت فشار حداکثری قرار داده است.
نشــریه آمریکایــی تأکیــد می کنــد: »آقــای بایــدن در 
تبلیعــات انتخاباتــی وعده بازگشــت به برجــام را مطرح 
کــرد. با وجود این او عمًا بــرای افزایش قدرت چانه زنی 
آمریکا اکثر تحریم های ترامپ را پابرجا نگاه داشته است. 
اما بــه گفته مارک فیتزپاتریک، کارشناســان اندیشــکده 
مطالعات راهبری بین المللی، اکنون که برنامه هسته  ای 
ایران در حال پیشــرفت اســت این تهران است که بایدن 

را تحت فشار حداکثری قرار داده است.«
اکونومیســت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، 
آمریــکا را از نــگاه ایــران »غیرقابــل اعتمــاد« توصیــف 
کــرده و اذعــان کــرده منافع اقتصــادی ناشــی از برجام 
عمــر چندانی نداشــته اســت. ایــن نشــریه همچنین به 
ایستادگی ایران در برابر شدیدترین فشارهای اقتصادی 

که در توان واشنگتن است اعتراف کرده است.
در ایــن مقالــه آمــده اســت: »از نــگاه ایــران، آمریــکا 
مطابــق بــا آنچه رهبــر عالی مقــام ایــران، آیــت اهلل علی 
خامنه ای از مدت ها پیش هشــدار داده نشــان داده که 
کشــوری غیرقابل اعتماد اســت. منافع اقتصادی برجام 
دوام چندانی نداشــتند. و ایــران اینطور فکر می کند که 
توانسته در برابر بدترین فشار اقتصادی که آمریکا توان 

اعمال آن را دارد ایستاده است.«
شــیوع  کنــار  در  تحریم هــا،  اکونومیســت،  نــگاه  از 
کوویــد-19 و کاهــش بی ســابقه قیمــت نفــت لطمــات 
زیادی به اقتصاد ایران وارد کردند اما شــرایط اقتصادی 
این کشور طبق پیش بینی های صندوق بین المللی پول 
رو بــه بهبــود اســت، ضمن آنکه چیــن هم بــه بزرگترین 

خریدار نفت ایران تبدیل شده است.
از لحــاظ وضعیــت منطقــه  ای هــم ایــران قدرتمندتر 
شــده اســت. اکونومیســت در این باره اینطــور توضیح 
می دهد: »در منطقه هم ایران قدرتمندتر شــده است. 
این کشــور به بقای بشــار اسد در ســوریه کمک کرد و از 
دوســتانش در عراق در برابــر افراطی های داعش کمک 
کــرد. در جنــوب، متحــدان ایــران در یمن، ائتــالف تحت 
رهبــری ســعودی را به جســتجوی راهــی برای خــروج از 

جنگ واداشته اند.«
در ادامــه آمده اســت: »در افغانســتان، آمریکایی ها 
قــرار گرفته انــد. حتــی  تحــت تعقیــب  توســط طالبــان 
متحدان آمریکا در حاشــیه خلیــج ]فارس[ هم تالش ها 
برای برقراری روابط با حکومت دین ساالرانه ایران را آغاز 

کرده اند.«

مادورو برای امضای سند همکاری 20 ساله ایران و جهان
ایران و ونزوئال به تهران می آید

در  کشورمان  خارجه  وزیر  خبر:  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  خود  ونزوئالیی  همتای  با  خبری  مشترک  نشست 
توافق کردیم که نقشه راه همکاری های 20 ساله تهران 
آقای  آینده سفر  را ترسیم کنیم، در ماه های  و کاراکاس 
سند  سفر  آن  در  و  داشت  خواهیم  تهران  به  را  مادورو 

همکاری 20 ساله امضا خواهد شد.
به گــزارش خبرنگار حوزه سیاســت خارجــی خبرگزاری 
تســنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 

امروز میزبان همتای ونزوئالیی خود در تهران بود.
وزرای خارجه ایران و ونزوئال پس از دیدار و گفتگو در نشســت مشترک 

خبری شرکت کردند. امیرعبداللهیان در ابتدای صحبت هایش گفت: توافق کردیم که نقشه راه همکاری های 20 ساله تهران و 
کاراکاس را در ادامه گفتگوهایمان ترسیم کنیم. قبل از پایان سال جاری میالدی کمیسیون مشترک دو کشور برگزار می شود. 

در ماه های آینده سفر آقای مادورو را به تهران خواهیم داشت و در آن سفر سند همکاری 20 ساله امضا خواهد شد.
وی در ادامه افزود: کاالهای ایرانی در شــهرهای ونزوئال در دســترس است. متقابال زمینه های مشترک برای سرمایه گذاری 
در ایــران مهیــا شــده که به تدریج جزئیــات آن اعالم خواهد شــد. به بخش خصوصــی اعالم می کنیم که فرصــت خوبی برای 

همکاری با ونزوئال وجود دارد.
وزیرخارجه کشورمان همچنین گفت که اقدام آمریکا در بازداشت تبعه ونزوئالیی را نادرست و غیرسازنده می دانیم.

 قبل از پایان سال جاری کمیسیون مشترک در تهران برگزار خواهد شد
»فلیکــس پالسنســیا گونزالــس« وزیر خارجه ونزوئال هم در این نشســت خبــری گفت: افتخار بزرگی برای من اســت که در 
تهران باشم. این اولین سفر خارجی و ایران اولین مقصد سفر خارجی من است. سیاست دولت ونزوئال نزدیکی به دولت های 
نزدیک اســت. افتخار داشــتم که رئیس جمهور ایران آقای رئیســی من را امروز به حضور پذیرفتند. صحبت درباره همکاری 20 
ساله است که ملت های ما لیاقت آن را دارند. قبل از پایان سال جاری کمیسیون مشترک در تهران برگزار خواهد شد تا نقشه 

راه دو کشور برای همکاری بلندمدت ترسیم کنیم.
وی در ادامــه افــزود: آمریکا منافع ونزوئال را نقض کرده اســت، تبعه ما که مذاکره کننده با مخالفان بوده، ربوده شــده و 
بطور غیرقانونی به آمریکا منتقل شده است. از محکومیت این اقدام توسط ایران تشکر می کنیم. مایل هستیم از ملت ایران 

یاد بگیریم و بر اساس احترام به حقوق بین الملل و همه شمولی و همزیستی آینده خوبی را بسازیم.

اعتراف 
آمریکایی ها

مسئول صهیونیستی:

جنگ با حزب اهلل روزانه 2 هزار موشک را روانه اسرائیل می کند

درگیری  صورت  در  اشغالی  سرزمین های  که  کرد  اعالم  صهیونیستی  مسئول  یک  خبر:  گروه  سپهرغرب، 
اسرائیل با حزب اهلل لبنان در معرض سقوط 2 هزار موشک در روز خواهد بود.

اوری گوردین اعالم کرد: اسرائیل به دنبال درگیری با حزب اهلل لبنان نیست؛ اما در صورتی که در گیری بین 
دو طرف رخ دهد، باید انتظار هدف قرار گرفتن با 2000 هزار موشک در روز را داشته باشیم.

این مسئول صهیونیستی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه اعالم کرد: »تل آویو و اسدود در جنوب در جنگ 
اخیر با نوار غزه شاهد بیشترین شلیک موشک از زمان تشکیل اسرائیل بوده اند«.

اور گوردیــن در ادامــه تاکید کــرد:  »در صورتی که جنگی با حزب اهلل لبنان رخ دهــد، انتظار داریم که هر روز 
حداقل 5 برابر، موشک از لبنان به سوی اسرائیل شلیک شود«.

پیش از این، »دنی ســیترینوبیک« افســر ذخیره در ارتش اشــغالگر اســرائیل، معتقد بود که موشــک های دقیق در اختیار 
حزب اهلل، دلیل دیگری بر شکست بازدارندگی اسرائیل در برابر آن است«.

مرکز تحقیقات امنیتی اسرائیل در تحقیقی فاش کرد که نگرانی در مورد جنگ بعدی وجود دارد.
»اودی دکل« مدیر مرکز تحقیقات امنیتی اسرائیل و سرلشکر ذخیره هشدار داد که در جنگ بعدی، جبهه داخلی اسرائیل 

با هزاران موشک و پرتابه موشکی، از جمله ده ها موشک دقیق مورد حمله قرار می گیرد.
رســانه های رژیم صهیونیســتی در گزارشــی درباره پیشرفت موشکی حزب اهلل گفتند، بر اســاس برآوردهای ارتش این رژیم، 
حزب اهلل 150 هزار موشک دارد و در رویارویی احتمالی آینده، روزانه حدود 1000 تا 3000 موشک به سمت فلسطین اشغالی 

شلیک خواهد شد.
این وب ســایت افزود، با گذشــت 15 ســال از جنگ دوم علیه لبنان )جنگ 33 روزه در ســال 2006( حزب اهلل پیشرفت کرده 

و برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه در زرادخانــه موشــکی 
کیلومتــر،   700 تــا   15 ُبــرد  از  موشــک هایی  حــزب اهلل، 
و  کیلومتــر   200 بــرد  تــا  شــونده  هدایــت  موشــک های 
پهپادهایــی که قدرت پرواز تــا 400 کیلومتر را دارند، وجود 

دارد.
»الون بــن دافید« تحلیلگــر نظامی رژیم صهیونیســتی 
در ایــن خصوص گفــت، برآوردهــای امنیتی در فلســطین 
اشــغالی حاکی از آن اســت که حزب اهلل تا بــه امروز موفق 
بــه ذخیره صدها موشــک نقطه زن در بردهای متوســط تا 
دوربرد شده و چندین مرکز اکنون در لبنان وجود دارد که 

حاوی اجزای این موشک هاست.

اوری گوردین
امیرعبداللهیان

سپهرغرب، گروه خبر: رئیس 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
ازسوی  پیشنهادی  ارائه  از 
بر  مبنی  متبوعش  کمیسیون 
به  اعتباری  کارت های  صدور 
سفره  تقویت  هدف  با  فرد  هر 
ارز  اختصاص  جای  به  خانوار 
یارانه ای به واردات کاالهای اساسی در قالب ارز 

4200 تومانی خبر داد.
بــه  اشــاره  بــا  ابراهیمــی  پــور  محمدرضــا 
جلســه اخیر خود با مسئوالن دولتی در رابطه 
بــا نظــام ارز ترجیحــی، گفت: با توجه بــه تغییر 
ارزش پــول و کاهــش ارزش آن در مقابــل ارز 
خارجــی شــاهد افزایــش قیمت هــا در اقتصاد 
کشــور هســتیم. هرچند تصمیماتــی که در آن 
زمان بــرای حمایت از اقتصــاد خانوارها گرفته 
شــد ایــن بود کــه کاالهای اساســی با نــرخ ارز 
4200 تومانــی در اختیــار مــردم قــرار گیــرد اما 
بــا وجــود اینکــه ایــن تصمیــم خــوب بــود اما 
بــه دلیل عــدم اجــرای صحیح و دقیــق و عدم 
شــاهد  تاکنــون   97 ســال  از  دولــت  نظــارت 
اساســی  کاالهــای  قیمــت  بی رویــه  افزایــش 
هســتیم همــان کاالهایــی کــه ارز ترجیحــی به 

آن ها اختصاص پیدا کرده اســت.
وی ادامــه داد: اگرچــه در بودجه ســاالنه ارز 
4200 تومانی بعضا در نظر گرفته  شــد اما مردم 

عمال کاالهای اساسی را همچنان گران خریداری 
می کننــد و متأســفانه ایــن وضعیــت در دولــت 
ســیزدهم اســتمرار پیدا کرده در حالی که ادامه 
آن قابل قبول نیست و به مفهوم ساده ساالنه 
از منابعــی کــه می توانســت  بخــش عمــده ای 
بــه اقتصاد کشــور و معیشــت مــردم کمک کند 
بــه رانــت و فســاد تعلق می گیــرد و مــردم از آن 

سودی نمی برند.
مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی افزود: اخیرا در نشســت های 
توافقاتــی  دولتــی  مســئوالن  بــا  مشــترک 
داشــته ایم البتــه پیشــنهاد اول ما ایــن بود که 
اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت 
موثــر بــر قیمت کاالها را از ابتــدای ورود تا انتها 
)بــازار و خرده فروشــی( دارد، ایــن ارز همچون 
گذشــته روال داشــته باشــد امــا تجربه نشــان 
داده ایــن امــکان وجــود نــدارد لــذا پیشــنهاد 
دیگر کمیســیون اقتصادی بــه مجموعه دولت 
ایــن بود که مــا روش اختصــاص ارز یارانه را به 
جــای پرداختی که به شــکل کامال مشــخص در 
طی ســال های اخیر با واردات انجام می شــد را 
به مصرف کننــده، پرداخت کنیم؛ این پیشــنهاد 
بــه عنوان یک کار کارشناســی اولیه در دســتور 

کار قرار دارد.
پورابراهیمــی اضافــه کــرد: در جریــان این 
مــردم  بــرای  اعتبــاری  کارت هــای  پیشــنهاد 

می شود. صادر 
 ایــن کارت هــا بــه کارت هــای ســوخت بــرای 
خودرو شــباهت دارد که بر اســاس آن هر فردی 
یــک ســرانه دارد و اگــر بخواهــد از آن اســتفاده 
کنــد با قیمــت ترجیحی بــه اصطالح ســوخت را 
دریافــت می کنــد، درواقع مطابق ســهمیه خود 
ســوخت دریافــت می کنــد امــا اگــر مــازاد بر آن 

ســوخت بخواهــد طبیعتا بــا نرخ آزاد محاســبه 
می شود،بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، 
برای کارت اعتباری صادر شده تا سبد خانوار که 
امــروز به دلیــل تورم کوچک شــده از این طریق 

جبران شود.
وی ادامــه داد: درصــورت اجــرای ایــن طرح، 
روش توزیــع یارانــه کــه ســال های گذشــته بــه 

کاالهــای  واردات  بــرای  منابــع  ایجــاد  شــکلی 
اعتبــاری  کارت  ارائــه  قالــب  در  بــود  اساســی 
معیشتی به مردم تغییر می کند و قرار است این 
پیشــنهاد کمیســیون توســط کارشناســان مرکز 
پژوهش هــا و دولت بررســی و نهایی شــود و در 
صــورت توافق ایــن روش جایگزیــن روش قبلی 

خواهد شد.

محمدرضا پور 
ابراهیمی

ی معیشتی برای مردم صدور کارت های اعتبار
نظام یارانه ای تغییر می کند

ز   اگرچه در بودجه ساالنه ار
4200 تومانی بعضا در نظر 
گرفته  شد اما مردم عمال 
کاالهای اساسی را همچنان 
گران خریداری می کنند و 
متأسفانه این وضعیت در 
دولت سیزدهم استمرار پیدا 
کرده در حالی که ادامه 
آن قابل قبول نیست و به 
مفهوم ساده ساالنه بخش 
عمده ای از منابعی که 
می توانست به اقتصاد کشور 
و معیشت مردم کمک کند به 
رانت و فساد تعلق می گیرد و 
مردم از آن سودی نمی برند.

خودداری 65درصد وکال و پزشکان 
از ثبت نام در سامانه مالیاتی

سپهرغرب، گروه خبر: یکی از مسائلی که در سال های اخیر بحث های فراوانی به وجود آورده، بحث فرار 
مالیاتی پزشکان بوده است؛ در گزارش تفریغ بودجه سال 99 میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکال اعالم شده 

است.
بر اســاس بند ز تبصره 6 قانون بودجه، کلیه صاحبان حرف و مشــاغل پزشــکی، پیراپزشــکی، داروسازی و 
دامپزشــکی که مجوز آنها توســط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران 
صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، 

مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند،
با وجود این، با مراجعه به مطب خصوصی برخی از پزشــکان، شــاهد این هســتیم که برخی از پزشکان پردرآمد از استفاده 
از دســتگاه کارتخــوان خــودداری می کنند و مبلغ ویزیــت را به صورت نقدی دریافت می کنند و یــا از روش های دیگری برای فرار 
مالیاتی بهره می برند؛ یکی از مسائلی که در سال های اخیر بحث های فراوانی به وجود آورده است، بحث فرار مالیاتی پزشکان 

بوده است.
در گــزارش تفریــغ بودجــه ســال 99، میزان فرار مالیاتی پزشــکان و وکال اعالم شــده اســت؛ در این گزارش آمده اســت: بر 
اســاس بند )ز( تبصره )6(، کلیه صاحبان ِحرف و مشــاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروســازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها 

توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
ســازمان نظــام  پزشــکی ایــران و یــا ســازمان نظام 
صــادر  ایــران  دامپزشــکی  ســازمان  و   دامپزشــکی 
می شود و کلیه اشــخاص شاغل در کسب وکارهای 
و  حقوقــی  مشــاوره  و  وکالــت  از  اعــم  حقوقــی 
خانــواده، مکلف بوده  انــد از ابتدای ســال 1399 از 
پایانه فروشــگاهی اســتفاده کنند؛ نتایج بررســی ها 
بیانگــر آن اســت که از تعــداد 155 هــزار و 572 نفر 
مشمولین شناسایی شــده، صرفا تعداد 54 هزار و 
490 نفر معادل 35 درصد مشــمولین در ســامانه 
مالیاتــی ثبت  نــام کرده انــد. الزم بــه توضیــح اســت 
انجام ثبت  نام مذکور به منزله استفاده از پایانه های 

فروشگاهی نیست!

بازگشت به برجام را تحریم نکرده ایم
ولی توپ در زمین غربی هاست

اگر قصد وساطت  اروپا  اتحادیه  امنیت ملی مجلس گفت:  سپهرغرب، گروه خبر: سخنگوی کمیسیون 
یا میانجیگری بین 4+1 و ایران دارد باید مفروضش این باشد که تمام تقصیر بن بست مذاکرات بر عهده 

آمریکا و تروئیکای اروپایی است نه آخرین قدم.
محمود عباس زاده مشکینی با بیان اینکه برای اداره کشور نیازی به برجام و مذاکره با غرب نداریم، اظهار 

کرد: بازگشت به برجام را هم تحریم نکرده ایم لیکن توپ در زمین غربی هاست.
وی بــا بیان اینکه بازگشــت به برجام درباره آنهایی صادق اســت که از آن خارج شــده اند یــا از زیر بار انجام 
تعهدات خود شــانه خالی کرده و شــرمنده اند، افزود: در شــرایط جدید این جمهوری اسالمی ایران است که 

باید برای طرف مقابل شرط تعیین کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا اگر قصد وساطت یا میانجیگری 
بین 4+1 و ایران دارد باید مفروضش این باشــد که تمام تقصیر بن بســت مذاکرات بر عهده آمریکا و تروئیکای اروپایی اســت، 
گفت: بدیهی اســت که لغو تحریم ها و اجرای تعهدات برجامی توســط آمریکا و اروپا اولین قدم برای شــروع مذاکرات اســت نه 

آخرین قدم.
عباس زاده  مشکینی در پایان تصریح کرد: آنهایی که در داخل کشور با ارائه اطالعات و تحلیل های غلط از شرایط اقتصادی 

ایران، قصد ایفای نقش جاده صاف کن برای غربی ها دارند تاریخ مصرفشان تمام شده است.
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