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سرمقاله
راه نورانی انقالب اسالمی
دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

انقالب اســامی که معجزه قرن
است ،اکنون  42ساله شده است.
امتیــاز انقالب اســامی نســبت به دیگر
انقالبهای تاریخ بشر ،همانند انقالبهای
فرانسه  ،آمریکا و روسیه آن است که با وجود
همه توطئهها  ،فتنهها و فشارهای حداکثری
دشــمنانش از شــرق و غرب عالم گرفته تا
عوامل داخلی آنها ،یک چلــه پرافتخار را
بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و
همچنان با سرزندگی و حالتی نوشونده ،با
ش و بدون توقف در
حفظ تمامی شــعارهای 
حال پیشرفت و فتح قلههای آرمانی یکی پس
از دیگری است .ملت قهرمان ایران و تمامی
آزادیخواهــان جهــان  ،ایــن انقــاب
رهاییبخش ،عزتبخش و سعادتبخش
را،مدیون حضرت امام خمینی(ره) و قیام
الهی آن عزیز ســفرکرده هستند .این سالله
رســولالله(ص)،خمینی روح خدا بود که
این راه نورانی را در پیش روی ملت ایران و
تمامی مسلمانان و مستضعفان جهان گشود
و پــس از یک دهه حکمرانی الهی پرخیر و
برکت ،پرچم حرکت در این مسیر نورانی را
به دست خلف صالحش سپرد .سخن گفتن
از انقالب و دستاوردهایش از طریق مقایسه
ایران بعد از انقالب با ایران قبل از انقالب،
همانند توصیف نور و بیان مزیتهای آن از
طریق مقایســه با تاریکی و سیاهی است؛
وصف ملت ایران در کالن خودش به منزله
یک جامعه سیاســی برخوردار از حاکمیت
سیاسی در قبل و بعد از انقالب اسالمی از
حیث جهت حرکت همان است که خداوند
میفرماید« :الله ولیالذین آمنوا یخرجهم
مــن الظلمات الــی النور و الذیــن کفروا
اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی
ظلمات.»...
آری،انقالب اسالمی یک مسیر نورانی
را در پیش روی ملت ایران نهاد تا به قلههای
نورانی ســعادت  ،حیات طیبه و تمدن نوین
اسالمی برسد .تمام شیاطین  42سال است
که تالش میکننــد ملت ایران را از حرکت
در این مســیر نورانی منصــرف کنند .این
شیاطین اکنون با تمرکز راهبردی بر جنگ
شناختی  ،با انکار و نادیده گرفتن افتخارات
و دســتاوردهای بزرگ از یــک طرف ،و با
بزرگنمایی مشــکالت و دروغپــردازی از
طرف دیگر ،در صــدد القای بیفایده بودن
و خســارتبار بودن انقالب بــرای ایران و
مردم هســتند! اگر بخواهیم ارزش انقالب
اســامی و عظمــت آن را درک کنیم ،یک
لحظه نبودش را با اســتمرار رژیم منحوس
پهلوی تصور کنیم .به راســتی اگر انقالب
نبود ،اکنــون رفتار دهها و چه بســا صدها
هزار مستشار آمریکایی برخورداری از حق
کاپیتوالسیون با مردان و زنان ایران چگونه
بود؟ اگر انقالب نشده بود،اکنون صاحب
اصلی نفت و ذخایر و منابع ایرانیان چه کسی
بود ؟ اگر انقالب نشده بود،صهیونیستها
االن در ایران چه میکردنــد؟ اگر انقالب
نشــده بود،جایگاه ایــران از نظر علمی در
جهان چگونه بود؟ و اگر انقالب نشده بود...
در پایــان فقط به یک نکته باید بســنده
کرد و آن اینکه ،هرجا مشکلی وجود دارد،
دلیلش انقالبی عمل نکردن است .انقالب
و انقالبی اصیل و واقعی(نه فرصتطلبو
نفوذی) ،به مردم و کشور خیانت نمیکند،
بر مردم منــت نمیگذارد .انقالبی به همان
اندازه که استکبارستیز است ،فسادستیز هم
هست .انقالبی خادم مردم و پرتالش برای
پیشرفت کشور و تأمین رفاه ،امنیت و آسایش
توأم با عزت برای ملت اســت .آری  ،چنین
انقالبی به جز یک راه نورانی ،چیز دیگری
نمیتواندباشد.

سردار سرلشکر حسین ســامی ،فرمانده کل
سپاه در آستانه دهه مبارکه فجر در جمع تعدادی
از مســئوالن نمایندگی ولیفقیه در سپاه فلسفه
پدیدآیی انقــاب و وضعیت امــروز انقالب
اسالمی را در عرصه جهانی تبیین کرد.

آرایش بههم پیوسته جنگی آنها ایستاد و گفت« :ما
تا آخر ایستادهایم ».این شعار ،به حقیقتی در میدان
تبدیل شد؛ این هنر ولی فقیه است .نظام والیی یعنی
ً
والیت وقتی حاکمیت میگســتراند ،دقیقا منطق
اسالم را بر کفر سیطره میبخشد .در این امر ما بارها
«از نیل عبور کردهایم».

آتشفشان تهدید فوران کرده است و دشمن همانند
آتشفشــان ،آتش ریخته است و هر روز این انقالب
حفظ شده است .این مقاومت پیوسته است؛ انقطاع
ندارد ،چون عمل دشمن و تمرکز او بر قلب انقالب
ما همیشه بوده است.

در ایام فجر انقالب ،در چهلودومین ســال حیات
یکی از شــگفتانگیزترین پدیدههای عالم هستی
هستیم .امروز در موقعیت بسیار قوی و مرتفع؛ هم
نسبت به سالهای قبل و هم نسبت به دشمن از هر
زمان دیگری قرار گرفتیم و این دقیقا نشــاندهنده
نــزول نصرتهای الهی اســت .وقتی اســام در
 42ســال پیش خورشــید پرفروغ خود را از پشت
ابرهای جاهلیت با هنرنمایی پیامبرگونه امام راحل
عظیمالشأن خارج کرد و خورشید اسالم از افق ایران
طلوع و ســیاره زمین را روشن کرد ،از آن زمان تا به
امروز همه شــیاطین عالم برای خاموش کردن نور
انقالب متحد شدند و به صحنه آمدند .شاید بیان این
عبارات گفتن بدیهیات است ،ولی بدیهیات به همان
اندازه که واضح هستند گاهی بیشتر مهم هستند و
این سفارش خدا به حضرت موسی(ع) که مردم را
به ایامالله متذکر شوید ،نشاندهنده این مهم است.
چون در این تذکر آیات الهی است ،ما مجبوریم این
تاریخ نزول نصرتهــا را مرور کنیم ،این حقانیت
انقالب مدام باید در صحنه فکر ،اندیشه و باور مردم
ما تجدید حیات کند.

اتفاقات بزرگی که در کشــور ما در این  42ســال
صورت گرفته است ،همانند عبور چندین باره ما از
نیل است .مشکالت و مخاطرات پیشرو و دشمن
پشت ســر ،جدی و سخت و مصمم با تمام قدرت
بینظیری که در تاریخ امپراتوریهای بشــر ،روی
زمین هرگز نبوده است؛ یعنی به امروز آمریکا نگاه
نکنیم که کوچک و افســرده شده و کم تأثیر است و
نقش جهانی خود را از دست داده و از مدل ،ریخت
و قیافه یک قدرت افتاده و ناتوان کم توان اســت ،به
ظاهــر هنوز صاحب قدرت اســت ،اما حکمت و
اردهای برای عمل وجود ندارد .هزینه نظامی آمریکا
هنوز هم به انــدازه هزینه نظامی تمام دنیاســت؛
یعنی پنجــاه درصد هزینههای نظامی دنیا متعلق به
آمریکاست؛ اما آمریکا را رهبران کوچک و ضعیف،
که او را به انــدازه خود کوچک کردهاند و همچنین
نبود حکمت ،به زمین زده است ،این نه سخن من،
بلکه اعتراف خود آمریکاییهاست.

در این مدت نمیتوان زمانی را یافت که جمهوری
اســامی ایران ،قلب کره زمین در جغرافیای چهل
و دو سال گذشته نباشــد .نقش جغرافیای سیاسی
انقالب اســامی نقش قلب در همه تحوالت 42
سال گذشته بوده اســت و هنر امام و پس از امام که
پیچیدگیها هم متنوعتر ،ســختتر ،همهجانبهتر،
نزدیکتر و خطرناکتر شده است ،این بوده است که
توانستهاند تمرکز دشمن را بر این سرزمین متالشی
کنند که این کار مشکلی است .حذف تمرکز دشمن
از قلب انقالب و وســعت دادن به جبین انقالب و
گسترش پیشــانی جبهه خیلی عظمت دارد .برای
دشمن شکستها تکرار شــده است؛ از همه زوایا
آمدهانــد و تمــام راهها را تجربــه کرد هاند؛ از همه
مسیرها برای تسلیم انقالب وارد ش دهاند؛ اقتصاد،
فرهنگ ،امــور اجتماعی ،اطالعاتی ،رســانهای،
نظامی و سیاســی .هرچه ما به زمــان حال نزدیک
شــدهایم ،این تهاجمــات همــراه و همزمان باهم
شدهاند و ما درست امروز در نقطهای قرار گرفتهایم
که همه تهاجمات دشمن همزمان علیه انقالب ما
وجود دارد و در عین حال ما هم در همه جبههها در
حال نبردیم؛ اما در یک قضاوت دقیق ،تا این لحظه
دشمن در همه این جهات نبرد شکست خورده است
و اینها واقعیت است.
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موقعیت بسیار قوی و مرتفع

B

استخراج آیات الهی

ما به صرف اینکه توصیفی از واقعههای بزرگ ارائه
دهیم ،ذکر تاریخ نمیکنیم؛ مــا میخواهیم آیات
الهی را از درون این توصیفات اســتخراج کنیم تا با
آن به سمت آینده حرکت کنیم .بعد از  1400سال
کار بزرگ امام(ره) تشــکیل حاکمیت برای اسالم
بود .اسالم حکومت تشکیل داد و قدرت ،قابلیت و
ظرفیت پیادهسازی و اجرا پیدا کرد .اسالم بهعنوان
منشور سعادتبخش جامعه بشری به عرصه تقابل
و رقابت با سایر نظامها و مکاتب سیاسی عالم آمد
تا اثبات شــود کــه دین در عالــم و در نزد خدا جز
اســام نیست و «یعلوا و ال یعلی علیه» اثبات شد.
این شــاهکار جاودانه و ابدی امــام بود؛ دقیقا همه
آنچه در بعثــت اتفاق افتاده بــود ،اینجا هم تکرار
شــد ،مانند آن زمان که ندای اســام منتشر شد و
همه مشــرکان و کافران در مکه آرایش گرفتند ،تا از
ظهور اسالم در همان نقطه تشکیل جلوگیری کنند
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روی زمین بر کفار و مشــرکان غلبه داد و به سرعت
امپراتوریهای بزرگ کم فروغ شدند و اسالم اقطار
ســیاره زمین را درنوردید .این بار هم همین اتفاق
افتاد؛ منتها در مقیاس تــوازن قدرتهای امروزی!
امام ،اســام را بر امپراتوریهایــی مانند آمریکا و
شوروی غلبه داد و به سرعت و خیرهکننده در مقابل
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شیطان بزرگ کوچک شده است!

B

مقاومت پیوسته است و انقطاع ندارد

اما این ســوی صحنــه را ببینید چگونه مــا از این
ســختیها و فرازهــای خطرناک ،کــه در همه آن
لحظهها طراحی و اراده دشمن بر اسقاط و فروپاشی
و براندازی بوده است ،عبور کرد هایم؛ یعنی هر روز
ما با دشمن درگیر بودیم .بعضی از روزها شاخص
هستند و به دلیل اوج داشتن آنها در حفظ این انقالب
شــاخصترند ،اما خصلت ایام الهی همه روزها به
قوت خود باقی است و ما هر روز به دنبال حفظ این
امانت بزرگ الهی هستیم .یعنی نه اینکه در مقاطعی
این انقالب حفظ شده و بعد دشمن آرام گرفته و ما
در مسیری هموار حرکت کردهایم و تهدید خاموش
شده! نه اینگونه نبوده ،همیشه شعلههای خطرناک

B

برای دشمن شکستها تکرار شده
است

B

همه چیز ناشی از هنر رهبری است

اینکه دشــمن نتوانســته است و ما آســیبناپذیر
ماندهایم ،اعجاز اســت .معجزهای به نام نصرت،
اعجازی به نام حکمــت ،این حاکمیت اراده الهی
اســت و این از تنویر و نورانیت از شاهکار والیت
ناشی میشود و الغیر .همه چیز سبقه ولی به خود
میگیرد .هر کشــور و ملتی به اندازه روح ،تدبیر و

حکمت رهبرش کوچک یا بزرگ میشــود ،استثنا
هم نــدارد ،این قاعده اســت؛ چــون رهبر تکثیر
میشود ،شخصیت ،منطق و روح میسازد ،قدرت
تولید میکند و او میتواند قلت مستضعفان را بعد از
 42سال به یک قدرت معتبر به رسمیت شناخته شده
و دارای خط اثر جهانی تبدیل کند .اینکه ما در این
 42سال آسیب ندیدیم ،ناشی از هنر رهبری است و
اینکه دشمن آسیب دیده ،هنر رهبری است ،اینکه او
با همه جنگیده است هنر رهبری است ،اینکه اجازه
نداده است کسی با او بجنگد هنر رهبری است ،این
عبارات ادبیات نیســت ،حقیقت است .همه خلع
سالح شدهاند .ســالهای سال این را دیدهایم و من
در دو سال گذشته بیشتر به این حقیقت رسیدهام که
او چگونه ابتکار میکند و شجاعت تصمیم دارد و
تصمیمات محکم به دو مفهوم آراســته به حکمت
و مصمم و مؤمنانه میگیرد کــه تردید هم به آن راه
ندارد ،ما بارها تا لبههای جنگ پیش میرفتیم ،ولی
حکمت او اجازه این را نمیداد که دشمن رهیافتی
برای جنگ داشته باشد .دشــمن کتک میخورد،
نمیتوانست پاسخ دهد ،راهها برایش بسته میشد.
در این زمینه مصادیق قابل بیان نیست ،ولی مفاهیم
قابل بیان است.
دشمن فرسوده شد ،قدرت آمریکا را نمیشد یک
روزه شکست داد ،این قدرت باید در زمان فرسوده
میشد .فرسایش و تحلیل تدریجی قدرت دشمن در
زمان از ابتکارات و از اختصاصات تدبیر و حکمت
رهبری معظم انقالب اسالمی است ،چه در حیات
و زعامــت امام راحــل و چــه در دوران پر برکت
رهبری عزیز و عظیمالشأن انقالب حضرت آیتالله
العظمیامامخامنهای(مدظلهالعالی).
اما در خصوص سپاه ،همانطور که رهبر معظم
انقالب چند ســال پیش آن را مصداق «اسس علی
التقوی» دانســتند ،است .سپاه یک سازمان معنوی
است .تفاضل و برتری سپاه نسبت به همه ارتشهای
جهان همین تقوی و معنویت اســت .روش سپاه نه
آنکه تقوی اســت؛ بلکه بر ســتون تقوا پایهگذاری
شــده و در دامنه مواضع ،اندیشــهها و دیدگاهها و
نگرشهای رهبری عمل میکند .جبهه سیاسی ما
هم انقالب اسالمی است.
امــا نقش مردم ،مــا خالصانه بــرای مردم کار
میکنیم .مردم سرزمین رشــد انقالب هستند ،ما
با مردم قوی هســتیم ،ما با موشــکهایمان قوی
میشــویم؛ اما اصل قدرت را موشــک نمیدانیم.
قدرت مــا درون قلبها و ذهنهای مردم اســت.
درون چشمهای پر محبت و درون لفظهای روحیه
بخش و درون اراده آنها ،درون صبر و شکیبایی آنها
و ســر ســفرههای کم بضاعت و با بضاعت ،درون
آنهایی که برای تشییع پیکر یک فرمانده سپاهی دهها
شهیدشــان زیر پای هم له میشوند .همه این مردم
خوب هستند .خیلی سریع دلها متمایل میشود،
ظرفیت محبت مردم ما خیلی باالســت و زود این
محبت خود را نشان میدهند.

حقه بازی هستهای غرب!
اکبر معصومی
کارشناس
مسائل بین الملل

وزیر خارجه دولت بایدن درباره بازگشــت آمریکا
به برجام گفت ،اگر ایران به تعهدات برجامی خود
برگردد ،آمریکا نیز همان کار را انجام خواهد داد و
به برجام بازخواهد گشت .وی در ادامه گفته است:
«تا رســیدن به توافق با ایــران ،فاصله زیادی وجود
دارد .این توافق میتوانــد زمینهای برای ایجاد یک
توافق طوالنیتر که دیگر مسائل تنشزا در روابط با
ایران را برطرف کند ،باشد ».ارزیابی دیدگاه دولت
بایدن نشان میدهد ،آنها بازگشــت مشروط را در
برجام پیش گرفتهاند ،یعنی همان درخواست ترامپ
را با رویکــرد متفاوت! واقعیت امر این اســت که
دولت روحانی با وجود بدعهدیهای آشکار ترامپ
که شــدیدترین تحریمهای نفتــی و بانکی را علیه
کشورمان برخالف مفاد توافق برجام اعمال کرد ،در
برابر راهبرد فشار حداکثری ترامپ ،صبر راهبردی
را در پیش گرفت .صحبتهای وزیر خارجه آمریکا

(بلینکن) بعد از  ۳۳ماه خوشبینی درباره بازگشت
یک دولت دموکرات به برجام مهر بطالن زد و برای
همیشه عبرتی شــد برای غربگرایان خوشبین که
سپردن امور اقتصادی کشــور به راضی نگه داشتن
ً
یک کشور از خود ،دقیقا عین بیتدبیری و خیانت به
منافع کشور است .با به قدرت رسیدن جو بایدن در
آمریکا ،به نظر نمیرسد سیاست خارجی این کشور
بهخصوص در مورد ایران ،تغییرات محسوسی داشته
باشد و تنها هوشمندانهتر و هدفمندتر خواهد شد.

B

آیا تحریم رفع میشود؟

هنری کیسینجر درباره ضررورت برگشت آمریکا به
برجام میگوید« :مــا نباید خودمان را فریب دهیم.
معتقد نیستم ذات توافق قبلی [برجام] ،با محدودیت
زمانی و کلی عبارات قابل فرار به چیزی جز گسترش
سالحهای اتمی در کل خاورمیانه منجر شود ».وی
ادامه داد ،ســران ایران به نظر نمیرسد که بخواهند
دست از تهدید و امپریالیسم اسالمیشان(!)بردارند.
وندی شرمن نیز بازگشت آمریکا به برجام را سخت
و غیر آسان عنوان کرد .بدیهی است که آمریکاییها
هرگز تحریم را به آسانی رفع نخواهند کرد .جدا از
تمایل نداشتن آمریکاییها به انجام تعهدات خود،

موانع دیگری نیز در ســر راه رفع تحریم و بازگشت
آمریــکا به برجــام وجــود دارد .مداخلهگریهای
پیدا و پنهان بازیگــران بیرونی ،نظیر محور عبریـ
عربی در موضوع بازگشــت احتمالی دولت جدید
آمریکا به برجام همگی دســت به دست هم داده تا
بازگشت به میز مذاکره با سختیها و دشواریهای
خاص خود مواجه باشــد .از طرف دیگر استقالل
نداشــتن اروپاییها در موضع خوب ،همگی سبب
شده است که نخبگان داخلی کشورمان ،صبر بیش
از این در برجام را خطای اســتراتژیک قلمداد کنند
که ممکن است کشــور را دچار یک فرسایش روبه
ضعف کند« .ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه
در تازهترین مواضع خود ،بار دیگر کشــورمان را به
تالش برای ساخت سالح هســتهای متهم کرده و
گفته اســت« :یک وضعیت بسیار خطرناک است.
دسترسی ایران به سالح هستهای عواقب قابلتوجه
ژئواســتراتژیک دارد .ما در وضعیت مخالف آنچه
ترامپ میخواســت قرار داریم ».به نظر میرســد
فرانســویها در حال تکرار همان خطای همیشگی
خــود در نظام بینالملل هســتند« :توهم قدرت».
بنابراین با توجه به مواضع اروپاییها به ویژه فرانسه

و همچنین ارتباط بین فرانســه و عربســتان ،به نظر
میرسد جدای از دشمنی آنها با جمهوری اسالمی،
فرانسه تالش میکند با توجه به برجام و مطرح کردن
مذاکره مجدد با ایران ،از عربستان اخاذی کند .این
کشور در تالش است در مسابقه دوشیدن عربستان
به وسیله غرب ،قافیه را نبازد و با وعده دخیل کردن
سعودیها در مذاکره  5+1با ایران ،دالرهای بیشتری
را از این کشور بدوشد..

B

سخن آخر

برژینسکی ،مشــاور سابق امنیت ملی اسبق آمریکا
میگوید« :ادعــای آمریکا در خصوص ســاخت
سالح هستهای توســط ایران بیمعنی است .ایران
کشوری با هویتی معتبر و با دولتی مستحکم است...
پرداختن به موضوع ســاخت بمب اتمی از ســوی
ایــران مصداقی از حقهبازی اســت ».در هر حال،
«حقهبازی هستهای غرب» و در رأس آنها آمریکا و
خ مصرف محدودی داشته
تروئیکای اروپایی ،تاری 
و اکنون به پایان رسیده است! نباید دولتمردان کشور
اجازه مانور بیش از این غرب را در بحث هســتهای
بدهند .جسور شدن آنها سبب شده است که آنها پا را
فراتر از موضوع هستهای بگذارند.
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روزنه
دست پیش را گرفتهاند!

دشمن در تله کوانتومی
رونمایی از توانایی جدید ایران در جنگ الکترونیک
حمزه پاریاب
کارشناس دفاعی

برای عالقهمندان به دســتاوردها و پیشــرفتهای
دفاعی کشــورمان ،خبــر خوش و مهم دســتیابی
جمهوری اسالمی ایران به فناوری کوانتوم ،از جمله
موضوعات مهمی بود که به دالیل مختلف از جمله
سایه سنگین دعواهای سیاســی روزمره و ویروس
کرونا ،آنچنان که باید و شــاید ،مورد توجه و بحث
رسانهها و کارشناسان داخلی قرار نگرفت.
اما این رخداد مهم کــه اکنون از گام انتقال امن
اطالعات در فاصله بیــش از  1کیلومتر با موفقیت
عبور کرده و به زودی به مرز  10کیلومتر میرســد،
سرمنشأ تحوالت و ایجاد محصوالتی متمایز و مهم
ً
در نیروهای مســلح خواهد شد که قطعا شناخت و
دلهره دشمنان از ظهور چنین قدرتی در کشورمان،
بیش از گذشته و حال نمایان میشود.
در عین حال باید توجه داشت برای همین انتقال
 1کیلومتری اطالعات نیز سالهاســت تعدادی از
بهترین متخصصان کشــورمان ،مشــغول طراحی
ســاختار و تولید تجهیزات متناسب برای رسیدن
به این مرحله هســتند و در روزها و هفتههای اخیر،
شرایط اعالم عمومی چنین موضوعی ،فراهم شده
است.
ً
در حقیقت به صورت خالصه و نسبتا سادهسازی
مفهوم ،میتوان گفت برآوردها نشان میدهد ظرف
 10سال آینده ،از فناوری کوانتوم در حوزههایی چون
انتقال امن اطالعات ،اســتفاده بسیار گستردهای در
ارتشها و صنایع نظامی مدرن جهان میشــود و به

کمــک این دانش جدید ،امکان ارســال اطالعات
رمزنگاری شــده در لحظه فراهم و پیام موردنظر از
طریق کلیدهای رمزگذاری ،به مقصد ارســال و در
آنجا دوباره به کمک ساختاری که به دلیل بهرهگیری
از دره م تنیدگی کوانتومی ،قابل کپیبرداری و هک
نیســت ،رمزگشایی میشــود؛ بدین صورت که با
کمک این دانش خاص ،ابتــدا با تولید فوتونهای
درهم تنیده ،یک جفت فوتون (کمترین مقدار قابل
اندازهگیری در میدان امواج الکترومغناطیسی) از هم
جدا شده و به مقصد مورد نظر ارسال میشود.
این نظریه که از نظر انیشتین نیز محاسبه و اتفاقی
خارقالعاده اســت ،به زبان ساده میگوید که وقتی
ذراتی مثل فوتون از یکدیگر جدا شــوند ،هر گونه
تغییر در یکی از ذرات جدا شده و موجود در مقصد،
روی ذره دیگــر کــه در مبدأ وجــود دارد هم قابل
مشاهده است؛ مفهومی که تعبیر به انقالبی جدید
در فناوری جهان شده است.
بــه طــور خالصــه ،مهمتریــن خروجیها و
محصوالت این فناوری در عرصه نظامی را میتوان
در ســاخت رایانههای کوانتومی ،ماهواره ،رادارها
و لیدارهای کوانتومی عنوان کرد که شروع به موقع
کار و تحقیــق روی ایــن موضوع موجب شــده تا
جمهوری اسالمی ایران ،اکنون در فاصله کوتاهی با
دستاوردهای سایر کشورهای فعال در این حوزه قرار
بگیرد و تنها به اندازه انگشتان یک دست ،رقیب در
فناوری کوانتومی داشته باشیم.
رهاورد بومیسازی چنین اتفاق مهمی موجب
خواهد شــد تا از هم اکنون ،بتوان پیشبینی و نقشه
راه مورد نظر را ترسیم کرد که ایران ،تا سال 1404
که قرار است به مدد سند چشمانداز بیست ساله ،در
جایگاهی بهتــر و رفیعتر از لحاظ علمی و صنعتی

قرار داشته باشد ،امکان پرتاب ماهواره کوانتومی به
فضا را به دست آورده و صد البته پیش از آن ،انتقال
امن ،فوق ســریع و صدها کیلومتــری اطالعات با
کمک پهپادها و بالنهای مجهــز به این فناوری را
عملیاتیکند.
اما یکی از مهمترین و شاخصترین محصوالت
در حــوزه نظامی و دفاعــی که با کمــک فناوری
کوانتومی قابل دســتیابی اســت ،طراحی و تولید
رادارهایی است که امکان شناسایی سریع ،مطمئن
و بدون آسیب انواع پرندهها و سامانههای تهاجمی
رادارگریــز و پنهانکار را فراهم میکند .با عملیاتی
ً
شــدن اینگونــه از رادارها در هر کشــوری ،عمال
تهدیــدات ناشــی از ورود یا تهاجــم محصوالت
پنهانکار بیاثر خواهد شــد و از نظر فنی نیز چون
اثر خروجی این رادارها بسیار پایین است ،احتمال
کشف آنها از طریق سامانههای دشمن بسیار ضعیف
شــده و به دلیل بهرهگیری از ذرات فوتون ،سرعت
ارسال و انتقال دادهها در این سامانهها بسیار بیشتر
از رادارهای مرسوم در جهان است.
این موضــوع در خصوص تولید نســل جدید
«لیدار»ها نیز موجب جهش چشــمگیری خواهد
شــد .در سیســتمهای لیدار ،تشــخیص و اسکن
۳بعدی محیــط از طریق نور یا بــه نوعی میتوان
گفت لیزر انجام میشود و اکنون ،طیف وسیعی از
تجهیزات نسل جدید اعم از اتومبیلهای خودران
یا سامانههای شناسایی اجســام در زیر آب ،از این
ً
فناوری بهــره میبرند .طبیعتا طراحی و ســاخت
لیدارهای کوانتومی ،نیروهای مسلح کشورمان را با
طیف وسیعی از توانمندیهای شناسایی ،رهگیری و
درگیری تجهیز خواهد کرد که برای دشمنان ،قابل
محاسبه و مقابله نیست.

حتی ایــن فناوری جدیــد ،روی توانمندیها و
محاســبات دشــمن در موضوع جنگ الکترونیک
علیه ســامانههای آفندی و پدافندی کشــورمان نیز
تأثیــر جــدی و ناامیدکنندهای خواهد گذاشــت؛
چراکه بــه واســطه فناورانه محور بــودن موضوع
جنگال ،تجهیزات طرف مقابل به شدت تحت تأثیر
قابلیتهای کوانتومی کشورمان قرار خواهد گرفت
و ماهیت اتــکا به این موضوع در هرگونه تهدید ،به
شدت زیر سؤال خواهد رفت.
اهمیت این موضوع و تالش بــرای پنهان نگاه
داشــتن تجربیات کسب شــده به گونهای است که
ظرف  10ســال اخیر که شــرکتهای مشــهوری
همچــون الکهیــد مارتیــن در آمریکا ،مشــغول
ســرمایهگذاری صدها میلیــون دالری برای تولید
محصوالت کوانتومی و فروش آن به ارتش اســت،
ً
حتی امکان رصد و مشــاهده جمعا  10خبر در این
خصوص در رســانههای عمومی ایــاالت متحده
وجود ندارد و ســایر رقبا همچون چین و روسیه نیز
تاکتیکی مشابه را پیش گرفتهاند.
با این اوصــاف ،حال که دانشــمندان فعال در
عرصه کوانتوم معتقدند این پدیده به قدری پیچیده
و عمیق اســت که میتوان با محاسبات ریاضی آن
را نشان داد ،اما از نظر مفهومی نمیتوان بهراحتی
درک کرد ،پس همچون بسیاری دیگر از رویدادهای
اســرارآمیز ،باید آن را یکی از آیات الهی دانســت
که فهم بشــر ،به تازگی موفق به درک آن شده و چه
بهتر که در کنار رادارهایی که چشــم بشر را به روی
محصوالت پنهانکار میگشاید ،بصیرت اهل علم
را بیش از گذشــته کند که بهترین ســاح مقابله با
دشــمن ،هنوز هم ایمان به خالق فوتونها و فناوری
کوانتوم است.

عکس و مکث

احمد بنافی
کارشناس سیاسی

وزیر خارجه جدید آمریکا در نخســتین
نشســت خبری خود مدعی شــد ،ایران
ابتدا باید به تعهدات برجامی خود عمل
کند و سپس واشنگتن درباره بازگشت به
برجام تصمیم میگیرد .در این خصوص
بخوانید:

۱

اظهارات آنتونــی بلینکن را وقتی
در کنار اظهــارات لیندا توماس گرینفیلد
گزینه بایــدن برای تصدی نماینده آمریکا
در سازمان ملل میگذاریم که گفته است
ما به دنبال پیدا کردن مســیر مشترکی با
چین و روسیه هستیم تا فشارها بر ایران را
تشدید کرده و این کشور را وادار به رعایت
کامل تعهدات برجامی کنیم ،آشکارا آنچه
را که بایدن و تیم امنیتی وی در مواجهه با
جمهوری اسالمی تدارک دیدهاند ،نمایان
میکند.

۲

به راحتی میتوان حدس زد برنامه
چیســت .طرح جو بایدن چیزی نیست
جز گزینه فشــار سیاســی منهای جنگ.
بــه عبارتی بایدن به دنبــال ایجاد اجماع
بینالمللی علیه ایران اســت ،تا به اتفاق
همکاران اروپایی خود ایران را به شورای
امنیت کشــانیده و در مسیر کانالیزه شده
مد نظر خود قرار دهد .جو بایدن به خوبی
میداند که در این مســیر دورنمای بدون
همراهی چین و روسیه چیزی جز انسداد
نیست.

۳

در کنار آن بایدن این را هم به خوبی
میداند کــه منطقه پر تنــش نابودکننده
اجمــاع و برنامه آنان بوده و به همین دلیل
است که ادامه رقابت تسلیحاتی را بیفایده
و قراردادهای ترامپ با کشورهای عربی
را مطلوب نمیداند .به عبارتی اکنون این
بایدن است که میخواهد برای اجماع مد
نظر خود اعتمادسازی کند.

۴

ســاده و صمیمی /خانواده دانشــمند برجسته و ممتاز هســتهای و دفاعی کشور شهید محســن فخریزاده با رهبر
معظم انقالب اسالمی دیدار کردند .رهبر فرزانه انقالب اسالمی ،عظمت یافتن نام شهید فخریزاده در میان عموم
مردم و ابراز تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخالص شهید دانستند.
سادگی اتاقی که امام خامنهای در آن پذیرای مهمانانش بود ،در شبکههای اجتماعی بازخورد بسیاری داشت.

مادرم؛ روزت مبارک /مادر شهید مفقوداالثر مجید امیدی ،هر وقت بارون میاومد میرفت زیر بارون میایستاد
و چشــمای ابریش بارونی میشــد .وقتی ازش میپرســیدن آخه مادر من چرا وایستادی زیر بارون؟ آروم زیر لب
زمزمــه میکــرد« ،گلی گم کردهام میجویم او را ...آخه االن بدن مجید مــن زیر بارونه ...بدن مجید من معلوم
نیست کجاست ...میخوام بگم مادرم ،عزیزم ،من به یادتم »...گرامی باد یاد و خاطره همه مادران شهدا

حضرت ابوالفضل همراهت /مهرداد میناوند ،فوتبالیســت ســابق تیم ملی فوتبال و پرســپولیس هفته گذشته
بر اث ر کرونا درگذشت .او که چندین مرتبه اعالم کرده بود زندگی خود را مدیون حضرت ابوالفضل(س) است،
ارادتش را بارها به شهدای مدافع حرم و فرزندانشان نشان داده بود .تصویر ،میناوند را کنار فرزندان شهدای
مدافع حرم نشان میدهد .روحش شاد و یادش گرامی

تهدیــد تو خالی!  /وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی صحبت کرد و کلی بلــوف زد و تهدید کرد که ایران رو میزنیم،
لبنان رو میزنیم ،خودمون تنهایی الت بازی در میاریم ،اما تنها با یک تصویر ،کل زحماتش به باد رفت .لبنانیها
با انتشــار این تصویر که مختصات ســاختمان را در بر داشت ،نوشتند وزیر جنگ از اینجا لبنان را تهدید میکرد!
صهیونیستها کم کم همین تهدیدهای توخالی را هم که با آن روزگار میگذرانند ،جرئت نمیکنند اعالم کنند.

تقریبا برنامه رئیس جمهور تازه راه
یافته به کاخ ســفید و تیم امنیتی او روشن
اســت ،میخواهند به برجام بازگردند،
درست زمانی که ایران به تمامی تعهدات
درون برجامــی خود عمل کرده باشــد و
امیدوار است که بتواند از طریق همکاری
با چیــن و روســیه ،ایــران را متقاعد به
بازگشــت به نقطه اول کند .به زبان ساده
چین و روســیه بخشــی از طراحی آنان
اســت .البته برای آمریکا این تازه مقدمه
کار است .بخش اصلی طرح زمانی آغاز
میشود که مسیری برای سرایت و توسعه
برجام بــه حوزههای امنیــت ملی ایران
بیابند.

EEE
اکنون گردانندگان کاخ سفید دست پیش
را گرفتهاند تا برداشتن تحریمها به عنوان
پیششــرط ایران برای بازگشت آمریکا
به برجام ،مســئله اصلی فیمابین نشود.
تردیدی نیست که به راحتی میتوان این
طراحی را خنثی کرد ،اگر بر این خواسته
معقــول خود ُم ّصــر باشــیم و همزمان
نگذاریم روسیه و چین بخشی از معماری
آنان شوند.
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راهبرد

بایدن تحریمهای اثرگذار را
لغو نمیکند
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یادداشت شفاهی
بینظمی
مبتنی بر نظم جدید!
علی ودایع

زهرا ترابی

کارشناس بین الملل

ایاالت متحده آمریــکا بعد از جنگ جهانی
دوم و پــس از افول قدرتهای اســتعمارگر
اروپایی همواره سیاســت خارجــی خود را
بر اســاس دکترین «بینظمی مبتنی بر نظم
جدید» تنظیم کرده است .این دکترین تاکنون
در تمامی مقاطع زمانی در سیاست خارجی
آمریکا اجرا شــده اســت .در زمان «دونالد
ترامپ» شــاهد تئــوری «مــرد دیوانه» در
سیاست خارجی آمریکا بودیم .هدف اصلی
این راهبرد ایجاد بینظمی در نظام بینالملل و
افول آمریکا در جهان بود؛ اما در روز تحلیف
«جو بایــدن» جملــه تأملبرانگیزی گفت.
«آمریکا بازگشت» این جمل ه بایدن این پیام را
رساند که اکنون آمریکا به دنبال نظم جدیدی
در نظام بینالملل اســت .بازگشــت آمریکا
به توافق پاریس و بازگشــت «جیم کری» به
وزارت خارجه آمریکا نشانهای از عزم راسخ
دموکراتها در ایجاد ائتالفســازی و چند
جانبهگرایی همراه با متحــدان اروپایی خود
اســت .اما در مقطع فعلی وضعیت به نوعی
پیچیدهتر شده اســت؛ اکنون آمریکاییها در
دوران بایــدن به دنبال اجرایــی کردن اصل
«فشار هوشــمند» در سیاســت خارجی و
دیپلماســی خود هســتند؛ انتخاب «آنتونی
بلینکن» به عنوان وزیر خارجه دلیلی محکم
بر اجرای ایــن اصل از ســوی آمریکاییها
نسبت به رقبای خود در نظام بینالملل است؛
قطعا با تصدیگری آنتونی بلینکن در وزارت
خارجه آمریکا شاهد تحوالت مهم و سنگین
سیاســی در غرب آسیا ،آسیای شرقی(چین)
و روســیه و اروپایی شرقی خواهیم بود .آنچه
درباره سیاستهای آمریکایی در زمینه اروپای
شرقی و غرب آسیا وجود دارد ،این است که ما
شاهد «انقالبهای مخملی» در کشورهای
اروپای شــرقی و حتی در داخل خود روسیه
خواهیم بود .از طرف دیگر ما در غرب آســیا
بار دیگر نظارهگر «بهار عربی» در کشورهای
عربی خواهیم بود ،البته نباید فراموش کرد که
حقوق بشر و دموکراسی یکی از اصلیترین
شــعارهای اعالمی دموکراتها در سیاست
خارجی آمریکاســت .نکتــه حائز اهمیت
دیگر که وجود دارد ،این اســت که با وجود
برنامههــای کالن آمریکاییها برای منطقه،
انتخاب بلینکن پیامهای بسیار مهمی به همراه
دارد؛ وی در مقطعی دست پشت پرده برجام
بوده ،در اتاق عملیات کشــتن اسامه بن الدن
ً
حضور داشته است؛ قطعا حضور چنین فردی
در دســتگاه دیپلماســی آمریکا ،نشاندهنده
پیامهای مهمی از ســوی آمریکا برای ایران،
عربستان ،عراق و رژیم صهیونیستی به شمار
میآید .چیزی که انتظار میرود ،این اســت
کــه آمریکاییها بــا وعده احیــای برجام به
دنبال «برجام پــاس» و خواهان امتیازهای
ً
بیشتر از ایران هستند؛ در این بین یقینا شاهد
ســقوط «محمد بن ســلمان» متحد دیرینه
ترامپ در عربســتان و ظهور شــاهزادههای
نزدیک به طیف دموکــرات خواهیم بود؛ در
ً
این راســتا قطعا نکات تاریــک «پرونده قتل
جمال خاشــقجی» در زمــان دموکراتها
روشن خواهد شد ،زیرا دموکراتها برخالف
ترامپ از خون خاشقجی نخواهند گذشت؛
اما موضوع به ایران و عربستان ختم نمیشود
و در این بین رژیم صهیونیستی و عراق از این
طوفان سیاسی بینصیب نخواهند ماند ،زیرا
دموکراتهــا نمیخواهند بــا «نتانیاهو» در
منطقه همکاریهای گستردهای داشته باشند
و طی اتفاقات اخیر در رژیم صهیونیســتی،
جایگاه سیاسی نتانیاهو نیز به شدت متزلزل
شــده؛ عالوه بر این موضوع ،شخص آنتونی
بلینکــن از طرفــداران سرســخت تئوری
«خاورمیانه بزرگ» در خصوص عراق است.

خبرنگار

   B

با توجه به آنچــه از روز اول کاری جو
بایدن نشــان داده شده که در صدد لغو
امضاهــای دونالد ترامپ اســت ،آیا
میتوان ارزیابی کرد اقدامات وی شامل
تحریمهای ایران خواهد شد؟
نوع نگاه بایدن به مسائل به گونهای است که مسائل
داخلی آمریکا و مســئله مهاجران و بازگشــتن به
معاهده آب و هوایی پاریــس را اولویت میداند و
بحث سیاســت خارجی ایران و چیــن را برای ماه
دوم به بعد گذاشــته اســت .در عین حال اقداماتی
که آقای ترامــپ انجام داده اســت ،پیشزمینهای
برای دولــت بعدی بوده ،فارغ از اینکه چه کســی
حاکم شود .راهکار آمریکا مهار قدرت جمهوری
اســامی در همه حوزههاســت و تحریم یکی از
اسلحههای آمریکا به شــمار میآید که همیشه از
تحریم اســتفاده میکند .در دوره ترامپ ،متأسفانه
تحریم در حوزههای مختلفی اســتفاده شد .اوباما
تحریمها را روی کاغذ برداشته بود و این تحریمها
به گونهای تنظیم شده که حتی اگر بایدن بخواهد به
طور عملی تحریمها را بــردارد ،تأثیری بر اقتصاد

چهارشنبه هفته گذشته بود که جو بایدن به عنوان چهلوششمین رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا در برابر دوربینهای جهان سوگند یاد کرد .جو بایدن در قبال
دونالد ترامپ که به عنوان یکی از پرحاشیهترین رؤسایجهمور این کشور قلمداد میشود ،توانست اتاق بیضی کاخ سفید را به نام خود ثبت کند که به صراحت
میتوان گفت ،موانع ســختی جلوی پای وی بود .با روی کار آمدن جو بایدن خیلیها معتقدند ،بار دیگر آمریکا به برجام برمیگردد و تمام تحریمها علیه ایران
برداشته میشود؛ ولی وقتی جورچینها را در کنار هم بگذاریم ،احتمال این اتفاق شاید به منفی صفر هم برسد .در همین باره با مصطفی خوشچشم ،تحلیلگر
مسائل بینالملل گفتوگو کردهایم.
ما نخواهد داشــت و بانک مرکزی ما همچنان در
تحریم خواهد بــود؛ چون تحریمهای ثانویه تحت
عنوان تروریسم ،موشــکی و ...باقی خواهند ماند.
این کار انجام شده است تا برای برداشتن هر رشته
تحریم درخواســت معامله کننــد و از این طریق
جمهوری اسالمی را تضعیف کنند و از بین ببرند.
از این رو برنامهای مدون و شــناخته شده ریختند و
ً
اتفاقا پایهگذاران این فرمول کسانی هستند که امروز
بر سر کار خود برگشتهاند.
بنابراین ،نگاه بایدن هم نگاه حداکثری است و
با نگاه اوباما و ترامپ هیــچ تفاوتی ندارد .راهبرد
کلی آمریکا مهار ایران اســت .البته شاید به نسبت
دوران اوباما و ترامپ وضعیت بهتری داشته باشیم،
زیرا تحریمها حداکثر میــزان تأثیرگذاری خود را
در یک ســال و نیم تا دو ســال گذاشته داشته است
و بعد از این ،شــروع به افت میکند .تحریم سالح
طبق این فرمول در حال از دست دادن کارایی خود
است .رکن دوم ،تهدید به اقدام نظامی است که در
یک ســال اخیر اعتبار خود را از دست داده است.
از ایــن رو آقــای بایدن برای پیشــبرد راهبرد مهار

مؤلفههای ضعیف شدهای در اختیار دارد که عملکرد
افراطــی آقای ترامپ موجب تضعیف این مؤلفهها
شده است .از سوی دیگر ،ایشــان در داخل بسیار
ضعیف شده است؛ چرا که افتراق و جو دوگانگی در
داخل ایاالت متحده حاکم است که بخش بسیاری
از انرژی ایشان را خواهد گرفت.
بنابرایــن ،در داخــل توانمندی ســابق را برای
تقابل بیرونی ندارد .جمهوری اســامی در ابتدای
راه مقاومت فعال اســت و برای تقویت قدرت خود
گزینههــای زیادی پیــش رو دارد؛ از اینرو به نظر
میرســد جمهوری اســامی میتواند بر خالف
سالهای گذشته دست بهتر و قویتر و قدرتمندتری
داشته باشد .از این رو زمان به نفع جمهوری اسالمی
خواهد بود.

   B

ایران در چنین شرایطی باید چه راهبردی
در پیش بگیرد؟
ً
اوال ،بایــدن به هیچ عنــوان تحریمهــای مؤثر را
برنمــیدارد ،حــال ایران بــا بایــدن و تیمش چه
بخواهد مذاکره داشته باشد چه نداشته باشد؛ ولی
درخواست جمهوری اسالمی میتواند همان چیزی
باشد که امروز هم مطرح میکند .گام اول این است
که آمریکا از تمام تحریمهای چهار ســال گذشــته
که ناقض صریح برجام اســت ،دســت بردارد .در
چارچوب کلی آمریکا به دنبال حل منازعه نیست.
اوباما به کمتر از این عمل نکرد و چه برسد به بایدن
و وضعیت امــروز در عین حال بــه این جهت که
ایران ابزارهــای قدرتی دارد که در آینده میتواند از
آنها استفاده کند؛ از جمله مصوبه مجلس همچنین
مؤلفههای قدرت مثل بحث موشکی و هستهای .از
اینرو ایران در ابتدای راه مقاومت فعال اســت و در
صورتی که به استفاده از ابزارها اراده کند ،میتواند
وضعیت و موضع خود را قدرتمندتر کند و دســت
برتر داشته باشد .در حالی که بایدن با وضعیت فعلی
رو به ضعف است و جایگاه ما بهتر و قدرتمندتر از
آمریکاست.
بنابراین ،ایران نباید هیچ گونه انعطافی بیش از آن
چیزی که امروز از خود نشان داده ،بروز بدهد ضمن
اینکه در صورت خلف وعده از طرف آمریکا ،ایران
باید مصوبه مجلس را اجــرا کند؛ همچنین دیگر
ابزارهای فشار را بر روی آمریکا اعمال کند تا جدیت

خود را بیش از پیش اعمال کند.

   B

شــاهد بودیــم ترامــپ با برخــی از
کشــورهای عربی که ارتبــاط جالبی
نیز با ایران نداشــتند ،توانست ارتباط
تنگاتنگــی بگیرید؛ آیا جــو بایدن این
ارتباط تنگاتنگ دونالد ترامپ را ادامه
خواهد داد؟
قطعا بایدن در کنار ایجاد ائتالف جهانی به ســمت
ایجاد ائتالف منطقهای میرود .اوباما در قبال ایران
بیشــتر به ائتالف اروپایی تمرکز کرده بود و ترامپ
به ائتالف منطقهای معطوف شد؛ ولی بایدن هر دو
گزینه را در نظر خواهد داشت .البته بایدن مشکالتی
با خاندان بنســلمان دارد ،اما با عربستان مشکلی
ندارد و عربســتان را همچنان به عنوان یک دوست
و متحد میداند .با رژیم صهیونیستی هم به همین
صورت است و روابط دولت بایدن با غاصبان قدس
شریف روابطی مستحکم خواهد بود .آنها به دنبال
برجام منطقهای هســتند و ایجاد ائتالف منطقهای
در تقابل با جمهوری اســامی از دیرباز در دستور
کار واشــنگتن بوده و هست و چیز جدیدی نیست.
از دوران ترامــپ همزمان با خــروج او از برجام،
سعی شــد ائتالف منطقهای عربی و صهیونیستی
درســت شــود تا برای مقابله با جمهوری اسالمی
ایران و تقویت رژیم غاصب صهیونیستی جبههای
ایجاد شود .بنابراین ،بایدن همین راهبرد را در پیش
میگیرد؛ چون آنها خواســتار فشــار بر جمهوری
اسالمی هستند تا ایران به برجام منطقهای تن دهد.
در حقیقت این بخشــی از راهبرد آمریکا در منطقه
غرب آسیاست .در ماجرای ترور شهید فخریزاده
و ماجرای خرابکاری نطنز اگر چه رژیم صهیونیستی
متهم اول اســت؛ ولی در کلیت این موارد بخشی
از جورچین تقابل آمریکا با ایران اســت تا تهدید را
معتبر کننــد و راهبرد مهار آمریکا کارکرد پیدا کند.
امروز عنصر تهدید معتبــر آمریکا علیه ایران دچار
مشکل شده و در منطقه دیگر اعتباری ندارد و شاید
آمریکا بخواهد بــرای جبران این کمبــود از رژیم
صهیونیستی کمک بگیرد ،در هر صورت این رژیم
بخشی از راهبرد تقابل آمریکا با جمهوری اسالمی
و محور مقاومت اســت و به صــورت جداگانهای
تعریفنمیشود.

شکست حداکثری

ادامه بازی ترامپ!

توطئه مشترک

وزیر امور خارجه کشورمان به شرطگذاری اخیر آنتونی بلینکن،
وزیر خارجه جدید آمریکا درباره بازگشت این کشور به برجام
پاسخ داد .محمدجواد ظریف در پیامی توئیتری نوشت« :بررسی
واقعیت برای آنتونی بلینکن :ایاالت متحده برجام را نقض کرد،
از ورود دارو و غذا بــرای ایرانیها ممانعت کرد ،و (ایران را به
خاطر) پایبندی به قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل در
تمام آن دوره نابســامان (دوره دولت ترامپ) تنبیه کرد ،ایران به
برجام پایبند ماند و تنها اقدامات اصالحی پیشبینی شــده (در
بند  ۳۶برجام) را اتخاذ کرد .خب حاال چه کسی باید اولین گام
را بردارد؟ هرگز شکست حداکثری ترامپ را فراموش نکنید».

«جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید گفت که نخستین گام برای
ایران پایبندی به محدودیتهایی اســت که برجام برای برنامه
هستهای ایران در نظر گرفته است .وی گفت« :پیش از در نظر
گرفتن هرگونه دیدار میان مقامات ایران و آمریکا ،نخستین گام
این اســت که ایران به محدودیتهای قاب ل توجه تحت برنامه
برجام پایبند باشد ».ساکی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که
از وی درباره جدول زمانی تعامل با ایران درباره برنامه هستهای
این کشور پرسیده بود ،گفت« :من قصد ندارم جدول زمانی در
این باره ارائه دهم .آشکار است که این نیازمند پایبندی ایران به
ضرورتهای توافق هستهای است».

«راب مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به تازگی با مقامهایی
از کشورهای آلمان ،فرانســه و انگلیس صحبت کرد تا با اعضای
اروپایی برجام درباره دیدگاهشــان در زمینه این توافق رایزنی کند.
خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر نوشت که یک دپیلمات اروپایی
که از این تماسهــا مطلع بوده ،درباره گفتوگــوی راب مالی با
مدیران سیاسی وزارتخانههای خارجی آلمان ،فرانسه و انگلیس
گفت« :این (تماسها) برای جمعبندی پرونده و ارزیابی وضعیت
فکری ما بوده است ».به نظر میرسد دولت جدید آمریکا در تدارک
توطئه مشــترک با آمریکاییها برای از بین بردن مؤلفههای قدرت
جمهوری اسالمی ایران تحت مذاکرات مجدد بر سر برجام است.

پنجره

فراسو

تقویت ثبات افغانستان!

توطئهای با هدف انتخاباتی

هدف ایران از دعوت هیئت طالبان

آمریکا ،ناوالنی و سرمایه اجتماعی پوتین
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یادداشت

نمایش انحرافی!
احد کریمخانی
دبیر گروه بینالملل

اسماعیل باقری
کارشناس مسائل افغانستان

پس از  ۱۸ســال اشــغال افغانســتان به دست
آمریکاییهــا ،مذاکرات صلح بــا طالبان برای
فرار از شکست در دستور کار ترامپ قرار گرفت
که حاصــل  ۱۱دور مذاکره مســتقیم در قطر،
امضای «توافقنامه دوحه» بود که به جز برخی
گمانهزنیها ،مفاد اصلی آن همچنان محرمانه و
مبهم باقی مانده است .یکی از مفاد توافق دوحه
این بود که مذاکرات بیناالفغانی پس از آزادی
زندانیان دو طرف از جمله  ۵۰۰۰زندانی طالبان
آغاز شود؛ اما باوجود شــروع مذاکرات پس از
شش ماه از توافق دوحه ،نه تنها آتشبس صورت
نگرفت ،بلکه بازگشت زندانیان آزاد شده طالبان
به میدان جنگ ،عمال کشتار غیرنظامیان افزایش
یافت؛ طــوری که تنها در ســال جاری پیش از
 ۸۵۰۰غیر نظامی کشــته و دو برابر این تعداد
زخمی شــدهاند .اما با به قدرت رســیدن جو
بایدن ،بحث بازنگری توافق دوحه مطرح شــد
و دولت اشرفغنی با توجه به این فرصت پیش
آمده ،به نوعی موافق ادامه مذاکرات بیناالفغانی
طبق توافق دوحه نیســت .جمهوری اســامی
ایران با توجه به اینکه براین باور است مذاکرات
ً
بیناالفغانی در مسیر اصلی خود نبوده و اساسا با
سیاستهای مبهم و چندگانه آمریکا و متحدانش
در منطقــه پیش برده میشــود ،مخالف جدی
این روند اســت .فلذا الزم بود ایران با توجه به
بنبست دوباره در روند مذاکرات بیناالفغانی،
هم نسبت به برخی موضوعات به طالبان هشدار
دهد و هم نگاه اصولــی خود به رهبران طالبان
را گوشــزد کند .از اینرو روز سهشــنبه  ۷بهمن
 ۱۳۹۹هیئت سیاســی گروه طالبان به رهبری
مالعبدالغنی برادر ،معاون سیاسی این گروه برای
دیدار و گفتوگو با مقامات کشورمان وارد تهران
فارغ از اینکه رئیسجمهور افغانستان
شد .ایران ِ
اشرفغنی باشد یا فرد دیگری ،مخالف از بین
رفتن نظام سیاسی و ساختارها و نهادهای قدرتی
اســت که برآمده از «اجالس بن» در  ۱۳۸۰و
ی افغانستان
توافق همه جریانهای سیاسی و قوم 

بوده است .ایران در همان زمان نیز بر برگزاری
اجــاس در کابــل حتی بر مشــارکت طالبان
ساقط شــده از قدرت تأکید داشت؛ منتهی این
آمریکاییها بودند که مخالف حضور طالبان در
نشست بن شدند .اکنون نیز آمریکا صحنه گردان
ً
مذاکرات صلح اســت و اساسا دولت کابل در
مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان حضور نداشته
و در مذاکرات بیناالفغانــی نیز رهبران اصلی
جریانهای سیاســی نقش حاشیهای و کمرنگ
ً
دارند و اساسا نمایندگانی از این احزاب هم اگر
در هیئت مذاکرهکننده دولت افغانستان حضور
ً
داشته باشند ،عمدتا جنبه «نمایشی و نمادین»
دارد .هرچند نگرانی رهبران طالبان از بازنگری
توافق دوحه از ســوی دولت جــو بایدن جدی
است ،اما ایران تالش میکند تا به رهبران طالبان
گوشزد کند تا زمانی که الگو و تعریف مشخصی
از ایجاد نظام خالص اسالمی یا امارت اسالمی،
ارائه نکنند و جامعه مدنــی ،احزاب تأثیرگذار
سیاسی و مطالبات مردم را نادیده بگیرند ،اجازه
نخواهند داد تا «جمهوریت» و «نظام جمهوری
اســامی» در افغانستان قربانی شود .البته ایران
بر این باور است که طالبان بخش انکارناپذیر و
واقعیت عینی جامعه افغانستان است ،اما این به
معنای نادیده گرفتن سایر اقوام و مذاهب نیست.
در واقع آمریکاییها با پنهانکاری در مورد مفاد
توافق دوحه و معامله با طالبان (دادن حکومت به
طالبان در قبال حفظ پایگاههای نظامی و استمرار
حضورشــان در منطقه) ،به خوبی نشان دادند
که امنیت و صلح در افغانســتان نه تنها دغدغه
آمریکا نبوده و نیســت ،بلکه به دنبال «تصاعد
بحــران» و «جایگزینی داعش به جای طالبان»
هســتند .وضعیت وخیم امنیتــی و پیچیدگی
صحنه درگیریهــا در این کشــور نیز حاصل
سیاســتهای واشــنگتن اســت و اگر رهبران
طالبان به دنبال ایجاد نظام اسالمی و امنیت در
افغانستان هستند ،باید با بازیگرانی همراه شوند
که تنها هدف و خواستهشان از اقدامات سیاسی،
تولید امنیت و آرامش برای مردم افغانستان است
و تهران با این رویکرد به افغانســتان و مذاکرات
صلح و بازیگران آن مینگرد.

محمد شیری
کارشناس بینالملل

والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه ،از سال
1999در روسیه قدرت را در دست گرفته است.
دستاوردهای او در این مدت به حدی گسترده بوده
است که باید کتابی در این حوزه نگاشته شود؛ اما
ً
در اینجا صرفا دو دستاورد را در سیاست داخلی
و دستاورد مهمی که در سیاست خارجی به دست
آورده است را ذکر میکنیم .نخست اینکه روسیه
در دهه آخر قرن بیستم شاهد بدهیهای سنگین و
تورم گسترده بود.زمانی که پوتین قدرت را درست
گرفت تالشهایگستردهای در راستای اصالح
این مورد انجام داد .لذا اکنون بدهی روســیه 23
برابر کاهشیافته اســت .به عبارتی بدهی روسیه
در ســال  2000حدود  69درصد بود که اکنون
به سهدرصد رسیده است .دستاورد دوم پوتین که
بسیار مهم اســت ،کاهش تورم در روسیه است.
همچنان که در شکل زیر میبینیم ،تورم روسیه از
ســال  1999که هشت و نیم درصد بود ،در سال
 2021به  3/25درصد رســیده است .دستاورد
ت خارجی است .او
دیگر پوتین در حوزه سیاســ 
با سیاستگذاری صحیح توانسته است که قدرت
روسیه را در سطح بینالملل ،علیرغم تحریمها
به سطح باالیی برســاند .عواملی که در باال ذکر
شد و رقابت تنگاتنگ کشورهای غربی به رهبری
آمریکا موجب شــده است که این کشورها تمام
تالش خود را انجام دهند تا روســیه را به سطح
قدرتی منطقهای فرو بکاهند .اگرچه بســیاری از
ً
راهبردهای کشــورهای غربی ،خصوصا آمریکا
در این مدت راهگشــا نبود اســت و ســرمایه
اجتماعی پوتین در بین مردم کشورش روزبهروز
گسترش مییابد ،تالش جبهه غربی این بوده که
ابزارهای الزم برای فشار بر روسیه را حفظ کند.
اندیشکدهها و مراکز راهبردی آمریکایی بهخوبی
میدانند که اهمیت سرمایه اجتماعی برای یک
نظام اجتماعی مانند پاروزنان یک کشتی است؛
اگر پاروزنان همه درک کرده باشــند که تنها راه
نجات آنها حفظ کشــتی از غرق شدن و کوشش
در جهت رسیدن به هدف باشد ،ناخدا نیز باتدبیر

و هدایت عاقالنه ،آنها را به پارو زدن هماهنگ و
همزمان در یک مســیر وا میدارد ،در آن صورت
کشتی میتواند به هدف برسد؛ اما اگر هرکسی
بــرای خود و ناهماهنگ با بقیه پارو بزند ،نیروها
ً
هدررفته و احتماال کشتی به دور خود میچرخد
و در هنگام طوفان غرق میشود .لذا تمام تالش
این مراکز تحلیلبردن سرمایهاجتماعی پوتین
بوده اســت .یکی از مهمترین ابزارها گسترش
نارضایتیهای داخلی مانند اعتراضات آلکسی
ناوالنی است .آلکسی ناوالنی که عمده فعالیتش
از سال  2009و کســب  45درصد رأیگیری
الکترونیکی برای شــهرداری مســکو در سال
 ۲۰۱۰بوده است؛ یکی از منقدین شدید پوتین
است .بســیاری از کشــورهای غربی از جمله
آمریکا ،اساســیترین حامیان ناوالنی هستند.
فلســفه وجودی حمایت آنها از ناوالنی کاهش
سرمایه اجتماعی پوتین است که در این  23سال
کسب کرده است .به عقیده کارشناسان ،آمریکا
از ایــن وضعیت برای اعمال بســته جدیدی از
تحریمها در مورد روسیه استفاده خواهد کرد و
به دنبال آن اتحادیه اروپا نیز تحریمهایی را علیه
روســیه وضع خواهد کرد« .ماریــا زاخارووا»
سخنگوی رســمی وزارت امور خارجه روسیه
ً
اعالم کــرد که دیپلماتهــای آمریکایی حتما
بــه ایــن وزارتخانه احضــار خواهند شــد تا
درباره انتشــار اطالعات مربوط به «مسیرهای
اعتراضات» توضیح بدهند .به گفته زاخارووا،
سفارت آمریکا نه تنها مسیرها را مشخص کرده
بود ،بلکه حرکت به ســمت کاخ کرملین را نیز
یادآور شده بود ،در حالیکه این مطلب حتی در
فراخوان ســازماندهندگان اعتراضات نیز دیده
نشــده بود .هدف داخلی دیگــر آمریکا از این
اعتراضها تأثیرگذاری بــر انتخابات پارلمانی
روسیه در سال آینده است تا از این طریق حزب
متبوع پوتین را با چالش مواجه ســازند .هدف
دیگر از ایجــاد نارضایتیها در روســیه ایجاد
نارضایتیهای داخلی برای دور کردن روسیه از
پرداختن به مسائل خارجی است .زیرا براساس
پیشبینیهای بینالمللی ،روسیه در ده سال آینده
به قطب برتر نظامی در جهان تبدیل خواهد شد.

رصد

بایدن و پرونده قطور شکست در برابر ایران
قدرت آفندی و پدافندی ایران
وبگاه صهیونیستی اسرائیل دیفنس :ایرانیها
برای از میان برداشــتن پدافند هوایی اســرائیل،
توانمنــدی هجومی برای خود ایجــاد کردهاند.
ســامانههای پدافند هوایی مخصوص مقابله با
پهپاد در اسرائیل ،راهکار بینقصی برای مقابله
با پرندههای بدون سرنشین ندارد .وجود بسیاری
از پایگاههای پهپادی ایران در زیر زمین ،توانمندی
اسرائیل را برای خنثیکردن این عملیاتها کاهش
میدهد.
تهدید اصلی
«آلون بــن دیوید» تحلیلگر امــور نظامی رژیم
صهیونیستی در مقالهای در روزنامه صهیونیستی
«معاریو» تأکید کرد ،حزبالله تا به امروز موفق به
جمعآوری موشکهایی با برد متوسط و طوالنی
شــده و به هرگونه حمله اسرائیل به خاک لبنان با
آتش پاسخ خواهد داد .این تحلیلگر صهیونیست
اظهار داشت ،تهدید اساســی استراتژیک برای
اسرائیل در ســوریه وجود ندارد؛ بلکه این تهدید
ً
مشــخصا در لبنان اســت و تا کنون اسرائیل از
پرداختن به آن اجتناب کرده است.

ترس از پیشرفتهای ایران
روزنامه اســرائیلی «جروزالم پســت» بر اساس
یک تحقیقــات میدانی پیرامون تهدیدات ناشــی
از پیشــرفت علمی و توســعه فنــاوری در جهان
اســام برای امنیت رژیم صهیونیستی تأکید کرد
که کشــورهای شیعهنشین تهدید بزرگی نسبت به
کشورهای ســنی برای اسرائیل هستند .جمهوری
اســامی ایــران تــاش زیــادی برای ســاخت
موشکهای نقط ه زن در لبنان میکند و حضور ایران
در نزدیکی مرز اسرائیل تهدیدی جدی برای امنیت
تلآویو است و اگر جنگی در منطق ه مرزی فلسطین
اشــغالی ایجاد شــود ،رژیم صهیونیســتی شاهد
عواقب نظامی و اقتصادی ناگواری خواهد بود.
تالش بیفایده
وبگاه اطالعاتی «دبکافایل» نزدیک به منابع
اطالعاتــی رژیم صهیونیســتی :هدف اصلی
نتانیاهو از سفر به امارات(هفته اول فوریه) ،فعال
کردن «محور عربیـ عبری» علیه ایران است که از
سوی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا
در سپتامبر ســال قبل از طریق توافقهای سازش
موسوم به «توافقهای آبراهام» شکل گرفت.

تعامل اجتنابناپذیر
اندیشکده آمریکایی صندوق جرمن مارشال
ایاالت متحده :راهبردهای بایدن در برابر ایران
مشتمل بر دو راهبرد است :سیاست دولت بایدن
هدف مربوط به «برنامه
در قبال ایران ،ابتدا روی دو ِ
جامع اقدام مشــترک» (برجام) متمرکز باشــد.
هــدف اول ،متقاعد کردن ایران به بازگشــت به
تعهداتش در جنبههای فنی هستهای توافق است.
هدف دوم ،آغاز «مذاکرات الحاقی» درباره ســه
حوز ه فراتر از برجام است :اقدام ایران در ساخت
موشکهای بالســتیک ،اقدامات منطقهای ایران
و تمدید دوره زمانی [محدودیتهای وضعشده
علیه] برخی از جنبههای فعالیتهای صلحآمیز
هستهایش.
پروژه لیبی برای ایران
«عبدالبــاری عطوان» تحلیلگر برجســته
جهان عــرب :آمریکا با بازگشــت به برجام
میخواهد قدرت موشــکی ایــران و بازوهای
نظامی آن در منطقه را از بین ببرد؛ آمریکا همین
کار را با عراق و لیبی کرد و سپس به آنها حمله
نظامی کرد.

تواناییهای مکمل
وبگاه خبری «ایالف» عربستان سعودی :ایران
طیف گســتردهای از تواناییهــا را در منطقه و به
شــکل ویژه در یمن و عراق از جمله هواپیماهای
پیشرفته بدون سرنشین و موشکهای هدایت از راه
دور در اختیار دارد و تهران بدون اینکه اسرائیلیها
بتوانند این موشکها را ردیابی کنند ،میتواند از
آنها استفاده کند و همین امر نشاندهنده ظرفیت
باالی ایرانیها در این زمینه است.

تروریســتی نامیــدن انصاراللــه یمن در
آخرین روزهای ریاستجمهوری دونالد
ترامپ که از منظری خاص خوشخدمتی
ً
به برخی شــرکای منطقهای بــود ،دقیقا
در راســتای مخرب و بحرانساز آمریکا
در منطقه صــورت میگیرد کــه یکی از
اهداف مهــم آن مهار هــر گونه حرکت
ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در منطقه
غرب آسیاست .اگرچه دولت بایدن اعالم
کرده است ،در نظر دارد تا با اتخاذ رویکرد
جدید در این تصمیم تجدیدنظر کند ،اما
این رویکرد که به دنبال اعتراضات گسترده
نهادهای بینالمللی ،نمایندگان کنگره و...
اتخاذ شده است ،هرگز نمیتواند به معنای
تقبیح یا مخالفت با جنایات ضدبشــری
ســعودی در حق مردم یمن یا موافقت با
جنبش انقالبی یمنیها باشد و تنها نمایشی
برای انحراف اذهان از حمایتهای آمریکا
از کشتار مردم مظلوم یمن است .سؤالی که
در اینجا مطرح میشــود ،این است که در
پشت پرده تروریستی اعالم کردن انصارالله
یمن چه اهداف و مقاصدی نهفته است؟
در این زمینه اهداف متعددی قابل شناسایی
است؛ از جمله:
1ـ دولــت آمریــکا فرقــی نمیکنــد
جمهوریخواه باشد یا دموکرات ،همیشه
به جنگها ،بحرانهــا و تنشهایی که در
مناطق مختلف به ویژه غرب آســیا وجود
داشــته ،به منزلــه یک منبــع درآمد مهم
نگریسته است .نگاه اقتصادی به جنگها
در زمینه جنگ یمن نیز صدق میکند ،از
این رو تروریســتی اعالم کردن انصارالله
از یک منظر میتواند برخالف شعارهای
زیبا و فریبند ه حقوقبشــری آمریکاییها،
سرفصل جدیدی برای ادامه فروش سالح
در منطقه تعبیر شــود2 .ـ دولت آمریکا از
همان ابتدای تجاوز عربســتان سعودی به
یمن ،به انحای مختلــف یکی از حامیان
اصلی ریاض بوده است .این موضوع نه تنها
به تضعیف اعتبار و وجهه بینالمللی آمریکا
منجر شــده ،بلکه در بیــن افکار عمومی
منطقه و جهــان نیز مخالفتهایی را علیه
کاخ سفید برانگیخته است .برای مقابله با
این روند ،آمریکاییها چاره را در تروریستی
اعالم کردن انصاراللــه دیدهاند تا بلکه از
این طریق هم بر تجاوز سعودیها به یمن
وجهه قانونی ببخشــند و هم حمایتهای
اقتصادی ،نظامی ،سیاســی و دیپلماتیک
خود از ریاض را در مســئله یمن مشروع
جلوه دهند3 .ـ تحریک افکار عمومی مردم
یمن علیــه انصارالله یکی دیگر از اهداف
دولــت آمریکا از قــرار دادن انصارالله در
فهرست گروههای تروریستی است؛ آن هم
در شرایطی که انصارالله یک گروه یا حزب
یا سازمان سیاسی نیســت؛ بلکه نماینده
بخش بزرگی از ملت یمن اســت .از این
رو تروریستی اعالم کردن انصارالله جز به
معنای تروریست نامیدن ملت یمن نیست.
4ـ متوقف کردن روند پیروزیهای نظامی،
سیاســی و میدانی انصاراللــه در یمن که
سبب شکست و متوقف کردن طرحهای
سعودیـ آمریکاییـ اماراتیـ اسرائیلی در
یمن شده است5 .ـ حفظ بحران در یمن از
طریق افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی
علیه انصارالله و همچنیــن جلوگیری از
پیشبرد فرآیند گفتوگوهای یمنیـ یمنی.
در پایان باید تأکید کرد ،با تمام اهداف
مذکور ،قرار دادن نام انصارالله در فهرست
گروههای تروریستی نمیتواند آثار چندانی
در جایــگاه انصاراللــه و موفقیتهای و
پیروزیهای آن در عرصه تحوالت داخلی
یمن داشته باشد.
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یادداشت
تولید متناسب با بازار
ولیالله افخمیراد
معاون وزیر اسبق صمت

بدون شــک بنگاههای کوچک و متوسط
در اقتصــاد و تولید ملی مــا از اهمیت
باالیی برخوردار هســتند .متأسفانه ،در
اقتصاد ایران ،این بنگاهها با مشــکالت
فراوانــی دســت بــه گریبان هســتند.
برخــی از بنگاههای کوچک و متوســط
کشــور بر اثر توقفی کــه در فعالیتهای
بنگاههای بــزرگ تولیدی به وجود آمده،
دچار مشکالتی شــدهاند .این مسئله در
مواردی تیراژ تولیدی واحدهای کوچک
را نیــز کاهش داده و متأســفانه برخی از
واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده
اســت .بنابراین دولتمردان باید به نحوی
سیاســتگذاری و برنامهریــزی کنند تا
واحدهای بزرگ ،به خصوص واحدهایی
که حیات بنگاههای کوچک و متوسط در
گرو تداوم تولید آنهاســت ،بتوانند بدون
هیچ خللی به فعالیــت خود ادامه دهند.
از سوی دیگر برخی بنگاههای کوچک و
متوسط ما در زمینه تأمین مواد اولیه دچار
مشکالت فراوانی هســتند .ورود دولت
در امــر کمک و حمایــت از این بنگاهها
به عنوان یک اصل مهم ،ضروری به نظر
میرســد .گاهی نیز بنگاههای کوچک و
متوسط بر اثر شــرایط جدید پیش آمده،
بازار مصرف خود را از دســت داده و این
مســئله برای تداوم تولید کشــور به یک
چالش تبدیل میشــود .نمونه بارز آن را
میتوان کاهش قدرت خرید شهروندان
ً
دانســت؛ موضوعی که طبیعتــا میزان
مصرف کاالها را کاهــش داده و همین
موضوع بیشک میتواند تداوم تولید این
بنگاهها مانند سابق را دچار اخالل کند.
البته مشــکالت فراوان دیگری نیز وجود
دارد که نیازمند شناخت دقیق و یافتن راه
حل مناسب هستند.
اقتصاد ایران نیازمند حذف مقررات
دســت و پاگیر برای ایجاد و گســترش
بنگاههای کوچک و متوســط تولیدی و
خدماتی است .این مسئله یک ضرورت
مهــم در جهت تســهیل شــکلگیری
واحدهــای کوچک و متوســط اســت.
ضمن اینکه باید به موضوع بهبود فضای
کسب و کار کشور نیز توجه ویژهای داشته
باشیم؛ چرا که بهبود فضای کسب و کار
در استمرار فعالیت این واحدهای تولیدی
نقش بســیار مؤثری دارد .عــاوه بر این
موارد ،نباید از بحث تأمین سرمایه الزم
این واحدها نیز چشمپوشید .البته شرط
الزم برای حمایت در تأمین ســرمایه این
است که واحد مورد نظر باید محصولی
تولیدکندکهتقاضایمناسبوبازارخوبی
داشته باشد؛ به این ترتیب به محض تولید
کاال ،محصول مورد نظر به فروش رفته و
سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی بهبود
مییابد .ضمن اینکه نبایــد از کمکاری
بانکها در زمینه پرداخت تســهیالت به
بنگاههای کوچک و متوسط نیز غافل بود،
هدایت منابع بانکها به ســمت ایجاد و
گسترش این فعالیتها میتواند به منزله
مشــوقی برای گســترش این بنگاههای
اقتصادی به شمار آید .این در حالی است
ً
که بانکهای ما عموما متمایل به پرداخت
تسهیالت برای فعالیتهای تجاری است
که بازدهی بیشتر و مدت زمان بازگشت
کمتری دارند و در صورت تسهیالتدهی
به فعالیتهای تولیــدی وام به بنگاههای
بزرگ اقتصادی را ترجیح میدهند؛ زیرا
وامدهی به بنگاههای کوچک و متوســط
برایشــان با ریســک بیشــتری همراه
است.

چرا بازگشت آمریکا به برجام نمیتواند نقشی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد؟

علیاصغر رحماننژاد
خبرنگار

بیســتم ژانویه سال  2021مصادف با یکم بهمن ماه
 ،1399نخستین روز ورود جو بایدن ،رئیسجمهور
منتخب آمریکا به کاخ ســفید بود .با توجه به سابقه
بایــدن در جایگاه معــاون باراک اوبامــا در فاصله
ســالهای  2009تا  2017و در دولتی که به توافق
هســتهای با ایران در قالب ســاز و کار  5+1دست
یافت ،برخی معتقدنــد در ماههای ابتدایی حضور
او در کاخ سفید ،بازگشت ایاالت متحده آمریکا به
توافق برجام چندان دور از انتظار نیســت .از این رو
متأسفانه عدهای از سیاستمداران ایرانی ،بدون توجه
به سوابق بدعهدی دولت اوباما در اجرای تعهدات
برجامی خود ،بار دیگر به دنبــال القای این دیدگاه
به جامعه هســتند که تمام مشــکالت کشورمان از
جمله نابســامانیهای اقتصادی ،تنها با بازگشــت
طرف آمریکایی به توافق هســتهای قابل حل است.
البته تجربه تاریخی به عیان نشان داده است ،نه تنها
آمریــکا در دوران حضورش به عنوان عضوی از این
توافق بینالمللی در زمینههای اقتصادی و بانکی به
تعهدات برجامی خود عمل نکرده است؛ بلکه گره
زدن حل مشکالتی چون آب خوردن مردم به برجام،
بر رنج و مشــقت تحمیلی بر مردم نیز افزوده است.
بدون شــک این تجربه تاریخی ،به وضوح نشــان
داده است که سیاست دســت روی دست گذاشتن
و در انتظار نگه داشتن کشــور برای ایجاد گشایش
از ســوی طرف خارجی ،نتیجه مطلوبــی به دنبال
نخواهد داشت .از سوی دیگر جو بایدن در نخستین
روزهای ریاســتجمهوریش با بحرانهایی ،چون
بدهی  26هزار میلیارد دالری و ضربات سنگینی که
اقتصاد آمریکا از تبعات ویروس کرونا متحمل شده،
دســت به گریبان خواهد بود .از این رو بعید اســت
آمریکای مملــو از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی
آن هم در شــرایطی که جمعیت زیادی از مردم این
کشــور نیازمند کمکهای فوری معیشتی هستند،
بتواند کمکی در راستای بهبود وضعیت اقتصاد ایران
داشته باشد .ضمن اینکه حتی در صورت بازگشت
احتمالی آمریکا به این توافق نیز ،ســوابق بدعهدی
دولت اوباما با معاونت جو بایدن در اجرای تعهدات
برجامی آمریکا ،به وضوح نشــان داده است ترجیح
تصمیمســازان دموکرات کاخ ســفید بر حضوری
ً
صرفا تشــریفاتی در این توافقنامه است .فراموش
نکنیم صحبتهای سیف ،رئیس کل بانک مرکزی
درباره برجام و اینکــه ماحصل برجام برای اقتصاد
ً
ایران تقریبا هیچ بوده اســت ،در زمان دولت اوباما
و حضور آمریکا در برجام اظهار شــده بود .بررسی
آمارهای سازمان برنامه و بودجه درباره مجموع میزان
ســرمایهگذاری خارجی و فاینانسهای جذب شده
کشور ،نشاندهنده این موضوع است که این مقدار
در سالهای  1391و ( 1392اوج اعمال تحریمهای
مرحله اول) ،به ترتیب  6میلیارد و  314میلیون دالر
و  6میلیارد و دوازده میلیون دالر بوده اســت .این در

حالی است که بعد از توافق برجام و حضور آمریکا
به عنوان عضوی از این توافق طی ســالهای 1395
و  1396این مقدار (سرمایهگذاری خارجی) نه تنها
افزایش نداشته؛ بلکه هنوز به ارقام سالهای 1391
و  1392نیز نرســیده اســت .برای نمونه ،در سال
 1395مجموع میزان جذب سرمایهگذاری خارجی
و فاینانس  4میلیارد و  88میلیون دالر بوده که در سال
 1396به  5میلیارد و  19میلیون دالر رسیده است.
لذا این تصور که بازگشــت بایدن به برجام ،سبب
ورود سرمایههای خارجی چند ده میلیارد دالری به
اقتصاد ایران خواهد شد ،تصور باطلی است .اقتصاد
ایران عالوه بر تحریمهای جهانی با خودتحریمی و
مشکالت داخلی مواجه است؛ چرا که وجود بسیاری
از قوانین و دستورالعملهای متعدد و گاهی متناقض
در کشور ما سبب نگرانی سرمایهگذاران خارجی از
حضور در اقتصاد ایران میشــود؛ موضوعی که به
مراتب مخربتر از تحریمهای خارجی اســت .از
سوی دیگر ثابت نبودن نرخ ارز در سالهای اخیر و
تکانههای شدید اقتصادی ،سرمایهگذاران داخلی را
نیز با تردیدهای جدی مواجه کرده است.

این در حالی اســت که در همین بازه زمانی ،حجم
صــادرات ایران به  28عضو اتحادیــه اروپا ،نه تنها
افزایشی نداشته ،بلکه از رقم  1میلیارد و  590میلیون
دالر بــه  1میلیارد و  527میلــون دالر کاهش یافته
است! این مطلب نشاندهنده آن است که برخالف
تصور برخی از دولتمــردان ،طرفهای غربی بیش
از آنکه دلسوز ایران و اشتغال جوانان ایرانی باشند؛
به فکر فــروش کاالهای خود در بازار مصرفی ایران
هســتند و برجام به خوبی این فرصت را در اختیار
شــرکتهای غربی به خصوص اروپاییها قرار داد
تا از موج واردات بیرویه ایجاد شــده در ایران پس
از برجام ،بهره کافی ببرند .نکته جالب آنکه براساس
آمارها 53 ،شرکت خارجی که بیشترشان فرانسوی
و آلمانی بودند ،پس از کسب سود سرشار از فروش
محصوالتشان در ایران ،به محض تصمیم ترامپ
مبنی بر خروج آمریکا از برجام ،عطای بازار ایران را
به لقایش بخشیده و کشــورمان را ترک کردند .این
مسئله نشاندهنده این نکته است که نگاه طرفهای
غربی به اقتصاد ایران به عنوان یک شریک بلندمدت
ً
اقتصادی و تجاری ،بلکه صرفا در جایگاه یک بازار
مصرف برای کاالهای آنهاست.

بررسی آمارهای گمرک نشان میدهد ،در سالهای
اجرای برجام ،اگرچه حجم تجارت کاالیی ایران با
اتحادیه اروپا و آمریکا افزایش یافته اســت؛ اما کفه
ترازوی تبادالت اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا
ً
کامال به نفع صادرات طرفهای غربی به کشورمان
بوده است .برای نمونه ،میزان صادرات اتحادیه اروپا
به کشورمان در سال  1394و پیش از اجرای برجام،
 6میلیارد و  229میلیون دالر بود که این رقم پس از
اجرای برجام با افزایش تصاعدی در سال  1396به
رقم  11میلیارد  664میلیون دالر میرسد .در همین
مدت و به طور مشخص درباره حجم صادرات آلمان
به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپایی به کشورمان ،این
رقم با افزایش قابل توجهی مواجه بوده و از  1میلیارد
و  822میلیــون دالر به  3میلیارد و  72میلیون دالر
رسیده است .فرانســه نیز طی دوران اجرای برجام
موفق شــد با استفاده از شــرایط ایجاد شده ،حجم
صادرات خود به ایران در بازه زمانی مذکور را از 761
میلیون دالر به  1میلیارد و  763میلیون دالر برساند.

B

B

جوالن کاالهای اروپایی

خامفروشی در پسابرجام

صادرات نفت ایران در ســال  1394چیزی حدود 1
میلیون و  300هزار بشکه در روز بود که این میزان در
ســال  1396و همزمان با اجرای برجام به  2میلیون
و  600هزار بشــکه در روز افزایــش یافت .در ایام
مذکور 60 ،درصد مشــتری نفت ایران کشورهای
آســیایی چون هند و چین بــوده و  40درصد نیز از
طریق مشتریان اروپایی خریداری میشد .این رشد
دو برابری در صادرات نفت اگرچه موجب افزایش
درآمدهای ارزی کشــور شــد و براســاس گزارش
صندوق بینالمللی پول موجب رشد اقتصادی 12/5
درصدی در سال  2016برای اقتصاد ایران شد؛ اما
متأسفانه به دلیل نبود سرمایهگذاری صحیح و گسیل
شدن قســمت اعظمی از درآمدهای نفتی کشور به
سمت واردات کاال و خدمات ،مشکالت ساختاری
اقتصاد ایران همچنــان پابرجا مانــده و بالفاصله
پس از خروج ترامــپ از برجام و به محض کاهش
فروش نفت ،بار دیگر اقتصاد ایــران به روزهای نه

چندان دلچســب خود با رشدهای منفی اقتصادی
بازگشــت .از این رو برخی از کارشناســان معتقد
هستند رشــد اقتصادی مثبت به تنهایی نشاندهنده
وضعیت اقتصادی کشــوری ،مانند ایران نیست .از
این رو افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت
که احتماال با بازگشت بایدن به برجام بار دیگر رخ
دهد ،در نقش مسکنی کوتاهمدت عمل کرده و سبب
خواهد شــد مشکالت ســاختاری اقتصاد ایران به
فراموشی سپرده شود.

B

فضای کسب و کار ،ربط به برجام ندارد

محمدرضا زهرهوندی ،رئیس کمیسیون صنایع اتاق
بازرگانی تهران به صبح صادق میگوید :بدون شک،
حضور بایدن در کاخ ســفید و بازگشــت احتمالی
آمریکا به برجام ،هر چند ممکن است نکات مثبتی به
لحاظ افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی برای
ً
ما داشــته باشد؛ اما قطعا چاره مشکالت ساختاری
اقتصاد و تولید ایران نیست .اینکه در ایران ،انبوهی
از دستورالعملهای متناقض و استعالمهای تکراری
و بیمورد وجود دارد کــه راه را برای راهاندازی هر
کســب و کار جدیدی به شدت ناهموار کرده ،هیچ
ربطی بــه تحریمها ندارد .واقعیت آن اســت که ما
بیش از تحریم ،از خودتحریمی در رنجیم .ما با این
خودتحریمیها جلوی ایجاد اشــتغال در کشورمان
ایستادهایم .اینکه شهرداری ،محیط زیست ،صمت
و بسیاری از سازمانها و وزارتخانههای مسئول در
زمینه مجوز بنگاهها و تولید ،هنوز با گذشــت چهار
دهه از انقالب اســامی ،یک پنجــره واحد ایجاد
نکرده و با عملکرد جزیرهای خود ،سبب سردرگمی
ً
تولیدکننده هستند؛ یک مشکل کامال داخلی ماست.
وی ادامــه داد :رتبههای مربوط به فضای کســب و
ً
کار اقتصاد ایران در ســطح جهانی ،ابدا شایســته
ایران نیست .بر اســاس آمار اعالمی بانک جهانی
در سال  2020کشور ما در زمینه شاخص سهولت
انجام کســب و کار ،دارای رتبه  127جهان است.
این مسئله در شأن ایران نیست و نشاندهنده قوانین
و دســتورالعملهای غلطی است که تولید کشور را
ً
به رنــج و عذاب دچار کرده اســت .قطعا آمریکا و
تحریمهای ظالمانهاش دلیل جایگاه نامطلوب ما در
زمینه فضای کسب و کار نیست.

منهای نفت

شاخص

افزوده

رشد پایدار

معادن ممنوعه!

کشش در اقتصاد

زمانی که اقتصاد کشــور با بحرانهای متعددی روبهرو است و
تولید ناخالص داخلی واقعی به صورت سازگار و مداوم رشد
خوبی را تجربــه نمیکند ،کیک اقتصادی نیز بــه اندازه الزم
بــزرگ نخواهد بود و به همین دلیل ســهم دولت از این کیک
نیز کوچکتر میشود .این در حالی است که مخارج دولت به
دلیل رشد جمعیت و نیز عقبماندگیهای قبلی ،تورم و افزایش
نیازهای دولت در راســتای ارائه خدمات عمومی همچنان در
ً
حال افزایش است .سهم دولت از اقتصاد که عمدتا از مالیات
تأمین میشود ،زمانی افزایش مییابد که اقتصاد در وضعیت با
ثبات بتواند رشدهای اقتصادی باالیی را تجربه کند.

به گزارش راشــاتودی« ،فاروق احمد» دبیــر انجمن بیتکوین
پاکستان طی سخنانی به موضوع تخصیص بودجه از سوی دولت
اســامآباد برای استخراج بیتکوین پرداخت .وی گفت :از یک
سو استفاده از بیتکوین در پاکستان افزایش چشمگیری داشته و از
سوی دیگر بسیاری از قشر جوان در این کشور در حال فعالیت در
ی بوده و خدمات مرتبط با استخراج بیتکوین را ارائه
حوزه فناور 
میدهند .دبیر انجمن بیتکوین پاکستان تأکید کرد:
در راستای همین اقدام بسیاری از مزارع استخراج بیتکوین
تعطیل شــده ،اما روند این فعالیتها در پاکســتان متوقف نشده
است.

بحث کشش تغییر رفتار متقاضی نسبت به قیمت یک محصول
یا خدمت اســت .زمانی که یک کاال یا خدمت در شــکلهای
مختلف خیلی نمیتوانند نســبت به کیفیــت یکدیگر متفاوت
باشند (مانند آبمعدنی) دارای کشش باال هستند .چنانچه یکی
از کارخانههای تولید آب معدنی قیمت محصول خود را افزایش
دهد ،مصرفکننده به دلیل اینکه تفاوتی بین آبمعدنیها وجود
ندارد ،به سراغ محصول دیگری میرود .از سوی دیگر اگر کاال
یا خدماتی دارای کشــش کم باشــد با تغییر قیمت به دلیل نبود
محصول مشــابه مصرفکننــده باز هــم آن کاال را خریداری و
مصرف خواهد کرد.

منبر

سیره عملی حضرت زهرا
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گفتاری از حجتاالسالم سیدعلیاکبر حسینی
حضــرت زهــرا(س) در کنــار معادبــاوری،
قرآنباوری و خداباوری ،سه رکن اساسی اندیشه
مبانی توحیدی را در یک کالم ســاده بیان کرده و
ُ ّ َ َ َّ ُ ُ َ ٌ
الث :ت َ
الو ُة
میفرمایند« :حبــب إلى من دنیاکم ث
ِ
ُ
َّ َ ُ َ
ســول الله و اإلنفاق
جه َر
تاب الله و النظر فی و ِ
ِ
ِک ِ
فی َسبیل الله»؛ از دنیاى شما محبت سه چیز در
ِ
دل من نهاده شد ،تالوت قرآن ،نگاه به چهره پیامبر
خدا و انفاق در راه خدا .در این روایت ســه نکته
مورد توجه بهترین بانوی عالم است که چه خوب
است ما هم به آنها در زندگی خود استناد و عمل
داشتهباشیم.
یکی از مواردی که ما مســلمانان به آن کمتر
توجــه میکنیم ،تــاوت و توجه به قــرآن کریم
است؛ شــاید در ظاهر ،جلد و رنگ بهترین نوع
ایــن کتاب را تهیه کنیم ،امــا در مقام تالوت یا
عمل توجهی به آن نداریم؛ این در حالی

است که خداوند حکیم در این مورد میفرماید:
«یعنی ای مردم ،از ســوی پروردگارتان موعظه و
اندرزی برای شــما آمد ،کالمی و قرآنی که مایه
شفای بیماری دلها و روانهاست و چیزی که مایه
هدایت و راهنمایی است و رحمت برای مؤمنان
است .ای پیامبر به مردم بگو به فضل پروردگار و
به رحمت بیپایان او و این کتاب بزرگ آسمانی
که جامع همه نعمتهاست ،خشنود بشوند نه به
ثروتاندوزی و پســت و مقام دنیا و فزونی قوم و
قبیله( ».یونس ۵7 /و)۵8
پــس چه چیزی میتواند زیباتر از این باشــد
که بنــده با خالق خود که بهترین مونس اســت،
صحبت کند ،درد و دل داشــته باشــد ،آن هم با
تالوت قرآن کریم .امتیاز دیگری که با تالوت قرآن
کریم میتوانیم برای خود به ارمغان بیاوریم ،نور
و برکت است.

چنانچــه در روایــت داریم کــه میفرماید:
«خانههای خود را با تــاوت قرآن نورانی کنید؛
خانــهای که زیــاد در آن قرآن تالوت شــود خیر
و برکتــش فزونی یابد ،به اهلش فراخی رســد و
نورش به اهل آسمان روشنایی دهد؛ بدان سان که
ستارههای آسمان به اهل زمین ،روشنایی دهند».
(اصول کافی ،ج ،۲ص)۶۱۰
براى تالوت قرآن فضایل ،آثار و فواید دنیایى
و آخرتى فراوانى بیان شــده است که از جمله آن
میتوانیم به بــارورى ایمان ،صفاى دل ،تخفیف
گناهــان ،عبادت برتــر ،برخــوردارى از ثواب
فرشــتگان و پیامبران ،همنشــینى با فرشتگان،
پیمودن درجات کمال و ترقى در بهشت ،درمان
بیمارىهاى روحى ،رفع غم و اندوه ،روشــنایى
دیدگان ،مونس تنهایى ،عمر با برکت ،استجابت
دعا و رفع عذاب از پدر و مادر اشاره کنیم.

مکتب

جدال احسن اثبات حق و تقویت جبهه حق است
سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

دین اسالم دین دلیل و برهان است .خداوند تمام
دســتورات خود را با دلیل و برهان ابالغ کرد و از
انسانها خواســت هر چیزی را با دلیل و برهان
اقامه کنند و قبول کنند؛ یعنی چه
هنگامی که میخواهیم مطلبی را برای کسی
اثبات کنیم باید از برهان اســتفاده کنیم و چه آن
وقتی که کســی میخواهد ایــنکار را در مورد
ما انجــام دهد ،باید آنرا با دلیــل و برهان قبول
کنیم .اســام و قــرآن برای تبلیغ دیــن یا اثبات
یک موضوع علمــی و ...ابزارهایی در اختیار ما
قرار داده اســت که باید از آنها استفاده کنیم .اول
«حکمت» اســت ،دوم «موعظه حســنه» است
و ســوم «جدال احسن»( .نحل )125/حکمت،
دســت یافتن به حق از راه علــم و عقل .موعظه،
ّ
تذکــر دادن به کار خیر در اموری که قلب در آنها
رقت مییابد و جدال ،برابــری کردن با دیگران
براساس برتریجویی و غلبه اســت .از ّ
تأمل در
ّ
این معانی چنیــن برمیآید که حکمت ،حجتی
اســت که بدون تردید ،سستی و ابهام انسان را به
حق نایل میکند و موعظه بیانی اســت که دل را
نرم میســازد و جدال حجتی است که با تکیه بر

مسلمات برای سست کردن مبانی خصم به کار
میرود ،بنابراین حکمت و موعظه و جدل مطرح
در آیه به ترتیب بر برهان ،خطابه و جدل مصطلح
در منطق منطبق میشود ،جز آنکه خداوند موعظه
را به «حســنه» و جدال را به «احسن» ّ
مقید کرده
است(.طباطبایی ،المیزان ،ج ،۱۲ص )۳۷۲پس
وقتی میخواهیم برای فردی استداللی بیاوریم یا
گرهای از ذهن او باز کنیم ،باید با سه روش یاد شده
عمل کنیم .بنابراین هر روشی غیر از این سه روش
اثرپذیر نیست؛ زیرا خداوند هم خود با این روش
عمل کرده است ،هم پیامبران خود را به این روش
امر فرموده اســت و هم از انسانها میخواهد در
مقابل استداللها با این روش متواضع باشند .در
حوزههای علوم دینی هم اصطالحی وجود دارد
که میگوید« :انســان باید عبدالدلیل باشد»؛ به
همین دلیل برای یک قاعده علمی مدتها زمان
صرف میکنند و تمام جنبههای اســتداللی آن را
بررسی میکنند تا شبههای باقی نماند.
شــاید جدل در ذهن ما مذموم و منهی باشد،
ولی تمام اقسام جدل اینطور نیستند .از آنجا که
انسانها در برهان عقلی و شفاف بحث میکنند
و در جدل تحمیلی و اقناعی این ذهنیت برای ما
ایجاد شده اســت .اما جدل همیشه وجهه منفی
ندارد و میتواند مثبت هم باشــد .برای نمونه در
ً
مباحث سیاسی روز اصال نمیتوان برهانی بحث

کرد؛ زیــرا از قواعد علمی بیبهره اســت .پس
ناچاریم جدلی بحث کنیم ،اما نه جدل بهمعنای
منکوب کردن و نابود کردن طرف مقابل .آنان که
وظیفه بصیرتافزایی دارند ،باید از موعظه حسنه
و جدال احسن استفاده کنند تا نتیجه بگیرند.
در این خصوص از امام صادق(ع) سؤال شد آیا
جدل کردن بد است و در اسالم نهی شده است؟
ایشــان فرمودند اگر بد بود ،خداوند در آیه 125
سوره نحل به آن اشاره نمیفرمود .سپس فرمودند:
«[آن جدل مردود جدلی اســت کــه] تو با یک
شخص یاوهگو وارد مباحثه شوی و او تو را وا دارد
که به دروغ و باطل متوسل شوی و به جای اینکه به
خ دهی یا
او با برهانهایی که خدا معین کرده پاس 
ّ
کالم او را انکار میکنی یا حقی را که آن دروغگو
میخواهد تا با آن باطل خود را ثابت کند ،از ترس
اینکه مبادا دروغگو از آن حق علیه تو استفاده کند
انکار میکنی؛ زیرا نمیدانی [در صورت گفتن آن
حق] چگونه میتوانی از آن رهایی یابی .بر شیعه
ما حرام اســت که برای برادران خود که [از نظر
فهم برهانها] ضعیف هستند و علیه یاوهگویان،
مایه پیچیدگی و سردرگمی باشند[ .اینکار باعث
شود که] یاوهگویان ،ضعف شما و ضعف برهان
ّ
شــما را دلیل بر باطلبودن عقید ه شما و حجتی
بر باطل خود قرار میدهند و ضعیفان هنگامی که
ضعف شما که برحق هســتید را در برابر یاوهگو

میبینند ،قلبشان اندوهناک میشودّ .اما جدل
از بهترین راه؛ همان است که خداوند به پیامبرش
امر کرده اســت که با آن برهان ،با منکران معاد و
رســتاخیز مجادله کند ،لذا خداوند باریتعالی
داستان آن منکر معاد را نقل کرده(یس80ـ»)78
(االحتجاج ،ج ،۱ص)۲۱
گاهی اوقات در جدلهای منفی حقی را انکار
میکنیم تا از فرد مقابلمان شکست نخوریم .برای
نمونه میگوییم« :من خودم به این موضوع یا این
فرد انتقاد دارم یــا او را قبول ندارم»! تا فرد مقابل
احساس نکند من تعصب دارم .در جدل مذموم
فقط میخواهیم فرد مقابل را شکست بدهیم به
عواقب آن فکر نمیکنیم .گاهی حواشی و شبهات
مجادله و مناظره اثر بدتری از خود موضوع بحث
در جامعه دارد.
برخی افــراد بهخاطر اینکه بــا واکنش منفی
طرفداران و مخاطبان مواجه نشوند حق را انکار
کرده یا در مورد آن ســکوت میکنند .این انکار و
ســکوت ،هم خیانت به حق اســت و هم اثرات
منفی در جامعه میگذارد .جبهه حق خود را تنها
میبیند و احســاس میکند در اقلیت قرار دارد؛
اما اگر از اخبــار و اطالعات روز ،نقاط ضعف و
اشتباهات موجود را بگوییم و به یک جمعبندی
برســیم و حق را عرضه کنیم و باعث تقویت آن
بشویم «جدالی احسن» داشتهایم.

سلوک

حکمت

راهنما

خلوت با خدا

سخن مستند

پذیرش مسئولیت

حاج ســیداحمد کربالیی( :ســالک باید) ساعتی را با خدای
تعالی خلوت نموده و مناجات و تضرع کند و صورت به خاک
بگذارد .سزاوار است این خلوت در هر شب میان مغرب و عشا
باشد ،پس سجده معهود را به جا آورد (ظاهرا مقصود سجده
طوالنی است با ذکر یونسیه) و پس از سجده هر مقدار که توفیق
یارش بود ،با کمال حضور قلب و اقبال به خدا با همه وجودش
ت مشغول به ذکر گردد ،سر
و اعراض از همه آنچه غیر از خداس 
به گریبان تفکر فرو برده ،فکر کند که من کیام و کجایم و از کجا
آمدهام و به کجا میروم؟

پرسش :اگر مطلبی را در سخنرانی بیان کنیم و بعد مشخص
شــود از اساس کذب بوده است ،از نظر شرعی گوینده مطلب
برای جبران باید چه کند؟
پاسخ :تا صحت مطالب محرز نشده باشد ،نباید آن را بیان کند
و چنانچه مطلبی بیان و خالفش ثابت شــد ،به هر نحو ممکن
باید اصالح کند.

حجتاالسالم والمسلمین نجف لکزایی :تعبیر سیدمرتضی
در رساله فیالعمل معالســلطان ،پذیرش مناصب حکومتی
از ســوی حکومت حق و عادل جایز اســت و حتی اگر حاکم
عادل تکلیف کند ،واجب هم میشود .از نگاه ایشان ،کارگزار
مسلمان زمانی میتواند در حکومت جور مسئولیت بپذیرد که
بتواند با پذیرش منصب چهار کار انجام دهد :حق را بر پا دارد،
باطل را دفع کند ،امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد .اگر
او ببیند این منصبی را که حاکم جور پیشنهاد کرده ،اگر نپذیرد،
آن چهار کار بر زمین میماند ،واجب است که بپذیرد.

برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

آیه

رشد و پیشرفت مخصوص
جهادگران است
محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

یکی از اصول عقالنی که مورد قبول همه
انســانها در همه اعصار و ادوار تاریخی
است ،رسیدن به نتیجه پس از تالش است.
تا جایی که که شــعر سعدی (نابرده رنج
گنج میسر نمیشود) به یک ضربالمثل
و قاعــده عقلــی تبدیل شــد و هر وقت
بزرگان میخواهند کسی را با یک عبارت
کوچک به تالش وادار کنند ،این مصرع را
میخوانند .جامعه و مردمی که میخواهند
به پیشرفت و توسعه برسند ،باید در جهت
صحیح تالش کنند و از سختیهای پیش
رو هراس نداشته باشند .خداوند در قرآن
بارها بر جهاد تأکیــد فرموده و پیروزی را
پاداش جهادگران دانســته است .در طول
تاریخ کســانی که از تالش و جهاد و ایثار
فراری بودند ،گرفتار ســختیهای متعدد
شــده و به عقوبتی ســخت دچار شدند.
آیــهای در قــرآن کریم آمده اســت که از
رفتار زشت قوم بنیاســرائیل میگوید؛
«[موســی گفت] اى قوم من! به سرزمين
ّ
مقدسىكه خداوند براى شما معي ن كرده،
وار د شويد و به پشت سرخود بازنگرديد
[و عقبنشينى نكنيد] كه زيانكار خواهيد
بود(...مائده )21/بنیاسرائیل گفتند« :اى
موسى! تا آنها در آنجا هستند ،ما هرگز وارد
نخواهيمشد؛ تو و پروردگارت برويد و [با
آنان] بجنگيد ،ما همينجا نشســتهايم».
(همــان )۲۴/بنیاســرائیل بهخاطر این
رفتار عقوبت شــدند .امام صادق(ع) در
مورد این آیه فرمودند« :مردم مصر و قوم
موسی(ع) گفتند :تو و پروردگارت برويد
و بجنگيد ،ما همينجا نشســتهايم؛ پس
خداوند چهل سال آن را بر آنها حرام کرد
و آنها را در بیابان سرگردان کرد .در هنگام
ّاول شب شروع به کوچ کردن میکردند و
فریاد میزدند که آماده کوچ کردن شوید،
بشتابید بشــتابید و همیشه اینگونه بودند
تا اینکه خورشــید غروب میکــرد و در
حالیکــه حرکت کرده بودنــد ،زمین بر
آنها راست و مستقیم میشد .خداوند به
زمین دســتور میداد که آنها را بچرخان و
همچنان در راه بودند تا اینکه سحر میشد
و صبح میکردند میگفتند :این آبی است
که بر آن وارد شــدید ،پس پیاده شــوید،
وقتی که هوا روشــن میشد میدیدند که
خانههایشــان همان خانههایی است که
دیروز در آنها بودند و به همدیگر میگفتند
که :ای قوم گمراه شــدهاید ،راه را اشتباه
آمدهاید و همچنــان آنگونه بودند تا اینکه
خداوند به آنها اجازه داد و وارد آن شــهر
شــدند و آن را بر آنها واجب کرده بود».
(بحاراألنوار ،ج ،۱۳ص )۱۸۱بنیاسرائیل
بهدلیــل رفاهطلبــی و دوری از جهــاد و
همچنین تمســخر وعدههای الهی دچار
این عقوبت شــدند .هنگامی که خداوند
وعده کمک و یاری قومی را میدهد ،نباید
این وعده دســتاویز تمسخر و حتی تنبلی
شود.
خداوند همیشه وعده یاری جهادگران
و اهــل تالش و کوشــش را داده؛ نه آنان
که با سستی و تنبلی میخواهند به نتیجه
مطلوب برسند .همچنین آیهای دیگر در
قرآن هســت که به ما میگوید جهاد کنید
تا دارای فضل و شــرافت شوید .خداوند
در آیه  96سوره نساء میفرماید[« :هرگز]
افراد با ايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى،
از جهاد خوددارى مىكنند ،با مجاهدانى
كــه در راه خــدا با مــال و جــان خود
جهاد كردند ،يكســان نيستند .خداوند،
مجاهدانى را كه با مال و جان خود جهاد
نمودند ،بر كسانى كه از جهاد خوددارى
كردهاند مقام برترى بخشيده»...
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پرونده

چین مسیرتوسعه را
چگونه طی کرد؟
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پیشدرآمد

برنامهریزی مدون برای آینده
متین محجوب
دبیر گروه پرونده

کشــور چین در منطقه شرق آســیا واقع شده
اســت و بعد از روســیه ،دومین کشور پهناور
این قاره به شــمار میآید .این کشــور تاریخی
کهن و تمدنی دیرینه دارد و صدها ســال پیش
از اروپاییــان دســتگاه چاپ را اختــراع کرده
و بــر روی کاغذ مینوشــتند .این کشــور با
جمعیتی بالغ بر یک میلیــارد و  439میلیون
نفر پرجمعیتترین کشور جهان است« .رضا
شــیرزادی» در مقالهای با عنوان «تحلیلی بر
روند توســعه اقتصادی در چین» مینویســد:
«چین بــا بیش از یک میلیــارد نفر جمعیت،
یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی ،سیاسی و
نظامی آسیا به شــمار میرود؛ اما در این میان،
قدرت اقتصادی و نیز توسعه اقتصادی آن طی
دو دهه اخیر ،بســیار خیرهکننده بوده اســت.
تحلیل توسعه اقتصادی و حصول پیشرفتهای
کنونی چین ،با عنایت به پیشــینه تاریخی این
سرزمین (آسیایی بودن ،گرایشهای اقتصادی
سوسیالیســتی) اهمیتی دو چندان مییابد».
گفتنی است ،توسعه اقتصادی عبارت است از
رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم
از ظرفیتهای فیزیکی ،انســانی و اجتماعی.
در توســعه اقتصادی ،رشد کمی تولید حاصل
خواهد شد؛ اما در کنار آن ،نهادهای اجتماعی
نیز متحول خواهند شد ،نگرشها تغییر خواهد
کــرد ،توان بهرهبــرداری از منابــع موجود به
صورت مســتمر و پویا افزایش یافته و هر روز
نوآوری جدیدی انجام خواهد شــد« .احسان
شــرکت قناد» در مقالهای با عنــوان «نگاهی
اجمالی به توسعه چین :تمرکز بر رشد متوازن
به منظور حفظ و ارتقای دستاوردها» مینویسد:
«بســیاری بر این عقیدهاند که ژانویه  1979را
میتوان نقطه عطف تاریخساز در تاریخ چین
محسوب کرد .سفر دنگ شیائوپینگ به ایاالت
متحده و انعقــاد قراردادهای همکاری علمی
و فنی دو جانبه ،پیوندهــای نوینی برای انتقال
تجارب علمی جهان به چیــن فراهم کرد .در
واقع نام او همیشــه با سیاستهای درهای باز
چین گــره میخورد .در ایــن مرحله از تاریخ
چین بود که صدها هزار چینی در قالب تیمهای
آموزشــی،کاری و تحصیلی به خــارج رفتند
و ســیلی از دانشــمندان ،مدیران و مهندسان
نواندیش و نوگرای چینی پدیدار شد ».ایرنا در
گزارشی مینویسد« :امروزه چین به عنوان یک
کشور قدرتمند اقتصادی ،سیاسی و نظامی در

ً
جهان مطرح است .این کشور تقریبا با یکپنجم
جمعیــت جهان ،تولیدکننده نصف پوشــاک
جهان میباشــد .به عالوه اینکه 40 ،درصد از
سیمان جهان 40 ،درصد از معادن جهان30 ،
درصــد از فوالد جهــان و  12درصد از انرژی
جهان در این کشــور مصرف میشود و به نظر
میرســد چین در مصرف منابع سیریناپذیر
است .همچنین این کشــور با همه کشورهای
جهان مراودات دیپلماتیک داشته و مؤسسات
کنفوسیوســی در اکثر کشــورهای جهان دایر
نموده اســت و به عنوان عضو سازمان جهانی
تجــارت ( ،)WTOدر اکثر نهادهــای مالی،
تجاری و سیاسی بینالمللی مشارکت فعالی
دارد .وقتی چین برنامه توسعه چند سالهاش را
در تازهترین اجالس حزب کمونیست رونمایی
کرد و از توســعه سریع و در یک فرآیند پیچیده
خبر داد و بر توســعه از هوش مصنوعی گرفته
تا امور مالی ،قلمروهای بهداشتی و پزشکی و
انرژیهای تجدیدپذیر ،نیمه هادیها و بسیاری
عرصههای دیگر خبــر داد ،قدرتهایی نظیر
ژاپن و کره جنوبی و آمریکا انگشــت حیرت
به دندان گرفتنــد .در واقع چهاردهمین برنامه
پنج ساله چین یک نقشه راه برای آینده است.
آیندهای که «شی جین پینگ» رئیسجمهوری
خلــق چین بارها تأکید کرده اســت ،مختص
چین نیســت؛ بلکه یک فرآیند اشتراکی برای
همه کشــورها و کل بشر است و چین همیشه
از همه کشــورها برای ســوار شــدن بر قطار
توسعه ســریع چین استقبال میکند .برنامهای
جدید که اوج رهبری اقتصادی چین را نمایان
میسازد .الگوی برنامهریزی توسعه در کشور
چین سبب رشد چشــمگیر اقتصادی در این
کشور شده اســت و آن را به اقتصاد اول جهان
تا ســال  ۲۰۵۰تبدیل خواهد کرد .هماکنون
این کشــور به اولین صادرکنند ه بزرگ جهان
تبدیل شــده اســت ».صفــرزاده و تهرانی در
بخشی از مجموعه مطالعات الگوی مطلوب
برنامهریزی برای ایران مینویسند« :اولین نهاد
تدوین برنامه در چین« ،کمیسیون برنامهریزی
کشور» نام داشــت که در سال  ۱۹۵۲تشکیل
شــد .برنامهریزیها در این کشــور طی ســه
دهه پس از انقالب کمونیســتی  ،۱۹۴۹حول
راهبرد «توسع ه اقتصادی سوسیالیستی مبتنی
بر خوداتکایی» بود .روزنامه دنیای اقتصاد در
مطلبی با عنوان تعامالت چین و اقتصاد جهان
مینویسد« :چین اصالحات خود را ب ه صورت
ً
کامــا گامبهگام به اجــرا درآورد؛ اصالحاتی
که در هر مرحله ،باز بــودن اقتصاد را افزایش
میداد .این کشــور کمونیستی با انجام برخی
اصالحات ،سیاستهای حاکمیتی و اقتصادی
خود را تغییر داد؛ درعینحال برخالف جریان
متداول ،در دام الگوهای سرمایهداری نیفتاد و به
جای اجرای کورکوران ه سیاستهای نهادهایی
چون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ،با
طراحی هوشمندانه ،مسیر توسعه و مقاومسازی
اقتصــاد را در پیش گرفت .میتوان گفت آنچه
امــروز چین را به «کارخان ه دنیا» تبدیل کرده و
به توسع ه ســریع علوم و فناوری در این کشور
و جهانی شــدن اقتصاد آن انجامیده اســت،
شناخت همهجانبه و دقیق تحوالت اقتصادی
دنیا و بهرهگیری مناســب و بهنگام از امکانات
ملی ،منطقهای و بینالمللی اســت .بهعبارت
دیگر ،شناخت دقیق وضعیت موجود و استفاده
بهینه از آن برای رســیدن به وضعیت مطلوب
را میتوان مهمترین عامل در سیاســتگذاری
چینیها دانست ».براتی و شیرخانی در مقالهای
با عنوان «سیاست خارجی عملگرایانه و توسعه
اقتصادی» مینویسند« :جالب است بدانید در
این سالهای اخیر چین اهداف جاهطلبانهتری
را پیگیری میکند .در حقیقت ســعی دارد از
یک سازنده و تولیدکننده بزرگ در جهان به یک
نقش کلیدی ،خالقانه و نوآورانه در تولید حوزه
فناوری باال و لبه علم برسد که در برخی زمینهها
نیز رسیده است».

چهار اصل پیشرفت اژدهای زرد !
۱

استقالل ملی
ابوالفضل عمویی
سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی

چین از سال  ،1978یعنی دوره «دنگ شیائو پینگ» اصالحاتی را در سیاست
خود انجام داد؛ از جمله آنکه سیاست بستهای را که پیش از آن داشت و رویکرد
صرف خودکفایی و خودبسندگی را که دنبال میکرد ،تغییر داد و به سمت افزایش
تولید رفت که این مسئله سبب تقویت زیرساختها در این کشور و شرایط پس
از آن شد .در این سیاست چینیها سعی کردند از توان داخلی و نیروی کار ارزان
داخلی و ظرفیتهایی که در این کشور وجود دارد ،در جهت افزایش تولیدات
خود بهرهمند شــوند .در واقع ،چین با جمعیت فوقالعاده زیادی که دارد ،خود
را به یک کشور تولیدکننده نیازهای داخلی و فراتر از آن صادرکننده تبدیل کرد.
چینیها در این ظرفیتسازی نیز از فناوری کشورهای دیگر کپی و سعی کردند
از روی مدل آنها ،مدلهای مشابه بسازند و در عین حال سعی کردند بازاریابی
خوبی بــرای کاالهای ارزان قیمت پیدا کنند .از نظــر نقش روابط دیپلماتیک
میتوان گفت ،چین به منزله کشــوری که یک تولیدکننده ارزان با اســتفاده از
نیــروی کاری ارزان و مدلهای تولیدی ارزان قیمت بود ،ظرفیت دیپلماتیک به
آنها کمک کرد با کشــورهای مختلف برای صادرات این کاالها مذاکره کرده و
آنها را به این کشــورها ارائه کنند .کشــور چین از نظر افزایش تولید ،کمکم در
حوزه فناوری نیز به یک توسعه دست یافت و آرامآرام با تقویت نیروی کار خود
و بهبود نسبی شرایط اقتصادی ،ظرفیتهای تولیدی جدیدی ایجاد کرد .در این

۴

همزیستی بینالمللی
احمد بخشایشاردستانی
کارشناس روابط بینالملل

توســعه ،مســیرهای گوناگونی دارد که یکی از آنها توسعه لیبرالی است که از
راه سیاســت وارد میشود و سیاست مباحث اقتصادی را هدایت میکند .یک
راه دیگر روش توسعه خارجی است؛ کشورهایی پیرامون کشورهای کوچک
هستند که خودشان نمیتوانند موفق شوند و آنها خود را به کشورهای بزرگتر
وصل میکنند و از آنها امتیاز میگیرند و به ســطحی از رفاه باالتر میرســند،
بنابراین توسعهای میشــود که از کشور دیگری آمده اســت .روش دیگر هم
بومیـ خارجی ،یعنی ترکیبی است .در هر کشوری یک بخشی متولی توسعه
میشــود؛ برخی اوقات بخش خصوصی ،گاهی نظامیها و گاهی کشاورزان
ً
متولی توسعه میشوند .بین رشد و توسعهیافتگی تفاوت وجود دارد و لزوما هر
کشور رشدیافتهای ،توسعهیافته نیست ،اما هر کشور توسعهیافتهای رشد یافته
است؛ بسیاری از کشورها مانند کویت ،امارات و عربستان رشد یافته هستند ،اما
توسعهیافته نیستند .چین کشوری بزرگ با جمعیت یک میلیارد و  300میلیون
نفر جمعیت است و منابع درآمدی بسیاری دارد؛ اما مصرفکننده بسیاری هم
ُ
دارد و ســطح مصرف باالست .حسنی که چینیها داشتند ،این بود که بعد از
«دنگ شیائوپینگ» و حتی بعد از «مائو» و انقالب فرهنگی ،سیاست ثابتی را
در جهان پیش گرفتند و آن ســیات عدم تنش بود .کم کم روی صنایع و فناوری
کشورشان کار کردند تا جایی که اآلن به جایگاهی رسیدهاند که از منابع نیروی
انسانی استفاده میکنند و بسیاری از کشورها به آنها فناوری و وام میدهند .در

راستا ،به تدریج دانشــگاهها رشد کردند و این رشد اقتصادی را همچنان ادامه
دادند .چینیها همچنان خود را یک کشــور در حال توســعه معرفی و تالش
میکنند بخشــی از کشورشان را که هنوز در زیر خط فقر هستند ،از این شرایط
فارغ کنند .موضوع توانمندی چین میتواند برای کشــور ما قابل توجه باشــد؛
رویکرد کشــور چین در افزایش تولید و مقابله با سیاستهای تجاری که به آنها
فشار ایجاد میکند ،یک موضوع قابل توجه است .در همه این سالها چینیها
به تولید داخلی توجه بسیاری داشتند و مردمانشان مجدانه کار و تالش کردند
و در حال حاضر چین به اقتصاد دوم جهان تبدیل شده است .با این روند فعلی و
بر اساس آخرین گزارشها ،چین در سال  ،2027یعنی کمتر از شش سال دیگر
از نظر شاخص «جیدیپی» از آمریکا عبور میکنند که نکته قابل توجهی است.
چینیها برای رویکرد اقتصادی کشورشان ،شرایط خاصی را فراهم کردند؛
البته گفتنی است اقتدار حزب کمونیسم و نقشی که دولت در پیشبرد اقتصاد و
شرکتهای اقتصادی نو داشت ،مؤثر واقع شد تا بتوانند اقتصاد کشورشان را به
صورت مســتقالنه پیش ببرند .چینیها در این وضعیت استقالل خود را حفظ
کردند و به عنوان یک قدرت بینالمللی و با ظرفیتهایی که در حوزه هستهای
و در تشــکیل ارتش سرخ چین به دست آوردند ،اجازه ندادند طرفهای غربی
در کشورشــان دخالت کنند .طرفهای غربی امیدوار بودند با بهبود وضعیت
اقتصادی در چین ،حرکتهایی در این کشــور شکل بگیرد و آنها را هم به یک
کشــور لیبرال تبدیل کنند؛ ولی به تازگی متوجه شــدند دولت چین از توسعه
اقتصادی برای افزایش مشــروعیت خود در داخل اســتفاده کــرد که این اقدام
مؤثری بود .در همین راستا ،چینیها الگویی از حکمرانی ارائه دادند که مبتنی بر
شرایط داخلی خودشان و اندیشه کنفسیوسی و شرایط بینالمللی بود و در نهایت
این الگو به مرحلهای رســیده که چشمانداز آن این است که در سالهای آتی به
قدرتمندترین کشور درحوزه اقتصاد در جهان تبدیل خواهد شد.
واقع یکی از علتهای موفقیت چین همزیســتی با نظام بینالملل است؛چین
سعی کرد روی توسعه کشورش متمرکز شــود و خود را در معرض تنش قرار
ندهد تا جلوی رشدش را نگیرند .در بخش داخلی نیز غذا و معیشت مردم خود
را تأمین کرد و در بخش فناوری و صنایع نیز توانست به جهان صادرات داشته
باشد و در بنادر سرمایهگذاری کند و حتی سیاستهای بلندمدت را طبق قانون
انجام دهد .همچنین با ثبات قدم و اراده توانستند از لحاظ «جی ام پی» خود را
باال ببرند .نکته قابل ذکر این است که صادرات را نمیتوان مالک توسعهیافتگی
دانست؛ بسیاری از کشورها منابع زیرزمینی خود را صادر میکنند که این دلیلی
بر رشدیافتگی نیست .صادرات میتواند معلول توسعه باشد نه عامل توسعه؛ به
عنوان نمونه عربستان که نفت صادر میکند ،توسعهیافته نیست .چینیها روی
سیاستهای خود کار کردند و بین سالهای  1960تا  1979کمی سیاستهای
کمونیستی را کنار زد و  20شهر خود را به عنوان شهر آزاد یا مناطق آزاد قلمداد
کــرد که قوانین لیبرال در آنها حاکم بود .این مناطق درآمدزایی میکردند و این
درآمدها را به سایر مناطق کشور صادر میکردند و کم کم با دنیای جدید روبهرو
شــدند .از سال  1990که شوروی ساقط شد ،سیاستهای خوب و درهای باز
اقتصاد را نیز دنبال کردند و شروع به صادرات و واردات کردند ،به گونهای که به
دلیل جمعیت زیاد چین ،صادراتش بیشتر از واردات است؛ به همین روی تراز
تجاری چین مثبت و تراز تجاری آمریکا منفی شد؛ به عبارتی صادرات چین به
آمریکا بیشتر شد.

۲

توسعه روستایی
مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی
ایران و چین

از زمانی که دوران اصالحات یا به عبارتی درهای باز اقتصادی در چین شروع
شــد و زمانی که نه تنها از نظام سوسیالیستی ،بلکه از نظام کمونیستی فاصله
میگرفت ،در اولین اقدام به کشاورزان اجازه داده شد که خودشان محصوالت
خود را به فروش برسانند؛ در واقع با این کار روابط بازار را بر کشاورزی حاکم
کردند که کشاورزان ،حاصل دست رنجشان را بفروشند و از آن بهرهمند شوند؛
به همین دلیل بهرهوری کشــاورزان نسبت به زمانی که صاحب محصول خود
نبودند ،شروع به باال رفتن کرد؛ چرا که تا قبل از آن کشاورزان محصوالت خود
را به تعاونیها میدادند که آنها در مقابل محصوالت ،کمکی به کشاورزان برای
خورد و خوراک میکردند .بنابراین توســعه روستایی یکی از مواردی است که
اولین بار در گذار از نظام سوسیالیستی و روابط بازار آزاد با بخش کشاورزی و
روستاییان در چین اتفاق افتاد .بعدها زمانی که چین به توسعه صنعتی روی آورد،
محصوالتی در روستاها زنجیرهوار تولید میشدند و در نهایت وقتی قطعات یک
محصول نهایی میشد ،در کنار هم قرار گرفته و مونتاژ و به یک محصول تبدیل
میشدند و در واقع هر یک از این قطعات در یک روستایی تولید میشدند .نگاه
به جمعیت روســتایی چین حتی از زمان انقالب پوپولیستی نیز وجود داشت؛
چرا که یک کشور کشاورزی بود .در فضای صنعتی شدن و رشد شهرهای بزرگ
در چین ،فاصلهای بین شــهر و روستا به وجود آمد؛ اما چینیها با برنامهریزی
مدونی که داشتند و برنامههای  5ساله ،روی ترقی و رفاه روستاییان به خصوص
از ســال  2000هزار به بعد متمرکز شدند؛ به این عبارت که باید تعادلی بین
پیشرفت در شهرها و پیشرفت در روستاها به وجود میآمد .چین در بازه زمانی
 20ساله و در سال  2020توانست به طور مطلق فقر را ریشهکن کند که توسعه
این طرح ،در مناطق روســتایی بود .با در نظر گرفتن شاخصههای بینالمللی،
چین فقیر مطلق ندارد که به همین مناسبت در سالی که گذشت ،این موضوع را
جشن گرفتند .باید در نظر داشت که این روند در طی  40سال اتفاق افتاده است
و در این مدت توانستهاند  800میلیون نفر فقیر را از زیرخط فقر بیرون آورند.

نگاهی به مسیر پیشرفت چین
در گفتوگو با دکتر محمدجواد قهرمانی کارشناس روابط بینالملل پژوهشگر شرق آسیا

ملیگرایی؛ سکویی برای پرش
«کار و تالش خستگیناپذیر» یکی از نکات قابل توجه در کشورهای آسیای شرقی به ویژه کشور «چین» است که این مدل کار کردن نشانهای از ِعرق به وطن بوده و زبانزد مردم
جهان شده است .تاریخ چین در رشد و توسعه این کشور تأثیر بسزایی داشته که برای درک بهتر این همه سختکوشی مردمان چین بهتر است تاریخچهای از این کشور را بدانیم.
در زمینه کار و تولید در چین که آن را به یکی از کشورهای قدرتمند بزرگ اقتصادی جهان تبدیل کرده است ،با دکتر «محمدجواد قهرمانی» کارشناس روابط بینالملل پژوهشگر
شرق آسیا و چین گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
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برای بســیاری از مردم ،کار کردن زیاد مردم چین تعجبآور اســت؛ در ابتدا
بفرمایید دلیل این همه کار زیاد حتی اآلن که دیگر از کشــوری فقیر به کشــور
قدرتمند اقتصادی تبدیل شدهاند ،چیست؟
یکی از موضوعاتی که در زمینه رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه یا توسعهیافته در شرق
آسیا مطرح میشود ،کار و فعالیت مردم و شهروندان این کشورهاست .با افزایش قدرت چین
به ویژه در بعد اقتصادی این موضوع درباره مردم چین نیز مطرح میشود .به نظر میرسد ریشه
این امر را بیش از همه بتوان در وطندوســتی مردمان این کشور توضیح داد .البته چنین امری
ً
لزوما اختصاصی ساکنان این سرزمین نیست .اگر وطندوستی را بتوان معادل یا سطح متعادلتر
ناسیونالیسم قلمداد کرد ،این موضوع در طول تاریخ در کشورهای غربی هم صادق بوده است

و همین ناسیونالیســم را میتوان عامل اساسی در رشدشــان دانست؛ اگرچه خیلی اوقات در
عرصه سیاســت خارجی به زد و خوردهای نظامی منجر شده است .در حال حاضر نیز همین
ناسیونالیســم در بعدی افراطی به رشــد جریانهای راست افراطی منجر شده که در خیلی از
کشورهای اروپایی مشاهده میشود.
این حس وطندوستی نشئت گرفته از چیست؟
به موضوع وطندوســتی در مورد چین نمیتوان در خأل نگاه کرد و در سه بعد میتوان توضیح
داد که چرا این وضعیت در مردم چین حاکم شده است .آنچه در خیلی از کشورها کمتر شاهد
هســتیم ،شامل ابعاد تاریخی ،فرهنگی و سیاسی اســت .اگر بخواهیم از بعد تاریخی به این
موضوع بنگریم ،باید به این موضوع اشــاره شود که حداقل در تاریخ معاصر چین چه اتفاقاتی
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نکته دیگر در مسیر پیشرفت کشور چین ،امید داشتن جوانها و نسل جوان
نسبت به نســل قبل از خود و پدرانشان است؛ وقتی به تمام ایندکسهایی که
رفاه یک جامعه را نشان میدهد ،نگاه کنیم متوجه میشویم نه تنها بحث درآمد
سرانه در توسعه اقتصادی مهم اســت ،بلکه دسترسی به بهداشت ،آموزش و
سرانه زندگی نیز مهم است .سرانه محل زندگی در  40سال قبل در چین ،برای
هر نفر  10متر مربع بوده است؛ یعنی در یک آپارتمان  40متری 4 ،نفر زندگی
میکردند ،در حالی که اآلن این سرانه چندین برابر شده و برای هر نفر به بیش
از  35متر رسیده است .همین موضوع در موارد بسیار دیگری ،همچون شغل،
آموزش ،تعداد خودروهای ســواری ،دسترسی به اینترنت و استفاده از وسایل
هوشمند وجود دارد و هنگامی که همه این ایندکسها کنار هم قرار داده میشود
و وقتی جوان چینی خود را با پدرش مقایسه میکند ،میبیند دهها برابر بهتر و
مرفهتر از پدرش زندگی میکند .به عبارتی توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی
از نشانههای کشورهایی است که به دروازههای توسعه نزدیک شدهاند.
نقش فرهنگ نیز یکی از نکاتی است که در پیشرفت اقتصادی چین تأثیرگذار
ً
بوده است؛ در چین روابط جامعه عموما بر اساس آموزههای کنفوسیوس است
که در این آموزهها سلســله مراتب چه در محیط کار و چه خانواده وجود دارد؛
یعنی همیشه بزرگتر و عالمتر نسبت به کوچکتر و کم درس خواندهتر امتیاز
دارد .بر اساس این آموزهها ،سیاستگذاری دولت چین ایجاد شده و به همین
واسطه یک نوع حرفشنوی از دولت و سیاســتگذار وجود دارد که در مردم
غرب آسیا کمتر دیده میشود و فرمانبرداری کمتر است و در شرق آسیا ،اطاعت
از حاکم یک ارزش به شــمار میآید .توسعهیافتگی در چین به حدی است که
حتی در برخی موارد ثانیه به ثانیه اســت؛ پیشــرفت و توسعه باعث تغییرات
ظاهری در جامعه شــده است و اگر کسی بعد از شش ماه به یکی از شهرهای
ً
چین برود ،کامال تغییرات شش ماهه را حس میکند .این تغییرات در مواردی
مثل نحوه لباس پوشیدن ،صحبت کردن ،نشست و برخاست و آداب اجتماعی
مردم احســاس میشود و به عبارتی پیشرفت را در تمام سطوح جامعه میتوان
دید .مردمی که در  40سال پیش یونیفرم یکنواخت میپوشیدند ،حال به یکی
از قطبهای فشن لباس در دنیا تبدیل شدهاند و همه این تغییرات ،نشان از یک
ً
توسعه همهجانبه دارد که قطعا روی اقتصاد اثرگذار است .در واقع باید رفاه به
وجود بیاید تا این تغییرات شکل بگیرد و پایه رفاه در اقتصاد ،توسعه اقتصادی
است که این توسعه در چین در حال تبدیل شدن به توسعه اجتماعی است و در
آینده به توسعه سیاسی نیز خواهند رسید.

برای چینیهــا افتاده و این تحوالت چه تأثیری روی ادراک مردم نســبت به محیط داخلی و
محیط خارجی داشته است .پیش از ورود اروپاییها به چین و عصر استعمار ،چینیها همواره
به عنوان یک تمدن ،یک هویت متمایز داشــته و همیشه ملت مبدعی بودهاند که میتوان آن را
در اختراع صنعت باروت ،کاغذ و چاپ مشــاهده کرد .زمانی که اروپاییها به چین میروند،
چینیها آنها را به عنوان بربرهای زرد خطاب میکردند ،یعنی در این حد هویت مشــترک در
چین شــکل گرفته بوده است .بنابراین این حس وطندوستی ریشه تاریخی درازمدتی در میان
چینیها دارد؛ اما تهاجمیتر شدن این ناسیونالیسم یا وطندوستی را باید بین سالهای 1840
تا  1950جســتوجو کرد ،یعنی از زمان شروع جنگ تریاک تا زمانی که حزب کمونیست به
پیروزی میرسد و حکومت را در چین در دست میگیرد .در این دوره اتفاقات بسیاری میافتد؛
برای نمونه ،حمله ژاپنیها اتفاق میافتد که سبب جدا شدن بخشهایی از چین میشود .تایوان
تا سال  1945در اشغال ژاپنیها بوده است .این موضوعات بر ادراک چینیها نسبت به محیط
داخلی و محیط خارجی نقش تعیینکنندهای داشته است .مجموعه این رخدادها ،سبب شده
است که حس تمایزیابی یا احساس تفاوت در میان مردم چین به شدت تقویت شود .بنابراین
یکی از تأثیرات تاریخ چین ،همین احساس تفاوت و ادراکی است که میان مردم شکل گرفته که
در شکلگیری ناسیونالیسم معاصر و وطندوستی بین مردم چین شده است .یکی از مهمترین
دغدغههای رهبران چین هم خروج از این حقارتی بود که تجربه کرده بودند چینیها سالهای
ً
بین  1940تا  1950را قرن «حقارت» نامیدهاند .رهبران چین عمدتا به این نتیجه رسیدند که
برای خروج از این حقارت باید از ابزارهای غربی اســتفاده کنند که یکی از این ابزارها مکتب
کمونیسم بود؛ یعنی کمونیسم به عنوان ابزار ناسیونالیسمی چینیها بود .در واقع این کمونیسم با
آن کمونیسم شوروی تفاوت دارد و چینیها برای خروج از آن حقارت ،از آن به مثابه یک ابزار
ناسیونالیستی و وطندوستانه استفاده کردند.
اگــر بخواهیم از لحاظ فرهنگی به این مورد بپردازیــم ،چگونه آن را میتوان
تشریح کرد؟
بعد دیگر که باید به آن اشــاره کرد ،بعد فرهنگی است؛ هر ملتی خصایص فرهنگی دارد که
ً
ممکن اســت حاوی تفاوتهایی با دیگران باشد که این موضوع درباره چینیها کامال صادق

   B

۳

توسعه بومی
ساسان شاهویسی
کارشناس اقتصادی

اقتصاد چین ،یک اقتصاد دولتی اســت؛ به تعبیری پیشــرفتهای اقتصادی
ً
که در قالب توســعهیافتگی خود را نشــان میدهد ،حتما نیازمند یک دولت
توسعهگراست .چالشــی که در الگوهای اقتصاد سیاسی بسیاری از کشورها،
از جمله ایران وجود داردـ که اقتصاد دولتی دارندـ این اســت که اقتصاد دولتی
مبتنی بر توسعهگرایی ندارند و مبتنی بر توزیعگرایی است .از این رو وجود یک
دولت توسعهخواه یکی از زمینهها یا بسترهای توسعه چینی مطرح میشود .در
عین حال در رویکرد دولت توســعهگرای چینی یکسری پدیدههای زمینهای،
مانند بحرانهای مالی که در آسیا ،اروپا و آمریکا اتفاق افتاده ،مزید بر علت شده
و خود بازخوانی و بازسازی که در مدلهایی که در بحرانهای اقتصادی یا توسعه
به وجود آمده ،بستر و زمینه را مناسب کرده تا توسعهگرایی چین قبل از اینکه وارد
مدلهای بحران شود یا در شرایط بحران قرار گیرد ،آسیبشناسیهای روندی
را داشته باشد و آنها را در ساختار خود اعمال کند که این موضوع خیلی به آنها
در توسعه کمک کرده اســت .بحث دیگر در خصوص زمینهسازی و آمادگی
برای رشد و توسعه اقتصادی سریع و جهش یافته است؛ خیلی از اقتصادها رشد
و توسعه و جهش یافتگی دارند ،اما اینها را در یک روند  30ساله طی میکنند
یا نمیتوانند ابزارها یا بسترها را محقق کنند .به نظر میرسد یکی از مهمترین
زمینههایی که توانسته الگوی توسعه چینی را در فرمت مناسبی قرار دهد ،این
است که رشد و توسعه اقتصادی خیلی سریع و چشمگیر اتفاق افتاده و در کنار
این رشد سریع ،توانســته بحرانهایی را هم که با آن مواجه بودند ،هضم کند
که مهمترین بحران ،نظام مالی غرب بوده اســت؛ چینیها شاید بخش مهمی
از قابلیت توسعهیافتگی خود را مرهون ســرمایهگذاری غربیها جلوه دهند؛
اما در شــرایطی میتوان گفت بحرانهای مالی میزبان الگوهای جدید است.
در حالی که دیوار چین محکم ایســتاد و اجازه ورود الگوهای بحرانساز را به
اقتصادشــان نداد ،بنابراین یک بازخوانی با مدل هویت بومی خود را به وجود
آورد .میتوان گفت این الگو با این پیشزمینههایی که آماده کرده ،در یکســری
شــاخصهها پافشاری کرده تا توانســته خود را به یک الگوی متعادل و موفقی
برســاند که حتی خود را در بحران کرونا نشــان داده است که به نظر میرسد
یکی از آنها بومی کردن فرآیند توســعه و پیشــرفت و انطباق دادن آن با شرایط
داخلی اســت؛ موضوعی که یک زمان رهبر معظم انقالب ،الگوی اسالمیـ
ایرانی پیشرفت را مطرح کردند که توسعه خوب است ،اما توسعهای باشد که با
شرایط و مقتضیات داخلی کشور ما مناسبت داشته باشد .در اقتصاد سیاسی سه
حوزه مطرح است که اقتصاد سیاسی یا اقتصاد مبتنی بر رویکردها و روندهای
اجتماعی را میسازند .این سه حوزه ،حکمرانی ،حوزه بازار و حوزه مدیریت
هستند که هر سه باید با همدیگر چرخههای تعادلبخش و پیشرانها را بسازند
ً
تا بتوانیم به یک الگوی موفق برسیم .عموما حکمرانیها به دیکتاتوری تبدیل
میشــوند ،بازارها دچار عدم تعادل در سوداگری میشوند و در نهایت اگر هر
دوی اینها دست به دست هم دهند و در یک طبقه متوسط به باالیی ظرفیت پیدا
کنند ،چالش یا بازخوانی رفتار و سبک زندگی اجتماعی را با خود همراه میکنند
که به آن متابعت مردم از اقتصاد دولتی ســرمایهداری میگوییم .این چالش در

اســت؛ برای نمونه ،یکی از تفاوتهای فرهنگی در چین و البته در فرهنگ عمومی شرق آسیا
تقدس و پذیرش سلســه مراتب است .اگر به آثار کنفوسیوس نیز رجوع شود ،در نهاد خانواده
پدر در رأس قرار دارد و دیگران تابع او هســتند و در حکومت نیز همیشه نقش حاکم پذیرفته
شده است .این سلسله مراتب در چین پذیرفته شده است و برخالف تحلیل برخی تحلیلگران
است که معتقدند شاید عدم توسعه سیاسی چین برای آینده چین چالشی جدی باشد ،هرچند
پیشبینی آینده دشوار است؛ اما توجه به این فاکتور ضروری است .چنین مسئلهای میتواند خود
را در کار کردن و تولید نشان دهد .یکی از نکاتی که میتوان درباره چرایی موفقیت چینیها در
کنترل بیماری کرونا ویروس بیان کرد ،همین بحث فرهنگ چینیهاست .همین امر سبب شده
است از دستورات حاکمیت درخصوص قوانین بهداشتی تبعیت کنند .بحث فرهنگ در سایر
موضوعات دیگر مانند شیوه کار و تولید نیز تأثیرگذار بوده است.
نقش سیاســت و حکومت در ایجاد این حس وطندوســتی چقدر اثرگذار
است؟
ً
در کنار بعد فرهنگی ،بعد سیاسی نیز وجود دارد که عموما به نقش حکومت برمیگردد و اهمیت
دارد .حکومت از این وطندوستی برای رسیدن به اهدافش استفاده میکند؛ اگر همین تاریخ 70
ســاله را که حزب کمونیست چین به پیروزی رســیده و در چین حاکم بوده نگاه کنیم ،متوجه
میشویم که از یک طرف تالش کرده خود را به عنوان عاملی جلوه دهد که سبب جلوگیری از
تکرار حقارت صد ساله شــده است و از طرف دیگر در زمانی که الزم بوده مردم را در جهت
اهداف خود ،هدایت کرده است .به عبارتی از وطندوستی و ناسیونالیسم در مواقعی که الزم
بوده ،مانند حوزه سیاست خارجی استفاده کرده است.
این حس وطندوستی تا به حال چقدر به توسعه و پیشرفت کشور چین کمک
کرده است؟
ً
شاید از وطندوستی این نکته برداشت شود که صرفا در حوزه سیاست خارجی اهمیت دارد و
ایفای نقش میکند ،در حالی که در حوزه اقتصاد چینیها ،خیلی اثرگذار بوده است؛ برای نمونه
بعد از اشــغال بخشهایی از چین به دست ژاپن ،اعتراضهایی برای تحریم و مقابله کردن با
کاالهای وارداتی ژاپنی انجام گرفت .در دهه  1950مقوله تولید به شدت میان چینیها اهمیت

   B

   B

کشور ما میتواند منجربه افزایش نرخ فقر و فاصله طبقاتی شده و الگوی توسعه
دچار لکنت شــود .در الگوی چینی ســعی کردهاند کارکردهای حکمرانی با
کارکردهای بازار را با همدیگر پیوند و در یک نقطه تعادل قرار دهند .شاید یکی
از مهمترین گذرگاهها این اســت که چینیها برخالف تفکر غربگرا یا لیبرال
که یک رویکرد اســتعمارگرایانه را تعریف میکند ،به شــدت اصرار دارند که
هویت موقعیت و چارچوب حقوق سیاسی کشورهایی را که به عنوان میزبان یا
همراه یا شریک انتخاب میکنند ،حفظ کنند .به نظر میرسد یکی از مهمترین
همراهی نوپدیدها ،نوظهورها
قوتهایشان است .این رویکرد موفق چین برای
ِ
و هم بخشی از کشورهای غیرمتعهد با روندهای اقتصاد سیاسی بوده و ضمن
اینکه سرمایهگذاری خارجی را قبول میکند ،اما کشوری مستقل است .صرف
نظر از نگاه حزبــی و ایدئولوژیک ،چین بر خودکفایی و ابتکارات بومی تأکید
دارد که بخشــی از آن در دامنه تمدنی چین و بخشــی در دامنه روابط فرهنگی
قومیتهای مختلف است و سعی کرده ضمن حفظ آنها برای هر کدام ،بخشی
از قابلیتها را تعریف کند و ضمن اینکه خودکفایی را با ابتکارات بومی همراه
کند ،به یک مدل توســعه فرهنگیـ اقتصادی تبدیل کند .از طرف دیگر روند
پیشــرفت در چین یکباره نبوده و اصرار نداشته طی یک برنامه پنج ساله همه
اتفاقات انجام شــود ،بنابراین یک روند تدریجی را تعریف کرده است .برای
انجام شدن برنامههایشان هر کاری الزم باشد انجام میدهند .برای نمونه چند
برنامه ،حتی رشد موالید را متوقف کردند ،چون در برنامه تعریف شده بود اگر
بخواهند به نرخ قابل اتکای اقتصادی یا توسعهای برسند ،باید روند رشد جمعیت
را متوقف کنند که این کار را حتی با مجازات انجام دادند؛ اما وقتی به دامنهای
از قله توسعهیافتگی الگو در سطح ایاالت مختلف خود رسیدند ،فرزندآوری
را آزاد کردند که آزادســازی رفتاریـ اجتماعی بازخوردی در آزادسازی مالیـ
اقتصادی پیدا کرده است .نمونه دیگر اینکه در یک دوره میگویند صد میلیون نفر
میتوانند به جمع میلیاردرها اضافه شوند؛ وقتی روند تدریجی آزادسازی اتفاق
میافتد ،بدون اینکه دچار بحرانهای عمیق ،محاسبه نشده و وارداتی شوند ،در
یک روند تدریجی آزادسازی اقتصادیـ مالی بهبود ساخت توسعهگرایانه محقق
میشودچینیها به شــدت اصرار دارند بین نرخ رشد اقتصادی و قابلیتهای
اجتماعی خود ،با حفظ هویتهایی که صاحب ابتکار بومی هستند ،توازن به
وجود آورند .در تفکر چینی یک رویکرد انساندوســتانه تعریف شده که انسان
را محوریت قرار میدهد .این مطلب در مکاتب فکری دیگر مانند اســام هم
وجود دارد ،اما آنها رویکردها را مبتنی بر باورهای هممســلکی ،همفلسفی یا
جامعه مطلوب و انسان مطلوب و سازنده میبینند که خروجی آن در تفکر چینی
هویتدار بودن انسان میشود .البته بنده به الگوی چینی نقد دارم؛ چراکه هنوز
قریب به صدها میلیون نفر در این کشــور زیر خط فقر هستند که در دامنههای
روستایی کار میکنند و همچنان یک وعده غذا میخورند و امروز کشاورز ،فردا
کارگر ،روز بعد ماهیگر یا نیروی نظامی میشوند و یک جریان چندوجهی وجود
دارد و نقد بزرگ به همین باور انسانمحور هنوز وجود دارد.
چینیها به شدت از تفکر کنفوسیوســی در اعتدال و میانهروی بهرهگیری
میکنند و تجربه ثابت کرده است به تدریجگرایی ،تجربهگرایی و اقتدارگرایی
و از همــه مهمتــر اقتصادگرایی اهمیــت میدهند .برونــداد تجربهگرایی و
تدریجیگرایی و حفظ قدرت حزب یا دولت مرکزی ،اقتصاد است .چینیها
ضمن حفظ هویت فرهنگی ،اجتماعی و اصالت با تفکر مبتنی بر استقاللطلبی
به استقالل هم رسیدهاند که استقاللطلبی یک خروجی دارد و آن ،پاسداشت
مواریث فکری و فرهنگی گذشته است.

پیدا کرد .میتوان این موضوع را در ارتقای نقش زنان در تولید ،در همین دهه مشاهده کرد .در
این دهه تاریخی کارگاههای تولید فوالد در روستاها شکل گرفت ،بنابراین نشان میدهد مقوله
تولید کردن ،از همین حس وطندوستی نشئت میگیرد .به دهه جلوتر که نگاه میکنیم میبینیم
در دورهای که چینیها اصالحات را آغاز میکنند و دنگ شیائوپینگ حاکم میشود ،در اینجا
نیز حکومت تالش میکند از این حس وطندوستی در راستای اهداف دیگری بهرهمند شود.
در دوران جدیدتر و هر زمان که الزم بوده در طرحها ،شــیوهها و مدلهای اقتصادی تغییراتی
ایجاد شود ،حکومت از تقویت این حس وطندوستی استفاده میکند .برای نمونه اگر قرار است
طرح کمربند را پیش ببرد و شرکتهایشان در خارج از کشور فعالیت کنند ،حکومت حس
وطندوستی را برجسته و از آن استفاده میکند؛ بنابراین وطندوستی عامل اساسی در پیشرفت و
توسعه چین است که شاید مردم چین را از بسیاری ملل دیگر متمایز میکند.

انقالب بدون خشونت
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تقویم انقالب
استقبال یک ملت
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

روز  12بهمــن  ،1357جایگاه
ممتازی در تاریخ این سرزمین
دارد؛ روز اســتقبال بینظیــر از امــام
خمینی(ره) هنگام ورود به کشــور پس از
سالها تبعید .همین که خبر ورود امام به
تهران منتشــر شــد ،آنچنان هیجانی به
جامعــه وارد کرد که به هیــچ وجه قابل
توصیف نیست .بالفاصله مجموعهای به
نام کمیته استقبال از امام(ره) شکل گرفت
ک ه شخصیتهایی چون آیتالله مطهری،
محالتی،مفتح و سایرین محوریت آن را
بر عهده گرفتنــد .این جمع ســازمان و
ساختاری را در هفت شاخه شکل دادند تا
بتوانند کار را انجام دهند .این هفت شاخه
عبــارت بودند از :تبلیغــات،انتظامات،
برنامهریزی ،تشــریفات ،اوضاع داخلی،
شهرســتانها ،خبرنــگاران داخلــی و
خارجی ،که برای هر یک مسئولیتی تعیین
شد و فعالیت خود را آغاز کردند .در رأس
مدیریت کالن کار آیتالله شهید مرتضی
مطهری قرار داشت که مأموریتی خطیر و
کاری بســیاری سنگین و حجیم بر عهده
ایشــان بود .برای نمونه ،گروه انتظامات،
یک گروه  75هزار نفری را در برمیگرفت.
مدرســه رفاه به عنــوان مقر اصلی کمیته
استقبال انتخاب شده بود.
کمیتــه اســتقبال انتظــار مواجهه با
جمعیــت میلیونی را میکشــید و قصد
داشــت در اولین گام تعداد افرادی را که
در فرودگاه مهرآباد به استقبال امام میآیند،
کنترل کند؛ از این رو کارتهایی صادر و
ً
به افراد خاصی داده شــد ،اما عمال همه
چیز بیرون از اراده کمیته بود و در روز 12
بهمن بیش از  10برابر آنچه پیشبینی شده
بود ،جمعیت در فرودگاه حاضر بود!
ســرانجام انتظار بــه پایان رســید و
هواپیمای حامل امــام(ره) از دور نمایان
شــد و ســاعت  9/30صبح در آســمان
مهرآباد بود و دقایقی بعد روی باند فرودگاه
آرام گرفــت .حضرت امــام(ره) داخل
هواپیمــا بودند که تعــدادی از بزرگان از
جمله مرحــوم آیتالله پســندیده برادر
بزرگتر امام ،شــهید مطهری و آیتالله
طالقانی برای اســتقبال به داخل رفتند و
همراه ایشان پایین آمدند!
بــا ورود حضرت امام(ره) به ســالن
فرودگاه صدای تکبیر فضا را پر کرده بود.
با اســتقرار امام در جایگاه سرود زیبایی
خوانده شد و چنان فضایی ایجاد شده بود
که چشــمان همه حضار از شوق به گریه
آمده بود؛ به ویژه وقتی ندای «خمینی ای
امام» سراسر فضای سالن را پر کرده بود!
امام طی ســخنانی در آن جمع فرمودند:
«عواطف ملــت ایران بــه دوش من بار
گرانی است که نمیتوانم جبران کنم».
پس از ســخنرانی ،امام آماده حرکت
ت زهرا بودند .در طول
به ســمت بهشــ 
مســیر خودرو حامل ایشــان بــا هجوم
استقبالکنندگان همراه شد که شرح ماجرا
از زبان راننده امام (محسن رفیقدوست)
شنیدنیاست:
«در طول مســیر راه هیچ جا جمعیت
کم نمیشد .من تخمین میزدم که بین 6
تا  8میلیون نفر در این مسیر  34کیلومتر از
امام استقبال کردند .وقتی به درب ورودی
بهشــتزهرا رســیدیم ،دیگــر در آنجا
مردم گاهی خودشــان ماشین را حرکت
میدادند و گاهی فرمان از دســتم خارج
میشــد .لحظه به لحظه تراکم جمعیت
بیشتر میشد .به طوری که گفته شد موتور
ماشین میسوزد و ملت با یا علی ماشین را
از جا روی دست بلند میکردند».

نگاهی به رویکرد مردمی و انسانی انقالب اسالمی ایران
مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

در طول تاریخ ،با پیروزی انقالبها خشونت
به پایان نرســیده اســت! انقالبیون پس از
دستیابی به قدرت ،با برخی عناصری که در برابر انقالب
مقاومت کرده و برای دوام نظام سیاســی گذشته تالش
کردهاند ،تســویه حســاب کردهاند .به ویژه آنکه چنین
افرادی دستشــان به خون انقالبیون نیز آغشــته شده
باشد! پس از پیروزی انقالب فرانسه عالوه بر اعدام لوئی
شانزدهم ،چنان جوی از خشونت انقالبی و تندرویها
آغاز شــد کــه تاریخنویســان بر اســاس آن معتقدند
دیکتاتوری جمهوریخواهان کمتر از استبداد سلطنتی
نبود .در پاریس  ۱۳۷۶نفر اعدام شدند که از آن جمله
«الوازیه» شــیمیدان معروف« ،مالزرب» حقوقدان و
«آندره شید» شاعر را میتوان نام برد.
همیــن تندرویهــا و خشــونتها را در ســایر
انقالبهای بزرگ جهان که با افتخار از آنها یاد میشود،
شاهد هستیم؛ به گونهای که حوادث وحشتناک روسیه
از حــدود تصور و تخیل ما در میگــذرد .آماری که از
روزهای اول پیروزی بلشــویکها به دســت داده شده
و در اســناد کنگره آمریکا نیز ثبت شدهاند ،حکایت از
این دارند که در همان ســالهای اول به دســت گرفتن
قدرت از ســوی بلشــویکها  ۲۸نفر اسقف و اسقف
اعظم ۶۷۷۶ ،نفر کشیش ۶۷۶۵ ،نفر آموزگار۸۵۰۰ ،
نفر پزشــک ۵۴۰۰۰ ،نفر افســر ارتــش۲۶۰۰۰۰ ،
نفر ســرباز ۱۵۰۰۰۰ ،نفر افســر پلیس ۴۸۰۰۰ ،نفر
ژانــدارم ۳۵۵۰۰۰ ،نفــر روشــنفکر ۱۹۸۰۰۰ ،نفر
کارگــر و  ۹۱۵۰۰۰نفــر دهقان به همــراه امپراتور و
اعضــای خانوادهاش در آن کشــور به قتل رســیدند.
قتلهای سیاســی بعد از انقالبهای بزرگ در حدی
بود که «کرین برینتون» جامعهشناس آمریکایی در کتاب
«کالبدشکافی چهار انقالب» به وجود آمدن این دوره
از کشتار سیاسی را جزئی اجتنابناپذیر در هر انقالب
بزرگ اجتماعی دانسته است.
طبیعی بود پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز شاهد
آن باشیم برخی از ســران رژیم گذشته که در جنایات
رژیم پهلوی نقش داشته و در کشتار ملت مؤثر بودهاند،
به ســزای اعمال خود برســند .برخورد با ایادی رژیم
پهلوی تقاضای جمع محــدودی نبود ،بلکه به مطالبه
عمومی مردمی زجرکشیده تبدیل شده بود که بیش از
نیم قرن ستم و بیداد حکومت خاندان پهلوی را با همه
وجــود حس کرده بودند .ضمن آنکه در میان احزاب و

گروههای سیاسی نیز اتفاق نظر در مورد برخورد با آنان
وجود داشت .همایون کاتوزیان ،با صراحت مینویسد:
«یکی از نکاتی که همه انقالبیان و هوادارانشــان ،به
جز لیبرالهــا ،در آغاز در مورد آن اتفاق نظر داشــتند
کوششی منظم برای مجازات وابستگان رژیم گذشته و
تا حد امکان ،انحالل دستگاه نظامی و اداری حکومت
بود .کمتر کسی مخالف آن بود که آتش خشم انقالب،
مسئوالن رژیم گذشته و کسانی را که از روابط تجاری
یا مالی با آن حکومت بهره برده بودند ،هدف بگیرد».
از ســویی دیگر احــزاب و گروههای سیاســی با
ایدئولوژیهای مختلف نیز نمیتوانستند این حقیقت
را منکر شوند که نظام سیاسی جدید همچنان از جانب
ایادی رژیم گذشته تهدید میشود و برای استقرار کامل
نیازمند برخورد با عوامل اصلی رژیم ستمشاهی است
که در جنایات و کشتار ملت نقش داشتهاند.
اما انقالب اســامی از جمله انقالبهایی بود که
ســران آن و به ویژه حضرت امام خمینــی(ره) اجازه
ندادند که غلبه شــور و شــوق و احساسات انقالبی و
نفرت و کینه ملــت از جالدان و خائنان دوران پهلوی،
عرصه انقالب را به صحنه قتل عام عناصر وابســته به
رژیم سابق بدل کند .تشکیل دادگاههای انقالب برای
رسیدگی قانونی به جرایم آنهایی که دستشان به خون
مظلومان و بیگناهــان آلوده بــود ،از جمله اقدامات
برجســتهای بود که هرچند با انتقــادات و اعتراضاتی
همراه بود ،اما همین دستگاه موجب شد تا به شدت از
اقدامات خودسرانه کاسته شود و برخورد با مجرمان در
مسیری قانونی البته متناسب با شرایط انقالبی آن دوران
قرار گیرد! هرچند جریانهای ضدانقالب از همان ابتدا

دهلیز

ناقوس مرگ پهلوی
آشفتگی دیکتاتوری محمد رضا در آخرین ماههای
پس از ناکامی رژیم در سرکوب مردم
در  17شــهریور  1357و تــداوم
اعتراضات انقالبی ،دیگر رژیم پهلوی نتوانست
خود را از سراشیبی سقوط نجات دهد .اینجا بود
که ناقوس مرگ رژیم پهلوی به صدا در آمده بود
و آنهایی که گوش شنوایی داشتند ،صدای آن را
چند ماه زودتر از فرا رسیدن بهمن  1357شنیده
بودنــد .احمدعلی مســعودانصاری از رجال
مرتبط بــا دربار در کتاب «پس از ســقوط» که
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی منتشر
کرده ،مینویســد« :شکســت دولت نظامی
ازهــاری و پــس از آن زمینهچینــی بــرای
نخســتوزیری بختیــار که در دربــار صورت
میگرفت ،مرا که از نزدیک شــاهد امر بودم به
فکر انداخت که روز ســقوط نزدیک است .این
احساسی بود که در آن روزها در همه دربار و در
میان تمام اعضای خانواده سلطنتی مشترک بود.
تظاهرات و اعتصابها کشور را فلج کرده بود.
بحران هر لحظه اوجی تازه میگرفت .از طرفی
من میدانستم که نقشــه نخستوزیری بختیار
نقشه بیهودهای است و راستش را
بخواهید بختیــار را مرد میدان
عمل و کسی که بتواند با حریفی
مثل آیتالله خمینی دســت و
پنجــه نــرم کنــد ،نمیدیدم.
نخســتوزیری بختیار پایان
نظام شاهنشــاهی بود .بختیار
پایگاهی در بین مردم به خروش
آمده نداشــت و کارهای او از
قبیل انحالل ساواک ،ته مانده

نیرو و توان نظام را بر باد داد .در این میان ارتش
نیز که عموم فرماندهانــش عمری عادت کرده
ً
ً
بودند مستقیما از شاه دســتور بگیرند و اساسا
تربیت آنها بر همین اســاس صورت گرفته بود،
سردرگم ماند .صورت جلسه فرماندهان ارتش
که در کتاب «مثل برف آب خواهیم شد» مندرج
است ،نشان کامل سردرگمی امیران ارتش ایران
را که برای روزهایی چنین سخت تربیت نشده و
ً
عموما فاقد ذهنیت سیاسی و اجتماعی بودند ،به
دســت میدهد .معنی ســردرگمی ارتش هم
چیزی جز این نبود که این تنها تکیهگاه بختیار نیز
برای او تکیهگاهی مؤثر نیست .پس از اینکه شاه
و شهبانو در روزی غمانگیز و با چشمانی اشکبار
فــرودگاه مهرآبــاد را تــرک کردنــد و بختیار
نخســتوزیر مملکت بدون شاه شد همه چیز
گواهی میداد که شمارش معکوس برای سقوط
نظام شاهنشــاهی شروع شده اســت .چرا که
بختیار در برابر هیبت آیتالله خمینی بســیار
کوچک و کوچک مینمــود .وجود ارتش تنها
کورســوی نجات بود .اما ارتش در بامداد 22
بهمــن اعــام بیطرفــی کــرد و
نخستوزیری کوتاهمدت بختیار که
از قبل سرنوشــت محتوم آن تعیین
شــده بود ،در مو ج آشــفتگیها و
برخوردهای خونین به پایان رسید.
با پایان عمر دولت  37روزه شاهپور
بختیــار ،عمرنظام  2500ســاله
شاهنشاهی و عمر سلطنت پنجاه و
چند ساله دودمان پهلوی نیز به آخر
آمد».

تالش کردند تا با تخریب جایگاه دادگاههای انقالب،
آنان را نماد خشونت انقالبیون معرفی کنند.
«ساواک» از جمله دستگاههای مخوف ستمشاهی
بود که در بســیاری از جنایات آن دوران نقش داشت.
ساواکیها در برابر جریان انقالب نیز مقاومت زیادی
نشــان دادند و با وجود آنکــه در  24دی ماه  1357با
درخواســت دولت بختیار و رأی مجلس شورای ملی
منحل اعالم شــده بود ،اما همچنان در برخی شهرها
شاهد کشتار مردم به دست ســاواکیها بودیم .اخبار
این جنایات موجب آن شده بود تا حمالت انقالبیون به
مراکز ،ساختمانها و مقرهای ساواک شدت گیرد .در
این میان سقوط مقر اصلی ساواک در منطقه سلطنتآباد
تهران و نیز تصرف کمیته مشــترک ضدخرابکاری در
حوالیمیدانتوپخانهتهرانکهسالهامرکزشکنجههای
ساواک بود ،بیش از سایر مراکز در افکار عمومی مردم
و رسانهها انعکاس یافت .مراکز و مقرهای ساواک پس
از درگیریهای خونین به تسخیر انقالبیون درمیآمد و
برخی اعضا و عوامل ساواک دستگیر میشدند و اعالم
خبر تصرف این مراکز با شادی توأم میشد؛ بهویژه اینکه
سالیانی طوالنی نام ساواک با شکنجه ،قتل و مسائلی از
این دست مرادف بود.
تعــدادی از عوامل و اعضای ســاواک در تهران و
سایر شــهرها در واپسین روزهای حکومت پهلوی در
درگیری با انقالبیون به قتل رســیده یا دستگیر و راهی
زندان شــدند .انقالبیون و رهبران جمهوری اسالمی
ایران خواهانشناسایی ،دستگیری و پاکسازی عناصر
وابسته به ســاواک از ارکان حاکمیت و دولت بودند و
از خطراتی که ساواکیان میتوانستند با هماهنگی سایر

گروههــای ضدانقالب برای نظام اســامی به وجود
بیاورند ،آگاه بودند؛ اما در این میان احزاب و گروههایی
نظیر ســازمان مجاهدین خلــق ،چریکهای فدایی
خلق ،کمونیستها و عناصری از وابستگان به حزب
توده ،خود را به افشای نام و مشخصات اعضا و عناصر
وابســته به ساواک و نیز آشکار شــدن اسناد و مدارک
محرمانه و ّ
ســری ساواک مشتاقتر نشــان میدادند.
برخی چنین تحلیل میکردند که تالش گروههای چپ
و کمونیســتی برای افشای سریع نام اعضا و همکاران
ســاواک طرحی از پیش تعیین شده از سوی کا.گ.ب
و ســفارت شــوروی در تهران برای دستیابی سریع و
آسان به مراکز ،منابع اطالعاتی و اقدامات ساواک در
سالیان گذشته بر ضد شــوروی و کا.گ.ب در ایران و
ســایر مناطق جهان است .گفته میشــد کا.گ.ب و
محافل وابســته به شــوروی قصد داشتند با شناسایی
ســریع ارتباطات و اقدامات و طرحهای ســاواک ،بر
مجموعه منابع اطالعاتی ،امنیتی و ضدجاسوسی در
ایران اطالع یابنــد .در این میان در دی  1358گروهی
موســوم به اتحادیه کمونیستهای ایران کتابی حاوی
فهرست نام و مشخصات حدود  8000نفر را منتشر
کرد که آنها را به عضویت در ساواک یا همکاری با آن
منتسب کرده بود.
نکتــهای دیگر کــه ضــرورت برخــورد قاطع با
باقیماندههــای رژیم پهلوی را به مطالبهای عمومی
تبدیل میکــرد ،نگرانیها از اقدامــات براندازانهای
بود که امــکان تحقق آن از جانب عناصر و ایادی رژیم
پهلوی وجود داشت .برخی تحرکات مشکوک در این
زمینه نیز شــاهدی بر ضرورت جدی گرفتن نگرانیها
بود و تجربیاتــی که در دیگر انقالبها میتوانســت
هشداردهنده انقالبیون باشــد .همین دغدغه موجب
شد تا برخورد قاطع با ایادی رژیم پهلوی بیش از پیش
ضرورت یابد .این دغدغه آنقدر با اهمیت بود که حتی
حزب توده به اهمیت آن چنین اشــاره میکند« :تجربه
همه انقالبها یک حقیقت مسلم را ثابت میکند و آن
اینکه رژیم سرنگون شده پس از سرنگونی هنوز مدتها
برای بازگشت تالش میورزد .رژیم سرنگون شده هنوز
مدتها پس از سرنگونی نیروی آن را دارد که در برابر
انقالب مقاومت کند .لذا انقالب با ســرنگونی رژیم
حاکم پایان نمیپذیرد ،بلکه آغاز میشود .انقالب پیروز
باید رژیم سرنگون شده را بهطور کامل سرکوب کرده و
ریشههای آن را برکند .انقالب پیروزمند باید چنان جو
انقالبی ایجاد کند که ضدانقالب جرئت اظهار وجود
نداشتهباشد».

حافظه

لحظهشماری برای فرار!
سردرگمی شاه پهلوی در ماههای پایانی
زمســتان  1357کــه فرا رســید ،دیگر شــاه
هیچ امیدی به حفظ ســلطنت نداشت .همه
راهکارهــای او برای نجات تخت و تاجش به
شکست انجامیده بود و حامیان خارجی او نیز
در برابر موج قیام ملت ایران مســتأصل شــده
بودند! نزدیکترین مشاور محمدرضا نیز حرفی
برای گفتن و کالمی برای ایجاد طمأنینه برای
او نداشتند!
شاه مستبد به شــدت پریشان و مضطرب
شــده بود و میان ماندن و رفتن سردرگم مانده
بود .آنتونی پارســونز ،سفیر انگلستان در ایران
که از دوســتان صمیمی و مشاوران نزدیک شاه
پهلوی به حساب میآمد ،در مورد آخرین دیدار
خود با محمدرضا در کتاب «غرور و سقوط»
که مرکز اســناد انقالب اسالمی منتشر کرده،
چنینمیگوید:
«روز هشتم ژانویه  ۱۹۷۹برای خداحافظی
نزد شاه رفتم .او را آرام و بیاعتنا به امور یافتم.
چنان از حوادث سخن میگفت که گویا دیگر به
او مربوط نمیشود ...شاه میگفت:
«سه پیشنهاد مختلف به من
شده است :بعضیها میگویند
که من باید بمانــم و با قدرت
عمــل کنــم .عــدهای دیگر
میگویند باید بــه بندرعباس
بروم و اجازه دهــم ارتش در
غیاب من همانطور که میداند
عمل کند و عــده دیگری نیز
میگویند من باید کشــور را
ترک نمایم».

شاه نظرم را درباره این موضوع پرسید...
گفتم« :من شما را در وضعیتی میبینم که
آمریکاییها بــه آنـ« »NO WINوضعیتی که
در آن امیــد پیروزی وجود نــداردـ میگویند.
همچنین گفتم هر روز که شما بیشتر در کشور
بمانید ،بختیار مثل برفی که در آب افتاده باشد
درحالی ذوب شدن و تحلیل است.
اما اگر هم کشــور را تــرک کنید ،احتمال
اینکــه بتوانید برگردیــد کم اســت .چرا که
من امیــدی به اینکــه بختیار بتوانــد اوضاع
را کنتــرل کند و نظــم را به کشــور بازگرداند
ندارم».
اما در مورد راهحلهای دیگر ،شاه نظرم را
در مورد اقدام نظامی میدانســت .من معتقد
بودم که اقدام نظامی مشکل را حل نمیکند .به
عالوه اعتصابهای پــی در پی رژیم را به زانو
درآورده بود.
من از شاه پرسیدم که «آیا نظامیان میتوانند
بــه خانههای مردم رفته و آنها را مجبور کنند به
کار خود برگردند؟» به شاه گفتم:
«فکــر رفتن بــه بندرعباس هم به
نظر من از همان اول بیاساس بوده
است .زیرا نیروهایی که میتوانند
شــاه را تا بندرعباس عقب برانند
ً
حتما میتوانند با افزایش فشار او را
از کشور خارج کنند».
شــاه با یک حالت غیر عادی به
ســاعتش نگاه کرد و گفت« :اگر
دســت من بود تــا  ۱۰دقیقه دیگر
ایران را ترک میکردم».
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ویژه چهل و دومین سالگرد انقالب اسالمی ایران
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مروری گذرا بر آثار و دستاوردهای انقالبی که جهان را متحول کرد
ابراهیم اکبری
روزنامه نگار

سالروز پیروزی انقالب اسالمی زمان مناسبی است
برای بازگو کردن گوشهای از دستاوردهای انقالب
اسالمی .اگرچه دســتاوردهای انقالب اسالمی در
شــرایطی که حجم دشــمنی علیه انقالب ایران به
هیچ وجه ممکن قابل مقایســه با سایر انقالبها و
کشورها نیست ،با یک نوشته قابل بیان نیست؛ اما در
اینجا تنها به بخشی از آن دستاوردها اشاره میشود.
بیشــک انقالب اســامی ایران پدیدهای نوظهور
در قرن حاضر اســت .انقالبی غایتگرا ،آرمانگرا
و اســامگرای جهان شمول که در دل جهان اسالم
به رهبری امام خمینی(ره) هدایت شــد و تحولی
شــگرف در عرصه روابط بینالملل و در معادالت
سیاسی دولتهای جهان پدید آورد.
تأســیس حکومت اســامی :یکی از
مهمترین موضوعاتی که در دل انقالب رخ
داد ،تشکیل حکومت اسالمی بود .اتفاقی که تا سال
 1357در هیچ جای دنیا رخ نداده بود .گفتمان اسالم
سیاسی در زمانی مطرح شد که دین به شدت مورد
هجمه قرار گرفته بود .در واقع در دنیای الئیســم و
سکوالریسم ،دین از سیاست جدا تصور میشد و
سیاستمدارن دنیا نیز با اعتقاد به دخالت نکردن دین
در سیاست راه هر گونه اظهار نظر دینی در سیاست
را بســته بودند .پس از پیروزی انقالب اســامی،
جهانیان به این نتیجه رسیدند که دین (اسالم) ،نه تنها
میتواند در سیاست دخالت کند که خود برنامههای
مهم و دقیقی نیز در زمینه سیاست و حمکرانی دارد.
نظریه سیاسی والیت فقیه به نظام سیاسی ،به منزله
طرح نوین در مجموعه نظامهای بینالمللی در واقع
کشــیدن خط بطالن بر تئوری پوچ جدایی دین از
سیاست و نظریه سکوالریسم بود.
روژه گارودی ،اندیشمند فرانسوی در این زمینه
میگوید« :انقالب اسالمی دارای معنای جدیدی
بود که نــه تنها حکومــت سیاســی ،اجتماعی و
استعماری را سرنگون کرد ،بلکه مهمتر از این تمدن
و جهانبینی خاصی را که در مقابل دین علم شــده
بود ،واژگون ســاخت ».از این رو پیروزی انقالب
اسالمی خود دریچهای جدید به روی اندیشمندان
و صاحبنظران سیاست باز کرد و این اندیشه را که
دین نباید در سیاست دخالت کند ،به چالش کشاند.

۱

در واقع پیروزی انقالب اســامی نشان داد ،برنامه
الگــوی دین برای زندگی نه تنها بــه پایان راه خود
نرسیده است ،بلکه اسالم میتواند به عنوان یک نظام
سیاسی در جهان قد علم کند و برای حکومت مبتنی
بر احکام الهی برنامه عملی دقیقی نیز ارائه دهد.
الگــو بــودن انقالب اســامی برای
مسلمانان :تبلیغ گسترده غرب سبب شده
بود که مســلمانان خود را ضعیف قلمداد کنند .در
واقع هویت اسالم در بین کشورهای اسالمی ارزش
خود را از دست داده بود .با پیروزی انقالب اسالمی،
نور امید در جهان اسالم زنده شد .به نوشته هفتهنامه
آلمانی اشــپیگل ،انقالب اســامی به رهبری امام
خمینی(ره) حیات تازهای به مســلمانان در سراسر
جهان بخشــید و اســام مبارزترین مذهب دنیا با
انــرژی انقــاب خــود  2/1میلیارد مســلمان را
برانگیخت و آنان را برای تشکیل حکومت الله در
زمین به حرکت درآورد.
میشــل جانســون در مقالــهای در نشــریه
«ژئوپولیتیکان اســتراتژیک» مینویســد« :جامعه
مسلمین (پس از انقالب ایران) از حالت ضعف و
ناتوانی خود خارج شد و به یک قدرت تبدیل شد».
نکته بعدی این است که تا قبل از انقالب اسالمی
بیشتر حرکتهای اســامی خاموش بود؛ ولی با
پیروزی انقالب اســامی حرکتهای اســامی
جان دوبــاره گرفت .پیــش از آن گروههایی ،مانند
اخوانالمســلمین و گروههای انشعابی آن در جهان
عرب و در مصر وجود داشــتند ،اما پس از پیروزی
انقالب اسالمی ایران ،در کشورهایی چون تونس،
الجزایر ،فلسطین ،عراق ،لبنان ،عربستان سعودی
و کشورهای حاشیه خلیجفارس ،مراکش ،مالزی،
اندونزی ،و حتی در پاکســتان گروههای سیاســی
تــازهای با خط و روش و ایدئولوژی اســامگرایانه
شکل گرفتند .در این میان ،فعالیت گروههای اسالمی
در کشــورهایی چون مصر ،سوریه و سودان تحت
تأثیر انقالب اسالمی ایران شدت بیشتری یافت .در
لبنان که بیش از هر کشوری تحت تأثیر نهضت امام
خمینی(ره) و پیروزی انقالب اسالمی قرار گرفته،
َ َ
جنبشهای شیعی امل ،امل اسالمی و حزبالله و
گروه سنی جنبش توحید اسالمی تحت تأثیر نهضت
امام خمینی(ره) و انقالب اســامی رشــد کرده یا
تأسیس شــدند .در عراق نیز فعالیت حزب الدعوه
االســامی که از حمایت آیتالله سیدمحمدباقر
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صدر برخوردار بود ،در اثر وقوع انقالب اســامی
گسترش یافت .در فلسطین نیز دو گروه اصلی جهاد
اسالمی و سازمان مقاومت اسالمی یا حماس متأثر
نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقالب اسالمی
شکل گرفت .در افغانستان به دلیل اشتراک زبانی،
همجواری و فرهنگی اثربخشــی انقالب اسالمی
نیز آغاز شــد و در مقاومت مــردم دربرابر کودتای
کمونیســتی طرفدار شوروی نمود کاملی یافت ،در
زمان اشغال افغانستان به دست ارتش سرخ شوروی
نیز گروههای شــیعه و سنی یعنی مجاهدین افغانی
از انقالب اسالمی تأثیر میگرفتند .در پاکستان نیز
پیروزی انقالب اسالمی ایران باعث ارتقای سطح
فکری و بینش سیاسی نسل جوان شیعی شد.
«ابا آبان» نظریهپرداز صهیونیستی و وزیر خارجه
وقت رژیم صهیونیستی میگوید« :انقالب اسالمی،
کوتهاندیشی نیست؛ بلکه فصل جدیدی در تاریخ
ایده اســت .من احساس میکنم این ایده در منطقه
خاورمیانه شــیوع یافته و پیروزی انقالب اسالمی
بیانگر این پدیدههاست».
انقالب اسالمی الگوی جهانیان برای
مبــارزه :پروفســور جیمز بیــل ،محقق
آمریکایــی در این خصوص میگویــد« :موجی از
هیجــان تــودهای ،اســام را فراگرفته اســت ،از
یوگسالوی و مراکش تا اندونزی و مالزی و فیلیپین
در شرق ،این اسالم نوظهور که به لحاظ ایدئولوژیک
منسجم اســت ،در انقالب  1979ایران ،در اشغال
مسجد الحرام در مکه ،ترور انور سادات در نوامبر
 ،1981در مقاومت لبنــان و ...انعکاس یافت .این
ً
نیروی تودهای کــه غالبا به عنوان اســام بنیادگرا
توصیف میشــود ،از مرزهای جغرافیایی گذشته،
ایدئولوژی سیاسی و رژیمهای ملی را نیز فراگرفته
است».
هربر ،روزنامهنگار سوئیسی درباره تأثیر انقالب
اسالمی و شعار حمایت از مستضعفین مینویسد:
«به دنبال انقالب اســامی ،آمریکای التین شاهد
دهها کشیش بود که با انتقاد از پاپ خواستار تجدید
نظر در آیین کلیســای واتیــکان بودند ».اوج چنین
روندی در احیای مسیحیت سیاسی در نیکاراگوئه
خود را نشان داد .چند سال پس از انقالب نیز صدها
کتاب در مورد نقش مذهبی در صحنه سیاســت و
اجتماعی نوشته شد و بسیاری از دانشگاهها درباره
مذهب تحقیق کردند.
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فروپاشی نظام دوقطبی :انقالب اسالمی
ایران بــه مثابه یــک انقالب بــزرگ در
تحوالت نظام بینالملل اثرگذار بوده است .انقالب
اسالمی ایران در یک نظام بینالملل دوقطبی مبتنی
بر جنگ ســرد روی داد کــه در آن ایران از اعضای
حساس اردوگاه غرب به سرکردگی ایاالت متحده به
شــمار میآمــد .اولیــن منازعه جنگ ســرد بین
ابرقدرتها بر سر موضع ایران اتفاق افتاد و ایران به
عنوان عضو مرکزی پیمان مرکزی سنتو ،حلقه وصل
دو پیمان نظامی دیگر غرب ،یعنی ناتو و ســیتو در
برابر شرق به حســاب می آمد .با پیروزی انقالب
اسالمی کمربند امنیتیـ نظامی غرب در برابر شرق
فرو پاشید ،دکترین دو ستونه نیکسون در خاورمیانه
فرو ریخت و محور اصلی سیاست آمریکا در منطقه،
یعنی رژیم صهیونیستی مورد تهدید جدی واقع شد.
انقالب اسالمی از اردوگاه غرب خارج شد؛ ولی به
اردوگاه شــرق نپیوســت ،باعث تحکیم و تقویت
جنبش عدم تعهد و شــکلگیری عدم تعهد واقعی
شــد ،ایده بلوک اسالمی مســتقل را مطرح کرد،
الگوی جدیدی برای انقالب در کشــورهای جهان
ً
سوم ارائه کرد و عمال دو قطبی را به چالش کشید.
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تبدیل شــدن ایران به قــدرت برتر در
منطقه :یکی از دســتاوردهای مهمی که
امروز بعد از چهار دهه از آن صحبت میشود ،تبدیل
شــدن جمهوری اسالمی ایران به قدرت اول منطقه
اســت .جمهوری اســامی ایران در سایه انقالب
اسالمی ،هر روز نسبت به دیروز قدرتمندتر میشود.
پین هاس اینباری ،تحلیلگــر مرکز «جروزالم» در
رژیم صهیونیســتی ،از احتمال تبدیل شدن ایران به
یک ابرقدرت سخن میگوید .راشل آوراهام ،سردبیر
«جروزالم آنالین» نیز میگوید« :ایران سلطان جدید
خاورمیانه اســت ».ســناتور راند پال ،نامزد سابق
جمهوریخواهان در انتخابات ریاســتجمهوری
آمریکا ،معتقد است« :ایران در سراسر منطقه نفوذ و
هژمونی دارد ».یوشکا فیشر وزیر خارجه اسبق آلمان
ایران را «بزرگترین برند ه رقابت برای گستر ه نفوذ در
ب آسیا میداند ».کیسینجر از «شکلگیری
منطقه غر 
ب آســیا» میگوید و
امپراتوری ایران در منطق ه غر 
برژینسکی اعتبار و نفوذ ایران در منطقه را بسیار بیشتر
و قویتر از دوره پهلوی میداند .بنابر این تبدیل شدن
ایران به یک قدرت منطقهای موضوعی اســت که با
پیروزی انقالب اسالمی حاصل شده است.
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دریچه

کنکاش

فرار مر غ طوفان!

مردم نبودند ،نوار بود!

خیالبافیهای آخرین نخستوزیر پهلوی

توهمات آخرین کارگزاران رژیم پهلوی

بختیار آخرین نخســتوزیر رژیم پهلوی بود
که همچنــان متوهمانه باور داشــت خواهد
توانســت انقالب را مهار و حکومت سلطنتی
را حفظ کند! او بــه تدابیر خود و کمک ارتش
دلخوش کرده بود و گمان داشت که سیاستها
و تدابیرش کارســاز خواهد بود ،غافل از آنکه
به واقع امر مدتهاست اداره کشور در اختیار
انقالبیون به رهبری حضرت امام(ره) قرار گرفته
است!ویلیام شوکراس ،مدیر کمیسیون خیریه
انگلیس و ولز و نویســنده و مفســر بریتانیایی
و نویسنده کتاب «آخرین ســفر شاه» که نشر
البرز وارد بازار کرده است ،درباره دوران کوتاه
نخستوزیریبختیارمینویسد:
«هنــوز در میــان فرماندهان نظامی شــاه
کســانی بودند که تصور میکردند کودتا علیه
آیتاللــه خمینی امکان دارد .آنان کوشــیدند
شاپور بختیار را که هنوز نخستوزیر بود با آن
موافق ســازند .بختیار که خود را مرغ طوفان
خوانده بــود ،بیمیل بود ،زیرا اعتقاد داشــت
خودش شاه را بیرون کرده و پشتوانه او اکنون به
قدری قوی است که به تنهایی
میتواند آیتالله خمینی را به
زمین بزنــد .او یک روز پس
از بازگشت آیتالله خمینی
اعالم کرد« .از  50سال پیش
تاکنون ارتش هیچگاه اینطور
مطیــع نخســتوزیر نبوده
است».
تا هفتم فوریه( 18بهمن
 )1357پیــروان آیتاللــه

خمینی کنتــرل ادارات دولتی و شــهربانی و
دادگستری را در بســیاری از شهرها در دست
گرفتند .میلیونها نفر به نفع آیتالله و حکومت
اســامی راهپیمایی کردند .بختیار برنامههای
آیتاللــه خمینی را «کهنه و قرون وســطایی»
نامید ...سربازان دسته دســته فرار میکردند.
مأموران ساواک یا از ترس جان میگریختند ،یا
به قتل میرسیدند و یا اگر خوشبختتر بودند
اجازه مییافتند بــه آیتالله خمینی بپیوندند.
هزاران غیرنظامــی از در و دیوارهای چندین
پادگان نظامی باال رفتند و اسلحهها را ربودند و
پادگانها را آزاد ساختند .با این حال بختیار طی
یک نطق رادیویــی اعالم کرد« :اینگونه اعمال
هیچ تأثیری بر من ندارد».
تیر خالص بر این مرد که از واقعیات به دور
بود و تالش میکرد انقــاب را مهار کند ،در
 11فوریه( 22بهمن  )1357خالی شــد .افراد
مسلح و هواداران آیتالله خمینی به خیابانها
ریختند و کنترل بقیه تأسیسات نظامی را بر عهده
گرفتند .آن عــده از فرماندهان نظامی که هنوز
امیدوار بودند کودتایی صورت بگیرد،
دریافتند که دیگر همه امیدهایشان
بربــاد رفته اســت .شــورایعالی
فرماندهان نظامی به سربازان دستور
داد به پادگانها بازگردند و بازرگان
نخســتوزیر آیتاللــه خمینی را
مطمئن کرد که ارتــش اکنون آماده
پشتیبانی از دولت موقت است.
بختیار سرانجام فهمید که بازی
را باخته است».

شاه در ماههای منتهی به بهمن  1357همه توان
خود را برای جلوگیری از سقوط به کار برد .از
جمله آنکه تالش کرد تا با تشکیل دولت نظامی
اقتدارگرا ،کار را بر انقالبیون سخت کند و مردم
را با حربه ایجاد رعب و ترس به خانه برگرداند.
راهبرد خطایی که بلعکس جواب داد و بر آتش
انقالب افزود.
ارتشــبد غالمرضــا ازهــاری ،یکــی از
فرماندهان ارشــد ارتش شاهنشاهی ایران در
دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی بود که از
 ۱۵آبان  ۱۳۵۷تا  ۱۱دی  ۱۳۵۷نخســتوزیر
ایران شد .او پس از کنارهگیری بالفاصله راهی
آمریکا شد.
وی در مصاحبهای در آخرین روزهای سال
 1373در حالی که در واشنگتن در بستر بیماری
بود ،نکاتی را از بحران ســال  1357بیان کرده
اســت که در کتاب «نخســتوزیران ایران از
صدر مشــروطه تا فروپاشی دولت بختیار» که
به قلم سعید قانعی و محمدعلی علمی نوشته
شده ،آورده شده است .این گفتوگو به خوبی
بیلیاقتی و توهمات رجال
سیاســی دربــار پهلوی را
نشان میدهد .در بخشی
از این سؤال و جواب آمده
است:
«ســؤال :وقتــی این
مأموریت را پذیرفتید چه
برنامهای داشتید؟ آیا برای
خودتان مشخص بود که
به عنوان یک نخستوزیر

مملکت درهم و آشفته و آشوب زده باید کاری
انجامبدهید؟
اولویتها چه بود و اســتراتژی شــما در
موقعی که قبول مســئولیت کردیــد چه بود؟
سرکوب انقالب یا کنار آمدن با انقالب؟
ازهاری :بنده هیچگونه برنامهای برای دولت
ً
نداشــتم .هدفم آرام کردن مملکت بود .اصال
میل نداشتم نخستوزیر شوم .اعلیحضرت امر
کرد و من اطاعت کردم.
ســؤال :شــما در آن روزها فکر میکردید
که نظام شاهنشــاهی یک روز ســقوط کند و
جمهوری اسالمی جای آن را بگیرد؟
ازهاری :با آن ارتشی که من در آن مملکت
ً
به جای گــذاردم اصال فکرش را نمیکردم که
چنین تغییرات عظیمی اتفاق بیفتد.
ســؤال :یکی از گفتههای معروف شما در
ً
شبهای انقالب موضوع «نوار» بود .آیا واقعا
آن شعارها از نوار بود؟
ً
جواب :بله واقعا نوار بود و اطالعاتی که به
من میرسید همین بود.
سؤال :منظورتان این است که مردمی
در خیابانها نبودند و آن صداهایی که ما
ً
از پشت بامها میشنیدیم ،واقعا صدای
نوار بود؟
جواب :بلــه ،اطالعاتــی هم که
مردم میدادند میگفتند نوار اســت.
همسایهها هم میگفتند صدای نوارها
را بلند کردهاند و ما میشــنویم .البته
این یکــی از کارها و روشهای جنگ
براندازی است».

تحریف
تطهیر طاغوت!
خط
ِ
ِ
مهدی خورشیدی
کارشناس سیاسی

بهمن ،در تاریخ ســرزمین ســربلندمان
عمر
همیشــه ماندگار است .این قطعه از ِ
سکوی سبقت
ایران ،به عنوان نقطه آغاز و
ِ
به ســمت قلههای افتخار و اقتدار بوده و
سرمنشأ تحوالتی بزرگ در ساختارهای
سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...ایران
شده است.
دستاوردهای این دگرگونی و انقالب،
ِ
این قدر واضح و روشــن بــوده که گاهی
دشــمنان قســم خورده و اغیــار ،لب به
اعتراف گشــوده ،در اطراف آن سخنها
رانده و قلمفرســایی کردهاند .فقط برای
های آقای میشل
نمونه میتوان به نوشــته ِ
فوکو از نظریهپردازان پســت مدرنیســم
اشــاره کرد .وی این پدیده را «روح یک
جهان بیروح» مینامد و چه زیبا گفتهاند
که« :الفضل ما شهد به العداء».
اســتقالل سیاســی ،حفظ تمامیت
علمــی اعجــازآور،
ارضــی ،اقتــدار
ِ
دستاوردهای نظامی خیرهکننده ،افزایش
ِ
سطح امید به زندگی ،گسترش عدالت،
پیشرفتهای پزشکی افتخارآفرین ،ایجاد
امنیــت پایدار و قابل قبــول در منطقهای
پرآشــوب و ناامن ،پیشــرفت برقآسا در
فناوریهای نو و ...فقط بخشی از ثمرات
مقتدر مظلوم بوده،
و برکات این انقالب
ِ
در اوج تحریمهای فلجکننده و جنگهای
ترکیبی و هوشمند.
این ثمرات و اثرات باید در همه ایام ،به
منسوب به انقالب بازخوانی
ویژه در ایام
ِ
شود؛ چرا که بر اســاس آمار ،حدود ۸۰
درصد از جمعیت فعلی کشور ،متولدان
تباهی ستمشــاهی
بعد از ًانقالب بوده و ِ
را اصال لمس نکرده و نچشیدهاند .امروز
خط تطهیر
هم رســانههایی قلم به مزدِ ،
طاغوت را دنبال کرده تا همه ناکارآمدی
و پلشــتیهای پهلوی را ناچیز جلوه داده
و پیشــرفتهای فعلــی را امری طبیعی
معرفــی کرده که با حضور سیســتم قبل
هم قابل دســترسبود .صد البته این هم
از جوکهای تاریخی است ،چرا که آنها
بیش از  ۷۰ســال مدیریت و مســئولیت
را بر عهده داشــتند ،اگر بنا بود توفیقی با
حضورشان حاصل شود ،زمان زیادی در
اختیارشــان بود ،ولی کارنامه ناکارآمدی
آنها در همــه ابعاد ،موجود بــوده و گواه
صادقی بر صداقت نداشتنشان است.
درســت دو دهه پیــش رهبر حکیم
انقالب نسبت به تحریف تاریخ انقالب
هشــدار داده و تأکید کردنــد« :از اوایل
انقــاب ،یکی از اهداف ّ
مهم دشــمن،
تحریف حقایق و تاریخ بود .اگر یک وقت
در داخل کشور حنجره یا قلم مزدوری پیدا
میشد که حقایق جنگ و انقالب و اسالم
را تحریف میکــرد ،میدیدید فریادهای
تشویق از اطراف دنیا بلند میشود .امروز
نیز همینطور اســت .امــروز هم اگر در
داخل کشور کسانی به خاطر خوش کردن
دل استکبار و راضی کردن دشمنان اسالم
و این ملت و این کشــور چیزی بگویند و
بنویسند که در آن تحریف اسالم و تاریخ
انقــاب و چهرههــای انقالب باشــد،
میبینید که در دنیا از طرف دســتگاههای
تبلیغاتی استکبار برای او هورا میکشند و
او را تشویق میکنند! تبیین ،موضوع بسیار
ّ
مهمی است .انســانها تابع بینش و دید
خودشان هستند .اگر کسی بتواند حقایق
را در چشــم مردم تحریف کند ،یعنی در
واقع عمل و بازو و اراده مردم را به سمت
گمراهی کشانده است .این همان چیزی
است که دشمن میخواهد».

خط ویژه!
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خلق فرصت از یک ماجرای پر حاشیه


محمد سرشــار ،مدیر شبکه پویا:شورانگیز
و غمانگیــز اســت :ایرانیهــا از طریق
شــبکههای اجتماعی غیر ایرانی ،مدیر
ایرانــی خطــاکار را وادار به عذرخواهی
کردند؛ امــا چرا شــبکههای اجتماعی
ایرانی ،پیامرســان ایرانیها بــه مدیران
خطاکار ایرانی نیســتند؟ کــدام مدیران
خطاکار ایرانی اجازه ندادند دانشجوانان
ایرانی شکوفا شود؟
سیدعطاءالله مهاجرانی ،وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی در دولت اصالحات :بسیار قابل

توجه اپوزیســیون برانداز ایرانی که چهار
ســال دور ترامپ گشــتند ،گفتند عاشق
ً
ترامپند! برای ترامپ واقعا اشک ریختند!
فکر میکردنــد کار دولت ونزوئال تمامه!
یادتان هست ترامپ و بولتون و پمپئو چه
فشار ســنگینی بر دولت ونزوئال تحمیل
کردند؟ اینهم نتیجه! دولت ونزوئال ماند
و دولت ترامپ رفت!
پیمان علیشــاهی ،کاریکاتوریست :با تالش
مجلس انقالبی ،جلوی معافیت مالیاتی
سلبریتیها و مافیای کنکور گرفته شد ،از
خانههای خالی و خودروهای لوکس هم
مالیات گرفته میشه ،در مقابل گویا دولت
غربزده قرار نیســت نفــت رو از بودجه
حذف کنه! بودجه تدوین شــده دولت ،نه
فقط «بودجه مذاکره»ست ،بلکه «بودجه
مذاکره از موضع ضعفه»!

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

هفته گذشته رخدادهای زیادی در فضای رسانهای
کشــورمان اذهان عمومی را به خود مشغول کرد
که در بین همه آنها ماجرای پر حاشیه تالش یک
نماینده مجلس برای ورود به خط ویژه و عبور از
ترافیک تهران موجب بروز واکنشهای سیاسی و
رسانهای گسترده در کشور شد.
این ماجرا از جایی آغاز شد که کاربران فضای
مجازی در رسانههای اجتماعی و پیامرسانهای
همراه خود با کلیپی روبهرو شــدند که در آن یک
سرباز جوان کم ســن و سال با حالتی ناراحت و
پریشان در هوای سرد شــامگاه تهران به دوربین
نگاه میکرد و میگفت« :حامد اکبری هســتم.
سر دروازهدولت شیفتم .این راننده ماشین اومده
بدون مجوز تردد خط ویژه »...باقی ماجرا را هم

قانون حامی مأموران قانونمدار است

حســین رحیمی ،فعــال فضــای مجازی:

سیدضیا و رضاخان زوج سیاسی انگلیس
بودند؛  ۱۲۹۹در ایران کودتا کردند ،چند
سال بعد هم نوبت به فلسطین رسید که با
پول رضاخان ،سیدضیا مأمور شد تا ساکن
حوالی غزه شود و زمینهای مردم فلسطین
را بخرد و پنهانی به صهیونیستها منتقل
کند.خیانت اینها تنها مربوط به ایران نبوده
است.
عبدالله گنجی ،تحلیلگر مســائل سیاســی:

لیست  ۱۵نفره اجماعساز اصالحطلبان
به جز دو نفر همه باالی  ۵۵سال هستند.
یکی از آن دو نفر هم عضو نهضت آزادی
مطرود امام است .دولت جوان حزبالهی
پیشــکش ،الاقل به جوانــان خود میدان
دهید که انقطاع نسلی اتفاق نیفتد.
سیدنظامالدین موســوی ،نماینده مجلس:

در حال بررسی صدور مجوزهای «خط
ویژه» برای مســئوالن مختلف هســتم.
فقط در یک مورد ســال  1397برای همه
نمایندگان مجلــس دهم مجوز خط ویژه
آماده شــده بود که در همــان زمان مورد
اعتراض آقای بیگــی ،نماینده تبریز قرار
ً
میگیرد .ظاهرا این خط ویژه مســئوالن
است ،نه خط ویژه اتوبوس!
سیدیاسر جبرائیلی ،تحلیلگر مسائل سیاسی:

یکی از شگردهای لیبرالیسم ایرانی برای
کســب قدرت و ســپس القای کفایت،
«تجارت وحشــت» است .با گزاره «اگر
ما نیائیم و دیگران بیایند بحران میشود»
به قدرت میرســند و با گــزاره «اگر ما
نبودیم و دیگران بودند بحران میشــد»
بیکفایتیهایشان را الپوشانی میکنند.

محمد اکبــرزاده ،فعال فضای مجازی :از دو
نفر از نماینــدگان محترم مجلس دعوت
کرده بودیم برای بازدید از دســتاوردهای
فناوری نانو؛ اولــی با مترو آمد و دومی با
یک سمند مدل  !٩٠بدون خدم و حشم،
بدون هیچ تشریفات! چیزی که از کارگزار
انقالبــی انتظار میرود همین اســت ،نه
منش و مرام طاغوتی بعضیها!

ً
که حتما در فضای مجازی شاهد بودهاید .حال و
هوای این کلیپ و روایت نقل شده در جریان آن از
همان بدو انتشار این ویدئو موجب بازنشر گسترده
آن در فضــای مجازی و بروز واکنش تند کاربران
فضای مجازی شد.
از یکســو کاربران که خاطــره ماجرای ضرب
و شــتم «ســرباز بابلی» را هنوز در خاطر داشتند،
خواهــان برخورد جــدی با فرد متخلــف در این
ماجرا بودند و از سوی دیگر هم برخی سودجویان
سیاسی با ســوء استفاده از فضای روانی ایجاد شده
و تعمیم تخلف یک فرد به سایر مجلسیان شروع به
عقدهگشایی علیه مجلس انقالبی کرده و در راستای
تضعیف سرمایه اجتماعی مجلس یازدهم هر آنچه
از دستشان بر میآمد ،انجام دادند.
حال فــارغ از اینکه این ماجرا چه شــد و چه
گذشت که رســانههای زیادی به آن پرداختهاند،
در ابتــدا باید از عملکرد فرماندهان ســبزپوش
نیروی انتظامی به دلیل حمایت از ســرباز وظیفه
پاســدار قانون و حمایت از او در برابر هجمهها

و فشــارها تقدیــر کرد؛ چــرا که یک مشــاوره
نادرست و مصلحتسنجی نابهجا در این ماجرا
میتوانست به تضعیف موقعیت نیروهای نظامی
و انتظامی کشور در عرصه مقابله با قانونگریزان
و قانونشکنان منجر شود؛ اما خوشبختانه حمایت
تمــام قد فرماندهــان ناجا از ســرباز قانونمدار
ایــن نهاد به همه اثبات کرد کــه قانون خط قرمز
پاسداران نظم و امنیت است.
اما باید پذیرفت کــه مقصر اصلی این ماجرا
نماینده متخلف نیست؛ بلکه مقصر آن مسئوالنی
هســتند که با راهاندازی خطوط ویژه در هر جا و
مکانی ،برای عدهای محدود آن هم جلوی چشم
همه ملت راه میانبر ایجاد میکنند و برایشان هم
فرقی نمیکند که ایــن راه میانبر در خیابانهای
تهران باشــد یا یک راه میانبر در عرصه اقتصاد و
دریافت تسهیالت اقتصادی!
جالب است که کارشناســان دلسوز انقالبی
بارها در تریبونهای رســانهای مختلف یادآوری
کردهاند که اصرار برخی از مســئوالن و مدیران

به اســتفاده از امتیازات خاص و ویژه مانند خط
ویــژه ،خواهینخواهی بازی در زمین دشــمنان
انقالب اســامی به شــمار میآید؛ چرا که این
دست امتیازات نتیجهای جز تحریک نارضایتی
آحاد ملت ندارد! برای درک بهتر این مسئله کافی
است که از مردم شــاهد عبور خودروهای LED
دار مسئوالن ریز و درشت از خطوط ویژه خیابان
سؤال شود که احســاس آنها از دیدن این صحنه
چیست؟!
در پایــان باید بــه این نکته توجه داشــت که
ماجــرای پر حاشــیه اخیر با همــه تلخیهای
متنش میتوانــد فرصتی برای اصــاح روند و
رویه ناصواب تعیین امتیازات ویژه غیر ضروری
برای برخی مســئوالن و مدیران کشــور باشد؛
لذا از جریان رســانهای و کارشناســی دوستدار
کشور انتظار میرود با رها کردن حواشی ،از این
فرصت کمنظیر در راستای تأمین منافع ملی ملت
و خنثیسازی یکی از مهمترین امیدهای دشمن
بهرهبرداریکنند.

اشکان پیرزاده
کارشناس و پژوهشگر
حوزه حقوق

طی هفته گذشــته خبر سیلی خوردن یک سرباز
از یک مقام مسئول به تیتر اول رسانههای دوست
و دشــمن بدل شــد .فارغ از صحت و سقم این
موضوع و اظهارات متناقض مطرح شــده درباره
این واقعــه ،در اینجا قصد داریــم به این بحث
بپردازیم که این ماجــرا صحت دارد و در چنین
شــرایطی نگاه و جایگاه قانون در برخورد با این
مسئلهچیست؟!
در واقع در این یادداشت مختصر قصد داریم
بررسی کنیم که قانون در حمایت از مأموران خادم
نظم و امنیت ملت چه تمهیداتی را دارد و آیا در
متن قانون جمهوری اسالمی ایران پیشبینیهای
الزم و ضمانت اجرایی برای حمایت از مأموران
نظامی و انتظامی دیده شده است یا خیر؟!
در پاسخ به این پرســش و با مراجعه به متن
قانون میتوان گفت ،مأموران دولتی در صورتی
کــه در حــدود وظایف محــول و صالحیت و

اختیــارات خود عمل کنند ،اعمالشــان قانونی
است و هر گونه حمله و مقابله با آنها یا مقاومت
در برابر اجرای قانون از ســوی آنها به هر شکل
ً
ممکن ،تمرد از قانون به شــمار میآید و طبیعتا
محکوم است.
بایــد توجه داشــت که بر مبنــای آموزههای
اسالمی و همچنین متن قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران همه آحاد ملت فارغ از شغل ،مرتبه
و ســایر ارزشهای عرفــی و اجتماعی در برابر
قانون مصوب کشور یکســان و مساوی هستند،
پس اعاده نظم و اجرای قانون در راستای عدالت
جز این نیست ،مگر اینکه اشخاصی که در جرگه
امانتداران اجــرای عدالت و مشــغول انجام
وظیفه مشروع و قانونی هستند ،تحت پوشش و
حمایتهای الزم قانونی مجری اعمال قانون در
سطح جامعه باشند.
در واقــع قانون به مأمــوران قانونی اطمینان
داده اســت که به هنگام ایفــای وظیفه و رعایت
چارچوبهای قانونی آن مأموریت ،بدون دغدغه
خاطر ،مصون از هرگونه تعرض و تجاوز و تضییع
حق خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام
وظیفه ،از سوی قانون محکوم و مجازات خواهند

شد.
خوشبختانه به لطف غنای قانونی جمهوری
اسالمی ایران ،در حقوق کیفری کشورمان برای
تحقــق این وعده در مــاده  ۶۰۷قانون مجازات
اســامی و همچنین ماده  ۳۴قانــون مجازات
جرایم نیروهای مسلح ،حمله یا مقاومت نسبت
به مأموران دولتی ،به عنوان تمرد ،جرم شــناخته
شده اســت و مرتکبان آن بدون اغماض تحت
پیگرد و برخورد قانونی قرار میگیرند.
البته بایــد به این مهــم توجه ویژه داشــت
کــه به طــور کلی در تمــام کشــورها مأموران
دولتی در عرصــه اجرای وظایــف از حمایت
قانونــی برخوردار هســتند و هیــچ مقام و
مسئولی نمیتواند
مانــع از انجــام
وظیفه آنها شــود؛ برای
نمونــه ،در بنــد  2مــاده
 89قانون پلیس انگلیس مصوب ســال 1996
آمده است:
«هر شــخصی که در برابــر پلیس مقاومت
کند یا عامدانه مانع اجــرای وظیفه پلیس یا هر
شخصی شــود که پلیس را در اجرای وظیفهاش

کمک میکند ،مرتکب جرم شده است».
از ایــ ن رو باید همه شــهروندان اعم از مردم
و مســئوالن خود را در برابر قانون برابر دیده و با
قانونمداری و ترویج این روحیه زمینهساز توسعه
و پیشرفت بیش از پیش کشور شوند.

نرمافزار

پژواک

خبرخوب

آبادیس

دزدی اطالعات!

دولت همراه

لغت نامه و مترجم و همراه

اعتراف آمریکا به جاسوسی

گسترش دولت الکترونیک در کشور

لغتنامه «آبادیس» مجموعهای
از چندیــن دیکشــنری ،فرهنگ
لغت و دانشنامه کاربردی است
که بیشتر نیازهای دانشآموزان و
دانشجویان کشورمان را در زمینه
ترجمه متون انگلیســی برآورده
میکند؛ چرا که این نرمافزار بیش
از  3میلیــون واژه و عبارت را به
همراه معنی ،توضیحات و تلفظ
در بر میگیرد .البته برای استفاده
از امکانات این لغتنامه محبوب باید به اینترنت متصل باشید؛ چرا
که بانک اطالعات این نرمافزار ایرانی بر روی سرورهای قدرتمند
قرار گرفتــه و به همین دلیل حجم نرمافزار نصب شــده بر روی
موبایل شما بسیار پایین و سرعت جستوجو در آن بسیار باالست.

باالخره نهادهای امنیتی و نظارتی
آمریکا اعتــراف کردند که آژانس
اطالعــات دفاعی ایاالت متحده
( )DIAمدتهــا بــدون دریافت
مجوز قانونی ،اقدام به جمعآوری
دادههــای مکانــی موبایلهای
شــهروندان آمریکایــی میکرده
اســت .آژانس اطالعات دفاعی
( )DIAدر گــزارش جدیــد خود
اعتــراف کرده اســت ،دادههای
مکانــی افراد را بدون اطالع از مکان مشــخص آنها از کارگزارن
خریــداری میکند .کارگــزاران دادهها همانطور کــه از نام آنها
مشخص است با پرداخت هزینه به سازندگان برنامه و وبگاهها
اقدام به جمعآوری و فروش اطالعات افراد میکنند.

بر اســاس آخرین آمار ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویی کشور ،ضریب نفوذ تلفن
همراه در کشــور از  ۱۵۰درصد
فراتر رفت .سازمان رگوالتوری،
گزارش وضعیت ارتباطات کشور
تا پایان ســه ماهه فصل سوم ۹۹
را منتشر کرد و بر اساس آخرین
آمارهــا ،تعداد مشــترکین تلفن
همــراه از  ۹۳میلیون در ســال
 ،1397از مرز  ۱۲۵میلیون مشترک گذشته است .با توجه به این
آمار جدید ،به نظر میرســد زمینه الزم برای شکلگیری دولت
همراه یا همان Mobile Govermentو افزایش دســترسپذیری
خدمات دولتی در کشور ما بیش از هر زمانی فراهم شده است.
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انقالبی برای فرهنگ

فرهنگ
سیاست
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به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی
حسین مهریزی

تدوین و تصویب سند «مهندسی فرهنگی کشور»،
تالش شده است تا این ناهماهنگی و کار جزیرهای،
تا حدودی جبران و ترمیم شود؛ اما به نظر میرسد،
به دالیل متعدد از جمله عادت نداشتن جامعه ایرانی
به کار گروهی و هماهنگ ،همچنان این فعالیتهای
فرهنگی به صورت جزیرهای بــوده و در ُبعد کالن،
نتیجهای که انتظار میرود ،گرفته نشده است.

خبرنگار فرهنگی

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،دهها نهاد فرهنگی
دولتی و شــبهدولتی در بخشهای مختلف تشکیل
شد تا هر یک از آنها ،رسالت فرهنگی تربیتی انقالب
اســامی را با جدیت دنبال کنند و باری را در عرصه
فرهنگ بر دوش بکشند .برآیند همه این فعالیتها و
طرحها و برنامههای فرهنگی هم باید در رشد فرهنگ
عمومی و نخبگانی جامعه خودش را نشان داده باشد،
اما واقعیت علیرغم همه زحماتی که کشــیده شده و
آثار غیرقابل انکار آنها ،در آغاز پنجمین دهه از عمر
انقالب اســامی ،واقعیت این است که با وجود این
همه نهادسازی فرهنگی ،سمت و سوی کار آنها آنطور
که باید و شاید ،هماهنگ و همافزا نبوده و نتیجه کلی
این فعالیتها نیز قابل نقد و بررسی است .البته قرار
نیست در این زمینه سیاهنمایی شده و فضای عمومی
فرهنگ کشور به طور کامل ضعیف و از دست رفته
تصور شود؛ از سوی دیگر ،قرار نیست با خوشبینی
جاهالنه ،کاستیها و آسیبهای فرهنگی موجود نیز
نادیده انگاشته شده و به قول معروف ،همه چیز «گل
و بلبل» تصور شود؛ حد وسط این دو حالت ،بررسی
هوشــمندانه این نکته اســت که امروز چه آسیبها
و تهدیداتی در حوزه «فرهنگ» وجــود دارد و چرا
نهادهای متنوع و متعدد فرهنگی ،نتوانستهاند این درد
را عالج کنند و از این به بعد ،چه باید بکنند؟

B

کار هوشمند و هماهنگ

بر اساس اهداف و آرمانهای انقالب تشکیل شدند.
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیـ که شکل متحول
شــده «وزارت اطالعــات و جهانگــردی» دوران
ستمشاهی اســتـ گرفته تا نهادهایی مانند شورای
عالی انقالب فرهنگی ،ســازمان تبلیغات اسالمی،
دفتر تبلیغات اســامی حوزه علمیه ،شورای عالی
کانونهای فرهنگیـ هنری مساجد ،سازمان فرهنگ
و ارتباطات اســامی ،شورای سیاســتگذاری ائمه
جمعه ،معاونتهای فرهنگیـ اجتماعی دستگاههای
دیگــر و دهها بنیاد و پژوهشــکده فرهنگی ،همگی
مولود انقالب اســامی بودهاند تا مأموریت تحول
و رشــد فکری و فرهنگی جامعه ایرانی را با جدیت
دنبال کنند ،اما ســؤال اینجاســت که اهداف مورد
نظر انقالب ،چقدر از رهگذر این نهادســازیها و
ساختارســازیها محقق شده و اگر کم محقق شده،
گیر کار کجا بوده اســت؟! به اعتقاد کارشناســان،

B

جزیرههای جذاب و جدا از هم!

با پیروزی انقالب اسالمی ،عالوه بر تحول محتوایی
و بنیــادی در دســتگاههای فرهنگی ســابق ،مانند
وزارت آمــوزش و پرورش ،آمــوزش عالی و صدا و
ســیما ،دهها نهاد فرهنگی جدید نیز به مرور زمان و

ً
رهبر حکیم انقالب که دائما بــر اهمیت و اولویت
عرصه فرهنگ تأکید داشته و دارند و فرهنگ را مانند
«اکســیژن» برای جامعه توصیف کردهاند ،بارها و
بارها در اهمیت هوشمندی و نگاه جامع در پیگیری
طرحها و برنامههای فرهنگی تأکید کردهاند؛ از جمله
امسال و در سخنرانی تلویزیونی روز  13آبان ،عرصه
فرهنگ را یکی از میدانهــای مهم برای کار جدی
مسئوالن در کنار دو عرصه اقتصاد و امنیت خواندند
و هشــدار دادند که «گاهی حجم کارهای فرهنگی
ما زیاد است ،اما باید فعالیت هوشمند باشد؛ یعنی
بدانیم کجا به چه کاری نیاز اســت و به سراغ همان
کار برویم ».ایشان در مناسبتهای مختلف دیگر ،از
جمله در دیدارهای دورهای با اعضای شورای عالی
انقالب فرهنگی نیز ،بارها بر اهمیت کار هوشمندانه
و هماهنــگ در حوزه فرهنگ تأکیــد کردهاند .حال
سؤال اینجاست که این هماهنگی و همافزایی و البته
هوشمندی در کار فرهنگی چطور حاصل میشود؟
به نظر میرســد ،بازنگری دوباره راه رفته از جانب
دســتگاههای فرهنگی ،آن هم منطبــق بر اهداف و
آرمانهای انقالب و تجربههای تلخ و شیرین گذشته
و نیز توجه دقیق و دائم به نیازهای فرهنگی مردم ،نقطه
آغاز خوبی برای رفع این نقیصه و حرکت به ســمت
نقطه مطلوب خواهد بود.

نداشــتن نگاه جامعنگر و نیز بــه روز نبودن طرحها
و راهبردهای طراحی شــده از ســوی دستگاههای
فرهنگی از یک طرف و ناهماهنگی و نداشتن حرکت
منسجم آنها در یک مسیر از سوی دیگر ،باعث شده
اســت تا خروجی کارهای انجام شده آنطور که باید
و شــاید ،مقبول به نظر نرسد یا با وضعیت مطلوب،
فاصله جدی داشته باشــد .به گفته حجتاالسالم
دکترسیدسعیدرضاعاملی،دبیرشورایعالیانقالب
فرهنگی« ،در زمینه فعالیتهای فرهنگی بینالمللی،
نیازمند ایجــاد فضای همــکاری گروهی یکپارچه
هستیم و اگر مجموعه فعالیتهای فرهنگی در مسیر
همکاری شبکهای قرار گیرد ،آثار ارزندهای به دنبال
خواهد داشــت .به نظر میرســد به نوعی نهادهای
کشــور ،مانند جزایر جدا افتاده عمل میکنند و باید
شبکه مدیریت یکپارچه برای رفع این مشکل ایجاد
شــود ».هرچند در دو دهه اخیر ،با اقداماتی از قبیل

یادداشت
سیاه مشقهای
شبهروشنفکرانه
آرش فهیم
منتقدسینما

سیوهفتمین جشــنواره بینالمللی فیلم
کوتاه تهران در حالی مرحله دوم خود را
پشت سر گذاشت که از لحاظی قابل تأمل
و تحلیل است.
در جشــنواره ســیوهفتم فیلم کوتاه
تهران ،همه چیز به طور نمادین هماهنگ
بود؛ انتخاب «غربیترین» نقطه تهران و
یک پردیس سینمایی در بازاری اشرافی و
پر زرق و برق اما بیروح ،با فضای کلی و
رویکرد این جشنواره تطابق داشت!
جشنوارهای بیهویت ،که هنوز حتی
یک مــکان ثابت برگزاری نــدارد و هر
دوره به یک ســالن یا پردیس ســینمایی
پناه میبرد ،بدون اینکه مکانهای موقت
برگزاریاش ،ربطی به مفهوم فیلم کوتاه
داشته باشــد! مثل پردیس ایران مال ،که
مشخص نیست براســاس کدام تصور و

برداشت

زنده یا ضبطی؟!
نگاهی به حواشی ایجاد شده برای برنامه زاویه شبکه چهار سیما
نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

خیلیها هنوز مناظرات سال  1358و  1359را
از یاد نبردهاند؛ مناظرات تلویزیونی که یک طرف
بحث ،نورالدین کیانوری و احسان طبری بود و
طرف دیگرش متفکرانی همچون شهید آیتالله
بهشتی و مرحوم آیتالله مصباحیزدی.
این مناظرات هر چند زنده نبود و به صورت
تولیدی پخش میشد ،اما میتوانست جوابگوی
بسیاری از سؤاالت ایدئولوژیک مردمی باشد که
در روزهای پر فراز و نشــیب انقالب ،در ذهن
خود داشتند .حاال بیش از  40سال از آن روزها
میگذرد ،اما با وجود برنامههای متنوع ،فضای
مجازی و بسیاری محتواهای دیگر که به راحتی

«زاویــه» در شــبکه چهــارم رســانه ملــی با
حاشیههایی روبهرو شــد؛ حاشیههایی که کار
را بــه معذرتخواهی رئیس صدا و ســیما از
رئیسجمهور و حتی اخراج ســردبیر «زاویه»
کشاند.
سال قبل بود که نقدهای تند و تیز برنامه زنده
«جهان آرا» در شبکه افق باعث شد تا این برنامه
نیز با تغییرات زیادی روبهرو شود و حتی بسیاری
از برنامههای زنده نیز تحت تأثیر این حواشی ،به
سمت ضبطی شدن رفتند.
ً
قطعا برنامههای زنده از حساسیت بیشتری
برخوردار هستند و باید با یک مهندسی از پیش
تعیین شــده و دقت بیشتری بر روی آنتن بروند.
آنچه در این برنامهها مهم اســت ،حفظ شــأن
همه افراد جامعه از باالترین ســطح تا پایینتر
آنهاست ،اما از طرفی صدا و سیما نیز باید نوع
برخورد با این حواشی را مدیریت کند و بهترین

در دسترس عموم قرار دارد و با وجود اینکه شاید
مخاطبان امروز ســلیقهای به مراتب متفاوتتر
از گذشــته دارند؛ امــا هنوز هــم برنامههای
چالشی صدا و سیما از جنس همان مناظرهها یا
گفتوگوها مورد استقبال فراوان مخاطبان قرار
میگیرد.
در این میان برنامههای زنده همیشه میتوانند
ژانری جذاب در بین انواع تولید برنامه باشند؛ به
ً
شرط آنکه مجری کامال مسلط به مباحث باشد
و مهمانانی هم در آن برنامه حضور داشته باشند
که حرفهایشان را به نحوی بیان کنند که حق
و انصاف در آن رعایت شده و بیحرمتی به هیچ
شخص و فرد یا نهادی صورت نگیرد و این ،بیش
از هر چیز به بررسی این موضوع نیاز دارد که در
هر حوزه چه مهمانانی قرار است موضوع بحث
را تبیین کنند.
در هفتههای اخیــر ،برنامه گفتوگومحور

تصمیمها را در نوع مواجهه با عوامل برنامه در
نظر بگیرد .شــاید این انصاف نباشد که گاهی
مجری ،تهیهکننده یا ســردبیر و کارگردانی که
هدفی جز آگاهیبخشی به جامعه ندارند ،با یک
حرف نابجای مهمان توبیخ شدید شده تا جایی
که حتی ممنوعالتصویر یا ممنوعالکار شوند .از
طرفی باید مراقب بود کــه برخی برخوردهای
مدیــران صدا و ســیما بــه گونهای نشــود که
تولیدکنندگان چنین برنامههایی را مالحظهکار
ً
و محافظهکار بار بیاورد که اگر چنین شود قطعا
پــس از این ،هر تولیدکننــده برنامهای از ترس
اینکه مبادا حاشــیهای جدی در حرفهاش پیش
بیاید ،به تهیــه برنامههایی روتین و بیمحتوا که
تنها آنتن تلویزیون را پر میکند ،روی میآورند.
ً
بنابراین در چنین زمانهایی باید به سبکی کامال
منصفانــه رفتار کرد تا به یک ورطه یکنواخت و
سکوننیفتیم.

رسانه ملی

کتاب

کتاب

از سرنوشت

فروش یک میلیونی!

در انتهای سراب

فصل چهارم جلوی دوربین

موفقیت نخستین نمایشگاه مجازی

روایتی از روزهای انقالب

تصویربرداری فصل چهارم سریال
«از سرنوشت» که فصلهای قبلی
آن با اســتقبال خــوب مخاطبان
همراه شــده بود ،در  30قسمت
از نیمه اسفند امسال آغاز خواهد
شــد .این ســریال به کارگردانی
محمدرضــا خردمنــدان و
تهیهکنندگــی علیاکبر تحویلیان
در سه فصل برای شبکه دو سیما
ساخته و پخش شده است .تاکنون
نگارش نیمی از متنها از سوی محمدمحمود سلطانی و روحالله
صدیقی انجام شده است و قصه در ادامه زندگی هاشم و سهراب
و چالشهــای آنها با زندگی اســت .در فصل جدید قرار اســت
بازیگرهای اصلی در کنار بازیگران جدید حضور داشته باشند.

نخســتین نمایشــگاه مجازی
کتاب تهران در حالی که به دلیل
استقبالگستردهمخاطبانچندین
بار تمدید شد ،بعد از تقریبا یک
هفته بــه کار خود پایــان داد .با
وجود مشــکالت زیرســاختی
برگزاری مجازی این نمایشگاه
و قطعیهای زیاد در دسترسی و
خرید کتاب از ناشران حاضران
در نمایشگاه مجازی ،اما تعداد
فــروش کتاب در این نمایشــگاه به عدد جالــب یک میلیون و
 ۲۰۰هزار نسخه رسید .این در حالی است که آمار دو روز آخر
نمایشگاه هنوز اعالم نشده است .همچنین بر اساس آمار ،چیزی
بالغ بر  ۶۲میلیارد تومان گردش مالی این نمایشگاه بوده است.

«رامش یوسفی» از نویسندگان
کشورمان درباره تازهترین اثرش
اظهار داشت« :در انتهای سراب
عنوان اثری اســت که به تازگی
از سوی انتشارات آپامهر روانه
بازار کتاب شــده است ».وی
با توضیح بیشــتری درباره این
کتاب گفــت« :این اثر حوادث
انقــاب اســامی را از آغاز،
یعنی از سال  ۴۲روایت میکند.
شخصیتهای اصلی داستان سه دوســت نوجوان به نامهای
احمد ،محمد و رسول هستند که از طریق استادی به نام شفیع
با مفهوم انقالب آشنا میشوند و در کنار مردم قرار میگیرند و
همگام با آنها جریانات سیاسی روزها انقالب را پیش میبرند».

درک فرهنگی به عنــوان محل برگزاری
جشنواره فیلم کوتاه انتخاب شد؟! آقایان
هنوز نمیدانند که فیلم کوتاه یعنی فرمی
زیبا و موجز که با حداقل امکانات ،بودجه
و تجهیــزات و با حداکثر ذوق ،عشــق،
شــجاعت و خالقیت به ظهور میرسد.
پس خالقان و مخاطبان این جشــنواره،
ً
قاعدتا باید نســل جوان صاحب هوش
و خالقیت باشــند که درگیر مناســبات
اقتصادی کالن و فخرفروشی مالی نیستند
و اتفاقا باید با این رسانه کوچک و ارزان به
جنگ چنین ذخارفی بروند .پس انتخاب
یک پردیس عریض و طویل و پرتجمل و
دور از مرکز و حاشیه شهر ،کژراهه و بلکه
بیراهه در این جشنواره است!
مدیران جشنواره فیلم کوتاه نیز مانند
بســیاری از عوام ،پندارشــان این است
که فیلم کوتاه ،مانند اسمش یعنی همان
فیلم بلندی که فقط زمانش کمتر شــده
است .این در حالی است که فیلم کوتاه،
یک قالب رسانهای مستقل و مهم است؛
قالبی که در آن اندیشه ،هنر ،جهانبینی،
مردمشناسی ،تاریخ ،جغرافیا ،اسطورهها
و اعتقادات و مرام و مســلک یک ملت،
در روایتی مینیمال پدیدار میشــود؛ اما
سیاســتگذاران و متولیان جشنواره فیلم
کوتاه تهران ،این رویداد را به آن ســمت
بردهاند که فقط عرصهای برای ســاختن
فیلمســازان آینده باشــد ،نه فیلمسازان
آیندهساز! جشنوارهای بدون سیاستگذاری
و هویتمداری که پرورشــگاه کارگردانان
دنبالهرو کلیشــههای شــبه روشنفکرانه
اســت .جشــنواره فیلم کوتاه تهران ،در
وضعیــت کنونــی ،جایی اســت برای
کادرسازی فیلمسازهای دور از فرهنگ و
دغدغههای ملی که چشم به جوایز کن و
برلین دوختهاند و نه بیشتر!
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عزیز غضنفری

سیاستنامه

کارشناس و پژوهشگر
علم سیاست

اندیشه سیاسی فضلالله نوری۱۱-

حاکمیت اسالم و عدالت

فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

منظومه فکری و سیاســی شــیخ شهید
فضلالله نوری همانند همه سیرابشدگان
از مشــرب الهــی ،ارزشــی ویــژه برای
ت اســام قائل اســت .عدالت
حاکمیــ 
معشــوق
ه

بلک
آرزو،
غایت

میان،
در این
ِ
ِ
خ بود .وی عدالت را اساس
«دلربا»ی شی 
ت اسالم
تکوی ن و تشــری ع و عام ل پیشرف 
در جهــا ن میشــمرد 1.از نظــر او «دین
اسالم ...دنیا را ب ه عد ل و شورا گرفت .آیا
ت ک ه امروز باید دستور عدل
چ ه افتاد ه اس 
ی ما از
س برســد و نسخ ه شورا 
ما از پاری 
ی ب ه عدالت،
س بیاید»؟! 2دســتیاب 
انگلی 
شوق وصو ل ب ه آن
ی بود ک ه ِ 
آرما ن مقدســ 
ت ایران ،در صدر
خ را همچو ن آحاد مل 
شی 
مشروط ه ب ه قیا م بر ض د استبداد واداشت و
یو
ی مل 
س دارالشورا 
س مجل 
س اسا 
«تأسی 
معدلتخان ه اسالمی» را ب ه دوستا ن تبریک
ج شر ع اطهر و
ب تروی 
ت و آ ن را «موج 
گف 
تعظی م شعایر اسالمی» شمرد 3.بعدها که
ت با مشــروط ه متهم شد ،اشک
به مخالف 
ش حلق ه زد و گفت« :مخالفت
در چشمان 
من ،با گروهها و جراید ض د اسال م است،
ی اسال م مأمورند
ی عدالت .علما 
ن ه اجرا 
ی از
ت و جلوگیــر 
ی عدال 
ی اجــرا 
بــرا 
تو
ف بــا عدال 
ظلــم .چگون ه م ن مخال 
ج ظلــ م میشــوم؟!» 4از مختصات
مرو 
ف وی
اندیشه سیاسی شــیخ ،تمایز تعری 
ص مــوارد آ ن و نیز
ت و تشــخی 
از عدالــ 
ی ب ه ای ن گوهر به تعبیر خود
نحو ه دســتیاب 
ب و زود رنــج» از دیگر معاصران
«دیریا 
خود در حوزه روشنفکری و حتی برخی از
«خ َرد»ـ
هملباسهایش بود .وی ب ه ِ 
حکم ِ
ص مصالح
ک ه خال ق جها ن را در تشــخی 
ت جاوید وی ،از همگان
بشر و تأمی ن سعاد 
آگاهتر میداندـ «تحصی ل عدالت» را منوط
ی احکا م اسال م میشمرد و معتقد
ب ه اجرا 
فو
ت عد ل از را ه اقدا م ب ه معرو 
بود حقیق 
َ
ب از منکر محق ق میشود .همچنین
اجتنا 
ی قوانیــ ن عادالن ه در
ت اجرا 
تأکید داشــ 
ی نیاز
ی و اعتقاد 
جامعه ،ب ه پشــتوان ه روح 
ی جــز ایما ن ب ه خدا و
دارد و آ ن نیــز چیز 
ت و هر مقدار ،یقی ن ب ه مبدأ
ت نیســ 
قیام 
ی شدیدتر
ی و امیدوار 
و معاد و خداترســ 
ت منبسطتر خواهد بود و هر
است ،عدال 
ی زیاده
چ ه از ای ن کاست ه شــود ،بیاعتدال 
خواهد شد .شیخ فضلالله نوری همچنین
معتقد بود که مردم «اگر بخواهند بســط
ت شــود» باید ای ن دو گرو ه را تقویت
عدال 
ُ
َّ َ
َ
ی الشوک ه من
کنند« :ح َمل ه احکام» و «اول 
ً
ی دی ن و رجال
أهل االسالم» ،یعنی علما 

ِ
ت راه
ی متعهد ب ه اســام« .ای ن اس 
سیاس 
ت صحیح ه نافعه» 5.شهید
تحصی ل عدال 
ت تصویری
ت و عدالــ 
نوری ،از سیاســ 
ت و عرص ه زندگی
ی داشــ 
چنی ن توحید 
ی میشــمرد.
را حوز ه اقتدار «مطلق» اله 
خ دانشگا ه کمبریج
«پیتر آوری» استاد تاری 
خ فضلالله نوری
ی دارد« :شی 
سخ ن جالب 
ی دانست
ب فکر 
ی نمایند ه آ ن مکت 
را بایست 
ت را از خداوند میدانند و ن ه از
ک ه حاکمی 
ی به
ی ه م در کالم 
مرد م و شــاه 6».کسرو 
شیو ه معمو ل آمیخت ه ب ه زهر کینه به تالش
ک «حکومت
شــیخ برای بنیاد نهاد ن یــ 
ف میکند .بنا بر مطالب
شــرعی» 7اعترا 
خ شــهید نظامی
ب شــی 
فوق ،نظا م مطلو 
ت ک ه در آ ن احکا م اسال م پیاد ه شود:
اســ 
ی برادر ،نظامنامــه ،نظامنامه ،...لکن
«ا 
ی هما ن قانون
اســامی ،اســامی ...یعن 
ت در
ی اس 
ت ک ه هزار و سیصد و اند 
شریع 
میا ن ما هست ...حاال بیاید ب ه عنوا ن قانون
۸
و اجرا شود».
منابع در دفتر نشریه موجود است.

سیاستهای مســتقل در رفتار سیاسی دولتمردان این
کشورها میشود .به عبارت دیگر ،کشور حامی به دلیل
امتیازات قابل توجهی که دولت پیرو حاضر به پرداخت
آنها شده ،سیاســتهایی اتخاد میکند که منافع این
کشور را بیش از پیش تأمین کند و لذا همواره در رفتار
خود مراقب است تا این سیاستها به مذاق دولت پیرو
ً
شیرین باشد .از سوی دیگر دولت پیرو نیز که اساسا بقا
و اســتمرار جایگاه خود را در تحکیم روابط با دولت
حامی قلمداد میکند ،سعی میکند تا مانع از گسست
این روابط به نفع کشــور دیگری بشود .بر این اساس
میتوان رابطه میان ایران و ایاالت متحده آمریکا را در
قالب رابطه حامیـ پیرو تحلیل کرد.

در آســتانه جشــن چهلودومین ســالگرد
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی قرار
داریم .این روزها شبهات و ســؤاالتی در زمینه اصل
انقالب و کارکردهای روزآمد آن در اداره جامعه مطرح
ً
میشود که با کمترین تأمل ،اوال ،برساخته بودن آنها از
ً
سوی دشــمنان انقالب اسالمی روشن میشود ،ثانیا،
نحوه مواجهه با آنها متفاوت بوده و برای بررسی آن الزم
ً
است ظرایف و دقایقی مورد توجه واقع شود .اساسا به
تعبیر ادبیات دینی و مضمون حدیثی از امام صادق(ع)،
شبهه پاسخ ندارد؛ زیرا به نوعی رهزنی فکری و در اثر
سوء استفاده از جهل علمی مخاطب به مسائل مجال
بروز مییابد و الزمه مواجهه با آن ،پس از شبههشناسی،
شبههشــکنی از طریق دادن پاســخ نقضی است؛ اما
پرســش به پاســخ نیاز دارد و باید برای آن به صورت
استداللی و اقناعی ادله روشن تدارک دید .با این نگاه،
بســیاری از شــبهات درباره انقالب اسالمی به نقض
شرایط آرمانی مفروض در ذهن شبههآفرین نیاز دارد؛
اما زیرســؤال بــردن رویکردهای تحولــی و انقالبی
انقــاب اســامی در زمینــه دســتاوردهای معنوی
معجزهآسایی ،همچون استقالل و عزت پایدار امروز به
اقامه ادله اقناعی نیاز دارد.

B

ایران و معادالت سیاسی جهانی

درباره وضعیت سیاسی ایران پیش از انقالب و جایگاه
ایران در معادالت بینالمللی و منطقهای ،الزم اســت
این نکته بسیار مهم را بدانیم که این جایگاه برای ایران
به مثابه ژاندارم حافظ منافع غرب به نحوی ترسیم شده
ً
بود که لزوما باید در این مســیر حرکت میکرد؛ یعنی
الگوی تمام عیار «دولت دستنشانده» مبتنی بر مدل
«حامیـ پیرو» در باره اداره ایران صدق کامل داشت.
ایران عصر پهلوی در چارچوب سیاســتها
از این رو ِ
و رویکردهایی بــا حضور مستشــاران آمریکایی در
حوزههای مختلف مدیریت میشــد که در اتاقهای
فکــر آمریکایــی پی ریخته شــده بود و چشــمانداز
امیدوارکنندهای برای استقالل ،پیشرفت علمی و عزت
درونزای ایرانی تصور نمیشــد .در ادامه به دو الگو و
رویکرد که مشخصکننده مناســبات و روابط داخلی
و خارجی ایران در دوران پیش از انقالب بود ،اشــاره
میکنیم.

B

الگویی برای تغییر

B

بازیگر دستنشانده

برخی کارشناسان و پژوهشگران تاریخ ایران ،الگوی
روابــط ایران با برخی کشــورهای غربــی را در دوره
پهلوی ،خاصه از کودتای  28مرداد  1332به بعد مبتنی
بر نشانههایی از «دولت دستنشانده» تحلیل میکنند.
چنین مفهومی از ســوی «مارک گازیوروسکی» و بر
اساس بررسی اسناد روابط خارجی ایران با کشورهای
محوری جهان غرب مورد اســتفاده قرار گرفته است.
مفهوم دولت دستنشانده در برابر «دولت خودمختار»
استفاده شــده است .دولت خودمختار ویژگیهایی از
جمله ابتکار عمل ،خوداتکایی ،تحرک و اثربخشــی
داشته است؛ در حالی که دولت دستنشانده مبتنی بر
نشانههایی از روابط فرادستی و فرودستی است .یکی
از دالیل اصلی شکلگیری و گسترش انقالب اسالمی
ایران را باید واکنش نسبت به روابطی دانست که از آن به
الگوی نابرابر روابط خارجی یاد میشود .الگوی نابرابر
بخشی از ذات سیاست بینالملل بوده که قدرتهای
بزرگ تالش دارند از چنین الگو و ســازوکاری برای
تحقق اهداف راهبردی خود استفاده کنند .ب ه هر میزان
که واحدهای سیاسی از آزادی عمل بیشتری برخوردار
باشند ،طبیعی است که میزان اثربخشی آنان در ساختار
داخلی ،محیط منطقــهای و روابط بینالملل افزایش
بیشــتری پیدا میکند .در الگوی دولت دستنشانده
هیچگونه تصمیم کالن و راهبردی بدون رضایت طرف
فرادست فراهم نمیشود .در دوران پهلوی بخش قابل
توجهــی از روابط اقتصادی و راهبردی ایران و ایاالت
متحده معطــوف به تحقق نیازهای امنیتی آمریکا بوده
است .برنام ه مربوط به کمکهای خارجی و همچنین

انقالب اســامی الگوی حامیـ پیــرو را بر هم زد و
چشم ملت ایران و ملل منطقه و جهان را به مزیتهای
ت درونزا
کلیدی ملتها همچون اســتقالل و عــز 
باز کرد .در واقع تغییر ســاختار سیاســت داخلی به
بروز دو الگوی رفتــاری پیش و پس از انقالب منجر
شــد که پیامدها و دســتاوردهای متفاوت را به وجود
آورد .توانمندیهای اســتراتژیک جمهوری اسالمی
در حفظ اســتقالل خود و کمک به ملتهای مظلوم
منطقــه و جهان برای بازیابی اســتقالل و عزت خود
از دســتاوردهای رشــکبرانگیز آن اســت که امروز
احترام ملتها را برانگیخته و الگو و مدل جدیدی در
انقالب و راه کسب استقالل تولید کرده است .پیش
از انقــاب ،الگوی رفتاری سیاســت خارجی ایران
همکاری راهبردی و امنیتی با قدرتهای بزرگ به ویژه
آمریکا بود .در این راستا ،خود شاه میگفت« :من در
جنگ ظفار به منظور حفظ امنیت دهان ه خلیج فارس
و عبور مطمئن نفت به سوی آمریکا جان ایرانیان را به
خطر انداختم و سربازان ایرانی را به جنگ شورشیان
ظفار فرســتادم تا منافع آمریکا حفظ شــود ».این در
حالی اســت که امروز ،ایران اسالمی خود به الگوی
الهامبخش و استقاللبخش ملل مظلوم و مستضعف
تبدیل شده اســت .در واقع یکی از درسهای بزرگ
انقالب اسالمی ایران این بود که طرق سنتی و معمول
حفظ امنیــت ملی در جهــان ســوم از قبیل تقویت
نیروهای امنیتی ،پیشبرد روابط اقتصادی و حفظ روابط
ً
نزدیک با یک ابرقدرت لزوما امنیتی را که باید تأمین
شود ،ایجاد نمیکند .امروزه در بیشتر کشورهای جهان
سوم ،بیثباتی سیاسی داخلی در مقایسه با تهدیدات
خارجــی ،تهدید به مراتــب عظیمتــری را متوجه
ارزشهای حیات ملی میکند.

همکاریهای نظامی معطوف به فرادســتی سیســتم
مستشــاری آمریکا در ایران بوده اســت .تحقق چنین
اهدافی نیازمند ایجاد زیربنای نظامی جدیدی است که
امکان بهکارگیری تجهیزات خریداری شده آمریکایی
در ایران را فراهم کند .در اسناد وزارت خارجه آمریکا
به این موضوع اشاره شده است که ایران قادر نخواهد
بود ظرف  5یا  10سال آینده بخش اعظم سیاستهای
پیچیده نظامی خریداری شده از آمریکا را جذب کرده
و به کار اندازد؛ مگر اینکه بر تعداد پرســنل آمریکایی
که برای کمک به ظرفیت پشــتیبانی به ایران گســیل
میشوند ،افزوده شود.

B

الگوی حامیـ پیرو

ویژگــی رابطه میان حامیـ پیرو این اســت که دولت
پیرو دولت ضعیفی اســت که به تنهایی توانایی مقابله
با تهدیــدات داخلی و خارجی را ندارد .دولت حامی
از طرف دیگر یک قدرت بزرگ نظامی است که علت
دخولش به یک رابطه حامیـ پیرو نه تضمین ادامه بقای
خود ،بلکه کســب مزیت در برابر دولت یا دولتهای
بزرگ دیگری اســت که در صحنه بینالمللی با آنان
رقابت میکنند .وجه دوم این رابطه امنیتی بودن روابط
طرفین اســت .به این معنا که هدف اصلی از برقراری
این نــوع رابطه بهبود وضعیت امنیتی طرفین اســت.
ً
حامی عمدتا از این رو وارد این نوع رابطه میشــود تا
از وضعیت امنیتی بهتری در قبال رقیب یا رقبای خود
برخوردار شود .کشور پیرو به نوبه خود در تالش است
از طریق این رابطه استمرار بقای خود را در مصاف با
تهدیدات داخلی و خارجی تضمین کند.وجود نوعی
از رابطــه حامی پیرو درمیان دو کشــور مانع از اتخاذ

ریزشها

آفاق

فراز و فرود جاللالدین طاهریاصفهانیـ ۳

نظریه نظام انقالبی ۳۸-

استعفاهایسیاسی!

سال  1381ســال پرتنشی در سیاست
بــود .هاشــم آغاجــری بــا توهین به
مقدســات اســامی و ســاحت نورانــی
ائمه(علیهمالســام) فضای سیاسیـ اجتماعی
کشــور را به هم ریخته بــود .در حالی که انتظار
میرفت آیتاللــهطاهریاصفهانی ،مانند جمع
کثیر مجتهدان جامعه مدرسین و علمای بزرگ به
دفاع از اسالم و حقیقت تشیع برخیزد ،در اقدامی
غیر منتظره و باورناپذیر از جسارتهای آغاجری
دفاع کرد! وی درباره سخنان موهن آغاجری نسبت
به پیامبر(ص) و دین اســام گفت« :این سخنان
ً
قبال نیز گفته شــده بود و حرف تازهای نیست .ما
عالمان شایســته و خدمتگذار به مردم را دوست
داریم و تقلید ،مراجعه به کارشناس است ،اما در
این مورد فکر میکنم که بیشتر جنبه سیاسی دارد و
شاید وقت تسویه حســاب با سازمان مجاهدین
انقالب فرا رســیده است و آنها تاکنون از تعرض
مصون بودهاند ،شاید بلندپروازیهایی داشتهاند که
اکنــون نوبــت تنبیه آنان شــده اســت .هر کس

خدمتگذار مردم باشد خوب است ،چه عالم باشد
و چه جاهل و آقای آغاجری در ســخنان خود از
عالمان شایسته تجلیل دارد و تا آنجا که من دیدهام،
فتاوای علما را باهم مقایسه کرده است ،ولی آنان
که مأموریت فحاشی و برهم زدن جلسه را دارند،
میگویند که آن فتوا ،کالم قرآن اســت و این غیر
قرآن .آنها هستند که به مراجع تقلید اهانت کرده و
فتوای آنان را غیر قانونی دانستهاند ،در هرحال این
فریاد زننده را باید تقبیح کنند ».رئیس دفتر خطیب
جمعه اصفهان در مصاحبهای با پایگاه رســمی
آیتالله طاهری در پاســخ به این پرســش که آیا
استعفای ایشان به معنای خروج از حاکمیت تلقی
نمیشــود ،میافزاید« :آیتاللــه طاهری عضو
مجلــس خبــرگان رهبری هســتند و در صحنه
سیاسی کشور حضور دارند و در مجلس خبرگان
در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر خواهند کرد...
البته اگر شــرایط را سختتر کنند ،ممکن است
آیتالله طاهری از مجلس خبرگان هم اســتعفا
ً
بدهند؛ اما فعال چنیــن تصمیمی ندارند و اگر تا
زمان تشــکیل جلســه خبرگان همچنان در این
مجلس باشند ،در مورد استعفای خود و نامهای که
نوشتهاند در این مجلس صحبت خواهند کرد».
اما با توجه به نامهای کــه آیتالله طاهری در آن
مقطع نوشت و همچنان کرسی خود در مجلس
خبــرگان رهبری را حفظ کرد ،این ســؤال پیش
میآید که اگر حکومت بعــد از انقالب این قدر
ظالمانــه و جائرانه عمل کرده اســت ،چرا آقای
طاهری از تمام ســمتهای خود در این مملکت
اســتعفا نداد و به قول آیه شریفه «نومن ببعض و
نکفر ببعض» عمل کرد؟!

آسیب دوگانههای پایدار
محسنمحمد یالموتی
استادیار مجتمع آموزش
عالی شهید محالتی(ره)

در پرتو آسیبشناسی چهار دهه از عمر انقالب
ً
اســامی ،تصویر نسبتا روشــنی از وضعیت
کنونــی نظام انقالبی در دهــ ه پنجم حیات آن
ارائه میشــود .همان طور که در شماره گذشته
اشاره شد ،مهمترین این آسیبها و موانع در سه
سطح ایده ،ســاختار و کارگزاری قابل بررسی
علمی است .منظور از ایده در اینجا ،مجموعه
دیدگاهها ،مباحثات و اندیشهورزیهایی است
کــه دربار ه اداره کشــور مطرح میشــود .این
حوزه را میتوان اساســیترین حوز ه مرتبط با
ادار ه کشور دانســت؛ زیرا هر گونه تغییر ،ولو
جزئی ،در این حوزه ،تغییرات وسیعی در سطح
ســاختارها و در عملکرد کارگــزاران بر جای
خواهد گذاشــت .در این مطلــب ،با «وجود
دوگانگیهــای مضاعف و پایــدار» به منزله
یکی دیگر از آســیبهای ایدهای نظام انقالبی
آشــنا میشــویم .وجود تضادهای فلسفی و
هستیشناسانه و دوگانگیهای پایدار تاریخی
میان نخبــگان مختلف در کشــور را میتوان
مهمترین آسیبی دانســت که در سطح ایدهای
متوجه نظام و کارآمدی آن اســت؛ اما ســؤال
مهم این است که این تضادها در چه حوزههایی
و چگونه نمایان میشــوند؟ نقط ه کانونی این
تعارضــات را میتــوان در درک و ترجیحات
کارگــزاران و نخبــگان نظام از نســبتهای

دیالکتیکی بین دوگانههای ارزشــی جســت؛
دوگانههایی چون منافع ملیـ مســئولیتهای
فراملی،عدالتـتوسعه،آزادیـتوسعه،امنیتـ
توســعه ،تقابلـ همکاری ،تهاجمـ تســالم،
استقاللـ ارتباط ،تکلیفـ نتیجه ،ارزشـ عمل
و ...و البتــه در الیههای بنیادیتر ،این تضادها
بر دوگانههایــی چون دینـ دولــت ،مادیتـ
معنویت ،سنتـ تجدد و ...متمرکز است؛ اما
در ارتباط با اینکه ایــن تضادها در حوز ه عمل
و اجرا چگونه عمل میکند و نمایان میشود،
باید گفت که براساس اینکه نخبگان حاکم در
هر برههای ،در میان دوگانههای مذکور ،اولویت
و ارجحیــت را به کدام یــک از طرفین منازعه
بدهند ،کیفیت و چگونگی اقدامات آنها تعیین
میشــود .برای نمونه ،در دولت سازندگی ،از
آنجا که نخبگان حاکم بر این دولت بر توسعه،
تسالم ،ارتباط ،نتیجه و عمل تأکید میکردند و
در مقابل ،عدالت ،آزادی ،تهاجم و ...برای آنها
کمرنگ جلوه میکرد ،بر مدلی از توسعه تأکید
داشتند که در آن تنشزدایی در سیاست خارجی
و توســعهمحوری در داخل کشور محور قرار
گرفته بود.
ت اصالحات ،از آنجا که
برعکس ،در دول 
بر آزادی ،همکاری ،تسالم ،ارتباط ،تجدد و...
تأکید میشــد و در مقابل ،عدالت ،استقالل،
تقابل ،ســنت و ...چندان مهم جلوه نمیکرد،
مدلی از توســعه پیگیری شــد کــه در داخل
کشور برای تحقق توسع ه سیاسی و در سیاست
خارجــی برای تنشزدایــی ،چندجانبهگرایی
گفتمانی ،اعتمادسازی و ...تالش شد.

در جمع تعدادی از مسئوالن نمایندگی ولی فقیه در سپاه مطرح شد

رهبری عامل عظمت
و اقتدار ملت ایران

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

B

مدیریت رهبری
و معکوسسازی روندها برای دشمن

حجتاالسالم والمسلمین علی سعیدی ،رئیس
دفتر عقیدتی ـ سیاســی فرماندهی کل قوا یکی از
سخنرانان این برنامه بود.
وی با اشاره به ارزیابی وضعیت آمریکا در گذشته
و حال در آســتانه فجر  43انقالب ،گفت« :اینکه
امروز آمریکاییها در چه جایی هستند و در گذشته
چه جایگاهی داشتند ،یکی از ابعاد عظمت و اقتدار
انقالب اسالمی را به شکل عینی قابل بیان میکند،
که در آن نقش بســیار هوشمندانه رهبری به منصه
ظهور میرسد».
حجتاالســام والمسلمین ســعیدی افزود:
«اســتراتژی آمریکا پس از 11ســپتامبر بر سه نکته
برتری مطلق ،امنیت مطلق و آسیبناپذیری مطلق
تنظیم شــد تا با این ســه رویکرد جبران این حادثه
صورت بگیرد ،البته اآلن بحث ما روی ریشــههای
ایجاد این حادثه نیست».
وی ابــزار قدرت آمریکا را برتــری اطالعاتی،
برتری تسلیحاتی ،برتری فناوری و تکنولوژی مبتنی
بر قدرت باالی اقتصادی دانست و گفت« :آمریکا
یک چهــار ضلعی قدرت دارد کــه اولین ضلع آن
اتاقهای فکر و اتاقهای مطالعاتی و اندیشهورزی
اســت که حدود  160مرکز در این حوزه در آمریکا
وجود دارد ».ضلع دوم قدرت آمریکا در بیان رئیس
دفتر عقیدتی ـ سیاســی فرمانده کل قوا امپراتوری
رسانهای است .وی در این خصوص گفت« :فضای
مجازی یکی از ارکان قدرت رســانهای آمریکا بود
که البته در مواردی چاقو دســته خــود را هم بریده
است ».نخبگان سیاسی ضلع سوم و دولت و کنگره
ضلع چهارم قدرت آمریکا در نگاه حجتاالسالم
والمسلمین سعیدی اســت .وی در جمعبندی این
بخــش گفت« :امــروز این اضالع قــدرت در چه
وضعی هستند؟ برای این منظور الزم است که ارکان
هژمونی آمریکا را هم بررسی کرد ،هژمونی که سلطه
همراه با توجیه است».
حجتاالسالم ســعیدی ارکان هژمونی آمریکا
را قدرت نظامــی ،قدرت اقتصــادی و قدرت نرم
دانست و افزود« :امروز بیشترین نقش را قدرت نرم
در این آزمون بازی میکند؛ اما باید گفت این قدرت
ترکیبی و هوشمند است ،ترکیبی از تهدید ،تحریم و
تعامل ».وی در ادامه به موضوع افول آمریکا اشاره
کــرد و گفت« :باید از نقش رهبــری در این افول و
نقش شهید حاج قاسم سلیمانی سخن گفت و اینکه
چــه اتفاقی افتاده که آمریکا از آن هیمنه فرود آمده و

وارد شرایط حضیض ذلت شده است».
حجتاالسالم ســعیدی اولین نشانههای افول
قــدرت آمریکا را افول اقتصادی دانســت و گفت:
«گســترش بیکاری مزمن که عدد و رقم باالی 40
تا  50میلیــون را برای آن بیان میکننــد ،از اولین
نشانههای این افول است».
وی شکست در برابر مهار کرونا را دومین دلیل
بر افول قدرت آمریکا دانســت و گفت« :در حالی
که آمریکاییها مدعی اول عرصه پزشکی و درمان
و پژوهشهای بهداشتی و درمانی هستند ،به صورت
متوسط روزانه تا سه هزار نفر فقط کشته کرونا دارند
و همواره رتبه اول ابتال و رتبه اول مرگ را هم در این
حوزه دارند».
پیش افتــادن چین از آمریــکا در عرصه اقتصاد
دیگر علت افول اقتصادی آمریکا بود که رئیس دفتر
عقیدتی ـ سیاسی فرمانده کل قوا به آن اشاره کرد و
گفت« :دکترین امنیت ملــی آمریکا در طول 240
سال حضور دولت این کشور طوری بوده است که
حیــات آمریکا را با جنگ تنظیم کرده اســت و در
این میان در  240ســال آمریکا تنها  16سال جنگ
نداشــته؛ در حالی که چین در این مدت حتی یک
جنگ را هم تجربه نکرده است و هزینهای در جنگ
متحمل نشده است».
حجتاالســام ســعیدی رقابت نظامی میان
آمریکا ،روسیه و چین را وجه دیگری از افول آمریکا
دانست و افزود« :در این میان روسیه و چین با قدرت
بســیار باال قد علم کردهاند و تسلیحات آمریکایی
هم در حال فرسوده شدن هستند ».وی گفت« :این
معکوسسازی روندها برای دشمن همه محصول
مدیریت و رهبری امام خامنهای بوده است که االن
جای پرداختن به ابعاد این روند و حرکت نیست؛ اما
باید گفت این اتفاق به حدی جدی است که فوکویاما
که صاحب نظریه جنگ تمدنها بوده است ،امروز
نظریههایی در خصوص پیان آمریکا میدهد».
رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرمانده کل قوا در
پایان گفت« :چهار گرایش در آمریکا نسبت به ایران
وجود دارد که یکی گرایش به تعامل اســت ،بیشتر
دموکراتهــا این گرایش را دارنــد ،دوم تندروها و
جنگطلبهستند که بیشتر در جمهوری خواهانند،
گروهی هم تمایل به تعامل سرسختانه همراه با فشار
شدید برای مهار ایران را دارند و یک مجموعه هم
چپگرا هستند که دیدگاه متفاوت دارند و البته در
اقلیت هســتند؛ اما اینکه هر کدام از این گروهها به
قدرت برسند ظاهرا وضعیت تخاصم ما با آمریکا
تغییر چندانی نمیکنــد و تنها روشهای مقبله آنها
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رمز موفقیت دولتها
در تبعیت از رهبری

حجتاالسالم والمسلمین دکتر عبدالله حاجی
صادقی ،نماینده ولی فقیه در سپاه دیگر سخنران این
نشست بود .نماینده ولی فقیه در سپاه نیز در این جمع
با اشاره به دومین ســالگرد بیانیه گام دوم انقالب و
چهلوسومین سالگرد بهار پیروزی انقالب اسالمی
گفت« :انقالب در این چهل و دو ســاله موفق بوده
است ،فراز و نشیب در این مســیر بوده؛ اما توقف
نداشتیم و فراز و نشیبها به مردم و مسئوالن مربوط
میشود ،در جاهایی بد انتخاب و بد عمل کردهایم
که این باید تجربهای باشد برای عمل و حرکت در
آینده».
وی در ادامه افزود« :امروز همه توان دشمن برای
ناامید کردن مردم و مسئوالن بسیج شده است؛ اما
باید نســبت به آینده امیدآفرین بود؛ چراکه هر طور
هم نگاه کنیم ســیر و سراشیبی نزول جبهه استکبار
در حال طی شدن است و عمال واقعیت جهان خود
خنثیکننده حربه ناامید کردن مردم شده است».
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود« :وضعیت خود ما
در مقابل وضعیت آمریکا در یک سال اخیر در اذهان
مردم جهان تغییرات زیادی پیدا کرده است .امروز
دیگر خود آمریکاییهــا اعتراف میکنند که چهره
توحششان ظاهر شده است».
وی ادامه داد« :البته در این میان که بســیاری از
مســلمات را در جهان مشــاهده میکنیم هستند
کسانی که در درون کشور میگویند همه چیز رفت و
تمام شد که البته یا خودفروخته هستند یا بنده آمریکا،
یا چشــمهای خود را به روی واقعیتها بستهاند یا
تحت فشارهای اقتصادی در فضای روانی ناامیدی
به سر میبرند».
حجتاالســام حاجیصادقی افزود« :تجربه
چهل و دو ساله و عقل به ما میگوید همه باید برای
آینده با احساس مسئولیت عمل کنند ،از جمله در
انتخابات ،چون انتخابات نه تنها تکلیف شــرعی
اســت ،بلکه حکم عقلی اســت ».وی ادامه داد:
«هر زمان که دولتهــا در امری از رهبری تبعیت
کامل کردهاند ،در آن مورد موفق بودهاند که در همه
دولتهــای تاریخ انقالب اســامی نمونههایی از
این موفقیت در تبعیتها و عــدم موفقیت در عدم
تبعیتها را میتوان مثال زد ».وی در ادامه از تفاوت

همکار گرامی جناب آقای رضا زین العابدین

روی خط

چرا تبدیل عضویت فرزندان
ایثارگران اجرا نمیشود؟

مکتب حاج قاسم و مکتب امام خمینی(ره) سخن
گفــت و افزود« :بعضا گفته میشــود مکتب حاج
قاســم همان مکتب انقالب اسالمی است یا همان
مکتب اسالم یا همان مکتب امام خمینی ،که البته
ممکن است درست باشد؛ اما وقتی از مکتب حاج
قاسم ســخن میگوییم؛ یعنی مکتب سربازی امام
و والیتمــداری و از این جهــت باید میان مکتب
حاج قاســم را با سایر مکاتب تفکیک کرد ،مکتب
حاج قاسم و مکتب بســیری از شهدای فرمانده ما
مکتب والیتمداری بود ،از این جهت شــاید این
یک گمشده باشد و البته نیاز امروز ما برای رسیدن
به اهداف بلند کشور و انقالب هم همین آموزههای
چنین مکتبی است».
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشــاره به سالگرد
صــدور بیانیــه گام دوم انقالب و ابراز تأســف از
کمکاری در خصوص تبیین درست این بیانیه ادامه
داد« :بیانیه گام دوم سه بخش است :گذشته ،حال و
آینده که در هر سه بعد باید این مباحث خوب برای
مردم تبیین شــود؛ چراکه هر روز کــه از صدور آن
میگذرد ،ابعاد مهم آن بیشتر نمایان میشود».
اما بخش پایانی ســخنان نماینــده ولی فقیه در
ســپاه به موضوع اثربخشــی فعالیتها اختصاص
داشــت که در این میان حجتاالسالم والمسلمین
حاجیصادقی خطاب به جمع حاضر گفت« :خود
ما هم باید عالوه بر اثربخشی فعالیتهای مجموعه
تحت امرمان ،رفتارمان اثربخش باشــد .اصل در
اینکه بخواهیم روی کسانی اثربخش باشیم ،عبور از
نفس خود و قیام بر نفس خود است .امام راحل قیام
را از قیام بر نفس خویش شروع کرد و این قیام منتج
به انقالب اسالمی شد و پیروزیهای امروز هم در
نتیجه همان آغاز قیام بر نفس امام بود».
وی در پایان گفت« :باید خود را از اســارتها و
قید و بندها آزاد کنیم ،اگر امروز رهبر معظم انقالب
در آن حد در تحــوالت دنیا اثرگذاری مثبت دارند
شما یکی از ریشههای این اثرگذاری را قیام و جهاد
با نفس ایشان بدانید و این را الگویی قرار دهید برای
رسیدن به مقامات معنوی که اگر این جهاد را ادامه
دهیم ،به مراتبی خواهیم رســید کــه عالم دیگری
برایمان مکشوف باشد و دیگر عالقهای به این دنیا
نداشته باشــیم و تنها در فکر انجام وظیفه و رسیدن
به وصال باشیم .البته در این مسیر هم باید گفت ما
هیچ نداریم؛ اما دلمان به این خوش است که اهل
بیت(ع) داریم و در میان اهل بیت(ع) هم حضرت
صدیقه طاهــره(س) را داریم که همزمانی والدت
ایشان را با فجر انقالب هم مبارک میدانیم».

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت میگوییم و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای جنابعالی ،خانواده محترمتان و سایر بازماندگان اجرجزیل و صبر جمیل مسئلت داریم.
معاونت سیاسی سپاه و هفته نامه صبح صادق

پاسدار
سیاست
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در آستانه دهه مبارکه فجر جمعی از مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه به منظور هماهنگیهای برنامههای نمایندگی ولی فقیه در سپاه در دهه فجر
و هماهنگی فعالیتهای سازمان بسیج در راستای همایش سراسری استادان کشوری طرح صالحین و ...با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در ستاد
نمایندگی ولی فقیه حضور یافتند.

با ما تفاوت خواهد کرد ،لذا باید استراتژی ایران با
همان تدابیر حکیمانــه رهبر معظم انقالب تا افول
کامل آمریکا ادامه پیدا کند».
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 /09100005808بنده و تعداد زیادی
از همکاران ورودی سال  1385هستیم و
برای سهام عدالت نامنویسی نکردهایم ،به
هرجا مراجعه میکنیم خبری از نامنویسی
نیست!
 /09110003048چــرا وامــی که از
فیش حقوقــی کم میشــه ،بانک انصار
دوباره از حســاب حقوقی که باقیمانده
کارت هســت کم میکنــه؟! دو ماهه که
با مــن ایــن کار رو کردن؛ هــم از فیش
برداشتن ،هم از حساب حقوقی و برگشت
هم نمیــدن ،میگن اطالعــات حقوقی
نیومده!
 /09120009027اخیرا در بیمارستان
های سپاه خدمات به شاغالن رایگان و از
بازنشستگان فرانشیز دریافت میشود .اگر
قصد افزایش درآمد است ،از شاغالن هم
فرانشیز دریافت شــود؛ وگرنه چه دلیلی
برای این موضوع وجود دارد؟!
 /09140002890چندین سال است
به عنوان نیروی پارهوقــت در حوزههای
مقاومت بسیج فعالیت کردهام و در حال
حاضر در ســپاه خدمت میکنم .آیا این
امکان وجود دارد که مسئوالن لشکری این
سوابق را با پرداخت مبلغ به عنوان بیمه از
طریق خودمان سنوات حساب کنند؟
صبح صــادق :ایــن موضــوع را از
معاونت نیروی انسانی پیگیری و اعالم
میکنیم.
 /09140002158قــرار بود وامهای
قرضالحســنه  5میلیونی را دو ماه پیش
بانک انصار شعبه مرکزی تهران به حساب
کارتی درخواستکنندگان وام واریز کند؛
اما نزدیک ســه ماه اســت از واریزی وام
خبرینیست!
 /09150001566چرا در سپاه قانون
تبدیل عضویت فرزندان شهدا و جانبازان
اجرا نمیشود؟
 /09150005459در زمینــه حمایت
حقوقی و معرفی وکیل کمکی به نیروهای
نواحی هیچ کمکی از طرف سپاه نمیشود!
خراسانشمالی
 /09160000365چرا وامهای مربوط
به آذر و دی  ۹۹از فیش حقوقی ما کســر
شده؛ ولی به حســاب بانک سپه(انصار
سابق) واریز نشــده و پیامکهای بدهی
برای ما از طریق بانک ارسال شده است؟!
به بانک مراجعه کردیم ،گفتند که سپاه به
حساب بانک واریز نکرده و شما هم بدهی
پرداخت اقســاط و هم جریمه دیر کرد را
دارید ،میخواهیم وام بگیریم ،میگویند
باید اقساط و جریمه را پرداخت کنید ،بعد
میتوانید وام بگیرید!
 /09180001724طبق بخشــنامهای
برای بازنشسته شدن بســیجیان کد 89
اعالم کردند کــه میتوانند با  15ســال
بازنشسته شوند ،اما هیچ کس آن را اجرا
نمیکند .کسی هم جوابگو نیست.
 /09180009849چرا نیروی انسانی
كل سپاه ارشدیت ما را كه مجوز داریم با
 28سال سابقه حساب نمیكند؟
 /09380001638ادغام بانک ســپه
و انصار باعث دردســرهای زیادی برای
نیروها شــده اســت! دو ماه است فاکتور
صعبالعالج به بیمه دادهایم ،اما میگویند
مقصر بانک ســپه اســت کــه پرداخت
نمیکند!
 /09920000667چرا مرخصی تولد
فرزند از 15روز به ســه روز کاهش یافته
ً
است؟! لطفا پیگیر شوید تا اصالح شود.
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صبحانه

هفتهنامه
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

آرامش پس از سختی

کاش مادرش زنده بود

زمســتان از بهار خبر میآورد .آســمان قبل از طلوع خورشــید تاریک و ظلمانی است ،وقتی طوفانی
سهمگین آغاز میشود ،رنگین کمانی زیبا در پس خود دارد و بعد از غرش آسمان و رعد و برق ،آرامش و
سکون بر همهجا حکمفرما میشود .این وعدهالهی است که «ا َّن َم َع ُ
العسر ُیسری» و خداوند در آیههای
ِ
نوربخش قرآن بر آن تأکید کرده است .زیبایی در پس هر زشتی و سپیدی در کنار سیاهی معنا میگیرد.
امید و صبر با خود میوه شیرینی به دنبال میآورند .باید صبور و امیدوار بود.

امام سجاد(ع) فرمود :مردی خدمت رسول خدا(ص) رسید و گفت :ای رسول خدا ،من هیچ كار زشتی
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زنده هســتند؟ گفت :بله ،پدرم! حضرت فرمود :برو به او نیكی كن تا آمرزیده شــوی! وقتی او راه افتاد،
پیامبر(ص) فرمود :كاش مادرش زنده بود .اگر او زنده بود و به او نیكی میكرد ،زودتر آمرزیده میشد.
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کتیبه سبز
مادر فردا
اگر فالطن و سقراط ،بودهاند بزرگ
بزرگ بوده پرستار خردی ایشان
به گاهواره مادر ،به کودکی بس خفت
سپس به مکتب حکمت ،حکیم شد لقمان
چه پهلوان و چه سالک ،چه زاهد و چه فقیه
شدند یکسره ،شاگرد این دبیرستان
حدیث مهر ،کجا خواند طفل بی مادر
نظام و امن ،کجا یافت ملک بی سلطان...
همیشه دختر امروز ،مادر فرداست
ز مادرست میسر ،بزرگی پسران...
پرویناعتصامی

بانوی آب
برای حضرت زهرا
که مهریهاش آب بود...
(س )

بانوی آب!
چون هالهای ز عاطف ه ماه با جامهای ز نور
در قصر آفرینش کامل
خورشیدوار
ایستاده
به درگاه!
نامش
ظهور زهره در آفاق عشق
مهرش
فروغ سرمدی دلهاست
با ابر مهربانی دستانش
بانوی آب
در لحظههای آبی رؤیاست
آیین ه کرامت دریاست
او
واالترین امیر ه گلها
در وسعت مدائن روحانی است!
شعر شرف
بر سین ه کتیب ه تاریخ
اسطور ه شگفت طهارت
منظوم ه فضائل انسانی است
بانوی بانوان!
برج بلند و سبز رهایی
از خاک و خاکیان
معراج نور!
از پهن ه زمین
تا عرش آسمان!

بهمن صالحی

صادقانه

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

به سرعت از در خانه بیرون زدم .خیلی
عجله داشــتم که زود بــه محل کارم
برسم .هوا خیلی سرد بود ،به زیبا و محمد فکر
میکردم .گاهی صبح زود قبــل از اینکه آنها از
خانــه بیرون برونــد ،تلفن میزدم و ســفارش
ً
میکردم که حتما لباس گرم بپوشند .امروز باید به
خانــه مادرم میرفتم و اســناد و مدارک خانه را
برای کارهای انحصار ورثه آماده میکردم .مادرم
به آن خانه بزرگ احتیاج نداشت و بهتر بود هر چه
زودتر آن را بفروشیم و برایش خانه کوچکتری
بخریــم به عالوه هــر کدام از ما ســهم خود را
میگرفتیــم و میتوانســتیم گوشــهای از
مشکالتمان را حل کنیم.
مرخصی ســاعتی گرفتم؛ وســط روز بود و
خیابانها خلــوت! زنگ را که زدم انگار منتظرم
بود .مثل همیشه لبخند زد .احوالپرسی سادهای
کردم و مدارک را گرفتم .همه چیز را آماده گذاشته
بود تا معطل نشوم .طوری نگاهم میکرد که انگار
بهتریــن دارایی روی زمین را دارد .با حالتی بین
دو دلی پرسید« :نمیتونی یه چند لحظه بشینی
خســتگیت در بره؟» خندیدم و گفتم« :خسته
نیســتم مادر تازه ســاعت  ۱۰صبحــه!» چای
خوشــرنگی ریخته بود ،کنارم نشست و تعارف
کرد؛ کمی از حال بچهها و نسرین پرسید و گفت
خیلی دلش تنگ شده بود که ما را ببیند؛ اما توقعی
نداشت چون با این شرایط بیماری ،سردی هوا و
روزهای آخر ســال ،همه کلی کار داشتیم .سرم
گرم مدارک بود تا چیزی از قلم نیفتد؛ هر چیزی
را که فکر میکردم نیاز است برداشتم؛ مادر سؤال
میپرسید و خودش هم جوابش را میداد .انگار
دلش نمیآمد به اندازه جواب کوتاهی وقت من
را بگیرد .نگاهش کردم؛ چقدر با مهربانی حرف
میزد .دلم میخواست دستش را ببوسم و چند
لحظهای در آغوشــش بگیرم؛ اما طبق معمول
خجالت میکشــیدم .همیشه خودم را به خاطر
این خجالت بیجا سرزنش میکردم .مدارک را
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داستان

قبیله عشق

بوسه دلچسب

اولین شهید زن خرمشهر

برداشتم ،چای را نوشیدم و به سرعت به سمت
در رفتــم .مادر هم دنبالم آمد ،اما مثل همیشــه
تا دم در همراهیام نکــرد و همانجا توی ایوان
ایستاد و خداحافظی کرد .در را بستم و به سمت
ماشــین آمدم .فکری از ذهنم گذشت .چه شده
بود که مادر برای بدرقه من مثل همیشه تا حیاط
نیامد .در ماشــین را بستم و به خودم گفتم وقت
آن نرســیده که یک ساعت به خودت فکر نکنی
و احوال مادرت را بپرسی؟ برگشتم و زنگ خانه
را زدم .از همان باال پرسید« :چیزی جا گذاشتی
مادر؟» گفتم« :موبایلم توی اتاق نیست؟» این
غرور لعنتی حتی اجازه نمیداد که بگویم برگشتم
حالت را بپرسم و بگویم نگرانت هستم .طوری
که متوجه نشود تا ایوان رفتم .دلم را به دریا زدم
و باالخره پرسیدم« :مامان چرا تو حیاط نمیآیی
همش تو ایوونی ،اتفاقی افتــاده؟» لبخندی زد
و گفت« :نه مــادر ،ببخش اگــه نمیتونم بیام
بدرقهات کنم ،راستش هوا خیلی سرده حیاطم
پر برگ شــده؛ میترســم بیام حیاط بیفتم ،کار
دســتتون بدم ».برگشتم و حیاط را نگاه کردم،
پر از برگ بود .حتی نتوانســته بودیــم به اندازه
جمع کردن برگهای حیاط به فکر مادرم باشیم.
جارو را برداشتم و شــروع کردم به جارو کردن!
اصرار میکرد که کاری نداشــته باشم تا عفت
خانم بیاید و کمکش کند؛ اما در دلم بغضی
بــود که مثل آتــش زبانه
میکشــید .مادرم حتی
توان نداشت که حیاط را
تمیز کند و گاهی برای رفع
ً
دلتنگی قدمی بزند .حیــاط را کامال
جارو کردم .برگها را ریختم توی باغچه،
که دیدم با چایی و شیرینی آمد .لب ایوان
نشستم .به حیاطی که تمیز شده بود ،نگاه
کردم .پیرزن پشتسر هم تشکر میکرد و
عذرخواهی که وقتم را گرفته !...چای را که
نوشیدم مثل برق گرفتهها از جا پرید .داخل
خانه رفت و برگشت پمادی در دستش بود که
به ســمتم گرفت و گفت« :مادر دستت خیلی
خشک شده اینو بزن به دستت یه کم نرم بشه تو
این سرما اذیت نشی!» به دستهایم نگاه کردم.

هیچکس تا به حال برای دستهای خشک من
دل نسوزانده بود .نه همسرم ،نه محمد پسرم و نه
دخترم زیبا که آ ن همه به من وابسته بود .اشک از
گوشه چشمم جوشید .پماد را از دستش گرفتم.
بهانهای شد تا باالخره دستش را به گرمی ببوسم.
سرم را نوازش کرد؛ اما دلم آرام نگرفت .صورتم
را پنهان کردم .به خودم گفتم شــاید آخرین بار
باشــد .از جا بلند شــدم ترس از انتقال بیماری
مانع میشــد تا او را در آغوش بگیرم؛ پس خم
شدم و پاهایش را به پاس آن همه زحمت و عشق
بوســیدم .کمترین کاری که میتوانستم انجام
دهم .قلبم آرام گرفت. ...

راه نرفته

سالمت

تعلل را شکست دهیم

تغییر با جو !

صدیقهسادات شجاعی
مشاور خانواده

پرسش :مردی  ۳۸ساله و متأهلم ،شغل و زندگی خوبی دارم؛ اما در
انجام کارها خیلــی تعلل میکنم و همــه را در آخرین لحظه انجام
میدهم یا اینکه نیمه کاره رها میکنم .از این شرایط بسیار ناراضی هستم .چگونه
میتوانم تعلل را کنار گذاشته و کارهایم را به موقع انجام دهم؟

پاسخ:پرسشگرعزیز!همهمابهنوعیدرکارهایمانتعللمیکنیموخیلی
از افراد در انجام بسیاری از کارهایشان تأخیر را ترجیح میدهند .اما چطور
با تعلل در کارها مقابله کنیم؟ 1ـ برنامه صبحگاهی داشته باشید .خیلی از
افراد موفق دنیا با دقت و وسواس زیاد برنامه صبحگاهی دارند؛ چون اول
ً
روز کامال دست ماست ،اما بقیه زمانهای روز را نمیتوان پیشبینی کرد.
2ـ پروژههای سنگین را به وظایف کوچکتر تقسیم کنیم .گاهی با نگاه کلی
بــه موضوع و ترس از اندازه و حجم کار از انجام آن صرف نظر میکنیم.
۳ـ مهلت تحویل بعضی از کارها را پیش بیندازیم ،پس سرعتبخشی در
مهلت انجام امور را ایجاد کنید۴ .ـ اهداف مشخص و قابل انجام انتخاب
کنید ،واقعنگر بودن به شما این امکان را میدهد تا شانس بیشتری برای
موفقیت داشته باشــید۵ .ـ بسیاری از نرمافزارها کمک شایانی در مقابله
با این تعللها میکند۶ .ـ ببینید چه چیزهایی باعث کندی پیشرفت شما
میشوند ،آن عوامل را از مسیر انجام وظیفهتان دور کنید۷ .ـ روشهایی
ً
که قبال برای شما نتایج رضایتبخشی را به بار آورده ،بازیابی کنید۸ .ـ به
نکات مثبت شروع کار و تکمیل آن در کنار نکات منفی تأخیر در کار دقت
کنید۹ .ـ این را بدانید که همه افراد گاهی قســمتی از برنامه روزانه خود
را به تأخیر میاندازند؛ پس احساس گناه نکنید۱۰.ـ نوشتن برنامه روزانه
و اولویتبندی خوب و درســت کمک بزرگی در انجام کارها میکند و
تمرکز ذهن را زیاد کرده و انگیزه ایجاد میکند تا شروع و پایان خوبی داشته
باشید۱۱ .ـ از کارهای کوچک شروع کنید.

زهرا وحیدی نیا

شهناز نســبت به زمان خودش
خیلــی جلوتر بــود .گواهینامه
رانندگی داشت ،تایپ فارسی و انگلیسی
را بســیار خوب میدانســت و حتی یک
لحظه از زندگی و فرصتهایش را بیهوده
از دست نمیداد.
پس از پیــروزی انقالب اســامی و
زمانی که هنوز نهضت سوادآموزی تشکیل
نشده بود ،همراه چند نفر دیگر گروهی را
تشــکیل دادند و به روستاها میرفتند و به
بچهها درس میدادند .تا اینکه  ۳۱شهریور
 1359جنگ آغاز شــد .مانند بسیاری از
خانوادههای خرمشهری از این شهر رفتیم؛
اما شهناز نتوانست از شهر دور بماند.
دوســت داشت از شــهر و کشورش
دفاع کند و به کمک دوستانش برود که در
خرمشهر مانده بودند .کامیونی برای جبهه
خرمشهر بار آورده بود و میخواست آنها
را در مدرسهای خالی کند .دخترها منتظر
آمدن مردها نشده و خودشان دست به کار
شدند تا بار کامیون را خالی کنند.
زمانی که مشغول کار بودند ،سر فلکه
گلفروشــی ،عراقیها یکی از خانهها را با
خمپاره زدند .شهناز و دوستانش به طرف
خانه دویدند تا اگر کســی آنجا هســت،
او را بیــرون بیاورند .همان لحظه خمپاره
دیگری به زمینخورد و منفجرشد .ترکش
ً
مســتقیما به قلب شــهناز اصابت کرد و
شهناز شهید شد.
به نقل از خواهر شهید
شهنازحاجیشاه
شهید شهناز حاجیشــاه در سال ۱۳۳۶
در خرمشــهر به دنیا آمد .وی فرزند سوم
خانواده بود و تحصیالتش را تا دیپلم ادامه
داد .شهناز در گلزار شهدای خرمشهر به
خاک سپرده شد؛ اما آنقدر شهر ناامن بود
که فقط پنج نفر در تشییع او حضور داشتند
و مادر و برادرهایش او را به خاک سپردند.
برادرها با دست روی یک سنگ نام شهنار
را کندند و بعدها با همین نشانهها بود که
توانستند مزار او را پیدا کنند.

کارشناس علوم تغذیه

ً
حتما تا به حال نان جو و چاودار به گوشتان خورده یا در فروشــگاههای
مواد غذایی با آنها برخورد کردهاید!
چاودار گیاهی از خانواده گندمیان است ،جزء غالت به شمار میآید
و از نظر ظاهری هم شــباهت زیادی به گندم دارد .جو و چاودار از منابع
خوب منیزیم ،ســلنیم ،منگنز ،فســفر ،ویتامین  B1و همچنین فیبرهای
محلول و نامحلول هســتند .یک جزء از فیبرهای محلول موجود در جو
و چــاودار بتاگلوکان نام دارد که میتواند اثرات مفیدی به ویژه در کاهش
کلسترول خون داشته باشد .مصرف این غالت در افراد دیابتی بسیار مفید
است؛ زیرا بتاگلوکان موجود در این غالت در معده تشکیل ژل داده و از
تخلیه ســریع معده جلوگیری میکند .از طرفی هضم مواد غذایی را در
روده آهســته میکند؛ پس میتواند به کنترل قند خون بعد از مصرف غذا
کمک شــایانی بکند .کاهش خطر ابتال به بیماریهای مرتبط با هورمون
مانند ســرطان سینه و همچنین خطر ســرطانهای پروستات ،اندومتر،
تخمدان و روده از دیگر خواص این غالت مفید است .فیبرهای محلول
موجود در جو باعث کاهش ســرعت تخلیه معده شده و احساس سیری
ایجــاد میکنند و مصرف غذا در وعده غذایــی بعد را کاهش میدهند؛
بنابراین در کاهش وزن میتوانند به شما کمک کنند .مصرف روزانه جو
و چاودار میتواند به کنترل فشار خون باال در بیماران نیز کمک کند .البته
بــه علت دارا بودن گلوتن مصرف این غالت ،برای افراد مبتال به بیماری
سلیاک و حساس به گلوتن توصیه نمیشود.

حسن ختام
تمنایی به رنگ بیداری
آقاجــان مــرا ببخش! از اینکــه درخت
زندگیام در گیر و دار ابتالئات و امتحانات
بهجای ثمر دادن و شــکوفا شدن ،خزان
خــورده و بیبرگی تمام وجــودش را در
برگرفتهاست.
مــرا ببخش! اگــر قلبم در پســتی و
بلندیهای زندگی ،ســرما و گرما خورده
و ترک برداشــته .عذرم را بپذیر اگر قلبم
در عوض نور طاعت و محبت ،از شدت
دوری و فراق ،رو به خاموشی است.
موالی من! میخواهم این دل جسور
و ناشناسم را از اعماق تاریکی و خوفناکی
انزوا بیرون بکشــم و به نور نام مبارکت،
سبزفام و گلآذین کنم.
مهربانــم ،ای خورشــید پشــت ابر!
میدانــم که خوب میدانــی در پس این
ت که برای
حرفهایم ،تمنایی خفته اســ 
ریشــه دواندن و بیــدار شــدن ،گرمای
خورشیدی شما را التماس میکند.

