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سردار دکتر جوانی
دیدگاه در گفت وگویی سیاستهای انتخاباتی سپاه را تشریح کرد
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آخرین اخبار و تحلیلها

من شعار امسال را این جور تنظیم کردم:

«تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها»

ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم
و حمایتهای الزم را انجام بدهیم
و مانعها را از سر راه تولید برداریم.
امیدواریم انشاءالله به لطف الهی این شعار
تحقّق الزم را پیدا کند.
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گزارشی از شاخصهها و جایگاه امید بخش ایران از نظر اقتصادی
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انتخابات تمدنساز
دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

آیا انتخابات  1400میتواند یک
انتخابات شتاببخش به حرکت
انقالب اســامی در مســیر تمدنســازی
اســامی باشــد؟ آرمان انقالب اسالمی،
ساخت تمدن نوین اسالمی و رساندن جامعه
بــه حیات طیبــه و فراهم کــردن زمینهها و
بسترهای الزم و مناسب برای رشد ،تعالی و
ســعادت انسانهاســت .انتخابــات در
جمهوری اسالمی ،مظهر مردمساالری دینی
و دارای نقش کلیدی ،اساسی و تعیینکننده
در اداره کشور و حرکت به سمت آرمانهای
انقالب اسالمی است .بنابراین انتخابات در
ایران اهمیت فوقالعــاده راهبردی دارد .در
انتخابات  ،1400هر چند برای اولین بار در
برخی از حوزهها ،تمامی انتخابات تجمیع
شده ،ولی انتخابات ریاستجمهوری در این
میان ،نقش برجســتهتر و راهبردیتر دارد؛
چرا که رئیسجمهور دارای نقش کلیدی در
مدیریت اجرایی کشــور اســت .برخالف
برخی نمکخوران و نمکدانشکنان که این
روزها برای فرار از پاســخگویی میگویند
رئیسجمهور تدارکاتچی است و اختیارات
نــدارد ،عمــده مدیریتهــای کشــور در
حوزههای گوناگون در اختیار رئیسجمهور
است .این رئیسجمهور را مردم با تک تک
رأیهای خود برمیگزینند و در این گزینش،
وزن و ســهم رأی رهبــر حکیــم انقالب
اســامی ،بــا وزن و ســهم رأی تــک تک
شهروندان ایرانی با هر سن و سال و هر سلیقه
و گرایشی یکسان اســت .بنابراین ،همگان
بایــد به اهمیت انتخابات و نقش آن در اداره
کشور توجه داشته باشند .رابطه مستقیمی بین
انتخابــات و کارآمــدی نظام وجــود دارد.
انتخابات فصل نوسازی در مدیریت و وارد
کــردن نیروهای تازه نفس در دســتگاههای
اجرایی کشور ،آن هم به دست مردم است .با
این مقدمات ،باید به پرسش بسیار مهم مورد
اشــاره در صدر این نوشــتار پاســخ داد که
انتخابات  1400با چه ویژگیهایی میتواند
یک انتخابات تمدنساز باشد؟ رهبر معظم
انقالب در بیانیه گام دوم ،چله دوم انقالب را
دوران «خودســازی»« ،جامعهپــردازی» و
«تمدنســازی» نامگذاری کردنــد؛ بر این
اساس ،انتخابات  1400که اولین انتخابات
ریاستجمهوری در گام دوم است ،به دلیل
نقش قوه مجریه در اداره کشور ،عاملی بسیار
مهــم و منحصر به فرد در تحقــق این امور
ارزیابی میشود .به اختصار میتوان گفت،
انتخابــات  1400بــا دو ویژگی اساســی
میتواند به حرکت انقالب اسالمی در مسیر
ساخت تمدن نوین اسالمی شتاب بخشد.
1ـ انتخابات با مشارکت حداکثری و پرشور
و نشاط مردم برگزار شود .حضور حداکثری
مردم پای صندوق رأی ،نشــاندهنده اقتدار
ملی و انســجام داخلی بــوده ،نقش مهمی
در تأمین منافع ملی ،امنیــت ملی و آبروی
بینالمللی برای کشور دارد.
2ـ پس از اصل حضــور مردم در انتخابات
کــه ارزش ذاتــی دارد؛ ویژگیهــای
رئیسجمهــور منتخب مردم ،بســیار مهم
و سرنوشتســاز اســت .کســی میتواند
در جایــگاه ریاســتجمهوری ،به حرکت
تمدنی انقالب اسالمی شــتاب بخشد که
با تمام توان به دنبال تأمین ســعادت ملت و
کشور ،براساس حکمت و عقالنیت دینی و
انقالبی باشد .چنین فردی باید دارای کفایت
مدیریت ،ایمــان قوی ،رویکــرد انقالبی،
عدالتخواهی و فسادســتیزی و همچنین
معتقد به ظرفیتهای داخلی و به ویژه جوانان
برای پیشبرد امور باشــد و آخر کالم اینکه،
چنین فردی باید تمامی این فضیلتها را در
گذشــته خود به نمایش گذاشته باشد؛ چرا
که انتخابات  1400نباید انتخابات آزمون و
خطا باشد.

سفیر پیشین ایران در چین

ســند راهبردی ایران و چین باید حدود پنج سال
پیش با چین امضا میشــد .در سفری که حدود
شش سال پیش دکتر حسن روحانی به شانگهای
داشت ،رؤسایجمهور دو کشور روابط فیمابین
را در ســطح راهبردی و استراتژیک دیدند .آقای
سیجینپی ،یک ســال بعد به ایران آمد و باز در
بیانیه مشترک دو کشور و دو رئیسجمهور بر این
مسئله تأکید شد.
این ســند بعد از چهار سال امضا شد که من
معتقد بودم باید پنج ســال پیش امضا میشــد.
برنامه همــکاری در زمینههای مختلف در مدت
 25سال با چین اجرایی می شود.
دشمنان با تحریمهای چندین ساله بخصوص
در این چند ســال اخیر علیه جمهوری اسالمی
میخواستند ما را به زانو دربیاورند که الحمدلله
تاکنوننتوانستهاند.
این سند هم یک سندی است که میتواند به
اقتصاد ما کمک کند ،به روابط منطقهای ما و روابط
بینالملــل ما کمک کند و علیــه یکجانبهگرایی

آمریکاست .این نکته مهمتر از همه است.
آمریکاییها خود را حاکم دنیا فرض کردند.
الحمدللــه قدرت آمریکا روز بــه روز رو به افول
اســت و این امر یکجانبهگرایی را از بین میبرد؛
به ویژه در منطقه در خلیجفارس و دریای عمان و
اقیانوس هند در زمینههای امنیت انرژی و امنیت
تجاری و مبارزه با تروریسم قدرت آمریکا از بین
رفته است.
چرل که آمریکا حامی اصلی تروریسم است
و در این زمینــه با صهیونیســتها و تعدادی از
کشــورهای غربی همکاری دارد .به راستی وقتی
یک کشــور ابرقدرت همانند چین و یک کشور
قدرت منطقهای بــا هم همکاری کنند ،میتواند
طرحهای آنها را به شکست بکشاند.
مطلــع هســتید از زمانی کــه آمریکاییها
میخواهنــد منطقــه را ترک کنند چــون انرژی
خود را در کشــور تأمین میکننــد ،میخواهند
ایــن منطقــه ناامن باشــد؛ لــذا داعــش را در
منطقــه ایجــاد کردند؛ اما شــاهد هســتند با
ایــن تفاهمنامــه اهــداف آنها شــکل نخواهد
گرفت.
بنابراین ،طبیعی است که با آن مخالفت کنند.
اگر آمریکا و کشورهای غربی خوشامد میگفتند،
باید شــک میکردیم که کجای کار ما ایراد دارد.

حضرت امام(ره) اشــاره داشــتند که اگر دیدید
دشمن در یک کاری شما را تأیید کرد ،بدانید یک
جای کار شــما ایراد دارد .زمانی که تأیید نکرد و
از شما ایراد گرفت و انتقاد کرد بدانید راه درستی
است.
هر چه زودتر باید این راهبردها و تفاهمنامهها
را به قراردادهای عملیاتی برسانیم .من به شخصه
معتقد هستم اولین کار ،خط ابریشم است که از
مسیر ایران به صورت ترانزیت شکل بگیرد؛ چون
از نظر درآمد ارزی و ایجاد شــغل در کشور مفید
اســت .مطلب دوم ،در بخش انرژی نیروگاههای
هستهای و ســوالر سیســتم و نیروگاههای بادی
است که زیرســاخت صنعت و اقتصاد را شکل
میدهد .مطلب ســوم ،در بخش معدن است و
ســرمایهگذاری و نهایی کردن پروژههای معدن و
ماشینآالت و تولید ماشینآالت معدن در کشور
اســت تا بتوانیم معادن را توسعه دهیم؛ زیرا خود
معــدن ابتدای یــک زنجیره در فلــزات فلزی و
غیرفلزی است که بسیار در صنعت اهمیت دارد.
در بخشهای دیگر اعم از ســامت ،تجهیزات
پزشکی و جهانگردی هم اهمیت دارد.
چین هر ساله 250ـ  200میلیون نفر توریسم
دارد و این در حالی است که توریسم چین به تاریخ
جمهوری اســامی ایران عالقهمند است .کشور

چین یک کشــور قدیمی و کهنسال است و ایران
هم به این صورت است.
در کتابهای چینیها در مدارس خود درباره
ایران و پرسپولیس و هخامنشیان و اشکانیان نوشته
شده است و آنها عالقهمند هستند ایران را ببینند که
چهار فصل است و مکانهای دینی بسیار زیادی
دارد .این زمینههاســت که باید زودتر شکل گیرد
و این مسائل اجرایی شود .در انرژی باالدستی و
پایین دســتی ،پاالیشگاهسازی ،در پتروشیمیها
فاینانس شــود به خصوص در بنــادر که بتوانیم
محصوالت را به کشــورهای دیگر صادر کنیم تا
از این وابســتگی به نفت خام که مجبور هستیم
بازاریابیهای مختلف داشــته باشــیم ،نجات
یابیم.
باید تالش کنیــم در هر آنچه آمریکاییها ما
را تحریم میکنند ،هر چه زودتر مســتقل شویم؛
همانند بنزین که از ســال  1359تا یک سال پیش
تحریم بودیم و هنوز هم هســتیم؛ ولی امسال با
تالشهای انجام شده خودکفا شدهایم و در حال
حاضر هم صادرات داریم .در بخش نفت خام هم
اگر بتوانیم با چهار یا پنج پاالیشگاه نفتهای خام
را به فرآورده تبدیل کنیم ،الزم نیســت بازار برای
نفت خام داشته باشیم و میتوانیم محصوالت آن
را صادر کنیم.

به بهانه نشست نمایندگان ایران و  ۴+۱در وین

هضم استراتژیها در دل تاکتیکها!
حنیف غفاری
کارشناس روابط بینالملل

قرار است روز سهشنبه ،مذاکرات نمایندگان ایران و
اعضای ( 4+1تروئیکای اروپایی ،چین و روسیه) در
«وین» حول آخرین وضعیت توافق هستهای و نحوه
احیای آن برگزار شــود .در این میان ،شاهد ارسال
سیگنالهای معنادار و هدفمندی از سوی دولت جو
بایدن در آمریکا و دولتهای اروپایی(به ویژه دولت
فرانسه) هســتیم .مقامات آمریکایی مدعی هستند
تعلیق همــه تحریمهای ایران (وفق ســند برجام)
در«ابتــدای راه» امکانپذیر نیســت! مقامات کاخ
الیزه نیز تأکید دارند که ایران نباید فرصت بازگشت
به توافق هســتهای را از دست بدهد و زمان چندانی
برای احیای برجام وجود ندارد .همچنین «ژان ایو
لودریان» وزیر خارجه فرانســه تصریح کرده است
که پاریس درصــدد تنظیم راهکارهایی برای انجام
مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و آمریکاست .به
راســتی این مواضع با چه هدفی از سوی بازیگران
غربی بیان میشود؟ در این خصوص نکاتی وجود
دارد که الزم است به آنها توجه شود:
نخســت اینکه« ،هضــم اســتراتژیها در دل

تاکتیکها» یک فرمول رفتاری مســبوق به سابقه و
شناخته شده از سوی غرب به شمار میآید.
بر این اســاس ،بازیگران غربی در مواردی که
به لحاظ حقوقی و راهبردی در موضع ضعیفتری
نســبت به طرف مقابل قرار دارند ،ســعی میکنند
با اســتناد به الگوهای رفتاری ،روبنایی و تاکتیکی
خــاص ،مانــع از تمرکــز رقبایشــان بــر روی
«خواســتههای ثابت» و «خطوط قرمز راهبردی»
شــوند .به عبارت بهتر ،سیاستمداران و رسانههای
غربی به گونــهای زمینه غلبه «حواشــی» بر «متن
و اصــل ماجــرا» را فراهــم میکنند کــه «طرف
ً
محــق ماجــرا» را صرفا به یک «طــرف مذاکره»
تبدیلکنند.
نبایــد فراموش کــرد که ایران اکنــون «طرف
محق» و غرب «طرف خطاکار» این پرونده است.
ً
بنابراین اساســا قرار دادن این دو (ایرانـ غرب) در
یک «شاکله» و «چارچوب تحلیلی واحد» محلی
از اعراب ندارد .اکنون طرف غربی بر روی «شکل
مذاکرات» متمرکز شــده و سعی در محو «ماهیت
ً
مذاکــرات» و متعاقبا «خطاهای بــزرگ برجامی
خود» دارد.
نکته دوم اینکه بر خالف آنچه آمریکا و تروئیکای
اروپایی ســعی در القای آن به افــکار عمومی دنیا
دارند ،اکنون در «ابتــدای راه» قرار نداریم! این راه

از ابتدای ســال  2016میالدی و با اجرایی شــدن
برجام آغاز شده است .پس از خروج رسمی ایاالت
متحده از برجــام و بیتعهدی محــض و عامدانه
تروئیکای اروپایی در تأمین حداقلی خواســتههای
بر حق کشــورمان ،شاهد کاهش تعهدات برجامی
ایــران در ذیل راهبــرد «مقاومت فعــال» بودیم.
بنابراین جنس نقض تعهــدات برجامی آمریکا از
جنس «کنش اولیه» و جنس کاهش تعهدات ایران
از جنس «واکنشی مســتند به متن توافق هستهای»
بوده است.
ً
بنابراین در این معادله ،ما صرفا با «یک بازیگر
ناقض برجام» مواجه هستیم و آن آمریکاست .دوباره
تأکید میشود که کاهش تعهدات برجامی جمهوری
اسالمی ایران در «واکنش» به خروج رسمی آمریکا
از برجام و بیتعهدی طرفهای اروپایی و «مستند
به متن برجام» صورت گرفته است .سیاستمداران و
رسانههای غربی در یک بازی تبلیغاتی هدفمند سعی
دارند «بحران یکجانبه»ای را که آمریکا و اتحادیه
اروپا مولــد آن بودهاند ،به یک «بحــران دو طرفه»
تبدیل کنند که ایران نیز در شکلدهی آن سهیم بوده
ً
است! قطعا نباید تسلیم این آدرس غلط و خطرناک
شویم.
نکته ســوم اینکه غرب نهایت تالش خود را به
کار گرفته اســت تا جمهوری اســامی ایران را از

دو مطالبه اصلــی ،حقوقی و منطقی خود منصرف
کند :یکی «رفع تمامی تحریمهای هستهای ایران»
و دیگــری «راســتیآزمایی غرب توســط ایران بر
اســاس ارائه تضمینهای واقعی آمریــکاـ اروپا».
جبهه غرب به خوبی میدانــد که در صورتبندی
حقوقی پرونده «نقض برجام» ،حتی ذرهای قدرت
مانــور نــدارد؛ از این رو ســعی دارد یک «معادله
ســاده و تکمجهولی» با محوریت غرب را به یک
«معادله پیچیده و دومجهولی» با محوریت ایران و
غرب تبدیل کند! بدیهی اســت که تنها راه مواجهه
با این رویکــرد و بازی وقیحانــه« ،فاصلهگیری از
رویکرد تعهد محور» و استناد به رویکرد «تضمین
محــور» در برابــر آمریــکا و تروئیــکای اروپایی
است.
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما باید این
حقیقت را بپذیرد که در فرآیندی که از سوی غرب
«احیای برجام» نامگذاری شده است ،نباید کمترین
تفکیک و تمایزی میان واشنگتن و شرکای اروپایی
آن قائل شــد؛ زیرا این خطای محاسباتی ،به پاشنه
آشــیل مجدد ما در برجام تبدیل میشود .از سوی
ً
دیگر ،قطعا در این آوردگاه نباید ذرهای از دو مطالبه
حکیمانه و حقوقی مطرح شده از سوی رهبر معظم
انقالب اسالمی ،یعنی «رفع تضمین شده تحریمها»
و «راستیآزمایی» آن کوتاه آمد.

حاضر به مذاکره نبودند!

بخشنامههای خلقالساعه

لزومی به عضویت نیست

«منصور حقیقتپور» نماینده مجلــس دهم گفت :مقامات
چینی عنوان میکردند که دولت ایران پس از برجام دولت چین
را تحویــل نگرفت و در واقع چین را تحقیر کرد و ما حاضر به
همکاری با دولت ایران نیســتیم ،ولی اگر «نظام» جمهوری
اسالمی میخواهد با ما تعامل کند ،ما هستیم.
مقــام معظم رهبری در آن زمان رئیس مجلس وقت [علی
الریجانی ] را به عنوان مســئول پیشبرد سند همکاری با چین
میکنند و برای وی در این باره حکم صادر و آقای الریجانی را
ً
رسما برای این منظور به مقامات چینی معرفی میکنند.

«محسن رضایی» دبیرمجمع تشــخیص مصلحت نظام در
حاشــیه بازدید از خطوط تولید لوازم خانگــی یک کارخانه
داخلی تصریح کرد :امســال ســال پیروزیهای بزرگ ملت
ایران در اقتصاد است و امیدواریم ملت بزرگ ما بتواند دست
بــه زانوی خود گرفته و از همه منابع ملی برای بهبود شــرایط
استفاده کند .شرط پیروزی بزرگ ملت ایران در عرصه اقتصاد
در بازه زمانی سال جاری این است که همزمان با مبارزه ملت با
تحریمهای خارجی ،دولتمردان تحریمهای داخلی را برداشته
و شرایط را بهتر کنند .بخشنامههای خلقالساعه بانک مرکزی
و وزارتخانهها مانعی برای رشد تولید است.

الهام امیــنزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت یازدهم
گفت :متأسفانه االن آنقدر که بر شفافیت در عرصه بینالمللی
و پیوستن به  FATFتأکید میشود ،به شفافیت در عرصه داخلی
توجهنمیشود.
در حالی که پیوســتن به  FATFبه معنای واقعی شــفافیت
نیســت ،بلکه در شــرایط تحریــم هیچ ضرورتی نــدارد که
بیگانگان اطالعات تبادالت مالی و ســرمایهگذاران و بخش
خصوصی ما را در اختیار داشته باشند و هر وقت تمام تحریمها
از بیــن رفت ،میتــوان بر روی پیوســتن به این کنوانســیون
فکر کرد.

سردار دکترجوانی در گفت وگویی سیاستهای انتخاباتی سپاه را تشریح کرد

سپاه تابع احزاب و گروههای سیاسی نیست
ســردار دکتر یدالله جوانی ،معاون سیاسی سپاه
در گفتوگویــی تفصیلی با خبرگــزاری فارس
سیاستهای سپاه در انتخابات  1400را تشریح
کرده است و به پرسشهای مختلفی در این زمینه
پاســخ گفتهاند .در اینجا مهمترین مباحث دکتر
جوانی به این شرح است:
 Eدر بحث انتخابات و دولت جوان حزباللهی،
منطق این راهبرد حضرت آقا را باید شــناخت و به
آن پرداخت .رسانهها در این موضوع سهم باالیی را
میتوانند داشته باشند .این منطق چیست؟ این است
که وقتی ســالهای بعد از انقالب را نگاه میکنیم،
میبینیــم در جاهایی بهخوبی موفق شــدهایم و در
جاهایی کمتر موفقیت کسب کردهایم.
 Eاگر این  ۴۲ســال را بررسی کنیم ،میبینیم کجا
موفق بودهایم و کجا ناموفق .در چه عرصههایی موفق
بودهایــم و در چه عرصههایی نهتنهــا موفقیت زیاد
نبوده ،بلکه مشکل هم داریم .وقتی بررسی میکنیم
میبینیم در حوزههایی موفق بودهایم که رویکردمان
در انجام کارها،انقالبی،اســامی و دینی بوده و آن
نیرویی که در آن حوزه وارد شده  ،نیروی کار و بانشاط
بوده .نیرویی که وقت میگذاشته و مدیریتش مدیریت
میدانی پای کار بوده .یعنی درواقع اگر جنگ تحمیلی
تبدیل به دفاع مقدس شــد ،مبتنــی بر تفکر دینی و
فرهنگ عاشورایی بود.
ّ
 Eبنابرایــن وقتــی مقام معظم رهبــری میگویند
«دولت جــوان حزباللهی» ایــن حزباللهی یا
انقالبی بودن معادلش اســامی بودن است .وقتی
میگوییم انقــاب ،یعنی انقالب اســامی .وقتی
ایشــان میفرمایند دولت جوان حزباللهی ،یعنی
رویکردهای این دولت اسالمی باشد .وقتی تفکر و
رویکرد اسالمی باشد ،درواقع اینجا شما نگاهتان به
دشمن نیست ،نگاهتان به توانمندی و همت خودتان
است .ظرفیتهای داخلی است و بعد هم باور دارید
که اگر در این مسیر برای خدا مجاهدت کنید ،خدا
کمک میکند .همین نگاه ،جنگ را به دفاع مقدس
تبدیل کــرد و همین نگاه ،امروز ایــران را صاحب
اقتدار موشکی و توانمندی هستهای و اقتدار در سایر
حوزهها کرده است.
 Eپس وقتی میفرمایند راه عالج مشکالت تشکیل
یک دولت جوان حزباللهی است ،به نظر میرسد
که مبتنی بر یک تجربه تاریخی  ۴۲ســاله اســت،
یعنی آنجایی که موفق بودیــم انقالبی و مجاهدانه
کار کردیم .آنجایی که مشکل داشتهایم ،جایی بوده
که رویکردهای ما انقالبی نبوده و نیرویی که پای کار
آمده ،نیروی میدانی  ۲۴ساعته نبوده است.
 Eحاال ممکن اســت اینجا تحریف و برداشــت
ناصحیحی صورت بگیرد و آن هم اینکه جوان بودن
را در دولــت جوان حزباللهــی ،به بحث تقویم و

شناسنامه و سن و ســال تقلیل دهیم و بگوییم برای
ن
اینکه رئیسجمهور مطلوب را انتخاب کنیم ،ســ 
افراد را بنویسیم و جوانترین را انتخاب کنیم .خود
حضرت آقا برای اینکه این برداشت اشتباه صورت
نگیرد ،چند جا توضیح دادند و حتی یکجا مثال زدند.
فرمودند حاج قاسم باالی  ۶۰سال سن داشتّ ،اما
عین یک جوان کار میکرد و جالب اســت که حاج
قاسم در  ۲۴ساعت در دو سه کشور جلسات متعدد
کاری داشت .پس جوان بودن بهعنوان نماد پویایی و
کار و تالش واسالمی و انقالبی بودن هم به معنای
رویکردهاست.
 Eانتخابات دستاورد انقالب اســت و درواقع در
قانون اساسی هم آمده که جمهوری اسالمی ،یعنی
اداره کشــور متکی به رأی مردم از طریق انتخابات.
خب حاال اصل حضور مردم یــک معنا دارد و آن
این اســت که مردم نسبت به سرنوشت خودشان و
کشورشان و آینده کشورشان بیتفاوت نیستند .مردم
کشورشــان را دوست دارند و به سرنوشت کشور و
خودشان عالقهمند هستند .مردم در صحنه هستند
که آینــده بهتری را برای خودشــان رقم بزنند .این
مشارکت وقتی بهشکل حداکثری اتفاق بیفتد ،بدان
معناســت که مردم پویا و زنده و منسجم در صحنه
حضــور دارند .این خــودش تضمینکننده امنیت
است و برای دشمن پیام دارد و باعث آبروی کشور
میشود.
 Eسپاه یک نهاد انقالبی اســت که اقدام و عمل و
رفتار سیاســی داردّ ،اما نه مثل یک حزب سیاسی.
ســپاه ،حزب سیاسی نیســت  ،باند و گروه سیاسی
نیست و تابع احزاب و گروههای سیاسی هم نیست
و اجــازه هم نمیدهد احزاب و گروههای سیاســی
بخواهند در درون ســپاه ورود کنند .ســپاه  ،پاسدار
انقالب اســت .نهادی اســت که بایــد از انقالب
پاســداری کند .در کدام حوزهها ورود پیدا میکند؟
آن حوزههایی که نیاز باشد از انقالب پاسداری بشود.
حاال این حوزه یک زمانی نظامیـ دفاعی است؛ مثل
زمان جنگ که سپاه ورود پیدا کرد .یک موقع امنیتی
اســت که در طول این سالها به شکلهای مختلف

بوده اســت .یک زمان اقتصادی و جنگ اقتصادی و
بحث عمران و آبادانی است؛ کارهایی که امروز سپاه
دارد انجام میدهد و مردم دارند میبینند .یک زمانی
فرهنگی است و دشمن تهاجم فرهنگی میکند.
 Eدر انتخابات رفتار سیاسی ما به چه شکل است؟
ً
دقیقا به همان شکلی که رهبر معظم انقالب معیارها
را مطرح میفرمایند .ایشان مطالبهشان این است که
مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد .خب سپاه و بسیج
ظرفیتهای زیادی دارند که بهکار بگیرند برای ایجاد
بسترهایمشارکتحداکثری.
 Eیــک رفتــار ســپاه در انتخابات زمینهســازی،
بسترسازی و کمک به مشارکت حداکثری است .دوم
اینکه در بحث معیارها و مالکها ورود پیدا میکند.
ّ
همانطور که مقام معظم رهبری وقتی که مشارکت
حداکثری را بیان میکنند ،معیارها را بیان میکنند.
ً
اتفاقا در سپاه معاونت سیاسی که امروز یک مجموعه
فعال هست ،اگر سؤال بشود چه وظایفی دارد،یکی
از وظایفش تبیین و تشــریح فرامیــن امام و رهبری
اســت؛ یعنی وقتی ایشان شعار ســال را مشخص
میکنند و در حوزه انتخابات صحبت میکنند ،این
بیانات باید تبیین و تشــریح بشــودّ .اما مقام معظم
رهبری مصداقگرایی هم دارند در انتخابات؟ نه.
 Eفلذا ما میبینیم بر اســاس دکترین رفتار سیاسی
سپاه ،در بحث انتخابات مهمترین امری که ممنوع
اعالم شده ،مصداقگرایی است .تا جایی که عالوه
بر اینکه در دکترین آمده و در اسناد ابالغی در حوزه
انتخابات آمده ،نماینده محترم ولی فقیه در سپاه در
همین یک سال گذشــته چند مورد بیان فرمودند که
ورود مصداقی در انتخابات برای سپاه و بسیج ،حرام
شرعی است .این خیلی مطلب مهمی است ،حرام
شرعی اســت .یعنی ما باید برای مشارکتآفرینی
اقدام بکنیم؛ ولی حق نداریم بگوییم به چه کســی
ً
رأی بدهید و به چه کسی ندهید .صرفا مالکها گفته
شود ،همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند .یعنی
بگوییم« :مردم! کســی را انتخاب کنید که انقالبی
باشد  ،رویکرد ضدفساد داشته باشد  ،فسادستیز باشد،
کســی که در واقع امانتدار باشد ،کسی را انتخاب

کنید که به نیازهای کشــور واقف باشــد  ،کسی را
انتخاب کنید که تجرب ه داشته باشد».
 Eمتأسفانه در این سالها یک ظلمی به سپاه و بسیج
شده که اگر در یک جایی و شهری فردی آمده خالفی
انجام داده ،آن را به کل سپاه تعمیم دادهاند .در همین
انتخابات هم شاهد هستیم که میگویند« :بله سپاه
دارد زمینه را بــرای آمدن فالن فرد فراهم میکند».
در حالی که با قاطعیت عرض میکنم که ســپاه در
انتخابــات به هیچ عنوان رویکــرد مصداقی ندارد.
چه در ریاستجمهوری ،چه شوراها و میاندورهای
خبرگان و انتخابات میاندورهای مجلس شــورای
اسالمی ،و اگر کســی هم مطرح میکند که «سپاه
از فالنی حمایت میکند» ،این باید تکذیب و با آن
فرد برخورد بشــود و به آن فرد بگویند که شما به چه
دلیلی میگویید که سپاه میخواهد از فالنی حمایت
کند یا فالن لیســت مورد حمایت سپاه است؟ این
قابلیت پیگیری و برخورد را دارد ،چون ظلم به سپاه
است .البته من فکر میکنم جریانهای غیرانقالبی و
جریانهای غربگرا و جریانهایی که درواقع با نظام
دینی و انقالبی مشکل دارند ،همیشه سعی کردهاند
به نوعی به این مسئله بپردازند تا بهرهاش را در حوزه
رفتار سیاسی خودشان ببرند.
 Eســپاه نه از ســعید محمد و نه از هیچ کاندیدای
دیگری در انتخابات حمایت نمیکند و نخواهد کرد.
ً
اساسا ورود سپاه و بسیج به انتخابات بهطور مصداقی
و حمایت از افراد و گروهها و فهرستها دارای منع
قانونی و شرعی است .این فضایی که در شبکههای
اجتماعی داخلی و رسانههای خارجی و به ویژه در
ً
شبکههای ماهوارهای ضدانقالب شکل گرفته و بعضا
سعید محمد را کاندیدای مورد حمایت سپاه معرفی
میکنند ،از یک طرف ساخته و پرداخته کسانی است
که میخواهند چهره ســپاه را مخــدوش کنند و از
طرفی ،متأثر از افرادی است که تصور میکنند چون
سعید محمد مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) سپاه را برعهده داشت ه و به عرصه
ً
انتخابــات ورود کردهاند ،احتماال ورود ایشــان به
عرصه انتخابات با نظر و تأیید و حمایت سپاه است.
ً
 Eاین تصورات نهتنها کامال خالف واقع اســت؛
ّ
بلکه واقعیت این اســت که ســپاه به جــد با ورود
پاسداران و از جمله ایشان به عرصه انتخابات بدون
طی مراحل و فرآیندهای قانونی تعریف شده مخالف
ً
است .اتفاقا منفک کردن سعید محمد از مسئولیت
فرماندهی قرارگاه ســازندگی خاتم به دلیل همین
تخلف و رعایت نکردن مقررات از سوی ایشان بوده
است.
 Eرسانهها تالش کنند انتخاب مردم مبتنی بر یک
آگاهی متناســب با اقتضائات و شرایط باشد؛ چون
به هر حال بحث سرنوشت کشور است .شرکت در
انتخابات هم ح ق مردم است و هم تکلیفشان.

عکس و مکث

عشــق به سردار دلها هر کجا باشــی جذبت میکند /بیشتر از چهار دهه است که در سوئیس زندگی میکند ،اما در همه
این ســالها ،دلبســتگی و غیرت خاصی نســبت به ایران داشــته اســت؛ به گونهای که معمو ًال هر ســال برای شرکت در
راهپیمایی  ۲۲بهمن خودش را به ایران میرســاند .حال به عشــق «ســردار دلها» نقاشی او را کشیده تا به بنیاد شهید
سلیمانی تقدیم کند« .رحیم فردین» با اینکه سالهاست دور از وطن خود است ،اما خاک خود را فراموش نکرده است.

واکســن کرونا برای همه /یکی از خبرهای خوبی که در ایام عید کمتر دیده و شــنیده شــد ،آغاز واکسیناســیون
کرونا برای پاکبانهای شهرها بود .قشر زحمتکشی که کمتر مورد توجه هستند؛ اما برخالف دیگر کشورها ،در
جمهوری اســامی توزیع واکسن با اولویتهای درست در حال انجام است .هرچند رسانههای غربی برای کمرنگ
کردن موفقیتهای کشور همیشه مشغول به کار هستند.

وقتی قافیه به تنگ آید! /بنگاههای دروغپراکنی غرب و انگلستان به حدی اخبار مثبت برای اعالم درباره کشور
خود ندارند که به جفنگ گفتن رســیدهاند و از کچلی شــاهزاده خود خبر ساختهاند و مخاطبان فارسی زبانشان
باید حسرت کچل و جذاب بودن پرنس ویلیام را بخورند! حال اگر یک مسئول در ایران کچل باشد ،تیتر خواهند
زد« :بحران کچلی در ایران».

نوروز کرونایی /با اعالم ناگهانی نبود منعی برای ســفر در تعطیالت ،بســیاری از شــهرها مملو از مهمانان نوروزی
شــدند .مهمانان ناخواندهای که بر اســاس آمــار  15هزار بیمار کرونایی هم در بین آنهــا بودند و ویروس جهش
یافته را در کشــور پخش کردند .باید بدانیم تنها با رعایت قوانین و توصیههای بهداشــتی ،ســال  1400ســال
پایان کرونا خواهد بود.
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روزنه
سازمان ملی فضای مجازی!
جواد رهنما
کارشناس سیاسی

اقیانوس بیانتهای علوم رایانه ،رشد و توسعه
بدون مرز فضای مجازی و اثرگذاری آن بر
حاکمیتهای ملی ،لزوم مواجهه فعال و نه
منفعل را ،با این پدیــده دنیای مدرن یادآور
میشــود .نظام جمهوری اسالمی به منزله
یکه علمدار اســام ناب محمدی(ص) در
فضای کفر و انحطاط دنیای امروزی ،برای
صیانت از مرزهای حکمرانی ترســیم شده
در قانون اساسی وظیفهای سنگین بر عهده
دارد .دور از ذهن نیســت؛ انقالب علمی
و رایانهای منبعث از علوم شــناختی ،تمام
تعاریف مصطلح و کاربردی علوم را در ابعاد
مختلف دچار بازنگری کند .تأثیر علوم رایانه
در جابهجایی فهم از موضوعات انکارشدنی
نیست .فارغ از نگاه فلسفی به کارکرد رایانه
در زندگی بشــر ،زیر و رو شدن طبقهبندی
علوم ،به تغییــر در ارزشگذاریهای رایج
خواهــد انجامید« .کامپیوتــر ،خلیفه خدا
در زمین» یادداشــت ادبی مرحوم «قیصر
امینپور» ناظر بــر آیندهپژوهی طنازانه این
شــاعر دردمند بود ،که نگاهــی انتقادی به
کارکردهای رایانه و فضای مجازی داشت.
نحوه مواجهه با فضای مجــازی از ابتدای
ظهور و بروز این پدیده ،دغدغه مســئوالن،
نخبگان ،سیاستگذاران و دلسوزان است.
رهبــر معظم انقــاب در بیانــات خود در
اول فروردیــن  1400با اشــاره به وضعیت
فضای مجازی در کشــور ،بــرای چندمین
بــار ،از یله و رهاشــدگی فضــای مجازی
کشــور ابراز تأســف کردند .معظمله پیش
از این نیــز گفته بودند« :اگر من امروز رهبر
انقالب نبودم ،رئیس فضای مجازی کشور
میشــدم!» لــزوم صیانــت از هویت ملی
و اعتقادی مردم شــیعه و مســلمان ایران و
ضرورت بسترســازی برای راهبری نســل
آینده و اســتفاده از فرصتهای فناوری در
رونــق اقتصاد کالن کشــور ،پرهیز از هدر
رفت هزینهها ،جلوگیــری از موازیکاری،
خروج از ســردرگمی در سیاستگذاری،
برنامهریزی و اجرا ،وجوب تمرکز حاکمیتی
در فضای مجازی کشــور را تذکر میدهد.
دســتگاه قانونگذار با دعوت از اســتادان و
کارشناسان نخبه ،میتواند بسترساز صیانت
از آینده کشــور بوده و مســئولیت خود در
قبال آیندگان را ایفا کنــد .تجمیع و تمرکز
کارشناسانه وظایف ،کارکردها و مسئولیت
دستگاههای مختلف اجرایی کشور اعم از
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،صداو
سیما و ...در حوزه فضای مجازی و تشکیل
سازمان ملی فضای مجازی ،زیر نظر رهبر
معظم انقالب ،اولین قدم برای برونرفت از
آشفتگی فعلی است .سازمان صدا و سیما
و ســازمان ملی فضای مجازی به منزله دو
نهــاد حاکمیتی ،با مدیریت تثبیت شــده،
فارغ از جابهجایــی دولتها با برنامهریزی
بلندمدت ،ضامن استقالل کشور در مواجهه
با پدیدههای نوظهور خواهد بود .ایجاد بستر
قانونی سازمان ملی فضای مجازی ،وظیفه
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی بوده و
به مدیریت جزیرهای و ولنگاری حاکم پایان
میدهد .پاسخگو بودن ،تمرکز امکانات و
قوا ،عدم هدر رفت منابع انســانی و مالی،
تولید محتوا با رویکرد بومی و بینالمللی و
نظارت بر آن ،طراحی بســتر ارائه خدمات
کالن و خرد برای مشتریان ،توسعه ،تحقیق
و نوآوری در زیرساختهای فضای مجازی
کشور ،تنظیم قوانین و مطالعات راهبردی با
رویکرد آیندهنگری و آیندهپژوهی ،بخشی از
منافع حداقلی سازمان ملی فضای مجازی
برای کشور است .نگاه حاکمیتی ،کالن و
راهبردی در تشکیل این سازمان ،استفاده از
فرصتهای فناوری ،پیشگیری و مصونیت
از خطرات احتمالی را در پی دارد.
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جمهور

مردم به دنبال تأثیر رأی خود در اقتصاد هســتند

ویژه انتخابات ۱۴۰۰
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زهرا ترابی

   B

خبرنگار

تا انتخابات
دگردیسی فکری رئیس اصالحات

«عبداللــه ناصری» یار غــار و نزدیک به
خاتمی و عضو بنیاد باران درباره تغییرات
فکری رئیس دولت اصالحات گفته است:
«با کمال شــهامت و با اعتــراف به همه
نقصانها ،دوره هشت ساله اصالحات را
ً
یک تجربه نسبتا موفق میدانم که اگر ادامه
مییافت ،شــاید در ایران و جهان ایرانی،
کمپین براندازی با این قدرت و ســرعت
پا نمیگرفت .البته علت این استثنا را باور
عمیق ســیدمحمد خاتمی به دموکراسی
و مردمســاالری میدانم ،هرچند در آن
دوره به جمهوری دینی هنوز باور داشت
(تأکیدم بــر کلمه هنوز ازآنروســت که
برداشــت امروزم این است که او هم مثل
بازرگان به ناکارآمــدی حکومت بر پایه
شریعت رسیده اســت) لکن بر اصالت
و اساســیت رأی و نظر مــردمباور عمیق
داشت .اگر او در عصر اصالحات اختیار
میداشت ،رفراندوم و متغیر قانون اساسی
را برگزار میکرد».

حدود دو مــاه به انتخابــات دوازدهمین دوره
ریاستجمهوری باقی مانده است؛ انتخاباتی که
این سؤال را در ذهن همه ایجاد کرده است که آیا
مشارکت این انتخابات نیز مانند انتخابات سال
 1398خواهد بود و آیا احزاب به اجماع خوبی
میرسند؟ در همین باره خبرنگار صبح صادق با
«حسین کنعانیمقدم» فعال سیاسی اصولگرا
گفتوگو کرده است که در ادامه میخوانید:

   B

با توجه به اینکه بــه انتخابات نزدیک
میشــویم ،فضای انتخابات را چطور
ارزیابیمیکنید؟
هنــوز نامزدهای نهایی برای انتخابات مشــخص
نشــدهاند ،اما جناحهــای سیاســی در تب و تاب
فضاسازی برای انتخابات هستند و بیشتر رقابتها
بین احزاب و گروهها و تشــکیالت است و مردم به
نظر میرســد هنوز ورود نکردهاند و حتی نسبت به
اخبــاری که در این زمینه مطرح میشــود ،چندان
موضعگیری انجام نمیدهند .میتوان گفت ،فضای
ً
انتخاباتی نسبتا سرد اســت و امیدواریم با نزدیک

انتخابات  1400در کالب هاوس!

بــا گســترش فعالیت شــبکه اجتماعی
«کالب هــاوس» ،مباحــث انتخابات
 1400بــه اتاقهای گفتوگــوی آن راه
یافته و با شــدت دنبال میشود .بسیاری
از فعاالن سیاسی جناحهای گوناگون نیز
در این فضا فعال شــده و گپوگفتهای
سیاســی رونق یافته اســت .طبق آخرین
اخبار ،آقای محمــود احمدینژاد هم در
کالب هاوس دارای اکانت شــده است.
نهــاد اجماعســاز اصالحطلبــان که به
ریاســت «بهزاد نبــوی» فعالیت خود را
آغاز کرده اســت ،از طریق یک کالب در
فضای کالب هاوس فعالیت خود را آغاز
کرده است.
دو راهی حمایت از کاندیدای اجارهای

اصالحطلبــان در میــان رضایــت
دادن یــا ندادن بــه حمایــت از نامزدی
غیراصالحطلــب ماندهاند! «حمیدرضا
ترقی» فعال سیاســی اصولگــرا معتقد
است« :اصالحطلبان هرچه تالش کردند
که بر سر نامزدهای تند و تیز اصالحطلب
به توافق برسند ،نتوانستند و اکنون به سمت
نامزدهای اجارهای حرکت میکنند ».اما
«محمدجواد حقشناس» عضو شورای
مرکزی حزب اعتماد ملی معتقد اســت:
«در ســال  1392در وضعیتی قرار گرفته
بودیم که ناچار شدیم از «حسن روحانی»
حمایت کنیم .در فضای «پسا انتخابات»
 ۸۸بودیم و جامعه با یک عالمت ســؤال
بــزرگ روبهرو شــده بــود ،حتی بخش
عمدهای از جریان اصالحات به خصوص
ً
بدنه اصالحات اصال تمایلی برای حضور
در انتخابات نداشت .در این فضا ،جریان
اصالحات برای آنکه بتواند حضور خود
در فضای انتخابات را حفظ کند ،ترجیح
داد از میــان گزینههای موجود به ســراغ
گزینهای که به تفکر اصالحطلبی نزدیکتر
بــود اعالم تمایــل کند؛ بــه همین دلیل
ائتالف نانوشتهای بین جریان اصالحات،
میانه و اصولگرای معتدل شکل گرفت و
این ســه جریان نامزد واحدی را معرفی
کردنــد و در انتخابــات هم بــه پیروزی
رسیدند؛ فضای سیاسی کشور در ۱۴۰۰
با  1392به شــدت متفاوت است و حتی
اگر رهبر جریان هم اعالم نظر کنند بدنه
اصالحات با آن همراهی نخواهد کرد».
نامنویسینامزدهایریاستجمهوری

ستاد انتخابات کشــور مهلت نامنویسی
داوطلبــان انتخابات ریاســتجمهوری
را از روز سهشــنبه مورخ  ۲۱اردیبهشت
اعــام کرده که تا پایان وقــت اداری روز
شــنبه مورخ  ۲۵اردیبهشت به مدت پنج
روز ادامه مییابد .براســاساین شرایط
نامنویســی نامزدهــا طبق قانــون فعلی
انتخابات احراز خواهد شــد و از اصالح
قانون انتخابات خبری نخواهد بود.

شدن به انتخابات و تعیین نامزدهای انتخاباتی فضا
پرشور و گرم شود.
به نظر شــما چه چیزهایــی میتواند
فضای انتخابات را گرم کند؟
بستگی دارد نامزدهای انتخاباتی چه گفتمانی را بیان
کنند و چه برنامههایی را ارائه دهند .خود نامزدها هم
انگیزهای برای حضور مردم در انتخابات هســتند.
مشــارکت حداکثری مردم نیازمند این اســت که
فضا برای رقابتهای ســالم و نزدیک آماده شــود.
در غیر این صورت ممکن اســت انتخابات برگزار
شــود؛ اما رئیسجمهور حداقلی انتخاب شــود و
این رئیسجمهــور حداقلی تأمینکننده اقتدار نظام
و حرکت به ســمت توســعه و داشتن یک قدرت و
پشتوانه مردمی برای چالشهای بینالمللی نباشد.
به نظر شــما موضــوع کرونــا هم بر
انتخابات و شــور و هیجان تبلیغات و
مشارکت در آن تأثیر خواهد گذاشت؟
به هر حــال تاثیر دارد .با توجه به اینکه دوران کرونا
را پشــت ســر میگذاریم ،فضا چندان چالشی و
گرمی نیست .نه میتینگی وجود دارد و نه گردهمایی
و نه اینکه شــخصیتهای مختلف در بین مردم و
مســاجد و مراکزی که در این زمینــه فعال بودند،
حاضر میشوند .باید دید با توجه به اینکه ماه مبارک
رمضان هم نزدیک است ،بعد از ماه مبارک رمضان
فضا چطور خواهد شد.

   B
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وضعیت اصالحطلبان و اصولگرایان را
چطورمیبینید؟
اصولگرایان و اصالحطلبــان را با هم جمع کنیم،
رأی سازماندهی شــده آنها در حالت طبیعی 30
درصد اســت .به همین دلیل آنهــا همان الگوهای
ً
قبلی خود را دنبال خواهند کرد و بعضا  70درصد
رأی خاکستری داریم که نیازمند کار جدی و فضای
انتخاباتی است تا آنها را پای صندوق بیاورد.
به نظر شما اصولگرایان به نامزد واحدی
در انتخابات پیش رو خواهند رسید؟
ما با مجموعههایی که مؤتلف شدیم و کار میکنیم،
روحانیت مبارز و شورای وحدت است .هنوز روی
مصداقها بحث نشده و تا زمانی که شورای نگهبان
اعالم نظر نکنــد ،بعید به نظر میرســد گروهها و
احزاب کسانی را به عنوان نامزد قطعی مطرح کنند.
آیا این دوره از انتخابات با دورههای قبل
تفاوتی دارد؟
شرایط کشور ویژه است .به نظر میرسد مشکالت
اقتصادی و محقق نشــدن بســیاری از تعهدات و
شعارها نوعی یأس و ناامیدی بین مردم ایجاد کرده و
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همین موضوع سبب میشود مردم منتظر کسی باشند
که در عمل شــعار و عملکرد آن حالل مشکالت
باشد ،نه اینکه با شعارهای پوپولیستی رأی بیاورد و
بگوید نگذاشتند ،اختیارات نداریم و فرافکنی کنند.
فرق این دوره از انتخابات با دورههای قبل این است
که مردم بیشتر از قبل دنبال این هستند که رای شان
باعث تغییر و تحول در کشور بویژه عرصه اقتصادی
شود .اگر چنین چیزی را مردم احساس کنند ،مانند
گذشــته با حضور پر شور در پای صندوقهای رای
حماسه سیاسی دیگری را رقم خواهند زد.

   B

میدان پاستور

خیابان بهشت

رئیسجمهور  12میلیونی

تجمیع دو انتخابات

  چهارمین انتخابات ریاستجمهوری در سال 1364

چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 1392

پــس از پایان عمر چهار ســاله دولت آیتالله
خامنهای ،کشــور آماده برگــزاری انتخابات
دیگــری در ســال  1364میشــد؛ آن هم در
شــرایطی که جنگ تحمیلی به میانه راه خود
رســیده بود و کشــور بــه طور جــدی درگیر
ســختترین نبردهــای نظامی بود و فشــار
اقتصادی ناشــی از تداوم جنــگ و هزینههای
بــاالی آن و افزایــش تحریمهای دشــمنان،
روزافزون شــده بــود .نکته دیگر در آســتانه
انتخابات ریاستجمهوری چهارم ،جدی شدن
اختالفــات میان دو جریان چپ و راســت در
میان نیروهای خط امام بــود که آثار خود را در
دســتگاه اجرایی کشور و دولت و وزرا گذاشته
بود .اختالفاتی کــه حتی میان رئیسجمهور و
نخســتوزیر منتخب او نیز نمایان شده بود؛
به گونهای که آشــکار شــده بود که در صورت
ً
انتخاب مجدد آیتالله خامنهای ،احتماال فرد
دیگری جز میرحسینموسوی به عنوان رئیس
ً
دولت معرفی خواهد شد( .موضوعی که عمال
اتفاق افتاد ،اما با وساطت و مدیریت حضرت
امام ،اختالفات تا حدی فروکش کرد و به تداوم

نخستوزیری موســوی انجامید) تاریخ 25
مرداد  ،1364روز برگزاری انتخابات چهارمین
دوره ریاستجمهوری در سراسر کشور تعیین
شــده بود .در این انتخابــات  50نفر داوطلب
شدند که شورای نگهبان صالحیت سه نفر را
تأیید کرد .طبیعی بود که رقابت با رئیسجمهور
حاضر رقابتی دشوار باشد ،از این رو دو گزینه
دیگر امید چندانی به پیروزی نداشــتند .همین
امر موجب میشــد که رقابــت انتخاباتی از
حساسیت کمتری برخوردار باشد و در نتیجه
از میزان مشــارکت مردمی کاسته شود .در این
انتخابات  25میلیــون و  113هزار و  802نفر
واجد شــرایط رأی دادن بودند که از این تعداد
 14میلیــون و  238هــزار و  587نفر معادل
 54/75درصد شــرکت کردند .نامزدهای این
دوره به ترتیب آرا عبــارت بودند از :حضرت
آیتالله خامنــهای با  12میلیون و  205هزار و
 12رأی( 85درصد) ،محمود کاشــانی (استاد
دانشــگاه) یک میلیون و  402هــزار و 935
رأی( 9/85درصد) ،عسگراوالدی مسلمان با
 278هزار و  113رأی( 0/95درصد).

انتخابات دور چهارم شــوراها بــا تفاوتهایی
برگزار میشــد و با تغییر قانون قرار شــد تا به طور
همزمان با انتخابات ریاســتجمهوری در روز 24
خردادماه  1392برگزار شود .اولین تجربه تجمیع دو
انتخابات ریاستجمهوری و شوراها شرایط جدیدی
را برای كشــور فراهم خواهد آورد .دو انتخاباتی كه
از تفاوتهای ماهوی و ســاختاری برخوردارند ،اما
همزمانی آن میتواند فرآیند طبیعی و تجربه شــده
پیشینی این دو انتخابات را به هم زده و تا حد زیادی
تحتالشعاع شــرایط تجمیع قرار دهد .با توجه به
افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران از  15نفر
به  31نفر ،تکاپوی زیادی بین گروههای سیاســی و
اجتماعی از مدتها پیش آغاز شده بود که نتیجه این
تکاپوها انتشار فهرستهای گوناگون در پایتخت بود
که آمار آنان به بیش از  60فهرست میرسید! تکثر و
تفرق در اردوگاه اصولگرایان در این دوره از انتخابات
موج میزد که حاصل آن ارائه فهرســتهای متعدد
در این اردوگاه بــود .در مقابل اصالحطلبان با ارائه
فهرست ائتالفی تحت عنوان «ائتالف اصالحطلبان»
وارد عرصه رقابت شــدند و بــا همین همگرایی به
پیروزی رسیدند .بر اســاس نتایج بهدست آمده از

آرای شــمارش شــده در تهران راهیافتگان شورای
چهارم شــهر تهران عبارتند از« :مهــدی چمران،
علیرضادبیر،احمدمسجدجامعی،حسینرضازاده،
حبیب کاشانی ،هادی ساعی ،مرتضی طالیی ،پرویز
سروری ،رضا تقیپور ،الهه راستگو ،عباس شیبانی،
اسماعیل دوستی ،احمددنیامالی ،محمدساالری،
محمدمهــد ی تندگویــان ،فاطمه دانشــور ،احمد
حکیمیپــور ،محمــد حقانی ،مجتبی شــاکری،
عبدالحسینمختاباد،رحمتاللهحافظی،ابوالفضل
قناعتی ،اقبال شــاکری ،مهــدی حجت ،غالمرضا
انصــاری ،معصومه آبــاد ،عبدالمقیــم ناصحی،
محسن سرخو ،عباس جدیدی ،محسن پیرهادی،
محمدمهدی مفتح ».شگفتی بزرگ چهارمین دوره
انتخابات شورای شــهر تهران را ناکامی و شکست
فهرســت حامیان دولت (در امتداد مهــر) رقم زد.
انتشار آرای کامل  1732نامزد تأیید صالحیت شده
برای شورای چهارم تهران نشان داد ،فقط سه نفر از
نامزدهای ائتالف در «امتداد مهر» یا حامیان دولت
(ایراندخت فیاض ،عبدالرضا شیخاالسالمی ،پروین
احمدینــژاد) رتبههایی بین  67تــا  100را به خود
اختصاص دادهاند!

آوردگاه کارآمدان
مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

یکــی از موضوعات مهم در مواجهه با مســئله
انتخاب آن است که از کدام منظر و مبتنی بر کدام
شــاخص باید به وضعیت نامزدهای انتخاباتی و
شعارها و روندها نگاه کرد تا بتوان به جمعبندی
درستی برای انتخاب رسید؟ بدون شک یکی از
پاسخهای مناسب به پرســش مذکور ،کلیدواژه
«کارآمدی» اســت .کارآمدی در تعریف ساده،
یعنی توانایی برای انجام امر سپرده شده است .این
مؤلفه مبتنی بر اختیاراتی که به فرد داده میشود،
تعیین خواهد شد .همه مالکها و معیارهایی که
برای انتخاب کارگزاران نظام اسالمی مشخص
شده ،معطوف به کارآمدی است؛ به این معنا که
وجود مالکها و معیارها حتی در حاکم اسالمی
نیز الزم ه رســیدن به اهداف حکومت اسالمی
است؛ برای نمونه با برشمردن سه شاخص ه اصلی
حاکم اسالمی ،فقاهت (اسالمشناسی) ،عدالت

(تقوا به عنوان تضمین عملی عمل حاکم به آنچه
از اسالم میداند) و درایت(تدبیر الزم برای اداره
جامع ه اســامی) متوجه میشــویم که همگی،
شرطهای الزم برای موفقیت عملی نظام سیاسی
اســام در رسیدن به اهداف است و الغیر! وگرنه
خداوند متعال در این فکر نبوده اســت که برای
افراد یا تباری خاص یا طبق ه خاص ،شأنیتی متمایز
از دیگران قائل شده و دیگران را به تبعیت از ایشان
سوق دهد؛ چرا که در بحث حکومت اسالمی،
مسئل ه اصلی در پذیرش مسئولیت ،انجام وظیفه
اســت ،مسئولیتی که قرار است کاری را به انجام
رســاند که همانا تحقق اهــداف حکومت دینی
باشــد؛ و گرنه ذات مســئولیت در نظام اسالمی
برای فرد مسئول ،جایگاه و شأن خاصی به همراه
ندارد .کارآمدی تا آنجا در مسئله مدیریت کشور
اهمیت دارد کــه میتواند به مثابه شــاخصهای
بــرای مشروعیتبخشــی کارگــزاران در نظام
اسالمی معرفی شود .حضرت آیتاللهالعظمی
خامنهای درباره نسبت بین کارآمدی و مشروعیت
میفرمایند« :مشــروعیت هم ه ما بسته به انجام
وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است .بنده روی

این اصــرار و تکیه دارم که بــر روی کارآییها و
کارآمدی مسئوالن طبق همان ضوابطی که قوانین
ما متخذ از شــرع و قانون اساسی است ،بایست
تکیه شود .هرجا کارآمدی نباشد ،مشروعیت از
بین خواهد رفت .اینکه ما در قانون اساسی برای
رهبر ،رئیسجمهور ،نمایند ه مجلس و برای وزیر
شــرایطی قائل شــدهایم و با این شرایط گفتهایم
این وظیفه را میتواند انجام بدهد ،این شــرایط،
مشــروعیت برعهده گرفتن این وظایف و
مالک
ِ
اختیارات و قدرتی اســت که قانون و ملت به ما
عطا میکند» ( )1383/6/31مســئله کارآمدی
و توانایی انجام امور در همه انتخاباتها یکی از
دغدغههای بزرگان انقالب اســامی بوده است.
رهبر معظم انقالب اســامی بارهــا به این مهم
اشــاره کردهاند .آخرین بار در کالم نوروزیشان
در ســال  1400اســت که خطاب به نامزدهای
ً
انتخاباتی فرمودندّ ... :اوال مشــکالت و مسائل
اصلی کشور را بشناسید .مسائل کشور یکی دو تا
که نیست؛ صدها مسئله هست که از این صدها
ًّ
مسئله اقل دهها مســئلهاش جزء مسائل اساسی
و ّ
مهم کشــور اســت؛ اینها را بدانید ،بدانید که

مشکل کشور کجا است و مسائل کشور چیست،
ّ
ّ
برای حل آن مسائل هم یک برنامهای و راه حلی
داشته باشید ...مسئله اقتصاد را بشناسید؛ اقتصاد
مهم است .در خود مسئل ه اقتصاد کارهای ّ
مهمی
ّ
هست؛ رشــد تولید ملی ،رشد ســرمایهگذاری
ّملی ،تقویت پول ّملی ،مســئله ّ
تورم و امثال اینها
در ذیل عنوان اقتصاد اســت .بعد ،مسئل ه ّ
امنیت
کشور که مســئل ه بســیار ّ
مهمی است .موضوع
آســیبهای اجتماعی که یکی از آن مسائل ّ
مهم
کشور مسئل ه آسیبهای اجتماعی است .روبهرو
شدن با سیاستهای پیچید ه دنیا؛ شما میخواهید
با این سیاســتها مواجه بشوید؛ مسئل ه سیاست
خارجی[ .همچنین] مسئل ه بسیار ّ
مهم فرهنگ.
شما باید بدانید که در کشور چه خبر است و چه
انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیرد؛ اینها
را بدانید .اگر میبینید میتوانید این بار سنگین و
مهم را به دوش بگیرید ،بســمالله ،وارد بشوید؛
اگر دیدید نه ،وارد نشوید که در روایت دارد که به
آن کسی که یک کاری را نمیتواند و وارد آن کار
میشود وعد ه خیلی بدی دادهاند که من حاال دیگر
آن وعده را عرض نمیکنم».

پنجره

فراسو

هفت سال مقاومت

سند جامع همکاری

از «طوفان قاطعیت» تا «بنبست حقارت»

پیامهای بینالمللی توافق ایران و چین
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نزاع بیپایان...
محمدصادق مصطفوی
کارشناس مسائل منطقه

ایوب منادی
کارشناس بینالملل

هفتمین سال از تجاوز ائتالف سعودیـ آمریکایی
به یمن در حالی آغاز میشــود که در طول شش
سال گذشــته مردم یمن نه تنها اشغالگران را از
آغاز این جنگ پشیمان کردهاند ،بلکه با مقاومت
و توانمندســازی سیاســی ،نظامی و اقتصادی
کشور خود ،جهان را شگفتزده کرد ه و «طوفان
قاطعیت» را که نام عملیات تجاوز به یمن بود ،به
«بنبست حقارت» برای عربستان و متحدانش
تبدیل کردهاند .توقع رژیم ســعودی در روزهای
شــروع جنگ ،تصرف چند هفتــهای صنعا و به
زانــو درآوردن انصارالله با اســتفاده از حمالت
هوایی بود؛ اما نه عربستان و نه حامیان غربیاش
حتی فکر ایــن را هم نکرده بودند که یمن بتواند
ســالها در برابر جنایات ائتالف متجاوز بایستد
و معادالت جنــگ را چنان به نفــع خود تغییر
دهد که هزینه استمرار جنگ چیزی جز نابودی
چاههای نفت و تأسیسات پاالیشگاهی عربستان و
تقویت روزافزون مقاومت در یمن نباشد .نگاهی
به وضعیت دو کشور در ابتدای جنگ و وضعیت
کنونیآنهاگویاینکاتیاستکهحقیقتشکست
ائتالف متجاوز سعودی آمریکایی را بیشتر نمایان
میکند .بودجه نظامی شاخصه مهمی در ارزیابی
قدرت کشورهاست و عربستان از باالترین ردیف
بودجه نظامی در میان کشــورهای غرب آســیا
برخوردار است ،همچنین عربستان پس از آمریکا
و چین ســومین هزینه نظامی جهــان را به خود
اختصاص داده است .بودجه نظامی عربستان در
آغاز جنگ حدود  50میلیــارد دالر بوده که این
رقم در ســال  2020به  62میلیارد دالر رسیده
اســت و میتوان گفت ،از سال  2016تا 2020
حــدود  273میلیارد دالر ،یعنــی  20/9درصد
هزینههای دولت را تشــکیل داده است .ریاض
بزرگترین خریدار و واردکننده ســاح از غرب
بوده و هیــچ محدودیتی برای تهیه ســاح اعم
از بالگردها ،خودروهــای زرهی ،جنگندههای
پیشرفته و سامانههای پدافندی و راداری از سایر
کشورها نداشته و از  22کشور از جمله آمریکا،

انگلیس ،فرانسه ،اســپانیا ،کانادا ،آلمان ،ایتالیا،
ســوئیس ،ترکیه ،بلژیک و ...تجهیزات نظامی و
اسلحه وارد میکند .از طرفی ارتش عربستان از
پنج نیروی زمینی ،دریایی ،هوایی ،پدافند هوایی
و یگان استراتژیک موشکی تشکیل شده است که
بالغ بر  230هزار نفر عضو دارد .در مقابل یمن
که فقیرترین کشــور عربی شناخته میشود ،قبل
از حمل ه عربستان ،شــاهد بیثباتی و تحوالت
داخلی ،نظیر جنگهــای داخلی و انقالب بوده
است و توان نظامی و اقتصادی آن قابل مقایسه با
عربستان و دیگر کشورهای ائتالف عربی نیست.
از طرفی عربســتان بزرگترین صادرکننده نفت
و سومین تولیدکننده آن در جهان است که تولید
ناخالص داخلی آن  654میلیارد دالر در ســال
 2015بوده است .این رقم در همان سال در یمن
 42میلیــارد دالر بوده که بــا  50درصد کاهش
در سال  2019به  22میلیارد دالر رسیده است.
اگرچه شــدت محاصره یمن تا حدی است که
حتی محمولههای مــواد غذایی نیز در بندرهای
ورودی این کشــور تفتیش و اسکن میشود ،اما
مردم یمن با تکیه بر تــوان داخلی خود در طول
شش سال گذشــته توانستهاند به فناوری ساخت
ســاحهای پیشــرفته ،از جمله موشــکهای
بالســتیک و پهپادهای هجومی دست پیدا کنند.
از طرفی تعامل شایســته و ارتباط سازنده دولت
نجات ملی یمن با قبایل این کشور موجب اعتماد
مردم به انصارالله و دولت مذکور شــده اســت.
اگرچه ائتالف سعودی آمریکایی تمام توان خود
را به کار بسته تا از تســلط نیروهای مقاومت بر
شــهر مأرب جلوگیری کند؛ اما به خوبی واضح
است که این ائتالف در روزهای اوج قدرت خود
نتوانست در مقابل عزم راسخ مردم یمن بایستد،
حال که ضعیفتر از هر زمان دیگری اســت نیز
نمیتواند حریــف همت و اراد ه یمنی شــود و
چارهای جز استمرار جنگ و از دست دادن مأرب
یا پایان دادن به جنگ آن هم با پذیرش شروط یمن
ندارد که هر دو مســیر فوق به یک مقصد منتهی
میشود و آن ،شکست فضاحتبار ائتالف پول و
ّ
زور و قدرت و توحش در مقابل ایستادگی مردمی
است که به وعدههای الهی ایمان دارند.

حمید خوشآیند
کارشناس بینالملل

سرانجام پس از چند سال ،با سفر وزیر
خارجه چین به ایران ،ســند همکاری
۲۵ســاله به امضای دو طرف رسید .امضای این
قرارداد منحصربهفرد نقطه عطف مهم تاریخی در
تاریخ معاصــر روابط خارجی ایران به شــمار
میآید .ضمن اینکه پس از سال  ۱۳۵۷و انقالب
اسالمی ،این نخستین سند همکاری با یک قدرت
بزرگ بینالمللی است که قید «مشارکت جامع
ً
راهبردی» دارد و عمال جمهوری اسالمی ایران را
در حوزههای مهم تجاری ،اقتصادی ،فرهنگی،
سیاسی و امنیتیـ نظامی وارد یک همکاری بردـ
برد میکند.
همچنان در طول یک ســال اخیــر و پس از
جدیت یافتن امضای این قرارداد ،برخی کشورها و
بازیگرانبینالمللیومنطقهایبهخصوصایاالت
متحده و رژیم صهیونیســتی دربــاره این قرارداد
فرافکنی میکردند ،در همین راستا بالفاصله پس
از امضای این قرارداد نیز رئیسجمهور آمریکا در
پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسید چقدر
نگران همکاریهای ایران و چین هستید؟ پاسخ
داد« :یک سال است که نگران آن هستیم» .پاسخ
بایدن به پرسش خبرنگار در واقع نه تنها نخستین
واکنش رسمی دولت آمریکا به امضای قرارداد ۲۵
ساله است ،بلکه از سوی دیگر از این موضوع مهم
حکایت دارد که امضای این قــرارداد ،به خوبی
«پیام واقعی» خود در ســطح بینالملل را به کاخ
سفید که بیش از دو ســال است با سیاست فشار
حداکثری و تحریمهای شدید در صدد فروپاشی
اقتصاد ایران و انزوای جمهوری اسالمی در جهان
است ،مخابره کرده است .در این راستا مهمترین
و واضحترین پیامی که امضای سند همکاریهای
جامع راهبــردی ایــران و چین به کشــورهای
متخاصم به ویژه آمریکا دارد« ،شکســت راهبرد
فشار حداکثری» با اهداف مشخص خود است.
پیام دوم امضای قرارداد  ۲۵ساله این است
که جمهوری اسالمی ایران همچنان از متحدانی

نیرومند در عرصه روابــط بینالملل برخوردار
است که عالوه بر برخورداری از کرسی دائم و
حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد،
نگاه مثبت و سازندهای به جمهوری اسالمی در
تحوالت منطقه و بینالملل داشته و ایران را جزء
بازیگران قدرتمند دانسته و تعامل با تهران را جزء
خطوط کلی سیاســت خارجی خود میدانند.
پیام بعدی ســند مشــارکت جامع راهبردی که
روابط و همکاریهای بین تهرانـ پکن را نهادینه
و چارچوبمند کرد ،نشان دادن استقالل واقعی و
راهبردی ایران در سیاست خارجی است که کمتر
کشور در حال توســعهای از آن برخوردار است.
از این منظرگاه ،آمریکا و کشورهای اروپایی این
سند را که به نوعی نشاندهنده احیای جدی نگاه
به شرق در سیاست و روابط خارجی ایران است،
ضربهای بزرگ به منافع خود میدانند ،کمااینکه
تاکنون نیز از هرگونه اقدام سیاســی ،اقتصادی،
تبلیغاتی و غیره برای جلوگیری از فعالسازی آن
ابانداشتهاند.
در هــر حــال ســند همکاریهــای جامع
راهبــردی ،اشــتباه اســتراتژیک آمریکاییها و
کشورهای اروپایی علیه ایران را نشان داد که بیش
از حد به سالح تحریمهای خود اطمینان کردند
و جاسوسانشــان نیز پیشبینی نکرده بودند که
ایرانیها راه خروج از این تحریمها را در ســطح
راهبردی و بــرای بلندمدت میتوانند پیدا کنند.
همچنیــن با توجه به توانمندیهــای باالی فنی
ایران ،همکاری ایران و چین میتواند سبب ایجاد
یک قطب اقتصادی جدید در جهان شــود که در
رسیدن به فناوریهای بسیار پیشرفته مؤثر است.
با توجه به اینکه توافقهای مشــابهی بین ایران و
روســیه وجود دارد که به تازگی نیز تمدید شده و
همچنین چین و روســیه به زودی تفاهمنامههای
مشــابهی را امضا خواهند کرد ،تصور میشود
کمکم این تفاهم دوجانبه به توافق سهجانبه یا حتی
چندجانبه نیز تبدیل شود.
همین کافی اســت تا متوجه شــد این سند
همکاری چه ضربهای را به همه نقشههای آمریکا
و غرب در منطقه غرب آســیا و شــرق آسیا زده
است.

رصد

نفوذ ایران بیشتر شده است
نفوذ ایران بیشتر شده است
وبگاه مؤسســه روابط بینالملل کلینخندال
هلند :درباره «اهرم قــوی اقتصادی» که آمریکا
طی سالهای گذشــته ایجاد کرده است ،ایران با
وجود صدمات اقتصادی ،سر تسلیم فرود نیاورده
و در واقع نفوذ این کشور در منطقه بیشتر از گذشته
ً
شده است .از سوی دیگر ،احتماال در انتخابات
ریاســتجمهوری ژوئــن امســال ایــران ،یک
رئیسجمهور مخالف برجام بر سر قدرت بیاید
و از این رو تعامل دیپلماتیکی آمریکا و واگذاری
امتیازات امنیتی را نامطلــوب و حتی خطرناک
کند .با توجه به این تحوالت مشکلساز ،اولویت
آمریکا دستیابی به توافق بعدی نبوده ،بلکه تالش
برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره خواهد بود .تا
زمانی که طرفین سر میز مذاکره نیامدهاند ،نباید با
تحمیل محدودیتهای راهبردی مضاعف ،ایران
را عصبانیتر کرد.
توافق بد برای ایالت متحده
یورونیوزآنتونــی بلینکــن ،وزیــر خارجــه
ایــاالت متحده در جریــان مصاحبه با برنامۀ
«گفتوگوهای جهانی» یورونیوز گفت :جو
بایدن به طور شــفاف اعالم کرده اســت که این

توافق را توافق خوبــی برای آمریکا ،اروپا و دیگر
شرکا نمیداند .نورد استریم ۲ارزشهای پایه اروپا
را نادیده گرفته و استقالل و امنیت آن را با چالش
مواجه میکند .پروژه نورد استریم ۲میتواند برای
لهســتان ،اوکراین و دیگر کشــورهایی که برای
آمریکا مهم هستند ،مشکالتی به وجود آورد.
آمریکا باید نخستین گام را بردارد
نیویورک تایمز :چین در ســند همکاری با ایران
توافق کرده اســت ،ظرف  ۲۵سال آینده در ازای
دریافت بدون وقفه نفت از ایران ،سرمایهگذاری
قابل توجهــی در ایران انجام دهد .این ســند در
حالی امضا شــده که رئیسجمهور آمریکا برای
بازگشت به توافقی که سلفش از آن خارج شده،
پیشنهاد مذاکره داده است؛ البته او میگوید ایران
باید به تعهداتش در توافق برجام بازگردد .ایران،
پیشنهاد آمریکا را رد کرده و گفته است این کشور
باید نخســتین گام برای فعال شدن توافق را که با
اعمال تحریم نقض کرده ،بردارد.
الگوی کلی روابط ایران و چین
شبکه رسمی چین« :جائو لی جیان» سخنگوی
وزارت خارجه چین میگوید :سند برنامه جامع

همکاریهای چین و ایــران الگوی کلی روابط
ایــران و چین در آینده اســت .موضوع این طرح
بهرهگیری از پتانســیل همکاری بین دو کشور در
زمینههای اقتصادی ،علوم انسانی و سایر زمینهها
و برنامهریزی چشماندازها و مسیرهای همکاری
طوالنیمدت است و هیچ طرف ثالثی نیز در آن
مورد هدف قرار نخواهد گرفت.
انگلیس اتهامها علیه چین را رهبری میکند
وبگاه مؤسســه بریتانیایــی چتم هاوس:
همگرایــی آمریکاـ انگلیس تغییــری در موضع
انگلیس در قبال آمریکاست ،اما برخی مقامات
انگلیســی اظهار کردهاند که این کشور «اتهام ها
علیه چیــن» را رهبری میکند .شــاید این امر
کمی خیالــی و بازتابی از تصور هارولد
مک میالن باشد که انگلیس را همچون
یونان و آمریکا را همچون رم قلمداد
کرده است .اما واقعیت این است که
انگلیس در برخی حوزهها ،از جمله
در پیوســتن به «همکاری جامع و
مترقی ترانس پاســفیک»
پیشتاز بوده؛ در حالی که
دولت بایدن به واســطه

مخالفت کنگره آمریکا با موافقتنامههای تجاری
جدید منطقهای محدود شده است.
نگرانی اروپا از نزدیکی روسیه و چین
اندیشکده کارنگی :ظهور یک صلح چینی
که روســیه را هم شامل شــود ،میتواند خطوط
تقســیمکننده جدیدی را در اوراسیا ترسیم کند.
نزدیکــی چیــن و روســیه در حال
تبدیلشدن به مسئلهای مهم در
سیاستاروپاست.

از جمله مهمترین تحوالت سالهای پایانی
قرن بیســتم فروپاشی شــوروی و پیروزی
ایاالت متحده در جنگ سرد با بلوک شرق
است که از آن به عنوان آغاز دوران ساختار
هژمونیک در روابط بینالملل یاد میکنند؛
دورانی که با حضور بالمنازع ایاالت متحده
آمریکا در بسیاری از نقاط جهان همراه بوده
اســت .این در حالی است که در سالهای
اخیر موضوعاتی از جملــه موارد ذیل این
ساختار را به چالش کشیده است:
1ـ بحرانهــای داخلی کشــور آمریکا در
حوزههای گوناگــون ،از جمله بدهیهای
سنگینمالی،نارضایتیهایگستردهمردمی
و شکافهای عمیق اقتصادی ،معضالت
اجتماعی ،از جملــه در موضوعات نژادی
و مهاجرت ،بحرانهای سیاســی و موارد
بسیاری از این دست؛
2ـ قدرتیابی کشورهای رقیب آمریکا که
ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک عمیق با جغرافیای
غرب و به ویژه کاخ سفید دارند ،از جمله در
حوزههای اقتصادی و نظامی؛
3ـ شکســتهای اخیر واشنگتن و غرب
در پیشبرد سیاســتهای منطقهای خود و
ناتوانی در مدیریت تحــوالت جهانی در
نقاط مختلف دنیا ،از آمریکای جنوبی گرفته
تا غرب آسیا؛
4ـ ناکارآمدی ایدئولوژی لیبرال دموکراسی
به ویژه در حوزههای اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی و کاهش ســرمایه اجتماعی این
گفتمان در داخل و خارج از کشور آمریکا.
این در حالی است که اوج افول ساختار
هژمونیک و قدرت آمریــکا را میتوان در
رابطه این کشور با بلوک شرق از جمله چین
و روسیه جستوجو کرد ،در حالی که روز
به روز آمریکا نیاز بیشتری به همراهی سایر
قدرتهای جهان برای مدیریت روندهای
منطقهای و بینالمللی دارد ،این کشورها از
همراهی با آمریکا استنکاف میکنند.
کاخ کرملیــن را میتــوان از مهمترین
رقبای واشــنگتن برشــمرد که بــا توجه
بــه جایــگاه بینالمللــی آمریــکا تالش
داشــته اســت ،ضمن تأمین منافع خود و
همپیمانانش از منازعه جدی با واشــنگتن
پرهیز کند؛ ولی این امر در سالهای اخیر با
توجه به چالشهای داخلی و جهانی آمریکا
که در ابتدای نوشتار مورد اشاره قرار گرفت،
دچار تغییر شده است و روسیه مطمئنتر از
گذشته در مســیری متفاوت از آمریکا قدم
بر میدارد و در مــوارد مختلفی از رقابت
با ایاالت متحده نیز اســتقبال کرده است؛
رقابتی که گاهــی با منازعات عمیقی میان
این دو کشور همراه بوده و از جمله مهمترین
آنها عبارت است از:
1ـ تحــوالت برخی کشــورهای منطقه از
جمله سوریه و همراهی روسیه با مخالفان
راهبردی آمریکا ،به ویژه جمهوری اسالمی
ایران در حمایت از دولت بشار اسد و تالش
برای نابودی گروههای تکفیری؛
2ـ فروش سامانه دفاعیـ راهبردی S400
به کشورهایی از جمله ترکیه و هند با وجود
مخالفت شدید کاخ سفید؛
3ـ پیگیری پروژه نورد اســتریم ۲با هدف
انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان و سایر
کشورهایاروپایی؛
4ـ حمالت سایبری متقابل میان روسیه و
آمریکا که در ماههای گذشته زیرساختهای
مدیریتی آمریکا را در این حوزه با مشکالت
جدی روبهرو کرد؛
5ـ تحریمهــای دوجانبه میان دو کشــور
روســیه و ایاالت متحده که روز به روز به
کیفیت و کمیت آن افزوده میشود و سبب
عمیقتر شدن منازعات راهبردی میان این
دو کشور شده است.
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حمایتها و موانع
در بخش کشاورزی
محمدحسین انصاریفرد
سخنگوی اسبق
وزارت جهاد کشاورزی

آنچــه رهبر معظم انقالب درباره نقشــه
راه کشــور برای سال  1400تحت عنوان
«تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» بیان
کردند ،باید با جدیت هر چه بیشتر از سوی
مردم و مسئوالن دنبال شود؛ چرا که اشاره
ایشان به کلمات به کار رفته در این عبارت
بسیار دقیق است .از این حیث که مسئوالن
باید متوجه لزوم برخی حمایتها از تولید
و رفع موانع موجود از سر راه تولید باشند.
در وضعیت فعلــی مهمترین حمایتی که
باید از تولیدات بخش کشــاورزی انجام
شود ،تأمین ســرمایه در گردش مورد نیاز
کشاورزان است .در واقع نهادها و مراکزی
نظیر بانکها یا صندوقهای کشــاورزی
باید به تولیدکنندگان و کشاورزان کمک
کنند تا بخش کشاورزی با تأمین سرمایه
در گردش مورد نیاز خود امکان توســعه
هر چه بیشتر داشته باشد .از سوی دیگر،
بزرگترین مانع موجــود در حوزه تولید
محصوالت کشــاورزی این اســت که
متأسفانه کشاورزی در کشور ما به عنوان
یک شــغل ســخت و نامطمئن شناخته
شده است .این مســئله بزرگترین مانع
در گرایش نســل جوان تحصیل کرده به
فعالیت در حوزه کشــاورزی است ،برای
نمونه ممکــن اســت در مرغداریهای
کشــور ،ســرمایهگذاریهای خــوب و
ســنگینی انجام شــده و با هزار زحمت
فرآینــد جوجهریــزی انجام شــود؛ اما
پدیدهای مانند بیمــاری آنفلوانزای فوق
حاد پرندگان به یکباره شــیوع پیدا کرده و
مرغداریها را نابود کند ،چنین اتفاقاتی
در ســایر بخشهای کشــاورزی با توجه
به موضوعاتی ،چون سیل ،آفات و ...نیز
محتمل است .بنابراین ،صنعت کشاورزی
نیازمند حمایتهای بیمهای اســت ،چرا
که کشاورز آســیبدیده تا آسیب وارده را
جبران کند سرمایه و زندگیش را از دست
میدهد و ممکن اســت از ادامه فعالیت
خســته شود ،حتی دیده شــده با توجه به
همکاری نکردن بیمهها یا موانع موجود بر
سر راه ،از دنبال کردن حقوق بیمهای خود
نیز خسته شود ،لذا این حمایتها بسیار
حائز اهمیت است.
از ســوی دیگــر بانکهــا نیــز باید
تســهیالت الزم در راســتای حمایت از
تولیدات کشاورزی را به دست کشاورزان
برســانند .یکی از موانعی که به اصطالح
کشاورزان را در طول زمان اسیر میکند،
مازاد تولید اســت که به شدت باالست.
ضمن اینکه خریداری در بازار نیســت،
دولــت هم که برخــی از محصوالت را
خرید تضمینــی میکنــد ،در پرداخت
پول آن به کشــاورزان دچار تعلل است،
به نحوی کــه برخی از کشــاورزان پول
خود را گرفته و برخــی دیگر نمیگیرند!
از ایــن رو اطمینان خاطــر و آرامش در
حوزه کشاورزی بســیار اندک است .در
دامداری و باغبانی نیز وضعیت به همین
شکل اســت ،برای نمونه در سال گذشته
با باغدارانی از مشــهد صحبت میکردم
که میگفتند در سرمای اسفند ماه زردآلو،
بادام و میوههایی که اوایل فصل شــکوفه
میدهند سرما زده است ،اما نمیدانستند
باید چه کار کنند ،به گونهای که خیلی از
فروشندگان سیار میوه میگویند ما کشاورز
بودیم و به دلیل ورشکســتگی به این کار
روی آوردهایم .در واقع شرایط به گونهای
اســت که آنها ترجیح میدهند با فروش
میوه ،امــورات زندگی خود را بگذرانند؛
اما دیگر کشاورزی نکنند.

گزارش صبح صادق از شاخصهها و جایگاه امید بخش ایران از نظر اقتصادی
میالد شکری
خبرنگار

اگر چه از ابتدای آغاز دهه  90و به ویژه در ســالهای
اخیر به واســطه اعمال تحریمهای اقتصادی ،برخی
از ســوء مدیریتهای موجود ،توجه بیــش از حد به
خارج از مرزها و شرطی کردن اقتصاد کشور بسیاری
از شاخصههای اقتصادی داخل کشور ،از جمله نرخ
تورم ،رشد اقتصادی ،نرخ سرمایهگذاری ،نرخ بیکاری
و ...وضعیت مناسبی نداشته و میتوان دهه  90را برای
اقتصاد ایران دههای کم حاصل دانست؛ به گونهای که
میزان رشد اقتصادی و تولید کشور در این دهه با رشد
ً
قابل توجهی مواجه نبوده و تقریبا میتوان گفت حجم
اقتصاد ایران از ابتدای دهه  90تا انتهای این دهه تغییر
چندانی نداشــته اســت؛ اما با همه این مسائل نکات
امیدوارکنندهای در اقتصاد کشــور و حتی بیان همین
آمارها وجود دارد .نکته اول این است که اقتصاد ایران
با وجود تحریمهای اقتصادی حاکم بر آن از سالهای
ابتدایی انقالب در کنار تحریمهای شدید دهه  90که با
قید فلج کردن اقتصاد ایران از سوی دشمنان این کشور
اعمال شده بود نه تنها همچنان پابرجا بوده و دشمنان
کشــور به اهداف از پیش تعیین شده نرسیدهاند؛ بلکه
توانسته اســت در برخی از شاخصههای اقتصادی در
حوزه بینالمللی عملکرد قابل توجهی داشــته باشد.
موضوعی که نشــاندهنده ظرفیتها و توانمندیهای
بسیار باالی اقتصاد ایران است؛ از این رو میبینیم که با
وجود وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در شاخصههای
اقتصادی در داخل کشور ،اقتصاد ایران همچنان یکی
از  20اقتصاد برتر دنیا شناخته میشود؛ به گونهای که بر
اساس آمارهای اعالم شده از سوی نهادهای بینالمللی
از جمله صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ،اقتصاد
ایران با وجود تحریمهای موجود طی سالهای اخیر که
به کوچک شدن اقتصاد ایران انجامیده است ،در آخر
رتبهبندی اقتصادهای بزرگ دنیا از جایگاه هجدهمین
اقتصاد برتر دنیا برخوردار است .در این گزارش سعی
شده است به برخی از شــاخصههای اقتصادی ایران
و جایگاه بینالمللی این شــاخصهها از دید نهادهای
بینالمللیپرداختهشود:
1ـ توســعه انسانی :در این شــاخصه مباحثی چون
آموزش ،رفاه و بهداشــت لحاظ شــده است .شکی
نیست که فراگیری و گسترش آموزش و بهداشت یکی
از عوامل مهم در رفاه هر جامعه است .رتبه ایران در این
شاخص یکی از موفقترین کشورهای دنیا طی دهه اخیر
بوده است؛ به گونهای که بر اساس آمارهای سال 2019
این شاخص در اقتصاد ایران حتی از کشورهایی ،چون
برزیل و چین نیز باالتر است .شاخص توسعه انسانی
ارقامی از صفر تا یک را در بر میگیرد که هرچه این رقم
برای یک کشور بیشتر باشد (به یک نزدیکتر باشد) بر
توسعهیافتگی بیشتر آن کشور در حوزه انسانی داللت
میکند .بر اساس آخرین آمار ،شاخص توسعهیافتگی
در ایران عدد  0/783واحد است .ایران در تقسیمبندی
کشــورها در این شــاخص در گروه کشورهای دارای

توسعه انسانی باال قرار دارد.
2ـ گرســنگی :مؤسســه تحقیقــات بینالمللــی
سیاســتگذاری غذا بــا همکاری ســازمان کمک
گرسنگی جهان ( )Welthungerhilfeاز سال 2006
گزارشــی تحتعنوان شــاخص جهانی گرســنگی
( )Global Hunger Indexمنتشــر میکنــد کــه
نمرات این شــاخص جهانی براساس چهار شاخص
ســوءتغذیه ،کموزنی کودکان ،کوتاهقــدی کودکان و
گومیر کودکان زیر پنج ســال تدوین میشود .این
مر 
گزارش وضعیت گرسنگی را در نقاط مختلف جهان
مورد ارزیابی قرار میدهد ،عالوه بر آن بینشهایی را
درباره عوامل ایجادکننده گرسنگی مطرح کرده و درجه
موفقیت و ناکامی کشــورها را در کاهش گرســنگی
برجسته میکند .در گزارش شاخص گرسنگی جهانی
ســال  ،2019که این مؤسسهها منتشــر کردهاند ،این
شــاخص در ســال  2019میالدی برای  117کشور
جهان از جمله ایران محاسبهشده است .در این بررسی
که میان  117کشور جهان صورت گرفته ،ایران با نمره
کل  7/9در رتبه  31این جدول قرار داشــته و وضعیت
بهتری از  86کشــور بررسی شده از جمله عربستان و
عمان دارد.
3ـ برابری قدرت خرید :نهادهای بینالمللی مبنایی
را با عنوان «برابــری قدرت خرید» که به اصطالح به
آن « »PPPگفته میشود ،معرفی میکنند که بر اساس
آن سبد مشخصی از کاال از سوی این نهادها معرفی و
بررسی میشــود که در هر کشور و بر اساس پول ملی
آن کشــور چقدر از پول ملی هر کشور برای تأمین این
سبد کاالی تعیین شده باید پرداخت شود .برای نمونه،
این شاخص در حال حاضر برای اقتصاد ایران عددی
حدود  3/5است .به این معنا که با در نظر گرفتن مبنای
 10هزار دالر آمریکا این رقم با تبدیل شدن به پول ملی
ایران (بــا در نظر گرفتن دالر  25هزار تومانی) حدود
 250میلیون تومان خواهد شد .از آنجا که این ضریب
برای اقتصاد ایران  3/5است؛ یعنی  250میلیون تومان
در ایــران قدرت خریدی برابــر  35هزار دالر آمریکا
دارد .بر اســاس این شاخص و با در نظر گرفتن میزان
تولید ناخالص ایران  GDPنســبت به برابری قدرت
خرید اقتصاد ایران طبق آخریــن آمارها اقتصاد ایران
هجدهمین اقتصــاد برتر جهان به شــمار میرود که
نشــاندهنده جایگاه قابل توجه اقتصاد ایران در میان
اقتصادهایدنیاست.
4ـ بدهی نسبت به تولید :شاخص نسبت
بدهی به تولید در اقتصاد هر کشــور به این
معناســت که چه میزان از تولید ناخالص
یک کشــور به بدهــی (بدهــی داخلی یا
خارجی) وابســته اســت .این شاخص در
حالی برای اقتصاد ایران حدود  40درصد
است که برای اقتصادی ،مانند آمریکا بیش
از  100درصد و بــرای اقتصاد ژاپن حدود
 240درصد اســت .موضوعی که نشــان
میدهد ،اقتصاد ایران در این شاخص
ً
در وضعیــت نســبتا خوبــی در
مقایسه با دیگر کشورهای
جهــان قــرار دارد،

به گونهای که از نظر میــزان ارزش بدهیها ،ایران در
رتبه  41جهان قرار دارد .با این اوصاف بهنظر میرسد
در صــورت اصالح نحوه تأمین این بدهی و همچنین
اصالح نحوه مصرف آن ،میتوان به آینده اقتصاد ایران
از محــل بدهیها امیدوار بود؛ چرا که در حال حاضر
حدود  40درصد از میزان تولید ناخالص ایران مبتنی
بر بدهی اســت ،در حالی که میــزان طبیعی این عدد
در کشــورهای دنیا حدود  80درصد است .عالوه بر
این موضوع میزان بسیار کمی از این بدهیها ،بدهی
خارجی هســتند و مجموع بدهیهای خارجی ایران
در حال حاضر حدود  9میلیارد دالر برآورد میشــود
که این عدد در مقابــل حجم  GDPاقتصاد ایران عدد
بسیار ناچیزی اســت .در واقع با در نظر گرفتن بازه 5
تا  10ساله برای بازپرداخت این میزان بدهی ،اقتصاد
ایران باید ســالیانه حدود یک تا دو میلیارد دالر بدهی
خارجی خود را بازپرداخت کند که رقم کمی به شمار
رفته و میتوان گفت اقتصاد ما از این نظر کوچکترین
وابستگی به خارج از مرزها ندارد.
5ـ شــاخص علمــی :بســیاری از صاحبنظران،
دانشبنیان کردن اقتصاد را یکی از نشــانههای حرکت
در ریل توســعهیافتگی آن کشور میدانند .در این زمینه
یکــی از عوامل مهــم در تحقق اقتصــاد دانشبنیان،
ســرمایهگذاری در تولید علم اســت .در گزارشی که
جایگاه و رتبه علمی ایران از دادههای پایگاه اســتنادی
اســکوپوس ( )Scopusاستخراج شــده است و برای
رتبهبندی جایگاه علمی کشورها از رتبهبندی سایمگو
( )SCImagoاستفاده شده ،روند این رتبهبندی اینگونه
استکهرتبهبندیسایمگو()SCImagoاطالعاتخود
را بهصورت روزانه از بانک اطالعاتی  Scopusدریافت
و آنها را به رایگان در اختیار عموم قرار میدهد .تعداد
مقاالت ،تعداد مقاالت قابل ارجاع ،تعداد ارجاعات،
تعداد ارجاعات به خود ،تعداد ارجاعات نسبت به مقاله
و درنهایت شاخص  ،Hشش شاخصی هستند که پایگاه
استنادی اسکوپوس از طریق آنها جایگاه علمی کشورها
را رتبهبندی میکند.

بر اســاس گزارش این پایگاه در ســال ،2019
ایران در این شــاخص در رتبه  16جهان و باالتر از
کشورهای لهستان ،ســوئیس ،ترکیه و سوئد قرار
دارد؛ رتبهای که نشــاندهنده جایگاه و رتبه باالی
ایران در شاخص علمی در میان کشورهای مختلف
دنیاست.
6ـ تولید گندم :اگر چــه تولید گندم به منزله یک
محصول کشــاورزی به تنهایــی نمیتواند به مثابه
یک شاخص اقتصادی مدنظر باشد؛ اما با توجه به
گســترد ه بودن آمارهای مربوط به بخش کشاورزی
و در دسترسنبودن یک شاخص کلی برای ارزیابی
این بخش در ایران ،تولید گندم به منزله شــاخصی
برای تعیین امنیت غذایی کشورهای دنیا و یکی از
محصوالت استراتژیک بخش کشاورزی میتواند
تا حدودی نشــاندهنده واقعیتهای کشاورزی در
هر کشوری باشد؛ چرا که تولید این محصول عالوه
بر اینکه اهمیت زیادی در امنیت غذایی ایران دارد،
نقش شایســتهای در جلوگیری از خــروج مقادیر
قابل توجهــی ارز دارد .در کنار این دو مؤلفه ،طبق
دادههای مرکز آمار ایران در حال حاضر بیش از 21
میلیون نفر از جمعیت  86میلیــون نفری ایران در
روســتاها زندگی میکنند که عمال معیشت بخش
بزرگی از این جمعیت به کاشــت و برداشت گندم
وابسته است .با وجود وضعیت خاص جغرافیایی
و اقلیمی ایــران و توالی دورههای خشکســالی و
همچنین پایینبودن بهرهوری تولید در کشــورمان،
ایران در تولید گندم از جایگاه شایستهای در جهان
برخوردار اســت .در این گزارش کــه از آمارهای
ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در
سال  2018استفاده شده ،ایران بین کشورهای جهان
با تولید حدود  14میلیون تن گندم ،پانزدهمین کشور
بزرگ جهان در تولید گندم است .براساس این آمار،
کشورهای لهستان ،رومانی ،مصر ،مراکش و ایتالیا
نیز به ترتیب پس از ایران در رتبههای شــانزدهم تا
بیستم قرار گرفتهاند.

منهای نفت

شاخص

افزوده

مانع کسبوکار

کاهش ذخایر عربستان

برابری قدرت خرید

یکی از راههای تحقق اقتصاد بدون نفت را میتوان افزایش تولید و
به تبع آن  GDPکشور دانست .به طور طبیعی برای تحقق افزایش
تولیدات غیر نفتی در اقتصاد نیازمند رفع موانع موجود بر ســر راه
تولید ملی هستیم .امروزه ،میتوان بهبود فضای کسبوکار و تغییر
نحوه تسهیالتدهی نظام بانکی به فعالیتهای تولیدی را ،از جمله
مانعزداییهای مهمی دانست که با برداشتن آنها تولید ملی میتواند
به مقدار قابل توجهــی افزایش یابد .به گونهای که جایگاه جهانی
ایران در شاخص فضای کسب و کار رتبه مناسبی نبوده و در جایگاه
ً
باالی  100قرار دارد که طبیعتا حل مشکالت موجود در این حوزه
میتواند کمک شایانی به افزایش میزان تولید در کشور کند.

به گزارش آناتولی ،درآمد دولت ســعودی طی کاهش قیمت
نفت به مثابه اصلیترین منبع درآمدی این کشور به پایینترین
مقدار در  10ســال گذشته رسیده اســت؛ به گونهای که در ماه
مارس  ۵۰ ۲۰۲۰میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود را از دست
داد .از این رو ریاض از سال  ۲۰۱۴به این سو در مجموع بیش
از  ۴۰۰میلیارد دالر کســری بودجه داشــته و در سال جاری
میالدی نیز با  ۷۹میلیارد دالر کسری بودجه مواجه شده و برای
تأمین هزینههای خود از ژوئیه گذشــته نــرخ مالیات بر ارزش
افزوده را سه برابر کرده که موجب کاهش قدرت خرید عمومی
و رشد تورم شده است.

نهادهای بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول مبنایی را
با عنوان «برابری قدرت خرید» معرفی میکنند که بر اســاس
آن سبد مشخصی از کاال از سوی این نهادها معرفی و بررسی
میشود که در هر کشور چقدر از پول ملی هر کشور برای تأمین
آن سبد کاالی تعیین شده باید پرداخت شود .در حال حاضر،
این شاخص برای اقتصاد ایران عددی حدود  3/5است؛ به این
معنــا که با در نظر گرفتن مبنای  10هزار دالر این رقم با تبدیل
به پول ملی ایران حدود  250میلیون تومان خواهد شد .از آنجا
که این ضریب برای اقتصاد ایران  3/5است؛ یعنی  250میلیون
تومان در ایران قدرت خریدی برابر  35هزار دالر آمریکا دارد.

منبر

اضطرار باب محبت خدا را باز میکند
گفتاری از شیخ علیرضا پناهیان
اگر این حالت در کسی پدید بیاید که فراتر از همۀ
اسباب و علل ،نقش خدا را ببیند ،حس مناجات
ً
در او تشدید میشــود .ما اکثرا دعا و مناجات را
یا بهعنوان یک مراســم مؤدبانه یا فوقش بهعنوان
یک اقدام عاطفــی انجام میدهیــم؛ البته ادب
ورزیدن خیلی عالی است و عاطفه داشتن نسبت
به پروردگار و ارتباط با خدا هم خیلی عالی است،
ولی اینها مغایرت ندارد با اینکه انســان اضطرار
خــودش و نیاز شــدید خودش را بــه مناجات
درک کنــد .اهلبیــت(ع) هم مؤدبانــه با خدا
ً
ســخن میگفتند ،هم از سر محبت و هم شدیدا
ســر اضطرار .حاال این اضطرار از کجا پیش
از ِ
میآید؟ این اضطــرار از توحید پیش میآید؛ از
آن توحید قلبی ،نه در شرایط بال ،بلکه در شرایط
عادی .امیرالمؤمنین(ع) در مناجاتشان عرضه
َ َ َّ
َ
ُ
ْ َ
میدارند«ِ :إل ِهی ِإن ح َر ْم َت ِنی ف َم ْن ذا ال ِذی َی ْر ُزق ِنی
َ
ّ
ْ َ َْ
َ
َ
َو ِإن خذل َت ِنی ف َم ْن ذا ال ِذی َی ْن ُص ُر ِنی»؛ خدایا اگر
من را رها کنی ،چه کســی من را کمک میکند؟

یکی از بزرگترین بالها و تهدیدهای خدا برای
آدمهــای بــد ،محرومیت از کمک خداســت.
ً
باور اینکه ما دائما بــه کمک خدا احتیاج داریم،
خیلی باور ارزشمندی است ،یکی از بزرگترین
بالهایی که خــدا در قرآن ،آدمهای بــد را به آن
بال تهدید میکند ،این اســت که میفرماید «من
کمکت نمیکنم!» ایــن تهدید خداوند معنایش
چیســت؟ یعنی ما در جهانی قرار داریم که این
جهان صددرصد حساب شده و دقیق است و هر
لحظه میتواند ما را الی چرخدندههای خودش
ِله کند و نابود کند ،لذا ما هر لحظه به کمک خدا
احتیــاج داریم .هم در این دنیا و هم در آن دنیا که
باب حســاب و کتاب دقیق باز میشود .خداوند
متعال درباره بدترین دشمنانش در قرآن میفرماید:
«من آنها را کمک نمیکنــم!» (آلعمران)192 /
وقتی خدا به کسی کمک نکند ،این یعنی نابودی
دائم! البته ممکن است خدا خیلی از آدمهای بد
ً
را موقتا روی پا نگــه دارد و یک مدتی هم به آنها

فرصت بدهد و کمک کند ،کمااینکه میفرماید:
«ما بــه کافران فرصــت میدهیــم و امکانات
میدهیــم و( »...آلعمــران 178 /و طارق)17 /
این ما هســتیم که بــه آنها فرصــت میدهیم و
اال آنها نمیتوانســتند لحظــهای دوام بیاورند.
اضطرار میتواند باب محبت به خدا را باز کند.
انشــاءالله خداوند این معــارف توحیدی را در
مضطر
قلب ما جاری کند ،بهطوری که بدون بال،
ِ
مضطر مضطر برای کمک گرفتن از خدا بشویم و
ِ
خیلی ملتمسانه بتوانیم با خدا مناجات کنیم .این
ً
اضطرار هم قطعا منافاتی با ادب ،منافاتی با عشق
و منافاتی با محبت نسبت به پروردگار ندارد،
بلکه این اضطرار میتواند باب محبت
را باز کند و انشاءالله این اضطرار با
کمی تفکر بهدست میآید؛ البته
اگر خــود خداوند متعال به ما
کمک کند.

آیه

تحملسختیها
سنت پیامبران الهی
سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

مناجات کبیر

نگاه کوتاه به بعضی مضامین بلند مناجات شعبانیه
ایمان معینی
کارشناس علوم اسالمی

یکــی از مهمتریــن اعمال ماه شــعبان خواندن
«مناجات شــعبانیه» است .مناجاتی با مضامین
الهی که قصد دارد ارتباط انســانها با پروردگار
عالمیــان را نزدیک کند .کالم بــزرگان در مورد
مناجــات شــعبانیه ،خــود اهمیت ایــن دعا را
میرســاند ،از جمله بیان آیتالله جوادیآملی
که میگوید« :دعایی مانند مناجات شــعبانیه کم
دیده میشــود ،تا در آن به خداوند عرض کنیم؛
خدایا توفیق بده که من ب ه طرف تو سیر کنم ،اول
منادات داشــته باشــم ،وقتی نزدیک شدم ،چون
جای ندا نیست با تو مناجات میکنم و از منادات
به مناجات منتقل شــوم و وقتــی خیلی نزدیک
شــدم باید ساکت باشم تا شما از آنطرف حرف
بزنید ».مناجات شعبانیه ،مناجات کبیر در میان
مناجاتهاســت؛ چرا که معــارف بلندی که در
آن است در کمتر مناجاتی یافت میشود .در این
مناجات آمده اســت ،ما در محضر الهی هم نیاز
داریم و هم ناز داریم.
شروع دعا با ذکر صلوات میتواند این پیام را
داشته باشد که هیچگاه ولی نعمتان جهان هستی
را از یاد نبریم؛ چرا که تمام خیر در عالم هستی به
ُیمن وجود آنها بوده است ،همچنان که در زیارت

تا آنجاســت که میتواند قضای الهی را نیز تغییر
دهد ،همانگونه که از امام باقر(ع) نقل شده است:
«دعا قضای الهی را تغییر میدهد ،اگر چه آن قضا
ً
کامال محکم شده باشد ».خداوند حکیم است و
آنچه از او به ظهور میرسد از سرچشمه حکمت
و مصلحت جاری میشود .بنابراین اگر نقصان
و ضرری نیز متوجه انســان میشود ،از حکمت
و مصلحتی پنهانی برخوردار است ،اگرچه آدمی
به سبب علم اندکش از آن مصالح بیخبر است.
«الهی إن حرمتنی فمن ذاالذی یرزقنی» خدایا
اگر مرا محروم کنی چه کســی روزی دهد؟ رزق
دو گونه اســت .الفـ رزق مــادی(آب ،خاک،
خانــه و ،)...بـ رزق معنوی (علم ،تقوی ،آبرو،
امنیت و )...که خدای متعال آنها را تأمین میکند.
چنانچه قرآن کریم میفرماید« :إن الله هو الرزاق
ذو ّ
القوة المتیــن» (ذاریــات )58/همانا روزی
دهنده تنها خداســت که صاحب قدرت و اقتدار
ابدی است« .الهی اعوذ بک من غضبک و حلول
سخطک»؛ پروردگارا پناه میبرم به تو ،از سخط و
غضبت .غضب در انسانها نوعی حالت نفسانی
ً
اســت که اثر آن معموال در صورت و چشــمان
آدمی پدیدار میشود که این تغییر حالت در ذات
احدیت الهی محال است .معنای غضب خداوند
همان عقاب و عذاب اوســت که به سبب گناهان
خود آدمی ،که البته چون خداوند رحمت محض
است ،گاهی امکان دارد که انسان به دلیل انجام
گناهان سبب قطع نور رحمت الهی شود.

اینکه انســان دعا و مناجات را با زبان معصوم
انجــام بدهد ،چند خاصیــت دارد :الفـ دعا از
زبان معصوم ،وسعت نیاز بنده و وسعت کرم الهی
را نشــان میدهد ،که زبان ما بسیار قاصر است.
بـ معصوم زبــان فطرت انســان را باز میکند
که با حقایق عالم هماهنگ اســت .جـ معصوم
بامضامیــن دعا ،ما را ســیر میدهد تا به مقصد
برسد .او همه راه را بلد است و بیراهه نمیرود و
در عین حال او را به سمت توجه به خدا میبرد و
موانع و کوتاهیها را هم متذکر میشود و عظمت
خدا را به انسان نشان میدهد .دـ معصومین برای
شــفاعت ،به این دنیا آمدهاند و خیلی از عبادات
معصومین برای شفاعت است .در کنار شفاعت
معصومین نور وجود آنها برای عالم وجود برکات
خود را دارد .چهآنکه خداونــد اولین نور را ،نور
نبیاکرم(ص) و سپس عوالم دیگر را از نور ایشان
آفرید.

سلوک

حکمت

راهنما

برای انسان آزاد

حکم دروغ مصلحتی

رابطه عقل و تفقه

برای آسایش فکر و روزیهای با برکت و نزدیکی به معیارهای انسان
آزاد از نظر آیتالله بهجت(ره) بیان میکنیم؛ از واضحات اســت که
خواندن قرآن در هر روز؛ ادعیه مناســبه اوقات و امکنه ،در تعقیبات و
غیر آنها؛ کثرت تردد در مساجد و مشاهد مشرفه؛ زیارت علما و صلحا
و همنشینی با آنها ،از مرضیات خدا و رسول(ص) است .باید روز به
روز ،مراقب زیادتی بصیرت و انس به عبادت و تالوت و زیارت باشد
و برعکس کثرت مجالست با اهل غفلت ،مزید قساوت و تاریکی قلب
و اســتیحاش(دوری) از عبادت و زیارات است .با کسانی نشست و
برخاست کنید که دیدن آنها شما را به یاد خدا بیندازد و سخن گفتنشان
بر علمتان بیفزاید و عمل آنها شما را به آخرت ترغیب کند.

پرسش :دروغی که بین مردم رایج و به عنوان دروغ مصلحتی
مطرح است ،چه حکمی دارد؟
پاســخ« :دروغ مصلحتى» به معنایی که نزد مردم رايج است
و در واقع دروغ منفعتی اســت ،حرام است و جزء موارد مجاز
محســوب نمیشــود؛ موارد جواز دروغ در اسالم مشخص
اســت؛ از جمله آنها وجود مصلحت اهــم ،مثل حفظ جان
مؤمن یا رفع نزاع بین دو مسلمان است( .امام ،استفتائات ،ج،۲
گناهان كبيره ،س)۴

حجتاالســام والمســلمین رضا غالمی :ما روایات زیادی
داریم که وجاهت شــرعی حضور عقل در عرض قرآن و سنت
را تأیید میکنند .برای نمونه ،از پیامبر اکرم (ص) نقل مشهوری
است که میفرمایند« :هرگاه ســخنی از من به شما رسید ،آن
را بــر کتاب خدا و خردهایتان (حجت عقل) عرضه بدارید؛
اگر با این دو هماهنگ بــود آن را بپذیرید وگرنه آن را بر دیوار
بکوبیــد ...».جــدای از حجیت انداختن ظاهر قرآن توســط
اخباریها ،حذف عقل از مصادر و ادله فقه ،ضربه دیگری بود
که از سوی اخباری مسلکها به فقه زده شد .مشکل اخباریها
با اصولیون هم در این بود.

برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

دین
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مکتب

َ
جامعه کبیره آمده است« :إن ُذکر ُ
الخیر کنتم اوله و
َ
ُ
ُ
اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه» .در ابتدای
مناجات میفرماید« :واســمع دعایی اذا دعوتک
واسمع ندایی اذا نادیتک»؛ دعای مرا و ندای مرا
بشنو .شنیدن الهی دو گونه است :الفـ یکی آنکه
چون سمیع اســت و تمامی صداها ،صوتها و
نجواها را میشنود؛ بـ آنکه میشنود تا عنایت
کند ،مســتجاب کند و به فریاد برسد .در فرازی
ّ
علــی اذا ناجیتک فقد
دیگــر میفرماید« :واقبل
ُ
َه َربت الیک»؛ و چون با تو مناجات کنم به حالم
توجه فرما که من ب ه ســوی تو گریختهام .فرار از
چیزی به معنای ترس و وحشت از آن چیز است.
در این مناجات امام(ع) با این عبارت وحشــت
خود از غیر خداوند و در نتیجه آرام گرفتن در سایه
ً
مناجات بــا او را ابراز میدارد« .راجیا لمالدیک
ثوابی» .در این فراز بنده میخواهد عرض کند :من
که با هزار امید به تو روی میآورم و به تو دلخوش
نمودم ،چگونه میپسندی ،ناامید از در خانهات
برگــردم .بنابرایــن «امید به خداونــد» خود ،از
کلیدهای گشودن در رحمت و اجابت حضرتش
به شمار میرود .چنانچه در دعای ابوحمزه ثمالی
آمده است« :واعلم أنک للراجی بموضع اجابة»
«وتعلم مافی نفســی و تخبرحاجتی» خداوند به
آنچه در قلبها میگذرد ،آگاه است و باالتر از آن،
اینکه بر هر چیزی در جهان هستی ،علمی کامل
دارد .ایــن عبارت به نوعی ســتایش از محبوب
اســت که خود یکی از آداب دعاست .تأثیر دعا
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تاریخ اسالم پر است از هجمهها و حملهها
از سوی دشــمنان و پر اســت از ارادهها و
تحمل نامالیمات از جانب بندگان خدا؛ در
میان مسلمانان آنانکه صبر کردند و زیر بار
فشارهای دشمن استقامت بهخرج دادند،
توانســتند پرچم دین را به دوش بکشــند
و در تحقــق آرمانهای اســامی و الهی
نقشآفرینی کنند .پیامبر گرامی اسالم(ص)
توانست با صبر و تحمل سختیها اهداف
خود را که اشاعه و توســعه دین بود ،پیش
ببرند .ایشــان انواع و اقســام مزاحمتها،
توهینها ،تهمتها ،دسیسهها و هجمهها را
تحمل فرمودند تا دین خدا پا بگیرد .در قرآن
کریم آیات متعددی آمده اســت که به این
سختیها و البته صبرها اشاره میکند .آیاتی
که از پیروزی مؤمنان و صابران و از شکست
مشرکان ،منافقان و کافران میگوید و عاقبت
هر دو را ذکر میکند .هر زمانکه احساس
میشد پیامبر اســام(ص) در این فشارها
غمگین یا خســته شده اســت ،خداوند به
ایشان و همه پیروانشان دلداری داده و حق
را به رهروان مســیر حق میدهد .خداوند
در آیات  33و  34ســوره انعام میفرماید:
َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َّ
ــه ل َي ْح ُزنک الذي َيقولون ف ِإن ُه ْم
«قد نعلم إن
ُ ِّ
َّ َّ
الظال َ
کذ ُب َون ِک َ
الله
آيات
ب
مين
ــن
لك
و
ال ي
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ
َيج َحدون»؛ به يقين مىدانيم كه گفتار آنها،
تــو را غمگين مىكند؛ ولــى [غم مخور و
بدا ن كه] آنها تو را تكذيب نمىكنند ،بلكه
ستمكاران ،آيات خدا را انكار مىنمايند .به
يقين پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند و
در برابر تكذيبها ،صبر و استقامت كردند
و [در اين راه] آزار ديدند ،تا هنگامىكه يارى
ما به آنها رســيد .در این آیه آزار مشرکان و
کافران یک عادت همیشــگی دانسته شده
و صبر و اســتقامت پیامبران و اهل دین هم
یک سنت برشــمرده شده است .در تفسیر
البرهان ذیل این آیه آمده اســت که علقمه
میگوید :به امام صــادق(ع) عرض کردم:
ای فرزند رســول خدا(ص) مردم [گناهان
و] امور بزرگی به ما نســبت میدهند و به
خاطر آن ســینههای ما تنگ شــده است.
امــام(ع) فرمودنــد« :ای علقمه! رضایت
مردم به دســت نمیآید و زبانهایشــان
نگاهداشــته نمیشود .شــما چگونه سالم
میمانید از آنچه پیامبران خدا و رسوالنش و
ّ
حجتهای الهی(ع) از آن سالم نماندند...
ّ
آیا به پیامبر ما محمد(ص) نسبت ندادند که
او شاعر و مجنون اســت؟! آیا در مورد این
سخنش که او رســولی از طرف خداوند به
سوی آنهاست دروغگو ندانستند؟! تا اینکه
ّ ّ
ََ ْ
عزوجل بر او نازل فرمــود«َ :و لقد
خدای
ُ ِّ
ُ ِّ َ ْ ُ ُ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
ُ
ک ُذبت رسل ِ َمن قب ِلک فصبروا علی ما کذبوا
َ ُ َ َّ ُ َ
تاه ْم ن ْص ُرنا »....از اســام و
و أوذوا حتی أ
اهداف و آرمانهای اســام گفتن سخت
است و در این راه ســختی که با آن مواجه
هستیم ،باید صبر داشته باشیم و از مالمت
دشمنان غمگین نشویم .اگر هم روزی این
فشارها زیاد شد و احساس کردیم در برابر
آن باید به یاد بیاوریم سختیهایی که پیامبران
و ائمه(ع) تحمل کردند تا بتوانند انسانها را
نجات دهند و دین را گســترش دهند .امام
صادق(ع) در حدیثی میفرمایند هنگامی
که دشمنیها به حد اعالی خود رسید ،آیه
 35سوره احقاف را به یاد بیاورید .گام نهادن
در راه تبلیغ اســام و انقالب کار کســانی
اســت که صبر و استحکامشان زیاد است
و از ســنگاندازیهایی که همیشــه وجود
دارد ،هراســی ندارند .پس تحقق شعارها
و آرمانهایــی که هزاران شــهید برای آن
دادهایم ،مهمتر است از ضربات روحیای
که با آن مواجه میشویم.
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پرونده

الگویی
برای پویایی
اقتصادی
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نسخه
پیشرفت9-
الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت
پیشدرآمد
نسخه پیشرفت مبتنی بر
اسالم و ایران
گروه پرونده
صبح صادق

هفتهنامه «صبح صادق» در هشــت شماره
گذشــته به پروندههایی با عنوان «نســخه
پیشــرفت» پرداخت و عوامل و چگونگی
پیشرفت کشورهایی را بررسی کرد که طی
دهههای اخیر به رشــد و پیشــرفت رسیده
بودند؛ این کشورها شــامل ژاپن ،مالزی،
اندونزی ،کــره جنوبی ،چین ،ســنگاپور،
روســیه و هند بودنــد .عوامــل متعددی
موجب رشــد و پیشرفت این کشورها شده
بودند که مهمترین آنها توجه به ظرفیتها و
توانمندیهای داخلی ،نگاه به تولید داخلی
و صادرات اصولی و بــه موقع ،جلوگیری
از واردات بیرویــه و آزاد ،توجه و حمایت
دولتها به ظرفیتهــا و تولیدات داخلی،
ارزشگذاری بــه فرهنگ داخلی ،تربیت و
آموزش صحیح دانشآموزان و دانشجویان،
روابط صحیح اجتماعی بیــن مردمان این
کشــورها ،دوری از نزاع ،روابط مناسب با
کشورهای همســایه ،شفافیت سازمانها و
نهادهای دولتی و خصوصی و فسادســتیز
بودن مردم و دولتمردان این کشورها بود .در
این شماره الگوی اسالمیـ ایرانی پیشرفت
را که یکی از دغدغههای رهبر معظم انقالب
است ،از زوایای گوناگون بررسی کردهایم.
مرکز الگوی اســامیـ ایرانی پیشرفت در
بخشــی از ســند پایه این الگو مینویسد:
«اکنون ملت ایــران با همه دســتاوردها و
تجــارب و عبرتهــای ارزشــمند خود،
رســالتی ملی ،انسانی و اســامی برعهده
دارد .این ملت در گام دوم انقالب اسالمی
وظیفــه دارد توانمندیهــا و ظرفیتهای
تمدنی ایران و اســام را با استفاده از علم و
فناوری روز و تجارب بومی و جهانی برای
نیل به تمدن نوین اســامیـ ایرانی شکوفا
سازد و آن را برای حل مسائل اساسی کشور
و تعالی و سعادت خود به خدمت درآورد.
همزمان موظف اســت توانمندی خویش
را برای التیام آالم مســلمانان و مردم جهان
و دســتیابی ایشان به ســعادت تقدیم دارد.
دســتیابی به این هدف ،با «پیشــرفت» در
عرصههای فکر ،علــم ،معنویت و حیات
فراهم میشود .این پیشرفت به الگویی جامع
و بلندمدت نیاز دارد تا مسیر و مقصد آن را
معین و تحوالتش را هدایت کند .به همین
روی ،رهبر معظم انقالب اســامی در دوم
خرداد  1390تهیه الگوی اســامیـ ایرانی
پیشرفت را مقرر کردند ».الگوی اسالمیـ
ایرانی پیشــرفت در حوزههــای مختلف
اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی،
دفاعی و امنیتی ،خانــواده ،عدالت و فقه و
حقوق اندیشکدههایی دارد و هر یک دارای
شــاخصهها و مؤلفههــای مختص به خود
است و اندیشــکدههای دیگری نیز در حال
تأسیس و تدوین هستند .از این رو با رویکرد
صحیح به این الگو میتوانیم به نسخهای از
پیشرفت برسیم که مبتنی بر اسالم و ایرانی
بودن باشــد و بتواند به الگویی برای ســایر
کشورها به ویژه کشورهای اسالمی در مسیر
رشد و بالندگی تبدیل شود.

الگوی اســامی -ایرانی پیشرفت چگونه محقق میشود؟

دکتر «ساسان شاهویسی» کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با صبح صادق
الزامات تحقق پیشرفت بر مبنای الگوی اسالمی  -ایرانی را تبیین کرد

الگوی اسالمیـ ایرانی پیشرفت در زمینهها و شاخصههای متفاوتی تعریف شده است که اگر هر یک از آنها سرمشق و الگویی برای هر کدام از این مؤلفهها
باشند ،میتوانند موجب پیشرفت ایران در زمینههای مختلف شود و الگویی برای دیگر کشورها قرار بگیرند .یکی از مؤلفههای این الگو «اقتصاد» است
که در این زمینه با دکتر «ساسان شاهویسی» کارشناس مسائل اقتصادی گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:

   B

آقای دکتر در ابتدای بحث بفرمایید با توجه به توصیههای
رهبر معظــم انقالب در زمینه الگوی اســامی  -ایرانی
پیشرفت ،در حوزه اقتصاد مهمترین پیام این الگو چیست؟
اگــر بخواهیم به مســئله الگوی اســامیـ ایرانی پیشــرفت با
رویکردهای اقتصادی بپردازیم ،باید بدانیم که رهبر معظم انقالب
چارچوبی را برای ســند پایه الگوی اســامیـ ایرانی پیشرفت
تجویز فرمودهاند که مبتنی بر آن مرکز ملی الگوی اسالمیـ ایرانی
پیشرفت ،مستخرجی را حدود دو سال قبل ارائه کردهاند که محل
نقد و چالش اندیشمندان در حوزههای مختلف است؛ اما به نظر
بنده شاید مهمترین پیام الگوی اسالمیـ ایرانی پیشرفت در حوزه
اقتصاد ،غنا بخشیدن به نظریه اقتصاد مقاومتی است.
مهمترین کارکرد الگوی اســامی -ایرانی پیشــرفت در
حوزه اقتصاد چیست؟
اگر بخواهم مختصــر توضیح دهم ،به نظر میرســد مهمترین
کارکرد آنها ایجاد بستر مناسب برای نظریهپردازی در حوزه اقتصاد
مقاومتی اســت؛ یعنی باید جایگاه دولت و بازار را مشخص و
الگوی اقتصاد مردم پایه را موجه کرد ،همچنین باید تولید داخلی
و تولید ملی را استحکام بخشید و زیرساختها و دامنه آن را در
شــریانها و منابع ملی کشور توسعه داد .همچنین باید استقالل
اقتصادی را به منزله مهمترین محرک و مؤلفه اســتحکام درونی
نظام در حوزه اقتصاد ملی جهت داد و در نهایت مشــخص کرد
که در استدالل ،مبانی و اصول اندیشهای انقالب اسالمی ،نسبی
بــودن یا مطلق بودن اقتصاد چه اقتصــاد مقاومتی و چه اقتصاد
رقابتی ،چه دامنهای دارد.
تجربههای تاریخی اقتصادی و گفتمانســازی چه اندازه
میتواند در اقتصاد ما مؤثر باشد؟
به نظر میرســد ضرورت دارد بخش بزرگــی از تجربه تاریخی
مکاتب مختلف اقتصادی اســتنتاج شده ،محســنات آن جدا
شــود و معایب و در عین حال کاستیهای آن و تهدیدات آن در
نظام ملی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بازشناسی شود؛ چون
میگوییم مکاتب را ارزیابی میکنیم ،امــا وقتی وارد حکمرانی
میکنیم متأسفانه مسلوب االراده در مقابلش قرار میگیریم و آنها
خود را به ما مسلط میکنند .رهبر معظم انقالب میفرمایند وقتی
میخواهیم گفتمانســازی کنیم ،از مفاهیم و عدد وارد واژگان
شویم و واژگان را بسط دهیم تا بتوانیم آن را به اقشار و دامنههای
مختلف اجتماعی مرتبط کنیم؛ به نظر میرسد مفاهیم مشابه باید
یک بار استنتاج شود .در عین حال واژگان و معانی مورد قبول که
مبتنی بر ادبیات و دیرینگی انقالب و اسالم در کشور ما و ایرانیان
است ،مورد مالزمه قرار گیرد.
یک تعاریفــی را حضرت آقا در حوزههــای مختلف اعم از
الگوی بومی و الگوی علمی به منزله نمونه کشور اول در منطقه
آســیای جنوب غرب دارند؛ برای نمونه اقتصــادی که از درون
جوشش پیدا میکند ،چه ظرفیتی دارد و چه دامنهای از استحکام
و حکمرانی را میتواند به وجود بیاورد .ایشان سپس یک مسیر را
مشخص و استدالل میکنند و میفرمایند ما یک مسیر فعلی داریم
و یک مسیری که باید جانشین شود و از ایده به نظریه ،به نظام ،به
الگوی سیاســتهای کلی و به برنامه و اقدام میرسیم؛ ما دچار
اختالل روندی در این فرآیند هستیم که به نظر میرسد از لجاجات
سیاسی مدیریتی برنامهای باید آن را دور کنیم ،در عین حال به مثابه
یک ســاخت چند الیه که مهمترین آن کارآمدی ،مقاومسازی و
پویایی اقتصاد ملی است با هنر الگوی اسالمیـ ایرانی پیشرفت
بتوانیم آن را حل کنیم و در نهایت بتوانیم به چند چرایی و چیستی
پاسخ دهیم.
ما چه مشــکالتی در اقتصاد ملی کشورمان داریم و برای
برونرفت از آن چه راهکاری را پیشنهاد میدهید؟
به نظر میرســد ما چند مسئله داریم که شــامل اقتصاد دولتی،
مخاطــرات اقتصــاد داخلی ،مخاطــرات اقتصــاد جهانی و
مخاطرات نظام ســلطه اســت؛ برای نمونه تحریمها و اقتصاد
نفتی شامل این مسائل میشود؛ در کنار این مسائل ما یکسری
از عارضهها را در متــن اقتصاد ملی خود داریم ،مانند هدر رفت
منابع؛ وقتی قرار میشــود دولت کارگزاری کند ،متأســفانه به
شــدت شاهد هدر رفت ،اســراف منابع و نبود توازن اجتماعی
هستیم .ما امروز توانســتهایم نرخ رشد اقتصادی خود را نسبت
به همین موقع از ســال قبل ،بیش از دو برابر کنیم ،اما اثر وضعی
آن را در الیههای اجتماعی نمیبینیــم .در نتیجه یک عده واقعا
برخوردار میشوند و یک عده به شکل بسیار انفجاری ،در حال
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از دست رفتگی و فقر مطلق و مزمن هستند؛ در عین حال به نظر
میرسد در پارادایمهای اقتصادی جهانی که یک روز کرونا ،یک
روز جنگهای محلی ،منطقهای و بینالمللی اســت و یک روز
درگیریهای بین قطببندی و بلوکبندیهای بینالمللی و نظم
گذشته جهانی است که اثراتی مثل رکود و بحران را جا گذاشته و
یک روز شوکهای بیرونی و فشارهای بیرونی مثل تحریمهاست
و ضعف و بیثباتی در قابلیت رشد اقتصادی است ،اگر بخواهیم
حداقلهای حوزههای اقتصادی را هم داشــته باشیم ،باید رشد
اقتصادی داشــته باشــیم که این موضوع هم ضعف دارد و هم
بیثبات است .این کارکرد باید به کارآمدی اقتصادی ،تاب آوری
اجتماعی ،تابآوری اقتصادی و در نهایت به پویایی اقتصادی و
اقتدار و تابآوری سیاسی منجر شود.
برای داشتن اقتصاد کارآمد و پویا ،چه پیش نیازهایی الزم
است؟
اگر ســه الی ه کارآمدی ،تابآوری و پویایــی را باز کنیم ،اجزای
مختلفــی را در اختیار مــا قرار میدهد که خروجــی آن اقتصاد
کارآمد ،مقاوم و پویاست؛ برای اینکه بتوانیم این روند را محقق
کنیم ،باید یکسری از ظرفیتسازیهای ما بالفعل شود؛ یکسری
از کارآمدیهایــی کــه در داخل اقتصاد تعریــف کردیم ،باید در
اقتصاد درونزا متنوع شود؛ در حال حاضر به تولید فکر میکنیم و
فالن محصول را تولید میکنیم که اگر با همین مدل فعلی تولید و
به بازاری که اشباع شده از این کیفیت و اندازه و مدل ارائه دهیم،
بالفاصله بازار به سمت کاالهای رقیب وارداتی یا قاچاق میرود؛
باید یک تنوع اقتصــادی مبتنی بر درونزایــی اقتصاد را تعریف
کنیم که خروجی آن طوری شــود که ما در دوره تحول بتوانیم از
این ظرفیت عبور کنیم.در عین حال به نظر میرسد زمینههایی که
میتواند آن نظریهپردازی اقتصاد را مقاومتی کند که باید در دامنه
الگو ،در کرانه الگو و حتی در قله الگوی اسالمیـ ایرانی پیشرفت
به آن برسیم ،این است که دولت و بازار بسترها و زمینههایی مانند
اقتصاد مردم پایه ،تولید داخلی و مهمتر از همه استقالل اقتصادی
ما را بتواند تأمین کند ،در عین حال وقتی این اتفاقات بیفتد با یک
چالشهایی مواجه هستیم که بنده از آن به «نظام مسائل اقتصاد
ایران» نام میبرم.
درباره این نظام مسائل اقتصاد ایران بیشتر توضیح دهید.
ما در نظام مسائل اقتصاد ایران ،چارچوبهایی را تعریف کردهایم
که عوامل ساختاری ،مدیریتی ،محوری و زمینهای دارد و در کنار
آن ،یکســری از راهبردها و سیاستها وجود دارد که در اقتصاد
ایــران اتفاق افتاده اســت؛ ما انتظار داریم تمامــی این پیامدها،
مســائل و روابط اعم از محورها ،زمینهها ،مناســبتها ،روابط
واســطهای و مصونیت و ساختاری در کنار هم قرار گیرد و سبب
پویایی اقتصادی ،عدالت اقتصادی و اســتقالل اقتصادی شود؛
اما وقتی درباره ضربهپذیری اقتصاد ،ضعف در عدالت اقتصادی
و بیثباتی و رشــد صحبت میکنیم ،همه فقط این مســئله را به
شکل یک کل نگاه میکنند و دیگر آن را استنباط نمیکنند؛ وقتی
از بیعدالتی اقتصادی صحبت میکنیم این بیعدالتی میتواند
تورمی ،برخورداری منطقــهای در توزیع فرصتها و ثروتها و
جمعی از عوامل باشد یا حتی میتواند یارانهای باشد .به نظر بنده
انقدر مسائل گوناگون میتواند مورد پایش و چینش قرار گیرد تا
به ثبات و یکسری از راهبردها برسیم که یک استنتاجی از اسناد و
مفاهیم باالدستی خود به عنوان الگوهای متمایزکننده اقتصاد ملی
جمهوری اسالمی ایران با مبانی ارزشها و آرمانهای واقعبینانه
آن به وجود آید.
در نهایت چگونه میتوانیم از راهبردهای الگوی اسالمیـ
ایرانی پیشرفت به وضعیت مطلوب اقتصادی برسیم؟
راهبردهای مردمی کردن اقتصاد خود را باید در آن الگو پیدا کرد
و راهبردهای برونگرایی خود را مبتنی بر آن تعریف کنیم و اینکه
نســبت ما با جهان معاصر ،جهان فردا و جهان گذشته چیست.
برای هر یــک از این عرایض میتوان مؤلفههــا و زیرمؤلفههای
متعددی را فرض کرد؛ به نظر میرسد باالی  167شاخص وجود
دارد که میتواند این کارآمدی را مبتنی بر الگوی اسالمی ـ ایرانی
پیشرفت به اقتصاد ملی برگرداند و هر یک از این متغیرها بین  5تا
 12جز ،مسئله را میتوانند در مهندسی و از آن بزرگتر در معماری
اقتصاد ملی جمهوری اسالمی ایران در ذیل الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،پاسخگو باشند و در نهایت ما از آن به وضعیت مطلوبی
برسیم که در نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مورد نظرمان
است که این هم باب بزرگی است.
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پیشران بودن فرهنگ

آسیبشناسی ساختارهای سیاسی

دکتر محسن زنگنه

دکتر حسن بنیانیان

دکتر محمدمهدی اسماعیلی

عضو فراکسیون گام دوم انقالب اسالمی مجلس

مسئول کارگروه پیوستنگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

درباره بحث اســامی بودن الگوی پیشــرفت
اینطور میتوان گفت که متأسفانه با وجود اینکه
به طور کامل به مبانی فلسفه و اصول یک نظام
اسالمی مجهز هستیم و درباره آن در روایتها
و سیره ائمه اطهار(ع) و پیامبر اکرم آمده است،
اما این مبانی و اصول به یک مانیفست عملیاتی
در حوزههای مختلف مدیریت اقتصاد ،علوم
اجتماعی ،نظامات اداری ،حاکمیتی و حکومتی
ً
تبدیل نشده است .برای نمونه معموال در همه
دنیا مکاتب فلسفی ،پیشران تولید علم در سایر
عرصههای حکومتی و نظامسازی هستند؛ یعنی
اگر مکاتب سیاســی را در غــرب دنبال کنید،
میبینیــد در حقیقت آبشــخور و مبدأ هر یک
از آنها یک تفکر و یک مکتب فلســفی است.
حتی خیلیها معتقد هســتند ایــن یک اتحاد
درســت است و پیشرفت غرب به جهت تغییر
غرب در حوزه فلسفه و مکتبی را مکتب فلسفی
خود میدانند ،اما متأســفانه با وجود اینکه ما
از نظر پایههای فلســفی یکی از محکمترین و
مستحکمترین مبانی و مکتبهای فلسفی راـ
که همان اســام استـ داریم ،اما این مبانی به
یک نقشه عملیاتی برای ما تبدیل نشده ،در واقع
روی زمین ترسیم نشــده است .وقتی در مورد
فلسفه و مکاتب مادیگری صحبت میشود،
ً
از آن مکاتب کامال اقتصاد مادیگری و اقتصاد
لیبرالــی را میتوان دیــد و مدیریت مبتنی بر
ً
جهان مادیت کامال هویداست؛ در مقابل آنها
وقتی مکاتب کمونیستی را نگاه میکنید ،غلط
یا درست به یک سرس نظامهای اقتصادی در
حوزه مارکسیسم یا کمونیســم میرسیم .اما
متأســفانه در حوزه اســام این اصول و مبانی
به نقشــه راه تبدیل نشده اســت ،بنابراین اگر
بخواهیم از الگوی پیشرفت اسالمی آن صحبت
ً
کنیم ،قطعا تکلیف اولیه ما این است که بتوانیم
آن مبانی و اصول اســام را به یک نقشه روی
زمین تبدیل کنیم که هم قابل درک برای مردم
باشــد و به یک گفتمان و فرهنگ تبدیل شود و
هم بتوانیم از آن نظامهای اقتصادی و سیاســی
را استخراج کنیم .متأسفانه وقتی به تاریخ ایران
نگاه می کنیم ،چه ایران قبل از اسالم و چه ایران
بعد از اسالم ،یعنی ایران قبل از دهم و یازدهم
هجری ،میبینیم آنها به مراتب از نظر استفاده از
آن مبانی و اصول برای طراحی نظامهای سیاسی
و اقتصای خود ،از ما جلوتر بودند .به نظر بنده
فکر میکنم کمی بین ما فاصله افتاده اســت،
یعنی با وجود اینکه ما پس از انقالب اسالمی،
پیشــرفتها و تولیدات خوبی در عرصه علوم
انسانی داشــتهایم ،اما این پیشرفتها نتوانسته
بــه ما الگوی جامع و منســجمی در نظامهای
اقتصادی ،سیاسی و حکومتی ما بدهد .بنابراین
امــروز نظام اقتصادی ،بانکــداری ،نظام بازار
ســرمایه ،نظام بازار ،فرآینــد قیمتگذاری و
تجارت ما هیچ کدام از یک نخ تسبیح منسجم
ً
و واحد پیروی نمیکنند و کامال یک آشفتگی
در این نظامات دیده میشود که حتی خود را در
قانونگذاری نیز نشان میدهد.
امروز ما حــدود  12هزار قانون داریم که با
یک نگاه کلی به آنها ،میتوان متوجه شد که نه
تنها با هم پیوستگی ندارند؛ بلکه خیلی وقتها
تناقض هــم دارند .وقتی از الگوی پیشــرفت
ایرانیـ اسالمی صحبت میکنیم ،ابتدا باید به
آن خط و مسیر واحد برسیم که این مسیر واحد
برگرفته از همان مبانی اســامی و تاریخ ایران
اســت .در حوزه ایرانی به نظر بنــده و در یک
ً
نگاه کل نگر ،واقعا فرهنگ ایرانی و اسالمی در

خیلی از جاها به همدیگر نزدیک هستند؛ یعنی
یکی از دالیلی که ایرانیان اســام را با آغوش
باز پذیرفتند ،نزدیکی فرهنــگ ایرانی و ایران
باستان و اسالم بود؛ به عقیده بنده نمیتوان هیچ
نقطهای را پیدا کرد که بگوییم اینجا اســامی
اســت و با ایرانی بودن مغایرت دارد یا ایرانی
اســت و با اســام مغایرت دارد .این موضوع
نشــاندهنده این اســت که ایرانیــان از همان
دوران باســتان و قبل از اســام ،حتی در شیوه
حکمرانی ،نظامات اقتصادی ،تجارت ،فرهنگ
و اخــاق خود به احکام و دســتورالعملهای
اســام خیلی نزدیک بودند .بنده فکر میکنم
ما با الگوی پیشرفت خیلی فاصله داریم و باید
افرادی که به علــوم روز ،یعنی به اقتصاد روز،
مدیریت روز و به ابزارهای نظامات اجتماعی
روز مجهــز و مســلط هســتند و در این زمینه
تحصیالت تخصصی و تجارب عملی دارند،
به نحوی باید با اصول اسالمی و مبانی اسالمی
و شــیوههای اهل بیت تلفیق شــوند ،یعنی ما
نیازمند مجموعههایی هستیم که هر دو بحث را
با هم ببینند؛ بحث وحدت حوزه و دانشگاه که
مرحوم شــهید مفتح دنبال آن بود و مورد تأکید
امــام راحل و رهبر معظم انقــاب هم بود ،از
این حیث اســت ،یعنی ما میتوانیم بین اینها
ارتباط برقرار کنیم؛ تا زمانی که نگاه ما به علوم
ً
منبعث از غرب ،یک نگاه کامال یکجانبهگرایانه
باشد و یک نگاه با پیشداوری باشد و از طرف
دیگر نگاه برخیها به مبانی اســامی و سیره
اهل بیت و آیات قرآنــی ،یک نگاه متحجرانه
باشــد ،ما نمیتوانیم به یک الگوی صحیح و
درست اسالمیـ ایرانی برسیم .نکته دیگر این
ً
اســت که جامعه ایرانی جامعه کامال منعطفی
ً
است ،یعنی کامال آمادگی دارد؛ اگر ما بتوانیم
مدلها و الگوهای درستی را مبتنی بر فرهنگ
ایرانی و فرهنگ اســامی استخراج کنیم و به
ً
جامعه ارائه کنیم ،واقعا جامعه ایرانی را جامعه
مستعدی میدانم برای اینکه در عملیاتی شدن
الگوی ایرانیـ اســامی پیشــرفت پیش قدم
باشــد؛ اما فکر میکنم مشــکل اینجاست که
فرهیختگان،اندیشمندان،دانشمندان،اصحاب
دانشگاه و حوزه ما متأسفانه نتوانستهاند در زمینه
الگوسازی و مدلســازی کارنامه خوبی داشته
باشــند؛ فکر میکنم اولین قدم همین است که
واقعــا در حوزههای علمیه نباید خیلی بر روی
ً
مبانی مثال فلسفه اسالمی یا کالم اسالمی تأکید
کنیم؛ بلکه باید یک قدم جلوتر رویم و بتوانیم از
این مباحث و مسائل به یک بخشهای عملیاتی
برای مدیریت جامعه برســیم و در دانشگاه نیز
باید به همین ترتیب باشد؛ در دانشگاههای ما
متأسفانه ســالها دانشجو و استاد حتی در حد
تحصیالت تکمیلی مرتب در حال بررســی و
نقد و تحلیل همین الگوهای غربی هستند؛ اگر
بخواهم تقسیمبندی کنم ،باید  30تا  40درصد
را برای آشنایی با این الگوها بگذاریم که الزم
است؛ اما باید بخش بیشتر را برای بومیسازی
این مدلها گذاشــت .در حال حاضر مشکل
ً
اقتصادی کشور ما این است که مدلهای کامال
غیربومی را ـ که البته در کشورهای بومی خود
مدل توســعهای جواب داده و توانستهاند تورم
را رفع کنند و اشتغال را افزایش دهند و جهش
تولید را امکانپذیر کنندـ برداشــتهایم و بدون
توجه به مقتضیات بومی ،فرهنگی ،سیاســی،
اقلیمــی و جغرافیایی کشــور ،آن را در داخل
کشور اعمال کردهایم که باعث بروز مشکالت
اقتصادی شده است.

در وهله اول نخبگان جامعه باید در گســترش فرهنگ
در جامعه تــاش کنند تا فرهنگ توســعه پیدا کند؛
فرهنــگ ،فعالیتهای فرهنگی ،باورهــا ،ارزشها و
الگوهای رفتاری پایدار که مردم یک جامعه دارند ،در
همه عرصههای اقتصادی ،سیاســی ،نظامی ،امنیتی و
الگوهای رفتاری نقش ایجاد میکند .از این رو در ابتدا
باید مفهوم فرهنگ در ســطح مدیران و نخبگان درک
شود؛ البته به این معنا نیست که مسئول فرهنگی ،فقط
سازمانهای فرهنگی هســتند که باالسر سازمان آنها
تابلوی سازمان فرهنگ و ارشــاد اسالمی یا تبلیغات
اسالمی نصب شده است؛ بلکه همه افراد یک جامعه
بر حسب میزان نفوذ و موقعیتی که دارند ،با حرف زدن،
لباس پوشــیدن و ســطح ارتباطات خود در تحوالت
مربوط به اتخــاذات و ارزشهــا و الگوهای رفتاری،
مداخله و نقشآفرینی میکنند؛ یعنی مردمی که لباس
خاص میپوشند در جامعه مورد توجه قرار میگیرند؛
چون این لبــاس مورد توجه بچهها قرار میگیرد و آنها
میتوانند الگو بگیرند یا از آن لباس بدشــان بیاید ،لذا
ابزار تحول فرهنگی در دانشآمــوزان در حد کارکرد
لباس هم میتواند باشــد .برای نمونه معلمی که روی
تابلوی کالس درس «بسم الله الرحمن الرحیم» را با
خط خوش مینویسد و مهربان و دوست داشتنی است،
رفتار و اخالق او در بچهها تأثیر گذاشــته و میتواند با
ذهــن بچهها پیوند برقرار کند و در نتیجه گرایش دینی
بچهها به دین تقویت میشــود؛ اما معلمی که همین
عبارت را با خط خوش مینویسد ،ولی بداخالق بوده
و ســختگیری بیجا میکنــد ،روی ذهن بچهها اثر
منفی میگذارد؛ بنابراین همــه افراد جامعه میتوانند
نقشآفریــن و تحولآفریــن فرهنگی باشــند .وظیفه
دســتگاههای فرهنگی این اســت که همه را نسبت به
مســئولیت خود در نقشآفرینی در فرهنگ آگاه کنند.
برای نمونه یک عالم دینی یا روحانی میتواند در منبر
خود طوری سخنرانی کند که به کاسب محل بگوید با
باورهای خود میتواند در معامله اثرگذار باشــد و این
احساس مسئولیت را در مخاطبان خود به وجود آورد.
اگــر این مقدمه در ذهن مخاطب جــا بیفتد ،آن وقت
است که الگوی اســامیـ ایرانی پیشرفت که درباره
اقتصاد ،سیاســت ،روابط بینالملــل ،خانواده و همه
جزئیات زندگی حرف میزنــد ،میتواند تحقق پیدا
کند .فرهنگ بستری است که اگر در جامعه به سمت
اصالح رفت ،در تحقق ایــن الگو نیز کمک میکند.
بنابراین همه زوایای فرهنگ و شکلگیری محتوای الگو
تأثیرگذار است؛ عزیزانی بر اســاس باورهای دینی و
آیات قرآنی و روایات این الگو را تنظیم کرده و نوشتهاند
که اگر این الگو به خوبی در سطح جامعه اجرا شود ،در
فرهنگ ما آثار مثبتی دارد و اگر بد اجرا شود ،آثار منفی
دارد ،در واقــع با فرهنگ جامعه یک داد و ســتد دارد.
بنابراین فرهنگ ،در الگوی اسالمیـ ایرانی پیشرفت،
نقش پیشــران را بازی میکند؛ یعنی در ابتدا باید توده
مردم مشــتاق اجرای الگوی پیشرفت شوند و در قدم
اول مدیران و نخبگان این پیشــتازی را انجام بدهند و
روی رفتارهــای خود دقت کنند تا کارکردهایشــان
دوست داشتنی شــود و مردم احساس کنند که چقدر
خوب اســت این الگو اجرا شــود؛ باید روی روحیه
خدمتگذاری و سادهزیست بودن و فداکاری آنها تأثیر
بگذارد تا بســتر اجرای آن در سطح جامعه آماده شود
و کم کم اقشار جامعه مشتاق اجرای کامل این الگوی
پیشرفتشوند.
یک بخشهایــی با دین ارتباط مســتقیمتری پیدا

میکنند ،یعنی نهادهایی مانند سازمان آموزش و پرورش
و آموزش عالی چون با تربیت نسل آینده مواجه هستند،
این مســئولیت را مستقیمتر و بیشــتر بر عهده دارند،
برای اینکه میتوانند برای الگوی پیشرفت زمینهسازی
کنند تا مورد اســتقبال قرار گیرد .نکتهای که باید به آن
توجه کرد ،این است که چون چنین الگویی را از منابع
ً
دینی گرفتهایم و قاعدتا نخبگان آن را تصحیح و قطعی
میکننــد ،از طرف مردم هم باید مورد اســتقبال قرار
گیرد ،چرا که ما مردمســاالری را پذیرفتهایم و به مردم
حق انتخاب دادهایم؛ بنابراین اگر مردم اندیشه اسالمی
را دوست داشته باشــند ،این الگو ضمانت اجرا پیدا
میکند .اگر مردم در زمان انتخابات فردی را بپسندند
که فاصله بیشتری با مفاهیم دینی و ارزشهای اسالمی
ً
دارد ،طبیعتا این شــخص بــرای حفظ موقعیت خود
شعارهای غیراســامی میدهد نه اینکه ضد اسالمی
باشــد ،اما شعارهای بازتری میدهد تا محبوبیت پیدا
کند؛ این مباحث در شرایطی انجام میشود که جامعه
ما به ســرعت در حال باز شدن اســت ،یعنی االن به
شــدت تحت تأثیر فرهنگ بیگانه و رسانههای بیگانه
هســتیم و آنها تالش میکنند کــه نگذارند این اتفاق
بیفتد و این الگو در جامعه انجام شــود ،چون اگر این
اتفاق بیفتد ،به نفع آنها نیســت؛ چرا که بخش مهمی
از اســتیالی آنها مربوط به تســلط آنها بر کشورهای
اسالمی اســت و یک تالش ســازمانیافته منسجم و
پیوســته برای تخریب فرهنگ نوجوانــان و جوانان ما
مرتب در حال اعمال است که اینها غیر از آسیبهایی
اســت که به طور طبیعی در تعامل فرهنگی ما ایجاد
میکنند .بنابراین شرط تحقق الگوی اسالمی ـ ایرانی
پیشرفت ،ایجاد یک نظام مدیریتی جامعه فرهنگی فراتر
از مدیریتی اســت که امروز تعریف میشود؛ مدیریت
جامعه فرهنگی به این معناست که تفکر همه مدیران
در همه وزارتخانهها و ســازمانها اعم از ســازمان
فرهنگی یا غیر فرهنگی و دولتی یا غیر دولتی باشــند،
این باشد که دغدغه فرهنگی و کارکردهای آن را داشته
باشند .برای نمونه ،مدیرعامل یک کارخانه چندهزار
نفــری باید دغدغه فرهنگی کارگرها و کارکنان خود و
خانوادههایشــان را داشته باشد و درباره آنها احساس
مسئولیت کند و برای این کار هزینه کند و نیرو و مشاور
بگیرد و ســعی کند نقش خود را در تحوالت فرهنگی
بشناســد و آن را اصالح و عملیاتی کند .بنابراین این
موضوع باید در همه سازمانها و وزارتخانهها اتفاق
بیفتد و طبیعتا یک سازمان و وزارتخانه فرهنگی باید
وجود داشته باشد که این مسئولیت را یادآوری ،آموزش،
پیگیری و نظارت کند و با روشهای مناسب فرهنگی
این احساس مسئولیت را در مدیران جامعه ایجاد کند.
اگر این مدیریت شکل نگیرد با فعالیت محدود دستگاه
فرهنگی موجود نمیتوانیم الگوی اســامیـ ایرانی
پیشرفت را اجرا کنیم ،چون قدرت و حجم مفاسدی که
وارد استخر جامعه ما میشود ،بزرگتر از دستگاههای
تصفیهکننده اســت که در این استخر کار گذاشته شده
است؛ یعنی با شعائر و تعدادی مسجد یا تشکلهایی از
بچههای متدین و با این میزان از کار فرهنگی نمیتوان
این الگو را اجرا کرد و اجرای آن نیازمند حرکت تازه در
مفهوم مدیریتی فرهنگی جامعه است که رهبر معظم
انقالب اســم آن را مهندســی مجدد فرهنگی جامعه
نامیدهاند که متأســفانه فهم نمیشود .امیدوار هستیم
پیشــرانی مدیریتی جامعه فرهنگی برای بسترسازی
الگوی اسالمیـ ایرانی پیشــرفت هم فهم شود و هم
اینکه در خود الگو ،تمهیدات الزم پیشبینی شود.

الگوی ایرانیـ اســامی پیشــرفت به منزله یک
پایلوت حرکــت نظام جمهوری اســامی طی
مراحل پنجگانه انقالب اســت کــه رهبر معظم
انقالب آن را تبیین کردنــد .به عقیده بنده ،حوزه
سیاســی در جمهوری اسالمی به لحاظ توانایی و
ایجاد مشارکت فعاالنه مردم در تعیین سرنوشت
سیاسی خود تا حد بسیار زیادی به استانداردهای
الزم و مــورد نظر انقالب اســامی و جمهوری
اسالمی رسیده است .به عبارتی به جز موضوعاتی،
ماننــد انتخابات و حضور مــردم در صحنههای
تعیین سرنوشت سیاســی ،این اتفاق قابل رصد و
اندازهگیری است .البته معتقد هستم حضور مردم
درعرصههایتعیینسرنوشتیاایجادفعالیتهای
عمومی به مشــارکت سیاســی منحصر نیست و
میتواند در حوزههای اقتصادی ،به مردمیسازی
اقتصاد یا توسعه تعاونیها منجر شود و جلوی این
همه فسادی که با عناوینی مانند خصوصیسازی
که به درستی «خصولتی» نامیدهاند ،گرفته شود،
همچنین در حوزههای فرهنگی به حضور گسترده
نیاز داریم که رهبر معظم انقالب اسالمی در این
خصوص تعابیری ،مانند آتش بــه اختیار دارند.
حوزه فعالیتهای مردمی به شدت باز است ،اما
در ایــن حوزه تا اهداف مورد انتظار فاصله داریم؛
البته در حوزه سیاســی تا حد زیادی این اتفاق رخ
داده اســت .اگر به  42سال گذشته بعد از پیروزی
انقالب اسالمی و انتخاباتهایی که برگزار شده
است ،نگاه کنیم ،میبینیم نظام جمهوری اسالمی
توان ایجاد مشارکت سیاسی را به خوبی نشان داده
است .بنده فکر میکنم دو مسئله در فضای تکامل
سیاسی جمهوری اسالمی در آیینه و آرمانی که به
نام الگوی ایرانیـ اسالمی پیشرفت وجود دارد ،در
ادامه راه نیاز است.
اولین مســئله این اســت کــه به نظــر بنده
ساختارهای سیاســی در جمهوری اسالمی را که
سبب تولید آســیب میشود ،آسیبشناسی کرد؛
برای نمونه از نظر تاریخ سیاســی کشورمان این
تزاحمهای آزارهنده بین ســاختارهای سیاسی،
یک تجربه ناموفق را در جمهوری اسالمی ایجاد
کرده است؛ در ســاختارهایی که در قوای سهگانه
و حاکمیت جمهوری اســامی تبیین شده است،
اغلب تزاحمهای ســاختاری و جدی را مشاهده
ً
میکنیم کــه این تزاحمها طبیعتا آهنگ رشــد و
پیشرفت کشور را کند میکند که این مسائل باید
آسیبشناسی شده و این موانع برطرف شود .برای
نمونه همیشه بین دولت و مجلس و اختیاراتی که
برای رئیسجمهور وجــود دارد ،ابهام وجود دارد
که به نظر بنده بخشــی از آن ناشــی از مشکالت
ساختاری سیستم کشور است و این سیستم به یک
روانسازی نیاز دارد .پس از تجربه یک دههای بعد
از پیروزی انقالب اســامی به این نتیجه رسیدیم
که برخی از ساختارهای موجود در مدیریتها و
حاکمیت سیاسی کشور مشکل ایجاد میکند که
البته برخی از مســائل را حل کردند ،برای نمونه
همیشه بین نخستوزیر و رئیسجمهور تزاحم و
اختالف نظر وجود داشت که این مسئله از ابتدای

شــکلگیری نهاد دولت شروع شــد و تا آن زمان
ادامه داشــت که اگر تا امروز این مسائل را تغییر
نمیدادیــم ،این تزاحمها خیلی بیشــتر طراحی
مدیریت کشــور را کند میکرد ،لذا آن زمان این
مســئله را حل کردند؛ در بحث دستگاه قضا نیز
مدیریت متمرکــز را در نظر گرفتنــد و برخی از
اشکاالت ساختاری را برطرف کردند .به نظر بنده
در گام اول این حرکت که به سمت الگوی پیشرفت
ایرانیـ اســامی است ،با آسیبشناسیهایی که
انجام میدهیم ،میتوانیم برخی از سیاستهای
موجود سیاسی را تغییر دهیم؛ برای نمونه در حوزه
مجلس شورای اسالمی و انتخابات مجلس ،دچار
یک مشکل فزاینده هستیم؛ قانون اساسی دو وظیفه
کلیدی «نظــارت» و «تقنین» را بر عهده مجلس
گذاشته است؛ توقعاتی که از یک نماینده مجلس
در ایفای وظایــف حوزههای انتخابیهاش دارد ،به
نحوی جلو رفته اســت که آنها را از وظایف ملی
دور کرده اســت و هر نمایندهای که وارد مجلس
میشودـ فرقی هم ندارد که از کدام حوزه انتخابیه و
با چه گرایش سیاسی وارد مجلس شده استـ این
توقعات وجــود دارد ،در نتیجه نظامی پدیده آمده
ً
است که طبیعتا مانع ایفای نقش اصلی آنها شده
که این مسئله باید برطرف شود .البته ممکن است
این ظرفیت در ساختار قانون اساسی امروز موجود
ً
نباشد که تقریبا بیشتر فعاالن سیاسی به ضرورت
ایجاد دو مجلس رســیدهاند که الزم است ایجاد
شود تا ساختار آن تغییر پیدا کند؛ البته این یک مثال
بود که از این نمونهها در جاهای مختلف نیز داریم.
در مدیریت متمرکز اقتصادی امروز در نهاد قضایی
نیز این اشــکالت رو آمــده و اصالحات جدی
احســاس میشــود .به هر حال فضای مشارکت
ً
سیاسی کشــور ما تقریبا فراتر از توقعات معمول
در نظامهای سیاســی به وقوع پیوسته است ،یعنی
سیستم موفق بوده ،اما در کنار این موفقیتها نظام
سیاسی آسیبهایی دارد که اولین آن مسئله ساختار
است .آسیب دومی که میتوان به آن اشاره کرد و به
نظر بنده خیلی مهم است و به تغییر نیاز دارد ،در
حوزه فرهنگ سیاسی مردم است که بخشی از آن
در حوزه سیاست است ،اعم از فرهنگ کار جمعی
و تحقــق ایجاد احزاب قوی مردمــی که اگر این
مسائل در کنار رفع مشکالت ساختاری مورد توجه
قرار نگیرد ،کشور را دچار مشکالت خواهد کرد.
در نهایــت میتوان اینگونه جمعبندی کرد که در
حوزه نظام سیاسی در کنار افزایش مشارکتهای
آرمان دخالت مــردم در تعیین
سیاســی و تحقق ِ
سرنوشــت خود ،این دو مشکل عمده باید در این
الگو مورد توجه قرار گیرد و انشاءالله بتوانیم آنها
را برطرف کنیم تا نظام سیاسی کشور کارآمدتر از
گذشته بتواند کار خود را انجام دهد .تجربه چهار
دهه جمهوری اسالمی نشان میدهد ،اگر اجماع
نسبی میان نخبگان اتفاق بیفتد ،این مسئله محقق
میشــود و به نظر بنده فاصله ما با تحقق این امر
خیلی کم است و جمهوری اسالمی در نهایت تا
یک بازه زمانی پنج ساله ،باید بتواند برای برطرف
کردن آسیبها برنامه عملی داشته باشد.

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند
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مروری بر تدابیر و تصمیمات امام خمینی(ره) در امر حکمرانی

تقویم انقالب
موفقیتهای امام(ره)
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

حضرت امام(ره) پس از سالها
مبارزه ،در ســال  1357با همه
توان به میدان آمدند تــا کار انقالب را به
پیش ببرند و کار رژیم دست نشانده پهلوی
را یکسره کنند .ایشان که خود را مستحضر
به حمایت الهی و اراده ملت میدانستند،
آنچنان مقتدرانه حرکت کردند که تمامی
گامهای انقالب را یکی پس از دیگری با
پیروزیوکامیابیبرداشتند.اینموفقیتها
در حالی به دست میآمد که رژیم پهلوی
که صدای ناقوس مرگ و فروپاشی خود را
شــنیده بود ،با همه توان در تالش بود تا
نگذارد سرنگونی حکومت رقم خورده و
چرخهای انقالب شتاب بیشتری گیرد؛ اما
در برابر موج عظیــم انقالب ملت ایران
ناکام بود و موفقیتهای امام(ره) یکی پس
از دیگری رقم میخورد.
1ـ امام خمینــی(ره)در نیمه دوم ســال
 1357موفقیتهــای فراوانی را کســب
کردند .یکــی از بارزترین آنها این بود که
موفق شدند ملت ایران را از هر قومیت و
صنفی ،در مسیر مبارزه علیه رژیم شاه قرار
دهند و وحدت و همبســتگی ملی ایجاد
کردند و هرگونه اختالفات را به ســرعت
کاهش دادند.
2ـ امام خمینــی(ره) از پایگاه اجتماعی
بســیار قوی و غنــی برخــوردار بودند.
همه ســران احزاب و گروههای سیاسی
کــه موقعیــت اجتماعــی داشــتند و به
نوعــی مرجعیت مردم بودند ،با ایشــان
در مبارزه با رژیم شــاه همصدا شــدند.
مســاجد ،دانشــگاهها ،بــازار ،مراجع
تقلید ،معلمان ،استادان دانشگاهها ،کادر
بیمارســتانها،ارتش و سایر دستگاههای
اداری تابع نظرات امام بودند.
3ـ امــام خمینی(ره) با قــدرت معنوی
باالیی که داشــتند موفق به جذب ارتش
شــدند و تالش کردند تا با مردم برخورد
نکنند و رو در رو نشــوند و از ملت ایران
خواستند با ارتش برخورد مسالمتآمیز
شود .مردم نيز ارتشيان را در آغوش گرفتند
و از آنها به عنوان برادر ارتشی نام بردند.
4ـ امام خمینی(ره) به خوبی میدانستند
که مسئولیت سنگینی در مبارزه را عهدهدار
شــدهاند  ،لذا در هر واقعه خونینی مانند
 15خــرداد  19 ،1342دی  1356و 17
شــهریور  ،1357رهبــری این حرکت
خونین را برعهده گرفتند .در ماجرای 17
شهریور در حالی که همه سران احزاب جا
زده بودند ،امام فریاد حمایت از شــهدای
 17شهریور را سر دادند و با صدور پیامی
اعالم کردنــد« :ای کاش خمینی در بین
شماها بود و کشته میشد».
5ـ رهنمودها و فرمایشهای امام در مقابل
چشــم ملت ایران تحقــق یافت و ملت
دیدند ،وقتی گفتند شاه باید برود ،مجبور
شــد که برود تــا در دادگاه انقالب مردم
محاکمه نشــود! هر دولتی که بر سر کار
میآمد ،اگر تأیید امام را نداشت محکوم
به سقوط بود ،همانطور که شریفامامی
شکســت خورد و دولت نظامی ازهاری
رسوا شد و بختیار ناکام ماند.
6ـ حضــرت امــام(ره) بــا تدابیر خود
توانست پس از فروپاشــی رژیم پهلوی،
امور کشور را به دست گرفته و اجازه ندهد
تا یکپارچگی این ســرزمین از هم بپاشد
و جریان تجزیهطلب ،کشور را به باتالق
چندپارچگی بکشــاند .امــام (ره) امور
کشور را به دست گرفت و قطار انقالب را
در مسیر قانونمندسازی و ساختارمندی به
حرکت در آورد.

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

حضرت امــام(ره) را میتــوان مردمیترین رهبری
دانست که در قرن بیستم ظهور و بروز یافتند .در طول
تاریخ بودند رهبرانی که ادعای مردمی بودن داشتند،
اما این ادعا هیچ گاه به طور کامل عملی نشد! به ویژه
آنکه این رهبران پس از به قدرت رســیدن در مســیر
خودکامگــی حرکت کردند و آنچــه در عمل تحقق
نیافت ،ظهور و بروز حاکمیت مردم و مردمســاالری
بود.
در بررسی سیره سیاسی حضرت امام(ره) ،به ویژه
در ماههای پس از پیروزی انقالب اسالمی نمونههای
فراوانــی از این باور عمیق را میتوان مشــاهده کرد.
امــام(ره) با همه توان تالش کردند تا حاکمیت مردم
در ساختار قدرت جمهوری اسالمی نهادینه شود .از
جمله اقدامات امام(ره) برای تحقق حاکمیت مردم،
تشکیل شوراها بود .نظامهای شــورایی ،نظامهایی
هستند که امور کشــور را در اختیار مجمع برگزیده
ملت میســپارند و از طریق مشورت و رأی اکثریت
کار را پیش میبرند .ایده تشــکیل شــوراها در ایران
ً
تقریبا به زمان انقالب مشروطه باز میگردد .نخستین
بار با تصویب قانون بلدیه در سال  ۱۲۸۶انجمنهای
بلدیه شکل گرفتند و به واسطه آن به ظاهر امر مدیریت
شهری شــکل مردمی به خود گرفت .در همان سال
در برخی از شــهرها این انجمن کار خود را آغاز کرد
و توانســت دخالت مســتقیم حکومت مرکزی در

مدیریت شهرها را کمرنگ کند؛ اما خیلی زود در سال
ً
 ۱۲۹۰عمال این نهاد منحل شد تا یکبار دیگر نفوذ
دولت ،کارگزاران دولتی و افراد ثروتمند و متنفذ رقیب
جدی خود را جهت منافع خود کنار بزنند و کیان امور
را به دست بگیرند.
در دوران پهلوی اول و شــیوه حکومت استبدادی
رضاخان نیز انجمن بلدیه به فراموشــی ســپرده شد
و دیگــر اثری از آن نماند .هرچند در ســال  ۱۳۰۹با
تصویب قانون شهرداریها ،دولت ملزم به رسمیت
شناختن انجمن بلدیه شد ،اما انجمنی تشکیل نشد
تا این الزام عملی شــود .در دوره پهلوی دوم پس از
نخستوزیری مصدق قانون جدیدی به نام «تشکیل
شهرداریها و انجمنهای شهر» به تصویب رسید و
انجمنهای شهر به شکل ابتدایی و اولیه در برخی از
شهرها تشکیل شدند ،ولی شاه که شیو ه حکومتی پدر
را الگــو قرار داده بود ،اجازه افزایش قدرت مردم و پا
ً
گرفتن انجمنهای شهر را نداد تا عمال از انجمن بلدیه
تنها اسمی وجود داشته باشد و تأثیرگذاری در عرصه
مدیریت شهری نداشته باشد.
با پیروزی انقالب اسالمی ایده اداره شورایی کشور
خیلی زود در ادبیات انقالبیون دیده شــد .حضرت
امام(ره) پیشــگام این ایده بودند و تشکیل شوراها را
یکی از ضرورتهای جمهوری اسالمی میدانستند
و طی بیاناتی در جمع دانشجویان سنندجی فرمودند:
«اآلن مشــغول طرحریزی آن هســتند كه شما برای
خودتان ،مسائل خودتان باشد .انتخابات مال خودتان
باشــد؛ خودتان انجام بدهید .كارهایتان محول به

دهلیز

قتل سربازان بیگناه
نمونهای از فساد دربار قاجار
درباره ظلم شــاهان قاجار و درباریــان آن در
صفحات تاریخ بســیار نوشته شــده است .در
این دوران درباریان بســیاری بودند که ظلم را
به حد اعالی خود رســاندند .نمونهای از این
درباریان فاسد« ،عالءالدوله» حاکم تهران در
دوران مظفرالدین شاه بود که ظلمها و جنایاتش
از دالیل عمده شــکلگیری نهضت مشروطه
بــود .وی نامردمیهای بســیاری را در پرونده
حکومتداری خود به ثبت رســانده اســت.
ملکالشــعرای بهار در کتاب «تاریخ مختصر
احزاب سیاسی ایران» نمونهای از جنایات وی
را که در دوره ناصرالدین شــاه به وقوع پیوسته،
بیان کرده است :روزی شاه به زیارت حضرت
شاهزاده عبدالعظیم میرفته است.
در بین راه تعداد زیادی از ســربازان سر راه
شــاه میآیند و داد و فریاد راه میاندازند که از
رئیس خود (عالءالدوله) شــکایت کنند .شاه
کالســکهاش را نگاه مــیدارد .رئیس فوج که
ســواره و ملتزم رکاب بوده است ،به سربازان
میتازد .در نتیجه سربازان که نمیتوانند علیه او
به شاه شــکایت کنند ،به او (عالء الدوله) بد و
بیراه میگویند و به طرفش سنگ میاندازند .از
قضا سنگی به کالسکه شاه میخورد و شاه متغیر
میشود .در این بین سردار مزبور به شاه عرض
میکند که زود تشریف ببرید که سربازها یاغی
شدهاند و خطرناک است.
شاه با حالت تغیر میرود و پس از برگشتن
به شــهر امر میکند که مرتکبین را بیاورند به
حضور! ...درباریان متحیــر بودند که چه باید
کرد .شاه بیاندازه ناراحت بود و عالمت خطر

از هر طرف احســاس میشد .آنها با شناختی
که از خصوصیات اخالقی شــاه داشــتند تنها
چاره کار را در این دیدند که چند ســرباز زیبا
و جوان را بــه حضور بیاورند تــا به مالحظه
زیبایی از خون آنها بگذرد! چرا جز این چارهای
نمیدیدنــد؟ برای اینکه نمیخواســتند اصل
قضیه به مالحظه حیثیت همکارشان به عرض
شاه برسد .شاه در عمارت تخت مرمر ،پشت
پرده زنبوری ایستاده بود و گیالسهای کنیاک را
خورده بود و به قول کســی که از نزدیک شاهد
بود و برایم نقل میکرد ،سبیلهایش از فرط تغیر
تارتار شده بود .جوانها را آوردند کنار حوض.
ده جوان زیبا ،جوان و بیگناه .شاه که مست بود
معطل نشد حکم کرد همه را طناب بیندازند.
همه را طناب انداختند و خفه کردند ! این خبر
هولناک در جراید اروپا به تفصیل منتشر شد و
شاه را رسوا کرد.

خودتان باشد .نه تنها شما؛ خراسان هم همین طور،
اصفهــان هم همین طور ،همه جــا همین طور .این
شوراها باید همه جا باشــد و هر جایی خودش اداره
كند خودش را» لذا دو روزبعدطی فرمانی در تاریخ 9
اردیبهشت  ،1358شورای انقالب را موظف کردند:
گ به تهیه آییننامه اجرایی شوراها برای اداره
«بیدرن 
امور محلی شهر و روستا در سرتاسر ایرا ن اقدام و پس
از تصویب به دولت ابالغ نمایید و تا دولت بالفاصله
به مرحله اجرا درآورد .»
همین تأکیدات حضرت امام(ره) موجب شــد تا
دولت موقت و نخستوزیر آن نیز در این مسیر تالش
کنند و تحقق آن در دســتور کار دولت قرار گیرد .در
همین راستا مهندس بازرگان با صدور پیامی در رادیو
و تلویزیون ،تأکید کرد حاکمیت باید به مردم ســپرده
شــود .وی گفت« :حاال اگر ما انقالب ضداستبداد
کردیم باید عمل ما عمل استبدادی نباشد درست در
جهت عکس باشد ،یعنی ما باید حاکمیت را و امور
و اختیار و مســئولیت و ابتکار را تا آنجا که میتوانیم
برگردانیم به خود ملت .برای گام برداشتن به سوی این
نیت باید به خودکفایی استانها توجه کرد ،به طوری
که هر دستوری و هر امری از مرکز صادر نشود ،بلکه
مردم کارشان را خودشان انجام دهند تا آنجا که کار در
سطح عمومی است و تا آنجایی که جنبه محلی دارد،
در هر والیتی و هر جایی مثل خراســان ،آذربایجان،
کردستان و بلوچســتان و ...الاقل در امور مربوط به
خودشــان مانند امور عمرانی ،امور شهرداری ،آب،
برق ،فرهنگ تا حدود متوسطه و امور انتظامی و اینها

با اختیار خودشــان باشد ».نخستوزیر گفت« :این
طرحی است که البته در شــورای طرحهای انقالب
مورد بحث است و امیدواریم شاید اگر زودتر بتوانیم
حتــی قبل از مجلس مؤسســان [مجلــس خبرگان
قانون اساسی] تا آنجا که ممکن است این انجمنها
یا شــوراهای محلی در سطح استان انجام بشود و به
صورت تجربه هم که شــده دربیاید و مســلم وقتی
این طور باشــد کار هم ارزان هم بهتر و هم راحتتر
میشود چه برای مردم و چه برای دولت ».در همین
زمان دفتر آیتالله طالقانی نیز مشغول نوشتن طرحی
برای اجرایی شدن قانون شوراهای محلی بود که پس
از تهیه شدن منتشر و رسانهای شد.
ســرانجام شــورای انقــاب در اجــرای فرمان
امام(ره)« ،آییننامه تشکیل شوراهای محلی» را د ر
تاریخ  7تیر  1358تهیــه و برای اجرا به دولت ابالغ
کرد .روند تحوالت کشــور و وقوع حوادث گوناگون
از جمله وقوع جنگ تحمیلی ،امکان تحقق شوراهای
اســامی را به نحوی که در قانون اساسی پیشبینی
شده بود ،فراهم نکرد .به همین سبب چند سال پس
از پایان جنگ تحمیلی ،قانون تشــکیالت ،وظایف
و انتخابات شــوراهای اســامی کشــور و انتخاب
شــهرداران در تاریخ  1375/3/1به تصویب مجلس
شــورای اسالمی رســید و پس از برگزاری ششمین
انتخابات ریاستجمهوری زمینه برگزاری انتخابات
عظیم شوراهای اسالمی در سراسر کشور در  7اسفند
ماه  1377فراهم شد و شــوراهای اسالمی فعالیت
خود را آغاز کردند.

حافظه

یهودیان در امپراتوری هلند
مروری بر نقش یهودیان در غارت جهان
رشد و شــکوفایی هلند و رســیدن به دورانی
که از آن بــه دوران طالیی هلند یاد میکنند ،با
مهاجرت یهودیان شــبه جزیره ایبری (پرتغال
و اسپانیا) به هلند قرین اســت .در اواخر قرن
شانزدهم شاهد رشد خیرهکننده و ناگهانی هلند
هستیم.
اولیــن یهودیــان پرتغالی در ســال  1593در
آمســتردام ســاکن شــدند و چیزی نگذشت
که تعداد آنها رو به فزونی نهاد .اولین کنیســه
یهودیان در آمستردام نیز در  1598افتتاح شد و
در اواسط سده هفدهم در بسیاری از شهرهای
هلند ،جوامع یهودی حضور داشتند .یهودیان
به تدریج آمســتردام آن ایام را اورشلیم جدید
میخواندند.
گفته میشود یهودیان ســهامداران بزرگ
کمپانی هند شــرقی هلند بودند و میدانیم که
رئیس کمپانی ،که نقش اصلی را در اســتقرار
ســلطه هلند بر جــاوه داشــت« ،کوهن» نام
دارد .به عالوه ،نگاهــی به تصاویر حکمرانان
مســتعمرات هلند روشــن میکند که او تنها
یهودی در میان گردانندگان کمپانی هند شرقی
هلند نبود .یهودیان در هیئت مدیره کمپانی نیز
حضور داشــتند و خالصه هیچ مســتعمرهای
بدون وجود آنان کامل نمیشد.
مهاجرت یهودیان (که به مارانوها مشــهور
بودند) به هلند ،دقیقا با آغاز اقتصاد مستعمراتی
این سرزمین و تأسیس كمپانی هند شرقی هلند
در پیوند است تا آنجا كه در سده هفدهم هلند را
به مركز اصلی شبكه جهانی الیگارشی یهودی
بدل کرد .مورخان دانشــگاه عبری اورشــلیم

مینویســند« :مارانوهای مســتقر در هلند به
شــكل فزایندهای در فعالیتهــای اقتصادی
و مهاجرتهایــی كه ناشــی از «اكتشــافات
جغرافیایی»بود،شركتجستند.آنهاهمچنین،
«بــا حمایت برادران یهودیشــان» در آلمان،
لهستان ،لیتوانی و عثمانی پیوندهای خود را با
این كشورها برقرار كردند».
در ســال  1624كمپانی هنــد غربی هلند
برای اشــغال برزیل و قاره آمریكا تأسیس شد
كه یهودیان در آن ســهم مهمی داشتند .از این
زمان اهمیت یهودیــان ،به ویژه در زمینه انتقال
سیورسات و اجاره دادن نیروهای نظامی افزایش
یافت و آنان در بورس سهام كمپانی هند شرقی
هلند نیز نقش مهمی را به دســت گرفتند .آنان
در نیمه دوم سده هفدهم بخش عمده تجارت
شكر ،تنباكو ،ابریشم و الماس هلند را به دست
داشتند و سهامداران اصلی كمپانی هند شرقی
هلندبودند.
در پایان ســده هفدهم ،به طور رسمی یك
چهارم كل ســهام كمپانی هند شرقی هلند به
یهودیان تعلق داشــت .باید توجه کرد كه این
سهام یهودیانی است كه به نام یهودی شناخته
میشــدند .مارانوها ،كه بخش عمده یهودیان
ً
هلند را تشــكیل میدادند ،رسما مسیحی به
شمار میرفتند و از میزان سهام آنان اطالعی در
دست نیست.
بــه هر روی ،حتی اگر كل ســهام یهودیان
همین مقدار نیز ارزیابی شــود ،برای سنجش
میزان ســلطه آنان بر كمپانی هند شرقی هلند
كافی است.
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خرد

مسئلهای به نام تولید

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

امسال در حالی از سوی رهبر معظم انقالب
سال «تولید ،پشــتیبانیها ،مانعزداییها»
نامگذاری شــد کــه بیش از یک دهه اســت معظمله
شعارهای سالیانه را با مضامین اقتصادی و به ویژه امر
تولید نامگذاری میکنند؛ «حمایت از کار و ســرمایه
ایرانــی ،اصالح الگوی مصــرف ،حمایت از کاالی
ایرانــی ،رونق تولید و جهش تولید» از جمله عناوینی
اســت که به عنوان شعار ســال انتخاب شده و به طور
مستقیم با موضوع تولید مرتبط هستند .انتخاب عناوین
ً
کامال به هم مرتبط و به نوعی تکرار شعارهای سالیانه
در قالبها و الفاظ متفاوت ،به ویژه از ســال  1396به
بعد نشان میدهد ،از نظر رهبر معظم انقالب ،تولید و
رونق آن ،مهمترین مسئله کشور است که باید مسائل آن
مرتفع شــده و رونق آن محقق شود .سؤالی که در این
میان مطرح میشــود ،این اســت که تولید چرا به این
اندازه اهمیــت دارد؟ به بیان دیگر ،بنا به چه عوامل و
متغیرهایی تولید مهم بوده و مسئله تلقی میشود؟

۱

خنثیسازی تحریمها
در یک نگاه کالن و بنیادین ،ضعف در زیرساختهای
تولیدی یکی از مهمترین عوامل تحریم شدن و افزایش
ضریب اثرپذیری اقتصاد ملی از تحریمهای ضدایرانی
اســت .از این جهت ،پشــتیبانی از تولید و رفع موانع
پیشروی آن ،راهحل بســیار مهمی برای خنثیسازی
تحریمهاست .به بیان دقیقتر ،خصومتها و فشارهای
اقتصادی خارجی که میتوان آنهــا را در تحریمهای
خارجی خالصه کرد ،ازجملــه واقعیتهای موجود
در صحن ه اقتصاد و محیط کسب و کار در کشور است
که در ســالهای اخیر با شــدت یافتن و به اصطالح
«فلجکننده شــدن» آن ،باعث بروز چالشهایی برای
رونق تولید داخلی شده اســت .البته ناگفته نماند که
تحریم اثر دوسویه داشته است؛ یعنی در حوزههایی هم
سبب جوانه زدن و پا گرفتن نوآوریها و روی آوردن به
برخی از ظرفیتهای مغفول شــده ،اما در حوزههایی
نیز منشأ آسیبپذیری اقتصادی کشور بوده است .باید
توجه داشت که مهمترین دلیل اثرگذاری تحریمها بر
حیات اقتصادی کشور ،به دلیل وابستگیهای کاالیی
و مالی به دنیای خارج بوده اســت .حال با رونق تولید

داخلــی ،چون بخش عمــده نیازهای بــازار داخلی
کشــور از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود،
هم از میزان وابســتگی به کاالهــای خارجی و هم از
وابستگیهای مالی و اعتباری به خارج کاسته میشود.
به بیان ســاده ،در حالی که تحریمهای خارجی ،برای
کسب و کار و تولید کشور تأثیرات تضییقکننده داشته
اســت ،یک راهحل عملی برای مقابله و کاستن از این
اثرات تضییقکننده ،رونق تولید است.

۲

همراستایی با اقتصاد مقاومتی
رونــق تولید در زمــره الزامات و بایســتههای الگوی
مطلــوب مدیریت اقتصادی کشــور ،یعنــی اقتصاد
مقاومتی قرار دارد؛ زیرا در سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی نیز بر رونق تولید تأکید شــده اســت .برای
نمونه ،در بند ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
آمده است« :افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای
اساســی (به ویژه در اقالم وارداتی) ،و اولویت دادن به
تولید محصوالت و خدمــات راهبردی و ایجاد تنوع
در مبادی تأمیــن کاالهای وارداتــی با هدف کاهش
وابستگی به کشــورهای محدود و خاص ».بنابراین،
مشخص است که رونق تولید ،بخش مهمی از راهبرد
و الگوی مطلوب مدیریت اقتصاد کشــور اســت و به
میزانی که در این زمینه گام برداشــته شــود ،میتوان
امیدوار بود که اقتصــاد مقاومتی صورت انضمامی و
عینی به خود بگیرد.

۳
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شده یا کاهش مییابد ،قیمت تمامشده کاال پایینتر بوده
و مصرفکننده با پرداخت قیمت کمتری میتواند کاال
را خریداری کند .گفتنی است ،یکی از مهمترین دالیل
افزایش بیروی ه تورم در کشور طی سالهای اخیر ،به ویژه
در دولت دهم« ،دالریزه شدن اقتصاد ایران یا وارد شدن
شوک ارزی» به کشور و اثرات نامطلوب و تورمی آن بر
اقتصاد کشور بود؛ زیرا در شرایطی که برای واردات کاال
به داخل کشــور به ارز خارجی ،یعنی دالر نیاز داریم ،با
باال رفتن قیمت دالر در داخل کشــور ،قیمت کاالهایی
که با دالر وارد کشــور میشود ،به صورت جهشی باال
میرود؛ پدیدهای که در سال  1391و چند نوبت بعد از آن
شاهد بودیم .حال با رونق تولید داخلی و تأمین نیازهای
بازار با کاالهای ساخت ایران ،از شدت وابستگی به دالر
برای واردات کاسته خواهد شد و طبیعی است که در این
صورت میتوان امیدوار بود که از میزان آســیبپذیری
کشور از نوسانات دالری کاسته شود.

حل مشکل اشتغال

با تولید بخشی از مشکل اشتغال در کشور حل خواهد
شد؛ زیرا با رونق تولید و تقویت عرض ه کاالهای داخلی
به بازار ،به طور طبیعی به نیروی کار بیشتری نیاز بوده،
افراد بیشــتری مشــغول کار شــده و از بیکاری نجات
مییابند .درواقع ،به جای توسع ه واردات ،باید با در پیش
گرفتن راهبرد جایگزینی واردات و در گام بعدی ،توسعه
صادرات ،حمایت از رونق تولید و جلوگیری از واردات
بیرویه به کشور ،تالش شود تا ارزشافزوده و ارزی که
از کشور خارج میشود ،در داخل باقی بماند تا با استفاده
از آن بتوان به توسع ه زیرساختهای اقتصاد کشور ،ایجاد
اشتغال و ...پرداخت .این موضوع برای ایران ،با توجه
به داشتن ظرفیتهای الزم در داخل جهت رونق تولید
و تقویت کاالهای ایرانی از یک ســو و آمار سرسامآور
بیکاری از سوی دیگر ،اهمیت مضاعف دارد.

۶

۴

شکوفایی امکانات و منابع تولید
تولیــد از این جهت اهمیت کاربردی دارد که ســبب
شــکوفایی و پویایی منابع و عوامل تولید در کشــور
میشــود .توضیح آنکه ،نیروی انسانی ،منابع طبیعی
و اولیه تولیــد ،دانش و فناوری ،ســرمایه ،تجهیزات
و ...ازجمله عوامل و منابع تولید در اقتصاد به شــمار
میآیند .به عبارتی ،اگر کشــوری میخواهد در حوزه
تولید موقعیت خود را ارتقا دهد ،باید در گام نخست
به میزان کافی از این منابع برخوردار باشد.
حــال در اینجا به طور کلی میتوان گفت ،موقعیت
کشورمان به لحاظ دارا بودن این عوامل ،بسیار بیشتر و
باالتر از آن چیزی اســت که در عمل شاهد آن هستیم.
درواقع ،ظرفیتهای بالقوه اقتصاد کشور برای تقویت
تولید داخلی و عرضــ ه کاالهای ایرانی به بازار فراتر از
وضعیت موجود است .برای نمونه ،میانگین تولید علم
در ایران باالتر از میانگین جهانی است ،ایران بیشترین
منابع انرژی دنیا(مجموع نفت و گاز) را در اختیار دارد،
از جمعیت جوان ،بامهارت و تحصیلکردهای برخوردار
اســت و . ...بنابراین ،با وجود دارا بودن این ظرفیتها،
شرط الزم برای تقویت تولید داخلی وجود دارد و برای
تحصیل شــرط کافی ،باید دیگر عوامل نیز دســت به
دست هم داده و جایگاه اقتصاد کشور در نردبان قدرت
نظام بینالملل را ارتقــا دهد .به بیان دیگر ،از عوامل و
ظرفیتهای موجود در کشور باید به سمت و سوی رونق
و تقویت تولید در کشور جهتدهی شود؛ زیرا اقتضای
داشتن این ظرفیتها ،بهرهبرداری بهینه از آنهاست.

کاهش آسیبهای اجتماعی
با توجه به اینکه بیکاری در کنــار اعتیاد ،طالق و فقر
در ردیف مهمترین آســیبهای اجتماعی در کشــور
قرار دارد ،تولید و رونق آن ،مســتقیم و غیرمستقیم در
کاهش این آسیبها نقش دارد .در واقع ،همان گونه که
در باال اشاره شد ،با توجه به تأثیراتی که رونق تولید ،در
اشتغالزایی و حل مشکل بیکاری دارد ،به طور مستقیم
در کاهش یکی از آسیبهای اجتماعی ،یعنی بیکاری
نیز نقش اصلی را بر عهده دارد .عالوه بر این ،از آنجا
که همین بیکاری در زمر ه یکی از مهمترین ریشههای
سایر آسیبهای اجتماعی قرار دارد ،رونق تولید به طور
غیرمستقیم و البته دومینووار در کاهش یا حل بخشی از
آسیبهای اجتماعی نقش دارد.

۵

کاهش نرخ تورم
چنانچه تولید در داخل کشــور رونق گیرد ،به نحوی که
نیازهای بازار داخلی و پاســخگویی به تقاضاهای بازار
با کاالهای ایرانی صورت گیرد ،میتوان امیدوار بود که
نرخ تورم در کشور کاهش یابد؛ زیرا در غیر این صورت،
برای تأمین نیازهای بازار چارهای جز واردات نیســت و
در این صورت ،قیمت تمامشــده کاالهای وارداتی که
در بازار عرضه میشود ،به دلیل هزینههای نقل و انتقال
از خارج به داخل کشــور و همچنین پرداخت عوارض
گمرکــی ،باال رفتــه و کاال با قیمت باالتری به دســت
مصرفکننده میرسد .حال اگر همان کاال(ها) در داخل
کشور تولید شــود ،از آنجا که هزینههای مذکور حذف

ریزشها

آفاق

فراز و فرود اکبر گنجیـ ۴

نظریه نظام انقالبی ۴۴-

از جمهوریخواهی تا همجنسگرایی!
قصه زندگی همه آدمها هم نقاط سفید
دارد و هم لکههای سیاه! آنچه مهم است
چگونگی پایان آدمهــا و رخدادها در این مصاف
همیشگی است که عبرتآموز و یادگرفتنی است.
اکبر گنجی در بهار  ۱۳۷۹در کنفرانس برلین که از
سوی حزب سبز آلمان با رویکرد ضدیت با انقالب
اسالمی برگزار شده بود ،اظهارات بیپایه و اساس
فراوانی درباره نظام اسالمی مطرح کرد .طبیعی بود
که دادستانی تهران به عنوان مدعیالعموم به دلیل
اظهارات و افترائات وی به انقالب و نظام اسالمی،
وی را پس از بازگشــت به تهران بازداشــت کند.
گنجــی پس از مدتی به دلیــل اظهارات موهنش
محاکمه شد .دادگاه بدوی ،وی را به  ۱۰سال حبس
و  ۵ســال تبعید محکوم کرد؛ اما دو سال بعد در
دادگاه تجدید نظر حکم گنجی به شش ماه حبس
کاهش یافت که با اعتراض مجدد دادستانی تهران
حکم گنجی دوباره نقض شد و این بار به شش سال
حبس بدل شــد .اکبر گنجی در زنــدان نه تنها از
مواضــع خود عــدول نکرد که در برخــی از آنها
رادیکالتر شــد .وی در زندان جزوه «مانیفست
جمهوری اسالمی» را نوشت.اکبر گنجی همچنین
در این کتــاب به صراحت خواســتار جایگزینی

منشور حقوق بشر به جای احکام قرآن و سنت شد.
در نمایشی تبلیغاتی در زندان اقدام به اعتصاب غذا
کرد تا حمایتهای مردمی را به نفع خود برانگیزد.
همزمان با این موضوع ،از ســوی برخی احزاب
تجدیدنظرطلب اکبــر گنجی به عنوان ســمبل
دموکراســیخواهی مــردم ایران معرفی شــد.
حمایتهای صریح و مســتقیم ســران استکبار
جهانی از جمله جرج بــوش رئیسجمهور وقت
آمریکا ،تونی بلر نخســت وزیــر انگلیس از اکبر
گنجی میزان وابستگی وی به کشورهای مسئلهدار
با انقالب و نظام را نشان داد .سرانجام اکبر گنجی
در روزهای پایانی ســال  ۱۳۸۴از زنــدان آزاد و
بالفاصله از کشــور خارج شد و با اخذ پناهندگی
سیاسی و حضور در برنامههای تحلیلی و رسانهای
به لجنپراکنی نه تنها علیه انقالب و ایران پرداخت؛
بلکه به تمــام داشــتهها و حتی باورهــای دینی
گذشتهاش خط بطالن کشید .اکبر گنجی در مسیر
سقوط به تدریج پای خود را از حد زیر سؤال بردن
نظام جمهوری اســامی فراتر نهاد و به تقلید از
افرادی چون ســروش و شبستری به اسم عقالنی
کردن معتقــدات دینی ،بدیهیتریــن اعتقادات
مســلمانان ،همچون کالم خدا بودن قرآن کریم،
خاتمیت پیامبر اسالم(ص) و وجود زندگی پس از
مرگ را انکار کرد .اکبر گنجی به تازگی در یکی از
آخرین مقاالت خود از همجنسگرایی دفاع کرده و
در فــرازی از بخش دوم مقالــه «همجنسگرایی
اقلیتی ناحق؟ و فاقد حقوق؟» با طرح این پرسش
که مسیر صحیح بشری چیست؟ «همجنسگرایی
را همانقدر انسانی دانست که ناهمجنسگرایی»
هست!

آسیبهای نظام انقالبی در سطح کارگزار
محسنمحمد یالموتی
استادیار مجتمع آموزش
عالی شهید محالتی(ره)

آسیبشناسی چهار دهه فعالیت انقالب اسالمی،
در واقع ،نقشه راه حرکت پیشبرنده نظام انقالبی
در گام دوم انقالب است؛ اما انقالب نیز همانند
هر پدیده و موجود زندهای در سیر تکاملی خود با
موانع و آســیبهایی مواجه است که اگر درست
و بههنگام شناســایی و درمان شــو د ،به رسالت
پیشروندگی و پیشبرندگی خود ادامه خواهد داد.
در سلسله مطالب این ستون در سال گذشته متذکر
این نکته مهم شــدیم که مهمترین آســیبهای
نظام انقالبی در ســه ســطح ایدهای ،ساختاری
و کارگزاری قابل مطالعه اســت .منظور از ایده،
مجموع ه دیدگاهها ،مباحثات و اندیشهورزیهایی
اســت که دربار ه ادار ه کشــور مطرح میشــود.
نبود اجماعنظر دربار ه «سیاســتها ،راهبردها
و جهتگیریهــای کالن» ،وجــود «تضادهای
فلســفی و هستیشناســانه و دوگانگیهــای
پایدار تاریخی میان نخبــگان»« ،تأثیرپذیری از
گفتمانهای بینالمللی» و «ضعف در پایبندی به
اصول ،ارزشها و شیوههای انقالبی» آسیبهای
جدی در ارتباط با ایدههای ادار ه کشور هستند که
در شمارههای جداگانهای تبیین و بررسی شد .اما
ساختارهای نظام یا کشور ،مجموع ه دستگاههای
اجرایی اســت که آســیبهای معطوف به آنها،
ُ
سبب کند شدن روند تحقق اهداف و انتظارات از
نظام انقالبی شده است که در بررسی آسیبهای

ســاختاری نظام انقالبی ،با شــش آسیب عمد ه
«تحول ناقص فرهنگی و ساختاری»« ،وابستگی
ســاختارها به نفــت»« ،دولتی بــودن اقتصاد و
ضعف در خصوصیسازی»« ،ضعف در چابکی
و چاالکــی ســاختارها»« ،بوروکراتیزه شــدن
ساختارها» و «شــخصمحور بودن ساختارها»
آشنا شدیم .از این شماره آسیبهای دسته سوم،
یعنی آسیبهای معطوف به کارگزاران و مدیران
نظام انقالبی را بررسی خواهیم کرد .کارگزاران
یا مدیران که در حکم «قوای حارسه» و اندامهای
حرکتی نظامهای سیاسی برای تحقق کارآمدی و
برآورده شــدن انتظارات از نظام سیاسی هستند،
نقش اساســی و بیبدیلی در تحقــق اهداف و
انتظاراتی که متوجه نظامهای سیاســی اســت،
دارند .مشــخص است که ضعف یا قوت در این
حوزه ،تأثیری تعیینکننده بر سرنوشــت کشور
دارد ،به این ترتیب که چنانچه در حوز ه کارگزاری
دچار ضعف باشــیم ،ضعفهــا در حوزههای
ایدهای و ســاختاری تشدید میشود و اگر هم در
حوز ه ایدهای و ساختاری ،ضعف نداشته باشیم،
اما در حوز ه کارگزاری ضعف داشــته باشیم ،در
این صورت ،ظرفیتهای ایدهای و ساختاری رو
به تباهی میگذارد؛ امــا اگر در حوز ه کارگزاری
توانمند باشــیم ،نــه تنها ضعفهــای ایدهای و
ساختاری به نوعی پوشش داده میشود ،بلکه در
ت ایدهای و ســاختاری ،نوعی
ترکیب با نقاط قو 
همافزایی ایجاد میشــود و ظرفیتهای نظام را
تقویت میکند .نظر به اهمیت ویژه آســیبهای
کارگــزاری نظام انقالبی در شــمارههای آتی با
مهمترین آنها آشنا خواهیم شد.

سیاستنامه
اندیشه سیاسی فضلالله نوری۱۷-

دروغ بزرگ مخالفت
با مجلس!

فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

آیا شیخ فضلالله نوری مخالف مجلس و
شورا بود؟ این سؤال بارها با اسناد بررسی
شده و پاسخ مســتند منفی دریافته کرده
است؛ اما اهداف و انگیزههایی خاص از
جمله ترسیم چهرهای خشن از شیخ شهید
در پشت این ســؤال نهفته است؛ چرا که
ی در استبداد صغیر نیز
شــیخ ،نه تنها حت 
س شــورا و مشروطه
ف وجو د مجل 
مخال 
نبود ،بلک ه ب ه تعبیر خودش بر «مشــروطه
س محــدود» تأکید هم
مشــروع ه و مجل 
س از انحالل
میکرد ،لــذا چند روز پــ 
س اول ،ب ه شا ه نوشت« :مشروط ه باید
مجل 
س
ی مشــروط ه مشروع ه و مجل 
باشد ،ول 
1
ج و مرج».
محدود ،ن ه هر 
خ با مشروطه
ح شی 
ت صری 
اما مخالف 
ت
س در اواخر عمر ،ممک ن اســ 
و مجل 
ی عدو ل آشــکار از
ی نوع 
در نــگا ه ابتدای 
مواض ع پیشــی ن وی در باب «مشــروطه
ی شــود .درحالیک ه شیخ
مشروعه» تلق 
نسبت ب ه «مشروط ه غربی» از روز نخست
ت و قائل
ی داشــ 
تأمالت و ایرادات اصول 
ی مطابــق با اصو ل
ت اساســ 
ب ه اصالحا 
اســامی در آ ن بود .م ع األســف ،جناح
ش در مشروطه
تندرو با شهر آشــوبیهای 
س و انگلیس
ت بــا رو 
او ل و بنــد و بســ 
ی در
ت مرکز 
ی حکومــ 
ی برانــداز 
بــرا 
دورا ن موسو م ب ه استبداد صغیر ،نشا ن داد
ش از فتنهگران و
خ و همفکران 
ی شی 
نگران 
س نبوده و اسفبارتر
غوغاســاالران بیاسا 
س نیز در اولتیماتومی
س و انگلی 
آنک ه رو 
ک ه ب ه محمدعلیشا ه داده بودند ،بر عفو و
ی عم ل مشروطهخواها ن تبعید شده
آزاد 
اصرار داشــتند و مفهو م ای ن امر آ ن بود ک ه
ی
ط تندرویها و بلواگریها 
باز باید بســا 
مشروط ه او ل تجدید شــود و ای ن چیزی
خ و مصلحــا ن همفکر وی،
نبود ک ه شــی 
بههیچوج ه آ ن را برتابند.
خ از آرمان
ح عدو ل نکردن شی 
در توضی 
ت و شــورا ،باید خاطرنشا ن کرد که
عدال 
ط دوران
ی ک ه در اواس 
شا ه در دســتخط 
خ و علما
ب ب ه شــی 
اســتبداد صغیر خطا 
تو
صادر کرد ،قو ل داد ک ه در نشــر عدال 
ط معدلت ،دستورالعم ل الز م را صادر
بس 
ت مــرد م را از عزم
کند و از آنا ن خواســ 
ت حقوق
ت و رعای 
ملوکان ه ب ه نشــر معدل 
ح مفاسد ب ه قانو ن دی ن مبین
ت و اصال 
رعی 
ت خاتمالنبیین(ص) اطالع
اسال م حضر 
2
دهند.
ی کبرای
س شورا 
ی ای ن امر« ،مجل 
در پ 
مملکتی» در ذیالقعد ه 1326ق .گشایش
ت قائــ م مقا م مجلس
ت تا بــ ه صور 
یاف 
ی این
ی مشــروط ه عم ل کند .اعضا 
شورا 
ی داشت ه
س ک ه ح ق نداشتند شغ ل دولت 
مجل 
ی
ت دولت 
ت قبو ل ســم 
باشــند و در صور 
باید اســتعفا میدادنــد ،از حقو ق مه م و
ی برخــوردار بودند ،همچون:
قاب ل توجه 
ت بر وزارتخانهها و تحقی ق و
ح ق نظار 
ص در امور آنها ،احضار و استیضاح
تفح 
ت لــزو م محاکم ه و عز ل وزرا،
و در صور 
ت عارضی ن و سؤا ل از
ی ب ه شکای 
رســیدگ 
ی احقا ق ح ق آنان ،ارائه
وزیر مربوط ه برا 
ی و لزو م
ح دولت 
ت اصالحی ،ر د لوای 
نظریا 
ی واگذاری
ت از آنا ن برا 
ب اجاز ه دول 
کس 
3
تخارجی.
امتیازا 
ی
خ در همــان موقع طــی نامها 
شــی 
ح
ی مازندرا ن ضم ن مــژد ه افتتا 
ب ه علمــا 
ی کرد:
س مزبــور ،اظهار امیــدوار 
مجل 
ن
«انشاءالله م ن بعد آنچ ه راج ع ب ه قوانی 
ت در ای ن دارالعدال ه
ت تام ه اس 
عام ه و معدل 
4
مبارک ه مذاکر ه و اقدا م خواهد گردید».
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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سند  ۲۵ساله در فضای مجازی

زندگی
سیاست
مجازستان
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نگاهی به حاشیهسازیهای رسانهای برای هجمه به یک همکاری راهبردی

نکتهگرام
ســیدمحمدمهدی توســلی ،فعال
رسانهای :ســناریوی سوخته انتخاباتی؛
مهر  ۹۷جهانگیــری :اجــازه برکناری
منشــی خودم را هم ندارم /اردیبهشــت
 ۹۸روحانــی :بایــد در حــد اختیارات
رئیسجمهور از دولت مطالبه داشــت/
اسفند  ۹۹رزمحسینی :ستاد تنظیم بازار
اختیاری نــدارد /فروردین ۱۴۰۰ظریف:
اختیارات وزیر خارجه در حد صفر است.
محمد شیروانی ،فعال فضای مجازی:
جریانی که به «بهانه»کرونا جاده منتهی
به جمکران را مسدود میکند و حرمها را
تعطیل و تجمعات مذهبی را منع میکند،
اما کاری به جاده شــمال و تله کابینها و
سایر تجمعات ندارد؛ اگر خائن نباشد ،در
بهترین حالت «مشکوک» است!
مسعود براتی ،تحلیلگر :خرید مستمر
نفت ایران توســط چین در افق  ۲۵ساله
معنایش از کار افتادنتحریم نفتی آمریکا
علیه ایران است.پس میتوان با یک ثباتی
به دنبال کارهای توسعهای در اقتصاد رفت.
مثال ساخت پترو پاالیشگاه و افزایش توان
تولید فرآوردههای نفتی.
علی نصری ،تحلیلگر :حاال که طرف
معامله با ایران کشــور چین اســت که تا
کنــون نه کودتایی در ایران ســازماندهی
کــرده ،نه مرزهــای کشــور را محاصره
نظامی کرده ،نه با قلدری ملت ایران را به
«چماق و هویج» و «گزینههای روی میز»
و «فشار حداکثری» و «علفخواری» و
«بمباران بناهای فرهنگی» تهدید کرده،
ناگهان روح استعمارستیزی دکتر مصدق
و ماهاتما گاندی همزمان در برخی ظهور
کرده و نگران شدهاند!
محمد پازوکی ،فعال فضای مجازی:
مشــکل توافق  ۲۵ســاله با چین اینه که
تأسیسات هستهای رو نابود نمیکنه ،هیچ
تحریمی رو تمدید نمیکنه ،ترامپی نیست
که بتونه نقضــش کنه و لغو قــرارداد رو
بندازیمش گردنش .دالر رو به  ۵۰هزار،
مرغ رو به  ۷۹هزار و سکه رو تایید
محمدباقر قالیبــاف ،رئیس مجلس:
بخش مهمی از اعتبارات خرج وام دادن
به نورچشــمیها و ابر بدهکاران بانکی
میشد ،نوبت مردم که میرسید میگفتند
بودجــه نداریم! مجلس با هدف ســوق
دادن منابع به سمت رفع نیازهای مردم و
برایحمایت از خانــواده ،وام ازدواج را
به۲۰۰میلیون تومان برای زوجهای جوان
و ۱۴۰میلیــون تومان بــرای همۀ زوجها
افزایش داد.
مجتبی امینی ،تهیهکننده سریال گاندو
در توئیتر نوشــت:جناب آقای ربیعی،
در گاندو اگر همه واقعیت پروندهها را به
تصویر میکشیدیم ،بسیاری از آقایان حتی
جرئت سربلند کردن هم نداشتند.به جای
حمله به ســریال ،در ای ن چند ماه آخر به
فکر سفره کوچک شده مردم باشید .سینما
و تلویزیون را به اهلش بسپارید ،فکر کنم
شما کارهای بر زمین مانده دیگر دارید.
محمدجــواد ظریف ،وزیــر خارجه:
دولت شما همان مســیر ترامپ را ادامه
داده اســت ،در حالی کــه تالش میکند
از تحریمهــای غیرقانونــی وی به عنوان
«اهــرم» اســتفاده کنــد .تــرک عادات
زنند ه دشوار اســت .وقت ترک این یکی
فرارسیده است.

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

ســند همکاری  25ساله پس از حدود شش سال
کش و قوس ،سرانجام در  7فروردین سال جاری
امضا شد .موضوعی که شاید بتوان آن را داغترین
موضــوع این روزهای رســانهها و افکار عمومی
دانســت .عالوه بر آنکه در متن جامعه بســیار به
این موضوع پرداخته میشود ،فضای مجازی هم
به محفلی تبدیل شده که هر کسی از هر طیف و
تفکری و با هر محدوده جغرافیایی در جهان درباره
آن اظهار نظر میکند.
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مخالفان توافق

ایــن اظهار نظرها را میتوان به چند دســته کلی
تقسیم کرد؛ دســته اول کسانی که مخالفت خود
را با این قرارداد اعالم کردند و کوشــیدند فضایی
را به وجود بیاورند که مردم را در این باره تحریک
کنند .این دسته بیشتر متشکل از کسانی است که
سالهاست در کشور حضور ندارند و در خارج از
ایران فعالیت میکنند؛ افرادی که با پول دشمنان
ملت ایران برنامهسازی کرده یا با کمپانیهای ضد
ایرانی همکاری میکنند.
«ســینا ولیالله» مجری برنامهای در شــبکه
فارســی 1که بارها و بارهــا در برنامهاش به مردم
ایران توهین کرده اســت ،حاال نگران ایران شده
و این قرارداد را به «عهدنامه ننگین ترکمانچای»
تشبیه میکند .کسی که در بیرون از مرزهای ایران
هر کاری برای ضربه زدن به ایران و ایرانی میکند،
حاال کاسه داغتر از آش شده است.
یکی از جالبترین و در عین حال عجیبترین
واکنشهایی که این دســته از اظهارنظرکنندگان
داشتهاند ،متعلق به گلشیفته فراهانی است .او در
صفحه توئیتر بخشی از سخنان رهبر کبیر انقالب
را منتشــر کرده و نوشته است«:آیتالله خمینی :
باید جوانان مــا بدانند که چین و شــوروی مثل
آمریکا و انگلیس از خون ملت ما تغذیه میکنند».
گلشــیفته فراهانی هم از زمان خروج از کشــور
اظهار نظرهای متعدد ضدایرانی داشــته اســت.
عالوه بر این در یک فیلم صهیونیستی بازی کرده
است؛ البته نوع انتقاد او به این قرارداد واکنشهای
بسیاری را برانگیخت که عمدتا به شکل طنز به آن
نگاه کردهاند.
ً
دسته دوم را کسانی تشکیل میدهند که معموال
در واکنش به هر عملی که جمهوری اسالمی انجام
میدهد ،علم مخالفت برمیدارند .کسانی که 17
هزار ایرانی را در کوچه و خیابان به بهانههای واهی
ترور کردند ،حاال مدافع حقوق مردم شد ه و همه
تالششــان را کردند که قرارداد ایران و چین را به
نوعی وطن فروشــی جلوه دهند و این کلید واژه
را آنقدر تکرار کنند که هر کسی که در فضاهایی
مانند توئیتر حضور دارد ،در اثر این بمباران پیام،
احساس کند که این عمل چیزی جز وطنفروشی
نیســت و در حالی که هیچ یک از بندهای ســند
را نمیدانند ،شــروع کردهاند به ساختن مفاد من
درآوردی که احساسات مردم را تحریک کنند.
یکی از کاربران در واکنش به این گونه اظهارات

در توئیتــر نوشــت« :اگــر جمهوری اســامی
میخواســت ایران را بفروشــد به چین و روسیه
نمیفروخت ،به آمریکا و انگلیس میفروخت و
مثل کشورهای عربی راحت مینشست حکومت
میکرد».
دسته ســوم برخی سیاســتمداران غربگرا
هســتند که همواره راه حل تمام مشکالت را در
گرو ارتباط با غرب دیدهاند و برای آنکه ارتباطات
وسیع با غرب شــکل بگیرد ،همه توان خود را به
کار گرفتهاند؛ اما حاال مدعی هســتند قرارداد با
چین نمیتواند مشکالتی را حل کند.
محمود صادقی ،نماینده سابق مجلس و یکی
از طرفداران بیچون و چــرای برجام در صفحه
شخصی خود در توئیتر نوشت« :آنها که به قرارداد
همکاری  ۲۵ساله ایران و چین دل بستهاند ،خوب
اســت لختی درنگ کنند که چین مائوئیستی چه
مسیری را پیمود که به چین امروز تبدیل شد؟»
صادق زیباکالم هم که یکی از اســتادان علوم
سیاسی است ،سعی کرده این موضوع را از منظر
تاریخ سیاسی بررسی کند ،لذا آن را با قراردادهای
عصر قاجار مقایســه می کند .هــر چند او بارها
نشان داده است ،تحلیل درستی از واقعیات جامعه
ندارد و همــه چیز برایش در ارتبــاط با غربیها
خالصه میشــود .او در توئیتر خود نوشته است:
«برخالف تصور بسیاری ،توافق با چین شباهتی به
ترکمنچای یا گلستان ندارد .ما به هنگام عقد آنها
به عنوان کشوری شکست خورده بودیم .توافق با
چین بیشتر یادآور قرارداد  ۱۹۱۹با انگلستان است.
ایران از نظر سیاسی در بنبست ،از نظر اجتماعی
ناامید و از نظر اقتصادی ورشکسته بود .لندن هم
متقابال خواهان نفوذ کامل».
البته بایــد اذعان کــرد چنین ســیاهنمایی از
وضعیت جامعه هم تنها از دســت افرادی چون
زیباکالم برمیآید که هیچ گاه توفیقات جمهوری
اسالمی و ملت ایران را نمیتوانند ببینند.
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حاشیهسازی برای یک سند

اما فضای رسانه و شبکههای اجتماعی تنها محل
موافقت و مخالفت با ایــن موضوع نبود بلکه در
روزهای اخیر برای حاشیهسازی و تحریک افکار
و اذهان ،کلیپی در فضای مجازی و شــبکههای
اجتماعی منتشــر شــد که برخورد نامناســب
شــرکتهای چینی با برخی کشورهای کوچک
که اقدام به دریافت وام برای توســعه کشورشــان
کردهاند و نتوانستهاند وام دریافتی را پس بدهند را
نشان می داد که مجبور شد ه بودند امتیازاتی را به
چینیها بدهند .برای نمونه ،سریالنکا یا گینه نو در
مقطعی چنین کاری کردهاند.
این کلیپ و کلیپهایی مشابه آن و توئیتهایی
که در چنین فضایی بودند ،این گونه القا کردند که
چین با جمهوری اسالمی نیز مانند کشورهای یاد
شــده رفتار خواهد کرد .یکــی از کاربران در این
باره نوشته اســت« :کامبوج حدود دو دهه پیش،
با چین قرارداد مشــابهی امضا کــرد و نتایج این
قرارداد بسیار سهمگین و غمانگیز شد :اول :بیش
از یک میلیون کارگر چینی در کامبوج مشــغول
به کار شــدند و مردم کامبوج تنها کارهایی چون
خودفروشــی و قاچاق مواد مخدر به چینیها را
انجام میدادند».
اما به یک نکته اساسی در این باره باید توجه کرد
و آن ،این است که کسانی که قرارداد ایران و چین
را با قراردادهای شــبیه به آنچه درباره کشورهای
یاد شده اتفاق افتاده قرار میدهند ،یا واقعیتهای
جمهوری اسالمی را نمیدانند یا خود را چشم بر
روی واقعیت بستهاند.
مقایسه جمهوری اســامی ایران و موقعیت
و شــرایط آن در حال حاضر بــه هیچ عنوان قابل
مقایسه با کشــورهایی نیست که هیچ عزم و اراده
درونی برای آبادانی کشــور خود نداشتهاند .نکته
دوم آنکه ایران سند راهبردی با چین امضا کرده که
شامل همکاریهای دوجانبه است و نمیتوان آن

را شبیه اخذ وام توصیف کرد.
اگــر همه این مخالفتهــا را در کنار واکنش
برخی مقامات غربی ،صهیونیســتی ،سعودی و
ضدانقالبها بگذاریم ،متوجه میشویم که چنین
واکنشهایی تنها و تنها ترس دشمنان ایران از بیاثر
شــدن تحریمهایی اســت که آنان هنوز هم امید
دارند که ملت ایران را به زانو درآورد.
یکی از کاربران در واکنش به این دست اظهار
نظرها نوشــت« :از حمله و تهاجم ضد انقالب
و دولتهای متخاصمی چــون آمریکا به قرارداد
ً
 ۲۵ساله با چین مشــخصه که این قرارداد دقیقا
همونجایی رو که باید ،داره میزنه».
کاربــر دیگــری هم بــا اشــاره بــه نگرانی
ســلطنتطلبها از قرارداد ایران و چین نوشت :
«به اونایی که نگــران فروختن خاک ایرانن ،باید
بگم اون سلســل ه ایران فروش که به کشور چوب
حراج زده بود 40 ،ســالی هست که دیگه ازشون
خبرینیست».
البته فضــای توئیتر تنها جایی نبــود که در آن
کاربران درباره این قرارداد صحبت کرده باشــند؛
بلکه شبکه اجتماعی نوظهور «کالب هاوس» نیز
میزبان چنین مباحثی بود .در مهمترین این مباحث
روز چهارشنبه  11فروردین ماه اتاقی با این موضوع
شــکل گرفت که قرار بود با حضور ســخنگوی
وزارت خارجــه برگزار شــود؛ اما پس از چندی
شــخص وزیر خارجه کشــورمان در آن حضور
پیدا کرده و به برخی از پرسشهای کاربران پاسخ
گفت.
آقای ظریف پس از خروج از این اتاق با انتشار
پستی در صفحه اینستاگرام خود نکاتی را درباره
برنامه راهبردی ایران و چین گوشزد کرد که برخی
از آنها عبارتند از« :این ســند قــرارداد و معاهده
نیســت»« ،هیچ منطقه یا حتی نقطهای را واگذار
نمیکند»« ،هیچ تعهدی برای هیچ یک از طرفین
ایجاد نمیکند» و «هیچ عدد و رقمی ندارد».

نرمافزار

پژواک

خبرخوب

کمک به محیط زیست

درمان از راه دور

مانیتورینگ داخلی

کاشت درخت با پرداخت قبض!

توسعه ریز رباتهای درمانگر سرطان

  مرکز مانیتورینگ پلتفرمهای دیجیتال

تغییــرات اقلیمــی و روند رو
به رشــد گرمایش زمیــن آینده
نامطلوب و پر چالشی را پیش
روی بشــر قرار داده اســت؛ به
همین دلیل در چند ســال اخیر
اســتارت آپهای زیــادی در
جهان با هــدف کمک به حفظ
محیط زیســت و جلوگیری از
گرمایــش زمیــن فعالیت خود
َُ
«دنک ،یک
را آغاز کردهانــد.
مجموعه دوســتدار طبیعت اســت که برای پشــتیبانی مالی
فعالیتهای خود در راستای حفظ و احیای طبیعت ایران ،یک
کســبوکار اجتماعی راه انداخته که به کمک آن میتوانید در
کاشتن درخت در جایجای کشورمان سهیم شوید.

شــرکت « »Bionaut Labsکه
اســتارتاپی در زمینــه کنترل از
راه دور رباتهای ریز پزشــکی
اســت ،قصــد دارد رباتهای
بســیار ریــزی را بــه داروهای
کشــنده ســلولهای سرطانی
تجهیز کند و با تزریق آنها به بدن
روش تــازهای را برای مبارزه با
این بیماری بــه وجود آورد .این
شــرکت با حمایت  ۲۰میلیون
دالر سرمایه ،مشغول توسعه دستگاه بسیار کوچکی است که
پزشکان میتوانند آن را به ستون فقرات یا جمجمه تزریق کرده و
بهصورت مغناطیسی به سمت تومورهای سرطانی هدایت کنند
تا دوز مشخصی از دارو را تحویل بدهد.

اگر شــما هم از جملــه کاربران
ناراضی پلتفرمهای پرمخاطب
داخلی ،از جمله شــاد ،روبیکا
و ...هستید و نسبت به ناپایداری
برخی از خدمات آنها شــکایت
ً
دارید ،احتماال از شــنیدن خبر
راهانــدازی مرکــز مانیتورینگ
پلتفرمهــای دیجیتــال داخلی
خوشحال خواهید شد .این مرکز
پیشرفته با مانیتورینگ لحظهای
پلتفرمهایی نظیر شبکه «شاد» ،برخی شبکههای اجتماعی مانند
روبیکا و همچنین موتور جستوجویی همچون «ذرهبین» زمینه
پاسخ به مشکل و رفع آن را در کمترین زمان ممکن فراهم میکند
و تأثیر قابل توجهی بر کیفیت خدمترسانی آنها خواهد داشت.
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یادداشت
قربانی مخاطب
به پای پول!
شاهرخ صالحی

روزنامهنگار

به بهانه نمایش بهترین فیلمهای سی و نهمین جشنواره فیلم فجر از رسانه ملی

دو روایت از دفاع مقدس در نوروز 1400
نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

در بهمــن مــاه  1399و در روزهــای کرونایــی،
ســیونهمین جشنواره فیلم فجر در حالی به کار خود
پایان داد که سیمرغ بهترین فیلم به «یدو» به کارگردانی
«مهــدی جعفــری» و تهیهکنندگــی «محمدرضا
مصباح» رسید .سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی
هم به «تک تیرانداز» به کارگردانی «علی غفاری» و
تهیهکنندگی «ابراهیم اصغری» اهدا شــد .اما بیشتر
از دو ماه از روزهای جشــنواره فجر نگذشــت که در
اقدامی بیسابقه این دو فیلم که هنوز وارد چرخه اکران
در سینماها نشد ه بودند ،نامشان در کنداکتور نوروزی
سیما قرار گرفت .در واقع ،مدیران صداوسیما تصمیم
گرفتند تا این بار ،برای عید نوروز که شــاید شرایط،
مانند ایام عادی برای حضور در سینماها مهیا نیست،
سینما و پرده نقرهای آن را مهمان تلویزیونهای کوچک
مخاطبــان خود کنند .این اقدام هــر چند مخالفان و
کردن
موافقان زیادی داشته است ،اما میتواند در کم ِ
بار ترافیکی فیلمهایــی که در نوبت اکران قرار دارند،
ِ

ً
نقش مهمی ایفا کند .البته قطعا بدون پرداخت هزینه
این اتفــاق رخ نمیداد ،کما اینکه تهیهکننده «یدو» از
پرداخت حداقل دو میلیارد تومان برای دو نوبت پخش
این فیلــم در تلویزیون خبر داد .در هر حال ،این اقدام
بیسابقه سبب شد تا مخاطبان زیادی که امسال شرایط
حضور در سینماها را نداشتند یا کمتر میتوانستند به
دلیل وضعیت کرونایی در ســالنهای سینما حاضر
شوند ،بدون هزینه به تماشای دو فیلم ارزشی بنشینند
که یکی از آنها ،بهترین فیلم از نگاه ملی نیز شده بود.

مواردی که در سالهای اخیر در بسیاری از فیلمهای
دفاع مقدسی دیده میشود ،این است که برای دوری از
شعارزدگی فضای جبههها و رزمندگان اسالم را کمی
با فاصله از واقعیتهای آن دوران نشان میدهند ،زیرا
یکی از وجهههای شاخص شهیدان و در کل ،فضای
جبهههای جنگ ،معنویت و شــور ایمان بوده اســت
که در لحظه لحظه دفاع مقدس به چشــم میخورد.
در گذشــته این بعد از فیلمهای دفاع مقدسی آنچنان
برجسته بود که گاهی غلو به نظر میرسید؛ ولی امروز
برعکس ،آنچنان ســازندگان برای کلیشهای نشدن از
این ُبعد فاصله میگیرند که گاهی تفاوت بین فیلمهای
هالیــوودی و دفاع مقدســی اندک و کم میشــود!
تکتیرانداز هم تا حدی دچار این اشکال شده است؛
قهرمانسازی و روایتی واقعی از یک الگوی ملی قابل
تحسین اســت ،اما میتوان به ابعاد دیگر شخصیتی
این شــهید نیز بیش از آنچه در فیلم نمایش داده شد،
پرداخته شود.

B

روایتی جدید از یک «تک تیرانداز»

«تکتیرانداز» به دلیل اینکه رشــادتهای ســردار
شــهیدی را روایت میکرد که نه یک قهرمان خیالی،
بلکه یک اســطوره واقعی بوده اســت ،بســیار مورد
استقبال مخاطبان قرار گرفت .سوژه «تک تیرانداز» که
ت و مهارت بینظیر شهید «عبدالرسول
راوی شجاع 
زرین» است ،بسیار بکر و ستودنی بوده است« .کامبیز
دیرباز» هم برای نقش شــهید زرین به خوبی انتخاب
شده اســت .فیلم با جذابیتی بهجا و مناسب که برای
شروع هر داستانی مورد نیاز است ،آغاز میشود و رفته
رفته هرچه به پایان فیلم نزدیکتر میشویم ،این هیجان
بیشتر میشــود و این را میتوان نقطه قوت فیلمنامه
دانست .شــاید نتوان گفت نقطه ضعف ،اما یکی از
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فیلمی که از همان ابتدا میشد فهمید ،چیزی در چنته
دارد ،اما رفته رفته در برخی بخشها کمی کسلکننده و
حوصلهبر میشود .ابتدا و میانه آن آنطور که باید و شاید
مخاطب را همراه نمیکند ،برخی قســمتها تا حد

زیادی برای مخاطب بیجواب میماند؛ مانند اصرار
مادر یدو بــرای ماندن در زیر بمباران آبادان! در حالی
که مخاطب هر لحظه شــاهد در خطر بودن فرزندان
این مادر است ،اما مادر همچنان به ماندن اصرار دارد.
اما در پایان مهدی جعفری خیلی خوب توانسته است
ضربه نهایی را بزند و یک شوک به مخاطب وارد کند.
البته چینش رسیدن به این ضربه ،خیلی قوی و محکم
نیست؛ مانند نگاه آخر یدو که گویای تعلق خاطر او به
دوستش بوده که به تازگی شهید شده است ،اما در نوع
ارتباط این دو دوست ،این دلبستگی چندان نمایان و
مقابل چشم مخاطب نیســت .با این حال «یدو» در
توصیف لحظات سخت جنگ برای مردم شهرهای
جنگزده ،بسیار موفق اســت .کارگردان جنگ را از
نگاهی نو دیده است؛ از نگاه خانوادههایی که مجبور
بودهاند با تلخی و ســختی ،خانه و شــهر خود را رها
کنند و در این میان ،باید از تمام دلبســتگیهای مادی
و معنوی خود میگذشــتند و این ابتــدای راهی بوده
که ادامه آن ،گذشتن از فرزند را به آنها آموخته است.
جعفری یــک بــار در « 23نفر» و حــاال در «یدو»
ثابت کرد روزهای جنــگ و دفاع مقدس را به خوبی
میشناسد و با کمی تأمل بیشتر در فیلمنامه ،میتواند
آثاری بسیار ماندگار در این حوزه خلق کند.

برداشت

سیدمرتضی و حال امروز ما
حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

درســت از همان ظهر  20فروردین  1372که آن
«مین والمری» ،در زمین ســبز و خاکی فکه زیر
پای «سیدمرتضی آوینی» منفجر شــد و او را به
همراه محمدســعید یزدانپرست راهی ملکوت
کرد و دست زمینیها را از دامنش کوتاه حقانیت
حرفها و نوشــتهها و دردهای سیدمرتضی برای
خیلیها آشکار شد و بماند که برخیها هم که تا
قبل از آن ،سایهاش را با تیر میزدند و او را به افراط
ََ
یا تفریط متهم میکردند ،همانها هم علم محبت

کرد .ســیدمرتضی به قول خــودش «از راه طی
شده» با ما سخن میگفت و از «سیبیل نیچهای»
گرفته تا «ریش پروفسوری» و حمل کردن نمادین
کتابهای عجیب و غریب منورالفکرها که برای
خیلی از خوانندگانشان هم مفهوم نیستند ،همه
را تجربه کرده بود و آخر به این نتیجه رســیده بود
که گم شدهاش کجاست و بدون تعارف میگفت
«تخصص حقیقی ،در ســایه تعهد اســامی به
دست میآید و الغیر» و به خاطر همین صراحت
و صداقتــش بود که خیلیهــا او را نمیفهمیدند
و جاهالن مقدس مــآب از یک طرف و وادادگان
غربزده از طرف دیگر ،به خونش تشنه بودند.

آوینــی را بلند کردند و در رثای او حرف زدند .اما
هرچه باشد ،آثار و نوشتههای آوینی هنوز هست و
همچنان هم خواهد بود و همین آثار ،بزرگترین
ُمعرف برای شــخصیت اوســت و البته بهترین
رســواکننده برای مدعیان دروغین روشنفکری یا
انقالبیگری.
آوینی با حیات و مماتش ثابت کرد که میتوان
ایدئولــوژی و مکتب را معیار و شــاخص اصلی
برای سنجش و پذیرش هر چیزی قرار داد و از این
منش هم نترسید .آوینی با صدای بلند فریاد زد که
میتوان گمشده خود را از میان نهلهها و فرقههای
رنگارنــگ ،در امام (ره) و انقالب اســامی پیدا

حاال  28ســال از شهادت سید گذشته و چند
سالی است که روز شهادتش را با عنوان «روز هنر
انقالب اســامی» نامگــذاری کردهاند .در میان
رویشها و ریزشهای هنری و فکری در جمهوری
اسالمی ،بد نیســت اهل فکر و دغدغه ،یک بار
دیگر از آوینــی اذن بگیرنــد و ویژگیهای «هنر
انقالب اســامی» را برای خود و دیگران احصا
کنند .تعهد و التزام به مبانی دینی ،پویایی و پرهیز
از جزماندیشی ،امیدبخشی در عین نقد صریح و
دهها شاخصه دیگر ،در جای جای آثار مکتوب و
تصویری مرتضی به چشم میخورد و پیش روی
مشتاقان و پویندگان هنر ناب انقالبی است.

مستند

تئاتر

سریال

در همسایگی ماه

مرجان و خروس

سنجرخان

زندگی پرستار نوجوان در سوریه

اکران اینترنتی تئاتر عروسکی

پیش تولید اثر مرحوم ضیاءالدین دری

«در همســایگی ماه» مستندی
بلنــد بــه کارگردانــی «رضا
فرهمنــد» و تهیهکنندگــی
«مرتضی شــعبانی» است که
ســعی دارد با نگاهی عمیق در
زندگــی روزمره یــک خانواده
جنگزده در بیمارستان حلب،
روزنههــای امیــد در ذهن یک
دختر نوجــوان پرســتار به نام
«جولی» را به تصویر بکشــد.
برخی دیگر از عوامل این فیلم مستند عبارتند از :مدیر تولید:
امیرحسین جانپناه و حســام بغدادی،تدوین :رضا فرهمند،
مصیب حنایی و ستاره بنیادی ،آهنگساز :کریستوف رضاعی،
پخش بینالملل :مرجان علیزاده.

تئاتر «خاله مرجان و خروس» که
از تولیدات سال  ۱۳۹۰مرکز تولید
تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش
فکری است ،از روز چهارشنبه ۱۱
فروردین  ۱۴۰۰در پایگاه مجازی
کانون بــه نشــانی « »th.kpf.irبه
نمایش گذاشته خواهد شد« .خاله
مرجان و خــروس» به کارگردانی
تلویزیونی مهدی گنجی ،ماجرای
دو خواهر بــه نامهــای مرجان و
ریحان اســت که در دو مزرعه کنار هم زندگی میکنند؛ اما یکی از
آنها اهل کار و کوشش نیست و باعث مشکالتی در مزرعه میشود.
این نمایش شاد و آهنگین با شیوه دستکشی و نخی بر اساس داستان
«قوقولی قوقول» کتاب فارسی ابتدایی قدیم ساخته شده است.

ســریال «ســنجرخان» به نویسندگی
زندهیــاد «ضیاءالدیــن دری» از اوایل
ً
خردادمــاه پس از مدتها رســما وارد
پیش تولید شد« .محمدحسین لطیفی»
کارگردانی این مجموعه و تهیهکنندگی
و نظارت کیفی این سریال نیز به ترتیب
برعهده «حسین جاللی» و «قطبالدین
صادقی» اســت .به گفته تهیهکننده این
مجموعه« ،ســنجرخان» بیــن  20تا
 26قســمت تولید میشــود؛ قرار بوده
اســت نیمه اول سال  1400به پخش برســد که با روشن شدن وضعیت تولید
و کلید خوردن این سریال میتوان درباره زمان پخش ،بهتر تصمیمگیری کرد.
«سنجر خان» وزیری ملقب به سردار اکرم پس از مبارزههای بیوقفه در مقابل
تجاوزگریهای روس و انگلیس در ایران ،در روز عاشورا به شهادت رسید.

پلتفرمهای پخش برخط موسیقی ،فیلم و
حتی بازی به بخش جداییناپذیر زندگی
دیجیتالی مردم بدل شده است؛ دسترسی
به آرشیو هزاران فیلم ،سریال ،موسیقی و
بازی و ،...جذابیــت انکارناپذیری برای
مــردم دارد؛ امــا این جذابیــت تا جایی
است که بتوانند هزینههای آن را پرداخت
کنند .پلتفرمها ،بسترهای تعاملی کسب و
کارهای جدید هستند که از طریق ارتباط
تعاملــی بــا تاییددریافت کرده و کســب
و کار خــود را میچرخاننــد .حاال چند
سالی اســت که پلتفرمهای پخش برخط
فیلمها هم در ایران ،جایگزین کلوپهای
عرضه فیلم شده و شبکه نمایش فیلمهای
خانگی و حتی سینمایی را با تحول بزرگی
روبهرو کردهاند .در شرایطی که مردم برای
دیدن ســریالهای نمایش خانگی مجبور
به خرید لوحفشــرده این فیلمها از سوپر
مارکتها و مراکز عرضــه فیلم بودند ،با
آمدن ایــن پلتفرمها ،مردم نه تنها نیازی به
این لوحهای فشرده نداشتند که با عضویت
در ایــن پلتفرمها میتوانســتند به دنیای
بزرگی از فیلمها و ســریالها دســت پیدا
کنند .ورود این پلتفرمها البته مزیت دیگری
هم داشــت و آن هم ،تشویق مردم به دیدن
قانونــی فیلمها با پرداخت حق اشــتراک
این سایتها بود .اما حاال ،پلتفرمها که به
خوبی ذائقه مخاطب را با خود همراه کرده
بودند ،بنای دیگری گذاشــتهاند و افزایش
هزینهها ،شوک بزرگی را به جریان فرهنگی
کشور وارد کردهاند« .فیلیمو» به منزله یکی
از پلتفرمهای پخش برخط فیلم در ایران،
در حالی طی ماههای اخیر هزینه اشتراک
خود را طی دو مرحله به بیش از چهار برابر
رسانده است که این افزایش قیمت ،موجب
اعتراض گســتردهای از ســوی مشترکان
این رسانه شده است .این افزایش قیمت،
البتــه جدا از اینکه موجــب ریزش جدی
مخاطبان این پلتفرم پخش فیلم شده ،آثار
ســوء دیگری را هم بــرای جریان هنری
کشــور در پی داشته است .در شرایطی که
طی سالهای اخیر به واسطه هزینه مناسب
پلتفرمهای مجــازی پخش فیلم ،مردم به
تماشای قانونی فیلمها تشویق شده بودند
و حتی این بســتر ،به فضایی برای نمایش
برخط فیلمهای روز ســینمایی بدل شده
بود ،حاال بســیاری از مخاطبان معتقدند
توان پرداخت ایــن هزینهها را ندارند و از
این جهت ،ترجیح میدهند دوباره به سمت
دانلود غیرقانونی فیلمها بروند .حرکتی که
در بلندمدت ،ضربه ســنگینی را به شبکه
نمایش فیلم در کشــور وارد خواهد کرد.
اگرچــه فیلیمو ادعا کرده اســت ،افزایش
هزینهها منجر به سرمایهگذاری در ساخت
فیلم و سریال خواهد شد ،اما واقعیت این
است که اگر بنا به دانلود غیرقانونی باشد،
دیگر فضایی برای ســاخت فیلم هم باقی
نخواهد ماند و این ضرر ،دو چندان خواهد
بود .از سوی دیگر ،موضوع قیمتگذاری و
تعیین ضابطه برای پلتفرمها مطرح است.
متأسفانه در سالهای گذشته ،پلتفرمهای
برخــط پخش فیلــم ،با برخی فشــارها،
موفق شــدند پایگاههــای عرضه فیلمها و
سریالهای خارجی را از میدان به در کنند
و حــاال که فضای رقابــت از بین رفته و به
انحصار بدل شــده ،قیمتها را چند برابر
کردهاند .موضوعی که باید به صورت جدی
از ســوی مرجع نظارتی(صوت و تصویر
فراگیر صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی) مورد توجه قرار گرفته و جلوی
افزایش بیضابطه قیمتها گرفته شود.
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محمود صالحی

فرمانده وقت سپاه بوکان

دربــاره خدمــات بیدریغ پیشــمرگان
مســلمان کرد احســاس دین میکنم که
حداقــل برای نمونــه ،یکی دو مــورد از
رشادتها و جانبازیهایشان را بیان کنم.
شاید تا حدی توانسته باشم حق رزمندگان
و شهدای پیشــمرگی را که تعدادشان نیز
کم نیســت ،ادا کنــم .از جمله مهمترین
پیشــمرگی که بعدها تبدیل عضویت داد
و پاسدار رسمی شــد ،شهید سیدصمد
محمدی اســت .او جزء اولین نیروهایی
بود که در ســال  1358به سپاه بوکان آمد.
پس از اینکه سپاه از آنجا رفت ،توسط ضد
انقالب دستگیر و چند ماهی زندانی شد.
یکبار هم حکم اعدامش را صادر کردند
و گذشته از آن ،هر بیحرمتی که توانستند
دربارهاش روا داشتند .تا حدی که یک روز
او را در شهر بســته و افراد ضدانقالب از
کنارش رد شــده و آب دهان به صورتش
میانداختند.
در سال  1360که ســپاه برای بار دوم
به بوکان آمد ،باز هم او اولین کســی بود
که جذب شــد و خدمات بسیاری انجام
داد .شــهید محمدی تا اواخر سال 1360
یــا اوایل  1361در خدمت ســپاه بود .در
این سال ســردار تمیزی و همراهانش از
کردســتان آمدند تا مقری از ضدانقالب
واقع در محور بوکان را پاکســازی کنند؛
اما شــهید ســیدصمد محمدی مانع از
جلورفتن رزمنــدگان اعزامی شــد و در
توضیح ایــن رفتارش گفــت :نه ،حیف
است که شما شهید شوید .اینها همشهری
ما هســتند .اینها خیانت کردهاند و ما باید
برویم و جوابشان را بدهیم.
در حالــی که به تنهایی به نبرد رفته بود
و در داخــل آن مقر 19 ،تیــر ژـ 3به یک
ران پایــش اصابت کرده بــود ،باز هم از
تیراندازی دست برنداشت تا اینکه باالخره
مقر ضدانقالب را منهدم کرد .بعد از این
جراحت به بیمارستان امام خمینی تهران
اعزام و سه ســال در آنجا بستری شد .در
این مدت  17بار عمل جراحی روی پایش
انجام دادند؛ اما باالخره مجبور شدند آن
را قطع کنند.
وقتی از تهران برگشــت  ،روی ویلچر
بود .به من پیغام داد من وارد شهر نمیشوم
مگر اینکه یک دســت لباس ســپاه برایم
بیاورید .ما هم با یک دســت لباس سپاه
در  5کیلومتری شهر به استقبالش رفتیم.
لباس را پوشید و گفت :من حاال وارد شهر
میشــوم تا مردم بدانند هنوز پاسدارم و با
سپاه هستم .ضدانقالب بداند با اینکه یک
پایم قطع شــده و اگر پای دیگرم هم قطع
شود ،دست از آرمانهایم برنمیدارم.
شــجاعت بینظیر این شهید به حدی
بود که با لباس ســپاه روی ویلچر در شهر
تردد میکــرد و هیچ تــرس و واهمهای
نداشت .حتی با آنکه افراد ضدانقالب یک
بار خانــهاش را آتش زدند؛ ولی باز هم از
اعتقاداتش دست برنداشت.
روزی که منزل شهید سیدصمد آتش
گرفت ،حاجآقا جنیدی (پدر چهار شهید و
امام جمعه رودسر) مهمان من بود .گفت:
من از مردم رودســر کمک جمع میکنم،
خانهاش را بسازید ...ما هم از محل همین
کمکها ،خانه شهید محمدی را بازسازی
کردیم.
در آخر ،شهید محمدی بر اثر جراحت
ترکشهایی کــه در بدن داشــت ،دچار
نارســایی کلیه و کبد شــد و بر اثر همین
جراحات به شــهادت رســید .این شهید
واالمقــام یکــی از شناختهشــدهترین و
بارزترین پیشمرگان کرد مسلمان بود.

نگاهی به چند عملیات محدود برای زمینهسازی آزاد کردن سرزمینهای اشغالی

سنگین برف
سختیها
بارشیدراز
زیرتا باز
سلطان
ترافیکقوچ
زینب گلمحمدی
خبرنگار

فروردین و اردیبهشت ماه  1360تنها هفت ماه از
آغاز رسمی و بیپرده جنگ تحمیلی از سوی رژیم
بعث میگذشت و کشور با چالشهای متعددی
روبهرو بود.
از نظر نظامی میتوان این بازه تاریخی را مقطع
شروع فراهمسازی بسترهای مناسب برای تحول
در شیوهها و تاکتیکهای نظامی ایران در زمینگیر
کــردن ارتش رژیــم بعثی عراق و اخــراج آن از
سرزمینهای تحت اشغال دانست.
پس از ناکامیهای نیروهای ایرانی در عملیات
نصر که  15دی ماه  1359انجام شــده و به عنوان
ســند مظلومیت دانشــجویان مدافــع هویزه به
فرماندهی «سیدحسین علمالهدی» ماندگار شد،
ضرورت تجدیدنظر در راهبرد نظامی کشور در
میان فرماندهان سپاه و برخی فرماندهان ارتش و
دکتر مصطفی چمران که نماینده حضرت امام در
شورای عالی دفاع بود ،بهچشم میخورد .مجموع
عملیاتهای محدود اجراشــده در نیمه نخست
ســال  ،۱۳۶۰حاصل عملی کردن این ضرورت
بود .بنیصدر در فرماندهی عملیات نصر ،ناکام
بود و نظــرات ارتش مبنی بر اجرای شــیوههای
کالسیک در نبرد هم ناکام ماند.
در حقیقــت عملیاتهای محــدود اهداف
دیگری ،نظیر انهدام ســاح و تجهیزات دشمن
و از بیــن بردن تــوان رزمــیاش در منطقه مورد
نظر ،گرفتن اسیر و ضربه زدن به روحیه دشمن و
حفظ روحیه نظامی و جنگی نیروهای خودی در
مناطقی را که دور از پشتیبانی آتش مستقیم دشمن
باشد ،دنبال میکرد.
به نظر میرســد بــا وجود قرار داشــتن بنی
صدر در رأس فرماندهی نیروهای مسلح در این
زمان ،دو عامل در پیشبرد دیدگاههای فرماندهان
ســپاه و تغییر نظر فرماندهان ارتش در اصرار بر
اجرای عملیات به روشهای کالسیک گذشته،
بیشــترین نقش را داشــت :یکی گردش توجه و

اختصاص وقت بنیصدر از جبهههای جنگ به
مسائل سیاسی در مرکز و دیگری ،سر خوردگی
بنیصدر و فرماندهان ارتش از نتایج به دست آمده
از عملیاتهای کالسیک مرسوم و آثار منفی آن.
نقطه آغاز تغییر ایــن رویکرد را باید عملیات
امام مهدی(عج) در غرب سوســنگرد دانســت
که در تاریخ  26اســفندماه  1359اجرا شد .این
عملیات اگرچه از لحاظ ســرزمینی دستاوردی
برای رزمندگان نداشــتـ یعنی عراقیها پس از
گذشت  ۴۸ســاعت مجدد موفق به استقرار در
مواضع پیشــین خود شــدندـ اما غافلگیر کردن
دشمن و انهدام بخش قابل توجهی از امکانات و
نفرات آن ،اعتماد به نفس را در نیروهای رزمنده
احیا کــرد و امیدواری فرماندهــان نظامی را به
نتیجهبخش بودن شــیوه انتخاب شده ،مضاعف
کرد .این روند با عملیاتهای محدود و ایذایی،
همچــون آزادســازی ارتفاعات قوچ ســلطان،
ارتفاعات تتــه و ژاالنه در کردســتان ،عملیات
حضرت مهدی(عج) در تپه چشــمه شــوش و
عملیات بــازی دراز  1در فروردین ماه و دهه اول
اردیبهشت ماه  ۱۳۶۰تداوم یافت.
نقطــه پایانی ایــن رویکرد جدیــد نظامی را
میتوان عملیات «فرمانده كل قوا ،خمینی روح
خدا» تلقی کرد که بالفاصله یک روز پس از عزل
بنیصدر از فرماندهی نیروهای مسلح در تاریخ
 21خرداد  ،1360در شمال منطقه اشغالی عراق
در شرق کارون اجرا شد.
این عملیات از سویی نشاندهنده حساسیت
رزمندگان در مورد وضعیت سیاســی کشــور و
حمایت آنــان از امام و نیروهای خــط امام(ره)
در مواجهه با بنیصــدر و همفکران وی بود و از
طرف دیگر ،مقدمه و آزمونی برای آغاز سلســله
عملیاتهای آزادسازی سرزمینهای اشغالی به
شمار میآمد که در مهرماه سال  ،۱۳۶۰به اجرای
عملیات ثامناالئمه(ع) و شکست حصر آبادان و
اخراج نیروهای عراقی از شرق کارون انجامید.
در این فرصت به عملیاتهایی که براســاس
رویکرد یاد شده در دوره زمانی ابتدای سال 1360

قاب

هفتسین جبهه

نوروز که میرسید خیلی از مناطق ،رنگ و بوی آرامش به خود
میگرفت .عملیاتهایی که از بهمن و اســفند سال قبل شروع
شــده بود ،به نتایجش دست پیدا میکرد و حاال میشد بساط
مختصر نوروز را برپا کرد .سفرههای هفتسین پا میگرفت و
سیمخاردار ،سیم ُبر ،سیمینوف ،سرنیزه و ...جای سیر و سماق
و سنجد را میگرفتند...

تا دهم اردیبهشــتماه این ســال انجام شدهاند،
مروری خواهیم داشت.

B

عملیات قوچ سلطان
در منطقه مریوان

این عملیات در اول فروردیــن ماه  ،۱۳۶۰به
منظور آزادسازی ارتفاع قوچ سلطان و روستاهای
اطراف آن اجرا شــد .در این عملیات که حدود
 ۲۰۰نفر از نیروهای سپاه پاسداران به فرماندهی
احمد متوســلیان و حــدود  ۱۰۰نفر از نیروهای
ارتش جمهوری اســامی ایران بــه فرماندهی
سرهنگ رسول عبادت به اجرا در آمد ،نیروهای
خودی ضمن آزادســازی ارتفاع قوچ ســلطان و
روستاهای اطراف آن ۸۷ ،نفر از نیروهای دشمن
را به اسارت درآوردند.

B

عملیات ایذایی
در ارتفاعات ذیل در منطقه ایالم

این عملیات در  ۱۴فروردین ماه ،با شــرکت
یک دسته از نیروهای سپاه ایالم و با هدف انهدام
سنگرها و نیروهای دشمن اجرا شد.

B

عملیات حضرت مهدی(عج)
در منطقه غرب دزفول

ایــن عملیات در  ۱۵فروردیــن ماه ،به منظور
تصرف کانال ِال (هندلی) و تپه چشمه در منطقه
غرب دزفول و با اســتعداد دو گروه گشتیـ رزمی
از ارتش جمهوری اسالمی ایران و یک گردان از
سپاه پاسداران و بسیج عشایر اجرا شد که در نتیجه
آن تپه چشمه آزاد شد و تلفاتی بر دشمن وارد آمد.

B

عملیات امام مهدی(عج)
در منطقه شوش

این عملیات در  ۲۵فروردین ماه برای تصرف
بلندیهای زغن و شليبه و با شرکت یک گروهان
تقویت شده از نیروهای ســپاه و دو دسته پیاده از
گردانهای  ۱۶۹و  ۱۴۱از لشکر ۲۱حمزه ارتش
اجرا شد .هرچند عملیات در مراحل اولیه موفق
بود ،اما با افزایش فشار دشمن ،نیروهای خودی
به مواضع خود بازگشتند .در این عملیات  ۲۴نفر
عراقی اسیر شدند و  ۲۲دستگاه تانک ،دو نفربر و
یک فروند بالگرد دشمن منهدم شد.

خاطره

آخرین پسر

حضــرت آقا که به جمع خانمها آمدند ،یکی از خانمها من را
معرفی کردند .وقتی فهمیدند مادر سه شهید هستم ،گفتند :به
قیافهتان نمیآید! ...همه خندیدند ...تعجب کردند که چرا تا آن
موقع به خانه ما نیامدهاند .یکی از اعضای دفتر را صدا کردند تا
نوبــت دیداری برای خانه ما تنظیم کند .عصر یک روز پاییزی
بود .آقایی آمد دم در خانه و گفت ما از صدا و سیما آمدهایم برای
فیلمبرداری .فهمیدم خبری است .ازشان خواستم دخترم را خبر
کنم .یواشکی به چند نفر از دوستانم هم خبر دادم .آقا آمدند و با
خودم گفتم کاش چیز با ارزشی داشتم و به آقا تقدیم میکردم.
یادم به امیرحســین افتاد .پیش آقا رفتم و گفتم امیرحسین تنها
بازمانده خانواده خالقیپور اســت .اگر اســام اجازه میداد،
آخرین پسرم را جلوی پایتان قربانی میکردم!
راوی :فروغ ُمنهی ،مادر شهیدان داود ،رسول و علیرضا خالقیپور

B

عملیات بازی دراز

در بامــداد  ،۱۳۶۰/۲/۲عملیــات هماهنگ
نیروهــای ایران متشــکل از واحدهایی از ارتش
جمهوری اســامی ،ســپاه پاســداران ،بسیج و
ُ
پیشمرگان مســلمان کرد با پشتیبانی هوانیروز در
جبهه غــرب و در ارتفاعات بــازی دراز به اجرا
در آمد .عملیات مذکور در حدفاصل شــهرهای
قصرشیرین ،گیالنغرب و سرپل ذهاب ،با هدایت
قرارگاه مقدم سپاه و ارتش و با هدف سلب امتیاز
ســلطه و دیدبانی ارتش عراق بر شهرها و مناطق
قصر شیرین و سرپل ذهاب طرحریزی و اجرا شد.
نیروهای شناســایی سپاه پاســداران و ارتش
جمهوری اســامی پس از ســه ماه کار بر روی
منطقه ،نتایــج فعالیتهای خــود را در اختیار
فرماندهان قرارگاه گذاشتند و قرارگاه مقدم غرب
ســپاه و ارتش نیز با کمک یگانهای مســتقر در
منطقه ،نخستین عملیات نیمه گسترده را در این
منطقه طرحریزی کرد.
برای این عملیات ،عالوه بر شناسایی زمینی،
فیلمبرداری از منطقه و تهیه عکسهای هوایی نیز
انجام گرفت و سپس مقداری مهمات پیش از آغاز
عملیات به باالی ارتفاعات انتقال داده شد.
نیروهای ایران برابر طرح عملیات ،با استعداد
دو گردان از سپاه پاســداران و دو گردان از ارتش
ُ
و واحدهایی از بســیج و پیشمرگان مسلمان کرد
در چهــار گروه رزمی (اژدر ،ببر ،پلنگ و شــیر)
سازماندهی شــدند و در بامداد  2اردیبهشت به
سوی اهداف تعینی شده حرکت کردند.
اســتعداد نیروهای پیاده عرا ق در ارتفاعات
بــازیدراز حدود یک لشــکر بــود و در ادامه با
افزایش تلفات ،یک لشکر دیگر هم به نیروهای
عراق اضافه شد .عراق اولین بار با  60تانک و بار
دیگر با  200تانک تصمیم گرفت سرپلذهاب را
دور بزند ،اما هر بار با بالگردهای هوانیروز مواجه
شد و تلفات ســنگینی داد .شهید سروان خلبان
علیاکبر شیرودی که جوانی بیست و شش ساله
بود در همین عملیات و در دشت ذهاب با اصابت
گلوله به بالگرد کبرایش به شهادت رسید.

تازهها

رمان عاشقانه
کتاب «خانوم ماه» زندگی خانمناز علینژاد ،همســر شــهید
شیرعلی ســلطانی است که در ســه فصل جداگانه به روایت
خانمناز میپردازد و در این میان داســتان زنی دیگر از پاریس
را به نمایش میگذارد که در جایی از داســتان این دو زن به هم
مرتبط میشوند و کتاب به صورت داستانهای کوتاه بهم پیوسته
روایت میشــود .این کتاب رمانی با زمینه عاشقانه است و دو
ســبک زندگی را در کنار هم روایت می کند« .خانوم ماه» را
انتشارات به نشــر در  ۳۶۴صفحه قطع رقعی به قلم «ساجده
تقیزاده» با طراحی جلد «آرزو آقابابائیان» در هزار نسخه و با
قیمت  ۵۰هزار تومان روانه بازار کتاب کرده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه

پاسداری مجاهدت بدون تاریخ مصرف است
مراســم تکریم و معارفه معاون هماهنگکننده
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در سالن والیت
ستاد فرماندهی کل سپاه ،برگزار شد.
به گــزارش صبح صــادق ،حجتاالســام
والمسلمین عبدالله حاجیصادقی در این مراسم با
بیان اینکه پاسداری یک فرهنگ بیبدیل است که
خداوند به بندگان خاصش عطا کرده ،اظهار داشت:
«جهاد در دوران غیــر از جنگ نظامی از جهاد در
دوران جنگ نظامی خیلی سختتر است .در واقع
جهاد تعطیلیبردار نیست ،لذا پاسداری هم تاریخ
مصرف و تعطیلی ندارد و جهاد در برابر فتنه ،نفوذ،
تحریف ،دنیاگرایی و از همه مهمتر در عصر حاضر
جهاد کبیر که راهبرد قرآنی جهاد فکری و اندیشهای
در برابر دشمن است ،همواره جاری خواهد بود».
نماینده ولی فقیه در ســپاه در پایان از ســردار
قریشی به عنوان یکی از بهترین نیروهای نمایندگی
یاد کرد و افزود« :اگرچه رفتن ایشــان از نمایندگی
برای ما بســیار سخت است؛ اما در ازای این رفتن
عزیز بزرگوار دیگری ،همچون سردار فرجیانزاده
را که با ســوابق بســیار عالی و روشــن در ســپاه
هستند ،به دســت آوردیم ».وی ادامه داد« :سردار

فرجیانزاده از خانواده شهید ،آزاده و فردی با سابقه
مجاهدت اســت که امید داریم حضور ایشان در
مســئولیت هماهنگکننده نمایندگی ولی فقیه در
سپاه همراه با تداوم فعالیتهای تحولی مجموعه
باشد».
ســردار سید قاسم قریشــی نیز در این مراسم
با بیــان اینکه یکی از بهتریــن دوران خدمتش در
ســپاه بعد از دوران دفاع مقدس ،حضور ده ســاله
در نمایندگی ولی فقیه در ســپاه بوده ،افزود« :سپاه
نهــادی متفاوت از همه نهادهاســت و وجه تمایز
آن در موضوع معنویــت ،روحیه جهادی و والیت
است که سهم نمایندگی در این وجوه تمایز بسیار
باالست».
ســردار ســعید فرجیانزاده نیز در این مراسم
گفت« :ســپاه رســالتش ترویج معنویت انقالبی
در خود و در ســطح جامعه است که این مهم را با
بسیج محقق میکند و ما باید در بعد والیتمداری با
فهم درست از تدابیر رهبر معظم انقالب و تقویت
برنامههای معنویتبخش و بصیرتافزا این مهم را
محققکنیم».
در این مراسم که ســردار «محمدرضا نقدی»

روی خط
باید گاندوهای زیادی
ساخته شود

عکس :سید محمد موسویمنش

معاون هماهنگکننده سپاه و سردار «علی فضلی»
جانشــین معاون هماهنگکننده سپاه نیز حضور
داشتند ،ضمن تقدیر از زحمات سردار سیدقاسم
قریشی با اهدای لوح سپاس از طرف نماینده ولی
فقیه در ســپاه ،حکم ســردار فرجیانزاده به عنوان

معاون هماهنگکننده نماینده ولی فقیه در سپاه از
سوی حجتاالســام والمسلمین حاجیصادقی
به وی اهدا شد .گفتنی اســت ،سردار سیدقاسم
قریشــی با حکم فرمانده کل سپاه جانشین رئیس
سازمان بسیج مستضعفین شده است.

بیمارســتانی که در کمتر از هفت ماه طراحی و ساخته شد
زهرا ظهروند
خبرنگار

منطقه رزم قرار میگیــرد و اعمال ثانویه درمانی در
آن انجام میشــود و قسمت بعد اتوبوسی است که
چون امکان تردد در هر جادهای را ندارد ،در سطح
 3قرار میگیرد .در نهایت هم بیمارســتان ســیار
امام حســین(ع) است که به بحث بیولوژیک یعنی
جنگهای نوین اختصــاص دارد؛ اگر کووید  19را
یک جنگ در نظر بگیریم ،از این بیمارستان میتوان
در خدمترسانی به این بیماران استفاده کرد .کار از
درمانگاههای تخصصی و اورژانس شروع میشود
و قسمت  PCRدارد و میتوان گفت تنها بیمارستان
سیار است که  PCRو سیتیاسکن و امآرآی دارد.
هر نــوع ویروس ،میکروب یا عامــل بیولوژیک را
میتوان در این بیمارســتان ســیار شناساسی کرد،
همچنین دو اتاق عمل اختصاصی با تمام امکانات
دارد که هر نوع عملی را میتــوان در آن انجام داد.
بخش ریکاوری نیز دارد که رزمنده بعد از آن مجدد
میتواند به منطقه جنگ برگردد .این بیمارستان در
واقع پشت سه منطقه قبلی قرار میگیرد».
امیر غالمعلیان ،رئیس اداره عملیات ســتاد کل
نیروهای مسلح در جریان بازدید از این سامانههای
بیمارســتانی خاطرنشــان میکند« :بــا توجه به
خصوصیات جغرافیایی کشــور و حادثهخیز بودن
کشــورمان ،وجود چنین مراکزی بســیار ضروری
است؛ الحمدلله نیروی زمینی سپاه طی چند سال
گذشــته قدمهای خوبی برداشــته و در مقایســه با
سالهای قبل پیشرفت بسیار محسوسی داشته و با
تجهیز مجموعه بیمارستانی که به طور کامل و جامع
در مقایسه با یک بیمارستان ثابت منطقهای است،

خدمترسانی پرشتاب میشود
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت« :با توکل به
خدای متعال بر مشکالت اقتصادی با پیروی
کامل از فرمان فرمانــده کل قوا و امام جامعه
اسالمی فائق خواهیم آمد».
سردار دریادار علیرضا تنگسیری در بازدید و
سرکشی عملیاتی و رزمی از پایگاه دریایی امامت
در جاســک و دیدار با اهالی خونگرم این منطقه
با اشــاره به نامگذاری شعار سال ۱۴۰۰از سوی
رهبر گرانقدر انقالب اسالمی به عنوان «تولید؛
پشتیبانیها ،مانعزداییها» حفظ امنیت آبهای
ســرزمینی و فرا ســرزمینی ،جلوگیری از صید
ترال و قاچاق کاال و سوخت را از راههای تحقق
توسعه تولید دانست و افزود« :تالش خواهیم کرد

با تالش بسیج دریایی مردم پایه و استمرار امنیت
پایدار ،زمینــه صید و صیادی را بــرای صیادان
شــریف بومی در مناطق دریایی همــوار و برای
حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی ،به شدت از
قاچاق کاال و صید ترال جلوگیری کنیم».
وی پس از این بازدید در جمع صیادان و مردم
محلی حضــور پیدا کرد و با اشــاره به خدمات
نیروی دریایی سپاه به تشکیل بسیج دریایی مردم
پایه برای ایجاد اشتغال و ثبات امنیت پایدار مؤثر،
افزود« :در سال جاری نیز به همت بسیجیان این
فعالیتهای خدماتی افزایــش یافته و با توجه به
لبیک فرمانده محترم سپاه محضر رهبر عزیزمان،
با جهش پرشتاب عملیاتی خواهد شد».

پاسدار
سیاست
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گزارش صبح صادق از نوینترین سامانه درمانی غرب آسیا

سامانه نوین بیمارستان نیروی زمینی سپاه با رویکرد
مقابله با بیماری کووید 19همزمان با اعیاد شعبانیه و
آخرین روزهای سال  1399رونمایی شد .این سامانه
بیمارستانی سیار با ظرفیت  128تخت بیمارستانی
سیار و ترکیبی از ســامانههای کانکسی ،کانتینری
و چادری اســت که در کنار آن سیر تحولی توسعه
بیمارستانهای سیار نیروی زمینی سپاه نیز به نمایش
گذاشته شده است.
مدیر امداد عملیات بهداری نیروی زمینی سپاه در
گفتوگو با خبرنگار صبح صادق در زمینه مجموعه
نمایشگاهی برپاشــده از توان رزمی نیروی زمینی
سپاه در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی میگوید:
«این مجموعه ،از صحنه رزم شــروع میشــود که
در آن خودروهای واکنش ســریع و سامانه جراحی
تاکتیکــی حیاتبخش را داریم .این ســامانهها در
مناطق صعبالعبور هم کاربرد دارد و ســامانههای
دیگر ،مانند اتوبوسی و چادری را داریم که تا کنون
بالغ بر  192مأموریت در بحرانهای مناطق شمال
غرب ،جنوب شرق کشور ،سیل گلستان ،پلدختر،
خوزستان و چابهار در کنار مردم بوده است».
ربیعی اضافه میکند« :ســامانه بیمارستان 128
تخت خوابی کانتینری که در این نمایشگاه رونمایی
شد ،بهروزترین بیمارستان سیار در جهان است که
مرکز بهداری رزمی غرب در کرمانشاه آن را طراحی
و ساخته است» .
دکتر جلیلیفر ،متخصص ارتوپدی و جانشین
بهداری نیروی زمینی سپاه نیز درباره این سامانهها
و سامانه بیمارستانی سیار امام حسین(ع) میگوید:
«این مجموعه یک سامانه سیار بیمارستانی است که
در سه ســطح وجود دارد :سطح اول ،سطح منطقه
ً
رزم اســت و دقیقا در منطقه جنگ واقع میشود که
اتاق عم لهــا روی کامیونهای مایلــر  911وصل
هســتند و میتوان هر نوع آسیبی را جراحی کنند؛
منطقه  2چادری اســت که در نزدیکترین منطقه
ً
ممکن به منطقه رزم مثال حدود دو هزار متر پشت
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هیچ چیزی کم ندارد و میتواند در بالیا و حوادث
مختلف به یاری مردم برود .ضمن اینکه با توجه به
مأموریتهای نیروی زمینی ســپاه در سایر مناطق
برای رفــع محرومیت و کمک به نیازمندان منطقه،
چنین مجموعهای بسیار مؤثر است که جای تقدیر
و تشکر دارد».
امیر دکتر جلیل رجبی ،رئیس اداره بهداشــت،
امــداد و درمــان قــرارگاه مرکــزی حضــرت
خاتماالنبیاء(ص) نیز بعد از بازدید از این ســامانه
درمانی درباره این بیمارســتان سیار میگوید« :در
بازدید از این مجموعه ،انتظار دیدن چنین پیشرفت و
سازهای را نداشتم و شوکه شدم و بر خود بالیدم که در
سازمان نیروهای مسلح چنین عزیزانی وجود دارند
و این چنین خالقیت به خرج داده و این مجموعه را
درست کردهاند .مجموعهای که کمتر از هشت ماه
طراحی و ساخته شده و در نوع خود بینظیر است.
با توجه به اینکه ســامانههای چندین کشور دنیا را
دیدهام ،مثل این مجموعه ندیدهام و پیامی که برای
همه دنیا دارد ،این است که ما میتوانیم».
مجتبی شرفی ،رئیس بیمارستان امام حسین(ع)
کرمانشاه و رئیس بیمارستان سیار درباره سازههای
مختلف بیمارســتانهای صحرایی مستقر در این
مکان اینطور توضیح میدهد« :ســه الیه ســازه
بیمارســتانی داریم کــه یک الیــه قدیمیتر چادر
و اتوبوس هســتند که سالهاســت از آنها استفاده
میکنیم .الیه دیگر روی کفیهای کامیون کشــنده
سوار هستند و تاکتیکی هستند و این سازه جدید که
بیمارستان ســیار امام حسین(ع) است ،روی  14تا

تریلی  14متری سوار شدهاند و یک بیمارستان کامل
را تشکیل دادهاند که بخشهای مختلفی دارد .این
سازه از دو طرف باز میشود و حجم خیلی وسیعی
پیدا میکند .یکی از تریلیها فقط مخصوص دستگاه
اکسیژنساز  600لیتری است که اکسیژن سانترال و
مرکزی است و دیگر به کپسول اکسیژن نیاز نداریم.
یها ژنراتور برق و تأسیسات آب است
یکی از تریل 
و یــک مخزن  8هزار لیتــری دارد و یک تریلی هم
فقط مخصوص ســرویس بهداشتی و حمام است.
این تریلیها با توجه به طول  14متری ،قدرت مانور
بســیار باالیی دارند و از نظر اتصال هم محدودیت
ندارند .در حال حاضر  9تریلی به هم وصل شدهاند
که میتوانیم آن را به  19تریلی برسانیم».
دکتر شــرفی در ادامه چنیــن میگوید« :بخش
بســتری یک تریلی است که دو طرف دارد و زنانه و
مردانه اســت و اگر الزم باشــد میتوان آن را به سه
یا پنج تریلی اضافه کــرد و هیچ محدودیتی ندارد.
بنابراین بســته به موقعیت به تعداد هر کدام افزوده
میشــود .همچنین ســازهها به راحتی باز و بسته
میشــوند و طوری طراحی شــدهاند که در خود،
باز و بسته میشوند .این ســازه جدیدترین است و
هنوز به عملیات نرفته و کامال نو و آماده رزم اســت
و انشاءالله موقعیتی برای رزم پیدا نشود و در شرایط
صلح برای مردم یاریها استفاده شود».
گفتنی است ،بیمارســتان سیار تخصصی 128
تخته بهداری نیروی زمینی سپاه ،کمتر از هفت ماه
با تــاش مرکز بهداری غــرب ،تحقیق ،پژوهش،
طراحی و ساخته شده است ،قابلیت توسعه و ارتقا
تا  138تخت بیمارستانی را دارد و شامل بخشهای
اورژانس ،بســتری ،آزمایشــگاه ،تصویربرداری،
داروخانه ،ICU،CCU ،ریکاوری و  ،CSRاتاق عمل
با استعداد دو تخت عمل MRI، CTS ،و همچنین
بخشهای پشتیبانی ،آشپزخانه سیار ،واحد سیار فنی
پشــتیبانی و ...است .از قابلیتهای این بیمارستان
تحرک و جابهجایی سریع ،خوداتکایی ،دارای باالبر
به منظور انتقال مجروحان و مصدومان ،باز و بسته
شــدن به صورت الکتروپنوماتیک و دستی ،پوشش
یکنواخت بدنه از جنــس  ،GRPدربهای برقی،
پردههای برقی آنتی باکتریال و رعایت استانداردهای
بیمارستانیاست».

 /09360004711امسال هم با وجود
کرونا نتوانستیم به مسافرت برویم و سهمیه
کارت یکسانســازی را برای مســافرت
عید نگه داشته بودیم ،حاال ظاهرا تا آخر
فروردین فرصت داریم از سهمیه استفاده
کنیم؛ اگر ممکن است ،فرصت استفاده از
سهمیه مانده سال گذشته را تمدید کنند.
 /09330004102در خصــوص
مطلبی درباره نمک دریــا که در صفحه
آخر صبح صادق منتشــر کردیــد ،باید
بگویم که برخی متخصصان طب سنتی
هم این موضوع را تأیید میکنند که نمک
دریا ممکن است دارای فلزات سنگین و
مضر برای بدن باشد و لذا تأکید بر استفاده
از نمکهای معدنی یا همان پودر ســنگ
نمک اســت که از دل کوهها اســتخراج
میشود.
 /09130004779من در اســتان یزد
گلخانهدار هستم ،در استان یزد و اصفهان
و بسیاری از استانهای خشک کشور در
بازدیدهای متعدد متوجه شدم که در امر
کشاورزی مشکالت بسیاری وجود دارد،
برای نمونه در اســتان سمنان با وجود آب
کشــاورزی کافی به علت کوچک بودن
زمینها و نیز کشت غرقآبی دقیقا ده برابر
میزانی که من برای گلخانه آب اســتفاده
ً
میکنم آب مصرف میکننــد؛ اما تقریبا
محصولشان نزدیک به صفر است .جهاد
کشاورزی هم عمال تعطیل است ،در این
زمینه سپاه برنامهریزی و عمل کند.
 /09100006894دوبــاره صــف و
ماجرای کمبود و جو روانی در خصوص
کاالی اساسی ،مانند مرغ و روغن تکرار
شد .همه این ماجرا در اثر سوء مدیریت
اســت .همه این کاالها در اختیار دولت
اســت .به نظر مــن اگر اختیــار تأمین و
توزیع کاالی اساسی را در چنین شرایطی
از دولت بگیرند و به بســیج و گروههای
جهادی در ســطح محالت واگذار کنند،
مشکالت بسیار کمتر خواهد بود.
 /09110007849بعــد از ســریال
آسمان من ،در سریال گاندو در تن بازیگران
لباس سبز پاســداری دیدیم .متأسفانه در
هفتــهای که مزین به نام ســربازان گمنام
امام زمان(عج) بود ،بی لطفی و بیمهری
برخی صاحبان مسئولیت در دولت شامل
حال این سربازان گمنام شد و در جاهایی
که هنر و سربازان گمنام امام زمان(عج) به
هم دست داده بودند تا گوشهای از واقعیت
را بگویند ،مانعتراشی شد .اما با همه اینها
باید گاندوهای زیادی ساخته شود.
 /09120004215پیشــنهاد میکنم
بنیاد تعاون ســپاه از محل کسر از حقوق
ماهانه پاســداران و بازنشستگان سپاه در
پروژههای مهم کشور که قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) در دســت ســاخت
دارد ،با مجوز ســتاد کل نیروهای مسلح
ســرمایهگذاری کند ،به ویژه در پروژهها
پاالیشــگاهی و پتــرو پاالیش که ســود
سرشار و اشتغالزایی زیاد دارد و به صورت
ساالنه سود این سرمایهگذاری محاسبه و
به حساب عزیزان واریز شود.
 /09180002838امیــدوارم ســال
جدید سالی باشد که همه پاسداران و همه
کارکنان دولت و همه مشاغل آزاد صاحب
خانه شوند .بعد از  20سال خدمت و 12
سال تالش و پیگیری و بدهکاری باالخره
صاحبخانهشدیم.
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ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

صبحانه

هفتهنامه
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

رنگ و بوی خدا

سود اندک دنیا
ِ

آدمی هر چه خوب باشد ،دیده نمیشود ،اما چه بهتر! تازه میشود رنگ خدا! خوی خدایی میگیرد و در
مسیر او قدم برمیدارد .خداوند بندهاش را دوست دارد ،اما وقتی نیکوکاری ،یا انسانی برای رضایت او
قدم برمیدارد و در قید و بند خودنمایی نیست ،به او مقامی بلند و اجری عظیم هدیه میکند .رنگ و بوی
خدا داشتن ،باالترین درجه مقام یک انسان است.

همانند بىرغبتان به دنیا و اعراضكنندگان از آن به دنیا بنگرید ،كه به خدا قسم دنیا به زودى اهل اقامت
و ســاكنانش را از میان بر مىدارد و عیاشان بىخیال را دچار حادثه و بال مىکند .آنچه در دنیا از دست
رفته و پشت كرده ،باز نمىگردد و آینده آن هم روشن نیست ،شادى دنیا آمیخته به اندوه است و قدرت و
قوت مردان آن رو به سستى و ضعف مىرود .پس فراوانى آنچه شما را خوشایند است فریبتان ندهد،
(نهجالبالغه ،خطبه )98
زیرا آنچه از دنیا با شما خواهد بود ،اندک است.
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چی فکر میکرد چی شد! /
بن سلمان در حالی تصاویر شکار کردن خود را منتشر میکند که کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار این کاریکاتور ،نوشتند پیش از این بن سلمان به شکار رزمندگان یمنی رفته بوده است!
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کتیبه سبز
صاحب ذوالفقار
ای سبزترین بهار ،کی میآیی؟
منظومه انتظار ،کی میآیی؟
ای الله سرخ باغ زیبای خدا
ای سبزترین سوار کی میآیی؟
ای راز بزرگ آفرینش ،ای مرد،
گنجینه روزگار ،کی میآیی؟
ای روشنی چشم جهان ،یا مهدی(ع)
ای صاحب ذوالفقار ،کی میآیی؟
ماییم و نگاه انتظاری بر در
ای مونس و غمگسار کی میآیی؟
خورشید درخشان حریم زهرا(س)
آیینه کردگار ،کی میآیی؟
ای باور ما ز نور رویت روشن،
از نسل گل و بهار ،کی میآیی؟
نسترنقدرتی

جوان
شمشیر دو لبه
محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

شیوع اعتیاد به اینترنت در سطح جهانی و در
جامعه ما ،مسئلهای بارز و انکارناپذیر است.
اگر در گذشــتهای نه چنــدان دور ،جوانها،
بیشــترین گرایش را بــه اینترنت داشــتند،
وضعیت کرونا در عصر ارتباطات ،شــرایط
را به گونهای پیش برد که امروزه تمام اقشــار
جامعه حتی کودکان و نوجوانان و حتی برخی
از سالمندان ،ســاعات زیادی از روز و شب
خود را در شبکههای اینترنتی و فضای مجازی
سپری میکنند .تحصیل و کسب وکار و حتی
روابط و دورهمیهای خانوادگی و دوســتانه
ً
به فضای مجازی منتقل شده و کامال واضح
است که بخش زیادی از اوقات شبانه روز افراد
به حضور در فضایمجازی اختصاص داشته و
اعتیاد به اینترنت در سطحی گسترده در کشور
فراگیر شود .مطالعات متعدد در میان جوانان،
رابطه معنادار میان اعتیاد به اینترنت و فضای
مجازی با برخی از صفات شــخصیتی آنان
نظیر پرخاشگری ،اختالف با والدین ،اختالل
در خواب و افت تحصیلی را تأیید میکنند؛
در عین حال وابســتگی شــدید به این فضا،
عالوه بر آســیبهای جسمانی نظیر ضعف
بینایی و خشکی چشم ،سبب فاصلهگیری فرد
از اطرافیان و قطع روابط اجتماعی و در نتیجه
تنهایی شــده و خأل عاطفی و روانی را برای
فرد به همراه خواهد داشت .امنیت اخالقی و
روانی جوانان از دیگر مسائل مهمی است که
باید مورد توجه قرار بگیرد .عصر ارتباطات ،با
ورود به فضای مجازی آمیخته و شاید گریزی
از آن نباشد؛ اما میتوان آن را شمشیر دو لبهای
دانســت که هر روز در دست ماست و باید با
مدیریت زمانی و اخالقی درست ،از مزایای
این فناوری بهره گرفته و از آسیبها و مضرات
آن در امان ماند.

داستان

هدیه
صدیقه شاهسون
نویسنده

فضای دم کــرده مترو و ماســکی که
نفسش را به خودش پس میدهد ،حال
کیمیا را رو به تهوع میبرد .دختر جوان چارهای
جز تحمل ندارد .تا ایســتگاه بعدی هنوز چند
دقیقهای باقی است.
ســر میچرخاند و از میان جمعیت انبوهی
که فاصلهگــذاری اجتماعی برایشــان معنی
ندارد ،نگاهش روی صورت پیرزن ریزنقشــی
گیر میکند .یکی دو نفــر بین او و پیرزن فاصله
انداختهاند .پیرزن یک دســتش را توی دستگیره
آویزان از ســقف مترو چفت کرده و با دســت
دیگرش دفترچه آبی رنگ بیمه را محکم چسبیده
است .دفترچه را باال میآورد و از پسر جوان قد

بلندی که کنارش ایستاده ،میپرسد« :پسرم کدوم
ایستگاه پیاده بشم به این داروخونه نزدیک باشه؟»
مرد جوان بدون اینکه دفترچه را بگیرد آدرس
را دید میزند« :همین ایستگاه بعدی!»
پیرزن ادامه میدهد ،انگار دلش میخواهد با
کسی درد دل کند.
ـ برای شوهرم دنبال انسولین میگردم .خودش
نتونســت بیاد! چند تا داروخونه گشــتم انگار
انسولین کیمیا شده ،گیرم نمییاد!
کلمه کیمیا مثل زنگ توی گوش دختر جوان
صدا میکند .دســتی به پیشــانی چرب و عرق
کردهاش میکشد .ســمت دیگری میچرخد.
پوســتر کوچکی که کلمه «یا مهــدی» روی آن
نوشته و به پنجره مترو چسبانده شده ،توجهش را
به خود جلب میکند .چشمهایش را ریز میکند
تا بتواند جملههای زیر پوستر را بخواند.
هدیه تولد بزرگترین منجی...
آهی میکشــد و به فکر فرو میرود .از صبح

که دوستش ســحر زنگ زده و گفته بود چند ُدز
انسولین برایش نگه داشته است ،او هم مثل پیرزن
راهی این قسمت از شهر شده بود .شانس آورده
بود که سحر توی داروخانه کار میکرد و در این
اوضاع و احوال برایش انسولین کنار میگذاشت،
و اال او هم به روزگار پیرزن میافتاد.
صدای خانمی از بلندگوهای مترو او را از فکر
کردن به این خوشبختی بیرون آورد.
ـ ایستگاه حقانی ...ایستگاه...
مسافران با عجله از مترو خارج شدند .هنوز
پای کیمیا به پلههای خروجی نرسیده بود که باز
هم پیرزن را چند قدم دورتر دید که دارد سالنه،
سالنه سمت پلهها میآید.
فکری مثــل برق از ذهنش گذشــت .امروز
باید هدیهای به امام عصر مــیداد و پیرزن را از
جستوجو کردنهای بیفایده برای چند روزی،
نجات میداد.
 -حاج خانم ...حاج خانم ...وایسید...

راه نرفته

سالمت

چاشنی محبت

کالژنسازها

صدیقهسادات شجاعی
مشاور خانواده

پرسش :بین من و همسرم ناخواســته بحث و کشمکشهایی پیش
میآید که هر دوی مــا را ناراحت میکند ،چه کنیم که ارتباط کالمی
ناخوشایند ما به حداقل برسد؟

پاســخ :پرسشگر گرامی! جر و بحث در بیشتر خانوادهها وجود دارد .مورد مهمی
که ما باید همواره آن را یاد بگیریم این است که چگونه شرایط و اختالفات دشوار را
بپذیریم و آن را مدیریت کنیم .راهکارها :برای حل این مسئله ،استقالل در زندگی
مشترک و فاصله نسبی داشتن از خانوادههای طرفین ،کمککننده است .در کنار آن
بهتر است سعی کنند انعطافپذیری را در خود باال ببرند و زمینهسازی در خانواده
شکل بگیرد .بدین نحو که با شنیدن هر مورد انتقادی درصدد مقابلهبه مثل نباشیم و
به اصطالح به دنبال نکات منفی از یکدیگر نباشــیم و آن را به عنوان سالح در برابر
همسر به کار نبریم .پذیرش عقاید دیگران از راهکارهای کاهش جر و بحث است.
هیچ کس نباید کسی را به دلیل سبک زندگی یا نظرات مختلفی که دارد مورد فشار
روانی قرار دهد؛ چه خانوادهها نســبت به هم ،چه همسران نسبت به هم .کاهش
انتظارات بیهوده میتواند کمک شایانی به کاهش بحثهای بین خانوادهها و زوجین
کند .ترک کردن موقعیت هنگام بحث ،تا هر دو طرف آرامتر شــوند ،شیوه مناسبی
است .کسب ارادهای برای بخشش و فراموشی اشتباهات طرف مقابل تنش را کاهش
میدهد و از ادامه دعوا جلوگیری میکند .سرزنشها و عیبجویی در بحث و جدال
در خانه اوضاع را وخیمتر میکند و بهتر اســت ترک شود .در دعواهای خانوادگی
بهتر است بیشتر شنونده باشید تا پاسخدهنده ،این مهارت کمک بزرگی برای خاتمه
دادن به بحثهاست .در کشمکشها با همسر بهتر است اهداف مشترکتان را به یاد
بیاورید؛ آنگاه حل و فصل اختالف نظرها سادهتر میشود .از شوخ طبعی در کالم
غافل نشوید ،اما به شدت از تمسخر بپرهیزید ،با کلمات محبتآمیز سعی در کنترل
فضای پر تنش بینتان داشته باشید .لبخند و شوخطبعی همراه با چاشنی محبت ،چه
هنگام صلح و سازش و چه هنگام بحث و جدل ،کلید طالیی است.

مســلم برای مرخصی به خانه
آمد ،خیلی تغییر كرده بود و مثل
پروانــه دور مــادرم میچرخیــد؛ گویی
چشــمهایش از حرفهــای ناگفته خبر
میداد .رفتارهای محبتآمیزی داشــت،
گوشهای نشست و نقاشی زیبایی کشید و
ســپس برای اســتحمام آماده شد و وقتی
برگشــت ،مادرم را در آغــوش گرفت و
گفت« :مادر غســل شــهادت كــردهام؛
احســاس عجیبی دارم برای شهید شدنم
دعا كنیــد و از خداونــد بخواهید كه این
عنایــت خاص را خداوند بــه من ارزانی
کند ».مســلم همــان روز لباسهایش را
پوشید و به طرف جبهه قالویزان اعزام شد؛
 2روز بعــد خبر شــهادتش را بــرای ما
آوردنــد؛ همه تعجــب كــرده بودیم كه
آرزویش چه زود برآورده شد.
به نقل از برادر شهید
شــهید مســلم احمدی فرزند اول اسفند
ماه  1346در روســتای گالن شهرســتان
ایوانغــرب دیــده به جهان گشــود .وی
تحصیالت خود را تا سال چهارم دبیرستان
در رشــته علوم تجربی ادامه داد .در زمان
جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی رزمنده به
تیپ  114امیر المؤمنین(ع) سپاه پاسداران
پیوســت و به مجاهــدت در راه دین خدا
پرداخت تا آنکه سرانجام پانزدهم فروردین
ماه سال  1366در منطقه قالویزان مهران
مورد اصابت ترکــش خمپاره قرار گرفت
و به شــهادت رســید .مزار وی در گلزار
شهدای ایوان غرب قرار دارد.

حسن ختام

زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

کالژن باعث فرمدهی پوســت ،بازسازی و تجدید ســلولهای مرده و ایجاد
مقاومت پوست نیز میشود .کالژن ماده ضروری برای ایجاد خاصیت االستیک
پوســت و جوانسازی آن و همچنین تعقیب روند پیری سلولهای بدن است.
کالژن با کراتین برای ایجاد استحکام سلولهای پوست ترکیب میشود؛ ولی
بدن با افزایش ســن بهتدریج توانایی تولید کالژن را از دست میدهد که نتیجه
آن ایجاد چین و چروک در پوســت و شل شدگی پوست است .پروتئینها با
قرار گرفتن در کنار هم ســاختار مستحکم را تشکیل دادهاند و عهدهدار اتصال
بافتهای مختلف در بدن هستند؛ مانند پوست ،استخوان ،تاندونها و رباطها.
اسیدهای آمینه که واحدهای ســازنده پروتئین هستند ،برای ساخت و
تولید کالژن در بدن ضروری است .شما میتوانید با مصرف غذاهای
پروتئینی به ساخت کالژن در بدن کمک کنید .ماهی یکی از منابع
عالی کالژن اســت که توصیه میشــود دو بار در هفته مصرف
کنید .از دیگر مزایای ماهی میتوان به اسیدهای چرب امگا 3
و ویتامین  Dاشاره کرد که بر زیبایی پوست شما میافزاید.
مرغ گزینه مناسب دیگری برای افزودن کالژن بیشتر
به رژیم غذایی شماست .از دیگر منابع عالی دیگر
کالژن آبگوشت استخوان اســت .با جوشاندن
استخوان و گوشت حیوانات برای مدت زمان
طوالنی کالژن را از استخوانها استخراج کرده
و درون آبگوشت قرار میدهد .گیاهخواران نیز
میتوانند با خوردن میوه و سبزیجات سرشار از
ویتامین  Cمانند مرکبات و سبزیجاتی مانند کلم
بروکلی ،سبزیجات برگدار و گل کلم به ساخت
کالژن در بدن خود کمک کنند.

پرواز را به یاد آور
پروانهای که تمنای سوختن ندارد؛ بالش
جز وبال نیســت .تنها در گوشهای مانده
و پرواز را نمیفهمد .شــیرینی عروج را
نمیچشد .در ذهنش فلسفه آمدن و ماندن
و رفتــن را مرور نمیکنــد .از کوچ ،پوچ
است .سربار شدن را بیشتر میخواهد تا
زمستان عمر
سرباز شدن .ایمان ندارد که
ِ
نزدیک است و باید توشه بردارد .باید توبره
دســتباف تنهایی را بشکافد .باید از این
زندان پیله ،به ســوی رندان دیده هجرت
کند .باید به دور این شــمع جانســوخته
عشــق ،طواف کند تا ذره ذره شعله عشق
را به آغوش بکشد .او به اینها ایمان ندارد.
موالجــان ،ای چــراغ هدایت ،چه
بگویم که کوز ه خالی عمرم ترک برداشته،
تمام وجودم را تمنا گرفته ،دلم شکسته! اما
باور دارم که روزی نور شــما از همین
شکستگیها به من خواهد رسید و روزی
پروانه دلم ،پرواز را ب ه خاطر خواهد آورد.

