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 سیدحسین خاتمی خوانساری

تولید و رفع موانع آن دین
۷

 اخبار و تحلیل های انتخابات
را با صبح صادق دنبال کنید 

 سردار سلیمانی 
مرد  دیپلماسی و میدان بود

یم خانی احد کر

انصارالله پیروز میدان و دیپلماسی جهان
مصطفی قربانی۵

چالش مسئله اجتماعی خرد
۱۱

رژیم صهیونیســتی در طول تاریخ حیات   
ننگین و نامشروع خود، با فشارهای سنگین 
و همه جانبه ای که ایــن روزها تجربه می کند، مواجه 
نشــده بود. بحران های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و 
اجتماعی داخلی از یک سو و موشک باران گروه های 
مقاومت فلسطینی در جغرافیای سرزمین های اشغالی 
با درهم کوبیدن تمامی سامانه های پدافندی و از جمله 
گنبد آهنین از سوی دیگر، سردمداران این رژیم را به 
شــدت مســتأصل و نگران کرده اســت. »رووین 
ریولین« رژیم صهیونیستی چند روز پیش با اشاره به 
آشــوب ها و ناآرامی های بی ســابقه داخلی گفت، 
جنگ در خیابان های اسرائیل آغاز شده است. عمق 
نگرانی وی را در این عبــارت می توان دریافت که در 
واکنش به حــوادث و بحران های داخلی می گویند: 
»بیشتر افراد غافلگیر شده اند و آنچه را که می بینند باور 

نمی کنند.«
در تحلیل تحوالت سرزمین های اشغالی و ارزیابی 
روند رویارویی مقاومت با رژیم صهیونیستی و آینده 
این تحوالت و فرجام آن، باید به بحران های داخلی 
که این رژیم با آن مواجه شده، توجه خاص داشت. 
اکنون صهیونیست ها به شدت نگران اوضاع داخلی 
و شرایط ناپایدار و بی ثبات داخلی خود هستند. رئیس 
رژیم صهیونیســتی که به دغدغه ها و نگرانی هایش 
اشاره شــد، چندی پیش با درکی درست از اوضاع 
شکننده داخلی این رژیم گفته بود: »به همه التماس 
می کنم، تمام تالش خود را به عمل آورند تا از وقوع 
این اتفاق وحشتناک که مقابل چشمان ما در حال رخ 

دادن است، جلوگیری شود.«
»بنیامین نتانیاهو« هم با توجه به تنش ها و ناآرامی های 
اخیــر در داخل ســرزمین های اشــغالی می گوید:

 صهیونیست ها
در محاصره مقاومت

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

»اقدامات خشــونت آمیز و شــورش در شهرها 
غیرقابل تحمل اســت و مــا آن را نمی پذیریم. ما در 
چندین جبهه درگیر هســتیم و به طور فزاینده به آنها 

پاسخ می دهیم.«
و  رژیــم  صهیونیســتی  رئیــس  نگرانی هــای 
نخســت وزیر این رژیم، به واقعیت های میدانی این 
روزهای سرزمین های اشغالی بر می گردد و با وجود 
سانســورهای شــدید خبری، گزارش هــای منابع 
خبری موثق از درگیری های شــدید فلســطینی ها با 
صهیونیست ها در شهرهای مختلف حکایت می کند. 
کنتــرل برخی از شــهرها به نوعی از دســت پلیس 
خارج شــده و در چندین شهر، مراکز پلیس از جمله 
در شــهرک حوزه النقب شــمالی، از سوی جوانان 
فلسطینی به آتش کشیده شده است. شهرهایی، چون 
اللد، رهــط، کفرقرع، عکا، رمله، طمــره، یافا و... 
روزهای ناآرامی را پشت ســر گذاشته اند. واقعیت 
آن اســت که رژیــم صهیونیســتی، از درون در حال 
متالشی شدن است. این واقعیت را وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی، به درســتی فهمیده و به شدت نگران 
است و بر همین اساس آقای »بنی گاتس« می گوید: 
»آنچه در خیابان های اســرائیل در جریان این است، 

خطرناک تر از درگیری نظامی است.« 
و اما در کنار این اختالالت ساختاری و ضعف های 
درونــی در حوزه های گوناگون، تغییــر موازنه قوا در 
صحنه نبرد و رویارویی، بیــن جبهه مقاومت و رژیم 
صهیونیستی است. همه چیز از تغییر موازنه قوا به نفع 
جهان اسالم و جبهه مقاومت حکایت می کند. رژیم 
صهیونیستی فلسفه وجودی خود، یعنی»قدرت بزن و 
دررو« را از دست داده است. اکنون رژیم صهیونیستی 
در محاصره کامل جبهه مقاومت یکپارچه در منطقه 
قــرار دارد. در خط مقدم این جبهــه، غزه قهرمان در 
حال نقش آفرینی بی نظیر اســت. ســنگ های دیروز 
در دستان فلســطینی ها به همت سیدالشهدای جبهه 
مقاومت، حاج قاسم سلیمانی به موشک های متنوع 
و پهپادهای مرگبار برای صهیونیســت ها تبدیل شده 
است. وقتی سامانه ضد موشــک گنبد آهنین رژیم 
صهیونیســتی، با یک پهپاد انتحاری مقاومت منهدم 
می شود؛ وقتی موشک های مقاومت با عبور موفق از 
سامانه های دفاعی در جغرافیای سرزمین های اشغالی 
فرود می آینــد؛ وقتی تل آویو دیمونا و چندین منطقه 
راهبردی رژیم صهیونیســتی موشک باران می شود؛ 
وقتی فرودگاه های مهم در ســرزمین های اشــغالی 
تعطیل می شوند؛ وقتی صهیونیست های وحشت زده، 
چمدان ها را برای فرار می بندند، همه اینها نشانه هایی 
از یک واقعیت در حال وقوع است؛ » رژیم غاصب در 

مسیر محو شدن از صحنه روزگار است.«  خشـم
انتخاباتمقدس  تنور 

داغ تر شد

 نام نویسی ها
پیامدها و  پیام ها 

انتخابات  تنور 
داغ تر شد
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 معادالت در سرزمین های اشغالی
به کدام سو  می رود؟
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مذاکرات کدام برجام را  
احیا می کند؟

 وضعیت سیاسی کشور سبب شده است که 
مذاکــرات وین و روند آن کمتر مورد توجه 
قرا گیرد. متأســفانه در وضعیت فعلی نیز 
عده ای صحبــت از مذاکرات را مخالفت 
با دولت قلمداد کرده و منتقدان را مخالف 
مذاکره معرفی می کنند. این در حالی است 
کــه مذاکرات وین از نظــر منافع ملی و از 
حیث نگرانی نسبت به خوش بینی به آمریکا 
و حیله گری مجدد غرب، پردازش می شود.

مذاکــرات وین بعد از خروج آمریکا از 
برجام و شکست سیاست فشار حداکثری 
این کشــور در حال انجام اســت. بدیهی 
است که می توان در خوش بینانه ترین حالت 
ممکن مذاکرات وین را تالش غرب برای 
احیای برجام دانست.از این رو تالش برای 
احیــا در وین باید در چارچوب منافع ملی 
باشد و اشکاالت برجام را باید با حساسیت 
کامل مرتفع کرد. از این رو کنشــگری در 
مذاکرات برجام امری بدیهی و در راستای 
کمک به تحقق منافع ملی تعریف می شود؛ 
اما چرا برجام نتوانست انتظارات را آن گونه 
که مســببان برجام ادعا می کردند، برآورده 

کند؟
الف ـ تعلیق شــدن تحریم ها به جای لغو 
آنها: رهبر معظم انقالب با هدف جلوگیری 
از ادامــه روند یک طرفه اجــرای برجام و 
نتیجــه بخش بودن مذاکــرات وین بحث 
را مطرح کردند. موضوعی  راستی آزمایی 
کــه تحقــق آن موجــب خواهد شــد که 
تحریم ها لغو شود، نه تعلیق، یعنی ممکن 
اســت که این تحریم ها با دستور اجرایی 
رئیس جمهــور آمریــکا در دوره های ۱۲۰ 
روزه تعلیق شــود. از این رو با وجود تعلیق 
برخی تحریم ها به دلیل آنکه همواره سایه 
تحریم بر ســر اقتصاد ایران بود، ریســک 
همکاری با ایران برای طرف های خارجی 
 اثر تحریم ها به 

ً
کاهش پیدا نکرد و عمــال

جای خود باقی ماند. 
ب ـ حفظ ســاختار تحریم ها: لغو نشدن 
تحریم ها ســبب شده اســت که ساختار 
تحریم ها همچنان حفظ شــود. در قضیه 
برجام اگرچه دولتمردان ایران ادعا می کردند 
ساختار تحریم های آمریکا شکسته شد؛ اما 
 
ً
واقعیت این بود که ساختار تحریم ها کامال
محفوظ مانده بود و بازگشت تحریم ها به 
یک امضا یا عدم امضا وابسته بود؛ از این رو 
 روی کاغذ تعلیق شده بود. 

ً
تحریم ها صرفا

این روند باعث شد که برجام یک خسارت 
محض تلقی شود. 

ج ـ عدم تعریف سازوکار مناسب: برای رفع 
اختالف و اجرا نشدن تعهدات آمریکا هیچ 
ساز و کاری در برجام تعریف نشده است. 
تنها ســاز و کاری که در برجام وجود دارد، 
ساز و کار ماشه است که به گونه ای طراحی 
 هــر اعتراضی که ایران 

ً
شــده بود که عمال

به نقض عهد طرف هــای غربی می کرد، 
می توانست منجر به بازگشت قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شود. 
بازگشــت آمریکا نیز به معنای فعال سازی 
ســاز  و کار ماشه بدون کوچک ترین هزینه 

برای این کشور خواهد بود. 
بنابرایــن اگر مذاکرات ویــن با هدف 
احیای برجامی که برخی از تعارضات آن با 
منافع ملی بیان شد، باشد، به هیچ وجه قابل 
قبول نخواهد بــود. برجامی که در آن هیچ 
تضمینی برای الــزام طرف های غربی در 
عمل به تعهدات شان وجود ندارد؟ برجامی 
که ساختار تحریم های آمریکا در آن حفظ 
می شــود و تعلیق تحریم ها )و نه لغو آنها( 
مشروط به امضای رئیس جمهور آمریکا آن 
هم برای دوره های ۱۲۰ روزه خواهد بود؟! 

   نیم نگاه    

آنچه این روزها در فلســطین اشــغالی می گذرد، 
نمادی از خیزش جدید فلسطینی ها ـ اعم از مردمی 
و سازمانی ـ است که از نظر ابعاد کمی و کیفی، در 

نوع خود بی سابقه است.
ماجرا از آنجا آغاز شــد که رژیم صهیونیستی 
در راســتای سیاســت تهویــد )یهودی ســازی( 
بیت المقــدس تصمیم گرفــت خانه های چندین 
خانوار فلســطینی را در محله »شــیخ جراح« در 
بیت المقــدس شــرقی مصــادره و تخریب کند.  
صاحبان این خانه ها ضمن در دست داشتن اسناد 
مالکیت خانه های خود به مقاومت و تحصن دست 
زدند، اما با ســرکوب پلیس صهیونیستی مواجه 
شدند. طولی نکشید که شــعله مقاومت به سایر 
مناطق فلسطین سرایت کرد و نبردی تازه آغاز شد.   
جنبش حماس و جهاد اسالمی که پیشتر به رژیم 
غاصب هشــدار داده بودند، به موشکباران شدید 
شهرهای مختلف اسرائیل پرداخته و اعالم کردند 
که این اقدام واکنشی به بی  حرمتی صهیونیست  ها 
به حرم شریف مسجداالقصی و اخراج شماری از 
ساکنان محله شــیخ جراح بوده  است.  به اعتراف 
مقامات تل آویو تا کنــون بیش از دو هزار راکت از 
ســوی غزه به سمت سرزمین های اشغالی شلیک 
شده که در اثر آن دست کم ۱۰ نفر کشته و۳۰۰ نفر 
زخمی شده  اند. در مقابل، رژیم سفاک به بمباران 
سنگین غزه اقدام کرد که طبق  آخرین گزارش ها، 
بیش از ۱۲۰ فلسطینی از جمله تعدادی کودک به 

شهادت رسیده اند. 

 Bموشک های جدید مقاومت
موضــوع متمایز و قابــل توجه در نبــرد جاری، 
رونمایــی گروه هــای مقاومت از موشــک های 

جدیدی اســت که برای اولین بار نقاط حساسی، 
ماننــد تل آویو و فــرودگاه بن گوریــون را هدف 
قــرار داده و رژیم صهیونیســتی را غافلگیر کرده 
است، به ویژه آنکه ســامانه ضدموشکی موسوم 
به »گنبد آهنین« در بیشــتر مواقع در مقابله با این 
موشک ها ناکام بوده اســت. موشک های جدید 
مقاومت دارای برد باال، دقــت در هدف گیری و 
نیز قدرت تخریب باالســت. به گفته »ابوعبیده« 
ســخنگوی گردان های شــهید عزالدین القسام 
)وابسته به حماس( سراســر نقاط سرزمین های 
فلسطین اشغالی در تیررس موشک     های حماس 
قرار دارد. برای نمونه، تل آویو برای نخســتین بار 
با موشــک هایی از نــوع »اس اچ 85« با برد 85 
کیلومتر هدف قرار گرفــت. همچنین حماس با 
موشک »عیاش ـ۲5۰« فرودگاه رامون در جنوب 
ســرزمین های اشــغالی را هدف قــرار داد. این 
موشک به یاد شهید »یحیی عیاش« پدر موشکی 
حماس نامگذاری شده و دارای برد بیش از ۲5۰ 
کیلومتر و قدرت تخریب باالست. گروهان های 
القدس شــاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی هم 
تصاویری از موشــک جدید »بدر ـ۳« منتشر کرد 
که با آن شهرک های صهیونیست نشین سدیروت 
و عســقالن را هدف قرار داد.این در حالی است 
که حماس اعالم کرده موشک های شلیک شده به 
سمت اراضی اشغالی، قدیمی بوده و داشته های 

اصلی هنوز رو نشده است.

 B1948 درگیری در مناطق
نکته دیگــری که در خیزش جدید فلســطینی ها 
کم ســابقه است، پیوستن اعراب مناطق ۱948 به 
صفوف مقاومت علیه اســرائیل است. معترضان 
در شــهرهایی مانند لود، عکا و رامله با نیروهای 
امنیتی  رژیم صهیونیســتی درگیر شــده و مراکز 
پلیس، خودروها، کنیسه ها، مغازه ها، رستوران ها و 

خانه  های یهودیان را به آتش کشیده اند.
همچنین شــهرهای حیفا و یافــا با جمعیت 

مختلــط یهودی و عرب که در مجــاورت تل آویو 
اســت، شــاهد تظاهرات اعتراضی و درگیری با 

پلیس ضد شورش بوده است.
اعتراضــات و درگیری هــا و نیــز حریق  های 
عمدی، واکنش اعــراب مناطق ۱948 برای ابراز 
همبستگی با فلسطینیان نوار غزه و کرانه باختری 
بوده و به گفته رسانه  های صهیونیستی، نشانه هایی 
از خیزش جدید و نگران کننده صهیونیســت های 
عرب تبــار علیه این رژیم اســت. در این راســتا، 
روزنامه صهیونیســتی »هاآرتص« از واقعیت های 
اراضی ۱948 پرده برداشــته و نوشته است، وقتی 
قضیه مربوط به نمادهای دینی، مانند بیت   المقدس 
و مسجداالقصی باشــد، نمی توان آن را به راحتی 

کنترل کرد.
این روزنامه افزوده اســت، برای نســل جدید 
شــهروندان عرب صهیونیســت که مدت هاست 
شکایت دارند با آنان مانند شــهروندان درجه دو 
رفتار می شــود، احساس تبعیض و نابرابری، عدم 
تعلق و فقدان چشــم انداز مسئله فلسطین، بستر 

مناسبی برای اعتراض ایجاد کرده است.

 Bابعاد و پیامدها
در ســطح داخلی، جنگ تازه در فلسطین اشغالی 
حاکی از تغییر معادالت به نفع مقاومت اســت. 
بنیامین نتانیاهو در شرایط خأل دولت و اوج فشار 
و نارضایتی  ساکنان سرزمین های اشغالی و با توجه 
به نزدیک شدن زمان محاکمه، به یک قمار خونین 
دســت زد و جنگ تازه ای را با فلسطینی ها در غزه 
آغاز کرد، به این امید که در کاخ نخســت وزیری 
رژیم صهیونیستی باقی بماند. اما تحول کیفی در 
روند جنگ با ظهور موشک های مقاومت و هدف 
قرار دادن نقاط راهبردی مانند پایتخت، فرودگاه ها 
و تأسیسات نفتی، شرایط را برای نتانیاهو به شدت 

دشوار کرده است.   
فراگیــری اعتراضــات و انتفاضــه در مناطق 
مختلف فلســطین، مانند بیت المقدس و ســایر 

شــهرهای کرانه باختری و به ویژه مناطق ۱948 
نیــز از دور جدیدی از مقاومت و مبــارزه فراگیر 

فلسطینی ها علیه رژیم اشغالگر حکایت می کند. 
در واقع رژیم اشــغالگر این روزهــا از هوا در 
معرض موشک های مقاومت قرار دارد و در زمین 
شاهد اعتراض و درگیری گسترده حتی در اراض 
۱948 اســت؛ به گونه ای که اعتراض یهودیان را 
نسبت به ناامنی موجود برانگیخته و سران تل آویو 

در مدیریت بحران دچار آشفتگی شده اند.
هر چند رژیم غاصــب در واکنش به حمالت 
موشکی فلســطینی ها مطابق معمول به جنایات 
شدید دست می زند، اما با توجه به واکنش مجدد 
مقاومت، تداوم چنین امری برایش هزینه بر بوده و 
در نتیجه ناچار به عقب نشــینی و آتش بس خواهد 
شد. در سطح خارجی، جهانیان شاهد آن هستند 
که فلســطینی ها راهبرد مقاومت و مبــارزه راـ به 
عنوان تنها راه اعمال فشار بر اسرائیل و بازپس گیری 
حقوق خودـ به شکل گسترده و توأم با سطح باالی 
کیفی، در دستور کار قرار داده و رژیم صهیونیستی 

را دچار استیصال کرده اند.
از طرفی، روند سازش و عادی سازی روابط با 
رژیم غاصب که غرب مشــوق آن است، به محاق 
رفته و حتی آن دســته از کشــورهای عربی، مانند 
امارات و بحرین که به تازگی با رژیم صهیونیستی 
پیمان صلح امضا کرده اند، دچــار تحیر و تردید 
شــده اند. این کشــورها به مردم خــود از مزایای 
همــکاری با  رژیــم صهیونیســتی در زمینه  های 
گوناگون ســخن گفته  انــد؛ اما اکنــون ناچار به 
پخش اخبــار و تصاویر تلویزیونی از بمباران غزه، 
سرکوب فلسطینی ها و هجوم ارتش صهیونیستی به 

مسجداالقصی هستند.
در مجموع، جنگ جاری در فلسطین اشغالی به 
عنوان یک نقطه عطف جدید، نویدبخش پیروزی 
مقاومت بــوده و دورنمای محتوم رژیم پوشــالی 

صهیونیستی را بیش از گذشته نمایان کرده است. 

مقدس خشم 
معادالت در سرزمین های اشغالی به کدام سو  می رود؟

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد 

بین الملل

 BBBB آقای دکتر دیپلماســی و میدان چگونه  
توصیف می شوند؟ 

 میدان و دیپلماســی دو بال یک پرنده ای است 
ً
طبعا

که منافع ملی کشــور را تأمین می کند. بنده در این 
روزها چند بار بــر این موضوع تأکید کردم که نفس 
جلســاتی که سردار سلیمانی با دکتر ظریف برگزار 
می کــرد، برای نیل و دســتیابی به ایــن هدف بود. 
یکی از ویژگی های بارز سردار سلیمانی این بود که 
برای تحقق بخشــیدن به هر مأموریتی که در حوزه 
برون مرزی به ایشان واگذار می شد، فقط نگاه صفر 
به میدان نداشت. ایشان همزمان به دیپلماسی توجه 
داشــت و به مباحث فرهنگی و اجتماعی هم توجه 
می کرد. سردار ســلیمانی به بعضی از موضوعات 
و ظرافت هایی دقت می کــرد که ممکن بود از دیده 
خیلی از کنشگران و بازیگران دور مانده باشد، حتی 
ویژگی های روحی و روانی مجموعه هایی که با آنها 
کار می کرد را مد نظر داشــت. برای نمونه ایشــان 
تعریف مستقلی داشت از وضعیت جامعه شناختی 
و شرایط روان شــناختی عراقی ها و سوری هایی که 
در مبارزه با داعش هستند، برای اینکه در این عرصه 
نتیجه بگیرند توصیف هایی داشــتند که ما به عنوان 
مستشار نظامی و ما به عنوان دیپلمات و ما به عنوان 
جمهوری اسالمی که حمایت و پشتیبانی می کنیم و 
پاسخ می دهیم به درخواست رهبران عراق و سوریه، 
برای کمک به نیروهای مسلح سوریه، مردم سوریه، 
به دولتمردان ســوریه رهبران سیاسی و دینی که چه 

مالحظاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.

 BBBB سردار ســلیمانی در بین دیپلماسی و  
میدان چگونه توازن ایجاد می کردند؟ 

در حقیقت هم توجه ایشــان به میــدان بود، هم به 
دیپلماسی، اما بخشی که من به عنوان دیپلمات باید 
بگویم مــا بدون میدان در میــز مذاکره هیچ حرفی 
نداشتیم که بتوانیم از موضع اقتدار بزنیم؛ آن چیزی که 
میز مذاکره ما را تقویت می کرد؛ آن چیزی که دست 
ما را پر می کرد در مذاکره، میدان بود؛ این میدان در 
یک سطح نفوذ و دستاوردهای منطقه ای ایران بود، 
در یک سطح دستاوردهای بزرگ هسته ای ایران بود، 
در یک سطح دستاوردهای علم و فناوری جمهوری 
اســالمی ایران بود، در ســطح دیگر دستاوردهای 
دفاعی ایران بود و حتی دستاوردهای مهم گفتمانی 
جمهوری اسالمی ایران بود، از این رو تفکیک میدان 

 بحث نادرستی است.
ً
و دیپلماسی اساسا

 BBBB به نظر شما در مذاکرات وین، جمهوری  
اســالمی چــه جایگاهــی دارد؟ آیا به 

مذاکرات خوش بین هستید؟ 
معتقدم آمریکایی ها اگر نیت و اراده جدی برای لغو 
تحریم ها و بازگشت شان به برجام دارند، همه چیز 
روشن اســت؛ یعنی در سند حدود ۱۰8 صفحه ای 
برجام و ضمایم آن همه جزئیات ذکر شــده است. 
کاهش تعهدات هســته ای جمهوری اسالمی ایران 
هم در گام های چندگانه ای که ایــران اتخاذ کرده و 
اقداماتی که انجــام داده و علنی هم این اقدامات را 
اعالم کرده؛ طی نامه رسمی از سوی سازمان انرژی 
اتمی جمهوری اسالمی ایران و هم وزارت خارجه 

کشــورمان به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 
 هیچ چیز مبهمی این وسط 

ً
شده است، بنابراین واقعا

وجود ندارد که مصادیق تحریم هایی که متعارف با 
برجام وجود دارد، چیســت و مصادیق گام هایی که 
ایران باید بردارد، چیســت، لــذا فکر می کنم اینکه 
طرف های مقابل اصــرار بر مذاکره دارند، نشــان  
می دهــد آنهــا اراده جدی برای اینکــه به تعهدات 
خودشان برگردند، ندارد. با یک دستور عمل خیلی 
روشن آن طور که رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
اشاره فرمودند، تیم مذاکره کننده ما وارد »وین« شده 
است و اکنون چهارمین دور این مذاکرات و جلسات 

کمیته های سه گانه جریان دارد.

 BBBB به نظر شما خطوط قرمز مذاکرات وین  
چیست؟ 

 مشــخص است و من جزء 
ً
خطوط قرمز هم کامال

کسانی هســتم که به آمریکایی ها و غربی ها با ارائه 
مصادیق و فکت های متعدد خوش بین نیستم، اما فکر 
می کنم این مذاکرات می تواند اتمام حجت جدیدی 
باشــد و می تواند در عین حــال طرف های غربی و 
طرف های مقابل را یک بار دیگر محک بزند و برای 
 نیت و 

ً
آنها هم فرصتی است که نشان دهند آیا واقعا

اراده جدی در این رابطه دارند یا ندارند. فکر می کنم 
آن چیزی که مطلوب طرف های مقابل باشد، بازی 
کردن با میز مذاکرات اســت؛ اما اجازه دهید منتظر 
 هیچ احدی در نظام 

ً
تحوالت بعدی بمانیم. طبعــا

جمهوری اسالمی ایران از اینکه تحریم ها ادامه پیدا 
کند، استقبال نمی کند و همه به دنبال این هستیم که با 

حفظ اقتدار و عزت این تحریم های ظالمانه و یکجانبه 
علیه کشورمان لغو شود و همه تالش ها در این زمینه 
است. تالش های متنوعی در این رابطه جریان دارد؛  
آمریکایی ها در زمان اوباما می گفتند دیگر توان حفظ 
فنر کشیده تحریم های ایران را ندارند؛ آنها تحریم ها 
را همچون یک »فنر قوی« می دانستند که این فنر را 
با دو دست شــان باز کرده اند و درست است که این 
تحریم ها به ایران فشار وارد می کند؛ اما از آن طرف به 
دست و بازوی خودشان هم که باید این فنر را کشیده 
 در دوره اوباما به 

ً
نگه دارند، صدمه وارد می کند. واقعا

اینجا رسیدند که ادامه این تحریم ها به نفع آمریکا هم 
نیست ضمن اینکه جمهوری اسالمی ایران هم دست 
بسته نبود که هرچه آمریکا می گوید و تحریم کند در 
آن چارچوب قرار بگیرد، راه های متنوعی برای دور 
زدن تحریم ها وجود داشــت. در زمــان ترامپ نیز 
حتی در اثنای تحریم های حداکثری ترامپ در درون 
هیئت حاکمه آمریکا اختالف نظرهای مختلف وجود 
داشت که این روش به نتیجه نمی رسد و آمریکایی ها 
هم باور دارنــد که بازوی تحریم بــا ملت بزرگ و 
مقاوم ایران هیچ نتیجه ای نخواهد داد و خود آنها به 
شدت متضرر خواهند شد. بنابراین، بخشی از این 
 سیاست 

ً
موضوعات هم به این بر می گردد که اساسا

اعمال تحریم ها، سیاستی غلط و نادرست است که 
خود تحریم کنندگان هــم به بی اثر بودن آن با وجود 
زحماتی کــه ایجاد می کند، اذعان دارند و آن را یک 
راه حــل نمی داننــد، حتی با اهداف اســتکباری و 

استعماری که دنبال می کنند.

سلیمانی   سردار 
مرد دیپلماسی و میدان بود

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با صبح صادق

»دیپلماسی و میدان« دوگانه ای است که این روزها در فضای سیاسی کشور از آن سخنان زیادی مطرح می شود. در این زمینه با حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه 
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت وگو کردیم. 

مهدی شهرودی

خبرنگار

اکبر معصومی
کارشناس بین الملل



شماره 999 |  دوشنبه  ۲۷ اردیبهشت 14۰۰

3
دیدگاه

موسم  تخریب شورای نگهبان

 
در طــول روزهــای گذشــته ماجــرای 
آیین نامه انتخاباتی شورای نگهبان درباره 
تأیید صالحیــت کاندیداهای انتخابات 
ریاســت جمهوری بهانــه تــازه ای برای 
تخریب این شــورا به دست مخالفان آن 
به ویژه اصالح طلبان داده است. مهم ترین 
دلیلی که شورای نگهبان با ارائه آیین نامه 
فوق درصدد اصالح آن بود، هجوم فله ای 
افراد مختلف برای نام نویسی در انتخابات 
ریاســت جمهوری بود. ایــن آیین نامه بر 
اساس سیاســت های کلی نظام اسالمی 
بــرای امر انتخابــات صادر شــده بود و 
می توانست مشــکالت فعلی در هنگام 
نام نویســی کاندیداها را حل کند. با این 
حال تمکین نکردن دولت ســبب شد تا 
وضعیت نابســامان قبلی همچنان ادامه 
پیدا کند . البته این مخالفت ها تنها به دلیل 
نگرانــی اصالح طلبان از محدود شــدن 
حق ثبت نام کنندگان نیست؛ بلکه باید به 
دنبال مسائل جدی تری در این باره باشیم. 
نگاهی به عملکرد مخالفان شورای نگهبان 
به خصوص اصالح طلبان نشان می دهد 
آنــان در هنگام برگــزاری انتخابات های 
مهم شــروع به تخریب شــورای نگهبان 
قانون اساسی می کنند. دوران دوم خرداد 
و انتخابات ریاســت جمهوری دهم، تنها 
چند بازه تاریخی است که شورای نگهبان 
از سوی جریان سیاسی اصالحات مورد 
حمله قرار مــی گیرد. حتــی انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۳9۲ و حراست 
این شــورا از »چند دهــم درصد« رأیی 
که منجــر به انتخاب حســن روحانی به 
ریاســت جمهوری شــد هم نتوانســت 
بهانه های اصالح طلبان به نظارت شورای 
نگهبان را کم کند. شاید در حافظه تاریخی 
برخی حمله به شــورای نگهبــان قانون 
اساسی به انتخابات سال ریاست جمهوری 
سال ۱۳88 و حوادث و تنش های پس از 
آن برگردد، اما حمله اصالح طلبان به این 
شورا نمونه های بسیار دیگری دارد. بطور 
مثــال در زمان مجلس ششــم مقاومت 
شــورای نگهبان در مقابــل لوایح دوقلو 
موجب تهدید اصالح طلبان برای خروج 
از حاکمیت شد و در جریان رد صالحیت 
بســیاری از نماینده های اصالح طلب به 
دلیل حضــور آنــان در تحصن مجلس 
ششــم، دولت اصالحات تهدید به عدم 
برگزاری انتخابات مجلس کرد، با واکنش 
رهبر معظم انقالب روبه رو شد. در مقطع 
دیگر نیز در ســال ۱۳88 شاهد بودیم که 
زیر سئوال بردن سالمت انتخابات منجر 
به فتنه چندین ماهه در کشــور شد. حاال 
هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
باز هم شــاهد به راه افتــادن چنین موج 
تخریبی گسترده هســتیم. دالیل فراوانی 
درباره دالیل این مسئله می توان بیان کرد 
کــه مهم ترین آنها مخــدوش کردن نظام 
و ســالمت و کارآمدی آن، تشــکیک در 
سالمت انتخابات با هدف ایجاد فضای 
بی اعتمــادی، زیر ســؤال بــردن ویژگی 
مردمــی بودن نظــام و مخــدوش کردن 
حضور یا دلسرد کردن مردم از مشارکت 
گسترده، عقب نشینی سیاسی نظام سیاسی 
)تزلزل منزلت رهبری(، نفی جایگاه ولی 
فقیه و نظارت استصوابی شورای نگهبان 
به عنوان ناقضان آزادی انتخابات اســت. 
می توان امیدوار بود که امسال نیز همانند 
دوره های گذشــته تمام این تخریب ها به 
بن بست رسیده و با اهتمام شورای نگهبان 
به وظایف خود، شــاهد برگــزاری یک 
انتخابات پرشور و مردمی در سال ۱4۰۰ 

باشیم.

   روزنه    

   عکس و مکث   

گفتمان میدان/ عکســی که روزنامه نگار ســعودی منتشــر کرده اســت و زنی را در بیت المقدس نشــان می دهد 
که تصویر حاج قاســم را به امید پیروزی نشــان می دهد. حاج قاسم ســلیمانی نماد گفتمان بین المللی است که 

سرانجام آن آزادی قدس خواهد بود، ان شاءالله...

آفرین بهاره جان!/ اگر یک بار بنگاه خبرپراکنی بی بی سی حرف راست زده باشه، همینه! پرچم عربستان سعودی 
با شمشیر دو شاخ و عبارت »علی ولی الله«. این پرچم فعلی عربستان نیست، ولی خب شاید بی بی سی از چیزی 
باخبره که ما نمی دونیم! شــناخت کارشناســان این شــبکه از منطقه ما، در همین حده، در حالی که هنوز پرچم 

عربستان را هم نمی شناسند، برای مردم ما نسخه می پیچند!

هتل اومدین مگه؟ / شهرک نشــینان صهیونیســتی با اولین راکت های برخورد کرده به النه های خود، فرار را بر 
قرار ترجیح می دهند و فرودگاه ها مملو از مســافران می شــود. الاقل طبق ادعای خودتون که آن ســرزمین برای 
شماســت، بمانید و ازش دفاع کنید! کســی که معتقد باشه داره تو خونه و خاک خودش زندگی می کنه، با چهار 

تا موشک پا به فرار نمی ذاره!

لعنت بر حرمله های آخر الزمان/ جنایت های رژیم کودک کش در فلســطین تمامی ندارد. صهیونیست های قاتل از 
همان کودکی مســلح هســتند و کشتن را تمرین می کنند و خوی وحشــیگری در آنان نهادینه شده است که این 

گونه به شیرخواره ها هم رحم ندارند.

سعید پورمالئی 
هریس

هادی سیاسی

انتخابات ۱4۰۰ از منظر اغلب تحلیلگران سیاسی 
یکی از متفاوت ترین انتخابات های پس از انقالب 
اســالمی ملت ایران است که بخشی از این تفاوت 
به شرایط طبیعی ناشی از کرونا و مسائل بهداشتی 
حاکم بر کشور و البته جهان باز می گردد و بخشی نیز 
ریشه در نارضایتی عمومی ناشی از عملکرد دولت 
در پاســخ به وعده های انتخاباتی و پاسخ ندادن به 
نیازهای اقتصادی مردم دارد. در این میان یکسری 
متغیرهای دیگری نیز بر وجوه این تمایز می افزاید که 
از جمله آنها می توان به رفتار جریان ها و گروه های 
سیاســی و ترکیب نامزدهای انتخاباتی اشاره کرد.    
وجــوه تفاوت ورود نامزدها که هم به لحاظ کمی و 
هم به لحاظ کیفی کامال واضح و مشخص است، 

پیام ها و پیامدهای متفاوتی دارند که مهم ترین آنها را 
می توان در موارد زیر مشاهده کرد:

 اولین پیام روشن این وضعیت، این است 
که با انتخاباتی پرشــور، رقابتی و با نتیجه الف

متفاوت مواجه خواهیم بود. نام نویسی حدود 5۰۰ 
نفر در بــرای ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی و 
حضــور بیش از 5۰ نفر از شــخصیت های مطرح 
کشور با گرایش های مختلف سیاسی از افراطی ترین 
چهره های حزبی و جناحی تا معتدل ترین نیروهای 
حزبی و مستقل گواه روشنی بر اعتماد همه جریان ها، 
گروه ها و تشکل های سیاسی به نظام اسالمی و ساز و 
کار انتخابات در کشــور اســت. مخاطب این پیام 
روشن کلیه معاندین و دشمنان ملت ایران هستند که 
مدعی کاهش اعتبار سیاسی نظام اسالمی و مدعیان 

فروپاشی اجتماعی در کشور هستند.
ب پیــام دیگــر تعداد زیــاد و قابــل توجه 
چهره های کیفی و مؤثر با سابقه سیاسی و 

 از مدیران با 
ً
دارای تخصص های مختلف که عمدتا

سابقه و فعال کشور هستند، به مدعیان وجود بن بست 
در نظام اســالمی اســت. خیل مدیران سیاســی، 
اقتصادی و تعداد زیادی از رجال دلسوز کشور به ویژه 
حضور دو رئیس قوه )فعلی و قبلی( در میان نامزدها 
بیان کننــده وجود راه حل و امکان حل مشــکالت 
کشور است و چه بسیارند کسانی که این توانایی را در 
خود سراغ دارند که در صورت امکان حضور و اقبال 
مردمی قادر به حل مســائل کشــور بــه رغم ادامه 
تحریم ها، وضعیت دشــوار کنونی و انباشته شدن 

دردهای مزمن مردم هستند. 
ج این حجم کمی و کیفی حضور چهره های 
سیاسی به ویژه چهره های شناخته سیاسی 
در شــرایطی که هنوز میزان مشــارکت مردمی در 
هالــه ای از ابهام بوده و برنامه اصلی معاندان نظام و 
برخی ایادی داخلی آنها کاهش رأی است، بیان کننده 
امکان ایجاد شرایط برای افزایش مشارکت و تنگ 
کردن رقابت های انتخاباتی است؛ به گونه ای که هم 

همه پیش بینی ها در میــزان رأی را بر هم زده و هم 
پیش بینی نتیجه انتخابات را برای هر کسی سخت 
می سازد. مخاطب این پیام روشن کسانی هستند که 
تا دیروز ادعا می کردند نتیجه انتخابات مشــخص 
شــده اســت و می خواهند یک فرد خــاص را از 

صندوق های رأی بیرون بیاورند. 
مهــم سیاســی کشــور از حضــور در د استقبال مدیران گذشته و شخصیت های 
رقابت های انتخاباتی به ویژه حضور دو رئیس قوه، 
یک پیامد سیاسی ممکن است برای انتخابات ۱4۰۰ 
داشته باشد و آن، اینکه انتخابات را به یک دوقطبی 
سیاسی بکشاند. دوقطبی که بیش از هر چیز می تواند 
نقش عوامل خارجی و فضای مجازی را افزایش داده 
و اولویت های واقعی مردم را دســتخوش تغییر قرار 
داده و بــار دیگــر مردم شــاهد تأثیــرات منفی دو 
قطبی های گذشــته از جمله دوگانه سازی سیاست 
داخلی و خارجی، رأی سلبی و منفی و تالش برای 

تخریب یک کاندیدا باشند.

پیامدها و  پیام ها  نام نویسی ها، 
حسین عبداللهی فر

جریان شناس

کشــورهای اروپایی بــه حمایت همه جانبــه خود از 
کشتار و نسل کشــی فلسطینیان ادامه می دهند. نه تنها 
 مستقل 

ً
سیاســتمداران، بلکه برخی رسانه های ظاهرا

اروپایی)که در پشت پرده اتصال محکمی به نهادهای 
قدرت در غرب دارند(، نمی توانند نگرانی خود را در 
زمینه وقوع بحران های داخلی در اراضی اشغالی کتمان 
کنند. نگرانی مزمن اروپاییان نسبت به تحوالت اخیر 
در منطقه، عیان و آشکار است. شبکه »دویچه وله« در 
یکی از گزارش های خود، در عین دفاع از جنایات رژیم 

اشغالگر قدس می نویسد:
»در داخــل اســرائیل درگیــری خشــونت آمیز میان 
یهودی هــا و عرب ها تشــدید شــده اســت. به رغم 
فراخوان های بین المللی بر دامنه درگیری میان اسرائیل 
و حمــاس افزوده می شــود. ارتش اســرائیل 9 هزار 
نیروی ذخیره را به خدمت فراخوانده اســت. از سوی 
دیگر درگیری ها میان شهروندان یهودی و عرب ساکن 
سرزمین های  اشــغالی شدت گرفته است. شورش ها 
به جایی انجامیده که روویون ریولین، رئیس اســرائیل 
نســبت به درگرفتن یک جنگ داخلی هشــدار داده 
اســت.« ماجرا فراتر از آن چیزی است که سران رژیم 

صهیونیستی تصور می کردند!  

 Bحمایت تمام قد از رژیم کودک کش
در ایــن میان، حمایــت کامل دولت آلمــان از رژیم 

صهیونیســتی همچنان ادامــه دارد. ایــن ماجرا، در 
ســال های ۲۰۰9 میالدی و ۲۰۱4 میالدی)نبردهای 
قبلی رژیم صهیونیستی و حماس( نیز مسبوق به سابقه 
بوده اســت. »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان که در 
برابر اسالم ســتیزی حاکم بر کشورش و اتحادیه اروپا 
سکوت کرده و حتی دولت متبوعش دست گروه های 
نژادپرســت و ملی گرایان افراطــی را در آزار و اذیت 
مسلمانان و پناه جویان باز گذاشته است، اکنون خواستار 
صیانــت کامل از حقوق یهودیان شــده اســت. این 
سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات روز پنجشنبه ۱۳ 
مه )۲۳ اردیبهشت( به رسانه ها گفت: »همه ما موظفیم 
تأکید کنیم که نخواهیم پذیرفت انسان های با اعتقادات 
یهــودی در آلمان، چه در خیابان و چه در شــبکه های 
اجتماعی مسئول رویدادهای خاورمیانه شناخته شوند. 
متأســفانه غم انگیز و در عین حال ضروری اســت که 
دولت باید بدون قید و شرط امنیت کنیسه ها را تضمین 
کند.« اظهــارات هایکو ماس زمانی مطرح شــد که 
پرچم های رژیم اشــغالگر قدس، در برابر کنیسه های 
یهودیان در دو شهر مونستر و بن به آتش کشیده شدند. 
مقامات آلمانی که به راحتی مجوز حمله به مساجد و 
اماکن مسلمانان در این کشور را صادر می کنند، اکنون 
اعالم کرده اند که به آتش کشیدن پرچم رژیم اشغالگر 

قدس در خیابان ها را تحمل نمی کنند! 

 B سنگ تمام اتریش برای صهیونیست ها
در این میان، نمی توان از اقدام وقیحانه دولت اتریش، آن 
هم در بحبوحه نبرد در غزه، به سادگی گذشت. اتریش 

شاخه سیاسی گروه حزب الله لبنان را نیز »تروریستی« 
خوانده و فعالیت آن را ممنوع اعالم کرده است. اتریش 
که پیش از این شــاخه نظامی گروه حزب الله لبنان را 
ممنوع اعالم کرده بود، اکنون شاخه سیاسی مقاومت 
لبنان را نیز »تروریســتی« و ممنوعه خوانده است! این 
اقدام، در راستای اعمال فشارهای سیاسی بر گروه های 
مقاومت در منطقه صورت گرفته و در پشــت پرده آن، 
البی های صهیونیستی و یهودی در اتحادیه اروپا قرار 
دارند. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تالش است 
تا کشورهای اروپایی عالوه بر شاخه نظامی حزب الله، 
شــاخه سیاســی آن را نیز »تروریســتی« بشناسند. 
الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش گفته است، 
این تصمیــم »واقعیت را بازتــاب می دهد«؛ چرا که 
خود این گروه تفاوتی میان شاخه های نظامی و سیاسی 
خود قائل نیست! آنچه مســلم است اینکه اقدام اخیر 
دولت اتریش، به وضوح نشان دهنده بازی مستقیم این 
کشور)در کنار کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه( در 

زمین رژمی اشغالگر قدس است. 

 B کارنامه سیاه اروپاییان
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا هر گونه انتقاد از رژیم 
صهیونیستی را تحت عنوان »یهود ستیزی« تفسیر کرده 
و آن را خط قرمز امنیتی و سیاسی خود تلقی می کنند؛ اما 
در مقابل، توهین به مقدسات اسالمی و حتی حمالت 
مســلحانه به مسلمانان در خاک کشــورهای خود را 
طبیعی دانسته و حتی مجوز فعالیت احزاب اسالم ستیز 
را در پارلمان کشورهای شــان صادر می کنند!  بدیهی 

اســت که اتحادیه اروپا)به مانند آمریکا( سعی دارد به 
هر نحو ممکن از اضمحالل و زوال رژیم نامشــروع 
صهیونیســتی جلوگیری کنــد. با این حال کشــیدن 
شدن دامنه انتفاضه جدید به حیفا، یافا و دیگر مناطق 
اشغالی به وضوح نشــان می دهد که از دست حامیان 
رژیم کودک کش صهیونیستی نیز کار بر نمی آید. طی 
دهه های اخیر، بارها کشورهای فرانسه و انگلیس)دو 
عضو اروپایی شورای امنیت سازمان ملل متحد(، مانع 
از صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه رژیم اشغالگر 
قدس شده اند. در حال حاضر نیز آمریکا و اتحادیه اروپا 
در ابتدا سعی داشــتند از طریق »خرید زمان« به سود 
رژیم اشغالگر قدس، زمینه را برای استمرار جنایات این 
رژیم در قدس و غزه فراهم آوردند؛ اما پس از مشاهده 
واکنش حماس و شلیک گسترده موشک های مقاومت 
 تل آویو(، در صدد نجات 

ً
به اراضی اشغالی)خصوصا

نتانیاهو و همراهانش از شکســت بــر آمده اند. بدون 
شک در آینده ای نزدیک، اســناد زیادی در خصوص 
همکاری هــای امنیتی، جاسوســی و حتی عملیاتی 
اروپاییان و رژیم اشــغالگر قدس در تقابل با ســاکنان 
بی گناه فلسطین منتشر خواهد شــد. فراموش نکنیم 
که در جریان ســه نبرد تعیین کننده در منطقه از ابتدای 
هزاره سوم، یعنی نبرد رژیم صهیونیستی ـ حزب الله در 
تابستان سال ۲۰۰6، مقاومت ۲۲ روزه حماس در سال 
۲۰۰9 میالدی و مقاومت 5۱ روزه حماس در ســال 
۲۰۱4 میالدی، اسناد مشارکت همه جانبه اروپاییان با 
تل آویو در کشتار و کودک کشی در فلسطین منتشر شد. 

وپایی ها بازی را باختند! ار
فخرالدین اسدی

کارشناس بین الملل
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جمهور

 نامزدهای شاخص ریاست جمهوری

در هنگام ثبت نام در انتخابات چه فتند؟

سید ابراهیم رئیســی:حضور بنده به دلیل 

این اســت که من خودم را »از مردم، در 
مردم و بــا مردم« می دانم و با حضور آنها 
می توان مشکالت را حل کرد. من رقیب 

ناکارآمدی و فساد هستم.

اســحاق جهانگیری: آنچه به عنوان معاون 

اول اختیارش را نداشــتم و برای بســط 
پایــدار، دموکراتیک،  توســعٔه فراگیر و 
متوازن و مشــارکتی ضــروری و ممکن 

می دانم را اجرایی خواهم کرد.

مسعود پزشکیان: اتکا به افرادی که در این 

مدت  نتوانستند اقدام خوبی انجام دهند و 
نتیجه عمل شان چیزی است که امروز در 

کشور می بینیم، باور غلط است.

ســید عزت الله ضرغامــی: آنهایی که باید 

پاســخگوی رفتار 8 ســاله باشــند، در 
پشــت دو قطبی مذاکره و عدم مذاکره و 
دیگری فضای مجازی و فیلترینگ سنگر 

می گیرند.

علی الریجانی: هنر آن اســت که گام ها در 

طریق وحدت بیشــتر و تحمل و مدارا در 
جهــت ایجاد اراده قوی تــر در بعد ملی 
برای طرح مســائل کشور باشد، بنابراین 
یک مســاله مهم ایجاد وفاق و وحدت و 

همبستگی ملی در کشور است.

محسن رضایی: اگر مشــکل اقتصادی را 

حل مــی کردند من هیــچ گاه به صحنه 
نمی آمدم. ما تحول ســاختاری در اداره 
کشــور ایجاد مــی کنیم. در کنــار مردم 
ساالری سیاسی، مردم ساالری اقتصادی 

و اجتماعی برقرار می کنیم.

ســعید جلیلــی: برخی راه هــای غلط و 

پرهزینه این هشــت سال فشار بر مردم را 
مضاعف کرد، در فضای انتخابات نباید 
اجــازه داد با برخی حرف های سســت 

مصالح واقعی مردم پوشانده شود.

محسن هاشمی: همانطور که دولت آقای 

هاشمی رفسنجانی توانستند عقب ماندگی 
ها و محرومیت ها را تا حدزیادی برطرف 
کنند ماهم می توانیم با اراده ملی این کار را 

انجام بدهیم.

عبدالناصر همتی: امروز اصالحات گسترده 

و عمیق اقتصادی مهمترین و حیاتی ترین 
بحث هــای  اســت.  کشــور  اولویــت 
بی سرانجام سیاسی راه به جایی نمی برد. 
هر صحبــت دیگر، در این شــرایط جز 

بیراهه رفتن ثمری ندارد.

علــی مطهری: کابینــه باید شــامل افراد 

متخصــص، باتجربه و باتقوا باشــد باید 
گشــت و آن کس که اصلح است را پیدا 
کرد. من معتقد به دولت ائتالفی هستم و 

هیچ تعصب گروهی ندارم.

علیرضا زاکانی: مسببین وضع اسفبار فعلی 

و حامیان آنها طلبکارانه به عرصه آمده اند 
و سودای دولت ســوم روحانی را در سر 
می پرورانند. در پاسخ به نیاز جبهه انقالب 
و با اهتمام بــه منطق وحدت، پذیرفتم به 

میدان بیایم.

تنور انتخابات داغ تر شد
نگاهی به روند اعالم حضور نامزدهای ریاست جمهوری

نخســتین مرحله از فرآیند اجرایی ســیزدهمین دوره    تا انتخابات    
انتخابات ریاســت جمهوری از ســاعت 8 صبح روز 
۲۱ اردیبهشــت در ســتاد انتخابات کشور مستقر در 
وزارت کشور و با نام نویسی داوطلبان تصدی مسئولیت 
ریاســت جمهوری آغاز شــد و عصر روز شــنبه ۲5 

اردیبهشت پایان پذیرفت.

 Bبی توجهی به مصوبه شورای نگهبان
در حالــی که شــورای نگهبــان در فاصلــه دو هفته 
مانــده به نام نویســی داوطلبــان، با مصوبــه خود در 
خصوص ویژگی های ثبت نام کنندگان برای انتخابات 
ریاست جمهوری، شــرایطی نظیر »ســن 4۰ تا ۷5 
سال«، »حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل  آن«، 
»سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت های مدیریتی« 
و »عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری« 
را تعیین کرده بود و قصد داشت با این اقدام خود مانع از 
حضور افرادی شود که با حضورشان در ستاد انتخابات 
تنها خوراک به دســت رســانه های معاند می دهند، 
اما در فاصله یک روز مانده به شــروع نام نویســی ها، 
رئیس جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری 
انتخابات بر اساس جمع بندی نظریه تفسیری معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود عمل 
کند. اقدامی که به معنای نادیده گرفتن مصوبه شورای 
نگهبان بود و در نهایت موجب شد هر چند نه به سیاق 
دوره های گذشــته، اما باز هم شاهد نام نویسی جمعی 

از افرادی که ُپرواضح است صالحیت تصدی کرسی 
ریاست جمهوری را ندارند، باشیم؛ از »جوانان ۱5 تا 
۱8 ساله« و »کاله مخملی ها« تا »محکومان امنیتی.« 
این اقدام حاشیه ســاز دولت و در مقام اجرا »وزارت 
کشور«، سبب نشد که شورای نگهبان از مصوبه خود 
پا پس بکشد و عباسعلی کدخدایی »سخنگوی شورای 
نگهبان« در بازدید خود از ستاد انتخابات کشور در روز 
۲4 اردیبهشت تأکید کرد: »شورای نگهبان این بار از 
بین کسانی که شرایطی که شورای نگهبان اعالم کرده 
دارا هستند، بررســی صالحیت ها را صورت خواهد 
داد و در حقیقت در بررسی صالحیت نامزدها مالک 

مصوبه شورای نگهبان است.«

 Bداوطلبانی از همه طیف ها و گروه ها
»انتخابات یــک طرفه« یکی از کلیدواژه های پرتکرار 
رســانه های معاند طــی چند ماه اخیــر در اطالق به 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. این 
رسانه ها سعی داشتند هم از یک سو بر طبل مشارکت 
پایین مردم در انتخابات پیش رو بکوبند و هم این گزاره 
را القا کنند که تنها اعضای یک جناح خاص داوطلب 
حضور در انتخابات می شوند؛ اما آنچه در مقام عمل 

رخ داد، خالف جوســازی رسانه ای معاندین داخلی 
و خارجی بود و طی روزهای گذشته، ساختمان ستاد 
انتخابات کشور در میدان فاطمی تهران، شاهد حضور 
چهره های شــناخته شــده تمام جریان ها و گروه های 

سیاسی بود.
»سیدابراهیم رئیســی« رئیس قوه قضائیه، »علی 
الریجانی« رئیس مجالس هشتم نهم و دهم، »محمود 
احمدی نژاد« رئیس دولت های نهم و دهم، »اسحاق 
جهانگیری« معــاون اول رییس جمهور، »محســن 
هاشمی« رئیس شورای شهر تهران، »سعید محمد« 
فرمانده سابق قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)عج(، 
»فریدون عباســی« رئیس کمیســیون انرژی مجلس 
دبیر شورای  فیروزآبادی«  یازدهم، »سیدابوالحســن 
عالــی فضای مجازی، »محمدحســن نامــی« وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دهم، »حســین 
دهقان« وزیر دفاع دولت یازدهم، »رســتم قاســمی« 
وزیر نفــت دولت دهم، »صادق خلیلیان« وزیر جهاد 
کشــاورزی دولت دهم، »محمــود صادقی« نماینده 
مجلس دهــم، »علی مطهــری« نماینــده مجالس 
هشــتم نهم و دهم، »سیدشمس الدین حسینی« وزیر 

اقتصاد دولت دهم، »محســن مهرعلیــزاده« رئیس 
سازمان تربیت بدنی دولت هشتم، »علیرضا زاکانی« 
نماینده و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی، »رامین مهمانپرست« ســخنگوی وزارت 
خارجه دولت دهم، »محمد عباســی« وزیر ورزش و 
جوانان دولت دهم، »امیرحسین قاضی زاده هاشمی« 
نماینده مجالس نهم، دهم و یازدهم، »محمدحســن 
قدیری ابیانه« سفیر اســبق ایران در مکزیک و ایتالیا، 
»حسن سبحانی« نماینده مجالس پنجم ششم و هفتم 
و بســیاری دیگر چهره های شناخته شده  جریان های 
اصول گرا، اصالح طلب، اعتدال گرا و مستقلینی بودند 
که طی روزهای گذشــته با حضور در ستاد انتخابات 
کشور اقدام به نام نویسی در سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری کردند. نحوه نام نویسی از داوطلبان 
انتخابات ریاســت جمهوری در ستاد انتخابات کشور 
نیز بدین شــکل بود که چهره های شناخته شده پس از 
نام نویسی با حضور در جایگاه ویژه ای که برای آنها در 
نظر گرفته شده بود در جمع خبرنگاران حاضر شده و به 
ارائه نقطه نظرات و برنامه های خود در صورت تصدی 

مسئولیت ریاست جمهوری می پرداختند.

E E E
سخن پایانی آنکه انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ 
در شرایطی برگزار می شــود که با توجه به مشکالت 
اقتصادی و معیشتی موجود در جامعه، انتخاب فردی 
که بتواند با روحیه و توانمندی های جدید، مشکالت 
فعلی را حل کند و افق های جدیدی را به روی کشــور 
بگشاید، بسیار حســاس و مهم تر از دوره های گذشته 

قلمداد می شود.

باشکوه برگزار شدن این انتخابات گامی مهم در 
مســیر منویات رهبر معظم انقالب خواهد بود.

انتخابات شــوراها، انتخاباتی محلی اســت که 
می تواند بخشی از نیازهای اجتماعی ـ اقتصادی 
هر منطقه ای را رفع کند. خصوصیات ممتاز این 
انتخابات خود می تواند کشش های قابل توجهی 
را در مــردم برای حضور در پــای صندوق های 
رأی انتخابات ریاســت جمهوری به همراه داشته 
 
ً
باشد. همچنین انتخابات شوراها انتخاباتی نسبتا

غیرسیاسی است که همین مسئله رغبت بخشی 
از جامعه را برای حضور در آن انتخابات افزایش 
می دهد.گستردگی و تکثر در نامزدها نیز ویژگی 
منحصر به فرد دیگری است که انتخابات شوراها 
را در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری ممتاز 
کرده اســت، چرا که این مســئله می تواند تنوع 
ســالیق را به همراه داشــته و میل افــراد را برای 
حضور در پای صندوق های رأی بیشتر کند.نکته 
دیگر آنکه غفلت از انتخابات شوراها به بهانه توجه 

انتخابات ریاســت جمهوری، می تواند زمینه  به 
نفــوذ و موفقیت فرصت طلبــان را در این عرصه 
فراهم کند. همگی دلســوزان انقالب باید توجه 
داشته باشــند که تالش برای انتخاب صالحان و 
کارآمدان در این میدان نیز باید مورد تأکید و توجه 
و حساسیت باشــد و به فرموده حضرت امام)ره( 
نباید گذاشــت کــه انقالب به دســت نااهالن و 
نامحرمان بیفتد! این حساسیت آنجایی بیشتر می 
شود که بدانیم انتخاب شــهردارها باالخص در 
شهرهای بزرگ در اختیار شــوراهای شهر بوده 
و این مســئله تأثیر فرهنگی، اجتماعی  و سیاسی 
برجسته ای در فضای عمومی کشور خواهد داشت 

که نباید از آن غفلت ورزید.
نکته پایانی آنکه احزاب و گروه های سیاسی نیز 
برای پیروزی به میدان آمده اند و همه تالش خود را 
معطوف به پیروزی در انتخابات شوراها کرده اند. 
این مسئله نشان می دهد، نیروهای مؤمن و ارزشی 

جامعه نباید از این انتخابات غفلت ورزند. 

محلی انتخابات   
   خیابان بهشت    

مالحظات و ویژگی های انتخابات شوراها

۲۲ خردادمــاه ســال ۱۳88 در حالــی موعــد 
انتخابات ریاســت جمهوری دهم تعیین شده بود 
که فضای رقابتی انتخابات با حضور نخست وزیر 
دهه 6۰، رئیس مجلس ســوم و ششــم، فرمانده 
سپاه در طول دوران دفاع مقدس و رئیس جمهور 
دولت نهم، به عنوان رقبای رئیس جمهورـ محمود 

احمدی نژادـ نوید انتخاباتی پرشور را می داد. 
اما مسیر انتخابات به ســمت سوق یافت که 
نشانه هایی از فتنه گری و ایجاد اغتشاش و ناامنی 
از روزهای مانده به انتخابــات قابل رؤیت بود و 
حاصل آن دوقطبی شدن فضای انتخابات بود. اوج 
این فضای دو قطبی احمدی نژاد و مخالفان آن را 
می توان در مناظرات تلویزیونی مشاهده کرد که در 
یک سوی آن احمدی نژاد و در دیگر سو، سه نامزد 
رقیب قرار داشــتند. دیالوگ های رد و بدل شده و 
هجمه ها و سیاه نمایی ها و در مقابل افشاگری ها، 

فضای رقابت  های انتخاباتی را آلوده کرد.
از سوی دیگر، الگوی تبلیغی برخی نامزدها به 

نحوی بود که الگوبرداری از سناریوی انقالب های 
رنگین را تداعی می کرد که برجسته ترین آن استفاده 
از نمادهای رنگین بود. سرانجام روز موعود )۲۲ 
خرداد( فرا رســید و ملت غیور ایران با همه توان 
وارد میدان شدند که نتیجه آن حضور 85 درصدی 
ملت در انتخابات و خلق حماسه 4۰ میلیونی بود. 
احمدی نژاد توانست با رأی بیش از ۲4/5 میلیون 
پیروز انتخابات شــود و نزدیک ترین رقیب وی، 
موسوی بیش از ۱۳/5 میلیون رأی نتوانست کسب 
کند. اما بازندگان انتخابات با بازی در جورچین 
دشمن تسلیم رأی ملت نشدند و سناریوی کودتای 
مخملیــن را کلید زدند؛ اما جمهوری اســالمی 
استوار و با تکیه بر قانون اساسی مسیر خود را ادامه 
داده و بعد از تأیید نهایی صحت انتخابات از سوی 
شورای نگهبان، مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور 
در ۱۲ مرداد 88 انجام شد و محمود احمدی نژاد 
برای بار دوم به عنوان دهمین رئیس جمهور ایران 

اسالمی آغاز به کار کرد.

میلیونی  24 رئیس جمهور   
   میدان پاستور    

دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸

ویژه انتخابات ۱۴۰۰

مالک شورای نگهبان در احراز صالحیت نامزدها، 
قانون اساسی و قانون انتخابات است. برابر اصل 99، 
شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای 
اســالمی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرســی 
را برعهــده دارد. همچنین طبق اصــل ۱۱۰ قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران، شورای نگهبان 
مســئول بررســی صالحیت نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری و نظارت بر روند انتخابات است. 
اصل ۱۱8 قانون اساسی نیز بررسی صالحیت ها را از 

جمله وظایف شورای نگهبان می داند.
بحــث رد  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در 
صالحیت وجود ندارد، بلکه فقط احراز شــرایط 
صــورت می گیرد کــه تنها برعهده خود شــورای 
نگهبان اســت؛ اما در انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی وظیفه بررســی و تأیید و رد صالحیت 
شرکت کنندگان برعهده هیئت های نظارت شورای 
نگهبان اســت. احــراز صالحیت، یعنی کســب 
شایستگی های الزم برای جایگاه ریاست جمهوری،  
نه سایر جایگاه ها. لذا محرز نشدن صالحیت نامزد 
ریاســت جمهوری به معنای نداشتن صالحیت در 

کسب سایر پست ها و مدیریت ها نیست.
روش کاری شــورای نگهبــان برای بررســی 
صالحیت ها شرایطی است که در اصل ۱۱5 قانون 
اساسی آمده است. ذکر شــرایط رئیس جمهور در 
خود قانون اساســی، از یک سو ناشی از اختیارات 
گســترده  او در مقام ریاست دولت و از سوی دیگر، 
به دلیل خطیر بودن این نقش در هدایت و مدیریت 
قوه  مجریه است. براساس آیین نامه داخلی شورای 
نگهبان، بررسی صالحیت کاندیداها در دو مرحله 
صورت می گیرد: در مرحله اول، باید کاندیداها به 
عنوان رجال مذهبی و سیاســی شناخته شوند. در 
مرحله دوم از میان رجال سیاسی و مذهبی، کسانی 

که دارای سایر شرایط باشند، گزینش می شوند.
وظیفه شورای نگهبان، معیارهای قانون است که 
در قانون اساســی ذکر شده و باید آنها را با مصادیق 
داوطلبان تطبیــق دهد تا بدین وســیله افراد واجد 
شرایط مشخص شــوند. از آن جایی که معیارهای 
مندرج در قانون اساســی کلی و انتزاعی است؛ لذا 
اعضای شــورای نگهبان براساس آیین نامه داخلی 
خود، آنها را شاخص سازی و انضمامی کرده تا در 
تطبیق با مصادیق دچار ابهام نشــده و از کلی گویی 
و برداشــت های متفاوت پرهیز شود. از همین رو، 
بخشــی از صالحیت نامزدها، حــول محورهای 
توانایی، ســوابق، رفتار و گفتار نامزدهاست که در 

جلسات متعدد ارزیابی می شود. در این زمینه شورای 
نگهبان در مواردی که سوابق یا برنامه های کاندیداها 
محل تردید باشد، ســاز و کار مذاکره با کاندیداها 
را در نظر می گیرد و از این طریق معیارهای قانونی 
برای اعضای شــورا محرز می شود، اگرچه ممکن 
اســت بعضی از نامزدها برای اعضا شناخته شده 
باشند، یکی از ســاز و کارها، درخواست برنامه  از 
کاندیداها برای سنجش مدیر و مدبر بودن آنهاست. 
اگرچه هــر یک از اعضای شــورای نگهبان از 
یــک زاویه ای به صالحیــت کاندیداها می نگرند، 
ولی در نهایت با رأی گیری نســبت به احراز یا عدم 
احراز نامزدها اظهار نظر می شــود. البته این روش 
به معنای مصلحت اندیشی های سلیقه ای یا سیاسی 
و نگرش های جناحی نیســت، بلکه مصالح عالی 
نظام در روند بررســی صالحیت هــا مدنظر همه 
اعضای شورای نگهبان است. در عین حال، اصل 
بر تطبیق معیارها از جهت قانونی با نامزدهاســت. 
این معیارها نیز در مصالح عالی نظام قابلیت اجرا 
دارد. گفتنی است، رأی گیری شــورا در انتخابات 
ریاست جمهوری، رأی دادن به تأیید است. همچنین 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید رأی حد 
نصاب را کســب کنند؛ یعنی مالک رأی گیری در 
شــورای نگهبان مانند بقیه ارگان های رأی اکثریت 
اســت. اگر نامزدی براســاس نصف به عالوه یک 

صورت گیرد، ثبت نام کننده به عنوان واجد شرایط 
شناخته می شود.

بر این اســاس، شــورای نگهبان در بررســی 
صالحیت های نامزدهای ریاست جمهوری به جای 
رد صالحیت، نفرات واجد شرایط را اعالم می کند 
که این اقدام شــورا به معنای ســلب صالحیت از 
نامزدها هم نیست. این شیوه، باب تأیید صالحیت 
افــرادی که در دوره ای نتوانســتند صالحیت الزم 
را احراز کنند، باز گذاشــته کــه در دوره های بعد 
بتوانند بار دیگر نام نویســی کنند. چه بســا ممکن 
است صالحیت آنها برای عهده دار شدن مسئولیت 

سنگین ریاست جمهوری را در آینده تأیید شود.
توانایی های جسمی، روحی، دانشی، مهارتی، 
تجربی و... در ذیل شرط مدیریت قرار می گیرند. از 
این رو، این شــاخص ها در تطبیق شرط مدیر بودن 
با نامزد انتخابات ریاست جمهوری مد نظر شورای 
نگهبان است. شورای نگهبان طبق وظایف قانونی 
خود کسانی را که صالحیت دارند، به مردم معرفی 
می کند. بنابراین همه باید تابع قانون باشند، مشکل 
زمانی پیش می آیــد که تخلــف از قانون صورت 
پذیرد. با وجود این، نکته حائز اهمیت این اســت 
که همه نامزدها در زمان نام نویســی اعالم کرده اند 
که تابع نظر شورای نگهبان هستند و به قانون تمکین 

می کنند. 

صالحیت ها احراز  چون  و  چند   
گروه سیاسی

صبح صادق

حسین چخماقی
خبرنگار
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توطئه ترور

سلسله ترورهای صورت گرفته علیه فعاالن 
مدنی در عراق در مقاطع مختلف پیامد های 
متفاوتی را به دنبال داشته است. برای نمونه، 
ترور »هشام الهاشمی« زمینه را برای فشار 
سیاسی و رسانه ای به گروه های مقاومت از 
سوی رسانه های طیف مخالف فراهم کرد. 
در چند روز گذشــته نیز »ایهــاب الوزنی« 
از فعاالن مدنی ســکوالر در شهر کربال از 
سوی افراد ناشناس مورد اصابت چند گلوله 
قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این 
حادثه پیامدهایی داشــت؛ از جمله حمله 
به کنسولگری جمهوری اسالمی در کربال 
و سر دادن شــعارهایی علیه ایران. هرچند 
سفارت ایران در بغداد با صدور بیانیه ای این 
ترور را محکوم کرد؛ اما تالش های فراوانی 
بــرای نســبت دادن این حادثه بــه جریان 
مقاومت به ویژه جمهوری اسالمی صورت 
گرفــت.  در بــاره این حادثــه چند فرضیه 

محتمل است:
۱ـ تالش عراق برای میانجیگری میان ایران 
و عربستان به منظور حل و فصل اختالفات 
در حالــی در جریان اســت کــه گروه های 
تندرویی، مانند داعش و حزب بعث چنین 
مذاکرات و تفاهماتــی را برنمی تابند؛ لذا 
ایجاد تنش ماننــد برهم زدن روابط تهران و 
بغداد در دســتور کار آنان قرار گرفته است. 
این امر زمانی قوی به نظر می رسد که عراق 
شیعی درصدد است جایگاه بین المللی خود 

را ارتقا دهد.
۲ـ فشــار گروه هــای عراقی بــرای خروج 
نیروهای آمریــکا از عراق در رســانه های 
عربی و غربی محصول سیاســت و حضور 
جمهــوری اســالمی در عــراق قلمــداد 
می شــود. فشــارهای اطالعاتی، سیاسی، 
نظامی، اقتصــادی و... علیه نیروها و مراکز 
سیاسی جمهوری اسالمی گامی در جهت 
مهار سیاست های تهران و به حاشیه راندن 
اجرای مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج 
نیروهای آمریکایی از عــراق و منطقه قابل 

تحلیل است.
۳ـ پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱9 که سبب 
اســتعفای آقای »عادل عبدالمهدی« شد، 
گروه های سیاســی موسوم به تشرینی ها که 
عمده ترین تشکل های ســکوالر وابسته به 
غرب هستند، در فضای سیاسی عراق ظهور 
کرده و جایــگاه خاصــی در دولت جدید 
»مصطفــی الکاظمی« به دســت آوردند. 
اســتمرار وضع موجــود از راهبردهای این 
جریان هــا به شــمار می آید کــه برگزاری 
انتخابــات مهرماه ســال جــاری می تواند 
موقعیت آنهــا را دچار تزلزل کند؛ از این رو 
این جریان ها با مغتنم دانستن حوادثی مانند 
ترور فعــاالن سیاســی ـ اجتماعی درصدد 
تعویق انتخابات بوده و استدالل هایی مانند 
نبود امنیت و ســالح های خــارج از اختیار 
دولت را بهانــه قرار می دهند. بنابراین چند 
تشکل تشرینی با صدور بیانیه ای از مشارکت 
نکردن خود در انتخابات آتی خبر دادند و به 
نوعی آن را تحریم کردند. این در حالی است 
که یکی از مطالبات اصلی این جریان ها در 
اکتبــر ۲۰۱9 برگزاری انتخابات زودهنگام 

بوده است.
4ـ احتمال چهارم به تحوالت غرب آســیا 
به ویژه فلســطین مربوط می شــود. به نظر 
راه اندازی  با  می رسد، جریان های سکوالر 
به کنســولگری  مانند حمله  چالش هایی، 
جمهوری اسالمی در کربال که دست داشتن 
اســرائیل در آن بعید هم نیســت، درصدد 
انحراف افکار عمومی عــراق از تحوالت 
جاری در سرزمین های اشغالی هستند. این 
احتمال وقتی قوت می گیرد که جریان های 
تشرینی در تالشند تا عراق را وارد دومینوی 
عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم 

صهیونیستی کنند .

جهان

یادداشت

جهان

علی ساجد
کارشناس  مطالعات عراق

با گذشــت بیش از هفت ســال از تجاوز عربستان 
ســعودی و هم پیمانان منطقــه ای و بین المللی آن 
بــه یمن، اکنون تحوالت میدانی این کشــور از ۱۷ 
بهمن سال گذشته با آغاز عملیات بزرگ آزادسازی 
شــهر راهبردی »مأرب« وارد مرحله حســاس و 

سرنوشت سازی شده است. 
از ابتدای شروع این عملیات، ائتالف متجاوز با 
حضور 55 تیپ از نیروهای مزدور متشکل از عناصر 
القاعده، داعــش، متجاوزان ســعودی، اماراتی و 
نیروهای اجاره ای از سایر کشورهای ضعیف عربی، 
به استعداد 4۰ هزار نفر با پشتیبانی سنگین هوایی 
ائتالف در مقابل نیروهــای انصارالله و کمیته های 

مردمی صف آرایی کردند.
 نیروهــای انصاراللــه از پنج محــور عملیات 
زمینی خود را برای آزادسازی این شهر آغاز کردند 
کــه تاکنون دولت نجــات ملــی یمن)انصارالله( 
پیشروی ها و دســتاوردهای مهمی به ویژه در جبهه 
مأرب داشته و ســقوط این شهر به معنای پایان کار 

سعودی ها حداقل در شمال یمن خواهد بود.
 انصارالله از شمال مأرب به منابع نفتی این شهر 
نزدیک شــده و در جبهه جنوبی و از سد مأرب هم 
پیشروی های زیادی داشته است. در عرصه حمالت 
موشــکی و پهپادی نیز خاک رژیم متجاوز سعودی 
برای انصارالله به اهدافی عادی تبدیل شده که روزانه 

چندین عملیات علیه آن انجام می دهند. 
از این رو عربســتان به همراه آمریکا و انگلیس و 
حتی ســازمان ملل متحد، تمام تالش خود را برای 
توقف پیشــروی انصارالله در مأرب و عدم تصرف 

این شهر به عمل آورده است.
از ســوی دیگر انصارالله قصد تصرف مأرب را 
به شــکل زمین سوخته ندارد و می خواهد این شهر 
راهبردی را با حداقل تلفات و خســارات آزاد کند 
تا حداکثر بهره برداری را از آن در تحوالت آینده به 

عمل آورد.
 در حال حاضر، انصارالله اولویت اصلی خود را 
از یک سو به پیشروی تدریجی در مأرب و از سوی 
دیگر، به مذاکره و توافق با سران عشایر)قبایل شرق و 

جنوب( اختصاص داده است. 

در مجموع مأرب از نظر سیاســی سقوط کرده 
و از منظــر نظامی نیز نقاط راهبــردی آن، از جمله 
ارتفاعات مشرف بر شهر در اختیار انصارالله قرار 
گرفته اســت؛ به همین دلیل سعودی ها بسیاری از 
امکانات ســنگین خود را از مأرب خارج کرده اند و 
 
ً
برآورد می شود ظرف یکی دو ماه آینده مأرب کامال

آزاد شود. در خصوص تحوالت میدانی و سیاسی 
یمن چند نکته حائز اهمیت است:

 طوالنی و فرسایشی شدن جنگ از سوی 
ائتالف متجاوز علیه ملت مظلوم و مقاوم ۱

یمن برای هفت سال فارغ از حجم خسارت و تلفات 
انسانی آن یک شکست مهم و راهبردی برای رژیم 

سعودی و حامیان منطقه ای و بین المللی آن است.

 گرایش مقامات سعودی به مذاکره با وجود 
عناد و کینه عمیق آنها به جبهه مقاومت و 2

جمهوری اسالمی ایران ناشی از شکست قطعی آنها 
در میدان است و با توجه به حجم گسترده هزینه های 
نظامی و اقتصادی ائتالف متجاوز، شرایط و اقتصاد 
رژیم ســعودی تحمل بیش از این را ندارد و از سر 
استیصال و شکست به مذاکره و تغییر لحن نسبت به 

انصارالله تن داده اند.
 اعــالم یمنی ـ عربــی بودن نیروهــای حوثی ـ 
بخوانید انصارالله ـ از سوی بن سلمان و دراز کردن 
دســت دوستی و تمنای برقراری رابطه با جمهوری 
اســالمی ایران از مهم ترین نشانه های عقب نشینی 

وی و پذیرش انصارالله به عنوان یک بازیگر مهم و 
اصلی در صحنه یمن است.

 با توجه به اوضاع میدان، اکنون انصارالله 
دست برتر را در میدان و موضع باالتر در 3

مذاکرات دارد. انصارالله عالوه بر شروطی همچون 
پایان تجاوز، پایان محاصره و خروج اشغالگران از 
یمن بــر پرداخــت غرامت جنگ از ســوی رژیم 
 در هر 

ً
سعودی و ائتالف متجاوز تأکید دارد. طبیعتا

منازعه ای طرفی شروط پایان جنگ را مطرح می کند 
داشــته  میــدان  در  را  برتــر  دســت   کــه 
باشد.یکی از موضوعات مهمی که در بحران یمن 
مطرح و حقیقت آن تحریف می شود، نگاه آمریکا به 
منطقه و به ویژه یمن است. برخی معتقدند راهبرد 
آمریکا نســبت به بحران یمن تغییر کرده و معادله 
جدیدی در این باره شکل گرفته است. پذیرش این 
موضــوع یک خطای راهبردی اســت؛ چون تغییر 
معادله جدیــد در یمن بــه دلیل پیــروزی بزرگ 
انصارالله در میدان اســت نه تدبیر آمریکا. به هیچ 
وجه نباید شکســت مفتضحانه سعودی در یمن را 

نتیجه تغییر سیاست های آمریکا جلوه داد.
 در واقــع راهبرد آمریکا هیــچ تغییری نکرده و 
 ادبیات آنها عوض شــده است. امروز آمریکا 

ً
صرفا

باید پاســخگوی قراردادهای بــاالی 4۰۰ میلیارد 
دالری فروش سالح به عربستان برای فروریختن بر 
سر مردم مظلوم یمن و ارتکاب جنایت های بزرگ 
جنگی باشــد. آمریکا برای ترمیم چهره مخدوش 

شده خود ژست دفاع از حقوق بشر و پایان جنایت 
در یمن را گرفته است.

حتی امــروز آمریکا صالحیــت ایفای نقش به 
عنوان میانجی حل بحران یمن را هم ندارد. آمریکا 
شریک تجاوز بوده و امروز هم شکست خورده این 
میدان اســت. واقعیت این اســت که دولت بایدن 
دنبال بازگشــت بــه صحنه یمن و تکــرار حضور 
نظامی خود در این کشــور اســت کــه نباید چنین 
 امکان و فضایی برای عملی شدن این خواسته به آنها 

داده شود.

 به موازات مذاکرات اخیر وین با حضور 
اعضای ۱+4 و حضور غیرمستقیم آمریکا 4

در این مذاکــرات و مذاکرات نمایندگان جمهوری 
اســالمی ایران و عربســتان با میزبانی و مشارکت 
دولــت عــراق در بغــداد، برخــی تحلیل هــا و 
گمانه زنی های اشتباه این طور وانمود می کنند که قرار 
است در این گفت وگوها بر سر موضوع یمن توافقاتی 
حاصل شود و به نوعی بدون در نظر گرفتن واقعیت 
»میدان« در عرصه »دیپلماسی« امتیازهای الزم به 
آمریکا و سعودی برای برون رفت و خروج با دستاورد 

از باتالق یمن داده شود.
 واقعیت این است که شرایط امروز انصارالله به 
مراتب بهتر و قوی تر از ســال های اول شروع جنگ 
ائتالف متجاوز اســت. در آن شــرایط انصارالله با 
وجود فشارها و مشکالت فراوان اقتصادی و نظامی 
حاضر به تن دادن به شــروط ظالمانه سعودی طبق 
قطعنامه ۲۲۱6 شورای امنیت نشد و اکنون که دست 
برتر را در میدان دارد، تا شــروط مدنظر خود را به 
طور عینی محقق شــده نبیند، در عرصه دفاع و نبرد 

نظامی کوتاه نخواهد آمد. 

E E E
بازخوانی طرح چهار مرحله ای جمهوری اسالمی 
ایران در خصوص حل بحران یمن که در سال ۱۳94 
با تأکید بــر برقراری آتش بس، ارســال کمک های 
بشردوستانه، شــروع گفت وگوهای یمنی ـ یمنی و 
تشــکیل دولت فراگیر مطرح شد می تواند به عنوان 
یک راه حل خوب و منصفانه از سوی هیئت ایرانی 
و طرف های مقابل بر روی آن تمرکز شــود. لذا هر 
توافقی بدون درنظر گرفتن واقعیت میدان نمی تواند 
 انصاراللــه را از ادامه مقاومــت و مبارزه منصرف

 کند. 

   رصد    

صهیونیست ها  با  مبارزه  جدید  جبهه   
افول تدریجی

رأی الیــوم: خــروج نیروهــای آمریکایــی از 
افغانستان نه تنها اعتراف به شکست و پایان دادن 
به طوالنی ترین جنگ در تاریخ آمریکا به شــمار 
می رود، بلکه به معنای اعالم آمادگی برای ورود 
به جنگ های جدید در شــرق آسیا و شمال اروپا 
نیز هست. برتری نظامی آمریکا در برابر ائتالف 
روســیه و چین که قدرت روزافزونی داشته و یک 
قدرت هسته ای نظیر کره شمالی نیز به آن اضافه 
 ایران نیز به آنها خواهد پیوست، در 

ً
شده و احتماال

حال افول است.

قدرت بالمنازع

اندیشکده امنیت داخلی رژیم صهیونیستی: 
دو تهدید مهــم از جانــب انصارالله یمن علیه 
امنیت اسرائیل وجود دارد: الف ـ نیروهای یمنی 
قدرت کافی برای ایجاد تهدید بزرگ علیه رژیم 
صهیونیستی را ندارند، اما توان پهپادی و موشکی 
بالستیک آنها یک تهدید بالقوه به شمار می آید و 
یمنی ها در آینده می توانند این توانایی را افزایش 
داده و انباِر مملو از موشــک هایی داشــته باشند 
که عمق سرزمین اشــغالی را هدف قرار دهد و 
همچنین توانایی نیروی دریایی خود را توســعه 
دهند، به حدی که برای کشــتیرانی اسرائیل یک 
تهدید بزرگ باشــد. ب ـ تهدید دیگر انصارالله 
یمن برای رژیم صهیونیستی این است که یمنی ها 
سالح های پیشرفته در اختیار جنبش حماس یا 

جهاد اسالمی قرار دهند.

عراق میدان مبارزه با صهیونیست ها

المیادین: عراق همچنان در دایره اهداف اسرائیل 
است؛ زیرا این کشور نه تنها غنی از منابع است، 
بلکه هســته مقابله با هژمونی آمریکا در منطقه 
و از جمله اســرائیل است و در دو سطح سیاسی 
و مردمــی می تواند در هر شــرایط منطقه ای به 
یک توپ آتش برای ســوزاندن کلــه پروژه های 

صهیونیست ها تبدیل شود.

فروپاشی موریانه وار

روزنامه معاریو: در چهار انتخابات اخیر اسرائیل، 
دو پدیده عجیب ظهور کرد: اولین مورد این است 

که هیچ سیاستمدار اسرائیلی 
درباره چهــار انتخابات 

پیاپــی صحبت نکرد 
و ایــن بیان کننده آن 

بود که این سیستم 
دیگر  انتخاباتــی 
دوم  نمی کند.  کار 

از  بیش  برای  اینکه 
دو ســال دو بلوک 

سیاســی 

مرکزی درگیر رویارویی و جنگ نابودی سیاسی 
بوده اند. نظام سیاسی اسرائیل دیگر قادر به ایجاد 
راه حل نیســت و به جای آن بر سیاســت حزبی 
و شــخصی تمرکز کرده اســت. بنابراین رژیم 
صهیونیستی در یک بحران بی سابقه قرار دارد و 

در آستانه »جنگ داخلی« است.

مقاومت عامل پیروزی

کریستین ساینس مانیتور: سیاست تقابل با ایران 
 کارســاز نبوده است. این سیاست در یمن، 

ً
واقعا

ســوریه و لبنان پیروز نشد. شکست این سیاست 
 بیشتر منجر به تجدید نظر در 

ً
تقابل جویانه احتماال

ریاض شده است، اما ارتباط دولت جدید آمریکا 
با ایران نیز به عنوان عاملــی محرک در رویکرد 

جدید ریاض تأثیرگذار بوده است.

بی عملگی اروپا

العربی الجدیــد: اروپا نه تنهــا در مقابله با 
ایاالت متحده، بلکــه در مقابل ایران نیز ناتوان 
است؛ چرا که در طول ســه سال از زمان خروج 
واشنگتن از توافق هسته ای، اروپایی ها نتوانستند 
تهران را در مورد لزوم پایبندی کامل به 
توافق قانع کنند، حتی زمانی 
که ایران در چند مرحله 
و در زمان بندی های 
اعــالم شــده، از 
تعهدات برجامی 

خود کاست.

اختالف درباره ایران

فارن افرز: اســرائیل و ایران هنوز در آستانه یک 
جنگ بزرگ و تمام عیار قرار ندارند و پیشــرفت 
مســتمر در مذاکرات هســته ای ایــران در وین 
 مانعی بر ســر راه این درگیری باشــد. 

ً
احتماال

اسرائیل ممکن است به این نتیجه برسد که تالش 
برای تضعیف توافق هزینه بسیار زیادی برای این 
دولــت دارد؛ چرا که تل آویو را به نوعی در مقابل 
واشــنگتن قرار می دهد. تنها سیاســت آمریکا 
که ممکن است اســرائیل را از راهی که منجر به 
جنگ می شــود باز دارد، دیپلماسی قوی است. 
واشنگتن باید به اسرائیل بفهماند که تشدید بیشتر 
 تنش با ایران به روابط آمریکا و اســرائیل آسیب 

می رساند.

هدف اعالنی

روزنامــه االخبــار: رهبری صنعــا می داند که 
واشــنگتن و ریاض در تالش هســتند تا پیش از 
رسیدن نیروهای صنعا به شهر مأرب به یک توافق 
سیاسی دست پیدا کنند تا مانع شکست در میدان 
نبرد شــود. از این رو آنها در تالش برای رسیدن 
بــه تفاهماتی درباره اصل خواســته های یمن در 
خصوص جدا کردن مســائل انســانی از مسائل 
سیاســی و نظامی بودند. به منظور پیش دستی از 
واکنش احتمالی انصارالله، به نظر می رسد دولت 
آمریکا تحت یک سری فشارهای داخلی نیز برای 
پایان دادن به جنگ قرار دارد که عمده آن از سوی 

کنگره متوجه دولت است.

دیپلماسی و  میدان  وز  پیر انصارالله 
تاملی درباره آخرین تحوالت یمن

احد کریم خانی
دبیر گروه بین  الملل
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ریشه مشکالت کجاست؟ 

امــروز کشــورهایی وجود دارنــد که با 
کمترین امکانــات و کمترین ثروت های 
خدادادی، بهترین اقتصادها را داشــته و 
از وضعیــت زندگی و رفاه بســیار خوبی 
برخوردارنــد؛ اما متأســفانه در اقتصاد 
ایران با این همه ثروت و منابع خدادادی 
وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است 
که دولت بــرای جبران کســری بودجه 
 دست در جیب 

ً
خودش مجبور است عمال

مردم کند؛ به گونه ای که آقای دژپســند، 
وزیر اقتصاد خیلی راحت مطرح می کند 
که ما در ســال گذشــته موفق شدیم یک 
رقم بسیار کالنی را از منابع مردم در بازار 

سرمایه تأمین کنیم. 
این ســخنان به عبارتی همان دســت 
کــردن دولــت در جیب مردم اســت؛ 
یعنی دولــت فقط برای تأمیــن و جبران 
کسری بودجه خود، آســیب های زیادی 
بــه معیشــت مــردم وارد کــرده و بازار 
سرمایه ای که می توانست آینه تمام نمایی 
از یک اقتصاد پویا باشد، در اقتصاد ایران 
به معضلی بســیار بزرگ تبدیل شده که 
حتی مالقات ها و جلســات متعددی در 
حد رؤسای ســه قوه برای آن تشکیل شد 
و جلســاتی در این ســطح هم نتوانست 
 تأثیر چندانی برای نجات این بازار داشته

 باشد.
اگــر بخواهیم مشــکالت اقتصادی 
امروز کشور را در دو حوزه خالصه کنیم، 
باید گفت موضوع و معضل اول کســری 
بودجه بسیار باالیی است که دولت ها هر 
ساله با آن دســت به گریبان بوده و هزار و 
یک ترفند به کار می بندند تا این کســری 
بودجه را جبران کننــد. در واقع دولت ها 
سیاست های اشتباهی را به کار می برند تا 
بتوانند این کسری بودجه را جبران کنند. 
دومین مشــکل یا معضل مهم اقتصادی 
در کشور مســئله تولید است، به نحوی 
که ما هنوز نتوانسته ایم پایه های تولید در 
اقتصادمان را قوام ببخشیم. با وجود اینکه 
رهبر معظم انقالب چند ســالی اســت 
شعار سال را با عنوان تولید و مشتقات آن 
نامگذاری می کنند، اما متأسفانه همچنان 
تولید ملی اندر خم یک کوچه گرفتار بوده 
و حتی بازار سرمایه ای را که می توانست 
فضای بسیار مناسبی را برای رونق تولید 
ایجاد کند، متأســفانه با ســوء تدبیرهای 

صورت گرفته از دست دادیم. 
از مشــکالت  توجهی  قابــل  بخش 
اقتصادی ما در همیــن دو معضل بزرگ 
ریشــه دارد. اگــر مــا سال هاســت در 
اقتصادمان شــاهد تورم های باال هستیم 
یکی از دالیل اصلی این موضوع، کسری 
بودجه های هر ساله دولت است یا اگر با 
معضل بیکاری مواجه هستیم، ریشه های 
آن را می توان در موضوع تولید جست وجو 
کرد؛ یعنی معضالت مختلفی که امروز ما 
در اقتصاد ایران با آن روبه رو هستیم، نشئت 
گرفته از دو عامل کســری بودجه و تولید 
است که هنوز ما نتوانسته ایم راه حل های 
مناسبی برای این دو بخش فراهم کنیم تا 
بتوانیم از طریق این راه حل ها معضالت را 
از بین برده یا کاهش دهیم. نکته بعدی این 
اســت که دولت ها در ایران باید به سمتی 
حرکت کنند که به جای اینکه سیاست در 
ایران راهبردهای اقتصاد را مشخص کند، 
این اقتصاد باشد که راهبردهای سیاست 
را مشخص  کند. در واقع اقتصاد ما نباید 
سیاست زده شود؛ بلکه هر راهبرد، تصمیم 
یا استراتژی سیاسی ما باید بر مبنای منافع 
ملی و بر اساس تحوالت اقتصادی کشور 

و دنیا صورت گیرد. 

 BBBB لطفًا برای آغاز بحث، درباره مسیر طی 
شده و عملکرد بانک مرکزی طی هشت 

سال گذشته توضیح بفرمایید. 
دو مورد از اصلی ترین وظایف بانک مرکزی که در 
اقتصاد تأثیر اساسی دارد؛ یکی حفظ ارزش پول ملی 
اســت که به بازار ارز، حجم پول و میزان نقدینگی 
مربوط است و دیگری سیاســت گذاری و هدایت 
بانک ها در حوزه فعالیت های اقتصادی اســت که 
درون بانک هــا رخ می دهد. از این رو اگر بخواهیم 
عملکرد بانک مرکزی را بررســی کنیم، باید به این 
نکات بیشتر توجه کنیم. ضمن اینکه باید توجه کنیم 
طی سال های گذشته تمام اقتصاد کشور تحت تأثیر 
یک عامل مهم بیرونی به نام »تحریم« بوده است که 
باید این موضوع را نیــز در نظر گرفت. با این حال 
شاید بتوانیم بگوییم اگر چه مسئول اصلی ارزش پول 
و نرخ ارز بانک مرکزی است، اما آنچه رخ می دهد 
مربوط به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و به صورت 
کلی دولت و سیاســت های مربوط به دولت است. 
در اوایــل دولت روحانی نــرخ دالر حدود ۳5۰۰ 
تومان بود و تورم کشــور نیز نرخ باالی ۲۰ درصد 
داشت؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ دالر 
تا حدود نزدیک به چهار ســال ثابت بود و تورم نیز 
روندی نزولی داشت و حتی در برخی سال ها به زیر 
۱۰ درصد نیز رســید. دلیل اصلی این موضوع نیز 
تحریم هایی بود کــه در دوره قبلی و دولت دهم رخ 
داده بود و با آغاز به کار دولت یازدهم تا حدودی رو 
به کاهش رفته بود. از طرفی وضعیت بانک ها نیز بهتر 
شده بود و در این ســال ها توانسته بودند تسهیالت 
بهتر و بیشتری به افراد جامعه بدهند؛ اما اتفاقی که 
از ســال ۱۳9۷ و با آغاز تحریم های جدید پس از 
خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارها رخ داد، این 
بود که یکی از مهم ترین توانایی های اقتصادی کشور، 
یعنی فروش نفت از دست رفت؛ یعنی فروش نفت 
بسیار ناچیز شد و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور 
کاهش یافــت. از طرفی اگرچه نــرخ ارز در بازار 
تابع عوامل مختلفی اســت؛ اما یکی از مهم ترین 
عوامل تقاضای ارز در کشــور مــا، یعنی تقاضای 
ارز برای واردات کاهش پیــدا نکرد. به عبارتی، با 

وجود کاهــش درآمدهای نفتی، میزان تقاضای ارز 
 
ً
برای واردات کاهش پیدا نکرد؛ در حالی که طبیعتا

میزان عرضه ارز با کاهش مواجه شده بود. در اوایل 
این دوران که آقای سیف، رئیس بانک مرکزی بود، 
دولت سعی کرد با عرضه های فراوان ارز که از ذخایر 
ارزی انجام می شــد، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه 
دارد؛ اما خیلی از بازارگردان ها و کسانی که در بازار 
ارز فعال بودند و از طرفی تجربه تحریم های قبلی را 
 
ً
داشتند، می دانستند که در این شرایط نرخ ارز طبیعتا

باید افزایش پیدا کند؛ از ایــن رو فعاالن بازارهای 
ارزی شروع به خرید ارز کردند. در اینجا هر چقدر 
ارز به بازار عرضه شــد، آنها این ارزها را خریداری 
کرده و به اصطــالح از بازار جمع می کردند. بانک 
مرکزی هم خیلی بــه این موضوع توجه نمی کرد و 
گمان می کرد این شوک موقت و کوتاه مدت است و 

 می تواند جلوی این افزایش نرخ را بگیرد.
ً
احتماال

 BBBB چرا عرضه ارز نتوانست مانع از افزایش 
نرخ ارز شود؟ 

اگر چه ارزهای زیادی به بازار روانه شــد، اما چون 
انتظارات آتی بازار انتظارات افزایشــی شدید بود، 
تمام این ارزها در بازار جمع شــدند. در آن مقطع 
سیاســت بانک مرکــزی ناموفق بود و نــرخ ارز به 
شدت افزایش یافت. بعد از چندین ماه که انتقادات 
شــدیدی به بانک مرکزی انجام شد، رئیس بانک 
مرکزی تغییر کرد و آقای همتی روی کار آمد. در آن 
مقطع قیمت ارز به شــدت در حال افزایش بود، اما 
با ورود همتی از انجام یک ســری از اقدامات مانند 
عرضه شدید و حجیم ارز به بازار ممانعت شد و در 
مقابل بانک مرکزی به سمت سامان دادن به بازار ارز 
رفت که بخشــی از این تالش ها، در راستای انتقال 
ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور 
بود. با اعالم این سیاســت ها، تالطم بــازار ارز تا 
 کاهش یافت و نرخ ارز برای مدتی 

ً
حدودی و موقتا

ثابت شــد؛ اما بعد از مدتی به علت کاهش عرضه 
با وجود تقاضا بــار دیگر جهش پیدا کرد؛ البته این 
بــار، بانک مرکزی ارزی را به بــازار عرضه نکرد و 
نرخ ارز نیز همینطور افزایش پیــدا کرد. در مقابل 

با سیســتم عرضه و تقاضایی که در بازار بود اگرچه 
سیاست های اعالمی کمک می کرد تا سرعت رشد 
نرخ ارز کاهش پیدا کند، اما از آن طرف یک سری 
عوامل در بازار وجود داشتند که سبب تشدید بازار 

ارز و افزایش نرخ می شدند.

 BBBB چه عواملی بودند؟ 
گروه هایی بودند که تمایل داشتند نرخ ارز همچنان 
باال برود. حاال این گروه ها یا منافع شخصی داشتند، 
یعنی میزان قابل توجهی ارز داشتند و می خواستند 
نــرخ ارز افزایش پیدا کند یا حتی ممکن اســت از 
خارج از کشــور خط می گرفتند و قصد برهم زدن 
بازار و تشدید مشکالت را داشتند. مانند ونزوئال یا 
حتی موزامبیک که نرخ ارز در این کشورها به شدت 
رشد کرد و رشــد نرخ ارز در این کشورها از کنترل 
دولت ها خارج شد. شاید دشمنان می خواستند این 
فضا را در ایران نیز ایجاد کنند. به هر حال این فضا 
 مطلوب آمریکا بود، خودشان نیز اعالم کرده 

ً
قطعا

بودند که می خواهند بازار ارز ایران را به هم بریزند و 
ارزش ریال را به شدت کاهش دهند، اما خوشبختانه 
از آنجا که اقتصاد ایران خیلی قوی تر از آن کشورها 
بود توانســت مقداری با تولیدات داخلی نیازهای 
وارداتی خودش را برطرف کند و مقداری هم فشار 
روی واردات ایجاد کرده و میزان واردات را کاهش 
دهد. به مرور زمان این فشارها به فشارهای مقطعی 
تبدیل شد و ما هر از چند گاهی شاهد افزایش نرخ 
ارز بودیــم. در واقع طی نزدیک به دو و نیم یا ســه 
سالی که آقای همتی وارد بانک مرکزی شدند، نرخ 
ارز هرچند گاهی یک بار افزایش پیدا می کرد تا اینکه 
 اآلن شاید نزدیک به 

ً
به نرخ های فعلی رسید و تقریبا

یک سال است که در همین نرخ ها نوسان دارد؛ اما 
از آن طرف متأســفانه باز عوامل خارجی همچنان 
در بــازار ارز ما اثرگذار بودند که یکی از این عوامل 
تحریم بود. برای نمونه، وقتی احتمال برنده شــدن 
دموکرات ها در انتخابات آمریکا مطرح شد و بایدن 
در انتخابات پیروز شــد، دیدیم که نرخ ارز اندکی 
کاهش یافت؛ کاهشــی که البته ناشی از هیجانات 

جوی و روانی بود. 

 BBBB دربــاره حفظ ارزش پــول ملی، عمده 
موضوعی که باعث کاهش ارزش پول 
در این سال ها شد، همین نرخ ارز بود یا 

عوامل دیگری نیز دخیل بودند؟ 
در سال ۱۳99 بانک مرکزی انجام پول زیادی منتشر 
کرد. از طرفی شاید فشــارهایی نیز از سوی دولت 
به بانک مرکزی وجود داشــت. بــه هر حال دولت 
برای تأمین کســری بودجه خود بــه بانک مرکزی 
فشار می آورد. یکی از راه هایی که دولت برای تأمین 
کســری بودجه داشــت، فروش دارایی های دولت 
بود که اگر به قیمت های واقعی و درست در بورس 
انجام میشــد هم می توانســت به بورس ما کمک 
کند و هم کســری بودجه دولــت را تأمین کند؛ اما 
 به فکر 

ً
متأسفانه دولت درســت عمل نکرد و صرفا

کســب درآمد از بورس بود، لذا نتوانست خیلی از 
دارایی های خودش را در بورس عرضه کند تا از این 
طریق کسری بودجه خود را جبران کند. این خودش 
یک نکته منفی بود، شاید بهترین راه برای دولت این 
بود که دولت با این کار هم کســری بودجه را تأمین 
می کرد و هم مانع تورم می شد، اتفاقی که در نهایت 
رخ نداد. راه دیگر تأمین کسری بودجه، انتشار اوراق 
قرضه یا در قالب اوراق مشارکت و مشابه آن بود که 
این راه حل دوم دولت بهتر از راه های دیگر بود، اما 
باز دولت به این راه نیز توجه چندانی نکرد. راه سوم 
استقراض از سیستم های پولی ـ مالی موجود بود که 
شاید می توانســت دولت با استقراض از بنگاه های 
مالی مشابه بیمه ها، منابع مورد نیاز خود را استقراض 
کند و با نرخ ســود معقولی که مورد انتظار آنها بود 
 جبران کند. اما دولت این کار را هم نکرد و راه 

ً
بعدا

آخر را که انتشار و چاپ پول بود، انتخاب کرد. این 
یکی از اقدامات نامناســب و اشتباه دولت در تأمین 
کســری بودجه بود که پایه پولی را به شدت افزایش 
داد و ســبب افزایش تورم در ســال ۱۳99 شد. از 
طرفی به هر حال انتشار پول در اختیار بانک مرکزی 
است و هر چقدر هم که دولت به بانک مرکزی فشار 
آورده باشد، بانک مرکزی می توانست یک مقداری 
مقاومت کند؛ اما انتشار پول از سوی بانک مرکزی 

موجب تشدید تورم در سال ۱۳99 شد.

بازار

یادداشت 

حتی در وضعیت رشد مداوم و باالی اقتصادی نیز نبود شبکه های 
برخط و قابل مدیریت و اشــراف نداشــتن به مبادالت تجاری و 
فعالیت های اقتصادی، امکان تقویت پایه های مالیاتی و در نهایت 
اخذ مالیات های واقعی را ناممکن می کند. برای رسیدن به سهم 
باالی مالیات در اداره کشور الزم است نرخ های مالیاتی همزمان 
با به روزرسانی سیستم ها و مدرن سازی آنها به قدری کاهش یابد 
که رشد اقتصادی را تقویت کرده و با افزایش کیک اقتصادی مقدار 
کل درآمد حاصله را افزایش دهد. در کنار آن اقتصاد کشور نیازمند 
سیاســت زدایی هایی است که بر اســاس آن عامل های اقتصادی 

داخلی و خارجی بتوانند در رشد اقتصاد مشارکت داشته باشند.

  اقتصاد برخط!
منهای نفت

به گزارش »اویل پرایس«، بر اســاس برآوردهای جدید تولید 
نفــت اوپک در مــاه آوریل در نتیجه افزایــش زیاد تولید نفت 
ایران، به باالترین رقم در سه ماه گذشته برابر با ۲4/96 میلیون 
بشکه در روز رســیده است. آمارهای رهیابی نفتکش ها نشان 
می دهد، تولید نفت خام اوپک در ماه گذشــته از روزانه 6۰۰ 
هزار بشکه افزایش برنامه ریزی شده باالتر نبوده است. ایران از 
کاهش تولید اوپک پالس معاف است و تخمین زده می شود که 
در ماه آوریل روزانه ۲/۳5 میلیون بشــکه نفت تولید کرده و از 
 کویت به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک پیشی گرفته 

است.

 افزایش تولید ایران
شاخص

پول در اقتصاد فقط به اســکناس کاغذی گفته نمی شود، بلکه 
انواع دیگری از ابزارهــای معامالت را نیز در بر می گیرد. پایه 
پولی در اصطالح اقتصادی و به زبان ساده نسبت میان اسکناس 
عرضه و چاپ شده از سوی بانک مرکزی و مجموع دارایی های 
این بانک به عنوان پشتوانه آن اسکناس هاست. هرچه این نسبت 
بزرگ تر باشد، به معنای آن است که اسکناس بیشتری در جامعه 
وجود دارد و به تبع این اســکناس تورم هم بیشــتر است. اگر 
بخواهیم اهمیت این موضوع را ساده تر بیان کنیم، باید بگوییم 
هر چه نسبت و میزان پایه پولی بیشتر باشد، یعنی پول رایج در 

کشور بی ارزش  تر است.

 پایه پولی
افزوده

 نگاهی به عملکرد دولت اعتدال در گفت وگوی صبح صادق
با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 چرا تورم 
در حال رکوردشکنی است؟

علی مرزبان
خبرنگار

دولت دوازدهم در حالی به آخرین ماه ها و حتی هفته های پایانی مسئولیت خود رسیده است که نرخ ارز نسبت به سال ۱392 حدود شش برابر و حجم نقدینگی 
حدود هفت برابر شده است. اعدادی که نشان می دهند شاخص های اقتصادی وضعیت بسیار نامناسبی در مقایسه با سال ۱392 دارد. با این حال، بازار ارز طی 
روزهای اخیر تحت تأثیر مذاکرات وین و حتی فضای انتخاباتی کشور با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. صبح صادق در گفت وگویی با »مرتضی عزتی« 
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس وضعیت بازار ارز را در این روزها و عملکرد بانک مرکزی درباره نرخ ارز، پایه پولی و ارزش پولی ملی و... 

را طی هشت سال گذشته بررسی کرده است.

 علیرضا  رحیمی بروجرد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
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ْجِم  ِحیِم، َوالنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ
َّ
آیت الله بهاءالدینی)ره(: بســِم الل

َوی، َو َما َینِطُق َعِن الْهَوی، 
َ

 صاِحُبکــْم َو َما غ
َّ

ا َهَوی، َما ضل
َ
ِإذ

حرف هایی که پیغمبر خدا می زند از روی هوی و هوس نیست، 
کارهایش هم از روی هوی و هوس نیست، اگر بخواهد انسان 
با معارف اســالم آشــنا شــود باید هوی و هوس را رها کند، 
هوی و هوس همان دعوت شــیطانی است، هوی را باید بذارد 
کنار، خیلی ناراحت نشوید، که خالصه شیطان همراه ماست 
و او هســت؛ ولی شــیطان را می توان طرد و دور کرد، دست 
 خودت هســت، که بــا فرمان و اطاعت خدا شــیطان می رود

 دنبال کارش.

دین

در برابر همه رفتارها 
مسئول هستیم

جهانی که مــا در آن زندگی می کنیم، پر 
اســت از روابط پیچیــده و در هم تنیده 
که بســیاری از جریان هــا و اتفاقات آن 
به یکدیگــر متصل اســت و می تواند بر 
دیگر اتفاقات اثر بگــذارد. هیچ رفتاری 
از هیچ انســانی ســر نمی زند مگر آنکه 
 جهــان پیرامون خود را تحــت تأثیر قرار

 می دهد. 
از کوچک ترین و شخصی ترین رفتارها 
گرفته تــا بزرگ تریــن و عمومی ترین آن 
سنگی اســت در آب که امواج متعددی 
ایجــاد می کند و فقــط تفاوتش در طول، 
تعداد و وســعت امواج اســت. به همین 
دلــی همه انســان ها بایــد خــود را در 
 برابر رفتارهای شان مســئول و پاسخگو

 ببینند. 
خداوند در قرآن کریم از این مسئولیت 
ســخن گفته و به انسان ها هشــدار داده 
اســت که باید پاسخگوی انتخاب شان و 

رفتارشان باشند.
 با اتکا به این استدالل برخی شبهات 
در مــورد جبــر و اختیار هم پاســخ داده 
می شود؛ زیرا برخی افراد سؤال می کنند 
اگر انسان ها در انتخاب مسیرشان مختار 
هســتند، چرا هنگامی که اشتباه می کنند 
مجازات می شوند و اگر خداوند انسان را 
مختار آفریده است چرا به او وعده عقوبت 

داده است؟ 
پاســخ این پرســش روشــن است؛ 
مجــازات و عقوبت هنگامی اســت که 
انسان ها نمی توانند پاسخ گوی انتخاب شان 
یا اشتباه شان باشند. هر انسانی باید دالیل 
روشنی از مســیری را که در زندگی پیش 
گرفته، بداند و بتواند از آن دفاع کند و اگر 

نتوانست عقوبت می شود. 
اولین آیه در قرآن که از لزوم پاسخ گویی 
انسان ها برای رفتارشان می گوید، آیه ۳4 
سوره اســراء اســت. در این آیه خداوند 

فرموده است:
ِتي ِهَي 

َّ
 ِبال

ّ
َیِتیــِم ِإال

ْ
 ال

َ
َرُبوا مال

ْ
ق

َ
 »َو الت

َعْهِد ِإنَّ 
ْ
وا ِبال

ُ
ْوف

َ
ُه َو أ

َّ
د

ُ
ش

َ
َغ أ

ُ
ْحَســُن َحّتی َیْبل

َ
أ

«؛ و به مال یتیم، جز به 
ً
 کاَن َمْسُئوال

َ
َعْهد

ْ
ال

 
ّ

بهترین طریق نزدیک نشوید، تا به سرحد
بلوغ رسد. و به عهد ]خود[ وفا کنید، که از 

عهد سؤال می شود. 
اگرچه این آیه در مورد حق ایتام گفته 
اســت، اما بخش مهم آن این اســت که 
خداوند فرموده از عهد ســؤال می شود. 
تعهداتی بی شماری بر ذمه ماست و باید 
آن را رعایت کنیم که یکی از آنها رعایت 
 نیازی نیست 

ً
حقوق ایتام اســت. مطمئنا

خداوند بــرای هر اتفاقــات و رفتاری به 
ما تذکر بدهد که شــما باید پاسخگوی 
رفتارتان باشید و همین که این موضوع یک 
بار تذکر داده شــود، برای اهل تقوا کافی 

است. 
بــا این  حــال خداونــد در دو آیه بعد 
یک تذکر و دســتور کلی و فراگیر نسبت 
 بــه تمامی رفتارهــای مــا داده و فرموده

 است: 
ٌم ِإنَّ 

ْ
ک ِبــِه ِعل

َ
ْیَس ل

َ
 مــا ل

ُ
ف

ْ
ق

َ
»َو الت

ولِئک کاَن 
ُ
 أ

ُّ
ؤاَد کل

ُ
ف

ْ
َبَصَر َو ال

ْ
ــْمَع َو ال السَّ

«؛ از آنچه به آن آگاهی نداری، 
ً
َعْنُه َمْسُئوال

پیروی مکن؛ چرا که گوش و چشم و دل، 
همه مسئولند. )اسراء/۳6( امام صادق)ع( 

در مورد این آیه می فرمایند: 
 

َ
 اولِئک

ُّ
ل

ُ
َؤاَد ک

ُ
ف

ْ
َبَصَر َو ال

ْ
ْمَع َو ال »ِإنَّ السَّ

اَن َعْنُه َمْســُئوال«؛ از گوش درباره آنچه 
َ
ک

که شــنیده و از چشم درباره آنچه که بدان 
نگاه نموده و از قلب درباره آنچه که بر آن 
مصّمم گشته، پرسش می شود. )الکافی، 

ج۲، ص۳۷( 

آیه

یکی از راه های رفع موانع برای تولید در ســالی 
که به این مناسبت نام گذاری شده است، شناخت 
ماهیت تولید و ماهیت موانع تولید است. با توجه 
به آنکــه در این بخش نگاه ما یــک نگاه مکتبی 
اســت، باید درباره ابعاد معنــوی تولید و موانع 
آن بحث کنیم. نگاه اســالم به موضوع تجارت و 
فعالیت های اقتصادی یک نــگاه عمیق و جامع 
اســت که از دیرباز تاکنــون بحث های مختلفی 
درباره آن صورت گرفته، اما هیچ گاه همچون یک 
برنامه مدون عملی در جوامع بشــری دیده نشده 
است. بخشی از این برنامه عملی اقتصاد اسالمی 
همان پژوهش  ها، کتاب ها و رساله هایی است که 
در کتابخانه ها و پژهشگاه ها معطل مانده و بخشی 
عظیمی از آن همان دســتوراتی است که در قرآن 
و روایات موجود است و استخراج نشده تا مورد 
بحث و کار قرار بگیرد. اولین قدم در این مســیر 
جامع دیدن اقتصاد اسالمی است، یعنی هر آنچه 
در قرآن و روایات و ادله در مورد مســائل اقتصای 
هست، باید داخل در این بحث بیاوریم و اخالق 
اقتصادی، احکام اقتصادی و دســتورالعمل های 
اقتصادی را از یکدیگر تفکیک نکنیم و هر بحث 
را متعلق بــه یک گروه از طالب، دانشــجویان، 

مسئوالن، طراحان مسائل اقتصادی و... قلمداد 
نکنیم. این نوع تفکیک یعنی هر کســی در بحث 
خودش بماند و استنباطات خود را به دیگر گروه ها 
انتقال ندهد. وحدت میان حوزه و دانشگاه، یعنی 
وحدت میان ماهیت اقتصاد دینی و اقتصاد جهانی 
که نتیجه ای جز انتقال به دســتگاه های برنامه ریز 
و تصمیم گیر حکومتی نــدارد و چه چیزی بهتر 
از این؛ هنگامی که می گوییم »اقتصاد اسالمی« 
نباید تصور کرد که قرآن و ائمه اطهار)ع( کتاب یا 
رساله ای مخصوص کارهای اقتصادی نوشته  اند 
و ما فقط باید آن را عمل کنیم؛ چه آنکه هیچ یک 
از علوم اســالمی اینچنین نبودند. تدوین جزئِی 
مباحث دینی به فعالیت علمی علما نیاز داشته که 
این امر با کارهای علمی در موضوعات مختلف 
محقق شده و در طول هزاران سال مورد استفاده 

قرار گرفته است.
 برای نمونه، مبتکر علم نحو)علم شناخت الفاظ 
زبان عرب( امیرالمؤمنیــن)ع( بودند که در حد 
چند جمله از ایشان شنیده شده، اما امروز هزاران 
کتاب کاربردی نحوی در دسترس ماست و نحو 
یک علم جهانی اســت. همچنین در مورد علم 
اصول، کالم، فلســفه، اخالق، عرفان، فقه و... 
کارهــای بزرگی صورت گرفته اســت که اغلب 
آنها به آیات و روایات دین اســالم تکیه دارند، اما 
مسائل اقتصادی فقط در احکام فقهی دیده شده 
اســت. احادیث اقتصادی مانند دیگــر آیات و 
روایات راه رشد، توسعه، بالندگی، دوری از زیان، 

دوری از خسارت و... را نشان می دهند. کسانی که 
می خواهند کار اقتصادی انجام دهند اگر شناخت 
کافی نسبت به آداب آن نداشته باشند یا دین خود 
را از دســت می دهند یا سرمایه شان را؛ به عبارتی 
گام نهادن در این مســیر الزمه نزدیک شــدن به 
اخالق اقتصادی و دور شــدن از آفات آن است. 
سوای آنکه برخی از آیات و روایات دورنمایی از 
زندگی مادی و معنوی را به ما نشان می دهند و در 
خود صدها نکته علمی را جای داده اند. به عنوان 
اولین قدم باید بدانیم چندیــن آیه قرآن از روابط 
و فعالیت های اقتصــادی می گوید. بلندترین آیه 
قرآن، آیه ای مربوط به تعامالت اقتصادی است. 
آیه ۲8۲ ســوره بقره که در مــورد مکتوب کردن 
هر تعامل اقتصــادی می گوید و نیتش جلوگیری 
از ضررها، آفت ها و اختالف های مختلف است 
که در اثر اعتماد بی جا و سهل انگاری هنگام قرض 
گرفتن یا قرض دادن به وجود می آید؛ یعنی با یک 
تذکر اقتصادی از اختالفات بی شمار در زندگی 

جلوگیری می کند. 
پس حرام و حالل های شرعی در موضوعات 
اقتصادی جهت آســایش انسان ها ایجاد شده اند 
تا آسایش در آخرت را به ارمغان بیاورد. بسیاری 
از انســان ها به دنبال آســایش در دنیا هســتند و 
می خواهنــد بهره بیشــتری در این دنیا داشــته 
باشند، اما چگونه؟ روایات ما این رزق فراوان را 
در تجــارت می بیند، تجارتی که آنها را از تنبلی، 
بی حوصلگی، رکــود و بــی کاری دور می کند. 

به همین دلیل امام صادق)ع( می فرمایند: »ِتسَعة 
أعشار الرزق ِفي الِتجارة«؛ نه قسمت از ده قسمت 
ج۱۲،ح۳(  است.)وســائل،  تجــارت  در  رزق 
 في العقِل«؛ 

ُ
زید

َ
جارُة ت همچنین می فرمایند: »الِتّ

تجارت کردن عقل و خرد را می افزاید.« )همان، 
ُص 

ُ
َجاَرِة َینق رک الِتّ

َ
ح9( و برعکس می فرمایند: »ت

الَعقــل«؛ رها کردن تجــارت از عقل می کاهد. 
)همان، ح۱4( این احادیث هم بعد فردی دارند 
و هم بعد اجتماعی و هم بعد سیاســی و هم بعد 
فرهنگی؛ یعنی جامعه ای که در آن کار و فعالیت 
تجــاری و اقتصادی زیاد اســت عاقالنه تر رفتار 
می کند، هوشــیارتر است و قدرت بیشتری دارد. 
اگر مسئوالن یک کشــور می خواهند مردم شان 
آگاهانه تر رفتار کنند و زندگی بهتری داشته باشند، 
باید آنها را به ســمت تجــارت و تولید و فعالیت 
صحیح اقتصادی ســوق دهند؛ زیرا رشد آنها در 
این مســائل، رشد آنها در مسائل دیگر زندگی را 
سبب می شود. مردم باید به تولید و ابتکار دست 
بزنند، سرمایه شان را خودشان اداره کنند، مراقب 
رفتارهای اقتصادی خود و اطرافیان باشند، افراط و 
تفریط نکنند، حالل و حرام دینی را رعایت کنند و 
با باال بردن آگاهی، موانع را از سر راه شان بردارند 
که ایــن مهم با فعالیت های آموزشــی، علمی و 
اطالع رسانی عالمان و دانشــمندان و راهنمایی 
مردم کیفیت باالتری پیدا می کند. پس علما باید 
مردم را در شــناخت ماهیت کارهای اقتصادی و 

تولیدی یاری کنند.

تولید و رفع موانع آن
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

وهابیت ملعون حدود سیصد سال قبل حرمت شکنی 
عظیمی نسبت به ائمه اطهار)ع( روا داشتند. جنایتی 
 آن را تکرار کردند. مطابق 

ً
که نود ســال قبل مجددا

آنچه تاریخ نقــل می کند، در ســال ۱۳44 قمری 
)حدود 9۲ سال پیش( حکومت سعودی، به عنوان 
اسرائیل مسلمین، به رسمیت شناخته شد. حتی اگر 
 با همان 

ً
روزی حرم های مطهر ائمه بقیع)ع( مجددا

عظمت و شکوه قبل بنا شــود، بایستی به سالگرد 
تخریــب آن همچنان به عنوان یــک عزای عمومی 
پرداخته شــود. یعنی جنایتی که در سده ما رخ داده 
اســت، هتک حرمتی که برخی از پدربزرگ های 
مــا آن را به خاطر می آورند، نباید فراموش شــود. 
با تخریب حرم های مطهر ائمــه بقیع)ع( در همه 
کشورهای اسالمی چیزی مثل انقالب ایجاد شد، 
اعتراض ها، اعتصاب ها و فریاد کشیدن هایی که البته 
به جایی نرســید، لکن تا حدودی توانست سرعت 
وقوع جنایت را مهار کند... آتش این فتنه  برخاسته 
از متن جامعه اسالمی همچنان سوزان است. هتک 

حرمت های این جریان وهابی به جای خود! جریان 
تکفیری وهابی به تعبیــر رهبر معظم انقالب جزء 
نقطه های دردناک دوران جوانی شما و پیری ماست. 
جریان داعش یعنی همان وهابیت بازیافت  شــده، 
روزی فقط به مقدسات اسالمی کار داشتند، امروز 
به همه ادیان و ملل کار دارند. اینها پس از تشــکیل 
حکومت حجاز و نجد، داعیه »تشکیل دولت شام و 
عراق« را دارند. جنایاتی که امروز مرتکب می شوند 
به مراتــب پیشــرفته تر و فراگیرتر از همان دســت 
جنایات نود سال پیش است. نکته مهم، بنا به فرموده 
رهبر معظم انقالب، اینجاســت که این جماعت 
وهابی توانسته اســت جریان بیداری اسالمی را 
ســرکوب کند. اآلن دیگر بیداری اسالمی خبر 
اول نیست. دیگر از آن خیزش های میلیونی ملل 
 
ً
مختلف در جوامع اسالمی خبری نیست. اصال

دیگر شعار »الشعب یرید اسقاط النظام«، که در 
تمام کشورهای اسالمی حرف اول بود، موضوع 
نیست... کمی دقت کنیم! خیزش بیداری اسالمی 

در طول چهار سال با قدرت پیش رفت و به نتایجی 
هم دست یافت. قدرت هایی نظیر آمریکا، اروپا، 
اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه هیچ کدام نتوانستند 
 در برابر موج بیداری اســالمی قد علم 

ً
مســتقیما

کننــد و کاری از پیش ببرند. جریــان وهابیت اما 
توانســت مقابل این موج عظیم بایســتد و آن را 
ســرکوب کند. البته سرکوب کردن به معنای نابود 
کردن نیست. هنوز روح بیداری اسالمی در همان 
کشورهایی که برخاستند، زنده است. لکن امروز 
موضوع مهم تری درحال وقوع اســت. نمی شود 
مقابل این همه نسل کشــی ســکوت کرد. روزی 
می گفتیم وهابیت نود سال پیش چنین جنایاتی را 

مرتکب می شد. امروز اما اوضاع خیلی فجیع تر 
و عظیم تــر از آن موقع اســت. با بمب های 

نه متــری آمریکایــی و مهمات 
صهیونیســتی هزاران نفر را در 
کشــورهای مختلف می کشند و 
داعیه حکومت جهانی هم دارند.

تخریب قبور ائمه، تخریب بیداری اسالمی
   منبر    

 شیطان را کنار بگذاریم! 
سلوک

عملی احکام  پشتوانه   
راهنما

ق احکام 
َّ
حجت االسالم محمدصادق یوســفی مقدم: در متعل

خمسه الهی، مفسده و مصلحت وجود دارد؛ یعنی هیچ حکمی 
برای عملی در شریعت نیست جز آنکه یا برای انسان مصلحت 
دارد یا مفسده. به این نحو که اگر مصلحت تام باشد، می شود 
واجب، اگر مفسده تام باشد، می شود حرام. اگر مصلحت غیر 
تام باشد می شود مستحب و اگر مفسده ناقص باشد، می شود 
مکروه و اگر هیچ کدام نباشد یا متساوی الطرفین باشد، می شود 
مباح و مشروع؛ در بســیاری از موارد، انسان با بررسی فلسفه 
احکام دســت پیدا می کند، اما پذیرش احکام عملی، به طور 

کلی تعبدی هستند.

پرسش: افشــاگری در تحلیل هایی که موجب یأس و ناامیدی 
مخاطبین شود، چه حکمی دارد؟

پاســخ: ارائه این نوع تحلیل ها جایز نیســت و موجب کمک 
به دشــمنان خواهد بود؛ رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
می فرمایند: »امروز هر کس که مردم را ناامید کند و به خود، به 
مسئولین و به آینده بی اعتماد کند، به دشمن کمک کرده است. 

 )۱۳86/۱/۱(

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

 حرمت ایجاد ناامیدی
حکمت

گفتاری از حجت االسالم علیرضا پناهیان

ابوالفضل نبی ئی فرکی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

انتخاب 
صحیح

نگاهی به مسئولیتی که بر عهده 
رأی دهندگان است

پیش درآمد 

چگونگِی یک انتخاب درست

 »انتخابــات« به منزله ابــزاری برای تحقق 
نظام مردم ســاالری دینی، موهبتی است که 
به واسطه انقاب اســامی در اختیار مردم 
قرار گرفته و مردم در انتخابات نه تنها به عنون 
افرادی رأی دهنده، بلکه به عنوان کسانی که 
سرنوشت خود را رقم می زنند و حتی مسیر 
و رســالت تاریخی خود را تعیین می کنند، 

شرکت می کنند.
انتخاب اصلح و مشــارکت مردم الزم و 
ملزوم یکدیگر هستند و در هر انتخابات بهتر 
اســت این دو عنصر را توأمان داشته باشیم؛ 
چرا که فارغ از انتخاب فرد، مشــارکت باال 
می تواند منجر به داشتن دولت قوی، امنیت، 
بروز آرمان خواهی و التزام مــردم به ایران و 
اسام شود و از سوی دیگر انتخاب فرد اصلح 

نیز می تواند کامل کننده موارد مذکور باشد.
هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ نزدیک تــر می شــویم، رســانه ها از 
طیف های سیاســی اصاح طلب، اصولگرا 
و اعتدالی، بیشــتر به شاخص های انتخاب 
اصلح می پردازند. بدون شــک، معیارهای 
مطلوبی برای ســنجش نامزدها وجود دارد 
که مهم ترین آن ســنجش نسبت دیدگاه های 
نامزدهای انتخاباتی با معیارهای برشــمرده 
رهبر معظم انقاب به عنوان مرجع فکری و 
نگاهبان انقاب و در کنار آن توجه به سابقه 
سیاسی و اعتقادی فرد مورد نظر یا جریان های 
حامی وی است. نظام مردم ساالری دینی با 
پیش فرض هــای دینی و عرفــی، چارچوب 
متفاوتــی با نظام های دیگر شــکل می دهد 
کــه ارزش هــای دینی را در یــک وضعیت 
هماهنــگ با اصول عرفی قــرار داده و مدام 
در حال بازســازی جامعه در یک وضعیت 
رفت و برگشــتی میان دین و عرف اســت. 
انتخاب سیاسی در این نظام چنانکه بخواهد 
به انتخاب اصلح بینجامد، باید به واژه های 
تعهد و تخصص نگاه ویژه ای بیندازد. تعهد 
و تخصص دو مقولــه جدایی ناپذیر در نظام 
مردم  ســاالری دینی هستند که توجه به یکی 
و بی توجهی به دیگری، فضای توسعه جامعه 
اســامی را در ابعاد مختلف دچار مشکل 
می کند. تعهد برخاسته از ارزش های دینی به 
قالبی برای اعتقادی راسخ در جهت حفاظت 
م دینی و مذهبی حاکم بر جامعه 

ّ
از اصول مسل

اشــاره دارد که در یک نظام مردم ساالری با 
تخصص مبتنی بر ساختارهای عرفی و بومی 
متعلق بدان جامعه ارتباط متقابل برقرار کرده 
و تحرکات اجتماعی افراد را ممکن می کند. 
حاصل جمع تعهد و تخصــص را می توان 
از بیانــات رهبر معظم انقاب اســامی با 
مســتندات فراوان اســتخراج کرد و دست 
به انتخابی آگاهانه برای ســاخت جامعه ای 

بصیرانه زد.
از همیــن رو در این پرونده، از یک ســو 
معیارهــای انتخاب صحیح را بــا توجه به 
بیانات رهبر معظم انقاب بررسی کردیم و از 
سوی دیگر بر آن شدیم تا مسئولیت انتخاب 
را که بر دوش تک تک رأی دهندگان اســت، 
مورد تأمل بیشــتری قرار دهیم؛ چرا که هر 
رأی ما می تواند در مســیر پیش روی کشور 

مؤثر باشد.

گروه پرونده
صبح صادق

 BBBB مســئولیت رأی هر کدام از رأی دهندگان را بــا توجه به صحبت های رهبر معظم انقالب
که فرمودند:»همه توجه کنند این انتخابی که ما می کنیم، یک جا می بایست جواب آن را 
بدهیم. اینطور نیســت که بگوییم حاال ما یا اصال انتخاب نمی کنیم یا انتخاب می کنیم و 
کسی چه می فهمد.« چگونه تبیین می فرمایید و اینکه آیا اصال فردی که رأی می دهد باید 

پاسخگوی رأی خود باشد؟
شــرکت در انتخابات و انتخاب نماینده که امروزه به شکل های مختلف، مانند انتخاب رئیس جمهور و 
نمایندگان مجلس شورای اســامی و نمایندگان شوراهای شهر و روستا و غیره نمود می یابد، از اهمیت 
باال و بســزایی برخوردار است؛ زیرا بســته به نوع نماینده انتخابی و میزان وظایف و مسئولیت های وی، 
بر سرنوشت کشــور تأثیر گذارده و در تعیین مقدرات آن، در دنیایی که به شدت دولت ها در حال رقابت 
هستند و برخی از دولت ها به دلیل خوی استعمارگری و سلطه بر منابع و امکانات ملل دیگر یا تجربیات 
طوالنی، از امکانات باالیی نیز برخوردارند، در آینده بســیار مؤثر است. حال با توجه به چنین اهمیت و 
تأثیری، اهمیت رأی به یک کاندیدا نیز مشخص می شود. وظیفه ما و وظیفه جامعه اسامی انتخاب درست 
و آگاهانه است. با چنین انتخابی است که کشور آباد و اصاح می شود. بی دقتی و بی توجهی به معیارهای 
اصولی در انتخاب افراد، سرنوشت کشور را به دست افراد ناتوان و غیر معتقد به مبانی و اصول انقاب که 
برآمده از شهادت هزاران نفر و فداکاری ها و رشادت های بی دریغ اقشار مختلف مردم در تاریخ چند ده سال 
گذشته است، می دهد و این امر نظام مقدس را از برخورداری از گردش نخبگان شایسته که الزمه دوام سالم 

و موفق و پیشرفت همه     جانبه است، محروم می کند. 

 BBBBگردش نخبگان شایسته در یک جامعه چه تأثیری در روند رسیدن به اهداف آن دارد؟  
در مباحث و دیدگاه های جامعه شناختی به این نکته توجه شده است که هر نظامی برای دستیابی به اهداف 
کان خــود، باید یک نظام گردش نخبگان مبتنی بر اصول و معیارهای تعریف شــده خود را دارد. ورود 
افراد غیرمعتقد به درون یک نظام اجتماعی، ســبب عدم تعادل و در نتیجه ناتوانی آن نظام در دستیابی به 
اهداف اساسی اش می شود. در این دیدگاه ها، به نقش و کارکرد امر جامعه پذیری در ثبات و تعادل اجتماعی 
سیاسی توجه می شود که این امر از طریق نهادهای جامعه پذیری، مانند نهادهای مذهبی، مدرسه، معلمان 
و استادان، کتاب و رســانه ها )رادیو، تلویزیون، اینترنت، شبکه های اجتماعی و...( صورت می گیرد. هر 
قــدر این نهادها وظیفه خود را بهتر و کامل تر انجام دهند و به عبــارت دیگر، در پرورش افراد و نخبگان 
دقت بیشتری به خرج دهند، زمینه های تعادل و ثبات بهتری در کشور فراهم می شود. در چنین وضعیتی، با 
توجه به وجود نمونه های عینی بسیار افراد منطبق با آن ارزش ها، معیارها و هنجارها امر انتخاب نیز آسان تر 
می شود. اهمیت انتخاب در یک جامعه اسامی البته مضاعف می شود. در اینجا وظیفه ما انتخاب اصلح 
و مبتنی بر ارزش ها است؛ این وظیفه دینی ماست. در این وظیفه، برای کارگزاران شرایطی بیان شده است 
که ایمان و عقیده دینی و توان مدیریتی در صدر آنها قرار دارد. رهبر معظم انقاب در این زمینه به مسئولیت 
ما به پاسخگویی در درگاه حق تعالی درباره انتخابی که انجام می دهیم، اشاره کرده و به وظیفه و مسئولیت 
همگان درباره این انتخاب و نتایج آن تأکید کرده و ویژگی ها و خصوصیات فرد اصلح را بیان کرده اند که در 

ادامه بحث به آنها اشاره خواهد شد.

 BBBB رهبر معظم انقالب در جایی از ســخنان خود درباره انتخابات فرموده اند: »یک مســئله
دیگر هم نزدیک شــدن به صاحبان قدرت و ثروت است؛ این را ما با شما بی رودربایستی 
عرض کنیم. باالخره ما برادران هم هســتیم؛ همدیگر را باید تواصی به حق و تواصی به 
خیر کنیم. این خیلی خطر بزرگی اســت که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره، 
نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این چیز خیلی بدی است؛ این از آن 
چیزهایی است که خدای متعال از آنها نمی گذرد و انتقام خواهد گرفت. این چیزها روی 
شخص، روی عاقبت، عاقبت به خیری که این قدر برایش اهمیت قائلیم و روی جامعه اثر 
منفی می گذارد.« مسئولیت افرادی که در انتخابات برای یک کاندیدا تبلیغ می کنند یا از او 
حمایت می کنند مثل سلبریتی ها و افراد مشهور که در دوره قبل چنین کردند، اما بعد با توجه 

به ناکارآمدی دولت، خیلی راحت زیر حرف ها و حمایت های خود زدند، چیست؟ مردم 
باید چه واکنشی در مقابل این افراد داشته باشند؟

نظــام مقدس ما به طور آشــکار در نقطه مقابل نظام های مادی و دنیوی معاصر قرار می گیرد. متأســفانه 
امروزه نظام اســتکباری که نمونه های عینی آن در دولت های سلطه گر متجلی شده است، با دست اندازی 
به منابع کشــورهای مختلف و دســتیابی به ابزارهای مادی قدرت و نیز با در اختیار داشتن رسانه ها و از 
جمله فضای مجازی، توانســته است به منافع نامشروع زیادی دســت یابد. دو اصل مهم در دیدگاه های 
مادی گرا و مقابل مکتب اســام، دســت یابی به قدرت و ثروت است که این دو در صدر اهداف شان قرار 
دارد، حال از هر طریقی به دســت آیند برای آنها اهمیتی ندارد. در حالی که این موارد باید تنها وسیله ای 
برای دستیابی به عدالت، انســانیت و برادری باشند و خود نیز از راه های مشروع به دست آیند. متأسفانه 
 به منفی بافی علیه نیروهای 

ً
در کشــور ما برخی از نخبگان، دنباله رو این گونه افکار انحرافــی بوده و دائما

مؤمن انقابی و اصیل مبادرت و بدون توجه به عملکردهای گذشــته خــود، بار دیگر در زمان انتخابات 
همــان روش ها را تکرار می کنند. همگان باید گذشــته را چراغ راه آینده بدانند و روش های گذشــته این 
افراد در تبلیغات و شــایعه پراکنی به ویژه در زمان انتخابات را همواره به خاطر آورده و از حوادث گذشته 
عبرت گیرند. همان طور که در کام رهبر فرزانه انقاب آمده اســت، همه قشــرهای جامعه اسامی به 
ویژه خواص و نخبگان که نقش پیشتازی در جامعه دارند، نسبت به سرنوشت کشور مسئول هستند و در 
اظهار نظرات خود باید خداوند را در نظر داشته و در توصیه به حق و خیر بکوشند. مسئولیت ناشناسی در 
این زمینه، هم فرد را از اهداف عالی و الهی دور و سرنوشت نهایی و آینده او را ویران می کند و هم جامعه 
 را از خدمت افراد معتقد و توانا که قادر به پیشــبرد اهداف عالی نظام هســتند، محروم می کند که گناهی 

نابخشودنی است.

 BBBB :بــا توجه به صحبت هــای رهبر معظم انقالب دربــاره گزینش آگاهانه کــه فرموده اند  
»انتخاب کنندگان تالش کنند برای اینکه گزینش درســتی داشــته باشند. این خیلی مهم 
است، باید گشت و اصلح را پیدا کرد.« به نظر شما مردم مردم برای گزینش آگاهانه باید چه 

شرایطی را مدنظر قرار دهند؟
در این زمینه رهبر معظم انقاب، همچون حضرت امام)ره( در کام خود به دو نکته تأکید می کنند: اول 
اینکه شرکت در انتخابات یک وظیفه همگانی است. تکلیف یک مسلمان عمل به وظایف دینی خود است 
و با توجه به اینکه امر سیاست با تعیین سرنوشت جامعه مرتبط است، بنابراین شرکت در این امر و نمود 
آن شــرکت در انتخابات، یکی از مهم ترین وظایف ماست. حضرت امام)ره( در بیان اهمیت سیاست در 
اســام می فرمایند: »حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است.« تفکر جدایی سیاست از دیانت از گذشته 
توطئه دولت های استعمارگر برای سلطه بر جوامع اسامی بوده و در عمل نیز به شدت از سوی آنها تعقیب 
شده است. تنها با بازگشت به دین و اجرای سیاست اسامی است که جوامع اسامی می توانند به سعادت 
دنیوی، اخروی، عدالت و انسانیت برسند. دیدگاه های انحرافی که تجلی آن را در برخی خواص می بینیم، 
بر دوری سیاست از دین تأکید می کنند تا بدین وسیله صحنه را در اختیار نظام های الئیک قرار دهند و بانیان 
اصلی این افکار بتوانند ادامه حیات دهند. دومین نکته این اســت که گزینش خوب و آگاهانه یک وظیفه 
است؛ از دیدگاه امامین انقاب، کارگزاران نظام هم باید برخوردار از ویژگی های شخصیتی خاص باشند 
و هم دارای شایستگی های مدیریتی مناسب، از جمله اینکه از لحاظ شخصیتی، آنها باید با ایمان، متقی و 
معتقد به اصول و معیارهای نظام، صبور و با استقامت، دارای اعتماد به نفس و معتقد به اصل ما می توانیم، 
ساده زیست و انتقادپذیر و از لحاظ مدیریتی، خدمتگزار و امین مردم، عدالت پیشه و طرفدار دائمی حقوق 
ضعفا، ضد فساد، پاسخگو و پیش برنده وحدت در جامعه باشند. همچنین، آنها باید همواره به موضوع 

آگاهی بخشی و بصیرت افزایی عموم مردم اهتمام کرده و راه حضور مردم در صحنه های مختلف انقاب را 
هموار کنند. در حقیقت، فرد اصلح کسی است که طرفدار دین و دنیای مردم و سعادت دنیوی و اخروی آنها 
باشد. گزینش خوب و آگاهانه یا انتخاب اصلح، با دقت و کاوش در سابقه و اعتقادات کاندیداها و پرسش 
از افراد آگاه معتقد امکان پذیر است و در شرایط مساوی، عقل حکم به انتخاب افرادی می کند که از توانایی 

مدیریتی بهتری برخوردار باشند.

 BBBB برنامه های اقتصادی کاندیداها چقدر اهمیت دارد و مردم چقدر باید به آنها توجه کنند؟ آیا 
ارائه برنامه به معنای توان اجرایی آن هم است؟با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقالب 

مردم چگونه می توانند به صالحیت فرد اصلح پی ببرند؟
داشتن طرح اقتصادی دقیق هدفمند و توان مدیریتی دو موضوع بسیار با اهمیت در انتخاب کاندیدای اصلح 
هستند و توجه به هردو الزم است؛ جامعه به صورت روزمره با امر اقتصاد مرتبط است و به ویژه زندگی عامه 

مردم به طور دائمی از شرایط اقتصادی تأثیر می پذیرد. 
داشــتن یک طرح دقیق و هدفدار اقتصادی برای کاندیدای اصلح الزم است؛ طرحی که مبتنی بر اقتصاد 
اســامی و الگوی اسامی ـ ایرانی پیشــرفت و با دو بال عدالت و پیشــرفت تدوین شده و از طرح های 
اقتصادی لیبرالی و نئولیبرالی که ضد عدالت هســتند، دور بوده و با تأکید بر اصول و راهکارهای اقتصاد 
مقاومتی و بهره گیری از منابع پولی مردمی)مردمی شدن اقتصاد( بتواند راه های تبدیل دانش به فناوری و 
کاال و ثروت را تسهیل کرده و پول های سرگردان در جامعه را با تدوین ضوابط قانونی مربوطه به خدمت 
تولید و اشــتغال در آورده و راه های داللی و فســادهای اقتصادی را ســد کند. در این طرح اقتصادی باید 
توجه خاص به مراکز تولیدی زودبازده که در آنها مردمی شدن اقتصاد نیز بیشتر مورد توجه است و بسیار 

اشتغال زا و رقابتی هستند، صورت گیرد. در عین حال، همان گونه که گفته شد، فقط داشتن طرح اقتصادی 
خــوب کفایت نمی کند. طرح خوب مجری توانا، کارآمد و دارای پشــتکار و جدیت نیز می خواهد؛ اما 
چگونه می توان به توان مدیریتی و کارآمدی اجرایی افراد پی برد که بخشــی از پاســخ به این پرسش در 
توجه به سابقه افراد است، به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری که با افرادی مواجهیم که سابقه مدیریتی 
طوالنی در رده های مختلف داشته اند. رجوع به نظر کارشناسان متعهد در این حیطه نیز مؤثر است؛ البته 
عاوه بر لزوم داشتن طرح اقتصادی جامع و خوب و نیز توان مدیریتی که گفته شد، مواضع فرد مورد نظر 
در شــرایط مختلف زمانه خطر و زمانه آرامش و راحتی نیز حائز اهمیت اســت و باید ثابت شود که فرد 
 مورد نظر از لحاظ فکری و اندیشــه ای در همه شرایط و در زمان های مختلف با معیارها و اصول مبنایی 

نظام تطبیق می کند.  

 BBBB به نظر شما مناظره های انتخاباتی چقدر می تواند به رأی دهندگان در انتخاب فرد اصلح و  
کارآمد کمک کننده باشد؟ سوابق اجرایی چقدر در این مهم نقش دارد؟

واضح اســت که در انتخاب فرد اصلح، ســابقه اجرایــی از مناظره های انتخاباتی مهم تر اســت و گاه 
امــکان دارد که یک فرد شایســته، به هر دلیل نتوانــد از معرفی برنامه های خــود در مناظره ها با وجود 
 یک کار ســمبولیک اســت کــه در مقابل عموم صورت 

ً
کامل و جامع بودن بهره ببرد. مناظر ه ها معموال

می گیرد و شــنوندگان آن را طیف های مختلف مردم تشــکیل می دهند و اثربخشــی مناظره تحت تأثیر 
عوامل مختلف شــکل می گیرد. البتــه مناظره یک روش اســت تا در آن و در موضوعات مشــابه، نظر 
کاندیداها و تفاوت نظر آنها روشــن شود، مانند طرح اقتصادی کاندیداها و غیره، اما گاهی در مناظره ها، 
موضوعات حاشــیه ای و نامرتبط به مرکز آورده می شــوند تــا حریف ضربه فنی شــود. گاهی نیز یک 
کاندیدا مردم را از موضوعات روزمره می ترســاند و می گوید اگــر او در انتخابات رأی نیاورد وقوع فان 
واقعه حتمی است یا شــرایط وخیم خواهد شد. بنابراین هرچند شــرکت در مناظره ها یک روش برای 
 معرفی برنامه های کاندیداهاســت، امــا نمی تواند تنها ماک برای شــناخت برنامه ها و توانمندی های

 آنها باشد. 

 BBBB رهبر معظم انقاب فرموده اند: »بگردید آدم های مناسب را برای این کار مهم پیدا کنید. آدم  
مناسب چطور آدمی است؟ باید کارآمد باشد؛ این تجربه بیست ساله ماست. آدمی باشد 
که حّتی المقدور با تجربه باشــد. در این کارهای بزرگ، تجربه خیلی مهم است. بگردید 
این خصوصیات مهم را در اشــخاص پیدا کنید.« با توجه به این بخش از صحبت های 

معظم له، بفرمایید که جوان بودن چگونه با باتجربه بودن قابل جمع است؟
در حقیقــت تأکید بر مجرب بودن در انتخاب و توجه به جوانان باهم تعارضی ندارند. همانطور که رهبر 
فرزانه انقاب تأکید کرده اند، از یک طرف تأثیر کارآمدی در ســپردن امور به افراد مهم اســت و از سوی 
دیگر، توجه به نیروی جوانی که تازه نفس و خستگی ناپذیر است، در پیشبرد امور بسیار اهمیت دارد. ایشان 
در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی در روز 28 ماه مبارک رمضان امسال، در سخنرانی 
خود با موضوع تحول خواهی و تحول گرایی نیز فرمودند: »مقصود و هدف تحول، حفظ و تقویت اصول و 
خطوط اساسی انقاب است با نوآوری در شیوه ها و روش ها به منظور روان شدن مسیر حرکت به سمت 
آرمان های اساسی.« رهبر معظم انقاب در ادامه، راه منحصر به فرد تحقق تحول را استفاده از جوانان و 
سرکار آمدن یک دولت معتقد به جوانان انقابی دانستند و گفتند: »جوان همه الزامات یک حرکت تحولی 
را که عبارت است از فکر نو، ابتکار، توان باال و جرئت اقدام داراست. در ۴2 سال گذشته جوانان کشور در 
شرایط سخت و شرایط عادی، مدیریت توانا و کارآمدی عالی از خود بروز داده اند که نمونه های آن را در 
فرماندهی جنگ هشت ساله، شرکت در عرصه های علمی و فناوری، جهاد سازندگی و غیره شاهد بوده ایم. 
باید همواره این توان را ارج نهیم و حضور آنها در عرصه های مختلف را خواستار و خوشامد گوییم. تجربه 
دهه های گذشته پس از پیروزی انقاب به ما می گوید که نیروهای جوان متعهد و انقابی هم از کارآمدی 
الزم برای پذیرش و اداره مسئولیت ها و هم از توان تحول آفرینی انقابی در چارچوب ارزش ها و آرمان های 

نظام برخوردارند.«

مصطفی ملکوتیان عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت وگو با صبح صادق

 برنامه ها 
مبنای انتخاب باشد

گزینش فرد اصلح، توانمند، داشتن نگاه به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی، انقالبی و از همه مهم تر تحول آفرین و جوان می تواند از مهم ترین اولویت های افراد در انتخاب کاندیدای مورد نظر ریاست جمهوری باشد؛ همانطور که بار مسئولیت انتخاب برای هر یک از رأی دهندگان مهم، اثرگذار و سرنوشت ساز 
است، توجه و دقت در انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه های معرفی شده از سوی شورای نگهبان نیز ضروری است. سوابق و کارنامه عملی و اجرایی کاندیداها و همزیستی با مردم جامعه و دغدغه مند بودن می تواند در انتخاب کاندیدای اصلح کمک کننده باشد، چه بسا برخی از کاندیداها کارنامه درخشانی از 
سوابق مدیریتی داشته باشند، اما از مردم و ارزش های انقالب دور بوده اند که باید به این نکته دقت کافی داشت. این مردمی بودن و توجه به اهداف انقالب اسالمی داشتن را می توان در چگونگی صحبت آنها با مردم، حفظ اخالقیات و رعایت مواسات و عدالت، دور بودن از غرور و خودخواهی و اقتدار در 

برابر دشمنان به دست آورد. به همین منظور با دکتر »مصطفی ملکوتیان« دانشیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

در گفت وگوی صبح صادق با ابراهیم برزگر  عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

 انتخابات میدان ایجاد
 تفکر قدرت  افزا  است

انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم ترین انتخابات های کشور است که در سرنوشت کشور نقش گسترده ای دارد، هم از نظر مشارکت حداکثری مردم و هم از نظر انتخاب فرد اصلح؛ سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری چند هفته دیگر انجام می شود که با توجه به وضعیت حساس کشور از نظر مؤلفه های 
گوناگون، بسیار مهم و در خور توجه است. این انتخابات به قدری مهم است که کشورهای غربی و اروپایی نیز اخبار آن را به خوبی رصد کرده و منتظر نتیجه آن هستند، بنابراین افزون بر حضور گسترده مردم که پشتوانه نظام و انقالب و همچنین دولت انتخاب شده است، انتخاب فردی که کارآمد باشد و رویکردش 
به سمت داخل باشد، خیلی مهم است تا بتواند کشور را از فرو رفتن در منجالب فتنه های زمانه نجات دهد. انتخابات ریاست جمهوری به قدری مهم است که رهبر معظم انقالب به کرات درباره اهمیت و لزوم شرکت در انتخابات و گزینش فرد صالح صحبت ها کرده اند. به همین دلیل با دکتر »ابراهیم برزگر« 

تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت وگو کردیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:

 BBBB رهبر معظم انقالب درباره انتخابــات فرموده اند: »همه توجه کنند که این انتخابی که ما 
می کنیم، یک جا می بایست جواب آن را بدهیم. اینطور نیست که بگوییم حاال ما یا اصال 
انتخاب نمی کنیم، یا انتخاب می کنیم و کسی چه می فهمد. بله، مردم نمی فهمند که ما چه 
انتخابی کردیم، اما خدای متعال که تشخیص می دهد. ما باید جواب او را بدهیم.« تبیین 
شما از این صحبت های رهبری چیست و اینکه رأی چه بار مسئولیتی برای افراد به وجود 

می آورد؟
در انتخابــات، هر فرد یک رأی دارد و رأی افراد نیز با یکدیگر برابر اســت؛ برای نمونه رأی باالترین فرد 
جامعه از نظر مقام و مســئولیت با پایین ترین فرد جامعه در نزد خدا یکی بوده و از نظر ارزش گذاری نیز 
برابر اســت. به عبارتی هر فرد یک رأی دارد که ارزش آن با دیگران برابر است. نکته قابل توجه دیگر این 
 فردی بگوید من که یک رأی دارم و یک رأی من به 

ً
است که افراد نباید رأی خود را کم ارزیابی کنند، مثا

کجا می رسد یا تأثیر چندانی در انتخابات ندارد و تعیین کننده نیست. این کوچک پنداری رأی در نزد فرد، 
 اینکه ممکن است او رأی ندهد، چراکه گمان می کند رأی او تعیین کننده نیست 

ً
تبعاتی به همراه دارد؛ اوال

و با یک رأی اتفاق خاصی رخ نمی دهد، در نتیجه در انتخابات شــرکت نمی کند؛ نکته دیگر اینکه وقتی 
می خواهد رأی دهد، ارزش کیفی رأی خود را احســاس نکند. ارزش کیفی به این معناست که فرد توجه 
کند با چه معیار و دقتی رأی می دهد که اگر به ارزش کیفی رأی توجه نکند، با دقت رأی نمی دهد. در هر 
دو حالت، فرد مسئولیت انسانی، ملی و حتی شرعی دارد؛ به عبارتی اگر جامعه به مثابه یک کشتی در نظر 
گرفته شود، اگر خللی در آن به وجود بیاید، پیامدهای منفی آن به همه آن چند صد میلیونی که در آن قرار 
دارند، بر می گردد، بنابراین سرنوشت جمعی ماست، لذا انسان باید برای رأی خود حرمت قائل باشد و هم 
اینکه حق تعیین سرنوشت داشته باشد، همچنین به تبعات رأی دادن یا بدون دقت رأی دادن، بیندیشد. این 
اندیشه حتی در متفکران غربی نیز مورد بحث قرار گرفته است تا جایی که می گویند وقتی فردی می خواهد 
تصمیم بگیرد، باید بار مسئولیت سنگین را بر دوش خود احساس کند، چرا که با قانون گذاری یا رفتار یا 
رأی دادن خود، سرنوشت بشریت را تعیین می کند و باید چنان عمل کند که رفتار آن قائده ای برای جهانیان 
شود. در واقع وقتی فرد می خواهد رأی دهد، این گونه بیندیشد که گویا این یک رأی من است که موجب 
می شــود فرد انتخاب شود، یعنی تا این حد رأی من توازن را در انتخابات به هم می زند؛ لذا اگر این نگاه 
وجود داشته باشد و تبعات رأی دادن و اهمیت رأی دادن در نظر گرفته و مشخص می شود، می توانیم شاهد 
رأی مسئوالنه باشیم؛ یعنی هم در سرنوشت کشور احساس مسئولیت می شود و هم اینکه دقت می شود به 

چه کسی رأی داده شود.
 در انتخابات ما، همه افراد تأیید شــورای نگهبان هســتند، اما به هر ترتیب شواری نگهبان معیارهای 
حداقلی استانداردها را در نظر می گیرد، چون همه مردم درباره صاحیت این افراد نمی توانند اطاعات 
داشــته باشند، یا وقت ندارند یا اطاعات ســوابق را ندارند، لذا شورای نگهبان باید سلیقه های مختلف 
در جامعه را به روی انتخاب شــوندگانش بگشــاید که سلیقه های گوناگون، جناح ها و فکرهای مختلف 
حضور داشته باشند؛ اما این رأی دهندگان هستند که باید به دیدگاه ها و تفکراتی که دست کم در دوره های 
قبل جواب نداده، رأی ندهند و در واقع از یک ســوراخ دوباره گزیده نشوند؛ این نکته ای است که هر فرد 
عاقلی وقتی یک امری را تجربه می کند و از آن زیان می بیند، موجب می شود احتیاط بیشتری در نظر داشته 
باشــد تا در موقعیت های بعدی چنین خطاها و اشتباهاتی را مرتکب نشود. نکته قابل ذکر دیگر اینکه در 
انتخابات جاری، با وقت گذاشــتن و رأی دادن سرنوشت چهار سال آینده را تعیین می کنیم و انتخاب ما، 
انتخاب یک لباس نیست که بگوییم بعد از چندماه استفاده، آن را کنار می گذاریم؛ انتخابات یک تصمیم 
استراتژیک و ملی است که پیامدهای آن را در چهار سال آینده خواهیم دید. افزون بر آن، اینکه انتخابات 
ریاست جمهوری سرنوشت هشت سال آینده را تعیین می کند؛ چراکه تجربه نشان داده است کسی که در 
دور اول رئیس جمهور و مستقر می شود، رئیس جمهور چهار ساله نیست و هشت ساله است، بنابراین این 
انتخابات از این جهت، یک انتخابات هشت ساله است؛ یعنی ما به تعبیری رئیس جمهور را برای چهار 
سال انتخاب نمی کنیم و برای هشت سال انتخاب می کنیم، چرا که در دور اول برای مردم شناخته شده و 

 وی را برای چهار 
ً
جاافتاده است و مردم هم می دانند که تجربه کسب کرده و کارهای ناتمام دارد، لذا معموال

سال دیگر انتخاب می کنند، بنابراین این موضوع حساسیت انتخابات جاری را بیشتر می کند که ما احساس 
مسئولیت بیشتری داشته باشیم و همه این مسائل، نکاتی است که باید در نظر گرفته شود.

 BBBB آیا این مســئولیت و دقت در رأی دادن، همچنین مشارکت حداکثری در انتخابات، در  
عرصه جهانی هم مهم است؟

در تراز جهانی، کشــوری که تعداد مشارکت کنندگان در انتخابات آن بیشتر باشد، مصونیت امنیتی پیدا 
می کند، یعنی هر یک رأی که مردم در انتخابات می دهند، چنان ارزشی دارد که یک رزمنده در جبهه دارد 
که او در صحنه نبرد از کشــور، اسام و ارزش های انسانی و اسامی دفاع می کند. به عبارتی وقتی میزان 
مشارکت در انتخابات باال باشد، سرمایه سیاسی، اجتماعی و مشروعیت سیاسی آن کشور باال می رود و 
همین امر موجب می شــود قدرت های خارجی و رقبا و دشمن ایران و جمهوری اسامی ناامید شوند و 
دست از اقدامات خرابکارانه و ضد امنیت ملی علیه ایران بردارند، چراکه می بینند این حکومت پشتوانه 
مردمی دارد؛ بنابراین چه از نظر سیاســی، امنیتی و چه از نظر وجهه بین المللی در سطح جهانی، هر فرد 
 رأی دهد و رأی خود را کوچک پنداری 

ً
ایرانی باید این احساس مسئولیت حداکثری را داشته باشد که اوال

 با دقت رأی دهد. نکته دیگر موقعیت منطقه ای است، یعنی اآلن ما در یک وضعیت پرتنشی در 
ً
نکند و ثانیا

غرب آسیا به سر می بریم و مشکات بسیاری در این منطقه وجود دارد، لذا ان شاءالله یک انتخابات پرشور 
و با آرای حداکثری مشارکت کنندگان، می تواند ما را از این پیچ تاریخی و موقعیت خطرناکی که کشور ما 

درمنطقه پرتنش منطقه دارد، عبور دهد. رهبر معظم انقاب در جایی دیگر از سخنان خود درباره انتخابات 
فرموده اند: »همچنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه دیگر 
است. البته ممکن است همه تاش ها به نتیجه نرسد، اما انتخاب کنندگان تاش کنند، برای اینکه گزینش 
درســتی داشته باشند.« با توجه به این صحبت ها و اینکه شما در بخشی از این گفت وگو بیان فرمودید که 
در انتخابات وقت بگذاریم و با دقت رأی دهیم، چراکه سرنوشت چهار و حتی هشت سال کشور را تعیین 
می کند، به نظر شما مردم برای یک گزینش آگاهانه و صحیح کاندیدای ریاست جمهوری چه شرایطی را 
باید در نظر بگیرند؟ در کشور ما دو تفکر و دیدگاه وجود دارد، دیدگاه هایی که شناخته شده هستند؛ یکی از 
معیارها این است که صرف نظر از اینکه به چه کسی باید رأی داد، باید این نکته را در نظر گرفت آن تفکری 
که در هشــت سال گذشته بر کشور حاکم بوده و نتوانسته به وعده های خود عمل کند و نتوانسته تحریم ها 
را برطرف کند و ناســازگاری آمریکا و غرب با ایران را تخفیف دهد، همچنین نتوانسته بر مبنای آن تفکر 
بخشی از مشکات ناسازگاری نظام بین الملل با جمهوری اسامی را کم کند، بلکه این اقدامات موجب 
شده است آنها جریح تر شده و تشویق به فشار بیشتر بر ایران شوند و طی هشت سال گذشته در محک آزمون 
عملی، ناکارآمد و ناموفق بوده، دیگر به این تفکر رأی ندهند. به هر روی این تفکر در این هشت سال امتحان 
شده است و این را دریافته ایم وقتی در مقابل ناسازگاری و فشار حداکثری آمریکا و دنباله روهای آنها کوتاه 
می آییم، به این معناست که از نظر آنها منطق فشار جواب داده و چون فشار موجب شده که ایران یک قدم از 
مواضع خود عقب نشینی کند، حاال این فشار را دو برابر از قبل کنند؛ بنابراین در اینجا قبل از اینکه بگوییم 
به چه کسی رأی می دهیم، باید بگوییم به چه تفکری رأی دهیم، یعنی به تفکری که در هشت سال گذشته 

جواب نداده، رأی ندهیم و به تفکر رقیب رأی دهیم. به هر حال حداقل دو تفکر در ایران وجود دارد و حال 
باید تفکر دیگری را آزمایش و تجربه کنیم که تفکر قدرت افزایی، تفکر مصونیت بخشــی داخلی، تفکر 
استحکام درونی، تفکر رویکرد به فعال کردن ظرفیت های داخلی و تفکر کارآمدی و حسن تدبیر و اتکا به 
توانمندی های داخلی با نیروهای متدین سالم و اخاقی است که دغدغه ملی و پاکدستی داشته باشند و 

ترجیح شان در تعارض با منافع شخصی و منافع ملی، با منافع ملی باشد.

 BBBB با توجه به این صحبت های شــما که در انتخابات باید به تفکر رأی داد و بیشــتر به تفکر 
توجه کرد تا به یک فرد؛ مردم چگونه و از چه طریق می توانند به این تفکر درست و مناسب 
برســند، آیا باید از کارشناســان کمک بگیرند یا می توانند از برنامه های ارائه شده به این 

شاخصه رسید؟
اول اینکه مردم ما رشــد سیاسی دارند و در بسیاری از موارد از سیاســتمداران ما، رشیدتر بوده و قدرت 
بصیرت و روشنگری بیشتری دارند؛ نکته دوم اینکه مردم به برخی از اطاعات و پیشینه های افراد دسترسی 
 همان شاخص تفکر در 

ً
ندارند یا وقتی برای جست وجوی سوابق هر نامزد ندارند؛ بنابراین به نظر بنده اوال

نظر گرفته شود، چون یک امر کلی و بسیار تعیین کننده است و می تواند راهنمای افراد در انتخاب های شان 
باشد. حال ممکن اســت در یک تفکر، چند نامزد وجود داشته باشد که در اینجا باید تفکر یا جناح های 
مختلف انتخاب مردم را آســان کنند، یعنی بر روی نامزد مشــخصی ائتاف کنند، وقتی خود گروه ها به 
یک نفر اجماع می کنند، یکی از راه های رســیدن به انتخاب مناســب اســت؛ در گام بعدی مشورت با 

صاحب نظران امینی است که می شناسند.

 BBBB مناظره های انتخاباتی چقدر می تواند در انتخاب همان تفکر مناسب و رسیدن به یک فرد  
اصلح کمک کننده باشد؟

این بحث کمی تخصصی و پیچیده است؛ اول اینکه در مناظره های انتخاباتی تمام این کاندیداها در یک جا 
جمع می شوند و حرف های شان را می زنند و مطالبات خود را بیان می کنند و دیگر اینکه حرف های یکدیگر 
را نقد می کنند و سوم اینکه برخی های شان از شگردهای روان شناسی سیاسی استفاده می کنند و حتی گاهی 
اوقات با شــگردهای اخاقی، در یک لحظه 5 میلیون رأی را جابه جا می کنند. به نظر بنده مناظره ها فی 
نفسه خوب است، اما به شــرطی که ماحظات اخاقی رعایت شود؛ نظام ما بر پایه مردم ساالری دینی 
برپا شــده است، یعنی دموکراسی ما گرفته شده از دین اســت و ما اخاق مدار هستیم؛ لذا وقتی افرادی 
که در تراز ریاست جمهوری هستند، وارد صحنه رقابت انتخاباتی می شوند و در مأل دید چندصد میلیون 
بیننده به یکدیگر تهمت می زنند و بداخاقی هایی انجام می دهند، بزرگ ترین کاس بداخاقی برای ملت 
ایران است، این جای تأسف بسیار دارد افرادی که در تراز ریاست جمهوری هستند که باید عصاره فضائل 
اخاقی این ملت باشــند، آنچنان عطش قدرت دارند که حاضر هستند برأی کسب آرای بیشتر، موازین 
اخاقی را زیر پا بگذارند که این یکی از نکات منفی این مناظره هاســت و همین نکته موجب می شود آن 
فردی که محجوب است، از نظر اخاقی مقید به موازین اخاقی است و به دلیل رعایت مسائل اخاقی 
اقدام به مقابله به مثل نمی کند، دست و پایش بسته باشد و نتواند در این مناظره ها منتفع شود، در نتیجه آرای 
وی دچار ریزش شود، به همین روی اخاق مداری مهم است. برای نمونه، یکی از افرادی که در دوره های 
گذشــته رئیس جمهور شــده بود، به رجال رتبه اول کشور تهمت مشکات اقتصادی یا لجام گسیختگی 
اقتصادی زد و طی هشت سال می گفت اسامی دزدان در جیب من است، در حالی که هشت سال دولت 
وی تمام شد و آن اسامی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد، بنابراین مشخص شد که این خدعه، نیرنگ و 

فریبکاری بوده است. 
منظور بنده از این صحبت ها آقای احمدی نژاد است که قصد داشت پدیده پوتینیسم را در ایران ایجاد 
کند و بعد از اتمام دوره هشــت ساله اش می خواست ریاســت جمهوری را به معاون اول خود پاس دهد 
که بعد از چهار ســال، مجدد خود ایشــان به مدت هشت ســال دیگر رئیس جمهور شود و احتماال بعد 
از آن هم می خواست مادام العمر رئیس جمهور باشــد. وقتی سیستم و نظام مانع این اقدام شد، دست به 
بداخاقی هایی زد و کشور را تعطیل و اداره کشور را رها کرد، سپس حاال مجدد برای کسب قدرت خود 

را به آب و آتش می زند.
 این موضوع نشان می دهد، همین بداخاقی ها در مناظره های انتخاباتی موجب شده بود که توازن آرا به 
نفع ایشان چه در دور اول و چه در دور دوم به نفعش رقم بخورد. وقتی در این مناظره ها یک فردی بداخاقی 
می کند و رأی می آورد، به این معناســت که این اقدام ســودمند بوده است و متأســفانه افراد دیگری هم 
می آموزند که در مناظره های بعدی آنها نیز بداخاقی کنند تا بتوانند رأی بیاوند؛ بنابراین باید بداخاقی ها، 
تهمت زدن ها، فریب افکار عمومی، دادن وعده های تو خالی و بدون پشتوانه و وعده پول پخش کنی برای 
کاندیداها پرهزینه شود. اینها نکاتی است که باید یکی از شاخص های مردم باشد، از این نظر که مردم این 
افراد را انتخاب نکنند؛ زیرا فردی که بداخاقی می کند فردا که قدرت را به دست گرفت، همین بداخاقی ها 
و همین عدم ضمانت اخاقی را در سایر کارهای خود که سرنوشت کشور را رقم می زند، رعایت نخواهد 
کرد. چون کسی که عدالت نداشته باشد به این معنا که در گذشته رفتارهای قانونمند و اخاقی نداشته، وقتی 
در چنین موقعیت حساسی که چند صد میلیون او را در مناظره های انتخاباتی می بینند، عدالت را رعایت 
نمی کند و اخاق را زیرپا می گذارد، به هیچ عنوان شایستگی ریاست جمهوری را ندارد؛ در واقع هم مردم 
باید وی را تنبیه کنند و هم اینکه سازوکارهای نهادهای نظارتی باید به گونه ای باشد که شورای نگهبان در 
آن لحظات بتواند به نوعی تذکراتی بــه آنها بدهد و اعمال قانون کند تا این بداخاقی ها، دروغ گفتن ها و 

تهمت زدن ها برای افراد که در تراز ریاست جمهوری هستند، پرهزینه شود.

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند
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یکی از مظاهر اسالم زدایی در دوران 
پهلوی ها،  ســاله  پنجــاه  حاکمیت 
تقویت روزافزون مذاهب و ادیان باطله اعم از 
ادیان منسوخه یا مذاهب ساختگی و بی پایه بود. 
در این دوران فرقه بهائیت رشــد بی ســابقه ای 
یافت. بهائیان در دوران حاکمیت رضاشاه موفق 
شــدند »محافل« و »بیت العدل« خود را دائر 

کنند. 
آنان فعالیت های خود را به ویژه در زمینه های 
فرهنگی تعقیب می کردند. مدارس آنان شامل 
دبستان و متوسطه اعتبار خاصی داشت و تعداد 
زیادی از خانواده های روشنفکر و بانفوذ تهران 
فرزنــدان خــود را در این مدارس نام نویســی 

می کردند.
 دختران ارشد رضاشاه و پسر ارشد او )شاه 
بعدی( آموزش های اولیه خــود را در مدارس 
بهائیان تهران دیده بودند. سرهنگ محمدمهدی 

کتیبه در کتاب خاطراتش که در ســال ۱۳8۲ 
مرکز اســناد انقالب اســالمی منتشــر کرده، 
می نویسد: »شیراز یکی از مراکز عمده فعالیت 
بهائیان بود، چون منزل ســیدباب رهبر آنها در 
 حکم مکه را برای آنها داشت. 

ً
شیراز بود و تقریبا

منزل دایی باب در خیابان احمدی شیراز را هم 
بهائی  ها به عنوان زیارتگاهی بازســازی کرده 

بودند.
 یــک بــار که شــاه به شــیراز آمــده بود، 
سیدنورالدین حسینی از فرصت استفاده کرده، 
دســتور داد به این دو مرکز بهائی حمله کنند. 
این جریان گذشــت و بعد، از تهران دســتور 
دادند که فعالیت بهائی ها کمی محدود شــود. 
استاندار شــیراز ـ سرلشکر همت ـ بهایی بود و 
تصمیم داشت خانه دایی سیدباب را بازسازی 
کند. مردم متوجه شدند که سیمان، گچ و ماسه 
در کنار این ســاختمان ریختــه و آماده تعمیر 

ساختمانند. 
آقای ســیدنورالدین حســینی به استاندار 
تلفن کــرد و از او خواســت تا مانــع این کار 
شــود. آقای نورالدین حسینی آدم بانفوذی بود 
و تمام شــهر از ایشان حرف شــنوی داشتند، 
اما اســتاندار در جواب ایشان گفت من دستور 
داده ام ایــن کار انجام شــود. ســیدنورالدین 
حســینی به اســتاندار گفت: از شما خواهش 
می کنم شــهر را به آشوب نکشــید و این کار 
را نکنید. اســتاندار بر دستور خود تأکید کرد و 
سیدنورالدین حسینی پاسخ داد بسیار خوب، 
 شما دستور داده اید بسازند، من دستور می دهم

 خراب کنند.«

بهائیت تقویت 
   دهلیز    

 در شماره گذشته از چگونگی شکل گیری جریان 
اصولگرایــی پس از روی کارآمــدن دولت آقای 
خاتمی سخن گفتیم و تأکید کردیم که انتخابات 
دوم خــرداد ۱۳۷6 و به قدرت رســیدن جریان 
چپ، پایانی بر جریان شناســی سیاســی گذشته 
و ســرآغاز چینــش جدیدی از آرایش سیاســی 
گروه های سیاســی در کشور بود و در همین دوره 
شاهد شکل گیری جریان اصولگرا و اصالح طلب 

در سپهر سیاسی کشور بودیم.
جناح چپ پــس از یک دوره افول در فعالیت 
سیاســی و دوری از قــدرت با پیــروزی در دوم 
خرداد ۱۳۷6 از انزوای سیاســی خارج شد و قوه 
مجریه را در اختیار گرفــت و عضوی از مجمع 
روحانیون مبارز بر جایگاه قــوه مجریه تکیه زد. 
ســیدمحمد خاتمی با شــعار اولویــت دادن به 
توسعه سیاســی به میدان آمده بود تا اصالحات 
سیاسی مدنظر خود را با همه توان در پیش بگیرد. 
جریان چپ نیز در ائتالفی با راست مدرن این بار 
در قامت جریانی جدید بــا عنوان اصالح طلبان 
میدان دار عرصه سیاســت در کشــور شد که از 
 منظری دیگر به »جریان دوم خرداد« نیز شهرت

 یافت.
گفتمان اصالح طلبی نیز بــا دال هایی، چون 
توســعه سیاســی، مردم ســاالری، اصالحات، 
جامعــه مدنــی، آزادی، مطبوعــات، احزاب و 
قانون فصل بندی شد و بالفاصله از طریق فضای 

رسانه ای ایجاد شده به گفتمانی فراگیر بدل شد.
دولــت خاتمی را می توان از یک ســو مولود 
دوران هاشمی دانست که با حمایت ضمنی وی 
و بخش قابل مالحظه ای از اعضای کابینه اش که 
در قالب جریان راست مدرن و حزب کارگزاران 
ســازندگی گرد آمده بودند، به قدرت رسید و از 
ســوی دیگر در تقابل با دوران ســازندگی! چرا 
که انتخاب خاتمی حاصــل واکنش منفی افکار 
عمومی و نتیجه گریزناپذیر سیاست های توسعه 
اقتصادی آقای هاشمی و کم توجهی به دیگر ابعاد 

توسعه اعم از توسعه سیاسی و فرهنگی و عدالت 
اجتماعی در دوران سازندگی بود.

پس از انتخابــات گروه هایی که در انتخابات 
از خاتمی حمایــت کرده بودنــد، تحت عنوان 
کلی »جبهــه دوم خرداد« گرد هــم آمدند. این 
جبهه متشــکل از ۱8 گروه و تشکل سیاسی بود 
که مهم ترین آنها عبارت بودند از: جبهه مشارکت 
ایران اسالمی، حزب همبستگی ایران اسالمی، 
مجمــع روحانیون مبــارز، حــزب کارگزاران 
انقالب  ایران، ســازمان مجاهدین  ســازندگی 
اســالمی، دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسالمی 
معلمان، حزب اســالمی کار، مجمع نیروهای 
خط امــام، جمعیت زنان جمهوری اســالمی، 
مجمع اســالمی بانوان، انجمن اسالمی جامعه 
پزشکی ایران و مجمع محققین و مدرسین حوزه 
علمیه قم. نقطه اشــتراک »جبهــه دوم خرداد« 
با وجــود اختالف نظرهای فراوان در ســطوح و 
مسائل مختلف، حمایت از خاتمی، اصالحات 
 و مقابلــه بــا جریان اصولگــرا به مثابــه رقیب

 سیاسی بود.
برخی تحلیلگــران و نویســندگان، بر آمدن 
گفتمان چرخش یافته افراد شاخص اصالحات، 
به  ویژه حزب مشــارکت را ناشــی از محافل و 
حلقه هــای مطالعاتی  مانند حلقــه  کیان و مرکز 

مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری می دانند. 
حلقه کیان به  عنوان معروف ترین مرکز مطالعاتی 
تجدیدنظرطلبان، حول محور شــخصیت  هایی 
چون عبدالکریم سروش و محمد مجتهدشبستر، 
اداره می شد و به محملی برای بازسازی فکری و 
اجتماعی روشنفکری تبدیل شد. هویت فکری ـ 
اجتماعی شخصیت های شاخص اصالح طلبان 
نیز که به  مباحث ناشــی از موج روشــنفکری و 
مباحث دگراندیشی در فکر دینی عالقه مند شده 
و بــه آن گرایش یافته بودند، در این حلقه شــکل 
گرفت. اعضای حلقه کیان که ترکیبی از لیبرال ها 
و چپ گرایــان اســالمی بودند، با بازاندیشــی 
افکار خــود، غرب پژوهــی را راهبرد مطالعاتی 
خود قــرار داده و به  این نتیجه رســیده بودند که 
تلفیقــی از تجربیات مثبت تمدن غالب بشــری 
)غــرب( و درونی کردن آنها با ارزش های بومی و 
محلی، بهترین راهکار است و در همین راستا بر 
 تلفیق سه شکاف ملی، اســالمی و غربی تأکید 

می ورزیدند.  
آنهــا به  مــرور زمــان، از مواضــع اصولی و 
دینی نظام جمهوری اســالمی فاصله گرفته و با 
شعار توسعه سیاســی و پیوستن به  نظام جهانی، 
به ســوی تمدن و تفکــر غرب لیبــرال حرکت 
کردند. دگرگونی پایه های اندیشــه ای کســانی 

چون گنجــی، تاج زاده، علوی تبــار، حجاریان و 
برخی ســازمان دهندگان اصلی جریان سیاسی 
دوم خرداد در این حلقه و تحت تأثیر آن شــکل 
گرفت. آنچه در حال رخ دادن بود، عبور از گفتمان 
اســالم سیاسی به اسالم ســکوالر بود که بعدها 
 با عناوین مختلفی همچون »اســالم رحمانی« 

تکرار شد.
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری 
نیــز بــرای ســاماندهی توســعه  سیاســی در 
ریاســت جمهوری  دوران  در  و   ۱۳68 ســال 
آقای  هاشمی رفســنجانی شــروع بــه  کار کرد. 
موســوی خوئینی ها در آغاز، ریاســت این مرکز 
را بــر عهده داشــت. شــاخص ترین بخش این 
مرکز معاونت سیاســی آن بود کــه افرادی نظیر 
حجاریان، علوی تبار، عبــدی و مجید محمدی 
در آن فعالیــت داشــته و پروژه هایــی را بــرای 
توســعه سیاســی دنبال می کردند. نتیجه ای که 
طی تحقیقات مختلــف گرفته بودند، این بود که 
توســعه سیاســی در ایران در مرحله اول نیازمند 
ایجاد برخی تغییرات در ســاختار سیاسی کشور 
اســت و در مرحلــه بعد باید فرهنگ سیاســی 
 ایران متناسب با فرهنگ یک جامعه  غربی تغییر 

کند. 
جریان اصالح طلب خیلی زود رادیکالیزه شد 
و کار از دســت عقال و اعتدالیون این جریان که 
صبغه ای مذهبی تر و خط امامی تر داشتند، خارج 
شــد و در مســیری افتاد که حتی جریان نفوذی 
در این جریــان کار را به براندازی و اســتحاله و 
سکوالریزاسیون کردن جمهوری اسالمی کشاند. 
طرح »حاکمیت دوگانه« و در پس ســخن گفتن 
از »انسداد سیاســی« و طرح سناریوی »خروج 
از حاکمیت« که در نهایت به تحصن نمایندگان 
مجلس ششم با هدف ایجاد خلل در روند قانونی 
برگزاری انتخابات صــورت گرفت، نمونه ای از 
رادیکالیزه شــدن جریان اصالحات بود که حتی 
کلید خوردن ســناریوی »عبور از خاتمی« را نیز 
در درون خــود پرورانــد و گفتمان اصالح طلبی 
 را بــه مقابلــه بــا گفتمــان انقالب اســالمی

 کشاند!

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

 برپایی غائله 
در حمایت جاسوس

در تقویم تاریخی انقالب اسالمی 
در سال ۱۳58 در آستانه انتخابات 
بررســی پیش نویس قانون اساســی جریان 
اقلیتی ها، غائله آفرینی دیگری کرده، فضای 
جامعــه را ملتهــب کردند، اســناد از یک 
واقعیــت حکایــت می کنــد و آن، جریان 
جاسوسی محمدرضا سعادتی، عضو و کادر 
اصلی ســازمان مجاهدین خلق بود. او در 
هنگام در اختیار گذاشــتن پرونده ساواک 
سرلشکر مقربی به والدیمیر فیسنکو، دبیر 
اول سفارت جماهیر شــوروی، در شرکت 
نولکو در ششم اردیبهشت ۱۳58 دستگیر 
شد. این اولین پرونده جدی جاسوسی بود 
که توضیحات بیشتر آن در کتاب »کا.گ.ب« 
در ایران به قلم »والدیمیر کوزیچکین« یکی 
از مأمــوران این ســازمان در ایــران درباره 
ارتباطات مأموران اطالعاتی شوروی و سران 
ســازمان مجاهدین خلق نوشــته اســت: 
»برقــراری روابط ما با ســازمان مجاهدین 
خلق، به رغم توهماتی که آنها داشتند، خوب 
پیــش می رفــت و گســترش می یافــت. 
مجاهدین در جریان حمله به سازمان های 
رژیم شاه و سفارتخانه های ایاالت متحده و 
بریتانیا توانسته بودند آرشیو اسناد ساواک را 
به دســت آورند. وقتی این خبر را به مسکو 
منتقل کردیم، بالدرنگ خطاب به ما چنین 
نوشتند: بالفاصله با مجاهدین تماس بگیرید 
و از آنها اســناد مربوط به دخالت و هدایت 
مزدوران اطالعاتی شوروی در ارتش، سایر 
دســتگاه ها به خصوص پرونده سرلشــکر 
مقربــی را در ســاواک بخواهیــد. در این 
مختصر یک نمونه دیگر آن را ذکر می کنیم و 
آن مربوط به دادستانی انقالب تهران می باشد 
که طی نامه ای از سازمان حفاظت اطالعات 
ارتش درخواست اطالعاتی پیرامون پرونده 
ســرهنگ  و  کــرد  مقربــی  سرلشــکر 
خوشنویسان، رئیس وقت سازمان حفاظت 
ارتباطات  ارتش ماجرای کشف  اطالعات 
عوامل »کا.گ.ب« و ســازمان مجاهدین 
خلــق را چنین نقــل می کننــد: در تاریخ 
۱۳58/۲/۷ مستند به گزارش یک مأمور ویژه 
نفوذی ضد جاســوس ســاواک منحله در 
سفارت شوروی اطالعیه ای به هیئت رئیسه 
ســماجا)اداره دوم ارتش( داده شد مبنی بر 
اینکه ساعت ۱9/۳۰ روز هشتم اردیبهشت 
۱۳58 در مالقاتی که بین والدیمیر فیسنکو، 
دبیر دوم سفارت شــوروی )عضو سرویس 
اطالعــات کا.گ.ب( با یکی از عناصر رده 
باالی ســازمان مجاهدین خلق در خیابان 
کوشــک صورت خواهد گرفــت، پرونده 
مقربی در اختیار فیسنکو گذاشته خواهد شد. 
خبر ایــن موضــوع در اختیار گــروه ضد 
جاسوسی مهندس مهدی چمران مستقر در 
نخست وزیری قرار گرفت و تماس منجر به 
شناســایی مهندس محمدرضا سعادتی و 
اعتراف صریح وی شد.« جالب است همان 
روزی که سعادتی دستگیر می شود، مسعود 
رجوی، موســی خیابانی و چند نفر دیگر از 
سران ســازمان مجاهدین خلق به مالقات 
امام خمینی)ره( در قم رفته بودند. عصر آن 
روز گروه های عملیاتی سازمان برای نجات 
سعادتی دست به کار شدند؛ اما ناکام شدند 
و ســازمان به رایزنی گســترده برای آزادی 
ســعادتی پرداخت و مســعود رجوی روز 
چهارده اردیبهشت ۱۳58 نامه محرمانه ای 
برای امام نوشت و پس از آن شروع به تهدید 
کردن به یاران با وفای امام خمینی)ره( کردند 
و بعــد عوامــل تبلیغاتی ایــن گروهک با 
هم صدایی گروه های دیگر شروع کردند به 
شانتاژ  و شلوغ کاری  تا افکار عمومی را به این 

ماجرا پیوند دهند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

نگاهی به سیاست های اسالم زدایی رژیم پهلوی

جمهوری گابن، بــا 66۷/۲6۷ کیلومتر مربع 
مســاحت در غرب قاره آفریقاست که به زبان 
رسمی فرانسوی صحبت می کنند. پرتغالی ها 
در اواخر قرن پانزدهم وارد سرزمین گابن شدند 
و ســواحل آن به زودی از مراکز عمده تجارت 

اروپایی ها در آفریقا شد. 
از سال ۱8۳9م، فرانسوی ها وارد گابن شده 
و پــس از چندی این منطقه را به طور رســمی 
جزئی از مستعمرات خود کردند. این وضعیت 

در جریان کنگره برلین 
به سال ۱885، رسمیت 
یافت و تا نیمه قرن بعد 
ادامه داشت. بهره کشی 
استعمارگران از نیروی 
انسانی و منابع طبیعی 
موجب  سرزمین،  این 
این  کم شدِن جمعیت 

سرزمین شد. در این مناطق، مردان بالغ به اجبار 
و طبق قرارداد به مدت دو ســال به کار اجباری 
گرفته شده و به جنگل ها برای کار و چوب بری 
فرستاده می شدند. افزون بر این، سکنه روستاها 
)ســالمندان، زنان و کودکان( به عنوان مالیات 
باید غذای مردان بالغ محکوم به کار اجباری در 

جنگل ها را نیز تأمین می کردند.  
گابن گنجینه ای بود که بــرای چندین دهه 
در اختیار استعمارگران فرانسوی قرار گرفت و 
منابع طبیعی و زیرزمینی آن به طور کامل غارت 
شد، کشوری با ذخایر سرشار معدنی و جنگلی! 
نفت از منابع معدنی آن اســت که 5۰ درصد 
تولید ناخالص داخلی و ۷5 درصد صادرات آن 

را دربر می گیرد. در سال ۱954م، فرانسوی ها 
در این کشور، نفت کشف کردند. این کشور از 
لحاظ فرآورده های نفتی در آفریقا، مقام پنجم را 
دارد. ساالنه 45 میلیون متر مکعب گاز در این 
کشور، استخراج و صادر می شود. گابن، اولین 
تولیدکننده منگنز در جهان است. میزان ذخایر 
عظیم اورانیوم این کشور به ۱۷۱۳ تن می رسد. 
این معادن در سطح باز در ناحیه موآندا و اوکلو 
واقع است، پس از کشــف معادن وسیع آهن، 
صــادرات آن در اختیار 
شــرکت ترانس گابون 

قرار گرفت.
گابــن  بنابرایــن 
صاحــب بزرگ تریــن 
جهان  معدنی  رگه های 
آن  ذخیــره  که  اســت 
تن  میلیــون  بــه ۲۳۰ 
می رسد و 85 درصد وسعت آن را جنگل های 
گرم سیری تشــکیل می دهد که رقم مهمی از 
صادرات آن را چوب های به دست آمده از این 
منابع بــه وجود مــی آورد. در این جنگل ها در 
وســعتی بالغ بر ۲۰ میلیون هکتار ۳۰۰۰ نوع 
درخت به عمل می آید که نوع معروف و غالب 
آن »اوکومه« اســت که در تولید تخته سه الیی 

کاربرد دارد. 
گابــن در تاریخ ۱۷ اوت،۱96۰ اســتقالل 
خود را از فرانســه به دســت آورد؛ اّما ذخایر 
عظیم اورانیوم این کشــور سال های سال است 
که سوخت نیروگاه های هســته ای کشورهای 

اروپایی و به ویژه فرانسه را تأمین می کند.  

   حافظه    

گابن گنجینه  غارت 
نگاهی به لشکرکشی استعمارگران به غرب آفریقا

یان اصالح طلبیتاریخ  تولد جر
صف آرایی های جناح های سیاسی در دهه ۸۰ - بخش  دوم
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در هر انتخاباتی به تبع مسائل و چالش های   
زندگی روزمره شهروندان، طبیعی است 
کــه یک یا چند مســئله به کانون منازعــه و رقابت 
گفتمانــی  ـ جریانــی در انتخابات تبدیل شــود و 
جریان های مختلف تالش می کنند تا معنا و مقصود 
موردنظر خود درباره   آن مســئله را به معنا و مفهوم 
غالب تبدیــل کننــد. بنابراین، کانــون منازعه در 
انتخابات را می توان مســئله یا مسائلی دانست که 
جزء مهم ترین دغدغه ها و مسائل جامعه است؛ از 
شمولیت الزم برخوردار است و جریان های سیاسی 
در موعد انتخابات مجبور به توجه به آن هستند. به 
بیان دیگر، کانون منازعه در هر دوره ای از انتخابات، 
چیزی جز »مسئله  اجتماعی« نیست که جریان های 
سیاســی باید به آن توجه کنند و برای حل و رفع آن، 

برنامه و راهکارهای عملی و مقبول ارائه دهند.

 Bچالش مسئله اجتماعی در ایران
در حالی که مسئله اجتماعی براساس واقعیت های 
موجود و ملموس تعریف و مشــخص می شود و به 
طور عمده، مسئله اجتماعی مسئله ای است که هم 
عینیت و عمومیت دارد و هم مطالبه  اکثریت جامعه 
اســت، اما در ایران همواره برخی افراد و جریان ها 
با بستن چشــم خود بر روی واقعیت های ملموس 
جامعه و مردم، خوانش دیگری از مسئله اجتماعی 

دارند. 
بــه بیان دیگــر، در حالی که اقتصاد و مســائل 
معیشــتی مهم ترین مســئله اجتماعی کشور است 
و در ابعاد مختلف سیاســی نیز مهم ترین مســئله 
کشــور، چگونگی حل و رفع مشکالت اقتصادی 
مردم اســت، برخی افراد و جریان ها به جای توجه 
به مســائل و دغدغه های مردم یا به عبارت دقیق تر، 
ایجاد جذابیت برای خود از ناحیه  ارائه دادن برنامه ها 
و وعده هــای دقیــق، عملی و کارشناســی، تالش 
می کنند این جذابیــت را از راه های انحرافی خلق 
کنند. به طور دقیق تر باید گفــت، برخی جریان ها 
هم اکنــون به جای ارائه  برنامه های عملی برای حل 

مشــکالت مردم، تالش می کنند تا میان شعارها، 
برنامه ها، سیاست ها و راهبردهای نظام با منافع مردم 

دوگانه سازی مخرب ایجاد کنند.  
بــرای نمونه، در برنامــه انتخاباتی حزب اتحاد 
ملت که تحــت عنوان »جامعــه قدرتمند ـ دولت 
توانمند« تدوین شده و به تازگی از آن رونمایی شده 
است، بر مواردی چون »حذف نظارت استصوابی 
شــورای نگهیان، پرهیز از ماجراجویی در سیاست 
خارجی و...« تأکید شده است؛ موارد و مواضعی که 
سویه های تقابلی و اپوزیسیونی داشته و پیش از این 
با صراحت بیشتری در بیانیه انتخاباتی سیدمصطفی 

تاج زاده هم به آنها اشاره شده بود. 
نکته مهم در این میــان، ضعف جدی این قبیل 
برنامه ها و شعارها از توجه به مسئله اجتماعی کشور 
و مردم است. به راستی حزب یا جریانی که این گونه 
خوانش و درکی از مســائل اجتماعی کشور دارد و 
تصور می کند با طرح این قبیل برنامه ها، شعارها و 
مواضع می تواند در انتخابات مورد اســتقبال مردم 
قــرار گیرد، چرا ناتوان از دیدن و چشــم دوختن به 
مسائل اقتصادی ـ معیشتی مردم است؟ آیا این قبیل 
احزاب و افراد نمی بینند که بخش زیادی از مردم در 
مشــکالت اقتصادی غوطه ور هستند و حتی بابت 
تأمیــن برخی ضروریات مانند اجاره مســکن و... 
دچار چالش جدی هســتند؟ به راستی آیا این گونه 
برنامه ها و مواضع برای مردم آب و نان می شود و گره 

از مشکالت به ظاهر فروبسته  آنها می گشاید یا خود 
مسئله ساز شده و به مسائل جدیدی دامن می زند؟ 

 Bپیامدهای بی توجهی به مسئله اجتماعی
قائالن به این دیدگاه ها و مواضع اگرچه ممکن است 
تصور کنند که اتخاذ مواضع اپوزیســیونی و تقابلی 
با نظام برای عده ای خاص جذابیت داشــته باشد، 
اما برای مردمــی که گرفتار مشــکالت اقتصادی 
هستند، فاقد جذابیت است. بر این اساس، این گونه 
اندیشــیدن و ارائه  راه حل برای اداره  کشــور حاوی 

پیامدها و آسیب های جدی است.
شاید بتوان گفت، مهم ترین آسیب و پیامد منفی 
ایــن قبیل نگاه هــا و شــعارهای رمانتیک، تقویت 
ضریب بی اعتمادی نســبت به سیاست، سیاسیون 
و نظام در میان مردمی اســت که گرفتار مشکالت 
اقتصادی هستند. در عین حال، ناامیدی ها در ارتباط 
با سیاست و نخبگان سیاسی را نیز تشدید می کند. 
عالوه بر این، اینگونه نگاه هــا، تنزیل منزلت رفیع 
سیاســت به منزله  »تدبیرگر امور« به شمار می آید؛ 
زیرا سیاستی که این گونه بی توجه به مسائل اجتماعی 
مردم باشــد، نمی تواند در جایگاه تدبیرگری امور 
تلقی شــود. به عبــارت دقیق تر، آنچه سیاســت و 
سیاســت مداران را در جایگاه تدبیرگری امور قرار 
داده، توانایی آنها در اداره  مطلوب جامعه است. در 
شرایطی که سیاست، نیرو محرکه  خود را از توجه به 

مسائل واقعی مردم و ارائه  راه حل های درست برای 
آنها نگیــرد، از منزلت متعالی خود تنزل یافته تلقی 

می شود. 
به لحاظ تأثیر بر حل مشکالت مردم نیز این گونه 
شعارها و برنامه ها هم به طور جدی آسیب زا خواهد 
بــود؛ زیرا همان گونه که تجربه ثابت کرده اســت، 
برآینــد این نوع نگاه چیزی جز هزینه ســازی برای 
کشور و مردم و در عین حال، معطل ماندن مطالبات 

و نیازهای واقعی مردم نیست. 
به لحاظ رقم خوردن آینده مطلوب برای کشور، 
نظام و مردم نیز این قبیل نگاه ها قادر به رقم زدن هیچ 
مطلوبیتی نیســت؛ زیرا وقتی بی توجه به مسائل و 
چالش های موجود و ناتوان از حل و رفع آنهاست، 

قادر به تأمین آینده   مطلوب هم نخواهد بود. 

 Bسخن پایانی
با هر زاویه دید و تحلیلی که به انتخابات نگاه کنیم، 
انتخابــات در نهایت باید منجر به تقویت کارآمدی 
و توفیق در حل مشــکالت و مســائل اجتماعی یا 
همــان دغدغه ها و مســائل زندگــی روزمره مردم 
شــود. براین اســاس، انتخابات در اصل و اساس، 
میدانی برای ارائه  برنامه ها و راهکارهای مختلف به 
منظور پاسخگویی به مسائل اجتماعی مردم است. 
بنابراین، کانون منازعه در انتخابات باید حول مسائل 
اجتماعی تعریف شود. درواقع، انتخابات بزنگاه و 
آزمون بزرگی برای نخبگان و جریان های سیاســی 
اســت تا با ارائه  برنامه هــا و راهکارهای دقیق تر و 
عملی تر، در راستای حل مشکالت و مسائل مردم 
قــدم بردارند تا بیش از پیش بــه تثبیت موقعیت و 
جایگاه خود نزد مردم بپردازند. توجه به این نکته هم 
ضروری است که همین موضوع، یکی از معیارهای 
الزم برای اصلح گزینی اســت؛ یعنی برای مردمی 
که در انتخابات مشــارکت می کنند، معیار اصلی 
بــرای اصلح گزینی، دقت در »کارنامه گذشــته« و 
»برنامه حال و آینــده« کاندیداهای مختلف برای 
حل مســائل اجتماعــی مردم اســت. در واقع، در 
نمره دهی مردم باید این ســؤال مطرح شود که کدام 
یک از این انبوه نامزدهای انتخاباتی بیش از سایرین 
تالش کرده تا به مســائل اجتماعــی توجه کرده و 
 برای آنها مبتنی بر مقتضیات کشور، راهکار عملی

 ارائه دهد.

سیدعلی محمد دســتغیب در جریان 
دهــم  دوره  انتخاباتــی  تبلیغــات 
ریاست جمهوری در سال ۱۳88به صورت کامل 
در  و  کــرد  حمایــت  میرحسین موســوی  از 
ســخنرانی های خود توهین های مکرری را به 
آقای احمدی نــژاد، رئیس جمهور وقت مطرح 
کرد. میرحسین موســوی ۲۲ اردیبهشت سال 
۱۳88، بــا حضــور در مســجد قبای شــیراز 
سخنرانی و در ابتدای سخنان خود از دستغیب 
قدردانی کرد. دستغیب در این مراسم از موسوی 
تجلیــل و اظهــار امیــدواری کرد کــه وی در 
انتخابات موفق شود. جالب است که وی در این 
سخنرانی از موسوی خواست نسبت به بزرگان 
دین آیات عظام، مراجع تقلید به ویژه رهبر معظم 
انقالب ان شاءالله که به همین نحوی که سیره و 
سجیه شما بوده و هست ان شاءالله در آینده هم 
این طور باشد و اطاعت پذیری داشته باشید!! البته 
تاریخ نشــان داد که این سخنان چیزی جز یک 
نمایــش تبلیغاتی نبــوده اســت. علی محمد 
دستغیب به همراه شیخ یوســف صانعی و نیز 
آیت الله منتظری نقش فعالی در فتنه 88 ایفا کرد. 

فتنه گران که بارها اثبات کرده بودند اعتقادی 
به شــعائر دینی و مذهبی ندارند، از 

دستغیب با عنوان مذهبی آیت الله 
العظمی یاد کرده و وی را یکی از 
مراجع تقلید ســبز نامیدند که از 
قضا و برخالف شــیخ یوســف 

صانعــی و آیت الله منتظری 
حاکمیت  در  نیز  دســتی 
داشــته و عضو مجلس 

خبــرگان رهبری اســت. مواضــع و اقدامات 
علی محمد دستغیب در دوران فتنه منجر به ایجاد 
درگیری و آشــوب در شیراز و آسیب رسیدن به 
مردم شد، موضوعی که بارها با اعالم نارضایتی 
مردم این شــهر همراه بوده اســت. علی محمد 
دستغیب با ارســال نامه های متعدد خطاب به 
ســران فتنه که با پوشش گسترده خبری از سوی 
سایت ها و رســانه های ضد انقالب همراه بود، 
آنان را به ادامه درگیری و تقابل با نظام دعوت کرد 
و خواستار ادامه آشــوب های خیابانی از سوی 
پیاده نظام فتنه شد. وی حتی پا را از این هم فراتر 
گذاشت و همانند موسوی و کروبی مدعی شد 
در انتخابات تقلب شده است و با انتشار بیانیه ای 
خطاب به اعضای مجلــس خبرگان رهبری از 
آنان بابت حمایت از رهبری انتقاد کرد و مدعی 
شد سخن اکثریت مردم این است که رأی ما کجا 

رفته است؟ 
وی با رویکردی تعجب برانگیز ضمن تکرار 
سخن رســانه های معاند، خواستار بازشماری 
صندوق هــای رأی شــد تا بــر همکارانش در 
مجلس خبرگان رهبری معلوم شود که آیا کسانی 
کــه می گوینــد رأی ما کجاســت، موضع 
درستی دارند یا نه؟ این در حالی است که 
 شورای نگهبان بخشی از صندوق ها 

ً
اوال

را در حضور نماینــدگان کاندیداهای 
معترض به نتیجه رأی بازشــماری کرد 
و هیچ رأیی جابه جا نشد، اما سران فتنه 
بر ابطال رأی اصرار داشتند که با مواضع 
قانونی، ملی و شرعی رهبری مغایرت 

و تناقض جدی داشت.

 فراز و فرود سیدعلی محمد دستغیب  ـ ۴

یک ادعای بی دلیل!

   ریزش ها    

در مطالب پیشــین مؤلفه های مهم و الزامات 
تحقق نظام انقالبی را در ســطح ایده بررســی 
کردیم. در این مطلب، با بررسی الزامات تحقق 
نظریه نظام انقالبی در سطح ساختار به این نکته 
پی می بریم که تحقق، توســعه و پیش برندگی 
نظام انقالبــی در صورتی امکان دارد که در هر 
سه بخش ایده، ساختار و حتی کارگزار امکانات 
و الزامات عملیاتی ســازی نظام انقالب فراهم 
شود. با این نگاه، نهادسازی انقالبی و جهادی 
و تقویت نگاه بلندمدت و راهبردی در ساحت 
سیاست گذاری آگاهانه از لوازم حیاتی ساختاری 

برای تحقق نظام انقالبی است.   
۱ـ نهادســازی جهادی و انقالبی: نهادســازی 
مطابق با نــگاه انقالبی از الزامــات مهم برای 
تحقق گام دوم انقالب اسالمی است. اهمیت 
ایــن موضــوع از آن روســت که بــرای نمونه 
توفیق جمهوری اســالمی در بدترین وضعیت 
درآمدی و امنیتی در دهه  نخســت برای کاهش 
شدید محرومیت روســتاها و حاشیه نشین ها، 
ناشــی از یک نهادسازی صحیح و هوشمندانه 
با به کارگیری نیروهــای مردمی و جهادی بود. 
دربــاره  افزایش ســطح ســواد و تحصیالت و 
همچنیــن خدمــات درمانی و بهداشــتی نیز 
کــم و بیش همین  اتفاق رقم خورده اســت. از 
سوی دیگر ناکامی ســالیان اخیر در حوزه های 

اقتصادی و مسائلی، نظیرمبارزه با قاچاق کاال 
 معلول موفق نشدن در نهادسازی 

ً
یا فساد، دقیقا

و انگیزه بخشــی عامالن اقتصادی و سیاســی 
برای همکاری حول این محورها بوده اســت. 
ناتوانی در ملزم کردن صاحبان منافع شخصی 
و گروهی بــه تغییر رفتار به نفــع منافع ملی و 
اســالمی، نداشــتن توفیق کافی در باال بردن 
هزینه تصمیمات بحران زا یا رفتارهای فسادزا 
در دستگاه های اجرایی و مشارکت واقعی مردم 
در اقتصاد و اداره امور کشور نشان دهنده برخی 
مشــکالت جدی نهادهای فعلی است که نفع 
خود را در اســتمرار واردات کاالهای اساسی 
و وابســتگی به خارج، حفظ وابستگی بودجه 
دولت به نفت، تداوم قاچاق کاال، فساد اقتصادی 
یا هر چیز مشــابه دیگری می بینند. حال آنکه با 
نهادسازی انقالبی می توان مانع از تداوم فعالیت 

این شبکه ها در کشور شد.
۲ـ تقویــت نــگاه راهبــردی و بلندمدت در 
سیاست گذاری: واقعیت آن است که در دهه های 
گذشته، فقدان دوراندیشی در برخی تصمیمات 
متخذه از سوی دولت و مجلس، آسیب هایی به 
منافع ملی کشور وارد کرده و منافع کوتاه مدت 
برخی مســئوالن و مدیران در دوران مسئولیت 
خویش، کشور را از حرکت به سمت اصالحات 
ریشــه ای و بلندمدت محروم کرده اســت. در 
 
ً
صورتی که با نگاه راهبــردی و بلندمدت، اوال

این قبیل مســائل نباید مانع حرکت پیش رونده  
 بــرای جلوگیری از تکرار 

ً
انقالب  شــود و ثانیا

این قبیل مســائل باید از روزمرگی و داشتن افق 
کوتاه مدت در تصمیمات پرهیز کرد.

 نظریه نظام انقالبی  -۵۰

 نهادسازی جهادی و انقالبی!

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۲۳

  شهید ابقای اسالم
 در مشروطه!

نهضت مشــروطه با اهــداف متعالی و 
اسالمی شکل گرفت؛ اما در ادامه با نفوذ 
سکوالرها و ساختارشکنان از ایدئولوژی 
اسالم سیاسی به جمع مشروطه خواهانی 
 مشروعه را 

ً
که در مشروطه اول اساســا

جدا و منفک از مشــروطه نمی توانستند 
تصور  کنند، مشروطه دو شقه شد و شد 
آنچــه در تاریخ می خوانیــم که رهبران 
اصلی آن در نجف از آن پشــیمان شدند 
و حلقه های بعدی رهبران مشــروطه در 
ایران، همانند شیخ شهید نوری و بهبهانی 
و دیگر علما به تیغ استبداد مدرن متظاهر 
گرفتار  ســکوالر  مشــروطه خواهی  به 

شدند. 
همه تالش و مساعی شیخ فضل الله 
نوری به دلیل اینکه در متن حوادث ایران 
و تهران بــود و از نزدیک قضایا را دنبال 
می کردند، مصروف خنثی سازی تالش 
جریان تحریف و نفوذ می شــود و چون 
منافع آنها را تهدیــد می کرد؛ به گونه ای 
زمین بازی را طراحی کردند که شــیخ 
را که امین و رابــط اولیه نجف با توجه 
به ســابقه نهضت تنباکو بود، در مقابل 
علمــا و رهبران ثالث نجــف از جمله 
آخوند خراســانی قرار دادند. بخشی از 
این مأموریت نفوذ و تحریف و سعایت 
از شــیخ در بیوت آقایان نجف را شیخ 
اسدالله خرقانی بر عهده داشت. در این 
بین از همه بیشتر به شیخ فضل الله نوری 
ظلم شد؛ به گونه ای که عالوه بر اعدام و 
ترور شــخص وی، امروز نیز با تحریف 
تاریخ نــگاری از ســوی همــان جریان 
سکوالر و شالوده شکن به ترور شخصیت 
وی پرداخته می شود. رهبر معظم انقالب 
در این باره فرازهای عجیبی دارند و تأکید 
می کننــد که دامنه این ظلــم و تبلیغات 
مبتنی بر ترور شــخصیت شــیخ نور به 
میزان و گونه ای بــود که حتی خودی ها 
نیز در برابر توصیف مجاهدت های وی 
برای تاریخ در زمانه معاصر هم موضع 
می گیرند. در این باره رهبر معظم انقالب 
 به شــیخ فضل الله 

ً
می فرماینــد: »واقعا

خیلی ظلم شده اســت، اوایل انقالب 
یــک وقت من در نمــاز جمعه راجع به 
مشــروطیت و مرحوم شــیخ فضل الله 
صحبت کــردم، بعد یکی از دوســتان 
نزدیک ما به من اعتراض کرد! من دیدم 
حتی در محافل روحانی و نزدیک به خود 
ما هم همین تفکرات وجود دارد که چرا 

از شیخ فضل الله صحبت می شود.«۱
از منظر رهبر معظم انقالب، »شهید 
آیت الله شــیخ فضل الله نــوری مظهر 
جریانی اســت که در مقابــل انحراف 
مشروطیت ایســتاد، بنده به دلیل همین 
خصوصیت از شیخ شهید نوری با همه 
وجود دفاع می کنم.« البتــه این دفاع به 
معنای ندیــدن نقایــص و ضعف های 
حرکت علمای دینی در مشروطه نیست 
و لذا معظم له تأکید دارند: »طبیعی است 
که ما نمی خواهیم بگوییم شــیخ نوری 
)رضوان الله  علیه( در همه موضع گیری ها 
و حــرکات و گفته هایش صد درصد بر 
طبق مصلحت رفتار کــرده، نه ممکن 
است یک جا چیزی را درست تشخیص 
نداده باشــد، اما ایــن حقیقت فراموش 
نشدنی است که مرحوم شیخ فضل الله 
نوری شــهید ابقای اســالم در محتوای 

مشروطیت شد.«۲
  منابع:

۱ـ ســخنان رهبر معظم انقالب، ویژه نامه منشور، 
ش۱۱4، مرداد۱۳85.

۲ـ همان، ش۲6، مرداد ۱۳8۳، ص۳.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

اجتماعی مسئله  چالش 
نقدی بر خوانش و برنامه های انتخاباتی برخی افراد و جریان های سیاسی

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی
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سیاست
۱2

مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

یک شــرکت دانش بنیان با تولید 
نانوماده اکسید روی، یک محصول 
کاربردی برای حفظ سالمت در 
محیط های درمانی ارائه کرد. این 
دارد  آنتی باکتریال  خاصیت  ماده 
و در محصــوالت مختلفی از آن 
استفاده می شــود. در محیط های 
درمانی، حمام و آشپزخانه به دلیل 
رطوبت فضای مناسبی برای رشد 
انواع قارچ هــا و باکتری ها ایجاد 

می شود، با تولید کاشــی های آنتی باکتریال، این باکتری ها از بین 
می روند و محیط، بهداشتی و تمیز باقی می ماند. این محصول از 
طریق دانشگاه تهران آزمایش شد و مشخص شد تا 99 درصد از 

باکتری های موجود را از بین می برد.

 کاشی ضد باکتری!
ابداع ایرانی برای محیط های درمانی

»تــدروس آدهانــوم« دبیر کل 
ســازمان جهانــی بهداشــت 
موقت  چشم پوشی  خواســتار 
از حقــوق مالکیــت معنــوی 
بــرای واکســن های کووید۱9 
سازمان  مقام  عالی ترین  شــد. 
جهانی بهداشــت در گذشــته 
نیــز از کشــورهای پیشــرفته 
خواســته بود درجهــت لغو یا 
کاهش توافقات یکجانبه خرید 

واکسن با شرکت های دارویی اقدام کنند. بسیاری از کشورها 
خواســتار تعلیق موقت حقوق برای واکســن های کووید۱9 
 شــده اند؛ اما مافیای ســرمایه داری در مقابــل آنها مقاومت 

کرده است.

 واکسن را آزاد کنید!
مالکیت معنوی مانع پایان کرونا

اپلیکیشــن  مــن«  »ریســک 
ایــام  در  مدیریــت ســالمت 
بر  اپلیکیشن  این  کروناســت. 
اســاس مشــخصات فردی و 
سوابق پزشکی، پیش بینی دقیقی 
از عالیم و شــدت بیماری قبل 
از ابتال به کرونــا ارائه می دهد. 
پیش بینی ها همراه  ایــن  نتیجه 
اختصاصی،  آگاهی بخشــی  با 
می تواند شما و عزیزان تان را در 

برابر این بیماری بیمه کند. هوش مصنوعی ریسک من بر اساس 
داده های بیش از ۱۰۰ هزار بیمار کرونا طراحی شده است. این 
نرم افزار پیش بینی دقیق و اختصاصی از عالیم بیماری و پتانسیل 

شدت بیماری را قبل از ابتال به کرونا ارائه می دهد.

یسک من!  ر
مدیریت کرونا با هوش مصنوعی

 عبدالله گنجی، کارشــناس سیاسی: 
ابالغیه شــورای نگهبان برای ساماندهی 
ثبت نام اســت. ثبت نام ٨٠٠ نفر بشــود 
 بشــود 5٠ نفر. در هیچ کشــوری 

ً
مثــال

هفت،  از  ریاست جمهوری  کاندیداهای 
هشــت نفر تجاوز نمی کند. تقلیل آن به 
انطباق با حذف یک شخص، بی انصافی 
اســت. کســی که خود می گویــد قانون 
اساسی را قبول ندارد، نیاز به محکومیت 

کیفری برای رد صالحیت ندارد.

حســین دلیریان، خبرنگار: دوباره یک 
حرکــت مردمی در یک نقطــه از منطقه  
حســاِس ما رخ داد و در یک نقطه  دیگر 
حادثه  امنیتــی رقم زدند تــا آن حرکت 
منحرف شــود. تــرور ایهــاب الوزنی، 
حوادث کربــال و حرکت های مردمی در 
قدس شریف به خصوص شیخ جراح را 

در این پازل امنیتی هم ببینید.

رضا نصری، کاربر فضای مجازی: نکته ای 
که در گــزارش اختصاصی در مــورد ترور 
شهید ســلیمانی کمتر به آن توجه شده، این 
اســت که برنامه ترور از آغاز دوره ترامپ در 
سال ۲۰۱۷ چیده شده بود. این یعنی ادعای 
رســمی آمریکا مبنی بر اینکه مطابق اصل 
دفاع پیش دســتانه و برای مهــار یک تهدید 

قریب الوقوع اقدام کرده، به کل باطل است.

محمدجــوان اخوان، فعــال فضای 
تنها  اســالمی  نظام جمهوری  مجازی: 
نظامی در دنیاست که شرط الزم تصدی 
عالی ترین مقام آن شرط علمی )اجتهاد( 
اســت. چگونــه تاکنون ســواد خواندن 
و نوشــتن بــرای نامــزدی در انتخابات 
ریاســت جمهوری کافــی بــود؟ چطور 
در حالی  کــه شــرط نمایندگی مجلس 
کارشناسی ارشد است، فردی با لیسانس 

کاندیدای ریاست جمهوری شده  است؟

کبری آســوپار، کاربر فضای مجازی: 
حاال شــاید فکر کنید آذری جهرمی برای 
کاندیداتــوری، مشــکلش فقط ســن و 
نداشتن چهار سال سابقه و مدرک ارشد 
اســت؛ اما خب از میان 46 نفر اعضای 
ناســا )نهــاد انتخاباتــی اصالح طلبان( 
هم نتوانســته حداقل یعنــی ۱۰ رأی را 
کســب کند. صالحیــت او را دوســتان 
اصالح طلبش قبل از شــورای نگهبان رد 

کردند؛ آن هم بدون آیین نامه.

علیرضا کریمی، خبرنــگار: جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا در ژوئن سال ۲۰۰5 
و زمانی که ســناتور بوده، یک مصاحبه با 
شبکه ان بی سی انجام می دهد و به صراحت 
اذعان می کند که دوست دارد شاهد تغییر 
رژیم در ایران باشد، اما به دالیل تاکتیکی 

اولویت را به امور دیگر می دهد.

حسین کازرونی، کاربر فضای مجازی: 
همیشــه و هرجا تعدادی اراذل و اوباش 
مزدور هســتن برای بازی کردن نقشــی 
که رســانه های ضد ایرانی الزم دارند. از 
حمله ده بیســت نفر به دیوار کنسولگری 
ایران در کربــال، موضع ضد ایرانی مردم 
عراق را برداشت نکنید. این همان هدف 
درشت سازی رسانه های ضد ایران است.

حامد طالبی، فعــال فضای مجازی: 
بریجت آدامز )استاد ارتباطات انگلیس( 
می گوید میزان انعکاس خبرها چندان به 
عظمت فاجعه مربوط نمی شود؛ بلکه به 
تعداد کشته ها مربوط است. در رسانه های 
غربی، اهمیت مرگ ۱ شــهروند اروپای 
غربی، با مرگ ۳ شهروند اروپای شرقی، 
9 شــهروند آمریکای التین، ۱۱ شهروند 
خاورمیانه و ۱۲ آســیایی برابری می کند! 
و علت این اســت که جــان باختن 55 
برای رسانه های  افغانستان  در  دانش آموز 

بزرگ دنیا اهمیتی ندارد!

وقت  به  بعدازظهر   4 حدود  ساعت  شنبه 
مدرسه  دختر  دانش آموزان  که  بود  کابل 
در  فقیرنشین  محله ای  در  »سیدالشهدا)ع(« 
از گذراندن روز درسی خود قصد  کابل، پس 
ناگهان بمبی  را داشتند که  به منازل شان  رفتن 
حین خروج آنها از مدرسه منفجر شد. صدای 
شیون دخترکانی که با زبان روزه در خون خود 
غلتیده بودند، به گوش پدران و مادرانی رسید 
فرزندان شان  رسیدن  مشتاق  انتظار،  چشم  که 
مادرانی  داد.  رخ  دوم  انفجار  بودند.  خانه  به 
در  خود  فرزندان  جست وجوی  به  نگران  که 
منطقه کوه چهل دختران رفته بودند، در کنار 
فرزندان شان شهید شدند؛ اما گویا کینه عامالن 
این حادثه از شیعیان تمامی نداشت که انفجار 
سوم رخ داد و جان پدر کجاستی این بار جان 
مادر کجاستی بود و مادرانی بودند که پرپر شدن 
فرزندان خود را مقابل چشمان شان دیده بودند. 
 200 از  بیش  که  تروریستی  حمله  این 
شهید و زخمی برجای گذاشته بود، در حالی 
است که کسی مسئولیت آن را برعهده نگرفته 
با  است. دولت افغانستان و طالبان همزمان 
اعالم خروج نیروهای تروریستی آمریکا از این 
کشور، بر سر قدرت با یکدیگر اختالف دارند 
و باید دید آینده آباد افغانستان برای چه افرادی 
سنگین است که تا این حد از آبادگران آینده 
می ترسند، یکبار دانشجویان را مورد حمله قرار 
می دهند و بار دیگر به رذل ترین حالت ممکن 
به سراغ کودکانی می روند که هیچ جایی در 

بازی های سیاسی ندارند!
اما پس از این واقعه، در شبکه های مجازی 
طوفان حمایت کاربران از کودکان شهید این 
این  افتاد. مهم ترین هشتگ در  به راه  مدرسه 
ماجرا، #مادرـ بلند ـ شو بود که پس از انتشار 
عکس دو کودک بر باالی سر مادر شهیدشان 
که منتظر او بودند تا بلند شود و مثل روزهای 

قبل به خانه بروند، داغ شده بود. کودکانی که 
هنوز خبر نداشتند چه بر سرشان آمده است. 
»مادر بلند شو« همان »جان پدر کجاستی« 
است که نشان می دهد با تمام خشونت های 
این سرزمین  در  افغانستان هنوز عشق  امروز 
گم نشده است و سرانجام همین عشق پدرانه 
و مادرانه است که فرزندانی به بار می آورد تا 

افغانستانی پیروز بسازند.
یکی دیگر از هشتگ های داغ شده در این 
که  بود  همسایه  همدردیم ـ  تو ـ  #با ـ  ماجرا، 
خود  دیده  رنج  همسایه  برای  ایرانی  کاربران 
افغانستانی  جوانان  تصویر  می کردند.  منتشر 
را  خود  خون  تا  بودند  ایستاده  صف  به  که 
در  کنند،  اهدا  حادثه  این  زخمی های  برای 
شبکه های مجازی بسیار دیده شد؛ اما شاید 
پر احساس ترین تصویر این حادثه تروریستی، 
شهیدی  دختران  از  یکی  یادداشت  دفترچه 
بود که در آن نوشته بود: »خدایا برایت روزه 
گرفتم و با روزیت افطار می کنم، ای بخشنده  
تنها  نه  خداوند  و  ببخش...«  مرا  گناهان، 
همانطور  بلکه  بخشید،  را  دوستانش  و  او 
از  بهشت  در  خود  روزی  با  بود  خواسته  که 
با  که  دعایی  داد؛  افطارشان  طعام ها  بهترین 

شهادت شان اجابت شد.
با وجود اینکه یکی از شدیدترین حمالت 
افغانستان  در  گذشته  سال  چند  تروریستی 
رخ داده بود و کودکانی که در هیچ حزب و 
دسته ای جای نمی گیرند، هدف این حمله قرار 
گرفته بودند، اما باز هم برخوردها به این حادثه 
تنها  که  در حالی  بود.  منفعت ها  تأثیر  تحت 
نیازمندی برای محکوم کردن این حادثه، انسان 
باز هم برخی جریان ها و رسانه ها  بودن بود، 
آشکار کردند که مهم نیست چه اتفاقی افتاده 
باید  را  اتفاقی  چه  که  است  این  مهم  است، 
خبر  که  است  گونه  این  و  بشنوند  دنیا  مردم 
تیراندازی کودکی گاوچران در تگزاس به روی 
همکالسی های خود را تمام مردم دنیا خواهند 
شنید، اما خبر این کودکان مورد ظلم  قرار گرفته 

را کسی نشنید.
این گونه است که جان انسان ها در دنیای 

برخوردها  و  دارد  متفاوتی  ارزش های  امروز 
در  که  همانگونه  نیست.  معیار  و  متر  یک  با 
حمله  با  صهیونیستی  وحوش  گذشته  هفته 
به مسجد االقصی به نمازگزاران در این مکان 
مقدس جسارت کردند و سرآغاز درگیری های 
جدید شدند که هنوز هم ادامه دارد؛ اما باز هم 
برخورد رسانه ها با این اتفاقات متفاوت بود. 
اگر کاربری ناآگاه در رسانه های غربی به دنبال 
اخبار حوادث فلسطین برود، تصور می کند 
محاصره  در  مظلومانی  صهیونیست ها  که 
مردم فلسطین هستند که هر روز به آنها حمله 
می شود! زیرا فقط خبر حمله جوانان فلسطینی 
اما  می بیند،  را  صهیونیستی  عاریه نشینان  به 
نمی بیند که سربازان آن رژیم به خانه فلسطینیان 
یورش می برند و ساکنان برحق آنجا را مجبور 
به ترک خانه خود می کنند یا خبر موشک باران 
تمام  در  صهیونیستی  جعلی  رژیم  پایتخت 
رسانه  های دنیا بازتاب دارد و چنان با آب و 
تاب خبر نشر پیدا می کند که همگان متوجه 

می شوند،
آنچنان  کسی  را  حمالت  این  دلیل  اما   
متوجه نمی شود و حتی اگر شاید حماس آن 
روانه  صهیونیست ها  سمت  به  را  موشک ها 
نیروهای  جنایت  متوجه  کس  هیچ  نمی کرد، 
چندین  کردن  منفجر  در  صهیونیستی  نظامی 
ساختمان چند طبقه در نوار غزه و شهید کردن 
خود  حمالت  در  فلسطینیان  از  بسیاری  عده 

نمی شد!
جهت دهی و استانداردهای دوگانه در 

نشریات غربی به گونه ای است که به 
یکی  در  پالتیکو  نشریه  مثال  عنوان 
از  فلسطینی ها  برای  اخبارش  از 

می کند  استفاده  ُمردن  عبارت 
از  صهیونیست ها  برای  و 

عبارت کشته شدن!

 یعنی حتی کوچکترین اشاره ای هم به جنایت 
آگاه  مردم  نباید  و  نمی شود  صهیونیست ها 
شدند،  شهید  و  کشته  فلسطینیان  که  بشوند 
می گویند مردند! گویا خودبخود بر اثر برخورد 
جسمی خارجی به خانه خود، زیرآوارها دفن 
شدند! اما صهونیست ها حتی اگر در خواب 
ترس  از  شاید  شده اند،  کشته  بمیرند،  هم 
نکته  کرده اند!  سکته  خواب  در  فلسطینیان 
جالب دیگر اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا 
جنایت  روی  بر  چشمانش  بستن  با  که  بود 
از  دارند  حق  آن ها  می گوید  صهیونیست ها، 
فلسطینیان  حق  از  اما  کنند!  دفاع  خودشان 

برای دفاع از سرزمین خود صحبتی نمی کند!
چه کودکی افغانستانی باشی و درست مانند 
مدرسه ای که در آن درس می خواندی، راهت در 
مکتب سید الشهدا)ع( باشد و چه جوانی اهل 
سنت و مورد ظلم قرار گرفته در فلسطین، باید 
بدانی که مدعیان دموکراسی در دنیا ساده ترین 
تو  و  نمی کنند  رعایت  را  دموکراسی  اصول 
 
ً
که هیچ، اصال برای شان شهروند درجه چندم 
که  بدانی  باید  نمی آیی،  حساب  به  شهروند 
آینده ات را خودت در میدان تعیین خواهی کرد 
و اگر میدان را به دیگران ببازی، در آینده آنها هیچ 
مدرسه ای  نه  دیگر  داشت.  نخواهی  جایگاهی 
داری که در آن درس بخوانی و نه سرزمینی که در 
آن زندگی کنی، چون در دیپلماسی، صدایت به 

جایی نمی رسد.

بلند شو مادر
نگاهی به برخورد متفاوت رسانه ها به حوادث یکسان و دسته بندی کردن جان انسان ها

    نکته گرام    

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

یکی از کارکردهای رســانه برجسته سازی اخبار 
و موضوعــات مرتبط بر مبنای نــگاه ایدئولوژی 
است؛ البته اگر بخواهیم یک نگاه جهانی داشته  
باشیم، انتظار می رود در همه رسانه ها یک سری 
ارزش های حرفه ای رعایت شود و از آن ارزش ها 
عــدول نکنند؛ انتظار حداقل از رســانه ای که در 

مسیر رسانه ها و در جریان و شبکه های رسانه ای 
دنیا قلمداد می شود رعایت اصول اخالق حرفه ای 
رســانه ای اســت، فارغ از اینکه ایدئولوژی آنها 

چیست.
متأسفانه بعضی از رسانه ها به دلیل وابستگی 
شدیدی که به جریان ســلطه دارند، آن جایی که 
متناسب با منافع خود باشد تمامی اصول اخالقی 

و ارزش های حرفه ای را زیر پا می گذارند.
برخی از رسانه ها در پردازش مفهوم تروریسم 
به گونه ای عمل می کنند که متأسفانه گاهی دیده 
می شود اعمال وحشیانه و خشونت بار کسانی که 

علیه عامه مردم آتش می گشــایند در تعریفی که 
از تروریسم دارند، به عنوان پدیده تروریسم اینها 
هم قلمداد نمی شــود، چون متناسب با منافع آن 

رسانه ها هستند.
بــرای نمونــه، پوشــش اخبــار اعتراضات 
جلیقه زردهــا در فرانســه به عنــوان گروه های 
تروریســتی قلمــداد می شــود؛ امــا برخی از 
آشــوب های میدانی که در برخی مواقع در داخل 
ایران رقم خورده یا حوادث تروریستی مانند اهواز 
و جاده خاش که کامال تروریستی و جزء ترورهای 
کور بوده اســت یا حوادث افغانستان از منظر این 

رسانه های مدعی که هیچ بار اخالق حرفه ای را 
رعایت نمی کنند متأســفانه ترور تلقی نمی شود، 

بلکه یک فعالیت آزادی خواهانه است.
 تناقض آشکار دارد 

ً
عملکرد این رسانه ها اوال

 با اصول اخالق حرفه ای کار رســانه ای در 
ً
و ثانیا

سراسر دنیا تناسب ندارد و پیامی که برای دوستان 
آنها در داخل دارد، این است که در هیچ زمینه ای 
 منافع 

ً
به هیچ ارزش اخالقی پایبند نیستند و صرفا

خودشان مهم تر است؛ حتی اگر برای رسیدن به 
منافع خود صد درصد دروغ بگویند و یک واقعه را 

 برعکس جلوه بدهند.
ً
کامال

استاندارد  دوگانه  رسانه ها در غرب
حامد فروزان

کارشناس سواد رسانه
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سیاست
۱3

 قند شیرین پارسی
 و رسالت امروز ما

 ۲5 اردیبهشــت در تقویم کشورمان روز 
پاسداشت زبان و ادب فارسی نامگذاری 
شده است. این نامگذاری هم از آن جهت 
انجام شده که این روز، سالروز تولد حکیم 
ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه  سرای 
ایرانی است. شــخصیتی که به اعتقاد و 
اعتــراف همه ادب دوســتان و آنهایی که 
حتی اندکی با مبانی زبان و ادب فارســی 
مأنوسند، اگر رنج سی ساله او در نگارش 
»شاهنامه« نبود، چه بسا امروز اثر چندانی 
از میراث »زبان و ادب فارسی« نبود و این 
شیرین َدری، در گذر زمان و در کشاکش 
هجوم اقــوام و فرهنگ های بیگانه هضم 

می شد و از بین می رفت. 
ســراینده شــاهنامه هم در ابتدای اثر 
مانــدگارش، به همین خدمــت ماندگار 
خود اشــاره کرده که »پی افکندم از نظم 
کاخی بلند، که از بــاد و باران نیابد گزند/ 
بســی رنج بردم در این ســال سی، عجم 
زنده کردم بدین پارســی«.  »زبان« یکی 
از مهم تریــن عناصــر هویت بخــش در 
هر جامعه اســت که هم ابــزار ارتباطی 
آنهاســت و هم پلی برای انتقال فرهنگ و 
تمدن شان به حساب می آید؛ به همین دلیل 
همواره در طول تاریخ، اســتعمارگران و 
غارتگران کشورهای ضعیف، همه سعی 
و تالش شــان را کرده اند تا در کنار غارت 
منابع مادی آن کشــورها و تسلط بر امور 
سیاسی شــان، زبان و خط آنهــا را نیز به 
مرور زمــان و با توجیهات دل فریب تغییر 
دهند تا بعد از چند نســل اثری از هویت 
آن جامعه نماند؛ خطری که در ســرزمین 
ما نیز وجود داشــته، اما به همت شاعران 
و ادیبان در هر قرن تاکنون، از سر فرهنگ 
این مرز و بوم گذشــته است و امروز حتی 
کرسی های آموزش زبان و ادب فارسی در 
بسیاری از کشورهای دنیا برپاست. حاال و 
با این توصیف، سؤال اینجاست که نسل 
نوجــوان و جوان امروزی ـ به طور عام ـ در 
جامعه ایرانی، چقدر با میراث گرانسنگ و 
هویت بخش »زبان و ادب فارسی« و مبانی 
و مفاخر آن آشــنایی دارند؟ چند درصد 
از نوجوانان و جوانان با اشــعار فردوسی، 
سعدی، حافظ و مولوی و شعرای برجسته 
معاصر مانند پروین اعتصامی و شــهریار 
هرچند به صورت مختصر مأنوس هستند 
و از همــه اینها مهم تر، امــروز چقدر در 
گفتارهای روزانه و نیز در ادبیات رسانه ای و 
گفتمان های مجازی، از حریم زبان فارسی 
پاسداری می شود و مردم اهتمام دارند که 
واژگان بیگانه را جایگزین لغات فارســی 
نکنند؟! مثال وقتی تابلوی فروشــگاه ها با 
لغات انگلیسی نمایش داده شده و معرفی 
می شوند یا وقتی کاربران فضای مجازی 
بنا به هر علتی اصرار دارند که نام شــان را 
فقط با حروف التین در نمایه صفحه شان 
درج کنند یا در نمونه هــای تلخ تر، وقتی 
در برخی فیلم ها و سریال ها نیز بازیگران 
از کلمات و اصطالحات بیگانه اســتفاده 
می کنند و این رفتار در جامعه هم به نوعی 
نشانه پیشرفته بودن تلقی می شود، این یعنی 
یک جای کار بدجوری می لنگد! این یعنی، 
فرهنگ عمومی جامعه به ســمتی می رود 
که حواســش نیســت، مهم ترین میراث 
مــادری اش را در معرض آفــت قرار داده 
و اگر به آن حســاس نباشد، بعد از دو سه 
نسل، آسیب هایی جبران ناپذیری به زبان 
ملی اش وارد خواهد شــد. جدیت برای 
حفظ زبان و ادب فارسی از گزند آفت های 
گفتاری و نوشــتاری، به معنای ضدیت با 
زبان های خارجی نیست؛ نشانه غیرت و 

تعهد برای حفظ یک میراث کهن است.

یادداشت

مجموعه مســتند »پورسینا« به 
کاظم زاده«  »حامد  کارگردانی 
در ۱۳ قســمت 45 دقیقه ای، با 
شــخصی  زندگی  به  پرداختن 
و حرفــه ای مفاخــر پزشــکی 
زنده ایران، به ســفارش شبکه 
یک ســیما مراحل تولید خود 
را می گذراند. این مســتند قرار 
است در هر قسمت، زندگی یک 
پزشک را در سه مقطع کودکی، 

جوانــی و حال حاضر در دو بخش پیــش و پس از انقالب به 
تصویر بکشــد؛ در واقع، این اثر تالش می کند دســتاوردهای 
علمی و پزشکی ایران را در طول پنج دهه اخیر به تصویر بکشد 

و زمینه الگوسازی در این حوزه را فراهم آورد.

پورسینا  
روایت مفاخر پزشکی ایران

    مستند    

فیلــم تلویزیونــی »روحینــا« 
بــه تهیه کنندگی، نویســندگی 
»عبدالرضــا  کارگردانــی  و 
از  پخش  برای  صادقی جهان«، 
شبکه های سراسری رسانه ملی 
تولید شد. از جمله ویژگی های 
برجسته این اثر، تولید و ساخت 
در سه فضای افغانستان، ایران و 
سوریه است. »روحینا« روایت 
زنی با همین نام و اهل کشــور 

افغانســتان است که همسرش ســیدرضا در بحبوحه حضور 
تروریست های داعشی در سوریه به جمع مدافعان حرم پیوسته 
و این خود سرنوشــت جدیدی را بــرای او و خانواده اش رقم 

می زند.

وحینا ر  
روایت زندگی همسران مدافعان حرم

برای نخســتین بار دوره رویداد 
»صاحب قلم«  فیلمنامه نویسی 
با موضــوع رؤیــای ایرانی و با 
محوریت خلــق ایده تا نگارش 
فیلمنامه در زمینــه تله فیلم، در 
مرکز  فیلمنامه نویسی  کل  اداره 

سیمافیلم برگزار می شود. 
فیلمنامه نویسان وعالقه مندان  
جــوان   برای شــرکت در این 
رویــداد هنری باید آثــار خود 

را  در موضــوع »رؤیــای ایرانی« به رشــته تحریــر در آورند 
عالقه منــدان برای نام نویســی و دریافــت اطالعات تکمیلی 
در رویــداد صاحب قلــم می توانند تــا تاریخ ۱5 خــرداد به 

نشانی»sahebqalam.ir« مراجعه کنند.

   فیلمنامه   

قلم صاحب 
نخستین رویداد فلیمنامه نویسی

فرهنگ سط مه متو رنا کا

   تلویزیون   

 حــوادث و ســوانح تراژیــک،از قبیــل انفجار 
تروریستی در مقابل دبیرستان دخترانه سیدالشهدا 
در کابــل در تمام طول تاریــخ بیش از آنکه مورد 
توجه سیاسیون باشد، دغدغه و مسئله هنرمندان و 
ادیبان بوده است. هنرمندان در چنین بزنگاه هایی، 
پیام »همدلــی از همزبانی خوش تر اســت« را 
ترســیم می کنند و با عبور از مرز و نژاد و ملیت، 

جان جهان را در یک جغرافیا می پندارند. 
اســتعمار و استکبار با وجود شــعار دهکده 
جهانــی و انســان بی وطن، به طــور دائم در پی 
مرزبندی و تضاد بین گروه ها و اقوام بوده اســت. 

 برعکس است؛ اتفاقات 
ً
رســالت هنرمند دقیقا

تلخ برای صاحبان ذوق و هوش هنری فرصت و 
بهانه ای است تا به یگانگی و اتحاد جامعه بشری 

کمک کنند. 
البته در ایران و طی ســال های اخیر، گفتمانی 
در تعارض با رسالت جهانی هنرمند شکل گرفته 
است. گروهی از شبه روشــنفکران با همان نگاه 
استعماری، موافق تفکیک و طبقه بندی گروه های 
 به رخدادهای 

ً
انسانی هستند. این طیف معموال

فاجعه بار در کشــورهای متروپل واکنشی سریع 
نشــان می دهند و حتــی اگر بتواننــد در مقابل 
سفارتخانه آن کشور سوگواری راه می اندازند؛ اما 
در مقابل فجایعی عظیم در کشورهای ستمدیده 
ســکوت می کنند و خواهان بی تفاوتی هســتند! 
این نوع نگاه همان طور که تأکید شــد، تصوری 

استعماری است و با روح و رسالت عمل هنرمند 
وارسته و مستقل که مطالبه گر عدالت و صلح در 
تمام نقاط گیتی اســت، تعــارض دارد. در اصل 
اینکه هنر برخالف سیاست قهار، یک جان را یک 
جهان می داند و مرگ بیگناهانه یک فرد را به قدر 

نابودی همه قلمداد می کند.
به عالوه، این گونه موضوعات از دیرباز، سوژه 
واکنش و خلق آثار مختلف از ســوی نویسندگان 
و شــاعران بوده و هســت و امروز نیز هنرمندان 
در رشــته های مختلــف، بیش از هــر چیزی به 
چالش هــای گروه های انســانی در اقصی نقاط 
جهــان می پردازند. حتی خیلی از ایشــان برای 
انجام این رسالت، هزینه ها و محرومیت هایی را 
هم متحمل می شــوند. راه دور نرویم، این روزها 
یک نمایشگاه کاریکاتور با عنوان »فلسطین تنها 

نیســت« در تهران و برخی دیگر از شــهرهای 
کشــورمان برپا شده است؛ نمایشــگاهی که از 
66 کشــور جهان آثاری را به آن ارسال کرده اند. 
بســیاری از شــرکت کنندگان در این نمایشگاه، 
از برجســته ترین کاریکاتوریســت ها در سطح 
دنیا هســتند. »آنتونیو آنتونــس« هنرمند مطرح 
آمریکایی و از شرکت کنندگان در این نمایشگاه به 
دیل حمایت از کشورهای مظلوم جهان، کار در 
روزنامه »نیویورک تایمز« را از دســت داده بود. 
یک کاریکاتوریســت اردنی هم به دلیل شرکت 
در این نمایشگاه در کشورش بازداشت شد؛ چون 
آنها رسالت و هدف اصلی هنرمند در جهان امروز 
را درک کرده اند و حاضر نیستند از این راه پا پس 
بشکند، حتی اگر روند طبیعی کار و زندگی خود 

را از دست بدهند.

   برداشت    

 هنرمندان پاسدار جان جهان

 نقدی بر دو سریال رمضانی یاور و بچه مهندس رسانه ملی

ماه رمضان به پایان رسید و پرونده سریال های مناسبتی 
این ماه نیز بسته شد. ســریال هایی علی رغم پخش در 
مناســبت رمضان  نتوانســت مانند رمضان سال های 

گذشته مخاطبان را راضی نگه دارد.

 Bیاور« و داستان رفاقت های قدیمی«
شبکه سوم سیما با »یاور« مهمان خانه های روزه داران 
شد، یاوری که حشــمت فردوِس سریال »ستایش« را 
یادآوری می کرد، بنابراین از همان ابتدا باعث نقدهایی 
به رسانه ملی شد که چرا یک شخصیت را در سریالی 
دیگر به کار برده و در فضایی جدید قرار داده اند تا شاید 
شخصیتی جدید خلق کرده باشــند. هر چند داستان 
یک خطی سریال، داســتانی خوب و جذاب بود؛ اما 
نقص هایی جــدی در برخی از بخش های ســریال و 
شــخصیت پردازی ها دیده می شد؛ برای نمونه »یاور« 
قهرمان داستان بود، به خصوص کارگردان سعی داشت 
مقابله یاور با نفس خود برای معرفی پســر یا نوه اش را 
 در حال 

ً
تحســین کند، اما همین قهرمان داستان، دائما

قضاوت های زودهنگام و نسنجیده  در مورد دیگران بود! 
»یاور« در بسیاری از قســمت ها بسیار پیش پاافتاده و 
سطحی و شعارگونه حرف های مهمش را به مخاطب 

منتقل می کرد و این شــیوه ای است که شاید در دنیای 
امروز نمی تواند خیلی به ویژه برای جوانان پاســخگو 
باشد؛ اما در کل، دست گذاشتن روی موضوع رفاقت 
و نوعی مقایســه بیــن رفاقت های قدیمــی و جدید، 
موضوعــی جالب و نو بود. »یاور« قهرمان داســتان و 
»ابراهیم نیوندی« شخصیت ضد قهرمان داستان بود که 
 سیاه نشان داده شــد. در هر حال از همان ابتدا، 

ً
کامال

موسیقی، نحوه پردازش داستان، مستقیم گویی و همین 
موضوع سیاه و سفید بودن شخصیت ها باعث می شد 
تا »یاور« تداعی کننده ســریال های دهه شصتی باشد. 
این موضوع در جای جای فیلم به چشم می آمد، اما در 
پایان سریال به اوج خودش رسید؛ زمانی که »آصف« به 
قصد خوب بودن حاضر می شود حتی آبروی پدرش را 
ببرد، این در حالی اســت که می توانست بدون این کار 
هم رفاقت خودش را به محسن ثابت کند و راه درست 

را برود.

 Bبچه مهندسی به دور از قصه
اما شبکه دوم سیما و اصرار زیادی که مدیران این شبکه 
به ادامه دار کردن »بچه مهندس« دارند! بچه مهندسی 
 خود 

ً
که نه دیگر محوریت اصلی داستان است و نه اصال

داستان توانسته پردازش جدی نسبت به این شخصیت 
داشته باشد. در این سریال دیگر هیچ وجه ممتاز خاص 
اخالقی و حتــی در مواردی تمایز علمی هم از »جواد 

جوادی« نمی بینیم تا او را همچنان قهرمان یک سریال 
چهار فصلی و در اوج نگه دارد. داستان آنقدر تو در تو 
و گاهی بی ربط به همدیگر اســت که مخاطب را گیج 
می کند، انگار چند داستان کوتاه را کنار هم گذاشته اند 
تا بتوانند یک سریال بسازند. داستان از »الناز مافی« و 
خرابکاری هایش، »بهروز« و دردســرهایش، »امیر« 
و ناپدری اش شروع می شــود، بعد وارد مرحله امنیتی 
شــده، به مریضی جواد جوادی کشــیده می شود، بعد 
 شاهد تالش های پی در پی 

ً
در چند قســمت آخر دائما

گروه تروریستی برای ترور دانشمندی هستیم که انگار 
 خودش و 

ً
محافظت از او چنان ضعیف است که دائما

خانواده اش با بحران مواجه می شوند. داستان از تهران 
آغاز می شــود، اما بعد در مشــهد ادامــه پیدا می کند 
و یک دفعــه و بــا دادن آدرس های خیلی کلیشــه ای 
متوجه می شــویم که »شــیوا« هم مانند جواد جوادی 
پرورشگاهی است. موضوع زمانی جالب می شود که 
شخصیت های مهم چند قسمت، در قسمت های بعدی 
اصال حضور ندارند، مانند امیر، »بی بی گوهر« بعد از 
عمــل جراحی جواد و غیبتش در زمان عقد او! در واقع 
می توان با قاطعیت گفت که فصل چهارم ســریال بچه 
مهندس که به نظر می رسد بهتر است پایان داستان جواد 
جوادی باشد، از نبود یک داستان یک خطی و منسجم 
رنج می برد.  اما در این میان بزرگ ترین ضعف در این 

سریال، سکانس های امنیتی سریال است! سکانس هایی 
که به هیچ عنوان نتوانســته حق نیروهای خدوم امنیتی 
کشور را ادا کند؛ برای نمونه، تروریست ها هر چند روز 
یک بار به یک اقدام تروریســتی دست می زنند، بدون 
عملکرد روشنی از نیروهای ویژه شکست می خورند، 
دوباره بدون هیچ فاصله زمانی، عملیات جدید دیگری 
را شروع می کنند! در این میان باید به این نکته مهم اشاره 
کرد که هر چند در حال حاضر یکی از موضوعات بسیار 
مهم و مورد نیاز برای سریال سازی، موضوعات امنیتی 
اســت؛ اما باید در این مورد دقت داشــت که پردازش 
چنین موضوعاتی تأثیر بسیار زیادی در افکار مخاطبان 
خواهند داشــت؛ بنابراین نباید از حساسیت آن غافل 
شد و با ضعف و ناپختگی چنین سکانس هایی را وارد 
داستان کرد و اقتدار دستگاه های امنیتی کشور را با این 

نوع ضعف پردازش، به چالش کشید.
و اما »احضار« شبکه اول سیما که هر چند به طور 
مفصل در گزارشی آن را نقد کرده ایم، اما در قسمت های 
پایانی به خوبی ظاهر شد و نشان داد همچنان علیرضا 
افخمی مانند گذشــته بر این گونه داستان های ماورایی 
احاطه دارد؛ هر چند باز هــم تذکر این نکته ضروری 
اســت که تولید و پخش چنین موضوعاتی، حداقل در 
زمان کنونی، برای مخاطب خسته از بیماری و تنش های 

اقتصادی، در اولویت نیست.

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

آرش فهیم
منتقد سینما

ندا کرمانشاهی 
خبرنگار فرهنگی
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میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

تمرین ممنوع! 

این روزها بیشــتر از هر زمان دیگری، میل 
نوقلمان به نوشتن زندگی نامه شهدای مدافع 
حرم را می بینیم و خیلی شــان برای ورود به 
این عرصه، از نویسندگان فعال در این حوزه 
مشــورت می خواهند. برای مشورت با این 
عــده، گاه با جوانانی روبه رو می شــویم که 
خواندن یک پســت از صفحه  مجازی شان 
به خوبی نشــان می دهد خوش آتیه هستند 
و می تــوان بــه آینده نویسندگی شــان امید 
بســت. افرادی که نسبت به مفاهیمی چون 
شــهید و شــهادت عالقه مندند و تا جایی 
که توانســته اند، مطلب نوشــته اند؛ اما در 
میان شــان افــرادی هم دیده می شــوند که 
تا »نویســنده شــدن« راه زیادی دارند و به 
فرض عالقه وافرشــان، هنوز باید چیزهای 
زیادی بیاموزند، کتاب های زیادی بخوانند 
و متن هــای زیادی بنویســند.  در برابر این 
افراد، ســخت ترین کار،  همین اســت که 
فضایی واقعی از وضعیت نویسندگی شــان 
ترســیم کنم و بگویم هنوز زود است درباره 
شهدا بنویسند. این اتفاق درباره شهدای دفاع 
 در دهه هفتاد و بخشــی از 

ً
مقدس هم دقیقا

دهه هشــتاد رخ داد. هر کســی که دوست 
داشت کتابی به نامش منتشر شود و عالقه ای 
به قلم و کاغذ داشت، دست به کار می شد و 
برای شهدا می نوشت. نفس نوشتن »از« و 
»برای« شهدا کار پسندیده ای بود، اما وقتی 
قرار می شد این نوشته ها به کتاب تبدیل شود، 
غم بزرگی به دل اهالی قلم و نویســندگان 
واقعــی می ریخت. کنگره های شــهدا در 
اســتان ها با حجــم وســیعی از اطالعات 
درباره سرداران شــهید و پرونده های قطور 
از اســناد و مدارک شــان روبه رو بودند که 
بایــد برای برگزاری کنگــره اصلی، آنها را 
بــه کتاب هایی برای عرضه به مــردم آماده 
می کردند. تعداد نویسندگانی که به این حوزه 
عالقه مند بودند و از ســوی دیگر، قلم شان 
توانایی ارتباط گیری با مخاطب را داشت، 
محدود بود. به همین دلیــل، با کتاب های 
متعددی روبه رو می شدیم که با وجود شأن و 
منزلت شان، از منظر ادبی حرفی برای گفتن 
نداشتند و به همین واسطه در اذهان عمومی 
ماندگار نمی شدند. منکر ورود نسل جوان به 
عرصه تولید محصوالت مکتوب برای شهدا 
نیستیم؛ اما وقتی برای یافتن یک کتاب خوب 
)الاقل از نظر ادبیات( باید چراغ به دســت 
بگیریــم و مدت ها بگردیــم، دل مان برای 
کاغذهایی می ســوزد که روز به روز گران تر 
می شوند، اما برای  چیزهایی که قرار است 
روی شان چاپ شــود، کمترین دلسوزی و 
توجهی وجود ندارد! ســال های دهه هفتاد 
اگر تولید چنین کتاب هــای ضعیفی رایج 
بود، الاقل قیمت کاغذ  هم اینگونه با طال و 
دالر برابری نمی کرد و هر روز ساز خودش 
را نمــی زد. در حوزه کتاب های شــهدای 
مدافعان حرم نیز با وضعیتی مشابه دهه هفتاد 
روبه رو هســتیم. افراد زیادی که برخی شان 
حتی نسبت مشخص و واضحی با موضوع 
جهاد و شــهادت ندارند، احساس تکلیف 
می کنند و قلم به دســت می گیرند یا پشت 
لپ تاپ های شــان می نشــینند تا متن هایی 
تولیــد کنند؛ غافل از اینکــه مفهوم از جان 
گذشتگی شهدا و ایثار جانبازان و فداکاری 
رزمنــدگان مدافع حرم، جز در ســاحت 
ادبیات و به قلم نویسندگان واقعی، ماندگار 
نخواهد شد. برای نوشــتن درباره شهدای 
مدافعان حرم، اول باید گذاشت تا خاطرات 
 احساســی گذر 

ً
بازماندگان از مرحله کامال

کند و دوم باید کار را به قلم هایی ســپرد که 
برای چنین کار خطیــری، توانمندند. برای 
نویسندگی می توان مطالب دیگری  تمرین 
هم نوشــت؛ مطالبی به جز سرگذشت نامه 

شهدا و نظیر آن... .

در قضایای مربوط به اســرا،  در مقطعی احساس کردیم برخی 
اسرا براساس فشارهایی که بوده، با دشمن همکاری می کردند. 
 تقیه 

ً
خبر به ما رسید که عنوان این کار را تقیه گذاشته اند. اساسا

برای حفظ دین است و نه برای حفظ جان. ما درصدد برآمدیم 
تا موضوع را بررسی کنیم. من سن و تجربه کمتری داشتم، ولی 
دلگرم بودیم که موضوع را با حضرت امام)ره( مطرح می کنیم. 
آن روزها در بحبوحه جنگ، نامه ای برای امام نوشــتم و ماجرا 
را شرح دادم. روزی دیدم از دفتر امام زنگ زدند. من بالفاصله 
دست به قلم شــدم و گفته های ایشان را نوشــتم. گفتند:  امام 
شفاهی فرموده اند که پاسخ کتبی صالح نیست، اما برای حفظ 
اسالم و انقالب باید سخت ترین مصائب را تحمل کرد و تقیه 
موردی ندارد... این را با کد رمز برای اســرا نوشتیم و البه الی 

نامه ها به عراق فرستادیم.
راوی:  سردار سیدمحمد باقرزاده

 پیام محرمانه 
   خاطره    

نده بلند می شــود. همه بچه ها شــاد 
ُ
از قدیم گفته اند: دود از ک

می شــدند وقتی می دیدند حاجی با  آن محاســن سپیدش،  تا 
ایــن حد انرژی و توان دارد. تفنگش را که باال می برد تا رجزی 
بخواند، خون تازه به رگ های همه نیروها می دوید. مسئول اعزام 
موافق آمدن حاج آقا به جبهه نبــود، اما حاال می دید آمدن این 

رزمنده دالور، چقدر در روحیه بچه ها تأثیرگذار است.

یش سپید  ر
   قاب    

 

در طول این چند شماره که در اردیبهشت ماه منتشر 
می شد، به چهل و یک سال قبل برگشتیم تا وضعیت 
خاص کشور در مقابله با شیطنت های موذیانه رژیم 
بعث عراق را بررسی کنیم. این هفته نیز در آخرین 
قسمت از این بررسی، ادامه عملیات های ایذایی در 
غرب کشور و همچنین در خارج از کشور بررسی 

خواهد شد.
ادامه عملیات های ایذایی عراق در غرب کشور

عوامل بعثی حتی از تعرض  به گوســفندان هم 
نمی گذشــتند! اردیبهشــت ۱۳59 بود که عوامل 
رژیم عراق،  در منطقه قصر شــیرین، تعداد زیادی 
از گوســفندان مردم را دزدیدنــد و به خاک عراق 
بردند. ژاندارمری در این باره گزارش داد: تعدادی 
از مهاجمین با نام قیاده موقــت به آبادی تنگاب نو 
مراجعه و به نام اینکه برای همکاری با آنها آمده اند، 
اهالــی را اغفــال و پس از صرف شــام، با ترس و 
ارعاب، یک هزار رأس گوسفند آبادی را به سرقت 
بردند. پاسگاه ژاندارمری حدود چهار ساعت با آنها 
 درگیر بود و تیراندازی ادامه داشــت که مهاجمین 
فرار کردند و یکی از نیروهای پاســگاه به شهادت 
رســید. برخی گزارش ها حاکــی از این بود که در 

آبادی گرصدف نیز این اتفاق رخ داده است.
گــزارش دیگری دربــاره اقدامــات ایذایی در 
غرب کشــور، مورد جالبی دارد که کمتر در سایر 
نقاط دیده می شــد. شهربانی کرمانشــاه از وجود 
وضعیت غیرعادی در شهر قصر شیرین خبر داد و 
در گزارشــی نوشت: بعضی تلویزیون های ساکنان 
قصر شــیرین، تصویر زنده پادگان ســرپل ذهاب 
و رفــت و آمدهای این پــادگان را پخش کرده اند. 
همچنین تا ســاعت ها پس از بامــداد نیز تصاویر 
تلویزیون بغداد از گیرنده های ساکنان قصر شیرین 
پخش می  شده است... تحلیل از این اتفاق چنین بود 
که به نظر می رســد عوامل ضد انقالب با تغییراتی 
 
ً
در دســتگاه ها و دکل های تقویتی بین راه و احتماال
با نصب فرســتنده های نامرئی در محدوده پادگان 

مذکور، فعالیت هایی را کنترل می کنند.

 Bتعرضات ایذایی عراق علیه ایران
در دوره مذکور، دفتر هواپیمایی و کنسولگری ایران 
در اســتانبول مورد هجوم مســلحانه قرار گرفت. 
کار تــا جایی ادامه یافت کــه وزارت امور خارجه 
در اطالعیه ای نوشــت: دولت بعث عــراق برای 
وحشت و تروریســم بین الملل طرح وسیعی برای 
تخریب و آدم کشی در سفارتخانه ها و مراکز ایران 
در کشورهای مختلف دارد... در گزارش های دیگر 
هم تأکید شــد: از طرف حکومت بعث عراق، 45 
نفــر از خرابکاران و تروریســت های آموزش دیده 
به کشــورهای کویت، لیبی، لبنان، الجزایر و لندن 
اعالم کرده اند تا در آن کشورها دست به یک سلسله 

تخریب و تــرور بزنند. قطــب زاده، وزیر خارجه 
کشورمان نیز در این دوره، به همین طریق در کویت 

مورد سوءقصد قرار گرفت و ترور شد.
از ســوی دیگر در ایــن دوره، بیــروت و لبنان 
بارها عرصه درگیری موافقان و مخالفان حکومت 
صــدام بود. به خصوص بعد از شــهادت آیت الله 
ســیدمحمدباقر صدر، این درگیری ها چشمگیرتر 
بود. برای نمونه در ششمین روز اردیبهشت، انفجار 
در خبرگزاری عراق در بیــروت روی داد که رادیو 

عراق، ایرانی ها را عامل این انفجار اعالم کرد.

 B13 تیر به سمت سیدحسن
حجت االســالم   ،۱۳59 اردیبهشــت   ۱۲ در 
سیدحسن شیرازی،  ســاعت 4 بعدازظهر هنگام 
عزیمت به مراسمی که خود به مناسبت درگذشت 
شهید ســیدمحمدباقر صدر برپاکرده بود از طرف 
سرنشــینان دو اتومبیل مورد سوءقصد قرار گرفت 
 ســیزده تیر به وی اصابت کرد که شش تیر 

ً
و جمعا

آن به ناحیه سرش برخورد کرد. وی در سال ۱۳89 
هجری قمری پس از یک ســال حبــس، در زندان 
بعقوبه عراق با وساطت امام خمینی)ره( آزاد شده 

بود. 
جنازه شــهید شیرازی ساعت 9 شب از بیروت 
وارد تهران و در آنجا تشــییع شد و سپس برای دفن 
به قم انتقال یافت. به همین مناسبت در تهران و قم، 
تحرک چشمگیری در اعتراض به این ترور رخ داد. 

 Bگروگانگیری خونین
اشغال خونین و شش روزه سفارت ایران در لندن از 
مهم ترین موارد قابل ذکر در زمینه تحرکات ایذایی 

عوامل عــراق در خارج از کشــور در این ماه بود. 
قبل از ظهر روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳59، 
در یک عملیات مســلحانه که عراق پشت آن قرار 
داشت، سفارت ایران در لندن اشغال شد. مهاجمان 
که مسلح به کلت و مسلسل های خودکار بودند با 
خلع ســالح یکی از محافظان انگلیسی سفارت، 
داخل سفارت شدند و بیست دیپلمات ایرانی و یک 
کارمند انگلیسی زبان سفارت را به گروگان گرفتند. 
اشغال کنندگان سفارت خواستار آزادی 9۱ زندانی 
استان خوزســتان  )که آن را عربستان می خواندند( 
شدند. یادآوری می شود که زندانیان مزبور در ارتباط 
با حوادث خونین و انفجارات جنوب کشور دستگیر 

شده بودند.
اشغال ســفارت ایران در لندن شش روز ادامه 
یافت و این ســفارت به صورت یک کانون خبری 
و نیز محل تجمعی برای انبوه طرفداران انقالب و 
نظام ایران درآمد که علیه رژیم عراق و صدام شعار 
می دادند. در تمــاس تلفنی رهبر مهاجمان با وزیر 
وقــت امور خارجه، قطب زاده بــه این فرد که خود 
را خوزستانی معرفی می کرد، اخطار کرد چنانچه 
قطره ای خون از بینی هر یک از اعضای ســفارت 
بریــزد،  همان تعــداد از زندانیانی کــه مهاجمان 
تقاضــای آزادی آنان را دارند،  محاکمه صحرایی و 
ســپس اعدام خواهند شد. وزیر خارجه پس از این 
اخطار، ارتباط تلفنی را قطع کرد. گفتنی اســت، 
نوع برخــورد علنی عراق با قضیه ســفارت ایران 
در لندن گویای وجود انســجام میــان این جریان 
با دیگــر جریان هــای ضدایرانی اســت که رژیم 
عراق آن را ســازماندهی و تــدارک می کرد. آقای 
هاشمی رفسنجانی در سخنرانی قبل از خطبه های 

نماز جمعه ۱۲ اردیبهشــت اعالم کرد: »ما شــب 
گذشــته در شــورای انقالب تصمیم گرفتیم هیچ 
کدام از خواسته های کسانی که سفارت ایران را در 

انگلیس به اشغال درآورده اند، برآورده نکنیم.«
پلیس انگلستان اعالم کرد دیپلمات های گروگان 
ایران در لندن در پیام محرمانه ای که برای دولت شان 
فرستاده اند، اعالم کرده اند حاضر به مرگ هستند، 
ولی تسلیم تقاضاهای مردان مسلحی که سفارت را 
در اختیار دارند، نخواهند شد.  با این حال مذاکرات 
مقامات مسئول و پلیس انگلیس با اشغالگران ادامه 

یافت.
ناگهــان با حــوادث پی در پی ماجــرا به پایان 
رســید. ســیر حوادث نشــان داد که در جریان آن 
از گروگانگیران،  به جز یک نفر که دســتگیر شد، 
 بقیه کشته شــدند و از دیپلمات های ایرانی نیز دو 
نفر شهید و ســه نفر  به شدت مجروح شدند. یک 
گروگان قبل از حمله پلیس به شــهادت رسیده و به 
بیرون از سفارت پرتاب شده بود و یک نفر هم پس 
 از حمله پلیس به دســت گروگانگیران به شهادت

 رسید.
دو هفته بعــد از پایان خونین ماجرای اشــغال 
سفارت ایران در تاریخ سوم خردادماه ۱۳59، رادیو 
لندن از قول پلیس انگلیس،  اسامی پنج مرد مسلح 
را کــه در جریان حمله پلیس به ســفارتخانه ایران 
کشته شده بودند، اعالم کرد. فوزی بداوی نژاد یکی 
از گروگانگیرانی بود که دستگیر شد. مسئله دیگر 
سرنوشت تنها تروریست زنده مانده در این ماجرا 
بود که مقامات ایرانی خواستار تحویل او به دولت 
ایران شدند، اما انگلستان اعالم کرد مصمم است 

او را در لندن و یک دادگاه انگلیسی محاکمه کنند.

شــهید مدافع حرم، حجت االســالم حــاج محمد پورهنگ 
در اوج مظلومیــت و در حالی که به دســت عوامل نفوذی در 
سوریه به شدت مسموم شده بود،  در بیمارستان بقیه الله)عج( 
تهران به شــهادت رســید. روزهای آخر قبل از شهادت، روی 
تخت بیمارستان، فرصت خوبی بود تا شهید پورهنگ،  بخشی 
از خاطراتش را بیان کند. او به خوبی می دانســت همســرش 
عالقمند است نویسنده شود و از او خواست تا کتاب خاطراتش 
را پس از شهادتش بنویسد. »زینب پاشاپور« این وصیت همسر 
را عملی کرد و کتاب »بی تو پریشــانم« را بر اســاس دیده ها 
و شــنیده های خودش نوشت و برای انتشــار، آن را در اختیار 
انتشارات »روایت فتح« قرار داد. این کتاب با قیمت ۲۷ هزار 

تومان در کتابفروشی های معتبر موجود است.

یشانم  بی تو پر
   تازه ها    

زینب گل محمدی
خبرنگار

رژیم بعث چند ماه مانده به آغاز رسمی جنگ علیه ایران، تا توانست خون و خونریزی به راه انداخت

وگانگیری خونین گر
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پاسدار

۳ ۵ ۳ ۳ ۴ ۵ ۰ ۶
۳ ۵ ۲ ۳ ۲ ۴ ۲ ۲
ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

درباره انتخابات بیشتر 
بنویسید

 09۱۱000482۱/ بیانــات گهربار ولی 
امر مســلمین و مهر تأیید فرمانده معظم 
کل قوا بر عملکرد مثبت نیروی قدس سپاه 
در مأموریت های راهبردی، نقشــه شوم 
دشــمنان داخلی و خارجی را بر باد داد. 

»اسدی« از لنگرود
ددمنشــانه  اقدامات   /09۱4000896۱

تروریســت ها در به شــهادت رســاندن 
دختــران نوجوان شــیعه افغانســتانی و 
جنایت های رژیم کودک کش صهیونیستی 
دل همه مســلمانان را به درد آورده است. 
ما بازنشسته ها آماده ایم با چنگ و دندان از 
تروریست های لعنتی در رأس آنها، آمریکا 

و رژیم صهیونیستی انتقام بگیریم.
به دغدغه مهم  باتوجــه   /09920004537

رهبر معظم رهبــری در خصــوص ازدیاد 
نسل خواهشــمندیم پایورانی را دریابید که 
همسرشــان کارمند هســتند، ولی به علت 
غیربومی بودن محل کار پاســدار و همسر و 
دوری از خانواده ها نمی توانند بچه داری کنند. 
09920008628/ بــا توجــه به افزایش 

نجومی قیمت مســکن، با ۱۰۰ میلیون 
وام حکمت در روستا هم نمی شود زمین 

خرید، چه برسد به خرید خانه! 
09۱9000۱7۱9/ بــا توجــه به اهمیت 

حفــظ محیــط زیســت و همچنین باال 
رفتن قیمت مواد اولیه موضوع بازیافت و 
برگرداندن مــود اولیه به چرخه مصرف، 
دو سالی اســت که رنگ جدی اقتصادی 
بــه خــود گرفتــه و مراکــز، پادگان ها، 
آموزشگاه ها، ادارات و... سپاه می توانند با 
مدیریت و درایت کاغذهای باطله، انواع 
ضایعات غذاخوری ها و بسیاری دیگر از 
ضایعات اقدام به ایجاد یک درآمد پایدار 

برای مراکز خود کنند.
09۱30002907/ بــا نزدیک شــدن به 

انتخابــات و بــرای اینکه فضــای افکار 
عمومی درگیــر انتخابات شــود، صبح 
صادق مطالب ویژه انتخابات را بیشــتر 

کند.
0939000۱۱69/ با وجود همه مشکالت 

اقتصادی که در کشور وجود دارد و با همه 
نقدهایی که به دولت می شود، باز هم تنها 
راه برون رفت از این شرایط تغییر است و 
تغییر حاصل نمی شود مگر با حضور پای 
صندوق رأی و انتخاب دولتی کارآمد و با 
انگیزه برای حل مشکالت که نگاهش به 

داخل باشد، نه اروپا و آمریکا!
09۱200087۱3/ مجموعه های مختلف  

ســپاه  در اســتان  هــای کویــری و گرم 
پادگان هــای بزرگی دارند که بخش هایی 
از زمین های این پادگان ها مورد اســتفاده 
قــرار نمی گیــرد، پشــت بام بــه عالوه 
ســاختمان های پادگان ها هم بالاستفاده 
اســت، با توجه به کمبود برق در ساعات 
اوج مصرف، می توان از انرژی خورشیدی 
با نصب نیروگاه های خورشیدی در همین 
زمین ها بهره برد تا هم به شبکه برق کشور 
فشار وارد نشود و هم به تولید انرژی برای 

پایداری شبکه برق کمک شود.

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:77488426  ارسال کنند.

   روی خط    

یک فروند لنج باری حامل احشــام قاچاق در 
محدوده تنگه هرمز به وسیله شناورهای ناوتیپ 
رزمی ۱۱۲ ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی 

سپاه روی آب کشف و توقیف شد.
فرمانده ناوتیپ ذوالفقار منطقه یکم نیروی 
دریایی ســپاه با اعالم این خبر، گفت: »بنا بر 
ابالغ جدی سلسله مراتب فرماندهی و حسب 
دســتور دریادار تنگسیری، نیروی دریایی سپاه 
به صورت جــدی برای جلوگیــری از قاچاق 
کاال، دام و ســوخت در منطقه خلیج فارس و 
دریای عمــان حضوری فعال و دائم داشــته و 
ضمن فراهم کــردن امنیت پایدار در منطقه، با 
اخاللگران امنیــت و واردکنندگان قاچاق کاال 

برخوردی جدی دارد.«
وی افــزود: »نیروی دریایی ســپاه به عنوان 
بازوی دریایی انقالب و صیانت کننده از مرزهای 
جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بنا 
ندارد تنها در مقابل نیروی دریایی تروریســتی 
ایــاالت متحــده آمریــکا و ســایر یگان های 
فرامنطقه ای بایستد و از سایر مباحثی که کشور 
را در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

تهدید می کند، غافل شــود، لذا مبارزه با انواع 
قاچاق، ممانعت از صیــد غیر مجاز، امداد به 
ســیل و زلزله زدگان، ارائه خدمات و امکانات 
به مناطق محروم و بسیاری از عرصه های دیگر 
را در کنــار مقابله با تهدیــد نیروهای نظامی 

فرامنطقه ای در دستور کار دارد.«
فرمانده ناوتیپ ذوالفقار منطقه یکم نیروی 
دریایی سپاه اظهار داشت: » به تازگی با کشف 
این شــناور هنگام حمل محمولــه قاچاق دام 
زنده در بررسی های ما و بنابر اظهارات خدمه، 
این شــناور تا کنون در چندین نوبت به صورت 
سازماندهی شــده در هفته های گذشته قاچاق 
دام و کاال انجام داده اســت و با بررسی  اسناد 
و مدارک موجود مشخص شــد این شناور تا 
کنون بیش از 8۰۰۰ رأس دام در چندین نوبت 
قاچاق کرده اســت. شــواهد و قرایــن در این 
پرونده حاکی از وجود شبکه سازماندهی شده 
در موضوع قاچاق دام از کشــور به کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس و همچنین قاچاق کاال به 
داخل کشــور است که بررسی های مربوطه در 

این خصوص ادامه دارد.«

یایی سپاه وی در   مقابله نیر
 با همه ابعاد تهدیدات

عبداللــه  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
حاجی صادقــی نماینده ولی فقیه در ســپاه در 
پیام هــای جداگانه ای فقدان حجت االســالم 
رئیــس  طالــع زاری  حجــت  والمســلمین 
اســبق اداره امور روحانیون ســپاه و همچنین 
والــده حجت االســالم والمســلمین دکتــر 
سیدمحمدعلی آل هاشــم نماینده ولی فقیه در 
استان آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز را 

تسلیت گفت.
در پیام نماینده ولی فقیه در سپاه به خانواده 
حجت االسالم والمســلمین طالع زاری  آمده 

است:
با نهایت تأســف و تأثر ضایعه درگذشــت 
مجاهد خستگی ناپذیر، روحانی و جانباز سرافراز 
ســپاه اســالم مرحوم مغفور حجت االســالم 
والمسلمین حجت طالع زاری»رحمه الله علیه« 
که پس از تحمل مشکالت ناشی از بیماری جان 
به جان آفرین تسلیم کردند را تسلیت می گویم. آن 
روحانی پاسدار و جانباز بزرگوار انسانی خوش 
خلق و پاسدار حریم والیت بود با کوله باری از 
باقیات و صالحاتی که در مجاهدت های هشت 

سال جنگ تحمیلی، فرماندهی تبلیغات جبهه و 
جنگ »اعزام مبلغ«، رئیس اداره امور روحانیون 
ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه، مدیرکل امور 
فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات استان سمنان، 
امام جماعت پیشــین آســتان مقدس امامزاده 
صالح تهران، مشاور اسبق نماینده ولی فقیه در 
سپاه به دست آورد؛ با دلی آکنده از عشق به اهل 
بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( و جلب 

مغفرت خداوند در جوار رحمت حق آرمید.
همچنیــن در پیــام حجــت االســالم و 
المسلمین حاجی صادقی به حجت االسالم و 

المسلمین آل هاشم آمده است:
آن بانــوی با فضیلت حیــات پر برکتش را 
صادقانــه در عرصه عمل به اثبات رســاند و پا 
به پای همســر گرانقدرشــان استاد عظیم شأن 
و ارجمنــد، حضــرت آیت الله ســیدمحمد 
تقی آل هاشــم، فرزندان مجاهــدی همچون 
جناب عالــی را در دامانــش تربیــت نمود و 
ســرانجام آن واالمقام با قلبی سرشار از عشق 
و حضرات معصومین)علیهم السالم( جان به 

جان آفرین تسلیم کرد و در جوار حق آرمید.

تسلیت  پیام های 
نماینده ولی فقیه در سپاه 

سردار سالمی خطاب به فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 
نوشت: »ما خواهان یک دانشگاه خالق، پویا، نوآور، علم افزا، 

مدرن، مجهز، پیشرفته و سرآمد هستیم.«
پیرو ارســال گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( به فرمانده کل سپاه، سردار 
سالمی در پی نوشتی خطاب به فرمانده دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه الله)عج( ضمن تشــکر از مجاهدت هــا و فداکاری های 
شــبانه روزی همکاران مجموعه دانشگاه و بیمارستان بقیه الله 
االعظم)عــج(، چنیــن مرقوم کــرد: »همانگونه کــه بارها 
عرض کرده ام دانشــگاه باید مسیر توســعه علوم فناوری های 
 مرتبط با پزشــکی را در نقش پیشــگام و جلودار در کشــور 

طی کند.«
وی ادامه داد: »دانشــگاه ما باید نشــان برتر پیشــرفت ها، 
دانش ها و فناوری های روز پزشکی جهان باشد و شما مرد این 

میدان هستید؛ پیش بروید و توکل کنید.«

مرد این میدان هستید
مرحله بیست وسوم شارژ ریالی )یارانه( حکمت کارت شاغالن 
و بازنشستگان نیروهای مسلح، ۲۲ اردیبهشت ماه انجام شده 

است. 
ســازمان اتکا با انتشار این خبر درباره جزئیات واریزی این 
مرحله، چنین اعالم کرد: »سرانه جدید مصرف برای دارندگان 
حکمت کارت: ۱ نفــره ۳5۰۰۰۰ ریــال، ۲ نفره 65۰۰۰۰ 
ریال، ۳ نفــره 8۰۰۰۰۰ ریال، 4 نفره 95۰۰۰۰ ریال، 5 نفره 
۱۱۰۰۰۰۰ ریــال، 6 نفره ۱۲5۰۰۰۰ ریال، ۷ نفر و بیشــتر 

۱4۰۰۰۰۰ریال است.«
گفتنی است، با تغییر شیوه ارائه یارانه حکمت کارت از ارائه 
اقالم ضروری به شــارژ ریالی دارنــدگان حکمت کارت قادر 
خواهند بود از کلیه فروشــگاه های اتکا با یارانه واریزی خرید 
اقالم انجام دهند که این طرح با استقبال زیادی روبه رو بوده، اما 
به سبب برخی کمبودها در برخی مناطق کشور مخالفانی هم در 

بین خانواده های نیروهای مسلح داشته است.

یالی حکمت کارت شارژ ر
مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح گفت: 
»این سازمان ۳49 بیماری صعب العالج را تحت پوشش های 
بیمه ای قرار داده است.«   دکتر امیر نوروزی با اعالم این خبر در 
تکمیل آن، اظهار داشت: »بیماری های خاص و صعب العالج 
در گروه بیماری هایی قرار می گیرند که شرایط درمانی ویژه ای 
نیاز دارند، زیرا کمیاب بودن برخی داروهای موردنیاز مبتالیان 
به این دسته از بیماری ها و پرداخت هزینه های سنگین اقتصادی، 
روانی و اجتماعی بر بیماران وخانواده  آنان، موجب می شــود 
که گاهــی این بیماران از درمان منصرف شــوند.« وی افزود: 
»راهبرد سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح همواره 
کاهش هزینه های درمانی بیماران صعب العالج بوده و بر اساس 
دستورالعمل های این ســازمان، بیماران ویژه و صعب العالج 
از مزایایی همچون رایگان بودن هزینه های خدمات بستری و 
بسیاری از داروها و نیز پرداخت تنها 5 درصد فرانشیز خدمات 

سرپایی، بهره مند هستند.«

پوشش 349 بیماری صعب العالج

برادر پاسدار جناب آقای عیسی خوش ترکیب
مصیبت فقدان پدر 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 مرحوم غفران الهی مسئلت می کنیم.

همکاران شما  در معاونت آموزش و پژوهش نمایندگی ولی فقیه در سپاه

آیین تفاهم نامه همکاری ســازمان بســیج اساتید و 
قرارگاه مرکزی جهادســازندگی و محرومیت زدایی 

سپاه برگزار شد.
آیین تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج اساتید و 
قرارگاه مرکزی جهادســازندگی و محرومیت زدایی 
ســپاه با حضور سردار حزنی، دبیر قرارگاه سازندگی 
محرومیت زدایــی ســپاه پاســداران و علی کریمی 
فیروزجایی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات و 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در سالن 
شهید شهریاری سازمان بسیج اساتید صبح روز شنبه 

۲5 اردیبهشت ماه برگزار شد.
در این آیین که در جمع اعضای شــورای مرکزی 
سازمان بسیج اســاتید کشــور برگزار شد، کریمی 
فیروزجایی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات و 
عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی یکی از 
جهت گیری های اصلی مجلــس یازدهم را عدالت 

محوری و مبارزه با تبعیض عنوان کرد.
وی گفــت: »اولین اقدام مهــم برنامه ای مجلس 
یازدهم تصویب قانــون بودجه ۱4۰۰ و جهت گیری 

آن با هدف زدودن غبار فقر و محرومیت بوده است.«
کریمــی افزایــش قابــل توجــه مجموعه های 
محرومیت زدا در کشــور و افزایش ۱8 هزار میلیارد 
تومانی که با تدبیر رئیس مجلس و کمیســیون تلفیق 
بــرای محرومیت زدایی و جهش در بودجه عمرانی و 
با قید اولویت مناطق محروم در نظر گرفته شد، را از 
دیگر اقدامات مجلس بیان کرد و گفت: »اگر منابعی 
که در بودجه پیش بینی شــده محقق شود، کار بسیار 

بزرگی صورت خواهد گرفت.«
سردار حزنی، دبیر قرارگاه مرکزی جهادسازندگی 
و محرومیت زدایی ســپاه نیز در این مراسم از جمله 
اقدامات سپاه پاســدارن را در کنار مأموریت اصلی 
حفظ امنیت کشور، محرومیت زدایی دانست و عنوان 
کرد: »این قرارگاه محرومیت زدایی را سرلوحه خود 
قرار داده و در بحث محرومیت زدایی کارهای خوبی 

را تا کنون در سطح کشور انجام داده است.«
وی گفت: »در راســتای اهداف این قــرارگاه با 
هماهنگی و همراهی علمی بسیج اساتید برای کاهش 
فقر و ریشه کنی آن و رفع محرومیت می توان اقدامات 

سازنده ای را انجام داده و برای یافتن راه های میانبر و 
رسیدن به اهدافی که در بحث محرومیت زدایی وجود 

دارد، از این همکاری ها سود برد.«
حزنی افزود: »شاکله اصلی قرارگاه مرکزی جهاد 
سازندگی و محرومیت زدایی سپاه آن است که هوای 
مردم را داشته باشیم. باید هوای مردم را داشته باشیم 
تا خدا هوای ما را داشته باشد. باید مشکالت مردم را 
بررسی کنیم، اگر مشکالتی که در سطح کشور هست 
بین نمایندگان و مسئوالن تقسیم کنیم برای مردم قابل 

تحمل خواهد شد.«
دبیر قرارگاه جهاد ســازندگی و محرومیت زدایی 
سپاه پاســداران با اشــاره به اقدامات انجام شده در 
مجلس برای بحث بودجه گفت: »امســال کارهای 
خوبی در بودجه انجام شــده اســت؛ البته ما تالش 
کرده ایــم کارهــای خــود را معطل بحــث بودجه 
نکنیم، ولی با اقدامات خوب انجام شــده امســال، 
سال شــکوفایی بودجه برای محرومان خواهد بود و 
امیدواریم در ســال ۱4۰۰ قدم های بزرگی با اولویت 

مناطق محروم و صعب العبور انجام شود.«

مجتبی زارعی، رئیس ســازمان بســیج اســاتید 
کشور نیز در این مراسم عنوان کرد: »نهضت استادی 
بسیج در مسیر همکاری با قرارگاه جهاد سازندگی و 
محرومیت زدایی باید راه های دور زدن بروکراسی را 

شناسایی  کند.«
وی گفــت: »نباید بــه محرومیت زدایی و کمک 
به مســتضعفین صرفا نگاه مادی داشت؛ بلکه باید با 
نگاه اسالمی و انقالبی ظرفیت های هر منطقه که باز 
داشته شده یا نشــان داده نشده با کمک بسیج اساتید 

دیده شود.
وی اظهار امیدواری کرد نهضت استادی بسیج با 
کمک های مجلس و بــا نگاه ظرفیت ـ راه حل بتواند 
بهترین راهکار و کمک جامعه علمــی را به قرارگاه 

محرومیت زدایی ارائه کند.
زارعــی افــزود: »ایــن ظرفیت ها نشــان دهنده 
توانایی های داخلی اســت و امید است در این مسیر 
روش های رفع معطلی پیشرفت مناطق محروم نشان 
داده شود تا مردم به امید بیشتر و نشاط در این زیست 

بوم های محلی و منطقه ای خود برسند.«

با انعقاد تفاهم نامه صورت گرفت

ومیت زدایی سپاه راهبردنگاری بسیج اساتید برای محر



 عکس شهید 13 ساله 
بر دیوار اتاق رهبر

روز خاکســپاری دانش آموز ۱۳ 
ســاله صحنه ای رخ داده بود که 
تاکنون شاید در تشییع هیچ شهید دیگری 
از شهرها و حتی کشور اتفاق نیفتاده بود و 
دیگــر هیــچ گاه تکرار نشــده اســت. 
محمدرسول به دوســتانش وصیت کرده 
بود: »در تشییع جنازه من پرچم آمریکا را به 
آتــش بکشــید تــا مــردم بداننــد من 
ضدآمریکایی و تابع والیت فقیه هستم.« 
آری، او این چنیــن بود کــه تصویرش بر 
دیواره اتاق رهبر معظم انقالب نصب شده 
و روح بلند و استکبارستیز او بود که سال ها 
پیش به عنوان کوچک ترین شهید اسدآباد 
همدان در تشــییع پیکر مطهرش، پرچم 
آمریکا را همکالسی هایش به آتش کشیدند 
و تصویر بزرگ مرد کوچــک، نه فقط بر 
دیوار اتاق رهبر که بر دیوار شهر و بسیاری 
از دیوارهای دیگر نصب شــده بود. او از 
قافله فهمیده های انقالب بود که حضرت 
امام)ره( در وصفــش فرمود: »رهبر ما آن 
طفل ســیزده ســاله ای اســت که با قلب 
کوچك خود که ارزشش از صدها زبان و 
قلم بزرگ تر است، با نارنجک، خود را زیر 
تانک دشمن انداخت و آن را منهدم کرد و 

خود نیز شربت شهادت نوشید.«
 به نقل از بستگان 
شهید محمدرسول رضایی

محمدرســول رضایــی ۱9 تیرماه ۱۳5۳ 
در اســدآباد همدان متولد شد و درحالی 
که به عنــوان بزرگ ترین فرزنــد خانواده 
کمک حال پدر و مادر بود، با دست کاری 
در شناسنامه اش عازم جبهه های حق علیه 
باطل شد. وقتی برای بار دوم، در عملیات 
بیت المقدس۲ اعزام شد، در دی ماه سال 
۱۳66 در ارتفاعات  غرب  شــهر ماووت  
عراق  به فیض شهادت نائل آمد. این شهید 
گرانقدر در ســال ۱۳99 به عنوان شهید 

شاخص دانش آموزی انتخاب شد.

 ما برای آمدن تان 
محتاجیم...

 ای کاش! ایــن صبح جمعــه، انتظارمان را 
ببینیم که رنگ ظهور گرفته است.

بعدتر نیز به شوق دیدار آن َمحرم  حرف های 
ناگفته، آن مونس شب های ناامیدی، آن امید 
روزهای بی کسی، دست ســایه می کنیم و 
خیره می شــویم به دوردست ها و جان ودل 
آماده می کنیم که به استقبال آن منجی بشریت 

برویم.
آقاجان، ما آمدن تان را دوست داریم. ما هر 
صبح کــه می آید بــرای آمدن تان محتاج تر 
می شویم. ما هر صبح که می آید عطرخون 
نبودتان را نفس می کشــیم، از مدرســه ای 
کــه دود می شــود، از کیــف مدرســه ای 
که رنــگ خــون می گیــرد، از پیغامی که 
بی جواب می مانــد، از گریه های مادرانه ای 
 که نمی داند کودکش از مدرســه بازخواهد

 گشت یا نه؟
موالی من! بیا، ما هر روز که می گذرد برای 

آمدن تان محتاج تر می شویم.

حسن ختام

پیامبر گرامی اسالم)ص(: ای فرزند آدم، دمی بیندیش و با خویشتن بگو که پادشاهان جهان و جهان مداران 
کجایند؟ آنان که خرابی های جهان را آباد و جوی های آب حفر می کردند و درختان آن را می کاشــتند و 
شهرهای آن را آباد می ساختند، به کجا رفتند؟ صاحبان ثروت از ثروت و همه چیز خود با بی میلی جدا 

گشتند و دیگران وارث آن گردیدند، ما نیز به زودی به آنان خواهیم پیوست.
ارشادالقلوب، ج ۱، ص 29

  مسافرخانه!
   صادقانه    

در برابر انتقادات، اگر نادرست بود، بی اعتنا باشید. اگر غیر منصفانه بود، عصبانی نشوید و اگر از روی 
نادانی بود، لبخند بزنید؛ اما اگر عادالنه بود، از آن درس بگیرید و این درس مهم را به خاطر بسپارید تا 
بتوانید به بهترین شــکل آن را از خود دور کنید. انتقاد عادالنه، گاه مسیر غلطی را از شما می گیرد و راه 

درستی را اگر چه هموار هم نباشد، به شما نشان می دهد، راهی که پایانش کامیابی است.

 درس مهم
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   تلخند       قبیله عشق    
 تازه واردها به کار ما نمیاد! /

 حتی شیطان هم جلوی نتانیاهو و خباثت های این رژیم کودک کش کم می آورد و رفوزه می شود!                                                               کارتونیست: سانونی عماد از مراکش

وســایل مــورد نیــازم را تــوی کیف 
گذاشتم. ندا را صدا کردم تا دوربینش 
را آماده کنــد و راه بیفتیم. آقــای برومند راننده 
خوش مشــرب اداره ماشینش را روشن کرد و زد 
زیر آواز! همیشــه به جای گوش کردن به رادیو یا 
موسیقی خودش آواز می خواند و دیگر برای مان 
عادی شده بود. قرار بود برای تهیه خبر تا دیروقت 
بیرون باشــیم و خیلی نگران بودم. با اینکه چند 
سالی کارم تهیه خبر و گزارش بود، اما اولین بار 
بود که بدون دستیار بودم و کلی استرس داشتم. 
راستش می ترسیدم نتوانم آن طور که باید از عهده 
انعکاس خبرها بربیایم. کار خبر خیلی حساس 
بود و ریزه کاری داشــت. ممکــن بود با جابه جا 
شدن یک کلمه همه چیز به هم بریزد. برای اینکه 
کمی از اضطرابــم کم کنم، به ندا گفتم: »کرونا 

دردسری شده برامون، برای خبر به این مهمی من 
دستیار نیاز دارم، همه چیز به هم ریخته...«

با تعجــب نگاهم کرد و گفــت: »چرا مگه 
چیزی شــده؟ تو کــه با تجربــه ای!« بعد هم با 
خنده ای گفت: »یهــو دیدی چند روز دیگه منم 
نیومدم اون وقت عکســم خــودت باید بگیری، 
به این شــرایط راضی باش، باالخره کرونا خبر 

نمی کنه...!«
توی دلم حرص می خوردم. مســیر به نظرم 
خیلــی طوالنی نبود، اما انــگار خیابان ها کش 
می آمدند. دلم می خواســت امروز به ســرعت 
 بگــذرد و کار را بــدون کم و کاســت تحویل

 بدهم.
تلفنم زنــگ خورد. آقای برومنــد آوازش را 
با عذرخواهی قطع کــرد. کیفم را زیرورو کردم 
تا تلفنم پیدا شــد. امیدوار بودم دستیاری برایم 
بفرستند، اما تصویر مادرم را روی صفحه دیدم، 
بی اختیار تلفن را خاموش کردم و گفتم: »مادرمه 
بعدا زنگ می زنم.« نــدا همان طور که به بیرون 
خیره شــده بود، گفت: »جوابشــو بده، بیچاره 

می خواد حالتو بپرسه...«
فکــرم خیلــی درگیر بــود، گفتــم: »االن 
حوصله شــو ندارم، اســترس دارم، می خواد از 
درختای حیــاط و ماهی تــو آکواریوم و کلوچه 

پختنش بگه، وقتش نیست...«
حرفم تمام نشده بود که آقای برومند صدای 
مردانه اش را کمی نازک کــرد و گفت: »آبجی 
ببخشیدا، ناخودآگاه شنیدم، ولی من آخرین باری 
که خودمو زدم به کوری و کری، خیلی پشیمون 
 کر و کور موندم، 

ً
شــدم، از اون روز انگار واقعــا

دیگه صــدای مادرمو نشــنیدم، بعدش یه عمر 
پشیمون شدم. یه روزی میاد آدم حسرت همین 
حرفای بی ارزش مادرشو می خوره، قبل از اینکه 
زمونه کر و کورت کنه، خودت گوش و چشمتو 

نبند. مواظب باش آخرین بار نباشه!«
نفس عمیقی کشــیدم. به آخرین بارها فکر 
کردم. گوشی را از توی کیفم بیرون آوردم و شماره 
مادرم را گرفتم. راســت می گفت میان این همه 
خبر پر تنــش، به خبرهای لطیف و زیبای مادرم 

نیاز داشتم.

   داستان    

! ر کو و  کر 

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 تا به حال درباره اهمیت خواب کافی و تأثیر آن بر سالمتی شنیده اید. 
ً
حتما

بدون شــک تجربه هم کرده اید که چه اتفاقی می افتد اگر خواب ســالم 
نداشته باشید. اشتباهات بیشتری مرتکب می شوید، فراموشکار می شوید، 
روحیه  شــما به طرز نگران کننده ای تغییر می کند و بهره وری شــما پایین 
می آید. بنابراین اگر می خواهید در انجام کارهای تان انرژی و نشاط کافی 
داشته باشید، داشتن خواب سالم و کافی ضروری است. در اینجا به چند 
راهکار برای داشتن خواب سالم  اشــاره می کنیم:  ۱ـ یک زمان خواب 
مشــخص برای خود تنظیم کنید. ۲ـ کار خود را با مشکالت حل نشده 
رها نکنید. اگر مسائلی در طول روز برای شما پیش آمده و حل نشده باقی 
مانده اســت، آنها را حل نشــده باقی نگذارید. قبل از خواب، همه آنچه 
را که در ذهن شماســت، بنویسید و تصمیم بگیرید که برای حل آنها چه 
کاری باید انجام دهید. ۳ـ روز خود را از یک روز قبل برنامه ریزی کنید و 
مطمئن شوید که برای فردا برنامه دارید. 4ـ دریابید که چقدر به خواب نیاز 

دارید. بعضی از ما به هشــت ساعت و بعضی دیگر 
به شش ساعت زمان نیاز داریم. شما برای داشتن 
 انرژی کافی به چند ســاعت خــواب نیاز دارید؟ 

5ـ وعــده غذایی شــب را زود بخورید و 
شب هنگام از مصرف نوشیدنی های 
حاوی کافئین خودداری کنید و قبل از 
خواب یک لیوان شیر همراه با خرما 

میل کنید تا خواب راحت تری داشته 
باشید.

    سالمت    

 خواب سالم

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

دوران نوجوانی از بحرانی ترین دورانی است که هر شخصی آن 
را تجربه می کند. افسردگی در این دوران به مراتب نسبت به بقیه 
مقاطع رشــدی سخت تر دارد و البته گاهی بیشتر است. خوشبختانه این 
مسئله قابل درمان است و اطرافیان و والدین نیز با راهکارهایی می توانند 
کمک بزرگی در حل این موضوع باشند. ۱ـ بگذارید نوجوان بداند که شما 
 
ً
می فهمید احساس خوبی ندارد و با جمالتی، همچون »می دانم که اخیرا

احساس خوبی نداری و شاید دوست داشته باشی تنها بمانی، اما اگر نیاز 
به کمک داشتی من همیشه هستم.« او را همراهی کنید. ۲ـ تشویقش کنید 
 صحبت کند و درباره احساساتش حرف بزنند، به ویژه احساسات منفی. 
۳ـ  ناراحتی های نوجوان را کوچک جلوه ندهید. ۳ـ مراقب نصایح خود 
باشید که بمباران نصیحت نشود. 5ـ هراس از پرسش های نوجوان را مورد 
تمسخرقرار ندهید. 6ـ مهربان، اما پیگیر باشید. اگر آنها جواب نمی دهند، 
موضوع را به راحتی رها نکنید. ۷ـ از تشــویق برای ارتباطات اجتماعی 
غافل نشــوید. انزوا به افســردگی و ناامیدی دامن می زند. 8ـ با کشــف 
استعدادها و عالیق نوجوان، وی را در مسیر فعالیت هایی قرار دهید تا با 
شروع آن احساس بهتری داشته باشد. 9ـ به دردهای جسمی نوجوان دقت 
کنید؛ زیرا نوجوان افسرده ممکن است دائم از سردرد و دل درد شکایت 
کند، بنابراین به دردهای او اگر هم بی نشــان است، اهمیت دهید. ۱۰ـ او 
بیشتر از هر وقت دیگر به حمایت نیاز دارد، با او وقت بگذرانید. ۱۱ـ زمان 
اســتفاده از تلفن همراه و اینترنت و فضای مجازی را محدود کنید، زیرا 
نوجوان از اینترنت برای فرار از مشکالت استفاده می کند. ۱۲ـ به خواب و 

خوراکش توجه ویژه داشته باشید. 

   راه نرفته    

همراهی با نوجوان افسرده  

حسن نوروزی
نویسنده

 شیرینکان کابلی
جان تان جور است ای شیرینکان کابلی؟

ای نگارین چهره  روشن روان کابلی
در دلت شوری برای زندگی می داشتی

ای به خون غلتیده در سودای جان کابلی
گیسویت آغشته در خون بود و کفشت الله گون

کربالی دیگری، آزادگان کابلی
غصه ات کم باد بعد از این که در هر خاطره

دختر معصوم و تنها ارمغان کابلی
آسمان هم همنوا شد، مرثیه سر داد و خواند

با تمام والدین روضه خوان کابلی
بعد تو در دیده  تاریک اندیشان پست

امن شد هر جا، که تو از دشمنان کابلی
آبگینه چشم خونین تو صدها نغمه  است

زنده ای و جسم و جان توأمان کابلی

نفیسه محمدی ارانی

 هویت یابی
 در بستر فضای مجازی

فنــاوری، با وجود تأثیــرات مثبتی که در 
وضع زندگی بشر داشته و رفاه و توسعه ای 
که ایجاد کرده، اما تغییرات منفی متعددی 
نیز به همراه داشــته اســت که نمی توان 
از آن غافل ماند. یکــی از تأثیرات منفی 
فناوری های نوین به ویژه اینترنت و ماهواره 
بر روی جوانان، تأثیرگذاری مســتقیم بر 
سبک زندگی جوانان است. تأثیرپذیری، 
از آنچه در فضای مجازی تبلیغ می شــود 
ســبب فاصله گرفتن از هویت فرهنگی و 
دینی شــده و با ســوق دادن فرد به سمت 
جهانی شــدن، که مــورد نظــر جوامع 
ســرمایه داری و امپریالیســتی است، در 
مدت زمان کوتاه فرد را با فرهنگ و هویت 
اصلی خود بیگانه می کند؛ چرا که هویت 
فرد در پاســخ به پرسش هایی از کیستی، 
چیســتی و چرایی فرد از خودش شــکل 
می گیرد و مجموعه این پاســخ ها هویت 
فرهنگی و اجتماعی فرد را شکل می دهند. 
زمانی که پاسخ به این پرسش های مهم و 
 با تکیه بر اطالعات 

ً
اساسی زندگی صرفا

فضــای مجــازی و در بســتر اینترنت و 
ماهواره شکل گرفته یا تغییر جهت دهد، 
نتیجه ای جز فاصله گرفتن از فرهنگ اصیل 
ایرانی و اســالمی در پی نخواهد داشت. 
واضح اســت که کناره گیری از فناوری و 
دوری از ارتباط جهانی، امری ســخت و 
ناممکن است؛ اما مدیریت فردی جوان 
در مواجهه با حجم گسترده و حیرت انگیز 
اطالعات در فضای مجازی می تواند نقش 
بی بدیلی در صیانت از هویت اسالمی و 

ایرانی او داشته باشد.

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

   کتیبه سبز    

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده


