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سرمقاله
مجلس قوی ، ایران قوی

قوی بــودن ایران،  یــک حالت، 
 وضعیت و موقعیت پرافتخار  برای 
ملت ایران و هــر ایرانی با هر نوع گرایش، 
 دین، مذهب و سلیقه ای است. این موقعیت 
غرورآفریــن،  محصــول  و  افتخــار  پــر 
مجموعــه ای از عوامل و فرایندهاســت. 
ژئوپلیتیک ایران دربردارنده همه مختصات 
الزم و بعضــًا بی نظیر، برای تبدیل شــدن 
کشور عزیزمان به یک قدرت جهانی است. 
در یک کالم می توان گفت،  قوی شدن ایران 
به معنای دقیق کلمه،  موقعی حاصل خواهد 
شــد که کشــور و ملت در همه حوزه های 
مادی و معنوی پیشــرفت کند. »پیشرفت« 
حقیقی در واقع همان آرمان انقالب اسالمی 
و بــه معنای دیگر »ســاخت تمــدن نوین 
اسالمی« و رسیدن به »حیات طیبه« است. 
عامل اصلی دشمنی های نظام سلطه و جبهه 
اســتکبار جهانی به ســرکردگی آمریکا با 
انقالب اســالمی و ملــت ایــران و نظام 
والیی اش،  به همیــن آرمان گرایی انقالبی 
برمی گردد. قوی شــدن یــک ملت مؤمن،  
دارای مبانی و دالیل دینی و عقالیی است، 
 البتــه در نظام طبیعــت و از جمله در نظام 
بین الملل،  هر کشــور و ملتی که بخواهد 
اســتقالل،  امنیت و عزت داشــته باشــد،  
چاره ای جز قوی شــدن نــدارد. بر همین 
اســاس در سالیان گذشــته،  حضرت امام 
خامنه ای)مدظله العالــی( در بســیاری از 
بیانات،  بیانیه هــا، احکام و فرامین خود، بر 
»قوی شــدن« ملت ایران بارها  به صورت 
مســتقیم یا غیر مســتقیم، تأکید کرده اند. 
معظم له در بیانات نــوروزی خود در حرم 
رضوی در تاریخ اول فروردین سال 1393 
فرمودند: »آنچه که امروز می خواهم عرض 
کنم به طور خالصه و در یک جمله عبارت 
اســت از اینکه ملت ایران باید خود را قوی 
کند؛ این حرف من اســت. حــرف درباره 
اقتدار ملی است. من عرض می کنم به ملت 
عزیزمان که اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف 
باشــد،  زور خواهــد شــنفت بــه او زور 
می گویند، اگر ملتی قوی باشد، با جگیران 
عالــم از او بــاج می گیرنــد،  از او بــاج 
می خواهند، اگر بتوانند به او اهانت می کنند، 
 اگر بتوانند زیر پا او را لگد می کنند.« اهداف 
راهبردی بسیاری از شعارهای سال تعیین 
شــده از ســوی رهبر معظم انقالب، قوی 
اقتصادی،  در حوزه هــای  ایــران  کــردن 
 فرهنگــی،  نظامی،  علمــی،  مدیریتی و... 
است. براساس شرع،  عقل و منطق، همت 
هر ایرانی باید تالش برای قوی تر کردن ایران 
باشــد. همه ایرانیان با هر گرایش فکری و 
سلیقه سیاسی،  باید در تکاپوی قوی تر کردن 
ایران باشــند؛ چرا که قوی تر کردن ایرانیان 
امری واجب و تضعیف کشور امری حرام 
است. در وضعیت کنونی، ملت ایران  با دو 
فرصت طالیی برای قوی تر کردن کشــور 
روبه رو است: 1ـ فرصت یوم الله 22 بهمن؛ 
2ـ فرصت انتخابات مجلس یازدهم. رفتار 
پرشور و نشــاط مردم در این دو عرصه، هر 
یک نشــان از حرکت ایران در مسیر قوی تر 
شدن دارد. در این مسیر پس از کامل شدن 
سیلی ســخت حمله موشــکی به پایگاه 
عین األســد با حضور مردم در گردهمایی 
عظیم 22 بهمن، انتخابات مجلس یازدهم 
و حضــور ملــت ایــران در آن و انتخاب 
نمایندگان اصلح و انقالبی گسترده اهمیت 
راهبردی فوق العاده ای دارد و به تشکیل یک 
»مجلس قوی« منجر خواهد شــد. رهبر 
معظم انقــالب در این بــاره تأکید کردند: 
»مجلس قوی از مؤلفه های قوی شدن ایران 
است و تشکیل مجلس قوی نیز به رأی ملت 

وابسته است.« 

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

حنیف غفاری
کارشناس  روابط بین الملل

وپا متنبه شده است؟!  آیا ار

سفر اخیر »جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به کشــورمان و اظهــارات او درباره 
آینده توافق هســته ای، به تقویت برخی فرضیات 
ایده آل گرایانه مبنی بر »اصالح رفتار مبنایی اروپا 
در قبال ایران« منجر شــده اســت. در این میان، 
جریان هــای طرفدار مذاکره و توافق با غرب )اعم 
از آمریکا و تروئیکای اروپایی(، مدعی هســتند به 
تأخیر انداختن مذاکرات کمیته مشترک برجام از 
سوی اروپا و عدم اصرار فعلی سه کشور انگلیس، 
آلمان و فرانســه بر ارجاع پرونده برجام به شورای 
امنیت سازمان ملل متحد، نشانه ای از حسن نیت 
اتحادیه اروپا و عزم واقعی آن برای حل معضالت 
موجود در توافق هسته ای با ایران است. با این حال، 
طرفــداران این نگاه و فرضیه هرگز بر اصل ماجرا 
و موضوعیت بحران، یعنــی »همراهی آمریکا و 
اروپا در اســتراتژی مهار همه جانبه ایران« تمرکز 

نمی کنند. فراتر از آن، این گروه ها و جریان ها، هرگز 
این موضوع مهم را از خود و دیگران نمی پرسند، 
اگر تروئیکای اروپایی بــرای حل گره های کور به 
وجود آمده در ذیل توافق هسته ای با ایران مصمم 
است، دلیل حدود دو سال »خرید زمان« از سوی 
اروپا برای تأمین منافع ایران در برجام، آن هم پس 
از خروج ترامپ از توافق هسته ای چه بوده است و 
اساسًا چرا سه کشور اروپایی در آخرین گام خود، 

دست به فعال سازی مکانیسم ماشه زده اند؟
جوزف بورل در در سفر اخیر خود به کشورمان، 
همان جمالت کلیشه ای سایر مقامات اروپایی در 
قبال برجام را تکرار کرد. او تأکید کرد اتحادیه اروپا 
با فعال کردن مکانیســم حل اختالف در برجام به 
دنبال از بین بردن این توافق نیست، بلکه در صدد 
زنده نگه داشتن توافق هسته ای با ایران است. بورل 
در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرده است: 
»ما انتظار گام هایی مثبت در زمینه فعالیت هسته ای 
ایران را داریم و ایران نیز انتظار دارد اتفاقات مثبتی 
در زمینه اقتصادی روی دهد و این مسئله ای است 
که قصد داریم طی هفته های آتی یا بیشتر روی آن 

کار کنیم.«

با وجود برداشــت ها و تفسیرهای بعضًا مثبتی 
که در قبال مواضع بورل به چشــم می خورد، باید 
توجه داشت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در سفر خود به تهران، کمترین هجمه ای را متوجه 
مقصر اصلی پیچیده سازی وضعیت برجام، یعنی 
ایاالت متحده و دولت ترامپ نکرد. گویا ســفر 
فوری و بعدی جوزف بورل به واشــنگتن، موجب 
شــده بود با تأکید بر جرم نابخشودنی آمریکا در 
برهم زدن برجام، اوقــات و ذائقه امثال ترامپ و 

پمپئو را تلخ نکند!
نکتــه دیگر اینکــه تجربه رفتارهای گذشــته 
اتحادیه اروپــا، به ویژه در قبال پرونده هســته ای 
ایران، نشان می دهد بازی نهایی و تعیین کننده این 
مجموعه در تقابل با تعامل با کشورمان، متغیری 
وابسته به »رویکرد اســتراتژیک و تاکتیکی کاخ 
سفید« است. نکته مهم تر اینکه اظهارات ظاهرًا 
ایجابی جــوزف بورل در تهــران، خود می تواند 
نوعی »تاکتیک فریب« به منظور »هدایت صحنه 
منازعه« باشد. بورل در سخنانش در تهران کمترین 
اشاره ای به عدم تعهدپذیری اتحادیه اروپا در موارد 
یازده گانه )وفق بیانیه بروکســل که پس از خروج 

ترامپ از برجام قرائت شد( نمی کند؛ در مقابل، 
از یک »معادله دو طرفه« سخن می گوید. او سعی 
می کنــد در این »تصویرســازی کاذب«، ایران و 
تروئیکای اروپایی را در یک وزن و سطح تعریف 
کند. این در حالی است که تروئیکای اروپایی در 
این معادله یک »متهم« به حساب می آید که نه تنها 
طی نزدیک به دو ســال اخیر به تعهدات برجامی 
خود عمــل نکرده اســت، بلکه با فعال ســازی 
مکانیسم ماشه و استناد به تاکتیک خرید زمان در 
ماجرای ترسیم ســاختارهای ناکارآمدی، مانند 
اینستکس، عماًل در زمین ایاالت متحده آمریکا و 

دولت ترامپ بازی کرده است.
در نهایت اینکه اظهارات و مواضع جوزف بورل 
و سفر او به تهران، نه تنها نباید به ذوق زدگی دستگاه 
دیپلماســی و سیاســت خارجی کشورمان منجر 
شــود، بلکه باید به بسته تر شــدن گارد جمهوری 
اســالمی ایران در برابر اروپا به ویــژه تروئیکای 
اروپایی بینجامد. نبایــد فراموش کرد اروپاییان به 
»تغییر لحظه ای« مواضع ظاهرًا مثبت خود و تبدیل 
آنها به مواضع سلبی و بازدارنده مشهور هستند، هر 

چند برعکس آن بسیار نادر رخ می دهد.

نگاهی به آنچه در سفر جوزف بورل به تهران گذشت

در پی رونمایی طرح موسوم به »معامله 
قــرن« از ســوی »دونالــد ترامــپ« 
رئیس جمهــوری آمریکا، رهبــر معظم انقالب 
اســالمی در بیانــات روز چهارشــنبه 16 بهمن 
1398، طرح آمریکا را طرحی احمقانه، خبیثانه و 
شکســت  خورده خوانده و تأکید کردند این طرح 

قبل از ُمردن ترامپ می  میرد.
درباره این پیش بینی مهم رهبر معظم انقالب، 

چند نکته قابل ذکر است:
ـ طرح معامله قرن که مدعی حل نزاع 70 ساله 
رژیم صهیونیستی فلسطین است، به طور آشکار، 
حقوق مسلم و مشروع فلسطینی ها را نادیده گرفته 
و در مقابل، امتیازات سخاوتمندانه و یکجانبه ای 

به طرف صهیونیستی تقدیم کرده است.
برای نمونه، طبق نقشــه  ای که ترامپ پس از 
رونمایی از طرح معامله قرن ارائه کرد، مرز های 
ســال 1967 در کرانــه باختری تغییر اساســی 
کــرده و بخش های مهمی از این منطقه )شــامل 
شــهرک  های یهودی نشین( به رژیم صهیونیستی 

واگذار خواهد شد.
در بحث آوارگان فلسطینی، طرح ترامپ حق 
بازگشــت را به کلی رد نکرده است، اما شروط 
دشــواری را تعیین کرده که در عمل این موضوع 
را ناممکن می کند. می توان به جرئت گفت هدف 

اصلی طرح مشترک آمریکایی ـ صهیونیستی، از 
میان بردن نهایی »حق بازگشــت« برای آوارگان 
فلسطینی است، حقی که در قطعنامه 194 شورای 

امنیت به روشنی مورد تأکید قرار گرفته است.
از طرفی، در طرح معامله قرن، بیت المقدس 
به منزله پایتخت رژیم صهیونیســتی شــناخته 
شــده و قرار اســت منطقه »ابودیس« در شــرق 
بیت المقدس پایتخت فلســطینی ها باشــد. این 
در حالی اســت که طبق قطعنامه های بین المللی 
هر تصمیمی که به تغییــر در هویت، وضعیت یا 
ترکیب جمعیتــی بیت المقدس بینجامد، ملغی 
محسوب شده و کشــورهای عضو سازمان ملل 
باید مطابق قطعنامه  های شورای امنیت از گشایش 
نمایندگی های دیپلماتیک در این شهر خودداری 
کنند.  درباره دولت فلسطین، طرح ترامپ، ناظر به 
ایجاد یک ِشبه دولت تکه پاره است، زیرا در طرح 
پیشــنهادی معامله قرن، عالوه بر نبود پیوستگی 
جغرافیایی، مقومات اصلی دولت مستقل، مانند 

امنیت )ارتش( وجود ندارد.
به این ترتیب وقتی یک طــرح، فاقد عدالت 
و حتی بی طرفی باشــد، پیشــاپیش محکوم به 
شکســت اســت. از این رو نه تنها کلیه گروه ها و 
مردم فلسطین، بلکه بسیاری از کشورها و مجامع 
حقوقی بین المللی با آن مخالفت کرده و به ویژه 
بندهــای ظالمانه و تبعیض آمیز آن را زیر ســؤال 

برده اند. 
ـ آن گونه که در بیانــات رهبر معظم انقالب 
آمــده راه مقابله با این طرح، ایســتادگی و جهاد 
شــجاعانه ملت و گروه های فلسطینی و حمایت 

جهان اسالم است و عالج اساسی مسئله فلسطین 
نیز روی کار آمدن نظام مورد نظر و منتخب همه 
مردم فلسطینی االصل در یک نظرخواهی عمومی 

است.
به عبارت دیگر، طرح آمریکا، ناظر به سازش 
تحمیلی و تنازل از آرمان و حقوق تاریخی فلسطین 
اســت؛ اما طرح جمهوری اســالمی ایران، در 

مقاومت و راهکار دموکراتیک خالصه می شود. 
طرح ایران برای حل مســئله فلسطین )که به 
عنوان یکی از اســناد حقوقی ســازمان ملل بیان 
شــده( یک طرح کاماًل اجرایی و مبتنی بر اصل 
حق تعیین سرنوشت مردم بوده و بازگشت آوارگان 
فلسطینی به سرزمین خود، برگزاری انتخابات با 
مشارکت مردم اصلی فلسطین اعم از مسلمان، 
مسیحی و یهودی و تشکیل نظام سیاسی منتخِب 
اکثریت براساس همه پرسی در فلسطین اشغالی را 
دنبال می کند. البته طبیعی است که آمریکا و رژیم 
صهیونیستی طرح دموکراتیک ایران را نپذیرفته و 
بلکه با توسعه طلبی، در صدد پیشبرد طرح شوم 
خود در منطقه، با تمســک به تهدیــد و تطمیع 

هستند.
در چنیــن اوضاعی، تنها گزینــه ای که تأثیر و 
کارآیی دارد، گفتمان و راهکار »مقاومت« است. 
زیرا در جایی که دشمن با زور و زر و تزویر در پی 
حراج آرمان فلسطین است، به توصیه رهبر معظم 
انقالب، ملت، عناصر و ســازمان های فلسطینی 
بایــد با »جهاد فداکارانه« عرصــه را بر آمریکا و 
دشمن صهیونیستی تنگ، و همه دنیای اسالم نیز 
از این مقاومت شجاعانه حمایت و پشتیبانی کنند.

به فرموده آیت الّله العظمــی  خامنه ای، نظام 
جمهوری اســالمی وظیفه خود را پشــتیبانی از 
گروه های فلســطینی می  دانــد، بنابراین هر گونه 
و هر قدر کــه بتواند از آنها حمایت می کند و این 
پشتیبانی، خواست نظام اســالمی و ملت ایران 

است. 
از  ایــران  حمایت هــای  راســتا،  ایــن  در 
فلسطینی ها، فراتر از کمک های سیاسی و تبلیغاتی 
بــوده و در مقاطعی، شــامل ارائه تســلیحات و 
امکانات موشکی به مقاومت فلسطین بوده است. 
 ـ تجربه نشــان داده هر وقت دشــمن ســعی 
کرده با طرح های یکجانبه حقوق فلسطینی ها را 
پایمال کند، هم در داخل، فلسطینی ها به خروش 
درآمده و شعله انتفاضه های مکرر را برافروخته اند 
و هم در صحنه خارج، آرمان فلسطین زنده شده 
و مظلومیت مردم فلسطین بر ســر زبان ها افتاده 

است. 
در ایــن میان، به تعبیر رهبــر معظم انقالب، 
استقبال و کف زدن چند نفر از سران خائن عرب 
که در میان ملت های خود نیز بی  ارزش و بی  آبرو 
هســتند، اهمیتی ندارد؛ بلکه مسئله مهم آرمانی 
است که با وجود ستمکاری و دغلبازی دشمنان، 
هنوز نــزد وجدان های بیدار و ملــل آزادی خواه 

جهان، زنده و پابرجاست.
با توجه به آنچه گفته شــد، طــرح ناعادالنه 
معامله قرن پیشاپیش محکوم به شکست و مرگ 
بوده و برحسب پیش بینی های مکرر رهبر معظم 
انقالب، به توفیق الهی، در آینده ای نه چندان دور، 

در بیت  المقدس نماز خواهیم خواند.

   نیم نگاه    

فرزان شهیدی
تحلیلگر ارشد 
مسائل منطقه

ح مرده! ُ طر

  رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند: »راه پیمایی 22 
بهمن امســال و انتخابات مجلس شورای اسالمی 
دو آزمون بزرگ ملت ایران اســت و هرکس ایران 
و امنیــت و آبروی وطن را دوســت دارد، باید پای 

صندوق های رأی حاضر شود.«
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی چهارشنبه گذشته در دیدار هزاران 
نفر از قشرهای مختلف مردم، با تبیین خصوصیات 
نامزدهای شایسته  مجلس، حضور پرشور و آگاهانه  
همه  مردم در انتخابات 2 اسفند را در حل مشکالت 
داخلی و بین المللی مؤثر برشمردند و تأکید کردند: 
»هر کس ایران عزیز، امنیت میهن و آبروی وطن را 
دوســت دارد و در پی حل مشکالت است، باید در 
پای صندوق رأی حضــور یابد تا عزم و اقتدار ملی 

ایرانیان بار دیگر به منصه  ظهور برسد.«

رهبر معظم انقالب اســالمی پــرورش افرادی 
همچون شهید ســلیمانی، رزمندگان دفاع مقدس، 
مدافعان حرم و روحیه  قوی و ایستادگی خانواده های 
شــهدا را از آثار نظام دینی برشمردند و خاطرنشان 
کردند: »از جمله ویژگی های بارز شهید سلیمانی، 
تعهد و ایمان بود و اصواًل هنگامی که ایمان با عمل 
صالح و روحیه  جهادی همراه می شود، شخصیتی 
همچون سردار سلیمانی شــکل می گیرد که حتی 
دشــمنان مجبور به تحسین ویژگی های شخصیتی 
او می شــوند.« حضرت آیت الله العظمی خامنه ای 
هم زمانی 22 بهمن امسال با ایام چهلم شهید سردار 
سلیمانی را زمینه ساز انگیزه  مضاعف مردم دانستند و 
تأکید کردند: »ان شاءالله ملت ایران با حضور عظیم 
خود در راه پیمایی 22 بهمــن، ضربه  کوبنده ای بر 

سیاست های دشمن وارد خواهد کرد.«

ایشــان در بخش دیگری از سخنان شان با اشاره 
به انتخابات مجلس شورای اسالمی در دوم اسفند، 
انتخابات را برای کشــور و ملت، فرصتی بســیار 
بزرگ و برای دشــمنان تهدید خواندند و افزودند: 
»برگزاری پرشــور انتخابات و حضــور همگانی 
مــردم در پــای صندوق هــای رأی، تضمین کننده  
امنیت کشــور خواهد بود، زیرا دشمنان از پشتوانه  
 مردمی نظام بیش از امکانات تسلیحاتی آن هراس 

دارند.«
همچنین حضــرت آیت الله العظمی خامنه ای، 
فرمانده کل قوا صبح شــنبه در دیدار فرماندهان و 
کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش، 
واقعه  19 بهمن ســال 13۵7 را نتیجه  اطمینان امام 
خمینــی)ره( و مبــارزان به وعده  الهی دانســتند و 
گفتند: »اگر تفکر تخلف ناپذیر بــودن وعده  الهی 

در جامعه حاکم شــود و مسئوالن هوشیارانه عمل 
کنند، تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد و تحریم 
می تواند عامل نجات کشــور از وابستگی به نفت و 

حل بسیاری از مشکالت شود.«
رهبر فرزانه انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
»بر اســاس آیات قرآنی، خداوند از جایی به دشمن 
ضربه می زند که هیچ گاه انتظار آن را ندارد و مؤمنین 
نیز از ناحیه ای تقویت و حمایت می شوند که انتظار 
آن را نداشــته اند کــه در فرهنگ دینــی، »رزق ال 
ُیحَتَســب« یا همان رزقی که در محاســبات مادی 

جایی نداشته است، نامیده می شود.«
رهبر معظم انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه 
ضعیف بودن، دشمن را تشویق به اقدام خواهد کرد، 
افزودند: »برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید 

تمام شود، باید قوی شد.«

 امام خامنه ای ملت ایران را به حضور در راه پیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات ۲ اسفند فراخواندند

دو آزمون بزرگ
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انتخابــات در جمهوری اســالمی یــک »رقابت 
واقعــی« در عرصه »نظر و عمل« اســت؛ زیرا در 
این عرصــه جمهوری اســالمی در »مدل نظری« 
تئوری مردم ساالری دینی را اثبات می کند و بر مدل 
حکومتداری خود در عرصه ملــی و بین المللی با 
افتخار تأکید و اصرار دارد. اما در برخی موارد افراد 
مســئول نه تنها چنین نمی کنند، بلکه ناگهان حمله 
باالترین مقام اجرایی کشــور به شــورای نگهبان، 
شاخک های رســانه ای دشــمنان را فعال می کند. 
رئیس جمهور در همایش  اســتانداران و فرمانداران 
گفت: »بزرگ ترین خطر بــرای حاکمیت ملی ما 
روزی  اســت که انتخابات، تشــریفات شود. جای 
دیگری انتصــاب بفرمایند، مردم پای صندوق رأی 

بروند و فقط تشریفات انتخابات را انجام دهند.«
این سخنان روحانی سبب می شود که: 

1ـ اســتاندارد دوگانه او زیر سؤال برود؛ زیرا وی در 

پنج دوره مجلس و دو دوره ریاست جمهوری توانسته 
است از فیلتر شورای نگهبان بگذرد؛ اگر انتخابات 
تشــریفات بود، پس باید فردی بــه مجلس و نهاد 
ریاست جمهوری راه می یافت که بیشترین همراهی 
و هم سنخی را با شــورای نگهبان داشته باشد. این 
سخنان او حاکی از یک مســئله است: »مردی که 

علیه خودش حرفی می زند.«
2ـ رئیس جمهور پس از این سخنان بالفاصله هشتک 
انتخابات تشریفاتی را در شبکه های اجتماعی داغ 
می کند؛ گویا می خواهد شورای نگهبان و نظام را با 
ترویج یک کلمه نادرست نقره داغ کند تا در فرصت 
باقی مانده، افراد فاقد صالحیت، احراز شوند. غافل 
از اینکه شورای نگهبان محکم و استوار از حق مردم 

دفاع خواهد کرد.
3ـ این هجمه آشکار به یکی از نهادهای قانونی نظام 
کــه وظیفه ذاتی خود را به درســتی انجام می دهد، 
نمونه آشکاری از مسئولیت نشناسی، وقت نشناسی 
حتی دشمن نشناسی مسئوالن است؛ زیرا به دشمنان 
بهانه می دهد با زیر سؤال بردن مبانی نظری و مدل 
عملی انقالب اسالمی در حوزه مردم ساالری دینی، 
سایر دستاوردهای و موفقیت های انقالب اسالمی را 

نیز زیر سؤال ببرند.
4ـ هنگامی که مســئوالن ارشــد اجرایی، اعم از 
اســتانداران و فرمانداران که باید انتخابات را اجرا 
کنند پس از ســخنان آقای روحانی برای نمایشــی 
سیاســی علیه نهاد نظارتی شــورای نگهبان کف 
می زنند و این نهاد قانونی را به تمســخر می گیرند، 
این برداشت در اذهان عمومی صورت می گیرد که 
ممکن اســت دخالت هایــی در انتخابات صورت 
بگیرد؛ اما تجربه 41 ســاله انقالب اسالمی نشان 
داده است سالم ترین انتخابات ها در آن برگزار شده 
و یکی از مهم ترین دالیل صحت انتخابات، همین 
رأی آوردن افراد منتقد و معترض به شورای نگهبان 

در باالترین پست های قانونی کشور است.
۵ـ در روزهای گذشــته، رســانه های ضد انقالب 
و جریان های منزوی بــرای تحریم انتخابات جان 
دوبــاره ای گرفته انــد و کدهایی که بــرای تحریم 
انتخابــات ارائه می دهند، همین ســخنان دروغی 
اســت که به شورای نگهبان نسبت داده شده است؛ 
همین خط رسانه ای ســبب ایجاد نوعی اشتیاق در 
جریان های رســانه ای معاند برای جدا کردن مردم 
از مســئوالن و کاهش مشارکت شــده است. اگر 

مسئوالن ارشــد با این اتهامات خط رسانه ای برای 
جریان های ضد انقالب تهیه نمی کردند، چه کسانی 
توانایی داشتند از درون نظام چنین بسترهایی را برای 

آنان فراهم کنند.
6ـ نپذیرفتــن قوانین حاکمیتی از ســوی مقام های 
مسئول موجب می شود نه تنها هزینه دموکراسی در 
کشــور باال برود، بلکه، دشمن وسوسه شود توان از 
دست رفته اش را برای ضربه زدن به انقالب اسالمی 

بازیابی و بازآفرینی کند.
7ـ کسانی که نظام انتخاباتی را زیر سؤال می برند، 
بر شاخه نشســته اند و بن می برند؛ اگر اندکی تأمل 
می کردند، برای اینکه لیاقــت خود را اثبات کنند، 
می بایســت بیش از گذشته در تأیید شورای نگهبان 

سخن می گفتند. 
حوادث ماه های گذشــته نشان می دهد انقالب 
اســالمی این دوره را که با فشار حداکثری دشمن 
همراه شــده است، بهتر از گذشــته طی می کند و 
پیروزی بزر گ تری در انتخاباتی باشــکوه و دارای 
انگیزه خدمت رســانی به مردم نصیب نظام خواهد 
شد و قطعًا کســانی که به متهم کردن نظام مشغول 

هستند، در حاشیه قرار خواهند گرفت.

دیدگاه

گام دوم
چگونه مجلسی در تراز 

انقالب داشته باشیم؟

مجلس یازدهم اولین مجلــس در گام دوم 
انقالب اســالمی اســت و از ایــن رو برای 
نقش آفرینی در این مرحله حساس باید بیش 
از پیش به آرمان های انقالب اسالمی نزدیک 
شود و مجلسی در تراز انقالب اسالمی باشد. 
در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی توصیه هایی 
به جوانان و نســل جدید انقالب اســالمی 
ارائه شده اســت؛ برای تحقق این توصیه ها 
و فرامین رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
نیازمند اصالح روند نهادهای گوناگون کشور 
هستیم که یکی از مهم ترین آنها حوزه تقنینی، 

یعنی مجلس شورای اسالمی است.
بــرای داشــتن چنیــن مجلســی کــه 
ویژگی های آن را رهبر معظم انقالب بارها 
مطرح کرده اند، نیازمند سازوکارهایی هستیم 
که باید نسبت به رعایت آنها توجه الزم داشته 
باشــیم. یکی از مهم ترین الزامات، داشتن 
قوانین انتخاباتی مطابق با مردم ساالری دینی 
اســت که داشــتن احزاب فراگیر در کشور 
می تواند به این مسئله کمک کند. ضعف های 
مربوط بــه قانون انتخابات به ویژه در مرحله 
ثبت نام کاندیداهای انتخاباتی برای مجلس 
شورای اسالمی گویایی این واقعیت است که 
نســبت به اصالح این روندها باید اقدامات 
سریع صورت پذیرد؛ اما واقعیت این است 
که این موضوع نه تنها مورد توجه مسئوالن 
تقنینی و اجرایی کشــور نبوده اســت، بلکه 
در انتخابات آینده، یعنی دوم اســفند ســال 
1398 نیــز ایــن اصالح صــورت نگرفته 
اســت و با وجود کاستی های گذشته باید در 
انتخاب جدیدی قدم بگذاریــم که در آن با 
تعداد باالیی از کاندیداهای انتخاباتی مواجه 
هستیم؛ این باال بودن تعداد هم کار را برای 
شورای نگهبان سخت و پیچیده کرده و هم 
مردم را، به ویژه در کالن شــهرها، با معضل 

شناخت نداشتن از آنها مواجه کرده است.
با وجود نواقص در قانون انتخابات برای 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی و امید به اینکه مجالس آینده نسبت به 
این مهم توجه کافی داشته باشند، اما هنوز هم 
برای داشتن یک مجلس تراز انقالب اسالمی 
فرصت وجود دارد، به شــرطی که شورای 
نگهبان و مردم نقش خــود را به خوبی ایفا 
کند. شورای نگهبان نباید به سبب هجمه های 
سنگین دشمنان خارجی و فریب خوردگان و 
جاه طلبــان داخلی، تحت تأثیر فشــارهای 
سیاســی و مصلحت اندیشی های مربوط به 
این تهدیدها و فشــارها قرار بگیرد. رعایت 
قانــون و التزام عمل به آن از ســوی اعضای 
شورای نگهبان می تواند تا حد زیادی مسیر 
را برای رســیدن به مجلسی در تراز انقالب 
اســالمی هموار کند. بی شک هرگونه تأیید 
صالحیت مصلحت اندیشانه و تحت فشارها 
و تهدیدهای سیاسی بیرون از ساختار قانونی 
این شورا، نه تنها به مجلس آتی و کلیت نظام 
سیاسی صدمه وارد می کند، بلکه مردم را در 
انتخاب صحیح کارگزاران تقنینی با مشکل و 

ابهام جدی مواجه خواهد کرد.
آنچه مکمل نقش شورای نگهبان است 
و می تواند فقدان قانــون انتخابات مبتنی بر 
مردم ســاالری دینی را جبــران کند، نقش 
بصیرتی مردم است که با انتخابی صحیح و 
اصلح مجلسی در تراز انقالب اسالمی شکل 
دهند. مردم بــه عنوان آخرین زنجیره و البته 
مهم ترین بخش از فرایند انتخاب نمایندگان 
مجلس، نقــش مهمی را ایفا می کنند و باید 
با دقت نظر کافی نســبت به انتخاب خود، 
مانع شــوند تحت تأثیر رسانه های بیگانه یا 
سلبریتی های داخلی افرادی انتخاب شوند 
که تحمل آنها برای چهار ســال آینده فشار 

سنگینی بر جامعه و نظام سیاسی وارد کند.

   عکس و مکث   

عکس دیده نشــده از پرواز انقالب / این عکس که به تازگی منتشــر شده است، نشان می دهد امام خمینی)ره( 
هنگام بازگشــت از پاریس به ایران، در طبقه فوقانی بوئینگ فرانســوی چنان با آرامش خاطر نشسته است که 
درجه توکل ایمان حضرت امام را در حین رقم زدن بزرگ ترین انقالب قرن بیســتم نشــان می دهد. مردان خدا 

در همه حال استوار و محکم  هستند.

گرامیداشــت یاد سردار دل ها در شهرآورد تهران/ تماشــاگران پرسپولیسی با نمایش عکس سپهبد شهید حاج  
قاســم ســلیمانی یــاد او را در این بازی گرامی داشــتند. ایــن بازی در نهایت با تســاوی 2-2 به پایان رســید و 

پرسپولیس جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد.

غنایم انصارالله در عملیات بنیان مرصوص / رزمندگان انصارالله یمن در عملیات بنیان مرصوص چنان ضربه ای 
به مزدوران ســعودی زدند که غنایم به دســت آمده از تعداد رزمندگان انصارالله بیشتر بود و نیروی کافی برای 
انتقــال این تجهیزات به مقرهای انصارالله وجود نداشــت! در این عملیات 2۵۰۰ کیلومترمربع از اراضی کشــور 

یمن از دست دشمن آزاد شد.

اینجــا شــهر بی خانمان هــای آمریکایی اســت / همــه الس وگاس را بــا مراکز زرق و بــرق دار قمــار و تراکنش های 
سرسام آور مالی آن می شناسند؛ اما الس وگاس جزء 1۰ شهر با بیشترین بی خانمان های آمریکایی است. در این 
تصویر پلیس الس وگاس از بی خانمانی می خواهد که در خیابان و جلوی چشــم افراد نباشــد و چهره شهر را زشت 

نکند! در اینجا پولدارها حق زندگی دارند!

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

بر شاخه نشستن و بن بریدن!

همایــش »گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی 
تمدن ساز« به همت دانشگاه جامع امام حسین)ع( 
در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در 
آستانه ورود به اولین سالگرد صدور بیانیه گام دوم 
و دهــه مبارک فجر برگزار شــد. در این همایش 
عالوه بر ارائه مقاالت و برگزاری کمیسیون های 
تخصصی، برخی مقامات لشکری و کشوری نیز 

سخنرانی کردند. 
به گــزارش خبرنگار صبح صــادق؛ »علی 
الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی، بیانیه 
گام دوم انقالب را سند استثنایی کشور دانست و 
اظهار داشت: »این بیانیه توسط شخصی تنظیم 
شده که یکی از استوانه های انقالب اسالمی چه 
قبل از پیروزی و چه بعد از پیروزی انقالب است. 
»رهبر معظــم انقالب)مدظله العالــی(  قبل از 
پیروزی انقالب یک شخصیت مبارز و تأثیرگذار 
در انقــالب بوده انــد و بعد از انقــالب در همه 
جریان های انقالبی کشور حضور داشتند و مدت 
مدیدی مسئولیت اجرایی کشور را داشتند بنابراین 

تسلط بر همه زوایا دارند؛ به ویژه سه دهه رهبری 
کشور در جمهوری اسالمی تسلط در همه ابعاد 
مختلف حاصل کرده است و عصاره این تالش ها 
و مجاهدت ها در این بیانیه آمده اســت که بسیار 
اهمیت دارد.« وی گفت: »دبیرخانه دائمی بیانیه 
گام دوم انقالب باید ایجاد و کار دانشگاهی در این 
زمینه تداوم یابد تا راه عالج ضعف های گذشــته 

مشخص شود.«
»محســن رضایی« دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در این همایش بــا بیان اینکه در 
شرایطی وارد چهل ویکمین سال پیروزی انقالب 
اسالمی می شویم که اولین سال گام دوم انقالب 
را پشت ســر می گذاریم، گفت: »بیانیه گام دوم 
انقالب به عنوان سند و منشور نقش آفرینی انقالب 
اسالمی در عرصه منطقه و نظام بین الملل است؛ 
گام دوم انقالب می خواهد پیام جهانی و منطقه ای 
انقالب اســالمی را صادر کنــد و به همین دلیل 
رهبری معظم انقالب هفــت توصیه مهم انجام 
داده اند کــه اولین توصیه از علــم و فناوری آغاز 

می شــود و نشــان می دهد باید وارد یک تحول 
و جهــاد علمی و فناورانه در ایران و کشــور های 
اسالمی شــویم تا بتوانیم اخراج آمریکا از منطقه 
را نه تنها سربازان آنها بلکه اقتصاد سرمایه داری و 
فرهنگ لیبرالی و نظام های استعماری جدیدی که 
آمریکا در منطقه به وجود آورده اســت هم پشت 

سر بگذاریم.«
وی خاطرنشــان کرد: »در نخستین سال گام 
دوم انقالب، جبهه سوم حق و باطل تشکیل شده 
اســت؛ اولین جبهه در زمان انقالب برای بیرون 
راندن شــاه تشکیل و پیروز شد و دومین جبهه در 
دوران دفاع مقدس علیه صدام شــکل گرفت و به 
پیروزی رسید و امروز در نخستین سال بیانیه گام 
دوم انقالب جبهه ای برای اخراج آمریکا تشکیل 

شده است.«
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح 
کرد: »گام دوم انقالب اسالمی چندین برابر گام 
قبلی مهم و اساســی است و ان شــاءالله ما را به 
تمدن بزرگ اســالمی در منطقه خواهد رساند، 

آمریکا از منطقــه اخراج و رژیم صهیونیســتی 
همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند نابود 
خواهد شــد و چهره پر فروغ انقالب اسالمی از 
 منطقه غرب آسیای تمام عالم را نورافشانی خواهد 

کرد.«
سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر »محمدرضا 
حســنی آهنگر« فرمانــده دانشــگاه جامع امام 
حســین)ع( هم در این همایش بیانیــه گام دوم 
انقالب را به منزله باالترین سند راهبردی نظام بعد 
از قانون اساسی توصیف و تصریح کرد: »می توان 
از این بیانیه به عنوان نقشه جامع پیشرفت و اقتدار 
انقالب اسالمی نام برد. در مسیر طراحی، تدوین 
و اجرای نقشــه راه عملیاتی آن تحول و تعالی در 
ســاختارها و نظام های جــاری و کارگزاران آن، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است که نتیجه این تحول 
و تعالی، ارائه الگوهای اقتدارآفرین و جهان شمول 
در تراز انقالب اســالمی و مدیران جهادی بوده 
و پیامد آن، شــکل دهی نظام انقالبی تمدن ساز 

است.«

نقش آفرینی در سطح جهانی
   دریچه    

در همایش گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز تبیین شد

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه
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مرحله پایانی رقابت های انتخاباتی با 
اعالم اسامی بیش از 7 هزار نامزد تأیید 
صالحیت شــده بــرای تصدی 290 کرســی 
مجلس یازدهم از 23 بهمن ماه آغاز خواهد شد. 
تا اینجای کار تکلیف جریان های سیاسی فعال 

در انتخابات تقریبًا مشخص شده است. 
جریان بهار )نزدیک به احمدی نژاد( در این 
انتخابــات حضور آرم داری نخواهد داشــت و 
اگر گزینه های منســوب به این جریان در میدان 
رقابت های انتخاباتی باشد، به صورت مستقل و 

فارغ از بزرگنمایی تعلقات سیاسی خواهد بود.
جریان نیروهای انقالب تا حدودی توانسته  
است تکلیف خود را برای انتخابات مشخص 
کند و بــا وجود آنکــه اعضای آن بــه وحدتی 
تمام عیار و ارائه یک لیســت واحد در سراســر 
کشور نرسیده اند، اما سعی داشته اند در اکثریت 
حوزه هــا که تعــداد آن بیش از 200 کرســی 
انتخاباتی اســت، به وحدت نظر برســند. در 
شهرهای بزرگ و به صورت خاص در پایتخت، 

باید منتظر ارائه حداقل دو لیســت باشیم؛ البته 
انتظار می رود این دو لیست مشترکات فراوانی 
داشته باشند. این جریان شعار انتخاباتی خود را 
نیز »ایران ســربلند« معرفی کرده است و از 23 
بهمن تبلیغات انتخاباتی خــود را آغاز خواهد 

کرد.
در ایــن میان اوضــاع اردوگاه اصالح طلبان 
همچنان خوش نیست و افتراق و تشتت بیش از 
گذشته شده اســت. این جریان به سه دلیل قادر 
نبود لیست توانمندی ارائه دهد که بتواند با رقیب 

آماده اش رقابت کند. 
اول اینکه بخش قابل مالحظه ای از منسوبان 
بنام و کارآمد آنان، خود با تحلیلی که از شرایط 
کشور و بضاعت اصالح طلبان داشتند، ترجیح 
دادند در انتخابات نام نویسی نکنند. دوم، بخش 
دیگری از منســوبان به این جریان نیز از ســوی 
شورای نگهبان تأیید صالحیت نشده اند. سوم، 
ایــن جریان تصمیم گرفته اســت با تنگ نظری 
حداکثــری فقــط از گزینه هایــی کــه تمام قد 
اصالح طلب شناخته می شوند، حمایت کند و 
آنها را در لیســت قرار دهد و از هرگونه ائتالف 
با دیگــران پرهیز کند که حاصــل آن، به گفته 
خودشان، برای بستن لیست دست خالی شدند.
در این میان البته، تالش شده است همه کاسه 

کوزه ها سر شورای نگهبان شکسته شود؛ برای 
نمونه ســعید حجاریان مدعی شده است: »تیغ 
استصواب به  قدری برنده  شد که امکان  هرگونه 
»سیاســت ورزی انتخاباتــی« از اصالح طلبان 
و اساســًا هر نیروی تغییرطلبی ســلب و بحث 
شرکت در انتخابات از دســتور کار بسیاری از 

افراد خارج شد.«
امــا واقعیت آن اســت کــه اصالح طلبان 
مدت هاست در سیاست ورزی ابتر شده اند. نشان 
به آن نشان که در چند سال اخیر اصالح طلبانی 
چون محمدرضا تاجیک از بن بســت تئوریک 
و پایــان اصالح طلبان، ضرورت بازاندیشــی 
و عبــور از آن و رو آوردن بــه نواصالح طلبــی 
ســخن می گویند. تاجیک باصراحت گفته بود: 
»اصالح طلبان را دچار نوعی سترونی و نازایی 
می بینم.« صادق خرازی نیــز پیش از این گفته 
بود: »ما در حال ریزش طرفداران خود در کشور 
هستیم. ما به دلیل مشــکالت زیادی که مردم 
دارنــد، در حال ریزش پایــگاه اجتماعی خود 

هستیم.«
در همین راستا اظهارات صادق زیباکالم نیز 
شنیدنی است. او با بیان اینکه خاتمی در دیدار 
با فراکسیون امید گفته بود: »شاید دیگر »تکرار 
می کنم« نیز افاقه نکند و کارساز نباشد«، افزود: 

»البته این بــال را نه اصولگرایان و نه شــورای 
نگهبان بر ســر این طیف سیاسی آوردند، بلکه 
این موضوع مرتبط با آقای روحانی است و بنده 

ایشان را مسئول می دانم.«
اصالح طلبــان ظاهــرًا سیاســت »آتش به 
اختیار« را برگزیده اند و ضمن انصراف از ارائه 
لیســت واحد، احزاب و گروه های سیاســی و 
نامزدهای اصالح طلبان سراســر کشور را آزاد 
گذاشتنه اند به اسم حزب خود در انتخابات فعال 
شوند. هرچند شنیده می شود برخی چهره های 
رادیکال در تالشند نامزدهای احراز صالحیت 
شده را به انصراف مجبور کنند؛ این ایده مخالفان 
جدی نیز دارد و باید منتظر بود لیست هایی به نام 
اصالح طلبان در سراسر کشور انتشار یابد و در 
دوران بن بست سیاســت ورزان از کار افتاده کار 
را از دست شورای عالی سیاست گذاری خارج 

کند. 
نهایت آنکه در این انتخابات نباید از مستقلین 
که هم به صورت فردی و هم به صورت ائتالفی 
فعالیت خواهند کرد، غافل شــد؛ چراکه نباید 
فراموش کرد وقتی اعتماد به جریان های سیاسی 
نزد افکار عمومی کاســته می شــود، تمایل به 
مســتقلین و آنان که با شــعارهای غیرسیاسی 

فعالیت می کنند، افزایش خواهد یافت.

بهارستان

معیار
  انتخاب آگاهانه 

و اصلح گزینی

»انتخــاب آگاهانه و اصلح گزینــی«، در کنار 
ســه اصل حضور مردمی و برگزاری ســالم، 
شــفاف، قانونی، به موقع و باشکوه انتخابات، 
مشــارکت حداکثــری و رعایــت اخــالق 
انتخاباتــی، راهبردهــای چهارگانه  نظــام در 
انتخابات پیش روی  هرانتخاباتی و ازجملــه 
مجلس شــورای اسالمی است. اصل حضور 
مردمی و مشــارکت حداکثری را می توان از 
ویژگی  های الزم و انتخاب اصلح را دلیل کافی 
برای یک انتخابات شکوهمند دانست؛ یعنی 
مردمی که به شــکل حداکثــری در انتخابات 
شــرکت می کنند، با انتخاب اصلح، این فعل 
سیاســی، اجتماعی و عبادی خــود را تمام و 
کمــال انجام خواهنــد داد. بنابراین، انتخاب 
اصلح را می توان عصاره  انتخابات در کشــور 
دانســت؛ زیرا همان گونه که بیان شد، تنها با 
انتخاب اصلح است که مردم و نظام می توانند 
از ثمره  انتخابات، برای حل  و رفع چالش ها و 
مشکالت موجود و گشودن افق ها و عرصه های 

درخشان تر، بهره مند شوند.
رهبر معظم انقالب در این باره می فرمایند: 
»در جمهوری اســالمی، انتخــاب، انتخاب 
اصلح اســت؛ نه رقابت انتخاباتــی... در این 
جا ممشا، ممشای اسالمی و انتخاب،انتخاب 
اصلح. مردم باید با چشم باز و با بصیرت وارد 
شوند و آدم هایی را که اطمینان پیدا می کنند، 

انتخاب کنند.«
نهــاد شــورای نگهبــان قانون اساســی 
صالحیت  داوطلبان، را بررســی کرده و غالبًا 
افرادی کــه از فیلتر نظارتی این شــورا عبور 
می کنند، از حداقل اهلیت و شایستگی برای 
تصدی گــری مشــاغل و مناصــب انتخابی 
برخوردارند؛ عقالنیت و تدبیر سیاسی ایجاب 
می کند از میان گزینه هــای موجود، بهترین و 
اصلح ترین را انتخاب کنیم، حتمًا باید در مقام 
انتخاب، باکفایت تریــن و صالحیت دارترین 

ایشان را انتخاب کنند.
اما مســئله مهم در این میان، شناســایی 
معیارهــای اصلح بــودن و گزینه های اصلح 
اســت. بــرای این هدف بــا مــدد گرفتن از 
رهنمودها و فرمایش های رهبر معظم انقالب 
می توان معیارهای اصلح بــودن را بیان کرد. 
ایشان در زمینه اصلح بودن می فرمایند: »اصلح 
یعنی چه کســی؟ کســی که برای ریشه کنی 
فقر و فســاد عزم جدی داشته باشد.  کسی که 
به حال قشــرهای محروم و مســتضعف دل 
بسوزاند. کسی که هم به ترقی و پیشرفت کشور 
و توســعه اقتصادی و غیراقتصادی بیندیشــد 
هم زیر توهمات مربوط به توســعه، آن چنان 
محو و مات نشــود که از یاد قشرهای مظلوم و 
ضعیف غافل بماند. کسی که به فکر معیشت، 
دین، فرهنــگ و دنیا و آخرت مردم باشــد.« 
ایشان همچنین می فرمایند: »بهترین کیست؟ 
من نسبت به شــخص، هیچ گونه نظری ابراز 
نمی کنــم؛ اما شــاخص هایی وجــود دارد. 
بهترین، آن کسی است که درد کشور را بفهمد، 
درد مردم را بداند، بــا مردم یگانه و صمیمی 
باشد، از فساد دور باشــد، دنبال اشرافی گری 
خودش نباشــد. آفت بزرگ ما اشرافی گری و 
تجمل پرستی است؛ فالن مســئول اگر اهل 
تجمل و اشرافی گری باشد، مردم را به سمت 
اشرافی گری و اسراف ســوق خواهد داد... . 
اولین کار این اســت که ما مسئولین کشور را، 
افرادی انتخاب کنیم که مردمی باشــند، ساده 
زیست باشــند، درد مردم را بدانند و خودشان 
از درد مردم احساس درد کنند. این هم به نظر 
من شاخص مهمی اســت. آگاهانه بگردید؛ 
برسید و به آنچه که رسیدید و تشخیص دادید 
با قصد قربت اقــدام کنید؛ با قصد قربت پای 
صندوق انتخابــات بروید و خدای متعال اجر 

خواهد داد.«

»تحقق عدالت در مجلس« یکی از بحث های کلیدی و محوری بوده و 
تأکید مقام معظم رهبری و ماهیت نظام جمهوری اسالمی نیز بر همین 
موضوع است. این روزها که در ایام الّله دهه فجر هستیم، اگر به فرآیند 
شــکل گیری انقالب و مبارزات مردمی به خصوص در سال ۵7 نگاه 
کنیم، یکی از شعارهای مهم آن این بود »حکومت عدل علی را برقرار 

می کنیم ما، نظام شاهنشاهی را ساقط می کنیم ما«.
از این رو عدالت، هویت بخش نظام جمهوری اســالمی و یکی از 
شعارهای اســالم، عدالت و اقامه قسط و عدل است، بنابراین عدالت 
حرف جدیدی نیست؛ ضمن اینکه یک تذکر مجدد است و به عبارتی 
قضاوت در نظام جمهوری اسالمی در این است که چقدر توانسته در این 
دوران در پیمودن مسیرهای عدالت موفق بوده باشد. در بحث عدالت و 
معیار حرکت و قضاوت نسبت به کارکرد حکومت، دولت و نهادهای 
دولتی باید افراد متخلق حضور داشته باشند، متخلق به اخالق اسالمی، 
ارزشــی و ملی که در حقیقت خروجِی آن عدالت می شود و برای آنکه 
فردی این گونه باشد باید خود نیز درک صحیحی از عدالت داشته باشد.

 بنده ریشــه یکی از دالیل نابرابری و بی عدالتــی در دنیا، را توجیه 
غلــط و انحرافــی از عدالت با معنــا کردن آن با لغت هــای برابری و 
امثالهــم می دانم که برابری را با مســاوات یکی می دانند، در حالی که 

همه را یکسان دیدن، ضد عدالت است. مفهوم عدالت در فرمایشات 
»حضرت علی)ع(« است یعنی »قرار گرفتن در جایگاه خود.« یکی از 
ارکان عدالت، انتخابی بودن آن اســت، به عبارتی فردی که قد و قواره 
نمایندگی مجلس نیست نباید جای فرد دیگری که صالحیت نمایندگی 
را دارد، بگیرد. »خداوند« در قرآن، فرمان داده و »رســول اکرم)ص(« 
بسیار تأکید داشته اند که آنقدر استنباط احکام نکنید و کار را برای خود 
ســخت نگیرید. خداوند در امر کردن، آیات محدودی دارد اما اگر به 
همان آیات محدود عمل نشود، نافرمانی شده است. بنابراین هیچ دلیلی 
ندارد که بگوییم چون جمهوری اســالمی هستیم بیمه شده ایم، از این 
رو اگر نافرمانی کنیم به عوارض آن مبتال می شویم. خداوند در آیه ۵8 
ماناِت ِإلٰی 

َ
وا األ ن ُتَؤُدّ

َ
َه َیأُمُرُکم أ سوره مبارکه نســاء می فرمایند: »ِإَنّ الَلّ

هِلها«؛ خداوند به شما امر کرده که امانت ها را به صاحبانش برگردانید. 
َ
أ

حضرت علی)ع( در نهج البالغه می فرمایند: »مسئولیت در حکومت 
اسالمی امانت است.« بنابراین یکی از مشکالت ما این است که افراد 

در جایگاه خود قرار ندارند. 
بنابراین مجلسی که با مالحظات صنفی، جناحی، حزبی، باند بازی 

و قومی باشــد، کانون های قدرت و ثروت سعی می کنند افراد وام 
دار خود را با تبلیغات هنگفت به مجلس بفرســتند. از این رو 

عدالت ضمن اینکه باید از طرف افراد درک شود، باید فرآیند انتخاب 
نماینده نیز عادالنه باشد. اگر مردم ما دچار مشکالت معیشتی می شوند 
بخشــی از آن به خود مردم و نوع انتخاب هایشــان برمی گردد که دقت 
نمی کنند یا به منزله بی تفاوتی است. پس قبل از اینکه بگوییم نماینده و 
مجلس باید چگونه باشند، باید دقت کنیم چه فردی را برای نمایندگی 

انتخاب می کنیم. 

محمد خوش چهره اقتصاددان در یادداشتی شفاهی

عدالت هویت بخش نظام جمهوری اسالمی است

تالش برای غیرآزاد و ناســالم خواندن انتخابات 
با هدف دلســرد کردن مردم برای حضور در پای 
صندوق های رأی استراتژی این روزهای رسانه های 
ضد انقالب است. در یک نمونه »صدیقه وسمقی« 
از افــراد ضد انقالب خارج نشــین می نویســد: 
»نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات از سوی 
نهادهای حکومتی و نظامــی، انتخابات را به یک 
مراســم تشــریفاتی انتصاباتی تبدیل کرده است، 
به گونه ای که نتیجه آن نمی تواند مقبول و مشــروع 
باشــد. دعوت از مردم برای آمدن به پای صندوق  
یــک فریبکاری بــزرگ و سوءاســتفاده ابزاری و 
تبلیغاتی از مردم اســت. مرکز همکاری احزاب 
کردستان ایران نیز با صدور بیانیه ای ضمن نمایشی 
خواندن انتخابــات در ایران، تحریــم انتخابات 
مجلس شورای اسالمی را عاری از محتوا و ماهیت 
یک پارلمــان واقعی قلمداد کرد و نوشــت: نظام 
جمهوری اســالمی ایران پس از کلی مانع تراشی 

و عبور دادن نامزدهای نمایندگی مجلس شورای 
اســالمی از فیلترهای متعدد، در صدد است تا در 
آینده ای نزدیک نمایــش انتخابات را برگزار کند. 
»نهضت آزادی« مهندسی کردن فرایند انتخابات 
مجلس و بعد از آن ریاست جمهوری را در جهت 
یکدست کردن قوای سه گانه از طرف نظام خواند 
که اجرای آن به عهده شــورای نگهبان گذاشــته 
شده اســت.  پایگاه »منافقین« نیز طی یادداشتی 
یکدست سازی قوای ســه گانه را تالش مخالفان 
دموکراســی و فضای باز سیاسی دانست و اعالم 
کرد؛ نظام جمهوری اسالمی برای کنترل کردن دو 
قوه دولت و مجلس، راهکاری جز مهندسی کردن 
فرایند انتخاب ندارد و وســیله اجــرای این پروژه 
یا فرایند را شــورای نگهبان قانون اساسی دانسته 
اســت. واقعیت این اســت که اقدامات انقالبی 
شورای نگهبان، سبب شده تا جریان ضد انقالب 
همه چیز خود را بر بــاد رفته ببیند و با وارد کردن 
شبهه به ساختار کلی نظام، خط تبلیغی و عملیات 
روانــِی تحریم انتخابات را دنبــال کنند تا ضمن 
کاهش مشارکت مردم محیط داخلی ایران را نیز به 

سمت بی ثباتی و اختالف سوق دهند.

 شبهه به ساختار کلی نظام! 
   موج بیگانه    

   مطالبه ملت    

زمستان 1390، هنوز کشور به آرامش کامل پس 
از فتنه 1388 نرســیده بود که انتخابات مجلس 
نهم از راه رسید. خط تحریم آشکارا، با صدور 
سه بیانیه در آستانه نام نویسی داوطلبان نمایندگی 
مجلس در اول دی ماه رسمیت یافت. اولین بیانیه 
را شورای موسوم به »هماهنگی راه سبز امید« که 
به دست ضدانقالبیون تازه فراری اداره می شود، 
صــادر کردنــد و در آن باصراحــت انتخابات 
نهم را نمایشــی خوانده و از تحریم سخن گفته 
بودنــد. 39 نفــر از مجرمان سیاســی جریان 
فتنه، از جمله بهزاد نبوی، محســن میردامادی، 
مصطفی تاج زاده و محســن امین زاده که اغلب 
ســردمداران گروه های منحل شــده ســازمان 
مجاهدین و مشارکت هستند نیز برای اینکه از 
معرکه تحریم کنندگان جا نمانند، با انتشار نامه ای 
سرگشاده و با ادبیاتی خیانت آمیز اعالم کردند: 
»امروز گرم کردن تنور این انتخابات به هر شکل 
و بای نحو کان، کمک به اســتبداد و در تقابل با 
آرمان محــوری اســتقالل، آزادی، جمهوری 
اســالمی و نیز در تقابل با تحقق دموکراســی 

و تضمیــن حقوق بشــر در کشــور عزیزمان، 
ایران اســت.« آنها امیدوار بودند با میدان داری 
رســانه های بیگانه مشــارکت را تا کمتر از 30 
درصد تقلیل دهند و عماًل هم عدم مشروعیت 
نظام و هــم ادعای تقلب در انتخابات 1388 را 
ثابت کنند. رخداد مهم دیگر، شکل گیری جبهه 
پایداری در آســتانه انتخابات بود که با منطقی 
متفاوت از »جبهه متحد اصولگرایان« بر بستن 
لیست منحصر به فرد خود تأکید داشت. این امر 
موجب شــد رقابت درون گروهی اصولگرایان 
رونق و رقابتی شــدن انتخابات را در پی داشته 
باشد و این در حالی بود که اصالح طلبان متأثر از 
خط تحریم، تقریبًا در میدان رقابت غائب بودند. 
انتخابات مجلــس نهم، برخالف جوســازی 
رسانه های غربی، با حضور پرشور مردم همراه 
شد؛ حضور شورانگیزی که توانست مشارکت 
64/2 درصدی واجدان شرایط در انتخابات را 
به ثبت برساند؛ آماری که افزایش 13 درصدی 
مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم نسبت 

به دوره پیش را نشان می داد. 

  انتخابات نهم

یم در محاق خط تحر

   خانه ملت    

علی بیگدلی
کارشناس سیاسی

سیاست ورزان ابتر!۲ هفته تا انتخابات

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

نقدی بر اظهارات سعید حجاریان درباره پایان امکان سیاست ورزی در ایران
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جهان

یادداشت
  ترکیه و تحوالت
 مدیترانه شرقی

 
مدیترانه شــرقی به دلیل برخــورداری از 
منابــع هیدروکربن و انــرژی غنی یکی 
از منابــع مهــم انرژی در جهان اســت. 
این منطقه 2 میلیارد بشــکه نفت و 3/۵ 
تریلیون متــر مکعب گاز طبیعــی دارد. 
عمده ترین بازیگــران رقابت اقتصادی بر 
محور انرژی، قبرس یونانی نشین، یونان، 
رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا به  شمار 
می روند. بــا وجود اینکــه ترکیه یکی از 
کشورهای مهم و تأثیرگذار مدیترانه شرقی 
است، اما محدودیت دسترسی به آب های 
مدیترانه براساس نقشــه طراحی شده از 
سوی اتحادیه اروپا، سبب شده سهم ترکیه 
از منابع بســتر و زیر بستر این دریا ناچیز 
باشــد. ترکیه چنین محدودیتــی را قبول 
نداشته و مطابق نقشــه مورد عالقه خود 
رویکرد متفاوتی را بر اساس سه راهبرد در 

پیش گرفته است:

۱ گســترش حوزه نفوذ ژئواکونومیک: 
ترکیه در این زمینه توافق دریایی و نظامی 
با دولت وفــاق ملی لیبی را در دســتور 
کار خود قرار داده اســت. با قرارد  اد   فوق 
و تعییــن حریم د  ریایی، دو کشــور مانع 
از گســترش منطقه انحصاری اقتصاد  ی 
و فــالت قاره یونان به ســمت شــرق و 
اتحاد این کشــور با قبرس، مصر و رژیم 
توافق نامه مذکور،  صهیونیستی شــد  ند  . 
دسترسی ترکیه به منطقه دریایی وسیعی 
در مدیترانــه شــرقی را با عنــوان منطقه 
این  اقتصادی ممکن می کند.  انحصاری 
منطقه همچنین شامل بخش هایی است 
که قبرس جنوبی به منزله منطقه انحصاری 
اقتصادی برای اکتشاف و استخراج منابع 
هیدروکربنــی در نظر گرفته اســت. این 
قرارداد ظرفیت هــای جدید اقتصادی را 
نیز در اختیار ترکیه قــرار داد که از جمله 
 می توان به میادین انرژی و ذخایر نفت لیبی

 اشاره کرد.

2 کسب برتری قدرت استراتژیک: لیبی 
با توجه به موقعیت استراتژیک در مدیترانه 
و شــمال آفریقا، یکــی از موقعیت های 
جغرافیایی مناســب بــرای محافظت از 
منافع ترکیه در مدیترانه شــرقی است؛ از 
این رو کســب برتری قدرت استراتژیک 
به نســبت رقبای مدیترانه ای یکی دیگر 
از اهــداف ترکیــه اســت تــا در مقابل 
 حاکمیت ارضی و نفوذ مصر و یونان قرار 

گیرد.

3 افزایش حوزه نفوذ به شــمال آفریقا: 
ترکیه در راســتای سیاست نوعثمانیسم 
خود با گــذر از مدیترانه بــه دنبال ایفای 
نقش در شمال آفریقاســت. این بخشی 
از راهبــرد کالن ترکیه با هــدف تبدیل 
شــدن به بازیگری فرامنطقه ای اســت. 
این سیاســت که پس از پیــروزی حزب 
اردوغان در انتخابــات پارلمانی 2011م 
کلید خورد، با شــروع بحران در ســوریه 
عملی شد. در این راستا، ترکیه فعالیت ها 
و همکاری خــود را در مناطق مختلف، 
کشــورها و ســازمان های بین المللی بر 
حسب شــرایط و منافع ملی خود تداوم 
می بخشد. ایفای نقش ترکیه در تحوالت 
با  آفریقا، مدیترانه، همکاری  خاورمیانه، 
روسیه، ایران، پاکستان و مالزی، برقراری 
اتحاد بــا قطــر، همکاری بــا حماس، 
اســتفاده از دیپلماســی فرهنگ و قدرت 
نرم از طریق رســانه نشان از اهداف بلند 
 ترکیــه و نقش آفرینی در عرصه بین الملل

 است.

 طرح خطرناک
میدل ایست آی: از منظر امنیتی، نه تنها تشکیالت 
خودگردان فلســطین بلکه اسرائیل و همچنین از 
نظر سیاسی، رهبران عربی همگی بر این باورند 
طرح معامله قرن ترامپ، آنقدر خطرناک اســت 
که می تواند منطقه را در آتش فرو ببرد؛ در همین 
زمینه مقامات امنیتی اسرائیل از این مسئله ابراز 
نگرانی کرده اند که اگر دولت راست گرای نتانیاهو 
به وعده خود در پیوســتن دره اردن و شهرک های 
یهودی نشین به اسرائیل عمل کند، کرانه باختری و 

باریکه غزه به مرحله انفجار خواهد رسید. 

معامله شکست خورده
نیویــورک تایمــز: پذیــرش معامله قــرن برای 
عمل گراترین و خسته ترین فلسطینیان هم دشوار 
خواهد بود. ممکن است ترامپ فکر کند طرحی 
را ارائه کرده که در نهایت فلسطینیان نتوانند آن را 
رد کنند؛ اما مسلمًا می توانند و نفع بردن اسرائیل 
از این مســئله حتی در طوالنی مدت هم دشوار 
اســت. با یک نگاه می توان به این نتیجه رســید 
طرحی که برای »کشــور« فلسطین مطرح شده 
اصاًل شبیه به یک کشور نیست، بلکه تکه دوزی ای 

از جزایر بومی است که ظاهرًا قرار است به وسیله 
پل، جاده و تونل به هم متصل شــوند و همه این 
تدابیر از دیدگاه اسرائیل نیازمند الزامات امنیتی 
اســت. به عبارت دیگر این کشور کاماًل شبیه به 

چیزی است که هم اکنون نیز وجود دارد.

برتری تهاجمی ایران
نشنال اینترست: ایران با وجود تحریم ها، بودجه 
نظامی کم، تسلیحات متعارف قدیمی و نداشتن 
سالح اتمی، در حال افزایش نفوذ خود است و در 
عوض از طریق باال بردن دقت و برد موشک های 
بالستیک، کروز و پهپادهای خود، در حال ایجاد 
برتری های آشکار تهاجمی است. عمق روبه فزون 
استراتژیک ایران، قابلیت  دشــمنانش را در این 

زمینه تحت تأثیر قرار می دهد.

مصالح مشترک مقاومت
فارین پالیســی: مقامات آمریکایــی، »آیت الله 
سیستانی« روحانی بلندپایه شیعه عراقی را تحسین 
می کنند، در حالی که به »آیت الله خامنه ای« رهبر 
عالی رتبه ایران حمله می کنند. این در حالی است 
که واشــنگتن از درک این موضوع ناتوان بوده که 

هر دو رهبر عالی رتبه شیعه مصالح مشترکی در 
زمینه مقاومت در برابر تهدیدات خارجی دارند. 
آیت الله سیستانی همواره از پیروانش خواسته تا 
زیر نظر رهبری آیت الله خامنه ای با هم متحد باقی 
بمانند. این نکته ای است که تصمیم گیرندگان در 
واشنگتن قادر به درک آن نبوده  و منافع، اولویت ها 
و پویایی درونی روحانیت شیعه را درک نکرده اند.

طرح قمار ترامپ
بی بی ســی: زمان اعالم طرح معامله قرن، مناســب 
نیازهای سیاســی و حقوقی ترامپ و نتانیاهوست. هر 
دو انتخابــات را پیش رو دارند و اینکه ترامپ می تواند 
توجه افکار عمومی را از مسئله استیضاح خود در سنا 
به اتهام جنایت و بدرفتاری منحرف کند. نتانیاهو نیز با 
اتهاماِت جنایِی فساد، رشوه 
روبه رو  بی اعتمــادی  و 
اســت. طرح ترامپ 
قمار  یــک 

است. 

   رصد    

باخت دوسر  معامله 

عملیات ادلب وارد ابعاد تازه ای در حوزه میدانی 
شده و ارتش سوریه توانسته است تاکنون مناطق 
مهمی را آزاد کند. این اســتان در سال 1394 و 
با تبانی کشــور ترکیه به اشغال تروریست های 
جبهه النصــره درآمــد و اکنــون محل تجمع 
تروریست های گوناگون با گرایش های متفاوت 
است. شــاید یکی از دالیلی که انجام عملیات 
را در این استان سهل الوصول کرده، همین نبود 
یکپارچگی در میان تروریســت ها و انشقاق به 
وجود آمده میان آنها به دلیل مسائل فکری است. 
در ابعــاد میدانــی وضعیــت موجــود به 
علت مســائلی همچون شــرایط جغرافیایی، 
حمایت های سیاســی از این گروه ها و دخالت 
بازیگران حامی آنهــا پیچیدگی های گوناگونی 
داشته است. صرف نظر از ابعاد میدانی عملیات، 
باید به دنبال این روند بود که با آزادسازی ادلب 
چــه عوامل و مســائلی در آینده برای ســوریه 
متصور اســت؟ و هدف اصلی و اعالنی سوریه 

از آزادسازی این استان چیست؟
در پاسخ به پرسش اول باید به چند نکته توجه 

کرد:
1-  با آزادسازی ادلب آخرین مقر تروریست ها 
به عنوان تهدید بالقوه و بالفعل در کشور سوریه 
از بین خواهــد رفت. رفع تهدید به بازدارندگی 
ارتش ســوریه در برابر تجاوز بازیگران خارجی 
در جهت دســت اندازی به حاکمیت این کشور 
منجر می شود. پس در وهله اول آزادسازی ادلب 
به منزله افزایش بازدارندگی ارتش ســوریه در 

ابعاد خارجی است.
2-  وضعیت منطقه ای اکنون براساس رویکرد 
موازنه تهدید قرار گرفته است که بازیگران در آن 
یکدیگر را تهدید می کنند؛ یعنی شرایط منطقه ای 
از حالــت موازنه قوای تعدیل شــده به صورت 
موازنه تهدیدی در آمده اســت. در بحث ادلب 
اکنون تروریست ها و بازیگران خارجی همواره 
دولت قانونی سوریه را تهدید می کنند و در برابر 
این تهدیدات ارتش ســوریه برای نشــان دادن 

قدرتش تهدید خود را از حالت بالقوه به بالفعل 
تبدیل کرده است. پس در نگاه کلی می توان این 
گونه عنوان کرد که آزادسازی ادلب موازنه را از 
حالت تهدید به موازنه قوا به نفع دولت ســوریه 
تبدیل خواهد کرد و فرض تهدید برای این کشور 

در ابعاد داخلی و خارجی از بین خواهد رفت.
در پاسخ به پرسش دوم باید گفت در راستای 
موازنه ســازی ارتش سوریه در سطح منطقه ای، 
این کشــور با آزادســازی ادلب به دنبال  »مهار 
ترکیه« و »خروج این کشور از مناطق شمالی« 
است. ارتش ســوریه  به این جمع بندی رسیده 
که چنانچه در برابر حمالت و زیاده خواهی های 
ارتش ترکیه ایستادگی نکند، این کشور در آینده 
خطوط قرمز بیشــتری را نقــض خواهد کرد. 
بنابراین باید سیاســت مهار این کشور را دنبال 
کرد. در این راستا؛ در مرحله نخست و براساس 
سیاست مهار باید تروریست های مورد حمایت 
ترکیه از بین بروند. در مرحله دوم باید براساس 
بازدارندگی موجود که با از بین رفتن تروریست ها 
انجام شده، سیاست موازنه تهدید انجام بگیرد؛ 
یعنی این پیام القا شود که چنانچه ارتش ترکیه از 
مناطق اشغالی خارج نشود، اقدامات عملی علیه 

آن صورت خواهد گرفت.
از دیگر اهداف اعالنی مقابله با تهدیدهای 
خارجی از سوی بازیگرانی همچون آمریکاست. 
واشنگتن نشــان داده اســت، برای حمایت از 
تروریست ها و شکست نخوردن آنها در سوریه 
اقدامــات ایذایــی خاصی انجــام خواهد داد. 
همچنان که طی سال های گذشته در حمایت از 
آنها حمالت متعددی را علیه ارتش سوریه انجام 

داده است. 
در مجمــوع می توان این گونــه عنوان کرد، 
عملیات ادلب در مرحله اول تهدیدهای داخلی 
و در مرحله دوم تهدیدهای خارجی علیه دولت 
ســوریه را از بین خواهد برد. با آزادســازی این 
شــهر امنیت کلی به سوریه و به ویژه استان های 
هم جوار، از جمله حلب به منزله قلب اقتصادی 
سوریه باز خواهد گشت و این می تواند پیشران 
اقتصادی دولت سوریه در جهت اقدامات برای 

آینده باشد.

ملیتی چند  یست های  ور تر پایان   
نگاهی به ابعاد نهان عملیات ادلب

   پنجره    

از  انگلســتان  یــا خروج  »برگزیت« 
اتحادیــه  اروپا به منزله نقطه عطفی در 
روابط و تعامالت کشــورهای اروپایی شــناخته 
می شــود. همچنیــن خــروج انگلســتان که از 
پایه گذاران اصلی اتحادیه  اروپا به شمار می رود، 
خدشه ای به ماهیت اتحادیه  اروپاست و به نوعی 
اعتبار سابق آن را به شدت کم رنگ می کند. بخش 
مهمی از روابط تجــاری و بازرگانی این اتحادیه 
متعلق به انگلیس بوده که این کشــور را به عنصر 
اساســی اتحادیه اروپا تبدیل کرده اســت. این 
اتحادیه با نگاهی تاریخی، در واقع انگلیسی زاده 
شده و طراح اصلی آن، انگلستان به شمار می آید.
انگلســتان زمانی مرکز تمام تحوالت اروپا و 
حتی فراتر از اروپا بود و نقش پررنگ تری نسبت 
به زمان حاضر ایفا می کرد؛ استعمارگری و غارت 
منابع کشــورهای دیگر از انگلستان مهره ای در 
همه جا حاضــر و مهم ایجاد کــرده بود که همه 
کشورها به اهمیت این کشور در زمینه تحوالت 
جهانی توجه خاصی داشــتند. پس از تشــکیل 
اتحادیه  اروپا، این نقش هر چند در درون قاره سبز 
و در برخی جهات حفظ شد؛ اما نقش این کشور 
فراتر از اروپا کاماًل از بین رفت. عنوان شهروندِی 
انگلیسی نیز زیر چتِر اتحادیه  اروپا تحت الشعاع 
قرار گرفت و رنگ وبوی اعتبار شــهروندِی اروپا 
موجب از دست رفتن اعتبار شهروندِی انگیسی 
شــد؛ از این رو، می توان طرح برگزیت را تالشی 
از ســوی دولت انگلیس برای رهایی خویش از 
محدودیت های اتحادیه  اروپــا و بازیابی هویت 
تاریخی سابق دانســت. به عبارت دیگر می توان 
گفت، کشورهای دیگر تشکیل دهنده اتحادیه اروپا 
که در ســابقه تاریخی و قدرت ملی قابل قیاس با 
انگلستان نیستند، اعتبارشان را از ِقبل کشورهایی 
مثل انگلیس کسب می کردند. از این رو می توان 
انگلستان را وزنه ای دانست که موجب وجاهت 
و قدرت بود. انگلستان در کنار کشورهای بسیار 
کوچک و ناچیز اروپایی به صورت همسان دیده 
شده و هویت تاریخی انگلیس در این راستا حل 

شده است.
نکته مهــم در تحلیــل خــروج انگلیس از 
اتحادیه   اروپا که کمتر به آن توجه می شود، کسب 
شــخصیت تاریخی و مســتقل انگیسی است؛ 
گویی ناسیونالیســم افراطی در شکل و شمایل 
2020 در حال بروز و ظهور اســت. اگر خروج 
آمریکا را از برخی توافقات بین المللی، همچون 
پیمان منع گسترش سالح های بالستیک، توافق 
پاریس مبنی بر منع انتشــار گازهای گلخانه ای و 
همچنین پیمان نفتا را در کنار خروج انگلســتان 
از اتحادیه  اروپا بــرای رهایی از محدودیت های 
آن در یک قالب قرار دهیم، نشان می دهد دنیای 
سیاســی کنونی در حال جمع وجور شدن است 
و آرمان های لیبرالیســم جهانی مبتنی بر آزادی 
و کثرت با شکســت روبه رو شد و در حال تبدیل 
شــدن به ناسیونالیســم و نژادپرســتی افراطی 
اســت که دلیل این امر را می تــوان تالش برای 
کسب هویت گذشــته از سوی کشورها دانست. 
آنارشیسم جهانی رویکرد خویش را از همزیستِی 
مسالمت آمیز به تک زیستِی قهرآمیز تغییر داده و 
انگلیسی ها و آمریکایی ها راهبرد هویتیِ  مستقلی 
را به کار گرفته اند، که آشــوب نظام بین الملل را 
بیشتر خواهد کرد. در نتیجه، خروج انگلیس از 
اتحادیه  اروپا تنها به مســائل اقتصادی و تجاری 
محدود نشده و انگلستان باید دست به مهم ترین 
بخش برگزیت، یعنی بازخوانی هویت انگلیسی 

جدا از هویت اروپایی بزند. 
به لحاظ شناختی، انگلستان به دنبال هویت 
ســابق خویــش، تــالش دارد به نوعــی اقتدار 
اســتعمارگری گذشــته خود را در انگلســتان 
کنونی و خــارج از اتحادیه اروپــا بازیابی کند؛ 
اگر اســتعمارگری گذشــته انگلیس به نابودی 
ســرزمین های دیگــر در دو بعــد ســرزمینی و 
فرهنگی  انجامید، نواستعمارگری کنونِی انگلیس 
به دنبــال تســخیر فرهنگی، براســاس هویت 
انگلیسی مستقل اســت. این هویت مستقل در 
حوزه شناختی می تواند با ترکیب ناسیونالیسم و 
نژادپرستی به تحقیر فرهنگ های دیگر بینجامد 
و تمام اروپا و حتی جهان را به ورطه نابهنجاری 

ساختاری بکشاند. 

قهرآمیز یستی  تک ز
بازیابی هویت انگلیسی با برگزیت

   فراسو    

حسن مرادخانی
کارشناس مسائل سیاسی

محمدرضا فرهادی
کارشناس بین الملل

غالمعلی مصطفوی
کارشناس ترکیه و قفقاز
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6
بازار

بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب اســالمی 
ایران می گذرد. چهار دهه ای که ایران با وجود 
همه کارشــکنی ها، تحریم ها و دشــمنی های 
قدرت های جهانی توانسته است افزون بر تحقق 
شعار »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی«، به پیشرفت های قابل توجهی در حوزه هایی، از جمله علمی، 
فناوری، پزشکی، نانو، هســته ای و... دست یابد. در این میان، برخی معتقدند وضعیت اقتصادی ایران در 
سال های پس از انقالب تفاوت چندانی با گذشته نکرده یا حداقل طی این سال ها انقالب به معنای واقعی 
کلمه در حوزه اقتصادی محقق نشده است. اگر چه یکی از ضعف های کشور طی این سال ها عدم استقالل 
اقتصادی و استقرار عدالت بوده است؛ اما به حتم پیشرفت های این حوزه با سال های قبل از انقالب اسالمی 
ملت ایران قابل مقایسه نیســت. رژیم شاه به ویژه از اوایل دهه ۵0 به پشتوانه دالرهای نفتی، حمایت های 
گسترده بیگانگان و واردات بی حساب و کتاب کاالهای مصرفی و تجمالتی به کشور توانسته بود وضعیت 
اقتصادی بخش هایی از کشــور، به ویژه گروه های وابســته به قدرت یا ساکنان مناطق مرفه نشین و شهری را 
خوب جلوه دهد؛ اما نگاهی دقیق تر به ساختارها و برنامه های اقتصادی، شاخصه های کالن اقتصادی و نحوه 
عملکرد مدیریت کالن کشــور همگی از اوضاع رو به وخامت و منفی اقتصاد کشور در آن دوران حکایت 
دارد. در گزارش زیر برخی از این موارد را با ارائه ارقام و اعداد و بیان واقعیت هایی از اقتصاد ایران در دوران 

پهلوی بررسی کرده ایم.

BB درآمدهای هنگفت نفتی و افزایش فقر
پیش از ورود به بررسی اقتصاد ایران در سال های قبل از انقالب الزم است به درآمدهای واقعی نفتی به منزله 
منبع اصلی درآمدی کشور برای اداره امور جاری و عمرانی کشور نگاهی بیندازیم. میان مردم معروف است 
که جهش درآمدهای نفتی ایران از دهه ۵0 شروع شده است. مبنای این قضاوت اشتباه، توجه به قیمت های 
اسمی نفت خام بدون توجه به تنزیل تورم یا به عبارت ساده تر بدون توجه به قدرت خرید واقعی دالر است. 
با توجه به درآمدهای واقعی نفت در سال 1946 )132۵ شمسی( ارزش واقعی نفت خام بیش از 20 دالر 
در هر بشــکه بوده است که این رقم به سرعت به حدود 28 دالر می رسد. از سال 1974 )13۵3 شمسی( 
این رقم به سرعت از 40 دالر فراتر رفته و تا 120 دالر در هر بشکه افزایش پیدا می کند. در آن دوره به دلیل 
اندک بودن جمعیت کشور، ناچیز بودن تعداد وسایل نقلیه و اندک بودن ضریب نفوذ انرژی های فسیلی در 
بخش های اقتصادی و خانگی و استفاده بیش از 60 درصد جمعیت  روستایی کشور از فضوالت حیوانی و 
هیزم برای تأمین نیازهای انرژی، صادرات 6 میلیون بشکه نفت خام درآمد هنگفتی را در اختیار حکومت 
پهلوی قرار داد تا خرج برنامه های خود کند. درآمدهای نفتی در دهه ۵0 آنقدر باال بود که محاسبات نشان 
می دهد تنها در پنج ســال پایانی دوره پهلوی )بین ســال های 13۵2 تا 13۵7( با فرض قیمت اسمی نفت 
بیــش از 200 میلیارد دالر و با لحاظ قیمت واقعی نفت بیش از 800 میلیارد دالر درآمد نصیب این رژیم 
شد. افزون بر موضوع درآمدهای نفتی ایران،  مسئله بعدی جمعیت کشور در سال های قبل از انقالب است. 
در ســال 133۵ و در آغاز برنامه های توسعه رژیم پهلوی جمعیت کشــور کمتر از 19 میلیون نفر بود. این 
رقم در ســال 13۵۵ و دو ســال قبل از پیروزی انقالب اسالمی ملت ایران، به 33 میلیون نفر رسیده بود که 
چیزی حدود یک ســوم جمعیت کنونی کشور به شــمار می رود؛ یعنی با 2/۵ برابر صادرات نفت بیشتر و 
جمعیت کمتر از نصف که به زبان ســاده به معنای درآمد نفتی مؤثر به میزان بیش از 6 برابر شرایط موجود 
 اســت، نتیجه ای جز واردات و مانورهای تجملی و توهماتی، چون »به ســوی تمدن بزرگ« برای کشــور 

به بار نیامد.

BBسهم پایین صادرات غیر نفتی
در سال 13۵6 حجم کل تجارت خارجی کشور 21 میلیارد و 364 میلیون دالر بوده که از این میزان 20 میلیارد 
و 73۵ میلیون دالر صادرات نفتی و فقط 629 میلیون دالر را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. به عبارت 
دیگر، آمارها نشان می دهد، مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال 13۵6 تنها سه درصد از کل صادرات 
کشور را تشکیل می داده، این در حالی است که در سال 1396 مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور معادل 
96 میلیارد و 931 میلیون دالر بوده که از این میزان ۵0 میلیارد دالر صادرات نفتی و 46 میلیارد و 931 میلیون 
دالر را صادرات غیر نفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در حال حاضر سهم صادرات غیر نفتی کشور از 
کل صادرات 48 درصد و سهم صادرات نفتی ۵2 درصد است. این یعنی میزان وابستگی کشور به درآمدهای 
 نفتی و خام فروشــی نفت در سال های پیش از انقالب و ســال های پس از انقالب به هیچ وجه قابل قیاس

 نیستند. )نمودار شماره 1(

BB تراز منفی تجارت خارجی
بررســی آمار تجاری کشور در ســال 13۵6 مؤید این موضوع است که کل صادرات غیر نفتی ایران در این 
ســال حدود 629 میلیون دالر و حجم واردات کشــور معادل 14 میلیارد و 771 میلیون دالر بوده اســت. 
به عبارت دیگر، در ســال  13۵6 میزان واردات 23/۵برابر صادرات غیرنفتی ایران بوده اســت. مقایســه 
این آمار با آمار تجاری ســال 1396 نشــان می دهد، حجم کل واردات کشــور معــادل ۵4 میلیارد دالر 
و میــزان صادرات غیرنفتی معــادل 46 میلیارد و 931 میلیون دالر برآورد شــده اســت. در واقع، میزان 
واردات کشــور نســبت به صادرات غیرنفتی 1/2 برابر شده اســت. نکته قابل توجه در این زمینه مقایسه 
آمار تجارت خارجی ایران در ســال های 1340 تا 13۵7 اســت. براســاس آمار به دســت آمده، واردات 
ایران در ســال 1340 حدود پنج برابر صادرات غیرنفتی ایران بود که با افزایش درآمدهای بی ســابقه نفتی 
در ســال 13۵2 این نسبت به طور چشمگیری تغییر کرد تا جایی که در ســال 13۵6 میزان واردات 23/۵ 
برابــر صادرات غیر نفتی شــد؛ یعنی هر چقدر درآمدهای نفتی ایران در دهه ۵0 بیشــتر شــده اســت، 
 میزان آســیب پذیری اقتصاد ایران افزایش یافته و اقتصاد کشــور با افزایش درآمدهای نفتی وابسته تر شده

 است.)نمودار شماره 2(

BBخط فقر و موضوع تورم
از اوایل دهــه ۵0 به دنبال جهش قیمت 
نفــت، واردات به شــکل بی ســابقه ای 
افزایش یافت. افزایــش بی رویه واردات 
موجب تغییر الگوی مصرف مردم و رشد 
مصرف گرایی در قشرهای باالی جامعه 
شــد. این در حالی بود که براساس آمار 
بانک جهانــی، 46 درصد مــردم ایران 
در ســال 13۵6 زیر خط فقر بودند و 44 
درصد مردم از سوءتغذیه رنج می بردند. 
واردات بی حســاب مــواد آرایشــی و 
کاالهای تجملی، افزون بر اینکه عادت 
به مصرف گرایی را در قشر باالیی جامعه 
افزایش داد، هزینه های ارزی قابل توجهی 
را نیز به کشور تحمیل کرد. به عالوه تغییر 
الگــوی مصرف و عــادت دادن مردم به 
استفاده از کاالهایی که امکان تولید آن در 

کشور نبود، اقتصاد و فرهنگ ایران را به غرب وابسته تر کرد. بررسی مجموع هزینه های مصرفی خانوارهای 
ایرانی از سال 1338 تا 13۵6 نشان دهنده رشد 1۵ برابری این گونه هزینه هاست. )نمودار شماره 3(

BBاقتصاد پهلوی و شعار صنعتی شدن
در حالی که الگوی توسعه صنعتی ایران 
در زمان شــاه مبنی بر الگوی جایگزینی 
واردات بــا اقالم صنعتی بود و از این رو 
نیز شهرنشینی و خروج مردم از روستاها 
از همان سال های دهه ۵0 کلید خورد؛ 
اما بررســی ها نشــان می دهد از همان 
مقدار ناچیز صادرات غیرنفتی ایران در 
سال 13۵6 که حدود 629 میلیون دالر 
بود، فقــط 26 درصد اقــالم صادراتی 
و کاالهای صنعتی بــود. در این دوران 
اقالم خام کشــاورزی شامل  صادرات 
برنج، دام، پوســت دام، میــوه و پنبه به 
ارزش 287 میلیــون دالر 4۵/7 درصد 
از صادرات کل کشور را تشکیل داده بود 
و صــادرات فرش به ارزش 106 میلیون 
دالر 17 درصــد، مواد معدنی به ارزش 
33 میلیــون دالر ۵/3 درصــد و دیگر 
کاالها به ارزش 39  میلیــون دالر 6/2 

درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده بود.)نمودار شماره4(
این در حالی بود که پهلوی با توهم صنعتی شدن کم کم کشاورزی را که تا پیش از این، درصد زیادی از 
تولید ناخالص ملی را در اختیار داشت، کنار گذاشت و اهمیت و سهم کشاورزی  در اقتصاد ایران از دست 

رفت تا جایی که در سال 13۵6 فقط 9/31 درصد از تولید ناخالص مّلی،  سهم کشاورزی بود.
این در حالی اســت که ترکیب اقالم صادرات غیرنفتی ایران در 9ماهه ســال 1397 نشــان می دهد، 
صادرات میعانات گازی به ارزش دومیلیارد و 776 میلیون دالر سهمی معادل 8/3 درصد از کل صادرات 
کشــور را دارد. بر اساس این، صادرات محصوالت پتروشــیمی به ارزش 11 میلیارد و 4۵۵ میلیون دالر، 
34/3 درصد از کل صادرات را تشــکیل داده اســت. مضاف بر این، ارزش  صــادرات بخش صنعت در 
9ماهه ســال 1397 معادل 14 میلیــارد و 920 میلیون دالر بوده که 44/7 درصد از کل صادرات کشــور 
را تشــکیل داده اســت. صادرات محصوالت کشــاورزی و محصوالت معدنی نیز بــه ترتیب به ارزش 
دومیلیــارد و 87۵ میلیون دالر و یک میلیارد و 74 میلیون دالر ســهمی معــادل 8/7 درصد و 3/2 درصد 
 از کل صادرات غیرنفتی کشــور را به خود اختصاص داده اســت که تنوع در اقالم صادراتی ایران را نشان 

می دهد.

 بازنگاه صبح صادق به اقتصاد رژیم پهلوی

منهای نفت 
 صنایع پتروشیمی

 
طبیعتًا حذف درآمدهای نفتی از اقتصادی 
که در تمام ســطوح اقتصادی و اجتماعی 
این درآمدها ریشــه دوانیده است؛ نیاز به 
گذر از دوران برنامه محور دارد. اگرچه راه 
حل هایی چون افزایش نرخ مالیات و لغو 
معافیت های مالیاتی و گسترش صادرات 
غیر نفتی، می توانند به عنوان راهکارهایی 
در دسترس معرفی شوند، ولی رهایی از 
اقتصاد وابسته به نفت، نیاز به راه حل هایی 
فراتر از روش های یاد شــده دارد. تبدیل 
منابــع تجدیدناپذیــر )نفــت و گاز( به 
منابع تجدیدپذیر، کاهش خام فروشــی، 
گسترش و بهره گیری از صنایع پتروشیمی 
و حرکت به سمت مزیت های نسبی فعال 
در زمینه های مختلف مثل صنایع تبدیلی 
و گاز پتروشیمی برای تحقق این امر مؤثر 

خواهند بود.
شاخص    

 پیش بینی کاهش
 رشد اقتصادی انگلستان

 

 بانک مرکزی انگلیس در گزارشی اعالم 
کرد پیش بینی خود از رشد اقتصادی این 
کشــور را به 0/8 درصــد کاهش داده که 
ایــن نرخ 0/4 درصد کمتر از نرخ رشــد 
پیش بینی شــده در گزارش قبلی این نهاد 
اســت. این بانک در آخرین جلسه کمیته 
پولی با هفت رأی موافق در برابر دو رأی 
مخالف، تصمیم گرفــت نرخ بهره را در 
ســطح 0/7۵درصد فعلی حفظ کند. با 
تحقق رســمی برگزیــت در 31 ژانویه، 
انگلیس به نخستین کشوری تبدیل شد که 
اتحادیه اروپا را ترک می کند. شایان ذکر 
است، اکنون لندن 11 ماه برای رسیدن به 

توافق با اتحادیه اروپا وقت دارد.

افزوده
 ارزش افزوده چیست؟

 

»ارزش افــزوده« یعنــی افزایش ارزش 
پولی یک کاال طی انتقال از یک مرحله به 
مرحله دیگر. از نظر محاسباتی نیز ارزش 
افزوده عبارت است از تفاوت بین ارزش 
محصول تولید شــده، با مجموع ارزش 
مــواد اولیه و ملزومــات و کاالهای نیمه 
ســاخته ای که در تولید آن به کار رفته اند. 
بــرای مثال وقتــی میوه به صــورت خام 
فروخته یا صادر می شود یک ارزش افزوده 
و اما اگر همان میوه طی یک فرآیند به میوه 
خشک یا کمپوت آن تبدیل و سپس صادر 
شــود ارزش افزوده باالتری دارد. اقتصاد 
هر کشوری که خام فروشی کمتری داشته 
و توانسته بخش بیشتری از صادرات خود 
را به کاالهای دارای ارزش افزوده تبدیل 

کند، وضعیت بهتری داشته است.

اقتصاد مبتنی بر  واردات
حمید رضا جوانبخت

خبرنگار

  نمودار شماره 1 )مقایسه صادرات نفتی با غیر نفتی ایران در سال های 1356 و 1396 ( 

نسبت صادرات نفتی به غیر نفتی در سال1396نسبت صادرات نفتی به غیر نفتی در سال1356

  نمودار شماره ۲ )نسبت واردات به صادرات غیر نفتی در سال های 1356 و 1396 ( 

نسبت واردات به صادرات غیر نفتی در سال1396)میلیارد دالر(

نسبت واردات به صادرات غیر نفتی در سال1356)میلیارد دالر(

  نمودار شماره 3

بر اساس آمار بانک جهانی -سال 1356 

  نمودار شماره ۴

ترکیب اقالم صادراتی ایران -سال 1356 
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دین

کوکب ُدری

یکــی از آیات درخشــان قرآن 
کریم آیه نور اســت، سوره نور 
به ســبب وجود این آیه چنیــن نام گرفته 
ْرِض َمَثُل 

َ
َماَواِت َو اأْل است: »الّلُه ُنوُر السَّ

ُنوِرِه َکِمْشَکوٍة ِفیَها ِمْصَباٌح، اْلِمْصَباُح فِی 
...«؛  یٌّ َها َکْوَکٌب ُدرِّ َجاَجُة َکَأنَّ ُزَجاَجٍة الزُّ
)خــدا نور و روشــنایی )آشــکارکننده، 
یا هــادی و راهنمای اهل( آســمان ها و 
زمین است، مثل و داســتان نور او مانند 
چراغدانی اســت که در آن، چراغ روشن 
اســت، آن چراغ در چراغــدان در آبگینه 
و بلوری اســت، آن آبگینه )از بســیارِی 
درخشــندگی و روشــنی( دارد، گوییــا 

ستاره ای است درخشنده. )نور/ 3۵(
براســاس این آیه شــریفه، خــدا نور 
آســمان ها و زمین اســت. این نور مانند 
مشکاتی اســت که چراغی در آن است و 
این چراغ درون شیشه ای قرار دارد که نور 
چراغ را منتشــر می کند. این شیشه چنان 
درخشان است که گویا »کوکبی دّری« یا 

ستاره ای درخشان است. 
کوکب، ستاره روشن، ستاره بزرگ یا 
عام است. )منتهی االرب، معین، دهخدا( 
ویژگی ســتاره آن اســت که از خود نور 
دارد، چنانکه »ســراج« هم چنین است. 
قرآن کریم از رســول اکرم)ص( به عنوان 
ســراج )احزاب/ 46( و خورشید )نوح/ 
16( یاد کرده اســت. تعبیر سراج یا نور، 
نشــان دهنده این حقیقت است که وجود 
خورشــید  همچون  پیامبر)ص(  مقدس 
نورافشان است و نور از درون آن می جوشد 
و این به سبب جایگاه ویژه ایشان است که 
بی واســطه به مقام احدیت و مقام جامع 
اسمای حق مرتبط است. اما وجود مقدس 
امیرالمؤمنین)ع( مانند ماه است که نور، 
درخشش و علم خود را از خورشید وجود 

نبی اعظم)ص( دریافت می کند. 
امام باقر)ع( در تأویل آیه نور، مشکات 
را بــه نور علم در ســینه نبی اکرم)ص( و 
زجاجــه را به ســینه امیرالمؤمنین تأویل 
کرده اند که علم پیامبر)ص( در سینه امام 
علی)ع( درخشــیده و منتشــر می شود. 

)مجمع البیان، ج 7، ذیل آیه نور( 
امام صادق)ع( نیــز کوکب دّری را به 
وجــود مقدس فاطمه  اطهــر)س( تأویل 
 : یٌّ َهــا َکْوَکٌب ُدرِّ َجاَجُة َکَأنَّ کرده اند: »الزُّ
فاطمة کوکٌب ُدّرّی بیَن نساِء أهِل الدنیا.« 

)نورالثقلین، ج 3، ذیل آیه نور(
با این وصــف، وجود مقدس صدیقه 
نور  نبی اکرم)ص(،  طاهره)س( همچون 
علم را مستقیمًا از حقیقت نور الهی کسب 

کرده و خود منشأ نور و هدایت است.
تمثیل آیه لطیف و حیرت آور اســت: 
«؛ زجاجه ـ  یٌّ ُدرِّ َکْوَکٌب  َها  َکَأنَّ َجاَجُة  »الزُّ
حضرت امیر)ع(ـ گویا همان کوکب دّری ـ 
صدیقه طاهره)س( ـ اســت؛ یعنی وجود 
پرتوافشانی  در  امیر)ع(  مقدس حضرت 
به صدیقه طاهره)س( تشبیه شده است. با 
این تفاوت که حضرت علی)ع( افشاننده 
نور علم پیامبر)ص( اســت، اما حضرت 

زهرا)س( خود منبع و منشأ نور است.
 امام خمینی)ره( می فرمایند: »او ]فاطمه 
زهــرا[ موجود ملکوتی اســت که در عالم 
انسان ظاهر شده است، بلکه موجود الهی 
جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است. 
معنویات، جلوه هــای ملکوتی، جلوه های 
الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های ملکی 
و ناسوتی همه در این موجود است. زنی که 
تمام خاّصه های انبیا در اوست؛ زنی که اگر 
مرد بود، نبّی بود؛ زنی کــه اگر مرد بود، به 

جای رسول الّله)ص( بود.«

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

همــه می دانیم خداوند انســان را مدنی الطبع 
آفریده است؛ یعنی انسان زندگی اجتماعی دارد 
و باید در جامعه و کنار دیگر انســان ها باشد. 
رفتار انسان ها در طول زندگی اجتماعی موجب 
اصطکاک می شود و ممکن است رفتارهای  هر 
طرف با طرف مقابل متفاوت و گاهی متناقض 
باشــد یا افراد منافع یکدیگــر را دچار چالش 
کنند، دین اســالم با در نظــر گرفتن این موارد 
دستوراتی را در باب معاشــرت تبیین و ابالغ 
فرمود تا تعادل در جامعه پدید آید و مشکالت 
برای انسان ها به حداقل و گاهی به صفر برسد. 
امیرالمؤمنین)ع( یــک مالک کلی و کامل 
را برای مواجهه با انسان های دیگر به پیروانش 
می آمــوزد. ایشــان در توصیه به مالک اشــتر 
می فرماینــد: »قلب خویــش را از مهر مردم و 
دوستی و لطف آنان سرشار کن؛ چرا که مردم 
دو گروه  هستند؛ یا برادران دینی تو هستند یا در 
آفرینش همانند تو  هستند.«)نهج البالغه، نامه 
۵3(. امیرالمؤمنین)ع( اولین گام را برای ارتباط 

با دیگران محبــت و دلدادگی می دانند و آن را 
درباره همه انسان ها ترسیم می کنند. این محبت 
و دوستی هم به لوازمی نیازمند است که اولین 
آن حسن خلق است. کســانی که می خواهند 
در این مسیر قدم بگذارند باید با تعاریفی مانند 
حسن خلق و آداب معاشــرت در اسالم آشنا 

شوند تا بتوانند آن را در زندگی به کار بگیرند. 
شخصی از امام صادق)ع( درباره نشانه های 
حسن خلق پرسید. ایشــان فرمودند: »حسن 
خلق آن اســت که با مردم بــا فروتنی برخورد 
کنی، ســخنت پاکیزه باشــد و با بــرادر دینی 
خود با گشــاده رویی مالقات کنی.« به عبارتی 
در برخورد اول باید از این ســه توصیه استفاده 
کنیم؛ اتفاقًا خداوند نیــز در قرآن بر آنها تأکید 
اِس ُحسنا«؛ با مردم با زبان  کرده اند: »َوُقوُلوْا ِللنَّ
خوش سخن بگویید.)بقره/ 83( گشاده رویی در 
سخن گفتن با دیگران یک اقدام عملی در همان 
دیدار اول اســت که حال درونی انسان را نشان 

می دهد. 

 آداب معاشرت در اسالم)1(
   مکتب    

»یقین« به مفهوم باور است. اینکه انسان باورهای 
اعتقادی، باورهای احکامی و باورهای اخالقیش در 
رشد و نمو باشد. یقین به سه مرحله »علم الیقین«، 
»عین الیقین« و »حق الیقین« تقسیم بندی می شود. 
باالترین مرحله آن، »یقین حقانی« است. حال آن 
چگونه صورت می گیرد و چگونه واقع می شــود؟ 
این مراحل در داخل فکر و درون انســان است. در 
داخل تعقل و اندیشه انسان است. یقین را به منقل 
آتش، تشــبیه کرده اند. شما یک زمانی بدون وجود 
منقل، آتش و کاغذ، می خواهی به کسی بفهمانی 
که آتش ســوزاننده اســت. همین طــور، آموزگار 
سرکالس به دانش آموزان می گوید آتش سوزاننده 

است. خب حاال ممکن است عکسی هم بر روی 
لوح دیوار بکشــد. یک وقت هم در آزمایشــگاه با 
ســوزاندن کاغذی به دانش آموز نشان می دهد که 
آتش سوزاننده اســت. یک مرتبه هم به دانش آموز 
می گوید می خواهی وجودت این مطلب را به خوبی 
احساس کند. انگشتت را کمی روی آتش بگذار و یا 
دستت را نزدیک آتش بیاور تا حرارتش را احساس 
کنــی. خوب اولی که در مدرســه یــاد می دهند، 
علم الیقین است. دومی که نمایش سوختن کاغذی 
در آتش است، عین الیقین می شود. و در نهایت ِقسم 
آخر، آنکه دستت را نزدیک آتش بردی، حق الیقین 
می شود. شما خود، این را تشبیه کنید. در کدامین 

حالت سوزانندگی آتش بیشتر ادراک می شود؟ 
اینکه در دعا می خوانیم »واجعل یقینی افضل 
الیقین«. یعنی خدایا، یقین مرا باالترین مراتب قرار 
بده. ما باید این گونــه به گفته های خدا یقین و باور 
داشته باشیم. ما قرآن می خوانیم، منبری ها از آتش 
جهنم، عذاب خدا، اخبار معاد، گزارش های معاد، 
قبر و منــازل آخرت و چنین و چنان می گویند. این  
مطالب برای ما گفته می شود و ما می شنویم، ولی 
دوستان، ما چقدر به این گفته های خدا باور یقینی 
داریم؟! آن هم حق الیقین؟ محاسبه ای با خود داشته 
باشیم. ما مرگ را چقدر باور داریم. منی که مرده ای 

را می بینم چقدر به موت خویش باور دارم؟

جهد برای رسیدن به حق الیقین
گفتاری از آیت الله محمدصالح کمیلی خراسانی

   منبر    

 

حضرت زهرا)س( در سال پنجم پس از بعثت، 
در روز 20 جمــادی الثانی در مکــه به دنیا آمد. 
چون به دنیا پا نهاد. اکثر مفسران شیعی و عده ای 
از مفســران بزرگ اهل تســنن، نظیر فخر رازی 
سوره کوثر را با حضرت زهرا)س( تطبیق داده اند 
و ایشــان را خیر کثیر و باعث بقا و گسترش نسل 
و ذریه پیامبر اکرم)ص( ذکر کرده اند. آیه انتهایی 
این ســوره نیز به پیامبــر)ص( خطاب می  کند و 
می فرماید: »همانا دشــمن تو ابتر و بدون نســل 

است.«
ایشــان القاب زیادی داشــتند که برخاسته از 
وجود نورانی شــان بود و یکــی از آنها »محدثه« 
است. حضرت زهرا)س( در طول حیات خویش 
با فرشــتگان ارتباط کالمی داشــتند و به وسیله 
آنها از اســرار و وقایع عالم مطلع می شدند. امام 
صادق)ع( در حدیثی می فرماید: »فرشتگان پس 
از بیــان برگزیدگی، طهــارت و برتری حضرت 
فاطمــه)س( بر تمام زنان جهــان، به او گفتند بر 
درگاه الهی عبادت و سجود کند.« )علل الشرائع، 
ج1، ص182( ضمن آنکه یکــی دیگر از القاب 
آن حضرت، صدیقه بود. صدیقه به معنی کســی 
اســت که جز راســتی چیزی از او ظهور و بروز 
پیــدا نمی کند؛ به همین علت اســت که در نقل 
گفت وگوی خود، حتی نقل مشــاهدات خود به 

نهایت صدق و راستی معتقد هستیم.
همچنین عیسی بن زید بن علی)ع( از حضرت 
اباعبداللــه)ع( نقل می کند: »فاطمــه)س( را به 
این دلیل محدثه نامیدند که فرشــتگان از آسمان 
فرود می آمدنــد و آن حضــرت را می خواندند. 
همان طــوری کــه »مریــم« دختر عمــران را 
صدا می زدند. بــاری فرشــتگان می گفتند: ای 

فاطمه)س(، خدا تو را برگزید و پاکیزه ات نمود و 
بر تمام زنان عالم اختیارت کرد. ای فاطمه)س(، 
پــروردگارت را بخوان و ســجده اش نمــا و با 
رکوع کنندگان رکوع کن. به این ترتیب حضرتش 
با آنها سخن می گفت و آنها نیز با جنابش حدیث 
و سخن می گفتند. شبی فاطمه)س( به فرشتگان 
فرمود: مگــر مریم بنت عمران بر تمام زنان عالم 
برتری ندارد؟ فرشتگان عرضه داشتند: مریم بانو و 
سرور زنان دنیای خودش بود و خداوندـ عزوجل ـ 
تو را بانو و ســرور زنان عالم خودت و عالم مریم 
قرار داده است و به این ترتیب تو سرور تمام زنان 

عالم هستی، از اولین تا آخرین.«

BB)مصحف فاطمه)س
با بیان مقدمه فوق متوجه احادیثی می شــویم 
مبنــی بــر اینکه از ســخنان حضــرت صدیقه 
طاهره)س( با فرشــتگان کتابی به نام »مصحف 
فاطمه« جمع آوری شــده اســت که میــان ائمه 
معصوم)ع( دســت به دســت شــد تا بــه امام 
زمان)عج( رسید. شــیخ کلینی از ابوعبیده نقل 
می کنــد: یکی از اصحــاب از امــام صادق)ع( 
پرســید: مصحف فاطمه)س( چیست؟ ایشان 
پس از ســکوت طوالنــی فرمــود: فاطمه)س( 
7۵ روز بعد از رســول خــدا)ص( زنده بود و در 
این ایام از فراق پدر بســیار غمگین بود. جبرئیل 
نزد فاطمه)س( می آمــد و او را دلداری می داد و 
احــوال و مقام های پدرش را برای او بیان می کرد 
و از حوادث  آینده و غیبی درباره ظلم های دشمنان 
به فرزندانش خبر مــی داد. حضرت علی)ع( آن 
مطالب را می نوشت و آن بیانات نوشته شده، همان 

مصحف فاطمه)س( است. 
همچنیــن ایشــان می فرماینــد: هنگامی که 
رســول خدا)س( رحلــت کــرد، فاطمه)س( 
بســیار اندوهگین شــد که اندازه آن را کسی جز 
خدا ندانــد. در این هنگام فرشــته ای به حضور 
فاطمه)س( می آمد، فاطمه)س( را دلداری می داد 

و با او هم ســخن می شــد. فاطمه)س( حاضر 
شدن فرشــته را احســاس می کرد و صدایش را 
می شــنید. ماجرا را به حضــرت علی)ع( خبر 
داد، علی)ع( به فاطمه)س( فرمود: وقتی حضور 
فرشته را احساس کردی و صدایش را شنیدی، به 
من بگو. آنــگاه فاطمه)س( به حضرت علی)ع( 
خبر می داد، حضــرت علی)ع( نزد فاطمه )س( 
می آمد و هرچه )از فاطمه یا از فرشته( می شنید، 
می نوشــت. تا آنکه از آن نوشته ها مجموعه ای به 
نام مصحف، تدوین شد. در آن مصحف چیزی 
از حالل و حرام نیســت، بلکه در آن از حوادث 

)غیبی( آینده، خبر داده شده است.«

BBجایگزین یا تکمله قرآن نیست
از برخی روایات نیز چنین به دست می آید که 
مصحف فاطمه)س( نزد اهل ســنت موضوعی 
شناخته شــده بود، اما آنان می پنداشتند شیعه بر 
اســاس آموزه های اهل بیت)ع( معتقد اســت 
بخشــی از آیات تحریف و حذف شده در قرآن، 
در این مصحف آمده اســت؛ از این رو ائمه)ع( 
به شدت وجود هر آیه ای از قرآن در این مصحف 
را انکار کرده اند. در حدیثــی از امام صادق)ع( 

می خوانیم: »به خدا قسم مصحف فاطمه)س( 
نزد ماســت و در آن یک آیه قــرآن هم وجود 

ندارد.« 
از دیگر دالیل وجود این کتاب و جایگزین 

نشــدن آن بــا قرآن این اســت کــه امام 
ادعای  صادق)ع( علیه کســانی که 

نبوت یا امامت داشــتند این طور 
احتجاج می کردنــد: »اگر آنها 

می گویند،  راســت 
مصحــف 

را  فاطمــه)س( 
کــه وصیتــش در 

ســالح  و  اســت  آن 
پیامبــر)ص( را نیز که همراه 

آن اســت، بیاورند.« یعنی مصحف فاطمه)س( 
نزد ماســت و وصیت حضرت زهرا)س( که در 
آن مصحف ذکر شده است، مخالفان را تکذیب 
می کند. همچنین امام رضا)ع( می فرماید: »یکی 
از عالمت هــای امــام این اســت که مصحف 
فاطمه)س( نزد او باشــد.« امــام صادق)ع( نیز 
می فرمایــد: »پیش از اینکه امام باقر)ع( شــهید 

شوند، مصحف فاطمه)س( را به من سپردند.«

BBمحتوای مصحف
دربــاره اینکه مضمون این کتاب چیســت، 
می توانیم به روایات متعدد موجود مراجعه کنیم. 
مضمون این کتاب را خبر از حوادث آینده، وصیت 
حضرت فاطمه)س(، نام تمام فرمانروایانی که تا 
قیام قیامت به حکومت خواهند رسید، خبر دادن 
از فرزنــدان حضــرت زهرا)س(، 
گزارش احــوال پیامبر)ص( و 
جایگاه ایشان پس از وفاتش 
به حضرت زهرا )س( و... 

بیان کرده اند.

 علم اول و آخر در مصحف فاطمه)س(
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیر گروه دین

حضرت ابا عبد الّلــه)ع( فرمودند: پدرم، از 
جّدم، از پدران گرامی اش)ع( نقل کردند که 
رسول خدا)ص( فرمودند: سجده را طوالنی 
کنید زیرا هیچ عملی بر ابلیس ســخت تر از 
این نیست که ببیند فرزند آدم در حال سجده 
است. چه آنکه خودش مأمور به سجده شد، 

ولی عصیان کرد. 
وقتی آیات مربوط به سجده نکردن شیطان 
به آدم را می خوانیم، علت تکبر ورزیدن او را 
در عباداتــی که قباًل انجام داده پیدا می کنیم. 
دالیلی چون حســادت، تعصــب، غرور، 
مقایسه کردن، مستقل پنداشتن خود، طمع، 
اعتماد نداشتن به خدا، بندگی نکردن و... در 
او جمع بود که در تکبر نمود پیدا کرد. شیطان 
انســان را با همه رذایل اخالقــی و رفتاری، 
مــادی و معنوی همراه می کنــد تا گرفتاری 
انسان به انواع گناه ها نتواند او را نجات دهد. 

در روایــات آمده اســت وقتی شــیطان 
می گویــد: »از پیش رو و از پشــت ســر، و 

از طــرف راســت و از طرف چــپ آنها، به 
سراغ شــان می روم و بیشتر آنها را شکرگزار 
نخواهی یافت!« به این معنی است که شیطان 
با گناه ها انســان را گرفتــار می کند تا توان و 
رمقی برای رهایی از گناهان متعدد و سنگین 
خود نداشته باشــد. امام باقر)ع( می فرماید: 
»منظور از آمدن شــیطان به ســراغ انسان از 
پیش رو، این است که آخرت و جهانی را که 
در پیش دارد؛ در نظر او ســبک و ساده جلوه 
می دهد و منظور از پشــت سر، این است که 
آنها را به گردآوری امــوال و تجمع ثروت و 
بخــل از پرداخت حقوق واجــب به خاطر 
فرزنــدان و وارثان دعوت می کند و منظور از 
طرف راست این است که امور معنوی را به 
وسیله شبهات و ایجاد شک و تردید، از بین 
می برد و منظور از طرف چپ این اســت که 
لذات مــادی و شــهوات را در نظر آنها زیبا 
جلوه می دهد.« )تفسیر مجمع البیان، ج 4، 

ص 403(

 لحظه سخت برای شیطان
   حکمت    

به مناسبت میالد فرخنده حضرت زهرا)س( 
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پرونده

مجلس 
مطلوب
بررسی شاخصه های 

انتخابات و مجلس تراز 

پیش درآمد
  الگوی عینی

 نماینده تراز انقالب
بارها پرسیده ایم که نماینده تراز انقالب 
کیســت و چــه ویژگی هایــی دارد؟ البته 
شاخصه های متعددی را هم می توان برای 
یک نماینده مطلوب در مجلس یاد کرد؛ اما 
به نظر می رسد مؤثرترین اقدام برای تبیین 
این موضوع، ارائــه الگوی عینی و عملی 
است؛ نمونه ای که در واقعیت اتفاق افتاده 
و می توان با برشــمردن خصیصه های او 
تصویر روشــن تری از نماینده ایده آل را به 

نمایش گذاشت.
»آیت الله سیدحســن مــدرس« یکی 
از این مردان بزرگ اســت. شهید مدرس 
ضمن توجه به حوزه های علوم اسالمی، از 
آنجا که سیاست را برای خدمت به اسالم 
و زنده کردن عدالت اسالمی و ارزش های 
آن الزم می دانست، بر اساس وظیفه دینی، 
وارد مبارزه و فعالیت های طاقت فرســای 

سیاسی شد.
دوم  دوره  در  مــدرس  آیت اللــه 
قانون گذاری، از طــرف مراجع نجف به 
عنوان یکی از علمــای تراز اول انتخاب و 
وارد مجلس شــورای ملی شد. ورود این 
عالم سیاستمدار، تأثیر بسیاری در عرصه 
سیاســی دوران خفقان رضاشاهی به جا 
گذاشــت. از جمله رخدادهای این دوره، 
تحمیل اولتیماتوم روســیه مبنی بر اخراج 
مورگان شوســتر آمریکایی از ایران بود که 
استقالل میهن را به هیچ می گرفت و شهید 
مدرس، به شــدت با پذیرش آن مخالفت 
کرد. مهم ترین ویژگی شــهید مدرس این 
بود که سراپا خلوص و پاک باختگی بود؛ 
به همین دلیل دار و نــدار خود را در َطبق 
اخالص نهاد و در راه اعتالی دین و رسیدن 
به هدف بارها توهین تحمل کرد، ســیلی 
خورد و حتی ترور شــد؛ ولی هیچ گاه خم 

به ابرو نیاورد.
در زندگــی مــدرس هرگز مســائل 
شخصی و نفســانی مطرح نبود، از این رو 
حتی دشمنانش هم او را تحسین می کردند.

دومین ویژگی شــهید مدرس هوش، 
زیرکــی و فراســت خارق العــاده او بود. 
مدرس هرگز فریب کســی را نخورد و در 
عین حال از این هوش سرشار هیچ گاه در 
جهت منافع شخصی خود استفاده نکرد. 
او فردی زرنگ و باهوش بود؛ ولی از هوش 
خود در راســتای منافع فردی سوءاستفاده 
نمی کرد که این نشانه ای از تقوای بی بدیل 

آن بزرگوار بود.
مــدرس قاطعیــت و صراحت لهجه  
داشــت؛ بنابراین از احدی نمی ترسید و 
حرفش را روشــن بیان می کرد و با همین 
ویژگی، دشمنان خود را خلع سالح  کرد. 
»سازش ناپذیری« یکی دیگر از مهم ترین 
ویژگی های شــهید مدرس بــود که مورد 
تأکیــد حضرت امام )ره( هم واقع شــد و 
هرگز با کســی زد و بند نکرد و به سازش 

تن نداد.
درباره نگاه امام به شــهید مدرس باید 
امام)ره( ساده زیستی، هوشمندی،  گفت، 
قاطعیت، شــجاعت و صداقت مدرس را 
بسیار تحسین می کردند و انصافًا خودشان 

هم در این زمینه ها از او الگو گرفته بودند.

BBBBB از نظر شــما طی چهار ســال آینده 
با کدام مســائل و چالش ها، به ویژه 
در حوزه سیاســت خارجی روبه رو 
هستیم که انتظار می رود مجلس آینده 

درباره آنها برنامه ریزی داشته باشد؟ 
با عنایت به اینکه هر یک از مفاهیم مســئله، 
چالش، تهدیــد، خطر و امثال اینهــا معنای به 
خصوصی داشــته و طــرح بحث دربــاره آنها 
اقتضائــات خود را به لحاظ شــیوه بحث دارد، 
از ایــن رو اگر بخواهیم کلمه دقیق تری را درباره 
کشــور به کار ببریم، به نظرم عنوان »مســئله« 
بــرای موضوعاتی که ما در کشــور با آن مواجه 
هستیم، مناسب تر است؛ البته اگر بخواهیم عموم 
موضوعات را یکجا درنظر بگیریم؛ و ااّل می توان 
درباره برخی موضوعات از عنوان »چالش« هم 

استفاده کرد.
به هر حال، کشــور در حال حاضر با مسائل 
متعددی از اقتصاد گرفته تا مســائل اجتماعی، 

فرهنگی، سیاسی و سیاســت  خارجی سروکار 
دارد که این مســائل برای کشــوری که ۴۰ سال 
پیش یک انقــالب تاریخی را رقــم زده و همه 
معادالت سکوالرها و مســتکبران در دنیا را به 
هــم زده و تمام نظریه پــردازان حوزه انقالب را 
دچار شک کرده و بسیاری از آنها در نظریات شان 
تجدید نظر کرده اند، تا حد بسیار زیادی طبیعی 
اســت. به عبارت دیگر، برای کشــوری که ۴۰ 
سال تمام در میان بهت و تعجب همه ناظران در 
مقابل همه ابرقدرت ها و قدرت های ظالم ایستاده 
و عقب نشــینی نکرده و حتی دامنه نفوذ معنوی 
خود را تا دریای مدیترانه گسترده و در حوزه های 
گوناگونی که دشــمن تصورش را هم نمی کرد، 
پیشرفت های چشمگیر داشته و در برخی از آنها 
به اصطالح در لبه تکنولوژی قرار گرفته و دشمن 
هم به اقرار و اعتراف خود، حداکثری ترین فشار 
اقتصادی، سیاسی و نظامی تاریخ را به او تحمیل 
کرده و حتی به ترور آشــکار دست زده و صدها 

مسئله دیگر درگیر شدن با چنین مسائلی عجیب 
هم نیست. ضمن آنکه این کشور پس از چند هزار 
سال در سال ۱۳۵۷ انقالب کرده و فقط ۴۰ سال 
از تجربه  حکمرانی در یک نظام مردم ســاالری 
را گذرانده، بنابراین در برخی بخش ها به لحاظ 

روشی آزمون و خطا کرده است. 
اما مشخص است که در کنار همه  این مسائل 
یک تجربه  تاریخــی و یک معرفت عمومی هم 
حادث شــده و آن، اینکه دل بستن به بیگانگان و 
قدرت های مادی و زورگــوی دنیا نه تنها حالل 
مشکالت نیســت، بلکه سربار مشکالت است 
و آنها را تشــدید می کند. اگــر همین یک گزاره 
حاصل ۴۰ ســال حکمرانی در کشــور باشد و 
تجربه  درستی از آن گرفته شود، به نظر بنده با یک 
همت عمومی می توان همه  مســائل را در مدت 
زمان های منطقی حل و فصل کرد و بیش از پیش 

به یک الگوی جهانی تبدیل شد.
امــا بــرای یــک مصــداق بــه ویــژه در 

سیاســت خارجی، احتمــال دارد طرف مقابل 
که برجام را ســکوی تشدید فشــار برای ایران 
در نظر گرفته بــود و این را در اظهارات مقامات 
ارشــد دولت های فعلی و سابق آمریکا از جمله 
تروریست های کراواتی مثل اوباما، کری، ویلیام 
برنــز، ترامپ و دیگران می توان مشــاهده کرد، 
ســعی خواهند کرد که همچنان به کمپین فشار 
حداکثــری ادامــه داده و از آنجا که می دانند این 
 »Exhausted « کمپین هم به اصطالح غربی ها
شده )به طور کامل تحلیل رفته(، از این رو تالش 
خواهند کرد فرکانس های فریب را تشدید کنند 
و در مرحله آخــر مقاومت فعال، ایران را از ریل 
خارج کنند تا بتوانند از طریق سیاسی امتیازاتی را 

که مایل بودند از ایران اخذ کنند.
متأسفانه، به نظر می رســد دولت محترم با 
وجود همه  این تجربه ها هنوز شّم و بینش سیاسی 
دقیقی را نسبت به معادالت پیدا نکرده و گاهی 
گراهــا و کدهــای غلطی از ناحیــه دولت ما به 

تشریح الگوی مطلوب رقابت انتخاباتی در گفت وگوی حمیدرضا مقدم فر با صبح صادق

مجلس شــورای اســامی عصاره و آیینه تمام نمای یک ملت است؛ بنابراین 
افرادی کــه می خواهند به مجلــس راه پیدا کنند و برای کشــور و مردم خود 
قانون گذاری و از حقوق آنها دفاع کنند، باید خود نیز تابع قانون باشند و با رانت 
و حزب بازی به مجلس ورود پیدا نکرده باشند؛ چرا که اگر چنین باشد، نه تنها 
در خانه ملت سودی برای موکان خود ندارند، بلکه با اقدامات خود به مردم و 
کشور ضرر می رسانند. در این بین و در آستانه انتخابات، گروه ها و جریان های 
سیاسی باید تمام دقت خود را به کار گیرند، افرادی را در لیست های انتخاباتی 
خود دهند و به مردم معرفی کنند که حرف های شان با توانمندی های شان برابر 
باشــد تا بتوانند بعد از راه یابی به مجلس آنها را عملیاتی کنند. در همین زمینه 
با »ناصر ایمانی« تحلیلگر و جریان شناس سیاسی گفت وگو کردیم که در ادامه 

می خوانید.

BBBBB ،به نظر شــما کســی که خود را در قامت نمایندگــی مجلس می داند 
برای این امر نامزد می شــود و در جایگاه برخورداری از رأی مردم قرار 
می گیــرد، باید چه ویژگی ها و توانمندی هایی داشــته باشــد که بتوان 
 امیدوار بود از مجموع این نمایندگان مجلســی در تراز انقاب شکل 

بگیرد؟
مجلســی در تراز جمهوری اســالمی اســت که نمایندگان آن از راه رانت و فساد به 
مجلس وارد نشــده باشند و از آلوده شدن به فسادهای قومی ـ قبیله ای و زد و بندهای 

مســئوالن دولتی اجتناب کنند. خصوصیت دیگر یک مجلس مطلوب و تراز 
این است که نمایندگان نســبت به مسائل ملی کشور و حوزه انتخابیه خود 

جامع نگری داشته باشــند. همچنین باید نســبت به یکی از حوزه هایی 
که کشــور به آن نیاز دارد، مانند حوزه  اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاســت خارجی و مســائل آموزش و پــرورش اطالعات و اشــراف 
کافی و کامل داشــته باشــند تا بتوانند وارد کمیســیون مربوطه شوند و 
 در صحــن علنی مجلس نیــز باید به یک حوزه اشــراف کافی داشــته

 باشند. 
به تعبیر دیگر، اینکه نماینــدگان صرفًا مقبولیت مردمی 

داشته و مورد اعتماد مردم باشند، برای نمایندگی مجلس 
کفایت نمی کند. نکته دیگر اینکه نمایندگان ملت باید 

بتواننــد اطالعات کافی، الزم، خوب و ســالم را از 
طریق کارشناسان دیگری که خارج از مجلس و در 
کشور وجود دارند، دریافت کنند؛ چرا که نمایندگان 
نمی توانند به تنهایی در بسیاری از امور کارشناسی 
نظر بدهند و باید از نظر کارشناسان دیگر کشور، 
مثل استادان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و علمی 

و مراکز دولتی استفاده و اطالعات الزم را دریافت کنند تا تصمیم هایی که می گیرند 
پخته و کامل باشد.

مــورد بعدی اینکه حتی االمکان بخشــی از این نمایندگان از نظر ســن، باید در 
شــرایطی باشند که بتوانند با انرژی و خالقیت فکری در مجلس فعال باشند؛ چراکه 
نمایندگانی که سن آنها باال اســت، نمی توانند تحرک و پویایی الزم را داشته باشند 
و قاعدتًا مجلس را کم تحرک می کنند. مجلس باید پرانرژی و ســالم باشد، نه صرفًا 
ســالمت مالی؛ چراکه ممکن است برخی نمایندگان سالمت مالی شخصی داشته 
باشــند، اما از ســالمت کافی در حوزه های دیگر، مانند ارتباطات در حوزه انتخابیه 
برای دوستان شــان یا برای کســانی که فکر می کنند حامی آنها هستند، دور باشند. 
یــک مجلس پرتحرک فعال، بدون زد و بند و فســاد، هم می تواند قانون گذار خوبی 
 باشــد و هم نظارت کافی بر رفتار مجریان کشــور، اعم از قــوه مجریه و قوه قضائیه

 داشته باشد.  

BBBBB جریان های سیاسی برای ورود به انتخابات چگونه می توانند وعده های 
 انتخاباتــی را به برنامه های عملیاتی برای حل مســائل کشــور تبدیل

 کنند؟
نکته اول اینکه جریان های سیاسی باید در انتخاب کاندیداهایی که به مردم معرفی 
می کنند، دقت کافی داشته باشند و از این  بپرهیزند که صرفًا چون یک فرد از حزب و 
گروه آنهاست، بدون در نظر گرفتن کارآمدی های این شخص، او را به لیست 
انتخاباتی خــود، اضافه کنند. همچنین جریان های سیاســی باید در 
مواجهــه با مردم صادقانه رفتار کنند و از معرفی افرادی که موجب 
فضاسازی و آسیب به انتخابات می شوند و مردم را مشوش و گمراه 
می کنند، اجتناب کنند.  جریان های سیاسی باید در عین حالی که 
کاندیداهای منتخب خود را به مردم معرفی می کنند، برنامه های 
خود برای مجلس ارائه دهند و با در نظر گرفتن مشــکالت کنونی 
کشور و ویژگی کاندیداهای منتخب در برطرف کردن مشکالت 
مطرح شــده، صادقانه رفتــار کنند تا مــردم آنها را 
بپذیرند. نکته دیگر اینکه نباید با طرح برخی 
مســائل ژورنالیســتی و فضاسازی های 
رســانه ای، فضای کشور را آلوده کنند و 
موجب شوند مردم در انتخابات حضور 
پیدا نکننــد؛ این رفتار یــک خیانت 
بزرگ اســت. این جریان های سیاسی 
باید فضای کشور را کاماًل باطراوت و 
شاداب نگه دارند تا مردم به حضور در 

انتخابات عالقه مند شوند.

این انتخاب مردم اســت که وزن و بافت مجلس شورای اسامی را شکل می دهند، اما نمایندگانی که بتوانند حقوق ملت را محقق کنند و مسیر 
درســت در ریل گذاری صحیح در قوانین کشور داشته چه ویژگی هایی دارد؟ نمایندگانی که می خواهند مجلس مطلوب و در تراز انقابی را تشکیل 
دهند چه شاخصه هایی باید داشته باشند؟ برای پاسخ به این سؤاالت با سردار دکتر »حمیدرضا مقدم  فر« مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقاب اسامی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار

ایده ها   رقابت 
به جای نزاع های سیاسی

دشمن ارسال می شود که همین مسئله در برخی 
موقعیت ها به تشدید فشارهای دشمن کمک کرده 
اســت. بنابراین، یک مجلس فعال و نه منفعل و 
سلفی بگیر با موگرینی، با حضور متخصصان و 
کارشناســان آزاده و شجاع با دانش روز می تواند 
یــک ریل گذاری دقیق و اصولــی را برای دولت 
انجام دهد تا سیاســت  خارجی کشــور نیز وارد 

مرحله درستی شود.

BBBBB جریان های سیاســی بــرای ورود به 
انتخابات و ج لب آرای مردم باید چه 
انتخاباتی  برای وعده های  را  الگویی 
در نظــر بگیرند؟چگونــه می تــوان 
برنامه های  به  را  انتخاباتی  وعده های 
عملیاتی برای حل مسائل کشور تبدیل 

کرد؟
بهترین روش تغییر شیوه رقابت های انتخاباتی 
اســت. رقابت هایی که معمواًل در کشور جریان 
دارد، بر ســر یــک ســری شــعارهای کلی و 
دعواهای جناحی و بی فایده اســت کــه راه را به 
روی پوپولیســت ها و مردم فریبان باز می کند تا با 
طرح شعارهای مردم فریب، کّلی، بعضًا نشدنی 
و خارج از اختیارات یــک نماینده وارد مجلس 
شــوند. در این صورت یا آن فــرد نمی تواند این 
مطالبات را محقق کند که موجب ناامیدی مردم 
خواهد شد، یا از طرفی این مطالبات را پیگیری 
خواهد کرد که مســتعد شکل گیری فساد است. 
بنابراین بهترین راه تغییر شیوه رقابت های فعلی 
و شکل دهی به »رقابت  ایده ها« به جای نزاع های 

سیاسی بی جهت است. 
هر یــک از کاندیداها به صورت مشــخص 
باید اعالم کنند که مهم ترین مسائل کشور را چه 
چیزهایی می دانند و برای حل این مســئله دقیقًا 
چه ایده ای دارنــد؟ در این صــورت نامزد باید 
ایده خود را شــفاف مطرح کند که این ایده او از 
سوی کارشناســان و متخصصان به راحتی قابل 
نقد و بررســی اســت و در ادامه نیز در صورت 
ورود فرد به مجلس، باید گزارش های منظمی به 
مردم از پیگیری ایده خود ارائه کند. چنین رویکرد 
و روشــی اســت که می تواند به شکل گیری یک 
مجلس کارآمد کمک اساسی بکند؛ ضمن اینکه 

این شــیوه از رقابت می تواند موجب شکل گیری 
امیدواری جدی در مردم شود و مشارکت را هم 

ارتقا دهد. 

BBBBB به نظر شما مجلس مطلوب ناظر به 
چشــم اندازها و اسناد باالدستی باید 
شــامل چه ویژگی هایی باشد و کدام 

اهداف را دنبال کند؟
مجلس شــورای اسالمی به منزله یکی از سه 
قوه کشــور، رکن مهمی در حکمرانی محسوب 
می شــود، به ویژه با عنایت به اینکه از یک نقش 
نظارتی برخوردار است و می تواند از آنها تحقیق 
و تفحــص کند. همچنیــن با عنایت بــه اینکه 
نماینده های ویژه در بســیاری از نهادها، از جمله 
صداوســیما حضور دارند و نیز دســت کم سهم 
مهمی از نهادهایی مانند شــورای نگهبان را هم 
انتخاب می کند، از ویژگی های منحصر به فردی 
برخوردار است که شاید دو قوه دیگر از این منظر 

فاقد آن باشند.
در واقع مجلس شــورای اسالمی دو کارکرد 
اصلــی دارد اول؛ جهت گیری ها و ریل حرکت 
قــوای دیگــر را در چارچوب قانون اساســی و 
سیاســت های کلی تعیین می کنــد و دوم؛ نقش 
نظارتی بــر اجرای قوانیــن دارد؛ بنابراین ارگان 
بســیار مهم و به معنای واقعی کلمــه »در رأس 

امور« است. 
»مجلس مطلوب« مجلسی است که بتواند دو 
کارکرد اصلی خود را به بهترین نحو انجام دهد؛ 
اما دربــاره چگونگی تحقق این مهم باید گفت، 
مجلس متشکل از ۲۹۰ نماینده است که مجموع 
ویژگی هــای آنها باید ســازنده یک مجلس تراز 
برای انقالب اسالمی باشد. در واقع، باید مجلس 
»عصاره فضایل ملت ایران« باشد تا بتواند در تراز 
انقالب اسالمی عمل کند. یک نماینده مجلس 
اواًل بایــد آرمان هــا و چارچوب هــای انقالب 
اســالمی را به منزله یک پدیده منحصربه فرد و 
تاریخی، که رسالت های جهانی برای خود قائل 
است، بشناسد و به نحو »وجودی« با این آرمان ها 
و ایده هــای جمهوری اســالمی عجین باشــد. 
انقالبی بودن،  ایثارگری،  اخالص،  شــجاعت، 
صراحت، ضد ظلم و طرفدار مستضعفان بودن، 

مردم دار بــودن، حریص نبودن، ســبک زندگی 
منطقی داشتن، غیور و بصیر بودن و ویژگی هایی 
از این قبیل صفات الزم برای یک نماینده مجلس 

است. 
یک نماینده تراز مجلس شورای اسالمی، به 
جز ویژگی های شخصیتی که بسیار هم ضروری 
است، به لحاظ معرفتی هم باید دست کم یکی از 
دانش های الزم برای حکمرانی را با توجه به تنوع 
حوزه ها در مجلس، در حد تخصص یا خبرگی 
داشته باشــد تا بتواند تصمیمات عقالنی بگیرد. 
همچنین در کنار »دانش« باید اشــراف جدی به 
مسائل روز و همچنین تاریخ این کشور، فرهنگ، 
مناسبات و مراودات الزم داشته باشد. یک نماینده 
تراز مجلس شورای اسالمی باید بداند که در خط 
مقدم مجاهدت است؛ از این رو مجهز به سالح 
دانش، اشراف و تدبیر و با ویژگی های شخصیتی 
که گفته شد، از جمله شجاعت و صراحت، برای 
کشور و اسالم و مردم مشکل گشایی، خط شکنی 

و ریل گذاری کند. 

BBBBB ســؤال آخر اینکه الگــوی مطلوب 
تعامل مجلس با دولت و دستگاه قضا 
برای پیشبرد اهداف کشور چیست؟در 
واقع نقش مجلس نســبت به دولت 
و قوه قضائیه باید چطور باشــد، چه 
کارهایی انجــام دهد و چه انتظاراتی 

باید داشت؟
به نظر می رسد شــرح وظایف، اختیارات و 
مســئولیت های هریک از قوا در قانون اساســی 
مشخص شــده و اگر هر یک از این دستگاه ها به 
حیطــه وظایف خود آگاه و به آن پایبند باشــند و 
هر فردی روحیه دیکتاتوری را در خود بکشــد، 
مشــکل خاصی در تعامل قوا به وجود نخواهد 
آمد. مشکالتی که معمواًل بروز می کند، ناشی از 
رشد یا عدم رشد سیاسی برخی اشخاص است؛ 
از این رو در این حوزه باید فرهنگ حکمرانی در 
کشــور از طریق رسانه ها و افکار عمومی تقویت 
شود و یک »نظارت جمهور« شکل بگیرد؛ یعنی 
رسانه ها و افکار عمومی از طریق رسانه های خرد 
بر این موضوع نظارت ویژه کنند تا هر دستگاهی 

وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

 ناصر ایمانی پیشنهاد کرد

دهند ارائه  برنامه  سیاسی  یان های  جر

»انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی« با یک  سالگی بیانیه 
گام دوم انقالب مصادف شــده است. تقارن این انتخابات با فصل جدید 
قانون گذاری در کشور به آن معنایی دیگر بخشیده و توجه ها را به این سؤال 
مطرح بیانیه: »ریشــه و عوامل مشــکالت کنونی را در چه مواردی باید 
جست وجو کرد؟« معطوف می کند. برای پاسخ به این پرسش باید به سه 
سطح توجه داشــت؛ اول، هم اکنون مجلس در کدام وضعیت قرار دارد؛ 
دوم، به کدام نقطه مطلوب می خواهد برسد؛ سوم، چگونه این مسیر را طی 

کرده و به مقصد خواهد رسید؟
پاسخ به پرسش از وضع موجود مجلس شورای اسالمی مستلزم بحث 
پیرامون کارآمدی مجلس دهم و رضایتمندی مردم از عملکرد نمایندگان 
آن است؛ در نگاه کالن همان گونه که بیانیه گام دوم اشعار می دارد: »هرگاه 
دل زدگی در جامعه پیش آمده، از روی گردانی مسئوالن از ارزش های دینی 
بوده اســت«، یا آنکه »عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشــور را از بیرون 
و درون دچار چالش ساخته اســت و این چالش درونی عبارت از عیوب 
ساختاری و ضعف های مدیریتی است.« و یا آنکه »بی شک دستاوردهای 
انقالب از این بســی بیشــتر بود اگر که بی توجهی به شعارهای انقالب و 
غفلــت از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل  ســاله نمی بودـ که 

متأسفانه بود و خسارت بار هم بودـ«.
البته موضوع محوری یادداشــت حاضر، پاسخ به پرسش دوم ناظر بر 
مجلس مطلوب اســت. مجلس مطلوب در زمینه ســازی برای دستیابی 
به »ایران مقتدر«، »ساختن ایران اســالمی بزرگ« و »ایجاد تمدن نوین 
اســالمی« مورد توجه است. مجلس شورای اسالمی مطابق فصل ششم 
اصول ۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی، آوردگاه دو ظرفیت اساسی کشور برای طی  
کردن فاصله  میان بایدها و واقعیت هاست؛ یعنی الف ـ نماینده قوی، ب ـ 

قانون قوی.
مطابــق بیانیــه گام دوم نماینده قوی باید ویژگی های متعددی داشــته 
باشــد که عبارتند از: ۱ـ جــوان و امیدوار به آینــده، ۲ـ روحیه انقالبی و 
پاسدار انقالب، ۳ـ مســئولیت پذیر، ۴ـ جهادگر و فعال، ۵ـ باانگیزه و با 
همت بلند، ۶ـ خدمتگزار و امین، ۷ـ طهارت اقتصادی، ۸ـ اندیشــمند و 
تجربه آموز و ۹ـ تسلیم ناپذیر. این مهم در سند الگوی پایه اسالمی ـ ایرانی 
پیشــرفت در پنج دهه آینده نیز تأکید شــده؛ به نحوی که التزام به رعایت 
اصول و قواعد اسالمی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست گذاری ها 
)بند ۲۱( در کنار گزینش مســئوالن و مدیــران بر مبنای التزام عملی آنان 
به حد کفاف در معیشــت و اهتمام ایشان به رعایت هنجارهای عدالت، 

 صداقت، راســتگویی، اعتماد، فداکاری و پاســخگویی )بند ۵۱( عنوان
 شده است.

مطابــق گام دوم قانون قوی باید در هفت ســرفصل اساســی، علم و 
پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و 
آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و نیز سبک زندگی، 
تنظیم و تقنین شــود. آنچه مورد تأکید اســت در دوره  پیش  رو باید در این  
باره  برنامه های کوتاه مدت و میان مدت کامل و جامعی تنظیم شود. با توجه 
به قدرت نظارتی مجلس و برخورداری از ظرفیت ها و امکان هایی، چون 
استیضاح، سؤال، تفحص، آزادی اظهار نظر، لوایح قانونی، شرح قوانین 
عادی و... وادار کردن دستگاه های اجرایی به پیگیری و پیاده سازی، اساس 
تحقــق این برنامه ها خواهد بود. در زمینه هایــی ماننِد ۱ـ مبارزه معقول با 
کانون هــای ضد معنویت و اخالق، برنامه  اجرائی سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی، ۲ـ تدبیر دستگاهی کارآمد در قوای سه گانه برای مبارزه با فساد، 
۳ـ رفع محرومیت ها و شکاف های عمیق طبقاتی، ۴ـ تقویت اقتصاد مستقل 
کشور مبنی بر تولید انبوه و باکیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه 
و بی اســراف، ۵ـ حفاظت از عزت ملت و کشــور در تعامالت خارجی 
دولت و پایان مذاکره، جمهوری اسالمی ایران نیازمند قوانین محکم است. 
همچنین این مهم در ســند الگوی پایه اســالمی ـ ایرانی پیشرفت در پنج 
دهه آینده بند ۴۵ تأکید شــده است: »حفظ و تقویت مردم ساالری دینی، 

مشارکت مردمی، عدالت و ثبات سیاسی«.
انتخابات مجلس یازدهم در حالی برگزار می شــود که »سیاست های 
کلی نظام قانون گذاری« به عنوان یک ســند باالدســتی در مهر ماه ســال 
۱۳۹۸ از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ شد. این سند بر شفافیت 
و ضابطه مندســازی قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران و سایر دستگاه ها و 
شوراها )مراجع وضع قوانین و مقرارت( تأکید کرده و در بند ۹ بر رعایت 
اصول قانون گذاری و قانون نویســی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و 

طرح های قانونی تصریح می کند.
  حضرت امام خمینی)ره( در پیام افتتاح به نمایندگان اولین دوره مجلس 
شورای اسالمی، از عبارت »مجلس مقدس شــورای اسالمی« استفاده 
می کنند و ۱۱ توصیه می فرمایند که یک مورد آن به این شرح است؛ »امید 
آن اســت که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت 
اعظم     ملت مظلوم را در بر می گیرد در رأس برنامه ها قرار گیرد و در نخستین 
مجلس شورای     اســالمی طرح هایی جدی در رفاه حال این طبقۀ محروم 

داده شود«.
بنابراین انتخابات پیش روی مجلس در اســفند ماه، فرصِت تحول و 
ساخت یابی به نفع انقالب از طریق حضور کارگزاران انقالبی، برنامه ریزی 

کارآمد و اصالح سازوکارهای معیوب در اداره کشور است.

مصطفی یقینی پور
کارشناس سیاسی

عملکرد مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته  نشان می دهد این نهاد با 
وجــود اقدامات مثبت و انقالبی در دوره های گوناگون، نقاط ضعفی نیز دارد 
که در گام دوم انقالب اســالمی باید مرتفع شوند. در واقع، نگاه و رویکرد به 
مجلس شورای اســالمی باید در گام دوم انقالب، راهبردی تر، مبتنی بر افق 
تمدنی انقالب اسالمی و همچنین ارتقای کارآمدی نظام باشد و اگر انتقادی 
به عملکرد مجلــس در گام اول انقالب وجود دارد، بــه  طور عمده به دلیل 
غفلت آن در این حوزه هاست. با  وجود این، انتخابات یازدهمین دوره  مجلس 
شــورای اسالمی در اســفند ماه امســال، رخدادی تعیین کننده خواهد بود. 
چنین مجلســی عالوه بر داشتن وظایف و کارکردهای یک مجلس مطابق با 
استانداردهای عمومی الگوهای دموکراتیک، باید دارای ویژگی هایی از جنس 
و ماهیت انقالب اسالمی باشد؛ یعنی همان طور که انقالب اسالمی در سال 
۱۳۵۷، استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی، عدالت، اسالم و والیت فقیه را 
برای مردم ایران به ارمغان آورد و در برابر ابرقدرت های شــرق و غرب ایستاد 
و یک قدم عقب ننشســت، مجلس شــورای اســالمی تراز انقالب هم باید 
نمایندگان، مصوبات، قوانین و عملکردی داشته باشد که بتواند این انقالب 

را نه  تنها در ریل اصلی خود نگه دارد، بلکه آن را چندین گام به  پیش ببرد.
از این رو با توجه به اهمیت تمرکِز تصمیم گیری کشــور در مجلس، هر 
چه کارایی این قوه مهم در نظام سیاسی کشور بهبود یابد، فرایند فعالیت مغز 
تصمیم گیری اصالح می شود و مسلمًا تمام فعالیت های نظام در حال، آینده 
و ابعاد گوناگون سیاســت های داخلی و خارجی کشور نیز تأثیر می پذیرد و 
بهبود می یابند. اگر بتوان ابزار و شاخص هایی برای سنجش و ارزیابی کارایی 
ادوار مجلس به عنوان واحدهای تصمیم گیری یافت، این امکان وجود خواهد 
داشت ضمن سنجش و مقایسه ادوار مجلس یا کمیسیون ها و آحاد نمایندگان 

میزان تأثیر شاخص های گوناگون بر کارایی را نیز تشخیص داد.
در واقع شناسایی شــاخص های مؤثر بر کارایی مجلس به شناخت علل 
کامیابی و ناکامی مجلس منجر می شــود که با شناخت این علل، می توان به 

راهکارهای مناسبی برای افزایش کارایی رسید.
در این راستا همواره دو وظیفه اصلی و کالن برای مجلس برشمرده می شود 
که به تصریح قانون، رسالت اصلی نمایندگان ملت است؛ یکی قانون گذاری 
و دیگــری نظارت بر اجرای قانون. از همین رو، الزم اســت شــاخص ها و 

مالک هایی برای سنجش و ارزیابی این دو سرفصل تعیین و تببین کرد.
طبــق پژوهش هــای صورت گرفته شــاخص های ارزیابــی تصمیمات 
قانون گذاری و مالک تشخیص عملکرد مقبول یا مردود نمایندگان در عرصه 

تقنینی به این شرح است:

۱ـ عادالنه بودن و تبعیض آمیز نبودن قانون؛
۲ـ توجه به مقتضیات زمان و مکان )تطابق با نیازها و آرمان های مردم و وجدان 

عمومی، نوآوری و تأسیس نهادهای حقوقی نوین و...(؛
۳ـ رعایت اصول شــکلی قانون نویســی، از قبیل جامع و مانع بودن، شمول 
قانون نســبت به مسائل مستحدثه، صراحت، کلی بودن و به حداقل رساندن 

استثنائات، پرهیز از تفصیل بیهوده، عدم تنظیم به صورت توصیه و...؛
۴ـ برخــورداری قانون از ضمانت اجرای مناســب و قابلیت اجرا در عرصه 

عمل؛
۵ـ انسجام قانون و تطبیق آن با مجموعه نظام حقوقی؛

۶ـ رعایت الزامات نظم عمومی در تنظیم قانون؛
۷ـ مغایرت نداشتن با موازین بین المللی پذیرفته شده از سوی نظام جمهوری 

اسالمی؛
۸ـ توجیه قانون به لحاظ هزینه ـ فایده اقتصادی و اجتماعی؛

۹ـ استمرار، دوام و ثبات قانون و نیاز به حداقل تغییر در قانون؛
۱۰ـ اســتفاده از تجارب علمی و اجرایی و تجــارب قانون گذاری داخلی و 

خارجی.
در این میان، اما، شــاخص های ارزیابی کیفیت عملکرد نظارتی مجلس نیز 

شامل موارد زیر است:
۱ـ میــزان تأمین مصالح عمومی از طریق نظارت که عبارتند از: اصالح نهاد 
نظارت شــونده، آرامش جامعه، افزایش اعتماد عمومی به مجلس به تناسب 

میزان برخورد غیر جناحی در امر نظارت، افزایش اقتدار مجلس و...؛
۲ـ میزان نظارت مجلس بر مطابقت مصوبــات دولت، اعم از آیین نامه ها، 

بخشنامه ها، تصویب نامه ها و دیگر تصمیمات دولت با نص و روح قانون؛
۳ـ تناسب موضوعات نظارت با نیازها و ضرورت های مبتال به جامعه، اعم از 

مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛
۴ـ کیفیت و ارزش نظارت یعنی میزان عالمانه، تخصصی، واقعی و مبتنی بر 

اطالعات کافی و به هنگام بودن نظارت؛
۵ـ تناســب شــیوه های نظارت با اهمیت موضوع، رعایت سلسله مراتب و 

تدریجی بودن روش های گوناگون نظارت؛
۶ـ رعایت اصل انصاف، خیرخواهی، اصالح و عدم اختالل در امور در انجام 

نظارت؛
۷ـ میزان نظارت ســازمان یافته و مســتمر بر اجرای قوانین )در مقابل اعمال 

نظارت پراکنده و نظارت بر مجریان به جای نظارت بر اجرای قانون(.
هرچه بیشتر به سمت تحقق این شاخص ها حرکت کنیم و نمایندگانی را 
برگزینیم که این گونه به وظایف مجلس آگاه باشند و به اجرای آن اهتمام داشته 
باشند، طبیعتًا شاهد مجلسی کارآمدتر خواهیم بود که به همان اندازه به ایده آل 

و تراز انقالب نزدیک تر است.

 مجلس کارآمد کدام است؟
بازخوانی مجلس تراز انقالب اسالمی

 زهرا جوادی
روزنامه نگار

 مجلس قوی
تبیین مختصات مجلس مطلوب در طلیعه گام دوم انقالب 
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حزب خلق مســلمان در اسفند ماه سال 
13۵7 تأسیس شد. به این حزب که آقای 
شریعتمداری آن را تأسیس کرد، بسیاری از عوامل 
سرشناس سلطنت طلب، لیبرال و چپ گرا پیوستند و 
بــه  تدریج در مقــام معارضه با انقالب اســالمی 
برآمدند. پــس از فتح النه جاسوســی در آبان ماه 
13۵8 و افشای اسناد مربوط به وابستگی برخی از 
ســران فعال حزب به ســفارت آمریکا در تهران، 
ماهیت وابســته حزب خلق مسلمان بیش از پیش 
آشکار شــد و هواداران متدین از آن روی برتافتند. 
مدتی بعد با افشــای طرح کودتا و توطئه براندازی 
نظام جمهوری اســالمی از ســوی قطــب زاده با 
همکاری آقای شــریعتمداری در این طرح، حزب 

خلق مسلمان منحل شد.
تأســیس »حزب جمهــوری اســالمی خلق 
مسلمان« در مقابل »حزب جمهوری اسالمی« را 
می توان یکی از خطرناک ترین فعالیت هایی دانست 
که ذیــل چتر حمایت شــریعتمداری کلید خورد. 
این حزب مورد تأیید و حمایت شریعتمداری قرار 
داشــت و وی حتــی عضویــت در آن را وظیفه ای 

اسالمی و ملی می دانست. 
شــریعتمداری در منش و روش مخالف جدی 
امام)ره( بود؛ این مخالفت هــا البته در آغاز ظهور 
خارجی نداشــت و آنچه ظهور می یافت، پیام ها و 
تبریک ها و تعارفات بود؛ اما پس از پیروزی انقالب 
به تدریج واگرایی ها آغاز شد؛ برای نمونه، می توان 
به راه پیمایی اشاره کرد که در اعتراض به انتشار مقاله 
»صادق خلخالی« علیه تأسیس حزب خلق مسلمان 
ایران و موضع شریعتمداری در روزنامه »اطالعات« 
کلید خورد. پس از ناآرامی های تبریز و قم، امام)ره( 
چندین بار طی ســخنرانی ها و پیام هایی، وحدت 
انقالبیون و پرهیز از ایجاد تفرقه را خواستار شدند. 
با باال گرفتن این تنش ها و حرف و حدیث ها درباره 
حزب خلق مسلمان، امام)ره( خواستار اعالم برائت 

شریعتمداری از آن شدند. 
محمدتقی فلســفی در این باره می گوید: »یک 
روز صبح امام به وســیله یکی از دوستان پیغام داد 
که به فالنی بگوییــد اینجا بیاید. خدمت ایشــان 
رسیدیم. امام تنها بود. شروع سخن ایشان، گفت وگو 
درباره حزب خلق مســلمان بود. امــام فرمودند: 
مــا می دانیم که اجانب به خصــوص آمریکا با این 

انقالب خیلی دشمن هســتند و با وسایل گوناگون 
به آن ضربه می زنند. حاال اول کار است که آمده اند 
و حزب درســت کرده اند. این حزب خلق مسلمان 
علی التحقیق ریشه خارجی دارد. این کلمه »خلق« 
را داخل عنوان حــزب گذارده اندـ مثل اینکه کلمه 
»دموکراسی« را می خواستند داخل نام »جمهوری 
اســالمی ایــران« کــرده و بگوینــد: »جمهوری 
دموکراتیک اســالمی ایران«؛ خلق مســلمان هم 
یعنی همین، خلق در فارســی همین توده اســت. 
اینها می خواهنــد از همین حاال میان مســلمانان 
زمینه جنگ درست کنند و بگویند حزب جمهوری 
اسالمی و حزب خلق مسلمان. این قضیه ضربه زدن 
به انقالب و پایمال کردن خون های مسلمانان است. 
می خواهند این انقالب را بکوبند و این موفقیت را از 
بین ببرند و یک چیز دیگر جایش بگذارند که منافع 
خودشان را تأمین کند. مشــکل این است که آقای 
شریعتمداری به نام یک آیت الله وابستگی خودش 
را بــه این  حزب اعالم کرده و آن را وابســته به خود 
معرفی کرده است. یعنی بین این حزب و بین آقای 
شــریعتمداری ارتباط هماهنگی و همرنگی برقرار 
است. این کار خیلی خطرناک است. ممکن است 
تمام زحمت ها به هدر برود. اینکه گفتم شما بیایید، 
برای این اســت که بگویم پیش آقای شریعتمداری 
بروید و به  طور خصوصی از قول من به ایشان بگویید 
این کار را اجانب کرده اند، شــما که این مطلب را 

پذیرا شده اید، یا آگاهید یا ناآگاه. مصلحت شما این 
است که فورًا در جراید و رادیو و تلویزیون اعالم کنید 
که از این حزب برکنار هســتید و مسائل آن به هیچ 
وجه به شــما ارتباط ندارد، تا حیثیت شما محفوظ 

باشد.« 
آقای فلســفی می گوید، من همان موقع حرکت 
کردم و به منزل آقای شریعتمداری رفتم. پیام امام را 
به ایشان رساندم، اما ایشان نپذیرفت. با آشکار شدن 
بیشــتر ماهیت انحرافی این حزب بود که سرانجام 
حدود یک ماه بعد در 1۵ دی ماه ســال 13۵8 آقای 
شریعتمداری اطالعیه ای منتشر کرد و ناچارًا تعطیلی 

تمام دفاتر حزب و فعالیت های آن را اعالم کرد.
شــریعتمداری تحت تأثیر اطرافیــان خود قرار 
داشــت و اگرچه در آغاز اختالف ها را علنی نکرد، 
اما کم کــم در عمل راه دیگــری را برگزید تا آنجا 
که با افشا شــدن جزئیات »کودتای نوژه« که در آن 
بمباران بســیاری از ادارات، بیت امام و... طراحی 
شده بود، به واسطه اعترافات قطب زاده و سیدمهدی 
مهدوی، انگشــت های اتهام به جانب او رفت و در 
نهایت ناگزیــر به اعتراف و ابراز ندامت شــد: »از 
اینکه فکر صحیــح در این کار نکرده ام و اینها را راه 
داده ام و گــزارش اینها را شــنیده ام و به مقامات، به 
موقع اطالع نداده ام، خودم را در پیشــگاه خداوند 
مقصر می دانم و بسیار پشیمانم. اینکه به سیدمهدی 
مهدوی پول فرســتادم هر چند به عنــوان قرض به 

ایشــان داده شــده اســت و این کار را نوعی تأیید 
عملــی از فرد توطئه گر تلقی کرده اند، پشــیمانم و 
اســتغفار می کنم و استغفر الله ربی و اتوب الیه و از 
 این قصور یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار 

می کنم.«
پس از روشن شدن نقش شریعتمداری در کودتا 
بود که دیگر مدارای انقالبیون و نظام با او پایان یافت 
و او از جانب جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم از 
مرجعیت خلع شد. در بیانیه جامعه مدرسین آمده 
بود: »بنا به وظیفه شــرعی بر خود الزم دانستیم که 
سقوط مشارالیه از شایستگی مرجعیت را بالصراحه 
اعالم نماییم تا افرادی از مســلمانان که در حالت 
تردید و دو دلی بودند، تکلیف خود را بدانند و احیانًا 
با تقلید خود به اســالم و انقالب ضربه وارد نکرده 

باشند.« 
شــریعتمداری نه تنهــا از طراحــی کودتا خبر 
داشــت؛ بلکه این گونه برنامه ریزی شــده بود که او 
بتوانــد بعد از کودتا در تلویزیــون با مردم صحبت 
کند. جریان »نقــاب« و عوامل کودتا، برنامه ریزی 
عمیقی بر روی او کرده بودند. »ایرج درخشنده« از 
ساواکی های جذب شــده به کودتا از قول »احسان 
بنی عامری« می گفت: »با علمــا و روحانیونی که 
طرفدار آیت الله شریعتمداری می باشند، دست به 
دست هم دادیم تا یک اسالم نوین در سطح مملکت 

پیاده کنیم.«

تقابل با حزب جمهوری اسالمی
مروری گذرا بر عملکرد حزب خلق مسلمان و آیت الله شریعتمداری

مسئله قراردادهای به جا مانده از دوره 
رژیم پهلوی، در سال های اول پیروزی 
انقالب اســالمی، یکــی از چالش برانگیزترین 
بحث های روز بود. این قراردادها که بیشتر در دوره 
وزارت خارجه »ابراهیــم یزدی« به آنها پرداخته 
شد، ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی گوناگونی 
داشــت؛ اما آنچه بســیار مورد توجه قرار گرفت 
طرح فــروش هواپیماهای اف14 بــه آمریکا در 
دولت موقت بود که ابراهیم یزدی آن را مطرح کرد 
و در نهایت با مخالفت شورای انقالب مواجه شد. 
در همیــن زمینــه حجت االســالم حســن 
روحانی در کتاب خاطرات خود که مرکز اســناد 
انقالب اســالمی منتشر کرده اســت، می گوید: 
»در تابســتان 13۵8 موضوعی رخ داد که باعث 
نگرانی فراوانی شد، مسئله پس دادن هواپیماهای 
اف14 به آمریکا بود. در آن زمان دکتر یزدی، وزیر 

مصاحبه  در  خارجــه  امور 
مطبوعاتی اعــالم کرد ما با 
آمریکایی ها صحبت کردیم 
که جنگنده های اف14 را به 

آنها پس بدهیم.
یکی از افســران ارتش 
با نگرانی فــراوان این خبر 
را به مــن داد و گفت: اینها 
هواپیماهای  می خواهنــد 
بــه  را  )تام کــت(  اف14 
آمریکایی هــا پس دهند. ما 

در ســتاد ارتش، خیلی صحبت کردیم و متوجه 
شدیم این کار مانند پس دادن هواپیماهای اف 16 
در زمان بختیار، خیانت بسیار بزرگی است که باید 

جلوی آن را گرفت...
 در این میان فقط هواپیماهای اف 14 در دست 
ایران بود که آن را هم می خواســتند پس بگیرند، 
زیرا در خاورمیانه فقط ایران از این نوع هواپیما در 
اختیار داشت؛ حتی اسرائیل و عربستان هم از این 
نوع هواپیماها نداشتند. روزی که وزیر امورخارجه 
اعالم کرد که دولت قصد دارد هواپیماهای اف 14 
را به آمریکا پس بدهد، من بسیار نگران شدم و به 
دکتر بهشتی زنگ زدم و قرار مالقات گذاشتم و در 
دیدار با ایشــان درباره این ماجرا صحبت کردم و 
گفتم: اجرای این تصمیم بسیار خطرناک و مانند 
تقلیل دوره سربازی به یک سال، نوعی »خیانت« 

است. 
دکتر بهشــتی در پاســخ گفت: این آقایان در 
شورای انقالب، موضوع فروش هواپیماهای اف 
14 را مطــرح کردند و گفتنــد: ما قادر به 
استفاده از این هواپیماها نیستیم، زیرا 
کادر فنی و خلبانان این جنگنده ها، 
آمریکایی ها بودند و بــا رفتن آنها 
از کشور، کســی توانایی پرواز و 
تعمیرات این هواپیماها را ندارد. 
گفتم: چنین چیزی نیست و ما به 
تعداد کافــی خلبان و متخصص 
فنی داریم. ایــن حرف ها بی پایه 
می خواهنــد  آقایــان  و  اســت 
 هواپیماهــا را بــه آمریــکا پــس 

دهند.«

مروری بر برنامه دولت موقت برای جنگنده های اف 1۴

نظامی! خیانت 

   دهلیز    

»پورتوریکــو« مجمع الجزایری اســت در 
شــمال شــرقی منطقه کارائیب که از زمان 
ورود کریســتف کلمــب بــه آمریکا تحت 
سیطره اسپانیایی ها بود. در سال 1898، پس 
از شکست اسپانیا، این ســرزمین به کنترل 
اســتعمارگرایانه آمریکایی ها در آمد که این 

استعمار تاکنون ادامه دارد.
در ســال اول حاکمیت ایــاالت متحده 
تغییــرات وســیعی در اقتصاد ایــن جزیره 
صورت گرفت. پیشتر اقتصاد جزیره بر پایه 
کشــاورزی بود و تعداد زیــادی خرده مالک 
وجود داشــت. قهوه مهم ترین محصول بود 
که به ماشــین آالت سنگین و سرمایه گذاری 
عظیم احتیاج نداشت و در واحدهای کوچک 
تولید می شد و حدود 40 درصد از زمین ها به 
کشت این محصول اختصاص داشت. حدود 
32 درصد دیگر زمین ها برای کاشت آن گروه 
از مواد غذایی به کار می رفت که به مصرف 
مردم جزیره می رسید. حدود 1۵ درصد دیگر 
نیز به شکر و فقط 1 درصد به تنباکو اختصاص 
داشت و بیشتر این اقتصاد هم در دست اهالی 
پورتوریکو بود. اولین اثر مخرب تصرف این 
جزیره به دســت ایاالت متحده، ریشــه کن 
شدن صنعت قهوه بود؛ زیرا با توجه به ساختار 
گمرکــی ایاالت متحده، صــادرات قهوه به 
اروپا دیگر نمی توانســت به طور مستقیم و 
مانند گذشته سودمند باشد. قهوه پورتوریکو 

باید به وسیله کشــتی های باربری آمریکای 
شــمالی به ایاالت متحده حمل می شد؛ در 
نتیجه این محصــول در بازار ایاالت متحده 
قدرت رقابت نداشت. طوفان سال 1899 و 
کاهش ارزش پول که در جریان تحمیل پول 
ایاالت متحده بــه جزیره صورت گرفت، به 
این معنی بود که طبقه کوچک تولیدکنندگان 
با یک ضربه ریشه کن شدند، سپس بنگاه های 
انحصاری ایاالت متحده وارد عمل شدند و 
اراضی حاصل خیــز را میلی متر به میلی متر 
تحت کنترل خود درآوردند. مردم جزیره فقط 
به یک محصول وابسته شــدند و آن نیشکر 
بود. در طول ســه دهه اول حاکمیت ایاالت 
متحده، تولید نیشکر 1200 درصد افزایش 
یافت که بیشــتر آن را چهار شرکت ایاالت 

متحده کنترل می کردند.
 تنباکو هم به همین ترتیب اهمیت فراوانی 
پیدا کرد؛ طوری که 80 درصد این محصول 
در جهت منافع ایاالت متحده کنترل می شد. 
تولید این کاالهــا برای بازار ایاالت متحده، 
کشــت مواد غذایی برای مصــرف داخلی 
جزیره را از بین برد و بازار پورتوریکو به چنگ 
بنگاه های کشاورزی ایاالت متحده افتاد. این 
انتقال مالکیت و تغییر نوع محصول به تمرکز 
وســیع مالکیت اراضی منجر شــد. تا سال 
1940، 80 درصد زمین های کشــاورزی به 
مالکیت شرکت های بزرگ و مالکانی درآمد 
که وسعت زمین های آنها حدود ۵00 جریب 
یا بیشتر بود و دهقانان پورتوریکویی همگی 

بی زمین شدند.

 مروری بر سلطه استعمارگران آمریکایی بر پورتوریکو

قهوه کشتزارهای  نابودی 

   حافظه    

تقویم انقالب
عکس سرنوشت ساز

 13۵7 بهمــن   19 روز  عصــر 
جمعی از همافران و درجه داران 
نیروی هوایــی ارتش شاهنشــاهی با امام 
خمینی)ره( در مدرســه علوی تهران دیدار 
کردند. این مالقات که با رعایت احترامات 
نظامی و رژه مقابل امام انجام شد، بازتابی 
گســترده  داشــت. خبرنــگاران داخلی و 
خارجی از این مراسم عکس  گرفتند و اخبار 
آن را به جهان مخابــره کردند. پس از درج 
این خبــر در روزنامه های صبــح و عصر 
تهران، هجوم گروه سیاسیون و نظامیان رژیم 
شــاه به بازتاب این خبر آغاز شد. »شاهپور 
بختیار« نخســت وزیر وقت، این مراسم و 
عکس آن را جعلی و مونتاژ شده دانست و 
وجود آن را تکذیب کرد. »ارتشبد قره باغی« 
رئیس ســتاد ارتــش وقــت در خاطراتش 
می نویسد: »غروب روز 19 بهمن ماه آقای 
بختیار به من تلفن کرده سؤال نمود روزنامه 
کیهان را دیده اید؟ گفتم که نه هنوز. اظهار 
کرد، عکس عده ای از پرسنل نیروی هوایی 
را در اقامتگاه آقای خمینی چاپ کرده است 
و اضافــه نمود، معلوم اســت کــه یکی از 
عکس های مراسم سابق را مونتاژ کرده اند. 
ســؤال نمودم چگونــه فهمیدنــد مونتاژ 
کرده اند؟ جواب داد کاماًل روشــن است. 
ضمنًا از سپهبد ربیعی ]فرمانده وقت نیروی 
هوایی ارتش[ سؤال کردم. ایشان هم اظهار 
نمود ما بررســی کردیم، این عکس مونتاژ 
شــده است و دســتور دادیم که در روزنامه 
تکذیب کننــد. آقای بختیــار اضافه کرد، 
تیمسار هم دستور بدهید تکذیب کنند. گفتم 
اآلن دستور می دهیم.« ستاد ارتش وقت با 
صدور اطالعیه ای نوشت:  »در صفحه یکم 
روزنامه کیهان مورخ پنج شــنبه 19 بهمن 
13۵7 عکس بزرگ مونتاژ شده و غیر واقعی 
تحت عنــوان »امروز هــزاران نظامی رژه 
رفتند« چاپ شده است که غیر واقعی بودن 
آن برای هر کسی که به اصول اولیه عکاسی 
و مونتاژ آشــنایی داشته باشد، کاماًل آشکار 

است.«
ایــن عکــس  و خبــر در روزنامه های 
خارجی منعکس شده بود و امام خمینی)ره( 
هم اعالم کردند: »عکس روزنامه صحیح 
است و همافرها در روز پنج شنبه با من دیدار 

کردند.«
همافــران که به صف انقالب پیوســته 
بودند، همراه با جوانان انقالبی در 20 بهمن 
ماه در برابر گارد شاهنشــاهی به خیابان ها 

آمدند.
و  اوج درگیــری  بهمــن  بیســتم  روز 
زدوخــورد بود. تــا صبــح روز 21 بهمن 
بسیاری از نقاط شــهر به تصرف نیروهای 
مردمی مسلح درآمده بود. در اخبار ساعت 
دو بعد از ظهر فرمانده نظامی تهران اعالم 
کرد، از ساعت 4:30 بعد از ظهر حکومت 
نظامی است؛ یعنی اجتماع بیش از دو نفر 
ممنوع است و نباید هیچ کس در خیابان ها 

باشد. 
امام خمینی)ره( پس از دریافت این خبر 
با صدور پیامی اعالم کردند: »اعالمیه امروز 
حکومت نظامی خدعه و خالف شرع است 

و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند.«
مردم تا صبح روز 22 بهمن در خیابان ها 
به مبارزه و مقاومت ادامه دادند  و تمام سران 
باقی مانده رژیم شــاه را دســتگیر و زندانی 
کردند، مراکز نظامی و انتظامی را یکی پس 
از دیگری به تصرف درآوردند و بعد از ظهر 
این یوم اللــه، فریاد  زدند: »در طلوع آزادی، 

جای شهدا خالی«.
روند انعکاس عکس رژه امام به گونه ای 
دیگر به جریان انقالب شــتاب بخشــید و 

سرنوشت ساز شد.

مهدی دنگچی
پژوهشگر تاریخ

محمد گنجی
محقق تاریخ

حسین معینی
کارشناس تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر
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سیاست نامه
 بررسی اندیشه سیاسی 

آخوند خراسانی - ۲9

 محالتی و سلطنت  مشروطه

 بــا وجود ایــن موضوع که نگــرش فقهی ـ 
سیاسی آخوندخراســانی به اندازه گستره و 
اثرگذاری نگرش اصولــی وی چندان رواج 
نیافته اســت؛  اما تأثیر این نگرش را بر افکار 
فقهی ـ سیاسی برخی فقیهان معاصر شیعی،  
دست کم در جهت ایجاد نوعی هم سویی و 
هم افقی می توان مشاهده کرد. این اثرگذاری 
از دوران حیــات آخوند آغاز می شــود و کم 
و بیش تا زمان حاضــر به ویژه در بین برخی 
گروه هایی که به دنبال مستمسکی برای نقد 
و مخالفت بــا پارادایم هژمون نظری والیت 
فقیه از منظر امام خمینی)ره( هســتند،  ادامه 
می یابد. به نظر می رسد، با تکیه بر فرضیه های 
نظری و روش شــناختی سلسله مقاالت این 
ستون درباره آخوندخراسانی و بررسی افکار 
فقهی ـ سیاسی آن دسته از فقیهان که متأثر از 
وی هســتند،  بتوان به منطق تفکیک نگرش 
اصولی از نگرش فقهی ـ سیاســی آخوند در 

بحث اثرگذاری پی برد.1
اصولــی  نگــرش  اســت،  گفتنــی 
آخوندخراســانی در زمینه ســنت عقالنی 
اجتهاد و مکتب اصولی قرار می گیرد و نگرش 
فقهی ـ سیاســی وی در زمینه مشروطیت و 
تجدید نظر و تحدید نظم ســلطانی استفاده 
می شــود؛ از این رو، چون فقهای شــیعه در 
دوران معاصر،  به لحاظ اصولی در چارچوب 
این مکتب اصولی جای می گیرند و به لحاظ 
نظری و تا اندازه زیــادی به لحاظ عملی در 
چنین زمینه ای اجتهاد می کنند،  تداوم نگرش 
اصولی آخوندخراسانی امکان پذیر می نماید 
و اقبال زیادی نیز به آن صورت می گیرد؛ اما 
تا زمانی که اندیشــه فقهی ـ سیاسی فقیهان 
بعدی در چنین زمینه ای مجال ظهور می یابد، 
 می توان تداوم آن را مشــاهده کرد،  اما چون 
بســیاری از فقیهان بعدی در چنین زمینه ای 
تأمل فقهی ـ سیاســی نمی کنند،  این نگرش 

رواج نمی یابد. 
برخی از مهم ترین فقیهانی که از نگرش 
فقهی ـ سیاسی او تأثیر گرفته اند، به اختصار 
شــیخ محمد  بی تردید،  می کنیــم.  معرفی 
اســماعیلی محالتی غروی نخستین فقیهی 
اســت که در حلقه فکری و فقهی ـ سیاسی 
آخوندخراســانی جــای می گیــرد. وی از 
علمای مشــروطه خواه و از همکاران آخوند 
اســت. محالتی در نزد آخوندخراسانی از 
چنان جایگاهی برخوردار است که به عنوان 
یکی از اعضای حلقه اجتهادی یا شــورای 
استفتای او انتخاب می شود. محالتی افزون 
بر مشاوره و شرکت در گفت وگوهای علمی 
و فقهی آخوندخراســانی در شورای استفتا،  
به طور مســتقل در زمینه مشــروطیت این 
فعالیت های علمی مهمی انجام می دهد. در 
این باره می توان به صــدور یک الیحه مهم 
درباره حقیقت مشروطیت و مراد از سلطنت  
مشروطه و تدوین رساله ای موسوم به »الئالی 
المربوطه فی وجوب المشروطه« اشاره کرد. 
محالتی در این الیحه کــه محرم 1327ق 
صادر می کند،  سلطنت مشروطه را این گونه 
تعریف می کند: »مراد از سلطنت  مشروطه،  
در لســان همه اهل علم،  غیر از این نباشــد 
که خیاالت شــاه و حواس او،  خودسر و رها 
نشــود که هر خرابی خواســت در مملکت 
بکند،  بلکه میزان عمل جمیــع آنها از روی 
قانون منضبط باشد که به صواب دید عقالی 
مملکت که از طرف ملت برای شور در این 

امور انتخاب کرده اند،  مقرر شده باشد.«2
منبع:

1ـ منصور میراحمدی،  اندیشه سیاسی آخوندخراسانی، 
ص 1۵2.

2ـ محمد اســماعیل محالتی غروی، مراد از سلطنت 
 مشروطه؛ در رسائل مشروطیت، ج 2، ص 282.

 

انقالب اســالمی در مقطعی از زمان رخ   
داد کــه جهان بین دو ابرقدرت شــرق و 
غرب تقسیم شــده بود. این دو ابرقدرت هر کدام با 
مکتب فکری، گفتمان سیاسی و نظامات فرهنگی، 
اقتصادی و نظامی خــود، دو انتخاب را پیش روی 
جوامع و کشــورهای ضعیف و متوســط قرار داده 
بودند؛ سلطه گر شدن و پیوستن به نظام سلطه و قرار 
گرفتن در جرگه و سیطره یکی از این دو ابرقدرت یا 
سلطه پذیر شدن. به ظاهر راه دیگری برای کشورها و 
رهبران آنها متصّور نبود. وقوع انقالب اســالمی به 
طور باورناپذیری این شــرایط دوقطبی را با وجود 
اتحاد دو ابرقدرت برای مقابله با آن دشمن مشترک 
تغییر داد و راه سومی را پیش پای بشر گذاشت. این 
راه سوم به تعبیر رهبر حکیم انقالب، سلطه ستیزی 
بود. این آرمان و هدف متعالی را بسیاری از انسان ها 
و کشورهای آزادی خواه پسندیدند و در نظر یا عمل 
با تأسی از آن در روند مبارزه عملی ـ همانند گروه های 
جهادی منطقه غرب آســیا ـ یا منازعه منفی روانی ـ 
رســانه ای ـ همانند غالــب کشــورهای جهان ـ با 
سلطه گران قرار گرفتند. آنچه مهم بود پیام و هدف 
انقالب مبنی بر ظلم ناپذیری و مبارزه با ستم بود که 

به دنیا صادر شد.
 
BB چالش غرب، اسالم و پیروزی انقالب

تا ســال 2000 میالدی حــدود ۵00 پایان نامه 
درباره انقالب اســالمی در آمریکا نوشته شده است 
که این بیانگر اهمیت انقالب اسالمی برای آنهاست؛ 
چراکه انقالب اســالمی بعد از 300 سال معادالت 
قــدرت را به هــم زد. در دورانی کــه منطق اقتصاد، 
نظامی گــری و اصالت قدرت و ثــروت حاکم بود، 
انقالب اسالمی در راستای مفاهیمی چون عدالت، 
ارزش های انســانی، خیرخواهی و توجه به انسان و 
خدا ایجاد شد و اهداف واالیی برای قدرت بازتعریف 
کرد. »ســاموئل هانتینگتون« استراتژیست کهنه کار 
آمریکایی می گوید: »دالیل درگیری تازه میان اسالم و 
غرب، در پرسش های بنیادینی نهفته است که به قدرت 
و فرهنگ مربوط می شود؛ چه کسی باید اعمال سلطه 
کند؟ و چه کسی باید تحت سلطه باشد؟ تفاوت در دو 
برداشــت از اینکه چه چیزی درست است و چه چیز 

غلط، و در نتیجه حق با کیست و باطل کدام است. تا 
زمانی که اسالم و غرب  بمانند، این درگیری بنیادین 
میان دو تمدن  بزرگ و شیوه های زندگی، تعیین کننده 

رابطه آنها در آینده است.«
»میشــل فوکو« جامعه شناس شــهیر فرانسوی 
انقــالب اســالمی را این گونه توصیــف می کند: 
»انقالب اســالمی ایران روح جهان بود و به راستی 
اگــر این روح دیر یا زود به تمــام جغرافیای ذهن و 
عین این عالم مســتولی شــود آیا در آن صورت باز 
هم بازوان پرتوان و پنجه هایی وجود خواهند داشت 
تا در جهت مطامــع زورمداران و اســتعمارگران 
عصر فرانو به منابع ملت هــا چنگ اندازی کنند؟« 
»نوام چامسکی« سیاســتمدار کهنه کار آمریکایی 
نیز چنین می گوید: »ایران در ســال 13۵7 با تحقق 
انقالب اســالمی با گذر از خط قرمزها مستقل شد 
و از سیاست های آمریکا که می خواست همه تابعش 
باشند و هر چه می گوید، گوش کنند، سرپیچی کرد 
و همین مسئله باعث  شد که سردمداران کاخ  سفید 
رفتارهای خصمانــه ای را در مقابل این انقالب در 
پیــش بگیرد. آمریکا ایران را به نقض حقوق بشــر 
متهم می کند در حالی که بمباران صربستان، اشغال 
عراق یا افغانستان و اقدامات دیگر نشان می دهد که 
چه کسی ناقض حقوق بشر است.«2 همان طور که 
مسیحیت 300 ســال، رنساس 200 سال و اسالم 
در ایران 200 ســال زمان برد تا به تفکر و فرهنگی 
فراگیر تبدیل شود و دشمن نمیخواهد این مجال را 
به ما بدهد، قرنها صبوری الزم است تا ملتی به نقطه 
عطفی بزرگ برسد و موجد دوره تاریخی نو شود و 
ملتها را به دنبال خود بکشاند. »هانتینگتون« معتقد 
بود نظریه پایان تاریخ و اینکه لیبرال دموکراســی به 
عنوان نسخه نهایی زندگی بشر در همه زمینه هاست، 
در مســیر خود با تمدن اســالمی رو به روست که 
تحــرک دارد و نوزایی می کنــد. در فضای داخلی 
کشور مشغولیت زیاد مسئوالن و مردم مانع کارهای 
تئوریک شــد و مبانی قدرت اســالمی را تئوریزه و 

معرفی نکردیم. 

BBدو مؤلفه قدرت انقالب
انقالب اســالمی دو مؤلفه مهم را مطرح کرد؛ 
اول، باور،  اعتقاد و استقامت؛ یعنی معدل امکانات 
مادی )ثــروت، دانش، جمعیت و ســرزمین( در 
کنار باور و اعتقاد. اگر باور ضعیف باشــد، کمترین 
امکانــات را می دهــد؛ مقاومت اســالمی یعنی 

داشــتتن باور و ایســتادن بر آن با حداقل امکانات. 
امام خمینی)ره( با ایســتادگی بر ایــن اصل، آن را 
محقق کرد، قرآن کریم نیز می فرماید: »هرگاه بیست 
نفر بااستقامت از شما باشــند بر دویست نفر غلبه 
می کنند، و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی 

که کافر شدند، پیروز می گردند.«)انفال/ 66( 
مؤلفــه دوم، بــاور به قــدرت الهی بــود؛ امام 
خمینی)ره( نشان داد می توان از منبع دیگر قدرت هم 
بهره برد؛ همان طور که خداوند متعال در سوره انفال 
آیات 11، 12 و دیگر آیات وعده کمک و امدادهای 
غیبی را به مؤمنان داده است. انقالب اسالمی با این 
دو مؤلفه جهان را متالطم و عرصه جدیدی از قدرت 
را بازتعریف کرد. با همین سازوکار، ایران امروز به 
مرحله توازن قدرت با آمریکا رسید، در حالی که در 

گذشته زیر سلطه آن قرار داشت.
انقالب اســالمی در فضای مادی گرایی حاکم 
بر جهان اسالم، تشیع را احیا کرد. بعد از انقالب، 
جغرافیای تشــیع از تعداد پنج کشور به 120 کشور 
گســترش یافت.3 جریان شرق شناسی طی هشت 
قرن مطالعه درباره اسالم صد ها کتاب تألیف کرد؛ 
اما بــه اندازه یک جلــد درباره تشــیع از آن بیرون 
نمی آید. »گوستاو لوبون« ۵0 سال مطالعه متمرکز 
درباره اســالم داشته اســت، اما در زمینه تشیع به 
اندازه یک روز هم بحث و تألیف نکرده است. حتی 
دائرة المعارف دین اسالم در اروپا با اشاره ای گذرا از 
کنار تشیع رد شده است، که یکی از دالیل آن آگاهی 

مؤلفان از پتانســیل های مبارزاتی و حکومتی شیعه 
بود؛ از این رو تالش می کردند آن را در حاشــیه نگه 
دارند. اگر انقالب حرفی برای گفتن نداشت، صدها 

پایان نامه در غرب پیرامونش تألیف نمی شد.
پیدایــش خود انقالب اســالمی در وهله اول و 
دســتاوردها و آثار آن در وهله بعدی ثابت کرد اراده 
ملت ها می تواند هیمنه قدرت ها را در هم بشکند؛ 
آثاری از جمله درخشش های نظام اسالمی برآمده 
از آن در ایام دفاع مقدس، پیشرفت علمی، بن بست 
شــکنی های جدیــد در عرصه دانش هــای برتر، 
راهبردهای هسته ای، موشــکی و نفوذ منطقه ای و 
ساماندهی به ائتالف بزرگ مقاومت منطقه ای که از 
جمله دستاوردهای آن موشکباران پایگاه راهبردی 
عین األســد آمریکا در عراق به مثابه سیلی بر گوش 
ابرقدرت مدعی جهان در راســتای انتقام سخت به 
دلیل شــهادت سردار سپهبد سلیمانی بود، انقالب 
اســالمی عظمت و هویت اسالمی را احیا کرد، آن 
هم در زمان حاکیمت لیبرالیسم غربی و سوسیالیسم 
شرقی که مخالف معنویت گرایی بودند و از سویی، 
ایران از نظر ژئواســتراتژیک و ژئوپولتیک برای این 
دو قطب اهمیت داشت. باید با صبوری و شکوری 
این راه عزت، اســتقالل، هویت بخش و امیدآفرین 
را ادامــه داد و با حضور حداکثــری در انتخابات 
پیش رو بــرگ دیگری بر دفتر قطــور کامیابی های 
 انقــالب افــزود و توطئه هــای دشــمن را خنثی 

کرد.

یکی از رویدادهای اصلی مجلس دوم 
اعتــراض   ،1363 خــرداد   24 در 
شــماری از نمایندگان به اعتبار نامه های احمد 
آذری قمی و صادق خلخالی، نمایندگان قم بود. 
روند بررسی ها چند جلسه ادامه پیدا کرد تا در 
نهایــت آذری قمی از خود دفاع و اتهامات را رد 
کرد. پس از این دفاعیات، نتیجه همان شــد که 
آذری قمی می خواست. اکبر هاشمی رفسنجانی 
کــه در آن دوران ریاســت مجلــس را برعهده 
داشت، در این باره می گوید: »در جلسه علنی، 
اعتبارنامه آذری قمی مطرح شد. جلسه  پرهیجان 
و مشکلی بود، مطالب ناروایی هم در این جلسه 
گفته شد. هم به سازمان تبلیغات اسالمی حمله 

شد و هم به جامعه مدرسین.«1
آذری قمی بعدها »بنیاد رسالت« را تأسیس 

کرد که در دهه شــصت، روزنامه رســالت را 
منتشر می کرد. این روزنامه از منتقدان سرسخت 
سیاست های اقتصادی دولت میرحسین   موسوی 
بود. آذری قمی معتقد بود: »اموال مصادره شده 
از سرمایه داران غصبی است و باید بازگردانده 
شود. زمین های کشاورزی که بر طبق اصالحات 
اراضی به کشــاورزان داده شده، غصبی است 
و بایــد بازگردانده شــود. دخالــت دولت در 
امور اقتصادی و بازرگانی شــرعًا حرام است. 
تعاونی ها ریشه ای کمونیستی دارد. موسیقی و 
شطرنج مطلقًا حرام است. مخالفت با الیحه 
تشــدید مجازات محتکران و گران فروشــان، 
مخالفت با الیحه دریافت مالیات، مخالفت با 
قانون کار« وجود چنین اعتقاداتی زمینه اختالف 

با میرحسین  موسوی را فراهم کرد.2
ایــن اختالف هــا موجــب رنجــش امام 
خمینی)ره( شد. مرحوم هاشمی رفسنجانی در 
خاطرات هشتم شــهریور ماه از هشدار امام به 
روزنامه  رســالت خبر می دهد. پس از رحلت 
رهبر کبیر انقالب، تعیین جانشــین رهبری به 
مســئله ای مهم تبدیل شد. آذری قمی خواستار 
رهبری آیت الّله گلپایگانــی  )از مراجع تقلید ( 
بود. به نوشته محسن کدیور، آقای آذری قمی در 
مجلس خبرگان بــه والیت  آیت الّله گلپایگانی 
و معاونت اجرایی حجت االسالم والمسلمین 

خامنه ای رأی داد. 
پی نوشت  ها

1ـ سیر بررســی اعتبارنامه ها در نه دوره مجلس، سایت خبری فردا 
نیوز، 13 خرداد 1393.

2ـ  علی اکبر محتشمی پور، چند صدایی در جامعه روحانیت، تهران: 
خانه اندیشه جوان، 1379، ص 71.

فراز و فرود آذری قمی ـ ۲

رهبری شایسته 

   ریزش ها    

آیا بر اثر مرور زمــان یا تغییر مکان ارزش های 
بنیادین تغییر می کنند و این تغییر امری طبیعی 
و منطقی است؟ انقالب اسالمی به این موضوع 
چگونه می نگرد؟ برای این منظور دو مطلب را 
بررسی می کنیم، »نسبیت« یا »ثبات اخالق« 
که در این شماره آن را بررسی می کنیم و دیگری 
»آزادی فرهنگــی« که در شــماره بعد تحلیل 

خواهد شد.
اصل نســبیت اصول اخالقی با اساس دین 
و مبانــی هستی شــناختی و غایت مندی نظام 
حاکم بر جهان و انســان کــه در مبانی نظری 
انقالب اسالمی بیان داشتیم، ناسازگار است؛ 
زیــرا اقتضــای غایت مندی و هدفــدار بودن 
جهان و انسان، وجود یک سیر حرکتی ثابت و 
مشخص به سمت غایت است. همچنان که با 
نظام مندی جهان نیز مغایرت دارد و اصل کمال 
و کمال گرایی را نیز زیر سؤال خواهد برد، چون 
تکامل صرف تغییر     نیســت؛ بلکه به وحدت 
مسیر و معیار ثابت و مطلق نیاز دارد و بدون آنها 

تکامل معنا پیدا     نمی کند.
نکته دیگر اینکه، چون اصل نسبیت اخالقی 
مبتنی بر نوعی انسان محوری است و بر اساس 
آن انسان ها مجاز می شوند تا هر اصلی را مبنای 
ارزش های خــود تلقی کنند، در نتیجه مفاهیم 
معروف و منکر نیز ثابت نخواهند ماند؛ بنابراین 

هر نوع هدایت و فلسفه ظهور انبیاء نیز ضرورت 
خود را از دست خواهد داد. ضمن اینکه هیچ 
الگو و اســوه ای نمی تواند مطلق باشــد، پس: 
اول اینکه، یک سلســله اصول بنیادین و ثابت 
در مکتب اسالم و انقالب اسالمی وجود دارد 
که هرگز کهنه نمی شوند و مجموع آنها ملکات 
و فضایل اخالقی را تشکیل می دهند و تنها راه 
رسیدن به کمال حقیقی و واقعی هستند.1 دوم 
اینکه، چون احکام اســالم همیشگی هستند، 
پس باید آنها را غیر قابل نسخ تلقی کنیم.2 امام 
ِت  خمینی)ره( با اســتناد به آیه   »  َو َلْن َتِجَد ِلُسنَّ
الله     َتْحِویالً «3 )فاطــر/ 43( می فرمایند: »این 
دلیل همیشگی بودن ســنت و دستور خدایی 
است.«4 ســوم اینکه، روایات متعددی بر این 
امــر داللت دارد که هدف از بعثت انبیاء تتمیم 
مکارم اخالق و تزکیه انسان است. بدیهی است 
که اقتضای این امر ثبات اصول اخالقی  است 

که انبیاء آورده اند.۵
با توجه بــه همین نگرش اســت که قانون 
اساســی در مقدمه خــود را مبیــن نهادهای 
فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه 
ایران بر اساس اصول و ضوابط  اسالمی می داند 
تا از ایــن طریق زمینه ای فراهم آیــد که در آن 
انسان با ارزش های واال و جهان شمول اسالمی 

پرورش  یابد. 
پی نوشت ها:

1ـ امام خمینی)ره(، کشف االسرار  ، قم: انتشارات مصطفوی، بی تا، 
ص 389 ـ 388.

2ـ همان، ص 397ـ394.
3ـ هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت .

4ـ امام خمینی)ره(، همان.
۵ـ همو، شرح چهل حدیث، ص ۵11.

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی - 79

 اصول اخالقی ثابت

   آفاق    

شهاب زمانی
روزنامه نگار

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

عباسعلی 
عظیمی شوشتری

عضوهیئت علمی
 پژوهشگاه امام صادق)ع(

سلطه ستیزی و  ظلم ناپذیری 
 نگاهی به مختصات انقالب اسالمی و علل دشمنی استکبار با آن

محمدجواد یاری
کارشناس علوم سیاسی
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 آسمون تاریکه و ستاره ها کم و بیش پیدا 
هستن. نیمه های شبه تو حیاط نشستم 
هوا ســرده و من نمی تونم بخوابم. ســرم پر از 
فکره... مدت هاست که دلم می خواد حرف بزنم. 
حرف بزنم و دلم رو خالی کنم؛ اما نمی شــد یا 

وقتش نبود یا حس گفتنش... .
تا امروز که دیگه انگار صبرم لبریز شــد. دلم 
می خواست فریاد بکشم یا یه گوشه بخوابم و همه 

چیزو فراموش کنم، یا برگردم به 16 سالگیم!
یادمه 16 سالم که بود، اصاًل دلم نمی خواست 
17 ســاله بشم. فکر می کردم خیلی چیزها رو از 
دست می دم و البته درست هم فکر می کردم؛ چرا 
که آغاز از دســت دادن ها همون 17 سالگیم بود 
که دیگه بزرگ شدن برام دل چسب نبود، قشنگ 

نبود... .
تا به خودم اومدم دیدم دیگه نمی تونم با مادرم 
بــرم توی ایوون کوچیک خونــه چایی بخورم و 

حافظ بخونم... .
تا قبِل اتفاقــات اخیر، همه چیــز زندگیمو 
دوست داشتم؛ حتی اشتباهاتم رو! اونا بودن که 
بزرگم کردن، اونا بودن که پرو بالم دادن...اما اآلن 
بدم میاد از همه  تلخی هایی که کشیدم، از اتفاقات 

بد زندگیم...
مرگ پدرم و شکست هایی که تجربه کردم و 
فشــار اطرافیان و هزار چیز دیگه نتونست منو به 
اینجایی که هستم برسونه، ولی اآلن از همه چیز 

سیرم... .
چند وقت پیــش ناچار شــدیم خونه پدر و 
مادرم رو بفروشیم و یه خونه کوچیک تر بخریم! 

توی محله ای که وقتی 16 ســالم بود آرزو داشتم 
اونجا خونه داشته باشیم تا بتونم هر روز کالسای 
متفاوت شرکت کنم. اما دیگه اآلن آرزو نداشتم؛ 
فقط اسباب و اثاثیه  مادرم رو جمع کردم و مرتب 

تو خونه جدیدش چیدم... .
آخرین بــار خونه  قدیمی مون رو دیدم و دیگه 
حتی تو اون کوچه پا نذاشــتم. اونجا خیلی برام 
خاطره انگیز بود، خیلی رنگی و قشنگ بود، اما 

ُخب روزگاره دیگه... .
درخت انجیرم رو که پدرم برام کاشته بود، رها 

کردم مثل کودکی هام و رفتم.
ما دیگه اون آدمای ســابق نبودیــم... مادرم 
خیلی پیر شــده و به سختی راه می ره، باید با این 

دوران هم کنار بیاییم، هرچند خیلی سخته... .
روز مادر بود. با خــودم گفتم زنگ می زنم و 
بهش تبریک می گم. چون رفتن برام سخت بود. 
شــماره  مادرم رو گرفتم، نبود. به خواهرم زنگ 

زدم.
پیداش کردم. اما کجا؟ بیمارســتان! قندش 
شــده بود 400 و فشارش 24، شانس آوردیم که 
زود برده بودنش بیمارستان. دست و دلم لرزید. 
خیلی ترسیدم. همون شب رفتم پیشش. تمام راه 
رو گریه کردم، همسر و بچه هام دلداریم می دادن ، 
اما من فقط دوتا چایی تو ایوون خونه  قدیمی، با 

کتاب حافظ می خواستم.
دیدمــش، در حالی که بی حــال روی تخت 
افتــاده  بود و خواهرم کنارش بود. نگذاشــت به 
خاطر ســردردام پیشــش بمونم. برگشتم خونه  

مادرم؛ خونه ای که خالی بود. بیشتر ترسیدم.
مادرم مرخص شد و اومد خونه، ولی مراقبت 
می خواد نمی تونه راه بره، باید واکر داشته باشه. 

هر چند روز یکی پیششه.
من دیــروز رفتم تا مراقبش باشــم. خودم و 
پســر کوچولوم. احساس کردم خیلی بی حال و 

حوصله اس. تا اومد وضو بگیره بردمش حمام. 
هی گفت نه و من قبول نکــردم؛ براش صندلی 
گذاشــتم و آب رو باز کردم. خیلی باحیاســت 
خجالت می کشــید، اما من بوسیدمش و گفتم 
نگاهت نمی کنم قشــنگم! و شروع کردم سرش 
رو شســتن؛ آب روی سر و صورتش می ریخت 
و ســرحالش می کرد. نوازشــش می کــردم و 
می شســتمش و مادرم مدام می گفت نمی خواد 
کافیه دیگه! من ولی گوش نمی کردم... دســت 
می کشــیدم به تن ضعیف و پیرش. به پوســت 
شفاف و روشــنش، به موهای ســفیدش که ته 
مونده ای از رنگ داشت. بغضم گرفت... اشکام 
سرازیر شدن. این همون زن بود؟ همون زنی که 
چند تا بچه بزرگ کرده بود؟ همون که تو بچگیم 
منو با ناز و نوازش حمام می کرد؟ باورم نمی شد؟ 
حاال حتی نمی تونه از روی صندلی بلند بشه... .

سرش رو شستم، اشکام با آب قاطی می شد 
و می ریخت.

پیشونیشو بوسیدم، شونه هاشو، دستاشو!
کمکش کردم، غسل جمعه رو به جا آورد. بعد 
به چشمای خاکستریش خیره شدم. ازش پرسیدم 

مادر چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟
صدامو نشــنید. بازم اشک ریختم و پرسیدم 
چی شــد که ازت غافل شــدیم و گذر زمان رو 
تو چروک های صورتت ندیدیم؟ چی شــد که 

اینطوری مغلوب زمانه شدی؟
شست وشو که تموم شــد، حوله رو انداختم 

روش و واکر رو دادم دستش.
اومدیم بیرون، لباساشــو پوشوندم و موهاشو 
شــونه کردم. فکر کردم اگه دختر داشتم وقتی از 
حموم می آوردمش بیرون چطور رفتار می کردم. 
یادم افتاد اولین باری که علیرضا، پسرم رو شستم، 

چقدر شیرین بود...
بعد پیشونیشــو بوسیدم، روسریش رو سرش 

کردم و قربون صدقه اش رفتم. خم شدم؛ پاهاشو 
بوسیدم پاهایی که برای رفاه ما سال ها دویده بود. 
می خندید و اعتراض می کــرد؛ اما من توجهی 
نمی کردم. آوردمش روی تخــت، ظرف آوردم 
وضو گرفت و مشغول نماز شد. ایستادم و زل زدم 
بهش؛ به خودم گفتم: خوب ببینش شاید زبونم 

الل... .
حاال نشســتم توی حیــاط. مــادر خوابه و 
چراغ ها خاموشه. انگار کل شهر خوابیدن و من 
این گوشه به حال خودم اشک می ریزم. به ناتوانی 
مادرم واین روزگار اعتراض دارم و دلم می خواد 

برگردم به 16 سالگی.
دیگه برام اهمیت نداره خونمون کجا باشه؛ 
روبه روی باغ یا توی بیابون! فرقی نداره چی بپوشم 
و داشته باشــم فقط اون روزها رو می خوام؛ اون 

روزهای قشنگ و شاد. 
مادرم رو می خوام و می ترسم ...

به شــدت می ترســم. حــس می کنــم اگر 
اتفاقی براش بیفته، من تهی می شــم و هیچ چیز 
خوشــحالم نمی کنه و دلم می خــواد تا قیامت 

بخوابم و بیدار نشم.
مثل کســی شــدم که کمک می خواد و هیچ 
کس کمکش نمی کنه... شــب ها موقع خواب 
بغض می کنــم و فقط زمزمه  روی لبم اینه خدایا 
من به مادر نیاز دارم. نیاز دارم تا کنارم باشــه، تا 
غصه هامو بشنوه و دلداریم بده و باهام حرف بزنه. 
برمی گــردم و نگاهش می کنم. پســرم کنار 
مادرم خوابیده، انگار هردوشــون خواب آرومی 
دارن. لبخنــد می زنم و یاد این جمله می افتم که 
»لذت دنیا وقتیه که بــرای اولین بار فرزندت رو 
حمام می کنی و زمانی غصه  دنیا رو می چشی که 

مادر یا پدرت رو حمام کنی...«
کنار نوه و مادربزرگ دراز می کشــم و از خدا 

سالمتی همه  مادرها رو طلب می کنم.

 الگوهایی که نساختیم!

کودکــی فصــل اول زندگی اســت که با 
ناشناخته ها آغاز شده و با مشاهده و کشف و 
شناخت، به شکل گیری هویت و شخصیت 
فرد می انجامد و فصل های بعدی زندگی او 
را رقم می زند. کودک، حرکات، رفتارها و 
گفتارهای اطرافیان را می بیند و دانســته ها 
و رفتارهایش را بر پایه آنها شکل می دهد. 
حتی حــرکات غیــر ارادی و عادت های 
عصبی اطرافیان را دقیقًا انجام می دهد و چه 
بسا تا آخر عمر، آنها را چاشنی رفتارهایش 
قرار می دهد. در واقع، او همان می شود که 

در اطرافیان می بیند و می شنود...
این روزها اما ســبک زندگی به  گونه ای 
شده که ابزارهای جدید تکنولوژی به منزله 
یکی از اعضای خانواده همــواره در خانه 
حضــور دارند! برای نمونه قــاب جادویی 
تلویزیون، جایگاهی ویــژه در تمام خانه ها 
به خــود اختصــاص داده و تصاویر زیبا و 
متحرکش، نگاه تیزبین کودک را به ســوی 
خــود جلب  می کند؛ به گونه ای که بیشــتر 
کودکان به شــبکه تلویزیونی کودک و سایر 
وابســتگی  و  کارتونی عالقه  برنامه هــای 
فراوانــی دارنــد، ســی دی های مختلف 
کارتونی را دنبال می کننــد و والدین هم از 
این سرگرم بودن کودکان، بسیار خوشحال 

و راضی هستند.
نکتــه مهم و قابل توجه اینجاســت که 
اغلب این شــخصیت ها کاماًل پوشالی و 
ســاختگی و هماهنگ بــا الگوهای غربی 
ساخته  شــده اند و این یعنی ما فرزندان مان 
را به دست محصوالت فکری ناشناخته ای 
می ســپاریم که ممکن اســت هویت آنها 
را به ســمت خود کشــانده و چه بسا با ما و 
فرهنگ و ارزش های مان بیگانه کنند؛ گویی 
سرمایه های فرهنگی مان را در نظام فرهنگی 
بیگانه پــرورش داده و در عین حال امید به 
پیشرفت و توسعه فرهنگی در آینده داریم، 
چراکه به اعتقاد کارشناســان با ساخت هر 
انیمیشــن، انبوهی از باورهای اجتماعی و 
فرهنگی، در قالب شخصیت های کارتونی، 
به مخاطب آموزش داده می شود و انیمیشن 
ســاخت یک کشــور، می تواند از مرزها 
عبور کــرده و کودکان نقاط مختلف جهان 
را با فرهنگ ها و قوانین و معیارهای کشور 

سازنده همراه کند.
همه اینها در حالی اســت که سرزمین 
کهــن و نظام دینی بی همتــای ما، مملو از 
شخصیت های برجسته و بی مانندی است 
که در علم و قدرت و شجاعت و دالورمردی 
الگوی نمونه تاریخ بودند و حتی در این دوره 
نیز از این نمونه های شاخص بی بهره نیستیم. 
کافی اســت در مسیر ساخت محصوالت 
کارتونی و پویانمایی قدرتمندتر از گذشــته 
گام برداشــته و تالش کنیم تا شاخصه های 
فرهنگــی، دینی و علمی خــود را در قاب 
جادویی رســانه به کــودکان ارائــه داده و 

الگوهای این قشر را خودمان تعیین کنیم. 
به ایــن ترتیب، بهار کودکی شــان را با 
الگوسازی ناب و بی همتا به هویتی ایرانی 
و اسالمی برای سایر فصل های زندگی  آنها 

پیوند خواهیم زد.
 چرا که از شروع کودکی است که شالوده 
ذهنی، فکری و روحــی فرزندان پایه ریزی 
می شود و از همین زمان است که هرچه را 
کودک بیاموزد، به گفته امام متقیان حضرت 
علی )ع( گویی بر سنگ حکاکی شده است.

در اولین قدم، بر پدر و مادر و بعد اولیای 
جامعه که پایه گذاران قوانین، برنامه ها و الگو 
در جامعه هستند، واجب است تا با دیدی 
موشکافانه، دلسوزانه و دین مدار به این مقوله 
بپردازنــد و آن را در رأس امور قرار دهند، 
چرا که آینده درخشــان جامعه در دســتان 

کوچک کودکان و بزرگساالن است.

خانه

هــر جامعــه ای از بخش هــای کوچکی بــه نام 
»خانواده« تشکیل شده است. اگر جامعه را به بدن 
انسان تشبیه کنیم، باید بگوییم خانواده سلول های 
آن است. زمانی جامعه رو به مرگ و سستی پیش 
خواهد رفت که ســلول های بدن فاســد شود و از 
بین برود. اگر سلول های بیمار درمان نشود، مرگ 

جامعه قطعی خواهد بود.
دشمنان کشــور عزیزمان ایران از سال ها پیش 
یکی از اهداف خود را تخریب بنیان های خانواده 
قرار داده و در جهت آن کوشــیده اند. اولین روش 
آنها برای رســیدن به هدف مذکور، به این شــکل 
اســت که در حرکتی پنهانی و خزنــده خانواده به 
معنــای واقعی آن از بین بــرود و حتی در صورت 
ازدواج فرزندآوری در آن، اهمیت و اولویت نداشته 
باشد. گذشته از بعضی سلبریتی ها که اصاًل ازدواج 
نکرده اند و ازدواج نکردن را تبلیغ می کنند، تعدادی 
از آنهایی که سال هاســت ازدواج کرده اند به جای 
فرزندآوری سگ یا گربه ای را به عنوان فرزند خود 

می پذیرند. 
برنامه دیگر دشمن برای کســانی که خانواده 
تشــکیل داده و حتی فرزند هم دارند، عادی نشان 
دادن روابط نامتعــارف زن یا مرد بیرون از خانواده 
و قبح زدایی از خیانت است که در ده سال اخیر در 
شبکه های مختلف ماهواره ای با پخش سریال هایی 
با این مضمون به دنبال نهادینه کردن آن در جامعه 
بوده اند. در جبهه  مقابل البته صداوســیمای ما در 
برهه ای نتوانســت فعالیت درخــوری انجام دهد 
تا مردم به سمت سریال های ویرانگر ترکی نروند 
که از شبکه های فارســی زبان آن ور آبی، آن هم به 

صورت تمام وقت پخش می شد. 
حــاال و پس از گذشــت چند ســال از پخش 
ســریال های این چنینی تأثیرات آن را در ســطح 
جامعه خود مشــاهده می کنیم. سریا ل هایی که به 
دنبال شکســتن تابوها بودند و توانستند در برخی 

موارد تأثیرگذار باشند.

از نوع نگاه ســریال های ترکی به وقایع متوجه 
می شــویم دشــمن پیش از همه می خواهد نقش 
اصلی ترین عضو خانواده، یعنی مادر را از او بگیرد. 
مهم ترین نقــش را در یک خانواده »مــادر« ایفا 
می کند، او در مقام مربی فرزندان و پشتیبان همسر 
می تواند ستون خانواده را محکم نگه دارد یا آنکه 
بنیان خانواده را از هم بگســلد، پس نقش مادری 
به عنوان ســیبل دشــمنان برای حمالت انتخاب 

می شود.
فناوری های نوین هم یکــی از تهدیدات مهم 
برای خانواده محسوب می شود. برای نمونه، یک 
خانواده سنتی را در پنجاه سال پیش در نظر بگیرید، 
در طول روز مادر به عنوان محــور خانواده بوده و 
پس از آن که پدر از ســر کار به خانه باز می گشت، 
تمام اعضای خانواده تالش می کردند شــادی را 
در همان فضای بی آالیش و بدون فناوری گذشــته 
بسازند. شب های زمســتان پر از شب نشینی ها و 
دورهمی هایی بود که با دلی پر از صفا و صمیمیت 

ساخته می شد. 
اما اکنون آن فرهنگ خیلی کم رنگ شده است؟ 
هر شب اعضای خانواده با یک گوشی تلفن همراه 
سرگرم هستند و شاید از لحاظ فیزیکی همه اعضای 
خانواده کنار هم باشند؛ اما در حقیقت کیلومترها از 
هم فاصله دارند. در ایــن حالت محوریت پدر و 
مادر در خانواده از بین می رود و دیگر شادی میان 
اعضای خانــواده به وجود نمی آید. این اتفاقات به 

مثابه از بین رفتن ماهیت خانواده است.
موضوع دیگری که در حال حاضر بنیان خانواده 
را تهدید می کند، تقلید از فرهنگ بی پایه و اساس 
غربی ها درباره خانواده و تشــکیل زندگی اســت 
که از آن به عنوان »ازدواج ســفید« یاد می شــود. 
ازدواج ســفید یعنی زن و مردی که هیچ نسبتی به 
لحاظ شرعی و قانونی با یکدیگر ندارند، زیر یک 
سقف بروند. حال آنکه رسانه های غربی به دنبال آن 
هستند که چنین رویه ای را رسمیت ببخشند و آن را 
به منزله پدیده ای طبیعی در جامعه قلمداد کنند. این 
در حالی است که پدیده ازدواج نه مختص اسالم 
و ایران، بلکه در جوامعی که حتی دین نداشته اند 
از هزاران سال پیش وجود داشته است. در ازدواج 
ســفید حتی اگر کودکــی متولد شــود، منجر به 

شکل گیری خانواده نمی شود و البته این کودک در 
معرض خطرات و معضالت فراوانی خواهد بود.

روابــط آزاد زن و مرد با جنــس مخالف هم، 
عامل مهم دیگری اســت که می تواند تزلزل بنیان 
خانواده را در پی داشته باشد. در طول تاریخ هرگاه 
به خانواده هــای با اصالت نگاه می کنیم، می بینیم 
زن خانواده هرگز در رابطه بی حد و حصر با مردان 
نبوده است؛ چرا که در خانواده های اصیل و معتقد 
و محترم، قدر زن به خوبی دانسته می شده است. 

در واقع، هیــچ گاه آزادی بی حد، برای زن 
امتیاز محســوب نمی شــده است. اما 
حاال فرهنگ غربی سعی دارد به زنان 
این گونه القا کند که این مراودات به  آنها 

ارزش اجتماعی خواهد داد.
هر چند می بینیم غرب و فرهنگ 

غربــی ســعی دارد چنین به ما 
القا کند کــه خانواده موجب 
محدودیت می شــود و مسیر 
پیشرفت را سد می کند؛ اما در 

نقطه مقابل غرب برای خودش 
می پپیچد.  دیگــری  نســخه 

بســیاری از افــراد سرشــناس و 
سلبریتی های غربی ازدواج کرده اند 

و فرزندانی گاه بیش از تعداد انگشتان 
یک دســت به دنیا آورده انــد؛ اما در 
جامعه مــا ازدواج و فرزندآوری در 
اصطالح عامیانــه به ُامل بودن تعبیر 
می شــود. به عالوه بهانه های واهی 
چون مشــکالت اقتصادی ســبب 

می شود تا فرزندآوری کاهش یابد.
خانــواده یعنی یک مرد و یک زن 
که با هم پیمان زناشــویی می بندند و 
با مهر و محبت فرزندانــی را به دنیا 
می آورنــد. زوج بدون فرزند هر چند 
یک خانواده محســوب می شود، اما 
یک خانواده  ناقص است. در واقع باید 
بدانیم فرزندان در خانواده عامل مهمی 
برای محکم تر شــدن بنیان خانواده 

هســتند و این به معنای قوام بیشتر 
جامعه است.

تقویت خانواده یعنــی قدرت جامعه و جامعه   
قدرتمند به این ســبب اهمیــت دارد که مثل کوه 
مقاوم است و در مقابل دشــمنانش از خود نقطه 
ضعف نشان نخواهد داد؛ پس به هر چه می خواهد 

دست خواهد یافت.
تشکیل خانواده یک نکته  مهم است اما حفظ 
و نگهداری آن از مهم ترین اصول به شمار می آید. 
پاسداشت خانواده و بها بخشــیدن به آن، طوری 
که ایــن کانون مقدس، مانند دژی محکم در برابر 
هجوم فرهنگ غربی عمل کنــد، وظیفه پدران و 
مادران اصیل ایرانی و مسئوالن دلسوز 

است.

زندگی دلچسب  طعم 
   داستان    

 مثل کوه محکمزندگی

نفیسه محمدی
داستان نویس

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

نگاهی به آسیب ها و تهدیدهایی که بنیان خانواده را مورد هجمه قرار داده است

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

عاشقانه ای به بهانه روز مادر
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۱3
فرهنگ

فجر ۳۸
برای ایران

»درخــت گــردو« فیلمــی ســاخته 
»محمدحسین مهدویان« به نویسندگی 
»ابراهیم امینی« و »حســین حسنی« 
اســت. مهدویان در اثــر جدید خود 
دغدغه ای را روایت می کند، که بغضی 
در گلوی ایران است؛ »بمباران شیمیایی 

سردشت« 
درخت گردو، درباره مردی اســت 
که جنگ، زندگی آرام و عاشــقانه اش 
را نابوده کرده و همســر باردار و ســه 
فرزندش را از او گرفته و کودک نوزادش 
را پس از مرِگ تمام خانواده به دســت 
سرنوشــت ســپرده اســت؛ در پایان 
فیلم این مرد بــه ندای حق طلبی مردم 
سردشت در دادگاه الهه تبدیل می شود.

 راوِی داســتان، »همــا« آمــوزگار 
روســتای محل فاجعه اســت. روایت 
مهدویــان با لحظــات احتضار »اوس 
قادر« آغاز می شود؛ همه اهالی در خانه 
او جمع هستند و مردی بر بالین او قرآن 
می خواند، داستان از نگاه هما به سال 66 
برمی گردد؛ جایی که رها شدن آخرین 
بمب شــیمیایی جنگنــده رژیم بعثی 
 صدام فاجعــه زندگی اوس قادر را رقم 

می زند.
مهدویان اگرچــه در درخت گردو 
به ژانر مســتند که فعالیت خــود را از 
آن آغــاز کرد، وفــادار مانده اســت، 
اما تــالش می کند بــا اضافــه کردن 
گره هــای  و  داســتان ها  و  جزئیــات 
جانــی روایــت خــود را تأثیرگذارتر 
کنــد، روایت هایی که البتــه در برخی 
مــوارد، مانند رابطه  هما و همســرش 
نــه تنها به داســتان کمــک نمی کند، 
 بلکه بیننده را بیشــتر ســردرگم کرده

 است.
»پیمــان معادی« در نقــش اوس قادر 
داســتان را به خوبی پیش  می برد و تصاویر 
بســته کارگردان به خوبی، مخاطب را با 
اوس قادر همراه می کند و صحنه بازگشت 
اوس قادر به روستا و جست وجوی خانواده 
مخاطب را کاماًل در فضای داســتان قرار 
می دهــد و از همان لحظه هــای ابتدایی 
فیلم، اشک بسیاری از بینندگان را سرازیر 

می کند.
مراحــل پایانی فیلم و حضــور اوس 
قــادر در دادگاه الهــه و تغییــر شــیوه 
فیلم برداری بــه دیجیتال، توانســته فضا 
را بــرای مخاطب زیبا تر نشــان دهد، اما 
شــخصیتی که از اوس قــادر در الهه به 
نمایش در می آید، دقیقًا آن  چیزی نیســت 
که بیننده انتظارش را دارد و تنها یک جمله 
کلیدی در آن وجــود دارد: »اگر ما کرد ها 
 امید نداشــتیم، خیلی وقت پیــش ُمرده 

بودیم«.
موســیقی  با  خزایی فر«  »حبیــب 
ای شــگفت انگیز صحنه های فیلم را 
همراهی می کند؛ نوایــی که همچون 
»شهر خاموِش« کیهان کلهر، جانگداز 
است و شاید بتوان گفت موسیقی اندوه 
 و غم این داســتان را دوچنــدان کرده

 است.
این اثر یک فیلم ضدجنگ است؛ اما 
پایان بندی آن یکی دیگر از نقاط ضعف 
فیلم است که به شــدت اغراق شده و 
گویی کارگردان قصد دارد فقط به گونه ای 
داســتانش را به پایانــی امیدوارکننده 
نزدیک کنــد، اما به هرحــال درخت 
گردو اثری است که می تواند در حافظه 
 تصویری بســیاری از بینندگان ماندگار 

شود.

BBروزبلوا
فیلم ســینمایی »روز بلوا« به کارگردانی بهروز 
شــعیبی و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان 
ساخته شده است. در این فیلم که با سرمایه گذاری 
مرکز فیلم و ســریال ســازمان »اوج« تهیه شده 
اســت، بابک حمیدیان، لیال زارع، محمدعلی 
محمدی، مســعود دلخواه، زکیه بهبهانی، ساغر 
قناعت، پاشا جمالی، داریوش ارجمند و محسن 

کیایی حضور دارند.
ایــن فیلمــی روایتــی از زندگی یــک روحانی 
خوش نام و چهره تلویزیونی به نام عماد است. او 
ناگهان با اتهام های جدی پلیس مواجه می شود که 
خود و خانواده اش را در موقعیت پیچیده ای قرار 
می دهد. »روز بلوا« پس از »دهلیز«، »سیانور« و 
»دارکوب« چهارمین فیلم سینمایی بهروز شعیبی 

در مقام کارگردان است.
 

BBلباس شخصی
فیلم سینمایی »لباس شخصی« نیز از محصوالت 
جدیــد مرکــز فیلم و ســریال ســازمان هنری 
رسانه ای »اوج« به کارگردانی امیرعباس ربیعی 
و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد اســت. این فیلم 
که اثری تاریخی ـ سیاسی است، برخی اتفاقات 
دهــه 1360 و فعالیــت پیچیده حــزب توده در 
ایــران را نمایش می دهد. مهدی نصرتی، توماج 
دانش بهزادی، مجید پتکــی، میالد افواج، عماد 
درویشی، مهیار شاپوری، احمد لشینی، شهاب 
بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد، نجال 
نظریان و ماه منیــر بیطاری از جمله بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند. 
در خالصه داســتان لباس شــخصی آمده است 
بهترین حربه برای ضربه، دوســتی است؛ چون 

پیچیدگی در سادگی اوست. 

BBروز صفر
»روز صفر« فیلمی به کارگردان ســعید ملکان، 
روایتی از یک اتفاق ملتهب معاصر اســت. امیر 
جدیدی و ســاعد ســهیلی دو نقش اصلی این 
فیلم هستند. در کنار این دو بازیگر، چند بازیگر 
خارجی و تعدادی از بازیگران تئاتر هم هنرنمایی 
می کنند. فیلم نامه روز صفر را سعید ملکان و بهرام 

توکلی به صورت مشترک به نگارش درآوردند.
تمرکز این فیلم بر شخصیت عبدالمالک ریگی 
است؛ سال گذشــته نیز فیلم »شبی که ماه کامل 
شــد« با محوریــت موضوع فعالیت هــای این 
شخصیت توانست برنده جوایز اصلی جشنواره 
شود. پیشتر »حســین انتظامی« رئیس سازمان 
سینمایی وعده ســاخت »ریگی 2« را داده بود، 
پــروژه ای که برخــی آن را دنباله  »شــبی که ماه 
کامل شــد« به کارگردانی نرگس آبیار دانستند؛ 
امــا این تحلیل رســانه ای بالفاصلــه با واکنش 
»محمدحســین قاســمی« تهیه کننده فیلم آبیار 
مواجه شد که در قالب بیانیه ای هر گونه ارتباط را 
میــان پروژه ای که انتظامی وعده آن را داده بود، با 

فیلم خود تکذیب کرد. بر همین اساس، زمانی که 
به  صورت غیررسمی زمزمه ارتباط را داستان فیلم 
»روز صفر« بــا ماجرای ریگی در برخی محافل 
مطرح شد، مشخص شد این فیلم همان پروژه ای 
است که پیشتر رئیس سازمان سینمایی وعده آن 

را داده بود.

BB6۰ آبادان یازده
فیلم ســینمایی »آبادان یازده 60« به کارگردانی 
مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی حسن کالمی، 
یکــی دیگر از محصوالت مرکز فیلم و ســریال 
ســازمان »اوج« و اثری متفــاوت در حوزه دفاع 
مقدس اســت که شــروع جنگ ایران و عراق را 

نمایش خواهد داد.
 در خالصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: 
مردم غیور آبادان، شهر در آستانه سقوط قرار گرفته 
اســت! علی رضا کمالی، حسن معجونی، شبنم 
گودرزی، حمیدرضا محمدی و نادر سلیمانی در 

این فیلم سینمایی ایفای نقش می کنند.
 

BBدرخت گردو
»درخــت گــردو« پنجمیــن اثر ســینمایی به 
کارگردانی محمدحســین مهدویان اســت که 
تهیه کنندگی آن را سیدمصطفی احمدی برعهده 
دارد. در این فیلم ســینمایی بازیگرانی از جمله 
مهران مدیری، پیمان معادی و مینا ساداتی بازی 
می کننــد. از آنجا که موضوع ایــن فیلم بمباران 
شیمیایی سردشت است، بخش های اعظم آن در 
کردستان )شهرستان بانه( فیلم برداری شده است. 
محمدحسین مهدویان، کارگردان درخت گردو 
پیش از این ساخت فیلم های سینمایی »ایستاده 
در غبار«، »التــاری«، »ماجرای نیمروز« و »رد 

خون« را در کارنامه خود داشت.
 

BBخروج
فیلم ســینمایی »خروج« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد فیلمی 
مهم در جشــنواره سی و هشــتم اســت. فرامرز 
قریبیان، پانته آ پناهی ها، جهانگیر الماسی، مهدی 
فقیه، محسن صادقی نســب، محمد فیلی، آتش 
تقی پور، اکبر رحمتــی، رامین پور ایمان، حمید 
ابراهیمی، مســعود رحیم پور، علیرضا مهران و 
سام قریبیان به همراه کامبیز دیرباز، گیتی قاسمی 
و محمدرضا شریفی نیا در فیلم سینمایی خروج 

ایفای نقش کرده اند.
این فیلم زندگی گروهی پنبه کار شهرســتانی را 
روایت می کند که محصول شان بر اثر بارش شدید 
باران، آب خورده و وعده هایی که به آنها داده شده 
است، پوچ درآمده اند. این گروه تصمیم می گیرند 
برای اعتراض به وضعیت شان نزد هیئت دولت در 

نهاد ریاست جمهوری بروند.

BBمهدی عراقی« را بکش«
»مهدی عراقی را بکش« مستندی به کارگردانی 

و تهیه کنندگی عبدالرضا نعمت اللهی است که در 
بخش مستند سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
اکران شد. این مســتند روایتی از زندگی و زمانه 
مرید وثیق و یاور راستین امام راحل)ره( »شهید 
مهدی عراقی« است که در چهار فصل موضوعی 
مجزا خاطرات، روایات و وقایع مؤثر در زندگی 
شــهید عراقی را مرور می کند. از نحوه ارتباط و 
آشنایی او با شهید نواب صفوی گرفته تا حضور 
پررنگش در نوفل لوشاتو و همراهی پیوسته با امام 
خمینی)ره( در ســال های پیش و پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، جملگی در این مستند به تصویر 

کشیده است.
 

BBقصه دختران فروغ
مستند »قصه دختران فروغ« به کارگردانی خاطره 
حناچــی روایتگر زندگی تعــدادی از دختران و 
پســران بدسرپرست ساکن شهر مشهد است که 
مدت زمــان زیادی همراه با یــک زوج در یکی 
از مراکز خصوصی وابســته به بهزیستی زندگی 
می کنند. بعد از گذشت چند ســال، تعدادی از 
جوانان این مرکز علیه این زوج که زمان طوالنی 
آنها را پدر و مادر خودشان می دانستند، شکایت 
می کنند. این مستند 71 دقیقه ای در اولین برخورد 
از نظر ســوژه به مستند های دیگر شباهت زیادی 
دارد، داســتان کودکان بی سرپرســتی را مطرح 
می کند که یک زوج در مرکزی از آنها نگهداری 
می کنند؛ اما در ادامه نه تنها سوژه تغییر می کند، 
بلکه دیدگاه مخاطب به موضوع عوض می شود 
و نسبت به آموزش برای کودکان و نظام آموزشی 
کلی در خانواده و به شکل ویژه در مراکز مختلف 
نگهــداری ایــن کــودکان بــه درک جدیدتری 

می رسد.

BBامتحان
مســتند »امتحان« جدیدترین محصول »خانه 
مستند« به کارگردانی سجاد ریاحی است که یک 
عالمت ســؤال  38 ساله را بازسازی می کند. در 
واقع امتحان پاسخی تصویری به مستند »خط و 
نشان رهبری« محصول شبکه بی بی سی است؛ 
زیرا در این مستند اتفاقات دهه 1360 به گونه ای 
تحریف شده بیان می شود. در مستند امتحان به دو 
حادثه تاریخِی مربوط به دوران ریاست جمهوری 
آیت الّله خامنه ای در دهه 1360 بررسی می شود؛ 
اولین چالشــی که در این دوران مطرح می شود، 
انتخاب نخســت وزیر اســت که با مشکالت و 
حواشــی فراوانی همراه بــود و دومین موضوع، 
نماز جمعه رهبر معظم انقالب در سال 1366 و 

اتفاقات حول آن است.

BBخسوف 
مستند »خســوف« ساخته محســن استادعلی 
که برای نخســتین بار در ســیزدهمین جشنواره 
اکران  به  بین المللی مســتند، ســینماحقیقت، 
درآمده، روایتی اســت از زندگی یک طلبه جوان 

و مردد که یارای تصمیم گیری ندارد. در خالصه 
داســتان این مســتند آمده اســت: »می گن این 
خسوف، طوالنی ترین خسوف قرن بیست ویکه. 
شیش ساعت و سیزده دقیقه و چهل وهشت ثانیه، 
سایه زمین روی ماه می افته و تو این مدت خبری 
از مهتاب نیســت، خبری از نور نیست...« این 
طلبه جوان در زندگی خود به یک دوراهی رسیده 
اســت، یک دوراهی عجیب و نامتعــارف. او با 
همسرش بر سر اینکه یک طلبه تمام وقت باشد که 
صرفًا مباحث حوزوی و دینی را دنبال می کند یا 
طلبه ای که در کنار طلبگی می خواهد فیلم سازی 
و کار مســتند کند، در مباحثــه و جدالی دائمی 
قرار گرفته است. کشمکشی که از ابتدا تا انتهای 
فیلم وجــود دارد و این طلبه جوان را دچار نوعی 

سردرگمی بی پایان کرده است.

BBعزیز بلد
مســتند »عزیز بلد« به موضوع زندگی شــهید 
تقوی فر، از شهدای مبارزه با تکفیری ها در عراق 
توجه دارد. شــهید حاج حمید تقوی  فر شخصی 
نام آشــنا برای مردم عراق است؛ او مؤسس یکی 
از گردان های حشدالشعبی در این کشور است. 
حشدالشعبی به معنای نیرو های مردمی است و 
گردانی هم که شهید تقوی به راه انداخت »کتائب 
سرایا الخراسانی« نامیده شد. شهید سیدحمید 
تقوی فر در دوران دفاع مقدس از جمله فرماندهان 
قرارگاه رمضان بود و وقتی جنایات تکفیری ها را 
در منطقه مشاهده کرد، تصمیم گرفت بار دیگر به 
جبهه نبرد حق علیه باطل بپیوندد و جهادی دیگر 
را آغاز کند. میثم پوررشــیدی و محمد صادقی 

سازندگان این مستند هستند.

BBزندگی میان پرچم های جنگی
»زندگــی میان پرچم های جنگی« مســتندی به 
کارگردانی محسن اسالم زاده است. این فیلم که 
به مسئله داعش و افغانستان توجه دارد، در گونه 
مستند بحران ساخته شده است. اسالم زاده پیش 
از این »تنها میان طالبان« را ساخته بود که این فیلم 
نیز در افغانستان و با موضوع طالبان و نوع اندیشه 

آنها ساخته شده است.
 

BBبانو
مستند »بانو« که داستان زندگی عصمت احمدیان 
را روایــت می کنــد، آماده نمایش شــد. محمد 
حبیبی منصور نویسندگی و کارگردانی این اثر را 
بر عهده دارد. مســتند سینمایی بانو در 82 دقیقه 
روایتگــر زندگی پرفراز و نشــیب بانو عصمت 
احمدیان، از زنان تأثیرگذار اهواز است؛ زنی که 
خــود و اعضای خانواده اش، از جمله همســر و 
سه فرزندش هرکدام به نوعی با جنگ در ارتباط 
هســتند. زندگی پس از جنــگ و فعالیت های 
اجتماعی و اقتصــادی خانم احمدیان نیز بخش 
مهمی از زندگی اوســت که در این مستند به آن 

توجه شده است.

مینا حیدری
روزنامه  نگار

  نگاهی به دغدغه های دینی و انقالبی
 در سینمای ایران

 در جشنواره فجر 
می گذرد؟  چه 

گروه فرهنگ/ جشــنواره فیلم فجر را می توان مهم ترین اتفاق سینمایی کشور نامید؛ رویدادی که بسیاری از اهالی رسانه، هنرمندان و مخاطبان را با خود همراه می کند. 
سی و هشتمین دوره این جشنواره از ۱2 بهمن ماه آغاز شده است و تا 22 بهمن ماه ادامه دارد. در این گزارش نگاهی به فیلم های سینمایی و مستندی داریم که در جشنواره 

امسال اکران شدند و دغدغه های دینی و انقالبی داشتند.
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۱4
نوآور

ماجرای ترور سردار رشید سپاه اسالم سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، حمله موشکی 
به پایگاه نظامی عین االسد، ماجرای سقوط 
هواپیمــای اوکراینی و هدف قــرار گرفتن 
هواپیمای نظامی آمریکا در افغانســتان تنها 
بخشــی از رخدادهای مهم و پر حاشــیه ای 
بود که جهان در ســال نو میالدی و در طول 
هفته های گذشته شاهد آنها بوده و این گونه 
که به نظر می رسد ســال 2020 همچنان با 
حوادث تاریخ ساز و غافلگیرکننده ای همراه 
خواهد بود کــه جدیدترین آن هم شــیوع 
ویروس کشــنده »کرونا« در چین و بسیاری 
از کشورهاست؛ به گونه ای سازمان بهداشت 
جهانی زنگ خطر آماده باش جهانی را برای 
مقابله با این ویروس مرگبار به صدا در آورده 

است.
اما آنچه در اینجا بررســی خواهیم کرد، 
بحران مرجعیت رســانه های رسمی است؛ 
زیــرا در آغازین روزهای اعالم شــیوع این 

بیمــاری در شــهر »ووهان« چیــن و پیش 
از فراگیــری آن در دیگر کشــورهای جهان، 
رســانه های ضد انقالب و معاند در بســتر 
رســانه های اجتماعی و کانال های تلگرامی 
روند خبرسازی درباره شــیوع این ویروس 
در ایران را با هدف تشــویش اذهان عمومی 
آغاز کردند تا از این طریق زمینه ایجاد بی ثباتی 
روانی کشــور در آستانه جشــن انقالب و 
همچنین برپایی مراســم ملی چهلمین روز 

شهادت سردار سلیمانی را مهیا کنند.
قطعًا با خواندن سطور فوق برای شما این 
ســؤال ایجاد شده که چه عاملی سبب شده 
اســت امروز کانال هــا و صفحات مجازی 
گروه های معاند احســاس کنند توان هجمه 

علیه امنیت روانی ملت ایران را دارند؟ 
پاسخ این پرسش را می توان به مثابه یکی 
از پیامدهای سبک و سیاق اطالع رسانی های 
رســمی درباره ماجرای ســقوط هواپیمای 
اوکراینی دانســت؛ زیرا در این ماجرا آنچه 
بیش از همه ضربه خــورد، اعتبار و اعتماد 
افکار عمومی به رسانه های رسمی کشور بود 
که زمینه تداوم هجمه های روانی دشمن علیه 

نظام و امنیت ملی را بیش از پیش مهیا کرد.
به عبارت بهتر، در ماجرای یاد شده ضعف 

در مدیریت بحران رســانه ای موجب شــد 
رسانه های غیر رسمی و تلگرامی شایعه ساز 
در منظر کاربران فضای مجازی کشور اعتبار 
گرفته و در حوادث آتی به مراجع رســانه ای 
آنها بدل شــوند، دشمن نیز با درک این مهم 
امروز از بستر همین رســانه های شایعه ساز 
بیشــترین تزریق شــایعه را در زمینه ویروس 

کرونا به جامعه ایرانی انجام می دهد.
حــال آنکــه اگــر در ماجرای ســقوط 
به  نهادهای مســئول  هواپیمــای اوکراینی 
اطالع رسانی شفاف و اقناع عمومی دست 
می زدند یا حتی هرگونه گمانه زنی را تا تعیین 
تکلیف تحقیقات رســمی ممنــوع اعالم 
می کردند و برای اطالع رسانی اخبار حادثه 
یک سخنگوی رسمی اعالم می کردند، قطعًا 
امروز شاهد موج ســواری رسانه های معاند 

نبودیم. 
البته باید امیدوار بــود که این تجربه تلخ 
موجب تصحیح رویکرد مسئوالن کشورمان 
نســبت به حوزه مدیریت افکار عمومی در 

عصر جدید شود.
در واقع همه گیری فضای مجازی موجب 
تغییــر در چرخــه اطالع رســانی و تحدید 
تأثیرگذاری رسانه های ســنتی شده است؛ 

به گونه ای کــه خواهی نخواهی امروز نبض 
رخدادها در شبکه های اجتماعی، از جمله 
توئیتر و کانال های مجازی و به ویژه تلگرامی 

می تپد، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم.
مرجعیت یابی رســانه های غیر رســمی 
پس از آن شروع شــد که برخی جریان ها با 
بهره برداری سیاســی از تلگرام زمینه رشــد 
توسعه و افزایش نفوذ تلگرام را در کشور ما 
مهیا کردند و حتی در دوران مسدودسازی آن 
با انواع سیاست ها، از جمله ارائه تلگرام های 
طالیی و پروکسی های فیلترشکن مانع حذف 
این پیام رسان از رژیم مصرفی کاربران ایرانی 
شدند و به پیامدهای آتی این سیاست که یکی 
از نتایج آن پیدایش رویه آمدنیوزی در فضای 

رسانه ای غیر رسمی بود، فکر نکردند. 
از ایــن رو اگر امــروز خواهــان احیای 
کشــور  رســمی  رســانه های  مرجعیــت 
هســتیم، در اولین گام بایــد در رویکردها و 
به  نسبت  سیاســت گذاری های کالن خود 
حوزه مدیریت افــکار عمومی تجدید نظر 
کرده و با پذیرش عبور از تریبون های یکسویه 
به ســوی ارتباط با افکار عمومــی از درون 
اتاق های شیشــه ای و از طریــق کانال های 

ارتباطی چند سویه حرکت کنیم.

 عزت الله ضرغامی: سرود »ای ایران  ای مرز 
پر گهر« از زیباترین و ماندگارترین هاست.
خیلی دوست داشتم آن را همراه با تصاویر 
رزمنــدگان و مدافعان واقعی ایران پخش 
کنم. از رهبر انقالب پرســیدم. فرمودند 
»خیلی هم خوب اســت«. امروز ملی ـ 
مذهبی های واقعی، حاج قاسم سلیمانی ها 

هستند.

 عبداللــه گنجی: اصالح طلبــان هم رأی 
دارند و هم لیســت می دهند؛ اما بخشی 
از آنــان تالش می کنند ذهنیت اجتماع را 
طوری بســازند که در صورت شکست، 
چرایی آن به خودشان ارجاع نشود. فرار از 
شکست برای مدعیان دموکراسی زیبنده 
نیست؛ اما بخشــی از آنان باورشان شده 
است که اگر غیر ما از صندوق بیرون بیاید 

حتمًا اشکالی وجود دارد.

  حجت اللــه عبدالملکی: انقالب اسالمی 
همه معادالت سران جریان شیطان برای به 
بردگی بردن نوع انسان را به هم زد. این داغ 
بزرگ، قوه عاقله آنها را مختل کرده است. 
بی خود نیست که با هر حرکت، تیشه ای 
به ریشــه خودشــان می زنند.  محکم تر 

آخرینش ترور حاج قاسم سلیمانی.

 ســعید جلیلــی: اگر مردم احســاس کنند 
نیروهای انقالبی نســبت به مشکالت شان 
بی دغدغه هســتند، به ایــن نیروها اعتماد 
نمی کنند. امــا اگر جــوان انقالبی پیگیر 
مشکالت بحق مردم باشد، همان مردم او را 
به عنوان نماینده خود انتخاب خواهند کرد.

  امین تــوکل زاده: اقدام جریان اصالحات 
در عدم انتشــار لیست، انتخاب بین بد و 
بدتر بود. اگر لیست منتشر می کردند، از 
یک سو گفته خودشان که احراز صالحیت 
نشده اند، زیر ســؤال می رفت و از سوی 
دیگر باید جور ناکارآمــدی دولت را که 
زمانی حامی آن بودند، بیشتر می کشیدند 
و سیبلی می شدند برای جناح رقیب شان. 
لذا تصمیم گرفتند چراغ خاموش حرکت 
کنند تا از این طریق مظلوم نمایی کنند که 
چون نامزدهای آنها تأیید نشده اند، لیست 

نمی دهند.

نکته گرام

پرتــاب ماهــواره »ظفر« به فضــا همزمان با 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبری بود 
که هفته گذشــته داغ شــد. این ماهــواره 113 
کیلوگرمــی به وســیله ماهواره بر ســیمرغ تا 
ارتفاع ۵30 کیلومتری زمیــن پرتاب خواهد 
شــد. مأموریت اولیه این ماهــواره جمع آوری 
تصاویری است که برای مطالعه زمین لرزه ها، 
جلوگیری از بالیای طبیعی و توسعه کشاورزی 
نیاز داریم. این ششمین پرتاپ ماهواره به فضا 
از سوی کشورمان است که همزمان با آن، برای 
رسیدن به مدارهای باالتر هم تالش می کنیم. 
مدارهای زمین شــامل ســه مدارLeo، Meoو 

Heo می شوند.
ماهواره های مــدار پایینی زمین )LEO(: به 
ماهواره هایی که در فاصله نسبتًا کمی از سطح 
زمین قرار دارند، ماهواره های مدار پایینی زمین 
یا »لئو« گفته می شود. بیشترین ارتفاع این نوع 

ماهواره ها از ســطح زمین بین 160 تا 2000 
کیلومتر اســت. زمان یک دور چرخش به دور 
زمین در این مدارها، حدود 90 دقیقه است. از 
این ماهواره ها به دلیل نزدیکی به زمین در موارد 
هواشناســی و عکس برداری از زمین استفاده 

می شود.
ماهواره های مدار میانی )MEO(: مدارهای 
باالی لئو تا ارتفاع 36000 کیلومتر را مدارهای 
میانی مئــو می نامند. در ایــن مدارها معمواًل 
ماهواره های مکان یاب، مانند سامانه جی پی اس 
آمریکا، گلوناس روســیه و گالیلــه اروپا قرار 
می گیرند. دوره چرخش در این مدارها از 2 تا 

24 ساعت متغیر است.
 :)HEO( ماهواره هــای مدار بیضوی بــاال
مدارهای با بیضویت باال با نام اختصاری هئو 
با این مشخصه بارز شناخته می شوند که ارتفاع 
نقطه اوج شــان بسیار زیاد اســت. این ویژگی 
ســبب می شــود ماهواره مدتی طوالنی را در 
آسمان منطقه مورد نظر به سر برد. گفتنی است، 
این مدارها برای برخی کاربردهای مخابراتی 

مناسب هستند.

 ظفر در رسیدن به مدار باالتر
   پژواک    

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

در دســترس بودن تلفن های همراه هوشــمند  فناوری اطالعات
سبب شده است هر یک از ما در طول سفرهای 
خود ده ها و بلکه صدها عکس تهیه کنیم؛ اما به 
دلیل کیفیت باالی دوربین های عکاسی امروزی 
حجم تصاویر ثبت شــده بیــش از آن چیزی 
می شــود که اغلب تصور می کنیــم؛ به همین 
دلیل هم گاهی امکان ارسال همه تصاویر برای 
دوستان مان ممکن نیست و حتی اگر مجبور به 
ارسال آنها باشیم، خواه ناخواه حجم باالیی از 

ترافیک اینترنت خود را از دست خواهیم داد.
برای درک بهتر این مسئله بد نیست بدانید 
حجم تصاویری که تلفن های همراه امروزی ما 
ثبت می کنند، حداقل بین 4 یا ۵ مگابایت است 
و اگر شما در یک سفر خود حداقل 100 عکس 

همه گرفتــه باشــید، حجم 
آنهــا حــدود ۵00 
مگابایــت خواهــد 

ارســال  این رو  از  بود؛ 

همه این عکس ها نه تنها زمان بر اســت؛ بلکه 
حجم باالیی از ترافیک مصرفی شما را به خود 
اختصاص می دهد که این مسئله برای کاربران 
اینترنت گران قیمت اپراتورهای ســیار تلخ و 

هزینه ساز است.
بــرای رهایــی از این مشــکل باید حجم 
عکس های خود را کاهش دهید؛ اما اگر آشنایی 
مناسبی با نرم افزارهای ویرایش عکس ندارید، 
نگران نباشید. کافی است به پایگاه اینترنتی به 
کنید   مراجعه   »riot-optimizer.com« نشانی
و ایــن نرم افزار کم حجم را دانلــود کرده و بر 
روی رایانــه خود نصب کنید.این نرم افزار ویژه 
با بهره گیری از الگوریتم مخصوص خود، بدون 
کم کردن محســوس کیفیت عکس ها، حجم 
آنها را تا 10 برابر کاهش می دهد که این مسئله 
افــزون بر کاهــش هزینه های 
ارســال  و  نگهــداری  
موجــب  عکس هــا، 
تسهیل فرایند ارسال 
آنهــا بــرای دیگران 

می شود.

 کم کردن حجم عکس ها
   ترفندستان    

نوید کمالی
کارشناس رسانه

بحران مرجعیت رسانه های رسمی!

 مهدی مهربان
کارشناس فناوری

ویروس کرونا و نگاهی به مدیریت افکار عمومی

 صندوق آنالین!
»ُدّکان« یک صندوق فروشــگاهی کوچک 
و مقرون به صرفه اســت کــه در واحدهای 
صنفــی گوناگون می تــوان از آن اســتفاده 
کرد. در جایــگاه صاحب یک فروشــگاه 
تصور کنیــد به جای خریــد یک صندوق 
فروشــگاهی گران قیمت و متعلقات آن، از 
جمله بارکدخــوان و نرم افزار گران قیمت، 
همه این امکانات را بر روی گوشی موبایل 
خود و با هزینه ای بسیار کمتر داشته باشید. 
از ویژگی های خوب نرم افزار »ُدّکان« ذخیره 
نشــدن اطالعات در حافظه گوشی موبایل 
است. اطالعات ُدّکان در حساب شخصی 
و کاماًل محرمانه و امن هر فروشگاه، بر روی 
بســتر اینترنتی Cloud و به صورت برخط 

ذخیره می شود.

بدون شک، برای شما هم پیش آمده که با دوستان 
و همکالسی های خود به رستوران یا کافه ای رفته 
باشــید و به رســم رایج دانشــجویان قرارتان این 
بوده کــه هزینه ها را به صــورت گروهی یا دنگی 
پرداخت کنید؛ اما این شیوه پرداخت آنقدرها هم 
ساده نیست و مشــکالت فراوانی دارد؛ زیرا همه 
پول نقد همراه خود ندارند که این مســئله موجب 
می شــود یک نفر نقش »مادر خــرج« را بر عهده 
گرفتــه و کل هزینه را پرداخت کنــد که با در نظر 
گرفتن وضعیت اقتصادی امروز معمواًل پول کمی 
هم نمی شــود! اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود 

و مادر خرج بینوا پس از پرداخت هزینه گروه 
باید مدتی دنبال دریافت حق ســهم 

دوســتانش باشد تا آنها هم سهم 
خــود را به وی پرداخت کنند و 
همه هزینه به پای او نیفتد. حال 

شاید باورتان نشــود؛ اما همین مســئله به ظاهر 
ســاده به ایده ناب یک اســتارتاپ موفق ایرانی با 
نام »دنگی پال« بدل شــده است و با استفاده از آن 
می توانید به راحتی پرداخت های گروهی خود را 
در سفرها و دورهمی ها مدیریت کنید. »دنگی پال« 
ایده ای خالقانه اســت که برای آســان کردن روند 
پرداخت های گروهی و انتقال وجه از اردیبهشت ماه 
ســال 1396 آغاز به فعالیت کرده و شما می توانید 
در این نرم افزار گروهی تشکیل داده و مبلغی را  در 
آن ذخیره کنید و پس از اتمام ســفر یا قرار دوستانه 
این ســرویس به کمک شــما می آید و مبلغ دقیق 
سهم هر نفر را مشخص کرده و به راحتی به حساب 
پرداخت کننده مبلغ، واریز می کند.   جالب است 
بدانیــد پرداخت های مبتنی بر دنگــی پال بدون 
کارمزد هستند و در نقل و انتقاالت مالی از شما 
کارمزدی کسر نمی شود و برای نقل پول 
هم به شماره کارت نیازی ندارید؛ 
بلکه صرفًا داشــتن شماره تلفن 

طرف مقابل کافی است.

ُدنگی! پرداخت 
   استارت آپ    

احمد محمدی
خبرنگار

 چندی پیــش شــرکت اینترنتی گــوگل که 
مالک مهم تریــن و پــر مخاطب ترین موتور 
جست وجوی اطالعات در جهان است، برای 
مقابله بــا بحران های مهم طبیعی و انســانی 
 »SOS Alert« یک ســرویس جدید با عنوان
راه انــدازی کرد که کاربران سراســر جهان با 
اســتفاده از آن می توانند ضمــن دنبال کردن 
دقیق اخبــار مربوط به حــوادث و بحران ها، 

از وجــود هرگونه بحــران احتمالی در 
محیط پیرامون شــان مطلع شوند. 

ســرویس که با شــیوع بیماری 
کرونا فعال شــده است و شما 
واژه  کــردن  با جســت وجو 
»coronavirus« بالفاصله به 
صفحه ای از نتایج کاربردی 

شامل آخرین اخبار، فهرستی 
ســازمان  آموزشــی  منابع  از 

بهداشــت جهانــی در زمینه ایــن ویروس و 
همچنین توصیه های بهداشتی و ایمنی روبه رو 
خواهید شــد. بر اســاس اعالم گوگل، همه 
کاربرانی که به دریافت جدیدترین و معتبرترین 
اخبار مربوط به شیوع این بیماری تمایل دارند، 
می توانند از این ســرویس استفاده کنند؛ زیرا 
منابع منتشر شده در سرویس SOS از مراجع 
معتبر بین المللی و ســازمان بهداشت جهانی 

دریافت و به سرعت به روز رسانی می شود.
دلیل اهمیت ایــن ســرویس را می توان در 
مدیریــت اخبار و نتایــج اعالمی بــه کاربران 
دانســت؛ زیــرا در وضعیــت بحــران برخی 
سودجویان با انتشار اخبار جعلی موجب 
گمراهی و تشــدید نگرانی افکار 
عمومــی و در پــی آن ایجــاد 
هــرج و مــرج عمومــی و 
در  مسئول  نهادهای  ناتوانی 
مدیریت بحران می شــوند 
که محتمل تریــن پیامد آن 
افزایش و همه گیری بیش از 
پیش ویروس کرونا خواهد بود.

ونا کر علیه  مجازی  فضای 
   مجازستان    

زینب حسینی
پژوهشگر
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۱5
پاسدار

مأموریت صیانت از انقالب اسالمی سبب شد 
سپاه در بیشتر عرصه های کشور ورود پیدا کند و 
برای رفع نیازهای اساسی کشور اقدام کند. اولین 
نیاز هر کشور انقالب دیده، امنیت است. اولین 
مأموریت های سپاه هم به امر امنیت معطوف بود. 
در واقع، ســپاه اولین دستگاه اطالعاتی و امنیتی 
بعد از انقالب بود که با هدف شناسایی و کشف 
توطئه ها و نیز مبارزه با ناامنی ها و جدایی طلبی ها 
تشــکیل شــد. کمیته های انقالب هم که برای 
نظم بخشــی و مباحث انتظامی انقالب تشکیل 
شــد، بعد از تشکیل ســپاه، یک قالب انتظامی 
به خود گرفت و مأموریت های امنیتی اصلی به 
ســپاه واگذار شــد. این امر دو وجه داشت؛ اول 
فعالیت های اطالعاتی ـ امنیتی و ضد جاسوسی؛ 
دوم، مقابلــه بــا جدایی طلبان که بیشــتر جنبه 
نظامی داشت. ماجرای ترورهای سال 13۵8 و 
گروهک فرقان سبب شد سپاه در امر حفاظت از 

شخصیت ها نیز ورود پیدا کند.

BBاولین تجربه نظامی سپاه
فعالیت های نظامی ســپاه تا آن زمــان به ایجاد 
امنیت عمومی محدود و نوع تجهیزات سپاه هم 
به همین حوزه محدود شــده بود؛ درگیری های 
با ضد انقالب جدایی طلب اولین تجربه نظامی 
پاســداران بود، اما دفاع مقدس جبهه گســترده 
جدید برای ســپاه در عرصه دفاع بود. نیروهای 
مردمی به جبهه ســرازیر می شــدند و سازمانی 
برای ســاماندهی آنها وجود نداشــت. سپاه و 
نیروهای مردمی در جنگ به سبب خیانت های 
بنی صدر محدود شــده بودند. نیروهای مردمی 
به مــدد برخی خواص انقالبــی، در قالب های 
گوناگون برای عملیات های پارتیزانی ساماندهی 
شدند. ستاد جنگ های نامنظم با همت آیت الله 
خامنه ای و شــهید چمران گروه فدائیان اسالم 
به فرماندهی شــهید ســیدمجتبی هاشــمی از 
نمونه های اولیه گروه های مردمی در دفاع مقدس 

بودند.
اما هم زمان در فضای شهرها اتفاقات دیگری در 
حال وقوع بود. آرام آرام صف مبارزه انقالبی های 
وفادار به تفکر اســالم ناب از مبارزانی که شیوه 
مبارزه را از جــای دیگر )مارکسیســم( عاریه 
گرفته بودند، جدا شد. بنی صدر ناکام در جنگ، 
حاشــیه ها را وارد میدان کرد. ســازمان موسوم 
به مجاهدیــن خلق عمــاًل وارد عملیات ترور 
شــد. در آن زمان اصلی ترین ســازمان مقابله با 
ترور، سازمان اطالعات ســپاه بود. سپاه هم در 
مرزها درگیر دفاع مقدس بود و هم در شــهرها 
در کنــار کمیته های انقالب و شــهربانی درگیر 
تیم هــای ترور کور منافقین. در کشــاکش دفاع 
مقدس، مسئوالن کشــور ترور می شدند و الزم 
بود دســتگاه اطالعاتی ســپاه وارد عمل شود. 
هم زمان که تیپ ها و لشــکرهای سپاه در دفاع 
مقدس در اتاق های قرارگاه کربال و پادگان گلف 
با سازماندهی نیروهای پاسدار و مردمی شکل 
می گرفت، اطالعات ســپاه هم در مقر خیابان 
شهید عراقی برای شناسایی و ضربه به تیم های 
ترور و خانه های تیمی منافقین فعالیت می کرد؛ 

البتــه این روند حتــی بعد از تشــکیل وزارت 
اطالعات در ســال 1363 ادامه یافت. سپاه که 
بعــد از این زمان روی دفاع مقدس متمرکز بود، 
از امنیت داخلی غافل نشد و عالوه بر حفاظت 
از شخصیت ها، از سال 1363 با دستور شفاهی 
امام خمینی)ره( حفاظت از پروازها و فرودگاه ها 
را هم با مشــکالت فراوان، آن هــم در دورانی 
که تهدیدات تروریســتی از جمله هواپیماربایی 
جدی بود، برعهده گرفت و دی ماه سال 1367 
با دســتور کتبی امام، عماًل این امر ادامه یافت. 
امن ترین پروازها در آسمان ایران ماحصل همین 
تدبیر امام راحل و رشادت های فداییان ملت بوده 
است. سپاه تا قبول قطعنامه و عملیات مرصاد بر 

دفاع مقدس متمرکز بود.

BBپایان جنگ آغازی دیگر برای سپاه
پایــان جنگ اما، پایان مأموریت ســپاه نبود. در 
حوزه نظامی، کشــور هنوز در تهدید بود و باید 
دفاع همه جانبه پیگیری می شــد؛ اما نیاز کشور 
به بازســازی هم احساس می شــد و طی دفاع 
مقدس توان مهندسی خوبی در سپاه کسب شده 
بود. تدبیر فرمانده کل قوا که همواره اصلی ترین 
یاری گر سپاه در تمام مأموریت ها بود، این بار هم 
میدان بازسازی را به میدان های عمل سپاه افزود. 
قرارگاه های »قرب« در ســال 1368 تشکیل و 
بازسازی شروع شد. بازسازی بعد از چند سال 
جنبه ســازندگی گرفت و در شرایطی که کشور 
در مقابله مستقیم با ابرقدرت ها بود، تحریم های 
ظالمانه سبب می شد شرکت های بزرگ خارجی 
با اهداف سودجویانه در انجام پروژه های عمرانی 
کارشــکنی کنند. لزوم ورود مهندســی سپاه به 
ایجاد زیرساخت ها در همین زمان موجب شد 
سدسازی و راه سازی، سپس عرصه های عمرانی 
دیگر، مثــل تونل ها و پل هــا، راه آهن، معادن، 
نیروگاه ها، خطوط لوله و در نهایت حوزه نفت، 
پاالیش، پتروشیمی و پتروپاالیش میدان خدمت 
جدید سپاه به مردم و میهن باشد و نه تنها کشور 
از تخصص خارجی ها بی نیاز شد، در اثر همین 
تأکید و جهاد در خودکفایی، قدرتمند شد و اثر 
بســیاری از تحریم های غیرانسانی اقتصادی از 
بین رفت. بســیاری از نیروهای داخلی صاحب 
شغل شدند و ارزش افزوده بسیاری برای کشور 
به وجود آمد. سپاه پاسداران انقالب اسالمی که 
با لباس خاکی از دفاع مقدس بیرون آمده بود، این 
بار لباس خدمت به تن کرد و زیرساخت های مهم 
کشور را در غیاب شرکت های بزرگ بین المللی 
به وجود آورد و کشور در عرصه های گوناگون از 
بیگانگان بی نیاز شد؛ اما در همین زمان ها رخت 
محرومیت بر تن تعداد بسیاری از مردم مناطق 
مرزی کشــور بود و همین امر عاملی ناامن ساز 
به حســاب می آمد. با واگذاری مأموریت ایجاد 
امنیت در این مناطق، پاسداران امنیت از تهدید 
اصلی غافل نشــدند و در فعالیتــی متفاوت از 
مأموریت قبلی در مناطق مرزی، به جای جنگ 
مستقیم با عوامل ناامن ساز روی صحنه، به جنگ 
مستقیم با محرومیت ناامن ساز رفتند و در کنار 
مردم مناطق محروم، آرام آرام رخت محرومیت 
را از تن مناطق درآوردند. اشتغال زایی، ساخت 
مســکن، حمایت غذایی و درمانی و واگذاری 
امنیت به نیروهــای بومی به طــور کل ورق را 

برگرداند و خادمان ســبزپوش سپاه در دل مردم 
محروم جا پیدا کردند و امنیت پایدار برقرار شد. 
هیچ دستگاه مهندسی و تجهیزاتی در سپاه معطل 
شرایط جنگی نماند و همه داشته های مهندسی 
نیروی زمینی ســپاه و سپاه های اســتانی در این 
حوزه، در شــرایط صلح به جنگ با محرومیت 
اختصاص یافت؛ البته این امنیت همچون سایر 
ابعاد امنیت کم هزینه نبود و خون شهید آسمانی، 
سردار نورعلی شوشتری برای آن هزینه شد. اما 
ابعاد خدمتگزاری و محرومیت زدایی ســپاه به 
مناطق مرزی محدود نبود و همه مناطق محروم 

عرصه خدمت جان نثاران مردم شد.

BBمردم یاری در حوادث غیرمترقبه
بعد از دفــاع مقدس صحنه های آزمایش مهمی 
هم در مقابل پاســداران و جان نثــاران مردم و 
انقالب به وجود آمد. صحنه هایی مثل زلزله های 
رودبــار، بم، آذربایجان شــرقی، کرمانشــاه و 
حادثه سیل در سیســتان و بلوچستان، لرستان، 
خوزستان و گلستان. سپاه که بنا بر مباحث امنیتی 
و حضور بسیج گستره حضورش در همه کشور 
است، در همه این حوادث داوطلبانه اولین گروه 
کمک رسان بوده، حتی پیش از اینکه گروه های 
تخصصی امدادی که فلسفه حضورشان امداد در 
این حوادث است، در صحنه حاضر شوند. گاهی 
این مأموریت جنبی سپاه به سبب اهمیت نجات 
مردم در بالیــا جزء اصلی ترین مأموریت ها هم 
قرار گرفته است. از فرمانده کل سپاه تا فرماندهان 
نیروها، همه و همه در این سوانح پای کار نجات 
مردم بوده اند. حضور شــهید احمد کاظمی در 
امدادرسانی زلزله بم و شهید حاج قاسم سلیمانی 
در امــداد به ســیل زدگان خوزســتان از به یاد 
ماندنی ترین صحنه های این امدادرسانی هاست.

BBسپاه میدان دار علم و دانش
اما همه خدمت سپاه به مردم در موضوعات مزبور 
خالصه نمی شــود. ســپاه اگرچه ذاتًا باید در دفاع 
نظامــی خودکفایی را برای کشــور رقم می زد، اما 
به همین مأموریت بســنده نکرد و خودکفایی علم 
و شکســتن مرزهای دانش را هــم در پیش گرفت 
و علوم و فنــاوری دفاعی اولین قدم در این مســیر 
بود. خودکفایــی صددرصد دفاعی و کاهش هزینه  
بیت المال در این حوزه مهم ترین خدمت ســپاه به 
حساب می آید. صنعت موشکی قدرتمند و مستقل، 
حــوزه پهپاد، حوزه پدافند هوایــی و نیز حوزه های 
فضایی و... میدان عمل دفاعی و علمی ســپاه شد؛ 
اما صنعت دفاعی موتور حرکتی بود که فقط درون 
همین صنعت نمی چرخید و بسیاری از صنایع کشور 
با دانش همین حوزه چرخ شــان به حرکت در آمد. 
دانشگاه های کشور تحقیقات و پروژه های دانش بنیان 
نظامی را اجرا و رویکرد اقتصاد دانش بنیان همین جا 

رقم خورد. 
ســپاه در حوزه دانش، فناوری و سازندگی در جنگ 
اقتصادی وارد شد. دانشــگاه های سپاه به مرزهای 
بلند دانش فنی و مهندسی رسیدند؛ هم در راستای 
اجــرای خودکفایی دفاعــی و هــم در مأموریت 
سازندگی. اما عرصه علمی برای سپاه فقط به دانش 
فنی و مهندسی معطوف نبود. سپاه در علوم پزشکی 
بسیار خوش درخشید؛ خودکفایی درمانی یکی از 
دستاوردهای انقالب اسالمی است و دانشگاه علوم 

پزشکی ســپاه کنار سایر دانشمندان پزشکی کشور 
نقش اساسی در این حوزه داشته است.

BBنقش آفرینی در عرصه فرهنگ و هنر
ســپاه در عرصه ای دیگر هم خوش درخشــید. 
عرصه ای مهم که شــاید به ســبب ماهیتش از 
آن غفلت شــده اســت؛ عرصه فرهنگ و هنر. 
دفاع مقــدس مهم ترین عرصه فرهنگی انقالب 
اســالمی بود و فعالیت های فرهنگی سپاه برای 
ترویج فرهنگ دفاع مقدس شــکل گرفت؛ اما 
ساحت فرهنگی انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
به جنگ نظامی و هشت ســال محدود نبود؛ از 
این رو ســپاه در عرصه دفــاع مقدس و انقالب 
اســالمی آرام آرام میدان های جدید فرهنگی را 
برای بازیابی هویت ایرانی اســالمی مردم ایران 
و آزادگان جهان اســالم در دستور کار قرار داد. 
بازیابی این هویت مهم تریــن عرصه ای بود که 
می توانست جامعه ایرانی را به شکل گیری تمدن 
نوین اســالمی نزدیک  کند. این امر خواسته یا 
ناخواســته سبب می شــد عالوه بر مردم ایران، 
آزادگان جهان هم با الگوگیری از این موضوع در 
جبهه انقالب اســالمی قرار گیرند. سپاه با ورود 
به عرصه تولید آثار فرهنگی و هنری و حمایت 
از هنرمندان در این حوزه قدم مهمی برداشــت؛ 
اما همین امر مقدمه ای بــود برای امنیت ایران. 
پاســداران بدون مرز کشــور در نیروی قدس با 
همین زمینه سازی فرهنگی به جبهه های جدید 
در منطقه پا گذاشــتند. لبنان، فلسطین، سوریه، 
عــراق، یمــن و... در جغرافیــای مقاومت رخ 
نمودند و راهبردهای جمهوری اسالمی به شدت 
گسترش یافت و عماًل امنیت راهبردی در کشور 

شکل گرفت.

BBجهاد برای تأمین امنیت
اطالعــات ســپاه نیــز از ســال 1363 تــا امروز 
دست خوش تغییراتی به منظور خدمت بهتر و ایجاد 
امنیت بــرای مردم بود. از جدا شــدن بخش هایی 
از این واحد ســپاه و پیوســتن آن به نیروی قدس که 
نیروی اقتدارآفرین انقالب است تا قوام گرفتن واحد 
اطالعات سپاه و تشکیل ســازمان اطالعات سپاه 
موازی با وزارت اطالعات جمهوری اسالمی، همه 
وقایعی بود که در ســاختار اطالعاتی سپاه رخ داد و 
محصول آن کشف بســیاری از مفاسد اقتصادی، 
شبکه های جاسوســی نابودگر و برانداز و بسیاری 

دیگر از مباحث ناامن ساز کشور بود. 
سپاه به کشــور عمق استراتژیک بخشید و مرزهای 
دفاعی کشور را به مرزهای فرامنطقه ای برد. مبارزه 
با تروریســم بســیار خطرناک تکفیری و رســیدن 
عمق راهبردی کشــور به سواحل مدیترانه در غرب 
و مرزهای چین در شــرق از خدمات مهم سپاه در 
حوزه امنیت آفرینی فرامرزی اســت که گل سرسبد 
فرماندهان سپاه، یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی در 

این زمینه شاخص بود.
به طــور کل باید گفت خدمت ســپاه و جان نثاران 
مردم در طول حیات 40 ساله سپاه تاکنون خدمتی 
فداکارانه و امنیت ســاز در همه عرصه ها بود و سپاه 
که در دفاع مقدس یک بار به طور کامل شهید شد، 
در طول ســال های بعد هم فداکارانه در عرصه های 
دیگر حضور یافت، شهید داد، آبرو داد تا مردم ایران 

عزتمندانه زندگی کنند. 

پاسدار

حسن ابراهیمی
خبرنگار

یادداشت
 نظریه مکتب سلیمانی

 رهبــر معظــم انقالب اســالمی بعد از 
»حاج قاسم  شــهید  ســپهبد  شــهادت 
سلیمانی« این »سرباز« انقالب را به عنوان 
یــک مکتب به جهانیــان معرفی کردند. 
مکتبــی بر پایه مکتب امــام خمینی)ره( 
که همه ابعاد زندگی را شــامل می شــود 
و مبتنی بــر روش و منش یک ابرقهرمان 
اســت و نه صرفًا یک مکتــب دفاعی و 
نظامی و مبارزاتی. پیش از این ایشــان از 
»نظریه مقاومت« و تبیین ابعاد نظری آن 
یــاد کرده بودند و امروز به نظر می رســد 
مکتب سلیمانی می تواند بیان کننده همین 

نظریه باشد. 
»آمریــکای التین« محل برخاســتن 
برخی قهرمانان مبارزه با اســتکبار است. 
»کاســترو«، »چه«، »بولیوار«، »چاوز« 
و... همــه این مبارزان مکتــب دارند. در 
تاریخ انقالب اسالمی هم شهدا و بزرگان 
صاحب مکتب زیاد هستند. »شهید حسن 
چمران«،  مصطفــی  »شــهید  باقری«، 
»شهید محمدناظری« و... هزاران انسان 
شــهید و زنده متولد شده در بطن انقالب 
توانســته اند خرده مکتبــی از ابر مکتب 
امام خمینی)ره( ارائه دهنــد. اما در این 
میان مکتب شــهید سلیمانی یک ویژگی 
منحصربه فــرد دارد و آن، اینکــه هم از 
نظر ســابقه مبارزاتی و هم از نظر کارنامه 

موفقیت سرگذشت طوالنی تری دارد. 
بی گمان گذشت زمان سبب می شود 
تا ابعاد مهم تر و تازه تری از مسائل در یک 
موضوع اتفاق افتاده و مبتنی بر آن رفتارها 
و قواعد شکل بگیرد. مکتب سلیمانی بر 
این اساس 40 ســال سابقه مبارزه شهید 
ســلیمانی را با خــود همــراه دارد. دفاع 
مقدس، مبارزه با اشرار و مواد مخدر و در 
نهایت مبارزه در جبهه منطقه ای و جهانی 
در نیروی قدس سپاه و سال ها حضور در 
صحنه های مختلف جامعه هر لحظه اش 
می توانــد دارای اهمیــت نظریه پردازی 

باشد. 
مکتب سلیمانی از این جهت از همه 
مکاتب ســابق متقن تر بــوده و می توان 
بــرای نظریه پــردازی و تدویــن ابعاد 
نظری این مکتب اســتنادات خوبی از 
زندگی شخصی، کاری و عمومی شهید 
ســلیمانی دریافت کرد. شیوه مدیریت 
اجتماعی،  ارتباطــات  فرماندهــی،  و 
اعتقــادات و باورها، منش سیاســی و 
اجتماعی، رفتار و تربیــت خانوادگی، 
معنویــت و... همه در ایــن ابرقهرمان 
مبارزه با تروریســم جهانی تبلور یافته و 
می تواند از او در قالب یک مکتب تقریبًا 
جامع و کاملی یــاد کرد. مکتبی مبتنی 
بر مکتب نظری اسالم و مکتب عملی 
پیامبر اســالم)ص(، ائمــه اطهار)ع( و 
والیت فقیه در طول تاریخ 1400 ساله 
و حتی فراتر از آن و از تاریخ انبیاء)ص(.
مدیریت جهادی و جهاد همیشگی 
در مدیریــت و فرماندهــی، اولویــت 
قــراردادن اوامر ولی فقیه، رعایت کامل 
مکارم اخالقی، اشــداء علی الکفار و 
رحماء بینهم بودن، توکل همیشــگی به 
خدا و توســل دائم به ائمه اطهار به ویژه 
حضرت زهرا)س(، تمایل نداشــتن به 
دنیــا و مقام و پول و... همــه از ابعادی 
اســت که می توان بر اساس این الگوی 
عملــی، نظریه مکتب ســلیمانی را به 
عنوان یک الگوی جهانی به همه مشتاقان 
و دوســتداران او در اقصی نقاط جهان 

ارائه داد. 

مروری گذرا بر ۴1 سال فداکاری و مردم داری سپاه

ملت فدائیان  انقالب  پاسداران 

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی



پیشنهاد هفته
 بهشت، فرش قدم هاته

یکی از نعمت های بزرگ زندگی، وجود 
مادر است. روز میالد بهترین مادر دنیا، 
یعنــی حضــرت زهــرا)س( روز مادر 
نام گذاری شده اســت. این روز بهترین 
فرصت است تا به شکل خاص به مقام 
واالی مــادر ادای احترام کنیم و نشــان 
دهیم قدردان زحمات شــان هستیم. در 
این میان، مادرانی در خانه ســالمندان 
چشــم به راه فرزندان شــان هستند؛ اما 
شاید در این روز کسی به دیدارشان نرود. 
در این هفته پیشــنهاد می شود عالوه بر 
تبریک روز مادر به مادران مان، از مادران 
سالمندان  آسایشگاه های  در  سالخورده 
دل جویــی کنیــم و ایــن روز را به این 
عزیزان که بیشترشان در وضعیت عاطفی 
نامناسبی به سر می برند؛ تبریک بگوییم. 
بی شــک این دیدار نگاه لطــف خدا را 
برای مان به همراه دارد و دعای خیر این 
مادران رنج کشــیده به زندگی ما برکت 

خواهد بخشید.

قبیله عشق
 همه چیزمان 

حضرت زهرایی شد

انتخاب همسرش  ویژگی های   
این بود که دختــری از خانواده 
شــهید باشد، مادرشــان گفته بود، دختر 
خانواده شــهید با سن مناسب شما وجود 
ندارد، گفته بود خب پدرش پاسدار باشد 
و 18 ساله و نامش هم زهرا باشد. یک روز 
به مراســم عقدمان مانده بــود که زمین 
خوردم و دســتم شکست، با همان دست 
شکسته و پای زخمی سر سفره عقد  رفتم. 
یــا  علیــک  »الســالم  کــه  قابــی 
فاطمة الزهرا)س(« روی آن نوشــته شده 
بود، تنها چیزی بود که سر سفره عقدمان 
گذاشــتیم. یک شــب کنار قبور شهدای 
گمنام بودیم که گفت: »حواســت هست 
18 ســالته، نامت زهراســت و با دست 
شکسته نشستی سر سفره عقد؟« من یک 
آن جا خوردم. و وقتی هم خبر شهادتش را 
به من دادند، گفتنــد از ناحیه پهلو مورد 

اصابت تیر قرار گرفته است.
به نقل از خانم »زهرا انجین«، همسر 
شهید مدافع حرم »محمد مسرور«

طلبه شــهید  مدافع حرم محّمد مســرور 
سال 1366 در شهرســتان کازرون متولد 
شد. از کودکی با مسجد انس داشت و در 
نوجوانی پای ثابت پایگاه بسیج و مراسم 
اهل بیت)ع( بود. ســال 1388 وارد حوزه 
شد و در حوزه علمیه کازرون واحد شهدا را 
تأسیس کرد. ششم شهریور 1394 در کنار 
قبور مطهر شهدای گمنام کازرون، زندگی 
مشــترک خود را آغاز کــرد و چهار ماه از 
عقدش نگذشته بود که عازم میدان نبرد شام 
شد و بعد از ۵0 روز مجاهدت جمعه 16 
بهمن 1394 در منطقه »رتیان سوریه« به 

فیض عظیم شهادت نایل آمد. 

 صبح صادق انقالب
سالم خدا به آن شــهیدان انقالبی که دل 
بیدارشــده خود را به دریا زدند و پرده از 
همه ایسم ها و ایست های عالم برداشتند 
تــا ملکــوت را از غربــت در بیاورند و 
معنویت هــای جامانده در ســجاده ها و 
محراب ها و مسجدها را به جان اجتماع 
تزریق کننــد؛ چرا که می دانســتند بهار 
انقالب دل هــای زنگار گرفتــه و خاک 
خورده را گلســتان و دســت های زیبای 

آزادی را مشت می کند.
BBآقاجانم

در زمستان سرد حکومت ستم، شهیدان، 
آن حماسه سازان همیشــه جاوید با دلی 
خونین به رنگ عاشورای سرخ حسین)ع( 
و با انتظاری پویا، خارهــای پلیدی را از 
سرزمین آینه ها برآوردند و نسیم آزادی و 

استقالل را ارزانی مان کردند.
BBموالی من

صبح صــادق انقالب طلوع کــرد تا این 
روزها بــوی خوش بهار آغشــته به عطر 
معطر آزادی از راه برســد، نفحه عیسوی 
به عرش رفته دوباره بر خاک نشیان دمیده 
شود و بت های سیاه جهالت با تبر مردی 
از تبار ابراهیم در هم کوبیده شــود.  آری، 
جهان معنای انتظار را با مردان و زنانی که 
در کربالی حسین)ع( ریشه دارند، تفسیر 

می کند.

حضرت فاطمه زهرا )س( می فرمایند:»خداوند سبحان شرک را )در امور مختلف( حرام گرداند تا آنکه همگان تن 
به ربوبّیت او در دهند و به سعادت نائل آیند؛ پس آن طوری که شایسته است باید تقوای الهی داشته باشید و کاری 
کنید تا با اعتقاد به دین اسالم از دنیا بروید. بنابراین باید اطاعت و پیروی کنید از خداوند متعال در آنچه شما را به آن 
دستور داده یا از آن نهی کرده است؛ زیرا که تنها علما و دانشمندان )اهل معرفت( از خدای سبحان خوف و وحشت 
خواهند داشت.«                                                                                                        )ریاحین الّشریعه، ج ۱، ص 3۱2(

 حال اهل معرفت
   صادقانه    

من عاشــق امروزم، دیروز را که نمی توانم جان دوباره ببخشــم، رفت و تمام شد؛ اما امیدی هست، از 
دیروزم درس می گیرم تا امروزم را بسازم. من عاشق امروزم، همین حاال، همین لحظه، نمی گذارم فردا 
نگرانم کند، شــاید هیچ وقت فردایی نداشته باشم. من عاشق امروزم، بزرگ ترین هدیه خداوند، امروز 
بهترین لباسم را می پوشم، بهترین عطرم را می زنم، عزیزانم را در آغوش می گیرم ودوستت دارم  هایم را 

به آنها می گویم...امروز را دوست دارم، چون به لطف خداوند و تالش خودم به فرداهایم ایمان دارم...

وزم  من عاشق امر
   صبحانه    

   تلخند    
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کتیبه سبز
 نفس صبح قیامت

واپسین موقف معراج حقیقت زهراست
سّر توحید در آیینه غیرت زهراست
روح آدم، شرف خاتم، دردانه  غیب

ذات عصمت، نفس صبح قیامت زهراست
مصدر واجب و ممکن ز ازل تا به ابد

باده وحدت و خم خانه کثرت زهراست
خشم و خشنودی حق، غایت پاداش و جزا
رایت رحمت و تمهید شفاعت زهراست

به عبادت نرسد عادت دینداری ما
گر ندانیم که معیار عبادت زهراست

منشأ بود و نبود، آینه پرداز وجود
وحدت غیب و شهوِد احدیت زهراست
در نمازی که وضویش بود از خون جگر

قبله  باطن ارباِب طریقت زهراست
نه همین ام ابیهاست به تقدیم وجود

شخص روح القدس و شأن والیت زهراست
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

سّر سرمستِی هفتاد و دو ملت زهراست
غایت سیر وجود است رسیدن به علی

غایت سیر علی هم چو بدایت زهراست

یوسف علی میرشکاک

حسن ختام

انقالب اسالمی یک شبه و با فعالیت چند مبارز انقالبی به پیروزی نرسید، بلکه 
حاصل سال ها مجاهدت و تالش انقالبیونی بود که از ظلم و ستم خسته شده 
بودند و می خواستند کشورشان را از چنگال مزدوران استعمارگر خارج کنند 
و چه بسا ســال ها اسیر زندان های مخوف و شکنجه های وحشیانه آنها بودند 
و بســیاری نیز در این راه به شهادت رسیدند. مبارزانی که در گوشه گوشه این 
خاک کهن روزگار می گذراننــد و در این روزهای دهه فجر خاطرات خود را 
مرور می کنند. به همین مناسبت سراغ »ناصر ندیمی« یکی از مبارزان انقالبی 
رفتیم، او که تعدادی از اعضای خانواده اش به دست ساواک به شهادت رسیدند 

از سال های نوجوانی در عرصه آگاهی و مبارزه پا گذاشته است.

BBBBBشروع آشنایی شما با جریان انقالب چگونه بود؟ 
در ســال 1342 قم مرکز جرقه انقالب شــد؛ خیابان چهــار مردان قم قلب 
مبارزات انقالب بود و این جرقه در همان خیابان زده شد. نگاه انقالبی مردم 
شهرهای دیگر همیشه به قم بود. من هم از همان روزها وارد جریان مبارزه علیه 

رژیم طاغوت شدم.

BBBBBدر خیابان »چهار مردان« قم چه اتفاقاتی در حال رخ دادن بود؟
این خیابان مرکز شعار علیه شاه و همچنین تمرکز شهربانی بود و از سراسر قم 
در آنجا جمع می شدند. سال 1342 امام)ره( در مسجد اعظم درس می دادند و 
هنگام سخنرانی، علیه شاه نیز صبحت می کردند، من همان جا کمی از اوضاع 
روزگار و جریان پیش  رو آگاه شدم. از مدرسه به مسجد می رفتم و کفش های 
امام را نگه می داشــتم. روزی که امام)ره( می خواســتند در مدرســه فیضیه 
ســخنرانی کنند، می دانستیم جمعیت زیاد است و باید امام)ره( را محافظت 

می کردیم.
 

BBBBB ،از جریان های دیگری که همان ســال ها در قم اتفاق افتاده بود 
خاطره ای دارید؟

چند روز بعد از سخنرانی امام)ره( در مدرسه فیضیه، گاردی ها شبانه به منزل 
امام در خیابان یخچال ریختند که ایشان را دستگیر کنند. در محله شخصی به 
اسم حاج ابوالفضل معروف به تکبیرگو بود که قدی بلند صدایی رسا داشت؛ 
آن شب وقتی از این ماجرا باخبر شد، در محله های قم فریاد می زد آقا را دارند 
می برند. منزل ما در خیابان عشــق علی بود و آن شب در تکیه محله خوابیده 
بودیم تا مواظب وسایل تکیه باشیم؛ صدای او را که شنیدیم به سمت خیابان 
یخچال دویدیم. جمعیت زیادی آمده بود و بچه ها از دور به ســمت گاردی ها 
سنگ پرتاب می کردند، اما در آن تاریکی تأثیری نداشت و امام)ره( را بردند؛ 

اما چون نگران بودند همه مردم قم بیدار شوند، امام را سریع بردند. 
ســال 1343 به تهران آمدیم؛ البته بین تهران و قم رفت و آمد داشتیم. من که 
در بازار شــاگرد فرش فروشی شده بودم، متوجه شدم حرف ها و اخبار آنجا با 
بیرون بازار فرق دارد. گاهی با دوچرخه به مســجد آقا سید عزیزالله می رفتم 
که بســیاری از علمای بزرگ، از جمله حاج آقا فلسفی آنجا منبر می رفتند؛ با 
صحبت های ایشــان مردم بسیاری از ظلم های رژیم شاهنشاهی آگاه شدند و 
علیه آن به پا خاستند. همچنین در مسجد جامع بازار هم علیه شاه سخنرانی 
می شد و به همین دلیل همیشه اطراف آن را شهربانی احاطه می کرد. من گاهی 

تنهایی و گاهی با رفقایم به این مساجد می رفتم.
چــون بین تهران و قم در رفت و آمد بــودم، می دیدم مبارزات در قم و خیابان 
عشق علی هر روز در جریان است و مردم نمی گذاشتند آتش انقالب خاموش 
شود. سال 13۵7 نیروهای شاهنشاهی ناچار شدند تانک های خود را به خیابان 

بیاورند، اما باز هم نتوانستند مردم به خیابان آمده را سرکوب کنند.

BBBBBدر تهران هم فعالیت انقالبی داشتید؟
بله، عالوه بر قم در تهران هــم در حد خودم فعالیت انقالبی می کردم. برای 
نمونه اعالمیه هایی را که از پسرعموهایم به دستم می رسید، به بهشت زهرا، 
مخصوصًا قطعه 39 که محل دفن شــهدای انقالب بــود، می بردم و پخش 
می کردم یا پارچه نوشــته ها را می بردم. پســرعموهایم اعالمیه ها را به مغازه 
می آوردنــد و من زیر فرش ها پنهــان و بعد پخش می کــردم؛ البته کارهای 
مــن در مقابل انقالبیون هیچ بود و به نوعی در حاشــیه بودم، اما تا جایی که 
می توانستم در جریان مبارزات انقالبی بودم. گاهی اعالمیه های امام)ره( را در 
جامهری های مسجد بازار می گذاشتم تا مردم آنها را بردارند. یکی از عموهایم 
از قم اعالمیه می آورد، آنها را در پالســتیک می گذاشــت و ته پیت های پنیر 

جاسازی و به تهران منتقل می کرد.

BBBBB از روزهایی برای مان تعریف کنید که به پیروزی انقالب نزدیک 
می شدیم.

در تهران تظاهرات مردم، اکثرًا جلوی دانشگاه و خیابان های اطراف بود. روزی 
که شهید نجات الهی به شهادت رسید، من همان جا بودم که ایشان تیر خورد. 
از فرار شــاه هم به قم رفته بودم که متوجه شدم ارتش و شهربانی عماًل دیگر 
نمی توانند در مقابل مردم کاری از پیش ببرند. هیئتی به اسم چهل دختران به 
خیابان آمده بودند و شــعار می دادند: »خمینی آن واالمقام، رسانده بر ارتش 

سالم، پیروزی از ما است، نابودی از شاه است.«

BBBBBاز روز ورود امام خمینی)ره( خاطره ای دارید؟
ما آن روز به همراه دیگر بازاریان کارهای مراســم ســخنرانی امام در بهشت 

 زهرا)س( را بر عهده داشتیم و مراقب اوضاع بودیم.

BBBBBپیروزی انقالب را چطور به خاطر دارید؟ 
چند روز منتهی به پیروزی انقالب به خیابان نیروی هوایی آمدم؛ آنجا مبارزات 
شــدت گرفته بود و اولین جایی هم که ســقوط کرد کالنتــری 128 نیروی 
هوایی، در ســاعت 10 شب 21 بهمن بود؛ همراه برادرم با کامیون ارتشی ها 
که در خیابان رها شده بود، مبارزان انقالبی را به مناطق گوناگون شهر منتقل 
می کردیم. بعد از پیروزی هم امام فرموده بودند فکر نکنید انقالب تمام شده 

است، سنگرها را نگه دارید.

پای خاطرات یک مبارز انقالبی 

ید امام فرمود سنگرها را نگه دار

    تریبون    


