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مدیر مسئول

«ســریال گاندو دروغ اســت!»
خبرگزاری جمهوری اسالمی در
 12فروردیــن با این عنوان نوشــت« :وزیر
خارجه ایران با انتقاد از پخش سریال گاندو
گفت« :این سریال تلویزیونی از اول تا آخر
دروغ بوده و موجب بیاعتمادی در کشــور
شده اســت»؛ موضعی که از سوی افراد و
رســانههای نزدیک به دولت با ادبیاتهای
متفاوت تکرار شــد .آقای آشــنا در توئیتی
نوشــت« :بــا گانــدو گنده نمیشــوید».
رئیسجمهور هم گفت« :اگر بناست از پول
ملت فیلم درســت کنید و نمایش بدهید،
واقعیتها را فیلم درست کنید ،پیروزی ملت
را بگویید»...
اما ســریال «گاندو» چه هدفی را دنبال
میکند؟ در پاسخ باید گفت ،گاندو تالش
میکند بر اساس یافتههای دقیق اطالعاتی،
از نفوذ بیگانه پردهبرداری کرده ،به مسئوالن
در تمامی سطوح ،به سازمانها و دستگاهها
با هــر مأموریتی و به آحاد مردم نســبت به
این شــبکه خطرناک ضد منافــع و امنیت
ملی هشدار دهد .موضوعی که سوگمندانه
باید گفــت ،بیتوجهی دولتهــا ،به ویژه
بیتوجهی دولت کنونی به آن واقعیتهای
تلخی را در کشور پدید آورده است.
رهبر معظم انقالب هشدارهای فراوانی
را درباره پدیده خطرناک نفوذ دادند ،از جمله
آنها بیانــات معظمله در تاریخ  29فروردین
 1397اســت .امــام خامنــهای خطاب به
مدیران و کارکنان وزارت اطالعات با اشاره
به نقش سرویسهای جاسوسی در رویارویی
جبهه استکبار با ملت ایران و با تأکید بر اینکه
اگر در این جنگ از دستگاههای اطالعاتی
جبهه مقابل غافل شده و دچار سادهاندیشی
شــویم ضربه خواهیم خورد ،فرمودند« :در
این جنگ ،شیوهها و روشهای مختلفی در
دستور کار است ،از نفوذ و سرقت اطالعات
و تغییر محاســبات تصمیمگیــران و تغییر
باورهای مردم تا ایجاد نابســامانیمالی و
اقتصادی و ایجاد آشفتگیهای امنیتی».
اکنون پرســش آن اســت کــه اگر این
هشــدارها جــدی گرفته میشــد ،آیا این
همه خسارت از قبیل ســرقت اطالعات،
اخاللهــای امنیتی چون حوادث تلخ نطنز
و نابســامانیهای اقتصادی و ...بر کشور و
مردم وارد میشد؟ اما حال که فایل صوتی
دکتر ظریف از درون دولت به ســرقت رفته
و از سوی شبکه صهیونیستیـ سعودی ایران
اینترنشنال سر درآورده و خسارتهای جدی
در ســطوح مختلف به بار میآورد ،آقایان
چنینمیگویند:
1ـ دکتر ظریــف :نمیدانم چگونه این نوار
از آن ســوی آبها ســر درآورده! 2ـ آقای
روحانی :یک سرقت انجام گرفت .وزارت
اطالعات باید تمام توان خود را به کار گیرد
که بفهمند این فایل صوتی چگونه ســرقت
شده اســت! 3ـ آقای آشــنا پس از استعفا:
امیدوارم مســئوالن ذیربط بــه جای دراز
کردن حکیم باشی ،حداقل یک مسیر نفوذ
را شناسایی کنند!
اگر ســخنان این سه نفر در صدر و پایان
یادداشــت مقایسه شــود ،آنگاه مشخص
خواهد شــد که ســریال گاندو ،واقعیت را
نمایش میدهد یا به دنبال تحریف واقعیت
است؟ شاید در آینده ،سازندگان گاندو این
مجــال را پیدا کنند و با ســاخت گاندویی
دیگر ،از «مســیر نفوذ» مورد نظر آشــنا و
«چگونه ســر برآوردن این نوار از آن سوی
آبها» که ظریف گفته و «کشف چگونگی
سرقت این فایل صوتی» که رئیسجمهور از
وزارت اطالعات مطالبه کرده ،با اســتناد به
یافتههای اطالعاتی پردهبرداری کنند.

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

در آســتانه فرارسیدن  ۱۲اردیبهشــت ماه ،سالروز
شــهادت اســتاد شــهید مرتضی مطهری و هفته
عقیدتــیـ سیاســی در ســپاه ،حجتاالســام
والمســلمین دکتر عبدالله حاجیصادقی ،نماینده
ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در
نشست خبری اقدامات و فعالیتهای حوزه عقیدتی
و دکترین رفتار سیاسی سپاه را تشریح کرد.
نماینده ولیفقیه در سپاه در این نشست از عالمه
شهید مرتضی مطهری به عنوان متفکر بزرگ عالم
اسالم و الگوی اســتاد کامل نام برد و گفت« :امام
راحل(ره) توصیفاتی در مورد شهید مطهری دارند
که در مورد هیچ فرد دیگری نداشتهاند .برجستهترین
ویژگی این عالمه بزرگ جامعیت بود و سپاهی که
هویــت و اصالت اصلی خــود را به جوانان بصیر،
انقالبی و مجاهد دارد ،ســالروز شهادت این استاد
بزرگوار را به عنوان روز عقیدتیـ سیاســی در سپاه
قرار داده است».
حجتاالسالم والمســلمین حاجیصادقی در
ادامه در پاســخ به پرسش خبرنگاری در خصوص
انتشــار فایل صوتی محرمانه مصاحبــه وزیر امور
خارجــه و مباحثی که در ایــن صوت در خصوص
شهید حاج قاسم ســلیمانی و نیروی قدس مطرح
شــده ،با اشــاره به بخشــی از ویژگیها و فضایل
اخالقی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تأکید بر
اینکه باید مراقبت کنیم تا افتخارات خود را کمرنگ
نکنیم ،اظهار کرد« :حاج قاسم نه تنها یک مجاهد
برجســته ،بلکه دیپلماتی کارکشته بود که بسیاری
از سران کشــورها را با منطق اســتوار خود همراه
میکرد؛ حاج قاسم شخصیتی فراجناحی بود؛ اما
این فراجناحی بودن هرگز روحیه انقالبی ایشان را
تحت تأثیر قرار نمیداد و حتی دشمنانش هم برای
این شخصیت برجسته احترام قائل بودند».
نماینده ولی فقیه در ســپاه با بیان اینکه دنیا آرزو
میکرد شخصیتی چون حاج قاســم داشته باشد،
گفت« :شخصیتهایی از جنس حاج قاسم عزیز ما
میتوانند در دنیای امروز مؤثر باشند و عزت و اقتدار
کسبکنند».
وی موضــع غیر عزتمندانه را عامل پیشــرفت
دشــمن توصیف و تصریح کرد« :عشــق و عالقه
وافر مردم به ســردار ســلیمانی به معنای واقعی از
روی معرفت و قدرشناسی بود و همگان این شهید
واالمقام را مرد میدان و تجسم ارادههای قاطع یک
ملتمیشناسند».
حجتاالســام والمســلمین حاجیصادقی
حاج قاسم را مرد تمامی میدانها توصیف و اظهار
کرد« :سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مرد میدان
نظامی ،خدمت ،مردمداری و دفاع از مظلوم بود و در
عین حال هنر و قدرت اقناعسازی دیپلماتیک ایشان
بر همگان عیان بود».
نماینــده ولی فقیه در ســپاه در بخش دیگری از
ســخنانش در پاســخ به خبرنگار صبح صادق در
خصوص کیفیت برنامههای هفته عقیدتیـ سیاسی
در وضعیت کرونایی کشــور گفت« :هرچند کرونا
سبک زندگی ما را تغییر داد ،اما حتی در این شرایط
نیز در حــوزه عقیدتی ابتــکارات و خالقیتهای
خوبی شکل گرفت و اقدامات مؤثری با بهرهگیری
از ظرفیتهای جدید به ویژه فضای مجازی به انجام
رسید .این تجربه به ما نشان داد باید حتی در شرایط
غیر کرونایی هم اســتفاده از این روشها را تعطیل
نکنیم و با استفاده از این ظرفیتها هم مأموریتهای
خود را انجام دهیم».
وی در پاســخ به دیگر پرســش خبرنگار صبح
صــادق درخصوص رفتار ســپاه در قبــال معرفی
کاندیــدای واحد از جبهه انقالب ،با تأکید بر اینکه
دکترین سیاســی مبنای عمل و رفتار سیاسی سپاه
اســت که مبتنی بر اندیشــههای امامیــن انقالب
اسالمی تدوین شده ،اظهار داشت« :سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در صیانت از اصل انقالب ،ارکان
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و ماهیت انقالب هیچ گاه بیطرف نبوده و نخواهد
بود؛ ما در برابر جبهه استکبار بیطرف نیستیم ،اما
درون جبهه انقالب در هیچ شــرایطی از مصداق یا
شــخصی حمایت نمیکنیم و مبنای حرکت سپاه
فراجناحی اســت و این درست مشی رهبر معظم
انقالب و حضرت امام راحل اســت که در ســپاه
ساری و جاری است».
حجتاالســام والمســلمین حاجیصادقی
در ادامــه مباحث خــود حضور حداکثــری ،بیان
شــاخصههای انقالبی ،عدم ورود مصداقی ،تأمین
ســامت و امنیت ،فرصت بــودن انتخابات برای
نظام اســامی و دعوت جبهه انقــاب به وحدت
برابر اســتکبار را از مبانی دکترین رفتار سیاســی
ســپاه برشــمرد و گفت« :مردمی و پاسخگو بودن
از جمله ویژگیهــای یک رئیسجمهور اســت،
اما برجســتهترین شــاخصی کــه با اســتفاده از
تجربیات گذشــته به آن نیازمندیم ،این است که ما
رئیسجمهوری میخواهیم که ســرباز والیت و در
امتداد والیت باشد».
وی افزود« :در تاریخ اسالم و انقالب اسالمی در
هر مقطعی تبعیت کامل از والیت فقیه داشتیم موفق
بودیم؛ برجســتگی حاج قاســم و آقای سیدحسن
نصراللــه بــه دلیل والیتمــداری اســت که این
والیتمداری را هــم در عمل این دو دیدهایم و هم
بارها در سخنان حاج قاسم و سیدحسن نصرالله بر
این موضوع تأکید شده است».
نماینــده ولیفقیــه در ســپاه در ادامه بــه لزوم
ایجاد وحــدت در جبهه درونی انقــاب به عنوان
یکی از اصول دکترین رفتار سیاســی ســپاه اشاره
کــرد و اظهار داشــت« :بــه فرمــوده رهبر معظم
انقالب(مدظلهالعالی) دشــمن جبهه نامتجانس
علیه انقالب اسالمی ایجاد کرده است؛ توصیه ما به
دوستان این است که نگذاریم وسوسههای شیطانی
ما را به خود مشغول کند».
وی در ادامه در خصوص شائبههایی در رابطه با
هدف قرار گرفتن مواضع صهیونیســتها به وسیله
موشکهای ایرانی گفت« :موشکهایی که مواضع
صهیونیســتها را هدف قرار دادهاند ،نه از پایگاه
ایران؛ بلکه از پایگاههای انقالب اســامی شلیک
شــدند؛ گفتمان انقالب اســامی امروز مرزها را
درنوردیده و موجب توانمندی و بیداری مردم منطقه
شده است .رژیم صهیونیستی بداند که این انقالب
اسالمی و بیداری اســامی است که آنان را روز به
روز به مرگ نزدیک میکند».
حجتاالسالم والمســلمین حاجیصادقی با
تأکید بر اینکه دشمنان ما زبانی جز قدرت و اقتدار
را نمیفهمند ،اظهار کرد« :اگر امروز جبهه استکبار
جرئت ندارد کوچکترین تعرضی به ایران اسالمی
کند ،بــه برکت اقتدار ،قدرتمنــدی و ظرفیتهای
دفاعی است که به فضل الهی از آن برخورداریم».
حجتاالسالم والمســلمین حاجیصادقی با
تأکید بر اینکه بحمدالله در اوج قدرت قرار داریم،
گفت« :امروز دشــمن میداند که ما هم از اشراف
اطالعاتی خوبی برخورداریم ،هــم توان و قدرت
نظامی ما را شناختهاند ،در کنار این دشمن به قدرت

ایمان نیروهای ما واقف است».
نماینــده ولی فقیه در ســپاه ،در خصوص توان
دفاعی کشــور افزود« :امروز وزارت دفاع و ســپاه
پاسداران و مجموعه نیروهای مسلح به این دستور
قرآن ،یعنی آیه «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن
رباط الخيل» عمل کردهاند ،و لذا این عمل به قرآن
است که چنین نتیجهای را حاصل کرده است».
وی افزود« :امروز بــه برکت گفتمان مقاومت،
مــردم یمــن ،عــراق ،فلســطین ،ســوریه و ...با
برخورداری از روحیه انقالبی محکم و استوار برابر
دشمن ایستادهاند و امیدواریم به برکت این امتها،
برخی دولتهای اسالمی نیز بیدار شوند و دشمنان
را در اهداف شومشان ناکام گذارند».
حجتاالســام والمسلمین حاجیصادقی در
پاســخ به پرســش خبرنگار دیگری در خصوص
فعالیت و حضــور نظامیان در صحنه سیاســی با
اشــاره به اینکه برخورداری از بصیرت سیاســی
از ویژگیهای مهم پاســداران اســت ،اظهار کرد:
«برخورداری از بصیرت سیاســی بــا حضور در
جناحها و احزاب مغایر اســت؛ در صحنه سیاسی
آنجا که مشــاهده کنیم دشــمن در حال استحاله
مبانی است ،در صیانت از انقالب اسالمی محکم
ایســتادهایم؛ اما درون جبهه انقــاب از مصادیق
حمایت و یا آنها را رد نمیکنیم ،لذا سیاســی بودن
را بایــد از جناحی بودن مجــزا بدانیم ،از این نظر
نیروهای مسلح سیاسی هستند؛ چون از چیزی که
باید از آن دفاع کنند باید شناخت و بصیرت داشته
باشــند و به عالوه باید رأی هم بدهند ،اما جناحی
بودن به هیچ وجه برای نیروهای مســلح و ســپاه
پذیرفتهنیست».
نماینــده ولــی فقیه در ســپاه افــزود «:مربیان
عقیدتی و هادیان سیاســی هر دو خدمت ،تربیت
و بصیرتافزایــی را انجام میدهنــد .آنها وظیفه
خود را نســبت به بصیرتافزایی  ،تحلیل شرایط و
ضرورتهای موجود انجام میدهند که من همین
جا از دوستان عزیزم در معاونت عقیدتی و برادرانم
در معاونت سیاسی تشکر میکنم».
وی گفت« :حضور در انتخابات حق شهروندی
است و هر شــهروندی هم میتواند با رعایت همه
ضوابط و مقررات در هر انتخاباتی شرکت کند.یک
سلســله ضوابط برای همه وجود دارد ،یک سلسله
ضوابطی هم برای مسائل سازمانی سپاه وجود دارد
و سپاه در صورت رعایت این ضوابط و قوانین نسبت
به هیچکس نظر منفی ندارد».
حجتاالسالم والمسلمین حاجیصادقی تاکید
کرد« :همه افراد برای ما مساوی هستند؛ هم کسانی
که نامزدی خود را اعالم کردند ،هم کســانی که در
مظان کاندیداتوری هســتند .سپاه براساس دکترین
سیاســی خود ،موضعی واحد ومنسجم دارد و به
همه افراد به یک چشم نگاه میکند .به همه احترام
میگذارد و به آنها توصیههای الزم را کرده است.
لذا با همه کسانی که به ما مربوط میشوند ،به طور
یکسان اتمام حجت شده است .به همه آنها دوستانه
و مهربانانه  ،چه شفاهی ،چه کتبی گوشزد شده است
و آن عزیزان هم انشاءالله رعایت میکنند .البته به

ذرهبین
 همه افراد برای ما مساوی هستند؛ هم کسانی که نامزدی خود را اعالم کردند،هم کسانی که در مظان کاندیداتوری هستند .سپاه براساس دکترین سیاسی خود،
موضعی واحد ومنسجم دارد و به همه افراد به یک چشم نگاه میکند .به همه
احترام میگذارد و به آنها توصیههای الزم را کرده است.لذا با همه کسانی که به
ما مربوط میشوند ،به طور یکسان اتمام حجت شده است.
 به همه آنها دوستانه و مهربانانه  ،چه شفاهی ،چه کتبی گوشزد شده است و آنعزیزان هم انشاءالله رعایت میکنند .البته به جز عدهای از پاسداران که در گذشته
در سپاه بودهاند ولی االن در جای دیگر مشعول هستند ودر دورن سپاه نیستند و
موضوعشان متفاوت است

جز عدهای از پاسداران که در گذشته در سپاه بودهاند
ولی االن در جای دیگر مشــعول هستند ودر دورن
سپاه نیستند و موضوعشان متفاوت است».
وی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه
ســپاه به عنوان پاسدار انقالب در اقتصاد ،فرهنگ،
محرومیتزدایی و سایر مباحث هم ورود دارد ،اما
متکفل این امور نیست و کمک کار دولت است ،به
اقدامات سپاه در حوزه سازندگی اشاره کرد و گفت:
«فعالیتها و اقدامات ســپاه در حوزه سازندگی با
هدف حفظ استقالل و آبادانی و سازندگی کشور و
محرومیتزدایی انجام میپذیرد و سپاه هرگز دنبال
درآمدزایی نیســت و متولی اصلــی این بخش هم
نیست».
نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه موضع
ســپاه در خصوص انتخابات ،واحد ،منسجم و بر
اســاس دکترین رفتار سیاســی است و حتی قدمی
کار غیرقانونی نمیکند ،گفــت« :برای حضور در
انتخابات با رعایت ضوابط و قوانین نسبت به هیچ
کس نظر منفی نداریم و همه افراد از نظر سپاه یکسان
هستند».
وی در ادامه به بخشــی از اصــول دکترین رفتار
سیاسی سپاه اشاره کرد و افزود« :یکی از این اصول
مطالبهگری از مسئوالن است که در مسیر انقالب و
مطالبات رهبری که به نفع همه و مردم است حرکت
کنند ،در واقع دکترین رفتار سیاسی نمودی از رفتار
سیاســی رهبری است و بر اســاس آیه سوم سوره
انسان ،انا هدیناه السبیل ...تنظیم شده است».
نماینــده ولی فقیه در ســپاه در بخش دیگری از
سخنانش با توصیه به اصحاب رسانه ،اظهار داشت:
«مراقب باشــید برای دنیای دیگــران آخرت خود
را خراب نکنید ،امروز شــاید یک خبر دروغ یا غیر
ً
مستند منتشر شــود؛ ولو بعدا تکذیب شود؛ اما در
پیشــگاه خدا راحت از آن عبور نمیشود و خدا از
حقالناسنمیگذرد».
وی همچنیــن تشــریح کــرد« :نــه در صحنه
انتخابــات ،در همه صحنهها ،مواظب باشــید این
فضاســازیهای جبهه استکبار ،تخریبها و اخبار
دروغین شــما را فریب ندهد؛ جالب است خبری
را میســازند ،به کســی یا جایی نسبت میدهند و
خودشــان هم تکذیب میکنند؛ ایــن فرار به پیش
است».
حجتاالسالم والمســلمین حاجیصادقی با
بیان اینکه از دشــمن انتظاری جز دشمنی نیست و
از استکبار انتظاری جز حمله نیست ،گفت« :اما از
دوستان انتظار است که گرفتار حمله و تهاجم دشمن
نشوند و بازی نخورند ».وی ادامه داد« :ما دهه پنجم
انقالب را به خوبی با بیانیه گام دوم شــروع کردیم
و انشــاءالله با یک انتخاب عالــی و تعیینکننده،
سرنوشتســاز و مأیوسکننده برای جبهه استکبار
ادامه میدهیم و انشــاءالله از این وضعیت سخت
هم عبور خواهیم کرد».
وی افزود« :در ادبیات دینی ما گفته شــده است
حرمت انسان مؤمن از حرمت کعبه باالتر است .به
دوســتان هم میگویم در مقام دفاع در نیایید ،چون
حرمت یک مؤمن دیگری ریخته میشود ،خیلیها به
ما میگویند که چرا عکسالعملی را نشان نمیدهید
و میگوییم ما که نباید در میدان دشمن بازی کنیم .ما
هم اگر بخواهیم صحبت کنیم ،حرمت یک انسان
دیگری را از بین میبریم و لذا ما این کار را نمیکنیم
و ما در جبهه امیرالمؤمنین(ع) تعریف شدهایم و نه
در جبهه خدعه و نیرنگ معاویه».
حجتاالســام والمســلمین حاجیصادقی
در پایان تأکید کرد« :ما در جبهه حق ایســتادهایم،
نمیلرزیــم و از مالمت دیگران هــم باکی نداریم
و سســتی هم نخواهیم کرد؛ به دوســتان سفارش
میکنیم «آخرت خود را به دنیای دیگران نفروشید
و اگر هم کاری میخواهید ال اقل دنیای خود را آباد
کنید و نه دنیای دیگران را».

فرمانده کل سپاه در تبیین نقش حاج قاسم سلیمانی

سپهساالر میدان ،قدرتساز دیپلماسی
فرمانده کل سپاه گفت :اگر این نیروی عظیم با آن
پشتوانههای وسیع و آن مردان در میدانی همچون
حاج قاســم در میدان نبودند ،امــروز داعش آن
ویروس خطرناک سیاســی که خود یک کرونای
سیاسی و یک کرونای امنیتی بود عالمگیر میشد.
فرمانده کل ســپاه در آیین معارفه جانشــین و
معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه سخنانی
با بیان این که نیروی قدس در پی این نبوده اســت
که منفعت و امنیت کشــور دیگری را فدای ایران
کند یــا منفعت و امنیت ایــران را فدای دیگران،
گفت :شــهید حاج قاســم در پی همافزایی این
منافع و مستحکم کردن آنها در یک آرایه وسیع و
به هم پیوسته جهانی و منطقهای بوده است و این
ســر و رمز و راز واقعی پیــروزی نیروی قدس در
میدانهایی است که در آن درگیر بوده است.
وی خاطر نشان کرد :مصیبتهایی که بر ائمه

اطهار(ع) علی وارد شد همه از نبود مردان میدان
بود.
وی با تأکید بر اینکه اگر مردان با شرف میدان
دفاع مقدس نبودند همان سرنوشت صدر اسالم
تکرار میشد و انقالب ،اسالم و ایران همه با هم
شکســت میخورد ،تصریح کــرد :همه چیز در
میدان شکل میگیرد ،نیروی قدس ما در میدان از
منافع اسالم و ایران دفاع کرد ،هر کجا دشمن وارد
شد و ایســتاد و جوانان مسلمان را به صحنه دفاع
وارد کرد و جبهه را استحکام بخشید ،حمایت و
پشتیبانی کرد و تدبیر و اندیشه دفاع را به واقعیت
روی زمین تبدیل کرد.
وی تأکید کرد :سپهساالر و سردار بزرگ میدان
شهید حاج قاسم سلیمانی بود که برای امنیت ایران
و سایر بالد اسالمی همواره در کوهها ،بیابانها و
دشتها در تعقیب دشمن بود.

سرلشــکر ســامی با تأکید بر اینکه اگر این
نیروی عظیم با آن پشــتوانههای وســیع در میدان
نبود امروز داعش آن ویروس خطرناک سیاسی که
خود یک کرونای سیاسی و یک کرونای امنیتی بود
عالمگیر میشد ،خاطرنشان کرد :اگر حاج قاسم
نمیایســتاد امروز داعش در این سرزمین و سایر
سرزمینها و پیکرهای اجتماعی نفوذ میداشت،
ً
مردم ما اصــا از نزدیک چهره یک داعشــی را
ندیدند! چرا؟ چــون او در میدان بود؛ چهره یک
آمریکایــی مهاجم را ندیدند! چون او و شــما در
میدان بودید.
فرمانده کل سپاه میدان را مقدس دانست و با
اشــاره به نقش سرنوشتساز و تعیینکننده حاج
قاســم در میدان گفت :او این هنر را داشــت که
دیپلماســی را در خدمت میدان آورد ،این قوت و
جامعیت شخصیت او بود که هم در میدان جهاد

میجنگید و هم میتوانست اجماع بسازد ،ائتالف
ایجاد کند و آرایش سیاسی صحنه را تغییر دهد و
در عین حال برای دیپلماسی نیز قدرت بسازد.
وی افــزود :همــه میدانیــم و میداننــد که
دیپلماسی بدون مضمون و محتوای قدرت صوت
و کلمه است و امروز جهان برای صوت و کلمهای
که بدون پشتوانه قدرت باشد احترامی قائل نیست،
نفوذ کالم پشتوانه قدرت میخواهد ،سپاه و نیروی
قدس آن و فرمانده رشید و فرماندهان شجاع آن این
قدرت را میساختند.
سرلشکر سالمی در پایان شهیدان را نقطه اوج
و نماد شرافت ملت ایران توصیف و تصریح کرد:
حاج قاسم ســلیمانی امروز در اوج عزت است و
در قلب همه مردم جا دارد ،او را دیگر نمیتوان از
قلبها جدا کرد و امروز عزیزتر از دیروز است او
زنده است و نزد خداوند روزیخوار است.

سردار دکتر آقایی در گفتوگو با صبح صادق ابعاد حقوقی انتشار صوت مصاحبه وزیر امور خارجه را تحلیل کرد

فقدان حقوق امنیت ملی!

حسین چخماقی
خبرنگار

   B

در کنار طیف بسیار زیادی که معتقد هستند
در مصاحبه آقای ظریف اتهامات زیادی به
سپاه و به طور ویژه حاج قاسم روانه شده،
یمعتقدهستنداینصحبتهااتهامی
برخ 
را متوجه شهید سلیمانی نکرده است .نظر
شما در این خصوص چیست؟
در فایل صوتی منتشر شــده از آقای ظریف ،متأسفانه
با صراحت چند اتهام به شخص حاج قاسم سلیمانی
و سپاه زده میشود که عبارت هســتند از :قرارگرفتن
غیرقانونی پایگاه نظامی ایران برای نیروهای روسیهای،
معرفی حاج قاســم به عنوان کســی که تابع تصمیم
«پوتین» رئیسجمهور روســیه است ،معرفی ایران به
عنوان پیادهنظام روســیه و تضعیف برجام با اقدامات
حاج قاســم و نیروهایــش در میدان .اینهــا از جمله
اتهاماتی بودند که در فایل صوتی منتشــر شده از آقای
ظریف ،متوجه شهید سلیمانی و سپاه شد.
یکی از مســائلی که در مصاحبه آقای
ظریف برجسته شد ،استفاده غیرقانونی
نیروهای نظامی روسیه از پایگاه نظامی
ایران بود .به لحاظ حقوقی ،این ادعای
آقای ظریف مسموع است؟
در اصل  146قانون اساســی آمده اســت« :استقرار
هــر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشــور هرچند به
عنــوان اســتفاده صلحآمیز ،ممنوع اســت ».مجری
در بخشــی از این گفتوگو مطــرح میکند که حاج
قاسم برخالف قانون اساسی ،پایگاه در اختیار روسیه
گذاشته اســت که با تأیید ضمنی آقای ظریف مواجه
میشــود .وزیر خارجه پس از این تأیید ضمنی ،ادامه
میدهد« :روسها میتوانســتند از طریــق مدیترانه
که در اختیارشــان بوده ،به داعش ضربه بزنند ».نکته
کار اینجاســت؛ ما در حقوق دو دیــدگاه داریم؛ یک
دیدگاه معتقد است حقوق داخلی از حقوق بینالملل
مجزاست و دیدگاه دیگر که به حقوق به مثابه یک هرم
مینگرد و به آن نگاه یگانگی دارد ،معتقد است حقوق،
حقوق است و در کل نباید تفاوتی میان حقوق داخلی
و حقوق بینالملل برای کشورها وجود داشته باشد .تا
پیش از حادثه  11سپتامبر ،حقوق بینالملل اصل را بر
صلح و اســتثنا را بر جنگ گذاشته بود و جنگ را نیز
تنها در دو حالت دفاع مشــروع و امنیت دستهجمعی
قابــل انجام میدانســت .بعد از حادثه  11ســپتامبر،
تحول عمیقــی در حقوق بینالملل صورت گرفت که
در ابتــدا منجر به صدور قطعنامــه  1368و پس از آن
قطعنامه  1373شــد؛ قطعنامهای که همه مطالب در
خصوص موضوع مبارزه با تروریست ،از زمان صلح
ورســای تا قطعنامه  1368را در خود جای داده بود و
در جهان به عنوان محور مبارزه با تروریســت شناخته
میشــد و اکنون هــم همگان به آن اســتناد میکنند.
یکی از مهمترین بندهای این قطعنامه آن اســت که به
دولتهای عضو سازمان ملل متحد تأکید میکند در
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ماجرای افشای فایل صوتی «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه کشورمان که مشحون از اظهارات ضدامنیت و خالف منافع ملی است ،همچنان ادامه دارد .یک
سویه این نقدها به تحریفهای تاریخی و تحلیلهای غلط از رابطه میدان با میز دیپلماسی و سویه دیگر آن به نحوه افشای این فایل صوتی که ادعا میشود محرمانه بوده
است ،برمیگردد .فایل منتشر شده از سوی شبکه سعودی «ایران اینترنشنال» که با هزینههای هنگفت حاکمان آلسعود در فضای رسانهای تنفس میکند ،موجی از حیرت
و تعجب را در میان مردم کشــورمان به راه انداخت .این فایل صوتی از جمله مصاحبههایی است که زیر نظر مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری بهمدیریت
«حسامالدین آشنا» با مدیران دولت روحانی انجام شده است.از سوی دیگر ،آنطور که برخی مسئوالن دولتی میگویند این فایل برای آرشیو شدن انجام شده و بنا بر
انتشار آن نبوده است .ظریف در این گفتوگو به موضوعات مهمی درخصوص دیپلماسی و سیاست خارجی کشور پرداخته و سعی کرده است در این مصاحبه دوگانه
دیپلماسی و میدان (منظور از میدان یعنی اتفاقات و سیاستهای منطقهای ایران در کشورهایی ،نظیر سوریه ،عراق ،یمن و )...را برای مخاطب جا بیندازد .به همین
مناسبت با سردار دکتر «محمد آقایی» جانشین اسبق معاونت حقوقی سپاه در خصوص ابعاد مختلف مصاحبه آقای ظریف به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید:
سرکوب و محو تروریسم در جهان با همدیگر همکاری
و معاضدت داشته باشند؛ از همین رو اگر ما معتقد به
دیدگاه یگانگی حقوق باشیم ،متوجه میشویم که ارائه
خدمات به جنگندههای روســی در پایگاه شهید نوژه
همدان به هیچ عنوان خالف قانون نبوده اســت .دفاع
حقوقی ما از سوخترســانی به هواپیماهای جنگنده
روســی ه در پایگاه شهید نوژه که قصد حمله به مواضع
داعش را داشتند ،بر همین اساس بوده و هست .کاری
ً
که ما در پایگاه شــهید نوژه انجام دادیم ،دقیقا موافق
قطعنامه  1373شورای امنیت سازمان ملل متحد بود.
ضمن آنکه باید توجه کنیم روسها هیچگاه در کشور
ما پایگاه نظامی نداشــتند؛ بلکه ما در راستای هدف
مشترکی که با روسیه در زمینه مقابله با داعش داشتیم،
در بخشی از پایگاه همدان خدمات سوخترسانی به
هواپیماهایشان را ارائه میدادیم.
آقای ظریف به نوعی سردار سلیمانی
را پیرو تصمیمات پوتیــن در مبارزه با
داعش عنوان میکند و خدمترسانی
انجام شــده در پایگاه شــهید نوژه به
جنگندههای روســی را در همین راستا
میداند ،نظر شما در اینباره چیست؟
اتهام مهم موجود در این مصاحبه این بود که «پوتین»
سردار سلیمانی را به روسیه فراخوانده و در آنجا تصمیم
دولت روســیه برای مقابله با داعش را بر اساس منافع
ملی خودشان به حاج قاسم تفهیم کرد ه است .آنچه از
این صحبتها به ذهن تبادر میشود ،این است که ایران
پیادهنظام روســیه بوده ،این در حالی است که واقعیت
به گونهای دیگر اســت« .گرســیوس» به عنوان پدر
حقوق بینالملل میگوید« :هیچ کشور قدرتمندی در
جهان نیست که بدون نیاز از همکاری دیگر دولتها
باشــد ».آقای ظریف باید توضیــح دهد که همکاری
ایران و روســیه در دور کردن تروریست از جان منطقه
یک همکاری و توافق بردـ برد بــوده یا آنکه ما در این
همکاری بازنده بودیم؟ آنچه مســلم است ،این است
که حاج قاسم سلیمانی همواره بر اساس راهبردهای
استراتژیک نظامی حرکت میکرد .ائتالفسازی برای
مبارزه با داعش در منطقه از ابتکارات حاجقاسم بود.
ً
اگر روســیه صرفا از طریق مدیترانــه به داعش حمله
میکرد ،همه حمالت هواییاش زیر نظر آمریکا و رژیم
صهیونیستی ابتر و ناقص میماند .غافلگیر کردن دشمن
داعشــی در عرصه هوایی نیازمند احاطه هوایی بیشتر
نیروهای خودی بود؛ به همین دلیل در پایگاه شــهید
نوژه همدان به جنگندههای روســی سوخترســانی
میشــد .دیپلماتهای محترم کشور که ابعاد میدانی
نبردهای حساس را نمیدانند ،اجازه بدهند نظامیها
در خصوص این مسائل تصمیمگیری کنند.
تضعیف دیپلماســی از سوی میدان ،از
جمله گزارههای مورد تأکید آقای ظریف
اصوال میدان قادر به
در مصاحبه بــود.
ً
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تضعیفدیپلماسیاست؟
سؤال من این است که آقای ظریف این جمله «اسپینوزا»
پدر حقــوق بینالملــل واقعگرایی را کــه میگوید
«کشــورهای جهان به همان اندازه حق دارند که زور
دارند» ،نشنیده است؟ میدان یا همان قدرت نظامی،
به هیچ وجه تضعیفکننده دیپلماسی نیست .تقویت
قدرت نظامی خواه و ناخواه تقویتکننده دکترینهای
ً
دیپلماسی است .اساســا در مکتب واقعگرایی روابط
بینالملل که ظریف خود را شاگرد این مکتب میداند،
ستون فقرات منافع ملی «قدرت نظامی» است .خود
آقای ظریف که بعد از برجام قهرمان ملی ایران معرفی
شد ،چگونه میتواند تضعیف برجام را بر گردن قهرمان
ملی ایران و کشورهای مسلمان منطقه بیندازد! به هیچ
عنوان امتیازاتی که در جریان برجام داده شــد ،نباید به
پای سپاه و حاج قاســم گذاشته شود .بهتر است آقای
ظریف به این پرســش پاســخ دهند که چگونه همان
کسی که امضایش را تضمین برجام میدانستند ،امروز
ایرانیها را دروغگو میخواند؟! آقای ظریف باید به این
درک مهم دست پیدا کند که تضعیف میدان و شخص
حاج قاسم ،به عبارتی تضعیف دیپلماسی کشور است.
دیپلماسی باید بداند در زمانی که مکتب واقعگرایی بر
جهان حاکم است ،نباید میدان را تضعیف کند؛ چرا که
این موضوع به نفع امنیت ملی کشور نیست.
چگونه میشود فایل صوتی با این درجه
از اهمیت ســر از رسانه بیگانه و معاند
نظام جمهوری اسالمی ایران در آورد؟
از دو حال خارج نیســت :یا جاسوسها این مصاحبه
را به دســت رسانه سعودی اینترنشــنال رساندهاند یا
ً
ً
آنکه عامال و عامدا مقاماتی که این مصاحبه را صورت
دادند ،فایل صوتیاش را به لندن و دفتر شبکه سعودی
ارســال کردهاند .افرادی که بــه مصاحبه آقای ظریف
دسترســی داشــتند و در مکان انجام مصاحبه حاضر
بودند ،باید حیطهبندی و طبقهبندی میشــدند .آیا آن
مجریای که با آقای ظریف مصاحبه کرده و در وقایع
ســال  1388دستگیر و زندانی شــده بود ،صالحیت
انجام این مصاحبه را داشــت؟ آیا افراد دیگری که در
جریان این مصاحبه بودند از صالحیت الزم برخوردار
بودند؟
آقــای ظریف ادعا میکند وزیر خارجه
وقت آمریکا در زمان مذاکرات برجام به
او اطالع میدهد که رژیم صهیونیستی
به  200هدف ایرانی در خاک ســوریه
ضربه زده است .آیا بیان چنین نکاتی در
شرایط فعلی ضرورت داشت؟
ً
قطعا ضرورتی نداشت .وقتی این بخش از صحبتهای
آقای ظریف به آمریکا رسید ،زلزلهای در کنگره آمریکا
صورت گرفت .جمهوریخواهــان به کری تاختند و
گفتند او یا باید محترمانه استعفا دهد یا آنکه بایدن عذر
او را بخواهد .دموکراتها نیــز توپ را به زمین ایران
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انداختند و ایرانیها را دروغگو خواندند .کری هم در
مقام دفاع از خودش ،آقای ظریف را دروغگو خواند.
حفظ اسرار حاکمیت یکی از مهمترین
ویژگیهــای مســئوالن عالیرتبــه در
کشــورهای مختلف جهان است .آیا
آقای ظریف با توجه به جایگاه مهمی که
داشته و دارد ،توانسته است از این اسرار
به خوبی محافظت کند؟
آقای ظریف بــا توجه به جایگاهی کــه دارد ،باید در
جریان ضرورت حفظ اســرار حاکمیتی کشور باشد.
آقای ظریف در اطراف خود ببیند کدام یک از مقامات
کشور که مسئولیت امنیتی دارند ،این چنین حرفهای
حساسیتبرانگیزی را بر زبان میآورند؟ آقای ظریف
گفته بود ســریال گاندو یک توهم اســت؛ اما انتشار
گسترده فایل صوتی یک مصاحبه محرمانه و پخش آن
از رسانه سعودی اینترنشنال که هدفش دوگانهسازی در
ایران است ،نشان داد که گاندو افسانه نیست.
شاید این نگرانی وجود داشته باشد که
آقای ظریف یا دیگر افرادی که به واسطه
مســئولیت خود به برخــی اطالعات
حیطهبندی شده دسترســی دارند ،در
زمانی که نباید ،اسرار نظام و حاکمیت
را فاش کنند .چگونه باید از بروز دوباره
چنین موقعیتی جلوگیری کرد؟
همه این مســائل به این خاطر پیــش میآید که ما در
کشــورمان فاقد «حقوق امنیت ملی» هســتیم .دلیل
تاختن آمریکاییها به کری پس از انتشار فایل صوتی
آقای ظریف ،این بود که آنها حقوق امنیت ملی دارند.
در حقوق امنیت ملی آمریکا تأکید شده است ،مسائل
سری را نمیتوان قبل از گذشت  30سال بیان کرد و در
اختیار بیگانه قرار داد .ما هم برای جلوگیری از تکرار
مسائلی ،نظیر اظهارات آقای ظریف که متأسفانه فایل
صوتی آن در اختیــار عموم ایران و جهان قرار گرفت،
نیازمند آن هستیم که هرچه سریعتر حقوق امنیت ملی
ً
تدوی ن شدهای برای کشور داشته باشیم .یقینا اگر ما نیز
مانند سایر کشــورها از حقوق امنیت ملی برخوردار
بودیم ،ضربه اخیر را نمیخوردیم.
کلیــدواژه مرد میدان پس از انتشــار فایل
صوتی مصاحبه آقــای ظریف به یکی از
ترندهای شــبکههای اجتماعی از جمله
توئیتر تبدیل شد .چرا این اتفاق رخ داد؟
مردم کشور ما و کشورهای منطقه و همه آزادیخواهان
جهان ،دلداده و دلباخته ســردار شــهید حاج قاســم
ســلیمانی هستند .نخســتین بار رهبر معظم انقالب
لقب «مرد میدان» را برای حاج قاسم سلیمانی به کار
بردند و در شرایطی که برخیها درصدد تخطئه و لوث
کردن این کلیدواژه هستند ،شاهد هستیم مردم انقالبی
کشورمان دوباره در حمایت از حاج قاسم سلیمانی و
مکتب او یکصدا شدند.
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روزنه
تصمیم تاریخی درباره قدس
یکی از اثرات کلیدی پیروزی انقالب اسالمی،
ایجاد حس جمعی و وحدت اســامی میان
مســلمانان جهان بود .در حقیقت ،عملکرد
فرافرقهای و جهانی حضرت امام خمینی(ره)
در ســطح جهانی اسالم ،به ویژه مسئله قدس
شریف ،موجب وحدت و هم دلی مسلمانان بر
محور اسالم و آرمانهای بلند اسالمی گردید.
در اندیشه امام(ره) ،صهیونیسم حرکتی بر ضد
اسالم و مسلمانان است و ایشان با نامگذاری
روز قدس و تغییر این مسئله از مقولهای صرفا
عربی به مقوله ای اسالمی ،جهان اسالم را به
وحدت در برابر خطر بزرگ اسرائیل فراخواند.
بعد از گذشــت یک ســال از پیروزی انقالب
اســامی در ایران ،با تدبیــر امام خمینی(ره)
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان «روز
قدس» نامگذاری شد تا الاقل یک روز از سال
همه به فکر فلســطین و فلسطینیان باشند .در
 16مرداد  1358مصادف با سیزدهم رمضان
 ،1399پــس از بمباران جنوب لبنان توســط
نیروهای رژیم صهیونیستی ،امام خمینی(ره)،
از مسلمانان جهان خواستند تا آخرین جمعه
مــاه مبارک رمضــان را به عنــوان روز قدس
انتخــاب کنند و در این روز همبســتگی خود
را در حمایت از حقوق قانونی مردم مســلمان
فلسطین به نمایش بگذارند .البته ،سالها قبل
از پیروزی انقالب ،کشورهای عربی و در رأس
آن ســازمان آزادیبخش فلسطین روزی را در
ماه اکتبر که یادآور پیروزی فلســطینیان در دره
کرامه بود روز فلســطین عنوان کردند .منشاء
این نامگذاری نیز به این مسئله برمیگردد که
بعد از جنگ چند روز سال  1967و شکست
مصر و ســوریه ،برای اولین بار فلســطینیها
توانستند با یک سلسله عملیات نظامی در دره
کرامه که مرز اردن و سوریه بود ارتش اسرائیل
را بــه داخل آن منطقه بکشــانند و با عملیات
چریکی لطمات بســیاری شدیدی علیه رژیم
صهیونیســتی وارد کردند .اما این نامگذاری
هیچگاه با اقبال افکار عمومی جهان اســام و
عرب مواجه نشده و سرآغاز انگیزشی جدید در
میان ملتها نشده بود .شاید تصور اینکه این
حرکت و نامگذاری میتواند سرآغاز تحولی
جدیــد جریان مقابله ملت مســلمان با رژیم
صهیونیســتی و حیات دوباره نهضت انتفاضه
ملت فلسطین باشــد ،برای اشغالگران قدس
به هیــچ وجه قابل تصور نبــود ،اما به تدریج
مشــخص گردید که با ایســتادگی جمهوری
اسالمی ،اسرائیل در سراشیبی سقوط و نابودی
قرار گرفته است .این حرکت مستمر توانست
الهامبخش مبارزان فلســطینی و لبنانی بوده و
بیشک شــکلگیری انتفاضه ملت فلسطین
و نهضــت مقاومت به رهبری حزبالله لبنان
را میتوان مرهون حماســه بزرگ مسلمانان
جهان اسالم در روز جهانی قدس دانست .از
دیگر سو همه ســاله با فرا رسیدن ماه رمضان
و آماده شدن مسلمانان برای برگزاری مراسم
روز قدس ،اضطراب و التهابی شدید سراسری
رژیم صهیونیستی را فرا میگیرد به طوری که
یگانهــای امنیتی و نظامی این رژیم به حالت
آمــاده باش کامــل درآمده و فضــای امنیتی
در سراسر ســرزمینهای اشغالی حکمفرما
میشــود .اوج تجمعات میلیونــی علیه رژیم
صهیونیســتی را میتــوان در راهپیمایی روز
قدس ملت ایران مشاهده نمود که هر ساله در
چهار دهه اخیر پس از شکلگیری جمهوری
اسالمی باشکوهتر از سال گذشته برگزار شده
و ملت ایران در این مراسم پشتیبانی و حمایت
همهجانبه خــود را از مردم مظلوم فلســطین
در مبارزه مقدســی که علیه اشغالگران قدس
شریف آغاز کردهاند ،ابراز داشتهاند.
امسال هم ماجرای شــیوع کرونا به ظاهر
حضور میدانی مسلمان جهان را تحتالشعاع
قرار داده است ،اما حقیقت آن است که آرمان
قدس بــه آرمانــی جهانی بدل شــده و همه
ملتهای آزاده مسلمان و غیرمسلمان جهان،
امروز خواهان آزادی قدس و محکومیت رژیم
اشغالگر قدس هستند.
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زهرا ترابی
خبرنگار

تا انتخابات
کاندیدایپنهاناصالحطلبان

«حســین مرعشی» ســخنگوی حزب
کارگزاران سازندگی اعالم کرد ،گزینههای
حزب کارگزاران برای ریاستجمهوری به
جبهه اصالحات معرفی میشوند .حسین
مرعشینجفی ،در پاسخ به پرسشی مبنی
بر اینکه چرا به ســراغ کاندیداهای پنهان
برای انتخابات ریاستجمهوری رفتید و
از ابتدا یک گزینه را برای انتخابات معرفی
نکردید ،گفت« :من نگفتم کاندیداهای
پنهان ،بلکه گفتم نامزدی که هنوز نامش را
اعالم نکردیم و این به معنای کاندیداهای
پنهاننیست».سخنگویحزبکارگزاران
سازندگی درباره ویژگیهای کاندیداهای
پنهان بیان کرد« :کاندیداهای پنهان ســه
خصوصیــت دارند؛ یکی اینکه بتوانند از
فیلتر شورای نگهبان عبور کنند ،دوم اینکه
بتوانند مردم را تحت تأثیر قرار دهند و به
پای صندوقهای رأی بکشــانند و ســوم
اینکه کشور را به شایستگی اداره کنند».
مرعشی در واکنش به برخی اصالحطلبان
که نســبت به کاندیداهای پنهان و دقیقه
نودی واکنش منفی نشان دادند ،تصریح
کرد« :ما هنوز کاندیدایی معرفی نکردیم
که کسی بخواهد موافق یا مخالف باشد.
ما کاندیداهای خود را به جبهه اصالحات
معرفیمیکنیم».
دوقطبیسازی!

«حشمتالله فالحتپیشه» رئیس پیشین
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اســامی گفت« :برخی
از جریانهای سیاسی که شکل انتخابات
برایشــان مهم اســت نه محتوای آن ،به
دنبال شکل دادن دو قطبی ظریفـ رئیسی
در انتخابات هســتند ،فارغ از اینکه افراد
داوطلب برنامهای داشته باشند».
ظریف مرد میدان ریاستجمهوری نیست

«حسین کنعانیمقدم» دبیرکل حزب سبز
در گفتوگویی درباره حضور محمدجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه کشــورمان در
انتخابات آینده ریاستجمهوری و انتشار
فایل صوتی پرحاشــیه سه ســاعته از وی
گفــت« :در ابتدا باید دید که چرا اســناد
سری نظام توسط نیروهای نفوذی منتشر
ً
شــده اســت ».او ادامه داد« :قاعدتا یک
ســناریویی پشــت این اقدام است که به
ســبب ضربه زدن به اصل نظام و مسائل
سیاست خارجی در شرایط بسیار حساس
مذاکرات وین انجام شده ،ممکن است که
به سبب ترور شخصیتی او این کار انجام
شده باشد ،اگرچه صحبتهای او در این
ً
فایل قابل تأمل است .اگر واقعا مسائلی که
مطرح شــده صحت دارد ،رئیسجمهور
باید در این موضوع موضعگیری کند ،نه
اینکه فقط اعالم کند این مســئله پیگیری
خواهد شــد ،بلکه باید صحت و ســقم
این صحبتها توســط افــکار عمومی
روشن شــود ».کنعانیمقدم درباره ربط
این موضوع به مسئله انتخابات هم گفت:
«معتقدم که این فایل بــه نفع ظریف در
ً
مسائل انتخاباتی شــده ،زیرا عمدتا قشر
خاکســتری خواهان همیــن صحبتها
هستند تا شرایط را به سمت بحرانی کردن
اوضاع پیش ببرند و به او رأی دهند».
اعالم کاندیداتوری محسن رضایی

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام:
به عنوان سرباز وطن به صحنه انتخابات
ورود میکنم تا گفتمان شبکه نفوذ را خنثی
کنم .جلوی ســراب دروغین دیپلماسی
در برابر میدان میایســتم و با آنانی که با
دوگانهســازی ســراب آرامش و آسایش
دیپلماسی ذلت و تسلیم در مقابل مقاومت
و میــدان ،بــه تحریف افــکار عمومی
میپردازند ،مبارزه میکنم.

کمتــر از دو مــاه بــه ســیزدهمین دوره از
انتخابات ریاســتجمهوری باقی مانده است.
انتخاباتی که مهمتریــن و کلیدیترین بحث آن
مشــارکت در انتخابات اســت .صبح صادق
برای بررســی ایــن موضوع بــا محمدکاظم
انبارلویــی روزنامــه نــگار ،فعال سیاســی و
عضو ارشــد حزب موتلفه اسالمی گفتوگو
کرده است:

   B

ارزیابی شما درباره میزان مشارکت در
انتخاباتچیست؟
بر اساس آخرین نظرســنجیهای صورت گرفته،
نزدیک به  50درصد مصاحبهشوندهها گفتهاند ما در
انتخابات شرکت میکنیم .بین ده تا  15درصد عنوان
کردهانــد هنوز تصمیم برای شــرکت در انتخابات
نگرفتهایم و بقیه هم مردد هستند .پیشبینی میکنم

اگــر معادله رقابــت در انتخابات آینده بر اســاس
کارآمدی و ناکارآمدی و ارزیابی درســت کارنامه
دولت در هشت سال گذشته شکل گیرد ،مردم برای
تضمین امنیت ملی و برای رسیدن به رفاه و مطالبات
ً
معیشــتی خود قطعا در انتخابات آینده با یک رقم
باالیی مشارکت خواهند کرد.

   B

یعنی مشــارکت باالیــی را پیشبینی
میکنید؟
بله .با توجه به نظرسنجیها و آن چیزی که در جامعه
بین مردم دیده میشود ،در انتخابات حضور خواهند
داشتند .نباید به راحتی از این انتخابات عبور کرد و
شرکت نکرد.

   B

بسیاری اذعان دارند افزایش مشارکت
به بســیاری از عوامل از جمله مسائل
اقتصادی و سیاســت داخلی بستگی
دارد .تحلیل شما در این زمینه چیست؟
بر اســاس دادههای بانک جهانــی و مراکز ارزیابی
قدرت اقتصادی کشــورها ،ایران در بین  20تا 25
قدرت اقتصادی جهان اســت .گاهی هفدهمین یا
هجدهمین اقتصاد جهانــی همرتبه اقتصاد ما بوده

میدان پاستور

اســت .تولید ناخالص ملی ما یک رقم فوقالعاده
اســت .آنچه درباره آن مشکالت داریم ،تدبیر امور
و مدیریت کشور اســت .من فکر میکنم مردم دو
دوره مدیریت کشور را با دولت فعلی و دولت قبلی
تجربه کردند و با توجه به نیروهای تازه نفسی که در
انتخابات  1400به میدان خواهند آمد ،مردم قدرت
انتخاب پیدا خواهند کرد و نیروهای جوان و انقالبی
و با کارنامه جهادی میتوانند پاســخگوی نیاز آنها
باشــند و در چهار سال آینده ریل مدیریت کشور بر
اساس مدیریت جهادی ســرعت بیشتری خواهد
یافت.

مردم چیســت و مردم چه چیزی میخواهند .االن
مردم دنبال کســی هستند که کارنامه روشنی داشته
باشد ،ســوابق روشنی از انقالبیگری داشته باشد،
مبارزه با فساد داشته باشد ،اگر این خواسته و مطالبه
مردم روی هر فردی متمرکز شود ،به چه دلیل نباید
مردم به سمت گزینش وی بروند!

   B

تحلیلشمادربارهوضعیتاصولگرایان
به چه صورت است؟
از یک طرف در انتخابات گذشته اصولگرایان نشان
دادنــد قدرت تجمیــع و تمرکز روی یک
کاندیدای خــاص را دارند و اتاق فکر
اصولگرایــان بــرای  1400به این
سمت اســت که انشاءالله روی
یک فــرد انقالبــی و کارآمد
تمرکز کنند .از سوی دیگر
باید ببینیــم که مطالبات

خیابان بهشت

رئیسجمهور  21میلیونی

ناظر انتخابات شوراها

هفتمین انتخابات ریاستجمهوری در سال 1380

جایگاه مجلس شورای اسالمی در نظارت بر شوراها

پایان کار دولت آقای خاتمی و برگزاری انتخابات
دور هشتم ریاســتجمهوری در خردادماه سال
 1380را میتوان مهمترین حادثه سیاسی دانست
که به دغدغه اصلی جریانهای سیاسی کشور در
نیمه پایانی ســال  1379مبدل شــده بود .جریان
چپ حامی خاتمی معتقد بود ،رقیب سیاسیاش
با سه ســناریو وارد معرکه انتخابات شده است:
1ـ تالش بــرای انصراف خاتمــی2 ،ـ مرعوب
کردن فعاالن سیاســی و 3ـ جلوگیری از حضور
حداکثری مردم در انتخابات.
در روزهای پایانی اردیبهشــت ماه ،سرانجام
شــورای نگهبان از میان  814نفر ،صالحیت 10
نفر را تأیید کرد .این اشــخاص عبارت بودند از
آقایان1 :ـ ســیدمحمد خاتمی2 ،ـ احمد توكلی،
3ـ علــی شــمخانی4 ،ـ عبدالله جاســبی5 ،ـ
سیدمحمود كاشــانی6 ،ـ حسن غفوریفرد7 ،ـ
سیدمنصور رضوی8 ،ـ سیدشهابالدین صدر،
9ـ علی فالحیان10 ،ـ سیدمصطفی هاشمیطبا.
با نگاهی به كاندیداهای تأیید صالحیت شده
دوره هشتم انتخابات ریاستجمهوری ،میتوان
این دوره را دوره تكثر فكریـ سیاســی كاندیداها
بــرای احراز مقام ریاســتجمهوری دانســت.
داوطلبــان در این دوره با شــعارها و برنامههای
متفاوتی سعی در جلب آرای مردم داشتند .احمد

توكلــی با برنامه تحقق جمهــوری دوم؛ عبدالله
جاسبی با برنامه و شــعار ایران شاد برای فردایی
آباد با دانایــیـ توانایی؛ ســیدمنصور رضوی با
شعار تشــكیل دولت تفاهم ملی؛ علی شمخانی
با شعار ایجاد امنیت و اصالحات برای ایران 80
در سایه آرامش سیاسیـ همبســتگی ملیـ رفاه
اجتماعی؛ شــهابالدین صدر با شعار به سوی
تمدن نوین ایران اســامی؛ حسن غفوریفرد با
شعار توسعه علمی كشور؛ علی فالحیان با شعار
حركت به سمت توسعه فراصنعتی؛ سیدمحمود
مصطفویكاشانی با شعار تشكیل حكومت قانون
و مبارزه با نابسامانیها؛ سیدمصطفی هاشمیطبا
با شــعار اجرای برنامه ســوم توســعه كشــور و
سیدمحمد خاتمی با شــعار تداوم اصالحات به
عرصه رقابتهای انتخاباتی پا گذاشتند.
انتخابات هشــتمین دوره ریاستجمهوری
در تاریخ  1380/3/18برگزار شــد .در این دوره
 42170230نفر واجد شــرایط بودند كه از این
تعداد  28155969نفر شركت کردند كه معادل
 67/77درصــد ضریب مشــاركت مــردم بود.
ســیدمحمد خاتمی بــا  21659053رأی 77
درصد منتخب مردم شد و پس از آن دكتر توكلی،
شــمخانی ،غفوریفرد و ...در مراتب بعدی قرار
گرفتند.

نامنویســی نامزدهای انتخابات در شوراهای
شهر و روســتا به اتمام رسیده و مرحله بررسی
صالحیتهــای نامزدها آغاز شــده اســت.
همانطور که قانون انتخابات شوراها مشخص
کرده ،این انتخابات ،تنها انتخاباتی اســت که
در آن شورای نگهبان نقش نداشته و همه امور
نظارت به مجلس واگذار شده است.
در انتخابات شــوراها بر اســاس ماده ۵۳
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی کشــور و انتخاب شهرداران مصوب
 ۱۳۷۵/۳/۱ناظــر بــه مــواد  ۷۳و  ۷۴قانون
اصالح قانون تشکیالت شــوراهای اسالمی
کشوری و انتخابات شوراهای کشوری مصوب
 ،۱۳۶۵/۴/۲۹نظارت بر انتخابات شوراها به
عهده مجلس شورای اسالمی است .ماده ۷۳
قانون مزبور مقرر میدارد :به منظور نظارت بر
امر انتخابات شــوراها ،هیئت مرکزی نظارت
بر امر انتخابات شــوراهای اسالمی کشوری
متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و
امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل
 ،۹۰به انتخاب مجلس شورای اسالمی تشکیل
میشود.
در صورتی که به تعداد الزم از کمیسیونهای
مذکور داوطلب نباشــد ،مجلس از میان سایر

نمایندگان داوطلب پنج نفر را انتخاب میکند.
همچنیــن ،طبق ماده  ۷۴ایــن قانون به منظور
نظارت بر امر انتخابات شــوراهای اســامی
کشوری در هر استان هیئت عالی نظارت استان
مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی آن استان به تعیین هیئت مرکزی نظارت
تشکیل میشود .هر استانی که تعداد نمایندگان
آن از ســه نفر کمتر باشد یا به حد نصاب از آن
استان داوطلب نباشد ،تعیین بقی ه اعضا از بین
نمایندگان اســتانهای مجاور با هیئت مرکزی
نظارت است.
نظارت بر انتخابات در سه مرحله نامنویسی،
هنگام برگزاری انتخابات ،پــس از انتخابات
برگزار میشود .براساس ماده  ۴۸قانون مزبور
نظر هیئتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنی
بر تأیید صالحیت داوطلبان قطعی است ،اما رد
صالحیت آنان باید به تأیید هیئتهای نظارت
معتبر اســت .هیئــت نظارت موظف اســت
ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ دریافت شکایات
رسیدگی و نتیجه را هیئت اجرایی اعالم کند.
نظر هیئت نظارت قطعی و الزماالجرا خواهد
بود.
نظــارت بر ایــن دوره انتخابــات بر عهده
مجلس انقالبی واگذار شده است.

انتخابات و توسعه
عزیز غضنفری
کارشناس و پژوهشگر
علم سیاست

یکی از موضوعات اساســی در مباحث مربوط به
علوم سیاسی نسبت بین انتخابات و توسعه در یک
نظام سیاسی است .حال این پرسش مطرح میشود
که چه رابطهای بین این دو پدیده وجود دارد؟ به نظر
میرسد بین این دو رابطهای متقابل وجود دارد .در
این باره قدری با تفصیل بیشتر نکاتی بیان میشود.
انتخابات پدیدهای اســت که بــر رویکردها و
عالیق توســعهگرایانه هر نظام سیاسی تأثیرگذار
ً
است .اوال مشارکت سیاسی و انتخابات در شکل
کلی آن به معنای تعیین سرنوشت یک نظام سیاسی
و جامعه در ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،سیاســی و
امنیتی است .بنابراین نفس حضور مردم در صحنه
انتخابات به معنای آن اســت که سرنوشت مسئله
توسعه و پیشــرفت نیز معین خواهد شد .البته این
را هم باید در نظر داشت که صرف مشارکت مردم
در انتخابات که نشانهای واضح از اتحاد و انسجام

ملی است ،زمینههای اجتماعی را برای امر توسعه و
پیشرفتمهیامیکند.
حضور گسترده و قابل قبول مردم در انتخابات و
حمایت درخور از یک جریان سیاسی و فرد منتخب،
موقعیت ملی و بینالمللی مناسبی را برای پیشرفت
جامعه و دولت فراهم میکند .اگر این کنش سیاسی
و هوشمندانه مردم در انتخابات ،به مشارکت مردم
در فرآیند توســعه و پیشــرفت منتهی شود و دولت
مستقر بسترهای مشــارکت اقتصادی مردم را مهیا
کند ،نقش مشارکت و انتخابات بر توسعه به شکل
واضح و مؤثــر تجلی مییابد؛ چــرا که هیچگونه
توسعهای بدون مشارکت مردم صورت نمیگیرد.
در ایــن باره نقــش رســانهها و مراجع فکری
تعیینکننده اســت ،بــه گونهای کــه بتوانند رفتار
سیاسی مردم را به شــکل هوشمندانه تنظیم کرده
و ایــن درک عمومــی را در ســاخت ذهنی مردم
ایجاد کنند که حضور امیدوارانه و باانگیزهشان در
انتخابات و امکانــی که برای یک تفکر و دولت به
وجود میآورند ،نقش کلیدی و سرنوشتسازی در
خصوص توسعه و پیشرفت آنها به همراه دارد.
آنچــه در این زمینه اهمیت دارد ،آن اســت که

مردم باید این حقیقت را در ذهن داشــته باشند که
بین کنش و رفتار انتخاباتی آنها با مســئله توسعه و
پیشــرفت رابطه مســتقیم و قطعی وجود دارد .در
نظامهای سیاســی مبتنی بر مردمساالری این حق
به مردم داده شــده تا بر مبنای رفاه و پیشرفت مورد
مطالبه آنها ،بــه تفکرات و افــرادی که میتوانند
تأمینکننده خواســتههای آنها باشند ،اعتماد کرده
و آنها را برگزینند .آنچه حائز اهمیت است ،درک
این نکته از ســوی مردم اســت که بدانند هر چند
آنها در تعرفــه و برگ اخــذ رأی انتخاباتی مانند
ریاســتجمهوری ،نام یک فرد را مینویسند ،اما
در حقیقت با تجمیع این آرا در نهایت آنها کمیت
و کیفیت توسعه و نظام سیاسی و جامعه خودشان
را معین میکنند.
بنابرایــن ،مردم پیــش از انتخاب یــک فرد،
ضرورت دارد برنامههای کارشناســی شده و تیم
سیاسی همراه کاندیداهای را رصد کرده و انتخاب
و گزینش خود را بر این اســاس اســتوار کنند .این
شــناخت الزم ،اما بــه اقدامــات و فعالیتهای
جریانها و احزاب سیاســی برمیگردد .اما درباره
جمهوری اســامی ایران متأســفانه این ضعف و

نقص به طوری جدی احســاس میشود؛ چرا که
کارکرد احزاب سیاسی در این زمینه آن است که با
معرفی ایدهها و برنامههای خود معطوف به مسائل
مشــکالت کنونی و پیشرفت و توســعه جامعه را
اعالم کنند؛ ضرورتی که در ایران جای خالی آن به
شدت احساس میشود.
درباره رابطه انتخابات و توســعه نکته پایانی آن
است که مردم باید آثار رأی دادن و کنش انتخاباتی
خود را مشاهده کنند .درست است که نقش مردم با
انتخاب یک تفکر و بازیگر سیاسی مقدمات توسعه
و پیشرفت را معین میکند ،اما از آن سو نمایندگان
و منتخبان مردم در بخش اجرایی و تقنینی نیز باید
برنامههای خود برای حل چالشهای موجود و در
پیش گرفتن توســعه را عملیاتی کنند .معنای این
ســخن آن اســت که این باور باید در مردم تعمیق
شود که آثار و پیامدهای مشارکت سیاسی آنها در
تحوالت و رویدادهای سیاسی و خاصه انتخابات
در زندگی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آنها به
طور مســتقیم اثر میگــذارد .در نهایت درک این
واقعیت هم حضور مردم در انتخابات و هم کیفیت
انتخاب آنها را آگاهانهتر میکند.
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یادداشت

از پیروزی در میدان
تا تفوق در دیپلماسی
محمدصادق مصطفوی
کارشناس بینالملل

حسن مرادخانی
کارشناس بینالملل

روز چهارشنبه( ۱اردیبهشت) گذشته بیش از ۱۰۰
عضو کنگره آمریــکا ،در نامهای به رئیسجمهور
آمریکا از وی خواســتند که به طور رسمی رویداد
 ۲۴آوریل  ۱۹۱۵را «نسلکشــی» توصیف کند.
رئیسجمهــور آمریکا شــامگاه شــنبه (چهارم
اردیبهشــت ماه) نسلکشــی ارامنــه در دوران
حکومت عثمانی را ب ه رسمیت شناخت و گفت:
«هر سال در این روز  ،ما کسانی را که در نسلکشی
ارامنه در دوران عثمانی کشــته شــدند ،یادآوری
میکنیم تا بار دیگر بر تعهد خود برای جلوگیری
از چنین رویدادی تأکید کنیم ».بایدن در بیانیه خود
از لفظ نسلکشــی برای این رویداد استفاده کرده
است ،عبارتی که رؤسایجمهور سابق آمریکا از
آن استفاده نکرده بودند .رئیسجمهور آمریکا در
ادامه بیانیه خود نوشت ،در  ۲۴آوریل  ،۱۹۱۵یک
میلیون و پانصد هزار ارمنی به دســت امپراتوری
عثمانی قتل عام شدند .خشم ترکیه از اظهارنظر
بایدن درباره نسلکشی ارامنه موجب شد وزارت
خارجه ترکیه« ،دیوید ســاترفیلد» سفیر آمریکا
در آنکارا را احضار کنــد .وزارت خارجه ترکیه
با صدور بیانیهای در این باره گفت« :مشــخص
اســت که این اظهارات ،هیچ مبنــای حقوقی یا
علمی نــدارد و همچنین از حمایت مســتند نیز
برخوردار نیست .درخصوص وقایع سال ،۱۹۱۵
هیچ یک از شــرایط الزم برای استفاده از عبارت
«نسلکشی» ،آنطور که در قوانین بینالمللی آمده،
وجود ندارد ».رئیسجمهور ترکیه نیز در واکنش
به اظهارات بایدن گفت« :آنهایی که از حلقههای
ارمنی حمایت میکنند ،بایــد به آن چیزی که از
درسدن تا شــهرهای ژاپنی که در آنجا بمبهای
اتمی انداخته شــد ،بنگرند .من برخالف بایدن،
درباره اســناد حرف میزنــم ».وی اضافه کرد:
«ما هرگز حمالت ســازمان تروریستی آساالی
ارمنیها به دیپلماتهای غیرمســلح را فراموش
نخواهیم کرد .مــا میدانیم کــه چگونه قاتالن
دیپلماتهــای ما حمایت شــده و از زندان آزاد
شدند ».اردوغان اضافه کرد« :نسلکشی اعالم

کردن حوادث ســال  ۱۹۱۵باعث ناراحتی ترکیه
شد .بیانیه بایدن برای روابط دوجانبه مخرب بود.
تنها تاریخدانان میتوانند چنین حوادثی را روشن
کنند .ما هیچ پاسخی از ارمنستان درباره پیشنهاد
برای تشکیل کمیسیون تاریخی مشترک دریافت
نکردیم ».اســتفاده جو بایــدن ،رئیسجمهور
آمریکا از واژه نسلکشــی برای حوادث ،۱۹۱۵
راهبــردی برای کنترل اقدامات ترکیه به شــمار
میآید .نسلکشی ارامنه بعد از جنگ جهانی اول
با اصرار ارمنستان و انکار ترکیه همراه بوده است
و بازیگرانــی چون اتحادیه اروپا و آمریکا ،از این
رویداد در بزنگاههای تاریخی به بهرهبرداریهای
سیاسی دست میزنند تا بتوانند منافع خود را در
منطقه موردنظر پیش ببرند .اقدامات اخیر ترکیه
در مناطق مختلف ،نگرانیهایی را در اعضای ناتو
و به ویژه آمریکا به وجــود آورده بود .ورود ترکیه
به لیبی ،حضور در شــمال عراق و لشکرکشــی
به شــمال ســوریه ،تقابل با مصر ،یونان و رژیم
صهیونیســتی در دریای مدیترانه بر ســر مسئله
انرژی ،تقابل با یونان در دریای اژه و قبرس ،ورود
به جنگ قرهباغ و گســترش نفــوذ خود در قفقاز
جنوبی و آســیای مرکزی و خرید سامانه دفاعی
اسـ ۴۰۰از روسیه برخالف مخالفتهای ناتو
از جمله عواملی هستند که آمریکا را در این برهه
به واکنش سیاسی واداشت و نسلکشی ارامنه در
جنگ جهانی اول از ســوی ترکیه را به رسمیت
شناخت؛ در حالی که نسلکشی ارامنه برای ترکیه
به عنوان خط قرمز تعریف میشود .همکاریهای
ترکیه با روســیه در قفقاز بــرای تأمین صلح در
منطقه و تالش ترکیه برای تبدیل شــدن به قطب
انرژی برای اتحادیه اروپا با ایجاد کانال مغری از
جنوب ارمنستان ،به بیشینهسازی قدرت ترکیه در
شرق آناتولی میشود که این امر با منافع اتحادیه
اروپا و آمریکا همخوانی ندارد .فشــار سیاسی به
ترکیه از طریق شناسایی نسلکشی ارامنه ،اهرمی
روانی در کنار تحریم ارزی برای برهم زدن بازی
ترکیه است .در چنین وضعیتی باید توجه داشت،
اقتصاد ترکیه بسیار لرزان است و با کوچکترین
تحریم از سوی آمریکا به فاجعهای جبرانناپذیر
برای ترکیه تبدیل میشود.

رامین بخشی
کارشناس بینالملل

رژیم صهیونیســتی همــواره در مرزهای خود
و صدهــا مایل دورتر بــا چالشهای امنیتی و
راهبردی متعددی روبهرو بوده است که از جمله
مهمترین آنها عبارتنــد از :فعالیت حماس در
غزه ،حضور ایران در ســوریه ،حزبالله لبنان
و برنامه صلحآمیز هستهای ایران که برای درک
کامــل دامنه این تهدیدها ،بایــد آنها را از نظر
بیواسطه بودن و شدت بررسی و تحلیل کرد:
الفـ تهدید حماس :تهدید رژیم صهیونیستی
از ســوی حماس فوری است ،اگرچه کمترین
میزان آن از نظر شدت است .با نگاهی به غزه،
پنج ســناریوی بالقوه در این زمینه وجود دارد:
«جنگ تمامعیار»« ،عملیات نظامی محدود»،
«آتشبس»« ،توافق سیاسی محدود» و «توافق
بلندمدت»؛ ولــی نه رژیم صهیونیســتی و نه
حماسخواهان جنگی گسترده نیستند و همواره
در حال جابهجایی بین ســه وضعیت بودهاند:
عملیات نظامــی محدود ،آتشبــس و توافق
سیاسی محدود .توافق سیاسی محدود بر اساس
پارامترهای محــدود؛ ازجمله پرداخت حقوق
کارمندان دولت ،بازگشایی محدود گذرگاهها،
تأمین سوخت و برق بیشــتر برای غزه ،بزرگ
کردن مناطق ماهیگیری و ...قابل دستیابی است.
در حقیقت ،بیشتر خواستههای حماس درمورد
آتشبس مربوط به لغو تحریمهای اعمال شده
از سوی تشــکیالت خودگردان است ،نه رژیم
صهیونیستی .تبادل آتش در ماه نوامبر  2018بین
رژیم صهیونیستی و حماس را میتوان به منزله
یک عملیات محدود نظامی دستهبندی کرد .هر
دو طرف بدون اوج گرفتن به سمت جنگ تمام
عیار ،در حال شلیک به یکدیگر بودند.
بـ حضور ایــران در ســوریه :جنگ داخلی
ســوریه پایان یافته است؛ اگرچه هنوز درگیری
در برخی مناطق وجود دارد .به عالوه ،با پایان
جنگ و درگیری ،بســیاری از مناطق کشــور
به بازســازی احتیاج دارند .حضــور ایران در
ســوریه همچنان یک مشکل بزرگ برای رژیم

صهیونیستی است و این رژیم میداند که ایران
توسط روسها یا آمریکاییها از سوریه حذف
نخواهد شد.
جـ موشکهای حزبالله و پروژه دقت :سومین
تهدید امنیتی برای رژیم صهیونیستی ،حزبالله
است که ظرفیت قویتر و بسیار بیشتری در لبنان
نسبت به ایران در سوریه دارد .اگر ایران تصمیم
به مقابله به مثل با رژیم صهیونیســتی بگیرد،
یکی از ابزارهای مؤثر برای این کار ،حزبالله
است .در بسیاری از تعهدات حزبالله ،تعهد
نسبت به ایران همواره غالب بوده است ،بنابراین
نادیده گرفتن خواستههای ایران دشوار خواهد
بود .تهدید حزبالله اگرچه فوریترین تهدید
نیست ،اما یکی از مهمترین آنهاست .سخنرانی
بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در سپتامبر  ،2018که طی آن او تصاویری
از سایتهای کارخانه ایران و حزبالله را نشان
داد که از سوریه به لبنان منتقل شدهاند ،شدت
این تهدید را نشان میدهد .پروژه «دقت» کلید
اصلی درک این تهدید است .این پروژه ،برنامه
بزرگ ایران بــرای مؤثرتر بــودن تهدیدها در
برابر رژیم صهیونیستی به طور متعارف است
و شامل برنامههایی برای به روزرسانی هزاران
موشک و راکت در زرادخانه حزبالله است،
با اســتفاده از فناوری هدایــت دقیق که اجازه
میدهد موشــکها در فاصله  5تــا  10متری
هدف اصابت کنند .این موضوع دامنه و شدت
تهدید علیه رژیم صهیونیستی را تغییر میدهد.
دـ چالش هستهای ایران :آخرین و جدیترین
تهدید ،پیشــرفت هستهای ایران است که از آن
به یک مشــکل طوالنی مدت میتوان نام برد.
برنامه تسلیحات هســتهای ایران در هر لحظه
قابل تمدید اســت و پــس از تصمیم ترامپ
برای خــروج از برنامه جامع اقدام مشــترک
( ،)JCPOAایران میتواند تصمیم بگیرد که از
این الگو پیروی کند و از توافق خارج شود .با این
حال ،ایران با نهایت احتیاط در حال مرور این
وضعیت است ،به این امید که آمریکا در حاشیه
قرار بگیــرد و بقیه جهان در تحریم مشــاغل
تجاری با ایران به او ملحق نشوند.

رصد

نشــانههای شکست در گفتههای شاهزاده جاهطلب!
پایان اشغالگری
مرکز مطالعات راهبردی فلسطینی مدار :به نظر
میرسد رژیم اسرائیل با توجه به نتایج انتخابات به
سمت بحرانی شدن صحنه سیاسی پیش میرود؛
در صحنه خارجی هم دوره پر سر و صدای دونالد
ترامپ تمام شــده و ریاستجمهوری در آمریکا
به حزب دموکرات رسیده است .از طرف دیگر،
دادگاه بینالمللــی کیفــری تصمیمی مهم برای
آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی در اراضی
فلسطینی گرفته و اینها به معنای آن است که ممکن
است فرصت مبارزه فلسطینیها و رفتن به سمت
پایان اشغالگری تقویت شود.
قدرت برتر حزبالله
وبگاه عبریزبان واال :ارتش رژیم صهیونیستی
به این درک رســیده اســت که حزبالله تفکر
جنگاوری خود را برای وارد کردن نیروهای خود
به درگیریها توسعه داده است؛ به شکلی که یک
تهدید واقعی برای شهرکها و پایگاههای ارتش
صهیونیستی در نزدیکی مرز لبنان به شمار میرود.
بــه عقیده ارتش صهیونیســتی ،با وجــود اینکه

حزبالله با مشــکالت مخصوص خود مواجه
اســت ،اما همزمان سناریوهای متعددی را برای
ی نظامی آماده و طراحی کرده است
ورود به درگیر 
که از جمله آنها هدفگیری سربازان اسرائیلی یا
ربایش و نفوذ به درون نیروهاســت .هدفگیری
پهپادهای ارتش صهیونیســتی نیز یکی دیگر از
برنامههای حزبالله است.

آمریکایی در آینده نزدیک از عراق بعید است که
این امر دالیل زیادی دارد .حضور این نیروها در
عراق ،برای حفظ و صیانت میزان نفوذ راهبردی
ایالت متحده آمریکا در منطقه ضروری اســت؛
امری که نمیتوان با حضور در پایگاههای نظامی
دیگر در کشورهایی مانند عربستان سعودی ،ترکیه
و قطر به آن رسید.

چرخش  180درجهای
خبرگزاری رویترز« :محمدبنسلمان» ولیعهد
سعودی موضع علنی آشتیجویانهتری را نسبت به
ایران اتخاذ کرده و سعی دارد خصومت دیرینه را با
توجه به مالحظات اقتصادی متعادل و اختالفات
با واشــنگتن درباره چگونگی مقابله با رفتارهای
منطقهای تهران را کمتر کند .دلیل اصلی این تغییر
موضع این اســت که عربستان سعودی به شدت
نیاز دارد راهی برای خارج شــدن از جنگ یمن
بیابد که هم بدنام و هم غیر قابل ُبرد است.

حربه جدید
خبرگزاری آسوشــیتدپرس :دولــت بایدن در
حال بررسی عقب نشستن از برخی از شدیدترین
تحریمهــای دوره ترامپ اســت تا ایــران را به
بازگشت به پایبندی به برجام ترغیب کند .این امر
نشان میدهد ،مقامات آمریکایی بیش از گذشته
به توسعه آنچه ممکن است به ایران پیشنهاد دهند،
تمایل پیدا کردهاند.

هدف مهم
العربی جدید :عقبنشــینی کامــل نیروهای

قدرت ایران
اندیشکده آمریکایی ،مؤسسه خاورمیانه:
نگاه به ســند همکاری پکن و تهران از
منظر گفتمان رقابت اســتراتژیک

آمریکا و چین این اســت که چیــن دارد تالش
میکند ایــران را وارد «خانواده» طرح کمربند و
جاده کند و به این ترتیب این کشــور را به سوی
نوعی «عادیســازی» روابط با سایر کشورهای
عضو خانواد ه کمربند و جاده در منطقه سوق دهد
تا حملونقل کاال و تراکنشهای مالی را تسهیل
کند.

از اخبارمهمی که در روزهای اخیر توجه
بسیاری از کارشناســان منطقه را به خود
جلب کرده ،مذاکــرات تهرانـ ریاض با
میانجیگری عراق است .ولیعهد سعودی
شــامگاه سهشــنبه در مصاحبه با العربیه
گفت که ایران کشــوری در همســایگی
عربستان سعودی اســت و امیدوار است
کشــورش بتواند با آن رابطه خوبی داشته
باشد .خبرگزاری رویترز در تحلیل سخنان
وی نوشت« :محمد بن سلمان» ولیعهد
سعودی موضع علنی آشتیجویانهتری را
نســبت به ایران اتخاذ کرده و سعی دارد
خصومت دیرینه را با توجه به مالحظات
اقتصادی متعادل و اختالفات با واشگتن
دربــاره چگونگــی مقابله بــا رفتارهای
منطقهای تهــران را کمتر کند .موضوعی
کــه حکایت از این نکتــه دارد که ریاض
در راهبرد منطقهای خود دچار شکســت
اساسی شده است .قبل از این بن سلمان
گفته بود که به دنبال «کشیدن نزاع به داخل
ایران» است از:
1ـ دست برتر محور مقاومت در «میدان»
رویارویی با اذناب سعودی به ویژه در یمن،
ســوریه و عراق که در پی شکســتهای
متعدد نیروهای متحد عربستان خودنمایی
کرده است؛
2ـ پیشرفتهای روزافزون کمی و کیفی
محور مقاومت به ویژه انصارالله در حوزه
موشکی و کشیده شــدن جنگ به داخل
خاک عربســتان و به خطــر افتادن منافع
اقتصادی و ثبات این کشور؛
3ـ ناامیدی متحدان فرامنطقهای ریاض از
جمله واشنگتن برای ادامه راهبرد کنونی
عربســتان در منطقه با توجه به هزینههای
سنگینی که این اقدام تا کنون در پی داشته
اســت و از سوی دیگر نه تنها به تضعیف
انصارالله و محور مقاومت منجر نشــده
بلکه روز به روز جایگاه انصارالله در یمن
تثبیت شــده اســت؛ این در حالی است
که به نوشته رویترز ،ولیعهد سعودی که
در ســال  ۲۰۱۵و آغاز جنگ یمن ،وعده
داده بود انصارالله یمن را له خواهد کرد.
محقق ارشــد مطالعات عربی و اسالمی
در کالج «پمبروک» آکسفورد ،در همین
خصوص گفت :عربســتان ســعودی به
شدت نیاز دارد راهی برای خارج شدن از
جنگ یمن که هم بدنام و هم غیر قابل ُبرد
است ،بیابد از اینرو میتوان نتیجه گرفت
هرچند در سطح راهبردی کماکان ریاض
و جبهه غرب که این روزها در تالش برای
به نتیجه رســاندن مذاکرات وین با تهران
است راهبرد «تغییر رفتار محور مقاومت»
را بــه عنــوان اصلیترین راهبــرد خود
درمنطقه غرب آسیا کماکان حفظ کردهاند
لیکن تفــوق محور مقاومــت با رهبری
جمهوری اســامی ایــران در «میدان»
سبب گشته است تا دشمنان به انعطاف و
شکست درپای میز دیپلماسی تن داده و با
کوتاه آمدن ازبسیاری از خواستههای خود
به مذاکره تن دهند درحالی که دست برتر
از آن مقاومت و طرف ایرانی است .دست
برتری که فقط مرهون تالشهای شهدای
مقاومت و سیدالشــهدای مقاومت حاج
قاسم سلیمانی اســت .از اینرو میتوان
نتیجه گرفت دیپلماســی موفــق صرفا با
دســت برتر در میدان حاصل میشــود
موضوعی کــه نه تنها واقعیتهای منطقه
غرب آســیا بر آن صحه میگذارند بلکه
نظریات رئالیســتی (واقعگرایانه) وحتی
ایدهآلیستی روابط بینالملل آشکارا آن را
تصدیق کرده و از آن بــه منزله مهمترین
راهبرد تفوق در دیپلماسی یاد میکنند.
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یادداشت

علی مرزبان
خبرنگار

نداشتنسناریو در اقتصاد
و پیامدهای آن
امیرمحمد پرهامفر
مدیر کل ستاد مبارزه
با قاچاق کاال

اقتصاد ایــران پس از خــروج ترامپ از
برجــام در ســال  1397بــا تحریمهای
مجــدد آمریکا مواجه شــد؛ اما واقعیت
این اســت که ترامپ از بدو ورود به کاخ
سفید و حتی قبل از آن و هنگام مبارزات
انتخاباتی خود از خروج یا حداقل احتمال
خروج خود از برجام ســخن گفته و این
طــور نبود که تصمیم او بــرای خروج از
برجام یک شــبه اتفاق افتاده باشد .با این
حال خروج آمریــکا از برجام حدود یک
ســال و نیم پس از روی کار آمدن ترامپ
روی داد.
این موضوع به این معناست که اقتصاد
ایران طی همین مدت نیز فرصت داشت
خودش را برای مقابلــه با پیامدهای این
ً
تصمیم آماده کند .طبیعتــا هر اقتصادی
باید خودش را بــرای وضعیت متفاوتی
که امــکان رخ دادن آن وجود دارد ،آماده
کرده و متناســب با این شرایط ،برنامهها
و ســناریوهای متفاوتی داشته باشد؛ اما
ما حتــی پس از حضــور ترامپ در کاخ
ســفید نیز همچنان ســناریویی نداشتیم
و برنامهریــزی و حرکــت مــا از روزی
آغاز شــد که وزارت خزانهداری آمریکا
پیرو دســتور ترامپ موضوع تحریمها را
ابالغ کرد.
یعنــی برنامهریــزی و حرکــت مــا
درســت زمانــی آغاز شــد کــه وزارت
خزانــهداری آمریکا تحریمها را عملیاتی
کرد .ایــن به معنای بیبرنامگی ما بود که
پیامدهای بســیاری را برای اقتصاد ما به
همراه داشت.
چند ماه پــس از آغاز مجدد تحریمها
در اقدامــی واردات  2500قلــم کاال به
کشــور ممنوع اعالم شــد .با ایــن اقدام
تالش کردیم نتیجه بیفکریهای قبلی را
در جایــی آن هم در قالب ممنوعیت کاال
جبرانکنیم.
از طرفی وقتی واردات کاالیی ممنوع
میشــود ،باید قبل از ممنوع کردن آن به
این موضوع فکر کرد که قرار اســت این
کاال از چه طریقی تأمین شــود؟ چرا که
وقتــی واردات کاالیی ممنوع میشــود،
به این معناســت که این کاال در گذشته به
کشور وارد میشده اســت که اگر چنین
ً
نباشــد ،عمال ممنوعیت واردات آن نیز
بیمعنــا خواهد بود ،اما اگر در گذشــته
وارد میشده ،به این معناست که آن کاال
در ایران بازار داشــته اســت .بنابراین ،با
ممنوعیت واردات آن ،نیاز به آن کاال از بین
ً
نمیرود و احتماال این نیاز از طریق قاچاق
تأمین خواهد شد.
در حوزه ارزی نیز ماجرایی شــبیه این
موضوع رخ داد .برنامهریزان اقتصاد ایران
در سال  1397پیشبینی افزایش نرخ ارز
را نداشــتند؛ در حالی که یکی از وظایف
اصلی دولت داشتن پیشبینی از اوضاع و
اتفاقات احتمالی و پیامدها و آثار آن اتفاق
در سایر حوزههاست.
مــا در ســالهای گذشــته در مورد
تأثیــر افزایــش نــرخ ارز بــر قاچــاق
خروجی کــه امروز یکــی از معضالت
کشــور اســت ،هیچ پیشبینی و اقدامی
نداشتهایم.
نداشــتن برنامــه بــرای احتماالت
مختلف در کنار پیشبینی نکردن افزایش
نرخ ارز و پیامدهای ناشی از آن ،از جمله
مواردی اســت که طی سالهای گذشته
حداقــل در حوزه قاچاق کاال به کشــور
آسیب زده است.

دولت به هفتههای پایانی خود در حالی نزدیک میشود که افزایش قیمت متوسط مسکن طی دولتهای یازدهم و دوازدهم رکوردی عجیب از خود به جای گذاشته
است .افزایش بیش از هفت برابری قیمت مسکن در کشور را میتوان محصول عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم در این حوزه دانست .افزایشی که سبب شده است
خانهدار شدن رویا و تبدیل منازل مسکونی به احسن به آرزویی برای شهروندان شهرهای بزرگ تبدیل شود .صبح صادق در گفتوگویی با محمدمهدی مافی ،عضو
هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولتهای یازدهم و دوازدهم و عملکرد آنها را در حوزه مسکن بررسی کرده است.
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به نظرتان دولت طی هشت سال گذشته
توانست گرهی از مشکل مسکن در کشور
باز کند؟
شــاید نگاه من با نگاه شــما در این حوزه متفاوت
باشد .من عملکرد دولتی را در حوزه مسکن مناسب
میدانم که کمترین دخالت را در این حوزه داشــته
باشــد؛ یعنی دولتهایی که در این حوزه کمتر کار
میکنند ،نمــره باالتری میگیرند .حــاال چرا این
ً
حرف را میزنم؟ چون معمــوال به دلیل وضعیت
کشور بعضی از دولتها قبل از حضور در عرصه و
در تبلیغات انتخاباتی خود وعدههایی میدهند که
وقتی وارد قدرت میشــوند و شروع به کار میکنند
بر اســاس آن وعدهها میخواهند نشان دهند برای
بخش مسکن یک بیالن و برنام ه دارند و برای نشان
ً
دادن آن بیالن معموال حرکتهایی انجام میدهند
که در حد و اندازه دولتها نیســت؛ یعنی دولتها
توان اقتصــادی انجــام آن را ندارند .بــرای نمونه
مداخالتی میکنند که شــرایط برای اکثریت مردم
دچار اختالل شــده و عمده مردم زیان میبینند؛ به
گونــهای که اقدامات دولتها در طول این ســالها
ً
معمــوال به نفع عدهای محــدود و به ضرر اکثریت
مردم بوده است .البته حتی شخصی مانند آخوندی
که عمال در وزارتخانه راه و شهرسازی هیچ اقدامی
در حوزه مســکن نکرد ،وقتی بــرای رأی اعتماد به
مجلس رفت ،طرحهایی را در این حوزه مطرح کرد
ً
که هیچ یک اجرایی نشــد .معموال این طور است
که افــراد وعدههایی میدهند ،اما موفق به تحقق آن
نمیشوند؛ چون امکان تحقق وعدهها وجود ندارد.
ً
تازه آقای آخوندی شخصی بود که قبال نیز وزیر بوده
و آشنایی کاملی با حوزه مسکن داشت .اما واقعیت
این است که خیلی از وزرا میخواهند کارهایی انجام
دهند ،اما قدرت و نفوذشان در حوزه مسکن چندان
ً
زیاد نیســت .عموما عمده همان وعدههای اولیهای
که وزرای مســکن مطرح میکنند خــارج از حوزه
مسئولیت و اختیارات آنهاست .به همین دلیل وقتی
شما بیالن و خروجی هر وزیری را بررسی میکنید با
چشمانداز و وعدههایی که ارائه داده ،خیلی متفاوت
است .اگر بخواهم یک مثال ملموس برایتان بزنم
باید بگویم اگر فردی وارد یک فضای تاریک شود که
اشیای قیمتی در آن فضا وجود دارد و آن فرد به دلیل
تاریکی قادر به دیدن نباشد ،هر چقدر تحرک کمتری
در آن فضا داشته باشد ،به نفع آن فضاست .واقعیت
این اســت که انتظارات مردم از دولت و وزارت راه
و شهرسازی خانهدار شدن مردم است .در صورتی
که شــاید دولتها توان انجام آن را نداشــته باشند،
انتظار درســت این اســت که دولت و وزارت راه و
شهرسازی بتواند شرایط کار و ساختوساز را برای
فعاالن بخش خصوصی فراهم کند؛ اما متأسفانه این
ً
چشماندازها معموال دیده نمیشود و دولتها وارد

بخشهای اجرایی میشــوند و ایدههایی را مطرح
میکنند که غیر عملیاتی است .بازار مسکن در ایران
تحت تحوالت باالدستی سیاسی و اقتصادی است؛
یعنی در هشت سال گذشته اتفاقات بزرگی در فضای
کشــور رخ داده که روی بازار مسکن تأثیر گذاشته
ً
اســت؛ یعنی اگر هم احیانا اتفاقات خوبی در حوزه
مسکن افتاده باشد ،آن اتفاقات باالدستی باعث شده
اتفاقات خوب در بخش مسکن ظهور و بروز نداشته
باشد و مردم آن را حس نکنند.
به نظرتان مهمترین شاخصی که میتوان
بر اساس آن گفت وضعیت مسکن بهتر
یا بدتر شده ،چیست؟
ً
این شاخص قبال تعریف شده است .به نظرم مدت
زمان انتظار مسکندار شدن مردم یا کیفیت متوسط
مسکن در کشور مهمترین شــاخص برای مردم و
مصرفکنندگان مســکن است .از طرفی مهمترین
شــاخص در حوزه تولید مســکن این است که من
سازنده از زمانی که ملکی را خریداری کرده و اقدام
به اخذ مجوز میکنم تا زمان اخذ مجوز چه زمانی
طول میکشــد ،آخرین اطالعاتی که وجود دارد،
این است که دریافت مجوز ساخت به طور متوسط
حدود دو سال زمان میبرد .با این حال هیچ دولتی
نگفته اســت که من این شرایط را اصالح میکنم و
ً
واقعا هر دولتی کــه روی کار آمده این زمان نه تنها
کاهشــی نداشته ،بلکه افزایش هم پیدا کرده است.
متأسفانه این فرآیند هر ســال پیچیدهتر و زمانبرتر
شده اســت .عالوه بر زمان صدور مجوز ساخت،
تسهیالتی که برای سازندهها در نظر گرفته میشود،
در کنار دسترسی به بازارهای بینالمللی برای ورود
فناوریهای جدید از جمله شاخصهها و معیارهایی
هســتند که متأســفانه در مدت هشت سال گذشته
بهبود پیدا نکرده و شــرایط موجــود هر روز در این
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حوزهها دست و پاگیرتر و سختتر شده است .االن
عالوه بر وزارت راه و شهرســازی ،وزارت کشور،
شهرداریها ،سازمان نظام مهندسی ،سازما ن میراث
فرهنگی ،آب و برق و آتشنشــانی و ...در موضوع
مسکن درگیر هستند .باید از دل این سازمانها تیمی
تشــکیل شود که آن تیم این مســئولیت را بر عهده
داشته باشد که روند ساختوسازها در کشور تسریع
شود.
یعنی شما مخالف حضور دولت در بخش
مسکنهستید؟
من مخالف طرحهایی هســتم که دولــت بخواهد
مجری آن باشــد؛ بلکه دولــت و وزارت راه باید در
بخش مسکن این سیاستگذاریها را به نحوی جلو
ببرند که شرایط برای بخش خصوصی جذاب باشد؛
یعنی بخش خصوصی بتواند مسکن تولید کند تا تمام
جامعه از نتایج این تولیدات بهرهمند شوند .برای نمونه
در هیچ کشوری کسی توقع ندارد دولت نان تولید کند.
در کشور ما نیز تولید نان بر عهده دولت نیست ،اما اآلن
در کشور ما عملکرد مربوط به تولید نان خوب است با
اینکه بخش آزاد و خصوصی متولی اصلی تولید نان در
کشور هستند؛ اما دولتها شرایط را به گونهای ایجاد
کردهاند که نان به صــورت ارزان در اختیار مردم قرار
گیرد ،این اتفاق باید در حوزه مسکن نیز رخ دهد و فضا
این قدر رقابتی شــود که بخش خصوصی با یکدیگر
رقابت کرده و قیمتها کاهش پیدا کنند .اآلن شرایط
ً
کامال برعکس است ،شرایط آنقدر برای تولیدکننده
سخت شده است که اگر کسی هم بتواند تولیدی انجام
دهد میتواند تولید خودش را به قیمتهایی که دوست
دارد بفروشــد .این روند به نفع عدهای محدود بوده و
اکثریت جامعه از آن آسیب میبینند.
اگــر بخواهید عملکــرد دو وزیــر راه و
شهرسازی دولتهای یازدهم و دوازدهم
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در حوزه مســکن را ارزیابــی کنید ،چه
نمرهای به آنها میدهید؟
به نظرم آقای آخوندی حوزه مســکن را خیلی خوب
میشــناخت؛ اما با این حال عملکــرد او خروجی
خوبی نداشــت .وی مقاومتهایی در حوزه مسکن
مهر انجام داد که به نظرم این مقاومتها اشــتباه بود؛
چون ایشان میراثدار وعدهای بود که باید به سرانجام
می رسید .اگر میخواست میتوانست ادامه مسکن
مهر را نپذیرد ،اما باید آن وعده داده شــده از گذشته را
نهایی میکرد .متأسفانه حرکت وی در راستای تکمیل
نکردن مسکن مهر یک حرکت اشتباه بود .ضمن اینکه
آخوندی میتوانســت برخی از کارهای اساسی را در
مدت حضــورش در وزارت راه و شهرســازی انجام
دهد ،اما متأســفانه انجام نداد .به هرحال او قدرت و
نفوذ باالیی در دولت داشــت و در بخش خصوصی
هم فعالیت کرده بود؛ لذا میتوانست کارهای بزرگی
انجام دهد ،اما متأسفانه انجام نداد.
در دورههــا و دولتهای مختلف عموما
قیمت مسکن حدود  ۲۰۰یا  ۳۰۰درصد
افزایش داشته ،اما در هشت سال دولت
روحانی این افزایش قیمت به حدود ۶۰۰
تا  ۷۰۰درصد رسید .به نظرتان دلیل این
افزایش عجیب چه بوده است؟
شــاید یکی از دالیل این موضوع ،اتفاقات باالدستی
بود که در اقتصاد ما رخ داد و روی مسکن نیز تأثیراتی
گذاشت .اوایل تحریمها بود که من گفتم این تحریمها
که آمد اتفاقاتی بعد از این نیز خواهد افتاد؛ اآلن دولت
تواناییهایی دارد و میتواند در حوزه مسکن کارهایی
انجام دهد تا با این اقدامات با اتفاقات خارج از سیستم
وزارتخانه مقابله کند .نمیتوان گفت مقصر همه این
ش حدود  ۷۰۰درصدی وزارت راه و شهرسازی
افزای 
است ،اما عمده تقصیر وزارتخانه آنجاست که وقتی
این ضربهها به سمت حوزه مسکن آمد ،وزارتخانه به
جای اینکه برای این ضربهها برنامهریزی داشته باشد و
بتواند مقداری از شدت این ضربهها بکاهد ،این کار
را نکرد.
مثال چه کار میکرد؟
ً
میتوانســت کار ساختوساز را تســهیل کند ،اما
برعکس شد .اتفاقی که در حوزه واردات نیز شاهد
بودیم ،از هشت ماه قبل از تحریمهای مجدد ،دولت
گمرکات را بســت و اجازه واردات نــداد .به نظرم
اگر دولت آمریکا میخواســت برای ایران تصمیم
بگیــرد همین کار را میکرد .در واقع دولت ما  ۹ماه
جلوتر خــودش را تحریم کرد و بــه جای مقابله با
تحریمها و کاستن شدت تحریمها خودش تحریم
مضاعفی را بر اقتصاد کشور ایجاد کرد .وزارت راه
و شهرسازی نیز همین کار را انجام داد و همزمان با
اعمال تحریمها ،سختگیریها برای تولید مسکن
نیز افزایش یافت.
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منهای نفت

شاخص

افزوده

اقتصاد الگو

ذرت در اوج

روش بنجامین

ً
«اقتصاد مقاومتی» یک رویکرد کوتاهمدت سلبی و اقدامی صرفا
پدافندی نیست؛ بلکه چشــماندازی کالن به اقتصاد دارد و یک
اقدام بلندمدت به شمار میرود .در این رویکرد ،ما در پی «اقتصاد
ایدهآلی» هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد
اول منطقه برساند؛ اقتصادی که زمینهساز تشکیل «تمدن بزرگ
اسالمی» باشــد .این نوع اقتصاد مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی،
ریســکپذیری و نــوآوری اســت .از مهمترین نــکات اقتصاد
مقاومتی ،میتوان به برونگرایی و گسترش ارتباطات بینالمللی،
کاهش اتکای بودجــه به درآمدهای نفتــی ،مدیریت مصرف،
بهرهوری حداکثری ،توزیع عادالنه درآمد و ...اشاره کرد.

بــه گزارش رویترز ،قیمت جهانی ذرت کــه برای خوراک دام
استفاده میشود ،تحت تأثیر کمبود عرضه در بازار به بیشترین
قیمت هشت سال گذشته رسید .بر اساس آمارهای اعالم شده
قراردادهای آتی بازار شــیکاگو ،قیمت ذرت به بیشــترین رقم
تاریخی خود از ســال  2013تاکنون رسیده که عامل اصلی آن
کاهش عرضه به بازار بوده اســت .این کاهش تولید در آمریکا
و خشکسالیهای گسترده در برزیل به کاهش عرضه و افزایش
قیمت این محصول اساسی دامن زده و دامداران را نگران کرده
است .گفتنی اســت ،تولیدکنندگان این نوع ذرت به دلیل نیاز
شدید این محصول به آب ،محدود است.

ســرمایهگذاری همان طور که میتواند بســیار ُپرســود باشد،
میتواند ُپرضرر نیز باشــد .تاریخ علم مالی سرشــار از داستان
سرمایهگذارانی است که با سرمایهگذاری در شرکتهای مناسب،
مبلغ پول چشمگیری را به دست آوردند .به همان اندازه (شاید هم
بیشتر) داستان درباره بداقبالیها وجود دارد .یکی از موارد جالبی
که در اصطالحات ســرمایهگذاری وجود دارد ،روش بنجامین
است .این روش که منتسب به «بنجامین گراهام» است ،بر اساس
اصول بنیادی ســرمایهگذاری ارزشــی و فرآیند کشف سهام کم
ارزشگذاری شده شکل گرفته اســت .این روش به دنبال راهی
برای کاهش زیانها به جای افزایش سود در سرمایهگذاری است.

منبر
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ماه رمضان ماه تمرین

دین

گفتاری از حجتاالسالم اسماعیل محرابیان
قیام برای خدا ،یعنی برخاســتن از ســر ســفره
شــهوات و حرکت به سوی خدا؛ یعنی مسافرت
از خانه نفس به ســمت بیتاللــه؛ همانطور که
َ َ ْ ْ
ــن یخ ُر ْج ِم ْن
خود خــدا در قرآنش فرمود« :و م
ً َ َّ َ َ ُ
َ ُ
ــول ِه»؛ قیام برای خدا
هاجرا ِإلى الل ِه و رس ِ
ب ِیت ِه م ِ
یعنی آنطوری که رســول خــدا در تبیین ویژگی
زیرکترین انســانها میفرمایــد« :دل کندن از
لذتهای دنیایی و آمادگی برای ســفر اخروی».
ً
(ارشادالقلوب ،ج ،1ص )46اساسا قیام از جنس
حرکته و قعود از جنس ســکون .طبیعیه که کسی
که اهل حرکت نباشــه مثــل آب مونده توی یک
گودال بعد از چند صباحی میگنده .اما آب زالل،
آب جوشنده اســت ،آب رونده است .بیایید در
ماه رمضان با هم تصمیم بگیریم تو زندگی اهل
قیام بشیم ،نه اهل قعود .آخه میدونید در واقع ماه
رمضان هم ماه تمرین برای همین قیام در زندگی
اســت .ماهی است که اگه خوب تمرین کنیم یاد
میگیریم که توی یازده ماه دیگه چطوری زندگی

کنیم که دلبسته دنیا نشیم ،بلند شدن از پای انواع
شــهوات رو تمرین میکنیم :شــهوت خوردن،
شــهوت خوابیدن ،شــهوات جنســی و...؛ لذا
بهترین فرصت برای تمرین قیام همین ماه مبارکه؛
اما بهتریــن تمرین در این ماه چیه؟ همون چیزی
که در دعای روز اول مــاه مبارک از خدای کریم
َّ
«الل ُه َّم ْاج َع ْل ...قیامی فیه ق َ
یام
درخواست کردیم:
ِ ِ ِ ِِ
َْ
الق ِائ ِم َین» از خدا میخوایم که شــبزندهداری
ما رو در این ماه جزء شــبزندهداریهای واقعی
و خالصانه خودت قرار بده .ممارســت بر نماز
شب یکی از کاملترین تمرینهای قیام است...
ً
اگه بخواهیم تو زندگیمون واقعا اهل قیام باشیم؛
مثل امــام روحالله(ره) که فرمــوده بود« :من به
پشــتوانه همین آیه أن تقوموا لله »...قیام کردم؛
باید مثل ایشان هم اهل قیام لیل و شبزندهداری
بشیم .یکی از نزدیکان امام میگوید :پنجاه سال
نماز شــب امام خمینی(ره) ترک نشــد .امام در
بیمــاری ،در صحت ،در زنــدان ،در خالصی،
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در تبعیــد ،حتی بر روی تخت بیمارســتان قلب
هم نماز شــب میخوانند .ما کــه اینهمه دم از
مهدی فاطمه(عج) میزنیم و ندای «یابن الحسن
کجایــی داد از غم جدایی» ســر میدیم؛ برای
چی وقتی اون نام مبارک حجت بنالحســن(ع)
رو میبریــم ،همگــی قیام میکنیم و دســت به
ســر میگذاریم؟ شــاید یه دلیلش این باشه که
میخوایم به آقامون بگیم :آقاجان هر وقت شــما
قیام کنید ،ما هم آماده قیامیم .راستی
ً
رفقا خودمونیم ،واقعا آماده قیامیم؟
میدونســتید تا موقعی که اهل قیام
نشیم ،بهدرد آقامون نمیخوریم .اگه
میخوای به درد آقامون بخوری نه اینکه
به دردش اضافه کنــی ،هر بار که به
احترام نام مبارکش بلند میشی ،ببین
چقدر تو زندگیت اهل قیامی؟ اگه
دیدی قیامت کم رنگ شده ،سریع
روند زندگیت رو عوض کن.

آیه

صلح؛ اما نه به هر قیمت
محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

مکتب

دشمنان و مانعزایی برای تولید!
سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

دشــمنان اسالم و مســلمانان از همان روزهای
اول ،درصدد بودند از تولیدات علمی و اخالقی
و معنوی اسالم جلوگیری کنند و نگذارند انسانها
در پرتو تربیت دینی با حقایق عالم آشنا شوند.
از اقدامات آنها ،جلوگیری از حضور رســول
خــدا در میان مــردم تا ترور آن حضــرت ،بود.
آنها میدانســتند پیامبر(ص) با عرضه هر تولید
معنوی میتواند تقاضای بعــدی را ایجاد کند و
ســیل خروشانی از طالبان معرفت و انسانیت راه
بیندازد .انواع و اقسام فشارها ،جنگها ،تحریمها
و کشتارها برای جلوگیری از اشاعه کلمه «حق»
بود .آنا ن که بهدنبال شناخت و توسعه حق بودند
ســختیها را تحمل میکردنــد و آنها که حق را
نمیشناختند یا ارزشــی برای آن قائل نبودند ،با
کمترین فشار متمایل به کفار و مشرکین میشدند
و پرچم اســام را زمین میگذاشتند؛ البته بودند
افرادی که از این وضعیت در همان صدر اســام
برای خود کیسه ثروت و قدرت دوختند و به امید
زندگی بهتر عاقبت به ّ
شر شدند.
تاریــخ اســام پــر اســت از مقاومتها و
صبوریها برای بقــای دین و اخالق و حکومت
الهی .حاکمیت حق در طول تاریخ برخاســته از

مقاومتها و رشادتهایی بود که فشار و تحریم
دشمن همیشه در کنارش دیده میشد ،فشارهایی
که هر روز بیشتر میشد ،اما خستگیناپذیر بودن
عدهای آن را به پیشــرفت و توسعه اخالق و علم
تبدیل میکرد .این عده بهواســطه حضور در راه
ت عینی و غیبــی خداوند قرار
دین مــورد حمای 
داشتند.
آیات متعددی در قــرآن کریم به این موضوع
میپــردازد که اگر ایمان و تقــوا و عمل صالح و
استقامت باشد ،خداوند باران رحمتش را جاری
میســازد و اگر کفر ،شــرک ،نفــاق و بیدینی
باشــد ،خداوند کمکش را دریغ میفرماید .آری
فقط کسانی میتوانند شامل هدایت ،حمایت و
رحمت خداوند شوند که تقوای الهی پیشه کرده
یا میخواهند در راه خدا قدم بگذارند.
پس اگر در تولیدات معنوی و اخالقی و حتی
مادی به حمایت خداوند نیاز داریم ،باید تقوا پیشه
کنیم و رفتارمان را با دین اسالم تطبیق دهیم؛ اما
حمایت خداوند چگونه است؟ در قرآن و مکتب
اهل بیت(ع) نمونههای زیادی از این حمایتها
آمده است.
زندگی پیامبــر(ص) و ائمــه طاهرین(ع) و
بزرگان دین و مسلمانان پر است از این حمایتها
و هدایتها که اگر نبودند اسالم نمیتوانست رشد
کند و جهانی شود.
ً
مطمئنا نمونههای آن قابل شــمارش نیســت
و نمیتــوان آن را در هــزاران کتاب ثبت و ضبط

کرد ،اما در هر برههای نمونههای بســیاری از آن
را میتوان دید .نمونههایی که حتی آن را معجزه
خواندهایم ،همگی بــرای اهل ایمان اتفاق افتاده
است.
غالب این حمایتها را میتوان در یک شاخه
آورد و آن را «ایجاد مانع» برای کور شدن دشمنان
نامید .خداوند از طریق تار عنکبوتی جان پیامبرش
را حفظ میکند ،در جنگها فرشتگان را به یاری
ایشان میفرستد و با ایجاد ترس در دل دشمنان،
آنهــا را از صدمه زدن به مســلمانان باز میدارد.
خداوند در سوره یس َآیه  ۹میفرماید:
َْ
ْ
ًّ
َ«و َج َعلنا ِم ْن َب ْين أ ْي ِد ِيه ْم َســدا َو ِم ْن خل ِف ِه ْم
ِ
َ
َس ّد ًا َف َأ ْغ َش ْي ُ
ناه ْم ف ُه ْم ُ
الي ْب ِص ُرون»؛ و در پيشروى
ّ
ّ
آنان ســدى قرار داديم و در پشتسرشان سدى
و چشمانشــان را پوشــاندهايم ،لذا نمىبينند.
بهعبارتــی خداوند مانع فهــم حقیقت از طریق
دشــمنان میشــود تا مزاحمتی برای مسلمانان
نداشتهباشند.
در تاریخ انقــاب از این قبیل حمایتها کم
نداشتیم ،از پیروزی با دستان خالی ،ترس دشمنان
از هیبــت انقالبیون و حتی طوفان طبس گرفته تا
امدادهــای الهی در جنگ تحمیلی ،مانند آزادی
خرمشهر و بسیاری از حمایتها که از امدادهای
غیبی بــود .آنجاکه خداوند موانعــی بین مردم و
دشمنان ایجاد کرد تا آنها نتوانند حقایق را ببینند
و نتوانند بــه مؤمنان لطمه وارد کنند و آنجا که در
راه حق قدمی برداشته شد و جز رضایت خداوند

در فکرها نبود ،به وضوح دست یاری خداوند را
دیدهایم.
در خصوص تولیــدات معنــوی و مادی که
دشمنان اسالم و انقالب قصد ضربه زدن به آن را
دارند ،مانند هر مســئلهای دیگر نیازمند حمایت
خداوند و ایجاد مانع برای دشــمنان هستیم و هر
لحظه برای این کمک و یاری باید دســت طلب
به آسمان بلند کنیم .همانطور که امام سجاد(ع)
در صحیفه ســجادیه از خداوند میخواهد...« :
خداوندا ،مشــرکان را چنان به یکدیگر مشغول
ساز تا از دستبرد به مرزهای مسلمانان بازمانند و
با کاستن عددشــان ،از کاستن مسلمین باز دار و
رشته اتحادشان را با تفرقه برهم زن تا از همدستی
علیه مسلمانان بازمانند .خدایا ،دلهایشان را از
آرامش و بدنهایشــان را از توانایی بیبهره کن
و راه چاره را به رویشــان ببند و اندامشان را در
رویارویی با مردان مســلمان سست گردان و در
دلشان از درگیر شدن با دلیرمردان اسالم هراس
و ترس بیفکن و ســپاهی از مالئکــهات را برای
ترس و عذاب بر آنــان برانگیز ،چنانکه روز بدر
چنین کردی ،تا بدین ســان بنیانشان را برکنی و
شوکتشان را ریشهکن ســازی و جمعیتشان
را پراکنده کنــی ».برای تولیدات معنوی و مادی
و اســتحکام بنیان علمی و اقتصادی کشــور به
هیچکسی جز خداوند نیاز نداریم .خداوند راه را
نشان میدهد ،حمایت میکند ،دشمنان را دور و
کور میکند و مسیر را هموار میگرداند.

سلوک

حکمت

راهنما

مهمان خدا

حرمت افشاگری

شیخ و غربگرایان

حضرت آیتالله بهجت(قدسسره) :خدا میداند چه پاداشی
برای اعمال [انســان] ثابت است و برای او مقرر میشود! نباید
مال کمی و زیادی اســت؛ [بلکه مربوط
خیال کرد که مطلبِ ،
به] کیفیت اســت؛ برای خدا باشد ،کم باشد[سودمند است]؛
و برای خدا نباشد زیاد[هم] باشد؛ بیفایده است ...ما مهمان
خدا هستیم ،در سفره او هستیم .میبیند ما را ،میداند ما چه کار
میکنیم ،میداند که ما خیال داریم چه [کاری] بکنیم!

پرسش :افشــاگری در ارائه تحلیلها در چه مواردی واجب یا
حرام است؟
پاســخ :در جایی که حقوق مردم و بیتالمال مطرح اســت،
افشاگری واجب اســت و چنانچه از راه دیگری نتوان احقاق
نمود ،باید متجاوزین معرفی شــوند؛ ولی در جایی که جرمی
ثابت نشــده و عرض و آبروی مؤمنی در خطر است ،افشاگری
حرام است؛ البته گاهی اصل افشاگری جایز ،اما رسانهای شدن
آن جایز نیست.

حجتاالســام محمدصــادق ابوالحســنی :در دوران
مشــروطه ،یک جریان اسالمگرا فعال است که دو شاخه دارد؛
یکی اســامگرایان مشــروطه خواه کــه در رأس آنها مرحوم
آخوندخراسانی است؛ جریان دیگر ،جریان مشروعهخواهان
هستند که در رأس آنها آیتالله شیخ فضلالله نوری ،قرار دارد،
اما جریان دیگری هم هست که با اینکه داعیه مشروطهخواهی
دارد ،اما غربگراست و شیخ ابراهیم زنجانی که حکم قتل شیخ
فضلالله را صادر کرد ،از این جریان اســت .شــیخ فضلالله
کانون مبارزه خودش را شــیخ ابراهیم زنجانیها و تقیزادهای
قرار داد که معتقد بود باید از فرق سر تا نوک پا غربزده شویم.

(بهسوی محبوب ،ص )١١

برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی
منتشر شده در معاونت سیاسی سپاه

چندی پیش تفســیری از یکــی از آیات
ســوره انفــال در مورد صلح با دشــمن
مطرح شــد که دقیق نبود .قرآن و روایات
و سنت اهل بیت(ع) برای پرسشهایی،
همچون چه زمانی باید با دشمن بجنگیم؟
به چه نحو بجنگیــم؟ و چه اصولی را در
جنــگ و بعد از جنگ باید رعایت کنیم؟
پاســخهایی در اختیار ما قــرار دادهاند.
همچنیــن در مــورد صلح و دوســتی و
ایجاد روابط دوستانه با کسانی که در نظر
و عقیــده با ما متفــاوت و حتی مخالف
هستند و دشــمن حربی نیستند هم گفته
شده است.
در آیاتــی که موضوع بحث اســت،
بهصورت کلی صحبت از صلح اســت،
ولی حــد و حدود صلــح و طریقه آن را
بایــد در آیات دیگر یا حتــی منابع دیگر
جســتوجو کرد .به عبارتی نباید آیهای
را بــدون تقدم و تأخــر آن قرائت کنیم و
بگوییم منظور این آیه فالن موضوع است
یا فالن روش و رفتار؛ مانند کسانی که نماز
َ
نمیخواندند و میگفتند قرآن گفته«َ :ياأ ُّي َها
َّ
َْ
َّ َ
الصلة»! بدون آنکه
ال ِذ َين َآم ُنوا التق َر ُبوا
َ
ْ
ُ
ادامه آن را بخوانند که میفرماید«َ :وأنت ْم
َ
ُسك َارى» (نساء )43/به عبارتی نمیتوان
هرطور که دلمان خواست ،با آیات قرآن
و روایات و ســیره و ســنت اهل بیت(ع)
برخوردکنیم.
اینکــه بگوییم در قرآن آمده اســت:
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ
ْ
ــح ل َها َوت َوكل
َ«و ِإن َج َن ُحوا ِللســل ِم فاجن
ْ
َّ
ََ
َّ
ُ
َ
ُ
َ َّ
ــم ُيع الع ِل ُيم»؛ و اگر
على الل ِه ِإنه هو الس ِ
به صلح گراييدند تو [نيــز] بدان گراى و
بر خدا توكل نما كه او شــنواى داناست.
ً
(انفال )61/پس فورا برویم و با دشــمنان
ً
صلح کنیم ،حرفی جاهالنه است .طبیعتا
همه ما میدانیم که منظور قرآن صلح در
هر شرایطی نیســت ،اما اینکه بگوییم در
چه شرایطی است ،به تأمل و دقت در آیات
قرآن نیاز دارد.
برای نمونه کافی اســت آیه قبل(/60
انفال) را بخوانیم تــا یکی از مالکهای
متعــدد را دریابیــم .این آیــه میگوید:
َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ
ــن ق َّو ٍة َو ِم ْن
«وأ ِعدوا لهم ما اســتطعتم م
ْ َ ُ
َ َ ُ ِ َّ َ ُ ُ
ِر َب ِاط الخ ْيل ت ْر ِه ُبون ِب ِه عد َّو الل ِه َوعد َّوك ْم
ِ
ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ
َ
ُ
اللهُ
ْ
َوآخ ِر َين ِمــن د ِون ِهــم ل تعلمونهم
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َي ْعل ُمه ْم وما تن ِفقوا ِمن ش ْي ٍء ِفي س ِبيل الل ِه
ِ
ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
يوف ِإليكم وأنتم ل تظلمون»؛ و هرچه در
توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج
كنيد تا با اين [تداركات] دشــمن خدا و
دشــمن خودتان و [دشــمنان] ديگرى را
جز ايشان كه شما نمىشناسيدشان و خدا
آنان را مىشناسد بترســانيد و هرچيزى
در راه خدا خرج كنيد پاداشــش به خود
شما بازگردانيده مىشــود و بر شما ستم
نخواهد رفت.
چه دلیلی دارد دشمنی که بر ما مسلط
است ،دست صلح به سمت ما دراز کند؟
خداوند قدرتمند بــودن را ضامن صلح
دانسته است و به آن دســتور داده است؛
بهعبارتی وقتی شما دست برتر را در توان
و قدرت داشته باشید ،دشمن چارهای جز
تسلیمندارد.
ضمن آنکه مبــادا این توان را با اختیار
خودتــان و بهواســطه تطمیــع ،تهدید
یــا هوچیگری دشــمن واگذاریــد و از
قدرتتان بکاهید .پــس این امر موجب
طمع دشــمن برای فشــارهای مختلف
سیاســی یا جنــگ میشــود .بنابراین
نبایــد فکر کنیم هرگاه دشــمن دســت
ً
صلــح دراز کــرد ،اوال صادق اســت و
ً
ثانیــا به بهانه صلح ابزار قــدرت ما را از
دستمان بگیرد.
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پرونده

انتخابات پرشور
مؤلف ه اصلی تحقق ایران قوی است
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ایران
قوی

نگاهی به جایگاه انتخابات
در شکلگیری ایران قدرتمند
پیشدرآمد
گامی برای ایران قوی
گروه پرونده
صبح صادق

«ایران قوی» ،شعار مورد اتفاق ملی است،
فــارغ از اینکه افــراد دارای کدام گرایش
سیاسی و فکری باشند؛ اما با کدام راهبرد
میشــود ایران را قدرتمندتر ،پیشرفتهتر و
آسیبناپذیرترکرد؟
رهبر معظم انقالب امســال در بیانات
نوروزی به صراحت گفتند:
«ما باید تالش کنیم ایران را قوی کنیم.
کشوری که دشــمنیهای زیادهخواهان را
میبیند باید خودش را قوی کند .ایران قوی
یک شعار عمومی است و کسی که من را
هم قبول ندارد ،شعار ایران قوی دارد .ایران
قــوی بهتر از ایران ناتوان و توســری خور
است .این قدرت و قوت را ملت به کشور
میبخشند و حضور ملت هم و مشارکت و
اندازه مشارکت در این قوت ملی تأثیرگذار
است».
بیشــک ایران و ایرانــی در انتخابات
پیشرو نیز بــه خود خواهــد بالید که در
گام دوم انقالب ،با وجود همه ســختیها
و چالشهــا برای اقتدار و عزت کشــور،
گوش به فرمان ولیفقیه پا به عرصه خلق
حماسهای دیگر میگذارد تا بگوید «رأی
من هدیه به قاسم سلیمانی» ،آن سرداری
که بیرنــگ و خط بود ،ســرباز والیت و
وطنش بود.
ً
یقینا ایده ســاخت ایران قوی از مسیر
بهکارگیری درست نظریه اسالمی عدالت
میگــذرد .ایــران قوی هم یــک مفهوم
سختافزاری اســت و هم یک برساخت
نرمافــزاری .این هر دو نیازمند کار متقن و
بر پایه ارزشهای اخالق فردی و اجتماعی
اســت؛ یعنی ما هم جامعهای اخالق پایه
میخواهیم برای قوی شدن و هم پیشرفت
مادی و فناورانــه میخواهیم برای حفظ
استقاللمان.
لذا کاندیدایی میتواند برای ایران مؤثر
ً
و مثمر باشــد که اوال «من یتق الله» باشد
تا «یجعل له مخرجا» و «یرزقه من حیث
ً
ال یحتســب» برایش مقدر شــود و ثانیا
جزء طایفه «الذین جاهدوا فینا» باشــد تا
«لنهدینهم سبلنا» رزقش شود.
امــا راه طوالنــی اســت تــا هــم
عقبافتادگیهــای عمیــق دوره طاغوت
ستمشاهی جبران شود و هم فشار و تحریم
استکبار عقیم شود .ســاخت ایران قوی،
از دل ظرفیتهــای همیــن آب و خــاک
بر میآیــد؛ وگرنه صــرف وقت هنگفت
برای راضــی کردن دشــمن ،فقط هزینه
فرصت(بعضــا غیر قابل جبــران) ایجاد
میکند.
لذا در این پرونده این پرســش کلیدی
مطرح اســت کــه مشــارکت و حضور
در انتخابــات ،چه از ســوی مــردم و چه
کاندیداها با چه الگویــی میتواند آرمان
ایران قوی را محقق کند؟

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند

انتخابات و حضور و مشارکت مردم در عرصه انتخاب ،نقش مهم و تأثیرگذاری در سرنوشت مردم و تقویت قدرت بازدارندگی یک کشور دارد؛ کشور ما که مورد خصومت و کینهتوزی دشمنان قرار دارد ،با انتخابات گرم
و پرشور و حضور حداکثری مردم میتواند طمع دشمنان را کمتر کند؛ چراکه آنها در مییابند این انقالب و نظام از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است و نمیتوانند با اقدامات خود به اهداف شومی که در سر میپرورانند،
برسند .در همین خصوص و درباره تأثیر انتخابات و مشارکت مردم در تحقق ایران قوی با «حجتاالسالم والمسلمین علی ذوعلم» مسئول دبیرخانه بیانیه گام دوم انقالب گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
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با توجــه بــه مطالبات رهبــر معظم
انقالب در خصوص ایران قوی ،مقوله
انتخابات چه تأثیری در تحقق این مهم
خواهد داشت؟
برای هر کشور و جامعهای ،دو گونه مؤلفه برای قوت و
قدرت آن کشور وجود دارد که یکی از آنها ،مؤلفه ملی
و منابع زیرزمینی و روی زمین و وضع اقتصادی است
که ُبعد سخت قدرت ملی کشور را شکل میدهدُ .بعد
دیگر ،بعد نرم قدرت یک کشور است که بحث مردم،
مشــارکت و حضور مردم ،میزان التزام و باور مردم به
هویت ملی خود و در پی آن ،مشارکت مردم در جامعه
و یک نوع علقه هویتی بین مردم ،کشور و جامعه است.
این دو مؤلفه اساسی هستند؛ اما مؤلفه دوم یعنی حضور
مردم اثرگذارتر است؛ چراکه اگر کشوری همه منابع
غنی زیرزمینی ،روزمینی و فناوری و این قبیل ظرفیتها
را داشــته باشــد ،اما دلبســتگی و حضور مــردم به
ً
کشورشان کمرنگ باشد ،این کشور قطعا نمیتواند در
عرصه تعامالت جهانی قوی باشد .البته امروز ،غرب
مؤلفهای که بیشتر تحقق قدرت سلطه را افزایش داده،
همان قدرت سخت و دانش و فناوری برای ابزارهای
جنگی است که به عاملی برای قدرت در غرب تبدیل
شده است؛ اما در کشور ما به منزله یک کشور اسالمی،
حضور و مشارکت مردم عامل اساسی قوتبخشی به
کشور است و بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی این
اســت که حاکمیت ملی را در کشور تحقق بخشید و
کشور به صاحبان آن که مردم هستند ،برگشت .بنابراین
انتخابات نماد این حرف اســت کــه مردم ،صاحب
قدرت و کشــور هستند ،لذا دشمنان ما سعی میکنند
این مهمترین نقطه قوت ما را تضعیف کنند .به همین
دلیل حضور و شــرکت مردم در انتخابات که یکی از
مؤلفههای قدرت است ،به جهت مهم بودن عنصر نرم
در شکلگیری قدرت ملی کشور ،بسیار مهم است.
چه دلیلی دارد که دشمنان میخواهند
مهمترین نقطه قوت کشور ما را تضعیف
کنند؟
به هر حال قبل از انقالب اســامی ،کشور برای مردم
نبود و بیگانگان بر آن مسلط بودند و عدهای از اشراف و
افرادی که ثروتهای بادآورده داشتند ،احساس صاحب
بودن برای کشــور میکردند و قدرت ،وابسته دربار و
نظام سلطنت بود که کشــور را برای خود میدانستند؛
به همین دلیل در قبل از انقالب همه پادشاهان ،کشور
را ملــک خود تلقی میکردند و مــردم را رعیت خود
میدانستند؛ انقالب اســامی این رویه را  ۱۸۰درجه
ً
تغییر داد و دقیقا یک چرخش اساســی در اینجا ایجاد
کــرد .یادمان نرفته که حضرت امام(ره) قبل از انقالب
وقتی ضرروت انقالب را تبیین میکردند ،این موضوع
مطرح بود که کشــور باید به دست مردم برگردد و تمام
دســتاوردهای دیگری که انقالب اســامی داشته ،بر
همین زیرساخت استوار است ،به همین دلیل دشمنان
ما میخواهند خود صاحب کشــور باشــند؛ شرکت
نکردن در انتخابات به این معناست که صاحبان کشور،
راه را برای غاصبان و کسانی که میخواهند کشور را به
تصرف خود در بیاورند ،هموار کنند ،همچنین کسانی
که مخالف انتخابات هستند ،میخواهند مردم حضور
نداشته باشند و خود زمام کشور را به شکل دیکتاتوری
در دســت بگیرند و با ظاهر غربگرایی و تجددگرایی
ســعی کنند کشور را به غرب وابســته کنند و کشور را
بار دیگر برده کشــورهای سلطهگر کنند که این معادله
خیلی روشــنی است .به همین دلیل هر کسی که نغمه
ً
مخالفــت با انتخابات ســر میدهد ،حتمــا در زمین
دشمن بازی میکند .حضرت امام(ره) در وصیتنامه
خود ،تأکید بســیار بر انتخابات داشتهاند و اینکه اقشار
مختلف مردم ،علما ،مراجع ،نخبگان ،دانشگاهیان و
همه و همه باید در انتخابات شــرکت کنند و امروز به
مثابه یک وظیفه واجب تلقی میشــود .امام(ره) با آن
نگاه حکیمانه خود دریافته بودند که اگر مردم از صحنه
غایب شوند ،آنچه که جای مردم را پر میکند ،چیزی
نیست جز استبداد ،وابستگی ،انحطاط ،عقبماندگی و
ضعف ملی؛ در هر انتخابات این مسئله مشارکت مردم
وجود دارد و دشــمنان ما همواره گوش به زنگ هستند
که زمــان انتخابات تردیدهایی در جامعه ایجاد کنند و
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بهانههای خیلی سطحی را برای شرکت نکردن مردم در
َ
انتخابات علم کنند .در همین حال بزرگترین سؤالی
که اینجا مطرح میشــود این است که شرکت ضعیف
مردم در انتخابــات ،به نفع چه کســانی تمام خواهد
شد؟ به عبارتی چه کسانی از حضور کمرنگ مردم در
انتخابات استفاده خواهند کرد که مشخص است رژیم
صهیونیستی ،عربستان و آمریکا از حضور ضعیف مردم
در عرصــه انتخابات سوءاســتفاده خواهند کرد .نکته
مهمتر این است که در طول  ۴۳سال از پیروزی انقالب
اســامی ،نشان داده شده است این مردم هستند که در
میدان انتخابات تعیین میکنند چه کسی زمامدار کشور
شــود .در انتخابات مختلف تا زمانی که مردم حضور
فعال ،پررنگ و حداکثری دارند ،خود به خود کسانی از
صندوق ،انتخاب شدهاند که بیشترین رأی را پشت سر
خود داشتهاند .البته ممکن است کسانی که انتخاب شده
بودند ،در یک جاهایی اشــتباه کرده باشند یا در برخی
مسائل مدیریت ضعیف داشته باشند ،اما هیچ کدام از
اینها دلیل موجهی برای شــرکت نکردن در انتخابات
نیست .به عنوان تجربه و عبرت باید این را در ذهن خود
داشته باشیم که ضمن شرکت در انتخابات ،از فهرست
مورد تأیید شــورای نگهبان ،افرادی را که قویتر ،بهتر
ط تر هستند انتخاب کرد که برآیند این حرکت
و بانشا 
ملی ،حتما بهترین انتخاب هم خواهد بود.
بنابرایــن حضــور حداکثــری مردم
در انتخابــات ،در تشــکیل ایران قوی
میتواند بسیار مهم باشد؟
حضور حداکثری مــردم مهمترین مؤلفه اســت؛ به
عبارتی مهمترین مؤلفه قدرت ملی ما حضور مردمی
است؛ در قضیه ترور شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی
دشــمنان تصور میکردند توانستهاند ســردار بزرگ
تأثیرگــذار در میدان تعامالت دیپلماتیــک ما را از ما
بگیرند که حضور مردم صحنه را عوض کرد و دشمنان
ً
متوجه شدند ملت ما واقعا پشت جبهه مقاومت ایستاده
است .ملت با انتخاب بسیار هوشمندانه و آگاهانه در
این مقطع بسیار مهم و سرنوشتساز در جهان اسالم با
حضور خود در مراسم تشییع این شهید واالمقام نشان
داد از جبهــه مقاومت ،دفاع و حمایت میکند و با این
انتخاب هوشمندانه راه امام و شهدا را دنبال میکند .این
نکته بســیار مهمی است که حضور مردمی در مراسم
شهید سلیمانی محاسبات دشمن را به هم ریخت و از
بسیاری از توطئهها پیشگیری کرد .به خاطر داریم که در
دو ماه آخر دوران ریاستجمهوری ترامپ ،حرفهای
خیلی خطرناکی زده میشد و دشمنان توطئههای بسیار
خطرناکی داشتند ،آنچه موجب شد آنها عقبنشینی
کنند و این جنگ بسیار خشن و خصمانه اقتصادی در
طول این  ۴سال شکست بخورد ،همین حضور مردم
در اســتقبال از پیکر خونین شهید سلیمانی بود و این
حضور باید در روز انتخابات ،به برگ رأی تبدیل شود تا
ً
بتواند کامال معنای خود را برساند .در حقیقت ،ترجمه
آماری و مشهود حضور مردم در استقبال از پیکر شهید
سلیمانی ،همان حضور مردم در پای صندوقهای رأی
است .خوشبختانه انتخابات در کشور ما همیشه رقابتی
بوده و همواره از ســلیقههای مختلف ،کاندیداهایی
حضور داشتهاند و این فضای باز در حالی شکل گرفته
که در یــک کلمه میتوان گفت دشــمنان انتخابات،
دشــمنان جامعه باز و آزاد در کشور هستند و هیچ گاه
حاضر نیســتند در یک گفتوگوی علمی و منطقهای
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شــرکت و اثبات کنند که شرکت نکردن در انتخابات
ً
به نفع مــا خواهد بود؛ این گزاره ،کامال غلط اســت
که کسی بگوید شرکت نکردن در انتخابات به نفع ما
خواهد بود؛ در حالی که به نفع دشــمنان ماست ،لذا
حواس مردم باید خیلی جمع باشــد و تکتک ما باید
این را در جامعه بازگویی و تبیین کنیم و استدالل کنیم
که در این فضای بسیار سخت جنگ روانی که دشمن
ســعی میکند حتما آن را ایجاد کنــد ،خدایی نکرده
مسیر حق و درست گم نشود و دچار اشتباه نشویم که
جبرانناپذیر است ،باید با صدای بلند بگوییم دشمنان
انتخابات و مشارکت مردم در روز رأیگیری ،دشمن
این هســتند که ایران ،یک جامعه باز مردمساالر باشد
که خود مردم ،سرنوشت خود را رقم بزنند که به هیچ
وجه نباید از این مهمترین دستاورد شهدای مقاومت و
انقالب غفلت کنیم.
نامزدهای انتخابات با توجه به برنامهها
و شــعارهایی میدهند یا گاهی اوقات
دوگانههایی که در سطح جامعه ایجاد
میکنند ،چقدر در تحقق ایران قوی تأثیر
دارند؟
این نکتــه را توجه کنیــم که نقش اساســی بر عهده
مردم اســت؛ به هر حال مردم باید شعارها ،برنامهها،
کارنامه ،عقبه سیاســی و فکری نامزدها را بررســی
ً
کنند و به بهترین فرد رأی دهند .البته قطعا فهرســتی
که شــورای نگهبان تأیید خواهد کــرد ،واجد حداقل
شرایط صالحیت هستند که شــورای نگهبان آنها را
تأیید میکند که همیــن موضوع ،عنصر اعتمادبخش
به مردم اســت .مردم باید حواس خود را جمع کنند تا
خدایی نکرده در رقابتهــای جناحی و حزبی اصل
مسئله فراموش نشــود؛ اگر نامزدی به گونهای سخن
ً
بگوید که بخواهد ســایر نامزدها را کامال منفی نشان
دهد ،مشخص است که کار درستی انجام نمیدهد و
به اعتقاد بنده ،هر یک از نامزدها ضمن احترام به سایر
نامزدها و پذیرش حداقل صالحیت نامزدها ،از خود
دفــاع کند و برای مردم هم باید این نقطه اعتمادبخش
تلقی شود .خوشبختانه انتخابات در کشور ما به گونهای
اســت که افراد منفی ،وابسته ،خائن و افرادی که هیچ
صالحیتی ندارند ،نمیتوانند تأیید شورای نگهبان را به
دست آورند .بنابراین کسی که هیچ شناختی هم نسبت
به کاندیداها ندارد ،باالخره به کســی رأی میدهد که
دارای آن حداقلهای صالحیت است .پس نکته مهم
تأکید بر حضور حداکثری مردم اســت و نکته بعدی
کاندیداها هستند که باید یک رقابت اخالقی و منطقی
ً
را شــکل دهند .نامزدها قطعا برنامهها و تحلیلهای
متفاوتی با یکدیگر دارند و ممکن اســت اولویتها و
راهکارهایشان برای حل مسائل کشور متفاوت باشد
ً
و قطعا بعضی از کاندیداها ،نسبت به مدیریت اقتصادی
کشور در سالهای گذشته و نسبت به مدیریت کرونایی
انتقاد خواهند داشت؛ ممکن است برخی از کاندیداها
به برجام و پیامدهای آن انتقاد سخت داشته باشند که
همه درست و قابل پیشبینی است؛ نکته مهم این است
که هیچ کــدام از این انتقادها نباید حالت خصمانه به
خود گیرد و از موازین انصاف ،عدالت و اخالق فاصله
گیرد؛ جامعه ما باید جامعهای نمونه در جهان باشــد،
چون ما ادعا میکنیم و معتقد هســتیم قدرت اصالت
ذاتــی ندارد؛ اگر قدرت ،مقدمــه خدمت در جامعه،
اســتقرار عدالت و مقدمه پیشرفت برای کشور باشد،
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ارزشــمند است ،و اال چرا کسی با این همه دردسرها
و مشکالت بخواهد رئیسجمهور شود .بنابراین مردم
باید بتوانند از تبلیغات کاندیداها و رقابت آنها ،این را
ً
استشــمام کنند که کاندیداها واقعــا با توانمندیهای
مختلــف و تفاوتی که در جناحبندی سیاســی دارند،
همگی آمدهاند که بر اســاس آن برداشتها ،به مردم
خدمت کنند که این نکته بسیار مهمی است و میتوانند
یک فضای رقابتی ســالم و برانگیزنــده را برای مردم
ایجاد کنند؛ بنابراین از این نظر ،کاندیداها بسیار مهم
هستند و شورای نگهبان باید یک نوعی التزام اخالقی
و فرهنگ سیاســی مطلوب را به نامزدها گوشزد کند.
در واقع نظارت شــورای نگهبان در بحث انتخابات،
یک نظارت حداکثری بوده که امر بســیار مثبتی است
و یک ضمانت اجرا برای کاندیداهاســت که در دوره
رقابتها ،از حد قانون ،اخالق و انصاف خارج نشوند.
بســیاری بر ایــن باورنــد که حضور
گســترده در انتخابات شرط الزم برای
تشکیل ایران قوی است ،اما شرط کافی
نیســت و حضور گسترده و پرشور باید
با انتخاب هوشمندانه کامل شود ،نظر
شماچیست؟
دولتهای مختلف که با انتخاب مردم همواره بر ســر
کار آمدند اگرچه هر کدام ضعف و نقصهایی داشتند؛
اما در مسیر تشکیل ایران قوی قدم برداشتند ،در این ۴۳
سال قدرت ملی ما به یاری خداوند متعال و به پشتوانه
خون شــهدا ،پشــتوانه مکتب امام(ره) ،اعتقادی که
جامعه ما به انقالب اسالمی دارد ،با رهبریهای رهبر
فرزانه انقالب و حضور میدانی نخبگان و دانشــمندان
متعهــد و حوزویــان انقالبی ،وضع رو به رشــدی را
داشــته اســت ،البته چالشهای ما با دشمنانمان هم
به همین نســبت عمق پیدا کرده است و این عمقیابی
چالشهای ما با دشمنان ،نشاندهنده پیروزی ماست،
همچنین نشــاندهنده این است که خط انقالب پیش
مــیرود ،انشــاءالله با حرکتهای جــدی مردم و با
تشخیص درســت و قاطعانه مردم ،یک دولت حزب
الهی ،انقالبی ،با نشاط ،جوان و کارآمد شکل بگیرد و
انشاءالله این حلقه کاملتر خواهد شد و این دستاوردها
در عرصه عمل خود را بیشتر نشان خواهد داد.
اگر بخواهیم عالوه بر مشارکت مردم
در انتخابــات و اثــر آن در تحقق ایران
قوی ،به موارد دیگر قدرتمندتر شــدن
ایــران بپردازیــم ،به چه نکاتی اشــاره
میفرمایید؟
همانطور که گفتم حضور مردم یــک وجه انتخابات
اســت ،امــا همانگونه که تــا امــروز در عرصههای
مختلف مواردی مانند تشکلهای مردمی ،تشکلهای
حزباللهــی ،مجموعههای جهــادی در عرصههای
مختلف دانشــجویی ،طلبه ،دانش آمــوزی و خیرین
حضور داشتهاند و توانستهاند بنیانهای جامعه را محکم
کنند ،باید همچنــان همین رویکرد را تقویت کرد؛ در
حقیقت بیش از اینکه دولت کار مستقیم انجام دهد و
بخواهد با مردم رقابت کند ،باید در عرصههای مختلف
اقتصادی و تولیدی در کنار و کمک حال مردم باشد تا
آحاد مردم در اداره جامعه نقش جدیتری داشته باشند.
همان گونه که نامگذاری امســال به عنوان رفع موانع و
ایجاد زمینهها و پشتیبانیها از تولید است ،باید این نکته
ً
را به همه موارد دیگر تســری داد ،یعنی دولت اساسا
باید کاری کند که حضور مردم در عرصههای مختلف
اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی ،تربیتی و در قالبهای
جهادی و با انگیزه انقالبی تقویت شــود و رفع موانع
کند .همچنین دولت باید حضور مردم در عرصههای
اقتصادی ،تولیدی و جهادی را که با مقررات و ضوابط
کمرنگ شده،مورد توجه قرار دهد و در واقع به مؤلفه
اصلی یک جامعه اســامی که مردم در عرصه عمل
حضور دارند ،توجه کنــد .حضور پررنگ مردمی که
با تکیه بر ایمان دینــی و ارزشهای الهی به دنبال امام
خود حرکت میکننــد ،در عرصههای مختلف برای
جامعه قدرتســاز اســت و مؤلفههای ایران قوی را
افزایش خواهد داد که در این خصوص ،جوانها نقش
اساسیتری را ایفا میکنند و باید خود را در میدان عمل
وارد کنند.
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بررسی نسبت انتخابات و تحقق ایران قوی در گفتوگو با پرویز سروری ،کارشناس مسائل سیاسی

حضور حداکثری
پیششرط ایجاد ایران قدرتمند است
ایران قوی اعالم کردند که یکی از الزامات مهم تحقق این شعار ،مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و تشکیل دولت قوی است .انتخابات ریاستجمهوری از اهمیت باالیی برخوردار است و راهبرد نظام ،مشارکت
رهبر معظم انقالب اسالمی راهبرد نظام و کشور را ِ
حداکثری در همه انتخابات بوده و هست و مردم هم به صورت میانگین ،مشارکت باالیی در انتخابات ریاستجمهوری داشتهاند .عالوه بر حضور مردم در پای صندوقهای رأی ،مؤلفهها و شاخصههای دیگری برای تحقق ایران قوی و قدرتمند وجود دارد که برای
شناخت و تأثیر این عوامل با «پرویز سروری» کارشناس سیاسی گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
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ایــران قوی،
با توجه بــه اینکه بحث
ِ
مطالبه رهبر معظم انقالب اســت ،چه
ارتباطی بین مشارکت مردم در انتخابات
و ایران قوی وجود دارد؟
ایران قوی زمانی شکل میگیرد که به قدری توانایی
داشته باشیم که هیچ کشوری قادر نباشد آن را تحت
تأثیر خود قرار دهد؛ به عبارت دیگر زمانی قدرتمند
خواهیم بود که توانسته باشیم در حوزههای مختلف
از فرهنگی و سیاسی تا دفاعی و ...قدرت ایجاد کرده
باشیم .یکی از مؤلفههای اساسی که در برابر طمع
دشــمنان ایران بازدارندگی ایجاد میکند ،پشتوانه
مردمی و مردمنهاد بودن نظام اســامی اســت که
جلوهگاه و نمایش آن در انتخابات شــکل میگیرد،
ایران
بنابراین یکی از مؤلفههای بســیار مهم و مؤثر ِ
قوی ،مشــارکت مردم در انتخابات است؛ چراکه
چــون نظام جمهوری اســامی ایــران ،یک نظام
مردمی بوده و استوار بر مردمساالری دینی است .به
عبارت دیگر خواست مردم علت موجبه جمهوری
اســامی ایران اســت .البته نمیتــوان این نکته و
واقعیت انکارناپذیر را نادیده گرفت که متأســفانه
دولت فعلی با ناکارآمدی و رها کردن اقتصاد کشور،
هــر روز مردم را عصبانیتــر و گالیهمندتر میکند
که این مسائل در مشارکت مردم تأثیرگذار خواهد
بود .برخــاف روندی کــه در دورههای انتخابات
گذشته وجود داشته و اینکه هر مقدار که به انتخابات
نزدیکتر میشدیم ،مشارکت افزایش پیدا میکرد؛
اما بر اساس نظرسنجیها برای انتخابات پیشرو،
مشــارکت مردم در ماه فعلی از ماه قبل کمتر نشان
داده میشــود؛ علت این مسئله این است که دولت
مشــکالتی را برای مردم ایجاد میکند که مردم با
حضور نداشتن در پای صندوقهای رأی ،بخواهند
ناراحتــی و عصبانیت خود را نشــان دهند که این
مســئله مهمی اســت؛ تا زمانی که دولت هر روز،
مسئله و مشکل ایجاد میکند و قیمت کاالها افزایش
مییابد و پاســخگویی نسبت به مطالبات مردم نیز
وجود ندارد ،همگی زمینههای مشــارکت مردم را
به شــدت کاهش میدهد .این موارد را میتوان در
کنار مشکالت ناشــی از بیماری کرونا قرار داد که
مردم را خسته و عصبی کرده است و نکته مهم دیگر
برخورد غلط دولت در مدیریت این مســئله است؛
مردم همچنان این ســؤال را از دولت دارند که چرا
تعطیالت رسمی عید نوروز را قرنطینه اعالم نکرد
که هر روز شاهد روند افزایشی بیماری و مرگ و میر
ناشی از کرونا باشیم .اینها نکاتی است که به شدت
مــردم را آزار میدهد و آنها را بــه این جمعبندی
میرســاند که با حاضر نشــدن خود در انتخابات،
اعتراض خود را نسبت به روند موجود نشان دهند؛
اما مطمئنیم مردم عزیز با رفتار معکوس و مشارکت
باال ،مانع از شکلگیری یک دولت خسته ،فرسوده
و بیانگیزه و بیتدبیر میشــوند .در هر حال به نظر
ایــران قوی وجود دارد
بنده ،مؤلفههای مؤثری در
ِ
که یکی از آنها مشــارکت مردم در انتخابات است.
ایران قوی ،بحث اقتصاد
مؤلفه دیگر در خصوص ِ
اســت .هر چه خدمات دولت به مردم افزایش پیدا
کند ،مردم تمایل بیشــتری برای حضــور در پای
صندوقهای رأی خواهند داشــت و با حضور خود
میتوانند اســتمراربخش ثبات در اقتصاد باشــند.
در حال حاضر عملکــرد دولت در موضوع کرونا،
مســئله اقتصاد ،تصمیمات متناوبی که متأســفانه
ً
بعضی از دستگاهها در داخل دولت میگیرند مثال
بخش کشاورزی یک سیاســت و وزارت صمت،
یک سیاســت دیگری را اعالم میکنند که همه این
ً
کارها واقعــا مردم را حیران و ســرگردان میکند.
ناکارآمدیها ،گرانیها ،بیماری کرونا و بیاعتنایی
به مطالبات مــردم ،همگی مؤلفههای تأثیرگذار در
مشارکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات است
که متأسفانه امروز ،حرکت دولت به صورت جدی،
تولید کاهش مشارکت را نشان میدهد.
اگر مردم در انتخابات مشــارکت کمی
ایران قوی و قدرتمند
داشته باشــند ،در ِ
چقدر اثرگذار است؟
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ایران یک کشور دیکتاتوری نیست و کشوری نیست
که بقای آن با قدرت نظامی شکل گرفته باشد ،بقای
جمهوری اســامی ایران ،بعد از توکل بر خدا ،به
مشــارکت مردم و حضور مــردم در همه صحنهها
شکل میگیرد؛ ایران کشوری است که به دو قدرت
جهانی یعنی قدرت شــرق و غرب را پشت پا زده و
اعالم اســتقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی کرده
اســت که این استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی
بر اســاس یک فرآیند مردم پایه شکل گرفته است
که اگر مردم در این عرصه ،حضور کم داشته باشند
دشمنان ما از این مشارکت پایین امکان سوءاستفاده
پیدا میکنند و تالش میکنند اینطور جلوهگر کنند
که جمهوری اسالمی ،پشتیبان مردمی را از دست
داده است؛ این مســئله میتواند تهدید دشمنان ما
را به شــدت افزایش دهد و آنهــا را به طمع بیندازد
و بخواهنــد از این تهدید و ایجاد گــره بین مردم و
نظام سوءاستفاده کنند و حرکاتی را در جهت تغییر
جمهوری اسالمی انجام دهند .در بحث مذاکرات
هم همین طور است؛ اگر مذاکرهکنندگان احساس
کنند که مردم پشت این مذاکرهکنندگان قرار دارند،
ً
طبیعتا دست این دولت در مذاکره بسیار باز خواهد
بود و میتواند از این دســتاورد استفاده کند؛ چراکه
مشارکت باال در انتخابات ،دولت مؤثر قدرتمندی
را به وجود میآورد .نکته اساسی این است که اقتدار
جمهوری اسالمی و عزت ملت ما ،همه در گرو یک
ایران قوی است که یکی از پایههای مسلم آن بحث
ِ
مشارکت گسترده است.
ایــران قوی به
برای تحقــق راهبــرد
ِ
مؤلفههای مختلفی نیاز است که شما
عالوه بر مشارکت مردم در انتخابات ،به
بحث اقتصاد اشاره کردید؛ اقتصاد چه
نقشی در قدرتمند شدن ایران دارد؟
مهمترین اولویت کشــور و همچنین شــعار سال
کشور ،همگی یک جوهره اقتصادی دارد و این نشان
میدهد امروز مهمترین تهدیــد ،تهدید اقتصادی
است که میتواند بســیار تأثیرگذار باشد؛ با توجه
به موضوعاتی که در برجام شــاهد بودیم ،این امر
مســلم برای ما به وجود آمد که اگر اقتصاد داخلی
کشــور را تقویت نکنیم ،به طور طبیعی تحریمها،
آثــار خود را به صــورت جدیتــری در اقتصاد ما
نشان میدهند؛ همچنین دشمنان ما را به این طمع
میاندازند که وقتــی این تهدید ،بر جدایی ملت از
دولت و نظام ایران تأثیر میگذارد ،پس ما تحریمها
را تشدید کنیم .مشــارکت سبب میشود دشمنان
حتی در موضوع تحریمها نیز حســاب روشنتری
کنند .در واقع وقتی احساس کنند این تحریمها اثر
میگذارد و مردم نســبت به نظام رویگردانی نشان
میدهند ،آنها مصر به ادامه دادن آن میشــوند که
این مسئله میتواند به شــدت برای کشور آسیبزا
باشد .متأسفانه در این هشــت سال ،آقای روحانی
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نقدینگی کشــور را چندبرابر کرده که این باال بودن
نقدینگی مانند یک سونامی است که اگر مدیریت
شود ،ممکن اســت نه تنها آســیب نرساند ،بلکه
میتوانــد آثار مثبتی هم داشــته باشــد .به عبارتی
اینطور در نظر بگیرید که اگر دولت بتواند یک مدل
تشویقی ایجاد کند ،تسهیالت باالیی را برای کسانی
که سرمایههایشــان را در اقتصاد کشور میآورند
فراهم کنــد ،قوانین دســتوپاگیری را که وزارت
صمت و وزارتخانههای مرتبط با بحث صادرات و
واردات دارند بردارد ،امر صادرات را تسهیل کند،
برای واردات سختگیری کند و واردات را در حد
ضرورت و صادرات را به شــکل حداکثری انجام
دهد ،از تولیدکنندههای داخلی حمایت کند ،اقتصاد
مقاومتی را شروع کند و جهش تولید و پشتیبانی از
تولید و رفع موانع تولید را در دســتور کار خود قرار
دهد ،به طور طبیعی انجام همگی موارد ذکر شــده
سبب میشود که اعتماد عمومی برگردد و مشارکت
افزایش پیدا کند؛ بنابراین چاقوی تحریم کند میشود
و نشاط ،شادابی ،امید به آینده و امید به برونرفت از
معضالت و مشکالت کشور بیشتر فراهم میشود.
در واقع تحریمها به نوعی برای زیرسؤال
بردن اقتدار و قدرت کشور است؟
بله ،وقتی دشمن میبیند که کشور پشتیبان مردمی
خود را به علت اقتصاد از دســت داده است ،معتقد
اســت تحریمها میتواند بین ملت و نظام و مردم
فاصله بینــدازد ،بنابراین تحریک میشــود که این
مؤلفه را شدیدتر کند که این مسئله برای خود مردم
هم میتواند آسیبهای بسیار باالیی را ایجاد کند.
به نظر بنده باید پیام روشنی را در انتخابات به دشمن
بدهیم که بدانند ملت ایران به هر نحوی که باشــد
پای نظام هستند ،هر چند گالیهمندیهای بسیاری
در رفتــار این دولت وجود دارد و اقدامات آن ،مردم
را به شدت آسیبپذیر کرده ،جیب مردم را خالی،
سفره مردم را کوچک و نقدینگی مردم را به شدت
آســیبپذیر کرده و قدرت خرید مردم را به شدت
کاهش داده اســت؛ این نکات ،مواردی اســت که
دشمن را امیدوار میکند که فشارهای بیشتر میتواند
مشکالت بیشــتری را برای اقشار حامی انقالب و
نظام ایجاد کند ،به همین دلیل تحریمها توسعه پیدا
میکند.
در بخشــی از این گفتوگو شــما به
بحث مذاکرات هم اشاره کردید؛ یکی
از مؤلفههــا و راهبردهــای ایران قوی،
روابط مناسب دیپلماسی است ،در این
خصوص بیشتر توضیح دهید.
سؤال بسیار مهمی است؛ همه ظرفیتهای کشور
باید بر اقتصاد و حل معضالت و مشکالت کشور
متمرکز شــوند؛ به طور طبیعی دیپلماســی کشور
هــم باید چهره اقتصادی بگیرد ،یعنی دیپلماســی
اقتصادی باید اولویت اصلی دولت باشد ،در حالی
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که مشاهده میکنیم متأسفانه طی این هشت سال،
دیپلماسی کشور بر روی موضوع بینتیجهای مانند
برجام ،مسکوت مانده است ،از این رو ظرفیتهای
بزرگی را از دست دادیم .این در حالی بود که عراق،
سوریه و کشورهای مختلف منطقه به شدت آمادگی
داشتند تا روابط مناسب اقتصادی با ما ایجاد کنند،
اما بیمهری و بیتوجهی این دولت و نگاه بسیار قوی
به غرب ،ســبب شد این فرصتهای به دست آمده
را از دست بدهیم .برای اولین مرتبه بعد از انقالب
اسالمی ،یک فرصت بزرگ اقتصادی برای کشور ما
ایجاد شد ،آمریکا با دکترین غلطی که داشت ،نوک
تیز حمله خود را به دو کشور بزرگ دنیا مانند چین
و روســیه گذاشت؛ بنابراین دیپلماسی اقتصادی ما
میتوانست در این زمینه به جای نگاه غلط به غرب،
از مشترکات بین کشور ایران با چین و روسیه استفاده
کند .قبل از ادامه بحث ،گفتنی است هیچ کشوری
در دنیا وجود ندارد که نگاه ایدئولوژیک خاصی در
رابطه با ما داشته باشد و در واقع همه به منافع خود
فکر میکنند؛ ما هیچ منافع مشترکی با آمریکا و غرب
نداریم؛ اما ما تحریم شدیم ،چین و روسیه هم تحریم
شدند و تهدیدهای آمریکاییها به صورت روزافزون
علیه روسیه و چین و ایران در حال شکلگیری است.
طبیعی اســت در چنین شــرایطی ما میتوانستیم
با تکیه بر مشــترکات خود با این کشــورها ،روابط
مناسبی را برای صادرات محصوالتی مانند نفت به
چین ایجاد کنیم؛ چراکه چین به دنبال یک فروشنده
نفت میگردد که در کانون جاذبه آمریکا نباشــد و
طبیعی است که به عربســتان و کشورهای اقماری
آمریکا در منطقه اعتماد ندارد ،چون میداند آمریکا
هر زمــان که بخواهد میتواند بــرای اقتصاد چین
مشــکل ایجاد کند ،بنابراین چین به دنبال کشوری
میگردد که روابط مناسبی با آمریکا نداشته باشد تا
بتواند بر ثبات رفتار این کشور حساب کند .چینیها
دستشان را به سوی ما دراز کردند ،اما این دولت
غربپایه ،همه تخممرغهای خود را در سبد غرب
گذاشــت و هشت سال ،کشور را که میتوانست به
شــادابی اقتصادی برســد از این موهبت دور کرد؛
رئیس سابق کمیســیون امنیت ملی مجلس به بنده
گفت که چینیها اعالم کرده بودند باالترین سطح
وام خارجی را بعد از روســیه که مبلغ  ۵۰میلیارد
دالر بود را به ما میدهند که میتوانســت کشور را
به شدت به یک نقطه عظیمی برساند ،حتی آنها به
صورت رسمی اعالم کرده بودند بزرگترین پروژه
خود را به ما بدهید و ما حاضر هســتیم بزرگترین
مســئلهای که دارید را با ســرمایهگذاری خود وارد
مذاکره شــویم که دولت مخالفت کرد و زمینههای
این موضوع را برداشت .کشوری که در اوج تحریم
است ،مهمترین روزنه نفس کشــیدن آن ارتباط با
یکی از بزرگترین کشورهایی است که سازمان ملل
اعالم میکند در چند سال آینده بزرگترین اقتصاد

دنیا را خواهد داشت؛ در حالی که ما چند سال برای
ً
این کشور سفیر نداشتیم؛ یعنی این کشور اصال مهم
نیست؛ این مشکلی است که دیپلماسی اقتصادی
دارد و برای ما تولید هزینه میکند ،به نظر بنده باید
ً
اوال دیپلماســی خود را بر اساس منافع مشترک با
کشورها لحاظ کنیم و هر کشــوری را که میتواند
در حوزه منافع ملی نقشآفرینی کند مالک اولویت
خود قرار دهیم؛ زمانی که در مذاکرات غربیها ما
را تحریم میکنند ،یعنی به دنبال ضربه زدن به کشور
ما هســتند و به دنبال فریز کــردن اقتصاد و تقویت
 standbyاقتصاد ما هستند .این در حالی است که
چینیها و روسها اعالم کردنــد ما به دنبال منافع
خود هستیم و آمادهایم منافع مشترکی با کشورهایی
چون ایران ایجاد کنیم؛ دلیل اینکه کشــور ما از این
فرصت اســتفاده نمیکند ،این است که دیپلماسی
ما ،دیپلماسی وادادهای است؛ به نظر بنده دیپلماسی
کشــور ما در حال حاضر یک شعار بوده و به دنبال
اجرای یک نمایش اســت؛ متأســفانه عملیاتی که
سبب تقویت ایران قوی و باالرفتن سطح تعامالت
اقتصادی شود ،وجود ندارد که این موضوع در حوزه
امنیت هم میتواند بسیار مؤثر باشد ،چون همانطور
که ما منفعت پیدا میکنیم ،کشورهای طرف ما نیز
منفعت پیدا میکنند ،آنها نیز مثل ما نمیخواهند به
منافعشان ضرر زده شود ،لذا به طور طبیعی اقتدار
و امنیت کشور هم توسعه پیدا خواهد کرد؛ معتقد
هستم در حوزه دیپلماســی در این هشت سال ،به
شــدت ضعیف عمل کردیم ،در شعار دادن خود را
خیلی برتر میدانیــم ،اما در عمل اتفاقی نمیافتد.
خاطــرات افرادی مانند «وندی شــرمن» و «جک
اســتراون» نشــان میدهد چقدر اینها از وادادگی
کشور ما سوءاســتفاده کرده و تالش کردهاند از این
دیپلماسی التماسی ما بهره ببرند.
اگر بخواهیم به یکی دیگر از مؤلفهها و
راهبردهای تحقق ایران قوی بپردازیم،
بحث علم و فناوری است ،به نظر شما
این شاخصه چه تأثیری در فرآیند ایران
قوی دارد؟
مؤلفه بسیار تأثیرگذار در زندگی امروز بشر ،بحث
بنیــه علمی و خالقیتها و رشــد علــم و فناوری
کشورهاســت؛ الحمدلله با درایــت رهبر معظم
انقالب ،کشــور ما در این زمینه روند بسیار خوبی
را در پیــش گرفته و بــا اقتدار مواجه شــده بود که
متأسفانه طی ســالهای اخیر این روند رو به رشد
کاهش پیدا کرد؛ جوانــان عزیز ما با خالقیتهای
علمی و خلق فرصتهای جدید علمی ،همچنین
ایجاد مجموعههای دانشبنیان نشــان دادند که در
این راه ارادهای قوی دارند ،هر چند که نظام ســلطه
و اقمارشان از همه ظرفیتهای خود استفاده کردند
تا ایران را در عقبماندگی قرار دهند ،اما جوانهای
ما نشان دادند در همه عرصهها خالقیت دارند .اگر
امروزامنیتداریمبهدلیلخالقیتهمینجوانهایی
اســت که قدرت بازدارندگی و فناوریهای نظامی
جمهوری اسالمی ایران را به شــدت باال بردهاند.
اگــر ما امروز میتوانیم در عرصه هســتهای حرفی
برای گفتن داشته باشیم ،برای این است که جوانان
رعنای ما توانســتند غنیسازی هســتهای را تا ۶۰
درصد افزایش دهند؛ همه اینها یعنی ما در این حوزه
ظرفیتها و اســتعدادهای بزرگ بالقوه و بالفعلی
داریم که اگر دولت در این زمینه برنامهریزی جدی
داشته باشد ،همه عرصههای کشور تحت تأثیر رشد
علمی کشور قرار خواهند گرفت و میتوانیم از این
رشد علمی در استقالل کشــور و روندی که منجر
به رفاه عمومی کشور شــود ،استفاده و نقشآفرینی
کنیم .امیدوار هستیم دولت جدید ،دولتی باشد که
هم به موضوع فنــاوری و مجموعههای دانشبنیان
و هم دیپلماســی اقتصادی توجه ویژه داشته باشد و
هم اینکه در عرصههای سیاســی ،بتواند رجوع به
مردم را به عنوان برنامههای مهم خود در نظر بگیرد.
انشــاءالله بعد از هشت سال شاهد یک روند رو به
رشد خواهیم بود تا بتوانیم عقبگردهای دولت در
این مدت را جبران کنیم.
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مناقشات اقتصادی در درون کابینه
صفآراییهای جناحهای سیاسی در دهه  - ۶۰بخش چهارم

تقویم انقالب
گروهکهای ضدانقالب
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

بــا پیــروزی انقالب اســامی
جریانهایــی بودند کــه پایگاه
اجتماعــی قابــل مالحظهای نــزد ملت
نداشــتند .آنها اقلیتهایی بودند که قصد
داشتند با تبلیغات ،شایعات و حتی خشونت
و ترور و ...مطالباتشان را به جامعه تحمیل
کنند .این اقلیت ورشکسته سیاسی هرچند
به ظاهر در جبهه واحدی قرار داشــتند ،اما
هر یک از گروهها خودشان مدعی پیشگامی
بوده و غرق در اختالفات جدی بودند.
۱ـ احــزاب و گروههایی کــه آتشافروزی
میکردند و با اعــام مواضع خصمانه ،در
مراکز استانها و شهرهای مرزی با نهادهای
انقالب سر ستیز داشــتند؛ مانند احزاب و
گروههای کمونیستی و اندیشههای الحادی
از قبیل حزب دموکــرات ،کومله ،خبات،
رزگاری ،پیکار و چریکهای فداییان خلق با
اتکا به سالحهای گرم فاجعههای خونینی را
به وجود آوردند .گروههای کمونیستی تقسیم
کار کــرده بودند! جمعی از آنها در مرزهای
شمالی ایران ،مانند گنبد و دیگر شهرهای
مرزی مازندران و گیالن ،مانند بندر انزلی و
با رشت آشوبهایی به راه انداختند.
۲ـ مشابه همین عملکرد در استان خوزستان
به نام «جریان خلق عرب» شکل گرفته بود.
جریانی به نام «جبهــه التحریر» از عوامل
باقیمانــده انگلیس در خوزســتان که در
شــهرهای اهواز و خرمشهر و آبادان با زور
اسلحه و غائلهآفرینهای مختلف ،همچون
انفجار لولههای نفت و خطــوط راهآهن،
بمبگذاری در محل تجمعات مردم و ...به
ناآرامیها دامن میزدند .گفتنی است ،این
جریان از ناحیه حزب بعث عراق مدیریت
و هدایت و حمایت میشد.
۳ـ گروه دیگر جنبش خلق مسلمان بود که
عملکردی مشابه دیگر گروههای انحرافی در
غائلهآفرینی داشت .این حزب به اسم اسالم
و مذهب و مرجعیت دینــی و ...به میدان
آمده بود؛ در حالی که با نفوذ روشــنفکران
غربزده و وابسته عمل میکرد .این حزب
خــود را در پشــت ســر آیتاللهالعظمی
ســیدکاظم شــریعتمداری پنهان کرده بود
و ایشــان را بازیچه اهداف خــود قرار داده
و آذربایجــان و تبریز را بر هــم ریخته بود!
و همصدا بــا دیگر جریانهــای برانداز و
مخالف نظام اسالمی عمل میکرد.
۴ـ گرو ه دیگری که در طیف روشــنفکران
مسلمان خود را تعریف کرد و مدعی مبارزه
و انقالبیگری بود ،به «جنبشها» معروف
شــده بودند .اینها در مواضعشان با امام و
انقالب اسالمی منافقانه برخورد میکردند
و مدعی بودند رهبری امام را در مبارزه قبول
داشــتهاند ،اما اندیشههای او را سنتی تلقی
میکردند .بخشــی از آنان خیلی زود تغییر
مشی داده و به مشی مسلحانه روی آوردند.
ً
۵ـ مجموعه دیگر کسانی بودند که عمدتا
مواضع سلطنتطلبها را داشتند و نقش
حمایتــی و پشــتیبانی مالــی و تدارکاتی
گروههای معاند را برعهده داشــتند .برخی
از آنها از عناصر ساواک  ،ارتش،نمایندگان
مجلس دوران پهلوی بودند و در تهیه سالح،
پول و ...نقش پشتیبان را برعهده گرفته بوده و
حتی به دنبال طراحی کودتا بودند.
گرو ه مذکور خط رسانهای تبلیغات واحدی
را نیز دنبال میکردند .آنان همواره از مردم
میخواســتند از نظام جمهوری اســامی
فاصله بگیرند و در رفراندوم و انتخاباتهای
ت نکنند؛
مختلف در ســال  ۱۳۵۸شــرک 
سیاســتی که در عمل همــواره محکوم به
شکســت بود و مــردم بیاعتنا بــه آنان در
حمایت از خط امــام(ره) و انقالب عمل
میکردند.

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

همانطور که در شــمارههای پیشین اشاره شد،
اختالفات در نوع مدیریت کشور در دهه 1360
ابعاد گوناگونی یافــت ،به گونهای که اختالفات
حتی بــه درون دولت و بین اعضــای کابینه نیز
کشیده شد و بازتابهای رسانهای یافت .عمده
اختالفات در نحوه مواجهه با مســائل اقتصادی
بود که حتی موجــب ایجاد اخالل در روند اداره
کشور شد.
از حوزههای اختالفی ،بحث معادن کشــور
و میــزان مالکیت افــراد بر معادنی بــود که در
زمینهای آنها کشف میشد .یک نگاه سنتی باور
س به شمار میآیند
داشت معادن از مصادیق خم 
و در صورتــی که در زمین افــراد ،معدنی وجود
داشته باشد ،مالک زمین پس از پرداخت خمس،
مالک آن معدن تلقی میشــود .این حکم اگر با
توجه به مصادیق معدن ،نظیر نفت و زغال سنگ
و فلزات گرانقیمت مانند طال و نقره در نظر گرفته
شود ،مشکلآفرین خواهد شد.
در مالکیت منابع نفتی کشــف شده در زمین
افراد هــم اختالفنظرهایی وجود داشــت ،اما
حضرت امام(ره) با طرح یک فتوا درباره حدود
مالکیت افراد بر معادن زیرزمینی ،مانع از ظهور
مناقشهای جدی در این زمینه شدند .ایشان در این
باره فتوا دادند که افراد از نظر مالکیت بر زمین و
منابع زیرزمینی و نیز فضای باالی سر هر ملک،
محدودیــت دارند و اینگونه نیســت که مالک
همه فضای باالی ســر ملک خود و همه معادن
زیرزمینی در عمق بسیار زیاد باشند؛ بلکه این امر،
ً
تابع عرف است و قاعدتا نمیتوان افراد صاحب
ملک را مالک آن منابع مهم زیرزمینی دانست.
مســئله اختالفی دیگر ،چگونگــی تدوین
قانون کار بود .در دولت شــهید رجایی ،آیتالله
مهدویکنی در ســال  ،1360وزیــر وقت کار،
الیحــه قانــون کار را تهیه کــرده و در دولت به
تصویب رسانده بود ،اما با تغییر دولت ،وزیر کار
بعدی (احمد توکلی) اقدام به تهیه قانون جدیدی
کرد .ایــن قانــون از نظر جهتگیــری و نحوه
نگارش ،منطبق بر نظرات فقهای شورای نگهبان

بــود؛ زیرا آنان به وزیر کار توصیه کرده بودند این
قانون را بر اســاس باب اجــاره که یکی از عقود
اسالمی است ،تهیه کند .مطابق احکام شرعی،
هر عقدی هنگامی صحیح اســت که دو طرف
عقد به مفاد و محتوای آن راضی باشــند؛ یعنی
اصل «تراضی طرفین عقد» رعایت شده باشد.
بر این اساس ،در قانون کار که تنظیمکننده رابطه
میان کارگر و کارفرماست ،مسائلی باید گنجانده
شود که بر کارگر یا کارفرما ،شرط یا شروطی را
تحمیل نکند؛ زیرا در صورت ملزم کردن یکی از
دو طرف به رعایت برخی از شــروط ،دیگر یک
عقد شرعی تحقق نخواهد یافت.
در قانون کار تهیه شــده ،این برداشت مبنای
تهیه قانون شــده بود و لذا در آن شروط ذکر شده
به صورت یک الزام قانونی برای کارفرما مطرح
نشده بودند؛ بلکه امور مطلوبی تلقی شده بودند
که فقــط در صورت توافق کارگــر و کارفرما به
صــورت داوطلبانه اجرا میشــدند .مخالفان،
اینگونه قانونگذاری را رها کردن میلیونها کارگر
در مقابل کارفرمایانی میدانستند که فقط به منافع
خود میاندیشند .از سویی ،کارگران که نیازمند
کسب درآمدند ،به هر شرایطی تن میدهند؛ چرا
کــه مجبور به کارند و لذا دولت اســامی نباید
آنــان را در مقابل کارفرمایان رها کند؛ بلکه باید
شروط ذکر شــده را به منزله شروط الزامی برای
کارفرمایان در نظر بگیرد.

دهلیز

سودای ریاستجمهوری
تصمیمات بختیار در  ۳۷روز نخستوزیری
در روزهــای پایانی پاییز  ۱۳۵۷بود که
دیگر مشخص شده بود امکان حضور
شــاه در کشور وجود ندارد .محمدرضا در پی آن
بود تا فضای کشــور را به نحوی مدیریت کرده و
امور را به فردی بسپارد که بتواند در غیاب او کشور
را اداره کند و خود به بهانهای از کشور خارج شود.
برای این کار یکی از چهرههای شناخته شده جبهه
ملی را برگزید که جاهطلبانه سودای قدرت داشت
و پذیرفت؛ در حالی که حرکت ملیـ اســامی
ملت ایران به روزهای اوج خود میرسید ،در برابر
این نهضت بایســتد و امور حکومت وابســته و
مســتبد پهلوی را بر عهده گیرد .این فرد شاهپور
بختیــار بود کــه در  ۱۵دی ماه با شــاه بر ســر
نخستوزیری به توافق رســید و  ۳۷روز تا ۲۲
بهمن  ۱۳۵۷در این ســمت باقــی ماند .وی در
غیــاب شــاه پهلوی کــه  ۲۶دی ماه از کشــور
گریخت ،نقشههای مختلفی برای تبدیل شدن به
قدرت برتر در کشــور طراحی کرد که آخرین آن

اعالم «جمهوریت» در کشــور و معرفی خود به
عنوان رئیسجمهور بود .سیاست که عمر کوتاه
نخســتوزیری بختیار اجازه اجرایی شدن آن را
نداد .تیمسار حسین فردوست در جلد اول کتاب
خاطرات خود با عنوان «ظهور و سقوط سلطنت
پهلوی» به خاطرات خود با سرلشــکر قره باغی
اشاره کرده و در دل این خاطرات نقل میکند« :در
ایــن  ۳۷روز ،قرهباغــی خــود را خیلــی مهم
میدانست؛ بهخصوص روزی که به دفترم آمد و
مشــاهده کردم که روی لباس نظامی نشانهای
خــود را زده (که به هیچوجه معمول نیســت) و
چماق مارشــالی به دست دارد! چون او را خوب
میشــناختم و  ۴۲ســال بیوقفه دوست بودیم،
میزان ّ
تکبرش را از روی ســرفهاش تشــخیص
ّ
میدادم :هر چه سرفه بلندتر ،تکبر بیشتر! خالصه
آن روز قرهباغی با این شمایل آمد و سرفهاش نیز
خیلی بلند بود! کم نشست و رفت و مطلب مهمی
هم نگفت! متوجه شــدم که مسئلهای رخ داده و
بالفاصله تلفنی از پرویز ثابتی (مرد دوم ساواک)
پرسیدم که جریان چیســت؟! ثابتی گفت که در
جلسه دیروز بعدازظهر کمیسیون ،بختیار مطرح
کرد که بهترین راه مقابله با انقالب این است که
رژیم جمهوری اعالم شود و من رئیسجمهور و
قرهباغی جانشــین رئیسجمهور شــود (چنین
جملهای)! در این موقع بدرهای بهشدت عصبانی
شد و به بختیار ناسزا گفت و خواست با او گالویز
شود که دیگران نگذاشــتند و او از جلسه خارج
شد ،ولی بقیه ماندند (یعنی اعتراضی نداشتند) .به
هر حال ،چنین وعدههایی به قرهباغی داده شــده
بود و او خود را فرد دوم مملکت حساب میکرد!»

این اختالفــات آنچنان باال گرفت که واکنش
جامعه را برانگیخت و در درون هیئت دولت هم
شکافهایی را پدید آورد و سرانجام به استعفای
وزیر کار و وزیر وقت بازرگانی (عسگراوالدی)
منجر شد.
در ردیف همــان موضوعات مورد اختالف،
میتوان به نظر دو جناح درباره تعاونیها اشــاره
ً
کــرد .بخشــی از نیروهای خط امام اساســا به
تعاونیها اعتقاد نداشتند و به هنگام مطرح شدن
ایــن موضوع در دولت و شــورای اقتصاد ،با آن
ً
مخالفت کردند و عمال مانع شکلگیری قوانین
تعاونیها شــدند .به نظر این عــده ،تعاونیها
ی هستند که در نظام غربی پدید آمدهاند
سازوکار 
و از رژیم گذشته الگوبرداری شدهاند و «بدیهی
اســت که از کارشناســان خارجی تعاونیها یا
متخصص ایرانی تربیت شده غرب ،نسخهای جز
ِ
قانونهای برگرفته از افکار و ایدههای مطروحه در
دنیای الحادی و مبتنی بر نظریات تئوریسینهای
مادی مســلک غرب ،چیز دیگری قابل تجویز
نیست».
در مقابل این طیف ،دولــت و طرفداران آن
قرار داشتند که شکلدهی به تعاونیها را جدی
تلقــی کــرده و آن را به معنای ســلب اختیار از
مردم نمیدانستند؛ بلکه بهترین شکل مشارکت
مردم در امور اقتصادی تفســیر میکردند؛ زیرا
در صورت شــکلگیری تعاونیهــا ،بدون آنکه

سرمایهداری لجامگسیخته و سرمایههای بزرگ
بخش خصوصی پدید آید ،مشکل سرمایهگذاری
در بخشهــای تولیدی با ســرمایههای کوچک
نیز حل میشــود و رشد و توسعه اقتصادی پدید
میآید.
تجارت خارجی نیز یکی دیگر از موضوعات
ت
اختالفبرانگیز بود که به میزان اقتدار حکوم 
ارتباط داشــت .دولت در دوران جنگ ،معتقد
به کنترل تجارت خارجی بــود و آن را منطبق با
اصول قانون اساسی (اصل  )44میدانست که در
آن تجــارت خارجی در اختیار دولت و در حوزه
بخش دولتی قرار گرفته بود .در مقابل ،کسانی به
ویژه آنان که با امر تجارت خارجی در عمل سر و
کار داشتند ،با این سیاست مخالف بودند.
فقهای شورای نگهبان بســیاری از مدرسان
و اعضای جامعــه مدرســان و اعضای جامعه
روحانیت و گروههایی از نمایندگان و مســئوالن
نیز بنا بــه دالیل مختلف با سیاســت بازرگانی
خارجی دولتی مخالفــت میکردند .عدهای آن
را خالف شرع میدانســتند؛ چون از نظر آنها،
دولــت نباید یک امر مباح ،یعنــی تجارت را بر
بخــش خصوصی حــرام اعالم کنــد ،مگر در
مواردی که موضوع تجارت ،مبادله کاالیی باشد
ً
که شــرعا خرید و فروش آن حرام است .برخی
دیگر به نقادی این سیاست از منظر کنار گذاشته
شــدن مردم و بخش خصوصی از اقتصاد کشور
نگاه میکردند و معتقد بودند« :مسئوالن محترم
بگذارند هر کس کار خودش را بکند ،بازرگانی
و اقتصاد را بدهیــد به بازار ،این کارها متعلق به
بازار است».
طرفــداران دولت ،اجرای سیاســت اقتصاد
کنترل شــده به ویژه در حوزه بازرگانی خارجی
را ،هم منطبق بر نص قانون اساسی میدانستند،
هم عامل کنترل و ابزار نظارت دولت بر اقتصاد
و جلوگیری از قدرتیابی سرمایهداران داخلی و
تروریستهای اقتصادی تلقی میکردند و هم در
شرایط جنگی ،بهترین شکل اداره اقتصاد کشور
را این شیوه میدانستند که درآن ،دولت حرف آخر
را میزند و هر روز با فتنهای از سوی سرمایهداری
وابسته مواجه نیست .همین مناقشات به استعفای
وزیر بازرگانی منجر شد.

حافظه

هشتاد سال جنگ برای استقالل
استقالل هلند از سلطه امپراتوری اسپانیا
«هلند» کشوری اســت کوچک از قلمروهای
پادشــاهی هلند در شمال غربی اروپا با شانزده
و نیم میلیون جمعیت که بیشترشــان مسیحی
پروتستان هســتند .جمعیت مسلمانان هلند،
نزدیک به یک میلیون نفر است .پایتخت هلند
شهر آمستردام است؛ اما به منظور تمرکززدایی،
بسیاری از وزارتخانهها و سفارتخانهها در
شهر الهه یا پیرامون آن مستقر شدهاند.
هلند بخش اصلی و اروپایی پادشاهی هلند
به شــمار میرود که جزایــری را در آمریکای
مرکزی شامل میشــود .این کشور از شرق با
آلمان ،از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق
دریا با بریتانیا همسایه است.
بر پایه منابع تاریخی موجود ،هلند بخشی از
امپراتوری عظیم روم بود .رومیها حدود سال
 ۱۳۵۸قبــل از میالد ،تحت فرماندهی «ژولیو
سزار» ســرزمینی را که امروز هلند و بلژیک و
لوکزامبورگ خوانده میشود ،تحت انقیاد خود
درآوردند .این سرزمین در طول تاریخ در اختیار
حاکمان و پادشــاهان گوناگونی از ســرزمین
ژرمنها ،فرانسویها و اسپانیاییها قرار داشته
است.
در قــرون وســطی خانوادههای ســلطنتی
ممالک مختلف اغلب با هم وصلت میکردند
و چه بسا ســرزمینهایی از راه این وصلتها
به آنها میرســید .سلطنت اســپانیا از همین
راه به شــاخهای از خانواده هابسبورگ ،یعنی
فرمانروایان اتریش رسیده بود و به همین ترتیب
پادشــاهان اسپانیا صاحب سرزمین هلند شده
بودند.

در هلند فرقه پروتســتان طرفــدار و عضو
بســیاری داشــت و مردم این سرزمین حاضر
نبودند برای خوشایند پادشاهانی که از قوم آنها
نبود عقیده خود را عوض کنند ،ولی دســتگاه
بازپرســی پاپ تحت حمایت پادشاه اسپانیا با
خشونت مشغول کار شد و مردم را دسته دسته
اعدام میکرد و میسوزاند.
این رویه با مقاومت شــدید مــردم روبهرو
شــد و به قیام علیه حکومت اسپانیا انجامید.
پروتستانها شروع به غارت کلیساهای کاتولیک
کردند و مردان و زنان تارک دنیا را از صومعهها
بیرون راندند .اشــخاص برجسته سرکردگی
قیام مردم را به دست گرفتند و جنگ بین قشون
اسپانیا و مردم هلند آغاز شد.
این جنگ برای آزادی عقیده و در ضمن به
دست آوردن استقالل هلند هشتاد سال به طول
انجامید .اسپانیاییها در این کشمکش از هیچ
گونه قساوت و بیرحمیای کوتاهی نکردند .هر
جا رؤسای هلندیها را اسیر میکردند به وضع
فجیعی میکشتند ،گوش آنها را میبریدند ،با
گازانبر گوشت بدن آنها را میکندند .باالخره
آنها را به دار بسته ،زیر آنها آتش روشن میکردند
و روی سر آنها قیر مذاب میریختند.
رهبری مبارزه استقاللطلبانه مردم هلند با
ویلیام اول (معروف به ویلهلم ســاکت) حاکم
هلند بود که به «پرنس ویلیام اورانژ» شــهرت
یافته بود .سرانجام در سال  ۱۵۸۱هفت ایالت
شمالی هلند ،استقالل خود از سلطه اسپانیا را
اعالم کرده و جمهوری متحد هلند را شــکل
دادند و هویت مستقل یافتند.

11

خرد

نگاهی به تأثیرات مسائل اقتصادی بر وضعیت انتخابات

تغییر انگارهها و سیاستها
راســتا ،باید متذکر شــد که تصور اینکه مشکالت
اقتصادی ایران را میتوان در بازهای کوتاهمدت حل
کرد و رونق و رفاه را بــه ارمغان آورد ،تصور غلطی
است و یکی از معیارهای تشخیص پوپولیستی بودن
شــعارهای اقتصادی در انتخابات ،توجه به همین
نکته است .توجه به آنچه گفته شد در انتخابات و در
ادبیات ،گفتمان و شعارهای کاندیداهای مختلف و
دقت در نوع انتخاب بر این مبنا؛ یعنی دقت در اینکه
ً
کدام کاندیداها برای حل مشکالت اقتصادی ،اوال
شناخت درستی از واقعیتهای اقتصاد ایران دارد؛
ً
ثانیا حل این مشکالت را با اتکا به ظرفیتهای داخل
کشــور میداند و برای عملی کردن این موضوع نیز
برنامه و روش منطقی و مبتنی بر واقعیتهای موجود
اقتصاد ایران دارد ،میتواند ضامنی برای گرهگشایی
از وضعیت اقتصادی کشــور باشــد .بر این اساس،
مردمی که مشــکالت اقتصادی دارند و کم و بیش
تار و پود زندگی آنها آمیخته به این مسائل است ،باید
دقت کنند تا بین شعارهایی مانند فیلترینگ ،ولنگاری
فرهنگــی و ...و از ســویی ،شــعارهای معطــوف
به حل مشــکالت اقتصــادی ماننــد جوانگرایی،
شایستهساالری و ...شــعاری را انتخاب کنند که با
ماهیت مشکالت آنها تناسب دارد.

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

انتخابات امسال در حالی برگزار میشود
که به لحاظ وضعیت اقتصادیـ معیشتی،
از حدود سه سال گذشته ،معیشت مردم در فشارهای
دشواری قرار گرفته اســت .طبیعی است که در این
شرایط ،مباحث اقتصادیـ معیشتی یک محور مهم و
تعیینکننده در انتخابات خواهد بود و هم ه جریانهای
ً
سیاسی در شعارها و برنامههای انتخاباتی خود قطعا
بــه آن توجه خواهند کرد .در واقع ،آنچه در ارتباط با
وضعیت اقتصادی کشور بیش از همه حائز اهمیت
بوده و میتواند مورد توجه جریانهای سیاســی در
انتخابات باشد ،دو واقعیت مهم است؛ اولی عبارت
است از اوضاع نامطلوب معیشت مردم ،به گونهای که
در این اوضاع ،شــاهد افزایش نــرخ تورم ،بیکاری،
بیثباتی اقتصادی و ...هستیم .واقعیت دیگر هم همانا
ضعــف کارنامه اقتصــادی دولــت و نارضایتی از
عملکرد هشت ســال ه دولت کنونی اســت .بر این
اساس ،اگر قرار باشد شعارهای اقتصادی رأی مردم
را سامان دهد ،این شعارها باید حاوی دو خصیصه
باشد؛ انتقاد از دولت و عملکرد اقتصادی آن و وعده
حل مشکالت اقتصادی .البته باید توجه داشت که هر
وعدهای برای حل مشکالت اقتصادی نمیتواند در
جلب آرا مؤثر باشد ،بلکه تنها آن دسته از شعارهای
اقتصادی میتواند آرای مردم را به خود جلب کند که
معطوف به تأمین منافع کنونی آنها باشد.

B

مسائل اقتصادی و انتخابات

وضعیت اقتصادی حداقل از ســه طریق یا به ســه
نحو بر انتخابات و بازی جریانهای سیاســی تأثیر
میگذارد:
1ـ باتوجــه به ضعف کارنام ه اقتصــادی دولت ،به
طور طبیعی دولــت و جریان متبــوع آن در موضع
پاسخگویی قرار دارند .این امر ضمن اینکه فرصتی
برای جریان رقیب دولت به شمار میآید ،جذابیت
بــه کارگیری زبــان و ادبیات انتقــادی(در انتقاد از
سیاســتها و کارنامه عملکرد اقتصادی دولت) از
سوی کاندیداهای جریان اصولگرا را باال میبرد.

2ـ باتوجه بــه نامطلوب بودن اوضــاع اقتصادی و
این واقعیت که افکار عمومی تشن ه دریافت پاسخی
معتبر و البته آنی برای حل مشکالت اقتصادی خود
میگردد ،امکان طرح شعارها و وعدههای اقتصادی
پوپولیستی را تقویت میکند.
3ـ باتوجه به گره خوردن حل مشــکالت اقتصادی
به گشــایش در وضعیت روابط و سیاست خارجی
کشور ،نقش متغیر روابط خارجی در انتخابات بسیار
برجسته و تعیینکننده خواهد بود.

B

ضرورت تغییر انگارهها

واقعیت آن است که مسائل اقتصادی امروز مهمترین
مسئله کشور است و انتخابات به هر ترتیب و کیفیتی
که باشد ،نتیج ه آن باید وضعیت اقتصادی موجود را
تغییر دهد .بنابراین ،سؤالی که اینجا مطرح میشود
این است که باتوجه به تأثیرات احتمالی متغیرهای
اقتصادی بــر وضعیت انتخابات ،آیــا امکان تغییر
وضعیت اقتصادی کشــور وجود دارد؟ پاســخ آن
اســت که با توجه به تأثیری کــه وضعیت اقتصادی
موجود بــر انتخابــات خواهد گذاشــت ،به طور
طبیعی چنانچه به صورت بیطرفانه و بیمسئولیت
با این وضعیت مواجه شــویم ،بدون شک انتخابات
نمیتواند منتج به حل مشــکالت اقتصادی شــود.
درواقع ،اگرچه مشکالت اقتصادی در کشور وجود
دارد ،اما راهحل آنهــا نه در پذیرش تبعات محتمل
این مشــکالت بر انتخابات اســت .به طور دقیقتر

باید گفت ،اگرچه مشکالت اقتصادی وجود دارد و
خواه یا ناخواه این مشکالت بر کیفیت انتخابات در
ایران تأثیر میگذارد ،اما باید توجه داشت که راهحل
رهایی از تأثیرات نامطلوب مشکالت اقتصادی بر
انتخابات و اینکه انتخابات بتواند چار ه مشــکالت
اقتصادی باشد ،تغییر برخی انگارهها و ذهنیتهای
رســوبیافته نسبت به مشــکالت اقتصادی است.
همانگونه که در باال گفته شــد ،اینکه تصور شــود
کســی یا جریانی با انتقاد از برخی سیاســتهای
دولت مســتقر یا دادن وعدههای پوچ و پوپولیستی
یا گره زدن حل مشکالت کشور به مسائل سیاست
ً
و روابط خارجی در حالی که عمدتا منشــأ داخلی
دارند ،میتواند مشــکالت اقتصادی موجود را حل
کند ،تصوری غلط اســت .به بیان دیگر ،مشکالت
اقتصادی ایــران و ایرانیان نه با تنــد و تیز صحبت
کردن و همهچیز را به باد انتقاد گرفتن حل میشود،
نه با دادن وعدههای پوچ و بیاســاس و غیرمنطبق با
وضعیت اقتصادی کشــور و نه راهحل آنها در وین و
ژنو و نیویورک قرار دارد .مشکالت اقتصادی ایران به
طور عمده منشأ داخلی دارد و بخش عمد ه آنها حتی
قبل از اعمال تحریمهای فلجکنند ه دشمنان جنایتکار
ملت ایران وجود داشــته اســت .بنابراین ،اگرچه
تحریم در تشدید این مشــکالت تأثیر گذاشته ،اما
هم ه این مشکالت با رفع تحریم حل نمیشود .کلید
حل این مشکالت در داخل کشور وجود دارد که باید
با ســرپنج ه تدبیر ایرانیان حل و رفع شود .در همین

B

سخن پایانی

انتخابات در کنار برکات گوناگونی که در عرصههای
بینالمللی میتواند داشته باشد ،در عرص ه داخلی نیز
میتواند به صحن ه تحول اندیشــه بنیادین حکمرانی
و رقم خوردن سرنوشــت یا تعیین آن تبدیل شود که
از ســوی مردم و با رأی آگاهانــه آنها رقم میخورد.
بنابراین ،به میزانی کــه مردم در کیفیت رقم خوردن
این امر دقت و حساسیت داشته باشند ،نقشآفرینی
آنها در تعیین سرنوشتشان بهتر خواهد بود .این امر
عــاوه بر اجر اخروی ،بهبود وضعیت زندگی مادی
و دنیوی را نیز در پی خواهد داشــت .بر این اساس،
اکنون که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب ارزیابی
میشود ،گزاف نیســت اگر بگوییم بخش عمد ه آن
محصول نوع انتخاب مردم در انتخاباتها بوده است.
مواجهه عقالیی با این وضعیــت واجد این درس و
عبرت برای همگان است که با استفاده از تجربههای
گذشته ،با رویکرد تغییر و نه امتداد وضع موجود ،در
مسیر تکرار نکردن خطاهای گذشته قدم برداریم.

ریزشها

آفاق

فراز و فرود سیدعلی محمد دستغیبـ ۲

نظریه نظام انقالبی ۴۸-

هر چه گفتیم  ،انجام دهید!
اگرچه شــهرت و بالیدن علیمحمد
دستغیبمرهونشهرتداییشهیدش
آیتالله عبدالحسین دستغیب است؛ اما به گفته
بزرگان ،ایشان هرگز از علیمحمد راضی نبوده
و حتی با ذکر نــام از وی اظهار ناراحتی کرده
بودند .آیتالله علی شیخموحد ،نماینده مردم
استان فارس در مجلس دوم خبرگان رهبری با
بیــان این مطلــب که در ســال  ،۱۳۶۰حامل
نامهای از ســوی شهید دســتغیب به مرحوم
آیتاللــه مشــکینی بــوده ،میگویــد:
«ســیدعلیمحمد دستغیب در ســال ۱۳۶۰
قاضی دادگاه انقالب بود که گروهی از عناصر
چپ دور او نفوذ کرده بودند و کارهای خالف از
جمله گرفتن زمینهای مردم را انجام میدادند
که باعث ناراحتی و نگرانی شهید دستغیب شد
و ایشــان چند بار به سیدعلیمحمد دستغیب
تذکر دادند ،ولی او قبول نمیکرد و به راه خود
ادامه میداد».
آیتالله علی شیخ موحد با شناختی که از
روحیه شهید دستغیب و اقدامات علیمحمد
دستغیب دارند ،شــهادت شرعی میدهند که
شهید دســتغیب از فعالیتهای انجام شده در
مســجد قبا و ســیدعلیمحمد راضی نبوده و
هیچگاه روی خوشــی به اینها نشــان ندادند و
همین امر ســبب نامهنگاری شــهید دستغیب
بــه آیتالله مشــکینی بــه منظــور برکناری
سیدعلیمحمد دســتغیب از قضاوت دادگاه
انقالب شیراز بوده است .وی تصریح میکند:
«من نامه را به قم بردم و وقتی نامه را به آیتالله
مشــکینی دادم ،ایشــان پــس از خواندن نامه

گفتند« :آقای عبدالحسین دستغیب از عملکرد
ســیدعلیمحمد دســتغیب در دادگاه شیراز
ناراحت هستند و تهدید کردهاند که اگر ایشان را
تعویض نکنم از اینجا میرود .سیدعلیمحمد
وقتی از این واقعه اطالع پیدا کرد ،زود اســتعفا
داد و بــه مکه رفــت .بعضی وقتهــا که در
خصوص فعالیتهای مســجد قبا از شــهید
دستغیب سؤال میکردم ایشان میگفتند اینها
میگویند هر چه گفتیم انجام دهید».
کانــون انتقــادات شــهید دســتغیب در
موضوعاتی مانند قضیه مســجد قبای شیراز و
اقدامــات علیمحمد دســتغیب و امثال آن به
ویژه در کســوت روحانیت ،ضرورت تبعیت
از رهبری و والیتمداری بــه ویژه «عمامه به
سرهای ایران» بوده است« :هر کی میخواهی
باش! خــودت را مجتهد میدانــی ،مقدمات
خــوان میدانــی! نمیدانم ،هرچــه خودتان
میدانید بر تو واجب است امروز تبعیت از یک
نفر ،تو حق نداری در مقابل رهبر حرفی بزنی و
ً
تماما باید تبعیت کنند ...هر عمامه به سری که از
رهبر مکرم فاصله بگیرد لعنت خدا برش باد».

الزامات تحقق!
محسنمحمد یالموتی
استادیار مجتمع آموزش
عالی شهید محالتی(ره)

در مطالب پیشــین نظام انقالبی در سه سطح
ایده ،ســاختار و کارگزاران آن آسیبشناســی
شد .مطالعه و مرور این آفات و آسیبها زمانی
مفیــد فایده خواهد بود که بــا عزمی از جنس
خود انقــاب در صدد آســیبزدایی برآییم و
نظام انقالبی را مصون از لغزشها و آسیبها
در حرکت خود به جلو در بســتر بیانیه گام دوم
انقالب یاری کنیم .تحقق افقهای تعیین شده
در گام دوم انقالب مســتلزم توجه به الزامات
نظریه نظام انقالبی در ســه حوزه ایده ،ساختار
و کارگزار است .در چند شماره پیش رو ،برخی
از مهمترین این الزامات را در ســطوح سهگانه
بررسی خواهیم کرد.
الفـ در سطح ایده
1ـ پایبندی به هندســه انقالب اسالمی :توجه
به هندسه انقالب اســامی که از دیدگاه رهبر
معظم انقالب مبتنی بــر هفت اصل «مردم»،
«استقالل کشــور»« ،تدین و پایبندی به مبانی
اسالمی»« ،مبارزه با اســتکبار و زورگویی»،
«مسئله فلسطین»« ،موضوع معیشت مردم» و
«توجه به مستضعفین و رفع فقر» است ،بهترین
تجلی نگاه انقالبــی و از مهمترین الزامات آن
در سیاســتگذاری و اقدام در گام دوم انقالب
اسالمی به شمار میآید.
2ـ پایبندی به شاخصههای انقالبیگری :نگاه

ی ایجاب میکند که در گام دوم انقالب
انقالب 
اسالمی ،همچنان به شاخصههای انقالبیگری
توجه شــود .این شــاخصهها از دیدگاه رهبر
معظم انقالب عبارتنــد از« :پایبندی به مبانی
و ارزشهــای اساســی انقالب اســامی»،
«هدفگیری مســتمر آرمانهــا و همت بلند
برای رســیدن به آنها»« ،پایبندی به اســتقالل
همهجانبــ ه کشــور»« ،حساســیت در برابر
دشــمن و تبعیت نکردن از او» و «تقوای دینی
و سیاسی».
3ـ توجــه بــه ســاخت حقیقــی نظــام:
سیاستگذاری و اقدام برای تقویت و استحکام
ســاخت حقیقی نظــام جمهوری اســامی
ایران کــه از دیدگاه معظمله «همان آرمانهای
جمهوری اســامی» و شامل عدالت ،کرامت
انســان ،حفظ ارزشها ،ســعی بــرای ایجاد
برادری و برابری ،اخالق ،ایستادگی در مقابل
نفوذ دشمن و ...اســت ،از دیگر الزامات نگاه
انقالبی است.
4ـ طرد و انزوای نگاه غیرانقالبی :اســتحکام
نگاه انقالبی ایجاب میکنــد افزون بر تالش
برای اثبات کارآمدی نگاه انقالبی ،برای نفی،
طرد و به حاشــیه راندن نگاههای غیرانقالبی
نیز تالش شــود .درواقع ،از آنجا که نگاههای
غیرانقالبی در اداره کشــور منشــأ آســیب و
دلزدگی بــوده ،باید آســیبها و مضرات این
نوع نگاههــا برای جامعــه تبیین شــود تا در
بزنگاههایی مانند انتخابــات ،در دام لفاظیها
و گفتار درمانیهــای گفتمانهای غیرانقالبی
گرفتارنشوند.
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سیاستنامه
اندیشه سیاسی فضلالله نوری۲۱-

داعیه ما ،داعیه کربالست!

فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

با بررســی و غور در اندیشه سیاسی شیخ
فضلالله نوری« ،استقالل»« ،عدالت» و
«حاکمیت اسالم» را به صورت سه رکن
«نظریه سیاسی» شــیخ مییابیم .در این
ّ
مثلث فکری ،اســتقالل در جهت رهایی
از سلطه سیاسی و فرهنگی غرب است؛
چنانکه شیخ به نوشته چرچیل ،از تماس
با اروپاییان نیز احتراز میجوید .فعالیت
شــدید در تحریم تنباکــو و حتی پیش از
آن ،حمایت از اموری چون تأسیس بانک
ّ
ملی ،جلوههایــی از مبارزه اقتصادی او با
استعمار است .شیخ مدام بر لزوم تدوین
قانون و نظامنامه تأکید داشــت و ّ
حتی در
دوره تحصن در حضرت عبدالعظیم ،بر
ضد مشروطهخواهان تندرو موضع گرفت
که ســخن از بینیازی به قانوننویسی را
مطرحمیکردند.
در  20ذیالقعــده  ،1325شــیخ
فضلالله و یارانــش در اعتراض به چند
فصل از متمم قانون اساســی در مدرسه
مــروی ّ
تحصن دیگــری داشــتند که با
پادرمیانی عضدالملک پایان گرفت .نامه
شــیخ به عضدالملک در پــی این ماجرا
نیز پرنکته و تاریخی است .درگیری شیخ
با مشروطهخواهان به ترور نافرجام او نیز
کشیده شد و او را سه ماه و نیم بستری کرد.
یک ماه بعد از این ترور ،شیخ به آیتالله
سیدکاظم یزدی و عضدالملک ،نامههای
پرسوز و گدازی بر این مبنا که «داعیه ما ،به
عین ،داعیه کربالست» 1مینگارد.
«اصرار ســفارت انگلیــس بر تبعید
شیخ از تهران» و ترویج «شایعه پناهندگی
شیخ» از دیگر افتراهای زندگی پر فراز و
نشیب شــیخ است؛ ّاما شیخ با این منطق
ّ ً
مکررا
که «اسالم ،زیر بیرق کفر نمیرود!»
شیشه اصرار بیگانگان بر پناهندگی خود را
بر زمین میزند.
شــیخ فضلالله که به تصریح خود،
خواستار مجلس شورا (به ویژه در ماهیت
بومی و عدالتخانــهای آن) بود ،درصدد
اصالح و نزدیک کــردن آن به آموزههای
ّ
اســامی برآمد .او در ایــن جهت ،اتهام
مخالفت بــا مجلس را همــواره از خود
به دور میدانســت .اتهام وابستگی شیخ
به دربار به دلیل برخی از مواضع ایشــان
بود ،مانند «حمایت شــیخ از ّ
محمدعلی
شــاه» ،در حالی که نتیجهگیــری از این
اقدام هنگامی تفســیر صحیحی خواهد
یافت که اوضاع زمانه را به درستی تشریح
کنیم .اینکه از یک ســو ،اوضاع پیچیده و
بغرنج کشــور و منطقه و از سوی دیگر،
سیاستهای کالن قدرتهای بینالمللی
روشن شــود« .قرارداد  »1907در پی آن
بود که از عثمانی تا افغانستان و ّتبت را به
صورت جدیــد مرزبندی کند؛ از این رو،
حفظ اقتدار ّ
محمدعلی شــاه ،به معنای
ّ
2
«تمامیت ارضی ایران» بود.
حفظ
دوازدهم رجب ۱۳۲۷ق جلسه دادگاه
شیخ فضلالله نوری برگزار شد و در پایان
این جلســه ،شــیخ ابراهیم زنجانی به پا
میایستد و میگوید« :جناب حاجی شیخ
فضل الله بر طبق فتوا و حکم حجج اسالم
نجف اشــرف که ســواد آن در همه ایران
منتشر شده ،مفسد فیاالرض است و باید
بر طبق قوانین اسالم با او همان معاملهای
را که خداوند راجع به مفسدین فیاالرض
دســتور داده رفتار نمود ».این در حالی بود
که در حکم منتسب به علمای نجف به هیچ
وجه لفظ مفسد فیاالرض به کار نرفته بود.
منبع:

1ـ علی ابوالحسنی(منذر) ،آخرین آواز قو! ،ص.58
-2خانه بر دامنه آتشفشان ،ص.124

12

زندگی
سیاست
مجازستان
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نکتهگرام
محمدباقــر قالیباف ،رئیس مجلــس:تدبیر
و شــجاعت حاج قاســم میدانها را فتح
و معابر دیپلماســی را بــاز میکرد؛ چیزی
جز سیاستبازی یا ســادهلوحی نمیتواند
این حقیقت روشــن را کتمان کند .حاال که
حاج قاســم نیســت ،نخواهیم گذاشت با
فرصتطلبی برای رسیدن به مقاصد سیاسی
خود به او جفا کنند و نقش تاریخی شــهید
سلیمانی را وارونه جلوه دهند.
عبدالله گنجی ،فعال رســانهای :١٧ ،١۶سال
پیــش با تعــدادی از دانشــجویان خدمت
رهبر معظم انقالب رسیدیم .دانشجویی از
موضوع امنیتی سؤالی کرد .رهبری فرمودند
برخی مسائل را هیچ موقع و برای هیچ کسی
نباید گفت و باید با خود به قبر برد(مضمون).
ســر درآوردن مصاحبه طبقهبندی شــده از
سعودی اینترنشنال به امثال جنتی و تاجزاده
نشان داد ،گاندو ٣را میتوان با مشورت خود
ظریف ساخت.
مهدی جهانتیغی ،فعال فضای مجازی :دوگانه
میدان و دیپلماسی برای شهید سلیمانی مانند
برخی سیاسیون محل دل مشغولی نبود .او
میجنگید تا جنگ به میــدان آزادی تهران
نرســد .یادمان نرود که سلیمانی روزگاری
حاضر نبود میدان را ترک کند که دیپلماسی
قادر نبود داعــش را حتی در بخشهایی از
سوریه و عراق محدود کند تا چه برسد مانع
رسیدن آنها به مرزهای ایران شود.
رضا ســراج ،فعال فضای مجــازی :خالصه
ســخنان ظریف این اســت که مقاومت و
گســترش عمق راهبردی ،قــدرت دفاعی،
روابط با دیگر کشــورها و همه عرصههای
قــدرت کشــور را تعطیل کنیــد و اختیار
سرنوشــت  ۸۰میلیون ایرانــی و میلیونها
مسلمان منطقه را به من بدهید تا من با تقدیم
همه آنها به کدخدا دیپلماسی را پیروز کنم!
خداقوتپهلوان!
علی علیــزاده ،فعــال فضای مجــازی :ورود
تاجزاده به انتخابات یــک معنا دارد؛ یعنی
بخشــی از اصالحطلبان با توجــه به نرخ
پایین مشــارکت در نظرسنجیها از امکان
بســیج پایگاه اجتماعیشان و پیروزی قطع
امید کرده و تصمیم بر مشــارکت نکردن یا
تحریــم غیرفعال گرفتهانــد و مقصر را هم
ردصالحیت شورای نگهبان معرفی خواهند
کرد.
سیدیاسر جبرائیلی ،فعال فضای مجازی :باید
گفت مخالف اصلی رفع تحریمها کســی
اســت که از سیاست راســتیآزمایی رفع
تحریمها کوتــاه بیاید .آقــای روحانی اگر
دغدغه رفع تحریمهــا را دارد ،باید با توجه
به ســابقه برجام ،محکم بر ســر سیاست
راستیآزمایی که حرف قطعی نظام است،
بایســتد؛ اما اگر با نیش و کنایه در پی کوتاه
آمدن نظام از این سیاست باشد.
امیرعبداللهیان ،دســتیار ویــژه رئیس مجلس:

در مذاکرات هســتهای منتهی بــه برجام و
ســایر مذاکرات مهــم بینالمللی ،همواره
دســتاوردهای میدانی جمهوری اســامی
ایران پشــتوانه بزرگ دیپلماسی بوده است.
سردار سلیمانی هیچ گاه از مردم هزینه نکرد.
او میدان و دیپلماسی را دو رکن حفظ منافع
ملت و امنیت ملی میدانست.

محمدجواد اخــوان ،کاربر فضــای مجازی:

جهانگیری میگوید محتکــران میوه ضرر
کردهاند و ضررشان به پای خودشان است.
آقای معــاون اول! ضرر آب فراوانی که برای
این میوهها هزینه شــده ،ضرر کشاورزهایی
که میوه را ارزان به داللها فروختند و ضرر
مردمی که به خاطر گرانی ،میوه را به سختی
تهیه کردهاند و ،...برعهده کیست؟

پول مفت!
آشنایی با ارزهای دیجیتال
و ریسکهای سرمایهگذاری در آن

محمد صالح نادری
کارشناس فنآوری اطالعات

پولدار شــدن و پول درآوردن یکــی از بزرگترین
آرزوهای هر شخصی است .بسیاری از افراد برای
رسیدن به پول ،همیشه دنبال سریعترین راه هستند
که به قول معروف «پول مفت» دربیاورند!
اما پول مفت هیچ وقت حاصل نمیشــود مگر
توسل به راههایی غیرقانونی و غیر شرعی .اما همیشه
یکی از بهترین راهها برای رســیدن بــه پول؛ کار و
تالش ،داشــتن برنامه ،انگیزه و هدف اســت ،اما
باز هم افرادی هســتند که میخواهند راه صد ساله
را یک شــبه بروند! همانطور که در دو سال گذشته،
بسیاری از افراد با ســرمایهگذاری در بورس ،بدون
آشنایی با این بازار و ریســکهای آن و حتی بدون
هیچ گونه آموزش و تحلیل به دنبال سودهای کالن
بودند که بررســی سرنوشت آنها از اهداف این متن
نیست ،اما به تازگی موجی از سرمایهگذاری در بازار
رمز ارزها ایجاد شده است که افراد بدون آگاهی به
سمت آن کشیده شدهاند« .بیت کوین» و سایر رمز
ی هســتند که این روزها خوب پول
ارزها ،فناوریا 
مفتمیدهند!
شاید یک سال پیش تنها افراد کارشناس در زمینه
فناوری اطالعات نام رمز ارزها و بیتکوین و ...را
شنیده بودند؛ اما امروزه با افرادی روبهرو هستیم که
نام واحد پول کشــورهای همسایه کشورمان را هم
نمیدانند ،اما بر روی  20نوع رمزارز سرمایهگذاری
کردهاند! با توجه به این همهگیری سرمایهگذاری بر
روی رمز ارزها ،شــاید بهتر باشد کمی درباره آنها
اطالعات داشته باشیم.
ً
ارزهای دیجیتال پولی هستند که عموما بر بستر
«بالکچین» شکل گرفته است .پولی بدون پشتوانه
ک و الگوریتمهای رایانه تولیدکننده آن
که صفر و ی 
اســت .فرآیند تولید ارزهای دیجیتال با بیت کوین

شروع شده اســت .بیت کوین یک فرمول ریاضی
بسیار پیچیده است که به شکل کاراکترهای پشت
ســر هم تولید میشود و به گونهای است که هر چه
جلوتر میرویم ،تولیدش ســختتر و ســختتر
میشود و این موضوع خودش ارزش نهفتهای را در
بیت کوین ارائه میدهد.
ً
عمال استخراج بیت کوین فرآیند بسیار هزینهبر
و زمانبری شده است و هزینه آن به شکل تصاعدی
در حال افزایش است؛ به گونهای که از مجموع 21
میلیون بیتکوین قابل استخراج ،طی سال 2009
تا  2021تعداد  18/5میلیون بیت کوین اســتخراج
شده و فقط سه و نیم میلیون باقی مانده که پیشبینی
شــده در  120سال آینده تولید شــود ،یعنی هرچه
جلوتر میرویم ،اضافه شدن بیتکوینها به چرخه
سختتر خواهد شد.
بهتر اســت برای درک چرایی ســختتر شدن
اســتخراج رمز ارزهــا و اینکه چرا رمــز ارزها به
اســتخراج نیاز دارند ،یک مثال بزنیم .فرض کنید
هر بیتکوین در انتهای ریشــه یــک درخت قرار
دارد .آدرس رســیدن به هر یک از آن بیتکوینها،
با محاســبه یک فرمول ریاضی به دســت میآید.
ریشههای ابتدایی که در دسترستر هستند ،به راحتی
و سریع استخراج میشوند ،اما ریشههایی که عمیق
هستند و به عمق خاک رفتهاند ،برای استخراج زمان
و هزینه بســیاری را صرف خود میکنند .همچنین
ً
پس از مدتی این ریشــهها کامال پیمایش شدهاند و
دیگر ریشــه جدیدی که بتوان بیتکوینی از آن پیدا
کرد ،وجــود ندارد .به همین دلیل بــه مرور ارزش
بیتکوین و رمز ارزها بیشــتر خواهد شــد ،زیرا با
وجود اینکه روز به روز شناختهشــدهتر میشوند و
کارکرد بیشتری پیدا میکنند ،اما محدودتر میشوند
و حتی گفته میشــود برخی ســرمایهداران بزرگ
در دنیا در حال خریــداری رمز ارزها در حجم باال
هســتند تا با به انحصار درآوردن آنها ،ارزشــش را
بیشترکنند.
اما بیشتر رمز ارزها بر بستر بالکچین هستند.

یعنــی اینکه بالکچین نوع خاصی از شــبکههای
ً
کامپیوتری است که معموال روی اینترنت پیادهسازی
میشوند .وقتی از شبکه صحبت میکنیم ،یک سرور
مرکزی هم داریم؛ ولی در بالکچین یک ســرور
ً
مرکزی وجود ندارد که به این نوع شبکهها اصطالحا
نظیربهنظیر میگویند .در بالکچین همه اعضا در آن
برابر هستند و دسترسیهایشان به هم برابر است و
بلوکهایی را شکل میدهند که به آن زنجیره بلوکی
یا بالکچین میگوییم .یکی از دالیل امنیت باالی
این شبکه این اســت که اطالعات در تمام زنجیره
پخش شده اســت و نزد همه اعضای شبکه وجود
دارد و امکان تغییر و تقلب در اطالعات وجود ندارد.
بنابراین دارایی شخص برای همه افراد در این بستر
شناخته شده اســت و امکان دستکاری آن نیست.
مالکیت افراد بر روی داراییها و رمز ارزهایشان با
کلیدهای شخصی است که نزد خود نگه میدارند و
آن کلید ،تنها در اختیار خودشان است .در واقع کلید
خصوصی سند مالکیت رمز ارز است.
اما ســؤالی که در ذهن بســیاری از افراد شکل
گرفته اســت ،اینکه آیا میتوان با سرمایهگذاری در
رمز ارزها به سود رسید؟ پاسخ کلی به این پرسش
بله است ،اما بلهای که هزاران متغیر تأثیرگذار دارد.
هر سرمایهگذاری بدون تحقیق ،نتیجهای جز ضرر و
ً
شکست ندارد و اصوال در هیچ بازاری «پول مفت»
پخش نمیکنند! شاید در ابتدا سودی کسب شود،
اما به دلیل نبود تجربه ،آگاهی و آشنایی ،همان سود
زمینهساز شکستهای بزرگتر میشود.
بازارهای بینالمللی دامنه نوسان محدود ندارند.
بــه این صورت که ممکن اســت در یــک روز 50
درصد به ســرمایه شما اضافه شود یا از آن کم شود!
ُ
اگرچه نداشتن دامنه شاید یک حسن باشد ،اما برای
کاربران کم تجربه ،بسیار خطرآفرین است .فرض
کنید رمز ارزی را خریدهاید که تحت تأثیر یک خبر
هیچ خریداری ندارد ،در این هنگام ،با  100درصد
ضرر تمام سرمایه شــما از دست میرود! عالوه بر
ریسکهای ســرمایهگذاری در رمز ارزها ،برخی

ریســکهای جانبی هم وجود دارنــد .برای خرید
و فروش هر رمــز ارزی ،به یک صرافی برخط نیاز
است که بیشــتر آنها در کشور ما مجوزی برای این
کار ندارند .فرض کنید شما پول نقد خود را به این
صرافیها میدهید تا در فرصت مناسب رمز ارزی
را خریداری کنید ،اما ناگهان خبر بســته شدن این
صرافی را میشنوید! برای نمونه ،چندین صرافی ارز
دیجیتال در هفتههای گذشته در کشور ترکیه با قطع
فعالیت و متواری شدن صاحبان صرافی ،از کاربران
خود کالهبرداری کردند.
ریســک بزرگ دیگر در این بازار ،وجود بسیار
زیاد ارزهای گمنام است .ارزهای دیجیتالی که بسیار
ارزان هستند و بیشتر افراد با سرمایه کم به سمت آنها
کشیده میشوند؛ اما باید توجه داشته باشیم که حدود
 8000نوع ارز دیجیتال وجود دارد که شاید برخی از
آنها ساخته چند دوست باشد و بین افراد کمی پخش
شده باشــد ،بنابراین اگر آن افراد سیستمهای خود
را خاموش کنند ،آن ارز دیجیتال نابود خواهد شد!
خطری که حتی بیتکوین و دیگر ارزهای معروف
را هــم تهدید میکند .اگر در شــرایطی ،جهان در
خاموشی به ســر ببرد ،دوباره تنها دارایی ارزشمند
همان طال و ارزهای سنتی خواهند بود.
بــا اینکه امروزه رمز ارزها بــازار خوبی دارند و
افراد بســیاری را پولدار کردهاند ،امــا ورود به هر
بازاری بدون شــناخت آن خطرات خود را دارد؛ به
ویژه ورود کاربران با سرمایه خرد و تجربه کم به بازار
بینالمللی که عالوه بر احتمال خروج باالی ارز از
کشور ،به دلیل نبود قانون در خرید و فروش این نوع
ارزها ،احتمال کالهبرداری هم وجود دارد .عالوه
بر این مانند تمام شبکههای کامپیوتری ،امکان هک
شدن و ســرقت اطالعات هم وجود دارد .بنابراین
بهتر است قبل از ورود به این بازار ،تمام ریسکهای
آن را بشناســیم و بدانیم که جایی پول مفت پخش
نمیکننــد و با وارد کردن ســرمایه خود به کارهای
تولیدی ،هم به اعتالی اقتصاد کشور کمک کنیم و
هم موجب اشتغال جوانان شویم.

کار هر کسی نیست!
ناصر حکیمی
معاون سابق فناوریهای نوین
بانک مرکزی

هدفی که به منزله فلسفه وجودی بیتکوین عنوان
شده ،یک هدف آنارشیستی بوده در جهت اینکه
پولها و ارزهــا را از بین ببرد و یک پول واحد در
جهان وجود داشته باشد که هم ه مردم با آن معامله
کنند ،بدون آنکه دولتی پشــت آن باشــد؛ اما در
عمل این فلسفه اتفاق نیفتاده است؛ زیرا دولتها
به شــدت در مقابل رواج چنین چیزی مقاومت

کرده و میکنند و محدودیتهای خاصی برای آن
گذاشتهاند.
بیت کوین یک دارایی اســت که در مقاطعی
ســودآوری خیلی باالیی دارد و ممکن است در
مقاطع دیگری ضرر بسیاری داشته باشد؛ در نتیجه
دارایی با ریسک بسیار باالست؛ مردم اگر ندانند
تحلیل تکنیکال و ماهیت بیت کوین چیســت،
پولشان را در معرض مخاطره قرار دادهاند،البته
ممکن است سود کنند؛ برای نمونه خیلیها 18
هزار دالر خریدهاند و اآلن سرمایهشان  47هزار
دالر شده است؛ ولی ممکن است ضرر هم کنند؛
ً
مثال روزی  47هزار دالر بخرند و سرمایهشان 30

هزار دالر شود ،این اتفاق ممکن است و یک بار
ً
قبال هم افتاده اســت؛ زمانی بیت کوین  18هزار
دالر بود و یکباره شد 6ـ  7هزار دالر.
بیت کوین یک دارایی بســیار پرریسک است
و آدمهایــی که ریســکپذیر هســتند ،وارد آن
میشوند نه آدمهایی که ریسکگریز هستند! عامه
مردم ریسکگریز هســتند و دوست دارند پول و
سرمایهشــان را طوری نگه دارند که از بین نرود؛
بنابراین توصیه عمومی این است که خیلی مراقب
باشید و تا زمانی که نوسانات را به صورت علمی و
تکنیکال بلد نیستید ،وارد این بازار نشوید.
متأسفانه ،در ایران هنوز با این پدیده برخوردمان

را مشخص نکردهایم؛ نه گفتهایم ممنوع است ،نه
گفتهایم آزاد است و نه محدودیت و مقرراتی برای
آن تعیین کردهایم .میگویند ما بیت کوین را تولید
کردهایــم ،اآلن آن را چه کار کنیم؟ آیا صرافی از
ما میخرد؟ آیا واردکننده میخرد؟ اگر واردکننده
بیت کوین را خرید و زمان ورود جنس به کشــور
منشأ ارز را بیت کوین اعالم کرد ،آیا بانک مرکزی
قبول میکند؟ هیچ کــدام از این اتفاقها نیفتاده
ً
است؛ بنابراین عمال بیت کوینی که تولید میشود،
در وضعیت فعلی سبب خروج سرمایه میشود و
هر چقدر بیشتر بالتکلیف بماند ،خروج سرمایه
شدیدترمیشود.

نرمافزار

پژواک

خبرخوب

برقراری قرار

ترس انگلیسی!

برداشت همیشگی!

برنامه تماس رایگان

سیطره چین بر دنیای فناوری

طراحی و ساخت گلخانههای نوین

اپلیکیشــن و پایــگاه «قرار»،
ابــزاری برای تمــاس گروهی
و ویدئوکنفرانــس اســت .در
کالس مجازی درس بدهید؛ در
دورهمی مجازی دوســتانتان،
بیدغدغه تعامل کنید و حرف
بزنید؛ قرارهای کاری خود را از
هر جایی که هستید برگزار کنید
و برخط به جلسات خود برسید.
کافی اســت در قــرار یک اتاق
بســازید؛ لینک ورود به اتاق را برای افراد شرکتکننده ارسال
کنید و یک تجربه ساده و باکیفیت از تماس تصویری و صوتی
به دســت آورید .کاربران میتوانند با ورود به پایگاه اینترنتی به
نشانی « »gharar.irیا دانلود برنامه قرار اتاق جدید بسازند.

رئیــس ســازمان اطالعاتــی
انگلیس هشدار داد ،جهان باید
آماده مواجهه با جهانی باشــد
که فناوریهای موجود در آن از
طریــق دولتهایی ،مانند چین
ابداع و مدیریت میشوند .وی
مدعی شد ،جهان به سرعت در
حال تغییر است و کشورهایی،
مانند چین و روســیه به سرعت
در حــال رقابت بــرای ترویج
ارزشهای مدنظر خــود و ارتقای قدرت ســایبری به منظور
استفاده از فناوریهای خالقانه خود هستند .ترس انگلیسیها از
باختن به چین در دنیای فناوری در حالی است که چین در بیشتر
زمینهها در حال تبدیلشدن به یک رهبر است.

با هــدف افزایش اســتحکام و
مقاومت ســازهها برنامه توسعه
فناوریهای نویــن در طراحی
و ســاخت گلخانهها از طریق
دانشبنیانها اجرایی میشود.
از مهمتریــن فناوریهــای این
گلخانه که آن را از محصوالت
خارجی و داخلی مشابه متمایز
میکند« ،نوع دریچهها و سیستم
موتــوری آن»« ،پوشــشهای
پلیاتیلن  180و  200میکرونی دوجداره» و «سیســتم تهویه
و سیستم گرمایش و سرمایش با تأکید بر سامانه زیرسطحی»
اســت .امروزه ،گلخانه مکانی بــرای تولید انبوه محصوالت
کشاورزی در همه فصول سال است.

ُ
رخی از برزخ!
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فرهنگ
سیاست

گذری بر برنامههای رمضانی رسانه ملی
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یادداشت
بحران کاغذ
سرآغاز پایان فرهنگ!
شاهرخ صالحی

روزنامهنگار

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

از گذشــته تا امروز ،همیشــه یکــی از مهمترین
مناسبتهایی که میتوان از فرصتش برای تولیدات
بهتر به ویژه در زمینههای ایمانی و اعتقادی استفاده
کرد ،ماه رمضان بوده است؛ از سریالهای ویژه این
ایام گرفته تا ویژهبرنامههای سحرگاهی و زمان افطار.
در میــان همه برنامههــا و فیلمهایی که در چند
دهه اخیر در این زمینه تولید شده است« ،ماه عسل»
برندی بودی که با اجرای «فرزاد حسنی » شروع و
با همت «احسان علیخانی» به مهمان همیشگی ماه
رمضان خانههای ایرانیان تبدیل شده بود.
ماه عسل هر چند در یکی دو سال پایانی ،قوت
ســالهای قبل را نداشت و با برخی حاشیهها روی
آنتن می رفت ،اما در نهایت در اوج به پایان رسید و
شاید اگر سه سال پیش پایان نمییافت ،امروز مانند
بســیاری از برنامههای دیگر تکراری و دم دستی به
نظر میآمد .با پایان ماه عسل ،نگاهی به برنامههای
ویژه افطارهای ماه مبارک رمضان به وضوح نشــان
می دهــد که جز تغییر اندکی در فرم و ســاختار یا
اجــرای برنامههای افطار هیچ تغییر و تحولی برای

ایجاد تنــوع و ابتکار عمل بــرای تولید برنامههای
متفاوت تر وجود ندارد.
گفتوگومحور بودن برنامه و مهمانی که میآید
و داســتان زندگی خود را بیان میکند ،همه و همه
تکرار مکرراتی است که جذابیت را از برنامه گرفته
و مخاطب مانند گذشــته رغبتی به دنبال کردن این
برنامهها ندارد و اینها همه به این دلیل است که این
ی خالقانه تولید نمیشوند.
برنامهها با یک ایدهپرداز 
شــبکه اول ســیما با برنامه «دعوت» و اجرای
حجتاالســام برمایی که شــاید بتوان گفت تنها
تفاوتش با برنامه ماه عسل در همین انتخاب مجری
خالصه میشود و با داستانهایی بسیار ضعیفتر از
روایتهای ماه عسل روی آنتن این شبکه میرود!
شبکه دوم سیما با برنامه «آدمهای خوب شهر»
باز هم با ساختاری گفتوگو محور که حاال تالش
میکند آدمهای خوب شهر را معرفی کند! این برنامه
شاید در کل تفاوتهایی با برنامههای دیگر دارد ،اما
در نهایت باز هم با ایدهای جدید مواجه نیستیم.
شبکه سوم سیما هم با ویژه برنامه «مثل ماه» به
جای ماه عســل! که تفاوت ایــن دو به نظر در کمی
تغییر در اسم و تعویض مجری خالصه شود.

B

تجربه موفق «زندگی پس از زندگی»

اما در این میان شــبکه  ۴ســیما با برنامهای به نام

«زندگی پس از زندگی» به اســتقبال افطار میرود.
برنامهای جذاب که تجربه افرادی در آن بیان میشود
که یک بار رها شدن روح از جسم را تجربه کردهاند!
ً
مجری برنامه کامال به برنامه و موضوعات آن تسلط
دارد و این نشــاندهنده آن اســت که این برنامه با
تحقیق و بررسی و کارهای مقدماتی تولید شده ،اما
واقعیت این است که این برنامه نیز نمیتواند طیف
گســتردهای از مخاطبان را پای تلویزیون بنشاند .با
وجود این ،میتوان گفت تنها برنامه متنوع و متفاوت
از سایر برنامههای شبکههای دیگر همین «زندگی
پس از زندگی» است ،ولو با مخاطبانی اندکتر.

B

جای کمرنگ مناجاتهای افطار

اما از تکراری بودن برنامههای افطاری که بگذریم،
آنچه امسال بسیار به چشم میآید و صدای بسیاری
از مخاطبــان را درآورده ،کــم پخش شــدن دعا و
مناجات در زمان افطار اســت .واقعیت این است
که زمان افطار برای یک روزهدار مهمترین لحظات
برای نزول برکات الهی و زمان اجابت دعاست ،اما
به نظر میرســد رقابت میان برنامههای شبکههای
مختلف آن چنان داغ است که باعث شده حتی برای
دقایقی قبــل از اذان و دقایقی پس از اذان نیز آنتن را
رها نکرده و به پخش دعا و مناجات رضایت ندهند.
حتی در زمان ســحر نیز اســتفاده نکــردن از

مناجاتهایی که بسیاری با آنها خاطره داریم ،حس
و حال ســحرگاهی را کاهش میدهد ،در حالی که
ً
در چنین شــرایط بیماری و مشکالت قطعا پخش
شــدن آنها از تلویزیون میتواند باعث آرامش روح
مخاطب شود.

B

یک نقص جدی!

یکی از مهمتریــن نکاتی که بســیار کمبودش در
برنامههای تلویزیون به چشــم میآید ،تولیدات کم
ویژه ماه رمضان بــرای کودکان و به ویژه نوجوانانی
است که حتی برخی در روزهداری سال اولی هستند.
در دهه  ۷۰و  ۸۰در ایام ماه رمضان سریالهایی هر
چند بسیار ساده و با کمترین امکانات ،اما ویژه این
ماه برای نوجوانان ســاخته میشــد تا بیش از قبل
با فضای ماه رمضانی آشــنا و مأنوس باشــند ،اما
ً
متأسفانه به جز چند برنامه که اتفاقا برخی هم فقط
مختص ماه رمضان نیســتند بلکه حاال رنگ و بوی
رمضانی گرفتهاند ،تــدارک ویژهای برای نوجوانان
دیده نشده است .این را میتوان یکی از جدیترین
ضعفهای برنامههای صدا و سیما در ماه رمضان به
ویژه در چند سال اخیر دانست ،این در حالی است
که بسیاری از آموزههای این ماه را میتوان در قالب
سریال به فرزندان آموخت ،مانند آنچه دهه شصتیها
در سریالی ،مانند مغازه آقای ساعتچی میآموختند!

برداشت

امنیت اتفاقی نیست!
حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

خبر تولید و ساخت  ۳سریال امنیتی از تلویزیون
مصر برای شــبهای ماه مبارک رمضان ،از آن
دســته خبرهایی بود که در هفتههای اخیر برای
اهالی هنر و رسانه جالب توجه شد .سریالهای
«انتخاب« ،»۲قاهــرهـ کابل» و «ضد حمله» با
موضوع تهدیدات امنیتی به ویژه تهدیدات ناشی از
گروههای تکفیری و سلفی تولید شده و در معرض
ً
دید مخاطبان مصری و احتماال دیگر کشورهای
عربی قرار گرفته است.

تجربه ســاخت ســریالهایی با موضوعات
امنیتی در کشور ما نیز نشان میدهد مخاطب به
این قبیل سریالها توجه میکند و اگر فیلمنامه به
صورت قوی ،داستاندار و البته مستند نوشته شده
باشد ،مخاطب را به خوبی تا پایان با خود همراه
میکند.
«گانــدوی ۱و  »۲و «خانه امــن» ،از جمله
ایــن تولیدات بوده که در ســالهای اخیر خوش
درخشــیده و البته سر و صدای عدهای را هم بلند
کرده اســت! به ویــژه اینکه موضــوع اصلی این
ســریالها در گاندوی ۱و  ،۲پروژه «نفوذ» بوده و
به این نکته تلخ ،اما واقعی پرداخته که سادهانگاری
برخی مسئوالن و تحلیلهای سطحی یا بنیانهای

کتاب

سیاهچال مستر

ضعیف فکری ،تا چه حد میتواند زمینه را برای
نفوذ دشــمن و ضربه به امنیت مردم فراهم کند.
هرچند ،هر بار که این قبیل سریالها تولید و پخش
میشود ،جنجالهایی به راه میافتد ،اما واقعیت
این است که امنیت اتفاقی نیست!
ماجرای ســر در آوردن فایل صوتی ســخنان
وزیر امور خارجه کشــورمان از شــبکه سعودی
ایراناینترنشــنال ،یک بار دیگــر همه حواسها
را متوجه پدیده «نفوذ» کرد و این ســؤال را پیش
آورد کــه یک فایــل صوتی محرمانه کــه به قول
مســئوالن دفتر رئیسجمهور قرار بوده بایگانی
شــود ،چطور سر از یک شــبکه ضدانقالب در
میآورد؟!

تلویزیون

در کنار پروانهها

تجربهسریالهایگفتهشدهوماجرایجنجالی
اخیــر ،بار دیگر این نکته را بــه همه برنامهریزان
فرهنگی و رســانهای و همه دغدغهمندان جبهه
فرهنگــی انقالب گوشــزد میکند کــه «نفوذ»
پدیدهای تو در تو و پیچیده اســت کــه هنوز در
فیلمها و سریالها و آثار مستند ،جای کار جدی
دارد تــا هم خط نفوذ و تجربههای تلخ گذشــته
بازخوانی شود و هم راه برای تکرار این تجربههای
تلخ بسته شود.
شرط این اثرگذاری ،انتخاب فیلمنامه قوی و
اقناعــی و بهکارگیری هنرمندان متعهد و توانمند
اســت تا کار به دل مخاطــب و در عمق فکر او
بنشیند..

ادبیات

ِسماع شنها

خاطرات یک دیپلمات در میدان

گذری معنوی بر مشکالت زندگی

روایت واقعه طبس

کتــاب «ســیاهچال مســتر»
خاطرات ربوده شــدن «جالل
شرفی» دیپلمات ایرانی در بغداد
است که به چاپ دوم رسید .او
در پانزدهــم بهمن  ۱۳۸۵حین
انجام خدمــت دیپلماتیک ،در
خیابان عرصات هندیه بغداد به
دســت عدهای تروریست ربوده
میشود و در فروردین  ۱۳۸۶از
سیاهچال آنها فرار میکند و موفق
میشود خود را به سفارت ایران برساند .این گزارش دربرگیرنده
خاطرات  ۴۷روز اسارت جالل شرفی در سیاهچالی در اطراف
نخلستانهای بغداد است که تروریستها ،وی را در آن زندانی
کرد ه بودند.

سریال «در کنار پروانهها» برای
پخش در ماه محرم در شبکه دو،
در دست تهیه و تولید قرار دارد.
در خالصه داستان سریال آمده
است« :مشکالت پی در پی در
زندگی ،از «رهی» که از بیماری
حاد قلبی در رنج است و جوانی
ناامید ســاخته اســت .او برای
نجــات تنها دلخوشــیاش که
خواهرش است ،طعمه نقشهای
میشــود که »...به گفته امیرمحمد عبدی ،نویســنده سریال
داستان درباره تغییرات یک آدم است که بر اثر اتفاقی تلنگری
متحول میشــود .قصهای درباره رشد و بلوغ یک انسان که به
بلوغی میرسد که همه دوست داریم تجربهاش کنیم.

«سماع شــنها» نوشته
کتاب ِ
کیوان امجدیان رونمایی شــد.
این کتــاب ضمن بیان اتفاقات
واقعه طبس در اردیبهشــت ماه
سال  ۱۳۵۹و شکست خفتبار
آمریکاییها ،زندگینامه شهید
محمد منتظر قائم تنها شــهید
این حادثه را روایت کرده است.
این رمان شامل  ۱۲داستان و ۵
گزارش است که در آنها ضمن
اشاره به واقعه طبس ،جزئیات بیشتری از زندگی شهید منتظر
قائم فرمانده سپاه یزد بیان شده است .کیوان امجدیان ،نویسنده
کتاب گفت« :مهمترین ویژگی شهید منتظرقائم تنفر از نفوذیها
و خائنین بود و در همین راه هم به شهادت میرسد».

قیمت کاغذ در حالی با افزایش مجدد به
بندی  ۸۰۰هزار تومان رسیده که این رقم
در ســال  ۱۳۹۲و در ابتدای دولت فعلی،
تنها  ۷۰هزار تومان به ازای هر بند کاغذ
بود .افزایش حدود  ۱۲برابر قیمت کاغذ
در شرایطی است که صنعت چاپ و نشر
کشــور ،مدتهاســت با بحران روبهرو
شده و افزایش قیمت کاغذ و به دنبال آن،
افزایش هزینه تمام شــده کتابها باعث
شده تا روز به روز از تعداد مخاطبان کتاب
کاسته شــود و در همین شرایط ،تألیف،
ترجمه و نشــر کتابهای خــوب نیز با
دشواری صورت گیرد.
دو سال پیش در شــرایطی که آخرین
نمایشــگاه حضوری کتاب تهران برگزار
شد ،رهبر معظم انقالب در بازدید از این
نمایشگاه ،با بیان اینکه صورت وضعیت
نشا ن میدهد مردم هنوز کتاب میخرند،
تصریح کردند« :باید مسئله کاغذ را حل
کرد ».ایشــان از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و وزیر صنعت ،معدن و تجارت
خواستند تا با مشــارکت دیگر ،راهحلی
برای این مشکل پیدا کنند.
اگرچه بعــد از بازدیــد رهبر معظم
انقالب از نمایشگاه ،بالفاصل ه جلسهای
با حضور وزرای مربوطــه و معاون امور
ویژه دفتر رهبر معظــم انقالب در همان
محل نمایشــگاه برگزار شد ،اما در عمل
نــه تنها اتفاقــی برای کاغذ نیفتــاد که با
حذف دالر حمایتی  ۴۲۰۰تومانی برای
واردات کاغــذ و اختصاص ارز نیمایی به
آن ،اوضاع کاغذ بیش از گذشــته پیچیده
شد .این بحران در شرایطی پیش رفت که
در سال گذشته ،با وجود آزادسازی قیمت
کاغذ ،افزایش تولید کارخانههای داخلی
و البته برخورد با برخی محتکران کاغذ،
باز هم روز بــه روز به قیمت کاغذ افزوده
شد؛ البته همین کاغذ گران هم به راحتی
به دست ناشران نمیرسد و با وجود قیمت
گران ،باز هم کمبود شدید کاغذ در بازار
وجود دارد.
واقعیت این است که کاغذ به مهمترین
مانــع بر ســر راه صنعت چاپ و نشــر
کشور بدل شده اســت و در شرایطی که
امسال به عنوان سال «تولید ،پشتیبانیها
و مانعزداییها» نامگذاری شــده است،
انتظار همگانی وجــود دارد که در مقوله
فرهنگ ،دولت به اشــکال مختلف از آن
پشــتیبانی کند و صنعت نشــر ،به عنوان
پرسابقهترین صنعت فرهنگی کشور ،در
اولویت قرار گیرد .در کنار آن ،این انتظار
هم وجود دارد که با مانعزدایی در مســیر
تولید داخلی کاغــذ ،امکان عرضه کافی
و مناســب کاغذ در بازار فراهم شــود تا
کمبودها باعث افزایش مداوم قیمت این
محصول مهم فرهنگی نشود.
اگر روند گرانی کاغذ متوقف نشــود،
امکان چــاپ بســیاری از محصوالت
فرهنگی از دست میرود و از بین رفتن این
فرصت ،لطمه بزرگی به جریان فرهنگی
کشور به شمار میآید و بعید است که دیگر
فرصتی برای انتشار آثار فرهنگی فاخر در
کشور باقی بماند.
ارائــه ارز حمایتی در کوتاهمدت برای
واردات گسترده کاغذ به میزان نیاز کشور
از یک ســو و حمایت و همراهی دولت و
دستگاههایی ،ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
در تولید کاغذ داخلی ،میتواند مرهمی
بر زخم صنعت چاپ و نشر کشور باشد؛
البته اگر خیلی دیر نشود!
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انفجار سه بمب در قلب تهران!
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یادداشت

آخرت به خیر!

میثم رشیدیمهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

زینب گلمحمدی
خبرنگار

روایــت ســردار محمدعلــی حقبین از
هشت سال جنگ تحمیلی را «سیدهنساء
هاشمیان سیگارودی» ثبت و ضبط کرده
و در قالب کتاب «گیلمانا» نوشــته بود.
روزی که در خبرگزاری مهــر ،برای این
کتاب رونمایی مختصری گرفتند ،اولین
و آخریــن باری بــود که ســردار را با آن
قامت رشید و رعنایش در کت و شلواری
آبیرنگ میدیدم.
ً
سخنان نویسنده کتاب که اتفاقا همسر
شــهیدی بود که ســالها همرزم سردار
حقبین بود ،نشــان میداد بــرای گرفتن
خاطرات با چه ســختیهایی روبهرو بوده
است .خانم هاشمیان چه خوب و پرانرژی
از جلســات گفتوگو با سردار صحبت
میکرد و چقدر خوب از سختیهای پیدا
کردن ســردار برای یک گفتوگوی یک
ساعته،وسط آن همه گرفتاری و مأموریت
حرف میزد.
«گیــل مانــا» در روزهایی منتشــر و
رونمایی شد که خبر انتشار کتاب دیگری
به روایت این سردار هم به گوش میرسید.
«ایرانیها آمدند» روایت آزادسازی منطقه
شیعهنشــین نبل و الزهرا در سوریه بود که
سردار حقبین  ،فرماندهی آزادسازیاش را
بر عهده داشت.
سرداری که سالها در برابر ثبت و ضبط
خاطراتش مقاومت میکرد ،حاال انتشار
دو کتاب از روایتهایش با فاصلهای اندک
را میدید؛ در حالی که انتشار این کتابها
نه از عزمش برای خدمت کم کرد و نه باد
غرور را به گلویش انداخت.
انتهای نشســت رونمایی بود که نوبت
به صحبتهای سردار رسید .منتظر بودیم
ماســک را از صورتش بردارد تا چهرهاش
را بیپرده ببینیم .مرد میانســال ،موسفید
کرده بود؛ اما هیچ نشــانی از خستگی یا
بازنشســتگی در صورتش دیده نمیشد.
منتظــر بودیــم از خــودش بگویــد؛ اما
انتظارمان بیفایده بــود .هر چه گفت از
شهدا بود .با دوســتان شهیدش در دوران
جنگ شروع کرد و در نهایت به خاطراتش
با حاج قاسم سلیمانی رسید.
بعد از آن جلسه ،مشــتاق به خواندن
خاطرات مرد  55سالهای شدم که انگار به
اندازه صد سال تجربه و حرف برای گفتن
داشــت .حرفهایی که هیچ کدامشان به
خودش ختم نمیشــد و اول و آخرشان به
ذکر شهدا میرسید.
مرد  55ساله ما که کتاب خاطراتش را
به  322شهید گردان کمیل از لشکر گیالن
که روزگاری فرماندهشــان بــود و خاصه
 60فرمانده شهید که عمری کنارشان بود
تقدیــم کرده بود ،همین چند روز پیش در
 56سالگی به دوستان شهیدش پیوست.
تنگینفسهــای محمدعلی حقبین که
مجروحیتهای شیمیایی سالهای جنگ
رنجش مــیداد ،با ویروس این روزها گره
خورد و قامــت تنومندش را داخل تابوتی
چوبی ُبرد که رویش را با پرچم ســهرنگ
پوشانده بودند .باور این تصویر برای همه
کسانی که سردار را میشناختند ،سخت
بود .مگر میشــد از پیــچ و خم این همه
اتفاق رد شــود و تا سال  1400بیاید ،ولی
خانواده و یارانش را تنها بگذارد؟
حــاال از ســردار حقبیــن برایم یک
یادداشت کوتاه باقی مانده بود .وقتی کتاب
سبزرنگ را دادم تا برایم امضایی به یادگار
بگذارد ،با حوصله و با خودکار آبیرنگ
نوشت« :بسمهتعالی .اگر تقوا پیشه کنیم و
در راه شهدا باشیم ،آخرت به خیر خواهیم
شد».

هفته گذشــته برخی تحوالت در رابطه ایران و
عراق در اردیبهشتماه  ،1359از جمله دعوای
عراق بر سر ســه جزیره ایرانی در خلیجفارس و
برخی میانجیگریهای بیفایده را بررسی کردیم،
این هفته نیز قصد داریم بخش دیگری از اتفاقات
این ماه حساس را بررسی کنیم.

B

اولین عملیاتهای ایذایی علیه ایران

همزمــان با اعالم مواضع عراق درباره ســه جزیره
ایرانی و اروندرود و نیز تبلیغات عربستانســازی،
در عمل نیز عراق اقدامات موذیانه و ایذایی خود را
در اردیبهشــت  1359ادامه داد .این اقدامات حتی
منجر به چند انفجار در اماکــن عمومی تهران نیز
شد .بزرگترین حادثه در این زمینه ،در روز هشتم
اردیبهشت رخ داد که در سه مرکز پرجمعیت تهران،
انفجارهــای مهیبی رخ داد و دهها نفر را شــهید و
مجروح کرد.
انفجار اول در ســاعت  11:30صبح در ســالن
نمایش سینما نادر واقع در خیابان اللهزار تهران رخ
داد که بر اثر آن یک نفر شهید شد .در این انفجار که
موجب آتشسوزی مهیبی شد ،بخشی از ساختمان
سینما فروریخت و عدهای مجروح شدند.
دومین انفجار در ساعت 13:30رخ داد .این انفجار
در داروخانه شــمس ،جنب یک شرکت مسافربری
در خیابان ناصرخســرو تهران به وقوع پیوســت .در
این انفجار تعدادی از کارمندان و مســافران شرکت
ترانســپورت مجروح شدند و بخشــی از ساختمان
این شــرکت ،داروخانه مجاور و مسافرخانهای که در
همسایگیشان وجود داشت ،ویران شد.
انفجار ســو م بزرگتر بود .ســاعت  17:30بر
اثر انفجار یــک بمب قــوی در محوطه پارکینگ
شــمال غربی میدان امام خمینی تهران بسیاری از
ســاختمانهای مرکز شــهر به لرزه درآمد .شدت
انفجار به حدی بود که دود ســیاهی همه منطقه را
فراگرفت و شیشــه مغازههای میدان امام خمینی و
ابتدای خیابان فردوسی به کلی شکست .خبرنگار
روزنامه کیهان که دفتــرش در نزدیکی محل وقوع
انفجار بود ،در توصیف وضعیت پس از این انفجار
نوشــت« :صدها نفر از مردم سراســیمه به طرف
میدان میدویدند .مردم توانستند جسد قطعه قطعه
شــده  3نفر را که بر اثر انفجار بمب شــهید شده
بودند تا آمبوالنس حمل کنند ».یک خبرنگار دیگر
هم گزارش داد ،ســه مجروح دیگر در راه انتقال به
بیمارستانجانباختند.
با توجه به تجربه نوع انفجارهای خوزســتان و
تحلیل و جمعبنــدی محافل مختلف که به نحوی
به مسائل مرتبط بودند ،به راحتی میشد مسئولیت

آنها را متوجه رژیم حاکم عراق دانســت .مهندس
میرســلیم ،معاون وزیر کشــور هم گفت« :گروه
مجهولالهویهای به نام جبهــه رهاییبخش فدرال
ایران ،مســئولیت این انفجارهــا را بر عهده گرفته
است ».جالب اینکه مجاهدین خلق ایران (منافقین)
هم تحلیلی در نشریهشان نوشتند و تصریح کردند
بدون شــک این انفجارات بخشــی از توطئههای
امپریالیسم زخمخورده آمریکا در ایران است.
تحلیل ســازمان مجاهدین خلق ،بخش جالب
و خواندنی دیگری هم داشــت .آنجا که نوشــتند:
«شیوه عملیات تروریســتی از قبیل بمبگذاری و
ترور شــخصیتهای انقالبی که برای ایجاد رعب
و وحشــت در بین مردم انجام میشــود ،از جمله
شــیوههایی اســت که امپریالیســم بعد از پیروزی
انقالبات در برخی از کشورها برای سقوط دولتها
و شکست انقالبها به کار گرفته است».
به جــز تهران کــه بــه مــوردی از خرابکاری
ضدانقالب مرتبط با رژیم صدام در آن اشــاره شد،
به طور کلی ،عملیات ایذایــی عراق در این مقطع
تاریخی و قبل از آغاز رســمی جنگ را میتوان به
چهار دسته تقسیمبندی کرد؛ عملیاتهای ایذایی
در خوزستان ،در غرب کشور ،در خارج از کشور و
تعرضات مرزی.
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عملیاتهای ایذایی عراق در خوزستان

در بیشــتر روزهای اردیبهشــت  ،1359خوزستان
شــاهد عملیاتهای خرابکارانه رژیم بعث عراق
بود .در گزارشهای واصله از منابع معتبر ،به استقرار
افــراد ایرانی جبههالتحریر در برخی پاســگاههای
مرزی عراق و نقش آنها در برقراری ارتباط با عناصر

قاب

پهلوانان حقیقی!

ً
پرش از تانک و نفربر کار راحتی نیست؛ خصوصا اگر در حال
حرکت باشند ...اما سختتر از آن ،پرش از موانع نفس است.
اینکه جانت را کف دســتت بگیری ،زن و بچ ه و مادر و پدرت
را بگذاری و بروی به سرزمینی که معلوم نیست برگشتی در آن
باشد...

وابســته به عراق برای انتقال سالح و مواد منفجره
اشــاره شده اســت .البته برخی از عوامل عراق که
ً
غالبا موسوم به عناصر خلق عرب بودند،در جریان
انفجارهای جنوب دســتگیر ،محاکمه و مجازات
شــدند؛ اما برخی از آنها به عراق گریخته و در آنجا
ساکن شدند.
خوزستان به دلیل هممرزی با عراق و اشتراکات
فرهنگی و بومی ســاکنان آن با اهالی مناطق مرزی
عراق ،همواره یکــی از اهداف اصلی فعالیتهای
ضدانقالب ایرانی وابســته به عــراق و نیز عوامل
نفوذی رژیم بعث عراق بوده است .این عوامل باعث
بروز مشکالتی برای اهالی این استان شد که هر از
گاهی به شکلهای مختلف با اقدامات خرابکارانه
این افراد روبهرو میشدند.
در مقایسه با کل ایران ،خوزستان به دلیل شرایط
منطقه و سابقه فعالیتهای گروههای ضدانقالب ،با
مشکالت بیشتری در مقابله با عملیاتهای ایذایی
رژیم بعث عراق روبهرو بود و همواره انفجارهایی در
مناطق مختلف خوزستان ،طراحی و اجرا میشد.
برای نمونه ،در اولین روز از اردیبهشت  1359در
آبادان ،بمبی که در یک موتورسیکلت جاسازی شده
بود در بازار ماهیفروشــان منفجر شد! این انفجار
 31مجروح داشــت که یکی از آنها به دلیل شدت
جراحات شهید شد.
فعالیت جاسوسی عوامل عراق در خوزستان هم
یکی از مسائل مهم و قابل توجه بود .در یک گزارش
که در دومین روز از اردیبهشت  1359به فرماندهی
نیروی زمینی ارتش رسید ،فردی به نام «ع» از اهالی
بستان معرفی شــده بود که عامل نفوذی عراق بود.
در این گزارش آمده بود :وی که ماههاســت با یکی

خاطره

تو برای چه آمدی؟

پرونده عملیات کربالی 2در جبهه به ظاهر بسته شد؛ اما مواجهه
با خانواده شــهدا و مجروحان و اسرا کار ســختی بود .بعد از
مراسم در مسجد محله پدرم را سوار ماشینم کردم و سمت خانه
حرکت کردیم .گفت :شنیدهام عملیات سختی داشتهاید .بچهها
چی شدند؟ بعد اسم همه بستگان را که در جبهه بودند ردیف
کرد .همه یا شهید شده بودند یا اسیر و یا مفقود .عصبانی شد و
با بغض َس َرم داد کشید :پس تو برای چه غلطکردنی آمدی؟ به
یاد عزاداری روز عاشورا افتادم .همه هیئتها که جمع میشدند،
مداح بلند فریاد میزد« :حســین چه شــد؟» مــردم هم فریاد
میزدند« :شهید شد »...و به ترتیب ،شهدای کربال را یکییکی
نام میبردند .حاال خودم را در چنان حماسه عاشورایی میدیدم.
راوی :مرحوم سردار محمدعلیحقبین
فرمانده گردان کمیل لشکر قدس گیالن

از ستادهای انقالبی ایران همکاری جمعآوری اخبار
دارد ،عــاوه بر همکاری با جبههالتحریر ،اخبار و
اطالعات ایران را نیز به عراق میدهد.
مسئله دیگری که در خوزستان به چشم میآمد،
توزیع گسترده ســاح بود .برای نمونه فقط در روز
 15اردیبهشــت  ،1359طبق گزارشی به استاندار
خوزســتان ،دو نفر از افراد مرتبط با عراق ،در یک
مورد  600قبضه و در مورد دیگر  400قبضه سالح
جداگانه در منطقه خوزستان توزیع کردند .همچنین
وجود  75قبضه ســاح نزد فــرد دیگری از عوامل
عراق ،گزارش شده بود.
ناگفتــه نماند که همزمان بــا اقدامات عراق در
خوزستان ،نیروهای وفادار به نظام اعم از نیروهای
ارگانی یا داوطلــب ،در مقابله با این توطئهها فعال
بودند .تکمیل شبکه ســیم خاردار در نوار مرزی و
احداث جاده از سوبله تا طالئیه قدیم ،از جمله این
اقدامات برای جلوگیــری از خرابکاریهای رژیم
بعث عراق در این مقطع بوده است.
مقابله قطعی بــا نفوذ عناصر عراقی مســتلزم
تجهیز و بســیج نیروهای زیادی در سطح بومی بود
که به دلیل ارتباط وسیع با عوامل عراقی ،معضالت
عدیدهای به همراه داشت .با این همه ،این راه یعنی
تجهیز و بسیج نیروهای مردمی مورد توجه نیروهای
پاســدار قرار گرفت و در عمل ،کمکهای مردمی
برای شناسایی عوامل عراقی و پیشگیری از اقدامات
جنایتکارانه آنها به نحو چشمگیری تداوم داشت.
انشــاءالله هفته آینده نیز پردههــای دیگری از
عملیاتهای ایذایی عراق در اردیبهشت  1359در
خوزستان و سایر مناطق کشور را با هم مرور خواهیم
کرد. ...

تازهها

فرزند گیالن
کتاب «گیلمانا» اولین کتاب خاطراتی اســت که نشر «مرز و
بوم» منتشر کرده است .در این نشر بدون روتوش و فیلتر اصل و
متن جنگ روایت میشود .یکی از گروههایی که خاطراتشان
میتواند جنگ را خیلی عیان و شــفاف منتقــل کند ،فرمانده
گردانها و جانشــین فرمانده گردانها هستند ،چراکه در متن
ماجرا قرار دارند .ســردار حقبین این ویژگی را داشت؛ یعنی
با اینکه درست از کف شــروع کرده بود اما جنگ خیلی عیان
در زندگیاش دیده میشد .ســردار محمدعلی حقبین جزء
فرماندههــان گردان تیــپ قدس گیالن بود کــه خاطراتش را
خانم سیدهنســاء هاشمیانسیگارودی نوشته و خانم معصومه
رامهرمزی ناظر محتوای این کتاب بوده است.

دبیر دومین دوساالنه «جایزه شهید حاج حسین همدانی» تبیین کرد

همه آثار مرتبط با مدافعان حرم قابلیت شرکت دارند
دومین دوساالنه «جایزه شهید حاج حسین همدانی» که مربوط به آثار منتشر شده از مدافعان حرم است ،از سوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در حال
برگزاری اســت و قرار است در ســالگرد این شهید بزرگوار مراسم آن برگزار شود ،به همین مناسبت با دبیر اجرایی این دوساالنه ،آقای حسن عالیی فعال در
خصوص کم و کیف برگزاری آن گفتوگویی انجام دادیم.

زهرا جودکی
خبرنگار

   B

اولین دوره این دوساالنه چه زمانی برگزار
شد؟
در ســال  1398اولین دوره این جایزه برگزار شــد که
البته با فرازوفرودهایی همراه بود .شــهید همدانی از
فرماندهان ارشد و مؤثر دوران هشت سال دفاع مقدس
بودند که ملت شــریف ایران در خاطرات خودشــان
حماســهآفرینیهای ایشان را در کســوت فرماندهی
جنگ به خاطر دارند .این شهید بزرگوار در سالهای
اخیر در سوریه و در مقابل نیروهای معارض داعش با
جانفشــانی و فداکاری در جبهه مقاومت حضور پیدا
کردند و نقش تأثیرگذاری را از خود به یادگار گذاشتند.
بــا توجه به نقش شــهید همدانی در ســازماندهی و
ً
ساماندهی رزمندگان مدافعان حرم ،قاعدتا جا داشت
تا چنین برنامهای تحت عنوان «جایزه شهید همدانی»
تدارک دیده شود و درصدد اجرایش باشند .این اقدام
خیلی کوچکی برای قدردانی از همه حماسهسازیها و
فداکاریهای شهید حاج حسین همدانی است.
در خصوص کم و کیف دومین دوساالنه
بفرمایید.
برنامه دوســاالنه ،همانطور که در فراخوان قید شده،
شــامل کتابهای منتشر شده در ســالهای  1398و
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سیاسی ،بینالملل و نظامی باشــند و عالقهمندان به
شرکت باید سه نسخه از کتاب خود را تا پایان خرداد
ماه به دبیرخانه این دوساالنه مستقر در نشر  27تحویل
دهند 16 .مهر در ششــمین ســالگرد شهادت شهید
همدانی مراسم اهدای جوایز آثار برتر برگزار خواهد
شد.
نکته دیگری در خصوص این برنامه دارید،
بفرمایید.
در برگزاری این مراسم مؤسســات و مراکز متعددی
مشارکت دارند .با توجه به تجربهای که مرکز اسناد و
تحقیقات دفاع مقدس در برگزاری مراسم مشابه داشته
و به تازگی هم مراسم اولین دور ه دوساالنه جایزه شهید
حاج قاسم سلیمانی برگزار شــده است ،مشارکت و
همکاری جدی در این رویداد فرهنگی دارد و از همه
دســتاندرکاران بهویژه خانواده بزرگوار شهید حاج
حسین همدانی که فعالیتهای خوبی را برای ترویج
افکار شهید بزرگوار داشتند ،دعوت ب ه عملآمده است.
مؤسسه فرهنگی شهید همدانی مستقر در همدان ،بنیاد
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان،
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و نشر  27در این
رویداد فرهنگی بزرگ مشارکت دارند.

پاسدار
سیاست
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 1399خواهــد بود .با این توضیــح که همه آثاری که
بهنوعــی با مدافعان حرم مرتبط اســت ،چه مدافعان
حرمــی که در حــال حاضر زنــده هســتند و دارند
انجاموظیفه میکنند ،چه مدافعان حرمی که به فیض
عظمای شهادت نائل شــدهاند و چه مدافعان حرمی
که به مقام جانبازی و ایثارگری نائل شدهاند ،موضوع
این برنامه و فراخوان هستند .همه آثاری که بهنوعی به
موضوع مدافعان حرم اختصاص دارد ،در دوســاالنه
«جایزه شــهید حاج حســین همدانی» جمعآوری و
داوری و ارزیابی خواهند شــد .ما ژانرها و گونههای

مختلف آثار را مدنظر داریم.
نحوه ارسال آثار چگونه است؟
جزئیات در قالــب فراخوانی که مرکز منتشــر کرده
اســت ،بیان شــده و عالقهمندان و افرادی که در این
حوزه فعالیــت دارند ،بــا مراجعه به متــن فراخوان
میتوانند از این جزئیات مطلع شــوند .گفتنی است،
کتابهای ارسالی باید در قالب زندگینامه ،خاطره،
کارهای مستند ،کارهای پژوهشــی ،داستان ،رمان و
حتی کارهای هنری مانند شعر باشد و موضوعات آثار
هم باید ادبــی ،تاریخی ،فرهنگی ،هنری ،اجتماعی،
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گزارش صبح صادق از جلسات ویدئو کنفرانس معاونت نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

زمینه ازدواج پاسداران جوان را فراهم میکنیم
معاونت نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با
رویکرد آگاهیبخشی و هماهنگسازی فعالیتهای
ردهها در شــرایط کرونا اقدام به برگزاری سلســله
جلســاتی به صورت ویدئو کنفرانس کرده است تا
ضمن هماهنگسازی نیروی انسانی ردهها بخششی
از مأموریت آگاهیبخشی و ارتباط مستقیم با نیروها
در ردهها را به انجام برساند .بر این اساس ،در اواخر
فروردین ماه جلسه نیروی انسانی ردههای نمایندگی
ولی فقیه در ســپاه به صورت ویدئو کنفرانس همراه
با مهمانان ویژه ،از جمله سردار فرجیانزاده معاون
هماهنگکننــده نمایندگی و ســردار ابوالحســنی
جانشین معاون نیروی انسانی سپاه برگزار شد.
سردار ابوالحســنی در این جلسه اظهار داشت:
«مزیت سپاه نیروی انسانی مؤمن و متعهد است که
از ابتدای تشکیل تا به امروز و آینده این مزیت پا برجا
بوده و هست و میتوان گفت نقطه قوت اصلی سپاه
همین است».
وی ادامــه داد« :هــر مقدار نیروی انســانی در
مجموعه ارزشآفرینی کند ،مسئولیت ما هم بیشتر
میشود ،لذا برای ســال  1400از چهار ماه گذشته
قبل از اتمام سال  1399برنامه هدفمند و هوشمندی
که برگرفته از برنامههای پنج ساله است ،با حضور
همه ردههای مختلف سپاه و مذاکره درباره دریافت
کمبودها و خواســتهها و برنامههای آنها و به میزان
مقدورات در نظر گرفته شده است».
سردار ابوالحســنی به موضوع شایستهساالری
هم اشاره کرد و افزود« :باید به این موضوع مقدس
برسیم و در کنار آن کیفیتگرایی نیروی انسانی هم
مورد توجه اســت ،هم در عناصــر موجود و هم در
جذب جدید باید کیفیت را به کمیت ترجیح دهیم».
وی توجه به بهرهوری ،آموزش و نیز تغییر در روند
کار گزینشها را از دیگر برنامههای تحولی ســال
 1400دانست و ادامه داد« :برای جذب بهترینها و
تقویت شبکه عضویابی و نیز دقت در تشکیل پرونده
و فرآیندها و همچنیــن توزیع عادالنه نیرو در ردهها
توجهات خوبی شده است».
سردار ابوالحسنی از ترمیم نظام حقوق گفت و
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افزود« :افزایش خوبی در ســال  1399در حقوقها
اعمال شد و در ســال  1400هم مطابق بودجه این
افزایش خواهد بود ».وی دیوانساالری و کاغذبازی
را مسئله مهمی دانست و افزود« :این امر با استفاده
از سامانههای نوین قابل تحقق است که خوشبختانه
به سمت این تحول رفتهایم و بروکراسی اداری را به
حداقلمیرسانیم».
سردار ابوالحسنی با بیان اینکه امروز در دوره
چهارم ارزشــیابی نظام جدید ارزشــیابی سپاه
هســتیم ،افزود« :توقعی که خیلی مهم اســت
بحث نظم و انضباط کارکنان است که باید به این
مسئله بسیار توجه شود ».وی در پایان به موضوع
خدمات به منزله یکــی از مهمترین و مؤثرترین
کارهای نیروی انسانی اشــاره کرد و افزود« :این
جزء برنامههای جدی سال  1400است».
جانشین معاونت نیروی انسانی سپاه در ادامه
به موضوعاتی مانند سرکشــی از خانواده شهدا،
ازدواج جوانان مجرد در سپاه و بحث فرزندآوری
اشاره کرد ودر مورد هر حوزه برنامههای سپاه را در
سال  1400تشریح کرد.
سرهنگ نقیزاده ،جانشین معاون نیروی انسانی
نمایندگی ولی فقیه در سپاه نیز در این جلسه با اشاره
به تغییرات و بهینهســازی پســتهای نمایندگی به
ایجاد کارگروهی برای این منظور اشاره کرد.
وی افزود« :برای اطالعرســانی بهتر به ردهها
عالوه بر جلســاتی که به مرور به صورت ویدئو
کنفرانس برگزار میشــود ،کتاب دانستنیهای

نیروی انسانی هم تهیه شــده که در اختیار ردهها
قرار گرفته است».
اما دیگر جلسه ارتباطات تصویری جلسهای با
حضور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بود که
مخاطبان این جلسه دانشجویان دانشکده شهید
محالتی و دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام
حسین(ع)بودند.
حجتاالسالم حسین طیبیفر در این جلسه
گفت« :شما به اجبار به سپاه نیامدید ،دوندگی و
پیگیری کردید ،آزمونهای مختلف را پشت سر
گذاشتید تا وارد این نهاد مقدس شوید ،اما حضور
در این نهاد الزاماتی دارد که باید رعایت کنید».
وی افزود« :پاسدار شدن میزان حقوق ،پرستیژ
اجتماعی یا این موضوعات را بر نمیتابد؛ چرا که
پاســدار هم بر اساس قانون و هم بر اساس تأکید
امامین انقالب باید پاسدار انقالب و دستاوردهای
آن باشد».
حجتاالســام طیبیفر افــزود« :ما مرزبان
نیستیم ،اصال امنیت داخلی و مرزداری کار سپاه
نیست ،در قانون وظیفه سپاه چیز دیگری است،
یعنی صیانت از انقالب و دستاوردها؛ لذا کار ما
سنگین است اگر سر مرز میرویم ،برخورد با فتنه
و نفاق داخلی میکنیــم ،اگر محرومیتزدایی و
امداد انجام میدهیم به خاطر این است که نظام
نیاز دارد و ما وارد میشویم».
جانشــین نماینده ولی فقیه در ســپاه ادامه داد:
«سپاه خود نگهبان است ،اما برای نگهبانی از خود

ســپاه باید چکار کرد؟چه کسی ســپاه را نگهبانی
کند؟ حفاظت اطالعات و نمایندگی که در این میان
نمایندگی نگهبانی از عقیده ،فکر اندیشــه سیاسی،
اخالق و رفتار و ...این موضوعات را در درون سپاه
بر عهده دارد .پس ما هم در کنار ســایر پاسداران،
نگهبان انقالب هستیم و هم پاسداری از پاسدار را
در حوزههای گفته شده انجام میدهیم».
وی به الزامات پاســداری در حــوزه نمایندگی
ولی فقیه رد سپاه اشاره کرد و گفت« :از ویژگیهای
پاسداران نمایندگی بصیر و فهیم بودن است .الزمه
آمدن در نمایندگی یکی این است که قدرت بصیرت
و فهم باال برود».
قدرت هدایتگــری دیگر الزمه پاســداری در
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه بود که حجتاالسالم
طیبیفر به آن اشاره کرد.
نکته ســومی که جانشــین نماینده ولی فقیه در
ســپاه به آن اشاره داشت یک سر و گردن باالتر بودن
پاســداران نمایندگی در میان ســایر پاســداران در
حوزههای تقوی ،اخالق ،خداترسی و ...بود.
وی به رعایت بیتالمال اشــاره کرد و سپس به
موضوع خانوادهها ه م گریزی زد و در این خصوص
گفــت« :خانوادههای شــما باید توجیه شــوند که
پاسداران ساکن نیستید و ممکن است مأموریتهای
مختلف در جاهای مختلف داشته باشند ،کسی که
لباس پاسداری پوشــید هر کجا نظام اسالمی الزم
باشد حضور مییابد».
نکته نهایی مسئله ازدواج دانشجویان مجرد بود
که حجتاالسالم طیبیفر در این خصوص گفت:
«کسانی که ازدواج نکردهاند ،باید به سرعت ازدواج
کنند که بــرای این منظور کمکها و مشــوقهایی
هم در ســپاه درنظر گرفته شده است ،البته در زمینه
ً
انتخاب همســر باید حتما ســپاه را در جریان قرار
دهند».
در پایان این جلســه نیز مسئوالن ادارات نیروی
انســانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه اقدام به توجیه
دانشــجویان در حوزههای تخصصی خود کردند و
پاسخگوی سؤاالت دانشجویان بودند.
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سرهنگ پاسدار سیدحمید سجادیمنش،
نویســنده پاســدار عرصه ادبیات انقالب
اســامی و مؤلف کتاب «هدایت سوم»،
(برگزیده کتاب سال پاســداران اهل قلم)
و دههــا اثر تألیفی و جوایــز دیگر در حوزه
انقــاب اســامی و دفاع مقــدس ،بر اثر
ایســت قلبــی در آخرین روزهای ســال
 1399درگذشت .وی متولد  1341شیراز
ً
بود و نوشــتن را تقریبا در جنگ و با جنگ
آغاز کرد« .یادداشــتهای ســفر حج»،
نام نخســتین اثر و اولین تجربه قلمی او به
شــمار میآید .او که نویسنده و پژوهشگر
دفاع مقدس بود ،با کتاب «هدایت ســوم»
که انتشارات ســوره مهر آن را منتشر کرد،
توانست خبرساز شود .این کتاب خاطرات
سردار محمدجعفر اسدی از دوران مبارزه
و دفاع مقدس است که با متنی خواندنی به
قلم این نویســنده به نگارش در آمده است.
این کتاب از ابتداییترین زمانی که ســردار
اســدی خاطراتش را به یاد میآورد ،آغاز
میشــود و تا پایــان دفاع مقــدس را که او
در ِســمت فرماندهی یکی از لشــکرهای
عملکننده در جنگ مشــغول خدمت بوده
است ،تشــکیل میدهد .سجادیمنش در
ایامی که بهترینهای اهل قلم ســپاه فارس
را گرد هم آورده بود تا از شهدا بنویسند ،در
همــان روزگار از همه نحلهها و جریانها و
گروههای ادبی دعوت کرد تا به قافله نوشتن
از عشــق و پیوندزدن امری کــه امروز هم
غریب اســت چه رسد به دهه  ۷۰و این امر
نیز محصول همان حســن خلق و شرافت
اخالقــی اســت .در حوزه قلــم هنوز نیز
نمیتوان هدایت سوم و سهگانه ابوهادی او
را از یاد برد؛ آثاری دلنشــین که نشان دادند
ضــرورت دفاع از آب و خاک و مرز پر گهر
و ایمان و اعتقاد سالح دست نویسندگان ما
داد و به جبهه فرســتاد؛ وگرنه لطافت روح
اهالی قلم در وجود این مردان آسمانی موج
میزند و توانمندیشان نیز پی آن است؛ چرا
که هدایت سوم تا نامزدی جالل پیش رفت
و چاپهای مکرر خورد .از دیگر تألیفات
مرحوم سجادی منش ،کتاب «ردای روشن
آفتاب» است که در آن زندگی  450روحانی
شــهید دفاع مقدس را شرح داده و در قالب
ادبی و با نثــری متفاوت از زندگینامههای
فعلی عرضه شده اســت .تازهترین کتاب
سیدحمید ســجادیمنش کتاب «سه گاه
ابوهادی» خاطرات شــهید روحانی مدافع
حرم «علی تمامزاده» اســت که در مراسم
انتخاب کتاب سال سپاه و پاسداران اهل قلم
حائز رتبه شده و معاونت فرهنگی و تبلیغات
نمایندگی ولیفقیه در ســپاه آن را به کتاب
صوتی تبدیل کرده و در آینده نزدیک منتشر
خواهد شــد .اگرچه «یادداشتهای سفر
حج» ،نام نخستین اثر و اولین تجربه قلمی
اوست که در سال  1372در شمارگان اندک
به چاپ رسید؛ اما از آن پس تاکنون ،هفت
عنوان کتــاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس
منتشــر کرده که از آن میان ،کتاب «سرو و
سجود» یکی از برگزیدههای ششمین دوره
انتخاب کتاب ســال دفاع مقدس ()1379
بوده است .از دیگر آثار او درنگ بیدرنگی،
مهربان مثل باران ،خورشید در خاک ،رود و
رگبار و هلهله ،خاطره گل سرخ ،انعکاس
آینه ،رو به رود خاطره ،سمفونی خوشهها،
پنج سخن و پیراسته زیستن است .سردبیری
نشریات نیروی دریایی سپاه و نشریه فرهنگ
پاسداری از جمله سوابق ادبی این نویسنده
متعهداست.

صبحانه

هفتهنامه
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

خوشبختی

گرامیداشت نفس

خوشبختی داشتن ادب است .ادب مدرک نیست ،لباس زیبا و گران پوشیدن نیست ،خانه زیبا و ماشین
مدرن ادب نمیآورد ،زیبا سخن گفتن هم ادب نیست .مدرک تحصیلی واحد اندازهگیری ادب نیست.
ادب یعنی برای خانوادهات تکیهگاه و برای جامعه خود نعمت باشی .ادب یعنی در هر لباس و مقامی که
هستی ،انسان باشی و خود را در پیشگاه خالق هستی ببینی ،که بزرگان همه از ادب به بزرگی رسیدهاند.

امیرالمؤمنین علی(ع) میفرماید :نفس خود را از هر پســتی گرامی دار ،هر چند تو را بدانچه خواهانی
رســاند ،چه آنچه را از خود بر ســر این کار مینهی ،هرگز به تو برنگرداند .بنده دیگری مباش حال که
خدایت آزاد آفریده و در آن نیکیای که جز با بدی به دســت نیاید و آن توانگریای که جز با ســختی و
خواری بدان نرسد کسی ،چه خوبیای دیده میشود؟
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کتیبه سبز
این نفوذیها
این نفوذیها کنون ،در شهر غوغا میکنند
با اشارتهای شیطان ،فتنه برپا میکنند
چاکری کردن به آمریکا ،شده آمالشان
آشکارا خودفروشی کرده ،حاشا میکنند
این سیهرویان مأمور اجانب ،روز و شب
با عملکرد بد خود ،خون به دلها میکنند
این ز خود بیگانگان بیوطن ،بیآبرو
خدمتی شایسته بر بیگانه ،هر جا میکنند
در ستیزی بیامان هستند ،با فرهنگ و دین
مردم بیریشه را همواره اغوا میکنند
پایههای عزت ایران ،نشانه رفتهاند
خواستهای دشمنان ،همواره اجرا میکنند
هستههای هستهای را ،از میان برداشتند
دانش و دارایی این ملک ،یغما میکنند
دعوی آزادگی دارند ،اما در عمل
هر که گوید :روی چشم ابروست ،دعوا میکنند
کارخانه شد فلج ،با وعدههای دلفریب
همچنان وابستگی ،مستانه احیا میکنند
پیشرفت صنعتی ،ابزار استقالل ماست
چوب الی چرخ صنعت کرده ،ایذا میکنند
رهنمود رهبری را ،پشت گوش انداختند
در اطاعت از والیت ،نقش ایفا میکنند!
نامهها برنامهها ،در پوشهای در گوشهای
گر بپرسی پس چرا؟ امروز و فردا میکنند
از خدا ببریدگان ،او را ز خاطر بردهاند
فتنههای تازهتر ،اکنون مهیا میکنند
حضرت صاحبزمان ،دارد تماشا میکند
این «نفوذیها»خصومت ،با توال میکنند
بهر تعجیل فرج هم ،سنگاندازی کنند
این وقیحان در عمل ،این پا و آن پا میکنند
در وقاحت ،سنگ پا را نیز ،از رو بردهاند
هر شکست تلخ را ،یک برد ،معنا میکنند
گر شود لبریز ،صبر ملت ایران زمین
وارد میدان ،خیانتپیشه رسوا میکنند
مشفقانه میدهد پندت «فرائی» ،گوش کن
این زخود بیگانگان ،ما را ز سر وا میکنند
عبدالمجیدفرائی

کربال زنده شده
ای که از صورت خونین تو غم ریخته است
با تماشای تو یکباره دلم ریخته است
چه به روز سر تو آمده آخر بابا
سرت از ضربه شمشیر به هم ریخته است
دخترت کاش بمیرد که نبیند هرگز
خون فرق تو قدم پشت قدم ریخته است
مادرم آمده باالی سرت با زحمت
اشک بر زخم تو با قامت خم ریخته است
کربال زنده شده در نظرم میبینم
ترس دشمن که پس از صاحب علم ریخته است
حسنلطفی

داستان

اصالت
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

متصدی داروخانه ،سرش را به سمت
دریچــه آورد و با صــدای بلند گفت:
«خانمها و آقایان بهتون گفته باشم از دارویی که
تازه رسیده پنج بسته بیشــتر نداریم ،اونایی که
دفترچههاشون تو صفه بمونن ،بقیه برن خونه فردا
صبح بیان تا دارو برسه»...
هیاهویی میــان مراجعهکنندههای داروخانه
افتاد .صدای اعتراضها و خواهشها کموبیش
به گوش میرســید .مرد جوان خوشپوشی ،که
تازه وارد داروخانه شــده بود گوشهای ایستاد ،دو
اسکناس درشــت الی دفترچه گذاشت ،آن را
روی پیشــخوان قرار داد و به خانم جوان اشاره

کرد.
پیرمرد رو به دختری که کنارش نشســته بود،
کرد و پرسید« :دخترم شما دفترچهتو دادی بذارن
تو صف؟»
دختر در حالیکه اشک در چشمانش حلقه
زده بــود ،گفت« :نگرفت ،گفــت اول صبر کن
ببینم دارو میرســه یا نه ...نمیدونم چکارکنم
مادرم بدحاله!»
پیرمرد نگاهش کرد و لبخند زد.
ـ نگــران نباش! درســت میشــه ،منم این
مریضــی رو داشــتم ،ببین االن خــوب خوبم!
دفترچهتو بده به من!
دختر با اکــراه دفترچه را به ســمت پیرمرد
گرفت و آخریــن امیدهایش را با دعایی زیر لب
راهی پیشخوان داروخانه کرد .پیرمرد بلند شد،
عصازنان به سمت پیشــخوان رفت و با صدای
مهربانی گفت« :خانم دکتر اسم منو بنویس فردا

میام ،این دفترچه رو بــذار جای من ،مریضش
بدحالتر از مریض منه»!...
و آرام آرام از داروخانــه بیــرون رفــت .زن
جوان از این رفتار پیرمرد غرق در شــادی شد و
لبخندی لبهایش را پوشــاند ،چند لحظهای
خوب به مردی که نمونهاش کم پیدا میشد نگاه
کرد ،ســپس دفترچه دختر را برای تهیه داروها
به همکارش ســپرد .نگاهش بــه دفترچه مرد
جوان افتاد و نگاههای ســنگینش را از همانجا
حس کرد .خشمی به ســرعت جای شادیاش
را گرفت ،مرد جــوان را صدا کرد .دفترچه را به
همراه اسکناسهایی که میان آن گذاشته بود ،به
او برگرداند و زیر لب زمزمه کرد« :اصالت رو با
هیچ پولی نمیشه خرید ،برای شما دارو نداریم
تشریفببرید».
و در دلش هزاران بار به پیرمرد نحیفی که یک
انسان به تمام معنا بود ،غبطه خورد.

راه نرفته

سالمت

راه کمک به فرد مضطرب

خوشمزه مضر

محمد ابراهیم زاده
مشاور خانواده

در ابتدا نیاز است که با او همدلی کنید .همدلی یعنی خودتان را
جای او بگذارید و از دید او به مسئلهای که سبب اضطراب شده
اســت ،نگاه کنید .او را درک کنید و خوب به حرفهایش گوش بدهید.
نشــان دهید که گوش شــنوایی برای او هستید و همیشه میتواند به شما
اعتماد کند .در همان ابتدا دنبال راهحل نباشید و پشت سر هم راهکار ارائه
ندهید .اجازه دهید تا او به طور کامل احساساتش را بروز دهد .از نصیحت
کردن به شدت بپرهیزید .احساسش را بیاهمیت جلوه ندهید؛ چراکه فرد
مضطرب به شدت از اینکه جدی گرفته نشود ،گریزان است .احساس او را
مسخره نکنید و طوری وانمود نکنید که اضطراب او بی اهمیت است .او
را ســرزنش نکنید؛ زیرا فرد مضطرب شاید نتواند احساساتش را کنترل
کند ،اما داروی او و هیچ دردی سرزنش کردن نیست .سعی کنید در جریان
آرامشبخشی به او ،خودتان مضطرب نشوید .اگر شما هم دچار اضطراب
شوید ،او احســاس خطر خواهد کرد و شرایط بدتر خواهد شد .بیش از
انــدازه مراقبت نکنید .زیادهروی در این راه باعث میشــود که مســئله
اضطراب طوالنیتر شود .کمک کنید تا جلوتر از این لحظه را ببیند و برای
او یادآوری کنید که لحظات سخت گذشــتند و این شرایط هم به زودی
خواهد گذشــت .مشــکل را باهم بررســی کنید .گاهی بررسی کردن
موضوع ،از شــدت اضطراب میکاهد و مرور اتفــاق ،اهمیت آن را کم
میکند .کمی به او زمان بدهید .گذر زمان شــدت هر مشکلی را کاهش
میدهــد .در صورت امکان از آرامبخشهــای طبیعی مانند بهارنارنج،
گالب و ...اســتفاده کنید .به او یادآوری کنید که ذکر خدا باعث آرامش و
اطمینانمیشود.

پســری با اخالق کــه در دوران
راهنمایی ،پــدرش فوت کرد و
تأمین مخــارج خانه به عهــده او و برادر
بزرگش افتاد .از طریق نصب پرده و کرکره
هزینه زندگی را تأمین میکرد و با توجه به
وضع معیشــتی خــود بــه خانوادههای
بیبضاعت اصفهان نیز سر میزد و به آنها
کمــک میکرد .طوری ایــن کار را انجام
میداد که گویی خــودش از تمکن مالی
برخوردار است .در اواخر سال  1353وارد
مدرسه علمیه حقانی قم شد و با بزرگانی
چون آیتالله بهاءالدینی ارتباطی نزدیک
داشــت و در تظاهــرات ،تکثیر و پخش
اعالمیه امام(ره) فعال بود .بعد از پیروزی
انقالب از عناصر اولیه کمیته دفاع شهری
شــد و پس از آن اســتاد اخالق آموزش
15خرداد بود و به کردستان رفت و کارش
آغاز شد.
به نقل از خانواده محترم شهید
جالل افشار
شهید جالل افشار ششــم مهر  1335در
اصفهان متولد شد .تا پایان دوره کارشناسی
در رشــته علــوم دینــی درس خواند .به
عنوان پاســدار در جبهه حضــور يافت.
بيستوچهارم تير  ،1361با سمت مربی
عقیدتی در شــلمچه با رزمندهها همراه و
همقدم شد و در عملیات رمضان شرکت
کرد .در تاریخ  24تیر  1361همزمان با 23
رمضان هنگام ظهر وقتی برای گفتن اذان
باالی تپهای میرود ،ناگهان صدای گلوله
توپ میآید و لحظهای بعد جالل در حالی
که ترکش پهلوی او را شکافته بود ،نقش بر
زمین میشود و به شهادت میرسد.

حسن ختام
من معتقد هستم...

زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

«زولبیا» و «بامیه» در حالی که یکی از پرمصرفترین شــیرینیها در ماه
مبارک رمضان است ،مضرات فراوانی دارد .روش طبخ این شیرینیهای
خوشمزه ،سرخ شــدن در روغن فراوان و با دمای باالست .همانطور که
میدانید هر ماده غذایی که در روغن فراوان سرخ شود ،به طور چشمگیری
به کالریاش اضافه میشود؛ طوری که یک عدد بامیه کوچک حدود 80
کالری و هر زولبیا حدود  150کالری دارد که برای از بین بردن این مقدار
کالــری به حدود  ۴۰دقیقه تحرک و تمرینات هــوازی نیاز داریم .میزان
کالری و قند باالی این شیرینی زمینهساز چاقی و اضافه وزن است.
همچنین به دلیل سرخ شدن در دمای باال ترکیبی سمی به نام آکریلآمید
در ماده غذایی تولید میشــود .یکی از عوامل اصلی سرطانهای مری،
معده و روده ،مصرف زیاد مواد غذایی حاوی آکریلآمید است .بههیچوجه
زولبیا و بامیههای تیره رنگ را خریداری و مصرف نکنید ،چرا که هر چه
تیرهتر باشد میزان آکریلآمید آن نیز بیشتر است.
در وعده سحری از مصرف زولبیا و بامیه خودداری شود؛ زیرا قندخون
را ناگهانی افزایش میدهد و سبب گرسنگی زودرس در ساعات ابتدایی
روز میشــود .برای تأمیــن قند بدن در هنگام افطار نیز از شــیرینیهای
طبیعی ،مانند خرما و عسل استفاده کنید.

حسن نوروزی
نویسنده

بگذار خیال برشــان دارد که تو رفتهای و
خاک فراموشــی میآورد .بگذار بگویند
دیواری کوتاهتر از شهید نیست .بگذار با
هیزم زبانشان آتش به پا کنند؛ اما تو بخند،
از همــان خندههای صبــح عید فطرت.
بخند که خدا از تو ابراهیمی ساخته که هر
چه هیزم زبانشان بسوزاند ،خدا گلستانت
را رونق میدهد.
حاج قاســم ما! تبســمی کن تــا هالل
لبخندت ماه را روشــنتر کنــد ،تا راه را
نشــانمان بدهد ،تا از این ورط ه هولناک
دنیادوســتی ،همچون پرستوی مهاجری
آرام و بیخطر پرواز کنیم.
مرد میدان ما! مــا خط و ربطمان را از
تو میگیریم .از تویی که علمدار بودهای و
به قلههای انتظار عروج کردهای .تویی که
انتظار را معنا کــردهای .تویی که کالمت
حسن ختام ماست.

