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رفتارهای رئیس جمهور سابق در ماه های اخیر 

 نشــان می دهــد، او تصمیم گرفته اســت با 

پیاده سازی چندین سناریو، آمدنش به عرصه انتخابات 

۱۴۰۰ را به یک مطالبــه مردمی تبدیل کند. به حکم 

وظیفه در این نوشتار، چند نکته را برای طرفداران ایشان 

یادآور می شــوم؛ امید آنکه با تأســی به سخن مولی 
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دانستند؛ این نکات مورد توجه و تأمل مخاطب نوشتار 

قرار گیرد. طرفداران امروز احمدی نژاد را می توان به دو 

گروه اصلی تقسیم  کرد:

 گروه اول  از طرفداران احمدی نــژاد،  توده هایی از 
مردم محروم و کــم برخورداری هســتند که در نگاه 

آنان،  رئیس جمهور سابق فردی دلسوز و اهل خدمت 

به محرومان نقش بسته است. مشکالت اقتصادی و 

معیشتی ناشی از ســوءمدیریت ها و ناکارآمدی های 

برخی از مســئوالن اجرایی در سال های اخیر، نگاه به 

کارآمدی دولت سابق را در نزد قشر یاد شده،  پررنگ تر 

کرده اســت. تصور این طرفداران آن است که  تنها و 

تنها با تجدید ریاست جمهوری او می توان مشکالت 

را حل کرد. ســخن با این بخش از مردم آن است که 

تمام آن نشانگان نقش بسته بر اذهان به عنوان مصادیق 

کارآمدی در سراسر کشــور،  محصول کار و تالش و 

مجاهدت های شــبانه روزی کســانی بود که با انگیزه 

خدمت در دولت او گردهم آمده بودند؛ ولی آنان هم 

اکنون،  به دلیل حرکت وی در مسیر ناصواب، نه تنها 

از اطرافش پراکنده شــدند، بلکه از منتقدان اصلی او 

هستند. بنابراین تصور تشکیل دولتی پرتالش با رویکرد 

خدمــت به محرومان، همانند دولــت نهم، تصوری 

 آن رویکرد معطوف به 
ً
نادرست است؛ چرا که اساسا

خدمت،  به رویکرد معطوف به قدرت تغییر جهت پیدا 

کرده است.

گروه دوم از طرفداران ایشان،  به اصطالح آن لیدرهایی 
هســتند که در تهران و شهرهای مختلف،  حلقه اتصال 

بین احمدی نژاد و آن گروه اول هستند. این افراد،  هر یک 

با انگیزه هایی خاص،  در تکاپو برای به قدرت رســاندن 

مجدد رئیس جمهور سابق هستند. عمده افراد گروه دوم 

را به لحاظ انگیزه،  به دو دسته می توان تقسیم کرد:

الف- دسته اول کسانی هســتند که  تصور می کنند با 

به قدرت رســیدن مجدد احمدی نــژاد در موقعیت 

ریاســت جمهوری،  آنان هم به پست و مقامی رسیده 

و دنیای شــان تأمین می شود. ســخن با این دسته از 

هواداران آن است که نه تنها از این تنور نانی برای آنان 

به عمــل نمی آید؛ بلکه با رفتارهای ساختارشــکنانه 

انجام گرفتــه تاکنون و همچنیــن رفتارهای مخرب 

پیش بینی ناپذیر در آینده از سوی احمدی نژاد،  سهم این 

 از دست رفتن همان چیزی است که تصور 
ً
افراد دقیقا

می کنند با به قدرت رسیدن او نصیب شان می شود!

ب - اما دســته دوم از گروه دوم،  کسانی هستند که بر 

این تصورند  آقای احمدی نــژاد همچنان یک نیروی 

انقالبی،  والیــی و پیروز خط امام و رهبری اســت و 

صادقانه می خواهد به اسالم،  انقالب،  کشور،  نظام، 

 مردم و رهبری خدمت کند. این گروه که سخن اصلی 

در این نوشتار با آنان است، تصویر ذهنی از احمدی نژاد 

امروز را، همان تصویر ذهنی سال ۱38۴ می دانند. این 

گروه فکر می کنند تنها کســی کــه می تواند به رهبری 

عزیزمان برای حل مشکالت کشور کمک کرده، امور 

را اصالح کند،  احمدی نژاد است. 

در این ســال ها ، حقیر بــا افرادی از ایــن گروه در 

 با 
ً
شــهرهای مختلف کشــور  صحبت کرده و بعضا

استدالل های آنان در خصوص باور و دلیل اعتمادشان 

نسبت به رئیس جمهور ســابق آشنایی دارم. این گروه 

می گویند تمام مطالبی که بــه احمدی نژاد و از جمله 

زاویه داشتن با رهبری حکیم انقالب اسالمی  نسبت 

می دهند، دروغ اســت و این دروغ ها و نســبت های 

ناروا را  کســانی ســاخته و پرداخته اند که  با تخریب و 

منحرف معرفی کردن او، قصد به قدرت رســاندن و 

رئیس جمهور کردن فرد مورد نظر خودشان را داشتند! 

صادقانه به این عزیزان می گویم،  این اســتدالل به دور 

از واقعیت بوده و نادرســتی اش،  با تأمل در بسیاری از 

سخنان و مواضع  ســال های اخیر آقای احمدی نژاد 

)از نیمه دوم دولت ایشان تاکنون( آشکار می شود که 

شرح کامل آنها مثنوی هفتاد من کاغذ می شود، اما این 

عزیزان را به تأمل در سه نکته زیر فراخوانده،  برای خود 

و دیگران از درگاه حضرت حق طلب هدایت می کنم:

نکته اول: رهبر معظم انقالب براســاس شناختی که 
از افراد داشتند،  طی نامه ای به رئیس جمهور سابق،  از 

ایشان خواســتند معاون اولی اسفندیار رحیم مشایی 

را منتفی کند. ایشــان اگرچه با اکراه ایــن کار را کرد، 

 اما از همان زمان هم با کنایه ها به مخالفان مشــایی، از 

 در هیئت دولت هم 
ً
جمله رهبری نقد داشــت  و عمال

اختیاراتی فراتر از معاون اولی به این یار غار خود داد و 

هم در سال ۱392 برای به ریاست جمهوری رساندنش 

سنگ تمام گذاشت! 

نکته دوم:  در ســال ۱395 رهبر معظــم انقالب در 
یک دیدار خصوصی از ایشــان خواســتند از ورود به 

انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱396 صرف نظر 

کرده و این انصراف را اعالم کند. وقتی احمدی نژاد به 

سفرهای انتخاباتی خود به استان ها ادامه داد، معظم له 

در ابتــدای درس خارج خود در همان ســال ۱395، 

با توجه به اینکه اخباری از آن جلســه انتشار یافته بود، 

آشکارا بیان فرمودند که به ایشان گفته شد آمدن شما 

برای انتخابات به مصلحت نیســت؛ اما احمدی نژاد 

با نام نویســی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 

۱396، عیار والیتمداری خود را نشان داد!

نکته ســوم: نامه نگاری هــا و مصاحبه هــا و تولید 
کلیپ های این روزها از ســوی رئیس جمهور سابق، 

می تواند  بســیار تأمل برانگیز باشــد برای کسانی که 

تصورشان بر انقالبی و والیی بودن ایشان است. اشاره 

به یک مــورد برای جویندگان حقیقت کافی اســت. 

ایشان در ادامه نامه نگاری ها و مصاحبه های هدفمند، 

با شبکه  »الجدید لبنان« که به یک رسانه با مواضع تند 

علیه »مقاومت« و به ویژه »حزب الله لبنان« شــهرت 

دارد؛ چند روز پیش مصاحبه ای کرد و در این مصاحبه، 

خوراک مورد پســند آمریکایی ها،  صهیونیست ها و 

تمامی گروه های تروریستی و رسانه های ضد مقاومت 

را پخت و پز کرد. کسانی که هنوز بر این تصور هستند 

کــه احمدی نژاد، یک فرد انقالبــی،  خط امامی،  پیرو 

رهبری،  مخالف آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرفدار 

پر و پاقرص مقاومت در منطقه است، در این بخش از 

مصاحبه وی با شبکه »الجدید لبنان« که خوشحالی 

جریان ضد مقاومت را به دنبال داشــت،  تأمل کنند. 

وی با اشــاره به مســائل منطقه و ســوریه  می گوید: 

»مسائل ســوریه باید مطابق خواســت مردم سوریه 

پیش برود نه دخالت ایران،  حزب الله و دیگر نیروهای 

نیابتی خارجی.« احمدی نژاد در این مصاحبه تالش 

می کند مردم ســوریه را  همان کســانی معرفی کند که 

در این ســال ها با دولت سوریه جنگیده اند؛ در حالی 

کــه حضور نیروهای ایرانی و حزب الله در ســوریه به 

دعوت دولت قانونی سوریه،  آن هم برای خنثی سازی 

و شکست بزرگ ترین توطئه علیه جهان اسالم انجام 

شــد؛ ولی احمدی نژاد در این مصاحبه از این حضور 

با عنوان »دخالت« یاد می کند! نکته قابل توجه اینکه  

احمدی نژادی کــه در جنــگ 33 روزه، در کمک به 

حزب الله ســنگ تمام گذاشت،  با آغاز بحران سوریه 

براساس نقشــه آمریکایی ـ  صهیونیستی، نه تنها هیچ 

کمکی برای شکست این نقشه نکرد،  بلکه همواره در 

مسیر مبارزه با تروریسم در سوریه سنگ اندازی می کرد. 

به طور قطع اگر ایران و حزب الله لبنان،  به دعوت دولت 

قانونی سوریه، به جنگ با تروریسم ساخته و پرداخته 

آمریکایی ها،  اروپایی ها،  صهیونیســت ها و برخی از 

دولت های مرتجع عربی منطقــه نمی رفت، اکنون از 

حرم و حریم و امنیت خبری نبود. نباید فراموش کرد 

این سخن سخنگوی داعش را،  که پس از تسلط بر شهر 

موصل عراق گفت به زودی کربال،  نجف،  کاظمین و 

سامرا با خاک یکسان می شــود و آنگاه پس از عراق،  

نوبت ایران است! نباید فراموش کرد این سخن ترامپ 

را کــه گفت؛ داعش را آمریکا ایجــاد کرد و ما در این 

ســال ها، هفت تریلیون دالر در منطقه خرج کرده ایم و 

هیچ به دســت نیاورده ایم! آری اگر ایران و حزب ا لله 

به سوریه نمی رفتند، چه بســا اکنون طرح خاورمیانه 

جدید آمریکا،  با تســلط بر کل منطقه و از جمله ایران 

جامه عمل به خود پوشــیده بود. آمریکایی ها شهید 

سلیمانی را ناجوانمردانه ترور کردند؛ زیرا او را عامل 

اصلی شکســت تمامــی طرح های خــود در منطقه 

ارزیابی کــرده بودند؛ اما چرا احمدی نــژاد امروز در 

مســیر نادرســت حرکت می کند و این گونه آشکارا 

حتی علیه مقاومت سخن می گوید؛ شاید ده ها دلیل 

داشته باشــد؛ اما بدون تردید یکی از دالیلش،  جریان 

پیچیده نفوذ است. مصداق این موضوع مطلب را با 

توشــه ای از سردار دلها به پایان می برم. در ایام دولت 

دهم، روزی برای ســخنرانی به ستاد فرماندهی نیروی 

قدس ســپاه رفته بودم. آن روز،  در سالن اجتماعات 

این نیــرو، سیدالشــهدای جبهــه مقاومت حضور 

داشت. توفیق یار شــد و کنار او نشستم و دقایقی هم 

کالم شدیم. از دغدغه هایش نسبت به مسائل داخلی 

کشــور و از جمله جریان نفوذ گفت... به اختصار و 

اشاره بگویم که جمله ای قریب به این مضمون گفت: 

»باید به جد نگران باشیم، وقتی که می بینیم یک پیرزن 

)همسر دکتر فاطمی(، که خود و فرزندانش وصل به 

سرویس جاسوسی انگلیس هستند،  حاال تا اندرونی 

نهاد ریاست جمهوری کشورمان نفوذ کرده و به اسناد 

و مدارک دسترسی پیدا می کنند!«
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راه حل دارد!

رهبر معظم انقالب اسالمی طبق 
با روز  سنوات گذشــته همزمان 
درختکاری پــس از غرس دو اصله نهال در 
سخنانی که بخشی از آن  به مشکالت مردم 
اختصاص داشت، گفتند: »متأسفانه امروز 
وضع معیشت مردم خوب نیست؛ این غصه  
بزرگی است برای ما. گرانی ها زیاد است... 
بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی 
مردم و مشکل گرانی را هم حل کنند و این 
ممکن است، راه حل دارد؛ بنده در جلسات 
متعــدد ایــن را تذکــر داده ام و نظــرات و 
راه حل هایــی که کارشناســان در این زمینه 
گفته انــد، مطرح کرده ایم و بیــان کرده ایم؛ 
راه حل دارد.« این اولین بار نیست که رهبر 
معظم انقالب دغدغه، نگرانی و غصه خود 
را از مشکالتی که گریبانگیر مردم است، بیان 
می کنند و بر ضرورت اقدام مسئوالن تأکید 
کرده و تذکر می دهند. کمتر ســخنرانی ای 
بوده که ایشان به مسائل و مشکالت کشور 
اشــاره نکرده باشند و درباره راهکارها و راه 
حل ها سخن نگفته باشند. در موارد متعددی 
هم ایشان مسئوالن و حتی هیئت دولت را 
احضار و مسائل و مشکالت مردم را از آنها 

پیگیری کرده اند.
برای فهم بهتر این موضوع باید به ســلوک 
امام خامنه ای)مدظله العالی( در مواجهه با 
مســئوالن و دولتمردان توجه داشته باشیم. 
مشــی رهبری در همه دوره هــا حمایت از 
دولت ها و کارگزاران اجرایی کشــور بوده 
و حتــی در برابر موضع گیری هــای تند و 
توهین آمیز به مسئوالن ارشد اجرایی کشور 
تذکر داد ه  و از مسئوالن دفاع کرده و حتی از 
جایگاه و اعتبار خود برای حمایت و پشتیبانی 
از مســئوالن هزینه کرده اند. ایشان مخالف 
تذکرات پی در پی به مســئوالن به صورت 
رسانه ای اســت. همانطور که دو سال قبل 
گفتند: »حاال به بنده گاهی می گویند شــما 
چرا به دولت تشر نمی زنید؛ مرادشان البد 
تشر در معرض عام است، َواال از جلسات 
 ده 

ً ّ
خصوصی ما که خبر ندارند! بنــده اقال

برابر آن مقــداری که در رســانه ها بعضی 
جلســات ما منعکس می شــود، جلسات 
دیگر داریم با مســئولین مختلف -نظامی، 
غیرنظامی، دولتی، قضائی و غیره ـ خب از 
لع نیستند، دل شان می خواهد که 

ّ
آنها که مط

بنده در معرض عام تشر بزنم. خب فایده  این 
تشر چیست؟ فایده  این تشر این است که دِل 
شما خنک می شود، همین! یعنی بیش از این 
فایده ای نــدارد؛ اّما ضررهای بزرگی دارد؛ 

این ضررها را باید بسنجید.«
اما سؤال اساســی این است که با توجه به 
موضوع جنــگ اقتصــادی و تحریم های 
ظالمانه دشــمنان ملت ایران که هیچ کس 
منکر آنها نیســت، چرا مسئوالن کشور با 
علم به این فشارها و تحدیدها، برای مرتفع 
کردن مســائل و مشــکالت آنطور که باید 
از توان و ظرفیت داخلی اســتفاده نکردند 
و چشــم امید به نتیجه تعامل و مذاکره با 
غرب دوختند و هربار که با بدعهدی های 
طرف هــای غربی مواجه شــدند، باز هم 
همت و اراده ای برای اصالح مسیر از خود 

نشان ندادند!
با توجه به آنچه گفته شــد اکنون و در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری 1400  معیارهای 
انتخاب عالی ترین مقام اجرایی کشور برای 
یک دوره چهارســاله دیگر از اهمیت باالیی 
برخوردار است. در یک جمله می توان گفت، 
راه حل مشــکالت امــروز، روی کارآمدن 
دولت جوان، انقالبی و کارآمد اســت که با 
عزم و اراده استوار و با همت جهادی، موانع 
و مشــکالت را پشت سر گذاشــته و مسیر 

پیشرفت کشور را با سرعت بیشتر بپیمایند.

   سرمقاله    

قرآن کریم همــواره مهم ترین راهنمای 
جامعه مؤمنان در طول تاریخ بوده است. 
قرآن کتابی نیســت که حوادث تاریخی را بدون 
درس آموزی و پندگیری نقل کرده باشــد یا آنکه 
حــوادث رخ داده را تنها برای زمانه پیامبر)ص( 
محدود کرده باشد؛ بلکه راهنمایی ارزشمند برای 
همــه اعصــار و درس آموز جامعه اســالمی در 
مواجهه با مشکالت مختلف است. زندگی بشری 
فراز و نشــیب های مختلفی دارد و یافتن راه حل 
مواجهه با معضالت نیازمند راهنمایی هایی است 
که در این میان جایگاه تاریخ اســالم و زندگی و 
سیره پیامبر)ص( و تکمله آن با آیات و آموزه های 
قرآنی به خوبی می تواند راهگشای امروز جامعه 

اسالمی باشد.
یکــی از مباحث درس آموز ســیره پیامبر 
اعظم)ص( کــه با آموزه های قرآنی آمیخته و 
ممزوج است، مواجهه  حضرت محمد)ص( 
با عهدشکنان است. تشکیل دولت اسالمی در 
مدینه النبی با دشمنی های متعددی همراه بوده 
اســت. پیامبران برای مواجهه با آنان تدابیری 
اندیشــیده و مبتنی بر منطق اســالمی با آنان 
مواجه شدند. بخشــی از این تدبیر، معاهداتی 
بود که با طیف های مختلف موجود در شبه جزیره 
عربستان بسته شــد تا به مثابه نظم و قانونی برای 

تنظیم امور حکومت اسالمی به کار آید.
نخســتین معاهده ای کــه آن حضرت منعقد 
کردنــد، بــا مــردم مدینه اســت که بــه پیمان 
»همزیستی« یا به تعبیر دکتر شهیدی »نخستین 
قانون اساســی« در اسالم است که از آن به روابط 
بین مردم تعریف می شــود و در آنجــا یهودیان 
عرب تبار نیز با پیامبر گرامی اســالم)ص( پیمان 
می بندند که این پیمان نزدیک بــه 4۷ ماده دارد 
و جالب این است که مشکلی بین پیامبر گرامی 
اسالم)ص( و یهودیان عرب نمی بینیم و چه بسا 
اینها به مرور تحت تأثیر اخالق پیامبر و روابط با 

اوس و خزرج مسلمان شده باشند.
اما غیــر از این یهودی ها، ســه طایفه یهودی 
اصیل که از فلسطین برای فرار از تیررس رومی ها 
و برای حضور در محل ظهور آخرین پیامبر)ص( 
به این مکان مهاجر شــده بودند، در مواضعی با 
پیامبر پیمان بستند، این سه بنی قینقاع، بنی نضیر 
و بنی قریظه بودند که در مدینه و اطراف آن ساکن 
بودند. تاریخ نوشته است که این سه طایفه با پیامبر 
پیمان بستند که توطئه ای علیه پیامبر)ص( نداشته 
باشند و با دشمنان اسالم هم همکاری نکنند، اما 

 در مسیر عهدشکنی گام برداشتند.
ً
عمال

آیــات شــریفه ۵۵ تــا۵۸ ســوره انفــال به 
عهدشکنی آنان اختصاص دارد. خداوند متعال 
در آین آیات می فرماید: »ان شر الدواب عند الله 
الذین کفروا فهــم ال یومنون)۵۵( الذین عهدت 

منهــم ثم ینقضون عهدهم فــی کل مره و هم ال 
یتقون)۵6( فاما تثقفنهم فی الحرب فشــرد بهم 
من خلفهم لعلهم یذکرون)۵۷( و اما تخافن من 
قوم خیانه فانبذ الیهم علی ســواء ان الله ال یحب 

الخائنین)۵۸(«
همانــا بدتریــن جنبنــدگان نــزد خــدا 
کســانی اند که کفر ورزیدند، پس آنان ایمان 
نمی آورند)55( آنان که تو با ایشان پیمان بستی 
آنگاه ایشان در هر بار عهد خود را می شکنند و 
ایشان نمی پرهیزند)56( پس هرگاه در جنگ 
بر ایشان دست یافتی )چنان بر ایشان بتاز که( 
به وســیله آنان تار و مار شود هر که پشت سر 
ایشان اســت، بلکه متذکر شوند)57( و اگر 
بیم داشتی از قومی )مبادا( خیانتی را )مرتکب 
شــوند( پس بیفکن به سوی شان )عهدشان 
را( بطور مســاوی که خدا دوست نمی دارد 

خیانتکاران را)58(.
لحن و کالم آیات، به خوبی شدت برخورد 
خداوند متعال با یهودیان عهدشکن را نشان 
می دهد، به نحوی کــه در آیه 58 با صراحت 
اعالم می دارد اگر بیم آن داشــتی که این افراد 
به عهد خود وفا نکنند، الزم نیست تو بر عهد 

خود باقی بمانی! 
ایــن آیات سیاســی بــا زمانه ما کــه دوران 
عهدبســتن ها و عهدشکنی هاست، نسبت تأمل 
برانگیزی دارد. رئیس جمهــور دولت دوازدهم 
در طول ســال های اخیر چند بــار از آیه ۵6 این 
ســوره برای توجیه بدعهدی هــای غربی ها در 
ماجرای برجام استفاده کرده است. آخرین بار در 
جلسه هیئت دولت در آستانه میالد پربرکت امام 

علی)ع( بود که اظهار داشت:
 روشــنی 

ً
 »خداوند در این آیات به طور کامال

اخالق، سیاســت خارجی، سیاســت داخلی، 
سیاســت دفاعی و امنیتی و چگونگی معاهدات 
را بیان فرموده است و در این آیات به پیامبر)ص( 
می فرماید تو بارها با کفار عهد و پیمان بستی و پای 
پیمان خود ایســتادی و آنها همواره پیمان شکنی 
کردند؛ اگر بعضی از این انقالبی های دو آتشــه 
افراطی، زمان پیغمبر بودند چه بسا به پیامبر)ص( 
می گفتند »تو دیروز رفتی با اینها عهد بستی و اینها 
عهد را شکاندند چرا دومرتبه عهد می بندی؟«. 
اســالم دین صلح، پیمان و مصر بودن به عهد و 

پیمان است.«
این اظهارات در حالــی صورت می گیرد که 
توجه دقیق به شــأن نزول آیات و معنای آن به 
خوبی حکایــت از این حقیقت دارد که آیات 
فوق مرامی جز مرام دولت اعتدال در پایبندی 
به برجام، با وجود عهدشکنی طرف مقابل را 
توصیه می کند. کافی اســت به تفاسیر معتبری 
چون تفسیر المیزان، مجمع البیان و نمونه مراجعه 

کنیم تا ناصواب بودن این تفسیر آشکار شود.
دکتر محمدحســین رجبی دوانــی، مورخ و 
پژوهشــگر تاریخ اســالم در این باره می گوید: 
برخی از آیه 56 ســوره انفال این اســتفاده را 
کردند که پیامبر وقتی عهدشــکنی یهودیان را 

می بیند، دوباره با آنها پیمان می بندد، در حالی 
که اتفاقا ابتدا خداوند از این یهودیانی که نقض 
عهد کردند، به عنوان بدترین جنبندگان روی 
زمین یاد کرده اســت و حتی به آنها نام انسان 
نگذاشته است، کسانی که پیمان های متعددی 
را نقض کرده اند و هرگز نشــان نمی دهد که 

پیامبر با آنها معاهدات متعددی بسته باشند.
در تفاســیر نقل شده اســت که این یهودیان یا 
بنی قینقاع یا به تفسیر درست تر بنی قریظه بودند، این 
قبایل همگی رؤســای خود را داشتند و مثل اوس و 
خزرج درگیری داشتند. این سه طایفه در مجموع سه 
بار نقض عهد کرده اند، اولین گروه، قبیله بنی قینقاع 
بودند که بخش عمده بازار مدینه در دست آنها بود 
و به دلیل کشتن یکی از مسلمان ها به دست یک 
یهودی بنی قینقاع، حضرت رسول اعالم کردند 
که این قوم با این کار پیمان خود را شکســتند و 
باید به زودی از مدینه خارج شــوند؛ ولی چون 
خارج نشــدند، حضرت به ســوی آنها لشکر 
کشید و آنها را محاصره کرد که در ادامه با تحویل 
اموال شان مدینه را ترک کردند. عزت حکومت 
اســالمی تا این حد است که وقتی عهدی بسته 
و شکسته شد، پیامبر چقدر سخت می  گیرند و 
وقتی تمام اموال شان مصادره شد، به آنها اجازه 

خروج می دهند.
دومین گروه یهود بنی نضیر بودند که در ســال 
چهارم نقــض عهد کردند، یک نقل این اســت 
که کعب بن اشــرف، یکی از بزرگان یهودی در 
تسلیت به بزرگان قریش که در جنگ با مسلمانان 
کشته شده بودند، اشــعاری سرود و وقتی دو نفر 
از شــاعران اسالم شعر او را جواب دادند، کعب 
بن اشرف اشعار بسیار زننده ای سرود و فرار کرد 
و جالب اســت که حضرت بــه قیمت به خطر 
انداختن جان پنج نفر مســلمان، او را دستگیر و 
اعدام کرد؛ چون امنیت روانی جامعه را به خطر 

انداخته است.
 یک نقل دیگر این اســت که وقتی قوم بنی 
نضیر توطئه قتل پیامبر را داشتند؛ حضرت از 
طریق جبرئیل متوجه شد و بعد از این توطئه به 
آنها اجازه دادند که شهر را ترک کنند اما اینها 
هم گستاخی کردند و شــهر را ترک نکردند، 
چون منابع آب و آذوقه زیادی داشــتند خیال 
می کردند می توانند آنقــدر مقاومت کنند تا 
پیامبر اســالم خسته شــده و برگردد؛ پیامبر 
رحمت و مهربانی که همیشه و در همه  غزوات 
توصیــه می  کردند در کارزار بــه آب و غذای 
دشــمنان و سپاه مقابل تعرضی نشود، در این 
جا دستور دادند که نخل های منطقه یهودیان 
را قطع کنند؛ آنها به ناچار به دادن چند بار شتر 
آذوقــه به پیامبر از مدینه بیرون رفتند پس اینها 
هم اخراج شدند؛ در حالی که بخشی از اموال 

خود را تحویل پیامبر)ص( دادند.
بار سوم هم سال پنجم است که یهود بنی قریظه 
به احزابی پیوســتند که آماده جنگ با مسلمانان 
می شدند، این احزاب گروه هایی بودند با محوریت 
قریش که ۹ قبیله بزرگ مقابل پیامبر)ص( تشکیل 

دادند که بنی قریظه که در پیمان نجنگیدن با پیامبر 
گرامی اســالم)ص( بودند، احساس کردند که 
 اسالم سقوط می  کند و به همین دلیل پیمان 

ً
قطعا

خود را با پیامبر گرامی اسالم)ص( نقض کردند و 
بنا شد از جنوب مدینه جبهه ای علیه اسالم شکل 

دهند.
 از این رو مســلمانان خندق کندنــد، در مورد 
خندق هم تصور نشود که دایره ای دور مدینه بوده؛ 
بلکه یک خط مستقیم در قسمت شمالی مدینه بود، 
چون قســمت شــرق و غرب و جنوب مدینه کوه و 
خانه و نخلستان بود و از آنجا امکان حمله به مدینه 
وجود نداشت و تنها از قسمت جنوبی کمی امکان 
ورود وجود داشــت که بنی قریظه در آنجا مســتقر 
شدند. حضرت سه هزار نفر برای مقابله با احزاب 
آمــاده کرد و از این تعداد ۷00 نفر را برای مقابله با 

بنی قریظه در جنوب مدینه مستقر کرد.
خداوند به هنگام این عهدشکنی بنی قریظه به 
پیامبر دستور می دهد که نماز عصر امروز را باید 
کنار قلعه های بنی قریظــه بخوانید و این حکم 
خداست که با پیمان شــکنان چنین برخوردی 
صورت بگیرد. آیه قرآن در ســوره احزاب نشان 
می  دهد، مسلمانان با این یهودی ها پس از مرگ 

عمر بن عبدود درگیر شدند.
ایــن توضیــح بــه خوبــی نشــان می دهد 
 به 

ً
عهدشــکنی های مورد اشــاره در آیــات اوال

، پس از هر 
ً
یــک قبیله اختصاص نــدارد. ثانیــا

عهدشکنی، پیامبر اســالم بار دیگر با آنان پیمان 
جدیدی را نبســته اســت؛ بلکه آنان در ذیل یک 
پیمان، تخلفــات متعددی داشــته اند که پس از 
این ماجرا پیامبر اســالم به دستور خداوند متعال 
در همین آیات با آنان برخوردی ســخت و جدی 
داشته اســت! در تاریخ ســراغ نداریم که پیامبر 
اســالم)ص( برای دومین بار با عهدشــکنان از 
دشمنان پیمانی بسته باشد و چنین ادعایی چیزی 

جز تحریف تاریخ نیست!
ســخن آخر آنکه ســوره انفال در ابتدای 
شکل گیری نظام اسالمی و در سال های دوم 
تا پنجم اســت. هر چه بر اقتــدار حکومت 
اسالمی افزوده می شود، نحوه برخورد پیامبر 
اسالم )ص( با دشــمنان سخت تر می شود. 
کافی است به آیات شریفه سوره برائت )توبه( 
مراجعه کنید تا معلوم شــود پیامبر علیه کفار 

چگونه اقتدار به خرج داده است.
امروز نیز نظام اســالمی در دهه پنجم عمر 
پربرکت خود قــرار دارد و زمانه، زمانه عمل 
به آیات شریفه ســوره برائت است. آنجا که 
خداوند متعال در باب مواجهه با کفار در آیه 
ُهْم 
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از عهدی که بســته اند بشکنند و در دین شما 
تمســخر و طعن زنند در این صــورت با آن 
پیشوایان کفر و ضاللت کارزار کنید که آنها را 
عهد و سوگند استواری نیست، باشد که بس 

کنند.

نبوی سیره  و  پیمان شکنان 
مهدی سعیدی

کارشناس سیاسی

»بهروز کمالوندی« معاون و ســخنگوی سازمان انرژی اتمی 
با اشــاره به عقب نشینی کشــورهای اروپایی از قطعنامه ضد 
ایرانی عنوان کرد: »همواره گفته ایم که ایران فشــار و تهدید را 
نمی پذیرد. مشــخص اســت که طرح و بحث قطعنامه از اول 
مســیر بی راه و غلط بود. آمریکا و کشورهای اروپایی باید قبل 
از هرگونه صحبــت در خصوص تعهــدات و عملکرد ایران 
پاسخگوی نقض آشکار تعهدات خود و عدم تالش جدی اروپا 
در لغو تحریم ها باشــند. معلوم است در شرایطی که تعهدات 
خود را به جا نیاورده اند، توسل به شیوه های فشار، مانند قطعنامه 

هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.«

اروپا شکست 
»ســعید خطیب زاده« ســخنگوی وزارت امور خارجه  گفت: 
»تکرار ادعای بی حاصل در خصوص جزایر سه گانه ایرانی هیچ 
گونه تأثیری بر واقعیت های جغرافیایی و تاریخی موجود نداشته 
و نخواهــد داشــت و این جزایر بخش الینفک ســرزمین ایران 
هستند.« گفتنی اســت، وزرای خارجه کشورهای عربی عضو 
شورای اتحادیه عرب در نشستی در قاهره با تکرار ادعای مضحک 
خود درباره جزایر سه گانه ایران، مدعی حاکمیت امارات بر این 
جزایر شــدند؛ همچنین افتتاح دفاتر ایرانی در جزیره ابوموسی 
غیرقانونی دانسته و با محکوم کردن سفرهای مسئوالن ایرانی به 
این جزایر از ایران خواستند تا به حاکمیت امارات احترام بگذارد.

خدشه ناپذیر تاریخ   
وزیــر امور خارجه ایــران در پیامی در توئیتر گفــت، به زودی طرح 
اقدام ســازنده ایران درباره برجام از طریق کانال های دیپلماتیک ارائه 
خواهد شــد. »محمدجواد ظریف« در ادامه نوشت: »به عنوان وزیر 
امــور خارجه ایران و مذاکره کننده اصلی هســته ای، به زودی برنامه 
اقدام ســازنده خود را ـ از طریق کانال های دیپلماتیک مناسب ـ ارائه 
خواهم کرد.« وی در پایان هشتگ »پایبندی، اقدام، جلسه« را یادآوری 
کرد.گفتنی اســت، دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
اردیبهشت 13۹۷ به صورت یکجانبه و بر خالف قوانین بین المللی 
از توافق هســته ای خارج شد و درصدد بود با در پیش گرفتن سیاست 

فشار حداکثری،  ایران به خواسته های زیادی خواهانه آمریکا تن دهد.

سازنده اقدام 

مروری بر شأن نزول آیاتی از سوره انفال به بهانه اظهارات اخیر رئیس جمهور
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دیدگاه

تکرار ادعایی واهی

اتحادیه  وزیران خارجه کشورهای عضو 
عرب در بیانیه پایانی خود در نشستی در 
قاهــره ادعای متوهمانه امــارات متحده 
عربی درباره جزایر سه گانه ایران را تکرار 
و از این کشــور حمایت کردنــد. آنها در 
این نشست مدعی شدند، امارات متحده 
عربی بر جزایر بوموســی، تنگ بزرگ و 
تنب کوچک حاکمیــت دارد و ایران این 
جزایر را اشغال کرده است. در این زمینه 
توجه به گزاره تحلیلی ـ تاریخی ذیل حائز 

اهمیت است: 

۱ بررســی تاریخی ایــن واقعیت را 
گواهی می دهد که ایران از گذشــته دور 
بر همــه جزایر و ســواحل خلیج فارس 

حاکمیت مطلق داشته است. 

2 آغاز قرن 1۹ حضور انگلیســی ها 
در خلیج فارس به بهانه مبــارزه با دزدان 
دریایی، ولی در حقیقت برای تأمین منافع 
 در خأل اقتدار 

ً
خود، پررنگ شــد و عمال

دولت مرکــزی ایران، تعرض و اشــغال 
جزایر و سواحل ایران را مورد توجه قرار 

دادند. 

بررســی گزارش هــا، مکاتبات،   3
نقشه ها و اسنادی که خود انگلیسی ها در 
آن مقطع منتشــر کردند، گواهی می دهد 
جزایر ابوموســی، تنب بزرگ و کوچک 
متعلق به ایران است و هیچ مدرکی خالف 

آن یافت نمی شود. 

برای  انگلیســی ها  ۴ ســال 1۹03 
افزایش نفوذ خود در مقابل رقبا از جمله 
روس ها و آلمان هــا در خلیج فارس، این 
ســه جزیره و در کنار آنها جزیره سیری را 
به اشــغال خود درآوردند. با فشــار ایران 
در طول ســال های بعد و تضعیف دولت 
انگلیس پس از جنگ جهانی دوم اشغال 

جزیره سیری در سال 1۹6۲ پایان یافت.

5 در زمــان پهلــوی دوم سلســله 
مذاکراتی بین ســال های 1۹6۸ تا 1۹۷1 
با انگلیســی ها در زمینه مالکیت جزایر 
سه گانه در اشغال شکل گرفت و در نهایت 
با اعمال فشــار و تهدید ایــران به جنگ 
مسلحانه و به رسمیت نشناختن امارات 
در نوامبــر ســال 1۹۷1 )آذر ماه 13۵0( 
حاکمیت ایران به طور مطلق به این جزایر 
بازگشت و پس از 136۸ سال، اشغال این 

جزایر پایان یافت.
مقام هــای اماراتــی و اتحادیه عرب 
باید بدانند مالکیت ایران بر این جزایر بر 
اساس اسناد تاریخی و منعقد شده قطعی 
و غیر قابل مذاکــره بوده و از نظر حقوقی 
هیچ ادعایــی را در خصوص مالکیت بر 
جزایر ســه گانه ایرانی نمی توانند داشــته 
باشند. کشوری که خود به اندازه درختان 
چنار خیابــان ولی عصر تهــران قدمت 
ندارد، نمی تواند نســبت به سرزمینی که 
از هزاران سال پیش متعلق به ایران بوده، 
ادعــای واهی را مطــرح کند؛ مضاف بر 
اینکه گذشته است زمانی که به ثمن بخس 
خاک این کشــور را پیشکش می کردند. 
جمهوری اسالمی ضمن اینکه در مواجهه 
با ادعاها هرچنــد واهی منطق گفت وگو 
برای رفــع اختالف و ابهــام دارد، اما در 
مواجهه با طرف گستاخی که قصد طمع به 
سرزمینش را داشته باشد، در میدان عمل 
پاسخ سخت و در عین حال پشیمان کننده 

می دهد.

   روزنه    

   عکس و مکث   

رهبر بی مانند/ به مناســبت روز درختکاری امام خامنه ای دو اصله نهال میوه کاشــتند. کاربران فضای مجازی با 
انتشــار این عکس نوشــتند: »هرجای دنیا رو ببینید؛وقتی یک مقام، مسئول، حاکم، رهبر و کاره ای تو حکومت 
جایــی مــی رود کاری انجام دهد، چندین خدم و حشــم کنارش هســتند تا هر کی خودی نشــان دهــد و...، ولی 

کشورم رهبری دارد که حتی زحمت نگه داشتن عبای شخصی خودش را هم به کسی نمی دهد. «

دفاع از وطن ســن و ســال ندارد/ این کودک یمنی فهمیده است که طعم شیرین پیروزی نصیب کسانی می شود 
کــه مقاومــت و ایســتادگی کنند، وگرنــه در انتها خواری و ذلت اســت. یمنی هایی که خواب از ســر ســعودی ها 
پرانده اند و دیگر نقطه ای در خاک عربســتان و امارات وجود ندارد که از تیررس موشــک و پهپادهای رزمندگان 

یمن خارج باشد. به امید پیروزی حق علیه باطل.

1400 بدون کرونا/ ســال 1399 رو به اتمام اســت و این آخرین عکس قســمت عکس خبر در ســال 1399 اســت. 
بیشــتر عکس های امســال به کرونا و هشــدارهای رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی اختصاص داشــت. کرونا 
هنوز کنار ما و منتظر غفلت اســت تا خدایی نکرده ضربه ای وارد کند. ان شــاءالله در ســال جدید با کامل شــدن 

 واکسیناسیون با واکسن های ایرانی و رعایت بیشتر شیوه نامه ها، کرونا تمام شود. سال نو پیشاپیش مبارک

صرف فعل خواستن/ ندا عزیزی که از کودکی به بیماری استخوان های شکننده)استئوژنیزایمپرفکتا(مبتال بوده 
اســت، نه تنها خود را نباخته و گوشه نشــین نشــده اســت، بلکه با تخصص دانشــگاهی وارد بازار کار شده، به 
طراحــی وب، تایپ ســریع، نویســندگی و تولید محتوا می پردازد و بخش عمده ای از مخــارج زندگی را تأمین و به 

خودکفایی می رسد. موفقیت، فقط همت و پشتکار می خواهد.

احمد بنافی
کارشناس سیاسی

رســانه های آمریکایی به نقل از اندیشکده آمریکایی 
»بروکینگز« از انتخاب نفیو به عنوان معاون »رابرت 
مالی« نماینده ویــژه دولت آمریکا در امور ایران خبر 
دادند. نفیو کســی اســت که از او به عنوان معمار یا 
طراح تحریم های اقتصادی ایران نام برده می شــود و 
همچنین از وی کتابی با عنوان »هنر تحریم ها؛ نگاهی 
از درون میدان« منتشر شــده است. نفیو از معماران 
شــبکه تحریم های آمریکا علیه ایران در دولت اوباما 
و نویســنده کتاب »هنر تحریم ها؛ نگاهــی از درون 
میدان« است. ریچارد نفیو، معمار اصلی تحریم های 
ایران و عضو تیم مذاکره کننده دولت اوباما با ایران در 
مذاکرات هسته ای فعالیت می کرد. پیش از این نفیو از 
سال ۲006 به دفتر امنیت بین المللی و منع گسترش 
سالح های هســته ای در وزارت امور خارجه آمریکا 
رفت و تا ســال ۲011 در این دفتر مشغول به کار بود. 
او در ایــن دوره اولین مدیر ارشــد این مرکز در امور 
هســته ای ایران بود. وی پس از آن به مدت دو سال تا 

ســال ۲013 مدیر امور ایران در شورای امنیت ملی 
آمریکا شــد و در ژانویه ۲013 به عنوان معاون اصلی 
هماهنگ کننده سیاســت تحریم هــا در وزارت امور 
خارجه منصوب شــد. نفیو در جریان مذاکره با ایران 
از آگوســت ۲013 تــا دســامبر ۲014 رهبر اصلی 

کارشناسان قسمت امور تحریم ها بود.

 Bچرایی بازگشت نفیو
 پیوستن ریچارد نفیو به دولت بایدن در حالی است که 
دولت آمریکا تالش دارد با اهرم تحریم های گسترده ای 
که دولت ترامپ علیه ایران وضع کرده، با تحت فشار 
گذاشتن ایران، به توافقی گســترده تر از برجام که در 
حقیقت هدف نهایی تیم ترامپ ـ پمپئو بود، دســت 
یابد. به نظر می رســد این انتصاب به معنای آن است 
که بایدن رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد تحریم های 
آمریکا علیه ایران را هوشمندســازی و اثرگذار کند. 
انتصاب نفیو به عنوان معــاون رابرت مالی، نماینده 
ویژه دولت آمریکا در امور ایران، به معنای آن خواهد 
بود که تحریم سیاســت اصلی آمریکا در قبال ایران 
خواهــد بود و آنها با بهینه ســازی تحریم های اعمال 
شده درزمان ترامپ، ســعی در پیشبرد اهداف خود 
مبنی بر مهار ایران خواهند داشت. استدالل دیگری 
که از انتخاب طراح تحریم می توان کرد، این اســت 

 انتظار بایدن از وی همان خواهد بود که در 
ً
که اساسا

زمان دولت اوباما ریچــارد نفیو در آن زمینه فعالیت 
می کــرد. به این معنا کــه وی در تالش خواهد بود با 
اعمال سیاست های هوشمند سازی تحریم ها، ایران 
را به سمت مذاکره مجدد در زمینه های غیر هسته ای 
سوق دهد؛ خواسته ای که دولت ترامپ به مدت چهار 
ســال به دنبال آن بود.  نفیو در اعمال تحریم ها هیچ 
گونه مرزی را برای خود قائل نبود. وی حتی با وجود 
آگاهی از اثرات ضد بشری تحریم ها به دنبال اعمال 
سخت ترین تحریم ها علیه مردم عادی بوده است. وی 
به صراحت در کتاب خود اذعان کرده اســت، هدف 
از اعمال تحریم های ضد ایرانی آمریکا، اعمال رنج و 
مشقت برای مردم است. وی در این زمینه می نویسد: 
»اعمال درد و فشار در یک کشور هدف، در تحریم ها 
اگر بخواهد فارغ از آثار آن، درد و... انجام شود، هیچ 

نتیجه  خاصی در برنخواهد داشت. «

 B هوشمندسازی تحریم
نفیو در بخشی از کتاب خود از ضرورت آزاد گذاشتن 
واردات کاالهــای تجملــی برای ترویج احســاس 
نابرابری در جامعه و همچنین تهی کردن منابع ارزی 
ایران در حین اجرای تحریم ها سخن گفته است. طبق 
توصیه هــای او ورود فناوری هــای ارتباطی مرتبط با 

فضای مجازی به کشور تحریم شده را نیز باید تسهیل 
کرد تا مردم از این طریــق وضعیت خود را با جهان 
مقایسه کرده و به اصطالح گزندگی تحریم ها را بیشتر 
حس کنند. در صفحه 111 کتاب ریچارد نفیو، درباره 
اثرات چنین سیاستی آمده است: »ارز از کشور خارج 
می شد، در حالی که کاالهای لوکس وارد می شدند و 
گزارش هایی از تشدید نابرابری های درآمد و تورم به 
بیرون آمد. این، انتخاب ترجیحی ما بود و تصمیمی 
بود که برای کمک به تشــدید فشارها روی حکومت 
ایران، از منابعی در داخل کشــور گرفته شــده بود.« 
نکاتــی که از کتاب »هنر تحریم ها« انتخاب شــده، 
همگی بر گرفته از تفکر وی اســت که درصدد است 
جمهوری اسالمی را از درون تهی کند. بدیهی است 
که نفیو به دنبال شورش و ناامنی سازی داخلی است. 
مهار ایران با کمتریــن هزینه و تقابل بین حاکمیت و 

مردم، مدنظر دولت بایدن خواهد بود.
در پایــان باید گفت، آمــدن او بی ارتبــاط با اجرای 
راهبرد »فشار هوشمندانه« نیست که جو بایدن اعالم 
کرده بود. از جمله عناصر مهم این سیاست همراهی 
کشورهای اروپایی با رفتار ضد ایرانی آمریکا خواهد 
بود که این موضوع در زمان ترامپ به شــدت آسیب 

دیده بود.

ایران با  دشمنی  هوشمندسازی 
نگاهی به مأموریت نفیو در بازگشت به دولت آمریکا

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل

نخســتین ســفر پاپ واتیکان به عراق انجام شد. 
هدف از این سفر دیدار با جامعه مسیحیان عراق و 
گفت وگو با رهبران سایر ادیان عنوان شده است. پاپ 
فرنسیس پس از مالقات با مقامات رسمی عراق روز 
شنبه راهی نجف اشرف شد و با آیت الله سیستانی 

مالقات کرد. 
در پی این دیدار، دفتر آیت الله سیستانی با صدور 
بیانیه ای رسمی اعالم کرد، در این دیدار چالش های 
پیش روی بشــریت در عصر کنونی و نقش ایمان به 
خدا و رســالت ها و پا یبندی بــه ارزش های واالی 
اخالقی برای غلبه بر ایــن چالش ها مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. در این بیانیه آمده است، آیت الله 
سیستانی در این دیدار به رنج های بسیاری از انسان ها 
در سرزمین های گوناگون و ظلم و سرکوب و فقر و 
ســرکوب دینی و فکری و محرومیت از آزادی های 
اصلی و نبــود عدالت اجتماعی بــه خصوص در 
منطقه ما که دچار جنگ و خشــونت و تحریم های 
اقتصادی و آوارگی های اجباری است، به خصوص 
در سرزمین فلسطین پرداخته است. اما رسانه های 
معاند که ادعــا کرده اند هــدف مقاومت از حمله 
به عین االســد ایجاد فضای ناامنــی در عراق و لغو 
ســفر پاپ بوده است نوشتند، دیدار پاپ با آیت الله 
سیســتانی به معنای به رســمیت شناختن نجف به 
عنوان قطب شــیعه )در برابر قم و ایران( است و این 
برای جمهوری اســالمی که ادعای رهبری تشیع و 
جهان اســالم را دارد، گران تمام خواهد شد. اینها 
علیه روابط دو ملت ایران و عراق جوسازی می کنند، 

این در حالی است که گروه »سرایا اولیاء الدم« )که 
پیشتر مسئولیت حمله راکتی به آمریکایی ها در اربیل 
را برعهده گرفته بود( در بیانیه ای کوتاه اعالم کرد، ما 
به احترام به آیت الله سیستانی و فرهنگ مهمان نوازی 
عربی، حمالت خود را به آمریکایی ها در زمان سفر 
پاپ متوقف می کنیم. شــیخ قیــس خزعلی، رهبر 
»عصائب اهل الحق« و دیگر گروه های مقاومت از 
این سفر استقبال گسترده ای کردند که بی اساس بودن 

ادعای رسانه های معاند را به وضوح نشان می دهد.
همچنیــن در هیاهوی تبلیغاتی و رســانه ای، از 
ایــن نکته مهم نباید غفلت کرد کــه اگر امروز پاپ 
به راحتــی وارد عراق می شــود و همچنان صدای 
زنگ کلیســاها در عراق و منطقه به گوش می  رسد، 
به برکت تالش های شــهیدان واالمقام حاج قاسم 
ســلیمانی و ابومهدی مهندس است. از نگاه کلی، 
دیدار پــاپ واتیکان با مرجعیت شــیعه در نجف 

اشــرف حاکی از رویکرد تقریب بین ادیان و تالش 
برای صلــح و آرامش و غلبه بــر تعصبات دینی و 
مذهبی اســت؛ رویکردی که آیت الله سیستانی از 
دیرباز قائل به آن بوده و در جهت تنش زدایی طایفه ای 
در عراق و منطقه نقش بسزایی ایفا کرده است. انتقال 
مستقیم این نگاه به پاپ واتیکان، در عرصه جهانی 
بازتاب های مهمی در بر داشته و حداقل این پیام را 
به افکار عمومی ارائه می کند که برخالف تبلیغات 
مسموم دشمنان، اسالم و به ویژه تشیع جنگ طلب 
نبوده و بلکه قائل به صلح و همزیستی مسالمت آمیز 

بین همه ادیان و مذاهب است.    
با این حال، این نگاه به معنای سکوت در مقابل 
ظلــم و پذیرش ســلطه گری ابرقدرت ها نیســت، 
نکته ای که در بیانات آیت الله سیستانی در مالقات با 
پاپ، به ویژه در مسئله رنج و مظلومیت فلسطینی ها، 

مورد تأکید قرار گرفته است. 

   دریچه    

وشن مرجعیت عراق مواضع ر
نگاهی به سفر پاپ فرنسیس به عراق

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد 

بین الملل
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۴
جمهور

مالک شریعتی  نیاسر، دبیر کل جمعیت رهپویان 

انقالب اسالمی چهار اصل مورد نظر جریان 

انقالبی را »مشــارکت باال«، »انســجام و 
وحــدت جریــان انقالب«، »پیــروزی در 
انتخابات« و »تشکیل دولتی کارآمد، قوی و 
پاسخگو« عنوان کرده و در خصوص راهبرد 
»دولت جوان حزب اللهــی« در انتخابات 
آینده و لزوم نگاه دقیق به مفهوم این راهبرد 
گفت: »همانطور کــه رهبر معظم انقالب 
تأکید کرده اند، این راهبــرد به معنای کنار 
گذاشتن تجربه بزرگان نیســت و اگر مدل 
مدیریت »حاج  قاســم« را در جریان دفاع و 
مقاومت در منطقه ببینیم، متوجه می شویم 
یعنــی افــراد باتجربه بــا نگاه بــه  جوانان 
متخصــص و متعهد و با بــه کارگیری آنان 
در کارها، سبب همراهی همه بدنه اجرایی 
خواهند شــد و لــذا اصرار بر ســن پایین 
رئیس جمهور، از ایــن جهت هیچ معنایی 

نداشته و موضوعیت ندارد.«

محســن رهامی، از چهره های اصالح طلب با 

انتقاد از افراد رادیکال اصالح طلب گفت: 
»ما می خواهیم اصالح طلبی ادامه پیدا کند 
و اموری که قابل نقد است، اصالح شوند. به 
نظر من انتخابات، بدیل دیگری ندارد و اگر 
بخواهیم با هر روش دیگری خارج از قانون 
اساسی و انتخابات حرکت کنیم، هزینه    های 
زیادی به ملت تحمیل خواهد شد؛ بنابراین 
یک نیروی اصالح   طلب اگر هم نقدی دارد، 
بایــد از طریق مجاری قانونــی ورود کند و 
پیگیر شــود. معتقدم این روش ها )تحریم 
انتخابات( جواب نمی دهــد و هزینه  هایی 
را تحمیل می کند کــه این هزینه ها، به طور 
مستقیم روی دوش توده مردم بار می شود و 
در نتیجه فاصله ما با حاکمیت و مســئوالن 
نظــام را که تــا دیروز همکاران مــا بودند، 

افزایش می دهد.«

هدایت الله آقایی، عضو حزب کارگزاران با بیان 

اینکه نظر شخصی من این است که با وجود 
مناســب بودن ظریف برای کاندیداتوری، 
ولی به دالیل متعــددی او حاضر نخواهند 
شــد در صحنه حضــور پیدا کنــد، افزود: 
»حتی در صورت حضور او باز هم من فکر 
نمی کنم، تغییر چندانی در میزان مشارکت و 
آرای جبهه اصالحات و اعتدال گرایان ایجاد 
شود و رأی بیشتری جمع نخواهد شد. این 
موضوع کمی دور ذهن اســت و با واقعیت 
فاصله دارد. ظریف شــخص خوبی است، 
متأسفانه در سیستم قدر آدم های الیق کمتر 

دانسته می شود.«

موســوی الری، وزیر کشــور دوره اصالحات 

اصولگرایان با اشــاره به اینکــه انتخابات 
1400 پیش بینی ناپذیر است، گفت: »یک 
بار دیگر مثل ســال 13۷۵ دچار یک اشتباه 
شده اند. در ســال 13۷۵ اصولگرایان فکر 
می کردند که آقای ناطق نوری رئیس جمهور 
است و حتی داشــتند تالش می کردند که 
برای کابینه هم نیرو به ایشــان معرفی کنند. 
بعد شرایط به ســمت دیگری ورق خورد. 
اآلن هم به نظر من اصولگرایان فکر می کنند 

هرکسی را که مطرح کنند، برنده هستند.«

جواد امام، فعال سیاسی اصالح طلبان، درباره 

اخباری مبنی بر دلخوری محمدرضا عارف 
از اصالح طلبان و نهاد اجماع ساز و احتمال 
حضور مســتقل در انتخابات، اظهار کرد: 
بایــد این نکتــه را در نظــر گرفت اصالح 
طلبانی که قصد کاندیداتوری داشته باشند، 
بدون پشــتوانه و نظر نهاد اجماع ســاز کار 
ســختی پیش رو دارند. آنها یا باید مستقل 
در انتخابات شرکت کنند یا پشتیبانی جریان 
های دیگر را با خود داشته باشند.کاندیدایی 
نمی تواند اعــالم کند که من  اصالح طلب 
هســتم، اما با جبهه اصالح طلبان و سی و 
یک حزب اصالح طلب خداحافظی کرده 

و با آنها کاری ندارم.

امید به آینده مردم را پای صندوق می آورد
امیر محبیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگو با صبح صادق

   تا انتخابات    

با داغ شدن تنور انتخابات، جریان های سیاسی 
کشور به شدت فعال شده و هر روز یک جریان 
جدید یا باز آرایش جدید ایجاد می  شود. در دو 
دهه اخیر این موج آرام آرام از ســطح حقیقی 
جامعه به ســمت ســطوح مجازی نیل پیدا 
کرده و رســانه های ارتباط جمعی، شبکه های 
اجتماعی، پیام رســان ها و میکروبالگ ها و... 
همگــی بســتر منازعه سیاســی جریان های 
مختلف برای تصاحب کرسی ها شده است، 
چرا که هر کــس زودتر بتوانــد ذهن و قلب 
رأی دهندگان را تحت الشــعاع قــرار دهد و 
تصاحب کند، بدون شــک برنــده انتخابات 

است. 
اما از زاویــه دیگر هم می توان به این منازعه و 
رقابت های سیاسی نگاه کرد. برخی جریان ها 
به صــورت آگاهانه یا ناآگاهانــه وارد بازی با 

افکار عمومی مردم می شوند، یعنی به راحتی با 
ایجاد دوگانه ها و معرفی رقیب به عنوان سوی 
بد دوگانه چشم به جذب آرای مردم دوخته اند؛ 
یعنی تنها با ایجاد فضاسازی منفی از رقیب و به 
هراس انداختن مردم از رقیب خود ســعی در 
جلب آرا داشته اند. از طرفی برخی جریان ها 
هم با این امر مواجه هستند که چون رأی مردم 
اهمیت دارد، پس باید برای مردم خواسته هایی 
را تعریــف کــرد و مبتنی بر این خواســته ها 
جریان سازی کرد تا بتوان رأی مردم را به سوی 
این مسائل جلب کرد. حال این جریان سازی 
می خواهد بر اساس نیاز واقعی و انسانی باشد 
یا نیازهای ســطحی و غیر ضــرور، فقط باید 
 
ً
احساس نیاز را در مخاطب ایجاد کرد. تلویحا
باید گفت در دیدگاه علوم سیاسی نوین انقالب 
اسالمی این عده نفسانیت ساالری مردم را در 

مقابل مردم ساالری دینی قرار می دهند.
با همین توضیــح کوتاه باید برویم به ســراغ 
 
ً
بررسی یک موضوع اساسی و آن، اینکه اصوال

وقتی از آگاهی و بصیرت بخشی به مردم سخن 
به میان می آید و این آگاهی و بصیرت بخشــی 
باید در مسیری باشد که مردم نیازهای حقیقی 
 
ً
خود را شناخته و آن را مطالبه کنند، چرا عموما

در این مسیر نقایصی وجود دارد؟
امروز آنهایــی که چند انتخابــات اخیر را به 
چشم دیده و در آن شرکت کرده اند، به راحتی 
می تواننــد از آنچــه گروه هــا و جریان ها در 
ذهن مردم ایجاد کرده اند و بر اســاس همین 
دوگانه سازی یا ایجاد بستر در ذهن ها و القای 

بد بودن طرف مقابل، تحلیلی داشته باشند. 
اما همه این تاکتیک های رســانه ای و سحر و 
جادوها یک باطل السحر دارد و آن، کارآمدی 
است. متأســفانه در گفتمان سازی برای چند 
دوره انتخابات گذشــته جریان های مختلف 
کشــور به ویژه جریان های انقالبی همواره در 
یــک الک دفاعی قرار گرفتــه و همواره مورد 
هجمه دوگانه های نامربوط قرار گرفته و به جای 
ایجاد گفتمان جدید و مقابلــه با جریان های 

ناکارآمد در کشــور در الک دفاعی مشــغول 
تبرئه خود بوده اند. حال آنکه دو سؤال اساسی 
باید همواره در انتخاب افراد برای مســندها 
وجود داشــته باشد و آن اینکه این فرد شایسته 
این مسند است یا نه، و دوم آنکه در این مسند 
کارآمد اســت یا خیر؟ شایستگی و کارآمدی 
دو موضوع مهم است. اولی را شورای نگهبان 
باید تشــخیص دهد و دومــی را مردمی که 
می خواهند یک فرد یا یک گروه از نمایندگان 

را به روی کار بیاورند.
با همه این اوصاف، باید گفت جریان انقالبی 
نباید در دوگانه های دروغین جریان های غربگرا 
بیفتد و نه تنها مطالبه اش کارآمدی باشد، بلکه 
کارآمــدی را مطالبه عمومی مــردم کرده و به 
یک گفتمان رایج در کشور تبدیل کند تا هر آن 
کسی که در صحنه انتخاب وارد می شود، تنها 
با این سؤال و بازخواست از مردم مواجه شود 
که آیا کار آمد است یا نه؟ و آیا کارآمدی اش را 

نشان داده است یا نه؟

باطل  السحری به نام کارآمدی
علیرضا جاللیان

روزنامه نگار

کمتــر از چهار ماه به انتخابات ســیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری باقی مانده است؛ انتخاباتی که 
برخی ها نگران میزان مشارکت در آن هستند. در این 
میان عده ای بر این نظرند که برای افزایش مشارکت 
باید اقدامات اساسی صورت گیرد. در همین باره 
خبرنگار صبح صادق با دکتر امیر محبیان، تحلیلگر 

مسائل سیاسی و اجتماعی گفت وگو کرده است: 

 BBBB فضای انتخابات ســال آینده را چطور  
ارزیابی می کنیــد و چگونه مــی توانیم 

انتخابات پرشوری داشته باشیم؟
انتخابات برای پرشــور بودن نیازمند چند شــاخص 
اصلی و اساسی است و نیازمند عواملی است که آنها 
باید تأمین شود تا انتخابات پرشور شود. اولین شاخص 
این است که باید نوعی از رقابت جدی مابین کاندیداها 
وجود داشــته باشــد. این رقابت جدی بین کاندیداها 
می تواند سبب ایجاد نوعی شور انتخاباتی شود. دومین 
شاخص، افرادی که به عنوان کاندیدا مطرح می شوند 
از میزان مطلوبی از شــناخته شــدن یا محبوب بودن 
برخوردار باشــند. اگر افرادی ناشــناخته یا نامحبوب 

 انگیزه الزم برای حضور مردم 
ً
کاندیدا باشــند، طبیعتا

به وجود نمی آید. یکی از موارد دیگری که می تواند به 
منزله شــاخص در نظر گرفته شود، میزان امید است، 
یعنــی وقتی افراد به پای صندوق هــای رأی می روند، 
هدف این اســت که بــا انتخاب فرد یــا یک گرایش 
فکری تحولی در وضعیت کنونی خود ایجاد کنند. اگر 
این احســاس امید به وجود نیاید، انگیزه حضور پای 
صندوق رأی ممکن است کاهش یابد. به نظر می رسد 
با ظهور کاندیداهای جدید یا کاندیداهایی که جریان ها 
 شــاخصه هایی 

ً
روی آنها به توافق می رســند و طبیعتا

داشته باشــند، فضای انتخاباتی از حالت رکود خارج 
شده و نوعی از شور و حرارت ایجاد می شود.

 BBBB برخی ها بر این باورند با توجه به مشکالت 
اقتصادی  مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ 

پایین  خواهدبود . تحلیل شما چیست؟
قضاوت هنوز زود اســت. انتخابات مجلس قدری با 
انتخابات ریاست جمهوری تفاوت دارد. در انتخابات 
ریاســت جمهوری با توجــه به اینکــه رئیس جمهور 
اختیارات گســترده ای دارد، تصمیمات آن می تواند بر 
وضعیت زندگی مردم تأثیر بگذارد. اگر شاخصه های 
بیان شــده محقق شود، احتمال اینکه میزان مشارکت 

افزون شود وجود دارد. 

 BBBB این امکان وجود دارد همین مواردی که 
بیان کردید، اجرایی شود ؟

چهره های شــاخصی که در انتخابات حضور دارند، 

می تواننــد این شــرایط را تأمین کنند؛ امــا اآلن این 
چهره های شــاخص به دلیل فضای تخریبی که وجود 
دارد، عالقه ای بــه طرح زودهنگام خود ندارند؛ یعنی 
دوست ندارند خود را زود مطرح کنند تا سیبل یا هدف 
تهاجمات رقیب شوند. برای همین به نظر من هر چه به 
صحنه و زمان انتخابات نزدیک تر شویم، حتی شکل و 
نحوه اعالم حضور افرادی که حاضر می شوند نیز تغییر 
می کند و برخی از افرادی که اآلن تردید دارند ممکن 
است حضور یابند و با حضور خود ممکن است نوعی 
از وفــاق بین جریان ها ایجاد کنند که در نهایت فضای 
دوقطبی را که می تواند به شور و حرارت انتخابات منتج 

شود، ایجاد کند.

 BBBB چنین اســتداللی را قبــول دارید که اگر 
مشــارکت باال باشــد، احتمال پیروزی 
اصالح طلبــان زیاد اســت و اگر چنین 

نباشد، اصولگرایان  پیروز می شوند؟
این تحلیــل زیاد بیان می شــود و مبنا این اســت که 
 اعتقادی رأی 

ً
می گویند چــون اصولگرایان معمــوال

می دهند و فارغ از فضای اجتماعی اســت و وقتی 
انتخابات صورت می گیرد به عنوان یک تکلیف 

پــای صنــدوق حاضر می شــوند؛ 
انگیزه های  اصالح طلبــان  برای  اما 

دیگری مطرح اســت کــه اگر آن 
ایجاد نشود، پای صندوق  شرایط 
حاضر نمی شوند. از این رو حضور 

تعداد کم رأی دهندگان غلظــت آرای اصولگرایان را 
باال می برد و از میزان رأی اصالح طلبان می کاهد. بر 
همین اساس معتقد هستند اصولگرایان اول وقت رأی 
می دهند و اصالح طلبان آخر وقت و با توجه به شرایط 
 برخی از نشــانه ها ممکن است 

ً
رأی می دهند. بعضا

چنین تحلیلی را تأیید کند؛ اما به نظر من در انتخابات 
آتی صرف بحث اصالح طلب و اصولگرا نیست، یعنی 
فارغ از شاخصه های تشکیالتی و گرایش های سیاسی 
مؤلفه هــای دیگری از جمله امید بــه ایجاد تحول به 
ویژه در وضعیت اقتصادی کشور سبب می شود میزان 
مشارکت رقم بخورد؛ یعنی به عبارتی مردم احساس 
کنند این فردی که می خواهد بیاید 
فارغ از اینکه اصالح طلب و 
اصولگراســت تا چه حد 
ایجاد  امکان و قــدرت 
تحــول در وضعیــت 
اقتصادی موجود 

را دارد. 

انتخابــات ســومین دوره شــوراها در حالی فرا 
می رســید که اردوگاه اصولگرایان دچار تشــتت 
بود. جریانی با عنوان »رایحه خوش خدمت« که 
خود را هواداران تمام عیار آقای احمدی نژاد معرفی 
می کردند، در یک سو قرار گرفته و در مقابل دیگر 
جریان های اصولگــرا بودند که ضمن حمایت از 
دولت نهم، انتقاداتی را نیز وارد می دانســتند. این 
اختالف تا آنجا کشید که اصولگرایان مجبور شدند 
با دو فهرست متفاوت در انتخابات ۲4 آذر شرکت 
کنند. فهرست »ائتالف اصولگرایان« که حاصل 
رایزنی های شــورای معتمدیــن و مورد حمایت 
اصولگرایان اصالح طلب بود و با فهرست جبهه 
پیروان خط امام و رهبری اشتراکات زیادی داشتند 
و چهره های شاخص آن »مهدی چمران«، »عباس 
شیبانی« و »مرتضی طالیی« بودند و در دیگر سو 
 متفاوت »رایحه خوش خدمت« 

ً
فهرســت کامال

که »پروین احمدی نــژاد« و »مهرداد بذرپاش« و 
»مســعود زریبافان« از چهره های شاخص آن به 
حســاب می آمدند. در مقابل اردوگاه جریان دوم 
خرداد قرار داشــت که فعاالن آن برای بازگشت 
مجدد به قدرت تنها به ائتالف می اندیشــیدند و 

سرانجام حدود سه ماه مانده به انتخابات در مهرماه 
13۸۵ ائتالف آنها شکل گرفت. این ائتالف تحت 
نظارت محمد خاتمی، رئیس دولت دوم خرداد و 
با هماهنگی و مشورت هاشمی رفسنجانی، رئیس 
دولت ســازندگی شکل گرفت.  انتخابات در روز 
جمعه ۲4 آذر در سراســر کشور و با حضور بیش 
از ۲۸ میلیون نفــر از مردم برگزار شــد. با پایان 
رأی گیری شمارش آرا آغاز و نتایج انتخاب ملت 
به تدریج آشکار شــد که اخبار واصله از پیروزی 
مطلق اصولگرایان حکایت داشــت. جمع بندی 
آرا نشــان می دهد، در خارج از پایتخت به ترتیب 
و حامیان  اصولگرایان، اصالح طلبان، مستقل ها 
دولــت، حائز بیشــترین و کمتریــن آرا بوده اند. 
اکثریت البته با اصولگرایان است. آنان از مجموع 
۲۵۷ کرسی شــوراهای ۲۹ استان کشور به 11۵ 
کرسی دست یافته اند. اصالح طلبان 43 کرسی و 
ســرانجام رایحه خوش خدمت که آنها نیز طیف 
دیگر اصولگرایان را تشکیل می دهند 40 کرسی را 
تصاحب کردند. حتی اغلب کاندیداهای مستقل 
نیز گرایشی به سمت جریان ورشکسته دوم خرداد 

نداشته و قرابت بیشتری با اصولگرایان داشتند. 

ون اردوگاهی  رقابت در
   خیابان بهشت    

سومین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 1385

پس از تنش های سیاســی فــراوان و فروکش 
کردن ناآرامی های گسترده که سراسر کشور را 
فرا گرفتــه بود و در حالی که باقی مانده عناصر 
سازمان مجاهدین خلق در تهران و شهرستان ها 
در حال فرار به خارج از کشور بودند یا به دست 
نیروهای انقالب دستگیر می شدند و اندکی پس 
از شــهادت محمد علی رجایی و محمد جواد 
باهنر، انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری 
در کمتر از دو ســال پس از پیــروزی انقالب 
برگزار شد.  در این انتخابات ۲۲ میلیون و 6۸۷ 
هزار و 46۹ نفر واجد شرایط رأی دادن بودند 
که از این تعداد 16 میلیون و ۸44 هزار و ۷1۵ 
نفر، یعنی معادل ۷4/۲6 درصد شرکت کردند. 
همچنین در این دوره 46 نفر نام نویسی کردند 
که پس از بررسی شــورای نگهبان صالحیت 
چهار نفر تأیید شد. این افراد به ترتیب آرای به 
دست آورده عبارت بودند از: حضرت آیت الله 
خامنه ای )نماینده شــورای انقــالب و معاون 
وزارت دفاع( با بیــش از 16 میلیون رأی )۹۵ 
درصد(، ســیداکبر پرورش )معــاون وزارت 
کشــور( بــا 341 هــزار رأی )۲/0۲درصد(، 

دکتر حسن غفوری فرد با ۷۵ هزار رأی)0/4۵ 
درصد( و ســیدرضا زواره ای با 6۲ هزار رأی 
)0/3۷ درصــد(. منتخب ایــن دوره حضرت 
آیت الله خامنه ای بود که توانست با کسب بیش 
از 1۵ میلیون رأی سومین رئیس جمهور بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی شود؛ حکم تنفیذ وی 
در تاریخ 1۷ مهر 1360  به دســت رهبر فقید 
انقالب صادر شــد.  ســومین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری، در حالی برگزار شــد که 
کشور در اوج بحران سیاسی قرار داشت. ادامه 
جنگ تحمیلی و نیازهای جبهه به حمایت های 
لجســتیکی و انســانی بحران مهم کشور بود. 
همچنین مبــارزه با فعالیت های تروریســتی 
گروهــک منافقین، ترور آیت اللــه مدنی، امام 
جمعه تبریز و حجت االســالم هاشــمی نژاد، 
مسئول دفتر حزب جمهوری اسالمی در مشهد، 
حمله به مرکز ســپاه و مردم عادی از مهم ترین 
مسائل کشــور در آســتانه برگزاری این دور از 
انتخابــات بود. با انتخــاب آیت الله خامنه ای 
دوری از ثبات سیاســی در کشــور آغاز شد و 

ایشان تا سال 136۸ بر این سمت نشستند.

میلیونی  16 رئیس جمهور   
   میدان پاستور    

سومین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1360

ویژه انتخابات 1۴00

زهرا ترابی
خبرنگار
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 پشت پرده 
اعتراض های عراق

عملکرد نامناســب ناظم الوائلی، استاندار 
ذی قار در توزیع مبلــغ یک میلیارد و 300 
میلیــون دینــار اختصاص یافته از ســوی 
نخست وزیر به این اســتان سبب شعله ور 
شدن تنور اعتراضات به ویژه در شهر ناصریه 
شد. در پی این حوادث خشونت آمیز با حکم 
نخســت وزیر، عبدالغنی االسدی، رئیس 
دســتگاه امنیت ملی عراق بــه طور موقت 
سرپرســتی اســتانداری ذی قار را برعهده 
گرفت. وی در نخســتین اقــدام، نیروهای 
ضد شورش را از ناصریه خارج و پلیس را 
جایگزین آن کرد. به نظر می رسد حوادث 
ناصریه موضوعی فراتر از اعتراضات صنفی 
و معیشتی است. در این زمینه ضرورت دارد 
به چند نکته اشــاره شــود: 1ـ دولت عراق 
تالش می کند برنامه ســفر پــاپ به عراق 
بدون هیچ گونه مشکل و اختاللی با موفقیت 
انجام گیرد؛ زیرا در بهبود وجهه بین المللی 
عراق بسیار مؤثر خواهد بود و این کشور را 
برای چند روز در کانون توجه رســانه ها در 
ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... قرار 
خواهد داد. معترضــان ناصریه و به تازگی 
شهرهای دیگر عراق به خوبی دریافته اند که 
مقطع کنونی فرصت مناســبی برای کسب 
امتیاز از دولت اســت. ۲ـ استان ذی قار به 
ویژه ناصریه از ســالیان دور کانون حضور 
بعثی ها بوده اســت. به نظر می رسد حزب 
بعث که پس از ۲003 به شــدت ضعیف 
شــده و در تحوالت سیاســی و اجتماعی 
 جایگاهی نداشــته اســت، در 

ً
عراق تقریبا

سال های اخیر سازمان خود را ترمیم کرده 
و در زمان های مختلف و در قالب اقداماتی 
مانند اعتراضات اجتماعی و سیاسی به ویژه 
در آستانه انتخابات پیش از موعد پارلمانی 
عراق درصدد احیای پایگاه اجتماعی خود 
است.  3ـ انتخابات زودهنگام پارلمانی به 
عنوان نتیجه اعتراضــات ۲01۹ عراق که 
قرار بود در خرداد 1400 برگزار شــود بنا 
بر دالیل فنی کمیســاریای عالی انتخابات 
و تصمیم دولــت عراق تا مهر ماه به تعویق 
افتاد. جریان ها و احزاب سیاسی که با روی 
کار آمدن مصطفی الکاظمی به پست های 
گوناگون در زمینه های سیاســی، اقتصادی 
و... دســت یافته انــد، تمایــل چندانی به 
برگــزاری انتخابات در زمان اعالم شــده 
ندارنــد؛ چرا که بر اســاس قانــون جدید 
انتخابات احتمال پیروزی آنها کاهش یافته 
و زمینــه برای راهیابی نامزدهای مســتقل 
به مجلس بیش از پیش فراهم شــده است.  
4ـ رونــد عادی ســازی روابط هــر یک از 
کشــورهای منطقه با رژیم صهیونیســتی 
برحســب شــرایط سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگی این کشــورها مســیری متفاوت 
را پیموده اســت. به نظر می رســد الگوی 
انتخاب شده برای کشــوری مانند عراق، 
ایجاد ناامنی و فشار به حاکمیت و در نهایت 
ایجاد فرسایش اجتماعی و اقتصادی باشد. 
ناصریه به علت مشــکالت زیرساختی و 
اســتقرار نیروهای مخالف دولت پتانسیل 
ایجاد فشار به حاکمیت در قالب اعتراضات 
اجتماعی را به خوبی دارد که انتخاب یک 
چهره امنیتی مانند عبدالغنی االســدی به 
عنوان سرپرست استانداری نشان می دهد، 
این حــوادث دارای ابعاد خطرناک امنیتی 
اســت. ۵ـ نوعی هماهنگی میان عامالن 
حوادث ذی قار و نیروهای تروریستی فعال 
در دیالی و صالح الدین به چشم می خورد؛ 
زیرا افزایش فعالیت هســته ای تروریستی 
در اســتان های شمالی با اعتراضات ذی قار 
همزمان شــده و این احتمال وجود دارد که 
ناصریه نیز به مأمن جدیدی برای تروریسم 

تکفیری تبدیل شود.

   رصد    

صهیونیست ها  پایان  بی  کابوس 

در پــی جابه جایی قدرت در خاندان ســلطنتی 
عربســتان ســعودی از ســال ۲01۵ و انتصاب 
ملک ســلمان به عنــوان پادشــاه این کشــور، 
محمدبن ســلمان در ســمت ولی عهــد قدرت 
اصلــی را در امور اجرایی از جملــه در وزارت 
دفاع و در عرصه سیاست خارجی به دست گرفته 
اســت. رفتار سیاســت خارجی ریاض در دوره 
والیت عهدی بن سلمان تحت تأثیر درک نخبگان 
جدیــد از تأثیر تحــوالت ژئوپلیتیک منطقه ای 
و راهبردهــای قدرت هــای فرامنطقه ای بر نظم 
امنیتی در حال تحول غرب آسیا، مبتنی بر دخالت 
گسترده و مدیریت فراگیر بحران های گوناگونی 
پیرامونی شکل گرفت. مبنای سیاست بن سلمان 
در این حوزه جلوگیری از افزایش قدرت ایران در 
منطقه و اهداف اصلی آن نیز در دست گرفتن زمام 
امور در یمن، جلوگیری از قدرت گرفتن فزاینده 
ایران و تضعیف گروه های مقاومت در منطقه بود. 
با وجود این، تحوالت اخیر در عرصه سیاســت 
و قدرت در حوزه های منطقه و بین الملل نشــان 
از این دارد که سیاســت های تهاجمی و نظامی 

بن سلمان با موفقیت چندانی همراه نبوده است.
تهاجــم نظامی بــه یمن به منزلــه مهم ترین 
عرصه ناکارآمدی سیاســت های بن سلمان ابعاد 
چندگانه ای دارد. نخســت، تهاجم به یمن ذیل 
دکترین نیابتی آمریکا در دوره اوباما نه تنها موجب 
کاهش قدرت حوثی ها و انصارالله نشده است؛ 
بلکه در عرصه میدانــی، مقاومت یمن در قالب 
نیروهای انصارالله و ارتش یمن ضمن خروج از 
حالت تدافعی و دســتیابی به سامانه های جدید 
موشــکی، پدافند هوایــی و توانایــی در انجام 
عملیات  دریایی، بازدارندگی فعال و متناسبی را 
در قبال ریاض و ابوظبی شــکل داده است. این 
موضوع با هدف قرار دادن پاالیشگاه های بقیق و 
خریص در منتهی علیه جنوب شرقی عربستان در 
آگوست ۲01۹ نشان داده شد. دوم، آمار سازمان 
ملل از تلفات جنگ یمن که در دســامبر ۲0۲0 
منتشر شد، گویای فاجعه حقوق بشری تمام عیار 

با بیش از ۲30 هزار کشته در آستانه آغاز هفتمین 
سال تهاجم عربستان اســت. در نهایت، خروج 
انصارالله از فهرست گروه های تروریستی مورد 
نظــر وزارت خارجه آمریکا که این گــروه را از 
شمول مقررات تحریم های جهانی تروریستی و 
مقررات تحریم سازمان های تروریست خارجی 
واشنگتن معاف می کند، ناکارآمدی سیاست های 
نظامی بن سلمان را نشان می دهد. هر چند دلیل 
اصلی این اقدام دســتیابی یمن بــه کمک های 
بین المللی عنوان شده است؛ اما به نظر می رسد 
انجام این اقدام در ابتدای دوره ریاست جمهوری 
بایدن را می توان به مثابه نشانه قبول انصارالله در 
روند سیاســی آینده یمن در نظر گرفت؛ چرا که 
درج این گروه در فهرســت تروریســم، برقراری 
ارتباط و تعامالت آینده با انصارالله را برای آمریکا 
در فضای سیاســی یمن دشوار می کند. عالوه بر 
تحوالت یمن، حاکم شدن ثبات نسبی در سوریه 
و عــراق و تثبیت گروه های مقاومت شــیعی در 
ساختارهای سیاسی این دو کشور به همراه مصوبه 
مجلس عراق در مورد خروج نیروهای خارجی 
از جمله آمریکا، سیاست مقابله با افزایش قدرت 

ایران در منطقه را با شکست روبه رو کرده است. 
در ســطح بین المللــی نیــز سیاســت های 
بن سلمان با موضوعات محوری مواجه است؛ از 
جمله شکست ترامپ را می توان به منزله شکست 
برای بن سلمان نیز در نظر گرفت. هر چند ریاض 
از متحدان راهبردی واشنگتن به شمار می آید، اما 
به نظر می رســد سیاست های تهاجمی و نظامی 
بن ســلمان در حوزه منطقه از جمله در موضوع 
مهار ایران قرابت بیشتری با یکجانبه گرایی آمریکا 
در دوره ترامپ داشــته است. این در حالی است 
که اکنون با به قدرت رســیدن بایدن در ســمت 
رئیس جمهــور آمریکا، ســخن از تنظیم مجدد 
روابط با عربستان در میان است. به عالوه حکام 
سعودی همواره از سیاســت های حقوق بشری 
آمریکا در دوره دموکرات ها گریزان بوده اند. نمونه 
بارز آن انتشار گزارش کنگره آمریکا در مورد ترور 
خاشقجی است  که به نظر می رسد تأثیرگذاری 
کوتاه مدت بر رابطه ریاض ـ واشــنگتن، خواهد 

داشت.

بن سلمان شکست های 
   پنجره    

بیشتر اروپا با یک داســتان فقر و تبعیض  نژادی 
شــکل گرفته اســت. این همان چیزی است که 
نژادپرستی ساختاری و سیستمیک نامیده می شود. 
این واقعیت روزمره بسیاری از رنگین پوستان در 
 افــراد آفریقایی تبار متولد 

ً
اروپاســت. معمــوال

یــا تحصیل کــرده در اروپا، با وجود پیشــرفت 
در تحصیل، بیــکار می مانند. اتحادیــه اروپا و 
کشــورهای عضــو آن نمی تواننــد اعتراضات 
شــهروندان خود را که در خیابان های شهرهای 
بزرگی مانند پاریس، برلین و بروکســل در حال 
راه پیمایی هستند و شعار می دهند، »زندگی سیاه 
مهم اســت« نادیده بگیرند. در نتیجه، در ســال 
۲0۲0 شــاهد این رفتار در کشورهای آمریکای 
شمالی و جنوبی، انگلیس و کشورهای قاره اروپا 
هستیم. کشته شــدن جرج فلوید سبب اعتراض 
گروه ها و جنبش های طرفدار زندگی سیاه پوستان 
در ایاالت  متحده آمریکا، انگلیس و سراسر اروپا 
شده اســت.  در کنار این  مسئله بیماری همه گیر 
کرونا موجــب افزایش حوادث نژادپرســتانه و 
بیگانه هراســی علیه اقلیت های ملــی یا قومی، 
ازجمله توهین های لفظی، آزار و اذیت، حمالت 
فیزیکی و سخنان نفرت انگیز شده است. بحران 
بهداشت عمومی ناشی از بیماری همه گیر کرونا، 
اقدامات قرنطینه و رکود اقتصادی متعاقب آن، تأثیر 
نامتناســبی بر روی افرادی که با درآمد کم یا فقر 
زندگی می کنند، داشته است. بیکاری در سراسر 
اتحادیه اروپا از زمان شــیوع کرونا افزایش  یافته 
است، زنان کارگر بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار 
گرفته اند و بیکاری در افراد زیر ۲۵ سال افزایش  
یافته است. اتکا به کمک های اضطراری غذایی ـ 
شــاخص اصلی فقرـ در طول کرونا در سراســر 
اتحادیه اروپــا افزایش یافته و فدراســیون بانک 
غذایــی اروپا تخمین زده که تقاضا برای غذا ۵0 
درصد بیشتر شده است. شبکه های تأمین کنندگان 
مواد غذایی اضطــراری در اروپا ابــراز نگرانی 
کردند که گروه های خاصی ازجمله افراد مسن، 
مهاجران فاقد ســند، خانوارهای تک سرپرست 

و همچنیــن خانواده هایــی که فرزندان شــان از 
وعده های غذایی در مدرســه محروم هســتند، 
به طور فزاینده ای به کمک های غذایی در بسیاری 
از کشورها متکی هستند. کمیسیون اروپا هشدار 
داد نابرابری های آموزشی به ویژه در کودکانی که 
فاقد منابع و پشــتیبانی آموزشی هستند، افزایش 
یافته است. بیکاری و کم کاری در بحبوحه قرنطینه 
ناشــی از کرونا و رکود اقتصادی همچنین سبب 
عقب افتادن بسیاری از افراد در کشورهای اتحادیه 
اروپا از پرداخت اجــاره وام و رهن و نگرانی در 
مورد ادامه دسترسی به مسکن شده است. از نظر 
ثروت اعضای مرکزی و شرقی اتحادیه اروپا در 
حال رســیدن به سطوح باالی رشــد اقتصادی 
هســتند، اما بین شــمال و جنوب اروپا واگرایی 
اقتصادی وجود دارد. کشــورهای اتحادیه اروپا 
پس از خروج انگلیس مشتاق افزایش همگرایی 
اقتصادی در بین خود هســتند، امــا اختالفات 
گسترده سیاست گذاری را برای این بلوک دشوار 
می کند و می تواند منشــأ بحران های آینده باشد. 
بحران مالی و تأثیرات کرونا شــکاف ثروت در 
منطقه یورو را بین شمال ثروتمندتر و باثبات تر و 
جنوب فقیرتر عمیق تر کرده است. در کشورهای 
جنوبــی اروپا کــه تولید ســرانه تولید ناخالص 
داخلی کمتری دارند، شکاف ثروت عمیق تر شده 
است. همچنین تفاهم نداشتن کشورهای شرق 
و غرب اروپا درباره مسئله تحریم ها و پناهندگان 
به شکافی آشــکار بین اروپای غربی و شرقی )یا 
مرکزی( تبدیل  شده است.  از دهه 1۹۵0 اروپای 
غربی به محور فرانسه و آلمان عادت کرده است. 
اگــر پاریس و برلین توافق نکننــد،  هیچ اتفاقی 
نمی افتد. گروه ها و احزاب غیر لیبرال در اروپای 
غربی و شــرقی به سمت مسکو متمایل شده اند، 
جایــی که روزگاری راســت و راســت افراطی 
روسیه کمونیست را دلیل اصلی همکاری اروپا 
می دانستند، آنها اکنون والدیمیر پوتین را به عنوان 
یک متحد علیه همان همــکاری اروپا می دانند. 
آنها دریافتند که اروپا بیش  از حد لیبرال شده است 
و در ایجاد جوامع باز پافشــاری می کند و به نظر 
می رســد آنها خوشحال هستند که مسکو به آنها 

کمک می کند تا این تالش را متوقف کنند.

 بحران سراسری
   فراسو    

نگاهی به  تبعات حاکمیت لیبرالیسم در غربنگاهی به روابط ریاض و واشینگتن در پسا ترامپ

علی ساجد
کارشناس مسائل منطقه

ترس از قدرت حزب الله

روزنامه صهیونیســتی معاریو: قدرت دریایی 
حزب الله در حال رشــد است و این حزب برای 
قدرت نمایی با اســتفاده از نیروهای دریایی آماده 
می شود. همچنین در حال حاضر دریا یک نقطه 
عطــف در جنگ ارتــش اســرائیل و حزب الله 
محســوب می شــود. ارتــش اســرائیل تهدید 
موشــک های نقطــه زن در لبنان علیه اســرائیل 
را راهبــردی می دانــد و قدرت این موشــک ها 
می تواند ســامانه های راهبردی اســرائیل را فلج 
کند و حزب الله با این موشک ها می تواند پایگاه 
»هکریــا« در تل آویو را هدف قــرار دهد که مقر 
وزارت اطالعات و ســتاد مشترک ارتش در آنجا 

قرار دارد.

اروپا ناجی برجام برای آمریکا

مؤسسه کارنگی: اروپایی ها باید با دولت بایدن 
خط مشی مشترکی را به ســرعت ترسیم کنند. 
با این حال به نظر می رســد آنها بار دیگر منتظر 
این هســتند تا آمریکا ابتکار عمل را در دســت 
گیرد. اروپایی ها باید برای رســاندن کمک های 
بشردوستانه به ایران به دیگر شرکا فشار وارد کنند. 

این می تواند توسط احیای کانال تقریبا از بین رفته 
اینستکس و همچنین چراغ سبز برای اختصاص 
 به دلیل اینکه 

ً
وام بــه ایران صورت بگیــرد. دقیقا

تنش ها عمدتا بین ایاالت متحده و ایران اســت، 
اروپا نقش مهمی را به عنوان میانجی ایفا می کند. 
اروپایی ها باید این کار را با مشورت دقیق واشنگتن 
انجام دهند، اما نه به دستور آمریکا. اروپا نمی تواند 
پنهان شود و و زمان کمی برای از دست دادن دارد.

گزینه مطلوب آمریکا

اکنون  بین المللی  بروکینگز: جامعه  اندیشکده 
باید یک هدف را در پیش بگیرد و خواستار آزادی 
محمدبن نایف، ولی عهد ســابق عربستان شود. 
بازداشت بن نایف نه به خاطر ارتکاب جرم، بلکه به 
این خاطر است که برای محمدبن سلمان ولی عهد 
کنونی دردسرســاز شده اســت. محمدبن نایف 
جان ده ها، اگر نــه صدها، آمریکایی ها را نجات 
داد و القاعده را در زادگاهش شکست داد. فشار 
واشنگتن به رهبران عربســتان در این خصوص 
شاید اقدامی غیرمعمول به نظر برسد، اما چنین 
اقدامی باید توأم با فوریت صــورت پذیرد، زیرا 
محمدبن نایف بــا توجه به کمــک فراوانش در 

خصوص تأمین امنیت آمریکایی ها یک موضوع 
خاص به شمار می رود.

هراس صهیونیست ها

نیر دفوری، تحلیلگر نظامــی تلویزیون رژیم 
صهیونیستی: غرق شدن قایق صیادی در نزدیکی 
ســواحل نوار غزه در روزهای اخیر دیگر جایی 
برای تردید باقی نمی گــذارد که یگان کماندویی 
دریایی وابسته به جنبش حماس همچنان به دنبال 
تقویت توانمندی نظامی خــود برای هدف قرار 
دادن ســکوهای گازی، نفوذ از طریق تونل های 

مخفی به مقرهای ارتش اسرائیل است.

نگرانی آمریکایی ها 

واشنگتن پســت: ایــران در ســال های اخیــر 
قابلیت های موشکی اش را »به شکل قابل توجهی 
بهبود بخشیده« و این سالح ها بسیار مایه نگرانی 
است؛ زیرا رشد چشمگیری داشته است. بایدن 
می خواهــد مانند رئیس جمهور پیــش از خود، 
موشک ها را به یک توافق هسته ای فراگیر با ایران 
اضافه کند؛ اما ممکن است این اختالفی الینحل 

میان دو طرف باشد. 

سجاد مرادی کالرده
کارشناس بین الملل

گروه بین الملل
صبح صادق
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 BBBB عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه
تولید مسکن را طی دولت های یازدهم و 

دوازدهم چگونه ارزیابی می کنید؟
بر اساس قانون همه سازمان ها به فراخور وظایف شان 
باید بتوانند آورده های مثبتی در راستای توسعه کشور به 
نفع مردم داشته باشند. به لحاظ کالن ایجاد مسکن در 
جریان زندگی جزء وظایف حاکمیت به شمار می رود. 
در حال حاضر بخش زیــادی از درآمد خانوار ایرانی، 
یعنی ۵0 تا ۷0 درصد درآمد صرف هزینه های مربوط 
 در دنیا 

ً
به مسکن می شود؛ این در حالی است که معموال

چیزی حدود ۲0 تا ۲۵ درصد درآمد خانوارها صرف 
هزینه های مسکن می شود؛ موضوعی که نشان می دهد 
یکی از چالش های بســیار مهم و اساسی زندگی مردم 
مسئله مسکن است. در ابتدای آغاز طرح مسکن مهر 
شناسایی و ســامان دهی مردم و متقاضیان مسکن مهر 
از طریــق وزارت تعاون انجام شــد و بعدها با حضور 
آقای نیکزاد در ســمت وزیر نیز همین روند ادامه یافت 
تا جایی که در پایان ســال 13۹۲ بیــش از دو میلیون 
خانوار از اقشــار کم درآمد جامعه با اجرای این طرح 
صاحب مسکن شدند. البته اسم طرح مسکن مهر در 
ابتدا »تأمین مســکن برای طبقات کم درآمد جامعه« 
بود و بعدها در مجلس به قانون تبدیل شد، با این حال 
متأســفانه بعد از تغییر دولــت و روی کار آمدن دولت 
یازدهم نه تنها سرعت انجام این کار کم شد؛ بلکه این 
 متوقف شد که این موضوع آسیب های زیادی 

ً
طرح عمال

را متوجه جامعه کرد. اقتصاد ما دچار چند عارضه مهم 
در موضوعات معیشتی است که یکی از آنها مسکن و 
دیگری اشتغال اســت. طبق آمارها، مسکن به تنهایی 
می تواند 134 بخش اقتصادی را فعال کند؛ به گونه ای 
که ســاخت هر 100 مترمربع مسکن برای ۲/۵ نفر به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می کند، 
یعنی مسکن عالوه بر اینکه یک نیاز برای زندگی مردم 
اســت؛ بلکه با جریان اشتغال جامعه نیز مرتبط است. 
این موضوع نشــان می دهد دولت یازدهم و دوازدهم 
حتی به مســائل مهمی، مانند اشتغال نیز بی توجه بوده 
است. در واقع دولت روحانی نه تنها موضوع مسکن را 
رها کرده و مردم را در مقابل فشار سنگین افزایش شدید 
قیمت مسکن تنها گذاشته است؛ بلکه سبب شده بخش 
بسیار زیادی از جامعه به خط فقر نزدیک شوند. در واقع 
دولت با اعمال یک ســری از سیاست ها و اجرا نکردن 
برخی از سیاست ها، بخشــی از جمعیت جامعه را به 
زیر خط فقر هدایت کرد. اظهار عناوینی چون مزخرف 
خواندن طرح مسکن مهر بدون داشتن جایگزین هایی 

برای آن نشان دهنده ضدیت با مردم است.

 BBBB البته در ظاهر ماجــرا موضوعاتی، چون 
احیای بافت های فرسوده یا طرح مسکن 
اجتماعی به عنوان جایگزین مطرح شد، 

اما عمال راه به جایی نبرد.
بله اینها برای این بود که این طرح مهم و اساسی کنار 
گذاشته شود. جمالتی گفته و طرح هایی مطرح شد؛ 
اما در نهایت دیدیم هم مســکن مهر کنار گذاشته شد 
و هم هیچ یک از این طرح ها نتوانســتند جایگزین آن 
شوند و هیچ یک مورد توجه قرار نگرفتند. این در حالی 
بود که همه دولت ها سعی می کنند بر اساس جمعیت و 
نیازهای جامعه، مسائل را اولویت بندی کنند. اگر دقت 
کنیم مهم ترین موضوعی که برای مردم و جامعه امروز 
ما مطرح اســت، موضوع مسکن است. متأسفانه طی 
سال های گذشــته مردم از مالک شدن عبور کرده و به 
مستأجری رسیده اند؛ حتی این وام هایی که داده می شود 
 برای این است که مردم بتوانند در همان سقف 

ً
عمدتا

مستأجری بمانند. مجموعه این شرایط به این معناست 
که دولت به بدیهی ترین نیاز مردم، یعنی مسکن هیچ 
توجهــی ندارد. دولــت در تمام این ســال ها به دنبال 
تحقق مســئله پوچی مانند برجام بود، از طرفی هدف 
برجام هم رفع تحریم ها بود. در حالی که اگر در همین 
شرایط تحریمی، دولت برنامه داشت، یکی از صنایعی 
 بومی و متکی بــه ظرفیت های داخلی بود و 

ً
که کامال

ارزبری هم نداشت، حوزه ساخت وساز مسکن بود. اما 
ارزیابی ها و آمارهای موجود نشان می دهد امید مردم و 

 به صفر رسیده است. 
ً
مستأجران به خانه دار شدن تقریبا

البته نباید مردم را ناامید کرد. من معتقدم با یک برنامه 
در ادامه تجربه خوب مسکن مهر و ساختار تعاونی ها 
که تجربه بسیار خوبی تحت عنوان تعاونی های مسکن 
 هدف آوردن مردم 

ً
مهر را در کارنامــه دارند، اگر واقعا

به صحنه اقتصاد باشد، می تواند تحول بزرگی در این 
حوزه ایجاد کند.

 BBBB همانطور کــه گفتید عالوه بــر بی نیازی
ساخت وســاز به ارز و همین طور ایجاد 
اشتغال باال،  منابع مورد نیاز آن نیز صرفًا 
منابع ریالی است و واقعًا تحریم ها کمترین 

تأثیر را در این بخش دارند.   
در طرح مســکن مهر چیزی کمتر از ۵0 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به مردم پرداخت شــد. مبلغ بسیار 
زیادی از این رقم با بازپرداخت اقســاط آن به سرمایه 
بانک مسکن بازگشت. اگر دوباره همان منابع به مردم 
تسهیالت داده می شد، می توانستیم این روند را دوباره 
تکرار کنیم. به یاد دارم آن زمان که ما ســاخت مسکن 
مهــر را تحت عنــوان تعاونی های مســکن مهر آغاز 
کردیم، خودم در ســفرهایی که به شهرهای مختلف 
کشور از جمله اقلید، فسا و... داشتم، وقتی می پرسیدم 
هر متر مسکن با چه هزینه ای ساخته می شود؟ می گفتند 

هزینه ســاخت هر متر حدود ۲40 هزار تومان است، 
یعنی در مجموع هزینه ساخت یک واحد چیزی حدود 
1۵ میلیون تومان می شد؛ اما االن این فرصت از دست 
رفته و این رقم به شــدت افزایش یافته است. متأسفانه 
وقتی این ظرفیت ها از دست می رود؛ دوباره به دست 
آوردنش هزینه های زیادی خواهد داشــت که مقصر 
اصلــی آن کم کاری ها و ترک فعل برخــی از مدیران 

دولتی است. 

 BBBB می توان از دستگاه قضا مطالبه ورود به این
موضوع را داشت؟

برای همه جرایم دو نحــوه اعتراض وجود دارد. یکی 
مدعی العموم است که جرایم عمومی را معموال خود 
مدعی العموم می توانند مطالبه کنند؛ یعنی ظرفیت های 
قانونی برای انجــام این کار وجــود دارد. راه دوم این 
است که افراد متضرر معترض باشند. برای نمونه، در 
دولت های نهم و دهم بیش از دو میلیون و هشــتصد 
هزار واحد مسکن مهر در شهرها و روستاهای مختلف 
به مردم تحویل داده شــد. خب طبیعتا باید همپای آن 
بــه همین میزان نیز طی دولت های یازدهم و دوازدهم 
واحد مسکونی آماده می شد که این اتفاق نیفتاده است. 
به یاد دارم در جلســه ای که وزرای سابق تعاون در آن 
حضور داشتند، مطرح شــد که تعاونی ها در زمان ما 
رشــد باالیی داشــتند، من گفتم یکی از دالیلش این 
اســت که رویکرد دولت به ســمت مــردم و طبقات 
آسیب پذیر جامعه در آن مقطع جدی بود و طرح هایی 
مانند تعاونی های مسکن مهر که ظرفیت های مردمی 
و سرمایه های خرد مردم را جمع می کند، مورد توجه 

قرار داشت. 

 BBBB ریشــه بی توجهی دولت به حوزه مسکن 
طی هفت سال گذشته را چه می دانید؟ 

در نظامــات اقتصادی جهان دو رویکــرد وجود دارد: 
یک نوع رویکرد ســرمایه داری اســت که بر اساس آن 
فقط افراد خاصی توانمندی فعالیت اقتصادی دارند و 
بقیه مردم باید ریزه خوار این افراد باشند. دیدگاه دیگر، 
دیدگاه مسئوالنه تولید ثروت همراه با رویکرد اجتماعی 
است؛ یعنی مردم به جای ثروت و سرمایه اصل ماجرا 
هستند. یکی از اشکاالتی که در کشور ما به خصوص 
در دوران مدیریت دولت های موسوم به اصالح طلب 
پیش می آید، تقویت نگاه اول، یعنی نگاه سرمایه داری 
لیبرالی است. بر اســاس این دیدگاه دولت وظیفه ای 
ندارد؛ بلکه خود مردم باید همه کارها را انجام دهند. از 
طرفی چون مردم عادی چنین توانی ندارند؛ پس همه 
کارها باید به عده ای ســرمایه دار سپرده شود. از طرفی 
چون در داخل کشــور سرمایه دار به اندازه کافی وجود 
ندارد، باید این ســرمایه را از خــارج آورد، نگاهی که 
منجر به افزایش وابستگی ها می شود، در واقع اشکال 

اساسی در وجود این نگرش است.

بازار

رونق تولید، نیازمند 
مدیریت برنامه محور

عبور توأمان از رکود و تورم به یک آرزوی 
محال در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ 
در حالی که همه دنیا برای حل این مسئله 
به راهکارهای قابل اعتنایی دســت یافته 
و در ایــن باره به اهداف مــورد نظر خود 
رســیده اند، اما اقتصاد ایــران حدود یک 
دهه است که با پدیده رکود تورمی مواجه 
اســت. در حالی که عبور از رکود تورمی 

مسئله چندان پیچیده ای نیست.
 بــرای عبور از هر مشــکلی در حوزه 
اقتصاد، ســازوکار خاصی وجود دارد که 
با توجه به الزامات، مقدمات و بایسته های 
آن می توان این هدف را محقق کرد. یکی 
از مهم ترین الزاماتی که می تواند اقتصاد را 
از رکود تورمی نجات دهد، ایجاد رونق در 

اقتصاد است.
 به صورت صریح تــر می توان گفت، 
زمانی که یک اقتصاد رونق می گیرد؛ یعنی 
تولید در آن اقتصاد افزایش می یابد و دولت 
در آن اقتصاد به تولید بیش از هر موضوع 
دیگری بها داده و فضای کســب و کار را 

بهبود بخشیده است.
از طرفی رونــق تولید زمانی به منصه 
ظهور می رسد که مدیریتی مقتدر، نظام مند 
و برنامه محور در رأس کار باشــد، به این 
معنا که اقتصاد نباید وابستگی خاصی به 
روابط و مسائل سیاسی داشته باشد؛ یعنی 
نباید نرخ ارز به صرف تکانه های سیاسی 
کاهــش یا افزایش یافته و طی نوســانات 
رخ داده برای نــرخ ارز، ارزش پول ملی 
کاهش یابد. اگر پیش نیازهای یک اقتصاد 
پویا و فعال در کشور وجود داشته باشد یا 
برای توســعه آنها، اقدامات خوبی انجام 
 هم از رکود و هم از تورم عبور 

ً
شود، قطعا

می کنیم.
باید اذعان داشت، حتی اگر اقتصاد ما 
در تحریم نباشد و روابط بین المللی خوبی 
نیز با دنیا داشــته باشــیم که به اصطالح 
تأثیر مثبتی بر روابط اقتصادی ما بگذارد، 
متأسفانه وجود ناکارآمدی در تمام مقاطع 
مدیریتــی کشــور، معضالت بســیاری 
 را در عرصــه اقتصاد ایــران ایجاد کرده

 است.
 این ناکارآمــدی نه تنهــا در دولت، 
بلکه در بسیاری از نهادها و مدیریت های 
مختلف دیده می شود؛ زیرا معیار انتخاب 
افــراد، صالحیت علمــی و عملی آنها، 
یا وجود تخصص و تعهد نیســت؛ بلکه 
مالک انتخاب مدیران رفاقتی و براساس 
سوگیری های وضعیت و تمایالت جناحی 
است. تا زمانی که چنین ساختار مدیریتی 
در کشور وجود داشته باشد، اقتصاد ایران 
هرگز رنگ شرایط مطلوب را نخواهد دید 
و به ســمت رونق تولید و عبور از رکود و 

تورم حرکت نخواهد کرد.
در حالی که شــعار جهش تولید یکی 
از مهم ترین شــعارهای اقتصادی بوده که 
طی سال های گذشته به عنوان شعار سال 
انتخاب شده، اما انتخاب نکردن مدیران 
متخصــص ســبب تحمیل خســارات 
اقتصادی زیادی به بدنه اقتصاد و معیشت 

مردم شده است. 
در حالــی کــه اگر اصــول اقتصادی 
براساس ســاختارهای موجود در جهان 
انجــام می گرفــت و مدیران بر اســاس 
می شدند،  انتخاب  توانمندی های شــان 
هیــچ گاه اقتصاد مــا حتی در شــرایط 
تحریمی به وضعیت موجود و تورم نزدیک 

به ۵0 درصدی دچار نمی شد.

یادداشت 

مرتضی افقه
  عضو هیئت علمی

 دانشگاه شهید چمران اهواز

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

سخت تر شدن وضعیت اقتصادی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی 
کشــور سبب شده است دسترسی به مجموعه ای از محصوالت 
و خدمات برای مصرف کنندگان با دشــواری هایی مواجه شود. 
نبود تعادل در درآمدها و هزینه ها و در نتیجه کسری منابع مالی، 
از جمله مهم ترین دالیل این موضوع است. از طرفی بنگاه های 
اقتصادی نیز در زمینه تأمین مواد اولیه و همچنین سایر هزینه های 
تولید بــا محدودیت های زیادی مواجه شــده اند. مجموعه این 
شرایط سبب شده است در سال های اخیر بسیاری از کشورهای 
جهان سیاســت هایی را در پیش بگیرند کــه از طریق مدیریت 

هزینه  ها بخشی از این وضعیت بحرانی را مدیریت کنند. 

هزینه ها مدیریت 
منهای نفت

به گزارش رویترز، وزارت نفت عراق اعالم کرد، صادرات نفت 
این کشور در ماه فوریه به ۲/۹6 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. 
این رقم در ماه ژانویه روزانه ۲/۸6۸ میلیون بشکه در روز بود. بر 
این اساس صادرات این کشور از پایانه جنوبی بصره در ماه فوریه 
به روزانه ۲/۸۲۵ میلیون بشکه رسید که از ۲/۷۷ میلیون بشکه در 
روز ماه گذشته بیشتر است. کم و بیش همه درآمد دولتی عراق، به 
فروش نفت وابسته است. این کشور سال گذشته با کاهش قیمت 
نفت به شدت آسیب دید و در پرداخت دستمزد کارگران بخش 
عمومی دچار مشکل شد. عراق در ماه ژانویه به طور متوسط، هر 

بشکه نفت خام خود را ۵3/۲4۹ دالر فروخته بود.

 جبران دوران کرونا!
شاخص

»عاید« یا »درآمد« به صورت عمومی به مجموع پول یا دیگر 
منابع مادی گفته می شــود که در اثر بــه کار انداختن ثروت یا 
خدمات انسان ایجاد می شــود. از طرفی ثروت نیز مرکب از 
انواع گوناگون اجناس اقتصادی است که عاید یا درآمد هر نوع 
ثــروت نام مخصوصی دارد؛ به این معنــا که درآمد حاصل از 
اجاره خانه و منازل را »کرایه«، درآمد سرمایه را »ربح« )سود( 
و درآمد کار و فعالیت افــراد را »مزد« یا »معاش« می گویند. 
 به شکل پولی آن تصور می شود، در حالی که علمای 

ً
عاید غالبا

 عایدات را از ســه نگاه پولی، حقیقی و روحی 
ً
اقتصاد معموال

بررسی می کنند.

 عایدی به چه معناست؟
افزوده

محمد عباسی، وزیر اسبق تعاون در گفت وگو با صبح صادق

دولت، مردم را در  مسئله مسکن تنها گذاشت
تورم نقطه ای بهمن ماه از سوی مرکز آمار ۴8 درصد اعالم شد؛ این در حالی است که تورم در گروه مواد خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش از 6۰ درصد است. نگاهی 
به میزان افزایش حقوق نیروی کار در سال جاری نشان می دهد، قدرت خرید شهروندان با کاهش بسیار شدیدی مواجه شده است. عالوه بر این، موضوع افزایش 
 گذران امور را برای بخش قابل توجهی از 

ً
افسارگسیخته قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها که سهم حدود 5۰ درصدی در سبد هزینه های خانوار ایرانی دارد، عمال

شهروندان با سختی های فراوانی مواجه کرده است. صبح صادق در گفت وگویی با محمد عباسی، وزیر اسبق تعاون موضوع مسکن را با محوریت مسکن مهر به 
عنوان طرحی که وزارت تعاون در شکل گیری ایده اولیه آن نقش زیادی داشته، بررسی کرده است.  



شماره 992 |  دوشنبه  18 اسفند 1399

7
دین

رسول اکرم)ص( ناظر بر 
رفتار همه انسان ها

برای شــناخت رســول گرامی اســالم، 
می توانیم  محمدمصطفی)ص(  حضرت 
به قــرآن مراجعــه کنیم و صفاتــی را که 
خداوند در مــورد پیامبر)ص( به کار برده، 
با دقت بررســی کنیم تا مقــام و عظمت 
ایشان را بشناسیم. برخی آیات قرآن درباره 
پیامبر)ص( یک خصوصیت و صفت به کار 
برده که به تنهایی می توانــد بزرگ ترین و 
عزیزترین خلق خدا را معرفی کند. در آیه 
َناَک 

ْ
ْرَسل

َ
ا أ 4۵ سوره احزاب آمده است: »ِإَنّ

ًرا َوَنِذیًرا«؛ معانی کلمات آیه 
ّ

ا َوُمَبِش
ً

اِهد
َ

ش
« گواهی دهنده به 

ً
ــاِهدا

َ
این اســت که »ش

حق، یعنی وجود مبــارک پیغمبر)ص( با 
اوصاف و اخالق زیبایش و ارائه برنامه های 
سازنده مکتوب در قرآن و منظور در افعال 
انّیت مکتب آسمانی 

ّ
و اقوالش، گواه بر حق

اسالم اســت. گواه بر احوال و اعمال امت 
اسالمی است، همان گونه که هر پیغمبری 
شــاهد و گواه بــر امت خویش اســت و 
جملگی پیغمبران چنین گواهی و شهادتی 
را در روز قیامــت ادا خواهنــد فرمــود. 
« مژده دهنده مؤمنان به بهشت و 

ً
ــرا

ّ
»ُمَبِش

« بیم دهنده کافران 
ً
سعادت سرمدی. »َنِذیرا

به دوزخ و عذاب ابدی. شهید مطهری در 
مورد کلمه شاهد می گوید: »شاهد و شهید 
معنی حضور می دهد... انســان در مورد 
واقعه ای که در آن حضور دارد و احســاس 
می کند و با چشــم آن  را می بیند حق دارد 
شــهادت بدهد... در باب قضا )قضاوت( 
می گویند شــهادت به علم جایز نیســت، 
شهادت به عین و به حس جایز است. یعنی 
اگر شما چیزی را یقین دارید و شک ندارید 
ولی ندیده اید.« پس پیامبر اســالم)ص( 
باید حاضر بر اعمال امت باشند که بتوانند 
گواهی دهند و اینکه می گوییم مرگ ایشان 
مرگ ظاهری بــوده به  این دلیل اســت؛ 
اما باالتر از آن را در ســوره نســاء، آیه 41 
آمده اســت که می فرمایــد: »پس چگونه 
خواهد بود آنگاه که از هر اّمتی گواهی )از 
خودشــان( بیاوریم و تو را نیز بر آنان گواه 
آوریم؟!« رســول اســالم)ص( گواهی بر 
پیامبران گذشته هم هستند؛ یعنی در زمان 
حیات پیامبران قبل هم بودند و شاهد اعمال 
آنها بودند. البته این به معنای این نیســت 
که خداوند به شــاهد نیاز دارد تا قضاوت 
وا 

ُ
ق

َّ
»ات امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند:  کند. 

 ُهَو 
َ

اِهد
َّ

ِإَنّ الش
َ
َواِت، ف

َ
ل

َ
خ

ْ
َمَعاِصَی اللِه ِفی ال

َحاِکُم« یعنی شــاهد و حاکم خداست. 
ْ
ال

شاید خداوند بنابر قاعده لطف می خواهد 
امت را در معرفی شفاعت قرار دهد و آنان 
را از جهنم نجات دهد.  روزی ســلمان از 
رسول الله)ص( پرسید: چه کسانی هستند 
که شــما شاهد بر آنان هستید و آنان شاهد 
بر مردمنــد؟ پیامبراکــرم)ص( فرمودند: 
»مراد از شــاهدان ســیزده نفر هستند، نه 
سایر مردم« سپس پرسید: این شاهدان چه 
کسانی هستند؟ پیامبر اکرم)ص( فرمودند: 
»من و برادرم )علی بن ابی طالب( و یازده 
نفــر از فرزندانــم...«؛ )کمال الدین، ص 
۲۷۸( قرآن کریم در ســوره توبه آیه 10۵ 
شهادت دادن را تأکید می کند و می گوید: 
»و بگو: »]هرکاری می خواهید[ بکنید، که 
به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار 
شما خواهند نگریست و به زودی به سوی 
دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید. 
پس ما را بــه آنچه انجــام می دادید، آگاه 
خواهد کرد.« اگر مؤمنان این آیات را درک 
کنند عالم را محضــر خدا، پیامبر)ص( و 
ائمه اطهار)ع( می بیننــد و خود را گرفتار 
گناه نمی کنند. پیامبر)ص( و ائمه)ع( ناظر 

و شاهد همه انسان ها و خالیق نیز هستند.

آیه

 گاهی اتفاق می افتد با دیدن تکرار بزرگداشــت 
و ســالگرد برخی اتفاقات در هر ســال، از خود 
می پرســیم چــه دلیلــی دارد برای یــک اتفاق 
ســالگردی گرفته شــود و روزی به نــام و یاد آن 
اختصاص پیدا کند؟ برای نمونه، سالگرد  اتفاقات 
مذهبی و دینی یا ســالگرد اتفاقات سیاســی یا 
 
ً
اجتماعــی که هر ســال برگزار می شــود. واقعا

آیا دلیلی دارد که ما همه ســاله برای میالد ائمه 
معصومین)ع( مراســم بگیریم یا برای پیروزی 
انقالب و یــادآوری دیگر اتفاقــات، مانند روز 
حافظ، سعدی، مالصدرا و...؟ آیا این مراسم  و 
دور هم جمع شدن  و حتی راه پیمایی ها در زندگی 
مــا اثری دارند و باید ما را در جهت خاصی قرار 

دهند؟
به طور کلی می توان این سالگرد و مراسم ها را 
به دلیل احترام به یک اعتقاد و باور و یک تفکر و 
جریان دانست؛ زیرا احترام به یک نهضت، یک 
فکر و یک راه نیک احترام به انسانیت است. یکی 
از دالیل مهم این ارزش گــذاری را نیز می توان 
احیای یک فرهنگ، ســنت یــا روش در جامعه 
تعریف کرد. آشنا شدن هرچه بیشتر با صاحبان 
علم، صاحبــان تقوا، صاحبان یــک اثر دینی و 

فرهنگی می تواند افراد جامعه را به سمت تکامل 
هدایت کند. انسان ها نیاز دارند از افراد موفق در 
هر موضوعی الگو بگیرند و راه خود را با هدفی 
خاص یا مقدس هماهنگ کنند و در هر زمینه ای 

که عالقه دارند، رشد کنند. 
از دالیل دیگــر برگزاری ســالگرد اتفاقات 
خاص را می توان شکرگزاری و قدردانی معرفی 
کــرد، به این دلیل که نعمتی هســتند برای ما یا 
نعمتی بودند که از دست ما رفته است. برای نمونه 
پیامبر)ص( و ائمه معصوم)ع( نعمتی هســتند 

برای بشریت که باید این نعمت  را یاد کرد.
 امام باقــر)ع( می فرمایند: »ما راه روشــن و 
صراط مستقیم به سوی خدای عّزوجل هستیم، 
ما نعمت خدا بر خلقیــم.« )کمال الدین، ج1، 
ص۲06( پس بــه پیامبــر)ص( و عترت پاک 
ایشــان احترام می گذاریم به این دلیل که ما را در 
راه رســیدن به خدا قرار دادند و معارف و علوم 
الهی و تکالیف مــان در برابر خداوند را آموزش 
دادند. چه نعمتی باالتر از ایشان است و چه کسی 
می تواند بهتر از اهل بیت)ع( ما را به ســمت و 
سوی انسانیت راهنمایی فرماید؟ انسانیت به ما 
می گوید هر روز این نعمت را یاد کن و از خداوند 
به دلیل این نعمت تشکر کن و از او بخواه که تو را 
در این مسیر قرار دهد تا با شناخت اهل بیت)ع( 

به شناخت حقیقی خداوند برسی. 
ما در هــر نماز دو بار این تقاضا را از خداوند 
ُمْسَتقیَم«؛ ما را به راه 

ْ
 ال

َ
راط داریم که: »ِإْهِدَنا الصِّ

درست هدایت کن، راه کسانی  که به آنان نعمت 
دادی؛ یعنی می خواهیم ما را جزء کســانی قرار 
دهد که با پیامبر)ص( و ائمه معصوم)ع( آشــنا 

هستند.
حاال چــرا باید ایــن نعمت یاد شــود و هر 
ســال برای یک نعمت شکرگزاری کرد؟ دستور 
این کار هم در قرآن آمده اســت. خداوند در قرآن 
ِه 

َّ
ُروا ِنْعَمَت الل

ُ
ک

ْ
ِذیَن آَمُنوا اذ

َّ
یَها ال

َ
می فرماید: »یا أ

ْم«؛ ای اهــل ایمان! نعمت خدا را بر خود 
ُ
یک

َ
َعل

یاد کنید زمانی که گروهی قصد کردند که ]برای 
نابودی تان[ به شما شبیخون زنند، ولی خدا توطئه 
آنان را از شــما بازداشــت و از خدا پروا کنید و 
مؤمنان فقط باید بر خدا توکل کنند.)المائده/11( 

ُروا 
ُ
ک

ْ
ــاُس اذ یَها الَنّ

َ
همچنین می فرماید: »یا أ

ْم«؛ ای مردم! نعمت خدا را بر 
ُ
یک

َ
ِه َعل

َّ
ِنْعَمَت الل

خودتان یاد کنید.)فاطر/3( همچنین در سه مورد 
خطاب به بنی اسرائیل آمده است، نعمت ها را یاد 
کنید که در آیات 40، 4۷ و 1۲۲ ســوره بقره و با 

ْم« است. 
ُ
ْیک

َ
ِه َعل

َّ
ُروا ِنْعَمَت الل

ُ
ک

ْ
لفظ »اذ

در پنج مورد نیز خطاب به عموم مســلمانان 
در آیات ۲31 ســوره بقره، 103 سوره آل عمران، 
۷ و 11 ســوره مائده و ۹ ســوره احزاب در قرآن 
کریم آمده است و دو مورد هم دستور به حضرت 
موسی)ع( است، قومت را دستور بده به یاد کردن 
نعمت های خداوند که در آیات ۲0 و 6 ســوره 

مائده ذکر شده است. 
مناســبت های روز بــر همین مبنــا انتخاب 

می شوند که می توانند وجهه سیاسی یا اجتماعی 
داشــته باشــند، ولــی ابعــاد دینی هم داشــته 
باشــند؛ مانند روز قــدس که اعــالم انزجار از 
صهیونیست های اشغالگر است و در آن نعمت 
استکبارستیزی و حمایت از مظلومین هم وجود 

دارد. 
یادآوری نعمات در اشکال مختلفی می تواند 
انجام شــود که مهم ترین آن یــادآوری در رفتار 
و اعمال اســت که برخــی از آنها باید آشــکار 
شــود؛ مانند همین راه پیمایی و حتی جشن ها و 
عزاداری ها و همایش ها که جمعی و آشــکارانه 

است. 
امیرالمؤمنین)ع( در نامه ای به حارث همدانی 
فرمودند: »هر نعمتی که به تو داد، نیکو دار و هیچ 
نعمتی از نعمت ها را ضایع و تباه مساز و باید اثر 

نعمت هایی که خدا به تو داده در تو دیده شود.« 
امــام صــادق)ع( در اهمیــت  همچنیــن 
آشکارسازی نعمت ها می فرمایند: »هر گاه خدا 
بر بنده اش نعمتی عطا کند و این نعمت بر او ظاهر 
شــود، وی حبیب خدا و گوینده نعمت او نامیده 
می شود و هر گاه نعمتی بر بنده ای ارزانی دارد ولی 
بر او آشکار نشود، او دشمن خدا و تکذیب کننده 
نعمت او شمرده می شود.« پس فلسفه حضور در 
برخی مکان ها و مراسم و راه پیمایی ذکر و شکر 
نعمت و مشخص کردن نسبت مان با آن موضوع، 
آن باور و رفتارهاست، وظیفه ای که هرکسی توان 

انجامش را ندارد. 

وظیفه سنگین یادآوری نعمت ها
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

روزه در روز مبعث رســول گرامی اســالم)ص( 
خیلی ســفارش شده اســت. عبادت هفتاد سال 
است. چهار روز هست که در طول سال روزه اش 
امتیاز دارد؛ یکی روز مبعث است. یک روز روزه 
گرفتــن در ماه رجب روایت داریــم در جهنم را 
می بندد و آتش و غضب خدا را خاموش می کند، 

آمرزش گناهان را دارد و خیلی خاصیت دارد.
یکــی از اعمالی که در روز مبعث خیلی مهم 
اســت که روی این باید خیلی تأکید کرد، زیارت 
حضرت علــی)ع( اســت. در مفاتیح هم حاج 
شیخ عباس قمی نوشته که از ماه های قبل بعضی 
مریض ها را می آوردند و در شــب مبعث اتفاقی 
می افتاد. معجــزه و کرامتی اتفــاق می افتاد. 
خیلی جالب اســت که هم در هفده ربیع 
و هم در عید مبعث که هر دو متعلق به 
پیغمبر خداست، زیارت مخصوص 
شده  ســفارش  امیرالمؤمنین)ع( 

است. هفده ربیع والدت پیغمبر خداست. مفاتیح 
را باز کنید، اول زیارت مطلقه حضرت علی)ع( 
را آورده و بعد زیارت مخصوص را آورده اســت. 
سه زیارت مخصوص از حضرت علی)ع( داریم. 
زیارت روز غدیر، زیارت روز هفده ربیع، زیارت 
روز مبعــث، آخرین زیارت حضــرت امیر)ع( 

زیارت روز مبعث است.
 با پیامبــر)ص( گره خــورده و از این معلوم 
می شــود حضرت علی)ع( جان پیغمبر است، 
َنا ِمْن 

َ
ــی  َو أ نفس پیغمبر)ص( اســت. »َعِلٌی  ِمنِّ

َعِلی«  )أمالی صــدوق، ص 6۵۹( یک حدیث 
مشــهوری هم هست که خیلی شــهرت دارد و 
سندش متواتر است که پیغمبر ما فرمود: »أنا مدینه 
ِتَها ِمْن 

ْ
َیأ

ْ
ل

َ
َمَه ف

ْ
ِحک

ْ
َراَد ال

َ
َمــْن أ

َ
العلم  و علّی بابها ف

َباِبَها« من شهر علم هستم و تمام معارف عالم در 
قلب پیغمبر خداست. محال است کسی به علم 
و معارف و شــهر پیغمبر)ص( وارد شود، مگر از 

طریق موال علی)ع(؛ برای خانه، مغازه، اداره و... 
چند در گذاشــتند که از این درها وارد شوید؛ اما 
در مسائل معنوی این طور نیست که بگویی من از 
دیوار می روم. محال است بروی؛ فرمود: من شهر 
علم هســتم و حضرت علی)ع( راه ورود به شهر 

علم پیغمبر)ص( است.
در روایتی دیدم که پیغمبر)ص( فرمودند: »َما 
ی 

َ
هُ  َعل

َ
هُ  َجَسد

ّ
مَ  الل  َحرَّ

ّ
لِب َعبٍد إال

َ
 ُحّبی ِبق

َ
ط

َ
اخَتل

الّناِر«؛ محبت من به قلب کســی وارد نمی شود 
جز آنکه خداوند آتش را بر جسم او حرام می کند. 
)کنزالعمال( یعنی ســر تا پای وجود ما عشــق 
می شــود. الحمدلله نام محمد زیاد است. حتی 
 محمدعلی، 

ً
نام امامــان را هم می گذاریــد مثال

محمدصــادق، محمدجــواد، محمدکریــم و 
محمدطاهر بگذارید. عید مبعث عیدی است که 
در آن باید محبت و معرفت و عشق به پیغمبر)ص( 

چند برابر شود و قوی تر و بیشتر شود.

 مبعث روز غرق شدن در عشق پیامبر)ص(
   منبر    

آیت الله ســیدعلی قاضــی برای گذشــتن از نفــس اماره و 
خواهش های نفسانی، به شــاگردان و تالمذه و مریدان سیر و 
سلوک الی الله دستور می دادند روایت عنوان بصری را بنویسند 
و بدان عمل کنند و می فرمود: باید آن را در جیب خود داشــته 
باشند و هفته ای یکی دو بار آن را مطالعه کنند. این روایت، بسیار 
مهم است و حاوی مطالب جامعی در بیان کیفیت معاشرت و 
خلوت، طعام تحصیل علم و حلم و شکیبایی و باالخره مقام 
عبودیت و تســلیم و رضا و راه وصول به اعالدرجه عرفان و قله 
توحید است؛ از این رو شاگردان خود را بدون التزام به مضمون 

این روایت نمی پذیرفتند.

  روایت عنوان بصری
سلوک

 منطق فهم احکام 
راهنما

حجت االسالم محمد عرب صالحی: شیعه قائل به انفتاح باب 
اجتهاد است و از سوی دیگر تحوالت زمان همواره پرسش های 
جدید فقهی فرا راه مجتهدان قرار می دهد که همه از سنخ احکام 
فردی نیست تا بتوان مبتنی بر همان اجتهاد و روش شناسی سابق 
به آنها پاســخ داد؛ اگر قرار است فقه به عرصه های اجتماعی 
کشیده  شود، اگر قرار است فقه تئوری حکومت و اداره انسان از 
گهواره تا گور ارائه کند، اگر قرار است فقه در دوران مدرن ادامه 
حیات دهد و به اضمحالل نرود؛ باید یک دســتگاه روشگانی 
قویم و پویا و دارای ظرفیت پاسخگویی به کل نظامات بشری 

و جدید پشتیبانی شود.

پرسش: منظور از توریه چیست؟
پاســخ: توریه سخنی است که شنونده از آن چیزی می فهمد و 
گوینده از آن چیز دیگری را اراده می کند، یا به تعبیر دیگر سخنی 
اســت دو پهلو، که عبارت تاب هر دو معنا را دارد و افرادی که 
مقید به پرهیز از دروغ هستند، گاه به آن متوسل می شوند، تا هم 
دروغ نگفته باشــند و هم شنونده از اسرار آنها آگاه نشوند. البته 
در توریه شــرط است که موجب تضییع حقوق دیگران و ستم 

بر آنان نشود.
 

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

توریه چیست؟  
حکمت

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین حبیب الله فرحزاد
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نسخه 
پیشرفت-8

 پیشرفت هند
 چگونه محقق شد؟

پیش درآمد 

رشد با دولت قدرتمند

»هند« کشــوری فقیر بود که زمانی تحت 
سلطه یکی از اســتعمارگران بزرگ دنیا، 
یعنی انگلیس قرار داشــت و از زمانی که 
به اســتقالل رسید، توانســت مسیر رشد 
و پیشــرفت خود را طی کنــد، به گونه ای 
که دیگر هند را کشــوری فقیر با مردمان 
گرسنه که بســیاری از آنها در گوشه و کنار 
خیابان زندگی می کننــد، نمی دانند و در 
حال تبدیل شــدن به یکــی از بزرگ ترین 
قدرت هــای اقتصــادی جهــان اســت. 
»میرزایی و گلستانی« در مقاله ای با عنواِن 
»تحلیل عوامل توســعه هند با تمرکز بر 
نقش تصمیم گیران« می نویسند: »ظهور و 
نفوذ شخصیت های بزرگ در شبه قاره بر 
روند توســعه هند بسیار تأثیرگذار بوده که 
از زمان استقالل و تجزیه باید مد نظر قرار 
بگیرند. گاندی و جناح، رهبران استقالل و 
تجزیه هند و پس از آن تا 1990که منهومان 
سینگ روی کار آمد، می توان تأثیر و نفوذ 
افراد و نقش ها را در تحوالت هند دید. از 
این منظر نــگاه و باورها، نقش و جایگاه و 
نیز سیاست هایی که در توسعه هند به کار 
گرفته شدند تا امروزه هند بتواند در جایگاه 
یک قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و حتی 
نظامی نقش آفرینی کند، اهمیت می یابد. 
هند توانســت پس از کســب تجارب در 
 
ً
عرصه روابط بین الملل به شــکلی کامال

جدی، خود و محیط بــازی خود را مورد 
بررسی قرار دهد و با بازبینی سیاست های 
خود به مسیر رشد و توسعه قدم بگذارد.« 
در مقاله ای تحت عنوان آینده پژوهی هند 
که با مشــارکت دفتر مطالعــات بنیادین 
حکومتی تدوین شــده است، آمده است: 
»در هندوســتان ماننــد دیگر کشــورها، 
سیاست مداران و اندیشمندان به برنامه های 
آینده توجــه خاصی داشــته اند؛ چنانچه 
اولین تالش بــرای تدوین یک برنامه ملی 
برای هند در سال 1938میالدی به وسیله 
نهرو، رئیس کمیته برنامه ریزی ملی )کنگره 
ملی هند( و آغازگــر تفکر برنامه ریزی در 
هند انجام شــد. تصــور او از برنامه ریزی 
مرکزی و ایجاد کمیتــه برنامه ریزی ملی، 
استانداردهای زندگی مردم  افزایش  برای 
هند، تأثیر چشمگیری بر مدیریت هندی 
داشــت. از نظر وی، برنامه ریزی به معنای 
تجهیز انســان و منابع زمینی برای بهبود 
نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است. او 
اهمیت فراوانی برای برنامه ریزی قائل بود. 
نهرو گفته »کنگره برای تشکیل یک گروه 
وســیع برنامه ریزی، اهمیــت زیادی قائل 
اســت تا وقتی که حکومت مرکزی تحت 
کنتــرل و نظارت مردم هنــد درنمی آمد و 
زنجیره ای که بر دست و پای حکومت های 
ایالتی نهاده شــده بود، برداشته نمی شد، 
چنین برنامه ریزی ســریع و همه جانبه ای 
غیرممکن می بود« بنابراین یکی از عوامل 
پیشرفت و رشد کشور هند را می توان نقش 
رهبران و دولتمردان این کشور دانست که 
تأثیر بسزایی در روند توسعه همه جانبه این 

کشور داشته است.

عوامل پیشرفت کشور 72 ملت

گروه پرونده
صبح صادق

هند کشوری است که از نظر جغرافیایی، موقعیت ویژه ای دارد؛ از جمله 
اینکه کشوری پهناور است و موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار خوب، دسترسی به 
آب های آزاد و جمعیت بسیار باالیی در حدود یک میلیارد و 400 میلیون 
نفر دارد. این کشور از نظر بافت فرهنگی، اجتماعی و دینی به هزار فرقه 
و هزار ادیان معروف اســت و 80 درصد آنها هندو هستند، اما با توجه به 
جمعیت باال، اقلیت ها هم جمعیت های بســیار فراوانی دارند؛ از جمله 
مسلمان ها که 12 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. هند از 
سال 1947 استقالل پیدا کرد و با تالش های جنبش های استقالل طلبی به 

رهبری گاندی، خود را از انگلستان جدا کرد که با یک ویرانه مواجه بود.
این کشــور سیستم های کهنه مالکیتی خیلی زیادی داشت و انگلیس 
منابع این کشــور را چپاول کــرده و اعتماد به نفس ملی از آن کامل گرفته 
شده بود، همچنین در این کشور نرخ بهره وری بسیار پایین و نرخ بیکاری 
و بی سوادی باالســت. تصوری که جهانیان از آن زمان هند داشتند، این 
بود که می گفتند هندی ها در کنار خیابان به دنیا می آیند، زندگی می کنند و 
همان جا می میرند. هند از زمان استقالل تاکنون، سه دوره تحول تاریخی 
داشته است؛ یکی دوره آرمانگرایی است که هند تحت تأثیر جنبش های 
اســتقالل طلبی خود بود و یک سیاست عدم تعهد را در پیش گرفته بود؛ 
در زمان جنگ سرد بین ایاالت متحده و شوروی، هند سیاست عدم تعهد 
البته با گرایش به سمت شوروی داشت و وابستگی به شوروی را در پیش 

گرفته بود.
سیاســت هایی که هند در آن دوره دنبال می کرد، بر مبنای خودکفایی 
اقتصادی بود و تمرکز خود را بر اصالحات ساختاری و زمینه ای گذاشته 
بود که خیلی موفقیت آمیز نبود. به نظر بنده مدل توسعه از همان زمان شروع 
شده، اما همیشه یک آزمون و خطایی وجود دارد که این دوره، دوره خطا 
بود تا مدل توسعه به یک بلوغی برسد و خود را در برهه زمانی دیگر نشان 
دهد. هند بیشتر از اینکه تحت تأثیر سیاست های ایدئولوژیکی قرار داشته 

باشد، در حال طی کردن مراحل آزمون و خطا بوده تا به یک مرحله برسد. 
نکته ای که درباره هند و خیلی از کشــورهای جهان سوم که می توانند به 
یک قدرت تبدیل شــوند، صدق می کند، این است که افراد نقش خیلی 

پررنگی پیدا می کنند.
بســیاری از کشورهای جهان ســوم بر روی کارآمدن افراد و نخبگان 
عملگرا واقف هســتند. سیســتم های اقتصادی و نوع مدل توســعه این 
کشورها، خیلی پررنگ تر از ساختار اســت؛ چون در کشورهای جهان 
سوم ساختار پیشرفته ای هنوز شکل نگرفته، اما ظهور افراد مسلط و اینکه 
به چه طریق می توانند یک شــیوه اقتصادی و سیاسی خوب را پیاده کنند، 
خیلی پررنگ می شــود که این اتفاق در هند افتاد. در هند افراد و نخبگان 
عملگرایی که در یک برهه تاریخی ظهور کرده اند، در توســعه این کشور 
خیلی تأثیرگذار بوده اند. مدل سیستم خودکفایی اقتصادی از زمان جواهر 
لعل نهرو شــروع می شود که برنامه های توســعه ای بر مبنای خودکفایی 
اقتصادی و با سخت گیری های زیاد، روی سرمایه گذاری خارجی داشتند.

البته با توجه به اینکه هند رابطه خیلی خوبی با شوروی داشت، اقتصاد 
آن به طور کامل سوسیالیســتی نبوده و همیشه یک اقتصاد مختلط، یعنی 
ترکیبی از اقتصاد دولتی و خصوصی داشــته اســت؛ اما از زمان بعد از 
استقالل تا دهه 1990 میالدی که چرخش اساسی در مدل توسعه هند به 
وجود آمد، وزنه اقتصاد مختلط بیشتر به سمت دولتی می رود؛ یعنی صنایع 
کلیدی و محوری دست دولت بود و سخت گیری نسبت به سرمایه گذاری 
خارجی زیاد شد و نرخ تعرفه ها باال بود. در این مراحل چند اتفاق می افتد؛ 
 خودکفایی اقتصادی، 

ً
یکی اینکه مدل توسعه که پیش می برند مخصوصا

خیلی جواب نمی دهد. مهم ترین نکته این است که منطقه ای که هند واقع 
شــده، دارای رقابت و درگیری با همسایگان خود به ویژه پاکستان و چین 
اســت. در سال 1962 هند شکست ســختی از چین می خورد. در سال 
1964 نیز چین ســالح های هسته ای را آزمایش می کند و رابطه پاکستان 
و آمریکا خیلی خوب می شود؛ همچنین چین و پاکستان رابطه خوب پیدا 
می کنند و هند به نوعی معنای ضعف را در سیاســت خارجی خود حس 

می کند که دچار از هم گسیختگی شده است.
 این دوره از ســال 1962 تا دهه 90 میــالدی را دوره واقع گرایی هند 
می گوینــد؛ نخبگان هند به این فکر می افتند که تغییر و تحوالتی در نظام 

سیاســتی این کشــور به وجود بیاورند. جوامعی که به استقالل رسیده یا 
انقالب کرده اند، اگر بخواهند به موفقیت برسند، باید بتوانند با تغییرات 
کنــار بیایند و به دلیل مســئله ایدئولوژیک خاصی که شــکل می گیرد، 

مخالفت با تغییر به وجود می آید.
اینکه این تغییر پذیرفته شود یا مخالفت شود، توسعه را شکل می دهد 
که هند این تغییرات را پذیرفت و نخبگان هندی قبول کردند سیاست هایی 
که پیش می رود، موفقیت آمیز نبــوده و باید قدری از مواضع آرمان گرایی 
و عدم تعهد خود دور شــوند و اینکه سیاست های اقتصادی به بازسازی 
و نوســازی احتیاج دارد. یکی از عوامل مهمی که سبب شد در دهه 90 
میالدی چرخش داشته باشــند، فروپاشی شــوروی بود؛ با از بین رفتن 
شوروی، هند متحدی که پشتوانه عظیم خود را از دست داد و انزوایی که 
در قبال شکســت چین داشت، شــدت گرفت؛ به همین دلیل نیاز به این 
چرخش داشت که در دهه 1990 میالدی این نیاز با همت نخبگان هندی 
رخ می دهد؛ در واقع افراد نقش بســیار مهمی در بازســازی اقتصاد هند 
داشــتند که یکی از مهم ترین آنها، وزیر اقتصاد و دارایی هند بود که او را 

معمار اقتصاد هند می دانند. وی بعدها نخست وزیر این کشور می شود.
مدل توســعه هند را بــه فیل عظیم الجثــه ای که آرام و پیوســته قدم 
برمی دارد، تشبیه می کنند که توسعه متوازن را پیش می برد؛ یعنی توسعه 
در همه زمینه ها را مدنظر خود قرار داده است. اولین اقدام هند، بازسازی 
اقتصاد خود است که وزنه اقتصاد مختلط را به سمت بنگاه های خصوصی 
می برد که سبب رونق گرفتن خصوصی سازی شد و اینکه نرخ تعرفه ها را 
کم کردند که تأثیر خیلی زیادی روی سرمایه گذاری خارجی داشته است؛ 
یعنــی زمینه های اقتصادی خود را با یک برنامه ریزی مدون و دقیق بر پایه 
توانایی کشــور، طوری فراهم کردند که سرمایه گذاری خارجی گسترش 
پیدا کرد. برای نمونه قبل از این تحوالت، شرکت هایی که سرمایه گذاری 
می کردند، باید 26 درصد از ســود خود را بــه دولت می دادند که دولت 
این را حذف کرد و شرایطی را فراهم آورد که بنگاه ها و سرمایه گذار های 
خارجی ســرمایه گذاری کردند و سبب شــد غول های تجاری جهان، از 

جمله آمریکایی ها و اروپایی ها به هند بیایند.
کار دیگری که هند کرد، توســعه همه جانبه بود و اینکه روی توســعه 
انسانی به شدت تمرکز کرد؛ در همین راستا جمعیت فقیر و بی سواد خود 

را به سمت جمعیت ماهر و متخصص  برد؛ به خصوص در زمینه پرورش 
فناوری تا جایی که االن جمعیت بســیاری از هندی ها در دانشــگاه های 
صنعتی آمریکا و کشــورهای اروپایی مشغول به تحصیل هستند و بعد از 
اتمام درس، به هند برمی گردند. برای نمونه بخش عظیمی که در پرتاب 
کاوشــگر در ناســا مشــغول بودند، هندی بودند. این توسعه انسانی در 
پیشرفت هند بســیار مؤثر بود و در حال حاضر که در زمینه های فناوری، 
به یکی از قطب های عظیم دنیا تبدیل شده، بر پایه همین نیروهای تحصیل 
کرده بوده است. بنابراین توسعه سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی در 

پیشرفت این کشور بسیار اثرگذار بوده است.
هنــد با نرفتن به نظام بازار اقتصادی دنیا، ســرمایه کوچک خود را از 
بین نمی برد و صنایع کوچک و یدی خود را در کنار صنایع بزرگ تقویت 
می کنــد و همین نکته باعث می شــود که جمعیت فراوان این کشــور به 
خصوص جمعیت فقیر که متکی بر صنایع کوچک هستند، دچار فقر یا 
شــوک اقتصادی ناشی از ورود یک کشور به جهان آزاد اقتصادی نشوند. 
کار دیگر در سیاست خارجی است؛ هند اولویت را بر دیپلماسی اقتصادی 
قرار می دهد، یعنی روابط خود با ســایر کشورها را فقط بر مبنای منفعت 
اقتصادی آن انجام می دهد؛ به این صورت که هند در خاورمیانه با ایران، 
عربستان و رژیم صهیونیستی همزمان روابط خیلی خوبی برقرار می کند 
و در عین تحریم های که ایاالت متحده بــه ایران وارد می کند، با ایاالت 
متحده رابطه خوب و حســنه ای دارد، اما از آن طرف تحریم ها را هم دور 

می زند و با ایران رابطه دارد. 
در نظر گرفتن اولویت منافع اقتصادی در سیاست خارجی این کشور 
 مقداری از تنش دور باشد و 

ً
سبب شده است سیاست خارجی آن، تقریبا

تنها تمرکزش را بر مبنای برنامه های توسعه ای قرار دهد. اقدامات دیگر در 
مسیر پیشــرفت، کاهش تعرفه ها، مقررات صادرات و واردات و اصالح 
نظام مالیاتی اســت و اینکه برنامه های خود را گام به گام و آهســته جلو 
می برد. بر همین اساس از هند که یک تصور فوق العاده فقیر داشتیم که نظام 
کارآمدی داشت، با برآورد بانک جهانی در سال 2050 به سومین اقتصاد 
برتر جهان تبدیل خواهد شد و در حال حاضر نیز برخی منابع آن را جزء 
10 اقتصاد برتر و برخی دیگر جزء 5 اقتصاد برتر دنیا می دانند و در آسیا نیز 
بعد از چین و برخی ها بعد از ژاپن، هند را اقتصاد برتر این منطقه می دانند.

مساحت کشور هند دو برابر ایران است و جمعیت بسیار باالیی دارد که 
همین مســئله مدیریت این کشور را سخت کرده است؛ اما مسئوالن این 
کشور توانسته اند به خوبی از عهده آن برآیند. آنها با نحوه مدیریت صحیح 
توانسته اند موجب رشد اقتصادی این کشور شوند و آن را از کشوری فقیر 
خارج کنند. دهه 90 میالدی بود که هند ســرمایه گذاری در کشورش را 
آزاد کرد؛ اما با توجه به قــدرت صنایع داخلی، تولیدات داخلی هند در 
برابر تولیدات خارجی مقاومت کردند؛ حتی قیمت تلویزیون داخلی در آن 
زمان سه برابر تلویزیون خارجی بود؛ اما مردم هند با توجه به ارزش نهادن 
بــه تولیدات داخلی و کیفیت باالی آن، تلویزیون داخلی می خریدند. در 
همین راستا تولیدکننده های داخلی نیز کیفیت کاالهای خود را بیشتر کرده 
و قیمت آن را نیز ارزان کردند و از این طریق توانستند در قبال محصوالت 
خارجی به خوبی مقاومت کنند، برعکس کشــور ما که متأسفانه با ورود 
کاالهای خارجی، تولید کاالهای داخلی تحت الشعاع قرار گرفته است. 
از این رو یکی از عوامل پیشــرفت این کشــور توجه به صنایع داخلی با 
کیفیت بود که در نتیجه آرام آرام این کشور رشد پیدا کرد. نکته دیگر در این 
خصوص ساختار حکومتی هند است؛ دولتمردان و حتی رئیس جمهور و 
نخست وزیر این کشور حق استفاده از ماشین های خارجی را نداشتند و با 
سوار شدن بر ماشین های داخلی به صنایع داخلی خود فخر می فروختند، 
یعنی با حس ناسیونالیســتی به این مسئله توجه می کردند. هند کشوری 
است که نفت ندارد و بنزین در این کشور گران است و از نظر سوخت روی 
مردم فشار بود، اما دولت این کشور وسایل حمل و نقل عمومی را گسترش 
داد که کار کسی روی زمین نماند. در همین راستا حتی از روستاها به مراکز 
شهر سرویس رفت و آمد ساعتی وجود داشت یا حتی برخی از قطارها، 
موتور مســافران را حمل می کردند که با این راهکار یک فرد می توانست 
صبح به همراه وسیله اش سوار قطار شود و در ایستگاه مورد نظر پیاده شود 
و طی روز با موتور در محل مورد نظرش باشد و شب با همان قطار برگردد 
که همه اینها سبب ایجاد آسایش و آرامش می شد. همچنین حمل و نقل 
ریلی بســیار گسترش یافت و لذا گران بودن بنزین موجب اعتراض مردم 
نمی شد. از سوی دیگر، اینکه هندی ها مردمان سختکوش و قانعی هستند 
و حتی پروفســورهای این کشور با دوچرخه یا موتورسیکلت به دانشگاه 
می رفتند؛ در حالی که همین اشــخاص مرتب به کشورهای دیگر سفر 
می کردند اما در کشــور ما همه چیز بر مبنای لوکس گرایی شــده است. 
نکته مهم دیگر مدیریت قیمت هاســت؛ اینکه یــک کاال در هر نقطه ای 
از سطح شــهر یک قیمت را دارد و اینطور نیست که قیمت کاالی مورد 
نظر در شــمال و جنوب شهر متفاوت باشــد و مغازه دار سود خود را از 
کارخانه و نه از مشــتری دریافت می کند که همــه اینها به آرامش مردم و 
در نتیجه قرار گرفتن و رســیدن به پیشرفت کمک کننده است. نکته مهم 

دیگر در خصوص بحث فرهنگ مردمان هند، این است که هندی ها همه 
همدیگر را پذیرفته اند و هیچ کس بر دیگری فخر نمی فروشد و شخص 
فقیر به پولدار حسادت نمی کند. بحث دیگر در مسیر پیشرفت این کشور 
زبان آکادمیک این کشور است که انگلیسی است؛ همین امر سبب شده 
است تا خیلی راحت تر با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند و یافته های 
علمی و پژوهشی را کســب کرده و در کشور خود پیاده سازی و عملیاتی 
کنند. هندی ها به ظرفیت نخبه های خــود توجه ویژه ای دارند؛ هر فردی 
که در کشــورهای دیگر تحصیل کرده است، به کشور خود بازمی گردد و 
بالفاصله در دپارتمان های علمی پذیرفته می شود و دستاوردهای علمی 
خود را انتقال می دهد. مردم هند کشــور خود را دوست دارند و با همین 
روش ها توانســته اند کم کم به رشد دســت پیدا کنند. در حال حاضر در 
بسیاری از صنایع قوی شده و کاالهای مختلف صنعتی نیز صادر می کنند؛ 
همچنین در صادرات محصوالت کشــاورزی سرآمد هستند که درآمد 
سرانه آنها از صادرات رقم بسیار باالیی است. البته شرایط آب و هوایی و 
موقعیت جغرافیایی این کشور در این رشد و پیشرفت بی تأثیر نبوده است. 
نکته دیگر این اســت که در بخش خصوصی به خوبی وارد شده اند و به 
تازگی در جاده سازی و اتوبان سازی خیلی خوب تالش می کنند. همچنین 
صنعت ساختمان سازی در این کشور رونق گرفته است و آپارتمان سازی 
به شــدت رشد کرده اســت و کم کم خیابان خواب ها در حال کم شدن 
هستند. نکته مهم دیگر در مسیر پیشرفت این کشور ایجاد مراکز پژوهشی 
بســیار زیاد است، برعکس کشور ما که دانشــگاه های زیادی داریم و در 
حالی که پژوهش های ما لوکس محور است و پول ساز نیست، اما در هند 
از پژوهش های خود سود خوبی کسب می کنند. در حال حاضر در بخش 
آی تی، فناوری های دیجیتال و نرم افزار به خوبی رشــد کرده اند و بیشــتر 

کارخانه های اروپایی در حال سرمایه گذاری در هند هستند.

مریم احمدپور
کارشناس روابط بین الملل

نظر افضلی
رئیس سابق گروه دوستی پارلمانی ایران و هندوستان

 BBBB با توجه به اینکه هند کشوری فقیر با جمعیت بسیار باال بوده، چه سیر تحولی باعث رونق  
گرفتن اقتصاد و پیشرفت این کشور شده است؟

هند دو مقطع را در تاریخ تحوالت خود پشــت سر گذاشته است؛ یک مقطع، دوره ای است که از 
زمان استقالل این کشور شــروع می شود که حدودا تا سال 2000 و شاید تا پایان دوره جنگ سرد 
را در برمی گیرد؛ ویژگی اصلی سیاســت و حکومت هند را در این دوره تحت عنوان »نهروئیسم« 
می شناسند. به این دلیل که رفتار اقتصادی هند، یک رفتار سوسیالیستی بود، در عین حال در سیاست 
خارجی هم به عنوان یک کشــور دســت و دل باز عمل می کرد و در مجموع یک کشــور آرمانگرا 
بــود. در این دوره تحول اقتصادی چندان مهمی در هند رخ نداد، کما اینکه در ســایر کشــورهایی 
که این الگوی رفتاری را داشــتند هم تحول مهمی رخ نداد. در دهه 1990 در کل کشــورهایی که 
دارای اقتصاد سوسیالیستی بودند، فروپاشیدند یا آنهایی هم که ادامه دادند، تا االن خیلی موفقیت 
چشمگیری نداشته اند و در حال حرکت به سمت اقتصاد لیبرال هستند؛ البته در این بین، چین یک 
اســتثنا بوده و اقتصاد چین، اقتصاد بازار اســت؛ اما حکومت خاص خود را دارد و به اصطالح 
می گویند سوسیالیسم با طعم یا مشخصات چینی است. این تجربه تلخ سبب شد تا پس از فروپاشی 
شــوروی، محافل سیاسی، اقتصادی و استراتژیک هند، این نکته مطرح شود که تا االن هند بر دنده 
چپ تاریخ خوابیده بوده و از این به بعد باید به سمت دنده راست تاریخ بخوابد؛ به این معنا که تا االن 
سوسیالیسم بوده و به نتیجه ای نرسیده است، لذا باید به سمت لیبرالیسم و اقتصاد بازار حرکت کند 

 مشهود بود.
ً
که این موضوع هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی کامال

 BBBBمحوریت احزاب در ارتباط با این پیشرفت چه نقشی داشته است؟  
بنابراین در کنار این تفکر یک عقبه ایدئولوِژیک قوم محور تحت عنوان »هندوئیسم« قرار گرفت و 
یک حزب سیاسی به نام »بی جی پی« یا »بهاراتیا جاناتا« سرکار آمد که حزب راست گراست؛ این 
حزب تالش کرد هند را یک قدرت بزرگ یا حتی جهانی معرفی کند، لذا برای اینکه به قدرت جهانی 
تبدیل شود، این نکته را مدنظر قرار داد که باید به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا کند و یک اقتصاد قوی 
داشته باشد؛ بنابراین از این منظر هند باید یک استراتژیک قوی را در پیش بگیرد که در این راستا تالش 

می کنند عضو شورای امنیت سازمان ملل شوند.

 BBBBتعامل و ارتباط با کشورهای دیگر چقدر در قوی شدن اقتصاد هند مؤثر بوده است؟  
چون هندی ها می دانند یک بنیان اقتصادی قوی، می تواند زیربنای سایر عناصر قدرت باشد؛ بنابراین 
دو کار را انجــام دادند که یکی از این اقدامات، در عرصه خارجی بود. در این عرصه ســعی کردند 
حلقه اول را همسایگان قرار دهند که بتوانند یک رابطه تعاملی و سازنده و در نتیجه تعامل سازنده با 
همسایگان داشته باشند؛ چرا که هند به نوعی با همسایگان خود دچار مشکل است و در این مسیر 
تا حدی موفق بوده اند؛ کار دومی که انجام دادند، این بود که با دشمن ترین کشور خود یعنی چین، 
یک سیاســتی به اصطالح »توازن گریزان« را در پیــش گرفتند؛ بدین منظور با توجه به اینکه هند با 
چین یک رقابت و دشــمنی دارد، سعی کردند هیچ گاه چین را علیه خود تحریک نکنند. برای آرام 
کردن محیط اطراف خود، در گام دوم ارتباط با قدرت های بزرگ را در دســتور کار خود قرار دادند 
و به همین دلیل اســم سیاست خارجی هند از سال 2000 به بعد، سیاست خارجی »رئالیسم« یا 
واقعیت گرا لقب گرفته اســت؛ یعنی ارتباط با قدرت هــای بزرگ با اهداف مختلف که یکی از آنها 
کسب فناوری های برتر است. این سیاست ها را در حوزه سیاست خارجی در پیش گرفتند و البته با 
کشورهایی که همسایه بالفصل شان هم نبود، از طرقی به آنها نزدیک می شد، مانند کشورهای آسیای 
جنوب شرقی؛ هند یک سیاست اقدام در شرق را انجام داد که ادامه سیاست نگاه به شرق این کشور 
است؛ کشورهای آســیای جنوب شرقی یا عضو اتحادیه آس آن، مرکز صقل این سیاست است و 
هند با این کشــورها رابطه اقتصادی، سیاسی و امنیتی قوی برقرار کرد، با کشورهای آسیای شرقی 
به خصوص با محوریت ژاپن و کره جنوبی نیز ارتباط تنگاتنگی برقرار کرد، همچنین با اقیانوسیه با 
محوریت استرالیا هم ارتباط تنگاتنگی برقرار کرد، لذا همه این اقدامات را در حوزه سیاست خارجی 
انجام داد که دســتاوردهای بسیارمهمی برای هندوستان به همراه داشت. کشور هند حتی در حوزه 
سیاست خارجی ابتکار عملی تحت عنوان »پارادیپلماسی« انجام داد که در این راهکار در حقیقت 
هند به ایالت های خود این امکان را داد تا با کشورهای مختلف وارد تعامل شوند، به عبارتی هر ایالت 
می توانست سیاست خارجی خود را داشته باشد؛ بنابراین اینها گام هایی بود که در حوزه سیاست 

خارجی برداشتند.

 BBBB هند در راستای بهبود وضعیت خود، چه کارهایی در داخل کشورش انجام داد که توانست  
آنها را به این حد از توسعه برساند؟

در حوزه داخلی هم چند گام بسیار مهم برداشتند؛ یکی از آنها پروژه ای است که موتور محرک اقتصاد 
هند قلمداد می شود. این پروژه ایجاد بنادر بزرگ، نوسازی بنادر موجود، توسعه 14 منطقه و واحد 
اشــتغال ســاحلی را در برمی گیرد؛ بنادری که در پرتو این پروژه ایجاد یا نوسازی می شوند، از طریق 
مجموعه ای از بزرگراه ها به طول 7 هزار و 500 کیلومتر به هم وصل می شــوند؛ کارکرد اصلی این 
پروژه، گسترش راه های تجارت دریایی بین المللی هند و همچنین توسعه جوامع ساحلی هند است 
که تخمین زده می شود و این پروژه حدود 120 میلیارد دالر هزینه می برد و در صورتی که ایجاد شود 
10 میلیون شــغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند. در واقع توسعه مناطق ساحلی تحت عنوان 
این پروژه، یکی از دســتور کارهای دولت هند بوده است. دومین پروژه »مائوسام« یا موسم است، 
این پروژه می تواند جزء سیاست خارجی نیز قلمداد شود؛ در گذشته این بادهای موسمی سبب شده 
بود یک مبادله اطالعاتی و فرهنگی بین بعضی از مناطق ســاحلی هند با مناطق ساحلی کشورهای 
دیگر در آفریقا و آسیا صورت گیرد که این جریان تاریخی بیشتر بعد فرهنگی داشت؛ هندی ها بر این 
اساس، آن را به یک جریان فرهنگی ـ اقتصادی و حتی سیاسی ـ امنیتی تبدیل کردند و در چارچوب این 
پروژه، سعی می کنند روابط باستانی و قدیمی ای را که با مناطق ساحلی کشورهای دیگر در اقیانوس 
هند داشتند، مجدد احیا کنند که به »جهان اقیانوس هند« معروف است. همچنین هند سعی می کند 
پیوندها را با محدوده شرق آفریقا، جنوب ایران و محدوده سریالنکا و جنوب شرق آسیا برقرار کند تا 
از این طریق بتواند موفقیت های اقتصادی به دست آورد.سومین پروژه، پروژه بزرگراهی و راه است؛ 
پروژه اول که ساخت وساز ساحلی بود و این پروژه راهسازی است که یکی از بزرگ ترین راه سازی های 
هند اســت و حدود 50 هزار کیلومتر طول دارد و شامل ســاخت جاده، بزرگراه و ترمیم بخشی از 
جاده های قدیم در سراسر هند است؛ این پروژه ضمن اینکه مناطق مختلف هند به خصوص مناطق 
مرزی را به هم وصل می کند، یک نوع پیوند بین مناطق ســاحلی هند و مناطق دیگری از هند ایجاد 
می کند. این پروژه در حال اجراســت و در طول فرآیند اجرایی این پروژه، 22 میلیون فرصت شغلی 
ایجاد می شود. همه این پروژه ها، ابتکار عمل هایی است که هندی ها انجام دادند تا بتوانند به اقتصاد 
هند رونق ببخشند و یک تعامل سازنده ای هم با محیط بیرون برقرار کنند و هم اینکه با تعامل سازنده 

باعث رونق بخشیدن به تجارت و جلب سرمایه گذاری خارجی به هند شوند.

 BBBB این نگرش به واقعیت ها و ادامه ندادن راه های غلط چطور یک کشور را تا این حد قدرتمند  
می کند؟

هند مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، نگرانی درباره تغییر سیاست هایش متناسب با واقعیت ها 
نداشته و اگر سیاست های گذشته غلط بوده، اصراری بر ادامه آنها نداشته است و تالش کرده مطابق 
با واقعیت های موجود سیاست هایش را تغییر دهد و در حال حاضر در حال تبدیل شدن به یک قدرت 
بزرگ است؛ البته متغیرهای مختلفی در این زمینه نقش دارد؛ مانند جمعیت زیاد، انگیزه های قوی 
برای پیشــرفت و امید به آینده در هند که پیش بینی می شود هند تا سال 2050 به یکی از بزرگ ترین 

اقتصادهای جهان و حتی دومین اقتصاد جهان تبدیل شود.

در واقع هند از زمانی در مسیر توسعه قرار گرفت که »مانموهان سینگ« 
نخست وزیر این کشور شد؛ توجه اصلی وی روی توسعه اقتصادی کشور 
بر مبنای توسعه انسانی بود. مقامات هند جمعیت باالی هند را یک عامل 
منفی در مســیر توسعه قلمداد می کردند، اما او نظرش این بود که اگر این 
جمعیت باال در جهت توانمندی حرکت کند، می توان توسعه اقتصادی را 
تسریع کرد. در همین راستا قوانینی را تصویب کردند تا هم زمینه جذب 
سرمایه خارجی و هم جذب فناوری تسهیل شود و در کنار این قوانین، یک 
برنامه ریزی دقیقی انجام دادند. به همین منظور بخش های اقتصادی را در 
نظر گرفتند که از کدام بخش ها می توان توسعه اقتصادی را تحریک کرد که 
در آن زمان دو بخش مدنظر قرار گرفت؛ یکی بخش کشاورزی و دیگری 
بخش صنعت بود که در هر دو زمینه، توانمندی انسان مسئله اصلی بود؛ 
در این خصوص کشاورزان را با تکنیک های جدید کشاورزی و کارگران 
را با فنون جدید صنعتی آشنا کردند و در همین زمینه هنرستان هایی تأسیس 
کردند که درجهت توانمندی انسان کار و تالش می کردند. آن زمان همه 
هدف شــان این بود که هند در مسیر توسعه قرار گیرد که البته مشکالت 
فراوانی در این راه وجود داشت؛ یکی از آنها جمعیت بسیار زیاد این کشور 
بود که مشکل بزرگی به شمار می آمد؛ اما مسئوالن هندی تصمیم گرفتند 
بخش های مختلف جامعه را شناسایی کنند؛ لذا آنهایی را که امکان قرار 
گرفتن در مسیر توسعه راحت تر را می توانستند انجام دهند، در مرحله اول 
انتخاب کردند، امــا طوری برنامه ریزی کردند که تقریبا همه هندی ها به 
نوعی در این روند مشارکت کردند که به نظر بنده رمز موفقیت هندی ها در 
این زمینه بود به خصوص در بخش کشاورزی؛ در این زمینه باید گفت که 
هندی ها گاو را محترم می دانند و معموال هر خانواده روستایی در هند یک 

یا دو گاو دارد که برای شــان شیر هم تولید می کند؛ اما مشکلی که وجود 
داشــت، این بود که این شیر تولید شده به مصرف خود خانوار روستایی 
می رســید. بنابراین، دولتمردان این کشور تصمیم گرفتند اقدامی در این 
خصوص انجام دهند. در همین راستا سیستمی پیاده کردند که به شکل 
تعاونی بود و دولت شیر گاوهای کشاورزان روستایی را می خرید و همان 
جا مبلغ خریداری شده را به روستاییان پرداخت می کرد و با ماشین های 
مخصوص، شیر را به کارخانجات پاستوریزه شهرها انتقال می داد که این 
شیر به طرق مختلف فرآوری می شد و به مصارف شهرنشینان می رسید. 
در نتیجه این سیاســت به سرعت هم ســطح زندگی روستانشین ها باال 
رفت، چون درآمدی برای شان ایجاد شد و هم اینکه لبنیات شهرنشین ها 
بهتر فراهم شد. هندی ها در تمام زمینه ها این نوع حرکت های توسعه ای را 
شروع کردند که به نظر بنده یکی از دالیل موفقیت شان همین مسئله بود. 
نکته دیگر این بود که دولت این کشور تضمین کرد هر کاالیی در کشور 
تولید شود که از نظر بازار، حال مصرف دارد یا ندارد، خرید آن را تضمین 
می کند، در نتیجه خرید محصوالت کشاورزی و صنعتی را تضمین کرد.

بحث دیگر در زمینه پیشرفت کشور هند فرهنگ عمومی این کشور 
است؛ هندی ها خیلی به این دنیا انگیزه ندارند و توجه و تمرکز بیشتری 
برای ســرای آخرت دارند. مســئوالن هندی کاری کردند تا به وســیله 
رسانه های مختلف اعم از صدا و سیما و مطبوعات و نظام تعلیم و تربیت، 
مردمان خود را اینطور آموزش دهند که همه ذهنیت آنها به ســمت مهم 
بــودن آخرت نرود و بدانند که این دنیا هم مهم اســت. به نظر بنده یک 
فرهنگ سازی قدرتمندی در این خصوص انجام دادند و کاری کردند تا 
این ذهنیت در مردم جا بیفتد؛ چراکه از این طریق توانستند مهم بودن دنیا 
و امید به زندگی و نگاه به آینده را فرهنگ سازی کنند. این در حالی است 
که قبل از آن ذهنیت جامعه و به خصوص روســتایی ها نسبت به توسعه 
منفی بود، یعنی به این فکر می کردند که این دنیا گذران اســت و خیلی 
نمی توان روی این دنیا متمرکز شد و باید به آخرت رسیدگی کرد. البته این 
ذهنیت در مسلمان ها هم وجود دارد، اما در هندی ها بیشتر وجود دارد؛ به 
همین منظور در این موضوع فرهنگ سازی کردند و توانستند پیوندی بین 
این دنیا و دنیای آخرت ایجاد کنند و به این نکته توجه کنند که اگر انسان ها 
در این دنیا نتوانند فعال باشند، هیچ تضمینی وجود ندارد که در آن دنیا وارد 
بهشت شوند. به نظر می رسد، خیلی آگاهانه نسبت به این موضوع حرکت 
و فرهنگ سازی کردند تا در رشد فکری جامعه این موضوع هضم شود، 
لذا هر نوع حرکت اقتصادی در این مسیر پیشرفت بی تأثیر نبوده است. 
نکته دیگر در بحث توسعه اقتصادی هند، ایجاد تعاونی های مختلف در 
این کشور بود؛ این تعاونی ها هم در محالت مختلف جوامع روستایی و 
هم در جوامع شــهری به وجود آمد و از این طریق توانستند سرمایه های 
کوچک را جمع کنند. برای نمونه، حتی خانواده ای که ده یا 5 روپیه داشت 
که سرمایه خیلی کوچکی بود، در این تعاونی ها شرکت می کرد که به نظر 
می رسد در توسعه اقتصادی هند نقش مهمی ایفا کرده است، چراکه بین 
روســتا و شهرها و محله ها واسطه شدند و یک نوع همکاری مؤثر با هم 

انجام دادند که در این مسیر پیشرفت تأثیرگذار بوده است. 

چرخش و بازسازی اقتصادی ۱

توجه به تولید داخلی توسعه کشاورزی و صنعت2 3
پیرمحمد مالزهی

کارشناس مسائل شبه قاره

 نگاهی به مسیر توسعه  دهلی نو
 در گفت وگوی صبح صادق با دکتر نوذر شفیعی کارشناس روابط بین الملل

 اتحاد با همسایگان 
در گذشــته ای نه چندان دور، در اذهان بســیاری از مردم جهان، هند کشوری فقیر با مردمانی گرسنه و کنار خیابان خوابیده بود؛ اما همین مردم فقیر با سیاست های اصالح شده دولت ها و توجه صحیح به 
سرمایه های خارجی و اتکا به توان و ظرفیت داخلی و نخبه پروری توانستند خود را در رده کشورهای قدرتمند اقتصادی برسانند تا جایی که در آینده ای نزدیک به یکی از قطب های اقتصادی جهان تبدیل خواهند 

شد؛ در همین زمینه با دکتر نوذر شفیعی، کارشناس روابط بین الملل و شبه قاره گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند
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بود  عنصر دست نشانده ای  رضاخان 
که در اسفندماه سال 1۲۹۹ توانست با 
حمایت انگلیســی ها در این کشــور به قدرت 
برسد و کشــور را برای حدود 60 سال تحت 
نفوذ بیگانــگان قرار دهد. حامیــان رضاخان 
بــا دروغ پردازی هایی نقش  تــالش کردنــد 
بیگانگان در به قدرت رسیدن وی را نادیده گرفته 
و او را نمادی از حاکمیت فردی مستقل معرفی 
کنند که بــه مثابه ناجی ایران عمــل کرده و با 
حمایت مردمی پادشــاه این کشور شده است! 
این در حالی اســت که به استناد اسناد متعدد 
موجود در تاریخ و با وجود ادعاهای بی طرفی 
سفارت انگلســتان در جریان کودتای 1۲۹۹، 
شــبکه های مخفی و غیر رســمی وابســته به 
انگلستان در زمینه سازی و انجام کودتا شرکت 
فعال داشــتند و بــه طور خاص ســفارتخانه 
انگلســتان طراح این پروژه بوده اســت.  دکتر 
موسی نجفی و موسی فقیه حقانی، نویسندگان 
کتاب تاریخ تحوالت سیاسی ایران که مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران آن را چاپ کرده 
اســت، می نویســند: »کودتا در ایران توسط 
وزارت جنگ، وزارت امور هندوستان، وزارت 
مســتعمرات حکومت هند بریتانیا و شــبکه 
اطالعاتی آن طراحی و هدایت شــد و وزارت 
رد کرزن در رأس آن 

ُ
امور خارجه انگلیس که ل

قرار داشــت، اطالع کامل و جامع از اقدامات 
آنان در اختیار نداشت. سفیر انگلستان در ایران 
در زمان کودتــا یعنی »هرمان نورمن کامرون« 
خود فردی مرتبط با کانون های استعماری بود و 
به جهت عدم هماهنگــی با وزیر امور خارجه 

)لرد کرزن( در جریان کودتا مورد غضب واقع و 
به انگلستان فراخوانده شد. هماهنگی نورمن و 
دیگر اجزای ســفارت نظیر »والتر الکساندر 
اســمارت« دبیر دوم ســفارت، کلنل هیگ، 
سرهنگ هنری اسمایس با کودتاچیان بر اساس 
 محرز می باشد. در زمان 

ً
اســناد موجود کامال

وقوع کودتا هیچ ناظــر داخلی و خارجی باور 
نمی کــرد کــه کودتا بــدون نظــر و حمایتی 
انگلیسی ها رخ داده باشد. آیرونساید جوان ترین 
سرلشکر ارتش انگلستان بود که چند ماه قبل از 
کودتا به ایران آمد و وظیفه داشت ضمن بیرون 
کشــیدن نیروهای انگلیســی از ایران، طرح 
مشترک کانون های استعماری وزارت جنگ و 
وزارت امور هندوستان، وزارت مستعمرات و 
حکومــت هنــد بریتانیا دایر بر اســتقرار یک 
حکومت نظامی وابســته در ایــران را به اجرا 
درآورد. شبکه اطالعاتی حکومت هند بریتانیا 
در ایران به رهبری اردشــیر جی وظیفه داشت 
رضاخان را به آیرونساید معرفی کند و هماهنگی 

الزم را بین آن دو به وجود آورد. «

دست نشانده پادشاه 
   دهلیز    

 پــس از پیــروزی انقالب اســالمی مجموعه ها و 
تشــکل های سیاسی متعددی متناســب با شرایط 
و ضروریات انقالب اســالمی شــکل گرفتند که 
با گذر زمان دســتخوش اختالفات جدی شــدند. 
هرچند وضعیت دشوار اوایل انقالب اجازه ظهور 
و بروز این اختالفات را نمی داد، اما چندســال بعد 
با گذر زمان و عبور از وضعیت حساس آن روزگار، 
اختالفات علنی شــد و در نهایت کار به انشعاب و 
جدایی انجامید. سازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
از جمله این گروه های سیاسی بود که با هدف دفاع 
از انقالب نوپای اســالمی ملت ایــران، از ائتالف 
هفت گروه مبــارز به وجود آمد و توانســت در آن 
مقطع حساس نقش آفرین باشد. »محسن آرمین« از 

اعضای فعال سازمان در این زمینه چنین می گوید:
 
ً
»شرایط تحول ســال های اول انقالب که کامال
تحت تأثیر حوادث بسیار سریع شکل گرفت، اجازه 
بحث های مبنایی و اساســی را که می بایست مبنا و 
مقدمات تشکیل یک سازمان سیاسی را فراهم کند 
به ما نمی داد. در نتیجه وحدت این هفت گروه بر دو ـ 
سه محور مشخص استوار شد: یک دفاع از انقالب 
و دستاوردهای آن، دوم: اعتقاد به محوریت رهبری 
حضرت امام خمینی)ره( و اندیشه مبنایی انقالب 
 کلی بود، یعنی حتی 

ً
که البته، تمام این موارد کامال

ما فرصت یــک بحث نظری در مــورد هر یک از 
این محورها را هم پیدا نکردیم و سازمان بر همین 
اساس شــکل گرفت. برای وحدت این هفت گروه 
در سازمان که با دیدگاه ها و برداشت های متفاوتی که 

داشتند نیازمند یک سری بحث ها و گفت وگوهای 
تئوریک بودیم تــا بتوانیم دیدگاه ها را به هم نزدیک 
سازیم، اما ضرورت های موجود در سال های اولیه 
انقالب و ســرعت تحوالت امکان انجام بحث و 

گفت وگوها را از ما گرفت.«
مخالفان و منافقین از همان ابتدای شکل گیری 
نظام بــه ضدیت و مقابله با خط امام)ره( رو آوردند 
و درگیری هــا و چالش های ایجاد شــده، انقالب 
اسالمی و خط امام)ره( را در شرایطی حاد قرار داد. 
این امر موجب شــد گروه ها و سازمان های انقالبی 
اولویــت خود را مقابله و برخــورد با گروهک ها و 
ضدانقالب قرار دهند و زمینه بروز اختالفات درون 
سازمانی فراهم نشود. سازمان مجاهدین نیز از این 
قاعده مستثنی نبود و جبهه ناهمگون سازمان برای 
مواجهــه با منافقین، لیبرال هــا و گروه های چپ به 

همگونی رسید.
در کنار این همگرایی، نشــانه هایی از واگرایی 
و اختــالف نیز به تدریــج در حال ظهــور و بروز 
یافتن بود. اولین اختالفات در ســازمان مجاهدین 
انقالب هنگامی آغاز شــد که سازمان قصد داشت 
در بزرگداشــت روز کارگــر)13۵۸/۲/1۲( اعالم 
موضع کند. برخی این اقدام را اقدامی اســالمی و 
برخی بازی در جورچین مارکسیست ها می دانستند. 
»محمد ســالمتی« بروز اولیــن اختالف نظرها را 

چنین توصیف می کند:
»ســازمان فعالیت های گســترده ای داشت، اما 
اگرچه می توان گفت که این فعالیت ها منافع زیادی را 
برای کشور داشت، ولی برای خود سازمان مقداری 
مشــکل ایجاد کرد؛ زیرا همه مــا درگیر کارهای 
اجرایی شدیم، بی آنکه در آغاز کار تمام مواضع خود 

را همسان و یکسان کنیم، یعنی اول ننشستیم مواضع 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را یکی 
کنیم و در نتیجه از همان اول اختالف نظرهایی میان 
ما وجود داشت. در ســال 13۵۸ که اوایل کارمان 
بود، وقتی که می خواســتیم بیانیه بدهیم با مشکل 
مواجه می شدیم. امثال ما به عنوان خط جناح چپ 
معروف بودیم. اگرچه در آن موقع این جناح بندی ها 
 ما معتقد بودیم که باید به 

ً
وجود نداشت؛ ولی مثال

مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه بدهیم، اما عده ای 
معتقد به این کار نبودند و با آن مخالفت می کردند و 
می گفتند این روز به سوسیالیست ها و کمونیست ها 
تعلــق دارد.« وی در جایی دیگــر می افزاید: »بعد 
از تشــکیل ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی، 
میان افراد مؤســس ســازمان اختالف ایجاد شد، 
یک عده طرفدار کارگــران بودند و یک عده نبودند 
و این اختالف زمانی خودش را نشــان داد که ما در 
سازمان، به مناســبت هایی ناگزیر می شدیم بیانیه 
 در ســال 13۵۸ در روز جهانی کارگر، 

ً
بدهیم. مثال

ناگزیر بودیم موضع گیری کنیم. وقتی در ســازمان 
درباره آن بحث کردیم، مشخص شد عده ای موافق 
نیســتند و می گفتند، روز جهانــی کارگر متعلق به 
کمونیست هاست و ما نباید در این باره بیانیه بدهیم، 
یک عده هم ســخت طرفــدار کارگــران بودند و 
می گفتند باید بیانیه بدهیم؛ زیرا روز جهانی کارگر 
که متعلق به کمونیست ها نیست و درست است که 
از کارگران دفاع می کنند، اما روز کارگر ربطی به آنها 
ندارد و کارگران جزء مستضعفین هستند و ما باید از 

آنها حمایت کنیم.«
محسن آرمین نیز ماجرا را چنین شرح می دهد: 
»اولین جرقه اختالفات بالفاصله پس از تشــکیل 

سازمان زده شــد، اما این اختالفات تحت الشعاع 
ضرورت ها، مشــکالت و نیازهایی قرار می گرفت 
که انقــالب با آن مواجــه بود. لذا زمینــه ای برای 
بــروز نمی یافت. به عنــوان مثال یک مــاه پس از 
اعــالم موجودیت بــه هنگام تصمیم گیــری برای 
انتشــار اطالعیه ای به مناســبت روز کارگر اولین 
اختالف نظرها در ســازمان به وجــود آمد. عده ای 
 هر نوع توجه به کارگر را ملهم از اندیشه های 

ً
اساسا

مارکسیستی و در نتیجه نوعی التقاط می دانستند و با 
دادن اطالعیه برای روز کارگر مخالف بودند.«

با وجود اختالفاتی که بر سر انتشار در روز کارگر 
به وجود آمد، ســرانجام اطالعیه سازمان در تاریخ 
13۵۸/۲/6 بــرای حضور در راه پیمایــی این روز 

منتشر می شود:
»بسم الله الرحمن الرحیم/ اطیب الکسب عمل 
الرجل بیده )پاکیزه ترین دست آورد، حاصل دست 

زحمت کشان است.( )محمد/ص(
به نشــان احترام و ارزشی که خدا برای کارگران 
قائل است. برای ســپاس از دست های پرتوانی که 
در این انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی ارکان 
اقتصادی امپریالیزم و رژیم طاغوتی وابسته اش را با 
اعتصاب های پرشکوه و خونین خویش فرو ریخت. 
برای ارج گذاری به نقش ســازنده و حساســی که 
کارگران در ادامه انقالب و به ثمر رساندن آن دارند. 
با تأکید بر این که حکومت نهایی اسالمی، حکومت 
مستضعفین می باشد. ما، برای احتراز از تفرقه گرایی، 
این روز بزرگ را به همراه دیگر خواهران و برادران 
کارگر با شرکت در راهپیمایی یازده اردیبهشت که 
از پنج نقطه تهران آغاز می شود، گرامی می داریم./ 

سازمان مجاهدین انقالب اسالمی )13۵۸/۲/6(«

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

گروهک هایی در برابر 
جمهوری اسالمی

انقــالب  پیــروزی  فــردای  در 
اســالمی، گروه هــای سیاســی 
گوناگونی موجودیت خود را اعالم داشتند. 
این گروه های ریز و درشت که ماهیت بیشتر 
آنان مغایرت بــا آرمان های ملــت ایران و 
نهضت اسالمی بود، در گام اول خود را در 
برابر استقرار جمهوری اسالمی قرار دادند.
حزب جمهوری خواه ایران که مؤســس آن 
دکتر عبدالحسین بقایی کرمانی بود، از جمله 
این احزاب است که با شعار »آزادی و امنیت 
برای همه« با صدور اعالمیه ای مواضع خود 
را اعالم می داشــت. این حزب به تشکیل 
حکومــت جمهوری بدون هیچ پســوندی 
معتقد بود. پس از پیروزی انقالب نورالدین 
کیانوری، رهبر حزب توده پس از سی سال 
زندگی مخفی خود را برای بازگشت به ایران 
آماده می کند. وی با انتشار بیانیه ای در پاریس 
از رهبران تازه کشور می خواهد ممنوعیتی را 
که شــاه به وجود آورده بود، از میان بردارند. 
حزب ایران به دبیری ابوالفضل قاســمی از 
احزاب وابسته به جبهه ملی ایران است که  
ضمن تأییــد دولت بــازرگان اظهار وجود 
می کند.  ســازمان جاما که  مخفف جنبش 
انقالبی مردم ایران اســت، از طرفدارانش 
می خواهد که اهداف جنبش را دنبال کنند. 
سازمان چریک های فدایی خلق سازمان که 
خود را مسلح به ابزارآالت جنگی کرده بود، 
به امــام امت چنین پیــام می دهد: »نظر به 
مصالــح عمومی میهن و انقالب شایســته 
است مسئله سالح هایی که در روزهایی اخیر 
از ارتش مزدور در سراسر ایران مصادره شده 
است؛ به طور کلی در چارچوب مناسبات 
سازمان با سایر نیروها و دولت مورد مذاکره 
 مقتضی اســت. 

ً
 و فوریتا

ً
قرار گیــرد. فعال

همان گونه که نظر امام است، کمیته از درگیر 
شــدن افراد مسلح غیر مسئول با فداییان در 
چهار راه ها و معابر که قصد ضبط سالح ها را 
دارند، به سرعت جلوگیری به عمل آورد.« 
سازمان مجاهدین خلق ایران هم در بیانیه ای 
به »جنبش ملی مجاهدین خلق« تغییر نام 
می دهد و ضمن اعــالم موجودیت خود از 
کلیــه طرفدارانش می خواهد بــا اهتمام به 
تشکل هر چه بیشتر در صفوف مجاهدین از 
دستاوردهای انقالب و استمرار حرکت ضد 
امپریالیســتی آن پاســداری کننــد. حزب 
دموکرات کردستان با دبیر کلی »عبدالرحمن 
قاسلمو« که پس از ۲۵ سال مخفیانه به ایران 
بازگشــته تا برای خودمختاری کردســتان 
فعالیت کند، با اطالعیه ای خواهان انحالل 
ارتش می شــوند. گروهک های دیگر مانند 
حزب خلق مســلمان در آذربایجان شرقی، 
دفتر سیاســی خلق عرب در خوزســتان، و 
گروهی از چریک های فدایی خلق در ترکمن 
صحرا به نــام خلق ترکمــن، جماعتی در 
سیستان و بلوچســتان به نام خلق بلوچ هر 
کدام با اعالم موجود و بیان مواضع شــان به 
قصد گرفتن سهمی از قدرت سیاسی تالش 
می کنند و یکی از مهم ترین اهداف شان این 
بــود که نقطــه نظرشــان را در تعیین نظام 
جایگزینی رژیم شاهنشاهی را به ملت ایران 
تحمیــل کنند. اینها به دنبــال این بودند که 
»اسالم«  نباشد؛ درست مقابل آنچه امام و 
ملت ایران مطالبه می کردند.  مسلم بود که 
این احزاب و گروه ها دنبال اجرای نقشــه از 
پیش تعیین شده ای هستند تا دین و اسالم و 
روحانیت را به حاشــیه ببرند و هدف شان 
مصــادره انقالب بــه نفع خودشــان بود. 
امام)ره( خیلی سریع نقشه توطئه گرانه آنها را 
خوانــده بودند و خیلی محکــم و قاطع بر 
موضع »جمهوری اسالمی« نه یک کلمه کم 

و نه یک کلمه زیاد مقاومت کردند. 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر
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آمریکای  در  جمهوری گواتمــاال، کشــوری 
مرکزی و پایتخت آن گواتماالســیتی اســت. 
گواتماال، از شمال و غرب با مکزیک، از شرق 
با بلیز و از جنوب با کشــورهای الســالوادور 
و هندوراس همسایه  اســت. زبان رسمی این 
کشــور زبان اســپانیایی، واحد پول آن کتزال و 
دین ۹۹ درصد از مردم آن مســیحیت است. 
از میان مسیحیان این کشور، حدود ۵۵ درصد 
کاتولیــک، 40 درصد پروتســتان و 3 درصد 

ارتودکس شرقی هستند.
 حــدود ۵۹ درصد از مردم آن از تبار الدینو 
)دورگه سرخ پوســت و اســپانیایی( و 40/۵ 
درصد نیز از سرخ پوستان مایا هستند، کمتر از 
یک درصد از مردم گواتماال نیز سفیدپوســت 
هســتند. این کشور در ســال 1۸۲1 از اسپانیا 

مستقل شد.
تاریخ استعمار گواتماال به دست اسپانیا را 
ن و فرهنگ 

ّ
می توان نمونه ای از غارت تاریخ تمد

یــک قوم از جانــب اســتعمارگران بیان کرد. 
گواتماال که پیوند دیرینه  ســرزمینی با مکزیک 
داشــته و پیش از تقسیم بندی  جدید، سرزمین 
واحدی به حســاب می آمد، بالفاصله بعد از 
فتح مکزیک به دست غارتگران اسپانیایی، به 

تصّرف آنان در آمد.
وقتی آنهــا در ســال 1۵۲4، تحت فرمان 
»پدرو دی آلــواردو« به این ســرزمین هجوم 
آوردند، سرخ پوســتان مّتحد و رهبری شــده، 
به وســیله قبیله کیچس به ســختی در مقابل 
هجــوم مقاومــت کردنــد. اســپانیایی ها به 
کشتاری وحشــیانه دســت زدند، آن طور که 

»گالئونو لئون پورتیال« نقل می کند: »پدرو دی 
آلــواردو و مردانش به گواتماال هجوم آوردند و 
سرخپوستانی که توسط آنها کشته شدند آنقدر 
زیاد بودند که حمام خون جاری شد، رنگ رود 
از این همه خون ها که جاری شــدند قرمز شد. 
قبل از جنگ سرنوشت ساز، وقتی سرخپوستان 
به اســپانیایی ها می گفتند  شکنجه می شدند، 
که شــکنجه  آنها را ادامه ندهند آنها حاضرند 
الماس، طال، نقره و زمرد برایشان بیاورند... و 
بعدها تسلیم اسپانیایی ها شدند و یا تحت سلطه  

آنها قرار گرفتند.«
اّما ایجاد حمــام خون با پیروزی اســپانیا 
ف نشــد. دو ســوم جمعیت و به برخی 

ّ
متوق

تعبیرها پنج ششــم جمعیت سرخ پوستان بین 
ســال های 1۵۲4 تا 1610 کشــته شدند یا در 
اثر کمبود مواد غذایی و بیماری مردند. امروزه 
در گواتماال، تعداد سرخ پوســتان کمتر از سال 
1۵۲4 اســت. سرخ پوســتان نه تنها در میدان 
جنگ کشــته شــدند؛ بلکه از طریق کارهای 

اجباری غیر انسانی نیز از بین رفتند.    
اســتعمارگران بیــش از هر چیز بــه دنبال 
طال بودند؛ بنابراین اســتعمارگران اسپانیایی، 
وقتی به انــدازه ای که انتظار داشــتند طال در 
کشور گواتماال نیافتند، ســعی کردند از سایر 
امکانــات، مانند کاکائو حداکثر درآمد را برای 
خود به دســت آورند. آنها با گرفتن زمین های 
سرخ پوستان کشت زارهای وسیع تولید کاکائو 
ایجاد کردنــد تا تولیدات را به طــور کامل به 
خارج صادر کنند. این روند از ســوی خانواده  

سلطنتی اسپانیا، به طور کامل تأیید شد. 

   حافظه    

 حمام خون
اشغال گواتماال به دست استعمارگران اسپانیولی

انقالبیون و حمایت از کارگرتاریخ
بروز چالش های درونی هفت گروه سازمان مجاهدین انقالب اسالمی
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یک واقعیت مهم در ارتباط با هر جامعه ای 
آن است که ساخت و ماهیت آن، بنا به دالیل 
طبیعی و غیرطبیعی، بسیط و یکدست نیست، بلکه در 
هر جامعه ای شاهد تنوعات و شکاف های گوناگونی 
هستیم که مبنای تقســیم و مرزبندی در درون جامعه 
ِسم جامعه 

َ
است. در جامعه ایران نیز اگرچه عوامل ُمق

یــا به عبارت دقیق تــر، شــکاف های اجتماعی بنا به 
اقتضای طبیعت جامعه همواره وجود داشته اند، اما این 
شــکاف ها همواره ماهیــت غیرفعال یــا نیمه فعال 
داشته اند. فعال شدن شکاف ها در ایران در اثر آشنایی 
جامعه ایران با مدرنیته و تجدد آغاز شــد، در انقالب 
مشروطه نمودهای بارز یافت و از آن به بعد به واقعیتی 
 انکارناپذیر تبدیل شــده که هرگونــه تصمیم گیری، 
سیاست گذاری و اجرای سیاست ها در ایران را متأثر 

کرده است. 
نکته مهم در ارتباط با شــکاف های اجتماعی در 
ایران آن اســت که مهم ترین شکافی که در طول دوره 
معاصر حول آن آگاهی و منافع سیاسی شکل گرفته و 
بنابراین، تعیین کننده ماهیت و کارویژه های دولت ها و 
همچنین تعارضات یا منازعات سیاسی در کشور بوده، 
همانا شکاف سنت و مدرنیته است. از این نظر، ماهیت 
و کیفیت صورت بندی شکاف های اجتماعی در ایران، 
به حالت »تک شــکافی فعال« تعریف می شود؛ یعنی 
اگرچه شــکاف های متعددی در جامعــه ایران وجود 

دارد، اما تنها یک شــکاف است که روی 
بــازی و وضعیت سیاســت در ایران 
تأثیر می گذارد و ســایر شکاف ها نیز 

غیرفعال هستند. 

 B تحول صورت بندی
شکاف های اجتماعی در ایران

این تمام واقعیت در ارتباط با ماهیت 
شکاف های  صورت بندی  کیفیت  و 
اجتماعــی در ایران نیســت، بلکه 

از حــدود دو دهه گذشــته تاکنون، به 
موازات رشــد آگاهی هــای عمومی و در 

مواردی آگاهی کاذب، رشد شهرنشینی، رشد سطح 
تحصیالت، توسعه ارتباطات به ویژه فناوری های نوین 
ارتباطی، پیدایش گفتمان های نوین در حوزه فرهنگ و 

هویت ایرانی، افزایش گسترش امواج جهانی شدن در 
ایران، اعمال تحریم های ظالمانه  بین المللی و تضعیف 
کارویژه های عمومی دولت، رشد هویت خواهی های 
مذهبی و قومی در ســطح منطقه و تأثیرپذیری نسبی 
فضای جامعه ایــران از آنهــا و... به تدریج ماهیت و 
کیفیت صورت بندی شکاف های اجتماعی از حالت 
تک شــکافی فعال به »تک شــکافی متراکــم« تغییر 
 
ً
وضعیت داده، به گونه ای که در آن شکاف هایی که سابقا
غیرفعال بودند، اکنون به طور نسبی نیمه فعال شده اند، 
اما همچنان قدرت چندانی برای تأثیرگذاری مستقل بر 
وضعیت بازی های سیاسی ندارند. نمونه های عینی و 
ملموس این نیمه فعال شدن شکاف های اجتماعی را 
می توان در طرح بیشــتر خواسته های جنسیتی، رشد 
هویت خواهی های قومــی و مذهبی و... دید. متأثر از 
این ویژگی)ناتوانی در تأثیرگذاری مستقل(، اکنون این 
شکاف ها بر شکاف اصلی و ریشه ای در جامعه ایران، 
یعنی شکاف ســنت و مدرنیته بار شده اند. تحت این 
شرایط، نه تنها ظرفیت قطبی شدن فضای اجتماعی، 
فرهنگی و حتی سیاسی کشور تقویت شده است، بلکه 
حتی منازعات سیاســی بیش از پیش به شکاف های 

اجتماعی گره خورده است. 

 Bانتخابات و شکاف های اجتماعی
نکتــه مهم در این زمینه آن اســت که همین وضعیت 
اجتماعی را می توان مهم ترین متغیری دانســت که در 
انتخابــات روی کیفیت کنش گری نخبگان سیاســی 
در ایران تأثیر می گذارد. تجربه نیز ثابت کرده اســت، 
نخبگان سیاســی همواره رقابت سیاسی را بر عبور از 
خطوط قرمز به شکل تشدید پتانسیل های قطبی کردن 
جامعه و در نتیجه، تشدید بســترهای منازعه خیز آن 

ترجیح داده اند. درواقع، کنش گری نخبگان سیاســی 
در ایران نشــان می دهد آنها همواره تالش کرده اند تا 
منازعات سیاســی خود را به شــکاف های اجتماعی 
پیونــد بزنند. بنابرایــن، در برخی موارد، بــه ویژه در 
برجسته سازی شــکاف های جنســیتی و معطوف به 
حقوق زنان، حتی نخبگان سیاسی پیشگام و مقدم بر 
خود زنان به طرح مطالبات آنها توجه داشته اند. متأثر از 
این بازی نامطلوب نخبگان سیاسی، ماهیت و کیفیت 
صورت بندی شکاف های اجتماعی به سمت تعارضی 
شدن بیشتر و ایجاد گسست ها و گسیخت های بیشتر در 

بافت اجتماعی کشور منجر شده است. 
خســارت این وضعیت که هم اکنون کم و بیش در 
کشــور با آن درگیر هستیم، دشواری پیگیری راهبرد و 
سیاست های واحد و منســجم در اقتصاد، سیاست و 
فرهنگ است. به عبارت دیگر، حصول اجماع بر روی 
راهبرد و سیاســت مطلوب در کشــور در این شرایط 
دشوار می شود. منظور از مطلوب بودن نیز برخورداری 
از حمایت اجتماعی اســت. درواقع، در این شرایط، 
هر راهبرد و سیاســتی که در پیش گرفته شود، از سوی 
بخشــی از جامعه پذیرفته می شود و در همان حال، از 
ســوی بخش دیگری از جامعه نامطلوب تلقی شده و 

طرد می شود.
 تداوم این وضعیت سبب می شود بخشی از جامعه 
نتواند با سیاست های رسمی و قانونی به درستی ارتباط 
برقــرار کند. در نتیجه، نظام نیز نمی تواند از ظرفیت و 
استعداد آن بخش در راستای اداره  بهتر کشور و پیشبرد 
سیاســت های خود بهره ببرد. بنابراین، در بلندمدت، 
کارآمدی نظام و حل مشکالت مردم با چالش جدی 

مواجه خواهد شد.

همان گونه که گفته شد، انتخابات و رقابت های نخبگان 
سیاسی مهم ترین بزنگاهی است که بیش از سایر موارد 
و مواقــع، کنش گری نامطلوب نخبگان سیاســی، با 
مختصاتی که در باال به آن اشاره شد، در بستر آن بروز 

و ظهور می یابد. 
درواقع، در انتخابات، همواره برخی نخبگان تالش 
می کنند با دامن زدن به شکاف های اجتماعی از قبیل 
شــکاف های قومی، مذهبی، زبانی، سنی ـ نسلی و... 
آرای قومیت ها، اقلیت های مذهبــی، جوانان و... را 
به نفع خود بســیج کنند. سازوکار بسیج گری آنها نیز 
 این گونه است که مطالبات قشرهای مذکور را 

ً
معموال

در تقابل با سیاست های رسمی و قانونی تلقین می کنند 
و از این طریق، آرای مذکور را با جهت گیری تقابل با 

سیاست های رسمی بسیج می کنند. 
حال آنکه غافل از این نکته مهم هستند که استفاده 
انتخاباتی از آرای مذکور و دامن زدن به برخی مطالبات 
و شــکاف ها، بستر سیاست ورزی عاقالنه در کشور را 
تخریب می کند و از این جهت، تالش منطقی و قانونی 
برای ارتقای ســطح کارآمدی نظام، حل مشــکالت 
توده های مردم و حتی برآورده کردن انتظارات قشرهای 

مذکور را با دست اندازهای متعدد مواجه می کند.
 البته از این ســخن نبایــد بی توجهی به مطالبات 
بحــق جوانان، زنان، اقلیت هــای مذهبی، قومیت ها 
و... مستفاد شــود، بلکه منظور آن اســت که باید از 
موج سواری، تحریک و تشدید بسترهای منازعه آمیز در 

کشور خودداری شود.
 بنابرایــن، در شــرایطی کــه با بــازار زودهنگام 
تبلیغات و گاه متأســفانه تخریبات مرتبط با انتخابات 
و  نخبــگان  مواجهیــم،  ریاســت جمهوری1400 
جریان های سیاسی باید مراقب کنش گری انتخاباتی 
خــود باشــند و منازعات سیاســی خــود را 
 بــه مطالبــات و شــکاف های اجتماعــی

 گره نزنند. 
توجه بــه این امر، بــه ویژه بــا توجه به 
وضعیت حســاس کشــور و توطئه دشمنان 
منطقــه ای و بین المللی نظــام و ایران برای 
فعال سازی شکاف ها در داخل جامعه ایران، 

بیش از پیش ضرورت دارد.
 ادراک ایــن موضوع مهــم که هزینه های 
فعال سازی این شــکاف ها از حساب سرمایه 
اجتماعی نظام خرج می  شود و برنده ای جز مخالفان 
و معاندان ملت ایران ندارد، بی تردید می تواند در تغییر 

رفتار سیاسیون تأثیر بازدارنده بگذارد.

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

سیر دگردیســی فکری و سیاسی اکبر 
گنجی با عبور از حوزه تفکر و هنجارها، 
بــه پــروژه فضاســازی روانی پــس از قتل های 
زنجیــره ای جریان تجدیدنظرطلب رســید اکبر 
گنجی در کتابی با عنوان »عالیجناب سرخ پوش و 
عالیجنابــان خاکســتری« بــا عنــوان فرعــی 
»آسیب شناســی گذار بــه دولــت دموکراتیک 
توســعه گرا« با تهمت به مسئوالن نظام، آنها را به 
سرکوب و قتل مخالفان داخلی و خارجی و فساد 
گسترده اقتصادی و اخالقی متهم کرد. این کتاب 
که حاصل تخیالت و توهمات نگارنده آن است، 
دو جریان را در مقابل خود می پندارد؛ جریانی به 
رهبری »عالیجناب سرخ پوش« که اشاره ای است 
به مرحوم هاشمی رفسنجانی و جریان دیگری که 
به زعم وی در دستگاه امنیتی کشور به ویژه وزارت 
 از دانش آموختگان 

ً
اطالعات فعــال بوده و عمدتا

»مدرســه حقانی« و شــاگردان مرحوم آیت الله 
مصباح یزدی به شــمار می آیند و گنجی با عنوان 
»عالیجنابان خاکستری« از آنان یاد می کند. اکبر 
گنجی در پندار ترســیمی خود کوشید با مطرح 
کردن نام »سعید امامی« به عنوان طراح قتل های 
مشکوک، وزیر اطالعات وقت، حجت االسالم 
فالحیان و سپس هاشمی  رفسنجانی)رئیس جمهور 
وقت( را حلقه های باالتــر تصمیم گیری در این 
اقدامات معرفی کنــد. اکبر گنجی، در روزنامه 

»آفتــاب امــروز« ارگان رســمی حــزب 
مشــارکت، رقم کشته شــدگان 

قتل های زنجیره ای را تا 1۲0 
نفر افزایش داد و طبق روال 

از  نامی  نه  گذشــته اش، 

مقتوالن آورد و نه دلیلی بر ادعای خود ذکر کرد و 
نوشــت، در ذیل پروژه »قتل عام درمانی« در دهه 
گذشته، به طور متوسط در  هر ماه یک نفر به قتل 
رسیده اســت. این خط تبلیغاتی که اکبر گنجی، 
عمادالدیــن باقی و علیرضا نــوری زاده پیگیری 
می کردند تا جایی پیــش رفت که چندی بعد در 
آســتانه نامزدی آقای هاشمی رفســنجانی برای 
انتخابات مجلس ششــم، یک قاضی بلژیکی با 
تکیه بر همین ادعاها و بر اساس شکایات یکی از 
کمونیست های ضد انقالب، حکم بازداشت وی 
را با اتهاماتی نظیر آدم ربایی، شــکنجه، صدمات 
روحی و روانی و قتل صادر کرد. در بهار 13۷۹ با 
برگزاری کنفرانس برلین از ســوی حزب ســبز 
آلمان، اظهارات بی پایه و اساس فراوانی نسبت به 
نظام اسالمی مطرح شد که مهم ترین بخش این 
نشست که بی ارتباط با بقیه اظهارات سخنرانان و 
نیــز اعضای ایرانی حزب ســبزهای آلمان نبود، 
ســخنرانی اکبر گنجی بود. وی در این سخنرانی 
گفت: »تاریخ بشریت نشان داده که به شیوه های 
انقالبی نمی توان دموکراســی ایجاد کرد، ما حق 
نداریــم به مردم بگوییم چه جوری لباس 
بپوشند و چه جوری نپوشند... 
 دموکراسی بر ایران 

ً
قطعا

شــد،  خواهد  حاکم 
ایرانی  شاهد  ما   

ً
قطعا

دموکراتیــک  و  آزاد 
خواهیم بود.«

 فراز و فرود اکبر گنجی  ـ 3

یف قتل های زنجیره ای! تحر

   ریزش ها    

ساختارهای نظام یا کشور، مجموعه  دستگاه های 
اجرایی است که آســیب های معطوف به آنها، 
ند شدن روند تحقق اهداف و انتظارات 

ُ
سبب ک

از نظام انقالبی شده است. در بررسی آسیب های 
ســاختاری نظام انقالبی، با چهار آسیب عمده  
»تحول ناقص فرهنگی و ساختاری«، »وابستگی 
ســاختارها به نفت«، »دولتی بــودن اقتصاد و 
ضعــف در خصوصی ســازی« و »ضعف در 
چابکی و چاالکی ساختارها« آشنا شدیم. در این 
مطلب، دو آسیب مهم دیگر را بررسی می کنیم.

۵ـ بوروکراتیــزه شــدن ســاختارها: تــداوم 
ساختارهای بوروکراتیک در برهه  بعد از انقالب 
و بلکه گسترش بوروکراسی در برخی حوزه ها 
از آســیب های جدی در سطح ساختاری نظام 
اســت. البته در تاریخ انقالب اسالمی و نظام 
برآمــده از آن دوره ای از بوروکراســی زدایی در 
ســال های اولیه پس از انقالب را شاهد هستیم 
که با هدف ایجاد و بسط نوعی نظام شورایی در 
ادارات، ســازمان ها و کارخانجات و نیز ایجاد 
نهادهای انقالبی، نظیر جهاد ســازندگی، سپاه 
بنیاد مستضعفین،  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
سازمان بسیج اقتصادی و... تنها به رفع و رجوع 
مشکالت و گره گشایی از مسائل و مصائب مردم 
با روحیه جهادی و انقالبی می پرداخت؛ اما در 
دوره های بعدی، بار دیگــر روند بوروکراتیک  

کردن امور در ســازمان ها و ارگان های دولتی و 
عمومی احیا و بلکه تشــدید هم شد. درواقع، 
در فرآیند تثبیت قدرت، بیشتر نهادهای کشور، 
به موجب قانون به بوروکراسی جدید یا بخشی 
از بوروکراسی ســابق تبدیل شدند. تحت این 
شرایط، رویکرد بوروکراسی محوری در ادارات 
و ســازمان ها غلبه یافته که خــود مانعی برای 
ارتقای کارآمدی و تســریع در روند رسیدگی و 

پیشبرد امور است. 
ســاختارها:  بــودن  شــخص محور  6ـ 
شــخص محوری هم در ســطح کالن کشــور 
و در میــان دولت های مختلف بــروز و ظهور 
جدی دارد و هم در ســطح ساختارهای میانی 
و اجرایی؛ به گونه ای که در سطح کالن، بخش 
عمده ای از رهیافت ها، رویکردها و روش هایی 
که دولت ها برای پیشــبرد امور کشور در پیش 
گرفته اند، متأثر از دیدگاه های شخصی، به طور 
عمده رؤســای جمهور بوده اســت تا براساس 
استراتژی های ملی. در سطوح میانی و اجرایی 
نیز این آســیب به طور جدی وجــود دارد. البته 
هرچند اصول ســازمانی و پاسخگویی مدیران 
در قبال عملکرد زیرمجموعه  خود سبب می شود 
که دیدگاه های آنها در سطح سازمانی محوریت 
داشــته باشــد، اما زیاده روی و افزایش غلظت 
این قضیــه، به کم رنگ شــدن روح خالقیت و 
ابتکار افراد در ســازمان ها و تقویت روزمرگی 
منجر می شــود. این موضوع، نه تنها با فلســفه 
کار سیستمی و ساختاری منافات دارد؛ بلکه با 
ارتقای کارآمدی سازمان ها نیز در تعارض جدی 

قرار دارد. 

 نظریه نظام انقالبی  -۴3

ساختارها شدن  وکراتیزه  بور

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-16

اصالح گر مشروطه

 اسناد معتبر تاریخی که به برخی از آنها در 
مطالب گذشته اشاره شــد، نشان می دهد 
از سلســله جنبانان  شــیخ فضل الله  نوری 
و نقش آفرینــان اصلی قیام مــردم ایران در 
مشروطه بود؛ اما خناسی ها و دسایس روباه 
پیر استعمار)انگلیس( مسیر عدالت خواهی 
را به ســفارتخانه این کشــور منتهی کرد و 
مشــروطه ای  وارداتی بر سفره مردم خسته 
از ظلم و بی عدالتی گذاشــته شد. در نظر 
طر احان  اصلی، مشروطه وارداتی  رونوشتی 
از لیبرال  دموکراسی  غربی  بود که  بر مفهوم  
فراماســونری، لیبرالیستِی  شــعار آزادی  ـ 
ِل   برابری  ـ بــرادری  )و نه  مفاهیــِم  محصَّ
اســالمی  آنها( تکیــه  داشــت  و از حیث  
قانون گذاری، تعیین  و تنظیم  روش  زیســت  
انسان ها، اهوای  نفس  اکثریت  را به  نحوی  
قانون مند، جایگزین  تشــریع  الهی  می کرد 
و پیداست  که  چنین  مشــروطه  ای ـ به  قول  
شیخ  ـ آبش  با »شرع« و »مشروعه« در یک  
جوی  نمی رفت. اما باید توجه  داشــت  که  
به صراحت   مشروطه،  مشروطه بازاِن  صدر 
و یک بارگــی از مقاصــد و مطامع  حقیقی  
خویش  پرده  برنمی گرفتند و به  قول  کسروی 
»تــا دیری  ســخن  از شــریعت  و رواج  آن  
می رفت  و انبوهی  از مردم  می پنداشتند که  
آنچه  خواسته  می شــود همین  است«. ولی  
با گذشــت  زمان  که  بازار هتاکی  به  ساحت  
احکام  الهی  و جسارت  به  علما در روزنامه ها 
و شب نامه ها و میتینگ های  مشروطه خواهان  
باال گرفت  و متهماِن  به  بابی گری  و متظاهراِن  
به  فرنگی مآبی  صحنه  گرداِن  حوادث  شدند. 
در نتیجه، شیخ  نوری  نیز که  از مدت ها پیش  
نگران  انحراف  نهضت  و تباهی  ثمراِت  قیام  
ملت  بود، نوای  انتقاد دیرینه  و فزاینده  خویش  
علیه  مفاســدِ  هم زاد یا نوزادِ  مشروطه  را به  
  در 

ً
ل  کرد و رسما

َ
فریاد رســای  اعتراض  َبد

برابر مشروطه خواهان  افراطی  موضع  گرفت  
و در نهایت بــا هم فکران  خود در حضرت  
عبدالعظیم)ع( تحصن  گزید و به  نشر لوایح  
روشن گرانه  و طرح  شعار مشروطه  مشروعه  
پرداخــت  و اعالم  کرد قانون  اساســی  باید 
  با موازین  شــرع  تطبیق  شود و 

ً
  و کامال

ً
دقیقا

این  تطبیق  نیز کارِ  »کارشناسانه« می طلبد 
که  آن  هم  جز از فقهای  پارســا برنمی  آید. 
»لزوم  پایبندی  شــاه  به  طریقه  حقه  تشــیع  
اثنی  عشــری، نظارت  فائقــه  مجتهدین  بر 
مصوبات  مجلس، شرط  فقاهت  در قاضی« 
اصولی  بود که  با مجاهدات  پی گیر شــیخ  
در متمم  قانون  اساسی  گنجانده  شد.مرحله  
بعدی  جریان  مشروطیت، با انحالل  خونین  
مجلس  شــورای  اول  و قلع  و قمع  هواداران  
مشروطه  به  دست  محمدعلی شاه  آغاز شد 
که  شیخ  با استفاده  از فرصت  پیش  آمده، به  
تحریم  مشروطه  مطلقه  و تالش  برای  احیای  
عدالت خانه برخاست. اقدام  مزبور ناشی  از 
آشنایی  کامل  شیخ  با ماهیِت  صحنه  گردانان  
غرب  زده  مشــروطه  و دسایس  استعمار در 
آن  برهه  حســاس  بود. تأثیر شــدید اقلیت  
فراماسون  و منحرِف  مجلس  اول  بر اکثریت  
مسلمان، اما مشتبه  آن  سازِش  امثال  سردار 
اســعد )تجدیدگر مشروطه( با قدرت های  
اســتکباری  و حمایــت  صریــح  روس  و 
انگلیس  از مشــروطه  و جناح  تندرو آن  در 
دوران  موســوم  به  استبداد صغیر و باأل خره  
  غائله  به  شیوه  قانونی  و 

ِ
یأس  شیخ  از اصالح

مسالمت آمیز او را در نهایت  به  درگیری  حاد  
و بی برگشــت  با مشروطه  وارداتی  کشانید. 
این  مرحله، چندی  پس  از انحالل  مجلس  
اول  آغاز شد و تا قتل  شهید نوری، مالمحمد 
خمامــی  و... و انزوا و تبعید برخی  دیگر از 

علما ادامه  یافت.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

ظرایف سیاست ورزی در فضای دوقطبی
بازنگاهی به هزینه های فعال سازی شکاف های اجتماعی در رقابت های زودهنگام انتخاباتی
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سیاست
۱2

مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

فنــاوری  زیســت  محققــان 
کشــاورزی کشــور موفــق به 
تولید نخستین رقم زیره سبز با 
به نژادی مولکولی در کشــور و 
معرفی ژنوتیپ های برتر گلرنگ 
متحمل به خشــکی بــا تولید 
روغن باال شدند. زیره سبز یکی 
از مهم ترین گیاهان دارویی اهلی 
کشور است که ارزش اقتصادی 
و نــرخ اشــتغال آفرینی باالیی 

برای جوانان دارد، با توجه به بحران خشکســالی های اخیر در 
کشور، دانشمندان کشــورمان نسخه ای اصالح شده از زیره را 
تولید کرده اند که عالوه مصرف پایین آب، با شــرایط سخت 

خشکسالی نیز سازگار است. 

 سازگار با خشکسالی
نوآوری محققان زیست فناوری

هفته گذشته بانک اطالعاتی سه 
اندروید  VPN محبوب  سرویس 
هــک و اطالعــات میلیون هــا 
کاربــر آنهــا بــرای فــروش در 
براساس  اینترنت گذاشته شــد. 
بررســی پژوهشــگران امنیــت 
 سایبری پایگاه داده سرویس های

و   SuperVPN ،GeckoVPN

 حــاوی 
ً
ChatVPN  مجموعــا

سوابق شخصی ۲1 میلیون کاربر 
و شــامل اطالعات مهمی اســت که می تواند مورد سوءاستفاده 
هکرها قرار گیرد. از جمله اطالعات سرقت شده می توان به آدرس 
پست الکترونیک و آدرس آی پی واقعی کاربر اشاره کرد! بسیاری 

از کاربران با تصور امنیت اطالعات از وی پی ان استفاده می کنند.

 سرقت اطالعات 
VPN تهدید کاربران

برنامه ریزی سفر و اینکه چگونه 
به سفر برویم و کجا اقامت کنیم، 
همواره یکی از دغدغه های ثابت 
خانــواده و عالقمندان به ســفر 
و گردشــگری بوده اســت؛ اما 
امروزه به لطف فناری اطالعات 
برنامه ریزی  مجــازی  فضای  و 
سفر دیگر ســخت نیست، چرا 
که ده ها ســرویس دهنده ایرانی 
امــروزه در حــال ارائه خدمات 

 مرتبط با گردشــگری هســتند، برای نمونه »لســت ســکند«
 )LastSecond.ir( یک اپلیکیشــن ایرانی است که از طریق آن 
می توانید برای سفرهای نوروزی خود برنامه ریزی کنید و تورهای 

خارجی و داخلی متناسب با بودجه و نیاز خود را پیدا کنید. 

 لحظه آخر!
برنامه ای برای مدیریت سفر

حجت نیکی ملکی، سخنگوی ستاد اجرایی 

فرمان امام)ره(: خبر خوب؛ خط تولید نیمه 

صنعتی واکسن کرونا تولید شده در ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( »کووایران برکت« 
راه اندازی شده اســت. ان شاءالله بعد از 
تأییــد نهایی فــاز اول کارآزمایی بالینی، 
تولید نیمه صنعتی با ظرفیت نزدیک به ۵/1 

میلیون دز در ماه آغاز خواهد شد.

فعــال رســانه ای:  اگر  عبداللــه گنجــی، 

حکومت بگوید که  بچه ها را در اینترنت 
و اینســتاگرام رها نکنید،  از رابطه بدون 
حســاب و کتــاب قبــل ازدواج بچه ها 
جلوگیری کنید که آینده شون تباه نشود و... 
 پاســخ خواهید شنید به شما چه؟ فضول 
زندگی خصوصی مردمید؟ بســه دیگه! 
 وقتی گندش در آمد می گویند اینا که بعد 
انقالب به دنیا آمدند. بیا این هم حکومت 

اسالمی مان و سرفحش به حاکمیت.

رضا بهزادیان، کاربر فضای مجازی: عجب 

رپورتاژی بی بی سی کار کرده برای کومله. 
واقعا در جا زدن یک گروه تروریســتی به 
جای مجاهدان راه آزادی اســتاد هستند. 
البته برای اینها زمانی بن الدن هم مجاهد 

راه آزادی بود.

سیدامیرحسین قاضی زاده، نماینده مجلس: 

 پالرمو و CFT نفعی برای اقتصاد ما ندارد 
و دولت هم هیچ قولی برای بهتر شــدن 
وضع موجود بعــد از تصویب نمی دهد. 
لوایــح FATF دروازه نفــوذ خارجی به 
اطالعات شرکت های فعال ایرانی است؛ 

پس چرا برخی اینقدر اصرار می کنند؟!

محســن مهدیان، فعال رسانه ای: مسئوالن 

کم کاری می کنند؟ شــبکه اجتماعی هم 
مصیبت شده است؟ میلیاردها دالر خرج 
می شود تا فرزندتان را از شما بگیرند؟ همه 
اینها درست، اما نقش مادر کلیدی است. 

سواد رسانه ای مادران کارگشاست. 

مجتبــی توانگر، نماینده مجلــس:  با تعلل 

دولت، در حال حاضر ایران تنها در عراق، 
افغانســتان و ترکیه  رایزن بازرگانی دارد. 
سال گذشته مأموریت ۲0 رایزن بازرگانی 
ایران به پایان رســیده؛ اما رایزن جدیدی 
به این کشــورها از جمله »چین، روسیه 
و هند« اعزام نشــد. بد نیست بدانید در 
کشورهای چین و هند بیش از ۲00 رایزن 

بازرگانی حضور دارند.

اوال  رســانه ای:  فعــال  ایمانــی،  محمــد 

ســانتریفیوژ، دیوانه نیســت که بی هدف 
بچرخد. می چرخد تا غنی سازی اورانیوم 
انجام دهد و ســپس چرخه فعالیت های 
هســته ای، به مقیاس صنعتی مانند تولید 
انرژی و... ارتقا پیدا کند؛ مأموریت بزرگی 
که با آمدن روحانی و برجام، مدت هاست 
 چرخ اقتصاد، 

ً
متوقف شده اســت. ثانیا

گرفتار بی سابقه ترین رکود تورمی چند دهه 
اخیر شده و نمی چرخد. تا جایی که برخی 
مقامات دولتی آرزوی بازگشت به شرایط 
اقتصادی ســال 13۹۲ یا 13۹0 را مطرح 
می کنند و کارشناســان همسو می گویند 
شش سال طول می کشد تا به اقتصاد پیش 

از برجام برگردیم!

احمد نــادری، نماینده مجلس: پیوســتن 

ریچارد نفیو، معمار تحریم های ظالمانه 
علیه ملت ایران، به تیم بایدن؛ سند دیگری 
برای اثبات خباثت بایدن و تیم سیاســت 
خارجی اوست. کینه آمریکایی ها نسبت به 
ایران به جمهوری خواهان یا دموکرات ها 
محدود نیســت. تنها راه مقابله با جنگ 
اقتصادی دشمن، مبارزه با فساد و تکیه بر 

توان داخلی است.

فضای مجازی با وجود همه مواهبی که در دسترس 
جامعه بشری قرار داده است، از منظر بسیاری از 
کارشناسان و پژوهشــگران حوزه روانشناسی به 
عنوان یک عامل تهدیدکننده علیه امنیت اخالقی 
و سالمت روانی کودکان و نوجوانان مطرح است؛ 
به همین دلیل نیز در بیشــتر کشورهای پیشرفته 
جهان محدودیت های قابل توجهی برای دسترسی 
کودکان و نوجوانان به فضای مجازی تعریف شده 

است.
برای نمونــه، در حوزه اطفال، در کشــوری 
ماننــد کانادا که از نظر رواج فســاد اخالقی یک 
کشور شناخته شده است، کودکان زیر 1۲ سال، 
اجــازه حضور در فضای مجــازی را ندارند و بر 

مبنای محدودیت هایی که مبتنی بر قانون در این 
کشور اجرا می شــود برای محافظت از سالمت 
روانی و اخالقی کودکان، دسترســی خردساالن 
به اینترنت و تلفن های همراه هوشــمند مشمول 
محدودیت های ویژه ای شده است و تمام والدین 

ملزم به رعایت آن هستند.
ایــن محدودیت ها نشــان از ســطح باالی 
تهدیــدات فضــای مجــازی دارد و اعمال این 
محدودیت ها تنها به یک یا دو کشــور پیشــرفته 
محدود نیست؛ بلکه بسیاری از کشورهای جهان 
سیاست های ویژه ای را برای حفاظت از کودکان 
در مقابل تهدیدات فضای مجازی تدوین کرده اند.

برای نمونه، دولت انگلیس از ســال ۲004 
در راستای حفاظت از حقوق کودکان در فضای 
مجازی، فیلترینگ گسترده ای را در فضای مجازی 
این کشــور آغاز کرده اســت. در این کشور افراد 

متقاضی بازدید از سایت های مسدود شده با یک 
صفحه هشدار مواجه می شوند. عالوه بر این، بر 
اساس قانون، پلیس انگلیس می تواند مشخصات 
فــرد درخواســت کننده محتــوای غیرقانونی به 
خصوص محتوای علیه کودکان را استخراج کرده 

و مورد پیگرد قرار دهد. 
این محدودیت ها پس از آن در فضای مجازی 
انگلیس اعمال شد که پژوهش های دانشگاهی در 
این کشور اثبات کرد سالمت روان در بین کودکان 
و نوجوانان انگلیسی به شدت کاهش یافته است. 

بر اســاس این پژوهش ها حدود 30 درصد از 
نوجوانان دانش آموز انگلیســی در پی استفاده از 
فضای مجازی حداقل یک بار در هفته احساس 
غمگینی، عزت نفس پایین و افسردگی می کنند 
و این ضریب در میان دختران نســبت به پسران 
باالتر است.  بنیاد مک کوری در پژوهشی که در 

زمینه شــاخص اعتماد در جامعه انگلیس انجام 
داده است، به این واقعیت دست یافته که بیش از 
۷۵0 هزار نوجوان انگلیسی معتقدند هدفی برای 

زندگی ندارند!
این آمارها و صدها نمونه آماری دیگر نشان از 
آسیب پذیری باالی کودکان و نوجوانان در مقابل 
تهدیدات فضای مجــازی دارد لذا فارغ از اینکه 
دولت بــرای حفاظت از کودکان و فرزندان ما در 
فضای مجازی چه می کند و چه باید بکند، والدین 
باید خود مهارت حفاظت از ســالمت اخالقی 
و روانی فرزندان شــان را فرا بگیرند، که این مهم 
نیز بدون کســب آموزش مناسب ممکن نیست. 
برای دسترســی به آموزش مناسب نیز می توان از 
ظرفیت قابل قبول کتــب تخصصی و همچنین 
وبگاه های آموزشی تأیید شــده در حوزه ارتقای 

توان فرزندپروری والدین استفاده کرد.

وان فرزندان  والدین مدافعان  سالمت اخالق و  ر

 امروزه در کشــورهای توســعه یافتــه مطالعه و 
شناخت نســل جوان و نوجوان)متولدان اواسط 
دهه ۹0 میــالدی تا ۲01۵( جامعــه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت؛ چرا که نســل جوان و 
نوجوان هر جامعه ای شکل دهنده آینده آن جامعه 
هســتند، لذا امروزه اندیشکده های گوناگونی در 
سطح جهان مشــغول واکاوی ابعاد پیدا و پنهان 
این بازه ســنی ـ که از آن با عنوان »نســلZ « یاد 
می شود ـ هســتند و هر روز مقاالت جدیدی در 
این زمینه منتشر می کنند. برای نمونه، اندیشکده 
آمریکایی کارنگــی در مقاله  جدیــد خود تأثیر 
متولدان نسل z را که از آنان با عناوینی چون نسل 
اینترنت، نسل پلورالیست و... نیز یاد می شود، بر 
آینده سیاست آمریکا بررسی کرده است. در این 
مقاله آمده اســت: »متولدین نسل z آمریکا هیچ 

وقت در زیر سایه تهدید یک کشور رقیب زندگی 
نکرده اند؛ به همین دلیل به جای اینکه به جنگ یا 
رقابت میان قدرت های جهان فکر کنند، بیشتر به 
موضوعاتی مانند گرم شــدن کره زمین یا حقوق 
بشر توجه دارند.« در واقع این مقاله تأکید دارد که 
نسل جدید آمریکا دیگر باوری به جایگاه جهانی 
این کشــور ندارد و آینده مطلوب آنها با وضعیت 

سیاسی امروز آمریکا متفاوت خواهد بود!
متأسفانه در کشور ما مطالعه این حوزه تا حدود 
زیادی مغفول مانده اســت؛ اما اگر به طور کلی 
قصد بررســی این موضوع را داشته باشیم باید از 

نسل دهه شصت شروع کرد! 
در کشور ما طرح عبارت دهه شصتی، به نسلی 
اشــاره دارد که در وضعیت خاص دوران جنگ 
تحمیلی و شروع دوره سازندگی پسا جنگ به دنیا 
 خانواده هایی پر 

ً
آمده اند. متولدان این نسل عمدتا

جمعیت دارند؛ در حالی کــه متولدان دهه های 
بعدی به ویژه دهه هشتاد و نود یا همان نسل z  به 
دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور و سال ها تأکید 
بر شــعار انحرافی »فرزند کمتــر، زندگی بهتر« 

 دارای خانواده هایی کم جمعیت و حتی 
ً
عمدتــا

تک فرزند هســتند. جمعیت خانــواده خود یک 
عامل از صدها عامل تأثیرگذار بر زیست اخالقی، 
عاطفی و حتی اجتماعی یک انسان است؛ از این 
رو همین یک عامل خود موجب تمایز اخالق و 
روحیات دو نســل دهه شــصتی و دهه هشتادی 

نسبت به یکدیگر شده است!
امروزه هر چند در کشــور ما توجهی به نقش 
نسل z در شــکل دهی آینده سیاســت داخلی و 
خارجی کشورمان نمی شــود؛ اما بررسی برخی 
از کنش های شاخص این نسل به ویژه در فضای 
مجازی به خوبی نشان می دهد حکمرانی بر این 
نسل به راحتی نسل های قبل نخواهد بود؛ چرا که 
 
ً
این نســل بر خالف نسل های قبل از خود عمدتا

طبعی معترض نســب به وضع موجود دارند؛ به 
گونه ای که حتی برخی جامعه شناسان آنها را نسل 

پلورالیست می خوانند!
متأسفانه بی توجهی به این نسل، زمینه را برای 
تبدیل شــدن بخشی از این نســل به یک تهدید 
جدی علیه آینده نظامات فرهنگی و حتی سیاسی 

کشورها فراهم کرده است؛ چرا که سرعت باالی 
تحوالت تکنولوژیک فاصله بین نسلی را هر روز 
بیش از پیش افزایش می دهد و به تبع آن هم درک 
مسئوالن از نسل جدید کمتر و کمتر می شود، از 
همین رو با افزایش نقش سیاسی و اجتماعی نسل 
z شــاهد افزایش تقابل آنها با نسل های قدیمی تر 
خواهیم بود؛ چرا که نســل z مشکالت خود را 
ناشی از تصمیمات نسل های پیشین می داند، لذا 
به سرعت در مسیر اخذ تصمیمات جدید حرکت 
می کند که این مســئله می تواند بــه خوبی مورد 
سوءاستفاده دشمنان سیاسی و فرهنگی ملت های 

آزاده قرار گیرد.
در پایان باید پذیرفت کــه امروزه بخش قابل 
توجهی از جوانان و نوجوانان کشورمان در فضای 
مجازی ساخته و پرداخته آمریکا و دیگر کشورهای 
 مخالف انقالب اسالمی هستند، 

ً
غربی که ماهیتا

 بخش قابل توجهی از 
ً
حضور دارند؛ لذا عمــال

فضای تربیتی نسل z ایرانی در دست دشمن است 
و باید از هم اکنون تدبیــری برای رفع و مقابله با 

تهدید پیش رو داشت!

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

zz و آینده ایران ! و آینده ایران ! نسل نسل 
بررسی نقش فضای مجازی در جهت دهی فکری و عقیدتی نسل جدید

    نکته گرام    

مرتضی حسینی
کارشناس ارشد روانشناسی
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سیاست
۱3

مطالبه عمومی!

در حالی که سقف معافیت مالیاتی برای عموم 
جامعه اعم از کارمندان و کارگران برای ســال 
آینده 4۸ میلیون تومان در ســال تعیین شــده 
است؛ ســقف این معافیت برای هنرمندان تا 
۲00 میلیون تومان در ســال نظر گرفته شــده 
اســت. موضوعی که اگرچه موجــب انتقاد 
بســیاری از فعاالن اجتماعــی در خصوص 
تبعیض بیــن هنرمندان با ســایر افراد جامعه 
شــده، اما در شــرایطی که تاکنون هنرمندان 
هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کردند، تعیین 
همین سقف هم می تواند زمینه مناسبی برای 
مالیات ســتانی از این قشر باشــد. بر اساس 
قوانین موجود فعالیت هــای فرهنگی، هنری 
و مطبوعاتــی به واســطه خیــر عمومی برای 
جامعه، از پرداخت مالیات معاف هستند. این 
فعالیت ها در بیشتر موارد، بیش از آنکه انتفاعی 
باشد، یك فعالیت خالقانه و در جهت ارتقای 
کالن جامعه به شمار می آیند و از همین رو، در 
بیشتر موارد، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ 
اما در شــرایطی که برخی از همین مشــاغل 
فرهنگی و هنری مانند بازیگری یا تهیه کنندگی 
سینما به صنعتی پولساز برای برخی افراد بدل 
شده اســت، قبول معافیت مالیاتی هنرمندان 
برای سایر اقشــار جامعه قابل پذیرش نبوده و 
برای همین هم، در سال های اخیر، انتقادهای 
زیــادی از معافیت مالیاتی بازیگــران وجود 
داشته است. در شــرایطی که سقف دریافتی 
یک کارگر ساده در کشور حداکثر 40 میلیون 
تومان در سال است، برخی بازیگران بر اساس 
آنچه خودشان اعالم کرده اند، تنها برای بازی 
در یک فیلم ســینمایی که تنها چند ماه پروژه 
آن طول می کشــد تا 4 میلیارد تومان دستمزد 
دریافت می کنند و این در شــرایطی است که 
کارگران بــه ازای مبالغ دریافتی بیشــتر از 3 
میلیون تومان در سال ۹۹ باید مالیات پرداخت 
می کردند؛ اما بازیگران با درآمدهای خاص، 
هیچ مالیاتــی به دولت نمی دادنــد.  حاال بر 
اســاس مصوبه مجلس شــورای اســالمی، 
قرار اســت در ســال آینده از هنرمندان و البته 
فعالیت های ناشــران کتب کمک درســی که 
بیشــتر از ۲00 میلیون تومان در ســال درآمد 
دارند، بر اســاس نرخ هــای پلکانی مالیات 
گرفته شــود و از ســوی دیگر، برخی مشاغل 
جدید مانند افراد مشهور)اینفلوئنســرها( در 
شــبکه های فضای مجازی هم که درآمدهای 
پنهانی دارند، مشمول پرداخت مالیات شوند. 
هر چند در این میان برخی از بازیگران هم به 
گرفتن مالیات از افراد مشهور فضای مجازی 
واکنش نشان دادند؛ اما به نظر این برخورد یک 
مطالبه عمومی اســت، زیرا نمی توان انتظار 
داشت یک کارمند و یک کارگر ساده با حقوق 
حداقلی هر ماه مالیات پرداخت کند و برخی 
با درآمدهای آن چنانی از این موضوع مستثنی 
باشند، به خصوص اینکه برخی از اینفلوئنسرها 
نه تنها فعالیت شــان فرهنگی نیست؛ بلکه در 
برخی موارد غیرفرهنگی است. اگرچه به دلیل 
شفاف نبودن درآمد بازیگران و فعاالن فضای 
مجازی، دریافت مالیات واقعی از این اقشــار 
کمی دور از ذهن به نظر می رســد؛ اما آن گونه 
که مســئوالن ســازمان امور مالیاتی گفته اند، 
قرار است با رهگیری حساب های بانکی این 
اشخاص، درآمدهای آنها رصد شود و چنانچه 
این درآمدها از سقف مقرر قانونی بیشتر باشد، 
مالیات آن اخذ شود.  در حال حاضر نیز اقشار 
زیادی از کاسبان و تاجران گرفته تا هنرمندان و 
ورزشکاران وجود دارند که نه تنها درآمدهای 
نجومی دارند، بلکه همیشــه نیز از پرداخت 
مالیات  گریزان هستند. حاال مصوبه مجلس، 
اگر به درستی اجرا شود، نه تنها موجب ایجاد 
شفافیت در قراردادهای هنرمندان می شود که 
با افزایش اخذ مالیات از این قشر، کمی فاصله 

آنها با مردم عادی را نیز کاهش می دهد.

در چنــد ماه گذشــته، تلویزیون چنــد مجموعه 
تلویزیونی با موضوعات امنیتی و تاریخی را به روی 
آنتن برد. سریال هایی که بر روی سوژه های خوب 
و نابی دســت گذاشــته بودند. البته برخی از این 
ســریال ها مانند »خانه امن« خیلی خوب از عهده 
حق مطلب برآمدند و برخی مانند »روزهای ابدی« 
موضوع را زخمی کــرده و همین طور زخمی و با 
جراحت نیز رها کردنــد، آن هم موضوعی که جا 
داشت با سبک و سیاقی جذاب تر، این ُبعد مهم از 
تاریخ یک قرن اخیر کشورمان را به تصویر بکشد. 
جدیدتریِن این سریال ها »داِدستان« بود. سریالی که 
عدالت و عدالتخواهی و به قول نویسنده اش، برخی 
مســئوالن را دستمایه یک داســتان برای داِدستان 
کرده بود؛ ســریالی که برخی آن را دوست داشتند 
و بسیاری آن را نقد کردند.  سریال »جالل ۲« هم 
که این شــب ها از شبکه اول سیما پخش می شود، 
سریالی تاریخی است که یک برهه از تاریخ معاصر 
کشــورمان را در قالــب درامی عاشــقانه روایت 

می کند.

 Bخانه امن« قابل تحسین«
اما بــه جرئت می توان گفت، در میــان تمامی این 
ســریال ها که شب های پاییز و زمستان کرونایی مان 
را با آنها گذراندیم، تنها »خانه امن« بود که توانست 
با ســاختاری قوی و داســتانی محکــم، نظرهای 
بســیاری را آن هم بدون حاشیه به خود جلب کند. 
»خانه امن« توانست ســطح سلیقه مخاطب را به 
ویژه در ســریال هایی با موضوع امنیتی باال ببرد؛ آن 
هم با پیگیری سوژه روز که به خوبی به مخاطب در 

بسیاری موارد آگاهی می داد.

 B»مسئولیت نیمه کاره »روزهای ابدی
اما متأسفانه ســریال های پاییزه و زمستانه تلویزیون 
آنچنــان رضایت بخش نبود. »روزهــای ابدی« که 
انتقادهای بسیاری را در پی داشت، از همان ابتدا با 
ساختاری ضعیف نتوانست آن طور که باید و شاید 
مخاطب را با خود همراه کند. هر چند به سراغ سوژه 
خوبی رفته بود؛ یعنی به تصویر کشیدن فعالیت های 
جوانان انقالبی و نفوذ دشمن در کشور که موضوع 
مهمی است و آنچنان اتفاقات زیادی در دلش نهفته 
اســت که می توان قصه ها و داستان های خوبی را از 
آنها روایت کرد؛ اما متأسفانه روزهای ابدی نتوانست 

از عهده این مهم برآید.

 Bداِدستان؛ الزم، اما کلیشه ای و سطحی
اما داِدستان؛ سریالی که مانند بسیاری از آثار دیگر ده 

نمکی پر ســر و صدا آمد و پر سر و صدا نیز رفت! اما 
ده نمکی این بار بر روی موضوعاتی بسیار مهم دست 
گذاشته بود. دغدغه عدالت خواهی در قالب داستانی 
که قهرمانان اصلی اش دانشجویان بودند. در این میان 
ده نمکی به موضوعات مهم دیگری نیز توجه کرده بود؛ 
از جمله بازسازی حمله تروریستی داعش به مجلس و 
اتفاقا نشان داد که در بازسازی صحنه ها چه قدر خوب 
و موفق عمل می کند، اما همچون همیشه شعارزدگی 
و دیالوگ های سطحی شخصیت های داِدستان حتی 
در بعضی مواقع بازی های نچسب برخی از بازیگران، 
باعث دلزدگی مخاطب می شــد.  پایان کلیشــه ای 
و پیش بینی پذیر دادســتان از دیگــر نقاط ضعف این 
سریال بود. با این حال به نظر می رسد جامعه در زمان 
کنونی به چنین موضوعات و ســوژه هایی نیاز دارد و 
»داِدستان« را می توان برای شروع تولید چنین آثاری 
به فال نیــک گرفت، البته به این شــرط که این گونه 

کلیشه ای توی شکم مخاطب نرود.

 B ...و اما جالل
مدتی اســت باب شده اســت که هر سریال فصل 
دوم و ســوم نیز داشته باشد، آنقدر این موضوع دارد 
همیشگی و دائمی می شود که برخی سریال هایی که 
هنوز فصل یک آنها در حال تولید اســت و بر روی 
آنتن نیز نرفته، در خبرهای رسانه ای خود عنوان فصل 
یک فالن سریال را می زنند. این در حالی است که 

گاهی اوقات موضوع آن ســریال کشش فصل های 
بعدی را ندارد، این موضوع در »جالل« ثابت شد، 
 در فصل 

ً
سریالی که بسیار خوب شروع شد و اتفاقا

اول بسیار خوب هم به پایان رسید، اما در فصل دوم 
آنقدر موضوع کش داده شــده که بیشتر وقت فیلم 
را فلش بک به گذشته، نشان دادن تصاویر عاشقانه 
بین جالل و همســرش و داستان های حاشیه ای که 
تأثیری در روند فیلم ندارند، پر کرده است. داستان 
یک خطی بسیار ضعیف باعث شده تا »جالل دو« 
مانند »جالل یک« محبوب نباشــد. در بسیاری از 
مواقع یک بی تعادلی به چشــم می آید، برای نمونه 
شکنجه های وحشیانه ســاواک آنقدر با جزئیات و 
طوالنی و در قسمت های مختلف کش داده می شود 
که صدا و ســیما مجبور می شود هر چند دقیقه یک 
بار عبارت »منفــی 14« را گوشــه تصویر بیاورد، 
قســمت های متمادی به همین روال خســته کننده 
می گذرد و بعد به ناگاه جالل فرار می کند، به راحتی 
در کنــار خانواده قرار می گیرد و همه چیز در عرض 

چند دقیقه کوتاه تغییر می کند!
به هر حال تمامی این سریال ها نقاط ضعف و قوت 
مختص خودشان را داشتند، اما آنچه اهمیت دارد، 
این است که سریال های تاریخی و امنیتی موضوعات 
حساسی هســتند که نمی گوییم با وسواس، بلکه با 

دقت و خالقیت بیشتری باید به آنها توجه شود.

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

یادداشت

پس از چند سال غیبت از برنامه 
پر مخاطب صندلــی داغ که از 
شبکه دوم سیما پخش می شد، 
بــار صــدای جمهوری  ایــن 
این  گرفتــه  تصمیم  اســالمی 
برنامه را به شــکلی تــازه برای 
مخاطبان خود تولید کند. طبق 
شــده،  انجام  برنامه ریزی های 
بناست »صندلی داغ« با حضور 
چهره های مختلف و با سبک و 

سیاقی متفاوت روی آنتن رادیو برود. محمد سوهانی، مدیرکل 
هنرهای نمایشــی و رادیو نمایش گفت: »اجرای برنامه را به  
ایرج نوذری  سپرده ایم و بناست مهمانان در مقابل چالش های 

ایرج نوذری بنشینند و به سؤاالت وی پاسخ دهند.«

داغ صندلی 
برنامه پر مخاطب تلویزیون در رادیو  

   رادیو    

شــیرین«  »شــب های  کتاب 
اثر محمــد میرکیانی در کانون 
و  پــرورش فکــری کــودکان 
نوجوانان منتشــر شــد. پدران 
آمــوزگاران دوره  و  مــادران  و 
بهره گیری  بــا  دبســتانی  پیش 
از ایــن کتــاب می توانند برای 
مخاطبان خود قصه گویی کنند. 
در حقیقت، کتاب »شــب های 
شیرین« نخســتین کتابی است 

که با داشــتن 111 قصه ویــژه این هنر دیرپا، بــه عالقه مندان 
قصه گویی آموزش می دهد. این کتاب مناسب بهره مندی همه 
پژوهشگرانی که پیرامون قصه گویی تحقیق می کنند نیز هست. 

این مجموعه  مصور دربرگیرنده  111 قصه  برای کودکان است.

ین  شب های شیر
 قصه ای از محمد میرکیانی

   کتاب    

تصویربــرداری ســریال »خود 
خواسته« به کارگردانی »علیرضا 
بذرافشــان« آغاز شــده است. 
امیرعلی نبویــان و علی دادرس 
نویســنده های این کار هستند و 
سریال در ژانر کمدی معمایی به 
نگارش درآمده است. همچنین 
از  یکی  مهــرآوران  عزت اللــه 
این  این سریال است.  بازیگران 
ســریال 30 قسمتی برای شبکه 

یک سیما به نگارش درآمده است و تهیه کنندگی آن را امیرحسین 
طالبی کاشــانی و سعید ســاالرزهی به عهده دارند. بذرافشان 
کارگردانی سریال هایی از جمله سرنوشت، گسل، هفت سنگ، 

نابرده رنج و... را برای تلویزیون به عهده داشته است. 

    سریال    

خودخواسته
جدیدترین ساخته علیرضا بذرافشان

فرهنگ

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

انقالب، عدالت، امنیت  در رسانه ملی  

همیشــه گفته انــد پدیده ها و مســائل فرهنگی، 
مانند مســائل اقتصادی یا سیاســی نیستند که به 
راحتی و در کوتاه مدت بتــوان با آنها بازی کرد و 
نتیجه گرفت. مســائل فرهنگی و تربیتی جامعه، 
پدیده هایی زیربنایی و دیربازده هستند که باید با 
دقت و ظرافت و در عین حال با احساس مسئولیت 
و دغدغه مندی با آنها مواجه شد تا در میان مدت و 
درازمدت میوه آنها برداشــت شود. حاال اگر این 
مسائل فرهنگی در ارتباط با نهاد خانواده و به ویژه 

کودکان و نوجوانان باشد، این ظرافت و حوصله و 
زمان بر بودن، به مراتب بیشتر می شود.

چنــد روز پیش بود که انتشــار کلیپی از یک 
چهره معلوم الحال مجازی و آن ور آبی به اســم 
»ساسی مانکن« که به ابتذال اخالقی در آهنگ ها 
و نمایش هایش شهره است، توجه کاربران فضای 
مجازی را به خود جلب کرد و موجی از انتقادهای 
تند را حتی از ســوی کســانی که حــال و هوای 
مشــابه او دارند، نســبت به این فرد برانگیخت. 
 پاپ و 

ً
این شــخص با انتشار یک کلیپ آواز مثال

البته همراه با چند بازیگر زن آمریکایی که به فساد 
اخالقی معروف هســتند، به بیان ســخیف ترین 

جمالت شعرگونه و مبتذل ترین حرکات اقدام کرد 
و نکته تأسف بار ماجرا اینکه بسیاری از کودکان و 
نوجوانانی که با گوشــی موبایل و اینستاگرام و... 
آشنا هســتند، مخاطب این فرد و آثارش هستند 
و صفحه مجازی او را دنبال می کنند و برای شان 

جذابیت دارد!
برگردیم به همان مقدمــه اول این چند خط. 
وقتی اهمیت کار فرهنگی هوشمندانه و با ظرافت 
را درک نمی کنیم و با وجــود نهادهای فرهنگی 
متعدد، خروجی مناســب و جذابی برای دنیای 
کــودکان و نوجوانان امــروزی ارائه نمی دهیم و 
وقتی که فضای مجازی و مهندســی فرهنگی را 

فدای مسائل انتخاباتی و سیاسی می کنیم، در این 
صورت میدان را به دشمن واگذار کرده ایم و او هم 

به خوبی برای خانواده های مان دانه می پاشد.
مخاطب این هشــدار همه هستند؛ مسئوالن 
فرهنگــی، خانواده ها، مســئوالن نظارتی حوزه 
فضای مجــازی و...؛ آنها که اینســتاگرام را این 
چنین افسارگسیخته رها می کنند. اگر خانواده ها 
صمیمی ترین رفیق فرزندان شــان نباشــند و اگر 
مسئوالن فرهنگی و نظارتی، جامعه را در حکم 
خانواده خود نبینند، این خواب غفلت روز به روز 
سنگین تر خواهد شد و زمانی بیدار خواهیم شد 

که خیلی دیر شده است!

   برداشت    

خواب سنگین فرهنگی

گذری بر سریال های تاریخی و امنیتی 99 رسانه ملی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

جالل داِدستان روزهای ابدی خانه امن
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زینب گل محمدی
خبرنگار

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

سپاهی های خانواده

اواخر نیمه اول سال بود که صفحه »جبهه« 
بــا پیگیری هــای مدیریت و ســردبیری 
هفته نامــه آغاز بــه کار کرد و تــا امروز، 
بیست و هشت هفته در قالب این صفحه 
در خدمت شما بودیم. چهلمین سالگرد 
آغاز دفاع مقدس برکات زیادی داشــت 
که افتتاح صفحه جبهه و پیچیدن مستمر 
عطر و بوی شــهدا و جانبازان و خاطرات 
آن روزهای حماسه ساز در هفته نامه صبح 
صــادق، از جمله آن بــود. صبح صادق 
البته در بیست سال گذشته همواره سعی 
داشته اســت تا مفاهیم و ارزش های دفاع 
مقدس را البه الی مقــاالت، گزارش ها 
و خبرهایــش به مخاطبــان انتقال دهد؛ 
امــا راه اندازی صفحه ای مســتقل با این 
موضــوع، نشــان از اهمیــت ویــژه این 
موضوع برای دســت اندرکاران آن داشته 
است. در این ۲۸ شماره، تمام تالش مان 
را کردیم تــا در قالب مطالــب اصلی و 
یادداشــت های مان که حجم شــان اندک 
بود، به الیه های زیرین دفاع مقدس نقبی 
بزنیم. بی شــک الیه های رویی و ظاهری 
دفاع مقدس همواره در رســانه ها و برخی 
کتاب های این عرصه مورد توجه اســت؛ 
اما کمتر رســانه ای پیدا می شود که دنبال 
جلب مخاطب از این مســیر باشــد و در 
پیشــینه تصمیمات و عملیات های دوران 
جنگ غور کند. البه الی مطالب تحلیلی 
درباره دفاع مقدس تالش کردیم در قالب 
گفت وگوها و گزارش هایی، صفحه جبهه 
را از منظر تنوع و جذابیت هم در ســطح 
مطلوبی نگه داریم. پر واضح است که نسل 
جدید پاسداران، جوانان پویا، با انگیزه و 
عالقمندی هستند که دوران دفاع مقدس 
را به صورت حضــوری درک نکرده اند و 
همگامی با فرهنگ ایثار و شــهادت یکی 
از مهم ترین اهداف آنها در مسیری است 
که در راه پاســداری از انقالب، انتخاب 
کرده اند. آنها در این مســیر اگر چه باید با 
عمق مسائل آشنا شوند؛ اما حق دارند که 
صفحه ای متنوع و پر انرژی ببینند و حتی 
بتوانند مطالب آن را به اندازه گستره دوستان 
و آشنایان شان فراگیر کنند. »صبح صادق« 
در این بیست ســال اگر چه ارگان داخلی 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی بوده؛ اما 
نشــان داده است در تبیین اهداف انقالب 
و نظام، کاســتی های موجــود در عرصه 
رســانه ای را مد نظر داشته و تالش کرده 
است تا مطالبش، در سطح جامعه نیز نقش 
روشنگرانه و اصالح گر داشته باشد. انتشار 
نسخه الکترونیکی هفته نامه که دسترسی به 
آن را برای عموم مردم ایران و جهان ممکن 
می کند، نشان از این هدف بلند است. ما 
در صفحه جبهه نیز بــا همین رویکرد به 
جمع مخاطبان مان نگاه کردیم و تالش مان 
ایــن بود کــه گزارش ها و یادداشــت ها، 
 کارکــرد درون گروهــی و محدود 

ً
صرفا

نداشته باشد. پاسداران سبزپوش انقالب 
اسالمی همواره در 4۲ سال گذشته مورد 
وثوق عامه مردم بوده اند و هنوز هم در هر 
خاندانی، تحلیل های سپاهی های خانواده 
بیشتر از هر فرد دیگری مورد توجه است. 
ما هم در صفحه جبهه تالش مان این بود 
که از این منظر بتوانیم تحلیل های روشن و 
قابل ارائه ای را تقدیم تان کنیم و البته در این 
راه، کاستی هایی هم داشتیم. ضمن آرزوی 
بهترین ها برای شما مخاطبان ارجمند در 
ســال جدید، تالش ما این است تا ضمن 
ارتباط بیشــتر با شما، مسیر پیش رو را به 
نحوی ترسیم کنیم که بیش از پیش، عامل 
همگامی شما با مفاهیم عمیق حماسه های 

دفاع مقدس باشیم. ان شاءالله...

ســال 1364جنگ به بن بست رسیده بود که ما تصمیم گرفتیم 
عملیات آبی ـ خاکی انجام دهیم. دو ســال پشــت سرهم دو 
عملیات خیبــر و بدر را انجام دادیم. تجربیات این عملیات ها 
خیلی کمک مان کرد. ما اگر خیبــر و بدر را انجام نمی دادیم، 
هیچ وقت عملیات والفجر۸ را در تاریخ دفاع مقدس نداشتیم. 
در والفجر۸، به جز هورالعظیم نیرو ها عملیات فریب دیگری 
هم انجــام دادند که کســی از آن یاد نمی کنــد. این عملیات 
فریــب در منطقه کربــالی4 بود. گارد ریاســت جمهوری که 
یک پادگان شــان اول جاده بصره بــود، فکر می کنند عملیات 
فاو، عملیات فریب اســت. در ام الرصاص غواصان لشکر10 
سیدالشــهدا، نیرو های تیپ سمنان و ۲1 امام رضا )ع( دشمن 
را ۲4 ساعت مشغول کردند. ما در این ۲4 ساعتی که آنها آنجا 
جنگیدند و شهید شدند، توانستیم به پایگاه موشکی دشمن در 
 بعد از 

ً
فاو برسیم. عملیات فاو مثل بقیه عملیات ها نبود که مثال

۲0 روز تمام شود، ما در فاو ۷۸ شبانه روز برای تثبیت خط مان 
با دشمن درگیری داشتیم. 

راوی: محمود نجیمی از رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین)ع(

یب  عملیات فر
   خاطره    

چه حرف ها که می شود از چشمانت بخوانم؛ دختر نازنینم! 
دوری از تو برایم ســخت اســت. می دانم که هر شب،  هجوم 
خاطراتت من را هوایی می کند و چشم هایم از دوری ات خیس 
می شــود؛ اما اگر امروز مثل خیلی ها که بی خیال جبهه شدند، 
گوشــه عافیت را انتخاب کنم، قبل از هر چیز، آینده  تو را نابود 

کرده ام. من برای دفاع می روم تا روزگار تو روشن باشد...

 آینده تو
   قاب    

 B تعیین اهداف عملیاتی بعد از آزادسازی
خرمشهر تا آستانه عملیات »بدر«

عملیات بــدر در منطقه هــور زمانی بــه اجرا در 
آمــد که جمهــوری اســالمی چندیــن مرحله از 
تصمیم گیری هــای بزرگ در زمینــه تعیین اهداف 
نظامی و اجرای عملیات برای دستیابی به این اهداف 
را پشت سر گذاشته بود. پس از اجرای موفقیت آمیز 
عملیات های ایران برای آزادســازی مناطق اشغال 
شده از جمله خرمشــهر، ایران در راستای اهداف 
سیاســی خود و به منظور کسب امتیاز در مذاکرات 
برای پایان دادن به جنگ، عملیات رمضان در شرق 
بصره را طراحی و اجرا کــرد. پس از آن با توجه به 
تــوان و تجهیزات اندک نیروهای خــودی و نیاز به 
تداوم عملیات در جبهه ها، منطقه جنوب ســومار 
برای عملیات های مســلم بن عقیل و محرم در نظر 
گرفته شد. بعد از این دو عملیات، عملیات والفجر 
مقدماتــی را در حد فاصل چزابه تــا فکه با هدف 
تصرف منطقه شرق العماره طراحی و اجرا شد؛ اما 
موفقیتی در پی نداشت. پس از آن والفجر1 طراحی 
و اجرا شــد که ایــن عملیات هم بــه اهداف خود 
نرســید. پس از ناکامی این دو عملیات، مسئوالن 
نظامی تصمیم گرفتند منطقه عملیاتی را از جنوب 
به سمت مناطق غرب و شمال غرب کشور معطوف 
کنند. بر این اساس عملیات های والفجر۲ در غرب 
پیرانشهر، والفجر3 در منطقه مهران و والفجر4 در 
منطقه شــیلر و پنجوین عراق به اجــرا درآمدند که 

پیروزی های قابل توجهی به همراه داشتند.
پس از اجرای این سه عملیات، بار دیگر بصره به 
منزله هدفی بزرگ مورد توجه قرار گرفت. توانایی 
نیروهای خودی در اجــرای عملیات آبی ـ خاکی، 
غافلگیری دشمن از نظر تاکتیک و منطقه عملیات 
و وضعیــت منطقه هور از جمله مزیت هایی بود که 

موجب انتخاب این منطقه برای عملیات شد. 
عملیات خیبر در اسفند ســال 136۲ طراحی 

و اجرا شــد که متأســفانه دســتاوردهای آن کمتر 
از میزان پیش بینی شــده بــود و فرماندهان به  نامی 
مانند حــاج ابراهیم همــت، فرمانده لشــکر۲۷ 
محمدرســول الله)ص( و حمید باکری، جانشین 
فرمانده لشــکر31 عاشــورا در طی آن به شهادت 

رسیدند.
یک سال بعد، منطقه هور با هدف بستن بزرگراه 
بصره به العماره و تصرف زمین های شــمال بصره، 
مورد توجه قرار گرفت. امکان بهره گیری از تجربیات 
عملیات خیبر و برخورداری نیروهای خودی از زمین 
مناسب، امتیاز قابل توجهی برای بازگشت دوباره به 

منطقه هور بود.

 Bعملیات بدر
در پی تعیین ۲0 اســفند ســال 1363برای شروع 
عملیات در منطقه عمومی هورالعظیم، فرماندهان 
قرارگاه های ســه گانه نجف، کربال و نوح به قرارگاه 
خاتم االنبیاء فراخوانده شدند تا درباره ساعت شروع 
درگیری گفت وگو کرده و تصمیم نهایی اتخاذ کنند. 
در ابتدای این جلسه که برادران سیدرحیم صفوی، 
غالمعلی رشید، عزیز جعفری، علی صیادشیرازی، 
حســین عالیی و... حضور داشــتند، برادر احمد 
غالمپور، جانشین فرماندهی قرارگاه نجف درباره 
این عملیات توضیحاتی داد و با توجه به زمان بندی 
و مرحله بنــدی حرکــت نیروها، زمــان مطلوب 
عملیات را ساعت ۲3 اعالم کرد. او گفت: با توجه 
به بررســی هایی که در قرارگاه نجف کردیم، به این 
نتیجه رسیدیم که یگان ها ۲4 ساعت قبل از شروع 
عملیات به منطقه واســطی بین عقبه خودی و خط 
دشمن منتقل شوند. سپس در روز عملیات، نیروهای 
هر هفت یگان، با ۲60 قایق پنج نفره از ساعت 1۹ با 
استفاده از تاریکی شب از عقبه خودی به سمت خط 
سراسری دشمن حرکت کرده و با موتور خاموش و 
پاروزنان خود را به ۵ کیلومتری دشمن برسانند. ما 

حساب کرده ایم که نیروها ساعت 3 بامداد روز ۲0 
اسفند به مقصد می رسند و تا ساعت ۵ که هوا روشن 
می شود، فرصت دارند خود را در میان نیزارها استتار 
کنند. از ساعت ۵ تا ســاعت 1۹ به حالت مخفی 
همانجا می مانند و در ساعت 1۹ که تردد گشتی های 
عراقی در آبراه و پــرواز بالگردها بر فراز هور قطع 
می شود، با قایق های شان از منطقه استتار خارج شده 
و پاروزنان 4 کیلومتر دیگر را طی می کنند. وقتی به 
یک کیلومتری خط دشمن رسیدند، نیروهای غواص 
از قایق ها جدا شــده و برای شکستن خط به سمت 
سیل بند سراسری دشــمن حرکت می کنند. سپس 
قایق ها دوباره سازماندهی شــده و پس از درگیری 
غواص ها و شکسته شــدن خط دشمن، قایق های 
بعدی با موتور روشــن به عمــق خط درگیری نفوذ 

کرده و عملیات را آغاز می کنند.
به این ترتیب، فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیاء و 
فرماندهان قرارگاه های تابعه درباره ســاعت شروع 
درگیری به توافق رسیدند. رمز عملیات هم پس از 
پیشــنهادهای فراوان انتخاب شد: یا الله، یا الله، و 
قاتلوهم حتی ال تکون فتنه، یا فاطمه الزهرا)س(، یا 

فاطمه الزهرا)س(، یا فاطمه الزهرا)س(.
در ادامه این جلسه، غالمپور در مورد موضوعی 
که دغدغه فکری همه فرماندهان بود، کسب تکلیف 
کرد؛ او پرســید: اگر موقع حرکت قایق ها به محل 
استتار، دشمن متوجه و با ما درگیر شد چه باید کرد؟
آنچه وجود داشــت، این موضوع بود که تا قبل 
از عملیات خیبر، دشمن حضور چندانی در منطقه 
هور نداشــت؛ ولی بعد از این عملیــات، عراق با 
ایجاد تشــکیالت جدیدی به نام »فرماندهی شرق 
دجله« ضمن احداث خطوط پدافندی، یک سیل بند 
سراســری را هم تقویت کرد. عــالوه برآن، در حد 
فاصــل خط خودی تا ســیل بند در داخل هور و در 
مسیر آبراه ها و میان نیزار، کمین های متحرکی هم 
قرار داد. این کمین ها بــه گنجایش 10 تا 30 نفر و 

دارای دو طبقه بودند که طبقه زیرین برای استراحت 
نیروها و طبقه دوم مخصوص قرارگرفتن تسلیحات، 
تجهیزات دیده بانی و استقرار نیروها بود. قایق های 
مسلح دشمن نیز از روشــن شدن هوا تا فرارسیدن 

تاریکی در میان آبراه ها مشغول گشت زنی بودند.
برادران رحیم صفوی و سرهنگ صیادشیرازی 
راهکار داده و گفتند: در درگیری نزدیک با نیروهای 
دشمن، آنها نباید سالم از دست شما فرار کنند، یعنی 
در صورت درگیری، باید آنقدر نزدیک دشمن شوید 
که بتوانید آنها را از بین ببرید. درگیری باید در همان 
نقطه شــروع و در همان نقطه غائله ختم شــود و به 
جاهای دیگر توسعه پیدا نکند. هر چند از آغاز چند 
ماهه فعالیت قرارگاه ها و یگان ها در منطقه عملیاتی 
بدر و هماهنگی های اصلی انجام شده و امور مربوط 
به اجرای عملیات،  روشــن شــده بود؛ ولی هنوز 
بعضی امور جزئی باقی مانده بود که نیازمند توجه و 

هماهنگی قبل از شروع عملیات بود. 
برادر محمدباقر قالیباف، فرمانده لشکر۵ نصر به 
قرارگاه مراجعه کرد و در گفت وگو با احمد غالمپور 
از احتمال هوشیاری و آگاهی دشمن از زمان اجرای 
عملیات خبر داد. قالیباف گفت:  »دشــمن شــب 
گذشته گلوله های منور زیادی شلیک کرد به طوری 
که سطح منطقه روشن شد.« همچنین گفت: »برای 
ادامه انتقال نیروها وســیله ترابری کم داریم و باید 
در ایــن باره کمک کنید.« او همچنین از اســتقرار 
سنگر کمین دشمن در یکی از آبراه های اصلی ابراز 
نگرانی کرد و وجود این کمین را برای عبور نیروها 
خطرآفرین و مشکل ساز خواند و خواستار راه حلی 

برای رفع این مشکل شد. 
نیروها  این گفت وگوها نشــان می داد،  مجموع 
با عملیات سختی روبه رو هســتند. عملیاتی که تا 
فروردین سال بعد هم ادامه یافت و ما نیز بررسی آن 
را به فرصت دیگری در فروردین ســال بعد موکول 

می کنیم.

بررسی وضعیت عملیات های دفاع مقدس از آزادسازی خرمشهر تا نبرد »بدر«

بارش سنگین برف یر  وز جنگ جانفرساترافیک سختی ها ز دو ماه و دو ر
یکی از مقاطع حساس از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی مربوط به شصت و دو روزی است که از مقطع زمانی ۱5 بهمن ۱363 آغاز شد و تا ۱7 فروردین 

۱36۴ ادامه یافت. اصلی ترین رویداد نظامی این مقطع زمانی، آماده سازی و اجرای عملیات بدر در منطقه هورالعظیم بود.

مؤسســه فرهنگی ـ هنری جنات فکه ۲۲ سال است در زمینه 
فرهنگ شــهادت و دفاع مقدس و همچنین مقاومت اسالمی 
مشغول فعالیت است. این مؤسسه با وجود مشکالت موجود 
تالش کرده که هیچگاه،  روند انتشــار ماهنامه فکه را متوقف 
نکند و در کنار این فعالیت مطبوعاتی، به ســاخت مســتند و 
انتشار کتاب نیز روی آورده است. یکی از جدیدترین کتاب های 
این مجموعه، داســتانی با موضوع زندگی سپهبد شهید حاج 
قاســم سلیمانی با نام »خنده های رفیق« اســت که آن را زهره 
علی عسگری با الهام از خاطرات حاج قاسم و رزمندگان هشت 
ســال دفاع مقدس نوشته اســت. این کتاب با قیمت 4۵ هزار 

تومان در کتابفروشی های سراسر کشور موجود است.

 خنده های سردار
   تازه ها    
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سیاست
۱5

۳ ۵ ۳ ۳ ۴ ۵ ۰ ۶
۳ ۵ ۲ ۳ ۲ ۴ ۲ ۲
ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

 سهمیه یکسان سازی
 تا تیر ماه تمدید شود

 ۰9۱7۰۰۰8977/ طبق آیه 31 سوره 
سبأ ظالم و ظلم پذیر هر دو محکومند؛ زیرا 
یکدیگر را در توسعه و ترویج ظلم یاری و 
حمایت کرده اند. آیا رفتار برخی مسئوالن 
منفعــل در برابر تهدیدهــا و تحریم های 
کشورهای ظالم، همچون آمریکا، فرانسه، 
انگلیس، آلمان و عربســتان و تن دادن به 

برجام شامل این آیه نمی شود؟
رضــای  بــرای   /۰9۱7۰۰۰8977
خداوند به داد امامزادگانی که در اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد ســاختمان آنها به 
علت نبود بودجه رها شــده برسید، آخه 
اینها اوالد و نوادگان امامان معصوم)ع( ما 
هستند. چطور دولت برای ترمیم بناهای 
تاریخی و مکان های گردشگری تفریحی 
پول دارد، اما برای مرمت ساختمان های 
امامزادگان بودجه ندارد و مرمت آنهارا به 
مردم و افراد خیر و هیئت امنا واگذار کرده 

است؟!
۰935۰۰۰6۰62/ چرا روز مادر مبلغ 
ناچیزی به عنوان هدیه به حساب نیروها 

واریز کردید، اما روز پدر هیچی؟!
۰9۱3۰۰۰72۰3/ بــا توجه به تعداد 
صفحات صبح صادق، مطالب سیاســی 
کم اســت و چرا نشــریه صفحه ورزشی 

ندارد؟ 
۰9۱6۰۰۰3623/ در مورد نمک دریا 
خانم وحیدی در ســتون سالمت نوشتن 
ضرر داره و ســرطان زاست. کجا ثابت 
شده اســت؟ خواهش می کنم منبعش را 

اعالم کنید.
صبح صادق: در آن مطلب گفته شده 
است: »نمک دریا به دلیل تصفیه نشدن 
ناخالصی هایش، دارای  و جدا نشدن 
فلزات سنگین است.« سرطانزایی این 
نوع فلزات هم در تمام مقاالت علمی 

اثبات شده است.
مطالبه گــری  از   /۰9۱۱۰۰۰۴82۱
بین المللی جنگ تحمیلی هشــت ساله 
اســتکبار جهانی علیه ملت مقاوم ایران 
از ســوی مســؤالن امر سپاســگزاریم./ 

»اسدی« از لنگرود
 در شــکل و 

ً
۰9۰۴۰۰۰2838/ لطفا

کیفیت لباس های ساتر تغییر ایجاد کنید. 
گاهی پارچــه لباس ها از جنــس الیاف 
مصنوعی اســت و بدن و پوست بسیاری 
از دوستان و همکاران که در فعالیت های 
عملیاتــی به ویــژه در مناطــق عملیاتی 

گرمسیر هستند، آسیب می بیند.  
۰922۰۰۰78۱3/ به تازگی اعالم شد 
اعتبار سهمیه کارت یکسان سازی تا آخر 
فروردین است، متأسفانه با انتشار ویروس 
کرونا و ویروس کرونای انگلیســی گویا 
امسال عید هم نمی توانیم مسافرت برویم 
 مهلت 

ً
و از این سهمیه استفاده کنیم، لطفا

استفاده از آن را تا آخر تیر ماه تمدید کنید.

E E E
ستون روی خط هفته نامه صبح صادق 
پذیرای  نظرات، انتقادات و محلی برای 
بیان مشــکالت و حرف های مخاطبان 
است. از فرماندهان  و مسئوالن محترم 
ســپاه و نیروهای مسلح  هم انتظار دارد 
با توجه ویژه به موارد مطرح شده در این 
ستون پاسخ های خود را برای درج هفته 

نامه  صبح صادق به رایانامه:
info@ssweekly.ir 

یا نمابر:77۴88۴26  ارسال کنند.

   روی خط    

پاسدار

سردار سرلشکر »حسین سالمی« فرمانده کل سپاه 
در پانزدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران 
اهل قلم که در ســتاد کل ســپاه برگزار شد، با بیان 
اینکه کســانی که در حوزه اندیشــه و تفکر در سپاه 
مجاهدت می کنند، پرچم دار آگاهی و نشر معارف 
دین و مروجــان تفکر انقالبی در مجموعه ســپاه 
هستند، اظهار داشت: »وحی با واژه اقراء آغاز شده 
و این نشان دهنده اهمیتی است که خدا برای کتابت، 

اندیشه و تفکر قائل است.«
وی ادامه داد: »هویت حقیقی انسان به قوه تفکر 
و  اندیشه او  بستگی دارد و حیات واقعی هر انسانی 
به بلندای اندیشه اوســت؛ از این رو مروجان علم 
و معرفــت و دانش هرگز نمی میرند، مانند شــهدا 
الهام بخش هســتند و زندگی ایجــاد می کنند و به 

زندگی معنا می بخشند.«
فرمانده کل ســپاه گفــت: »جامعــه ای ارتفاع 
شخصیت دارد که دارای ســپهری از اندیشمندان 
باشــد؛ وســعت یک ملت نیز به وسعت اندیشه و 
باور هــای او  اســت؛ ما تجربه های زیــادی در این 
حوزه داریم؛ اینجا انســان ها درجه بندی می شوند؛ 
گاهی یک نفر یک جامعه را تغییر می دهد و  ماهیت 
جدیدی را در حیات بشر احیا می کند و  به انسان ها 
رو ح و جان می بخشد؛ مثل حرکتی که امام)ره( در 
انقالب اسالمی کرد و گفت »انقالب ما انفجار نور 

بود«.«
ســردار ســالمی اظهــار داشــت: »علمــا و 
اندیشــمندان مانند ستاره قطبی که در تاریکی شب 
راه را نشــان می دهد، عالمت هــا و عامل هدایت 
بشــریت هستند؛ جهل به معنای تاریکی و نبوِد نور 

 است، با وجود این، وقتی نور  نیست، تاریکی حس
 می شود.«

وی بیان کرد: »جامعه ای که بیدار نیست، اسیر 
و  برده اســت و حیات ندارد؛ لــذا برای او تصمیم 
می گیرنــد و او را راه می برند؛ حیــات نباتی برای 
 ملتی اســت کــه از توانمندی های خود اســتفاده 

نمی کند.«
فرمانده کل ســپاه افزود: »جامعــه ای که تفکر 
نمی کند، نمی بیند و  نمی شــنود، جامعه انســانی 
نیست؛ بلکه جامعه چهارپایان است؛ پس »آگاهی« 
حیات انسانی، روح بشــریت و اصل وجود انسان 
اســت؛ تاریخ هم همین گونه به ما می آموزد؛ اینکه 
تمدن ها نتیجه درخشــش عالمان و اندیشمندان و 

فرهیختگان هستند؛ البته زمانی که وارسته باشند.«
سرلشــکر ســالمی عنوان کرد: »مــا به تجربه 
دریافتیم که دسترســی به کرانه های تمدن اسالمی 
جز با تعقل، دانش و اندیشــه ممکن نیست؛ ما هم 
به عنوان ســپاه تجربه ای خاص داریــم؛ زیرا تمام 
حرکات ما بر اساس شعور است و بر اساس تجربه 
در هر میدانی که آگاهانه وارد شــدیم، موفق عمل 

کردیم.«
وی گفــت: »کســی که در نقطه مرکزی ســپاه 
ایستاده است، این گونه نیســت که باید متفکرتر از 
ســطوح پایینی سپاه باشــد، بلکه همه باید متفکر 
باشــند؛ زیرا ما با دشــمنان جاهل زیادی روبه رو 
هســتیم و این خطرناک اســت. ما بــا بی تقوایان 
روبه رو هســتیم؛ کســانی که از قدرت های مادی 
 و فیزیکــی قــوی برخوردارند و فاقــد ایمان الهی

 هستند.«
فرمانده کل سپاه در ادامه افزود: »در مقابل آنها، 
ما از ایمان و آگاهی برخورداریم؛ ولی سالح های ما 
به پیشرفتگی آنها نیست؛ این نبود تقارن را با ایمان 

جبران می کنیم. نگاشــت این تجربیات و انتقال آن 
به نسل های آتی مهم اســت؛ زیرا سپاه نباید تغییر 
ماهیت و هویت در ساختار اعتقادی، ایمانی و  فکری 

خود بدهد.«
ســردار ســالمی افزود: »پاســداران کهنسال 
می شــوند، امــا کهنگی بــرای آنها معنــا ندارد؛ 
پاسداران باید ژرف اندیش باشند تا بتوانند در دنیای 
 تفکر دشــمنان نفوذ کنند و بدانند آنها چگونه فکر

 می کنند.«
وی با بیان اینکه ما نهاد فاقد فکر نیستیم، افزود: 
»ما هر روز با دشــمن و الزامــات جدیدی مواجه 
هستیم؛ لذا برای مواجهه با این موارد باید دائم فکر 
کنیم. به عبارتی جنگ ما سلسله مراتبی نیست، بلکه 
اعتقادی اســت و انسان های ما همه به واسطه ایمان 

بزرگ هستند.«
فرمانده کل سپاه خاطرنشــان کرد: »این ارزش 
قلم است که خداوند به قلمرو اینکه می نویسد، قسم 

خورده است؛ لذا ذهن ها باید بلد طیب باشند.«

 Bنوشتن در راستای رسالت پاسداری
سردار سرتیپ پاسدار »اســماعیل قاآنی« فرمانده 
نیروی قدس سپاه نیز در این جشنواره، اظهار داشت: 
»ویژگی پاسداری از انقالب اسالمی در پاسداران 
اهل قلم موج می زند؛ زیرا خیلی ها هستند که خوب 
می نویسند، اما در محیط پاسداری وقتی کسی قلم 
می زند، چند موضوع را باید مورد توجه قرار دهد؛ 
ابتدا اینکه نویســنده باید مطالبی که می نویسد در 
راستای رسالت پاسداری از انقالب اسالمی باشد.«

وی ادامه داد: »وقتی یک پاسدار با این نگاه وارد 
میدان نویســندگی و قلم و کاغذ شود، حس می کند 
هــر ســطری کــه می نویســد، پشــتوانه ای برای 
 انقالب اسالمی اســت؛ انقالبی که با اقتدار پیش

 می رود.«
 
ً
فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: »اسالم اساسا
دین مقاومت اســت؛ لذا هم حفظ و استمرار و هم 
تأثیرگذاری آن بر اســاس مداری معین است؛ پس 
تهیه این نــوع متن به معنای مقاومــت در اصول و 

پایداری است.«
ســردار قاآنی تأکید کرد: »در انقالب اسالمی 
الزم نیست که ما هیچ چیزی را خارج از واقعیت به 
داستان و رمان تبدیل کنیم؛ زیرا حقایق زیادی وجود 

دارد که می توان به آنها پرداخت«.
وی اضافــه کرد: »در انقالب اســالمی، درباره 
پاسداری در وادی اســارت هم حرف وجود دارد؛ 
زیرا در کشور های دیگر به چنین موضوعی پرداخته 
نمی شود و بیشتر به ســایر مباحث می پردازند؛ لذا 
پاسدار اهل قلم اگر بتواند موضو عاتی مانند اسارت 
را به شــیوه ای گویا بیان کند، درس های بسیاری را 

می تواند بازگو کند.«

 Bباید حاج قاسم را درست تعریف کرد
فرمانده نیروی قدس سپاه درباره سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی که امروز خیلی عالقه مندی برای نوشتن از 
او زیاد شده است، گفت: »هر کسی که می خواهد 
مطلبی برای شــهید سلیمانی بنویســد، باید او را 
درست تعریف کند؛ زیرا شهید سلیمانی به اغراق 
نیازی ندارد؛ در این مدت مطالبی که نوشته شده و 
حرف هایی که درباره او بیان شده است، اشکاالت 

این چنینی دارد.«
سردار قاآنی خاطرنشان کرد: »نکته بعدی که باید 
مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از تحریف واقعیات 
اســت؛ تحریف، ایجاد انحراف از تعریف درست 

نسبت به شهید سلیمانی است.«

حسن ابراهیمی
خبرنگار

دســتیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، طی پیامی 
انتصاب سردار سیدقاسم قریشی را به عنوان جانشین سازمان 

بسیج مستضعفین تبریک گفت.
»سرلشکر سیدیحیی صفوی« در این پیام خطاب به سردار 
قریشــی گفته است: »شاخصه های اصلی بسیج، برخاستن از 
بطن جامعه در عین مــردم داری و مردم یاری این نهاد انقالبی 
و گســتره فعالیت آن در ارتباط با اقشار مختلف مردم و مولود 
انقالبی و انقالبی بودن اســت. حفظ پویایی و فراهم ســازی 
بسترهای رشــد و تعالی این سازمان ارزشــمند که هم اکنون 
به الگویی کارآمد و راهگشــا برای کشورهای اسالمی تبدیل 
گشــته و تکرارپذیری این الگو در کشــورهای اسالمی برای 
حل چالش های فراروی، از الزامات حرکت این نهاد انقالبی 
اســت.« وی افزوده اســت: »در این میان ســوابق ارزشمند و 
درخشان جنابعالی در فرماندهی سپاه استان های قم و مرکزی 
و رده های مدیریتی ســتاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
همچون معاونت هماهنگ کننــده نمایندگی محترم ولی فقیه 
در ســپاه، نوید بخش رشد و شــکوفایی بیشتر سازمان بسیج 

مستضعفین است.«

بسیج در  انتصاب  تبریک 
»حجت االســالم زنگنه« مسئول ســازمان فرهنگی خانواده 
پاسداران و سردار دهقان جانشین این سازمان از توانمندی های 
جدید مرکز چاپ ســپاه در نصب و راه اندازی دســتگاه تمام 
اتوماتیک و پیشرفته صحافی چسب گرم مدل کلبوس بازدید 

کردند.
بر این اساس در سلسله دعوت های مرکز چاپ سپاه برای 
بازدید مســئوالن مختلف ســپاه از توانمندی های این مرکز، 
مســئول سازمان فرهنگی خانواده پاســداران در این بازدید با 
حضــور در بخش هــای مختلف مرکز چاپ ســپاه در محل 
صحافی مجله آشنا که از نشریات ویژه خانواده پاسداران است، 
حضور پیدا کرد و با کم و کیف کار چاپ و صحافی این مجله 

آشنا شد.
حجت االسالم زنگنه در این بازدید بعد از آگاهی از مراحل 
و چگونگی کارکرد دســتگاه ها به کارکنان خطاب به کارکنان 
مرکز چاپ تأکید کرد: »شــما عزیزان که زحمت چاپ و نشر 
 در ثواب و اجر این 

ً
تولیدات فرهنگــی را به عهده دارید، قطعا

تولیدات هم شریک هســتید و من خوشحال هستم که چنین 
توانمندی هایی در این مرکز ایجاد شده است. « 

چاپ مرکز  ظرفیت های 
معــاون هماهنگ کننــده قــرارگاه مرکزی جهاد ســازندگی و 
محرومیت زدایی سپاه گفت: »کمک به دولت و خدمت به مردم 
و اثبات کارآمدی نظام در مناطق محروم و حل مشکالت مردم 
محروم از مهم ترین اهدافی است که ما دنبال می کنیم، ما به دنبال 
جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها هستیم؛ به همین دلیل 
به اجرای طرح های مختلف و احیای مناطق مرزی می پردازیم.«

»ســردار ســید ضیاءالدین حزنی« در ادامه با بیان اینکه 
مسئولیت اصلی محرومیت زدایی برعهده دولت است و سپاه 
در کنار دولــت اقدامات خود را انجــام می دهد، گفت: »در 
تالش هســتیم تا مشکالت روستاها و اســتان های محروم را 
برطرف کنیم.« وی ادامه داد: »تهیه جهیزیه و ایجاد شــرایط 
ازدواج آسان، ساخت مسکن مددجویی، مدارس، حوزه های 
علمیه و آبادانی حواشی شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان، 
مشــهد و همچنین در حوزه آب، ترمیم قنات و چاه ها را دنبال 
می کنیم. با ایجاد اشــتغال در حوزه هایی مانند پرورش ماهی، 
پرورش دام و طیور تالش داریم مشــکالت مــردم را در این 
حوزه ها کاهش دهیم و معتقدیم این اقدامات امنیت و توسعه 

پایدار را به دنبال دارد.«

 محرومیت زدایی در اولویت

باشند متفکر  باید  سپاه  همه 
فرمانده کل سپاه در پانزدهمین جشنواره پاسداران اهل قلم



چفیه محکم کن!

چفیه محکم کن و بردار برادرها را
بتکان بار دگر شانه سنگرها را

باغ، این بار در آشوب دگر افتاده است
باغبان، امر بده خیل صنوبرها را!

بیستون چشم به دستان تو دارد این بار
تیشه بردار و بزن ریشه خیبرها را

شب رسیده است که در خاطره ها تازه کند
رقص یکباره مین ها و منورها را
آسمان بار دگر بوی پریدن دارد

خبر تازه ببر خیل کبوترها را
ُدْور گردید و یک بار دگر نوبت شعر
مژده ِمْی بده این دست به ساغرها را
نوبت تنگه رسیده است که دربرگیرد

قامت غرق به خون گشته پرپرها را
پشت این خاک به لبخند شماها گرم است

تازه کن قصه لبخند دالورها را
نوبت توست برادر که در این آخر کار

بسپاری به دل خاک، برادرها را
چفیه محکم کن تا باد بداند که هنوز

نتوان برد از این باغچه باورها را

علی سعادت شایسته

 صدای عشق

امشب قلم زدند پریشانی مرا
با تو رقم زدند مسلمانی مرا

قرآن بخوان و راه خدا را نشان بده
توحید را نشان زمین و زمان بده

قرآن بخوان و با نفس آسمانی ات
این مرده های روی زمین را تکان بده

قرآن بخوان و بال مرا از قفس بگیر
اندازه شعور پرم آسمان بده

آخر چه قدر قوم پسر دار می شوند
دختر به دست دامن این مادران بده

جز با صدای عشق مسلمان نمی شوم
پس لطف کن خودت دِر گوشم اذان بده 

قرآن بخوان بگو که خدا واحد است و بس
ه خواست علی را نشان بده

ّ
هر که ادل

تو آسمان مکه ای و ماه تو علی ست
تنها دلیل روشنِی راه تو علی ست

احمد شدی کتاب شدی مصطفی شدی
حاال تمام دار و ندار خدا شدی

علی اکبر لطیفیان

اولین شهید مدافع حرم 
استان بوشهر

فرزندم محمــد در حالی که به 
عنوان تک تیرانداز، عملیات خود 
را به پایان رسانده بود، به صورت اختیاری 
در عملیات بازگرداندن شهدا شرکت کرد 
که مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت 
و از ناحیه صورت دچار ســوختگی شد. 
پــس از مجروح شــدن فرزنــدم او را به 
بیمارســتان حلب منتقل کــرده و یکی از 
چشم هایش را تخلیه کردند و پس از ۲0 
روز بستری، محمد به تهران منتقل شد که 
پس از گذشت 40روز در فردای روزی که 
مادرش با او دیدار داشــت، به درجه رفیع 
شــهادت نائل آمد. فرزندم محمد در روز 
مبعث، متولد شد، در روز عاشورا مجروح 
شد و در روز معراج حضرت رسول، در راه 
پاســداری از حرم حضرت زینب)س( و 
امنیت ایران اســالمی، جان به جان آفرین 

تسلیم کرد.
 به نقل از پدر شهید
 محمد احمدی جوان

محمــد احمدی جــوان در پنج اســفند 
مــاه 136۸ در خانــه ای ســاده و با صفا 
در روســتای باشــی از توابع شهرســتان 
تنگســتان استان بوشــهر متولد شد. او با 
وجود قبولی در رشــته مهندسی مکانیک 
سیاالت دانشگاه شیراز به منظور خدمت 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی از ادامه 
تحصیل منصرف شــد. در مهرماه 13۹4 
به صــورت داوطلبانه بــرای دفاع از حرم 
مطهر اهل بیت)س( به ســوریه اعزام شد 
و در ظهر عاشورای حسینی مورد اصابت 
ترکش قرار گرفت و در حالی که دو چشم 
خود را از دســت داده بود، پس از 43 روز 
بستری شــدن و تحمل دردهای ناشی از 
جراحت های میدان نبرد در تهران به فیض 

شهادت نائل آمد و آسمانی شد.

 زمستان ما را بهار کن
آرام آرام دارد صدای پای بهار می آید. این 
را جوانه های روی شاخه ها می گفتند. ربیع 
دارد رخت سبزش را بر تن رنجور و منتظر 

درختان هدیه می کند.
 از طرفــی هم نســیم حیات بخش بهار، 
فریاد انتظار زمین را شــنیده و با خودش 
زندگی را به ارمغان آورده اســت. گویی 
همه چیز دســت به دســت هم داده که 
 آیــه »ان مع العســر یســرا« را به تصویر

 بکشد.
آقا جان، شــما بهــار ما هســتید. ما هم 
همین  درختان گیرافتاده در بوران زندگی، 
ما هم همین درختان دســت بر آســمان 
 گشــوده  منتظر کــه آمدن تــان را انتظار

 می کشیم. 
شما که نباشید، بهاری نیست، رخت نویی 
نیست، نشــاط و طراوتی نیست. در یک 

 زندگی نیست.
ً
کالم اصال

موالی من! بیایید و زمســتان ما را در هم 
بشــکنید. بیایید و این یخ انتظــار را آب 
کنید. بیاییــد و چشــمه ای راه بیندازید 
 کــه از آن آیــه »ان مع العســر یســرا«

 جوانه بزند.

حسن ختام

امام صادق)ع( فرمودند:» ایمان به خدا، پیامبر و علی)ع( نیاورده کســی که برادر مؤمنش نزد او آمده تا 
نیازش را برآورده کند؛ اما او با روی گشاده از نیازمند استقبال نکند. اگر نیاز او به دست خودش برآورده 
می شود، به  سرعت اقدام کند و اگر خودش نمی تواند حاجت او را برآورده کند، بکوشد تا از طریق دیگران 

نیاز او را برآورده کند، پس اگر خالف این دستور عمل کند، میان ما و او والیتی نیست.«
مستدرک  الوسائل، ج۱2، ص ۴3۴

 شرط تکامل ایمان
   صادقانه    

رابطه مهمی بین توان و غرور هر کس وجود دارد. هر چقدر توان شــخصی کم باشــد، به نسبت ادعا و 
غرور او باالتر می رود و هر زمان توان و قابلیت انســان باالتر می رود، ادعا و خودبینی کمتر می شود؛ اما 
توانای واقعی کسی است که ضمن تقویت محاسن و خصلت های نیکو از غرور و خودنمایی بپرهیزد که 

این رفتار بزرگ منشان است.

بزرگ منشان رفتار   
   صبحانه    

شماره ۹۹۲ |  دوشنبه  1۸ اسفند 1۳۹۹
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سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   تلخند       قبیله عشق    
رفتاردوگانه/ 

تناقض تروئیکای اروپا، آمریکا و آژانس انرژی هسته ای در برابر موشک های دفاعی ایران و بمب های هسته ای رژیم صهیونیستی.         کارتونیست: خلیل بندیب از مراکش

ماسکش را روی صورتش محکم کرد 
و از آرایشگاه بیرون آمد. هنوز به خاطر 
مبلغی که آرایشــگر به عنوان عیدی طلب کرده 
 اگــر مجبور نبود در آن 

ً
بود، ناراحت بود. اصال

جلسه کذایی شــرکت کند، هرگز به آرایشگاه 
نمی رفــت، آن هم در این شــرایط بیماری! باید 
عجله می کرد و قبل از رفتن به جلسه حکم تخلیه 
را بــرای اجــرا می بــرد و زن و دختــری را که 
مســتأجرش بودند، از خانه بیرون می انداخت. 
وقت شان هم تمام شده بود؛ اما به بهانه مریضی 
خانه را تخلیه نمی کردند، با بنگاه توافق کرده بود 
که خانه را با مبلغ باالتری اجاره بدهد. نمی شد 

که به بهانه کرونا از پولش بگذرد.
سریع تاکسی درخواست کرد و زیرلب بد و 
بیراه گفت؛ چرا که مبلغ زیادی را باید بابت کرایه 
تاکســی پرداخت می کرد. اگر قرار بود همیشه 
همین طور خرج کند تا اآلن نه ماشینی داشت و نه 
خانه ای و اگر وضعیت مالی خوبی داشت، همه 

را مدیون صرفه جویی و تالشش بود که توانسته 
بود زندگی خوبی برای خودش دست و پا کند. 
تاکســی جلوی پایش توقف کــرد و همان ابتدا 
خواهش کرد که اگر امــکان دارد روی صندلی 
عقب بنشیند. مرد به چند وسیله کادوپیچ شده، 
کنار راننده نگاه کرد و با اکراه روی صندلی عقب 

نشست.
ـ باشه، فقط شما که دیگه خدای نکرده عیدی 

نمی خواین؟
راننــده لبخند زد و آرام گفــت: »نه آقا ما به 
همون کرایه خودمون قانعیم! عیدی باید دلبخواه 

مسافر باشه...«
نفس راحتی کشــید و باز پرســید: »بســته 
هــم جابه جا می کنــی؟ مگه ممنوع نیســت با 

مسافر...؟«
راننــده در حالی که مســیر را دنبال می کرد، 
گفت: »نه بسته نیســت هدیه دخترمه!« و برای 
اینکه به سوءتفاهم مسافرش پاسخ درستی داده 
باشــد، توضیح داد: »هر روز به دخترم ده تومن 
پول تو جیبی می دم، اونم نصفشو برای خودش 
برمی داره نصفشــم برای بچه های کار که ســر 
چارراه ها کار می کنن کنار می ذاره، دو ماه پشت 

ســرهم پولشــو جمع کرده دیروز با هم رفتیم 
خرید، قرار شد این هدیه ها رو من برسونم دست 

بچه ها... از طرف دخترم!«
لرزش خفیفی سر تا پای مرد را فرا گرفت. 

ـ چند سالشه؟
مرد به عکسی که جلوی ماشین آویزان شده 

بود، اشاره کرد.
ـ آقا ۸ سالشــه! دختر نازیه، از االن دســتش 
به خیره! می گه معلم مــون گفته هرچقدر کمک 
کنیم به دیگران خدا ده برابرشــو برمی گردونه... 

و خندید.
مســافر کمی خودش را جمــع وجور کرد. 
نگاهــش را از عکس دزدید. انگار از نگاه دختر 
کوچک خجالت می کشید. شصت و خورده ای 
سن داشــت؛ اما تا به حال یاد نداشت به کسی 
که نمی شناسد هدیه داده باشد. کمی با خودش 
کلنجار رفت، چیزی بین وجدان و خشــم، با او 

در جدال بود.
نفس عمیقی کشید. باید از یک جایی شروع 
می کرد. التماس های مستأجرش را به یاد آورد و 
دیگر نتوانست مقاومت کند. حکم تخلیه را توی 

دستش مچاله کرد و به سمت شرکت راه افتاد.

   داستان    

معلم

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

دانه ها منابع خوب پروتئین، اسیدهای چرب غیر اشباع و انواع مواد معدنی 
و ویتامین ها بوده و ارزش تغذیه ای باالیی دارند، اما حاوی کالری باالیی 
هستند و بنابراین برای جلوگیری از افزایش وزن در خوردن آن باید اعتدال 
رد، 

ُ
رعایت شود. معموال آجیل ها را برای بهبود طعم، عطر و ایجاد بافتی ت

بو می دهند. بو دادن به معنای قرار دادن مواد در معرض حرارت اســت. 
چربی موجود در آجیل خام از نوع اسیدهای چرب غیراشباع است و وقتی 
چربی های غیر اشباع در معرض گرما قرار می گیرد، بیشتر آسیب دیده و 
اکسید می شــوند. این می تواند سبب تشکیل رادیکال های آزاد در بدن و 
آسیب سلول های سالم شــود. آجیل منبع خوبی از مواد مغذی از جمله 
ویتامین E، منیزیم، فسفر و آنتی اکسیدان هاست. بعضی از این مواد مغذی 
به ویژه آنتی اکســیدان ها به گرما حساس هستند و ممکن است در طول 
فرآیند برشته شدن از بین بروند. درجه حرارت باال در فرایند برشته کردن 
آجیل ها یکی از عوامل تأثیرگذار در تشــکیل آکریل آمید به شمار می آید. 
بادام به دلیل مقادیر باالی اسیدآمینه آســپارژین که دارد، میزان بیشتری 
آکریل آمید را می تواند ایجاد کند. اگر به پرفشــاری خون مبتال هســتید، 
به محتوای نمک آجیل های بوداده توجه داشــته باشــید، چون به راحتی 
می توانند فشــار خون شــما را باال ببرند. آجیل را از مراکز معتبر آجیل 
فروشی خریداری کنید و به رنگ، طعم و تازگی آن دقت کنید. به یاد داشته 

باشید بوی ماندگی و مزه تند نشانه ناسالم بودن آجیل است.

    سالمت    

بی نمک! آجیل 

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

   کتیبه سبز    

برای همراهی در این پویش معنوی از پنجشنبه ۲۱ اسفند تا پنجشنبه آخر سال به سایت iporse.ir مراجعه نمایید


