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 عقب نشینی دالر

پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید جنگ اقتصادی به همراه برخی 
سیاست های غلط اقتصادی از یک سو و اثرپذیری بسیاری از مردم و حتی 
برخی به اصطالح نخبگان اقتصادی و سیاسی از جنگ روانی دشمن از سوی 
دیگر، بازار ارز به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در این میان، انتصاب دکتر 
همتی به ریاست بانک مرکزی سبب شد با وجود فشارهای اقتصادی از سوی 
آمریکا، با مدیریت بازار پولی و بانکی شوک ناشی از خروج آمریکا به تدریج 
تخلیه شود. کسانی که پیش بینی های نجومی برای قیمت دالر می کردند و 
انتظار تالطم و نوسان در بازار ارز را داشتند، باید به این جمع بندی رسیده 
باشند که تحلیل های غیر کارشناسی آنها از واقعیت بسیار دور بوده و از این 
پس حتماً در اظهارنظرهای خود جوانب امر را بهتر بسنجند تا غیر مستقیم 
کمک کار جنگ روانی دشــمن نباشند. ریزش قیمت دالر در روزهای اخیر 
امری طبیعی است، چراکه پیش از این نرخ ارز کاذب بود و هنوز هم قیمت 
آن حباب دارد و انتظار این است با این روند به تدریج به قیمت واقعی خود 
برســد. با این وضعیت، سؤالی که به ذهن تداعی می شود، این است که چه 
سیاســت ها و برنامه هایی در دستور کار قرار گرفت که به مرور قیمت دالر 
کاهش یافت و پول ملی کشور تقویت شد؟ در پاسخ این پرسش باید گفت 

دالیل متعددی دارد که به اجمال به آنها اشاره می شود:
اولین دلیل قابل توجه در کاهــش نرخ دالر برنامه بانک مرکزی برای 
تشکیل بازار متشکل ارزی است. تشکیل این بازار به کشف واقعی قیمت ها 
کمک کرد؛ چراکه عرضه و تقاضای واقعی در این بازار مشخص و حباب قیمتی 
ارز نیز شکسته می شود. از سوی دیگر کشف نرخ دالر به جای هرات، سلیمانیه 

عراق، بغداد و دبی در داخل تهران حداقل با نوسان 3 درصد خواهد بود.
دلیل دوم اینکه گرانی نرخ ارز عامل اقتصادی نداشت و قیمت ارز تنها 
به دلیل برخی رخدادهای سیاســی همانند خروج آمریکا از برجام و اعمال 
تحریم ها از سوی این کشور افزایش یافت؛ تحریم هایی که قله خود را طی 

کرده و تأثیری در اقتصاد ایران ندارد. 
عامل سوم در کاهش قیمت دالر به مدیریت بازار تقاضا بر می گردد؛ با 
توجه به تشدید تحریم ها و محدودیت های بانکی نمی توان انتظار داشت که 
تنها با افزایش عرضه ارز، کاهش قیمت ها رخ داده باشد. با رصد سیاست های 
بانک مرکزی در ماه های اخیر مشــخص می شــود کاهــش تقاضا یکی از 
اصلی ترین عوامل کاهش قیمت دالر در بازار است. برای نمونه، محدود کردن 
کارت خوان هایی که خارج از ایران فعال بودند، یکی از نمونه های عینی و شاهد 
ادعای ماست. این کارت خوان ها به راحتی اجازه خروج سرمایه از کشور را 
می دادند و تقاضایی غیر واقعی برای ارز ایجاد می کردند. آمارها نشان می دهد، 
بانــک مرکزی فعالیت حدود ۹۰ درصد از این کارت خوان ها را متوقف کرده 
است یا در نمونه ای دیگر نظارت جدی بر ارز مسافرتی و ارز دانشجویی بازار 

ارز را با کاهش جدی تقاضا مواجه کرد. 
چهارمین دلیل،  تسهیل بازگشــت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی و 
تأمین نیازهای ارزی مورد نیاز واردات ســبب شد بار قابل توجهی از دوش 
بازار آزاد برداشــته شود. افزون بر این، برخی دارندگان ارز که در زمان باال 
بودن قیمت، آن را خریداری کرده بودند، به این نتیجه رسیدند که بخشی از 
دارایی های ارزی خود را به فروش برسانند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. 
در پایان باید گفــت، از آنجا که اقتصاد ما تأثیرپذیری قابل توجهی از 
سیاست دارد، نمی توان پیش بینی دقیقی از میزان این کاهش یا میزان پایداری 
آن ارائه کرد؛ اما وقتی سیاســت ها و اقدامات ذکر شده تداوم داشته باشد، 
می توان امیدوار بود که روند کاهشی ادامه داشته باشد و با تثبیت نرخ دالر 
نزدیک به واقعیت، شاهد کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود که باید مردم 

به عینه نمود آن را در کاالها و خدمات کاماًل لمس و حس کنند.
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اراده دستگاه قضا جدی است اگر شورای نگهبان نبود

۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس نهاد »شورای نگهبان« است. با توجه به اهمیت و 
جایگاه این نهاد در قانون اساسی جمهوری اسالمی از یک سو و دیدگاه های متفاوت 
مثبت و منفی نسبت به جایگاه و بعضاً عملکرد و کار ویژه های آن از سوی دیگر این 
ایام فرصت مناسبی است تا صاحبنظران و کارشناسان و اصحاب رسانه، برای تنویر 
افکار عمومی به این موضوع بپردازند. شورای نگهبان از جهت رسالت و فلسفه وجودی، 
همچنین از جهت کارکردی طی چهل سال گذشته، از منظرها و زوایای گوناگون، 
قابلیت بحث ها و بررســی های فراوان دارد؛ اما در این نوشتار کوتاه، به این پرسش 
پاســخ داده خواهد شــد که اگر شورای نگهبان در ساختار حقوقی و قانون اساسی 

جمهوری اسالمی با مختصات کنونی وجود نداشت، وضعیت اکنون چگونه بود؟
برای پاســخ کوتاه و منطقی و فارغ از هر نوع جهت گیری سیاســی به این 

پرسش باید گفت:
۱ـ شورای نگهبان یک نهاد نظارتی، صیانتی و کنترلی است. به حکم منطق 
و عقل در همه شــئون حیات اجتماعی وجود چنین نهادهای نظارتی و کنترلی به 
صورت بالنده و پیشرونده یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بر اساس همین ضرورت 
عقلی و تجربه شده در همه جوامع و کشورهای موفق و پیشرفته، در هیچ کشوری 
نمی توان حوزه ای را یافت که در آن، مکانیزم های کنترلی تعریف نشده باشد. در هر 
عرصه ای که باید استانداردها، نر م ها، هنجارها، قواعد و مقررات رعایت شود، حتماً 
دستگاه  ها، نهادها، سازمان و مکانیزم های نظارتی و کنترلی را برای رعایت آن قوانین 
و اســتانداردها منظور می کنند. حوزه قانون گذاری و انتخابات، از جمله مهم ترین 
حوزه ها در عرصه  سیاســت و اداره کالن هر جامعه و کشوری است. قانون اساسی 
به عنوان یک سند باالدستی و میثاق ملی، آن معیار کالن و اصلی برای انجام همه 
کارها و از جمله قانون گذاری و برگزاری انتخابات است. در جمهوری اسالمی آن نهاد 
نظارتی و کنترلی برای حوزه های تقنینی و انتخابات، شورای نگهبان است. وظیفه 
ذاتی  شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی است. شورای نگهبان براساس فلسفه 
وجودی اش، از وضع قوانین مغایر با قانون اسالمی و شرع مقدس جلوگیری می کند. 
همچنین طبق قانون اساسی، در جمهوری اسالمی اداره کشور ایران به آرای مردم 
متکی است و بر همین اساس، مسئوالن اداره کننده کشور، باید از طریق انتخابات و 
رأی مردم مشخص و انتخاب شوند. قانون اساسی انتخابات را از جنبه های گوناگون 
و از جمله شرایط کاندیداها برای هر نوع مسئولیت مشخص کرده است. بدیهی است 
نظارت بر انتخاباتی که از طریق آن افراد وارد ســاختار قدرت سیاسی می شوند، از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت. قانون اساسی جمهوری اسالمی، صالحیت این نوع 
نظارت ها را به نهاد شورای نگهبان داده است. قابل توجه اینکه، در دیگر کشورهای 
جهان هم این نوع نهادها و سازمان ها، با عناوینی، چون شورای قانون اساسی، دادگاه 
قانون اساسی و دیوان عالی فدرال با ماهیت و رویکرد نظارتی و کنترلی وجود دارد. 
۲ـ انتخابات مظهر مردم ســاالری دینی در کشور ایران است. تحقق آرمان  
و اهداف انقالب اســالمی در گرو آن اســت که افراد مؤمن، متعهد، پاکدست و 
انقالبی براساس معیارهای اسالمی و قانونی وارد ساختار قدرت شوند. نظارت بر 
این مهم بر عهده شورای نگهبان است. در چهل سال گذشته، یکی از چالش های 
اصلی در بحث انتخابات، موضوع احراز صالحیت ها از سوی شورای نگهبان بوده 
اســت. همواره این شورا مورد هجوم و تخریب برخی از جریان ها، گروه ها و افراد 
طی ســال های پس از انقالب قرار گرفته؛ تنها دلیل این هجوم، ممانعت شورای 
نگهبان از ورود افراد فاقد صالحیت به عرصه رقابت های انتخابات بوده است. اسناد 
و مدارک موجود نشان می دهد، عمده کسانی که شورای نگهبان صالحیت شان را 
برای انتخابات تأیید نکرده، دارای فسادهای اخالقی، مالی و وابستگی به گروه های 

ضد انقالب و غیر قانونی بوده اند. 
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  گروه سیاسی/  خیمه شــب بازی آمریکا با عروسک تحریم ها علیه 
جمهوری اسالمی ایران، نه تنها این روزها اعتباری برای این کشور در جامعه 
بین المللی محسوب نمی شود، بلکه ناتوانی و ضعف آن را بیشتر برمال می کند. 
در حال حاضر این پرسش مطرح است که سقف تحریم های آمریکا علیه ایران 

کجاست؟
مؤلفه های گوناگونی را می توان در پاســخ به این پرسش مدنظر قرار داد 
که همگی نشــان می دهد آمریکا دچار »توهم تحریم« شده است. کاخ سفید 
با استفاده از تحریم ها درصدد بود قدرت و توان خود را به عنوان هژمونی برتر 
در جامعه بین المللی به رخ همگان بکشــد و این پیام را به جامعه بین المللی 
بدهد که از طریق تحریم ها ایران را پای میز مذاکره کشــاندیم؛ در حالی که 
امروز آمریکایی ها در مقابل منطق مقاومت جمهوری اســالمی چنان شکست 
خوردند که نخبگان آمریکایی نه تنها معترفند که به تأثیرگذاری تحریم ها دیگر 
هیچ امیدی نیســت، بلکه آمریکا دیگر هیچ اهرم فشاری مقابل ایران نخواهد 
داشت؛ بنابراین در ادامه در ناتوانی تحریم آمریکا بر منافع ایران به چند مؤلفه 

اساسی اشاره می کنیم:
الف ـ تحریم آمریکا پس از انقالب شکوهمند اسالمی با قانون هایی همچون 
»کاتســا« ادامه یافت و در زمان ترامپ با مطرح شدن به صفر رساندن فروش 
نفت ایران به اوج خود رسید. در این مرحله، آمریکا با راه اندازی تبلیغات عظیم 
رسانه ای و عملیات دروغ روانی تحریم ها را طوری در جامعه بین المللی مطرح 
کرد که حتی خودشان نیز تأثیرگذاری آن را باور کردند و از تابستان داغ برای 
ایران سخن گفتند؛ اما کفگیر تحریم های آمریکایی  چنان به ته  دیگ خورد که 
در اقدامی غیر دیپلماتیک و تعجب برانگیز رهبر معظم انقالب اسالمی و رئیس 
دستگاه دیپلماسی ایران را مورد تحریم خود قرار داد. تقلیل تحریم ها از حوزه 
اقتصادی به مسئوالن عالی نظام نشان می دهد آمریکا به کف تحریم ها رسیده  
است. اینکه به وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک گفته می شود نباید از 
محدوده دفتر ایران در سازمان ملل بیشتر رفت وآمد کنید، نشان می دهد آنها 
دچار ضعفی اساسی شده اند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که ایاالت متحده 
از تأثیرگذاری تحریم بر ایران به شــدت ناامید شــده است. به اعتقاد بسیاری 
از تحلیلگــران داخل خود آمریکا، تحریم های اخیر نمادین و بدون آثار عملی 
و اقتصادی اســت و هدف از اعمال آنها نوعی نمایش تبلیغاتی و ارســال پیام 

به متحدان آمریکا در منطقه مبنی بر نشان دادن قاطعیت علیه تهران است.
ب ـ از آنجا که عملیات روانی در تأثیر گذاری بر یک موضوع نقشی بی بدیل 
ایفا می کند، این امر در القای تأثیر گذاری تحریم ها بر جمهوری اسالمی ایران 
نیز مدنظر آمریکایی ها قرار گرفت؛ موضوعی که »نفیو« در کتاب هنر تحریم ها 
به وضوح به آن اشــاره می کند؛ بنابراین خروج آمریکا از برجام و اعالن مجدد 
احیای تحریم بیشــتر بار روانی داشت؛ زیرا هیچ گاه بعد از برجام، تحریم های 
اعمال شــده بر کشورمان برداشته نشــد که با خروج آمریکا دوباره احیا شود. 
در وضعیــت کنونی و با توجه به کاهش نرخ ارز و اعالم بانک جهانی مبنی بر 
خارج شدن اقتصاد ایران از رکود و پیش بینی رشد تقریباً یک درصدی اقتصاد 

کشورمان، رنگ باختن تحریم در داخل کشور مشاهده می شود.
ج ـ دست و پا زدن آمریکا برای مذاکره با ایران از راه های متفاوت، مؤلفه 
دیگری است که نشان می دهد دولت آمریکا در حوزه تأثیرگذاری تحریم ها به 
ناامیدی اساسی رسیده است. این روزها که طرح توقف در برابر توقف مبنی بر 
عقب نشینی آمریکا از تحریم های اعمال شده از سوی فرانسه به ایران پیشنهاد 
شد، دریافتیم که پشت قضیه خود آمریکایی ها هستند؛ مبنی بر اینکه با وادار 
کردن ایران به مذاکره مجدد بیشتر از این اجازه بی آبرو شدن آمریکا و سیاست 

تحریمی اش داده نشود. 
ادامه در صفحه دوم

صبح صادق مؤلفه های خنثی سازی تحریم ها را بررسی می کند

 تحریم های رنگ باخته

پاسدارقانون
بررسی جایگاه شورای نگهبان در ساختار نظام اسالامی

 »عباسعلی کدخدایی« در گفت وگو با صبح صادق

ابزارهای شورای 
نگهبان حداقلی است

  اگر شورای نگهبان نبود
 حافظ مشروعيت قدرت

 منطق تأیيد و رد صالحيت
 راهبرد مدعيان اصالحات در انتخابات پيش  رو

  صفحات ۱، ۶ و ۷

صفر و یک  گران قیمت
پیوستی برای بررسی فرصت ها و تهدیدهای ارز دیجیتال

گفت و گو با »محسن رضایی صدرآبادی«
 کارشناس اقتصاد فضای مجازی

بهره مندی از ظرفیت های ارز مجازی
 نیازمند اقدام فعاالنه دولت است

 محدودیت ها و مزایای بيت کوین
 ارزهای دیجيتال و لزوم سياست گذاری
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مبارزه با فســاد یکی از مطالبات اصلی مردم در سال های اخیر است. مردم 
خواســتار این هستند که به طور کامل با فســاد مبارزه شود؛ البته در سال های 
گذشــته گاهی با فســاد مبارزه شده و پرونده هایی بررسی و با برخی از مفسدان 
اقتصادی برخورد شــده است؛ اما ســرعت گسترش فساد از سرعت مبارزه با آن 

بیشتر بوده است.
با آمدن آقای رئیســی در این چند ماه اخیر، بنده بسیار امیدوار شدم که با 
فساد به صورت واقعی مبارزه شود؛ اما این موضوع نیازمند ساختاری بسیار قوی 
اســت. اراده ایشان مبارزه جدی با فساد است؛ اما این مبارزه مستلزم اجرای سه 

کار هم زمان است.
یکی از آنها اجرای اصل ۱4۲ قانون اساسی برای شفافیت مالی مسئوالن کشور 
بود که قبالً تصویب شده و این قانون سه سال و نیم مانده و آیین  نامه اش ابالغ نشده بود 
که با حضور آیت اهلل رئیسی این آیین نامه ابالغ شد که ان شاءاهلل عملیاتی و اجرا شود. 
مســئله دیگر اجرای اصل 49 قانون اساســی یعنی بازگرداندن اموال غیر 
مشــروعی است که ممکن است هر کســی آن را به دست آورده باشد. قانون آن 
در مجلس تصویب شــده و اگر شورای نگهبان آن را تأیید کند، اجرای آن گامی 
بلند برای شفاف ســازی و مبارزه با فساد است. به نظر من اگر قوه قضائیه این را 
در دستور کار خود قرار دهد و به کمک تصویب نهایی آن بیاید، یکی از کارهای 

بزرگ و ارزشمندی است که مبتنی بر خود قانون اساسی کشور است.
اقدام دیگر که به نظر من شــاید از دو کار دیگر نیز مهم تر باشد، تشکیالت 
مبارزه با فساد است. در واقع دستگاهی که هیچ کاری جز مبارزه با فساد ندارد و 
کار ویژه آن مبارزه با فساد باشد و میان ضابطان، قضات و مقامات قضائی هماهنگی 
ایجاد می کند و برنامه ریزی ای برای پیشگیری از فساد داشته باشد؛ زیرا باید قبل 

از برخورد با فساد از آن پیشگیری شود.
اگر دستگاهی به صورت منسجم و تخصصی برای مبارزه با فساد وجود داشته 
باشد، فسادها به چند ۱۰ میلیارد تومان نمی رسد و اگر در همان مراحل اول، فساد 
رصد شود، عامل پیشگیری از فساد می شود و اجازه نمی دهد که فساد تا این حد 
در کشور گسترش یابد. در واقع تأکید من بر شکل گیری چنین دستگاهی است 
که چندین سال است طرح تشکیل »سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی« از سوی 
نمایندگان مجلس آماده و در کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس نیز تصویب 
شده است و اگر قوه قضائیه از آن حمایت کند، یکی از گام های بلندی است که 

می تواند انقالبی در مبارزه با فساد در کشور ایجاد کند.
شروع آقای رئیسی، شروع بسیار خوبی بوده و بیانات ایشان تخصصی است و 
حکایت از اشراف ایشان بر قوه قضائیه دارد. به نظر من خیلی امیدبخش است که 
آقای رئیسی به مسائل تخصصی می پردازند، وقت می گذارند و از دادگاه ها بازدید 
می کننــد همچنین با متخصصان قضایی ارتباط می گیرند و گفت وگو می کنند و 
مشکالت درون قوه قضائیه را می بینند؛ البته این امید همراه انتظاری است که با 
اقدامات عملی ای که ایشــان انجام می دهد، سطح رضایت مردم از قوه قضائیه را 

افزایش داد و مردم به این قوه اعتماد بیشتری پیدا کنند.
زمانی این امر محقق می شود که سازوکار کاماًل دقیقی برای مبارزه با فساد 
در داخل قوه قضائیه پیش بینی شود. بیشتر افراد در قوه قضائیه، انسان های سالمی 
هستند؛ اما اگر خدایی نکرده یک قاضی یا کارمند قوه قضائیه مرتکب فساد شود، 
ضربه و اثر آن به قوه قضائیه به اندازه صدها مدیری است که دچار فساد شده باشند.
ان شاءاهلل درون قوه قضائیه وضعیت امیدبخشی را شاهد باشیم که هم زمان 
و هم تراز با مطالب، اراده و اهداف رئیس قوه قضائیه باشد تا شاهد عملیاتی شدن 
این دیدگاه های ارزشمند درون قوه باشیم تا این دیدگاه ها، شأن و سطح سالمت 

قوه قضائیه و رضایت مردم را افزایش دهد.

گزارش صبح صادق از آخرین تحوالت امنیتی تنگه هرمز
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اهمیت کار سپاه

که  »جی دی دبلیو«  هفته نامه 
به طــور تخصصی دربــاره صنایع و 
فعالیت هــای نظامی اســت، درباره 
پهپاد ساقط شده آمریکا می نویسد: 
»پهپاد آرکیو 4 یک کبوتر ســفالی 
نیست. گلوبال هاوک که هر فروندش 
۲۲۰ دالر قیمت دارد، نیازمند ســه 
کارپرداز اســت کــه از روی زمین 
هدایتش کنند. این پهپاد که پهنای 
بال هایش عریض تر از بوئینگ ۷۳۷ 
اســت، از موتور رولز رویســی بهره 
می برد که می تواند ســرعت پهپاد 
را به ۵۰۰ مایل در ســاعت )حدود 
۷۵۰ کیلومتر بر ســاعت( برساند. 
گلوبال هــاوک می تواند ۶۵ هزار پا 
ارتفاع گرفته و در این ارتفاع دور از 
دسترس موشــک های زمین به هوا 
مصــون بماند و ایــن پرنده توانایی 
مخدوش کــردن رادارها را هم دارد 
و چنان هوشمند است که می تواند 
سیستم های موشکی حرارتی را فریب 
داده و خود را از مسیر آنها دور کند؛ 
ولــی انهدام این پهپاد نشــانه ای از 
پیشرفت و تمرکز آرام ایران است.«

وزیران مادام العمر!
»فدا حسین مالکی« با اشاره به 
سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی 
در بیانیه گام دوم مبنی بر استفاده 
از نیروهای جوان و جهادگر، گفت: 
مشاهده می شود  اکنون  »متأسفانه 
کــه در رأس امور اجرایی کشــور 
وزیرانی قرار گرفته اند که بیش از ۳۰ 
سال سابقه دارند و اگر تفکر موجود 
اســتمرار پیدا کند انتظار دارند در 
۳۰ سال آینده نیز وزیر باقی بمانند. 
اکنون سؤال این است وقتی کشور 
رتبه  دوم جهان در دانش آموختگان 
علوم و مهندســی را دارد، آیا از بین 
آنها یک جوان شایسته برای تصدی 
وزارتخانه ها وجود ندارد و چه زمانی 
قرار اســت روحیــه پویایی، جوانی 
و جهــادی جوانان بــه وزارتخانه ها 
تزریق شــود. بنابراین وجود وزیران 
مادام العمر برای کشوری با جمعیت 
جوان و تحصیل کرده جای تأســف 

دارد.«

ابرقدرت پهپادی 
پایگاه خبــری »هیل« نزدیک 
بــه کنگــره آمریکا در یادداشــتی 
نوشته اســت، ایران در حال ساخت 
زرادخانــه ای از پهپادهــای بومی و 
تبدیل شدن به یک ابرقدرت پهپادی 
اســت. نشریه اطالع رســانی کنگره 
آمریکا به خبری از خبرگزاری تسنیم 
در تاریخ ۲۱ تیر ماه مبنی بر اینکه 
»نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با استفاده از پهپادهای مهاجر 
۶ و بمب های قائم مواضع تروریست ها 
در کردستان عراق را در هم کوبید« 
اســتناد کرده و می نویسد: »قدرت 

پهپادهای ایران قابل انکار نیست.«

عقب رفتیم!
»علی شــکوری راد« از فعاالن 
اصالح طلــب در مصاحبه با روزنامه 
»همشهری« گفت: »روحانی که در 
شعارهایش اعالم کرده بود به عقب 
بازنمی گردیم، در چینش کابینه اش 
به عقب بازگشت، در رویکردهایش 
در دوره دومــش رو به جلو حرکت 
نکرد و بلکــه به مطالبات مردم هم 
بی توجه بود.« شکوری در ادامه گفت: 
»به شخص جهانگیری هم انتقاد دارم 
و او نباید به راحتی به این وضعیت 
رضایت مــی داد. نمی فهمیم با این 
شرایط او چرا در دولت مانده است؟«

امید ناامید جهانگیری!
فعال  جهانگیــری«  »اســحاق 
رئیس جمهور  معــاون  و  اصالح طلب 
روحانی، مدتی اســت در قبال فضای 
عمومــی کشــور از عباراتــی،  مانند 
»شرایط ته دّره«، »وجود فساد گسترده 
در کشــور و در میان مســئوالن« و 
»بحران معیشــت« استفاده می کند. 
این در حالی اســت که این مقوالت 
هرگز با واقعیت رو به پیشرفت کشور 
منطبق نیستند. استفاده از این عبارات 
در کالم رهبر معظم انقالب به شدت 
نهی شده است و نهادی به نام »ستاد 
تبلیغــات اقتصادی« نیــز در وزارت 
کشــور موظف به برخــورد امنیتی و 
قضایی با گویندگان این سخنان است. 
برخالف این ســخنان ایران توانسته 
اســت اثر تحریم ها را به کمتر از ۲۰ 
درصد برساند و علیرغم تورم  در تأمین 
مایحتاج مردم با هیچ مشکلی مواجه 
نیست و تهدیدات نظامی علیه خود را 

نیز به صفر رسانده است.

»صادق خرازی« از چهره های اصالح طلب با اشاره به برخی زمزمه ها درباره لزوم مذاکره مجدد با آمریکا، درباره چرایی طرح چنین موضوعاتی گفت:  »از 
دو حالت خارج نیست، یا اینکه ناآگاهانه زمزمه کننده منویات دشمن هستند یا به صورت مشخص و با آگاهی کامل دست به اقدام خیانت آمیز می زنند. تعارف 

نداریم، ما امروز در دوران جنگ هستیم. چیزی به اسم مذاکره با دشمن عهدشکن، امروز در دکترین امنیتی ایران وجود ندارد.«

 مذاکره با آمریکا
خیانت است

روی خط خبر
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جایگاه کلیدي شوراي نگهبان به مثابه حافظ قانون اساسي و اسالمیت قوانین 
و انتخابات، حساســیت ها را به انتخاب اعضاي آن بیشتر کرده است؛ شورایي که 
اعضاي آن را شــش فقیه و شــش حقوقدان تشکیل مي دهند. اعضاي حقوقدان 
شــوراي نگهبان مطابق با قانون، هر شش ســال یک بار تغییر مي کنند. فرایند 
انتخاب ایشــان بدین نحو اســت که این حقوق دانان از سوی قوه قضائیه معرفي 
شده و با رأي اکثریت نمایندگان مجلس به عنوان عضو شوراي نگهبان برگزیده 
مي شــوند. طبیعي اســت در این فرایند نقش کلیدي را دستگاه قضایي و پس از 

آن مجلس بر عهده دارند.
در روزهاي اخیر، مبتني بر فرایند مذکور ســه نفر از اعضاي جدید شوراي 
نگهبان معرفي شدند که هر سه براي اولین بار در شوراي نگهبان حاضر مي شوند. 
آقایان محمد دهقان، محمدحسن صادقي مقدم و هادي طحان نظیف سه حقوقداني 
هستند که با رأي اعتماد نمایندگان مجلس به شورای نگهبان رفته اند. نکته مهم 
این اســت که این اولین انتخاب در این عرصه بود که رئیس جدید قوه قضائیه 
انجام داد. برگزیدن این افراد از میان ده ها حقوقداني که مي توانســتند گزینه اي 
براي انتخاب باشند، مي تواند مبنایي براي ارزیابي نگرش و دیدگاه آیت اهلل رئیسي 

و تیم مشاوره وي باشد.
در مورد این انتخاب مي توان به موارد زیر توجه کرد:

۱ـ خــروج انتخاب حقوقدانان از چرخه تکــراري معرفي چهره هاي خاص 
شناخته شده و فرصت دادن به حضور چهره هاي جدید را مي توان از محاسن این 
انتخاب دانســت که اجازه خواهد داد از آرا و نظرات و افکار نو و متفاوت در این 
عرصه استفاده شود و زمینه براي تحول و پویایي بیشتر شوراي نگهبان فراهم آید.
۲ـ حضور حقوقداني که با مجلس آشناســت و ۱۶ ســال است در مجلس 
حضور فعال دارد، نکته مثبت دیگري است که مي تواند در تنظیم روابط مجلس و 
شوراي نگهبان مؤثر باشد. آشنایي با کاستي هاي مجلس و مالحظات و مقدورات 
نمایندگان مردم نیز تعامالت این دو مجموعه کلیدي قانونگذاري کشور را به نحو 

بهتري تنظیم کند.
۳ـ حضور جوان ترین حقوقدان در تاریخ تأســیس شوراي نگهبان نیز مؤلفه 
دیگري اســت که توجهات را به خود جلب کرده اســت. واقعیت این است که با 
صدور بیانیه گام دوم انقالب اسالمي از سوی رهبر معظم انقالب اسالمي، که از 
ضرورت تحول و پویایي در مدیریت کشور و سپردن امور به جوانان مؤمن انقالبي 
سخن مي گوید، انتظار براي چرخش نخبگان و اعتماد به جوانان دوچندان شده 
است و انتخاب دکتر هادي طحان نظیف مي تواند گامي در مسیر تحقق گام دوم 

در شوراي نگهبان باشد.
4ـ نکته پایاني مهم درباره این انتخاب ها این است که هرچند معرفي برخي 
از این افراد در نخستین گام با هجمه رسانه هاي اصالح طلب همراه بود، اما محمد 
دهقان، نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیي مجلس مورد تأیید مجلس قرار 
گرفت که نشان می دهد بسیاری از اعضاي فراکسیون امید مجلس نیز در کسب 
۲۲۳ رأي دهقان نقش آفرین بوده اند. این رویکرد موجب شــد تا جریان رادیکال 
اصالح طلب اعتراض کند و فراکســیون امید را این گونه متهم نماید: »فراکسیون 
امید مدت هاســت که به اقدامات سیاسي و به عبارتي معامله با اصولگرایان و به 
یک معنا خوش خدمتي براي آنها رو آورده اســت تا آینده خود را براي انتخابات 
بعدي تضمین کنند؛ یعني تمام تالش خود را به کار بسته اند تا شوراي نگهبان در 
انتخابات بعدي رد صالحیت شان نکند.« پیش از این نیز محمود صادقي، نماینده 
تهران از معرفي دهقان انتقاد کرده بود. صادقي در این باره نوشــته بود: »شأن و 
مرتبه رفیع شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسالمي اقتضا دارد که اعضاي آن 
فراتر از خطوط و جناح هاي سیاسي باشند.« برخي نیز رئیس قوه قضائیه را متهم به 
جناحي گري کرده بودند؛ از جمله رحیمي، نماینده اصالح طلب مجلس توئیت کرده 
بود: »اگر بنا بود از مجلس براي حقوقدانان شوراي نگهبان گزینه اي مطرح شود، 
شایسته این بود که دو شخص ذي صالح از دو طیف اصلي معرفي مي شد تا رئیس 
قوه قضائیه و بالتبع خود شوراي نگهبان با شائبه رویکرد سیاسي مواجه نشود.«

 مالحظات انتخاب سه حقوقدان

اگر شورای نگهبان نبود
ادامه از صفحه اول / ۳ـ اگر انقالب اســالمی به چهل سالگی رسیده و این 
انقالب، تنها انقالبی اســت که یک چله پرافتخار را بدون خیانت به آرمان هایش 
پشت سر گذاشته، یکی از دالیل اصلی آن، خوب عمل کردن نهادهای صیانتی، 
نظارتی و کنترلی همانند شورای نگهبان است. بنابراین می توان گفت، اگر شورای 
نگهبان نبود و این نقش نظارتی را در انطباق مصوبات مجلس شورای اسالمی با 
شرع مقدس و قانون اساسی نداشت و همچنین در احراز صالحیت ها برای تصدی 
مسئولیت ها نقش آفرینی نمی کرد، معلوم نبود انقالب اسالمی در همان سال های 
اول دچار چه سرنوشــتی می شد. رهبر حکیم انقالب اسالمی،  بود و نبود شورای 
نگهبان را همانند بود و نبود جمهوری اسالمی دانسته و با چنین مقایسه ای نقش 
و اهمیت و جایگاه شــورای نگهبان را در حفظ جمهوری اسالمی بیان می دارند. 
اگر امروز جمهوری اســالمی بــه عنوان یک قدرت منطقــه ای و با رویکردها و 
جهت گیری های انقالبی، در حال پیشرفت و زمینه سازی برای بنای تمدن اسالمی 
اســت، بدون تردید سهم و نقش شورای نگهبان در صیانت از جمهوری اسالمی، 

محتوا و رویکرد انقالبی تعیین کننده است.

یادداشت

خبرتحلیلی

آمریکا از خلیج فارس فرار می کند
روزنامه الکترونیکی »رأ ی الیوم« با اشاره به تالش های آل خلیفه برای  نزدیکی 
به رژیم صهیونیســتی و اجرای معامله قرن نوشت:»به آل خلیفه تأکید می کنیم 
که اوال اسرائیل هرگز حمایت مجانی به بحرین ارائه نخواهد کرد همچنانکه این 
رژیم قادر به حمایت از خود نیســت و در برابر موج عظیم موشــک های با دقت 
باال عاجز مانده است و دوم اینکه آمریکا پس از صرف 9۰ میلیارد دالر هزینه در 
سوریه شکست خورده و از آنجا فرار کرد و اکنون نیز برای فرار از افغانستان پس 
از صرف میلیاردها دالر و با وجود سه هزار نظامی، برنامه ریزی می کند لذا بزودی 

از خلیج فارس نیز فرار خواهد کرد آنگونه که از سومالی نیز گریخت.

آخرین خبر

   امین پناهی/  یک روز پس از خروج 
یک طرفه ترامپ از برجام رهبران ســه کشــور 
اروپایی عضو برجام، یعنی فرانســه، انگلیس و 
اروپا بیانیه ای صادر کرده و ضمن ابراز تأسف از 
تصمیم ترامپ برای خروج از برجام تأکید کردند: 
»ما ایران را تشــویق می کنیم که در واکنش به 
این تصمیم آمریکا خویشتن داری کند. ایران باید 
بــه تعهدات خود در قبال برجام عمل کرده و با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل و 
به موقع داشته باشد.« البته در این بیانیه تأکید 
شده است تا زمانی که ایران پایبند به برجام باشد، 

تحریم های هسته ای علیه او اجرا نخواهد شد.
اکنون بیش از ۱4 ماه از خروج ترامپ از برجام 
می گذرد و جمهوری اسالمی ایران به همه تعهداتش در 
برجام عمل کرده است؛ اما در مقابل اروپایی ها آن گونه 

که قول داده بودند نتوانستند پای تعهدشان بمانند. 

تفکیک آمریکا از اروپا
دیدگاهی در داخل کشــور، به ویژه پس از 
روی کار آمدن ترامپ وجود دارد که بیان می کند 
غرب به دو بخش اروپــا و آمریکا قابل تفکیک 
است؛ به طوری که حتی رئیس جمهور کشورمان 
در پاییــز ۱۳9۶، زمانی که ترامپ حتی هنوز از 
برجام خارج نشده بود، در دیداری با نمایندگان 
جامعه روحانیت مبارز گفت: »از نظر سیاســی 
تنها ماندن دولت فعلی آمریکا در ضربه زدن به 
برجــام و یکصدایی جامعه جهانی، به ویژه اروپا 
و ســایر ارکان ۱+۵ در حمایت از برجام و ادامه 
همکاری ها با ایران دستاوردی دیگر برای ایران 

اسالمی است.«
بسیاری از تحلیلگران و رسانه های بین المللی 
بر این باورند که هدف ترامپ و اتحادیه اروپا دقیقاً 
بر هم منطبق شده است. حدود یک ماه پیش، 
اسپوتنیک در گزارشی به این موضوع پرداخت 
و نوشــت: »طی چند روز اخیر پرزیدنت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــوری ایاالت متحده به یک 
سفر اروپایی رفته که یکی از مهم ترین اهداف آن 
این است که نظر رهبران این کشور را با ایاالت 
متحده در قبال ایران همراه کند.« اما نکته مهم تر 
را در سطرهای بعدی می خوانید که نوشته است: 
»رهبران اروپایی هم انکار نکرده اند که اهداف شان 
با اهداف آمریکا یکی است؛ اما اصرار داشته اند که 

فقط روش های شان فرق می کند.«
این خبرگزاری نشانه هایی از همراهی آمریکا 
و اروپــا در وارد کردن فشــار به ایران می یابد و 
می نویسد: »چند کشــور هم که جزو متحدان 

آمریکا به حســاب می آیند نیز جلو افتاده اند تا 
ایرانی ها را تحت فشار قرار دهند که با آمریکایی ها 
پای میز مذاکره بنشــینند و امتیازی که آقای 
ترامپ برای انتخابات آتی ریاست جمهوری شدیداً 

به آنها نیاز دارد را برای او بگیرند.«

پلیس خوب، پلیس بد
اتحادیه اروپا همواره ســعی کرده تا نقش 
پلیس خوب ماجرای هسته ای را در مقابل پلیس 
بد آمریکا بازی کند؛ به ویژه از زمانی که ترامپ 
از توافق خارج شــده، اروپا بیشتر در این نقش 
فرو رفتند؛ اما کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه 

خیلی وقت است که دل شان می خواهد ایران را به 
بهانه مذاکره بر سر مسئله موشکی اش دوباره پای 
میز مذاکره بکشانند. مکرون که این روزها حرف 
و حدیث های سفرش به ایران نیز مطرح است، از 
زمانی که به قدرت رسیده، همواره این موضوع را 
به صورت مستقیم مطرح کرده است. او همچنین 
 NHK در گفت وگویــی که ماه پیش با تلویزیون
ژاپن داشت، عنوان کرد که در مقابل ایران چهار 
هدف کلــی را با همراهی آمریکا دنبال می کند 
که اولی رســیدن به توافقی است که ایران را از 
دستیابی به سالح هسته ای باز دارد و چهارمی 
رسیدن به صلح پایدار در منطقه است. او درباره 
اهداف دوم و سوم خود این گونه می گوید: »دوم 
ما می خواهیم فعالیت آنها در زمینه موشک های 
بالســتیک را کاهش دهیم. ســوم می خواهیم 

فعالیت منطقه ای آنها را مهار کنیم.«
یعنــی اینکه اروپا هیچ گاه جانب آمریکا را در 
قبال ایران رها نکرده و همواره مواضعش منطبق بر 
مواضع آمریکایی ها بوده است؛ چه در زمان اوباما و 

چه در زمان ترامپ که گاهی برخی سیاست هایش 
در قبال اتحادیه اروپا سبب شده تا آنها متضرر شوند.

اروپــا کارایــی و قدرتی کــه برخی فکر 
می کننــد، در برابر آمریکا بــرای بی اثر کردن 
تحریم ها علیه ایران نداشــته باشد و قطعاً هم 
ندارد، ولی فراتر از این با بررسی ادبیات اروپایی ها 
متوجه می شویم آنها اگر قدرتی هم داشته باشند 

در جهت منافع ایران به کار نخواهند بست.
در بخشی از بیانیه تروئیکای اروپاست که 
پس از محدود کردن تعهدات برجامی ایران صادر 
شد پس از ابراز تأسف نسبت به خروج ترامپ از 
برجام آمده است: »برداشتن تحریم های مرتبط 

هسته ای، در کنار اجرای تعهدات مرتبط هسته ای 
توسط ایران بخشی ضروری از این توافق است.« 
یعنی اتحادیــه اروپا یا آن قدر در مقابل آمریکا 
بی دســت و پاست که کاری جز ابراز تأسف از او 
بر نمی آید، یا اینکه نمی خواهد خاطر بزرگ ترین 

متحد خود را آزرده کند.
نکته مهم تر چیزی اســت که در ادامه این 
بیانیــه می خوانیم: »طبق تأییــدات آژانس در 
۱4 گــزارش متوالی، ایران بــه اجرای تعهدات 
مرتبط هسته ای خود که در معرض نظام جامع 
راستی آزمایی و نظارت آژانس قرار دارد ادامه داده 

و باید این کار را ادامه دهد.«
بله اشتباه نکرده اید. اروپا در این بیانیه گفته 
است ایران »باید« این کار را ادامه دهد. از سوی دیگر 
ابراز تأسف در مورد یک بخش این قضیه یعنی خروج 
ترامپ از برجام و به تبع آن بازگشتن تحریم هایی 
که قرار بود لغو شود است، از سوی دیگر تحکم به 
ایران برای ماندن در برجامی که دیگر سودی برایش 

ندارد. آنچه می بینید گستاخی رهبران کشورهای 
اروپایی به کشــوری است که تمام تعهدات خود و 
حتی بیشــتر از آن را انجام داده است. در واقع این 
نوع عملکرد اروپا هزینه سازشی است که رهبر معظم 

انقالب بارها نسبت به آن هشدار داده اند.

سه طرف دعوای برجام
در دعوای برجام، ایران و آمریکا دوســوی 
معرکه ای هســتند که ترامپ آن را شروع کرده 
است. ایران ۱4 ماه منتظر اروپایی ها ماند و پس 
از آنکه دید آبی از سوی آنها گرم نمی شود، تصمیم 
به محدود کردن تعهدات برجامی اش گرفت؛ اما 
برای این دعوا نقش سومی هم باید متصور شد که 
اروپایی ها هستند.  رهبر معظم انقالب در همان 
روزهای نخستین که ترامپ از برجام خارج شده 
بود، نکته ای را به دولت و دستگاه دیپلماسی کشور 
گوشــزد کردند و فرمودند: »دو سال و نیم است 
که ما در حال انجام این قرارداد هســتیم و حاال 
این مردک می گوید من قبول ندارم. حاال گفته 
می شود با سه کشور اروپایی ادامه می دهیم. من 
به این سه کشور هم اعتماد ندارم. اگر می خواهید 
قرارداد بگذارید، تضمین عملی بگیریم و ااّل اینها 

همه همان کار آمریکا را خواهند کرد.«
البته متأسفانه دیپلمات های ما سعی کردند 
همــان روالی را که با آمریکا پیش گرفته بودند 
با اروپا هم پیش بگیرند، این امر سبب شد یک 
ســال تمام فرصت ایران برای مقابله با آمریکا از 
دســت برود و دولت و وزارت امور خارجه ما هم 
هیچ واکنشــی به این اتفاق نشان نداد؛ تا اینکه 
دبیرخانه شــورای  عالی امنیت ملی در سالروز 
خروج آمریــکا از برجام خبر از گام های عملی 

ایران برای کاهش تعهدات داد.
اروپا در یک ســال گذشته با این بهانه که 
به دنبال راه اندازی اینستکس است و می خواهد 
کاری کنــد ایران بتواند پول نفتش را تبدیل به 
کاالهای اساسی کند به نفع آمریکا وقت کشی 
کرده اســت؛ یعنی آمریکا بدون آنکه در برجام 
حضور داشته و ملزم به رعایت تعهداتی باشد که 
قباًل امضا کرده از مزایای آن استفاده کرده است و 
این اتفاق برای آمریکا معامله ای دو سر برد است.

واقعیت این است که اروپایی ها به هیچ تعهد 
و قانونی پایبند نیستند و هرجا پای منافع خود 
و شرکای شان در میان باشد همه چیز را زیر پا 
می گذارند. در واقع اروپا نقش خودش را در این 
بازی به خوبی بازی کرده است؛ اما نکته مهم این 
است که ما نمی خواستیم باور کنیم »سگ زرد 

برادر شغال است«.

گزارشی از آخرین تحوالت رفتار اروپایی ها در برجام

اروپا و آمریکا فرقی ندارند

ادامــه از صفحه اول / در پایان باید گفت خبر اعالم تحریم های جدید، 
نشــانگر ناامیدی آمریکا از اثربخشی تحریم های نفتی بود. طبق وعده های جان 
بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریکا، پــس از اعمال تحریم های نفتی، جمهوری 

اسالمی ایران باید تا پیش از ۲۲ بهمن ۱۳9۷ از بین می رفت.
اکنون نه تنها نظام جمهوری اســالمی همچنان پابرجاست، بلکه امروز در 
بهترین شرایط ممکن در منطقه حضور دارد و هر روز در مقایسه با گذشته از شرایط 
ایده الی برخوردار می شود. به اذعان منابع بین المللی، پس از افت نسبی درآمدهای 
نفتی ایران به دلیل اجرای تحریم های نفتی، صادرات نفت ایران در ماه های اخیر 
روند صعودی داشــته اســت؛ یعنی دولت و وزارت نفت آرام آرام مسیرهای دور 
زدن تحریم ها و رساندن نفت خود را به بازارهای جهانی فراگرفته اند. حاال دولت 
آمریکا مجبور اســت حیثیت بر باد رفته در اجرای سیاســت تحریمی آمریکا را 
با بهانه های مختلف احیا کند و در این میان، متوســل شدن به دروغ های بزرگ 
بخشی از سناریوی احیای حیثیت بر باد رفته خواهد بود. این در حالی است که 
هنوز جمهوری اســالمی ایران وارد استفاده از سقف مقاومت و ایستادگی هایش 

در برابر سقف تحریم های اعمال شده آمریکایی  نشده است.

    گروه سیاسی/ جمعه ۲8 تیر ماه رسانه ها از توقیف 
یک فروند کشــتی انگلیسی به دلیل رعایت نکردن قوانین و 
مقررات بین المللی دریایی، از ســوی یگان شناوری منطقه 
یکم نیروی دریایی ســپاه خبر دادند. روابط عمومی ســپاه، 
در اطالعیــه ای ضمن تأیید این خبر اعالم کرد: »یک فروند 
نفت کش انگلیسی به نام»stena impero« هنگام عبور از 
تنگه هرمز به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی 
دریایی بنا به درخواست ســازمان بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان، توســط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی 
ســپاه توقیف شــد.« این اطالعیه افزود: »نفت کش مذکور 
پس از توقیف به ســاحل هدایت و برای سیر مراحل قانونی 

و بررسی های الزم تحویل سازمان بنادر و دریانوردی شد.«

واکنش انگلیس
پــس از اطالعیــه روابط عمومی ســپاه دولت انگلیس 
جلسه اضطراری تشکیل داد و سخنگوی دولت انگلیس پس 
از پایان این جلســه گفت: »ما به شدت نگران اقدامات اخیر 
در تنگه هرمز هســتیم و رفتــار ایران را در توقیف نفت کش 
»اســتینا ایمپرو« غیرقابل قبول می دانیم و چنین اقداماتی 
را نشان دهنده چالش اساســی در آزادی حمل ونقل دریایی 

بین المللی می دانیم.«
»جرمی هانت« وزیر خارجه انگلیس نیز ضمن ابراز نگرانی 
و غیر قابل قبول خواندن  توقیف نفت کش های انگلیسی از سوی 
ایران گفت که لندن به دنبال راه حل دیپلماتیک برای آزادی 
نفت کش خود اســت. وی ادامه داد که لندن به دنبال گزینه 
نظامی نیســت و به شیوه ای محاسبه  شده، اما قدرتمندانه به 
اقدام ایران در توقیف نفت کش انگلیسی پاسخ خواهد داد. وی 
همچنین اعالم کرد با پمپئو، وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده 
و با ظریف، وزیــر امور خارجه ایران در خصوص این رخداد، 

تماس خواهد گرفت.

سایر واکنش ها
»آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل در واکنش به توقیف 
نفت کش انگلیس، نگرانی خود را از تحوالت روز جمعه در تنگه هرمز 
اعالم کرد. او با درخواست برای احترام به اصول دریانوردی در تنگه 
هرمز، از تمامی طرف ها درخواســت کرد تا از خود خویشتن داری 

نشان دهنده و از اقدامات تنش زا دوری کنند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در جمع خبرنگاران 
در کاخ سفید درباره توقیف نفت کش انگلیسی از سوی ایران 
اعالم کرد: »ایران فقط مشــکل ایجاد می کند و این موضوع 
را با انگلســتان ارزیابی خواهم کرد.« وی در ادامه گفت: »از 
نزدیک موضوع را پیگیری می کنم. یک یا دو نفت کش درگیر 

مسئله هستند.
گارت مارکویس، ســخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا 
نیز با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که موضوع توقیف نفت کش 
بریتانیایی از سوی ایران را از نزدیک زیر نظر دارد. وی تأکید 
کرد ایاالت متحده در مقابل تهدیدات ایران به اقدامات مشترک 

خود با متحدانش از جمله انگلستان ادامه خواهد داد.

توهم آمریکایی ها
بــه موازات انتشــار اخبار مربوط بــه توقیف نفت کش 
انگلیســی، خبر دیگری که پنج شنبه و جمعه در صدر اخبار 
قرار گرفته بود، ادعای ترامپ مبنی بر انتقام پهپادی از ایران 
بود؛  ادعایی که تنها چند ســاعت بعد، با انتشار تصاویر ضبط 
شده توسط پهپاد سپاه از ناوچه آمریکایی کذب بودن آن به 

اثبات رسید.

روز پنج شــنبه ترامپ،  در آغاز ســخنرانی خود در کاخ 
ســفید به حاضران گفت: »پیش از آغاز سخنرانی می خواهم 
شما را در جریان حادثه ای که امروز در تنگه هرمز اتفاق افتاد 
قرار دهم. امروز کشــتی یو اس اس باکسر که یک شناور آبی ـ 
خاکی تهاجمی اســت، علیه یک پهپــاد ایرانی که تا فاصله 
۱۰۰۰ یــاردی )9۰۰ متری( آن پیشــروی کرده و چندین 
هشدار را نادیده گرفته بود، اقدام دفاعی انجام داد و پهپاد را 

بالفاصله نابود کرد.«
پس از این ادعــای ترامپ، صبح جمعه مقامات نظامی 
کشورمان قویاً ادعای ترامپ را تکذیب کردند و سپاه پاسداران 
با صدور اطالعیه ای رسمی، ضمن تکذیب آن نوشت به زودی 
تصاویر پهپادهای سپاه از ناوچه آمریکایی و سند دروغین بودن 

ادعای آنان را منتشر خواهد کرد.
عصر روز جمعه، شبکه پرس  تی وی فیلمی که سپاه وعده 
انتشارش را داده بود، پخش کرد تا دروغ بودن ادعاهای ترامپ 
و مقامات آمریکایی آشــکار شود. عکس ها و تصاویری نیز در 
شبکه های خبری داخلی و خارجی بازنشر یافت؛ تا جایی که 
برخی رســانه های عربی منطقه گمانه زنی کردند پهپاد مورد 
هدف قرار گرفته، که ترامپ مدعی بود ایرانی است متعلق به 

کشور امارات باشد!

تحلیل ها از یک توقیف
شــایان ذکر است پس از پخش این دو خبر در روزهای 
پنج شنبه و جمعه در شبکه های مجازی، به ویژه خبر توقیف 
نفت کش انگلیســی از سوی ســپاه،  در حالی که بسیاری از 
کاربران ایرانی ضمن ابراز خرســندی از این اقدام سپاه  آن را 
پاسخی به توقیف نفت کش ایرانی به دست انگلیسی ها دانستند، 
بررسی عمیق تر رویداد نشان دهنده این است که رعایت نکردن 
برخی قوانین و مقررات دریانوردی محیط زیســتی و حرکت 

غیرقانونی این ناو سبب توقیف آن شده است.
گفتنی است، ۱۳ تیر ماه دولت محلی جبل الطارق اعالم 
کرد نیروی دریایی انگلیس نفت کش »گریس ـ ۱« را که حامل 

نفت خام ایران بود را توقیف کرده است.
در این میان ادعا شد که مقصد این نفت کش پاالیشگاه 
بانیاس در ســوریه بوده و بــه همین دلیل ناقض تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه سوریه بوده است. این منطقه تحت حاکمیت 
انگلیــس قرار دارد و نیروی دریایــی انگلیس هم در توقیف 

نفت کش حامل نفت ایران مشارکت داشته است. 
این در حالی بود که به زعم کارشناسان حقوقی و تحلیلگران 
روابط بین الملل،  اقدام انگلیسی ها راهزنی دریایی بوده، غیرقانونی به 
شمار می آمده و بر اساس اصل »استقالل دولت ها« و اصل »نسبی 
بــودن معاهدات«، اعضای اتحادیه اروپــا نمی توانند بدون رضایت 
دولت هــای ثالث یا غیرعضو، مقررات و مصوبات اتحادیه را بر آنها 
اعمال کنند. از ســویی، راهبرد »مقاومت« بهترین و حداقل ترین 
مواجهه ای است که می توان در برابر تحرکات نظام سلطه در منطقه 
در پیش گرفت؛ از این رو توقیف نفت کش انگلیسی در برابر راهزنی 
دریایی انگلیسی و سرنگونی پهباد آمریکایی گلوبال هاوک به دلیل 
ورود غیر قانونی به حریم جمهوری اســالمی می تواند در راستای 
راهبرد مقاومت و پاسخ حداکثری به فشار حداکثری تحلیل شود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که اقدامات اخیر جمهوری 
اسالمی در راســتای راهبرد مقاومت حداکثری سبب تغییر 
رویکرد و عملکرد آمریکا و اروپا در مورد نوع مواجهه با ایران 
شده و آنان را در رسیدن به اهداف خود به بن بست و ناکامی 

کشانده است.

گزارش صبح صادق از آخرین تحوالت امنیتی تنگه هرمز

امنیتبهوقتخلیجفارس

به زعم کارشناســان حقوقی و تحلیلگران روابط 
بین الملل،  اقدام انگلیســی ها راهزنــی دریایی بوده، 
غیرقانونی به شمار می آمده و بر اساس اصل »استقالل 
دولت ها« و اصل »نســبی بودن معاهــدات«، اعضای 
اتحادیه اروپا نمی توانند بدون رضایت دولت های ثالث 
یا غیرعضو، مقررات و مصوبات اتحادیه را بر آنها اعمال 
کنند. از سویی، راهبرد »مقاومت« بهترین و حداقل ترین 
مواجهه ای است که می توان در برابر تحرکات نظام سلطه 
در منطقه در پیش گرفــت؛ از این رو توقیف نفت کش 
انگلیسی در برابر راهزنی دریایی انگلیسی و سرنگونی 
پهباد آمریکایی گلوبال هاوک به دلیل ورود غیر قانونی 
به حریم جمهوری اسالمی می تواند در راستای راهبرد 
مقاومت و پاسخ حداکثری به فشار حداکثری تحلیل شود

در  را  آمریکا  جانــب  هیچ گاه  اروپا 
قبال ایران رها نکرده و همواره مواضعش 
منطبق بر مواضع آمریکایی ها بوده است؛ 
چه در زمان اوباما و چه در زمان ترامپ 
قبال  برخی سیاست هایش در  که گاهی 
آنها متضرر  تا  اروپا سبب شده  اتحادیه 
شــوند. اروپا کارایی و قدرتی که برخی 
فکر می کنند، در برابر آمریکا برای بی اثر 
کردن تحریم ها علیه ایران نداشته باشد و 
قطعاً هم ندارد، ولی فراتر از این با بررسی 
ادبیات اروپایی ها متوجه می شویم آنها اگر 
قدرتی هم داشته باشند در جهت منافع 

ایران به کار نخواهند بست

اتحادیه اروپا همواره ســعی کرده تا 
نقش پلیس خوب ماجرای هسته ای را در 
مقابل پلیس بد آمریکا بازی کند؛ به ویژه 
از زمانی که ترامپ از توافق خارج شده، 
اروپا بیشتر در این نقش فرو رفتند؛ اما 
کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه خیلی 
وقت است که دل شان می خواهد ایران را 
به بهانه مذاکره بر سر مسئله موشکی اش 
دوباره پای میز مذاکره بکشانند. مکرون 
که این روزها حرف و حدیث های سفرش 
به ایران نیز مطرح است، از زمانی که به 
قدرت رسیده، همواره این موضوع را به 

صورت مستقیم مطرح کرده است
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   حســن خدادی/ این یادداشت همانند دو شماره گذشته به حوزه 
عدالت خواهی و تالش برای تحقق عدالت در جمهوری اســالمی می پردازد؛ 
اما اگر شــماره قبل به مقایســه با رژیم سابق اختصاص یافت، در این شماره 
مقایسه میزان عدالت خواهی در جمهوری اسالمی ایران با دیگر کشورها مدنظر 
اســت. اینکه پس از چهار دهه از انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی ایران از 
چه جایگاهی در این زمینه برخوردار است و در گام دوم انقالب اسالمی چه 

مسیری را پیش رو دارد.
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی درباره 
مقایسه جایگاه عدالت در ایران و دیگر کشورها می فرمایند: »جمهوری اسالمی 
در شمار موّفق ترین حاکمیت های جهان در جابه جایی خدمت و ثروت از مرکز 
به همه جای کشور و از مناطق مرفه نشین شهر ها به مناطق پایین دست آن بوده 
است.« این موفقیت در تحقق عدالت در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

به ویژه در دهه موسوم به دهه عدالت و پیشرفت بیشتر جلوه گری می کند.
در شماره قبل پیشرفت قابل توجه عدالت خواهی در مقایسه با سال های 
قبل از انقالب اسالمی مباحث مختصری ارائه شد و نشان داده شد که جمهوری 
اســالمی از چه ســطح کیفی در زمینه عدالت خواهی و کاهش نابرابری های 
اجتماعی و اقتصادی برخوردار اســت؛ اما همواره مخاطبان نسبت به مقایسه 
زمانی بین گذشته و حال ایراداتی وارد می دانند که نگارنده را واداشته است تا 
میزان تحقق عدالت در جمهوری اسالمی ایران را با دو کشور مهم منطقه ای، 
یعنی عربســتان و ترکیه و همچنین وضعیت نابرابری های اجتماعی در دیگر 

کشورها مقایسه کند.
برای سنجش میزان تحقق عدالت در ایران و ترکیه بهترین نمونه وضعیت 
ُکردهای دو کشور است. کردهای ایران با جمعیتی نزدیک به 9 میلیون نفر و 
کردهای ترکیه با جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر در شرایط غیرقابل مقایسه ای 
زیست می کنند. این نابرابری هم در سطح اجتماعی و سیاسی است و هم در 
ســطح اقتصادی و فرهنگی. در کشوری، مانند ترکیه شکاف عمیق قومیتی 
بین ترک و کرد چنان آشــکار است که وقتی از غرب به شرق ترکیه حرکت 
می کنید، این گونه تصور می شود که فرد ناشناسی به کشور دیگری وارد شده 
است. شرق این کشور در حالی محل سکونت کردهاست که تبعیض های زیادی 
میان آنها و شهرهای ترک نشین این کشور قابل مالحظه است؛ اما جمهوری 
اسالمی ایران سعی کرده است در برنامه های گوناگون توسعه بر کاهش شکاف 
بین مرکز و پیرامون تمرکز کند و تالش ها برای تحقق برابری مطلق در دستور 

کار نظام سیاسی موجود است. 
در مقایســه با کشوری، مانند عربستان مهم ترین زمینه مقایسه بین دو 
کشــور از نظر برابری های اجتماعی، مقایســه وضعیت عدالت جنسیتی بین 
زنان و مردان در دو کشور است. در حالی که پس از انقالب اسالمی، جایگاه 
زنان در جمهوری اسالمی ایران به باالترین درجات ممکن نسبت به گذشته 
رسیده است و آمارهای بانک جهانی در زمینه تحرک اجتماعی زنان در ایران 
پس از انقالب اسالمی و وضعیت تحصیالت تکمیلی آنها گویای این حقیقت 
است که عدالت بین زنان و مردان در ایران برای رسیدن به جایگاه اجتماعی 
برقرار است؛ اما همین موضوع در کشوری مانند عربستان با وجود نزدیک به 
یک قرن پس از فروپاشــی عثمانی و شکل گیری رژیم سعودی کاماًل وارونه 
است. زنان همانند بسیاری دیگر از گروه های اجتماعی، مانند شیعیان در این 
کشور از هرگونه برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محرومند و این وضعیت 
در بیانیه ها و آمارهایی که ســازمان های بین المللی به صورت سالیانه منتشر 

می کنند، کاماًل گویاست.
نکته قابل توجه دیگر در باب مقایسه سنجش وضعیت عدالت در ایران با 
دیگر کشورها، مسئله شکاف طبقاتی است. برای این مقایسه تکیه بر شاخص 
ضریب جینی که توزیع درآمد و شکاف طبقاتی را نشان می دهد، گزینه مناسب 
و مطلوبی اســت، این شــاخص با رقمی بین ۰ تا ۱۰۰ نشان داده می شود و 
که هرچه این رقم بیشــتر باشد، بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک 

کشور داللت دارد.
سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۶ متوسط ضریب جینی ایران 
بین ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را ۳۷/4 اعالم کرده است. در گزارش قبلی این 
سازمان، ضریب جینی ایران برای سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ بالغ بر ۳8/۳ اعالم 
شده بود که نشان دهنده بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش نابرابری است. بر 
اساس این گزارش، شکاف درآمدی در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته 
بیشتر از ایران یا تقریباً در سطح ایران است. از جمله این کشورها آمریکاست که 
شکاف درآمدی بیشتری از ایران دارد. ضریب جینی آمریکا 4۱/۱ اعالم شده است. 
برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند، عبارتند 
از: روسیه، مالزی، ترکیه، مکزیک، برزیل، تایلند، اندونزی، مراکش، گرجستان، 
ســریالنکا و چین. شکاف طبقانی در برخی کشورهای اروپایی، همچون ایتالیا، 

پرتغال، یونان، اسپانیا، لوکزامبورگ و حتی استرلیا اندکی کمتر از ایران است.
منبع:

وضعیت شکاف طبقاتی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا، مورخ ۱4 بهمن ۱۳9۶، 
html.۳9۶۱۱۱4۱۱۶/https://www.alef.ir/news :قابل دسترسی در پیوند زیر

تبیین بیانیه گام دوم انقالب
 عملکرد جمهوری اسالمی ایران در حوزه عدالت خواهی در مقایسه با دیگر کشورها

آیت اهلل »محمد یزدی« عضو فقیه شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به جوسازی هایی که علیه این شورا صورت می گیرد، اظهار داشت: »شورای 
نگهبان در چارچوب نظارت استصوابی، ناظر بر اجرای قانون است و به هیچ عنوان هم گرایش جناحی ندارد و من در پیشگاه الهی شهادت می دهم به 

هیچ عنوان جناح بازی در این شورا وجود نداشته است.«

 شورای نگهبان
گرایش جناحی ندارد ویدئو چک گاندو

پس از پخش سریال گاندو که 
از نفوذ در میان برخی دستگاه های 
دولتــی حکایــت داشــت، هجمه 
عجیبی از ســوی دولت و مشاوران 
به  علیه صداوســیما  رئیس جمهور 
راه افتاد و برخی رســانه ها از قطع 
بودجه ســه ماهه صداوســیما خبر 
دادند و نوشتند تخصیص این بودجه 
منوط به تأیید نمایندگان دولت در 
شــورای نظارت بر صداوسیما شده 
اســت. »عزت اهلل ضرغامی« رئیس 
سابق سازمان صداوسیما در صفحه 
توئیتر خــود در این باره نوشــت: 
»گاندو ترســیم دو دیدگاه متفاوت 
نســبت به مســئله »نفوذ« است. 
برجسته ســازی این دو تفکر، الزمه 
هویت نمایشــی و دراماتیک سریال 
است. همکاران دولتی، »ویدئو چک« 
را کنار بگذارند و به روح پیام توجه 
کنند. این دو نــگاه، کم و بیش در 
 درون همه نهادهای کشور به چشم

 می خورد.«
توافق صد ساله!

»دونالــد ترامپ« گزارش های 
منتشر شده مبنی بر اینکه او »رند 
پال«، سناتور جمهوری خواه را مأمور 
گفت وگو بــا »محمدجواد ظریف«، 
وزیر امور خارجه ایران کرده تکذیب 
کــرد؛ اما گفت بــه حرف های پال 
گــوش می دهد و بــرای او احترام 
قائل اســت. رئیس جمهــور آمریکا 
اظهاراتی مضحک  همچنین طــی 
گفت: »توافق رئیس جمهور ]باراک[ 
اوباما از جنبه های مختلف فاجعه بود. 
از همه مهم تر به این دلیل که خیلی 
زود به پایان می رسید. نمی توانید با 
یک کشور توافق کوتاه مدت داشته 
باشــید، باید توافق صد ساله باشد. 
آنها نباید روی موشک های بالستیک 
کار کنند؛ اما توافق به آنها اجازه این 
کار را می دهــد. ما باید بتوانیم همه 
مکان ها در ایران را بررسی کنیم؛ اما 
اآلن اجازه نداریم مهم ترین مکان ها را 
بررسی کنیم. این چه توافقی است؟«

مار سمی مذاکره
»حسین آرین«، افسر پیشین 
نیــروی دریایی و کارشــناس امور 
نظامی و راهبــردی در گفت وگو با 
بی بی سی به تشریح اهداف آمریکا از 
مذاکره با ایران پرداخت. وی در این 
باره به بی بی سی گفت: »گفت وگوی 
آمریکا با ایران بر اساس شروط ۱۲ 
گانه ای است که پمپئو، وزیرخارجه 
آمریکا اعالم کرده است؛ یعنی ایران 
به سالح هســته ای دسترسی پیدا 
نکند، به طور کامل غنی سازی را کنار 
بگذارد، چرخه سوخت هسته ای اش 
را از بین ببرد، برنامه موشکی خود را 
کنار بگذارد و بُرد موشک هایش را به 
زیر ۳۰۰ کیلومتر بیاورد.« وی افزود: 
»اگرچه آمریکایی ها فعاًل از مذاکره 
بدون پیش شرط حرف می زنند، ولی 
در میانه مذاکرات این دوازده شرط را 

علم خواهند کرد.«
این گونه می دوشند

وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد 
که شرکت »الکهید مارتین« موفق 
شــده اســت برای فروش ســامانه 
موشکی »تاد« به عربستان سعودی، 
قراردادی به ارزش ۱ میلیارد و 48۰ 
میلیــون دالر با ریــاض امضا کند. 
پنتاگون با تأکید بــر اینکه قرارداد 
جدید اصالحیه توافق ســابق برای 
تولید ســامانه دفاع موشکی به نفع 
عربستان سعودی است. اضافه کرد، 
قرارداد جدید با عربســتان سعودی 
ارزش کلی قــرارداد تــاد را ۵.۳۶ 
میلیــارد دالر افزایش داده اســت. 
شایان ذکر است سامانه های دفاعی 
ســابق آمریکا نتوانستند پهپادهای 
یمنی ها را طی 8۰۰ کیلومتر پرواز 
در خاک عربستان شناسایی کنند! 
اما سامانه های پدافندی یمن پهپاد 
 آمریــکا را شناســایی و ســرنگون

 کردند.
موفقیت های اقتصادی

اقتصادی  کمیســیون  رئیس 
همه  علی رغــم  گفــت:  مجلــس 
تحریم های آمریکایی که کمر بسته 
بودند اقتصاد کشــور را نابود کنند 
تــراز بازرگانی ما در ســال ۱۳9۷، 
دو میلیارد دالر مثبت بود. این تراز 
عالمت خوبی به طــرف مقابل بود 
که اقتصاد ایران قابل تحریم شــدن 
نیســت »محمدرضا پورابراهیمی« 
اضافه کرد: فضــای جدیدی که در 
کشور برای مواجهه با تحریم ها شکل 
گرفت، اقدامات شورای عالی امنیت 
ملــی در کاهش تعهدات برجامی و 
سیاست های جدید ارزی شرایط را 

کاماًل تحت کنترل آورده است.

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دیدگاه

حال هپروتی 
ترامپ/ دختر 

ایزدی، فرارش از 
چنگ داعشیان 

و کشته شدن 
برادرش را برای 
ترامپ می گوید 
و ترامپ بعد از 
کلی فکر از وی 

می پرسد برادرت 
االن کجاست؟!

اهدای نشان 
خادمی حرم رضوی 

به فرمانده نیروی 
هوا فضای سپاه 

و چهار نفر از 
نیروهای نظامی که 
در سرنگونی پهپاد 

آمریکایی نقش 
داشتند

ابتکار جالب 
شهروند ترکیه ای و 
شادی مردم ترکیه 

از تحویل گرفتن 
سامانه »اس4۰۰« 
از روسیه با وجود 

مخالفت های آمریکا 
و تهدید تحویل 

ندادن »اف3۵«ها

بازدید سرلشکر 
سالمی از جزایر 

سه گانه خلیج فارس 
و منطقه دریایی 

»نازعات« و دیدار 
با سربازانی که جان 
بر کف حافظ خاک، 

آب و عزت کشور 
هستند.

کاربران فضای 
مجازی در دنیا با 

راه اندازی هشتگ 
Trump_

 toilet_paper
تصاویر دستمال 
توالت با تصویر 

ترامپ از 
کشورهای مختلف 
جهان را به انتشار 

می گذارند

پایش

خــداوردی/  منصوره    
بیست وسوم تیر ماه ۱۳94، در چند 
خیابان مرکزی تهــران، تعدادی از 
شهروندان به خیابان آمدند و امضای 
توافق هســته ای میان ایران و گروه 
۱+۵ را جشن گرفتند! اما حاال، چهار 
ســال پس از آن روز و آن پایکوبی، 
بیست وســوم تیرماه، یک روز کاماًل 
عادی است! اما در این فاصلِه ۱4۶۰ 
روزه چه اتفاقی رخ داد، که آن جشن 
به این بی تفاوتی تبدیل شد؟ پرسشی 
که پاسخ آن را می توان در دو کلمه 

خالصه کرد: »مواجهه با واقعیت«.
فاصله میان آن جشــن و این 
بی تفاوتــی، تابعی اســت از فاصله 
میــان آن تیترها و جمالت با آنچه 

در عمل رخ داد.
چهره هــای خنــدان »فدریکا 
ظریف«  »محمدجواد  و  موگرینی« 
را وقتی در هتــل »کوبورِگ« وین 
پشــت تریبون قرار گرفتند و اعالم 
کردند »پس از دوازده سال مذاکرات 
فشرده، سرانجام توافق حاصل شد« 

به یاد بیاورید.
تیتــر یــک روزنامه های چاپ 
تهران در آن روز را مرور کنید؛ آنجا 
که روزنامه »شرق« بر روی تصویری 

از دست دادن وزیر امور خارجه ایران 
و وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا، 
تیتر »پیروزی بدون جنگ« را نشاند، 
آنجا که روزنامه »اعتماد« بر صفحه 
اول خود جمله »جهان تغییر کرد« را 
به چاپ رساند، یا صفحه اول روزنامه 
»قانون« که در آن نوشته شده بود 

»حصر ایران برداشته شد«.
رئیس جمهور  تلویزیونی  نطق 
انعقاد توافق  روحانی به مناســبت 
هسته ای را بازخوانی کنید و به این 
جمالت دقت کنید: »امروز به ملت 
شریف ایران اعالم می کنم که طبق 
ایــن توافق، در روز اجــرای توافق، 
تحریم های  حتی  تحریم ها،  تمامی 
تســلیحاتی و موشــکی لغو خواهد 
شــد. تمام تحریم هــای اقتصادی 
شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل ونقل، 
پتروشیمی و فلزات گرانبها، بالمره 
لغو خواهد شــد و نه تعلیق... امروز 
روزی اســت که قدرت های بزرگ 
اعالم کرده اند همه تحریم ها برداشته 
و همــه قطعنامه های ظالمانه لغو و 
شرایط عادی و معمولی در روابط با 

ایران آغاز خواهد شد.«
اما اکنــون در تیر ماه ۱۳98، 
در شــرایطی این یادداشت نوشته 

می شود که ایاالت متحده آمریکا از 
برجام خارج شده است، سخت ترین 
تحریم های اقتصادی علیه جمهوری 
اســالمی ایران وضع شــده است، 
اروپایی هــا اگرچه حمایــت زبانی 
خــود از توافق را ادامــه می دهند، 
ولی در عمل از برجام خارج شده  و 
هرگونه تأمین منافع ایران را متوقف 

به مذاکرات موشــکی و منطقه ای 
می داننــد و در مقابل ایــران آماده 
می شــود گام سوم خود را در مسیر 

توقف تعهدات برجامی بردارد.
ســرانجاِم برجام آنقدر با آنچه 
روزنامه هــای حامی توافــق درباره 
آن گفتند، متفاوت و مغایر اســت 

که حتی صاحبان این رســانه ها نیز 
تمایلی به یادآوری ســالگرد انعقاد 
برجام و بازخوانی این توافق ندارند. 
چنانکه با جست وجو در صفحه اول 
و حتی صفحات داخلی این نشریات 
به تاریخ ۲۳ تیر ۱۳98، به سختی و 
به ندرت می توان عنوان یا نوشتاری 
را در این  باره یافت. آنها ترجیح دادند 
با سکوت از این روز عبور کنند؛ اما 
واقعیت این است که اتفاقاً اکنون و 
در چهار سالگی انعقاد برجام، بیش 
از هر زمان دیگری باید به این توافق 
پرداخت. حتــی می توان روز انعقاد 
توافق هسته ای را به عنوان یک روز 
تاریخی! به تقویم کشور اضافه کرد!

چرا که تیتر روزنامه »اعتماد« 
در روز انعقــاد برجــام، حاال و پس 
از چهار ســال معتبر شــده است، 
امروز اگر نگوییم توافق هســته ای 
و رفتار ســران کاخ ســفید با آن، 
مرزبندی هــای سیاســی در جهان 
را تغییــر داده و غیــر قابل اعتماد 
بودن آمریکا را برای سیاست مداران 
جهان به نمایش گذاشــته است، به 
جرئت می تــوان گفت تبیین دقیق 
آنچــه بر برجام گذشــت، می تواند 
افکار  از  جهان ذهنی بخش هایــی 

عمومی داخل کشور را که به واسطه 
بمباران رســانه ای، آمریکا را دولتی 
قابل اعتماد می دانند و باور کرده اند، 
مذاکــره و ارتباط بــا آمریکا حاّلل 
همه مشــکالت کشور است، اصالح 
کند! موضوعی که ضرورت آن را به 
دقیق ترین شکل ممکن رهبر معظم 
انقالب فرمودنــد: »تجربه ای که در 
مذاکرات هســته ای پیدا کردیم را 
نباید فراموش کنیم.. خیلی ها قبل 
از ایــن تجربه هم می دانســتند اّما 
بعضی هم که نمی دانســتند، حاال 
بدانند: در هر زمینه  دیگری هم که 
با آمریکا شما بحث و مجادله کنید، 
شــما کوتاه بیایید، تنازل کنید، باز 
او نقــش مخرب خــودش را حفظ 
خواهد کرد، در هر قضیه  ای که شما 
به فرض ـ که البّته محال اســت ـ از 
اصول خودتــان، از مبانی خودتان 
کوتاه بیایید، صرف نظر بکنید، بدانید 
او کوتــاه نخواهد آمــد؛ اول با زبان 
و بــا لبخند و با تبســم وارد میدان 
خواهد شــد، بعد در عمل، کاری را 
که بایــد انجام بدهد، دبه می کند و 
تعّهد خودش را انجام نمی دهد؛ این 
شد یک تجربه برای ملّت ایران؛ این 

تجربه را مغتنم بشمرید.«

کشف موشک 
هوابه هوای 

»ماترا« ساخت 
فرانسه و متعلق 
به نیروی هوایی 

قطر از گروهی 
تروریستی در 
ایتالیا! احتماالً 
با پرچم پاناما 

هم می خواسته 
شلیک بشه!

چهار ســال پس از جشن و 
توافق هسته ای،  برای  پایکوبی 
بیست وســوم تیر ماه یک روز 
کاماًل عادی اســت! اما در این 
فاصلــِه ۱4۶۰ روزه، چه اتفاقی 
رخ داد که آن جشــن به این 
بی تفاوتی تبدیل شد؟ پرسشی 
که پاســخ آن را می توان در دو 
با  »مواجهه  کرد:  خالصه  کلمه 

واقعیت«

  حســین عبداللهی فر/  رهبر معظم 
انقالب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، حمایت 
از جهت گیری ها و جریان های انقالبی ضمن روی 
خوش نشان دادن به همه جریان ها را از وظایف 
ائمه جمعه برشمردند و فرمودند: »کشور با روحیه  
انقالبی قابل پیشــرفت کردن است و با حرکت 
انقالبی به اوج تکامل می رســد و هرگونه کوتاه 
آمدن از این مواضع، نه  فقط به ضرر انقالب، بلکه 

به ضرر ملت، کشور و آینده  ایران خواهد بود.«
با عنایت به وابســتگی نهاد نماز جمعه به 
حاکمیــت، تعمیم این وظیفه به دیگر نهادهای 
حاکمیتی ممکن به نظر می رســد؛ از این رو در 
این زمینه پرسش هایی مطرح است که نخستین 
آن به چگونگی تشخیص مصادیق جریان انقالبی 
باز می گردد. به عبارت روشن تر، جریان انقالبی 
به چه جریانی اطالق می شود و چگونه می توان 

آنها را از دیگر جریان ها بازشناخت؟ 
ایــن پرســش از آن رو اهمیــت دارد که 
تشخیص غلط در این زمینه، می تواند به جریان 
انقالبی آســیب بزند؛ از همیــن رو رهبر معظم 
انقالب در سال ۱۳9۵ برای شناخت مصادیق فرد 

یا گروه، سازمان یا دولت انقالبی به شاخصه هایی 
اشاره کردند که عبارتند از: ۱ ـ پایبندی به مبانی 
و ارزش های اساســی انقــالب، ۲ ـ هدف گیری 
آرمان های انقالب و هّمت بلند برای رسیدن به 
آنها، ۳ ـ پایبندی به استقالل همه جانبه  کشور، 
4 ـ حّساسّیت در برابر کار و نقشه  دشمن و تبعّیت 
نکردن از او، ۵ ـ تقوای دینی و سیاسی. ایشان با 
اشاره به شاخصه های مذکور، فرمودند: »این پنج 
شــاخص اگر در کسی وجود داشته باشد، قطعاً 

انقالبی است.« 
پرســش دیگری که در این زمینه مطرح 
می شود، علل حمایت از جریان انقالبی است؛ به 
این مفهوم که چرا باید ائمه جمعه به منزله یک 
نهاد حاکمیتی از جریان انقالبی حمایت کنند؟ 
در این زمینه رهبــر معظم انقالب ضمن 
صدور این فرمان به علت آن نیز اشاره فرموده و 
پیشرفت و تکامل کشور را در گرو روحیه و حرکت 
انقالبی دانستند و تأکید فرمودند: »هرگونه کوتاه 
آمدن از این مواضع، نه فقط به ضرر انقالب، بلکه 
به ضرر ملت، کشور و آینده  ایران خواهد بود.« 

معظم لــه در گذشــته نیز بارهــا بر لزوم 

تقویت روحیه و تفکر انقالبی تأکید کرده و در 
بیست وهفتمین ســالگرد ارتحال حضرت امام 
)سال ۱۳9۵( فرمودند: »بعد از رحلت امام، ما 
هر جا انقالبی عمل کردیم پیش رفتیم و هر جا 
از انقالبی گری و حرکت جهادی غفلت کردیم، 
عقب ماندیم و ناکام شــدیم؛ این یک واقعّیتی 
است. بنده در این سال ها خودم مسئول بودم؛ 
اگر تقصیری در این مطلب باشــد، متوّجه این 
حقیر هم هست؛ هرجا انقالبی بودیم، جهادی 
حرکت کردیم، بر روی آن ریل حرکت کردیم، 
پیــش رفتیم؛ هر جا کوتاهــی کردیم و غفلت 

کردیم، عقب ماندیم.«
درباره دیگر علل حمایت از جریان انقالبی 
می توان به موارد زیر اشــاره کــرد: ۱ـ افزایش 
کارآمدی نظام اسالمی، ۲ـ جلوگیری از مخاطرات 
ناشی از کاهش روحیه انقالبی در کشور، ۳ـ شتاب 
در روند پیشرفت کشور  و فاصله گرفتن از سستی 
و بی عملی، 4ـ رشد فرهنگ خدمت بدون منت 
در همه بخش های نظام، ۵ـ بستر ســازی برای 
تحقق تمدن نوین اســالمی با ســاری و جاری 
شدن فرهنگ انقالبی در کشور، ۶ـ تأثیرگذاری 

جریان انقالبی در پیشــبرد اهداف منطقه ای و 
جهانی انقالب.

ســومین پرســش بــه نحــوه حمایت از 
جریان هــای انقالبی باز می گــردد؛ چراکه این 
عمل از سوی نهادهای حاکمیتی باید با حساسیت 
و ظرافت خاصی صــورت گیرد. به بیانی دیگر، 
راهکارهــای عملی حمایــت از جریان انقالبی 
چیســت؟ پاسخ به این پرســش اگرچه تا حد 
زیادی به امکانــات و قابلیت های نهادها و افراد 
حامی بســتگی دارد؛ اما می توان به راهکارهای 
مشترکی اشاره کرد که برخی از آنها عبارتند از: 
۱ـ اتخاذ مواضع انقالبی به مناسبت های گوناگون 
از تریبون هــای در اختیار، ۲ـ تبیین ضرورت و 
چرایی حل مشــکالت کشور با تقویت روحیه و 
تفکر انقالبی، ۳ـ تبیین رابطه تقویت گفتمانی و 
جریــان انقالبی بر ترویج روحیه و تفکر انقالبی، 
4ـ حمایت از مدیریت انقالبی و تجلیل و تقدیر 
از مدیران انقالبی، ۵ـ انجام اقدامات فرهنگی در 
راســتای ترویج فرهنگ انقالبی، ۶ـ بسترسازی 
اجتماعــی به منظور فعالیــت فرهنگی جوانان 

مؤمن انقالبی.

حمایت از جریان های انقالبی؛ چرایی و چگونگی

نگاهی به آنچه در چهارمین سالروز انعقاد برجام گذشت

گزارشیکجشن



  ایوب منادی/  در هفته های 
گذشته، بارها شاهد برجسته شدن نام 
امارات در سرخط اخبار منطقه بوده ایم. 
انفجارهای بندر الفجیره، سفر هیئت 
اماراتی به مســکو و تهران، پرواز ناکام 
پرنده جاسوسی آمریکا از خاک امارات 
و به تازگی نشانه های خروج امارات از 
معرکه یمن، گمانه زنی های گوناگونی 
را در محافل سیاسی به همراه داشته 
اســت. در این مجال، به بررسی نقش 
مهم امارات در ائتالف عربی، انگیزه ها 
و ابعاد حضور این کشور در جنگ و در 
نهایت تأثیر خروج امارات بر معادالت 

جنگ یمن پرداخته می شود.

آغاز جنگ علیه یمن
دو مــاه پــس از روی کار آمدن 
ولی عهد جدید سعودی، محمدبن سلمان، 
عربســتان بــا اعالن تشــکیل ائتالف 
موســوم به ائتالف عربی علیه یمن، با 
ادعای عضویت ده کشــور اردن، مصر، 
سودان، مغرب، پاکستان، کویت، بحرین، 
قطر، امارات و عربستان، آغاز عملیات 
 موســوم به »طوفان قاطعیت« را اعالم

کرد.
از ابتدا حضور کشورهایی مانند 
پاکســتان جنبه تبلیغاتی داشــت و 
کشورهایی که واقعاً در این ائتالف بودند 
نیز پس از روشن شدن ابعاد شکست در 
یمن از این ائتالف خارج شدند. پس از 
خروج مغرب و قطر و کم رنگ شــدن 
نقش سایر کشورهای عضو، تنها امارات 
بود که به منزله موتور اصلی پیش برنده 
جنگ در کنار عربســتان ایستاده و به 
عنوان بازیگری تأثیرگذار خارجی در 

یمن ایفای نقش کرد.
امارات در چهار ســال گذشــته 
توجه خــود را به مناطق جنوبی یمن 
معطوف کرده بود و عربســتان تحقق 
اهداف در مناطق شمالی و جغرافیای 
حضور انصاراهلل را تعقیب می کرد. در 
این میان، مناطق مختلف جنوب یمن 
از جمله بندر مخاء، عدن، مارب، المکال 
و بندر بلحاف شــاهد حضور نیروهای 

اماراتی بوده است.
از ســوی دیگر، امارات با جذب 
افــراد بومــی در جنــوب یمــن به 
آموزش و تســلیح آنان اقدام کرده و 
در راســتای ایجاد ناامنــی، ربایش و 
ترور شــخصیت های مخالف امارات و 
آسیب رسانی به خطوط انتقال نفت و 

دیگر زیرساخت های مهم جنوب یمن، 
از آنها بهره جسته است.

اهداف متقابل امارات و سعودی 
در یمن

امــارات  و  عربســتان  گرچــه 
محورهــای اصلی ائتالف جنگی علیه 
یمن هســتند، انگیزه هــای آغاز این 
جنگ برای دو کشــور بسیار متفاوت 
و در پاره ای موارد متغایر بوده اســت. 
عربســتان با این انگیزه روی یمنی ها 
آتش گشــود که بتوانــد پس از خلع 
سالح و شکست انصاراهلل، رئیس جمهور 
مســتعفی، منصور هادی را دوباره به 
قدرت برساند؛ اما در این میان امارات 
بــا اهدافــی متنوع  و ســنجیده تر از 
ســعودی ها گام برداشت. برای امارات 
انگیزه هــای اقتصادی ورود به یمن به 

اندازه اهداف سیاسی مهم بوده است.
تشکیل دولتی باثبات و قدرتمند 
در یمــن برای امــارات اصاًل مطلوب 
نیست؛ به همین دلیل پروژه تشکیل 
کشــوری کوچک در جنوب یمن که 
حوزه نفــوذ و عمق راهبردی ابوظبی 
را وســعت بخشد، در صدر برنامه های 
امارات بوده است؛ در حالی که عربستان 
به شدت از تجزیه یمن هراس دارد؛ زیرا 
در این صورت با تهدید همسایه جدید 
مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران 
در مرزهای جنوبی خود مواجه خواهد 
شد که انصاراهلل آن را اداره خواهد کرد. 
در واقع همان قدر که عربستان از تقویت 
دولت متبوعش )منصور هادی( در یمن 
سود می برد، امارات از ناامنی، بی ثباتی 
و درگیری هــای داخلی یمنی ـ یمنی 

استقبال می کند.

علل کناره گیری امارات
 از جنگ یمن

در ادامــه، مهم ترین علل تبدیل 
امــارات به رفیــق نیمــه راه ائتالف 

عربستان آمده است.
۱ـ هراس امارات از موشک های 

انصاراهلل 
آنچنــان کــه در صحنه میدانی 
شاهد هســتیم، امارات مناطق درگیر 
با انصاراهلل را با حساســیت بیشتری 
تخلیه و تمرکز اصلــی خود را صرف 
اســتان ها و جزایر جنوبی کرده است 
تا به شکل مستقیم با انصاراهلل روبه رو 
نشود. همچنین مبارزه با گرایش های 
اخوانی را در دستور کار خود قرار داده 
تا خــود را از تنش های ایدئولوژیک با 

انصاراهلل دور نگاه دارد.
به تازگی برخــی منابع نزدیک 
به محمــد بن راشــد، حاکــم دبی 
و نخســت وزیر امــارات از وی نقــل 
کرده اند که دبی نمی تواند حتی فرود 
یک موشــک یمنــی را به خاک خود 
تحمل کند. کاهش ۶۰ درصدی سود 
شــرکت های هواپیمایی و کاهش ۵۰ 
درصدی سود مسکن در دبی، به خوبی 
شیخ نشین های  آســیب پذیری  مؤید 
عربی مانند دبی، شارجه و رأس الخیمه 
از پیامدهــای حمله امــارات به یمن 

هستند.
این منبع مذکور به نقل از شیخ 
بن راشد، که با هرگونه رویارویی نظامی 
یا تنش زایی با ایران مخالف است این 
طور نقل کرده که در صورت وقوع تنش 
نظامی میان ایران و آمریکا، ابوظبی و 

دبی کاماًل ویران خواهند شد.
۲ـ تطهیر چهره بین المللی 

ابوظبی و  همراهی سیاست های 
ریاض در طول سال های گذشته موجب 
قرار گرفتن نام امارات و عربســتان در 
کنار هم شــده و عالوه بر جنایت دو 
کشور در کشــتار غیرنظامیان یمنی، 
رســوایی آل سعود در مســائلی مانند 
قتل فجیع جمال خاشقچی، حمایت 
از تروریســم در عراق و سوریه، اعدام 
دســته جمعی منتقدان آل ســعود در 
ریاض و... چهره ای ســیاه از دو کشور 
در افــکار عمومی و رســانه ها به جا 
گذاشته است. امارات با فاصله گرفتن 
از عربستان درصدد ترمیم این چهره و 
جایگزینی آن با یک امارات صلح جو و 

آرامش طلب در منطقه است.
۳ـ بی نتیجه بودن جنگ یمن

با گذشت چهار سال از حمالت 
ائتــالف عربی به یمــن و هزینه های 
سنگین این جنگ، که به گفته مقامات 
سعودی ساالنه ۷۲ میلیارد دالر برآورد 
شده است، تاکنون دستاورد چشمگیری 
نصیب عربســتان و امارات نشــده و 
در مقابل طرف یمنــی روز به روز بر 
توانایی دفاعی و پیشرفت فناورانه خود 
افزوده است. یکی از تحلیلگران عرب در 
توصیه ای کنایه آمیز، کشورهای ائتالف 
را به جدایی از عربستان تشویق کرده 
و می گویــد که آمریــکا پس از صرف 
هزینه های بســیار زیاد در لشکرکشی 
به افغانستان و ناتوانی در مهار طالبان، 
اکنون مجبور است با آنها مذاکره کند؛ 
پس راه برگشت برای شما هم باز است. 
از متحمل شــدن خسارت های  قبل 

هنگفت تر، از این جنگ خارج شوید.
حمایت هــای  از  ناامیــدی  4ـ 

واشنگتن

ســرخوردگی مقطعــی امارات 
از همراهی با سیاســت های آمریکا و 
ســعودی تنها مختــص پرونده یمن 
نیست و پیوند وثیق با سایر پرونده های 
منطقه، که امارات جزئی از آن است، 
از جمله ایران و ســوریه دارد. ساقط 
شدن پهپاد جاسوسی آمریکا از سوی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی موجب 
ناخرسندی و ناامیدی امارات از رفتار 
واشنگتن شد؛ زیرا به اعتقاد اماراتی ها، 
اگر در این برهه آمریکا به ایران پاسخ 
قاطــع ندهد، دیگر نمی تواند این کار 
را انجام دهد؛ به همین دلیل امارات 
انعطاف در مقابل ایران را در دســتور 
کار خود قرار داده که ســفر مقامات 
اماراتی به مسکو و تهران و درخواست 
از ســرگیری روابط مانند گذشته که 
به تازگی در رســانه ها بــه آن توجه 
بسیاری شده اســت ناشی از همین 

تصمیم است.
۵ـ اختالفات داخلی شیخ نشین ها
امــارات متحده عربــی از به هم 
پیوســتن هفت شیخ نشین در ساحل 
جنوبی خلیج فارس تشکیل شده است 
که در میــان این هفت امارت، دبی و 
ابوظبی تافته ای جدا بافته اند چنانکه 
بر اساس آمار، بیشتر نیروهای اماراتی 
کشته شده در جنگ یمن از فرزندان 
امارت هایی غیر از ابوظبی و دبی بوده  اند 
که موجب نارضایتی شیوخ این امارت ها 
و فشــار بر ابوظبی و امیدواری برای 

خروج از یمن شده است.

جمع بندی
در پایــان اشــاره به ایــن نکته 
ضروری است که برخی محافل تحلیلی، 
جدایی امارات از ائتالف عربی را فریبی 
رسانه ای دانسته و خبر از آمادگی این 
کشور برای طراحی و اجرای کودتای 
قریب الوقــوع در عدن داده اند؛ اما باید 
توجه داشت که مجموعه سیاست های 
امارات در غرب آسیا مانند درخواست 
از مصر و روســیه برای میانجیگری و 
اصالح روابط ابوظبی ـ دمشق و ابوظبی ـ 
تهران، بازگشایی ســفارت امارات در 
ســوریه، بی اعتنایی به فضاســازی ها 
علیه ایــران در حــوادث الفجیره و... 
در کنار یکدیگر می تواند نشــانه ای از 
اعتراف حاکمان امارات متحده عربی 
به شکســت سیاست های گذشته این 

کشور باشد.

   برسام محمدی/ سخنان اخیر سیدحسن نصراهلل در مصاحبه تلویزیونی با شبکه المنار، یکی 
از مهم ترین صحبت های سید مقاومت در سال های اخیر است که می توان از ابعاد و زوایای مختلفی آن 
را تفسیر کرد. قبل از پرداختن به آنچه در این یادداشت مد نظر است، باید اشاره کرد که ۱ـ جسارت و 
شجاعت در بیان، ۲ـ فصاحت و بالغت و همه فهم بودن، ۳ـ ارائه اطالعات و تحلیل های دقیق مبتنی 
بر واقعیات و 4ـ شــناخت عمیق مقتضیات زمان، چهار خصوصیت بارز و وجه متمایز ســخنرانی های 
سیدحســن نصراهلل اســت که از این نظر به رهبر معظم انقالب شباهت دارد و ویژگی های فوق همواره 
این شــخصیت مبارز، مجاهد و برجســته عربی را در کانون توجه جهان قرار داده است. در این زمینه 
عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب دیدگاه جالبی دارد: »بیشتر افکار عمومی جهان عرب 
از زمان درگذشت جمال عبدالناصر، رئیس جمهور اسبق مصر از 4۰ سال پیش )سپتامبر ۱9۷۰( دیگر 
جلوی صفحه نمایش تلویزیون نمی نشستند تا به سخنان رهبران عرب گوش دهند تا اینکه سیدحسن 

نصراهلل رهبر مقاومت اسالمی در لبنان آمد و این قاعده را شکست.«
صحبت های بسیار مهم سید مقاومت در این گفت وگوی تلویزیونی حاوی نکات و پیام های مهمی 

بوده است که در ادامه به شش مورد از آنها پرداخته می شود:
۱ـ در این گفت وگو، سیدحسن نصراهلل بخش عمده ای از صحبت های خود را به رژیم صهیونیستی 
اختصــاص داد. این یعنی مأموریت نیروهای مقاومت برای مقابله با جنگ افروزی گروه های تکفیری و 
تروریستی در منطقه، مقاومت را از هدف اصلی خود که نابودی رژیم صهیونیستی است غافل نکرده است.

۲ـ سخنان سید، لحن تهدیدآمیز، قاطعانه و شجاعانه داشت. این صحبت ها از عزم قاطع مقاومت 
آمادگی کامل آن برای پاسخ قاطعانه به هرگونه اقدام نظامی و تجاوز دشمن حکایت دارد؛ یعنی او این 
سخنان را تنها از رهگذر جنگ روانی علیه دشمن بیان نکرده، بلکه با توجه به مجموعه ای از اطالعات دقیق 
و خوانش دقیق تحوالت سیاسی و نظامی در سایه تنش فزاینده میان ایران و آمریکا بر زبان رانده است.

۲ـ پس از سال ها، یک رهبر عربی و اسالمی از عزم و اراده خود برای اقامه نماز در مسجداالقصی در 
قدس اشغالی گفت اگر سید مقاومت که به راستگویی مشهور است، به آزادسازی قدس و سراسر فلسطین 
اشــغالی امیدوار نباشد، حرف از برگزاری نماز در مسجداالقصی نمی زند. این یعنی طرح سازش کارانه 
معامله قرن که درصدد نابودی فلسطین است، پیش از آنکه رونمایی و اجرا شود، شکست  خورده است. 

برگزاری نماز در مسجداالقصی یعنی فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد. 
۳ـ دبیرکل حزب اهلل به صراحت اعالم کرد در صورت بروز جنگ با رژیم صهیونیســتی، نیروهای 
مقاومت وارد الجلیل خواهند شد. این موضوع گویای این واقعیت است که حمله به الجلیل و آزادسازی 
آن یکی از اولویت های راهبرد مذکور است؛ یعنی به قول عبدالباری عطوان، مقاومت حزب اهلل در برابر 
اشغالگر تنها به استفاده از موشک ها برای حمله به اهداف در سرزمین های اشغالی محدود نخواهد شد، 
بلکه نفوذ زمینی را نیز شامل می شود؛ به ویژه اینکه یگان های مقاومت به برکت هفت سال جنگ در 
سوریه، تجربه های بی شماری در این زمینه به  دست آورده اند؛ بنابراین از تحلیل محتوای صحبت های 
دبیرکل حزب اهلل لبنان پیداســت که راهبردی فراگیر برای رویارویی با دشمن صهیونیست وجود دارد 
که محدود به مرزهای لبنان و منطقه »الجلیل« اشــغالی نمی شــود، بلکه در صورت وقوع جنگ رژیم 

اشغالگر قدس از نقشه منطقه محو خواهد شد.
4ـ برخالف هیاهو و جنجال های رسانه ای که محافل اطالعاتی رژیم صهیونیستی و شخص نخست وزیر 
آن در ماه اخیر و هم زمان با اوج گیری تنش  ها در غرب آسیا میان ایران و آمریکا راه انداخته است، سخنان 
سیدحسن نصراهلل نشان می دهد موازنه قدرت در منطقه به سوی مقاومت و ایران است؛ بنابراین در صورت 
وقوع هرگونه درگیری احتمالی در منطقه، دروازه های آتش به روی رژیم صهیونیستی گشوده خواهد شد.

۵ـ این مصاحبه به وحشت در سرزمین های اشغالی منجر شده و خواب را از چشمان سران رژیم 
صهیونیســتی ربوده اســت چنانکه نتانیاهو در واکنشی عصبی و از ســر استیصال مواضع  تندی علیه 

حزب اهلل گرفت.      

پنجره

قدرت مقاومت دولت پلیسی آمریکا
   محمدرضا مرادی/ به تازگی اعالم شــد که پلیس فدرال آمریکا در تالش اســت کنترل و 
نظارت خود بر شبکه های اجتماعی را تشدید کرده و اطالعاتی مانند شناسه های کاربری، آدرس های 
آی پی و شماره تلفن را جمع آوری کند. اف بی آی مدعی است هدف استفاده از ابزار یادشده، شناسایی 
و کنترل گروه های تروریســتی، بررسی تهدیدات داخلی، فعالیت های جنایی و غیره است؛ البته این 
تنها ظاهر امر بوده و هدف اصلی پلیس فدرال آمریکا ارتقای روش های جاسوسی از شهروندان خود 
است. پس از حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت فدرال آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، با حمایت 
کنگره، قوانین جدیدی را برای دسترســی به اطالعات رایانه ای و اینترنتی شــهروندان اجرا کرد که 
در دوره زمامداری دونالد ترامپ مســئله جاسوسی از شهروندان آمریکایی در حوزه اینترنتی به ویژه 
شــبکه های اجتماعی ابعاد جدیدی یافته اســت. به همین منظور اف بی آی قراردادی را برای تولید و 
اســتفاده از ابزار نظارتی جدید منعقد کرده اســت تا به واسطه آن بتواند هر اطالعاتی را که مدنظر و 

مورد نیاز پلیس آمریکاست به دست آورد.
جاسوســی بودن اقدام اخیر پلیس فدرال آمریکا از آنجا محرز اســت که این مسئله با توجه به 
افشاگری های »ادوارد اسنودن«، پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۳ درباره جاسوسی 
گســترده دستگاه های امنیتی آمریکا به ویژه آژانس امنیت ملی )ان اس ای( از شهروندان آمریکایی و 
دیگر کشــورها و حتی جاسوسی از سران کشورها، حساسیت بیشتری یافته است. اسنودن در ژوئن 
۲۰۱۳، دو برنامه فوق محرمانه دولت آمریکا را فاش کرد. در چارچوب این برنامه ها آژانس امنیت ملی 
آمریــکا و پلیس فدرال آمریــکا میلیون ها مکالمه تلفنی در آمریکا و اروپا و اطالعات اینترنتی صدها 

شرکت بزرگ مانند فیس بوک، گوگل، اپل و مایکروسافت را تحت نظر داشته و بررسی می کرده اند.
بررسی برخی فیلم های هالیوود نیز به خوبی نشان دهنده نوع برخورد دستگاه های امنیتی آمریکا 
با شــهروندان خود اســت. در واقع در حالی که آمریکا برای سایر کشورهای جهان نسخه آزادی بیان 
و دفــاع از حریم خصوصی را می پیچد، هــم در فیلم های آمریکایی و هم در اعترافات برخی مقامات 
امنیتی این کشور به صراحت نشان داده می شود که دستگاه های امنیتی و اطالعاتی آمریکایی تمامی 
شئونات زندگی مردم این کشور را رصد می کنند و تحت کنترل دارند. شنود مکالمات، نصب دوربین 
در برخی اماکن عمومی و حتی خصوصی و به تازگی رصد شــبکه های اجتماعی مهم ترین اقدامات 

دولت آمریکا علیه حریم خصوصی و آزادی های فردی در آمریکاست.
تروریســم همواره بهترین ابــزار دولت آمریکا برای پیگیری اهدف خود بوده اســت. در عرصه 
بین المللی، آمریکا با تمسک به این ابزار به کشورهای مختلف حمله نظامی کرده و برخی دیگر از این 
کشورها را به بهانه حمایت از تروریسم تحت فشار و تحریم قرار می دهد. در عرصه داخلی نیز به بهانه 
مبارزه با تهدیدات تروریستی در داخل خاک آمریکا حریم خصوصی افراد کاماًل نقض شده و جاسوسی 
از شــهروندان به نوعی تبدیل به قانون شده است. نکته جالب این است که گردآوری اطالعات مردم 
آمریکا براساس قانون »میهن پرستی« انجام می شود که دولت فدرال آمریکا آن را پس از ۱۱ سپتامبر 
سال ۲۰۰۱ تصویب و الزم االجرا کرد؛ در حالی که آمریکا بزرگ ترین حامی گروه های تروریستی در 
جهان است. در واقع اکنون ایاالت متحده آمریکا به ایاالت متحده جاسوسی تبدیل شده است. مقامات 
دولت و نهادهای اطالعاتی این کشور از ساده ترین اطالعات مانند اینکه یک شهروند آمریکایی با چه 
کسانی، چه وقت و از کجا تماس گرفته نیز نمی گذرند و از همین اطالعات شاید به ظاهر بی ارزش، به 
جاسوسی از مردم کشورشان می پردازند. »آلفردو لوپز«، متخصص امور شبکه و اینترنت، معتقد است 
جاسوسی دولتی نخستین قدم برای ایجاد دولتی پلیسی است. لوپز می گوید: »بگذارید اینجوری بیان 
کنم که در آمریکا تمام تکنولوژی ها، از هواپیماهای بدون سرنشین تا کنترل شبکه های اجتماعی و 
نظارت دوربینی به صورت روزانه و مستمر وجود دارد و در سرتاسر کشور ساختار و دستگاه هایی به 
این منظور تعبیه شده است. آمریکا در حال حاضر یک حکومت پلیسی نیست؛ اما می توانیم حکومت 

پلیسی بشویم: تنها با فشار یک دکمه«.

فراسو
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غفــاری/  ســلیمان    
اعمال  راســتای  آمریکایی هــا در 
سیاست فشار حداکثری علیه ایران، 
دو سال است که اقدامات خصمانه 
خود علیه کشــورمان را تشــدید 
کرده انــد؛ از تروریســم اقتصادی 
علیه مــردم تا گســیل پهپاد ها و 
حریم  به  جاسوســی  هواپیما های 
هوایــی ایــران. راهبرد ســه ماهه 
ایران در مقابل آمریکا و کشورهای 
شریک آن، که هدف از آن رسیدن 
بــه »موازنه فشــار« با آنهــا بوده، 
اکنــون در حــال گذراندن مرحله 
موازنه و رسیدن به وضعیتی است 
که می تواند نوعی دست برتر برای 

ایران ایجاد کند.
جدیــت ایــران اســالمی در 
کاستن از تعهدات برجامی، نه تنها 
تروئیکای اروپا را برای تحت فشــار 
قرار دادن کشورمان به تکاپو انداخته 
بلکه عده ای از بازیگران اتحادیه اروپا 
مانند بریتانیــا را به انجام اقدامات 
خصمانه همچون توقیف نفت کش 
روســی حامل نفت ایران واداشته 
اســت؛ اقدامی که ناظران، آن را در 
راستای دلجویی لندن از واشنگتن 
و ممانعت از اجرای گام دوم برجامی 

تهران ارزیابی می کنند.
ایــن اقــدام نشــان می دهد 
انگلیس کشوری مستقل نیست و 
تحت تأثیر سیاست های آمریکا قرار 
دارد. اقدام انگلستان برای جلوگیری 
از حرکت نفت کش کشورمان غیر 
مســئوالنه اســت؛ زیرا این کشور 
نمی تواند بــا نیت خوانی به چنین 
اقدامــی امنیتی و تهدیدزا مبادرت 
کند. واقعیت این است که در آستانه 
پایان دولت »ترزا می« جنگ بر سر 
حصول کرسی نخست وزیری بریتانیا 
این اقتضا را دارد که مسائلی مانند 
توقیف کشــتی نفت کــش ایرانی، 
نشــانه ای از نزدیکی کاندیداها به 
ترامپ قلمداد شود و بخت و اقبال 
پیــروزی او در انتخابات را مضاعف 
کند. بدیهی اســت توقیف کشتی 
ایرانی در آب راه های بین المللی در 
شرایطی که تنها چهار روز به پایان 
ضرب االجل ایران به اروپاییان مبنی 
بر تعیین تکلیف در اتخاذ مسیری 
متفاوت با آمریکا باقی نمانده بود، 
تفسیر دیگری برای این اقدام بریتانیا 
جز ارســال پیام تبعیت از آمریکا 
ندارد. تأکید سرپرست وزارت خارجه 
اســپانیا مبنی بر اینکــه این اقدام 
بریتانیا به درخواست آمریکا صورت 

گرفته، مؤید همین مسئله است.
»دور زدن تحریم ها« گزینه ای 
اســت که ایــران از آن برای بی اثر 
کردن تحریم ها و کنترل پیامد های 
روانــی آن بر اقتصاد کشــور بهره 
می برد. شاید آمریکا و اروپا با توقیف 
این کشتی قصد دارند روند ارسال 
این پیام  را مختــل کنند و گزینه 
ناکارآمــد  را  دور زدن تحریم هــا 

نشان دهند.
لندن با جوسازی های حاشیه ای 
از جمله اقدام علیه جمهوری اسالمی 
به دنبال آن اســت تا افکار عمومی 
کشورش را از بحران داخلی دور کند 
و همچنین مانع افشای ابعاد گسترده 
رسوایی سیاسی و البته ناتوانی در 
برگزیت شود. توقیف نفت کش حامل 
نفــت ایران در تنگه جبل الطارق از 
سوی نیروی دریایی انگلیس نشان 
داد که نه  تنها ادعای شــکاف میان 
اروپا و آمریکا بی اســاس بوده بلکه 
انگلیس عمالً مجری سیاست آمریکا 
درباره به صفر رساندن فروش نفت 
ایران شــده و انتظار از کشورهای 
اروپایی برای خرید نفت از ایران در 
اینستکس  به  قالب سامانه موسوم 
نیــز توهم پــردازی و رؤیاپردازی 

بیش نیست.
در واقع انگلیسی ها که زمانی به 
واسطه تجاوزات و جنایات استعماری 
خود در اقصی نقاط دنیا مدعی بودند 
که آفتاب در سرزمین شــان غروب 
نمی کند، این روز ها کارشان به جایی 
رسیده که مجری اقدامات تبهکارانه 

آمریکا علیه سایر کشور ها شده اند.
در فرجام سخن می توان به این 
نکته تحلیلی دست یافت که وقتی 
فرزندان انقالب اسالمی پهپاد مدرن، 
رادارگریــز و متجاوز گلوبال هاوک 
آمریــکا را در ارتفاع ۵۶ هزارپایی، 
شناسایی و رهگیری می کنند، دیگر 
تأدیب و مجازات انگلیس خبیث که 
ایــن روز ها به پادوی آمریکا تبدیل 

شده، اقدامی ساده است.

معامله دوگانه
»مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه اعالم کرد: »نباید اجازه داد که مسئله فلسطین به گروگانی در دست آمریکا و اسرائیل]رژیم صهیونیستی[ 
تبدیل شود. مسئله فلسطین با دشواری های پیچیده ای روبه رو و شرایط مسجداالقصی نگران کننده است. وضعیت تاریخی و قانونی قدس در معرض تهدید 

قرار گرفته است. قدس برای کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی خط قرمز است.«

 قدس شریف
خط قرمز ماست

روزنه

از تحریم هاي ظالمانه تا محدودیت هاي دیپلماتیک
   احمد کاظم زاده/ وزارت خارجه دولت راستگراي ترامپ در نهایت روادید 
سفر هیئت دیپلماتیک ایران به ریاست محمدجواد ظریف را براي شرکت در »نشست 
شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل« را صادر کرد؛ اما آن را به مقر سازمان ملل 
در منهتن و دفتر نمایندگي ایران در این سازمان و همچنین اقامتگاه سفیر محدود 
کرد. اولین پرسشــی که در این زمینه جلب توجه مي کند، این است که چرا در این 
مقطع زماني این محدودیت ها اعمال شده و آمریکایی ها چه اهدافي را دنبال می کنند؟
در پاسخ به چرایي اتخاذ این تصمیم مي توان به دو بخش از علل و اهداف اعالمي 
و غیراعالمي اشــاره کرد. علل و اهداف اعالمي بیشــتر ماهیت واکنشي و انفعالي و 
علل و اهداف غیراعالمي جنبه برنامه ریزي شــده دارد. درباره علل و اهداف اعالمي 
مي توان به دو اظهار نظر از »مایک پمپئو« و »برایان هوک« اشاره کرد. پمپئو معتقد 
است: »دیپلمات های آمریکا آزادانه در تهران تردد ندارند و لذا از نظر ما دلیلی وجود 
ندارد که دیپلمات های ایرانی آزادانه در نیویورک تردد کنند. شایســته اســت که ما 
همه حقوقی را که ظریف، وزیر امور خارجه و هیئت همراه وی بر اساس توافق نامه 
مقر سازمان ملل متحد مستحق آن هستند، در اختیار آنها قرار دهیم ولی نه بیشتر 
از آن«. برایــان هوک هم درباره این محدودیت ها گفته اســت: »ما نیازی نداریم به 

ایرانی ها اجازه دهیم آزادانه در شهر نیویورک بچرخند.«
هر یک از این اظهارات به نکاتي مهم اشاره دارد که مي تواند تا حدودي از علل 
و اهداف محدودیت هاي جدید پرده بردارد. دقت در اظهارات پمپئو نشــان مي دهد، 
وي هرچند دیرهنگام به سفر قبلي ظریف به نیویورک واکنش نشان مي دهد که در 
اقدامي غیر معمول با شبکه مورد عالقه دونالد ترامپ، یعني »فاکس نیوز« مصاحبه کرد 
و در آن از اعمال نفوذ گروه »بي« شامل بولتون، بنیامین نتانیاهو، بن زاید و بن سلمان 
بر دولت و شخص ترامپ و جهت دادن به آن پرده برداشت و در عین حال آن را از 
افتادن در تله این گروه برحذر داشت. این افشاگری در کنار دیگر عواملی، همچون 
آغاز مبارزات درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا یا افشای نقش 
امارات در ســتاد انتخاباتی سال ۲۰۱۶ آمریکا و بازداشت »جرج نادر« در این زمینه 
سبب شد دیگر گروه »بی« قدرت مانور قبلی خود را برای استفاده ابزاری از دولت و 
شخص ترامپ حداقل براي مدتي از دست بدهد و با استفاده از دیگر عوامل خود در 
تیم ترامپ، از جمله پمپئو به رشته اقدامات تالفي جویانه از جمله اعمال محدودیت 

بر هیئت دیپلماتیک ایران دست بزند. 
دقت در ســخنان برایان هوک و استفاده وي از واژه »ایراني ها« از این واقعیت 
پرده برمي دارد که اعمال محدودیت هاي جدید هرچند به ظاهر علیه دیپلمات هاي 
ایراني صورت گرفته، اما با توجه به دربرگیري خانواده هاي دیپلمات ها هیچ تردیدي 
باقي نمي مانــد که اعمال این محدودیت ها نیز گامي در مســیر همان تحریم هاي 
ظالمانه اســت که از همان ابتدا عموم مردم ایران را هدف قرار داده و هیچ تمایزي 
بین نظامي و غیر نظامي قائل نبوده و این یکي دیگر از تفاوت هاي این دور از تحریم ها 

با دورهاي قبلي بوده است. 
اما درباره اهداف غیراعالمي از اعمال محدودیت هاي دیپلماتیک جدید مي توان 
گفت، اعمال این محدودیت ها مي تواند نشانه  دیگري از فریبکاري دولت ترامپ در زمینه 
مذاکره با ایران باشد؛ زیرا اگر کسي به راستي در پي مذاکره واقعي باشد، راه را براي 
دیپلماسي هموارتر مي کند نه اینکه محدودیت هاي جدید و غیرقانوني بر آن تحمیل 
کند مگر اینکه فرض شود ترامپ هنوز نتوانسته خود را از بند گروه »بي« رها کند.

در مجموع، تردیدي نیست که اعمال محدودیت هاي دیپلماتیک اخیر همانند 
تحریم هاي ظالمانه با هر نیت و هدفي که اعمال شــده باشــد در نفس عمل هیچ 
تغییري را ایجاد نمي کند؛ از این رو آنچه مهم است، اینکه باید از همه توان موجود 
در عرصه هاي گوناگون براي مقابله با این اقدامات بهره گرفت و تهدیدهاي ناشي از 
ایــن محدودیت ها و تحریم ها را به فرصت هاي ماندگار تبدیل کرد؛ هر چند نباید از 

هیچ اقدامي براي اعاده حقوق قربانیان تحریم ها اغماض کرد.

نگاهی بر علل خروج امارات از جبهه سعودییادداشت 

فرارازهراسموشکهایمقاومت

دبکا: نصراهلل شخصیتی شایسته رهبری و استراتژیستی حکیم است. او خوب 
می داند چه بگوید و چه نگوید.

رأی الیوم: عربســتان پس از خروج امارات از جنگ یمن بیشتر از گذشته در 
وضعیت دفاعی در برابر]انصاراهلل[ طرفی که پیش بینی می شد به محض آغاز عملیات 
از بین برود، قرار گرفته است. وجه سیاسی و نظامی این کشور هم مورد تمسخر و 
هشدار است تا حدی که معاون سخنگوی انصاراهلل به آنها پیشنهاد خرید سالح ساخت 
حوثی ها را پس از ناکارآمدی سالح های آمریکایی در برابر موشک های یمنی داده است. 

پیو: صهیونیست ها از داعش هم خشن تر هستند. حتی کشتار و خشونت های 
مذهبی داعش در عراق و سوریه هم نتوانست باالتر از اقدامات آنها در فلسطین اشغالی 
قرار بگیرد. برای نمونه یهودیان و خاخام های صهیونیست اگر در روز شنبه ببینند 
کســی در حال راندن خودروی شخصی در خیابان است، با سنگ به او حمله کرده 
یا مورد آزار و اذیت های کالمی و پرتاب آب دهان قرار می دهند؛ حقی برای ازدواج 
درون ملیت ها یا نژادها یا مذهب های دیگر قائل نمی شوند و حتی در محله های آنها 
برخی خیابان ها از وسط دارای دیوارهای حائل برای جداسازی زن و مرد هستند و 

اگر فردی این قانون را رعایت نکند، مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.
البناء: لبنان چندمین روز پیاپی شاهد اعتراض و تظاهرات آوارگان فلسطینی 
حاضر در این کشور است؛ این تظاهرات در اعتراض به تصمیم وزیر کار لبنان مبنی 
بر لزوم دریافت مجوز کار برای کارگران غیر لبنانی برپا شده است. این در حالی است 
که یک منبع اروپایی خبر داد، »جان بولتون« مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا 
طی سه دیدار اخیر خود در تل آویو با نتانیاهو و رئیس ستاد ارتش اسرائیل و رئیس 
موساد درباره یک نقشه محرمانه با هدف بی ثبات کردن امنیت لبنان صحبت کرده 
است. در دیدارهای مذکور درباره چگونگی درگیر کردن لبنانی ها با فلسطینی های 
ساکن لبنان به عنوان یک برنامه مؤثرتر برای به هم ریختن لبنان بحث شده؛ زیرا 

از دید آنها لبنان مسئول شکست معامله قرن بوده است. 
»عبدالباری عطوان«: »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
واکنش به گفت وگوی اخیر »سیدحسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان با تلویزیون 
»المنار«، این حزب و این کشور را به نابودی تهدید کرد، چنین تهدید »توخالی« ای 
نگرانی این رژیم از موجودیت خود را نشــان می دهد که در راستای آن، ارتش این 
رژیــم چهار رزمایش نظامی زمینی، دریایی و هوایــی را در روزهای اخیر برگزار و 
در آنها جنگ علیه نیروهای ســوریه و هم پیمانانش را در جبهه شمالی شبیه  سازی 
کرد. اقدام آمریکا به از ســرگیری آموزش شورشیان سوری در مرزهای مشترک با 
اردن را باید در پیوند با ناکامی های اســرائیل برای بیرون راندن ایران و حزب اهلل از 

خاک سوریه دانست. 
گلوبال ریسرچ: با مروری بر روابط همسایگان ایران با تهران و واشنگتن، به 
نظر می رسد جنگنده ها و بمب افکن های آمریکایی در صورت اتخاذ تصمیم احمقانه 
کاخ سفید برای حمله به ایران به دردسر خواهند افتاد. بیهوده نیست که در اولین 
اقدام برای تهدید تلویحی به جنگ، ناو »آبراهام لینکلن« را تا ورودی دریای عمان به 
پیش آوردند تا مگر از مرزهای ایران با آب های آزاد بهره گیرند. نکته مهم اینجاست 
که محدودشــدن جبهه های عملیاتی برای ورود پرنده های آمریکایی به یک یا دو 

جبهه، قدرت ایران را در مقابله پدافندی با آن به شدت افزایش می دهد.
واشنگتن پست: زمانی دیکتاتوری بی رحم و بی مهابا به نام »صدام« در کشور 
نفت خیز عراق روی کار بود که با وجود سیاست های افراطی کاماًل مستند او، مورد 
حمایت و تحســین آمریکا و دیگر دولت های غربی قــرار می گرفت؛ چون هرچند 
جرایم او وحشتناک و مافوق تصور بودند، او کشورش را مدرنیزه می کرد و در برابر 
شبه نظامیان افراط گرا و ایران می ایستاد. اکنون »محمدبن سلمان« یک صدام جدید 

است که آمریکا و کشورهای غربی در قبال او همان رویکرد را در پیش گرفته اند.

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان
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5 صفر و یکگران قیمت

   مهدی موسی شعار/ »ارز دیجیتال« یا »بیت کوین« از ابتدای 
شکل گیری اش در سال های گذشته با فراز و نشیب های بسیاری همراه 
بوده و در برهه های زمانی مختلف با تأثیرات گوناگون خود توانسته  است 
در اقتصاد جهان و میان ارزهای بین المللی برای خود جا باز کند؛ فعاالن 
اقتصادی، تاجران و بازرگانان، حتی دانشجویان و استادان دانشگاه ها و 
مؤسسات علمی، بحث ها  و بررسی های تخصصی و علمی زیادی درباره 
آن انجام دادند تا کارکرد و تأثیر رشــد و توســعه آن در اقتصاد جهان 

را ارزیابی کنند.

ارز دیجیتالی نظارت ناپذیر
بیت کوین به  این صورت نیســت که به صورت نقد در دســترس 
افراد قرار گیرد؛ بلکه به شــکل یک پول یا ارز دیجیتال و الکترونیکی 
و بــه صورت اینترنتی در اختیــار کاربران متقاضی قرار می گیرد تا بنا 
به نیازشــان مورد استفاده واقع شود. یکی از ویژگی های منحصربه فرد 
بیت کوین به گمنامی و ناشناخته بودن آن مربوط می شود که متقاضیان 
خود را شــیفته و جذب خویش کرده است، به گونه ای که طبق قاعده 
موجود در بیت کوین، هیچ فرد، ارگان یا نهاد ناظری نمی تواند این ارز 
اینترنتــی را کنترل کند، یعنی ابزار الزم را برای نظارت و تأثیرگذاری 

بر آن در اختیار ندارد.
به گفته کاربران و کارشناسان اقتصادی و ارتباطات فضای  مجازی 
امتیاز و مزیت خاص بیت کوین نسبت به دیگر ارزهای موجود در جهان، 
استقالل آن از دولت های جهان، بانک ها و شرکت هاست. بنابر این هیچ 
فرد یا نهاد حاکمیتی در هیچ کشوری از جهان که صاحب قدرت و نفوذ 
است، نمی تواند در ردوبدل کردن و بده  بستان های بیت کوین دخالتی 
داشــته  باشــد و اختاللی را در این فرایند ایجاد کند؛ از این رو وضع 
مالیات بر آنها امری نشــدنی است که بخواهند پول افراد را کم یا زیاد 
به زور در اختیار خود قرار دهند. اضافه  بر  آن، عملکرد این ارز دیجیتال 
کاماًل شــفاف و روشن اســت؛ یعنی هر عملیاتی که انجام می گیرد در 
یک دفتر حســاب گسترده عمومی به نام »بالک چین« ثبت و ذخیره 
می شود که با ورود به آن می توان فرایند گردش  کار، صورت حساب های 
موجود و... را به عینه مشــاهده کرد. بنابراین بیت کوین شبکه ای تحت 
کنترل نهاد یا سازمانی نیست؛ ولی امکانی را برای مخاطبان و کاربرانش 

فراهم کرده تا افراد بر همه صورت حســاب های مالی خود نظارت الزم 
را داشــته  باشــند که این امر اطمینان خاطری را برای کاربران ایجاد 
 کرده  است تا روزبه روز نیز بر متقاضیان استفاده از آن در جهان افزوده

 شود.
وجود نکات ابهام برانگیز و هزاران پرســش پاســخ داده نشده از 
مــواردی بود که در ابتدای فعالیت بیت کوین در ســال ۲۰۰9 اذهان 
عمومی و حتی کارشناســان و متخصصان در حوزه ارزهای بین المللی 
را درگیــر خود کرده  بود. این ارز دیجیتال را چطور می توان نگهداری 
کرد؟ چطور به وسیله آن معامالت و مبادالت صورت می پذیرد؟ چگونه 
می توان از طریق آن ســرمایه گذاری کرد؟ و... . اما حاال پس از گذشت 
حدود ده ســال به بعضی از این پرســش ها پاسخ داده  شده؛ ولی هنوز 
نقاط کوری در فرایند اســتفاده و نگهداری آن وجود دارد که نیازمند 

شفاف سازی بیشتری است.
در حال حاضر، بسیاری از بنگاه های اقتصادی و بین المللی بزرگ 
جهان، مانند مایکروسافت، بر روی این نوع ارز دیجیتال حساب ویژه ای 
باز کرده اند و سرمایه گذاری ویژه ای را برای پیشبرد اهداف خود در دستور 
کار قرار داده اند. برای نمونه آنها با استفاده از بیت کوین و هزینه کرد آن، 
می توانند بسیاری از محصوالت و محتواهای دیجیتالی خود را در اختیار 
بگیرند. در موارد ُخرد دیگری نیز از جمله خدمات هوایی، خرید و فروش 
کاالهای مورد نیاز خانوار در حوزه مسکن، تفریح و دیگر نمونه های فراوان 

از این ارز دیجیتال می توان بهره گرفت. 
محدودیت ها و مزایای بیت کوین در کشورهای گوناگون، متفاوت 
است. گفتنی است، بیشتر کشورهای جهان از بیت کوین در اقتصادشان 
بهره می جویند و از آن استفاده می کنند، اما برخی از کشورها در اثبات 
برتری مزایای بیت کوین بر نقایصش به ایمان نرسیده اند، فلذا استفاده 

از این ارز دیجیتال را در کشور خود ممنوع اعالم کرده اند.
کشــورهای مختلفی در جهان، همچون آمریکا، کانادا، انگلیس و 
کره جنوبی روند تسهیل استفاده از بیت کوین را در دستور کار خود قرار 
داده اند و در مواردی، همچون حوزه های سالمت، خدمات بانکی و دولتی 

و خرید در فروشگاه های زنجیره ای از این نوع پول استفاده می کنند.

مسئله تأمین برق استخراج بیت کوین
در روزها و هفته های اخیر، شاهد افزایش شدید مصرف برق در 

کشورمان بودیم که نگرانی هایی را برای تأمین برق مورد نیاز مصارف 
خانگی و صنعتی ایجاد کرد؛ اما برای برطرف شــدن این نگرانی، 
وزارت نیرو به عنوان مســئول مربوط، درصدد پیگیری مواردی بود که 
مصرف برق آنها به شدت باالست و برای نیروگاه های کشور مشکالتی 
فراهم می کنند. پیگیری هایی که مشــخص کرد یکی از دالیل افزایش 
مصرف برق اســتخراج  ارز دیجیتال است و برخی افراد از برق ارزان و 

یارانه ای برای استخراج ارز دیجیتال بهره می برند.

   حســن رحیم تبریزی/ قطار پیشــرفت ملت ها به ویژه در 
حوزه هــای دانش الکترونیک، ابزارهــای تکنولوژیکال رایانه ای، فضای 
مجازی و صنعتی به سرعت ایستگاه های سنت و حتی مدرنیته را طی 
می کند و البته در کنار مزایا و آسایشــی که با خود به همراه می آورد، 
گاهی محدودیت ها، چالش ها و نگرانی هایی نیز تولید می کند. مســلماً 
رفتار عقالیی بشــر سبب می شود ضمن توجه به هر دو پیامد مثبت و 
منفی، آخرین پیشرفت را به خدمت بگیرد. فراز و فرود ده ساله ارزهای 
دیجیتال موسوم به بیت کوین یکی از این مسائل مستحدثه اقتصادی که 
نیاز است سیاست گذاری و تنظیم قوانین از حیث مدیریتی و گشودن 
مرزهای علمی و چگونگی بومی سازی خدمات آن از حیث دانش مورد 

مطالعه قرار بگیرد.

ساخت ارزهای دیجیتال ملی
با وجود ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور ظرفیت های 
این ارز موجب شده است مباحثی درباره استفاده از این امکان، مطرح 
شود؛ چنانکه »محمدرضا پورابراهیمی« عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، در ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳9۷ برای رفع مشکالت و 
محدودیت ها و استفاده از ظرفیت ها و مزایای چنین ارزهایی، پیشنهاد 
خود مبنی بر ساخت ارزهای دیجیتال ملی را روی میز دولت گذاشت 
و بیان داشت که »با توجه به اینکه ارز دیجیتال ملی می تواند مراودات 
اقتصادی کشور را گسترش دهد، از طرفی نیز می تواند یک بستر مناسب 
برای پیمان های پولی چندجانبه میان ایران و کشور هایی باشد که عالقه 
همکاری اقتصادی با ایران را دارند؛ اما به سبب تحریم ها نمی توانند با 
ایران مراودات اقتصادی داشته  باشند؛ بنابراین باید ساختار این رمزینه 
پول ها برای فعالیت اقتصادی مناســب باشد و در عین حال به صورت 

بین المللی پذیرش شود.«
بومی سازی ایده ها و برنامه هایی که خارج از کشور تهیه و تنظیم 
می شود، یکی از راه های موجود کشورها برای استفاده  کردن از فضای رو 
به توسعه در پیشرفت علم  و فناوری است که بیت کوین نیز می تواند با در 
نظر گرفتن شرایط خاص کشورها جای خود را در مراودات و مبادالت 
اقتصادی متقاضیان پیدا کند؛ زیرا سبب می شود تا با حذف واسطه ها، 
تسریع در روند پرداخت ها و شکل گیری بهتر صورت حساب های مالی و 
همچنین دخالت نکردن نهادهای سوم در فرایند اقتصاد کشورها مفید 
واقع شــود. بنا به گفته کارشناسان این امر، سال های آینده، سال هایی 
برای شکوفایی ارزهای دیجیتال است. به همین دلیل به کارگیری ارزهای 
دیجیتال ملی باید یکی از اولویت های مهم مسئوالن اقتصادی کشور در 
دولت و مجلس باشد تا با استفاده از آن در ارتباط با کشورهای همسایه 
به صورت دوجانبه یا کشورهای دیگر به صورت چندجانبه راه های تجارت 
خود را گسترش دهیم همچنین ارزهای دیجیتال می تواند میانبری برای 

حذف دالر از مراودات تجاری کشور باشد.

وضعیت بیت کوین در ایران
با توجه به مطلب باال در ممنوع اعالم کردن برخی کشورها از استفاده 
از بیت کوین و ارزهای دیجیتالی، در تاریخ ۲ اردیبهشــت ۱۳9۷، روابط 
عمومی بانک مرکزی اعالم کرد، »با توجه به جلســه سی ام شورای عالی 
مبارزه با پولشــویی که در تاریخ 9 دی ماه ۱۳9۶برگزار شد، به کارگیری 
ابزار بیت کوین )Bit Coin( و ســایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و 
مالی کشــور ممنوع اعالم می گردد. از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از 
این قابلیت برخوردار هســتند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم و به طور کل، جابه جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه 
نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرایم از طریق ارزهای مجازی، 
موضوع ممنوعیت به کارگیــری ارزهای مجازی را به بانک ها ابالغ کرده 
 است. بعد از این اطالعیه هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام 
هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یادشده منجر شود، در تمام 
شعب و واحدهای تابع بانک، مؤسسات اعتباری و صرافی ها ممنوع شد.«

ضرورت تصمیم گیری مسئوالنه
باید بپذیریم که دیگر زمان آن رســیده است تا دولت و مجلس و 
همچنین کارشناسان این امر پیرامون فعالیت در این حوزه به تصمیم 
برسند و با ایجاد قوانین مربوطه به صورت شفاف میدان فعالیت را برای 
فعاالن این حوزه تشریح کنند. بی تردید هر پدیده ای محاسن و معایبی 
دارد و ارز دیجیتال هم از این قاعده مســتثنی نیست و می تواند برای 
هر کشوری مزایا و نواقص خاص خود را داشته  باشد؛ بنابراین این امر 
به شرایط و اهداف استفاده از این مورد برمی گردد که چگونه بخواهیم 
با این قضیه کنار بیاییم. ممکن اســت افرادی با نیت خیرخواهی برای 
کشــور بخواهند از آن برای دور زدن و حتی بی اثر کردن تحریم های 
بین المللی استفاده کنند. از طرفی دیگر نیز ممکن است افرادی بخواهند 
با ســود جستن از آن اقدامات خالف قوانین و خالف شرع پیش روند. 
اما یادآوری این نکته ضروری است که علم و فناوری روزبه روز در حال 
گسترش است و با سرعت زیادی به جلو حرکت می کند. اگرچه ما هم 
نباید از این قافله عقب بمانیم و خود را درگیر مسائل پیش  پا افتاده و 
هزینه ساز قدیمی بکند؛ اما ضروری است توجه داشته باشیم که نباید 

از خط قرمزها و چارچوب های موجود در قوانین و شرع عبور کنیم.

ارزهای دیجیتال
و لزوم سیاست گذاری

محدودیت ها 
و مزایای بیت کوین

»محسن رضایی صدرآبادی« کارشناس اقتصاد فضای مجازی در گفت وگو با صبح صادق

بهره مندی از ظرفیت های ارز مجازی
 نیازمند اقدام فعاالنه دولت است

   اکبر کریمی/ »بیت کوین« یکی از ارزهای مجازی 
و به عبارت دیگر مهم ترین ارز مجازی حال حاضر است که 
چند وقتی است در کشور ما و در فضای  مجازی و رسانه ای 
هم مطرح شــده  اســت؛ دلیل عمــده  رواج آن به ماجرای 
بازگشت تحریم های آمریکا بر می گردد که در اردیبهشت ماه 
سال ۱۳9۷ با خروج آمریکا از برجام حادث شد. به موازات 
این موضوع، بحث ارزهای مجازی و سازوکار موجود در این 
نظام پولی جدید بــرای دور زدن تحریم ها و کاهش اثرات 
تحریمی بر اقتصاد کشــور با بهره گیری از این بستر مطرح 
شد. درباره امکان داشتن یا نداشتن چنین اقدامی با استفاده 
از ارزهای مجازی، بحث های رســانه ای جسته و گریخته ای 
مطرح شــده اســت. نشــریه »صبح  صادق« برای بررسی 
کارشناســی این موضوع به سراغ محسن رضایی  صدرآبادی 
رفته است. وی دانشجوی دکتری اقتصاد اسالمی در دانشگاه 
امام صادق )ع( بوده و از ســه سال پیش مدیر گروه اقتصاد 
فضای  مجازی مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان سراج 
است. وی همچنین ســابقه کار پژوهشی 8 ساله در حوزه 
ارزهای  مجازی دارد. برای اطالع از جوانب گوناگون ارزهای 
مجازی، متن گفت وگوی ما را با این پژوهشــگر جوان را در 

ادامه مالحظه فرمایید:

* لطفاً درباره نحوه شکل گیری ارزهای مجازی 
از  توضیح بفرمایید و بگویید ارزهای  مجازی اساساً 
چه زمانی و از سوی چه کسانی در دنیا مطرح شد و 

علل و زمینه های طرح آن چه بوده  است؟
ایده ارزهای  مجازی به یک واقعیت تاریخی بازمی گردد و 
آن، نقد نظام بانکی کنونی و حاکمیت دولت ها بر خلق پول در 
اقتصاد است که برای اولین بار طرفداران مکتب پولی اتریش 
مطــرح کردند. نظر این مکتب این بود که دولت ها نباید در 
خلــق پول و در حاکمیت پولی دخالت کنند. به اعتقاد این 
افراد، دخالت دولت ها و بانک های  مرکزی در این حوزه، سبب 
تورم و بحران های اقتصادی شــدید می شود؛ اما ایده اولیه 
ارزهای  مجازی به طور مشخص در سال ۱98۲ با مقاله آقای 
»دیوید چام« مطرح شد. او مطرح کرد که برای رهایی از نظام 
پولی و مالی حاکم بر جهان که در آن دولت ها سیاست گذار 
و حاکم آن نظام هستند، شرکت ها و مجموعه های مردمی 
به ســراغ پول دیجیتال بروند. تاریخچه مفصلی در زمینه 
نحوه شــکل گیری ارزهای  مجازی وجــود دارد که به طور 
خالصه می توان گفت، اولین شــرکت تأسیس شده در این 
حوزه »دیجی کش« بود که جلوی فعالیت آن گرفته و این 
شرکت ورشکسته شد. در ادامه این روند تاریخی، »ایگولد« 
)طالی مجازی( در آمریکا مطرح شــد که در ســال ۲۰۰۷ 
کاربرد مجرمانه پیدا کرد و این پروژه نیز شکست خورد، تا 

اینکه در ســال ۲۰۰8 مقاله فردی با نام مستعار »ساتوشی 
ناکاموتو« منتشر شد که در آن بیت کوین را معرفی کرد. در 
این مقاله 9 صفحه ای، این فرد ادعا کرد من می خواهم یک 
شبکه مالی ایجاد کنم که ِسرور مرکزی نداشته و غیرمتمرکز 
باشــد و بدون نیاز به واحد ارزیاب مرکزی، مانند دولت ها و 
بانک های  مرکزی، بتواند تراکنش ها و دارایی ها را مدیریت 
 open کند. پس از آن بود که شبکه  بیت کوین با برنامه ریزی
sorce )متن باز( رونمایی شد و در اختیار توسعه دهندگان 

قرار گرفت و به مرور زمان این شبکه با اقبال روبه رو شد.
نکته ای که درباره اقبال افراد به بیت کوین وجود داشت 
و شعار بیت کوین نیز بود این بود، که من حاکمیت دولت ها 
را در پشت سر خودم ندارم، بانک های  مرکزی باالی سر این 

شبکه متمرکز نیستند و هیچ دخالتی در آن ندارند.

* همان طور که گفتید، دولت ها پشــتیبان این 
ارزهای مجازی نیستند. با وجود این، اعتبار این ارزها 
چگونه تضمین می شود و وضعیت ثبات ارزش آنها در 

آینده چگونه خواهد بود؟
بحث اعتبار ارزهای مجازی نیازمند توضیحات مفصلی 
است؛ ولی در بیان ساده می توانم بگویم که نظام پولی جدید 

بازیگران جدیدی پیدا کرده  اســت؛ در نظام ارزهای 
مجازی، مفاهیم جدیدی مانند اســتخراج و 

استخراج کنندگان به وجود آمده اند که 
هــر یک از اینها یک نقشــی بازی 

می کنند و برای اعتبار دهندگان 
نیز یک نقش در نظر گرفته 

شــده  است. با این  حال، 
مجازی  ارزهای  هنوز 

استقالل کامل خود 
را از تصمیمات و 

سیاست گذاری 
دولت هــا پیدا 
نــد  ه ا د نکر
ننــد  هما و 

ارزهای بین المللی امروز، اگر یک دولتی استفاده از ارزهای 
مجــازی را ممنوع و محدود کند در ارزش آن مؤثر خواهد 
بود. حتی شــایعه های مطرح درباره بیت کوین بر ارزش آن 
تأثیر مثبت و منفی داشته  است. برای نمونه خبری منتشر 
شــد که چین بیت کوین را ممنوع کرد؛ به  دنبال این خبر 
ارزش بیت کوین افت شــدیدی داشــت یا بالعکس، انتشار 
خبری در اواخر ســال ۲۰۱۶ مبنی بر اینکه آمریکا اجازه 
راه انــدازی خودپردازهای بیت کوین در شــهر نیویورک  را 
داده بود، یک اعتمادی را در بازار بیت کوین ایجاد کرد و در 
بازه زمانی کوتاهی ارزش بیت کوین نزدیک به سه هزار دالر 
باال رفت. همچنین خبر آزادسازی معامالت با بیت کوین در 
بورس شیکاگو به افزایش نزدیک به سه هزار دالری قیمت 

بیت کوین منجر شد.
البتــه علت این تأثیرپذیری ها به شــعاع محدود بازار 
ارزهــای مجازی نیز مربوط می شــود. به عبارت دیگر، اگر 
فراگیری ارزهای مجازی روز به روز افزایش یابد و همچون 
ارزهای بین المللی موجود مورد اســتقبال و استفاده مردم 
قرار گیرد، میزان تأثیر قدرت کشورها و حاکمیت ها بر ارزش 

آن کاهش خواهد یافت.
اگر این ارزها، به جز مبادالت، در معامالت نیز ارزشمند 
شوند، یعنی بازار حاضر باشد در ازای دریافت بیت کوین یا 
هر ارز مجازی دیگر، کاال بفروشــد، در آن صورت اعتباری 
که مدنظر است برای ارز مجازی به وجود خواهد آمد. همین 
اتفاق می تواند از سوی شرکت های خصوصی یا عموم مردم 

یا دولت ها انجام شود.

* آیا در مقطع فعلی، با هیچ یک از ارزهای مجازی 
تبادل کاالیی صورت نمی گیرد؟

اآلن حجم گســترده ای از معامــالت ارزهای مجازی 
برای خرید و فروش و ســرمایه گذاری است، ولی این به این 
معنا نیســت که اآلن هیچ مبادلــه کاالیی وجود ندارد. در 
حال حاضر، بخش هایی از اقتصادهای چین، ژاپن، استرالیا 
و یک ســری از فروشگاه ها، کاال می فروشند و در قبال آن 
بیت کوین دریافت می کننــد؛ ولی وضعیت غالبی که اآلن 
وجود دارد، سرمایه گذاری برای خرید بیت کوین و ارزهای 
مجازی یا معامله و دست به دست شدن این ارزها به امید 

افزایش ارزش آن است.

* ارزهای مجازی چه قابلیت ها و ظرفیت های 
دیگر اقتصادی دارند و وضعیت فعلی آنها 

در کشور ما چگونه است؟
اگر مــا بازیگر اصلی حــوزه ارز 
مجازی و نظام پولی مجازی شویم، 
برای ما یک سری ظرفیت ها و 
قابلیت ها بــه وجود می آید. 
منظور بنده از بازیگر اصلی 
این است که برای نمونه 
اگر یک زمانی ما به 
صــورت حاکمیتی 
می کردیــم  ورود 
و اســتخراج این 
ارزها را به دست 

می گرفتیم و بانک های بزرگ جهان و صرافی های بین المللی 
جهان، تبــادل ارزهای مجــازی را برای ما انجــام می دادند 
می توانســتیم بازیگر اصلی در این حوزه شــدیم، اما اآلن این 
وضعیت حاکم نیســت و هنوز دولت ما موضع مشــخصی در 
خصوص بازار ارزهای مجازی اعالم نکرده است، همچنان اینکه 
دولــت می خواهد در این حوزه ورود کند یا می خواهد ارزهای 
مجازی را ممنوع کند، مشخص نیست و در بالتکلیفی هستیم. 
با وجود این، حتی در وضعیت فعلی نیز یک سری ظرفیت های 
خرد برای اقتصاد کشــورمان در حوزه ارزهای مجازی وجود 
دارد. بــرای دور زدن برخی تحریم های مالی و بانکی، می توان 
در مبادالت خرد بین تجار کشــورمان با کشــورهای دیگر از 
ظرفیــت ارزهای مجازی بهره برد که البته الزمه چنین کاری 

نیازمند حجم باالیی از مبادالت بیت کوین است.
در حــال حاضر، بیت کوین مالکیــت ۶۰ درصد از بازار 
ارزهــای مجازی را در اختیار دارد و اگر نفت را با بیت کوین 
مبادله کنیم، فروش روزانه نفت ما در مقطع فعلی حدود ۱۵ 
هزار بیت کوین می شود. مبادله بیت کوین در این سطح، با توجه 
بــه بازار کوچک مبادالت کاالیی با بیت کوین، رقمی نجومی 
می شود و یک انقالب و تحول در این حوزه به شمار می آید.

کل دارایی موجود در  بازار ارزهای مجازی حدود ۲۰۰ 
میلیارد دالر است؛ ولی حجم مبادالت کاالیی در آن پایین 
اســت و اگر ما بخواهیم این میزان مبادلــه را در این بازار 
انجام دهیم، الزمه آن این اســت که به صرافی های بزرگ 
دنیا مراجعه کنیم که این صرافی ها عموماً آمریکایی هستند 
یا تحت نظر قوانین پولی و مالی آمریکایی عمل می کنند. از 
طرفی، جابه جایی ارز مجازی درشت از این طریق، آسیب ها 
و موانــع خاص خــود را دارد. در چنین وضعیتی، ما باید با 
اکانت های فیک، با مستندسازی و نام و نشان های مستعار در 
آن صرافی ها حساب باز کنیم و اگر هر لحظه در این چرخه 
مشخص شود که طرف ایرانی و دولت ایران یک طرف این 
مبادالت است، این خطر وجود دارد که هر لحظه مبادالت 
را متوقــف کرده و پول ها و دارایی های ما را بلوکه کنند؛ از 
این رو همه کســانی که در این صنعت فعال هستند به این 
نکتــه اذعان دارند که در حال حاضر هنوز مبادالت نفتی و 
تحریم های بزرگ با استفاده از ظرفیت بازار ارزهای مجازی 
انجام شــدنی نیست؛ ولی امکان اینکه یک تاجر با یک تاجر 

دیگر مبادله کاالیی انجام دهد، وجود دارد.
فرصت بهینه در حوزه ارزهای مجازی برای کشور ما این 
است که اگر ما یک سیاست فعاالنه با ایجاد پیمان پولی مجازی 
با کشورهای دوست ایجاد کرده و یک ارز مجازی بین الدولی 
تعریف کنیم، این قابلیت وجود دارد که حتی در مبادالت بزرگ 
مالی نیز از این طریق به راحتی اقدام کنیم و هیچ تهدیدی از 

ناحیه تحریم های پولی و بانکی آمریکا نداشته باشیم. 

پیوستی برای بررسی فرصت ها و تهدیدهای ارز دیجیتال



راهبردمدعیاناصالحاتدرانتخاباتپیشرو
مهدیامامقلی/مشکالت اقتصادی و معیشتی، تورم افسارگسیخته در 
حوزه مسکن، خودرو و مایحتاج اولیه شهروندان و همچنین بروز مفاسدی مانند 
حقوق های نجومی، رانت 18 هزار میلیاردی، ارز 4200 تومانی و سایر مشکالت 
گســترده در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و... کــه محصول عملکرد ضعیف و 
سوءمدیریت دولت و توجه تک بعدی به سیاست »همه چیز با برجام« است، سبب 
شده تا مدعیان اصالحات که سهم بسزایی در پیروزی دولت روحانی داشتند راه 

خود را از وی جدا کنند.
آنها به خوبی می دانند که تنها راه برای بقای سیاســی و توجیه مشــکالت 
کشور این است که ضمن اعالم برائت و انتقاد از دولت، فراکسیون امید و شورای 
شهر پنجم، افکار عمومی را به مسائلی مانند »دولت پنهان«، »دست های پنهان«، 
»ترامپ« و حتی »بدشانسی« دولت در سیل، زلزله و... منحرف کنند همچنین 
برای پیروزی در انتخابات پیش رو )مجلس و ریاســت جمهوری( از هم اکنون به 
احیا و بازسازی گفتمان اصالح طلبی و شعارهای رادیکالی خود بپردازند و با ورود 
چهره های افراطی و جنجالی تر به مجلس )در انتخابات 1۳۹8( راه را برای انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 باز کنند. از همین رو، سعید حجاریان برای دور زدن نظارت 
استصوابی شورای نگهبان، پیشنهاد »انتخابات مشروط« را مطرح و به  نوعی بیان 
کرد که در صورت رّد صالحیت نامزدهای انتخاباتی موردنظر اصالح طلبان از سوی 
شــورای نگهبان، باید انتخابات را تحریم کنیم؛ موضعی که در ابتدا با مخالفت ها 
و واکنش های منفی برخی چهره های این جریان روبه رو شــد؛ اما به تدریج جای 

خود را در رسانه ها و محافل سیاسی پیدا کرد.
اکنون چند ماه از آن ایده می گذرد و این روزها مدعیان اصالحات با اظهارات 
و مواضعی که علیه نظارت اســتصوابی مطرح می کنند، درصدد رادیکالیزه کردن 
اقدامات خود و شکل دادن فضای انتخاباتی موردنظر خود هستند. آنها سعی کردند 
زیر ماسک اصالح طلبی، حرف های خود را ابتدا از زبان رئیس جمهور مطرح کنند؛ 
چه آنکه در بازه زمانی مشخصی روحانی از اختیارات ویژه و ضرورت اصالح قانون 

اساسی سخن گفت و بعد از آن بود که نزدیکان او همین خط را ادامه دادند.
مصطفی تاج زاده، محکوم فتنه 88 در 26 خرداد ماه 1۳۹8 در گفت وگو با 
شرق با بیان اینکه »مهم ترین راه حل، اصالح قانون اساسی است« و »قبل از هر 
بحث و هر تغییر و تحولی باید مدل نظارت اصالح شود« گفت: »ساختار کنونی 
پاسخگو نیست. در انتخابات، در مرحله نخست، نامزدهای تأثیرگذار حذف می شوند 
و بعد از آنکه نامزدهای ردیف دو یا حتی سه تأیید صالحیت و وارد مجلس می شوند، 

آنقدر از اختیارات آنها می کاهند که عماًل نمی توانند کاری از پیش ببرند...«
یکی از روزنامه های مدعی اصالحات نیز در 4 تیر ماه 1۳۹8 در یادداشــت 
صفحه اول خود نوشــت: »جریان سوم شهروندی شاخص ترین تعهد جمهوری 
اسالمی جهت تحقق حقوق بشر و شهروندی و برگزاری انتخابات دوره ای شفاف، 
آزاد و عادالنه را در بازنگری قانون اساسی منطبق با اصول و ارزش های حقوق بشر 
و شهروندی، معیارهای انتخابات آزاد و عادالنه، حذف نظارت استصوابی شورای 

نگهبان و ایجاد دادگاه قانون اساسی می داند.«
همچنین قوچانی، مشــاور نهاد ریاســت جمهوری در یادداشتی در 16 تیر 
ماه 1۳۹8 در روزنامه ســازندگی با مطرح کردن »جمهوری سوم« پیشنهاد های 
ده گانه ای را برای اصالح قانون اساســی مطرح کرد و درنهایت نوشت: »بهترین 
زمان برای طرح بازنگری قانون اساســی، در انتخابات ریاســت جمهوری 1400 
است تا نامزدهای ریاست جمهوری از موضع ملی در یک رفراندوم واقعی بتوانند 
راهکار خود را به مردم ارائه کنند. شــعار »اصالح قانون اساســی بر اساس قانون 
اساسی« با حفظ اصول جمهوریت و اسالمیت آن تنها شعار مترقی در انتخابات 

ریاست جمهوری 1400 است.«
پس  از آن حسین مرعشی در 22 تیر ماه 1۳۹8 در گفت وگو با »سازندگی« 
با بیان اینکه »ساختار سیاسی باید عوض شود« پا را فراتر گذاشت و عنوان کرد: 
»با تغییر قانون اساسی... یا باید همه قدرت ها به رئیس جمهور داده شود یا رهبری 

فردی را به  عنوان نخست وزیر به مجلس پیشنهاد بدهند.«
وی همچنین در اظهارات مضحکی مدعی شد: »اگر این تغییر مورد توافق 
نیســت، باید بپذیریم قدرت در دولت متمرکز شود و بخش زیادی از اختیارات 
مستقیم رهبری بر اساس قانون اساسی از جمله هماهنگی قوای سه گانه در حوزه 
دولت بیاید. وقتی می گوییم دولت، یعنی در کنار تشــکیل کابینه، سیاست های 
قضایی و مباحث فرهنگی و امنیتی از دولت جدا نباشــند. باالترین مقام قضایی 
باید وزیر دادگستری باشد. رهبری به  عنوان مظهر وحدت ملی به  عنوان مدافع 
جمهوریت و اسالمیت و مدافع مردم، الزم است در یک هاله از تقدس باقی بماند 

و همه اختیارات اجرایی به دولت برسد.«
هفته گذشته )24 تیر ماه 1۳۹8( محمدرضا تاجیک، نظریه پرداز پرده نشین 
اصالح طلبان و رئیس مرکز پژوهش های اســتراتژیک ریاست جمهوری در دولت 
اصالحات در گفت وگو با »اعتماد«، راهکار مشارکت حداکثری در انتخابات را تغییر 
سیاست شورای نگهبان دانست و گفت: »تغییر در نوع نگرش و سیاست شورای 
نگهبان نیز از پالس هایی است که مؤثر واقع خواهد شد. اگر این چنین نشود، ره 
به جایی نخواهیم برد و طبیعتاً با شــرایطی مواجه می شویم که آن اقلیت ثابت 
را به کار بگیریم و اکثریت عظیمی که هر روز بر تعدادشــان هم افزوده می شود 

منفعل و معترض خواهند ماند.«
با توجه به آنچه بیان شد، به منظور جمع بندی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ اصالح طلبان در فضای کنونی ســتاره بخت شــان را در انتخابات پیش 
رو بی فروغ می بینند، 2ـ بــرای احیای اصالحات در پی ایجاد فضاهای هیجانی 
و اکسپرسیونیســتی و بازگشت به شعارهای اولیه دوم خردادی هستند، ۳ـ چه 
چیزی مهم تر، چالشــی تر و جنجال برانگیزتر از هجمه به قانون اساسی و نظارت 
استصوابی؛ حرف های صریحی که از اختیارات ویژه رئیس جمهور آغاز و از سوی 
 عناصری مانند قوچانی و هاشــم زایی به  عنوان راهبــرد انتخاباتی اصالح طلبان

 مطرح شد.

محدودیتهاوموانعنهادپاسدارقانون
محمدمهدیشیرمحمدی/ شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی و شرع 
مبین و ضامن حفظ جمهوریت و اسالمیت نظام جمهوری اسالمی است. مروری 
اجمالی بر نقش این نهاد در برهه های حساس تاریخ جمهوری اسالمی، اهمیت و 
ضرورت وجود این نهاد را نشان می دهد. با این حال این نهاد در حسن عملکرد 
خود، با مشکالت و محدودیت هایی مواجه است که در متن پیش رو نگاهی گذرا 

به آن ها خواهیم کرد.

یکم: ضامن 
کارکرد اصلی این نهاد، بررسی مصوبات مجلس برای تشخیص میزان انطباق 
آن با قانون اساسی و شرع است؛ اما فراتر از این کارکرد مسئولیت شورای نگهبان 
در نظارت بر انتخابات است که مورد هجمه و حمله برخی جریان ها قرار می گیرد 
تا جایی که رویکردهای انتقادی و تخریبی علیه شورای نگهبان هنگامه انتخابات ها 
قابل مالحظه است، از انتخابات میان دوره ای مجلس اول شورای اسالمی، که دو 
عضو حزب توده به دلیل معتقد نبودن به اســالم، صالحیت ورود به انتخابات را 
نیافتند تا آخرین انتخابات ریاســت جمهوری در ســال 1۳۹6، شاهد تخریب و 

چالش های مختلف دیگر برای این شورا بوده ایم.

دوم: قانون
نخستین منشأ چالش های انتخاباتی برای شورای نگهبان، ضعف های قانون 

انتخابات است. باید توجه داشت که قانون انتخابات جامعیت و مانعیت ندارد.
قانون اساسی درباره ویژگی های داوطلبان ریاست جمهوری به کلیاتی از جمله 
»ایرانی االصل«، »تابع ایران«، »مدیر و مدبر«، داشتن »حسن سابقه« و »امانت« 
و »تقوی«، »مؤمن« و »معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی 

کشور« اشاره می کند.
در قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز شرایط داوطلبان معموالً کلی 
و کیفی اســت و نمی توان از آن برداشــت دقیقی داشت. به تصریح ماده 28 این 
قانون، داوطلبان ورود به مجلس باید دارای »اعتقاد و التزام عملی به اسالم و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی«، »تابع ایران«، »وفادار به قانون اساسی و اصل مترقی 
والیت مطلقه فقیه« باشــند. همچنین نباید در حوزه انتخابی سوءشهرت داشته 
باشند؛ البته ادامه شرایط مصرح در این ماده کّمی و قابل احصا است. مانند اینکه 
داوطلب باید حداقل ۳0 سال داشته باشد، دارای مدرک کارشناسی ارشد و سالمت 
جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی باشد. در ماده 2۹ 
نیز کسانی که در مناصب اجرایی و مدیریتی هستند از داوطلبی منع می شوند؛ 
مگر آنکه شــش ماه پیش از ثبت نام، از مســئولیت خود استعفا دهند. ماده ۳1 
نیز موانع داوطلبی را از جمله »قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان و نیز محکومان 

به خیانت، کالهبرداری، اختالس و ارتشا و غصب اموال دیگران« ذکر می کند.
گفتنی اســت برخی از این عناوین ماننــد »معتقد و دارای التزام عملی به 
اســالم و...«، »وفادار به قانون اساســی و...« و نیز »عدم سوءشهرت« به سادگی 

قابل احصا نیست.
همچنین قانون انتخابات درباره تبلیغات انتخاباتی و تخلفات انتخاباتی فاقد 
روزآمدی و انطباق با شــرایط جدید اســت؛ برای نمونه، قانون زمان تبلیغات را 
حصر و محدود و حتی اندازه پوسترهای کاغذی را معین کرده  است تا از اسراف 
جلوگیری کند؛ در حالی که امروز با گســترش سامانه های ارتباطی، پوسترهای 
کاغذی اثربخشی ندارند. همچنین هواداران داوطلبان می توانند تا آخرین لحظات 

رأی گیری، به نفع داوطلب خود تبلیغات کنند.
همچنین در قانون، خرید و فروش آرا جرم توصیف شــده اســت؛ در حالی 
که کشف سرنخ خرید و فروش رأی در فضای عمومی، امری ساده نیست؛ اما در 
شرایط جدید، با رونق ارزهای دیجیتالی عماًل امکان ردیابی و شناسایی خرید و 
فروش آرا با »بیت کوین« ناممکن است. با وجود تالش فراگیر شورای نگهبان برای 
حسن نظارت بر انتخابات، توقع برگزاری کاماًل بی نقص انتخابات با این چالش های 
قانونی نمی تواند عینیت داشته باشد و در واقع آوار همه این کاستی های قانونی بر 

سر ناظران انتخاباتی و نهاد شورای نگهبان فرو می ریزد.

سوم: ساختارها
سازمان برگزاری انتخابات متکی بر قانون است؛ اما زمینه بروز تخلف را مهیا 
می کنــد. قانون، مجری انتخابات را قوه مجریه و به طور خاص وزارت کشــور و 
همکاران این وزارتخانه یعنی استانداران و فرمانداری ها معین کرده است. این امر 
موجب شده است وسوسه دخالت دولت در انتخابات یا حداقل سوءظن احتمال 
دخالت در آن پیش بیاید. در انتخابات گذشته، بسیاری از استانداران و فرمانداران 
به همین دلیل به دستگاه قضایی فراخوانده شدند. گزارش های متعددی به دستگاه 
قضایی رسید که حاکی از حضور آشکار برخی مقامات دولتی در ستادهای انتخاباتی 
یک نامزد رئیس جمهوری مستقر بود. همچنین این گزارش ها، تعلل برخی مقامات 
اجرایی را در شــروع رأی گیری یا احتمال تالش برای ارســال نکردن به موقع و 
کافی تعرفه آرا به شعبی که احتمال می رفت رقیب رئیس جمهور مستقر در آن 

رأی بیشتری کسب کند، نشان می داد.

چهارم: تخلف آفرین
همان طور که پیشتر بیان شد، شورای نگهبان حداقل از دو مجرای ساختاری 
و قانونی با زمینه های جرم خیزی و تخلف آفرینی در انتخابات مواجه است؛ از این 
رو حســن نظارت بر انتخابات و کاهش تخلفات انتخاباتی با این دو مجرا، مدام 
دشوارتر می شود. در مقابل، تاکنون عزم دولت و مجلس برای اصالح قانون و نیز 
بهبود عملکرد ســاختارهای اجرایی انتخابات، به نتیجه روشنی نرسیده است و 
چنانکه پیش بینی می شد، شورای نگهبان ناگزیر است انتخابات مجلس یازدهم 
در اســفندماه سال جاری را با چالش هایی که ذکر شد، سپری کند. با این حال، 
کاهش تخلفات در انتخابات آتی مستلزم عزم بیشتر، برنامه ریزی بهتر و دقت نظر 

بیشتر این نهاد و ناظران انتخاباتی است.

تركيب،اوصافونحوهانتخاباعضاء
ســیّدمهدیسیّدی/شوراي نگهبان ترکیب دوگانه ای دارد. این نهاد، 
در مجموع 12 عضو دارد که براي یک دوره  شــش ساله انتخاب مي شوند. نیمي 
از اعضاي آن فقیه و نیمي دیگر حقوقدان هستند. شرایط و نحوه  تعیین فقها و 

حقوقدانان به شرح زیر است:
الف ـ فقهاي شوراي نگهبان

1ـ شرایط فقها
در اصل ۹1 قانون اساسي درباره شرایط فقهای شورا آمده است: »شش نفر 

از فقهاي عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.
2ـ نحوه تعیین و عزل و استعفاي فقها

به موجب اصل ۹1 قانون اساســي، انتخاب فقهاي شــوراي نگهبان با مقام 
رهبري اســت. افزون بر اصل ۹1، بند »6« اصل 110 نیز »نصب، عزل و قبول 
استعفاي فقهاي شوراي نگهبان« را جزء وظایف و اختیارات رهبري دانسته است. 
به این ترتیب، هرگاه یکي از اعضاي فقیه شوراي نگهبان نتواند وظایف خود را به 
درستي انجام دهد، رهبر معظم انقالب مي تواند وي را برکنار کند. همچنین اگر 

عضوي از فقها از ِسَمت خود استعفا دهد، پذیرش استعفاي وي با ایشان است.
ب ـ حقوقدانان شوراي نگهبان

1 ـ شرایط حقوقدانان
در بخش دیگري از اصل ۹1 قانون اساسی، درباره شرایط حقوقدانان شوراي 
نگهبان چنین آمده اســت: »شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، 
از میان حقوقدانان مســلماني که به وسیله  رئیس قوه  قضائیه به مجلس شوراي 

اسالمي معرفي و با رأي مجلس انتخاب مي شوند.«
قانون اساسي، رشته هاي تخصصي حقوقدانان شوراي نگهبان را از نظر علمي 
احصا نکرده است. رئیس قوه  قضائیه براي معرفي و نمایندگان مجلس براي انتخاب 
حقوقدان هایي که از نظر علمي، متخصص در رشته هاي مختلف حقوقي هستند، 
محدودیتي ندارند. البته دستگاه قضا تخصص هاي موجود حقوقی را با شرایط عدل 
و تقوا سنجیده و افراد معرفی شده، نتیجه  کامل این شناخت و بررسي سوابق است. 

2ـ نحوه تعیین حقوقدانان
قانون اساسي درباره نحوه تعیین حقوقدانان، ترکیب زیر را پیش بیني کرده است: 

1ـ معرفي از سوي رئیس قوه  قضائیه؛
2ـ انتخاب در مجلس شــوراي اسالمي؛ از متن اصل ۹1 قانون اساسي در 

این مورد چنین برمي آید که تعداد حقوقداناني که رئیس قوه  قضائیه به مجلس 
معرفي مي کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشد. درباره تعداد عدد خاصي 

ذکر نشده است.
۳ـ عزل و استعفاي حقوقدانان

قانون اساسي در بند »6« اصل 110، مسئله عزل و استعفاي فقهاي شوراي 
نگهبان را مطرح و درباره حقوقدانان ســکوت کرده اســت. با وجود این، ماده  7 
آیین نامه  داخلي شوراي نگهبان به موضوع استعفاي اعضاي شوراي نگهبان اشاره 
و بیان داشته است: »استعفاي  اعضاي  شورا باید کتباً به  دبیر شورا اعالم  شود. دبیر 
شورا استعفانامه  را در اولین  جلسه  شورا قرائت  مي کند. چنانچه  ظرف  یک  هفته  
از تاریخ  قرائت،  استعفا مسترد نشد، استعفانامه  عضو فقیه  به  رهبر معظم انقالب 

و استعفانامه  عضو حقوقدان  به  رؤساي  قوه  قضائیه  و قوه  مقننه  اعالم  مي شود.«
ج ـ مدت عضویت در شوراي نگهبان

بر اساس اصل ۹2 قانون أساسي، »اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش 
ســال انتخاب مي شوند...«؛ در حالي که دوره  نمایندگي مجلس شوراي اسالمي 
چهار ســاله است. این تدبیر موجب شده اســت در هر دوره  جدید قانون گذاري 
مجلس، شــورایي با ســابقه و با تجربــه اي کافي در کنار آن، بــه انجام وظیفه 
مشــغول باشــد. عالوه بر آن، با وجود اینکه پس از گذران یک دوره  دوازده ساله 
که کشور ســه مجلس قانون گذاري و دو شوراي نگهبان را تجربه خواهد کرد و 
دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رســید. به عالوه طبق اصل 
۹2 قانون اساســي، نصف اعضاي شــوراي نگهبان )سه فقیه و سه حقوقدان( در 
اولین دوره، پس از ســپري شدن سه ســال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. 
به این ترتیب، اعضاي جدید از توان و تجربه  شــش عضو ســابق شــورا استفاده 
خواهند کرد. درنتیجه هر سه سال یک بار نیمی از اعضای شورای نگهبان تغییر 
 مي کنند که البته محدودیتی در انتخاب مجدد اعضای ســابق برای دوره  جدید 

وجود ندارد.
همچنین آیین نامه  داخلي شــوراي نگهبان براي جلوگیري از فترت در کار 
شــوراي نگهبان در ماده 6 مقرر مي دارد: »دبیر شورا 40 روز قبل  از پایان  مدت  
عضویت  اعضایي  که  عضویت شــان  در شرف  انقضا اســت،  طي  نامه اي  مراتب  را 
در مــورد فقها به  رهبر معظم انقالب و در مورد حقوقدانان  به  رئیس  قوه  قضائیه  

اعالم  مي کند.«

* ابتدا درباره وظایف شوراي نگهبان و اینکه ایفای نقش این شورا چه 
دستاوردهایي براي انقالب اسالمي داشته است، توضیح دهید.

شــوراي نگهبان وظایف مشــخصي در چارچوب قانون اساســي دارد؛ البته 
بــا قوانین عادي وظایف آن به صورت جزئي تر تبیین شــده اســت؛ اما شــوراي 
نگهبان ســه وظیفه اصلي دارد؛ اولین وظیفه آن انطباق قوانین و مصوبات مجلس 
شــوراي اسالمي با موازین اســالمي، شــرع مقدس و اصول قانون اساسي است. 
وظیفه دوم شــوراي نگهبان )اصل ۹۹ قانون اساســي( نظارت بر انتخابات اســت. 
نظارت بر همه انتخابات ها به جز انتخابات شــوراي شــهر و روستا برعهده شوراي 
نگهبان اســت. وظیفه سوم شــوراي نگهبان طبق اصل ۹8 قانون اساسي »تفسیر 
 قانون« اســت. آیین نامه داخلي شــوراي نگهبان چگونگي این تفســیر را توضیح 

مي دهد.
البته وظایف دیگري براي شــوراي نگهبان در نظر گرفته شــده است، مانند 
حضــور در مجلس در زمان مطرح شــدن طرح یا الیحــه دو فوریتي، حضور در 
شــوراي ریاســت جمهوري که اگر رئیس جمهور قبل از اتمــام دوره به هر دلیل 
از ایــن جایگاه کنار رود و حضور در شــوراي رهبري. اگــر بخواهیم خالصه بیان 
کنیم؛ یک وظیفه نظارت تقنیني شــورا اســت؛ از نظر نظارت بر مصوبات مجلس 
یــا برخي از مصوبات هیئت وزیران، تفســیر قانون اساســي و وظیفه دوم نظارت 
 بر انتخابات در دو بعد بررســي صالحیــت نامزدها و صحت نحوه برگزاری و نتایج

 انتخابات است.

* یکی از وظایف خطیر شورای نگهبان بررسی صالحیت هاست. این 
شــورا در مدت زمان کوتاه چگونه مي تواند پرونده صدها نفر را بررسي و 

احراز یا عدم احراز صالحیت آنها را تأیید کند؟
در روند بررســي صالحیت ها، نهادهایي طبق قانون ایجاد شده است. هیئت 
نظارت مرکزي، هیئت نظارت اســتاني و هیئت نظارت شهرستاني که هر یک در 
ســیر رسیدگي وظایف خودشان را دارند. صالحیت ها به دقت بررسی و شکایت ها 
نیز رسیدگی می شوند بنابراین، از این نظر مشکلي نداریم. اما اینکه اعضاي دوازده 
نفره بتوانند به طور مستقیم پاسخ همه افراد را بدهند، امکان پذیر نیست؛ از این رو 
دفاتر و اعضای هیئت نظارت مرکزي یا کارشناســان این وظیفه را انجام مي دهند. 
ایــن موضوع هم که گاهي اوقات افرادی اعالم مي کنند به ما چیزي اعالم نشــده 
اســت یا پاسخ به شــکایت، داده نشده است عموماً صحت ندارد و در موارد متعدد 
وقتي پرونده فرد بررسي شده، مشخص شده است که دعوت شده و با کارشناسان 

صحبت هم کرده است.

* چرا شوراي نگهبان موضوع رد صالحیت افراد را رسانه اي نمي کند؟ 
گاهي اوقات فرد رد صالحیت شــده از شوراي نگهبان مي خواهد که این 

موضوع رسانه اي شود؟
تبصــره ماده 5 قانون نظارت شــوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شــوراي 
اسالمي مصوب 1۳65/5/۹ مي گوید: خبر رد صالحیت به صورت محرمانه به اطالع 
داوطلب برســد. بنابراین به دلیل اینکه بحث رد صالحیت یک امر شخصي است، 
قانونگذار حرمت افراد را حفظ می کند. البته فرد مي تواند به شوراي نگهبان مراجعه 
و مســتندات رّد صالحیت را مشاهده کند. در غالب موارد افراد مراجعه کرده اند و 
موارد به آنها اعالم شده است. گاهي اوقات افراد مراجعه نکرده اند یا به علت مشغله 
کاري کارشناســان شوراي نگهبان، فرصت نکرده اند دالیل را به افراد بگویند. البته 
در ســال هاي اخیر بنده هر هفته در مجلس حضور دارم و هر نماینده یا فردی که 
تأیید نشده باشد، مراجعه می کند که ما پرونده آنها را مي بینیم و موضوع را با حضور 
خودش و حضور کارشــناس بررسي مي کنیم و اگر اطالعات جدیدي وجود داشته 
باشد، به پرونده مي افزاییم که در مراحل بعدي مؤثر هستند. بنابراین در بحث بررسي 
صالحیت ها، فکر مي کنم به اندازه کافي بر اســاس قانون حرکت کرده ایم. اگر یک 
روز قانون اعالن کند رد صالحیت داوطلبان به صورت علني اعالم شــود، ما هم به 

صورت علني اعالم مي کنیم.

* احســاس نمي کنید شــوراي نگهبان با مصلحت اندیشی تصمیم 
مي گیرد؟ براي نمونه آقایان میرسلیم، غرضي و هاشمي طبا تأیید مي شوند، 

اما حاجي بابایي، متکي، زاکاني و سعیدي کیا احراز صالحیت نمي شوند.
موضوع انتخابات ریاست جمهوري کاماًل متفاوت از مجلس است. در انتخابات 
ریاســت جمهوري رّد صالحیت صورت نمي گیرد؛ بلکه احراز صالحیت باید صورت 
گیرد. شــوراي نگهبان باید هفت رأي یا باالتر به فردي بدهد که نام نویســی کرده 
و وجود تقوا، امانت، رجل سیاســي، ایراني االصل و سایر شرایطي که در اصل 115 
آمده است را احراز کند. بر اساس آن وضعیت افراد بررسي مي شود. این موضوع که 
چند نفر نامزد خواهند شــد و از چه جناحي هستند، جزء محدودیت هاي شوراي 
نگهبان نیست. مهم آن است که فرد آن شرایط را داشته باشد و در شوراي نگهبان 
رأي بیاورد. گاهي اوقات، فردي صالحیت ها را دارد، اما در شوراي نگهبان به او رأي 
داده نمي شود؛ یعني ممکن است شش رأي بیاورد و وي نتواند کاندیدا شود. نتیجه 
آنکه شــوراي نگهبان به این موضوع توجه نمي کند که کاندیدا شش نفر یا هشت 
نفر باشند یا اینکه تناسب باید بین اصولگرا و اصالح طلب رعایت شود؛ بلکه مهم آن 

است که کاندیدا طبق موازین قانوني شرایط الزم را داشته باشد.

* فرق انتخابات سال 1388 با دیگر انتخابات تاریخ انقالب چه بود که 
جریان سیاســي اصالحات آن ادعاها را مطرح کردند که به خیانت بزرگ 

فتنه منجر شد؟
بحث هاي مختلفي وجود دارد. تهدیدات و اقداماتي که از خارج کشور صورت 
گرفت و ســاده انگاري هایي که در داخل وجود داشــت؛ همه اینها دست به دست 

هم دادند تا کام شیرین مردم تلخ شود و به جمهوریت نظام حمله صورت پذیرد.
شوراي نگهبان وظیفه خود را انجام داد و بر روال همیشگي خود حرکت کرد. 
هیچ تفاوتي بین انتخابات 88، 84 و ۹2 نبوده اســت؛ اما در ســال 88 عده اي با 
ادعاهاي واهي کام مردم را تلخ کردند. شــوراي نگهبان به هر سه نامزد اعالم کرد 
با هر امکاني که از طریق قانون وجود دارد، مشــکل را حل کنیم. آقاي رضایي در 
جلسات شورا حضور پیدا کرد، نظرات خود را بیان کرد و در نهایت نظرش این بود 
که صندوق هاي تعدادي از استان ها بازشماري شود و بعد از بازشماري چند استان 
ایشان از نظر خود برگشتند. اما دو کاندیدای دیگر چرا هرگز نیامدند؟ ما پیشنهاد 
دادیم با حضور هیئت های بي طرف آرا را بررســي کنیم. یا در چند استان تعرفه ها 

مورد بررسي قرار گیرد، ولي آنها حرف خود را مي زدند.
گزارش انتخابات موجود است، همه مي توانند همه مکاتبات شوراي نگهبان با 
سه نامزد و کارهاي انجام شده را مطالعه کنند؛ اما دشمن اجازه نداد، افراد داخلي 
ساده لوح از خواب خودشان بیدار شوند و بفهمند که چه ضربه اي به مردم و حیثیت 

نظام زده اند و آنچه نباید اتفاق افتاد.

* در بحث انتخابات سال 88 به تازگی فردی که ادعای تقلب داشت 
در دادگاه حاضر شــد و از شما خواست به  عنوان شاهد در دادگاه حاضر 

شوید و شما نپذیرفتید، دلیل چیست؟
مــن از اینجا که بیــرون رفتم ادعای عجیب و غریبی می کنم و می گویم کره 
مریخ 10 درجه شمالی منحرف شده و شاهدم آقای فالن  کس است. به این ادعای 
عجیب و غریب نباید خیلی توجه کرد. بسیاری از دوستان همین فرد در سال 1۳88 
اعالم کردند تخلفی صورت نگرفته است و تقلب سیستم انتخاباتی کشور امکان پذیر 
نیست. نماینده آقای موسوی در شورای نگهبان هم نزد رهبر معظم انقالب گفت: 

»در کشور ما اصاًل تقلب امکان پذیر نیست.«
پس از 10 سال آمار پراکنده از رسانه ها گرفتند که تقلب شده و 8 میلیون رأی 
جابه جا شده است و حاال می گویند شورای نگهبان بیاید و اعالم کند. شورای نگهبان 
قباًل اعالم کرده است. ضرورت ندارد کدخدایی شهادت بدهد. شهادت را 10 سال 
پیش دادیم و اسناد و مدارک روشن است. شما باید مدارک متقن و محکمه پسند 

داشته باشید، این ادعای مضحک و کذبی است که ارزش پاسخگویی ندارد، به همین 
دلیل ما نه شکایت و نه تعقیب کردیم.

* یکی از موضوعاتی که در خانه ملت درباره شفافیت آرای نمایندگان 
مطرح شــد، این بود که این امر در نوع نظارت شورای نگهبان تأثیرگذار 

است، پاسخ شما چیست؟
گاهی ادعایی که می شود، خنده دار است. آیا رویه شورای نگهبان در گذشته 
این بوده اســت؟ آیا قانون اجازه می دهد؟ اصــل 86 می گوید نمایندگان در قبال 
آرایی که در مجلس به حسب نمایندگی می دهند، مصون هستند. نکته دوم طرح ها 
و لوایحی است که نمایندگان از جناح های مختلف زیر آن را امضا می کنند و منتشر 
هم می شــود. آیا شده به نماینده بگوییم چرا زیر فالن طرح را امضا کردی؟ آشکار 
اســت و مکتوب، سند هم دارد. این چه  حرفی است که اگر آرای ما مشخص شود 
شورای نگهبان به ما ایراد می گیرد و در بررسی صالحیت ها دخالت می دهد. اکنون 
طرح مکتوب که نمایندگان می دهند زیرشــان امضا دارد و معلوم است چه کسانی 
امضا کردند. آیا شــده بگوییم چون شما فالن طرح را امضا کردید، پس صالحیت 

شما تأیید نمی شود؟

* شوراي نگهبان با توجه به وظایف خاصی که دارد، چه نقش و سهمی 
می تواند در وضعیت امروز کشور و کمک به حل مشکالت داشته باشد؟

همه نهادهاي جمهوري اسالمي ایران به میزان سهمي که در حوزه حکومت 
و دولت دارند، مسئول هستند. قوای مقننه، مجریه، قضائیه هر کدام سهمي دارند و 
شوراي نگهبان هم سهمي دارد. شوراي نگهبان ابزار حداقلي براي بررسي صالحیت 
و نظارت بر انتخابات و بحث انطباق مصوبات دارد. وقتي این ابزارها حداقلي هستند، 

نمي توان انتظار پاسخ و نتیجه حداکثري از آنها داشت. 

* به عنوان سخنگوی شورا در پایان بفرمایید آیا به نظر شما شوراي 
نگهبان در عرصه رسانه اي خوب عمل مي کند؟

اگر پاسخ صریح و واقعي بخواهید نه! اما از سال 1۳84 به بعد در حوزه رسانه 
شوراي نگهبان تحوالتي صورت گرفت. در واقع با در نظر گرفتن سخنگو که بنا به 
فرمایش رهبر معظم انقالب انجام گرفت، مسیر کمي تغییر کرد. امروزه در مقایسه با 
سال هاي دهه هفتاد و به ویژه در دو سال اخیر وضعیت خیلی بهتر شده است؛ اما با 
نقطه مطلوب فاصله زیادي داریم، لذا باید تالش بیشتري انجام گیرد تا اطالع رساني 

سریع تر و بهتر صورت پذیرد.

حافظمشروعيتقدرت
مهدیسعيدی/ آنچه روح و جوهره حکومت اسالمي است، تحقق 
عملي احکام و فرامین مترقي اســت که در ســایه آن زمینه رشــد و تعالي 
افراد جامعه فراهم خواهد شــد. الزمه چنین جامعه اي وجود افراد شایسته و 
باصالحیت در رأس مسئولیت هاست که توانایي اداره جامعه را داشته باشند 
و بتوانند اهداف حکومت اســالمي را محقق کنند؛ به همین دلیل در اسالم 
معیارهــا و صالحیت هایي براي حاکمان و مســئوالن نظام اســالمي عنوان 
شده که وجود آن در مسئوالن، شرط الزم براي مشروعیت یابي ایشان است 
و اعتبار حاکمان نیز به تداوم این معیارهاســت. بــه عبارتي، مي توان نظام 
 اســالمي را »نظام معیارها« دانست، به این معنا که معیارها حاکمیت دارند

 نه افراد!
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه اي با صراحت دربــاره جایگاه رهبري 
نظام اســالمي نیز اعالم مي دارند: »در مدینه الّنبي، حکومت، حکومت دین 
اســت و والیت فقیه هم به معناي والیت و حکومِت یک شــخص نیســت؛ 
حکومِت یک معیار و در واقع یک شــخصیت اســت. معیارهایي وجود دارد 
که ایــن معیارها در هر جایي تحّقق یابد، ایــن خصوصیت را مي تواند پیدا 
 کند که در جامعه به وظایفي که براي ولي فقیه معّین شده، رسیدگي کند.«

)1۳77/12/4(
توجه به معیارها و صالحیت ها حقیقتي اســت که غفلت از آن به یکي 
از عوامل مهم انحطاط نظام هاي سیاســي مغرب زمین تبدیل شــده است. 
تقلیــل دادن صالحیت ها و محدود کردن آن تنهــا به صالحیت هاي صرفاً 
علمي، مدیریتي و سیاسي و بي توجهي به مالک هایي چون »سالمت نفس« 
و »پایبندي به اخالق« ـ که محصول تفکر جدایي اخالق از سیاســت و دین 
از حوزه حکومتي و تفوق گرایش هاي تکنوکراتیک در غرب است ـ امروزه به 
 چالشي در نظریه پردازي سیاسي در غرب مبدل شده که راهي براي حل آن

 نمي یابد. 
در نگاه اســالم ، داشــتن تقوا و عدالت و صاحب تدبیر و درایت بودن، 
شــرایط پذیرش هر مسئولیتي در نظام اسالمي است که بدون آن، نمي توان 
جایگاهی را کسب کرد. وجود همین صالحیت هاست که به منزله رکن اساسي 
مشروعیت بخشــي به مسئوالن نظام اسالمي مطرح می شود. البته سطح این 
مؤلفه ها نسبت به هر جایگاهي متغیر است؛ برای نمونه در باب مؤلفه عدالت 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه اي مي فرمایند: »... ]عدالت[ در همه  رده هاي 
حکومت صدق مي کند و فقط مخصوص رهبري در نظام جمهوري اســالمي 
نیست. البته تکلیف رهبري سنگین تر است و عدالت و تقوایي که در رهبري 
الزم اســت، به  طور مثال، در نماینده  مجلس الزم نیســت؛ اما این، معنایش 
این نیست که نماینده  مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت مي تواند به مجلس 
بــرود؛ نخیــر، او هم تقوا و عدالت الزم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاکم اســت 
و جزِو دســتگاه قدرت اســت، همان طور که دولت و قوه  قضائیه هم حاکم 
هستند؛ چون اینها دارند بر جان و ماِل جامعه  تحت قدرت خودشان حکومت 

مي کنند.«)1۳82/۹/26(
با توجه به این بررسي و احراز صالحیت ها در نظام مردم ساالري دیني، جزئي 
از فرایند مشروعیت بخشي به کارگزاران در نظام اسالمي به حساب مي آید. این 
صالحیت ها در همه سطوح از عالي ترین تا داني ترین جایگاه مسئولیتي جاري و 
ساري است و این حقیقتي است که این گونه مورد تأکید رهبري قرار مي گیرد: 
»قانون براي رهبري، ریاســت جمهوري، مســئوالن قواي سه گانه و رده هاي 
مختلف مدیریت، تا رده هاي شوراهاي شهر و روستا و دیگر جاها ضوابطي را 
معین کرده است که برخاسته از همان دید و فکر اسالمي است. این ضوابط باید 
 احراز شود. باید تشخیص داده شود که این شرایط در این شخص وجود دارد.«

)1۳81/12/1۳(
فرایند بررســي و احراز صالحیت ها در قانون اساسي جمهوري اسالمي 
برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. این شورا افزون بر وظیفه نظارت 
بــر تدوین قوانین در مجلس شــوراي اســالمي، نظارت بــر کلیه انتخابات 
کشــور را نیز برعهده دارد و موظف است صالحیت همه نامزدهایي که برای 
شــرکت در هر انتخاباتي )به جز انتخابات شــوراهاي اسالمي شهر و روستا( 
در وزارت کشــور نام نویسی مي کنند، بررســي کرده و صاحبان صالحیت را 
 بــه مردم معرفي کنــد تا مردم از میان آنها بتواننــد بهترین یا بهترین ها را

 برگزینند.
از این رو با صراحت مي توان شوراي نگهبان را ضامن و حافظ مشروعیت 
قدرت در نظام مردم ســاالری دیني دانست؛ نهادي که تضمین کننده تحقق 
فرایند انتخابات مبتني بر قانون و حضور صاحبان صالحیت در عرصه رقابت هاي 

انتخاباتی است.

بررسی جایگاه شورای نگهبان در ساختار نظام اسالامیپاسدار  قانون
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احرازصالحيتحداقلیوحداکثری
حسینمعینی/یکي از شاخصه هاي انتخابات شایسته نظام اسالمي این 
اســت که فرایند انتخابات به نحوي باشد که در نهایت شایستگان و اصلحان بر 
مسند قدرت تکیه زنند. این مسئله رمز تعالي و ارتقای نظام اسالمي است که در 

آموزه هاي دیني نیز فراوان بر آن تأکید شده است.
مسئله صالحیت ها را مي توان دال مرکزي توزیع قدرت در نظام سیاسي در 
اسالم دانســت. در نظام اسالمي هیچ مسند قدرتي نیست که صاحب آن بدون 
داشتن صالحیت، مشروعیت تکیه زدن بر آن را داشته باشد. اگر هر فرد در نظام 
اســالمي به اندازه ذره اي قدرت داشته باشــد، باید به همان اندازه از صالحیت 
برخوردار باشــد؛ وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد و قدرت مذکور نامشــروع 
خواهد بود. در واقع صالحیت رمز مشــروعیت به حســاب مي آید و این منطق 
جاري در  نظام اسالمي است که حاصل آن شایسته ساالري و تکیه زدن صاحبان 

صالحیت بر مسند قدرت است.
در این میان این پرســش ها مطرح می شود که صالحیت ها براي نامزدهاي 
کسب قدرت در عرصه هاي مختلف چگونه احراز می شود؟ نقش نخبگان در این 

میانه چیست و چه بخشي از این فرایند بر عهده توده هاي مردم است؟
در یک تقســیم بندي معقوالنه براي تحقق شایسته ســاالري فرایندي دو 
مرحله اي طرح ریزي شــده است. شوراي نگهبان نهاد و مرجعي است که مطابق 
با قانون اساســي بررسي صالحیت ها در انتخابات مختلف کشور را بر عهده دارد. 
همچنین با اســتعالم از نهادهاي قانوني چهارگانه اعم از دستگاه هاي انتظامی، 
اطالعاتــي و امنیتي، صالحیت حداقلي نامزدها را مطابــق با معیارهای قانونی 

کشور بررسي می کند. 
گام دوم احراز صالحیت ها که از آن مي توان به عنوان احراز حداکثري یاد کرد 
و بر عهده مردم گذاشته شده است، انتخاب اصلح است. در واقع، مرحله تکمیلي 
و پایاني احراز صالحیت ها که تشخیص و انتخاب آن بر عهده مردم واگذار شده 
است نه بر عهده مسئوالن و نخبگان! و در تعبیري از رهبري، اصلح گزیني »هنر 

مردم« خوانده شــده اســت. به واقع این مردم هستند که با شناخت و تشخیص 
خود بهترین را بر مي گزینند و بر مسند قدرت مي نشانند. 

البته این تعبیر بدان معنا نیست که توده هاي ملت نیازمند راهنمایي و مشورت 
با نخبگان و آگاهان نیستند، بلکه به آن معناست که قرار نیست نخبگان به جاي 
توده ها تصمیم بگیرند و ملت در امر انتخابات مقلد نخبگان شود. به واقع رهنمود 
و توصیه نخبگان و آگاهان ملت تنها در ســطح ارشــاد و راهنمایي باقي است و 
تصمیم نهایي به ملت واگذار شده که آزادانه و البته آگاهانه به پاي صندوق هاي 
رأی بروند و نامزدهاي مورد عالقه خود را تعیین کنند و هر چه حاصل خروجي 

این فرایند باشد، قطعاً مطلوب نظام اسالمي خواهد بود.
یکي از پرســش های مطرح در زمینه انتخاب اصلح آن است که با توجه به 
وجود دســتگاه نظارتي شوراي نگهبان و تأیید صالحیت نامزدها، چرا اینقدر بر 
تالش براي انتخاب اصلح تأکید شده است؟ پاسخ این پرسش را می توان در کالم 
رهبر معظم انقالب اسالمي جست وجو کرد. معظم له در این باره می فرمایند: »البته 
هیچ کس در صحنه انتخابات وارد نمي شود، مگر اینکه شوراي نگهبان صالحیت او 
را اعالم کند؛ بنابراین کساني که وارد صحنه انتخابات مي شوند، اشخاصي هستند 
که شوراي نگهبان، که امین مردم در این قضیه است، پاي اسم آنها را امضا کرده 
و اعالم صالحیت نموده اســت؛ بنابراین، همه صالحیت دارند؛ منتها امر ریاست 
جمهوري، باالتر از این حرف هاست. باید گشت و اصلح را پیدا کرد... مهم است. 
چون این امر مهم اســت، تفاضل هرچه هم کم باشــد، اهمیت پیدا مي کند. در 

کارهاي کالن، این طور است.« )1۳76/2/1۳(
این الگو ضمن آنکه تضمین کننده شایسته ساالري با تعریف فرایند دو مرحله 
احراز صالحیت هاســت، اوالً توانســته بین اثرگذاري نخبگان و توده ها نیز نوعي 
توازن برقرار کند، ثانیاً با ســپردن مرحله اصلي و نهایي انتخاب به مردم، الگویي 
ناب از مردم ساالري دیني را به نمایش بگذارد که در میان همه دموکراسي هاي 

دنیا ممتاز و بي نظیر است.

منطقتأییدوردصالحیت
عزیزغضنفری/ بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات 
در جمهوری اسالمی، بر عهده شورای نگهبان است که این نظارت، نظارتی مؤثر 
و فراگیر است و همه مراحل و اجزای انتخابات را در بر می گیرد؛ با این حال 
یکی از بخش های حساس انتخابات در نظام جمهوری اسالمی موضوع فرایند 
رد یا تأیید صالحیت کاندیداهاســت. در این زمینه پرسش مهم آن است که 
سازوکار تأیید یا رّد صالحیت نامزدهای انتخابات که علی االصول برعهده شورای 
نگهبان است، از چه منطقی پیروی می کند؟ در ادامه، نکاتی که در برگیرنده 
 منطق تأیید و رّد صالحیت شــورای نگهبان در عرصه انتخابات است، از نظر

 می گذرد.
1ـ منطق ایفای نقش ذاتی و قانونی: واقعیت آن است که نظارت یک 
قاعده عقالیی، فراگیر و مؤثر است؛ تقریباً در همه جای جهان که سازوکارهای 
دموکراتیک در جریان است و در بیشتر نهادها، دستگاهی که متولی امر نظارت 
بر انتخابات است، نظارت مورد نظر خود را به نحو مؤثر اعمال می کند. طبق 
قانون فعلی، وظیفه بسیار مهم تضمین سالمت انتخابات بر عهده شورای نگهبان 
است و به تبع این موضوع، یکی از بخش های سرنوشت ساز انتخابات توجه به 
صالحیت داوطلبانی است که تصمیم گرفته اند مسئولیت خطیر قانون گذاری 
و اداره کالن کشور را بر عهده بگیرند. بنابراین ورود شورای نگهبان در زمینه 
تأیید و رّد صالحیت ها، پرداختن به نقش و مسئولیتی است که قانون برایش 

در نظر گرفته است.
۲ـ منطق گزینش شایستگان: هر چند شورای نگهبان بارها اعالم 
کــرده در امر نظارت بر احوال و صالحیت داوطلبــان، حداقل ها را می تواند 
احراز کند، با این حال رد و تأیید صالحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان 
بر مبنای منطق و قاعده گزینش افراد شایســته و کنار نهادن انســان های 
فاقد صالحیت اســت؛ این منطق آنچنان پشــتوانه عقلــی و عرفی دارد که 
نمی تــوان آن را انکار کرد یا در فرایند انتخابات نادیده گرفت. اساســاً کدام 

نظام سیاســی حتی با باالترین ادعاهای دموکراســی خواهی، حاضر اســت 
ایــن قاعــده و اصل کلی را مــورد بی اعتنایی قرار دهد؟ شایســته گزینی و 
شایســته گماری به دلیل اهمیت و جایگاه خطیر مســئولیت های سیاسی و 
اجتماعی که با سرنوشــت و سعادت یک ملت و کشور ارتباط پیدا می کند، 
امری ضروری و الزم الرعایه اســت و اگر کشــوری به این موضوع بها ندهد، 
 به وقــوع پیامدهای خطرناکی برای منافع و امنیــت ملی خود ضریب داده

است.
3ـ منطــق احراز صالحیت: جایگاه حســاس مســئولیت در قوای 
قانون گــذاری و مجریه کشــور و ســپردن این مناصب به افراد شایســته و 
دارای ســطحی از خصوصیــات ایجــاب می کند کــه صالحیت های مورد 
نیاز از ســوی دســتگاه ناظر »احراز« شــود؛ با این وصف واضح اســت که 
در اینجــا قاعده »اصل بر برائت اســت« نمی تواند حکم فرما باشــد؛ چرا که 
 حداقــل شایســتگی ها و صالحیت ها باید بــه صورت اثباتــی در داوطلب

 احراز شود.
۴ـ منطق صیانت از منافع ملی: در شــرایطی که دشمن مترصد آن 
اســت که همه ابزارها و منافذ را برای اعمال فشار بر نظام و نیز نفوذ موردی 
و جریانی در بخش های حساس کشور به کار گیرد، عقانیت حکم می کند که 
بــا ریزبینی و دقت فراوان در موضوع تأیید و رد صالحیت ها، امکان حضور و 
نفوذ افراد فرصت طلب در حاکمیت از بین برود. البته این وضعیت منحصر به 
جمهوری اســالمی نیست؛ بلکه همه سیستم های سیاسی، با حساسیت این 
موضوع مهم را مطابق با ارزش ها و اســتانداردهای خودشان پیگیری کنند؛ 
از ایــن رو هر چقدر احتمال نفوذ و رخنه دشــمن بــه جایگاه های انتخابی 
قدرت باالتر می رود، نظارت نیز اهمیت بیشــتری پیدا می کند، لذا زمانی که 
 خطر نفوذ بیشــتر می شود، مراقبت ها از مصالح جامعه و منافع ملی نیز باید 

دوچندان شود.

 »عباسعلی کدخدايی« در گفت وگو با صبح صادق

ابزارهای شورای نگهبان 
حداقلی است
فرهادکوچکزاده/ شــورایعالیقضایی12حقوقدانرادرتیرماه13۵۹بهمجلسمعرفیکرد.مجلساولدر26تیرماهازطریق
رأیگیری،6حقوقدانراانتخابکردوباتوجهبهآنکهحضرتامامخمینی)ره(طیحکمیدر3۰بهمن13۵۸فقهایشوراینگهبان
رابرگزیدهبودند؛26تیرماه13۹۸بارأیمجلس،اعضایشــوراینگهبانتکمیلشــدوایننهدبهطوررسمیکارخودراآغازکرد،
ازاینرو26تیرماهسالروزتأسیسشوراینگهباناست.درطولچهلسالاخير،ايننهادهموارهموردهجمههایگوناگونبودهو

شبهاتفراوانیعليهعملکرداينشوراساختهوپرداختهشدهاست.
درگفتوگوبادکترعباســعلیکدخدایی،سخنگویشــوراینگهبانهمزمانباسالروزتأسیسایننهادتالشکردیمبهبرخیازاین

شبهاتوپرسشهاپاسخدهیم.
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»عباس سلیمی نمین« می گوید: »یکی از هدف های نفوذ تداوم سلطه است. در اینجا کنترل سیستم مهم است که بیشتر برای تأثیرگذاری در ذهن است. وقتی 
ســلطه گر می خواهد کشــوری را تحت سلطه خود داشته باشــد و حرف ها و تصمیمات او را دیکته کند، خود به شکل مستقیم وارد نمی شود بلکه باید به گونه ای عمل 

کند که مردم تصور کنند مسئوالن خودشان هستند که تصمیم می گیرند. بنابراین دستگاه نفوذ برای او ریل گذاری می کند و محاسبات ذهنی آنها را شکل می دهد.«

   

 فتح اهلل پریشان/ مالمحمدکاظم آخوند خراسانی )۱۲۵۵ـ ۱۳۲9ق/ 
۱8۳9ـ ۱9۱۱م(، فقیِه اصولی و مرجع تقلید شیعه و رهبر سیاسی عصر مشروطیت، 
کوچک ترین پسر مالحسین واعظ هراتی بود. مالحسین در مشهد ساکن شده بود 
و محمدکاظم در همان جا زاده شد و علوم مقدماتی را فراگرفت و ازدواج کرد. دو 
دهه از عمرش می گذشت که مشهد را به سوی سبزوار ترک کرد. در آنجا، چند 
ماهی در نزد حاج مالهادِی ســبزواری فلسفه خواند. سپس به تهران سفر کرد و 
نزد مالحســین خویی و نیز میرزا ابوالحسن جلوه به تحصیل فلسفه ادامه داد و 
راهی نجف شد و تا زمان درگذشت شیخ مرتضی انصاری )۱۲8۱ق/۱8۶4م( یعنی 
مدت دو سال و چند ماه، از درس فقه و اصول او استفاده کرد. پس از وفات انصاری 
در محضر صاحب فتوای تحریم تنباکو، میرزا محمدحســن شیرازی به تعلم فقه 
و اصول پرداخت. از درس استادان دیگری، مانند سیدعلی شوشتری، شیخ راضی 

نجفی و سیدمهدی قزوینی نیز بهره گرفت.
زمانی که میرزای شیرازی از نجف به سامره رفت و در آنجا مشغول تدریس 
شد، آخوند نیز مانند بسیاری از شاگردان استاد مدتی در سامره ماندگار شد، اما 
پس از چندی، به توصیه میرزا، به نجف بازگشت و کار تدریس را آغاز کرد. میرزای 
شــیرازی آخوند را به فضل می ســتود و طالب را به استفاده از درس او تشویق 
می کرد. پس از درگذشت میرزا حوزه سامره از رونق افتاد و همه نظرها بار دیگر 
به سوی حوزه نجف و زعیم آن معطوف شد. آخوند خراسانی به عنوان جانشین 
میرزای شیرازی و بزرگ ترین مرجع تقلید عالم شیعه مشخص شد. علما و طالب 
از همه نقاط جهان تشیع به نجف رو آوردند و در مجلس درس او شرکت کردند. 
به ویژه تعداد شرکت کنندگان در درس اصول او به قدری زیاد بود که تا آن زمان 
مانند آن شنیده نشده بود. بنابر اقوال گوناگون، بیش از ۱۰۰ یا 4۰۰ نفر از ایشان 

مجتهد مسلم بوده اند.
آخوند در عین اشتغال دائم به کارهای علمی و تربیت طالب و اداره حوزه ای 
کــه در حال رونق روزافزون بود، رویدادهای سیاســی ایران را نیز با دقت دنبال 
می کرد. برای نمونه، نشــانه هایی حاکی از ابراز مخالفت وی با اخذ وام از ســوی 
مظفرالدین شــاه از روسیه تزاری و تالش های او در راه روشن کردن اذهان مردم 
نسبت به پیامدهای این گونه اقدامات وجود دارد؛ اما شهرت آخوند در مقام رهبر 
سیاســی از دوران فعالیت شــدید وی در جنبش مشروطیت آغاز شد. آخوند به 
همراه دو نفر از مجتهدان بزرگ معاصر خویش، میرزا حسین تهرانی و شیخ عبداهلل 
مازندرانی، که به علما و رهبران ثالث مشروطه مشهورند، با ارسال نامه ها و تلگرام ها 
برای رهبران دینی و سیاسی در داخل کشور و نشر اعالمیه های روشنگر در رأس 
رهبران جنبش قرار گرفت. عالمه میرزا محمدحسین نایینی نیز در این راه به او 
یاری می رساند؛ از جمله طی کتابی با عنوان »تنبیه االّمه و تنزیه الملّه« کوشید 
نظام مشروطه را از دیدگاه شریعت توجیه و اعتراضات علمای مخالف مشروطیت 
را رد کند. آخوند خراسانی خود تقریظی بر این کتاب نوشته و ضمن آن »مأخوذ 

بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه« اعالم کرده است.
آخوند و یاران همراهش به نظام مشــروطه به مثابه وسیله ای برای تحدید 
ظلم می نگریستند و شــرکت در جنبش مشروطیت را بر همه مسلمانان واجب 
می شــمردند. وقتی محمدعلی شاه به سلطنت رسید )۱۳۲۵ق/۱9۰۷م(، آخوند 
اندرزنامه ای برای او فرستاد و او را به رعایت موازین شرع و عدالت و کوشش در 
راه تأمین اســتقالل کشور دعوت کرد، اما محمدعلی شاه که برخالف تظاهرش 
به همراهی با مشروطه، قصد حکومت به شیوه استبداد را داشت، سرانجام کار را 
به بمباران مجلس کشــاند. آنگاه آخوند به نبرد خویش برضد وی شدت بخشید. 
او حتی کوشید از نیروی ایرانیاِن آزادیخواهی که در استانبول ساکن بودند، برای 
تقویت نبرد با خودکامگی محمدعلی شاه استفاده کند. همچنین وقتی آگاه شد 
محمدعلی شاه قصد دارد با گرو گذاشتن جواهرات سلطنتی از دولت روسیه وامی 
دریافت کند، طی تلگرامی برای »انجمن سعادت ایرانیان« که گروهی از ایرانیان 
آزادیخواه در اســتانبول تشــکیل داده بودند، از آنان خواست »به توسط سفراء و 
جراید رســمیه دول معظمه« رسماً اعالم دارند که به موجب اصل های ۲4 و ۲۵ 
»نظام نامه اساســی« دولت ایران حق هیچ گونه معاهده و استقراض بدون امضای 
پارلمان ندارد و نیز جواهرات موجود در خزانه تهران متعلق به ملت ایران است و 
هرگاه وامی به محمدعلی شاه داده شود، ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر 
آن مسئولیتی نخواهد داشت. پس از آن آخوند طی اعالمیه ای که میرزا حسین 
تهرانی و شــیخ عبداهلل مازندرانی نیز آن را امضا کردند، از مردم ایران خواست از 
پرداختن مالیات به مأموران محمدعلی شاه خودداری کنند و در سرنگون کردن 
حکومت او بکوشند. این سه نفر، همچنین طی اعالمیه ای، از انقالبیون مسلمان 
قفقاز، تفلیس و مناطق دیگر خواســتند به کمک انقالبیون تبریز بشــتابند و به 

استبداد قاجاریه پایان دهند.
اسناد وزارت خارجه انگلستان نشان می دهد دولت های روس و انگلیس در 
این دوران با یکدیگر توافق کرده بودند که به منظور آرام کردن مردم، از یک سو 
شاه را به قبول نوعی مشروطیت صوری وادارند و از سوی دیگر، همه تالش خود 
را بــرای دور کردن علمای دینی از فعالیت سیاســی بــه کار برند. از این رو، دو 
دولت طی یک یادداشــت مشترک از آخوند و سایر رهبران مشروطه خواه مقیم 
عراق خواســتند که فعالیت سیاسی خویش را متوقف کنند و رهبران گروه های 

مشروطه خواه داخل کشور را به میانه روی فراخوانند.

»نفوذ« از راهبردهای شــناخته شده دشمن برای حضور و نقش آفرینی در 
افکار، اذهان، رفتار و ساختارهای حکومت و جامعه هدف است. مناسبات بیش از 
چهار دهه ای ایران با آمریکا نشان می دهد، همواره موضوع نفوذ در دستور کار آنها 
بوده و در سال های اخیر نه تنها کاهش پیدا نکرده؛ بلکه تشدید هم شده است، 
چون دشمن از ذهن های آگاه دشمن شناس ایرانیان ضربه جدی خورده است. از 
خصایص انقالب اسالمی و رهاوردهای آن برای مردم ایران، این است که انقالب به 
دشمن شناسی ایرانی ها عمق بخشید. برای نمونه ما درباره آمریکا به این شناخت 
عمیق رســیده ایم که آنها دشمن اصلی ما هستند. همه ملت ما حتی آنهایی که 
این باور را در ابتدا قبول نداشــتند، مانند لیبرال ها و نهضت آزادی ها بر این باور 
متفق شــدند که آمریکا دشمن اصلی ماست و امروز این موضع را حتی در افهام 
و بیان اصالح طلبانی همانند عباس عبدی شــاهد هستیم که تا دیروز همواره به 
مذاکره با آمریکا به صورت مستقیم دعوت می کردند؛ اما امروز با مشاهده بدعهدی 
و پیمان شکنی کاخ سفید نه تنها شرایط مذاکره با آمریکا را فراهم نمی بینند؛ بلکه 
به احتراز از آن برای حفظ منافع ملی توصیه می کنند. این بیداری ذهنی اگر واقعی 
بوده و تداوم داشته باشد، مغتنم و ستودنی است؛ چرا که از کارهای خطیر نفوذ 
تغییر محاسبات روشنفکران و مسئوالن کشور است. امروز در محاسبات بسیاری از 
نخبگان و مسئوالن و به تبع آنها در بخشی از جامعه مخاطب آنها دخل و تصرف 
از ســوی دشمن در این باره صورت می گیرد تا آنها را به این جمع بندی برسانند 
که ما نمی توانیم مقاومت کنیم و باید تسلیم شویم؛ مانند آن نامه ای که ۱۲۷ نفر 
از نمایندگان مجلس ششم نوشته بودند که باید در برابر بوش پسر تسلیم بشویم. 
این ناشی از وابستگی تشکیالتی افراد به سازمان های بیگانه نیست؛ بلکه ناشی از 
تأثیرپذیری افکار آنها با تغییر محاســبات ذهنی آنها از سوی دستگاه نفوذ است. 
اولین کاری که دشمن در نفوذ انجام می دهد، این است که روشنفکر را از فرهنگ 
خودش دور کرده و او را از داشــته های فرهنگی و فکری اش منزجر می کند؛ به 
گونه ای که هیچ اعتقادی به توانمندی کشورش و پیش برندگی اسالم نداشته باشد.

بررسی اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ـ ۲
 زندگی و زمانه اجتماعی

 نفوذ بستر تغییر محاسبات

تداوم سلطه
با نفوذ در ذهن ها

سیاست نامه

فراز و فرود عبداهلل نوری - پایانی
شیِخ خاموش!

 شهاب زمانی/ فراز و فرود 
سرگذشت ریزش های انقالب اسالمی 
پندآموز و عبرت انگیز اســت. عبداهلل 
نوری کــه روزگاری به دلیل پیروی 
از امام خمینی)ره( و رهبری انقالب، 
از نگاه رســانه های بیگانه مســتحق 
هرگونــه توهیــن و دشــنام بود، به 
یکباره به قهرمان این رسانه ها تبدیل 
شد. او خود در یک دوره ای در جمع 
همکاران خویش از اینکه روزی خدای 
ناخواسته به عامل رسانه های بیگانه 
بدل شــود، به شــدت بیمناک بود: 
»یک وقت جوری نشــود که ببینیم 
کــه حرف های رادیوهــای بیگانه با 
حرف های ما جور در بیاید. من باالتر 
از این بیان می کنم که نکند رادیوهای 
بیگانــه را ما تغذیه کنیم و آنها نطق 
ما را بگذارند، نوشته ها و مصاحبه های 
ما را بگذارند و بخوانند...«۱ اما از این 
اظهارات زمان زیادی نگذشــت که 
روزنامــه »نیویورک تایمز« از وی به 
عنوان »مارتیــن لوتر انقالب ایران« 
و اصالح گر دینی یاد کرد و نوشــت: 
»زندانی شدن عبداهلل نوری می تواند 
به شــورش هایی که سقوط حکومت 
ســلطنتی را به دنبال داشت منجر 
شد«. روزنامه »الشرق االوسط« چاپ 
لندن از نوری به عنوان شخصیتی که 
راه را برای پایان دادن »خمینیسم« 
هموار کرده است، نام برده و چند روز 
بعد نســخه چاپ بیروت آن از نوری 
به عنوان »بوریس یلتســین« ایران 
نــام می برد۲ تا نوری خــود مصداق 
نگرانی های روزگار انقالبی دو آتیشه 

بودن اش شود.
نــوری در  دفــاع و گفته های 
دادگاهــی که بــه فرمان امــام و بر 
اســاس اصــل ۱۱۰ قانون اساســی 
تشکیل شــده بود؛ خوراک تبلیغی 
دشــمنان غربی و ضــد انقالب علیه 
رهبران کشور و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی شــده بود، چنانکه روزنامه 
»سالزبورگ ناخریشــتن« اتریش با 
اشــاره به دفاعیات نــوری در دادگاه 
در تأمل برانگیزتریــن تحلیــل خود 
نوشت: »نوری بر مقدس ترین تابوهای 
او  نهاد.  انگشــت  جمهوری اسالمی 
مشــروعیت دادگاه روحانیت را انکار 
کرد و بدین ترتیب جسارتی کرد که 
تا پیش از آن، شجاع ترین اصالح طلبان 
هم نکرده بودنــد. او میراث خمینی 
یعنی تأسیس دادگاه خارج از قانون 

اساسی را زیر سؤال برد.«۳
جلســات  کــه  روزهایــی  در 
رسیدگی به اتهامات نوری در دادگاه 
ویژه روحانیت در حال برگزاری بود و 
دفاعیات جنجال برانگیز وی دشمن را 
به بهره برداری از داخل امیدوار کرده 
بود، رهبر معظم انقالب، ضمن تقبیح 
کار فریب خــوردگان داخلی همگان 
را بــه ماهیت دشــمن اصلی متوجه 
کردند و فرمودند: »اشخاص مختلفند؛ 
بعضی هــا عقده ای دارنــد، بعضی ها 
کینه ای دارند، بعضی ها گله ای از کسی 
دارند؛ برای خاطر دستمالی، قیصریه 
را آتــش می زنند؟... هر آدم عاقلی تا 
دید دشمن دارد برایش کف می زند، 
باید به فکر فرو برود و بگوید من چه 

غلطی کردم.«4
روز ۱۲ آبان ۱۳8۱ کشته شدن 
برادر نوری در جاده تهران ـ شــمال 
اسباب آزادی وی از زندان را به دلیل 
اصالح طلب  نماینــدگان  نامه نگاری 
مجلس ششم به رهبری فراهم کرد. 
نوری مدتی روزه سکوت گرفت و در 
سال های ۱۳8۰ و ۱۳84 به حمایت 
از خاتمی، معین و هاشمی رفسنجانی 
در انتخابــات ریاســت جمهوری تن 
نــداد؛ اما در آســتانه انتخابات دهم 
ریاست جمهوری شــایعه حضور وی 
مطرح شد که دو پیش شرط را برای 
نامــزدی خود تعیین کرد؛ اول اینکه 
اصالح طلبان روی کاندیداتوری واحد 
وی اجمــاع کنند و دیگــر اینکه در 
صــورت رّد صالحیت وی از ســوی 
شورای نگهبان نامزد دیگری به جای او 
اعالم نکنند. در نهایت با اعالم نامزدی 
عارف، کروبی و میرحسین موسوی، 
حضور نوری در انتخابات منتفی شد. 
نوری که بعد از گذراندن دوران کوتاه 
محکومیتش بسیار محتاط شده بود در 
کوران فتنه 88 سکوت معناداری کرد 
اما بعد از خوابیدن آتش فتنه به دیدار 

خانواده های محکومان فتنه رفت.
منابع

۱ـ علی فائــز، رقصنده در باد)۲(، ســایت 
عماریون، ۱۳9۱/4/۳۱.

۲ـ محمدعلــی الفت پور، بازگشــت از نیمه 
راه، ص ۱۰۲.

۳ـ همان.
4ـ متن کامل خطبه های نماز جمعه تهران 

به امامت آیت اهلل خامنه ای، ۱۳۷8/9/۲۶.

ریزش ها

نکته

»همه  جوکار/  محمدهادی   
جناح های سیاســی به جمهوری جدید 
فکر می کننــد، اما اهــداف هر جریان 
سیاســی متفاوت است. گروهی در فکر 
حذف مقام ریاســت جمهوری و تبدیل 
آن به نخست وزیری هستند و گروهی در 
فکر ادغام مقام ریاست جمهوری با مقام 
رهبری هســتند، اما راه سوم هم وجود 
دارد. این راه ســوم، مســئله را منحصر 
به مناسبات رهبری و ریاست جمهوری 
نمی کند و تقویت مقام ریاست جمهوری را 
در تضاد با مقام رهبری نمی داند؛ بلکه آن 
را مکمل و متمم هر دو رکن جمهوریت 
و اسالمیت نظام سیاسی کشور می داند. 
جمهوری ســوم به لحاظ فنی و حقوقی 
با اصالح پاره ای از بندهای قانون اساسی 

محقق می شود.«
شــاه بیت راهکار جدید کارگزاران 
سازندگی برای برون رفت از چالش های 
موجود کشــور در عبارت فوق گنجانده 
شده اســت: »اصالح ساختاری در نظام 
جمهوری اســالمی«؛ پیشنهاد »محمد 
قوچانی« ســردبیر روزنامه »سازندگی« 
ارگان مطبوعاتــی حــزب کارگــزاران 

سازندگی است.
به نظر می رسد چربش جنبۀ سلبی 
یادداشت »تبارشناسی جمهوری سوم« 
بر وجه ایجابی آن چندان مستور نیست. 
به عبارت دیگــر، بیش از آنکه این نگاه 
به دنبال حل مسئلۀ امروز جامعۀ ایرانی 
باشد، در حال دست و پا زدن برای فرار به 
جلو با هدف دلیل تراشی و بهانه سازی به 
منظور پاسخگو نبودن در برابر مشکالت 
و پرســش های فراروی دولتی است که 
کلیــت آن خاســتگاهی از درون حزب 
متبوع نگارندۀ یادداشــت مذکور دارد. 
یک بهانه برای ناکارآمدی کافی اســت؛ 

»اشکاالت ساختاری«.

ساختار ـ کارگزار
ساختار چیست و در تقابل و تعامل 
با کارگزار چه میــزان اثرگذار و اثرپذیر 
است؟ پرسشی که هنوز پاسخ مناسبی 
برای آن یافت نشــده اســت. در بحث 
ساختار/ کارگزار چه چیزی خطیر و مهم 
است و چه چیزی نیست؟ کثرت گرایان 
و الیتیســم ها بــر توان کنشــگران در 
تکوین رویدادها تأکید دارند و در مقابل 
اینان، نظریه پردازان ساختارگراتر،  مانند 

چپ های نو بــر آزادی عمــل محدود 
کارگزاران دولت و میزان محدودیتی که 
قالب، کنش و ســاختار دولت برای آنان 
ایجاد می کند، تکیــه می کنند. موضوع 
ســاختار/ کارگزار »مســئله«ای نیست 
که راه حل قطعی داشــته باشــد. اگر 
بگوییم موضوع ساختار/ کارگزار، سال ها 
مشــکل، دغدغه و مشغلۀ ذهنی بیشتر 
اندیشمندان اجتماعی بوده است، چندان 

به بیراهه نرفته ایم.
ســاختار به معنای بستر و ناظر به 
زمینه و موقعیتی اســت که پدیده های 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی در 
چارچــوب آن تکوین یافتــه و فرایند 
معنایابــی را می گذرانند. بــر این مبنا، 
ســاختار موضوعــی فراتــر از نهادها و 
ســازمان های شناخته شده و مشهودی 
است که فرایند عقالنی سازی، روش مند 
کردن و نظم دهی به کنش کنشگران را بر 
عهده دارد. به عبارت دیگر، بخش مهمی 
از ساختار مربوط به سلطۀ ناخودآگاه بر 
کنشگر انسانی اســت که تحت سلطۀ 
یک سلســله معانــی و در چارچوب آن 
ناخودآگاه کنشــگری می کند. این نوع 
نگاه به موضوع، بحث ســاختار را از یک 
مسئله مشهود و عینی فراتر می برد؛ از این 
رو نگاه به ساختار به منزله مقوله ای که 
به سادگی قابل رؤیت، دستکاری، تغییر 
و تبدیل اســت نگاهی بســیار سطحی 
و ساده انگارانه اســت. پس تا  اینجا دو 
اشکال اساســی در یادداشت فوق الذکر 
مشــهود اســت؛ اوالً، منحصر دانستن 
مشــکالت جامعۀ ایرانی در ساختارها و 
نگاه ســاختارگرایانۀ محض به مسائل و 
نفی نقش کارگزار در این مسائل و ثانیاً، 

انحصار ساختارها در قواره های مشهود و 
عینی و غفلت از ساختارهای تأثیرگذار 

بر ناخودآگاه افراد جامعه.
توســل به مفهوم ســاختار، الزاماً 
بر این فرض اســتوار اســت که رفتارها 
و پدیده هــای اجتماعی به منظم بودن 

گرایــش دارد. فرض چنین اســت که 
هر اندازه تأثیر ســاختار بیشــتر باشد، 
رفتار و پدیده های سیاســی و اجتماعی 
پیش بینی پذیرتر خواهد بود. در این فقره 
نوعی قیاس با علوم طبیعی نیز روشنگر 
است. بنیادی ترین مفروض علوم طبیعی 
این اســت که دنیای مــادی به گونه ای 
نظم یافتــه که پیامدها و تحوالت آن با 
توجه به شرایط اولیه و آگاهی از مبانی 
سامان بخش هستی، قابل پیش بینی است 

و اساســاً غایت علوم طبیعی کشف این 
مبانی عام و فراتاریخی است. با آگاهی از 
این اصول و مبانی و تحقق شرایط اولیه، 

نتیجه را می توان پیش بینی کرد.
اما اشکال در اینجاست که در علوم 
انسانی و به طور مشخص علوم اجتماعی، 
تحقق چنین شرایطی بسیار نادر است و 
به گفته علمای دین »النادر کالمعدوم«. 
بــه کنــش و رفتار  کارگــزاری 
اجتماعی و سیاســی کنشــگر معطوف 
اســت. کارگزاری به معنای توانایی یک 
کنشگر برای کنش آگاهانه و از طریق آن 
تالش برای رسیدن به اهداف یا نیات خود 
است. این مفهوم شامل ارادۀ آزاد، انتخاب 
یا اختیار است. در چنین وضعیتی کنشگر 
می توانست رفتاری متفاوت از خود بروز 
دهد و این به معنای گزینش میان شقوق 
بالقوۀ کنش اســت. در این شرایط پای 
مفاهیم دیگــری نیز به میان می آید؛ از 
جمله عقالنیت یعنی قابلیت کنشگر به 
گزینش شیوه هایی از رفتار که با حداکثر 
احتمال، شــمار معینی از خواست ها را 
عملــی می کند، انگیــزش یعنی میل و 
انگیزه ای که به واسطۀ آن، بازیگر تالش 
می کند به هدفی معین برسد و بازاندیشی 
پایدار یعنی توانایی کنشگر به تأّمل دربارۀ 

پیامدهای کنش پیشین.
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، 
روشن است که مفاهیم ساختار و کارگزار 
مفاهیمی متضاد هســتند؛ یعنی در هر 
تبیینی هر اندازه بــه عوامل کارگزارانه 
متوسل شــویم، به همان میزان عوامل 
ســاختاری را فرعی و اتفاقی به شــمار 
می آوریم و برعکس. همچنان که »تری 
ایگلتون« بــا عبارتی نغز و اســتعاری 

می گوید، »هیچ کس خود را ساختارگرا 
نمی داند، دقیقاً همان گونه که هیچ کس 
طبق معمول خــود را خیکی نمی داند. 
ساختارگرایی مانند بوی بد دهان، چیزی 

است که دیگران دارند!!!«

نقد ساختارگرایی
عبارت ایگلتون از فراوانی انتقادات 
وارد بر ســاختارگرایی حکایت می کند 
که الزم اســت به چهار مورد معمول آن 

اشاره کنیم:
۱ـ ساختارگرایی محکوم به شکست 
پی در پی در شــناخت نسبت به تأثیر 
کنشــگر)فردی یا جمعی( متهم است. 
منتقدان اســتدالل می کنند که تاریخ و 
بستر را کنشگران می سازند و دگرگونی 
همه چیز منحصر در حضور آنان است. 
نگاهی کــه کنشــگران را فاقد نقش و 

اهمیت بداند، بی معنی و یاوه است. 
۲ـ تصویر دنیایی که ساختارگرایی 
ترســیم می کند، تصویــری مالل آور و 
روح خراش اســت. دنیایی مملو از آدم 
ماشینی های صرف که رفتار آنها بر مبنای 

موقعیت آنان قابل پیش بینی است. 
۳ـ ساختارگرایی به سرنوشت باوری 
و انفعال متهم است. از آنجا که سرنوشت 
بشر در چنبره و سلطۀ ساختارها و معانی 
ناخودآگاه است، دیگر چه اهمیتی دارد 
که چــه کاری باید انجــام دهیم؟ باید 
نشســت و نظاره گر تحوالت گریزناپذیر 

ناشی از منطق ساختاری باشیم.
4ـ از نظر بســیاری ناهمســازی 
رادیکالی در کانون موضع ساختارگرایانه 
وجود دارد. اگر دیدگاه ســاختارگرایان 
معتبر باشد، آیا امکان داشت ساختاری 

شکل بگیرد؟
در نهایت مشــهود است که تفکر 
درون  از  خاســتگاهی  ســاختارگرایی 
جریان چپ سیاسی ـ اقتصادی در غرب 
دارد. از هگل و مارکس گرفته تا مکتب 
فرانکفورت و چپ های نو و تا همین اواخر 
میشل فوکو و یورگن هابرماس. چپ های 
جمع پرســتی که نســبتی با فردیت و 
ســوژه محوری موجود در اندیشۀ راست 
و لیبرالیسم ندارند. سؤال آخر بی جواب 
اینجاست که این همه تأکید بر ساختار 
در تفکر مغز متفکر، کارگزاران سازندگی 
که داعیۀ راست مدرن را دارد، چگونه قابل 

توجیه است؟

نقد روز

تفکر  که  اســت  مشهود   
ســاختارگرایی خاستگاهی از 
درون جریان چپ سیاســی ـ 
اقتصــادی در غــرب دارد. از 
هگل و مارکس گرفته تا مکتب 
و  نو  چپ های  و  فرانکفــورت 
تا همین اواخر میشــل فوکو و 
چپ های  هابرمــاس.  یورگن 
جمع پرســتی که نســبتی با 
موجود  و سوژه محوری  فردیت 
لیبرالیسم  و  راست  اندیشۀ  در 
ندارند. سؤال بی جواب اینجاست 
که این همه تأکید بر ساختار در 
که  سازندگی  کارگزاران  تفکر، 
داعیۀ راست مدرن دارد، چگونه 

قابل توجیه است؟

 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/  
مروری کوتاه بر آیات قرآن و روایات حضرات 
معصومین)ع( نشــان می دهد اسالم دینی است 
که احکام و دستوراتی در مورد مسائل حکومتی، 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی و مربوط به 
اداره صحیــح جامعه، روابط بین المللی، حقوقی 
و... دارد. بدیهی اســت اجــرای چنین احکام و 
دستوراتی بدون قدرت اجرایی امکان پذیر نخواهد 
بود. بر همین اســاس قرآن کریم درباره قدرت 
یافتن انسان های الهی فرموده است: »الَّذیَن إِْن 
الَۀ َو آتَُوا الزَّکاَۀ َو أََمُروا  نَّاُهْم فِی اْلَْرِض أَقاُموا الصَّ َمکَّ
ِ عاقَِبُۀ اْلُُمور.«؛  بِالَْمْعُروِف َو نََهْوا َعِن الُْمْنَکِر َو هلِلّ
همان کســانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت 
بخشیدیم، نماز را برپا می دارند و زکات می دهند 
و امــر به معروف و نهی از منکر می کنند و پایان 

همه کارها از آن خداست.

آیات مؤید ضرورت تشکیل حکومت
در ادامه برخی آیــات قرآن که می توان از 
استدالل به آنها ضرورت تشکیل حکومت اسالمی 

را اثبات کرد آمده است.
۱ـ آیات مربوط به قضا: »إِنَّ اهللَ یَْأُمُرُکْم أَن 
واْ الََمانَاِت إِلَی أَْهلَِها َو إَِذاَحَکْمُتم بَْیَن النَّاِس  تُؤدُّ
ا یَِعُظُکم بِِه إِنَّ اهللَ  أَن تَْحُکُمواْ بِالَْعْدِل إِنَّ اهللَ نِِعمَّ
َکاَن َسِمیًعا بَِصیًرا«)نساء/ ۵8(؛ همانا خدا به شما 
امر می کند که امانت ها را به صاحبانش باز دهید 
و چون حاکم بین مردم شــوید به عدالت داوری 
کنید. همانا خدا شما را پند نیکو می دهد که خدا 

شنوا و بیناست.
انَِیُۀ َو  ۲ـ آیات مربوط به اجرای حدود: »الزَّ
انِي َفاْجلُِدوا ُکلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِمائََۀ َجلَْدۀٍ«)نور/  الزَّ
۲(؛ هــر یک از زن و مرد زنــا کار را صد تازیانه 
َِّذیَن یُحاِربُوَن  ََّما َجَزاُء ال بزنید. همچنین آیــه »إِن
اهللَ َو َرُسولَُه َو یَْسَعْوَن فِی اْلَْرِض َفَساًدا أَن یَُقتَُّلواْ 
َع أَیِْدیِهْم َو أَْرُجُلُهم مِّْن ِخاَلٍف  أَْو یَُصلَُّبــواْ أَْو تَُقطَّ
نَْیا َو  أَْو یُنَفــْواْ ِمَن اْلَْرِض َذالَِک لَُهْم ِخْزٌی فِی الدُّ
لَُهم ْفِی االَِخَرۀِ َعَذاٌب َعِظیٌم«)مائده/ ۳۳(؛ همانا 
کیفر آنان که با خدا و رســول به جنگ برخیزند 
و در زمین به فســاد کوشند، جز این نباشد که 

آنها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست 
و پایشــان به خالف یکدیگر بُِبرند و یا به نفی و 
تبعید از سرزمین )صالحان( دور کنند. این ذلت 
و خواری عذاب دنیوی آنهاســت و اما در آخرت 

به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.

دالیل روایی تشکیل حکومت
عالوه بر آنچه در آیات آمده است، در روایات 

گوناگونــی نیز بــر ضرورت 
حکومت، هم در عصر حضور 
و هــم در عصر غیبت، تأکید 
شــده اســت که در ادامه به 

برخی از آنها اشاره می کنیم:
روایت »فضل بن شاذان« 
از امام رضــا)ع(: امام رضا در 
که  پرســش کننده ای  جواب 
از چیســتی جعل اولی االمر 
و چرایــی تبعیت انســان از 
او پرســید به لزوم و چرایی 
حکومت پاسخ دادند. مهم ترین 
مؤلفه هایی که در بیان حضرت 
وجــود دارد و بــر ضــرورت 

حکومت داللت می کند عبارت است از؛
 ـ اجرای قوانین الهی و جلوگیری از تعدی 
و تجــاوز افراد بــه یکدیگر: امــام در این کالم 
می فرمایند: »... مردم بر طریقه معین نمی روند و 
نمی مانند و قوانین الهی را بر پا نمی دارند؛ مگر در 
صورتی که فرد )یا قدرت( امینی برای پاسداری 
بر ایشان گماشته شود که عهده دار این امر باشد 
و نگــذارد پا از دایره حقشــان بیرون نهند، یا به 
حقوق دیگران تجاوز کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد 
و شخص و قدرت بازدارنده ای نباشد، هیچ کس 
لــذت و منفعت خویش را که با فســاد دیگران 

مالزمه دارد، رها نمی کند.«
 ـ برقراری نظم و حاکمیت قانون: امام این 
چنین به اهمیت نظم و لزوم حاکمیت قانون اشاره 
می کننــد: »... ما هیچ یک از ملت ها و فرقه ها و 
پیروان مذاهب را نمی بینیم که جز بدون وجود 
یک برپا دارنــده نظم و قانون و زمامدار و حاکم 

توانسته باشد باقی و پایدار بماند و به حیات خود 
ادامه دهد؛ زیرا برای ســاماندهی و گذران امور 
معنوی و مادی خود ناگزیر از داشتن حکومت و 

زمامدار می باشند.«۲
 ـ حفظ موجودیت جامعه و تمامیت ارضی 
کشــور و برپایی نماز جمعه و جماعت: امام در 
ادامه می فرمایند: »بنابراین در حکمت و خدای 
حکیم روا نیست که مردم یعنی آفریدگان خویش 
را بی رهبر و سرپرســت رها 
کند؛ زیرا خداوند می داند که 
به وجود چنین شخصی نیاز 
است و موجودیت شان جز به 
وجود وی قوام و اســتحکام 
نمی یابد و به رهبری اوســت 
که با دشمنان خود می جنگند 
و در آمد عمومی را میان خود 
تقسیم می کنند و نماز جمعه 
و جماعــت بر پــا می دارند 
از  را  ســتمگران  دســت  و 
حریم حقوق مظلومان کوتاه 

می کنند.«۳
- حفظ دین و جلوگیری 
از انحــراف در آن: در ادامه این روایت طوالنی، 
امــام)ع( به نقش حاکم و ضــرورت وجود او در 
حفظ دین و جلوگیری از بدعت ها اشــاره دارد: 
»علت دیگر این اســت اگــر خداوند برای ملت، 
امام و سرپرستی امین و پاسداری امانت دار قرار 
ندهد، دین و احکام اسالمی )که ضامن تکامل و 
سعادت بشر است( به فرسودگی و کهنگی کشیده 
خواهد شد و کم کم از بین خواهد رفت و سنت ها 
و احکام الهی تغییر می یابد و بدعت گزاران مطالبی 
بر آن می افزایند و ملحدان و بی دینان چیزی از آن 
کم می کنند و آن را به نام دین و رنگ اســالمی 
به خورد جامعه اســالمی می دهند؛ زیرا مردم از 
نظر آگاهی و شــناخت )نسبت به مسائل دینی( 
کامل نیستند و نیاز به آموزش و فراگیری دارند. 
از طرف دیگر دارای افکار و آرای مختلف و هواها 
و خواسته های متفاوتی هستند؛ )در نتیجه آرا و 
برداشت های متفاوتی خواهند داشت(؛ پس اگر 

سرپرست و نگهبانی برای اسالم و احکام آن، که 
پیامبر)ص( آورده اســت، قرار ندهند هم مردم 
فاسد می شوند، آن چنان که بیان شد و هم شرائع 
آســمانی و ســنت ها و احکام و ایمان )و عقاید( 
دگرگون خواهند شد و نتیجه این تغییرات، فساد 
و تباهی همه بشریت خواهد بود.«4 در این بخش 
ضرورت وجود امام برای جامعه و زیان های نبود 
امام و سرپرســت مورد توجه امام هشتم)ع( قرار 

گرفته است که عبارتند از:
الف ـ فرسوده شدن مکتب و دین، که خود 

معلول چند چیز می تواند باشد:
 ـ جهل و بی خبری؛ وقتی حکومت اسالمی 
نباشــد، مردم از اصول و مبانی مکتب بی اطالع 
خواهند ماند، در نتیجه مکتب کم کم به فراموشی 

سپرده می شود.
 ـ عمل نکــردن به دســتورات دین: آنگاه 
که حکومت اســالمی در جامعــه حضور عینی 
 نداشــته باشــد، به دســتورات دین هم عمل

 نمی شود.
 ـ رشد یافتن عوامل فساد و بی تفاوت کننده 
به دین و احکام اســالمی: نبود حکومت اسالمی 
سبب رشد عوامل فســاد می شود. مجموع این 
ســه عامل، فرســودگی دین و مکتب را در پی 

خواهد داشت.
ب ـ دگرگونی احکام الهــی: جامعه ای که 
حکومت اسالمی نداشته باشد، مکتب و دین آن 
مورد هجوم گروه های گوناگونی قرار خواهد گرفت. 
بدعت گذاران و آنهایی که با توجیهات غلط و ناروا 
بر دین مطالبی می افزایند و هواپرستان با پیش 
داوری ها و عدم تخصص ها به سراغ قرآن و روایات 
می روند و هرگونه که خواست های قلبی و گروهی 
آنها اقتضا کند دین را تفسیر و توجیه می کنند و 
ملحدان نیز راه حذف مطالب و مفاهیم دینی را 

در پیش خواهند گرفت.
پی نوشت ها

۱ـ محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، مؤسسۀ الوفاء، بیروت، 
۱4۰4، ج ۶، ص ۶۰.

۲ـ همان.

۳ـ همان.
4ـ همان، ص۶۱ـ ۶۰.

آفاق
ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی  -  ۵۲

 تشکیل حکومت مطالبه قرآن و روایت

جامعه ای که حکومت اسالمی 
نداشته باشد، مکتب و دین آن 
مورد هجوم گروه های گوناگونی 
قرار خواهد گرفت. بدعت گذاران 
و آنهایی که با توجیهات غلط و 
ناروا بر دین مطالبی می افزایند 
و هواپرستان با پیش داوری ها و 
عدم تخصص ها به سراغ قرآن 
و روایات می روند و هرگونه که 
خواســت های قلبی و گروهی 
آنها اقتضا کند دین را تفسیر و 

توجیه می کنند

نقدی جامعه شناسانه به مفهوم جمهوری سوم

نفیکارگزاریدراندیشۀکارگزاران



 گروه تاریخ/ توقیف نفت کش ایراني در 
تنگه جبل الطارق به دست انگلیسي ها، بار دیگر 
داســتان هاي تاریخي جنایات دزدان و راهزنان 
دریایي اروپایي در چند ســده پیش را در اذهان 
عمومــي زنده کرد. دزدي و غــارت و جنایت را 
مي توان ذات و جوهر تمدن غرب دانست. مروري 
بــر تاریخ غرب در دوران جدید به خوبي نشــان 
می دهــد که راهزنی و دزدي دریایي تا چه اندازه 

جزئي از فرهنگ این تمدن است.
دســتیابي به ثروت ســرزمین هاي اشغال 
شده در غرب اروپا ـ همانجا که امروز قاره آمریکا 
نامیده مي شــود ـ ســرآغاز جوالن و قدرت یابي 
اروپایي ها، تسلط آنان بر دریا ها و همچنین سرآغاز 
استعمارگري و غارتگري است. در همین زمان و 
در حالي که کشــتي هاي تجاري غربي، مثلثي را 
براي تجارت پرسود خود با سه رأس اروپا، آفریقا 
و آمریــکا فراهــم کرده بودند، دزدي و ســرقت 
دریایي نیز از سوی اروپاییان رواج بسیاري یافت. 
این دزدي ها معموالً با حمایت دربار کشــورهاي 
اروپایي اعم از انگلیس، فرانسه، اسپانیا، هلند و... 

انجام مي شد. 
هر کشور دزدان دریایي را تشویق مي کرد تا 
به دشــمنان خود حمله کنند. مرداني که به نفع 
کشــوري در این زمینه عمل مي کردند »ملوان 
غیر نظامي« نامیده مي شدند و براي غرق کردن 
کشتي هاي دشمن جواز رسمي داشتند که »نامه 
انتقام« نامیده مي شد. آمریکایي ها  نیز در عرصه 
دزدي و راهزنــي دریایي فعالیت می کردند. آنها 
از ســده هفدهم در فعالیت کمپاني هند شرقي 
انگلیس مشارکت جدي داشتند و از دزدان دریایي 
صاحب نام منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس به 

شمار مي رفتند.
در این میان، انگلیســي ها نقشــی تاریخي 
در دزدي دریایــي دارند. زمانــي که الیزابت اول 
)۱۵۵8 ـ ۱۶۰۳( در انگلســتان به قدرت رسید، 
جامعه انگلیس در وضع اقتصادي نابساماني قرار 
داشت. الیزابت ساده ترین و شرافتمندانه ترین! راه 
را براي تأمین مخارج دربار خود، که در ســال به 
بیش از ســیصد هزار پوند می رسید، مشارکت با 
دزدان دریایي و ســرمایه گذاري در تجارت برده 
یافت. او، هاوکینز و دریک، دو دزد دریایي نامدار 
انگلیسي را برکشید و در زمره نزدیک ترین کسان 
خود جاي داد. ِسر جان هاوکینز )۱۵۳۲ـ ۱۵9۵( 
و ِسر فرانســیس دریک )۱۵4۳ـ ۱۵9۶( قریب 

به چهار دهه ســگ هاي درنده الیزابت در دریاها 
محسوب مي شدند.

هاوکینز، بنیان گــذار »تجارت« انگلیس با 
آمریکاي جنوبي، سرپرستي »تجارت برده« الیزابت 
را برعهده داشت. وی نخستین بار در سال ۱۵۶۲ 
با سه کشتي و یکصد خدمه، با سرمایه بازار لندن 
و حمایت دربار انگلیس، سیصد و به روایتي پانصد 
برده را در ســیرالئون به اسارت برد و در هائیتي 
فروخت. سپس کشتي هایش را از کاالهاي منطقه 
انباشــت و به لیورپول بازگشــت. سود او چنان 

خیره کننده بــود که گروهي 
دیگر از تجار انگلیســي را به 
سرمایه گذاري در تجارت برده 
ترغیب کرد. ســفر »تجاري« 
بعدي هاوکینز به سواحل گینه 
بود. الیزابت در این سفر هزار 
پوند ســرمایه گذاري کرد که 
برابر با یک سوم کل سرمایه 
این محموله بود. ســود وي 
»سرمایه گذاري« ۶۰  این  در 
درصد گزارش شده است. این 
سرآغاز تجارت انگلیسي برده 
بود که تا اواسط سده نوزدهم 

ادامه داشت.
در ایــن زمان، دریک با 
ســرمایه الیزابت بــه راهزني 

دریایي مشغول بود. به نوشته جیمز میل، کاپیتان 
دریک در ســال ۱۵8۰ از نخستین سفر دریایي 
خود »با پانصد هزار پوند کاالي غارت شــده« به 
انگلستان بازگشت و از این طریق مخارج یک سال 

دربار سلطنتي را تأمین کرد.

ارنســت ماندل مي نویسد: »در حدود سال 
۱۵۵۰ در انگلستان کمبود شدید سرمایه وجود 
داشت. اعمال راهزنانه دریایي علیه ناوگان اسپانیا، 
که در کســوت شرکت هاي سهامي سازمان داده 
شــده بود، موقعیت را در اثناي سال هایي اندک 
تغییر داد. نخســتین راهزني دریایي ]کاپیتان[ 
دریک در سال هاي ۱۵۷۷ تا ۱۵8۰ با سرمایه اي 
به مبلغ ۵ هزار پوند انجام شــد که ملکه الیزابت 
نیز در آن شریک بود. این راهزني دست کم ۶۰۰ 
هزار پوند سود داشت که نیمي از آن نصیب ملکه 
انگلیس شــد. »برد« تخمین 
مي زند کــه راهزنان در اثناي 
حکومت الیزابــت نزدیک به 
۱۲ میلیون پوند به انگلستان 

وارد کردند.«
در سال ۱۵8۵ میالدي، 
فرانسیس دریک با کشتي هاي 
خود به جزیره اسپانیایي سن 
دومینگــو در دریاي کارائیب 
حمله بــرد و ایــن جزیره و 
ســپس شــهر کارتــاژن در 
ونزوئال را غارت کرد. ســپس 
در راه بازگشت، در سال ۱۵8۷ 
میالدي، بندر کادیس واقع در 
ســواحل آندلس اسپانیا را به 
آتش کشید و حتي تعدادي از 
کشتي هاي جنگي اسپانیا را نابود کرد. وي پس از 
بازگشت، به دست الیزابت درجه آدمیرال نیروي 

دریایي انگلیس را دریافت کرد. 
دزدي دریایــي در قرون ۱۶ تا ۱8 میالدي 
آنچنان از سوی دربارهاي سلطنتي حمایت مي شد 

کــه گاه نتیجه آن رویارویي و جنگ دو کشــور 
بود. یکی از این جنگ های مشــهور که به برتری 
انگلیسی ها بر دریاها انجامید، نبرد »آرمادا« بود. 
از اوایل قرن شانزدهم، به تدریج و با قدرت یافتن 
نیروي دریایي انگلستان، کشتي هاي انگلیسي و 
دزدان دریایي دولتي انگلیسي، مانند »فرانسیس 
دریک« بي وقفه در اقیانوس اطلس به کشتي هاي 
اســپانیایي که مملــو از گنجینه هاي متصرفات 

اسپانیا در قاره آمریکا بودند حمله مي کردند.
تهاجــم بی رویــه و مــداوم دزدان دریایی 
انگلیسی به کشتی های اســپانیایی، کاسه صبر 
»فیلیــپ دوم« را لبریز کرد و وی تصمیم گرفت 
بزرگ تریــن عملیات نظامــي آن دوران را علیه 
انگلستان صورت دهد. نیروي دریایي اسپانیا که 
بزرگ ترین نیروي دریایي آن زمان بود، »آرمادا« 
نام داشت که ناوگانی باشکوه از ۱۳۰ کشتي  جنگي 
را تشــکیل مي داد و از نیروي نظامي قدرتمندي 
شامل ۳۰ هزار ملوان و ســرباز، توپ خانۀ قوي، 
تجهیزات الزم براي محاصرۀ شهرها، بیمارستان 
نظامي و غیره برخوردار بود. این ناوگان عظیم، با 
فرماندهي »دوک مدینا سیدونیا« عازم انگلستان 
شــد تا خاک انگلستان را تصرف و شهر لندن را 
اشــغال کند؛ اما روند جنگ به نحو دیگري پیش 
رفت و ناوگان دریایي انگلیس در ضربه اي پیش 
دستانه موفق به شکست ناوگان اسپانیا شد. در 8 
اوت ۱۵88 میالدي، ناوگان دریایي شکست ناپذیر 
اسپانیا در مقابل بندر »گراولینس« انگلیس درهم 
شکسته شد و این سرآغاز تفوق دریایي انگلستان 
بــر دیگر رقباي اســتعمار گر اروپایي بود. قدرت 
نیــروي دریایي انگلیس روز به روز افزایش یافت 
و در اواســط قرن هجدهم میالدي تا اواسط قرن 
بیستم میالدي، قریب به دو قرن، نیروي دریایي 
پادشــاهي بریتانیا، نیرومندترین نیروي دریایي 

جهان بود.
نمونــه دیگر از دزدان دریایی مورد حمایت 
دربار بریتانیا، »هنري مورگان« )۱۶88ـ ۱۶۳۵( 
دزد دریایي مشهور انگلیسي بود که بعدها به عنوان 
ملوان غیر نظامي انجام وظیفه مي کرد. او با غنیمت 
گرفتن ناوگان خزانه اســپانیا، ثروت هنگفتي را 
کســب کرد و موفقیت هاي پیاپي او را در حمله 
به مستعمرات اسپانیا در کوبا ترغیب می کرد. وی 
سرانجام به دلیل پیروزی هایش، از سوی چارلز دوم 
)۱۶۳8ـ ۱۶۳۰م( به دریافت عنوان شوالیه مفتخر 

و جانشین حکمران جامائیکا شد.

»مودت«   گروه معــارف/ 
مرحلۀ شدید محبت است، تأکید بر 
پیامبر اسالم)ص(  به خاندان  مودت 
یعنی انسان قلباً خودش را به شکلی 
بــا اهل بیت)ع( مرتبط کند که قابل 
انتقاد نباشــد. این امــر نه برای این 
اســت که نفعی به حال آنها داشته 
باشد؛ بلکه منفعتش برای خود ماست. 
چون رسول اکرم)ص( تمام جهاتی که 
به نفع مسلمین باشد، بر آنها عرضه 
کرد و برای مردم بیان فرمود. ارتباط 
و محبت با این خاندان نعمت بزرگی 
اســت که ذات اقدس  خداوند به ما 
ارزانی داشته و بسیاری از ما متوجه 
نیستیم که خدا چه نعمت ارزشمندی 
را به ما عنایت کرده است. محبت این 
خاندان نیز این گونه اســت و حیات 
معنوی ما وابســته به آنهاست و این 
محبــت در روز رســتاخیز به کمک 
همۀ ما خواهد آمد و منشأ نجات ما 

خواهد شد.
عده ای از مردم قم بر امام رضا)ع( 
وارد شدند. عرض ادب و سالم کردند. 
حضــرت جواب سالم شــان را دادند 
و فرمودنــد: »بیاییــد اینجا نزدیک 
بنشــینید. »مرحبا بکــم و اهاًل انتم 
شــیعتنا حقاً« به زودی شما قمی ها 
قبر من را زیارت خواهید کرد و کسی 
که زیارت کند قبــر من را در حالی 
که با غسل باشد، از گناهانش خارج 
می شود مثل روزی که از مادر متولد 

شده است.۱«
آن حضرت در ســال ۲۰۰ )هـ. 
ق( و بنا بر اقوالی ۲۰۱ به امر مأمون 
خلیفۀ عباسی از مدینه به سمت مرو 
حرکت کردند. کسی که مأمور حمل 
حضرت شــد، فردی به نام »رجاء بن 
افراد بود؛  از شرورترین  ابی ضحاک« 
ولی به او دستور داده شده بود حضرت 
را با احترام از مدینه حرکت بدهد. پس 
از اینکه در مرو از امام به عنوان والیت 
عهدی و نه به عنوان خلیفۀ رسول اهلل 
بیعت گرفتنــد و امام آن را به اجبار 
قبول کردند، ایشــان حدود دو سال 
در ایــران بودند؛ ولی مأمون به بهانۀ 
اصالح بُقعه قبر پدرش هارون، امام را 

به سمت سناباد حرکت داد و حضرت 
در منزلی که به نام »حمید بن قحطبه 
طایی« است، اقامت داده شد. امام به 
مدت شش ماه در این مکان بودند. این 
همان مکانی است که امام پیش از این 
بارها گفته بودند در آن محل به خاک 
سپرده خواهد شد. این قصر که مقبرۀ 
هارون الرشید نیز در آنجا بوده است، 
محل زندگی فرماندار آن قســمت ها 
بوده و حمیدبن قحطبه همان آدمی 
اســت که در یک شب به امر هارون 
شصت نفر از اوالد رسول اهلل را کشت 
و در چاه انداخت. این منزل مال اوست 
و خودش هم در آنجا دفن شده است. 
این منزل، بسیار بزرگ و شاهانه بود 
و امــام بعد از مراجعت از مرو در این 
منزل اســکان داده شدند و همانجا 
مقدمات قتل امام را برنامه ریزی کرد 

و امام را به شهادت رساند.
حضرت معصومــه)س( نیز در 
سال ۲۰۱)هـ  . ق( از مدینه به شوق 
زیارت برادرش به سمت مرو حرکت 
کرد و تا ساوه آمد. بنابر برخی از منابع 
تاریخی، بــه کاروان حضرت فاطمۀ 
معصومه)س( حمله شــده است؛ اما 
اینکــه حضرت با چه کســانی آمده 
بودند و چند نفر بودند، مجهول است. 
بعضی از مورخان می گویند حضرت با 

عده ای از بنی هاشم و خویشان خود 
آمده بودند و زمانی که مأمون مطلع 
شد لشکری را فرستاد و عدۀ زیادی 

از آنها را کشت.
برخی دیگر نیز گفته اند هنگامي 
که کاروان حضرت به شــهر ســاوه 
رســید...، پرســید از اینجا تا قم چه 
مقدار مســافت اســت؟ گفتند: ده 
فرسخ، پس به خادم خود فرمود که 
ایشــان را به قم ببرد؛ زیرا از پدرش 
شنیده بود که شهر قم مرکز شیعیان 

ماست. حضرت را از ساوه به طرف قم 
حرکــت دادند. اینجا نیز دو نوع نقل 
روایت شده اســت؛ برخی می گویند 
»موســي بن خزرج بن سعد اشعري« 
کــه از اکابر خزرجیه بــود با قبیله 
و عشــیره به ســاوه رفتند و از آنجا 

حضرت را به قم آوردند. بعضی ها نیز 
قائلند که وقتی آن حضرت به نزدیکی 
قم رسیدند، موسی بن خزرج با عده ای 
زیاد به استقبال ایشان رفتند. در آنجا 
موســی بن خزرج که مــردی محترم 
و رئیــس قبیله بود، خــودش مهار 
ناقۀ حضرت فاطمه معصومه)س( را 
گرفتــه، پیاده حرکت کرد تا وارد قم 
شدند. تا اینکه حضرت را در مدرسۀ 
ستیه اسکان دادند. آنجا منزل خود 
موسی بن خزرج بود و اتاقی که حضرت 
در آنجا عبادت کردند، به »بیت النور« 
مشهور شــده و مورد زیارت و دیدار 
عاشقان اهل بیت)ع( است. حضرت به 
مــدت  ۱۶ یا ۱۷ روز در آنجا در قید 
حیات بودند و بعد هم از دنیا رفتند.

در زیــارت حضــرت فاطمــۀ 
معصومه)س( می خوانیم: »یا فاطمۀ 
اشــفعی لی فی الجّنۀ فإّن لک عند 
اهلل شأن؛ من الشأن« این نکتۀ بسیار 
مهمی است که حضرت معصومه)س( 
در مــرز امامت قرار دارنــد. اگرچه 
امام نیســتند؛ ولی شــأنی از شئون 
والیت را دارند. در شــام نیز حضرت 
زینب کبــری)س( وقتی شــروع به 
خواندن خطبه کرد، مردم وقتی این 
منظره را دیدند پرسیدند شما اسرای 
چه قبیله ای هستید؟ باور نمی کردند 

که اوالد رســول اهلل را این گونه مورد 
ســتم قرار بدهند. آنها گفتند »نحن 
اسری آل محمد« ما خاندان پیامبریم 
که به اسارت گرفته شده ایم و زمانی 
که حضرت شروع به خطبه خواندن 
کردند، حضرت ســجاد)ع( فرمودند: 
»محیا عمــه اَنِْت بَِحمــِد اهللِ عالَِمٌه 
َمه«؛ تو  َغیــَر ُمَعلََّمه َو َفِهَمٌه َغیَر ُمَفهَّ
به حمداهلل عالمه ای هســتی که علم 

لدنی را می دانی.  
امــروزه امامــزادگان زیــادی 
وجود دارند و معروف هســتند؛ ولی 
امامزاده هایی که از طرف امام دربارۀ 
آنها زیارتنامه صادر شده باشد؛ فقط 
حضرت فاطمۀ معصومه)س( است و 
حضــرت ابوالفضل عباس)ع( و هیچ 
یــک از امامزاده های دیگر چیزی به 
عنــوان زیارتنامۀ مخصوص به خود 
ندارند؛ حتــی حضرت زینب)س( و 
شــاه عبدالعظیــم)ع(. پس حضرت 
معصومه)س( از مقام واالیی برخوردار 
است که از طرف امام رضا)ع( دربارۀ 
ایشــان زیارتنامه صادر شده است. 
همچنین از بهترین نعمت هایی است 
که خداوند متعال به ما عنایت کرده 
اســت. ما نیز باید پیوسته از خداوند 
بخواهیــم که دســت مان را از دامن 
عنایت آنها کوتــاه نفرماید و روز به 
روز محبــت ایشــان را در قلــب ما 
بیفزاید تا اینکه ما را با شــدت حب 
این ذوات مقدســه به نشئۀ آخرت 
سیر بدهد، همچنین باید از خداوند 
متعال مســئلت کنیم که روز به روز 
و ساعت به ســاعت بغض و عداوت 
دشمنان شان را در قلب ما زیاد کند 
تا مصداق این آیۀ شــریفه باشیم که 
می فرماید: »فــروح و ریحان و جنۀ 
نعیم«۲؛ هم به روح برســیم و هم به 
ریحان؛ زیرا امام صادق)ع( فرمودند: 
روح یعنی رجعتی که نصیب شیعه 
می شود، آن زمانی که دوباره به عالم 
برمی گردنــد و )ریحان و جنۀ نعیم( 

در آخرت است.
پی نوشت ها: 

۱ـ وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص 44۶.
۲ـ واقعه/ 89.
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 مهدي دنگچي/ »اروند« رام 
شــدني نیست و به هیچ شناگر ماهري 
ســواري نمي دهد. 4۰۰ تا ۱۲۰۰ متر 
عرض دارد و با جزر و مد بیش از چهار 
متر چشم ها را خیره مي کند. در هنگام 
جزر، آب با ســرعت زیادي از شمال به 
جنوب و رو به خلیج فارس مي ریزد. در 
هنگام َمد این را با خشونت و خشم باز 
مي گرداند. محاســبه سرعت و جریان 
آب اروند و پیش بیني جزر و مد و تهیه 
جدول پیچیده آن به کمک چند دانشجو 
آغاز مي شود. یک سال تالش بي وقفه و 
طاقت فرسا توانست آرام ترین زمان اروند 
را به سپاه اســالم بنمایاند. درست ۳۶ 
ســاعت مانده به شروع عملیات، نتیجه 

محاسبات آماده مي شود.
عملیات والفجــر 8 پس از ماه ها 
تمرین براي آمادگي سرانجام در ساعت 
۲۲:۱۰ تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال ۱۳۶4 
از سوي قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( با رمز 
»یا فاطمه الزهرا)س(« آغاز شــد. پس 
از اعالم رمز، حرکــت قایق ها و انتقال 
گردان هــا در زیر آتش خمپاره و توپ و 
تیربارهاي بي امان دشمن به سرعت انجام 
شد و در همان ساعت اولیه، خطوط اول 
اروند به دســت نیروهاي رزمنده اسالم 
تصــرف و حرکت نیروهــا براي تصرف 
خطوط بعدي آغاز شد. حضور گسترده 
نیروي هوایي ارتش جمهوري اسالمي 
ایران و عملیات بالگردهای هوانیروز در 
عمل تدارکات و کارهاي رزمي دفاعي در 
عملیات والفجر 8 توانست توانمندي ها 
و قدرت جنگ هوایي جمهوري اسالمي 

ایران را به جهانیان ثابت کند.
عملیــات والفجر 8 و عبور نیروها 
تحت نظر قرارگاه هاي خاتم االنبیاء)ص(، 
قرارگاه کربال و قرارگاه نوح طبق نقشه 
عملیاتي فــوق انجام گرفت و حرکت و 
آرایش نیروها در عبور و ســرپل گیري 
از دشــمن تا دریاچه نمک که آخرین 
نبرد فاو بود، کاماًل مشــخص اســت. 
مناطق تصرف شــده شــامل شهر فاو، 
راس البیشه، جاده فاو ـ بصره، پایگاه هاي 
البکر  موشــکي، منابع نفتي، اســکله 
و االمیــه و محورهــاي ام القصر، جاده 
البحار ـ بصره، نخلســتان هاي حاشــیه 
ارونــد، کارخانه نمــک و دریاچه نمک 
بــود. با هجوم تانک هــا و هواپیماهاي 
بي شمار و پاتک هاي گسترده عراق در 
طول 9۰ روز، مقاومت و نبرد فاو توانست 
توانمنــدي رزمندگان را بــه جهانیان 

نشان دهد.

 محمدرضا قضایی/»سیدابن طاووس«
العمــال«  قبال ا »ا کتــاب  در   
خود می گویــد: مــن در کتاب های 
بــزرگان دیدم که بــرای روز ۲۳ این 
ماه)ذی قعده( زیــارت مخصوص امام 
رضا)ع( را مطــرح کرده اند. همچنین 
گفته است، برخی از بزرگان عجم در 
خصوص۲۳ ماه ذی قعده آورده اند که 
مستحب است در این روز، موالی خود 
امام رضا را چه از دور و چه از نزدیک 
زیارت کنند چه با زیارت های معروفی 
که در روایات در این مورد وجود دارد 
یا ســالمی کــه از دور و نزدیک برای 
ایشان فرستاده می شود.۱ گفتنی است، 
معموالً در زیارات دوری و نزدیکی به 
قبور مطهر مطرح اســت، اما در این 
روز مخصوص، حتی اگر از دور به امام 
رضا)ع(، عرض ارادت کرده و ســالم 
دهیم، انگار در کنار قبر مطهر آن امام 
بوده ایم و زیارت کاملی انجام داده ایم. 
علما ســفارش های زیــادی به نحوه 
زیارت داشــته اند. آیت اهلل بهجت)ره( 
می فرمود: زیارت شما قلبی باشد. در 
موقــع ورود اذن دخول بخواهید، اگر 
حال داشتید به حرم بروید. هنگامی که 
از حضرت رضا)ع( اذن دخول می طلبید 
و می گویید: »أأدخل یا حجت اهلل«؛ ای 
حجت خدا، آیا وارد شوم؟ به قلب تان 
مراجعــه کنید و ببینید آیا تحولی در 
آن به وجود آمده و تغییر یافته است 
یا نــه؟ اگر تغییر حال در شــما بود، 
حضرت به شما اجازه داده است. اذن 
دخول حضرت سیدالشهداء)ع( گریه 
اســت، اگر اشک آمد امام حسین)ع( 
اذن دخول داده اند و وارد شــوید. اگر 
حال داشــتید به حرم وارد شوید. اگر 
هیچ تغییری در دل شما به وجود نیامد 
و دیدید حال تان مساعد نیست، بهتر 
است به کار مستحبی دیگری بپردازید. 
سه روز روزه بگیرید و غسل کنید و بعد 
به حرم بروید و دوباره از حضرت اجازه 

ورود بخواهید.۲
پی نوشت ها:

۱ـ إقبال العمال، ج۱، ص۳۱۰.
۲ـ پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت اهلل 

بهجت)ره(.

اروند رام نشدني

آیت اهلل میرزاجواد ملکی تبریزی می گوید: »اگر تو در بزرگی شأن دحواالرض اندیشه  نمایی حیرت زده خواهی شد. از اینجاست که انسان عارف و مراقب روز دحواالرض، 
در برابر همه این نعمت های گوناگون شکری بر خویشتن واجب می بیند و چون به قلب خویش مراجعه می کند، می بیند که حتی بر ادای حق ناچیزی از آن همه نعمت ها 

توانا نیست و چون بنده ای نسبت به آن همه نعمت ها شناخت حاصل کند، به عجز و کوتاهی خویش در ادای حق آن نعمت های انبوه اقرار خواهد کرد...«

بزرگی دحواالرض
و ناتوانی بنده

ثبات قدم در راه حق-۱۸
تقویت ایمان ـ 1

 سیدحسین خاتمی خوانساری/ در ادامه بحث ثبات در راه دین و 
حقایق اسالم بدین جا رسیدیم که غفلت از یاد خدا سبب سستی در عقیده و 
بی ثباتی در دین و ایمان می شــود. مؤمنان پیوسته باید به یاد خداوند باشند 
و او را ناظر اعمال و رفتار خود ببینند. برای ثبات در راه حق که همان دین 
مبین اسالم است و عقاید شیعه اثنی عشری، باید به ابزاری قدرتمند مجهز شد 
و در لحظات زندگی از آن بهره برد. مؤمنان با تقویت ایمان خود می توانند از 
شر شیطان و دشمنان انسی در امان بمانند و در راه حق دچار تزلزل نشوند. 
همچنین مؤمنان با تقویت دین خود از فرسایش و نقصان آن در حوادث 
گوناگون جلوگیری می کنند. رسول خدا در این باره فرموده اند: »الُْمْؤِمُن أََشدُّ 
اِسیه َو َذلَِک أَنَّ الَْجَبَل َقْد یْنَحُت ِمْنُه َو الُْمْؤِمُن اَل یْقِدُر  فِی ِدیِنِه ِمَن الِْجَباِل الرَّ
ِه َعلَیِه«؛ مؤمن  أََحٌد َعلَی أَْن یْنَحَت ِمْن ِدیِنِه َشیئاً َو َذلَِک لَِضنِِّه بِِدیِنِه َو ُشحِّ
در دینش از کوه های بلند هم ســخت تر و پابرجاتر می باشد؛ زیرا کوه ها را با 
کندن و تراشــیدن می توان در آن نقصان پدید آورد؛ ولی از مؤمن نمی توان 
چیزی کاســت؛ زیرا او نسبت به دینش بخل می ورزد و به دیگران نمی دهد. 
)بحار، ج  ۶4، ص ۲99( رســول  گرامی اســالم در این حدیث یکی از عوامل 
تزلزل و سســتی در ایمان را دین فروشی معرفی می کنند. دین فروشی نیز 
اقسامی دارد که یکی از آنها بر باد دادن دین به دلیل به دست آوردن رضایت 
نامشــروع فردی دیگر و از دســت دادن ایمان برای به دست آوردن ثروت ها 
و آمال دنیایی اســت. مؤمنان با دوری کردن از محرمات، از فرسایش دین و 
ایمان خود جلوگیری می کنند و از انســان هایی که رابطه با آنها انســان را به 

گناه می کشاند دوری می گزینند.
حضرت امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: »قّووا ایمانکم بالیقین فانّه افضل 
الّدین«؛ ایمان خود را با یقین تقویت کنید؛ زیرا یقین برترین دین است. »یقین« 
یعنی اعتقاد ثابت جازمی که با دلیل و برهان باشد. به این معنا که اعتقاداتی 
که انسان باید در دین داشته باشد، به مرتبه یقین برسد و به تقلید و دالیلی 
که افاده یقین نکند، اکتفا مکنید؛ زیرا أفضل دین ها آن است که از روی یقین 
باشــد. )شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم،  ج  4، ص ۵۱۲(. نبود 
یقین با دلیل و برهان به مثابه نبود دین است. حضرت امیرالمؤمنین)ع( در غرر 
الحکم می فرمایند: »ال ایماَن لَِمْن ال یقین لَُه«)۶/4۰۲( همچنین می فرمایند: 

»ال نَجاُه لَِمْن ال ایماَن لَُه«)۶/4۰۲(؛ 
آن  کسی که یقین دارد و برهان دارد، به آن عمل می کند و می تواند از 
اعتقادات خود به نحو صحیح دفاع کند و او همان کسی است که ایمان دارد 
و نجات پیدا می کند. این نجات هم در این دنیاست و هم در آخرت. در واقع 
فرقه ناجیه همان فرقه ای است که اهلش یقین دارند، ایمان دارند و در ایمان 
خود ثابت قدم هستند و مستحکم؛ چه آنکه ایمان از بسیاری خلقیات بهره مند 
و از بسیاری خالی است. در غررالحکم از لسان شریف امیرالمؤمنین)ع( آمده 
است »االیماُن برٌئ مَن الَحَسِد«)۱/۱۶۰(. نیازی نیست در حدیث یک به یک 
رفتارها و اعتقادات زائد بر ایمان را نام ببرند؛ زیرا با یک حدیث می توان فهمید. 
ائمــه معصومین)ع( هر محرمی و منکری را زائد بر ایمان و تقوا می دانند؛ اما 
هنگامی که می گوییم یقین باید برخواســته از برهان باشد، منظور این است 
که قلب مؤمنان باید از باور به ضرار منکرات برای ایمان پر باشد و به واسطه 

همین اعتقاد برهانی بدون هیچ شک و شبهه ای از محرمات دوری کنند.

و  ســاده ترین  الیزابــت 
براي  راه  شــرافتمندانه ترین! 
تأمین مخارج دربار خود را، که 
در سال به بیش از سیصد هزار 
پوند بالغ مي شــد، مشارکت با 
دزدان دریایي و سرمایه گذاري 
در تجارت برده یافت. او هاوکینز 
و دریک، دو دزد دریایي نامدار 
انگلیسي را برکشید و در زمره 
جاي  خود  کسان  نزدیک ترین 
داد. ِسر جان هاوکینز )۱۵۹۵ـ 
۱۵3۲( و ِسر فرانسیس دریک 
)۱۵۹۶ـ ۱۵43( حــدود چهار 
دهه سگ هاي درنده الیزابت در 

دریاها محسوب مي شدند

سراج

 جزایر بي مصرف
هلند در پي جنگ خونین هشــتاد ساله، در ماجراي »پیمان وستفالي« در 
سال ۱۶48 میالدي استقالل یافت و از زیر فرمان امپراتور اسپانیا خارج شد. این 
اســتقالل فرصت را براي تشدید فعالیت هاي استعمارگرانه هلندي ها فراهم کرد 
که حاصل آن آغاز »دوران طالیي هلند« بود. »دوران طالیي« به دوره اي در سده 
هفدهم میالدي در هلند گفته مي شــود که سیاســت، اقتصاد، فرهنگ و هنر به 
برکت جاري شدن ثروت مستعمرات به اوج شکوفایي خود رسید و هلند به شهرتي 
جهاني دست یافت. هلندی ها از اواخر قرن شانزدهم وارد عرصه استعمارگری در 

قاره آسیا و آمریکا شدند.
درسال ۱۶۳4، هلندي ها آنچه را که امروزه جزایر آنتیل   هلند خوانده مي شود 
از اسپانیا گرفتند و به مستعمرات خود ملحق کردند. جزایر آنتیل هلند از بیش 
از ۵۰ جزیره تشــکیل شــده است که مهم ترین آنها عبارتند از: کوراکائو ، بونایر، 
سنت اشتاتیوس، سابا و سنت مارتن. پایتخت شهر ویلمشتاد در جزیره کوراکائو 
واقع شده است. بعضي از آنها در سال ۱49۳ از سوی کریستف کلمب و بعضي در 
سال ۱499 میالدي به دست »آلونسود اوخدا« کشف شدند. کریستف کلمب در 
سال ۱49۳ جزیره »سنت مارتن« را کشف کرد و سپس در سال ۱499 میالدي، 
موفق به کشف کوراکائو و بونایر شد. به دلیل نبود فلزهای گران بها و با ارزش مانند 
طال، نقره و... در این جزایر، اسپانیایي ها این جزایر را در زبان اسپانیایي به معني 

»جزایر بي مصرف« مي خواندند. 
در ســال ۱۵۱۵ میالدي، اسپانیا ســاکنان این جزایر را اخراج کرد و آنان 
براي کار در معادن به جزیره »هیسپانیوال« )هائیتي و دومینیکن کنوني( منتقل 
شدند. در سال ۱۶۳۰، هلند به دلیل ذخایر عظیم نمک در جزیره سنت مارتن، 
این جزیره را پس از جنگ و غلبه بر اسپانیا تصرف کرد. شرکت هند غربي هلند 
نیز در ســال ۱۶۳4، جزیره »کوراکائو« را تسخیر کرد. جزایر »بونایر« و »آروبا« 
نیز در ســال ۱۶۳۶ ضمیمه هلند شدند. شرکت هند غربي هلند تا سال ۱۷9۱، 
بر جزایر لیوارد حکومت کرد. پس از سال ۱۶48، کوراکائو و سنت اشتاتیوس از 
مراکز اصلي قاچاق و تجارت برده محســوب مي شدند. در سال ۱8۶۳ و با الغاي 
قانون بردگي، لطمه ســختي به جزیره کوراکائو وارد شد. در اوایل قرن بیستم و 
به دنبال اکتشــاف نخستین میدان هاي نفتي در سواحل شمالي ونزوئال، اقتصاد 
جزایر آنتیل هلند دگرگون شد و عّده زیادي از اهالي در تأسیسات استخراج نفت 
ونزوئال مشغول به کار شدند. در رفراندوم سال ۱994، مردم جزایر آنتیل هلند به 

باقي ماندن این جزیره در فدراسیون هلند رأي دادند.
در شش جزیره هلندي دریاي کارائیب )آمریکاي مرکزي( که سکنه اصلي 
آن به طور کامل قرباني سیاست امحای جمعي هلندي ها شدند و نشاني از آنان 
نیســت، نسلي از بقایاي بردگان مهاجر آسیایي و آفریقایي و اربابان اروپایي شان 
زندگي مي کنند که زبان شان هلندي است. در این جزایر، که طي سه سده گذشته 
»پالنت« ها و کارگاه هاي بزرگ تولید مشروبات الکلي در آنها مستقر بودند و یکي 
از بازارهاي بزرگ تجارت جهاني برده محسوب می شدند، امروزه پاالیشگاه عظیم 

مجتمع نفتي »رویال داچ شل« مستقر است.
جزایر آنتیل هلند با تبدیل شــدن جزایر »سنت مارتین« و »کوراسائو« به 
جمهوري هاي خودمختار از مهر ماه ســال ۱۳89 )در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰( رسماً از 
هم فرو پاشــید. طبق توافقنامه امضا شده، دولت هلند با وجود این خودمختاري 
کماکان مســئول دفاع و سیاست خارجي این دو جزیره واقع در دریاي کارائیب 
خواهد بود و پرداخت ۷۰ درصد از بدهي ۱/۷ میلیارد یورویي دو جزیره را متقبل 
خواهد شــد. به این ترتیب، دو جزیره »کوراســائو« )۱9۰ هزار نفر جمعیت( و 
»سنت مارتین« )4۰ هزار نفر( وضعیتي مشابه با جزیره »آروبا« می یابند که در 
سال ۱98۶ به خودمختاري دست یافته است. سه جزیره دیگر به نام هاي »بونر«، 
»ســابا« و »سنت اوستاش« که جمعاً ۲۰ هزار تن جمعیت دارند نیز از این پس 

جزو مناطق شهري هلند خواهند بود.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

سگ هاي درنده الیزابت
مروري بر پیشینه تاریخي دزدان دریایی انگلیسی

در آیینه تاریخ

حضرتمعصومه)س(درمرزامامتقرارداشتند
گفتاری از آیت اهلل »شیخ علیرضا الهی قمی«

در زیــارت حضرت فاطمۀ 
معصومــه)س( می خوانیم: »یا 
فاطمۀ اشفعی لی فی الجّنۀ فإّن 
الشأن«  من  شأن؛  عنداهلل  لک 
این نکته بسیار مهمی است؛ که 
حضــرت معصومه)س( در مرز 
امام  اگرچه  دارند.  قرار  امامت 
نیســتند؛ ولی شأنی از شئون 

والیت را دارند
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در  کرمانشــاهی/  ندا   
چند ســال اخیر، بازار پویش های 
کتابخوانی داغ شــده، در واقع این 
پویش ها با هدف باال بردن ســرانه 
مطالعه به راه افتاده تا هم کتاب های 
خوب به مردم معرفی شوند و هم 
بهانه ای برای کتابخوانی بیشتر شود. 
در واقع این پویش ها با روش »کتاب 
بخوان، جایزه ببر« توانسته اند توجه 
مخاطبان زیــادی را به کتاب های 

گوناگون جلب کنند.
اما آیــا واقعاً ایــن پویش ها 
می توانند در افزایش سرانه مطالعه 

مؤثر باشند یا خیر؟ 
برخی اعتقاد دارند این شیوه 
برای جــذب خواننــدگان کتاب 
مناسب نیســت و نمی توان سرانه 
مطالعه را با این روش افزایش داد.

برخی  گذشته  سال  تابستان 
از دوستان حوزه کتابخوانی از من 
خواستند در معرفی پویش تازه با 
محوریت کتــاب »جام جهانی در 
جوادیه« به آنها کمک کنم. کتاب 
در حوزه نوجوان نوشــته شــده و 
نویســنده کتاب نیز آقای »داوود 
امیریان« است؛ نویسنده ای بسیار 
خوش ذوق که کتاب هایش همیشه 
با استقبال زیادی رو به رو می شود، 
با اســتقبال پذیرفتم تا از نزدیک 
شــاهد تأثیرپذیری جامعه از این 

نوع پویش ها باشم. 
کتاب  خواندن  از  نوجوانــان 
نوجوانانی  زیادی کردند،  استقبال 
که برخی از آنها حتی در طول سال 
یک کتاب هم خارج از کتاب های 
درسی مطالعه نمی کنند، در ابتدا از 
شوق به دست آوردن دوچرخه ای 
که برای جایزه در نظر گرفته شده 
بود در پویش شــرکت کردند؛ اما 
رفته رفته این داســتان کتاب بود 
که آنها را با خود همراه کرده بود.

واقعیت این است که شاید  به 
راه انداختن این گونه پویش ها نتواند 
طیف وسیعی از کتاب ها را شامل 
شود و شاید گاهی بر نوع و چگونگی 
انتخاب  کتب نقدهایی مطرح باشد؛ 
امــا نمی توان اصل این پویش ها را 
زیر سؤال برد؛ زیرا همیشه تشویق 
کردن به کار خــوب می تواند کار 

درستی باشد.
بله باید این پویش ها را برای 
طیف وســیع تری از انواع و تعداد 
کتــب مختلف در نظــر گرفت تا 
نویســندگان زیادی فرصت بیشتر 
دیده شدن کارهای شــان را پیدا 
کنند. از ســویی نباید به پویش به 
چشم یک کار جامع نگاه کرد؛ بلکه 
این نوع کارها تنها می تواند به مثابه 
داروهای تسکین دهنده باشد و برای 
درمان اصلی باید از شیوه های دیگر 

بهره برد.
یک شرکت تولیدکننده کاال 
بــرای بهتــر دیده شــدن، برند و 
محصولش را از صبح تا شب تبلیغ 
آنتن های شبکه های  کرده و همه 
رســانه ملی را به خود اختصاص 
می دهد تا کاالیش را معرفی کند، 
بنابراین آیا نباید برای معرفی کتاب 
از شــیوه هایی ماننــد برنامه های 
راه انــدازی همین  یا  تلویزیونــی 
پویش ها استفاده کرد؟ شاید گفته 
شــود کتاب با هر کاالیــی قابل 
مقایســه نیســت، چرا که کتاب 
کاالیی فرهنگی اســت. بله دقیقاً 
همین طــور اســت؛ بنابراین باید 
هزینه بیشــتری را برای ترویج آن 
درنظرگرفت و تعیین جایزه برای 
مطالعات کتاب نه تنها نفی کننده 
این اهمیت نیست؛ بلکه تأییدکننده 

آن نیز هست.
قطعــاً هر اقدامــی هر چند 
کوچک می تواند قدمی مؤثر در بهتر 
کردن بازار کتاب و کتابخوانی باشد. 
بنابراین بهتر است هر انتشاراتی در 
این زمینه ســازوکارهایی را برای 
خود در نظر بگیرد تا بتواند محصول 
و تولید خود را بهتر از گذشــته به 
خوانندگان معرفــی کند. یکی از 
شــیوه ها که انتقادهایی هم بر آن 
وارد است، همین پویش  کتابخوانی 
اســت؛ به ویژه برای کســانی که 
ســرمایه آن چنانی برای تبلیغ در 
رسانه  ملی را ندارند. البته این گفتار 
به معنای سلب مسئولیت از مدیران 
فرهنگی نیست؛ بلکه همه نهادها به 
ویژه وزارت ارشاد و رسانه ملی باید 
در این راستا برنامه های مشترکی را 
با همکاری یکدیگر تدارک ببینند 
تا بتوانند حداقل سهمی از تبلیغات 
کاالیی، مانند دوغ، ماست، دلستر 
و نوشــابه را به کتاب و محصوالت 

فرهنگی اختصاص دهند.

کتاب بخوان، جایزه ببر
 سعید بیابانکی، عضو هیئت داوران پنجمین »اجالس جهانی شاعران هم سرا« گفت: در کشور ما به رادیو و تلویزیون رسانه ملی اطالق می شود؛ اما 
من معتقدم که در کشور ما رسانه ملی شعر است؛ چون شعر از دیرباز حافظ زبان ما و حافظ فرهنگ ما بوده است. اینکه چگونه می شود شعر را ترویج داد 

و این رسانه ملی را پاس داشت، فقط کار دولت ها نیست و چه بسا اصاًل گاهی وقت ها دولت ها دخالت نکنند هم بهتر است.«

زبان شعر
 رسانه ملی ماست

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ حتماً این تعابیر را بسیار شنیده اید که »فالنی رگ غیرتش 
باد کرد« یا »غیرت به خرج داد« و.... انسان ها به فراخور نقش شان در خانه و جامعه، 
مســئولیت هایی دارند که توفیق در آن نیازمند حس مسئولیت پذیری است. از قدیم 
این حس را به نام »غیرت« می شناختند و هرکس که با مسئولیت پذیری برای حفظ 
آنچه به او سپرده شده یا دوستش داشت تالش می کرد پسوند افتخارآمیز »باغیرت« 
را می گرفت که البته این مسئله ریشه در آموزه های دینی ما نیز دارد. بیشتر مردم با 
شنیدن این واژه، حس مسئولیت مرد به خانواده و ناموس در ذهن شان تداعی می شود. 
اساساً غیرت در اصطالح عوام مخصوص همسران است و کمتر به سایر ابعاد آن توجه 
شده است؛ اما در واقع این صفت، محدود در حفظ خانواده نیست و »غیرت ناموسی« 
تنها یکی از انواع این حس فطری است که البته بسیار مهم و با ارزش محسوب می شود. 
غیرت دینی، ملی، حساسیت به مال، آبرو و عزت نیز از انواع دیگری به شمار می آیند 
کــه هریک به فراخور جایگاه خود قابل تأملند. به هر حال، این ویژگی از دیرباز نماد 
مردانگی و نشان شجاعت و عزت نفس بوده و خانواده و جامعه همواره به این صفت 
مردان شان افتخار می کردند و حیات شان را مدیون آن بودند؛ اما در عصر جدید و سبک 
زندگی مدرن، غیرت نیز مانند برخی مفاهیم دیگر، با چالش و تردید مواجه   شده و در 
معرض مظلومیت قرار گرفته است؛ به طوری که برخی آن را با مفاهیم منفی از قبیل 
»حسادت« یا »حساسیت  نادرست« معنا می کنند و اساساً آن را ضد  ارزش می دانند. 
برخی آن را نوعی تحجر فکری و تفکر تاریخ  گذشته می خوانند و تصور می کنند در 
دنیای مدرن بی تفاوت بودن به مسئولیت ها نشانه روشنفکری و آزاداندیشی است. باید 
توجه داشت که در این میان جریان های فکری غربی نیز تالش های زیادی کردند تا 
اساساً غیرت و حساسیت مرد به همسرش را نشان زیر دست  بودن زنان و حق مالکیت 
مردها در اسالم معرفی کنند! با وجود این، تجربه های تاریخی و تأکیدات دینی ما مؤید 
این است که این صفت پسندیده آثار مهم فردی و اجتماعی را به همراه دارد. یکی از 
مهم ترین این آثار، تحکیم و ثبات نظام خانواده است که در پرتو نگهبانی مرد از حریم 
خانواده و تالش برای حفظ ارزش ها به وقوع می پیوندد. مراقبت مرد از ارزش ها و حریم 
خانواده سبب می شود افراد مزاحم و هوسران نتوانند به ناموس وی تعرض کنند و در 
نتیجه ضمن افزایش ضریب امنیت و سالمت خانواده و اجتماع، فساد و بی بندوباری، به 
میزان چشمگیری کاهش  یابد؛ بنابراین مرد به راحتی می تواند به امور زندگی بپردازد 
و از دغدغه های دیگر فارغ باشد. افزون بر این، عفت و پاکدامنی زن در پرتو غیرت و 
مردانگی مرد افزایش می یابد و در نتیجه فضایی آرام و امن فراهم می شود تا مردان و 
زنــان بدون هیچ گونه دغدغه و نگرانی ذهنی در کنار هم در جامعه فعالیت کنند. در 
حقیقت، غیرت مرد هم به نفع خود او و هم به ســود خانواده اش است. مرد باغیرت، 
نه تنها ناموس خود را از ابتال به انحرافات حفظ می کند و پاسبان ارزش های اوست، 
بلکه در قبال ناموس دیگران هم حس مســئولیت دارد و ضمن دوری از نگاه آلوده و 
ناسالم، هرگز وارد روابط نادرست با زنان دیگر نمی شود. با  وجود این یکی از آسیب های 
جدی که این صفت ممدوح و پسندیده را تهدید می کند، این است که برخی مردان از 
این ویژگی مردانه به درستی استفاده نمی کنند. آنها بدگمانی یا سوءظن و حساسیت 
افراطی به رفتار و پوشــش همسران شان را برگرفته از غیرت می دانند و به آن اصرار 
می ورزند و این رفتارهای برگرفته از خودخواهی را به نام غیرت خرج می کنند؛ برای 
نمونه زن را مجبور به پوشــش افراطی در برابر محارم می کنند یا امور حاللی مانند 
روبوسی با محارم را ناپسند می دانند! یا برای حضور زن در اجتماع سخت گیری های 
زیــادی را اعمال و او را مجبور به پوشــش های نامتعارفی می کننــد که برای زنان 
عذاب آور و دردناک اســت. در واقع این رفتارهای ناشــی از منفی نگری و بدگمانی، 
نوعی بیماری روانی است که آسیب های جبران ناپذیری را برای فرد و خانواده اش به 
همراه دارد. گاهی همین غیرت های بیجا، سبب انحرافات اخالقی در زنان و دختران 
می شود و به ارتباط های نادرست و غیرشرعی یا بی حیایی و مفاسد دیگر می انجامد. 
امام علی)ع( در فراز چهل و ســوم از نامه خود به امام حسن مجتبی)ع( درباره غیرت 
بیجا فرموده اند: »از غیرت بیجا )در مورد زنان( بپرهیز؛ زیرا درست کار را به بیماردلی 
و پاکدامن را به بدگمانی می رساند.« در عین حال غیرت درست و بجا، دقیقاً در نقطه 
مقابل قرار داشته و آثار مثبت و سازنده ای به همراه دارد و می توان آن را سنگ  بنای 
خانواده مستحکم و پایدار دانست؛ بنابراین بارور کردن این غریزه فطری در پسران و 
غیرتمند بار آوردن مردان آینده، از اولویت های مهمی است که باید خانواده ها به آن 
توجه کنند و برای رسیدن به آن بیندیشند و تالش کنند. ضمن اینکه غیرت درست 
و بجای مردان امروز می تواند الگویی مناسب برای مردان آینده باشد تا حد و حدود 

آن را بشناسند و به آن پایبند باشند.

زندگی

راه نرفته

بنده دانشجوی فیزیک در مقطع ارشد هستم. عالقه اندکی به این رشته داشتم 
و با نظر برادرم آن را انتخاب کردم، اما اآلن پشیمانم و به رشته پزشکی عالقه مند 

شده ام. اکنون بفرمایید که آیا تغییر رشته درست است یا خیر؟
گاهی اوقات بی عالقگی و بی انگیزگی به یک رشــته تحصیلی برخاسته از 
نبود توانایی های الزم در فرد است؛ زیرا اگر توانایی الزم آن رشته در فرد نباشد، 
به تکلف می افتد و به دلیل شکســت هایی که با آنها روبه رو می شود، بی رغبتی و 
بی عالقگی در او به وجود می آید یا تشــدید می شود. اگر این بی عالقگی ناشی از 
نبود توانایی های الزم و کافی در شما باشد، باید سعی کنید در صورت امکان این 

توانایی ها را با تالش بیشتر ایجاد کنید.
گاهی اوقات نیز فرد، توانایی های الزم را برای ادامه تحصیل در رشته انتخابی 
دارد؛ اما به آن رشــته عالقه مند نیســت؛ در این صورت بهتر است با استادان و 
کارشناسان فن در رشــته مورد نظر مشورت شود. شاید آنها اطالعاتی در مورد 
محاسن این رشته ارائه کنند که موجب شکل گیری عالقه و انگیزه مجدد شود و 

فرد از حالت بی عالقگی و بی انگیزگی نجات پیدا کند.
گاهی نیز هم توانایی و هم عالقه وجود دارد؛ اما همت مکفی وجود ندارد، 
وقتی این عامل مهم وجود ندارد، به تدریج عالقه از بین می رود و مشخص است 
که توانایی های فرد نیز به تنهایی و بدون تالش به جایی نمی رسد. شما در ابتدای 
پرسش خود گفتید »عالقه اندکی به این رشته )فیزیک( داشتم«؛ پس معلوم است 
زمینه های عالقه به این رشته در شما وجود داشته و ممکن است این بی انگیزگی 
به دلیل پشتکار نداشتن شما باشد. اگر این گونه بوده باید آن را رفع کنید؛ وگرنه 
مطمئن باشید به هر رشته ای وارد شوید و تالش الزم را نداشته باشید موفقیتی 

حاصل نخواهد شد. 
راهکار مناســبی که می توانیــد از آن بهره بگیرید، این اســت که پس از 
فارغ التحصیل شدن در مقطع کارشناسی ارشد )فیزیک(، رشته ای را که مطابق 
با عالقه، خواسته و توانایی های خودتان است برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا 
انتخاب کنید. این کاری است که بسیاری از دانشجویانی که با مشکل شما مواجه 
می شوند، انجام می دهند و به مطلوب خود می رسند. اگر بررسی کردید و به این 
نتیجه رسیدید که شرایط تحصیل به صورت کالسیک در رشته های دلخواه تان 
میسر نمی شود، می توانید با مطالعات آزاد، اطالعات علمی خود را در رشته های 
مورد نظر خود افزایش دهید و به کار ببندید. شــما باید واقعیات و شرایط خود 
مانند آینده شــغلی، تحصیلی، ازدواج و... را بررســی کنید و بر اســاس اهدافی 
 که برای زندگی خود ترســیم کرده اید، با چشــمانی باز و سنجیدن تمام جوانب

 اقدام کنید.

 شــهناز سلطانی/ شــک نداریم که 
»بیکاری« یکی از مهم ترین مشــکالت جامعه 
ماســت؛ مشــکلی اساســی که به دنبال خود 
مشکالت دیگری را هم به وجود می آورد. یکی از 
راه های کاستن از حجم این مشکل »کارآفرینی« 
است؛ یعنی بی آنکه منتظر باشیم کسی یا نهادی 
بــرای ما کاری فراهم کند، خودمان دســت به 
کار شــویم و کاری نو خلق کنیم. از این رو در 
گزارش پیش رو این مسئله را بررسی می کنیم 
که فرهنگ کارآفرینی را چگونه می توان توسعه 
داد و اگر کاری جدید پا به عرصه گذاشت، چطور 

باید از آن حمایت و حفاظت کرد؟!

عمر چهل ساله کارآفرینی
مفهوم »کارآفرینی« در معنای امروز آن، 
یعنی راه اندازی کسب وکاری کوچک و درآمدزا 
که در دهه ۱98۰ میالدی مطرح شد و گسترش 
یافت. از آن زمان دیگر فقط اقتصاددانان نبودند 
کــه به کارآفرینــان توجه نشــان دادند، بلکه 
جامعه شناســان و روان شناسان هم وارد میدان 
شدند و این موضوع را از منظر خودشان کنکاش 
کردند؛ برای نمونه به این موضوع پرداختند که 
چه کســانی بیشــتر به این کار رو می آورند و 
ویژگی های فردی آنها چیست و کارآفرینی چه 
تأثیری بر جامعه دارد! در حقیقت، کارآفرینی در 
دنیای معاصر به شدت زیر ذره بین قرار گرفته و 
در جوامعی که ارزش آن را بیشتر درک کرده اند، 
سعی می شود راه برای گسترش آن باز و موانع 

پیش روی آن برداشته شود.

شروع از کار کوچک
»کارآفرین« کسی است که به ایده و فکر 
و خالقیتش احترام گذاشته و آن را عملی کرده 
است. وقتی از کارآفرین حرف می زنیم، منظور ما 
فقط آنهایی نیستند که امروز صاحبان کارخانه ها 
و شرکت های بزرگند، البته بسیاری از آنها هم 
از کارهای کوچکی شــروع کرده اند که مدنظر 
ما هســتند. خانمی که در بالکن خانه اش گل 
در شیشــه )تراریوم( در ابعــاد کوچک و تعداد 
محدود پرورش می دهــد. خانم و آقایی که در 
حیاط خانه شان گیاهان دارویی خشک می کنند و 

می فروشند. دختر نوجوانی که به کمک خواهرش 
عروسک درست می کند و به همکالسی هایش 
می فروشد و... . هر یک از ما نیز می توانیم از اندازه 
کوچک شروع و ایده و فکر خودمان را پیاده کنیم 
و مهم تر اینکه به درآمدزایی برسیم. درآمدزایی 
ما نه فقط برای خودمان، که راهی برای توسعه 

جامعه است و اهمیت بسیاری دارد.

وظیفه دولت ها 
درســت اســت که کارآفرینــان از همان 

خودشــان  پای  روی  ابتدا 
می ایســتند و دست به کار 
می شوند، اما برای گسترش 
نیاز  کار خود بــه حمایت 
این  گاهــی  کــه  دارنــد 
حمایت هــا مالی اســت و 
گاهی هم غیر مالی. برخی 
از آنهــا به دریافــت وام و 
دارند  نیاز  پولی  کمک های 
و برخــی دیگر نیــاز دارند 
موانعی که بر ســر راه شان 
قرار گرفته، کنار زده شوند. 

نقش دولت ها در این زمینه بسیار مهم و حیاتی 
اســت. آنها می توانند با ارائه وام های کم سود و 
کاستن از میزان مالیات کارآفرینان کمک حال 
آنها باشند، البته در کشورهای پیشرو دولت ها به 

خوبی می دانند که کارآفرین ها چه بار سنگینی 
از روی دوش آنها برداشــته اند؛ به همین دلیل 
سیاســت های حمایتی و تشویقی خوبی را اجرا 
می کنند. در کشــور ما نیز اگرچه تا رسیدن به 
نقطه مطلوب فاصله بسیار است؛ اما در سال های 
اخیر اهمیت کارآفرینی بیش از گذشته دریافت 

شده است.

مهدکودک، مدرسه، دانشگاه و رسانه
بی شک در بین ما خانواده های ایرانی هرگاه 
کسی در جست وجوی شغل 
اســت، نگاه ها به سمت کار 
پشت میزنشــینی  و  دولتی 
می رود و انتظــار داریم در 
کمترین زمان ممکن کاری 
از همین دســت پیدا شود؛ 
اما غافلیم از این مسئله که 
شــرایط جوامع با دهه های 
اساسی  تفاوت های  گذشته 
پیدا کرده است و البته این 
مختص ایران نیست. حقیقت 
این اســت کــه دولت ها به 
تنهایی قادر نیستند به جویندگان شغل پاسخ 
مثبت بدهند و باید خودمان وارد میدان شویم.

در کشورهایی که قدر و منزلت کارآفرینی 
به خوبی درک شده است، انتظارات از دولت کمتر 

شــده و پیاده کردن فکر و ایده و خالقیت افراد 
مهم تلقی می شود؛ اما اینکه چطور این جوامع 

به این جایگاه رسیده اند، سؤال مهمی است.
بدون شــک، این راه یک شبه طی نشده 
و پیش زمینه هایی برای آن تعریف شــده است. 
ما هم برای گسترش فرهنگ کارآفرینی باید از 
راهکارهای آنها کمک بگیریم. برای نمونه، نباید 
مهدکودک ها را دست کم بگیریم؛ همان جایی 
که نخستین آموزش ها در کودکان درونی می شود 
و در ذهن آینده ســازان هر کشوری جا خوش 
می کند. در حد و اندازه بچه ها به آنها بیاموزیم 
که چطور می توانند ایده شــان را عملی کنند و 
بیاموزیم چقدر این موضوع مهم و باارزش است. 
در دبســتان و دوران مدرسه هم این موضوع به 
شکل مؤثر باید وارد حیطه آموزش شود و صد 
البته در دروس دانشگاهی که نیاز به کسب درآمد 

برای افراد مهم تر می شود. 
توجه رســانه ها به این مســئله نیز بسیار 
مهم اســت. رسانه ها با مخاطبان بی شماری که 
در اختیار دارند، فرصت  های مغتنمی در اختیار 
دارنــد تا توجه و نگاه خانواده و جامعه را به این 
سمت و سو هدایت کنند. بنابراین برای معرفی 
و نهادینه ســازی کارآفرینــی در جامعه عوامل 

گوناگونی نقش دارند.

به ایده تان احترام بگذارید 
هر یک از ما حتماً ایده ها، آرزو ها و رؤیاهایی 
برای کســب درآمد در ذهن داریم. در خودمان 
ایــن انگیزه را ایجاد و تقویت کنیم که شــاید 
این ایده ها همان راهی هســتند که همیشه به 
دنبالــش بودیم. با کمی هزینه و زحمت آنها را 
در عمل پیاده کنیم. خوش بین و تالشگر باشیم. 
احتماالً موانعی هم ســر راه ما سبز می شود، اما 
اگر مثبت اندیش و آینده نگر باشیم، راهی برای از 
میان برداشتن موانع پیدا می کنیم. کارآفرین های 
بزرگ از محل کاری به اسم خانه و با سرمایه ای 
اندک، شاید هم با پول جیب شان کارشان را آغاز 
کرده اند. مهم ترین رمز موفقیت آنها نه سرمایه و 
محل کار که توجه و عمل به فکرشان بوده است، 
بی شک همه ما ایده هایی در ذهن داریم و فقط 

باید آنها را دست کم نگیریم. 

کنکاش

کارآفرینی راهی برای کسب درآمد و توسعه جامعه

ایده های ما محترمند!

 نسیم اسدپور/ هزار تا قصه 
خونه مادربزرگه، امروز برای مان شده 
اســت تنها یک خاطره؛ خاطره ای 
خوب و دوســت داشــتنی. »آقای 
راننده، یاهلل بزن تو دنده« را که نگو؛ 
شــعری که هنوز هــم گاهی موقع 
سوار شدن به ماشین با خود زمزمه 
می کنیــم و این یادگاری اســت از 
روزهای کودکی مان؛ روزهای شادی 
که برای دیدن شخصیت عروسکی 
مورد عالقه مان یعنی کاله قرمزی و 
پسرخاله، نه یک بار، بلکه چندین بار 
به سینما می رفتیم. مدرسه موش ها، 
مجموعه عروسکی دیگری است که 
گاهــی چیزهایی به مــا یاد می داد 
که شــاید در کالس های مدرســه 
نمی آموختیم. اتفاقاً پس از ســال ها 
هم که فیلم ســینمایی اش بر روی 
پرده نقره ای سینماها رفت، بیش از 
آنکه فرزندان مان شور و شوق دیدن 
آن را داشته باشند، این ما بودیم که 
برای دیدنش ذوق داشتیم؛ مدرسه 
موش ها را به جــای قاب کوچک و 
حتی سیاه و سفید تلویزیون بر روی 

پرده بزرگ سینما تماشا کنیم.

دیروزمان رنگارنگ 
امروزمان پرخاطره 

دهه شــصتی ها در هر چه که 
شــانس نیاوردند در ایــن موضوع 
اوضاع شــان از دیگــر دهه ها بهتر 
بود؛ عروســک هایی که دیروزشان 
را رنگارنــگ و امروزشــان را پر از 
خاطره کرده انــد. در واقع می توان 
دهه هــای ۶۰ و ۷۰ را اوج روزهای 
مجموعه های عروسکی صدا و سیما 
دانست؛ از هادی و هدی سال ۱۳۶4 
گرفته تا زی زی گولو و سنجد دهه 
برای کودکانی  این  عروسک ها   .۷۰
با  که روزهای خوب کودکی شــان 
صــدای آژیر خطر قرمز شــده بود، 
حکم وضعیت سفید را داشت؛ البته 
بی انصافی است اگر بگوییم موفقیت 
این مجموعه های عروسکی بیش از 
هر چیز به روزگار سخت آن دوران 
مربوط بود؛ زیرا مجموعه هایی بودند 
که در همان سال ها ساخته شدند؛ 
اما نتوانستند آن طور که باید و شاید 

ماندگار باقی بمانند، حتی در ذهن 
کودکان آن روزها! در حالی که برخی 
مجموعه ها همچنان و پس از سال ها 
امتداد توانســتند محبوبیت زیادی 
میان کــودکان و نوجوانان و حتی 
بزرگساالن به دست بیاورند. مجموعه 
کاله قرمزی گواه این ســخن است؛ 
مجموعه ای که تا یک ســال پیش 
از شبکه دوم سیما پخش می شد و 
به رغم اضافه کردن عروسک هایش، 
همچنان توانســته بــود مخاطبان 
زیادی را به دســت بیاورد؛ هر چند 
که شاید ساختار و موضوعات مطرح 
شــده در این مجموعــه به گونه ای 
بود که دیگر نمی شد این مجموعه 
تلویزیونی را مختص کودکان نامید. 

گرد زمان بر روی 
عروسک های خاطره ساز!

اگرچه موفــق نبودن ایران در 
تولید کارتون های با کیفیت واقعیت 
غیر قابل انکاری است اما در مقابل 
می توان گفت در تولید مجموعه های 
عروسکی جایگاه خوبی را به دست 
آورده ایــم. با وجود ایــن انگار گذر 
زمان، گرد زمان را بر روی عروسک ها 
نشــاند و به جای آنکه کمک کند 
این موفقیت روز به روز بیشتر شود 
برعکس شــاهد آن هســتیم که به 
ضعیف تر  عروسکی  کارهای  تدریج 

از گذشته شدند و نتوانستند آن طور 
که باید و شاید جایگاه خوبی میان 
مخاطبان به ویژه مخاطبان کودک 
و نوجوان به دست بیاورند؛ مگر در 
برنامه هایی مخصوص بزرگساالن از 
جمله جناب خان در برنامه خندوانه.

محمــد میرکیانی، نویســنده 
کتاب های کــودک و نوجــوان، از 
جمله کتاب تن تن و سندباد درباره 
تضعیف کارهای عروسکی در مقایسه 
با گذشته معتقد است تلویزیون در 
آن سال ها رسانه ای بی رقیب بوده و 

در همان دهه ۶۰ که خیلی از کارها 
با توفیق روبه رو می شدند، ما تنها یک 
رسانه تصویری داشتیم که تلویزیون 
بود و مردم حتی کارهای متوسط را 

هم تماشا می کردند. 
وی در این باره گفته است که 
انتظار مخاطب،  با گذشــت زمان، 
شــناخت و سواد رســانه ای درباره 

کارهای عروســکی افزایش یافت و 
ســازندگان نیز نتوانستند همراه با 
زمان پیش برونــد و توقع مخاطب 
را برآورده کنند؛ با وجود آنکه همه 
خالقیت های شان را به کار گرفتند و 

به فکر چیز جدیدی نیفتادند.
مرضیه برومند که ید طوالیی 
در ســاخت مجموعه های عروسکی 
دارد معتقد است در سال های نخست 
پس از پیروزی انقالب، توجه بیشتری 
به تربیت نســل کودک و نوجوان از 
طریق تولیــد برنامه های تلویزیونی 
می شــد؛ اما در سال های بعد از آن، 
شــاهد کم مهری به برنامه های این 
گروه سنی بودیم. بودجه ها کاهش 
یافتند و برنامه هــای تولید انبوه و 
زنده، از کیفیت کاستند و به تبع این 
مسئله، بینندگان هم تا حدودی از 

دست رفتند.
برومند که به گفته زین العابدین، 
مدیر شــبکه اول ســیما قرار است 
بخش کودک این شبکه را احیا کند و 
در پی طراحی مجموعه ای عروسکی 
با نام مدرسه دوستان برای این شبکه 
است، درباره موفقیت مجموعه هایی 
که تولید کرده می گوید، کودکان و 
نوجوانــان تیزهوش ترین مخاطبان 
هستند و به هیچ وجه نمی توان آنها 
را فریب داد. آنها تشخیص می دهند 
که نیت برنامه ســازان چه بوده و به 

این ترتیب با یک برنامه ارتباط برقرار 
می کنند و برنامه دیگر را دوســت 
نخواهند داشــت. اگر این شــانس 
را داشــته ام کــه برنامه هایی به یاد 
ماندنی بسازم، تنها به این دلیل بوده 
که از دل و جان برای کودکان مایه 
گذاشته ام و آنچه از توان و احساس و 
اندیشه ام بوده، به کار گرفته ام؛ وگرنه 
کارهایم خوب از آب در نمی آمدند.

البته همان طور که اشاره شد 
کارهای عروسکی تنها برای کودکان 
و نوجوانــان نیســت؛ بلکه در حال 
دارند  وجود  عروســک هایی  حاضر 
که در کنــار مجریــان برنامه های 
بزرگســاالن قرار می گیرنــد و در 
پیشبرد اهداف برنامه به عوامل آن 

کمک شایانی می کنند.

حلقه مفقوده
خالقیت و داستان خوب 

شاید برخی بگویند این روزها 
انیمیشن توانسته جایگاهی بهتر از 
مجموعه های عروسکی را از آن خود 
کند و در ایــن میدان، گوی رقابت 
را از تولیدات عروســکی برباید اما 
فانتزی ترین شخصیت ها در  اگرچه 
انیمیشن ها وجود دارد؛ دست عوامل 
تولید آنها بازتر است و قطعاً ساخت 
برنامه عروســکی با محدودیت های 
بیشتری روبه روست، اما باید به این 
نکته توجه داشــت که در گذشته 
نیز کارتون هایی بســیار قوی بودند 
که طرفداران کمی هم نداشــتند؛ 
بنابراین با آنکه کمی رقابت سخت تر 
شده اســت ولی امروز هم می شود 
با عروســک ها به رقابت انیمیشن ها 
رفت و کارهایی را ساخت که دیده 
شــوند. باید ناتوانــی مجموعه های 
عروسکی در این رقابت را در جایی 
دیگر جست  وجو کرد؛ به زعم نگارنده 
عروسکی  مجموعه های  امروز  آنچه 
بــه آن نیــاز دارنــد و در حقیقت 
می توان گفت حلقه مفقوده کارهای 
عروسکی است؛ خالقیت، متن خوب 
و داشتن داســتان و شخصیت های 
جذاب اســت که می تواند کودک، 
 نوجــوان یا حتی بزرگســال را پای

 تلویزیون بنشاند.

مجموعه های عروسکی این روزها چه وضعیتی دارند

گردزمانبررویعروسکهایخاطرهساز

کارتون هایی  گذشــته  در 
بسیار قوی بودند که طرفداران 
کمی هم نداشــتند؛ بنابراین با 
آنکه کمی رقابت سخت تر شده 
با  می شود  هم  امروز  ولی  است 
عروسک ها به رقابت انیمیشن ها 
رفت و کارهایی را ســاخت که 

دیده شوند

از  بــزرگ  کارآفرین های 
محل کاری به اســم خانه و با 
ســرمایه ای اندک، شاید هم با 
پول جیب شان کارشان را آغاز 
کرده اند. مهم ترین رمز موفقیت 
آنها نه ســرمایه و محل کار که 
بوده  ایده شان  به  توجه و عمل 
است، بی شک همه ما ایده هایی 
در ذهن داریم و فقط باید آنها را 

دست کم نگیریم

پاکدامنی، میوه تعادل در غیرت

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیال وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

پیش از تصمیم همه جوانب را بسنجید



 حســین قمی/ دومین همایش نقش تربیت در آموزش 
نیروهای مسلح از ســوی معاونت آموزش ستاد کل نیروهای 
مسلح در روز پنج شنبه ۲۷ تیرماه به میزبانی مجتمع آموزش 
عالی شهید محالتی نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد. 
در ادامه گزارشی از برگزاری این همایش و اهم سخنان مطرح 

شده در آن را می خوانید.
در ابتدای همایش حجت االسالم والمسلمین دکتر نجفی، رئیس 
مجتمع آموزش عالی شهید محالتی گفت: »با توجه به اهمیت مسئله 
تربیت در جامعه مسئوالن باید به مسائل تربیتی اهتمام بیشتری داشته 
باشــند. در آموزش نیروهای مسلح اگر به مسائل تربیتی و تعلیم آن 

اهمیت داده نشود، نمی توانیم اثرپذیری را باال ببریم.«

تربیت نیروی در تراز انقالب اسالمی
در ادامه امیر سرتیپ محمدحسن باقری، معاون تربیت و آموزش 
ســتاد کل نیروهای مسلح با تشریح اهداف برگزاری همایش، با طرح 
ســؤال هایی گفت: »ما در نیروهای مسلح به چه سرمایه انسانی با چه 
ویژگی هایی نیاز داریم؟ نیروی انسانی در نیروهای مسلح باید چه ترازها 

و مشخصه هایی داشته باشد؟«
وی در پاسخ گفت: »سرمایه انسانی در نیروهای مسلح یک سری 
ویژگی  در تراز انقالب دارد که برای رســیدن به آن شاخصه  مورد نظر 
باید فرایندی را طی کنیم و آن نظام تربیت و آموزش اســت. با توجه 
به اینکه می دانیم نیروی انســانی ما در چه جایگاهی قرار می گیرد و 
چه وظایفی دارد، تا حدودی مشخص است چه نوع سرفصل هایی باید 
در نظر گرفته شود. پس باید نظام تربیتی داشته باشیم تا خروجی آن 

نیروی در تراز انقالب اسالمی در نیروهای مسلح باشد.«
امیر باقری گفت: »سه همایش در این راستا در نظر گرفته شده 
است که هدف از آنها اول تبیین دیدگاه رهبر معظم انقالب در حوزه 
نظام تربیتی در نیروهای مســلح؛ دوم شناسایی مسائل و چالش های 
اساســی در حوزه تربیت و آموزش نیروهای مسلح؛ سوم روزآمدسازی 
دانش مراکز تربیتی آموزشی به ویژه دانشگاه ها و بهره مندی از الگوهای 
جدید آموزشــی تربیتی و چهارم نقش سایر نظامات مدیریت سرمایه 

انسانی در نظام تربیت است.«

نیروهای مسلح ما مردمی هستند
در ادامه آیت اهلل سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو 
هیئت رئیسه مجلس خبرگان به نکاتی درباره مبانی تربیت اشاره کرد و 
با بیان خصوصیات نیروهای مسلح کشور، گفت: »نظامی در دنیا نیست 
که نیروی مسلح نداشــته باشد، اما تفاوت هایی اساسی بین نیروهای 
مسلح ما و دیگر کشورهای جهان وجود دارد؛ از جمله اینکه تنها نیروی 
مســلح ما الهی است و در خدمت اهلل هستند، »من قاتل لتکون کلمه 
اهلل هی العلیا فهو فی سبیل اهلل «؛ نیروهای مسلح ما مردمی هستند، 
تا پیش از انقالب کمتر پیدا می کردیم یک روحانی و یک عالم دینی 
فرزندش در نیروهای نظامی خدمت کند؛ اما اآلن علمای ما با افتخار 
فرزندان شــان را به خدمت نظام درمی آورند. امام جمعه موقت تهران 
افزود: »مالک در نیروهای مسلح ما »پاکی اخالقی و دینی« و »ارتباط 
صحیح با مردم« است، خصوصیاتی که در هیچ جای جهان نمی بینید. 

فرمانده کل قوای ما کسی است که اهل تقوا و نجوا و عبادت است.«

ایشان با بررسی تاریخ نیروهای مسلح در اسالم، گفت: »تنها امامی 
که نیروی مسلح تشکیالتی داشــت، امیرالمؤمنین)ع( بود و حضرت 
بقیه اهلل)عج(نیز خواهد بود. در میان نامه های امیرالمؤمنین)ع( که حدود 
۷۰ نامه در نهج البالغــه و ۲۰۰ نامه در مکاتب االئمه وجود دارد، ۱۵ 
نامه و خطبه درباره نیروهای مسلح و نامه به فرماندهان است و گفته 
شــده نیروی های مسلح چگونه باید باشند.« آیت اهلل خاتمی سپس به 

ذکر ویژگی های نیروی مسلح در تراز انقالب پرداخت. 

تربیت در گرو ساختارها و قوانین
دکتر احمد شفیعی، رئیس اسبق 
مجتمع شهید محالتی سومین سخنران 
و کارشناس حاضر در این همایش بود 
که با ارائه راهکارها و پیشــنهادها در 
حوزه تربیت، به صورت علمی و مفصل 
نظام نامــه تربیــت را تبیین کرد. وی 
درباره نقش و جایگاه نظامات در تعلیم 
و تربیت گفت: »طبق آیات قرآن نقش 
اساســی در تربیت دو چیز است؛ اول 
مربی و دوم ساختارها و قوانین.« دکتر 

شــفیعی افزود: »با توجه به این رکن، جایگاه نظامات در حوزه قوانین 
است. نظامات تجلی و تجسِم ساختارها و قوانین و مقررات هستند که 
در صورت انطباق با اعتقادات و ارزش ها تربیت کننده خواهند بود و ثمره 
آنها ایجاد ســبک زندگی مشخص است.« رئیس اسبق مجتمع شهید 
محالتی اضافه کرد: »ما در تربیت به دنبال آن هستیم که سبکی مطلوب 
در متربی شکل بگیرد و فرقی ندارد که در حوزه سازمانی، خانوادگی، 
اجتماعی یا دینی باشد؛ چرا که کارکرد همه نظامات این است.« دکتر 
شفیعی فرایند تربیت را با توجه به آیه دوم سوره جمعه ـ که اول آشنا 

کردن مخاطب با آیات الهی، دوم اندیشه ســازی و رفتارسازی و سوم 
تعلیم است ـ ذکر و نقش نظامات را در این سه موضوع تبیین کرد.

تربیت شأن ربوبی دارد
حجت االســالم والمسلمین دکتر عبداهلل حاجی صادقی، نماینده 
ولی فقیه در ســپاه دیگر سخنران این همایش بود که با موضوع نقش 
تعلیم و تربیت در تعالی و حرکت استکمالی انسان سخنان خود را آغاز 
کرد. وی برای شروع چند نکته را ذکر کرد و افزود: » اول، در بین واجبات 
و تکالیــف، تنها تکلیفی که می بینیم 
شأن ربوبی دارد، امر به معروف و نهی 
از منکر اســت و در بین مشــاغل هم 
تنها کاری که می بینیم شــأن ربوبی 
دارد، شــغل مربی گری اســت. اولین 
مربی عالم هستی خود خداست. دوم، 
شرافت هر علمی به موضوعش است. 
موضوع تعلیم و تربیت کاال نیســت، 
بلکــه موضوع تعلیم و تربیت انســان 
است. تعلیم اعطای شیء نیست، آنچه 
را که در انسان وجود دارد، به فعلیت 

رساندن است، بعدی که بعد روح الهی است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه اضافه کرد: »اگر انسان استعدادها را در 
مسیر درست خودش استفاده نکند، به بدترین موجود تبدیل می شود؛ 
ولی اگر انسان بفهمد حقیقت او بعد الهی اوست، بهترین انسان می شود. 
بزرگ ترین خدمت به انســان هم از سوی مربی صورت می گیرد. اآلن 
بهترین خدمات را خدماتی می دانند که سالمتی جسم را تأمین می کند، 
در حالی که بهترین خدمت، اصالح روح انســان است. اینکه موضوع 
انسان شد، شــکر خدا و استمداد از خدا را الزم دارد. سؤال این است 

اگر کسی بخواهد کار ربوبی کند، باید سنخیت ربوبی هم داشته باشد؟ 
یعنی حالتی داشته باشد که تأثیرگذار باشد.«

وی افزود: »مربی گری به معنای به فعلیت رساندن استعدادهاست؛ 
اســتعدادی که مورد نیاز انسان است. کاری که شهید مطهری انجام 
می داد و می گفت کتاب هایم را برای نیازها نوشتم. ما نیازشناسی الزم 
داریم.« وی افزود: »یکی از آسیب های انسان کامل که در کتاب انسان 
کامل شهید مطهری آمده است، تربیت تک بعدی است. شهید مطهری 
می گوید، انسان کامل انسانی است که همه ارزش های انسانی هماهنگ با 
هم در او رشد کرده و به فعلیت و کمال رسیده باشد، اول همه ارزش های 
را داشته باشد. دوم در فرایند رشد هم باید با هم هماهنگ جلو بروند.«

قرآن به ما راهبرد می دهد
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی گفت: »به ما می گویند 
تربیت با کالس های تربیتی به دســت نمی آید، اول تزکیه باید باشد. 
بله تربیت مطلوب به ذات اســت و اهمیت دارد؛ اما می شــود تربیت 
بدون تعلیم؟ می شــود بدون معرفت؟ تربیت منهای معرفت عالمانه و 
عاقالنه و خردمندانه ســر از تحجر و دین احساسی زودگذر درمی آورد 
َُّنا اهللُ ثُمَّ اسَتقاموا...«  و ایمان مســتقر نمی آورد. آیه »إِنَّ الَّذیَن قالوا َرب
به ما می گوید اگر کســی ایمان مســتقر داشت، نسبت به آینده هیچ 
نگرانی ندارد از این انســان اضطراب می رود. ایمان مستقر یعنی چی؟ 
در آیه »إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا بِاهللِ َوَرُســولِِه ثَُمّ لَْم یَْرتَابُوا...« معنا 
می شــود. می گوید: اول کسانی که اســتقامت فکری دارند، استقامت 
دارند. امروز می خواهند استقامت فکری را از بین ببرند. دوم استقامت 
عملی، »وجاهدوا باموالهم و انفسهم« در آخر آیه هم می گوید: »اولئک 
هم الصادقون« این نکته ای دارد که با آیه دوم سوره عنکبوت فهمیده 
می شــود. »أََحِســَب النَّاُس أَْن یُْتَرُکوا أَْن یَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم ال یُْفَتُنوَن«. 
َِّذیَن  َِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َفلََیْعلََمنَّ اهللُ ال در آیــه بعد می گوید: »َولََقْد َفَتنَّا ال
َصَدُقوا َولََیْعلََمنَّ الَْکاِذبِیَن« باید آزمایش پیش بیاید تا ببینیم چه کسی 

ایمانش صادقانه است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: »باید نظامات را بیاوریم و بررسی 
کنیم که چه عوامــل معنویت افزایی در آن وجود دارد و چه می تواند 
به آن اضافه شود؟ اولین نظام که انضباطی بود را آوردیم و دیدیم چه 
عوامل معنویت زایی می توانیم در آن بیاوریم. در نظام پرداخت حقوق را 
آوردیم، دیدیم بسیار جای کار دارد. باید جنبه شرعی آن کار شود. من 
می خواهم این را عرض کنم که برای اسالمی کردن اول نظامات و دوم 
اعتبارات، که نیروهای مسلح ما توجه کنند به قوت همراه با قدرت.«

وی در آخر به ضرورت مربی ســازی اشــاره کرد و گفت: »قرآنی 
کردن آموزش ها درخواســتی اســت که از شما دارم. بیایید قرآن را از 
مهجوریت دربیاوریم؛ زیرا کار قرآن راهبرد دادن است و نسخه عملی 

دارد. روش ها و جایگاه آنان را دقیق تبیین کرده است.«
بخش پنجم این همایش به پاسخگویی پرسش ها از سوی دکتر 
بختیاری، استاد دانشــگاه علوم انتظامی امین؛ دکتر زارعان، دانشیار 
جامعه المصطفی و دکتر نوذری، دانشــیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
اختصاص پیدا کرد. آخرین سخنران این همایش آیت اهلل اعرافی، رئیس 
حوزه های علمیه کشور و عضو فقهای شورای نگهبان بود که با موضوع 
چگونگی مواجهه نظام هــای تربیتی با تهدیدات نوین حوزه فرهنگی 

تربیتی کارکنان نیروهای مسلح انجام شد.

»فروغ« گرفتار »مرصاد«
 علیرضــا جاللیان/ تیرماه 
ســال ۱۳۶۰ و پس از عزل بنی صدر از 
ریاست جمهوری جریان مسلح موسوم 
بــه »مجاهدین خلق« که بخشــی از 
مبارزان قبــل از انقالب با گرایش های 
سوسیالیســتی بودند، عمــاًل ماهیت 
واقعی خود را با ترور مردم ایران عیان 
کردند. اما با فروپاشــی این سازمان در 
داخل کشور صدام، رئیس حزب بعث 
عراق نیز برای مواجهه بهتر با جمهوری 
اسالمی در جنگ تحمیلی از این گروه 
برای سازماندهی و استقرار آنها در عراق 
اســتقبال کرد و بخشی از پادگان های 
خود را تقدیم این گــروه کرد تا فرقه 
رجوی بخشی از ارتش بعث عراق شود. 
جدای از جنایت هایی که این فرقه علیه 
مردم مظلوم عراق کرد، در دفاع مقدس 
هم نفوذی های منافقین در یگان های 
ارتش، ســپاه، شــهربانی و ژاندارمری 
عملیات »ســابوتاژ« را انجام می دادند 
و جبهه دیگری جــدای از رزمندگان 
اسالم در خطوط مقدم مشغول سرکوب 
عملیات های ددمنشانه و تروریستی این 
فرقه در داخل شهرها بودند. فرقه رجوی 
عملیات های »چلچــراغ«، »آفتاب« و 
»فروغ جاویدان« را در جبهه های جنگ 
علیه جمهوری اسالمی انجام داد که در 
این میان شاید مهم ترین این عملیات ها 
»فروغ جاویدان« بــود که رزمندگان 
اسالم در کمینگاه »چهارزبر« کرمانشاه 
»عملیات مرصاد« آن را خنثی کردند؛ 
اما فروغ جاویدان چگونه عملیاتی بود؟ 
ارتش شاهنشــاهی ایــران ذیل 
قــدرت غرب و ارتش ایــاالت متحده 
تعریــف می شــد. این امــر در دوران 
جنگ ســرد سبب شد که بلوک شرق 
هــم در مواجهه با بلوک غرب اقدام به 
یارگیری کند و در این میان چه یاری 
بهتــر از جریان بعث عراق. شــوروی 
ســابق در مواجهه با ژاندارم آمریکا در 
منطقه به فکر تقویت صدام حســین 
در عــراق افتاد و این ســبب شــد تا 
اتاق جنگ ارتش شاهنشــاهی ایران با 
مدیریت مستشاران آمریکایی احتماالت 
رویارویی ارتش عراق و ایران در مواجهه 
منطقه ای بلوک شرق و غرب را بررسی 
کنند. بررســی نوع تهاجم ارتش عراق 
نشــان از خیانت صریح طراحان ارتش 
شاهنشــاهی و ایاالت متحــده دارد. 
فرماندهان ارتش شاهنشاهی که پس از 
انقالب به آمریکا فرار کردند، در مواجهه 
ارتش صدام با جمهوری اسالمی به این 
نیروی متخاصم علیه کشورمان مشاوره 
می دادند؛ چرا که نوع تهاجم براساس 
همان طراحی های قبل از انقالب بوده 
اســت. برای نمونه نوع هجوم عملیات 
فــروغ جاویدان به طــور خاص همان 
طرح های تمرین شــده در دانشــکده 
فرماندهی و ســتاد ارتش شاهنشاهی 
در ســال ۱۳۵۵ بــود و طرح  تمرینی 
۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ آن مربــوط به هجوم 
ارتش ســرخ یا ارتش عراق به ایران از 
محور کرمانشاه، اسالم آباد، گیالن غرب، 
همدان و تهران بوده که منافقین خلق 
به اجرا درآوردنــد؛ اما در واقع چنین 
عملیاتی برای بهمن ماه ســال ۱۳۶۷ 
برنامه ریزی و طراحی شده بود. پذیرش 
قطعنامه ۵98 از سوی حضرت امام)ره( 
موجب شــد تا اجرای این عملیات که 
برای پایان دادن به انقالب اسالمی در 
سالگرد ده سالگی انقالب تدارک دیده 
شــده بود)!( بدون آمادگی های الزم و 
بــا عجله به چنــد روز پس از پذیرش 
قطعنامه، یعنی ســوم مــرداد موکول 
شــود با ایــن هدف که پنجــم مرداد 
۱۳۶۷ تهران اشغال شده باشد. اما در 
تنگه مرصاد با امدادهای الهی شکست 
سنگینی را متحمل شدند. اما این پایان 
وطن فروشــی آنها نبود. روزی در کنار 
 ،MI۶ روزی همــراه ،CIA صــدام و
روزی موساد، روزی دستگاه اطالعاتی 
بیهوده و دشمنی  عربستان ســعایت 

بی نتیجه علیه ملت ایران می کنند.  
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پرسید: »بابات جنگ رفته؟« گفتم: 
»نه.« گفت: »چرا؟ عجب ترسویی بوده!« 
گفتم: »خجالت بکش، این چه حرفیه!« 
گفت: »اصاًل، بابات چیکاره هســت؟« 
گفتم: »ده ساله که بازنشسته سپاهه.« 
بــا تعجب گفت: »پس از اون پاســدار 
پنجاه و هفتیه!« گفتم: »دقیقاً.« گفت: 
»عجب، پس پاسدار ترسو هم داشتیم!« 
عصبانی شدم و گفتم: »اون موقعی که 
مردم توی تهران شب ها شاهد بمباران و 
روزها شاهد ترور ضد انقالب بودن، بابای 
من و همکارانش توی اطالعات ســپاه 
نخوابیــدن تا خونه های تیمی منافقین 
رو شناســایی کنن و امنیت برقرار شه. 
امنیت امروز یه بخشــش مدیون امثال 

بابای جبهه نرفته منه.«

 پاسدارایی که جبهه نرفتن!

دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: »افتخار می کنیم که تجهیزات نیروی دریایی سپاه از شناور تا تجهیزات موشکی، داخلی بوده و 
به دست جوانان مؤمن و متخصص انقالبی ساخته شده است و به فضل الهی از این تجهیزات جدید در زمین و دریا نیز استفاده خواهیم کرد. توجه به توان، ظرفیت 

و استعدادهای داخلی امروز یک ضرورت محسوب می شود و نیاز است همه ما به این ضرورت اهتمام الزم را داشته باشیم.«

 قدرت دفاعی کشور
ثمره تکیه به توان داخلی

نقطه سرخط

     

هر ماه کارت های طرح حکمت را شارژ کنید
۰9۱۳۰۰۰84۰۱/ چرا یارانه حکمت کارت تک نفره ۳4 هزار تومان است؛ 

ولی خانواده ۵ نفره که باید ۱۷۰ هزار تومان باشه ۱۰۰ هزار تومان است.
۰9۱4۰۰۰۱۱۲۰/ درباره طرح امام حســن مجتبی)ع(، دستورالعمل سال 
۱۳88 سرلشکر رشید، فرمانده محترم قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( را اجرایی کنید. 
۰9۱4۰۰۰۱۱۲۰/ هــر ماه کارت های طرح حکمت را شــارژ کنید. گرانی 

بیداد می کند.
۰9۱4۰۰۰۵۳4۳/ به گوش مســئوالن برسانید ما بسیجیان کد 89 چشم 

انتظار حل مشکالت فوق العاده عملیاتی و مسکن هستیم. 
۰9۱۷۰۰۰9۵۲۷/ چــرا ســازمان ها، نهادها، ادارات و نیروهای مســلح، از 

کارشناسان فارغ التحصیل در دانشگاه های علمی کاربردی، گزینش نمی کنند؟
۰9۳۷۰۰۰4۶9۰/ به جای اینکه در مراکز درمانی وابســته به ســپاه مانند 
کلینیک ها و درمانگاه ها اولویت پذیرش با شاغالن و بازنشستگان و خانواده آنان 

باشد، متأسفانه به مراجعه کنندگان عادی توجه بیشتری می شود!

روی خط

سرمایه انســانی در نیروهای مسلح یک سری 
ویژگی  در تراز انقالب دارد که برای رسیدن به آن 
شاخصه  مورد نظر باید فرایندی را طی کنیم و آن 
نظام تربیت و آموزش است. با توجه به اینکه می دانیم 
نیروی انســانی ما در چه جایگاهی قرار می گیرد و 
چه وظایفی دارد، تا حدودی مشخص است چه نوع 
سرفصل هایی باید در نظر گرفته شود. پس باید نظام 
تربیتی داشته باشیم تا خروجی آن نیروی در تراز 

انقالب اسالمی در نیروهای مسلح باشد

گزارش خبری صبح صادق از همایش نقش تربیت در آموزش نیرو های مسلح

تربیتنیرویدرترازانقالباسالمی

اســتان های  قلعه نویی/  عمــار   
آذربایجان غربی و شــرقی به تعبیر رهبر 
معظم انقالب سر ایران هستند. این حقیقت 
نه تنها در شــکل نقشه، بلکه در واقعیت 
صحنه هم نمود دارد و دشمنان انقالب با 
علم به اهمیت این اســتان ها همواره طی 
چهل سال گذشته به دنبال ناامن کردن آنها 
بودند؛ به ویژه استان آذربایجان غربی که 
تلفیقی از قومیت های گوناگون را در خود 
دارد. در این میان، مؤثرترین مجموعه ای 
که توانســته در این استان حضور داشته 
باشــد و در کنار مــردم منطقه امنیت را 
برقرار کند، سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اســت. در ادامه و در گفت وگویی کوتاه با 
سردار »حبیب شهسواری«،  فرمانده سپاه 
شهدای استان آذربایجان غربی ابعاد این 

حضور مؤثر را بررسی می کنیم.
***

* در سال های پس از پیروزی انقالب 
شاهد توطئه های فراوانی از سوی دشمنان 
در مرزهای شــمال غرب به ویژه استان 
آذربایجــان غربی بودیم. در این باره و در 
مورد رمز غلبه بر این نقشه ها توضیح دهید. 
آذربایجان غربی مطمع نظر دشمنان بوده و 
هست. دقیقاً از فردای پیروزی انقالب، این استان 
تا همین امروز دفاع مقدس چهل ساله و نه هشت 

ساله را تجربه کرده است. 
جریان های ضد انقالب به کمک دشمنان 
فرامرزی ما ســودای جدا کردن این اســتان را 
از کشــور داشتند. در این میان، حماسه آفرینی 
سرداران، ســربازان و سلحشورانی مانند شهید 
بزرگوار صیاد شیرازی، شــهید مهدی باکری، 
شــهید امینی، شهید آبشناسان و ده ها و صدها 
رزمنده دالور و والیت مدار در تقابل با ضد انقالب 
توانست حماسه های ماندگاری را در آذربایجان 
غربی رقم بزند. بوکان آزاد شد، محاصره اشنویه 
شکست و شهرهای استان از لوث ضد انقالب و 
ایادی وابسته به خارج کامالً پاکسازی شد. استان 
آذربایجان غربی در هشت سال دفاع مقدس نیز 
جزء پنج اســتان درگیر در جنگ بوده و بعد از 
استان خوزســتان که بیشترین عملیات دوران 

دفاع مقــدس در آن اتفاق افتاده، در رتبه دوم 
قــرار دارد. رزمندگان اســتان آذربایجان غربی 
در عیــن حال که برای دفاع از کشــور و نظام 
مقدس جمهوری اســالمی بــه مناطق جنوب 
اعزام می شدند، در استان نیز با متجاوزان بعثی 
و جریان های ضد انقالب مقابله می کردند. این 
استان ۱۲ هزار شهید گلگون کفن تقدیم انقالب 

کرده که در رأس آنها آقا حمید باکری است. 

*اصوالً جریان هــای ضد انقالب در 
استان شما چه کسانی هستند؟

 گروهک هــای دموکــرات، کومله و ده ها 
جرثومه فساد سیاسی و نظامی دیگر و گروه هایی 

مانند پ.ک.ک و غیره.

* این استان مرزی با چه مخاطراتی 
روبه رو بوده و هست؟

آذربایجان غربی با داشتن 9۷۶ کیلومتر مرز 
و همسایگی با ترکیه، عراق و اقلیم عراق استان 
مرزی مهمی محســوب می شود. ما در مناطق 
مرزی عراق و اقلیم عراق به دالیل مختلف شاهد 
ناامنی هستیم و زمینه برای حضور جریان های 
ضد انقالب و عوامل وابسته فراهم است که باید 

تدابیر الزم را برای تقابل با آنها بیندیشیم.

* ساختار و سازمان مرزبانی در استان 
چگونه است؟

 سراســر طول مرز مــا از پایگاه ها، مقرها 

و برجک های گوناگونی تشــکیل شــده است. 
برای صیانت و دفاع از مرزها بنا بر تصمیم های 
باالدســتی اولویت صیانت با ســپاه و برادران 
مرزبانــی تحت امــر مجموعه قــرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا، سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
هســتند. به واســطه تالش های شــبانه روزی 
فرماندهان و نیروهــا و مجموعه های مختلف، 
امــروز به ضــرس قاطع عــرض می کنیم که 
آذربایجان غربی با وجود همه تهدیدات متعدد 
از نظر امنیت از استان های امن کشور محسوب 
می شود. این آرامش و این امنیت اتفاق نمی افتاد 
مگر به کمک دو عامل؛ اقتدار و صالبت نیروهای 
نظامی مستقر در پایگاه ها و مرزهای مقدس نظام 
جمهوری اسالمی و همراهی، همدلی، همکاری و 
همیاری مردم نجیب، ارزشمند و معتقد استان. 
امروز امنیت استان آذربایجان غربی برگرفته 
از تفکر و تدابیر رهبر معظم انقالب است. ایشان 
در تشریف فرمایی خود در اردیبهشت ماه ۱۳88 به 
استان کردستان فرمودند: »امنیت پایدار مردمی« 
و ما این شاخص و الگو را از معظم له گرفتیم و به 
لطف خدا امروز امنیت به واسطه در میدان بودن 

فرزندان این استان بومی و پایدار شده است.
در گذشــته برخی کم کاری ها برای مردم 
استان وجود داشت که عاملی برای عضوگیری 
ضد انقالب به شــمار می آمد؛ اما امروز خیلی از 
این کسری ها به مدد برادران سپاه مرتفع شده 
و در بخش هــای مختلف تالش هــا ادامه دارد. 
محرومیت زدایی مهم ترین عامل امنیت زاست و ما 

در واقع در کنار همه تهدیدات، به مقابله با تهدید 
از  محرومیت هم پرداخته ایم. محرومیت زدایی 
روستاها و شهرها ثبات امنیت را به همراه داشته و 
آن را هم از نظر کمی و کیفی مضاعف کرده است. 

برنامه  * دربــاره نحــوه اجــرای 
محرومیت زدایی در استان توضیح دهید. 

اعتبــارات ایــن موضوع از ســوی نیروی 
زمینی و قرارگاه حمزه سیدالشــهدا در اختیار 
ما قــرار می گیرد و ما تالش می کنیم کمبودها 
را در حوزه های مختلف راهســازی، بهداشت و 
درمان، آبرسانی و در شهرها و روستاهای مختلف 
استان برطرف کنیم. سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد 
تومان در راستای رفع محرومیت در روستاها و 
مرزهای دورافتاده کمک در اختیار مردم متدین 
این مناطــق قرار می دهیم. قرارگاه پیشــرفت 
و آبادانی محرومیت زدایی ســپاه هم در حوزه 
محرومیت زدایی به منظور توسعه و تکمیل این 
زنجیره فعالیت های خوب و ارزشمندی در هفت 

دهستان از دهستان های استان انجام می دهد.
ما هرچه در وســع خــود داریم، برای این 
مردم انجام می دهیم و کمک کار آنها هســتیم. 
همچنین سیاست واحدی در کالن موضوع در 
پیش گرفتیم. با دشمنان در فراسوی مرزها اشداء 
علی الکفار هستیم و هزینه اقدامات ناامن سازی 
آنها را هر روز بیشــتر می کنیــم؛ اما با مردم و 
دوستان خود در مرزها رحماء بینهم هستیم. ما 

خادم مردم و خدمتگزار آنها هستیم. 

* آیا استان آذربایجان غربی در حوزه 
راهیان نور هم فعال است؟

بله، چندین ســال است راهیان نور شمال 
غرب کلید خورده و زیرســاخت های آن نیز در 
حال تکمیل اســت. همچنین یادمان  های دفاع 
مقدس در استان دایر شده و پذیرای مردم خوب 
کشــورمان هستیم. در سال ۱۳9۷ ما میزبان و 
خادم ۳۲۰ هزار زائر سرزمین نور آذربایجان غربی 
بودیم که محبت فرمودند و از این مناطق بازدید 
کردند. امسال نیز بر اساس افق برنامه ریزی ها این 
تعداد به 4۰۰ هزار نفر و در سال آینده به ۵۰۰ 

تا ۶۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

 فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی در گفت وگو با صبح صادق

چهل سال دفاع مقدس را تجربه کرده ایم

گفت و گو

     
دفتر سردار »حسین صفری« مشاور ایثارگران فرمانده کل سپاه طی تماسی، 
نتیجه پیگیری های صورت گرفته درباره بخشی از پیامک های ارسال شده به سامانه 
پیامکی صبح صادق از ســوی ایثارگران محترم را به اطالع ما رساند خالصه ای 

از آن ارائه می شود: 
***

رزمنده بسیجی آقای سید سهراب مجیدی،
طی تماس تلفنی با ایشــان راهنمایی الزم برای دریافت کمک معیشــتی 
رزمندگان دوران دفاع مقدس صورت گرفت. همچنین در پاســخ درخواســت 
دیگر باید گفت معلولیت دوران خدمت سربازی شامل درصد جانبازی نمی شود.

رزمنده بسیجی آقای فرهاد نصراللهی،
راهنمایی الزم برای طی مراحل دریافت کارت حکمت المثنی از اداره خدمات 

کارکنان و نیز بیمه دخترشان بعد از ازدواج به ایشان ارائه شد. 
پاسدار جانباز آقای عیسی سندگل،

راهنمایی الزم برای مسئله تأمین دارو و هزینه درمان انجام شد. برای دریافت 
وام استعالم مربوط به بانک انصار را پر کرده و به این مجموعه نمابر کنند تا در 

صورت وجود ظرفیت برای پرداخت وام تعریف شده اقدام شود.
بسیجی رزمنده بهزاد حسن زاده،

مجروحیت حین رزمایش داشــته اند و وضعیت ایشان هنوز مشخص نشده 
است. پیگیری های الزم از نیروی انسانی انجام شد.
رزمنده بسیجی محمدجان قلیچ مغانی،

در مورد کمیسیون افزایش درصد توجیه شدند. همچنین از فرمانده سپاه 
»درگز« درخواست شد با سرکشی به منزل ایشان گزارش مربوطه را ارائه دهند.

بسیجی رزمنده احمد محبوبی،
ایشــان درگیر پرونده شخصی حقوقی هســتند که برای مشاوره قضایی و 

حقوقی به مشاوران وظیفه ایثارگران راهنمایی شدند.
بسیجی رزمنده قدرت اهلل محمدی،

چون در بمباران مجروح شــدند، رأی اعتراضی در کمیسیون بنیاد شهید 
قابل قبول نیست و نمی توانند برای تعیین درصد به آنجا مراجعه کنند؛ بنابراین 

برای تشکیل پرونده تعیین درصد باید در خود سپاه اقدام کنند.

مسئول پاسخگو
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پژواک

بســیاری از ما ورود تلفن  همراه به کشورمان را به یاد داریم. در سال ۱۳۷۲ 
نخستین سیم کارت های تلفن  همراه میان افراد خاص توزیع شد و مدتی بعد مردم 
عادی برای نام نویســی سیم کارت در صف های طوالنی ساعت ها منتظر می ماندند. 
در آن زمان، استقبال مردم برای خرید سیم کارت ها در شرایطی بود که تنها برتری 
تلفن  همراه در مقایسه با تلفن های ثابت، امکان حمل آن با خود بود. در اوایل فروش 
ســیم کارت ها هیچ خدمات دیگری ارائه نمی شد. حتی امکان ارسال پیامک هم با 
مشکالتی مواجه بود. شبکه تلفن های همراه ایران در آن زمان، نسل دوم را تجربه 
می کرد که در آن مکالمه و پیامک امکان پذیر بود. پیش از نسل دوم، نسل های صفر 
و اول هم در دنیا معرفی شده بودند. در نسل صفر مکالمات به صورت رادیویی انجام 
می شد و شروع مکالمات سیار بود. در نسل بعد، یعنی نسل اول، مکالمات آنالوگ 
به وجود آمدند. در این نســل امکان ارســال داده وجود نداشت. تفاوت نسل اول و 
دوم در این بود که نسل دوم مکالمات دیجیتال را ارائه داد و با شروع انتقال داده 
در بســتر تلفن  همراه بود. نسل دوم که GSM هم نامیده می شود، در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته منسوخ شده  است. GPRS قابلیتی در این نسل بود که تقریباً 
برای نخستین بار اتصال به شبکه جهانی اینترنت را با تلفن  همراه امکان پذیر کرد. 
اینترنت تلفن  همراه در ایران با همین نســل ارائه شــد؛ زمانی که شرکت ایرانسل 
به تازگی وارد بازار ایران شــده و به دنبال نوآوری و ارائه خدمات جدید بود. نسل 
 GPRS دارد. این قابلیت که بعد از EDGE دوم تلفن  همراه زیربخشــی به نام
ارائه شــده بود، چندین بهینه ســازی در نحوه انتقال داده ایجاد کرد که نتیجه آن 
افزایش ســرعت انتقال داده بود. نخســتین تلفن های همراه آیفون با EDGE به 
بازار معرفی شــدند و در ایران این نوع ارتباط بسیار فراگیر بود؛ اما به دلیل ضعف 
در شبکه، سرعت مناسبی نصیب کاربران نمی شد. EDGE در واقع تالشی برای 

معرفی نسل سوم تلفن  همراه بود.

نسل سوم تلفن  همراه که با ۳G شناخته می شود، شروع تمرکز بیشتر بر انتقال 
داده بود. مکالمه و ارسال پیامک، دیگر کاربردی معمولی به شمار می  آمد و محققان 
دنبال رفع نیازهای بیشتری با شبکه تلفن های همراه بودند. این نیاز ها، خدمات چند 
رسانه ای در بستر تلفن های همراه بود. بیشترین سرعت انتقال اطالعات در این نسل 
۳8۰ کیلوبیت بر ثانیه بود. در ایران، اولین بار شرکت رایتل این نسل از تلفن  همراه 
را معرفی کرد. این شرکت که با شعار نوآوری، چهارمین اپراتور تلفن های همراه بعد 
از همراه  اول، ایرانسل و تالیا بود که ارائه خدمات به کاربران را شروع کرده بود، تا 
سال ها انحصار نسل سوم تلفن  همراه را در اختیار خود داشت و دیگر شرکت ها در 
همان نســل دوم مجبور به ارائه خدمات بودند تا اینکه انحصار شکسته شد و بعد 
از رایتل، شرکت ایرانسل نسل سوم خود را معرفی کرد. نسل سوم زیربخش هایی 
دارد که با ۳.۵G، HSPA، HSPA+ و... شناخته می شود. تماس تصویری، ارسال 

پیام های تصویری و... قابلیت های چندرسانه ای بودند که این نسل ارائه داد.
هر نسل از تلفن  همراه تقریباً ده سال نسل پیش  روست و بعد از آن نسلی جدیدتر 
با امکانات بیشتر معرفی می شود. ده سال بعد از معرفی نسل سوم، نسل چهارم از شبکه 
 تلفن های همراه در ســال ۲۰۰8 به کاربران معرفی شــد. این نسل که با 4G شناخته 
می شود، از پهنای باند بسیار باالیی بهره  می برد و به همین دلیل تبادل داده با سرعت بسیار 
باال و بدون تأخیر را امکان پذیر می کند. امکان تبادل داده در حال حرکت با سرعت های 
بســیار باال، برقراری ویدئو کنفرانس های اینترنتی و... همگی از مزایای این نسل است. 
یکی از زیربخش های نســل چهارم LTE است که باید بر روی کاغذ سرعتی بیشتر از 
4G ارائه دهد. بیشترین سرعت نسل چهارم تلفن های همراه ۱ گیگابیت بر ثانیه است. 
هرچند استاندارد های نوشته شده فناوری و سرعت های تعیین شده در هر یک، با آنچه 
شرکت های سازنده تلفن  همراه و اپراتور های تلفن های همراه ارائه می دهند بسیار متفاوت 
است. در واقع چیزی که نوشته می شود با چیزی که عمل می شود همیشه تفاوت دارد.
امروزه و تقریباً بعد از ده ســال، نســل پنجم شبکه تلفن های همراه در حال 
راه اندازی و شروع به ارائه خدمات است. با توجه به اینکه تمام نیازهای یک کاربر 
معمولی با همان نسل چهارم شبکه های تلفن  همراه رفع می شود؛ ایجاد نسل پنجم 
چه ضرورتی می تواند داشــته باشد؟ در شماره بعدی نسل پنجم شبکه تلفن های 

همراه را شرح خواهیم داد.
تقویم انقالب

 فرق توقع و امید
توقع صفت خوبی نیســت، اصاًل از هیچ کس حتی خدا و پیامبر و امام 
هم نباید توقع داشت؛ چون متوقع، منتظر است آن چیزی را که می خواهد به 
او بدهند و قدر آن چیزی را که به او داده اند نمی داند و شاکر نیست. احسان 
صاحب خانه را نمی بیند. فقط به دنبال خواسته خویش است و حواسش آنجاست؛ 
اما امید خوب است؛ یعنی به کرم و رحمت حق امیدوار است. به او بدهند یا 
ندهند، اگر هم ندادند شکایتی ندارد، رفقا نباید از همدیگر توقع داشته باشند.
ریشه های طوبی، حاج محمداسماعیل دوالبی

انقالب اسالمی در طول رویدادها و حوادث پیش و پس از پیروزی آن 
اثبات کرده یک انقالب »نرم« و »بدون خشونت« بوده و برای اثبات آن دالیل 
متعددی می توان برشمرد. در این مختصر به یکی از نمادهای سیاسی اسالم 
که در تقویم انقالب ثبت شــده و پــس از پیروزی تاکنون همچنان خوش 
درخشــیده اشــاره می کنیم و ان ایجاد یک »اجتماع سیاسی ـ عبادی« در 
سراسر کشــور به نام »نماز جمعه« است که به طور مستمر برقرار و پایدار 
بوده و هست. اولین نماز جمعه به امامت مرحوم آیت اهلل طالقانی پنجم مرداد 
سال ۱۳۵8 مصادف با سوم ماه مبارک رمضان ۱۳99 ه .ق در دانشگاه تهران 
برگزار شــد. پس از اعالم فرمان امام)ره( در نخستین ساعات بامداد آن روز 
از نقاط مختلف شهر جمعیت انبوه و میلیونی راهی دانشگاه شدند و چهره 
دیگری از انقالب اسالمی را به نمایش گذاشتند. با ورود مرحوم طالقانی به 
جایگاه حال و هوا و شور و هیجان انقالبی همه جا را فرا گرفت. امام جمعه 
تهران که از طرف امام)ره( منصوب شده بود، رهنمودهای امام خمینی)ره( 
را در پیش روی خود داشــت که مرقوم فرموده  بود: »توجه بدهند مردم را 
به مسائل سیاسی، به مسائل اجتماعی، نماز جمعه یک اجتماع سیاسی، در 
عین حالی که عبادت اســت. در خطبه نماز جمعه باید مسائل سیاسی روز 
مطرح شود، گرفتاری های مســلمانان طرح بشود. اجتماع کنید، نمازهای 

جمعه را باشکوه بجا بیاورید.«
مرحوم آیت اهلل طالقانی در اولین نماز جمعه تهران بر اساس رهنمودهای 
امام خمینی)ره( در خطبه اولش اعالم کرد. »نماز جمعه مظهر کاملی است از 
وحدت توحیدی ملت مسلمان و در عین حال آگاهی و افشا کردن دسایس 
دشمنان و مطلع کردن همه مسلمانان به وظایفی که در مدت یک هفته در 
پیش دارند.« او در خطبه دوم هم مهم ترین مسئله سیاسی روز را به بحث 
گذاشت و آن برگزاری انتخابات مجلس خبرگان به منظور بررسی و تدوین 
قانون اساســی در تاریخ ۱۳۵8/۵/۱۲ بود. تذکراتی که آیت اهلل طالقانی در 
خطبه های نماز جمعه بیان کردند بسیار مفید بود و ضریب آگاهی و بصیرت 
سیاســی مردم را افزایش می داد. نکته ای که در این زمینه اهمیت خاصی 
داشــت، این بود که گروهک های سیاســی مسلح و بعضاً ضد انقالب که در 
آن روزهــا برای فریفتن مردم از به کار بردن هیچ ترفندی دریغ نمی کردند 
تــا انقالب را به انحراف بکشــانند، در موضع انفعاالنه ای به تبلیغات به زعم 
خودشان حساب شده ای دست زدند و شایعات و اکاذیبی را در بین مردم و 
جوانان نشر دادند؛ اما وقتی نقشه های شان نگرفت، به خشونت دست بردند 
و ائمه جمعه را هدف گلوله  قرار دادند و به شهادت رساندند که البته نتیجه 
عکس گرفتند. به راستی نماز جمعه دشمن شکن بوده و هست؛ لذا باید در 
اســتمرار و کیفیت خطبه های آن کوشید تا بار معنوی این اجتماع سیاسی 

بیشتر نمایان شود.

     
حسن ختام

 مسجدی به رنگ انتظار
روزها از پس هم و شب ها از پی هم می گذرند. فصل ها می آیند و به سرعت 
باد می روند. درختان برافراشــته لحظه ای لباس سبز بر تن می کنند و لحظه ای 
دیگر رنگ زرد به خود می گیرند. سال ها و سده های بسیاری به یک چشم برهم 
زدن از پی هم می روند. خشت روی خشت چیده می شود مسجدی در دل یک 
شهر تبلور می یابد؛ مسجدی به رنگ و بوی عاشقان انتظار، مسجدی به وسعت 

چشم های منتظر.
آقاجان!

هزار سال درختان روییدند و بادها وزیدند، گل ها شکفتند و پژمردند، انسان ها 
چشم به جهان باز کردند و بستند تا زمان حرکت کند تا نکند آنی بایستد؛ چرا 
که مقصد شــما بودید و زمان در حسرت و تالطم دیدار شما مسجدی ساخت 
تا صدای عاشــقانه اذان های انتظار از دل این مسجد باریدن بگیرد و انتظار به 

آغوش گرفته شود؛ انتظاری که شاکله آفرینش بود.
موالی من!

مســجدی بنا کرده اید که ماجراهای فراوانی را از ســر گذرانده؛ گاهی گنبد 
آبی اش نگاه کودکی را برده و خاطره ای همیشگی برایش ساخته و زمانی هم دل  
لبریز از غصه و یأس را به خشنودی و اشک شوق مبدل کرده؛ چرا که در دل این 
مسجد شمایید که فارغ از بد و خوب بودن مان صدای مان را می شنوید، اشک های مان 

را می خرید و دل های غبارآلودمان را بدون ذره  ای منت تطهیر می کنید.
آقای مهربانم!

در ازدحام روزمره گی ها یادمان می رود که این دل توجه و تطهیر می خواهد، 
غــرق در این روزهای تکراری فراموش می کنیم دل مان حرف هایی دارد که در 

مأوای خودش زبان باز می کند؛ محلی مانند مسجد جمکران.

نکته و نظر

 روباه مکار؟
نکته: چــرا به روباه مکار می گویند؟ از قدیم االیام در داســتان ها و 
قصه ها، روباه ها به مکار بودن معروف شــده  بودند؛ زیرا برای شــکار کردن 
مانند ببرها یا شیرها دنبال شکارشان نمی دوند تا آن را بگیرند، بلکه حقه 
سوار می کنند؛ برای مثال پشت بوته ها پنهان می شوند و در فرصت مناسب 
بیرون می پرند. یا اینکه خودشان را به مردن می زنند تا شکارشان فکر کند 

با یک روباه بی خطر طرف است. 
در کشــور ما همراه با روباه در عرصه سیاست و فرهنگ، همواره اسم 
انگلیس در ذهن تداعی می شــود؛ موضوعی که جک استراو در کتاب خود 
به آن اشــاره و برای مردم کشــورش بازگو کرده است. وزیر خارجه اسبق 
انگلیس برخی ضرب المثل های جــاری میان مردم ایران مانند »روباه پیر 
استعمار«، »پشت  پرده همیشه یک انگلیسی هست« یا اینکه »انگلیسی ها 
همیشه با پنبه سر می برند« را از نشانه های بی اعتمادی عمیق جامعه ایران 

به دولت انگلیس دانسته است.
نظر: در روزهای اخیر، انگلیس نفت کش ایرانی را در جبل الطارق 
به بهانه هایی واهی متوقف کرده اســت؛ اما اصل موضوع ناشی از 
همکاری این روباه با گرگ پیر در توطئه علیه ایران است. انگلیس 
از یک سو در ایران سفارت خانه دارد و همه نخبگان و هنرمندان را 
به جشن تولد ملکه دعوت می کند و از سوی دیگر با گوش به فرمانی 
آمریکا در دزدی دریایی و حمله به منافع ایران پیشقدم می شود. 
انگلیس مانند روباه همه چیز خوار است. اگر گوشت گیرش نیاید از 

خوردن گیاه و علف و میوه هم ابایی ندارد.

ارسال مطالب:
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info@ssweekly.ir

ssweekly@

سیدمهدی حسینی
کارشناس تاریخ

 اجتماع سیاسی ـ عبادی

     
قبیله عشق

در تمام کارها مخلص، بی ریا، شکیبا، صمیمی، صبور و با حلم بود. نامالیمات 
را کم به زبان می آورد. هیچ وقت احســاس غرور نمی کرد. به دوستان گفته بود 
اگر زنده ماندم به خانه خدا خواهم رفت و اگر شــهید شدم نزد خدا می روم. در 
صحبت هایش همیشه می گفت برای پیروزی رزمندگان و سالمتی امام امت دعا 
کنید. تابستان ها برای خدمت به مردم به شهرستان ها می رفت. از جمله در سال 
۱۳۵۶ به شهرستان های دور افتاده اسدآباد همدان عزیمت کرد و یک بار نیز به 

زاهدان رفت و نظرش همیشه کمک به مستضعفان کشور بود.
به نقل از خانواده شهید نذیرشرکاء 
هفتم آبان ماه سال ۱۳۳۶ در شهر کاظمین متولد شد. در خانواده مذهبی 
پرورش یافت تا اینکه در سال ۱۳۵۰ و در ۱4 سالگی از سوی رژیم بعثی صدام 
به همراه خانواده به دلیل ایرانی االصل بودن به ایران تبعید شد. تحصیالت خود 
را تا پایان دوره متوســطه در تهران ادامه داد. در ۱8 سالگی وارد مجتمع علوم 
پیراپزشکی در رشته علوم آزمایشگاهی شد و سه سال و نیم بعد فارغ التحصیل شد. 
پس از اتمام دوران دانشــگاه  برای خدمت در بندرعباس به نیروی هوایی 
منتقل شــد. در بندرعباس در قسمت سیاســی ایدئولوژیک ارتش و سپس در 
جهاد سازندگی و ستاد نماز جمعه فعالیت های مؤثری داشت. در پایگاه شکاری 
بندرعباس، آزمایشــگاه این پایگاه را دایر کرد. پیش نمازی مسجد پایگاه هم از 

 همیشه
 به مستضعفان 
کمک می کرد

 »پای یه عشق دیگه در میونه«
»پای یه عشق دیگه در میونه«؛ 
روایتی اســت از زندگی شــهدای 
مدافع حرم از زبان همسران شــان 
که »منیــژه میرزایی« به رشــته 
تحریر درآورد. او کتابش را اینگونه 
معرفی می کند: »... روایت تلخی ها 
و شیرینی ها، سختی ها و خوشی ها، 
انتظار ها و وصل هــا، حمایت ها و 
کنایه هــا، دردهــا و در یک کلمه 

عاشقی و دلدادگی.«
 این کتاب ۱۰8 صفحه ای در 
چهار فصل »پای یه عشق دیگه در 
میونه«، »صدای در که اومد«، »ای 

کاش این دور و بر کســی نبود« و »زهرا بچه صبر« تنظیم شده و هر بخش 
به یکی از مدافعان حرم اختصاص یافته اســت. نشر »صریر« در هزار نسخه 

آن را منتشر کرده است.

یار مهربان

محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

 اصطالحات مجازی ـ ۱۹
 نسل های تلفن  همراه

سوی مسئوالن به او سپرده شد. سه ماه مانده به اتمام دوره خدمت وظیفه اش، 
داوطلبانه به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد. در حالی که مقدمات سفر حج 
برایش فراهم شده بود، ترجیح داد در جبهه بماند. در مدت حضور در جبهه در 
لشکر ۷۷ خراسان خدمت کرد و در نهایت در ماه رمضان و در عملیات رمضان 

۲۵ تیرماه سال ۱۳۶۱ در 8 کیلومتری خاک دشمن به شهادت می رسد.

حرف تو حرف

کتیبه سبز

 از دور می بوسم عبایت را 
تقدیم به رهبر شیعیان نیجریه

نسیم از دوردست آورده عطر آشنایت را
دلم را می فرستم تا ببندد زخم هایت را

در این شب های غربت چون »بالل« و »جون« می تابی
تو صبح روشنی، از دور می بوسم عبایت را

به بذل جان چه خوش رفتند فرزندان و یارانت
چه زیبا کرده خون این جوانان، کربالیت را

تو با »ِمنُهم َقضی نَحَبه«، غِم »َمن یَنَتِظر« داری
بخوان که تشنه ام قرآن و لحن دلربایت را

قنوتم فارغ از تو بعد از این آمین نمی گیرد
فراموشی نخواهد برد از دستم، دعایت را

اگرچه زخم دیدی، اخم هرگز در مرامت نیست
رساندی از پی هر زخم، لبخند رسایت را

خدایت را شناساندی و هر کافر مسلمان شد
مسلمان کن مرا هم تا که بشناسم خدایت را

در این شور فراموشی، در این غوغای خاموشی
به مردم می رسانم چند بیتی از صدایت را

جهان در سکوت است...
تقدیم به شیخ ابراهیم زکزاکی

تو را می کشند و جهان در سکوت است
زمین در سکوت و زمان در سکوت است

کجا رفت فریاد حق خواهی ما
که شاعر خموش و زبان در سکوت است

صدا، این صدای قدم های ملعون
صدا می زند که امان در سکوت است
خوشا سر در آغوش او جان سپردن

ضرر در نرفتن، زیان در سکوت است
مرا قوت غالب همین شعر تلخ است

شما خوش بمانید، نان در سکوت است
تو پیش خدا روسفیدی دعا کن

به آنان که ایمان شان در سکوت است!
فائزه زرافشان

تلخند

 امیرحسین ثابتی: »تاج زاده« از تعبیر انتخابات  آزاد استفاده می کند، اما جالب 
اینجاســت که تنها عنوان سیاسی او یک عنوان انتصابی به نام »معاون سیاسی 
وزیر کشور« است؛ یعنی در همان انتخابات آزاد هم که بدون نظارت استصوابی 

)شورای شهر( شرکت کرد، رأی نیاورد.
 ابوالقاسم طالبی: به شهادت تاریخ، راهزنِی مسلح دولت انگلیس همواره علیه 
ایران صورت گرفته و اینک با توقف کشتی نفت کش ادامه پیدا کرده؛ اما مزدورانی 
از جنس تقی زاده همزمان از خدمات دولت انگلیس تعریف و با آستانه بوسی سفارت، 
قلم و هنر به اجنبی می فروشند و کتاب رضاشاه با سند انگلیسی به چاپ می  رسانند.

علیرضا زاکانی: نتانیاهو گفته »ایران قصد نابودی اسرائیل با کمک بمب اتم را 
دارد.« دوران بمب اتم تمام شده و نابودی رژیم جعلی صهیونیستی نیز نیازمند 
آن نیست. اراده مسلمین برای مبارزه با تروریسم و غده سرطانی  اسرائیل)رژیم 

صهیونیستی( کافی است.

 حجت اهلل عبدالملکی: در مدتی که دبیر شورای اقتصاد صداوسیما بودم، هر 
وقت خواســتیم واقعیت »اقتصاد مذاکراتی« را به مردم بگوییم، برخی مدیران 
سازمان مخالفت کردند، با این استدالل که دولت بودجه سازمان را می بندد! بعد 
از ماجرای »گاندو« حق را به آنها دادم! رهبری فقط رئیس صداوسیما را تعیین 

می کند، مدیریت آن با دیگران است!
 عبداهلل گنجی: قدرت های بزرگ برای پیشبرد اهداف با کشور کوچک مذاکره 
نمی کنند؛ بلکه با انگشــت اشــاره کار خود را پیش می برند. حاال کشور کوچک 
هیچ، آمریکا هفت دور با یک گروه چریکی )طالبان( مذاکره کرد و فقط شنید؛ 
 »ســریع از افغانستان خارج شو.« تنها بر ســر زمان بندی خروج به جمع بندی

 نرسیدند.
 سیدعباس عراقچی: ما هیچ پهپادی در تنگه  هرمز یا هیچ کجای دیگر از دست 

نداده ایم. نکند ناو آمریکایی به اشتباه پهپاد خودشان را زده است؟!

     

نکته گرام

     
داغ های مجازی

از پهپاد ساقط نشده تا نفت کش توقیف شده!
 حمیدرضا حیدری/ فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در هفته ای 

که فضایی داغ و جنجالی داشت.
 در حالی که خبرها نشــان می داد رئیس جمهور به دلیل پخش سریال 
»گاندو« از تلویزیون بودجه سه ماهه دوم صدا و سیما را منوط به تأیید نمایندگان 
دولت کرده، هشتگ »صداوسیما« در فضای مجازی داغ شد. بسیاری از کاربران 
معتقدند، این نوع تصمیم گیری برای بودجه یک سازمان عریض و طویلی چون 
صداوســیما به معنای صفر شدن بودجه آن است. البته بسیاری از کاربران این 
تصمیــم دولــت را ناراحتی دولتمردان از پخش گاندو عنوان کرده و نوشــتند: 

»گروگیری بودجه صدا و سیما به خاطر گاندو!«
 هشتگ »پهپاد« هم به دلیل خبری که از دونالد ترامپ مبنی بر سرنگونی 
پهپاد ایرانی به وسیله ناو آمریکایی اعالم کرد، در فضای مجازی دست به دست شد. 
خبری که نیروی دریایی سپاه آن را تکذیب کرد و کاربران بسیاری به صحبت های 

ترامپ و اصل ماجرا واکنش نشــان دادند. یکی از کاربران نوشت: »کی فکرش رو 
می کرد یه روزی برسه که رئیس جمهور ابرقدرت دنیا، صرفاً با یه خبر تأیید نشده از 
زدن یکی از پهپاد کوچولوهای ساخت ایران، برای دنیا شوآف کنه؟ فکرش رو بکنید 
که ترامپ چقدر نیاز داشته به انتشار خبر هدف قرار دادن پهپاد ایرانی، با ناوهای 
هواپیمابرش« برخی هم مدعی هستند ناو آمریکایی به اشتباه پهپاد خودش را هدف 
قرار داده تا این موضوع به افتضاحی بزرگ تر برای رئیس جمهور آمریکا تبدیل شود. 
 پس از آنکه سپاه یک نفت کش بریتانیایی را در تنگه هرمز متوقف و آن را 
به سوی سواحل ایران هدایت کرد، هشتگ »تنبیه ملکه« در فضای مجازی ایجاد 
شد. کاربران مختلف این توقیف نفت کش انگلیسی را مقابله به مثل در برابر توقیف 
نفت کش ایرانی می دانند. یکی از کاربران در این باره نوشــت: »توقیف نفت کش 
انگلیســی تو تنگه هرمز توسط ســپاه تنبیه ملکه انگلیس تو کاخ باکینگهامه؛ 
دقت کنی صدای ســیلی سپاه تو تاالرهای کاخ شنیده می شه و اثراتش فردا تو 

رسانه های انگلیسی ثبت می شه!«

میالد عرفان پور
شاعر

مذاکره با کاشف جایگاه کلیه در قلب
آزمایش هوش

با توجه به میزان باالی هوش ترامپ که گفته اســت »کلیه، جایگاهی بســیار ویژه  در 
قلــب دارد«، در صورتی که دولــت و تیم مذاکره کننده مجدداً بتوانند با آمریکایی ها مذاکره 

کنند، کدام گزینه محتمل تر است؟!
الف ـ ترامپ در حالی که کاماًل به صورت اتفاقی دکتر روحانی را در راهروهای سازمان 
ملل می بیند، با تشــکر از دکتر روحانی به دلیل این اتفاق خوشــایند از ایشان و دولت شان 
می خواهد برای ثابت کردن حســن نیت ایران، به صورت کاماًل داوطلبانه صنعت موشکی را 
هم مثل صنعت هســته ای کنند)مدرن سازی منظور است، فکر بد نکنیدها!(. بعد در عوض؛ 
آمریکا می گذارد ایران نفت بفروشــد. دولت هم با توجه به شناخت دنیا و معادالت پیچیده 
آن و کداخدایی آمریکا می پذیرد، بعد که موقع حساب و کتاب شد ترامپ می گوید اصاًل مگر 

ایران یک کشور نفت خیز است و اول باید ایران ثابت کند که نفت دارد.
ب ـ دولت این دفعه دیگر حواســش هست و صنعت موشکی را مثل صنعت هسته ای 
نمی کند؛ اما برای نشان دادن حسن نیت خود یک صنعت دیگر را، مثالً پزشکی، نانو یا فضایی را 
مثل آن می کنند)دوباره فکر بد نکنید ها، مدرن سازی کردن منظور است(. بعد از انجام اقدامات 
برچیدمانی ایران، ترامپ یادش می رود اصاًل قول چیست. بعد دولت با توئیتر یا با فشار ایمیلی 

یک فیلسوف به ترامپ معرفی می کند تا یادش بدهد قول چیست و امضا چه جوری است.
ج ـ دولــت ایــران این بار با توجه به بدعهدی آمریکا و ضریب هوشــی ترامپ، به قول 
قدیمی ها نه چیزی می دهد و نه چیزی می گیرد)حاال کی داده کی گرفته است(، فقط برای 
نشان دادن حسن نیت، بیست ـ سی سال دیگر اقدامات برجامی را ادامه داده و بعد اگر ترامپ یا 
رؤسای جمهور بعدی آمریکا به قول هایی که ترامپ داده عمل نکردند به صورت کاماًل معقوالنه 
در یک فرآیند ۲۰۰ ســاله، هر دو ماه یک بار تعهدات برجامی اش را کم می کند. ســپس به 
غربی ها تذکر می دهد که بدقولی کار بسیار ناپسند و دور از اخالق حرفه ای دیپلماتیک است. 
همچنین تهدید می کند به خاطر این بدعهدی آمریکا ممکن است به جای ۲۰۰ سال، حداکثر 
۱9۰ سال دیگر در برجام بماند. ترامپ یا دولت وقت آمریکا به خاطر این تهدید می ترسند و 

به جای بدقولی همزمان با پشیمانی، همین طور گشایش است که گشوده می گردد!
علی بهمنی

وفای به عهد با امام
امام رضا)ع( فرمودند: هر امامی را بر گردن دوست  داران و پیروانش عهد 
و پیمانی است و از جمله وفای کامل به عهد و انجام شایسته آن؛ پس هر کس 
از روی عالقه به زیارت برود و با پذیرش آنچه آنان عالقه مند به آنند، مزار آنان 

را زیارت کند، آنان در روز قیامت، شفیع او خواهند بود.
فروع کافی، ج 4، ص 34۵


