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موازنه به نفع فلسطین

  همزمــان با روز جهانی قدس که 
روز ابراز انزجار و تنفر ملت های 
مســلمان از جنایت هــا و خباثت های رژیم 
صهیونیســتی علیه ملت مظلوم فلسطین و 
ملت های مسلمان منطقه است، موضع گیری 
پرســش گونه و تأمل برانگیزی از سوی یک 
چهره سیاسی و استاد دانشگاه که به شاذگویی 
رسانه ای شــهره اســت، در فضای مجازی 
مطرح شده اســت؛ مبنی بر اینکه در نتیجه 
تمامــی تالش های مــا در جهــت نابودی 
اسرائیل در چهل و دو سال گذشته، آیا امروز 

اسرائیل نیرومندتر از گذشته نشده است؟!
تعاریف  علمای علــم سیاســت در 
علمی، قدرت ملی را ابزار و وسیله تحقق 
اهداف برای تأمین منافع ملی می دانند. در 
این میان قدرت یا نیروی نظامی یک کشور 
هم از عناصر تشکیل دهنده قدرت ملی به 
شــمار می رود و به همین دلیل بخشی از 
قدرت ملی به حساب می آید، ضمن اینکه 

قدرت نظامی مظهر قدرت ملی است.
با توجه بــه این چارچــوب، می توان 
قدرت کشورها را سنجید و در موارد مورد 
نیاز با یکدیگر مقایســه کرد و تطبیق داد. 
مؤسسه »گلوبال فایر پاور« که در رتبه بندی 
ارتش های جهان شــهرت دارد، هر ساله 
گزارشی را در این زمینه منتشر می کند که 
مورد اســتناد مراکز رسانه ای و علمی قرار 
می گیرد. در رتبه بندی ارتش های جهان یا 
به عبارتی قدرت نظامی کشورهای جهان از 
سوی این مؤسسه در سال 2010 میالدی، 
رژیم صهیونیستی در رتبه 15 و ایران در رتبه 
16 قرار داشــته است. جدیدترین گزارش 
این مؤسسه نشان می دهد، در سال 2021 
قدرت نظامــی ایران در رتبــه 14 و رژیم 
صهیونیستی در رتبه20 قرار دارد. گلوبال 
فایر پــاور در این گزارش رتبه بندی جایگاه 
قدرت نظامی کشورهای غرب آسیا را هم 
مشخص کرده که بر اساس آن ایران پس از 
ترکیه و مصر در رتبه سوم قرار دارد و رژیم 
صهیونیســتی بعد از عربستان سعودی در 
رتبه پنجم قرار گرفته است. ناگفته نماند که 
این رتبه بندی ها حاصل محاسبات صرف 
امکانات، تجهیزات و توانمندی های نظامی 
کشورهاست و عناصر معنوی و نرم قدرت 

دفاعی و نظامی در آنها لحاظ نمی شود.
اما در تحلیل عناصر قدرت ملی یک 
کشور مســائل دیگری نیز دخیل هستند 
که از جمله آنها جغرافیــا و ژئوپلیتیک، 
روحیه ملی، رهبری، ســاختار سیاسی، 
توان اطالعاتــی و امنیتــی، راهبردها و 

دکترین های سیاسی، نظامی و... است.
شــکنندگی و آســیب پذیری در سیستم 
امنیت ملــی رژیم صهیونیســتی و به تعبیر 
فرمانده کل ســپاه »ترکیــدن حباب امنیت 
ملی« این رژیم با آشــکار شدن نقاط ضعف 
و حفره های بزرگ امنیتی و ناکارآمدی گنبد 
آهنین صهیونیست ها که در حوادث دو هفته 
اخیر در ســرزمین های اشغالی نمایان شد و 
چالش های سیاسی در سرزمین های اشغالی 
که منجر به برگــزاری چهار انتخابات در دو 
 نشان دهنده بن بست 

ً
سال گذشته شده و عمال

سیاسی در این کشور است، در کنار تظاهرات 
اعتراضی پی در پی شهرک نشینان علیه بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر این رژیم نشان دهنده 
درماندگی این رژیم در اداره امور خود است.

همانطور که امام خامنه ای در سخنرانی 
زنده تلویزیونی خود به مناسبت روز جهانی 
قدس با اشــاره به این که حرکت نزولی و 
رو به زواِل رژیم دشمن صهیونیستی آغاز 
شده، به جوانان عرب بشارت دادند: »امید 
به پیروزی، امروز از همیشه بیشتر است؛ 
موازنه  قوا به نفع فلســطینی ها به شدت 

تغییر کرده است... .«

   سرمقاله    

 مواجهه رهبر معظم انقالب اسالمی با 
اظهارات ـ ششم اســفند 1399ـ دکتر 
محمدجواد ظریف چند وجه داشــت و گویا امام 
خامنــه ای درباره وضع کنونــی وزارت خارجه و 
عملکرد دکتر ظریف ناگفته های مهمی داشــته و 
بنای بیان آن در فرصت مناسب داشتند و اظهارات 
وزیر امور خارجه ســبب بیان این ناگفته ها شد. 
دربــاره ســاختار و نحوه بیان آنچــه رهبر معظم 
انقــالب مطرح کردند، نکات زیــر تأمل برانگیز 

است: 

 رهبــر معظم انقالب اســالمی در نقد 
تلخی که به اظهارات محمدجواد ظریف ۱

 وجهی از 
ً
داشــتند، از بیان هر واژه ای کــه ضمنا

مالطفت ایشــان را هم نسبت به مخاطب ـ یعنی 
آقای ظریف ـ نشان دهد، خودداری کردند و این در 
جای خود بی سابقه بود و خود این شدت ناراحتی 
امام خامنه ای را از آنچه در اظهارات ظریف آمده 

بود، بیان کرد. 
مشــی رهبر معظم انقالب همواره این بود که 
وقتی عملکرد یک شخصیت داخلی را مورد انتقاد 
قرار می دادند، برای آنکه انتقاد رهبری ســبب راه 
افتادن سیل حمالت نشود، در انتهای بحث جمله 
مالطفت آمیزی نسبت به فرد مورد انتقاد بیان کرده 
و از بحث خارج می شــدند. برای نمونه در سال 
1369 بعد از آنکه ســیدعطاءالله مهاجرانی را به 
سبب نوشتن مقاله »مذاکره مستقیم« در روزنامه 
اطالعات مورد انتقاد شــدید قرار دادند، در انتها 
مهاجرانــی را داخل خانواده انقــالب و نیرویی 
دلســوز خواندند. یک مورد دیگر بیانات رهبری 
در واکنش به ســخنان فتنه انگیزانه آقای منتظری 
علیه والیت فقیه و شــخص رهبر معظم انقالب 
اســالمی در آبان ماه ســال 1376 بود که به دلیل 
سخنان منتظری، تالطم شدیدی در کشور پدید 
آمد و راهپیمایی های خودجوشی سراسر کشور را 
فرا گرفت. در آن زمان رهبر معظم انقالب در یک 
ســخنرانی ضمن آنکه به اظهارات آقای منتظری 
درباره والیت فقیه پاســخ دادند، در آخر فرمودند 
من از آنچه نسبت به شخص خودم شده، می گذرم 
و گالیه و شکایتی ندارم. یک مورد دیگر مواجهه 
رهبری با خود دکتر ظریف پس از وانهادن شروط 
نظام و به خصوص شــروط رهبری در مذاکرات 
برجام بود که رهبری انتقاداتی را مطرح کردند و 
در آخر دکتر ظریف را فرزند خود و فردی دلسوز و 

انقالبی خواندند؛ ولی در اینجا، رهبری انتقادات 
صریحی را متوجه وزیــر و حتی وزارت خارجه 
کرده و از عباراتی مثل »دیپلماســی انفعالی« هم 
استفاده کردند، ولی در نهایت بدون بیان هیچ کلمه 
مالطفت آمیزی که بار روانی این انتقادها را نسبت 
به فرد مــورد انتقاد کاهش دهد، به ســخن خود 
خاتمه دادند و این خود یک پدیده بود و از شدت 
ناراحتی رهبری از اظهارات این فرد خبر می دهد. 

 وقتی به متن ســخنان دکتر ظریف نگاه 
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تلخ دیگری که در بخش قبل به آنها اشاره شد، این 
بار یک مقام مســئول ـ و نه منتقد و مخالفی مثل 
منتظری ـ از یک سو در بحبوحه مذاکرات حساس 
وین و در شرایطی که آمریکا روی قدرت منطقه ای 
ایران تمرکز یافته و انجام تعهدات برجامی اش را به 
عدول ایــران از مواضع خود در حوزه سیاســت 
خارجی مشروط کرده  است، وزیر امور خارجه ای 
که باید با اشــاره و تکیه بر قــدرت ایران، صحنه 
مذاکرات را به سمت تأمین منافع ملی سوق دهد، 
خود قدرت منطقه ای ایران را در نقطه مقابل منافع 
ملی و مضر به حال مردم ایران معرفی می کند. از 
سوی دیگر برخالف موارد قبل، در این صحنه به 
طور مستقیم به رهبری جفا نشده؛ بلکه به شهید 
بزرگــی جفا شــده که هــر آنچه رهبــری برای 
شکل گیری قدرت ایران و قدرت اسالم می خواسته 
را به منصه ظهور رسانده و در این راه هم به دست 
اشقی االشــقیاـ آمریکا ـ به شهادت رسیده و حاال 
یک مقام رســمی کشــور به این ساحت مقدس 
تعرض کرده است! اینجا دیگر صحبت از جسارت 
به رهبری نیســت ـ اگرچه به طور غیرمســتقیم 
جســارت علیه رهبری هم هســت ـ که رهبری 
فروتنانه از کنار آن بگذرند و مرتکب خطا را عفو 

کنند. 

 کوتاه رهبر معظم انقالب 
ً
 سخنان نسبتا

در عین حال فرازهایــی دارد که در این ۳
نوشته مجال و فرصت پرداختن به همه آنها نیست؛ 
اما یکی از فرازهای سخنان انتقادی رهبری نسبت 
به محمدجواد ظریف که به اساسی ترین نقطه در 
ســخنان وزیر خارجــه در ایــن مصاحبه و چند 
مصاحبه دیگر برمی گردد، حــوزه عمل وزارت 
خارجه است. رهبری فرمودند سیاست خارجی 
هر کشــوری در مراجع باالدســتی تعیین شده و 
وزارت امــور خارجه با ابزارهای خود باید آنها را 
اجرایی کند. بعد از این ســخنان، بعضی از ســر 
شیطنت و بعضی هم از سر ناآگاهی نتیجه گرفتند، 
پس وزارت امور خارجه در جمهوری اســالمی 

هیچ کاره است! در اینجا باید گفت: 

بسیار بدیهی سیاست خارجی در دنیا بود؛ الف اما آنچه در سخنان رهبری آمد یک اصل 
یعنــی در همه کشــورها وزارت امــور خارجه، 
»مجری« سیاست های کشور در عرصه بین الملل 
است، کما اینکه این در مورد بقیه وزارت خانه ها هم 
صدق می کند و همه آنها مجری سیاست های کشور 
هستند. اجرا هم یک موضوع کم اهمیت نیست که 
تصور شود فردی که سیاست گذار نیست، بالنتیجه 
فرد مهمی نیست یا کار مهمی ندارد. مقام اجرا و 
 از مقام سیاست گذاری و دایره قدرت 

ً
دایره آن نوعا

سیاست گذار باالتر است. همین االن در کشور ما 
یک قوه سیاست گذار داریم که قوه مقننه است و یک 
قوه مجری سیاست داریم که قوه مجریه است؛ اما با 
وجود این، با توجه به اینکه بودجه و نیروی انسانی 
 در اختیار قوه مجریه اســت، هر 

ً
کشــور، عمدتا

نماینده مجلسی آرزو می کند وزیر باشد و هر رئیس 
مجلسی آرزو می کند رئیس جمهور باشد. بنابراین 
مقام اجرا نه تنهــا اهمیت کمتری از مقام تصمیم 
ندارد؛ بلکه در جنبه هایی از آن مهم تر هم هست و 
همه هم می دانند و تصدیق می کنند که یک قانون 
بسیار خوب با اجرای ضعیف یا با اجرای بد به ضد 
 این طور هم نیست که 

ً
خود تبدیل می شود و ضمنا

یک وزیر خارجه در لحظه لحظه کاری که در حوزه 
دیپلماسی انجام می دهد با تصمیم گیری از سوی 
نهاد باالدستی مواجه باشــد و لذا به طور طبیعی 
 در نهاد باالدستی 

ً
الاقل سه چهارم تصمیمات اصوال

مطرح نمی شود تا به مصوبه ای منجر شود. 

بعضی با شــیطنت وانمود کرده اند که  ب  
اینکه در ســخنان رهبری تحت عنوان 
»مراجع باالدستی« مطرح شــد، در واقع اشاره 
ایشان به جایگاه رهبری است و این در حالی است 
که به جــز در موارد خاص که در اصل 110 قانون 
اساسی ذکر شــده، این مرجع باالدستی در واقع 
»شورای عالی امنیت ملی کشور« است که دایره 
اختیارات و اعضای آن در اصل 176 قانون اساسی 
ذکر شــده است. در این خصوص باید گفت نهاد 
اجماعی شــورای عالی امنیت ملی، نهاد رهبری 
نیست؛ چرا که طبق قانون بیشتر اعضای آن به طور 
ساختاری انتخاب می شوند که سهم دولت در این 
نهــاد ده نفــره، پنــج نفر اســت و به ریاســت 
رئیس جمهــور تشــکیل و مــوارد بــا موافقت 
رئیس جمهور در دستور کار این شورا قرار می گیرد. 
در این نهاد سران دو قوه دیگر و دو نماینده رهبری  
به همراه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حضور 

دارند. 
سؤال این است که نقش وزیر امور خارجه در شورای 
عالی امنیت ملی چیست؟ وزیر امور خارجه، عضو 

قطعــی و صاحب رأی این شوراســت و با توجه به 
ظرفیت کارشناسی وزارت خارجه و برخوردار بودن 
از بیش از هزار کارشــناس، می تواند پیشنهادهای 
پخته کارشناسی در حوزه سیاست خارجی را به این 
شورا بدهد و به میزانی که روی طرح یا نظر خود کار 
کارشناسی صورت داده، می تواند به تصویب آن در 
شورا امید داشته باشد. بنابراین درست است که فقط 
وزیر یک رأی دارد؛ اما با ارائه بحث کارشناسی قوی 
می توانــد به راحتی موافقت دیگران را در طرح ها یا 
نظراتی که می دهد به دست آورد. حتی با فرض اینکه 
ســاختارهای مجلس و دولت جنبه جناحی داشته 
باشــند و نوعی رقابت میان آنان باشد، مجلس فقط 
یک عضو در این شــورا دارد و حــال آنکه دولت به 
تنهایی حداقل پنج عضو صاحب رأی در این شورا 
دارد. از سوی دیگر اگر به فرآیندهای تصمیم گیری 
در کشور نظر بیندازیم، درمی یابیم که رایزنی نهادها 
و افراد با یکدیگر هم نقش مهمی در پیشبرد امور یک 
دستگاه مسئول در کشور دارد و لذا به وضوح می بینیم 
که وقتی یک فرد اهل تعامل به جای فردی غیرمتعامل 
منصوب می شــود، تحول اساسی در کار آن دستگاه 
پدید می آید. پس در اینجا وزیر امور خارجه از ســه 
امکان برخوردار اســت؛ عضویــت و صاحب رأی 
بودن در شــورای عالی امنیت ملی بــه عنوان نهاد 
تصمیم گیر در حوزه مسائل سیاسی و امنیتی کشور، 
ارائه طرح های پخته کارشناســی بــا بهره گیری از 
دیوان ساالری تخصصی گســترده ای که در اختیار 

دارد و تعامل و رایزنی با نهادها و افراد دیگر. 
پرونده دکتر ظریف در اینجا بسیار تأمل برانگیز 
است. اظهارات ششم اسفند ماه ظریف از یک سو 
بیان کننده یک دندگی ایشان در مسائل و بی توجهی 
به جایگاه حقوقی خود اســت و از ســوی دیگر 
نشان دهنده ضعف ایشان در اقناع دیگران است که 
خود از ضعف نگرش و استدالل های او حکایت 
می کند؛ همچنین ضعف ایشان در ارتباط گیری با 
نهادها و افراد را نشان می دهد. اینها خصوصیاتی 
هســتند که نه فقط سبب ناکامی ظریف در انجام 
مأ موریت ها می شوند، بلکه وضعیتی خسارت بار 
 همین 

ً
را هــم برای کشــور رقم می زننــد. دقیقا

خصوصیات آقای ظریف سبب تحمیل برجام به 
جمهوری اسالمی شد و همین خصوصیات سبب 
پیش آمدن شــرایط بعدی ـ بعد از خروج آمریکا 
از برجام ـ شــد. ظریف کــه مدعی مجتهد بودن 
در سیاســت خارجی است، نتوانست بفهمد که 
امضای کری تضمین نیست و در این راه به سخنان 
منتقدان که همین نکته را به او یادآوری می کردند، 
وقعی ننهاد. ظریــف به دلیل همین خصوصیات 
نتوانست بفهمد که با اروپا نمی تواند آمریکا را به 
بازگشت به تعهدات برجامی خود وادار کند و لذا 

دو سال دیگر هم وقت مملکت تلف شد.

یر امور خارجه   سهم واقعی وز
در سیاست خارجی چیست؟

سه نکته مهم درباره نحوه مواجهه رهبر معظم انقالب با اظهارات منتشر شده محمد جواد ظریف

سیامک باقری
عضو شورای سیاست گذاری 

صبح صادق

 سعدالله زارعی
تحلیلگر ارشد بین الملل

دور چهــارم مذاکرات ایران بــا 1+4 در وین از 
17 اردیبهشــت آغاز شد و خبرهایی که تاکنون 
به صورت رســمی و غیر رســمی از مجموع 
مذاکرات در وین منتشر شده، بسیار مبهم و ضد 
و نقیض بوده است. در این وضعیت چند نکته 

قابل توجه است: 

1ـ فضای حاکم بر داخل ایران شاهد دو جریان 
تخیل گرا و واقع بین نســبت بــه فرآیند و نتایج 
مذاکرات وین است. جریان اول فکر می کند از 
طریق مذاکرات وین می توان آمریکا و اروپا را به 
تمکین خواسته های ایران و بازگشت آمریکا به 
تعهداتش بدون امتیاز جدید وادار کرد. نحله ای 
از همین جریان بر این باور است که ایران نباید 

به برداشتن همه تحریم ها پافشاری کند و نباید 
بــر اول آمریکا و بعــد ایران اصــرار کرد، اگر 
الزم شــد امتیازاتی هم داده شود تا از فرصت 
بایدن استفاده شــود. به کار بردن عبارت هایی، 
مانند »تحریم ها شکسته شــده« از نشانه های 
خوش بینانه این جریان اســت. جریــان دوم با 
علم به منویات اصلــی آمریکا و اروپا و با تکیه 
بر تجربه ســال های 1395 تا کنون و موقعیت 
برتر ایران و اعتراف آمریکا و غرب به شکست 
فشار حداکثری بر این اعتقاد است که نباید بار 
دیگر فریب غرب را بخوریم؛ بلکه باید اصرار 
کرد تا غرب همه تحریم ها را به صورت واقعی 
و راستی آزمایی شده و یکباره بردارد. این جریان 
واقع بینانه اعتقادی راسخ دارد که تحریم ها باید 
خنثی و رفع شوند، اما با راه مطمئن و مستحکم.   

2ـ فضای حاکم بر مواضع و عملکردهای طرفین 
مذاکرات بــه ویژه طرف غربی با دوره تصویب 
برجام بسیار شــباهت دارد که سبب تصویب 

20 دقیقه ای برجام و نادیده گرفتن تدابیر رهبر 
معظم انقالب و شورای عالی امنیت ملی شد. 
در این دور از مذاکرات مواضع، خواســته ها و 
عملکردهای مقامات کاخ سفید و کنگره آمریکا 
بسیار شبیه سال های 1392ـ 1396 است. برای 
نمونه، همان طور که در سال های 1392ـ 1394 
کنگره آمریکا مخالفت علنی با برجام می کرد، 

در این دوره مخالفت شان بیشتر شده است .

3ـ صراحت بیان غربــی در زمینه عدم کفایت 
برجام 2015 نکته ای اســت که نمی توان از آن 
گذشت. محدود ســازی برنامه موشکی ایران 
جزء اولویت های غرب اســت. حساسیتی که 
تاکنون همه مراکــز راهبردی آمریــکا و اروپا 
نسبت به این موضوع نشان داده اند، نمی توان به 
مذاکرات خوش بین بود. سال 2023 براساس 
برجام محدودیت های موشــکی ایران برداشته 
می شــود. آیا آمریکا و اروپــا از این موضوع به 

سادگی عبور خواهند کرد؟ 

4ـ مواضــع آمریکایی هــا و اروپایی ها نشــان 
می دهــد، انتخابات ریاســت جمهوری ایران 
برای شــان بسیار مهم اســت. آنها سعی دارند 
با طرح پیشــنهادهایی، مانند پیشــنهاد جامع 
برای حــل اختــالف برداشــتن تحریم ها در 
بخش های کلیدی انتخابــات 1400 را تحت 
 تأثیر قرار دهند. »لودریان« وزیر خارجه فرانسه 

می گوید:
 با توجــه به در پیــش بــودن انتخابات در 
ایران برنامه فشــرده ای داریم. »وندی شرمن« 
معاون وزیرخارجه آمریکا نیز امیدوار است که 
مذاکرات وین تا قبل از انتخابات ایران به نتیجه 

برسد.
 این مواضع ســیگنال هایی اســت که نشان 
می دهد آنها طرح های موقتــی دارند تا بتوانند 
از یک ســو بر انتخابات ایــران تأثیر مورد نظر 
را گذاشــته و از ســوی دیگر همچنان با برگ 
تحریم ها و اســتفاده از سازوکار برجام، برجام 

پالس ها را به ایران تحمیل کنند.

ملی منافع  بر  یانی  جر منافع  ترجیح  خطر 
در مذاکرات احیای برجام در وین چه می گذرد؟

علی حیدری
سردبیر
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دیدگاه

  تجلی قدرت هوشمند
 نظام اسالمی

 

تهاجــم هوشــمند تلفیــق و امتــزاج و 
ترکیب مؤلفه های قدرت ســخت، نرم و 
نیمه سخت اســت و تصویرسازی وارونه 
جهانی یا همان تحریف، ســیاه نمایی و 
ناکارآمد نشــان دادن نظــام، تحریم های 
هوشــمند نقطه ای و فلج کننده اقتصادی، 
سیاسی نظامی، اســتفاده از ادبیات سایه 
جنگ به جای جنــگ و در نهایت ایجاد 
اجماع جهانی و ائتالف سازی علیه کشور 

هدف از اجزای مهم این تهاجم هستند.
انتخابات در کشور ما به عنوان تجلی و 
ظهور و بروز مردم ســاالری دینی در طول 
42 سال گذشته به مثابه واکنش هوشمندانه 
به ادعای فقدان مقبولیت و مشروعیت نظام 
از ســوی بدخواهان این کشور بوده است 
کــه در واقع رمز پیروزی، اســتمرار، بقا و 
ماندگاری نظام در تمام این ســال ها بوده 
اســت؛ از این رو امروز انتخابات 1400 
در ســیبل حمالت هوشــمندانه دشمن 
قرار گرفته اســت که البتــه در این تهاجم 
هوشمند اســتفاده از ظرفیت های داخلی 
فرصت ســاز مانند تقی زاده هــای داخلی 
یا اقتصاد نابســامان و فضای مجازی رها 
شــده بخش هایی از این تهاجم هوشمند 
هســتند، در مقابــل این تهاجــم، برای 
اینکه صحنه انتخابــات همچنان فرصتی 
بــرای اقتدارآفرینی، انســجام و وحدت 
و یکپارچگــی که رمز پویایی و اســتمرار 
قدرتمندانه حرکت رو به جلوی نظام باشد، 

چه باید انجام دهیم؟
1ـ انتخابات بستری برای حضور پرشور و 
گســترده مردم با هدف باطل السحر کردن 
سیاه نمایی و تصویرســازی وارونه دشمن 
مبنی بــر قهر مردم با صنــدوق و نامقبول 
بــودن نظام.  2ـ انتخابــات ظرفیتی برای 
ناامیدســازی آمران و عامالن تحریم های 
هوشمند ظالمانه از مؤثر بودن تحریم ها، 
مبتنی بر دلبســتگی مردم به نظــام برای 
خنثی سازی و بی اثرسازی تحریم ها با اتکا 
به توان داخلی. 3ـ انتخابات فرصتی مغتنم 
برای تبیین چرایــی رویگردانی و ناامیدی 
دشمن از اقدام نظامی با تبیین تعمیم اتکا 
به نیروی انقالبی در انتخابات برای تشکیل 
دولتی کارآمد و والیت مدار.4ـ انتخابات 
فرصتی برای نمایش همگرایی میان مردم 
و حاکمیت و ناامیدسازی دشمن از هرگونه 
ائتالف و اجماع سازی برای القای ادعای 
ایجاد واگرایی بیــن مردم و اصل نظام. در 
این راستا باید به درستی برای مردم، حقایق 
و واقعیت های مشکالت امروز کشور تبیین 
شود و حســاب عملکردهای نادرست و 
مدیریت های ناکارآمد افراد و اشــخاص 
از اصل نظام و انقالب تفکیک شــود. 5ـ 
انتخابات قابلیتی مؤثر بــرای ایجاد دژی 
مستحکم از قدرت هوشمند برای مقابله 
با هرگونــه تهاجم احتمالی، به گونه ای که 
مهاجم حتی لحظــه ای جرات فکر کردن 
به حمله را به مخیله ذهنی خود راه ندهد؛ 
زیرا انتخابات پرشــور و انتخاب هوشمند 
امنیت  آفرین اســت. 6ـ انتخابات ابزاری 
چاالک)سرعت واکنش( و بستری مناسب 
برای پاسخ به تهدیدات محیطی و منطقه ای 
برای تضعیف جبهه مقاومت.7ـ انتخابات 
ظرفیتی هوشیارســاز برای رصد و پایش 
رفتار و راهبرد دشمنان و دنباله های داخلی 
آنان. 8ـ انتخابات قدرت هوشــمند نظام 
برای تغییر ضلع ناکارآمــد کارگزار برای 
تحقــق کارآمدی با مزیت مردم ســاالری 
و به کرسی نشــاندن شایستگان برای رفع 
مشکالت و تحقق گام سوم دولت اسالمی 

در فرآیند پنج گانه تکاملی نظام اسالمی.

   روزنه    

حسین چخماقی
ابوالحسن سلطانی زادهخبرنگار

کارشناس سیاسی

   عکس و مکث   

چند ســاله خواهد بود؟/ رهبر معظم انقالب: »حرکت نزولی و رو به زواِل رژیم دشــمن صهیونیستی آغاز شده و 
وقفه نخواهد داشــت.« طبق وعده امام خامنه ای چیزی تا پایان رژیم صهیونیســتی نمانده اســت و نابودی این 
غده ســرطانی آنچنان نزدیک اســت که این کودک مشــتاق در راهپیمایی خودجوش روز قــدس 1400 در همین 

کودکی نابودی غاصبان صهیونیست را خواهد دید.

تعمیرکار با مرام!/ میثم مطیعی با انتشــار این عکس نوشــت: مکانیک عزیز! چقدر این کاِرت قشــنگ بود، چقدر 
حال ما رو خوب کرد. شب بیست وسوم تا دیدی چند قطره بارون زد، سریع اومدی مغازه رو باز کردی تا عاشقان 
الله ســقفی باالی ســر داشــته باشــند. اینکه تا حد ممکن فاصله گــذاری رو هم رعایت کــردی، فوق العاده بود. 

خالصه خیلی آقایی...

هدیه بگیرید!/ اگر 1.5 میلیارد به باال از ما خرید کنید، به شــما یک ماشــین 100 میلیونی صفر هدیه می دهیم!  
در شــرایطی کــه برخی از افراد جامعه رؤیای داشــتن یک خــودرو را دارند، چنین مانورهــای تجملی تأمل برانگیز 

است.

نون کجاست؟!/ کلمبیا بهم ریخته، مردم در اعتراض به خشونت پلیس به خیابان ها آمده اند، اما صدای شان به 
بیرون از مرزهای شــان نمی رسد و کســی با آنها کاری ندارد... حال اگر همین وقایع در کشوری مانند ونزوئال رخ 

داده بود، تمام رسانه های غربی آن را انعکاس می دادند؛ اما اآلن در انعکاس آن نونی نیست!

 BBBB نگهبــان شــورای  اخیــر  ابالغیــه    
قانون اساســی بــه وزارت کشــور در 
خصوص شــرایط داوطلبان انتخابات 
ریاســت جمهوری بر چه مبنایی انجام 

شد؟
نّص صریح قانون این است که تشخیص صالحیت 
داوطلبــان انتخابات ریاســت جمهوری، مختص 
شورای نگهبان اســت و هیچ مرجع قانون گذاری 
دیگــری نمی تواند در این زمینــه قانون وضع کند. 
قانون اساسی مشخص کرده که داوطلب انتخابات 
ریاست جمهوری هم باید از رجال مذهبی و سیاسی 
کشور و هم دارای توانمندی ها و ویژگی هایی باشد. 

احراز این صالحیت ها و شایستگی ها بر عهده 
شــورای نگهبان است. ســال ها بود این مطالبه از 
ســوی طیف ها و جریان های سیاسی کشور وجود 
داشت که شــورای نگهبان معیارها و شاخصه های 
خود را برای احراز شــرایط داوطلبــان انتخابات 
ریاست جمهوری بیان کند؛ چرا که بیان نکردن این 
معیارها همواره موجب نام نویسی تعداد گسترده ای 
از داوطلبان می شد و در نهایت هم نزدیک به اتفاق 
ثبت نام کنندگان احراز صالحیت نمی شــدند. این 
موضوع صورت خوشــی نداشت و انعکاس ملی و 
بین المللی خوبی را برای جمهوری اسالمی ایران 
به ارمغان نمی آورد. باید شورای نگهبان معیارهای 
خودش را اعالم می کرد تا مشــخص می شــد چه 
ویژگی هایی در احراز صالحیت داوطلبان انتخابات 

مؤثر است. 
شورای نگهبان چندین سال بود که این معیارها 
را بــرای احراز صالحیــت داوطلبــان انتخابات 
ریاست جمهوری اعمال می کرد، منتها این معیارها 
را بــه صورت علنی اعالم نمی کرد. حال شــورای 
 اقدام به ابالغ و اعالم شرایط داوطلبان 

ً
نگهبان راسا

انتخابات ریاست جمهوری کرده که این ابالغ قانونی 
را بایــد به فال نیک گرفت. داوطلبان انتخابات حق 
داشتند که معیارهای شورای نگهبان را برای احراز 
صالحیت ها بداننــد و پس از تطبیق خــود با این 

شرایط وارد گود انتخابات شوند.

 BBBB چــرا هیئت عالــی نظــارت مجمع  
اجــازه  مصلحت نظــام،  تشــخیص 
قانون گــذاری در خصــوص شــرایط 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را 

به مجلس نداد؟ 
مجلــس نمی توانــد در حوزه هایی کــه مربوط به 
اختیارات ویژه شورای نگهبان است، ورود کرده و در 
خصوص آنها قانون گذاری کند. اگر این شاخصه ها 
و معیارها از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب 
می شد و برای تأیید به شــورای نگهبان می رسید، 
اقدام خالف قانونی انجام شده بود. وقتی  که مجلس 
بــه این حوزه ورود کرده بــود، هیئت عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند طی شده 
ایــراد گرفت و بــه مجلس اعالم کــرد این مرجع 
قانون گذاری حق ورود به این حوزه را ندارد؛ چرا که 
این حوزه بر اساس سیاست های ابالغی رهبر معظم 

انقالب، مختص شورای نگهبان است.

 ضمن آنکه اعالم شرایط داوطلبان انتخابات از 
سوی شورای نگهبان به هیچ وجه تعدی به اختیارات 
مجلس شورای اسالمی نیست. نباید اعالم و ابالغ 
شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی 
شورای نگهبان را یک نوع قانون گذاری تلقی کرد؛ 
بلکه باید این اقدام را بخشــی از وظایف ذاتی این 

شورا دانست. 

 BBBB یکــی از موضوعاتی کــه منتقدان به  
ابالغیه شــورای نگهبان قانون اساسی 
نسبت به آن موضع گیری می کنند، تعیین 
محدوده سنی برای داوطلبان انتخابات 
است. نظر شــما نسبت به این انتقادها 

چیست؟
در مصوبــه ای کــه مجلس ســعی داشــت در آن 
ویژگی های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را 
بیان کند، حداقل سن داوطلبان 40 سال و حداکثر 
ســن نیز 75 سال در نظر گرفته شــده بود. شورای 

 
ً
نگهبان نیز بر اساس مشورت های کارشناسی دقیقا
همین محدوده ســنی را برای داوطلبان تعیین کرده 

است. 
حال سؤال اینجاست که آیا اگر مصوبه مجلس، 
معیار احراز شرایط داوطلبان انتخابات می شد، افراد 
و جریان هایی که امروز به ابالغیه شــورای نگهبان 
ایراد گرفته اند، باز هم لب به اعتراض می گشودند؟ 

هیچ گونه مناقشه ای در این زمینه وجود ندارد.
چطور می شود که اعالم محدوده سنی داوطلبان 
انتخابات اگر از سوی مجلس باشد درست است، 
اما اگر اعضای شورای نگهبان با بررسی های خود به 

همان نتیجه رسیده باشند، غلط است؟

 BBBB آیــا وزارت کشــور می تواند بــه بهانه
دیرهنگام بودن ابالغیه شورای نگهبان 
قانون اساســی، از اجرای آن استنکاف 

کند؟
به هیچ  وجه؛ مبنای کار وزارت کشور در اجرای 
فرآیند سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

باید ابالغیه اخیر شورای نگهبان باشد.

 BBBB هجمه هــای اخیر به شــورای نگهبان 
قانون اساســی از سوی برخی طیف ها 
و جریان ها با چــه اهداف یا مقاصدی 

مطرح می شوند؟
رصد مطبوعات و رسانه های برخی جریان های 
سیاســی از شــش ماه قبل نشــان می دهد، هجمه 
گســترده ای به شــورای نگهبان در زمینــه احراز 
انتخابات ریاســت جمهوری  صالحیت داوطلبان 
آغاز شده بود. هنوز شورای نگهبان هیچ گونه اظهار 
نظری نســبت به داوطلبان احتمالی نکرده بود که 
برخی جریان ها اعالم کردند کاندیداهای شــان از 
ســوی این شــورا احراز صالحیت نمی شوند. در 
حال حاضر تنها موقعیت هجمه ها به شورای نگهبان 
عوض شــده اســت و هدف این هجمه ها نیز جز 

تضعیف این شورا نیست.

 مرجع اعالم شاخص های رجل سیاسی
 شورای نگهبان است

 عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با صبح صادق

هفته گذشــته در فاصله یک ماه و نیم مانده به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه نام نویسی داوطلبان حضور در انتخابات، »مصوبه« جدید 
شــورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور ابالغ شد. مصوبه ای که برخی ها درصدد حاشیه سازی برای آن بوده و اعتقاد 
داشتند ابالغ چنین مصوبه ای در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست و به نظر برخی دیگر این مصوبه طبق قانون صادر شده و خللی بر آن وارد نیست. بر اساس 
این مصوبه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای نام نویسی باید شرایطی، نظیر »سن ۴۰ تا ۷۵ سال«، »حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل  
آن«، »سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت های مدیریتی« و »عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری« را داشته باشند؛ از همین رو به گفت وگو 
با حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستیم و نظرات وی را درباره ابعاد مختلف مصوبه شورای 

نگهبان جویا شدیم.
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اصالح طلبــان بــرای ورود به انتخابــات 1400 
سناریویی را طراحی و عملیاتی کردند که این روزها 
آثار تحقق عینی آن در قالب شــکل دادن به نهاد 
اجماع ساز آشــکار شده است. در زمستان 1399 
بود که خبری مبتنی بر شکل گیری مجموعه ای با 
عنوان نهاد اجماع ساز شنیده شد. این شورا قرار بود 
وظیفه شورای عالی اصالح طلبان را بر عهده گیرد 
که یک سال پیش به دلیل اوج گرفتن اختالفات و 

ناکامی های پی در پی منحل شده بود.
نهاد اجماع ســاز کــه متشــکل از نمایندگان 
30 حــزب اصالح طلب بــه همــراه برخی از 
شخصیت های حقیقی است، وقتی کار خود را به 
جد آغاز کرد که بهزاد نبوی، چهره شــناخته شده 
اصالح طلبان را در رأس خود قرار داد تا با استفاده 
از تجربه و اعتبارش نــزد اصالح طلبان، اردوگاه 
متفرق آنان را متحــد کند. این نهاد که نام »جبهه 
اصالحات ایران« را برای خود برگزیده، توانست 
گام های مؤثری در این مسیر بردارد که از آن جمله 
می توان به اعــالم نامزدهای احتمالی این جریان 
اشاره کرد. هفته گذشته فهرست افرادی که حداقل 

10 عضو مجمــع عمومی جبهه اصالحات ایران 
بــرای ارزیابی نامزدی ریاست جمهوری شــان به 
دبیرخانه این مجمع پیشنهاد داده بودند، منتشر شد. 
فهرست این افراد به ترتیب تعداد پیشنهاددهندگان 

عبارت بود از:
1ـ جواد ظریف )37 پیشــنهاد(، 2ـ اسحاق 
جهانگیری )35 پیشــنهاد(، 3ـ مصطفی تاج زاده 
 25( پزشــکیان  مســعود  پیشــنهاد(، 4ـ   32(
پیشــنهاد(، 5ـ محمدرضا عارف )21 پیشنهاد(، 
6ـ محســن هاشمی )20 پیشــنهاد(، 7ـ محمد 
شریعتمداری )19 پیشنهاد(، 8ـ مصطفی کواکبیان 
)15 پیشنهاد(، 9ـ محمد صدر )13 پیشنهاد(، 10ـ 
محمود صادقی )12 پیشــنهاد(، 11ـ شهیندخت 
موالوردی )11 پیشنهاد(، 12ـ زهرا شجاعی )11 
پیشنهاد(، 13ـ عباس آخوندی )11 پیشنهاد(، 14ـ 

صادق خرازی )10 پیشنهاد(.
از میــان چهره هایی که نام شــان درباال آمده، 
کســانی که یک سوم آرای اعضای مجمع ملی را 
کسب کرده باشند، از 13 تا 18 اردیبهشت فرصت 
دارنــد با حضور در مجمع ملی جبهه اصالحات 
برنامه های خود را برای اعضای مجمع ارائه دهند تا 
در نهایت اعضای جبهه  اصالحات درباره این افراد 
رأی گیری کرده و کاندیداهای نهایی اصالح طلبان 
برای انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کنند. 
 این افراد در روزهای 21 تا 25 اردیبهشت 

ً
طبیعتا

در انتخابات نام نویســی خواهند کرد و در انتظار 
بررسی صالحیت شورای نگهبان خواهند نشست 
و در نهایــت احراز صالحیت شــدگان در میدان 
خواهند ماند تا گزینه نهایی از میان آنان از ســوی 
نهاد اجماع ساز مشخص شود. فارغ از ابعاد ساز 
و کار طراحی شــده این اردوگاه، توجه به اسامی 
مذکور می تواند  نکاتــی را بیان کند که باید به آن 

توجه کرد:
 اصالح طلبــان با وجود ســر و صدای 

فراوانی که در آســتانه انتخابات دارند، ۱
چندان برای معرفی نامزدهای انتخاباتی دست پر 
نبوده و بیشــتر افرادی که معرفی کرده اند کارنامه 
برجســته ای در اداره امور کشــور ندارند که حال 
بخواهند در جایگاه ریاست جمهوری نقش آفرینی 
کنند. همین امر موجب خواهد شــد که شورای 
نگهبان در بررسی صالحیت بخشی عمده ای از 
 از احراز 

ً
این افراد دچار مشــکل شــود و احتماال

صالحیت آنان پرهیز کند!
 وجود نــام برخی از چهره های رادیکال 

شناخته شــده اصالح طلبان در میان 14 2
نفــر اعالمی به خوبی حکایت از آن دارد که هنوز 
اصالح طلبان نتوانسته اند به خوبی نسبت خود را با 
قانون اساسی و چارچوب های جمهوری اسالمی 
مشــخص کنند و هنــوز ساختارشــکنان در این 
اردوگاه دســت برتر را دارند! افرادی که به واسطه 

مواضع و عملکرد سیاســی ساختارشکنانه خود 
بدون شک فاقد صالحیت الزم برای تکیه زدن بر 
مسند رئیس جمهور بوده و قد و قواره الزم را برای 
این سمت ندارند و معلوم است که شورای نگهبان 

صالحیت آنان را احراز نخواهد کرد.
 سؤاالت و ابهاماتی در مورد این فهرست 

همچنان باقی اســت، از جمله آنکه آیا ۳
نهاد اجماع ســاز به عهد خود مبنی بر رسیدن به 
گزینه نهایی از میان این 14 نفر باقی خواهد ماند یا 
آنکه ممکن است مجبور به حمایت از گزینه هایی 
شود که اسامی آنان به دالیلی در میان این فهرست 
نیست!؟ اگر چنین شود آیا اعتباری برای این نهاد 
باقی خواهــد ماند یا خیر؟! ابهــام دیگر آنکه آیا 
ممکن اســت اصالح طلبان گزینه در سایه داشته 
باشند که به دالیلی از نام بردن از آن خودداری کرده 
و در دقیقــه 90 از او رونمایی کنند؟! بازی با مهره 
»نامزد اجاره ای« که پیــش از این در کالم بخش 
قابل مالحظه ای از اصالح طلبان بازتاب داشت، 
آیا از دستورکار ایشان خارج شده یا آنکه به عنوان 
پلن »ب« همچنــان در دســتور کار این جریان 
اســت؟ و ســخن آخر آنکه انتخاب نهایی نهاد 
اجماع ســاز آیا مورد حمایت همه اضالع اردوگاه 
اصالح طلبــان قرار خواهد گرفت یــا در نهایت 
بخشی از این اردوگاه بازی مستقلی را رقم خواهد 

زد؟ 

جمهور

نامزد نهایی اصالح طلبان کیست؟

دبیرکل حزب همکاری ملی با بیان اینکه 
مقرر شد 14 داوطلب معرفی شده به جبهه 
اصالحات در جلســات این نهاد حاضر 
شــده و برنامه های خــود را ارائه کنند، 
گفت: »عده ای تمایل دارند برخی وزرا به 
عنوان داوطلب معرفی کنند که این جای 
تعجب دارد. هر چند تمایل دارم مصطفی 
مردم ســاالری  دبیر کل حزب  کواکبیان 
رئیس جمهوری شــود، ولی متأسفانه در 
جبهه اصالحات ایــران اقبالی به عنوان 
گزینه اول ندارد.« شهرام صادر یادآور شد: 
»در جبهه اصالحات این بحث مطرح شد 
 گزینه ای معرفی نکنیم تا تکلیف 

ً
که فعال

احراز صالحیت ها مشخص شود.«

نیامدن الریجانی قطعی نیست

»بهروز نعمتــی« از چهره های نزدیک به 
علی الریجانی با بیان اینکه کســانی که 
گفتنــد از الریجانی حمایــت نمی کنند 
 با وی دیــدار داشــته اند، گفت: 

ً
اخیــرا

انتخابات  بالقــوه  کاندیدای  »الریجانی 
ریاست جمهوری اســت و از کنار نامش 
به ســادگی نمی توان عبــور کرد. چندین 
بار که با آقای الریجانی درباره انتخابات 
صحبت کردیم، ایشان احتمال حضورش 
در انتخابات را نه رد کرد و نه تأیید. آخرین 
بار شــاید 10 روز پیش بود که با ایشــان 
صحبت کردم، ولی ایشان جواب درستی 

به ما ندادند.«

بی تردید رهبری مصلحت مهمی را در نظر داشتند

»محمدرضا باهنر« دبیرکل جبهه پیروان 
خط امام و رهبری درباره احتمال حضور 
ابراهیم رئیسی در انتخابات 1400 گفت: 
»آقای رئیســی برای قوه قضائیه مستقیم 
 اگر 

ً
منصوب رهبر انقالب است و قاعدتا

ایشــان بخواهد برای کاندیداتوری اقدام 
کند رهبر معظم انقــالب باید از این کار 
راضی باشند. متعدد به ما خبر رسیده که 
هر که به رهبری مراجعه می کند و در مورد 
انتخابات سؤال می کند، ایشان می فرمایند 
که من ایجابا و ســلبا هیــچ اظهار نظری 
نمی کنم. آقای سیدحسن خمینی هم که 
اخیرا رفته بودند و ســؤال کرده بودند هم 
یکی از موارد اســتثنا بود که برای آن هم 
 رهبری یــک مصلحت بزرگ تری 

ً
حتما

 را تشــخیص می دهنــد که ایــن اتفاق
 می افتد.«

تکذیب قطعی شدن حضور رئیسی 

دبیر شــورای ائتالف نیروهای انقالب از 
رئیسی  آیت الله  نداشتن حضور  قطعیت 
در انتخابات ریاســت جمهوری خبر داد. 
»پرویز ســروری« دبیر شــورای ائتالف 
نیروهای انقالب گفت: »در روزهای اخیر 
درخواست های فراوانی حاوی دعوت از 
آیت الله رئیسی برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری به شورای ائتالف واصل 
شده است، با این حال هنوز خبری که بر 
قطعی شدن حضور ایشان داللت کند، در 
دست نیست و آنچه در این باب در فضای 
 جنبه گمانه زنی 

ً
مجازی منتشر شده صرفا

دارد.«

ائتالف روی الریجانی منتفی است

»آذر منصوری« عضو شــورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت گفــت: »در هیچ یک 
از انتخابات، زمین همــواری پیش روی 
اصالح طلبان نبوده است. در چنین فضایی 
باید سیاســت ورزی کــرد و از حداقل ها 
بهره گرفت. ممکن است یکی از احزاب 
الریجانــی را به عنــوان کاندیدا مطرح 
کنند؛ اما برآیند نظر جمعی اصالح طلبان 
تأکید بر انتخابات آزاد است و عدم تمایل 
حداکثری برای رفتن به سمت کاندیدای 

نیابتی وجود دارد.«

می  شود محقق  ینی  با امیدآفر حداکثری  مشارکت   
حمیدرضا ترقی، چهره سیاسی اصولگرا در گفت وگو با صبح صادق

   تا انتخابات    

پنهان ! و  پیدا  ینه های  گز

 
در آستانه آغاز نام نویسی نامزدها برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ســیزدهم قرار داریــم، اما 
همچنان درباره صحنه سیاســی ایــن کارزار و 
اینکه چه کسانی نامزدهای نهایی خواهند بود، 
اما و اگرها و بحث و روایت های فراوانی وجود 
دارد، امــا فراتر از اســامی و اینکه در نهایت چه 
 کســانی در میدان انتخابــات حضور خواهند

 یافت. میزان مشارکت در انتخابات و برگزاری 
یــک انتخابات پرشــور بــا حضور گســترده 
مردم اســت، برای بررســی ایــن موضوع در 
این شــماره با حمیدرضا ترقــی، از چهره های 
 اصولگرایــی گفت وگــو کردیم کــه در ادامه 

می خوانید: 

 BBBB بــا توجه بــه اینکه کمتــر از دو ماه به  
انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده 

و با توجه به فضای موجود مشارکت را 
چطور پیش بینی می کنید؟

از فروردین ماه تا االن بیش از 5 درصد مشــارکت 
افزایش یافته و فعالیت های انتخاباتی بیشتر شده و 
اختالف ها و اشــخاص حضور بیشتری در عرصه 
داشــته اند. صداوسیما نیز نســبت به این موضوع 
برنامه های متعــددی را اجرا کرده و افراد را به مردم 
می شناســاند. تا اآلن نسبت به قبل از سال حدود 8 
درصد به میزان مشــارکت افزوده شده و این نشان 
می دهد، روند تصمیم گیری مردم برای مشارکت در 
انتخابات رو به افزایش است و خود را به استاندارد 

قابل قبولی خواهند رساند.

 BBBB چقــدر این مشــارکت بــه حضور   
کاندیداهای چهره مربوط می شود؟

خیلــی به چهره های کاندیداها مربوط نمی شــود؛ 
بلکه بیشــتر به صحبت های رهبر معظم انقالب و 
امیدی که به مردم برای آینده دادند و دیگر دیدگاه ها 
و برنامه هایی اســت که نامزدهــا مطرح می کنند و 
عزمی که ملت برای تغییر شرایط کنونی پیدا کردند 
تا بتوانند از صندوق رأی نارضایتی خود را نسبت به 
وضــع موجود و نظر خود را برای تغییر در مدیریت 

کشور اعالم کنند.

 BBBB وضعیــت اصولگرایــان را چطــور   
می بینید؟

رونــد خوبی در بیــن اصولگرایان حاکم اســت و 
امیــدوار هســتیم در بحث ریاســت جمهوری تا 
نام نویسی مشــکل خاصی نداشــته باشیم. بیشتر 
وقت ما صرف انتخابات شــوراهای شهر در سطح 
کشور می شود و ســاماندهی این مسئله که شوراها 
بتوانند مرتبط با جریان انقالبی و اصولگرایی باشند 
و موضوع ریاســت جمهوری هم امکان وحدت و 

شکل گیری ائتالف بزرگ فراهم خواهد شد.

 BBBBچقدر این را محتمل می بینید؟   
 مناســبی برای 

ً
خیلی امیدوار هســتیم. روند کامال

دستیابی به یک ائتالف بزرگ وجود دارد.

 BBBB اختــالف بیــن شــورای وحدت و   
شورای ائتالف اصولگرایان را چطور 

ارزیابی می کنید؟

اختالفی که بین دو شورا وجود دارد، می توان گفت 
مربوط به انتخابات ریاســت جمهوری زیاد نیست 
و مســئله خاصی ندارند و هر دو درباره انتخابات 
شــوراها کار کرده و تالش می کننــد. بحث های 
تعاملی بین دو طرف برای نزدیک شــدن به هم در 
جهت انتخابات ریاســت جمهوری استمرار دارد 
 هر روز که 

ً
و به طور مرتب دنبال می شــود و تقریبا

می گذرد امکان تفاهم و انسجام افزایش می یابد.

یکی از شــاخصه های انتخابات شایســته نظام 
اسالمی آن اســت که فرآیند انتخابات به گونه ای 
باشد که در نهایت شایستگان و اصلحان بر مسند 
قدرت تکیه بزنند؛ اما در این میان ســؤال اساسی 
آن اســت که چرا باید شایستگان بر مسند قدرت 
تکیه بزنند و نتیجه حاصل از انتخاب شایستگان 

چه خواهد بود؟  
از نگاه رهبر حکیم انقالب اسالمی اصلح گزینی 
رابطه مســتقیمی با مسئله کارآمدی نظام دارد. به 
واقــع، همه تالش برای شایســته گزینی با هدف 
کارآمدسازی نظام اسالمی دنبال می شود. معظم له 
در کالمی به این حقیقت چنین اشاره دارند: »آنچه 
که برای مردم در این انتخابات و همه گزینش های 
ملی و انتخابات ها مهم است، این است که سطح 
کارآمدی نظام روزبه روز ارتقا پیدا کند؛ این اساس 

مسئله است.« 
در این میان وظایف مهمی بر عهده شــوراها 
نهاده شده که در یک کالم می توان آن را مدیریت 
شهر و روستا از طریق انتخاب شهردار و نظارت 

بر عملکرد آن دانســت؛ اما در این میان متأسفانه 
ساز و کار بررسی صالحیت ها متناسب با وظایفی 
که در اختیار شــوراها قرار داده شــده، نیســت. 
نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده کمیسیونی 
از نمایندگان مجلس ســپرده شــده که متأسفانه 
ابزارهای الزم برای انجام قانون را ندارد و با توجه 
 امکان 

ً
به گســتردگی انتخابات و داوطلبان، عمال

بررسی صالحیت ها با دقت الزم نیست. ضمن 
آنکه این بررســی با تعلقات جناحی و سیاســی 
آنچنان آمیخته شده اســت که به سادگی افرادی 
حتی با سابقه ضدیت با نظام در طول این سال ها 
نیز تأیید صالحیت شده   اند! از کمیسیون نظارت 
بر انتخابات 1400 که برآمده از مجلس انقالبی 
یازدهم اســت، انتظار می رود که ابتدا دقت نظر 
داشته و با همه توان برای تحقق قانون تالش کند 
و  در گام دوم با اصالح قانون، ساز و کار نظارت بر 
انتخابات شوراها را اصالح کرده و این امر خطیر 
را به مرجع حقیقی نظارتی در ساختار کشور که 

شورای نگهبان است، واگذار کند.

 شورای کارآمدان
   خیابان بهشت    

تحقق منطق شایسته ساالری در انتخابات شوراها

 انتخابات نهم ریاســت جمهوری در حالی آغاز 
شد که جریان دوم خرداد نیز همچون اصولگرایان 
با تکثر کاندیداها وارد عرصه رقابت شــدند. در 
حالی که اردوگاه اصولگرایی، از جمله قالیباف، 
الریجانی، رضایی و احمدی نــژاد خود را برای 
انتخابات نهم آماده می کردند، هاشمی رفسنجانی، 
کروبی، معین و مهرعلیزاده نیــز در اردوگاه دوم 
خــرداد قد علم کردند.  شــورای نگهبــان ابتدا 
صالحیت معین و مهرعلیزاده را رد کرد؛ امابا تدبیر 
رهبری، شورای نگهبان با تشکیل جلسه فوق العاده 
صالحیت این دو را اعالم کرد و تعداد نامزدها به 
هشت نفر رسید. در میانه راه و در جریان تبلیغات 
و رقابت ها، محســن رضایی از ادامه رقابت کنار 
کشــید. ســرانجام روز موعود فرا رسید و ملت 
بصیر ایران زمین با حضور باشکوه خود بار دیگر 
حمایت همه جانبه خود از نظام اسالمی را آشکار 
کردند. در این دوره حدود 62/84 درصد واجدین 
شرایط در پای صندوق های رأی حاضر شدند، اما 

انتخابات به مرحله دوم کشیده شد. 

در این دوره هاشمی رفسنجانی با 6/16 میلیون 
نفر )21 درصد( نفــر اول و احمدی نژاد با 5/71 
میلیون نفــر )19/5 درصد( نفر دوم بوده و پس از 
وی کروبی بــا 5/07 میلیون نفر )17/3 درصد(، 
قالیباف با 4/07 میلیون نفر )13/9 درصد(، معین 
با 4/05 میلیون نفــر )13/8 درصد(، الریجانی 
بــا 1/74 میلیون نفــر )5/9 درصد( و محســن 
مهرعلیزاده بــا 1/29 میلیون نفر )4/4 درصد( به 
ترتیب در رتبه بعدی قرار گرفتند. بر اساس نتایج، 

هاشمی و احمدی نژاد به مرحله دوم راه یافتند.
در دور دوم، جریــان چپ برای جلوگیری از 
شکســت حداکثری رضایت دادند کــه از آقای 
هاشــمی حمایت کنند، غافــل از اینکه تخریب 
چهره هاشمی در زمان حاکمیت دولت دوم خرداد 
آنقدر از وجهه آقای هاشمی در نزد مردم کاسته بود 
که دیگر امکان رقابت با رقیب را نداشت. مرحله 
دوم در ســوم تیرماه 1384 برگزار شد و محمود 
احمدی نژاد توانســت با کســب 17/248/782 
رأی، ریاست جمهوری دور نهم را از آن خود کند.

میلیونی  ۱7 رئیس جمهور   
   میدان پاستور    

نهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴

ویژه انتخابات ۱۴۰۰

زهرا ترابی
خبرنگار

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

نگاهی به ابعاد انتشار فهرست نامزدهای اصالح طلبان برای انتخابات۱۴۰۰
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 جهان در آستانه
 جنگ سردی جدید

 دولت آمریکا هفته گذشــته 10 دیپلمات 
روس را به جرم جاسوســی از خاک خود 
اخراج کــرد. کاخ ســفید در بیانیه خود 
اخراج این دیپلمات ها و اعمال تحریم های 
جدیــد علیه کاخ کرملیــن را به دخالت 
روســیه در انتخابــات آمریکا و حمالت 
ســایبری ارتش روســیه علیــه نهادهای 
آمریکایــی ربــط داد. در واکنــش به این 
اقدام آمریکا، روسیه نیز تعدادی دیپلمات 

آمریکایی را به کشورشان برگرداند.
همزمان با اوج گیری تنش میان آمریکا 
و روســیه خبری مبنی بر دخالت عوامل 
روس در دو انفجار انبارهای تســلیحاتی 
جمهوری چک در اکتبر و دسامبر 2014 
نیــز موجب تنــش بی ســابقه در روابط 
روسیه با اروپا شد. »یان هاماچک« وزیر 
خارجــه موقت جمهــوری چک در یک 
کنفرانس ویدیوئی که بــا حضور وزرای 
اروپا  اتحادیه  خارجه کشــورهای عضو 
برگزار شد، از آنها خواست تا با این کشور 
ابراز همبســتگی کننــد. بالفاصله دیگر 
کشــورهای اروپایی هر یک بنا به ُوســع 
خود اقدام به اخــراج دیپلمات ها و حتی 
وابستگان نظامی روســیه از کشور خود 
کردند؛ امری که با واکنش متقابل روسیه 
در اخراج دیپلمات هــای اروپایی مواجه 

شد و تنش ها به اوج رسید.
درک تحوالت مذکور به برخورداری 
از فهمی تاریخی از سابقه جنگ سرد بین 
دو بلوک شــرق و غرب نیاز دارد، جنگی 
که یک درس بزرگ به طرفین آن آموخت 
که نگذارند طرف مقابل به حیاط خلوت 
آنها نزدیک شود. فروپاشی شوروی سبب 
شــد تا روســیه به منزله وارث قانونی آن 
بیش از دو دهــه از جایگاه بازیگری مؤثر 
در عرصه هــای منطقــه ای و بین المللی 
باز بمانــد. نتیجه آن نیز حضــور ناتو در 
حوزه های ســنتی شــوروی یعنی عراق 
و افغانســتان بود. تداوم این وضع سبب 
شد تا ناتو به ســرکردگی آمریکا اقدام به 
اســتقرار ســامانه های دفاع موشکی در 
مرزهای شرقی اروپا کند. همچنین تالش 
کند آخرین کشورهای حائل بین روسیه و 
اروپا در ناتو و دیگر ساختارهای اروپایی 
هضم شــوند. این امر در سال 2008 به 
درگیری نظامی روســیه با گرجستان و در 
سال 2014 به درگیری نظامی با اوکراین 
منتهی شــد. بحران سوریه به عنوان نقطه 
عطفی روســیه را بعد از دو دهه از انفعال 
نسبی خود خارج کرد و نتایج موفقیت آمیز 
همکاری روســیه بــا ایران کــه ثمره آن 
نابودی داعش بود، سبب شد تا تالش ها 
برای جذب دیگر بازیگران مهم منطقه از 
جمله ترکیه برای ایجاد ائتالف های جدید 

منطقه ای دوچندان شود. 
در ســوی دیگر غرب و به ویژه آمریکا 
که از اعمال سخت ترین و بی سابقه ترین 
تحریم هــا علیه ایران ناامید شــده بودند 
 متفاوت از گذشــته 

ً
با یک رویکرد کامال

تــالش دارد تهران و محــور مقاومت را 
مهار کند و از یک سو به بازگشت مجدد 
به برجام و تشــنج زدایی در روابط با ایران 

روی آورده است.
حال آنکه روسیه در کنار ایران توانسته 
اســت بحران های بســیار پیچیده و مهم 
منطقه ای مانند ســوریه، عــراق و قره باغ 
را حــل و فصل کرده و تا حــدود زیادی 
پرونده هــای اوکراین و بــالروس را هم 
مدیریت کند. این امر برای غربی ها به ویژه 
آمریکایی ها بسیار نگران کننده است، لذا 
در تالش هستند به هر نحوی رقیب سنتی 
خود را به داخل مرزهای خود بازگردانند.

جهان

یادداشت

جهان

عبدالرحمن عبدانی
کارشناس بین الملل

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین  الملل

همــان گونه که نظام جهانی در دوره انتقالی از نظام 
بی ثبات تک قطبی به نظام چندقطبی اســت، نظم 
منطقه ای حاصــل از هژمونی مطلــق آمریکایی ـ 
صهیونیســتی نیز دســتخوش تحوالتی است که 
گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت منطقه ای، شبکه 
متحدان آمریکایی در منطقه را فرســایش داده و نه 
تنها ضریب آســیب راهبردی برای آمریکا و رژیم 
صهیونیستی را به مرزهای تعیین کننده نزدیک کرده، 
بلکه شــبکه متحدان و دیکتاتوری های وابســته به 
هژمونی آمریکایی را در مرز چالش های موجودیتی 
قرار داده است. سیر تحوالت و روندهای طی شده 
در پرونده های امنیتی و مرتبط با موازنه سازی قدرت 
در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن در یک دهه 
گذشــته و به موازات تغییرات در متغیرهای قدرت 
بازیگران بزرگ جهانی نیز به شــتاب تحوالت در 
منطقه غرب آسیا افزوده و رخدادهای تحت مدیریت 
آمریکا و متحدان آن را در وضعیت آسیب های جدی 
قرار داده است.این در حالی است که آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی و همه پتانســیل های وابسته به آن در 
منطقه، همه تالش های خود را با ابزارهای گوناگون 
تروریســتی، جنگ نیابتی، محورســازی، معامله 
قــرن، جنگ افروزی و بحران ســازی و جنگ نرم و 
شناختی به اجرا گذاشته، ولی در باتالق بحران های 
موجودیتــی و تغییر نظم منطقــه ای آمریکایی قرار 

گرفته اند.
آمریکا براساس اولویت های سرنوشت ساز باید 
از غرب آسیا خارج شــود یا آن را به شدت کاهش 
دهد که در این صورت رژیم صهیونیســتی و دیگر 
متحــدان آمریکا در منطقه با شــرایط اضطراری و 
موجودیتــی مواجه خواهند بــود و محور مقاومت 
این خأل در نظم منطقــه ای را پر خواهد کرد. اهرم 
نظامی آمریکا نه کارآمد اســت، نه مفید و براساس 
برآوردهای مرکز اطالعات ملــی آمریکا، در قبال 
ایران در ابعاد توانمندی های نظامی، نفوذ منطقه ای 
و توانمندی های محور مقاومت نیازمند چاره جویی 
است، تأکید بر دیپلماســی با ایران و تشویق دیگر 
متحدان منطقه ای به بازبینی در تاکتیک های سیاست 

منطقه ای، امری حیاتی است.
نرمــش لحن مقامات ســعودی در قبال ایران و 
تــدارک دیدارهای پنهان برای بهبود وضعیت خود 
در یمن و پذیرش بازگشــت به سوریه، تیتر آرایش 
محورهای منطقه ای از طریق مجبورسازی ترکیه به 
همکاری با رژیم صهیونیستی و دور کردن ترکیه از 
هم گرایی بیشتر با روسیه از جمله سرفصل های مهم 

در دستور کارهای منطقه ای آمریکاست.
اصل مذاکره غیر مستقیم در وین و شکل عمومی 
آن بــرای آمریکا، برای واداشــتن ایــران به تعامل 
امتیازدهی اهمیت دارد و تالش می کند در ادبیات 
اعالمی و مواضع رســمی، تــوپ را در زمین ایران 
نشــان داده و احتماال در نهایت مقصرسازی کند؛ 
چرا که موضــع اصولی ایران بــرای اجرای قانون 
راهبردی مجلس و لغو همه تحریم ها و عدم پذیرش 
مذاکرات فرسایشــی و بی فایده، برای آمریکایی ها 
خوشــایند و مطلوب نیســت و لذا چینش ادبیات 
رسمی آنها به نحوی است که زیاده خواهی خود را 

 این تاکتیک 
ً
فرار ایران از مذاکره معرفی کنند و ظاهرا

آمریکایی ها اثرگذار بوده و تیم مذاکره کننده با تمامی 
اشکاالت محتوایی و عناصر مشارکت کننده در تیم 
مذاکره، پذیرفته اســت که تاریخ 5 خرداد را سقف 

پایانی مذاکره با آمریکا و 1+4 قرار ندهد.
آنچه برای آمریکا در حاشــیه و الیه دوم مذاکره 
در وین اهمیت دارد، این است که بخشی از دستور 
کارهای اصلــی خود در مذاکره با ایــران از طریق 
سعودی و نرمش های تاکتیکی و امتیازخواهانه دنبال 
شود و فشارهای مقاومت در عراق که برای اخراج 
نیروهای آمریکایی در جریان فزاینده است، کاهش 
یافته یا مدیریت شــوند تا آمریکا بتواند زمان کافی 
برای کسب نتایج کامل در انتخابات عراق را داشته 
باشد و بازگشت سعودی به سوریه با کمترین هزینه 
محقق شود. آمریکا به خوبی می داند که باقی ماندن 
آمریکا در سوریه در یک روند فرسایشی و باتالق گونه 
خواهد بود و لذا بازگرداندن امارات و ســعودی با 
ژست مشارکت در بازســازی سوریه و فعال کردن 
اقدامات گســترده امنیتــی و اجتماعی که ظرفیت 
مدیریت های راهبردی در سوریه را تأمین کند، یک 

اولویت میان مدت خواهد بود.
عادی سازی روابط ســوریه و کشورهای عربی 
بحران ساز و حامی تروریســت های وهابی از نگاه 
روس ها، گاهی قابل مدیریت اســت که امتیازاتی 
برای ســوریه در بر دارد و از آن حمایت می کند. در 
نگاهی وسیع تر، روس ها معتقدند آرام سازی روابط 
کشــورها در غرب آسیا و وارد شــدن به یک روند 
مذاکراتی فی مابین، از بهانه های بحران سازی آمریکا 
خواهد کاست و بدیهی است که موقعیت روسیه در 

غرب آسیا را تقویت خواهد کرد.

 Bمذاکرات پنهانی در بغداد  
یک تالش پنهانی لیبرال هــای داخلی که با کمک 
برخــی جریان های عراقی بــه حکومت مصطفی 
 به ترویج 

ً
الکاظمی در بغداد منتهی شــد، عمــال

مفاهیم مطلوب آمریکا در عراق و منطقه کمک کرده 
و نه تنها حضور آمریکا را در عراق خواستار هستند، 
بلکه با نادیــده گرفتن ماهیت حضــور آمریکا در 
عراق و عملکرد 18 ساله آنها در آن کشور، با طرح 
ضرورت بی طرفی در منازعه آمریکا و ایران، در واقع 
در جورچین آمریکا، فضای روانی علیه ایران را دامن 
می زنند و به همین منظور و با ژست میانجیگری بین 
ایران و سعودی فعال شده اند، که دو دور مذاکره در 

بغداد حاصل آن است.
اگر چه باید از هرگونه کاهش تنش با سعودی ها 
استقبال کرد؛ ولی نمی توان سیاست های عربستان 
در منطقــه یا در قبال ایــران را از دســتور کارها و 
اولویت های آمریکا جدا فرض کرد و به این دیدارها 
برای مشاهده رفتاری مستقل و ثبات ساز امیدوار بود.

در واقع تنگنای راهبردی سعودی ها و در حقیقت 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی در روندهای نظامی و 
امنیتــی یمن که عرصه هــای ژئوپلیتیکی و اهداف 
ژئواستراتژیک آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خطر 
انداخته، زمینه اصلی نرمش لحن سعودی هاســت 
تا از ظرفیت های ایران برای حل مشــکل خودشان 
بهره بگیرند و ســناریوی راه حل سیاسی را مطابق 
نیازهای راهبردی خود تحمیل کنند؛ بنابراین تأکید 
دارند که مداخلــه و تجاوزگــری و جنگ افروزی 
آنان در یمن نادیده گرفته شــده و ســایه دو تنگنای 
آزادسازی شهر مأرب و ضربات موشکی و پهپادی 

یمنی ها در عمق خاک ســعودی از سر آنها برداشته 
شده و آتش بس در شرایط فعلی حاکم شود؛؛ ولی 
اهرم محاصره کامل یمنی هــا پابرجا باقی بماند تا 
بتوانند روندهای بعدی در یمن را با منافع استعماری 
و مداخله جویانه دنبال کنند. سعودی ها با صراحت و 
از زبان محمدبن سلمان، اهداف آمریکایی را با لحن 
مصالحه جویانه مطرح کرده و بر برنامه هسته ای، توان 
موشکی و نفوذ منطقه ای تأکید کرده اند. سعودی ها 
در پرونده بازگشت به ســوریه، یک بازی بزرگ را 
مدنظر دارند تا بــا روش های فریبکارانه از ظرفیت 
حضور خود و برخی امتیازات مالی و سیاســی در 
بازگشــت به سوریه به اتحادیه عرب و کاهش نقش 
و ایران و حزب الله در ســوریه بهره بگیرند و از این 
طریق در تحوالت سیاسی و اجتماعی سوریه تولید 

نقش کنند.

 Bاوضاع آشفته رژیم صهیونیستی  
رژیــم صهیونیســتی در ابعاد سیاســی، حکومتی 
و اقتصــادی و مهم تــر از همه در ابعــاد امنیتی و 
استراتژیک خود را با تهدیدها و آسیب های گوناگون 
مواجه می بیند. بحران تشکیل کابینه و چهار مرحله 
انتخابــات پارلمانــی، واگرایی و شــکاف در بین 
احزاب زمینه چالش های حکومتــی بلندمدت را 
فراهم کرده و رهبران فعلی صهیونیســت برخالف 
رهبران اولیه درگیر منافع شــخصی شــده و ثبات 
حکومتــی را با خطرات بیشــتری مواجه کرده اند. 
در ابعاد امنیتی مؤلفه هــای مرتبط با قدرت فزاینده 
گروه های مقاومت، ســیر ثبات سیاسی و امنیتی در 
سوریه، ناتوانی یا گزینه های محدود دولت آمریکا در 
قبال ایران ارکان حکومتی و جامعه صهیوینستی را 
به خود مشغول کرده است. در واقع در کنار بسیاری 
از اهداف طراحی شده در معامله قرن و عادی سازی 
روابط با کشورهای ناتوان و فرسوده عربی، مقامات 
صهیونیست به منابع اقتصادی امارات و کشورهای 
ثروتمند عربی چشــم طمع دوخته انــد تا اوضاع 
اقتصادی خود را ســامان دهند. اوضاع اجتماعی و 
اقتصادی جامعه صهیونیســتی به گونه ای است که 
ممکن است در چشم انداز نزدیک و در صورتی که 
از منابع اقتصادی خارجی بهره مند نشود، بحران های 

مهمی را تجربه کند.
امنیــت داخلــی، امنیــت پیرامونــی و امنیت 
حوزه های اســتراتژیک برای رژیم صهیونیستی در 
مرز تهدیدات جدی قــرار دارد و با وجود خدمات 
راهبردی برخی کشورهای عربی، این رژیم در مسیر 

کابوس های راهبردی متعددی است.

 Bمذاکرات ترکیه و مصر  
مصری ها که خود را »ام الدنیا« می دانستند و بیشتر 
مسائل جهان عرب در محور آنها قرار داشت، امروز 
در شــرایطی قرار دارند که جیره خوار ســعودی و 
امارات شده و در قبال اتیوپی و سدالنهضه ناتوان و 
آسیب پذیر هستند. مؤلفه های منافع ملی و اراده ملی 
آنان در مقابل صهیونیست ها مخدوش است و برای 
اینکه راهبرد هاب سازی برای رژیم صهیونیستی در 
عرصه منابع انرژی و تجارت و مسیرهای مواصالتی 
در منطقه شــکل گیرد، حتی منابع انرژی خود را به 
صهیونیست ها واگذار کرده اند تا در مرکزیت منابع 
انرژی شــرق مدیترانه، نقش اصلــی و محوری با 
صهیونیست ها باشد. رویکرد تبعیت مطلق از آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در اداره امور داخلی مصر، این 

کشور را در وضعیت  شکننده اقتصادی و مواجهه با 
جامعــه خود قرار داده و الیت حاکم، به جز کارمزد 

همکاری با صهیونیست ها و آمریکا، مزیتی ندارند.
ترکیه کــه در تحــوالت غرب آســیا، حاصل 
و دســتاورد جدی نداشــته و گاه در سیاست های 
منطقه ای آمریکا هم در اولویتی پس از قطر و سعودی 
قرار گرفته )در پرونده سعودی(، با اینکه راهبرد نگاه 
به شــرق را برای تعریف جایگاه مؤثری برای خود 
برگزیده بود، با پایان یافتن دوره ترامپ، با شــرایط 
تنبیهی از سوی بایدن روبه رو شده است. همگرایی 
اردوغان با روســیه اگر برای موازنه سازی در مقابل 
فشــارهای غربی و آمریکایی یا حتی امتیازگیری از 
روس ها دنبال شده، بهانه ای مهم برای بایدن است 
تا اردوغان را تحت فشــارهای جــدی قرار دهد. 
روندهای فعلی و ســال های گذشــته، مؤلفه های 
اقتصادی ترکیه را به شــدت متأثر کرده و موفقیت 
حزب حاکم ترکیه را در فرسایش جایگاه اجتماعی 

قرار داده است.
لذا اردوغان برای کاستن از فشارهای آمریکایی، 
با سرعت به سمت رژیم صهیونیستی گام برداشت 
و آمادگی برای بهبود مناسبات دیپلماتیک و رسمی 
را اعالم کرد )اگرچــه همکاری های اقتصادی و تا 
حدودی امنیتی آنان فعال( ولی صهیونیســت ها با 
بهره گیری از چندین عامل و اهرم فشــار، مطالبات 
حداکثری از اردوغان داشــته و مناســبات فعال با 
یونان و ائتالف سازی در منابع انرژی شرق مدیترانه 
را در مقابــل اردوغــان به کار بســتند. ترکیه قصد 
ندارد شــاخص هاب انرژی و انتقال آن به غرب را 
از دست بدهد و با توافق با حکومت سراج در لیبی، 
به اهرم های فشــار رژیم صهیونیســتی پاسخ داد تا 
موقعیت منطقــه ای و جایگاه خــود را حفظ کند. 
توسعه همکاری های رژیم صهیونیستی با امارات و 
سعودی در رزمایش نظامی مشترک با یونان، نوعی 
صف کشی امنیتی در مقابل ترکیه نیز بود که بحران 

طوالنی با یونانی ها دارند.
با اینکه دو طــرف دارای یک نیاز فعال در بهبود 
روابط با یکدیگر هستند ولی موانع جدی در بهبود 
یا عمیق شــدن این روابط وجود دارد و هر دو کشور 
برای بازیابــی جایگاه منطقه ای خود، از تالش های 

جاری حمایت می کنند.
در خالصــه این رخدادها و تحرکات سیاســی 
و دیپلماتیــک، نوعی بازبینی و چینــش جدید در 
همگرایی ها به چشــم می خورد که جوهر اصلی و 
پنهان آن با سیاســت های مرحله ای آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی گره خورده اســت. بخش تکمیلی 
چنین برداشــتی را باید در مذاکرات جاری در یمن 
جست وجو کرد که تنگناهای نیروی انسانی ائتالف 
متجــاوز یا تقویت ائتالف جنگ افروز باید از طریق 
همین همگرایی ها و تحرکات دیپلماتیک شــکل 
گیرد. در بحران یمن نباید انتظار داشــت که حتی 
با ســقوط مأرب، شــیب ارزیابی ها به ســمت راه 
حل عادالنه حرکــت کند و آمریکا با تکیه بر منافع 
ژئوپلیتیــک خــود و رژیم صهیونیســتی و اهداف 
ژئواستراتژیک در این منطقه و آبراه های پیرامونی آن، 
که برای مهار چین یا گسترش نفوذ ژئوپلیتیک روسیه 
به شدت نیازمند است، از تحوالت یمن به حاشیه 
برود و بلکه با بهره مندی از ترکیه و تروریســت های 
وابســته به آن یا حضور فعال تر نظامیان آمریکایی و 
انگلیسی، پروژه اســتمرار جنگ داخلی در یمن را 

ادامه خواهد داد.

صبح صادق آخرین تحوالت منطقه غرب آسیا را واکاوی می کند

 تالش برای کاهش تهدیدات
یکایی  در جورچین منافع آمر
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اصالح یارانه ارز

بر اســاس گزارش های موجــود، صنایع 
ایران در وضعیت مناســبی قرار نداشــته 
و بســیاری از واحدهای صنعتی مستقر 
در شــهرک های صنعتی تعطیــل یا نیمه 
تعطیل هستند. آمارهای منتشر شده نشان 
می دهد، حــدود 30 درصد از بنگاه های 
اقتصادی با بیش از 50 درصد ظرفیت شان 
در حــال فعالیت بوده و حدود 70 درصد 
 تعطیل هستند یا با 

ً
مابقی بنگاه ها یا کامال

کمتر از 50 درصد ظرفیت شــان فعالیت 
می کنند؛ آمارهایی که اطالعات میدانی 
نیز آنها را تأیید می کننــد. در بیان دالیل 
وضعیت نامناسب واحدهای صنعتی باید 
گفت، عوامل متعــددی در این موضوع 
دخالت داشته و دارند که به دو دسته عوامل 
داخلی)مدیریــت(  و  بیرونی)تحریــم( 
تقسیم می شــوند. با اینکه نمی توان منکر 
 همه از 

ً
تأثیر تحریم ها شد؛ اما امروز تقریبا

مسئوالن تا کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
به این نتیجه رســیده اند که بخش عمده 
به تصمیم گیری های  مشــکالت مربوط 

داخلی است.
البتــه به نظر من، هــر دوی این موارد 
در وضعیت رکودی کــه اقتصاد ایران در 
آن قرار دارد، مؤثر اســت؛ بــرای نمونه 
خود ما که فعالیت های صادراتی داریم، 
 مشاهده می کنیم که تمایل مشتریان 

ً
کامال

خارجی به خرید از ما کاهش قابل توجهی 
داشــته اســت. آنها ترجیح می دهند در 
معامالتی که با ما انجام می دهند، نامی از 
ما وجود نداشته باشد و مراودات اقتصادی 
آنها با ما از طریق یک واسطه انجام شود. 
واقع، شــرکت هایی در کشــورهای  در 
مختلف نقش این واسطه را برای مبادالت 
تجاری میــان ما و کشــور مقصد انجام 
می دهنــد که خــود این موضوع ســبب 
افزایش هزینه های ما می شود. ضمن اینکه 
انتقال  پول نیز به کار بسیار سختی تبدیل 
 با روش های پر ریسک و از 

ً
شده و عمدتا

طریق صرافی ها اتفاق می افتد؛ اما عوامل 
و تصمیمات داخلی نیز در این وضعیت 

بی تأثیر نبوده است. 
سال هاســت که فعاالن اقتصادی در 
اتاق های بازرگانی این درخواست را دارند 
که ارز در کشــور تک نرخی شــود؛ اما با 
وجود وعده های داده شــده از دولت های 
گذشــته تا امروز که دولت ها خودشــان 
را موافــق تک نرخــی شــدن ارز اعالم 
می کردنــد؛ اما هرگز این اتفــاق نیفتاده 
اســت. در حالی که بدون شــک یکی از 
مشکالت اساسی اقتصاد ما در یک دهه 
اخیر چندنرخی بودن ارز بوده اســت؛ به 
گونه ای که در حال حاضر کمتر کشوری 
را می توان در دنیا یافت که ارز چندنرخی 
داشته باشد، در بیشتر کشورها، از جمله 
همســایگان ما ارز تک نرخی است و اگر 
دولت ها بخواهند به جامعه یارانه پرداخت 
کنند، این یارانه به نرخ ارز تعلق نمی گیرد؛ 
بلکه به کســانی که مقصد دریافت یارانه 

هستند، پرداخت می شود. 
نکتــه بعدی که به نظــرم به مانعی در 
اقتصاد ایران تبدیل شــده، نبود راهبرد و 
برنامه در اقتصاد اســت؛ بــه گونه ای که 
کسی نمی داند قرار اســت اقتصاد ایران 
برای نمونه شــش ماه یا یک ســال یا پنج 
ســال آینده چگونه باشد و به چه مسیری 
 کسی نمی داند 

ً
برود؟ در واقع امروز عمال

سیاست توسعه اقتصادی ما و متناسب با 
آن سیاست توسعه صنعتی ما بر چه مبنایی 
است و قرار است به کجا برسیم و چکار 

کنیم.

 BBBB یکــی از ســؤاالت مطرح شــده این  
اســت که اگر بار دیگــر تحریم ها لغو 
امکان  شوند و شــرکت های خارجی 
ورود به ایران را پیدا کنند، رفتار ایران با 
کشورهایی، مانند کره جنوبی )با وجود 
بازار مناسبی که در ایران داشتند، اما بعد 
از اعمال مجدد تحریم ها خیلی ســریع 
ایران را ترک کردند( باید چگونه باشد؟ 
اگر ســابقه روابط تجاری بین ایران و کره جنوبی را 
در نظر بگیریم، شاید بتوان پاسخ بهتری داد. حدود 
60 ســال اســت که بین ایران و کره جنوبی روابط 
تجاری برقرار شــده و بیش از 55 ســال است که 
ایران در کره جنوبی ســفارت دارد؛ یعنی روابط دو 
کشور بسیار ریشــه دار و قدیمی است. در سال های 
پایانی رژیم پهلوی حجم تجارت ایران و کره جنوبی 
حــدود 400 میلیون دالر بود. در آن ایام شــرایط و 
ویژگی هــای اقتصادی کره جنوبــی هیچ برتری ای 
نسبت به ایران نداشت و در تفاهم نامه هایی که بین 
دو کشــور منعقد می شــد، کره ای ها می خواستند 
به منزله نیروی کار وارد ایران شــوند. حتی پس از 
پیروزی انقالب و سال های جنگ تحمیلی نیز حجم 
روابط تجاری ما با کره جنوبی روند افزایشی داشت؛ 
به گونه ای که حدود 25 سال بعد از پیروزی انقالب 
حجــم روابط تجاری میان دو کشــور به حدود 12 
میلیارد دالر  رســید. بهترین روابط تجاری ما با کره 
جنوبی در ســال های 2016 و 2017 محقق شد که 
همزمان با امضای برجام بود. به یاد دارم در آن مقطع 
در سازمان توسعه تجارت میزبان هیئت های متعدد 
خارجی بودیم. حتــی رئیس جمهور کره جنوبی به 
همراه یک هیئت بــزرگ از تجار، بازرگانان و 120 
شرکت  بزرگ کره ای به ایران آمدند و با حدود 400 
شــرکت ایرانی مذاکرات و گفت وگوهایی را انجام 
دادند. در آن ســفر قرار بر این شد تا حجم تجارت 
میان دو کشــور به حدود 30 میلیارد دالر در ســال 
برسد؛ حتی در تفاهم نامه ای که در اجالس مشترک 
امضا شد، به این موضوع اشاره شد. در همان سال 
نیز حجــم تجارت ایران و کره از مــرز 12 میلیارد 
دالر عبور کرد؛ اما بــا تحریم های مجدد و خروج 
ترامــپ از برجام کره جنوبی تبعیتی بی چون و چرا 
از تحریم هــای آمریکا کرد و روابط خودش با ایران 
را به شدت کاهش داد. کاهش این روابط به گونه ای 
بود که حجم تجارت رســمی بین دو کشور نزدیک 
به صفر شد؛ اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم 
که وقتی کره ای ها با ایران ارتباط تجاری داشتند، از 
ما نفت و فرآورده های پتروشــیمی می خریدند و در 
مقابل کاالهای ساخته شده یا به اصطالح نهایی به ما 
می  فروختند. کاالهای ساخته شده نیز، هم از جنس 
تجهیزات و ماشین آالت بود که می توانست به عنوان 

کاالی ســرمایه ای و واسطه ای استفاده شود و هم از 
جنس کاالهای مصرفی و نهایی بود که عمده ترین 
آنها انواع لوازم خانگی و خودروهای ســواری بود. 
حتی به یاد دارم در مذاکراتی که آن زمان با ســفیر 
کره داشــتم، او همواره روی این نکته تأکید می کرد 
که ما در کره خیابانی به نام تهران داریم و شــما نیز 
در تهران خیابانی به نام ســئول دارید و این موضوع 
نشان دهنده دیرینه بودن روابط تجاری میان دو کشور 
اســت. من هم به آنها می گفتم به جز خیابان سئول 
در بســیاری از خیابان های تهران و سایر شهرهای 
ایران تابلوهایی با برندهای کــره ای وجود دارد، به 
گونه ای که شما هر جا بروید، برند سامسونگ و ال 
جی را خواهید دید. این موضوع نشان می دهد شما 
در عرضه کاالهای ساخته شده به ایران بازار خیلی 
خوبی دارید؛ اما متأسفانه همواره به همین موضوع 
 کاالهای نهایی و مصرفی را 

ً
اکتفــا کرده اید و صرفا

به ما داده اید و نه تنها ســرمایه گذاری مشــترکی در 
ایران انجام نداده اید؛ بلکه در زمینه انتقال فناوری به 
 این 

ً
ایران نیز هیچ همکاری با ما نداشته اید؛ طبیعتا

روال نمی تواند روال درســتی در روابط تجاری بین 
دو کشور باشــد، لذا باید این روند را اصالح کنیم. 
برای نمونه، عالوه بر لوازم خانگی در بازار خودرو 
نیز، برندهای کره ای باالترین و بیشترین سهم از بازار 
خودروهای وارداتی ایران را داشتند. اگرچه در همان 
زمان ال جی و سامســونگ آمدند و برخی از اقالم 
مورد مصرف در کاالهای نهایــی را از داخل ایران 
تأمین کردند، اما متأســفانه بعد از خروج ترامپ از 
برجام کره ای ها کم لطفی زیادی کردند و شاید اولین 
کشــوری بودند که بعد از تحریــم مجدد و خروج 
آمریکا از برجام، ایران را ترک کردند. لذا معتقدم در 
صورت لغو تحریم ها برای واردات کاالهای ساخته 

شــده کره ای باید با وســواس عمل کرده و شرایط 
ســختی برای آنها ایجاد کرد، مگر اینکه بخواهند 
سرمایه گذاری مستقیم کنند تا شاید در این صورت 
به نوعی بتوانند رفتار گذشته خودشان را جبران کنند.

 BBBB تفاهم نامه بعدی ســرانجام   موضوع 
اوراسیاست که بین ایران و این اتحادیه 
امضا شــد. به نظرتان ایــن تفاهم نامه 
با توجه بــه وجود کشــورهایی مانند 
ارمنســتان و روسیه در این منطقه تا چه 
حد می تواند در افزایش تبادالت تجاری 

ما مؤثر باشد.
امضای تفاهم نامه اوراسیا به نظرم کار بسیار خوبی 
اســت که باید با جدیت دنبال شــود. البته باید این 
موضوع را در نظر بگیریم که کار کردن با شــرقی ها 
و کشــورهای به اصطالح عضو اتحادیه اوراســیا 
کار آســانی نیســت و این تفاهمات دیرتر از سایر 
تفاهم نامه ها وارد مرحله اجرایی می شود، اما نفس 
کار بسیار ارزشــمند است. باید وارد پیمان اوراسیا 
شویم و با آنها همکاری بسیار نزدیکی داشته باشیم، 
به ویژه از آنجا که ارمنستان نیز عضو اوراسیاست و 
از طرفی یکی از همســایگان ما به شمار می رود. از 
طریق ارمنستان می توانیم مراودات تجاری باالیی 
را با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا داشته باشیم. 
منتها به دو دلیل این کار با تأخیر انجام خواهد شد: 
 فعال شدن و به حرکت درآوردن 

ً
اول اینکه، اساســا

این تفاهم نامه ها و قراردادها با کشــورهای شرقی 
کار دشــوار و زمانبری اســت، چرا که به هر تقدیر 
قانونمندی آنها به این صورت اســت. دوم اینکه تا 
زمانی که مسئله ما در باب نقل و انتقال و مراودات 
بین بانکی در دنیا حل نشود، نمی توانیم توقع چندانی 

داشته باشیم که اینها بیایند و در قالب عضو اتحادیه 
اوراسیا حجم همکاری های خودشان با ما را افزایش 
دهند. البته این حرف به معنای این نیست که امکان 
مراودات تجاری با این کشورها نباشد، اما به هر حال 
مشکالت موجود در نقل و انتقال های بانکی باعث 
می شود هزینه های طرف ایرانی افزایش پیدا کند که 
 رقابت پذیری ما در این بازارها را 

ً
این موضوع طبیعتا
دشوار خواهد کرد.

 BBBB چرا سهم ایران از بازار کشورهای جبهه 
مقاومت، مانند سوریه و لبنان که حتی 
قرابت های سیاســی نیز میان ما و این 

کشورها وجود دارد، کم است؟
به هر حال وقتی تیم سیاست ها و برنامه های سیاسی 
کشــور بر برنامه های اقتصــادی می چربد، به طور 
طبیعی این مســائل تحت الشــعاع قرار می گیرند. 
بسیاری از کشورهای دنیا سعی می کنند برای توسعه 
سیاســت های  اقتصادی خودشــان،  فعالیت های 
خارجه خودشــان را متناســب با سیاســت های 
اقتصادی تنظیم کنند، اما ماجرا در کشور ما اینطور 
نیست؛ بلکه سیاست خارجه و موضوع دیپلماسی 
ما بر مســائل اقتصادی مقدم تر است و این موضوع 
ایجاب می کند تا از اقتصاد به نفع برنامه های سیاسی 
هزینه کنیم و از مسائل اقتصادی چشم بپوشیم؛ در 
نتیجه شاهد از دست رفتن این بازارها هستیم. وگرنه 
همکاری هــای اقتصادی میان ایران و عراق که البته 
اولین یا دومین شــریک تجاری ما به شمار می رود، 
به دلیل همسایگی و مرزهای مشترک و طوالنی که 
با هم داریــم در کنار قرابت های فرهنگی و مذهبی 

موجود، می تواند زمینه بسیار خوبی باشد. 

 BBBB برای نمونه، حداقل درباره سوریه و لبنان
می توانیم سیاست های تعرفه ترجیحی 
را با آنها منعقد کنیم؛ اما متأسفانه این 
موضوع چند سال است که بالتکلیف 

مانده و نهایی نشده است.
باز این موضوع هم به مقدم بودن مسائل سیاسی بر 
اقتصادی مربوط اســت. در غیر این صورت انعقاد 
قرارداد تجــارت آزاد میان ایران با عراق و ســوریه 
می تواند به نفع تمام این کشورها باشد. ضمن اینکه 
چون ما به لحاظ توانمندی های اقتصادی دست باال 
را نسبت به این کشورها داریم با برداشتن تعرفه ها و 
سهولت در مبادله کاال می توانیم میزان صادرات مان 
به این کشــورها را افزایش دهیم، اما این ســؤال را 
که چرا این کار انجام نمی شــود، باید از مسئوالن 
سیاسی کشــور پرسید که چه موانعی در مسیر عقد 
قراردادهای تجارت آزاد میان ایران با این کشــورها 

وجود دارد؟!

بازار

مهدی پورقاضی
رئیس سابق کمیسیون 

صنایع اتاق تهران

یادداشت 

برای تحقق اقتصاد مقاومتــی افزون بر تغییر برخی از رفتارهای 
اقتصادی، بایــد فرهنگی نوین نیز پایه گذاری شــده، به عبارت 
بهتر فرهنگ ایران اســالمی در گذشــته را احیا کنیم. فرهنگی 
که بتواند موضوع توســعه اقتصادی ملی و مســتقل را به ویژه از 
وجــه اقتصادی آن دنبال کرده و محقق کنــد. درواقع، یافتن یک 
اراده و وفاق ملی برای دســتیابی به توســعه ای بدون وابستگی 
 اقتصادی مهم تر 

ً
به نفت شــاید از موضوعات و مباحث صرفــا

 در کشــور وجــود دارد نه تنها ما 
ً
باشــد. متأســفانه آنچه فعال

 را مجهــز نکــرده، بلکه فرهنگ گذشــته ما را نیــز محو کرده 
است.

توسعه ساز فرهنگ   
منهای نفت

به گزارش »بلومبرگ«، بر اســاس آمارهای اولیه ارائه شده از 
سوی دولت امارات، کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی 
در کنار پیامدهای شیوع ویروس کرونا در سال 2020 سبب شد 
تا بخش غیرنفتی اقتصاد این کشــور رشد منفی 6/2 درصدی 
را تجربه کند. بر اساس بیانیه ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد 
امارات، تولید ناخالص داخلی در این کشــور در سال 2020 
رشد منفی 6/1 درصدی داشته است که نسبت به پیش بینی های 
قبلی افت بیشتری را تجربه کرده است. البته وزیر اقتصاد امارات 
مدعی شد، اقتصاد این کشــور بهتر از آنچه انتظار بوده، عمل 

کرده است.

 رشد منفی امارات
شاخص

برای محاسبه دارایی خالص یا واقعی یک سازمان باید بدهی های 
آن ســازمان را از ارزش دارایی هایش کسر کنیم. نتیجه به دست 
آمده اغلب مترادف با ارزش دارایی خالص آن سازمان یا شرکت 
)Business Net Worth( در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، 
دارایی خالص را می توان دارایی های کل در ترازنامه آن شرکت 
منهای بدهی های جاری آن دانســت. ارزش خالص می تواند در 
ترازنامه هایی که به ندرت ارزش واقعی دارایی ها را نشان می دهد 
گمراه کننده باشد برای همین و به منظور رسیدن به ارزش دارایی 
 الزم است به جای ارزش دفتری، ارزش بازاری آنها تعیین 

ً
معموال

شود.

 دارایی خالص 
افزوده

  ولی الله افخمی راد، معاون پیشین وزیر صمت در دولت یازدهم 
در گفت وگو با صبح صادق

اقتصاد ایران فدای دیپلماسی شد
 تنها چند هفته تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پایان عمر هشت ساله دولت حسن روحانی باقی مانده است. هشت سالی که به جرئت می توان آن را سال های 
فرصت سوزی در اقتصاد ایران نامید. تکیه و اصرار بیش از حد دولت های یازدهم و دوازدهم به موضوع بهبود روابط خارجی و اثرات آن بر اقتصاد ایران سبب شد با 
شکست ایده دولت مبتنی بر بهبود وضعیت اقتصادی از طریق دیپلماسی سیاسی دولت با دستانی خالی و کارنامه ای نامناسب در حال ترک ساختمان پاستور باشد. 
صبح صادق در گفت وگویی با ولی الله افخمی راد، معاون پیشین وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در دولت یازدهم آینده اقتصاد ایران را در صورت لغو یا 

تداوم تحریم ها بررسی کرده است.  

میالد شکری
خبرنگار
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 دائما 
ً
عالمه حسن حسن زاده آملی: و اما تقویت روحانیت: اوال

باید هم و حزن قلبی به جهت عدم وصول به مطلوب داشــته 
 تا می تواند ذکر و فکر را ترک نکند که این دو جناح 

ً
باشــد. ثانیا

سیر آسمان معرفت است.
 در ذکر عمده سفارش اذکار صبح و شام و عمده تر ذکر وقت 
خواب که در اخبار مأثور اســت، السیما متطهرا در حال ذکر 
به خواب رود و شب خیزی می فرمودند زمستان ها سه ساعت، 
تابستان ها یک ســاعت و نیم و می فرمودند که در سجده ذکر 
یونسیه یعنی در مداومت آنکه شــبانه روزی ترک نشود. )پرتو 

سخن، سال دوازدهم، 8 تیر 1390(

دین

 خیرخواهی خدا 
و اکراه انسان ها

خداوند در قرآن بارها به یکی از ویژگی های 
انسان اشاره کرده و در هر اشاره ای نکته ای 
را گوشــزد فرموده اســت. یکــی از این 
ویژگی های رفتاری »اکراه« داشتن نسبت 
به یک فعل است. گاهی انسان ها به دالیلی 
نمی خواهنــد کاری را انجــام دهند یا در 
مســیری خاص حرکت کنند، به ویژه اگر 
این کار کمی سختی به همراه داشته باشد. 
این حالت در تمام انســان ها چه متدین و 
چه غیرمتدین وجــود دارد که نمونه ای از 
هر یــک در قرآن آمده اســت. قرآن بارها 
از اکــراه کافران و مشــرکان خبر می دهد 
و چنــد مرتبه هــم درباره اکــراه مؤمنان 
سخن می گوید و دلیل اصلی این اکراه را 
فقدان علــم و آگاهی می داند. خداوند در 
هر دســتور و فرمانی خیر بندگان خود را 
می خواهد و قصد دارد با یک عمل آنها را 
رشد دهد. جالب آنکه اگر این دستورات 
نبود، رشــد و ارتقای مادی و معنوی هم 
وجود نداشت. خداوند در آیه 216 سوره 
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خدا، بر شما مقّرر شده است؛ در حالی که 
برای تان ناخوشایند است. چه بسا چیزی 
را خوش نداشته  باشــید، حال آنکه خیر 
شما در آن است یا چیزی را دوست داشته 
 باشید، حال آنکه شّر شــما در آن است و 
خدا می داند و شــما نمی دانید. در همین 
آیه شریفه می بینیم خداوند جهاد را برای 
مؤمنان خیر و باعث رشد می داند، دوری 
از آن را شــّر می داند و علت ناخوشایندی 
و اکراه را نداشتن علم معرفی می فرماید. 
اینکه برخی از انسان ها دستور خداوند یا 
اراده و قدرت و عظمت او را خوش داشته 
باشند یا نداشته باشند، هیچ اهمیتی برای 
پروردگار عالم نــدارد، اما خیرخواهی او 
برای بندگان در درجــه باالیی قرار دارد. 
همه موجودات و مخلوقات تحت سیطره 
خداوند هستند و باید مطیع فرمان او باشند 
و بداننــد هرچه از خداوند ســر می زند، 
تمام خیــر و محبت و فضل اســت. در 
آیه 83 ســوره آل عمران خداوند اطاعت 
همه موجــودات را می خواهد و در آیاتی 
مانند 32 و 33 ســوره توبه و همچنین آیه 
82 ســوره یونس و مانند آن بــرای اکراه 
منافقان و مشــرکان هیــچ اهمیتی قائل 
نیست و برای دل خوشی آنان از حق کوتاه 
 آنها هیچ وقت راضی 

ً
نمی آید؛ زیــرا اوال

 این 
ً
نمی شــوند و آرام نمی گیرنــد و ثانیا

اهمیت می تواند از خیراتی که به ســمت 
مؤمنان می رود جلوگیری کند. گاهی هم 
انسان ها به دســتاورد های کم و کوچک 
دلخوش هســتند، اما خداوند برای آنان 
موفقیت های بزرگ را در نظر دارد. برای 
نمونه در آیات 7 و 8 ســوره مبارکه انفال 
می خوانیم که مسلمانان در یک جریانی 
دل خوش به غنیمت بودنــد، اما خداوند 
پیــروزی در میدان نبــرد را بــرای آنان 
می خواســت. به عبارتی خداوند از اینکه 
برخی افراد به حداقل ها در زندگی دنیایی 
و آخرتی دل خوش هستند، گالیه می کند و 
می خواهد انسان  تا بی نهایت رشد کند و 
مترقی شود؛ اما دلیل اصلی اکراه انسان ها 
فقدان علم و آگاهی نســبت به خداوند و 
دستورات اوست. خداوند در همین آیات 
بارها اشــاره فرمودند که اگر از نیت خدا 
و خاصیت دستورات آگاه بودید، هیچ گاه 
در برابر فرمان خداوند بی رغبت و بی  میل 

نبودید.

آیه

 شب های ماه مبارک رمضان به سرعت گذشت. 
آنــان  که از این فرصت اســتفاده کردند، غرق در 
نعمات الهی شــدند و آنان  که غفلت کردند، در 
میان راه ماندند و از زیبایی هــای این ماه مبارک 
بهره کافی را نبردند. ماه مبارک رمضان جدای از 
آنکه ماه برکات معنوی، علمی و اخالقی است، 
ماه رازها و اســرار معنوی هم هست. رمز و راز 
این ماه برای خواص در نظر گرفته شده است که 
قصد دارند از ســطح معنویات به عمق آن بروند، 
در دریای فضایل غواصی کرده و گوهرهای نابی 

از آن استخراج کنند.
 خداوند برای دین خــود دو نوع مخاطب در 
نظر گرفته اســت: مخاطب خــاص که زحمت 
بیشــتری بــرای درک حقایق عالم می کشــد و 
مخاطب عام که کمترین حد از دینداری را برای 
خود کافــی می داند. مخاطب خــاص مدام در 
پی کشــف حقایق دین و اسرار آن است تا بتواند 
از طریق آن به خالق خود نزدیک شــود و بندگی 

بهتری داشته باشد.
 او با اتکا و توکل به خداوند در مسیر شناخت و 
معرفت قدم برمی دارد و خود را مشتاق گام نهادن 
در مسیری که انتها ندارد، نشان می دهد. در مقابل 

خداونــد هم برای این مخاطــب خاص خود با 
زبان اصطالح یا کلمات و جمالتی که بار معنایی 
متعددی دارند، ســخن گفته است تا مشتاقان با 
تفکر بیشتر به اعماق مفاهیم برسند و به وسیله آن 

رشد بیشتر پیدا کنند.
 این رفتار با مخاطب خاص و عام را در سیره 
اهل بیت)ع( هم می توانیم مشاهده کنیم. ایشان 
به ظرفیت مخاطب خود و به اشتیاق او برای فهم 
بیشتر و معرفت بیشتر نگاه می کردند و هنگامی که 
شوق او را می دیدند، جرعه جرعه معرفت و علم 

به کامش می ریختند.
 نمونه های فراوانی از این افراد را می شناسیم 
که اشتیاق و طلب بیشــتری داشتند و در عوض 
معرفت بیشتری هم کســب کردند. برای نمونه، 
هنگامی کــه مولی الموحدین علی)ع( داوطلبی 
برای تعلیم دعای حضرت خضر خواستند، تنها 
جوانی با معرفت به نام »کمیل بن زیاد نخعی« بود 

که طالب یادگیری این دعا شد. 
همچنین اســالم دینی اســت کــه حضور 
افراد را در زمان ها و مکان های معین با شــرایط 
ویژه ضــروری می دانــد تــا آنــان را از دریای 
معرفــت و فضل خود ســیراب کنــد؛ به  همین 
دلیل همه دســتورات دینی شــامل زمان و مکان 
خــاص می شــوند و خداونــد از بنــدگان خود 
 می خواهد خود را به موقعیت های سفارش شده

 برسانند.
 مثال آشنای آن شــب های قدر است؛ در این 

شب مؤمنان باید در حال، حالت و زمان مورد نظر 
باشند تا بتوانند از فضایل این شب بهره ببرند. در 
این موقعیت است که عمل معنا پیدا می کند؛ یعنی 
مقدمه ای باید فراهم باشد تا عملی صورت بگیرد 

و معرفتی به  دست بیاید. 
شــب های ماه مبارک رمضان، شــب قدر، 
عید فطــر، روز عرفه، روز عید قربــان و غدیر و 
بســیاری از روزها و شــب های دیگر زمان هایی 
هســتند برای حضــور و مراقبت، کــه هر یک 
رازهایــی برای خــواص و مشــتاقان دارند؛ اما 
مهم تر از آن، اینکه این شــب ها و روزها بستری 
 برای رشــد و توســعه مقام انســانیت و بندگی

 هستند. 
به عبارتی خداونــد این لحظات را بســتر و 
محیطــی قرار داده اســت تا مؤمنــان در آن قرار 
بگیرند و مراتب معنوی را برای مالقات خدا طی 
کنند. پس اینکه ائمه معصوم)ع( درباره حضور در 
مــکان و زمان و اعمال خاص در لحظات خاص 
سفارش های متعدد دارند، بی جهت نیست. البته 
حال افراد می تواند بر زمــان و مکان غلبه کند و 
دفعتا مسیر هزار شب را در یک شب طی کند که 

به ندرت اتفاق می افتد.
 ما احادیث بسیار زیادی داریم که اگر فردی در 
مکان یا زمانی خاص فعلی را انجام دهد، ثواب 
چندین حج و چندین ســال نماز و روزه مقبول به 
او اعطا می شود. دلیل این گشاده دستی چیست؟ 
شاید اولین آن ترغیب باشد برای حضور، اما این 

ترغیب برای حضور در آن بســتر و محیط است 
که برای بندگان خاص در نظر گرفته شده است؛ 

محیطی که سرعت بخش است. 
با این استدالل تمامی شــعائر دینی اهمیت 
پیدا می کنند و ما را به حضــور در آن وامی دارد. 
خداونــد زندگــی دنیایی و آخرتی انســان ها را 
طوری طراحی کرده که حــال، زمان و مکان در 
آن نقش اصلی را ایفا می کنند. شــاید زمان ها و 
مکان ها تغییر پیدا کنند، اما هدف اصلی که همان 
 حضور در یک محیط برای آغاز سفر است تغییر 

نمی کند.
 برای نمونه، وقتی امام حســن عسکری)ع( 

می فرمایند:
 »إن الوصول إلی الله عزوجل سفر ال یدرک 
إال بامتطاء اللیل«؛ یعنی لقای پروردگار سرانجام 
یک سفر است که مقدمه این سفر نماز شب است. 
آن  کسی که می خواهد به خدا برسد، باید در زمان 
مناســب)قبل از نماز صبح(، مکان مناســب و 
حالت مناسب با دستوری مشخص نماز بخواند تا 
بتواند اهل سفر بشود و الیق لقای محبوب. نه تنها 
شــعائر دینی از این اصل پیــروی می کنند، بلکه 
رفتارهای اجتماعی و سیاســی هم با این قاعده 

توجیه می شوند. 
نتیجــه آنکه  حضور فیزیکی مــا در زمان ها و 
مکان های خاص الزم اســت تا در آن و به وسیله 
آن به اهداف خاص برســیم، مانند بســیاری از 

رفتارهای زندگی مادی.

 اهمیت زمان و مکان در رشد معنوی انسان
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

ســیر مــا در عالم دنیا بــرای نجات از پرســتش 
اولیای طاغوت و نجات از پرســتش آتش است، 
آتش پرستی، نفس پرستی و پرستش اولیای طاغوت 
است. در روایات آمده اســت که فرمود: »والیت 
دشمنان اهل بیت)ع( آتش است.« )بحاراألنوار، 
ج 24، ص321( آنها و شیطان ما را به آتش دعوت 
می کننــد و آنچه در جهنم روزی این افراد اســت 
»چرک و خون و شجره زقوم است.« )حاقه/36( در 
همین دنیا هم آن کسانی که رزق حرام می خورند، از 
شجره زقوم می خورند، منتهی در آن عالم حجاب ها 
 آن چیزی که 

ً
کنار می رود و انسان می بیند که واقعا

می خورده همین بوده اســت. مؤمنــان هم در این 
دنیا از شــجره طوبی می خورند. خداوند متعال آن 
را به من وعده داده اســت، اگــر می خواهید از آن 
درختی تناول کنید که خداوند به دست خود کاشته 
ُم( 

َ
ال لَسّ

َ
یهِ ا

َ
الٍب)َعل

َ
ِبی ط

َ
أ ْبَن   َعِلی 

َّ
یَتَول

ْ
ل

َ
اســت: »ف

ْوِصیــاَءُه ِمْن َبْعِدِه؛ باید علــی بن ابی طالب و 
َ
َو أ

جانشــینانش را اطاعــت کند.« )اصــول کافی، 

ج1، ص299( معنــای روایت این اســت که آن 
شجره ای که خدای متعال به دست خودش غرس 
کرده، وجــود مقدس امیرالمؤمنین)ع( اســت و 
هیچ واســطه ای هم ندارد...  بنابراین االن هم در 
دنیا همین گونه اســت؛ آنهایــی که اهل بندگی و 
ِجَناِن  َو 

ْ
وُبُهْم  ِفــی  ال

ُ
ل

ُ
توحید و والیت هســتند »ق

َعَمل«)نهج البالغه، ص302( 
ْ
ال ِفی  ْجَســاُدُهْم 

َ
أ

قلب شان در بهشت اســت و از میوه های بهشتی 
تناول می کنند. البتــه رزق در دنیا و آخرت ظاهر 
و باطــن دارد، ظاهــر نعمت های بهشــتی حور 
است، نهر شراب و عسل است؛ ولی باطنش یک 
ٍة 

َّ
ذ

َ
ْمٍر ل

َ
ْنهاٌر ِمْن خ

َ
حقایق دیگری است، فرمود: »أ

اِربیَن«)محمد/15(، در بهشت متقین از این 
َّ

ِللش
خمر که هیچ ســکری در آن نیست می خورند و 
ُه  ِإنَّ

َ
غرق در لذت می شــوند، ولی باطن این نهر »ف

 ِمْنهُ  ِشیَعُتُهْم« )بحاراألنوار، ج 24، 
ُ
ذ

َّ
ذ

َ
ُمُهْم  یَتل

ْ
ِعل

ص321( علم االمام است. در دنیا هم همین گونه 
است، در دنیا هم یک عده ای، بدن شان کار می کند 

 متنعم 
ً
ولی قلب شــان در بهشت اســت و طبیعتا

در بهشــت اســت. یک عده دیگری هم هستند 
که بدن شــان در دنیا کار می کند و قلب شــان در 
جهنم اســت. این رزق ها فقط رزق معده نیست، 
رزق عقل و قلب و روح هم اســت، یا انســان از 
دســت امیرالمؤمنیــن)ع( می  گیرد یا از دســت 
اولیای طاغــوت. آنهایی کــه در محیط والیت 

امیرالمؤمنین هستند، رزق قلب شان یقین، 
رضا، صبر، توکل، ایمان، خشوع و زهد 
است، آنهایی هم که در والیت دیگران 
هستند رزق قلب شــان کبر، نخوت، 
حب الدنیا، حرص، حســد و بخل، 

و این رزق ها خیلی مهم تر اســت. 
همه لذت های مــا به رزق های 

قلبی مان برمی گردد؛ لذت آن  
کسی که مؤمن شد، با آن 

نیست،  مؤمن  که  کسی 
متفاوت است.

 رزق های ظاهری و باطنی دنیا
   منبر    

 ذکر مدام
سلوک

 حرکت در مکتب
راهنما

اســتاد ســیدمنذر حکیم: ما در مکتب اهل بیت)ع( حرکت  
می کنیم؛ ویژگی مهم این مکتب، فتح باب اجتهاد است.

 یعنی خداوند متعال در قرآن کریم دســتور داده که عده  ای 
برونــد و در دین متخصص شــوند که ایــن تخصص در دین 
هیچ گاه بسته نخواهد شد، چون اسالم دین علم و تفکر و تعقل 
 باب اجتهاد را  

ّ
و تعمل است و طبیعت اســالم به ما اجازه سد

نمی دهد.
 مکتب اهل بیت، مکتب منطقی اســت کــه باب اجتهاد 
 را ضابطه منــد کرد کــه قواعــد آن در قرآن کریم بیان شــده

 است.

پرسش: وظیفه ما در برابر کسانی که اعتقادی به والیت فقیه جز 
در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضی از نمایندگان آنان 

این دیدگاه را ترویج می کنند، چیست؟     
پاســخ: والیت فقیه در رهبری جامعه اســالمی و اداره امور 
اجتماعی ملت اســالمی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب 
ه اثنی عشری است که در اصل امامت ریشه دارد. اگر کسی 

ّ
حق

به نظر خود و براســاس استدالل و برهان به عدم لزوم اعتقاد به 
آن رسیده باشد، معذور است، ولی ترویج اختالف و تفرقه بین 
مسلمانان برای او جایز نیست؛ و اگر در نیروهای مسلح باشد، 

باید تصمیم مقتضی نسبت به ادامه خدمت وی گرفته شود.

 اعتقاد به والیت فقیه
حکمت

گفتاری از حجت االسالم و المسلمین سیدمهدی میرباقری

 ایمان معینی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

رقابت 
برنامه  ها

کدام رویکرد و برنامه 
مشکالت کشور را حل می کند؟

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

پیش درآمد 

مهم تر از آمدن یا نیامدن!

 انتخابات ریاست جمهوری امسال انگار با 
همه دوره ها فرق دارد. نه تنها هنوز تکلیف 
کاندیداها معلوم نیست؛ بلکه سایه سنگینی 
برنامه های  نیز  وضعیت کرونایی کشــور 
انتخاباتــی و جلســات و دورهمی هــای 

سیاسی را کم و بیش ناممکن کرده است.
از هــر دو اردوگاه حرف و حدیث های 
زیادی درباره آمدن و نیامدن فالن کاندیدا 
به گوش می رسد و تنها چیزی که این روزها 
به نظر می رسد تنورش داغ است، جلسات 
شوراها و ائتالف هاست تا شاید از میان آنها 

یک یاچند گزینه مورد توافق بیرون بیاید.
اما جای نگرانی نیست چون دیر یا زود 
موعد نام نویســی کاندیداها فرا می رســد 
و دیگــر هر کــس قصد حضور داشــته 
باشد باید وارد کارزار شــود. با این همه، 
 پرسش اصلی به نظر می رسد در میان این
 بعد از 

ً
 هم همه ها گم شده اســت! اساسا

گذشت بیش از ۴۰ ســال از انقالب این 
بلوغ سیاســی برای مردم ایجاد شــده که 
کاندیدای ریاســت جمهوری یک منجی 
نیست؛ بلکه قرار است دولتی متشکل از 
اعضای کابینه را تشکیل دهد که بر پایه یک 
برنامه مدون مشکالت کشور را حل کند.  
ماجراهای این روزها درباره آمدن و نیامدن 
به زودی به پایان می رسد و بهتر است افکار 
عمومی آماده باشــد تا بــه محض مواجه 
شدن با نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

فهرستی از سؤاالت مهم تر را از او بپرسد.
نخســتین ســؤالی که باید پرســید، 
فهرست مسائل اولویت دار کشور از منظر 
کاندیداهاست. کســی که مدعی ورود به 
پاستور است، باید به روشنی شناختش را 
از مسائل کالن کشور و پیچیدگی های آنها 
برای مــردم بازگو کند. باید بگوید که ذیل 
موضوعات اقتصادی کشــور کدام مسئله 
علت اســت و کدام معلول و ریشــه این 
مشکالت به کجا بر می گردد. باید اولویتش 
در زمینه های فرهنگی و اجتماعی بیان کرده 
و اهدافش را در حوزه سیاست خارجی با 

جزئیات بازگو کند.
سخن به همین جا ختم نمی شود و باید 
برنامه هایش را هم با مردم در میان بگذارد. 
شناخت مســائل کشــور به تنهایی کافی 
نیست و نامزد ریاست جمهوری باید بگوید 
که برای حل این مســائل چه در سر دارد. 
برنامه البته وعده های ۱۰۰ روزه یا سه ماهه 
نیست! او باید برای چهار سال سکانداری 
دولتش افق کوتاه مدت و بلندمدت طراحی 

کرده باشد. 
تالش ما در ایــن پرونده این بود تا این 
مهم را یــادآوری کنیم که بیــش از اینکه 
مــردم را منتظر آمدن ایــن و آن بگذاریم، 
از گزینه های موجــود بخواهیم برای این 
پرسش های کلیدی پاسخ های قانع کننده ای 

در مقابل مردم آماده کنند.

گروه پرونده
صبح صادق

حسین صمصامی  کارشناس اقتصادی در گفت وگو با صبح صادق

  تولید ملی
 کلید حل مشکالت اقتصادی است

انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و هر روز یکی از شخصیت های سیاسی کشور، کاندیداتوری خود را برای تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری اعالم می کند؛ در این بین اولویت ها و برنامه های کاندیداهای این انتخابات سرنوشت ساز، باید 
مسائل اساسی کشور باشد؛ چرا که در غیر این صورت نظام اسالمی از اهداف اصلی خود دور می افتد و جامعه دچار لطمه های شدید اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود. درباره نظام مسائل کشور و لزوم برنامه ریزی کاندیداهای انتخابات 

ریاست جمهوری با دکتر »حسین صمصامی« کارشناس اقتصادی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

 BBBB توجه به نظام مســائل اساســی کشــور در مقطع  
انتخابات چــه ضرورتی دارد و بــرای این منظور 
کاندیداهای ریاست جمهوری باید چه نکاتی را در 

نظر بگیرند؟
در ارتباط با بحث اقتصاد و نظام مسائل کشور، باید افق بلندمدتی 
در نظر گرفته شــود و بر اســاس همان افق بلندمدت، هم وضع 
موجود آسیب شناســی شود و هم راهکارهای اجرایی و عملیاتی 
برای حل مشــکالت موجود جامعه و رسیدن به آن افق مطلوب 
در نظر گرفته شــود؛ البته ممکن است تا مدت طوالنی به آن افق 
مطلوب نرسیم، اما باید در جهت آن و برای رسیدن به آن حرکت 
کرد. نکته ای که در اینجا مطرح می شود، این است که افق مطلوب 
کشور ما چیست؟ در حقیقت افق مطلوب کشور ما، اجرای کامل 
احکام اســالم و رســیدن به یک اقتصاد متعالی اسالمی است؛ 
چراکه وقتی جامعه اسالمی شود، به آن حد تعالی خود می رسد. 
از این رو تمام هم و غم سیاســت گذاران، برنامه ریزان و مجریان 
جامعــه از جمله کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری باید 
معطوف به این موضوع باشد که بتوانند احکام شرع مقدس اسالم 
را در جامعه پیاده سازی کنند و جامعه از برکات این احکام اسالمی 
اســتفاده کامل را ببرد؛ منتها برای پیاده سازی این شرع مقدس در 
جامعه که مجموعه ای از احکام و بایدها و نبایدهاســت، به یک 
نظام سازی های خاص خود نیاز است؛ یکی از مشکالت اصلی 
ما این است که نظام سازی ما بر اساس احکام شرع مقدس اتفاق 
نیفتاده اســت. ما یکســری نظاماتی را از غرب گرفته ایم و سعی 
کرده ایم که احکام اسالم را در آن قالب، پیاده کنیم و یک ارتباطی 
را ایجاد کرده ایم که در شرایط فعلی منشأ بسیاری از گرفتاری های 

موجود، همین ارتباطی است که به این ترتیب ایجاد شده است. 

 BBBB در حــال حاضر اولویت های اصلی کشــور چه  
مسائلی است که کاندیداهای ریاست جمهوری باید 

به آن توجه کنند؟
اگر کاندیدای ریاست جمهوری بتواند یک افق بلند را ببیند و بر 
همین اساس بتواند برنامه های خود را در راستای رسیدن به این 
افق و در عین حال، رفع مشکالت موجود جامعه معطوف کند، 
می توان امیدوار بود که او می تواند ریل اقتصاد را در مسیر درست 
خــود قرار دهد. برای نمونه، کاندیدایــی که در زمان انتخابات، 
می گویــد به 5۰ میلیون خانوار یارانه بنزین می دهد، مشــخص 
است که این فرد برنامه اقتصادی بلد نیست و به قول رهبر معظم 
انقالب می خواهد عوام فریبی کند. وضعیت موجود کشــور ما 
دچار یک شــکاف طبقاتی عجیبی شده اســت، تورم وضعیت 
مردم فقیر را بدتر و وضعیت مردم غنی را بهتر می کند؛ در شرایط 
موجود حرکت کشــور در عرصه اقتصاد در راســتای رسیدن به 
احکام شــرع مقدس نیست و به گونه ای اســت که در حال دور 
شــدن از آن شرایط ایده آل هســتیم و مسیر کنونی ما ۱8۰ درجه 
با آن مسیر مطلوب فرق می کند و اشــتباه است. یک کاندیدای 
ریاســت جمهوری باید بتواند شرایط موجود را به خوبی تحلیل 
کند و در راســتای آن افق بلندمدت، برنامه های خود را طراحی 
کند. در وضعیت موجود، رشد نقدینگی باالی 38 درصد است 
و بر اســاس اعالم مرکز آمار، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ما 
منفی است، همچنین بیکاری و تورم رقم باالیی دارد که همه اینها 
دست به دست هم داده و فشار سنگینی را بر معیشت مردم وارد 
کرده اســت. متأسفانه این فشار سنگین اقتصادی را برخی مردم 
ناشــی از عملکرد حکومتی می دانند که منسوب به اسالم است 
و این شبهه ایجاد شده که این شــرایط، شرایط اسالمی است و 
این شرایط اسالمی، شرایط مطلوبی نیست؛ یعنی شرایط موجود 

 به نفع اسالم و اجرایی کردن احکام اسالمی نیست. 
ً
اصال

 BBBB کاندیداهای ریاست جمهوری برای حل مشکالت 
فعلی، چــه راه حل هایی را می توانند در برنامه های 
خود بگنجانند که قابلیت عملیاتی و اجرایی کردن 

داشته باشد؟
برای اینکه بتوان از وضعیت موجود خالص شــد، اولین کاری 
که دولت باید انجام دهد، این اســت که بخش تولیدی و مولد را 
تقویت کند؛ همچنین باید بخش غیرمولد و سفته باز را که موجب 
تورم می شــود و روی ســرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر منفی 
گذاشته است، تضعیف کند. با نگاه به نرخ ارز که در ابتدا و پایان 
سال تفاوت فاحشی با همدیگر دارند و همچنین بورس، متوجه 
می شــویم که سنخیتی با نظام اسالمی ندارند؛ وقتی طی سه ماه 
شاخص سهام از 6۰۰ هزارتا به دو میلیون می رسد، سرمایه گذار 
دیگر انگیــزه ای برای ســرمایه گذاری واقعی نــدارد و به دنبال 
سفته بازی و داللی می رود. در وضعیت کنونی جامعه، معیشت 
اکثریت قشر متوسط و فقیر به شدت با مشکل مواجه شده که نتیجه 
عملکرد اقتصادی است که به نفع سفته بازی و دالل بازی و به ضرر 
بخش واقعی تولید اســت. راهکار اجرایی و عملیاتی وضعیت 

موجود، این است که از ابزار مالیات به نفع احسنت استفاده شود، 
بخش غیر مولد را غیرجذاب کرد و با ایجاد پایگاه های اطالعاتی 
 
ً
دقیق و درست، رفتارها و بازیگران اقتصادی و منافع آنها را دقیقا

رصد کرد و با دریافت مالیات از منابع عظیمی که در کوتاه مدت 
به دســت می آورند به نفع تولید به کار گرفت و از طرف دیگر با 
معافیت مالیاتی یــا دریافت کمتر مالیات، تولیدکننده ها را برای 
ورود به فعالیت های اقتصادی تشویق کرد. این عرصه، عرصه ای 
اســت که اگر کاندیداها آن را فهمیدنــد و برنامه های خود را در 
این راســتا ارائه و تنظیم کردند، می توان امیدوار بود که کاندیدا 
وضعیت موجود اقتصاد را فهمیده و متوجه شده است که در کدام 
قســمت، چه کاری باید انجام دهد؛ اما اگر یکسری شعارهای 
 طی ۱۰۰روز یک انقالب اقتصادی ایجاد 

ً
عوام فریب دهد که مثال

می کنم یا در عرض فالن روز، فالن کار را می کنم، مشخص است 
که قصد فریب مردم را دارد. اگر یک کاندیدا شــرایط موجود را 
 درک کند، می تواند در عرض سه یا چهار ماه یکسری 

ً
بتواند واقعا

پایگاه های دقیق اطالعاتی ایجاد و فعاالن اقتصادی را رصد کند و 
یک سیستمی را در جامعه ایجاد کند که در آن فعالیت در عرصه 
غیرمولد و دالل و ســفته باز، ممنوع شود. اگر توانست در عرصه 
اقتصاد چنین سیستمی را درست کند که فعاالن اقتصادی بدانند 
درهای فعالیت های غیرمولد و سودهای بادآورده بسته است و هر 
کســی در این عرصه وارد شود جریمه سنگین می شود، می تواند 
در کوتاه مدت مثال ســه یا چهار یا پنج ماه ریل اقتصاد را به نفع 
تولید تغییر دهد. وقتی ریل اقتصاد به نفع تولید تغییر داده شــود، 
کم کم تورم کاهش پیدا می کند، رشد اقتصادی ایجاد و رفاه نسبی 
مردم بهتر می شود؛ در این حالت است که در چارچوب گفته شده 
می توان سراغ اصالح نهادها، یعنی اصالح نظام بانکی، ساختار 
مالیاتی، ساختار دولت، ساختار مالکیت، ساختار بورس و کل 
نهادهایی که فعاالن اقتصــادی در آن چارچوب عمل می کنند، 
رفت تا به گونه ای اصالح شــوند که حرکت به ســمت اجرای 
احکام مقدس اســالم تسریع شود و در این مسیر قرار گیرد، واال 

غیر از این باشد، همین وضعیت موجود ادامه دارد.

 BBBB اگر بخواهیم مصداقی تر و جزئی تر بپردازیم، یکی 
از مســائل اساسی کشور بحث تورم است؛ در این 
باره بیشــتر توضیح دهید، زیرا یکی از نکاتی است 
که کاندیداهای ریاست جمهوری باید در برنامه های 

خود برای رفع آن توجه داشته باشند.
افزایش تورم دالیل متفاوتــی دارد که در وضعیت موجود، یکی 
از اصلی تریــن دالیل، افزایش نرخ ارز اســت؛ وقتی نرخ ارز به 
یک بازار جعلی، مختل شده و بازاری که صالحیت تعیین نرخ 
ارز ندارد، ســپرده می شود و یکسری دالل، سفته باز و قاچاقچی 
در ایــن بازار خرید و فــروش می کنند و تقاضا برای یکســری 
فعالیت ها، کاالها و مسافرت های خاص ایجاد می شود، طبیعی 
 
ً
اســت این نرخ باال رود؛ از آنجا که نرخ ارز در اقتصاد ما، تقریبا

شاخص اســت، با افزایش نرخ ارز هزینه های تولید باال می رود 
و متناسب با آن بالفاصله قیمت همه کاالها افزایش پیدا می کند. 
بنابراین یک سیاست گذاری غلط ارزی وجود داشته که این تورم 
شــدید را دامن زده است. با نگاه به تاریخ اقتصادی ایران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی، می توان متوجه شد که هر موقع نرخ ارز 
به شــدت افزایش پیدا کرده، یک موج تورمی باالیی ایجاد شده 

است؛ ســال های ۱37۴، ۱39۱، ۱397 و ۱398 سال هایی بوده 
که نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرده و تورم نیز متناسب با آن باال 
رفته بود. لذا وقتی سیاست و مدیریت درست ارزی وجود نداشته 
باشد، این تورم به جامعه تحمیل می شود و وقتی چنین شرایطی 
ایجاد می شود، سفته بازی و دالل بازی رونق می گیرد که بازیگران 
این بازار منافع کالنی می برند، پس نیازی به فعالیت های تولیدی 
هــم وجود ندارد؛ در واقع بازار ارز رقیب تولید می شــود؛ چون 
ســفته بازی و داللی در آن رونق گرفته است. در چنین شرایطی 
که اقتصاد بیمار است، اجازه دادن به بازار ارز، چیزی جز ضربه 
زدن به تولید نیست، چراکه هزینه های تولید باال می رود و به جای 
اینکه منابع نقدینگی وارد بخش تولید شــود، وارد بخش فروش 
ارز، سفته بازی و سکه می شــود. در سال هایی که دالر باال رفت 
و ســفته بازی شدت گرفت، سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا 
کرد، برای نمونه در سال ۱39۱، رشد سرمایه گذاری 23 درصد 
منفی بوده و در سال های اخیر نیز این رشد، منفی بوده است. وقتی 
سرمایه گذاری انجام نمی شــود، کارخانه ها به سمت مستهلک 
شــدن می روند و اشتغال و رشــد اقتصادی ایجاد نمی شود. این 
قصه وضع موجود است که فشار سنگین اقتصادی به مردم وارد 
می کند و تورم باعث می شود که فقیر، فقیرتر و غنی، غنی تر شود 

که می توان آثار شکاف اجتماعی را در سراسر کشور دید.

 BBBB در روزهایی قرار داریم که بحث انتخابات داغ است  
و کاندیداها یکی پس از دیگری، کاندیداتوری خود 
را اعالم می کنند؛ به نظر شما کاندیداها کدام یک از 
مسائل اساسی کشور را باید در اولویت برنامه های 

خود قرار دهند؟
در حال حاضر، اولویت اصلی کشــور، اصالح معیشت مردم، 
ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است. در واقع اولویت کاندیداها 
باید همان شعاری باشــد که رهبر معظم انقالب در ابتدای سال 
فرمودند، یعنی پشــتیبانی از تولید و رفع موانع تولید و به عبارتی 
 شــعار همه کاندیداها همین 

ً
اصالح معیشت مردم؛ البته قطعا

خواهد بود، منتها نکته مهم این است که این کاندیداها چه تحلیل 
و آسیب شناســی از وضعیت موجود دارنــد و نکته دیگر اینکه 
راهبرد آنها در مواجهه با مسائل موجود در کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت چیســت و از چه دیدگاهی به اقتصاد نگاه می کنند. 
کاندیداها این نکته را باید مدنظر قرار دهند که در بلندمدت باید 
به سمت اســالمی کردن جامعه رفت، یعنی پیاده کردن احکام 
اســالمی در عرصه های مختلف جامعه. اگر به عرصه فرهنگی 
و اجتماعی جامعه نیم نگاهی داشــته باشــید، متوجه می شوید 
که در همین ایام ماه مبارک رمضان، احکام اســالمی از ســوی 
عده ای از مردم رعایت نمی شود و با رفتارهایی که می کنند، گویا 
نمی فهمند که در جامعه اسالمی زندگی می کنند. البته رفتار برخی 
از این افراد، به دلیل عملکرد برخی مســئوالن و لجاجت با آنها 
 با اسالم لج دارند، اما یکسری ها 

ً
و اســالم است. عده ای هم ذاتا

عملکرد اشتباه برخی از مســئوالن را به پای اسالم می گذارند، 
در حالی که اســتدالل غلطی دارند و نباید عملکرد حکومت را 
به اسم اســالم گذاشت. این افراد معتقدند اگر اسالم این است، 
این دین را نمی خواهیم و همه چیز را به مضحکه می گیرند. لذا 
هدف و برنامه اصلی کاندیداها باید زنده کردن شعائر اسالم ناب 
محمدی)ص( در زندگی مردم باشد تا مردم، حالوت، شیرینی و 

لذت تبعیت از احکام اسالم را در زندگی خود ببینند. این کاری 
اســت که باید انجام شود، در غیر این صورت هر کار دیگری که 
انجام شــود، همه عبث، بیهوده و پوچ است. بنابراین اگر هدف 
این باشــد و با این نگاه آسیب شناسی وضع موجود انجام شود و 
راهکارهای اجرایی و عملیاتی آن برای اصالح وضعیت موجود 
در نظر گرفته شود، حرکتی به سمت اجرایی کردن احکام تعالی 
اسالم انجام شده اســت.  نکته دیگر اینکه در حال حاضر کلید 
اصلی اصالح اقتصاد این اســت که با سفته بازی و دالل بازی در 
بازار ارز، ســکه و مسکن به شدت مبارزه و تولید احیا شود، لذا 
باید از تولید و سرمایه گذاری حمایت شود و این امکان پذیر نیست 
جز اینکه کاندیداها ســاختارهای اقتصادی را بشناســند، یعنی 
پایه های مالیاتی و رفتارهای اقتصادی مردم را خوب بشناســند؛ 
این امر میســر نمی شــود جز اینکه پایگاه هــای اطالعاتی قوی 
داشته باشــند و تمام رفتارها را شناسایی کنند، مثل دوربین های 
راهنمایی و رانندگی که بدون دخالت حضور پلیس، تخلفات را 
ثبت می کنند. االن زمان استفاده از فناوری اطالعات و پایگاه های 
اطالعاتی است. برای اینکه بتوانند اقتصاد را از وضعیت موجود 
نجات دهند، باید از این فناوری ها به نحو احسنت استفاده کنند 
که قدم اول آن، تجمیع پایگاه های اطالعاتی موجود است و قدم 
دوم رصد اطالعات تجمیع شــده است و قدم سوم هم این است 
که روی رفتارها سیاست گذاری شود؛ سیاست گذاری در رفتارها 
باید به گونه ای باشد که به سمت تولید مولد بروند و آنها را از ورود 
به بازارهای سفته بازی و داللی و غیرمولد منع کنند. این کارها در 
عرض دو یا ســه ماه قابلیت اجرایی شدن دارند، اگر کاندیدایی 
توانســت روی این قضایا ورود کند و این مســائل را فهمید و در 
برنامه های خــود لحاظ کرد، می توان بــه اصالح وضع موجود 

امیدوار بود. 

 BBBB برنامه ریزی کاندیداهای ریاست جمهوری چقدر  
مهم است و اینکه مردم از چه طریق فرق بین شعار و 

برنامه آنها را تشخیص دهند؟
کاندیداها باید برنامه دقیق داشته باشند و مشخص کنند در طول 
دوران ریاســت جمهوری خود چه اقداماتی را می خواهند انجام 
دهند؛ اگر کاندیداها برنامه ها و شعارهای مردم پسند مانند اینکه 
فالن قدر به حســاب مردم می ریزیم، بدهند مشخص است که 
این کاندیدا هیچ کاره است؛ مثل شعارها و وعده هایی که دولت 
کنونــی در ایام انتخابات داد و گفت آنچنان رونقی ایجاد کنم که 
کسی به یارانه نیاز نداشته باشــد. دولت برای اینکه این رونق را 
ایجاد کند از ضعیف ترین افرادی که اصال اعتقادی به توان داخلی 
نداشتند و همه نگاه های شان به خارج بود، استفاده کرد. اما مسیر 
دیگر این اســت که باید از درون قوی شویم و ظرفیت های خود 
را شناخته و از آنها استفاده کنیم. مجموعه حکمرانی نتوانسته از 
توانمندی های داخلی به خوبی استفاده کند. در شرایط موجود، 
یکی از ابزارهای نظام حکمرانی استفاده از پایگاه های اطالعاتی 
و بسترهای فناوری اطالعات است که اگر این کاندیداها وارد این 
عرصه شوند و بتوانند به خوبی آنها را تحلیل کنند، می توان به آنها 
امیدوار بود وگرنه شــرایط برای مردم خیلی سخت می شود. در 
حال حاضر مردم از این همه شعارهای بی پایه و اساس که اجرایی 
نشده خسته شده اند، در واقع آنها شعار بوده و نه برنامه؛ به عبارتی 
هیچ برنامه ای وجود نداشته، به همین دلیل وقتی دولت را دست 
گرفتند، برای هدایت اقتصاد و فرهنگ، افرادی انتخاب شدند که 
همفکر آنها بودند و برای شان مهم نبود که این فرد، در این عرصه 
قوی یا ضعیف است و ضعیف ترین افراد را فقط به واسطه همفکر 

بودن با خودشان در عرصه اقتصادی، برگزیدند.

 BBBB بنابراین ضرورت برنامه ریزی دقیق و کارشناســی 
کاندیداهای ریاســت جمهوری بسیار مهم است و 
مردم هم باید در تفکیک برنامه از شعار تفاوت قائل 
شــوند، این شــناخت مردم چگونه و از چه طریق 

حاصل می شود؟
این شناخت، وظیفه رسانه ها از جمله صدا و سیماست؛ صدا و 
سیما با دعوت از کارشناس ها باید در این زمینه روشنگری کرده 
و مردم را نسبت به برنامه کاندیداها آگاه کند و آنها را متوجه کند 
که حرف کاندیداها چیست و کدام یک درست می گویند و کدام 
یک غلط؛ در هر حال همه باید کمک کنند و وارد میدان شوند که 
نقش رسانه بسیار مهم است، چرا که می تواند در لحظه آخر یک 
فرد بازنده را برنده کند، مثل بازیگر خوبی که باعث می شود یک 
تیم را در لحظه آخر برنده کند، لذا قدرت رســانه بسیار باالست 
و می تواند افکار عمومی را در جهت مســائلی که مدنظر است، 
هدایت کند. البته به این شــرط که از کارشــناس های مختلف 
اســتفاده شود و افرادی باشــند که نیت خیر و اصالح امور برای 
جامعه دارند، همچنین به موضوعات روز کشــور اشراف کامل 

داشته باشند. 

 سیدمصطفی خوش چشم  کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با صبح صادق

 دیپلماسی مقاومت
 قدرت ساز است 

روابط خارجی و ارتباط با کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان یکی از مسائل اساسی کشور است؛ چرا که بسیاری از مشکالت کشور به ویژه مسائل اقتصادی ناشی از عملکرد ناصحیح و سست در روابط با دیگر کشورهاست. کاندیداهای 
ریاست جمهوری باید برای تشکیل دولت خود به فکر گسترش و تقویت روابط مناسب و به موقع و مقتدر با دیگر کشورها باشند تا از این مسیر، اقتصاد کشور را تقویت کنند. به همین منظور با »سیدمصطفی خوش چشم« کارشناس مسائل بین الملل 

گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید:

 BBBB بفرماییــد در حال حاضر مســائل اصلی کشــور  
چه نکاتی هســتند کــه الزم اســت کاندیداهای 
ریاست جمهوری به آنها توجه ویژه داشته باشند و 
این مسائل چه نسبتی با روابط خارجی ایران دارند؟

سال هاست که مسائل اقتصادی به ویژه معیشتی از مسائل اصلی 
کشور است و همانطور که نظرسنجی ها در طول سالیان گذشته 
نشان می دهد، شاید حدود ۱۰ مسئله اول، مسئله اقتصادی برای 
مردم اســت؛ بیکاری، گرانی، تورم و مشــکالت و معضالت 
مختلف که همه بــه اقتصاد برمی گــردد. از آنجایی که در همه 
کشــورها، بخش عمده بنیــه و قدرت اقتصادی، درون زاســت 
و روابط اقتصادی با کشــورهای دیگر، مکمــل این بنیه داخلی 
اســت، همه کشورها از جمله کشور ما، باید بر پایه اقتصاد ملی 
و رشد مؤلفه های گوناگون اقتصاد ملی، تمرکز داشته باشد و بعد 
از اســتفاده از ظرفیت های داخلی و در کنار آنها، به ظرفیت های 
موجود در روابط خارجی هم پرداخته شود. مسئله تحریم، یک 
بخش از مسائل مرتبط با روابط خارجی است؛ صحنه سیاست 
خارجی شــامل همه کشــورهای دنیا و ظرفیت  های موجود در 
آنها برای بهبود منافع اقتصادی و معیشــت مردم می شود و تنها 
به غرب محدود نمی شود؛ اما متأسفانه در طول یک دهه گذشته 
تمام تمرکز کشور معطوف به پرچالش ترین روابط خارجی، یعنی 
غرب، اروپا و آمریکا بوده و در کنار آن، هم از تقویت بنیه داخلی 
و بالفعل درآوردن ظرفیت های داخل، غفلت شــده است و هم 
از گســترش روابط به ویژه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و 
بخش های دیگر جهان که می توانند برای ما دارای مزیت باشند، 

غفلت شده است.  

 BBBB ،برای تحقق اهداف مورد نظر در نظام مسائل کشور 
برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری که قرار است 

دولت بعدی را تشکیل دهند، چه باید باشد؟
برای اجابت خواست همه مردم به منظور بهبود معیشت و اقتصاد، 
برنامه دولت بعدی )همانطور که این دولت هم باید همین راه را 
می رفت، که متأســفانه تا حد زیادی آن را انجام نداد( باید در سه 
بخش باشــد؛ بخش اول بارور کردن ظرفیت های درونی کشور 
در حوزه های گوناگون اقتصادی است، بخش دوم بهره برداری از 
 
ً
ظرفیت های موجود در روابط با کشورهای منطقه است که اتفاقا
در این منطقه ما یک قدرت اصلی حســاب می شویم و بنابراین 
می توانیم از این قدرت برتر سیاسی، نظامی و امنیتی در حوزه های 
گوناگون اقتصادی به بهترین شکل بهره ببریم تا تقویت معیشت 
مردم و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛ گام سوم گسترش 
روابط با دیگر کشــورهای جهان اســت که آماده اند برای منافع 
متقابل و بر پایه مواضع برابر، با ما همکاری های اقتصادی دشته 
باشند؛ از جمله گسترش روابط با چین، روسیه، هند و بسیاری از 
کشورهای آسیا که این امکان را به ما می دهند وضعیت معیشت 
مردم به مراتب بهتر شود. در فضای اقتصادی جهان امروز، باید 
منافع دیگــران را با منافع خود گره زد تا هر گونه ضربه و ضرری 
به منافع اقتصادی ایران، ضربه به منافع دیگر کشــورهای منطقه 
و جهان هم به حســاب بیاید.  در منطقه ما سه ابر پروژه جهانی 
وجــود دارد که اگر همــه آنها بخواهند به لحــاظ هزینه مقرون 
به صرفه تر باشــند باید از ایران عبور کننــد، از جمله پروژه یک 
کمربند یک جاده چین، پروژه هند و اوراسیا و پروژه کمربند سبز 
که همه این پروژه ها جدا از مسائل سیاسی، به دلیل اینکه صرفه 
اقتصادی بســیاری را برای سهامداران و صاحبان این پروژه ها به 
همراه می آورد  و با وجود مخالفت های سیاسی آمریکا، می توانند 
با کشــور ما برقرار شود و کشور ما بخشــی از این ابرپروژه های 
جهانی بشــود تا هم ســود زیادی ببرد و هم به صاحبان پروژه ها 
ســود برســاند؛ در این صورت مخالفت آمریکا به جهت سود 
کالنی که به سهامداران و صاحبان این پروژه ها می رسد، نادیده 
انگاشته خواهد شد، در عین حال تضمین منافع ما در بلندمدت 
خواهد بود و رشد اقتصادی بسیاری را در بلندمدت برای کشور 
ما به همراه خواهد داشــت؛ برای نمونه اگر پروژه »یک کمربند 
یک جاده« که صدها میلیارد دالر هزینه برداشته تا از چین به اروپا 
وصل شود و مسیرهای گوناگون دارد، از مسیر ایران که مقرون به 
صرفه ترین مسیر است بگذرد، آن وقت منافع اقتصادی کشورهای 
بسیاری که باید از این مســیر استفاده کنند، درگیر خواهد شد و 
هر گونه محرومیت ایران از این مسیر، موجب باالرفتن هزینه ها 
و قیمت تمام شــده کاال خواهد شد، بنابراین مخالفت آنها را با 
تحریم و منزوی ســازی ایران به دنبال خواهد داشت؛ این پروژه، 
تنها یکی از این پروژه هاست و در صورتی که کشور ما، همه هم 
و غم و تمرکز و تالش خود را برای این سه سطح بگذارد، یعنی 
تقویت و بالفعل درآوردن ظرفیت  های بسیار زیاد داخلی و در کنار 
آن بهره گیری از موضع برتر ما در منطقه، برای منافع اقتصادی و 
اینکه بخشی از ابر پروژه هایی مانند یک کمربند یک جاده بشویم، 

 وضعیت اقتصادی و معیشتی ما بهتر خواهد شد. دولت آقای 
ً
قطعا

روحانی یک دســتورکار را در طول این هشت سال پیش برد که 
تنها بخش کوچکی از امکانات متنوعی است که در اختیار کشور 
بوده است و متأسفانه به دیگر امکانات و دیگر راه حل ها توجهی 
نشده است؛ بدیهی است انتظار و توقع این است که کاندیداها به 
دیگر امکانات بسیار بیشتری که در سطح داخلی، منطقه و جهانی 
وجود دارد، توجه کنند تا وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهتر 
شــود؛ طبیعی است که این امر با شعار، امکان پذیر نیست و باید 
برنامه های کارشناســی شــده ای برای این امر ارائه شود. گمان 
می رود برخی از کاندیداها در راســتای این سه راه حل عمده که 
می تواند وضعیت اقتصادی ایران را دچار دگرگونی بسیار زیادی 
کند و رفاه کشــور را تضمین کند، حداقل در مقایســه با شرایط 

کنونی، برنامه هایی دارند.

 BBBB شــما ارتباط با دیگر کشــورها را برای دگرگونی 
اقتصادی تشــریح کردیــد، ارتباط با کشــورهای 
همسایه چقدر می تواند در رشــد و رفاه اقتصادی 
مؤثر باشد که الزم اســت کاندیداها در برنامه های 

خود به آنها توجه داشته باشند؟
باید در همه حوزه های حکمرانی کشور و نه فقط در حوزه اقتصاد، 
ابتکار وارد کنیم، نوآوری به وجود بیاوریم و خالقیت ذهنی داشته 
باشیم؛ بسیاری از امکانات موجود ما این اجازه را می دهد که از 
این طریق، وضعیت اقتصادی خود و دیگران را بهبود ببخشیم، از 
جمله وقتی از کشورهای محور مقاومت صحبت می شود همه به 
این فکر می افتند که ما کمک های بالعوض می کنیم، در حالی که 
این امکان وجود دارد تا کشورهای محور مقاومت به ویژه سوریه، 
عراق و حتی لبنان با طراحی های مبتنی بر ابتکار و خالقیت، به 
محور مقاومت اقتصادی گسترش پیدا کنند؛ برای نمونه تا قبل از 
تصویب تحریم های سزار علیه سوریه، این امکان وجود داشت که 
اقتصاد ایران با اقتصاد ســوریه به نزدیکی گره بخورد و با استفاده 
از دریچه یا دروازه اقتصادی ســوریه، تحریم های ایران به شدت 
دور زده شــود، اما متأسفانه هیچ گاه از این امکان استفاده نشد تا 
قانون سزار علیه سوریه اعمال شد؛ در حقیقت سال ها آمریکایی ها 
به این امر توجه نداشتند، اما حاال که در جنگ سوریه، شکست 
خورده انــد و به دنبال جنگ اقتصادی علیه ســوریه رفته اند، این 
دروازه هم برای ما دچار مشــکل شــد، اما همچنان این امکان 
فراهم است که بتوانیم محور مقاومت امنیتی، نظامی و سیاسی 
را به محوری تبدیل کنیم که قطب اقتصادی هم باشــد و از این 
طریق نه کمک بالعوض، بلکه بهبود وضعیت اقتصادی را برای 
همگان از جمله کشــور خودمان به وجــود بیاوریم و ادامه بقای 
محور مقاومت با تهدیدهای کمتری روبه رو شود؛ طبیعی است 
که باید در کنار گسترش الگوی مقاومت در کشورهای منطقه، به 
اقتصاد به مثابه یکی از مؤلفه های قدرت هم توجه شود تا روابط ما 
با دیگر اعضای محور مقاومت دارای استحکام بیشتری در مقابل 
تهدیدات غرب و آمریکا شود؛ به همین لحاظ این امکان وجود 
دارد که دیگر کشورهای دنیا و قدرت هایی مانند چین و روسیه هم 
با استفاده از دروازه ایران، به بازارهای منطقه ورود کنند تا از این 
رهگذر، ما نیز متنفع شــویم. مقایسه وضعیت ایران در 2۰ سال 
پیش در منطقه، با آنچه االن وجود دارد، به خوبی نشــان می دهد 
در 2۰ سال آینده، یک بازار بیش از ۴۰۰ میلیون نفری در منطقه، 

متأثر از همکاری ایران به وجود خواهد آمد. به عبارتی هر کسی از 
بیرون منطقه بخواهد در این منطقه کار ویژه اقتصادی انجام دهد، 
اگر با ایران روابط خوبی داشته باشد، کار او تسهیل خواهد شد و 
سود بیشتری خواهد برد؛ این همان پیام و مسئله بالقوه ای است که 
وجود دارد، اما ما تا به حال به هیچ عنوان از آن استفاده نبرده ایم؛ 
برای نمونه کشــورهایی که علیه محور مقاومت از تروریست ها 
حمایت می کردند، هم اکنون سهم بزرگی از بازار همین کشورها 
را به دســت آورده اند که این، به دلیل انفعال ما در زمینه طراحی 
و ابتکار عمل در به کارگیری از ظرفیت های بالقوه اســت؛ قطعا 
در بســیاری از کشــورهای مجاور ما ســریع ترین، آسان ترین و 
ارزان ترین منبع انرژی، ایران است، اما به دلیل استفاده نادرست 
از امکانات موجود و توجه ویژه به خام فروشی و فروش نفتی که با 
تحریم روبه رو شده ایم، متأسفانه به امید این نشسته ایم که تحریم ها 
برداشته شود و نفت بفروشــیم، حال اینکه امکانات موجود در 
کشــورهای همسایه ما برای اینکه وضعیت اقتصادی ما را بهبود 

ببخشند، بسیار زیاد نادیده گرفته شده است. 

 BBBB آیا جلوگیری از دیپلماسی انفعالی هم می تواند یکی 
از مسائل اساسی کشور در مقطع انتخابات و دولت 

آینده باشد؟ 
 همینطور اســت؛ ما در طول سالیان گذشته فقط به بخش 

ً
طبیعتا

کوچکی از روابط خارجی توجه کرده ایم که آن هم بهبود روابط 
 با وجود ما در این 

ً
اروپا و آمریکاست؛ اروپا و آمریکایی که ماهیتا

منطقه مشکل دارند، هم به لحاظ موقعیت فوق العاده راهبردی ما 
در این منطقه به عنوان نقطه ای که غرب و شرق و شمال و جنوب 
را بــه هم وصل می کند و هم، به دلیــل الگوی فکری و نظامات 
فکری دینی که ما به عنوان یک پارادایم و الگوی جدید در سطح 
منطقه هارت لند یا قلب دنیا در غرب آسیا معرفی می کنیم؛ طبعا 
آمریکایی ها معضل خود را این می دانند که جمهوری اســالمی 
را به شــدت تضعیف کنند و ایــران را در این نقطه از بین ببرند؛ 
به این نکته توجه کنید که اگر ایران، حتی جمهوری اسالمی هم 
نبود و قرار بود بخشــی از کمربند یا جاده ابریشم یا یک کمربند ـ 
یک جاده چینی ها باشد که کاالی آنها را به اروپا برساند و باعث 
رشــد اقتصادی آنها شود، چون هزینه های مســیری که از ایران 
می گذرد به مراتب کمتر از مســیرهای دیگر است و این یعنی، 
صادرات بیشتر و رشد اقتصادی بیشتر برای چینی ها؛ چینی هایی 
که رقیب اول آمریکا در صحنه اقتصادی هستند و در این صورت، 
آمریکایی ها باز هم سعی می کردند مسیر جاده ابریشم را در بخش 
ایران، قطع کنند. در حقیقت ایران مانند گلوگاهی است که اگر از 
این مسیر جدا شود، آن وقت چینی ها ضربه بیشتری می خورند، به 
عبارتی در دعوای بین آمریکا و چین، چون ما به لحاظ ژئوپلیتیک 
در منطقه مهمی قرار داریم، طبیعی اســت که آمریکایی ها سعی 
می کنند در یکی از بخش هایی که این مســیر را قطع کنند، ایران 
باشــد؛ لذا تمرکز خود را بر روی ایران گذاشــته اند تا هم، این 
مدل و الگوی پیشرفت در جهان ســوم و جهان اسالم سرکوب 
شــود و هم، ضرر عمده ای به چینی ها و رشد اقتصادی  آنها وارد 
شود؛ بنابراین طبیعی است که اختالفات ما با آمریکا حل شدنی 
نیست، چراکه آمریکایی ها نمی خواهند این اختالف ها حل شود 
و تحریم ها نیز برداشته شود. نمونه دیگر اینکه تا وقتی ما تحریم 
باشــیم، چین مجبور می شود بیشترین سهم واردات انرژی خود 

را از عربستان و کشورهای دوســت آمریکا وارد کند و آن وقت، 
آمریکایی ها هر زمان که بخواهند می توانند با فشار بر عربستان، 
بر روی تأمیــن انرژی چین تأثیر بگذارتد و اقتصاد چین را دچار 
 نمی خواهند کشور 

ً
بی ثباتی کنند. طبیعی است آمریکایی ها اصال

رقیبی مانند ایران که ذیل نفوذ آمریکا نیست، تأمین کننده انرژی 
چین، آ.س. آن و بیشــتر کشورهای با رشد اقتصادی باال در آسیا 
باشد. آنها به دنبال کنترل تأمین انرِژی قدرت های اقتصادی دیگر 
هستند، بنابراین متأسفانه با وجود اینکه ما این حقایق را ندیده ایم 
و ســعی کرده ایم در هشت سال گذشته، مشکل با آمریکا را حل 
کنیم، آمریکا همچنان در این بازی جلو می رود، در حالی به دنبال 
حل اختالف با ما نیست و به دنبال مهار و تضعیف ماست. در این 
هشت سال حداقل در کنار اقداماتی که در زمینه برجام انجام شد، 
سعی می شد با دیگر کشورهای دنیا نیز به شکل برابری گسترش 
روابط داد. از آنچه در روابط ما با آفریقا، آمریکای جنوبی، چین و 
روسیه جاری است، متوجه می شویم دولت در این هشت سال به 
کل نسبت به گسترش این روابط بی توجهی کرده است؛ حتی اگر 
برجام هم موفق می شد، حداقل برای ترغیب شرکای اقتصادی 
اروپایی و آمریکایی خیلی بهتر بود که دیگر کشــورهای بزرگ 
اقتصادی دنیا هم، در بازار ما می بودند تا رقابت ایجاد می شــد و 
اروپایی ها و آمریکایی ها بــه تنهایی در این بازار نمی بودند که به 
راحتــی آن را رها کنند و برونــد؛ در حالی که اگر آنها با حضور 
گسترده شــرکت های چینی، روســی و غیره مواجه می شدند، 
احتماال با دیدن این رقابت انگیزه های بیشتری برای ادامه حضور 
در بازار ایران پیدا می کردند؛ متأســفانه در هشت سال گذشته به 
 در کشورهای منطقه 

ً
این گونه حقایق توجه درستی نشده و قطعا

هم خیلی انگیزه ای در زمینه گسترش روابط اقتصادی ندیده ایم؛ 
بعد از شش سال آقای رئیس جمهور، سفری به عراق انجام داد، 
حال اینکه کوچک ترین پروژه ای که می تواند برای کشــور سود 
بســیاری داشته باشد و زیرساخت آن نیز فراهم بود و فقط به کار 
دیپلماتیک نیاز داشــت تا عراق را راضی کند که البته عراق هم 
از این امر متنفع می شود، این است که کاالهای ما برای رسیدن 
به ســوریه، به جای اینکه از مسیر دریا و در طول زمان طوالنی به 
این کشور برسد، با فعال شدن قطار از جنوب غرب کشورمان و 
اتصال آن به عراق و بصره و از آنجا نیز ترانزیت کاال به سوریه، به 
این کشــور برسد که از این مسیر، هر سه کشور متنفع می شوند. 
این مســیر هم برای ما آورده  داشت و هزینه ها را کاهش می داد و 
سرعت جابه جایی کاال را به سرعت باال می برد، هم حق ترانزیتی 
که عراقی ها دریافت می کردند، محلی برای درآمد آنها بود و هم 
ســوری ها، در مدت زمان کمتری کاال را رد و بدل می کردند؛ به 
این ترتیب هر سه کشور می توانستند سود بسیار زیادی ببرند. با 
وجود قوانینی که حامی این پروژه بوده و از قبل وجود داشته است، 
نیازمند این بود که با کامل شدن بخش آخر این راه آهن از جنوب 
غرب ایران به جنوب شرق عراق، فشار دیپلماتیک آورده شود تا 
هر چه زودتر این مسیر ترانزیت باز شود و آورده زیادی برای تجار 

ما داشت که متأسفانه همه اینها نادیده گرفته شده است. 

 BBBB وعده یکســری  ریاســت جمهوری  کاندیداهای 
می دهند که اکثر آنها شعار است، اما مردم نمی توانند 
تشخیص دهند اینها شــعار است یا برنامه، چطور 
می شود تشخیص داد این اهدافی که کاندیداها ذکر 

می کنند شعار است یا برنامه؟
رســانه ها نقش مهمی دارند و باید کاندیداها و نمایندگان آنها، 
برنامه های بسیاری بگذارند و برنامه های اقتصادی خود را شرح 
دهند و سپس این برنامه ها که در رسانه های مسئول و جریان اصلی 
دارای اعتبار هستند، بررسی شــوند و به بوته آزمون دیدگاه های 
کارشناســی فراجناحی ســپرده شــوند؛ به عبارتی کارشناسان 
اقتصادی دو جناح به عالوه کارشناسانی که جناح بندی ندارند، 
باید برنامه ها را مورد پرسش قرار دهند و نتیجه به مردم گفته شود. 
برای نمونه اگر کاندیدایی مدعی اســت که می تواند سوبسید و 
یارانه داده شده به مردم را به یک یا 5 میلیون تومان افزایش دهد، 
کارشناســان باید بالفاصله این برنامه را مورد سؤال قرار دهند و 
نتیجه آن را به اطالع مردم برسانند. البته با دیدگاه جناحی نباشد، 
بلکه با دیدگاه واقعی باشد. همه کارشناس ها باید اظهار نظر کنند 
 آیا چنین چیزی ممکن است یا خیر و اینکه این کار چه 

ً
که اصال

تبعاتی برای کشور می تواند داشته باشد، آیا وضعیت را بهتر یا بدتر 
 بسیاری از کاندیداها برنامه نخواهند داشت و شعار 

ً
می کند. قطعا

خواهند داد که این موضوع را باید رســانه ها بدون جناح بندی و 
طرفداری خاصی از کاندیدایی، برای مردم روشــن کنند که چه 
کســی برنامه دارد و چه کســی ندارد. همچنین کاندیداها باید 
برنامه های خود را برای رسانه ها تشریح کنند و رسانه ها نیز آن را 
توســط کارشناسانی از دو جناح و کارشناسانی که جناحی عمل 

نمی کنند، به بوته آزمون بگذارند. 
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شــاید بتوان یکــی از مهم ترین علل 
انحطــاط شــاه پهلــوی را تکبــر و 
خودبزرگ بینــی عجیبی دانســت که حاضر 
نمی شــد ســخن هیچ کس، حتی مشفقان و 
دلسوزان خود را بشنود. او آنچنان در توهمات 
جاه طلبانه خود غرق بود که منتقدان و مخالفان 
و افکار عمومی را به رســمیت نمی شناخت و 
گوشــش به هیچ تلنگر و نقدی شنوا نبود. در 
رأس منتقدان و مخالفان شــاه، حضرت امام 
خمینی)ره(، مرجع عالیقدر جهان تشیع قرار 
داشــت که محمدرضا احمقانه گمان می کرد 
توانی برای مقابله با رژیم ســلطنتی ندارد. وی 
وقتی به قدرت و نفوذ امام)ره( پی برد که دیگر 
دیر شــده بود و صدای فروپاشی رژیم منحط 
پهلوی به گوش می رســید. فریدون هویدا، از 
عناصر فعال دربار پهلوی در کتاب »ســقوط 
شاه« که در انتشارات اطالعات به چاپ رسیده 
نوسازی  برنامه  می نویســد:»اجرای  اســت، 
موســوم به »انقالب سفید« با مخالفت شدید 
روحانیون به ویژه آیت الله خمینی مواجه و در پی 

آن تهران با اعتراض های وسیعی روبه رو 
روش  مقابــل،  در  شــاه  شــد. 
سرکوب خونین را در پیش گرفت 
و رهبر اعتراضات را دســتگیر، 
زندانی و بعدها تبعید نمود. شاه 
نــه تنهــا توجهــی بــه تذکر 
به  بلکه  نداشــت؛  کارشناسان 
افکار عمومی هم که به صورت 
مرتب از گرایش سریع او به دادن 
جنبه ای غربــی به جامعه ایرانی 

انتقاد می کرد، اهمیتی نمی داد. در شرایطی که 
جوانان کشور در درون یک جامعه مصرف زده 
که هیچ معیار ارزشــی به آنها عرضه نمی کرد 
سردرگم مانده  بودند، مساجد در رشد و توسعه 
فعالیت های سیاسی نقش مؤثری ایفا کردند. 
وجود 80 هزار مســجد در سراسر ایران یک 
تشکیالت اساسی در کشور به وجود آورده  بود 
که در صورت لزوم می توانســت مــردم را در 
جهت خواست رهبران مذهبی بسیج کند. در 
همین مســاجد بــود که نوارهای ســخنرانی 
آیت الله خمینی برای حاضران پخش می شد و 
به گوش مردم سراسر ایران می رسید. در مقابل، 
شاه که از سســتی پلیس امنیتی خود عصبانی 
بود، حمالت خود به آیت الله را افزود: »مسئله 
 باید دید چه 

ً
آنقدرها هم مهم نیســت. اصــال

کسانی با من مخالف هستند! خمینی؟! کسی او 
را حســاب نمی کند!« با این حال برای خروج 
آیت اللــه از عراق و رفتن به کشــوری دیگر به 
مقام های عراقی فشــار آورد و بــا رفتن ]امام[ 
خمینی به فرانســه بود که خیال خود را آسوده 
یافت؛ زیرا فکر می کــرد با این فاصله 
]امام[  تکلیــف  کیلومتری   5000
خمینی را هم مثل سایر مخالفان 
خود روشــن کرده  اســت. در آن 
 بــه ذهــن او خطور 

ً
لحظــه ابدا

به  آیت الله  نمی کــرد کــه ورود 
فرانســه نه تنها آغازی بــر پایان 
خودش، بلکه پایانــی بر 25 قرن 
حاکمیت شاهنشــاهی بــر ایران 

خواهد بود.«

متوهم شاه 
   دهلیز    

 انتخابات دوم خرداد 1376 و به قدرت رســیدن 
جریان چپ، پایانی بر جریان شناســی سیاســی 
گذشــته و ســرآغاز چینش جدیــدی از آرایش 
گروه های سیاسی در کشــور بود. در همین دوره 
بود که شاهد شکل گیری جریان اصولگرا در سپهر 

سیاسی کشور بودیم.
اصولگرا، اصولگرایان و اصولگرایی در ادبیات 
سیاسی معاصر به جریان فکری ـ سیاسی ای گفته 
می شــود که در پی تحوالت سیاســی ـ فرهنگی 
دوران اصالحات و در اواخر دهه 1370 شــکل 

گرفت.
 رهبــر معظم انقالب اســالمی کــه بیانات 
ایشــان در شــکل گیری گفتمــان اصولگرایی 
مؤثر بــود، در تعریف اصولگرایــی می فرمایند: 
»اصولگرایــی یعنی اصول مســتدل و منطقی را 
قبول داشــتن و به آنها پایبند مانــدن و رفتارهای 
خــود را بــا آن اصــول تطبیــق کــردن؛ مثــل 
 شاخص هایی که انســان را در یک جاده هدایت

 می کند.« 
در واقــع، اصولگرایی نه صــرف یک جریان 
سیاســی، بلکه یک نگرش و مکتب فکری است 
که بر اســاس آن یک جریان سیاسی شکل گرفته 
اســت. در این نگرش، اصولگرایــی ناظر به آن 
اصول و مبانی اســت و اصولگرایان به کســانی 
 گفته می شــود که خــود را به آن اصــول پایبند 

می دانند. 
این اصول که در اندیشــه سیاســی حضرت 
امام)ره(، در قانون اساســی جمهوری اسالمی و 
در بیانات حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( 
به شکل های گوناگون بیان شده و مورد تأکید قرار 

گرفته است، عبارت است از:
1ـ اعتقاد به اســالم و جامعیت آن، 2ـ اعتقاد به 
پیوند دین و سیاست و نظریه مترقی والیت مطلقه 
 فقیه، 3ـ اعتقاد به امــام خمینی)ره( و آرمان های 
الهی ایشــان، 4ـ اعتقاد به جمهوری اسالمی و 
قانون اساســی به منزله میثاق ملی، 5ـ اعتقاد به 
رهبری و والیــت امام خامنه ای و فصل الخطاب 

دانستن کالم رهبری.
از مالحظــات گفتمانــی، روایــت  فــارغ 
شــکل گیری جریــان اصولگرایــی با تشــکیل 
مجموعه ای با عنوان »شورای هماهنگی نیرو های 
انقالب اسالمی« آغاز شد که هدف آن ساماندهی 
جریانی بود که در سه انتخابات متوالی ناکام مانده 
بود. جریان منتقد جبهه دوم خرداد در انتخابات 
اولین دوره شــوراها در ســال 1377 و انتخابات 
مجلس ششــم در ســال 1378 و هشتمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری در ســال 1380 با 

شکست و ناکامی مواجه شد.
 این جریــان از روندی کــه دوم خرداد پدید 
آورده بود، نگــران بود؛ لذا برای خروج از انفعال 
در جســت وجوی راهکارهای جدید برآمد و در 
همین راستا، چهار تشکل حزب مؤتلفه اسالمی، 
جمعیت ایثارگران، جامعه اســالمی مهندسان و 
جامعه اســالمی پزشکان در شهریور 1378 گرد 
هم آمدند تا با آسیب شناســی وضعیت نیروهای 
انقالب، به راهکارهای برون رفت از حالت انفعال 

دست  یابند.
در پایان این نشست، 12 نفر از اصولگرایان، از 
جمله آقایان حبیب الله عسگراوالدی، حمیدرضا 
ترقــی، محمــود احمدی نژاد، حســین فدایی، 
علی اکبر پرورش، منوچهــر متکی، محمدرضا 
باهنر، علی دارابی و محمدرضا شمیرانی با عنوان 
»شــورای هماهنگی نیروهای انقــالب« مأمور 

برنامه ریزی برای اصولگرایان شدند. 
با نزدیک شــدن بــه انتخابــات دومین دوره 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا، شورای 
هماهنگــی نیروهای انقالب تصمیــم گرفت با 
عنــوان جدید »آبادگــران ایران اســالمی« وارد 
عرصه انتخابات شود. مسئولیت انتخاب نامزدها 
و هدایت تبلیغات انتخاباتــی در تهران و مراکز 
استان ها و شهرها نیز به آقایان احمدی نژاد و فدایی 

واگذار شد.
»حســین فدایی« دبیرکل جمعیت ایثارگران 
انقالب اســالمی که خود از فعاالن شکل گیری 
این شورا بود، با بیان اینکه طی دو سال نزدیک به 
80 مالقات با مسئوالن سیاسی آن زمان داشتیم، 

می گوید: 

»تمام این افــراد به اتفاق حرف مــا را تأیید 
کردند و گفتند باید دســت به دست هم دهیم و 
اختالفات را کنار بگذاریــم. حتی آقای خاتمی 
کــه در آن زمان رئیس جمهــور بودند، گفتند من 
باید یک جلســه بگذارم و عقال را دور هم جمع 
کنم تا یک کاری انجام دهیم، اما متأسفانه بعد از 
دو سال هیچ اقدام عملی صورت نگرفت. ما این 
موضوع را خدمت آقا گزارش دادیم، آقا فرمودند 
منتظر بقیه نشوید و آنهایی که قبول دارند دور هم 
جمع شوند. آنجا بود که هســته و ریشه شورای 
هماهنگی نیروهای انقالب شــکل گرفت.« وی 
همچنین گفت: »آقــای ناطق،آقای توکلی، آقای 
باهنر، آقای عسگراوالدی و من هسته اصلی این 
شورا بودیم و دوســتان دیگری مثل آقای تقوی، 
 رضایی، الریجانی و... هم برحسب مورد اضافه 

می شدند.«  
در بیســتم بهمــن مــاه 1381 و در بحبوحه 
تبلیغات گروه های شناخته شده و نامدار سیاسی، 
عــده ای از اصولگرایــان گمنام با نــام »ائتالف 
ایران اســالمی« اعــالم موجودیت  آبادگــران 

 کردند. 
مهندس مهدی چمران شاخص ترین فرد این 
گروه و ســخنگوی آنان شــد و طی مصاحبه ای 
»انتخابی آگاهانه، عملکردی مسئوالنه و شهری 
آباد« را شــعار محوری »ائتــالف آبادگران ایران 

اسالمی« اعالم کرد. 
ســخنگوی آبادگران، التزام عملــی به قانون 
اساســی و والیت فقیه، تالش بــرای از بین بردن 
فرهنــگ عدالت خواهی،  تبعیض و گســترش 
ترجیح منافع ملی بر منافع شــخصی و سیاسی، 
صداقــت در گفتــار و ســالمت در عمــل و 
پایبنــدی به روال منطقــی تصمیم گیری جمعی 
 و احترام به نظــر اکثریت را از اصــول آبادگران 

اعالم کرد.
عمل هوشــمندانه آبادگران از یک سو و تفرقه 
درونــی دوم خردادی ها از ســوی دیگر، موجب 
شد اصولگرایان در انتخابات شوراهای اسالمی 
شــهر و روســتا به پیروزی چشــمگیری دست 
 یابند. همه 15 کرسی شــورای شهر تهران و 64 
درصد از کرســی های شوراهای شهر و روستا در 

دیگر اســتان های کشــور در اختیار اصولگرایان 
قــرار گرفت. این پیــروزی، اصولگرایــان را از 
حالــت انفعالی خــارج کرد و مقدمــه ای برای 
 تالش آنــان شــد تــا در انتخابات بعــدی نیز 

موفق شوند.
اصولگرایان با حفــظ وحدت درونی و اتخاذ 
سیاست ها و راهبردهای هوشمندانه، در انتخابات 
هفتمین دوره مجلس شــورای اسالمی نیز موفق 
شدند با کســب 210 کرســی مجلس شورای 
اسالمی، مجلس هفتم را با اکثریت اصولگرا در 

اختیار بگیرند.
یــا جبهــه اصولگرایان متشــکل  جریــان 
از چندیــن حــزب و گروه سیاســی اســت که 
 در انتخابات ادوار 

ً
مهم ترین آنها راـ که معمــوال

 گذشته فعالیت داشــته اندـ می توان به این شرح
 برشمرد:

 1ـ جامعتیــن شــامل جامعه مدرســین حوزه 
علمیــه قم و جامعــه روحانیت مبــارز تهران به 
عنوان تشکل های معنوی و حامی اصولگرایان، 
2ـ حزب مؤتلفه اســالمی، 3ـ جامعه اسالمی 
مهندســین، 4ـ جمعیت ایثارگــران، 5ـ جامعه 
زینب، 6ـ جمعیت رهپویان انقالب اسالمی، 7ـ 
جمعیت اسالمی پزشــکان، 8ـ جامعه اسالمی 
اصنــاف و بــازار تهــران، 9ـ جامعه اســالمی 
فرهنگیان، 10ـ انجمن اسالمی فارغ التحصیالن 
شــبه قاره هند، 11ـ جامعه اسالمی دانشگاهیان، 
12ـ جامعــه اســالمی کارمنــدان، 13ـ جامعه 
اسالمی ادوار نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
14ـ جامعه اســالمی ورزشکاران، 15ـ جمعیت 
زنــان انقالب اســالمی، 16ـ جامعه اســالمی 
دانشجویان، 17ـ انجمن اسالمی روزنامه نگاران 
مسلمان، 18ـ چکاد آزاداندیشان، 19ـ جمعیت 
 فدائیان اســالم، 20ـ جبهه پایداری و 21ـ جبهه 

ایستادگی.
شــکل گیری جریان اصولگرا ســبب شــد 
جناح بندی های سیاسی کشور که زمانی با عناوین 
چپ و راســت تعریف می شــدند، وارد مرحله 
جدیدی شــوند و دو جریان جبهــه دوم خرداد و 
جریان اصولگرا جایگزین دســته بندی های قبلی 

شوند.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

قهر آیت الله طالقانی!

 از همان روزهای ابتدایی پس از 
انقــالب اســالمی، جریان های 
اقلیتی که مخالف »جمهوری اســالمی« 
 بودند و به طرق مختلفی غائله می آفریدند، 
تالش می کردند با بدگویی ها،  مأیوس کردن 
مردم،  نق زدن ها و شایعه سازی ها و... افکار 

عمومی جامعه را مخدوش کنند. 
یکی از رخدادهای خلق شده در فروردین 
ماه ســال 1358 که به شــدت مورد سوء 
استفاده این جریان ها قرار گرفت، ماجرای 
دستگیری فرزند آیت الله طالقانی به دست 
کمیته و قهر آیت الله و ترک تهران بود. ماجرا 
از آنجا شروع شد که شــب 23 فروردین، 
یعنی 10 روز پس از برگزاری همه    پرســی 
جمهوری اسالمی، »هانی الحسن«  مسئول 
دفتر ســازمان آزادی بخش فلسطین ضمن 
تماس تلفنی با آیت الله طالقانی، می گوید  
پیامی از سوی یاســر عرفات آورده است. 
آیت الله طالقانی هم صبــح هنگام دو نفر 
از فرزندانش، یعنی مجتبی و ابوالحسن را 
مأمور دریافت پیام می کند. هانی الحسن در 
این دیــدار می گوید که به آیت الله طالقانی 
بگوییــد: »دولت موقت از ما خواســته تا 
دفترمان در اهواز را که با موافقت شــورای 
انقالب و سیداحمد خمینی دایر شده است، 
تعطیل کنیم و این امری بی ســابقه است.« 
پسر آیت الله طالقانی عضو گروهک منافقین 
)ســازمان مجاهدین خلق( بــود و به دلیل 
برخی اقدامات خالف قانون )از جمله اتهام 
قتل( تحت تعقیب بود، لذا هنگام بازگشت 
از آن جلسه به دســت تیمی از کمیته های 
انقالب اســالمی دســتگیر و بازداشــت 

می شود.
خبر دســتگیری او موجب آزرده خاطری 
آیت الله طالقانی شده و ایشان به حالت قهر 
در اعتراض به این اقدام دفاتر خود در تهران 

را بسته و تهران را به یکباره ترک می کنند! 
پس از انتشار این خبر گروهک های مختلف 
شــروع به جنجال و جو ســازی کــرده و با 
برپایی تظاهــرات خیابانی از فرصت پیش 
آمده بهره برداری می کنند. حتی ســازمان 
مجاهدین خلق پیشــنهاد می کند که آماده 
است قوای نظامی خود را در اختیار آیت الله 

طالقانی قرار دهند!
در این وضعیــت در دوم اردیبهشــت ماه 
شــورای انقالب طی صدور اطالعیه ای با 
اشاره به مجاهدت پیگیر آیت الله طالقانی و 
رتبه باالی ایشان نزد امام خمینی)ره( و مردم 
ایران، غیبت بیشتر ایشان را جایز ندانسته، 
اعالم کرد: »ملت بداند شــورای انقالب 
در مقابل خودسری ها نه بی تفاوت می ماند 
و نه  اجازه می دهد عوامل تحریک و توطئه 
با سرنوشت کشــور بازی کنند و مقدمات 
بازگشت از نوع رژیم گذشته را فراهم کنند! 
شکی نیست آیت الله به امکان بهره گیری و 
فرصت طلبان از این پیشامد توجه فرموده اند 
و با عنایتی که به حساسیت موقعیت کشور 
دارند غیبت بیــش از این را جایز نخواهند 
شمرد و با حضور ایشان واقعیت رخدادها 
بر همگان مکشــوف و تدبیــر قاطع برای 
از بین بردن زمینه توطئــه و تحریک اتخاذ 

خواهد شد.«
در این حال ســیداحمد خمینی در اســرع 
وقت خود را به آیت الله طالقانی می رساند 
تا پیام امام را به ایشان برساند و ایشان را از 
سوءاستفاده منافقین آگاه کند. بعد از مذاکره 
ماجرا فیصله می یابد. آیت الله طالقانی به 
قم آمده و طی ســخنانی در مدرسه فیضیه 
از کمیته هــا دفاع می کنند و تعلق خود را به 
امــام و نهادهای انقالب اعالم داشــته و از 

تفرقه افکنان برائت می جویند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

نگاهی به نحوه مواجهه محمد رضا پهلوی با انقالبیون

در بیــن رهبران آزادیخواه قرن بیســتم در آفریقا 
»رابــرت موگابه« نام خاص و متفاوتی اســت. 
»موگابــه« رهبــر و بنیانگذار »رودزیا« ســابق 
)زیمبابوه کنونی( در 21 فوریه 1924 در خانواده ای 
کاتولیک متولد شد. موگابه از نظر ایدئولوژیک؛ 
یک ملی گرای سوسیالیســت آفریقایی به شمار 
می رفت که در سال 1963 پایه گذار جنبش »اتحاد 
 )ZANU(»ملی آفریقای زیمبابوه« موسوم به »زانو

بود کــه به عنوان جنبش 
مقاومتی علیه حاکمیت 
بریتانیا  اســتعمارگرانه 
در آن منطقــه فعالیــت 
می کرد. وی ســرانجام 
در سال 1980 توانست 
مبــارزات  تــداوم  بــا 
خود اســتقالل را برای 

رودزیا ـ که دیگر زیمبابوه نام داشــت ـ به ارمغان 
بیاورد. موگابه در همان سال نخست وزیر کشور 
تازه تأسیس جمهوری زیمبابوه شد و هفت سال 
بعد از آن به ریاســت جمهوری این کشور رسید؛ 
ریاســت جمهوری که تا ســال 2017 ادامه پیدا 
کرد.  پس از اســتقالل، او از محبوبیت فراوانی 
در میان مــردم برخوردار شــد و اقدامات او در 
گســترش امکانات درمانی و آموزشــی استقبال 
فراوانی را در داخل و خارج از کشــورش در پی 
داشــت. وی از همان ابتدا با اعمال اصالحات 
ارضی، زمین های کشــاورزان سفیدپوســت را 
گرفت و میان سیاه پوســتان تقســیم کرد که این 
امر پایانی بر فئودالیســم )اربــاب رعیتی به نفع 
طبقه سفیدپوســت( در این کشور بود.  به نوشته 

رویترز، موگابه در مســیر هدایت کشــورش به 
سوی اســتقالل و جدایی از بریتانیا به »قهرمان 
آزادی بخش آفریقا« و »قهرمان آشــتی نژادی« 
معروف شــده بود ؛ امــا ضعــف و ناکارآمدی 
دولت های تحت اداره وی به همراه فشــارهای 
اقتصادی و... غرب و در رأس آن انگلیس موجب 
شد تا این قهرمان آزادی بخش به ویرانگر زیمبابوه 
تبدیل شــود. زیمبابوه که روزگاری »انبار آذوقه 
آفریقا« نامیده می شد، با 
به  موگابه  مدیریت  سوء 
فقیرترین کشور آفریقایی 
تبدیل  جهانــی(  )حتی 
نرخ  به گونه ای که  شــد؛ 
تــورم در این کشــور به 
چند میلیون درصد رسید 
و اسکناس صد تریلیون 
دالری حتی نیم دالر هم ارزش نداشــت. مردم 
زیمبابوه دیگر راضی به ماندن موگابه در قدرت 
نبودند و از ســوی دیگر ارتش و پارلمان چندین 
مرتبه به وی ابالغ کرده بود که از کرســی قدرت 
کنار بــرود. در عین حال ارتش نمی خواســت 
بــا اجبار وی به کناره گیری، احتــرام او را از بین 
ببــرد. موگابه در ســال 2013 برای هفتمین بار 
رئیس جمهور زیمبابوه شد، اما اوضاع نابسامان 
اقتصادی و رشــد تصاعدی نرخ تــورم در این 
کشور، آســتانه تحمل مردم را به سر آورده بود، 
عالوه بر این ارتش و پارلمان هم دیگر راضی به 
ابقای وی در قــدرت نبودند، بنابراین ارتش این 
کشور در نوامبر 2017 موگابه را دستگیر کرد و 

او را به حصر خانگی برد.

   حافظه    

 قهرمان آزادی بخش
نگاهی به سرنوشت تلخ رابرت موگابه  مبارز ضد آمریکایی

یان اصولگراییتاریخ  تولد جر
صف آرایی های جناح های سیاسی در دهه ۸۰ - بخش اول
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  اهمّیت مشارکت حداکثری در انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 بر همه نخبگان و 
فعاالن سیاسی آشــکار بوده و در این زمینه مطالب 
زیادی نوشته شده است، اما از باب یادآوری، دلیلی 
ر 

ّ
را که شــاید کمتر گفته شده اســت، در اینجا تذک

می دهیم و آن برخاسته از نوع نگاه دولت آمریکا به 
ایران است. 

 B انتخابات 
و رفع تحریم ها 

دولت ُجو بایدن با زیرکی زیادی سعی می کند تأمین 
حقوق ایران در برجام را ـ که مهم ترین آن برداشــتن 
تحریم ها بــه صورت عملی اســت ـ بــا موضوع 
انتخابات ریاســت جمهوری کشورمان تنظیم کند، 
به این معنا که اگر دولت آمریکا به این نتیجه برسد 
که در انتخابات پیــش رو گزینه ای در حال پیروزی 
است که خواهان رفع تنش با آمریکاست، احتماال 
ت در دســتور کار 

ّ
رفــع تحریم ها را به صورت موق

قرار خواهد داد، اما اگر چنین برداشــتی از فضای 
انتخاباتی ایران نداشته باشد، مذاکرات را فرسایشی 
کرده و اقدام مؤثــری در زمینه رفع تحریم ها انجام 
نخواهــد داد. در این میان، یــک وضعّیت همواره 
برای آمریکا فرصت ســاز بوده و آن مشارکت پایین 
مردم ایران در انتخابات اســت. این موضوع نیز در 
نوع اقدامات آمریــکا در زمینه تحریم ها تأثیرگذار 
اســت، یعنی اگر فضــای قبل از انتخابــات ایران 
گویای مشارکت ضعیف مردم در انتخابات باشد، 
آمریکا باز هم با فرسایشی کردن مذاکرات و انجام 
ندادن اقدامی مؤثر در زمینه تحریم ها، بر ناامیدی و 
سرخوردگی جامعه ایران خواهد افزود تا بی رغبتی 

مردم نسبت به انتخابات را افزایش دهد. 
همچنین دولت بایدن در چنین فضایی این ریسک 
را مرتکب نخواهد شد که با برداشتن حتی بخشی 
از تحریم ها، پشــتوانه ای برای پیــروزی یک گزینه 
مطلــوب در انتخابــات ایــران فراهم کنــد؛ چرا 
که مشــارکت پاییــن در انتخابات ایران را بیشــتر 

فرصت ساز می داند. به این ترتیب، مشارکت پایین 
در انتخابات 1400 برای همه جریان ها و جناح های 
سیاسی ایران خسارت بار خواهد بود و این موضوع 
برای نیروهای ارزشــی و متعهد به انقالب اسالمی 
باید خطری بزرگ دانســته شود. در چنین شرایطی 
چه چیزی می تواند زمینه مشــارکت حداکثری در 

انتخابات را فراهم کند؟

 B احساس نیاز 
به مشارکت تحت الشعاع توهم پیروزی

حضور حداکثــری مردم در انتخابات وابســتگی 
زیادی به نــوع کنش انتخاباتی نیروهای سیاســی 
دارد. در وضعیت کنونی نیروهای ارزشی و متعهد 
از ضرورت مشــارکت حداکثــری آگاهند، اما در 
همین حال برخی از آنان دچار تّوهم پیروزی شده 
و به تبع این توّهم، اقداماتی را ـ اغلب ناخواســته ـ 
مرتکب می شــوند که حوزه سیاست را به منازعه، 
درگیری و انتقام آلوده کرده و آن را برای مردم بسیار 
اب می کند. طی هفته های اخیر انتشار فایل 

ّ
غیرجذ

صوتی ظریف و ســخنان نــاروای او درباره تأثیر 
اقدامات نظامی و مقاومتی جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه بر حوزه دیپلماسی، زمینه تخریب وجهه 
جمهوری اسالمی از سوی رســانه های دشمن را 
فراهم کرد و در چنین وضعّیتی پاســخ به اظهارات 
ظریف ـ که خود از بیان آنها ابراز ندامت کرده است ـ 
امری الزم بود؛ چرا که شخصّیت و عملکرد سپهبد 

شــهید ســلیمانی نه تنها برای جمهوری اسالمی 
در منطقه تولید قدرت کرده اســت، بلکه وحدت 
و انســجام مردم ایران و اعتمــاد آنان به جمهوری 
اســالمی را نیز افزایش داده و عــزت و غرور ملی 
ایرانیان را ارتقا بخشــیده است. از این منظر، ورای 
اهداف و انگیزه های خیانت آمیز انتشار فایل صوتی، 
 نفس سخنان ظریف محل تأمل جدی و مایه 

ْ
اساسا

تعجب و تأســف است، اما در این میان نباید با تند 
و افراطی کردن فضا، نقد را با انتقام اشــتباه گرفته 
و فضای کنونی را بــه آوردگاهی برای ذبح تمامی 
اقدامات انجام شده تبدیل کرد. بخشی از علل این 
رویکــرد رادیکال در غفلت از اهمّیت مشــارکت 
حداکثــری و توّهم پیــروزی از ســوی برخی از 
انقالبیون رادیکال ریشه دارد، در حالی که نیروهای 
ارزشی و متعهد باید با تأمل و هوشمندی بیشتری 
رفتار کنند و فضای سیاسی کشور را تحت الشعاع 
تیترهای هیجانی، رادیکال و آلوده به توّهم پیروزی 
قــرار ندهند. ترتیــب دادن مصاحبه بــا ظریف و 
ســپس افتادن این فایل صوتی به دست بیگانگان، 
رشادت های سردار دلها را به مسلخ نمی برد، چرا 
که ارزش و اعتبار مجاهدت های ایشان بر دوست 
و دشمن آشکار است، بلکه حوزه سیاست ایران را 
در آســتانه انتخابات، به رادیکالیسم و منازعه آلوده 
می کند و بر ناامیدی مردم و کاستن از مشارکت آنان 
در انتخابات که به یقین از اهداف اصلی دشمنان در 

این مقطع است، می افزاید. 

 B نشاط سیاسی 
الزمه مشارکت حداکثری

مشارکت و حضور در انتخابات زمانی افزایش می یابد 
ابی از حوزه سیاست، شور و نشاط 

ّ
که با ارائه چهره جذ

سیاسی در مردم برافروخته شود. در وضعیت کنونی، 
جامعه ایران درگیر با مشــکالت اقتصادی مختلف 
بوده و محدودّیت های بیماری کرونا نیز بر عصبانّیت 
و حتی افســردگی بخش هایــی از جامعــه افزوده 
است. در چنین شرایطی حوزه سیاست نقش بسیار 
تعیین کننده ای در تشدید مشکالت یا خروج از آنها 
دارد. سیاست در رأس امورات هر جامعه ای است و 
انگیزه و امید مردم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه با 
نگاه به این حوزه تغییر و تحّول می یابد و این موضوع 
در چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری از 
حّساسّیت بیشــتری برخوردار است، بنابراین حوزه 
سیاست را باید به گونه ای نمایان کرد که زمینه رغبت، 
نشاط و امیدواری جامعه به انتخابات را فراهم کند، 
نه اینکــه با برخوردهای انتقام جویانه و ســیاه نمایی 
مطلــق از عملکردهای بخش هــای مختلف نظام، 
تصویری تیره و تار از حوزه سیاســت به جامعه القا 
کرد و بر این گمان بود که این تصویر می تواند سبب 
رویگردانی مردم از جریانی سیاسی به جریانی دیگر 
شــود. این یک گمان باطل اســت، چرا که مقدمه 
تمایل مردم به حوزه سیاست را اغلب عناصر حّسی 
و عاطفی تشکیل می دهند و محاسبه و تصمیم درباره 
رأی به کدام جریان سیاســی در مرحلــه بعد از این 
قرار می گیرد.  عالوه بر این، شــور و نشاط سیاسی 
و احساس شــادکامی در حوزه سیاست، تأثیر بسیار 
زیادی در احیای فضایل اخالقی در جامعه دارد و در 
بحبوحه مشکالت و عصبانّیت های نهفته در جامعه 
ایران، این موضوع، نیازی اساســی است. شادکامی 
در حوزه سیاست موضوعی بســیار مهم نزد برخی 
فالسفه سیاسی همچون ارسطو است و اساسا ارسطو 
غایت سیاست را یودایمونیا )Eudaimonia( می داند 
که آن را دربردارنده ســعادت، شادکامی و بهروزی 
ت های غریزی 

ّ
دانسته اند. این نوع شادکامی که از لذ

تفکیک می شود، برخاسته از ظهور عقل است و یک 
سیاســت متکی به دوستی و دربردارنده دیالکتیک و 
تضارب آرا می تواند زمینه ظهور عقل را فراهم کرده، 
نشاط سیاسی را برانگیزد و به دنبال آن فضایل اخالقی 

در جامعه را نیز احیا کند.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

شروع دولت خاتمی و بازگشت دوباره 
قدیمــی  همفکــران  و  دوســتان 
سیدعلی محمد دستغیب به قدرت، مهر ختامی 
بود بر انتقادات مسجد قبا بر مشکالت معیشتی و 
اقتصادی کشور در دولت سازندگی. سراسر دوره 
موسوم به اصالحات با حمایت های گاه و بی گاه 
مسجد قبا و شخص علی محمد دستغیب از دولت 
همراه بود؛ این بار نوک پیکان حمالت ســخت 
جریان مسجد قبا به محوریت دستغیب، مخالفان 
دولت را نشانه گرفت و این جمله دست به دست 
چرخید که »نمی گذارند دولت کار کند«!  متهم 
ردیف دوم در پرونده قتل های زنجیره ای شخصی 
است به نام »مصطفی موسوی« که از ارادتمندان 
به ســیدمحمد خاتمی و از جمله نیروهای چپ 
از  وی  اســت.  وقــت  اطالعــات  وزارت 
دست پرورده های ســیدعلی محمد دستغیب در 
مسجد آتشی ها ـ مسجد قباـ است که در ماجرای 
این قتل ها به حبس ابد محکوم می شود. هفته نامه 
9 دی در شماره هفتم خود مورخ 1 اسفند 1389 
در مطلبی با عنوان »این دســتغیب آن دستغیب 
نیســت!« نوشت: »دســتغیب در نامه 10 اسفند 
1377 با فهرستی از ادعاها که به دروغ پردازی های 
گروهک »بیت منتظری و مهدی هاشمی معدوم« 
و مکاتبات جسارت آمیز آقای منتظری به حضرت 
امام)ره( نزدیک اســت، بــرای رهبری نظام نامه 
می نویســد و ادعا می کنــد: »گزارش دهنده... از 
کنترل تلفن و یا رخنــه در مجالس خصوصی... 
 با ارعاب و ضرب که به عنوان 

ً
شنیده شده که بعضا

تعزیر قلمداد می شــود، اقرار گرفتنــد... در هر 
شــهری که امام جمعه و نماینده ولی فقیه قدرت 

بیشتری پیدا کرده... مخالفین خود را به نام »ضد 
والیت فقیه« به دادگاه کشانیده... شنیده شده که 
مایه اصلی نظرات رد صالحیــت کاندیداها در 
انتخابات مجلس خبرگان از طرف شورای نگهبان 
همان گزارش هاســت که مبنای حکم نمی تواند 
باشد. در بین طالب و فضال و علما خوانده شده به 
 صالحی هستند... باالخره 

ً
دادگاه ویژه افراد باطنا

قدرت دست شماســت و آنچه ســزاوار حاکم 
قدرتمند اســالم اســت، عفو و بخشــش است 
باالخص نســبت به کســانی که همسنگر شما 
بوده اند... توجه دارید که نظارت بر کار منسوبین 
حضرت عالی که به آنها قدرت حکم و مال و سپاه 
و ارتش ســپرده اید، بســیار الزم است.« در نقد 
اجمالی محتــوای این نامه، بــه دو نکته کفایت 
می کنیم؛ نخست آنکه، استفاده از تعابیری مانند 
»شنیده شــده، گزارش شــده، قلمداد می شود و 
 و...« تأثیرپذیری نویسنده از دروغ پردازان را 

ً
بعضا

تقویت می کنــد. دوم اینکه، مطابق با کدام حکم 
دینی می توان شنیده ها را مبنای قضاوت و داوری 
قرار داد و بر اســاس آنها علیه حکومت اسالمی 

اتهام زنی کرد؟!  

 فراز و فرود سیدعلی محمد دستغیب  ـ ۳

شنیده های نامعتبر!

   ریزش ها    

در مطالب پیشــین چهار مؤلفــه از مهم ترین 
الزامات تحقق نظام انقالبی را در ســطح ایده 
بررســی کردیم. در این مطلب، دو مورد مهم 

دیگر را بررسی می کنیم.  
5ـ گفتمان سازی: تقویت نگاه انقالبی در کشور 
مستلزم »گفتمان سازی« است. در این زمینه، 
باید بــا ترویج و تبیین ضــرورت این موضوع 
در این برهه از زمان برای کشــور و طرح آن در 
فضای عمومی جامعه، برای تقویت گفتمان و 

نگاه انقالبی تالش شود. 
اهمیت این بحث از آنجا ناشی می شود که 
وقتی موضوعی به گفتمان عمومی جامعه تبدیل 
شــود، چارچوبی برای هدایت جهت گیری ها 
 و فعالیت هــای افراد، ســازمان ها و... خواهد

 بود.
 به عبارتی، وقتی یــک موضوع به گفتمان 
تبدیل شــود؛ یعنی در فضای عمومی جامعه 
جــای گرفته اســت؛ در این حالــت می توان 
امیدوار بود که همه خود را در چارچوب و قالب 
آن گفتمان تعریف کرده و برنامه ها و کنش های 

خود را با آن هماهنگ کنند.
 در این صــورت، تحقــق آن موضوع کار 
دشواری نخواهد بود و این به معنای استفاده از 
توان حداکثر افراد و نیروهای جامعه، در راستای 

تحقق هدف موردنظر است

6ـ فراتر رفتــن از جزم اندیشــی های نظری: 
در حــوزه اندیشــه انقالبی، یک الــزام مهم، 
گرفتار نشــدن در حوزه های نظری غیرمرتبط 
و فاقــد قابلیت عملی شــدن و فراتــر رفتن از 

جزم اندیشی های نظری است.
 به عبارت دیگر، از آنجا که در حوزه  اندیشه 
و نظریه پردازی در کشور، متأثر از تسلط علوم 
انســانی غربی، قاعده مندی هایی حاکم است 
که بــه طور عمــده، فاقد ظرفیــت الزم برای 
اندیشه ورزی بر مبنای مبانی، الزامات و نیازهای 
انقالب اســالمی اســت، الزامات اندیشه ای 
نظریه نظــام انقالبی ایجاب می کند که خود را 

گرفتار قاعده مندی های این علوم نکرد.
 از ایــن رو، در گام دوم انقــالب، در حوزه 
اندیشه باید تالش کرد تا در عین فراتر رفتن از 
جزم اندیشــی های نظری، برای تولید اندیشه، 
متناســب با مبانی، الزامات و نیازهای انقالب 

اسالمی و کشور تالش کرد. 
یکــی از مهم ترین خألها در چهل ســال 
گذشته که سبب شــده نگاه و رویکرد انقالبی 
در برخــی حوزه ها در انزوا قرار بگیرد، ضعف 
منابع دانشی و نظری مبتنی بر نگاه انقالبی بوده 
اســت. در این وضعیت، گفتمان ها و نگاه های 
رقیِب نگاه انقالبی به راحتی توانسته اند رشد و 

نمو پیدا کنند. 
این الزام که بیش از هر حوزه ای، معطوف به 
حوزه علوم انسانی است، در بلندمدت می تواند 
در فراهم کــردن بنیان های نظــری الزم برای 
تحقق دولت اسالمی و فراتر از آن، تمدن نوین 

اسالمی، بسیار راهگشا باشد. 

 نظریه نظام انقالبی  -۴۹

انقالبی! نگاه  گفتمان سازی   

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۲۲

  کانون اختالف 
و مشروعیت نظام مشروطه!

نقطه کانونی اختالف و دعوای سیاسی شیخ 
شــهید فضل الله نوری به ســایر فعــاالن در 
نهضت مشروطه اعم از روشنفکران غرب گرا 
و علمای نجف بر سر چه بود؟ شاید با مروری 
بر مطالب پیشــین در این سلسله نوشته ها در 
خصوص شــیخ بتوانیم به آن پاســخ دهیم. 
او باور داشــت که انقالب مشروطیت دچار 
انحراف شده است، انحرافی که سنت اسالمی 
و شــریعت را به خطر می انــدازد. از آن رو به 
اقداماتی دســت زد تا مخالفت جدی خود را 
نشــان دهد. فعالیت هایی که در آخر به بر دار 
رفتنش ختم شد.  شیخ شهید نوری مخالفان 
و موافقان جدی ای دارد، عده ای معتقدند او به 
فکر شریعت بود و برای دین با مشروطه خواهان 
مخالفت کرد، از طرفی برخی محققان معاصر 
نیز وی را قدرت طلبی می دانند که می خواست 
به محمدعلی شاه نزدیک شود. موسی نجفی 
در کتاب »مشروطه شناسی« از شیخ فضل الله 
نوری به عنوان کســی یاد می کند که از اساس 
بر مجلس و مشــروطه نقد داشت. او ارتباط 
شیخ فضل الله با محمدعلی شاه را، که همواره 
مورد نقد جدی مورخان معاصر بوده، طوری 
دیگر تفســیر می کند: »محمدعلی شــاه فرد 
مستبدی بود؛ اما زشــتی کارش دست کمی 
ناپســندی فعل مشــروطه خواهانی نظیر  از 
تقی زاده در بست نشستن در سفارت انگلیس 
نداشت. اما گویا عامدا در تاریخ ناپسندی های 
مشــروطه خواهان کم رنگ شــده و استبداد 
محمدعلی شاه را خیلی پر رنگ کرده اند. او 
که مستبد است و تکلیفش روشن، اما چرا از 
ناپسند بودن پناهنده شدن به انگلیس سخنی 
به میان نمی آید؟«1 به نظر می رسد این سؤال 
که اصل فکر شــیخ در مشــروطه چــه بود و 
کانون مباحث مطروحه از سوی مرحوم نوری 
کجاســت، نقطه عزیمت خوبی در بحث و 
بررسی هاســت. به زعم آقای نجفی در کتاب 
مشروطه شناســی، شیخ شهید مشــروطه را 
اما می خواست  بیداری اسالمی می دانست، 
این بیداری اسالمی را بدون تالقی با مدرنیته 
حل کند. چه بسا اگر گفتمان شیخ فضل الله 
غالب می شــد، این امر به انقالب اســالمی 
وصل می شــد. ســؤال مهم و نقطــه کانونی 
مباحــث وی موضوع مهم مشــروعیت نظام 
مشروطه بود. مرحوم شیخ فضل الله و علمای 
مشــروعه خواه، بحث مشــروعیت نظام را 
مطرح می کردند و می گفتند: »مشروعیتش 
از کجاست؟« این بحثی است که ما امروز 
هم با آن مواجهیم. علمای مشروطه خواه، به 
هیچ وجه بحث مشــروعیت نظام را مطرح 
نمی کردند، خودشان قبول داشتند که نظام 
مشــروطه، مشروعه نیســت و نمی گفتند: 
مشروع اســت، بلکه می گفتند: قدر مقدور 
این است و این نظام بهتر از استبداد است؛ 
اما شیخ عالم و فقیهی شیعی بود که خواسته 
و هدف مبارزاتی اش روشن بود و آن، تشکیل 
نظامی بر اساس احکام اسالمی! البته روایت 
تاریخی ما به ویژه در مشــروطه به اغراض 
سیاسی، استعماری و فرهنگی آلوده است. 
متأسفانه تاریخ مشــروطه به گونه ای نوشته 
شــده که چهره آزادی خواهی ضدانگلیسی 
و ضدغربی کم رنگ جلــوه کند. در حالی 
که وقتی محمدعلی شاه مجلس را به توپ 
می بندد و مشــروطه خوا هان فرار می کنند، 
بیشــتر آنها به سفارت انگلســتان پناهنده 
می شــوند. هنگام مرور تاریخ، تقی زاده به 
ســرعت از آن می گذرد و می گوید: »حفظ 
جان بود.« اگر به حقیقت مسئله حفظ جان 
بود، چرا شــیخ فضل الله حاضر نشد برای 

حفظ جانش زیر پرچم روس برود؟!
منبع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

احیای سیاست اخالقی و نشاط سیاسی
ضرورت های افزایش مشارکت انتخاباتی و اجتناب از مسئله سازی های جنجالی
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

به تازگی فنــاوری نانو در حوزه 
یافته است  راه  نساجی صنعتی 
و منســوجات مورد استفاده در 
هواپیما از جمله پتوی هواپیما با 
کمک نوآوری های یک شرکت 
فناور داخلی، خــواص تازه ای 
پیدا کرده اســت. ایــن پتوها با 
اســتفاده از پلی استر ـ اکریلیک 
تولید  نانوذرات  با  آنتی باکتریال 
شده است و می تواند به ارتقای 

سالمت مسافران در پروازهای خطوط هوایی کمک کند. این 
پتوها به گونه ای طراحی شــده اند کــه در برابر آتش  مقاومت 
باالیی دارند. استفاده از این پتوها کمک بسیاری به بهداشت در 

زمان کرونا خواهد کرد.

تش!  پتوهای ضد آ
استفاده از علم نانو در صنعت نساجی

حــدود 345 هزار فایل محرمانه 
دادســتانی  معاونت  بــه  متعلق 
فیلیپیــن هک شــده و در فضای 
مجازی منتشــر شــده است  که 
و اطالعات  حاوی کلمات عبور 
پرونده هــای قضایــی هســتند. 
محتوای این فایل ها شامل گزارش 
کار روزانــه، اســناد آموزشــی، 
کلمات عبور، سیاست گذاری های  
دادستانی فیلیپین و جزئیات برخی 

پرونده های مهم قضایی این کشــور بوده اند و پیش بینی می شــود 
انتشار عمومی آنها موجب رسوایی و جنجال در این کشور شود. 
گفتنی است، با گسترش فضای اینترنت، امنیت اسناد محرمانه و 

اطالعات در جهان به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

 قدرت هکرها!
انتشار اسناد محرمانه در فیلیپین

کاربردی  برنامه  یك  »رضوان« 
برای زائران و دوست داران امام 
رضا)ع( اســت که آستان قدس 
رضوی در دسترس عالقه مندان 
به آن حضرت قرار داده اســت. 
برنامه رضــوان عالوه بر امکان 
دسترسی به نقشه حرم رضوی، 
زیارتنامه ها و ادعیه، پخش زنده 
اینترنتی از صحن ها و رواق های 
حرم مطهــر امام هشــتم)ع(، 

فهرست برنامه های حرم و ...، می توانند در صورتی که در یکی 
از صحن های حرم امام رضا)ع( حضور داشــته باشند، برای 
دریافت غذای حضرتی نام نویسی کنند تا در صورت برنده شدن 

در قرعه کشی، مهمان امام رضا)ع( باشند. نوش جان...

 رضوان 
برنامه رسمی حرم امام رضا)ع(

 محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس: اگر ما 

می گوییم آموزش و پرورش مهم اســت، 
بایــد در کارنامه دوران مســئولیت خود 
به آن توجه کنیم؛ چــرا که معلمان نظام 
اولویت ها و ترجیحات را در یک جامعه 
مشخص می کنند، اما متأسفانه آموزش و 
پرورش در چهار دهه گذشته در عمل در 

اولویت ما نبوده است.

عبدالله گنجی، کارشــناس سیاسی: رابطه 

کارگزاران با رهبــری در نظام جمهوری 
اســالمی، مانند روابط عرفی و کالسیک 
کشورهای دیگر نیست و مملو از عواطف 
دوطرفه و از جنس پدر ـ فرزندی اســت. 
نوع مواجهــه ظریف با انتقــادات رهبر 
انقالب نشان می دهد او مشفقانه خطاها 
 جلوگیری 

ً
را اصــالح و از تکرار حتمــا

خواهد کرد.

حسن عابدینی، کارشــناس سیاسی: دانش 

و تجربه 40 ســاله پاشنه آشیل ظریف در 
پذیرش مشورت است که می تواند ناشی از 
چند عامل باشد: 1ـ نظریه های واقع گرایی 
را نمی دانــد. 2ـ هندســه قدرت جهانی 
را نمی دانــد. 3ـ ســاختار تصمیم گیری 
سیاســت خارجی را نمی داند. 4ـ اصل 
نخست قانون وظایف وزارت خارجه را 
نمی داند و 5ـ همه را می داند، اما در اجرا 

باور ندارد.

رئیس  اقتصادی:  مهدی مهرپور، کارشناس 

اتحادیــه نانوایان تهــران می گوید که در 
مــورد افزایش قیمت نــان تصمیم گیری 
 اعالم نکنید. 

ً
شده؛ اما به ما گفته اند فعال

اینطوری دارن کشور رو 8 ساله مدیریت 
 می کنند! توقع دارید اوضــاع بهتر از این

 باشه؟!

محمدجواد اخوان، کاربــر فضای مجازی: 

ظریف همانقــدر مجری خوبــی برای 
سیاست خارجی کشور بوده که جهانگیری 
مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
در ستاد فرماندهی اجرای این سیاست ها 

بوده است.

علــی سیســتانی، فعــال فضــای مجازی: 

برجــام مقصــرش رهبریه؟! پــس چرا 
سکه هاشــو دادیــن به ظریــف، قهرمان 
دیپلماســی و امیرکبیر زمانش کردین؟! 
باهــاش ســال 1396 رأی جمع کردین! 
دیگــران رو به خاطــر مخالفت با برجام 
برچسب کاســب زدین، چرا االن برای 
حفــظ ظریف تــوی مذاکــرات و ادامه  
 مذاکرات تــوی وین خودتــون رو دارید 

می کشید؟!

امین موســوی، کاربر فضای مجــازی: باز 

عــده ای می گویند دیدیــد رهبری گفت 
وزارت خارجه مجری است، پس برجام 
 روحانی به عنوان 

ً
تصمیم نظام بــود! اوال

رئیس جمهور گفت همه مسئولیت مذاکره 
 نهاد باالدستی وزارت 

ً
با من اســت. ثانیا

خارجه کجاســت؟ همان شورای عالی 
امنیت ملی که رئیســش روحانی است. 
خودتان در کل نظام مســئولیت دارید و 

خود را از نظام جدا می کنید؟

مهدی مهرپور کارشناس اقتصادی: 1- میزان 

صادرات غیرنفتی کشور در پایان سال 91 
و در اوج تحریم هــای ضد ایرانی: باالی 
41 میلیــارد دالر و صادرات کاال به 150 
مقصد 2- میزان صادرات غیرنفتی کشور 
در پایان ســال 99 و 5 سال بعد از برجام: 
حدود 35 میلیارد دالر و صادرات کاال به 

حدود 130 مقصد!

شاید »بیل گیتس« بنیانگذار شرکت مایکروسافت 
را فرد نیکوکاری بشناسیم که افزون بر کمک هایش 
به پیشرفت فناوری در جهان، در چند سال گذشته با 
تأسیس خیریه های بسیار در پی کاهش فقر و کمک 
به کودکان و بیماران سراســر دنیا به ویژه آفریقا بوده 
است. گیتس به همراه همسر سابق خود ملیندا )در 
هفته پیش خبر جدایی آنها اعالم شد( بنیاد گیتس را 
راه اندازی کرده اند که در ســیاتل واشنگتن قرار دارد 
و طبق گزارش ها بزرگ ترین بنیاد خصوصی جهان 
اســت که تاکنون حدود 50 میلیــارد دالر صرف 

کارهای در ظاهر خیریه کرده است.
اما آیا بنیاد به اصطالح خیریه گیتس و اطرافیانش 
 در پی کمک به ریشــه کنی بیماری ها و فقر از 

ً
کامال

جهان هستند؟ شــاید پاســخ به این پرسش کمی 
پیچیده باشــد، بنابراین بهتر اســت کمــی درباره 

اظهارنظرهای بیل گیتس بیشتر بدانیم.
پدر بیل گیتــس عضو بنیادی با نــام »والدینی 
برنامه ریزی شــده« بوده است که هدف آن ویرایش 
قدرت تولید مثل در انســان ها بوده است! طبق نظر 
گردانندگان این بنیاد، بیشتر انسان ها تولیدکنندگانی 
بی فایده هســتند که مانند علف هــرز می توان آنها 
را از ریشــه کند! در واقع بســیاری از انسان ها بودن 
یا نبودن شــان فرقی ندارد و بایــد برای زندگی بهتر 
ژن هــای خوب تر حذف شــوند! بنابراین زمانی که 
متوجه می شــویم بیــل گیتس طرفــدار روش های 
محدودکننده زاد و ولد در جهان است، نباید تعجب 
 
ً
کنیم. باید گفــت اهداف اعالمی بنیاد گیتس کامال
ظاهری است. این بنیاد در سال 2010 سهام شرکت 
»مونسانتو« را خریداری کرد که شرکتی آمریکایی 
و چندملیتی در صنایع کشاورزی، صنایع شیمیایی 
و زیســت فناوری است؛ شرکتی پیشــرو در زمینه 

مهندســی ژنتیک که در ســال 1901 تأسیس شده 
اســت. مونسانتو شرکتی بدنام اســت که در دوران 
فعالیت خود محصوالتــی، مانند عامل نارنجی را 
تولید کرده است که عامل نسل کشی در کشورهای 
جنوب شرق آسیاست. حال ارتباط یک بنیاد خیریه با 
شرکتی بدنام که هرسال در حال پرداخت غرامت به 
شاکیان خود است، چه دلیلی می تواند داشته باشد؟

بنیاد گیتس حدود 80 درصد از فعالیت خود را 
در بخش زیســت تکنولوژی متمرکز کرده است که 
نتیجه آن تولید ســمومی بوده اســت که میزان تولد 
کودکان ناقص الخلقه را بسیار باال برده است. گیتس 
در جایی می گوید: »اگر واکسیناسیون کودکان رو به 
خوبی بتوانیم انجام دهیم، جمعیت جهان 15 درصد 
کاهش پیدا خواهد کرد!« امــا چگونه؟ گزارش ها 
حکایت از آن دارد که برنامه های واکسیناسیون این 
بنیاد در کنیا و هند موجب عقیم شــدن زنان و فلج 
شدن کودکان شده است. برنامه هایی که مورد تأیید 

سازمان بهداشت جهانی هم هست!
اما امروز پای گیتس به کرونا و شــکل گیری آن 
باز شده اســت و نقش او در واکســن های تولیدی 
سؤال برانگیز است. دو ماه پیش از همه گیری کرونا 
در جهــان، در اجــالس اقتصــادی داووس، بنیاد 
گیتس و دانشــگاه جان  هاپکینز آمریکا احتمال یک 
همه گیری جهانی را شبیه سازی کردند! این برنامه با 
عنوان رخداد  201شناخته می شود و مانوری تمرینی 
بوده است که حتی ویروس استفاده شده در آن، نوعی 
کرونا بوده اســت. در این مانــور، 65 میلیون نفر از 
انسان ها جان شان را از دست می دهند. این ویروس 
تمرینی، از نوعی خوک در برزیل به انســان منتقل و 
در جهان پخش می شــود. درست دو ماه بعد از این 

مانور، سر و کله کووید19 در جهان پیدا می شود!
اظهارات متناقض بیل گیتس همیشــه برای این 
بنیاد دردســر ســاز بوده اســت. او که چندین سال 
پیش گفته بود 15 درصــد جمعیت جهان را باید با 
واکسیناســیون کاهش دهیم، مدتی قبل ادعا کرده 
بود بــرای اجرای عدالت باید واکســن کرونا ابتدا 

در اختیار فقرا قرار گیرد! شاید تا اینجا اظهارنظری 
خیرانه باشــد، امــا هفته پیش گیتس در پاســخ به 
پرسشــی که آیا فرمول تهیه واکســن را می توان در 
اختیار کشورهای فقیر قرار داد، بدون درنگ جواب 
»نه« را می دهد! هرچند پس از آن حرفش را توضیح 
می دهد که دلیل این کار عدم امکان تولید واکسن در 

این کشورهاست.
بســیاری از افراد بهانه گیتس را برای در اختیار 
قرار ندادن فرمول نپذیرفتند. »استفان برانی« نویسنده 
خبرگزاری گاردین نوشــت: »این میلیــاردر ادعا 
می کند که عینک بدبینی بر چشــم ندارد، اما نگاه 
ناخوشــایندی به جهان دارد. ما نمی توانیم واکسن 
بیشــتری تولید کنیم، نمی توانیم ســود خــود را به 
خطر بیندازیم، نمی توانیم فناوری خود را در اختیار 
کشورهای فقیر قرار دهیم؛ آنها باید پس مانده غذای 

ما را بخورند. واقعا نگاه زشتی به دنیا دارد.«
شاید برخی فکر کنند که دلیل قرار ندادن فرمول 
تولید واکسن در اختیار دیگر کشورها، سود هنگفتی 
اســت که گیتس و دیگر دوستان ســرمایه دارش از 

این واکسن ها می برند، اما باید گفت محتویات این 
فرمول و تأثیری که بــر روی بدن افراد می گذارند با 
عمومی شــدن آن افشا خواهد شــد. شاید گیتس 
نمی خواهد دیگران بدانند که این واکسن ها دقیقا چه 

کاری انجام می دهند!
بنیاد گیتس یکی از بزرگ ترین کمک کننده ها به 
سازمان بهداشــت جهانی است و دومین سازمانی 
اســت که بیشــترین کمک ها را به آن نهــاد انجام 
می دهد؛ اما در پس آن حقوق انحصاری بســیاری 
دارد و در بسیاری از نقاط دنیا، در حال فعالیت هایی 
اســت که هدف آن بهبــود ژن هاســت! بنیادی که 
رؤسای آن اعتقاد به حذف گونه های ضعیف دارند، 
آیا می تواند به دنبال کارهای بشردوستانه باشد؟ اما 
حــاال در هفته پیش با اعالم خبر جدایی بیل گیتس 
از همسرش ملیندا، شــاید زمان آن رسیده باشد که 
نگاه ها بیشتر معطوف به پشت پرده های این بنیاد شود 
و اخبار بیشتری بیرون بیاید. طالقی که می توان آن را 
پر هزینه ترین طالق دنیا  نامید و با انجام آن مســائل 

مالی این بنیاد مرموزتر باقی می ماند!

 راز  واکسن
نگاه بیل گیتس به دسترسی کشورهای دیگر به واکسن کرونا

محمد صالح نادری    نکته گرام    
کارشناس فناوری اطالعات

 »بیل گیتس« از ابتدای شــیوع بیماری همه گیر 
کوویــد19 به دالیل گوناگــون در صدر اخبارها 
قــرار گرفته اســت. او به دلیل مواضــع خود در 
تولید و توزیع واکســن برای این بیماری تجلیل، 
تمسخر و مورد انتقاد شــدید قرار گرفت. اظهار 
نظر جدید او که می گوید فناوری تولید واکســن 
کرونا نباید در اختیار دیگران مانند هند قرار داده 
شــود، او را دوباره در معرض انتقادات شدیدی 
قرار داده اســت.او دلیل این اظهــار نظر خود را 
عدم امکان انتقال فناوری به این کشــورها و نبود 

کارخانه واکسن در آنها بیان می کند. هر دو دلیل 
مبهم و غیر الهام بخش است و برای هر شخصی 
باورپذیر نیست. حتی اگر دالیل گیتس را به مثابه 
چالش هایی قانونی در نظر بگیریم، اما اینکه او از 
هند به منزله کشوری که توان تولید واکسن ندارد، 

نام می برد، خواب از سرمان می پراند!
؟ اگر گیتس در اظهار نظر خود از 

ً
هند؟ واقعا

کشور خاصی نام نمی برد، شانس این را داشت که 
از کنار حرف های او رد شویم، اما با توجه به اینکه 
هند باالترین ظرفیت تولید واکســن در جهان را 

دارد، نظر گیتس اعتبار خود را از دست می دهد.
در ابتدای ســال جاری، دبیرکل سازمان ملل 
متحد، »آنتونیو گوترش« ظرفیت تولید واکســن 
هنــد را بهترین دارایی امروز جهــان در مبارزه با 
کرونا دانســت. بنابراین اینکه گیتس می تواند به 

عنوان یک چالش به این مسئله اشاره کند، عجیب 
است!

گیتس می گویــد که تولیدکنندگان واکســن 
خودشان کار انتقال فناوری را انجام می دهند. پس 
چرا از او پرسیده نمی شود این فناوری را به هند و 

دیگر کشورها انتقال دهند؟
ایــن اولین باری نیســت که گیتــس به دلیل 
درگیری با واکســن در سراسر جهان در معرض 
خطر قرار می گیرد. بــا تکامل بیماری همه گیر و 
ورود چشم انداز جدیدی از جهان پس از کرونا، 
بسیاری به چگونگی سود گیتس از این واکسن ها 
پرداخته اند. اکنون تعداد فزاینــده ای از مردم در 
سراســر جهان این روایت را مطرح می کنند که 
گیتس آگاهانه واکسن را به سمت سودآوری سوق 
داده اســت؛ به جای اینکه به دنبال واکسیناسیون 

عمومی در جهان باشد.
بر اساس گزارش ها، بنیاد بیل و ملیندا گیتس 
حامی دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنکا برای 
تولید واکســن کرونا و ارائه به کشورهای سراسر 
جهان بوده است. در این گزارش ها ذکر شده است 
که دلیل عمده مجوز انحصاری توزیع واکسن به 

جای توزیع عمومی آن همین شراکت است.
شاید اینها حدس و گمان باشد و نتوان گیتس 
را به دلیل این گناهان مجــازات کرد، اما برخی 
مدارک به دست آمده به حقانیت آنها اشاره دارد 
که نشــان می دهند گیتس همزمان با همه گیری 
کرونا، از طریق کسب و کارهای مرتبط با آن سود 
سرشاری را می برد. چنین دالیلی شاید بتوانند این 
موضوع را که چرا گیتــس تالش می کند فرمول 
واکسن ها را اختصاصی نگه دارد، بهتر نمایان کند!

 این َخِیر خودخواه!
سارتاک دوگرا

کارشناس فناوری در ایندیاتودی



شماره 998 |  دوشنبه  2۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

سیاست
۱۳

 فرهنگ و دولت آینده

حوزه فرهنگ در ســال های اخیــر یکی از 
بخش های مهمــی بوده که کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اســت؛ از انفعال شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در بســیاری از موضوعات 
مهم فرهنگی گرفته تا بی عملی بســیاری از 
دستگاه های متولی و مجری در حوزه فرهنگ 
عمومی، همگی نشان از وجود مشکالتی در 
این بخــش دارد. از نظارت تا اجرا در حوزه 
فرهنگ عمومی، دارای اشکاالتی است که 
حاال در آســتانه انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری می تواند یکی از سؤاالت 
جدی از کاندیداهای ریاست جمهوری، تبیین 
نگاه و برنامه عملی آنها برای حوزه فرهنگ 
عمومی باشــد.  فرهنگ عمومی نشانه های 
مختلفی دارد که شاکله اعتقادی، اخالقی و 
عملی را نشــان می دهد و می تواند از طریق 
ابزارهای مختلف، این نشــانه ها به سمت 
تعالی یا تنزل پیش برود.  در حوزه کتاب، در 
سال های اخیر، گرانی کاغذ، افزایش قیمت 
کتــاب و در نتیجه حــذف تدریجی کتاب 
از ســبد خانوارها باعث دلسردی مؤلفان و 
ناشران از وضعیت حاکم بر صنعت چاپ و 
نشر شده و این موضوع، اگر به سرعت مورد 
توجه دولتمردان آینده قرار نگیرد، می تواند 
حوزه کتاب را در کشــور بــه قهقرایی ببرد 
که بیرون آمدن از آن، به ســادگی امکان پذیر 
نخواهد بود. در حوزه سینما، تولید آثار فاخر 
سینمایی و اثرگذار در سطح جهانی به پایین تر 
حد خود در سال های گذشته رسیده است؛ 
اگر در برهه های مختلفی سینمای گیشه پسند 
و تجاری بر سینمای معناگرا و فرهنگی چیره 
می شد، حاال با تعطیلی سالن های سینما در 
دوران کرونــا و رکود اقتصادی حاکم بر این 
صنعــت، گرایش اصلی فعــاالن این حوزه 
به سمت ســریال های شبکه نمایش خانگی 
یا فعالیت های مجازی کشــیده شــده و در 
چنین شرایطی، انتظار ساخت و تولید یک 
اثر ســینمایی فاخر و مؤثر، بســیار دور از 
ذهن به نظر می رســد.  در حوزه موسیقی، 
اولویت اصلی سیاستگذاران در سال های 
گذشته حمایت همه جانبه از موسیقی پاپ و 
برگزاری کنسرت در اقصی نقاط کشور بوده 
است؛ بررسی آمارهای شش ماهه اول سال 
1398 )قبل از شیوع کرونا( نشان می دهد 
360 کنســرت اجرا شــده که البته حدود 
200 اجرا به موسیقی پاپ اختصاص داشته 
است! شاید یکی از اولویت های دولت آینده 
در حوزه موســیقی، کمک به اصالح ذائقه 
عمومی در این بخش باشد. در حوزه فضای 
مجازی، شــاید یکی از دقیق ترین تعابیر، 
ســخنرانی رهبر معظم انقالب در ابتدای 
سال بود که ایشــان فرمودند: »دشمنان از 
فضای مجازی حداکثر استفاده را می کنند. 
متأســفانه در فضای مجازی کشــور ما آن 
رعایت هــای الزم با وجود آن همه تأکیدی 
که داشــته ام، صورت نمی گیــرد و در یک 
 »ول« اســت. باید کسانی که 

ً
جهاتی واقعا

مسئول هســتند حواس شان باشد.« همین 
تعابیر کافی اســت تا یکی از اولویت های 
دولــت آینده در حوزه مجازی باشــد. چه 
اینکه، بخــش مهمی از انتقــال فرهنگی 
جهان غرب و نسل جوان داخل کشور، از 
طریق همین بستر رقم می خورد. حوزه های 
فرهنگی متکثر و مختلف است؛ نمونه های 
باال مشــتی از خرواری بود که دولت آینده 
باید به ســرعت و اولویت در آن ورود کند؛ 
هشــدارهای رهبر انقــالب در خصوص 
شــبیخون و تهاجم فرهنگی کــه از حدود 
30 سال پیش تاکنون، به کرات تکرار شده، 
هنوز هم جدی است. به نظر می رسد همین 
حاال هم دیر شــده و بایــد از همین امروز 

فکری به حال فرهنگ کرد.

یادداشت

ماجرای رمان »مــرد دونده« از 
آنجایی شــروع می شود که یک 
مرد معمولی از کشــورهای در 
حال توسعه که از زندگی چندان 
هم رضایت نــدارد، و مثل بقیه 
روزمرگی های  مشــغول  آدم ها 
خودش است، یک روز ناگهان 
در پاهایــش دچار احساســی 
خــاص می شــود؛ ســندرمی 
ناشناخته به سراغش می آید و او 

را مجبور به دویدن می کند و به این ترتیب ماجراهایی عجیب 
شکل می گیرد. مسعود شامحمدی، نویسنده و کارگردان است 
که پیش از این، کتاب »گربه علف است و ماهی درخت« از او 

منتشر شده بود. 

مرد دونده
 ماجرای جذاب یک آدم معمولی

    داستان    

تصویربرداری سریال تلویزیونی 
»دودکش2« به کارگردانی برزو 
نیک نــژاد و تهیه کنندگی زینب 
تقوایــی کــه از مدتــی قبل در 
تهران آغاز شده بود، این روزها 
با گسترش شیوع ویروس کرونا 
متوقف شــده و تصویربرداری 
با بهبود شــرایط طی روزهای 
آینده آغاز می شود. مراحل فنی 
»دودکش2« نیــز این روزها در 

حال انجام اســت تا پخش این ســریال به زودی از شبکه یک 
سیما آغاز شود. گفتنی است، فصل اول این مجموعه تلویزیونی 
به کارگردانی محمدحسین لطیفی ساخته و با استقبال خوب 

مخاطبان همراه شده بود.

 دودکش2
ساخته جدید برزو نیک نژاد در تلویزیون

»ریحانه«  کتاب های  مجموعه 
نگاهی نو به زندگی زنان نامدار 
اسالم دارد. جدیدترین اثر از این 
مجموعه با عنوان »مادر عشق«، 
روایتــی داســتانی از زندگــی 
حضرت ام البنین)س( است که 
انتشارات مدرسه آن را به زودی 
منتشر و روانه بازار نشر می کند. 
علیهــا(،  ام البنین)ســالم الله 
نامش فاطمه بود و نام قبیله اش 

بنی ِکالب. او همسر امام علی)ع(، مادر حضرت عباس)ع( و 
از زنان نامدار اسالم است. کتاب »مادر عشق« روایت داستانی 
از زندگی این زن نامدار است که عطیه سادات صالحیان آن را به 

نگارش در آورده است.

   کتاب   

یحانه   ر
روایتی از زندگی حضرت ام البنین)س(

فرهنگ ونایی! کر شب های  در  احضار   

   تلویزیون   

حامدحسین عسکری
خبرنگار فرهنگی

بارها گفته شده که گاهی یک تصویر، می تواند به 
اندازه صدها صفحه متن یا ده ها ساعت سخنرانی 
گویا باشد و مخاطب را به فکر فرو ببرد؛ نکته ای 
دقیق و درســت کــه بارها و بارها اثبات شــده و 
می تواند به عنــوان یک گزاره قابــل اعتماد، در 
فعالیت های فرهنگی به آن اعتماد کرد. در دنیای 
فرهنگ و هنر، بــار اثبات و تکــرار این تجربه، 
بــر دوش هنرهای تجســمی، به ویژه نقاشــی و 
نگارگری اســت. در واقع، خلق یک نقاشــی یا 
تصویر گرافیکی مفهومی و در عین حال روشن و 
نه چندان پیچیده، می تواند مخاطب را در رابطه با 
پیام آن تصویر به فکر فرو برده و به حرکت دربیاورد 
و به طــور خالصه، پیام آن تصویــر را در ذهن و 

زندگی اش ماندگار کند.

در میــدان فعالیت های فرهنگــی و هنری در 
کشور ما نیز، از این دست نمونه ها گاهی مشاهده 
می شــود، اما تقریبــا با اطمینــان می توان گفت 
»دیوارنگاره« بزرگ در ضلع شمال غربی میدان 
ولی عصر)عج( در تهران، نمونه مثال زدنی و الگو 
برای این نوع فعالیت فرهنگی است که حاال دیگر 
خودش به یک مکتب هنری و فرهنگی تبدیل شده 
و توجه مردمانی را که هر روز از این میدان بزرگ 

و پر رفت و آمد شــهر عبور می کنند، به خودش 
جلب می کند.

این ابتکار فرهنگی هنری، از سال 1391 و به 
همت خانه طراحان انقالب اسالمی به صورت 
جســته و گریخته شروع شــد و حاال چند سالی 
است که به نقطه اوج رسیده و مفاهیم و موضوعات 
 مهم فرهنگی، اجتماعی و سیاســی را منعکس 

می کند.

 بــدون تعارف یا مبالغه، می تــوان با اطمینان 
گفت کسی نیســت که اندکی عالقه مند باشد و 
هنگام عبور از میدان ولی عصر)عج(، ناخودآگاه 
کنجکاو نشود و دنبال طرح جدید دیوارنگاره سر 

نچرخاند.
دیوارنگاره بزرگ پایتخت، تجربه مهندســی 
هوشــمندانه پیام و ایجاد انگیزش در مخاطب و 
پرهیز از کلیشه ســازی و کلیشه گویی در کارهای 
فرهنگــی را به خوبی از ســر گذرانده و می تواند 
به عنــوان یک الگو بــرای فعالیت های فرهنگی 

هوشمندانه و اثرگذار مطرح باشد. 
البته منظور این نیســت که در هر گوشه شهر 
به صورت تقلیدی، یک دیوارنگاره باال برود و به 
رقابتی خســته کننده تبدیل شود؛ غرض، همانی 
است که گفته شد، یعنی ساختارشکنی متعهدانه 
و ابتــکار و خالقیت بــرای یــک کار متفاوت، 
هوشــمندانه و اثرگذار در عرصه فرهنگ، هنر و 

رسانه.

   برداشت    

 میدان هنر انقالب
 نگاهی به اثرگذاری دیوار نوشت خیابان ولی عصر در سال های اخیر

 نقدی بر سریال رمضانی شبکه اول سیما

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

 سال گذشته، شبکه اول سیما با یک سریال کمدی 
جذاب به نام »زیرخاکــی«، کنداکتور برنامه های 
ماه رمضان را بسیار موفق تر از دیگر شبکه ها پشت 
سر گذاشت. ســریالی که مورد توجه قرار گرفت تا 
حدی که فصل دوم آن نیز تولید شــد و همه منتظر 
بودنــد تا رمضان امســال نیز به تماشــای اتفاقات 
 با 

ً
شــیرین و جذاب »زیرخاکی« بنشینند که ظاهرا

حوادث مربوط به شروع جنگ تحمیلی هم همراه 
 در همان زمان انتظاِر مخاطبان 

ً
شده است، اما دقیقا

بود که شــبکه اول ســیما تیزرهایی از یک سریال 
ماورایــی را پخش کرد! ســریالی کــه واکنش ها و 
 حاشیه هایش از همان ابتدا و با پخش همین تیزرها 

آغاز شد. 
هنوز قســمت اول سریال روی آنتن نرفته بود که 
عده ای در فضای مجازی پخش چنین ســریالی را 
در چنین برهه زمانی، نامناســب دانســتند و مورد 
 این نقد نیز بجا و درســت 

ً
نقد قــرار دادند و اتفاقا

بود. اولین موضوعی که بــرای یک هنرمند یا یک 
مسئول فرهنگی حائز اهمیت است، این نکته است 
که شــرایط روحی جامعه را مورد توجه قرار دهد و 
با توجه به این شرایط به تولید اثر دست بزند؛ اثری 
که قرار است به نحوی حال مخاطب خود را عوض 

کند.
»احضار« روح به جای خنده های »زیرخاکی«!

در این روزگار کرونایی، بســیاری از خانواده ها 
از ترس درگیر شــدن خانواده ها و بزرگترهایشان،  

به خانه آنهــا کمتر رفت و آمد می کننــد؛ فرزندان 
 در معرض اســترس های ناشی از بیماری 

ً
نیز دائما

کرونا هستند. قشر عادی جامعه نیز به دلی وضعیت 
اقتصادی، در کنار اضطراب ناشی از کرونا، حال و 
روز خوبی ندارند. در چنین وضعیتی، یک ســریال 
سراغ ســوژه ای رفته است که مســائل ماورایی را 
مطرح می کند؛ نامــش را »احضار« می گذارد و آن 
را ملودرامی اجتماعــی با موضوع معرفتی معرفی 

می کند!
البته برخی نظرســنجی ها نشان می دهد که این 
مجموعه مورد اقبال قرار گرفته است؛ غافل از آنکه 
در منطــق مدیریت فرهنگی در جامعه اســالمی، 
 به معنای درستی آن 

ً
همیشه استقبال از یک اثر لزوما

نیست و حداقل به معنای آن نیست که درباره پخش 
یک سریال و مهندســی فرهنگی جامعه، تصمیم 
مناســبی گرفته اند که اگر این مالک عمل باشــد، 
سریال های زرد ترکیه ای هم در خیلی از کشورهای 

دنیا طرفدار دارد!
آنچه در »احضار« قبل از هر چیز به ذوق می زند، 
نقش آفرینی ضعیف بازیگران اصلی است؛ بازیگران 
جوانی در این سریال معرفی شدند، اما خوب ظاهر 

نشدند. 
اما مهم تر از همه ایرادات »احضار«، داســتان 
سریال است، داستانی بسیار سطحی که به احضار 
روح گره می خــورد و در نهایت به ارتباط با ابلیس 
می رسد. موضوعی عاشقانه که در نهایت به فالگیری 
و رمالی ختم شــده اســت، اما آنقدر هر دو بخش 
عاشــقانه و رمالی و فالگیری ضعیف پرداخته شده 
است که هر کدام به جای نقطه قوت برای دیگری، 

نقطه ضعف آن یکی به شمار می آید.
تا اینجای کار داستان با ریزه کاری هایی پیش رفته 
که قوت زیادی ندارد. حاشیه هایی که شاید در دنیای 
امروز نمی تواند توجیهی برای پیش برد داستان یا به 
اصطالح ایجاد گره یا بازشدن گره باشد. برای نمونه، 

زهره به کافی شــاپ مــی رود و از فرهاد و دختری 
دیگر عکس می گیرد و بعد به عمد موبایلش را می 
دزدند! حال آنکه هیچ کس برای ارســال عکس آن 
هــم در چنین موضوع مهمی که چند روزی برایش 
وقت گذاشته، تعلل نمی کند و همان لحظه عکس 
را ارســال می کند. چنین نکات ریزی در بســیاری 
از قسمت های فیلم نامه به چشم می خورد و همین 

باعث شده تا داستان با قوت شکل نگیرد.

 Bجای خالی کارشناس قوی
باید دقت داشــت که برای ســاخت یک ســریال 
ماورایی، صرف نظر از توجه ویژه به مسائل عرفانی 
و کالمی و داشــتن یک کارشناس مذهبی قوی در 
نــگارش فلیم نامه، نباید به ِپیرنگ اصلی داســتان 
بی توجه بود و با داســتانی ضعیف به ســراغ چنین 

موضوعاتی رفت. 
هرچند باید سریال را تا پایان دید، اما تا اینجای 
کار داســتان ضعیف بــوده و پرداخت موضوع نیز 
قدرت کافی ندارد و این چیزی نبود که از کارگردان 
کهنه کار ســریال های ماورایی و مذهبی تلویزیون، 
مانند »او یک فرشــته بود« انتظــار می رفت، با این 
حال تجربه های خوب علیرضا افخمی در گذشــته 
نشان داده که همیشــه چیزی در چنته دارد که باید 
منتظر ماند و دید چه زمانی رو می شــود، از طرفی 
با وجود همه انتقاداتی که بر این ســریال وارد است 
به خصوص زمان بسیار نامناسب پخش آن، در کل 
پرداختن به چنین موضوعاتی که همیشه قشری ولو 
اندک از جامعه را درگیر می کند، می تواند هشداری 
جدی برای پرهیز از وارد شــدن بــه این وادی ها به 

خصوص جوانان باشد.
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میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

 موی دماغ آمریکایی ها 

شــاید اگر مجموعه مســابقه فرمانده از 
تلویزیون پخش نمی شد، خیلی ها سردار 
حاج محمد ناظری را نمی شناختند. این 
برنامه چند سری دیگر هم داشت که قبل 
از آن پخش شــده بود؛ اما زمانی که حاج 
محمــد روبه روی دوربین قــرار گرفت تا 
مسابقه ای سخت و حقیقی را داوری کند، 
حس و حال آب های نیلگون خلیج فارس 
در جزیره زیبــای فارور، رنــگ و لعاب 
دیگری گرفــت و مخاطبان ایــن برنامه 

تلویزیونی هم چند برابر شد.
 شهید حاج محمد ناظری از نیروهای 
فداکار و بااخالص ســپاه بــود که از 22 
سالگی وارد معرکه شد. او فردی شیردل، 
ســرزنده و پای کار بــود و همه وجودش 
عشــق به خدمت به انقالب و تربیت نیرو 
بود و همچنین عشق به والیت در وجودش 
موج می زد.  این را ســردار مشــایخی در 
وصف همرزم و همســایه دیرینش گفته و 

ادامه داده است:
  »او ســعی می کرد تمام تجربیاتش را 
چه در زمان جنگ و پس از آن به بچه های 
حزب الله و مقاومت و نیروهای جدید سپاه 
منتقل کند و با نشاط و شجاعت کاری کند 
که آمریکایی ها به گریه بیفتند و نترســی و 
شــجاعتش را به رخ دشمن بکشد. حاج 
محمد ســعی داشــت تمامی نیروهایش 
را تکاور بار بیــاورد و مانند پدر برای آنها 
 بــود و نقش مهمــی را در آمــوزش آنها
 داشت.  در مأموریت هایی که به او محول 
می شد تمامی تمرکزش برای انجام آن بود 
و در خالل این عملیات ها مدت ها و ماه ها 
به خانواده اش سر نمی زد و سعی می کرد 
کارش را به نحو احســن انجام دهد. حاج 
محمد ناظری هیچ وقت خود را در صحنه 
نمی باخت و روحیه نشاط و تحرکش را به 

نیروهایش منتقل می کرد.«  
در ســال 1366 در اتفاقــی که زائران 
خانه خدا به دست آل ســعود به شهادت 
رسیدند که در این بین 400 حاجی ایرانی 
نیز به شــهادت رســیدند ما به فرماندهی 
شهید ناظری و عده ای دیگر از فرماندهان 
عملیاتــی طراحی کردیــم و در قالب آن 
400 قایق و 1600 نفر آماده شــدند تا به 
تأسیسات نفتی عربستان حمله کنند؛ اما 
به علت وجود مشــکالتی عملیات انجام 
نشد و پس از آن عملیات کوچکی انجام 
شــد که من و شهید مهدوی به همراه چند 
قایق به ناوگان آمریکا حمله کردیم و اولین 
نبرد رودرروی ایران و آمریکا رقم خورد.  

ســردار حاج محمد ناظری، فرمانده 
نیروی ویژه دریایی سپاه در 21 اردیبهشت 
95 در هنگام انجــام مأموریت در منطقه 
دریایی نازعات به دلیل عارضه شیمیایی، 
خاطــرات شــیرینش از مأموریت هــای 
برون مــرزی در دوران جنــگ و جوانان 
برومنــدی را که بــرای دفــاع از نظام و 
انقالب و ایران آمــوزش زمینی و دریایی 
 داده بود، بر جا گذاشــت و به شــهادت 

رسید. 
ســرداری که در کارهــای هنری هم 
فعالیت می کرد و فــردی همه فن حریف 
بود. او ســمبل و نمادی برای رزمندگان و 
تکاوران ســپاه بود که از انقالب اسالمی 

دفاع می کنند.

شــاید قبل از آغاز عملیات ترس از گلولــه و ترکش و انفجار 
وجود داشــت، اما وقتی وارد درگیری ها می شدیم ترس از بین 
می رفت. به یــاد دارم در عملیات بیت المقدس )آزادســازی 
خرمشــهر( وسط جاده سنگر زده بودند و ما آنجا قرار داشتیم؛ 
هر لحظه ممکن بود مــورد اصابت تیر و خمپاره قرار بگیریم. 
جای دیگری با بچه های صدا و ســیما رفته بودیم که می گفتند 
اینجا دیگر آخر خط اســت؛ زیرا محاصره شــده بودیم، به ما 
گفتند اگر می خواهید همین اآلن بایــد برگردید و اگر ماندید 
دیگر راه بازگشتی نیست. آنجا بود که دوربین را کنار گذاشتیم 
و اسلحه دست گرفتیم. مهم ترین تفاوت، نگاه اعتقادی و ملی 
است؛ عکاسان ما به هدف شان اعتقاد داشتند. ما در دوران دفاع 

مقدس حدود 200 شهید عکاس داشتیم.
راوی:  کمال الدین شاهرخ/ عکاس انقالب و دفاع مقدس

 شهدای عکاس
   خاطره    

تا دوربین باال می آمد،  همه دوست  داشتند در قاب عکس تکی 
بقیه باشند! تمام انرژی شــان را می گذاشتند برای جا شدن در 
کادری که معلوم نبود عکسش تا رسیدن به البراتوار و چاپخانه 
سالم باشد. هیچ گاه هم معلوم نبود نسخه ای از آن عکس برسد 

به دست کسانی که در آن بودند...

 عکس تکی!
   قاب    

 

 Bعملیات های ایذایی عراق در خوزستان  
نفرت عمومی مرزنشینان از عناصر خودفروخته که با 
عراق در ارتباط بودند یا به دالیل مادی و غیر از آن با 
رژیم بعث عراق فعالیت داشتند، انزوای شدید آنها 
را به دنبال داشت. تا جایی که ترس از شناسایی شدن 
بین عشیره و همسایگان، بســیاری از آنها را فراری 
داد. البته عراق هم از ظرفیت آنها اســتفاده می کرد.  
دادگاه انقالب هم در این فاصله بیکار ننشســته بود 
و افرادی را به جــرم بمب گذاری، ایجاد انفجار در 
خطوط انتقــال نفت، آموزش نظامی در عراق برای 
خرابکاری در ایران، واردکردن ســالح غیر مجاز، 
خبرچینی به نفع عراق و انفجار در اماکن عمومی،  

محاکمه کرد. 
جالب اینکه در گزارش های بخش فارسی رادیو 
بغداد، نام خوزســتان را به »عربســتان« تغییر داده 
بودند و عوامل بمب گــذاری و انفجار را »جوانان 
خلق عرب« خطاب می کردند و از بیان وابســتگی  
آنها به رژیم صدام،  ابایی نداشــتند. تبلیغات عراق 
در زمینه خرابکاری هایش در این مقطع زمانی بسیار 
وسیع بود و افراط در تنظیم خبرهای دروغ و ساخته 

ذهن دستگاه های تبلیغاتی، نقطه عطف آن بود.
 برای نمونه، بخش فارسی رادیو بغداد مطلبی را 
 به نقل از دیگران پخش کرد و گفت: »آژانس 

ً
ظاهرا

خبری فرانسه خبر داده که جنگنده  های ایران از چند 
روز پیش، بمباران خود را علیه شهرها و دهکده های 

عربستان )خوزستان( دنبال می کنند. 
آژانس مزبور خاطرنشان کرد که توپخانه سنگین، 
این مناطق را بمباران می کند. در این میان نیروهای 
رژیم ضدمردمی ایران، برای مقابله با قیام توده ای، 
در عربستان )خوزستان( به حالت آماده باش در آمده 

است.«
 این در حالی بود که خبرگزاری فرانســه هرگز 

چنین گزارشــی را تولید و پخش نکــرده بود؛ ولی 
دســتگاه تبلیغاتی عراق، بی قیدتر از این بود که این 

گاف های رسانه ای برایش مهم باشد.
 شــاید هم ذکر کلمــه آژانس قبــل از عبارت 
خبرگزاری فرانســه، نوعی تدبیر بعــدی برای فرار 
از مســتند بودن ایــن خبر بود. خالصــه اینکه در 
اردیبهشــت ماه 1359 رژیم بعث عراق به صورت 
آشکار به تبلیغ عربستان سازی در خوزستان و طرح 
دعاوی عرب گرایی در این اســتان و تشــویق علنی 
اقدامــات جنایتکارانه ای که تحت این عنوان انجام 

می شد، ادامه داد. 
روز 17  در ســاعت 12:30  نمونــه،  بــرای   
اردیبهشــت، رادیو بغداد اعالم کرد:  »ملت عرب 
در استان عربســتان همچنان به مبارزات مسلحانه 
خود علیه افراد تأسیســات رژیم نژادپرســت ایران 
ادامه می دهد. این مبارزات به رغم اقدامات و تدابیر 
سرکوب گرانه رژیم فارسی جهت پایان دادن به قیام 
ملت عربســتان که در راه کســب حقوق خود آغاز 

کرده اند کماکان ادامه دارد.
 رادیو رژیم ایران شــب گذشته اعتراف کرد که 
هشت بمب آماده انفجار در خط آهن اهواز کشف 
شده است که انقالبیون عربستان آنها را کار گذاشته 
بودند.« این ادبیات حتی در رســانه های غیر عراقی 
نیز چه به صورت سفارشی و چه به دلیل گرایش های 
ضدایرانی، به چشــم می خورد. بعــد از ماجرای 
گروگان گیری ســفارت ایران در لنــدن، فیگارو در 
مقاله ای نوشت:  »گروگانگیری ســفارت ایران در 
لندن توســط خوزســتانی های عرب زبان می تواند 
انفجاری باشــد در جنگ میان اقلیت خوزستان و 

قدرت مرکزی تهران. 
این اســتان حدود 5 میلیون ســکنه دارد که 80 
درصد آن عرب هســتند و این افــراد،  منطقه خود 
را جــز با نام عربســتان نمی خواهند. عــراق برای 
 
ً
ایجاد دودستگی از عرب زبان های خوزستان کامال

پشتیبانی می کند. 
بغداد بالفاصله عربســتان را به عنوان کشوری 
مستقل به رسمیت خواهد شناخت و این تحول که 
در گذشته مورد تمسخر واقع می شد، دیگر با توجه 

به هــرج و مرج ایران و وضعیــت رهبری قعلی آن 
غیرممکن به نظر نمی رسد)!(« جالب است بدانید 
در این زمینه، مقامات رسمی عراق تا سطح شخص 
صدام نیز فعــال بودند. در ابتدای اردیبهشــت ماه 
1359 بود که خبرگزاری کویت از بغداد گزارش داد 
امروز )7 اردیبهشت( صدام حسین بار دیگر ایران 
را سرزنش کرد و یک بار دیگر دعاوی دولت عراق 

درباره عربی بودن خوزستان را تکرار کرد.

 Bعملیات  ایذایی عراق در غرب کشور
تحــرکات عــراق در مناطق مرزی غرب کشــور، 
عالوه بر اقدام مستقیم عوامل نظامی، صورت های 
دیگری هم داشــت. ترکیب »مهاجمــان بومی و 
نظامیان عراقی« در گزارش های متعدد ژاندارمری 
در خصوص تحــرکات عراق در غرب کشــور به 
دفتر ریاست جمهوری،  قابل مشاهده است. عبارت 
»مهاجمــان« برای افــراد مهاجم غیــر مرتبط با 

گروه های سیاسی مسلح به کار می رفت. 
 افراد محلی غیرسیاسی و ساده ای بودند 

ً
اینها معموال

که برای پول و زیر نفوذ وابستگان محلی سرشناس 
عراق، حمالت مسلحانه انجام می دادند. برخی از 
این مهاجمان، ویژگی های خاصی داشــتند، برای 
نمونه شخصی به نام سروان کریمی )ارتشی فراری( 
وجود داشــت که در جریان انقالب، به عراق فرار 

کرده بود.  
 تحرکات مهاجمان محلــی که در حمالت 

ً
غالبــا

پاســگاهی و در مناطقــی از نوار مرزی شــرکت  
می کردند به دلیل عالقه به رژیم شاهنشاهی و مبارزه 

با نظام جدید اسالمی بود.
 در واقع عناصر غیرسیاســی، ولی قانون شکن 
که از وضعیت انقالبی کشــور و تحرکات عراق در 
جهت شــرارت، راهزنی و مقاصد ماجراجویانه یا 
جنایتکارانه خویش استفاده می کردند، سازماندهی 
و حمایت این افراد بــا نیروهای عراقی بود. ناگفته 
پیداســت که قســمت عمده ای از تحرکات مرزی 
ایذایی عراق،  عالوه بر شکل تعرض مستقیم نظامی، 
در قالب اقدامات عوامــل محلی در مناطق مرزی 

ایران انجام می شد. 

بــرای نمونه پاســگاه درملــه در نواحی مرزی 
کرمانشاه مورد حمله مهاجمان وابسته به عراق قرار 
گرفت و تصرف شد!  در منطقه چقاحمام در فاصله 
بین نفت شــهر و خان لیلی، لوله نفت منفجر شد و 
بر اثر آن، لوله 8 اینچــی نفت خام در کیلومتر 20 

نفت شهر به قصر شیرین طعمه آتش شد. 
در مناطقــی چون کرمانشــاه، قصرشــیرین، 
نفت شهر،  اسالم آباد غرب و... عالوه بر پاسگاه ها، 
اماکنی مانند منابع آب،  تأسیسات و خط لوله نفت، 
درمانگاه، نیروگاه برق، ســاختمان اداری شــرکت 
نفت، ساختمان دبستان و حتی منازل شخصی هم 
 شبانه مهاجمان متکی و وابسته به 

ً
مورد حمله غالبا

عراق قرار می گرفت.مهاجمــان در این حمالت، 
 در نیمه شــب بــا نیروهای ســپاه درگیر 

ً
معمــوال
می شدند.

 برای نمونه، در پنجمین روز از اردیبهشت، یک 
اتفاق عجیب افتاد. ســاعت 10 شــب، آمبوالنس 
پادگان ابوذر که حامل یک مجروح از منطقه مرزی 
گرده نو بود و به بیمارســتان قصرشیرین می رفت، با 
سالح آرپی جی7 مورد حمله قرار گرفت! مهاجمان، 
راننده و 5 سرنشــین آمبوالنس را به طرز فجیعی با 

کالشینکف به  شهادت رساندند.
  همچنین حدود ساعت 11:30 شب، یک افسر 
پزشــک به اتفاق یک ســرباز و یک درجه دار برای 
معالجه مجروحــان عازم منطقه بودند که بین جاده 
سرپل ذهاب و قصرشیرین در منطقه قره بالغ عده ای 
مهاجم با آرپی جی7 به  آنها حمله کردند و هر سه نفر 

در دم شهید شدند. 
حدود ســاعت 3:30 بامداد نیز عــده ای افراد 
مسلح عراقی با سالح های سنگین و سبک به قصد 
خرابکاری به لوله های نفت بیــات واقع در بخش 
مرزی موسیان حمله کردند و به طرف لوله ها آتش 

گشودند و سپس به خاک عراق فرار کردند. 
یادمان باشد همه این اتفاقات در زمانی رخ داد که 
هنوز هیچ جنگی به طور رسمی بین کشورهای ایران 
و عراق درنگرفته است. ادامه تشریح این وضعیت 
عجیب و غریب، پیــش از آغاز جنگ تحمیلی در 

شماره بعد خواهد بود؛ ان شاءالله.

  پنج  ماه قبل از آغازجنگ تحمیلی در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹
 تعرض های عراق علیه ایران شدت گرفت

حمله به کادر درمان 
پی جی هفت!  با آر

کتاب »بیســت وهفت روز و یک لبخند« روایتــی از زندگی 
شهید مدافع حرم »بابک نوری هریس« از مجموعه کتاب های 
سرگذشت نامه اســت که به تازگی انتشارات »خط مقدم« آن 
را منتشر کرده است. بیســت وهفت روز و یک لبخند، روایتی 
اســت از زندگی شــهید مدافع حرم، بابک نــوری هریس به 
قلم فاطمه رهبر از زبان خانواده و دوســتان و هم رزمان شهید. 
شهید نوری هریس دانشجوی بسیجی که داوطلبانه به صفوف 
رزمنــدگان مدافع حرم در ســوریه ملحق شــد و در عملیات 
آزادسازی منطقه بوکمال در 25 سالگی به شهادت رسید. این 
کتاب را با قیمت 24 هزار تومان می توان از کتابفروشــی های 

معتبر کشور تهیه کرد.

 شهید خوش تیپ
   تازه ها    

زینب گل محمدی
خبرنگار

هفته گذشته به برخی عملیات های ایذایی عراق علیه ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹، از جمله چند 
بمب گذاری در یک روز و در تهران پرداختیم؛ این هفته نیز قصد داریم بخش دیگری از این اقدامات 

را در این ماه حساس بررسی کنیم. 
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سیاست
۱۵

پاسدار

همایش بزرگداشــت هفته عقیدتی ـ سیاســی در 
سپاه همزمان با سالروز شهادت استاد شهید عالمه 
مرتضی مطهری در تاالر جلســات شهید میثمی 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه و به صــورت ارتباط 
تصویری با رده های ســپاه در سراسر کشور برگزار 

شد.
حجت االســالم والمســلمین دکتــر عبدالله 
حاجی صادقــی، نماینده ولی فقیه در ســپاه در این 
همایش با اشاره به فرصت ماه رمضان و اهمیت شب 
قدر و توصیه به استفاده حداکثری از آن برای متنعم 
شــدن از رحمت رحمانیه خداوند، گفت: »امروز 
دشمن بیش از ایجاد انحراف عملی به دنبال ایجاد 
انحرافات فکری و عقیدتی است و برای مقابله با این 
انحرافات اگر بخواهیم فردی را الگو قرار دهیم، این 

الگو می تواند شهید مرتضی مطهری باشد.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االســالم 
ادامه داد: »اســالم ذواالبعاد است و ابعادش درهم 
تنیده است و همه را باید با هم دید و قابل تفکیک و 
جداسازی نیست. برخی را بهانه عرفان از خدمت 
باز می دارد. برخی با شعار خدمت به خلق از خدا 
باز می مانند، اما مطهــری به عنوان یک مربی الگو 
جامعیت داشت، هم عالم بود و هم عامل تعقلش 
مانــع تعبدش نبــود. عبادتش با تحــرک و روحیه 
انقالبی و جهادی همراه بود و در جای خود رأفت و 

مهربانی داشت و اهل قاطعیت و شدت بود.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه در بخش دیگری از 
ســخنان خود پس از اشــاره به موضوع انتخابات 
با بیان اینکه نباید به شــایعات توجــه کرد، گفت: 
»ســپاه موضعــش حضــور حداکثری مــردم در 
انتخابات و انتخاب هوشــمندانه با شــاخص مهم 
والیت، والیت مداری و والیت محوری اســت.« 
وی امیرالمؤمنیــن)ع( را الهی ترین و در عین حال 
مردمی تریــن حاکم تاریخ توصیف کــرد و افزود: 

»بزرگ ترین آسیب می تواند انتخاب مدیرانی باشد 
که در امتــداد والیت حرکت نمی کنند ســربازی 
والیت، کارآمدی و تعهد به شریعت، مردم باوری، 

مردم داری و مردم یاری در پی دارد.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه در ادامــه با تأکید بر 
اهمیــت واقع بینی، واقع گویــی، رعایت انصاف و 
 به دروغ گفته شده که از سوی 

ً
اخالق گفت: »اخیرا

اینجانب نامه ای در خصوص یکی از افراد به شورای 
نگهبان ارســال شده اســت، روز دیگر هم احتمال 
دارد دروغ دیگری بگویند، اما تأکید می شــود سپاه 
هیچ گاه ورود مصداقی در انتخابات  له یا علیه کسی 
نخواهد داشت.« نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح 
کــرد: »به همه عزیزان پاســداری که قصد ورود به 
عرصه انتخابات را دارند به صورت یکسان تذکرات 
شــفاهی و کتبی داده شده است تا نسبت به رعایت 

ضوابط سازمانی اهتمام الزم را داشته باشند.« 
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی با بیان 
اینکه تقوای دینــی به ما اجازه نمی دهد در برابر هر 
 
ً
حرفی واکنش نشان دهیم، ادامه داد: »متأسفانه اخیرا

برخی از مسئوالن دولتی در اقدامی نسنجیده اقدام 
به انجام مصاحبه هایی تحت عنوان تاریخ شفاهی 
دولت کرده اند و مطالبی در آن بیان شده که مناسب 
 هم کذب و نادرســت 

ً
فضای عمومی نبوده و بعضا

است.« نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: »از دیدگاه 
بنده و بر اســاس اطالعاتی کــه دارم این تحلیل را 
عرض می کنم که این حرکت برنامه ریزی شده بوده 
نه تصادفی؛ نگرانی ما این است که نکند تاریخ را در 
تاریک خانه بنویسند، تحریف کنند و افتخارات ملت 

را تضعیف و به آن خدشه وارد کنند.«
وی افزود: »عده ای دنبال این هســتند که تاریخ 

مقاومت، ایســتادگی و مجاهدت مردم را کمرنگ 
کنند که یکی از ابعاد در همین پروژه مشهود است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: »متأسفانه انگیزه 
انتخاباتی پشــت تخریب دیگران و کوچک کردن 
انســان های بزرگ بوده و برخی در پی بزرگ کردن 
خود از طریق کوچک نشــان دادن انسان های دیگر 
هســتند.« نماینده ولی فقیه در ســپاه افزود: »مگر 
خورشید نورانی حاج قاسم را می توان کمرنگ کرد و 
با رویکردها و هدف گذاری های انتخاباتی به تحریف 

تاریخ و توجیه عملکردهای غلط پرداخت!«
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به محتوای این 
صوت افزود: »متأسفانه در این فایل صوتی اتهامات 
دروغ و نســبت های ناروایی به صورت مســتقیم 
و غیر مســتقیم به سپاه پاســداران، نیروی قدس و 
شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی داده شده است 
 هم واقعیت ندارد.« دکتر حاجی صادقی 

ً
که عموما

گفت: »شــما با آن اظهارات بی اساس و نادرست 
نه فقط به حاج قاســم، بلکه در حق همه شــهدا و 
خانواده های معظــم آنان جفا کردید و انگار مفهوم 

شهادت را نمی دانید!«
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه سزاوار نبود 
نســبت به افتخارات ملت اینگونه سخن بگویید، 
خاطرنشان کرد: »بدانید خدا ناظر و حاضر است و 
شهیدان این انقالب را حفاظت می کند و اگر کسی 

در حق آنها ظلم و جفا کند عاقبت خوبی ندارد.«
دکتر حاجی صادقی در پایان بــا تأکید بر اینکه 
هزینه های میلیــاردی برای کارنامه ســازی نه تنها 
محبوبیت نمی آورد، بلکه منافع کشور را به چالش 
می کشد، گفت: »محبوبیت ناشی از تصرف قلب 
مردم است؛ همان چیزی که پشت پیکر قطعه قطعه 
شده حاج قاسم آفریده شد؛ بدانید این بی عدالتی ها 
و بی انصافی ها را تحمل می کنیم، اما هرگز فراموش 

نمی کنیم.«

 نماینده ولی فقیه در سپاه در همایش گرامیداشت هفته عقیدتی - سیاسی

در حق همه شهدا جفا کردند
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ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

 چرا نوای ماهانه
 تعطیل شد؟

امکانش هست،  اگه   /۰۹۱8۰۰۰۰2۷۵  
خدمات کارکنان به جای شــارژ هر سه 
ماه کارت یکسان ســازی، هر شش ماه یا 
ساالنه، برنج، روغن، رب و... بهمون بده.
عبــادات  و  ۰۹۱۴۰۰۰8۹6۱/ طاعــات 

قبول، ســردار دل ها شــهید حاج قاســم 
فرموده بودند قبل از شهید شدن باید شهید 
باشیم، خودشان نیز به این امر عامل بودند؛ 
همچنان کــه رهبر معظم انقــالب بارها 
فرموده بودند آقای ســلیمانی شهید زنده 
اســت، همه شهدای عزیز ما قبل از شهید 
شدن به این مقام دست یافته اند، حال در ماه 
مبارک از خداوند توفیق شهادت بخواهیم.

۰۹۱۷۰۰۰۱8۹۴/ باتوجه به اینکه مجتمع 

متأسفانه  مسکونی شهید مطهری شیراز 
فاقد مکان فرهنگی و مذهبی است، ضمن 
اینکه زمین آن در داخل مجتمع مهیاست، 
صمیمانه اســتدعا داریم از طریق رایزنی 
با بنیاد برکت یا سایر دستگاه های متولی 
فرهنگی مجدانه پیگیــر بودجه ای برای 

ساخت باشید./ »نامور« از شیراز
۰۹۱۹۰۰۰226۹/ ســالم دی ماه فرزند 

چهارمم به دنیا آمده است؛ ولی با وجود 
تشکیل پرونده، وام 5 میلیونی تولد فرزند 

واریز نشده است!
یارانه  دولت  ۰۹۳۷۰۰۰2۴82/ ســالم، 

کمک معیشــتی برای چهار نفر را 172 
هزار تومــان اعالم کرد؛ ولی بانک انصار 

20 هزار تومان کمتر واریز کرد!
اطــالع  بــه   

ً
لطفــا  /۰۹۱۵۰۰۰88۱2

مسئوالن امر برسانید که مبلغ شارژ کارت 
اتکا بــه ازای هر نفر، چرا با افزایش تورم 

تغییری ندارد؟
۰۹۳۹۰۰۰۹۳۷8/ چــرا سیســتم نوای 

ماهانه دوباره راه اندازی نمی شود؟
۰۹۱۴۰۰۰8882/ بــا ســالم دی مــاه 

99 مدارک کارت ایثار را تحویل ســپاه 
سیدالشهدای ارومیه دادم؛ اما هنوز خبری 
نیست! بنده در بیمارستان شهید محالتی 
جراحی شبکیه چشم دارم و برای تخفیف 
در هزینه ها به آن نیاز دارم. در استعالم ها 

تسریع کنند، ممنون می شویم.
۰۹۱2۰۰۰2۱۷۵/ با توجه به نزدیک شدن 

به انتخابات، متأسفانه وضعیت کرونایی 
اجــازه نمی دهد که کارهــای ترویجی و 
تشــویقی در خصوص دعــوت مردم به 
انتخابات و بیان اهمیت مسئله انتخابات 
انجام دهیــم؛ اما نبایــد از ظرفیت های 
فضای مجازی هم غافل شــویم. به نظرم 

شبکه سازی الزم است.
۰۹۱2۰۰۰۹8۳6/ بازنشستگان نیروهای 

مســلح چگونه در برابر کرونا واکســینه 
می شوند؟

۰۹۱۷۰۰۰8۹۷۷/ زن و بچه های افرادی 

که در جامعه معتاد هستند و هیچ درآمدی 
ندارند، باید چکار کننــد؟ آیا نباید زن و 
بچه های بی گناه آن معتاد تحت پوشــش 
ســازمان هایی، مانند سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد قرار گیرند تــا آن خانواده ها 

زندگی شان متالشی نشود!

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

نامه  صبح صادق به رایانامه:
info@ssweekly.ir 

یا نمابر:۷۷۴88۴26  ارسال کنند.

   روی خط    

»محمدحســن اصفهانــی« عــکاس و فعال 
رسانه ای حوزه مقاومت است و عکاسی از مزار 
شهدا در ایران و لبنان را در کارنامه خود دارد. در 
ادامه در مصاحبه ای با وی کم و کیف این مسائل 

را جویا شدیم.  

 BBBBفعالیت شما از چه زمانی شروع شد؟  
آغاز فعالیت من از ســال 1385 با عکس برداری از 
مزار شــهدا کلید خورد. نقطه آغاز این کار با گلزار 
شــهدای بهشــت زهرا بود و تاکنون بعد از چندین 
ســال،60 درصد گلزار شهداهای کشور را پوشش 
داده ام. در این 15 ســال این اقــدام تنها به صورت 
انفرادی نبوده و دوســتان دیگری نیــز در این راه به 
بنده کمک کرده اند و همه آثار جمع آوری شــده در 
سایت شفیق فکه یا دانشنامه شهدا موجود است؛ این 
دانشنامه شهدایی در ســال 1397 با حضور سردار 

»محمدعلی جعفری« فرمانده وقت سپاه رونمایی 
شــد. عکس برداری از مزار شهدای مقاومت لبنان 
وجه دیگری از این فعالیت اســت و تا کنون از مزار 
58 نفر از شــهدای حزب الله لبنان عکس برداری 
شــده است که از میان این افراد تعدادی مدافع حرم 
و تعدادی از آنها از شــهدای جنگ لبنان و اسرائیل 

بوده اند.

 BBBBکارتان را چطور پیش بردید؟   
 بنده و بسیاری از دوستان دیگر با هزینه های شخصی 
و بدون هیچ حمایتی از سازمان یا نهاد خاصی، تعداد 
زیادی از گلزارهای شهدا را پوشش تصویری دادیم 

که کار ارزشمند و ماندگاری شده است.

 BBBB برای ادامه کارهای خود چه برنامه ای در   
این حوزه دارید؟

ما برای فعالیــت خود یک چشــم انداز بلندمدت 
در نظــر داریم تــا این حرکت را ســازماندهی تر و 
منسجم تر پیش ببریم. حفظ و گسترش فرهنگ شهدا 
یکــی از مهم ترین حوزه هایی اســت که می توان بر 
اساس بیانات رهبر معظم انقالب، در فضای مجازی 

تولید محتوا کرد.

 BBBB ،تجهیزات مربوط به این کار گران است   
در این حوزه بــرای تأمین تجهیزات با 

جایی رایزنی نکرده اید؟
یکی از چالش هایی که در مسیر این فعالیت وجود 
دارد، مشکالت لجستیکی است که قدم گذاشتن و 
فعالیت در این مسیر را با دشواری هایی همراه کرده 
 است؛ با داشتن تجهیزات و امکانات بیشتر به مراتب 
می توان اقدامات گسترده ای انجام داد؛ از این رو از 

هر کسی که پشتیبانی کند، استقبال می کنیم.

 BBBB آیا در حوزه عکاســی از مزار شهدا کار   
شاخصی هم هست که هنوز نتوانسته 

باشید انجام دهید؟
پوشش و عکس شهدا به خصوص شهدای اهل سنت 
در مناطق سنی نشــین می تواند اهداف و نتیجه های 
مثبتی را به ارمغان آورد، پرداختن به شــهدای جبهه 
مقاومت هم مهم اســت. این کار فرهنگی ظرفیت 
بین المللــی شــدن در ســطح کشــورهای محور 
مقاومت را دارد؛ به دنبال این هستیم که بتوانیم نهاد 
غیرانتفاعی، اما با رویکرد بین المللی تأسیس کنیم 
تا راحت تر و دقیق تر در کشــورهای محور مقاومت 
فرهنگ شــهادت را انتشار دهیم. در همان زمان که 
در جنوب لبنان مشــغول کار بودم، برخی اهالی و 

رزمندگان لبنانی چنین پیشنهادی دادند.
اکنون که محور مقاومت بســیار گســترده شده 
و در شــرایط فعلی، تعــداد زیــادی از رزمندگان 
محور مقاومت در یمن، عراق، ســوریه به شهادت 
می رســند، می توان برنامه ریزی و هماهنگی ایجاد 
کرد که عکاسان یمنی شهدای انصارالله و رزمندگان 
حشدالشعبی و مدافع حرم از عراق و سوریه گزارش 

تصویری به دست آورند.

عکاسی از مزار شهدای ایران تا لبنان
  در گفت وگو با محمد حسن اصفهانی عنوان شد

سعید ترکاشوند
خبرنگار

یان برادر پاسدار جناب آقای ر حمت الله قنبر
معاون محترم سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان تهران

 ضایعه غم انگیز فقدان پدر بزرگوارتان تنها چند روز پس از رحلت مادر مکرمه تان را که مفتخر به تربیت 
فرزندی، چون شــهید نعمت الله قنبریان بودند، به جناب عالی و خانواده محترم تان تســلیت عرض 

می کنیم و  آرزومندیم آن دو عزیز سفرکرده مهمان سفره اهل بیت )ع( باشند.

معاونت سیاسی سپاه و هفته نامه صبح صادق

برادر پاسدار جناب آقای علیرضا اسماعیلی
معاون محترم سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان چهار محال و بختیاری

مصیبت فقدان والده گرامی تان را به جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض کرده و برای شما و 

همه بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه غفران الهی مسئلت می کنیم. 

معاونت سیاسی سپاه و هفته نامه صبح صادق



 عراقی ها 
برایش ختم گرفتند

 یکی از روزها که شهید پیدا نکرده 
بودیــم، به طرف عبــاس هجوم 
بردیم و بنا بر رســمی که داشــتیم، دست و 
پایش را گرفتیــم و روی زمین خواباندیم تا 
بچه ها به شوخی با بیل مکانیکی کمی خاک 
رویش بریزند. کالفه شده بودیم. شهیدی پیدا 
نمی شــد. بیل مکانیکــی را کار انداختیم. 
ناخن های بیل که در زمین فرو رفت تا خاک 
بر روی عباس بریزد، متوجه استخوانی شدیم 
که سر آن پیدا شد. سریع کار را نگه داشتیم. 
یک شــهید پیدا کردیم. بچه ها در حالی که 
می خندیدند، به عباس گفتند: »بیچاره شهید 
تا دید می خواهیم تو رو کنارش خاک کنیم، 
گفت: فکه دیگه جای من نیســت، باید برم 
جایی دیگه برای خودم پیدا کنم و مجبور شد 

خودشو نشون بده.«
به نقل از شهید مجید پازوکی
همرزم شهید عباس صابری

عباس صابری ســال 1351 متولد شــد، از 
ســال 1363 در بسیج شروع به فعالیت کرد 
و در 13 سالگی قامت به لباس زیبای بسیج 
آراست و در ســال 1364 در عملیات آبی  ـ 
خاکــی در منطقه فاو عراق شــرکت کرد و 
مجروح شیمیایی شد. او با عضویت در کمیته 
جســت وجوی مفقودین در سمت مسئول 
تخریب، همیشــه در جســت وجوی شهدا 
بود. سرانجام در روز هفتم محرم 1375 در 
کانالی معروف به »والمری« حین تفحص بر 
اثر انفجار مین در منطقه عملیاتی والفجر یک 
شهید شــد. او در دوران تفحص شهدا برای 
اینکه بتواند دل عراقی ها را به دســت بیاورد 
تا راحت تر تفحص کنیم، بــرای آنها هدیه 
می گرفت، لباس و میوه و سیگار می برد و در 
مجموع با آنها با مهربانی رفتار می کرد؛ بعد 
از شهادتش عراقی ها برای عباس مراسم ختم 

گرفتند.

کوله بارمان خالی است...

 این ماه رحمت هم دارد به انتهای خودش 
می رســد و ما هنوز با کوله باری از حسرت 
در ابتدای جاده ایستاده ایم. موالی من، قلم 
عاجز است از شرح بی ثمری ما، ماه مبارک 
رمضان همچون میوه منضوج روی شاخه 
درخت بود که با اندک دســت انداختنی به 
چنگ می آمد، اما ما چه کردیم؟ با دســتی 
خالی آمدیم و بی هیچ بهره ای، حتی به قدر 
ثمن بخســی، داریم برمی گردیم.  خالصه 
اینکه ما عــوض کام گرفتن از حالوت این 
ماه، تنها آمدیم برای شمایلش سخن راندیم 
و به خیال مان آب بستیم که آری! فهمیدیم، 
اما حقیقتش این بود کــه هیچ نفهمیدیم. 

همین. 
امام زمانم)عج(، دســت اعمال مان خالی 
است، شما را به حق پدرتان که فریاد »فزت 
و رب الکعبــه «اش هنوز زیر ســقف این 
آسمان بلند می پیچد و بر آنانکه طریق حق 
می پیماند، بانگ می زند و راهنمایی می کند 
و انذار می دهد، نگذارید دست خالی از این 

دروازه رحمت خروج کنیم.

حسن ختام

امام حسن مجتبی )ع( در روز عید فطر گروهی را دید که مشغول بازی و خنده بودند. پس به اصحاب خویش 
فرمود: همانا خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه برای بندگان خود قرار داده است تا با طاعت و عبادت خود 
برای رسیدن به رضوان و خشنودی خداوند از یکدیگر پیشی بگیرند. پس گروهی در این میدان تاختند و فائز 
شدند و عده ای دیگر عقب افتادند و زیان دیدند. پس شگفتا از آنکه به خنده و بازی مشغول باشد در چنین روزی 

که نیکوکاران در این روز پاداش می یابند و تقصیرکاران زیان می بینند.              من ال یحضره الفقیه، ج  ۱، ص ۵۱۱

وز پاداش نیکوکاری  ر
   صادقانه    

هیچ وقت نباید بیش از اندازه به خود اطمینان داشته باشیم و فکر کنیم خیلی آدم خوبی هستیم. شرط کمال 
این  اســت که اگر همه مردم ما را کامل می دیدند، ما درصدد رفع نواقص درونی خود باشیم و این نفس 
ی بگیریم. راضی بودن از نفس، بزرگ ترین دام شیطان 

ّ
ســرکش را لگام بزنیم. خطِر هوای نفس را جد

است. اگر رحمت و لطف خدا نباشد و یک لحظه به حال خود رها شویم، سقوط حتمی است.

ین دام شیطان  بزرگ تر
   صبحانه    
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پرچمت بر زمین نخواهد ماند!استمرار راه شهید سلیمانی آزادی قدس است

میرزا مشغول صحبت با رئیس بانکی بود 
که به تازگی دخترش را در بیمارســتان 
بســتری کرده بود. نان تازه را از دســتش گرفتم و 
گفتم: »بابا تو که کار داشــتی واســه چی معطل 
نونوایی شــدی می گفتی خودم می گرفتم.« مرد 
شریف و بزرگواری بود و برای همه قابل احترام، 
دست هایش را شست و سر سفره کوچکی که روی 

میز انداخته بودم، نشست.
ـ نه دیگه مرده و قولش...

گفتــم: »راســی میرزا کارت درســت شــد 
خداروشکر، االن دیگه خیالت راحته، برو قرارداد 
خونه رو ببند، این رئیس بانکه حرفش حرفه، بگه 

وام می دم حتما می ده...«
با خنــده تلخی نگاهم کرد. بعــد آرام گفت: 

»درست میشه! ولی...«

کمی نگران شدم. پرسیدم: »چیزی شده مگه؟ 
همین االن بهــت قول داد که وامت رو درســت 

می کنه.« مشغول صبحانه شد.
ـ تو به این می گی قول؟ چقدر ساده ای جوون!

یک لحظه از کلمه »جوون« به تفاوت ســنی 
خودم و میرزا و تجربه های بی نظیرش فکر کردم. 
خیلی به این مقوله دقت نمی کردم، از بس که با هم 
رفیق بودیم. میرزا یک سال دیگر بازنشسته می شد 
و من جایش را می گرفتم. هر دو نگهبان بیمارستان 

بودیم. 
بــه چهره پر از ســؤال مــن نگاه کــرد، برای 
هردوی مان چای ریخــت و گفت: »یه چیزی رو 
خــوب یاد بگیر! اونم اینکه بــه هیچ حرفی که از 
سر ناچاری زده می شه، اطمینان نکن! مثل وقتایی 
که مشــکل داری و گرفتاری، با خدا هزارتا قرار 
می زاری بلکه مشکلت حل بشه و بعد یادت میره، 
اینجام بیمارســتانه مردم انقدر مهربون می شــن 
انقدر با خدا می شــن اینقدر سعی می کنن گره از 
کار دیگران باز کنن که نگو و نپرس، اما همین که 
مریض شون خوب شد، همه چی یادشون می ره، 

تو ایــن مدت یاد گرفتم به هیچ قولی اعتماد نکنم 
به تنها کسی که می شه اعتماد کرد، خداست! اگه 
بهت قول بده کاری برات انجام می ده، حتما انجام 
می ده، ولی این این دکتر مهندسا، رئیسا و وکیال، 
هیچ کدوم شــون قول صد درصد نمی دن؛ یعنی 
زندگیتو بر اساس این قول و قرارها نچین، توکلت 

همیشه به خدا باشه!«
نگاهــش کــردم و گفتــم: »خیلــی بدبینی! 

اینجوری ام نیست دیگه!«
چایی اش را تمام کــرد و گفت: »به ما می گن 
انسان. یه جایی خوندم که از ریشه فراموشی میاد، 
یعنی فراموش کاریم، اما خدا کریمه و فراموش کارم 
نیســت، تو اگه می خوای رنگ و بوی خدا بگیری 
هیچ وقــت زیر قولت نزن حتــی کوچک ترین و 
بی اهمیت ترین قولی که دادی، این کارا رنگ و بوی 
خدا رو بهت میده، خدایی می شی، خدا هیچ وقت 
زیرقولش نمی زنه...!« و مشغول خواندن قرآن شد.

شــاید به همین دلیل بود که کنار میرزا آرامش 
داشتم، مردی که در عین سادگی، رنگ و بوی خدا 

داشت.

   داستان    

رنگ و بوی خدا

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

چطور در حین روزه داری کمتر دچار تشــنگی شویم؟ محدود کردن مصرف 
نمک در وعده های افطار و سحر در این دوران بسیار مهم و کمک کننده است. 
دریافت اضافه نمک بدن را مجبور به واکنش کرده و برای دفع این مقدار مازاد 
نیاز، مقادیر قابل توجهی آب از بدن دفع می شود. افزون بر آن، مصرف میوه و 
سبزی کافی می تواند بروز تشنگی در طول روز را به حداقل برساند. بهتر است 
میوه در فاصله افطار تا سحر و ســبزی در هر دو وعده افطار و سحر و ساالد 
به خصوص در وعده ســحر مصرف شــود. از مصرف خوراکی های حاوی 
شــکر زیاد پرهیز کنید؛ زیرا غذایی که حاوی مقدار زیادی شکر است)مانند 
شیرینی های ماه رمضان( ممکن است موجب کاهش آب بدن شما شود، در 
حالی که مصرف میوه هایی مانند هندوانه برای تأمین آب بدن انتخاب مناسبی 
است. هندوانه 92 درصد آب دارد؛ پس یکی از بهترین راه های هیدراته ماندن 
بدن مصرف هندوانه است. فاصله بین وعده های افطار تا سحر آب و مایعات 
کافی از جمله آب، آب میوه و... بنوشید؛ اما از خوردن نوشیدنی های حاوی 
شکر و کافئین زیاد مانند قهوه پرهیز کنید، چرا که باعث دفع آب بدن می شوند.

    سالمت    

وزه داری و تأمین آب بدن!  ر

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

 طبق مطالعات روانشناســی خانواده، به هنگام خشــم نسبت به 
حضور آن در درون تان باید آگاه باشید و با مفهوم پذیرش آشنا شوید 
و شیوه واکنش به خشم را یاد بگیرید. خشم یکی از احساسات انسان است که 
اگر به خوبی کنترل نشود، پیامدهای بسیار نامناسبی خواهد داشت. راهکارها: 
1ـ از عوامل ایجاد خشم دوری کنید و در زمان آرامش خود دالیل عصبانیت 
را کشف کنید. 2ـ ورزش کردن و فعالیت بدنی یکی از بهترین روش ها برای 
کنترل خشم و عصبانیت است. این روش کمک می کند افکار منفی و استرس 
از شما دور شود. 3ـ از احساســات خود آگاهی داشته باشید؛ زیرا آگاهی از 
احساسات و هیجانات و بیان آنها به کنترل و مهار آنها کمک می کند و منجر به 
درســت فکر کردن و تصمیم گرفتن می شــود. 4ـ آب نوشیدن و در صورت 
فضای مناسب در منزل، دوش گرفتن، اکسیژن رسانی به مغز را زیاد می کند و 
به شــما آرامش می دهد. 5ـ با کسی که می تواند آرام تان کند حرف بزنید. 6ـ 
برای عصبانیت و واکنش خود در حالت خشم حتما عذرخواهی کنید. تکرار 
این عذرخواهی ها احساسی را برای تان به وجود می آورد تا کمتر خشم داشته 
باشید. 7ـ خودتان باشید و قبول کنید که ممکن است اشتباه کرده باشید، زیرا 
هیچ انسانی کامل نیســت. 8ـ تنوع در احساســات و موقعیت های خود را 
فراموش نکنید؛ برای نمونه شوخ طبعی داشته باشید یا اگر ترافیک باعث خشم 
شما می شود از تنوع در وســیله رفت و آمد استفاده کنید. 9ـ همیشه مراقب 
صحبت های منفی خود باشــید، زیرا تفکرات منفی منجر به طغیان خشــم 
می شود. 10ـ همیشه در زمان حال زندگی کنید. به فرموده حضرت علی)ع( 
دیروز گذشته است و آینده هنوز فرا نرسیده است... در پایان بهتر است بدانیم 

کنترل خشم به تمرین و ممارست نیاز دارد؛ زیرا یک مهارت است.

   راه نرفته    

خشم  کنترل 

حسن نوروزی
نویسنده

 گل نرگس اگر آید...

اال ای دوستان عید صیام است
چه بنشستید این عید قیام است

طلوع صبحدم را این روایت
هالل ماه نوِر این پیام است
خوشا حال تمام روزه داران

که حسرت شد نصیب روزه خواران
ره صدق و صفا پویید امشب

جمال یار را جویید امشب
وضو گیرید با عطر بهشتی

به مهدی تهنیت گویید امشب
خوش آن عیدی که با دلدار باشیم

همه با هم کنار یار باشیم
اگر چه عید فیض و عید نور است

اگر چه عید شوق و عید شور است
اگر چه عید مجد است و سعادت

تمام عید ها روز ظهور است
بدون یار، گل خار است و خار است

گل نرگس اگر آید بهار است

غالمرضا سازگار

 از آرزو تا خوشبختی

آرزو و خیال، مقدمه بســیاری از موفقیت  
اســت؛ در واقــع آرزو را می توان فصل 
مشــترک زندگی بســیاری از انسان های 

موفق دانست.
البتــه نکته مهم در انتخــاب آرزوها، 

امکان دستیابی به آنهاست. 
جوانی، به عنوان دوره  مهم زندگی که 
با آرزو پیوند عمیقی دارد، بیش از مقاطع 
دیگر در مســیر این آسیب ها قرار دارد. از 
ســویی با تعریف اهداف بزرگ و تالش 
برای تحقق آنها می تواند به نقطه طالیی 
زندگی تبدیل شده و سکوی پرتاب برای 
آینده ای موفق باشد، اما با رؤیاپردازی های 
واهی و توهِم دســتیابی به ثروت فراوان و 
می تواند  بی نظیر،  موقعیت های  کســب 

آسیبی بزرگ در مسیر جوانی باشد.
امیــد و پشــتکار از مؤلفه های مهمی 
 اســت کــه در مســیر تحقــق آرزوهای 
دست یافتنی به جوان یاری می رساند. در 
مســیر تحقق آرزوها شکست ها و زمین 
خوردن هایی وجود دارد که جزبا پشتکار 

و روی پا ایستادن مجدد قابل رفع نیستند.
مسیر رسیدن به آرزوها مسیر ناهموار 
و طوالنی است که با توکل و امید می توان 
از آن عبــور کرد و در ســاحل آرامش به 
آرزوهای محقق  تماشــای موفقیت ها و 

 شده نشست.

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

   کتیبه سبز    

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده


