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حنیف غفاری

نگاه گام های نامتوازن!
۲

والدت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی)ع( مبارک باد

پرونده
حماسه سیاسی

انسجام ملی در انتخابات چگونه محق می شود؟
۹۸-

 التزام  به محکمات انقالب اسالمی
 و قانون اساسی

نگاهی به پیش شرط های تحقق انسجام ملی در انتخابات در گفت وگو با دکتر مهدی فضائلی

محمدرضا فرهادی

جهان امنیت متزلزل!
۵

مقاومت سردار 
گفت وگوی منتشر نشده صبح صادق با سردار شهید سیدمحمد حجازی از پیروزی انقالب  تا حضور در جبهه مقاومت

عمری ســراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از 

ایمان راستین و آکنده از انگیزه و عزم راسخ، و نیرویی 

یکسره در خدمت اســالم و انقالب، خالصه ای از 

شخصیت این مجاهد فی سبیل الله است. سردار پر 

افتخار، سردار سیدمحمد حجازی رضوان الله علیه 

در مســئولیت های بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران 

انقالب اســالمی خدمــت کرده و در همــه ی آنها، 

 مایه ی 
ً
ســربلند و موفق بوده اســت. فقدان او حقا

تأسف و اندوه است.)۳۰ فروردین۱۴۰۰(

سردار سربلند 
پیوست صبح صادق به مناسبت عروج شهادت گونه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه 3

 شهید حجازی 
سربلند     و    موفق  در  مسئولیت ها

سرمقاله
۲

پور میثم مهر

برنامه به جای تصمیم! بازار
۶
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نگاه

 شهیدحجازی
سربلندوموفقدرمسئولیتها

جانباز شهید سیدمحمد حجازی   
که رحمــت و رضوان الهی بر او 
بــاد، ســرداری پرافتخار و بــا کارنامه ای 
درخشان بود که پس از ۴2 سال مجاهدت 
مستمر،  به قافله نور و کاروان شهدا پیوست 
و آسمانی شــد. به حق می توان این شهید 
واالمقام را از نخبگان برجسته و سرمایه های 
گران سنگ امت اسالم،  ملت ایران و جبهه 

مقاومت دانست.
سیدمحمد حجازی از جمله پاسداران 
تراز انقالب اســالمی بود که رهبر حکیم 
انقالب اسالمی،  شناختی کامل از زندگی 
سراسر مجاهدتش داشتند. مبتنی بر همین 
شناخت دقیق،  رهبر معظم انقالب در پیام 
صادره در وصفش فرمودند: »عمری سراپا 
مجاهدت،  فکری پویا، دلی سرشار از ایمان 
راســتین و آکنده از انگیزه و عزم راســخ و 
نیرویی یکسره در خدمت اسالم و انقالب، 
خالصه ای از شــخصیت  این مجاهد فی  

سبیل الله است.«
در پیام رهبر معظم انقالب،  نکته قابل 
توجهی وجود دارد که به تبیین و تشــریح 
در زمان مناســب نیــاز دارد. معظم له در 
بخش پایانــی پیام کوتاه، ولــی پرمعنا در 
وصف شــهید حجازی آورده انــد: »او در 
مســئولیت های بزرگ و اثرگذار در ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی خدمت کرده و 

در همه آنها سربلند و موفق بوده است.«
بنا بر این عبــارت رهبر حکیم انقالب 
اسالمی،  سردار حجازی را می توان الگوی 
یک مدیریت موفق در همه مسئولیت های 
بزرگ،  آن هم طی یک دوره ۴2 ســاله در 
این شهید  عرصه های گوناگون دانســت. 
واالمقام به دلیل سابقه مبارزاتی اش در پیش 
از انقالب اسالمی و حضور فعال در فرآیند 
پیروزی انقالب،  از همان روزهای نخست 
پس از پیروزی،  به عرصه جهاد و شهادت 
برای صیانــت از بزرگ ترین انقالب دینی 
عصر حاضر با تمام وجود قدم گذاشــت و 
لباس جهاد،  این لبــاس تأمین کننده عزت 
جامعه اســالمی و انقالب ایــران و امت 
اسالم را  تا لحظه شــهادت بر تن داشت. 
او از بنیانگذاران ســپاه اصفهان بود و سهم 
باالیــی در کنترل غائله هــای تجزیه طلبی 
مناطق قومی چون کردستان داشت. زمانی 
که او در ســتاد منطقه دوم کشور)اصفهان( 
مســئولیت داشت، با او آشــنا شدم و این 
آشنایی ۳8 ســال به درازا کشید. در دوران 
دفاع مقدس، از فرماندهان بسیار تأثیرگذار 
بود. آشــنایان دوران فرماندهی ده ساله اش 
بر نیروی مقاومت بسیج را، دوران طالیی 
مدیریتــی در این نیــرو توصیف می کنند. 
در ایــن دوره به دلیل حضور در جلســات 
کاری،  با سبک مدیریتی او از نزدیک آشنا 
شــدم. به نظرم باید با رمز و راز موفقیت و 
سربلندی این شــهید واالمقام،  در تمامی 
مســئولیت های بزرگی که برعهده داشت، 

 بیش از پیش آشنا شد. 
در آن جلســاتی که ذکــرش رفت، از 
نزدیک شــاهد آن ایمان قوی،  شرح صدر،  
تفکر راهبردی،  دقت نظر، صبر و حوصله 
و متانــت، احترام به همــکاران، توجه به 
نظرات دیگران،  انگیزه های قوی انقالبی،  
تفکر انقالبی و والیت مداری ایشان بودم. 
آشنایی با سبک و شیوه های مدیریتی سردار 
حجازی برای تمامی مســئوالن کشــور و 
به ویژه برای فرماندهان و مســئوالن سپاه، 
دانشــگاهها و مجموعه های نظامی، یک 
ضرورت است؛ چرا که رهبر حکیم انقالب 
اسالمی،  مهر تأیید بر سبک مدیریتی او در 

همه مسئولیت ها زدند. 

   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

منبع آگاه عربســتانی به وبگاه »ویکی لیکس سعودی« گفت، 
دیوان پادشــاهی اردن پیام شــفاهی به »محمد بن ســلمان« 

ولی عهد سعودی داده است.
 به گفته وی اردن این پیام را از طریق واسطه ها به بن سلمان 
داده و بــه دخالت های وی در رونــد محاکمه عامالن کودتای 
اخیر واکنش نشان داده است. در این پیام همچنین درخواست 
ولی عهد ســعودی برای آزادی »باســم عوض الله« که مدتی 
مشاور وی بود، با قاطعیت رد شده است. گفتنی است، »باسم 
عوض الله« تابعیت ســعودی نیــز دارد و از افــراد نزدیک به 

»محمدبن سلمان« به شمار می رود.

هشدار به بن سلمان!
»برت مک گورک« نماینده ویژه سابق آمریکا در ائتالف آمریکایی 
ضد داعش و هماهنگ کننده امور غرب آسیا و شمال آفریقا در کاخ 
ســفید در جمع رهبران یهودی آمریکا گفت: »تا زمانی که ایران به 
تعهداتش ذیل برجام بازنگردد، تحریم ها برجای خود باقی خواهد 
ماند.« روزنامه صهیونیســتی »تایمز اسرائیل« گزارش کرد، مک 
گورک در خصوص روند بازگشــت آمریکا بــه برجام گفت: »تا 
زمانی که به جایی نرسیم و تعهدات محکمی نداشته باشیم، روشن 
است تا زمانی  که برنامه هســته ای ایران محدود نشود، جنبه های 
 به مسیر 

ً
مسئله ساز )برنامه هسته ای ایران( معکوس نشود و مجددا

اصلی بازنگردد، ما هیچ گونه فشاری را برنخواهیم داشت.«

تحریم ها  سرنوشت 
خبرگزاری »آسوشــیتدپرس« گزارش داده است، همزمان با 
اعالم خــروج نظامیان آمریکایی از افغانســتان »ویلیام برنز« 
رئیس سیا به تازگی به صورت محرمانه از افغانستان دیدار کرده 
است. هدف از این سفر چگونگی سپردن مسئولیت واحدهای 
ویژه ضدتروریســم به افغانســتان عنوان شــده است. به گفته 
آسوشیتدپرس، یک مقام ارشد نظامی افغانستان نیز گفته است، 
پیش از این دو واحد از شــش واحد ضد تروریسم که از طریق 
سیا آموزش و تجهیز شده بودند، به نیروهای امنیتی این کشور 
واگذار شده است. مشخص نیست که رئیس سیا با کدام یک از 

مقامات افغان دیدار کرده است.

محرمانه سفر 

اندیشمندان بزرگ اسالمی در طول تاریخ توانسته اند 
با گام های استوار، ضمن رمزگشایی از رموز موفقیت 
انســان برای رسیدن به کمال حقیقی، سنگالخ مسیر 
تکامل را در زندگی بشر هموار ساخته و از گردنه های 
هول انگیز و خطرناک آن عبور دهند و پرچم کرامت و 
ه های علم، بصیرت و ایمان 

ّ
عّزت انسانی را بر فراز قل

به اهتزاز درآورند. اســتاد شهید مرتضی مطهری)ره( 
مانی است که با 

ّ
از معدود عالمان، اندیشمندان و معل

تلفیق بصیرت، علم، حکمت و عرفان حقیقی، الگوی 
واقعی از یک انسان تربیت شده در مکتب اسالم ناب 
محّمــدی)ص( را برای جامعه  ظلمت زده  زمان خود 
به نمایش گذارد؛ درآستانه  سالروز شهادت این استاد 
م و هفته  عقیدتیـ  سیاســی در سپاه، 

ّ
فرزانه و روز معل

همزمان با ماه مبــارک رمضان، ماه ضیافت الهی، بر 
خود الزم می دانیم، از سرمایه های معنوی سپاه و بسیج 
در عرصه  تربیت و آموزش عقیدتی سیاســی أعم از؛ 
استادان، مربیان، مدیران عقیدتی ـ سیاسی و به ویژه، 

ایثارگران و شــهدای این مجموعــه عظیم، تجلیل و 
قدردانی نموده و اهتمام فرماندهان، مسئوالن و فّعاالن 
عرصه  تربیت و آموزش عقیدتیـ  سیاسی سپاه و بسیج 
را به جهت گیری های اساسی در سال ۱۴۰۰ به شرح 

زیر معطوف داریـم:
۱ـ تعالی معنوی و رشــد بالنده برای ساخت سرمایه  
انســانِی مؤمن، کارآمد و جریان ســاز، در راســتای 
مانع زدایی و هموارســازی مسیر انقالب اسالمی در 
ســیر طلوع والیت عظما)أرواحنا له الفداه(، از أهّم 
راهبردهای سپاه پاســداران انقالب اسالمی بوده که 
الزمه  تحقق آن، پشتیبانی ها و هم افزایی های بیش از 
پیش ســه  حوزه  »فرماندهی، نمایندگی و حفاظت« 
در عرصه تعلیم و تربیت دینی و انقالبی پاســداران و 

بسیجیان است.
2ـ تعمیق و استحکام بخشی به مبانی دینی و مفاهیم 
قرآنی پاســداران به همراه تقویــت روحیه  جهادی و 
بصیرت انقالبی که از »بنیادی ترین اصول اساســی 

ســیمای پاسدار مطلوب« به شــمار می رود، موجب 
رواج فرهنگ و ارزش های دینی و انقالبی می شود؛ لذا 
ق آن، حرکت به سمت اجرای نظام معرفتی 

ّ
برای تحق

با اســتفاده از روش های کارآمد و اثربخش تربیتی و 
آموزشی و بهره گیری از اساتید فرهیخته و خودساخته 
به عنوان پیش قراوالن تعلیم و تربیت دینی و انقالبی، 
باید در اولوّیت تصمیم گیران و برنامه ریزان مربوط در 

سپاه و بسیج قرار گیرد.
۳ـ از مهم ترین جهت گیری های تربیتی و آموزشــی 
ســپاه و بســیج، اســتحکاِم پیوند و وابستگی فکری 
وعملی با والیت و ولی امــر، به عنوان امام و مقتدای 
آزادگان و مجاهدان راه حق و حقیقت اســت، که در 
این خصوص می بایست منظومه  فکری امامین انقالب 
مبنای انگیزه بخش برای افزایش روحیه  پاســداری و 
رفتار و عمل جهادی پاسداران و بسیجیان، دراولوّیت 
برنامه های عقیدتیـ  سیاسی سپاه و بسیج، مورد توّجه 

قرار گیرد. 

۴ـ تالش مســتمر برای بهبــود رفتــار اجتماعی و 
سالم سازی محیط، برگرفته از سبک زندگی اسالمی، 
ن اســالمی، در صدر 

ّ
به عنــوان بخِش حقیقــی تمد

برنامه های فردی و خانوادگی قرار گیرد و برای ایجاد 
گفتمان رایج و نهادینه نمودِن اخالق و رفتار سازنده از 

شیوه ها و روش های الگوساز بهره گیری شود.
م تعلیم 

ّ
 مقد

ّ
5ـ استادان و مربیان به عنوان پیشتازان خط

و تربیت دینی و انقالبی با مجّهز  نمودن خود به سالح 
علم، بصیرت و عمل صالح، روز به روز درس ایمان 
س ســپاه و بســیج، 

ّ
و جهاد در راه خدا را در نهاد مقد

اشــراب و تزریق نموده و در این راه از خداوند متعال 
برای انجاِم کار اثربخــش و خالصانه، طلب یاری و 

استمداد نمایند. 
از خداوند مّنان درخواســت داریم، در این مسیر، 
نصرت و یاری خود را به مانند گذشــته بدرقه  راه مان 
کرده و دعای خیر امام زمان)عّج( و نایب برحقش امام 

ه العالی( را مشمول حال مان فرماید.
ّ
خامنه ای)ُمدظل

تربیت و  تعلیم  مقدم  خط  پیشتازان 
 پیام مشترک نماینده ولی فقیه و فرمانده کل سپاه به مناسبت هفته عقیدتی ـ سیاسی در سال 1400

سیدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه کشورمان و 
نماینده جمهوری اســالمی ایران در مذاکرات جدید 
با اعضــای ۱+۴ بر ســر احیای برجــام، تأکید کرده 
اســت که مسیر پیش رو )مســیر احیای برجام( آسان 
و بدون پر پیچ و خم نیســت! او تأکید کرده است، این 
مســیر پر از سنگالخ بوده و اختالفات طرفین )به ویژه 
ایران و آمریکا( بر ســر نحوه احیای برجام و بازگشت 
به تعهداتی که در توافق هســته ای مدنظر قرار گرفته، 
هنوز برطرف نشده است. با این حال، مقامات وزارت 
امور خارجه کشــورمان تأکید دارنــد، مذاکرات در 
مسیر درستی قرار دارد! بر همین اساس، هفته گذشته 
نمایندگان ایران، روســیه، تروئیکای اروپایی و چین از 

آغاز روند نگارش »توافق« خبر دادند.

 B!نگارش توافق« یا »احیای توافق«؟« 
ایران و کشــورهای حاضــر در مذاکرات هســته ای 
می گویند به مرحله نگارش متن توافق درباره بازگشت به 
برجام رسیده اند. عبارتی آشنا برای آنهایی که مذاکرات 
هســته ای ایران و گروه کشورهای 5+۱ را در سال های 
اخیر دنبال کرده اند. نگارش متن در روند گفت وگوهای 
منتهی به برجام البته مسیری طوالنی بود. طرفین برای 
اینکه از پیشرفت کار خود مطلع باشند، تصمیم گرفتند 
با آغاز مکتوب کردن آنچه بر سر آن توافق حاصل شد، 
مسیر مشخص تری برای ادامه راه در پیش داشته باشند. 
شبکه »یورونیوز« در این خصوص گزارش داده است:

»این نگارش متن البته به بیان بســیاری از دیپلمات ها 

پر بــود از پرانتزها. پرانتزهایی که هرچه تعدادشــان 
بیشتر بود، نشــان از فراوان بودن تعداد مواردی بود که 
هنوز بر ســر آنها توافقی حاصل نشده است. اما حاال 
و در مذاکراتــی که در وین در حال برگزاری اســت، 
طرفین می گویند در مذاکرات برای احیای آن توافق به 

پیشرفت های خوبی دست یافته اند.«

 Bهدف از تشکیل کارگروه سوم؟
در حالــی که وزارت امور خارجه کشــورمان مدعی 
شــده اســت، توافق گام به گام در زمینه بازگشت به 
برجام معنا و مفهومی نداشته و واشنگتن برای احیای 
توافق هسته ای، باید کل تحریم های یکجانبه و مغایر 
با برجام را به صورت یکجا رفع کند، شواهد موجود 
نشان دهنده تشکیل کارگروهی جدید از سوی اعضای 
۱+۴)با موافقت آمریکا( برای بررسی اقدامات گام به 
گام است! رسانه های غربی تأکید کرده اند در تحولی 
تازه، روز سه شــنبه 2۰ آوریل طرفین به توافق رسیدند 
کار گروه سومی را تشــکیل دهند که توالی اقدامات 
طرفین برای بازگشت به برجام را مدیریت کند. در هر 
حال، ماهیت و مأموریت کارگروه سوم به وضوح نشان 
می دهد، آمریکا و تروئیکای اروپایی طرفدار بازگشت 
 اصالت و 

ً
مرحله به مرحلــه به برجام بوده و اساســا

موضوعیتی برای اصل این توافق و احیای واقعی برجام 
قائل نیستند. 

بدیهی است پذیرش بازگشت گام به گام به برجام، 
آن هم در حالی که ایاالت متحده آمریکا در سال 2۰۱8 
میالدی به صورت یکجانبه از توافق هســته ای خارج 
شده و سخت ترین تحریم ها را علیه کشورمان اعمال 
کرده است، نوعی خبط استراتژیک راهبردی به شمار 
می   آید. اکنــون آمریکا باید هزینه خروج خود از توافق 
هسته ای را به صورت کامل بپردازند و حداقلی ترین این 

هزینه، بازگشت بدون چون و چرا به توافق و تن دادن به 
راستی آزمایی لغو تحریم ها از سوی جمهوری اسالمی 
ایران اســت. در این میان، مقامات و رسانه های غربی 
سعی دارند با پس زدن این مسیر منطقی)رفع تضمین 
شده و قابل راســتی آزمایی تحریم های ایران از سوی 
آمریکا(، تشکیل کارگروه سوم را گامی ضروری برای 
پیشرفت و حصول به توافق نهایی بدانند. »ند پرایس« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریــکا با بیان اینکه 
پیشرفت های خوبی در مسیر گفت وگوها حاصل شده 
تأکید کرد ایاالت متحده از شکل گیری کارگروه سوم 

در کمیسیون مشترک برجام استقبال می کند.

 B!معنای »توالی« چیست؟
به راســتی معنای »توالی« در فرآینــد احیای برجام 
چیســت؟ اگر منظور از توالی، طراحــی همزمان و 
موازی گام های ایران و ایاالت متحده برای بازگشت به 
توافق هسته ای باشد، باید نسبت به این واژه و مصادیق 
آن گارد بسته ای داشت. بارها عنوان شده است آمریکا 
به صور یکجانبه از توافق هسته ای با ایران خارج شده 
و از این رو، بازیگر طغیانگر برجام به شــمار می آید. 
در مقابل، ایران از ســال 2۰۱8 تا 2۰۱9 میالدی، به 
مدت حداقل یک ســال به تمامی تعهدات خود وفق 
برجام و قطعنامه 22۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل 
، با استناد به »متن برجام«، به 

ً
متحد پایبند بوده و متعاقبا

کاهش تعهدات خود به صورت مرحله به مرحله روی 
آورده اســت. به عبارت بهتر، خروج یکجانبه آمریکا 
از برجــام در »تضاد با متن برجام« و کاهش تعهدات 
برجامی ایران مطابق متن توافق هســته ای و در ذیل آن 
صورت گرفت. بنابراین، ما بــا دو بازیگر خطاکار در 
برجام مواجه نیســتیم، بلکه تنهــا بازیگر نامطلوب و 
طغیانگر در این زمینه، ایاالت متحده آمریکا اســت. 

پیشــتر دو کارگروه به صورت موازی اقدامات خود را 
برای بررســی تحریم هایی که باید از سوی آمریکا لغو 
شوند و همچنین اقداماتی که ایران باید برای بازگشت 
به تعهدات هسته ای خود انجام دهد، آغاز کرده اند! اما 
اکنون سخن از کارگروه ســومی به میان آمده که قرار 
است ضرباهنگ گام های متوازن طرفین را با یکدیگر 
تنظیم کند! بدیهی است که کلیت تشکیل این کارگروه، 
از انحراف مســیر مذاکرات حکایت دارد، مگر آنکه 
مأموریت و کارویژه کارگروه سوم چیزی به جز موارد 

اعالمی باشد! 

 B!مگر »توافق مبنایی« وجود ندارد؟
نکتــه دیگر اینکــه مــا در برهه فعلی )ســال 2۰2۱ 
میالدی(، قصد احیای یــک »توافق مبنایی« را داریم 
 درباره بند، بنــد آن مذاکره صــورت گرفته 

ً
که قبــال

است. ساز و کار بازگشــت به این توافق )برجام( هم 
 مشخص است. در چنین وضعیتی دلیل اصرار 

ً
کامال

آمریکا و تروئیکای اروپایی و متأسفانه سکوت وزارت 
امور خارجه کشــورمان در قبال فرآیند »پیچیده سازی 
مذاکرات«چیست؟! اگر میان طرفین )ایران و غرب( 
توافقــی وجــود نداشــت، در آن زمان ســخن گفتن 
از »نــگارش توافق اولیــه« یا حتــی »توافق موقت« 
می توانست توجیهی حقوقی داشــته باشد. حتی اگر 
 و به صورت کامل منهدم و نابود شده 

ً
توافق برجام رسما

بود، واژه »نگارش توافق جدید« می توانست قابل درک 
و هضم باشد؛ اما هم اکنون مطابق آنچه ادعا می شود، 
»برجام« توافق مبنایی طرفین به شــمار می آید و قرار 
است طرفی که برای نخستین بار برجام را نقض کرده 
 خارج شــده، بار دیگر به آن باز گردد! به 

ً
و از آن رسما

راستی در چنین فضایی مانور »نقاط اختالفی« یا همان 
»پرانتزها« چه معنایی دارد؟!

 گام های نامتوازن!

حنیف غفاری
کارشناس روابط بین الملل

چرا تشکیل کارگروه سوم در مذاکرات احیای برجام انحراف از مذاکرات است؟
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سردار سربلند

مدیریتراهبردیسردار

 ســردار شــهید محمد حجازی انسانی 
مؤمــن، شــجاع، والیت پذیــر و جــزء 
بنیان گذاران ســپاه اصفهان بود و از همان 
ابتدای جوانی اش در همــه مراحل دفاع 
از ارزش هــا و انقــالب اســالمی و در 
 دفاع از ملت شــریف ایران و کشــور گام

 برداشت.
این سردار مجاهد در همان سال های 
ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی به عنوان 
عضوی از سپاه به مناطق آذربایجان غربی 
و کردستان رفت تا با شورش و آشوب ضد 

انقالب در این منطقه مقابله کند.
شهید حجازی مدت زیادی از دوران 
دفاع مقدس، جانشــین فرمانده سپاه در 
خراسان بود و ســازماندهی خوبی برای 

جبهه های نبرد حق علیه باطل ایجاد کرد.
این شــهید مجاهد در عملیات خیبر 
تا آخرین نفس ایســتاد و با اینکه دشمن 
بعثی در این عملیات بمباران شــیمیایی 
انجام داد و عقبه  رزمندگان اســالم را به 
 آتش کشــید، اما تا آخرین نفس ایستاد و

 مقاومت کرد.
ســردار حجازی پس از دفاع مقدس 
در همه مســئولیت هایی که به او محول 
شد، درخشید. او از جمله نخبگان دفاعی 
کشور بود که هر جا در فرماندهی و سلسله 
مراتب باالتر ســپاه احساس نیاز می شد، 

نقش مؤثر خود را ایفا می کرد.
این شهید واالمقام شخصیتی شجاع 
و انقالبــی داشــت و در دوران قبــل از 
پیروزی انقالب اســالمی نیز مدتی را در 
زندان های ســاواک به سر برد. او زندگی 
بسیار سالمی داشت و در همه صحنه های 
 خدمت، صادقانه و بــا اخالص فعالیت

 می کرد.
چــه در دوران دفــاع مقــدس و چه 
بعــد از آن، زمانی که شــهید حجازی به 
جبهه مقاومت مشــورت می داد، اخالق 
حســنه ایشــان زبانزد خاص و عام بود و 
او را محبوب قلب ها کــرده بود. در واقع 
ســردار حجازی بر دل هــای رزمندگان 
مدیریت داشــت تا اینکــه بخواهد فقط 
 از طریــق دســتورات نظامــی کارها را 

پیش ببرد.
یکی از ویژگی های مدیریت کارآمد و 
اثربخش شــهید حجازی، پاسخگو و در 
دسترس بودن ایشان بود که از حلقه های 
گمشده مدیریت در وضعیت کنونی کشور 
است. این سردار رشــید اسالم از جمله 
مدیرانی بــود که همکاران او احســاس 
می کردند او همیشــه حاضر، پاسخگو و 
همراه است و این در ایجاد اعتماد به نفس 
سازمانی و پیشبرد کار بســیار تأثیرگذار 
بود. ضمن آنکه ایشــان صاحب ایده بود 
و تحلیل هــای مدیریتی و سیاســی اش 

مخاطبان را جذب می کرد.
شــهید حجازی نمونه بــارز و کامل 
والیت پذیــری بــود. او تابــع محــض 
والیــت مطلقه فقیه بــود و همه حرکات 
او در عرصه هــای جهــاد بــه تبعیت از 
فرمان والیت فقیــه بود. تقوای مثال زدنی 
ســردار حجــازی بــرای کســانی کــه 
 وی را از نزدیــک می شــناختند، قابــل 

تصدیق بود.
راه شهید حجازی، یعنی راه مقاومت 
همچنان اســتمرار دارد و به فضل الهی 
مســیری که ســردار شــهید حاج قاسم 
سلیمانی در میدان مقاومت گسترش داد و 
شهید حجازی آن را طی کرد، با قوت پیش 

خواهد رفت.

علیرضا جاللیان   جلوه    
دبیر گروه سپاه

   قاب ماندگار   

سردار سرتیپ پاسدار 
مرتضی قربانی

   از فرماندهان
 دوران دفاع مقدس

 BBBB سردار شما در زمان پیروزی انقالب کجا 
بودید؟

2۱ بهمن پــس از اعالم امام خمینــی)ره( مبنی بر 
ماندن در خیابان و شکســتن حکومت نظامی، ما به 
همــراه جمعی از بچه های انقالبــی اصفهان قصد 
تصرف ســاختمان ســاواک اصفهان را کردیم. این 
ساختمان فردای پیروزی مقر کمیته اصفهان شد. البته 
تعداد ما زیاد نبود و هر کسی که آنجا بود، با خود یک 
نفر معتمد را هم آورده بود. ساختمان ساواک بدون 
مقاومت تسخیر شد و بعد متوجه شدیم که اسناد را 
تخلیه کرده و به پــادگان توپخانه ارتش در اصفهان 
منتقل کرده اند. وقتی از روی دیوار وارد محیط آنجا 
شدیم، فقط چند نگهبان بودند و بقیه فرار کرده بودند. 
در اتاق های این ساختمان ها وقتی بچه راه می رفتند 
مثال دنبــال یک جای مخفی زیر اتاق یا داخل دیوار 
می گشــتند و حتی یکی دو مورد کف برخی اتاق ها 
را هم کندند. یه مقــدار جو و هیجان این چنینی در 
بچه ها وجود داشت.  دوستانی که آنجا جمع شدیم، 
اغلب از قبل همدیگر را می شــناختیم. یادم هست 
که شــب اولی که آنجا را تصرف کردیم فقط سه تا 
سالح داشتیم. یک کالشنیکف که یادم نیست برای 
کدام برادر بود، یــک کلت که از عملیات ترور یک 
ســاواکی به دست آمده بود و دست آقای متقی بود و 
یک یوزی هم بود که برادری به نام شهید نباتی دستش 
بود و البته خشاب نداشت و ما هم به کنایه می گفتیم 
یوزی رو خالی بستی. شب اول من مأمور حفاظت 
و نگهبانی از یک ساختمان در این مجموعه بودم که 
شب تا صبح ایستاده روی پشت بام و کلت به دست 
بودم و حتی در تمام این مدت کلت را روی کمر هم 

نگذاشتم. 

 BBBB ســردار صفوی هم در این زمان با شــما 
بودند؟

 تهران بودند و یکی دو 
ً
آقا رحیــم صفوی خیر، ظاهرا

روز بعد به جمع ما ملحق شــدند. از قبل از انقالب 
ایشان را نمی شناختیم، ولی از طریق آقای پرورش با 
ایشان آشنا شدیم. البته همه حلقه هایی که آنجا بودیم 
نخ اتصال مان آقای پــرورش بود. ما در کمیته اوضاع 

شهر را اداره می کردیم. 

 BBBB منظورتان از اداره می کردیم، چیســت؟ 
یعنی متولی چه امری بودید؟

آن موقــع کمیته ها در واقع کمیته اداره امور شــهرها 

بودند. بعد جنبه امنیتی و انتظامی پیدا کردند و کمیته 
انقالب شدند.

 BBBBکارتان در کمیته چه بود؟
به فکر سازماندهی بودیم که یک ساختاری از تهران 
آمد که شش واحد داشت. یکی از این واحدها آموزش 
بود. برادر آقای حبیب خلیفه سلطانی جانشین کمیته 
بود، آقای ســالک هم مســئول کمیته، قبلش کمیته 
شورایی اداره می شد. بحث آموزش جذب و گزینش 
مطرح شــد. در واحد آموزش نفراتی دور هم جمع 
شدند و دو کمیته نظامی و عقیدتی ـ سیاسی تشکیل 
شد. کمیته نظامی را آقای خلیفه سلطانی و آقای سردار 
استکی و برادر شــهید بنده، یعنی شهید سید احمد 
حجازی و تعداد دیگر تشــکیل دادند و بنده و عده ای 
دیگر مانند آقای فضائلی، شمشیری، دکتر کرمی نیا و 
دکتر مسجدیان و حجج اسالم شفیعی و اسدی کمیته 

عقیدتی را تشکیل دادیم.

 BBBB یعنی کار را به دو قسمت تقسیم کردید؟ 
عقیدتی و نظامی؟

بله. جلسات ما در بخش عقیدتی در مسجدی به نام 
مسجد انقالب برگزار می شد که قبل از انقالب برای 
رئیس اوقاف اصفهان، یعنی شخصی به نام سرهنگ 

زاهدی بود. 

 BBBBاسم مسجد قبل از انقالب چه بود؟ 
خاطرم نیست، ولی ما آن را مسجد انقالب نامیدیم. 
محل جلسات ما یک روز در میان در این مسجد بود و 

بین اعضا تقسیم کار می شد. 
در این کمیته عناوینی نوشته شد و هر کسی مسئول 
شد که بخشی از این عناوین را سرفصل بندی کرده و 
دوره ها را تدوین کنــد. ما هم هیچ یک تجربه چنین 
کاری را نداشــتیم. در خالل این ماجراها کل کمیته 
اصفهان با تأسیس سپاه تبدیل شد به سپاه اصفهان. قبل 
از تبدیل کمیته به سپاه، ما پادگانی در اصفهان داشتیم 
که در محیط پادگان های ارتش بود و هنوز پیمانکار آن 
را به ارتش تحویل نداده بود و یک مجموعه کوچک 
 برای یک گردان واکنش سریع 

ً
و نوساز بود که ظاهرا

و نیرو مخصوص ساخته می شــد که بعد از انقالب 
متوقف شــد. ما این پادگان را تحویل گرفتیم و آقای 
خلیفه ســلطانی اســم آنجا را گذاشــت پادگان ۱5 
خرداد. اآلن این ســاختمان ستاد فعلی سپاه اصفهان 
اســت و ســاختمان های دیگری هم  در آنجا ساخته 

شده است.

 BBBB پادگان 15 خرداد ســتاد ســپاه اصفهان 
شد؟

خیر، پادگان آموزشــی ما بود و ســتاد نبود. از این رو 
پادگان آموزشی ما معلوم شــد و واحدهای آموزشی 
رفت در این پادگان، در همین زمان بحث سپاه شروع 
 شد ســپاه اصفهان. درست 

ً
شــد و تشکیالت ما کال

زمانی که حتی در تهران هنوز ســپاه، صاحب پادگان 
آموزشــی نبود، ما در اصفهان یک پادگان آموزشــی 
داشــتیم، دوســتان هر کسی مســئول یک کار شد و 
من و آقای مســجدیان مدیر پادگان شــدیم. آن موقع 
فرمانده نمی گفتند. همه مجموعه عالوه بر مسئولیتی 
که داشــتیم، تدریس هم می کردیم. ما در کنار ســایر 
نیروها متربی دوره نظامی بودیم و مربی کالس عقیدتی 
و مربیان نظامی هم در کنار ســایر نیروها متربی دوره 
آموزش عقیدتی ما بودند. دوره ها را شروع کردیم. دوره 
اول، دوم و سوم... دوره ها هم اگر اشتباه نکنم ۴5 روزه 
یا ســه ماهه بود. اول هفتاد نفر، بعد صد و پنجاه نفر و 
همینطور اضافه شد و ماجرای کردستان پیش آمد و از 
این پادگان یکسری مربی و نیروی آموزشی فرستادیم 
کردســتان. خود من هم یک مدت رفتم کردســتان. 
 این پادگان جوابگو نبود؛ چون جنگ شروع شده 

ً
بعدا

بود، لذا پادگان جدیدی در ســمت جاده شــیراز در 
حال ســاخت برای ارتش داشتند که تمام نشده بود و 
بچه های سپاه اصفهان آنجا را با دستور شهید رجایی 
در دوران نخســت وزیری تحویل گرفتنــد. اآلن این 
پادگان دانشگاه افسری امیرالمؤمنین)ع( سپاه است و 
آن زمان آموزشی سپاه اصفهان منتقل شد به اینجا و من 

هم از اوایل جنگ منتقل شدم به جبهه جنوب.

 BBBB شــما که تجربه آموزشی نداشتید چطور 
جرئت کردید وارد این عرصه شوید؟ کار 

شما به چه شکل بود؟
ما یعنــی گروه آموزش عقیدتی در پادگان آموزشــی 
اصفهان در بحث ها به این نتیجه رســیدیم که باید با 
بزرگان و اســتادان در ارتباط باشیم. تصمیم اولیه این 
بود که محتوای آموزشــی را به استادان از جمله آقای 
پرورش بدهیم و ایشــان تأیید کنند که اینها درســت 
اســت یا نه؟ خود آقای ســالک هم نظر می دادند و 
نظارت داشتند، آن موقع هنوز حوزه نمایندگی نبود؛ 
اما با این وجود الزم دانســتیم کــه با بزرگان دینی در 
ارتباط باشــیم تا انحراف نداشته باشــیم و جمع ما 
هم همه همین تفکر را داشتند. تفکر شهید مطهری 

و امام راحل و شهید بهشــتی و این عزیزان. لذا یک 
برنامه  ریزی کردیم که هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها 
و جمعه هــا به قــم برویم و محضر علمــا و بزرگان 
مانند آیت الله راستی کاشانی، احمدی میانه جی و... 
برسیم. البته معلم اخالق هم می خواستیم که پیگیری 
و تحقیــق کردیم که آیت اللــه بهاءالدینی به معرفی 
شد. خدمت آقای آذری قمی هم می رفتیم؛ همچنین 
آیت الله مصباح و گاهی هم آیت الله حسن زاده آملی. 
این جلســات خیلی مفید بود، برخی از آقایان بحث 
سلســله وار شــروع کردند؛ آقای آذری قمی والیت 
فقیه را شروع کردند و آقای راستی کاشانی مباحثی از 
نهج البالغــه و آقای بهاءالدینی هم آزاد بودند؛ گاهی 
روایت، گاهی هم پرسش و پاسخ که خیلی مفید بود و 
ما را در خط اصلی عقیدتی قرار می داد، خدا را بابت 
این موضوع شکر می کنیم. در کنار آن با آقای پرورش 
هر شب جمعه که اصفهان بودیم قرار مناجات شبانه و 
دعای کمیل داشتیم و بهره معنوی می گرفتیم. البته این 
را هم بگویم که خیلی بین خودمان بحث درصدبندی 
بین محتوای آموزشی داشتیم که چقدر نظامی باشد و 
چقدر عقیدتی که در جایی حضرت آقا فرمودند سپاه 

صددرصد نظامی و صددرصد عقیدتی.

 BBBB دوران دهه اول انقالب انحرافات فکری 
در اصفهان وجود داشته، در مقابل اینها 

چه می کردید؟
در اصفهان با توجه به وجود جریان نفاق همیشه فکر 
 جالبه چیزی شبیه کامنت 

ً
و همفکری می کردیم. مثال

گذاشتن و توئیت کردن امروز، ولی با استفاده از کاغذ 
A۴ انجام می دادیــم؛ یعنی مطالبی مثل توئیت های 
امروز را در سطح شهر نصب می کردیم. هفته ای یکی 
دو بار بعــد از تکثیر در مغازه و اتوبوس و محیط های 
 سطح سپاه نبود و سپاه 

ً
شهری نصب می کردیم، صرفا

برای همه مردم بود و هست. 
نکته جالب دیگر حضور در مســاجد و اجتماعات 
مردمی بود. در کمیته عقیدتی ـ سیاسی ما کار تأمین 
سخنران برای جلسات سطح شهر را انجام می دادیم.

 BBBB یعنی کاری شبیه به همین کارهای معاونت 
سیاسی سپاه که امروز انجام می شود؟

بله همین کاری که امروز معاونت سیاسی سپاه انجام 
می دهد. خودمان یا افرادی را که تأیید شــده بودند و 
می شناختیم، می فرستادیم برای سخنرانی عقیدتی ـ 

سیاسی در سطح شهر.

مقاومت سردار 
 گفت وگوی منتشر نشده صبح صادق

 با سردار شهید سیدمحمد حجازی از پیروزی انقالب تا حضور در جبهه مقاومت

ستاره محور مقاومت/ شهید سردار حجازی عالوه بر نقش آفرینی در پیروزی انقالب، فرماندهی دوران دفاع مقدس و سازماندهی نیروی بسیج، »ستاره درخشان محور مقاومت« بود. سردار حجازی به مدت ۱۰ سال فرمانده نیروی مقاومت 
بسیج بود و زحمات زیادی برای سازماندهی بسیج بعد از دوران دفاع مقدس کشید .همچنین مقطع کوتاهی را به عنوان رئیس ستاد مشترک سپاه و جانشین فرمانده کل سپاه بود و در نهایت حدود هشت سال به اتفاق سردار سلیمانی 

در جبهه مقاومت در خدمت امت اسالمی بودند.

آنچه در ادامه می خوانید بخشی از مصاحبه 80 دقیقه ای با سردار شهید سیدمحمد حجازی در پاییز سال 1398 است. شهید حجازی در بخشی از این مصاحبه که 
درباره مرحوم سردار فضائلی بوده، دوران زندگی خود را از پیروزی انقالب تا تشکیل سپاه اصفهان و تا حضور در جبهه های جنوب روایت کرده است. سردار حجازی 
در زمان این گفت و گو در سمت فرمانده ارشد سپاه در لبنان خدمت می کرد که مصاحبه حاضر در زمان حضور ایشان در تهران انجام شد؛ مسیری از یک مربی آموزش 
عقیدتی ـ سیاسی سپاه اصفهان تا یک فرمانده مقتدر در سپاه و جبهه مقاومت. از قضا با وجود مسئولیت سنگین و حجم انبوه کار سردار حجازی در اولین تماس با 

شنیدن نام مرحوم فضائلی قرار مصاحبه حضوری را گذاشت و با رویی گشاده ما را پذیرفت. در ادامه توجه شما را به خواندن این مطلب جلب می کنیم.
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یکــی از دغد غه های مهم نظام اســالمی در همه 
انتخابات ها، حفظ آرامش انتخابات است. آرامش 
انتخابات به معنای نبود جنب و جوش و هیجانات 
رقابت های انتخاباتی نیســت، بلکه به معنای آن 
اســت که این شــور و هیجان تا آنجایی باید ادامه 
یافته و اوج گیرد که امنیت انتخابات را تهدید نکند! 
امنیت، مقدمه ضروری و اولیه هر اقدام اجتماعی 
اســت و بدون آن هیچ رفتار مدنی شکل نخواهد 

گرفت.
از ســویی دیگر انتخابات همــواره باید مظهر 
وحدت و انســجام ملی باشــد و الزمه و نشــانه 
آن وجــود آرامــش در انتخابــات اســت. ایجاد 
تشنج، درگیری و ناامن ســازی فضای انتخاباتی، 
اقداماتی اســت که از تبدیل فرصت انتخاباتی به 
تهدید برای انسجام و امنیت ملی کشور حکایت 
دارد؛ اقداماتــی که به طور معمــول با تحرکات و 
سناریوهای طرح ریزی شــده در بیرون از مرزها و 

حمایت ایادی داخلی دشمن و غفلت و سوء تدبیر 
جناح های سیاسی داخلی و گاه هواداران نامزدها به 
وجود می آید.در طول ۴2 سال گذشته، ناامن سازی 
انتخابات یکی از مهم ترین سناریوهای دشمنان این 
ملت بوده است. اگر در انتخاباتی شاهد آن هستیم 
که انتخابات بدون مناقشات امنیتی محقق شده، نه 
به آن دلیل بوده است که دشمنان قصد ناامن سازی 
نداشــته اند! بلکه به دلیل آن است که بسترها برای 
تحقق سناریوی دشمن فراهم نشــده و آنان ناکام 

مانده اند!
در طــول ســالیان اخیــر یکــی از مهم ترین 
هشــدارهای رهبر معظم انقالب اسالمی توجه 
به مســئله آرامش در انتخابات بوده اســت. برای 
نمونه، معظم له در آستانه انتخابات مجلس ششم 
از وجود دست هایی برای ایجاد اختالف و تشنج 
 
ً
در انتخابات یــاد می کنند و می فرمایند: »احتماال
دست هایی در کار اســت که در آستانه  انتخابات، 
محیط کشــور را محیط متشــّنج کند؛ اگر نتواند 
تشّنج عملی هم به وجود آورد، محیط تشّنج فکری 
و ذهنی و بحران سازی مصنوعی کند. این دست ها، 
دست های خدومی نیستند؛ دست های خودی ها 
نیستند؛ دســت های بیگانه و دست های خائنند. 

ملت ایران باید هوشیار باشد و بحمدالله هست.« 
یکی از ابزارهایی که موجب دوقطبی سازی های 
جنجالی و پوچی است که رقابت را از یک انتخاب 
عقالیی به تعصبات جناحی و سیاسی بدل می کند و 
سطح رقابت های سیاسی را به منازعه و صف آرایی 
تمام عیار و بازی برد ـ باختی تبدیل می کند که هر 
طرف بازنده انتخابات شد، گویا همه چیز خود را 
باخته است، لذا حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات و 
پیروزی رقیب نخواهد بود. در چنین شرایطی بستر 
برای ناامن ســازی فراهم آمده است و می تواند در 
فردای انتخابات به تنش و درگیری و اردوکشی های 
خیابانی ختم شــود. این بازی با تحریک عواطف 
و احساســات جامعه همراه اســت و تالش دارد 
بیشتر افکار عمومی را تحریک کند تا آنکه عاملی 
برای هدایت و راهنمایی آنان شــود. در آســتانه 
یازدهم، رهبر معظم  انتخابات ریاست جمهوری 
انقالب اسالمی در اظهاراتی صریح تر در دیدار با 
دانش آموزان  و دانشجویان به مناسبت روز سیزدهم 
آبان اعالم می دارند: »از امروز تا روز انتخابات، هر 
کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختالف 

 به کشور خیانت کرده.« 
ً
به کار بگیرد، قطعا

برجسته سازی مشکالت معیشتی و اقتصادی 

که حاصل ناکارآمدی دولت هاســت نیز بستری 
بــرای بهره بــرداری فرصت طلبــان بــه منظور 
ناامن سازی انتخابات است. در این میان گاه برخی 
تصمیمات نادرست یا خائنانه نیز بهانه را به دست 
فتنه گران داده و می تواند به مثابه جرقه ای عمل کرده 
و در آستانه انتخابات اوضاع کشور را درگیر تنش 
و آشوب کند. در این زمان مسئوالن امر باید تدبیر 
بیشتری به خرج داده و در آستانه انتخابات با تحفظ 

بیشتری عمل کرده تا فرصت طلبان ناکام بمانند.
آنچه در ســال ۱۳88 و در ماجرای انتخابات 
ریاســت جمهوری دهم اتفــاق افتــاد، حرکتی 
خصمانه برای ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش و 
امنیت انتخابات بود که متأسفانه این سناریو به دلیل 
همراهی برخی جریان های سیاسی داخلی به ثمر 
رســید و چهره انتخابات باشکوه ملت با فتنه گری 

مخدوش شد! 
در این مقطع از انتخابات نیز هرچند امید دشمن 
برای ایجاد ناآرامی به یأس تبدیل شــده است، اما 
نباید فراموش کرد که دشمن بیکار ننشسته و از هر 
فرصتی برای تحقق اهدافش سوءاستفاده خواهد 
کرد، بنابراین باید از گذشته درس گرفت و دشمن 

را در نطفه خفه کرد.

جمهور

 مشارکت قابل قبول خواهد بود

 علــی مطهــری گفــت: »به نظــر من 
مشــارکت قابل قبولی در انتخابات آینده 
خواهیم داشــت؛ چون مــردم به تأثیر آن 
بر آینده اقتصادی و سیاســی کشور توجه 
دارنــد. پیش بینــی رأی آوردن یا نیاوردن 
کار مشــکلی است.« وی در پاسخ به این 
پرسش که »نسبت شما در این انتخابات 
بــا جریــان اصالحــات و اصولگرایی 
چیســت؟ انتظــار دارید از شــما دفاع 
کنند؟« گفت: »مــن در میان هر دو گروه 
  اصالح طلب و اصولگــرا حامیانی دارم. 
هر کدام که از من حمایت کنند، استقبال 
 می کنم؛ امــا به طور کلی مســتقل وارد 

شده ام.«

ورود فومنی برای اصالح اصالحات! 

دبیــر کل حــزب مردمــی اصالحات 
برای انتخابات ریاســت جمهوری اعالم 
کاندیداتــوری کــرد. روزنامــه »صدای 
اصالحات« وابســته به این حزب به نقل 
از محمد زارع فومنی نوشــت: »به عنوان 
اصالح طلبی که همیشــه در راه انقالب، 
نظــام و دفــاع از رهبری انقالب کوشــا 
بوده اســت، به خواســت طرفــداران و 
هواداران وارد انتخابات شــده و به شکل 
رســمی اعــالم می کنم کــه جوان ترین 
داوطلــب انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۴۰۰ هســتم و تمــام توان خــود را به 
کار خواهم گرفت کــه در این انتخابات 
 بتوانــم شــعارها و برنامه هــای خود را 

محقق کنم.« 
وی افــزود: »کابینــه من پر از نشــاط، 
انقالبی گری، جــوان و قدرتمند خواهد 
بــود که البته نیمی از کابینــه را خانم ها و 
نیمه دیگر را آقایان تشــکیل خواهند داد 
و از همین تریبون اعــالم می کنم معاون 
اول من یک خانم خواهــد بود.« فومنی 
همچنین عنوان داشت: »اسم دولت من 
»دولت نخبگان ایرانی و برخاسته از ملت 
ایران« است. در دولت من هیچ مسئولی 
که قبال متولیتی داشــته و امــوال خود را 
 شفاف ســازی نکــرده، جایــی نخواهد

 داشت.«

ظریف نخواهد آمد!

 میرزایــی نیکو، نماینــده اصالح طلب 
مجلس در گفت وگو بــا »ایلنا« خبر داده 
که ظریف نامه ای به مقام رهبری نوشــته 
اســت و اعالم کرده اســت در انتخابات 
ریاســت جمهوری شــرکت نمی کنــد، 
میرزایی نیکو گفته است: »آقای ظریف هم 
در مکاتبانش با رهبری و هم در اظهاراتش 
چندیــن بار قســم و آیه آورده اســت که 
نخواهد آمد؛ البته ممکن اســت بعدها 
جاهایی سفارش کنند یا فشار بیاورند که 
ایشان بیاید و ممکن است اتفاق بیفتد، اما 
تا امروز حداقل خودشان این کار را نکرده 

است.«

باید فتنه گران به میدان بیایند!

از  روزنامه »ســازندگی« مصاحبه یکی 
اعضــای کارگــزاران ســازندگی درباره 
داده  پوشــش  را  تــاج زاده  کاندیداتوری 
اســت. در این مطلب آمده اســت: »اگر 
ما به دنبال مشــارکت حداکثری باشیم، 
طبیعت حضــور هر یــک از چهره های 
اصالح طلب و اصولگــرا می تواند مؤثر 
 اگــر چهره هایی که در 

ً
باشــد؛ خصوصا

جامعه سیاســی مــا به نوعــی از حقوق 
خودشــان محــروم شــدند و در چرخه 
سپاسی کشور مانند آقای تاج زاده و کسانی 
که بعد از انتخابــات 88 به زندان رفتند، 
 محدود شــده اند و منتقد شرایط کنونی 

هستند.«

است! غلط  پایین  مشارکت  از  پیش بینی  ها 
محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی در گفت وگو با صبح صادق

   تا انتخابات    

رأی صندوق  پای  آرامش   

انتخابات ریاســت جمهوری کم کم به مســابقه 
دو و میدانــی تبدیل می شــود و اگرچــه هنوز به 
ماراتن نرســیده؛ ولــی کاندیداهــا در حال گرم 
کردن خودشــان هستند. تعداد کاندیداها هر روز 
در حال افزایش اســت .همچنان خیلی ها بحث 
کاندیداتوری اصلی را در دو جناح مطرح می کنند 
و بر این باور هستند که هنوز برای رونمایی از نامزد 
اصلی زود اســت. در این بــاره با محمدصادق 
کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و فعال 
سیاسی گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید:

 BBBB با توجه به زمــان اندکی که به انتخابات 
مانده، تحلیل شما درباره بحث مشارکت 

در انتخابات چیست؟
مشــارکت برخالف آنچه خیلی از دشمنان و برخی 
 
ً
از دوســتان کم اطالع نظر قطعی می دهنــد، الزاما

پایین نیست. من نمی خواهم ادعا کنم که مشارکت 
 بســیار زیاد خواهد بود؛ اما می خواهم بگویم 

ً
حتما

غیب گویی دشمنان و دوستان کم اطالع هم درست 
نیست. به هر حال انتخابات ریاست جمهوری همیشه 

در کشــور ما در طول چنــد دوره اخیر یک ماهیت 
مشارکت جویانه داشته اســت؛ یعنی رقابتی بوده و 
رقابت ها جدی به چشم  آمده است. همین امر سبب 
شده اســت مردم پای صندوق ها بیایند؛ البته شیوع 
بیمــاری کرونا نیز که خود عامل مهمی برای کاهش 
مشارکت است و در همه انتخاب های سراسر دنیا نیز 
شــاهد بودیم، می تواند به نوعی تأثیر داشته باشد. به 
هر حــال در مقطعی انتخابات را برگزار می کنیم که 
هنوز بحث واکسیناسیون اتفاق نیفتاده است؛ اما فارغ 
از این امر فکر می کنم آن چنان که برخی غیب گویی 
و پیشگویی می کنند، وضع مشــارکت ناامیدکننده 

نخواهد بود.

 BBBB دربــاره شــما  اســتدالل 
در  مردم  فعال  مشــارکت 

انتخابات چیست؟
استدالل این است که جنس رقابت ها 
در انتخابات ریاست جمهوری جدی 

اســت و وقتی رقابت جدی شــود و 
جامعه ســالیق خود را در نامزدها 

ببیند، حضور می یابد. در چند 
دلیل  بــه  اخیــر  دوره 

بــودن  جــدی 
رقابت، همیشــه 

باال  مشارکت  نرخ 

بوده است. امســال هم همین وضعیت است؛ یعنی 
 مایل نیستند بازنده باشند و با همه 

ً
اصالح طلبان اصال

قدرت به میدان می آیند و می خواهند نیروهای خود را 
بسیج کنند. نیروهای انقالبی هم می خواهند قدرتی 
را که هشت سال در دست اصالح طلبان بود و کشور 
را به بن بست رساند، پس بگیرند و به دست نیروهای 

انقالب بدهند که این امر رقابت را جدی می کند.

 BBBB آرایــش اردوگاه اصولگرایان را چطور 
ارزیابی می کنید؟

اینکــه هر کســی خواب نما می شــود و بعد اعالم 
کاندیداتوری می کند، به دلیل نقص قوانین اســت. 
این خیلــی جدی نیســت. اینکه افــرادی به دلیل 
شهرت طلبی یا برای اینکه جایگاه خود را ارتقا 
دهند یا از بایگانی راکد بیرون آیند و افرادی 
مرتب اســم خود را بیــان می کنند، با قانون 
 مطابقت نمی کند و این امر به ســبب 

ً
الزاما

نقص قانون اســت. ایــن موضوع 
موضوع  و  نیست  مهمی 
ژورنالیســتی است 
کــه هر کســی 
هوس می کند، 
نامزد  بگوید 
و  می شــوم 
در عرصــه 

ژورنالیسم هم این خبر به شمار می آید. این موضوع 
اصلی نیست و حاشیه انتخابات است. اصل بحث 
انتخابات این است که نیروهای انقالبی هنوز به تفاهم 
نرسیده اند و باید به سرعت به تفاهم برسند. من واژه 
اصولگرایی را به کار نبــردم. نیروهای انقالبی باید 
به توافق و تفاهمی برســند و امت حزب الله و مردم 
انقالبی و مســلمان هم به طور جدی توقع دارند که 

خطای سال های ۱۳92 و ۱۳96 تکرار نشود. 

 BBBB اآلن وضعیــت اصالح طلبان با توجه به 
نیامدن سیدحسن خمینی به چه صورت 

خواهد بود؟
سیدحســن خمینــی نامــزد اصالح طلبــان نبود. 
اصالح طلبان برنامه ای دارند و چند اســم را وســط 
انداخته اند که حامیان خــود را تحریک کنند تا آنها 
از حالت انفعال خارج شــوند. ظریف، سیدحسن 
و همه این اســامی کسانی هســتند که برای ایجاد 
شور انتخاباتی در بین حامیان اصالح طلبان استفاده 
 هیچ یــک از اینها نامــزد اصلی 

ً
می شــود و عمال

اصالح طلبان نیستند.

 BBBBاصولگرایان هم به همین شکل است؟ 
نیروهای انقالبی چند نامزد دارند که باید تفاهم کنند 
و اگر تفاهم نکنند، سرنوشت خوبی در انتظار جبهه 

انقالب نخواهد بود.

در اوایل پیروزی انقالب شــور فراوانی برای به 
مرحله اجرا درآوردن اصل شوراها وجود داشت؛ 
اما حوادث مانع این امر شد تا اینکه با آغاز دوره 
اصالحات این اصل قانون اساسی اجرایی شد. 
شــوراها وظایف و اختیاراتی دارند که برخی از 

مهم ترین آنان را می توان چنین برشمرد:
 انتخــاب شــهردار بــرای مــدت چهار 
سال؛ بررســی و شــناخت کمبودها، نیازها و 
نارســایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، 
بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه 
طرح ها و پیشنهادهای اصالحی و راه حل های 
کاربردی در این زمینه ها برای برنامه ریزی و ارائه 
آن به مقامات مسئول ذی ربط؛ نظارت بر حسن 
اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در 
امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در 
صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این 
امور نشود؛ برنامه ریزی در زمینه مشارکت مردم 
در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، 

فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت 
دستگاه های ذی ربط؛ اقدام در خصوص تشکیل 
انجمن هــا و نهادهــای اجتماعــی، امدادی، 
ارشــادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و 
مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی 
و توزیــع ارزاق عمومی با توافق دســتگاه های 
ذی ربط؛ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه 
و دارایی هــای نقدی، جنســی و اموال منقول 
و غیرمنقول شــهرداری و همچنین نظارت بر 
حســاب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل 
جریان عادی امور شــهرداری نباشد؛ تصویب 
بودجه، اصالح و متمم بودجه ساالنه شهرداری 
و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری 
با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین 
تصویب بودجه شورای شهر؛ نظارت بر حسن 
اداره امور مالی شــهرداری و کلیه سازمان ها ی 
وابســته و همچنین نظارت بر حساب درآمد و 

هزینه آنها .

یت شهری  مدیر
   خیابان بهشت    

وظایف و کارکردهای شوراهای اسالمی شهر و روستا

سال ۱۳76 در حالی آغاز شد که فضای انتخابات 
ریاســت جمهوری با قطعی شدن حضور چهار 
 جدی و رقابتی شــده بود.  علی اکبر 

ً
گزینه کامال

ناطق نوری،   سید محمدخاتمی،   محمدمهدی 
محمدی ری شهری و ســیدرضا زواره ای رقبایی 
بودند که با حضور خود عرصه انتخابات را رونق 
بخشیدند. در این میان، با توجه به آرایش سیاسی 
گروه های سیاسی کشور مشخص بود که رقابت 
اصلی بین ناطق نوری و خاتمی است. سیدمحمد 
خاتمی به طور همزمان مورد حمایت جناح خط 
امام)ره( و جمعی از کارگزاران ســازندگی واقع 
شــد و حتی طیف های ملی ـ مذهبی که به حکم 
دادگاه انقالب از فعالیت سیاسی رسمی محروم 
شده بودند نیز حمایت خود را از کاندیداتوری وی 
اعالم کردند. این اردوگاه متشتت در حمایت از 
خاتمی، بعدها به جبهه دوم خرداد معروف شد و 
سعیدحجاریان این جبهه را جبهه »بین العباسین« 
که یک سر آن به غالم عباس توسلی )از چهره های 

شاخص ملی ـ مذهبی ها( و سر دیگر آن به عباس 
دوزدوزانی )  از فعاالن چپ سنتی( ختم می شد، 
نام نهاد.  گسترش طیف طرفداران خاتمی وزنه 
رقابت را بــه نفع این جریان تقویــت و احتمال 
پیروزی وی را روز به روز بیشــتر کرد. از سویی 
دیگر حضور خاتمی با توجه به پیشینه چندین ساله 
وی در سمت وزارت ارشاد و اتخاذ سیاست های 
باز فرهنگی که زمینه ترویج لیبرالیسم فرهنگی در 
ابتدای دهه 7۰ و همزمان با آغاز تهاجم فرهنگی 
دشمن را فراهم کرد، حساسیت هایی را در محافل 
مذهبی به همراه داشت؛ حساسیت هایی که زمینه 
را بــرای افزایش تنش های سیاســی در آســتانه 
انتخابات فراهم آورد. روز دوم خرداد ۱۳76 فرا 
رسید و در نهایت آرای مردم این گونه توزیع شد: 
ســیدمحمد خاتمی بــا 2۰۱۳878۴ رأی )69 
درصد(، علی اکبر ناطق نوری با 72۴8۳۱7 رأی، 
زواره ای با 7727۰7 رأی و محمد ری شهری با 

7۴۴2۰5 رأی.

20میلیونی رئیس جمهور 
   میدان پاستور    

هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376

ویژه انتخابات 1400

زهرا ترابی
خبرنگار

نگاهی به اهمیت مؤلفه امنیت در انتخابات

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی
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جهان

یادداشت

جهان

امنیتمتزلزل

 طی چنــد روز گذشــته دو انفجار مهم 
در سرزمین های اشــغالی اتفاق افتاده که 
رســانه های رژیم صهیونیستی، همچون 
»هاآرتص« اعالم کرده اند که یکی از این 
انفجارها در یک کارخانه مخصوص تولید 
تسلیحات پیشــرفته، از جمله موشک به 
وقوع پیوسته اســت. گفتنی است، سابقه 
نداشته اســت در این تأسیسات انفجاری 
رخ دهد؛ چون به شــدت مورد محافظت 
قــرار دارد و بین مناطق مســکونی واقع 
 کار گذاشــتن چاشنی و 

ً
شــده و اساســا

آزمایــش پرتاب در آن انجام نمی شــود؛ 
بلکه در صحرای نقب یا کشورهایی، مانند 
مکزیک و آرژانتین انجام می شود، اما شبکه 
2۰ رژیم صهیونیستی اعالم کرد اصابت 
موشک عامل انفجار در مناطق مورد هدف 
قرار داده شــده بوده است. با توجه به این 
اتفاقات و براســاس مدل انفجارها، ذکر 

چند نکته حائز اهمیت است:
۱ـ دکترین استراتژیک رژیم صهیونیستی، 
جورچینی از ســه هدف اســت: »تأمین 
از  »جلوگیــری  روزمــره«،  امنیــت 
جنگ های متعارف« و »ممانعت از جنگ 
غیرمتعارف«. بر اســاس این ســه مؤلفه 
هیچ خطر امنیتی نبایــد در کوتاه مدت یا 
بلندمدت متوجه رژیم صهیونیستی شود. 
جنگ متعارف براســاس جنگ مستقیم 
و براســاس مدل جنگ چهارگانه اعراب 
با رژیم صهیونیستی است، اما مهم ترین 
مســئله برای رژیم صهیونیســتی جنگ 
غیرمتعارف اســت. دلیل اصلی این امر 
آسیب پذیری و ضربه پذیری زیادی است 

که رژیم متوجه آن است.
2ـ با وقوع ایــن انفجارها راهبرد »ضربه 
کم شدت« که همواره مورد تأکید مقامات 
بوده است، زیرسؤال رفت.  صهیونیستی 
مقامات صهیونیست بارها اعالم کرده اند، 
هیچ بازیگری تــوان ضربــه زدن به این 
رژیم را در داخل ســرزمین های اشغالی 
نخواهد داشت. چنانچه بازیگری بخواهد 
ضربه ای به رژیم صهیونیســتی وارد کند، 
براساس مدل سخت و همه جانبه است؛ 
اما وقوع این انفجارها نشــان داد افزون بر 
ضربه پذیری گسترده رژیم، امکان ضربات 
کم شــدت و همراه هزینه نیــز در داخل 
سرزمین های اشغالی نه تنها امکان پذیر، 

بلکه در ابعاد گسترده نیز فراهم است.
۳ـ اکنون می توان گفت، جنگ در فضای 
خاکستری برای رژیم صهیونیستی رخ داده 
است. خصوصیت این فضا مشتمل بر دو 
گزاره است: اول ـ ضربات نظامی محدود؛ 
دوم ـ ضربات پنهان در داخل سرزمین های 
 همین دو 

ً
اشغالی. انفجارهای اخیر عینا

مورد را در خود داشــت؛ یعنی از یک سو 
یک ضربه نظامــی محدود اتفاق افتاد، نه 
یک جنگ گســترده و از ســوی دیگر در 
داخل سرزمین هدف بود، نه خارج. البته 
یک نکته را باید به این دو گزاره اضافه کرد 
و آن نیز هزینه زا بودن این ضربات است. 
این مســئله این گونه مطرح می شــود که 
ضربه ای که بازیگر هدف دریافت می کند، 
از نظر ایجاد هزینه به مراتب بیشتر از یک 
ضربه عادی اســت. در این انفجارها نیز 
مشاهده می شود که به مناطق راهبردی و 

دارای اهمیت حمله شده است.
در مجمــوع می توان گفــت، امنیت 
پایدار مورد ادعای مقامات صهیونیستی 
و تئوری ضربــه زدن بدون ضربه خوردن 
 زیر سؤال رفته است. این انفجارها 

ً
کامال

 متزلزل 
ً
نشان داد، امنیت این رژیم کامال

و آسیب پذیر است. در واقع، این اقدامات 
تئوری امنیت روزمره را نیز زیر سؤال برد.

مصطفی منصوری
کارشناس بین الملل

   رصد    

ایران ابرقدرت پهپادی دنیا

نزدیــک به یک مــاه پیش دولــت اوکراین ادعا 
کرد، چند نفر از نیروهای نظامی اش به دســت 
استقالل طلبان حامی روسیه در شرق این کشور 
کشــته شــدند و به این ترتیب از لــزوم افزایش 
نیروهــای نظامــی در مرزهای شــرقی نزدیک 
روسیه ســخن گفت. بالفاصله آمریکا و اتحادیه 
اروپا که در جریان پیوســتن شــبه جزیره کریمه 
احساس شکست از روسیه دارند و هرگز پیوستن 
شبه جزیره را به رســمیت نشناخته اند، فرصت 
را مناســب دیدند تا مواضع و حضــور خود را 
در نزدیک مرزهای روســیه تقویــت کنند. وزیر 
خارجه و وزیر دفاع آمریکا در گفت وگو با همتایان 
اوکراینــی خود بر تعهد بــر حمایت از تمامیت 
ارضی اوکراین و تقویت نظامی آن در برابر روسیه 
تأکید کردند. پس از آن، ایاالت متحده اعالم کرد 
۱25 میلیون دالر کمک نظامی مازاد به اوکراین 

می دهد. 
اوکرایــن نیز با انتشــار درگیری هــا میان دو 
جمهــوری خودخوانــده در شــرق اوکراین با 
»کی یف«، مدعی استقرار نیروهای نظامی روسیه 
در مرزهای شمالی و شرقی خود و در شبه جزیره 
کریمه شد. روســیه در واکنش، موضوع حضور 
نظامیان خود در مناطق مرزی اوکراین را رد نکرد، 
اما گفت استقرار نظامی این کشور تهدیدی علیه 
هیچ کسی نیست و با توجه به تحرکات ناتو جنبه 
دفاعی دارد. همچنین »ســرگئی الوروف« وزیر 
خارجه روسیه هشــدار داد هرگونه تالش جدید 
برای بــه راه انداختن جنگ در منطقه »دونباس« 

ممکن است به نابودی اوکراین ختم شود.
این در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا 
با هر رخدادی که در مرزهای روسیه یا در داخل 
این کشور اتفاق می افتد، بالفاصله سیاست فشار 
بر مسکو را دنبال می کنند تا در مرحله اول اجازه 
قدرتمندی بیشتر را به روسیه ندهند و در مرحله 
دوم کشورهای مخالف روسیه از جمله اوکراین 
را تقویت کنند. مشغول سازی روسیه در مرزهای 
خود از ســوی غرب، تاکتیکی است که آمریکا 

از بســتر آن مانع حضور فعال این کشور در نقاط 
دیگر می شود. نکته جالب توجه فعال شدن ترکیه 
در این مناقشه مرزی است؛ موضوعی که باعث 
تعجب خیلی ها شده اســت، اما رصد سیاست 
دولت اردوغان در چند سال گذشته نشان می دهد 
ترکیه با برنامه ریزی خاصی وارد چنین مناقشه ای 
شده اســت. خبرگزاری آناتولی هفته گذشته از 
سفر رسمی والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکرایــن به ترکیه خبر داد که طــی آن دو طرف 
درباره چگونگی تقویــت همکاری های نظامی 
میان کی اف و آنکارا بحــث و تبادل نظر کردند. 
در اینکه این سفر در چنین شرایطی صورت گرفته 
اســت و ترکیه خود را وارد مناقشه مذکور کرده، 
نکاتی وجود دارد: الف ـ موفقیت روسیه در بحران 
اوکراین در ســال های اخیر برای غرب بســیار 
سنگین بود و آگاهی ترکیه از این شرایط سبب شد 
ترکیه با حمایــت از اوکراین، نظر آمریکا و اروپا 
را نسبت به خود جلب کند و راهی برای ارتباط 
نزدیک با کاخ سفید و دولت بایدن بیابد و حمایت 
آمریکا را در موضوعات بین المللی کسب کند. از 
آنجایی که اردوغان سال هاست به دنبال پیوستن 
به اتحادیه اروپاست، مواضع اینچنینی می تواند 

موجب جلب توجه دولت های اروپایی باشد.
ب ـ در بحران های اخیر، ترکیه به خوبی توانست 
از طریق فروش تســلیحات درآمد خوبی کسب 
کند؛ بــه گونه ای که طبق آمارهای اعالم شــده، 
ترکیه از تجارت اسلحه در سال 2۰2۰ توانست 
بیش از 2/2 میلیــارد دالر درآمد کســب کند. 
بنابراین بعد از بحران سوریه، لیبی و قره باغ، ترکیه 
در تالش است تســلیحات خود به ویژه پهپاد را 
به دولت اوکراین بفروشد، موضوعی که واکنش 

روسیه را در پی داشت. 
ج ـ شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه محل عبور 
خطوط انرژی روسیه به اتحادیه اروپاست و ناامنی 
هرچه بیشتر این مناطق سبب تضعیف و احساس 
ناامنی در اروپــا از نظر انرژی خواهد بود؛ از این 
رو بدیهی اســت موفقیت ترکیه در ایجاد هاب 
ترانزیتی انرژی جمهــوری آذربایجان به اروپا از 
طریق خاک خود می طلبد رقبای موجود در بازار 

اروپا، روزبه روز ضعیف تر شوند.

 رقابت در حوزه انرژی!
   پنجره    

توافق نامه صلــح در۱۳98/۱2/۱۰ با رایزنی های 
زلمی خلیل زاد )نماینده ویژه آمریکا در امور صلح 
افغانستان( بین طالبان و آمریکا در هتل شرایتون 
دوحه قطر به امضا رســید. اگرچه زمانی که نام 
امارت اسالمی در این توافق آورده شد آمریکا با به 
رسمیت نشناختن امارت اسالمی به عنوان دولت، 
مخالفت خود را اعــالم کرد و فقط گروه طالبان 
را به رسمیت شناخت. اگرچه طبق این توافق نامه 
دولت افغانســتان ملزم به آزادی 5 هزار زندانی 
طالبان از جمله زندانیان مرتکب جرایم سنگین 
شد که از همان ابتدا با مخالفت اشرف غنی همراه 
شــد، ولی اولین گروه زندانیان در ۱۳99/۱/2۰ 

آزاد شدند.
با اعالم آزادی زندانیان در اواســط شــهریور 
تاریــخ  در  بین االفغانــی  مذاکــرات   ،۱۳99
۱۳99/6/22 برگزار شــد. خواسته های دولت 
افغانســتان از جملــه حفظ نظــام جمهوری و 
آتش بس با طالبان و خواسته های طالبان مبنی بر 
پایان اشغال افغانستان و حضور نیروهای خارجی 
و برقراری امارت اسالمی منجر به ختم مذاکرات 

شد. 
اوایل بهمن۱۳99 بــا روی کار آمدن دولت 
بایدن، طالبان و پاکستان خواستار پایبندی آمریکا 
بــه قرارداد صلح دوحه شــدند و بایدن با تمدید 
مأموریــت خلیل زاد نشــانه هایی از تعهد به این 
توافق را نشــان داد. پس از اعــالم جدول زمانی 
جدید آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان 
تا 2۰ شهریور ســال جاری، طالبان اعالم کرد، 
اکنون اگــر آمریکا از توافق نامه ســرپیچی کند، 
امارت اســالمی به نیروهای خود اجازه درگیری 
خواهد داد. حال با توجه به تصمیم دولت آمریکا 
برای خروج نیروهایش از افغانســتان، ذکر چند 

نکته حائز اهمیت است:
۱ـ خروج آمریکا از افغانستان اگرچه قرار بود در 
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ انجام شود، اما صحبت های 
اخیر بایــدن و تمدید آن تا2۰ شــهریور۱۴۰۰ 
درکنار اعالم ناتو به ویــژه آلمان مبنی بر تمدید 

مأموریــت نظامی اش تا دی مــاه ۱۴۰۰ این امر 
را در هاله ای از ابهام قرار داده اســت؛ اما تبعات 
احتمالــی خروج آمریکا از افغانســتان می تواند 
نشانه هایی از شکست آمریکا در اهداف جنگی 
که آغاز کرده است، باشد. اگرچه نظر رئیس سابق 
ســیا که )توافق نامه را یک قمــار می داند و ادامه 
حمالت طالبان و ظهور حکومت بی نظم در کابل 
را تصور می کند(خروج غیرمســئوالنه آمریکا را 
نمایان کرده و شکستی دیگر را برای آمریکا رقم 

می زند.
2ـ بعید اســت که آمریکا بدون هیچ دستاوردی 
قصد خروج کامل از افغانســتان را داشته باشد.

اگرچه تعداد نیروهایش را کاهــش داده و بایدن 
قصد خروج اکثر آنها را تا شــهریور ماه دارد، اما 
ادغام طالبان در دولت آینده و معرفی کردن طالبان 
به عنوان مســئول مبارزه با تروریسم در افغانستان 
نشان از حربه هایی دارد که ممکن است فعال  کردن 
داعش و ایجاد ناامنی مفرط در افغانســتان باشد. 
به نظر می رســد که آمریکا بازی شکست خورده 
خروج از افغانستان را به زودی به برگ برنده خود 
تبدیل کند تا از یک طرف بــا احیای داعش و از 
طرف دیگر کمک خواستن دولت افغانستان تحت 
نفوذ طالبان از آمریکا برای مقابله با داعش، شاهد 
تداوم حضور آمریکا که داعیه دار دروغین صلح و 

مبارزه با تروریسم است باشیم.
۳ـ باید در نظر داشــته باشــیم که در توافق نامه 
موســوم به صلح، آمریکا متعهد به همکاری در 
حوزه اقتصادی با دولت دوران صلح در افغانستان 
که با حضور طالبان شکل می گیرد، شده است. 
ترامپ نیز اعالم کــرده بود که حضور آمریکا در 
افغانستان همیشگی و اطالعاتی است. اینها همه 
حکایت از تداوم حضور آمریکا در افغانستان در 
پوشش های غیر نظامی دارد. در عراق نیز آمریکا 
پس از اعالم خروج نیروی های نظامی اش از این 
کشور، تعداد زیادی از افسران اطالعاتی و امنیتی 
را تحت عنوانی مختلف در عراق حفظ کرد که 
همین مســئله زمینه ســاز مجدد حضور نظامی 
آمریکا به بهانه وجود داعش در عراق شــد. حاال 
نیز ممکن است در افغانستان از چنین راهبردی 

استفاده کنند.

وج بدون دستاورد؟ خر
   فراسو    

نگاهی به اهداف پنهانی خروج آمریکا از افغانستانترکیه در مناقشه اوکراین و روسیه به دنبال چیست؟

 تاکتیک های تل آویو در برابر ایران

وبگاه سی ان بی سی: اسرائیل)رژیم صهیونیستی( 
چنــد تاکتیک بــرای متوقف کردن ایــران دارد: 
فشــار آوردن برای توافق قوی تر بین ایران و گروه 
۱+5 تا بهای تداوم این مســیر را از طریق تحریم 
و دیپلماســی برای ایران گزاف کند، اســتفاده از 
حمالت مخفیانه، اقدامــات پنهانی و حمالت 
سایبری، بمباران برنامه هسته ای، فشار آوردن برای 
تغییر حکومت ایران که هدف نهایی تل آویو است.

ترس از دانش هسته ای ایران

عاموس یادلین، رئیس ســابق رکــن اطالعات 
ارتش اسرائیل و رئیس کنونی اندیشکده مطالعات 
امنیت داخلی این رژیم با اشــاره به غنی ســازی 
6۰ درصــدی اورانیــوم ایــران گفــت: »توافق 

اولیه)برجام( اثبات کرد که مشکل دار است، ببینید 
با چه ســرعتی ایران در حال حرکت است. آنها 
می توانند به زودی اورانیوم غنی شده کافی برای دو 

یا سه بمب داشته باشند.«

دالیل تمرکز انصارالله بر آرامکو

پایــگاه خبری »الخبر الیمنی«: برای عربســتان 
ســعودی، آرامکو بزرگ ترین منبــع درآمد ملی 
و ســتون فقرات اقتصاد کشــور اســت. هدف 
قــرار گرفتن تأسیســات این شــرکت به معنای 
محدود کــردن توانمندی های ریاض برای تأمین 
عملیات هــای آن در ریــاض و خریــد مواضع 
بین المللی به منظور عدم اعمال فشار بر سعودی ها 
برای عقب نشینی فوری از جنگ یمن است. هدف 
قرار دادن آرامکو در این زمان، پیام های زیادی را به 

همراه دارد. مهم ترین پیام آن، در پاسخ به محاصره 
تحمیلی سعودی ها و توقیف کشتی های سوخت و 
جلوگیری از ورود آنها به بندر الحدیده از بیش از 

یک سال پیش است.

فرقه گرایی در دل دموکراسی آمریکایی

روزنامه نیویورک تایمز: دموکراســی آمریکایی 
بــا چالش هــای بی شــماری مواجــه اســت؛ 
محدودیت هــای جدیــد درباره حــق رأی، اثر 
تباه کننــده اطالعــات غلط، افزایش تروریســم 
داخلی، مداخله خارجــی در انتخابات، تالش 
برای خرابکاری در گذار مســالمت آمیز قدرت و 
بدتر کردن شرایط. تمامی این مسائل یک حقیقت 
اساسی را نشان می دهد؛ اینکه دو حزب سیاسی 

یکدیگر را به چشم دشمن می نگرند.

تالش های ناکام دولت آمریکا

جیمز دابینز در یادداشــتی در وبگاه اندیشــکده 
رند: به نظر می رســد تالش آمریکا برای راضی 
کــردن دو حزب افغــان به تشــکیل یک دولت 
ائتالفی به نتیجه ای نرسد تا بتواند خروج نیروهای 
 باقیمانده آمریکایی و ناتو در زمان مقرر را تسهیل

 کند.

سیطره ایران در آسمان

روزنامــه جروزالم پســت: ایــران توانســته با 
توســعه پهپادهــای خــود قــدرت هدف گیری 
آنها را بســیار بهتر کند. ایــران در زمینه پهپادی 
در ســال های اخیــر بــه ابرقــدرت پهپــادی 
 مبــدل شــده و حتی ایــن تجهیــزات را صادر 

می کند.

احمد اسالم نیا
کارشناس بین الملل

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه



شماره 996 |  دوشنبه  6 اردیبهشت ۱۴۰۰

6

ورود و خروج بدون مجوز کاال، از جمله معضالتی 
اســت که همواره اقتصاد ایران بــا آن مواجه بوده و 
زیان هــای اقتصادی فراوانی به صورت مســتقیم و 
غیر مستقیم به کشــور تحمیل کرده است. در همه 
کشورها بخشی از فعالیت های اقتصادی به صورت 
غیر رســمی )زیر زمینی( انجام می شود. وضعیت 
خاص حاکم بر اقتصاد ایران نیز ســبب شده است 
ســهم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی کشور 
به صورت غیر رسمی انجام پذیرد که بخش زیادی 
از این فعالیت هــا به قاچاق کاال یا تجارت ســیاه 
اختصاص یافته است. اگرچه پدیده قاچاق طی دو 
دهه اخیر در اقتصاد ایران روندی صعودی و جدی 
داشــته اســت؛ اما این موضوع در اقتصاد ایران به 
دهه های اخیر مربوط نمی شــود؛ بلکه بر اســاس 
اســناد تاریخی حتی در اوایل دوران پهلوی اول نیز 
موضوع قاچاق وجود داشــته و در سال ۱۳2۰ ایران 
با کشورهای همسایه مراودات قاچاق و غیر قانونی 
داشته است.  درباره دالیل آسیب قاچاق به اقتصاد 
ایران می تــوان گفت، از آنجا کــه عمده کاالهای 
قاچاق شده به کشور کاالهای مصرفی و نهایی است 
و عدم ورود غیر قانونی آن به کشــور مشکلی ایجاد 
 حجم باالی قاچاق ورودی به کشور 

ً
نمی کند، عمال

تا حد قابل توجهی به رشد اقتصادی و میزان اشتغال 
کشور آسیب زده و حجم قابل توجهی از ارز کشور 

صرف این امور می شود. 

 Bمحاسبه میزان قاچاق
نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز نشان می دهد، میزان قاچاق ورودی 
به کشــور در ســال ۱۳87 حدود 22 میلیارد دالر 
تخمین زده شده است که این رقم در سال ۱۳97 به 
حدود ۱2 میلیارد دالر رســیده است. اگرچه میزان 
قاچــاق به دلیل ماهیت آن هرگــز نمی تواند اعداد 
و ارقام دقیقی باشــد؛ اما برای محاسبه تخمینی آن 
روش های متعددی وجود دارد که در ادامه به برخی 
از آنها اشــاره می شود.  تخمین بر اساس کشفیات: 
یکی از روش های تخمین میــزان قاچاق یک کاال 
در کشــور تخمین این میزان بر اساس گزارش های 
میدانی، بررســی بازار آن کاال در کشــور و میزان 
 این روش ضریب 

ً
کشــفیات آن کاالست که طبیعتا

خطای باالیی دارد. شکاف تجارت خارجی: یکی 
از روش های تخمین میزان قاچاق به کشور مقایسه 
میــزان ورودی قانونــی یک کاال به کشــور از مبدأ 
مشــخص با خروجی آن کاال از کشور مبدأ به ایران 
اســت. برای نمونه، فرض کنیم بر اساس آمارها و 
داده های گمرک ایران در ســال گذشته ۱۰۰ میلیون 
دالر شکالت از مبدأ ترکیه به مقصد ایران وارد شده 
اســت؛ اما گمرک ترکیه میزان شکالت خروجی 
از ترکیــه به مقصد ایران را ۳۰۰ میلیون دالر اعالم 
کرده است؛ به این فاصله میان اعالم آمارهای رسمی 

گمرکات دو کشور از ورود و خروج یک کاال به این 
کشورها شکاف تجارت خارجی گفته می شود که 
یکی از راه های تشــخیص و تخمین میزان قاچاق 
ورودی به کشور هم به شمار می آید.  شکاف عرضه و 
تقاضا: یکی دیگر از روش های تخمین میزان قاچاق 
ورودی به کشــور بررســی مجموع میزان تقاضای 
کشــور در آن کاال به عالوه صادرات آن کاال منهای 
واردات آن کاال بــه عالوه تولید آن کاال در کشــور 
است. این روش در ســال های گذشته بیشتر مورد 
اســتفاده قرار گرفته و رقم ۱2 میلیارد دالری قاچاق 
کاال به کشور در سال ۱۳97 که آخرین آمار اعالمی 
از سوی سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز است، بر 

اساس این روش محاسبه و اعالم شده است. 

 B تأثیر نوسانات ارزی در قاچاق
بدون شــک، نرخ ارز و نوسانات آن در کشور را در 
کنار نظام تعرفه ای کاال می توان یکی از پارامترهای 
مهم در کاهش یا افزایش میــزان قاچاق ورودی یا 
خروجی در کشور دانست؛ به گونه ای که بر اساس 
مفاهیم اولیه اقتصاد با ثبات یا کاهش نرخ ارز صرفه 
قاچاق کاال به کشــور افزایش یافته و قاچاق ورودی 
به کشور افزایش و قاچاق خروجی کاهش می یابد. 
این در حالی اســت که افزایش نرخ ارز روی کاغذ 
موجب کاهش قاچاق ورودی به کشــور و افزایش 
قاچاق خروجی از کشور می شود. از آنجا که آخرین 
آمارهای اعالم شــده درباره قاچاق کاال مربوط به 
ســال ۱۳97 و قبل از نوســانات ارزی است، آمار 
مشخصی درباره تأثیر نوســانات نرخ ارز بر میزان 
قاچاق هنوز اعالم نشــده است؛ اما آنچه مشخص 
است اینکه از قدیم قاچاق سوخت یکی از مهم ترین 
و شاید تنهاترین قاچاق خروجی از کشور بوده است؛ 
به گونه ای که به صورت سنتی شاهد خروج بنزین و 
به ویژه گازوئیل از مرزهای کشور به خارج از ایران 
بوده ایم. با وجود این و بــا توجه به افزایش نرخ ارز 
طی سال های گذشته نه تنها قاچاق سوخت طی این 
سال ها شدت گرفته اســت؛ بلکه قاچاق دام زنده، 
حبوبات، دارو و... نیز به واسطه کاهش ارزش پول 

ملی با روند افزایشی مواجه بوده است؛ به گونه ای که 
بر اساس آمارهای غیر رسمی طی سال گذشته بعد 
از ســوخت، دام زنده بیشترین خروج غیر قانونی از 

کشور را داشته است.

 Bقاچاق نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد مقاومتی تنها به مفهوم اســتقامت، پایداری 
و تحمل ضربات اقتصادی دشــمن نیست، بلکه به 
معنای اتخاذ رویکردهایی در اقتصاد است که امید به 
نتیجه  گیری از هر گونه طرح آسیب رسان به اقتصاد را 
از دشمن بگیرد. همانطور که تحقق اقتصاد مقاومتی، 
آنی و مقطعی نیست؛ بلکه برنامه ای درازمدت برای 
اقتصاد کشــور اســت که اقتصاد ملــی را از حالت 
وابســته، تک  محصولی و مصــرف زده کنونی رها 
کرده و به اقتصادی مســتقل، متعادل و ضربه  ناپذیر 
تبدیل می کند. بر این اســاس، این مدل از اقتصاد به 
دنبال پیشــگیری از هر آن  چیزی اســت که احتمال 
می رود دشمن از طریق آن، قصد هجمه به اقتصاد را 
داشته باشد. بسیاری از خصیصه هایی که طی سالیان 
گذشته در ساختار تولید، سازمان توزیع و الگوهای 
مصرفی جامعه شکل گرفته اســت، امروزه به نقاط 
ضعف و دریچه های امید دشمن در تهاجم اقتصادی 
به کشور تبدیل شده اند. پدیده قاچاق نیز به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم در پاره ای از این زمینه ها نقش 
داشته است. از این  رو، به  نظر می رسد پوشش دادن 
این نقاط ضعف و از میان برداشتن آنها بدون توجه به 
برنامه جامع در پیشگیری از قاچاق کاال و مبارزه با این 
پدیده ممکن نباشــد. از جمله مهم ترین ویژگی های 
اقتصاد مقاومتی که به گونــه ای با پدیده قاچاق کاال 

مرتبط هستند، می  توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ الگوی مصــرف: الگوهای کنونی مصرف در 
جامعه  ما، با شــرایط و ملزومات اقتصاد مقاومتی 
ناسازگار هستند؛ چرا که اقتصاد مقاومتی بر مواردی 
چــون پرهیز از اســراف، ترجیح مصــرف کاالی 
داخلی به خارجی، حذف خریدهای غیرضروری و 
منع مدگرایی و... تأکید دارد. در حالی  که آنچه در 
زندگی عملی برخی از مردم و مدیران جامعه دیده 

می  شود، خالف آن است.
اقتصاد ایران از زمان صفویه و با گشــوده  شدن 
پای اروپایی ها به کشــور، دســتخوش دگرگونی و 
مصرف زدگی شده است. پس از استخراج نفت نیز، 
مصرف  زدگی با تولید تک  محصولی عجین شده و 
حاصل این دو، چیزی جز مصرف  زدگی شدید نبوده 
است. برای نمونه، مصرف آب در کشور ما سه برابر 
استاندارد جهانی و مصرف سوخت  های فسیلی به 

اندازه یک جامعه 25۰ میلیون نفری است.
2ـ توزیع نابرابر ثروت: رشــد فعالیت های قاچاق 
از دو طریــق بر توزیع درآمد اثرگذار اســت: الف ـ 
از طریــق کاهــش درآمدهای دولت بــرای توزیع 
مجدد و کاهش اختالف طبقاتی که سبب می  شود 
سیاست ها و اهداف دولت برای کمتر کردن فاصله 
بین فقرا و ثروتمندان و توزیع عادالنه ثروت تا حدی 
خنثی شود. ب ـ قاچاق سبب ایجاد نوعی اختالف 
طبقاتی  می شود که به طور طبیعی، بر اثر این فعالیت 
غیرقانونــی در جهت بهبود وضعیــت عامالن آن 
ایجاد می شــود. به عبارت دیگر، افزایش درآمد در 
بخش غیررســمی و پنهان نسبت به اقتصاد رسمی 
سبب افزایش شــدت نابرابری درآمد خواهد شد و 
نابرابری درآمد نیز خود موجب تمایل به فعالیت های 

غیرقانونی از لحاظ فرهنگی می شود. 
3ـ نارسایی و ضعف تولید داخلی: جلب اعتماد 
عمومی و مشــارکت همگانی و بــه  ویژه به تحرک 
واداشتن بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی در 
اصالح ساختار و سازمان تولید و از رهگذر اقتصاد 
مقاومتی، پیش زمینه ها و شرایطی را می طلبد که از 
جملــه آنها مبارزه با رانت خواری و فســاد، اهتمام 
در توزیــع عادالنه ثــروت و البته مبــارزه با قاچاق 
کاالست. همه پژوهش هایی که در زمینه آثار قاچاق 
کاال بر اقتصاد کشــورها انجام شــده، به این نتیجه 
رســیده اند که قاچاق کاال مانع رشد تولید داخلی 
شده و حتی سبب اختالل در تولید و حتی تعطیلی 
واحدهای تولیدی و بیکاری می شود. به همین دلیل 
حمایت از تولید داخل، بدون پیشــگیری از قاچاق 

کاال امری محال و دست نیافتنی است.

بازار

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

برنامهبهجایتصمیم!

یکــی از انتقادات اساســی که   
می توان به عملکرد دولت های 
یازدهم و دوازدهــم وارد کرد، مربوط به 
ترک فعل برخی از وزرای اقتصادی است؛ 
به گونه ای که برخی از طرح ها و قوانین در 
حال اجرا در کشــور که با منافع شــمار 
زیادی از شهروندان یا بخش قابل توجهی 
از اقتصــاد ملی گــره خورده بــود، بنا به 
تصمیم شخصی یک وزیر یا یک مسئول 

دولتی کنار گذاشته شد.
 این در حالی اســت که بســیاری از 
تصمیمــات اخــذ شــده در دولت های 
اســاس ســاعت ها مطالعه  بر  مختلف 
کارشناسی و صرف هزینه های هنگفت از 
مرحله مطالعات و امکان سنجی به مرحله 
اجرا رســیده است و دولت ها و مسئوالن 
بعدی موظــف به ادامه اجرای آن طرح یا 
قانون تا پایان کار هستند. برای نمونه، پس 
از تصویب برنامه های پنج ساله توسعه یا 
بودجه های سالیانه در مجلس، این برنامه 
یا بودجه به قانون تبدیل شــده و برای هر 
دولتی الزم االجراســت؛ چرا که در واقع 
این قانون به منزله چشم انداز و برنامه آینده 

آن اقتصاد شناخته می شود.
 با این حال، متأســفانه طی یک دهه 
اخیر بسیاری از طرح ها و قوانین در حال 
اجرا در کشــور به واسطه ســلیقه و نوع 
نگاه وزیر یا مسئول مربوطه، نه تنها تداوم 
نداشــته؛ بلکه بدون در نظر گرفتن هیچ 
جایگزینی برای آن، کنار گذاشــته شده و 

متوقف شده است.
 در نمونــه ای دیگر شــاهد بودیم که 
بــا روی کار آمدن دولــت یازدهم، طرح 
مسکن مهر که طی دولت های نهم و دهم 
آغاز شده و در حال اجرا بود و بیش از ۴۰ 
هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کشور 
درگیر اجرای آن شده بود )با وجود اینکه 
حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 
۱۳92 وعــده تداوم و تکمیــل آن را داده 
بود(، با مزخرف نامیده شدن از سوی وزیر 
راه و شهرسازی دولت یازدهم به حاشیه 

کشیده شده و متوقف شد. 
طرح شــبنم یا همان »شبکه بازرسی 
و نظارت مردمی« که با هدف شناســایی 
کاالهای قانونی از قاچاق طراحی و اجرا 
شد، )به جای اصالح ایرادات این طرح و 
ارتقای آن( با روی کار آمدن دولت یازدهم 
بدون داشــتن هیچ جایگزینی با تصمیم 
وزیر صمت وقت سرنوشــتی مشابه پیدا 
کرد؛ در حالی که هزینه های بسیاری برای 
آن صرف شده بود و موفقیت هایی در زمان 

اجرا داشت. 
متأسفانه ریشه این تصمیمات مدیران 
دولت های مختلف را باید در جایگزینی 
نظرات شــخصی افــراد بــر برنامه های 
موجود دانســت. این در حالی است که 
بر اســاس قانون اساســی، دولت نقش 
قوه مجریه را بر عهده داشــته و موظف به 
اجرای قانون اســت؛ اما حضور پررنگ 
تصمیمات و نظرات شــخصی به جای 
تأکید بر اجرای برنامه های موجود سبب 
شــده اســت نظرات غیر کارشناسی که 
 ریشــه های سیاســی یا در بهترین 

ً
عمدتا

حالت ســلیقه ای داشــته و در بسیاری از 
موارد در گعده ها و دورهمی های جناحی 
اتخاذ می شود، روز به روز سهم بیشتری در 
اقتصاد ایران داشته باشد. بدون شک، هر 
چقدر سهم تصمیمات در اقتصاد افزایش 
یابــد، به همان میزان نقــش برنامه ریزی 

کاهش خواهد یافت.

یادداشت 

کشور ایران ظرفیت های بی نظیری دارد که می  توان به موقعیت 
ممتــاز آن از نظر ژئوپلیتیک، تجربه همزمــان چهار فصل در 
جغرافیای خود، منابع معدنی فراوان و دسترسی به منابع انرژی 
تجدیدپذیر در تمام طول سال اشــاره کرد که به دلیل رویکرد 
مصرف گرایی در اقتصاد نفتی کشور، نادیده گرفته شده است. 
این در حالی اســت که در میان کشورهای غیرنفتی و همسایه 
ایران می توان به ترکیه اشاره کرد که موقعیتی ضعیف تر از ایران 
دارد، اما به جایگاه موفقی رسیده است. این کشور که نه به نفت 
دسترسی دارد و نه تولیدکننده بزرگ گاز است، در حال تبدیل 

شدن به  هاب گازی منطقه است.

 استفاده از ظرفیت ها
منهای نفت

انجمن جهانی فوالد در گزارشی اعالم کرد، تولید فوالد ایران 
در ماه فوریه 2۰2۱ )بهمن ۱۳99( نسبت به مدت مشابه سال 
قبل با افزایش ۱۱/5 درصدی به 2/۳ میلیون تن رســیده است. 
همچنین، تولید فوالد ایران در دو ماه نخســت ســال جاری 
میالدی به 5 میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش ۱۰/8 درصدی را نشان می دهد. بر اساس 
این، ایران در جایگاه دهــم در میان بزرگ ترین تولیدکنندگان 
فوالد جهان قرار گرفته اســت، این در حالی است که با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا از دســامبر 2۰۱9 تاکنون، بسیاری از 

کشورها با کاهش تولید مواجه بوده اند.

 رکوردزنی تولید فوالد
شاخص

»بیمه« عقدی اســت که به موجب آن یک طرف تعهد می کند 
در ازای پرداخــت وجه یا وجوهی، در صــورت وقوع یا بروز 
حادثه خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. 
متعهد را »بیمه گر«، طرف تعهد را »بیمه گذار«، وجهی را که 
بیمه گذار به بیمه گر می پــردازد، »حق بیمه« و آنچه را که بیمه 
می شــود، »موضوع بیمه« می نامند«. در این تعریف عناصر و 
ارکان اصلی تشکیل دهنده یک قرارداد بیمه، یعنی خطر، حق 
بیمه و خسارت مشخص می شود. در رابطه حقوقی بین بیمه گر 
و بیمه گذار، بیمه گر تعهداتی را قبول می کند تا در شرایط معینی 

به آن عمل کند.

چیست؟ بیمه   
افزوده

چگونه می توان شعار سال 1400 را محقق کرد؟

یشه کنی قاچاق مانع زدایی از تولید  ر

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار
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مرحوم آیت الله عزیزالله خوشوقت: ترک واجبات خطرآفرین 
است و باطن انسان را ضایع می کند. خداوند دو بازوی توانمند 
را برای اینکه پرچم تقوا در جامعه انسانی به زمین نیفتد و ساقط 
نشود، کنار این قرار داده است: یکی امر به معروف و دوم نهی از 
منکر. اگر انسان دید در مسیر زندگی، کسی واجب خدا را زیر پا 
می گذارد، باید امر به معروف و نهی از منکر کند که در واقع تمام 
تالش ما در مســیری باشد که اگر فرمان خدا به ما رسید، خود 
را از مخالفت با آن حفظ کنیم که معنای واقعی »اهدناالصراط 

المستقیم« همین است.

دین

بخششدرماهمبارک

یکی از آداب ماه مبارک رمضان »عفو« و 
»بخشش« است. بزرگان اخالق همیشه 
توصیــه می کردند که نباید بــا دلی آکنده 
از غضب و خشــم و انتظار برای انتقام از 
کسی که ظلمی در حق ما کرده است، وارد 
ماه مبارک شویم؛ زیرا یکی از ویژگی های 
این ماه بخشش و عفو و مهربانی است و 
بندگان در این ماه از خداوند طلب عفو و 
بخشش دارند، پس چه بهتر که خودشان 

نیز این صفت خدایی را داشته باشند.
 یکــی از آیاتی که به بخشــش و عفو 
دستور می دهد، آیه 26۳ سوره بقره است 
ِفَرٌة 

ْ
 َو َمغ

ٌ
 َمْعــُروف

ٌ
ْول

َ
که می فرمایــد: »ق

ِنٌيّ 
َ

ُه غ
َّ
ی َوالل

ً
ذ

َ
ــٍة َیْتَبُعَهــا أ

َ
ق

َ
ْیٌر ِمْن َصد

َ
خ

َحِلیٌم«؛ در این آیه شایســته سخن گفتن 
و بخشــش از صدقه ای کــه آزار و اذیتی 
 به همراه داشــته باشــد، بهتر دانسته شده

 است. 
در ترجمه و تفسیر این آیه آمده است، 
اگــر می خواهید به مســکینی کمکی با 
منت داشــته باشید، بهتر است به جای آن 
با سخنی شایســته و عفوی کریمانه با او 
برخورد کنید؛ اما آنچه در این آیه جای فکر 
دارد حضور »عفو و بخشش« است که در 
میان »گفتار پسندیده و صدقه« آمده است. 
حال سؤال اینجاست که چرا عفو میان این 

دو آمده است؟
زیرا اگر مســکینی درخواســتی از ما 
داشت، یا درخواست او را اجابت می کنیم 
یا نمی کنیم؛ دیگر عفو و بخشــش برای 
چیســت؟ در حالی  که در اصــل او باید 
ما را ببخشــد که به او کمکی نکرده ایم یا 
نتوانسته ایم. برخی مفسران برای رفع این 
پیچیدگی گفتند: عفــو به  خاطر این آمده 
اســت که اگر درخواست کننده با جواب 
منفی شــما روبه رو شد و تندی کرد، او را 
ببخشید... اما شاید این برداشت هم کامل 

نباشد.
 با توجه به اینکه کلمات قرآن در معانی 
مختلف به کار می رود و گاهی عام و گاهی 
خاص می توان آنها را دید، بهتر است کلمه 
مسکین را عام بگیریم؛ یعنی هر مسکین، 
چــه از نظر علمی، چه از نظر فکری، چه 
از نظــر مالــی و چه در مســائل دیگر... 
. به عبارتــی می توان در جهــات دیگر به 
دســتور خداوند در این آیــه عمل کنیم و 
کسانی  را که از نظر فکری و حتی عقیده ای 
در ضعف هســتند، در اشتباهات شــان 

ببخشیم.
 بــرای نمونــه، در قوانیــن جزایــی 
اســتثنائاتی برای محجورین وجود دارد، 
اما برای مســتضعفین فکری و علمی و 
مادی وجود ندارد. پس در برخوردها چه 
حکومتی و چه فردی باید تــوان افراد را 
در نظر بگیریم و بدانیم در چه ســطحی 
و چه میزانی هســتند و چه کسی را جزء 
استثنائات قرار دهیم تا اگر اشتباهی از آنان 
 قلم عفو و بخشش بر روی آن 

ً
دیدیم، فورا

بکشیم. 
ضمن آنکه این بخشــش در مورد هر 
کســی باید به بهترین شــکل انجام شده 
و کرامت او حفظ شــود. خداوند در آیه 
دیگری از پیامبــر)ص( می خواهد که به 
روشــی نیکو از مجازات مجرم بگذرد: 
«؛ به طریق نیکو 

َ
َجمیل

ْ
َح ال

ْ
ف  الصَّ

ِ
ح

َ
اْصف

َ
»ف

آنکه  نتیجه  گذشت کن. )حجرات/85( 
هر نوع مساعدتی)علمی، دینی، اخالقی، 
اعتقادی، فکــری و..( را می توان صدقه 
دانست و اگر کسی در مقابل مساعدت ما 

مقاومت کرد و تندی کرد، او را ببخشیم. 

آیه

 مکتب تشــیع کامل تریــن و جامع ترین مکاتب 
عالم است که با تأســی به اسالم ناب، محتوای 
مورد نیاز برای زندگی مادی و معنوی انسان  را در 
اختیار او قرار داده اســت؛ از جمله توصیه به قدم 
گذاشــتن در راه هایی که در معنویات و مادیات 
زندگی دنیایی گشایش ایجاد می کند و توصیه به 
دوری از روش هایی که زندگی معنوی و مادی را 
با تنگنا و ســختی مواجه می کند. هرچه انسان ها 
به این دستورات عمل کنند، به همان اندازه رشد 
خواهند کرد و هرچه از آن دور شــوند خسارت 

خواهند دید. 
خداوند در قــرآن می فرمایــد: »َوالَعْصَر ِإنَّ 
وا 

ُ
ِذیَن آَمُنــوا َوَعِمل

َّ
ْســٍر؛ ِإال ال

ُ
ِفی خ

َ
ْنَســاَن ل ِ

ْ
ال

ْبِر«  ِبالصَّ َواَصْوا 
َ
َوت َحــقِّ 

ْ
ِبال َواَصْوا 

َ
َوت اِلَحاِت  الصَّ

آن  کســانی که ایمان دارند، اهل خسران نیستند 
و ضرر نمی کنند. خداوند برای این ســخن خود 
تضمین هایی در قرآن داده و به اهل ایمان و تقوا و 
عمل صالح اطمینان داده است که اگر به  خداوند 
ایمان بیاورند و دستورات او را عمل کنند بهترین 

زندگی دنیایی و آخرتی را برای آنها رقم می زند.
 البته منظــور از این »زندگی بهتــر« در دنیا 

تن آسایی و تن پروری نیست، بلکه در مسیر حق 
بودن و خداوند را در نظر داشتن و اطمینان و قرار 
قلبی اســت. اهل تقوا بنابر شناخت خود از دین 
و مکتــب در ایجاد راه های صحیح رشــد مادی 
و معنوی کوشــش می کنند و مشکالت را زمینه 
آگاهی و تکرار نکردن اشــتباهات قرار می دهند. 
ضمن آنکه با مراقبت از اعمال و افکار خود موانع 

راه را برداشته یا ایجاد مانع نمی کنند.
 آیات و روایات متعــددی در باب اینکه نباید 
با برخی رفتارها در مســیر حق مانع ایجاد کنیم، 
وجــود دارد. توصیه هایی که انســان را از گرفتار 
کردن خود در مشــکالت پرهیز می دهد. در کل 
هر عمل حرامی که انســان مرتکب می شــود، 
 یک مانع برای پیشــرفت های مــادی و معنوی 

اوست.
 از دروغ، تهمــت، غرور، تکبر، حســادت، 
ظــن و گمان بد گرفته تا خیانت، حرص، طمع و 
زیاده خواهی که موانع بزرگی هستند در راه توسعه 
مادی و معنوی؛ هدف اســالم ســرعت دادن به 
انسان برای تکامل اوست و هر دستوری که دارد 

حول این محور شکل می گیرد.
 دلیل بسیاری از تذکرها را نمی دانیم؛ 

ً
 طبیعتا

ولی با مراجعه به تجربیات و اندوخته های علمی و 
عملی خودمان به وضوح می توانیم به حکمت این 
دستورات پی ببریم. برای نمونه، انسان ها چه اهل 
تقوا و چه غیر آن، به کســی که خیانت در امانت 

می کند اعتمــاد نمی کنند و همین خصلت کافی  
است که یک فرد را ناتوان کند و تمام تالش های 

مادی اش را از بین ببرد. 
در تولید و جلب روزی ابتدا باید بدانیم که رزق 
و روزی ما را خدا تأمیــن می کند و باید رحمت 
خداوند را به ســمت خود جلــب کنیم تا متنعم 
شویم. اگر کسی به این آیه که می فرماید: »... ِإَنّ 
یِر ِحَساٍب« )آل عمران/۳7( 

َ
اُء ِبغ

َ
 َمْن یش

ُ
َه یْرُزق

َّ
الل

اعتقاد داشــته باشد، نیازی نمی بیند به هر روشی 
بــرای افزایش ثــروت روی بیــاورد و در مقابل 
وقتی اعتقاد داشته باشد که خداوند روزی دهنده 
اســت، تنها ســعی می کند رحمت و فضل او را 
و 

ُ
 ذ

ُ
اق َزّ َه ُهَو الــَرّ

َّ
به خود جلب کنــد، زیرا »ِإَنّ الل

َمِتیــُن« )ذاریــات/58(؛ به همین دلیل 
ْ
ِة ال َوّ

ُ
ق

ْ
ال

است که بسیاری از انسان ها در خصوص افزایش 
روزی شان به اعمال معنوی توجه دارند. 

پیامبراکرم)ص( به ابــوذر غفاری می فرماید: 
»ای ابوذر، به درستی که انسان گاهی به دلیل انجام 
گناه، از روزی خود محروم می شود...« بسیاری از 
روایات در زمینه رشد توان مادی بر رعایت نکات 
معنوی تأکید دارند و انســان ها را از ایجاد مانع یا 

بستن راه هدر رفت روزی برحذر می دارند.
 این نکات کلی هســتند، اما بسیار کارآمد و 
 هنگامی که بر رعایت اخالق توصیه 

ً
مهمند؛ مثال

می شود، مورد استفاده هر انسانی در هر شغلی و 
در هر جایگاهی و با هر تــوان مالی و مادی قرار 

دارد. امیرالمؤمنیــن)ع( می فرمایند: »فی ِســَعِة 
االخــالِق کُنــوُز االرزاق«؛ گنج هــای رزق در 
اخالق خوب نهفته است. )عیون الحکم 7۴۰۱( 

 
ُ

لِق یزید
ُ

همچنیــن می فرمایند: »ُحســُن الخ
زق«؛ اخــالق نیکو، موجــب زیادت در  فی الرِّ
روزی می شود. )میزان الحکمه، ج۳، ص۴89( 
در حقیقت حسن خلق در مسائل مادی موجب 
باال رفتن جایگاه اجتماعی افراد می شود و در پی 
آن موفقیت در کســب وکار و به سرانجام رسیدن 
تالش ها می آید. توصیه های اخالقی دیگر هم به 

همین شکل است.
 جا دارد به آیه ای اشاره کنیم که اهل بیت)ع( 
تالوت آن و مداومت بر آن را جهت افزایش رزق 
ِق  مادی و معنوی سفارش فرموده اند. آیه: »َو َمْن یتَّ
...« آری رعایت تقوا، عصاره 

ً
َرجا

ْ
ُه َمخ

َ
 ل

ْ
َه یْجَعل

َّ
الل

هر سخنی در مورد افزایش رزق و روزی است. 
همچنین آیه ای که در آن خداوند دلیل جاری 
شــدن برکت از آسمان و زمین برای مردمان یک 
ســرزمین را رعایت تقوا می داند. آیه 96 ســوره 
ری آَمُنوا َو 

ُ
ق

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
نَّ أ

َ
ْو أ

َ
اعراف که می فرماید: »َو ل

ْرِض...« 
َ ْ
ماِء َو ال یِهْم َبَرکاٍت ِمَن السَّ

َ
َتْحنا َعل

َ
ف

َ
ْوا ل

َ
ق

َّ
ات

البته نباید فراموش کرد تالش و کوشش و رعایت 
اصــول مادی در افزایــش روزی و توان مادی اثر 
مهمی دارد، همانطور که بر رعایت نکات ایمنی 
تأکید می شود. ضمن آنکه روزی و ثروت مفاهیم 

جداگانه ای دارد و بحثی جدا می طلبد.

تقوا دریچه رحمت
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

مــاه رمضان، مــاه مهمانی خداســت، مهمانی 
قشــنگی اش به این اســت که تقاضا نکرده ازت 
پذیرایــی می کنند، اگــر تقاضا کنــی، چه کار 
می کننــد. آی مــردم حواس مان باشــد خدا در 
مهمانی ماه رمضان تقاضا نکرده ما را می بخشد، 
تی 

َّ
ُنوَب ال

ُّ
ِفْر ِلَی الذ

ْ
ُهَمّ اغ

ّ
لل

َ
اگر امشب بگوییم »ا

ِعَصم« چطوری می بخشــد. صدا نزده 
ْ
 ال

ُ
ْهِتک

َ
ت

جواب مان را می دهد، اگر دل شب بگوییم »َیا َرِبّ 
ِنی« چه کار می کند. توبه نکرده 

َ
 َبد

َ
ْعف

َ
اْرَحْم ض

می بخشــد، اینکه می گویم از خودم نمی گویم، 
روایــت داریم در ذیل بعضــی از آیات قرآن معنا 
را به ما یــاد دادند، بعضی ها توبه نکرده خدا آنها 
را می بخشد، اگر توبه کنیم چه اتفاقی می افتد؟! 
لذا باز هــم می گویم خوش به  حــال آنهایی که 
بفهمند ماه رمضان چه خبر است؛ چون بعضی ها 
می گوینــد ماه رمضان بیاید برویم شب نشــینی، 
می رویم شــب ها دور هم تا صبــح می گوییم و 
می خندیم، اما بعضی هــا می گویند ماه رمضان 

بیاید، برویم شب زنده داری کنیم. 
اگر قرار است توبه کنیم: اول باید به گناهان مان 
اعتراف کنیم فقط پیش خدا، آیه ۱۰2 سوره توبه 
 َصاِلًحا«، 

ً
 َعَمال

ْ
وا

ُ
ط

َ
ل

َ
ُنوِبِهْم خ

ُ
 ِبذ

ْ
وا

ُ
ُروَن اْعَتَرف

َ
»َوآخ

ســرت را بینــداز پایین به خدا بگــو، خدایا من 
 که فراری نیســتم، خودم با پای خــودم آمدم... 
امیرالمؤمنین)ع( چقدر قشنگ یادمان داده است: 
ُهَمّ 

َّ
ِعَصَم، الل

ْ
 ال

ُ
ْهِتک

َ
تی ت

َّ
ُنوَب ال

ُّ
ِفْر ِلَی الذ

ْ
ُهَمّ اغ

ّ
لل

َ
»ا

َم«؛ خدایا از کدام 
َ

ق  الِنّ
ُ

ْنِزل
ُ
ِتي ت

َّ
ُنوَب ال

ُّ
ِفْر ِلی الذ

ْ
اغ

گناهانم بگویم، آن گناهانی که من را بی حیا کرده 
اســت، یا آن گناهانی که مانع اســتجابت دعایم 
اســت، آن گناهانی که نعمت را عــوض کرده، 
خوشــمزگی غذا را می فهمم، ولی خوشمزگی 
 بگذار 

ً
نماز را نمی فهمم؛ خیلی بد اســت. اصال

راحت تر بگویــم؛ از اینکه با مردم حرف می زنم 
کیــف می کنم؛ ولــی وقتی با تو حــرف می زنم 
خمیازه می کشم! اینها اعتراف است. فقط هم به 
خدا بگو، چون اوســت که گناهان را می پوشاند 

و آبرو نمی برد، به هر کــس دیگری بگویی یک 
روز آبرویــت را می برنــد؛ ولی او می پوشــاند، 
»ســتارالعیوب« اســت. قدم بعدی در توبه این 
است که باید اعتراف کنیم به بزرگی خدا در عفو و 
ِسِهْم 

ُ
ْنف

َ
ی أ

َ
وا َعل

ُ
ْسَرف

َ
ِذیَن أ

َّ
 یا ِعَباِدی ال

ْ
ل

ُ
بخشش؛ »ق

ِه«...
َّ
وا ِمْن َرْحَمه الل

ُ
َنط

ْ
ق

َ
 ت

َ
ال

در مرتبــه بعد باید طلــب رحمت و مغفرت 
ِتی َوِسَعْت 

َّ
 ال

َ
 ِبَرْحَمِتک

َ
ک

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ی أ ُهَمّ ِإِنّ

َّ
کنیم، »الل

ــْی«؛ خدایا ما از آن رحمتت می خواهیم. 
َ

 ش
َّ

ل
ُ
ک

در دعای ســحر هــم چقدر قشــنگ می گوید: 
 

ُّ
ل

ُ
 ِباْوَسِعها، َو ک

َ
 ِمْن َرْحَمِتک

َ
ک

ُ
ُهَمّ اّنی اْسَئل

َّ
»الل

 
َ

ک
ُ
ُهَمّ اّنی اْسَئل

َّ
، الل

ٌ
 واِســَعة

َ
َرْحَمِتک

ها«؛ هیچ کسی حق 
ّ
ِل

ُ
 ک

َ
ِبَرْحَمِتک

ندارد کسی را ناامید کند. آی 
بزرگ ترها، اگر رو سیاهی مثل 

من آمد پیش شما، حق ندارید 
او را ناامید کنید.

چند قدم تا توبه
   منبر    

مستقیم صراط   
سلوک

 نظام تشریع 
راهنما

آیت الله محســن اراکی: از انسان ها دو گونه رفتار سر می زند؛ 
رفتارهای اختیاری و غیر اختیاری. دایره  نظام تشریع در حوزه  
رفتارهای اختیاری اســت. فقیه موظف است که حکم چنین 
رفتــاری را از طریق منابع آن با روش اجتهادی اســتنباط کند. 
رفتارهای اختیاری هم دو گونه هستند؛ اول رفتار فردی، یعنی 
رفتاری که از »انسان تک« ســرمی زند و دوم رفتار اجتماعی، 
 عینیت و وجود پیدا 

ً
یعنی رفتاری که تا جامعه ای نباشد، اصوال

نمی کند. جامعه هم بدون وجود حکومت جامعه نمی شــود؛ 
یعنی انسان ها دور هم جمع می شوند و حکومتی معّین می شود 

تا این رفتارها را طبق نظامی به هم پیوند بزند و منظم کند.

پرسش: نسبت همدسِت شیاطین، صهیونیست و شیطان بزرگ 
به آمریکا دادن و مواردی از این دســت به گروه های سیاســی 

منحرف چه حکمی دارد؟

پاسخ: مانعی ندارد؛ زیرا کسانی که در جامعه با اقدامات، ابزار 
و روش های شیطانی به تخریب جامعه و انحراف اجتماع اقدام 

می نمایند، تحت هر عنوانی که باشند، همدستان شیطانند. 

منبع: پایگاه اطالع رسانی

 حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

 شیطان بزرگ
حکمت

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی ماندگاری

 رفع موانع معنوی برای افزایش توان مادی
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پرونده

حماسه 
سیاسی

انسجام ملی در انتخابات 
چگونه محق می شود؟

پیش درآمد 

 رقابت در عین وحدت

جمهوری اســامی ایران با داشتن پشتوانه 
بــزرگ مردمــی و رأی ۹۸ درصدی آنان به 
نظام در سال 135۸ و با گذشت چهار دهه از 
حیات آن با وجود همه هجمه ها و تهدیدها، 
همچون جنگ تحمیلی، تحریم ها و فتنه ها 
توانسته اســت با تکرار حماسه حضور در 
همایش های سیاســی و اجتماعی در ادوار 
مختلــف راه خود را با صابــت ادامه دهد 
و الگویــی تمام عیــار برای مســلمانان، به 
ویژه آزادی خواهان جهان باشــد. به اعتقاد 
کارشناســان مســائل سیاســی، انتخابات 
یکی از مهم ترین ارکان مردم ســاالری و از 
شــاخصه های مقبولیت و مشروعیت نظام 
به شــمار می رود و شرکت گســترده در این 
رخداد سیاســی مهم با توجــه به وضعیت 
تحریم و کرونــا عاوه بر فراهم کردن زمینه 
توســعه و پیشــرفت کشــور، عامل اصلی 
پایداری نظام جمهوری اســامی و وحدت 
مــردم در طول بیش از چهار دهه به شــمار 
می آید. برخی صاحب نظران افزایش اعتماد 
عمومی را راهکاری برای حل مشــکات 
کشور می دانند که بدیهی است با افول اعتماد 
عمومی، مشــارکت مــردم در فرآیندهای 
سیاسی همچون انتخابات نیز کاهش خواهد 
یافت. به نظر می رســد یکی از راهکارهای 
افزایــش اعتمــاد عمومی، ارتقای ســطح 
خدمات رسانی دولت ها به مردم است که این 
خدمات رسانی منجر به امیدآفرینی در جامعه 
می شود و در نهایت پیوندی ناگسستنی بین 
حکومت و مردم ایجاد می کند. ملت ایران 
تاکنون در 1۲ انتخابات ریاســت جمهوری، 
پنج انتخابات شورای اسامی شهر و روستا، 
11 دوره انتخابات مجلس شورای اسامی 
و پنج دوره مجلس خبرگان رهبری حضور 
حداکثری و مشــارکتی آگاهانه داشــته و با 
رأی مستقیم، ســکان مدیریت کشور را به 
وکای خود واگــذار کرده انــد و این بار با 
وجود تحریم ها و شیوع کرونا یک بار دیگر 
برای انتخاب نامزد اصلح خود در ۲۸ خرداد 
در انتخابــات حضوری گســترده خواهند 
داشــت و با خلق زیباترین تصویر مشارکت 
سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی، نقطه 
عطــف دیگــری را در گام دوم انقــاب به 
یادگار خواهند گذاشت. مشارکت گسترده 
و حضور پرشــور مردم در صحنه های دفاع 
از اهداف نظام مقدس جمهوری اســامی، 
از عوامل بسیار مهم تقویت و حفظ نظام به 
شمار می آید و هر اندازه این حضور از عمق و 
وسعت بیشتری برخوردار باشد، جایگاه نظام 
در ابعاد ملی و بین المللی تقویت می شــود. 
الگوی رقابت سیاسی در جمهوری اسامی 
ایــران در عین حال که تنور انتخابات را گرم 
و پر شــور خواهد کرد، باید بتواند انسجام 
و وحدت ملــی را نیز حفظ کرده و از ایجاد 
انشقاق در میان مردم و هواداران کاندیداها 
پس از انتخاب رئیس جمهور جلوگیری کند. 
از همین رو در این پرونده به سراغ کارشناسان 
رفتیم تا ضمن آسیب شناسی ادوار گذشته، 

بایسته های این الگو بررسی شود.

گروه پرونده
صبح صادق

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

 BBBB در زمــان انتخابات قاعدتــًا چند نامزد انتخاباتــی پس از تأیید  
صالحیت شورای نگهبان وارد صحنه رقابت می شوند که هر یک 
طرفداران مردمی و جناحی خاص خود را دارند؛ به نظر شما برای 
اینکه این صحنه رقابت پرشــور و گرم باشد، اما از گسست آرا و 

وحدت جامعه جلوگیری شود، چه کاری الزم است؟
وحدت ملی در انتخابات، اصل مهمی برای تقویت نظام است و سرمایه ای در 
کنار ســایر سرمایه های نظام و انقاب به شمار می آِید و اگر رفتارهایی صورت 
بگیرد که این مسئله را تحت الشــعاع خود قرار دهد، در حقیقت نقض غرض 
است. الزم است کسانی که قرار است سکان دار مهم ترین دستگاه کشور، یعنی 
قوه مجریه کشور بشوند و سپس به قانون اساسی سوگند بخورند و در حقیقت از 
این نظام و انقاب پاسداری کنند، در مرحله رقابت های انتخاباتی به جای اینکه 
به نظام و انقاب آســیب هایی وارد کنند، افزوده ای برای نظام و انقاب داشته 
باشــند. بنابراین این بحث مهمی است و جا دارد با توجه به تجربه هایی که در 
برخی از دوره های انتخابات ریاست جمهوری داشته ایم، این مسئله جدی گرفته 
شود و مورد تأکید باشد. اما درباره اینکه چگونه می توان از این مسئله پیشگیری 
کــرد و از این آفت مصون ماند، چند نکته و مســئله وجــود دارد که اگر آنها به 
درستی رعایت شوند، می توان از بروز آفت ها و آسیب ها پیشگیری کرد. یکی از 
این مسائل، توجه به محکمات انقاب است؛ انقاب اسامی یکسری اصول و 
محکماتی دارد که از ابتدای تشکیل و آغاز نهضت ازسوی حضرت امام)ره( تا 
مقطع پیروزی انقاب اسامی و در دوره رهبری حضرت امام)ره( و بعد از آن نیز 
 اگر به این محکمات انقاب اسامی توجه 

ً
همیشه مورد تأکید بوده است؛ طبیعتا

نشود و عده ای در رقابت های انتخاباتی بخواهند با این محکمات به شکل منفی 
رقابت کنند و آسیب بزنند، خساراتی وارد خواهد شد؛ یکسری از این محکمات 
انقاب اسامی، توجه به مسئله عدالت، مردم و خدمت گزاری به مردم و توجه 
به محرومان، مبارزه با نظام سلطه و نظام استکبار و حمایت از مظلومان است که 
در قانون اساسی هم تصریح شده است؛ از این رو یکی از مراقبت ها توجه، تأکید 
و تقویت این محکمات انقاب اسامی از سوی نامزدهای انتخاباتی است. نکته 
دوم بحث توجه به قانون و رعایت قانون اســت؛ در رأس قوانین کشور ما قانون 
اساسی قرار دارد که دارای اصول محکم و غیر قابل تجدید نظر است. در قانون 
 نامزدهای 

ً
اساسی به مواردی که قابل بازنگری است، تصریح شده است؛ طبیعتا

انتخاباتی ریاست جمهوری باید هم بر اصل قانون اساسی پافشاری داشته باشند 
و هم به اصول دقت داشته باشند؛ به خصوص اصولی که در قانون تصریح شده 
است، اینها غیرقابل بازنگری هستند و مشخص هم هستند. بخشی از این موارد 
به محکماتی که گفته شد، برمی گردد که باید روی اینها پافشاری داشته باشند و 

این موارد را صحنه رقابت قرار ندهند.
گاهی نامزدهــا صحبت های دوپهلویی می کنند که حداقل ممکن اســت 
بخش هایی از جامعه این برداشــت را داشــته باشــند که این فرد، درباره این 
محکمات و بخش های اصولی غیرقابل تجدید نظر در قانون اساسی، نظر دیگری 
دارد؛ یعنی ممکن است نامزدی بحث اصاح قانون اساسی را مطرح کند؛ البته 
مشکلی نیست که کسی اصاح آن را مطرح کند، اما اگر به نحوی بخواهد این 
اصاح قانون اساسی را مطرح کند که اصولی از این قانون مورد تعرض قرار گیرد 
که در قانون اساسی، آن اصل یا اصول غیر قابل بازنگری هستند، در اینجاست 

که اشکال به وجود می آید. غیر از قانون اساسی، قوانین عادی کشور هم باید در 
انتخابات مورد تأکید و رعایت نامزدها و طرفداران آنها باشد.

نکته آخر که به پیشگیری از تعارضاتی که سبب یکسری آسیب ها می شود، 
کمک می کند بحث رعایت اخاق است؛ در اخاق هم بحث انصاف مطرح 
است، انصاف نسبت به رقبا، مجموعه نظام و بخش های مهمی که در نظام وجود 
دارد که باید این نکته مورد توجه باشــد. در برخی از انتخابات گذشته شاهدی 
ایــن بودیم که نامزدهای انتخاباتی مثل یک میدان نبرد گادیاتوری وارد میدان 
مبارزه شــده اند و به نحوی با رقبای خود برخورد کرده اند که انگار می خواستند 
آنها را نابود کنند، نه اینکه با آنها رقابت کنند؛ برای همین بدون رعایت مسائل 
اخاقی، نســبت های ناروا به همدیگر دادند یا مسائل اثبات نشده ای را مطرح 
کردنــد. بنابراین اگر این موارد مورد توجه و تأکید قرار گیرند، کامل یا تا حدود 

زیادی از آفت ها و آسیب ها مصون می مانیم. 

 BBBB بــر اســاس همیــن نکاتی کــه مطــرح شــد، ادوار انتخابات 
ریاست جمهوری را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر بخواهیم انتخابات دوره های گذشــته ریاســت جمهوری، مانند سال های 
13۸۸،13۹۲ و 13۹6 را یک آسیب شناســی داشــته باشــیم؛ از این منظر که 
چه عاملی موجب شکاف در  انســجام ملی در بین مردم و جناح های سیاسی 
می شــود)با توجه به اینکه در این دوره های انتخاباتی برخی از نامزدها کارهای 
غیراخاقــی مثل تهمت زدن بــه یکدیگر را انجام دادنــد(؛ فکر می کنم خود 
نامزدها، ســهم قابــل توجهی در این اتفاقات داشــتند، به ویــژه در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 13۸۸؛ وقتی یک نامزد انتخاباتی که قبل از انتخابات گفته 
اســت من قانون را قبول دارم و نتیجه انتخابات را هر چه شد قبول دارم، اما بعد 
از رأی گیری و قبل از اینکه دستگاه های رسمی و قانونی کشور نتیجه انتخابات 
را اعام کنند، خود را پیروز میدان معرفی می کند و می گوید هر نتیجه دیگری 
غیر از این باشــد را قبول نمی کنم و به مثابه تقلب در انتخابات است و سپس بر 
این رفتار غیرقانونی خود پافشاری می کند و نظر نهادهایی که در قانون اساسی 
برای نظارت و اعام نتایج انتخابات در نظر گرفته شده اند تمکین نمی کند و حتی 
 مشخص 

ً
حاضر نمی شود مسیر قانونی را برای اثبات ادعاهایش طی کند، کاما

است که بی قانونی کرده و قانون رعایت نشده است و لذا فتنه ۸۸ را شاهد بودیم. 
بنابراین هم خود نامزد سهم بسیار باالیی در این تخلف و دامن زدن به آن داشته 
اســت و هم متأسفانه احزاب و چهره های سیاسی حامی او نیز اگر نگوییم صد 
درصد، اما بخش قابل توجهی در زمینه سازی این بحث و دامن زدن به این آتش، 
نقش بسزایی داشتند. بعد از انتخابات، مسائلی اخاقی و انصاف رعایت نشد و 
نامزدها نسبت هایی به همدیگر دادند که نادرست بود یا حداقل اینکه اثبات نشده 

بود و طبیعی است که در اذهان مردم سؤاالت بسیاری به وجود آورد.

 BBBBبه نظر شما قانون انتخابات ایراداتی دارد؟  
 کاستی هایی داریم؛ حتی اگر به سیاست های کلی 

ً
در بحث قانون انتخابات حتما

حضرت آقا در موضوع انتخابات که چند ســال قبل اباغ شد، مراجعه کنید، 
متوجه می شوید که یک بخشی ناظر به همین کاستی هاست که بخش هایی از 
آن سیاست ها دنبال نشده است؛ قوه مجریه، شورای نگهبان و بخش های دیگر 

مانند مجلس در این امر دخیل هستند و مسئولیتی دارند که سیاست های کلی را 
دنبال کرده و به قوانین مشخصی تبدیل کنند تا بتوانند تا حدود زیادی از برخی 
از مشکاتی که در اجرا به وجود آمده یا می تواند به وجود بیاید، پیشگیری کنند.

 BBBB چرا قانونی شدن سیاست های کلی انتخابات آنقدر طوالنی شده 
است؟آیا به نفع گروه یا جریان خاصی است؟

 دالیل این موضوع را بررســی و ریشــه یابی نکــرده ام و در حال حاضر 
ً
حقیقتا

نمی توانــم اظهــار نظر دقیقی داشــته باشــم؛ اما ممکن اســت بخش هایی 
پیچیدگی هایی داشــته باشــد و نمی توان دقیق گفت وزارت کشور یا شورای 
نگهبان قصوری داشــته اند؛ اآلن مهم تر از اینکه دنبال مقصر باشیم، باید تأکید 
کرد این سیاست های کلی دنبال شود و اقداماتی که برای تحقق آنها الزم است، 
پیگیری شــود. رسانه ها هم آنطور که الزم بوده، پیگیر این سیاست ها نبوده اند؛ 
چراکه رسانه ها در پیگیری این سیاست ها مؤثر هستند. در حوزه های دیگر هم 
سیاست های کلی داریم که جزء وظایف رهبری است تا آنها را آماده یا اباغ کنند 
و جزء بخش هایی اســت که این کار با زحمت بسیار انجام شده، یعنی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام جلسات متعددی را برگزار کرده و به مرحله ای رسیده 
که رهبری این سیاست ها را بپذیرند و اباغ کنند؛ لذا وقتی این فرآیند طوالنی 
برای تهیه این سیاســت ها طی شده، در مرحله اجرا هم باید از سوی رسانه ها و 

مجموعه های دیگر دنبال شود تا این سیاست ها به منصه ظهور برسند.

 BBBB نقش نهادهای مجری انتخابات مانند وزارت کشــور و شورای  
نگهبان در حفظ انسجام و وحدت ملی انتخابات چیست؟

 رفتار این نهادها مؤثر است؛ یکی از کارهایی که باید با جدیت مورد توجه 
ً
حتما

قرار گیرد، این اســت که این نهادهای برگزارکننــده انتخابات، به نحوی رفتار 
نکنند که شائبه جانبداری از جریانی به وجود بیاید، البته اینکه می گویم فراتر از 
نسبت هایی است که جریان های سیاسی همیشه بدون دلیل و سند و مدرک، به 
عنوان امر سیاسی و سیاسی کاری به صورت کلی مطرح می کنند، اما این توقع 
و مطالبه از نهادهای قانونی و برگزارکننده انتخابات، مطالبه بحقی است که باید 
مراقبت کنند تا از رفتار آنها شائبه جانبداری برداشت نشود. بحث دیگر ارتباط و 
صحبت کردن با مردم است، به هر حال باید این دستگاه ها برای مردم موارد الزم 
را توضیح دهند تا روشنگری و آگاه سازی درباره این موضوع حساس و مهم در 
حد مناسب از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور اتفاق بیفتد. بخشی از این 
مسائل هم به همان اقدامات زمینه ای برمی گردد که به سیاست های کلی مربوط 
می شــود و باید بعضی از مسائلی که در قانون اساسی آمده است، مانند تعریف 
رجل سیاســی و مدیر و مدبر بودن را مقداری روشــن تر کنند تا هم افرادی که 
می خواهند خود را در معرض قرار دهند با یک تعابیر کلی روبه رو نشوند و هم 
خود شورای نگهبان برای ارزیابی و هم افکار عمومی برای تطبیق این ویژگی ها با 
افرادی که وارد صحنه شده اند،آگاه باشند، چراکه این تعاریف خیلی کلی است 
و ممکن است دقت ممکن صورت نگیرد. بخشی از تبیین این ویژگی ها هم در 

سیاست های کلی است که باید انجام گیرد. 

 BBBB نقش رسانه ملی در انتخابات چقدر مهم است؟ آیا رسانه ملی هم 

می تواند در ایجاد این وحدت نقش مؤثر داشته باشد؟
رســانه ملی رکن مهمی در انتخابات دارد و برگزارکننده مناظره های انتخاباتی 
است؛ بخشی از تخلفاتی که عرض کردم در همین مناظره های انتخاباتی رخ داده 
است و التهاب ها، تنش ها و آسیب هایی که مطرح شده، در دل همین مناظره های 
انتخاباتی بوده است که به نظر بنده باید برای این مناظره ها چارچوب دقیق تری 
در نظر گرفته شود. صدا و سیما، وزارت کشور و شورای نگهبان باید از قبل و با 
همفکری هم و مشورت گرفتن، چارچوب هایی را برای این مناظره ها تعریف و 
روش هایی را انتخاب کنند که امکان پیشگیری این آسیب ها وجود داشته باشد، 
نه اینکه امکان آن باشد که صد درصد جلوی آن گرفته شود؛ اما می تواند درصد 
قابل توجهی را پیشگیری کرد. در انتخابات سال 13۸۸ و 13۹6 شاهد اتفاقاتی 

در مناظره ها بودیم که راهکاری برای پیشگیری از آنها پیش بینی نشده بود.

 BBBB وظیفه و نقش مــردم، جناح ها و جریان های سیاســی در حفظ 
انسجام و وحدت ملی در انتخابات به خصوص انتخابات مهم 

پیش رو چیست؟
یکی از مهم ترین وظایف مردم و جریان ها افزایش مشــارکت است؛ یعنی هم 
مردم، هم جریان های سیاســی و هم چهره های سیاسی باید این صحنه را یک 
صحنه انجام وظیفه ملی و مذهبی بدانند و باید به این آگاهی و رشــد برسند که 
مشارکت در انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، چه آثار و پیامدهای 
مثبتی هم برای رئیس جمهوری که انتخاب می شود و هم برای مجموعه کشور 
دارد. یک نشــاط و فرصتی بر اســاس قانون اساسی فراهم شده که مردم نظر و 
رأی خود را بدهند، نظری که آثار آن حداقل چهار ســال و تا ســال های ســال 
پابرجا خواهد بود؛ لذا مردم باید به این نکته توجه داشــته باشند. از سوی دیگر 
مردم و جریان های سیاسی باید متوجه آثار و پیامدهای منفی مشارکت نکردن 

در انتخابات باشــند و بدانند کاهش مشارکت چه خسارت ها و آسیب هایی 
 هر چه مشارکت باالتر 

ً
می تواند برای کشــور به دنبال داشته باشد. طبیعتا

باشــد و با رعایت موارد گفته انسجام کشــور را افزایش می دهد و تقویت 
می کند. البته مقاطعی در کشور داشته ایم که با وجود مشارکت باال، منجر 
به وحدت نشده که به دلیل شکاف های به وجود آمده بوده است. نکته دیگر 
رعایت همان مواردی اســت که در پاسخ سؤال اول عرض کردم و عاوه 
بر نامزدها که خیلی نقش مهمی دارند، جریان ها، احزاب سیاسی حامی 
آنها، چهره های سیاسی و مردم نیز در رعایت آنها نقش و مسئولیت مهمی 
 وحدت و انســجام در جریان انتخابات 

ً
دارند و اگر رعایت کنند، طبیعتا

حفظ می شود و چه بسا تقویت هم می شود. 

 BBBB.اگر نکته ای دیگر باقی مانده است، بفرمایید 
ان شــاءالله شاهد یک انتخابات خوب، پرشور و با مشارکت باال و انتخاب 

 مناسب باشیم؛ فردی که هم درک صحیحی از مشکات کشور 
ً
یک فرد واقعا

و هم برنامه و راه حل های مناسبی برای رفع آنها داشته باشد. انتخاب درست در 
انتخابات نسبی است، یعنی در بین نامزدهایی که مراحل قانونی را طی می کنند 
و در معرض انتخاب قرار می گیرند یکی قوی تر، یکی ضعیف تر، یکی در جهت 
دیگر قوی تر و دیگری ضعیف تر است و اینطور نیست که صفر و صدی ببینیم و 

بگوییم یک نفر صد یا صفر است. مهم ترین نیاز امروز کشور، بحث کارآمدی 
اســت؛ مردم به خصوص در دوره های اخیر ناکارآمدی را دیده اند و همه، آثار 
و نتایج خســارت بار آن را در زندگی احســاس کرده اند که اگر تجربه برای ما 
 باید تاش کنیم در بین نامزدها، کسی را انتخاب کنیم 

ً
درسی شده باشد، طبیعتا

که با توجه به ســوابق و فعالیت هایی که در گذشته داشته و کارنامه کارآمدی و 
توانمندی هایی که داشــته، همچنین با انگیزه بــودن، با کفایت بودن و جهادی 
بودن را در پرونده های او دیده باشــیم، البته نه اینکه بگوییم بدون هیچ اشکال 
یا ایرادی است و ممکن اســت از جهاتی ضعف هایی هم داشته باشد، که اگر 
چنین فردی انتخاب شود، می توان پیش بینی کرد شاهد یک شرایط خیلی بهتر 
از امروز باشــیم؛ ان شاءالله در نتیجه کارآمدی، تاش، انگیزه و کار جهادی که 
رئیس جمهور و دولت منتخب انجام خواهند داد، مشکات حل می شود تا مردم 

روزهای بهتری را شاهد باشند.

 BBBB شــکل گیری فضای رقابتی یکــی از پیش شــرط های برگزاری 
انتخابات گرم و تحقق مشارکت حداکثری است، اما در مواردی 
شــاهد بوده ایم که در سایه شکل گیری این فضا به انسجام ملی و 
وحدت ملی خدشه وارد شده است، برای به حداقل رساندن این 

آسیب چه باید کرد؟
یکی از مســائل اصلی انتخابات، بحث بهینه برگزار شدن انتخابات است که 
حضور و مشارکت قشــرهای مختلف مردم در آن ضروری است؛ به هر حال 
انتخابات یک شاخص در همه کشورها به ویژه کشورهایی است که به صورت 
دموکراتیک و با حاکمیت اراده مردم اداره می شود. اصل 6 قانون اساسی کشور 
ما اشــاره می کند که انتخاب همه مسئوالن در جمهوری اسامی باید مستقیم 
یا غیرمســتقیم از جانب مردم صورت گیرد که اصل جمهوریت است. این امر 
با شیوه انتخابات انجام می شود تا بتوانند با مشارکت توده های مردم جمهوری 

را تحقق بخشند.
 طبیعی است که این امر، نیازمند یک شور، نشاط و هیجان است؛ یعنی در 
موضوع انتخابات در کنار حوزه تعهدی، اســتداللی داریم که بخشــی از آن به 
دلیل رقابتی است که به وجود می آید و جنبه احساسی و هیجانی پیدا می کند. به 
هر حال طیف های مختلفی در انتخابات شکل می گیرد که له یا علیه کاندیداها 
هســتند و هر یک خود را معرفی می کنند که برخی در معرفی خود، به تخریب 
یا نقــد وضع موجود یا نقد کاندیدای مقابل و برنامه هــای او رو می آورند. این 
کارها به صورت متداول نه در ایران، بلکه در همه جای دنیا مرسوم است؛ نمونه 
بارز آن انتخابات ریاســت جمهوری آمریکاست که دو کاندیدا مقابل همدیگر 
قرار می گیرند و مقابل دوربین ها از افشــای ارتباطات شخصی گرفته تا سوابق 

خانوادگی و شغلی یکدیگر را درست یا نادرست شخم می زنند. 
این فضایی اســت که به صورت کلی در همه انتخابات ها با نســبت کم یا 
بیشتر پدید آمده اســت، اما در ایران مفهومی را در جمهوری اسامی به منزله 
مفهوم مردم ســاالری دینی جلو بردیم که در اینجا باید قدری توقعات متفاوت 
با کشورهای دیگر باشــد. در مردم ساالری دینی مرز شور و هیجان و احساس 
 در شأن 

ً
انتخاباتی، دین و اخاق دینی است که اگر از آن مرز خطا کنند، طبیعتا

این نظام نیست و به همان گروه های متعارف و متداولی که در کشورهای مختلف 
است، نزدیک می شود.

 این مســئله به صورت جدی در قانون اساســی دیده شده است؛ به همین 
دلیل امر تأیید صاحیت نامزدها به شــورای محترم نگهبان سپرده شده است. 
ویژگی های نامزدها و این شرایط در اصل 115 قانون اساسی ترسیم شده است؛ 
از جمله مدبر بودن و از رجال سیاســی و مذهبی بودن که این ویژگی ها باید از 
اینکه کمپین های انتخاباتی به سمت خروج از اخاق انتخاباتی بروند، جلوگیری 

کند.
 متأسفانه بررســی دوره های مختلف انتخاباتی در کشور ما، به ویژه برخی 
دوره های انتخابات ریاست جمهوری نشــان می دهد، کاندیداها از این الگوی 
مردم ساالری دینی خارج شده اند؛ با وجود اینکه کاندیداها اغلب شناخته شده 
و مورد تأیید شورای نگهبان بوده اند، اما وقتی وارد عرصه انتخابات شده اند، یک 

نوع بداخاقی عجیب و غریبی نسبت به همدیگر ابراز کرده اند.
  این وضعیت به جایی رســید که از دل آن فتنــه ۸۸ بیرون آمد و مهم ترین 
امتیاز انتخابات که می توانست نشان دهنده انسجام و وحدت ملی باشد و اهداف 
انقاب اسامی و به ویژه پرونده هسته ای را به نفع مشهودی جلو ببرد، به عکس 
شد و به واسطه بی اخاقی های انتخاباتی و به هم زدن قواعد بازی مسالمت آمیز 
انتخابات، نقطه قوت انتخابات به نقطه ضعف جمهوری اســامی تبدیل شد 
و کشــور وارد یک دوره آسیب شــد که هنوز هم با گذشت 1۲ سال از آن سال، 
تلخی هــای آن را در کام خود حس می کنیم. معتقد هســتم نقطه قوت فضای 
انتخابات، حضور مردم، هیجانات و مشارکت گسترده است؛ ولی نباید اینطور 
باشــد که تنور آنقدر داغ شود که حوزه انســجام و وحدت ملی را بر هم بزند و 

انتخابات به نقطه آسیب تبدیل شود. 

 BBBB اگر بخواهیــم یک آسیب شناســی دربــاره دوره های مختلف 
انتخابات از این منظر داشته باشیم که چرا و چه عواملی باعث این 

اختالف افکنی ها شده بود، به چه مواردی اشاره می کنید؟
در جریان مناظرات، برخی از کاندیداها به گونه ای ســخن می گویند که شاید 
تأثیر مثبتی در میزان رأی شان در انتخابات داشته باشد؛ اما در فضای کلی جامعه 
بدبینی و نفرت ایجاد می کند و انتخاباتی که باید محور وحدت و موجب انسجام 
جامعه شود، ســبب ایجاد شکاف و گسل هایی می شود که در حال حاضر بعد 
از گذشــت چهار ســال، همچنان یکی از راه هایی که فکر می کنند از طریق آن 
می توانند فضای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار دهند، زنده کردن همان گسل ها و 

دوگانه سازی های نادرست است.

 BBBB با توجه به اینکه نظام ما بر پایه مردم ســاالری دینی اســت، وقتی 
این تخلفات در صحنه رقابت های انتخاباتی دیده می شــود، آیا 
 در قانون برای برخورد با این موارد راهکاری مشــخص نشــده 

است؟
شورای نگهبان می تواند تا آخرین لحظه درباره تأیید صاحیت ها تجدید نظر 
کند؛ به هر حال اگر مشخص شود کسی صاحیت اخاقی الزم برای کشور را 
ندارد، نباید ولو اینکه تأیید اولیه هم شــده باشد، اجازه داشته باشد با هر روشی 

فضای کشور را به هم بریزد که رأی آورد. 
طبیعی اســت که شــورای نگهبان قدرت دارد؛ ولی ما در مرام و منظر این 
مســئله عمومی، در جامعه صحبت می کنیم، وقتی این هیجانات و احساسات 
در روزهای پایانی رقابت های انتخابات شــکل می گیرد و طبیعی است که هر 
نوع اعمال نظر غیرمتعارف از سوی نهادهای ناظر، حمل بر تعابیری مثل حذف 
رقیب و مهندسی انتخابات می شود و انتخابات را دچار چالش می کند؛ به همین 

دلیل به صورت عرفی و عملی کاری صورت نمی گیرد.
 اما با توجه به تجربه انتخابات گذشته فکر می کنم باید برای این کار، جدی 
و بی رودربایستی بود و اگر الزم است با تنقیح قوانینی جلوی این کار گرفته شود. 
 این مسائل با الگوهای اخاقی انتخابات در نظام مردم ساالری دینی تطابق 

ً
طبیعتا

ندارد. به نظر بنده نهادهای نظارتی ما باید در اینجا از جوزدگی خارج شوند و با 
دقــت و قدرت و با رعایت دقیق ضوابط و نه خدای نکرده حمل بر دخالت غیر 
موجه، مطابق با قانون رفتار کنند. وقتی اینطور در نظر گرفته باشند که با توهین ها، 
 بایــد در دوره های 

ً
افتراها و بداخاقی ها کســی قصد برخــورد ندارد، حتما

 بعدی منتظر اتفاقاتی باشــیم که در شأن نظام انتخاباتی ما و جمهوری اسامی
 نیست. 

 BBBB آیــا می توان کمپین هــای غیراخالقی و خطاهــای انتخاباتی را 
مصداق نقض اصل 115 قانون اساسی از سوی نامزدها دانست؟ 
 به موارد جزئی و این مدلی اشاره نمی شود؛ اما در قانون 

ً
در قانون اساسی طبیعتا

انتخابات ریاست جمهوری این موارد به صورت کلی آمده است. در اصاحیه 
مصوبه اخیر مجلس شــورای اسامی که هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده 
است، نمی دانم این قانون در انتخابات پیش رو اجرا خواهد شد یا خیر؛ اما فکر 
می کنم در قانون جدید یک پیش بینی هایی برای این موارد شــده که بتواند آن را 
در ترازی که شایســته جامعه اسامی باشــد قرار دهد؛ البته اگر در اجرا دچار 
یک رودربایستی هایی نشــوند. وقتی فضای ملتهبی در جامعه شکل می گیرد، 
ممکن است دخالت این مدلی اصل انتخابات را زیر سؤال ببرد و مطالبی حاکم 
شــود و جلوی این دخالت را بگیرد، اما اگر قبل از انتخابات یا در حین بررسی 
صاحیت ها، این موضوعات هم به صورت دقیق به کاندیداها گوشزد شود و هم 
در فضای رسانه ای کشــور به صورت دقیق اطاع رسانی شود، به نظر می رسد 
خطاهای فاحشی که در انتخابات ســال های 13۸۸ به وجود آمد، می تواند به 

شکل مشهودی کاهش پیدا کند.

 BBBB اگر بخواهیم انتخابات دوره های گذشته مانند سال  1388 یا حتی 
انتخابات در سال های 1392 و 1396 را آسیب شناسی کنیم، به 
نظر شما چه عواملی باعث ایجاد اختالف افکنی و شکاف در بین 

مردم و جناح های سیاسی شده بود؟
 عواملی 

ً
در این بحث نمی توان به شکل تک عاملی به موضوع نگاه کرد؛ حتما

متعددی دخیل بوده اند که میزان اثربخشی و ضریب شان هر کدام با هم متفاوت 
اســت؛ بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 136۸، رئیس جمهور اختیارات 
فوق العاده ای دارد، برخاف اینکه گفته می شــود اختیاراتش محدود اســت و 
برخی ها از این موضوع برای ترفند انتخاباتی یا برای ناکارآمدی رئیس جمهور 
 پیشرفت کشور در 

ً
استفاده می کنند؛ در حالی که اختیارات وسیعی دارد و تقریبا

اختیار دولت و رئیس جمهور است. طبیعی است این مسئله حساسیت امر را باال 
 
ً
می برد و ذیل این موضوع، ساختار قدرت و مناسبات اداری ما یک شکل کاما

سیاسی به خود گرفته است.
 به عبارتی کافی اســت رئیس جمهور از یک جناحی انتخاب شــود، تمام 
حوزه های مسئولیت کارشناســی دچار تغییر و تحول می شود. حتی مدیریت 
دانشــگاه ها که نماد علمی هستند و باید به دور از فضای سیاسی باشند، اما در 
کشــور ما به دلیل اینکه یک فضای سیاســت زدگی عمیقی پیدا شده که به نظر 
بنده ناشــی از عامل اول است، فضای التهابات سیاسی را خود به خود افزایش 
می دهد؛ یعنی فقط انتخاب رئیس جمهور نیست و آینده بسیاری از نخبگان تعیین 
جایگاه می شود که این عامل دومی است که این مسئله را تشدید می کند. عامل 

سوم به افراد برمی گردد.
 برای نمونه در انتخابات مختلف افراد با خصایص خلقی، فرهنگی، روانی 
و روحــی مختلف کنار هم قرار می گیرند و با یکدیگر رقابت می کنند. در عین 
حال به واسطه اینکه انتخابات مظهری از دخالت مردم در فضای مدیریتی کشور 
اســت و کشور ما هم کشوری اســت با انبوهی از دشمنان خارجی و مخالفان 
داخلی که همیشه از این فضاهای احساسی و هیجانی انتخاباتی برای تنش زایی 

استفاده می کنند.
 این عوامل ســه گانه داخلی و عامل متغیر خارجی به دنبال برهم زدن توازن 
و انســجام کشور هستند. یک وقتی هم وجود عناصری در صحنه رقابت است 
که به حوزه کارکردی آنها نزدیک تر هســتند، بــرای نمونه جریانی که امروز در 
کشور از آن به منزله غرب گرا یا لیبرال شناخته می شود، دیدگاه های شان خیلی 
به غرب نزدیک اســت و بخشی از جریان های کشور روی اینها طمع دارند، به 
همین دلیل برای اینکه اینها در صحنه باشند، در انتخابات داخلی ما ایجاد 
خأل و بحران می کنند. در انتخابات سال 13۸۸ همین مأموریت را 
داشتند که اخال ایجاد کنند که تا حدودی هم توانستند انجام 

دهند که این عامل مهم بیرونی را نمی توان نادیده گرفت. 

 BBBB برگزارکننده های انتخابات در حفظ انسجام ملی چه
نقشی می توانند ایفا کنند؟

اجرای انتخابات در همه سال ها در کشور ما بر عهده 

مردم است و با حضور معتمدین محلی که صاحیت اجرایی آنها به تأیید رسیده 
 گرایش های سیاسی 

ً
است، در کنار شخصیت های حقوقی انجام می شود. غالبا

برخی مدیران به تخلفات جزئی منجر می شود. در هیئت شورای نگهبان قدرت 
باالی تأثیرگذاری در اختیارش اســت و تأیید صاحیــت کاندیداها بر عهده 
آنهاست و در بقیه فرآیندهای انتخاباتی ناظر است و اجرا بر عهده وزارت کشور 
اســت، اما همین بخش ورودی خیلی مهم است؛ شورای نگهبان که مرکب از 
1۲ شــخصیت است، هر یک رأی مستقلی دارند و برای صاحیت کاندیداها 
رأی گیری می شــود، اما آنچه می تواند یک زمانی این مورد را خدشــه دار کند، 
مصلحت انگاری هایی اســت که در درازمدت به نفع کشور نیست. به نظر بنده 
 
ً
حوزه نظارت به ویژه شورای نگهبان باید در بررسی صاحیت کاندیداها واقعا
بدون مصلحت سنجی عمل کند. هر چقدر این حوزه شفاف سازی شود، به رأی 

و اعتماد مردم به برگزاری انتخابات و نظارت بر آن کمک بیشتری می شود.

 BBBB در این بین وظیفه مردم و جناح های مختلف سیاســی در حفظ
انسجام و وحدت ملی چیست؟

بخشــی از مردم با نگاه تکلیف شرعی به حضور در انتخابات نگاه می کنند که 
این افراد با وجود همه مشــکات جامعه در صحنه انتخابات حاضر می شوند، 
اما بخش دیگری از مردم با جمع بندی کارکرد دولت ها و حاکمیت به این نتیجه 

می رسند که مشارکت داشته باشند یا خیر.
 این خطر را در انتخابات پیش رو داریم که ممکن اســت به دلیل عملکرد 
 برای روی 

ً
ضعیف دولت شاهد کاهش نسبی مشــارکت مردم باشیم که حتما

کارآمدن دولت قدرتمند و برای پیگیری اهداف ملت مشکل ایجاد کرده و ممکن 
است فاصله دولت و ملت را بیشتر کند. 

البته امیدوار هســتیم فضای رقابت انتخاباتی به سمتی پیش رود که با ایجاد 
امید برای مردم مشارکت آنها افزایش پیدا کند. مشارکت انسجام ملی ایرانی ها 
را نشان می دهد و دولت جدید و منسجم به یاری مردم می تواند گام های مؤثری 

را در پیشبرد جامعه بردارد. 
بستر فعالیت جناح ها یکی در کارآمدی حاکمیت و دیگری حضور مردم و 
جناح هاست که بخشــی از آنها متهم به ناکارآمدی هستند. برای نمونه، دولت 
نماینده جریان اصاح طلب است؛ حال هر چه بخواهند خط کشی کنند به هر 
حال، این دولت نماینده این جناح سیاســی اســت و طبیعی است که پذیرش 
اشکاالت و اشــتباهات و عدم فرار از پاسخگویی داشــته باشند و دوگانه های 
تصنعی از سوی جناح های سیاسی باید کنار گذاشته شود و مطابق با واقعیاتی که 

جامعه با آن درگیر است، باشند.
 اگر جناح ها خبطی بر گردن دارند، آن را بپذیرند و فضای مشارکت سیاسی 
در کشــور را به ســمت تخاصم در بین مردم و گسل هایی بین طبقات مختلف 
مردم ســوق ندهند، فضای رقابت را سالم جلو ببرند و مسئولیت کارهای خود 
را بپذیرند. نمی توانند هشــت ســال دولت را در اختیار داشته باشند و نزدیک 
انتخابات زیر میز انتخابات بزنند؛ مردم به آنها اعتماد کردند و رأی دادند و اگر 

اشکالی دارند، باید بایستند و صادقانه رفع اشکال کنند.

 نگاهی به پیش شرط های تحقق انسجام ملی در انتخابات
 در گفت وگو با دکتر مهدی فضائلی

  التزام 
به محکمات 

انقالب اسالمی
 و قانون اساسی

اتحــاد و یکپارچگی در صحنه های مختلــف رقابت در هر جامعه ای مهم و اثربخش اســت؛ این 
یکرنگی و اتحاد در میدان انتخابات مهم تر و اثرگذارتر است؛ چرا که اگر از بین برود و شاهد گسست 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در صحنه رقابت های انتخاباتی باشیم، افزون بر وارد شدن نفوذی های 
دشــمن و سوءاســتفاده آنها از این وضعیت و سست کردن پایه های نظام، شــاهد از رونق افتادن 
انتخابات خواهیم بود که ممکن است در آینده سیاسی کشور تأثیر منفی بگذارد. به همین دلیل و در 
خصوص مهم بودن و چگونگی حفظ و انسجام در انتخابات با دکتر »مهدی فضائلی«، تحلیلگر 

مسائل سیاسی و رسانه ای گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

بررسی نسبت انسجام ملی و انتخابات در گفت وگو با 
محمدمهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مشارکت
 در انتخابات 

 مظهر
 انسجام ملی 

است
نقش مردم و جریان های سیاسی در حفظ و انسجام ملت در آستانه انتخابات بسیار تأثیرگذار است 
و همین انسجام می تواند در اتحاد ملت و پیشبرد اهداف کشور مهم و اثربخش باشد؛ کاندیداهای 
انتخابات نیز باید در حفظ این انســجام با دوری گزیدن از بداخالقی های سیاسی و فرهنگی نقش 
مهمی ایفا کنند و با صداقت گفتار و رفتار و رقابت صحیح، انتخاباتی سالم را رقم بزنند. در این باره 
با دکتر »محمدمهدی اســماعیلی« عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت وگو کردیم که در ادامه 

می خوانید:
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رژیم خودکامه پهلوی تالش داشت 
چهره دموکراتیکی از خود ارائه دهد. 
در این مسیر بود که پس از ۱5 خردادماه ۱۳۴2، 
به ظاهر با شــکل گیری برخی احزاب سیاسی 
موافقت کرد که به واقع مدیریت اصلی آن با شاه 
و دربــار بود. حزب »ایران نویــن« یکی از دو 
حزب دولت ساخته بود که حسنعلی منصور و 
دوستانش آن را تأســیس کردند. این حزب از 
تغییر نام »کانون مترقی« در آذر سال ۱۳۴2ش 
به وجود آمد.  حــزب ایران نوین بزرگ ترین و 
ماندگارترین حزب دولتی در عصر پهلوی بود 
که تا تأسیس نظام تک حزبی، همواره اکثریت را 
در دست داشــت و بیش از یک دهه در فضای 
خالی از فعالیت های حزبی به حیات خود ادامه 
داد. حزبی فاســد که تنها فرصتی برای اتصال 
افراد به هسته ســخت قدرت و دربار و بستری 
برای تقســیم مناسب سیاســی بود. در مورد 
ماهیت فاسد این حزب دکتر مظفر شاهدی در 
کتاب »ســه حزب« که مؤسســه مطالعات و 

پژوهش هــای سیاســی آن را منتشــر کرده، 
می نویســد: »حزب ایران  نویــن، یک حزب 
واقعی نبود. مرام و مسلک و عقیده حزبی در آن 
جایی نداشــت. به همین دلیــل خیلی زود به 
کانونی برای تجمع فرصت طلبان و مقام پرستان 
فاسد تبدیل شد و روز به روز هم گسترش یافت. 
در آســتانه دهه ۱۳5۰ حــزب چنان حجیم و 
نابســامان شــده بود که اصالح آن غیرممکن 
می نمود. فساد مدیران ارشد و درجه اول حزب 
در صدر تمام مشــکالت دامنگیر حزب واقع 
بود. اکثریــت قریب به تمام این افراد هیچ گونه 
عالقه و اعتنایی به حزب و امور و وظایف محوله 
در آن نداشتند و با برخورداری از امکانات مالی 
و مدیریتــی و ده ها مزیت نان و آب دار حزبی و 
دولتی، نقشی جز ناراضی  تراشی در مجموعه 
حزب ایفــا نمی  کردند.  در ارتقای شــغلی و 
مدیریتی در ســطوح و شــئون مختلف حزب 
 هیچ ضابطه  ای وجود نداشت و فاسدان و 

ً
تقریبا

بدکار گان با بهره گیری از روابط باندی و فامیلی 
و دیگر امتیازات خالف قاعده، در مهم ترین و 
کلیدی ترین مدیریت  هــای حزب و نیز دولت 
حزبی قرار می گرفتند. این روند مشمئزکننده در 
اوایل دهه ۱۳5۰ بسیار محسوس و زننده تر از 
سالیان گذشته شده بود و به گفته یکی از اعضای 
بلند پایه این حزب، وضع حزب به کلی »خر تو 
خر شــده« بود و »کثافت کاری های« رهبران و 
کارگردانان و دست اندرکاران ریز و کالن حزب 
دیگر حد و حصری نمی شــناخت و باندهای 
توطئه  گر به شــدت در پی از میان برداشتن رقبا 

بودند.«

فرصت طلبان حزب 
   دهلیز    

در دو شماره گذشته بر موضوع چگونگی شکل گیری 
صف آرایــی جناح های سیاســی در دهه ۱۳6۰ در 
کشور تمرکز کردیم و از بسترهای پیدایش و مبناهای 
مورد اختالف سخن گفتیم. در ادامه باید یادآور شد 
که آن دسته بندی ها و مبناهای مختلف موجب شد 
در برخی تصمیم گیری های نظام نیز این اختالفات 
و دســته بندی ها آشکار شود و دو جناح در برابر هم 

قرار گیرند.
شاید نخســتین موضوع مورد اختالف در میان 
نیروهای خط امام ـ که به نوعی به بحث حوزه اقتدار 
ولی فقیه هم مربوط می شد ـ مسئله اصالحات ارضی 
و تصویب بند »ج« از سوی سه نفر از فقها، عملکرد 
هیئت های هفت نفره تقســیم زمین و اجرای قانون 

اصالحات ارضی بود.
 این قانون با نظر حضرت امام)ره(، در سال های 
۱۳58 و ۱۳59 از سوی آیت الله منتظری، آیت الله 
مشــکینی و آیت الله بهشتی تهیه شده بود و بر طبق 
آن، هیئت های هفت نفره تقسیم زمین موظف بودند 
زمین های »موات«، »مصادره ای« و »بزرگ« را در 

میان افراد بدون زمین تقسیم کنند.
اراضــی موات بــه زمین های غیر آبــادی گفته 
می شــود که ســه عنصــر »مجهول بودن ســابقه 
مالکیت خصوصی«، »عدم مشغولیت به زراعت و 
مستحدثات در حال حاضر« و »عدم داشتن مالک 
در حــال حاضر« را داشــته باشــد. در فقه و قانون 
اراضی موات از مباحات شــمرده شــده و شخص 
 بــا حیازت)بــه تملــک درآوردن( آن مالک زمین 

می شود.
توزیع زمین های بند الــف )بایر و موات( و بند 
ب )زمین هــای طاغوتیان و مصادره شــده( از نظر 
همگان بدون اشــکال به نظر می رســید، اما توزیع 
 از ســه 

ً
زمین های بند ج )زمین های بزرگی که عرفا

برابر زمین های مورد نیاز یک کشاورز در هر منطقه 
بزرگ ترند( با اعتراض بسیاری از مالکان و نیز علما 

و فقها مواجه شد. 
علت این اعتراض هم روشن است. طبق این بند، 
 از سه برابر زمین های مورد 

ً
مساحت زمینی که عرفا

نیاز هر کشــاورز در هر محل بیشتر بوده، مصادره 

شده و در اختیار کشاورزان بی زمین قرار می گرفت 
و چــون دلیلی شــرعی و قانونی برای نامشــروع 
دانســتن این زمین ها وجود نداشت؛ لذا تأکید شده 
بود اجرت المثــل آن زمین ها باید به مالکان اصلی 

پرداخت شود. 
معترضان به این مصوبه، معتقد بودند بزرگی یا 
کوچکی زمین ها و اموال در اســالم مطرح نیست و 
 مالکیت در اسالم حد کّمی ندارد؛ بلکه حد 

ً
اساسا

کیفی دارد و تنها در صورتی می توان به مصادره اموال 
دست زد که غصبی و نامشروع باشند و این در حالی 
است که دادن اجرت المثل در اجرای بند ج به معنای 

مشروع تلقی کردن آن اموال نبود.
در مقابل، موافقان و حامیان اجرای بند ج بر وجه 

انسانی و عادالنه آن تأکید می کردند و معتقد بودند:
، دســتیابی به ثروت و مال در مقیاس زیاد، 

ً
 اوال

بدون ظلم و غارت و اســتثمار و ادا نکردن تکالیف 
مالی و شرعی میسر نیست. 

، ایجاد جامعه اســالمی کــه در آن طبقات 
ً
ثانیا

اجتماعی با فاصله های زیاد موجود نباشند،  هدف 
اصلی و نهایی اســت و اجرای ایــن قانون ما را در 

دستیابی به این هدف کمک می کند.
، حامیان اصلی و واقعی انقالب اســالمی 

ً
 ثالثا

را افراد بی بضاعت و کم درآمد تشــکیل می دهند و 
جهت گیری انقالب هم باید تأمین منافع آنها باشد 
و صاحب زمین کردن اقشــار بی زمین، وفاداری به 

جهت گیری کلی انقالب است.
، در صورتی که نظام اسالمی به »مصلحت« 

ً
 رابعا

بداند، می تواند به اتخاذ چنین تصمیماتی مبادرت 
 اجازه حضرت امام)ره( به این ســه فقیه 

ً
کند و طبعا

شناخته شــده، سبب مشروعیت قانونی می شود که 
آنان تهیه کرده اند.

مناقشه بر سر مشــروع بودن یا نبودن این قانون 
در میــان مراجع تقلید هم مطرح بود، به گونه ای که 
برخــی از مراجع ضمن رد این قانــون، به صورت 
ضمنی تهدیــد می کردند که در صورت اجرای این 

قانون، به آن اعتراض خواهند کرد. 
بسیاری از مدرســان و فقهای حوزه های علمیه 
هــم در مخالفت با بند ج موضع  می گرفتند و حتی 
بــه صورت جدی بــرای جلوگیــری از اجرا ی آن 
قدم برمی داشــتند، از جمله با مراجعه مســتقیم یا 
نامه نگاری به حضرت امام)ره(، از ایشان خواستار 
متوقف کردن اجرای بند ج قانون اصالحات ارضی 

شدند.
انگیزه اعتراض عــده ای از فقها و مراجع به این 

قانون فشــارهای همان مالــکان و صاحبان اموال 
مصادره ای بود که خود را مریدان آن علما و مراجع 
معرفی می کردند و خواستار واکنش آنان می شدند، 
اما ابهام در مفهوم »مصلحت« و اختالف در حوزه 
اقتدار نظام اسالمی و حکومت والیی نیز از عوامل 
مؤثر در ظهور اعتراضات سیاسی و فقهی با این قانون 

بود.
»محمــد ســالمتی« کــه در آن روزگار وزیــر 
کشــاورزی بود و در اجرایی کردن این قانون نقش 
داشت، در این باره می گوید: »در خصوص مسئله 
اصالحات ارضی که من به عنوان وزیر کشــاورزی 
می بایست آن را اجرا می کردم و عده ای آن راخالف 
شرع می دانستند، برای حل احتمالی آن آقای راستی 
کاشانی که نماینده امام در سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی بود، واسطه شد و جلسه ای را در خانه خود 

ترتیب داد. 
در این جلســه حدود هشــت نفر از مدرسین 
و فقهــای حــوزه علمیــه قــم از جملــه آیت الله 
آیت الله  آذری قمــی،  آیت اللــه  مکارم شــیرازی، 
آیت الله جعفــر کریمی حضور  احمدی میانجی، 
داشــتند. آنها به مــن می گفتند که شــما در مورد 
اصالحات ارضی بر خالف شرع عمل می کنید. من 
گفتم کجای این مسئله خالف شرع است، سه فقیه 
آن را امضــاء کرده اند و امام نیز آن را تأیید کرده اند. 
ضمنا قانون است و من هم دارم اجرا می کنم و خودم 

هم محکم به آن معتقدم.«
وی با اشــاره به بحث هایی که درباره این طرح 
وجود داشــت، می گوید: »یکی از آنها گفت: امام 
که نمی تواند عمل خالف شــرع انجام بدهد، امام 
فقط به عنوان ولی فقیه می تواند بگوید احکام اولیه 
اجرا شــوند و او نظارت کنــد. یکی دیگر گفت که 
شــما به چه حقی زمین ها را از مالکش می گیرید؟ 
چون من گفتــه بودم که فئودال ها زمین های مردم را 
به لطایف الحیل تصاحــب کرده اند و آنها را به فقر 
کشانده اند و حاال ما این زمین ها را داریم از آنها پس 
می گیریم و به کشاورزان واگذار می کنیم، تا هم حق 

به حقدار برسد و هم فقر و غنا تعدیل شود.«
اختالف فوق یکی از موضوعاتی بود که عمال به 
تقابل دو طیف در میان نیروهای انقالب انجامید و از 
دو برداشت از جایگاه و حدود اختیارات حکومت 

اسالمی حکایت داشت.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

آغازخطترور

همه پرسی جمهوری اسالمی و 
اعالم رأی 98/2 درصدی ملت 
به جمهوری اســالمی شوکی به دشمنان 
انقالب وارد کرد. این میزان مشارکت یک 
پیروزی بزرگ و فاخر برای ملت ایران به 
حســاب می آمد و شکست سختی برای 

جریان مخالف امام راحل بود.
از ایــن مقطع گروهک های سیاســی 
مسلح اقلیتی سعی کردند برای جمهوری 
اسالمی مانع تراشــی کنند و جامعه را با 
مشــکالتی همراه کنند تا مطالبات مردم 
انقالبی عملی نشود و بین مردم و مسئوالن 
نظام جمهوری اسالمی و رهبران انقالب 

فاصله بیندازند. 
ساده ترین اقدام ایجاد فضای وحشت 
و حاکم کــردن التهاب و نگرانی و ناامنی 
در جامعه بود که بــا راه اندازی موج ترور 
شــخصیت ها و نخبــگان انقالبی کلید 
خورد. کســانی کــه در اندیشــه و عمل 
کارآمد بودند، در اولویت این ترور بودند 
که این سناریو در اوایل اردیبهشت ۱۳58 
عملیاتــی شــد و دو چهره مؤثــر که هر 
دو عضو شــورای انقــالب بودند، هدف 
گلوله قرار گرفته و به شــهادت رسیدند. 
ســپهبد محمدولی قرنــی، اولین رئیس 
ستاد مشــترک ارتش، اولین شهید ترور 
بود که در برابر غائله آفرینی گروهک های 
تجزیه طلــب در کردســتان موضع قاطع 
گرفته بود. دیگری اســتاد شهید مرتضی 
مطهری اولین رئیس شورای انقالب بود 
که ســردمدار مبارزه با هرگونه اندیشــه 
انحرافی و التقاطی بود.  شهید محمدولی 
قرنی که سوابق مبارزاتی طوالنی با رژیم 
شاه داشت، متولد ۱292 بود. وی در سال 
۱۳۰9 وارد دانشکده افسری شد و پس از 
کودتای 28 مرداد ۳2 به ریاست رکن دوم 
ارتش رسید و در سال ۱۳۳6 موفق به اخذ 
درجه سرلشکری شد. او در اسفند همان 
ســال در مقام فرمانده رکن دوم ارتش به 
اتهام توطئه کودتا علیه رژیم شاه دستگیر 
و بازداشــت شــد، اما با وجــود جرایم 
سنگینی که به وی نسبت داده شد، به سه 
ســال زندان و اخــراج از ارتش محکوم 
شد. وی در دی ماه سال ۱۳۳9 مورد عفو 
قرار گرفت و پــس از آزادی به چهره های 
ملی  ـ مذهبی همچــون آیت الله طالقانی 
و آیت اللــه العظمی ســیدهادی میالدی 
مرتبط شــد. این امر موجب دســتگیری 
مجدد او شــد و در این نوبت به مدت 9 
ماه در زندان انفرادی به ســر برد. با وقوع 
انقالب اسالمی در سمت نخستین رئیس 
ســتاد ارتش ایران قرار گرفت و همزمان 
عضویت شــورای انقالب را هم داشت. 
غائله کردستان در زمان او آغاز شد و شهید 
قرنی با تصمیم گیری قاطع و به موقع خود 
توانســت جلوی پیشرفت ضد انقالب را 
بگیرد. در روز ســوم اردیبهشــت ۱۳58 
گروهک فرقان او را در حیاط منزلش ترور 
کرد و وی به شهادت رسید. شهید مطهری 
اولین متفکری بود که در برابر انحرافات 
گروهک فرقان موضع گرفت و در مقدمه 
کتاب »علل گرایش بــه مادی گری« این 
گروهک را »ماتریالیســم منافق« نام نهاد 
و بارهــا آنها را به مناظره دعوت کرد. آنها 
هیــچ گاه حاضر به مناظره نشــدند و در 

عوض منطق ترور را در پیش گرفتند. 
نکته پایانی اینکه پس از این دو حادثه 
مراقبــت و حفظ جان شــخصیت ها در 
دســتور کار انقالبیون قرار گرفت و برای 
آنها محافظ دیده شــد و این مأموریت به 
سپاه واگذار شد؛ سپاهی که کمتر از یک 

هفته از عمر تأسیسش می گذشت.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

فساد در حزب دولت   ساخته ایران نوین

با آغــاز قرن بیســتم رقابت های کشــورهای 
اســتعمارگر، کار را بــه رویارویی های بزرگ 
کشــانده بود. در منطقه اقیانوس آرام و آسیای 
جنوب شــرقی نیز رقابت بین ژاپن و آمریکا در 
دهه ۱9۳۰ در اوج قرار داشــت. جنگ چین و 
ژاپن که از سال ۱9۳7 آغاز شده بود، همچنان 
ادامــه داشــت و در حالی که ژاپــن بر مراکز 
عمده صنعتی، نیروی انســانی، بندرها و منابع 
زیرزمینی چین سلطه یافته بود، آمریکا با کمک 
بــه دولت چین، درصدد بود جلوی سیاســت 

توسعه طلبانه ژاپن را سد 
کند.

از زمان آغاز عملیات 
جنگی هیتلــر در اروپا، 
مســاعدتری  موقعیت 
برای ژاپن در خاور دور 
فراهم شــد؛ به گونه ای 
که رژیــم نظامی حاکم 

بر ژاپن، قصد خود را مبنی بر توسعه منافع در 
آسیای جنوب شرقی ـ یا همان مستعمراتی که در 
اختیار استعمارگران اروپایی قرار داشت ـ آشکار 
کرد. آمریکا به طور جدی با طرح ها و نقشه های 
ژاپن مخالفت کــرده، تحریم های اقتصادی و 
تجاری ضد آن کشور را افزایش داد. نقطه اوج 
این تضاد منافع و سیاست ها، به صورت حمله 

ژاپن به ناوگان دریایی آمریکا، نمود پیدا کرد.
بســیاری از محققان، حملــه ژاپن به بندر 
»پرل هاربر« را نتیجه تصمیم  آمریکا در کاهش 
و ســپس، قطع کامل فروش نفت بــه ژاپن از 
اوایل جنگ جهانــی دوم  می دانند. ژاپن در آن 

زمان بخش عظیمــی از نفت خود را از آمریکا 
تهیه  می کرد؛ لذا با این حمله قصد فلج کردن 
نیروی دریایی آمریکا در جناح  شمالی اقیانوس 
آرام را داشــت تا بتواند با خیال راحت به منابع 
نفت اندونزی و جزایر اطراف آن و سایر منابع 
مواد خام در آســیای جنوب شرقی دست  یابد 
که بــه طور کوتاه مدت هم بــه این هدف خود 
رســید. اما آمریکا که خیــال ورود به جنگ را 
داشت به دنبال بهانه ای برای آماده کردن افکار 
عمومی مردم  آمریکا می گشت. حمله ژاپن به 
برای  را  راه  »پرل هاربر« 
انجام ایــن هدف هیئت  
حاکمــه آمریــکا هموار 
کرد. بــا وجود آنکه گفته 
می شــود این حمله یک 
شاهکار غافلگیرکننده از 
طرف ژاپن بود، شــواهد 
دســتگاه های   می دهد، 
جاسوسی آمریکا پیشــاپیش از این حمله خبر 

داشته اند.
پس از حمله ژاپن بــه »پرل هاربر« آمریکا 
به ژاپن اعــالم جنگ کرد و طی چهار ســال 
بعد ضربات دهشتناکی بر آن کشور وارد کرد؛ 
به گونه ای که هنگام  تســلیم ژاپن، 9۰ درصد 
قدرت تولیدی این کشور نابود شده بود. به  هر 
حال پــس از آنکه ژنرال »مک آرتور« تســلیم 
بالشرط ژاپن  را با غرور هرچه تمام تر به امضای 
امپراتور آن کشور رساند، ژاپن کشوری تحت  
اشغال و دست به گریبان قحطی و گرسنگی و 

انواع بیماری های واگیردار بود.

   حافظه    

 جنگ در اقیانوس آرام
رویارویی آمریکا و ژاپن در جنگ جهانی دوم

 اجرای بند  ج  اصالحات ارضیتاریخ
صف آرایی های جناح های سیاسی در دهه 60 - بخش سوم
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با گذشــت بیش از چهار دهــه از عمر   
جمهوری اسالمی و نهادینه شدن پدیده 
انتخابات و مشــارکت مردم در قدرت در یک نظام 
دینی، نگرش نقادانه به چگونگی حضور نامزدهای 
انتخابات در این کارزار، ضرورتی مهم است، چرا 
که نوع حضور نامزدها، ادبیات و مواضع انتخاباتی 
آنان نقش بسیار مهمی در میزان مشارکت مردم در 

انتخابات و سمت وسوی حرکت کشور دارد.

 Bراه دشوار انتخاب متأمالنه
مروری بر این موضوع طی ادوار مختلف انتخابات 
 

ِ
نشان می دهد، از منظر معرفت شناسی، هرچند نوع
رویکــرد و مواضع نامزدهای انتخاباتی دربردارنده 
ارزش های مهمی است که بخشی از آنها با نیازها 
و مقتضیــات روزمــره و راهبردی جامعــه ایران 
سازگاری نسبی دارند، اما عملیات رسانه ای گسترده 
هر نامزدی پیرامــون مواضع خود، آنها را در افکار 
عمومی آلوده به اغراض سیاسی و جناحی می کند 
و به تبع آن زمینه انتخاب متأمالنه از ســوی جامعه 
 
ً
پیرامون آن مواضع با مشــکل مواجه می شود. ثانیا

این مواضع هیچ گاه در قالــب یک برنامه اجرایی 
مشخصی قرار نگرفته است و بنابراین در نزد جامعه 

وجه خطابی و شعاری به خود گرفته است.
 به صــورت رایــج آوردگاه انتخابات بر محور 
شــعار و خطابه در جریان است، اما در بسیاری از 
کشــورهای پیشــرفته هر نامزد انتخاباتی با برنامه 
مدون خود شناخته می شــود و دست کم نخبگان 
سیاســی آن کشــور نامزد مذکور را بر این اساس 
می شناسند. این مهم، یعنی برخورداری نامزدهای 
انتخابات از یک برنامه مدون و قابل ارزیابی، مدتی 
است که در گفتارهای انتخاباتی کشور خود را نشان 
می دهد، اما تا تبدیل شدن آن به یک مطالبه عمومی 

و اثرگذار، هنوز راه درازی باقی است.
چرا چنین اســت؟ یعنی چرا در حالی که حتی 
هواداران یک تیم فوتبــال ضرورت برنامه محوری 

مربی تیم شان را درک کرده و از وی مطالبه می کنند، 
در حوزه سیاست و انتخاب ریاست جمهوری که از 
مهم ترین مقامات جمهوری اسالمی و به تعبیر رهبر 
معظم انقالب پرمشغله ترین و پرمسئله ترین منصب 
مدیریتی کشور به شمار می آید، نه افکار عمومی و 
رسانه ها این موضوع را مطالبه می کنند و نه نامزدها 
به این مهم تن داده اند و همواره عملیات رسانه ای و 
مواضع شعاری بر برنامه محوری غلبه داشته است؟

 Bحکمت عملی بستر برنامه محوری
برنامه محوری نامزدهای انتخابات، نشانه واضحی 
از میــزان عقالنیــت و آرامش حاکــم بر فضای 
سیاسی یک کشور است. عرصه سیاسی ایران بعد 
از انقالب، به ویــژه از دهه هفتاد به بعد، با مواضع 
شــعاری غلیظی درگیر شــده و »صنعت رسانه« 
نیز از داخل و خارج کشــور در این فضای شعاری 
دمیده اســت و فضای انتخاب متأمالنه در جامعه 
را مغشوش کرده اســت، بنابراین رویارویی شعار 
 
ً
و خطابه با تأمل و عقالنیت، صورت بندی نســبتا
روشــنی از فضای سیاســی ایران امروز است و در 
چنین فضایی باید به نفع یک انتخاب متأمالنه وارد 

عمل شد.
انتخاب متأمالنه در حوزه سیاست زمانی ممکن 
اســت که حکمت عملی در این حوزه احیا شود. 
حکمت عملی یا فرونسیس)Phronesis( مفهومی 
اســت که ارســطو در دوران کالســیک بر حوزه 
سیاســت اطالق کرد و هرچند اخــالق و اقتصاد 

)تدبیر منــزل( را نیز از دیگــر حوزه های حکمت 
عملی می داند، اما در اندیشه اوـ و همچنین متفکران 
مسلمان ـ این دو در بستر حوزه سوم حکمت عملی 
)که همانا عالی ترین حوزه است(، یعنی سیاست، 
هویت می یابند. به طــور خالصه حکمت عملی 
یا فرونسیس در اندیشه ارســطو آن نوع بصیرت و 
روشن بینی درونی است که اعمال روزمره را هدایت 
کرده و پیش می برد و به دنبــال فراهم کردن منافع 
کل شهر )جامعه( و رساندن شهروندان به سعادت 
است. نزد ارسطو، فرونسیس زمانی حاصل می شود 
که انســان از بند غرایز رهایی یابد )این وضعیت، 
یعنی رهایی از بند غرایز را ارســطو لذت می داند( 
 و بــه شــناخت محــرک غیرمتحرک)خداوند( 

نائل آید. 
فرونســیس در اندیشــه افالطون و در رســاله 
جمهور، روشــن بینِی حاصــل از ادراِک مثال خیر 
)خداوند( است. ارسطو متأثر از تعالیم افالطون به 
فرونسیس روی می آورد و البته این موضوع را بیشتر 
بسط داده و روشــن تر بیان می کند، بنابراین سخن 
از حکمــت و عقالنیت در اینجــا به معنای عقلی 
است که روشــن بینی خود را با نگاه به علت العلل 
)خداوند( کســب می کند و به هیچ وجه مساوی با 
عقالنّیت ابزاری، منفعت طلب و این جهانِی دوران 
مدرن نیســت. بر همین اســاس فالسفه اسالمی 
حکمت عملی را قــّوه ای از قوای نفس ناطقه ـ که 
خود برآمده از روح الهی اســت ـ نامیده اند که البته 
به معاش جامعه می پردازد، لکن معاش جامعه را 

از رهگذر رونق بخشیدن به حوزه سیاست و توجه 
به منافع کل جامعه دنبال می کند؛ آن هم سیاســتی 
که بر طبق الگوی متعالی که فیلسوف در نظر دارد، 
نظر فیلسوف هیچ 

ّ
سامان می یابد و البته الگوی مد

گاه به ســرکوب و خاموش کردن ســایر الگوها و 
عقاید سیاسی راه نمی برد؛ چرا که عقاید و الگوهای 
دیگر را به مثابه محرک هایی برای ترویج عقاید خود 
می داند و این همان دیالکتیک سقراطی است. در 
هر حال، در تعریف حکمت عملی نباید به سرعت 
به امورات روزمره فرود آمد و آن را مساوی با تدبیر 
در امورات جاری دانســت و مفهوم را ساده سازی 

کرد. 
 
ً
زنده بودن حکمت عملی ســبب می شد تا اوال
عقالنیت معطوف به سعادت و خیرخواهی جامعه 
 چنین عقالنیتی منافع 

ً
در محوریت قرار گیرد، ثانیا

کلیت جامعه و نه منافع حزبی و گروهی را مد نظر 
 معتقد به مســیر و راه روشــنی 

ً
قرار می دهد و ثالثا

برای رساندن جامعه به سعادت است. به این ترتیب 
حکمت عملی، میان آرمان و واقعیت پیوند ایجاد 
کرده و در ضمن نیروی اراده را برای حل مســائل 
و مشــکالت جاری احیا می کند. احیای این نیرو 
برآمده از همان دیالکتیک حاکم بر حوزه سیاست 

است. 
به این ترتیب احیای حکمت عملی و دست کم 
ســخن گفتن از آن کمتریــن نتیجه ای کــه در بر 
خواهد داشــت، نجات حوزه سیاست از خطابه ها 
و شعارهای روزمره و نیز از سلطه عقالنیت ابزاری 
اســت. آنچه از مواضع امروز نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برداشت می شود، گویای 
این است که معرفت سیاسی امروز ایران از یک سو 
با مواضع سیاسی عوام فریبانه درگیر شده و از سویی 
دیگر تحت الشعاع دیدگاه های تکنوکراتیک که بر 
محور عقالنّیت ابزاری شکل گرفته اند، قرار دارد. 
در این میان جای حکمت عملی که سطح سیاست 
را ارتقا می دهد و آن را زمینه پیوند آرمان با واقعّیت 
تعریــف می کنــد و از درون آن برنامه های معقول 
و ســازگار با منافع کلیت جامعه حاصل می شود، 
خالی است. مسلم اســت که بدون توجه و لحاظ 
چنین ضرورتی در سیاست ورزی رسیدن به اهداف 

متعالی انقالب اسالمی دشوار خواهد شد.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

رونــد حیــات و ســلوک سیاســی 
سیدعلی محمد دستغیب با وجود تعلق 
به خانواده اصیل و اسالمی شهید معظمی، چون 
آیت الله دستغیب از داســتان های عبرت آموز و 
شنیدنی است. ســیدعلی محمد در 2۳ اسفند 
۱۳۱۳ در شــیراز متولد شــد. پــس از پیروزی 
دســتغیب  علی محمــد  اســالمی  انقــالب 
مسئولیت های مهمی را در استان فارس برعهده 
گرفته و مدتی سرپرست پادگان هوابرد شیراز و 
نیز سرپرست حزب جمهوری اسالمی در فارس 
بــود. در صحیفه امام)ره( هیــچ حکمی به نام 
سیدعلی محمد دستغیب وجود ندارد. در حالیکه 
پایگاه شخصی وی در این مورد می نویسد: »از 
دیگر نقاط درخشان در سوابق علمی و اجرایی 
ایشــان آن اســت که در ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی به عنوان حاکم شرح دادگاه های استان 
فارس منصوب شــدند که این ســمت با تعیین 
مراتب علم و تقوای ایشــان از ســوی حضرت 
آیت الله بهاء الدین محالتی و شــهید آیت الله 
دســتغیب و حکم حضرت آیت الله منتظری به 
نمایندگی از حضرت امام خمینی)ره( به ایشان 
ســپرده شــد.«  از طریق همین مناصب بود که 
ایشان بســیاری از نیروهای وابسته به خود را در 
ادارات دولتی جای داد و از این طریق ســاختار 
قدرت و پایگاه بسیار مستحکمی برای خود در 
مسجد قبا تدارک دید. با حکم آیت الله منتظری 
بــه عنوان رئیس دادگاه انقالب اســتان فارس و 
همزمان مسئولیت نمایندگی وی را در دانشگاه 
شیراز عهده دار شد و سپس به مجلس خبرگان 
رهبری راه یافت. برای حضور در انتخابات اولین 

دوره این مجلس، اجتهاد وی از سوی چندین نفر 
از علمــا نظیــر آیت الله طاهــری، امام جمعه 
مستعفی  اصفهان تأیید شــد. از همان اوایل که 
آیت الله حائری شیرازی امام جمعه شیراز شد، 
بین هواداران ســیدعلی محمد دســتغیب باب 
کردند که نماز جمعه را به امامت آیت الله حائری 
بخوانید، ولی بعدا قضای نماز ظهر و عصرتان را 
بجا آورید.. شیطنت اطرافیان سیدعلی محمد، 
تفرقه و اختالف طول و درازی را بین این دو عالم 
و به تبع آن بین مردم شیراز ایجاد کرد تا جایی که 
برخی طالب مســجد قبا به ســمت آیت الله 
حائــری کفش پرتاب کردند.  در ســال ۱۳6۴ 
مریدان این شخص به تحریک وی نماز جمعه را 
به هم ریختند. امام)ره( آیت الله جنتی را مأمور 
حل و فصــل این ماجرا کردند؛ اما دســتغیب 
نپذیرفت و با تداوم اعمال خود سبب ساز نگارش 
نامه ای از سوی حضرت امام راحل شد که تأکید 
داشــت: »اینجانب با عالقه ای کــه به مرحوم 
مجاهد عالیقدر، شــهید معظم آقای دستغیب 
دارم، به حکم وظیفه از بیت ایشــان تقاضا دارم 
همان طور که سیره مرحوم شهید دستغیب بود، 

در رفع این گونه غائله ها تالش نمایند.«

 فراز و فرود سیدعلی محمد دستغیب  ـ 1

غائله را تمام کنید!

   ریزش ها    

در مطالب پیشین به چهار مورد از آسیب های 
کارگزاری نظام انقالبی اشاره شد. در ادامه سه 

آسیب دیگر بررسی می شود. 
5ـ ضعف در تخصص گرایی و شایسته ساالری: 
از دیگر آســیب هایی که در  سطح کارگزاری 
نظام وجــود دارد، ضعف در تخصص گرایی و 

شایسته ساالری است.
 این گونه که یا ابتدا به ساکن، افراد ناشایسته 
و غیرمتخصــص در منصبــی بــه کار گرفته 
می شــوند یا اینکه، افراد متناسب با تخصص 
و صالحیت های شــان به کارگیری نمی شوند. 
پیامد هر دو حالت، یکســان اســت؛ زیرا در 
هر دو حالت، مدیریت و راهبری ساختارها و 
سازمان ها، آن گونه که بایسته و شایسته است، 

پیش نخواهد رفت. 
6ـ ضعف در جوان گرایی و چرخش نخبگان: 
گردش یا چرخش منطقی و مناســب نخبگان 
ضرورتی اساســی برای کشــورداری موفق به 
شــمار می آید؛ زیرا همه نخبگان یا کارگزاران 
نظــام دیدگاه های یکســانی ندارند و چنانچه 
چرخش منطقی در میــان آنها صورت نگیرد، 
چه بسا روند اداره امور کشور دچار یکنواختی، 

ایستایی و رکود شود. 
بر همین اســاس در همه نظام های سیاسی 
مکانیسم هایی، چون وجود احزاب سیاسی که 

تجمیع گاه نخبگان سیاسی است، شکل گرفته 
تا در قالب انتخابــات، برای چرخش نخبگان 

رقابت صورت گیرد. 
7ـ ضعــف در تعهد به سرنوشــت کشــور و 
برخی  نــگاه  نوع  احســاس هم سرنوشــتی: 
کارگــزاران بیش از آنکه معطــوف به خدمت 
و انجام وظایف و رسالت های شــان باشد، به 
کســب درآمد، التذاذ شــخصی، تأمین منافع 

گروهی و... است.
 این نقیصه ســبب می شــود سیاســت ها 
و اقدامــات در برخــی حوزه ها نه براســاس 
اقتضائــات، بلکه با توجــه به منافــع افراد و 
گروه ها تعیین شود و در مواقع لزوم تغییر کند. 
این نقیصه، اگرچه در سطوح مختلف اداری ـ 
 به 

ً
ســاختاری کشــور وجود دارد، امــا صرفا

کارگزاران نظام محدود نیســت، بلکه در میان 
بخش خصوصی و الیه هایــی از جامعه نیز به 

صورت مزمن درآمده است. 
خسارات ناشی از عملی شدن این رویکرد 
این است که، برخی افراد در جامعه، برای تأمین 
منافع و مصالح شخصی خود حاضرند به هر 
اقدام قانونی و غیرقانونی دست بزنند و نسبت به 
تبعات اقدامات خود بر ریزش سرمایه اجتماعی 

دغدغه ای نداشته باشند. 
وجود اختالس ها گویای این موضوع است 
که چگونه عده ای خــاص، با بی توجهی تمام 
 به منفعت 

ً
به مصالح و منافع عمومــی، صرفا

و مصلحت خود توجه داشــته و در این راستا، 
به انواع و اقســام اقدامات غیرقانونی متوســل 

شده اند.

 نظریه نظام انقالبی  -47

 ضعف در شایسته ساالری!

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۲0

 مخالفاستبداد
ومدافعاسالم

دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتی نســبت 
به شیخ شــهید فضل الله نوری در تاریخ 
معاصــر وجــود دارد. شــیخ بــا وجود 
نقش اساســی در به وجود آمدن انقالب 
مشــروطه، متهم بــه مخالفت بــا آن و 
هواخواهی از استبداد می شود. از این رو، 
رویکرد غالب به اعمال و اندیشه های وی 
تا انقالب اسالمی منفی بود تا اینکه امام 
خمینی)ره( با دفاع از اندیشه و کردارهای 
شــیخ نوری افکار وی را احیا و بازسازی 
کرد. این رویه در سیره رهبر حکیم انقالب 

نیز دیده می شود. 
البته همچنان روشنفکران و مورخانی 
منتســب به جریــان غرب گرا هســتند 
کــه دیدگاهی منفی و ســیاه نســبت به 
نقش آفرینی شــیخ در مشــروطه دارند و 
این در حالی اســت که افراد مشهوری از 
همین نحله غرب اندیش به جایگاه علمی 

و اجتهاد فقهی شیخ اعتراف دارند. 
از تاریخ نویســان معاصر شــیخ که با 
وجود مخالفت ایدئولوژیک با وی همواره 
از مقام علمی وی تعریف کرده  اند، می توان 
به مهــدی ملک زاده، فریــدون آدمیت و 
احمد کسروی اشاره کرد. فریدون آدمیت 
که از مخالفان سرســخت شــیخ است، 
می نویســد: »متفکر مشــروطه مشروعه 
)شــیخ فضل الله نوری اســت( )که او را 
به عنوان( مجتهد تراز اول، اســتاد مسلم 
فن درایه، که پایه اش در اجتهاد اسالمی، 
برتر از سیدعبدالله بهبهانی و سید محمد 

طباطبائی )است( شناخته اند.«۱ 
بــا این اعتــراف به جایــگاه علمی و 
فقهی، پس چرا حرمت زحمات شــیخ 
در مشــروطه پاس داشته نشد و امروز هم 
با ناجوانمردی سیاه نمایی می شود؟ به نظر 
می رسد شیخ به واسطه اعتقاد و ایمانش 
بــه اســالم و توانایی آن بــرای مدیریت 
سیاسی جامعه هدف دشمنی قرار گرفته 
و می گیرد. شــیخ به ضرورت تشــکیل 
حاکمیت  الگــوی  برخالف  »حکومتی 
استبدادی و حفظ نظامات داخلیه مملکت 
و تحفظ از مداخله اجانب« اعتقاد و تأکید 

داشت.
 شیخ با دو شعار ســلبی وارد عرصه 
سیاست شــد و با این دو شعار، رویکرد و 
پارادایم اندیشه سیاسی خود را نشان داد. 
در واقع پایه اصلی اندیشــه سیاسی نوری 
در باب ضرورت تشــکیل نظام سیاسی 
دو محور اســت: یکی، رهایی از سلطه 
بیگانه و استعمار غرب در همه عرصه های 
فکــری، فرهنگی، سیاســی و اجتماعی 
و دوم، مقابلــه و رویارویی با اســتبداد و 

خودکامگی های رژیم استبدادی.2 
عامل مهم دیگر دافعه شخصیت نوری 
برای غربگرایان، رویکرد غرب ستیزی وی 
بوده اســت. احمد کســروی از مخالفان 
و معانــدان اســالم، بــه درســتی علت 
مخالفت با شیخ را بیان کرده است: »شیخ 
فضل الله نوری از ابتدا قرائت خاصی را از 
مشروطیت ارائه کرد و چنین می اندیشد 
که مراد مشروطه این است که احکام شرع 
به رویه قانونی تبدیل شده و موازین شرع بر 
جامعه حاکم خواهد شد. به عبارت دیگر 
منظور وی از مشروطه اجرای احکام شرع 
در قالب یک نظام اجتماعی بود. این نوع 
برداشت را می توان به خوبی در نامه ای که 
به آقا نجفی اصفهانی نوشته است، یافت. 
وی در این نامه رویه مشــروطه بر اساس 
دیدگاه اروپاییان را به منزله اضمحالل دین 

و انحطاط اسالم به شمار می آورد.«۳ 
منبع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

متأمالنه انتخاب  ورت  ضر
جای خالی حکمت عملی در نقد فضای انتخاباتی امروز
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

یک شرکت دانش بنیان موفق به 
تولید دستگاه جداسازی آب از 
مشتقات نفتی با استفاده از غشا 
نانو شــده کــه می تواند تصفیه 
پســاب را به طور کامل انجام 
دهد. بحث جداســازی آب از 
مواد نفتی معضل بسیار بزرگی 

در صنعت نفت است.
 در حال حاضــر، در دنیا از 
دستگاه های گوناگونی، از قبیل 

دســتگاه دفع برای جداسازی استفاده می شود. در این روش به 
دستگاه های هوادهی وحوضچه انتظار نیاز است، اما دستگاه 
طراحی شده در ایران به هیچ گونه هوادهی و حوضچه انتظاری 

نیاز ندارد.

ایرانی اختراع 
جداسازی آب از مشتقات نفتی 

دانشگاهی  به  ســایبری  حمله 
در انگلیس سبب شــد تا تمام 
خدمــات آمــوزش برخط این 
دانشــگاه و نیــز دسترســی به 
نرم افزارهایــی، مانند »تیمز« و 
»زوم« مختــل شــود. مقامات 
دانشــگاه هرتفوردشــایر تأیید 
کرده انــد، یک حمله ســایبری 
سنگین به این دانشگاه صورت 
گرفتــه که موجــب اختالل در 

همه سیستم های آی تی آن شــده است. این حمله موجب لغو 
تمام کالس ها شــده است و سامانه های ابری این دانشگاه هم 
از کار افتاده اند. گفته می شود، احتمال اینکه این حمله از سوی 

دانشجویان باشد، وجود دارد!

 آموزش تعطیل!
سامانه آموزش برخط انگلستان از کار افتاد!

یادگیری زبــان جدید فرآیندی 
زمانبر و تا حدودی خسته کننده 
اســت، اما به کمک روش های 
جدیــد و پیشــرفته در زمینــه 
آموزش زبان های گوناگون، افراد 
تمایل و انگیزه بیشتری برای این 

کار پیدا می کنند.
 یادگیــری به کمــک بازی 
یکی از روش های نوین آموزشی 
اســت که توانســته طرفداران 

زیادی پیدا کند. 
اپلیکیشــن ایرانی »بلبل« برای آموزش ۱۰ زبان زنده دنیا 
همیــن رویه را در پیش گرفتــه تا از یادگیــری زبان تجربه ای 

سرگرم  کننده و شیرین داشته باشید. 

 مثل بلبل
بازی کن و زبان های خارجی یاد بگیر

 علیرضا وهاب زاده، مشــاور وزیر بهداشــت: 

جالب است کســانی می گویند اگر»اختیار 
نداریــد و نمی گذارند« اســتعفا دهید که 
»اختیار  می گویند:  سال هاســت  خودشان 
نداریم و نمی گذارند«، اما همچنان هستند و 

برای ماندن در آینده هم برنامه دارند.

مهدی مهرپور، کارشناس اقتصادی: جهانگیری 

گفته »نگذاشــتیم تورم ونزوئالیی شــود. 
کسانی که کار اقتصادی می کنند، می دانند 
که چه دســتاوردهایی داشــتیم، اما دولت 
را در کمال مظلومیــت به ناکارآمدی متهم 
می کنند«! خدایا کی از دست این شومن ها 
راحت می شیم؟ مگه اآلن مرغ کیلویی 5۰ و 

گوشت ۱8۰هزار تومان نیست؟! 

حجت االســالم میرتاج الدینــی، نماینده مردم 

تبریز در مجلــس: وزیر امــور خارجه و تیم 

مذاکره کننده هسته ای کشورمان باید هوشیار 
باشند؛ چراکه هر اقدامی بدون راستی آزمایی 
کامل نسبت به تعهدات آمریکا، عبور از خط 
قرمز نظام است و مجلس شورای اسالمی 

به شدت با آن برخورد خواهد کرد.

عبدالله گنجــی، فعال رســانه ای:  اطالعات 

ارتش اســرائیل)رژیم صهیونیســتی( گفته 
اســت که از زمان حضور  ســردار شــهید 
حجازی در لبنان، یعنی شــش ســال پیش 
تعداد موشک های حزب الله به بیش از ١5٠ 
هزار فروند افزایش یافت. این کار او بعد از 

 عماد مغنیه شروع شد.

حســن عابدینی، کارشناس مســائل سیاسی: 

 ابوباقر که نامی آشنا برای نیروهای مقاومت 
اسالمی اســت، جانشــین فرمانده  نیروی 
قدس شــد. مبارزه ۴2 ســاله بــا اردوگاه 
شرارت پیشــگان غربی، اشغالگران عبری 
و تروریســت های تکفیری تــا هجرت در 
مرزهــای دفــاع حریم و حرم از شــلمچه 
تا حلــب در زمره کارنامه جهادی ســردار 

محمدرضا فالح زاده است.

میم کریمی، کاربر فضای مجازی: در مقایســه 

آمار مرگ و میر کرونا در آلمان و ایران باید 
گفت، آلمان با جمعیت مشــابه ایران با دو 
پیک، 8۰ هزار مرگ گزارش کرده و ایران با 
چهار پیک 66 هزار. ۱2۴۴ مرگ، بیشترین 
آمار روزانــه کرونا در آلمان و در ایران ۴82 
فوت در پیک قبلی. آلمان در بین کشورهای 
پیشرفته جهان یکی از باالترین نسبت های 

تخت به جمعیت را دارد.

سیدامیرحسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس: 

طبق تحقیقات صورت گرفته، بیش از ۱۳۰ 
هزار میلیارد تومان ازطریق 2۰۰ کد حقوقی 
در اوج شــاخص بورس از بازار خارج شده 
اســت. از اهتمام رئیس دادســرای جرایم 
اقتصــادی و بازپرس پرونده برای تســریع 
در رســیدگی به تخلفات این پرونده تشکر 

می کنم.

احمد نــادری؛ نماینده مجلس: تنها راه، قوی 

شــدن و ایجاد بازدارندگی است. پارادایم 
مســلط در سیاســت بین الملل، همیشــه 
 رئالیسم بوده است و هسته مرکزی آن، قوی 
شدن برای کســب امنیت، و مفهوم توازن 
قدرت است. دیپلماســی التماسی، تنها به 
ذلت و خفت می انجامد. بدانند یکی بزنند، 

ده تا می خورند.

حســین دلیریــان ؛خبرنــگار دفاعــی: منابع 

اســرائیلی می گویند، موشــکی که بسوی 
دیمونا روانه بوده، سام 5 یا همان اس 2۰۰ 
بوده اســت. ســوال: این موشــک، چطور 
توانســته 2۰۰ کیلومتر را از این همه رینگ 
برو را 

َ
پدافندی به ســالمت عبور کنــد؟! ا

می خواســتید درســت کنید، چشم را کور 
کردید.

همه ما در اطرافیان خود با آدم هایی روبه رو هستیم 
که همیشــه در حال غر زدن هستند و از همه کس و 
همه چیز گالیه و شکایت دارند! البته احتمال اینکه 
خود ما جزء آنها باشیم هم بسیار باالست! شاید یکی 
از دالیلی که افراد غر می زنند و شــکایت می کنند، 
 وقتی احساس می کنیم 

ً
نارضایتی ها باشــد. اصوال

موفق نبوده ایم و در جایگاهی که باید باشیم، نیستیم، 
شروع به غر زدن می کنیم و با این شیوه شاید کمی از 

بار مسئولیت خود خالی  کنیم.
جالب اســت بدانیم که غــر زدن و منفی بافی، 
یکی از روش هایی است که می توان با آن در فضای 
مجازی معروف و دیده شد. بسیاری از افراد به دنبال 
مطالب جذاب در توئیتر و اینســتاگرام می گردند و 
یکی از معیارهای مهم جذابیت برای آنها رو کردن 
پشت پرده ها و شنیده نشده هاست. برای نمونه، شما 
بیــن دو تیتر »مملکته داریــم؟ اختالس میلیاردی 
کارمند شــهرداری« و »پاکبان شهرداری چک یک 
میلیاردی را به صاحبــش بازگرداند«؛ کدام یک را 
برای خواندن بیشــتر کلیک می کنید؟ شــاید شما 
تیتر دوم را کلیک کنید؛ ولی بهتر است بدانید طبق 
پژوهش های صورت گرفته، میزان توجه به تیتر اول، 
که یک تیتر منفی و سیاه نمایی شده است، به مراتب 

بیشتر از تیتر دوم است.
طبــق نتایــج تحقیقاتی کــه به تازگی نشــریه 
»گاردین« منتشر کرده است، کاربران فضای مجازی 
همگی در حال انتشار مطالب و رخدادها هستند، اما 
آنچه همچون بنزین برای انتشار همه جانبه مطالب 
در فضــای مجازی عمل می کند، میزان منفی بودن 
مطلب است! پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که 

مطلب هرچه منفی تر و غرغرانه تر، میزان انتشارش 
بیشتر! حداقل در مطالب سیاسی این گونه است. 

در گذشته تصور می شد برای اینکه مطلبی دیده 
شــود، فردی که آن را منتشــر می کند، مهم است و 
تعــداد دنبال کننده، هشــتگ ها و لینک ها هم تأثیر 
جداگانه ای دارنــد و در این بین به موضوع مطلب 
توجهی نشده بود. تحقیقات اخیر که پژوهشگران 
اســپانیایی انجام داده اند، نشان می دهد مطلبی اگر 
منفی باشــد، بدون توجه به منتشرکننده آن شانس 
بیشــتری برای بازنشر دارد و مطالب مثبت کمتر با 

اقبال مواجه می شوند.
در فضای مجازی و بسترهایی، مانند اینستاگرام 
و توئیتر، افراد برای دیده شــدن به هر کاری دســت 
می زنند. عالقه به معروف بودن و دیده شــدن کم و 
بیش در همه کاربران فضای مجــازی وجود دارد. 
نوجوانانی که در اینســتاگرام به دنبــال دنبال کننده 
هستند تا معروف شــوند و از کنار آن کسب درآمد 
کنند تا سیاستمداران و اقتصاددانان و جوانان جویای 
نامی که در توئیتر دنبال بازنشر مطالب شان هستند تا 
جایگاهی به دست بیاورند و نامی برای خود دست و 
پا کنند. این عالقه و میل دیده شدن، کم کم افراد را به 
انتشار مطالب و تیترهای زرد و منفی سوق می دهد؛ 
زیرا به مرور کاربران می فهمند هرچه منفی  تر باشند، 

بازدیدشان بیشتر خواهد بود. 
ســاز مخالف زدن یکی از روش هایی است که 
می توان با آن منفی بافی کــرد و خود را مورد توجه 
دیگران قرار داد، یعنــی در هر موضوعی، مخالف 
باشــی حتی اگر در دیدگاه هایت تعارض به وجود 
بیاید! برای نمونه، صادق زیباکالم در بحبوحه سیل 
چند ســال اخیر در غرب کشــور و ورود نیروهای 
محور مقاومــت به داخــل ایران بــرای کمک به 
هموطنــان ســیل زده، در مصاحبه با شــبکه های 
تلویزیونی ضدانقالب، به امدادرســانی این نیروها 
معترض شــده و آن را کاری غلط می داند. در واقع 

وی ســاز مخالف با اکثریت می زند که حضور این 
نیروها را مفید می دانستند و همین مخالفت موجب 
دیده شدن می شــود. همین فرد به تازگی همزمان 
با آتش ســوزی های مهیب در آمریکا و درخواست 
کمک ایالت کالیفرنیا از اســترالیا و کانــادا، آن را 
الگویی بــرای مقامــات ایرانی می دانــد و اعالم 
می کند آخرین بار ایرانی ها چه زمانی برای اطفای 
آتش سوزی از کشورهای همسایه کمک خواسته اند؟ 
در حالی که یادش نیست چند سال پیش نسبت به 
کمک نیروهای حشدالشــعبی عراق معترض بود! 
می توان گفت یکی از عیوب منفی بافی و سازمخالف 

زدن، آلزایمر است.
یک روش دیگــر در منفی بافــی و تالش برای 
دیده شدن، افشای حقایق و ندیده ها و نشنیده هاست! 
به گونه ای که حتی مطالب قدیمــی را می توان بار 
دیگر به نام خود منتشــر کــرد. مطالبی که هیچ گاه 
دلیلی بــرای اثبــات آن داده نمی شــود و همه در 
حد حــرف و توئیت باقی می ماند. از پشــت پرده 

تــا زندگی ســلبریتی ها در اینســتاگرام گرفته 
هشتگ های فسادیاب و عدالتخواهی 

و... در توئیتر که ادعاهای شان 
نتیجه  روشــنی ندارد 
و فقــط از یــک ادعا 

منتقل  دیگر  ادعای  به 
می شوند! شــاید بتوان 

گفت بازخورد زیاد اخبار 
منفی و سهل کردن معروف 
شدن افراد، سبب میل این 

اشخاص به انتشــار چنین ادعاهایی 
 سیاه نمایی 

ً
شده است که در بیشتر مواقع دروغ و گاها

است.
انتشار این حجم از اخبار منفی و سیاه نمایی شده 

تنها مختص ایران و کاربران فارسی زبان نیست. 
همانطور که گفتیم، پژوهشــگران اسپانیایی در 

فضایی با کاربــران اروپایی این مطالعــه را انجام 
داده اند، اما نتیجه آن برای دیگر کاربران هم صادق 
است. شــاید یکی از دالیل گرایش به انتشار اخبار 
منفی، سلیقه ما در گزینش بیشتر این اخبار در میان 
دیگر اخبار است. این سلیقه، در نهایت مشکالت 
روحی و ناامیدی در پــی دارد. تصور کنید هر روز 
که فضای مجــازی را مرور می کنیــد، تنها اخبار 
منفی، ســیاه نمایی شده و... می بینید، بعد از مدتی 
این اخبار تأثیرات خود را در نگرش و زندگی شما 
خواهد داشت. حتی بسیاری از کارشناسان توصیه 
می کنند اخبار حوادث و در این اواخر، اخبار مربوط 
به ویروس کرونا و اعالم کشته ها هم تأثیر منفی در 
زندگی افراد خواهد داشــت. بــرای تغییر این جو 
حاکم بر فضای مجازی، باید از خود شــروع کنیم 
و کمتر به دنبال اخبار زرد، منفی و ســیاه باشیم. آن 
موقع اســت که دیگر کاربران فضای مجازی برای 
بهتر دیده شدن، به دنبال انتشار اخبار مثبت و مفید 
خواهند رفت و دیگر خبر موفقیت کشتی گیران مان 
در رقابت هــای بین المللی در میان انبوهی از اخبار 

منفی گم نخواهد شد.

ُغر بزن، الیک بگیر!
نگاهی به انگیزه های منفی بافی و سیاه نمایی در فضای مجازی

محمد صالح نادری    نکته گرام    
کارشناس فنآوری اطالعات

»نارضایتی مداوم« و برطرف نشــدن نارضایتی، 
یکی از زمینه های شــکل گیری و تــداوم رفتاری 
اســت که می توانیم آن را »غــرزدن« بنامیم؛ به 
ویژه زمانی که ســازوکارهای الزم و نتیجه بخش 
برای اعالم نارضایتی و رسیدن به رضایت فراهم 
نیست، حتی وقتی که نارضایتی ها واقعی نیستند. 

گویــی غرزدن بــه واکنش یا رفتــاری تبدیل 
شده اســت که دیگر هدف و غایت آن طرح یک 
موضوع، مشــکل یا مسئله نیست. انگار غرزدن، 
کارکردهای فرهنگی و اجتماعی دیگری هم پیدا 
کرده اســت که از قضا به مهم ترین کارکرد های 
آن تبدیل شده اند. شــاید خنده دار ـ یا تأسف بارـ 

باشــد اگــر یکــی از کارکردهــای آن را حتی 
»تفریح« یا »ســرگرمی« قلمــداد کنیم. در بین 
عموم ایرانی ها وضعیتی رایج شــده است که من 
آن را »غرزدن به مثابه اجتماعی« یا »نق زدن های 
اجتماعی« می نامم. »غرزدن به مثابه اجتماعی« 
یا »نق زدن های اجتماعی« رفتاری اســت که به 
نظر می رســد بــه تدریج به یک عــادت رفتاری 
در بین عموم ایرانی ها تبدیل شــده است؛ نوعی 
گالیه کردن از همه چیز، پرسش کردن گالیه آمیز 
از همه چیز کــه فقط و مدام از ســوی ما تکرار 
می شــود، بدون اینکه برای آن به دنبال پاسخ، راه 
حل یا اقدامی باشــیم ـ گاه حتی راه حل هایی هم 
 قرار 

ً
داریم، اما از اقدام خبری نیست ـ؛ زیرا اساسا

نیست مسئله یا مشکلی حل شود؛ غرزدن رفتار 
و در سطحی دیگر واکنشی است که هویت خود 
را از »تکرار شدن« می گیرد؛ این »تکرار شدن« 
خود هویت بخــش و معنابخش به چنین رفتار یا 

واکنشی است. در غرزدن همیشه گویی این انتظار 
وجود دارد که پاسخ و حل یک مسئله، مشکل یا 
موضوع غرزدن باید از سوی شخص دیگری یا در 
جای دیگری ارائه شود؛ در بسیاری از موارد مانند 
دولت یا حکومت. در جلسات و گردهمایی های 
دوستانه، در نشســت های اداری، در گفت وگو با 
همــکاران و در همه جا از بدی اوضاع می گوییم 
و می پرسیم؛ از دالیل ناکامی های مان، از فقر، از 
بی عدالتی، از شایسته ساالری، از خویشاوندگرایی 
)پارتی بازی( و نظایــر آن، به نحوی که گویی ما 
بیرون گود ایستاده ایم و در چنین چرخه ای حضور 
نداریم و مدام پاسخ را به دیگری حواله می دهیم. 
به نظر می رســد، وقت آن رسیده است که درباره 
دالیل غرزدن که به تدریج به یک رفتار یا فرهنگ 
عمومی تبدیل شــده اســت، به طور جدی تأمل 
کنیم. گویا غرزدن خــواه و ناخواه به یک الگوی 
رفتاری در فرهنگ عمومی مان تبدیل شده است. 

الگوهای رفتاری از ســوی جامعه تعریف و ارائه 
می شــوند؛ این الگوها نه یک شبه، که به تدریج 
و براساس وضعیت و نیاز جامعه و کارکردهایی 
که می توانند ایفا کنند، شــکل می گیرند. گفتنی 
است، در شکل گرفتن آنها، متغیرهای گوناگونی 
نقش دارند و آموزش آنها هم به شکل غیرمستقیم 
)غیررســمی( و هم به شــکل مستقیم )رسمی( 
انجام می شود. غرزدن را براساس چنین تعریفی 
از الگوی رفتاری )فرهنگی( باید بررســی کرد؛ 
 خود را موظف به تبعیت 

ً
الگویی که افراد عموما

از آن احساس می کنند. با این حال، برخی از ما از 
این رفتارها گریزانیم؛ کم نیستند آدم هایی که دیگر 
حوصله شــنیدن غرزدن های این و آن را ندارند و 
به آستانه خسته شدن از غرزدن رسیده اند. هر گاه 
خود را در آســتانه چنین احساسی دیدید، لبخند 
بزنید و به در پیش بــودن روزهای بهتری امیدوار 

باشید.

یاد  ُغر  می زنیم؟  چرا  ز
افشین داورپناه

محقق اجتماعی
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خونآشامهایفرهنگ!

حدود ۱۱ ســال قبل، وقتی برای اولین بار 
ســریال هایی خارج از آنتن صداوســیما 
و از طریــق بخش خصوصی در شــبکه 
نمایش خانگــی تولید و عرضه شــدند، 
وضع امروز این ســریال ها قابل پیش بینی 
بود؛ ســودمحوری و تالش برای رسیدن 
به حداکثر فــروش با حداقــل زحمت و 
کیفیــت. این رویکــرد از همــان ابتدا در 
پس زمینه تولید ســریال در شبکه نمایش 
خانگی نهادینه و تثبیت شــده بود. نتیجه 
اینکه کار از ابتذال محتوایی و ســاختاری 
هم گذشته و به استفاده ابزاری از زن برای 
ایجاد جذابیت کاذب رسیده است. آنچنان 
که مدیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس 
 
ً
وزارت ارشاد نیز صدایش درآمده و رسما

اعالم خطر و اعتراض کرده است که سریال 
 با مجوز و تحت نظارت 

ً
»دراکوال« که قبال

وزارت ارشــاد تولید شــده بود، به محلی 
برای نمایــش مدل های زننده لباس تبدیل 
شده اســت؛ هر چند کارگروه مد و لباس 
وزارت ارشــاد نیز از متهمــان ردیف اول 
این جریان است که نتوانسته نقش مؤثری 
در بازتولید الگوی پوشــش در فیلم های 
ســینمایی و ســریال های شــبکه نمایش 
خانگی داشته باشد. این کارگروه در خواب 
زمستانی به سر می برد؛ چون سال هاست 
که در بســیاری از محصوالت سینمایی و 
معیارهای  خصوصی،  بخش  سریال های 
نامناسبی از مد و پوشش رواج داده می شود 
و این محصوالت فرهنگی، بیش از روش 
و آداب درســت لباس پوشیدن، به تشویق 
تبــرج جاهالنه در ســطح و عمق جامعه 
می پردازنــد. به گونه ای کــه جریان فیلم 
و سریال ســازی با مجوز وزارت فرهنگ 
 همه بودجه ها و 

ً
و ارشــاد اســالمی عمال

طرح های کارگروه ساماندهی مد و لباس 
در این وزارتخانه را به باد می دهد!  اگرچه 
از عملکرد ضعیف و انتقادآمیز امثال مهران 
مدیری نمی توان گذشت؛ اما تقریبا بیشتر 
ســریال هایی که در شبکه نمایش خانگی 
منتشر می شوند، دچار چنین ضعف هایی 
هســتند. در واقع مهران مدیــری و رامبد 
جــوان و...، که از قضــا ضعیف ترین آثار 
کارنامه هنری شان را امروز در شبکه نمایش 
خانگی ارائه داده اند، خودشان قربانیان یک 
جریان سیاسی ـ اقتصادی هستند که امروز 
سریال ســازی برای شبکه نمایش خانگی 
را قبضه کرده اســت. آنچه این روزها در 
قالب خشــونت، ابتذال، بدلباسی، مانور 
اشرافیت، اســتفاده ابزاری از موضوعات 
جنســی و حمله به تاریخ انقالب اسالمی 
در بسیاری از این ســریال ها درحال وقوع 
است، تجلی همه تمنیات فرهنگ جریان 
لیبرال ســرمایه داری در ایران است. تفکر 
نئولیبرالیسم، بیش از هر جایی در عرصه 
هنرهای عامه پســند و پرمخاطب جاگیر 
شده اســت. این جریان فکری، سیاسی و 
اقتصادی، که این روزهــا از طریق برخی 
پلتفرم هــا و وی او دی های پخش برخط 
فیلم، اقدام بــه ســرمایه گذاری در تولید 
سریال در شــبکه نمایش خانگی می کند، 
یک نقشــه کامل را طراحی کرده است؛ 
در این ســریال ها به طور موازی و همزمان 
ضمن تخریب دهه 6۰ و انقالب اسالمی 
با روایت های شبه سیاسی، سبک زندگی و 
شاخص های فرهنگی نئولیبرالی را که یکی 
از جلوه هایش پوشــش نامتعارف است، 
رواج می دهد. درواقع، آنچه علیه مســئله 
حجاب در ســریال دراکوال مطرح شده، 
فقــط قطعه ای از یــک جورچین بزرگ تر 
است که تمامیت فرهنگ و سبک زندگی 

ایرانی ـ اسالمی را هدف گرفته است.

آرش فهیم
منتقد سینما

یادداشت

انیمیشن »سفرهای سعدی« به 
تهیه کنندگی »الهام نادری فرید« 
و با مروری بر ماجرای سفرهای 
شــاعر نامدار ایرانــی، در 26 
قسمت در صدا و سیمای استان 
فارس تولید شــد و همزمان با 
سعدی،  بزرگداشــت  سالروز 
از تیزر ایــن پویانمایی رونمایی 
فاطمی«  »ســیدعباس  شــد. 
رئیس مرکز سیمای استان ها در 

ارتباط با تولید این انیمیشــن عنوان کرد: »مجموعه پویانمایی 
»سفرهای سعدی« به مناسبت ســالروز بزرگداشت سعدی 
 شــیرازی، در صدا و ســیمای مرکز اســتان فارس تولید شده

 است.«

سعدی سفرهای 
پویانمایی جدید برای نوجوانان

    پویانمایی    

نیمه  »رؤیای  نودوپنجــم  چاپ 
شــب« روانه بازار شد. »رؤیای 
نیمه شب« رمانی است عاشقانه 
که عالقــه جوانی ثروتمند و زیبا 
به نام هاشــم را روایت می کند. 
عالقه ای که در مســیر تکاملش 
دارای ابعــاد معنوی می شــود و 
در سراشیبی  را  زندگی هاشــم 
تغییر قرار می دهد. رمان »رؤیای 
نیمه شــب« اثری ادبــی با پس 

زمینه عشِق پسری ُســّنی به دختری شیعه است که در لفافه حیا 
و حجاب، معذور از بیان دلدادگی خود اســت و در مسیر نیل به 
هدف پاک خود، با اتفاقات مهمی روبه رو می شود. این رمان در 
286 صفحه و با قیمت 55 هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

رؤیای نیمه شب
حکایتی عاشقانه از صدر اسالم

جمکران،  کتــاب  انتشــارات 
را  آقاجون«  »دردسرهای  رمان 
برای گروه سنی نوجوان منتشر 
و در آن، داستان روزهای پایانی 
اســتبداد شاهنشاهی و انقالب 
مردم ایران را روایت کرده است. 
زمره  در  آقاجون«  »دردسرهای 
دارد که  قرار  نوجوان  رمان های 
به همت نشــر کتاب جمکران 
و با قلم »مونا جوان« به مرحله 

چاپ و انتشار رسیده است. مونا جوان در این کتاب سعی کرده 
اســت با نگاهی جامع به وقایع انقالب در مشهد، حوادث را 
پیوســته و منسجم از زبان شخصیت اصلی داستان بیان کند تا 

مخاطِب نوجوان بتواند مرحله به مرحله با او پیش رفته است.

   کتاب   

آقاجون   دردسرهای 
روایت طاغوت برای نوجوانان 

فرهنگ

بیش از دو هفته اســت که فیلم »شــنای پروانه« 
اکران برخط شده است؛ فیلمی در ژانر اجتماعی 
که توانسته است در این مدت رکورد پرفروش ترین 
فیلم اکران برخط را با فروشــی بالغ بر ۴ میلیارد 

تومان از آن خود کند. 
هر چند همیشه فروش باال و استقبال مخاطب 
از یــک فیلم نمی تواند دلیلی بــر خوب بودن آن 
باشــد؛ اما به جرئت می توان گفت شنای پروانه 
یک فیلم فاخر اجتماعی است که استقبال بسیار 
باال از آن، با وجود آنکه در بهمن ماه سال گذشته 
خبر قاچاق این فیلم هم در رســانه ها منتشر شد، 
نشان می دهد مخاطب خیلی خوب توانسته است 

با آن ارتباط برقرار کند.
این فیلم در سی  وهشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر، برنده جوایز متعددی، از جمله جایزه 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد. اینکه چطور 
این فیلم قاچاق شــده، سؤال همیشگی است که 
در نهایت جواب درست و سرراستی برای آن پیدا 

نمی شود!

 Bروایتی تکراری، اما جذاب و ابتکاری
فیلمی که شاید با ماجرایی از دل یک قشر خاص 
جامعه برخاســته، اما می تواند هشــداری بسیار 
جدی برای همه افراد جامعه داشــته باشــد. از 

ابتدای فیلم، داستان با یک گره جدی آغاز می شود 
و تا انتها نیز تمامی داســتان در راستای باز کردن 
همین گره پیش می رود، اما آنقدر فیلم جذاب و پر 
از هیجانات نشسته در دل کار است که مخاطب 
در طول دو ساعت اکران خسته نمی شود یا دچار 
یکنواختی نمی شود، البته در برخی قسمت های 
میانی کار، جست وجوهای حجت کمی کشدار 
می شود؛ اما این کشداری نیز در حدی نیست که 

مخاطب را خسته کند.
شــاید به دلیل هیجانات بسیار زیاد فیلم توقع 
مخاطب باال رفته و انتظار ســکون و سکوت را 

ندارد و دلش می خواهد زودتر به ماجرا پی ببرد.
در خالصه داستان آمده است: »فیلمی از زنی 
به نام پروانه )طناز طباطبایی( در استخر در فضای 
مجازی منتشر می شود. حاال هاشم )امیر آقایی( 
شــوهر پروانه و برادرش حجت )جواد عزتی( به 

دنبال انتقام گرفتن از کسی هستند که این فیلم را 
منتشر کرده، اما...«

داســتان، قهرمان و ضدقهرمان دارد؛ حجت 
و هاشــم هر دو از یک خانواده هستند؛ اما با دو 
تربیت متفاوت که همین موضوع توانسته به خوبی 
قهرمان و ضد قهرمان این فیلم سینمایی را برای 
 برای همه قابل تمیز 

ً
 کامال

ً
بیننده روشن کند و اتفاقا

است که چه مسائلی توانســته سرنوشت این دو 
برادر را با هم متفاوت کند. 

 Bانعکاس سیاهی  یا سیاه نمایی؟
شاید بتوان تمامی معنا و مفهوم فیلم را در جمله 
انتهایی ایــن فیلم که از زبــان قهرمان فیلم گفته 
می شود، جست وجو کرد که »سرنوشت هر کس 

دست خود اوست«.
در واقع شــنای پروانه در لحظات بسیار مهم، 

فلش را به سمت خانواده می گیرد؛ خانواده ای که 
از یک پوســت و خون و رگ و ریشه هستند، اما 
تفاوت تربیت یکی با دیگری، سرنوشت متفاوت 

او از دیگری را هم رقم می زند. 
سراسر فیلم هم می خواهد از عاقبت روشن و 
شــومی صحبت کند که هرکس با راهی که برای 
زندگی انتخاب می کند، رقم می ز د؛ اما این معنا 
و مفهوم با جمالت شــعارگونه بیان نمی شــود، 
 اجتماعی، جذاب 

ً
بلکه در دل یک ماجرای کامال

و مهیــج بیان می شــود؛ ماجرایی کــه به نوعی 
سیاه نمایی اســت و بخش سیاهی از جامعه را به 
تصویر می کشد و البته آن را هم سیاه مطلق نشان 
نمی دهد، بلکه خلق قهرمانی این چنین قدرتمند 
در داستان که بار اصلی ماجرا را بر دوش می کشد 
و شــاید بتوان گفت تمامی وزن فیلم را بر دوش 
کشــیده، روزنه ای از نور اســت که در نهایت نیز 
یک محله را از شر سیاهی دو »گنده الت« نجات 
می دهد. شنای پروانه از آن قبیل فیلم هایی است 
که هر چند با موضوعی نه چندان نو به میدان آمده، 
اما ابتکار و خالقیت در روایت آن موضوع آنقدر 
باالست که شاید بتوان به جرئت گفت، برای همه 

اقشار به ویژه جوانان حرفی برای گفتن دارد. 
 قابل قبول است؛ 

ً
کارگردانی این فیلم هم نسبتا

به ویژه اینکه این اولین کار بلند »محمد کاِرت« 
است.

شــخصیت پردازی ها و انتخــاب مناســب 
بازیگران بعالوه خالقیت در صداگذاری این اثر 
نیز سبب شده تا هیجان و سؤاالت ذهنی مخاطبان 

حفظ شود.

شهر! پوست  یر  ز در  شنا 

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

   کتاب   

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

پخش مستند »لشــکر زینبی« از رسانه ملی در 
هفته های اخیر، بــار دیگر همه حواس های اهل 
دغدغه را متوجه موضوع »مدافعان حرم« و کار 
کارســتان آنها در یک دهه اخیر کرد. مســتندی 
کــه دیدارهای خانواده های معظم این شــهدا با 
رهبر فرزانه انقالب در چند سال اخیر و حواشی 
دلنشین و جالب این دیدارها را به تصویر می کشد 
و از میــان گفت و شــنودهای پــدران، مادران، 
همسران و فرزندان این شهدا با پدر معنوی شان، 
نکته های جذابی را درباره نســل جدید انقالب 
اسالمی که حماسه دفاع از حرم را رقم زدند، به 

دست می دهد.
امــا مهم تر از هــر جلوه و حاشــیه ای که در 
این مســتند برای مخاطب جالب توجه به نظر 
می رسد، تأکید رهبر معظم انقالب بر ضرورت 
ثبت حاالت معنوی و دغدغه های فکری شهدای 

مدافع حرم اســت که در چندجای فیلم به چشم 
می خورد؛ از لزوم ثبت خاطره همســر شــهید 
موســی جمشــیدیان و تفأل چندباره او به قرآن 
کریم و اعجاز کتاب الهی در پاسخ به این همسر 
شــهید گرفته تا شعر سروده شهید محمدحسین 

محمدخانی که مــادرش در حضور آقا خواند و 
حضرت آقا هم آن را با یک کلمه تصحیح کردند 
و منزلت جوانان مدافع حرم را با همین یک کلمه 
نشان دادند یا ذکر نمونه هایی از حاالت شهدای 
حــرم در هنگام اعزام که آقــا درباره این حاالت 

یادآور شدند که اینها باید در تاریخ به خوبی ثبت 
و ضبط شود.

حاال چند روزی است که فراخوان دریافت آثار 
برای دومین دوساالنه شهدای مدافع حرم با عنوان 
»جایزه سردار شهید حاج حسین همدانی« منتشر 
شده تا در قالب فیلم، مستند، داستان، زندگینامه 
و شــعر، به ســهم خودش حقیقت وجودی این 
شهدای مقتدر و مظلوم را برای جامعه بازگو کند.

اما نکتــه ای که نباید از آن غفلــت کرد، این 
است که در مســیر خلق این آثار و ثبت احوال و 
دغدغه های این شهدای کمتر شناخته شده، باید 
به کار اقناعی، اثرگــذار و هنرمندانه توجه کرد؛ 
درست از جنس همان کارهایی که در دهه 6۰ و 
اوایل دهه 7۰ درباره شهدای دفاع مقدس ـ مانند 
روایت فتح ـ خلق شد و اثرش را هم تا چند نسل 
گذاشته اســت. جامعه امروز و فردا، نیاز دارد تا 
با شــهدای مدافع حرم و کاری که کردند، بدون 
تحریف آشنا شــود و این کار، همت و خالقیت 

می طلبد.

   برداشت    

یخ گم شــود قطعه ای که نباید در تار

بررسی  و نقد اولین ساخته محمد کارت

به بهانه پخش مستند لشکر زینبی از رسانه ملی
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میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

دورانطالییبسیج!

 آخرین باری که تصویر سردار حجازی را 
در تلویزیون دیدیم، همان گزارشی بود که 
ایشــان را در حال توضیح دفتر کار سردار 
شــهید حاج قاسم سلیمانی نشان می داد و 
چقدر غبطه خوردیم به حال ســرداری که 
سال ها بود از او خبری نداشتیم و چهره اش 
را ندیده بودیم. توضیحات سردار حجازی 
از عمق رابطه او با حاج قاســم، نشانه های 
زیادی داشت و وقتی گفته های او با آخرین 
تصاویر ثبــت شــده در دوربین های مدار 
بسته یکی می شــد، هم داغ حاج قاسم در 
دل مان دوباره تازه شــده بود و هم حسرت 
از دست دادن یک یار قدیمی و صمیمی که 
در کالم سردار حجازی نشسته بود، دل مان 
را می ســوزاند. خبر ارتحال شهادت گونه 
جانشین  حجازی،  ســیدمحمد  ســردار 
فرمانده نیــروی قدس برای مــردم غم بار 
بود. مردم به خوبی نام و تصویر ســردار را 
از زمانی که فرمانده نیروی مقاومت بود، به 
یاد داشــتند. روزهایی که نسل جدیدی از 
بسیجی ها که خیلی های شان جنگ را تجربه 
نکرده بودند، پا به پایگاه ها می گذاشــتند و 
مســئولیت اصلی نیروی مقاومت، انتقال 
مفاهیم و ارزش های دفــاع مقدس به این 
جوانان بود. پس از شهادت مظلومانه حاج 
قاسم، نام ســردار »سیدمحمد حجازی« 
در میان مردم دوبــاره گل کرد؛ فرماندهی 
که به ســبب رشــادت ها و قابلیت هایش 
پس از ســال ها خدمت در سازمان بسیج 
مستضعفین، حضور پررنگ تری در نیروی 
قدس سپاه یافت تا به واسطه توانمندی هایش 
جبهه مقاومت، قوام و پیش روندگی بیشتری 
یابد. ســردار حجازی که جانشین فرمانده 
نیــروی قدس ســپاه و از اعضــای هیئت 
علمی دانشــگاه امام حســین)ع( بود، از 
ابتدای انقالب و با تأسیس سپاه پاسداران 
به عضویت این نهاد درآمد و در ســال های 
اولیه انقالب در مناطق آشوب زده کردستان 
و آذربایجان غربی حضور داشت و پس از 
مهار ناآرامی های کردستان به دست نیروی 
مسلح کشــورمان و با آغاز جنگ تحمیلی 
عراق علیــه ایران، بــه جبهه های جنوب 
رفــت و در طول ســال های دفاع مقدس، 
به ســازماندهی و اعــزام نیرو های مردمی 
اشتغال داشــت و حتی در دوره ای مسئول 
اعزام نیرو به جبهه های جنوب بود. عالوه 
بر این، مدتی مســئولیت ستاد سپاه منطقه 
دوم کشور را برعهده داشت و تا پایان جنگ 
در جایگاه های جانشین فرمانده سپاه منطقه 
چهارم، جانشین فرمانده قرارگاه سلمان در 
جبهه های میانی و غرب، جانشین فرمانده 
قرارگاه قدس ســپاه به ایفای مســئولیت 
پرداخت. ســردار حجازی پــس از پایان 
جنــگ در ســمت هایی، چــون »معاون 
هماهنگ کننده« و »معاون نیروی انســانی 
نیروی مقاومت بســیج« بــود و در فاصله 
ســال های ۱۳76 تــا ۱۳86 »فرماندهی 
نیروی مقاومت بسیج« را برعهده داشت. 
وی همچنین مدتی »ریاست ستاد مشترک 
سپاه پاســداران« و »جانشینی فرمانده کل 
سپاه پاســداران« را تجربه کرد. وی در تیر 
ســال ۱۳87 به عنوان »جانشــین قرارگاه 
ثارالله)ع(« معرفی شــد و یک سال بعد، 
یعنی از ســال ۱۳88 تــا ۱۳9۳ »معاون 
پشــتیبانی و تحقیقات صنعتی ســتاد کل 
نیرو های مســلح« شد. او از سال ۱۳9۳ با 
شــکل گیری جبهه مقاومت در کنار حاج 
قاســم در این جبهه ها حضور داشــت تا 
اینکه سردار ســلیمانی به شهادت رسید. 
با شــهادت حاج قاسم، جانشین وی یعنی 
سردار اسماعیل قاآنی به فرماندهی این نیرو 
منصوب شد و ســردار حجازی نیز از دی 
ســال ۱۳98 به جانشینی این نیرو انتخاب 

شد.

هیچ وقت در جمع خاطره نمی گفتم؛ به همین دلیل، افرادی را از 
خود آزرده می کردم، قصد داشتم گمنام بمانم. در آخر سال ۱۳78 
به تهران منتقل شــدم. وضعیت شغلی ام به گونه ای بود که ماهی 
یکی، دو بار به خدمت ســردار رحیم صفوی، فرمانده وقت سپاه 
می رسیدم. ایشان طی سال های ۱۳78 تا ۱۳87 بارها به بنده تأکید 
می کرد که خاطراتم را بنویسم. ایشان می فرمود: »شما کل دوران 
جنگ را در جبهه حضور داشــتید و تجــارب فراوان و خاطرات 
بســیار دارید، باید آنها را مکتوب کنید.« من نیز پس از صحبت 
ایشــان می گفتم: »چشم. روزی این کار را خواهم کرد.« در سال 
۱۳88 این فرصت دســت داد. حدود شــش ماه طول کشــید تا 
خاطراتم را از دوران کودکی تا رحلت حضرت امام)ره( بنویسم. .

راوی: عباس هواشمی نویسنده کتاب »قرارگاه سری نصرت«

 باالخره نوشتم!
   خاطره    

دو اصفهانی در یک قاب. دو همشهری؛ دو مجاهد. دو فرمانده 
نیرو، گام به گام و شــانه به شــانه. یکی حاج احمد کاظمی که 
فرمانده نیروی هوایی و زمینی بود و دیگری حاج ســیدمحمد 
حجازی که در همان سال ها، فرمانده نیروی مقاومت بسیج بود. 
یکی که سال ۱۳8۴ در حوالی ارومیه شهید شد و دیگری که ۱6 
ســال در فراق یاران شهیدش ایستاد تا همین چند روز پیش  به 

یاران شهیدش پیوست.

 دو اصفهانی دو یار
   قاب    

اردیبهشــت ماه 1359، فقــط چندماه مانده 
به آغاز رســمی جنــگ تحمیلی از ســوی 
رژیم بعث عراق، بســتر تحوالت و اتفاقات 
عجیب و غریبی اســت که بررسی هر یک از 
آنها می تواند زمینه های درگیری در شهریور و 
مهرماه این سال را شفاف تر و قابل فهم تر کند. 
حاال که چهل ویک سال از آن روزها گذشته، 
فرصت خوبی اســت برای مــرور مختصر و 
سریع بر آنچه در اردیبهشت 1359 رخ داد و 
ستون هایی را باال برد که آجرهای جنگ هشت 

ساله بر روی آن بنا شدند.

 B دعوای عراق 
بر سر سه جزیره!

اولین روز اردیبهشت ۱۳59، خبرگزاری رسمی 
عراق در تحلیلی گفت:  عراق برای بازستاندن سه 
جزیره عربی که از ســال ۱97۱ )۱۳5۰شمسی( 
در اشغال ایران است، اصرار ورزیده و آن قسمت 
از شــط العرب )اروندرود( را که از ســال ۱975 
)۱۳۴5 شمســی( در اختیار ایران است، باز پس 
خواهد گرفت. این کشور فقط حق مزبور را مطالبه 
نمی کند؛ بلکــه به گونه ای جــدی و قاطع برای 

گرفتن و به دست آوردن آنها تالش می کند.
برای همه معلــوم بود که ایــران در موضوع 
جزایر،  کوتاه نمی آیــد و البته عراق،  این موضوع 
را به یکی از عمده ترین ابزار ســتیزه جویی تبدیل 
کرده بود. دومین روز اردیبهشــت، یک بار دیگر 
ادعای مقامات بلندپایه عراقی درباره ســه جزیره 
)بوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ( در سطح 
وسیعی از خبرهای مربوط به ایران و عراق، منتشر 
شــد که نشــان می داد عراق همچنان بر خواسته 

نامشروعش پافشاری دارد.
در همین زمینه »طه یاســین رمضان« معاون 
نخست وزیر عراق و عضو شــورای انقالب این 
کشور، بر بازپس گیری این سه جزیره و گرفتن حق 
ملت عرب عربســتان )خوزستان( تأکید کرد. از 
لحن و گفتار مقامات عراقی به خوبی معلوم بود 
زمینه را برای شروع درگیری ها و آغاز جنگ آتی 
آماده می کنند و سعی دارند افکار عمومی عراق و 

کشورهای عربی را همراه خود کنند.
حدود ۱۰ روز بعد، طه یاســین رمضان  که به 
امــان، پایتخت اردن رفته بود، بــاز هم ادعاهای 
خود درباره سه جزیره را مطرح کرد و گفت: »چرا 
اعراب هر دفعه سیلی می خورند، قادر نیستند به 
عنوان یک ملت متحد سرزمین های خود را آزاد 

کنند؟«
دستگاه سیاســی تبلیغاتی عراق هم ادامه این 

ادعاهــا را پی می گرفت و موضــوع را با قوت و 
شدت دنبال می کرد. از جمله نشریه »المستقبل« 
اظهــارات احمد ظاهر الجیالنی، ســفیر عراق 
در اســالم آباد را منتشــر کرد که گفته بود، عراق 
مسئولیت مطالبه جزایر عربی سه گانه را که ایران 
در زمان شاه اشغال کرده است، به عهده می گیرد. 
این سه جزیره به کشور امارات متحده عربی تعلق 
دارد و عراق از موضع ملی و ناسیونالیستی خود، 

آنها را مطالبه می کند)!(

این در حالی بود که کشورهای حامی عراق به 
صورت های مختلف، این گونه مواضع را تشویق 
و تأیید می کردند. به ویژه مقامات اماراتی که یک 
طرف این دعاوی بودند، اظهارات مستقیم تری در 

این باره داشتند. 
قطب زاده، وزیر امور خارجه ایران پس از سفر 
منطقــه ای اش به امارات متحــده عربی، فضایی 
دوســتانه تجربه کرده بود؛ اما روزنامه »الخلیج« 
چاپ شــارجه یادداشتی از تریام، رئیس مجلس 
امارات منتشر کرد که در آن آمده بود: »ما حوادث 
و اتفاقات تهران را شــگفت آور و صادقانه تلقی 
می کردیم و انتظار داشتیم که مشکل این سه جزیره 
نخستین موضوعی باشد که انقالب کبیر ایران آن 

را حل و فصل خواهد کــرد... آقای قطب زاده با 
اظهاراتش در کنفرانــس مطبوعاتی کویت، هم 
به ایران و هم به اســالم توهین کرده اســت، زیرا 
وزیر امور خارجه ایران در جواب ســؤالی درباره 
ایــن جزایر،  آنهایی را که ایــن موضوع را مطرح 
می کننــد، متهم کرد که می خواهنــد بین ایران و 

اعراب جدایی افکنند.«
جالب اینکــه خبرگــزاری »رویترز« ضمن 
مخابره این گزارش،  نوشت: »تقاضای بازگرداندن 

جزایر را دولت عراق که روابطش با ایران در طول 
چند هفته اخیر به وخیم ترین وضع آن رســیده، 
 یکی از جزایر به 

ً
 مطرح کرده اســت. قبال

ً
مکررا

شــارجه و دو جزیره دیگر به رأس الخیمه متعلق 
بود.«

فقط دعاوی مقامات بلندپایه عراق درباره سه 
جزیره، از عوامل تشــدید کننده تیرگی روزافزون 
روابط دو کشــور نبود؛ بلکه دعاوی عراق درباره 
خوزستان ایران نیز در سطح وسیعی از خبرهای 
مربوط به ایران و عراق، به گونه ای انتشار می یافت 
که پافشــاری عراق بر حوزه بســیار وسیع تری از 

مطامعش را نشان می داد. 
برای نمونه، طه یاسین رمضان در اظهاراتی بر 

حمایت از حقوق اقلیت عرب در ایران تأکید کرد. 
وی ضمن درخواست تجدید نظر درباره قرارداد 
منعقدشــده میان ایران و عراق در سال ۱975 بر 
پایبندی این کشــور در گرفتــن حق ملت عرب 
خوزستان را تأکید کرد؛ تأکیداتی از این دست با 
اقدامات عملی عوامل عراق در خوزستان همراه 

بود.

 Bمیانجیگری های 
 بی فایده

در روزهایی که روابط ایــران و عراق روز به روز 
تیره تر می شد، برخی مقامات فلسطینی به دنبال 
میانجیگری بودند تا آرامــش را به روابط ایران و 
عراق برگردانند. البته این کوشــش ها از سوی دو 
طرف ایران و عراق مــردود بود. البته عراق آن را 
رد نمی کرد؛ اما شروطی به میان می آورد که قابل 

اجرا نبود. 
برای نمونــه، نعیم حداد، معاون صــدام دوباره 
ادعاهایش درباره سه جزیره ایرانی را مطرح کرده 
و گفته بود، برای حل و فصل اختالفات میان ایران 
و عراق، پیشنهاد مذاکره مستقیم کرده است؛ لکن 
برای ابراز حسن نیت، ایران باید ابتدا سه جزیره 
واقع در خلیج فــارس را به اعراب برگرداند)!( او 
همچنین مدعی شــد، عراق در پی دامن زدن به 
تشنجات با ایران نیســت؛ ولی اگر ایران طالب 
جنگ باشــد، عراق از آن اســتقبال می کند. وی 
افزوده بود، عراق کوشــش های میانجیگرانه را نه 
از روی تکبر، بلکــه به دلیل انجام گفت وگوهای 

مستقیم رد می کند.
از ســوی دیگر در ایران هم مسئوالن مربوطه 
وحــدت نظــر و رویه داشــتند. بنی صــدر در 
مصاحبه ای تأکید کرد، شرط هر مذاکره ای میان 
ایران و عراق آن است که عراق دخالت های خود 

علیه ایران را متوقف کند. 
دکتر مصطفــی چمــران هم دربــاره نقش 
میانجیگری بعضــی دولت های منطقه گفته بود: 
»بین ملت ما و صدام حســین خط خون کشیده 
شده است و به هیچ وجه من الوجوه میانجیگری 
از جانب هیچ طرفی نمی پذیریم و اگر کســانی 
آمده اند که بین ایران و عراق، میانجی شــوند به 
آنها می گویم مگر ممکن است بین ایران و آمریکا 
میانجیگری کنند؟! مگر ممکن اســت بین ایران 
و اســرائیل واسطه شوند؟! این محال است. میان 
ما را خط خون تشــکیل داده اســت و تا سقوط 
قطعی صدام حسین از هیچ مبارزه قاطعی دست 

برنخواهیم داشت.«
وزیر امور خارجه وقت هم معتقد بود: »خفقان 
و کشتار در عراق به نهایت رسیده است. این کشور 
متأسفانه در امور داخلی ما هم دخالت می کند؛ 
بــه حریم مرزی ما تجاوز می کنــد و خرابکار به 
ایران می فرستد. ما همه این مسائل را در کنفرانس 

اسالمی مطرح خواهیم کرد.«

 دخالت های بی دلیل رژیم بعث عراق
 در موضوع جزایر ایرانی برای زنده کردن حس ناسیونالیستی ـ عربی

استقبال عجیب معاون صدام از جنگ!

کتاب »حجره شــماره دو« شــامل خاطرات »حجت االسالم 
ابوالقاسم اقبالیان« نوشــته رضا یزدانی است. این کتاب، اثری 
در حوزه تاریخ شــفاهی انقالب و دفاع مقدس استان قم است. 
حجت االسالم اقبالیان یکی از شاهدان عینی است که در بسیاری 
از مقاطع حســاس تاریخ انقالب و دفاع مقدس حضور داشته 
و نقش آفرینی کرده  اســت. وی همچنین با شخصیت های مهم 
تاریخ انقالب ارتباط داشته و خاطرات دست اول و شنیده نشده  
فراوانی از آنها دارد که تاکنون نقل نشده  و برای نخستین بار است 
که در کتابی منتشر می شود. راوی این کتاب در بیشتر اتفاقات مهِم 
انقالب در قم نقش مؤثر داشته و بعضی از روایت های او مکمل 

روایت های ناقصی است که پیش از این دیگران نقل کرده اند.

 حجره شماره دو
   تازه ها    

زینب گل محمدی
خبرنگار
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تقویتاثربخشی
فرآیندهایتربیت

این اداره مســئولیت اجرای آموزش های 
عقیدتی ـ سیاسی برای آحاد پایوران را بر 
عهــده دارد، اگر بخواهیم از آموزش های 
عقیدتی ـ سیاسی در ســال ۱۳99 که در 
رده های سپاه اجرا شده یک تقسیم بندی 

ی ارائه کنیم، عبارت است از:
ّ
کل

الف ـ دوره های تــداوم تربیت و آموزش 
عقیدتی ـ سیاسی

این معاونت در ســال گذشته ۳۱6۳ 
دوره تربیــت و تعالی عقیدتی ـ سیاســی 
را در 87 مرکــز تــداوم تربیت و آموزش 
عقیدتی ـ سیاســی با حضور بیش از 9۰ 

درصد مخاطبان اجرا کرده است.
ب ـ حوزه آموزش های عقیدتی ـ سیاسی 
دانشگاهی  دوره های طولی مقطع رار  در 
و غیر مقطع دار پایــوران و دوره های رزم 

مقدماتی سربازان
در دوره هــای طولــی و رزم مقدماتی 
کــه معاونت تربیت، آمــوزش و فرهنگ 
پاســداری ســپاه در مراکز دانشگاهی و 
آموزش طولی ســپاه برگزار می کند، بین 
25 تا ۳۰ درصد متون محتوایی به دروس 
عقیدتی ـ سیاســی اختصاص داشته و در 
این دوره ها در ســال ۱۳99 به شرح زیر 

اجرا شده است:
۱ ـ دوره های طولی مقطــع دار از کاردانی، 
کارشناســی، کارشناسی ارشــد، دافوس و 
دکترا و در دوره های غیرمقطع دار پایوران در 
بخش های آموزش عمومی پاسداری افسری 
و درجه داری، دوره های بدو ورود، مقدماتی 
رســته ای، عالی رسته ای، تخصصی اولیه، 

تخصصی تکمیلی، سرپرستی و... .
2ـ دوره های رزم مقدماتی کارکنان وظیفه 
در بخش های ســطح»۱«، ســطح»2«، 
ســطح»۳« و ســطح نخبــگان و هیئت 

علمی.
ج ـ آموزش های عقیدتی ـ سیاسی رده ای 
و یگانی در برنامه های آمادگی اعتقادی و 

معنوی سپاه  
معاونت تربیت و آمــوزش عقیدتی ـ 
سیاســی در ســال ۱۳99 برنامه های زیر 
را در رده هــا و یگان های ســپاه در قالب 
برنامه های آمادگی اعتقادی و معنوی برای 
مخاطبان در محورهای زیــر اجرا کرده 

است:
 ـ محور آموزش های قرآنی رده ای:

۱- جلسات تفسیر و آموزش مفاهیم قرآن 
کریم پایوران در ماه مبارک رمضان؛

2- جلسات قرآنی ذکر مبارک پایوران در 
روان خوانی  مهارت افزایی  نهضت  قالب 

قرآن کریم و صحت قرائت نماز؛ 
۳- جلســات »تدبر در قرآن« و »گفتمان 
والیــت« گروه های صادقیــن پایوران با 
همکاری معاونــت تربیــت، آموزش و 

فرهنگ پاسداری سپاه؛
۴- اجرای جلســات آموزش روخوانی و 
مفاهیم قرآن کریم ویژه کارکنان وظیفه در 

قالب طرح »در مسیر بهشت«.
د ـ آموزش های غیرحضوری و مجازی
با توجه به وضعیت کرونا آموزش های 
عقیدتی ـ سیاسی با استفاده از بستر تارنمای 
سراج اندیشه داخلی و اینترنتی، کانال های 
پیام رسان های سروش،  در  اندیشه  سراج 
ایتا و سرویس اشتراک فیلم آپارات در سال 
۱۳99 به صورت غیرحضوری و مجازی 

در رده ها اجرا شده است.
گفتنی است، در سال ۱۴۰۰ این برنامه 
با رویکرد تقویت اثربخشــی و سامانه ای 
آموزش  و  تربیــت  فرآیندهــای  کــردن 

عقیدتی ـ سیاسی تداوم خواهد یافت.

پاسدار

 BBBB در ابتــدا درباره رســالت های معاونت  
عقیدتی سپاه توضیح دهید.

ابتدا الزم اســت به پدیده ای استثنایی در سال ۱۴۰۰ 
اشــاره ای داشته باشــیم و آن هم وقوع دو نیمه شعبان 
اســت. این تنبه و توجهی برای ماســت که این نظام، 
انقــالب و والیت و هرچه داریم به واســطه فیوضات 
آن حضرت اســت. هستی ما و واســطه فیض الهی 
برای ما وجود مبارک امام زمان)عج( اســت. برای ما 
پاسداران هم یکی از اساسی ترین کارها، آمادگی برای 
سربازی امام زمان)عج( است. این آمادگی و سربازی 
مخلصانه، به خودســازی، معرفت، آگاهی و بصیرت 
دینی نیاز دارد. اما در اهمیت عقیدتی ـ سیاسی در سپاه، 
بیان این مطلب ضروری است که کار و هنر عقیدتی ـ 
سیاســی این است که دل ها را به ســوی خدا بیاورد، 
درس ها و تعالیم دین و ایمان، معرفت افزایی و ارتقای 
بصیرت دینی، اتصال و ارتباط معنوی با خداوند متعال 
را بیشــتر کند و در کنار تمهیدات مادی قدرت غالب 
و بازدارنده به وجود بیاورد. روشــن است که با اتکا به 
قدرت الهی، ترس و رعب از قدرت نظامی یا تبلیغاتی 
رسانه ای یا توان مالی و اقتصادِی قدرت ها در مقابل ما، 
دیگر وجود نخواهد داشــت. از اول انقالب نیز جبهه 
حق در برابر استکبار، با وجود فشار و سختی ها توانسته 

است با همین منطق غلبه داشته باشد. 

 BBBB به برنامه های معاونت عقیدتی در ســال  
جدید هم اشاره ای داشته باشید.

یکــی از اقدامــات مؤثــر، برگــزاری دوره تربیت و 
تعالــی و تداوم آموزش اســت که همه ســاله تمامی 
پاســداران در آن شــرکت فعال دارنــد و کارکنان در 
مراکز شهرهای مشهد، قم، شــیراز و اغلب استان ها 
که به همت نمایندگی رده ها به خوبی اداره می شــود، 
حضور می یابند و مباحث معرفتی را سپری می کنند. 
در ســال جدید محور محتوایی را منظومه فکری امام 
خامنه ای)مدظله العالی( قرار داده ایم تا عزیزان پاسدار 
و خانواده ها اندیشه و بینش والیت را در زمینه اعتقادی، 
اخالقــی و جهــادی فراگیرند و باورهــا و رفتارهای 
خود را با اســالم ناب و عینیت یافته در زندگی فردی 
و اجتماعی تعمیق بخشیده و با بینش ولی امر و نایب 
برحق امام زمان)عــج( پیوند و تطبیق دهند. افزون بر 

این، با همکاری و تعامل با رده های مختلف، پاسداران 
با مسائل سیاسی روز آشنا می شوند و از مباحث امر به 
معروف و نهی از منکر در حوزه صیانتی بهره می  گیرند. 
با وجــود وضعیت کرونایــی و محدودیت های آن، با 
همکاری معاونت سالمت و دفاع زیستی سپاه دوره ها 
در سال گذشته به خوبی برگزار شد و رشد و پیشرفت 
آن نســبت به ســال قبل، قابل توجه بود که در اینجا از 
مسئوالن مراکز تداوم و همکاری مسئوالن و فرماندهان 

برای اعزام به مراکز قدردانی می کنیم.

 BBBB در ســال جدیــد بــرای خانواده ها چه  
برنامه هایی دارید؟ 

چند ســال اســت که برنامه خانوادگــی در مراکز و 
اقامتگاه های شهرهای مشهد و شمال در حال اجراست 
و پاسداران به همراه اعضای خانواده شان در دوره های 
ویژه شرکت می کنند. از خصوصیات مهم آن بهره گیری 
از فیوضــات معنوی مشــهدالرضا و محیــط نورانی 
مضجع شــریف، ایجاد حس کرامــت و عزت و نیز 
مودت در بین خانواده ها و برگزاری برنامه های آموزشی 
و تربیتی است که اســتقبال و رضایت مندی باالیی را 
به خود اختصاص داده اســت. این برنامه ارزشــمند 
مرهون حمایت ها و اقدامــات فرماندهان و مجموعه 
خدماتی ســپاه اســت که کمک های آنان در اجرای 
هرچه بهتر کار مؤثر بوده اســت. در سال جدید محور 
اصلی محتوایی این برنامه سبک زندگی مؤمنانه است 
و ســرفصل موضوعات با همکاری رده ها و سازمان 
خانواده سپاه متناسب با برخی از زمینه های آسیب پذیر 
انتخاب شده است. در کنار خدمات ارزشمند کارکنان 
و مدیران خدوم اقامتگاه های مشــهد، مرکز فرهنگی 
امامت با مدیریت جهادی و برنامه ریزی کیفی بیشترین 
تالش های اثربخش و ابتکاری را داشــته است که به 
نوبه خود از فرمانده و همه دســت اندرکاران این مرکز 
قدردانی می کنیم. این مجموعه نمونه و الگوی خوبی 
برای توسعه ســایر مراکز در زمینه آموزشی، تربیتی و 

معنوی است.

 BBBB فعالیت های قرآنی معاونت عقیدتی چه 
کم و کیفی دارد؟

معاونت عقیدتی ـ سیاســی در طول ســال برنامه های 
متنوعی را پیش بینی کرده است، از جمله در ماه مبارک 

رمضان تفســیر آیات موضوعی ســبک زندگی را در 
برنامه دارد. سبک زندگی به منزله بخش حقیقی تمدن 
اسالمی تبیین کننده روش زندگی و رفتار اجتماعی در 
چارچوب دین است که مهم ترین مسئله آموزشی امروز 
سپاه و خانواده آنها به شمار می آید. امسال با همکاری 
مؤثر پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع( بسته های 
محتوایی برای مربیان و اســتادان تدوین شده است که 
در برنامه روزانه این ماه مبارک با رعایت شرایط اجرا 
می شود. گفتنی است، در وضعیت کرونایی، استفاده از 
سامانه های مجازی و تشکیل گروه های کوچک در نظر 
گرفته شده است و برای ترویج محتوای غنی قرآنی از 

فضال و استادان بهره گیری خواهد شد.
در ماه های دیگر سال، محتوای قرآنی به ترجمه و تدبر 
در آیات موضوعی )اعتقادی و اخالقی( اختصاص داده 
شــده است که در یک دوره پاسداران نسبت به ترجمه 
آیــات و پیام های کاربردی آشــنا و با حفظ و مباحثه و 
تمرین تســلط آنان بر معانی و معارف قرآن رشد پیدا 

می کنند. 

 BBBB یکــی از برنامه های عقیدتی ـ سیاســی  
فعالیــت گروه های معارف اســالمی در 
دانشگاه های ســپاه است، وضعیت این 
آموزش در مراکز آموزش عالی را چگونه 

می بینید؟ 
در دانشگاه های ســپاه اقدامات رو به رشدی در حال 
انجام است. بر اساس آخرین برآوردها و ارزیابی های 
صــورت گرفتــه، وضعیت خوبــی داریــم و برخی 
کاستی های موجود باید به سرعت برطرف شود. از سال 
گذشــته مطالعات بر روی محتوای تربیتی و آموزشی 
مقاطع مختلف آغاز شــده اســت که محصول آن در 
قالب نظام واره تدوین شده و مراحل اعتباربخشی را به 
تناسب دوره های مختلف طی خواهد کرد. اصالحات 
برنامه درسی نیز با مشارکت مربیان، استادان و کاربران 
فرماندهی که انتظارات سازمانی را مدنظر دارند، نهایی 
می شــود. ویژگی مهم این مطالعات ایجاد ارتباط بین 
محتوای دانشگاهی حین خدمت، در یک بسته معارفی 
منسجم خواهد بود و افراد در کنار آموزش تخصصی 
از توانمنــدی معارفی و مهارتــی مربیگری عقیدتی ـ 
سیاسی برخوردار می شوند. یکی از خصوصیات این 

نظام، در مقاطع باالتر گرایش های معارفی تخصصی تر 
است. عالوه بر آن در دانشگا ه های سپاه باید گروه های 
معارف انســجام یابند و با تکمیل ظرفیت ها و ارتقای 

توانمندی ها، سطح آموزش ها ارتقا پیدا کند.

 BBBB نظــام معرفت دینی و انقالبــی یکی از  
موضوعاتی است که در معاونت عقیدتی 
پیگیری می شود، کار در این حوزه به کجا 

رسیده است؟
پس از تدوین سیر و مقاطع آموزش عقیدتی ـ سیاسی، 
مباحث مهم چگونگی پیاده سازی آن در حال بحث و 
بررسی است. این نظام قابلیت این را دارد که خروجی 
و محصول ســازنده و هدفمند را بدهد و افرادی که در 
مسیرهای مختلف آن قرار بگیرند، به صورت تضمینی، 
ســطح و پایه ای از معارف دینی را کســب می کنند و 
برحسب استعداد می توانند توانایی های خود را در امر 
مربی گری، تبلیغ و هدایت فکری اعتقادی و سیاســی 
در عرصه های ســازمانی و اجتماعی به ویژه در شبکه 
گسترده بسیج به کار ببندند. در مجموع بخش هایی از 
این نظام در ســال کنونی اجرایی می شود و هماهنگی 
الزم برای پیاده سازی کامل آن، همزمان با برنامه پنج 

ساله هفتم آغاز خواهد شد.

 BBBB درباره طرح صادقین و کم و کیف آن در  
سال جدید هم توضیح دهید.

برای اجرای این برنامه مراحلی پیش بینی شــده است 
که مهم تریــن مرحلــه آن، آمادگی مربیــان معرفتی 
و بصیرتــی صادقیــن و توانمند کــردن فرماندهان و 
مدیران و ســرگروه های برنامه است. اقدامات خوبی 
با همــکاری نمایندگی رده ها و مربیــان و فرماندهان 
صورت گرفته اســت و محتوای صادقین در شــورای 
راهبردی محتوای صادقین با هدایت نماینده ولی فقیه 
در سپاه و با محوریت جریان شناسی فکری، اعتقادی و 
رفتاری مؤمنان و تبیین گفتمان والیت تدوین و مبنای 
کار گروه ها قرار گرفته است. در سال جدید این مرحله 
ادامه دارد تا سرگروه ها بتوانند نقش مربیگری معرفتی 
و بصیرتی را بــه خوبی ایفا کنند. در بخش مهم دیگر 
این برنامه که بــه فعالیت های جهادی و عمل انقالبی 
اختصاص یافته است، بر حسب تجربه گذشته، گروه ها 

می توانند به صورت فعال وارد میدان شوند.

 مجید غالمرضا معاون تربیت و آموزش های عقیدتی ـ سیاسی سپاه 
در گفت وگو با صبح صادق تبیین کرد

 نظام معرفتی و انقالبی سپاه 
 اجرایی می شود

سرهنگ دوم پاسدار 
علیرضا زاهدی

مسئول اداره آموزش های 
عمومی، تخّصصی و یگانی

 هفته عقیدتی ـ سیاسی در سپاه فرصت مغتنمی است تا رسالت های پاسداران انقالب اسالمی در حوزه احیای اسالم ناب محمدی)ص( بازخوانی شود که 
شاید مهم ترین وجه عقیدتی سپاه باشد. معاونت تربیت و آموزش های عقیدتی ـ سیاسی سپاه یا همان معاونت عقیدتی اصلی ترین رکن اجرایی برای نیل به 
این هدف سپاه و انقالب است. بر این اساس، در آستانه هفته عقیدتی ـ سیاسی در گفت وگویی تفصیلی با برادر مجید غالمرضا، معاون تربیت و آموزش های 

عقیدتی ـ سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه فعالیت های این معاونت را بررسی کردیم.  

حسن ابراهیمی
خبرنگار

 نقش راهبردی استادان و مربیان عقیدتی ـ سیاسی 
در گام دوم انقــالب بــه عنوان معمــاران دینی، 
فرهنگی و جنبش نرم افزاری ســپاه پاسداران در 
تعالی ایــن نهاد مقدس در مرحله خودســازی، 
جامعه پردازی و تمدن ســازی نمود و ظهور عینی 
دارد. بــر این اســاس، وظیفه اســتادان و مربیان 
عقیدتی ـ سیاسی، تربیِت سرمایه انسانی مستعد با 
زیربنای اصیل دینی و انقالبی در سپاه برای ایجاد 
تمدن نوین اسالمی است.  در گام دوم تالش داریم 
طرح ها و برنامه های متنوعی را در راستای تحقق 
راهبردها و فرامین فرمانده معظم کل قوا پی ریزی 
و اجرا کنیم؛ در این زمینه نیازمند عناصری هستیم 
که بتوانند برای تحقق روح تمدن نوین اسالمی، 
یعنی فرهنگ اســالمی و همچنیــن تقویت بنیه 
معنوی، ایمانی و عقالنی ســپاه نقش جریان ساز 

و فعالی را ایفــا کنند. از ایــن رو، رویکرد 
تربیت دینی توأم با آشنایی با منظومه فکری 
امامین انقــالب به ویــژه منظومه فکری 
امــام خامنه ای)مدظله العالــی( به عنوان 

تفکر فّعال جریان ســاز در قالب 
اداره  و  معاونــت  برنامه های 

اساتید و مربیان، طراحی و 
برنامه ریزی شده است.
علمی  آماده سازی 

و مهارتی فرماندهان و مســئوالن سپاه به عنوان 
سرچشمه ها و قله های معنویت در این نهاد مقدس 
برای ایفای نقش آموزشی و تربیتی پاسداران، یکی 
از محوری ترین برنامه های سال ۱۴۰۰ است که 
درصدد هستیم آن را با مشارکت مربیان توانمند 
روحانی بر اساس موضوعات و روش های ابالغی 
اجــرا کنیم. برگــزاری کارگاه هــای توان افزایی 
اســتادان و مربیان عقیدتی ـ سیاسی در رده های 
زیرمجموعه با هدف تقویت بنیه علمی و مهارتی 
و ایفای نقش مؤثر تربیتی و آموزشــی، در قالب 
جشنواره الگوی برتر تدریس به همراه دوره های 
تخصصی و حرفه ای مدرسان عقیدتی ـ سیاسی 
مربیان بــرادر و خواهر، با همکاری دانشــکده 
شهید محالتی و دانشکده حضرت زینب)س(، 
از دیگر برنامه های محوری این اداره است که 
برای سال جدید، پیش بینی و برنامه ریزی 
شده است. جذب مربیان جوان، متدین، 
انقالبــی و معتقد به افق هــای در حال 
طی انقالب اســالمی تــا ظهور مهدی 
بومی  صورت  به  موعود)عج( 
از طریق حوزه های علمیه 
سراسر کشــور، از دیگر 
پیش بینی  برنامه هــای 

شده است.

توان افزایی مربیان و استادان
سرهنگ پاسدار حسین ترابی

 مسئول اداره اساتید و مربیان عقیدتی ـ سیاسی سپاه 

برنامه ها و فعالیت های این اداره در سال ۱۴۰۰ 
در دوره هــای تربیت و تعالی دینــی و انقالبی 
پایوران و سربازان، دوره های طولی و دانشگاهی، 
رزم مقدماتی سربازان و برنامه های یگانی شامل 
نور مبین و اعتقادی، اخالقی پایوران و سربازان 

به قرار زیر است:
۱ـ طراحــی منظومه فکــری و اعتقــادی امام 
تربیت  دوره های  در  خامنه ای)مدظله العالــی( 
و تعالی شــامل »طرح کلی اندیشــه اسالمی 
در قــرآن«، »نظریه والیت فقیه«، »معیشــت 

پرهیزکارانه«، »درس های عاشورا« و... .
2ـ بازنگری عناوین، موضوعات و سرفصل های 
دوره های طولی و دانشــگاهی متناســب با نیاز  
فراگیران و مأموریت سپاه با مشارکت استادان، 

مربیان، مدیران و پژوهشگاه علوم اسالمی امام 
صادق)ع(. 

۳ـ تالش مستمر برای بهبود رفتار اجتماعی 
و سالم سازی محیط برگرفته از منویات امام 
خامنه ای)مدظله العالی( با موضوع »سبک 

زندگی اسالمی« در قرآن و روایات 
با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب 

در ماه مبــارک رمضان در 
تولید محتوا  2۰ جلسه 

طریق  از  کــه  شــده 

استادان و مربیان به صورت حضوری و نیمه حضوری 
با تولید و تدوین فیلم های آموزشی از حجج اسالم 

رفیعی، تویسرکانی و رضایی ارائه می شود.
۴ـ برنامه نور مبین پایوران در دو بخش: الف ـ 
آموزش ســرگروه های برنامه تربیتی صادقین؛ 
ب ـ آموزش زبان قرآن کریم برای آحاد پایوران.

5 ـ برنامه اعتقــادی و اخالقی هفتگــی پایوران با 
موضــوع »درس هایی از نهج البالغــه« و با تدوین 
کتاب و تهیــه فیلم آموزشــی از حجت االســالم 
والمسلمین دکتر ناصر رفیعی )کارگاه های تخصصی 
و کاربردی فقهی و اخالقی نیز پیش بینی شده است.(

و  موضوعــات  اصــالح  و  بازنگــری  6ـ 
سرفصل های دوره های رزم مقدماتی، نور مبین 
و تربیت و تعالی ســربازان متناســب با نیاز و 

سطوح مختلف تحصیلی آنان.
7ـ برنامه ریزی برای تهیه، تولید و چاپ 
پرده نگارها و متون تربیتی و آموزشــی 

مورد نیاز .
8ـ بازنگری و اصالح دستورالعمل ها و 
شیوه نامه های تربیتی و آموزشی 

مورد نیاز رده ها.
فیلم هــای  تولیــد  ـ   9
محتــوای  از   آموزشــی 

دوره ها .

کار  بر محور سبک زندگی اسالمی
 سرهنگ پاسدار علی حمیدی

مسئول اداره برنامه ریزی، ارزشیابی و تهیه متون آموزشی 



سرداردرمیدان

از آغاز آشــنایی ام با ســردار جوانی بیست 
سالی می گذرد. ســه سال با ایشان خدمت 
کردم کــه از هــر جهت فصلی روشــن و 
تأثیرگــذار در تقویم زندگــی اجتماعی و 
ادبی ام بوده  است. بصیرت و ژرف اندیشی 
شگفت در تحلیل های سیاسی، دفاع جانانه 
از اصــول و مبانــی انقــالب در موج خیز 
حوادث و گردبادهای فتنه روشنگری نافذ و 
به موقع، از ویژگی های همیشگی این سردار 
جان آگاه بوده است و هرگز سر از کوچه پس 
کوچه های عافیت جویی در نیاورده و هرگز 

رسالت دیدبانی خود را از یاد نبرده است.
خوب یادم هســت در فتنــه فراگیر 88 
که یادآور صف آرایــی خوارج بود و صیحه 
اشــتران فتنه از هر ســوی میدان به گوش 
می رســید و خیلی از مدعیان انقالبی گری، 
مصلحت را در ســکوت معنــادار دیدند، 
سردار جوانی به میدان آمد و در آن روزهایی 
که غبار غلیظ فتنه و آشــوب همه جا را فرا 
گرفته بود، ابرهای کبود شبهه و شایعه را که 
مانع پرتوافشانی خورشید حقیقت بود، کنار 
زد.  آن روزها این کمترین به خاطر سرودن 
چند شعر فتنه ستیز، مورد بمباران رسانه های 
غرب قرار گرفتم که ناگفته پیداست مواضع 
شخصیت شــناخته شــده و دشمن شناس 
برجسته ای چون سردار جای خود را دارد؛ 

آری:
خیــل پیاده ایــم، کجــا بازگــو کنیــم
رنجــی کــه برده ایــم ز شــطرنج بازها

به میــدان آمدن در آن فضای ســنگین، 
شــرافت  و  والیتمــداری  جــز  چیــزی 
نمی خواســت که سردار با شــورمندی ای 
شهدایی موضعی بیدارگرانه گرفتند و هنوز  
که هنوز است، فراموش نکرده ایم که سران 
فتنه مســئول تمام خون های ریخته شده اند. 
سردار جوانی، همیشه در بزنگاه ها و حوادث 
سهمگین و حساس، با صراحت و شفافیتی 
مثال زدنی، نقاب ها را انداخته  و هزینه های 
سنگین آن را هم عاشــقانه پرداخته اند. در 
این وانفسای سیاســی که خیلی ها سکوت 
کرده اند و هرجا که به نفع شــان بوده است 
لب به سخن گشوده اند، سردار عزیز بارها و 
بارها و بارها ابوذروار و عمارگونه به میدان 
آمده و فریاد حق ســر داده است. با توجه به 
چیزی که تجربه ثابت کرده است، در طول 
این سال ها و فعالیت هایی که علیه این سردار 
عزیــز، در داخل و خــارج از ایران صورت 
گرفته، این ســؤال در ذهن به وجود می آید 
که »آیا اگر شــخص دیگری هم بود چنین 
هجمه ای به سمت ایشان سرازیر می شد؟!« 
ساده زیستی و مشی والیی ایشان بیان کننده 
خیلی چیزهاست و به بازگو کردن نیاز ندارد 
و هیچ سؤالی را بدون جواب نمی گذارد.           

دفاعی۳۲ساله

ظهر روز ۳۱ شــهریور 59 بود؛ 
همســرم به خانه آمده بود تا غذا 
بخوریم؛ با حمله هواپیماهای بعث عراق، 
صدای انفجــار در فضا پیچید. محمد به 
سرعت آماده شد تا برود؛ متوجه شدم که 
برای چه می رود؛ در منزل را بســتم. به او 
التماس کردم؛ به پاهایش افتادم که نرود؛ 
اما محمد گفت: من برای دفاع از مملکتم 
آموزش دیده ام؛ اآلن زمانی هست که من 
باید بروم! نابود کردن بعثی ها برای ما فقط 
۱۰ دقیقه زمان می برد؛ او رفت و ۳2 سال 

از او بی خبر ماندیم.
 به نقل از همسر خلبان شهید
 محمد صالحی

نخستین خلبان شــهید برون مرزی نیروی 
هوایی ارتش، امیر سرلشکر شهید »محمد 
صالحی« در سال ۱۳28 در تهران متولد 
شد. در ســال ۱۳۴6 در رشــته پزشکی 
پذیرفته شــد؛ اما به دلیــل عالقه ای که به 
پرواز داشت، به نیروی هوایی ارتش رفت. 
او دوره آمــوزش اولیه را در ایران ســپری 
کرد و برای تکمیل دوره تخصصی پرواز 
به آمریکا اعزام شــد. وی در ۳۱ شهریور 
ســال ۱۳59 تنها دو ساعت پس از حمله 
ناجوانمردانه رژیم بعث به ایران، تصمیم 
گرفت اولین پاســخ را به دشــمن بدهد. 
محمد صالحی به همــراه خالد حیدری 
به عنوان خلبانان جنگنده اف ـ ۴ از پایگاه 
شهید نوژه همدان در قالب گروه آلفارد به 
پایگاه »شعبیه« و »کوت« عراق حمله ور 
شدند. پس از انهدام این پایگاه ها، هنگام 
بازگشت، دچار سانحه شده و شهد شیرین 
شــهادت را نوشــیدند؛ به این ترتیب نام 
خود را به منزله نخستین خلبانان شهید در 
عملیات برون مرزی در دوران دفاع مقدس 
به ثبت رســاندند. پیکر سرلشکر خلبان 
شهید محمد صالحی آبان ماه سال ۱۳9۱ 

به میهن اسالمی بازگشت.

ازآِنگلستاِنشماییم
هموارترین راه برای رســیدن، درد است. 
درد و رنجی که برای رسیدن به معشوق، 
مجبوری از ابتدا تا انتهــای راه به آغوش 
بکشی، زندگی اش کنی، کوله بارش کنی 

و به دوش بکشی.
 این واژه ای اســت که همواره پشتوانه 
سربازان راه عشــق بوده است؛ سربازانی 
کــه با رســالت محمــدی)ص( عجین 
شــده اند، در سیر و ســلوک حسینی)ع( 
ممزوج گشته اند و دل به محبوب حجازی 
گره زده اند، ســتاره هایی هستند که راه از 
بی راهه جــدا کــرده و در گمنامی پیدا و 

متبرکند.
 مردانی که یادشان سبز است و راه شان 
سیدمحمدحسین  شــبیه  مردانی  سرخ. 

حجازی خودمان.
یا صاحب الزمان)عج( گلی از گلستان 
ســبزتان در آغوش تــان آرام گرفته و چه 
خوش آرامگاهی. آقاجانم! این شکفتن و 
رسیدن و آرام گرفتن در آغوش شما، تمنای 
یک یک ماســت. مایی که در میان گل ها، 
اگر خاک و کلــوخ هم باشــیم، دل مان 

خوش است از آن گلستان شماییم.

حسن ختام

پیامبر  اعظم)ص( فرمودند: ماه رمضان دارای برکت، رحمت و آمرزش برای بندگان مؤمن خداســت. 
این ماه در نزد پروردگار برترین ماه، روز و شب هایش باالترین و ساعت هایش برترین ساعت ها به شمار 
می آید. فضیلت ماه مبارک رمضان به قدری باال و زیاد است که نفس های مؤمنان در آن ثواب تسبیح را 

دارد. همچنین خواب مؤمن عبادت و کار نیکش مورد قبول است و دعایش مستجاب می شود.
بحاراالنوار، جلد16

  َنَفس هایی که تسبیح هستند
   صادقانه    

فاصله دشمنی تا دوستی »صداقت« اســت، صداقتی که هیچ خدشه ای در آن نباشد. فاصله بندگی تا 
سرکشی، »خضوع« است و »غرور« که همه محاسن را بر باد می دهد. متوجه باشیم فاصله رذالت ها و 

شرافت ها را با کوچک ترین خطا از بین نبریم و مرز این دو را اگرچه بسیار پنهان باشد، فراموش نکنیم.

باشیم فاصله ها  مراقب   
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

محمد ابراهیم زاده
مشاور خانواده

   تلخند    
گنبد به اصطالح آهنی!

 سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی: گنبد آهنین نمی تواند به طور کامل از کشور دفاع کند.

تلفن زنگ خــورد. منتظر بودم علیرضا 
گوشــی را بردارد و باز هم با حرف های 
پیش پاافتاده  کودکانه، تلفن را ِاشغال کند. باز هم از 
بازی تیم مــورد عالقه اش حرف بزند و کلی برای 
همکالسی اش توضیح بدهد که چه اتفاقاتی افتاده! 
هر بار به خاطر صحبت های تلفنی اش با هم جر و 
بحث داشــتیم و دلم می خواست یک  روز تلفن را 
قطع کنم تا شــاید دســت از این عادت هر روزه 
بردارد. دوم ابتدایی بود، اما هر روز مسابقات فوتبال 
را بررسی می کردند و مثل دو تا کارشناس خبره در 
موردش حرف می زدند. گاهی اوقات هم در مورد 
فیلم های مورد عالقه شــان، خالصه  درســی که 
یادشان رفته بود، یا خودکار قشنگی که خریده بودند 
تا به محض صدور مجوز مشق های شــان را با آن 

بنویسند، حرف می زدند و من را کالفه می کردند.

بعد از اینکه مدارس به صورت مجازی کارشان 
را ادامه می دادند، روزها یک ساعت گزارش تلفنی 
داشــت. گاهی اوقات گوشــی را قطــع می کردم 
و دلخوشــی کودکانــه اش را می گرفتــم. از این 

گزارش های بچگانه حرص می خوردم.
تلفن باز هم زنگ خورد. چشــم های بی رمقم 
را باز کــردم و از الی در، علیرضا را دیدم که آرام 

گوشی را برداشت و مشغول حرف زدن شد.
گوش هایم را تیز کردم تا حرف هایش را بشنوم. 
دیگر از بازی فوتبال و مشق و تکلیف خبری نبود. 
پســر کوچکم داشت پشــت تلفن برای دوستش 
شمرده شــمرده توضیحاتی می داد که با شنیدنش 

دلم گرفت.
 ـ اکســیژن خون اگه بین 9۴ تا 98 باشه خوبه، 
ضربان قلبم باید بین 7۰ تا 95 باشه، خودم هر روز 

اکسیژن مامانم رو اندازه می گیرم... .
ناشکری من چه بر سر نجواهای کودکانه  پسرم 
آورده بود. چنــد روزی بود که درگیر بیماری بودم 
و او مثل یک پرســتار واقعی ماسک به صورت و 
دستکش در دســت اول صبح همه چیز را اندازه 

می گرفت تا خیالش از من راحت باشد. کرونا چه 
به سر بچه ها آورده بود؟ از زندگی طبیعی و عادی 
محروم بودند و حاال هم کار به جایی رســیده بود 
که مهم ترین حرفش میزان اکســیژن خون و نحوه 
مراقبت از بیمار کرونایی بود. چشم هایم را بستم 
و در ذهنم تمــام روزمرگی هایی را که به خاطرش 
ناشکری کرده بودم، شمردم. نعمت های ارزشمند 
و خاموشــی که نمی دیدم. کار، جست وجو برای 
پیدا کردن مدرسه مناســب، جلسات فوق برنامه، 
مهمانی های اجباری و دورهمی هــا و هزار هزار 
کاری که در آرامش انجام می شد و قدردانش نبودم. 
با صدای پسرم چشــم هایم را باز کردم، از پشت 

ماسک لبخندش مشخص بود.
ـ مامان اومدم اکسیژنت رو اندازه بگیرم، فکر 

کنم امروز بهتر شدیا...
نگاه معصومانه اش دلم را بــرد. با خودم قرار 
گذاشتم چشم هایم را بیشتر باز کنم و به خاطر همه 
نعمت هایی که نمی دیدم، خدا را شاکر باشم. شاید 
خداوند به حرمت ایــن دل های پاک بالی بزرگ 

بیماری را از سر همه کم کند.

   داستان    

خاموش نعمت های 

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

 پیروی از یک الگوی غذایی درســت در ماه مبــارک رمضان، به ویژه در 
وضعیت کنونی به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا اهمیت بسیاری دارد.
مصرف منابع غذایی حاوی ویتامین C، شــامل انواع میوه ها و سبزی ها 
از جمله ســبزی های برگ ســبز، مانند ســبزی خوردن و انــواع کلم و 
گوجه فرنگی، جوانه های گندم، ماش و شــبدر، انواع مرکبات مانند لیمو 
ترش، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی، نارنج و کیوی در هر سه وعده افطار، 
 B شام و سحر توصیه می شــود. مصرف منابع غذایی ویتامین های گروه
مانند شــیر و لبنیات، انواع گوشت ها، زرده تخم مرغ، غالت سبوس دار، 
حبوبات و مغزها برای ارتقای سیســتم ایمنی بــدن در این ایام ضروری 
است. دریافت آهن کافی از منابع غذایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
در ایام روزه داری توصیه می شود. همچنین به مصرف منابع کافی پروتئین 
اعم از حیوانی یا گیاهی که برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن برای 
پیشــگیری از بیماری کووید۱9 الزمند، توجه کافی داشــته باشید. انواع 
حبوبات منبع پروتئین هســتند و وقتی همراه با غالت مصرف می شوند، 
به عنوان جایگزین گوشــت، مرغ و ماهی می توانند یک پروتئین خوب و 
با کیفیت را برای بدن تأمین  کنند. پس از افطار، داشتن تحرک و فعالیت 

با شدت متوسط که موجب مصرف کالری می شود، بسیار خوب است.

    سالمت    

ونا ـ 2 وزه داری و کر ر

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

   کتیبه سبز    

برای هر پدر و مادری مهم ترین کار باید گوش دادن به فرزند باشد، 
به چند دلیل محکم و قاطع! اول اینکه مسئولیت او با شماست و 
باید این موضوع را بپذیرید که توجه به او از مهم ترین کارهای تربیتی است. 
فارغ از بحث مسئولیت، این کار شما باعث پرورش خودباوری در کودک 
می شود و او در طول سال های رشد، هرگز گمان نمی کند که انسان بی ارزش 
یا موجودی کم اهمیت است. او برای اینکه به شما نشان بدهد ارزش توجه 
دارد، سعی می کند نکات مهم و جالب توجهی را با شما به اشتراک بگذارد 
تا نظرتان را جلب کند. پس این کار به ظاهر بی اهمیت، او را در مسیر رشد 
فکری و عقالنی قرار می دهد. البته عکس العمل شما نیز در ادامه این رابطه 
بســیار اهمیت دارد. اگر در هنگام اظهارنظر، او را مســخره کرده یا به او 
بخندید، راه ارتباط را برای همیشــه خواهید بســت.  توجــه به کودک، 
نشان دهنده محبت و اشتیاق شما برای در کنار او بودن است. او باید بداند که 
هر وقت اراده کرد می تواند فرصتی برای حرف زدن داشــته باشــد و برای 
پیداکردن گوش شنوا نیاز نیست دنبال افراد دیگری باشد. کسی که به فرزند 
خود مدام می گوید: »حرف نزن«، یا »ســاکت بــاش« در واقع به او اعالم 
می کند که خواستنی نیســت و سبب می شود کودک به انسانی خجالتی و 

منزوی تبدیل شود. آنها را با توجهی ظریف و دقیق دریابیم.

   راه نرفته    

یابیم کودکان را در

آزمون کارشناسی ارشد دانشکده شهید محالتی
رشته ها: تربیت مربی علوم سیاسی، علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق اسالمی، فلسفه و کالم اسالمی، توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی

مهلت نام نویسی و ارسال مدارک مندرج در دفترچه آزمون تا اول خرداد 1400
زمان آزمون: 1400/4/18 ساعت 9 صبح ـ دانشکده شهید محالتی قم

جهت کسب اطالع بیشتر به نیروی انسانی رده های خود مراجعه کنید.

محمدحسین 
انصاری نژاد

شاعر  و نویسنده


