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پیشرفت روسیه چگونه محقق شد؟
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 والدت فرخنده امام علی ) ع( 
و روز پدر مبارک باد

توسعه با تکیه بر استقالل سیاسی 
و قدرت نظامی  

در گفت وگوی صبح صادق با افشین زرگر کارشناس مسائل اوراسیا مطرح شد

ماجد غماس، نماینده مجلس اعالی عراق در گفت وگو با صبح صادق

اخراج آمریکا تصمیم ملی است دیدگاه
۳ مهدی سعیدی

عالج دردهای مزمن کشور سرمقاله
۲

مشارکت  افزایش 
و افزایش امید است  در گر

ناصر ایمانی در گفت وگو با صبح صادق
جمهور
۴

 نقش دولت در بازار سرمایه 
کمتر از 70 درصد نیست

محسن زنگنه در گفت وگو با صبح صادق
بازار
۶

فرصت
است تمام 

فرصت
است تمام 

رمزگشایی صبح صادق از آخرین مواضع برجامی آمریکا و اروپا
در برابر ابتکار عمل ایران

اخبار و تحلیل های انتخابات را با صبح صادق دنبال کنید 

SSWEEKLY.IR  جمهور
نسخه صوتی صبح صادق

Beshnavidd.ir بشنوید

 E هرچقدر بتوان مردم را نسبت به آینده زندگی 
خود و آینده کشــور امیدوارتر کرد، مردم با گرمی 

بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد

 E در این شرایط که بازار بورس دچار بی ثباتی 
شده اســت، بزرگ ترین حمایت از بازار سرمایه 

اجرای قوانین موجود است
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علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

ائتالف دریایی بزرگ

رزمایش کمربنــد امنیت دریایــی ایران و 
روسیه ۲۸ بهمن در شمال اقیانوس هند آغاز 
شد. فقط کافی است بدانیم شمال اقیانوس 
هند بین ســه تنگه راهبــردی از پنج تنگه 
راهبردی دنیاســت، تنگه هرمز در شمال، 
تنگه ماالکا در شرق و تنگه باب المندب در 
غرب منطقه شمال اقیانوس هند واقع شده 
اســت که در حقیقت بیضی انرژی جهان 
را احاطه کرده و با توجه به تردد شناورهای 
تجــاری و نفتکش در این منطقه حســاس 
ضرورت برقراری امنیــت تجارت دریایی 
را دو چندان کرده اســت. البته این منطقه از 
نظر امنیت یکی از امن ترین مناطق دریایی 
در جهان اســت، هرچند برخی دخالت ها 
در دریای عمــان و خلیج فــارس از طرف 
نیروهای فرامنطقــه ای در تنگه هرمز وجود 
دارد. در این میان رزمایشی با هدف تقویت 
امنیت تجارت دریایی بین المللی، مقابله با 
دزدی و تروریســم دریایی و تبادل تجارب 
عملیاتی و تاکتیکی در منطقه ای به وسعت 
۱۷ هزار کیلومتر برگزار شد. پیش از این در 
ماجراهای تنگــه باب المندب و دزدی های 
دریایی حضور فراســاحلی ایــران نهادینه 
شد؛ اما حضور ائتالف گون نیروهای دریایی 
ایران در کنار سایر نیروهای دریایی جهان در 
آنجا محقق نشد تا زمانی که برنامه اجرای 
رزمایش های مشترک نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با نیروهای دریایی 
ســایر کشــورهای منطقه و فــرا منطقه در 
سال های اخیر اتفاق افتاد. تعداد محدودی 
رزمایش با کشور عمان، چین و روسیه انجام 
شــد تا اینکه اجرای چنیــن رزمایش هایی 
به شــکل عادی و طی یک برنامه ســاالنه 
در دســتور کار نیروهای دریایی ارتش های 
کشورهای همسو قرار بگیرد. چنانکه کشور 
روسیه همزمان با ایران این رزمایش مشترک 
را در تقویم ساالنه خود گنجاند. البته کشور 
چین نیز سابقه همکاری و رزمایش با نیروی 
دریایــی ایــران را دارد. در واقع چین خود 
را به ســطح دومین قــدرت دریایی جهان 
می رساند و حضور چین به منزله یک شریک 
منطقه ای در چنین رزمایشــی مهم است؛ 
اما با توجه به همزمانی چند برنامه به علت 
تأخیر افتادن زمان اجرای رزمایش با ســال 
جدید چینی، حضور چین در این رزمایش 
محتمل نبود، اما طرف چینی تمایل بسیاری 
به ادامه این همکاری ها دارد.   کشــورهای 
حاشــیه اقیانوس هند یک سمپوزیوم تحت 
عنوان اجالس کشــورهای حاشیه  اقیانوس 
هنــد )آیونز( دارنــد و اجالس هایی هر دو 
ســال یک بار برگزار می شــود که میزبانش 
به طور چرخشــی تغییر می کند. محور این 
گفت وگوها و همکاری هــا انجام عملیات 
امداد و نجــات در راســتای ایجاد امنیت 
دریایی در اقیانوس هند است و جالب است 
بدانیم در حال حاضر رئیس اجالس آیونز، 
جمهوری اســالمی ایران است. همچنین 
یکی از کارگروه های مهــم و تأثیرگذار در 
اجالس آیونز کارگروه امنیت دریایی است 
که مســئول این کارگروه نیز ایران است. اما 
جالــب آنجا بود که در حیــن برگزاری این 
رزمایش نیروی دریایی هند نیز با اعزام یک 
ناوگروه به این رزمایش پیوســت. جذابیت 
شــمال اقیانوس هند برای همسایگان دور 
و نزدیک این اقیانوس بســیار باالست و به 
تازگی هــم زمزمه هایــی از همکاری های 
امنیتی برای برقراری امنیــت کامل در این 
منطقه از جهان ایجاد شده است. البته همه 
اینها را باید کنار تشکیل ائتالف های دریایی 
کشورهای متخاصم علیه جمهوری اسالمی 
به مقایســه گذاشــت تا اهمیت بیشتر این 

موضوع را درک کرد.

   نیم نگاه    

طی روزهای اخیر، مقامات آمریکایی و اروپایی اجرای 
نمایش ویژه ای را در حوزه »دیپلماســی آشکار« و در 
خصوص توافق هسته ای با کشورمان کلید زده اند! جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا از »آمادگی واشنگتن« برای 
مذاکره با بازیگران اروپایی بر سر برجام و آنچه »احیای 
توافق هســته ای« خوانده، خبر داده اســت و بازیگران 
اروپایــی نیز خواســتار »امتناع ایــران از عدم اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقــی« و »مذاکرات دوباره میان 
تهران ـ واشنگتن« شــده اند. در این خصوص، نکاتی 

وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت:
 واشــنگتن و تروئیکای اروپایــی از آبان ماه 

امســال تا کنون، مذاکرات مســتمری را با 1
یکدیگر و در قالب »دیپلماسی پنهان« بر سر چگونگی 
مواجهه با برجام آغاز کرده اند. حتی آنها تاکتیک های 
موازی و همزمانی را که باید در این راستا اجرایی شود، 
بارها با یکدیگــر مرور کرده اند. مقامــات اروپایی و 
آمریکایی به گونه ای وانمود می کنند که گویا »تصمیمات 
برجامی مشترک بازیگران غربی« محصول رایزنی های 
آشکار روزهای اخیر آنها بوده و مقامات دولت بایدن با 
»ســخاوت تمام« از پیشــنهاد اروپایی هــا به منظور 
بازگشت دوباره به مذاکرات برجامی )و تعیین تکلیف 
توافق هسته ای( استقبال کرده اند! واقعیت امر این است 
که مدت هاست میان واشنگتن و تروئیکای اروپایی در 
این خصوص مذاکراتی مستمر در جریان بوده و پس از 

پیروزی بایدن نیز این مذاکرات با ایفای نقش »آنتونی 
بلینکن«، »جیک سالیوان« و »رابرت مالی« ادامه پیدا 
کرده است. به عبارت بهتر، مقامات آمریکایی ـ اروپایی 
قصد دارند بازی را از حوزه »دیپلماسی پنهان« به حوزه 

»دیپلماسی آشکار« هدایت کنند.
 ماهیــت اظهــارات اخیــر جــو بایــدن، 

رئیس جمهــور آمریــکا و آنــگال مــرکل، 2
صدراعظم آلمــان در زمینه برجام باز می گردد. هر دو 
 از آمادگی 

ً
سیاستمدار غربی، در مواضعی مبهم، صرفا

خود برای مذاکره دوباره بر ســر برجام سخن گفته اند 
بدون آنکه ساز و کار بازگشت به توافق هسته ای با ایران 
را برای مخاطبان بین المللی خود تشــریح کنند! آنچه 
امروز در قالب رفتار مشترک برجامی آمریکاـ اروپا قابل 
رصد و تحلیل است، چیزی جز تاکتیک »پیچیده سازی 
صحنه بازی« نیســت! مقامات آمریکایی و اروپایی از 
یک ســو از »احیای برجــام« و »لــزوم حفظ توافق 
هسته ای« سخن به میان آورده و از سوی دیگر، بر روی 
»پیچیده بودن این روند« و »لزوم بســط برجام« تأکید 
دارنــد. در این میان، اتحادیه اروپــا در ظاهر رویکرد 
نرم تــری اتخــاذ کــرده و حتــی امانوئــل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه از »میانجی گری« خود بین تهران 
و واشــنگتن خبر داده اســت. به نظر می رســد میان 
واشنگتن و مهره های اروپایی آن بر سر نحوه مواجهه با 
پرونده هسته ای ایران نوعی »تقسیم کار« صورت گرفته 
و مواضع اخیر مقامات آمریکایی و اروپایی نیز خروجی 
همان تقسیم کار است. بر اساس این تقسیم کار، قرار 
است »بازگشت به برجام« به مثابه »پروسه ای سخت« 
از ســوی آمریکا و بازیگران اروپایی مورد شناسایی، 
معرفی و تأکید قرار گیرد! این در حالی است که در عمل 

این پیچیدگی ماهوی، حقوقی و اجرایی وجود ندارد. 
این نکته به اهداف مشترک آمریکا و کشورهای اروپایی 
در قبال جمهوری اسالمی ایران باز می گردد. کشورمان 
در زمینه »دائمی کردن محدودیت های هســته ای در 
برجام«، »ممنوعیت تســت و آزمایش موشــک های 
بالســتیک قاره پیما و کاهش برد موشک ها«، »تحدید 
مناسبات نظامی با گروه های مقاومت در منطقه« و »تن 
دادن به بازرسی های نامحدود آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی از اماکن نظامــی«، هدف مشــترک آمریکا و 
تروئیکای اروپایی به شمار می  آید. واشنگتن و شرکای 
اروپایی آن معتقدند، »بازگشــت حقیقی به برجام« و 
»رفع واقعی تحریم های ایــران«، مانع از چینش میز 
مذاکرات موشکی ـ منطقه ای با جمهوری اسالمی ایران 
خواهد شــد؛ زیرا دیگر اهرم فشاری علیه کشورمان 
برای حضور پای میز »مذاکرات محدودکننده« وجود 
نخواهد داشت! از این رو غرب نسبت به برجام به مثابه 
یک »متغیر تاکتیکی وابسته« و نه یک »متغیر حقوقی 

مستقل« می نگرد.
 به »گریز هدفمند غرب از ارائه تضمین های 

برجامی به ایران« باز می گردد. واشــنگتن و 3
تروئیکای اروپایی خود نیز به وضوح آگاه هســتند که 
»ارائه تضمین« به جای »تکــرار صدباره تعهدات«، 
پاشنه آشــیل آنها در هرگونه تقابل برجامی با ایران به 
شمار می آید. در نظام بین الملل و نظام حقوقی جهان، 
تعهد و تضمین مقوله هایی متفاوت از یکدیگرند. تعهد 
صرفا بر روی کاغذ می آید؛ اما تضمین ابزارهای الزم 
برای عینیت یافتن یک تعهد اســت، به گونه ای طرف 
متعهد، گریزی جز انجام تعهدات خود به واســطه آن 
ابزار یا اهرم فشار نمی بیند. رهبر معظم انقالب تأکید 

دارنــد که اکنــون باید به جای تعهــد از طرف مقابل 
تضمین بخواهیم، به گونه ای که واشنگتن و شرکای آن، 
چاره ای جز اجرای تعهدات خود نداشته باشند. بدیهی 
است که »راستی  آزمایی تضمین های غرب« نیز نه بر 
عهده سازمان های بین المللی و نه  بر عهده کشورهای 
طرف برجام، بلکه بر عهده جمهوری اســالمی ایران 
خواهــد بود. به عبارت بهتــر، »پذیرش تضمین های 
طرف مقابل« نیز اختیاری است که جمهوری اسالمی 

به لحاظ حقوقی و قانونی دارد. 
بهتر است بایدن و شرکای اروپایی کاخ سفید آگاه 
باشــند که تنها راه »احیای برجام« و »بازگشت ایران 
به تعهدات برجامی خود«، بازگشت واقعی بازیگران 
غربی به توافق هسته ای از طریق »ارائه تضمین ها و رفع 
عملیاتی تحریم های اقتصادی علیه کشورمان« است. 
در این معادله، مســیرهای میانبــر، میانی یا انحرافی 
 جایی نخواهند داشت. اکنون، واشنگتن »بازیگر 

ً
قطعا

یاغــی برجام« و اتحادیــه اروپا »بازیگــر غیرمتعهد 
برجام« شناخته می شوند و هرگونه »کاهش تعهدات 
برجامــی ایران« نیز در واکنش بــه این »طغیانگری« 
و »بی تعهدی« صورت گرفته اســت. بنابراین، اولین 
بازیگری که اینجا ملزم بــه »جبران خطای خویش« 
است، آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. در این میان، تأکید 
مستمر و محکم دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی 
کشورمان بر مواردی مانند »لزوم بازگشت اولیه طرف 
مقابل به برجام«، لزوم ارائــه تضمین های الزم برای 
اجرایی شــدن »تعهدات برجامی غرب« و »ناممکن 
بودن بسط برجام به حوزه های موشکی و منطقه ای«، 
رمز موفقیت ما در مواجهه با نقشه طراحی شده آمریکا 

و تروئیکای اروپایی در این منازعه به شمار می آید. 

فرصت تمام است

با فرا رســیدن بهار انتخابات، مهم ترین 
اولویت نظام اســالمی، تحقق انتخابات 
مطلوبی است که می تواند کشور را در مسیر توسعه و 
پیشــرفت خود یــک گام به جلــو بــرده و فرآیند 
دولت ســازی اسالمی را تســهیل کند. »انتخابات 
مطلــوب« در نظام اســالمی فراتــر از »انتخاب 

مطلوب« است. 
انتخابات مطلوب، انتخاباتی است امن، سالم، 
قانونی، اخالقی، رقابتی و اصلح گزین که با مشارکت 
حداکثری مردم رقم خورده باشد. نکته تأمل برانگیز 
آنکه راهبرد دشمنان ملت ایران درست در برابر این 
اوصاف هفت گانه و با هــدف جلوگیری از محقق 
نشدن انتخابات تراز انقالب اسالمی طراحی شده 

است!
در این میــان، باید توجه کرد که رکن اساســی 
انتخابات مطلوب در نظام اســالمی »مشــارکت 
حداکثری« اســت. مشــارکت گســترده ملت در 
انتخابات آنقدر بااهمیت اســت کــه رهبر معظم 

انقالب اسالمی سال ها پیش در اجتماع بزرگ مردم 
جیرفت ، با صراحت اعــالم می دارند: »من بارها 
گفته ام که اصل حضور مردم در انتخابات، حّتی از 

انتخاب اصلح هم مهم تر است.«
 این تأکید برخاســته از عمق باوری اســت که 
معظم له به جایگاه مردم در نظام اســالمی دارند، به 
نحوی که از تعبیر »نظام مردم ساالری دینی« برای 
حکومت اسالمی یاد می کنند. در نگاه ایشان چنین 
حضور گسترده ای رمز بقا و تداوم انقالب اسالمی 
است؛ چرا که جمهوری اســالمی متکی بر رأی و 

اعتماد به ملت شکل گرفته است.
در طول تمامــی ادوار انتخابات پس از پیروزی 
انقالب اسالمی کاهش مشارکت، مهم ترین راهبرد 
فتنه انگیزی دشــمن در عرصه انتخابات بوده است! 
رهبر معظم انقالب با صراحت از تالش مســتمر و 
تمام عیار دشمنان انقالب اسالمی برای ممانعت از 
برگزاری انتخابات و سرد و بی روح کردن آن سخن 

به میان آورده اند. 
معظم له در آخرین دیــدار خود با مردم تبریز بر 
اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات ۱400 این 
چنین تأکید فرمودند: »انتخابات هر چه ُپرشورتر، هر 
چه با اقبال عمومی مردم بیشتر همراه باشد، اثرات و 
منافعش برای کشور و برای خود مردم بیشتر خواهد 

بود... می خواهم بگویم عالج دردهای مزمن کشور 
در ُپرشــور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و 
بعد، انتخاب اصلح، انتخاب شخصیت مناسب در 

انتخابات ریاست جمهوری است.«
تعابیر فوق به خوبی جایگاه و اهمیت راهبردی 
نقش مردم در حکومت اسالمی را آشکار می کند. 
برخالف همه تبلیغات گســترده ای که نظام سلطه 
و جریان ســکوالر در طول چهار دهه گذشته علیه 
جمهوری اســالمی و نظریه مردم ســاالری به راه 
انداخته اند، حکومت اسالمی با حضور مردم در همه 

تصمیم گیری های کشور شکل می گیرد. 
در ایــن حکومت مردم همه کاره اند و هیچ کس 
نمی توانــد رأی آن را کمرنگ کــرده یا برای مدتی 
مردم را از حضور در صحنه منع کند و از اهمیت این 
حضور بکاهد! هر تفکری که غیر از این بیندیشد و 
جایگاه مردم را در حکومت کمرنگ کند، بدون شک 
اندیشــه ای انحرافی است که جایگاهی در گفتمان 

اسالم ناب محمدی)ص( نخواهد داشت.
البته جریان های سکوالر همواره تالش کرده اند 
تفکر انقالبی را به عدم اعتقاد و اعتماد به حضور و 
نقش مردم متهم کرده و آنان را مخالف مشــارکت 
حداکثری معرفی کنند که این حربه، فریبی بیش نبوده 
اســت. تفکر انقالبی در کنار مشارکت حداکثری 

اعتقاد به نقش هدایتگری نخبگان در انتخابات دارد 
و بر این باور است که حضور حداکثری آنگاه کامل 
می شــود که حاصل آن به قدرت رسیدن شایستگان 
و کارآمدان و بهبود زندگی و برخــورداری و رفاه و 
آرامش اکثریت جامعه باشــد. نه آنکه ناکارآمدان و 
ناشایستگان با اغواگری و فریب افکار عمومی، رأی 
اکثریت جامعه را به ســمت دیگری هدایت کنند و 

خود بر مسند قدرت تکیه زنند! 
بدون شــک میان انتخاب اصلح و مشــارکت 
حداکثری رابطه معنادار دیالکتیکی برقرار اســت و 
شایستگی و کارآمدی خود مهم ترین عامل تشویق 
مردم برای حضور پرشور در انتخابات بعدی است. 
اگر امروز کاهش مشارکت مردمی به دغدغه ای برای 
نظام اسالمی تبدیل شــده است، علت اصلی آن را 
باید در ضعف کارآمدی دنبال کرد که در طول چهار 
سال گذشته در حوزه مدیریت اجرایی کشور به وجود 

آمده است. 
عبور از این وضعیت با شکل گیری دولت جوان 
انقالبــی ممکن خواهد بود کــه می تواند با ارتقای 
کارآمــدی، امید را در جامعه روزافزون کرده و مردم 
را بیش از گذشــته در اداره کشور به خدمت گیرد. 
این مهم نیز با به صحنه آمدن اکثریت اقشار مختلف 

مردم در خردادماه ۱400 ممکن خواهد بود.

عالج دردهای مزمن کشور
   سرمقاله    

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

محمدجــواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایران 
در واکنش به بیانیه تروئیکای اروپا )انگلیس، فرانســه و آلمان( 
و ابراز نگرانــی از اقدامات جبرانی ایران در توئیتی نوشــت: 
»به جای سفســطه و قرار دادن بار مســئولیت بر دوش ایران، 
تروئیکای اروپایی/ اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود عمل کرده 
و خواســتار آن شود که میراث تروریسم اقتصادی ترامپ علیه 
ایران پایان یابد.« ظریف اضافه کرد: »تدابیر جبرانی ما پاسخی  
هستند به نقض های ایاالت متحده و تروئیکای اروپایی. اگر از 
معلول هراسانید، علت را حذف کنید.« وی تصریح کرد: »ما 

»اقدام« را با اقدام پاسخ می دهیم.«

اقدام در برابر اقدام
»آنتونــی بلینکن« وزیر خارجه ایــاالت متحده در گفت وگو با 
شبکه »بی بی ســی« تصریح کرد، سیاست »فشار حداکثری« 
دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا بر جمهوری 
اسالمی ایران نتیجه ای نداشــت. وزیر خارجه ایاالت متحده 
بار دیگر مواضع دولت »جو بایــدن« رئیس جمهور آمریکا در 
خصوص بازگشــت به برجام را تکرار کــرد و برخالف تأکید 
جمهوری اســالمی مبنی بر اینکه آمریکا حق تعیین شرط برای 
بازگشت به توافق هسته ای را ندارد، برای ایران شرط گذاری کرد. 
بلینکن تأکید کرد، ایاالت متحده و شرکای اروپایی این کشور 

»بار دیگر در قبال موضوع ایران با یکدیگر همسو شده اند.«

بی نتیجه فشار   
مجید تخــت روانچی، نماینده  جمهوری اســالمی ایران در 
ســازمان ملل گفت: »وقتــی ترامپ از برجام خارج شــد، 
یک ســری تحریم که  باید در چارچوب برجام لغو می شــد، 
برگشــت و یک ســری تحریم دیگر هم اضافه شد. عالوه بر 
این آمریکایی ها تحریم های دیگری، با عناوین جدیدی )غیر 
از هســته ای( اعمال کردند. از زمان خروج آمریکا از برجام تا 
اآلن، سه نوع تحریم علیه ما اعمال کردند. اگر هر کدام از این 
تحریم ها لغو نشود، بازگشت آمریکا معنی ندارد؛ یعنی آمریکا 
موقعی می تواند بگوید که من به برجام برگشــتم که همه  این 

تحریم ها لغو شود. صرف حرف هیچ ارزشی ندارد.«

بازگشت! معنای 

حنیف غفاری
کارشناس روابط بین الملل

رمزگشایی صبح صادق از آخرین مواضع برجامی آمریکا و اروپا در برابر ابتکار عمل ایران
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دیدگاه

اگر انقالب اسالمی نبود؟

در هیاهــوی ایــن روزها از تورم، فشــار 
اقتصــادی و تحریــم، کرونــا، قرنطینه، 
واکسن و تا مذاکره و مقاومت و انتخابات 
شاید لحظه ای ســکوت و اندیشه بتواند 
راهگشای آینده باشد. اندیشه ای از جنس 
»تفکر و ســاعه افضل من عباده سبعین 
سنه« که بدانیم از کجا آغاز کرده ایم و چرا 
آغاز کرده ایم و چگونــه می توانیم و باید 

ادامه بدهیم.
مخاطــب این ســیاهه از هر ســن و 
جنس و شــغل و ســطح اقتصادی و... 
لحظه ای بیندیشــد که اگر خمینی نبود و 
انقالب اسالمی حادث نشده بود، امروز 
کجــا بودیم و در چه حالــی بودیم و چه 
می کردیم؟ لختی اندیشــه و تفکر کنیم 
تا ســپس ابعاد این فقدان فرضی را با هم 
ارزیابــی کنیم. ۱ـ اگر انقالب اســالمی 
نبــود، امــروز در حال مهیا شــدن برای 
جشن یکصدمین سالگرد آغاز حکومت 
پهلوی و تاجگذاری رضــا قلدر بودیم و 
زنده شدن درد خاطره جشن های ۲۵00 
ساله و جشن هنر شیراز و... . ۲ـ اگر قیام 
حضرت روح الله نبود، امروز نقشه جدید 
غرب آسیا )خاورمیانه جدید( با جدا شدن 
بخش های دیگری از ایــران عزیز، چون 
کردستان و خوزستان و سیستان در منطقه 
شــکل گرفته بود و جز این نیست که غده 
سرطانی صهیونیست  بر منطقه سیطره یافته 
بود! ۳ـ اگر پرچم اسالم بر این مرز و بوم 
سایه نیفکنده بود، وضعیت زنان و دختران 
ما چیزی بهتر از کشورهای همسایه، چون 
افغانستان و عربســتان نبود. 4ـ. اگر نبود 
روح روحانی روح الله در علم و فرهنگ و 
اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی و ابعاد 
 
ً
نظامی و اجتماعی و...، کجا بودیم؟ واقعا
تفکر در این باره لذت بخش و غرورآفرین 
نیست؟ و از این تفکر است که اول شکر 
این نعمت واجب می شــود و ســپس راه 

آینده رخ می نماید!
 نگارنده نمی خواهد و نمی تواند 

ً
قطعا

کمبودهای موجود امروز را نادیده بگیرد، 
ولی بر آن عقیده اســت کــه فاصله بین 
آرمان ها و واقعیت ها، با ایمان به صحت 
مسیر و ایســتادگی تا تحقق اهداف قابل 
پیموده شــدن است؛ اما دشمن با استفاده 
از جهل یا کم اطالعی عوام واقعیت ها و 
دستاوردهای این نظام و انقالب را تحریف 
و به این واسطه تحریم را تحمیل می کند. 
پس کمی اندیشــه الزم است تا بدانیم در 
این معرکه ما کجاییم و دشمن کجاست 
و چرا دشمن دشمنی می کند و چگونه با 
تحریف تحریم را تحمیل می کند. با همه 
ل ِاّنما 

ُ
این اوصاف باید دقت کــرد که »ق

رادی 
ُ
ن تقوموا لله مثنی و ف

َ
کم بواحده ا

ُ
ِعظ

َ
ا

روا«؛ بگو اگر بخواهم شما را یک 
ّ
ّم تتفک

ُ
ث

نصیحت کنم، آن اســت که برای خدا دو 
نفر دو نفر یا به تنهایی قیام کنید و ســپس 
اندیشه نمایید. این یعنی قیام لله مقدم بر 
تفکر است یا به عبارت بهتر باید ایستاده و 
در حال حرکت اندیشه کرد و نباید به هیچ 
بهانه ای حتی تفکر در چرایی و چگونگی 
شرایط امروز از حرکت بایستیم و باید در 
عین حرکت و ایستادگی به نحوه بهسازی 
شرایط فعلی و کم کردن فاصله با آرمان و 

مطلوب مان بیندیشیم.
کالم آخر آنکه فــارغ از نتیجه، نفس 
اندیشیدن مهم و ارزشمند است و حرکت 
این قطار را تصحیح می کند؛ چرا که اگر 
همه یک جور می اندیشیدند، در واقع هیچ 
کس نمی اندیشید! به راستی اگر انقالب 
اســالمی نشــده بود، امروز من و ما کجا 

بودیم؟!

   روزنه    

مهدی عامری 
کارشناس علوم اسالمی

علی کوثری
هادی سیاسی

   عکس و مکث   

شــهدای ســالمت/ مهشید گودرز، پرســتاری که بعد از ابتال به کرونا در حالی که باردار بود، جان خود را از دست 
داد. با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، شاید االن همسر این پرستار فداکار این گونه در غم از دست دادن او 

گریان نبود. پرستاری که داوطلبانه در بخش کرونایی ها خدمت می کرد.

ماسک نمی زنیم، واکسن بخرید و بی نوبت به ما بزنید!/ برخی سلبریتی هایی که با درگذشت انصاریان و میناوند 
شروع به آه و ناله و بدگویی از وطن خود کردند، در حالی دنبال واکسن بی نوبت هستند که بدیهی ترین نکات، 

مانند ماسک زدن را رعایت نمی کنند!

 وضعیت ســفید کشــنده!/ قطع آب و برق و گاز در آمریکا در پی بارش برف و ســردی هوا، باعث شــده مردم با 
لوله کشــی بخاری ماشــین به خانه و استفاده از بخار آب برای گرم کردن خود و خانه اقدام کنند. تاکنون حدوده 

50 نفر در آمریکا بر اثر سرما جان باختند و بیشتر شهرهای تگزاس در خاموشی به سر میبرند.

مگه بالیووده؟/ این تصویر عجیب از مانور نیروهای امنیتی ســعودی ســبب تمسخر آنها شده؛ چرا که مردم شان 
عقیده دارند تصویر ساختگی است. گویا فیلم هندی زیاد دیده اند؛ وگرنه با این حرکت ها می توانستند حداقل 

نصف جهان رو تصرف کنند نه اینکه االن یمنی ها به پایتخت شان حمله کنند!

بن مایه انقالب مردم ایران، دینی و اسالمی 
بوده و طالیــه دار این حرکــت بی نظیر در 
تاریــخ، حوزه های علمیه و به طــور خاص روحانیت 
اصیل بوده است. به تعبیر رهبری حوزه ما در این نظام و 
مولد و موجد آن است. با نگاهی گذرا به فرآیند پیروزی 
انقالب اسالمی، می توان به بداهت این ادعا حکم داد.
انقالب اسالمی تبلور ویژه روحانیت در عرصه های 
اجتماعی است؛ وگرنه »تردیدی نیست که حوزه های 
علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اســالم و تشیع 
مهم ترین پایــگاه محکم اســالم در برابر حمالت و 
انحرافات و کجروی ها بوده اند.« امام)ره( در منشــور 
روحانیت با صالبت مدعی می شــوند: »من با یقین 
شهادت می دهم که اگر افرادی غیر از روحانیت جلودار 
حرکت انقــالب و تصمیمات بودند امروز جز ننگ و 
ذلت و عار در برابر آمریکا و جهان خواران و جز عدول 
از همه معتقدات اسالمی و انقالبی چیزی نمانده بود.«

مبتنــی بر قاعده علــت بقا همــان علت حدوث 
اســت، تداوم انقالب و نظام اســالمی جز با حضور 
فعال و هدفمند و عالمانه و خالصانه روحانیت اصیل 
و جلوداری حوزه های علمیه ممکن نخواهد بود. دلیل 
این امر واضح اســت، مبنای حرکت اعتراضی مردم 
در دهه 40 ریشــه معرفتی و الهیاتی داشــته و رهبری 
توده های مردم نیز با گفتمان دینی این جریان را هدایت 
کرده اســت. آرمان ها و شــعارهای انقالب اسالمی 
و رهبران آن برگرفته از قرآن و دین اســالم بوده و پس 
از پیروزی و اســتقرار خواست مردم، حکومتی بر پایه 
فقاهت و متصل به کتاب و سنت شکل گرفته و قوانین 

کشور بر این اساس تدوین شد. 
اعتمــاد مســتضعفان و محرومان به امــام)ره( و 
روحانیون و پایبندی ریشه دار آنها به اسالم ظفرمندی 
انقالب را رقم زد. پس از آن نیز در دفاع مقدس و همه 
عرصه های بحران، مردم با پشتوانه های دینی و با تکیه 

بر روحانیت به میدان آمده اند.
اکنون در ادامه راه و گام دوم انقالب اســالمی نیز 
روحانیت باید با همان درخشــش و کوشش و با ادامه 
رویکرد معرفتی و دینی، حامی و مروج نظام و تکیه گاه 

محرومان و مردم باشد. 

روحانیت انقالبی یک اساسنامه روشن و عملیاتی 
در مقابل خود دارد و آن، منشــور روحانیت حضرت 
امام خمینی)ره( اســت که بر مبنــای آن در ابتدا باید 
روحانی نماهای مقدس مآب متحجر را افشا کرد و پس 
از آن با اراده مستحکم از آرمان ها و خواسته های مردم 
محافظت کرد. زمزمه های جدایی دین از سیاســت، 
بیگانگــی عقل و فلســفه از دین، از هم گسســتگی 
معنویت از عدالت، تقدس زدایی از سیاســت و عالم 
سیاسی، سر در آخور سرمایه داران نمودن، بی توجهی به 
نیازهای نظام اسالمی، اختالف طالب جوان و بزرگان 
حوزه، خروج از زی طلبگی و افتادن در وادی اشرافیت 
و... همه و همه خطرهایی است که امام)ره( نسبت به 
آنها هشدار داده اند و همچنان آن نهیب های امام باید در 

گوش روحانیون و طالب طنین داشته باشد. 
به تعبیر امام)ره( »برای مردم و جوانان و حتی عوام 
هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من 
در مســائل سیاســی اظهارنظر نمی کنم.« بلکه حتی 
امام فراتر رفته و وظیفه ســنگینی بــر دوش روحانیون 
می گذارند که می تواند شــاخصی برای نیل به تمدن 
اسالمی باشد: »حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و 
نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و 

همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل 
مناسب باشند. چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم 
در ســال های آینده تغییر کند و جوامع بشــری برای 
حل مشکالت خود به مســائل جدید اسالم نیاز پیدا 
کند. علمای بزرگوار اسالم از هم اکنون باید برای این 
موضوع فکری کنند.« حوزه علمیه اگر همچنان در این 
گام، کمبودها و خألهایی دارد، به ســرعت باید آن را 
رفع و دفع کند و بدون بهانه خود را مجهز به ضروریات 

و مقتضیات راه پیشروی خود کند. 
جــدای از روحانیت که حتما بایــد وظایف خود 
در گام دوم را مــرور کند و نقش بی بدیــل خود را در 
مسیر تمدن ســازی بیابد، گروه های سیاسی و جوانان 
و نهادهای انقالبی نیــز باید متفطن این موضوع مهم 
باشــند که تغذیه فکری و معرفتی خود را تنها از بیان و 
بنان علمای راستین و روحانیت اصیل دریافت کنند؛ 
علمایی که از نظر علمی جامــع و دقیق، از جنبه تقوا 
و معنویت، عمیق و در مواجهه با مردم رفیق و شــفیق 
هستند. مجاورت علما و گروه های مختلف مردمی و 
انتقال درســت معارف دینی و انقالبی به بدنه انقالبی 
جامعــه، تنها راه حفظ ســیرت و محتــوای انقالب 

اسالمی است. 

! پیشگام  همچنان  اصیل   وحانیت  ر

بیش از یک ســال اســت که از تصویب خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق در پارلمان این کشور 
می گذرد؛ اما تا کنــون به صورت کامل اجرایی 
نشده اســت. الکاظمی موافق صد درصد این 
خروج نیست و همین امر سبب شده است روند 
این خروج به کندی صورت بگیرد. حال با آمدن 
بایدن، باید منتظر باشــیم و ببینیم این خروج به 
چه صورت است که در این باره خبرنگار صبح 
صادق با ماجد غماس، نماینده مجلس اعالء 

عراق در ایران گفت وگو کرده است:

 BBBB با وجود مصوبه پارلمان عراق مبنی بر
خروج نیروهای آمریکایی از عراق این 
اتفاق آن طور که باید رقم نخورد. گویا 
الکاظمی موافــق این موضوع نبوده و 
ترامپ نیز سرسختانه مانع آن شد. اما 
اکنون با توجه به روی کار آمدن بایدن، 
وضعیت نیروهــای آمریکایی در عراق 

چگونه  خواهد بود؟

مسئله خروج نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی از 
عراق یک مسئله حیاتی برای ملت عراق، همسایگان 
و نمایندگان مجلس پارلمان عراق بوده و هســت. 
دولت آقای الکاظمی قائل به این نیســت که نیروها 
بمانند و خواهان خروج نیروهای خارجی از عراق 
است. مسئله خروج این نیروها که از آن زمان تاکنون 
نیز کمتر شده و اعالم نیز شده است. ولی آمدن بایدن 
این مســئله را ادامه دار می کنــد و مطالبات خروج 
نیروها فرقی نکرده اســت. منتهی سیاست ایاالت 
متحده آمریکا مبنی بر این اســت که وجود آنها هر 
جا که باشــد برای ضربه زدن به مقاومت در منطقه 
و امنیت رژیم صهیونیســتی در درجه اول و برخی 
از کشورهای منطقه اســت؛ ولی اعتقاد داریم اینها 
برای اجرای سیاست های قبلی مبنی بر سیاست های 
غلطی کــه درباره مقاومت و کشــورهای مقاومت 
اتخاذ کردنــد، عراق یکــی از پایگاه های مقاومت 
به شــمار می آید. ملت عراق ملت مقاومتی هستند 
و آمریکایی ها خواهان این هســتند کــه عراق را از 
محور مقاومت جدا کنند؛ لذا عراق و دولت و ملت 
این کشور زیر فشار سیاسی آمریکا و متحدان آن در 
منطقه هستند. در مقابل وجود آنها در عراق تضعیف 
شده و در حال حاضر تظاهرات میلیونی علیه حضور 
نیروها سبب شده اینها احساس خطر کنند و هر جا 

نیروی آمریکایی وجــود دارد، پایگاه آمریکایی نیز 
به چشــم می آید. اولویت عراق خارج کردن تمامی 

نیروهای آمریکایی از عراق است.

 BBBB به هــر حــال نیروها از عــراق خارج 
می شوند یا خیر؟

مســئله این طور است که ملت عراق تصمیم گرفته 
نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شود. مسئله روش 
اخراج آمریکایی هاســت. آمریکایی ها باید خارج 
شوند؛ ولی اینکه پیش بینی ما چیست، به روش بایدن 

در این مسئله بستگی دارد.

 BBBB خــروج نیروهــای آمریــکا در عراق 
قانون شده است؛ ولی تاکنون اقدامی 

صورت نگرفته است؟
اتفاق صورت گرفته اســت. از آن زمان امر محقق 
شده و قسمتی از نیروها خارج شده اند؛ منتهی اآلن 
آمریکا احســاس خطر می کند؛ ولی سیاست های 
آمریکا مسئله ضربه زدن به نیروهای مقاومت و رهبر 
مقاومت در مجموع است. این جنگی بین ملت های 
مقاومت و آمریکاست. اینکه خارج شوند یا خیر، به 
فشار مقاومت بستگی دارد. ملت عراق تصمیم دارد 
این نیروهای بیگانــه را خارج کند، اما اینکه چقدر 
زمان می برد معلوم نیست و نمی توان آن را پیش بینی 

کرد؛ شاید در آینده نزدیک رقم بخورد. 

 BBBB پــس اگر مابقــی نیروهــای آمریکایی
بخواهند از عراق خارج شوند، امکان 
دارد با طراحی آمریکایی ها شورش هایی 

در عراق شکل بگیرد؟
احتمــال این وجــود دارد چرا که جایــگاه آمریکا 
تضعیف می شود و پیش چشم جامعه جهانی  ضربه 
می خورد؛ اما واقعیت این اســت کــه مردم عراق 
خواستار خروج آمریکا هستند چنانکه در تظاهرات و 
اعالم انزجار از وجود آمریکایی ها  د رماه های گذشته 

مشاهده کردیم. 

   دریچه    

یکا تصمیم ملی است اخراج آمر
ماجد غماس، نماینده مجلس اعالی عراق در گفت وگو با صبح صادق

زهرا ترابی
خبرنگار
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غالمعلی حدادعادل  از چهره های  اصول گرا 

در همایــش سیاســی اتحادیــه جامعه 
اســالمی دانشــجویان با انتقــاد صریح 
نسبت به حرکت انتخاباتی مستقل جامعه 
روحانیت مبارز، گفت: »مشــکل امروز 
ما این است که جامعه روحانیت مبارز به 
طور مســتقل راه افتاده و می گوید من هم 
می خواهــم انتخابــات را میزبانی کنم و 
محور وحدت شوم. حرف بنده به آنها این 
است که وقتی تجربه شورای ائتالف وجود 
دارد، چرا آن را نادیده می گیرید؟ از طرف 
دیگر دوستان پایداری هم داستان خود را 
دارند؛ البته ما هنوز خط مذاکره ای با آنها 
باز نکرده ایــم و مذاکرات را برای مراحل 

بعدتر گذاشته ایم.«

پایگاه اطالع رســانی »جهــان نیوز« مدعی 

شد؛ مجموع مواضع متنی و فرامتنی سعید 
حجاریان نشان می دهد، او چندان تمایلی 
به ورود به انتخابات و افزایش مشــارکت 
نــدارد. وی تاکنون به جــای تالش برای 
افزایش مشارکت بیشــتر به دنبال ایجاد 
جنبش اجتماعی جدید بــوده که برخی 
از تحلیلگران آن را آغاز تحرکات جدید 
ضدامنیتــی جریان تنــدرو اصالح طلب 

برای انتخابات ۱400 می نامند.

پرویز سروری، عضو شورای ائتالف نیروهای 

انقــالب با اشــاره به گفت وگوهــا میان 

شورای ائتالف و شــورای وحدت برای 
حرکــت هماهنگ انتخاباتــی، تصریح 
کرد: »وضعیت حاکم طبیعی است؛ چون 
رســیدن به وحدت، فراز و فرودی دارد و 
باید صحبت هــا و گپ وگفت ها صورت 
نمایندگان  افــزود: »اآلن  بگیــرد.« وی 
شــورای ائتالف بــا نمایندگان شــورای 
وحدت جلسات مستمری دارند و به نظر 
من هم زمینه هایی از تفاهم دیده می شود 
و باید جلوتــر برویم تا بــه نتیجه نهایی 

برسیم.«

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران 

می گویــد: »به نظر من انتخاب اول جبهه 
خواهد  ظریــف  آقــای  اصالح طلبــان 
بــود، اصالح طلبان او را یــک دیپلمات 
اصالح طلب می داننــد.« وی تأکید کرد: 
»من معتقد هســتم که ما حتمــا باید با 
مراعات سیاست های باال دستی، کاندیدا 
انتخاب کنیم و حتما باید در ســطح باال 
با مدیریت نظام یک رایزنی هایی داشــته 
باشیم و بعد کاندیدای مان را نهایی کنیم.«

محمدجــواد ظریــف دربــاره احتمــال 

کاندیداتوری وی و نیز انتشــار فهرست 
کابینه منســوب به وی در فضای مجازی 
گفــت: »از محبتــی که دوســتان به من 
دارند متشکرم؛ ولی جدیت لیست کابینه 
منسوب به من همان اندازه است که یک 
کابینه از شخصیت های کارتونی در همین 
فضای مجازی منتشر شده بود.« ظریف 
تأکید کرد: »تصمیم من همان اســت که 
اعالم کرده بودم و نه دشــمنی با خدا و نه 
مردم دارم اما هنوز تصمیم من همان است 

که اعالم کرده بودم.«

صادق خرازی، دبیرکل حزب اصالح طلب 

ندای ایرانیان با اشاره به انشقاق در جریان 

اصالحات گفت: »کنشــگران سیاســی 
اصالحات ســه دسته هســتند، دسته ای 
معتقدنــد که در هــر شــرایطی باید در 
انتخابات فعال بود، دسته ای نیز به صورت 
مشروط در انتخابات شرکت خواهند کرد 
 انتخابات را تحریم 

ً
و دسته سوم نیز رسما

کردند.« وی ادامه داد: »ما با دســته دوم 
و ســوم کاری نداریم و دسته اول موضوع 
بحث ماســت. در دسته اول نیز اهتمام به 

همبستگی دیده نمی شود.«

و افزایش امید است افزایش مشارکت در گر
ناصر ایمانی در گفت وگو با صبح صادق عنوان کرد

   تا انتخابات    

 دکترین رفتار سیاســی سپاه مشتمل بر دوازده اصل 
است که شش مورد به این شرح است:

محور بودن فرموده ها، رهنمودها، تدابیر، 1 والیت مــداری: در این اصل، بر »مبنا و 
سیاســت ها و انتظارات معظم له در رفتار سیاسی 
سپاه« تأکید شــده است. بر اســاس این، در رفتار 
سیاســی و البته همه حوزه های دیگر، سپاه از هیچ 
مقامی جز والیت اطاعت پذیری نــدارد. درواقع، 
مبتنی بر این اصل، تولی و تبری در رفتار سیاسی سپاه 
بر مبنای والیت تعریف می شــود. ضمن اینکه باید 
توجه داشت، والیت  مداری در رفتار سیاسی سپاه به 
معنــای تقدم بــر رهبری یــا تأخــر در اطاعت از 
رهنمودهای ایشان نیست؛ بلکه به معنای عمل بجا، 

بهنگام و به اندازه به دستورات رهبری است. 

سیاسی سپاه باید براساس تکلیف شرعی و 2 تکلیف گرایی: مطابق با این اصل، رفتار 
قانونی باشد؛ یعنی ماهیت رفتار سیاسی سپاه، عرفی 
و عمل گرایانه یا از سر مصلحت اندیشی هایی، مانند 
آنچه جریان های سیاسی دارند، نیست. اهمیت این 
اصل در دکترین رفتار سیاسی سپاه به سبب آن است 
که رفتار سیاسی، سپاه را تابع مصالح و منافع زودگذر 
و آنی نمی کند، بلکه مالک اساســی و تعیین کننده 
رفتار سیاسی سپاه، تکالیفی است که در شرع و قانون 
برای آن مشخص شده اســت. مبتنی بر این اصل، 
رفتار سیاسی سپاه مداوم است و نه موسمی؛ معطوف 
به حیطه های مختلفی اســت که قانون به آن اجازه 
 در برهه هایی مانند انتخابات؛ ابعاد 

ً
می دهد و نه صرفا

 به 
ً
ســازمانی و برون ســازمانی دارد؛ یعنــی صرفا

پادگان ها و مراکز سپاه محدود نیست.
حکمت: در این اصل بر »اتقان، استحکام 

و مطابق حق بودن اندیشه، تحلیل، تدبیر و 3

اقدام سیاسی« سپاه تأکید شده است. بنا بر این اصل، 
خط و مشی سیاسی سپاه باید به دور از تأثیرپذیری از 
هیاهوهای رســانه ای و تبلیغاتــِی عناصر داخلی و 
خارجی باشد؛ زیرا مبنا و معیار در تعیین خط و مشی 
و رفتار سیاسی ســپاه، حقانیت است و استحکام و 
اتقان رفتار سیاسی سپاه باید بر این شاکله باشد. بر 
این اساس، دوری یا نزدیکی سپاه به برخی گفتمان ها 

و جریان های سیاسی را می توان توضیح داد.
عزت و اقتدار:  سپاه در رفتار سیاسی خود 

باید در عین نفوذناپذیری و نهراســیدن از 4
مشکالت و تن ندادن به شکست و تحقیر، به وجود 
آورنده و تقویت کننده اقتداری باشــد که دوستداران 
انقالب از آن احساس غرور داشته باشند. بنابراین، 
ســپاه باید به آنچه الزمه  تقویت حس عزتمندی و 

اقتدار ملی و انقالبی است، مبادرت ورزد . 
 انقالب محوری: انقالب محوری ایجاب 

می کند که ســپاه در رفتار سیاسی خود بر ۵

محور انقالب اسالمی و ارکان آن عمل کند. توجه به 
این اصل سبب می شود سپاه در رفتار سیاسی خود نه 
براســاس مالحظات دیگران، ازجمله جریان های 
 براساس منافع و مصالح انقالب 

ً
سیاسی، بلکه صرفا

اســالمی رفتار کند. شاید بتوان این اصل را در کنار 
اصل والیت مداری، مهم ترین اصول حاکم بر رفتار 
سیاسی سپاه دانست. مطابق این اصل، جاذبه و دافعه 
در رفتار سیاسی سپاه را باید بر مبنای انقالب اسالمی 

و مصالح و منافع آن دانست. 
 امیدبخشی و نشاط آفرینی: مطابق این 

اصــل، روح حاکم بر تمامــی رفتارهای ۶
سیاسی ســپاه باید مبتنی بر نمایاندن آینده درخشان 
انقالب اسالمی برای تقویت اراده حرکت عمومی 
جامعه، شورانگیزی و شادابی، به منظور استمرار و 
حرکت پرشتاب به سمت اهداف متعالی نظام باشد. 
می توان گفت، این اصل به نوعی تجلی پیش روندگی 

و پیش برندگی در رفتار سیاسی سپاه است.

اصول دوازده گانه
معرفی و تبیین سند باالدستی رفتار سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

گروه سیاسی
صبح صادق

انتخابات ســال 1400 به دلیل وضعیت موجود 
در جامعــه که به صراحت می توان گفت وضعیت 
چنــدان جالب و چشــمگیری نیســت، یکی از 
مهم ترین و سرنوشت ســازترین انتخابات به شمار 
می آید؛ همین امر سبب شده است انتخابات برای 
هر دو جناح سخت شــود. هشت سال عملکرد 
روحانی سبب شد ورود اصالح طلبان در انتخابات 
سال آینده سخت شود؛ البته این به آن معنا نیست 
که اصولگرایان راه آسانی را در پیش دارند؛ اما در 
شــرایط کنونی و پیش از نقش جریان های سیاسی 
سؤال درباره میزان مشارکت در انتخابات 1400 
است. برای بررسی انتخابات پیش رو و یافتن پاسخ 
این قبیل پرســش ها در این رابطه با ناصر ایمانی، 
تحلیلگر مســائل داخلی گفت وگو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید:

 BBBB فضای انتخابات ریاســت جمهوری  
1400 را چطور ارزیابی می کنید؟

فضای جامعه به دلیل نارضایتی مردم از عملکرد دولت 
و نهادهای دیگر و همچنین واگرایی هایی که بین مردم 
وجــود دارد، فضای خیلی مطلوبی بــرای انتخابات 
ترسیم نمی شود. به هر حال هر چه به سمت انتخابات 
 شور و شوق انتخاباتی بیشتر خواهد 

ً
پیش برویم، قاعدتا

شــد؛ اما تصور نمی کنم به حد متوسط انتخابات های 
ریاست جمهوری سالیان گذشته از نظر میزان مشارکت 
 مشــارکت به نظر مــن باالتر از 

ً
برســیم، ولی قطعا

مشارکت اسفند ماه ۱۳9۸ خواهد بود. 

 BBBB اشاره کردید نســبت به دوره های قبل 
مشارکت  ریاست جمهوری  انتخابات 
باال نیست، در این چند ماه باقی مانده 
چه اقداماتــی می توان انجام داد که این 

میزان مشارکت را افزایش داد؟
هرچقدر بتوان مردم را نســبت به آینده زندگی خود و 
آینده کشــور امیدوارتر کرد، مردم با گرمی بیشتری در 
انتخابات شرکت خواهند کرد. نکته بعدی هم مسئله 
رقابت در انتخابات برای افزایش مشارکت است؛ یعنی 
اگر قدری فضای رقابتی بین دو یا سه نفر از کاندیداها 
صورت گیرد، مردم قدری شــور و شــوق بیشــتری 
برای شــرکت در انتخابات دارند و میزان مشــارکت 
باال می رود. نکته دیگر در مورد میزان مشــارکت این 
است که مردم احساس کنند کاندیداها صادقانه با آنها 
صحبت کنند که نکته بسیار مهم است و می توان گفت 

بسیار تأثیر دارد.

 BBBB آرایش سیاسی بین دو جناح را چطور 
می بینید؟

در حال حاضــر فضا و افــکار عمومی مــردم برای 
اصالح طلبان نامناسب تر از اصولگرایان است و این به 
معنای این نیست که شرایط عمومی برای اصولگرایان 
مســاعد اســت، ولی برای اصالح طلبان نامساعدتر 

است. به خاطر اینکه دولتی که در اختیار اصالح طلبان 
در هشت سال گذشــته بوده، مسئله نافرجامی برجام 
و همینطور مســئله عملکرد شوراهای شهری این امر 
را رقم زده اســت. اصالح طلبان از نظر افکار عمومی 
وضعیت خوبی ندارند؛ البته این را بیان کنم که بخشی 
از مردم کــه از اصالح طلبان هم نارضایتی دارند، اگر 
قرار باشد بین اصالح طلب و اصولگرا انتخاب کنند، به 
هر حال سمت اصالح طلبان می روند. برخی دیگر از 
جامعه هم در هر شرایطی به اصولگرایان رأی خواهند 
 داد. قــدری فضــا از این جهت بین مــردم این چنین 

است.
ولی تصور می کنم اصالح طلبان برای این دوره از 
انتخابات مهندسی کاندیدا مشــکالت زیادی دارند. 
مشــکل اول این است که اتفاق نظر بین اصالح طلبان 
سخت شده و به طیف های مختلفی تقسیم شده اند و 
آن وحدت و یکپارچگی میان آنها از بین رفته اســت. 
تالش های زیادی برای گذاشتن شورای نهاد اجماع ساز 
می کنند، ولی واقعیت این است که اختالف نظرهای 
زیــادی بین آنها وجود دارد و بنابراین رســیدن به یک 
کاندیدای مشــترک برای آنها سخت شــده است. از 
طرف دیگــر برخی از آنها اعــالم می کنند کاندیدای 
اجــاره ای را نمی پذیرند؛ این به معنای آن اســت که 
آقای روحانی هم برای آنها کاندیــدای اجاره ای بود. 
ســال ۱۳9۲ و ۱۳96 بیان می شــد که آقای روحانی 
کاندیدای اجاره ای نیست و اصالح طلبان این مطلب 
را قبول نمی کردنــد، االن عنوان می کنند نمی خواهند 

 
ً
کاندیدای اجــاره ای را قبول کنند و کاندیدا باید حتما
اصالح طلب باشــد. از سوی دیگر از کاندیداهایی که 
اصالح طلب هستند و می خواهند نامزد شوند، معلوم 
نیست کدام یک این امکان را دارند که برای حضور در 
انتخابات تأیید شــوند و آن کسانی که تأیید می شوند، 
چقدر توانایی و کارآمدی دارند که باز هم اصالح طلبان 
را به چاله ای دیگر همانند چاله آقای روحانی نیندازند. 
همچنین معلوم نیست چه کاندیدای اجاره ای با فرض 
اینکــه برخــی از اصالح طلبان به ســمت کاندیدای 
اجاره ای بروند، حاضر اســت حمایت اصالح طلبان 
را بپذیرد! بنابراین شــرایط سختی در انتخابات است 
و بزرگ ترین مشــکل افکار عمومی مردم اســت که 
خیلی با اصالح طلبان مساعد نیســت. اصولگرایان 
هم مشــکالت دیگری دارند که از جنس مشــکالت 
اصالح طلبان نیست؛ بزرگ ترین مسئله اصولگرایان 
این اســت کــه روی نامزدی اتفاق نظــر کنند که فرد 
بســیار کارآمدی باشد تا بتواند کشور را در این شرایط 
خیلی ســخت از نظر وضعیت اقتصادی، سیاســت 
خارجی، سیاست داخلی و... عبور دهد. این فرد باید 
توانایی های زیادی داشته باشد و بتواند کشور را از این 

شرایط عبور دهد. 

 BBBB امــکان دارد اصولگرایــان نتواننــد به 
کاندیدای واحد برسند؟

امکان این امر ضعیف است. احتمال زیادی وجود دارد 
که بتوانند به کاندیدای واحدی برسند؛ البته بستگی به 

نوع کاندیداها دارد.

با پیروزی انقالب اسالمی شور و شوق فراوانی 
برای به مرحله اجرا در آوردن اصل شــوراهای 
اسالمی شهر و روستا وجود داشت؛ اما حوادث 
سیاسی سال های ابتدایی دهه ۱۳60 که زمانی 
برای حضور کم رنگ شــوراها بــود، با فعل و 
انفعاالت فراوانی مواجه شــد و از سال ۱۳60 
به بعد نیز امکان تحقق این وعده میســر نشد تا 
اینکه دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی 
و اولویت یافتن شعار توســعه سیاسی، تالش 
برای تحقق این اصل قانون اساســی در دستور 
کار دولــت قرار گرفت. از اوایل مهر ماه ۱۳۷۷ 
بود که با انتخاب رئیس ســتاد اجرایی تشکیل 
شوراهای اسالمی شــهر و روستا از سوی وزیر 
کشور، برگزاری انتخابات شهر و روستا رسمیت 
پیدا کرد. پس از انتخابات مجلس خبرگان که 
در مهرماه برگزار شــد، هنوز کشــور از فضای 
رقابت فارغ نشــده بود و احزاب و تشکل های 
سیاسی دم را غنیمت شمرده و بار دیگر بر تداوم 
همکاری با گروه های همســو تأکید ورزیدند؛ 
امــا وقوع قتل های زنجیــره ای در آذرماه همان 
سال و تبدیل شدن آن به مسئله اول کشور، همه 
اذهان عمومــی را معطوف به خود کرد و اخبار 
انتخابات شــوراها تا حدودی به حاشیه رفت. 

معاون سیاسی ـ اجتماعی وزارت کشور اعالم 
کرد، استعفای مقامات دولتی داوطلب عضویت 
در انتخابات شوراها برای قانون الزامی است. از 
ایــن پس برای برخی از افراد که کارگزار دولت 
بودند و در عین داشــتن یــک منصب دولتی، 
ســودای عضویت در شــوراهای شهر و روستا 
را در ســر می پروراندند، چاره ای جز انتخاب 
یکی از این دو راه، یعنــی کارگزار دولت بودن 
یا نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستا بودن 
نبود.  برابر با قانون، نظــارت بر این انتخابات 
با نمایندگان خانه ملت بود. با آغاز نام نویســی 
نامزدها از ۷ تا ۱۳ دی ماه، مســئله رسیدگی به 
صالحیت این افراد به مهم ترین مسئله انتخابات 
تبدیل شد و با توجه به اختالفات شدید سیاسی 
در شورای نظارت، کار به جنجال کشیده شد. 
نخستین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در 
روز جمعه هفتم اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد و در 
آن ۲۳ میلیون و 66۸ هزار و ۷۳9 نفر شرکت 
کردند. با اعالم تدریجی نتایج، آمارها حاکی از 
پیروزی جریان دوم خرداد در انتخابات شوراها 
بود و در تهران نامزدهای مشــترک فهرســت 
ائتالف بــزرگ خــط امــام)ره( و کارگزاران 

سازندگی فاتح انتخابات بودند.

نفت به  ساختارها  وابستگی 
   خیابان بهشت    

اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 1377

اولیــن انتخابــات ریاســت جمهوری در ایران، به 
فاصله یک ســال پس از پیروزی انقالب اســالمی 
برگزار شــد. این انتخابات در حالی برگزار شد که 
دولت موقت مهندس مهدی بازرگان اســتعفا داده 
و مدیریت نظام به شورای انقالب محول شده بود.  
در این انتخابات مشی امام)ره( حفاظت از انقالب 
اسالمی در برابر تهدیدات دشمن و اصل انتخابات 
و راهنمایــی مردم بــرای انتخاب گزینــه اصلح و 
هوشــیاری در برابر ترفندهای دشمنان و بدخواهان 
انقالب بود تا انتخابات را به صحنه منازعه و مناقشه 
و تفرق جامعه بدل نکنند؛ اما در عرصه رقابت های 
سیاسی ورود نداشته و خواهان مشارکت همه فعاالن 
سیاسی بودند که قانون اساسی کشور را به رسمیت 
شمرده اند. در جریان برگزاری اولین دوره  انتخابات 
نگرفته  نگهبانی شکل  ریاست جمهوری شــورای 
بود که ناظــر بر انتخابات باشــد، از این رو مطابق 
قانون در این شــرایط نظارت بر انتخابات و احراز 
صالحیت نامزدها در اختیار رهبری قرار داشــت؛ 
اما امام)ره( این اختیار را نیز به مردم واگذار کردند. 
حضرت امام)ره( در پیامی که تقریبا ۲0 روز مانده 
به انتخابات خطاب به ملت ایران صادر کردند، امر 
بررســی صالحیت نامزدها را به ملت واگذار کرده 
و با صراحت اعالم کردنــد: »اینجانب بنا ندارم از 

کسی تأیید نمایم، چنانکه بنا ندارم کسی را رد کنم 
و از تمام احــزاب و گروه ها و افــراد می خواهم از 
نســبت دادن کاندیدای خود به من که از آن استفاده 
تأییــد و یا تعیین و یا رد شــود، خــودداری کنند.« 
 برای ورود 

ً
همین تصمیم سبب شــد تا فضا کامال

همه مدعیان اداره کشــور باز گردد تا مردم هر که را 
خود دوســت دارند، انتخاب کنند و دیگر بهانه ای 
برای گروه های سیاسی با گرایش های مختلف باقی 
نماند. در نخستین دوره  انتخابات ریاست جمهوری، 
۱۲4 نفر نام نویسی کردند که وزارت کشور سرانجام 
ابوالحســن بنی صدر، صادق قطب زاده، سیداحمد 
مدنی، کاظم ســامی، صــادق طباطبایی، داریوش 
فروهر و حســن ابراهیم حبیبی را بــه عنوان رقبای 
انتخاباتی به مردم اعالم کرد. رقابت بســیار جدی 
بود و احزاب و گروه های سیاســی مختلف هر یک 
از نامزدی حمایــت می کردند. در این انتخابات که 
در پنجم بهمن برگزار شــد، 6۷/4 درصد واجدین 
شرایط در انتخابات شرکت کردند. در مجموع ۱4 
میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷ رأی اخذ شد و ابوالحسن 
بنی صدر با کســب ۱0 میلیون و ۷۵۳ هزار و ۷۵۲ 
رأی و با فاصله بسیار با دریادار سیداحمد مدنی )که 
پس از وی در جایگاه دوم ایستاد( به عنوان نخستین 

رئیس جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.

میلیونی  10 رئیس جمهور   
   میدان پاستور    

اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1358

ویژه انتخابات 1۴۰۰

ناهید حسن پور
خبرنگار
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جهان

 آتش اختالف
 میان امارات و عربستان

رویکرد سیاســت خارجی امارات در قبال 
عربســتان به ویژه در مورد تحوالت منطقه 
تبدیل شدن به بازیگری اثرگذار در مقابل این 
کشور است. امارات در تحوالتی، همچون 
وضعیت این سرزمین در تالش است با یک 
تهاجمی  و  سیاست خارجه محافظه کارانه 
در منطقه با اســتفاده از ظرفیت های همگرا 
با دیگر کشــورهای منطقه به ویژه عربستان 
آمادگی تبدیل شدن به بازیگر اثرگذار منطقه 
را در خود ایجاد کند. در همین راســتا برای 
جلوگیری از افزایش نفوذ منطقه ای عربستان 
و چالش های موجود ما بین خود و عربستان 
به امید افزایش بازیگری خود را وارد معرکه 
یمن می کنــد. در واقع امــارات در تالش 
است از شکل گیری خاورمیانه با محوریت 
عربســتان جلوگیــری کند. آنچــه در پس 
سیاست های امارات در منطقه قابل مشاهده 
است، اقدام در جهت تغییر معادالت قدرت 

در غرب آسیا به نفع خود است. 
حــال آنکــه عربســتان امــروز برگرفته از 
چالش های قــدرت در داخل خود از اتخاذ 
سیاست های کارآمد و قدرت افزا در منطقه 
غافل مانده اســت. وضعیت داخلی امروز 
عربســتان و بی توجهی به مسائلی همچون 
حقوق بشــر و نگرانــی از شکســت های 
روزافزون آن در یمن ســبب تغییر رویکرد 
آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیســتی نسبت 
به این کشــور شــده است، عربســتان در 
سیاســت های خاورمیانه ای آمریکا و اروپا 
نزول پیدا کرده و به اندازه همان گاوشــیرده 
ترامپ تنزل پیدا کرده است آن هم برگرفته از 
وضعیت داخلی و ضعف در حکمرانی که 
در همه سطوح کشورداری عربستان متبلور 
اســت؛ بهانه هایی که ارزش اســتراتژیک 
آن را در نگاه غــرب رو به افول می کند؛ اما 
امارات از این فرصت بهترین بهره برداری را 
می کند. این کشور در حال حاضر با افزایش 
همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی با 
آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی می کوشد 
جایگاه ویژه ای در محاسبات آنها برای خود 
ایجاد کند.  در واقع می توان گفت عربستان و 
امارات در عرض ارادت و چاکری نسبت به 
جبهه های غربی ـ عبری در راستای محقق 
کردن اهداف شوم شــان در منطقه در حال 
رقابت هســتند؛ اماراتی که در چند ســال 
گذشته توانســته به لحاظ اقتصادی خود را 
به سطح یک کشور پیشرفته هرچند نمایشی 
در منطقه ارتقا داده و مقدمات خواسته های 
غرب و رژیم صهیونیستی را نیز مهیا کند؛ به 
ویژه در اقدام پیشدستانه عادی سازی روابط با 
رژیم منحوس صهیونیستی که برگ برنده این 
کشور در راستای تحقق اهداف بی ثمرش به 
شمار می آید. البته امارات برای تبدیل شدن 
به آنچه در ســر می پرورانــد، با کمبود یک 
مؤلفه اساسی روبه روست و آن هم نداشتن 
جایگاه ایدئولوژیک در اذهان عمومی منطقه 
اســت؛ اصلی که شــاید بتوان گفت وجه 
افتراق امارات و عربســتان و برتری نســبی 

عربستان از این کشور است.
هرچه این تحوالت را بررسی می کنیم، 
نتیجه ای جــز افزایش اختالفات بین این دو 
کشور مشاهده نمی  کنیم. این مسئله مهمی 
اســت که هر دو طرف از آن ضربه اساسی 
می خورند و شاید همین امر مقدمه پیروزی 
مقاومت به رهبری انصارالله در یمن و این دو 
کشور باشد؛ مسئله ای که ان شاءالله به زودی 
محقق خواهد شد.از طرفی پیروزی بایدن و 
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا را می توان اهرم فشاری بر این روند در 
نظر گرفت؛ چرا که در همین زمان کوتاه سر 
کار آمدن بایدن فشارها بر عربستان هرچند 

به بهانه دوشیدن دوباره افزایش یافته است.

توافق غرب و داعش 

خبرگزاری اســپوتنیک: طبق اطالعات موثق 
به دســت آمده، از آغاز ســال جاری، مجموعه 
نشســت هایی با حضور نمایندگان سرویس های 
اطالعاتی کشــورهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا 
و برخــی کشــورهای منطقه در »التنــف« واقع 
در جنــوب شــرق ســوریه کــه تحت اشــغال 
آمریکایی هاســت و نیــز در برخی کشــورهای 
همســایه ســوریه برگزار شد که ســرکرده های 
میدانی داعش و سایر گروه های تروریستی در آن 
حضور داشتند. در این نشست ها موضوع افزایش 
حمالت علیه نیروهای دولت سوریه، گروه های 
مسلح نزدیک به ایران و پایگاه های نظامی روسیه 

در سوریه بررسی شد..

آمریکا در پی مهار ترکیه

اندیشــکده بروکینز: سیاســت آمریکا در قبال 
 تغییر 

ً
ترکیه در دولت جدید ایاالت  متحده قطعا

تدریجــی از همکاری به ســوی مهــار را تجربه 
خواهد کرد. مجموعه ای از توصیه های گسترده تر 
در این خصوص باید مدنظــر آمریکا قرار گیرد: 
۱ـ برنامه ریزی حول محور ترکیه؛ ۲ـ هماهنگی 

با هم پیمانان و شــرکا برای مقابله بــا اقدامات 
تحریک آمیز ترکیه در هرکجا که الزم باشد؛ ۳ـ باز 
گذاشتن باب همکاری در هرکجا که میسر باشد.

بازیگر ناتوان

نیوزویک: اجازه دادن به بازیگران منطقه ای برای 
تعیین مفاد توافق جدید یا دخالت در گفت وگو ها 
 منجر به ایجاد اصالحات حداکثری در 

ً
احتماال

برجام خواهد شد، مسئله ای که ایران به سرعت آن 
را رد خواهد کرد. منافع آمریکا با منافع کشور های 
حاشیه خلیج فارس متفاوت است و تنش زدایی با 

ایران باید هدف اصلی واشنگتن باشد.

عبرت های جنگ یمن  

القدس العربی: جنگ یمن نتایج و درس هایی با 
خود به همراه داشته که مهم ترین آنها عبارت است 
از: اول، محمد بن ســلمان، ولی عهد سعودی در 
معرفی خود به عنوان رهبری ســنی جهان عرب 
شکست خورد، بلکه جهان اهل سنت با این جنگ 
بیش از پیش آشفته شد. دوم، ضعف نظامی دولت 
سعودی برمال شد و نشان داد توانایی مقابله با یک 
کشــور منطقه ای با توانایی نظامی همچون ایران 

و پاکســتان و حتی مصر را ندارد، بلکه نیاز دارد 
دیگران یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه از او دفاع 
کنند. سوم، عربستان ســعودی و امارات متحده 
عربی در برابر جامعه جهانی به عنوان کشورهایی 
که مرتکب جنایات ضد بشری شده اند، شناخته 
شدند و دادگاه های جهانی می توانند علیه مقامات 
دو کشور حکم صادر کنند. چهارم، موشک ها بار 
دیگر نشان داد که توانایی تغییر معادالت را در هر 
جنگی دارد و می تواند برتری هوایی را از آن خود 
کند و نقش جنگنده ها محدود شده است. از این 
رو بیشتر کشــورهای جهان به دنبال توسعه توان 

موشکی خود با هدف بازدارندگی رفته اند.

ائتالف فرامنطقه ای ایران

اسرائیل هیوم: کشورهای غربی نگران این مسئله 
هســتند که عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا تحت رهبری روســیه، این امکان را به 
تهران بدهد که از طریق تجارت ساحلی با روسیه 
و سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
تحریم هــای ایاالت متحــده را دور زده و برنامه 

هسته ای خود را پیش ببرد.

   رصد    

ایران محور ائتالفی جهانی  

عملیات ارتش ترکیه موسوم به »پنجه عقاب ۲« 
در بامداد چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳99 در منطقه 
»ســنجار« در استان نینوا در شمال غربی عراق، 

موجب واکنش ها و نگرانی هایی شده است. 
ارتش ترکیــه و پ.ک.ک از دهــه ۸0 قرن 
میالدی گذشــته با هم می  جنگند و بر اســاس 
برخی گزارش  ها، درگیری های دو طرف تاکنون 

بیش از 40 هزار کشته برجای گذاشته است. 
درگیری دو طرف محصــور به داخل ترکیه 
نبــوده و عرصــه کارزار به عراق و نیز ســوریه 
گسترش یافته اســت. ترکیه به ویژه در طول دو 
سال اخیر به حمالت زمینی و هوایی موسوم به 
»پنجه ببر« و »چنگال عقاب« در شــمال عراق 
دست زده که با واکنش شــماری از مسئوالن و 
جریان های سیاسی عراقی و حتی اتحادیه عرب 

روبه رو شده است.
منطقه سنجار یا »شــنگال«، در استان نینوا 
قرار دارد و بیشــتر ســاکنان آن کردهای ایزدی 
هستند. ســنجار از نظر سیاسی، یکی از مناطق 
مــورد منازعــه در خاک عراق اســت و ضعف 
دولت مرکزی موجب حضور پ.ک.ک در این 
منطقه شده اســت.  نگرانی های ترکیه به همراه 
نگرانی های حکومت اقلیم کردســتان و دولت 
فدرال این کشور در مورد فعالیت های پ.ک.ک 
در سنجار سبب شد پاییز امسال، اربیل و بغداد 
بر سر اخراج گروه های تروریستی از این منطقه 
و استقرار نیروهای فدرال و پیشمرگه در آنجا به 

توافق برسند.
هــدف راهبــردی ارتش ترکیــه، قطع خط 
ارتباطی تردد نیروهای پ.ک.ک بین کوهستان 
قندیل و نقاط ورودی شمال سوریه و ترکیه است؛ 
اما اردوغان اهداف پنهــان دیگری را هم دنبال 
می کند. وی تالش دارد با انجام این گونه اقدامات 
برتری جویانــه، ضمن توســعه نفوذ در کشــور 
همسایه، جایگاه از دست رفته خود را در منطقه 

و صحنه جهانی به دســت آورد. برپایی حداقل 
ده پایگاه نظامی در مناطق مختلف شمال عراق 
حاکی از این رویکرد جاه طلبانه اردوغان است.  

به موجب تفاهم  نامه بین بغــداد و آنکارا که 
در ســال ۱9۸۳ بین دو طرف امضا شد، ترکیه 
می  تواند در صورت وجود هرگونه تهدید از داخل 
خاک عراق، تا عمق ۱0 تا ۱۵ کیلومتری، عوامل 

تهدید در خاک عراق را تعقیب کند. 
در اکتبر ۲00۷ توافق امنیتی جدیدی بین دو 
طرف امضا شد که طبق آن ترکیه تنها با هماهنگی 
عراق مجاز به تعقیب عناصر پ.ک.ک در خاک 

این کشور است.
از این منظر، اگر ترکیه با موافقت دولت بغداد 
اقدام بــه عملیات علیــه پ.ک.ک کند، بغداد 
اعتراضی نخواهد داشت؛ اما در صورت تعدی 
ترکیه از مفاد توافق امنیتی، عراق معترض خواهد 
شد.  در همین راســتا، »هادی العامری« رئیس 
ائتالف »الفتــح« عراق تأکید کرد، دولت آنکارا 
باید به طور کامل از خــاک عراق اعم از منطقه 
»بعشیقه« یا نوار مرزی که به تازگی اشغال کرده 
است، عقب نشــینی کند؛ نه اینکه به اشغالگری 

بیشتری اقدام کند.
در حالی که دولت عراق و اقلیم کردســتان 
هنــوز موضع گیری رســمی در قبــال عملیات 
ترکیه علیــه عناصر حزب کارگران کردســتان 
)پ.ک.ک( نکرده اند، »ابراهیم قالن« سخنگوی 
رئیس جمهوری ترکیه ادعا کرد، عملیات نظامی 
ترکیه در شمال عراق با هماهنگی بغداد و اربیل 
انجام شده است. بنا بر دالیل گوناگونی، از جمله 
ضعف دولت مرکزی و تمایل نداشتن به تنش با 
ترکیه، شاهد انفعال دولت عراق در قبال حمالت 
غیرقانونــی ترکیه هســتیم. اگر هــم تجاوزات 
ترکیه در ســطح رســمی محکوم می شود؛ اما 
بغداد قــدرت بازدارندگی برای منــع ترکیه از 
ادامه حمالت نداشــته و در عین حال نسبت به 
سرکوب عناصر پ.ک.ک اعتراضی ندارد و بلکه 

همسویی نشان می دهد.
با این وضعیت می توان پیش بینی کرد اجرای 
عملیات های مختلف زمینی و هوایی ارتش ترکیه 

در شمال عراق استمرار خواهد یافت. 

وازی در شمال عراق بلندپر
   پنجره    

موضع گیری های دولت جدید آمریکا در قبال 
ایــران از دریچه برجام، نشــان داد هیچ گونه 
تفــاوت راهبردی و حتی تفــاوت تاکتیکی در 
سیاست های دولت جدید و قبل نسبت به ایران 
وجود ندارد. بدیهی اســت خــروج آمریکا از 
برجام با هدف اعمال سیاست فشار حداکثری 
با چاشنی تحریم به شکست انجامید و دولت 
بایدن به دنبال بازگشــت گام به گام به برجام و 
نگه داشتن تحریم هاست؛ از این رو برای جلب 
توجه جهانیان سیاست وعده درمانی را در پیش 
گرفته اســت. رهبر معظم انقالب اسالمی با 
شــناخت کامل رفتارهــای فربیکارانه ایاالت 
متحده مسیر بازگشــت بدون هزینه آمریکا به 

برجام را بستند. 
صفحه اینستاگرام پایگاه رهبر معظم انقالب 
اســالمی درباره برجام نوشــته است: »شرط 
جمهوری اسالمی، لغو کامل همه تحریم ها و 
انجام راستی آزمایی است )ایران فریب سیاست 
وعــده درمانی مقامات آمریکایــی را نخواهد 

خورد(.«
 پیش از این نیز رهبر معظم انقالب فرموده  
بودند: »آن طرفی که حق دارد برای ادامه برجام 
شرط معین کند ایران اســت... و این شرط را 
هم گذاشتیم و گفتیم هیچ کس هم از آن عدول 
نخواهد کرد؛ و آن این است که اگر می خواهند 
ایران به تعهدات برجامی برگردد، باید آمریکا 
 لغــو بکند؛ آن هم نه به زبان و 

ً
تحریم ها را کال

روی کاغذ که به او بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی 
در عمل تحریم ها را لغو کنند و ما راستی آزمایی 
کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو 
شــده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی 
برمی گردیــم؛ این سیاســت قطعی جمهوری 
اســالمی اتفاق اســت و مورد اتفاق مسئوالن 
کشــور هم هست و از این سیاست برنخواهیم 

گشت.«

در مجمــوع کنش هــا و واکنش هایی که از 
آمریکا در چند روز گذشــته دیده شد، بعید به 
نظر می رســد آنها بخواهنــد تحریم ها را لغو 
کنند. اینکه دولت دموکرات آمریکا از سیاست 
شکســت خورده  دونالد ترامپ در اعمال ساز 
و کار ماشه به عنوان یک امتیاز استفاده می کند، 
یک دهــن کجی به جامعــه بین المللی و یک 
گستاخی تمام عیار علیه جمهوری اسالمی بوده 

است. 
ســخنرانی جو بایدن در نشســت مونیخ 
مشــخص کرد، ایاالت متحــده آمریکا هیچ 
اراده ای برای انجام تعهدات خــود ندارد و به 
دنبال یک بازی جدید برای به تعویق انداختن 
لغو تحریم های هســته ای جمهوری اسالمی 
ایران همزمان با احیای اتحاد استراتژیک میان 

آمریکا و اروپاست.
 دولت بایدن در حوزه استراتژیک، با وجود 
نکوهش فشار حداکثری ترامپ، حاضر نیست 
ساز و کار فشار حداکثری بر ایران را تغییر دهد 
یا دچار ضعف کنــد. آمریکایی ها می خواهند 
ضمــن حفظ این راهبرد، ایــران را به پای میز 
مذاکره ای بکشانند که از قبل ائتالف هم پیمانان 
خود را برای نشســتن در آن سوی میز تدارک 

دیده است.
لغو کامل تحریم ها حق اساسی و غیر قابل 
مذاکره ایران اســت و به هر طریق ممکن باید 
رفع شــود؛ اما شــناخت راه برای دستیابی به 
آن هدف نیــز به اندازه رفع خود تحریم ها مهم 
است. بدون شک شرطی  نکردن اقتصاد کشور 
به رفتار آمریکایی ها، فشار مدنظر غرب را از بین 

خواهد رفت.
 ریچارد نفیو معمار تحریم های ضد ایرانی 
آمریکا در کتاب »هنر تحریم ها« به موضوع اثر 
روانی تحریم ها اشاره می کند. به اعتقاد  ریچارد 
نفیو، قبوالندن اثر تحریم به جامعه ایرانی یکی 
از مهم تریــن تالش های دولــت آمریکا بوده 
است. برداشتی که از سیاست غربی ها به دست 
می آید، این اســت که در کشوری با مختصات 
جغرافیایی ایران، تحریم بیشتر اثر روانی دارد تا 

اثر واقعی.

متحد در دشمنی با تهران
   فراسو    

سیاست های مشترک بایدن و ترامپ علیه ایران 

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد 

بین الملل

محسن صدیقی
کارشناس مسائل منطقه

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل
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 BBBB به عنوان سؤال اول می خواستم دالیل تان 
دربــاره مخالفت با تداوم تخصیص ارز 
4200 تومانی را بدانم؟ شما عالوه بر 
اتالف یا عدم برخورد منابع به اهداف از 
پیش تعیین شده دالیل دیگری را نیز برای 

این موضوع مطرح کرده اید.
اتفاقی که اآلن و طی سال های اخیر افتاده، این است 
که ما اگرچه میزان تخصیص ارز 4۲00 تومانی را 
هر سال کاهش دادیم و در ســال جاری به حداقل 
رساندیم؛ اما سایه ســنگین ارز 4۲00 تومانی در 
خیلی از حوزه ها به خصوص خوراک دام و کاالهای 
اساسی سبب شــده اســت ایراداتی در واردات ما 
ایجاد شود. در واقع، ارز 4۲00 تومانی مانند پتکی 
اســت که موجب ایجاد رانت شده است. در همان 
ســال اول تخصیص ایــن ارز، ۱۷ میلیارد دالر ارز 
 
ً
4۲00 تومانی به واردات داده شــد. به نظرم اصال

یکی از دالیل باال رفتن قیمت ارز، تقاضای دولت 
برای تأمین حداقل ده میلیارد دالر ارز 4۲00 تومانی 
برای کاالهای اساسی است. اگر ما این ارز را حذف 
کنیم، به این معناست که بزرگ ترین تقاضاکننده ارز 
از بازار حذف می شود. خب اگر این تقاضا از بازار 
 هم رانت کاهش می یابد و هم 

ً
حذف شــود، عمال

بخش خصوصی کشور را برای رفع نیازهای ارزی 
با انگیزه و فعال می کند. ضمن اینکه می توان قیمت 
ارز را نیز متعادل کــرد. البته در این میان دولت هم 
برای واردات کاالهای اساســی نظارتش را انجام 
می دهد؛ اما اجازه می دهد ارز مسیر طبیعی خودش 

را طی کند.

 BBBB به نظرتان دلیل اصرار دولت برای تداوم  
تخصیص ارز 4200 تومانی چیست؟

دلیل اصرار دولت بر ارز 4۲00 تومانی، فقط استفاده 
ابــزاری و روانی از آن در کشــور اســت. خود وزیر 
کشاورزی می گوید ما به دولت و آقای جهانگیری نامه 
زدیم و گفتیم که ارز 4۲00 تومان را حذف کنید. آن 
هم وزارتخانه ای که مجری تأمین خوراک دام، سم، 
کود و... است. وزارت صمت هم می گوید تخصیص 
این ارز را حذف کنید و کارشناسان بانک مرکزی هم 
می گویند ما مخالفیم. چرا همه مخالفند، اما این ارز 
همچنان وجود دارد؟ علت فقط یک مسئله است که 
ما می خواهیم آدم خوب کشور باشیم و اثبات کنیم به 
 شرایط در 

ً
دلیل سیاست های حمایتی ماست که مثال

این بخش خوب است و اگر این دالر 4۲00 تومانی 
نباشد، شرایط بدتر می شــود. دولت همیشه از ابتدا 
برای مردم شــرایط بد و بدتر را ترسیم کرده است و 
وقتی مشکلی وجود داشته، گفته است اگر ما نبودیم 
بدتر می شد. االن کشور به نهادی نیاز دارد که بگوید 

 من بدم! اما این جرئت را داشــته باشد که ارز 
ً
اصال

4۲00 تومانی را حذف کنــد. ما در مجلس به این 
تصمیم رسیدیم که طرحی را تدوین کنیم و به سیستم 
ارزی کشــور، ارز صادرات و واردات ورود کنیم هر 
چند دولت ما را مورد هجمه قرار داد و تحقق این امر 
را موجب تورم و گرانی معرفی کرد؛ اما ما معتقدیم 
حذف ارز 4۲00 تومانی و یکسان سازی قیمت ارز 
در کنار ایجاد شرایط سالم برای عرضه و تقاضا سبب 

می شود قیمت ارز به ثبات برسد. 

 BBBB نظرتان دربــاره عملکرد بانک مرکزی و 
اقداماتی چون سانســور آمارها، حجم 

نقدینگی، رشد اقتصادی و... چیست؟
همتی که به بانک مرکزی آمــد، چند اتفاق خوب 
رقم خــورد؛ یک اتفاق ایــن بود که ایشــان دایره 
مشارکت کنندگان در بانک مرکزی را افزایش داد و 
خیلی از جوانان و دانشگاهیان و نخبگان توانستند 
از دیوار بانــک مرکزی عبور کــرده و در نظرات و 
طرح ها مشــارکت کنند. نکته دوم تسلط همتی به 
 او به ابزارهای کنترل نرخ 

ً
ابزارهاست؛ یعنی حقیقتا

ارز و نقدینگی اشراف دارد؛ اما نقطه ضعف بانک 
مرکزی در دو مبحث است: نخست، راهکارهایی 
که همتی و تیم وی ارائه می دهند، بومی سازی نشده 
است؛ یعنی با اقتصاد و شــرایط ایران بومی سازی 
نشده، به این معنا که در حوزه ارز این ما نیستیم که با 
جابه جا کردن نرخ ها یا استفاده از بعضی از ابزارها 
قیمت ارز را تعیین می کنیم، بلکه یک بخشی از نرخ 
ارز در کشور مباحث روانی است. موضوع دوم این 
است که همتی به ماجرای ارز بخشی نگاه می کند؛ 
درحالی که قیمت ارز و سیاســت های پولی بانک 
مرکزی را نمی توان با یک نگاه بخشــی حل کرد و 

شما حتما باید در کنار کسی که تخصص مالی دارد، 
یک متخصص جامعه شناســی هم داشــته باشید. 
 نمی توان در بانک مرکزی نشست و از صنعت 

ً
قطعا

خودرو و آنچه در کف بازار خودرو می گذرد، غافل 
بود؛ چراکه اینها حتما به هم متصل هستند. در واقع، 
بومی سازی نشدن این سیاست ها و محبوس ماندن 
در اتاق های بانک مرکزی و داشتن یک نگاه بخشی 
و نبود یک نگاه فرابخشــی به مباحث پول و ارز، از 
جمله ضعف های بانک مرکزی در دوران مدیریت 

همتی بوده است.
 البته بخشی از توان بانک مرکزی هم مصروف 
ارز 4۲00 تومانی شد که این موضوع از توان بانک 
مرکزی کاســت. در آمریکا اتــاق تحریم های ضد 
ایران در خزانه و بانک مرکزی آنهاســت؛ در کشور 
مــا هم اتاق اصلی و مرکــزی مقابله با تحریم باید 
بانک مرکزی باشــد، در حالی که ما آمده ایم و یک 
سیاست غلطی را در بیرون بانک مرکزی اتخاذ کرده 
و بعد به بانک مرکزی گفته ایم بروید سیاست غلط ما 
را اجرایی کنید. ارز 4۲00 تومانی مصداق همین 
موضوع است که متأسفانه بخش قابل توجهی از توان 
بانک مرکزی ما معطوف به تأمین و تخصیص این 

ارز شده است. 

 BBBB در ماه های گذشــته اتفاقاتی در بورس 
و بــازار ســرمایه رخ داد کــه برخی از 
سهامداران نسبت به ریزش های بورس 
معترض بودند. جایگاه و نقش دولت در 

بورس را چطور می بینید؟ 
بــه نظرم نقش دولت در بازار ســرمایه کمتر از ۷0 
درصد نیست. ممکن اســت بگوییم شرکت های 
دولتی حاضر در بورس کم هستند؛ اما ما تعریف مان 

از شــرکت های دولتی ناقص اســت. ما شرکتی را 
دولتی می گوییم که به اصطالح بیشتر از ۵0 درصد 
ســهمش متعلق به دولت باشــد؛ اما اگر شما نگاه 
کنید بیشتر شــرکت هایی که در داخل بازار سرمایه 
هستند، سهامداران شــان، شرکت هایی هستند که 
دولت در آنها ســهامدار اســت. پس اینکه بگوییم 
مردم به بورس ورود کردند و نا آشنا بودند یا هیجانی 
رفتــار کردند و...، این موضــوع در همه جای دنیا 
وجود دارد. مــردم در حوزه اقتصاد همواره دغدغه 
دارند و می خواهند از پول شــان بیشترین استفاده را 
کنند و نهادهای نظارتی باید این تفکر و عمل مردم 
را مدیریت کنند. اگر قرار بود همه مردم بر اســاس 
کنش و اســتانداردهای اقتصادی عمل کنند، ما به 
نهادهای نظارتی نیازی نداشتیم. نهاد نظارتی مانند 
چراغ خطر سرچهارراه هاست. با اینکه ممکن است 
همه دوست داشته باشند سریع به مقصد برسند، اما 
 
ً
وقتی چراغ راهنما یا پلیس وجود داشته باشد، طبیعتا
هدف از این کار این است که جامعه به نظم برسد. 
بازار سرمایه نیز همین است. در همه کشورهای دنیا 
مردم دوســت دارند سرمایه خود را افزایش دهند و 
همه مردم این را دوست دارند. این موضوعی طبیعی 
است؛ اما این دولت ها هستند که باید طوری عمل 
کنند تا مردم به بورس اعتماد داشــته باشند و به این 
یقین برســند که بــا ســرمایه گذاری در بورس هم 
سرمایه شــان حفظ می شود و هم تولید کشور رونق 
می گیرد. من معتقدم مهم ترین عامل وضعیت امروز 
بازار سرمایه ما، ناکارآیی ساختار نظام بازار سرمایه 

ماست.

 BBBB به نظرتــان برای بهبــود وضعیت بازار 
ســرمایه نیازی به وضع قوانین جدید یا 

حذف برخی از قوانین موجود نیست؟
برخی می گویند چرا مجلس موانع قانونی بازار سرمایه 
را حل نمی کند. ممکن است ما یک جاهایی به قانون 
نیاز داشته باشیم؛ اما سؤال این است چرا قوانینی که 
وجود دارد، اجرا نمی کنیم؟! در ســال ۱۳94 قانونی 
تحت عنوان رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید 
که در ماده ۲۷ بند الف صندوق تثبیت بازار سرمایه 
مطرح شده است. آنجا آمده است در شرایط بحرانی 
که بحران های مالی پیش می آید و سهام دچار تالطم 
می شود، مردم ممکن است از بازار سرمایه خارج یا 
وارد شــوند؛ اینجا صندوق تثبیت بازار سرمایه دیده 
شده که اگر ما از سال ۱۳94 تا امروز به آن عمل کرده 
بودیم، امروز یــک اهرم و لنگرگاه بزرگی را در بازار 
سرمایه داشتیم که بتواند بازار سرمایه را مدیریت کند. 
می خواهم بگویم شــاید بزرگ ترین حمایت از بازار 

سرمایه همین اجرای قوانین موجود باشد.

بازار

 انگیزه های سیاسی
 در پس بودجه 1400 

آنچــه دولــت تحــت الیحــه بودجه 
۱400 به مجلس تقدیــم کرد، یکی از 
پرچالش ترین بودجه هایی اســت که به 
مجلس ارائه شده است. با اینکه دولت 
آقای روحانی آخرین ماه های عمر خود را 
سپری می کند؛ اما به هیچ وجه قابل قبول 
نیســت که بودجه ای توهمی و تورمی را 

برای سال آینده کشور ارائه کند.
مســئله مهمی که عملکرد دولت در 
موضوع الیحه بودجه ۱400 را زیر سؤال 
می برد، این است که دولت با بودجه سال 
آینده بسیار غیرمســئوالنه برخورد کرده 
 بخشی از آن 

ً
اســت. بودجه ای که قطعا

با نگاه سیاسی نوشته شــده و نمی توان 
انگیزه های سیاســی دولــت در الیحه 

بودجه ۱400 را کتمان کرد.
اگر چه میزان درآمد و حقوق برخی 
از اقشــار جامعه در الیحــه بودجه  به 
درســتی افزایش پیدا کــرده؛ اما از آنجا 
که دولت منابع الزم بــرای این افزایش 
را از محل های حقیقی اقتصادی تعریف 
 در نهایت تهیه آنها و 

ً
نکرده است، قطعا

تأمین منابع مالی به اســتقراض از بانک 
مرکــزی یا فروش امــوال دولت منتهی 
می شود که به هیچ وجه مناسب نیست؛ 
 منابع ناپایدار نمی توانند 

ً
چرا که طبیعتا

تضمین کننده تأمیــن هزینه های بودجه 
باشد.

دولت با زیرکی، بدون داشــتن منابع 
مالی الزم، میزان دســتمزدها و یارانه ها 
را افزایش داده اســت؛ امــا تأمین منابع 
آن را به مجلس واگذار کرده است تا در 
صورت رّد این موارد از ســوی مجلس، 
همه نگاه ها به ســمت مجلس باشــد؛ 
به همین دلیــل دولت تــالش می کند 
تــا پیامدهــای افزایش نیافتــن حقوق 
و دســتمزدها و هزینه هــای مترتب بر 
 آن را بــا سیاســی کاری متوجه مجلس 

کند.
تأمین منابع مالی دولت با وابستگی 
بیــش از حد بــه فروش نفــت و اوراق 
نفتی نیز از موضوعاتی است که احتمال 
کسری بودجه ســال ۱400 را به شدت 
افزایــش می دهد؛ لــذا ورود مجلس به 
تأمین منابع مالی و مشخص شدن آن به 
صورت حقیقی از جمله مسائل حیاتی 
برای اقتصــاد ایران به شــمار می رود؛ 
چرا کــه همواره کســری بودجه دولت 
پیامدهای ســنگینی را بــرای اقتصاد و 

معیشت مردم داشته است.
واقعیت این اســت که بودجه بسیار 
غیر واقعی نوشته شده است، لذا تصویب 
بودجــه بــا ایــرادات و اشــکاالتی که 
کارشناسان اقتصادی بر آن وارد می دانند، 
بدون شک به ضرر کشور تمام می شود. 
از ایــن رو باید بهترین ســناریو در برابر 
 بودجه غیر واقعی و ناکارآمد در نظر گرفته 

شود.
 اگر مجلس کلیات بودجه۱400 را 
تصویب نمی کرد نمایندگان باید بر مبنای 
پایه تورم سال ۱۳99 بودجه را برای سه 
ماه حضور دولت در ســال آینده افزایش 
می دادند، یعنی بودجه به صورت ســه 
دوازدهم به تصویب می رسید تا به دولت 

بعدی منتقل شود.
 از اواســط 

ً
 اگرچه دولت بعد تقریبا

 شش ماه از 
ً
سال مستقر می شــد و عمال

سال آینده بر سر کار است و نمی توانستیم 
انتظار بودجه ریزی درســتی از آن داشته 
باشیم و مشــکالت فراوانی برای کشور 

پیش می آمد..

یادداشت 

حسین راغفر
 عضو هیئت علمی

 دانشگاه الزهرا)س(

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

یکی از راه های تحقق ایران بدون نفت و وابســته نبودن بودجه 
سالیانه کشــور به درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات نفت، 
افزایش صادرات غیرنفتی است که در حال حاضر با مشکالت 
متعددی مواجه اســت. موانع پیمان ســپاری ارزی، نوسانات 
باالی نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، 
نبود بازاریابی مناســب و مســتمر، ضعف دستگاه دیپلماسی 
اقتصادی و... از جمله این مشکالت است. ضمن اینکه تعیین 
راهبرد مناســب تجاری برای کشور است وجود چنین راهبرد 
مناسبی، سبب می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای 

بازاریابی محصوالت خود و افزایش تولید را داشته باشند.

 رفع موانع صادرات 
منهای نفت

به گزارش رویترز، مدیر ارشــد اجرایی فــرودگاه دبی اعالم کرد، 
یک سال سخت دیگر پیش روی این فرودگاه به عنوان شلوغ ترین 
فرودگاه غرب آسیاســت؛ چراکــه فرودگاه بین المللــی دبی در 
ســال ۲0۲0 با کاهش ۷0 درصدی مســافر روبه رو شده است. 
ایــن فرودگاه به منزله پایگاه شــرکت هواپیمایــی امارات و منبع 
اصلی درآمد دبی، سال گذشــته ۲۵/9 میلیون مسافر را مدیریت 
کرده اســت که بیشتر این رقم در سه ماه نخســت سال و پیش از 
همه گیــری ویروس کرونا بوده اســت. در عین حــال، پروازهای 
 باری نیز بــا کاهش ۲۳/۲ درصدی به ۱/9 میلیون تن کاهش یافته

 است.

 فرودگاه بدون مسافر
شاخص

قیمت واقعی یا قیمت معامالتی، قیمتی است که سهام بر اساس 
آن در بورس معامله می شود. آنچه قیمت سهم در بورس را تعیین 
می کند، میزان عرضه و تقاضا برای یک ســهم اســت. ممکن 
است به علت عملکرد خوب یک شرکت، سرمایه گذاران زیادی 
متقاضی خرید سهام آن شرکت در بورس باشند. بنابراین، قیمت 
آن در بورس بر اساس میزان تقاضا، افزایش خواهد یافت. در نقطه 
مقابل، ممکن است عملکرد ضعیف یک شرکت سبب بی رغبتی 
ســرمایه  گذاران به خرید یا نگهداری سهم مورد نظر و در نتیجه، 
افزایش عرضه آن در بورس شــود. در این صــورت، با افزایش 

عرضه، قیمت سهم کاهش پیدا می کند.

 قیمت واقعی سهم 
افزوده

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با صبح صادق

 نقش دولت در بازار سرمایه 
کمتر از 70 درصد نیست

 موضوع الیحه بودجه 1400 به خصوص فرجام ارز 4200 تومانی برای ســال آینده در کنار وضعیت بازار سرمایه و افزایش قیمت کاالهای اساسی را می توان از 
جمله مباحث مهم اقتصاد ایران طی یک سال اخیر دانست. موضوعاتی که سبب شد صبح صادق در گفت وگویی با دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و 

بودجه مجلس آن را بررسی کند. 
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کیســت که به خدا قرض الحســنه دهد، 
تا خدا بــر آن چند برابــر بیفزاید؟ خدا 
تنگدســتی دهد و توانگری بخشد و شما 
به ســوی او باز گردانده می شوید. )بقره/ 
۲4۵( نازل شد، یهودیان مدینه مسلمانان 
را مســخره می کردند و طلــب قرض از 
جانب خداوند را نشان بسته بودن دست 
خدا می دانســتند. پس از ایــن اتفاقات 
آیه دیگری نازل شــد که خداوند فرمود: 
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بسته است. دست های خودشان بسته باد 
و بدین ســخن که گفتند ملعون گشتند. 
دســت های خدا گشاده است. به هر سان 
که بخواهــد روزی می دهد.)مائده/ 64( 
شیخ طوسی می گوید: »وقتی که آیه »َمْن 
« نازل شد، 
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یهودیان گفتند: خدای محمد فقیر است و 
از ما قرض و وام طلب می کند. سپس آیه 
64 ســوره مائده برای رّد گفتار آنان نازل 
گردیده است.« البته در آیه قبل، یعنی آیه 
6۳ سوره مائده، خداوند علمای یهود را 
بازخواســت می کند که چــرا یهودیان را 
در موضوع را از قــدرت و توان خدا آگاه 
نکردند. به عبارتــی خداوند وقتی تعلل 
علمای یهود را در آگاهی آنان و جلوگیری 
از گزافه گویی شان دید، در قالب آیاتی این 

طرز تفکر را رد کرد. 
امام صــادق)ع( در توضیــح این آیه 
می فرمایند: »عقیده  یهود این بود که خداوند 
بعد از آفرینــش، از تدبیر امور کناره گیری 
کرده است و چیزی را کم یا زیاد نمی کند.« 
آنها قرض گرفتن خدا را بسته بودن دست 
خدا می دانستند. برخی یهودیان می گفتند: 
دست خدا بسته است و دیگر نمی تواند به 
ما قدرت و شــوکت بدهد، آن گونه که در 
گذشته قدرت داشــتیم. همچنین به گفته 
عالمه طباطبایی: »هرگاه فقر، گرسنگی و 
قحطی پیش می آمــد، یا آیات قرض دادن 
به خداوند نازل می شد، یهودیان می گفتند 
این قحطی و این سفارش به قرض الحسنه 
دادن، نشانه  بسته بودن دست خداست.« 
 »یدالله« کنایه 

ً
این در حالی  است که اوال

 قرض 
ً
از قدرت و نفوذ خداوند است و ثانیا

دادن بــه خداوند معنای مطلق داشــته و 
منظور این اســت که خداوند هر کار نیک 
و خیــری را قبول می کنــد و چند برابر آن 
پــاداش می دهد و هر قــدر اعطا کردیم، 
چند برابر زیــاد می گرداند. البته خداوند 
نمی خواهد قرض دادن را به مسائل مالی 
و پولی محدود کند، زیرا هستند کسانی که 
از نظر مالی ضعیف هستند، اما می توانند 
با کار نیک به انسان های دیگر کمک کنند. 
خداوند خود دستور می دهد که هرچیزی 
را از من بخواهیــد؛ زیرا ازدیاد هر چیزی 
 

ْ
ل

ُ
فقط به تالش شما بستگی ندارد. »... َوق

ًما«. ضمن آنکه خداوند برای 
ْ
َرِبّ ِزْدِنی ِعل

ایجاد و ازدیاد نعمات خود واســطه هایی 
قرار داده اســت که آن واسطه ها فیوضات 
را به انســان ها برسانند. آنها دست خدا بر 
روی زمین هستند و جمیع خالیق باید رو 
به سوی ایشــان کنند و نعمات خداوند را 
 در محبت 

ً
از ایشان طلب کنند، خصوصا

و فضل خداوند. از امام صادق)ع( روایت 
اســت که امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »منم 
دســت گشــوده  خدا بر بندگانش از نظر 

مهربانی و آمرزش.« 

آیه

روزی  که انقالب اسالمی رقم خورد و 
کنــار  در  شــیعی  حکومــت  یــک 
حکومت های دیگر قرار گرفت، بنا بر این بود که از 
حکومت عدل علی)ع( الگو بگیرد و برای دیگر 
حکومت های جهان الگوی حکومت دینی باشد.

 حکومت شــیعی در حکومت داری به رفتار 
و تعامل موالی متقیان می بالیــد و در برابر خود 
دستورات و عملکردی را می دید که تا آن روز هیچ 
قوه عاقله ای در عالم نتوانســته بود از هر نظر با آن 

رقابت کند.
 آن مکتوبات، نامه ها، خطبه ها و حکمت هایی 
بود که در کتابــی به نام »نهج البالغه« جمع آوری 
شد و چند صد ســال مانند خورشید گرمابخش 
علوم الهی بود؛ اما آنچه در میان خطبه ها و نامه ها 
برای حکومت داری مورد توجــه انقالبیون قرار 
داشت، نامه امیرالمؤمنین علی)ع( به مالک اشتر 
نخعی بود که شامل دستورات و فرامینی صریح 
در تعامل با دولت و مردم و دشمنان اسالم است. 
انقالبیون برای توجه به این نامه و الگوبرداری از 
آن انگیزه زیادی داشــتند، اما تا امروز این نامه در 
 همان کتاب مانده و توجه خاصی به مفاد آن نشده 

است. 

آری توقــع آن بــود که دســتورات حضرت 
علی)ع( مانیفست حکومت اسالمی باشد و در 
بعد عملی استفاده شود که تا امروز توجه خاصی 
به آن نشــده است. البته این کم کاری و نبود توجه 
عملی نه فقط از سوی دولتی ها و مردان سیاست، 
بلکه از سوی علما، اندیشمندان، اهل پژوهش و 

تحقیق دیده می شود. 
کلمات و جمالتی که به وحی متصل است و 
از دریای بی انتهای علوم الهی به دست ما رسیده، 
نبایــد مورد کم لطفی و بی توجهــی قرار بگیرد. 
نامه ای که نگارنــده آن دومین مرد فصیح و بلیغ 
عالم پس از نبی مکرم اســالم)ص( است و هیچ 
انســانی تا قیامت نمی تواند خود را غبار نشسته 
بر روی کاغذ ایــن نامه ها تصور کند، نباید دچار 
نگاه های سطحی شود. نامه ای که حرف به حرف 
آن بــا دقت در کنار یکدیگر قرار گرفته و در کلمه 
به کلمه آن تمام تاریخ بشریت در نظر آورده شده 

است.
 اگــر روزی یک سیاســت مدار برای حرکت 
در مسیر سیاست نقشه راهی خواست، می تواند 
به این نامه مراجعه کند و اولویت ها و ضروریات 
را بشناســد و آن  را در رفتار خود پیاده کند؛ زیرا 
فردی که ایــن نامه را به نــگارش درآورده، هیچ 
حــرف و کلمه ای را بی توجه بــه کاربرد و اثرات 
و اولویت هــای آن در کنار حــرف و کلمه دیگر 
قرار نداده اســت و هــر دســتوری را باتوجه به 
نیازمندی هایش در زمان و مکان و نحوه اجرا قبل 

یا بعد از دستوری دیگر قرار داده است. 
در هزار سال گذشته علمای اسالم اعم از شیعه 
و اهل سنت  این  نامه را از نظر سندی، اعتباری، 
کاربردی و اتصال به علــم الهی مورد توجه قرار 
دادنــد و بارها به این نامه اســتناد کرده و حتی از 

روی آن فتوا دادند.
 آیت اللــه جوادی آملــی در مــورد این نامه 
می نویســد: »به لحاظ محتوایی و مضمونی در 
عهدنامه مالک، بسیاری از خطوط کلی سیاست و 
حکومت اسالمی نظیر اوصاف و حاکم اسالمی، 
حقوق اقشار مختلف، وظایف حاکم و حکومت 
و مردم، تقدم رضایت عامه بر رضایت خواص، 
روابط ســه گانه با مؤمنین به اسالم، موحدان اهل 
کتــاب و انســان های بی دین و خــارج از حوزه 
توحیــد، عزت، اســتقالل و حفظ ثغــور، عدم 
استیالء دشمنان و رابطه ِبطانه)پنهان( نداشتن با 
آنها و تقسیم اموال به شخصی و ملی و حکومتی 
و... آمده اســت.«)والیت فقیــه، جوادی آملی، 

 )۳۳4
آنچــه برای حکومــت داران اهمیــت دارد، 
اولویت ها در عمل و رفتار است که آن را در همین 
نامه می توان دید و مانند آن عمل کرد. برای نمونه، 
هنگامی که امیرالمؤمنیــن)ع( فرمایش خود را 
از جمع آوری مالیات شــروع می کند و با پیکار با 
دشــمنانش و اصالح کار مردم ادامه می دهد و به 
آبادانی شهرها می رسد، یعنی در این مسیر باید از 
نظر اقتصادی و نظامی قدرت پیدا کنید تا بتوانید 

امور مردم را اصالح کنید؛ زیرا ضعف در مسائل 
اقتصادی و نظامی فرصت رســیدگی به امورات 
دیگر را به شــما نمی دهد. علــی)ع( پس از یک 
مقدمه کوتاه که جنبه مادی دارد، اهل سیاست را 
متوجه معنویات می فرمایند. ایشان رابطه با خدا 
و کمک طلبیــدن از او را اولین قدم در هر امری 
معرفی می فرمایند؛ سعادت و شقاوت حکمرانان 
در نگاه الهی امیرالمؤمنین)ع( به اطاعت شان از 
خداوند بســتگی دارد و این مختص مسلمانان و 
معتقدان نیســت، بلکه تمامی انسان ها را شامل 
می شود. اهمیت به واجبات دینی و سنت هایی که 
جزء نظامات عالم است و ایستادگی در برابر آن به 
جنگ عقل و عدل رفتن است، مورد توجه امام)ع( 
اســت. آنچه در این نامــه در مورد یک حکمران 
چشم نواز اســت، ریزبینی امیرالمؤمنین)ع( در 
مورد اخــالق اهل حکومت اســت. هر دقت و 
ســخت گیری در مورد افکار و رفتارهای انسانی 
به توسعه عدالت در جامعه و رشد همه جانبه آن 

کشور کمک می کند. 
این دستورات می تواند سیاست مداران را قدم 
به قدم به سمت سعادت و سربلندی و توسعه ببرد. 
مسئوالن هر دولت و حکومتی باید جمله به جمله 
این نامه را فراگیرند و عمل کنند. قاطعانه می توانیم 
بگوییم سعادت و شقاوت همه مسئوالن سیاسی 
در همه کشــورهای جهان به توجه به این فرامین 
بستگی دارد و انقالب اسالمی باید توجه ویژه ای 

به آن داشته باشد.

مانیفست حکومت اسالمی
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

قــال الله الکریم فی محکم کتابــه العظیم: »َعَمّ 
َعِظیِم« جــای جای نام 

ْ
َبِإ ال وَن ،َعــِن الَنّ

ُ
َیَتَســاءل

امــام علی)ع(  امیرالمؤمنین)ع( و شــخصیت 
گویای این روایت اســت: »لیس لله آیه اکبر و ال 
نبا اعظم منک یا ابالحســن«؛ این روایت را هم 
حضرت رسول)ص( بیان کردند و هم حضرت 
امیرالمؤمنین)ع(؛ یعنی خدای اعظم آیه و نشانه ای 
برای حقانیت و معارف بلند، آیه ای بلندنما تر از تو 
ندارد که جای جای زندگی ات معجزه اســت. به 
دنیا آمدنت، کودکی ات، بزرگسالی ات، امامتت، 
فضایلت و همه خصوصیاتت معجزه است و خدا 

در عالم خبری باالتر از تو ندارد.
عیسی بن مریم معجزه اســت، بدون پدر به 
دنیا آمده اســت، مرده زنده می کند، نابینا شــفا 
می دهد، خبر بــزرگ حضرت موســی را دارد 
که وقتی عصایش را می انداخت اژدها می شــد. 
جای جــای زندگی انبیــاء اعجاز بوده اســت. 

حضرت رســول)ص( ماه را دو نیم کرد. اقتربت 
الساعه و الشق القمر. این روایت مورد قبول همه 
است. اعجاز زیادی بوده است ولی علی جان خبر 
تو بزرگ ترین خبر است. این روایت آیه اکبر و خبر 
اعظم را که برای تان خواندم، شــیعه و سنی قبول 

دارند.
ماه رجب چرا این همه عظمت دارد؟ اعتکاف 
و والدت و شهادت و مبعث همه در رجب است. 
ماه رجب که فرا می رسد، فرشته ای از آسمان فریاد 
می زند که خوشا به حال اهل ذکر، شب زنده داران. 
ماه رجبی که خداوند فرموده اســت، ماه ماه من 
است و بنده بنده من است. ماه رجب ریسمان میان 
من و بندگانم است. در گذشته با ریسمان به کمر 
می بستند و می رفتند چاه را می کندند و به وسیله 
ریسمان باال می آمدند. ما اآلن در ته چاه هستیم. 
باید چگونه باال بیاییــم؟ خداوند ۱4  معصوم را 

آفرید و باالی چاه هستند برای دستگیری ما.  

اگر رجــب ارزش دارد، بــه خاطر مولودش 
اســت و والیتــش. معیــار و مــالک ارزش ها 
والیت پذیری است. یک استفاده تربیتی هم داشته 
باشم از این مورد. انسان وقتی می خواست سیر و 
ســلوک الی الله را شروع بکند، باید با ماه رجب 
شروع کند، با شعبان ادامه دهد و با رمضان به پایان 
ببرد. یعنی چــه؟ ماه رجب ماه امیرالمؤمنین)ع( 
است؛ چون اولین قدم برای سیر و سلوک تخلیه 
رذایل اخالقی است. با شیطان نبرد و مبارزه کنیم. 
نفس اماره را چگونه می توانیم مغلوب کنیم؟ با 

والیت امیرالمؤمنین)ع(. حضرت رســول 
اکرم)ص( برای شکستن بت های کعبه 
علــی)ع( را بر فراز کعبه فرســتادند و 

تمام بت های مشرکین را در هم شکستند. 
علی)ع( بت شکن بود. اگر می خواهیم بت های 

درون مان را بشکنیم، باید متوسل به امام علی)ع( 
بشویم. لذا ماه رجب ماه امیرالمؤمنین)ع( است.

  ماه رجب، ریسمانی برای بیرون آمدن از چاه
   منبر    

مرحوم آیت الله بهاءالدینــی می فرمود: اگر در زندگی مادی یا 
معنوی شما گره هایی افتاد که نمی دانید به چه دلیل ایجاد شده 
است، چهار کار انجام دهید؛ هر کدام از این چهار کار یک گره 
را باز می کند... اول صدقــه دهید، دوم رّد مظالم دهید که اگر 
 به کسی ظلم کردید و نفرین یا آهی پشت سرتان است و به 

ً
احیانا

زندگی تان گره انداخته، بدین وسیله اصالح شود. سوم حدیث 
کساء بخوانید اگرچه یک نفر باشید و در انتهای دعا، به حضرت 
زهرا)س( متوســل شــوید. چراکه محور حدیث کساء ایشان 

است و چهارم اگر امکان داشت قربانی کنید.

 چهار، گره گشا
سلوک

حجت االسالم علی شفیعی : در آموزه های دینی و در نگاه دین 
ایذاء، تهمت و توهین به هر انسانی پذیرفتنی نیست. آن انسان 
می خواهد مؤمن باشد، یا کافر باشد، هیچ فرقی نمی کند...؛ ما 
نمی توانیم این نکات را به اســالم نسبت بدهیم که گویا اسالم 
یک نگاه خاصی به پیروان خودش دارد و غیر پیروان خودش را 
از قلمرو انسانیت دور می داند. این به نظر یک قرائت قابل تأمل 
است و راحت نمی شود با آن همراهی کرد... حقوق به هستی 
انسان ها تعلق می گیرد، هر کس انسان است صاحب حق است. 

البته تکالیف متفاوتند.

  نگاه دینی
راهنما

پرسش: حکم غیبت در مواردی چون ذکر در نوشته، وبالگ یا 
ضبط صوت و تصویر و انتقال آن چیست؟    

پاسخ: جایز نیست و حکم گفتن را دارد. به تعبیر رهبر معظم 
انقالب، خواندن وبالگ هــم مثل خواندن کاغذ، کتاب، نامه 
و مثل شــنیدن حرف است. استماع غیبت شــامل همه  اینها 
ما وجود دارد و 

ّ
می شــود؛ یعنی مالک استماع در اینها مســل

شنیدن به گوش خصوصیتی ندارد، خواندن نامه هم همان گونه 
است که در بحث استماع است، دوربین هم همین طور است. 

 
 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

 غیبت در فضای مجازی
حکمت

گفتاری از  حجت االسالم شیخ حسین گنجی

محمد زارعی
کارشناس علوم اسالمی



شماره 990 |  دوشنبه  4 اسفند 1399

8
پرونده

نسخه 
پیشرفت-۶

 پیشرفت روسیه
 چگونه محقق شد؟

روســیه پس از فروپاشی شــوروی به لحاظ 
اقتصادی و سیاســی، دچــار یک وضعیت 
 اقتصاد روسیه حداقل 

ً
فروپاشیده شد و عمال

در یک دهه پس از فروپاشی شوروی، با یک 
 به هم ریخته مواجه شــد. 

ً
وضعیــت کامال

در آن تغییر سیســتم از یک نظام برنامه ریزی 
متمرکز به اقتصاد باز، پیچیدگی ها و شرایط 
خاصی داشــت که مردم روسیه در دهه 90 
حداقل از این نظر، تجربه ســختی را پشت 
سر گذاشتند؛ تورم شدید، افزایش قیمت ها 
و خصوصی ســازی هایی کــه در خیلی از 
زمینه ها باعث از بین رفتن صنعت روســیه 
شد و از طرف دیگر نوع صنایعی که در زمان 
شوروی در روســیه وجود داشت، صنایعی 
نبــود که قابل رقابت با صنایع غربی باشــد 
که بعد از باز شــدن درها این رقابت بین آنها 
ایجاد شده بود. عالوه بر اینها روسیه در دهه 
90 با چالش های سیاسی که مهم ترین آنها، 
بحث چچن، سیاســت خارجی، گسترش 
ناتو و گسترش کشــور در اتحادیه اروپا بود، 
مواجه بود. بعد از روی کار آمدن آقای پوتین 
در سال 2000 به تدریج روسیه توانست هم 
مشکالت سیاسی خود را کاهش دهد و هم 
اینکه به لحاظ اقتصادی توانست ثبات را در 
صحنه اقتصادی ایجاد کند. بحث عمده این 
ثبات اقتصادی و روند رو به رشد که به تدریج 
از سال 2000 در روسیه شروع شد، به اعتقاد 
بسیاری از تحلیلگران، ناشی از افزایش قیمت 
نفــت و نوع بازی ای بود کــه آقای پوتین با 
عنصر انرژی در بازارهای جهانی انجام داد. 
 توانست از ابزار مهمی که روسیه در 

ً
وی عمال

اختیار داشت، به خوبی استفاده کند، برای 
اینکه بتواند روســیه را هم به لحاظ سیاسی 
به صحنه قدرت جهانی برگرداند و هم اینکه 
بتواند تحرکی در اقتصاد روسیه از این طریق 
ایجاد کند و پول ها را به اقتصاد روسیه تزریق 
کند و روند رو به افول اقتصاد روسیه را به روند 
رو به صعود تبدیل کند. شاید از دیدگاه خیلی 
از تحلیلگران مهم ترین عاملی که سبب شد 
روسیه بتواند اقتصاد خود را بازسازی کند، 
بحث فروش نفت بود، البته زیرساخت های 
اقتصادی روسیه، می توانســتند بعد از یک 
تجربه تلــخ مجددا خود را احیــا کنند؛ در 
نتیجــه ســرمایه گذاری هایی کــه بعضی از 
شــرکت های غربی در روســیه انجام دادند 
و همینطور تالشــی که خود روس ها برای 
احیای موقعیت خود کردند، همگی موجب 
شد تا حداقل تا سال 2014 یک روند رو به 
رشد در اقتصاد روسیه وجود داشته باشد؛ هر 

چند روســیه برنامه ریزی کرده بود حداقل تا 
سال 2020 به ششمین اقتصاد جهان تبدیل 
شود، اما در نتیجه مسائلی که بعد از بحران 
اوکراین برای روســیه پیش آمد، این اتفاق 
حاصل نشــد و روس ها هنوز نتوانسته اند 
به این موقعیت خود دســت پیدا کنند؛ اما 
حتما تمام تالش خود را برای رسیدن به این 
هدف خواهند کــرد. در حال حاضر پس از 
چند سال توانســته اند این روند منفی رشد 
اقتصــادی را به روند مثبت برســانند و اگر 
بحث اوکراین نبود، شاید روس ها تاکنون به 
این هدف دست پیدا کرده بودند؛ اما روسیه 
در حوزه های دیگر مانند فروش تسلیحات، 
توانسته است خود را بازیابی کند و به عنوان 
دومین فروشنده تسلیحات در جهان جایگاه 
خود را به دســت بیاورد. روسیه سعی کرد 
درهای اقتصاد خود را به روی شرکت های 
غربی باز کند، اما این اتفاق ســبب نشد که 
فناوری و سرمایه غربی بسیاری وارد روسیه 
شود، به دلیل همان اختالفاتی که در روابط 
روســیه قبل وجود داشــت؛ از طرف دیگر 
بســیاری از شــرکت های غربی توانستند با 
خریدن زیرساخت های صنعتی که در روسیه 
وجود داشت، امکان خوبی برای حضور در 
بازار روسیه پیدا کنند، ضمن اینکه به هر حال 
بازار روسیه به لحاظ مصرفی خیلی نیازمند 
کاالهای مصرفی بود که شــاید بسیاری از 
شرکت های غربی می توانستند آنها را تولید 
کنند. شــاید بتوان گفت عمال روسیه برای 
مدتی حتــی به بازار کاالهای مصرفی غرب 
تبدیل شــد، ولی بعــد از تنش هایی که بین 
روسیه و غرب ایجاد شــد به ویژه در بحث 
اوکراین، خیلی از این شــرکت ها از روسیه 
خارج شدند. یک بعد دیگر در بحث حضور 
شرکت های غربی در روسیه، بیشتر به مسائل 
انرژی برمی گردد که غربی ها سهام بعضی از 
شرکت های نفتی روســیه را خریدند. نکته 
قابل ذکر درباره اثــرات منفی این تحوالت 
اقتصادی روســیه می توان بــه ایجاد طبقه 
الیگارشمی در روسیه اشاره کرد؛ این طبقه 
ثروتمندان جدیدی بودند که بعد از فروپاشی 
شوروری توانستند قدرت اقتصادی بسیاری 
در روسیه پیدا کنند و برای مدتی نقش اصلی 
را در اقتصاد روســیه داشتند؛ هر چند آقای 
پوتین در این سال ها تالش کرده است نقش 
و قدرت اینها را در اقتصاد و سیاست روسیه 
محدود کند، اما شــاهد یک الیگارشــمی 
جدید وابســته به دولت در روســیه در این 

سال ها بوده ایم.   

 مسکو چگونه پس از
 فروپاشی شوروی توسعه یافت؟

پیش درآمد 

محمد شوری
کارشناس مسائل روسیه

 BBBB کشــور روســیه با توجه به دوره های 
رکود و بی ثباتی اقتصادی ای که داشت، 
چگونــه توانســت اقتصاد خــود را 

منسجم کند؟
روسیه در طول دهه 1990 با توجه به فروپاشی 
اتحادیه جماهیر شــوروی و گــذار از اقتصاد 
سوسیالیستی و اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار 
آزاد و تحوالتی کــه به تبع این گــذار رخ داده 
بود، از لحاظ اقتصــادی از منظرهای مختلف 
 بی ثبات و نابسامان بود. دهه 

ً
یک کشــور کامال

1990 برای روســیه یک دهه پرخطر به شمار 
می رفت، چراکه کماکان با مسائل قومی درگیر 
بوده، همچنین مسئله چچن مطرح بود. روس ها 
در این دوره حتی در تأمین حقوق کارکنان دولت 
و بازنشستگان مشکل داشتند و ظرفیت خوبی 
نداشــتند، اما از سال 2000 به بعد و زمانی که 
پوتین به قدرت رســید، سیاست هایی را اتخاذ 
کــرد و محوریت درآمدهای دولت روســیه را 
بر صادرات مواد خام به ویــژه انرژی قرار داد؛ 
روسیه به عنوان یکی از ابرقدرت های انرژی در 
جهان شناخته می شــود و در حوزه گاز و نفت 
در جهان به منزله اولین و دومین کشور شناخته 
می شــود، و با توجه به وســعت روسیه، منابع 
بی شــماری از مواد خام دیگــر را دارد و جزء 

کشورهای غنی شناخته می شود.

 BBBB پوتین چه اقدامات دیگری در حوزه های
مختلف انجام داد؟

اقدام دیگر پوتین، احیا و بازسازی قدرت نظامی 
روســیه بود. بنابراین یک مؤلفــه بحث انرژی 
و صادرات و فروش مواد خــام و مؤلفه دوم، 
بازسازی قدرت نظامی بود. روسیه در این دوره 
تسلیحات استراتژیک خود را که در دهه 1990 
به نوعی کمتر اســتفاده می کرد یا کنار گذاشته 
بود، دوباره وارد صحنه کرد و کوشید از لحاظ 
موشــکی خود را بازســازی کند، تا حدی که 
امروز توانسته روسیه را به عنوان اولین کشور در 
دستیابی به موشک های »هایپر سونیک« معرفی 
کند. لذا روس ها از لحاظ نظامی پیشرفت های 
زیادی داشــتند و بخش مهمــی از درآمدهای 
روســیه نیز از فروش محصــوالت و تولیدات 
نظامی روســیه بوده اســت. در واقع، می توان 
روسیه را جزء دو کشور اول و اصلی در فروش 
تسلیحات شناخت و معرفی کرد و تسلیحات 
روسیه در جهان خریداران زیادی دارد. بنابراین 
قدرت نظامی در دوره پوتین بهبود یافت و وی 
توانست از این ابزار، در مقابل غرب و جاهایی 
که می خواست به او فشــار وارد یا او را منزوی 
کند، اســتفاده کند. این دو پایه قدرت روسیه از 
لحاظ جایگاه در جهــان در طول دو دهه اخیر 
بوده اســت. اقدام دیگر پوتیــن اصالحات در 
سطح مدیران روسیه بود و تغییراتی را در سطح 
مدیریتی انجام داد تا وضعیت روســیه در طول 
دوران ریاســت جمهوری وی و دو دهــه اخیر 

تثبیت پیدا کرد.

 BBBB بــا توجه به نــکات مطرح شــده،  آیا 
می توان روسیه را با قدرت های صنعتی 

دنیا مقایسه کرد؟
بــا وجود همه نکات گفته شــده، به هیچ وجه 
نمی توان روسیه را به عنوان یک قدرت اقتصادی 
قابل مقایســه با دیگــر قدرت هــای صنعتی 
دانســت؛ با نگاه به آمار و ارقام و 20 کشوری 

که از لحاظ شــاخص های مختلف اقتصادی 
معتبر هستند، روسیه در آن قرار نمی گیرد. البته 
روســیه از لحاظ جی دی پی جزء ده کشور اول 
اســت، اما با در نظر گرفتن تمام شاخص های 
توســعه، روس ها رتبه های پایین تری نسبت به 
دیگر قدرت های صنعتی بــه خود اختصاص 
می دهد. برای نمونه، رتبه رنکینگ روســیه در 
شاخص های توسعه انســانی خیلی پایین و در 
52 اســت که برای روسیه خوب نیست؛ وقتی 
بحث توســعه مطرح می شود، فقط درآمدهای 
اقتصادی نیست و دستاوردهای صنعتی، امید 
به زندگی، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را 
نیز شامل می شود، لذا روسیه در ابعاد مختلف 
نتوانسته خود را به کشورهای پیشرو نزدیک کند. 
البته آنها کماکان تالش می کنند در شاخص های 
توســعه خود را به کشــورهای باالی رنکینگ 

جهانی برسانند.

 BBBB بــا تفاوتی کــه در تعریف توســعه و 
پیشرفت وجود دارد، روسیه چگونه و با 
چه شاخص هایی توانسته طی دهه های 

اخیر به پیشرفت جهانی برسد؟
روســیه در طــول دو دهه اخیر، یعنی از ســال 
2000 بــه بعد بر مبنــای توانمندی های خود 
ســعی کرد در مقابل کشــورهای غربی به ویژه 
ایاالت متحده بایســتد. روس هــا به جز اینکه 
در صحنه نظام بین الملل تأکید داشتند که یک 
ساختار نظام بین الملل بر مبنای نظام چندقطبی 
شــکل پیدا کنــد و از این راه بتواننــد در کنار 
دیگر قدرت هــای بزرگ کماکان نقش محوری 
خود را حفظ کنند، تالش کــرد با قدرت های 
نوظهــور و قدرت هایی که می توانند غرب را به 
چالش بکشــند یا به اشکال مختلف در مقابل 
غرب قرار می گیرند، وارد یک روابط گســترده 
همکاری جویانه می شــود. برای نمونه، شاهد 
این بودیم که روســیه همکاری با چین را دنبال 
کرد و روابط چین و روسیه در طول دو دهه اخیر 
بسیار گســترش پیدا کرد تا حدی که دو کشور 
توانستند در چارچوب ترتیبات همکاری جویانه 
قابــل توجه، یعنی پیمان شــانگ های به نوعی 
یک جبهه قــوی در مقابل غــرب ایجاد کنند. 
همچنین روس ها با دیگر قدرت های منطقه ای و 
بازیگران مهم که در مقابل غرب قرار می گرفتند، 
همکاری هایــش را گســترش داد؛ برای نمونه 
شاهد بودیم که روســیه روابط خوبی با ایران و 
برخی از کشورهای غرب آسیا در طول دو دهه 
اخیر داشته اســت و در صحنه معادالت غرب 
آســیا نیز به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار خود را 
نشــان داده است، به ویژه در تحوالت روسیه به 
نوعــی در مقابل جبهه غرب قرار گرفته و از این 
نظر در شــکل گیری معادالت منطقه تأثیرگذار 

بوده است.

 BBBB اتکا به توانمندی های داخلی چقدر در 
روند این پیشرفت نقش داشته است؟

روس ها به توانمندی های ملی خود در طول دو 
دهه اخیر اتکا داشــتند و با وجود انزوایی که از 
سوی غرب سعی شد به روسیه تحمیل شود، به 
ویژه بعد از واقعه شبه جزیره کریمه، اما روس ها 
بر مبنای همین قدرت ملی و اســتفاده درست 
از توانمندی های خود به ویژه در بعد نظامی، تا 
حد زیادی توانستند بسیاری از فشارهای ایاالت 
متحده و به طور کل مجموعه کشورهای غربی 

را خنثــی کنند؛ تا حدی که به نظر می رســد با 
وجود وضعیت ناگوار اقتصــادی در جهان به 
دلیل پاندمی کرونا، در طول ســال های بعد از 
بحران شــبه جزیره کریمه، عمــال تحریم های 
ایــاالت متحده و تحریم های اروپا نتوانســت 
آن گونه که آنها دنبالش بودند، روســیه را فلج 
و ضعیــف کنــد. روس ها کماکان توانســتند 
محصــوالت خــود را بفروشــند و در بازارها 
حضور داشته باشند و روابط خود را با کشورها 
و قدرت هــای دیگر گســترش دهنــد. به نظر 
می رسد روس ها در کنار اتکا به توانمندی های 
ملی خود، عملگرایی را به خوبی دنبال کرده اند؛ 
روس هــا حتی در اوج تنش بــا غرب، هیچ گاه 
روابط با این کشــورها را به طور کلی نبستند و 
با وجود همه این فشارها با برخی از کشورهای 
غربی همکاری های شان را دنبال کردند. روسیه 
به فروش انرژی به کشــورهای اروپایی نیاز دارد 
و اروپا نیز برای تأمین انرژی خود به روسیه نیاز 
دارد و این نیاز متقابل هم سبب شد که دو طرف 
با وجود همه ایــن تنش ها در چارچوب روابط 
اقتصادی همکاری های شــان را در بحث های 

صادرات و واردات دنبال کنند.

 BBBB روســیه چگونــه توانســته اســت با 
ارتباطــات و تعاملــی که بــا غرب و 
استقالل  داشته،  اروپایی  کشــورهای 
خود را حفظ کند و اجازه دخالت آنها 

در امور کشورش را ندهد؟
روســیه فاکتوری دارد که اجازه دخالت آنها را 
در کشــورش نمی دهد؛ همانطور که می دانیم 
بر اســاس آخرین آمار روس ها از لحاظ قدرت 
نظامی قدرت سوم جهان هستند و از نظر قدرت 
بازدارندگی و ســالح های اتمی بی تردید جزء 
دو کشور اول جهان به شمار می آیند. همچنین 
روســیه در ســازمان ملل متحد و در شــورای 
امنیت حق وتو دارد و از این ابزارها توانســته به 
خوبی اســتفاده کند و از اعتبار و منزلت خود 
دفاع کند و در مقابل غرب تســلیم نشــود؛ اما 
وقتی به انقالب های رنگین نگاه می کنیم که از 
سال 2003 در مجموعه کشورهای جدا شده 
از اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد که البته قبل 
از آن از ســال 2000 از اروپای شرقی آغاز شد 
و ســپس به گرجســتان، اوکراین و قرقیزستان 
رسید، روس ها توانستند در مقابل غرب بایستند 
و جلوی سقوط دومینووار کشورهایی را که به 
روســیه نزدیک هستند، بگیرند و از اعتبار خود 
دفاع کنند. یا اینکه وقتی بحث اســتقرار طرح 
دفاع موشــکی غرب در اروپای شرقی در دوره 
اوباما مطرح شــد، روس ها توانستند در مقابل 
این سیاســت ایاالت متحده آمریکا بایستند و 
کشورهای اروپای شــرقی را که مایل به انجام 
این کار بودند، سخت تنبیه کنند یا نشان دادند 
که می توانند تنبیهات جدی برای شــان در نظر 
بگیرند. مســئله دیگری کــه در این خصوص 
می توان به آن اشــاره کرد، بحث گسترش ناتو 
به شــرق اســت که وقتی اوکراین می خواست 
همکاری هایــش را بــا غرب گســترش دهد، 
روس ها، اوکراین را سخت تنبیه کردند یا برخی 
از کشــورهای جداشــده از اتحادیــه جماهیر 
شوروی که تمایل داشتند به ناتو ملحق شوند، 
روس ها در مقابل این فشــار غرب هم به نوعی 

ایستادند.

  نگاهی به مسیر پیشرفت روسیه در گفت وگوی صبح صادق
 با افشین زرگر کارشناس مسائل اوراسیا

توسعه با تکیه بر استقالل توسعه با تکیه بر استقالل 
سیاسی و قدرت نظامی  سیاسی و قدرت نظامی  

روسیه دوره های رکود و صعود مختلفی را تجربه کرده است؛ اما با روی کار آمدن پوتین و با سیاست هایی که اجرا کرد، درآمدهای اقتصادی این کشور 
افزایش یافت. این کشور از نظر نظامی و استراتژیک در رتبه های برتر جهان قرار دارد؛ همین امر روسیه را به یکی از کشورهای قدرتمند و مستقل تبدیل کرده 
است که از انرژی غنی خود به منزله ابزاری در مقابل غرب و اروپا استفاده می کند. درباره گذارهای مختلف اقتصادی و نظامی این کشور با دکتر »افشین 

زرگر« کارشناس روابط بین الملل و مسائل اوراسیا و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

E

وسیه  دو  شاخصه  الگوی توسعه ر

زمانی که اتحادیه جماهیر شــوروی بر روســیه و اقمارش حاکم بود، 
عمده ســرمایه گذاری روس ها روی صنایع نظامی بود و در نهایت در 
تله آمریکایی ها و جنگ ســتارگان گرفتار شدند که سبب سقوط اتحاد 
جماهیر شوروی شد؛ به عبارتی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی 
به نوعی موجب فروپاشی اقتصادی اتحادیه جماهیر شوروی شد. در آن 
دوران شاهد یک جهان تک قطبی بودیم که آمریکایی ها توانستند نهایت 
سود را از آن یک دهه کسب کنند. بعد از آن بحث های چندجانبه گرایی 
به وجود آمد و روس ها در دهه 90 به مدت ده ســال شــروع به تالش و 
خودسازی کرده و فعالیت های اقصادی خود را خیلی آرام شروع کردند. 
در واقع شروع به احیای پیوندهای اقتصادی با کشورهای مشترک المنافع 
خــود کردند. اگرچه روس ها در این دهه در عرصه بین المللی مقداری 
فعالیت خــود را کم کردند، اما در داخل بنیان هــای اقتصادی خود را 
 
ً
نوسازی کردند. با آغاز حکمرانی آقای »والدیمیر پوتین« روسیه عمال

از نظر اقتصادی و سیاسی یک انسجام ویژه ای پیدا کرد. پوتین شناخت 
ویژه ای درباره فرهنگ سیاســی روسیه داشــت و با این شناخت، یک 
ثبات نسبی از نظر سیاسی ایجاد کرد و بحث ملی گرایی را در روس ها 
تحریک و نهادینه کرد و ذیل این موضوع، بحث های اقتصادی روســیه 
از سال 2000 به بعد، قوام پیدا کرد. با افزایش توان اقتصادی، سرشاخ 
 
ً
شدن مجدد روس ها با آمریکایی ها شروع شد، یعنی با ورود پوتین عمال

دکتریــن روس ها در تقابل با آمریکایی ها بود. روس ها که تجربه دوران 
اتحادیه جماهیر شوروی را داشتند، نگاه به داخل را در اولویت های خود 
قرار دادند، یعنی تالش کردند صنایع داخلی مختلفی را که برای شــان 
سودآور بود، توسعه دهند. در صنایع نظامی و فروش تسلیحات به سمت 
توســعه و به روزرسانی رفتند و در صنایع داخلی و صنایع غذایی سعی 
کردند بیش از گذشته خودکفا شوند و نیازهای داخلی خود را برآورده 
کننــد و خود را به عنوان یک قدرت هژمون در حوزه انرژی برای اروپا، 

به اروپا دیکته کردند.
کشورهای اروپایی به بحث گاز و نفت خیلی وابسته هستند؛ خطوط 
انــرژی و انتقال گاز روســیه به اروپا از اوکراین هــم عبور می کند و از 
ســال 2000 به این طرف، به صورت اهرم فشاری برای آمریکایی ها 
 به دنبال اخالل در 

ً
و اروپایی ها استفاده شــده است. آمریکایی ها عمال

سیســتم انرژی به اروپا هستند و روس ها هم از همین حرف ها استفاده 
می کنند، یعنی وقتی اروپایی ها در عرصه سیاسی، روسیه را کمی اذیت 
می کننــد، روس ها در مقابل آنها، شــیر گاز را می بندنــد و اروپایی ها 
زمین گیر می شــوند. هر بار هم می بینیم که وقتی اروپا و روسیه به نقطه 
برخورد می رســند، اروپایی ها با بحران انرژی مواجه می شوند، چون 
روس هــا از حکومت رانتی نفت و انــرژی فاصله گرفته اند و متکی به 
توان داخلی خود هســتند و در حوزه اقتصاد هوشــمند رفتار می کنند. 
روس ها سرمایه ای را که از این طریق به دست می آورند، در کشور خود 
سرمایه گذاری می کنند و به طور مشــخص آورده های مالی خود را به 
صورت سرمایه گذاری در داخل می آورند. نکته دیگری که وجود دارد، 
این است که روس ها کاالی مصرفی نمی خرند و اگر تولید کاالیی در 
کشورشان مقرون به صرفه نباشد و با بررسی سود و زیان مشخص شود 
که اگر از خارج از کشــور وارد کنند، بیشتر سود می کنند، به این سمت 
می روند. برای نمونه، روس ها می توانند موبایل تولید کنند، ولی به این 
سمت نمی روند؛ چراکه برای شــان به صرفه نیست و آن را از شرکای 
تجاری خود می خرند. روس ها در صنایع کشــاورزی سرمایه گذاری 
خوبی داشــته اند و ضلع سوم صنایع روسیه، تولید کاالهای کشاورزی 
به ویژه گندم است. روسیه کشــور پهناوری است، اما در مقوله صنایع 

غذایی به طور مشــخص گندم، به صادرکننده تبدیل شــده  و به دنبال 
این اســت که در صنایع غذایی خودکفا باشــد، چون بنا به اقتضائات 
سرزمینی، در گذشته خیلی وابســته بوده، اما االن مدام تالش می کند 
که خــود، کاالهای مورد نیاز خود را تولید کند یا از کشــورهایی وارد 
کند که برایش ارزان تر تمام می شــود. روسیه همچنین مدیریت منابع 
بسیار خوبی دارد و به همین دلیل تورم در این کشور بسیار پایین است، 
همچنین خدمات اجتماعی خیلی باالیی دارد؛ برای نمونه روســیه در 
یک برهه ای برای سیاست فرزندآوری با بحران زیادی مواجه شده بود.  
بر همین اساس، دولت سیاست های مشوقی را برای فرزندآوری اجرا 
کرد که سیاست های خیلی خوبی بود و به لحاظ تغذیه و حمایت مالی 
توانستند سیاست خود را قوام دهند. روسیه صنایع اقتصادی را در کنار 
و موازات صنایع نظامی توســعه داد؛ به همین دلیل از ســال 2000 تا 
2020 طی 20 سال، به یک عضو تأثیرگذار در گروه 7 تبدیل شد و این 
قدرت اقتصادی طی این مدت، موضوعی نیست که نادیده گرفته شود. 
افزایش درآمد، افزایش رفاه اقتصادی و بهبود خدمات اجتماعی اتفاقاتی 
است که ذیل توسعه صنایع انرژی به وجود آمده است و به موازات این 
موضوع، آرامش و کسب مقبولیت در حکومت روسیه بر بستر فرهنگ 

سیاسی روسیه به شدت مستحکم می شود.

سه سده از زمان پتر کبیر، یعنی دورانی ـ که روسیه برای نخستین بار در 
مســیر قدرتمندی در دوران جدید افتاده و توسعه اقتصادی را به سبک 
و روش غــرب جدید، یعنی اروپای پس از رنســانس انتخاب کرده و 
دســتاوردهای بسیاری نیز داشته اســت ـ می گذرد. البته مسکو در این 
مسیر با فراز و نشــیب های زیادی روبه رو شده است. وضعیت روسیه 
در مقاطعی مانند سال های اواسط قرن 19 میالدی و پس از جنگ های 
کریمه یا اواخر قرن 20 در سال های 1980 تا 1990، حتی تا مرز فاجعه 
هم پیش رفته اســت. از زمان فروپاشی شوروی، روس ها در سال های 
1991 تــا 2000 با اقتصاد ناکارآمد و شــرایط اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی بسیار در هم ریخته ای گریبانگیر بودند که آنها را تا مرز فروپاشی 
دوبــاره پیش برد؛ اما از ســال 2000 و بــا روی کار آمدن »والدیمیر 
پوتین«، وضعیت اقتصادی روسیه بهبود یافت و مسکو شرایط بهتری 
را تجربه کرد. خدمات اجتماعی که برای یک دهه وجود نداشت، بار 
دیگر از سر گرفته شــد و امنیت ملی و اعتبار بین المللی کشور فراهم 
آمد. با وجود تداوم این اوضاع، از ســال های 2010 به تدریج شــرایط 
اقتصادی روسیه با مشکالتی مواجه شــد؛ این موضوع به ویژه بعد از 
بحران اوکراین در سال 2014 و تحریم های غرب علیه روسیه و کاهش 
درآمدهای نفتی، بار دیگر وضعیت اقتصادی روسیه را وخیم  کرد و در 
حال حاضر هم اوضاع اقتصادی روســیه چندان تعریفی ندارد. البته با 
همه اینها و کاهش پنجاه درصدی قدرت اقتصادی روسیه، هرگز نباید 
روسیه را مانند ســال های 1985 تا 1999 تصور کرد،چراکه وضعیت 

جدید بسیار بهتر از آن دوره است.
با این بررسی کوتاه می توان دوره های رشد، رونق و توسعه اقتصادی 
روسیه را در اوایل سده 18، یعنی اصالحات پتر کبیر دانست، سپس نیمه 
اول قرن 19 و به نوعــی در اواخر قرن 19 میالدی که مجدد یک رونق 
و توســعه اقتصادی در روسیه ایجاد شد تا دوره استالین که یک توسعه 
صنعتی و اقتصادی جدی در ســال های1930 تا 1950 به وجود آمد و 
بعد از آن تا سال های دهه 1960 و 1970 میالدی ادامه یافت و سپس به 
تدریج اوضاع بدتر می شود. در دهه 1980 به قدری اوضاع بد می شود 
که گورباچف درصدد اصالحات بر آمد؛ ولی افاقه ای نکرد و فروپاشید. 

با وجود اینکه روســیه در سه سده اخیر یک قدرت بزرگ جهانی و 
در دوره شوروی یکی از دو ابرقدرت جهان بوده، اما این لزوما به معنای 
توسعه یافتگی یا نوســازی موفق در این سرزمین نیست که دلیل آن هم 
دوره های پر مخاطره و رفتن تا مرز فروپاشــی است. دوره های رشد و 
 وام دار یک مدل توسعه تقلیدی و توسعه غربی 

ً
توسعه روسیه نیز عمدتا

و نیز یک مدل سوسیالیســتی بوده است. روســیه هرگز با تحقق مدل 
بومی توسعه مواجه نبوده اســت، اگرچه درباره این موضوع مدعیان و 
دیدگاه هایی وجود دارد، اما هرگز در عرصه عمل در روسیه، چیزی به 
اسم توسعه بومی یا توسعه ای که به نوعی بتوان آن را غیر غربی دانست، 
وجود نداشــته است؛ به همین دلیل همیشه این کشور آسیب پذیر بوده 
و دستخوش مشکل شــده و حتی مدل کمونیستی هم یک مدل غربی 
بوده است. در عین حال، چه در تجربه مدل غربی و چه کمونیستی در 
روسیه، عنصر دولت قدرتمند برای روس ها بسیار مهم بوده است. شاید 
این عنصر دولت قدرتمند و مدل های توســعه ای به وسیله دولت و در 
نتیجه متمرکز بر صنایع سنگین مهم ترین ویژگی بومی در توسعه روسیه 
بوده و از قضا همین نیز بزرگ ترین تناقض را برای توسعه در این کشور 
ایجاد کرده که من با عنوان »تراژدی نوسازی روسیه« از آن یاد کرده ام، 
چراکه به دلیل نوســازی و توسعه روسی هرگز نتوانسته عمق و ژرفای 
اجتماعی پیدا کند. به دلیل وضعیت خاص جغرافیایی و تاریخی تکوین 
ملت و دولت روسی، همواره جامعه روس به یک دولت مقتدر و متمرکز 
نیازمند بوده و تمرکز قدرت دولت و اقتدار تام آن به نوبه خود، بسترهایی 
را فراهم کرده که در نتیجه آن، توسعه در روسیه بیشتر از طریق دولت و 
اغلب به شکل اقتصادی و صنعتی بوده و به افزایش قدرت و اقتدار دولت 
و در نهایت تضعیف نوسازی سیاسی و سطحی ماندن نوسازی اقتصادی 
انجامیده اســت. این موضوع مسئلۀ نوسازی و اصالحات روسیه را به 
شــکل یک تراژدی درآورده و همچون معمایی حل نشده باقی گذارده 
است؛ به گونه ای که شرایط محیطی، همواره وجود دولت قدرتمندی 
را ضروری کرده است، دولت قدرتمند روسی نیز که به دلیل تهدیدهای 
محیطی داخلی و خارجی، نیازمند نوسازی و توسعه بوده، اغلب خود 
متکفل این امر می شود، اما با وجود موفقیت اولیه، از تداوم آن در رقابت 

جهانی ناکام می ماند.
آنچه حتی امروزه نیز روســیه در اثر تحریم غرب، با آن دســت به 
گریبان است، به خوبی چنین مشکلی را نشان می دهد. آسیب پذیری های 
اقتصادی روســیه در برابر این تحریم ها، در پایه و بنیاد، ناشی از ژرف 
نیافتگــی فناوری و نبود نقش مؤثر بخش خصوصی و به بیان بهتر نبود 

ریشــه های اجتماعی نوآوری، ابداع و خالقیت اســت و وجود دولت 
قدرتمند در همۀ حوزه ها و از جمله در حوزۀ اقتصادی، امکان پرورش 
اجتماعی دانش فنی را محدود کرده است. مادامی که دولت به اقتباس 
فنــاوری از غرب روی بیاورد، درحالی که بخش خصوصی قدرتمندی 
وجود ندارد که در سطح ملی، فناوری ها را رقابت پذیر و از این طریق، 
قدرت رقابت بین المللی را کســب کند، امــکان فراتر رفتن از فناوری 
اقتباسی وجود ندارد و هر پیشرفتی به گسترش ظرفیت های موجود در 

درون همان پارادایم یا موج فناوری محدود باقی می ماند.
ویژگی مهم روسیه در موضوع توسعه و نوسازی و رویارویی با مسئلۀ 
غرب آن اســت که در شمار نخستین سرزمین هایی به شمار می آید که 
از نظــر جغرافیایی و تاریخی در معرض آثار و نتایج این پدیده بوده و با 
وجود این، برخالف ملت هایی چون هند، چین، ژاپن و سایر ممالک، 
نتوانســت تکلیف خود را روشن کند و در نتیجۀ این وضعیت است که 
هنوز هم نه تکلیف نوســازی و غرب روشن شده و نه جامعۀ روسی به 
اجماعی جدی در این رابطه رســیده است. همچنین، دولت روسیه با 
یکسری جنگ ها و شکست در آنها، متوجه اتفاقات جدیدی شد که تا 
پیش از آن سابقه نداشت. در حقیقت جنگ با برخی دول غربی موجب 
تحرک بخشی به امر نوسازی، آن هم از باال، به گونه ای فرمایشی، همراه 

با بسیج منابع و امکانات موجود در جامعه بود.
لذا وقتی در مورد پیشرفت روسیه صحبت می کنیم، باید توجه کنیم 
 تبارشناسی تاریخی آن چه بوده است. در دوره ریاست جمهوری 

ً
دقیقا

آقای پوتین از ســال 2000 تا 2010 روسیه در مقایسه با ده سال قبل از 
آن، یعنی دهه 1990 میالدی، به لحاظ ثبات سیاسی، اجتماعی و امنیت 
و هم از جهت رشد اقتصادی دوره مؤثر و مفیدی را تجربه کرده است 
 تحت تأثیر دو فاکتور، یعنی مدیریت رئیس جمهور روسیه و 

ً
که عمدتا

افزایش درآمدهای نفتی بوده است. در حال حاضر نمی توان به صورت 
کلی اقتصاد روسیه را یک اقتصاد توسعه یافته و پررونق دانست که دالیل 
 به وابســتگی این کشور به صادرات انرژی و اینکه 70 درصد 

ً
آن عمدتا

صادرات روســیه، مواد خام و انرژی است، برمی گردد که این کشور را 
به یک ابرقدرت جهان سومی تبدیل کرده است. طبق آمارهای 2020، 
روســیه در حوزه نظامی و سیاسی دومین قدرت دنیاست، اما به لحاظ 

اقتصادی دوازدهمین قدرت دنیاست. 
طبیعتا کشــورهایی که به دنبال توسعه و پیشــرفت هستند، از هر 
کشــوری می توانند درس بگیرند و تجربه های موفق آنها را کسب کنند 
و با توجه به تاریخ سه سده اخیر ایران و روسیه، روسیه کشوری بوده که 

نخســتین تلنگرها را بر ذهنیت ایرانی ها برای تغییر دنیای شان زده، که 
به قول عباس میرزا و سفیرانش به پترزبورگ »دگرگونی نظامات عالم« 
از طرف روس ها و آن هم در جنگ های ایران و روس بوده اســت. بعد 
از چند قرن که ایران تجربه شکست نداشت و بعد از شکست هایی که 
ایرانی ها در دهه های نخست سده نوزدهم خوردند، برای عباس میرزا 
چرایی این مسئله پیش آمد؛ به همین دلیل عده ای را به روسیه فرستاد که 
بعد از بررسی برگردند و گزارش دهند چه اتفاقی افتاده که سربازانی که 
شــیعه مذهب هستند و خدا با آنهاست و با دعا و قرآن از سرزمین خود 
دفاع می کنند و راهی جبهه های قفقاز می شوند، در مقابل سربازانی که 
به تعبیر عباس میرزا باورهای دینی درستی ندارند، شکست می خورند. 
عده ای که برای بررسی رفته بودند، بعد از بازگشت به عباس میرزا گفتند 
که اعلی حضرت، »نظامات عالم دگرگون گشــته« و این سربازی که 
برای جنگ می آید، فقط به وسیله سالح و تکنولوژی جدید نمی جنگد، 
در واقع این مفهوم را رساندند که آنجا امکاناتی مانند مهد کودک که آن 
زمان باغچه اطفال می گفتند، مدرسه، دانشگاه، سیستم مالیاتی و درمانی 
و خدماتی و راهداری و تنظیمات نو دارند، در نتیجه پشت این جنگ ها 
خبرهایی اســت و تغییراتی ایجاد شده که ورای فهم ما و سرباز، ارتش 

و سالح است. 
ما در دوره هایی از روســیه درس . برای نمونــه در قرن 19 و پس از 
جنگ های ایــران و روس در قفقاز که اشــاره کــردم و نیز در انقالب 
مشروطه که یکی دو ســال بعد از انقالب مشروطه روسیه بود و سپس 
در زمان اصالحات دهه 1370 در ایران که بعد از اصالحات شــوروی 
بود، این تأثیرپذیری ها از روسیه وجود داشته است. بنابراین تأثیر روسیه 
 مدیریت 

ً
بر اندیشــه و عمل ایرانی موضوعی دو سده ای است و طبیعتا

اقتصادی امروز روسیه نیز می تواند برای ایران درس هایی داشته باشد. 
اما همچنان که دولت هایی که تجربیات موفق توسعه داشته اند، از ژاپن 
تــا مالزی و کره جنوبی و از چین تا هند و ترکیه، همگی از اصول کالن 
توسعه در جهان و الگوهای بومی بهره گرفته اند و تجربه موفق هر یک 
بر دیگری نیز تأثیر گذاشته، طبعا ما هم باید با بهره گیری از اصول کالن 
توسعه و پیشرفت که جهانی هستند و درس گرفتن از تجربه های موفق به 
ویژه دولت هایی که شباهت بیشتری با ما دارند، همانند ترکیه و مالزی، 
به الگوی بومی خود بیندیشــیم. البته تجربه روسیه در سه سده گذشته 
هم درس هایی دارد که شاید در حال حاضر مدیریت دولت به ویژه در 
شرایط این سال ها و نیز در وضعیت تحریم توانسته اند آثار آن را محدود 

کنند. 

جهانگیر کرمی
دانشیار دانشکده  مطالعات جهان دانشگاه تهران

علی ودایع
کارشناس روابط بین الملل

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند
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فســاد خاندان قاجار ابعاد گوناگونی 
داشــت که یکی از نمادهای آن رشد 
جریان های انحرافی و نفوذ آنان در دربار قاجار 
بود. از شــیخیه و بابیت و بهائیت گرفته تا نفوذ 
یهودیان! دوران حکومت ناصرالدین شاه، دوران 
رونق یهودیان بود. محله معروف به »عودالجان« 
 به »محله کلیمی ها« معروف شده بود. در 

ً
اساسا

 صاحــب بانک، 
ً
ایــن دوره، کلیمیــان عمدتا

تجارتخانه، تیمچه و مغازه های لوکس فروشی و 
عتیقه فروشــی بودند و افراد متوسط شان نیز به 
کارهایی، چون داللی، شراب کشی و جراحی 
اشتغال داشــتند. مرتضی سیفی تفرشی در اثر 
خود با عنوان »تهران در آئینه زمان« که انتشارات 
اقبال به چاپ رسانده، در شرح اوضاع آن زمان 
می نویســد: »می گویند پس از سفر ناصرالدین 
شــاه به لندن و مالقــات »راچفیلد« بانکدار و 
ســرمایه دار نامی یهودی انگلیسی با وی، نفوذ 
سیاســی و اقتصادی کلیمیان ایــران و به ویژه 
یهودیان تهــران رو به فزونی نهــاد. از آن پس 
یهودیان از چسباندن وصله رنگین بر روی جامه 
 به منظور تمیز آنان از اعضا و 

ً
خویش ـ که صرفا

پیروان سایر فرقه ها و مذاهب صورت 
می گرفت ـ به کلی معاف شدند 
و شــاه نیز از لحــاظ »پلیس 
به ویژه  خفیه« و »خبرچین« ـ 
در تهــران ـ بی نیاز گشــت... 
ناصرالدین شاه از بذل لطف و 
محبت نسبت به کلیمیان دریغ 
نداشت، چنانکه دیری نپایید که 
معــدودی کلیمــی بــه نــام 

»جدیداالســالم« در ســلک وزرا و اجــزای 
حکومت درآمدند و حتی دارای لقب و تیول و یا 
مستمری بگیر شدند. این »جدیداالسالم« ها در 
میان عوام النــاس عوامل و »ایــادی« فراوانی 
داشتند و از طریق همین عوامل »اخبار داخله« 
را به دست آورده به گوش شاه می رسانیدند. اگر 
روزی شاه به کامران میرزا نایب السلطنه حاکم 
تهران »تغیر« می کرد، یا دستور می داد که به امین 
حضــور »پس گردنــی« بزنند، یا بــه یکی از 
صدراعظم ها »قهوه قجری« خورانیده می شد و 
یا ناگهان یک دختر زیبای روســتایی به اندرون 
شــاه راه می یافت، همه آنها زیر سر کلیمیان و 
نتیجــه خدماتی بود کــه آنان به شــاه عرضه 
می کردند؛ ســرکردگان این دالالن و دالله ها و 
خفیفــه نــگاران، دارای لقب هایــی چــون 
حکیم باشــی، زرگرباشــی، مذهب باشــی، 
تاجرباشــی یــا... االطباء بودند. چنــد نفر از 
شــاهزادگان و حتی اعضای دیگــر گروه های 
اجتماعی در اندرون یــا »درب خانه« خویش 
زنان کلیمی »جدید االسالم« داشتند. این زنان 
از طریق خویشاوندان شــان با هم کیشــان باب 
مراوده باز می کردند و به وسیله آنان اخبار 
و رویدادهای اندرون را به گوش شاه 
می رسانیدند، بی آنکه کسی از منبع 
خبرها آگاه شود. پس از کشته شدن 
ناصرالدین شاه به دست میرزارضای 
کرمانی، امین الدوله تا مدتی شــر 
مذهب باشی ها،  حکیم باشــی ها، 
زرگرباشی ها و تاجرباشی ها را از سر 

دربار کوتاه کرد.«

جدیداالسالم ها
   دهلیز    

مسئله نســبیت میان نظامیان و سیاست، از جمله 
مسائل پر بحثی اســت که درباره آن اظهار نظرات 
فراوانی شــده و کتاب ها و مقاالت متعددی نوشته 
شــده اســت. در این میان توجه به ایــن نکته حائز 
اهمیت اســت که نظامی گری در غرب پیشــینه ای 
دیرینــه دارد و همــواره به منزله فاکتــوری مثبت 
در فضای سیاســی کشور به حســاب آمده است. 
نظام  آمریکا، نظامی  میلیتاریســتی  است  که  پشت  
دموکراسی  و آزادی خواهی  پنهان  شده است . بیشتر 

رؤسای  جمهور مهم  آمریکا از نظامیان  هستند.
جرج  واشــنگتن ، اولین  رئیس  جمهور )۱۷9۷ـ 
۱۷۸۷( یــک  نظامــی  بــود. وی  از ســوی کنگره   
مهاجرین  به  سمت  فرمانده  سپاهیان  آمریکا در جنگ  

استقالل  منصوب  شده  بود.
آندرو جکســون ، هفتمین  رئیس جمهور آمریکا 
)۱۸۲۸ـ ۱۸۳6( یــک  نظامی  بــود. ویلیام  هنری  
رئیس  جمهور، )۱۸4۱ـ ۱۸44(  نهمین   هاریسون ، 
یک  ژنرال  ارتش  بــود. زاخاری  تایلور، دوازدهمین  
رئیس جمهور، از فرماندهان  نظامی  بود که  در جنگ  
علیه  مکزیک  کشتار بسیاری  از خود به جای گذاشت  
و مــردم  آمریکا نیز به  پاس  همین  کشــتار به  او رأی  
دادند. اولیــس  گرانت ، هجدهمین  رئیس جمهور، 
)۱۸69ـ ۱۸۷۷( یــک  ژنــرال  ارتش  بــود. او در 
تاریخ  آمریکا جنایتکاری  شــناخته  می شــود که  در 
چندین  عملیات  علیه  سرخ پوستان  دست  به  کشتار 
وحشیانه ای  زده  است ، او در زمان  ریاست  جمهوری  

آندرو جکسون  رئیس  ستاد ارتش  آمریکا بود.

رادرفورد هایز، نوزدهمین  رئیس جمهور آمریکا، 
)۱۸۷۷ـ ۱۸۸۱( یک  ژنرال  ارتش  آمریکا بود.

در آغاز قرن بیســتم نیز اقبــال به رئیس جمهور 
نظامی در آمریکا همچنان زیــاد بود، به نحوی که 
در ســپتامبر ۱90۱ میالدی ژنــرال »ویلیام  هاوارد 
تافت«،  وزیر جنگ کابینه تئودور روزولت به عنوان 
بیست وهفتمین  رئیس جمهور آمریکا برگزیده شد. 
وی یــک  ژنرال  ارتــش  بود که  در جنگ  با اســپانیا 
شرکت  داشت . او به  پاس  خدماتش  پس  از شکست  
اســپانیا، فرماندار نظامی  فیلیپین  و سپس  فرماندار 

نظامی  کوبا شد.
فرانکلیــن  دالنــو روزولــت ، ســی  و دومین  
رئیس جمهور آمریکا، )۱9۳۳ـ ۱94۵( که  سه  دوره  
ریاســت  جمهوری  را در اختیار داشت ، یک  نظامی  
بود که  چند سال  به  عنوان  معاون  نیروی  دریایی  آمریکا 
مشــغول  خدمت  بود. جنگ  جهانــی  دوم  در زمان  
روزولت  آغاز شد. مردم  آمریکا پس  از مرگ  روزولت  
بالفاصله  به  یک  ژنرال  بی رحم  به  نام  »هاری  ترومن«  
رأی  دادند. ترومن  که  از تحقیر نیروی  دریایی  آمریکا 
در واقعه  »پرل  هاربور« رنج  می برد، دستور بمباران  
اتمی  دو شهر ژاپن ، هیروشیما و ناکازاکی  را صادر 
کرد و صدها هــزار نفر کودک ، جوان ، زن  و پیرمرد 
بی گناه  را به  کام  مرگ  فرستاد. این  جنایت  جنگی  تا 
ســال های  بعد در اثر تشعشعات  اتمی  صدها هزار 
کشته ، معلول  و نوزاد ناقص الخلقه  به  جای  گذاشت .
بعد از اتمــام  دوره   ترومن ، مردم  آمریکا باز هم  یک  
ژنرال  ارتش  را برگزیدند. آیزنهاور، سی وچهارمین  
رئیس جمهور آمریــکا، )۱9۵۳ـ۱96۱( در جنگ  
جهانی  دوم  به  عنوان  رئیس  ســتاد ارتش  آمریکا بود 
که  با ورود آمریکا در جنگ  در ســال  ۱94۲ فرمانده  

نیروهای  آمریکایی  شــد. او سال  بعد به  فرماندهی  
عالــی  نیروهای  نظامی  متفقین  برگزیده  شــد. وی  
پس  از اتمام  جنگ ، فرمانده  نیروهای  سازمان  پیمان  
آتالنتیک  شمالی  )ناتو( شد. این  روحیه  جنگ طلبی  
مردم  آمریکا بود که  با رأی  خویش  یکی  از مسئوالن  
جنگی  که  40/000/000 کشته  بر جای  گذاشت،  به  

ریاست  جمهوری  پذیرفتند.
چند ســال پس از پایان جنگ جهانی دوم، این 
ژنرال ۵ ســتاره ارتش آمریکا و فرمانده بزرگ ترین 
عملیات آبی ـ خاکی جهان )عملیات نرماندی و فتح 
فرانسه از دست ارتش نازی(، به پاس خدماتش در 
جنگ، به عنوان سی وچهارمین رئیس جمهور آمریکا 
انتخاب شد تا گسترش سیاست های زیاده خواهانه 
ایاالت متحده در جهان را برعهده گیرد. براندازی 
دولت مصــدق در کودتای آمریکایی ـ انگلیســی 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تنها گوشــه ی از سیاســت های 

استعماری او برای تسلط بر جهان سوم بود!
شــاید تعجب آمیز باشــد که  جان  اف . کندی ، 
سی وپنجمین  رئیس جمهور آمریکا نیز  افسر نیروی  
دریایی  بود که  در جنگ  جهانی  دوم  در اقیانوس  آرام  

خدمت  می کرد.
همانطــور کــه مشــاهده شــد، از میــان 46 
رئیس جمهوری که آمریکا به عمر خود دیده است، 
۱۲ نفر آنان نظامی بوده اند. این نظامیان در مجموع 
بیش از 64 سال بر این کشــور حکومت کرده اند. 
به واقع در طول ۲۳0 ســالی که از استقالل آمریکا 
می گذرد، کرسی ریاست جمهوری ایاالت متحده 
برای بیش از یک چهارم این زمان، در اختیار نظامیان 

بوده است!
باید تأکید کرد که نظامی بودن به مثابه یک ارزش 

در ســاختار سیاســی آمریکایی نهفته شده است و 
دموکراسی این کشــور را می توان یک دموکراسی 
میلیتاریســتی دانســت! خدمت نکردن در ارتش 
همواره به مثابه یک فاکتور منفی برای رجال سیاسی 
آمریکایی عمل کرده است. همانطور که فرار ترامپ 
از حضور در خدمت در دوران جنگ ویتنام برای وی 

حاشیه ساز شد!
نقش  دیگــر نظامیان  در سیاســت  و حکومت  
آمریکا خود بحثی  قابل  بررســی  است ؛  سی رایت  
میلز، محقق  و نویسنده   آمریکایی  و نویسنده کتاب 
»نخبگان  قدرت« ، که  در سال  ۱9۵۸م  منتشر شده، 
می نویسد: »دیگر نمی توان  بر این  عقیده  باقی  ماند که  
در یک  طرف  قضیه ، اقتصاد و طرف  دیگر گروه های  
سیاسی  قرار داشته  باشند و یکی  از سیاست  و دیگری  
از درآمدهای  مالی  ســهم  ببرد و در این  میان ، ارتش 
 ارزش  چندانی  نداشته  باشد. امروز اقتصاد سیاسی  
با نظامیان  و دستگاه  تصمیم  گیرنده   آنها، یعنی  ارتش  
به  صورت  همه  جانبه  درهم  آمیخته  است . این  مثلث  
قدرت ، واقعیتی  ساختاری  است  و امروز کلید فهم  و 

درک  عملکرد ذی نفوذ آمریکاست. «
جالب آنکه ایــن حضور حداکثــری نظامیان 
در سیاســت به عنــوان عاملی در ایجــاد خلل در 
دموکراسی غربی معرفی نشــده است و اعتراضی 
نسبت به آن وجود ندارد! اما اگر در این سوی مرزها 
رزمندگانی که بــرای دفاع از وطن، روزگاری لباس 
رزم و ســربازی بــر تن کرده بودنــد، لباس نظامی 
از تن در آوردند و لباس سیاســت بپوشــند و نامزد 
انتخابات شوند، غراب گرایان آنان را قاتالن آزادی و 
دموکراسی معرفی می کنند و مردم را از رأی دادن و 

اعتماد به آنان برحذر می دارند! 

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

جبهه ضد انقالب

در مسیر جریان انقالب اسالمی 
مجموعه هایی از افراد، اشخاص 
سیاسی، یا گروه های سازمان یافته و تابلودار 
با اصل انقالب اســالمی بــه رهبری امام 
 
ً
 و عمال

ً
خمینی)ره( مخالــف بودند و علنا

دشمنی شان را اعالم کردند که مواضع آنها و 
عملکردشــان در تقویــم تاریخی انقالب 
اســالمی به ثبت رسیده اســت. بعضی از 
اشخاص و رجل سیاسی یا چهره های موجه 
به عنوان ملی، دموکــرات، که مدت ها در 
کشورهای خارجی با سازوکار دستگاه های 
اطالعاتــی و امنیتی کشــورهای اروپایی ـ 
آمریکایی یا با تشــکالت احزاب سیاسی 
کمونیستی زد و بند داشتند، در کنار رهبری 
انقالب نمایان شــدند تا بتواننــد از نفوذ و 
پایگاه اجتماعی امام)ره( بهره گیری کنند؛ 
اما ضریب هوشیاری امام خمینی)ره( تمام 
طرح ها و توطئه های آنها را خنثی می کرد، 
عــالوه بر آن هر چه ضریــب آگاهی مردم 
افزایش می یافت و پیام ها و رهنمودهای امام 
را دریافت می کردند، در تقویت هسته های 
مقاومت مردمی مؤثرتر بود، به گونه ای که 
هــر مجموعه ای یا اشــخاصی که با اصل 
جریــان انقــالب به رهبــری امــام)ره( و 
از  نشــان می داد،  ناســازگاری  روحانیت 
حمایت او کنار می کشیدند و آنها را به منزله 
بخشی از دشــمن انقالب در داخل کشور 
تلقــی می کردند. ایــن جریان هــا تصور 
می کردند که هر چه مواضع شــان نسبت به 
رهبــری انقــالب تندتر باشــد انقالبی تر 
هستند، در حالی که گام به گام به سمت ضد 
پایــگاه  و  می کردنــد  ســقوط  انقــالب 
اجتماعی شــان ضعیف تر می شــد.جالب 
است که هر دســته  از این گروه ها همین که 
وارد عمل می شــدند به ســرعت شکست 
می خوردنــد و در موضــع انفعــال قــرار 
می گرفتند و ناکام می شدند، دلیل شکست 
آنها در چند محــور کلی به طور خالصه و 
فشــرده ارائه می شــود: ۱ـ رهبری واحدی 
نداشــتند و جملگی آنها هر یــک به طور 
جداگانه مدعی رهبری مقتــدر بودند و با 
همدیگر سر این موضوع ناسازگار بودند. ۲ـ 
در جبهه ضد انقالب قرار داشتند، همواره 
گرفتــار تعدد نظرات متناقــض و متضاد و 
بودند.۳ـ  کشمکش در درون تشــکیالت 
هیچ نقطــه اتکا در بین مردم نداشــتند. به 
عبارتی فاقد پایــگاه اجتماعی بودند و این 
اساسی ترین نقطه ضعف شــان بود.4ـ هر 
کدام به نوعی ســنگ یکی از کشــورهای 
خارجی را به سینه می زدند؛ یعنی وابسته به 
حمایت یک کشور مشهور خارجی بودند. 
۵ـ مطالب شــان در چارچــوب تفکرات 
تجزیه طلبــی و جدایی طلبــی بخشــی از 
استان های ایران بود. 6ـ جامعه مطلوب شان 
را نمی توانســتند درســت ترســیم کنند و 
همــواره تخیلی و آرمانــی و پوچ از قدرت 
فرهنگ و اندیشه بود. ۷ـ مجموعه همه آنها 
که به منزله جبهه متحد ضد انقالب تعریف 
می شــود، در اقلیــت ۲ درصــدی بودند، 
هرچند ائتالف هایی هم داشتند. ۸ـ همواره 
هر کــدام از آنها که مواضع شــان را اعالم 
می کردنــد، بــه طور مشــخص نشــانه 
قدرت طلبی داشت تا خدمت گزاری.9ـ با 
اتکا به قوه قهریه و زور اسلحه قصد داشتند 
قدرت سیاسی کســب کنند؛ مانند کودتا، 
.۱0ـ  و...  خونریــزی  جنایــت،  تــرور، 
هم صدایی و هماهنگی با دشمنان خارجی 
انقالب اسالمی داشــتند که بارزترین آنها 
رژیم متجاوز حزب بعــث حاکم بر عراق 
بود. ۱۱ـ نقطه مقابل اینها، همان هسته های 
مقاومت مردمی انقالب بود که در مباحث 

گذشته به اختصار اشاره شد.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

نفوذ یهودیان در دربار قاجار

»جمهوری گینه بیســائو« کشــوری است در 
غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شــمالی، 
بین گینه و سنگال. پایتخت آن »بیسائو« است. 
زمانی گینه بیســائو به عنوان پادشــاهی گابو، 
بخشــی از امپراتوری مالی بود. بخش هایی از 
این پادشاهی تا زمان استعمار پرتغالی ها در قرن 
۱۸ باقی  مانده بود. گینه بیسائو یک میلیون نفر 
جمعیت دارد که اکثرشان مسلمانند. مردمش از 
نژادهای سیاه و سفیدند و به زبان های پرتغالی و 

ی با یکدیگر گفت وگو می کنند.
ّ
محل

پرتغالی ها آغازگر اســتعمار آفریقا بودند. 
آنان زودتر از دیگر اروپایی ها 
ســواحلی را در غرب آفریقا 
در اختیــار خــود گرفتند و 
آغازگر تجــارت برده بودند. 
پرتغالی هــا در قرن هفدهم 
میالدی آغاز به تجارت برده 

در گینه بیسائو کردند. با وجود اینکه این کشور 
از نخستین مستعمرات پرتغال بود، بخش های 
داخلی آن تا قرن ۱9 اکتشــاف نشد. »آمیلکار 
کابرال« نویسنده کتاب »انقالب گینه« بخشی 
از جنایات اســتعمارگران پرتغالــی را چنین 
برمی شــمارد که بیش از یک میلیون آفریقایی 
از طریــق تّجار برده از ناحیــه گینه بیرون برده 
شدند. همچنین ده ها هزار آفریقایی در گینه در 
اشغال  و  استعماری، کشورگشایی  جنگ های 
به قتل رســیدند.  حضــور پرتغالی ها در گینه 
بیســائو بیش از دو قرن به طــول انجامید. پس 
از پایــان جنگ جهانی دوم بود که نهضت های 
اســتقالل طلبانه در آفریقا فعال شدند. در گینه 

بیشــائو در میان ســال های ۱9۵0 تا ۱960، 
گروه های کوچک میهن پرســت به وجود آمد 
و ســرانجام حزب آفریقایی، اســتقالل گینه و 
دماغه ســبز را خواستار شــد و کشور در سال 
۱9۵6، دارای استقالل شــد. از سال ۱960، 
کار مبارزات استقالل طلبانه اوج فراوان گرفت 
و تا ســال ۱9۷۲، دو ســوم کشــور از چنگال 
استعمار پرتغال خارج شــد. در سال ۱9۷۳، 
مجلس ملی انتخــاب و در ســپتامبر ۱9۷۳ 
استقالل گینه بیسائو اعالم شد. آمیکال کابرال 
پدر استقالل گینه بیسائو، در سال ۱9۵6میالدی 
اســتقالل  آفریقایی  »حزب 
گینه و دماغه سبز« را تأسیس 
دامنه داری  مبــارزات  و  کرد 
را برای استقالل گینه بیسائو 
ســال  در  وی  کــرد.  آغــاز 
۱9۷۳میالدی کشته شد، اما 
مبارزات او به ثمر نشست و در همان سال ـ ۲4 
سپتامبر ۱9۷۳میالدی ـ گینه بیسائو به استقالل 
سیاسی رســید. نباید فراموش کرد که جنبش 
آزادی خواهانه مردم این سرزمین در سال های 
۱96۳ تا ۱9۷۳، با ســرکوب خشــونت آمیز 
اســتعمارگران پرتغالی همراه بود.   این کشور 
که »گینه پرتغال« نام داشــت؛ پس از استقالل 
نام پایتخت خود، بیســائو را به نام رسمی خود 
اضافه کرد تا از اشتباه گرفته شدن با جمهوری 
گینه جلوگیری کند. این کشور کوچک ترین و 
فقیرترین مستعمره آفریقایی پرتغال به حساب 
می آمد؛ اّما با مبارزات دشوار استقالل طلبانه اش 

توانست از سیطره پرتغال خارج شود.

   حافظه    

پرتغال گینه   
حضور استعمارگران در غرب آفریقا

سیاستمدارتاریخ ژنرال های 
بررسی سوابق نظامیانی که رئیس جمهور آمریکا شدند

جرج بوش پسر جرج بوش پدر جان اف کندی جرج  واشنگتن 
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در دوره معاصــِر قبل از پیــروزی انقالب 
اســالمی در ایــران، فشــارهای خارجی 
همواره یک عامل و در مقاطعی، مهم ترین عامل رقم 
خوردن تحوالت سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی ایران 
بوده است. درواقع، از زمانی که ایران با دوره  »انحطاط 
قدرت« مواجه شــد، تا پیروزی انقالب اســالمی، 
عوامل و فشــارهای خارجی همــواره به هر میزان و 
کیفیتی که خواسته اند، قادر به تعیین مقدورات ملی ما 
بوده اند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز این فشارها 
در هیئت های مختلف بروز و ظهور یافته، اما همه  آنها 
خنثی شــده اســت. درواقع، از این منظر که انقالب 
اســالمی و نظام برآمده از آن توانســته عنصر نفوذ و 
دخالت خارجی را در صحنه تحوالت ایران و کیفیت 
رقم خوردن سرنوشت و مقدورات ملی ما حذف کند، 
دستاورد بزرگی خلق کرده است. اما این به معنای آن 
نیســت که با گذشت 4۲ سال از حیات این انقالب، 
 
ً
فشارهای خارجی کم شده یا از بین رفته است. اتفاقا
در برهه  بعد از انقالب، فشارهای خارجی هم از نظر 
عمق و هم دامنه، قوی تر و شدیدتر شده اند. کما اینکه 
حدود یک دهه اســت که کشــور با ســخت ترین و 
بی رحمانه ترین رژیم های تحریمی که در حکم جنایت 

علیه بشریت است، دست و پنجه نرم می کند. 

 Bفرصت های مقوم مقاومت
با این حال، یک سؤال مهم آن است که چرا فشارهای 
خارجی دیگر مانند گذشــته نمی تواند سبب تسلیم 
ایران در برابر بیگانگان شود؟ به عبارت دقیق تر، چرا 
هم اکنون که فشارهای خارجی در سخت ترین حالت 
خود علیه ملت ایران اعمال می شود، دیگر این فشارها 
مثل گذشته قادر به تعیین مقدورات ملی ما نیست؟ در 
پاسخ به چرایی این امر حداقل می توان به چهار دلیل 

مهم اشاره کرد:
۱ـ همبستگی ارزشی، عقیدتی و هویتی نظام با مردم: 
این امر ضمن اینکه سبب شده تا انگاره  مشروعیت و 
مقبولیت نظام تأمین شود، موجب شده است تا عموم 
ملت با آگاهی از فشــارهای خارجــی و توطئه های 
دشمنان، فشــارهای خارجی و نقایص کارآمدی را 

تحمل کنند. 

۲ـ حافظه  تاریخــی ملت ایران: ملــت ایران امروز 
می داند که بیگانگان در طول تاریخ همواره به ایران و 
ایرانی لطمــه زده و هیچ گاه درصدد کمک به ملت و 
دولت ایران نبوده اند. بنابراین، می دانند چنانچه نسبت 
به بیگانگان، آن هم در شــرایط فشارهای حداکثری 
خوش بین باشــند، باید منتظر تکرار حوادث غم بار 
گذشته باشند. از این رو، عموم ملت، برای جلوگیری 
از حوادث غم باری که در طول تاریخ، بیگانگان بر آنها 
تحمیل کرده اند، تســلیم ناپذیری و مقاومت در برابر 
فشارهای حداکثری را بهترین گزینه  مواجهه با دشمن 

می دانند.
۳ـ تقویــت قدرت ایران: بدون شــک ایران امروز به 
لحاظ قدرت و موقعیت، به هیچ وجه قابل مقایســه با 
ایران گذشته نیست. ایران امروز در ابعاد و زمینه های 
مختلف، علمی، فناوری، دفاعی و حتی اقتصادی و 
صنعتی، به توانایی های درون زایی رسیده است که با 
اتکا به آنها نه تنها بخش زیادی از فشارهای خارجی 
را خنثی کرده، بلکه حتی قــادر به خلق مزیت برای 
خود شده اســت. برای مثال، ضعف دفاعی در رژیم 
گذشته، مهم ترین پایه  نفوذ آمریکا در ایران و وابستگی 
ایران به این کشــور بود. همین ضعف سبب شده بود 
که آمریکایی ها از صدر تــا ذیل در امورات مملکت 
ما دخالت کنند، اما امروزه این ضعف نه تنها به طور 
 به پایه ای برای بسط 

ً
کامل از بین رفته است، بلکه اساسا

نفوذ منطقه ای و حتی زمینه ســازی توسعه مناسبات 
اقتصادی با برخی کشــورهای منطقه شده است. در 
حوزه علمی نیز امروز با فعالیت حدود 4۵00 شرکت 

دانش بنیان در کشور، بســیاری از موارد تحریمی، با 
درونی سازی بسیاری از کاالها و قطعاتی که از خارج 
وارد می شــد، خنثی شده اســت. حتی امروز کشور 
قادر به صادرات فناوری هایی اســت که شرکت های 
دانش بنیــان ایجاد کرده اند. مثال دیگر و جالب توجه 
در این زمینه، صنعت نفت اســت که در طول تاریخ، 
مهم ترین پایه  نفوذ انگلستان در ایران بوده است، اما 
امروزه با بومی ســازی هایی که در این حوزه صورت 
گرفتــه و توانایی هایــی که در حــوزه  صنایع تبدیلی 
نفت خام مانند پتروشیمی و پاالیشگاه حاصل شده 
است، از وابستگی کشور به بیگانگان برای استخراج 
نفت کاسته شده است. ضمن اینکه هم اکنون سطح 
 از 

ً
توانایی مهندسی کشــور در صنعت نفت، اساسا

اســتخراج فراتر رفته و به ســطح فرآوری نفت پیش 
رفته اســت. مبتنی بر این توانایی ها، ایــران امروز از 
موقعیت انحطاط آمیز تاریخی خود رها شــده است؛ 
به این ترتیب که از بازیگری منفعل و تســلیم پذیر، به 
بازیگری قدرتمند، فعال، اثرگذار و با توان وارد کردن 
ضربه متقابل به دشمنانش تبدیل شده است. مجموعه 
این عوامل، در تقویت ضریب مقاومت ایران در برابر 

فشارهای خارجی تأثیر تعیین کننده دارد. 
4ـ ماهیت در حــال تغییر نظام بین الملــل: از تأثیر 
متغیرهای ســطح نظام بین الملل برای خنثی سازی 
فشــارهای خارجی هم نباید غافل بــود. واقعیت آن 
است که قطبیت حاکم بر نظام بین الملل به سرکردگی 
آمریکا، دیگر به قوت و قدرت سابق نیست؛ معنای این 
جمله آن است که آمریکا برخالف گذشته دیگر قدرت 

یکه تاز و فیصله بخش)به گونه ای که بتواند موضوعات 
را یک جانبــه و بــه نفع خود حل کنــد( موضوعات 
بین المللی نیســت. درواقع، واقعیت نظام بین الملل 
حکایت از افول هژمونی بین المللی آمریکا و بروز و 
ظهور جدی قدرت های شرقی، مانند چین و روسیه در 
نظام بین الملل دارد. تحت این شرایط می توان گفت، 
نظــام بین الملل در حال گذار به شــرایط چندقطبی 
اســت. متأثر از این وضعیت، هم اکنــون امکانات 
بیشتری پیش روی جمهوری اســالمی قرار دارد تا با 
اســتفاده از آنها، گزینه های سیاست خارجی خود را 
متنوع کند؛ اقدامی که هم اکنون در قالب سیاست نگاه 
به شــرق و منطقه گرایی)توجه به نظریه همسایگی به 
عنوان مرکز ثقل سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران در برهه کنونی( در دستور کار است و نمودهای 
آن را می توان در تالش برای توسعه مناسبات با چین، 
باتوجه به طرح سند همکاری های راهبردی و جامع 
۲۵ ساله میان دو کشور، تالش برای توسعه مناسبات 
با روســیه که نمود اخیر آن را در سفر رئیس مجلس 
به این کشور دیدیم، توســعه مناسبات با کشورهای 

همسایه از قبیل افغانستان و عراق و... دید. 
با توجه به آنچه در این بند گفته شــد، فشــارهای 
خارجی کــه در قالــب متغیرهای سیســتمی قابل 
تعریف اســت، دیگــر همچون گذشــته قــادر به 
محصورسازی ایران نیســت. البته باید توجه داشت 
که بهینه ســازی استفاده از این شرایط، وابسته به توان 
دیپلماسی و اقتصادی کشور است تا با تقویت روابط 
دوجانبه و چندجانبه منطقه ای، از شــدت تضییقات 
تحریمی بکاهد. ضمن اینکه در ارتباط با متغیرهای 
ساختاری)سیســتمی( نظام بین الملل هم باید توجه 
داشت که اگرچه وضعیت کنونی فرصتی برای ایران 
 
ً
است، اما تضادهای قدرت های بزرگ با هم معموال

کمتر از تضادهای آنها با قدرت های منطقه ای است 
و متأثر از شرایط، ممکن است شاهد ناپایداری هایی 
در رفتار قدرت های شرقی باشــیم. بنابراین، ضمن 
اینکه باید از وضعیت حاکم بر نظام بین الملل و روابط 
قدرت های بزرگ استفاده کرد، باید توجه داشت که به 
هیچ قطب قدرتی در این نظام نمی توان به طور کامل 
اعتماد کرد. بنابراین، اگر ایــران می خواهد در برابر 
فشارهای خارجی برای همیشه خود را مصون سازی 
کند، باید بیش از پیش بــر تقویت قدرت خود)قوی 
شدن( متمرکز باشد. کما اینکه در شرایط کنونی نیز 
همین عناصر قدرت درونی نظام اســت که مهم ترین 

نقش را در خنثی سازی فشارهای خارجی دارد.

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

یکی از نشانه های جهل که در کلمات 
اهل بیــت)ع( به آن اشــاره شــده، 
»افراط« و »تفریط« است. افراط و تفریط افزون 
بر آثار مخربی که در زندگی فردی و اجتماعی 
انســان ها می گذارد، ســبب تغییر مســیر هم 
می شــود و از عوامل انحراف انسان ها در طول 
تاریخ به شــمار می آید. در انقالب اسالمی نیز 
اشخاصی همچون »اکبر گنجی« در اثر افراط و 
تفریط در رفتارهای شــخصی خود از رویکرد 
دینی و سیاســی انقالب جدا شدند و در صف 

مخالفان قرار گرفتند.
اکبر گنجی در ۱۱ بهمن ۱۳۳۸ در تهران به 
دنیا آمد. وی در محله های نازی آباد و یاخچی آباد 
بزرگ شد. دوران کودکی و نوجوانی را با سعید 
حجاریان و عباس عبدی گذرانید. این آشنایی 
ســبب فعالیت های سیاسی مشــترک آنها در 
سال های بعد شد. با تشــکیل سپاه پاسداران، 
اکبر گنجی در دفتر سیاسی سپاه مشغول به کار 
شــد. در همین دوران به علت ارتباط و رفاقتی 
که با سعید حجاریان، معاون دفتر اطالعات و 
تحقیقات نخست وزیری داشت، پایش به دفتر 
اطالعات باز شد. در ســال های اول انقالب، 
وی از پیش قــراوالن برخورد با زنان و دختران 
جوان بدحجاب و پوشش نامناسب در تهران به 
شمار می آمد. هرچند بعدها همجنسگرایی را 
هم مجاز دانست! محمدحسین صفارهرندی، 
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی، در این باره 
می گویــد: »اکبر گنجی که امروز این ادعاها را 
می کند آن روزها دنبال دخترهایی می گشت که 
چند تار مو از زلف شان بیرون زده و به روی آنها 

اسید می پاشید و اینکه به او »اکبر پونز« می گفتند 
برای این بود که به پیشانی دخترهای جوانی که 
پوشش متفاوتی داشتند، پونز می چسبانید« در 
دهه شصت و پس از فتح خرمشهر، اکبر گنجی 
تحت تأثیر القائات باند »مهدی هاشمی« اقدام 
به اختالف افکنی در بدنه ســپاه کرد. سلســله 
اقدامات او و برخی از تندروی هایش سرانجام 
در ســال ۱۳6۳ موجب تعلیــق عضویتش در 
سپاه شد. وی در سال ۱۳6۲ در یک سخنرانی 
علنــی در پادگان ولی عصر به سیاســت ادامه 
جنگ اعتراض کرد و آن را بی فایده دانســت و 
فرماندهان ســپاه را متهم کرد که سپاه را آلت 
دســت ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی 
کرده اند و خواســتار برکناری فرماندهی سپاه 
شــد. در پی این اقدام، امــام خمینی)ره( طی 
نامه ای برای آیت اللــه محالتی که در آن زمان 
نماینده ایشان در ســپاه بود، فرماندهی سپاه و 
سیاست های نظام مبنی بر ادامه جنگ را تأیید 
کردند. از ســوی دیگر، دادستانی سپاه نیز این 
برخورد را تمرد در شــرایط جنگی دانســت و 
برای گنجی خواستار اشد مجازات، یعنی اعدام 
شد؛ اما با وســاطت آیت الله منتظری و شیخ 

یوسف صانعی این موضوع منتفی شد.

 فراز و فرود اکبر گنجی  ـ 1

اکبر   پونز!

   ریزش ها    

در شــماره گذشــته با »تحول ناقص فرهنگی و 
ساختاری« به منزله اولین آسیب  نظام انقالبی در 
سطح ساختار آشنا شــدیم. در این مطلب سایر 

آسیب های ساختاری را بررسی می کنیم.
۲ـ وابســتگی ســاختارها به نفت: جلوگیری از 
خام فروشــی نفت، یکی از برنامه های اقتصادی 
مــورد نظر انقالبیون در ابتــدای پیروزی انقالب 
اســالمی بود که مدتی مورد توجــه قرار گرفت؛ 
اما بــه دالیلی چون حمله  رژیــم بعثی صدام به 
کشورمان و نیاز فوری کشور به درآمدهای نفتی، از 
اولویت خارج شد.  این وابستگی، ضمن افزایش 
تأثیرپذیری کشور از شــوک های خارجی مانند 
تحریم از بعد داخلی نیز غیرمولد شدن اقتصاد، 

رانت خواری و انحصارطلبی را تشویق می کند.
در  ضعــف  و  اقتصــاد  بــودن  دولتــی  ۳ـ 
خصوصی ســازی: با وجود گذشت ســال ها از 
ابالغ سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی 
برای تقویت خصوصی سازی اقتصاد کشور، هنوز 
کفه  ترازو به نفع بخش دولتی ســنگینی می کند و 
بخــش تعاونی و خصوصی در مقایســه با آن، از 
نقش و ســهم کمتری برخوردارنــد. در مواردی 
هم کــه خصوصی ســازی صورت گرفتــه، این 
خصوصی ســازی ناقص بوده و درست اجرایی 
نشــده اســت. مهم ترین دلیل توســعه نیافتگی 
خصوصی سازی اقتصادی در ایران، دولتی بودن 

اقتصاد اســت که به واسطه  تغذیه  دولت از منابع 
نفتی میسر شده است. 

نکته  مهــم در این زمینــه و در ارتباط با ایران 
این اســت که از یک سو دولتی بودن اقتصاد یک 
خصیصه  پایدار تاریخی در ایران است و از سوی 
دیگر، خصوصی ســازی ضرورتــی انکارناپذیر 
است. بنابراین، در اقدام برای تحقق این ضرورت 
و فراتــر رفتــن از آن خصیصه  پایــدار تاریخی، 
 ناموفق بوده و به صورت ترکیبی 

ً
تالش ها عمدتــا

نمودار شــده اســت؛ به گونه ای که در اثر تالش 
برای خصوصی سازی، آنچه اتفاق افتاده، پیدایش 
وضعیت شبه خصوصی ـ شبه دولتی یا »خصولتی« 

است. 
نکته  و عارضه  مهم در این زمینه این است که 
خصوصی سازی در چنین وضعیتی فسادزاست؛ 
زیرا وقتی در چنین شــرایطی خصوصی ســازی 
انجــام شــود، زد و بند اتفاق می افتــد و به جای 
واگــذاری کارخانه و بنگاه به فردی الیق، به افراد 
 منابع 

ً
ناالیــق فروخته می شــود. بنابرایــن، اوال

به دســت آمده در نتیجه این نوع خصوصی سازی 
کم اســت و دولت نمی تواند برای جبران تبعات 
اجتماعی ناشــی از تغییر مالکیت سرمایه گذاری 
 کسانی که این بنگاه ها 

ً
مناســبی انجام دهد، ثانیا

را با فساد خریده اند، انگیزه کار کردن ندارند و در 
نتیجه کارایی مورد انتظار از خصوصی ســازی به 
دست نمی آید. از طرف دیگر چون میل به انحصار 
وجود دارد و این افراد رقابت را جدی نمی گیرند، 
هدف اصلی خصوصی سازی که گسترش رقابت 
و رفع انحصار بود، تحت الشــعاع قرار می گیرد و 

آثار زیانبار بی شماری را به دنبال خواهد آورد. 

 نظریه نظام انقالبی  -۴1

نفت به  ساختارها  وابستگی 

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-1۴

انقالبِی  عصر استبداد

زندگی  سیاســی  شیخ  شــهید فضل الله 
نوری، مشتمل بر دو دوره متفاوت است: 
دوران  اســتبداد فردِی  ســالطین  قاجار 
و دوران  مشــروطیت. شــیخ فضل الله با 
خودکامگی  و اســتبداد به هیچ  وجه  ســر 
سازش  نداشت  و لذا در کلیه  جنبش های  
ضد استبدادی  پیش  از مشروطه، همچون  
جنبش  تنباکو و مطالبه ملی برای تأسیس 
عدالت خانه  حاضر، بلکــه  جلودار بود. 
شرکت  فعالش  در جنبش  ضد استعماری ـ 
ضد  اســتبدادی  تنباکو، نقــش  مؤ ثر وی  
در برکناری  امین الســلطان  و حضورش  
در مرکز ثقل  قیــام  عدالت خواهِی  صدر 
مشروطه  که  به  عزل  عین الدوله  انجامید، 
همگــی  در تاریــخ  ثبت  شــده اســت. 
اعظام الوزاره  با ذکر درگیری  سخت  میان  
میرزای  آشــتیانی  و ناصرالدین شاه  بر سرِ  
کشیدن  قلیان  در بحبوحه  نهضت  تحریم  
می نویسد: »شاه  حکم  به  تبعید آشتیانی  داد 
و در پی  آن  غوغای  ملی  عظیمی  برخاست  
  حکم  شاه  را ُملغا گذاشت.« آنگاه  

ً
که  نهایتا

ل  کسی  که  از علما در آن  روز  می افزاید: »اوَّ
به  منزل  میرزای آشتیانی  وارد شد و هم صدا 
با ایشان  گردید، آقای  حاج  شیخ  فضل الله 

مجتهد نوری  بود.«۱
احتشام السلطنه  )رئیس  مجلس  شورای  
اول( نیز معتقد اســت  شیخ  نوری »در آن  
وقایع... در تهران  کباده  ریاست  می کشید 
و در صف  پیشــوایان  روحانی، مشوق  و 
محرک  مردم  در مخالفــت  با امتیاز نامه  
رژی  بود.«۲ عین الدوله  که  پس  از برکناری  
امین الســلطان  روی  کار آمد، معتقد بود: 
»آن  کس  که  امین الســلطان، دولت  را از 
او می ترســانید و از ترس  همو نیز استعفا 
داد، شــیخ  فضل الله بوده  است.«۳ وقتی  
هم  که  روابط  شــیخ  )در صدر مشروطه( 
با عین الدوله  مقتدر و خشــونت  مآب  به  
تیرگی  گرایید و عین الدوله  به  شیخ  و دیگر 
عالمان  معترض  و متحصن  در مســجد 
جمعه  تهــران  پیغام  داد که  اگــر پراکنده  
نشــوید دســت  به  داغ  و درفش  خواهم  
برد، شیخ  به  فرستاده  او گفت: »کسی  که  
حیات  و مماتش  زیر قلم  ماســت  چگونه  
جرئت  می کند چنین  جمالتی  را به  زبان  
بیاورد؟! به  او بگو ما از تو واهمه ای  نداریم  
و عن قریب  تکلیفت  را روشن  می کنیم«!4 
و چنین  نیز کرد. به  قول  ملک زاده: »حاج  
شــیخ  فضل  الله با وجــود ممانعت  عین  
الدوله  با ســران  نهضت  هم قدم  شــد و 
راه  مهاجرت  را پیش  گرفت.«۵ شــیخ  از 
نفوذ خویش  در بیــن  مراجع  عراق  )نظیر 
آخوندخراســانی( بهره  گرفت  و آنان  را به  

صحنه  مبارزه  با رژیم  استبداد کشانید.6
آیت اللــه میرزا احمــد کفایی)فرزند 
آخوندخراسانی از رهبران بزرگ مشروطه 
نجف( اظهار می داشت: »زمانی  مرحوم  
آخوندخراسانی  و دیگر مراجع  عتبات  به  
حمایت  از نهضت  عدالت خواهی  صدر 
مشروطه  وارد عمل  شدند که  شیخ  فضل  
الله نوری  در نامه  به  آخوند، لزوم  این  کار 

  گوشزد کرد.«۷
ً
را مؤ کدا

در نتیجه  اتفاق  علمای  تهران  و نجف  
بر ضد  استبداد، شاه  سپر انداخت  و ضمن  
برکنارِی  عین الدوله، دســت خط  تأ سیس  
مجلس  شــورا را صادر کرد. در حصول  
این  موفقیت، بی گمان  شیخ  نقشی  مهم  و 
تعیین کننده  داشــت. »فریدون  آدمیت« و 
»مهدی  بامداد« تصریح  دارند: شیخ  »در 
قیامی  که  منجر به  صدور فرمان  مشروطیت  

گردید خدمت  ارج مندی  کرد.«۸
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

صعود به قله قدرت
قوت ها و فرصت های ایران در مقاومت برابر فشارهای خارجی
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

مدیــرکل کتابخانه های عمومی 
مازنــدران بــا بیــان اینکه طرح 
کتابخانه ســبز برای نخستین بار 
در کشــور و در شهر ساری اجرا 
می شــود، اعالم کرد: »کتابخانه 
استاندارد  بر اساس تعریف  سبز 
به کتابخانه ای گفته می شود که در 
آن با به کار بستن تدابیر مناسب، 
فعالیت های  و  بنــا  منفی  اثرات 
کتابخانه بر محیط زیست طبیعی 

به حداقل می رسد.« از جمله مزیت های این نوع ساختمان می توان  
هزینه کمتر ساختمان، منابع انرژی آسان یاب و تجدیدپذیر، مانند 
تهیه الکتریسته از نور خورشــید در محل و جمع آوری آب باران 

برای مصرف در کتابخانه در مناطق پر باران و...است.

ایران سبز  کتابخانه 
نخستین خانه کتاب سازگار با محیط زیست

دبیر شورای  عالی فضای مجازی 
تدوین  بــرای  برنامه ریــزی  از 
مقــررات اســتفاده از اینترنت 
ماهــواره ای خبــر داد و گفت: 
»برای آنکه با ورود این فناوری، 
حکمرانــی فضــای مجــازی 
خدشه دار نشــود، باید تدابیری 
صورت داد.« فیروزآبادی گفت: 
»منظومه های ماهواره ای در حال 
آمدن هستند و با آمدن آن، ممکن 

است که به یکباره کل شبکه ملی اطالعات زیر سؤال برود؛ اگر 
شبکه ملی اطالعات نتواند خدمات بهتر، ارزان تر و با سرعت 
، تحت الشعاع اینترنت ماهواره ای که 

ً
بیشتر و ... ارائه دهد، عمال

 هم آمریکایی هستند، قرار خواهد گرفت.«
ً
عمدتا

ملی شبکه  تهدید 
پیامدهای اینترنت ماهواره ای برای کشور

بســیاری از والدیــن هــر چند 
تمام تــالش و همت خــود را 
متوجه رشد و تعالی کودک شان 
می کننــد؛ اما به دلیل نداشــتن 
مهــارت و دانش کافــی در این 
زمینــه نمی تواننــد آن طور که 
باید بــه فرزند خود توجه کرده و 
زمینه ساز رشد و تعالی او شوند. 
برای  فناوری  خوشبختانه دنیای 
اندیشیده  مشــکل چاره ای  این 

اســت. اپلیکیشــن »گهواره«، همیار تربیت کودک، به والدین 
کمک می کند کــه به قدر کفایت در فرآیند تربیت کودک خوب 
باشند. با نصب اپلیکیشن گهواره، به اطالعات و ابزارهایی، مانند 

بازی، تغذیه، خواب، ثبت رشد و... دسترسی خواهید داشت .

گهواره
همیار والدین در تربیت کودک

 پیتر دائو، نویســنده و فعال سیاســی لبنانی: 

»کودکان همچنان در قفس هستند.« اشاره 
این منتقد به گذشــت یک ماه از روی کار 
آمدن دولت بایدن و اقدام نکردن دولت او 
برای رهایی کودکان مستقر در زندان های 

مهاجرین است!

مســعود دیانی، فعال فضای مجازی: اولین 

کسی که بعد از پیروزی انقالب پیشنهاد 
داده بود زنان از ظرفیت شرط ضمن عقد 
برای دفاع از حقوق خود استفاده کنند و از 
گرفتن وکالت بالعزل در طالق برای زنان 
ســخن گفته بود، امام بود. یک ماه پس از 

پیروزی انقالب. اسفند ۵۷.

مهدی چمران، فعال سیاســی: انگلیسی ها 

روزگاری در دربــار قاجار می گشــتند و 
امیر کبیر را کشتند. در جنگ جهانی اول 
با میکروب در سراســر ایران می گشتند 
و میلیو ن هــا ایرانی را کشــتند و امروز با 
ویــروس جهش یافته انگلیســی به جان 
مردم ۸0 کشــور و ملت ایران افتاده اند، 
باید مواظب بود و برآن غلبه کرد به یاری 

خدای بزرگ.

عبدالله گنجی، کارشناس سیاسی: خبرنگار 

شــبکه ملکه از عراق گزارش داد. حمله 
به هواپیماهای آمریکایی در اربیل توسط 
گروه هایی انجام شده که در زمان)شهید( 
 نبودند و بعد از ایشان 

ً
قاسم سلیمانی اصال

به وجود آمدند. می گفت در زمان سلیمانی 
اربیل برای ائتالف امن بود، االن نیست.

محمد ایمانی، فعال رسانه ای: افق انتخابات 

۱400 برای اصالح طلبان، از View رئیس 
۷۸ ســاله »ناســا« )نهاد اجماع ساز( و 
شرکا، دیدنی است! بهزاد نبوی برای فرار 
از پاسخگویی درباره سوء مدیریت دولت 
)از جملــه تورم 600 تــا ۸00 درصدی 
مســکن، خودرو، ارز، طــال و...(، ادعا 
می کرد رئیس جمهور ۱۵ درصد اختیارات 
هم ندارد! اما حاال هم او بدون پاسخگویی 
درباره بال محل درآمدن وعده های قبلی، 
رئیس ناسا شده برای دادن وعده های تازه و 
کشیدن چک های جدید در انتخابات! چرا 
برای درک و شعور مردم، کمترین حرمتی 

قائل نیستند این برج عاج نشین ها؟!

فاطمه فردوس، فعال فضای مجازی: ۱۱ نفر 

قربانی سرمای شــدید در تگزاس شدن! 
میلیون هــا نفر هم در قطعی برق به ســر 
می برن... هر روز هم هــزاران نفر در اثر 
کرونــا دارن می میرن! فقــط یکی ازینا تو 
ایران اتفاق افتاده بود تا حاال چندتا پروژه 
براندازی از توش درآورده بودن؛ ولی خب 

آمریکا چون نایسه همه اینا اونجا طبیعیه!

محمــد نصوحی، فعــال فضــای مجازی: 

آمریکا، انگلیس، استرالیا، اسکاندیناوی، 
آفریقــای جنوبی، کره جنوبــی، مالزی، 
هند، ترکیه و حتی عربســتان و امارات از 
شاخ های فضای مجازی مالیات می گیرن! 
ولی تو ایران بیش از سیصد شاخ  مجازی 
هست که با سیستم بانکی کشور فعالیت 
می کنند؛ ولی مالیات نمی دن! دولت غیر 

از نفت چیز دیگری را می بیند؟

مهدی محمدی، تحلیلگر سیاســی: قانون 

مجلــس دو ماه به دولــت بایدن فرصت 
داد گام عملی برای لغو تحریم ها بردارد. 
دولت بایدن کاری نکرد، تازه شــرط های 
جدید هم گذاشــت. بهانه شان این است 
که تازه آمده ایم و آماده نیســتیم. راســت 
نمی گویند. هدف شان این بود که بدون لغو 
تحریم به برجام برگردند. رهبری فرمودند 

فقط »عمل« را می پذیریم.

بــرای بررســی چرایــی رفتارهــای نابهنجار 
ســلبریتی های فضای مجــازی کشــورمان با 
تحلیلگر  و  کارشناس  آل داوود«  »سیدعلیرضا 

حوزه رسانه گفت وگویی داشتیم.

 BBBB سلبریتی کیســت و جایگاه آنها را در  
جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟

»ســلبریتی« در لغت بــه معنای شــخص نامدار 
و مشــهور اســت که در حوزه های مختلفی چون 
سینما، موســیقی، ورزش، سیاست و… مورد اقبال 
رســانه ها و مردم قرار می گیرد.این افراد امروزه در 
جهان رســانه ای شــده و به لطف اینترنت، فضای 
مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی و ارتباطی و دارا 
بودن جاذبه های فردی)پول، نمایش ســبک زندگی 
تجملی، چهره زیبا، پست و مقام دولتی، مقام های 

بین المللی و...( در میان جامعه مشــهور شده اند و 
حتی برخی از آنان با استفاده از شهرت خود با ایجاد 
صفحات شــخصی در شبکه های اجتماعی کسب 

درآمد می کنند.

 BBBB اخیرا شــاهد روند رو به افزایش اقدام 
ســلبریتی ها علیه منافع ملی بوده ایم، 

دلیل آن  چیست؟!
در عصر فعلی شبکه های اجتماعی و ارتباطی، هر 
مخاطبی را با هر میزان فرهنگ و دانشــی صاحب 
تریبون کرده اند و متأســفانه رفتار الیکــی از رفتار 
هوشــمند برای استفاده از رســانه های اجتماعی و 
ارتباطی پیشــی گرفته است. تأثیر مســتقیم ورود 
همگانی مردم بدون دانش رسانه ای در این شبکه های 
اجتماعی و ارتباطی را با چشمان خود در حوزه های 
اجتماعی، فرهنگی، هویتی، سبک زندگی، سیاسی 
و... می بینیم و متأسفانه بیشترین آسیب را توده های 
مردم به ویژه جوانان و نوجوانان )نســل تمدن ســاز 
آینــده( در این فضــا می بینند. بــرای نمونه، نقش 

 کم سواد با ظواهر فریبنده را در 
ً
سلبریتی های عمدتا

مناسبات سیاسی با چشمان خود می بینیم که البته باید 
بدانیم برخی از این ســلبریتی ها از طرف گروه های 
سیاســی با هزینه های مالی ســنگین یا وعده های 
حمایتی خاص به اجاره آنها در می آیند و از موقعیت 
خود و صفحات شــان که عمدتــا دنبال کننده های 
چند میلیونــی دارد، به نفع آن جنــاح خاص وارد 
شــده و دنبال کننده های شان که آنها را به عنوان الگو 
پذیرفته اند، دنباله رو آنان می شوند. متأسفانه در این 
شــرایط مخاطبی که فقر سواد رســانه ای هم دارد 
پیام های ســلبریتی ها را از روی عالقــه، عادت یا 
تکرار بدون اینکه توانایی تحلیل آن را داشته باشد، 
الیک کرده و بازنشر می کند و نکته مهم آنجاست که 
تأثیرات فرامتن آن پیام الیک شــده را در حوزه های 
هویتی، اجتماعی، فرهنگی و... و زیستش در فضای 

مجازی و حقیقی عینا پیاده سازی می کند.

 BBBB بــرای مهار تهدیدات و آســیب های  
ناشی از سلبریتی ها چه باید کرد؟!

راهکار هم ســاده اســت، ارتقای ســواد و مهارت 
استفاده از رسانه و فضای مجازی برای مردم، تدوین 
قانون برای سلبریتی ها در استفاده از فضای مجازی و 
رسانه که نمونه های آن در انتخابات ۲0۲0 آمریکا و 
قوانین بازدارنده در خصوص رفتار های اجتماعی و 

خاص سلبریتی به وضوح دیدیم.

وی فقر سواد رسانه  ای  موج سواری بر ر

                      

در چند سال اخیر پدیده اخبار جعلی و لزوم 
مقابلــه با منابع تولید و انتشــار اخبار جعلی 
به یکی از مهم ترین اولویت های کشــورهای 
توســعه یافتــه جهــان در عرصــه مدیریت 
افکار عمومی بدل شــده اســت؛ چرا که با 
فراگیــری فضای مجــازی و افزایش ضریب 
نفوذ رســانه های اجتماعی، منابــع تولید و 
انتشــار اخبار جعلی به شــکل قابل توجهی 
افزایش یافته اند که بی توجهی به آنها می تواند 

هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل کند.
برای نمونه، در شــرایطی که حساســیت 
افکار عمومی کشــور نســبت بــه موضوع 
واکسیناســیون عمومی کرونــا افزایش یافته 
و برخی رســانه های معاند درصــدد القای 
تبعیــض در فرآیند ارائه واکســن هســتند، 

کاربران شــبکه های  برخــی  هفته گذشــته 
اجتماعی با انتشار تصویری ساختگی مدعی 
افشای نامه به کلی ســری درخواست رئیس 
دفتر رهبر معظم انقالب برای دریافت واکسن 
آمریکایی فایــزر برای کارکنــان بیت رهبری 
شدند.تصویر مربوط به نامه ادعایی هر چند به 
صورت ناشیانه طراحی شده بود و در کمتر از 
چند ساعت به یکی از سوژه های طنز فضای 
مجازی بدل شد، اما به خوبی بار دیگر اثبات 
کرد که دشــمن با بهره گیری از اخبار جعلی 
می تواند در شرایط حساس زمینه ساز فریب و 
تحریک نارضایتی در بخشی از افکار عمومی 

شود.
شورای عالی  گذشــته  هفته  خوشبختانه 
فضای مجازی کشور در راستای مقابله با نشر 
اطالعات، اخبار و محتــوای خبری خالف 
واقع در فضای مجازی مصوبه ای را در جلسه 
شصت و هشتم این شورا ابالغ  کرد. بر اساس 
این مصوبه جدید تا ســه ماه آینده باید الیحه 

قضایــی مقابله با اطالعــات و اخبار خبری 
خالف واقع در فضای مجازی از ســوی قوه 
قضائیه و وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات 
ابالغ شــود.در متن این مصوبه تأکید شــده 
اســت که هدف شــورا از تدوین و ابالغ این 
مصوبه صیانت از ســالمت و امنیت روانی 
جامعه و کاهــش آســیب های موصوف از 
طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشــگیرانه و 
واکنشــی و ارتقای سطح مسئولیت  پذیری و 
پاسخگویی هماهنگ و بهنگام برای مقابله با 
ناهنجاری ها و پیامدهای آن بوده است.طبق 
متن این مصوبه شورای عالی فضای مجازی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی باید ظرف 
مدت سه ماه، درگاه های نشر پرمخاطب را در 
سراسر کشور شناسایی و احراز هویت کند. در 
این مصوبه به پیام رسان های خارجی هم توجه 
شده و تأکید شده که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی باید با همکاری وزارت امور خارجه 
بــرای جمــع آوری اطالعات نقــاط تماس 
درگاه ها و پیام رســان های اجتماعی خارجی 
برای مقابله فعال نشر اخبار خالف واقع در این 

پلتفرم ها سازوکاری را تعیین کنند.
بر اســاس تعریفی که شورا در این مصوبه 
ارائه داده اســت، درگاه نشر شــامل کانال، 

صفحــه، وب ســایت، برنامــک و بــات یا 
ربات های می شود که بیش از ۵ هزار مخاطب 
داشته باشد و همه مردم به آن دسترسی دارند، 
همچنیــن در این صفحات اطالعات، اخبار 
و محتوای خبری منتشــر یا بازنشر می شود و 
بر اســاس مصوبه اخیر پلتفرم های نشر باید 
ســازوکار الزم برای تشــخیص اطالعات، 
اخبار و محتوای خبری خالف واقع دریافتی 
قبل از انتشــار اعــم از رویه های انســانی یا 
ماشینی موســوم به تعدیل محتوا یا اتصال به 

سامانه های راستی آزمایی مرجع ایجاد کنند.
این مصوبه را می توان به فال نیک گرفت؛ 
هر چند تــا اجرایی شــدن و ارزیابی کارایی 
آن زمان زیادی باقی مانــده، اما از هم اکنون 
مشخص است که این مصوبه برای اثربخشی 
مطلوب بــه درک این واقعیت نیــاز دارد که 
چالش اصلی در عرصه مقابله با اخبار جعلی 
اعتماد مخاطب به رسانه ها و منابع رسانه ای 
عمدتا مشمول فیلترینگ شده خارج از چرخه 
نظارت و اعمال قانون جمهوری اسالمی ایران 
است و رســانه های داخلی بدون وجود این 
مصوبه هم خواهی نخواهی در مقابل تولید 

اخبار غیر معتبر مسئول بوده و هستند! 

نوید کمالی
دبیر گروه رسانه

شایعه به کلی سری!
نگاهی به پدیده اخبار جعلی و لزوم مقابله هوشمندانه با آن

احمد اسماعیلی فر
خبرنگار
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تئاتر فجر در سایه

جشــنواره تئاتر فجر بــه منزله مهم ترین 
رویداد هنرهای نمایشــی در ایران امسال 
به شــکل بی سر و صدا و در سایه اخبار و 
حواشی جشنواره فیلم فجر برگزار شد. در 
وضعیت شیوع ویروس کرونا، کمتر کسی 
 بتوان چنین 

ً
فکرش را می کرد که اساســا

جشنواره ای را به مرحله اجرا رساند؛ اما 
قرار گرفتن یک دبیر خوش ســابقه و اهل 
جریان هنر مقاومت به نام »حسین مسافر 
آستانه« سبب شد تا آنچه غیرممکن به نظر 
می رسد، ممکن شود. هر چند حضور یک 
مدیر هر چقــدر هم متعهد و بااخالق در 
رأس یک جشنواره آن هم برای یک سال، 
 به نتیجه ختم نمی شود؛ به ویژه اینکه 

ً
لزوما

آشکار است، مدیران دولتی عرصه تئاتر، 
قرابت چندانی با روحیات و سالیق دبیر 

جشنواره ندارند.
بنابراین، ســی ونهمین دوره جشنواره 
فجر را باید در ادامه همان سیاســت ها و 
برنامه های مدیران مرکز هنرهای نمایشی 
دولت شناخت. دولتی که طی هشت سال 
گذشته، تئاتر کشور را به حیاط خلوت شبه 
روشنفکرهای سیاه اندیش و تاجران مبتذل 
کار تبدیل کرده و جریان تئاتر انقالب را به 
انزوا برده است. چنانکه اگر جشنواره تئاتر 
مقاومت و گروه روایت فتح و انجمن تئاتر 
انقالب نبودند، با سیاست گذاری دولت، 
این جریان در تئاتر ما به طور کامل از بین 
رفته بود! به همین دلیل هم در سی ونهمین 
جشــنواره تئاتر فجر نیز با وجود مدیریت 
یک هنرمنــد متصل به تئاتر مقاومت، اما 
باز هم این نمایش های سخیف و بی مایه 

بودند که غلبه داشتند.
 همچنــان که بیشــتر جوایــز نیز در 
پایان، به این گونه آثار اهدا شــد! به همین 
دلیل هــم یاد یک هنرمنــد متعهد چون 
»مسعود سمیعی« که از فوت او فقط پنج 
ماه گذشــته، هیچ جایی در این جشنواره 

نداشت. 
این در حالی اســت که اگــر یکی از 
اهالی تئاتر شبه روشــنفکری از دنیا رفته 
بود، شاهد بزرگداشــت او در این رویداد 
 بودیم! البته جای شــکرش باقی است که 
امســال شــاهد تاخت و تاز تئاتری های 
وابسته به سفارتخانه ها نبودیم؛ دوره های 
قبلی جشــنواره تئاتر فجر به ویژه دو سه 
 به جای جشنواره نمایشی 

ً
سال اخیر، عمال

شــاهد یک جشنواره فرمایشــی بودیم و 
گویی تئاتر فجر، هیچ ربطی به دهه فجر و 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی نداشت. 
اما واقعیت این است که حال تئاتر ما 
خوب نیســت، پس به تبع آن نباید انتظار 
داشت، جشــنواره تئاتر فجر هم خوب و 
مطلوب و حتی متوسط و میانمایه برگزار 

شود! 
معضل بســیار بزرگی که تئاتر ما را به 
خود گرفتار کرده، آمیخته شــدن تظاهر 
به روشــنفکری و خردگرایی با لمپنیسم 
است. نمود چنین مسئله ای، بدپوششی، 
ایجــاد روابط نامتعــارف زن و مرد و زیر 
پا گذاشــتن حریم های اخالقی در برخی 

نمایش هاست. 
تنها راه چاره برای تغییر جشنواره تئاتر 
فجر، تغییر همزمان ساختارها و مدیران 
و سیاســت گذاران این بخش از فرهنگ 
کشور است. باید افرادی به عنوان مدیر بر 
تئاتر کشور منصوب شوند که باور داشته 
باشند تئاتر می تواند در خدمت ارزش های 
جامعه باشد و لزومی ندارد آن را به پناهگاه 
و حیاط خلــوت ویروس هــای فکری و 

فرهنگی تبدیل کنیم.

مراسم اختتامیه سی وهشــتمین دوره جایزه کتاب 
سال جمهوری اســالمی ایران هم برگزار و پرونده 
این رویداد فرهنگی در ســال ۱۳99 بســته شــد. 
رویــدادی که  صرف نظر از نقــاط ضعف و قوتش ، 
مانند رویدادهای فاخری همچون جایزه ادبی جالل 
آل احمــد، از وزن و مفهوم قابــل توجهی در میان 
ده ها و صدها برنامه به ظاهر فرهنگی در این کشور 
برخوردار است و می توان امیدوار بود که برپایی این 
رویداد و اهدای جوایز کتاب سال، هم انگیزه اهالی 
قلم و فکر و پژوهش را بیشتر کند و هم زمینه ای برای 
توسعه فرهنگ کتابخوانی و تحقیق و پژوهش فراهم 
آورد. البته وضعیت کرونایی امسال، سبب شد تا تنها 
۱0 نفر از برگزیدگان در حضور رئیس جمهور جوایز 
خــود را دریافت کنند، اما به هر حال این رویداد که 
به گفته »ایوب دهقانکار« مدیرعامل خانه کتاب و 
ادبیات، حاال دیگر یک رویداد جهانی شده است، 
در روزهای پایانی ســال به ســرمنزل رسید و امید 

اهالی قلم را برای امتداد این مسیر بیشتر کرد.

 B تقدیر از 7۲ اثر
»حجت االســالم مهــدوی راد« دبیر کتاب ســال 
جمهوری اسالمی ایران درباره میزان جوایز این دوره 
اعالم کرد: »در بخش داخلــی میزان جایزه کتاب 
ســال ۱00 میلیون تومان و در بخش جایزه جهانی، 
۱0 هزار یورو اعطا خواهد شــد.«وی توضیح داد: 
»درصــد قابل توجهی هم در بخش تألیف، ترجمه 
و بازنگری متون کهن افزایش اتفاق افتاده اســت؛ 
هرچند در همه حوزه ها افزایش خواهیم داشت، اما 
اگر میزان جوایز سه برابر یا ۱۵ برابر هم بشود، شأن 
پژوهش باالتر از این حرف هاست.« مهدوی راد در 

ادامه گفت: »در این دوره، کتاب هایی که از فروردین 
تا اسفند ۱۳9۸ منتشر شده و دارای مجوز جمهوری 
اســالمی ایران بودند داوری شده اند، از این رو ابتدا 
۱0 هزار عنوان کتاب مورد بررسی قرار گرفت که از 
این میان ۲4۷ عنوان به مرحله نهایی رسیده است. 
در نهایت، در این دوره از جایزه کتاب ســال 60 اثر 
شایسته تقدیر، ۱۲ اثر برگزیده و در مجموع ۷۲ اثر 

تجلیل خواهند شد. «

 Bدیرهنگام، اما سودمند
خبر متفاوت سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال، 
از سوی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران اعالم 
شد؛ خبری که هرچند دیرهنگام اعالم شد و جای 
آن در تمام این ســال ها خالی بــود، اما به هر حال 
یک اتفاق مبارک و ضروری است؛ نخبه محسوب 
شــدن برگزیدگان جایزه کتاب ســال و قرار گرفتن 
تحت پوشــش بنیاد ملی نخبگان. ایوب دهقانکار 
در این بــاره گفت: »ایــن دوره برخالف دوره های 
قبل مشخصه هایی داشــت که یکی از آنها بی نظیر 

اســت و آن اینکه این جایزه به عنــوان یک رویداد 
نخبگانی در ســطح کشور شناخته شــد، بنابراین 
شایســتگان تقدیر و برگزیدگان کتاب سال در زمره 
نخبگان فرهنگی کشــور هســتند و از تسهیالت و 
مزایای ســایر عرصه ها بهره مند می شوند و در واقع 
جزء بنیاد نخبگان خواهند بود.« مدیرعامل مؤسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران این نکته را هم توضیح داد 
که »نه فقط برگزیدگان و شایسته های تقدیر در این 
دوره جایزه کتاب ســال، بلکه دوره آتی و دوره های 
قبل هم مشمول می شوند. برگزیدگان کتاب سال،  
جایزه جالل آل احمد و جایزه شعر فجر مشمول این 

رویداد می شوند.« 

 B!نخبه« کیست؟«
»نخبه« قلمداد شدن برگزیدگان کتاب سال یا سایر 
منتخبان رویدادهای فرهنگی، از آن دست اقدامات 
و تصمیماتی اســت که می تواند به توسعه فرهنگی 
کشــور کمک شــایان توجهی کند. بر اساس یک 
فرهنگ غلط و تصور ســطحی جا افتاده در جامعه 

 رشته های فنی و مهندسی و علوم پزشکی 
ً
ما، معموال

از یک وجهه و منزلت خاصی برخوردار هســتند و 
برعکس، حوزه علوم انسانی و حوزه های مرتبط با 
آن، دسته چندم تلقی شده و چندان اهمیتی ندارد؛ 
به تعبیر واضح تــر، بودن یا نبودن علوم انســانی و 
پژوهش های فکــری و فرهنگی چنــدان اهمیتی 
ندارد و اولویت با حوزه های دیگر است. بر اساس 
 کسی است 

ً
همین تفکر سطحی، »نخبه« هم صرفا

که یا وســیله ای اختراع کند یا دارویی کشف کند یا 
کارهای اسم و رسم دار این چنینی ـ با وجود اهمیت 
این موارد ـ انجام دهد. حاال با تصمیمی که در این 
دوره از جایزه کتاب سال گرفته شد و با تحت پوشش 
قرار گرفتن منتخبان این رویداد فرهنگی در بنیاد ملی 
نخبگان، می توان امیدوار بــود که قدم های مؤثری 
برای شکستن این سنت غلط فکری در جامعه ایرانی 
برداشته شود و جایگاه اهالی فکر و فرهنگ در توسعه 
و پیشرفت کشــور، بهتر از قبل فهمیده و درک شود 
و منزلت آنها هم در حمایت های دولتی و تصورات 

اجتماعی، بیش از قبل احیا شود.

آرش فهیم
منتقد سینما

یادداشت

پردیس تئاتر تهران در روزهای 
منتهی به ســال نو، با برگزاری 
»تئاتــر  مجــازی  مســابقه 
کاغذی« پذیــرای آثار کودکان 
و نوجوانان اســت. »حســین 
عالم بخش« رئیس پردیس تئاتر 
تهران درباره جزئیات مســابقه 
»تئاتر کاغذی« گفت:  مجازی 
»این مســابقه ویژه کــودکان و 
نوجوانان تدارک دیده شده و با 

شعار شادی و نشــاط در خانواده برگزار می شود.« وی افزود: 
 »فراخوان این جشنواره در تارنمای پردیس تئاتر تهران به نشانی
 »pardistheater.ir« درج شده که حاوی توضیحات کافی در 

خصوص این جشنواره است.«

کاغذی   تئاتر 
جشنواره ویژه کودکان و نوجوانان  

   نمایش    

فرمانــده  خاطــرات  کتــاب 
سیدالشــهداء  هجومی  تیــپ 
)امیرحسین حاج نصیری( منتشر 
این  می شــود. کتاب »هــوای 
روزهای من« خاطرات تفصیلی 
امیرحسین حاج نصیری، جانباز 
قطــع نخــاع و فرمانــده تیپ 
هجومی سیدالشهداء در سوریه 
است. این کتاب بیشتر از اینکه 
خاطرات راوی باشد، خاطرات 

مقاومت در حلب، خان طومان و الذقیه است. خاطرات ناگفته 
از مصطفی صدرزاده، محمدحسین محمدخانی و شهدایی که 
رفتند و خاطرات شان را بردند. کتاب »هوای این روزهای من« 
به کوشش رقیه کریمی پس از دو سال به سرانجام رسیده است.

  بجنگ با داعش
هوای این روزهای من منتشر می شود

   کتاب    

کار  جدیدترین  »سپهســاالر« 
رضا ایرانمنش پــس از فیلم ها 
»مردان  چون  ســریال هایی،  و 
آسمانی«، »پالک های نایاب«، 
قامــت  در  »فراموشــی«و... 
کارگردان اســت که قرار است 
تولید شــود.  در ۲6 قســمت 
این هنرمند باســابقه اکنون بعد 
از ســال ها قصــد دارد با تولید 
سپهساالر به عرصه کارگردانی 

برگــردد. پیش تولید این ســریال که در فضای طنــز و در ژانر 
اجتماعی و دفاع مقدس نوشــته شده، آغاز شده و قرار است از 
اواسط اردیبهشت ماه ۱400 مقابل دوربین برود. »سپهساالر« 

در تهران، کرمان، شیراز و اهواز تصویربرداری خواهد شد.

    رسانه ملی    

سپهساالر 
 بازگشت ایرانمنش به کارگردانی 

فرهنگ

پیام های بازرگانی رســانه ملی چند سالی است 
که حواشــی بســیاری ایجاد کرده اســت؛ در 
فروردین ماه امسال بود که زمان طوالنی تبلیغات 
صــدای همــه را در آورد تا جایی که »محســن 
تنابنده« بازیگر اصلی سریال پایتخت در صفحه 
مجازی اش نوشت: »پخش این آگهی ها خارج از 
اراده ســازندگان بوده و ما هم مثل شما از حجم 

تبلیغات دلخوریم.«
اما انگار دلخوری ها هم نتوانســت کاری از 
پیش ببرد، زیرا روال صدا و سیما در تعدد پیام های 
بازرگانــی هیچ تغییری نکرد. بــه تازگی برخی 

پیام های بازرگانی آنقدر تکرار می شود که سبب 
شــده تا در فضای مجازی دستمایه طنز و جوک 
قرار بگیرند، مانند تبلیغی که سیامک انصاری در 
آن حضور داشت و برخی اوقات حتی یک تبلیغ 
دیگر هم مابین آن قرار نمی گرفت و دائما و بدون 
وقفه تکرار می شد، گاهی شبکه را هم که عوض 
کنیم، باز با همان آگهی مواجه می شویم! اما این 
تمام ماجرا نیست، مدتی قبل هم آگهی بازرگانی  
در مورد تبلیغ فرش از رســانه ملی پخش شد که 
دائما بازیگر با »عه، عه« گفتن های مکررش، با 

اعصاب و روان مردم بازی می کرد.
البته فقط طوالنــی بودِن مدت زمان پیام های 
بازرگانــی و تکرارهای پی در پی آن نیســت که 
باعث انتقاد از صدا و ســیما در این حوزه شــده 
اســت؛ بلکه موضوعات دیگــری مانند ترویج 
مصرف گرایی ِصرف و مغایرت با سبک زندگی 

ایرانی از دیگر موارد انتقــاد به بازرگانی صدا و 
سیماست.

حاال آنقدر پیام های بازرگانی تعدادشان زیاد 
شــده و زمان زیادی از کنداکتور ســیما را گرفته 
که حتــی صدای برخی از علمــا را هم درآورده 
اســت! چند روز پیش بود که حضرت آیت الله 
جوادی آملی در دیدار رئیس سازمان صدا و سیما 
با انتقاد از حجم باالی تبلیغات بازرگانی در رسانه 
ملی گفتند: »البته بودجه مهم است و باید بودجه 
مورد نیاز رسانه ملی تأمین شود، اما اینکه دائم از 
آنتن، غذا و کفش تبلیغ کنیم، درست نیست و به 

جایگاه رسانه لطمه می زند.«
در چنیــن شــرایطی که مردم با مشــکالت 
اقتصادی زیادی روبه رو هستند، پیام های بازرگانی 
 انواع غذاهای متنوع و رنگارنگ 

ً
خاصی که دائما

را تبلیــغ می کند، می تواند لطمه زیادی به روح و 

روان مــردم به ویژه کــودکان و خانواده هایی که 
بضاعت کمتری دارند، بزند و جا دارد مسئوالن 
رســانه ملی یک بار هم که شده، حداقل به دلیل 

تذکر علما، این مسئله را حل کنند.

   برداشت    

 تجارت با اعصاب مخاطب!

مبارک تصمیم 

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

نگاهی به سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی
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میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

بلندپروازی های »منصور«

 از شگفتی های جشنواره فیلم فجر امسال 
این بود که برای ســاخت فیلم »منصور« 
بــا موضــوع یک شــخصیت ارتشــی، 
مجموعه ای از سپاه، یعنی سازمان هنری ـ 
رسانه ای اوج، سرمایه گذاری کرده است. 
این نشان می دهد ســازمان اوج، دنبال آن 
است که از اتفاقات و افراد تأثیرگذار کشور 
بگوید، حتی اگر عضویت سپاهی نداشته 

باشند. 
فیلم »منصور« درباره تیمسار »منصور 
ســتاری« اســت که ســال های متمادی 
فرمانده نیروی هوایــی ارتش بود و وقتی 
با ســختی های زیــادی از داخل و خارج 
برای تجهیز و تأمین اقالم مورد نیاز جنگ 
و تأمین آسمان های کشور به ویژه هواپیما 
روبه رو می شــود،  تصمیــم می گیرد یک 
اتفاق تازه را رقم بزند و تحریم ها و بخشی 

از توطئه های داخلی را خنثی کند.
فیلــم »منصــور« در بیان نحــوه این 
توطئه ها سعی کرده سنگ تمام بگذارد و از 
تمام توانش استفاده کند. این تالش ها هم 
موفقیت آمیز بوده و پایان خوبی را برای فیلم 
رقم می زند. »منصور« برخالف فیلم هایی 
که ســیاه نمایی قالبی دارد، امیدوارکننده 
واقعی است. »منصور« می تواند الگویی 
باشــد بــرای امیدبخشــی های واقعی و 

باورپذیر.
کسی که تیمسار می شود، یک سنگینی 
در رفتار دارد که فیلم منصور توانسته این 
را نشــان بدهد. خیلی ها فکر می کنند که 
تیمســار و نظامی قدرت قلع و قمع کردن 
همه را دارد، اما اینطوری نیست. نظامی ها 
یکــی از مظلوم تریــن قشــرهای جامعه 
هســتند؛ چرا که به جاهای مختلفی باید 

پاسخگو باشند.
 
ً
ســکانس آخر فیلم »منصور«، واقعا
خســتگی این جشــنواره را از تــن به در 
می کند. سکانســی که »منصــور« روی 
ویلچر است. البته نیاز به تغییر تدوین دارد 
که زودتر نفهمیم چــه اتفاقی می خواهد 
بیفتد. یکی از ظرافت های این سکانس، 
این اســت که انــرژِی  اتفــاق، آنقدر باال 
می رود که »منصــور« از روی ویلچرش 

بلند می شود و این کار، به موقع است.
چند کتاب خوب هم درباره تیمســار 
ســتاری نوشته شــده اســت. یک پایگاه 
اینترنتی هم با هدایت آقای سورنا ستاری 
وجــود دارد که مطالب قوی و خوبی دارد 

و به روز است. 
تیمسار منصور ستاری با روحیه جهادی 
و بسیجی، وقتی دید که از راه های مختلف 
علیــه او فعالیت می کننــد و هواپیماهای 
زیادی در آشــیانه های تعمیر خوابیده،  در 
حالی که هر روز بر تهدیدات آسمان کشور 
در ســال ۱۳6۵ افزوده می شــد،  تصمیم 
گرفت دست به کار شود و هواپیماها را با 
توان داخلی تعمیر کند. تالش او در روند 
تعمیر هواپیما به ســاخت هواپیما رسید؛ 
اگر چه سال ها این موضوع مکتوم ماند و 
خیلی ها نمی دانســتند که چنین موفقیتی 
نصیب سیســتم نظامی کشــورمان شده 

است.
در همان روزهایی که رزمندگان غیور 
بسیجی و ســپاهی در ســال ۱۳6۵ و در 
جبهه های نبرد مشغول مبارزه با دشمنان 
بعثی بودند، تیمسار منصور ستاری در فکر 
ساختن هواپیماهایی بود که رزمندگان را از 
نظر هوایی پشتیبانی کرده و آسمان کشور را 
برای جنگنده های عراقی و البته فرانسوی،  
ناامن کنــد. تالش های خســتگی ناپذیر 
او باالخره جــواب داد و تأثیــرات او در 
صنعت هوایی و دفاعی کشــور همچنان 

پابرجاست.

رابطه نزدیک پدرم ابومهدی المهندس و ســردار حاج قاســم 
ســلیمانی به ســال های پایانی دهه ۱990 باز می گردد؛ یعنی 
زمانی که شهید ابومهدی فرمانده سپاه بدر شد و شهید سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس. آنچه من از هر دو شهید شنیده ام، این است 
که یکدیگر را برادر می دانستند و پدرم شهید سلیمانی را متمایز 
از بسیاری از مجاهدان و به طور کلی افرادی می دانست که در 
زندگی شناخته است. به تدریج این ارتباط روحانی رشد کرد تا 
جایی که با شهادت به اوج رسید. درک من این است که ارتباط 
میان این دو شهید باالتر از هر وصفی است. این عروج بدون سر 
 اربا و در هم آمیختن خون و خاکستر باالترین مرحله این 

ً
و اربا

رفاقت در دنیا بود. در آخرت را دیگر تنها خدا می داند.

راوی:  منار آل ابراهیم )دختر شهید ابومهدی المهندس(

یکی شدن خون و خاکستر
   خاطره    

پیر و جوان نمی شــناخت. زندگی در جریان بود. برای ورود به 
دوران جدیــدی از زندگی باید می آموخت. حاال که خبری از 
عملیات و رزم نبود، فرصت خوبی دســت داده بود تا با همان 
موها و محاسن جوگندمی، بنشیند پای کتاب فارسی و ریاضی. 

جبهه ها همیشه پر بود از درس های ریز و درشت...    .

فرصت سوادآموزی
   قاب    

»هنگامه  پیکار« شامل حدود ۱۳0 نوحه از غالمعلی کویتی پور 
در دوران هشــت ســال دفاع مقدس اســت که انتشــارات یا 
زهرا)س( آن را منتشر کرده اســت. »هنگامه پیکار« در ۱9۲ 
صفحه به همراه یک حلقه دی وی دی شامل صوت و تصویر در 
ضمیمه کتاب منتشر شده است. این دی وی دی شامل نوحه های 
کویتی پور از دوران دفاع مقدس تا مقطع زمانی رحلت حضرت 
امام خمینی)ره( اســت و با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده 
است. اکثر این نوحه ها از شاعرانی همچون حبیب الله معلمی، 
غالمعلی رجایی و شاعرهای مختلف بوده و در کتاب »هنگامه 

پیکار« به این موضوع اشاره شده است.

هنگامه  پیکار
   تازه ها    

پــس از انجــام عملیــات کربالی۵ کــه به هدف 
اصلی اش، یعنی تصرف شهر حیاتی بصره نرسید، 
تمام نگاه ها به سمت غرب و شمالغرب کشور رفت 
 در عملیات بزرگی 

ً
تا در ســال ۱۳66 و خصوصــا

که باید برای این ســال طراحی می شد، به اهداف 
بیشتری دست پیدا کنیم.

رزمنــدگان و فرماندهان جنگ اعــم از ارتش و 
سپاه تمام تالش شــان را کردند تا به بصره برسند؛ 
اما تجهیزات و تسلیحات پیشرفته ای که در اختیار 
حکومت عــراق قرار گرفته بــود و همچنین موانع 
عجیب و غریبی کــه روی زمین و در مقابل شــان 
می دیدند، مانع از پیشروی های گســترده بود و در 
تعــدادی از محورهــا، برنامه از پیش تعیین شــده 
عملیات را با چالش هایی مواجه می کرد. تنها راهی 
که در پیش رو بــود، تغییر تاکتیک جنگی و تمرکز 

بیشتر بر جبهه های غرب و شمالغرب بود. 
پیــش از این هــم جمهوری اســالمی مصمم 
بــود با یک عملیات بزرگ ســاالنه در این مناطق، 
رد عراقی در 

ُ
سرزمین های تحت کنترل معارضین ک

استان سلیمانیه عراق را آزاد کند. اجرای این هدف 
تا پایان ســال ۱۳6۵ از اهمیــت کمتری برخوردار 
بود؛ اما وقتی عملیات در جنوب کشور با مشکالت 
بزرگی همراه شد و تردیدهایی به همراه آورد،  نگاه ها 
هم به ســمت این قسمت از مرزهای کشور کشیده 
شد.  عملیات کربالی۵ در ۱9 دی ماه ۱۳6۵ شروع 
شــد و روزهای زیادی به طول انجامید. مردانگی و 
سرسختی رزمندگان ایرانی مانع از این بود که روند 
عملیات با تمام مشــکالتش بــه زودی پایان یابد؛ 
اما گره های بزرگی به کار پیشــروی آنان افتاده بود. 

برخی محورها هم که تصرف شــده بود در مرحله 
پدافند با مشــکالتی روبه رو بودند. شهید و زخمی 
شــدن تعداد قابل توجهی از رزمنــدگان در طول 
عملیات اگرچه غم را بــه چهره ها آورده بود؛ اما از 
عزم و ایستادگی نکاســته بود. نیروهای پدافندی با 
چهره های آفتاب سوخته و چشــم های گود افتاده، 
حاضر نبودند از خاکریزهای شان دست بردارند و به 
عقب برگردند. عملیات کربالی۸ که در هجدهمین 
روز از سال ۱۳66 آغاز شد هم در محور شلمچه بود 
تا بتواند به روند عملیات قبل از خود، سر و سامانی 
بدهــد. این، آخرین ابتکار عمــل ایران و عملیات 
بزرگش در جبهه های جنوب بود و فرماندهان متوجه 
شــدند که این روش از نبرد، با بن بست مواجه شده 
اســت. نگاه فرماندهان که پیش از آن هم به سوی 
غرب و شمالغرب افتاده بود، به طور دقیق تری متوجه 
این جبهه ها شــد و تصمیم گرفتنــد ضمن اجرای 
عملیات های محدود، طرح یک عملیات گسترده و 

بزرگ در این سرزمین ها را هم بچینند.
عملیات کربالی ۱0 در ۲۵ فروردین ماه ۱۳66 
در ارتفاعات منطقه عمومی ماووت شروع شد. در 
همین روز و در منطقه سلیمانیه هم عملیات محدود 
فتح۵ آغاز شــد. حدود دو مــاه از این عملیات ها 
گذشــته بود که در ۳۱ خردادماه ۱۳66 و همزمان با 
سالگرد شهادت دکتر چمران، با هدف تصرف شهر 
ماووت و ارتفاع ژاژیلــه و تکمیل اهداف عملیات 

کربالی۱0، عملیات نصر 4 کلید خورد. 
عملیات نصــر۷، نبردی بود که در چهاردهمین 
روز از مردادمــاه ۱۳66 با هدف تصــرف دوپازا و 
ت در محور سردشت انجام شد. عملیات بعدی 

َ
ُبلف

با نام نصر۸ هم فقط ســه ماه و نیم بعد،  در ارتفاع 
گرده رش در منطقه عمومی ماووت و با هدف گرفتن 
ســرپل در غرب رودخانه قلعه چوالن انجام شد و 

موفقیت هایی به دنبال داشت.
ایــن عملیات ها البته محدود بودنــد و زمینه را 

برای انجام یک عملیات بزرگ تر فراهم می کردند. 
این بار،  چندین منطقــه در جنوب و غرب، مدنظر 
قرار داده شــد تا در صورت موفق نشدن در هر یک 
از عملیات ها، طرح عملیات دیگری به مرحله اجرا 
در آید. نظر فرمانده کل سپاه،  برادر محسن رضایی، 
انجام عملیــات همزمان در جبهه هــای جنوب و 
شــمالغرب بود. به همین دلیل در بهمن ماه ۱۳66 
به برادر ذوالقــدر، فرمانده قرارگاه رمضان )قرارگاه 
عملیات هــای برون مرزی در داخــل خاک عراق( 
دربــاره دورنمای فعالیت های این قــرارگاه گفت:  
»شــما باید هدف تان دوکان،  قلعه دیزه و کرکوک 

باشد که زمینه ای برای عملیات بهار ۱۳6۷ بشود.«
بــرادر رضایــی بــاز هــم در حیــن عملیات 
بیت المقــدس ۲ و در دوم بهمن مــاه ۱۳66بــه 
فرماندهان ســپاه گفــت:  »باز هــم تأکید می کنم 
برنامه شما در شمال غرب است. تا بهار سال آینده 
)۱۳6۷( اینجا هستید... .« وی همچنان بر آمادگی 
رزمندگان در چند نقطــه تأکید می کند و می گوید: 
»وضعیت جنگ به گونه ای شــده که در این مقطع 
ما نمی توانیم روی یک جا سرمایه گذاری کنیم. بعد 
اگر عملیات موفق نشد، اصرار کنیم و تلفات بدهیم. 
چون باید جواب مردم را بدهیم. این است که امسال 
به این نتیجه رسیدیم دو منطقه را آماده کنیم. ضمن 
اینکه اگر هر یک لو رفت، مجبور نشویم آن را عمل 
کنیم... .« این استداللی بود که محسن رضایی برای 
فرماندهانــی که از منطقه فاو به شــمال غرب آماده 
بودند، ارائــه داد. این فرماندهان همچنان بر انجام 
عملیــات در منطقه فاو اصرار داشــتند اما به دلیل 
هوشیاری دشمن و آماده نشدن شرایط، عملیات در 
فاو به تعویق افتاد و همزمان عملیات بیت المقدس۲ 
در غرب ماووت واقع در استان سلیمانیه شروع شد.

محســن رضایی در جای دیگری به فرماندهان 
می گوید: »در مــورد عملیات جنــوب، ما از قبل 
پیش بینی می کردیم ممکن اســت تا پایان بهمن ماه 

هر کاری بخواهیم انجام بدهیم لو برود. لذا این بار 
سعی کردیم با لشــکرهایی که قرار بود موج دوم و 
سوم در جنوب به کار بگیریم، حتما یک عملیات در 
شمالغرب بکنیم و جنوب را هم کنترل می کردیم. 
یکی از مزیت های این تصمیم این است که می شود 
دشمن را از جنوب جاکن کنیم. از طرف دیگر اگر 
در جنوب هم هیچ موفقیتی نداشته باشیم و در اینجا 
موفقیت قابل توجهی به دست بیاوریم،  در ذهن مان 
ایــن بود که باید تمرکز قوا داد تا یک قســمت های 
مهمی برویم... آزادســازی شهر حلبچه و دریاچه 
دربندیخان برای ما خیلی مهم است و از نظر سیاسی 

و نظامی می تواند ما را تا پایان اسفند  تأمین کند.«
فرمانده کل ســپاه در ادامه به این مطلب اشاره 
می کند که در صورت دستیابی به نتایج مورد نظر که 
از نگاه او تا حد زیادی امکان پذیر اســت، عراقی ها 
برای جلوگیری از پیروزی های بیشــتر ما، ناچار به 
جاکن شدن از جنوب و آمدن به شمالغرب می شوند. 
در این صورت است که ما عملیات بعدی مان را در 

جنوب انجام خواهیم داد.
برادر محســن معتقد بود اگر غافلگیری رعایت 
نشــود، به جز ضرر چیزی نداریم. دشمن در فاو و 
 منطقه جنوب، همه کارهایش آماده است؛ مانند 

ً
کال

فاو که در ۲4 ساعت اول، جلوی مان پر شد. مشکل 
خاکریز هم مشکل بزرگی بود. کافی بود در گوشه ای 
خاکریز زده نشــود و الحاق صــورت نگیرد؛ مانند 
همان تجربه ای که در کربــالی ۵ و در نوک کانال 

ماهی، الحاق صورت نگرفت و ضربه خوردیم.
باور فرمانده کل ســپاه این بود که دشــمن باور 
 
ً
نمی کند ایران برای انجام عملیات هایش، خصوصا

در فصل زمستان به مناطق شــمالغرب برود و این 
بزرگ ترین غافلگیری برای دشمن است.

هفته آینده بــه قلب عملیــات بیت المقدس۲ 
خواهیــم رفت و حال و هوای آن را با هم بررســی 

خواهیم کرد. ان شاءالله... .

محسن باقری اصیل نسب
خبرنگار

 علل مهم تغییر نگاه به عملیات  ساالنه دفاع مقدس
از جنوب به شمالغرب

نبرد  تاکتیک  تغییر 
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ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

 اقساط اسفند ماه 
از فیش کم نشود

09100001941/ از فرماندهان محترم 
تقاضا داریم تا در اسفند ماه اقساط از فیش 

حقوقی کم نشود.
09100001393/ نزدیک به ســه سال 
است که پول برای خرید سالح شکاری به 
اقدامات تأمینی نزسا پرداخت کرده ایم؛ اما 

خبری از تحویل آن نیست.
 9۸۸ شــماره  در   /091200089۵9
ص۱6 مطلبی در مورد نمــک یددار آمده 

است که علمی نیست.
صبح صادق: مطلب فوق در خصوص 
نمــک یددار و نمک دریا را کارشــناس 
تغذیه تهیــه کرده و حــاوی اطالعات 
درستی اســت، از جمله وجود فلزات 
سنگین در نمک دریا و مصرف کم نمک 

یددار. 
0917000۵384/ ما تعدادی از کارکنان 
تیپ 4۸ که باالی ۲۵ سال خدمت هستیم 
و اکثــرا معاف از رزم و دیپلــم و زیر دیپلم 
هســتیم، برای بازنشستگی تشکیل پرونده 

داده ایم، آیا ترتیب اثر داده خواهد شد؟
0912000۶218/ کارکنان نواحی سپاه 
تهران حجم مأموریت خیلی زیادی دارند، 
اما جزء نیروهای ستادی به شمار می آیند. 
فقط سرکشــی از شــعبات حوزه ها آن هم 
بعدازظهرها و شب ها کلی زمان نیاز دارد. 
به نظر باید تعریــف جدیدی از این نیروها 

خارج از صف و ستاد در سازمان داشت.
093۵000۵489/ بــا وجــود ظرفیت 
بســیار باالی ســایبری در مجموعه سپاه 
به ویــژه ســپاه های نواحی و اســتان ها با 
یک ســازماندهی به عنوان لشکر سایبری 
برای انجام عملیات ســایبری گســترده و 
خوب می توان منشــأ اثرات فراوانی شد./ 

»احسانی« از قزوین
091300079۵1/ با تلفیق بانک انصار 
و سپاه هنوز سردرگم هستیم. نمی دانیم برای 
انجام خدمات بانکی به کدام شعبه برویم. 
اآلن شــماره حساب انصار ســابق با سپه 
متفاوت اســت و هردو یک بانک شده اند. 
لطفا بانک سپاه نسبت به اتفاقاتی که در این 

بانک می افتد اطالع رسانی کند.
صبح صادق: این موضوعات به تکرار 
از سوی مخاطبان طرح شده و می شود. 
پیگیر گفت وگو با مسئوالن بانک سپه در 

این خصوص هستیم.
09330001289/ بــاز هــم ســپاه در 
حادثه هــا خــوش می درخشــد. در زلزله 
سی سخت که کشــور با کرونا و مشکالت 
اقتصــادی دســت و پنجه نــرم می کند، 
بچه های سپاه و بســیج استان و استان های 
اطراف به کمک مردم شــتافته اند، این هم 

یک کمک مؤمنانه بی منت دیگر... 
092200098۶2/ ســال های قبــل در 
دوره های قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
خود من وقتی راه پیمایی ۲۲ بهمن می رفتم، 
نامزد مورد نظــر خود را انتخاب می کردم، 
اما حاال وضعیت پیچیده شــده و سردرگم 
هســتیم، حتی نمی دانیم چه کسی قطعی 
 در ایــن خصوص در 

ً
حضــور دارد، لطفا

هفته نامه بیشتر مطلب بنویسید. 
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:7748842۶  ارسال کنند.

   روی خط    

پاسدار

در پی وقوع زلزله ۵/۶ ریشتری 29 بهمن ماه در 
منطقه سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد 
یکی از اقشار پای کار امدادرسانی نیروهای بسیج 
و سپاه پاســداران  بودند. بر این اساس از همان 
لحظات ابتدایی حادثه نیروهای بســیجی وارد 
میدان شدند تا در کنار ســایر نیروهای امدادی 
آســیب های جانی را به حداقل برســانند، اما 
پس از اقدامات اولیه موضوع اســکان و حفظ 
روحیه مردم آســیب دیده هم اهمیت داشت. 
سردار حمید خرمدل، فرمانده سپاه فتح استان 
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گسیل امکانات 
و ظرفیت های سپاه و بسیج سپاه استان کهگیلویه 
و بویراحمد به نقاط زلزله زده استان گفت: »تا هر 
زمانی که نیاز باشــد در کنار مردم آسیب دیده از 

زلزله خواهیم بود.«

امکانات سپاه در خدمت مردم

یکــی از امکانات مهم برای امداد و اقدامات بعدی 
در رابطه با زلزله استفاده از ماشین آالت مهندسی و 
راهسازی است، در نیروهای مسلح چنین امکاناتی 
در قالب واحد مهندسی وجود دارد که برای مواقع 
درگیــری با تهدید تأمین شــده و مأموریت امداد و 
محرومیت زدایی در سپاه باعث می شود این امکانات 
مهندسی در خدمت به مردم هم به کارگیری شود. 
همین امر سبب شده است ارتش جمهوری اسالمی 
هم چنیــن رویکــردی را در اســتفاده از امکانات 

مهندسی خود داشته باشد و عالوه بر امور دفاعی در 
زمینه امــداد و محرومیت زدایی هم از این امکانات 
اســتفاده کند. فرمانده ســپاه فتح در این خصوص 
می گویــد: »مشــارکت و تالش جــدی در تأمین 
ماشــین آالت مورد نیاز برای عملیات آواربرداری 
و همچنیــن تأمین خدمات درمانــی، غذا، چادر و 
وسایل گرمایشی و اسکان موقت آسیب دیدگان در 
اولویت عملیات امداد و خدمت رسانی سپاه و بسیج 
و دیگر امدادگران و نهادهای خدمت رسانی صحنه 

قرار دارد.«

زلزله، بارش و خدمت سخت

اما همزمانی وقوع این زلزله با زمستان و بارش یک 
سامانه پر بارش در استان شرایط سختی را برای مردم 
زلزله زده ایجاد کرده اســت. با وجود این، همچنان 
عملیات امــداد ادامه پیدا کرده؛ البتــه هنوز مردم 
زلزله زده در شرایط مناسبی نیستند. شرایط کرونا در 
کشور هم کار دولت را در انجام بهتر خدمت رسانی 
سخت کرده است، اما در این میان نیروهای سپاه به 
عنوان خادم مردم برای این خدمت رسانی جانفشانی 
می کنند.   سردار خرم دل با تشریح خدمات سپاه و 
مجموعه بسیج در منطقه زلزله زده سی سخت تأکید 
کرد: »سپاه و بسیج پیشتاز عملیات امداد، نجات و 
خدمت رسانی به زلزله زدگان هستند. مجموعه سپاه 
و بسیج بعد از وقوع زلزله جزء اولین مجموعه هایی 
بودند که وارد شــهر زلزله زده سی سخت شدند.« 
فرمانده سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین 
افزود: »ارزیابی های اولیه از سوی سپاه و بسیج انجام 
شد و هر آنچه را که در ساعات ابتدایی می توانستیم 

انجام دهیم، مد نظر قرار داده و آمبوالنس های مان را 
به شهر اعزام کردیم.«

سه هزار پرس غذای روزانه

سردار خرم دل همچنین گفت: »یکی از اقدامات اولیه 
که سپاه و بسیج انجام دادند، کنترل ورودی و خروجی 
شــهر سی ســخت بود که به خوبی مدیریت شد. به 
منظور تأمین غذای مورد نیاز زلزله زدگان سی سخت 
یک آشــپزخانه مجهز راه اندازی کردیــم که روزانه 
ســه هزار پرس غذا در سطح شــهر توزیع می کند. 
انبارهای سپاه فتح و بســیج را آماده و به استان های 
همجوار و همچنین شــهرهای اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد نیز اعالم کردیم کمک هایی که جمع آوری 
می شــوند، به صورت متمرکز به این انبارها منتقل 
کنند تا با اعمــال مدیریت های الزم بین زلزله زدگان 
توزیع شــود.« فرمانده ســپاه فتح تصریح کرد: »به 
منظور خدمات رسانی مطلوب به زلزله زدگان، شهر 
سی سخت را به 9 منطقه تقسیم کردیم و از بسیجیان 
و معتمدان خود محله ها استفاده کردیم تا اقالمی که 
متمرکز جمع آوری می شود، از طریق این عزیزان در 

محالت توزیع و به دست زلزله زدگان برسد.«

توجه به اقتصاد مردم منطقه

امــا توجه بــه اقتصــاد مــردم زلزلــه زده از دیگر 
موضوعاتی اســت که ســپاه به صــورت فوری و 
ضروری به آن ورود کرده اســت، فرمانده سپاه فتح 
در این خصوص گفت: »عمده درآمد مردمان شهر 
سی سخت و روستاهای اطراف آن از طریق باغات 
است که بسیج جامعه مهندســین کشاورزی سپاه 

فتح مأمور برآورد خسارت هایی است که به کانال ها 
و لوله ها و اســتخرهای آب وارد شده است. گفتنی 
است، در آستانه سال نو و ایام آمادگی کشاورزان در 
موضوع باغداری قرار داریم، آماده اقدام مؤثر برای 
یاری رســاندن به کشاورزان و باغداران سی سختی 
هســتیم.« ســردار خرم دل این نکته را هم خاطر 
نشــان کرد که مجموعه های مختلف از جمله بنیاد 
مســتضعفین، بنیاد علــوی، ســتاد اجرایی فرمان 
امام)ره(، کمیته امداد، هالل احمر، بنیاد برکت، در 
جلسه هماهنگی قول مساعد برای بازسازی و کمک 

معیشتی و یاری رساندن به زلزله زدگان داده اند.

ظرفیت های طالب بسیجی در خدمت مردم

در این میــان عالوه بر فرماندهان اســتانی و ســایر 
فرماندهان سپاه در منطقه مسئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در ســپاه استان نیز به ســرعت خود را به مناطق 
زلزله زده رساند، حجت االسالم والمسلمین سیروس 
حکمتی نیک فتح در این بازدید گفت: »زلزله در شهر 
سی سخت و روستاها خسارات زیادی به بار آورده؛ اما 
خوشبختانه تلفات جانی نداشته است.« وی افزود: »از 
ظرفیت طالب، گروه های بسیجی و جهادی در کنار 
ســایر مجموعه های خدمات رسان استان و کشور در 
مناطق زلزله زده استفاده خواهد شد.« حجت االسالم 
حکمتی نیک افــزود: »به طور یقیــن نیازمندی های 
زلزله زدگان شناســایی و در اختیار مسئوالن امر قرار 
داده می شــود و با توجه به اینکه میزان خسارت ها به 
منازل مسکونی زیاد اســت، انتظار می رود در بحث 
اسکان اضطراری، وســایل گرمایشی، مواد غذایی و 

امدادرسانی اقدامات خوبی صورت گیرد.«

گزارش صبح صادق از حضور سپاه در خدمت رسانی به مردم زلزله زده سی سخت

وز ین ر پای کار تا آخر
حسن ابراهیمی

خبرنگار

جشــنواره الگوی برتر تدریــس در قالب طرح 
شــهید اســتاد مرتضی مطهری)ره( از ســوی 
معاونت تربیــت و آموزش عقیدتی ـ سیاســی 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد و نفرات 

برتر این جشنواره معرفی شدند. 
به گزارش صبــح صادق، یکی از برنامه های 
تحولی معاونــت تربیت و آمــوزش عقیدتی ـ 
سیاســی در حــوزه توان افزایی و توان ســنجی 
اســتادان و مربیان ســازمانی، غیر ســازمانی 
و مدعو اســت، بــرای این منظور »جشــنواره 
الگوی برتــر تدریس« با هــدف اصلی ارتقای 
کیفیــت آموزش، کشــف و توســعه الگوها و 
روش های خالقانه و اثربخــش تدریس دروس 
عقیدتی ـ سیاسی ســپاه در دو مرحله مقدماتی 
به صورت غیر متمرکــز رده ای و مرحله نهایی 
 به صورت متمرکز در دانشــکده شهید محالتی

 برگزار شد.

در این جشــنواره پــس از برگــزاری دوره 
مقدماتــی و نیمه نهایی با همکاری مســئوالن 
و مدیران آموزشی دانشــکده شهید محالتی و 
مرکز حضرت فاطمه معصومه)س( مربیان راه 
یافته به مرحله نهایی در هشــت گروه موضوعی 
و تخصصی تقسیم شده و با استفاده از ۱0 استاد 
تخصصی و موضوعی توجیحــات الزم انجام 
و از این میان چهــار داور ارزیاب تخصصی از 
مرکز امیر بیان و دانشکده شهید محالتی، حجج 
اســالم »آب انباری« و »مولــوی« از مرکز امیر 
بیان و »دکتر هاشمی« و »دکتر مالمحمدعلی« 
از اعضای هیئت علمی دانشکده شهید محالتی 

این مرحله به انجام رسید. 
در این میان 6۳ کارگاه تخصصی آماده سازی 
علمی ـ مهارتی مربیان با رویکرد توان افزایی در 
سراسر ســپاه با حضور ۱4۲6 نفر استاد و مربی 

شکل گرفت و ۵4 استاد و داور شناسایی شدند.

توان افزایی مربیان سپاه

حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی  صادقی، 
در پیامی به یادواره آیت الله حاج شــیخ فضل الله 
محالتی و ۳۳0 شــهید شهرستان محالت، یاد و 
خاطره این شهید واالمقام و شهدای دفاع مقدس را 

گرامی داشت. در این پیام آمده است:
»درود خداوند به شــهدای جلیل القدر به 
ویژه شــهید واالمقام حضــرت آیت الله حاج 
شــیخ فضل الله محالتی)ره( شخصیتی مبارز 
و فعــال در جریان نهضت اســالمی و پیروزی 
انقالب اسالمی که مایه مباهات و فخر انقالب 
و حوزه هــای علمیه بــوده در اوج معنا با پیوند 
علم و عمل، اسوه هایی حسنه را به منصه ظهور 
نهادند و احسن الرسایل، یعنی رساله شهادت و 
رساله صبر و مقاومت عاشورایی را رقم زدند. 
اول اســفند ۱۳64 یادآور رشــادت و اوج ایثار 
آن شــهید واالمقام اســت. عزیزی که به تعبیر 
حضرت امام)ره( عمر خــود را در راه انقالب 

صــرف کــرد و باید گفت یکــی از چهره های 
درخشــان انقالب بود در این راه که راه خداوند 
اســت، تحمل ســختی ها نمود و رنج کشید و 
با قامت اســتوار ایســتادگی کرد. او که پس از 
سال ها تالش و مجاهدت و همراهی با مراجع 
عظام تقلید، گروه فداییان اســالم، نهضت امام 
خمینی)ره( و نمایندگی آن حضرت در ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در خط مقدم مبارزه با 
استبداد و استکبار قرار گرفت و نقش مؤثری در 
پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ایفا کرد 
و ســرانجام مزد فداکاریش را از خداوند متعال 
دریافت نموده و به خیل شهدا پیوست. اینجانب 
ضمن تقدیر و تشکر از شما عزیزانی که با تجلیل 
از شــهید محالتی عزیز و ۳۳0 شهید واالمقام 
شهرســتان محالت و به فرمایش رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی( که فرمود بزرگداشــت 
شهدا کمتر از شهادت نیست، عمل نموده اید.«

پیام نماینده ولی فقیه در سپاه به یادوراه شهید محالتی

مایه مباهات و فخر انقالب
 جشنواره سراسری الگوی برتر تدریس برگزار شد



خوشا به سعادتش

بــه  میرقیصــری  ســیداحمد  \
شــهادت رســیده بود و مانده 
بودیم چطور خبر شــهادت را به برادرش 
فرمانده گردان حضرت  ســیدمحمد که 
علی بــن   ۱۷ لشــکر  رســول)ص( 
ابی طالب)ع( بود، بدهیم! یکی از بچه ها 
وارد شد و با حالتی اندوهگین گفت: »آقا 
ســید، برادرت ســید احمد به شــهادت 
رسید.« سیدمحمد همیشه متین و آرام بود، 
اما تصور نمی کردیم با شــنیدن این خبر 

همچنان آرام بماند.
 ســیدمحمد میرقیصری لبخندی زد 
و دســتانش را به نشانه شکر باال گرفت و 
گفت: »خدا را شکر، خوشا به سعادتش! 

کی نوبت من می شود؟«
ایــن همه صبــر و تحمــل و پذیرش 
برای ما غیر قابل باور بود. شــهید محمد 
میرقیصری حتی برای شــهادت برادرش 
جبهه را رها نکرد و به فاصله پنج روز بعد 
از شهادت برادرش، به لقاء الله پیوست که 

همانا آرزویش بود.
به نقل از جانباز حاج یحیی محمدی، فرمانده 
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فرزند  میرقیصری،  شــهید ســیدمحمد 
سیدعبدالحســین در سال ۱۳4۲ در شهر 
مقدس قم دیده بر جهان گشود. در کودکی 
با قرآن مأنوس شــد و روح پاک و فطرت 
خداجویش به دنبال معرفت و عشق به اهل 

 بیت)ع( در تالطم بود.
متین و آرام و پــر از انگیزه بود و برای 
دفاع از ایران و اســالم چنان شــوری در 
میان رزمندگان ایجاد می کرد که در هنگام 
عملیات کسی ســر از پا نمی شناخت. او 
در تاریخ ۱۳6۳/۱۲/۲6 در منطقه شــرق 
دجله، در عملیــات بدر بــر اثر اصابت 
ترکش به ناحیه سر و سینه به فیض عظیم 

شهادت نائل آمد.

 دستم را بگیر
وطن من آنجایی اســت که شــما باشید. 
وطن من آنجایی اســت که خورشیدش 
رخصت از نور شما گرفته باشد. زمینش 
بوسه بر قدوم شما ساییده باشد. درختانش 
گرمای دستان شما را به جان خریده باشد. 
ستارگانش به طواف وجود شما گرد آمده 

باشد.
آقاجان، آری! وطن من آنجایی اســت 
که همه دارایی اش از یمن وجود شماست. 
بی شما صفر است و با شما صد. بی شما 
شبی اســت تاریک و با شما سحرگاهی 

است روشن و بهاری.
مهربانم! منی که از گندم محبت شما، 
اســتخوان گرفته ام، از رطب سخنان شما 
کام شیرین کرده ام، از باران رحمت شما 
ریشه دوانده ام. به غیر شما، کجا دارم که 

بروم؟
شــما برای من همان تک ستاره نیمه 
شب هســتید، همان عیوق عاشقی که در 
این سراب پوشالی دنیا، چشمه ی حقیقی 

معارف را جاری می کند.
یا صاحب الزمان، دستم را بگیر و مرا 
از این کوره راه خیاالت و اوهامات دنیوی 

بیرون ببر.

حسن ختام

نــوف بکالی گوید: امیرالمؤمنین علی)ع( را دیدم که شــتابان می رود. عــرض کردم: موالی من کجا 
مــی روی؟ فرمودند: ای نوف رهایم کن! آرزوهایم مرا به پیشــگاه محبوب می کشــاَند. عرض کردم: 
آرزوهای تان چیست؟ فرمودند: آن کس که مورد آرزوست، آنها را می داند و نیازی نیست به غیر او بگویم. 

بنده را همین ادب بس که در نعمت ها و نیازش، غیر پروردگارش را شریک نگرداَند.
مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، ج 11، ص221

وردگار  ادب در برابر پر
   صادقانه    

در جاده زندگی اگر به ســختی ها، پیچ و خم و ناهمواری فکر کنیم، چیزی جز حسرت، ترس و تلخی 
برای مــان به جا نخواهد ماند، امــا اگر در این جاده ناهموار و ســخت، زیبایی ها و نعمت ها و الطاف 
خداوندی را چاشنی سفر کردیم و همواره شکرگزار بودیم، آنچه در پایان به ما خواهد رسید، کوله باری 

از شادی و زیبایی خواهد بود.

 سوغات سفر
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

خوردن نان برشته، چیپس، ســیب زمینی سرخ شده و ته دیگ برای همه 
ما لذت بخش است، اما آیا به خطرات این خوراکی ها برای سالمتی فکر 

کرده ایم؟
تحقیقات نشان می دهد، مصرف غذاهای سوخته خطر ابتال به سرطان 
را افزایش می دهد. پخت غذا با روش هایی که به حرارت باال نیاز دارند، 
مانند ســرخ کردن و کبابی کردن موجب ایجاد ترکیبی شــیمیایی به نام 
»آکریل آمید« می شود. در بررسی های انجام شده، مشخص شد یکی از 
عوامل اصلی ســرطان های مری، معده و روده، مصرف زیاد مواد غذایی 
سوخته اســت. عالوه بر این، آکریل آمید سبب آسیب به DNA شده و در 

نتیجه احتمال ابتال به سرطان را افزایش می دهد.
چگونه می توان از این ماده شیمیایی سرطان زا دوری کرد؟ برای پخت 
غذا از روش هایی مانند آب پز و بخارپز اســتفاده کنید و از سرخ کردن و 
کبابی کردن در حرارت باال که ســبب ایجاد ســوختگی در ماده غذایی 
می شــود، بپرهیزید. به طور کلی غذاها را در حــرارت پایین بپزید. نان 
تست را زیاد برشــته نکنید، طوری که رنگ آن قهوه ای کم رنگ باشد، نه 
قهوه ای پررنگ. از خوردن قسمت های بسیار قهوه ای و سوخته انواع نان ها 
خودداری کنید. هنگام سرخ کردن سیب زمینی آن را تا حدی که رنگ آن 
زرد طالیی شود ســرخ کنید و اجازه ندهید رنگ آن قهوه ای شود؛  چون 
قسمت های قهوه ای رنگ سیب زمینی حاوی آکریل آمید بیشتری هستند. با 
مصرف متعادل مواد غذایی و داشتن یک رژیم، حاوی مقدار باالی میوه 
و سبزی، همچنین با کاهش مصرف مواد غذایی پرچرب، مانند چیپس و 
ســیب زمینی سرخ شده و دوری از سرخ کردن و کبابی کردن در حرارت 

باال، برای مدت زمان طوالنی از خطرات آکریل امید دور بمانید.

    سالمت    

بحران ساز! برشته   

پرسش: دختر 17 ساله ای دارم که تا پیش از این به اعتقادات پایبند بود، 

اما مدتی است که نسبت به همه چیز شک دارد و در ادای نماز هم کاهل 

شده است، مشکل را چطور حل کنم؟

پاســخ: نقش پدر و مادر در الگودهی به فرزندان، بسیار مهم است. آن 
هم نه با حرف، بلکه با عمل و رفتار! وقتی فرزند، ادب شــما نســبت به 
آفریدگار خلقت را ببیند و تأثیر آن را در زندگی به صورت ملموس حس 
کند، می توان گفت که نصف بیشــتر مسیر را در جهت مأنوس ساختنش 
با خداوند طی کرده اید. با فرض درست بودن رفتارهای والدین، به منزله 
الگوی مهم، باید بدانیــم برای تثبیت اعتقــادات فرزندان مان اقدامات 
مقطعی جوابگو نخواهد بود. ماشــین روح فرزندان بــرای حرکت، به 
ســوخت مناســب نیاز دارد تا از حرکت باز نماند! تحوالت روحی او را 
درک کنید و از اســتقالل او نگران نشوید، برای موضوعات سؤال برانگیز 
او وقت بگذارید و با او وارد صحبت شــوید، فارغ از قضاوت و به دور از 
ســرزنش. او حق دارد در هر موضوعی شک کند و این شما هستید که با 
سعه صدر می توانید بهترین پاســخ های منطقی را برای او پیدا کرده و به 
وی منتقل کنید. تشــویق اعمال خوب عبادی او نباید فراموش شود. نوع 
تشویق می تواند ادامه دار و متناسب با سن او باشد. گاهی شبهات اعتقادی 
 غیرمســتقیم بحث آن را وسط 

ً
را مرور کنید و بی بهانه و به صورت کامال

بکشید و استدالل های منطقی موجود در هر زمینه اعتقادی را مطرح کرده 
و پاســخ ها را به او برسانید. شــک نکنید او نیز درگیر بحث خواهد شد. 
از طرفی افزایش اطالعات خودتان تأثیرگذار خواهد بود. شک پل خوبی 
اســت برای رسیدن به یقین، ولی اقامتگاه مناسبی نیست. از طرف دیگر 

همساالن و دوستان او در شکل گیری اعتقاداتش نقش بسزایی دارند. 

   راه نرفته    

شک پل رسیدن به یقین

 زهرا سلطانی نژاد
مشاور خانواده

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

مــادرم بــرای مراقبــت از خواهــر 
کوچک ترم، که به تازگــی طعم مادر 
شدن را تجربه می کرد، به شهرستان رفته بود، که 
خبر زخمی شدنم را به آقاجان داده بودند.  پدرم 
آن موقع مغازه کوچکی داشت که در آن کفاشی 
می کرد، مردی ســاده و روستایی که برای امرار 
معاش به تهران آمده بود و تمام هم و غمش همین 

دو فرزند بود و دلخوش بود به بودن شان.
تمام تالشش را کرده بود که مادرم نفهمد در 
بیمارستان بســتری شده ام و برای عمل جراحی 
ســنگین هر دو پایم ـ که آن موقع ترکش خورده 
بود ـ آماده می شــوم. آقا جان خودش را به اهواز 
رســاند و با هم به تهران منتقل شدیم. جنگ در 
اوج خودش بود و هر زمان خبر شهادت یکی از 
دوستانم دســت و پایم را می لرزاند، اما آقاجان 
نمی گذاشت دل به این غصه ها بسپارم. از همان 
ابتدای ورودش شوخی و خنده را با خودش آورده 
بود و بین همه پخش می کرد. هر چند می دیدم که 
گاهی از ناله های من، اشک در چشمانش حلقه 
می زد، اما می خندید و برای اینکه خودم را نبازم، 
هر چه خاطرات خنده دار بلد بود، رو می کرد و 

تالشش این بود دردم را کم کند.
اولین روزی را که به خانه منتقل شدم، خوب 
بــه خاطر دارم. هــر دو پایم در گچ بــود و درد 
کالفه ام کرده بود. حال خوبی نداشتم و مدام بهانه 
می گرفتم. خبر عملیات ها، پیروزی ها و شهادت 
بچه ها، کالفه ام کــرده بود. من مرد رزم و جنگ 
و جبهه بودم و خانه نشینی، دیوانه ام می کرد، اما 
آقاجان، با صبر و حوصله بدخلقی هایم را به جان 

می خرید.
یــادم هســت که با کلــی ســعی و تالش، 
می خواســت توصیه دکتر را عملی کند، بدون 
اینکه کسی را به زحمت بیندازد. دکتر گفته بود 
چند روزی غذای ســبک مثل ســوپ بخورم تا 
کم کم معده ام به پذیرش غذا عادت کند. تا قبل 
از رسیدن مادرم از همسایه دستور پخت سوپ 
گرفته بود و با ظرافت و دقت توی آشپزخانه برای 
پسر ناخوش احوالش غذا درست می کرد. اولین 
قاشق سوپ را که به دهان بردم، طعم بدمزه ترین 
غذا را حس کردم، نه نمک و ادویه و نه ســبزی 
خوش بویی، هیچ  کدام را نداشــت، کمی جو و 
یک تکه مرغ و هویج های درشت... هم خنده ام 
گرفته  بود و هم طعم بد غذا خلقم را تنگ کرده 
بود. با هر سختی ای که بود برای اینکه ناامیدش 

نکنم، سوپ را خوردم و گذشت.
دیروز، دختــرم ظرف غذا را پشــت در اتاق 

گذاشــت و صدایم کــرد و به ســرعت از پله ها 
پایین رفت. قرنطینه بودم و همه در تالش و تکاپو 
تا این مرحله را هم پشت ســر بگذارم. با بی میلی 
غذا را برداشــتم و بدون آنکه نگاه کنم، قاشقی در 
دهان بردم. ناگهان همه چیز مرور شــد. برگشتم 
به روزهــای جنگ، خانه کوچک مــان، تخت و 
دوپای مجروح و پدرم که دو سه روزی دستپخت 
ناشــیانه اش را با کلی اکراه و بی میلی می خوردم. 
تلفن را برداشتم، به طبقه پایین زنگ زدم و بی سالم 
اینجاست؟«  و مقدمه چینی پرســیدم: »آقاجون 
دخترم با تعجب گفت: »بله بابا از کجا فهمیدی؟« 

اشک از گوشه چشمانم سرازیر شد.
ـ بــرای چی اومده اینجا؟ اگــه یه دفه از من 

بگیره کی ازش مراقبت کنه؟
دخترم با صدای ضعیفی گفت: »بابا آخه چند 
روز پیگیر حالتون بود، امروز پرسید سوپ براتون 
خوبه؟ گفتیم بله، مامــان گفت نیاد ولی براتون 

سوپ درست کرده آورده...«
پدرم، تنهــا نعمت تکرار نشــدنی زندگی، 
که بعد از فوت مادرم خانه نشــین شده بود، باز 
هم همان ســوپ بی مزه اش را درســت کرده و 
برای پسر ناخوش احوالش آورده بود، اما همین 
سوپ بدون چاشــنی و بی مزه، مثل یک داروی 
شــفابخش، انرژی ام را برای مبــارزه با بیماری 

دوچندان کرد.

   داستان    

سوپ!
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

 جستجوگر نور

صبح روز ششم فروردین سال ۱۳۸0 علیرضا 
گل محمدی فرمانده تفحص )گروه مستقر در 
منطقه پاسگاه زید( گفت: »امروز برای تفحص 
شهدا به دژ مرزی  بین ایران و عراق می رویم.« 
درچشــم بر هم زدنی آماده حرکت شدیم. در 
ابتدای حرکت، حضرت زهرا)س( متوســل 
شدیم و به راه افتادیم. به امید اینکه ان شاءالله 
دســت خالی برنگردیم. حدود ساعت 9/4۵ 
بود که به نزدیک دژ مرزی رسیدیم. باالخره با 
روشن شدن بیل مکانیکی کار شروع شد. آقای 
گل محمدی بیل مکانیکی را هدایت می کرد. 
سه نفر از بچه ها تأمین بودند و قرار شد باالی 
دژ نگهبانی بدهند. بیل مشغل کندن زمین بود. 
چشم ها به خاک دوخته شده بود. حدود ساعت 
۱0 و سه و چهار دقیقه بود که استخوان  شهیدی 
نظر من را به خود جلب کرد. دست بلند کردم، 
بیل ایســتاد و آن را برداشتیم سپس بیل بعدی 
را با احتیــاط زد و خاک را باال آورد که دیدیم 
پیکر مطهر یک شهید است. برادر گل محمدی 
از باالی بیل مکانیکی با صدای بلند صلوات 
می فرستاد و الله اکبر می گفت... خداوند اولین 
عیدی ما را در سال ۱۳۸0، سال موالیمان امام 
علی)ع( به ما داد، بــه کار ادامه دادیم. بعد از 
چنــد روز تالش بی نتیجه حاال بچه ها دلگرم 
شده بودند. اما متأسفانه به خاطر نقصی که در 
بیل مکانیکی ایجاد شد کار را تعطیل کردیم. 
غمگین بودیم ولی احساس سبکی می کردیم 
که حداقل یک شهید گمنام را پیدا کرده بودیم. 
ماشین با سرعت به طرف مقر حرکت می کرد 
و صدای مداحی از بلندگوی ماشــین پخش 
می شد. وقتی رسیدیم چند ماشین جلوی مقر 
بودند. متوجه حضور ســردار باقرزاده شدیم، 
بچه ها دور ســردار حلقه زدند. ســردار برای 
زیارت مزار شهدای گمنام حرکت کرد. ما هم 
به دنبال شان رفتیم. در کنار مزار عکس یادگاری 
با سردار گرفتیم. دفترچه یادداشت جیبی ام را به 
سردار دادم تا جمله ای به یادگار بنویسد. وقتی 
متوجه شد از دانشجوهای داوطلب هستم که 

برای تفحص آمده ام، نوشت: 
در  تعالی؛ شــیعه سال هاست  »بسمه 
حال تفحص اســت. قبر گم شده زهرا)س( 

کجاست؟« و امضا کرد.
۲0 سال بعد وقتی ما سرگرم روزمرگی های 
زندگــی بودیم، ســردارعلیرضا گل محمدی 
فرمانــده قرارگاه جســتجوی مفقودین جبهه 
میانــی، به همراه هم رزمــش محمود حاجی 
قاسمی پنجشنبه گذشته، در آخرین روز بهمن 
۱۳99 در آســتانه شــب لیله الرغائب هنگام 
تفحص پیکرهای مطهر شهدا در زرباطیه عراق 
در اثر انفجار مین به فیض شهادت نائل آمدند.      

علی حیدری سردبیر

   یادمان    

به  پایبند  خورشید  بودند،  سبز  هنوز  کاج ها 
عهد کهن خود با هر غروب و هر طلوع بر اهل 
قول  که  همانطور  دریا  می کرد.  نور هدیه  زمین 
داده بود موج را به آرامی راهی ساحل می کرد. 

آن شب هم ستاره جنوبی کماکان می درخشید.
مهر  را  روییدن ها  دلیل  هنوز  پرستوها 
می کردند و راز کاج های سبز را به گوش جنگل ها 

می رساندند.
تو را! شد  نام  ناگهان اسرافیل در سور دمید 

مولود تو در سیزدهم ماه رجب.
تویی که در عرش، معین! نزد رضوان، امین! در 
تورات، ایلیا ! در زبور، آریا و در قرآن علی هستی. 
هزار و چهار صد و بیست و یک سال از میالدت 

در بیت الحرام می گذرد؛ علی بن ابی طالب!
باز هم سیزدهم رجب بازهم سالروز میالد تو.

پرنده های  زمان  آن  که  است  این  تصورم 
کوچک آبی از شوق و سرور تولد تو راه می رفتند، 
سال  اندی  و  چهار صد  و  هزار  و  می خندیدند 

معجزه ها  والدتت  شب  در  درست  که  است 
بیدار می شوند و مرغ آمین با آن صالبت و قدرت 
بال  بر  تا سدره المنتهی  را  این شادمانی  روایت  

می کشند.
و اعجازی نصیب ما شد! مبارک باشد این روز 
که با نام مبارک تو متبرک شد روز پدر! وجودت 

مبارک بر ما! ای که تا ابدیت سبز خواهی ماند!

فاطمه نوری 10 ساله 

   نوقلمان    

قسم به لحظه وصال


