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تکرار نشستهای وین برای احیای برجام ،یادآور نشستهای پی در پی
و طوالنی در سالهای  1393و  1394برای رسیدن به «برجام» است.
در نشستهای اخیر وین ،جمهوری اسالمی ایران دارای یک «سیاست قطعی» یا
یک «حرف قطعی» برای احیای برجام اســت؛ لکن تمامی شواهد و قرائن از آن
حکایــت دارد که طرف مقابل و به ویژه کشــورهای اروپایــی با صحنهگردانی
آمریکاییها تالش می کنند تا ایران را به دست برداشتن از این حرف قطعی تشویق
یا وادار ســازند .به طور قطع با توجه به تجربه رفتار برجامی آمریکا و کشورهای
اروپایی از ابتدای امضای سند برجام تاکنون ،اگر بخواهیم این رفتارهای مغایر با
عهد و پیمانی که بســتهاند مجددا تکرار نشود،باید بر روی این حرف قطعی و یا
سیاست قطعی اعالمی پافشاری کرد .از الزامات آن برخورداری قطعی از پشتوانه
افکار عمومی است.

مطالعه کنش سیاســی رسانهای کشــورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و
انگلیس به هنگام برگزاری انتخابات در جمهوری اسالمی ایران بیانکننده
ّ
حس ّ
اسیت خاص آنها نســبت به چگونگی برگزاری این رخداد و نتایج آن
ّ
ّ
حساسیت و توجه غرب به انتخابات ایران ،در حد مشاهده روند
است .این
و نتایج انتخابات باقی نمیماند ،بلکه دولتهای غربی همه تالش خود را
به کار میگیرند تا به زعم خود بر روند و نتایج انتخابات ایران تأثیر بگذارند
و اهــداف خاص خود را در این زمینه دنبــال کنند ،بنابراین انتخابات ایران
از ّ
اهمیت بســیاری برای غربیها برخوردار است .در این باره دالیل مهمی
وجود دارد که به اختصار میتوان به برخی از این دالیل و نکات مهم اشاره
کرد.

نسخه صوتی صبح صادق

بشنوید Beshnavidd.ir

عرصه دریایی یکی از مهمترین آوردگاههای قدرت برای کشورهاســت و داشتن
ســاحل آبهای آزاد جهان برای بســیاری از کشورها زمینهســاز رونق اقتصاد
و افزایش قدرت آنهاســت .تاریخ زندگی بشــر هم نشــان داده یکــی از دالیل
قدرتگیــری و ایجاد امپراتوریهــای جهانی در طول تاریخ دسترســی آنها به
آبهای آزاد بوده اســت که با همین ظرفیت و ایجاد قوای دریایی ،بزرگ قلمرو
حکمرانی ابرقدرتهای طول تاریخ بشر شکل گرفتهاند .در واقع این قاعده مهم
و جاری در تاریخ بشــر است که قدرتگیری تا سر حد ایجاد یک قدرت جهانی
نیاز به دسترســی به آبهای آزاد دارد .در این حوزه در عصر حاضر اصلیترین
دلیل دسترســی به آبهای آزاد جهان سهولت مبادالت تجاری بزرگ در قالب
شناورهای عظیم است.

اخبار و تحلیلهای انتخابات را با صبح صادق دنبال کنید
ssweekly.ir
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منطق «حرف قطعی»
جمهوری اسالمی در برجام
دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

تکرار نشستهای وین برای احیای
برجام ،یادآور نشســتهای پی در
پــی و طوالنی در ســالهای  1393و 1394
برای رسیدن به «برجام» است .در نشستهای
اخیر وین ،جمهوری اسالمی ایران دارای یک
«سیاست قطعی» یا یک «حرف قطعی» برای
احیای برجام اســت؛ لکن تمامی شــواهد و
قرائن از آن حکایت دارد که طرف مقابل و به
ویژه کشــورهای اروپایی بــا صحنهگردانی
آمریکاییها تالش می کنند تا ایران را به دست
برداشــتن از این حرف قطعی تشویق یا وادار
ســازند .به طور قطع با توجــه به تجربه رفتار
برجامی آمریکا و کشورهای اروپایی از ابتدای
امضای سند برجام تاکنون ،اگر بخواهیم این
رفتارهای مغایر با عهد و پیمانی که بســتهاند
مجددا تکرار نشــود،باید بر روی این حرف
قطعی و یا سیاســت قطعی اعالمی پافشاری
کرد .از الزامــات آن برخــورداری قطعی از
پشتوانه افکار عمومی اســت .بنابراین افکار
عمومی در ایران ،بایــد به طور دقیق با منطق
حرف قطعی ایران در برجام آشنا باشند و از آن
حمایتکنند.
اکنون پرسش اصلی این است که «سیاست
قطعی» و یا «حرف قطعی» جمهوری اسالمی
ایران بــرای احیای برجام چیســت و از چه
منطقی برخوردار است؟
رهبر حکیم انقالب اسالمی در  19بهمن
 1399در دیــدار با جمعــی از فرماندهان و
مدیران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی
با اشــاره به تالشهای کشــورهای اروپایی
برای حفظ برجام با شــرطگذاری برای ایران
فرمودند« :آن طرفی که حق دارد شرط معین
کند  ،ایران اســت! چون جمهوری اسالمی به
همه تعهدات عمل کــرد .ما حق داریم برای
ادامه برجام شــرط بگذاریم و این شــرط را
گذاشتیم و گفتیم و هیچکس هم از آن عدول
نخواهد کرد؛ اگر میخواهند ایران به تعهدات
برجامی برگردد ،آمریکا باید تحریمها را کال
در عمل لغو کند و ما بعد راستیآزمایی کنیم
و ببینیم درســت تحریمها لغو شده ،آن وقت
به تعهدات برجامی برمیگردیم .این سیاست
قطعــی جمهوری اســامی اســت و مورد
اتفاق مسئوالن هم هســت و از این سیاست
برنخواهیمگشت».
و اما در خصوص منطق این سیاست قطعی
یا حرف قطعی باید گفت؛ تأمین «حقوق مردم
یا منافع ملی» ،که در سالهای گذشته به دلیل
زیر پا گذاشــتن تعهدات برجامی از ســوی
آمریکا و کشــورهای اروپایی از دست رفته و
پایمال شــده ،منطق پافشاری بر این سیاست
است .از زمان اجرایی شدن برجام در 1394
تا  18اردیبهشــت  ،1398ایــران به صورت
یک طرفه به تمامی تعهدات خود عمل کرد؛
اما طــرف مقابل به تعهدات خــود که همانا
لغو تحریمهای معین شــده در برجام بود؛ نه
تنها عمل نکــرد ،بلکه آمریکاییها در دوره 4
ساله ترامپ ،تحت سیاست فشار حداکثری،
تحریمهای فراوان دیگری را علیه ملت ایران
وضع کردند .تحریمهای غرب در ســالهای
گذشته،آسیبهای فراوانی را به حقوق ملت
ایران و منافع ملی وارد ساخته است .بنابراین
حرکت ایران در مسیر کنار گذاشتن تعهدات
برجامی از  18اردیبهشــت  1398و در ادامه
آن تصویب قانون اقدامات راهبردی از سوی
مجلــس ،همگی در راســتای تأمیــن منافع
ملی و حقوق مردم اســت .اکنون که غربیها
میخواهند ایران به تعهــدات برجامی خود
برگردد ،اقتضای تأمین حقــوق مردم ایران،
پافشاری بر لغو تحریمها در عمل است .چرا
که آمریکا و غرب نشان داد قابل اعتماد نیست
لذا حرفهایشان را باید در عمل اثبات کنند.

کارشناس سیاسی

پس از پایان تعطیالت نوروزی و در حالی که تقریبا
دو ماه تا برگزاری انتخابات در  28خردادماه باقی
مانده است ،احزاب و گروههای سیاسی تالشهای
خود را برای ورود به عرصه انتخابات ،حداکثری
کردهانــد .در اردوگاه اصالحطلبان اوضاع از این
قرار اســت که دیدگاههای مختلفی در نحوه ورود
به عرصه انتخابات وجود دارد .دسته اول که شاخه
افراطیون و رادیکالها باشــند ،بــر این باور تأکید
دارند که در این دوره از انتخابات حتما با گزینهای
حداکثــری که یک اصالحطلب اصیل باشــد در
انتخابات شرکت کنند.
آنــان معتقدند که در ســال  1392نیز بر خطا
رفتند کــه از گزینــهای غیراصالحطلب حمایت
کردند و آن را بر مســند قدرت نشاندند! دولت به
روی کار آمده هیــچگاه تمام قد در حد و تراز یک
دولت اصالحطلب عمل نکرد و دستاورد چندانی
برای آنان به همراه نداشــت و امروز تنها عملکرد
و کارنامــهای غیرقابــل قبول از آن بــرای اردوگاه
اصالحطلبان به عنوان میراث باقی مانده است!
در ایــن میــان اســامی مختلفــی همچون

سیدمحمد خاتمی ،محمدرضا خاتمی ،مصطفی
معین ،صفایــی فراهانی ،و ...در جلســات آنان
مطرح شده اســت .در همین راســتا جواد امام
دبیرکل حــزب مجمع ایثارگران کــه از احزاب
رادیکال اصالحطلب به حساب میآید به تازگی
اعالم کــرد که این حزب از آقــای خاتمی برای
حضور در صحنه انتخابات دعوت کرده اســت.
این طیف معتقدند که در صورتی که هیچکدام از
گزینههایحداکثریاصالحطلبتأییدصالحیت
نشــوند ،ترجیح آنان کنارهگیــری از حضور در
انتخابات و دنبال کردن «خط تحریم» خواهد بود.
درکنارطیفمذکور،بخشعمدهاصالحطلبان
که از آنان میتوان به عنوان «اصالحطلبان میانهرو»
یاد کرد ،بر ضرورت شــرکت در انتخابات تأکید
دارند .آنــان معتقدنــد که یک جریان سیاســی
نمیتوانــد از انتخابات دور باشــد و بدون تالش
حداکثری صحنــه را برای رقیــب خالی گذارد.
حیات سیاســی جریان اصالحطلب بر ماندن در
عرصههای سیاسی است و قهر با صندوق رأی تنها
به نفع رقیب تمام خواهد شــد و نامزد مورد عالقه
آنان با آسودگی خاطر پیروز انتخابات شده و برای
چهار سال قدرت در قوه مجریه ،در اختیار آنان قرار
خواهد گرفت ،که این مسئله میتواند معضالت
فراوانی را برای این اردوگاه به همراه داشته باشد!
لذا باید با همه توان به میدان آمد و اگر شورای

نگهبان بــه هر دلیلی صالحیت این افراد را تأیید
نکرد ،به گزینههــای معتدلتری که امکان احراز
صالحیت خواهند داشت ،تأکید ورزید و آنان را
وارد میدان رقابت کرد .طبیعی اســت که در این
میان افرادی چون سیدحســن خمینی ،مســعود
پزشکیان ،اسحاق جهانگیری ،محسن هاشمی،
سورنا ســتاری ،محمدرضا عارف و محمدجواد
ظریف نیز میتوانند گزینههای مناسبی باشند.
آنچه مشــخص اســت در این مســیر حتی
ابایی ندارنــد که بار دیگر از گزینهای با پیشــینه
اصولگرایــی حمایــت کنند و در اینجا اســت
که حتی نــام علی الریجانی نیز بــه عنوان یکی
از گزینههــای مطرح بــرای نامــزدی از اردوگاه
اصالحطلبان نیز شنیده شده است .اصالحطلبان
برای اجماع سازی در اردوگاه خود ،مجموعهای
را به عنوان «نهاد اجماعساز»(سرا) که جدیدا به
«جبهه اصالحطلبان ایران» تغییر نام داده است،
به راهبری «بهزاد نبوی» سیاســتمدار کارکشته
اصالحطلــب به راه انداختهاند ،که اعضای آن را
نمایندگان حقیقی و حقوقی احزاب اصالحطلب
تشــکیل میدهد .این نهاد قرار اســت به عنوان
مرجع سیاســی و فصلالخطاب انتخاباتی عمل
کند و از میــان نامزدهای متعــدد ،گزینه پایانی
را برگزینــد و همه احزاب و گروههای سیاســی
اصالحطلب نیز آن را تمکین کنند.

اصالحطلبان از همه نامزدهای انتخاباتی خود
خواسته است که برای ثبتنام در انتخابات اقدام
کنند ،تا در معرض بررســیهای شورای نگهبان
قرار گیرند و در نهایت آنها که توانستند از این فیلتر
بگذرند ،خود را ملزم به تسلیم در برابر قضاوت
نهاد اجماعساز بدارند .با این توصیف باید منتظر
حضور گســترده اصالحطلبان برای ثبتنام در
انتخابات بود تا ضمن فشار به شورای نگهبان در
نهایت یکی در میدان رقابت باقی بماند.
در سیاستهای رسانهای این جریان نیز آنچه
محوریت یافته ،فعال تأکید بر سیاستی سلبی است.
لذا با همــه توان بر محوریت «رقیبهراســی»
کار را پیــش میبرند و از خط حضور نظامیان در
سیاست ،مهندسی انتخابات توسط جریان رقیب،
انحصار در رقابت انتخاباتی ســخن میگویند و
مجددا شعار «انتخابات آزاد» را علم کردهاند.
سخن پایانی آنکه این جریان به شدت از ورود
به سیاســتهای ایجابی و اعالم برنامه آینده در
انتخابات پرهیز دارد ،چــرا که به خوبی میداند
که اگــر در این جایگاه قرار گیــرد ،پیش از آنکه
فرصت رونمایی از برنامههای آینده خود را داشته
باشــد ،باید در باب عملکرد هشت سال گذشته
خود و دولتی که با حمایت آنان به روی کار آمده،
پاسخگو باشد! وضعیتی که نخواهد توانست از آن
سربلند بیرون آید.

انتخابات و فرصت انسجام آفرینی!
عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی

در عصر و دنیای کنونی یکی از معیارهای قضاوت
و ارزیابــی مطلوببــودن و کارآمدی نظامهای
سیاســی ،میزان پایبندی آنها به سازوکارهای
دموکراتیک و مردمساالرانه است .در این میانه در
جمهوری اسالمی ایران از همان روز اول بر مبنای
مراجعه حقیقی به مردم و بنیان نهادن اســباب و
روشهای مبتنی بر انتخابات ،روند اداره کشور
طراحی و عملیاتی شد .بر این اساس همه نهادها
و افراد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی
مردم انتخاب میشوند.
بررسیها نشان میدهد که از موضوعات مورد
تأکید رهبران جمهوری اسالمی مسئله وحدت و
انسجام ملی بوده است .مروری اجمالی بر سیره
نظری و عملی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر
معظم انقالب اسالمی نشان میدهد که مبحث
وحدت و انســجام ملی در صدر مسائلی است
که به آن پرداخته شــده و مورد تأکید قرار گرفته
اســت .اصرار بر اتحاد و انسجام ملی از سوی
رهبران انقالب اســامی نیز ازآن روی است که

اوال وحدت کلمه و اتحاد مــردم همانگونه که
رکن مهم پیروزی انقالب اســامی بوده است،
در بقای انقالب اســامی نیز نقش اساسی ایفاء
میکند .ثانیا راه غلبه بر محدودیتها ،چالشها
و نیز توطئههای دشــمنان از مســیر اتحاد مردم
میگذرد .ثالثا هیچ پروژه و برنامه ملی و منطقهای
بدون همراهی آگاهانه مردم و گروههای اجتماعی
محققنمیشود.
ســؤال و پرســش مهمی که در اینجا مطرح
میشود آن است که انتخابات چه نقش و تأثیراتی
در انســجام ملی میتواند به همراه داشته باشد؟
انتخابات در هر سیستم سیاسی که برگزار شود
ســطوحی از آثار و پیامدها را میتواند به وجود
آورد .مثال گردش نخبگان و جابهجایی مدیران،
زمانی رخ میدهد که امکان برگزاری انتخابات
وجود داشــته باشــد .اینکه جناحهــا و احزاب
سیاســی در پی کســب قدرت امــکان اجرای
ایدهها و برنامههای خودشان را پیدا میکنند ،در
وضعیتی شکل میگیرد که عرصه انتخاب مردم و
انتخابات با مشارکت باال فراهم آید و نیز موضوع
مهم نحوه اداره کشــور مربوط به زمانی است که
سازوکارهای معطوف به انتخابات موجود باشد.
اما شاید در سطح کالن و راهبردی مهمترین اثر
انتخابات آن باشد که انسجام و یکپارچگی ملی

محقق شود.
نظر به چنین نقشــی که انســجام ملی دارد،
انتخابات اما یکی و یا شاید مهمترین نماد تحقق
وحدت ملی باشــد .انتخابات در شکل کالن و
کلی خود دربرگیرنده و نشــاندهنده اتحاد ملی
حول نظام و ارزشهای اســامی و ملی است.
ســخن اصلی در اینجا آن است که انسجام ملی
میتوانــد برای منافع ملی یک کشــور و جامعه
فرصتهای متعددی را تولید کند .در این زمینه
انتخابات مخصوصا اگــر به صورت حداکثری
برگزار شــود ،میتواند به بهترین شکل ممکن
زمینهساز انســجام ملی شــود .پدیدهای که در
صورت تحقق میتواند سطوح مختلفی از منافع
و ظرفیتها را ایجاد کند .در این باره کافیســت
در نظر داشته باشیم که بسیاری از شاخصههای
اقتدار ملی مانند اقتصاد پویا ،امنیت ملی ،توسعه
سیاسی و مواردی از این دست در شرایطی شکل
مییابد که موضوع انسجام ملی تعیین شده باشد.
در حقیقت انسجام ملی پشتوانه باال بردن قوت و
قدرت نظام سیاسی است.
درست است که انتخابات نتیجه ظاهری آن
پیروزی یک جریان و یا حزب سیاسی در صحنه
سیاسی است و در نگاه نخست فواید آن به حزب
یا احزاب سیاســی پیروز در انتخابات میرسد

و به بخشــی از مردمی که به جنــاح پیروز رأی
دادهاند بازمیگردد ،اما وحدت ملی و انســجام
اجتماعی کــه در پی انتخابات ایجاد میشــود
ثمرات و دستاوردهای آن به همه مردم و طبقات
اجتماعی میرســد؛ لذا بســیار طبیعی اســت
که موضوع یکپارچگی ملــی مهمترین کارکرد
انتخابات قلمداد شود .همچنین مهمترین عامل
در گســتردگی و عمق انسجام ملی که در نتیجه
انتخابات پدید میآید ،به عامل مشــارکت باال
و حضور حداکثری مــردم در صحنه انتخابات
پیوند خورده است .آنچه از این مبحث کوتاه به
روشنی مشخص میشود آن است که برای تعمیق
انسجام ملی الزم است همه در راستای تحقق این
ضرورت مهم بکوشند .اصل برگزاری انتخابات
و نیز مشارکت مؤثر و حداکثری مردم مهمترین
مســیری اســت که میتواند برای یک سیستم
سیاسی منفعت و ظرفیت خلق کند .در این باره
باید یادآور شد که انسجام ملی برآمده از انتخابات
به شرط تحقق دیگر شرایط ،بسیاری از گرههای
موجود جامعه در بخشهای گوناگون را برطرف
خواهد ساخت .هر نظام سیاسی که به سطحی
از قوت و پیشرفت رســیده زمانی بوده است که
مؤلفههای مربوط به انســجام ملی را طراحی و
عملیاتی کرده باشد.

پایه امتیازگیری!

موضع قطعی

صدام ثانی!

«کریس مورفی» سناتور دموکرات آمریکایی گفت« :راه رسیدن
به توافق قویتر با ایران ،بازگشــت به برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) اســت ».مورفی در رشــته پیامی توئیتری نوشت« :من
توافقی طوالنیتر و قویتر با ایران را میخواهم ،اما مسیر رسیدن
به چنین توافقی از توافق هستهای میگذرد .یک نکته کوتاه درباره
اینکه چرا باید هرچه ســریعتر به برجام برگردیم این اســت که
پایهای برای گرفتن امتیازات دیگر از ایران اســت ما چهار سال
زمان داشتیم تا رویکرد مخالفان برجام را امتحان کنیم[ .دونالد]
ترامپ تحریمهایی فلجکننــده را علیه ایران اعمال کرد تا آنها را
مجبور کند درباره همهچیز مذاکره کنند .نتیجه فاجعه بود».

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به مذاکرات هستهای گفت:
«ما به طور واضح اعــام کردیم که تمامی تحریمهایی که به
صورت غیرقانونی علیه ایران اعمال شده ،دوباره اعمال شده و
دوباره برچسبگذاری شده باید به صورت یکجا لغو شود و
ً
ایران باید لغو تحریمها را تأیید کند .این موضع کامال صریح
ایران است ».خطیبزاده افزود« :آمریکا برجام را نقض کرده
و این کشور اســت باید آن را ترمیم کند .آنها میدانند که چه
اقداماتی را برای ترمیم این توافق باید انجام دهند .پس از چهار
سال جنگ اقتصادی بیوقفه آمریکا علیه مردم ایران ،امکانپذیر
نیست که ایران به آمریکا اعتماد کند».

«عمر عبدالعزیز» از معارضان عربســتان ســعودی ،بر لزوم
برکناری «محمد بن ســلمان» ولیعهد این کشور تأکید کرد.
عبدالعزیز گفت که اگر بن سلمان به کارهای خود ادامه دهد ،ما
شاهد صدام حسین جدیدی در منطقه خواهیم بود .وی افزود:
«ما جایگزینهایی در خاندان آل سعود داریم ،هر چند که من از
آنان خوشم نمیآید ،ولی آزاد کردن شماری از آنان ،باعث فشار
بر محمد بن سلمان خواهد شد ».عبدالعزیز با بیان اینکه «ما
میخواهیم که آزادانه در عربستان سخن بگوییم ».تصریح کرد:
«باید کار بیشتری انجام دهیم .محمد بن سلمان باید شخصا
تحریم شود .به نظر نمیرسد که از گذشته درس گرفته باشد».

حجتاالسالم والمسلمین حاجیصادقی

یکدلی و یک سخنی در سپاه حاکم است
حجتاالسالم والمســلمین حاجیصادقی
گفــت« :ســپاه همــواره بصیرتافزایــی،
روشــنگری ،دعوت به حضور حداکثری در
انتخابــات و کمک به تأمیــن امنیت برگزاری
انتخابات را به عنوان یک راهبرد دنبال میکند
و هرگــز در موضــوع انتخابــات به صورت
مصداقی ورود پیدا نکرده و نخواهد کرد».
به گــزارش صبــح صادق ،حجتاالســام
والمســلمین عبدالله حاجیصادقی نماینده ولی
فقیه در ســپاه در همایش بصیرتی بســیجیان در
حســینیه عاشقان کربال ســاری ،با اشاره به نقش
مــردم مازنــدران در انتخابات پیــش رو گفت:
«همان طوری که در دوران دفاع مقدس لشکر۲۵
کربال خطشکن و پیشتاز و از لشکرهای برجسته
و ممتاز بود انشــاءالله در قرن و دوران جدید هم
مردم مازندران ادامهدهندگان شهدا باشند و بتوانند
افتخار دیگری را خلق کنند».
وی با اشــاره بــه اهمیت حضــور حداکثری
در انتخابات و با بیان اینکــه باید کاری کرد تا در
انتخابات حاکمیــت خدا و گفتمان امام و رهبری
تقویت و ترویج شود ،افزود« :انتخابات در شرایط
فعلی یک تحول و نوسازی در مهمترین رکن نظام
والیی است».
نماینده ولیفقیه در سپاه با قدردانی و تحسین
مردم ایران اســامی که با بصیرت و مقاومت در
برابر همه تهاجم فکری و فرهنگی دشمن ایستادند
و فریب دشمنان را نخوردند ،تصریح کرد« :مردم
در برابر فشــارها ،تحریمهــا ،تهدیدها ،فتنهها و
نیز در برابر همه هجمههای دشــمنان معجزهآسا
ایســتادند؛ لذا این بصیرت و مقاومت مردم بوده
است که نظام والیی را  ۴۰ساله کرده است».
حجتاالسالم حاجیصادقی در ادامه سخنان
خود با اشــاره به بیانات رهبــر معظم انقالب که
مهمترین قوه تأثیرگذار قوه مجریه است و باید یک
تحول در قوه مجریه به وجود بیاید ،خاطرنشــان
کرد« :اصــل حضور و مشــارکت حداکثری در
انتخابات مهم اســت لذا سیاست نظام و رهبری
حضور حداکثری امت در انتخابات است».
نماینده ولی فقیه در سپاه ضمن تبیین ضرورت
حضور حداکثری در انتخابات ریاستجمهوری
تأکیــد کرد« :حضــور حداکثــری در انتخابات
تقویتکننــده اقتدار ملی ،امنیــت ملی ،موجب
عقبنشــینی دشــمنان ،تأمینکننده منافع ملی،
عامل عزت و ســربلندی و حل مشکالت است
لذا راه حل مشکالت حضور هوشمندانه تغییرساز
است».
حجتاالسالم دکتر حاجیصادقی با بیان این
مطلب که باید امید ،نشاط ،سرزندگی را بین مردم
ترویج کرد ،گفت« :نابسامانیها قابل حل است.

اما دشمن در تالش است تا مردم فقط نابسامانیها
را ببینند و موفقیتهای انقالب را نبینند؛ لذا یکی
از موفقیتهــای مهم انقالب به ذلت کشــاندن
آمریکا در منطقه است».
وی در ادامه ســخنان خود ،بــا بیان اینکه یک
انتخــاب تحولآفریــن میتواند مشــکالت را
حل کند ،خاطرنشــان کرد« :ســه شاخص برای
ریاســتجمهوری مطرح اســت که عبارتند از:
والیتمــداری ،روحیــه انقالبی و جهــادی و نیز
کارآمدی؛ لذا مردم رئیسجمهوری میخواهند که
ً
ً
اوال از جنس حاج قاسم باشد ،ثانیا ،دارای روحیه
جهادی ،انقالبی و مقاومت باشد .رئیسجمهوری
که قدرت فسادســتیزی داشته باشد و خسته نشود
و در آخــر اینکه کار آمد بــوده و بتواند از ظرفیت
داخلی و فرصتها استفاده کند».
نماینده ولیفقیه در ســپاه در بخش دیگری از
سخنان خود با تأکید بر اینکه سپاه و بسیج خود را
هزینه انقالب میکند چرا که یک فرهنگ اســت
افــزود« :گفتمان امام و رهبــری در برابر گفتمان
وابسته ایســتاد و آن را محکوم کرد و این را تجربه
چهل ساله نشان داده است».
وی با بیان این مطلب اظهار داشــت« :امروز
ســؤال اینجاست پاســداری چگونه است و چه
اقتضائاتی دارد؟ در پاسخ باید گفت حفظ انقالب
و دستاوردهای آن رسالت تغییرناپذیر سپاه و بسیج
است ،اما طبق شــرایط و اقتضائات زمان ممکن
است مأموریتها و اولویتهای بسیج و سپاه تغییر
کند».
حجتاالسالم والمسلمین حاجیصادقی در
ادامه تأکید کــرد« :در دهه اول انقالب حضور در
جبهه و امــروز در دهه پنجم انقالب حفظ روحیه

جهادی برای بسیجیان اولویت است .امروز دشمن
تالش دارد اراده خود را با نفوذ فکری و جریانی به
ما تحمیل کند».
وی ادامــه داد« :دو گفتمان در شــرایط کنونی
مطرح است و گفتمان نخست بیانش این است که
اصالحات در دین را بیان میکند و اینکه اکنون در
قرن پیشرفت هستیم و نمیتوان جامعه را با مفاهیم
دینی اداره کــرد و برای زنده ماندن باید با کدخدا
کنار بیاییم و راه رفع مشکالت کنار آمدن با آمریکا
است.
گفتمان دوم ،گفتمان امام و رهبری است و بشر
نیازمند حاکمیت الهی است .هر چه مشکالت و
نابهسامانی داریم به دلیل عمل نکردن به شریعت
است .هر چه دینیتر شویم موفقتر خواهیم بود و
کدخدای دنیا ،خداوند متعال است».
حجتاالسالم دکتر حاجیصادقی با تأکید بر
اینکه مشــارکت حداکثری سیاست نظام و رهبر
معظم انقالب اســت تصریح کرد« :مشــکالت
کشور با حضور پرشــور پای صندوقهای رأی و
انتخابی آگاهانه ،دقیق و قوی رفع شــدنی اســت
و تحقق این مهــم تقویتکننده امنیــت و اقتدار
ملی ،عامل عزت و ســربلندی ایران اســامی و
عقبنشینی دشمنان خواهد بود».
نماینده ،ولی فقیه در ســپاه پاسداران در بخش
دیگری از ســخنان خود با تأکید بر اینکه ســپاه و
بســیج خود را هزینه انقالب میکند ،چرا که یک
فرهنگ اســت؛ افزود« :گفتمان امام و رهبری در
برابر گفتمان وابســته ایستاد و آن را محکوم کرد و
این را تجربه چهل ساله نشان داده است».
حجتاالسالم دکتر حاجیصادقی با بیان اینکه
منزلت و سرمایه اجتماعی سپاه ،هزینه جریانهای

سیاســی و افراد نخواهد شد ،تأکید کرد« :سپاه و
بسیج هیچگونه ورود مصداقی در انتخابات ندارد
و نباید به غوغاســاالریهای دشــمن اعتنا کرد،
لذا سپاه و بســیج از شاخصها دفاع میکنند ،اما
نه گرایشــی به کســی دارند و نه کسی را تخریب
میکنند».
نماینده ،ولی فقیه در سپاه پاسداران با تصریح
برای اینکه باید انســجام جبهه انقالب را مطالبه
کرد و در این مقوله وحدت رویه داشــت ،گفت:
«انتخابات عرصه بزرگی از تجلی مردمســاالری
دینی اســت و نقش مــردم را در انقــاب را بیان
میکنــد ،که از آثار فراوان حضــور حداکثری در
انتخابات ،پشــتوانه پیشرفت کشــور و برداشتن
گامهــای بعدی ،عامل وحــدت ،افزایش روحیه
جهادی و بینالمللی ،افزایش عزت و اقتدار کشور
و نیز دفعکننده دشمنان است».
حجتاالســام دکتر حاجیصادقــی با بیان
اینکه ســپاه و بســیج در آزمون بزرگ انتخابات
طبق تدابیر حکیمانه و هوشــمندانه رهبر معظم
انقالب رفتار میکنند ،تأکید کرد« :امروز انسجام،
یکدلی و یکســخنی در ســپاه حاکم اســت و
دشــمنان خیال واهی نکنند ،حواس سپاه در برابر
غوغاساالری و جریانسازی دشمن که در تالش
برای مشغولسازی نیروهای انقالبی است ،جمع
است و با دکترین سیاســی طبق تدابیر رهبری نه
گرفتار مصداقســازیها شده و نه دچار اختالف
میشود».
نماینده ،ولی فقیه در سپاه پاسداران با تأکید بر
اینکه حرف تمام سپاه و بسیج در انتخابات حضور
حداکثری اقتدارآفرین و انتخاب ســربازی برای
والیت اســت ،گفت« :هرکسی مصداقی به سپاه
نســبت داد و یا مدعی شد مصداق سپاه چه کسی
اســت دروغ میگوید .چرا که نقش سپاه و بسیج
فقط بصیرتافزایی است».
حجتاالســام دکتــر حاجیصادقــی در
بخشهــای پایانی ســخنان خود بــا تصریح بر
اینکــه با فرمانبــری از والیت و تکیــه به مفاهیم
دینی مشــکالت کشور قابل حل اســت ،اضافه
کــرد« :جهاد کبیر ،امروز تقویــت گفتمان امام و
رهبری و افشــای گفتمان انحرافی معاویهصفتان
و آمریکاصفتان اســت .مردم سختی و فشار زیاد
دیدند ،اما از انقالب خسته نشدند و ایستادهاند تا
کمر دشمن را بشکنند ،استکبار و دشمنان ،ایران
را به آهوی خسته تشــبیه کردند و گفتند اگر به آن
فرصت بدهند فرار میکند ،اما باید به آنها بگوییم
ایران اســامی در برابر گرگهای اســتکباری نه
خسته اســت و نه اهل فرار بلکه ایستاده است و تا
کمر دشمنان را نشکند از پای نخواهد نشست».

عکس و مکث

حرف نزنی بهتره! /دروغ های یک سعودی که خیلی زود برمال شد! او نوشت :در سوئد به خاطر اینکه جرم و جنایت نیست دوربینها
برچیدهشــد! یک ســوئدی در جواب گفت اینطور نیست« .نواف» عربســتانی با پررویی میگوید منبع شما چیست ! بعد از دریافت
منبع میگوید ببخشــید منظورم نروژ بود! یک نروژی تکذیب میکند و میگوید یک کشــور دیگر را امتحان کن! نواف میگوید آهان
ژاپن بود! یک ژاپنی هم میگوید اینجا اینطور نیست! در نهایت یک مصری میگوید بگو مصر ،ما لو نمیدهیم که دروغ گفتی!

آنالیــن در میــان گله!  /یک دانشآموز  ۱۰ســاله به همراه پدر خود که در کوهســتانهای شــمال ایتالیا چوپانی
میکند ،در کالسهای آنالین مدرســه اینگونه شــرکت میکند .همهگیری کرونا بر تمام جنبههای زندگی مردم
تأثیر داشــته اســت و آموزش و یادگیری یکی از مواردی اســت که بیشــترین تأثیر را گرفته اســت .در آموزش
مجازی ،دانشآموزان اجتماعی شدن را یاد نخواهند گرفت...

پاریســم آرزوست! /پاریسیها در کمپینی توئیتری شهردار خود را به سوءمدیریت شدید متهم کردند .کاربران
هزاران عکس را با هشــتگ  SaccageParisمنتشــر کردند تا نشــان دهند پایتخت توسط شهردار رها شده و
آنها از زندگی در زبالهدان غیر قابل نگهداری خســته شــدهاند .فرانسویها با تبلیغات دروغین ،سالها پاریس
را شهری زیبا و تمیز نشان دادهاند!

پرسپولیسیها ایران را فروختند! /قرارداد  25ساله ایران و چین اینقدر برای برخی ضدانقالبیها سنگین تمام شده است
که برای گمراه کردن مردم ،دســت به هرکاری میزنند تا حدی که پرچم تیم فوتبال پرســپولیس که در نورافکن ورزشــگاه
نصب شده است را جای پرچم چین جا میزنند و فریاد میکشند که ای وای ،ایران را فروختند! جالبتر از آنها ،پسماندههای
پهلوی میباشند که نگران فروش ایران شدهاند! در حالی که خود با پول فروش ایران روزگار میگذرانند.
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روزنه
سنگ محک غربزدگی
یاسر کوچکزاده
کارشناس بین الملل

هفتم فروردین ماه ســند همکاریهای
 25ساله ایران و چین به امضای وزرای
امور خارجه دو کشــور رسید .دو تمدن
کهن قاره آســیا بــا تاریخــی دیرینه بر
یک نقشــه راه و افق بلندمــدت روابط
در عرصههــای مختلف بــرای تحقق
مشــارکت جامع راهبــردی و ارتقای
عملی آن توافق کردهاند .این توافق دارای
رویکــردی مبتنی بر احتــرام متقابل و
منافع بردـ برد در زمینه روابط دوجانبه،
منطقــهای و بینالمللی میباشــد ،اما
پشت پرده هجمهها به این سند چیست
کــه آن را بــا عهدنامــه ترکمانچای یا
قرارداد  1919ایران با انگلیس مقایســه
میکنند؟ نگاهــی به فرایند امضای این
قرارداد نشان میدهد که در بهمن 1394
و یک هفته پس از شروع اجرای برجام
در سفر «شی جین پنگ» رئیسجمهور
چین به ایــران بیانیهای مشــترک میان
دو کشــور تنظیم و منتشر شد که در بند
ششم آن آمده است« :نظر به اراده راسخ
طرفین برای توســعه روابط دو کشــور
و با توجه به مکمــل بودن ظرفیتهای
اقتصادی و همچنیــن وجود زمینههای
مختلــف همــکاری در عرصههــای
انرژی ،زیرســاختی ،صنعتی ،فناوری
و دیگر زمینههای مشــترک ،دو طرف
توافــق میکنند رایزنیهــا و مذاکرات
الزم برای انعقاد قرارداد همکاریهای
جامع  25ســاله را در دســتور کار قرار
دهند ».از آن مهمتر اینکه «شــی جین
پنگ» موضوع همکاریهای  25ساله
را در دیدار با امــام خامنهای نیز مطرح
کرد که معظمله ضمــن تأیید فرمودند:
«توافق رؤســایجمهوری ایران و چین
برای یک روابط اســتراتژیک  25ساله،
کامال درســت و حکمتآمیز است».
در شهریور  98در سفر ظریف به پکن،
پیشنویــس ایران به طــرف چینی داده
شد که آنجا هم وزیر خارجه کشورمان
در یک توئیت ،خبر آن را منتشــر کرد.
از شــهریور  98طرف چینی روی متن
ایــران کار کرد و اول تیرمــاه در نهایت
پیشنویس اولیه دو کشــور به تصویب
دولت رسید و خبرش هم از سوی سایت
دولت و هم سخنگوی دولت به صورت
رسمی اعالم شد .اینها نشان میدهد
که قرار نبوده سند در خفا تصویب شود.
ضمن اینکــه برای تدوین چنین ســند
مهمی بسیاری از دستگاهها و بخشهای
داخل و خارج دولت و با نظر کارشناسی
نوشته شده است .در پایان ذکر این نکته
الزم است که هر چند در عالم سیاست،
منافع تعیینکننده خط مشیهای طرفین
اســت و نباید بــه قولهای شــفاهی و
یــا مواضع لفظی دلخوش بــود ،اما در
مجمــوع آن چیزی که امــروز به عنوان
«برنامــه همکاریهای جامــع ایران و
چیــن» خوانده میشــود میتواند یک
نقشه راه روشن و یک ریلگذاری اصولی
را برای روابط دو کشــور مهم در دنیای
آینده ترسیم کند .جایی که چین به عنوان
قدرت اول اقتصادی دنیا در آینده نزدیک
نمیتواند بــرای هرگونه برنامه جهانی،
ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه
غرب آســیا نادیده بگیرد .نزدیک شدن
ایران به چین باعث شده است که غرب به
ویژه آمریکا بسیار عصبانی شود .چرا که
این ارتباط یک فرصت را هم برای تهران
و هم برای پکن فراهم میکند و آمریکا
در رقابتی که بــا چین دارد ،نمیخواهد
چنین فرصتی برای چینیها فراهم شود.
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اکبر ترکان عضو شورای حزب اعتدال و توسعه در گفتوگو با صبح صادق

حل مشکالت اقتصادی مطالبه اصلی مردم است
زهرا ترابی

تا انتخابات
محمدحسین فرهنگی ،ســخنگوی هیئت
رئیســه مجلس درباره آخرین وضعیت طرح

اصالح قانون انتخابات ریاســتجمهوری:
امیدواریــم انتخابــات ریاســتجمهوری
براســاس قانون جدید برگزار شود تا شاهد
صحنههای ناگواری که در دورههای گذشــته
اتفاق میافتاد ،نباشــیم .البتــه ما منتظر نظر
نهایی شــورای نگهبان و مجمع تشــخیص
مصلحت نظام پیرامون این طرح هستیم که
البته نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در
این باره تأمین شده است .همچنین مذاکراتی
با وزارت کشور انجام شــده تا معیار سوابق
اجرایی و تحصیالت در ثبت نام کاندیداهای
انتخابات ریاســتجمهوری رعایت شود و
در صورت عدم ابالغ ،با همکاری شــورای
نگهبان این قانون قابل اجرا است.
غالمعلــی جعفــرزاده ایمنآبــادی درباره
فعالیــت انتخاباتــی محمدرضــا عارف:
«آقای عــارف اصال شانســی در انتخابات
ریاستجمهوری ســال  ۱۴۰۰ندارد ،او باید
خودش را آماده کند که پاسخگوی عملکرد
خودش در مجلس دهم باشد .عارف ضربهای
که به جریان اصالحات در مجلس دهم زد،
هیچ کس و جریان دیگری به این جریان نزد».
وی افزود« :اگر آقای عارف قصد کاندیداتوری
دارد ،باید به سؤاالت بسیاری پاسخ دهد .ما
با طرفداران جریان اصالحات خیلی حرف
داریم ،چون آنها باید حقایــق را درباره آقای
عارف و کوتاهیهایش در مجلس دهم بدانند.
توصیه من به ســران جریــان اصالحات آن
است که به آقای عارف اعتماد نکنند .کارنامه
بسیار منفی او در مجلس دهم به هیچ عنوان
نمیتواند برای جریان اصالحات آبرو بخرد».

مجتبی شــاکری دبیرکل جمعیت جانبازان
انقالب اسالمی :انتخابات  ۱۴۰۰یک آزمون

دلنشین و سخت اســت ،دلنشین از این نظر
که انقالب در مرحله جدیدتری از پیشرفت
قرار میگیرد و قرار اســت ابعاد مختلف گام
دوم انقــاب را محقق کنــد و از این جهت
سخت اســت ،که نظام سلطه به دنبال ایجاد
موانع در انتخابات  ۱۴۰۰اســت .این فعال
اصولگــرا با تأکید بر اینکه موفقیت نیروهای
انقالب در انتخابات به متمرکز شدن بر روی
شدن
نام یک نامزد اســت ،گفت« :با متکثر ِ
نامزدها ،جبهه اصولگرا موفق نخواهد شد و
اگر گزینهها تقسیم شوند امکان موفقیت کم
میشود».

منصور کمالی عضو شــورای مرکزی حزب
همبستگی ایران اسالمی درباره احتمال حمایت

اصالحطلبــان از نامزد غیــر اصالحطلب
در انتخابات ریاســتجمهوری  ۲۸خرداد:
«این ادعا که چون گزینــه خودمان را نداریم
در انتخابات شرکت نمیکنم را نمیپسندم.
اگر گزینه حداکثــری اصالحات به هر دلیل
در عرصه حضور نداشــته باشــد برای اینکه
رونــد اصالحی متوقف نشــود میتوانیم از
علی الریجانی یا هــر گزین ه معقول دیگری
حمایت کنیم .لذا در شــرایط خیلی خاص
اصالحطلبــان بــرای جلوگیــری از توقف
اصالحات باید از هر امکانی بهره گیرند».

مصطفــی پورمحمــدی دبیر عالــی جامعه
روحانیت مبــارز درباره رایزنــی با نامزدهای

ریاســتجمهوری و دعــوت از آنهــا در
شــورای وحدت« :بهشکل پراکنده با برخی
نامزدهــای داوطلبی انتخابــات  ۲۸خرداد
ریاستجمهوری صحبتهایی داشتهایم ولی
تاکنون به شکل رسمی در شورای وحدت با
کسی رایزنی نشده است .تصمیم گرفته شد
برای اینکه شاخصها و امتیازدهی مورد نظر
شــورای وحدت ،مورد بررســی قرار گیرد،
مصاحبه با نامزدها آغاز شود ».پورمحمدی
درباره یکی شدن دو شورای ائتالف نیروهای
انقــاب و وحدت ،عنوان کرد« :با شــورای
ائتالف گفتوگوهای زیــادی انجام دادهایم
و به همراهی و همدلی این دو شــورا کامال
خوشبین هســتم ولی این موضــوع از نظر
تشکیالتی و تصمیمگیری هنوز نهایی نشده
است».

خبرنگار

سیزدهم دوره انتخابات ریاستجمهوری یکی
از مهمترین و تأثیرگذارترین انتخاباتها است.
انتخاباتــی که یکی از مهمتریــن موضوعات و
الزامات آن مشــارکت حداکثــری مردم در پای
صندوقهای رأی اســت کــه میتواند جلوی
فضاسازیهای سیاســی و تبلیغاتی علیه نظام
اسالمی را بگیرد و به شــکلگیری دولت قوی
کمک کند .با توجه به مشــکالت اقتصادی و
نارضایتی مردم از عملکرد دولــت در دو دوره
گذشــته ،به باور برخیها صاحبنظران ممکن
است در کاهش مشارکت در انتخابات ظهور و
بروز پیدا کند .برای بررســی این مهم و در ادامه
گفتوگــو با چهرههای شــاخص جریانهای
سیاسی کشــور ،خبرنگار صبح صادق با اکبر
ترکان عضو شــورای حزب اعتدال و توســعه
گفتوگــوی کوتاهی انجــام داده اســت که
میخوانید.

   B

مشــارکتی که در انتخابــات مجلس
یازدهم روی داد ،پیشبینی میکنند که
مشارکتدرانتخاباتریاستجمهوری
ســیزدهم نیز پایین خواهد بود ،شما با
این نظر موافق هستید؟
انتخابات مجلس با انتخابات ریاســتجمهوری
فرق میکنــد و انگیزه حضور مردم در دو انتخابات
متفاوت اســت .از ســوی دیگر در ســال 1398
اصالحطلبان با این ادعا که بیشتر کاندیداهای آنها
در مناطق مختلف رد صالحیت شدند وارد عرصه
انتخابات نشدند اما شــرایط در انتخابات پیش رو
متفاوت خواهد بود.

   B

شــما به عنوان یک چهره سیاســی و
نزدیک بــه دولت ،نارضایتــی مردم از
عملکرد دولت را در کاهش مشارکت
دخیلمیدانید؟
خیر! بیشــترین عامل ،رد صالحیــت کاندیداهای
اصالحطلب از سوی شورای نگهبان بود!

   B

شــما بــه مســئله عــدم حضــور
اصالحطلبــان بــه دلیل تایید نشــدن
صالحیت نامزدهایشان اشاره کردید
اما علت اصلــی را نمیتوان عملکرد

برخی از کارشناسان با توجه به کاهش

میدان پاستور

مجلس دهم و دولت اعتدال که بخش
قابل توجهی از آن اصالحطلبان بودند،
دانست؟
بله .تأثیر دارد ولی دلیل اصلی این امر نیست .بلکه
میتوان گفت این دلیل دوم است .معیشت مردم با
مشکل مواجه است ،گرانیها بسیار آزاردهنده است
و هزینه مردم نســبت به درآمد باالتر است ،درصد
بزرگــی از جامعه به انــدازه هزینههای خود درآمد
ندارند و این زحمتها و مصیبتها مشکلزاست.
من نمیخواهم بگویم عملکرد دولت عالی بوده ولی
عملکرد دولت در درجه دوم اهمیت است .در درجه
اول اهمیت فشار ناشی از تحریمها باعث صدمه به
اقتصاد ایران شــده و عملکرد دولت در درجه دوم
اســت .اما در بحث انتخابات که سؤال شماست،
دلیل اصلی این است که رقابت دوجانبه نبود که همه
سلیقههای فکری کاندیدا داشته باشند.

تورم دارند .همچنین با توجه به مشکالت اقتصادی،
متأسفانه دولت اشتغال چشمگیری نتوانسته ایجاد
کند .ســرمایهگذاری در این  10ســال اخیر روند
منفی داشــته است و باید راههایی جستوجو شود
که این مشــکالت حل شود .اینکه مسئوالن کشور
حرفهــای کلی می زنند نتیجهاش این اســت که
مردم مشــکالت خود را در اینجا الینحل ببینند و
همین مسئله باعث ناامیدی مردم از حضور در پای
صندوقهای رأی میشود .کسی میتواند نظر مردم
را جلب کنــد که بتواند راه حلهــای واقعی برای
مشکالت اقتصادی مردم داشته باشد و اعتماد مردم
را برای حل مشکالت و کاهش فشارها جلب کند.

   B

رهبر معظم انقالب تحقق مشارکت
حداکثــری در انتخابات 1400
را مطــرح کردند ،راه تحقق این
مسئله را چه میدانید؟
در  1400مســئله اصلی کشور که مسئله
معیشت مردم اســت باید محور قرار گیرد
چون مردم مشکالت معیشــتی ،گرانی و

خیابان بهشت

منتخب  94درصدی

فرمان تکرار!

پنجمین انتخابات ریاستجمهوری در سال 1368

پنجمین انتخابات شوراهای شهر در 1396

پــس از رحلــت امــام خمینــی(ره) ،آیتالله
خامنهای که پســت ریاستجمهوری را داشتند
توسط مجلس خبرگان به رهبری انقالب برگزیده
شدند .این در شــرایطی بود که بیش از  3ماه تا
پایان دوره ریاســتجمهوری ایشان باقی مانده
بود .علیاکبر محتشــمیپور ،وزیر کشور وقت
در اطالعیهای آغاز زود هنگام ثبت نام داوطلبان
ریاستجمهوری را از چهارشنبه  7تیر  1368تا
یکشنبه  11تیر  1368اعالم کرد تا تکلیف دولت
آینده هرچه ســریعتر مشخص شود .این دوره از
انتخابات از ویژگیهــای خاصی برخوردار بود
که آن را از دورههای پیشــین متمایز میساخت.
مهمتریــن ویژگیهــای ایــن دوره از انتخابات
ریاســتجمهوری عبارت بودند از :پایان یافتن
جنگ ایران و عــراق ،رحلت امام خمینی(ره)،
انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان رهبر جدید
جمهــوری اســامی ،اصالح قانون اساســی،
افزایش اختیارات رئیسجمهور و حذف پست
نخســتوزیری در قانون اساســی .در پنجمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری حجتاالسالم
و المسلمین علیاکبر هاشمیرفسنجانی وعباس

شیبانی دو نامزد نهایی انتخابات بودند .هاشمی
مورد حمایت هــر دو جناح بود .مهدی کروبی،
دبیرکل مجمع روحانیون مبارز صریحا حمایت
«مجمع روحانیون مبارز تهران» از هاشــمی را
اعالم کرد .از ســوی دیگــر «جامعه روحانیت
مبارز» با توجه به این که هاشمیرفســنجانی از
اعضای برجسته آن به شــمار میرفت ،و لیکن
قرابت و نزدیکی دیدگاههای هاشــمی به جناح
راست و پذیرش نوع نگرش اقتصادی که جناح
راست آن را همواره مطرح میکرد ،از وی حمایت
کرد .انتخابات پنجمین دوره ریاستجمهوری و
رأی به اصالحات قانون اساسی در فضای آرام و
بدون جنجال در ششــم مردادماه  1368برگزار
شــد .در این دوره از انتخابات واجدین شرایط
 30میلیون و  139هزار و  598نفر بودند .حدود
 16میلیون و  439هزار و  241رأی داده شــد که
درصد مشارکت مردم  54/54درصد بود .آقای
هاشمیرفسنجانی نیز با  15میلیون و  537هزار
و  394رأی با  94/20درصد نســبت به کل آرا
به عنوان رئیسجمهــور پنجمین دوره انتخابات
ریاستجمهوری انتخاب شد.

انتخابات پنجمین دوره شــوراهای اســامی
شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین
دوره ریاستجمهوری ایران در  ۲۹اردیبهشت
 ۱۳۹۶برگزار شد .زمان ثبت نام در این دوره از
انتخابات  ۳۰اسفند  ۱۳۹۵تا  ۶فروردین ۱۳۹۶
بودهاست.
در این دوره تعداد اعضای شورای پایتخت
از  31نفر به  21نفر کاسته شد و این محدودیت
موجــب دشــواری انتخاب و اجمــاع در این
دوره از انتخابــات گردید .هر دو حزب با همه
توان به میــدان آمده بودند تا پیــروز انتخابات
شوند.
میــزان اختیــارات و اثرگــذاری مدیریت
کالنشــهری همانند تهران آنچنان در ساختار
قدرت در کشــور اثرگذار بــود که جریانهای
سیاسی نمیتوانستند نســبت به آن بیتفاوت
باشند.
اصولگرایان توانســتند به انسجام مناسبی
دست یابند .شکلگیری جبهه مردمی نیروهای
انقالب در آستانه انتخابات توانست تا حدودی
از واگراییها بکاهد و مسیر رسیدن به فهرستی

واحــد را در انتخابات شــوراها فراهم آورد.
لیســت  21نفره «خدمــت» از دل این فرآیند
بیرون آمد.
در آن دوره تالش برای بازگشــت به قدرت
در حوزه مدیریت شــهر تهران به آرمانی برای
اصالحطلبان بدل شده بود ،تا بتوانند علیرغم
تجربه ناکام گذشته ،صالحیت خود را برای این
امر به اثبات رسانند.
اصالحطلبان و اعتدالیون نیز برای رسیدن
بــه همگرایی تالشهــای فراوانی داشــتند و
تصمیمگیری را به «شــورای سیاســتگذاری
اصالحطلبــان» واگذار کردنــد ،اما این همه
ماجرا نبود و ترافیــک افرادی که مایل بودند از
ایــن اردوگاه به میدان انتخابات شــوراها وارد
شــوند آنقدر زیاد شــد که اختالفــات در این
اردوگاه باال گرفت.
در نهایت رئیس دولت اصالحات به میدان
آمــد و در پیامی از فهرســت «امید» حمایت
کرد و از مردم تهران درخواست کرد به آن رأی
دهند ،همین حمایت برای پیروزی لیست امید
کافی بود!

جایگاه ریاسـتجمهوری در نظام اسالمی
رئیسجمهور بر اســاس اصل  113قانون اساسی ،پس
از مقام رهبری ،عالیترین مقام رســمی کشور است و
مسئولیت اجرای قانون اساســی و ریاست قوه مجریه
را بر عهده دارد .وی بر اســاس اصل  ،114برای مدت
چهار سال با رأی مســتقیم مردم و طبق اصل  ،117با
اکثریت مطلق آراء شرکتکنندگان انتخاب میشود و
نباید برای بیش از دو دوره متوالی در این ســمت باقی
بماند .نگاهی گذرا به وظایف رئیسجمهور در قانون
اساســی جمهوری اســامی ایران میتواند تا حدود
زیادی اهمیت این جایگاه را مشخص کند.
در نظــا م جمهوری اســامی که بر اســاس اصل
تفکیک قوا شــکلگرفته ،قوه مجریه (کــه در رأس آن
رئیسجمهور قرار دارد) یکی از قوای اصلی است که در
کنار قوای مقننه و قضائیه ،سه رکن حکومت را تشکیل
میدهند .از اصول قانون اساسی که در مبحث مربوط
به قوه مجریه پیشبینیشــده ،نقش و اهمیت این قوه
قابلتشخیص است .در میان قوای سهگانه ،قوه مجریه و
نهادهای وابسته به آن بیشترین نقش را در تأمین استقالل
کشور ،حراست از حاکمیت و اقتدار ملی و ارزشهای
دینی و انقالبــی و همچنین کیفیت و وضعیت حیات
جامعــه در عرصههای مختلف سیاســی ،اقتصادی،

اجتماعــی و ...دارند .مروری بر وظایف و اختیارات و
مسئولیتهای این قوه و بهویژه وظایف رئیسجمهور در
رأس آن ،نشاندهنده اهمیت و جایگاه این قوه در نظام
جمهوری اسالمی ایران است.
در اصــل  122قانــون اساســی آمده اســت که
رئیسجمهــور در حــدود اختیــارات و وظایفی که
بهموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد،
در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسالمی مسئول
است .بر اســاس اصل  123نیز رئیسجمهور موظف
اســت که مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس
از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی ،امضا کند و برای
اجرا در اختیار مســئوالن مربوطه بگذارد .اصل 125
نیز بر این امر تأکید دارد که امضای عهدنامهها ،مقاوله
نامهها ،موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر
دولتهــا با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او اســت.
همچنین بر اساس اصل  ،126رئیسجمهور مسئولیت
امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را
ً
مســتقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده
دیگری بگذارد .بر اســاس اصول دیگر قانون اساسی،
وظایف دیگری چون تعیین وزرا و معرفی آنان به مجلس
برای گرفتن رأی اعتماد (اصل  ،)133اعطای نشانهای

دولتی (اصل  ،)129امضای استوارنامه سفرای کشور
در دیگر کشورها و پذیرش استوارنامه سفرای خارجی
(اصل  ،)128ریاســت هیئتوزیران و نظارت بر کار
وزیران و هماهنگی تصمیمات وزیران و هیئت دولت
و تعیین برنامه و خطمشی دولت و اجرای قوانین (اصل
 )132و عــزل وزرا و یا معرفی وزیر جدید و اخذ رأی
اعتماد از مجلس (اصل  ،)136ریاست شورای عالی
امنیت ملی (اصل  )176و ریاست شورای عالی انقالب
فرهنگی نیز بر عهده رئیسجمهوری گذاشتهشده است.
بــا توجه بــه این شــرح وظایــف  ،انتخاب
ی ك ه برای مدت
ي انتخاب مدير 
رئیسجمهور يعن 
چهار سال کلیه امکانات و ظرفیتهای کشور را
در اختیار داشته و عالوه بر پشتوانه مردمی و تنفیذ
حکم توســط رهبری ،ســازوکارهای الزم برای
بهکارگیــری این امکانات در جهت پیشــرفت و
اعتالی کشور (در تعامل با قوای مقننه و قضائیه)
نیز بر اســاس قانون به او اعطا شده است .بدین
ترتیب رئیسجمهــور را بهعنــوان دومین مقام
کشــور پس از مقام رهبری و اولین مقام اجرایی
ی حل اکثریت
کشــور ،باید مؤثرتري ن عنصر برا 
قریببهاتفاق مسائ ل كشور دانست که در مقایسه

با سای ر مســئوال ن كشور ،بر اساس قانون اساسی
جایــگاه و موقعیتی بینظیر بــرای بهرهگیری از
ی دارد.
ت و تواناییها برای خدمتگــزار 
امكانــا 
ی او و کابینه تحت
ت و توانايیها 
ازاینرو ،كفايــ 
هدایتش را باید مهمترین عامل در تعیین کمیت
و کیفیت اجرای امور کشــور در همه حوزهها در
نظر گرفت .بهعبارتدیگر میتــوان گفت اداره
همه امور کشــور و اجرای کلیه قوانین و مقررات
(جز در مواردی که در قانون مشخصشــده) در
تمامی حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
و ...و همچنیــن سرنوشــت بســیاری از امور و
البتــه کیفیت و کمیت زندگی و معیشــت مردم
در طول چهار ســال بر عهده دولت به ریاســت
رئیسجمهور اســت ،که این خود نشــاندهنده
جایگاه مهم ریاستجمهوری در نظام جمهوری
اسالمی ایران میباشد .درواقع ،افکار ،رویکردها،
جهتگیریها ،عملکرد و توانایی رئیسجمهور به
طور مســتقیم سرنوشت کشور و مردم را در همه
ابعاد داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار میدهد.
معاونتسیاسیدفترعقیدتیسیاسیفرماندهی
معظم کل قوا  -برگرفته از کتاب اقتدار و کارآمدی
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بررسی توافق  25ساله ایران و چین
در گفتوگوی صبح صادق با دکتر سیدمحمدحسین مالئک سفیر اسبق ایران در چین

وحشت غرب از اتحاد تمدنها
برسام محمدی
کارشناس بینالملل

از زمان مطرح شدن توافق راهبردی ایران و چین حدود یک سال میگذرد و این توافق در نهایت  7فروردین 1400به امضای وزرای خارجه دو کشور در تهران رسید.
به دلیل اهمیت سند راهبردی (توافق  25ساله ایران و چین) ،گروه بینالملل هفتهنامه صبح صادق مصاحبهای را با دکتر «سیدمحمدحسین مالئک» سفیر اسبق ایران
در چین و سوئیس انجام داده است که در ادامه میخوانید:
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اهمیت امضای سند  ۲۵ساله با چین
در وضعیت امــروز بــرای جمهوری
اسالمی ایران چیست؟
امضای این سند از چند بعد برای ایران اهمیت دارد:
اول؛ اعتماد به نفس سیاســی ،یعنی سیســتم
سیاســی حاکم در دهه چهارم حیات برای ربع قرن
آینده خود برنامهریزی میکنــد؛ فراتر از آن ،اینکه
چین به منزله یک کشور قدرتمند بر این واقعیت مهر
تأیید میزند و واکنش کشورهای بزرگ نیز از واقعی
بودن چنین شرایطی حکایت دارد.
دوم؛ مــا در ایران به دالیــل فرهنگی و تاریخی
فرهنگ مشــارکت راهبردی با دیگران را در عرصه
عمومی تجربه نکــرده و تمرین آن را نداشــتهایم.
حتی نوعی ترس و فوبیای مزمن نسبت به آن داریم
که مشارکت راهبردی با چین میتواند یک تمرین
خوب باشد.
سوم؛ به طور خاص در بعد اقتصادی ،ما تاکنون
با هیچ کشــوری در ســطح مشــارکت راهبردی
همکاری نداشــتهایم؛ از این رو نمیدانیم چگونه
باید پیوند راهبردی و شبکهسازی در حوزه صنعت
و فناوری و زیرساخت ایجاد کرد .چین این مسیر را
با سرعت و کیفیت با غرب پیمود و در حال حاضر
خود صاحب سبک و ایده است .ما به هنجارسازی
در فهم مناسبات توسعهای و رویکرد توسعهای نیاز
داریم .بنابراین فرصت مناسبی است که این تجربه را
با یک کشور همسو آغاز کنیم.
چهارم؛ به نظر نمیرســد ابعاد توسعه چین در
ایران درک شــده باشــد و صرف ارائه آمار و ارقام
ً
هم گویا نیست .این تحول باید عمیقا درک و لمس
شود .چین شــریک اقتصادی اول بیشتر کشورهای
جهان است .افزون بر این ،چین یک فرهنگ و تمدن
متفاوت ،ولی با غنای باال و یک تمدن کمنظیر است.
اینها باید شناخته شود و این به ظرفیتسازی تعاملی
میان دو ملت نیاز دارد.
پنجــم؛ اهمیت برنامه جامع همــکاری در این
است که شــاید برای اولین بار ،روابط ایران و چین
را به معنای واقعــی «دوجانبه» میکند .تاکنون این
روابط دوجانبه نبوده و طرفهای بیرونی بخشی از
روابط دو کشور بودهاند.
ششــم؛ این توافق ایران را قادر میســازد که در
طول مســیر توســعه و قدرتگیری چین و نه پس

اجرای آن مانعی به وجــود نیاید ،کل پارادایم های
ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باید بازنگری شــود .در
پارادایم فعلی ادعا شــده است ،جمهوری اسالمی
ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده ،ظرفیت تحمل
نظامیگری را نداشــته و به فروپاشی داخلی دچار
میشــود .اما اگر ایران بتواند اقتصاد خود را سر و
ســامان بدهد ،محیط برای کلیه دشمنان ایران که
رقبای چین هم به شمار میآیند ،بسیار تنگ شده و
خود با بحران روبهرو خواهند شد.
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از تکمیل آن با او مشــارکت داشــته باشد و به این
ترتیــب امکان حصــول منافع متقابــل متصورتر
خواهد بود.
در نهایت میتوان گفت ،مشارکت راهبردی با
چین اجازه میدهد رفتار سیاســی ایران در صحنه
بینالمللی بالغتر و با واقعیات بیشــتر درگیر شود.
ایران با کشــوری برنامه راهبردی تنظیم میکند که
در یک منظومه با کشورهای دوست و دشمن ایران
همکاریهای راهبردی دارد .چین گسترش همزمان
روابط با همه کشورهای کلیدی منطقه را در دستور
کار دارد .در حال حاضر چین با  ۱۵کشور خاورمیانه
قرارداد مشارکت دارد که شامل پنج توافق مشارکت
جامع راهبردی میشود.

کرده بود .نظریه هانتینگتون بر این است که با پایان
یافتن جنگ ســرد ،دوران نزاع ایدئولوژیک خاتمه
یافته و دیگر مناقشه اصلى میان تمدنها خواهد بود.
او هفت تمدن اصلى و یک تمدن حاشــیهاى را نام
میبرد :تمدن غربى ،تمدن کنفوسیوســى ،ژاپنى،
اســامى ،هندى ،اســاوـ ارتدوکــس ،آمریکاى
التین و تمدن حاشیهاى آفریقایى .به نظر هانتینگتون
کانونهاى اصلى منازعات تمدنى ،میان تمدن غرب
ک سو و دو تمدن کنفوسیوسى و اسالمى از سوى
از ی 
دیگر خواهد بود.
از نظــر هانتینگتــون ،دو تمــدن اســامى و
کنفسیوســى با جدیت بیشترى درصدد دستیابى به
قدرتهاى برتر نظامى هستند.
نظریه برخورد تمدنها که به سرعت جای خود
را در بین تندروهای آمریکایی باز کرد و کیسینجر و
برژینسکی و ســپس نیکسون بر آن تأکید کردند ،به
تئوری مسلط بر تفکر آمریکایی و غربی تبدیل شد و
نام ایران و چین به عنوان خطر از اوایل دهه  90مورد
توجه استراتژیستهای غربی قرار گرفت.
بنابراین واکنش یــا مخالفتهایی که از طرف
غرب با امضای «برنامه همکاری  25ســاله» بین
وزرای خارجه دو کشور ایران و چین در  7فروردین
 1400مشاهده میشود ،واکنشی طبیعی و آگاهانه و
با مبنای تئوریک است.
دوم ،واقعیت میدانــی؛ اگر این توافق با جدیت
و در کوتاهمدت مورد توجه قرار گرفته و در مســیر
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در زمان امضای این ســند مشاهده شد
که کشورهایی ،همچون آمریکا و برخی
کشورهای عربی و اروپایی به طور جدی
ت مخالفت
با آن مخالفت کردند .عل 
و مواضع منفی این بازیگران علیه سند
راهبردی  ۲۵ساله ایران و چین چیست؟
واکنش منفی کشــورهای کلیدی غرب ،از جمله
آمریکا و رژیم صهیونیستی با توافق ایران و چین از
دوجنبه قابل درک است:
ً
اول ،جنبه تئوریک؛ این همکاری کامال منطبق
با پیشبینی آقــای هانتینگتــون در فرضیه «جنگ
تمدنها» است که حدود سه دهه پیش ایشان مطرح

فرصتها و دستاوردهای سند  ۲۵ساله
برای ایران چیست؟
این ســند در صورت اجرا مواهب زیادی را نصیب
کشــور خواهد کرد .در ابعاد سیاســی و امنیتی با
نزدیک شدن دو کشــور به یکدیگر اعتماد دوجانبه
افزایــش خواهد یافت که ســبب عمقبخشــی به
روابط میشــود .در این مسیر شــاید چین بیش از
ایران به این عمقیابی در روابط احتیاج داشته باشد.
توجه داشــته باشیم که این مشارکت برای چین هم
اهمیت راهبردی دارد و این شاید بزرگترین امتیاز
چین در رقابت با آمریکا در خاورمیانه باشد که چین
مشارکت راهبردی با یک قدرت مهم منطقه ،یعنی
ایــران دارد؛ در حالی که آمریکا حتی از یک تعامل
ابتدایی با آن محروم است.
در ابعاد اقتصادی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اول؛ همــکاری در پیونــد دادن ایران به زنجیره
ارزشمحور فــرآوری و تولید مشــترک به منظور
تأمین بازارهای داخلی دو کشور که در توافق آمده،
تضمینی برای ایجاد مشاغل دائمی در کشور است.
دوم؛ همکاری در توســعه معادن در چارچوب
توســعه پایدار با رعایت محیط زیســت به مفهوم
کاهش خامفروشی و افزایش مشارکت مردم محلی
در توسعه اقتصادی محیط خود.
ســوم؛ بهرهبرداری از مزایای ژئو اکونومیکی و
ژئوپلیتیکی در برنامه «کمربند راه» چین به مفهوم
سرعتگیری ســاخت زیرساختهای ریل و جاده
در کشــور است که کلیه شــرکتهای پیمانکاری
تخصصی ایــران را برای ســالهای زیادی درگیر
خــود خواهد کرد؛ از جمله اجــازه خواهد داد که
این شرکتها در  45کشور مسیر این برنامه امکان
حضور بیشتر داشته باشند.

رصد

نظم نوین جهانی
قدرت جدید منطقهای
اندیشکده مطالعات خاور نزدیک واشنگتن:
تسلط نیروهای صنعا بر «مأرب» به عنوان مرکز
انرژی یمن ،به معنای پیــروزی عملی در جنگ
اســت .حتی بدون پیروزی هــم «حوثیها» به
حزبالله جنوب در دریای ســرخ تبدیل شدهاند
در برابــر حزبالله لبنان که بــه دریای مدیترانه
اشراف دارد .تسلط نیروهای یمنی بر مأرب به نفع
منافع آمریکا نیست و با تسلط بر مأرب ،حوثیها
میتواننــد از این منطقه ،شــرق و جنوب یمن را
در تیــررس خود قرار داده و حمالت خود را آغاز
کنند.
نقش مؤثر مسکو
اندیشکده روسی وندای کالب :نتایج تحوالت
منطقهای برای روسیه مثبت بوده و توانسته است
تا حدودی خسارت ناشی از شکست دیپلماتیک
این کشــور در اوکراین را در سال  2014جبران
کند .پس از موفقیت در سوریه ،مسکو اعتماد به
نفس بیشتری برای نقشآفرینی در بحران بالروس
در تابستان و پاییز ســال  2020پیدا کرد .در هر
حال روسیه مهارت دیپلماتیک و عزم نظامی خود
در خاورمیانــه را به خوبی نشــان داد و این خود
موجب امیدواری است.

دست برتر انصارالله
اندیشکده بنیاد جیمز تاون :دشمنان دیرینه در
یمن اکنون با جدیت درباره همکاری برای کمک
به ثبات یمن ســخن میگویند و مهمترین عامل
چنین تحولــی ،اعتراف به قــدرت «حوثیها»
(انصارالله یمن) است ،به طوری که به این نتیجه
قطعی رسیدهاند که شکست نظامی آنها هرگز رخ
نخواهد داد و باید با حوثیها تعامل کنند؛ گروهی
که بر شمال غرب یمن تسلط سیاسی دارند.
شکست پشت شکست
روزنامه صهیونیستی هاآرتص :توافق جمهوری
اســامی ایــران و جمهوری خلق چین نشــانه
دیگری از «شکست ماللانگیز» راهبرد «دونالد
ترامپ» رئیسجمهور ســابق آمریکا و «بنیامین
نتانیاهو» نخستوزیر اســرائیل علیه جمهوری
اســامی ایران بود .همکاری استراتژیک جامع
بین چین و ایران ،شــاهدی بر شکست رویکرد
سیاست خارجی آمریکا و اسرائیل است .از یک
دیدگاه ،توافق  ۲۵سال ه  ۴۰۰میلیارد دالری بین
چین و ایران که شامل بندهای مربوط به حوزههای
انرژی و نظامی نیز هســت ،نباید هرگز از سوی
آمریکا و اســرائیل ساده انگاشته شــده یا نادیده
گرفته شود؛ حتی اگر تا دو سال دیگر هم اجرایی

نشود .این توافق نشان داد ،ایران از فروپاشی بر اثر
تحریمهای سخت اعمال شده توسط آمریکا بعد
از خروج یکجانبه ترامپ از توافق هستهای ،بسیار
فاصله دارد.
نگرانی تلآویو از مذاکرات هستهای
روزنامه صهیونیستی هاآرتص :با وجود امتناع
ایــران از مذاکره مســتقیم با ایــاالت متحده و
درخواست لغو کلیه تحریمهای آمریکا به عنوان
شرط بازگشت به تعهدات توافقنامه ،تمایل این
کشــور برای شــرکت در مذاکرات میتواند به
ً
پیشرفت دیپلماتیک منجر شــود که احتماال در
مذاکرات هفته گذشــته در میان دو طرف حاصل
شده است.
ایران فراتر از منطقه
اندیشکده شــورای آتالنتیک :مخالفت ایران
با حضور دولتهای عربــی در مذاکرات جدید
هســتهای احتمالی عالوه بر داشــتن جنبههای
حقوقــی ،دارای جنبههــای سیاســی و امنیتی
نیز هســت .حضور اعضای شــورای همکاری
خلیجفــارس در مذاکرات جدید به معنای ایجاد
یک جبهــه منطقــهای جدید و افزایــش تقاضا
برای خلع ســاح ایــران ،نظیر محــدود کردن

قدرت نظامی ایران یا مداخلههای منطقهای این
کشــور خواهد بود .پذیرش حضور دولتهای
عربی منطقــه خلیجفارس به این معناســت که
نگرانیهای عربستان در مورد برنامههای هستهای
و موشکهای بالستیک ایران به رسمیت شناخته
شده و در عین حال ،نگرانیهای منطقهای ایران
نظیر تهدیدهای احتمالی ایجادشــده به وســیله
ایاالت متحده (از طریــق پایگاههای نظامی در
منطقه) و اسرائیل(رژیم صهیونیستی) نادیده گرفته
شده است.
پیامهای آشکار
جروزالم پست :امضای توافقنامه ایران و چین
یــک اتفاق کلیدی در حوزه مســائل منطقهای و
بینالمللی اســت .ایران به نوعــی میخواهد از
نقش چین در منطقه استفاده کرده و نشان دهد که
میتواند در برابر آمریکا مقاومت کند .در ســوی
مقابل نیز چین میخواهد به غرب اطمینان دهد
که ایران از توافق هستهای پیروی میکند .به طور
کلی ،این توافقنامه نمادی از حرکت سریع ایران
به دامان شــرق و چارچوب جدید همکاریهای
چیــن و ایران در یک نظم جهانی جدید اســت،
نظمی که ممکن اســت روزی بیــش از غرب از
سوی چین هدایت شود.

جهان
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یادداشت

ابعاد شبه کودتای اخیر
در اردن
محمدرضا فرهادی
کارشناس مسائل منطقه

مدتی پیش خبری درباره کودتا در کشــور
اردن منتشر شد که طی آن شاهزاده حمزه به
همراه  20نفر دیگر دســتگیر شدند .در این
میان ،نام دو نفر در بین بازداشتشدگان بیش
از همه نمود داشــت .اول ،شاهزاده حمزه و
دوم ،باســم عوضاللــه .شــاهزاده حمزه
برادر ناتنی «ملک عبدالله» اســت و باسم
عوضالله ،رئیس ســابق دیوان پادشاهی و
نماینده پادشاه اردن در عربستان بوده است.
وی در مدت زمان حضورش در عربســتان
روابط مستحکمی با بنسلمان برقرار میکند
و به دلیل همین روابط بنسلمان او را یکی
از مدیران ارشد پروژه نئوم میکند .از همین
منظر اســت که بسیاری عربستان را یکی از
عوامل دخیل در وجــود کودتا میدانند .در
زمینه بحث کودتا باید به دو عامل توجه کرد:
1ـ عامل داخلی :اردن از ســال گذشــته به
دلیل بروز برخی اعتراضها به یک ســری
اصالحات داخلی دست زده که بیشتر این
اصالحات به دلیل شــیوع ویروس کرونا و
نبــود منابع انرژی در این کشــور اقتصادی
بوده اســت .همین عاملی در جهت ایجاد
اعتراضهــا و نارضایتیهــای عمومی در
سطح اردن شده است.
2ـ عوامــل خارجی :با توجــه به وضعیت
داخلــی موجــود در اردن و وجــود برخی
اعتراضهــای داخلــی ،عوامــل خارجی
اوضــاع را بــرای ایجاد یــک کودتا فراهم
دیدند .مهمترین بازیگران دخیل در کودتا،
عربســتان ،امارات و رژیم صهیونیســتی
هســتند .عربســتان و امــارات براســاس
اســتراتژی رهبری بر جهان عرب مترصد
از دور خارج کردن رهبران سنتی در جهان
عرب هستند و در این راستا پس از دخالت
در امور داخلی ســوریه ،مصر و لیبی اکنون
وارد میدان اردن شدهاند .در کنار این مسئله،
روابط ملک عبدالله طــی چند وقت اخیر
چندان با عربستان و امارات در سطح باالیی
نبوده و وجود یک عنصر وابســته ،همچون
شاهزاده حمزه میتوانســت گزینه بهتری
برای این کشورها باشد.
درکناراینمسئلهنقشرژیمصهیونیستی
نیز تا حدود زیادی پررنگ است؛ به ویژه پس
از تماسهایی که برخی خبرگزاریها مبنی
بر تماس یک تاجر صهیونیســتی با همسر
شــاهزاده حمزه در جهت خــروج از اردن
منتشــر کردند .البته رژیم صهیونیســتی به
دالیل دیگری ،همچون هموار کردن پروژه
معامله قرن خواهان یک حالت هرج و مرج
گونه در اردن اســت .براساس معامله قرن،
فلسطینیها باید در ســایر کشورها اسکان
داده شوند .یکی از این کشورها مناطق مرزی
اردن و فلسطین اشغالی است .بنابراین رژیم
صهیونیستی نسبت به وجود کودتا در اردن
چندان بیرغبت نبوده است.
در مجموع میتوان این گونه عنوان کرد
که روابط پنهانی عربســتان ،امارات و رژیم
صهیونیستی اکنون به ســطحی از فعالیت
رسیده که در بسیاری از موارد همکاریهای
فراگیری داشتهاند .این محور مترصد تغییر
در سطوح سیاسی و سرزمینی منطقه هستند
که در این میان بیشترین منفعت نصیب رژیم
صهیونیســتی خواهد شــد؛ زیرا این رژیم
مترصد تغییر بافت جمعیتی در سرزمینهای
اشــغالی و امــکان فضایــی بــرای ایجاد
شــهرکهای جدید در مناطق فلسطینیان
در جهت کسب دســتاورد بزرگتر ،یعنی
صهیونیستی کردن فلســطین است .در این
میان ،برخی کشــورها همچون عربستان و
امارات نقش تکمیلکنندگــی این طرح را
برعهدهگرفتهاند.

6

بازار
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دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی در گفتوگو با صبح صادق عنوان کرد

قاچاق مانع اصلی توسعه صنعت پوشاک

یادداشت

میالد شکری
خبرنگار

خسارتی به نام FATF
میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

بار دیگر موضوع FATFبه یکی از مباحث
روز کشور تبدیل شده است .واقعیت این
اســت که درباره این موضوع دو راه پیش
روی ما وجود دارد :اول پیوســتن ایران به
 FATFو دوم نپیوستن ایران به این معاهده،
که هر یــک از این دو حالت نیــز در دو
سناریوی تداوم یا لغو تحریمها رخ خواهد
داد .در واقع امکان رخ دادن چهار حالت
وجود دارد:
1ـ تداوم تحریمهاـ نپیوستن به :FATF
در این حالت که بســیار محتمل است،
تحریمها تداوم خواهد داشت و از طرفی
با توجه به تبعات پیوســتن به  FATFاین
موضــوع در نهایــت از دســتور مجمع
تشخیص مصلحت خارج خواهد شد.
2ـ لغو تحریمهاـ نپیوستن به  :FATFدر
این حالــت اگر چه تحریمها لغو خواهد
شــد ،اما ایران به این معاهده نمیپیوندد
که دلیل آن امکان ردیابی معامالت مالی
ایران از سوی دشمن ،نگرانی از بازگشت
مجدد تحریمها ،اعتماد نداشتن به دشمن
و مواردی از این قبیل است .اگر چه ممکن
اســت برخی مدعی ضرورت پیوســتن
ایــران بــه  FATFبرای انجــام مبادالت
بانکی شــوند؛ اما واقعیت این است که
تحریمهای بانکی ایران حتی با پیوستن به
 FATFنیز همچنان ادامه خواهد داشت،
دلیل آن نیز ســاختار پیچیــده تحریمها،
مســائل حقوقــی ،در کنار عــدم اراده و
خواست آمریکا برای لغو تحریمهاست.
تجربه تاریخی نشان داده است ،حتی در
صورت لغو تحریمها (تجربه برجام) این
لغو ظاهری بــوده و در واقعیت مبادالت
بانکــی ایران بــه منزلــه مهمترین رکن
تحریمهــا همچنان باقــی خواهد ماند.
(رجوع شود به ســخنان ولیالله سیف،
رئیس کل بانک مرکزی ایران در سالهای
اجرای برجام و ریاســتجمهوری اوباما
مبنی بر اینکــه حاصل برجام تقریبا هیچ
بوده اســت)؛ این حالت کم هزینهترین و
بهترین حالت برای کشور است.
3ـ لغو تحریمهاـ پیوســتن به  :FATFدر
این حالت لغو تحریمها در کنار پیوستن
به  FATFاست؛ یعنی تحریمها در ظاهر
ماجرا لغو شده و ایران نیز به این معاهده
میپیوندد؛ اما مطمئن باشــید بر اساس
تجربه برجام ایران هیــچ نفعی از منافع
پیوســتن بــه  FATFنخواهد داشــت و
مبادالت بانکی ایــران به همان دلیلی که
طی سالهای برجام برقرار نشد ،همچنان
برقرار نخواهد شد .ضمن اینکه در حالت
فوق ایران به  FATFپیوسته و تمام تبادالت
مالی کشور زیر نظر خواهد بود که این به
معنای عدم امکان دور زدن تحریمهاست.
این حالتی است که اگر چه ممکن است
در ابتدا یک شــوک روانــی مثبت برای
اقتصاد ایران داشــته باشد؛ اما این شوک
خیلی زود به پایان میرسد.
4ـ تداوم تحریمهاـ پیوســتن به :FATF
این شــرایط بدترین حالت ممکن است
ً
که انجام آن از سوی طرف ایرانی عقال و
ً
منطقا غیر ممکن به نظر میرسد .در این
حالت با وجــود تداوم تحریمها ،ایران به
واسطه وعدههای دشــمن یا چیزی شبیه
آن حاضر به پیوســتن به  FATFمیشود
که البته چنین حالتی منجر به فلج شــدن
اقتصاد کشور و بسته شــدن راههای دور
زدن تحریمها خواهد شد که البته متأسفانه
برخی گویا طرفدار این ایده هستند.
بنابراین ،پیوستن به  FATFچیزی جز
پیامدهــای زیانبار برای اقتصاد کشــور
نخواهد داشت.

بازار پوشاک ایران اگرچه به دالیل متعدد حال و روز خوبی ندارد ،اما در این شرایط نیز ارزش این بازار حدود  8تا  10میلیارد دالر است .اعدادی که نشاندهنده یک
بازار بزرگ و قابل اتکا برای ایجاد اشتغال و جهش تولید در کشور است؛ از این رو برای شناخت آسیبها و موانع موجود و بررسی فرصتهای آن با «سعید جاللی
قدیری» دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:

   B

با توجــه به افزایش تقاضــای مردم در
بازار شــب عید ،تقاضا در بازار پوشاک
شــب عید طی دو ســال اخیر و پس از
شیوع ویروس کرونا چقدر کاهش داشته
است؟
ســطح تقاضای مردم هم به دلیل کرونا و هم به دلیل
اینکه مقداری وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم بعد
از افزایش چند برابری نرخ ارز طی سالهای گذشته
مناسب نیست ،کاهش داشته و مردم کمتر میتوانند
ً
برای پوشــاک هزینه کنند؛ لذا طبیعتا این موارد روی
بازار پوشــاک تأثیر گذاشته اســت .موضوع افزایش
قیمتهــا و نرخ ارز در کنار شــیوع ویروس کرونا از
ســوی دیگر به بازار پوشــاک فشــار میآورد ،یعنی
متناسب با افزایش قیمتها ،درآمدها افزایش نداشته و
همین مسائل سبب شد فروش کاهش یابد.

این معناســت که حجم بازار پوشاک ما حدود  12تا
 15میلیارد دالر بوده اســت .این حجم تا اواخر سال
 1397به همین میزان بود؛ اما بعد از تحوالت ســال
 1397و افزایش نــرخ ارز ،تخمین بازار ما حدود 8
تا  10میلیارد دالر است که این کاهش نشان میدهد
حجم بازار ما حدود  25تــا  30درصد کاهش پیدا
کرده است .به هر حال وقتی حقوق پایه یک کارگر یا
کارمند ایرانی یا هر کدام از مؤلفههای سطح مصرف
بر اساس تورم موجود افزایش نداشته باشد و سختی
معیشــتی بر جامعه و مردم حاکم باشد ،یک سری از
هزینهها از ســوی مردم مدیریت میشــود؛ مباحثی
مانند غذا ،دارو و مســکن جزء مــوارد اولیه زندگی
شــهروندان اســت؛ لذا تأمین اینها در اولویت است
و کاالهایی ،چون پوشــاک و در اولویتهای بعدی
قرار دارند .در واقع ،وقتی حجم پول مشــخصی در
ً
اختیار حقوقبگیران باشــد ،طبیعتا مصرف پوشاک
کاهش مییابد .ضمن اینکه ما تا ســال گذشــته نخ
پنبه را کیلویی  70هــزار تومان میخریدیم ،اما االن
و برای محصوالت عید  1399و اوایل ســال 1400
نخ پنبه را کیلویی  130هزار تومان تهیه کردیم که این
افزایشها سبب میشود نرخ پایه مواد اولیه برای تأمین
پوشاک افزایش پیدا کند و قیمت نهایی هم به تبع آن
افزایش یابد .بنابراین یک مقدار افزایش قیمتها را در
نوروز  1400داشتیم که دلیل اصلی آن افزایش سطح
عمومی قیمتها و تورم مترتب بر حوزه تولید است.

   B

عــدد و رقم مشــخصی از کاهش میزان
فروش طی دو سال اخیر وجود دارد؟
نمیتوان عدد و رقم مشــخصی بیان کــرد؛ اما این
موضوعات و عوامل در مجموع بازار پوشــاک را به
شدت تحت تأثیر قرار داد .در سال  1397که منتهی
به ســال  1398بود و خبری از کرونا نبود ،بازارهای
عمدهفروشــی پوشــاک از آبان و آذر ماه شــروع به
عرضه محصوالت خود به صورت خردهفروشی در
فروشگاههای بزرگ و مالهای تجاری میکنند .سال
 1397از این نظر که ما متولی یک نمایشــگاه بزرگ
در صنعت پوشــاک تحت عنوان «ایران مد» بودیم،
جهش تولید در بحث پوشاک خیلی مشهود بود؛ زیرا
ســتاد مقابله با قاچاق کاال و ارز در بحث برندهای
محرز پوشــاک قاچاق شــده فعالیتهای خوبی را
انجام داد .خب صنعت پوشــاک به شدت از پدیده
قاچاق متأثر اســت ،کما اینکه این موضوع در حال
حاضر نیز وجود دارد .سال  1397اوج برخوردهای
ســتاد بود و حدود  25درصد بــه حجم تولیدات ما
افزوده شد؛ زیرا به هرحال برخوردهای مؤثر در سطح
عرضه با برندهای پوشــاک قاچاق شروع شده بود و
ً
طبیعتا ســطوح عرضهای از برندهای فیک خارجیـ
که با تقلب نام برندهای خارجی را به کار میبردندـ
به ســرعت برندهای ایرانی جایگزین آنها شــدند.
همچنین ،ما در ســالهای گذشــته با توجه به اینکه
زنجیره ارزش صنعت اعم از طراحی و مد ،مواد اولیه
و برندســازی و ...فعالیتهای خوبی از سوی بخش
خصوصی صورت گرفته بود و مردم هم از این موضوع
استقبال کرده بودند ،شاهد بودیم که بازار شب عید ما
در سال  1397رونق خوبی داشت.

   B

یعنی شــیوع کرونا به تنهایی این بازار و
روند رو به رشد آن را تحت تأثیر قرار داد؟
اواخر سال  1398و اوایل سال  1399دو اتفاق افتاد؛

یکی اینکه ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و دیگری هم
اینکه صنعت نســاجی ایران در فهرست تحریمهای
آمریکا قرار گرفت؛ یعنی افزون بر تحریمهای بانکی،
از لحاظ حمل و نقل هم خیلی متضرر شــدیم؛این
گونــه که هر کاالیی به مقصد ایران یا از مبدأ ایران که
به هر مقصدی میخواســت در حوزه نساجی حمل
و نقل شــود ،مورد تحریم بود .این مســئله سبب شد
هزینههای ما ،هم در ارسال و هم در تأمین بیشتر شود.
به هرحال دور زدن تحریمها هم در مسائل بانکی و هم
در حوزههای حمل و نقــل و ...هزینه دارد و موجب
افزایش هزینهها میشــود .به جز مســئله بانک ما در
حوزه حمل و نقل هم دچار هزینههای مضاعف شدیم
و هزینهها به ویژه در حوزه مواد اولیه افزایش یافت .همه
این مسائل موجب شد قیمتها باال رفته و تجارت ما
آسان نباشــد .ما گاها در تأمین یک قطعه ساده برای
یک ماشین بافندگی یا ریسندگی یا ماشینآالت تولید
پوشاک و دوخت و ...دچار مشکل بوده و هستیم.

   B

خب همه این هزینهها روی هزینه نهایی که
مشتری آن کاال را خریداری میکند ،تأثیر
میگذارد؟
ً
دقیقا همین طور اســت .حاال اتفاقی که میافتد ،این

اســت که هزینههای ما از حوزه تأمین ،هم به جهت
نرخ ارز و هم به دلیل تحریمهــا روز به روز در حال
افزایش است .در حوزه عرضه نیز چون قدرت خرید
مردم کاهش یافته و جیب مردم کوچکتر شده ،ما با
محدودیت تقاضا روبهرو هستیم .این موضوع سبب
میشــود بازار محصوالت را پس بزند؛ یعنی شــما
هر چه قدر هــم قیمت مواد اولیهتــان افزایش یابد،
نمیتوانید قیمت محصوالت را بیشتر از یک حدی
افزایش دهید؛ چون قیمتها اگر خیلی افزایش یابد،
بازار خریداری ندارد .بنابراین ،اینها مجموع عواملی
هستند که سبب شده عرضه و توزیع و مصرف پوشاک
در مقایســه با ســال  1397که خبری از کرونا نبود،
کاهش چشمگیری پیدا کند.

   B

کاهش قدرت خرید مردم چقدر در فاصله
گرفتن از ایــن رونق مؤثر بوده اســت.
آماری از کاهش میزان مصرف پوشــاک
وجود دارد؟
شــاید اگر به آمارهای جهانی نگاه کنیم ،بحث کمی
بازتر شود .در سال  1392طبق آمارهای بانک جهانی
سرانه مصرف پوشاک هر ایرانی  150دالر بوده ،خب
یک ضرب و تقسیم در جمعیت  80میلیونی ایران به

   B

یک آمــاری بود که طبــق آن در  9ماهه
اول سال  1399میزان واردات پوشاک
افزایش پیدا کرده است .دلیل این افزایش
واردات چیست؟
گمرکات که میگویند هیچی وارد نشده است؛ زیرا
پوشــاک جزء کاالهای گروه  4اســت و واردات آن
از ســال  1397ممنوع اعالم شده است .بنابراین هر
آماری که گفته میشــود افزایش داشته ،آمار واردات
رســمی پوشاک نیســت؛ بلکه آمار قاچاق است که
میلیارد دالری است.

   B

موضــوع قاچــاق در این حــوزه ،چه
آسیبهایی به صنعت نســاجی ما زده
است؟
در حوزه قاچاق پوشــاک ما با چنــد بحث اصلی و
ریشــهای مواجهیم که یکی از آنها بحث فرهنگ این
موضوع و فرهنگســازی اســت .قاچاق پوشاک به
حدی راحت و دم دستی است که در سالهای گذشته
هر کســی قصد داشته کسب و کاری راهاندازی کند،
خیلــی راحت یک پرواز به ترکیه یا امارات و ...کرده
و با همین قوانین موجود در کشــور حجم زیادی بار
پوشاک به کشــور آورده و میفروشد؛ این مسئله در
کشور به یک فرهنگ تبدیل شده است.

منهای نفت

شاخص

افزوده

مولدسازی داراییها

صادرات بیسابقه

سود تقسیمی

یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تبدیل
داراییهای راکد یا بلوکه شده کشور به داراییهای مولد است.
با توجه به کاهش قابل توجه بودجه عمرانی کشور طی سالهای
اخیر و تخصیص ندادن بودجههای مصوب ،میزان پروژههای
نیمه تمام در کشور به شــدت افزایش یافته و سبب شده است
این سرمایههاـ پروژه نیمه تمامـ به داراییهای راکد تبدیل شوند،
درحالیکه میتوان با تکمیل سرمایهگذاری در این پروژهها ،آنها
را به دارایی مولد تبدیل کرد و ضمن ایجاد اشــتغال و در آمد،
سبب رشد اقتصادی کشور شد و درآمدهای حاصل از آن نیز در
سایر پروژهها سرمایهگذاری شود.

به گزارش راشــاتودی ،شــرکت گازپروم روسیه صادرات گاز
خود به اروپا را در ســه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال گذشته بیش از  30درصد افزایش داده است .دلیل
این افزایش زمستان ســردی بود که کشورهای اروپا پشت سر
گذاشتند .شــرکت گازپروم میگوید :تنها در ماه مارس روسیه
 18/2میلیارد مترمکعب بــه اروپا گاز صادر کرده که در تاریخ
فروش گاز روســیه به اروپاییها بیسابقه بوده است .ترکیه هم
خرید گاز خود از روســیه را در سه ماه نخست سال جاری دو
برابر کرده و با این حســاب بزرگترین مشــتری گاز روسیه به
شمار میآید.

«ســود تقسیمی» به معنای سود پس از کســر مالیات به ازای
هر ســهم است که شرکتها به سهامداران پرداخت میکنند.
ً
معمــوال به علت بالتکلیف بودن برخــی طلبها و بدهیها
یا وجود برنامههای توسعهای ،همه ســود حاصله  ) )EPSرا
بین ســهامداران تقسیم نمیکنند و مقداری از آن را به صورت
اندوخته در شرکت باقی میگذارند تا در سالهای بعد درباره آن
تصمیمگیری شود؛ اما در بیشتر موارد  DPSکوچکتر از آخرین
 EPSشرکت است .در بعضی موارد خاص نیز  DPSبیشتر از
ً
 EPSاســت که این مبلغ اضافی معموال از محل سود انباشته
سالهای قبل تأمین میشود.

منبر

عبادت در رمضان و آمادگی برای عصر ظهور
گفتاری از حجتاالسالم محمود ملکیراد
از دیدگاه جهانبینی اســامی ،هدف و غایت
عبادات ،تعالی و ترقی معنوی انســان اســت.
اهمیت این امر موجب شــده است تا خداوند
هدف خلقت جن و انس را عبادت معرفی کند؛
از همین رو در دین اسالم امور عبادی مورد تأکید
بسیار قرار گرفته است.
خداوند با تأکید بر این نکته و با یادآوری نماز
بهعنوان یکی از مصادیق با ارزش عبادت ،در این
زمینه به پیامبر(ص) یادآور میشود تا آنحضرت
به خانوادهها این مطلــب را تذکر دهند« :افراد
خانواده و کســان خود را به نماز فرما ن بده و بر
آن پافشارى كن.»
با توجه به اهمیــت و جایگاه تربیت عبادی
از یــک طرف و اهمیت عبــادت در ماه مبارک
رمضان از طرف دیگر ،انجام عبادت و جدیت
برای آن بهخصوص در مــاه مبارک رمضان را
میتوان یکی از ویژگیهای منتظران برشــمرد.
اگرچه اهتمام به این امور وظیفه همگان است؛

اما منتظران از این جهت وظیفه مضاعفی دارند
و بیتوجهی یا کمتوجهــی آنان در این زمینه بر
حالت انتظارشان لطمه میزند و با آن ناسازگار
خواهد بود .ضرورت توجه بیشــتر این مطلب
برای منتظــران را میتــوان از روایاتی که مبین
وظایف آنهاســت ،بهدســت آورد .روایات را
میتوان بر دو دسته تقسیم کرد:
1ـ یــک دســته از روایات بهصورت مســتقیم
ویژگیهــای یــاران امام مهــدی(ع) را مطرح
کردهاند که از این روایات میتوان ویژگی عبادی
منتظران را بهدســت آورد .نظیر این روایت که
میگوید« :یــاران امام عصر(ع) در بعد عبادت
فردی و خودســازی ،از راز و نیازهای شــبانه
برخوردارند و عاشقانه با پروردگار خویش نجوا
میکنند و در بعد عبادت اجتماعی ،دارای قلبی
محکم و از شجاعت مثال زدنی برخوردارند».
در روایت دیگر با تأکید بر این مطلب در وصف
یاران امام عصر(ع) آمده است« :آنان در عبودیت

و بندگی و اطاعت خدا بسیار سخت کوشند».
2ـ دســته دیگــر از روایات اگرچــه بهصورت
مســتقیم بر وجود چنین ویژگیای در منتظران
اشــاره ندارند؛ امــا از مفهوم آنهــا میتوان به
ضرورت تربیت عبادی منتظران پیبرد .در اینجا
با دستهبندی این روایات به مضامین آنها توجه
بیشتریمیکنیم.
الفـ دســتهای از روایات بــر آمادگی
همهجانبــه منتظــران برای ظهــور داللت
ً
دارند ،قطعا یکی از پیش زمینههای آمادگی
برای ظهور ،توجه بــه انجام واجبات و ترک
محرمات است.
بـ دســتهای از روایات بر معرفت بســیار
باالی منتظران نسبت به خداوند داللت دارند،
قهرا چنین معرفتی موجب میشود تا آنها نسبت
به انجام دســتورات الهی احساس مسئولیت
داشته باشند و با حساسیت بیشتری به
آنها توجه کنند.

آیه

آبادانی
دنیای بندگان خدا
ایمان معینی
کارشناس علوم اسالمی

مانعزدایی از تولید علم
نگاهی به ضرورت حذف موانع تولید علوم دینی
سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

خداونــد پیامبــران الهــی و امامــان را مأمور
توانمندسازی بشریت کرد تا بتواند در دنیا به رشد
برسد .هر انسانی برای یافتن راه و روش انسانیت
باید به دســتورات پیامبران و ائمه اطهار مراجعه
کند؛ وگرنه در زندگی دچار ســختیهای زیادی
میشود .علومی که فعال انسانها به آن تکیه کردند
و زندگی خود را با خوشخیالی ســامان دادهاند،
برخاســته از تجربههایی بلندمدت اســت که با
زحمت به دست آمده است .این تجربهها نیز مدام
در حال تغییر و تبدیل است و هیچگاه نمیتوانیم
بگوییم کامل شدهاند و به آزمایش نیازی ندارند.
در واقع مشکل اصلی همینجاست ،اینکه انسان
باید هر چیزی را تجربه کند و در راه تجربه دچار
لطمه یا نابودی شــود تا بفهمد این راه غلط بوده
و بایــد بهدنبال راهی دیگر برای کم کردن تلفات
مادی و معنوی باشد .درحالیکه اگر ابتدا به ساکن
به علوم الهی مراجعه میکرد و پاسخ سؤالهای
خود را از این علــوم میگرفت و به آموزههای آن
عمل میکرد ،هم راحتتر زندگی میکرد و هم
زودتر به تکامل میرسید.
مکاتب فلسفی جهان با چند هزار سال قدمت

میکنند و اباطیل کلیسایی آن زمان را با وحی منزل
و مسلم اسالم ،در یک سطح میدانند.
زمانی که امیرالمؤمنین علی(ع) بر روی منبر
میفرمایند« :سلونی قبل أن تفقدونی» جمعیت
حاضر را در نظر ندارند ،بلکه تمام انســانها در
طول تاریخ بشــریت را به مراجعه به علوم الهی
فرامیخواننــد .اعتقــاد ما بر آن اســت که هنوز
طنین این فراخوان علی(ع) در قلب انسانها وارد
میشود و بســیاری از آنها را با این سؤال مواجه
میکند که پاسخدهنده اصلی سؤاالت ما کیست؟
به سخنان چه فرد ،گروه یا مکتبی میتوان رجوع
کرد؟
البته اینکه مراجعه به علوم دینی در چه سطحی
باید باشد و استخراجکننده آن چه کسانی باشند و
با علوم جهانی چه باید کرد و در چه ســطحی از
آنهــا بهره برد؟ نباید به یک جدال و جنگ علمی
تبدیل شــود؛ زیرا این اتفاق خود دور شــدن از
مســیر صحیح اســت .پس در هر نگاهی اولین
پایــه را باید علوم دینی و الهی که قرآن و ســنت
اســت ،قرار داد و با تســلط بر آن به علوم روز و
تجارب مراجعه کــرد .بهعبارتی جمع این دو را
میتوان راهگشا دانســت .به طور حتم اینکار به
ســادگی انجام نمیگیرد و زحمت فراوانی دارد
و کسانی که فقط بهدنبال کسب معرفت و علم و
انتقال آن به انســانهای دیگر و نسل بعد هستند
از ســختیهایش فرار نمیکنند؛ اما موانعی هم

برای این مسیر وجود دارد که باید رفع شود .بهنظر
مهمترین و اصلیترین مانع ذهنیتها ،فرضیهها،
باورها و تعصبات است که باید کنار گذاشته شود.
این تعصبی که از آن میگوییم ،چیست و از کجا
نشئت میگیرد؟ بسیاری از اهل علم در مواجهه
با علوم عقلی و فلســفی بزرگان این علوم از خود
نمیپرسند که آیا سخنان این فرد دارای اشکال و
ایراد نیســت؟ آیا میتوان اشتباهات آن را فهمید
و به تکامل آن کمک کرد؟ باور نداشتن به امکان
خطای دانشمندان سد باب علم است و باید از آن
پرهیز کرد.
در سالی که بناست موانع تولید برداشته شود،
باید به موانع تولید علم هم توجه کرد .باید برای
ســعادت تمام انســانها تالش کرد و از هرگونه
تعلل در این راه فاصله گرفت .باید به روزهایی در
قرنهای گذشته نگاه کرد که دانشمندان اسالمی
بدون هیچ دشــمنی از علوم روز و عالمان عصر
خورد اســتفاده میکردند و به تولید علم مشغول
بودند .علمی که توانست مسلمانان را به رتبههای
باالی اخالقی و اجتماعی برساند و اوج شکوفایی
اسالم را رقم بزند و بالعکس هنگامی که تولید علم
زمین ماند و لجاجتهــا و تعصبها بهجای آن
آمد ،عقبافتادگی و شرمساری نصیب مسلمانان
شد .بنابراین عالمان و مولدان علم هم در این سال
باید آستین همت باال بزنند و مشغول مانعزدایی
برای تولید کمی و کیفی علم دینی شوند.

سلوک

حکمت

راهنما

خلوت با خدا

توریه چیست؟

عالیم ظهور منجی عالم

مرحوم آیتالله علی مشــکینی :شــما را به خــدا گاهی تنها
بنشــینید! حضرت علی(ع) میفرماید :گاهی تنها برو بیرون،
کسی هم با تو نباشد  ،برو جلوی آنها که خوابیدهاند  ،در آن جایی
که همیشــگی خوابیدهاند ،بگو :الســامعلیکم یا اهلالدیار!
«ذکرالموت عباده و یجب علی کل انســان ان یذکرالموت»؛
جلوی آنها بایست و با آنها صحبت کن .گاه گاهی در خودتان
مطالعه کنید .ما باید چندین کتاب را با دقت مطالعه کنیم ؛ اول،
کتاب تدوین الهی ؛ دوم کتاب نفس اســت .خواندن این کتاب
ت و ما موظفیم این کتاب نفس را به دقت مطالعه
الزمتر اســ 
کنیم.

پرسش :برخی از مسئوالن به نیروهای خود دروغ میگویند و
ً
اســم این کار را مدیریت مینامند ،آیا این دروغ شرعا اشکالی
ندارد؟
پاسخ :دروغ با هر عنوانی و از ناحیه هر کسی که باشد از گناهان
کبیره است ،مگر در مواردی که مصلحت اهم اقتضا کند.

حجتاالســام رحیم کارگر :بحث درباره نشــانهها و عالیم
ظهور ،بســیار کالن ،گســترده و دارای ابعاد و ارکان و زوایای
مختلفی است و نمیتوان با یک روایت همه نشانههای ظهور را
تبیین کرد و تطبیق داد .ظهور امام زمان(عج) همچون پازلی است
و قطعات مختلفی دارد که باید در کنار هم قرار بگیرند تا ظهور
محقق شــود .خود وجود مردم ،خواست و تمایل آنها و استغاثه
و نیازشــان به امام زمان(عج) ،وجود نیروهای صالح ،رزمنده و
مقاوم از سراسر جهان ،همچنین رشــد آگاهیها و داناییهای
مردم ،قدرت گرفتن مستضعفان و اقتدار مؤمنان و حقطلبان عالم
از دیگر ابعاد مهم در ظهور امام زمان(عج) است.

برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

دین
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مکتب

هنوز به دنبال چرایی برخی علتها هستند و هر
روز یک نظر متفاوت از نظرات قبل ،برای پاسخ
به پرسشها ارائه میدهند .سوای آنکه بسیاری از
این مکاتب پس از مدتی به پوچی رسیدند و نابود
شدند یا هنوز در حال مشــاهده تجارب و طرح
نظریه هســتند! زمانی ادعا داشتند که دموکراسی
کاملترین نظریه انسانی است و دستی باالتر از آن
وجود ندارد ،اما پس از مدتی فهمیدند اشکاالت
متعدد نظریههای حکومت به نگاههای فلسفیاش
برمیگــردد .شــاید برخی دانشــمندان نظرات
«ژانژاکروســو» را درباره روابــط اجتماعی و
سیاسی کاملترین نظریات بدانند و هنوز به نکات
تربیتی او عمل کنند ،اما خودشان هم میدانند که
اشتباهات فاحش او منجر به ناتوانی در پیشرفت
ســریع اخالقی و تربیتی مردم جهان شده است؛
زیرا اســتادان و معلمان در حوزههای سیاســی،
تربیتی و اجتماعی به این نظریهها مراجعه کرده و
آنرا آموزش میدهند.
به حتم تجربه و بهرهبردن از تجربهها و حرکت
در مسیر تکامل ،ابزار مفیدی برای انسان است؛
اما کفایــت آن بههیچ وجه امکانپذیر نیســت.
هنگامــی کــه از اولویت آموزههــای الهی گفته
میشــود هم نظرات افرادی مانند روسو قد علم
میکنند و بــدون آنکه بدانند مقایســه میان دین
کلیسایی و دین اسالمی شیعی ،مقایسهای باطل
اســت ،هرگونه رابطه میان دیــن و دولت را رد

7

برخی از انسانها هنگامی که میتوانند در
دنیا با تقوا و عمل صالح در راه رسیدن به
مقامات باالی انسانی گام بردارند ،این کار
را انجام نمیدهند .هنگامی که دستشان
از دنیا کوتاه میشــود ،با ابراز پشیمانی از
خداوند میخواهند که بار دیگر آنها را به
دنیا بازگرداند تا تقوا پیشــه کنند و با عمل
صالح در مسیری که از آن سر باز میزدند،
قرار گیرنــد .خداوند در آیات متعددی در
قــرآن این اتفاق را محال دانســته و وعده
ســختی به ترککنندگان عمــل صالح و
تقوا داده اســت .آیات ابتدایی سوره انعام
از عظمت و بزرگی خود میگوید و سپس
حال کافران و بهانهجوییهای آنان را برای
روی آوردن به خداوند تشــریح میکند.
همچنین عذاب سخت خود را مخصوص
کسانی میداند که به رسولش(ص) تهمت
دروغگویی میزننــد و از اطاعت فراری
حال انکارکنندگان پس از مرگ
هســتندِ .
چیزی جز پشیمانی نیســت و به فرموده
خداوند در آیه  26سوره انعام تنها خودشان
از این موضعگیری ضرر میکنند .آن زمان
کــه میبینند حاصلی جز پشــیمانی درو
نکردهاند ،با خود میگویند :کاش کوتاهی
نمیکردیم! قرآن این اظهار پشــیمانی را
در آیه  31ســوره انعام آورده و میفرماید:
«كســانى كه لقاى پــروردگار را تكذيب
ّ ً
كردند ،مسلما زيان ديدند .تا هنگامىكه
ناگهان قيامت به سراغشان بيايد مىگويند:
«اى افســوس بر ما كه درباره آن ،كوتاهى
كرديم .آنها [بار سنگين] گناهانشان را بر
دوش مىكشند .آگاه باشيد که چه بد بارى
بر دوش خواهند داشت!» در اصل یکی از
عذابهای بزرگ آنان «حســرت» است
برای فرصتهای از دست رفته .از پیامبر
اسالم(ص) دربار ه این آیه روایت شده که
فرمودند« :اهل آتش خانههای بهشتی خود
را [از داخل ّ
جهنم] میبینند و میگویند:
َ َ
یا ح ْس َرتنا»؛ (تفســیر اهلبیت(ع) ج،۴
ص )۳۶۴به عبارتی این حسرت همیشه با
آنان است و به هر طرف که میروند ،این بار
را به دوش میکشند .شاید برخی انسانها
بتوانند در ازای برخی اعمال صالحشــان
عذابهــا را از خود دور کننــد ،ولی این
حسرت بههیچ عنوان از آنان جدا نمیشود.
به همین دلیل روز حساب و کتاب را «یوم
الحســرة» نامیدهاند؛ روزی که انسانها
در مقابل گناهــان و خطاها و غفلتهای
بزرگ ،عملــی ندارند کــه عرضه کنند،
به این حسرت اسیر شــده و مدام آرزوی
بهشت دارند .خداوند در سوره زمر دلیل
تالش خود برای نجات انسانها را همین
موضوع میداند که پشــیمانی و حسرت
سراغشان نیاید و این پشیمانی روی دوش
آنها ســنگینی نکند .در آیه  56سوره زمر
آمده اســت« :اين دستورها براى آن است
كه مبادا كسى روز قيامت بگويد :افسوس
بر من از كوتاهىهايى كه در اطاعت فرمان
خدا كــردم و از مســخرهكنندگان [آيات
او] بودم»؛ امیرالمومنین(ع) در این مورد
میفرمایند« :و درود خدا بر او که فرمود:
هر که در عمــل کوتاهی کند ،دچار اندوه
شــود .خداوند نیازی ندارد به کســی که
در مال و جانش خدا را بهرهای نیســت».
این راهکار حضرت علی(ع) سریعترین
راه برای رســیدن به درجه باالی انسانی و
بهشت موعود است .اینکه انسانها از مال
و جانشــان به دیگر همنوعان خود بهره
برسانند و دین خدا و بندگان خدا را کمک
کنند .بهعبارتی تالش برای آبادانی دنیای
بندگان خدا تالش بــرای آبادانی آخرت
خودمان است.
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شروط تحقق شعار سال

پرونده
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تولید
مانعزداییها
پشتیبانیها

نگاهی به نقشه راه
عملیاتیسازی شعار سال
پیشدرآمد
تدبیرهوشمندانه
گروه پرونده
صبح صادق

رهبر معظم انقالب اســامی از ســالی که
به رهبــری امت ایــران اســامی برگزیده
شــدند ،در ابتدای هر ســال به یک موضوع
اشــاره میکردند تــا اینکه از ســال 1378
بنا را بر نامگذاری ســالها گذاشــتند و از
همان ســال تاکنون در ابتدای پیام نوروزی،
معظمله نام سال را انتخاب میکنند .به نظر
میرســد ،جلب توجه به یک معضل و نگاه
جدی به آن ســبب میشود ایشــان ،سال را
به آن موضوع اختصاص دهند .چندســالی
اســت که نامگذاری ســالها ،بــا توجه به
رویکردهای اقتصادی و تولیدی در کشــور
بوده است ،چراکه کشور طی سالهای اخیر
با بحرانهای اقتصادی مواجه بوده اســت و
هر سال بر شدت آن افزوده میشود .توجه به
مسئله اقتصاد یکی از مهمترین نکات کلیدی
هر کشوری اســت که میتواند آن کشور را
به ســمت و سوی توســعه و پیشرفت سوق
دهد .رهبر معظــم انقالب با درایت و تدبیر
رهبرانه و هوشمندانهای که دارند ،به مسئله
اقتصاد توجه ویژه دارند؛ چرا که آگاه هستند
اقتصاد زیربنای حل بســیاری از مشکالت
کشور است .اما مسئوالن امر گویا خیلی به
این مسئله توجه نمیکنند ،چه اینکه اگر توجه
کافی و الزم در این خصوص شده بود ،امروز
کشور نباید با مشــکالت گسترده اقتصادی
مواجه بود .البته دشمن از طریق تحریمهای
گوناگون و گسترده سعی در فلج کردن اقتصاد
کشور داشته اســت؛ اما نهادهای انقالبی و
مردم همیشــه مقتدر و توانمند کشور به هر
ِ
طریق که شده تابآوری اقتصاد را باال بردند و
سربلند در مقابل این تحریمها قرار دارند؛ اما
برخی جریانهای غربگرای داخلی موضوع
تحریمها را بهانــهای بــرای بیرونق بودن
اقتصاد و مشــکالت اقتصادی میدانند؛ در
حالی که اینطور نیست و توانستهایم با تالش
فراوان ،تهدید تحریمها را به فرصت تبدیل
کنیم .رهبر معظم انقالب سالهای  1398و
 1399را سالهای رونق تولید و جهش تولید
نامگذاری کرده بودند و تأکید ویژهای بر رونق
و جهش تولید داشتند ،اما وجود مشکالت
مختلف از جملــه توجه کافی نداشــتن به
مســئله تولید داخلی و توجه ویژه به مسئله
واردات بیرویه کاالهایی که حتی در داخل
امکان تولید آنها وجود داشت و بیماری کرونا
سبب شــد تا تولید به خوبی پیش نرود .هر
چند موانع گوناگونی ،از جمله مالیاتهای
زیاد برای تولیدکنندههای داخلی ،کســب
مجوزهای الزم تولیدی با دردسرهای فراوان
ت نکــردن از تولیدکنندگان مزید بر
و حمای 
علت بــود .رهبر معظم انقــاب با تدبر در
مشــکالت کشــور و با عزم و ارادهای که در
ملت ایران ســراغ دارند ،شــعار امســال را
«تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها» نامیدند؛
چرا که برای تولید ،پشتیبانی و حمایت و رفع
موانع الزم است تا تولید ،جان تازهای بگیرد
و مشکالت متعدد را که ناشی از بیتوجهی به
تولید داخل و استفاده از ظرفیتهای داخلی
و واردات بیرویه کاالهاست ،حل کند .امید
است با راهحلهای عملیاتی که کارشناسان
مختلف این حــوزه ارائه میدهنــد ،ایران
اســامی سربلندتر و با افتخارتر از قبل روی
پای خود بایستد.
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فضای سیاسی در خدمت تولید

تولید به حل مســائل اقتصادی کمک بسیاری میکند ،ولی به
پیشنیازهایی با ابعاد گوناگون الزم دارد .یکی از پیشنیازهای
سیداحمد موثقیگیالنی
مهم ،فضای مناسب سیاسی است .برداشت بنده این است که
استاد دانشگاه تهران
وضعیت کنونی کشور ما در سیاســت خارجی ،پرتنش است
و در داخــل نیز یــک تجدیدنظرهایی الزم اســت که امنیت
ســرمایهگذاری را به طور با ثبات تأمین کند .بخش اقتصاد و تولید به نحو گریزناپذیری با مســائل سیاسی ارتباط دارد
که در کشــور ما یک رابطه تخریبی بین سیاست و اقتصاد وجود دارد و به نحوی ،اقتصاد گروگان سیاست است و این
ً
اساسا برای تولید مساعد نیست .سرمایه و نیروی کار از عوامل تولید هستند؛ فضای کشور باید چنان با ثبات و قانونمند
باشد تا خانوارها ،کارآفرینها و صاحبان سرمایه ،سرمایه خود را در سرمایهگذاریهای مولد ،صنایع و کارخانه به کار
گرفته و سرمایهگذاری کنند و بدانند که سود حاصل از سرمایهگذاری بازگشت دارد که این مسئله به قانون ،حکومت و
حکمرانی خوب بستگی دارد .برای نمونه ،باید قوه قضائیه بیطرف باشد و طوری رفتار شود که تولیدکنندهها نیز بتوانند
ً
حتی در تصمیمگیریهای سیاســی نقش داشته باشند؛ مثال در نشستهایی که بین دولت و بخش خصوصی برگزار
میشود ،نخبگان صنعتی و کارآفرینها نیز حضور داشته باشند و تبادل نظر کنند و از منافع آنها حمایتهای جانبی شود
تا در سرمایهگذاری تشویق شوند .یا اینکه یارانههایی به بخش تولید داده شود و تخفیفهای مالیاتی در واردات و بحث
تجارت طوری انجام شــود که کسانی که درگیر تجارت هستند ،به تولید داخلی آسیب نرسانند؛ به این صورت نباشد
واردات کاالهای خارجی ممنوع شود ،اما باید سازوکارهای مالیـ مالیاتی و عوارض گمرکی و اقتصادی به نحوی در
واردات در نظر گرفته شود که در کوتاه مدت صنایع نوپایی که میخواهند پا بگیرد و با محصوالت مشابه خارجی رقابت
کند ،آسیب نبیند یا کارخانهدار و تولیدکننده متضرر نشود .یا نمونه دیگر اینکه برای واردکنندههای ماشینآالت نهادههای
مربوط به تولید در بخشهای صنعتی عوارض گمرکی کمتری در نظر گرفته شود؛ اما برای واردکنندگان کاالهای لوکس
مالیات و عوارض بیشتری در نظر گرفته شود تا تولید داخل را از پا درنیاورند .در گفتمان اقتصادی جمهوری اسالمی ابهام
وجود دارد ،یعنی ما یک آشفتگی پارادایمی داریم .به عبارتی منطق توسعه و منطق انباشت در کشور ما حاکم نیست .بعد
از انقالب اسالمی مطالبات و تقاضا بیشتر شده است و همه تقاضا روی دوش دولت است و دولت فقط از درآمدهای
نفتی توزیع میکند یا یارانههایی که بعدا جریان پیدا کرد تا بخشهای دیگر که این تورم وجود دارد .به نحو فزایندهای
کار و تولید میخوابد و به نحو فزایندهای دولت متولی پخش پول میشود و یکسری از ارگانها نیز به دلیل مشکالت
معیشتی در حال تهیه بستههای معیشتی هستند و کاال توزیع میکنند .یا اینکه مثال یکی از ارگانها در یکی از شهرستانها
قرارگاه اقتصادی ایجاد کرده که عدهای گلیم و جاجیم میبافند و آن را به عنوان تولید حساب میکنند ،البته این اقدامات
خوب اســت؛ اما اساســا باید تعریف شود چه کسانی باید در تولید نقش داشته باشند و باید به نحوی باشد کسانی که
اهلیت و سابقه تخصصی دارند در این بین باشند ،چراکه مثال تولید چنین کاالیی از لحاظ حجم و هزینه نمیتواند با
کاالی خارجی رقابت کند .باید تولید به نحوی باشد که با کیفیت و با مدیریت شایسته باشد و منابع مالی مستقل باشد
که روی دولت باری نباشد و طوری باشد که رقابت را میان کارآفرینهای خصوصی تقویت کرد نه اینکه انحصار وجود
ً
ً
داشــته باشد یا عوامل غیراقتصادی دخالت داشته باشند .واقعا هر کســی باید در حوزه تخصصی خود باشد و اساسا
تولید کارگاههای کوچکی که دولت یا قرارگاههای اقتصادی نهادی در یک شهر ایجاد میکنند ،نمیتوانند بردی را که
کارخانههای بزرگ ،کارآفرینهای بزرگ ،فعاالن بخش خصوصی و صاحبان سرمایههای خصوصی و حتی صاحبان
سرمایههای خارجی دارند ،داشته باشند .دولت باید نقش نظارتی داشته باشد و تولید را به بخش خصوصی واگذار کند،
انحصار وجود نداشته باشد ،شفافیت وجود داشته باشد و حکومت قانون ،در تولید نقش داشته باشد .انتخابات چه در
ریاستجمهوری و چه مجلس و شورای شهر باید به نحوی شایستهساالر باشد و احزاب در آن فعالیت داشته باشند و این
احزاب در پیوند با کارآفرینها و نخبگان صنعتی و فعاالن بخش خصوصی بتوانند تشکل ایجاد کنند و بعدا در چارچوب
قانون و در تصویب قوانین در مراکز تصمیمسازی سیاسی در مجلس و قوه مجریه بتوانند نقش داشته باشند .یا اینکه دولت
به طور منظم با فعاالن بخش خصوصی نشســتهایی داشته باشد و حرفهای آنها را بشنود تا بداند از نظر آنها موانع
ً
چیست ،که واقعا نیازمند یک اراده ملی است .شعار امسال و سالهای اخیر که همگی در زمینه مسائل اقتصادی هستند،
اهمیت اقتصاد را نشان میدهد ،چراکه وقتی تولید و اشتغال باال رود و درآمد اقشار جامعه افزایش یابد و طبقه متوسط
بیشتر شود ،ثبات اقتصادی و مشروعیت نظام بیشتر میشود و هر چه مشروعیت نظام بیشتر شود ،تولید بیشتر میشود.
برای این کار الزم اســت در انتخابات مختلف ،افراد شایسته و توانمند و متخصص وارد میدان شوند تا بتوانند کار را
دست بگیرند ،همچنین نظارت استصوابی شورای نگهبان باید به سمتی رود که از حالت جناحی ،سنتی و ایدئولوژیک
خارج شــود .اگر در انتخابات ریاســتجمهوری خرداد ماه مردم صندوق آرا را جدی بگیرند و مشارکت گستردهای
وجود داشته باشد و مردم احساس کنند که از طریق صندوق انتخابات میتوانند منافع و نظرات و نیازهای خود را تأمین
کنند ،تاثیر مثبتی در روند حل مشکالت خواهد داشت .در عصری زندگی میکنیم که به عصر جهانی شدن معروف
است و رسانههای بینالمللی تا عمق خانههای شهر و روستاها نفوذ کرده است و اخبار دروغ و راست خود را به مردم
ارائه میدهند و دیگر نمیتوان بسته برخورد کرد و باید به نحوی اعتماد مردم را برای افزایش مشارکت در انتخابات باال
برد؛ البته این به معنای نگاه پوپولیستی نیست و باید در انتخابات به اقشار و گروههای مختلف جامعه از جمله صاحبان
سرمایه ،کارآفرینها ،دهقانها ،کارمندان ،کارگران ،روشنفکران و دانشجویان نگاه کرد و اعتماد آنها را جلب کرد تا افراد
شایسته کاندیدا شوند و رقابت بین نخبگان و افراد شایسته و با مشارکت مردم باشد .در این صورت میزان دربرگیرندگی
نظام سیاسی خیلی باال میرود و صدای گروههای اجتماعی به سیستم و به مراکز تصمیمگیری منعکس میشود ،وقتی
مشروعیت سیاسی نظام و ثبات سیاسی باال میرود ،امنیت سرمایهگذاری ایجاد میشود .در رنکینگ جهانی ،فضای
ً
کسب و کار در ایران بسیار ضعیف آسیب دیده و نرخ بهرهوری بسیار پایین است؛ اساسا شفافیت بسیار پایین است و
فسادی که مطرح است ،به نحو نظاممند جریان دارد که در این صورت ،دیگر جایی برای سرمایهگذاری باقی نمیگذارد
و باید تولید را به دســت بخش خصوصی داد .نگرشهای سوسیالیســتی و چپ ،ضد توســعه است .دولت باید
نقش مؤثری در پرورش کارآفرینها داشــته باشــد که موکول به فضای نرم اســت و اصالح این
فضا و برطرف شدن مفاســد نیازمند یک دموکراسی واقعی است .در واقع هدف این است
که گفته شود چقدر پیش نیازهای تولید زیاد و پیچیده است
و به حوزه سیاســی ارتباط دارد که این حوزه در کشور ما
مشــکل دارد .در واقع حوزه فکری مشکل دارد ،یعنی ما
پارادایم توســعهای نداریم و دولت ،دولت توسعهخواه
نیست ،و برای برطرف شدن مشکالت نگاه کوتاهمدت
وجــود دارد و نگرش میانمــدت و بلندمدت وجود
نــدارد .بنابراین یکــی از پیشنیازها این اســت که
توســعه را اولویت کشور قرار دهیم و دولت ،دولت
توسعهخواه باشــد .همچنین مجموعه نظام با یک
بســیج و اراده ملی و هماهنگی با همه ارکان نظام
باید کنــار هم قرار گیرنــد و مراکز تصمیمگیری
و ارکان تعیینکننــده نظام باید اتاق فکر و ســتاد
فرماندهی کل اقتصاد تشکیل دهند و بخشهای
مختلف داشته باشد که برای هر کدام تقسیم کار
تخصصی انجام شود که اگر این اجماع و اراده
شــکل بگیرد ،یک بسیج ملی برای توسعه به
وجود میآید .از دیــدگاه اقتصادی و به نظر
بنده ،توســعه امنیت میآورد ،همانطور که
امنیت ،توسعه میآورد.
دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند
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پشتیبانی از تولید در اولویت

برای روشــن شدن موضوع چرایی اهمیت تولید ،باید نقش
سیدمحمدهادی سبحانیان تولید در سازوکارهای رشد و توسعه اقتصادی بررسی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تولید به اندازهای مهم است که رهبر معظم انقالب سالهای
اخیر را بــا عناوین تولیدی نامگــذاری کردهاند ،به عبارت
روشــنتر ایشــان ،مســئله محوری و نامگذاری سال را بر
موضوع تولید متمرکز کردهاند ،چرا که واقعیت رشد و توسعه اقتصاد کشورهای توسعهیافته و مبانی نظری اقتصاد
بر این موضوع داللت دارند که مســیر رشد و توسعه و پیشرفت کشورها از مسیر تولید و افزایش آن در کشورها
میگذرد ،بنابراین اگر به دنبال رسیدن کشور به سطح قابل قبولی از پیشرفت و توسعه اقتصادی هستیم ،الجرم باید
وارد مسیر افزایش و ارتقای سطح تولیدات به ویژه سطح تولیدات صنعتی شویم.
اگر همه ارکان نظام بر انجام این مســئله مهم متحد و همراه شــوند ،خیلی از مسائل کشور حل میشود که
موضوع اشتغالزایی یکی از مهمترین و جدیترین آنهاست ،چون سبب درآمدزایی ناشی از کار میشود که رفاه
خانوار را افزایش میدهد .از ســوی دیگر از رهگذر ارتقای تولید و افزایش ســطح تولیدات در کشور ،موضوع
نابرابریهایی که در طبقات مختلف درآمدی وجود دارد به تبع افزایش تولید تا حد چشــمگیری حل میشود و
فاصله و شکاف طبقاتی در کشور را تا حد ممکن کاهش میدهد.
به هر حال وقتی که تولید ،رونق و جهش بگیرد و کیک اقتصاد کشــور با سیاستهایی که به صورت عادالنه
عایدی حاصل از تولید را در بین مردم کشور توزیع کند ،موجب رقم خوردن اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی
و رفاه اجتماعی مردم میشود؛ از این نظر است که رهبر معظم انقالب برای نامگذاری سالها بر موضوع تولید،
تأکید ویژهای دارند.
پشــتیبانی از تولید و برطرف شدن موانع تولید ،تدبیر بســیار هوشمندانهای است؛ چرا که گلوگاه امر توسعه
کشور میتواند همین موضوع باشد ،اما با وجود تأکیداتی که سالها بر موضوع تولید از سوی رهبر معظم انقالب
صورت گرفته ،اگرچه مسئوالن کشور در مقام حرف و سخن سیاستها و قوانینی را در رابطه با حمایت از تولید
مصوب کردند و مجریان ،شــعارحمایت از تولید و رفع موانع پیش روی تولید را ســر دادند ،اما در عمل موانع
پیش روی تولید به درستی و به صورت کامل برداشته نشده است .هر چند بسترهای قانونی خوبی برای حمایت
از تولید تمهید شده است ،اما در اجرا به درستی به کار گرفته نشده یا موانع به قدری زیاد است که مانع حرکت و
رشــد تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی میشود و عمل به آنچه شعار سال بوده و باالترین رکن کشور بر آن تأکید
داشتهاند ،محقق نشده است.
متأسفانه مسئوالن برای تولید و کسب و کار فضای الزم را فراهم نکردهاند ،شرایطی چون بسترسازی مناسب
و ثبات نســبی که بخشی این ثبات میتواند نشــئت گرفته از روابط خارجی باشد و بخش قابل توجهی ثبات در
تصمیمگیری مسئوالن در داخل است .بخشنامهها و دستورالعملهای مختلفی که هر روز فعاالن اقتصادی با آن
مواجه میشوند ،میتواند تصمیم آنها را برای فعالیت اقتصادی متأثر کند ،بنابراین دستورالعملهای متعدد عمال
ثبات اقتصادی را به مخاطره میاندازد.
به هر حال این موضوع هم مهم اســت که متأسفانه ما راهبرد روشــنی در برابر تجارت خارجی و تعامالت
اقتصادی با همسایگان خود نداریم ،از این رو تصمیمات ما در امر سیاست خارجی نیز بر مسائل اقتصادی تأثیر
میگذارد؛ بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که بستر الزم برای بحث تولید را فراهم میکند ،اعم از ثبات و امنیت
اقتصادی و سرمایهگذاری ،فراهم نشده است ،هر چه قدر هم که قوانین خوبی تصویب شود ،اما تا زمانی که این
ً
اصل اساسی و پایهای محقق نشود ،عمال تولید در کشور پا نمیگیرد.
متأسفانه قوانینی که در حوزه مالیاتی وجود دارد ،در جهت حمایت از فعالیتهای مولد و تولیدی و در راستای
کاهش انگیزههای سفتهبازانه نیست ،به این معنا که بر اساس قوانین کشور ،فعالیتهای سفتهبازانه مشمول مالیات
ً
نمیشــود ،یعنی اگر دالالن ســکه ،ارز و خودرو خرید و فروش کنند ،ریالی مالیات پرداخت نمیکنند و اساسا
از سوی سازمان امور مالیاتی شناسایی نمیشوند ،مگر آنهایی که تراکنشهای باالیی دارند و به عنوان سالطین
شناخته میشوند که یا باید مالیات بدهند یا به دستگاه قضا ارجاع داده میشوند؛ در حالی که فعالیتهای تولیدی
ضمن اینکه مشمول سنگاندازیهای متعددی میشوند و از آن طرف با نرخهای باالی اقتصادی حتی گالیهمند
هستند که چون نظام مالیاتی ما هوشمند نیســت و عمدتا ممیز محور است ،متأسفانه شاهد برخی کاستیها و
مفسدهها دراین فضا هستیم ،بنابراین ،خیلی از فعالیتهای تولیدی از این منظر گالیهمند هستند و ترجیح میدهند
فعالیتهای تولیدی خود را متوقف و سرمایههایشان را به بانکها بسپارند ،یا در زمانهایی که بورس رونق دارد،
سرمایه خود را برای خرید و فروش سهام به بورس منتقل کنند.
همین آسیبها با درجه بیشتری در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد ،به این معنا که فعاالن اقتصادی گالیههای
متعددی از نحوه مواجهه سازمان تأمین اجتماعی با آنها ابراز میکنند که فعالیت تولیدی از زمانی که شروع میشود
با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی ومجوزهای متعددی که باید گرفته شود ،بسیار تنشزا و زمانبر
میشود و تولیدکننده برای اخذ مجوزها با مسائل و مشکالتی مواجه میشوند که این مسائل همگی دست به دست
هم میدهند تا بسیاری را از ورود به فعالیتهای کسب و کار باز دارند ،بنابراین برای توسعه و رشد تولید برداشتن
موانع یکی از مهمترین الزامات است.
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قانون در خدمت تولید

سیاســت کالن اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور باید
در حمایت از تولید ملی باشــد؛ منظور از حمایت از تولید
مهدی پازوکی
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ملی فقط شعار نیست ،بلکه مجموعه حکومت ،یعنی قوای
ســهگانه مقننه ،مجریه و قضائیه بایــد راهکارهای اجرایی
برای حمایت از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان بخش
خصوصی را در دستور کار خود قرار دهند .به عبارتی باید حمایتهای کافی ،مانند تسهیالت الزم بانکی از جمله
یارانه الزم به ویژه به بخش تولید داده شود که به نظر بنده قوه قضائیه در اینکه تولید ملی در کشور شکل بگیرد و
واحدهای تولیدی گسترش پیدا کنند ،نقش بسزایی دارد .یکی از موانعی که امروز وجود دارد ،نگاهی است که
برخی کوتهنظران به تولیدکنندگان دارند و به جای اینکه کســی را که کارخانــه یا واحد تولیدی دارد یا آن واحد
تولیدی را به یک یا چند واحد تولیدی دیگر تبدیل کرده است ،تشویق کنند ،متأسفانه به دید منفی نگاه میکنند و
فکر میکنند داشتن سرمایه جرم است که باید این تفکر را از بین ببریم .قوه قضائیه نیز باید حمایتهای الزم از
واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار دهد و اجازه ندهد دالالن ،رانتخواران ،کالهبردارها و واسطهگرها
بخش تولید را مورد تعدی و تجاوز قرار دهند؛ یعنی قانون در خدمت تولید ملی باشد.
بنابراین با ایجاد شــرایطی باید از تولید ملی حمایت کرد که منظور حمایت از ســرمایهگذاران اســت ،در
واقع حمایت از ســرمایهدار تولیدی ،یک خدمت به توسعه و پیشرفت کشور است؛ تجربه دنیا نشان داده است،
کشورهایی پیشرفت کردهاند که از تولیدکنندگان خود ،یعنی بخش خصوصی سالم و کارآمد کشور خود حمایت
کردهاند .در سر راه تولید یک سری موانع وجود دارد که باید آنها را از سر راه برداریم که اسم یکی از این موانع را
موانع سیاسی در اقتصاد ایران میگذارم؛ کالهبردارها به دلیل اینکه به پولهای کثیف دسترسی دارند و به دلیل نبود
شــفافیت در اقتصاد ،سعی میکنند با رانتهایی که ایجاد میکنند برای فعالیتهای داللی و کالهبرداری هزینه
تولید را باال ببرند ،بنابراین باید این چرخههای معیوب را از بین ببریم که برای این منظور سه کار باید انجام شود تا
فضای مناسب برای تولید ایجاد شود.
اول ،ایجاد شفافیت در اقتصاد است ،شفافیت از نان شب برای اقتصاد واجبتر است و وقتی بخش خصوصی
سالم به سرمایهگذاری عالقه دارد که احساس کند شفافیت کامل وجود دارد.
دومین نکته ایجاد رقابت سالم بین بنگاههای اقتصادی است ،یعنی حکومت باید زمینه الزم برای رقابت بین
بنگاههای اقتصاد بخش خصوصی را فراهم کند.
سومین نکته از بین بردن هر گونه انحصار در اقتصاد است؛ انحصار برای تولیدکننده مانند یک سم میماند ،چه
دولتی ،چه خصولتی و چه این انحصار خصوصی باشد .بنابراین هر گونه انحصار ،مانع تولید است؛ همچنین هر
گونه نبود شفافیت مانع تولید است و هر گونه نبود رقابت نیز مانع تولید است .بنده توصیه میکنم بنیادها و نهادهایی
که به قدرت و حکومت ،یعنی دولت وابســته هستند ،سعی کنند حتی با قیمت بسیار کم ،از هدف تولیدی دور
نشوند و آنها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند ،در واقع یکی از آن چیزهایی که مانع تولید میشود ،همینها
هستند ،یعنی اینها نمیگذارند بخش خصوصی سالم شکل بگیرد.
برای نمونه پیشنهاد میدهم شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشور مانند نیروهای دفاعی ،با مناقصه
مزایده قانونی به بخش خصوصی واگذار شود و پول خود را در همین نظام بانکی بگذارند که هم بهتر است و هم
سود برایشان خیلی بهتر است ،همچنین باعث میشود بخش خصوصی روز به روز در اقتصاد ایران رشد کند.
بنابراین سعی کنیم بخش خصوصی را فعال کنیم تا بتوانیم از درآمدهای بخش خصوصی ،هم مالیات قانونی را
بگیریم و هم اینکه مانند همه دنیا ،کشور را به خوبی اداره کنیم و هم اینکه واحدهایی که متکی به دولت نیستند ،یعنی
سربار برای دولت نیستند ،روز به روز گسترش پیدا میکنند .تجربه در اقتصاد ایران نشان داده است« ،بورژوازی»
ملی را به دلیل احساسات در اوایل انقالب تضعیف کردهایم؛ برای نمونه در بخش خصوصی صاحبان گروه یک
بخش صنعتی که صدها کارخانه داشــته ،یک کارخانه را به چندین کارخانه ارتقا دادهاند ،در حالی که متأسفانه
االن در ایران ما سرمایهگذاران چهارنسلی نداریم ،بنابراین باید سعی کنیم ذینفعهای سرمایهگذاری به صورت
شرکت سهامی اداره شود و دولت با سیاستهای بخردانه زمینه فعالیت سالم را برای بخش خصوصی فراهم کند.
نمونه این موضوع را امروز در کشور ژاپن میبینیم که بنگاههای بزرگ تولیدی روز به روز گسترش پیدا کردهاند؛
استقالل اقصادی بنگاههای بخش خصوصی منتج به این شده که آنها استقالل سیاسی هم به دست بیاروند و در
قدرت هم شرکت کنند.
بنابراین فکر میکنم اگر بخش خصوصی ســالم در اقتصاد ایران شــکل بگیرد ،این بخش در آینده نماینده
میشود که در نتیجه از حقوق تولیدکنندگان و بخش خصوصی سالم دفاع خواهند کرد که به نفع توسعه و پیشرفت
ملی کشور است.

الزامات پیادهسازی شعار سال۱۴۰۰
در گفتوگو با حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا

فعالیتهای تولیدی
جایگزین فعالیتهای نامولد شود
«رفع موانع ،پشتیبانیها و مانعزداییها» شعار سال جدید است که رهبر
معظم انقالب با توجه به مهم بودن موضوع اقتصاد ،به عناوین مختلف
ســالهای اخیر را به شــعارهای اقتصادی و تولیدی مزین کردهاند ،هر
ی نداشتهاند و در برخی
چند مسئوالن مربوطه به این امر مهم توجه ویژها 
مواقع دچار شعارزدگی شــدهاند تا عملگرایی .به همین مناسبت و به
دلیل اهمیت شــعار سال جاری و با توجه به مشکالت عدیده اقتصادی
که در کشور وجود دارد ،با دکتر «حسین راغفر» استاد دانشگاه الزهرا و
کارشناس اقتصادی گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:

   B

برای توسعهیافتگی و رفع موانع تولید چه اقدامات و راهکارهایی
نیاز است؟
توسعه رمزهایی دارد که یکی از آنها عزم سیاسی است؛ عزم سیاسی هم
ً
اوال به نوع شــناخت عمیق نسبت به مسئله توسعه و موانع آن نیاز دارد؛
ً
ثانیا نیازمند فراهم کردن ساز و کارهایی است که به رفع موانع بینجامد.
ایــن عزم موانع را برطرف میکند که البته قبل از آن باید نســبت به آنها،
شــناخت پیدا کرد که این موانع کدام هستند و بعد هم در برخورد با این
موانع مصمم بود و عزم جدی وجود داشته باشد .متأسفانه به نظر بنده
هنوز یا این شناخت راجع به موانع صورت نگرفته است یا عزم جدی در
رفع آنها وجود ندارد .یکی از مهمترین موانع ،فســاد است .فساد وجود
خارجی ندارد و ناشــی از نابسامانیهایی اســت که در اقتصاد به وجود
میآید و آنها باعث میشــوند این کج کارکردیهای اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی در جامعه ایجاد شــود .به نظر بنده گام نخست در رفع موانع،
شــناخت این کج کارکردیها یا این نابسامانیهاست که دانسته شود از
کجا شکل میگیرند.
برای شناخت این کج کارکردیها باید چه کار کرد؟
به اعتقاد بنده اولین مســئله خود جهتگیریها در اقتصاد است که این
جهتگیریها ،حداقل در این ســه دهه بعد از جنگ تحمیلی در ایران،
ً
عمدتا خالف آن چیزی بوده که انقالب و جمهوری اســامی به مردم
وعده داده است؛ بنابراین یک ریلگذاری غلط طی این سه دهه گذشته در
اقتصاد شکل گرفته است که پیامدهای آنها موجب بروز این فساد گسترده
و نابسامانیهای ناشی از آن شده است.
راههــای عملیاتی برای مقابله با ایــن جهتگیریهای خالف
آرمانهای انقالب چیست؟
اگر بخواهیم جزئیتر وارد راههای عملی برای مقابله با اینها شویم ،باید
ببینیم که این سیاستهای سه دهه گذشته موجب چه نوع انحرافهایی
شــده است .مهمترین آنها این است که این تغییر نگاه از عموم جامعه و
مردم ،به سمت و سوی نخبگان است و این نخبگانی شدن دیدگاههای
حاکم بر سیاستگذاریها سبب شده است مردم از حیطه سیاستهای
بخش عمومی به تدریج کنار گذاشته شوند؛ بنابراین باید یک بازگشت به
مردم را در سیاستها داشته باشیم که این گام نخست است .نکته بعدی
به تبع فســادهای بزرگی که صورت گرفته ،طبقات جدیدی در جامعه به
وجود آمدهاند که این طبقات ،عمدتا در درون خود حاکمیت ،یا ریشــه
دارند یا نماینده دارند .هم در دستگاه قوه مجریه ،هم مقننه و هم قضائیه
عناصری وجود دارند که در این آشــفتگی که در اقتصاد کشور به وجود
آمده ،منافع دارند .بنابراین باید یــک نوع پاالیش و پالوده کردن فضای
سیاستگذاری در بخش عمومی در دستور کار قرار بگیرد ،به نحوی که
این سیاستهای نخبهگرا جای خود را به سیاستهای حفظ منافع ملی
و عموم مردم بدهد .کار این اقتصاد رفاقتی و ســرمایهداری رفاقتی که در
کشور شکل گرفته است ،توزیع منابع و تسهیالت بانکی و نیز فرصتهای
انحصاری و شبه انحصاری و همینطور مداخله در قیمتگذاری بوده و
ً
هست ،لذا باید این مسیر متوقف شود؛ عمدتا بانک و نظام بانکی ما در
خدمت برندگان این سیاستهاست که بسیاری از آنها در قوای حاکمیتی
حضور دارند یا اینکه نمایندگان آنها در این فضاها حضور دارند که باید
این مسیر تغییر کند.
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برای تغییر مسیر از سمت و سوی سرمایهداری رفاقتی به سمت
تولیدات مولد چه راههایی وجود دارد؟
به حتم تخصیص این فرصتها و منابع باید به ســمت تولید در کشور
صورت بگیرد؛ علت این را که چرا تولید در کشور تا کنون نتوانسته موفق
و محقق شود (با وجود این همه تأکید در هر سال برای توسعه گسترش
تولید) باید در ســودهای فوقالعاده زیادی کــه در بخش فعالیتهای
نامولد وجود دارد ،جستوجو کرد .فعالیتهایی مانند خرید و فروش
ً
سکه ،ارز ،زمین و واردات که کامال ضد تولید هستند؛ به این معنا که به
جای اینکه تسهیالت بانکی وارد فعالیتهای تولیدی شود ،به واردات
کاالهای لوکس تخصیص پیدا میکند و به جای اینکه به تولید داده شود،
برای خرید و فروش سکه و ارز تخصیص داده میشود و به ویژه به دلیل
وجود اطالعات درون سیستمی ،سبب میشود وقتی قرار است قیمت
ارز را باال ببرند ،یک منابع بزرگی از نظام بانکی به دوستان و رفقا و بنگاهها
یا خود بانکها تخصیص داده میشــود و وارد خرید ارز میشــوند که
منابع بسیار بزرگی را از این طریق به جیب میزنند که این تورم در جامعه
ایجاد میکند .وقتی فعالیتهای پرسود ،این دسته از فعالیتها باشند،
هزینه آنها برای تولید به شــدت باال میرود ،بنابراین این مسیر باید تغییر
داده شود .مسیر سودآوری زیاد در فعالیتهای نامولد باید جای خود را
به پرسود شدن فعالیتهای تولیدی دهد و اقدامات این مسئله از طریق
تغییر مسیر اعطای تســهیالت و اعتبارات بانکی به بخشهای تولیدی
او همزمان اخذ مالیاتهای سنگین از فعالیتهای نامولد مثل خرید و
فروش سکه و زمین و ارز است که همه اینها به سهولت امکانپذیر است
و مشروط به این است که عزم سیاســی وجود داشته باشد.محاسبات
نشــان میدهد ،اگر منابع مالیاتی کشور محقق شــوند ،به فروش نفت
و منابع طبیعی در کشــور نیازی نیست ،منتها عزم سیاسی برای این کار
هنوز شکل نگرفته است که از کسانی که برندههای اقتصاد رانتی و مبتنی
بر سفتهبازی و ســوداگری بودهاند ،مالیات گرفته شود .چون بسیاری از
کسانی که برنده هستند همانهایی هستند که در خود سیستم موجود و
نظام تصمیمگیریهای اساسی یا در مجلس یا در دولت یا در قوه قضائیه
هستند؛ به همین دلیل متأسفانه پالودهسازی این سه قوه میتواند نقش
خیلی مهمی در اصالح نهادی ایجاد کند ،یعنی قوانین و مقررات را به نفع
تولید تغییر دهد و از تولید حمایت کند.
با توجه به صحبتهای شما ،دستگاه قضا در این تغییر مسیر و
حمایت از تولیدکنندگان چه نقشی میتواند داشته باشد؟
بسیاری از بنگاههایی که تعطیل شدهاند یا تولیدکنندگانی که ماشینآالت
وارد کردهاند و بعد این ماشینآالت قبل از اینکه نصب شوند ،به تملک
بانکها در قبال بدهی واردکننــده درآمدهاند ،همه با حکم قوه قضائیه
صورت گرفته است ،بنابراین مســئله اصالح جهتگیریهای قضائی
به ســمت حمایت از تولید خیلی کلیدی و مهم اســت و خوشبختانه
بارقههایی از این سمت در این دو سال گذشته بروز کرده است و امیدواریم
با یک سرعت خیلی بیشتری پیش برود.
اصالح نظام بانکی چقدر در تولید میتواند تأثیرگذار باشد؟
نکتهای که در این زمینه وجود دارد ،اصالح نظام بانکی است؛ گسترش
بیرویه و شــکلگیری بانکهای خصوصی ،به گســترش بیرویه این
بانکها انجامیده اســت و حتی در وضعیت کنونی که بســیاری از این
بانکها در هم ادغام شدهاند یعنی بانکهای نظامی در بانک سپه ادغام
شدهاند ،بسیاری از این بانکها نیروهای خود را تعدیل نکردهاند ،بلکه
در درون بانکهــا ادغام کردهاند؛ به عبارتی هزینههای این بانکها عمال
به معنایی حفظ شــده که این هزینه را باید مردم بدهند یا به تعبیری هزینه
دسترســی به تسهیالت بانکی کاهش پیدا نکرده و نمیکند و مادامی که
ً
نرخ بهره بانکی ،ارقام موجود است ،اصال امکان حمایت از تولید وجود
ندارد؛ به همین دلیل به نظر میرســد اینها بخشی از اقداماتی است که
باید صورت بگیرد برای اینکه ما شاهد یک تغییر در ماهیت تولید شویم.
ضروری است این مجموعه اقدامات به طور کلی انجام شود.

   B

   B
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تقویم انقالب
صیانت از انقالب
با دستهای خالی
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

در گذر از مشکالت عدیده پیش
آمده در ماههای ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی دو عنصر نقش اساسی و
کلیدی داشــتند ،یکی رهنمودهای امام
خمینی(ره) و دیگــری همت بلند مردم
ایران بود .جالب است که مقاومت این دو
هرگز شــکننده نبود و نشــد و علیرغم
مخالفتها ،کارشــکنیها ،و فشارهای
تبلیغاتی و رسانهای ،جنگ روانی مخالفین
جمهوری اسالمی خنثی و بیاثر شد.
بــا رأی  98درصــدی ملــت ایــران
بــه جمهــوری اســامی ،بیگانــگان و
ضدانقــاب در فــاز اول عملیات خود
شکست سنگینی خوردند ،به همین خاطر
تمام امکاناتشــان را برای شکســت و
ناکامی ملت ایران به کار گرفتند.
در برابر ایــن هجــوم ناجوانمردانه،
وفــاداران به امــام و ملت تا پــای جان
مقاومت کردنــد و نهادهــای مردمی را
سامان دادند تا حافظ دستاوردهای انقالب
باشند .در رأس این نهادها ،سپاه پاسداران
قرار داشت .ســپاه در زمان تأسیس هیچ
امکاناتی نداشــت و تنها با ســاح ایثار
و شــجاعت و شــهادت در برابرهمه آن
غائلهها ایستاد و مقاومت کرد.
با نگاه به تاریخ مشــاهده میکنیم چه
غائلههایی برای تخریــب و تجزیه ایران
طراحی شــد که نیروهای انقالب با همه
توان برای مقابله بــا آن به میدان آمدند و
با رشــادتهای فراوان مانع آن شــدند.
که در این قســمت تنها به فاجعه خونین
شهر نقده اشــاره میکنیم .سیر جریان و
روند غائله ،آشوب و قتل مردم بیگناه در
شهرهای کردنشین آذربایجان غربی ،شهر
نقده و اطراف آن بالفاصله پس از پیروزی
انقــاب آغاز شــد .در روز 1358/1/13
حزب دموکرات کردستان به ظاهر برای
باز کردن دفتر حزب در شهر نقده تصمیم
به برگزاری میتینگ گرفت که با فراخوانی
هوادارانشــان از شــهرهای پیرانشــهر،
اشنویه ،مهاباد،بانه،بوکان و مریوان همراه
بود .آنها با رژه مسلحانه به همراه شعارهای
تفرقهافکن وارد شــهر نقده میشوند که
بر اساس گزارشها انبوه جمعیت آنها به
قدری بود که یک سر آن در استادیوم شهر
و سر دیگر آن در جاده پیرانشهر بود .آنها
در ردیفهای هشت نفره با آرایشی منظم
قرار گرفته بودند و هنگامی که داخل شهر
میشــوند ،افراد مســلح به پشت بامها
هجوم میبردند و ناگهان از میدان شــهر
هزاران تیر به هوا شــلیک میشود و همه
چیز بههم میریزد! افراد شرکتکننده در
میتینگ در سطح شهر پخش میشوند و
به داخل خانههای شیعیان کرد زبان هجوم
میبرند و ضمن قتل و کشــتار ،عدهای را
هم به اسارت میگیرند!
در منطقهای به نام «داالمبو» نیروهای
مســلح حزب دموکرات بــا تجهیزات
کامل و حمایتهای برنامهریزی شــده،
فئودالهــای حامی حــزب دموکرات و
برخی از سردمداران رژیم شاه و همچنین
گروههای مارکسیســتی که بــا نیروهای
خارج از کشور مرتبط بودند ،جمع شده
بودنــد و نقش هدایــت و رهبری جریان
غائلهآفرین و آشوبگر نقده و سایر مناطق را
عهدهدار بودند.
ایــن غائلــه در نهایــت و بــا ورود
ارتــش جمهــوری اســامی و درگیری
با ضدانقــاب پایان یافــت و در ادامه با
شکلگیری سپاه و کمکرسانی به ارتش
بود که امنیت به این شهر بازگشت.

صفآراییهای جناحهای سیاسی در دهه ۶۰
مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

صفآرایی جناحهای سیاســی ایــران در ادوار
مختلف تاریخی ،چینش خود را داشته است .با پایان
یافتن کار دولت بنیصدر و آغاز اقدامات تروریستی
منافقین در تابســتان  ،1360که به شهادت هزاران
نفر از مردم این سرزمین انجامید ،دوران جدیدی از
فضای سیاسی و رقابتهای گفتمانی در کشور آغاز
شد و بازیگران آن نیروهای اجتماعی بودند که پیش
از این در ذیل گفتمان اسالم سیاسیـ انقالبی و تحت
عنــوان جریان «خط امام» گرد هــم آمده بودند .به
محاق رفتن جریانهای سیاسی رقیب ،موجب شد تا
به تدریج اختالفات و کشمکشهای درونگفتمانی
بســتری برای ظهور و بروز بیابد .درگیری کشور با
جنگ تحمیلی ،قرار گرفتــن در وضعیت تحریم،
تالش برای گسترش عدالت در کشور و ارائه برنامه
اقتصادی برای توسعه کشور ،از جمله موضوعاتی
بود که به اولویت نخست کشور بدل شد.
پس از تشکیل دولت میرحسینموسوی ،مباحث
مربــوط به تدویــن قوانین اســامی در حوزههای
گوناگون به موضوعی مناقشــهآمیز تبدیل شد؛ زیرا
قرار بود با بازآفرینی قوانین اسالمی و کنار گذاشتن
قوانین رژیم گذشته در مسیر تشکیل وظایف دولت
اســامی گام برداشته شــود و انتظار این بود که در
تعیین اینکه نظر اسالم درباره موضوعات مختلف
اقتصادی و سیاســی کدام است ،بحث و گفتوگو
شــده و الگویی ارائه شود ،اما در این مسیر اختالف
نظرهای جدی وجود داشــت و میان نیروهای خط
امام دوگانگی به وجــود آمد که میتوان آن را در دو
محور :حوزه اقتدار والیت فقیه و حکومت دینی و
سیاستهای اقتصادی دستهبندی کرد.
در عمل این دو موضوع در هم تنیده میشــدند
و تفکیک میان آنها بیشتر جنبه نظری داشت؛ یعنی
در موضوعاتی مشــخص ،هم میشد تفاوت تلقی
از مفهوم والیتفقیه و حوزه اقتدار آن را مشــاهده
کرد و هم ردپای اختالفنظر در تعیین سیاستهای
اقتصادی را دید .پیش از این هم برخی از موضوعات
مورد اختالف در همین دو حوزه مطرح میشدند که
در مواردی خود آغازگر اختالف گســترده بعدی به
شمارمیآمدند.
آثار و پیامدهــای این دوگانگــی را میتوان در
اختالفنظر و دودســتگی در کابینه دولت مهندس

موسوی ،انشعاب در ســازمان مجاهدین انقالب
اسالمی ،اختالفات در حزب جمهوری اسالمی و
انشــعاب در جامعه روحانیت مبارز تهران مشاهده
کرد که حاصــل آن شــکلگیری دو جناح چپ و
راست در درون جریان خط امام بود .به واقع ،در این
دوره شــاهد انشقاق دو خرده گفتمان از دل گفتمان
اسالم سیاســیـ انقالبی هستیم که میتوان یکی را
قرائت یا رهیافت سنتی و دیگری را قرائت یا رهیافت
مدرن از گفتمان اسالم سیاسیـ انقالبی دانست.
در ایــن دوران تعبیــر «چپ» برای بخشــی از
نیروهــای خط امــام بهکار میرفــت که خصلتی
جامعهمحور ،دولتگرا ،رادیکال و انقالبی داشت.
این جریان خــرده گفتمان قرائت مدرن از اســام
سیاســیـ انقالبی را پرچمداری میکرد و اکثریت
دولت را در اختیار داشــت .نخستوزیر نیز جزو
این طیف به شــمار میآمد و اغلب وزارتخانههای
اقتصــادی در اختیار ایــن تفکر قــرار گرفته بود.
مخالفت با اقتصاد آزاد و بازارمحور ،تمایل به اقتصاد
کنترلشــده دولتی ،حد قائل بــودن برای مالکیت
خصوصــی ،اعتقاد بــه کنترل تجــارت خارجی،
عدم تعامل با کشــورهای غربــی و بلوک غرب و
گرایش بهگســترش رابطه بــا دولتهای انقالبی و
سوسیالیستی ،ســخن گفتن از فقه پویا در برابر فقه
سنتی ،برجسته کردن مفهوم مصلحت در اداره نظام
اسالمی ،از شاخصههای فکریـ سیاسی و اقتصادی
ایشان بهشمار میرفت.
در مقابــل جریان چپ ،نیروهــای مخالفی از
اســامگرایان قرار داشتند که بهتدریج به «راست»
مشهور شدند .آنها از پشتوانهای قوی در حوزههای
علمیه و میان مراجع عظام تقلید برخوردار بودند و

دهلیز

از حکومت فقــه و ضرورت فقهی بودن حکومت،
به رســمیت شــمردن مالکیت خصوصی ،دولت
حداقلی ،سخن میگفتند .از آنجا که دولت در این
ســالها در اختیار رقیب این جریان سیاســی قرار
داشت؛ لذا جناح راست به مثابه منتقد دولت عمل
میکرد و بسیاری از برنامههای اقتصادی ،اجتماعی
قوه مجریه را به چالش کشید .این اختالفات پس از
چند سال تمام نهادهای رسمی و تشکلهای حزبی
ً
و گروهــی را در بر گرفــت .در درون دولت ،عمال
عدهای از وزرا با خطمشی دولت میرحسینموسوی
به مخالفت برخاســتند (توکلی ،عســگراوالدی،
والیتی ،ناطقنوری ،پــرورش ،مرتضی نبوی و)...
و نوعی دولت در دولــت را به وجود آوردند .با باال
گرفتن کشــمکشهای آنان با بقیه اعضای کابینه،
موضوع استعفای دستهجمعی آنها مطرح شد ،اما به
دلیل مخالفت حضرت امام(ره) با این اقدام ،تنها دو
نفر از وزرا (احمد توکلی و عسگراوالدی) استعفا
دادند و از دولت خارج شدند.
در مجلس هم طیفبندی جدیدی شکل گرفت
و نیروهای خط امام به طرح دیدگاههای مختلف و
انتقاد از یکدیگر پرداختند .در مجلس چون امکان
مطرح شدن آزادانهتر اندیشــهها و آرای نمایندگان
وجود داشت و نمایندگان در قالب اظهارنظر درباره
طرحها و لوایح و نیز در نطقهای پیش از دســتور،
تفکرات سیاسی خود را بیان میکردند؛ لذا دوقطبی
شــدن مجلس با سرعت بیشــتری شکل گرفت و
عدهای به «چپ» و عدهای به «راســت» موصوف
شــدند .تعارضات نیروهای خط امام در مجلس به
دالیل دیگری نیز تشــدید میشد ،از جمله به دلیل
دیدگاههای شــورای نگهبان که سبب برانگیختن

اختالفات درباره لوایح و طرحها میشــد و به ویژه
در رأی اعتماد به وزرا یا کل دولت اثر میگذاشت.
در این میــان حضرت امام تالش کــرد تا با به
رسمیت شــمردن دو جناح سیاسی شکل گرفته در
اردوگاه نیروهای انقالب ،آنان را به رقابت سیاسی
صحیح در چارچوب منافــع ملی هدایت کند .در
پیامی از ایشــان که با عنوان «منشور برادری» از آن
یاد شد ،آمده است:
«شــما باید توجه داشــته باشــید تا زمانی که
اختالف و موضعگیریها در حریم مســائل مذکور
است ،تهدیدی متوجه انقالب نیست .اختالف اگر
زیربنایی و اصولی شد ،موجب سستی نظام میشود
و این مســئله روشن است که بین افراد و جناحهای
موجود وابســته به انقالب اگر اختالف هم باشد،
ً
صرفا سیاسی اســت ولو اینکه شکل عقیدتی به آن
داده شود ،چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به
همین خاطر است که من آنان را تأیید مینمایم .آنها
نسبت به اســام و قرآن و انقالب وفادارند و دلشان
برای کشــور و مردم میسوزد و هر کدام برای رشد
اسالم و خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند که
به عقیده خود موجب رستگاری است .اکثریت قاطع
هر دو جریان میخواهند کشورشان مستقل باشد،
هر دو میخواهند سیطره و ّ
شر زالوصفتان وابسته به
دولت و بازار و خیابان را از سر مردم کم کنند .هر دو
میخواهند کارمندان شریف و کارگران و کشاورزان
متدین و کســبه صادق بازار و خیابان ،زندگی پاک
و سالمی داشته باشــند .هر دو میخواهند دزدی و
ارتشا در دســتگاههای دولتی و خصوصی نباشد،
هر دو میخواهند ایران اسالمی از نظر اقتصادی به
صورتی رشد نماید که بازارهای جهان را از ِآن خود
کند ،هر دو میخواهند اوضــاع فرهنگی و علمی
ایران به گونهای باشــد که دانشجویان و محققان از
تمام جهان به ســوی مراکز تربیتی و علمی و هنری
ْ
اسالم قدرت
ایران هجوم آورند ،هر دو میخواهند
بزرگ جهان گردد .پس اختالف بر ســر چیست؟
اختالف بر سر این است که هر دو عقیدهشان است
که راه خود باعث رسیدن به این همه است .ولی هر
ً
دو باید کامال متوجه باشــند که موضعگیریها باید
به گونهای باشد که در عین حفظ اصول اسالم برای
همیشه تاریخ ،حافظ خشــم و کینه انقالبی خود و
مردم علیه سرمایهداری غرب و در رأس آن آمریکای
جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیزم بینالملل و در
رأس آن شوروی متجاوز باشند».

حافظه

شکست شاهانه

استعمار فرانو

پهلوی و تبعیت از سیاستهای آمریکایی

شاخص نفوذ در استعمار فرانوین

حکومتهای دستنشــانده چارهای
جــز آن ندارند که همــواره گوش به
فرمان اربابان خود باشند؛ چرا که اعتبار و حیثیت
خود را از آنان دارند و اگر گوش به فرمان نباشند،
خیلی زود سرنگون خواهند شد! رژیم پهلوی نیز
از جمله حکومتهایی بود که همواره در چنین
وضعیتی قرار داشــت و هر دو شاه پهلوی تابع
سیاســتهای اربابان خود بودند .تصمیمات و
ً
تدابیــر محمدرضــا کامــا تحــت تأثیــر
سیاستگذاریهای آمریکاییها بود و مجبور بود
هر آنچه را که آنان میخواهند ،در این کشــور
عملی کند .پیروزی «جیمی کارتر» در انتخابات
ریاســتجمهوری آمریکا در پاییــز  ۱۳۵۵از
پیشامدهایی بود که شــاه پهلوی را نگران کرد.
کارتر در مبارزات انتخاباتیاش موضوع «حقوق
بشر» و محدود شدن یا مشــروط شدن فروش
سالح به کشــورهای جهان را شعار انتخاباتی
خود قرار داده بود .شعار حزب دموکرات آمریکا
در ســال  ۱۳۵۵مبنی بر «نه جنگ و نه کمک به
دیکتاتوریها» برای مردم خسته آمریکا دلنشین
و برای حکومتهای دیکتاتوری ،مانند شاه تلخ
بود .در همین راستا «سایروس ونس» وزیر
خارجه آمریکا در اردیبهشت
 ۱۳۵۶در جریان ســفر به
تهــران و دیــدار با شــاه،
خطاب بــه شــاه گفت:
«حقوق بشر به منزله عنصر
اصلی سیاســت خارجی
ماســت و رئیسجمهــور
اولویت آن را بهصورت یک

هدف ملی مورد تأیید قرار داده اســت .اجرای
حقوق بشر در سراسر جهان مورد توجه ما قرار
دارد ».متناســب با این سیاســتگذاری ،شاه
مجبور شد تغییراتی را در کشور ایجاد کند و از
خفقان ســیاه خود تا حدودی بکاهد .به تدریج
فشــار بر مطبوعات کاهش یافــت ،ممنوعیت
اجتماعات سیاســی لغو شــد ،با میتینگها و
تظاهرات سیاسی کمتر مقابله و حضور ساواک
در عرصه زندگی مردم کمرنگتر شــد .شــاه
بسیاری از این انعطافها را برخالف میل باطنی
خود انجام میداد« .ماروین زونیس» نویسنده
کتاب «شکست شاهانه» ،که انتشارات «طرح
نــو» به چاپ رســانده ،به نقل از شــاه پهلوی
مینویسد« :آنها فضای باز سیاسی میخواهند،
من به آنها خواهم داد .آنقدر بندها را شل خواهم
کرد که آمریکاییها از من خواهش کنند بار دیگر
آن را ســفت کنم ».محمدرضــا همواره عامل
سقوط خود را اتخاذ این سیاستها دانسته و پس
از پیروزی انقــاب ،در ســال  1358در رمان
تبعید ،در مالقات با «ریچارد هلمز» سفیر سابق
آمریکا در ایران میگوید« :مشکل واقعی ،پس از
طرح بسیار عجوالنه فضای باز سیاسی پیش
آمد ...آمریکاییها و انگلیسیها مرا
تحت فشار قرار دادند؛ آنها خواستار
یک جمهوری دموکراتیک بودند.
آنها از من خواستند که با مخالفانم
لیبرالتــر باشــم .تغییراتی که من
ایجاد کردم اصیل بود .اما ایران برای
اســتقرار یک دموکراسی نوع غربی
آمادگی نداشت».

اصطالح «اســتعمار فرانو» از زمان «کنفرانس
باندونگ» (آوریــل  )1955آغاز شــد .در این
نشست «ســوکارنو» رئیسجمهور اندونزی ،به
نوعی از استعمار اشاره کرد که در لباس جدید و از
راه نظارت و چیرگی اقتصادی و فرهنگی جمعی
و هم دســت ،همان هدفهای استعمار کهن را
دنبال میکند .ایــن دوران ویژگیهایی دارد که
یکی از مهمترین آنها مخفی و پیچیده بودن روابط
اســتعماری در این دوره است .مهار و مدیریت
و ســیطره استعمارگران
بر مســتعمرات در این
دوره از الگوهای قدرت
نــرم بهره میگیــرد که
مهمتریــن ویژگــی آن
نامحسوس ،غیرمستقیم
و پیچیده بودن اســت.
واژه مناســب دیگــری
که برای تبیین رابطه اســتعماری در این دوره به
کار میآید ،واژه «نفوذ» اســت .نفوذ به معنای
رخنه و نفوذ ناپیدا و تدریجــی در درون جامعه
هدف اســت تا بتوان اهداف مورد نظر را به طور
نامحســوس دنبال کرد .اولین و سادهترین نوع
نفوذ ،نفوذ موردی و انفرادی است .در این شیوه،
قدرتها تالش میکنند با بهرهگیری از رخنههای
موجود در طرف مقابل ،عناصر خود را وارد خانه
حریف کنند تا به اهداف مورد نظر خود برسند.
عناصر نفوذی که هــدف دخالت و جهتدهی
در مسیر تصمیمسازی را دارند ،یا در بدنه نظام
تصمیمگیری رخنه کرده و در فرآیند کارشناسی
خود را ارتقای جایگاه میدهند ،یا با بهرهگیری

از تعامالت شخصی با برخی از شخصیتهای
ّ
مؤثر ،فرآیند تصمیمســازی را بــه دلخواه خود
هدایــت و راهبــرد خود را بر اســاس عملیات
«مدیریت ادراک» نخبگان ،بنا میکنند .مســیر
دیگر نفوذ که بسیار پیچیدهتر و زیانبارتر از روش
اول است« ،نفوذ جریانی و شبکهای» است که در
آن جریان انسانی گسترده ،ولی پنهان از عناصر
نفوذگر که ارتباط وسیعی میان خود دارند ،وارد
محیط حریف شــده و با بهرهگیری از بسترهای
موجود ســعی میکنند
مســیر جامعه را تغییر
دهند .اگر نفوذ انفرادی،
به دنبــال جهتدهی به
معــدودی از نخبــگان
بــود ،نفوذ شــبکهای،
عمــوم جامعه را هدف
گرفته و فرآیندی فراگیر
را تعقیــب میکند .ویژگی مهم این نوع از نفوذ،
چندالیــه و فرابخشــیبودن آن اســت؛ به این
معنا که در همه حوزههای سیاســی ،اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و امنیتــی ،عناصر نفوذگر،
وارد محیط نفوذپذیر شــده و هر یک بدون آنکه
حساسیتبرانگیز باشند ،پشتیبان فرآیند دیگری
هســتند و در نتیجه این همافزایی شــبکه نفوذ،
موجی ســهمگین از پیامدهای نفوذ در محیط
ّ
ملی بروز و ظهور مییابد .نفوذیها همان کسانی
هستند که در ســاختار تصمیمگیری بسیاری از
کشورهای استعمارزده ،حاضر بوده و نامحسوس
جهتگیریهای کالن کشورها را به سمت منافع
غرب و آمریکا هدایت میکنند.

الگوی مواجهه غرب با انتخابات ایران و چرایی اهمیت آن برای کشورهای غربی

در میانه تحریم انتخابات
و تشویق مردم به حضور

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

مطالعه کنش سیاسی رسانهای کشورهای غربی و
در رأس آنها آمریــکا و انگلیس به هنگام برگزاری
انتخابات در جمهوری اســامی ایــران بیانکننده
ّ
حس ّ
اسیت خاص آنها نسبت به چگونگی برگزاری
ّ
این رخداد و نتایج آن است .این حساسیت و توجه
ّ
غرب بــه انتخابات ایران ،در حد مشــاهده روند و
نتایجانتخاباتباقینمیماند،بلکهدولتهایغربی
همه تالش خود را به کار میگیرند تا به زعم خود بر
روند و نتایج انتخابات ایران تأثیر بگذارند و اهداف
خاص خــود را در این زمینه دنبــال کنند ،بنابراین
انتخابات ایران از ّ
اهمیت بســیاری برای غربیها
برخوردار است .در این باره دالیل مهمی وجود دارد
که به اختصار میتوان به برخی از این دالیل و نکات
مهم اشاره کرد.

B

دالیل اهمیت انتخابات ایران برای غرب

جمهوری اسالمی ایران ،یک نظام سیاسی متمایز از
نظامهای سیاسی دنیاست ،به این معنا که مشروعیت
سیاســی خود را بر مبنای دین و رأی مردم تعریف
ً
کرده اســت و اساسا مبنا قرار دادن رأی و نظر مردم
را یک امر دینی میداند و به این ترتیب میان حقوق
ّ
حاکمیت پیوند ایجاد کرده است .این
مردمی
الهی و
ِ
الگوی سیاسی خاص و متمایز در مقابل نظامهای
غیر دینی و ســکوالر غرب و شرق قرار میگیرد که
گرایی
یا به شکل دیکتاتوری اداره میشوند یا نخبه ِ
سرمایهدارانه را در پوشش دموکراسی به عنوان یک
نظام سیاسی دموکراتیک تعریف میکنند .بنابراین
ً
از نظر غربیها ،حکومت ذاتا پدیدهای ســکوالر و
ّ
غیردینی است؛ از این رو ،آنان نمیتوانند موجودیت
جمهوری اسالمی را برتابند .با توجه به آنچه درباره
ّ
مشــروعیت جمهوری اسالمی گفته
نقش مردم در
شد ،به طور مســلم حضور مردم در انتخابات ،از
مهمترین ّ
موقعیتهای تجلی حقوق سیاسی آنان در
جمهوری اسالمی و ایفای نقش مشروعیت بخش
آنها به شــمار میآید؛ از این رو بــرای دولتهای

غربی بســیار مهم است که چگونگی این حضور و
نوع انتخاب مردم در انتخابات جمهوری اســامی
را تحت تأثیر قرار دهند .در این زمینه سیاست آنان
در مقطعی تالش برای کاســتن از حضور مردم در
انتخابات و در مقطع دیگری تأثیر گذاشــتن بر نوع
انتخاب مردم بوده است.
نکتــه مهم دیگری که الزم اســت در تبیین این
موضوع به آن توجه داشت ،نقش مردم است .مردم
یکی از منابع اصلی قدرت در جمهوری اســامی
ً
ایران به شمار میآیند .اساسا انقالب اسالمی ایران
یکی از مردمیترین انقالبهای جهان اســت و در
دوران بعــد از انقالب نیز ،پدیده «حضور مردمی»
عامل اصلی ماندگاری جمهوری اســامی ایران و
به تبع آن ماندگاری انقالب اسالمی بوده است .این
حضور را میتــوان در صحنههای مهمی ،همچون
ّ
حاکمیــت در میانه
پشــتیبانی و حمایــت مردم از
آشوبهای ســالهای اول انقالب و سپس اوج آن
را در جبهههای جنگ تحمیلی مشــاهده کرد .در
ســالهای بعد نیز حضور مردم در مناســبتهای
انقالب اســامی ( 22بهمن 13 ،آبان 9 ،دی و)...
هموارهبهمعنایبازتولیدارزشهایانقالباسالمی
و نهادینه شــدن آنها در جامعه درک شــده است و
دولتهای غربی نیز هر چند در عملیات رسانهای
خود ســعی بر تحقیر و تخفیف این حضور مردمی
دارند ،اما آنان به خوبی معنای حقیقی این موضوع را
درک میکنند .در همه این سالها ّ
موقعیت انتخابات
یکی دیگر از مهمترین تجلیگاههای حضور مردمی
بوده و سبب تقویت قدرت جمهوری اسالمی که از
بنا و تأسیس ،نظامی مردمپایه بوده ،شده است.

B

از تحریم انتخابات تا نقشآفرینی

چگونگی مواجهه با انتخابات در جمهوری اسالمی
ایران برای غربیها همواره موضوعی مسئلهساز بوده
است و با توجه به آنچه درباره ّ
اهمیت انتخابات ایران
در نزد غربیها گفته شــد ،این دولتها هزینههای
زیادی را برای مطالعه و سنجش نوع نگاه مردم ایران
به انتخابات اختصاص میدهند و این موضوع البته
بیانکننده قدرت جمهوری اسالمی ایران است.
رفتارشناسی سیاسی غرب با محوریت آمریکا در
قبال انتخاباتهایی که در چهار دهه انقالب اسالمی

سیاستنامه

ریزشها

آفاق

فراز و فرود اکبر گنجیـ 5

نظریه نظام انقالبی ۴۵-

تعارض دموکراسی با موعودباوری!
اکبــر گنجی در نوســانی عجیب از
کســوت یــک انقالبی دو آتشــه تا
درنوردیــدن مــرز آزادی به مفهــوم ولنگاری
غربیاش در مسیر سقوط تدریجی قرار گرفت و
امروز پای خود را از حد زیر ســؤال بردن نظام
جمهوری اســامی فراتر نهــاده و به تقلید از
افرادی ،چون ســروش و شبستری بدیهیترین
اعتقادات مسلمانی ،همچون کالم خدا بودن
قرآن کریم ،خاتمیت پیامبر اسالم(ص) و وجود
زندگی پس از مرگ را انکار کرده اســت .اکبر
گنجی پس از طرح ادعــای کالم پیامبر بودن
قرآن ،با نگارش مجموعه مقاالتی تحت عنوان
«امام زمان به چه کار فقهــا میآید؟» با طرح
ادعاهایی در وجود امام زمان(عج) تردید کرد و
مدعی شــد تاکنون حتی یک دلیــل بر وجود
مقدس و معصومی با عمر بیش از  ۱۲۰۰سال
ً
(مهدی موعود) اقامه نشده و اساسا اقامه شدنی
نیست .گنجی در ادعایی مضحک در حالی که
اعتقاد به وجود امام زمان(عــج) از اعتقادات
اصیل مسلمانان است ،وجود امام زمان را
ساخته و پرداخته روحانیون حاکم بر
ایران دانســت .وی معتقد است
حیات و ممات روحانیون وابسته و
متکی بر این باور بال دلیل است.
وی در ادعایــی مضحــک و
نادرست مدعی شده است« ،تصویر
و تصــور امامی از امــام زمان با
دموکراســی و حقوق بشــر
تعارض بنیادین دارد» .اکبر
گنجی در مقالهای با عنوان

«قرآن محمدی» ادعا کرده است ،قرآن کالمی
بشری و از سوی پیامبر(ص) است .البته پیش
از این نیز عبدالکریم سروش چنین دیدگاهی را
مطرح کرده بود .همچنین وی در ادامه اظهارات
هتاکانه خود منکر وجود امام عصر(عج) شــد
و ادعا کــرد :دوازدهمین امام شــیعیان وجود
خارجی ندارد .امام غائب برســاخته نزاعهای
خانوادگی بر ســر ارث و میراث اســت .وی
درباره تقلــب در انتخابات  ۱۳۸۸به اســتناد
ســخنان بهزاد نبوی ،رمضــانزاده ،تاجزاده،
عباس عبدی ،خاتمــی و ...و تأکید و پیروزی
احمدینــژاد در کنار تأیید بــر جنبش نبودن
جنبش سبز به یک بلبشــوی کامل در محافل
ضد انقالب دامن زد کــه این محافل به جای
پاســخ دادن درباره مستندات ارائه شده گنجی
ســعی کردند با بیان تعادل نداشتن و آشفتگی
روحی اکبر گنجی را که پیــش از این قهرمان
مبارزه و شجاع همانند ابوذر و عضو اتاق فکر
پنج نفره جنبش سبز در خارج از کشور معرفی
میکردند ،وی را تحت فشــار قرار دهند .اکبر
گنجی در تاریخ  ۸تیر  ۹۲با انتشــار مقالهای
در خبرنامه گویا که وابســته به اپوزیســیون
خارج از کشور ،از گوگوش به عنوان بخشی
از تاریخ معاصر ایران یاد کــرده!!! و در این
خصوص گفت « ...تا حدی که من میفهمم
گوگوش بخشــی از تاریــخ معاصر
ایران اســت .همــه ما کودکی
و نوجوانــی و جوانــی و
بزرگی خود را با او طی
کردهایم».

بیتوجهی به سیاستهای کلی نظام
محسنمحمد یالموتی
استادیار مجتمع آموزش
عالی شهید محالتی(ره)

پس از بررســی اجمالــی آســیبهای نظام
انقالبی در دو سطح ایده و ساختار ،آسیبهای
کارگزاری بررسی خواهد شــد .اهمیت ویژه
بررســی آســیبهای این حوزه دراین است
که چنانچه نظامی در حــوز ه کارگزاری دچار
ضعف شــود ،ضعفها در حوزههای ایدهای
و ســاختاری نیز تشدید شــده و ظرفیتهای
ایدهای و ســاختاری رو به تباهی میگذارد؛ اما
اگر در حوز ه کارگزاری توانمند باشــیم ،نه تنها
ضعفهای ایدهای و ساختاری به نوعی پوشش
داده میشــود ،بلکه در ترکیب بــا نقاط قوت
ایدهای و ســاختاری ،نوعــی همافزایی ایجاد
میشــود که ســبب تقویت ظرفیتهای نظام
میشود .بررســیهای عمیق دوره چهل ساله
انقالب نشان میدهد ،با وجود معرفی و تربیت
مدیران انقالبی بســیار ،در ســطح کارگزاری
آســیبهایی هم متوجه کارگــزاران نظام بوده
اســت که روند تحقق اهــداف و انتظارات از
ُ
انقالب را در برخی حوزهها کند کرده اســت.
در شمارگان پیشرو به برخی از مهمترین این
آسیبها اشاره میشود:
1ـ ضعــف در ادراک و برنامهریزی راهبردی:
نبودبرنامهریزی راهبردی در کشــور ،ریشــه
بخشــی از چالشهای گذشــته و کنونی نظام
انقالبی است .این موضوع ،با توجه به افزایش
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اینکه اگر موسوی در انتخابات پیروز میشد ،چگونه
غرب از هدایت فکریـ سیاسی بخشی از مردم ایران
میخواست بهرهبرداری کند ،را باید گمانهزنی کرد.
به نظر میرسد پروژه ایجاد شکاف در حاکمیت با
بهرهبرداری از آن بخش از جامعه مورد نظر غرب،
میتوانســت دنبال شــود .آنچــه در اینجا مطرح
اســت ،اینکه از انتخابات ریاستجمهوری 1388
دولتهای غربــی تالش کردند در کنــار رویکرد
تحریم انتخابــات ایران ،رویکرد تشــویق مردم به
حضــور در انتخابات جهت انتخــاب گزینه مورد
نظر آنان را نیز بــهکار گیرند و البته در این زمینه نیز
به نتیجه دلخواه نرسیدهاند .بنابراین در سالهای بعد
از انتخابات  1388مواجهه غرب با انتخابات ایران
در میانه تحریم انتخابات و تشــویق مردم به حضور
در انتخابات در نوســان بوده است .برای نمونه ،در
انتخابات ســال  1392و نیز در انتخابات مجلس
در ســال  1398رویکرد تشویق کم رنگتر شد ،اما
در انتخابــات 1396ـ به دلیــل حضور چهرههایی
همچون حجتاالسالم رئیسی در مقابل روحانی
و احتمال شکست روحانیـ رویکرد تشویق مردم به
حضور در انتخابات که متأثر از دیدگاه اصالحطلبان
مبنی بــر پیروزی نامــزد آنان در صــورت حضور
حداکثــری بود ،بیشــتر در دســتور کار غرب قرار
گرفت .در شرایط کنونی و ناظر به انتخابات ،1400
غربیها همچنان در میانه این دو رویکرد سرگردان
هستند ،اما آنچه مهم است فهم معنای حمایت آنان
از حضور حداکثری در انتخابات است .در این معنا،
تالش برای به دست گرفتن هدایت فکریـ سیاسی
مردم از طریق عملیات رســانهای و با هدف ایجاد
آشــوب در جامعه (در صورت شکست نامزد مورد
نظر غرب) و ایجاد شکاف در حاکمیت (در صورت
پیروزی نامزد مورد نظر غرب) با بســیج اجتماعی
آن بخــش از جامعه ایرانی که غرب آنان را گوش به
ّ
محوریت دارد .این تالشها
فرمان خود میپندارد،
همــه بر مبنای پندارهای غــرب از جامعه ایران در
جریان است؛ و گرنه در اصل مردم ایران به القائات
رسانهای غرب اهمیتی نمیدهند و بیش از همه نوع
حضور و انتخاب آنان وابسته به عملکرد دولت (و تا
حدودی مجلس و قوه قضائیه) مســتقر و چهرهها و
نامزدهای انتخابات است.

در ایران انجام شــده ،نشانگانی دارد که میتوان آن
را به مثابه یک الگو بررســی کرد .کشورهای غربی
در مقطع اول ،یعنی از ابتدای انقالب اســامی تا
انتخابــات ریاســتجمهوری  ،1388همه تالش
خود را به کار گرفته بودنــد تا مردم را از حضور در
انتخابات دلســرد کنند و ابتدا با نامشروع خواندن
این انتخابات و ســپس با بیفایده دانســتن نظر و
رأی مردم در جمهوری اســامی ،سعی میکردند
مانع از حضور حداکثری آنان در انتخابات شــوند.
این تالشها که از طریق امپراتوری رسانهای غرب
دنبال میشد ،نتوانست سبب کاهش حضور مردم
در انتخابات شــود و دولتهای غربی فهمیدند که
افکار عمومی ایران ّ
اهمیتی به القائات رسانهای آنان
نمیدهد .در انتخابات ریاســتجمهوری ،1388
غربیها که از دولت وقت ایــران ،یعنی دولت اول
احمدینژاد ،نگرانی زیادی داشــتند و از آن طرف
معتقد بودند جریــان اصالحــات در داخل ایران
در پیوند بیشــتری با اهداف آنان از ّ
موقعیت خوبی
برای پیروزی در انتخابات برخوردار اســت ،تمام
تــاش خود را به کار گرفتند تا مــردم را به حضور
در انتخابــات و رأی به نامزد مــورد نظر آنان ،یعنی
میرحسینموســوی ،تشــویق کننــد .در این زمینه
تبلیغات اشتباه گروههای اصالحطلب مبنی بر اینکه
اگر حضور حداکثــری صورت گیرد ،نامزد آنان در
انتخابات پیروز میشــود ،در برنامهریزی غربیها
نیز بی تأثیــر نبود .البته برخی معتقدند در پشــت
تالشهای غرب ،برنامه گستردهتری وجود داشت
و آنان ســعی میکردند با تشــویق مردم به حضور
حداکثری در انتخابات ،افکار و انظار عمومی را به
سوی خود جلب کرده و دولتها و رسانههای غربی
در مقام مرجعیت هدایت سیاسی مردم قرار گیرند تا
در صــورت پیروزی یا عدم پیروزی نامزد مورد نظر
آنان ،گام بعدی هدایت مردم به سوی اهداف خود
را بردارند .به تعبیر رهبر معظم انقالب این اقدامات
غرب در چارچوب شکل دادن به انقالب مخملی
در ایرانـ با تأســی از انقالبهای مخملی در شرق
اروپاـ قرار داشت؛ اما چنانکه دیدیم موسوی در این
انتخابات شکست خورد ،و بنابراین فاز دوم عملیات
سیاسیـ رسانهای غرب آغاز شد و بر شکلگیری فتنه
 88تأثیر گذاشت .حال آن روی دیگر ماجرا ،یعنی
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جمعیت و همچنین ،طرح تقاضاهای متعدد و
متداخل در جامعه ،سبب انباشته شدن برخی
مسائل در کشور شده اســت .برای نمونه ،در
حالی که بخش عمد ه جمعیت کشــور ،اکنون
جوانانی هستند که به سنی رسیدهاند که نیازهای
مهم آنها مانند اشــتغال ،ازدواج ،مسکن و رفاه
باید پاسخ داده شود.
2ـ بیتوجهی به سیاستهای کلی نظام و سایر
اسناد باالدستی :در حالی که سیاستهای کلی
نظام در حوزههای مختلف و اسناد باالدستی،
مانند سند چشمانداز کشــور در افق  1404و
سایر اســناد باالدستی آن اســت که راهنمای
کلی سیاستگذاری و نقشه اقدام دستگاههای
مختلف کشــور باشــند ،اما در عمل مشاهده
میشود که در سیاســتگذاری و اقدام ،کمتر
به این اسناد توجه میشود .بهترین مثال در این
زمینه را میتوان در رویکرد دولتهای مختلف
دیــد؛ زیرا در حالی که یک دولت ،بر توســعه
سیاسی تأکید داشــت و برای تحقق آن تالش
میکرد ،دولت بعد از آن ،بر عدالت در سیاست
داخلی و خارجی کشور تأکید داشت و بیش از
هر چیزی ،تحقق آن را وظیف ه خود میدانست
و حال آنکه ،دولت دیگری که بعد از دو دولت
سابق بر روی کار آمد ،مســیر دیگری را برای
توسع ه کشور انتخاب کرد .حال آنکه ،خطوط
کلی و نقشــه راهنمای سیاستگذاری و اقدام
در اسناد باالدستی ترسیم شــده و دولتهای
مختلف تنها باید سکان دار امور اجرایی کشور
برای تحقق افقها و اهداف ترســیمشده در آن
اسنادباشند.

اندیشه سیاسی فضلالله نوری۱۸-

ثمربخشی
اقدامات اصالحی شیخ!

فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

شیخ فضلالله نوری با توطئه نفوذیهای
به ظاهر دوســت و همکار در مشــروطه
و دشــمنان همیشگی اســام و ایران به
ی عبرتآموز با حکــم بیدادگاهی
نحــو 
تحت نفوذ انگلیس به دار آویخته شــد؛
اما دشــمنانش تنها به ترور و شهید کردن
س از
شخص فضلالله قانع نبودند؛ بلکه پ 
ش هموار ه آماج
ی دشمنان 
گ نیز از سو 
مر 
سختتری ن حملهها قرار داشت و این بار
میخواستند شخصیت علمی و فرهنگی و
انقالبیاش را ترور کنند.
ِ
سکوالر
ح تندرو و
ت ک ه جنا 
ک نیس 
ش 
خ بر
ی با شی 
ش سیاس 
مشروط ه در کشمک 
ی جســ م او را ب ه دار
ی پیروز شــد و حت 
و
ت و چند
ی آ ن جش ن گرف 
ت و در پا 
آویخ 
ت بر ایران
ی با توس ل ب ه زور و خشون 
صباح 
ی درباره
ت کرد ،اما داور 
ی حکوم 
اسالم 
ص و جریانها،
ت اشخا 
ی و شکس 
پیروز 
ت و زودگذر
ی موق 
مالک رخدادها 
تنها ب ه ِ 
ِ
بررسی
ت
سنجید ه نمیشود و معیار درس 
پیامد جریانهــا و جنبشها در
نتیجــ ه و ِ
ت اســت .نمونه بــارز این امر را
درازمد 
میتوان در قیا م عاشورا جستوجو کرد .به
ی پس
ی سالها 
لحاظ آنچ ه در ماهها و حت 
ِ
از عاشورا بر خاندا ن پیامبرـ علیهمالسالمـ
ً
ظاهرا ب ه شکست

و یارا ن ایشا ن گذشت،
ی ب ه مقاصد
ت جور َامو 
انجامید و حکوم 
س از آن
یپ 
ت یافت؛ اما چند 
خود دســ 
ی ک ه توابی ن عراق ،ســپاهیا ن
خ زمان 
تاری 
مختار و ســیاهجامگا ن خراسا ن با شعار
ی ســاالر شهیدا ن بهپا خاسته
خونخواه 
ی را
ت امو 
و در فرجــام ،طومار حکومــ 
س نیز شور و شعور
دره م پیچیدند و ســپ 
حســینی(ع) موتور محرکه نهضتهای
خ شــد و
ی در طو ل تاری 
گوناگو ن اســام 
ح مجاهدا ن شــد،
لع ن بر َامویان ،تســبی 
روز عاشورا
خ ِ
ت ک ه در ســر 
معلو م گشــ 
ای ن فرزنــد فاطم ه (ع) بود کــ ه با وجود
ی را در
جس م پار ه پاره خود ،شاهد پیروز 
خ نیز
ی شی 
ش کشــید .مبارزه اصالح 
آغو 
از ای ن قاعد ه مستثنا نیســت .او با اقتدا به
سرور و ســاالر شهیدان جس م خود را در
ت داد ،اما ِ
مهر
آ ن مبارزه سهمگی ن از دس 
اســامی خود را بر پیشانی
ِ
فکر و آرما ن
خ ایرا ن زد.
دینی تاری 
ی ِ
نهضتها 
س متمــ م قانو ن اساســی
پیشنویــ 
َ
ی (نظیر
ی غرب 
مشروطهَّ ،متخذ از کشورها 
ی از رسو م و
ک و فرانســه) بود و بوی 
بلژی 
ی در آ ن ب ه مشام
ی و اسالم 
ی مل 
ســنتها 
خ و همفکران
نمیخورد و اگر اصرار شی 
ت ب ه
او نبود ،هما ن قوانی ن بیک م و کاســ 
اس م مشروط ه بر مرد م ما تحمی ل میشد.
نظارت فقها بر َّ
ت مجلس
مصوبا 
ِ
پیشنهاد
ِ
ت خونبار
خ (ک ه در اثر مبارزا 
ی شی 
از سو 
ی درج
متمم قانو ن اساس 
اوـ با تغییراتیـ در ِ 
ی ک ه ای ن اص ل در هفتاد سا ل
شد) و نقشــ 
یو
ت سیاس 
تاریخ تحوال 
خ در 
س از شی 
پ 
ِ
ی ایرا ن در هیئت شورای محترم
اجتماع 
نگهبان ایفا کرده و میکند ،بهتری ن شاهد
بــر توفی ق و تأثیر عمی ق او در سرنوشــت
ت که
ب اس 
مرد م ای ن سرزمی ن است .جال 
ی مرجعیت
تمامی نهضتها 
ِ
با مــرور بر
خ تا
شــیع ه در ایرانـ در فاصله قت ل شــی 
ب اســامیـ میبینی م که
ی انقال 
پیــروز 
ی ورود
ی مبارز برا 
قانونی فقها 
ِ
دستمایه
یو
ت اجتماع 
مقتدران ه ب ه عرصــه مبارزا 
ت در نظا م سیاسی
قانونی اصالحا 
ِ
مطالبه
ت که
ی بود ه اس 
کشور ،هموار ه همی ن اصل 
پگاه مشــروط ه پیشنهاد داد ه و با
خ در ِ
شی 
ج آ ن در قانون
ش مایه در 
ت خونبار 
مبارزا 
ی شد ه است.
اساس 

مجبوریم مجبور!
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زندگی
سیاست
مجازستان

مرگ همسر ملکه انگلستان و سیاست شبکه بیبیسی فارسی
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امیر مهدی صالحی
کارشناس رسانه

نکتهگرام
محمدباقر قالیبــاف ،رئیس مجلس:
برای اتخاذ تصمیمــاتضد تبعیض در
بودجه  ۱۴۰۰فشارهای زیادی را تحمل
کردهایــم .مجلس بــرای کاهش فاصله
فقیر و غنی تصویب کرد که «حقوقهای
نجومی» تا ســقف  ۳۵درصد ،مشمول
مالیــات پلکانی شــوند .همچنین برای
افزایش حقوقها هم ســقف  2/5میلیون
تومانی تعیین شــد تا مالیاتها با افزایش
حقوق جبران نشود.
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت
خارجه :تحریف رسانهای نمیتواند این
واقعیت را تغییر دهد که بر خالف آمریکا،
ایران همچنان یک عضو برجام است .تنها
«راه بازگشــت» آمریکا به توافق ،عبارت
اســت از :پایبندی کامل و رفع مؤثر تمام
تحریمهــای اعمال ،بازاعمــال یا تغییر
برچســب داده شــده .تنها پس از آن ،ما
تدابیر جبرانی خود را متوقف میکنیم.
عبدالله گنجی ،کارشــناس سیاسی:
رادیو و تلویزیون کشور و مقامات وزارت
بهداشــت فریاد قرمز ،قرمــز و قرنطینه
تهــران و مراکز اســتانها را میدهد ،اما
امروز یعنی ١۴٠٠/١/١٨سامانههای تبلیغ
گردشگری کیش و قشم فعالند.
رضــا نیلی ،فعــال فضــای مجازی:
گویــا کرونا بهانهای شــده بــرای فرار از
پاسخگویی! وزیر صمت که قرار بود برای
ارائه گــزارش عملکرد خود درباره تنظیم
بــازار در مجلس حاضر شــود ،به بهانه
ابتال به کرونا حضور پیدا نکرد! اما شنیده
ً
میشود رزمحسینی اصال به این ویروس
مبتال نشده است! وزرای روحانی به شدت
به راستیآزمایی نیاز دارند.
مرتضــی ســیمیاری ،کاربــر فضای
مجازی:اگــر آمریکاییها در وین هزینه
قلدریهای چهار ســال قبل را نپردازند؛
چهار ســال بعــد دوباره به ایــران ضربه
خواهند زد .بایــدن باید همه تحریمهای
مالی ،بانکی و نفتی را برداشته و تعهداتش
راستآزمایی شود .تجربه به ما میگوید،
هرگاه بر ســر حق خود منفعــل بودهایم،
غربیها وحشیتر و طلبکارتر شدهاند.
علیرضا گرائی ،فعال رسانهای:احمقانه
اســت اگر دوبــاره کشــور را معطل لغو
تحریمهایی کنیم که حتی در صورت لغو
مثل آب خوردن با یک امضا برمیگردند.
تضمین امضای بایدن از امضای کری هم
کمتر است.
محسن پورپیر ،کاربر فضای مجازی:
آنهایی که فریاد میزدند برجام مشــکل
آب خوردن مردم را حل میکند ،حاال با
فضاسازی رســانهای میخواهند مجمع
تشخیص را برای تصویب  CFTو پالرمو
تحت فشــار قرار دهند .هرچقدر برجام
توانست مشکل آب خوردن را حل کند،
تصویب این لوایح هم میتواند مشکالت
اقتصادی را حل کنند.
رضا سراج ،کارشناس سیاسی:نشس 
ت
وین یک بازی بردـ بــرد برای غربگراها
و کشــورهای غربی اســت! از یک سو با
ژست احیای برجام به برخی گشایشهای
مقطعی با منشــأ داخلی و نجات جریان
غربگــرا در انتخابات پیــش رو نظر دارد
و از طرفی بــه توقف مجدد فعالیتهای
ً
هستهای ایران! وگرنه مطلقا هیچ تحریمی
به صورت واقعی برداشته نخواهد شد!

عصر روز جمعه بود که خبر مرگ شاهزاده انگلستان
در شبکههای مجازی دست به دست شد و کاربران
خارجی باالخره از یک رسانهای این خبر را شنیدند.
توئیتر ،اینســتاگرام ،تلگــرام ،پایگاههای خبری و
شبکههای تلویزیونی همگی برای چندساعتی این
خبــر را در تیتر اول خود منتشــر کردند .اما چیزی
که عجیب بود ،انتشــار گسترده خبر مرگ شاهزاده
انگلستان در رسانههای فارسی زبان دولت انگلستان
بود.
شبکه بیبیسی فارسی که از قبل هم ثابت کرده
بود در انتشــار اخبار خانواده سلطنتی انگلستان از
هیچ خبر زردی هم حتی گذشت نمیکند ،این خبر
مرگ را در تمام بســترهای ارتباطی خود ،با آب و
تاب فراوان منتشر کرد .از پخش زنده و مصاحبههای
مستقیم از قصر سلطنتی گرفته تا تکرار چندینباره
خبر در بخشهای مختلف خبری و انتشار پستهای
پشت سر هم اینستاگرامی تا جایی که آش شور شد!
مخاطبان صفحههای بیبیســی چه در بخش
فارســی و چه در دیگر بخشها به شــدت پوشش
خبر مرگ فردی که در چند ســال آخر عمر خود و
حتی قبل از آن ،قدرت و اختیاری از خود نداشــته
است و یک مقام تشریفاتی بیخاصیت بوده است،
شروع به اعتراض کردند .هرچند که این بنگاه خبری
بر خالف ادعای آزادی بیان خود امکان گذاشــتن
نظرات بر مطالب منتشر شده خود را بسته بود ،اما
کاربران معترض در مطالب دیگر اعتراضات خود
را بیــان میکردند .یکی از کاربران در شــبکههای
اجتماعی این شبکه نوشت« :نظرات رو بستید چرا؟
نظرات رو باز بذارید تا از میزان عالقه مردم ایران به
خاندان سلطنتی باخبر بشید! ترسیدید که چی بشه؟
بذارید مردم نثار روحش نفری یک ...بدهند! نترسید
مدعیان آزادی!»
واکنشهای کاربران و مخاطبان این شبکه اینقدر

باال گرفت که گویا مقامات بیبیسی از ترس رسیدن
بدوبیراههایی که نثار خانواده سلطنتی میشد به گوش
مقامات باالتر خود ،تصمیم گرفتند بیانیهای منتشر
کنند که چرا ما اینقدر اخبار این خانواده را منتشــر
میکنیم! این بنــگاه در بیانیه خود گفت« :تحریریه
بیبیسی مستقل از دولت عمل کند و بودجه آن را
مردم انگلستان میپردازند».
هرچند مقامات بیبیسی تصور میکردند با این
بیانیه دیگر اعتراضــات فروکش میکند اما اوضاع
بدتر شــد! کاربری در صفحه بیبیســی نوشت:
«بیبیسى تو مردن این همسر ملكه گفته ما رسانه
سلطنتى نیستیم بودجه مارو مردم از طریق مالیات
بر پروانه خبــرى پرداخت میكنــن االن چرا باید
مردم انگلســتان به بخش بیبیسى فارسى مالیات
پرداخت كنند در حالیكه اصال فارسی نمیدانند؟ یا
مردم انگلســتان دیوانن یا بی بی سی ما رو ...فرض
كــرده!» یا کاربر دیگری که نوشــت« :تحمل ابراز
تنفر ایرانیان از حکومت انگلیس اینقدر سخت بود
که کامنتارو بســتی؟ یا میخواستی به ظاهر ارزش
خانواده منفور سلطنتی رو حفظ کنی؟»
مقامــات بیبیســی در بیانیه خود مشــخص
نکردند که چرا مردم انگلســتان باید بودجه آنها را
بدهند و این شــبکه پس از  100سال که از تأسیس
آن میگــذرد هنوز هیــچ درآمدزایی بــرای خود
ندارد؟ در واقع در بیانیه خود انتشــار اخبار خانواده
سلطنتی را ربط به عالقه مردم میدهد ،اما آیا مردم
ایران هم عالقهای به این اخبار دارند؟ چیزی که از
نظرات کاربران معلوم است ،چنین عالقهای نه تنها
وجود نــدارد ،بلکه موجی از نفرت و بدبینی به این
خانواده وجود دارد .به عنوان مثال کاربری نوشــت:
«بیبیسی کامنتها رو بستی و هرچقدر خواستی
در مورد خاندان جنایتکار ســلطنتی بریتانیا پست
گذاشتی و گفتی نظر مردم ایران مهم نیست ،بعد ادعا
میکنی بیطرفی و پولت رو مردم میدن؟»
حتی اگــر دروغ پرداخت بودجه این رســانه از
جیب مردم انگلســتان باور کنیم ،آیا منطقی است

که یک انگلیســی از جیب خود مالیات دهد تا یک
فارسزبان ،عربزبان از اخبار آگاه شوند؟ آیا مردم
انگلستان راضی هســتند تا مردم چین ،سنگاپور،
اســپانیا و دهها نقطه دیگر جهان بــا پول آنها برنامه
ببینند؟ حتما که اینطور نیست!
مقامات بیبیسی و رســانههای خارجی بارها
صداو سیمای جمهوری اسالمی را به جانبداری
و سانســور اخبار متهم کرده اســت و یک دلیل آن
را بودجه دولتــی و ...بیان میکننــد .اما خود این
رســانهها هرجا که خط قرمزهــای مالی و منفعتی
آنها در خطر قــرار گیرد ،سانســور ،جانبداری،
دروغ و ...در اخبارشــان وارد میکنند و در انتها اگر
نتوانند ماستمالی کنند ،نظرات مخاطبان خود را
حذف میکنند! این در حالی اســت که رسانههای
جمهوری اســامی ،تا زمانی که توهین و دروغ در
اخبار خود نداشته باشند ،کامال آزاد به بیان اخبار و
رویدادها هســتند .هرشب میزگردی از کارشناسان
در رســانه ملی ایران در حال پخش است که عالوه
بــر اینکه نکات قــوت را بیان میکنند بــه انتقاد از
عملکرد دولت ،شــهرداری و ارگانهای مختلف
میپردازند .اما چنین بخشهــای انتقادی در هیچ
کدام از قسمتهای خبری بیبیسی دیده نمیشود!
بیبیسی که ادعا میکند بودجه آن را مردم میدهند،
امکان یک انتقاد از دولت را ندارد!
این اعالم بیحد و نصاب اخبار خانواده سلطنتی
در این بنگاه خبری ،بارها سابقه داشته است .مدتی
قبل خبر گم شــدن یکی از کالغهای سلطنتی تیتر
یک اخبار بیبیسی بود! بله درست شنیدهاید! یکی
از کالغهای ملکه انگلیس در برج لندن گم میشود
تصور میکنند که مرد ه است .این اتفاق کارمندان این
شبکه را که بسیاری از آیین و رسومات فرهنگهای
دیگــر را خرافات میداننــد ،نگــران میکند که
پادشاهی انگلیس سقوط کند .اما گم شدن یک کالغ
به پادشاهی انگلستان چه ارتباطی دارد؟! بر اساس
یک افســانه قدیمی ،اگر تعداد کالغهای ملکه از 6
عدد کمتر شود ،پادشاهی انگلستان سقوط خواهد

کرد! نکته طنز ماجرا این اســت که همین کالغها
از جیب مردم انگلســتان بودجه نگهداری از دولت
دریافت میکنند! بودجهای که از جیب مردم دریافت
میشود! یعنی ساالنه مردم انگلستان پول میدهند
تا خدایی نکرده تعداد کالغهای ملکه کم نشود که
پادشاهشان ســقوط کند ،همزمان پول دیگری هم
میدهند تا کارمندان بیبیسی حواسشان به تعداد
این کالغها باشد و هرلحظه آمار آنها را بگیرند!
یا مدتی پیش خبر این بنگاه خبری ،جذاب بودن
کچلی شاهزاده ویلیام برای کاربرانش بود! بیبیسی
نشــان داده است که در خانواده سلطنتی ،هرچیزی
امکان خبر بــودن را دارد و با این که سالهاســت
دوران پادشــاهی و ملکهای به پایان رسیده است،
اما این شــبکه برای زنده نگهداشتن جایگاه هرچند
تشــریفاتی آنها هرکاری انجام میدهد ،حتی اگر
برخالف ادعاهای خود مبنی بر آزادی بیان باشــد!
ادعایی دروغین که با انتشار اخبار دروغین و بستن
صدای معترضان در صفحات خود به راحتی خالف
آن ثابت میشود!

منفعت من کجاست؟
مصطفی غفاری
کارشناس جامعهشناسی سیاسی

ادعــای گردانندگانبیبیســ ی این اســت که این
شــرکت تحت هیچگونه نفوذ تجاری و سیاســی
نیست و تنها به مخاطبان خود پاسخگو است؛ زیرا
بودجه تمام بخشهای آن غیر از «بخش جهانی»،
از هزینهای که مردم بریتانیا برای تماشای تلویزیون
میپردازند ،تأمین میشود .اما بودج ه بخش جهانی
بیبیســی توســط دولت و وزارت خارجه بریتانیا
تأمین میشــود .زمین ه فعالیت این بخــش ،رادیو،
تلویزیون و اینترنت است.
بخش جهانی از نظر اداری زیر مجموع ه دستگاه
دیپلماســی لندن به شــمار میرود و سیاستهای
کالن آن همواره تحت نظارت مســئوالن دولتی یا
نمایندگان آنان قرار دارد .گرچه مسؤوالن بیبیسی
اصرار بر استقالل ســرویس جهانی خود دارند اما

برای تصویب و اجرای برنامههای گوناگون ،نیازمند
ارائه طرحهــای خود به مســئوالن قانونگذاری و
اجرایی و بررســی و تأیید مستقیم پارلمان از طریق
بخش دیپلماســی عمومی کمیســیون خارجی و
وزارت خارجه آن کشور هستند.
بنابراین به نظر میرسد تولید و پخش برنامههای
ش خارجی بیبیســی در راستای «دیپلماسی
بخ 
عمومی» انگلســتان انجام میشــود؛ بهگونهای که
وزارت خارجــهی بریتانیــا نام «ســرویس جهانی
بیبیســی» را در میان  4محور اساسی دیپلماسی
عمومی این کشور قرار داده است.
دیپلماســی عمومی ،شــیوهای نوین در راستای
ت خارجی کشورهاست که در آن بر
تحقق سیاســ 
ارتباط بیواســطه و تأثیرگذاری بــر افکار عمومی
ملتهــا بهجای رابطه بــا دولتها برای پیشــبرد
اهداف و منافع یک کشــور تأکید میشود .تعریف
پایگاه رســمی اینترنتی وزارت امور خارجه بریتانیا

از دیپلماسی عمومی« ،دستیابی به اهداف سیاسی
از طریق کار با عموم مردم در کشورهای خارجی»
است.
امروزه مسئوالن شبک ه جهانی بیبیسی ترجیح
میدهند نام پیشین بخش بینالملل بیبیسی یعنی
«سرویس امپراتوری بیبیســی» (BBC Empire
 )Serviceرا بــ ه خاطر مخاطبان خــود نیاورند یا
آن را اینگونه توجیه کنند« :این نام نه برای پیشــبرد
اهداف امپریالیســتی که برای متحــد کردن مردم
انگلیســی زبان کشــوری که در آن زمان امپراتوری
بریتانیا نامیده میشد ،انتخاب شده بود!» از این رو
گردانندگان بخش جهانی بیبیسی ،از سال 1988
نام جدید «سرویس جهانی بیبیسی» را جایگزین
آن کردهاند.
گذشته از وابســتگی سرویس جهانی بیبیسی
بــه وزارت خارجه بریتانیا و نــام تأملبرانگیز آن تا
پیش از  ،1988زمان تأســیس رادیــو ،تلویزیون و

سایت فارسی بیبیسی ،میزان استقالل و بیطرفی
این شــبکه را آشــکار میکند .بخش فارسی رادیو
بیبیسی در دسامبر  1940درست هشت ماه پیش
از سوم شهریور  ،1320آغاز به کار کرد.
در سالهای پس از انقالب بهمن  ،57بیبیسی
فارســی همواره جایگاه فعالیت افــرادی بوده که با
انقــاب و جمهوری اســامی برآمده از آن ،ســر
ناسازگاری داشته و حتی بهطور فعال در سازمانهای
سیاســی و شــبهنظامی عضو بوده و یا هــوادار آن
بودهاند .چیزی که با همه منشورهای گذشته و کنونی
بیبیسی و ادعای بیطرفی و عدم جانبداری آن در
تضاد است .از کارنام ه بیبیسی چنین برمیآید که
این شبکه هیچگاه گامی بیرون از حیط ه تأمین منافع
ملی انگلستان در آن سوی مرزهای بریتانیا برنداشته
است .نمایش گاهگاه صداقت و بیطرفی این رسانه
نیز برای جلــب اطمینان و همراهــی مخاطبان و
استفاده از آن در بزنگاههای آینده است.

نرمافزار

پژواک

خبرخوب

حبلالمتین و بابالنعیم

دروازه مغز!

کشاورزی دیجیتالیزه

رمضان با دعا و قرآن دیجیتالی

انتقال سیگنالهای مغزی به رایانه

رصد مزارع با سامانه هوشمند

دو برنامه قــرآن «حبلالمتین»
و مفاتیــح «بابالنعیــم» از
شرکت موج همراه که برنامه باد
صباست ،در ماه مبارک رمضان
بسیار کاربردی است و پیشنهاد
ما به شــما نصب این دو برنامه
بر روی تلفن همراه خود است.
این برنامهها امکان دسترسی به
متن کامل قرآن همراه با صوت،
تفســیر و ترجمــه و بســیاری
از دعاها ،مانند دعای جوشــن کبیر و نمازهای مناســبتی ماه
رمضان را برای کاربران خود به ارمغان میآورند .قرآن صوتی
با امکان پخش خودکار و دعاهای صوتی سحر و افطار از دیگر
قابلیتهای این دو برنامه است.

محققان بــرای اولین بار موفق
شــدند با طراحی یــک رابط
کاربــری متصلکننــده مغز به
رایانه ،سیگنالهای مغزی را با
حجم و کیفیت باال به رایانهها
منتقل کنند .اتصال مغز انســان
بــه رایانه بــرای جمــعآوری
ســیگنالهای مغزی و تفسیر و
درک آنها پدیده تازهای نیست؛
امــا پژوهشــگران بــا اجرای
طرحی موسوم به دروازه مغز برای نخستین بار توانستهاند رابط
کاربری بیسیمی تولید کنند که سیگنالهای مغزی را میخواند
و آنها را در حجم و با کیفیتی باال به سیستمهای رایانهای سیمی
منتقلمیکند.

«ســت پلت» ســامانهای که با
پــردازش اتوماتیــک تصاویر
ماهــوارهای ســنجش از دور و
با زیرســاخت محاسباتی قوی
خود ،نقشههایی را برای مزارع
طراحی میکند که کشــاورزان
برای تمامی زمینهــا ،به ویژه
مــزارع بزرگتــر از 5هکتــار
میتواننــد به جای سرکشــی
دورهای زمین ،به محدودههای
تعیین شــده در این نقشهها مراجعه و نسبت به رفع مشکالت
مزرعه اقدام کنند .به گفته دبیر ستاد توسعه فناوریهای فضایی،
این سامانه امکان ترکیب با سایر دادههای برداشت اطالعات،
مانند حسگرهای زمینی را نیز فراهم کرده است.
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صدر نشینی نون خ و گاندو

فرهنگ
سیاست
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یادداشت
فتح روایت در مستند!
آرش فهیم
منتقدسینما

اول در برخی قســمتها به خصــوص در ابتدای
سریال ضعیفتر بود ،تا کارگردانی خوبی که بدون
کــش دادن موضوع ،فیلم را جلو میبرد ،همگی بر
جذابیت آن افزود .البته یکی از نقصهای این فصل
از سریال را میتوان در برخی دیالوگهای شعارگونه
ً
و کامال مستقیم آن دانست؛ دیالوگهایی که به نظر
هدفش آگاهیبخشی به مخاطب بود ،اما در برخی
قسمتها آنچنان سطحی بیان میشد که مخاطب
را پــس میزد .از نقاط قوت گاندوی 2هم میتوان
به شخصیتپردازیهای مأموران امنیتی اشاره کرد.
«محمد» که وحید رهبانی نقش آن را بازی میکند،
آنچنان در دل مخاطب جا باز کرده که میتوان گفت
توانسته نماینده بســیار خوبی برای این قشر و حتی
فراتر ،نماد جوانی متعهد و متدین باشــد؛ تا حدی
که میتوان گفت ایــن قهرمانپروری میتواند یک
الگوسازی مناســب در سریالسازی باشد .همیشه
ت چنین جوانانی ناپخته
در فیلمها آنچنان شخصی 
بوده که هرگز نمیتوانســت بــرای مخاطب قابل
هضم باشد ،اما شــخصیتپردازی محمد و حتی
بقیه همکارانش ،ارتبــاط برادرانهای که با یکدیگر
دارند و حتی نوع ارتبــاط مافوق با نیروهای تحت
امرش ،آنچنان دلنشین به تصویر کشیده شده که آن
را قابل درک و دوســت داشتنیتر از هر شخصیت
مذهبی و معتقدی کرده که سالها در فیلمهای دیگر
دیدهایم« .گاندو »2نه تنها یک تولید بســیار موفق،

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

نــوروز  1400به پایان رســید ،با ســریالهایی که
میتــوان گفت موفق عمل کردند« .گاندو »2که در
کمال ناباوری بینندگان به یکباره متوقف شد؛ درباره
پایان ســریال گاندو ،حرف و حدیثهای فراوانی
در فضای مجازی منتشــر شــد .برخی مخاطبان،
نیمه کاره ماندن این سریال پرمخاطب و جذاب را
نتیجه فشار دولت میدانستند ،البته برخی نمایندگان
مجلس نیز همین اعتقاد را داشتند تا حدی که معاون
پارلمانی رئیسجمهور در واکنش به این اظهارنظرها
گفت« :دولت هیچ دخالتی در رابطه با توقف سریال
گاندو نداشته است».

B

وقتی «گاندو»
سر و صداها را در میآورد

البته این واکنشها به «گاندو »2نشان از قوت و مؤثر
بودن این سریال هم دارد .سریالی که در تمامی این
ســالها ،جایش در کنداکتورهای رنگارنگ صدا
ً
و ســیما بسیار خالی بود و اتفاقا بسیار قدرتمند این
جای خالی را پر کرد .از ســوژه انتخاب شــده در
ســریال گرفته که هر چند تا حدی نسبت به فصل

بلکه یک نیاز برای جامعه است که ای کاش خیلی
زودتر چنین کارهایی ســاخته میشد تا مسئوالن
باور میکردنــد روزی عملکردشــان ،ضعفها و
قوتهایشان نه در سریال که در تاریخ یک مملکت
روایت میشود.

چهرهای که با بازی بسیار دلنشین و دوستداشتنی،
به یک شــخصیت ماندگار تبدیل شــده اســت.
نورالدین ،نماد یک مرد و پدر مهربان ایرانی است،
به همین دلیل اینطور قوی میتواند در لحظه لحظه
سریال عرض اندام کند .البته باید مراقب بود که در
فصول بعدی نیز همین خانواده دوستی و شخصیت
برجسته نورالدین ماندگار بماند.

«نون خ»؛ ســریال موفقی که دیگر حاال عضوی از
خانوادههای ایرانی شــده است .هر چند برخالف
فصل اول و دوم ،فصل سوم سریال از ضعف داستانی
منســجم رنج میبرد ،اما توانست با خلق لحظاتی
ً
نــاب ،این ضعــف را تا حدی بپوشــاند ،اما قطعا
انسجام و پرهیز از این همه پراکندگی ،میتوانست
«نون خ »3قدرتمندتری به یادگار بگذارد .یکی از
جدیترین ضعفهای «نون خ »3شــروع سریال
ً
بود؛ شروعی که قطعا هر چه قویتر باشد ،مخاطبان
بیشتری را با خود همراه میکند ،اما در چند قسمت
ابتدایی این ســریال آن قدر جمعیت و حاشیههای
فراوانی وارد داســتان شــد و این حاشیهها نیز کش
داده شد که تا حدی مخاطب را ناامید کرد .اما پس
از چند قسمت ،دوباره داستان جان گرفت و آن هم
مدیون شخصیت «نورالدین خانزاده» بود؛ به همین
دلیل میتوان ادعا کرد بار اصلی و بســیار سنگین
این ســریال بر عهده شخص سعید آقاخانی است،

B

B

«نون خ»3
و ادامه زندگی خاص «نورالدین»

هنرمندان گمنام
به جای سلبریتیها

اما یکی دیگــر از نقاط قوت «نون خ» را میتوان به
بقیه شخصیتها نســبت داد ،شخصیتهایی که
ایفای نقش آنها نه برعهده سلبریتیها ،بلکه بر عهده
ً
مردمی از همان خطه بوده که انصافا هم بسیار خوب
از کار درآمد .فضای ساده و صمیمی سریال ،خلق
لحظههای خاصی که بین شــخصیتها رد و بدل
میشــد و طنز و شــیرینی که در ادبیات عامیانه هر
یک از بازیگران وجود داشــت و جدید و بسیار نو
بود ،همگی به دلچسب بودن «نون خ» کمک کرد.
میتوان با اطمینان گفت ،ســریال «نون خ» یکی از
ماندگارترین سریالهای کمدی سالهای اخیر است
که توانســته بدون بودجه آنچنانی و دســتمزدهای
نجومی ،جای خالی بسیاری از کمدیهای ماندگار
ً
دهه  80را که اتفاقا با همکاری رضا عطاران و سعید
آقاخانی ساخته شدند ،پر کند.

برداشت

ُ
پشــت پرده جیب خالی و پز عالی
حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

«کمتــر از  ۱۰درصد هنرمندان یا ســلبریتیها،
زندگی بدون مشکل مالی دارند .خیلی از مسائلی
که در اینســتاگرام به آن پرداخته میشود ،واقعی
نیست؛ خیلی از ماشینها و زندگیهای الکچری
که برخی افراد در اینستاگرام از خودشان به نمایش
میگذارند ،اجارهای و فیک است ».این اظهارات
رضا صادقی ،خواننده موســیقی پاپ کشورمان
اســت که چند روز پیش و در گفتوگو با یکی از
خبرگزاریها و درباره «سطح زندگی هنرمندان»
مطرح شــد .نکتهای تأملبرانگیز کــه از زوایای

گوناگونی میتوان آن را بررسی کرد و به یک نکته
تلختر و تأملبرانگیزتر رسید.
اینکه آیــا فقــط  10درصد ســلبریتیها در
زندگیشان مشکل مالی ندارند یا این عدد خیلی
باالتر از این حرفهاســت ،موضــوع این چند
خط نیســت و باید در فرصتی دیگر آن را بررسی
کرد؛ مســئله اصلی این اســت که هدف از این
نمایش زندگی الکچری و مانور تجمل از ســوی
ســلبریتیهاـ چه آن  10درصد بیدغدغه مالی و
چه آن  90درصد دیگر!ـ چیست و چه اثراتی در
فرهنگ عمومی جامعه دارد؟
بدون تعــارف و طفره رفتن بایــد گفت ،این
عادت بد یا ناشــی از عقدههای ســرکوب شده

و آرزوهای برباد رفته اســت ،یا ناشی از ضعف
داشــتههای هنــری و دســتان خالــی در مقابل
مخاطب! واضحتر بگوییم نســل قبلی هنرمندان
ایــن مملکت ماننــد امثال زندهیادان جمشــید
مشایخی ،محمدعلی کشــاورز ،علی حاتمی،
عزتاللــه انتظامی و ...بیــرون از قاب دوربین،
هرچه به مخاطب نشان میدادند ،ناشی از همان
ذخیره ارزشــمند هنریشان بود و البته برگرفته از
اصالت رفتاری و شخصیتی آنها .بماند که در زمان
جوانی و میانســالی آنها خبری از فضای مجازی
نبود ،اما آن نسل آنقدر مناعت طبع ،منش مردمی
و دغدغه متعالی داشــتند که در بند مانور تجمل
و خودنمایی اشرافیـ واقعی یا ِفیکـ نباشند ،اما

مستند

ادبیات مقاومت

کاشی شماره ۲۹

سربندهای یامهدی

اکران برخط فیلم مستند
اکران برخط فیلم مستند «کاشی
شماره  »۲۹به کارگردانی «جابر
تواضعی» ،در ســامانه اینترنتی
هاشــور آغاز شــد .این فیلم به
فعالیتهای هنری و آموزشــی
عباس اکبری و خانه سفال کاشان
اختصــاص دارد کــه در زمینه
آموزش و گسترش فعالیتهای
مرتبــط بــا ســفال ،کاشــی و
ســرامیک در کاشــان فعالیت
میکند .این مســتند اولین تجربه بلند تواضعی در کارگردانی
مســتند است که در خانه مستند تولید شده و از عوامل دیگر آن
میتوان به عطا پناهی تهیهکننده ،ضیاء حاتمی فیلمبردار ،هادی
بهشتی صدابردار و اسماعیل ترکزاد تدوینگر اشاره کرد.

خاطرات توسل شهدا به امام زمان

وقتی گذر روزگار کار را به جایی میرســاند که
برخی سلبریتیهای ورزشی و هنری ،از خودشان
چیزی برای عرضه بــه مخاطب ندارند و به مدد
اسپانســرهای مالی ســری در میان ســرها پیدا
میکنند ،طبیعی است که نمایش زندگی الکچری
در فضای مجازی ،برایشان یک نوع لذتجویی
روانی تلقــی میشــود؛ حاال چه ایــن زندگی
الکچری واقعی باشد ،چه جیب خالی و ُپز عالی!
کمترین نتیجه تلخ این منش و عادت رفتاری
این دسته از سلبریتیها هم تنزل یافتن سطح انتظار
مخاطب از چهرههای هنری و انحراف در مسیر
الگوپذیری نسل نوجوان و جوانی است که به این
جماعت چشم دوختهاند.

کتاب

درباره کربال

(عج)

کتاب «ســربندهای یامهدی»
خاطراتــی کوتــاه از ارتباط و
توســل شــهدا در هشت سال
دفاع مقدس به امام زمان«عج»
اســت .ایــن کتــاب در ۹۲
خاطره به ارتباط شــهدا و امام
زمان«عجلالله» پرداخته است.
ایــن کتــاب خوشخــوان در
 ۱۳۲صفحه و به کوشش کوثر
شریفینسب در انتشارات کتاب
جمکران و در ایام نیمه شعبان به چاپ رسیده است .کتابی که
جلوههایی از ارتباط قلبی و معنوی رزمندگان و شــهدا با امام
زمان«عجلالله» را به رشته تحریر در آورده است .سربندهای
یامهدی را میتوانید از سایت کتاب جمکران تهیه کنید.

روایت دیگری از سیدمهدی شجاعی
انتشارات نیســتان کتاب تازهای
از ســیدمهدی شــجاعی برای
مخاطب کودک و نوجوان منتشر
کرده است نویسندهای که به نظر
میرسد این روزها بیشتر ترجیح
میدهد بــرای مخاطب کودک و
نوجوان قلم بزنــد .کتاب «زنی،
مردی و دنیایی نامردی» تازهترین
طبعآزمایی سیدمهدی شجاعی
برای مخاطبان کودک است که در
آن داستان سفر اسرای خاندان پیامبر و امام حسین(ع) پس از واقعه
عاشورا به ســمت شهر کوفه و حضور در مجلس ابن زیاد روایت
میشود .کشتی پهلو گرفته ،دموکراسی یا دموقراضه ،از دیار حبیب
پدر ،آفتاب در حجاب و ...از جمله آثار سیدمهدی شجاعی است.

طی ســالهای اخیر ،نوعی متفاوت از
مستندسازی درباره موضوعات مرتبط با
انقالب و دفاع مقدس و به ویژه قهرمانان
ملی شکل گرفته اســت .در این نوع ،با
تلفیق روشهای مرسوم در مستندسازی
و تلفیق مســتند با درام و داستان ،شاهد
نوعــی ساختارشــکنی هســتیم؛ یعنی
برخالف روشهای ســنتی که مبتنی بر
چند مصاحبه خشک و خالی و همچنین
مقداری تصویرهای آرشیوی بودیم ،در
جریان جدید مستندســازی انقالبی در
ایران شــاهد ساختارشکنی هستیم .این
جریان با «آخرین روزهای زمستان» آغاز
شــد؛ مجموعهای درباره شــهید حسن
باقــری که در قالــب «داکیــودرام» و با
آمیختن فیلم مستند و داستانی خلق شد.
تأثیرگذاری باال و قدرت جذب مخاطب
عاملی شد تا از این روش در آثار دیگری
هم اســتفاده شــود .در فیلم «ایستاده در
غبار» تلفیق مســتند با فیلم ســینمایی
داستانی به بلوغ رسید.
این روزها به مناسبت سالگرد شهادت
سیدشــهیدان اهل قلــم ،مجموعهای با
عنوان «آقا مرتضی» از تلویزیون درحال
پخش اســت .این مســتند نیــز تجربه
جدیــدی در محوریت یک شــهید در
قالبی متفاوت اســت .در این مستند نیز
با استفاده از قابلیتهای داستانگویی ،به
ذائقه مخاطب عام نزدیک شده است .هر
چند «آقا مرتضی» با حاشیههای مختلفی
ازجمله انتقاد و اعتراض خانواده شــهید
آوینی مواجه شــده است ،اما استقبال از
این کار ،بار دیگر ثابت کرد ســوژههای
انقالبی که متعلق به  40 ،30ســال قبل
هستند ،چنانچه با زبان روز و شکلهای
جدید روایتگری در مســتند ارائه شوند،
میتوانند قشرهای مختلف و سلیقههای
گوناگون را متوجه خودشان کنند.
فراموش نکنیم که امروزه قالب مستند
نیز اهمیتی کمتر از فیلم و ســریالهای
داســتانی نــدارد .فیلم مســتند به دلیل
گرایش بــه بازنمایی واقعیــت و البته به
مثابه ابزاری برای قلب واقعیت ،رهیافتی
برای نیل به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک
اربابان رسانههای امپریالیستی بوده است؛
به گونهای که بخش اعظم حجم و فضای
شبکههایی ،چون بیبیسی و سیانان را
فیلمهایکوتاهوبلندمستنددربرمیگیرد.
حتی برنامههای خبری این شبکهها نیز به
جای پخش صرف اخبار به سمت تولید
مینی فیلم مســتند رفته است؛ یعنی در
کنار هر خبری کــه اعالن میکنند ،یک
گزارش شبه مســتند هم درباره موضوع
مــورد بحــث نمایش میدهنــد .حتی
برخی از شــبکههای ماهوارهای مهاجم
فارسیزبان فیلمهای مستند سیاسی خود
را در بهترین و پربینندهترین زمانها پخش
میکنند .مستندهایی که غالبا به روشی
سفسطهآلود و با آمیختن راست و دروغ،
حرفها و پندارهای مالکان جنگطلب
این رســانهها را به ذهــن مخاطب القا
میکنند.
در ایــران هم همان طــور که گفتیم،
سالهاست شاهد مستندهای خالقانهای
هســتیم که حتــی گاهــی در محتوا و
جذابیــت ،گوی ســبقت را از فیلمهای
سینمایی میربایند؛ اما تولید و پخش این
گونه آثار باید مستمر و پی در پی باشد تا
در تلویزیون به یک جریان دائمی تبدیل
شود و بتواند تأثیر فکری و فرهنگی الزم
را بر مخاطب بگذارد.
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نقش شهید صیاد در وحدت
ارتش و سپاه
 20خــرداد  1360بنیصــدر از ســوی
امام خمینــی(ره) از فرماندهــی نیروهای
مســلح کشــور و اندکــی بعد ،از ســمت
ریاستجمهوری عزل و برنامه مخالفان خط
امام که هدفشان انحالل یا ادغام نهادهای
انقالبی بهویژه ســپاه بود ،مختل شد .در این
زمان با برطرف شــدن موانع هماهنگی بین
ســپاه و ارتش ،فرصت آزمودن اندیشههای
جدید نظامی فراهم شد.
تبلور این اندیشــههای نویــن نظامی که
ً
از باطن پــاک فرماندهان جوانــی که بعدا
در قالب نهاد ســپاه به باالترین بلوغ نظامی
رســیدند ،در عملیات غرورآفرین و ظفرمند
«ثامناالئمــه» در  5مهر 1360آغاز شــد و
باعث شد فرماندهان ارتش ،نبوغ نظامی این
استراتژیستهای نظامی را باور کنند.
در ایــنبیــن انتصاب ســرهنگ علی
صیادشیرازی به ســمت فرماندهی نیروی
زمینــی ارتش جمهوری اســامی با حکم
امام خمینی(ره) در  9مهرماه ســال 1360
آغاز یک پیوند مبــارک بود .حامیان فکری
بنیصــدر در اوایل جنگ ،ســرهنگ صیاد
شــیرازی را از ارتش اخراج کــرده بودند.
ســرآغاز همــکاری و تعامــات ارتش با
مدیریت و فرماندهی شــهید صیاد شیرازی
با سپاه ،در جریان عملیات «طریقالقدس»
کلید خورد .وی در خاطرات خود نوشــته
است« :سپاه برای آزادسازی مناطق اشغالی
شــرق کارون (در چارچــوب عملیــات
ثامناالئمه) از من درخواســت همکاری و
مشــاوره کرده بود ».در جلد  16روزشمار
جنگ ایران و عراق آمده اســت« :در مورد
انتخاب مناطق پیشــنهادی بهمنظور اجرای
عملیات ،اختالفنظرهایی میان فرماندهان
ارتش و ســپاه وجود داشت .پس از مباحث
طرح شــده درباره این عملیات ،محســن
رضایی ،فرمانده کل ســپاه و صیادشیرازی،
فرمانده نیروی زمینی ارتش ،اجرای عملیات
در منطقه سوســنگرد و بستان را در اولویت
قرار دادند .محسن رضایی درباره طرحریزی
برای این عملیات ،به فرمانده نیروی زمینی
ارتش پیشــنهادی داد که صیادشیرازی آن را
پذیرفت .بر اساس این پیشنهاد ،مقرر شد دو
گروه کاری جداگانه از برادران ارتش و سپاه
تشکیل و عهدهدار طرحریزی برای عملیات
طریقالقدس شــوند .وجــود ویژگیهای
بارزی همچون؛ سعهصدر ،پیشنهادپذیری،
رعایت اصل وحــدت در عین کثرت نظر؛
در شخصیت شــهید صیادشیرازی بهعنوان
فرمانده ارشد ارتش در جنگ ،نقش بارزی
در اتحاد و وحدت بین دو نهاد سپاه و ارتش
و موفقیت آنها در دفاع مقدس داشت .خود
این شــهید بزرگــوار در خصوص عوارض
و خســارات ناشــی از وجود اختالفات و
در نتیجه نادیده گرفتن نقش ســپاه در سال
اول جنگ میگوید« :یک ســال اول جنگ
تحمیلی ،اوضاع بهگونهای گذشت که این را
باید از زبان آنهایی که در صحنه و در جریان
بودند ،شنید .البته ،در این زمان برادران سپاه
هنوز وارد صحنه نشده بودند ،یعنی صحنه
عمــل که میدانی برای کار داشــته باشــد،
برایشــان ایجاد نشــده بود .ارتشیها ،زیاد
بودند ،از قدیمیها که دوران تلخ یک ســال
اول را یادشان هست .بعضی از صحنههایش
را من متوجه بودم».
این درک و احترام متقابل و واقعبینانه به
نظرات یکدیگر ،باعث شــد تا پایان جنگ
هشتساله دفاع مقدس ،ارتش و سپاه بهعنوان
دو نهاد مستقل نظامی در کنار یکدیگر و در
تحقق اهــداف واالی الهی و دینی که همانا
دفاع از سرزمین اسالمی و آرمانهای بلند و
مقــدس آن در برابر متجاوزان و بیرون راندن
آنان از خاک وطن اسالمی بود ،گام بردارند.
منبع :پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی

ِ

صابره صفاییپور
خبرنگار

امسال بیشــتر از ســالهای گذشــته ،شبکههای
اجتماعی و رســانهها به نبرد دالورانــه اچ 3توجه
کردند .ما هم از این فرصت استفاده کرده و در مطلبی
کوتاه ،ریزهکاریهای یک عملیات هوشمندانه را در
حالی که کمتــر از هفت ماه از آغاز جنگ تحمیلی
نمیگذشت ،مرور میکنیم.
نیروی هوایی ارتش فروردینماه  1360عالوه بر
حمایت از عملیاتهای زمینی محدود ایران و مقابله
با تجاوزات جنگندههایعراقی ،در پانزدهمین روز
از این ماه به یک عملیات هوایی راهبردی دست زد.
وقتی منابع اطالعاتی ایران خبر دادند که نیروی
هوایی عراق تعــدادی از بمبافکنهــای خود را
برای دور مانــدن از حمالت هواپیماهای ایرانی به
پایگاهی در دورترین نقطه غرب این کشــور (یکی
از پایگاههــای ســهگانه اچ ۳به نــام الوليد) منتقل
کرده است ،سرهنگ جواد فکوری ،فرمانده نیروی
هوایی ارتش ،در پانزدهم بهمنماه  ۱۳۵۹در جلسه
فرماندهان نیــروی هوایی ،پیشــنهاد حمله به این
پایگاهها را مطرح کرد.
تعداد  ۱۰فروند فانتوم مســلح ( ۸فروند اصلی
و دو فرونــد رزرو) ،در وضعیــت کامل حفاظتی
از پایگاه شــهید نوژه همدان به پــرواز در آمده و به
سوی دریاچه ارومیه پرواز کنند .هواپیماها آنجا در
ارتفاع پایین از دو فروند هواپیمای سوخترسان در
هوا ســوختگیری کرده ،از نوار مرزی ترکیه وارد
عراق شــده و در آنجا از دو هواپیمای دیگر که برای
سوخترسانی جنگندهها از مسیر بینالمللی خارج
شدهاند ،سوخت دریافت کنند و بعد از سوختگیری
مجدد به سمت پایگاه الوليد بروند و پس از بمباران
هدف مورد نظر از همین مسیر بازگردند .این طرح به
ً
صورت کامال محرمانه پیگیری و قرار بر این شد که
عملیات مذکور در سحرگاه پانزدهم فروردین ۱۳۶۰
اجرا شود .نکته مهم در طراحی این عملیات ،سبکی
جنگندهها و برقآسایی حمله بود.
در ساعت یک بامداد  15فروردین ،خلبانهای
منتخب بدون اطالع قبلی به پســت فرماندهی فرا
خوانده شــدند و با حضور در جلسه توجیهی کلیه
موارد و چگونگی اجرای عملیات برای آنها تشریح
شــد ۱۰ .فروند هواپیمای اف ۴در موعد مقرر و در
ســکوت کامل رادیویی به پــرواز در آمدند .پس از
پرواز ،فانتومها به ســمت دریاچه ارومیه رفتند و با
وجود هوای ابری و پرواز در ارتفاع پایین از دو فروند
تانکر سوخترسان  ۷۴۷سوخت گرفتند.
از ســوی دیگــر ،دو فروند هواپیمــای اف ۵با
هدف فریب دشمن از پایگاه هوایی تبریز به سمت
پاالیشگاه کرکوک به پرواز درآمدند و در یک حمله
موفــق ،این پاالیشــگاه را بمباران کردنــد .در این
هنگام ،فانتومها در نزدیکی مرز قرار داشــتند و در
ساعت  ۶و  58دقیقه صبح ،با رسیدن به نقطه صفر

خلبانان غیور این عملیات ،با حضرت امام(ره)دیدار کردند و با ایشان عکس یادگاری گرفتند.

مرزی ،به دو دسته چهار فروندی تقسیم شدند و دو
فروند رزرو نیز بازگشتند .در همین زمان ،به فرمانده
پدافند عراق اطالع داده شــد که تعدادی هواپیمای
ناشناس در نوار مرزی ترکیه مشاهده شدهاند؛ اما او
اظهار کرد هواپیماها متعلق به ترکیه هستند.
به هر حال ،فانتومها بــه صورت آرایش جنگی
چهارتایی با فاصله  ۵۰۰پــا از یکدیگر ،در ارتفاع
پایین از شهر مرزی زاخو گذشتند و وارد خاک عراق
شــدند .در این هنگام ،ارتفاع خود را به پایینترین
سطح ممکن رسانده و به مســیر خود بر روی نوار
مرزی ترکیه ادامه دادند.
در آخرین حد شــمال غرب عراق فانتومها در
فاصله  ۹۰مایلــی هــدف ،از دو فروند هواپیمای
سوخترســان  ۷۰۷در ارتفــاع  ۲۰۰۰۰پایــی
سوختگیری کردند .گروه اول به فرماندهی سروان
محمود اسکندری در ساعت  7و  45دقیقه به پایگاه
اول ،گروه دوم به فرماندهی ســرگرد ناصر کاظمی
در ســاعت  7و  50دقیقه به پایگاه دوم ،گروه سوم
به فرماندهی سرگرد براتپور به پایگاه سوم (اصلی)
حملهکردند.
در حالی که هنوز گروه ســوم بــه پایگاه اصلی
نرســیده بود ،دو گروه دیگر کار خــود را تمام کرده
بودند؛ زیرا آنها فاصله کمتری با این پایگاه داشتند.
دود ناشی از انفجار هواپیماها و انبارها ،تمامی فضا
را پر کــرد و پدافند و موشــکهای زمین به هوای
دشمن از هر طرف برای سرنگونی فانتومها شلیک
میکردنــد .ســرگرد براتپور با دیدن ایــن اوضاع،
تصمیم گرفت به جای اینکه از مسیر از پیش تعیین

قاب

آرام آرام...

همــه فکر میکنند تمام غــم و غصهها برای مادرت اســت.
نمیدانند چه بر دل من گذشته است ...اما تو آرام بخواب .آرام
مثل زمانهایی که در آغوشم میخوابیدی یا برای اینکه آغوشم
را تجربــه کنی ،خودت را به خواب میزدی ...دیدار به قیامت
که باز هم ببینمت و باز هم سرت را روی شانههایم بگذارم...

شده به پایگاه ســوم حمله کند ،با گردش به سمت
راست ،از سمت مخالف به آنجا حمله کند و با این
عمل ،موفق به غافلگیری دشمن شد.
هنگامی که گروه ســوم به باالی پایگاه رســید،
بعثیها که فکر نمیکردند خلبانان ایرانی جسارت
و توانایی الزم برای حمله به آنجا را داشــته باشند،
ابتدا تصور کردند که هواپیمای خودشــان اســت،
بنابراین به دلیل اینکه لولههای توپهای ضدهوایی
آنها سمت مخالف را نشانه گرفته بود و به اصطالح
دیوار آتش آنها در سمت دیگری بود ،این تغییر مسیر
هوشــمندانه آنها را غافلگیر کرد .تمامی بمبها بر
روی هواپیماها و آشــیانهها با دقت فرو ریخته شد.
سپس با گردشی به سمت مخالف ،جنگندهها قصد
ترک آسمان عراق را کردند.
در ایــن مرحله ،یکــی از هواپیماها به خلبانی
محمود خضرایی آسیب دید که توانست به سرعت
خود را از معرکه دور کند .در مسیر برگشت ،سرگرد
براتپور در جــاده بینالمللی عــراقـ اردن متوجه
یک تریلی حامل محموله نظامی شــد .بیدرنگ با
هواپیما به ســمت تریلی شیرجه رفت و با مسلسل
هواپیما ،تریلی مورد نظر را هدف قرار داد و منفجر
کرد .سپس بالفاصله با کم کردن ارتفاع و تماس با
فرکانس قراردادی با هواپیماهای سوخترسان ،به
سوی آنها پرواز کرد.
در ایــن لحظه ،هواپیماهای سوخترســان در
همان منطقه (قسمت غربی خاک عراق) در ارتفاع
پایین و خارج از دید رادار دشمن در حال گشتزنی
و منتظر فانتومها بودند تا مرحله سوم سوختگیری

خاطره

تماس قبل از شهادت
ِ

مشــکل قلبم همیشــگی
اســت .وقتــی ســردار
سلیمانی به شهادت رسید،
بیمارستان بودم .رفتم نماز
صبحــم را خواندم و آمدم.
دختــرم گفــت :نمیدانم
چرا پرســتارها دارند گریه
میکنند .تلویزیــون را که
روشــن کرد ،فهمیدم حاج
قاسم شهید شــده ،خیلی ناراحت شدم .فشارم رفت روی 20
ی قلبم کنسل شد.
و قندم رفت روی  ۳۰۰و آن روز عمل جراح 
هر چه به تلویزیون نگاه می کردم ،میدیدم که صورت اصغر را
شطرنجی میکنند .همانجا قلبم لرزید و گفتم اصغر هم شهید
میشود .خودم را دلداری میدادم .یک روز زنگ زد .هیچ وقت
این زمان تلفن نمیکرد .تعجب کردم .گفت :مادر! داریم به خط
میرویم ،برای ما دعا کن ...دوباره پرسیدم چه گفتی؟ ...گفت:
هیچی .توی جاده هستیم .برای دوستانم دعا کن که میخواهند
به خط بروند ...من آمادگی همــه چیز را پیدا کردم .گفتم من
دیگر اصغر را نمیبینم .آن روز یکطور دیگر حرف میزد.
راوی :سیدهحوریه موسویپناه

مادر شهید مدافع حرم ،حاج اصغر پاشاپور

انجام شود.
ســرگرد براتپور در یک لحظه متوجه کم شدن
ســوخت هواپیمای خود شــد ،امــا هواپیماهای
سوخترسان را ندید .از طرفی برای اینکه سکوت
رادیویی را نشکند ،مسیر مقرر هواپیماهای جنگنده
تا رسیدن به سوخترســانها را در پیش گرفت و
به راه خود ادامه داد تا اینکه ســرانجام از دور ،یکی
از هواپیماهای سوخترســان را دید .پس از اینکه
ســوختگیری تمامی شــکاریها به پایان رسید،
سوخترسانها بالفاصله وارد خاک ترکیه شدند و
از مسیر بینالمللی آنکارا تهران به ایران بازگشتند.
هواپیماهای فانتوم نیز از قسمت شمالی عراق ،بر
روی نوار مرزی و از همان راه اولیه با تمام سرعت ،به
سمت ایران آمدند و بدون مشکل توانستند خود را به
مرز برسانند و در محل مقرر ،سوختگیری چهارم
را انجام دهند و به پایگاه شهید نوژه همدان برگردند؛
بنابراین تالش عراقیها برای سرنگونی آنها بینتیجه
ماند .خلبانان بعد از  ۴ســاعت و  ۴۰دقیقه پرواز با
ســرعت باال و طی مســافت  ۱۰۰۰کیلومتر موفق
شــدند ،ضمن اجرای یک عملیات بینظیر هوایی
ضربات مهلکی را به پیکر نیروی هوایی عراق وارد
آورند .پس از عملیات مشخص شد که خسارتها،
بیشتر از پیشبینیها بوده است؛  ۴۸فروند هواپیمای
شــکاری بمبافکن (شــامل میگ  ،۲۱میگ ،۲۳
سوخوی  ،۲۰ســوخوی  ،۲۲توپولف  ۱۶و میراژ)
منهدم شد یا آســیب جدی دید و سه آشیانه بزرگ
هواپیما ،دو دســتگاه رادار و چندین پناهگاه بتونی
هواپیما ،به طور کلی تخریب شد.

تازهها

حوض خون
کتاب «حــوض خون» با تحقیــق و تدوین «فاطمهســادات
میرعالی» آماده شده است .این کتاب زندگی زنان اندیمشک را
از رختشویی در دوران دفاع مقدس و در حاشیه بیمارستان شهید
کالنتری روایت میکند .در پشت جلد این کتاب میخوانیم:
«زیر نور المپ حوضهای پر از خــون را دیدم .توی تاریکی
و ســکوت شــب ،خیلی عجیب و دردناک بود .سرخی خون
زیر نور المپ برق میزد .نمیخواســتم بــاورش کنم .چند
بار چشمهایم را باز و بســته کردم .به جای آب ،تأللؤ خون را
میدیدم .جگرم ســوخت .ننهغالم و زهــرا هم مثل من روی
حوض خون ماتشان برده بود».

گزارش اختصاصی صبح صادق از راهبردهای نیروی دریایی سپاه در دهه پنجم انقالب

دکترین بازدارندگی
در عرصه آبراههای آزاد جهانی
علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

B

دریا اصلیترین مسیر تجارت

در ایــن حــوزه در عصر حاضــر اصلیترین دلیل
دسترســی به آبهای آزاد جهان سهولت مبادالت
تجاری بزرگ در قالب شناورهای عظیم است .در
واقع عمده تجارت جهانی به خاطر سهولت بیشتر
و هزینه کمتر از طریق همین شناورهای عظیمالجثه
انجام میشود .اما این همه ماجرا نیست .هرجا که
منفعتی وجود دارد دشــمنی هم هست و دشمن در
مسیر این منفعت ایجاد نا امنی خواهد کرد .بر این
اساس دسترســی به آبهای آزاد برای قدرتهای
بزرگ همراه با ایجاد یگانهــای دریایی مقتدر در
مسیر آبراهههای جهانی هم است.

B

نیروهای دریایی راهبردی

رهبر معظم انقالب همواره نیــروی دریایی را یک
یدانند .راز
نیروی راهبردی در نیروهای مســلح م 
این راهبردی بودن را میتوان در دسترسی این نیرو
به همه آبهای آزاد دنیا و امنیت گذرگاههای تجاری
دانست .ماجرای دزدان دریایی خلیج عدن ،اعزام
محمولههــای بنزینی به ونزوئال ،مقابلــه با دزدی
دریایی انگلستان در بابالمندب ،مقابله تعرض و
عملیات تروریستی علیه برخی کشتیهای تجاری
کشــور در آبهای آزاد جهان و ...همه و همه خبر
از یک نیاز اساســی در حوزه دفاعی برای کشــور
میدهنــد و آن ایجاد و گســترش نیروهای دریایی

عرصه دریایی یکی از مهمترین آوردگاههای قدرت برای کشورهاســت و داشتن ساحل آبهای آزاد جهان برای بسیاری از کشورها زمینهساز رونق اقتصاد و
افزایش قدرت آنهاست .تاریخ زندگی بشر هم نشان داده یکی از دالیل قدرتگیری و ایجاد امپراتوریهای جهانی در طول تاریخ دسترسی آنها به آبهای آزاد
بوده است که با همین ظرفیت و ایجاد قوای دریایی ،بزرگ قلمرو حکمرانی ابرقدرتهای طول تاریخ بشر شکل گرفتهاند .در واقع این قاعده مهم و جاری در
تاریخ بشر است که قدرتگیری تا سر حد ایجاد یک قدرت جهانی نیاز به دسترسی به آبهای آزاد دارد.

راهبردی در کشور است.
بر این اســاس دیر زمانی نیســت که نیروی دریایی
ارتش جمهوری اســامی ایران به این عرصه وارد
شده و تا کنون توانسته با بازآماد تجهیزات گذشته و
مجهز شدن به ادوات و تسلیحات بومی جدید بیش
از  70مورد اعزام ناوگروه به مأموریتهای مختلف
در آبهای آزاد داشته باشد.

مقابله با تعرضات یگانهــای دریایی فرامنطقهای
بارها برای شناورهای دشمن در آبهای کشور شاخ
و شانه کشــید و به همه دنیا فهماند سپاه پاسداران
انقالب اسالمی لحظه به لحظه آنها را رصد میکند
و باید پاســخگوی هرگونه اقدامی در تنگه هرمز و
خلیجفارس باشند .به طور حتم یکی از صحنههای
تهدید جدی دشمن برای حمله به کشور از آبهای
جنوبی بوده است.

سردار دریادار علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی
دریایی سپاه سال گذشته در گفتوگو با صبح صادق
خبــر از ورود تجهیزات جدید و سرعتبخشــی
تجهیز نیروی دریایی سپاه برای انجام مأموریتهای
راهبردی در آبهای آزاد به ویژه اقیانوس هند را داد،
وی با بیان این که قرار اســت نیروی دریایی سپاه در
کنار برادران خود در نیروی دریایی ارتش در آبهای
آزاد حضور داشــته باشد ،تلویحا شروع یک تحول
عظیم در نیروی دریایی سپاه را خبر داد .تحولی که
حجم مأموریت این نیرو را به میزان زیادی افزایش
خواهد داد.

B

B

مأموریت سپاه در آبهای آزاد

B

بسیج دریایی در گام دوم انقالب

نیروی دریایی سپاه در سالهای اخیر با ایجاد بسیج
دریایی اولین گام مهم خود را برداشت .در گامهای
بعدی نیز عــاوه بر عملیاتهــای موفق دفاعی و

شناور شهید ناظری آغاز راه

اولین تحرکات مهم در نیروی دریایی سپاه در حوزه
تغییر راهبرد و تجهیزات با رونمایی از شناور شهید
ناظری شروع شــد .شــناورهای بزرگ و تندرو با
قابلیت نشست و برخاست بالگرد و تداوم عملیاتی
باال در آبهای آزاد .اما اولین سال گام دوم انقالب
با تشکیل بسیج دریایی گام جدید این نیرو رونمایی
شد و بسیج دریایی توانست با مردمیسازی امنیت
در آبهای ســاحلی و فراساحلی و نیز فعالیت در
مردم یاری و محرومیتزدایی ،فعالیتهایی در خور
تقدیر ارائه دهد.

B

رونمایی رگباری

اما ســال  1399آغــاز رگباری رونمایــی و الحاق
تجهیزات جدیــد رزم دریایی به ایــن نیرو بود .در
این میان در حالی که روزهای آخر حیات سیاســی

دونالد ترامپ در کاخ ســفید رقم میخورد بخش
عظیمی از تجهیزات مختلف از جمله شــناورهای
تنــدرو ،ناوها ،ناوچههــا ،زیــر دریاییهای بدون
سرنشین ،موشکها و شهرهای موشکی ساحلی و
دریایی و شناورهای عظیمالجثه ،پهپادها ،تجهیزات
نوین جنگ الکترونیک و ...رونمایی شــد و خبر از
تحویــل به مرور تجهیزات جدید بــه این نیرو داده
شد .انواع جدیدی از شناورهای بزرگ و تندرو و با
بدنه خاص در دو کالس به نامهای شهید سلیمانی
و شهید ابوالمهدی المهندس که مختص عملیات
در آبهای آزاد اســت به همراه شناورهای بزرگ
پشــتیبانی به منزله پایگاههای عملیات و پشتیبانی
دریایی موسوم به شناورهای شهید رودکی ،گستره
عملیاتی نیروی دریایی سپاه را به تمامی آبهای آزاد
جهان خواهد رساند.

B

بازدارندگی دریایی

بر این اساس دکترین بازدارندگی پس از استحکام
در عرصههای هوایی و زمینی و مأیوسسازی دشمن
از این دو حوزه در دهه ســوم و چهارم انقالب ،در
آغــاز گام دوم و در دهه پنجــم با حفظ و تقویت دو
عرصه زمینی و هوایی بر عرصه دریایی متمرکز شده
اســت و محصوالت این بازدارندگی به خوبی در
مقابله با تحریمها و تبادالت تجاری دریایی ایران با
سایر کشورها به خوبی دیده شده است.

مالکهای پاسداران
نمونه انقالب

تداوم بیمه سربازان
بیمارصعبالعالج

بسیج حامی
محصوالت استارتاپی

مراسم تجلیل از پاسداران نمونه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با
حضورحجتاالسالموالمسلمینطیبیفربرگزارشد.بهگزارش
صبحصادق،حجتاالسالموالمسلمینطیبیفرجانشیننماینده
ولیفقیهدرسپاهدراینمراسمبابیاناینکهبراینمونهشدنبایدیک
سری شاخصههای اخالقی را رعایت کرد ،گفت« :وظیفه اصلی
سپاه پاسداران ،پاسداری از انقالب است و این نهضت برگرفته از
مکتبعاشورااستولذاخوداینیکنمودازنمونهبودناست.بر
همیناساسهمهپاسدارانماکهدرنوعخودنمونهاند،بایددرتمام
بخشهایزندگی،یعنیدرمحلکار،خانوادهومحلهپاسدارنمونه
باشند .وی با اشاره به معنویت و ارتباط با خدا گفت« :یکی از ابعاد
ایننمونهگیهمینارتباطمعنویبامعبوداست».حجتاالسالم
طیبیفرادامهداد«:اطاعتپذیریووالیتمدرایوعشقبهوالیتو
تسلیم امر او بودن دیگر ابعاد این نمونه بودن است .پاالیش روح از
رذائلاخالقیوعبورازنفسهمکههموارهموردتأکیدامامانقالب
است،دیگربعدایننمونهشدنمحسوبمیشود».
وی افزود« :نباید از موضوع بصیرت هم غافل بود ،امروز در میدان
جنگ سیاسی ،فرهنگی و جنگ اقتصادی قرار داریم .باید دشمن
راخوبشناخت.چونازهرراهیبهدنبالتوطئهخواهدبود».

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح از ابتدای سال
 1400سربازانی را که در طول خدمت سربازی دچار بیماریهای
صعبالعالج شوند ،به همراه عائله تحت تکفلشان تا یک سال
بعد از پایان خدمت وظیفه تحت پوشش بیمهای قرار میدهد.
مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با
اعالم این خبر گفت« :با توجه به پرهزینه بودن بیماریهای
صعبالعالج ،فهرست این بیماریها توسط شورای علمی
تخصصی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و با همکاری
معاونتهایبهداشتودرمانسازمانهاینیروهایمسلح،مرتبا
در حال بازنگری و به روزرسانی است».
دکتر امیر نوروزی افزود« :به موجب تبصره یک ماده 81قانون
خدمت وظیفه عمومی کشور؛ بیمه درمانی سربازان به مدت
حداکثر یک سال پس از پایان خدمت دوره ضرورت تا زمانی که
سربازان فوق اشتغال به کار پیدا نکردهاند ،باید استمرار یابد .اما
متأسفانه از ابتدای شروع پوشش بیمهای سربازان (تیرماه )1385
تاکنون علیرغم تالشهای مستمر ستاد کل نیروهای مسلح و
همچنین این سازمان ،بهعلت عدم تأمین اعتبارات ،این موضوع
محققنشد».

رئیسسازمانبسیجمستضعفینگفت«:باپیگیریهایصورت
گرفته سازوکار تجاریسازی محصوالت در حوزههای مختلف
توسط سازمان بسیج تعیین شده و همه مسئوالن پای کار بوده و به
برندسازیمحصوالتکمکمیکنند».
سردارغالمرضاسلیمانیدرحاشیهافتتاحاولینخانهاستارتآپی
گیالن با بیان اینکه مشکالت صنعتی در کشور و استان باید
اولویتبندی شود ،اظهار داشت« :مشکالت حوزه صنعت و
شرکتهای فناور باید در استان اولویتبندی شده و کارگروههای
استانی تشکیل و راهحلهای مشکل را بررسی کنند ».وی
طرحهای شرکتهای استارتآپ و فناور را یک ظرفیت در
کشور دانست و بیان داشت« :طرحهای شرکت استارتآپ باید
در کشور تحقق پیدا کرده و در حد ایده باقی نماند ،لذا برای تحقق
این امر باید طراحیهای درست و صحیح انجام شود».
سلیمانی از حمایت سازمان بسیج از شرکتهای استارتآپی و
دانش بنیان خبر داد و گفت« :جوان باید ایدههای خود را ارائه داده
و خالقیتهای خود در حل مشکالت را در معرض دید عموم
بگذارند و سازمان بسیج هم از اینگونه ایده و شرکتها حمایت
کرده و آنان را در مسیر درست قرار میدهد».
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روی خط
خدمات رفاهی در 1400
را اطالعرسانی کنید
 /09130005684در صــورت امــکان
برنامهریــزی جهــت حضــور کارکنان
ردههــای مقاومت بســیج ،بــه صورت
داوطلبانه ،در مناطق مرزی کشــور انجام
پذیرد .حداقل ســالی یک ماه به این مهم
اختصاصیابد.
 /09100001569چــرا در راهانــداری
مجتمع فرهنگی تفریحی دو کوهه شرق
تهران (دهکده مقاومت) تعلل میشود؟
 /09120004485لطفــا در خصــوص
میزان و کیفیت خدمات رفاهی کارکنان
در سال  1400اطالعرسانی کنید .میزان
وام ازدواج فرزندان ،میزان شــارژ کارت
یکسانسازی و ســایر خدمات رفاهی و
معیشتی.
 /09180002518بــه نظــر میرســد
شبکههای اجتماعی در یک اقدام مدیریت
شده بر اساس همان موضوع خط تحریف
و ناامیدســازی که رهبر معظم انقالب بر
آن تأکید دارند ،عمال ذهن مخاطبان خود
را به ســمت ناامیدی از جهوری اسالمی
میبرند .من در کرمانشاه عمال تأثیر این
اقدام را در جامعــه دارم میبینم .مردم را
نامیــد میکنند .در حالی کــه هر روز در
کشور طرحهای کالن ملی و دانشبنیان
در حال افتتاح اســت و نوید آینده بهتر را
میدهد.
 /09110007892وقتی نظام جمهوری
اســامی به مدد بازوان پرتوان نیروهای
امنیتی خود به راحتی امثال زم و ریگی و
بسیاری دیگر را بازداشت و راهی کشور
میکند ،چه مفهمومی دارد که پیاده نظام
دشمن تتلوها ،جهانبختها ،ساسیها
و ...تحت پوشــش خواننده ،سایتهای
کازینــو قمار و قاچاق دختــران در ترکیه
بــه راحتی جوالن دهند و ذهن و جســم
فرزندان ما را تسخیر کنند؟
 /09330008211با شــروع فصل گرما
متأســفانه شــاهد یک کشــف حجاب
سازمان یافته و همچنین پوششهای بسیار
بدتر از سالهای گذشته هستیم .دقیقا در
زمانی که همه درگیر تهدید کرونا هستیم
هیچ کس به فکر سالمت اخالقی جامعه
نیست!
 /09170006522امیدواریم که مشکل
مسکن و پروژهها و کارکنان فاقد مسکن
در سال  1400به زودی حل شود .مشکل
مســکن به خاطر بیکفایتی مســئوالن
مربوطه در دولت شــدید شده و اگر سپاه
و بسیج و ســایر نهادها پا به عرصه تولید
مســکن ارزان نگذارند ،بحــران آینده نه
بحران آب و سالمت ،بلکه بحران مسکن
خواهد بود.
 /09140008741در قضیه کرونا هرچند
اقدامات خوبی توسط گروههای جهادی
انجام شد اما برنامههای مهمی همچون
راهیان نور تعطیل شــد .مسئوالن بسیج
سازندگی و قرارگاه محرومیتزدایی سپاه
تابستان امثال پیگیری زیاد برای برقراری
اردوهای جهــادی و محرومیتزدایی در
مناطق محروم داشته باشند.
 /09120009836در ســال تولیــد،
پشــتیبانیها و مانعزداییها نــه تنها در
سطح ســتادی کارهای زمین مانده برای
مانعزداییها و پشــتیبانیها زیاد است،
بلکه هر واحد بسیج و سپاه باید برای تولید
برنامه داشته باشد ،باید به اندازه سهم خود
در انقالب نگذاریم حــرف امام انقالب
زمینبماند.
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ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

صادقانه

صبحانه

تلخیو شیرینی زندگی

هفتهنامه
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

ّ
هرگاه خواستید کلمهای ناخوشایند به زبان آورید ،به کسانی فکر کنید که قادر به تکلم نیستند .قبل از اینکه
بخواهید از ّمزه غذایتان شکایت کنید ،به کسی فکر کنید که چیزی برای خوردن ندارد .در زندگی پیش
از آنکه شکایت کنید ،به نعمتهای بیشماری که دارید فکر کنید .زندگی ،با همه تلخیهایش ،شیرین و
زیباست .با ناشکری و قدرنشناسی آن را تلخ نکنید.
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عالیترین نعمت
پیامبر)ص) فرمودند« :این را دانســته باشــید عالیترین نعمتهایی که خداوند به شــما داده است،
احتیاجهایی است که مردم به شما دارند ،مراقب باشید که با بیاعتنایی به نیازمندان ،این نعمتها را رد
نکنید که تبدیل به نقمت و بال خواهد شد .بدانید که کار نیک عالوه بر آنکه موجب ستایشگری مردم
است ،به دنبال آن هم پاداش الهی در کار است».
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کتیبه سبز
بهار اهل دعا

داستان

ماه خدا میرسد ز راه
هالل ِ
کم کم ِ
ناب اهل بکاء میرسد ز راه
اوقات
ِ ِ ِ

سلول

مهمان کند خدا همگان را به سفرهاش
ماه جود و سخا میرسد ز راه
وقتی که ِ

ُ
گل میکند به لب همه دم ذکر یا علی
بهار اهل دعا میرسد ز راه
زیرا
ِ ِ

ماه مجیر و جوشن و شبهای عاشقی
ِ
ماه صفا میرسد ِز راه
ماه جنون و ِ
ِ
هر لحظهاش عبادت و هر ساعتش نکو
اوقات سر به سر چو طال میرسد ز راه
ِ
َ ُپر ْمیشود فضای دل از عطر عاشقی
َ
ل تق َنطو بر اهل خطا میرسد ز راه
ِ

سیروس بداغی

جوان
فصلشکوفایی
محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

جوانــی ،پــل زدن میــان دو فصل مهم
زندگی ،یعنــی نوجوانی و بزرگســالی
است که در معرض تحوالت فراوان قرار
دارد .جوان در این دوره در تالش اســت
اعتقاداتــش را از حالــت تقلیدگونه رها
کرده ،به اعتقادات ریشــهدار برساند .او
همپای تغییرات مهم جســمی و روانی،
ذهن خود را نیز برای رسیدن به باورهایی
کــه تا پایان عمر همــراه خواهند بود ،در
معرض تحول و شکلگیری قرار میدهد
تا به خودباوری و حقیقت برسد.
بدون شک ،همه انتخابهای جوانی
که در تمــام زندگی مؤثــر خواهند بود،
برگرفته از همین شناخت بوده و از این رو
تالش برای یافتن مسیر درست و شناخت
حقیقت از اهمیتی خاص برخوردار است.
در واقع جوانانــی که ارزشها و باورهای
خود را به درستی رقم میزنند و از شاکله
هویتی مســتقل و ارزشــمند برخوردار
هســتند ،راحتتر از همسن و سالهای
خود به انتخابهای زندگــی روی آورده
و در چالشهای مهم زندگی کمتر دچار
بنبستمیشوند.
بنابرایــن دوران مهــم جوانی نیازمند
تالش مضاعف برای شــناخت صحیح
حقیقت است و در مســیر این نیازمندی
نباید از آسیبها و خطرات آن غافل ماند.
سخن نهایی اینکه علمآموزی و کسب
دانش ،به ویــژه از طریــق مطالعه کتب
دینی ،به شــکلگیری و تعمیق اعتقادات
و باورهای دینی کمــک کرده و راهنمای
خوبی برای تعیین مسیر زندگی خواهند
بود.

نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

سیستم را روشن کردم و مشغول تایپ
اولین فاکتور شدم .کارم خیلی زیاد بود.
باید سررسیدها را تا آخر هفته تحویل میدادم.
فراموش کرده بودم قســط سوم خانه را بپردازم و
جریمه شده بودم .خریدهای مادرم را مدام به فردا
موکــول میکردم .قبض آب و بــرق را هم روی
یخچال چســبانده بودم که فراموش نکنم .باید
برای امتحانات پسرم هم برنامهریزی میکردم .با
تعطیالتی که پشت سر گذاشتهبودیم حسابی از
درسهایــش عقــب مانده بود و حاال ســاعت
نزدیک به دوازده شب بود و من پای رایانه نشسته
بودم و به جای تایپ اســناد و مدارک ،داشتم به
مشکالتم فکر میکردم.
همه چیز به ظاهر به هم ریخته بود .کارهای
اداری عقب افتادهام و هزار و یک مشــکل ریز و
درشت که نمیدانستم برای انجامشان چقدر باید

وقت بگذارم یا از کجا شروع کنم .خسته بودم؛
روز پر از دغدغهای را پشــت سر گذاشته بودم و
حوصله انجام هیچ کاری را نداشتم .سرم را روی
میز گذاشتم و چشمهایم را بستم؛ اما هرچه فکر
کردم به نتیجهای نرسیدم.
چرخی در اینترنــت زدم .بعضی از مطالب
علمی و هنری را دیدم .چند کلیپ کوتاه و بلند
و بعــد با خودم فکر کردم چقــدر خوب بود که
میشد ساعتها در این فضا شناور ماند .هزاران
ایکاش در ذهنم نقش بسته بود .کاش اینقدر کار
نداشــتم ،کاش از لحاظ مالی در مضیقه نبودم.
کاش کسی میتوانست مشــکالتم را حل کند
و. ...
عاشق مطالب پزشکی بودم .یکی از آرزوهای
دوران نوجوانیام این بود که پزشک شوم ،آرزوی
زیبایی بود؛ امــا هرگز به آن نرســیدم .مطلبی
پزشکی خواندم ،مطلبی که مربوط بود به انجام
کار دقیق سلولها که در جایگاه خود باید به خوبی
عمل کند تا سایر اندامها دچار مشکل نشوند و
روند رو به رشــد ادامه پیدا کند .اگر یک سلول
در جایــگاه خود به وظیفــهاش عمل نمیکرد،

چند سلول دیگر را هم مبتال میکرد و سپس در
کار بدن اختالل ایجاد میشــد و چه بسا تبدیل
به یک غده سرطانی! صفحه را بستم و به خودم
فکر کردم .به خودم که شــاید یک سلول بودم و
در این هســتی بزرگ نشسته بودم و داشتم برای
خودم میچرخیدم و وظیفه اصلیام را فراموش
کرده بودم .شاید اگر از همان نوجوانی وظیفهام
را شــناخته بودم ،االن به آرزویم رســیده بودم و
پزشک حاذقی شده بودم .همیشه همینطور بود
کارهای عقب مانده که کارهای اصلی من بود؛
اما انجامشان سخت به نظر میآمد.
صفحههای اضافه را بســتم .هنوز برای یک
انسان نمونه بودن وقت داشتم .میز شام را جمع
کردم .تلویزیون را خاموش کردم و برگشتم پای
سیستم .برای خودم ساعتی را تعیین کردم تا در
آن ساعت مجبور شــوم همه سندها را وارد کنم
و برای فردا کارهای عقب ماندهای نداشته باشم.
ساعتم را برای صبح کوک کردم و مشغول کارها
شدم .باید در جهان هستی خودم سلول منظم و
مرتبی میشدم ،قبل از اینکه به یک غده سرطانی
تبدیل شده و همهچیز را مختل کنم.

راه نرفته

سالمت

شک بزرگترین آسیب زندگی

ویتامیندریافتی کافی نیست!

صدیقهسادات شجاعی
مشاور خانواده

«شک» در زندگی مشــترک از موضوعات ویرانکننده است و
گاهی ممکن است دردسر آفرین شــود ،بنابراین باید علت به
وجود آمدن شــک و نحوه صحیح برخورد با آن را فرا بگیریم .اگر شک
همسر یک مشــکل جدی روانی و نیازمند مراجعه به روانشناس نباشد،
میتوانید با راهکارهایی به مرور آن را تغییر دهید تا یاد بگیرد بدون نگرانی
به شما اعتماد کند.
۱ـ باید نقطه حساســیت همسر شــکاک را بیابید۲ .ـ به ریزهکاریهای
رفتاریتان فکر کنید و نقطه حساســیت او را بشناســید و مراعات کنید.
۳ـ با او حرف بزنید؛ الزم نیســت خود را به خاطر بددلی همسر در خانه
حبس کنید؛ بلکه با او به توافق برســید و در مورد رفتار صحیح صحبت
کنید۴ .ـ با زور و خودمحوری حرف خود را به کرســی ننشــانید۵ .ـ با
نادیده گرفتن همسر شکاک ،او خطرناکتر میشود؛ پس به او توجه کنید.
۶ـ باج ندهید .اگر برای نمونه مشــکل اصلی کار است ،با عوض کردن
محل کار و خانهنشین شدن شک وی بیشتر میشود۷ .ـ پنهانکاری نکنید
و صادق باشــید۸ .ـ تالفی نکنید؛ اگر از همســر خود رنجیدهاید ،برای
تالفی کردن موقعیتی را به وجود نیاورید که احساس شک بیشتری کند.
9ـ خانه را میدان جنگ نکنید10 .ـ اگر همسر شکاک احساس کند مانند
روزهای اول مورد توجه نیست ،آسیب میبیند؛ مانند روزهای اول زندگی
محبت کنید11 .ـ سعی کنید بیشتر در دسترس باشید و مکانهایی را که
قصد دارید بروید ،ابتدا به همســرتان اطالع دهید12 .ـ از رفتارهایی که
بیشتر او را حساس وحسادتش را تحریک میکند ،اجتناب کنید13 .ـ به
او اطمینان دهید فرد مناسبی برای ادامه زندگی مشترک هستید و همیشه
گوش شنوایی برای شنیدن حرفهای او دارید.

زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

بدن شما برای اینکه به درستی فعالیت کند ،باید به اندازه کافی مواد مغذی
ت کند.
ضروری را با رژیم غذایی روزانه دریاف 
اگر از خشکی چشــم ،کوری در شب ،پوسته پوسته شدن و خشکی
پوست رنج میبرید ،احتماال دچار کمبود ویتامین  Aهستید .با مصرف
هویج خام ،کدوحلوایی ،اسفناج پخته و میوهجات و سبزیجات نارنجی
کمبود خود را برطرف کنید .اگر از افسردگی ،التهاب لثه ،نقص در ترمیم
زخم ،کبودی بدن ،خون دماغ شدن و خونریزی لثه رنج میبرید ،احتماال
دچار کمبود ویتامین  Cهستید .با مصرف روزانه پرتغال یا مرکبات دیگر
عالبم کمبود خود را رفع کنید .برای جلوگیری از پوکی استخوان زودرس
کلسیم به اندازه کافی بخورید .کلسیم به قلب شما کمک میکند ،از لخته
شدن خون جلوگیری میکند و البته باعث تقویت استخوانها و دندانها
میشود .منابعی مانند شیر ،ماست ،پنیرها ،بادام و ماهی سالمون غنی از
کلسیم هســتند .ریزش مو ،موهای کمپشت و اینکه به طور مداوم بیمار
میشوید ،میتوانند از عالیم کمبود پروتئین دریافتی باشند .گوشتها با
تأکید بر مرغ ،ماهــی ،تخممرغ ،حبوبات و مغزها منابع خوب پروتئینی
هستند؛ اما در مصرف گوشت قرمز زیادهروی نکنید.
هر روز به مقدار کافی سبزیجات ،حبوبات و جو دوسر میل کنید تا فیبر
کافی به رودههای شما برسد و دچار یبوست نشوید.

یادم هست چندین شب به واسطه
حمالت سنگین دشمن مژه بر هم
نگذاشــته بودیم و حتی لحظــهای نخوابیده
بودیم ،شــبی با یکــی از رزمندههــا مأمور
محافظت از کانالی بودیم تا از تهاجم دشمن به
آن جلوگیری کنیم؛ قرار بر این شــد که نوبتی
قدری استراحت کنیم تا توانی دوباره پیدا کنیم.
ابتدا من برای استراحت رفتم؛ وقتی که خواب
بودم؛ خمپارهای در نزدیکی من اصابت کرده
بود ،اما از شدت خستگی زیاد ،حتی از صدای
خمپاره بیدار نشده بودم! یادم هست چند جنازه
عراقی کنارم بودند که از شدت سوز و سرمای
شبهای جنوب ،پتوی یکی از اجساد را روی
خودم کشــیده بودم .وقتی فردی که قرار بود
پست را تحویل بگیرد ،آمد و دید که ترکش به
نزدیک ســر من خورده و کاله من رفته ،گمان
ک دفعه بلند
برده بود که شهید شــدهام؛ اما ی 
شدم .با تعجب گفت« :مگر تو زندهای؟» پس
چــرا من هــر چی تــو را تــکان دادم ،بیدار
نشدی؟» نمیدانست صدای خمپارهها برایم
الالییاست.
به نقل از جانباز شهید
سردار علی خوشلفظ
ســردار شــهید علی خوشلفظ از نیروهای
اطالعــات و عملیــات لشــکر  32انصــار
الحســین(ع) استان همدان هشــتم آبان ماه
ســال  1343در محله کمال آباد همدان و در
خانوادهای مذهبی و انقالبی بــه دنیا آمد .با
آغاز جنگ تحمیلی و پس از سالها خدمت به
محرومان و مستضعفان در گروههای جهادی و
مردمی ،با وجود اینکه به دلیل سن کم ،بارها از
حضورش در جبهه ممانعت شده بود ،به عنوان
نیروی داوطلب بسیجی روانه جبهههای نبرد
شــد .بارها و بارها مجروح و زخمی شد؛ اما
مصممتر از قبل حتی پیش از اینکه زخمهایش
التیام یابد ،دوباره در جبههها حاضر میشد.
شــهید خوش لفظ  29آذر ماه ســال 1396
آسمانی شد و به کاروان عظیم شهدا پیوست.

حسن ختام
بهار خود شمایید!
آقاجان میگویند بهار آمده است .طبیعت
بیجان و خشــک جــان گرفته اســت.
میگویند گلها و درختان شکوفه دادهاند.
شبیه دنیای کوچک من وقتی به شما فکر
میکنم.
ً
راستش اصال من کجا و فکر کردن به
شما کجا! مگر غالم غیر از اطاعت از موال
کار دیگری هم دارد؟!
ت ه تهش نوکر وقتی به شما فکر میکند،
باید شقایق سرخ دلش الو بکشد و سنگ
دوری ،روی سینهاش سنگینی کند .آنقدر
که نفسش تنگ بیاید و یکهو اشک بریزد
تا یادش نرود همیشه باید غصه اربابش را
بخورد ،نه غصه خودش را.
ً
اصال مهربانم ،حق بدهید وقتی به شما
فکر میکنم از خودم دلگیر و آزرده شوم.
خــودم خوب میدانم تــوی این روزها و
سالها هیچ گلی به سرم نزدهام .آخر هیچ
کدام از ماهها و ســالهایم دلپذیر و خالی
از اضطراب و تحمل کردنی نبوده که شما
نفسی به آسودگی بکشید.
موال جان ،مرا ببخشید که این روزها،
گهگاه با دیدن طبیعــت گمان میبرم که
بهار آمده ،در حالیکه بهار خود شمایید.

