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   سرمقاله    
 پیروزی مردم

و شکست تحریمی ها

 
انتخابات 28 خرداد 1400 در یک 
فضای ســنگین و متفاوت از همه 
انتخابات پیشــین برگزار شد و یک بار دیگر 
مردم ایــران، با لبیک به رهبر حکیم انقالب 
اسالمی،  محاســبات دشمنان را برهم زده و 
جهانیان را شگفت زده کردند. در انتخابات 
28 خرداد 1400، داســتان رقابت فراتر از 
رقابت های معمول در انتخابات متداول بود. 
در این انتخابات رقابت اصلی بین دو جریان 
مشارکت و ضد مشارکت بود.  آمریکایی ها، 
صهیونیست ها و دولت های خبیث اروپایی 
مانند انگلیس و کشــورهای مرتجع عربی 
همانند رژیم ســعودی،  به ایــن جمع بندی 
رســیده بودند که با توجه به شکســت های 
راهبردی از جمهوری اسالمی در سال های 
اخیــر و روند رو به توســعه قــدرت جبهه 
مقاومت در منطقه، تنها راه تضعیف ایران، به 
چالش کشــیدن جمهوری اسالمی از طریق 
کاهش مشــارکت مــردم در انتخابات 28 
خرداد 1400 است. بر اساس همین راهبرد، 
 یک جبهه ضد مشارکت برای ترغیب مردم به 
قهر با صندوق های رأی تشکیل دادند که در 
این جبهــه حداقل ســه ضلع، بــا هدایت 
سرویس ها و شــبکه های جاسوسی دشمن 
فعال شده و طی ماه های گذشته برای رسیدن 

به این هدف تالش کردند:
1ـ جریــان رســانه ای اعــم از شــبکه های 
ماهواره ای و شبکه های اجتماعی در فضای 
مجــازی؛ 2ـ جریان ضد انقالب و معاندین 
و مخالفان از منافقین گرفته تا احمدی نژاد؛ 
3ـ جریان نفوذ در داخل کشور، به ویژه کسانی 
که در دستگاه ها و سازمان نفوذ کرده اند. این 
جبهه با طراحی پــروژه تحریم انتخابات از 
ســوی مردم، طی ماه های گذشــته از هیچ 
کوششی دریغ نکرده، برای رسیدن به اهداف 
شوم خود از هر ابزار، شیوه و روشی استفاده 
کردنــد. نکته بســیار مهــم در راهبردهای 
جبهه ضد مشارکت برای پیاده سازی پروژه 
تحریم، اســتفاده ابزاری از عنوان »مردم« و 
خود را دلسوز و طرفدار مردم معرفی کردن 
بــود. اما اکنون، مــردم ایران با مشــارکت 
باالی پنجاه درصدی خود در انتخابات 28 
خرداد 1400، نشــان دادند که از چه میزان 
بصیرت و هوشــمندی ای در برابر توطئه ها 
و فتنه هــا برخوردار هســتند. بــه طور قطع 
اگر شــرایط کرونایی نبود و دستگاه اجرایی 
هم در برگــزاری انتخابات و آماده ســازی 
شرایط رأی دادن به موقع و آسان،  بهتر عمل 
می کرد، میزان مشــارکت بســیار باالتری 
رقم می خورد. محاســبه دشمنان این بود که 
با توجه به مشــکالت اقتصادی و معیشتی 
و نارضایتی هــای عمومی مــردم،  از طریق 
القای یــأس و ناامیــدی و بی اعتماد کردن 
آنان نسبت به ســالمت انتخابات و بی فایده 
بودن رأی دادن،  می تواننــد یک قهر ملی را 
با صندوق هــای رأی برای اولین بار در طول 
حیات نظام مقدس جمهوری اسالمی پدید 
آورده، از ایــن رهگــذر نظام و کشــور را با 
چالش های سیاسی،  امنیتی و دیگر بحران ها 
مواجه کنند؛ اما بــا هدایت های پیامبرگونه 
و بهنــگام رهبر حکیم انقالب اســالمی و 
رونمایی معظم له از نقشه شــوم دشمنان از 
یک سو و هوشمندی ملت بصیر و آگاه ایران از 
دیگر  سو، جبهه تحریمی ها در این انتخابات 
با شکست ســنگین مواجه شد و مردم ایران 
عالوه بر دســت رد زدن به آنان، با حضوری 
پرشــور در انتخابات، انتخابی شایســته نیز 
انجام داده و نقش خود را برای تشــکیل یک 
دولت انقالبی تحول گــرا ایفا کردند. با این 
انتخابات فصل نوینی برای انقالب اسالمی 

و ملت ایران رقم خواهد خورد. 

حجت االسالم والمسلمین رئیسی، در دیدار با حسن روحانی 
اظهار داشت: »از مردم بسیار عزیز بزرگوار و زمان شناس سپاس 
و تشکر دارم و خدواند متعال را نسبت به این اعتمادی که مردم 
به این طلبه خدمت گذار داشتند، شکر می کنم و امیدوارم که این 
اعتماد، رأی و محبت مردم را بتوانم در طول مدت مســئولیتم 
جبران کنم.« وی افزود:  »این وظیفه  سنگینی که مردم به عهده 
من گذاشتند ان شاءالله با کمک خداوند بزرگوار و ائمه اطهار 
)ع( عملی کنم.« رئیس جمهــور منتخب تأکید کرد: »از همه 
صاحب نظران و اندیشــمندان می خواهم مــا را از دیدگاه ها و 

نظرات خود مطلع کنند.«

دعوت از صاحب نظران
رئیس جمهــور در پیامــی با تبریک پیروزی حجت االســالم 
والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، نوشت: »انتخاب جناب عالی 
از سوی ملت بزرگ ایران را صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم. 
بی شک بهره گیری از همه ظرفیت های مادی و معنوی موجود و 
ساماندهی بهینه امکانات می تواند به حل مشکالت و تسریع در 
رسیدن به مطالبات مردمی و تحقق آرمان های بلند نظام مقدس 
جمهوری اســالمی در عرصه داخلی و خارجی یاری رساند. 
دولــت دوازدهم اعالم می دارد که در روزهای پیش رو آمادگی 
اقدامات الزم برای انتقال تجارب و مقدمات و شــرایط انتقال 

بار امانت به دولت سیزدهم را دارد.«

در کنار منتخب ملت
»محمدباقر قالیباف« رئیس مجلس با صدور پیامی به خطاب 
رئیس جمهور منتخب، نوشــت: »معتقد هســتم باور راسخ 
حضرت عالــی به پیــروی از منویات امام راحــل)ره( و مقام 
معظم رهبــری و همچنین کارنامه درخشــان جناب عالی در 
عدالت محوری و حمایت از محرومین و مستضعفین و توفیقات 
شما در دستگاه قضا که موجی از امید و رضایت در بین مردم 
ایجاد کرد و همچنین اعتقاد حضرت عالی به در اولویت قرار 
دادن شایسته ساالری و مقابله ســاختاری با فساد، نویددهنده 
آینده ای درخشــان برای ملت عزیز ایران و رســاندن کشور به 

قله های پیشرفت و اقتدار و رفاه خواهد بود. ان شاءالله.«

روشن آینده 

انتخابات ریاست جمهوری و شــوراهای اسالمی 
شهر و روستا با همه فراز و نشیب ها برگزار شد. این 
انتخابات از نظر شــرایط اقتصادی و اجتماعی یک 
انتخابات استثنایی به شمار می رود. نارضایتی های 
فراگیر و انباشــته شــده مردم از وضعیت اقتصاد و 
معیشت از یک سو و استمرار جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه ملت ایران از ســوی دیگر به شدت بر فضای 
ذهنی و فکری مــردم اثرگذار بود. در این زمینه باید 
کســانی را که پروژه تحریم انتخابات را نی به پیش 
بردند نیز مورد توجه قرار داد. با این موانع و چالش ها 
توجه به نقش و تأثیرگذاری رهبر معظم انقالب در 
تحقق مشارکت سیاسی اهمیت اساسی پیدا می کند.

نکته قابل توجه در زمینه نقش رهبرمعظم انقالب 
اســالمی در بســیج عمومی مردم برای حضور در 
انتخابات 28 خــرداد به مدیریــت کالن راهبری 
سیاسی و انتخاباتی رهبر معظم انقالب برمی گردد. 

 
ً
این نقش و تأثیرگــذاری رهبر حکیم انقالب صرفا
به انتخابات اخیر معطوف نیســت. برای بررســی 
و شــناخت نقش و مدیریت رهبــری عزیز انقالب 
در انتخابات هــا بایــد به رویــه و مواجهه معظم له 
در دوران رهبــری توجه کــرد. رهبر معظم انقالب 
اســالمی همواره و در همه انتخابات ها بر اســاس 
قواعد و منطق ثابت خــود جایگاه مهم و متمایزی 
را بــرای انتخابات1400 در نظــر گرفته اند. در این 
زمینه ســخن اساسی آن اســت که ایشان جایگاه و 
نقش انتخابات را در موقعیتــی فراتر از رقابت بین 
کاندیداها و عملکرد دولت ها تعیین کرده و انتخابات 
را در سطح استراتژیک و در حوزه امنیت و انسجام 
ملی تبیین و گفتمان سازی کرده اند. دقت و تأمل در 
مواضع راهبردی ایشان درباره انتخابات نشان دهنده 
این معناســت و همه را به این جمع بندی می رساند 
 انتخابات را 

ً
که رهبر معظم انقالب اسالمی اساسا

در نقطه ای رفیع تر از کنشــگری و رقابت احزاب و 
بازیگران سیاسی تبیین می کنند.

رهبر معظم انقالب در مواضع گذشته خود بیان 
کرده اند که برای من حضور در انتخابات از اینکه چه 
کســی پیروز انتخابات می شود، ارجحیت دارد. در 

مقطعی دیگر ایشان بیان کرده اند که هر کس رهبری، 
نظام و انقالب اســالمی را قبول نداشته باشد، اما به 
خاطر ایران در انتخابات شــرکت کند. ایشــان در 
دوره های پیشین بر این نکته تأکید کردند که هر کس 
به ایران و امنیت آن عالقه مند اســت، در انتخابات 
شرکت کند. در این زمینه نکته مهم آن است که وقتی 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی می فرمایند که هر کس 
انقالب و نظام اســالمی را قبول ندارد در انتخابات 
شرکت کند، به این موضوع توجه دقیق دارند افرادی 
که خارج از دایره اعتقادی نظام وقتی اراده می کنند در 
انتخابات شرکت کنند، آنها بالطبع بر اساس سلیقه و 
منش خود به دورترین فرد به انقالب و نظام گرایش 
پیدا می کنند و کنش انتخاباتی آنها معین می شود. با 
این حال این مسئله دلیل و مانعی نمی شود که رهبر 
معظم انقالب از دعوت آنها به مشارکت آفرینی در 
انتخابات منصرف شــوند و ایشــان به طور مستمر 
و ثابــت، نه به عنوان یک تاکتیک، بلکه به مثابه یک 

راهبرد این فکر و عمل سیاسی را دنبال می کنند.
همه آنچه در باال اشاره شد مؤید این نکته است 
که رهبر حکیــم انقالب اســالمی انتخابات را در 
ترازی باالتر از نیروها و گروه های سیاسی می دانند. 

در این پاردایم فکری متغیر اصلی و تعیین کننده مردم 
هســتند که با بر عهده گرفتن کنش گری انتخاباتی، 
ثبات سیاســی، مشــروعیت مردمی، انســجام و 
یکپارچگی ملی را نهادینه می کنند و شاخص عزت 
و اقتدار کشور در تعامالت بین المللی برای غلبه بر 

موانع خارجی را ارتقا می دهند. 
یکی از موضوعات اساسی دیگر، شکست پروژه 
تحریم انتخابات است. از دشمنان بیرونی انتظاری 
نیست، که دشــمنی جزء ذات دشــمن است؛ اما 
روسیاهی برای کســانی ماند که در داخل کشور به 
اشــکال مختلف پروژه تحریم انتخابات را در پیش 
گرفتند و در حالی که حقد و بغض دشــمن بیرونی 
را تماشا می کردند، با آنها در یک صف جمع شدند. 
تاریخ و مردم ایران نفــاق این جماعت را فراموش 
نخواهد کرد. در این باره رهبر معظم انقالب اسالمی 
با طرح این موضوع که آنهایی که مردم را از شرکت 
در انتخابات دلســرد می کنند، دلسوز مردم نیستند. 
طرح این عبارت از ســوی رهبر معظم انقالب که 
گالیه مردم پذیرفتنی اســت، اما عدم مشــارکت 
چاره ساز نیست، توانســت اثر اجتماعی و عمومی 

خود را بگذارد.

1400 نقش رهبری در خلق شگفتی 

مسئله مشــارکت یا عدم مشارکت، یکی از مهم ترین 
مسائلی بود که در آســتانه برگزاری سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات 
شوراهای شهر و روستا، فضای افکار عمومی جامعه 
را تحت الشــعاع خود قرار داده بــود. در این میان، به 
تدریج عواملی دست به دست داده و بازیگران مختلفی 
با اهداف و اغراض متشــتت، به یکدیگر نزدیک شده 
و اردوگاه واحدی را تشکیل داده و رفتارهای یکسان و 
مشابه و همسویی را طراحی کردند که کالبدشکافی آنها 
می تواند اغراض پشت پرده و شگردهای عملیاتی آنان 
را آشکار کرده و عمق عظمت و بزرگی اقدام ملت در 

خلق حماسه بزرگ 28 خرداد را به نمایش بگذارد.

 Bضدانقالب
خــط تحریــم انتخابــات ســناریوی جدیــدی 
نیســت که برای اولین بار در انتخابات ســیزدهم 
ریاست جمهوری رقم خورده باشد. تحریم کنندگان 
انتخابات از همان اولین رفراندوم جمهوری اسالمی 
در فروردین 1358، فعالیــت خود را آغاز کردند و 
این خط در طول چهار دهه اخیر همچنان مهم ترین 

سناریوی معاندان و دشمنان ملت ایران بوده است.
در این دوره از انتخابات نیــز اردوگاه ضدانقالب 
از سلطنت طلب تا منافق همه دست به دست هم داده 
بودند تا با برجســته کردن هشــتک »رأی ـ بی ـ رأی« 
کاری کنند تا انتخابات ایران با کمترین مشارکت شکل 
گیرد. اینان حتی دست به کار شدند و در روز برگزاری 
انتخابات با تجمع در برابر صندوق های رأی در خارج 
از کشــور شــهروندان ایرانی را تهدید کرده و حتی از 

حمله و ضرب و شتم ایشان نیز دریغ نورزیدند!

آنان مدعی بودند جمهوری اسالمی به پایان خود 
رسیده است و کاهش مشارکت و آوردن نرخ آن به زیر 
30 درصد خواهد توانست فرصتی برای ضربه زدن به 
جمهوری اسالمی فراهم آورد! همین توهمات بود که 
موجب شد تا در طول هفته های معطوف به انتخابات، 
با همه توان رســانه ای خود از توئیتر و اینســتاگرام و 

کالب هاوس تا ماهواره و... به صحنه بیایند!

 Bاصالح طلبان ساختارشکن
انتخابات صحنه حیــرت و انفعال اصالح طلبان بود. 
این اردوگاه که در ســال 1392 و 1396 با حمایت از 
روحانی در شکل گیری دولت یازدهم و دوازدهم نقش 
کلیدی داشت، به دلیل کارنامه نامقبول دولت مستقر، 
اعتبار خود را به شدت از دست رفته می دید! نامزدهای 
مورد عالقه آنان نیز در قضاوت افکار عمومی به مثابه 
گزینه ای تکرارکننده بدل شده بودند که بضاعت کافی 
برای موفقیت نداشتند! همین امر موجب شد دوگانه ای 
مبنی بر مشارکت یا عدم مشــارکت در انتخابات در 
درون این اردوگاه شــکل گیرد و حاصل این وضعیت 
دوپارچه شدن اردوگاهی در مواجهه با انتخابات بود! 

وضعیتی که تا روز انتخابات باقی ماند. 
رادیکال هــای ساختارشــکن این جریــان ـ که به 
خوبی می دانستند به دلیل عملکرد ضعیف شان بازنده 
زودهنگام انتخابات خواهند بودـ با صدای بلند بر طبل 
عدم مشــارکت و تحریم کوفتند و در این میان با سوء 
استفاده از ماجرای احراز صالحیت ها تالش کردند تا 

اکثریت این اردوگاه را با خود همراه کنند! 
چالش پیــش آمده حتی تا نشســت عالی ترین 
کنگره این اردوگاه نیز سرایت کرد و نهاد اجماع ساز 
در نهایت نتوانســت از این مخمصه بیــرون آید و 
احزاب ساختارشــکن دیدگاه خود را تحمیل کرده 
و این مجموعه در نهایــت از همتی حمایت نکرد! 
حزب اتحاد ملت، مجمــع روحانیون مبارز، راس 
فتنه ســبز و افرادی چون ســعید حجاریان، عباس 

عبدی، مصطفی تاج زاده... از جمله احزاب و رجال 
سیاســی مکثری بودند که بر ایــن طبل کوبیدند! و 

کاهش رأی ملت را طلب کردند!

 Bمحمود احمدی نژاد
چهره شناخته شده دیگری که دوران او خیلی وقت 
است به ســر آمده، رئیس جمهور دولت نهم و دهم 
بود که طبل رســوایی او در ایــن دوره از انتخابات 
بدجور به صدا در آمد! وی پس از آنکه صالحیتش 
احراز نشد، تالش کرد تا تحریم انتخابات را کلید 
زنــد. وی نه تنها در برابر دوربیــن اعالم کرد که در 
انتخابات شرکت نخواهد کرد، بلکه این نظر خود 
را بارهــا تکرار کرد تا مانع حضــور هوادارانش در 
پای صندوق های رأی شود؛ چرا که او نگران بود که 
بخش عمده رأیش برای دیگر نامزدها به میدان آید! 
او حتــی در روز انتخابات نیز بر مواضع خود تأکید 
ورزیــد و این در حالی بود کــه مراجع عظام تقلید 
شرکت در انتخابات را واجب عینی معرفی کردند 
و قهر با صندوق رأی را گناه و ســیئه دانســتند! این 
اقدام او نشــان داد که شورای نگهبان در عدم احراز 

صالحیتش درست عمل کرده است!

 Bناکارآمدی دولت خسته
در ورای تــالش بازیگران سیاســی بــرای تحریم 
انتخابات، آنچه بیش از هــر بیانیه و ادعا و کالمی 
موجب کاهش تمایل ملت به مشارکت در انتخابات 
شد، ناکارآمدی دولتی بود که هشت سال کشور را 
معطل تحقق برجام کرده است. دولتی که تنها یک 
سناریو در دستور کار خود قرار داده و به سناریوهای 
دیگــر برای عبــور از تحریم ها و رســیدن به رونق 
اقتصادی را بایگانی کرده است! محصول این انسداد 
راهبردی را می توان آشفتگی بازار اقتصاد کشور در 
طول دو سال گذشته دانست که موجب بی اعتمادی 

و ناامیدی ملت از امکان تغییر شده بود!

 B!بیماری آدم کش
شــیوع بیماری کرونــا نیز عاملی بود که بدون شــک 
بــه خدمت آنهایی آمد که کاهش مشــارکت را دنبال 
می کردند! بیماری ای که کشور را در طول ماه های اخیر 
به شــدت درگیر کرده و در هیچ یک از ادوار انتخابات 
گذشته وجود نداشته است! این عامل خود مانعی پیش 
روی ملت برای حضور در انتخابات بود و بخشــی از 
جامعه را که نگران ســالمت جسمانی خود بوده و از 
حضور در اجتماعات عمومی پرهیز دارند، از حضور 
در پای صندوق های رأی محروم کرد! متأسفانه متناسب 
با شــرایط کرونایی، تدابیــر و تصمیمات مؤثر و الزم 
اتخاذ نشــد تا ذهنیت عمومی این بخش از جامعه را 

برای حضور در انتخابات تصحیح و ترغیب کند. 

 Bاخالل های انتخاباتی
یکــی از عوامــل مؤثری کــه آثار خــود را در روز 
برگزاری انتخابات نشــان داد، اخالل هایی بود که 
در مســیر برگزاری انتخابات بهنگام آشــکار شد! 
مشکالت ناشی از قطعی سیستم های الکترونیکی 
احراز هویت افراد، موجب شــد که در بسیاری از 
شــعب اتخاذ رأی، برای ساعاتی غیرفعال باشند و 
بخشی از مردم بدون رأی دادن به خانه ها بازگردند! 
در این میان کمبود تعرفــه، کندی صفوف، تداخل 
برگــزاری همزمان چهار انتخابات خود عاملی بود 
که مردم برای شــرکت در انتخابات زمان زیادی را 

 از حضور انصراف دهند!
ً
مصرف کنند و احیانا

عوامــل برشــمرده در قــواره اردوگاه تحریــم 
انتخابات نقش بازی کرده و زنجیره ای را تشــکیل 
داده بودند تا مانع خلق حماسه ای بزرگ از حضور 
مردم در انتخابات باشــند، اما هیچ یک از آنها مانع 
آن نشد و بیش از 50 درصد واجدین شرایط در پای 
صنــدوق رأی حضور یافته و رأی و انتخاب خود را 

اعالم عمومی کردند!

یم کالبدشکافی خط تحر

نگاه

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول
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 BBBB بــا توجه به اینکه خیلی هــا در داخل و 
خارج تالش کردند تا انتخابات پرشور 
برگزار نشــود، بفرماییــد در خصوص 
مشارکت پرشــکوه مردم در انتخابات 
ریاســت جمهوری و شوراهای شهر و 

روستا چه نظری دارید؟
اجــازه می خواهم با این آیه شــریفه شــروع کنم: 
ذی هدینا لهذا و ما کّنا لنهتدی لو ال 

ّ
ــه ال

َّ
»الحمدلل

ه«. باید عــرض کنیم این پیروزی و این 
َّ
ان هداناالل

موفقیت را که پیروزی ملت بزرگ ایران اســت، ما 
از خدا داریم و از خودمان نمی بینیم. بنابراین، اولین 
نکته من این است که خاضعانه خدا را شاکر هستیم، 
به درگاه الهی سجده شــکر و عمل شاکرانه انجام 
می دهیم که این عنایت و لطــف را به ملت بزرگ 

ایران و جبهه انقالب ارزانی کرد. 
نکتــه دوم اینکه ایــن موفقیت، پیــروزی یک 
کاندیدا در برابر کاندیداهای دیگر یا حتی یک گروه 
سیاسی مقابل گروه سیاسی دیگر نبود، بلکه پیروزی 
جبهه انقالب اســالمی و پیــروزی والیت در برابر 
طاغوت و جبهه استکبار بود؛ زیرا رئیس جمهوری 
انتخاب کردند که نیروی انقالبی اســت و خیلی از 
اصالح طلب ها هم آمدنــد و از او حمایت کردند. 
 
ً
 جای آفرین گفتن به این مردم اســت و واقعا

ً
انصافا

باید 28 خــرداد 1400را که ان شــاءالله یک  دهه 
جدیدی را با دولت اسالمی شروع می کنیم، ایام الله 
دانست که مردم آفریننده آن هستند و باید از این مردم 

 قدردانی و تشکر کرد.
ً
واقعا

در این انتخابات تقابل اصلی بر سر این نبود که 
چه کسی انتخاب می شود. تقابل اصلی بر سر اصل 
انتخابات بود، دشمنان تمام توان خودشان را به کار 
گرفتند و از همه ابزارهای شان استفاده کردند، حتی 
به ابزارهای طبیعی مانند کرونا هم امید بســتند تا 
انقالب اســالمی را بعد از آن فشارها و تحریم ها و 
عملکرد ضعیف بعضی از مدیران به جایی برسانند 
که عقبه مردمی اش را قطع کنند. مؤلفه های قدرت 
فراوان هستند،  اما اساسی ترین مؤلفه قدرت در نظام 
والیی حضور و مشــارکت و ایثــار و جهاد مردمی 

است.
آنهــا تلقی شــان این بود کــه همه فشــارها و 
زمینه ســازی ها و بد عمل کردن ها در داخل سبب 
خواهد شــد تا این بار مردم به نظام »نه« بگویند. نه 
بــه صندوق رأی نه به نظام بود. بــرای آنها این یک 
موضوع مهم بود؛ اما با وجــود همه این تالش ها، 
این بار هم جبهه انقالب پیروز شــد. این انتخابات 
پیــروزی در برابر حکومت  های مرتجع منطقه بود، 
 خیلی برای ما جالب است،  کشــوری که در طول 
عمرش صندوق و انتخابات ندیده اســت و به قول 
رهبر معظم انقالب فرق بین صندوق رأی و صندوق 
میوه را نمی داند؛ این کشور بیاید به طور 24 ساعته 
هزینه بدهد و شبکه راه بیندازد تا مردم را از شرکت 

در انتخابات باز دارد.
نکته مهم اینجاست که جبهه استکبار می خواست 
انتقام تمام شکست هایش در مقابل انقالب اسالمی 
 معجزه 

ً
را در ایــن انتخابات بگیرد؛ ولی مردم واقعا

کردند وبار دیگر جبهه عبــری ـ عربی و غربی را به 
شکست کشاندند.

 BBBB چه چیزی موجب شــد بــا وجود همه
ناراحتی هــا و گالیه هایــی کــه مردم 

داشتند، این پیروزی بزرگ را بیافرینند؟
ایــن پیــروزی دو عامل اصلی داشــت: عامل اول 
رهبری و والیت اســت. این هدایت ، این امامت و 
این صبر و منطق و این گفتمان خیلی مهم اســت. 
ما اگر در مردم بصیرت می بینیــم، مدیون رهبری 
هســتیم. در واقع، این پیروزی والیت بود در برابر 

همه شیاطین و همه قدرت های استکباری.
عامل دوم این پیــروزی را مرهون مردم عزیز و 
صبور و بصیرمان هســتیم. هر چه در تمجید مردم 
گفته شود کم اســت. شــاید بهترین جمله همان 
جمله ای باشد که حضرت امام)ره( در حق این امت 
فرمودند که »مردم زمان ما از مردم مدینه زمان پیامبر 
و از مردم زمان امیرالمؤمنین بهتر و باوفاتر هستند.« 
چرا که مردم در آن زمان ها به دلیل نداشتن بصیرت 
نتوانستند استقامت فکری کنند؛ اما مردم ما به هیچ 

عنوان در این میدان نلغزیدند و محکم ایستادند. لذا 
پیروز این انتخابات والیت است و مردم.

البتــه این پیروزی آغاز یک راه اســت. ما با این 
پیروزی دشمن را گرفتار شکســت کردیم. دولت 
آینده باید مطالبات بحق مردم و این انتظارات مردم 
را که از دولت دارند، به خوبی بشناسند و به خوبی 
اینها را پاسخ دهد. االن زمان کار است و این دولت 
باید با حفظ عزت و اقتدار امت اســالمی نیازها و 
خواســته های مردم را به نحو مناســبی جامه عمل 
بپوشــاند؛ چرا که مردم گرفتار مشــکالت فراوان 
اقتصادی و معیشــتی هســتند و امید دارند با روی 
کارآمدن دولت انقالبی و جهادی که نگاهش به توان 

داخلی است، مشکالت شان مرتفع شود.

 BBBB این مشــارکت باشــکوه دو بعد دارد؛
یکی حضور معنــادار و اینکه انتخاب 
معنادار این دو بعد را شما چطور تحلیل 

می فرمایید؟
به تعبیر دیگر، این انتخابات دو پیام بزرگ داشــت: 
یک پیام به کسانی که فکر می کردند حرکت انقالب 
کند شده و روحیه جهادی و انقالبی ضعیف شده و 
جبهه مقاومت سست شده است. نتیجه انتخابات ما 
این بود که کل جبهه انقالب قوی تر شد. مردم مقاوم 
ما ثابت کرده اند که مال و جان می دهند، اما انقالب 
نمی دهند. اینها در فرهنگ حسینی تربیت شده اند و 
آماده هستند برای حفظ انقالب شان از همه چیزشان 
گذشــت کنند و لذا پیام اصلی این انتخابات تولی 
و تبری اســت؛ هم استکبارســتیزی و هم اقبال به 

حاکمیت دینی.
امــا درباره نکته دومی که شــما اشــاره کردید 
خیلی ها تالش کردند این جــور القا کنند که مردم 
از حاکمیــت ارزش های دینــی و گفتمان هایی که 
بیشــتر به جنبه های معنوی و ارزشی توجه می کند 
ْم 

ُ
خسته شدند، مردم به یک تعبیر قرآن ممکن »ِمْنک

 الِْخَرَة« شــدند. 
ُ

ْم َمْن ُیِرید
ُ
ْنیا َو ِمْنک

ُّ
 الد

ُ
َمْن ُیِریــد

آنها ثابــت کردند آبادانی دنیای شــان را در آبادانی 
آخرت شان می دانند. مردم ما دانستند این مشکالت 
معیشتی هم به دست نیروهای مؤمن حل می شود. 
نوع انتخاب و نوع مشــارکتی که داشــتند و میزان 
رأی به رئیس جمهور منتخب نشــان می دهد، مردم 
ما اصالت های اعتقادی و باورهای دینی شــان را بر 
چیزهای دیگر ترجیح می دهنــد و به این واقعیت 
رسیده اند که حتی مشکالت اقتصادی شان را با تکیه 
بر دشــمنان قابل حل نمی دانند؛ چرا که با توکل بر 

خدا و اعتماد بر مردم حل می شود.

 BBBB شکل گیری دولت انقالبی می تواند چه 
نقشی در تحقق دولت اسالمی و به تبع 
آن تمدن اسالمی مدنظر رهبری انقالب 

داشته باشد؟
همانطور که بدون گذشــت از مرحله اول به مرحله 
دوم نمی رســیدیم و بدون گذشت از مرحله دوم به 
سوم نمی رســیدیم؛ بدون این مرحله سوم که نقش 
مهمی دارد، نمی توانیم به مراحل بعدی برسیم که 
 
ً
جامعه سازی اسالمی و تمدن اسالمی است. یقینا

می تواند ما اگر در این راســتا خوب حرکت کنیم و 
اگر این دولت اسالمی عدالت محور، تحول آفرین 
باشد و بتواند خوب عمل کند، گام مؤثری برخواهیم 
داشــت برای اینکه اگر در برخی سال ها به سمت 
تمدن اسالمی کند حرکت کردیم، با سرعت بیشتر 

آن را جبران کنیم. 

 BBBB ســپاه در ابعاد مختلف چه کمک هایی 
می توانــد به دولت جدیــد برای حل 

مشکالت اقتصادی و... بکند؟
سپاه پاسداران انقالب اســت و هر کجا که تهدید 
متوجه انقالب باشد، حضور دارد و هر کجا هم که 
پیش روندگی احساس شود، حتما سپاه حضور داشته 

است. سپاه فقط این انقالب را با وضعیت موجودش 
نمی خواهد. سپاه انقالب پیشــرونده را پاسداری 
می کند. حضرت آقا از ما این را خواستند؛ لذا در این 
راستا هر کس که در جمهوری اسالمی نقشی داشته 

باشد، سپاه به او کمک می کند.
ســپاه به همــه دولت ها با هر گرایش سیاســی 
و جریانــی کمک کرده و در برابــر این کمک هیچ 
چشم داشتی نداشته و سهم خواهی نکرده است. سپاه 
همانطور که به این دولت کمک کرد، به دولت آینده 

 کمک خواهد کرد. 
ً
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ما بــه دولت ها کمک می کنیم و به تعبیر یکی از 
جًرا 
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نمی خواهیــم. عزیــزان ما مردم هســتند و باید به 
ایــن مردم خدمت کنیــد، زیرا کار بزرگی اســت 
که می توانید انجــام دهید. ما مثــل بقیه دولت ها 
می خواهیم این دولت هم موفق و تحول آفرین باشد. 
می خواهیم اعالم بکنیم که هیچ توقعی نداریم، 
اما با همه وجود هر کجا که شــما نیاز داشتید، سپاه 
می تواند کمک کند اگر منع قانونی نداشــت، سپاه 

کمک خواهد کرد.

 BBBB در پایــان اگــر نکته قابل ذکــری دارید
بفرمایید.

در اینجــا از طریق صبح صادق می خواهم مراتب 
تقدیر و تشــکر فوق العاده خودم را از خوب عمل 
کردن و عمل مبتنی بــر بصیرت، مبتنی بر منطق، 
مبتنی بر گفتمــان امام و رهبــری، مبتنی بر قرآن 
سپاه و بسیج را در این رویداد سیاسی بزرگ اعالم 
کنم؛ از اینکه در عمل شان گرفتار لغزش و انحراف 
نشدند و تحت تأثیر احساسات زودگذر و تبلیغات 
قرار نگرفتند. به لطف الهی و امداد و هدایت های 
الهی رهبری معظم و بصیرت امت که خیلی برای 
ما مهم اســت که با همه تالش هایی که دشــمن 
انجام داد، مردم با بصیرت عمل کردند. ما باید از 
کسانی که در این بصیرت آفرینی نقش داشتند و با 
حرکت جهادی مجاهدت طوالنی داشتند، تشکر 
کنیم. امیدوارم خدا این جهاد بزرگ را مانند همه 
جهادهای دفاع مقدس از شــما قبول کند و شــما 
ثابت کردید که خلف صالحی هستید برای شهدا 
و به عهد و پیمانی که با حاج قاســم بســته بودید، 
عمــل کردید. درود خدا بــر آن عزیزان و تک تک 
فرماندهان سپاه های استانی و مسئوالن نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه های استان ها و همکاران پرتالش 
معاونت سیاســی و شــبکه هادیان سیاسی و همه 
نیروها و عزیزانی که بدون اینکه چهره  سپاه و بسیج 
را مخدوش کننــد و بدون ورود به بحث مصداقی 
در افزایش مشارکت و بیان شاخصه های مشارکت 
نقش آفرین بودند. ان شاءالله پاداش همه آنها را خود 

خداوند عنایت خواهد کرد.

 تغییر
در برابر تکرار

انتخابــات 1400، صحنــه مواجهه دو 
گفتمانی بود که یکــی بر تکرار و دیگری 
بر تغییر تأکید می کرد. گفتمان اول معتقد 
بود، تنها راه حل مشــکالت کشور تداوم 
الگویی اســت که دولت آقای روحانی آن 
را در طول هشت سال دنبال کرده است. 
الگویی که معتقد است باید بر مشکالت 
دیپلماتیک غلبه کرد تا بتوان بر مشکالت 

اقتصادی فائق آمد.
اما گفتمــان رقیب معتقــد بود، حل 
مشکالت کشور نه در گرو تک سناریوی 
برجام که با تکیه بــر توان داخلی ممکن 
خواهد شــد. ایــن راهبــرد از ضرورت 
تمسک به الگوی مدیریت جهادی سخن 
می گوید و واقعیت آن است که فصل تغییر 
فرا رسیده و بانیان و حامیان وضع موجود 
در وضعیتی نبودند که بتوانند دست برتر 
رقابت انتخاباتی را داشته باشند. راهبرد 
اول پس از هشت سال ثمری برای کشور و 
ملت نداشت و نتوانست در عمل کارآمدی 
خود را نمایان کند. کشور برای حدود یک 
دهه معطل راهبردی شــد که یک سوی 
آن در اختیار دشــمن زیاده خواهی بود که 
به مذاکره به مثابه فرصتی برای باج گیری 
می نگریســت و جمهوری اســالمی نیز 
حاضر به عدول از منافع ملی خود نبود و 
چنین بود که طرف غربی هیچ گاه حاضر 

نشد به تعهداتش در برجام پایبند بماند!

لذا چنین بود که راهبرد مدنظر دولت 
اعتدال به بن بست خورده و بدون دستاورد 
تنها فرصت ســوزی کرد! گفتمان دوم از 
عبور از تحریم بــا تکیه بر توانمندی های 
داخلــی ســخن می گفــت و معتقد بود 
چاره ای جز پایبندی بــر »ما می توانیم« 
نمی توان داشــت. در این الگو مذاکره نیز 
جایگاه و اعتبار خود را دارد، با این فرض 
که تنها راه حل مشــکالت کشــور را نه 
مذاکره که تشــکیل دولت جوان انقالبی 

می داند!
بدین شــکل بود که رقابت انتخاباتی 
سال 1400، صحنه منازعه دو گفتمانی شد 
که یکی بر تداوم راه هشت سال گذشته و 
تالش برای تشکیل »دولت سوم روحانی« 
تأکید داشت و دیگری از ضرورت »عبور 

از روحانی« سخن می گفت. 
در این میان آقای همتی به نماد تکرار 
و تداوم وضع موجود بدل شد و سه گزینه 
رئیسی، رضایی و قاضی زاده پرچمداران 

نماد تغییر شدند.
آنچه پس از 20 روز رقابت سیاســی، 
امروز در صندوق های رأی ریخته شــده 
است، از پیروزی قاطع پرچمداران تغییر 
وضع موجود حکایــت دارد! آقای همتی 
تنها توانســته 2 میلیون و 400 هزار رأی 
)8/3 درصــد( را از آن خود کند و این در 
حالی اســت که رقبای او در مجموع 76 

درصد آرا را کسب کرده اند!
این توزیع رأی به خوبی نشان می دهد، 
فصــل تغییر فرا رســیده اســت و ملت 
منتظرنــد که دولتی با رویکــرد جدید بر 

مسند قدرت بنشیند.

   یادداشت    
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا با حضور پرشور مردم در پای صندوق های رأی برگزار شد و بار دیگر جمهوریت نظام در 
کنار اسالمیت آن به رخ جهانیان کشیده شد. دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران ماه ها تالش شبانه روزی کرده بودند تا در این دوره از انتخابات مردم 
پای صندوق های رأی حاضر نشوند و با صندوق های رأی قهر کنند؛ اما مردم فهیم و بصیر ایران اسالمی با وجود مشکالت و تنگناها بار دیگر حضوری 
مثال زدنی آفریدند و دشمنان ایران اسالمی را ناکام گذاشتند. برای بررسی اهمیت این حضور باشکوه، عوامل دخیل در آن و نقش بصیرت افزای پاسداران 

و بسیجیان در افزایش مشارکت مردم، پای صحبت های نماینده ولی فقیه در سپاه، حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی نشستیم.

حسین معینی
کارشناس سیاسی

ذره بین

E  این پیروزی آغاز یک راه است. ما با این پیروزی دشمن را گرفتار 
شکست کردیم. دولت آینده باید مطالبات بحق مردم و انتظارات مردم را 

که از دولت دارند، به خوبی بشناسند و به خوبی اینها را پاسخ دهد 

E  درود خدا بر  تک تک فرماندهان سپاه های استانی و مسئوالن نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه های استان ها و همکاران پرتالش معاونت سیاسی و شبکه 

هادیان سیاسی و همه نیروها و عزیزانی که بدون اینکه چهره  سپاه و بسیج را 

مخدوش کنند و بدون ورود به بحث مصداقی در افزایش مشارکت و بیان 

شاخصه های مشارکت نقش آفرین بودند 

گفت وگو کردند معجزه  مردم 
گروه سیاسی

صبح صادق

نمایندهولیفقیهدرسپاهدرگفتوگوباصبحصادق
ازنقشسپاهوبسیجدرتحققمشارکتپرشوردرانتخاباتقدردانیکرد

عکس: حامد گودرزی
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   روزنه    

دیدگاه
تحلیلگرانوکارشناسانازاهمیتهمکاریقوامیگویند

 حل مشکالت مردم با
تعامل و همکاری  

   عکس و مکث   

اتحاد تا ایرانی آباد/ انتخابات تمام شــد و اگر به دنبال آبادانی و ســرافرازی کشورمان هستیم، باید رقابت ها را 
کنار بگذاریم و این گونه متحد در کنار هم تالش کنیم. 30 ســال پیش این گونه دشــمن را به زانو درآوردند و 
امروز هم دشــمن را باید این گونه شکســت داد. دشــمنی که حتی شاید قوی تر از رژیم بعثی باشد و دیدیم در 

انتخابات تفاله های گروهک های شکست خورده چگونه چشم شان به تفرقه میان مردم بود.

برگــه رأی می دونیــد چیه اصاًل؟/ رانیا العســل فعال رســانه ای مصری با انتشــار تصویر برگــه رأی امام خامنه ای 
نوشــت: »فرزندان زاید و بن ســلمان، این چیزی که دارید می بینید بهش میگن برگه رأی و یا تعرفه انتخابات! 
اون هم که باهاش می نویســن اســمش خودکاره!« بسیاری از دولت های حکومت های عربی با مفاهیم انتخابات 

و کلمه ترکیب های آن آشنا نیستند!

همه با هم برای ایران/ تصویری جالب از انتخابات ریاست جمهوری 1400 که نشان دهنده حضور تمام اقشار جامعه ایران در 
انتخابات است. در حکومت اسالمی همه حق مشارکت در آینده کشور را دارند و هیچ گروهی در اقلیت نیست. در ایران، 
از رهبری تا یک جوان رأی  اولی، همگی یک رأی دارند و کشورهایی که صندوق میوه با صندوق رأی را تشخیص نمی دهند، 

با رسانه های خود القا می کنند که رأی مردم تأثیری ندارد تا حکومت قبیله ای خودشان در قرن 21 به چشم نیاید!

وظیفه ســنگین منتخب ملت/ یکی از بیمارانی که برای تنفس به دســتگاه کمکی نیاز دارد و شــاید رأی دادن در 
این وضعیت برایش اولویت نباشد، اما با این حال از حق خود نگذشته است و رأی می دهد. رأی دادن و انتخاب 
اصلح برای ما مردم یک تکلیف الهی اســت و منتخب مردم باید بداند که چه وظیفه ســنگینی را بر دوش گرفته 

است و مردم با چه امیدهایی به او رأی داده اند.

 سه پیام
از یک روز تاریخی

28 خــرداد روز مردم ایــران و روز ظهور 
اراده ملی بــرای نمایش اقتدار ملی ایرانیان 
بود رسانه های جهانی در چهار گوشه ایران 
تصاویری را در قاب دوربین های خود ثبت 

کردند که صفوف آن تمامی نداشت.
پیام اول : 28 خرداد روزی است که درتاریخ 
ملت ایران به عنوان یک نقطه عطف در ظهور 
مردم ســاالری دینی باقــی خواهد ماند.در 
بسیاری از شعب رأی گیری مردم 2 ساعت 
مانده به ساعت اخذ رأی آمده بودند. گویی 
در یک عملیات ســخت علیــه توطئه های 
امروز  دشمن می خواستند شــرکت کنند. 
روز مردم ایران و روز ظهور اراده ملی برای 
نمایش اقتدار ملی ایرانیان بود. رســانه های 
جهانی در چهار گوشه ایران تصاویری را در 
قاب دوربین های خود ثبت کردند که صفوف 
آن تمامی نداشت. روز 28 خرداد روز نه به 
آمریکا و توطئه های سه کشور شرور اروپایی 
بود. 28 خرداد یک »فرصت« بزرگ برای 
دفع »تهدید«های بــزرگ علیه مردم ایران 
بود. ملت از این فرصت به خوبی اســتفاده 
کردند. 28 خــرداد روز ظهور یک »عمل 
صالح« برای نوســازی نظام اجرایی کشور 
بود. همه آمده بودند تا یک »تغییر« بزرگ و 
یک »تحول« شگفت انگیز را رقم زنند. روز 
باشکوه جشن مردم ساالری ملت ایران بود.
روز پاسداشت هویت ملی در گوشه گوشه 
ایران بــرای تحکیم اتحاد ملی و انســجام 
اســالمی بود. روز برگزاری یک رفراندوم 
برای دفــاع از انقالب ، امــام )ره(، نظام و 

رهبری بود.
پیام دوم : آنچه مــردم در پای صندوق های 
رأی به خبرنــگاران و ناظران جهانی گفتند 
واقعا شنیدنی بود. مردم می گفتند ؛ آمده ایم 
تــا از حریم و حرم انقالب دفاع کنیم. مردم 
می گفتند؛ آمده ایم تا کشورمان پابرجا بماند. 
مردم می گفتند؛ آمده ایم تا امنیت ملی و رفاه 
و آســایش خودمان را تضمین کنیم. مردم 
می گفتند؛ آمده ایم تا  مشکالت خودمان را 
خودمان حل کنیم. مردم می گفتند؛ هر رأی 
ما یک تیر به قلب توطئه های آمریکاســت. 
مردم می گفتند؛ وطن بخشــی از وجود ما و 
هویت ماست.ما آمده ایم این هویت را معنا 
ببخشیم. مردم می گفتند؛ آمده ایم تا با تغییر 
مســیر خدمت کارگزاران نظام، شاهد یک 
تحول سریع و پرشــتاب در پاسخگویی به 
مطالبات خودمان باشــیم. مردم می گفتند؛ 
آمده ایــم تا صف انقالب را نشــان دهیم و 
بگوییم ستاد آن در صندوق رأی است. مردم 
آمده بودنــد بگویند؛ تحریم انتخابات ادامه 
تحریم های ظالمانه دشمن علیه کشور است 

هرگز به این خودتحریمی تن نمی دهیم.
پیام سوم : پیام ملت ایران به استکبار جهانی 
به ویژه آمریکا و سه کشور شرور اروپایی چه 

بود؟
الف - تحریم ها را باید لغو کنید. شــما در 
برابــر یک ملت مقتدر ایســتاده اید. ب – به 
جنگ اقتصادی باید پایــان دهید. این یک 
نوعی »تروریسم« است. ملت ایران و ملت 
های جهان شما را به خاطر این جنگ نابرابر 
لعــن و نفرین می کنند. ج- بــه توطته های 
سیاسی و فرهنگی پایان دهید. شما در برابر 
یک انقالب مردمی ایستاده اید. در مسیر این 
انقالب قرار نگیرید فروپاشــی توطئه های 
رنگارنگ شــما نزدیک اســت، در نهایت 
خودتان دچار فروپاشــی می شــوید. د – به 
نقض حقوق بشر پایان دهید و بساط نظامی 
 در انتظار 

ّ
خــود را از منطقه برچینیــد. واال

انتقام ســخت دالورمردان ایرانی و ارتش 
چندملیتی مقاومت در منطقه باشید.

 تحقق وعده ها

در گرو تعامل بین قواست

 دکتر مجید حسینی
 استادیار گروه سیاسی دانشگاه تهران: 

دموکراسی یا مردم ساالری همیشه یک مهار دوگانه 
بوده است؛ یعنی ما نیاز داریم که قدرت مطلق در 
اختیار هیچ کســی قرار نگیرد و قوای مختلف از 
طریق مهارهای قوای دیگر کنترل شوند، بنابراین 
هر قوه ای نیاز دارد با قوای دیگر کشــورها تعامل 
کند، نقد شــود و نظارت شــود و در نتیجه بتواند 
مردم ساالری را از طریق نظارت های دوگانه محقق 

کند.
بنده فکر می کنم اگر این نظارت و این تفکیک قوا و 
تفکیک مسئولیت ها در یک نظام مردم ساالر وجود 
نداشته باشــد، سیستم اجرایی دچار فساد یا دچار 
استبداد خواهد شد؛ به همین دلیل فکر می کنم این 
تعامل بین قوا ضروری است و ان شاءالله این امر در 

دولت آینده اتفاق خواهد افتاد.
اگر بین قوه مجریه با قوه قضائیه و قوه مقننه تعامل 
وجود نداشــته باشــد، امکان تحقــق وعده های 
انتخاباتی رئیس جمهور وجود نــدارد؛ به عبارتی 
اگر مجلس شورای اسالمی مقابل دولت بایستد یا 
اینکه قوه قضائیه بخواهد مقابل دولت، صف آرایی 
کند یا برعکس دولــت بخواهد مقابل قوه قضائیه 
صف آرایی کند یا مقابل مجلس شورای اسالمی 
 کار هیچ کدام پیش نخواهد رفت؛ 

ً
بایستد، طبیعتا

ما به یک کنترل و کمک مــداوم نیاز داریم، یعنی 
قوا هم باید همدیگر را کنترل کنند و نظارت داشته 
باشند و هم با یکدیگر هماهنگ باشند که این یک 
کار دوگانه است و به اعتقاد بنده الزم است که این 

اتفاق بیفتد.

کارهای بزرگ

با تعامل قوا ممکن است

موسی غضنفرآبادی

 رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

همه موضوعات، قواعد، قوانین و برنامه ها روشــن و 
مشخص است؛ متأسفانه تا به حال دیده ایم که گاهی 
اوقات بعضــی از رؤســای جمهور وارد موضوعاتی 
می شــوند که ربطی به آنها ندارد. رئیس جمهور باید 
همان برنامه های مصوب را با تعامل یا سایر قوا پیش 
ببرد و اینطور نباشد هر کجا نتوانست کاری انجام دهد، 
آن را گردن دیگران بیندازد که این، یک کار سیاســی 
بازی اســت؛ یا در جایــی کاری را پیش می برد همه 
آن کار را به نفع خود مصادره کند که این هم درست 
نیســت. به هر حال دولت یک مجموعه ای از وزرا و 
مجموعه ای اســت که کار خود را باید در چارچوب 
قانون اساسی، چارچوب عامه و در چارچوب قوانین 
موضوعه ای که وجود دارد، به خصوص برنامه هایی 
که وجــود دارد، با تعامل ســایر نهادها پیش ببرد که 
متأسفانه تا به این حال این موضوع را در همه بخش ها 
جامع ندیده ایم. وقتی دولت با سایر قوا تعامل نداشته 
باشد، همه کارها به ضرر مردم و جامعه است و اگر با 
همه مجموعه هایی که در نظام کار و فعالیت می کنند، 
تعامل وجود داشــته باشــد کارهای بزرگی می تواند 
انجام شود؛ البته کارهای بزرگی صورت گرفته است، 
اما اگر خدایی نکرده این تعامل وجود نداشــته باشد 
یــا دولت وظیفه خود را انجــام ندهد و به نهاد دیگر 
اتهام زنی کند، این موضوعات بیشــتر جنبه سیاسی 
 
ً
دارد؛ اینکــه دولت قدرت خود را کــم بداند، واقعا

خسارت است و تا به حال نیز خسارت های بسیاری 
از این بازی هایی که گاهی اوقات در اجرای برنامه ها 

پیش آمده، به مردم تحمیل شده است.

رقابت ها

باید به رفاقت تبدیل شوند

سیدحسن رسولی

 عضو شورای شهر تهران:

یکــی از ضرورت هــای برقــراری حکمرانی 
کارآمد، وجود حداکثــری وفاق در بین مردم از 
یک سو و انســجام در حاکمیت و نبود شکاف 
حاکمیتی از ســوی دیگر اســت؛ چراکه طبق 
اصل 57 قانون اساسی، قدرت تصمیم گیری و 
مسئولیت پاسخگویی در اداره امور کشور بین سه 
قوه تقسیم شده است و هر یک از سه قوه در عین 
حال که در انجام وظایف و مأموریت های محوله 
مستقل هستند، اما باید به صورت هماهنگ و هم 
راستا به گونه ای عمل کنند که دستاورد عملکرد 
قوای سه گانه با اعمال مدیریت هماهنگ کننده، 
به نحوی باشــد که ضمن حفظ استقالل قوا که 
متضمــن تأمین حقوق ملت اســت، مجموعه 
کارآمدی و اثربخشــی نظــام اداری، اجرایی و 

سیاسی کشور را نیز فراهم کند.
به نظر بنــده رئیس جمهور منتخب باید به طور 
طبیعی بالفاصلــه پس از پایــان انتخابات این 
رقابت ها را به رفاقت تبدیل کند و در این مســیر 

گام بردارد.
 همانطــور که حضــرت امــام)ره( در این باره 
فرمودند انســجام بین ملت، همان رمز پیروزی 
است؛ وحدت و انسجام و همگرایی حداکثری 
بین قوا، ضمن رعایت حدود و وظایف تقســیم 
شده و مستقالنه هر کدام از قوای سه گانه، الزمه 
کارآمدی نظام است و وعده های انتخاباتی باید 
در این مسیر باشــد که می تواند در این امر مؤثر 

باشد.

تعامل پیش شرط

حل مشکالت کشور است

مجتبی یوسفی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

یکی از موضوعــات مهم در هماهنگی و کارآمدی 
دولت ها تعامل با ســایر قواست؛ مجلس به عنوان 
ریل گــذار و قانون گذار و به نوعی ناظر بر حســن 
اجرای قانون، هم از نظر قانون اساسی و هم از نظر 
قوانین مصوب مجلس، می تواند بازو، تنظیم کننده 
و ریل گــذار برای حرکت دولت شــود. از ســوی 
دیگر دستگاه قضا با مانع زدایی و به نوعی کمک به 
سالم ســازی و حتی در بعضی از سیستم ها، مانند 
سیســتم های سازمان بازرســی، می تواند به بحث 
ســالمت سیســتم و اصالح موضوعات مرتبط با 
سیستم کمک کند؛ اگر این هم افزایی بین قوا وجود 
نداشــته باشــد با توجه به اینکه در قانون نویســی، 
دولت ها در نهایت اجراکننده هســتند، هر چقدر 
دولت بتواند تعامل مناســبی با مجلس داشته باشد 
و به جــای ارائه طرح از ســوی مجلــس، دولت 
الیحه بیاورد و چون بدنه کارشناسی قوی تری دارد 
و مجری قانون اســت، قانون خیلــی محتمل تر و 
کارآمدتر اجرا خواهد شد، لذا این یکی از نشانه های 
 برای حل مشکالت 

ً
هماهنگی بین قواست. عمال

به خصوص در شرایط حســاس کنونی که در بعد 
بین المللی آن دشــمنی ها و تحریم های ظالمانه و 
به نوعی ســوءمدیریت های داخلی وجــود دارد، 
همچنین اصالح این سیستم دیوان ساالری موجود 
و قوانین زائد و دســت و پاگیر در ســر راه تولید و 
امثالهم، هم افزایی بین قوا کمک کننده این مســائل 
است؛ بنابراین اگر این تعامل بین قوا وجود نداشته 

 اتفاق خاصی نمی افتد.
ً
باشد، عمال

هماهنگی، هم افزایی و تعامل دولت با سایر قوا یکی از مهم ترین کارهایی است که دولت آینده باید آن را در رأس برنامه های خود قرار دهد، البته همه 
دولت ها برای موفقیت در برنامه ها و در نتیجه اصالح امور کشور و حفظ منافع ملت و مردم خود باید این تعامل را در نظر بگیرند که در دولت های 11 
و 12 کمتر به این مهم توجه شد؛ چرایی و چگونگی تعامل دولت با سایر قوا را با چند نفر از کارشناس های سیاسی و نماینده های مجلس به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار

کاظم انبارلویی
کارشناس سیاسی
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علی ساجد
کارشناس  مطالعات عراق

  تالش ها برای ایجاد 
جنگ داخلی! 

اقلیم کردستان با وجود وسعت کم، عرصه 
تحمیل اراده بازیگران گوناگون منطقه ای 
و بین المللــی اســت. عواملی همچون 
استقالل نداشــتن و وابستگی سیاسی و 
اقتصادی اربیل به دولــت مرکزی عراق 
و هم ترازی بازیگــران داخلی این منطقه 
موجبات بی ثباتی را فراهم آورده اســت. 
حزب دموکرات به ســرکردگی »مسعود 
بارزانــی« را می تــوان تشــکل حاکم و 
گلوگاه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و 
امنیتی کردســتان تلقی کرد. مؤلفه هایی، 
همچون دشمن مشــترک منافع آن را به 
راهبردهای ترکیه در مواجهه با PKK به هم 
پیوند داده اســت. وابستگی و نیاز متقابل 
پارتی و آنکارا در ابعاد سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی زمینه را بــرای واکنش های ضد 
کردی این گــروه جدایی طلب و مخالف 
دولت ترکیــه در خاک اقلیم کردســتان 
فراهم آورده اســت که این امر خود را در 
درگیری های پیشــمرگه به عنوان بازوی 
نظامی دولــت اقلیم و PKK نشــان داده 
است. افزون بر زمینه های داخلی درگیری 
این دو گروه نظامــی، مانند اختالف نظر 
در مورد توافق ســنجار کــه میان بغداد و 
اربیل صورت گرفت، در کنار تحریکات 
اقلیم  خارجی سبب پیچیدگی تحوالت 
شده است. زد و خوردهای اخیر در اذهان 
چالش هــای خونین دو حــزب اتحادیه 
میهنی و دموکــرات را تداعی می کند که 
این اختالفات در دوره های اخیر با تقسیم 
اقلیم کردستان به منطقه زرد و سبز که هر 
یک بیان کننده قلمرو یکی از این دوست، 
ادامه پیدا کرده اســت. در این میان، نباید 
از نقــش بازیگران خارجی، مانند آمریکا 
به عنوان حامی پیشــمرگه در ابعاد فنی، 
نظامی و مستشاری و نیز رژیم صهیونیستی 
به منزله استفاده کننده از ابزار PKK برای 
فشــار بر آنکارا غفلت کرد؛ ضمن اینکه 
رژیم صهیونیســتی و آمریکا از حمایت 
گروه های جدایی طلــب کرد برای تنظیم 
توازن سیاســی ـ امنیتی در قبــال ایران و 
ترکیه دست برنخواهند داشت. تحوالت 
اقلیم کردستان را در ابعاد امنیتی و نظامی 
نمی توان بــه طور مســتقل از تحوالت 
سیاسی عراق تحلیل کرد. سایه صف بندی 
فعاالن سیاسی عراق به دو گروه مخالفان و 
موافقان تعویق انتخابات پارلمانی، که قرار 
است در دهم اکتبر سال جاری هجدهم 
مهر ماه برگزار شــود، بر ســر مناقشات 

داخلی اقلیم نیز سنگینی می کند. 
یکــی از شــروط دولــت مصطفی 
الکاظمــی بــرای برگــزاری انتخابات 
زودهنــگام پارلمانی برقــراری امنیت و 
محدود کردن گروه های مســلح در همه 
جغرافیــای عــراق بود. از ســوی دیگر، 
اکتبر  اعتراضات  از  جریانات برخاســته 
2019 که وضعیت فعلی را برای پیروزی 
خود مناسب نمی بینند و خواستار تعویق 
انتخابات به زمان دیگر هستند، از بی ثباتی 
امنیتی در عراق و اقلیم بهره برداری کرده 
و چه بســا بر این پدیده دامــن می زنند. 
از ایــن رو روند تحوالت عــراق را باید 
در بســتر مهم ترین پدیده سیاســی پیش 
روی عراق، یعنــی انتخابات و همچنین 
فشــار ترکیه بر عراق بــرای تضعیف و 
مهــار PKK تحلیل کرد کــه می تواند با 
تشــدید اوضاع به درگیری هایی، همانند 
آنچــه میــان پارتــی و یکتــی )اتحادیه 
میهنی کردســتان( منجر شد، بینجامد و 
امنیت منطقه ای و امنیت ملی ســه کشور 
 ایران، ترکیه و عــراق را تحت تأثیر خود 

قرار دهد.

جهان

یادداشت

جهان

   رصد    

اشغالگران کابوس  مقاومت  پهپادهای   

 معادالت میدانی و سیاسی یمن، همچنان به نفع 
مقاومت این کشور رقم می خورد. پیشروی ارتش 
و کمیته های مقاومت مردمی در مأرب به منزله 
آخرین دژ راهبردی ائتالف سعودی در این کشور، 
نگرانی عربســتان و حامیانش را برانگیخته و به 
همین دلیل با تمسک به شیوه های گوناگون قصد 
دارند این عملیات را متوقف کنند.  استان مأرب 
که قلب یمن خوانده می شــود، از محور غربی 
حدود 170 کیلومتر با شهر صنعا فاصله دارد و به 
مثابه دروازه شرقی پایتخت، شمال و جنوب یمن 
را به یکدیگر متصل می کند. این منطقه سرشار 
از منابع گازی و نفتی اســت و از جنبه اقتصادی 
اهمیت بسزایی دارد. آزادسازی مأرب افزون بر 
اینکه به اقتصاد دولت این کشور بحران زده رونق 
می بخشــد، در عمل موجب می شود انصارالله 
کنترل بیش از 90 درصد از سرزمین و جمعیت 
شمالی یمن را در دست بگیرد و ضمن در اختیار 
داشــتن عمق راهبردی مناســب، معادله جنگ 
را دچار تغییر اساســی کند. نشســت سه جانبه 
مجازی آمریکایی، اروپایی و ســعودی در هفته 
گذشته، نمونه ای از تالش های عربستان و حامیان 
غربی اش برای جلوگیری از پیشــروی مقاومت 
در مأرب به شــمار می آید.  در بیانیه این نشست 
مشترک آمده، ائتالف حاضر است بدون هیچ قید 
و شرطی محاصره فرودگاه صنعا و بندر الحدیده 
را بردارد و در ازای آن، انصارالله عملیات مأرب 
را متوقف کند. هر چند دولت بایدن به شــکل 
رسمی اعالم کرده است حمایتش را از عربستان 
در جنگ یمن برمی دارد، اما در عمل تالش دارد 
عربستان را از باتالق یمن نجات دهد. »تیم لیندر 
کینگ« نماینده ویژه آمریکا در یمن، دور جدید 
رایزنی های خود را برای حل و فصل بحران یمن 
در حوزه اروپا آغاز کرده و یکی از نتایج تحرکات 
دیپلماتیک او، نشست ســه جانبه مذکور است. 
البته پیشنهادهای نشست سه جانبه تازگی ندارد. 

پیش از آن، محمدبن سلمان، ولی عهد سعودی 
در پیامی که از سوی هیئت عمانی به »عبدالملک 
الحوثی« رهبــر انصارالله یمن ارائه کرد، اعالم 
داشت حاضر به بازگشایی فرودگاه صنعا و بندر 
الحدیده و ارائه کمک های مالی به یمنی هاست. 
در مقابل، بن سلمان خواستار توقف عملیات در 
مــأرب و توقف حمالت پهپادی  و موشــکی به 
عمق خاک عربستان شده بود. پیش از این، عمان 
هم در پرونده یمن میانجی گری کرده و یک طرح 
چهار ماده ای، شــامل بازگشایی فرودگاه صنعا، 
آتش بس، تسهیل ورود کشتی ها به بندر الحدیده 
و انجام رایزنی ها برای دستیابی به راه حل سیاسی 
در بحران یمن پیشــنهاد کرده بود. این طرح از 
سوی دولت مســتعفی منصورهادی، عربستان 
و نماینده آمریکا و ســازمان ملل مورد استقبال 
قرار گرفت، اما دولت صنعا، بازگشایی فرودگاه 
را مشــروط به شــروطی، از جمله عدم اشراف 
ســعودی بر فرودگاه قرار داده است. انصارالله 
نیز همچنان بر شروط اولیه خود، همچون پایان 
جنگ و لغو محاصره از ســوی ائتالف سعودی 
اصرار دارد.  شورای عالی سیاسی یمن هم اعالم 
کرده اســت، در صورت توقف کامل محاصره، 
پایان حمالت هوایی و زمینی ائتالف سعودی، 
خروج نظامیان خارجی از سراسر خاک یمن و 
دخالت نکردن در امور داخلی این کشور حاضر 
اســت عملیات نظامی علیه ائتالف سعودی را 
متوقف کند. اقدام دیگر عربستان توسل به سازمان 
ملل اســت. در این راستا، ســفر اخیر »مارتین 
گریفیتس« نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن 
به ایران با درخواست بن سلمان و در چارچوب 
تالش برای پایان جنگ یمن و تأثیرگذاری ایران 
در عرصه سیاسی و میدانی بحران یمن ارزیابی 
شده اســت. تالش های متعدد عربستان و ارائه 
پیام نرمش به انصارالله، از استیصال و شک ست 
ائتالف سعودی در جنگ یمن حکایت دارد. به 
عبارتی عربستان به این نتیجه رسیده است که به 
صورت آبرومندانه از یمن خارج شــود. پذیرش 
شــروط انصارالله می تواند به این خروج کمک 
کند، در غیر این صورت، بن سلمان در این باتالق 

غرق خواهد شد. 

یاض! ر استیصال 
   پنجره    

 از زمان ورود آمریکا به کشــور عراق در ســال 
2003 و به بهانه های واهی، همواره این کشــور 
گرفتار تالطم های سیاسی و اجتماعی بوده است. 
تالطم هایی که خسارت ها و تلخی های فراوانی 
برای ملت و کشــور عراق در پی داشته است، از 
جمله تالش برای تجزیه این کشــور بر اســاس 
مبانی طایفــه ای و نژادی به مثابه راهبردی که در 
سال 2006 رئیس جمهور کنونی آمریکا، یعنی 
بایدن در جریان مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز 
مطرح کــرد، تا ایجاد داعــش و حمایت از این 
گروه تروریستی در کشتار بی رحمانه عراقی ها و 
به راه انداختن اعتراض های خیابانی که موجب 
ناپایداری سیاســی در این کشــور و اختالل در 
مسیر خدمت رسانی به مردم شد و...؛ ولی کاخ 
سفید در وضعیت کنونی با حشدالشعبی به عنوان 
مانعی راهبردی در برابر تحقق اهدافش روبه رو 
شده است تاجایی که آن را سدی بر سر راه تداوم 
حضور خود در کشــور عراق و دست اندازی بر 
منابع و موقعیت راهبردی این کشــور می بیند؛ 
از این  رو شــاهدیم که برای حــذف این نیروی 
قدرتمند از افق سیاســی عراق تالش مضاعفی 
را آغاز کرده اســت که ســه عرصه مهم را در بر 

می گیرد:
الف ـ عرصه میدانی: حمالت میدانی نیروهای 
آمریکایــی به پایگاه ها و اعضای حشدالشــعبی 
موضوع تازه ای نیســت و از ابتدای شکل گیری 
بســیج مردمی عــراق و حتــی در اوج درگیری 
حشدالشعبی با نیروهای داعشی همواره رخ داده 
اســت، از جمله موارد مهم این اقدامات عبارت 
است از: کمک لجستیکی و اطالعاتی به نیروهای 
داعش در نبرد با حشدالشــعبی در موارد متعدد، 
از جمله نبرد حمرین یا حمله مستقیم به نیروهای 
بســیج مردمی عراق، از جمله بمبــاران پایگاه 
کتائب حزب الله، حمــالت پی درپی هوایی به 
پایگاه های حشد در نقاط مختلف عراق، از جمله 
در استان های صالح الدین، بابل، بصره و کربال 
و مناطقــی، مانند جرف الصخر، الســعیدات، 

الرجبیه، الخیــرات و بوکمال، که فقط در حمله 
به بوکمال 35 نیروی حشدالشــعبی به شهادت 
رســیدند و... در فاصله های زمانی متفاوت و از 
همه مهم تر به شــهادت رســاندن فرمانده رشید 
حشدالشــعبی، ابومهدی المهنــدس و حامی 
راهبردی مقاومت ضد آمریکایی در عراق، حاج 

قاسم سلیمانی.
ب ـ تحرکات گسترده در فضای مجازی: در این 
حوزه طی چند ماه گذشــته فقــط در یک مورد، 
شــرکت فیس بوک بــه حذف همه حســاب ها 
و ُپســت های حشدالشــعبی، و همچنین همه 
پســت هایی که در حمایت از این نهاد بارگذاری 
یا حتی نامی از حشد در آن آورده شده بود، اقدام 
کرد. این امر در کنار تقویت جریان های ضد حشد 
در فضای مجازی از تالش های مهم واشنگتن در 

این حوزه است.
ج ـ فعالیت های اجتماعی و تحریک جریان های 
مردمــی: از جمله اقدامات مهــم آمریکا در این 
حوزه به تالش برای تضعیف ســرمایه اجتماعی 
حشدالشعبی در کشور عراق برمی گردد که همراه 
با راهبردهایی، از جمله تبلیغ غیر واقعی وابستگی 
نامتعارف این گروه به کشــورهای همســایه از 
جمله ایران یا قدرت طلب نشــان دادن ســران 
حشدالشــعبی و مواردی از این قبیل اســت، که 
نتایجی از جمله حمله مردم به برخی پایگاه های 
حشد در ماه های گذشته را در پی داشت که حتی 
این حمالت نیز به اذعان تحلیلگران و شــاهدان 
وقایع ســاختگی و ناشــی از تحریکات برخی 
جریان های سیاسی خاص بوده است تا حرکتی 

مردمی.
صحنه کشور عراق و روند تحوالت سیاسی و 
اجتماعی این کشور با وجود برخی دست اندازی ها 
حکایت از واقعیتی دیگر دارد که عبارت اســت 
از: رشــد و شکوفایی روز به روز نیروی ارزشمند 
حشدالشعبی، بنیانی که میراث مبارک مرجعیت 
عراق و دو شــهید گرانقدر مقاومت حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس است؛ شاهد این 
حقیقت نیز اقبال گسترده مردم عراق به این گروه 
است، تا جایی که اعضای آن از زمان شکل گیری 

تا کنون چند برابر شده است.

 نقشه شوم
   فراسو    

تالشآمریکابرایحذفحشدالشعبینگاهیبهتالشعربستانبرایخروجازباتالق

قدرت نوظهور منطقه 

پایگاه خبری »المعلومه«: آمریکایی ها  رهبران 
حشدالشعبی، زنده یا مرده آن را می خواهند و به 
همین دلیل ســفارت آمریکا و بریتانیا تظاهرات 
اکتبر را در سال 2019 خلق کردند و تمام تالش 
خــود را برای نابــودی حشدالشــعبی از طریق 
درگیری مستقیم با تظاهرات کنندگان با فریبکاری 
و شــرارت کردند. بی تردید آمریکایی ها به دنبال 
قطع ســر حشدالشعبی هســتند؛ تشکیالتی که 
معضل بزرگی مقابل طرح های اســرائیل]رژیم 
صهیونیستی[ و کاخ ســفید در عراق و منطقه به 

شمار می آید.

ترس از قدرت مقاومت

روزنامه جروزالم پست: اسنادی از نقش فزاینده 
اســتفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در عراق 
طی سال های گذشــته وجود دارد و واقعیت این 
اســت که نیروهای حشدالشــعبی اکنون قدرت 
خــود در اســتفاده از این پهپادهــا را به نمایش 
می گذارند و از آنها رونمایی می کنند؛ همانطور که 
حماس هواپیماهای بدون سرنشین جدید از نوع 
»ابابیل« و جنبش انصارالله یمن پهپادهای از نوع 

»قاصف« را رونمایی کرد.

رژیم جعلی

بررســی  الجدید:  العربــی  قطــری  روزنامه 
سیاســت های ســران کابینــه جدیــد رژیــم 
صهیونیستی، نشان می دهد دولت ائتالفی بنت و 
الپید، مانند دولت نتانیاهو یک دولت راست گرای 
افراطی و آپارتاید اســت و ســران آن اعتقادی به 

تشکیل کشور مستقل فلسطینی ندارند.

ماشین سرکوب بن سلمان

کرد: شــرکت  اعالم  روزنامــه »هاآرتــص« 
»کوادریــم« به واســطه یــک افســر اطالعاتی 
صهیونیستی ســابق فناوری پیشرفته ای که توانایی 

نفوذ به تلفن هــای »آیفون« را دارد، در اختیار 
عربستان سعودی قرار داده است. عربستان 
ســعودی در ســال های گذشــته بارها با 
همــکاری توئیتــر و فیســبوک و برخی 
شرکت های جاسوسی دیگر توانسته است 

از مخالفان خود جاسوسی کند. سال گذشته 
دستگاه های امنیتی سعودی با همکاری توئیتر، 

چند نفر از مخالفان آل ســعود را که 
هویتــی نامشــخص در فضای 

می کردند،  حمــل  مجــازی 
شناسایی و دستگیر کردند.

کودتای آمریکا علیه هم پیمان 

روزنامه واشنگتن پست: کودتای آوریل گذشته 
اردن با تحریک ســرکردگان سیاسی در آمریکا، 
اسرائیل و عربستان صورت گرفته است. مخالفت 
پادشاه اردن با معامله قرن به دلیل اوضاع داخلی و 
تعهد وی نسبت به فلسطین و فلسطینی های ساکن 
اردن موجب این کودتا شــد. همــه ناآرامی های 
ســال های اخیر اردن و اوضاع بــد اقتصادی نیز 
برای به زانو در آوردن عبدالله، پادشاه اردن انجام 
گرفته اســت. در چهارم آوریل گذشته شاهزاده 
حمزه و باســم عوض الله به همراه 20 شخص 
دیگر بــه اتهام کودتا علیه پادشــاه اردن 
دستگیر شدند. پادشاه اردن یکی 
پادشاهان  از خدمت گذارترین 
عربی به آمریــکا و انگلیس 
است، ولی به دلیل مخالفت 
قرن،کودتای  معاملــه  بــا 
نافرجامی علیه او رخ داد.

عمان مقصد جدید مذاکرات

پایگاه العرب: مذاکرات ایران و عربستان از بغداد 
به مسقط انتقال داده شده است. پادشاهی عمان در 
شرایط فعلی خود از اهمیت رابطه با عربستان آگاه 
است، از این رو تمایل دارد با حمایت کشورهای 
منطقه از بحران اقتصادی خود خارج شود. عمان 
می خواهد سال ها دوری در روابط با عربستان را به 
شکلی جبران کند. مهم ترین مسئله ای که می تواند 
باعث ایجاد روزنه ای در روابط بین عربســتان و 
عمان شود، ایران اســت، به ویژه آنکه مسقط به 
خوبی از شــرایط تهران آگاه اســت و می تواند با 
چانه زنی بین این دو، شــرایط را به بهترین نتیجه 
برســاند، بدون اینکه عربستان سعودی مجبور به 

دادن امتیاز شود.

برجام مهم برای آمریکا

نیویورک تایمــز: هر رویکردی در قبــال ایران و 
ریســک های  دربردارنده  بی گمــان  خاورمیانه، 
بزرگی است؛ اما تا زمانی که هنوز فرصتی برای 
بازداشتن ایران از رســیدن به جنگ افزار اتمی و 
ایجاد یک منطقه عاری از سالح هسته ای در یکی 
از حساس ترین مناطق جهان وجود دارد، آمریکا و 

شرکایش باید آماده پذیرش این ریسک ها باشند.

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد بین الملل

محمدصادق مصطفوی
کارشناس بین الملل
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  رشد تولید
 اصالح گر اقتصاد

 

اگر بخواهیم بــه اصلی ترین یا مهم ترین 
اولویــت اقتصــادی دولــت ســیزدهم 
اشــاره کنیم و بگوییم دولــت باید روی 
چه موضوعی تمرکز کنــد، باید بگوییم 
مهم ترین اقدام، »رشــد تولید« است. در 
واقع، هیچ نکته یا اتفاقی مهم تر از رشــد 
تولیــد وجود نــدارد. هر دولــت، وزیر، 
مســئول بانک مرکزی و رئیس جمهوری 
که بخواهد بر سر کار بیاید، باید همه چیز 
را متمرکز بر رشد تولید کند؛ چرا که هیچ 
موضوعی مهم تر از رشد تولید نیست. اگر 
ما رشد تولید خوبی داشته باشیم، به تبع آن 
همه چیز اصالح خواهد شد؛ به گونه ای 
که بدون شــک اگر طی دهه های گذشته 
از یک رشــد اقتصادی باالیی برخوردار 
بودیم، امــروز به یک قــدرت اقتصادی 
بزرگ تبدیل شــده بودیم که می توانستیم 
همه مشــکالت اقتصادی خــود را حل 
کنیم. برای نمونه، اگر در 30 سال گذشته، 
اقتصادی  اقتصاد چین رشــدهای  مانند 
باالی 10 درصدی داشــتیم، الن به یک 
 
ً
قدرت اقتصادی تبدیل شده بودیم و طبیعتا
کسی هم نمی توانست این تحریم ها را به 
این ســادگی به اقتصاد ما تحمیل کند. از 
آن طرف، با مشــکالتی از جمله بیکاری 
و تورم نیز مواجه نبودیــم؛ چرا که وقتی 
شما چند ســال به صورت پیاپی از رشد 
اقتصادی بــاال برخوردار باشــید، تورم 
خود به خــود از بین می رود. ضمن اینکه 
موضوعاتی چون افزایش نرخ ارز، حجم 
پایه پولــی، نقدینگی و... کــه به عنوان 
معایب مطرح می شوند نیز خنثی خواهد 
شــد. در واقع، تحقق رشــد اقتصادی و 
افزایش تولید شاخصی است که می تواند 
همه شــاخص های منفی و نامناسب را 
تحــت تأثیر قــرار داده و در نهایت رفاه و 

درآمد سرانه کشور را افزایش دهد.
اینکه عواملی، مانند تحریم ها  درباره 
یا موارد مشابه تحریم ها چقدر بر اقتصاد 
ایران تأثیر دارد، باید گفت یکی از عوامل 
مهمــی که در اقتصــاد اثرگذار اســت، 
بی ثباتــی و نااطمینانی اســت؛ چرا که 
ســرمایه گذاری  قصد  که  سرمایه گذاری 
دارد، بایــد از وضعیت ثبــات اقتصادی 
کشــور اطمینان داشته باشــد؛ در حالی 
که اقتصاد کشور ما به علت بی ثباتی ها و 
مشکالتی که طی سال های اخیر به واسطه 
تحریم هــای داخلی و خارجــی وجود 
داشته، مانع ســرمایه گذاری شده است. 
ایجاد مانع در ســرمایه گذاری ـ که عامل 
اصلی رشد تولید اســت ـ موجب ایجاد 
اخالل در فرآیند رشــد تولید می شــود؛ 
 تا سرمایه نباشد، تولید نیز 

ً
چرا که طبیعتا

اتفاق نمی افتد. از طرفی سرمایه به معنای 
وجوهی اســت که نیازی بــه مصرف آن 
وجود نداشته باشد و این وجوه به صورت 
مستقیم وارد سرمایه گذاری و تولید شود، 
لذا گام اول این است که همه کمک کنیم 
تا این ســرمایه ها جذب تولید شوند؛ در 
حالــی که در اقتصاد امــروز ایران نه تنها 
به شدت کاهش  سرمایه گذاری خارجی 
داشــته؛ بلکه فرار ســرمایه از کشور نیز 
به شــدت افزایش یافته اســت؛ لذا باید 
اقداماتی در راســتای جذب ســرمایه و 
افزایش ســرمایه گذاری انجام شود؛ چرا 
که ایــن کار می تواند به رشــد اقتصادی 
کشور کمک کند. درواقع، می توان گفت 
اگــر این سیاســت ها به درســتی انجام 
 شــوند، تأثیر تحریم ها به شدت کاهش

 پیدا می کند.

دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می کند که 
اقتصاد کشور با وضعیت خاص و حساسی مواجه 
اســت؛ چرا که دهه پایانی قرن گذشته ـ دهه 90 ـ را 
می تــوان بدترین دهه اقتصادی ایــران طی نیم قرن 
اخیر دانست. رشد اقتصادی حدود صفر درصدی 
در دهه 90 به این معناســت که اقتصاد ایران در این 
دهه هیچ رشــدی را تجربه نکرده اســت؛ یعنی با 
وجود افزایش هزینه های اقتصاد در دهه 90، تولید و 
رشد اقتصادی کشور افزایشی نداشته و کیک اقتصاد 
ایران نه تنها بزرگ تر نشــده؛ بلکه هزینه های تولید 
همان کیک به شــدت افزایش یافته است. در کنار 
این موضوع، چالش هایی که در دهه های گذشته نیز 
در اقتصاد ایران وجود داشته، نه تنها همچنان وجود 
دارند؛ بلکه گاهی بسیاری از این چالش ها به بحران 

تبدیل شده است. 
برای نمونه، نــرخ تورم در این ســال ها به اوج 
خود رســیده اســت که ارقامی، چون تورم سالیانه 
40 درصــدی و تورم نقطه به نقطــه 50 درصدی 
نشان دهنده این موضوع است. نرخ بیکاری اگرچه 
افزایش نداشــته، اما علت این موضوع را می توان 
کاهش نرخ مشارکت در کشور دانست؛ به گونه ای 
که عده ای از نیــروی متقاضی کار در ایران از یافتن 
 جمعیت فعال کشور 

ً
شغل منصرف شــده و عمال

روندی کاهشــی داشــته اســت. از ســویی، آمار 
شــاخصه هایی، چون تشکیل ســرمایه ثابت، فرار 
سرمایه، ضریب جینی، رشد نقدینگی و پایه پولی 
و... همگی نشــان دهنده اوضاع نامناسب اقتصاد 
ایران است. به نظر می رسد، دولت آینده برای رفع 
این مشکالت تنها یک راهکار دارد و آن، تمرکز بر 
رشد تولید اســت. در واقع، رشد تولید تنها اقدامی 
اســت که می تواند همه پارامترها و شــاخصه های 

اقتصادی را به صورت همزمان متحول کند. 
رشــد اقتصادی واقعی و مبتنی بر افزایش تولید 
روی همه شاخصه های اقتصادی، از جمله نرخ تورم 
)به دلیل افزایش عرضه کاال(، نرخ بیکاری)افزایش 
به کارگیری نیــروی کار(، ضریب جینی )افزایش 
 
ً
قدرت خرید شــهروندان( و... تأثیر داشته و عمال

اقتصاد کشــور از رکود خارج شده و در مدار رونق 
قرار می گیرد. در این میان، برای تحقق رشــد تولید 
باید به موضوع تأمین سرمایه یا منابع مورد نیاز برای 
تولید توجه کرد؛ از این رو نظام بانکی و بازار سرمایه 
به منزلۀ دو محلی که در اقتصاد ایران به عنوان محل 
تأمین منابع تولید شــناخته می شود، باید با تغییر و 
تحوالتی مواجه شــود. این در حالی اســت که بر 
اســاس آمارهای موجود در سال 1399، کمتر از 7 
درصد مجموع تسهیالت بانکی به کشاورزی و کمتر 
از 6 درصد به بخش ســاختمان به عنوان دو بخش 
مهم در حوزه تولید تعلق گرفته و حدود 40 درصد 

تسهیالت بانکی به سمت فعالیت های خدماتی رفته 
اســت. ضمن اینکه به دلیل نبود قوانین بازدارنده ـ 
مانند مالیــات ـ در اقتصاد ایران بخش قابل توجهی 
از منابــع ریالی عالوه بر فعالیت هــای خدماتی و 
بازرگانی به سمت فعالیت های سفته بازانه حرکت 
می کند. طبیعی اســت که اصالح این روند نیازمند 
اصالح نظام بانکی اســت. در اقتصاد امروز ایران، 
ده ها بانک و مؤسسه مالی دولتی و خصوصی وجود 
 کارکردها و عملکردهای یکســانی 

ً
دارد که عمال

با یکدیگر دارند. تعدد بانک هــا آن هم بانک های 
 سبب افزایش 

ً
تجاری با کارکردهای یکسان طبیعتا

خلق پول و نقدینگی خواهد شــد. از طرفی چون 
ســاختار بانک ها در ایران معیوب است، نقدینگی 
و اعتبار ایجاد شــده از سوی بانک ها به جای اینکه 
به سمت تولید و فعالیت های مولد حرکت کند، به 
سمت فعالیت های سفته بازی می رود. بنابراین اقدام 
اول دولت سیزدهم باید توقف موتور خلق نقدینگی 
از ســوی بانک های تجاری باشــد. اقدامی که بعد 
از پیــروزی انقالب اســالمی رخ داد و 36 بانک و 
مؤسسه دولتی و خصوصی با ادغام و ملی شدن به 
9 بانک تبدیل شدند، اما طی سال های بعد و از دهه 
70 تحت عنوان رقابتی شدن فعالیت بانک ها با رشد 
قارچ گونه بانک ها و مؤسسات پولی مواجه شدیم که 
می توان یکی از دالیل وضعیت موجود نقدینگی را 

همین مسئله دانست.  

 B بانک های توسعه ای 
جایگزین بانک های تجاری 

در واقــع نظام بانکی کشــور باید به ســمت ایجاد 
بانک های توسعه ای یا تخصصی حرکت کند. البته 
در اقتصاد امروز ما بانک هایی، مانند بانک کشاورزی 
و مسکن اگرچه عنوان توسعه ای و تخصصی دارند، 

 همان وظایف و مسئولیت های بانک های 
ً
اما تقریبا

تجاری را انجام می دهند؛ به گونه ای که امروز چند 
ده بانک یا مؤسسه خصوصی و دولتی فعال در نظام 
 کارهای یکسانی داشته و معدود 

ً
بانکی ایران تقریبا

بانک هایی هستند که به معنای واقعی کلمه تخصصی 
و توسعه ای باشــند. تا زمانی که نظام بانکی ما این 
رونــد را اصالح نکند، موتور خلق پول همچنان به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد. مسئله بعدی در حوزه 
تأمین منابع تولید موضوع بازار سرمایه است. بازار 
سرمایه اگرچه در دنیا از آن به عنوان محل مطمئنی 
برای تأمین ســرمایه فعالیت  بنگاه هــای اقتصادی 
استفاده می شود؛ اما در ایران بازار ثانویه این بازار که 
مبتنی بر سفته بازی و داللی است، بسیار پررنگ تر 
از بازار اولیه آن است؛به گونه ای که با وجود رسیدن 
شاخص بورس در تابستان سال 1399 به بیش از دو 
میلیون واحد، رشــد شاخص هیچ تأثیری در رشد 

تولید کشور نداشت. 
از ایــن رو بــه نظر می رســد، باید ســازوکار 
فعالیت های بورس در کشــور با اصالحاتی مواجه 
شــود تا با ورود منابع مردم به بــورس این منابع به 
ســرعت به افزایش سرمایه شــرکت های بورسی 
تبدیل شده و شرکت ها با استفاده از این منابع جدید 
به دنبال رشد تولید خود باشند. ضمن اینکه دولت 
ســیزدهم از ابتدای حضور خود در قوه مجریه باید 
به دنبال افزایش سواد بورسی شهروندان حاضر در 
بورس باشد تا همه ســهامداران با فلسفه وجودی 
بازار سرمایه آشنا شده و بدانند حضور در این بازار 
یک حضور میان مدت و بلندمدت اســت که افراد 
عالوه بر سهیم شدن در ســود شرکت ها متناسب 
با ســرمایه گذاری خود مالک آن شــرکت بورسی 

می شوند.
 ایجاد هر اصالح یا تغییری در حوزه هایی، 

ً
طبیعتا

چون نظام بانکی یا بازار ســرمایه نیازمند همکاری 
مردم با دولت است. از طرفی طی سال های گذشته 
دولــت یازدهــم و دوازدهم به دلیــل انجام برخی 
اقدامــات، از جملــه وضعیت مؤسســات مالی و 
اعتباری و سرگردانی تعداد زیادی از سپرده گذاران 
برای دریافت اصل و سود پول خود، ماجرای گرانی 
بنزیــن در آبان ماه 98 که بدون اطالع مردم صورت 
گرفت و پیامدهــای اقتصادی و اجتماعی زیادی را 
برای کشور به همراه داشت، سقوط شاخص بورس 
از تابستان سال گذشــته و حمایت نکردن دولت از 
سهامداران خرد با وجود دعوت دولتمردان از مردم 
برای حضور در بورس و... سبب شده است اعتماد 
مردم به دولت یا به عبارتی اعتماد میان دولت ـ ملت 
به حداقل میزان ممکن خود برسد. از طرفی از آنجا 
که انجام هر اقدام یا طرحی از ســوی دولت بدون 
حمایت و پذیرش مردم امکان پذیر نیســت، به نظر 
می رسد در چنین وضعیتی مهم ترین اولویت دولت 
سیزدهم قبل از انجام هر اقدامی بازگرداندن سرمایه 
اجتماعی کشور و ترمیم اعتماد از دست رفته مردم به 

دولت طی سال های گذشته باشد. 

 B چالش بزرگ 
دولت سیزدهم 

در کنــار اولویت های اقتصادی دولت ســیزدهم، 
شــاید بزرگ ترین چالش اقتصادی برای این دولت 
را بتــوان بحــران بدهی ها و تعهداتی دانســت که 
 در یکی دو ســال اخر دولت دوازدهم ایجاد 

ً
عمدتا

شــده اســت؛ به گونه ای که بخش قابل توجهی از 
منابع تأمین بودجه در این ســال ها به واسطه کاهش 
درآمدهای نفتی از طریق آینده فروشی و استقراض 
تأمین شــده اســت. همان طور که از نام استقراض 
مشخص اســت، این منابع باید در آینده و از سوی 
دولت بعدی پرداخت شــود. برای نمونه، سررسید 
بازپرداخت اوراق واگذار شــده دولتی در سال های 
1401 و 1402 خواهد بود که دولت سیزدهم عالوه 
بر تأمین کسری بودجه احتمالی خود، باید این اوراق 
را نیز بازپرداخت کند. از سوی دیگر اقداماتی چون 
افزایش تسهیالت مربوط به مسکن یا همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان اگر چــه اقداماتی ضروری 
اســت، اما دولت دوازدهم تمام این اقدامات را در 
ماه های پایانی خود در ساختمان پاستور انجام داده 
 تحقق این اقدامات بر عهده دولت سیزدهم 

ً
و عمال

گذاشته شده است. در موضوع همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان در حالی به منابعی حدود 320 هزار 
میلیارد تومان نیاز بود که تأمین منابع اجرای این کار 
 برای شش ماهه اول ســال 1400 و از طریق 

ً
صرفا

واگــذاری اموال دولتی دیده شــده اســت و منابع 
پایداری برای سال های آینده اجرای آن در نظر گرفته 
نشده است. بنابراین، بدون شک یکی از چالش های 
بزرگی که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن 
خود با آن مواجه خواهد شــد، تأمیــن منابع برای 
اجرای تعهدات دولت گذشته است که در ماه های 

پایانی داده شده است. 

بازار

یادداشت 

شناسایی ظرفیت های کشور برای به کارگیری نفت و گاز به منظور 
ایجاد ارزش افزوده  بیشــتر از طریق گســترش صنعت پتروشیمی 
است. ســهم صادرات پتروشــیمی در دهه های گذشته در حال 
افزایش بوده اســت؛ بــه گونه ای که در ســال 1391 محصوالت 
پتروشیمی بیش از 42 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل 
داده اســت. ضمــن اینکه صــادرات این محصــوالت با وجود 
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران طی ســال های گذشــته 
امکان پذیر بــوده و حدود 3 درصد بازار جهانی و 24 درصد بازار 
خاورمیانه  محصوالت پتروشیمی در اختیار ایران است که با توسعه  

صنایع تبدیلی سهم کشور از بازار جهانی قابل افزایش است. 

ظرفیت ها شناسایی   
منهای نفت

به گزارش رویترز، شرکت هواپیمایی امارات اعالم کرد، به دلیل 
پیامدهای شــیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن بر مسافرت های 
هوایی برای نخستین بار در 33 سال گذشته ضرر کرده است. 
این شــرکت اعالم کرده اســت، 5/5 میلیارد دالر ضرر مالی 
داشته، اما در عین حال دولت دبی گفته است، به حمایت از این 
شرکت هواپیمایی ادامه خواهد داد. شرکت هواپیمایی امارات 
همچنین اعالم کرده است، هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند 
که این بحران چه زمانی تمام خواهد شد. البته هواپیمای امارات 
تنها شرکت هواپیمایی نبود که از دولت متبوع خود کمک مالی 

دریافت کرده است. 

 ضرر  پس از 33 سال
شاخص

در »بــورس کاال«، برخی کاالهای خــاص تحت روش های 
تعریف شده ای معامله می شــوند. در این بازار، تولیدکنندگان 
می تواننــد کاالی خــود را عرضه کنند. پــس از عرضۀ کاال، 
فرآیند قیمت گذاری به وســیلۀ کارشناسان انجام می شود و در 
نهایت کاال به خریداران عرضه می شود. بورس کاال مربوط به 
کاالهایی، مانند انواع فلز و مواد غذایی، مانند برنج و... است. 
روند بورس کاال ازطریق نهادهای تنظیم بازار نظارت می شود تا 
 سنجیده انجام 

ً
قیمت ها و همچنین فرآیند خرید و فروش کامال

شود. افزون براین، با وجود بورس کاال، ریسک تولیدکنندگان 
کمتر می شود. 

 بورس کاال
افزوده

اصالح نظام بانکی

مرتضی عزتی
 عضو هیئت علمی

دانشگاه تربیت مدرس

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

نگاهیبهاولویتهاوچالشهایاقتصادیدولتسیزدهم
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 یک مسئول
 یک امانت دار است

حمایت از یک نظام اسالمی هم حق است 
و هــم وظیفه؛ حمایتی که بــه  روش های 
مختلف از شــرکت در انتخابات گرفته تا 
حفظ و صیانت از اصول و مبانی اسالمی 
و کوتاه کردن دســت کسانی که به هر نحو 
به آبروی اســالم و نظام اســالمی ضربه 
می زنند، صورت می پذیرد. نظام اسالمی 
نعمتی خدادادی و امانتی است در اختیار 
مسلمین که باید آن را قدر بدانند و انتخابات 
نیز تجلی همین امانتداری مسلمین است 
که از اختیارات شــان بــرای انتخاب افراد 
شایسته استفاده می کنند. خداوند در قرآن 
فرموده اســت: »همانا خداوند فرمان تان 
می دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید 
و هرگاه میان مردم داوری کردید، به عدل 
حکم کنید. خداوند، اندرزهای خوبی به 
شــما می دهد! خداوند، شنوا و بیناست.« 

)نساء/ 58( 
دیــن مبین اســالم تأکیــدات فراوانی بر 
امانت داری داشته و آن را یکی از قیود ایمان 
می داند. تا جایی که در شــناخت انسان ها 
امانتداری را بر نماز و روزه مقدم می دارد. 
هر امانتی اهل یا صاحبی دارد که باید حفظ 

شود یا به او برگردد. 
امانت سه گونه است: الف ـ میان انسان 
و خــدا )وظایف و واجباتی که بر انســان 
تعیین شــده اســت(؛ ب ـ میان انســان و 
دیگران )اموال یا اسرار دیگران نزد انسان(؛ 
ج ـ میان انسان و خودش )مانند علم و عمر 

و قدرت که در دست ما امانتند(.
منظور از آیــه فوق در خصوص امانت 
و امانتداری را نیز می توان در ســه قسمت 
بیان کرد: اول ـ امانتی که در دســت مردم 
اســت و باید به اهلش سپرده شود؛ یعنی 
مردم تالش می کنند صالحان را بشناسند 
و اداره امــور جامعــه را به صورت امانت 
به آنها بســپارند. دوم ـ امانت داری که باید 
با عدالت با این امانــت رفتار کند؛ یعنی 
منتخبان باید امانت دار تکالیفی باشند که 
برعهده آنهاســت و باید آن  را پس از اتمام 
دوره مسئولیت شان بدون آسیب برگردانند. 
منتخبان همان طور که خود را شایسته قبول 
مسئولیت دانستند، باید در حفظ این امانت 
تالش کننــد؛ زیرا حفظ امانت نشــان از 
لیاقت افراد برای تصدی مسئولیت هاست. 
می فرمایند:  امیرالمؤمنیــن)ع(  حضرت 
»هرکس خــود را در جامعه بــر دیگران 
مقدم بدارد، درحالی که بداند افراد الیق تر 
 او به خــدا و پیامبر و 

ً
از او هســتند، قطعا

مؤمنــان خیانت کرده اســت.« )الغدیر، 
ج 8، ص291( ایــن حدیــث می خواهد 
سنگینی بار قبول مســئولیت را بیان کند. 
پس همانطور که مردم باید امانتی را که در 
اختیار دارند، به اهل آن بسپارند و کسانی 
هم که خود را مدعی اهلیت می دانند، باید 
امانت مــردم را حفظ کنند. رأی دادن یک 
تفویض مسئولیت است که مردم از فردی 
صالح می خواهنــد به جای آنهــا و برای 
آنها کارهایی را انجام دهد. یک مســئول 
باید بــرای رفع احتیاجــات حیاتی مردم 
تالش کند. آن احتیاجات چیســت؟ امام 
صادق)ع( می فرمایند: »سه چیز است که 
همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیت، عدالت 
و فراوانــی.« )بحــار، ج75، ص234( 
ســوم ـ خدا ما را به خوبی تذکر می دهد و 
می خواهد با آگاهی کامل قــدم برداریم.  
چهارم ـ خداوند شــنوا و بیناســت و ناظر 
گفتار و رفتار ماســت. پس هر کســی هر 
رفتاری داشته باشــد، چه امانت دار و چه 
خیانت کار، خداوند ناظر و حاضر است و 

نمی گذارد حق انسان ها پایمال شود.

آیت الله علی سعادت پرور: عدم ارتکاب به گناه داشته باشیم. 
اگر فردی خود را ملزم به انجام دستوراتی کند، ذکرهایی بگوید 
و چلــه ای هم بگیرد، اما خود را از گنــاه دور نکند و پرهیزکار 
نباشد، به خواسته خود نخواهد رسید. همنشین و دوست ما باید 
هم فکر و هم عقیده ما و نیک اندیش و درستکار باشد. باید توجه 
بسیار به خوردن غذای حالل داشته باشیم. غذای حالل، اثرات 
مثبت بسیاری در وجود فرد به جا می گذارد و لقمه غیرحالل، 
اثرات منفی بسیاری با خود همراه دارد، حتی از لقمه شبهه ناک 
بایــد پرهیز کرد؛ زیرا چنین لقمه ای نیــز مانع و حجابی برای 

رسیدن به قرب الهی و زیارت موال می شود.

دین

آیه

 یــک مرحله دیگــر از انتخابــات در جمهوری 
اســالمی هم تمام شــد و این حضــور مردم به 
فضل الهی رشــد و بالندگی سیاسی، اجتماعی 
 همدلی و مــودت را به دنبال خواهد 

ً
و خصوصا

داشــت. انتخابات فلســفه ای دارد که هر عقل 
ســلیمی به راحتی آن  را می پذیرد. یکی از دالیل 
این نــوع انتخاب، نگاه به آینــده و تصمیم گیری 
برای آینده اســت؛ یعنــی اقدام در یــک روز و 
 به جریان انداختن یک فکــر و هدف برای مدتی

 طوالنی .
 البتــه برخی افــراد در طول هــر انتخاباتی 
اشکاالتی به اصل وجود و عدم وجود رأی گیری 
در اســالم وارد می کنند که بیشــتر به انکار عقل 
شباهت دارد تا یافتن حقیقت؛ زیرا همه می دانند 
اسالم هر امر عقالنی را تأیید می کند و هر موضوع 
غیرعقالنی را مردود می شمارد. دین اسالم نگاه 
به آینــده و برنامه ریــزی برای آینــده را در زمان 
 حال، یک اصل عقالنی می داند و آن  را »تدبیر« 

می نامد. 
تدبیر به قدری مهم اســت که خداوند در قرآن 
به آن قسم خورده و در آیه 5 سوره مبارکه نازعات 
«؛ و سوگند به آنها 

ً
ْمرا

َ
راِت أ بِّ

َ
ُمد

ْ
ال

َ
فرموده است: »ف

که تدبیــر کارها می کنند. خداوند با ذکر چند آیه 
در قرآن، انســان را به تدبیر فرامی خواند تا با نگاه 
به گذشته و حال خود برای آینده تصمیم صحیح 
بگیــرد. اهل بیت)ع( در احادیث بســیار زیادی 
درباره تدبیر داشتن در زندگی تذکر داده اند. پیامبر 
بزرگوار اســالم)ص( می فرمایــد: »هیچ عقلی 
همانند تدبیــر نیست.«)وسائل الشــیعة، ج12، 
ص39( صفت »مدّبر« یک صفت خدایی بوده 
و فعلی است مخصوص خداوند، پس کسی که 
اهل تدبیر امور است، عملی الهی انجام می دهد. 
خداوند انسان را اهل تدبیر آفریده است تا بتواند 
در زندگــی از آن برای رشــد اخالقی، معنوی و 
مادی بهره  بگیرد. پس اینکه هر انسانی برای آینده 
خود به یک انتخاب متوســل شــود، امری الهی 

است و نشان فراوانی عقل.
 

ُّ
 امیرالمؤمنیــن علی)ع( می فرماینــد: »أَدل

دبیِر«؛ بهترین  زاَرِة الَعقِل ُحسُن الَتّ
َ

ــيٍء َعلی غ
َ

ش
دلیــل بــر فراوانی عقل، حســن تدبیر اســت. 
)میزان الحکمه، ج7، ص544( مردم جهان برای 
اداره امور جامعه کسی را می خواهند که بتوانند با 
استفاده از بهترین روش ها و عمل به آن با بهترین 
شیوه امور آینده کشــور و زندگی شان را مدبرانه 
 پیش ببرد و آســایش و آرامش بیشتری برای آنها 

ایجاد کند.
 به عبارتــی، تدبیر مردم در یــک روز به تدبیر 
افرادی در مدتی طوالنی متصل می شــود؛ یعنی 
پس از انتخابات کســانی که انتخاب می شــوند 

باید هم برای خود و هم برای مردم کشــور خود 
بهترین تدبیر را به کار ببندند. کسانی که قصد دارند 
تدبیر امور را در دست بگیرند، دربارۀ معنویاتی که 
می تواند زندگی مردم را الهی کند هم باید برنامه 
داشته باشند. متأسفانه بحث های انتخاباتی همیشه 
از مسائل معنوی خالی است و کسانی که خود را 
مدبــر امور معرفی می کنند، بــه هویت معنوی، 
معرفتــی و روانی مــردم کمتر توجــه می کنند. 
سمت وسوی اظهارات، سخنان و برنامه ها اخالق 
جامعه را دربرنمی گیرد و به روح افراد، اخالق و 

معنویات آنها توجه خاصی نمی شود.
 مسلم اســت که هر انســانی در ورای رفتار 
خود یک استدالل معنوی و اخالقی دارد که اگر 
آن استدالل چینش درستی نداشته باشد، رفتار و 
زندگی گذشته، حال و آینده او دچار دگرگونی و 

تالطم می شود و گاهی آن را نابود می کند. 
بنابراین یک مسئول باید ابتدا زیرساخت های 
ذهنی مردم را بشناســد، بعد برنامه بریزد و اجرا 
کند. قبل از هر تصمیم و عملی باید به اندیشه ها، 
انگیزه ها، انگیزش ها، خواست ها و روحیات مردم 
توجه شود. مردم با سخن مسئوالن برای زندگی 
خود برنامه می ریزند، تدبیر می کنند و در آن جهت 

حرکت می کنند. 
برای نمونه، مســئوالن نباید سخن و رفتاری 
داشــته باشــند که مردم را ناامید و مأیوس کند یا 
هیجــان در آنها ایجاد کند و ایشــان را عصبانی 
کند؛ زیرا هر یک از این تغییرات روحی می تواند 

در تدبیر زندگی شان اثر مســتقیم داشته باشد و 
آینده آنها را به خطر بیندازد. از مهم ترین تذکرات 
امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشــتر درباره مســائل 
معنوی اســت. هنگامی که مالــک برای والیت 
مصر مأمور می شــود، حضرت علی)ع( او را به 
کنترل نفس خود، مهربانی با مردم، عفو و بخشش 
خطاکاران، توجه اکید به نگاه مردم و ذهنیت مردم 
از مســئوالن قبلی، میانه روی، عدالت، کســب 
خشنودی مردم، توجه به اطرافیان، پوشیدن خطای 
افراد، تجسس نکردن در زندگی مردم، احترام به 

آنها و... فرمان می دهند.
 بسیاری از اتفاقات و تحوالت در جامعه قابل 
مشاهده نیست و در آمار نمی آید، اما اثر زیادی در 
رشد و عدم رشــد جامعه دارد. ضمن آنکه مردم 
باید از نگاه مسئوالن اطمینان حاصل کنند و باور 
داشته باشند که یک مسئول آنها را دوست می دارد 
و برای زندگی راحت آنها تالش می کند، به آنها 
اهمیت می دهد و آینده ای روشــن برای ایشــان 
در نظر دارد. یک مســئول نباید پس از رسیدن به 
قدرت فکــرش، نگاهش و رفتارش تغییر کند که 
اگر این اتفاق بیفتد، نشــان از بی ثباتی و ضعف 
عقل و سستی نفس دارد. امیرالمؤمنین علی)ع( 
می فرمایند: »انسان در ســه جا عوض می شود: 
نزدیکی به شاهان، زمامداری و توانگر شدن بعد 
از ناداری؛ هر که در این ســه جا عوض نشود، از 
خردی استوار و خویی راست و درست برخوردار 

است.« )همان، ح13680(

 تدبیر انتخاباتی صفتی اسالمی و الهی
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

مأمــون )از انتقال اجباری امام رضا)ع( به ایران و 
پیشــنهاد والیت عهدی به ایشان( قصد شیطانی 
داشت؛ ولی امام)ع( آن را خنثی کردند. ورود امام 
به ایران دو خاصیت داشت. حضرت، ایران را به 
یک پایگاه بزرگ برای شــیعه تبدیل کردند. قبل 
از آمدن امام رضا)ع( شــیعیان به صورت پراکنده 
در قم و سبزوار بودند؛ ولی با آمدن ایشان به طور 
گسترده گرایش پیدا کردند. حضرت این قصد را 
داشتند که ایران را به یک پایگاه بزرگ تبدیل کنند. 
ما در روایات های متعدد داریم که زمینه ســاز 
ظهور ایرانیان هســتند. گروهی از مشرق زمین 
برمی خیزند. دنیای غرب آن زمان روم بود و دنیای 
شرق ایران بود. پیامبر)ص( می فرمایند که از شرق 
عده ای پیدا می شــوند و امر ما را زنده می کنند. 
ارادت ایرانیان از اول نســبت بــه اهل بیت)ع( 
خالصانه بوده اســت. آن زمان روایــات زیادی 
رســیده بود که به زیارت امام رضا)ع( بروید، آن 
موقعی که امام به مشهد آمدند که آن موقع مرو و 

خراسان بود، خیلی امام غریبانه آمدند. 
یــک جهت دیگــری که امــام رضــا)ع( با 
آمدن شــان به ایران ترویج کردنــد، امامزاده های 
مختلف بود. حدود 7 هزار امامزاده شناخته شده 
 باالتــر از این میزان بوده 

ً
در ایــران داریم و قطعا

است. اینها اکثرا بعد از آمدن امام رضا)ع( به ایران 
آمدند و هر کدام یک چراغی را برای توسل به اهل 

بیت)ع( روشن کردند.
اینکه ایران پایتخت شیعه شود و زمینه ظهور 
امام زمان)عج( را فراهم کنند، کم چیزی است؟ 
دومین جهت آمــدن امام رضا)ع( بــه ایران هم 
این بود که معــارف امامت و والیت با آمدن امام 
رضا)ع( عمومی شــد. قبل از آن فقط خواص از 
اهل بیت)ع( خبر داشتند و درباره امامت و والیت 
چیزی می دانستند. وقتی امام رضا)ع( آمدند، با 
ســخنرانی هایی که در مناظرات و... می کردند، 
یواش یواش معرفت نسبت به امامت در بین خود 

مردم باال رفت. 

بعد از امام رضا)ع( شــیعه ظرفیت پیدا کرد 
و زیارت جامعه کبیره را بــه او دادند. زیارت 

جامعه کبیره از زمان امام هادی)ع( در بین 
شیعه پا گرفت.

بعد از امام رضا)ع( خدا شــیعیان 
را به یک امتحــان دیگری مبتال کرد و 
آن هم امامت در ســن خردسالی بود. 

امام جواد)ع( هشت سالش بود که برای 
امامت انتخاب شــد؛ اما شــیعه منشعب 

نشد و امامت ایشان را پذیرفتند و این معلوم 
می شود ظرفیت شــان باال رفته بود. این کارها 
را امام رضا)ع( با سختی و مشقت توانستند 

انجام دهند. سعی کنیم هر روز یک سالم 
به امام رضا)ع( داشته باشیم. هر رزقی 

که به ما می رســد، به واســطه امام 
رضا)ع( است. با تمام اعتقادتان 

از امــام رضا)ع( حاجت تان را 
بخواهید.

 برکات حضور امام رضا)ع( در ایران
   منبر    

مانع قرب الهی  
سلوک

مردم ساالری دینی  
راهنما

حجت االســالم احمد واعظی: ایده »مردم ســاالری دینی« از 
این نظر بدیع است که بین دو گونه مرجعیت، یعنی »مرجعیت 
دین در شئون اجتماعی« و »به رسمیت شناختن حاکمیت مردم 
نسبت به شئون شان« جمع صورت داده است. احزاب و فعاالن 
سیاسی باید نسبت به مردم ساالری دینی درست عمل کنند و به 
قواعد و مبانی آن وفادار باشند. بدون شک، قهر کردن و رها کردن 
اقتضائات مردم ساالری دینی به بهانه شکست در انتخابات یا بیم 
شکســت در این عرصه به منزله تضعیف این دســتاورد بزرگ 
است. بنابراین اگر کســی رنجیده خاطر شده یا توقعاتی دارد، 

دلیل نمی شود که اصل مردم ساالری دینی را مخدوش کند.

پرسش: حکم شرعی بزرگنمایی نقاط ضعف جریان سیاسی رقیب 

و ندیدن محاســن احتمالی او )که از اصول حرفه ای رسانه  ای است( 

چیست؟

پاســخ: پرهیز از هر گونه تخریب رقبا و مراعات حرمت آنان امری 

الزم و پســندیده اســت و باید در نقدهای مختلف، افراد همواره از 

موضع انصاف و جامع نگری وارد شــده، از ورود به مباحثی که حتی 

شائبه تخریب را به همراه دارد، پرهیز کنند: »همه توجه داشته باشند 

که تخریب نکنند. این تخریب و این حرف زدن ها و اهانت کردن ها، 

نه حجیت دارد برای مستمعان و نه جایز است؛ به خاطر اینکه فضا را 

خراب می کند.«)1385/7/18(

 تخریب رقیب حرام است
حکمت

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

گفتاریازحجتاالسالموالمسلمینمسعودعالی
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انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به پایان رسید و نتایج انتخابات مشخص شد، اما آنچه در این میان 
بسیار اهمیت دارد، تالش  کسانی است که بی وزن  بودن آنها در انتخابات به اثبات رسیده است، اما تالش 
خواهند کرد برای خودشان وزن سازی کنند! یکی از حربه های این جریان برای مقایسه آمار مشارکت این 
دوره با دوره های قبلی است، شاید برخی مشارکت 50 درصدی را نشانه ای از پیروزی تحریم جا بزنند! 
اما واقعیت آن است که برای بررسی این مسئله به چند نکته باید توجه داشت! اول آنکه نباید اینطور 
فضاسازی شــود که امکان حضور 100 درصدی در انتخابات وجود داشــته و حاال در این انتخابات 
نزدیــک بــه 55 درصد به پای صندوق رأی  آمدند. حقیقت این اســت که در هیــچ جای جهان و در 
هیچ دموکراسی ای جز در کشورهایی که رأی گیری اجباری است! مشارکت در انتخابات های گذشته 
ریاست جمهوری کشــور جز انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که مشــارکت 85 درصد بود، 
 کاهش مشارکت 10 تا 15 درصدی در این 

ً
محدود به مشــارکت حوالی 60 تا 70 بوده اســت و عمال

دوره وجود داشته است! 
در این باره این واقعیت انکارپذیر نیست که وضعیت این انتخابات را باید با توجه به مسئله همه گیری 
کرونا بررسی کرد که همچنان آمار قربانیان کرونا در کشور باالی 100 نفر است و واکسیناسیون با کندی 
روبه رو است. این مسئله بر روی مشارکت انتخابات تأثیر قابل توجهی داشته است و این مسئله به وضوح 
شکست قطعی همه تحریم کنندگان تحریم انتخابات را نشان می دهد؛ به راستی چه آنان که بیش از یک 
ســال هشــتک رأی بی رأی زدند و چه آنان که هر روز ویدئو و کلیپ پر می کردند و انتخابات را تحریم 

کردند، بازندگان اصلی انتخابات 1400 هستند.

انتخابات 28خرداد1400 با همه بیم ها و امیدها با شورانگیزی خاصی برگزار شد؛ چرا 
که بوق های بدخواهان خارجی و جریان های سیاسی موازی انقالب در داخل از مدت ها 
پیش ـ چه بسا از پِس انتخابات کم رونق مجلس در اسفند98 ـ جدی ترین بحث ها حول دو 
ایده رأی دادن یا رأی ندادن را برای این دوره دنبال می کردند و این خود به شــور انتخاباتی 
جامعه منجر شــده و طرفداران ایــن دو ایده، نتیجه فرجام جــدال اجتماعی و گفتمانی 
خــود را می بینند. حال، فارغ از نتیجه انتخابات و جدای از اینکه نام چه کســی به عنوان 
رئیس جمهوری منتخب ملت عنوان می شــود، باید به چند نکته در باره اکســیر اتحاد و 
رد و کالن که عامل اصلی پیروزی 

ُ
انســجام بخش ملت ایران، یعنی وحدت در دو وجه خ

ملت ایران شده است، دقت کرد:
1ـ وحدت ملی و همبســتگی ملت ایران به ویژه در دقایق آغازین و پایانی روز انتخابات 
تماشایی بود و آن چیزی که بر رواق چشم خبرنگاران و لنز دوربین های آنها نشست، مخابره 
این تصویر متحد و منسجم از ملت ایران بود؛ چیزی که در چند ماه گذشته خیلی ها تالش 
نِه باورها و اعتقادات ملت 

ُ
کردند با تحریف واقعیت عمیق و ریشــه داری این تصویر در ک

ایران، تصویری وارونه را متجلی کنند و تشتت و اختالف ملی را جایگزین انسجام و اتحاد 
داخلی نشــان دهند که با تلنگر انتخابات رفراندوم طور فرو خواهد ریخت! اما انتخابات 
جمعه با حضور میلیونی مردم از همه عالیق و ســالیق و با همه گالیه ها و نارضایتی ها، 
روایت گر تصویر وحدت بخشــی شــد که »اصل« آن در باورها و قلوب مؤمنان  بود. این 

نمایش وحدت در بعد کالن و ملی بود و یک بار دیگر به دشــمنان نشــان داد ملت ایران 
در برابر توطئه ها و طراحی های بیرونی، همانند »مشــت واحد« در برابر دهان یاوه سراها 

عمل می کنند و در این باره فراتر از خط و مشی جریان و جناح سیاسی تصمیم می گیرند.
2ـ اما در کنار وحدت ملی، وحدتی دیگر در ســطح خرد هم رخ عیان کرد که در جایگاه 
خود بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است و آن، وحدت نیروهای انقالبی بود. در پرتو نتایج 
این انتخابات این واقعیت به دست آمد که هر گاه نیروهای انقالبی به سازوکار شوراهای 
وحدت بخش و ائتالف آفرین در بین خود عامل باشند، ثمره شیرین نتیجه بخشی انقالبی 
آن را خواهند چشید. راه یابی منتخب نیروهای انقالب و اصولگرا به باالترین و پایین ترین 
عرصه های مدیریتی کشــور در ریاست جمهوری و شوراها، درســتی این راه و سازوکار 
وحــدت را یک بار دیگر به همگان ثابت کرد و برگ تأیید دیگری را بر ثمربخشــی ِخرد 
و روحیه کار جمعی افزود. البته این وحدت نســبی هنوز راه زیادی برای رسیدن به ایده آل 
خود دارد. اما مهم این بود که در این انتخابات این راه آغاز شــد و الزم اســت همچنان 
با اندیشیدن به ســازوکارهای بهتر برای جذب و جلب حداکثری به این ائتالف انقالبی 
اقدامات عمیق و عاجل کرد. این روند باید همپای حرکت دولت جدید شــروع شــود و 
همانند گذشته دفاتر اتحادآفرینی و انسجام بخشی تا انتخابی دیگر بسته نشود؛ بلکه برای 
محدود افراد و جریان هایی که حیثیت و هویت خود را مرهون انقالب هســتند، اما امروز 
ندروی غیرملتزمانه به گفتمان انقالبی، در مسیر هزینه سازی 

ُ
با تک روی متوهمانه یا تند و ک

آگاهانه یا ناآگاهانه برای تفکر و جریان اصیل انقالبی و نظام اسالمی قرار گرفته اند، اتمام 
حجت و مسیر هدایت حداکثری برای شان فراهم شود. خرمشهر 28 خرداد را مردم رقم 
زدند؛ اما خرمشهرهای زیادی برای فتح در چله دوم انقالب پیش روی ملت ایران قرار دارد 

که وحدت مردم و جریان انقالبی تنها اکسیر موفقیت در آنهاست.

بیش از یک ســال بود که دشمنان انقالب اســالمی و ملت بزرگ ایران تمام عزم خود را 
برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری جزم کرده بودند. آن ها به شگرد همیشگی 
خود که عملیات روانی و بمباران رسانه ای بود، روی  آوردند تا شاید از این رهگذر ضمن 
مشــروعیت زدایی از نظام اســالمی، بی فایده بودن رأی مردم را القا کرده و در این مسیر 

انتخابات را تحریم کنند. 
رســانه های ضد انقالب از شــبکه های مورد حمایت آمریکا و انگلیس تا شبکه هایی که 
بــا بودجه حاکمان مرتجع عربی تغذیه و تأمین می شــوند، در اقدامی مشــترک به دنبال 
بهره گیری از راهبردهای رسانه ای، مانند انکار، سکوت، کوچک نمایی و بزرگ نمایی بودند 
تا به فراخور موضوعات مختلف متن و حاشــیه انتخابــات از این نمد کالهی برای خود 
دست و پا کنند. آنها با مشاهده حضور پرشور مردم و شکست پروژه تحریم انتخابات، مثل 
همیشه راهبرد »سکوت« را پیشه خود می کنند یا درصدد »انکار« واقعیت بر می آیند. لذا 
با »کوچک نمایی« حضور مردم با دستاویز قرار دادن مستندات مضحک و غیرقابل قبول 
تالش کردند تا از عظمت این رویداد بزرگ بکاهند. این رسانه ها تمام تالش خود را به کار 
بســتند تا با »بزرگ نمایی« تجمع های چند نفره پسمانده های گروهک نفاق در برخی از 
شهرهای اروپایی تصویری از مخالفت با مشارکت مردم بسازند که در این کار نیز موفقیتی 
حاصل نکردند. جدای از اینکه انتشــار این تصاویر و حمله برخی عناصر ضد انقالب به 
مردمی که برای شرکت در انتخابات آمده بودند با ادعای غربی ها در خصوص پایبندی به 

اصول دموکراسی در تناقض است.
اما در کنار این راهبردها از تاکتیک های رسانه ای هم غافل نشدند. آنها با توسل به تاکتیک 
»ســابقه خبر«، مواردی همچون هواپیمای اوکراینی، حوادث ســال 1388، اعتراضات 
بنزینی سال 1398 و غیره را که در هرجای دنیا ممکن است اتفاق بیفتد، مستمسکی برای 
ایجــاد انزجار از نظام و بهانه ای برای حضور نیافتن پای صندوق های رأی قرار دادند و از 
مدت ها قبل مدام آنها را یادآوری کردند. تاکتیک دیگری که مورد استفاده رسانه های بیگانه 
و ضدانقالب قرار گرفت، تاکتیک استفاده از »صدای مردم« بود که در این روش با القای 
اینکه نکات مطرح شده در این رسانه ها ماحصل خواست و صدای مردم است، کوشیدند 
تا اغراض و اهداف مورد نظر خود را با پوشش مردم و مخاطبان منتشر کنند تا بر اثرگذاری 
پیام بیفزایند. تاکتیک دیگر »روایت کارشناسان« بود که با طراحی هدفمند و بیان نظرات از 
سوی کسانی که به عنوان کارشناسان خاص این شبکه ها مورد سؤال قرار می گیرند، سعی 
می کرد تا راهبردهای رسانه ای خود را وجاهت علمی و کارشناسی ببخشد و مخاطبان این 

شبکه ها را به سمت اهداف خود سوق دهد.
نکته آخر اینکه این شبکه های رسانه ای با وجود هزینه های هنگفتی که خرج آنها می شود، 
تا در قامت یک رســانه حرفه ای علیه جمهوری اسالمی فضاســازی کنند، اما همواره از 
الک حرفه ای خارج می شــوند و مجریان و خبرنگاران شان نمی توانند فارغ از سوگیری و 
جهت گیری به کار رسانه ای بپردازند، لذا جهت دار و ساختگی بودن مواضع آنها به شکل 
مفتضحانه ای نمایان می شود. با این همه حضور آگاهانه مردم در پای صندوق های رأی، 
بی اثر بودن همه این فرآیندهای رسانه ای را در اذهان و افکار ملت بزرگ ایران نشان داد و 
بار دیگر اثبات کرد، شیوه های نخ نما و کهنه تبلیغاتی دشمن برای انحراف افکار عمومی در 

ایران بی نتیجه و بی اثر است.

یکی از اتفاقات قابل توجه در انتخابات 28 خــرداد 1400 میزان آرای باطله بود که 
درصد قابل توجهی از کل آرای مأخــوذه را به خود اختصاص داد! اما معنای این آرا 
چه می تواند باشد! همزمان با اعالم نتایج انتخابات طرفداران تحریم انتخابات تالش 
کردند این آرا را به نام خود سند بزنند! و آن را اعتراض به صندوق رأی و نوعی تحریم 
تلقی کنند؛ اما جدای از این فرصت طلبی خنده آور معنای واقعی آرای ســفید ـ باطله 
چیســت؟ برای تعبیر ایــن رأی باید به اصل انکارناپذیر بازگردیم که مشــارکت در 
انتخابات به معنای حمایت از جمهوری اســالمی و سازوکارهای آن است، هر برگه 
رأی پیش از آنکه نامی بر روی آن نوشته شود به عنوان حضور در مشارکت در انتخابات 
به مثابه نمادی از حمایت از انقالب و نظام کشور است و پس از آن است که نام نوشته 
بر برگه رأی موضوعیت پیدا می کند! اینکه بیش از 3 میلیون نفر تصمیم گرفتند برگه 
رأی خود را ســفید در صندوق رأی بیندازند پیامی روشن بود، از یک سو به دشمنان 
ملت ایران و تحریم کنندگان انتخابات این پیام مخابره کرد که با هرگونه تضعیف نظام 
مخالف هستند، از سوی دیگر پیامی را هم به مسئوالن داشت که مردم از عملکرد شما 
رضایت ندارند و باید برای جلب نظر آنها تالش های تان را دو چندان کنید، پیام روشن 
نارضایتی از عمل دولت و وجود مشکالت جدید پیامی است که منتخب مردم با درک 
درست آن باید تالشــی مضاعف را با استفاده از همه ظرفیت های کشور و با اتکا به 

قدرت جوانان این مرز و بوم در پیش بگیرد.

ویژه حضور پرشور مردم در انتخابات

بســیاری از رأی دهندگان در 28 خرداد 1400 وقتی به شــعب 
اخذ رأی مراجعه کردند، با مشکالتی در هنگام اخذ رأی مواجه 
شــدند که روایت آن را حتما در شبکه های اجتماعی و رسانه ها 

خواندید! موضوعی که باید ن یک آسیب شناسی جدی شود!
 حضور مــردم در انتخابــات یک مؤلفه اصلی اســت که 
همه فرآیند انتخابات باید در خدمت سرعت بخشــی به فرایند 
رأی گیری و آســودگی مردم برای انداختــن رأی و نظر خود در 
صندوق باشــد، نه آنکه در روزهای گرم خرداد در زیر آفتاب یا 
در فصل ســرد در زیر باران و برف در صف های طوالنی معطل 
شوند یا به دلیل اختالل در سیستم رأی گیری، کمبود تعرفه و... 

ساعت ها معطل شوند تا رأی خود را در صندوق بیندازد.
 موضوعی که اگرچه بر جدیت عموم مردم برای انداختن رأی 
خود در صندوق تأثیری نگذارد؛ اما خالف تکریم مردم و ایجاد 
بستر مناســب برای اعمال حق رأی مردم است، اختالالتی که 
می تواند فرصت و امکان استفاده از حق رأی را برای بخش هایی 
از مردم با مشکل مواجه کند! مسئله ای که باید برای ادوار آینده 
و حل همیشگی آن راهی یافت و با مدیریت و آمادگی به مراتب 

بهتر به استقبال روز انتخابات رفت.

وزن کشی در 28 خرداد! پیام به  مسئوالن!

تاکتیک ها ی بی اثر وحدت  اکسیر موفقیت 

پیروزی
بزرگ
ملت

حق مردم!
نگاهی به معنای آرای باطله در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نگاهی به ناکارآمدی ها در رأی گیرینگاهی به بازندگان اصلی انتخابات ریاست  جمهوری1400

علی حیدری
سردبیر

فتح الله پریشان
کارشناس سیاسی

محسن رضایی
۳.۴۱۲.۷۱۲ رای

۱۱.۷ درصد

سید امیرحسین قاضی زاده
۹۹۹.۷۱۸ رای

۳.۴ درصد

عبدالناصر همتی
۲.۴۲۷.۲۰۱ رای

۸.۳ درصد

سید ابراهیم رئیسی
۱۷.۹۲۶.۳۴۵ رای

۶۱.۹ درصد

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
 BBBB در پی حضور حماســی و شــورانگیز ملت بزرگ

ایران در انتخابات ۲8 خرداد، رهبر معظم انقالب 
اســالمی در پیامی پیروز بــزرگ انتخابات را ملت 
ایران دانستند و با تأکید بر اینکه نه گالیه از دشواری 
معیشت، نه مخالف خوانی ها با انگیزه دلسرد کردن 
مردم و نه عواملی مانند تهدید بیماری فراگیر و برخی 
اختالل ها در ســاعاتی نتوانست بر عزم ملت فائق 
بیاید، خطاب به منتخبان مردم در مسئولیت واالی 
ریاســت جمهوری یا عضویت شــوراها، گفتند: 
»فرصــت خدمت گزاری به کشــور و ملت را قدر 
بدانید و انگیزه های خدایی را همواره مّد نظر داشته 
باشید.« متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این 

شرح است:

بسم الله الّرحمن الّرحیم
ملت بزرگ و سربلند ایران!

حضور حماسی و شــورانگیز در انتخابات 28 خرداد، صفحه  
درخشان دیگری بر افتخارات شــما افزود. در میانه  عواملی که 
هریک به گونه  ای می توانست مشارکت در انتخابات را کم رنگ 
کند، مناظر چشم نواِز اجتماعات شــما در مراکز رأی گیری در 
سراســر کشور، نشانه  آشــکاری از عزم راســخ و دِل امیدوار و 
دیده  بیدار بود. پیروز بزرگ انتخابات دیروز، ملت ایران اســت 
که یک بار دیگر در برابر تبلیغات رســانه های مزدور دشــمن و 
وسوســه  خام اندیشان و بدخواهان، قد برافراشت و حضور خود 
در قلب میدان سیاسی کشور را نشــان داد. نه گالیه از دشواری 
معیشت طبقات ضعیف، نه دلتنگی از تهدید بیمارِی فراگیر، نه 
مخالف خوانی هایی که با انگیزه  دلسرد کردن مردم از ماه ها پیش 

آغاز شده بود، و نه حتی برخی اختالالت در جریان رأی گیری در 
ساعاتی از روِز انتخاب، هیچیک نتوانست بر عزم ملت ایران فائق 
آید و انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را 

دچار مشکل سازد.
اینجانب جبهه سپاس بر خاک می ســایم و خداوند علیم و 
قدیــر را بر توفیقی که به ملت ایــران عطا کرد و نظر رحمتی که 
بر ایران و جمهوری اسالمی افکند، شکر بی پایان می گذارم. به 
ملت ایران شادباش می گویم و به حضرات محترمی که با انتخاب 
مردم به مسئولیت واالی ریاست جمهوری یا عضویت شوراها در 
سراسر کشور دست یافته اند، همراه با عرض تبریک، قدردانی از 
این ملت باوفا و پایبندی کامل به وظایفــی را که در قانون برای 
آنان شمرده شده است، یادآوری می کنم. فرصت خدمتگزاری به 
 

ّ
کشــور و ملت را قدر بدانید و انگیزه های خدایی را همواره مد

نظر داشته باشید.
الزم می دانم از شــورای محترم نگهبان و وزارت کشــور و 
دســتگاه های حافظ امنیت و سالمت و رســانه  پرتالش ملی و 
نامزدهای محترم و همه  کسانی که به نحوی به این آزمون بزرگ 

کمک کرده اند، تشکر کنم.
به حضرت ولی الله االعظم ارواحنا فداه که صاحب اصلی این 
کشور و این نظام است، سالم عرض می کنم و درود می فرستم، 
علو درجــات امام عزیز که سلســله جنبان حرکت عظیم ملت 
ایران بود و شهیدان واالمقام را که برترین افتخارات کشورند، از 

خداوند متعال مسئلت می کنم.«

سید علی خامنه ای
۲۹ خرداد 1400

 BBBB رهبر معظم انقالب اسالمی رأس ساعت ۷ صبح
روز جمعــه ۲8 خردادمــاه  با حضــور در محل 
صندوق ســیار 110 در حسینیه امام خمینی)ره( در 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری، 
ششمین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شهر 
و روســتا، انتخابات میــان دوره ای پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبــری و انتخابات میان دوره ای 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی شرکت 

کردند و آراء خود را به صندوق انداختند.

حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانی روز انتخابات را روز ملت 
ایــران خواندند و گفتند: »امروز میدان دار و صحنه گردان اصلی 
مردم هســتند که با رأی خود سرنوشت و تکلیف کلی و اساسی 
کشور را برای سالهای بعد معین می کنند بنابراین امروز متعلق 

به مردم است.«
رهبر معظم انقالب اسالمی افزودند:» بر اساس این واقعیت خرد 
انســانی حکم می کند همه در این آزمون بزرگ ملی و سراسری 
شــرکت کنند و علت دعوت مکرر مــا از مردم برای حضور در 
انتخابات نیز این است که در درجه اول خود مردم از این حضور 
نفع می برند و جمهوری اسالمی نیز امتیازات بزرگی در عرصه 

بین المللی به دست می آورد.«
ایشان رأی تک تک مردم را دارای اهمیت دانستند و گفتند: »همه 
بیایید، تشخیص و رأی بدهید و هیچ کس نگوید با یک رأی من 
اتفاقی نمی افتد، زیرا همین تک رأی ها است که آراء میلیونی ملت 
را تشکیل می دهد.« رهبر معظم انقالب اسالمی با ابراز امیدواری 
از اینکه به برکت ایام والدت حضرت علی بن موســی الرضا )ع(

امروز جشن ملت ایران و مایه خیر و برکت باشد.
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حکومت پهلوی آلوده ترین حکومتی 
بود که در سده های گذشته ایران زمین 
به خود دیده است. در این دوران فرصت طلبانی 
به قدرت رسیدند که جز سوء استفاده شخصی 
از قدرت، ســودای دیگری نداشتند. »منصور 
روحانی« یکی از نامدارترین دولتمردان رژیم 
پهلوی اســت. وی فرزند علی محمد در سال 
1298 ش، در قزوین به دنیا آمد. پدران وی اهل 
قفقاز بودند که بعــد از معاهده ترکمنچای از 
طریق روسیه تزاری نخست در آذربایجان و پس 
تــی در قزوین اقامــت گزیدند. منصور 

ّ
از مد

روحانی پس از تحصیالت مقدماتی عازم تهران 
شد و دوره مهندسی را در دانشکده فنی دانشگاه 
تهــران گذرانــد و بــرای تحصیل در رشــته 
هیدرولیک به لندن رفت. در بازگشت به ایران 
در شــرکت نفت ایران و انگلیس مشغول کار 
شد. در سال 1377ش، به ریاست سازمان آب 
تهران منصوب شد. وی از اعضای بهائیت بود 
که در نوجوانــی به حزب ایران پیوســت و با 
روزنامه هــای حزبی نیز همکاری داشــت. با 
شــروع فعالیت های حســن علی منصور به او 

پیوســت و در کانون مترقی و 
حــزب ایران نوین فعال شــد. 
زمانی که حسن علی منصور به 
نخست وزیری رسید، روحانی 
را بــه وزارت خانه  جدید آب و 
بــرق منصوب کــرد. در زمان 
صدارت هویدا، این پست برای 
او محفوظ ماند تا در کابینه سوم 
ساله    هشــت  ی 

ّ
تصد هویدا، 

روحانــی در وزارت آب و برق پایان یافت و به 
وزارت خانه  کشاورزی و منابع طبیعی گماشته 
شــد و پس از برکناری هویدا و روی کار آمدن 
دولت آموزگار، روحانی مدیر عامل شــهرک 
ی و مسئولیت روحانی 

ّ
غرب شد.  دوران تصد

در وزارت کشــاورزی یکی از سیاه ترین ادوار 
کشاورزی ایران است. او با اتخاذ سیاست های 
غلط، برنامه ریزی های نادرست، از عوامل مؤثر 
در نابودی کشــاورزی ایران بود که سبب شد 
دروازه هــای کشــور بــه روی محصوالت و 
تولیدات کشاورزی استرالیا، انگلستان، آمریکا، 
دانمــارک، نیوزلند و... باز شــود و موجبات 
ورشکستگی کامل تولیدکنندگان کشاورزی را 
فراهــم کنــد. »حســین مکــی« در کتــاب 
»دولتمردان ایران و ســاختار نهادها در عصر 
مشــروطیت« درباره وی می نویسد: »منصور 
روحانــی، که از میان خانواده  متوســط ایرانی 
برخاسته بود، به سبب انتساب به فرقه  بهائیان، 
تحت حمایت امیرعباس هویدا توانســت به 
وزارت نیرو، سپس به وزارت کشاورزی دست 
یابد. او در ایام وزارت خود روستاهای ایران را 
به ویرانی کشانید و مردم وطن مان را از 
پیاز تا برنج نیازمند کشورهای خارجی 
کرد. قطعــات پهنــاوری از اراضی 
مرغوب کشــور را با مســاحت های 
زیاد، بین هواداران رژیم تقسیم کرد 
که یک مورد آن واگذاری 760 قطعه 
از اراضی ساحلی شمال ایران به 760 
نفر از بســتگان و بلندپایــگان رژیم 

پهلوی بود.«

کشاورزی نابودی 
   دهلیز    

با پایان دوره هشت ساله دولت اصالح طلب، زمان 
برای تغییر ریل اداره کشور فرا رسیده بود. در این 
میان ، بخشی از فعاالن سیاسی که اغلب حامیان 
دولت خاتمــی بودند، به تکرار همین مســیر و 
تشکیل دولت سوم خاتمی تمایل داشتند و بخشی 
دیگر از تغییر سخن می گفتند. این صف آرایی و 
منازعه در انتخابات ریاست جمهوری چهره کامل 

خود را عیان کرد.
انتخابات ریاســت جمهوری دوره نهم در سال 
1384 را باید یکــی از رقابتی ترین انتخابات پس 
از انقــالب ارزیابی کرد. در ایــن انتخابات هر دو 
جریان دوم خرداد و اصولگرا با انشعابات درونی، 
با چندین کاندیــدای انتخاباتی وارد عرصه رقابت 
شــدند. از جریــان اصالحات، آقایــان مصطفی 
معین، مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفســنجانی و 
محســن مهرعلیزاده وارد عرصه انتخابات شدند 
و جریــان اصولگرا نیز که تا پیــش از این، از یک 
وحدت درونی برخوردار بود، نتوانســت انسجام 
خــود را بــرای انتخابات نهم ریاســت جمهوری 
حفظ کند و با چندین نامزد انتخاباتی وارد عرصه 
رقابت شد. شــورای هماهنگی نیروهای انقالب 
که نقش محوری در وحدت بخشی و برنامه ریزی 
برای اصولگرایان در دو انتخابات قبلی داشــت، 
پس از برگزاری جلســات طی چهار مــاه، آقای 
علی الریجانی را نامزد اصولگرایان معرفی کرد؛ 
اما در نهایت، در کنــار الریجانی، آقایان محمود 
احمدی نــژاد و محمدباقر قالیبــاف هم در صحنه 
باقی ماندند و انتخابات ریاست جمهوری با برتری 
هاشــمی و احمدی نژاد به دور دوم کشــیده شد. 
در دور دوم بــا وجود حمایت های گســترده همه 
اصالح طلبان و بخش هایی از اصولگرایان از آقای 
هاشــمی، آقای احمدی نژاد با تفاوت چشمگیری 
پیروز صحنه انتخابات شد و سومین پیروزی برای 
اصولگرایان رقم خورد. گفتنی است، اصولگرایان 
پیش از این در دور دوم انتخابات شــوراهای شهر 
و روســتا)1381( و هفتمین دوره مجلس شورای 
اسالمی)1382( پیروز رقابت انتخاباتی شده بودند. 

در این دوره از انتخابات، محمود احمدی نژاد 
بــا بلند کــردن پرچــم گفتمــان مردم گرایی و 
عدالت خواهی توانســت اعتمــاد اکثریت آرای 
رأی دهندگان را کسب کرده و در فضای دوقطبی 
 نقطه 

ً
ایجاد شده بر رقیب مشــهور خود که اتفاقا

ضعف کارنامه وی فاصله داشتن از مردم گرایی و 
عدالت خواهی بود، غلبه کند!

یکــی از عوامل مؤثر در شکســت و ناکامی 
بزرگ اصالح طلبان را باید در تفرق و چنددستگی 
آنان در فهم وضعیت کشور دانست که محصول 
آن اتخــاذ راهبردهای مختلف بــرای مواجهه با 

انتخابات دور نهم ریاست جمهوری بود.
طیف اول را تحریم کنندگان تشکیل می دادند. 
این گروه که در زمان دولت خاتمی نیز از »انسداد 
سیاســی« و »خروج از حاکمیت« دم می زدند، 
معتقــد بودند تغییــر و تحول در درون ســاختار 
سیاسی و با وجود قانون اساسی موجود امکان پذیر 
 هشت ســال ریاست خاتمی بر قوه 

ً
نبوده و عمال

مجریه نشــان داد، وی تنها »تدارکاتچی« بوده و 
امکان حرکت به سوی آنچه آنها اصالحات واقعی 
 
ً
می نامیدنــد، وجود ندارد. ایــن جریان که عمال

بنیان های جمهوریت و اســالمیت نظام را نشانه 
رفته بود، دیدگاه های سکوالریستی خود را مدتی 

پیش در قالب »مانیفســت جمهوری خواهی« به 
قلم »اکبر گنجی« مدون کرد، مدلی که با بسیاری 
از بنیان های اجتماعی جامعه اســالمی ایران در 

تعارض بود.
»فرخ نگهدار« در شــرح مواضع این جریان 
ضدانقــالب و برانداز می نویســد: »گروهی از 
چهره های شــاخص سیاســی، مثل زرافشــان، 
گنجــی، امیرانتظــام، معین فر و دیگــران تأکید 
می کنند مشــکل مرکزی عــدم آزادی انتخابات 
نیســت؛ زیرا در چارچوب نظام موجود از هیچ 
کس که به این سمت انتخاب شود، کاری ساخته 
نیســت و تفاوتی نمی کند که این فرد چه کســی 
باشــد؛ فرق زیادی نمی کند که رفسنجانی رئیس 
جمهور باشــد یا معین، احمدی نژاد یا قالیباف. 
همه چیز در نهایت دست رهبر است. این نظریه 
در نهایت می گوید اول باید با برگزاری رفراندوم 
قانون اساسی )نظام سیاسی( تغییر کند تا راه برای 

معنادار کردن انتخابات باز شود.«  
طیف دیگری از اردوگاه دوم خرداد از منظری 
دیگر از تحریم انتخابات سخن به میان می آوردند. 
آنها به خوبی می دانستند که نامزد مورد عالقه آنها ـ 
که از میان افراطیون انتخاب می شد ـ فاقد مالک ها 
و معیارهای قانونی بوده و از سوی شورای نگهبان 

تأیید صالحیت نخواهد شد؛ لذا پیشاپیش گزینه 
شرکت نکردن در انتخابات را برگزیدند؛ از جمله 
این گروه ها می توان به »دفتر تحکیم وحدت شاخه 
عالمه« اشــاره کرد که به طور رســمی از تحریم 

سخن گفتند.
طیف سوم، جریانی بود که ماندن در قدرت را 
به منزلۀ یک اصل اساسی مطرح می کرد و کوشید 
با تدوین تدبیری مانــع از خروج کامل از قدرت 
شــود. این طیف برخالف نظرات پیشین معتقد 
بود، امکان معرفی گزینه ای که صالحیت وی به 
تأیید شورای نگهبان برسد، وجود دارد؛ گزینه ای 
که با پشتوانه احزاب و گروه های سیاسی به قدرت 
برســد و پس از انتخابات، انتظارات حداکثری 
این جریان را حتی بیش از خاتمی دنبال کند. این 
جریان از میان چهره های مطرح در این اردوگاه، 
سرانجام »مصطفی معین« را به عنوان نامزد خود 
برگزید و در این میان سازمان مجاهدین و حزب 

مشارکت نقش محوری را برعهده گرفتند.
طیف چهارم از میان اردوگاه حامیان خاتمی، 
تــداوم راه وی را در انتخاب گزینــه ای میانه رو و 
ذی نفوذ می دانســتند که بتواند با دیگر بخش ها 
و مســئوالن نظام اســالمی در تعامل بوده و راه 
اصالحات را در چارچوب قانون اساسی و نظام 
سیاســی ادامه دهد. این جریــان در عمل به دو 
بخش تقسیم شدند: بخش اول به نامزدی مجدد 
آقای هاشمی رفسنجانی رسیدند و بخش دیگر از 

نامزدی مهدی کروبی حمایت کردند.
اصالح طلبــان در قالــب چهار ســناریوی 
برشمرده، دچار چنان تشــتت آرایی شدند که 
بخش عمده ای از توان رقابتی شــان مصروف 
تقابل با یکدیگر شده بود. اختالفات ریشه ای تر 
از آن بود که با ریش سفیدی و میدان داری برخی 
چهره های شناخته شــده این جریان حل شود؛ 
بنابراین تشــتت و چندپارچگی ایجاد شد. این 
در حالی بود که جریان مقابل هر چند بر ســر 
گزینه ها دچار اختالف و تفاوت نظر بود، اما بر 
ســر یک چیز اتحاد کامل داشت و آن، عبور از 
اصالحات و برافراشتن پرچم تغییر! رویکردی 
که با تمایالت اکثریت مردم ایران نیز ســازگار 

شده بود.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

انتخاباتی رقابتی و آزاد

 دومین انتخابات مردمی پس از 
پیــروزی انقــالب اســالمی به 
انتخاب نماینــدگان مجلس خبرگان تعلق 
گرفــت. در این انتخابات همــه جناح ها، 
 گروه ها،  احزاب فعــال  بودند.  نامزدهای 
مشترک حزب جمهوری اسالمی در ائتالف 
با جامعه روحانیت مبارز، مدرســین حوزه 
علمیــه قم، ســازمان مجاهدیــن انقالب 
اسالمی،  ســپاه و انجمن مسلمان ایران در 
تهــران عبــارت بودنــد از:  حســین علی 
منتظری، سیدمحمود طالقانی، دکتر محمد 
بهشتی،  موســوی اردبیلی، گلزاده غفوری، 
ابوالحســن بنی صــدر، عباس شــیبانی،  
علی محمد عرب، عزت الله سحابی و منیره 
گرجی. این ائتالف در 22 استان دیگر بیش 
حــزب  کــرد.   تعییــن  را  نفــر   57 از 
»زحمت کشان ملت ایران« به رهبری دکتر 
مظفــر بقایــی کرمانی در کرمــان ضمن 
مصاحبــه بــا روزنامه کیهان اعــالم کرد: 
»حزب برای مجلس خبــرگان کاندیدای 
بخصــوص ندارد و اعــالم می داریم که از 
کاندیداهای منتســب به جامعه روحانیت 
حمایت خواهیم کرد.«  نهضت آزادی پس 
از چند تغییر در فهرست خود باالخره افراد 
ذیــل را معرفی کــرد:  »آیت الله طالقانی،  
مهندس سنجابی، دکتر حسن حبیبی، دکتر 
حبیب الله پیمان، دکتر علی اصغر حاج سید 
جــوادی، خانم زهرا رهنــورد، دکتر علی 
غفوری،  دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر مهدی 
ممکن.«  حزب » جمهوری خلق مسلمان« 
که با حمایت و پشتیبانی آیت الله سیدکاظم 
شــریعتمداری در آذربایجان و به دبیر کلی 
احمد علی زاده تشکیل شده بود، نامزدهای 
خود را در اســتان آذربایجان شرقی چنین 
معرفــی کــرد: »آیت اللــه حــاج میرزا 
محمدعلی حسینی انگجی. آیت الله جعفر 
اشراقی، استاد جعفر سبحانی و  دکتر احمد 
علی زاده.«  جریان های کمونیستی هم مثل 
احســان طبری در روز یازدهــم مرداد در 
روزنامه »آیندگان« اعالم کرده بود: »حزب 
توده« در ایــن انتخابات با مشــتی ادعای 
اســت.  نیامــده  میــدان  بــه  میان تهــی 
کاندیداهای شان از کادر خوب در روزنامه و 
نشریات شان به شــدت تبلیغ می کردند.« 
روزنامه بامداد که مواضع گروه های چپ را 
باز نشر می کرد، گزارشی در روز دهم مرداد 
1358 با تیتر »23 حزب و سازمان سیاسی 
در 3 گروه ائتالفی وارد مبــارزه انتخاباتی 
شدند.« منتشر و گروه ها و ائتالف های چپ 
موجود در انتخابات را معرفی کرد. سازمان 
چریک هــای فدایــی خلق ایــران در یک 
کاندیداهای  اســامی  مطبوعاتی  مصاحبه 
فدایی خلق برای مجلس خبرگان را اعالم و 
در عین حال خاطرنشــان کــرد از آیت الله 
طالقانــی و مســعود رجــوی از رهبــران 
مجاهدین خلق پشــتیبانی می کند. در این 
رئیســی)کارگر(،  حشمت الله  مصاحبه، 
مصطفی مدنی و رقیه دانشــگری از سوی 
چریک های فدایی خلق بــرای نمایندگی 
مجلس خبرگان معرفی شدند. عالوه بر اینها 
غــرب زده  و  کمونیســتی  گــروه  ده هــا 
کاندیداهای شان را معرفی و تبلیغ می کردند. 
نکته دیگر اینکه انتخابات مجلس خبرگان 
قانون اساســی با شرکت آحاد ملت برگزار 
شــد، امــا برخی افــراد و گروه هــا که در 
انتخابات شــرکت کرده و شکست خورده 
بودند، به نتایج انتخابات اعتراض کردند؛ از 
جمله ایــن افراد می توان به دکتر حبیب الله 
پیمان اشــاره کرد. این انتخابات را دولت 
موقــت برگزار  اما کســانی بــه انتخابات 
اعتراض داشــتند که نزدیک تریــن افراد به   

دولت موقت و نهضت آزادی بودند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروریبرخیانتهایوزیرکشاورزیکابینههویدا

»تانزانیا« کشــوری است در شــرق آفریقا که 
از شــمال با کنیا و اوگانــدا، از غرب با رواندا، 
بوروندی و زئیر و از جنوب با زامبیا، ماالوی و 
موزامبیک همسایه است و از شرق به اقیانوس 
هند محدود می شود. بازرگانان عرب نخستین 
بار در ســال 700 میالدی، وارد منطقه تانزانیا 
شده و به تجارت مشغول شدند. پرتغالی ها در 
1500 میالدی، به مناطق ســاحلی این ناحیه 
رســیدند و تا قرن هفدهم، بر منطقه تانزانیای 
کنونی تســلط داشتند. پس از آن سلطان عمان 
بر این منطقه مسلط شد. در این احوال، اعراب 
با تجارت برده، عــاج و طال در زنگبار، ثروت 
فراوانی به دست آوردند و پیمان هایی با ممالک 

اروپایی بستند.
تانزانیا، یک کشور کشــاورزی به حساب 
می آمد و صادرکننــده مواد اولیه کشــاورزی 
و معدن بــود و کلیه ســرمایه گذاری ها در هر 
دو رشــته در اختیار ســرمایه داران غربی بود. 
مهم ترین معدن صنعتی آن »الماس« بود که در 
اختیار شرکت های انگلیسی و آمریکایی قرار 

داشت.  
در ســال 1885، مناطقی که اکنون روآندا و 
بوروندی نامیده می شوند، به انضمام تانگانیکا 
)تانزانیای فعلی( به مستعمرات شرق آفریقای 
آلمان بدل شــدند. پس از جنگ جهانی اول، 
قیومیت منطقه از ســوی جامعه ملل به بریتانیا 
واگذار شد. انگلستان، از این زمان کوشید تا با 
اعطای آزادی های محدود و واگذاری حاکمیت 
بــه برخی از رؤســای محلی، منافــع خود را 
تأمین کند؛ از این  رو، امتیازاتی به سیاه پوستان 

داد که مهم ترین آنهــا در زمینه قانون گذاری و 
تشکل های سیاسی بود. 

کشــاورزی  و  آموزشــی  سیاســت های 
انگلیســی ها در دهه هــای 1920 و 1930م، 
موجب بهبود وضعیت اقتصــادی تانگانیکا و 
افزایش شــمار تحصیل کردگان آفریقایی شد. 
این روشنفکران احزاب و تشکل های سیاسی 
تأســیس کردند که بعدها سنگ بنای استقالل 
کشور شــد. مهم ترین این تشکل ها، »مجمع 
آفریقایی تانگانیکا« بود که در ســال 1308ش 
و به »اتحادیه ملــی آفریقایی تانگانیکا« تغییر 

نام داد.
در ایــن دوره، رشــد اســالم در تانگانیکا 
کاهش یافت. حاکمان انگلیسی بیشتر طرفدار 
رؤسای محلی بودند و به زیان مسلمانان منطقه 
ساحلی عمل می کردند و مسلمانان به تدریج 
از عرصه سیاسی کشــور کنار گذاشته شدند. 
فعالیت مبلغان مســیحی افزایــش یافت و با 
تأسیس مدارس مســیحی، مسیحیان بسیاری 
به کار گرفته شــدند. مســلمانان در واکنش به 
این نابرابری ها، به طریقت هــای صوفیانه که 
 در سراســر کشــور گســترش  یافته بود، روی

 آوردند. 
تانگانیکا، در 9 دســامبر 1961، از بریتانیا 
اعالم اســتقالل کرد. زنگبار نیز در 10 دسامبر 
1961، از بریتانیا مســتقل شــد. دو ملت در 
26 آوریــل 1964، با یکدیگر ادغام شــده و 
»جمهوری متحد تانگانیکا و زنگبار« را تشکیل 
دادند، شــش ماه بعد این جمهوری به تانزانیا 

تغییر نام یافت.

   حافظه    

 اتحاد برای استقالل
نگاهیبهحضوراستعمارگراندرتانگانیاوزنگبار

یوتاریخ  در گرداب چهار سنار
پایاناصالحطلبیوفرآیندتشکیلدولتنهمـ1
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دوران انتخابــات در جمهوری اســالمی 
ایــران، دوران پدیدار شــدن اندیشــه ها و 
رات بنیادین هر جریان و گروه سیاسی است و از 

ّ
تفک

ایــن رو نمونه مطالعاتی معنــاداری برای تحقیق در 
اندیشــه ها و آرای یک جریان و گروه سیاسی و دولت 
مطلوب آن به شــمار می آیــد. رقابت های انتخاباتی 
هفته های قبل و مواضع و کنش سیاســی نامزدهای 
انتخابات ـ که علی القاعده نماینده یک جریان و گروه 
سیاسی مشــخصی به شــمار می آیندـ از این منظر 
اهمّیت دارد و می توان با تأمل در آنها، به نتایج مهمی 
در زمینه مســائل کالن پیش روی جمهوری اسالمی 

دست یافت.
مواضــع و کنش نامزدهای انتخابــات 1400 در 
ظاهر دو رویکرد سیاســی متفاوتی را نشان داد و آن 
دسته از تحلیلگرانی که رونق فضای سیاسی و پیشُبرد 
اهداف خود را در دوقطبی سازی می بینند، در ُپر رنگ 
کردن نقاط اختالف ســعی بسیار کردند یا کوشیدند 
نقاط کوچک اختــالف را مبنایی برای برســاختن 
روایتی دوقطبی از انتخابات قرار دهند. فضای دوقطبی 
انتخابات در صورت مبرا بودن از مواضع و کنش های 
غیراخالقی در حوزه سیاســت، نتایــج مفید خود را 
دارد و دســت کم انگیزه شــهروندان برای مشارکت 
را باال می برد؛ اما این موضوع به معنای اندیشــیدن به 
نقاط اشتراک نامزدها و جریان های سیاسی حاضر در 
صحنه انتخابات و مبنا قرار دادن این مشترکات برای 

ترسیم آینده ای مطلوب نیست.

 B مشترکات نامزدهای انتخابات
در جریان رقابت هــای انتخابات و به ویژه مناظره ها، 
اولویت دادن به حل مشکالت اقتصادی و ارائه برنامه 
برای این کار نقطه اشتراک آشکاری در مواضع نامزدها 
بود. البته رویکرد نامزدهای اصولگرا به این موضوع 
که در آن بر نگاه به درون و فعال ســازی ظرفّیت های 

داخلی با هدف خنثی سازی تحریم ها تأکید می شد، 
با نامزدهای اصالح طلب که بر اولوّیت داشــتن رفع 
تحریم ها که به طور طبیعی اهمّیت دادن به مذاکره با 
غرب را در پــی دارد، تفاوت های مهمی دارد، اما از 
آنجا که در این نوشتار هدف جست وجوی مشترکات 
است، می توان موضوع را به گونه ای دیگر هم دید. از 
مشترک بودن دغدغه های اقتصادی که بگذریم، حتی 
در زمینه موضوعات حّساســی که همواره دستمایه 
اختالف افکنی در کشور بوده است، همچون برجام، 
 
ً
حقوق زنان و فضای مجازی نیز دیدگاه های نســبتا
 
ً
نزدیکی میان نامزدهای انتخابات مشاهده شد. اتفاقا

از آنجــا که نامزدهای مذکور و بســیاری از نخبگان 
سیاســی اصولگرا و اصالح طلــب پایبند به فرایض 
دینی هســتند، نگاه آنان به تهدیداتی همچون تفسیر 
غربی از حقوق زنان و ســبک زندگی غیردینی یا آثار 
ضداخالقی و ضددینی فضای مجازی بی قید و بند، 
باید دارای اشتراکات زیادی باشد؛ اشتراکاتی که حتی 
در موضوع مذاکره با غرب کمتر دیده می شــود، اما 
همه بحث بر سر این است که برساختن روایت های 
اختالف برانگیز، اجازه ظهور مشترکات و حتی سخن 
گفتن از آنها را نمی دهد و این البته بی ارتباط با »نقش 
رســانه در هژمونیک شدن یک جریان« نیست که در 

ادامه توضیح می دهیم. 

 Bتحّول خواهی  و همبستگی مشترکات 
با آگاهی از مشــترکات و زمینه های تقریب نسبی دو 
رویکرد و گفتمان اصول گرایی و اصالح طلبی، وقتی 
در بیانــات رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با 
 )1400/2/21( دانشــجویی  تشکل های  نمایندگان 
که بیاناتی ناظر به دولت آینده اســت، تأمل می کنیم، 
می توانیم تأکید معظم لــه بر مفهوم »تحّول خواهی و 
تحّول آفرینی« را محوری برای همبستگی مشترکات 
نســبی میان دو جریان سیاســی کشــور و سیستمی 
برای افزایش این نقاط اشــتراک تا رســیدن به یک 
اجماع نخبگانی در ایران امروز تعریف کنیم. چنانکه 
متخصصان علوم سیاسی گفته اند، »اجماع نخبگان« 
یکی از مهم ترین الزامات حل مشکالت و رسیدن به 

پیشرفت است. 

رهبر فرزانــه انقالب در آن بیانــات می فرمایند: 
»مقصود از تحّول حرکت جهشی و جهادی است در 
همه  بخش های اداری کشور و بخش های حکمرانی 
کشــور و همچنین در بخش هایی از ســبک زندگی 
عمومی و بــه طور خالصه، حفــظ و تقویت اصول 
و خطوط اساســی انقــالب و نوآوری در شــیوه ها و 
روش ها و کارکردهــا.« به این ترتیب، تحّول خواهی 
و تحّول آفرینی، نوعی اصالح درون سیســتمی است 
و چنانکه رهبر معظم انقالب در ادامه می فرمایند، دو 
حوزه مهم نیازمند تحّول »بخش های مدیریتی کشور« 
و »زندگی عمومی مردم« )همچون فرهنگ عمومی 

در زمینه مصرف( است. 
این موضــوع، یعنی ایجــاد تحّول در کشــور با 
تعریفی که گذشــت، ظرفیت و بســتر مناسبی برای 
ایجاد همبستگی میان جریان ها و نخبگان سیاسی و 
تقوّیت مشــترکات آنهاست. چنین ادعایی بر اساس 
این اســت که جوهر و عنصر اصلــی اختالف میان 
نخبگان و جریان های سیاسی در ایران را تالش آنان 
برای دستیابی به هژمونی )برتری فکری ـ سیاسی در 
یک جامعه( تشکیل می دهد و از آنجا که در هژمونی، 
قــدرت بر دانش برتــری دارد، بنابرایــن اختالفات 
کوچک ضریب پیدا می کنند. این ادعا در این فرض 
ریشــه دارد که بخش زیادی از نخبگان سیاسی ایران 
و احزاب و گروه های متبوع آنها، از مبانی مشــترک 
عمیقی برخوردارند و غالب شدن اختالفات به دلیل 
غلبه حاشــیه بر متن و کمرنگ شدن اخالق در حوزه 

سیاست است. 
دین، سّنت، ســرزمین، دشــمن و نوع ادراک از 
فرصت ها و تهدیدات کنونــی، از جمله موضوعات 
مبنایی هستند که اشتراک نظرهای فراوانی نسبت به 
آنها میان نخبگان سیاسی ایران وجود دارد و اختالفات 
موجود برخاسته از روایت هاست و روایت ها از جنس 
همان تالش های هژمونیک اســت که در دســتگاه 
رسانه ساخته و پرداخته می شوند. در اینجا آنچه مهم 
اســت، اینکه آموزه »تحّول خواهی و تحّول آفرینی« 
بستر و زمینه ای برای فراهم کردن عرصه رقابت های 
هژمونیک به شــمار می آید؛ نه تالش های رسانه ای 
به خودی خود امــری مذموم اســت و نه هژمونی؛ 

آنچه مذموم اســت، ســوق یافتن ایــن تالش ها به 
موضوعاتی غیراصیل و غیرواقعی یا کم ارزش است. 
تحّول خواهی و تحّول آفرینی زمینه ای برای رقابت های 
فکری و برنامه ای برای نوآوری در شیوه های مدیریتی 
و حتی حکمرانی است و از آن طرف هژمونی خواهی 
هر جریان و گروه سیاســی برخاســته از میل به دیده 
 در انداختن یک 

ً
شدن و سلطه گری اســت، نه الزاما

گفتمان و نظام فکری متفاوت یا در تقابل با ســاختار 
سیاســی موجود؛ اینکه گاه تالش هــای هژمونیک 
به ســوی ساختارشکنی ســوق می یابد، به این دلیل 
است که یک جریان سیاســی می خواهد با ارائه یک 
دیدگاه و اقدام خیره کننده، افکار و انظار را به  ســوی 
خــود جلب کند، و به این ترتیب بخش زیادی از این 
تالش ها برخاسته از میل به دیده شدن و مسلط شدن 
بر سایر گروه ها و جریان هاست.این موضوع در عرصه 
سیاست ـ با لحاظ کردن جوانب اخالقی در آن ـ نه تنها 
مذموم نیست، بلکه ســبب رونق این عرصه می شود 
و می تواند به مشارکت بیشتر شهروندان در سیاست 
و افزایش پیوند آنها با نظام سیاســی منجر شود. البته 
به شــرط اینکه اصول، چارچوب هــا و هنجارهای 
بنیادین و اخالقی جامعه و نظام سیاسی حفظ شود و 
کاندیداهای مختلف به مثابه »بر شاخه نشستن و بن 

بریدن« عمل و تبلیغ نکنند.   
به ایــن ترتیب، تحّول خواهــی و تحّول آفرینی با 
تعریفی که در دیدگاه رهبــر معظم انقالب می یابد، 
عرصه ای برای بازیگری، دیده شدن و سلطه مشروع 
یک جریان بر یک جریان سیاســی به شــمار می آید 
و رقابت هــای هژمونیک میان آنهــا را در چارچوب 
ســاختار سیاســی تعریف می کند. با سیراب شدن 
میــل هژمونیــک در چارچوب مذکــور، روبناهای 
اختالف افکــن تضعیف می شــوند و به ویــژه اینکه 
اختالفــات از حــدود اختالف در مســائل کالن و 
فراســاختاری به اختالف در شــیوه ها و روش های 
مدیریتی معطوف شــده و زمینه اجمــاع نخبگان بر 
سر مسائل اساسی کشور بیشتر فراهم می شود. البته 
اختالفات روشــی می تواند به سطحی فراتر از آنچه 
هســت، ارتقا یابد، اما حوزه سیاست حوزه گزینش 

بهترین امکان از میان امکان های موجود است.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

از مهم تریــن فعالیت های موســوی 
 خوئینی در پیش از انقالب می توان به 
جلسات وی که مربوط به تفسیر قرآن بود و در 
مسجد جوزستان برگزار می شد، اشاره کرد. وی 
نزاع و درگیری و مبارزه را اصل حاکم و جاری 
در آیات قرآن می دانســت و سعی می کرد تمام 
آیات قــرآن را بر همین اصل تفســیر کند و بر 
همین اساس بوده که وی به دام تفسیرهای مادی 
و تفسیر به رأی می افتد تا جایی که حتی خود او 
هم به این نتیجه می رســد که نمی توان بر این 
اســاس آیات را تفســیر کرد. شهید مطهری و 
شهید بهشتی به شیوه و محتوایی که خوئینی ها 
در جلسات تفسیر خود ارائه می داد، اعتراض 
می کننــد؛ امــا از جانب وی توجهــی به این 
اعتراضات نمی شــود. در بیــن حاضران این 
جلســات، نام افرادی مانند حبیب الله پیمان، 
محمد ملکی، محســن میردامــادی، عباس 
عبدی، جواد روشن ، ناصر خالقی و برخی از 
جوانــان دیگــری کــه بعدها حلقــه اصلی 
دانشجویان پیرو خط امام)ره( را تشکیل دادند، 
به چشم می خورد. خوئینی ها به دلیل اتهاماتی، 
از جمله همکاری و کمک به سازمان مجاهدین 
خلق به دست ســاواک دستگیر می شود. نکته 
حائز اهمیت این ماجرا این است که سال هایی 
که وی به این اتهام دستگیر می شود، سال های 
بعد از تغییر ایدئولوژیک سازمان و اعالم رسمی 
ایدئولوژی مارکسیســتی اســت. دکتر محمد 
ملکی، دوست گرمابه و گلستان خوئینی ها در 
نامه هــای افشــاگرایانه ای دربــاره وی چنین 
می نویســد: »وقتی ایشان در ســال 1355 یا 

1356 بــه اتهام دادن پول به چند جوان قزوینی 
برای خرید اسلحه برای مبارزه مسلحانه با رژیم 
شــاه در منزل اجــاره ای کوچکــی در خیابان 
نیاوران نزدیک سه راه مژده دستگیر شد، من و 
همسرم با تمام وجود در خدمت خانواده ایشان 
بودیم. بچه های آقــای خوئینی ها هیچ کدام به 
سن مدرســه نرســیده بودند، اولین کار من و 
 مناسبی 

ً
همسرم و دوستان این بود که خانه نسبتا

برای آنها تهیه کنیــم. ابتدا خانه های موقتی در 
جماران اجاره کردیم و ســپس با تالش بسیار 
موفق شدیم خانه در ده جماران، بن بست گلها، 
تــه کوچه، درب روبه رو، بــه مبلغ یک میلیون 
تومــان خریــداری نماییم. در ایــن زمان من 
اجاره نشین بودم قصد ما این بود که خانه به نام 
همسر و فرزندان آقا باشد، ولی ایشان از زندان 
پیام فرستادند و با این کار مخالفت کردند و خانه 
به نام ایشــان خریداری شد. جناب خوئینی ها 
چند سال بعد از انقالب خانه خریداری شده از 
ســوی مــردم را فروختند و به بــاغ بزرگی که 
مصادره شده بود منتقل شدند. این باغ بیش از 
4000 متر وسعت دارد و ویالی بسیار مجللی 

در وسط آن ساخته شده است.«

فرازوفرودسیدمحمدموسویخوئینیـ۲

مبارز    ویال نشین!

   ریزش ها    

علمــای سیاســی، سیاســت را ژانوســی یا 
دوچهره ای اساطیری تشــبیه کرده اند؛ به نظر 
آنها سیاســت گاهی با صورتــی نظم آفرین و 
زمانی با سیمایی تسلط جو تجلی می کند. چهره 
نظم آفرین روی سیاست را نشان می دهد و چهره 
سلطه جویی، زیرین و پنهان آن را شامل می شود. 
بررســی آثار امام خمینی)ره( بنیادی تر چهره 
ژانوســی سیاست را بر ما آشــکار کرد. ایشان 
چهره اول و اصیل سیاست را »سیاست الهی« و 
چهره پنهان و سلطه جوی سیاست را »سیاست 
شیطانی« نام گذاشــتند. در جایی که سیاست 
الهی نباشــد، سیاست شــیطانی با چهره های 
مختلفی که صورت ظاهر آن »راست نمایی و 
بشردوستانه« است، جایگزین خواهد شد. این 
ایده کتابی است که نویســنده با عنوان »چهره 
پنهان سیاســت« نوشــته و انتشــارات »زمزم 
هدایت« آن را منتشر کرده است. از این شماره 
هفته نامه صبح صادق به بعد تالش می شــود 
بر مبنای این کتاب با کمی تغییرات، الیه های 
پنهان سیاست تشریح شــود. هدف از سلسله 
یادداشت ها در این زمینه این است که سیاست 
را نمی تــوان با جنبه های آشــکار آن تحلیل و 
قضاوت کرد. وقتی از الیه های آشکار سیاست 
عبور کنیم با موضوع نفوذ روبه رو می شویم که 
قلب سیاســت و چهره پنهان قدرت را تشکیل 

می دهد و همــواره نقش و جایگاه راهبردی در 
رقابت ها و منازعات سیاســی داشــته و عامل 
تعیین کننده ای در شکست ها و پیروزی ها بوده 
است. مهم تر اینکه در حال حاضر با گونه هایی 
از این چهره پنهان سیاست روبه رو هستیم که به 
مراتب در مقایسه با گذشته خفی تر و مؤثرتر در 
تغییر رفتارها و ساختارها عمل می کند.  انگیزه 
دیگر طرح این بحث تالش برای ارائه برداشت 
و درک درســت و واقع بینانه از نفوذ تحول یافته 
اســت؛ زیرا برخی منکر چهره جدید نفوذ به 
معنــای مجموع اقدامات برنامه ریزی شــده و 
نرم افزاری بــرای رخنه در نظــام ایمانی و در 
هم شکستن آن هستند. برخی دیگر در تفسیر 
و برداشــت از آن، راه افــراط را رفته و هر نوع 
راهبرد تعاملی و تأثیرپذیری از آن را نفوذ تلقی 
می کنند. برخی برعکس دو دسته مزبور، به طور 
کلی طرح بحث نفوذ را توهم توطئه دانســته و 
عامدانه تالش می کننــد آن را در قالب نظریه 
توطئه تفسیر کنند.  متأسفانه، اکنون با شارحانی 
از نظریه پــردازان توهم توطئه روبه رو هســتیم 
که تــالش دارند تاریخ ســلطه و نفوذ و تحول 
پارادایمــی آن را با خلق اســتعاره هایی، مانند 
توهم پنداری، کم رنــگ، توجیه یا انکار کنند. 
در حالی که واقعیت ها و حقایقی که دولت های 
توطئه گر در قالب اســناد تاریخی منتشر کرده، 
یا خاطرات سیاســتمداران، شــخصیت های 
اطالعاتی و جاسوسی و بسیاری از مستندات 
دیگر تردیــدی باقی نمی گذارد که سیاســت 
بین المللی را نمی توان بدون چهره پنهان آن، که 

مداخله جویی نرم است، تصور کرد.

چهرهپنهانسیاستـ1

 دانش دوچهره ای

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشهسیاسیفضلاللهنوری-۲۸

آسیب شناسی مشروطه

در بررسی نهضت مشــروطه مردم ایران، 
پاسخ به این پرسش بسیار مهم است که چه 
آسیب ها و عواملی سبب ساز شکست اولین 
و جدی ترین حرکت اجتماعی ملت ایران به 
سبک مدرن شد؟ در این باره می توان به دو 
دسته عوامل داخلی و خارجی اشاره کرد. 
در بین عوامل داخلی عملکرد ناهماهنگ 
علمــا در بیان یک دســت مواضع دینی و 
ملی نسبت به مشروطه بســیار تأثیرگذار 
بود. به تعبیر موســی حقانــی »موقعی که 
مظفرالدین شــاه قبول کرد حکم مشروطه 
را امضا کند، مرحوم شیخ فضل الله نوری 
به آقایان گفت بیایید حرف های مان را یک 
کاســه کنیم که باالخره مراد ما از مشروطه 
چیســت و با هماهنگی به تهــران برویم. 
مرحوم سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد 
طباطبایی نپذیرفتنــد؛ اغماضی هم که از 
ســوی مراجع نجف صورت گرفت، این 
بود که چون هدف، گرفتن مشــروطه بود، 
دیگر به گروه های ساختارشــکن و امثالهم 
توجه کافی نکردند و گفتند هدف ما گرفتن 
مشروطه و ســاقط کردن حاکمیت قاجار 
اســت و لذا الن وقت مطــرح کردن این 
حرف ها نیســت که بگوییم تــو باش و تو 
نباش. به نظر من این موضع و سیاست، کار 
دست مشروطه دینی داد.« بر عکس اقدام 
متشتت علمای تهران و نجف، روشنفکران 
غرب گرا منســجم تر عمل کردند و علت 
عمده آن هم این بود که ساختارشــکن ها 
صاحب حزب و تشکیالت منظمی بودند 
و از ســال ها قبل برای ماجرای مشــروطه 
طرح و برنامه داشــتند و تمرین کرده بودند 
و آمادگی داشتند. فاصله تبدیل عدالتخانه 
به مشروطه در شش روز طی شد و صدور 
فرمان مشــروطیت برای تأسیس »مجلس 
شورای اسالمی« از سوی مظفرالدین شاه 
به اصرار این جریان به »مجلس شــورای 
ملی« بدل شد. در بحث عوامل خارجی، 
نقش کشورهای خارجی به ویژه انگلیس در 
انحراف بنیادین اهداف قیام مردم از تأسیس 
عدالتخانه به مشروطه و تشکیل پارلمان و 
در ادامه نفوذ عوامل داخلی وابســته به این 
قدرت هــا در ســاختارهای جدید قدرت 
قابل تأمل و تعیین کننده است. برای نمونه، 
در بین مصوبات باغ ســلیمان  خان میکده، 
فاز »نفوذ« تعریف می شــود که به مراتب 
خطرناک تر از عامل اول بود. در این جلسه 
سیداســدالله خرقانی، سیدجمال واعظ و 
سیدمحمدرضا مساوات برای نفوذ در بیوت 
مراجع مأمور می شــوند بــه نجف بروند. 
از این جمع ســه نفره سیداسدالله خرقانی 
مأمور نفوذ در بیت مرحوم آخوندخراسانی 
می شود.  این جریان با پروژه نفوذ، به ارتباط 
علمای نجف با قضایای مشروطه در داخل 
ایران که از کانال شیخ فضل الله نوری انجام 
می شد پایان دادند و شیخ را از چشم مراجع 
نجف انداختند. در جلد سوم کتاب »اسناد 
مستشــارالدوله« نامه هایــی از خرقانی به 
تقی زاده و سه چهار نفر دیگر آمده و در آنها 
به بعضی از فتاوایی که او توانست از مرحوم 
آخوند بگیرد، اشاره شده است. در صحت 
فتاوایی که مرحوم آخوند صادر کرده است 
و در درســتی اقدامات وی شکی نیست؛ 
برای نمونه از مرحوم آخوند می پرســند: 
»مخالف مشــروطه و مجلسی که قوانین 
آن بر اســاس احکام و مباحث اســالمی 
است، چه حکمی دارد؟« ایشان هم پاسخ 
می دهد: »هر کســی که این کار را بکند، 
مفسد است.« ولی آنها با تیمی که در ایران 
دارند، به گونه ای وارونه نمایی و تحریف را 
می چینند که مصداق ایــن فتاوا ی مرحوم 

نوری تلقی شود. 

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

تحول خواهی    
یب گفتمان های سیاسی تقر  و 

تأملیدرزمینههایشکلگیریاجماعنخبگانیدرفردایانتخابات

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول 
با همکاری پارک علم و فناوری 
دانشگاه صنعتی شریف، مرکز 
نوآوری همراه اول را راه اندازی 
کرد. ایــن مرکز بــا مأموریت 
تحقیــق، توســعه، نــوآوری و 
نوین  فناوری های  از  حمایــت 
و بومــی در حــوزه ارتباطات و 
فنــاوری اطالعــات و با هدف 
فنی  اســتقالل  و  خودکفایــی 

و تخصصــی حول محور نیازمندی های فناورانه زیســت بوم 
ICT کشــور و بهره مندی از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت های 

دانش بنیان سراسر کشور راه اندازی شــده است. رویکرد این 
مرکز حمایت از استارت آپ ها و تیم های نوپاست.

 مرکز نوآوری
حمایتازاستارتآپها

یک استارت آپ فضایی از یک 
موشــک جدیــد دو مرحله ای 
رونمایی کرده که قابل اســتفاده 
مجدد خواهد بود و به وســیله 
فناوری چاپ ســه بعدی تولید 
شده است. استارت آپ فضایی 
»رلتیویتی اسپیس« این موشک 
را که »تران آ« نام دارد، به وسیله 
فناوری چاپ ســه بعدی تولید 
کرده و در حــال حاضر رقیب 

اصلی شرکت »اســپیس ایکس« اســت. پیش بینی می شود، 
عملیات با این موشــک که 65 متر طول دارد، از سال 2024 
آغاز شود و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، ماهواره هایی را 

به مدار زمین می برد.

چندبارمصرف! موشک 
موشکهاوچاپسهبعدی

»شفاداک« ســامانه دانش بنیان 
خدمات برخط پزشکان کشور 
است که با هدف ارائه ساده ترین 
و کاربردی ترین سیستم معرفی، 
جست وجو و رزرو اینترنتی وقت 
مالقات پزشکاِن مراکز درمانی 
)نظیر بیمارستان ها، کلینیک ها، 
و  طراحــی  و...(  مطب هــا 
پیاده سازی شده است. مأموریت 
شفاداک باالبردن سطح سالمتی 

و رفاه هموطنان  با معرفی پزشکان متخصص براساس نیاز و به 
سهل ترین شــیوه  ممکن در قالب خدمات الکترونیکی است. 
شفاداک به تازگی کار خود را شروع کرده و به زودی با افزایش 

پزشکان طرف قرارداد، خدمات بهتری ارائه خواهد داد.

 شفاداک
نوبتدهیهوشمندسریعوآسان!

 محمدباقر قالیباف،   رئیس مجلس شــورای 

اســالمی: دیــدگاه افــرادی که بــا نگاه 

متحجرانه به حضور مردم قائل نیستند یا 
کسانی که با مردم رفتار ابزارگونه دارند، با 
باورهای امام راحل و رهبر معظم انقالب 
و مبانی انقالب اسالمی همخوانی ندارد. 
جمهوریت در نظام اســالمی برخاســته 
از دین ماســت و دعوت به مشــارکت، 

مجاهدتی دوران ساز است. 

محسن علیزاده، نماینده مجلس: امروز حفظ 

تنگه احد انقــالب در گرو حفظ وحدت 
است. دشمن مترصد فرصت است! مبادا 

که به طمع غنیمت تنگه را رها کنیم.

رئیس مرکز اطالع رسانی  نیکی ملکی،  حجت 

ستاد اجرایی فرمان امام)ره(: مجوز اضطراری 

برای اولین واکســن ایرانی کرونا، واکسن 
برکت صادر شد. دوســتان زیادی تبریک 
گفتند، اما برای ما کار تمام نشــده اســت 
و دانشــمندان مــا شــبانه روز در حال کار 
مجاهدانه هستند برای افزایش ظرفیت تولید 

تا شکست کامل این ویروس منحوس.
- منافق ورشکســته تو تلویزیون سعودی 
اینترنشــنال میگه شــما نمیتوانید چادر 
مشــکی تولید کنید چطــوری ادعا می 
کنید واکسن تولید کردید؟ واکسن رو که 
به کوری چشم دشــمنان این ملت تولید 
کردیم ســال آینده هم بزرگترین کارخانه 
چادر مشکی منطقه با سرمایه گذاری ستاد 

اجرایی فرمان امام به بهره برداری میرسه.

مهدی کشــت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه 

قضائیه: به دروغ گفته اند یک فعال رسانه ای 

به دلیــل اظهاراتــش در کالب هاوس به 
دادسرای فرهنگ و رســانه احضار شده 
 می نویسم تاکنون هیچ فعال 

ً
است. تحقیقا

رســانه ای به خاطر اظهار نظر انتخاباتی 
بازداشت یا حتی احضار هم نشده است. 
رویکرد دادسرای فرهنگ و رسانه تعاملی 

و تقویت فضای رسانه است.

محمد ایمانی، کارشــناس سیاســی: آقای 

ظریف بــا دعوت از مردم به مشــارکت 
در انتخابات، دســت رد به ســینه امثال 
میرحسین موســوی و رهنورد )و برخی 
تندروهــای جبهه اصالحــات و حزب 
 با دعوت به تحریم 

ً
مشارکت( زد که علنا

ورشکسته  گروهک های  کنار  انتخابات، 
سازمان منافقین، سلطنت طلبان و نهضت 
آزادی ایســتاده اند. فارغ از همه نقد هایی 
که به ظریف می شــود کرد، این مرزبندی 

و صف آرایی او کار درست و بجایی بود. 

شــاهین مردانی: چندتا جوون متخصص 

ایرانی داروی درمان اعتیاد توسعه دادن که 
اورجینالش آمریکایی هســت و به خاطر 
قیمت باال حتی امکان وارداتش نبود.حاال 
فناوری پیچیده ســاخت این محصول در 
دســت نخبه های ایرانیه و داروی اگزوپیو 
با قیمت 2میلیون در کشــور تولید می شه 
که 28 میلیون ارزون تر از نمونه آمریکاییه.

پیروز حناچی، شــهردار تهران: با پیشــنهاد 

جامعه  پزشــکی و تأییــد اعضای محترم 
شورای اسالمی شهر تهران ایستگاه متروی 
بیمارستان امام خمینی)ره( به پاس زحمات 
کادر فداکار بهداشت و درمان به »ایستگاه 

مدافعان سالمت« تغییر نام یافت.

رضا ســراج، کارشناس سیاســی: نتانیاهو 

رفت و ِبِنت آمد! هرچند ســگ زرد برادر 
شــغال اســت، ولی این تغییر، آن هم در 
پی شکســت در جنگ دوازده روزه یکی 
از نشــانه های احتضار رژیم صهیونیستی 
و ســرعت یافتن اضمحالل آن اســت! 
صهیونیست ها هر چه ســریع تر شنا یاد 

بگیرند!

امــروزه فناوری ها به ســرعت در زندگــی  ما وارد 
می شــوند و فرصت بررسی و تحقیق درباره مزایا و 
معایب آنها وجود ندارد. چه بســا فناوری ای که در 
حال اســتفاده اســت و مدتی بعد به دلیل خطرات 
احتمالی آن کنار گذاشته شود. فناوری های تشخیص 
چهره، یکی از مواردی هستند که موافقان و مخالفان 

بسیاری دارند.
تلفن های همراه هوشــمند که به تازگی به بازار 
آمده اند، قابلیت بازگشایی قفل با چهره صاحب تلفن 
را دارند. بازگشایی قفل یکی از ساده ترین مواردی 
است که از تشخیص چهره در آن استفاده می شود؛ 
اما آیا قابلیت تشخیص چهره، تنها دارای فایده است 

یا باید نگرانی هایی درباره آن داشته باشیم؟

 Bتشخیص چهره و یافتن چهره
باید گفت تشــخیص چهره در تلفن های هوشمند 
روش های گوناگی دارد که می تواند آنالین یا آفالین 
انجام شــود. در حالت آنالین تلفن همراه شما باید 
قابلیت اتصال به شــبکه داده را داشــته باشد و در 
حالت آفالین بدون اتصال هم تشخیص چهره انجام 

می شود. 
در این فرآینــد خاص در تشــخیص چهره در 
حالــت آفالین کــه خواهیم گفت، بهتر اســت از 
عبارت پیداکردن چهره تا تشخیص آن استفاده کنیم. 
تلفن همراه و هر دستگاه هوشــمندی که دارید، با 
استفاده از یک سری الگوریتم های داخلی و به وسیله 

پردازنده خود، چهره شما یا هر انسان دیگری را در 
میان اجسام دیگر پیدا می کند. این حالت به اتصال 
داده نیاز ندارد. مانند زمانی که می خواهید با خودتان 
عکسی بگیرید و مربعی بر روی صورت شما ظاهر 
می شود و با جابه جایی صورت تان، آن هم جا به جا 
می شود، در اینجا صورت شما به وسیله تلفن همراه 
پیدا شده اســت که به این فرآیند، نوعی از پردازش 
تصویر هم می گویند. تشخیص چهره آفالین که شما 
 در آن تشــخیص داده می شوید، در تلفن  های 

ً
واقعا

هوشــمند جدید کــه از ســخت افزار خوبی بهره 
می برند، اســتفاده می شود. در این تشخیص چهره 
که برای قفل گشــایی تلفن همراه استفاده می شود، 
چهره صاحب تلفن به عنوان مبنا قرار داده می شود 
و بقیــه افراد با آن ســنجیده شــده و در صورتی که 
تطابق حاصل شــود، یعنی خود شما بخواهید قفل 
را باز کنید، اجازه دسترســی داده می شود. در واقع 
تلفن همراه شما به دنبال تطابق ها می گردد تا تأیید را 

صادر کند.
حالت دیگری از تشخیص چهره وجود دارد که 
به معنای واقعی، تشــخیص چهره را می توان به آن 
نســبت داد. تصور کنید که عکسی دسته جمعی با 
دوستان و خانواده خود گرفته اید، تلفن همراه شما با 
تشخیص تان در میان چندین نفر دیگر در آن تصویر، 
شما را شناسایی می کند. شاید قابلیت گالری تلفن  
همراه هوشمندتان را دیده باشید که با کلیک کردن 
بر روی عکس یک شخص، دیگر عکس های او را 
هم به شما نشــان می دهد! و می توانید تعیین کنید 
تمام عکس هایی را که خودتان در آن حضور دارید، 
به شما نشــان دهد. این حالت از تشخیص چهره، 
به صورت آنالین انجام می شــود و باید دقت کنید 
که برای اســتفاده از این قابلیت، تمام تصاویر شما 

به سرور های خدمات دهنده شرکت تلفن  همراه تان 
ارســال می شــود. برای نمونه،اگر از آیفون استفاده 
می کنید، برای داشتن این قابلیت، عکس های شما 
به سرور های اپل و اگر از شیائومی استفاده می کنید، 
عکس های تان به ســرورهای شــیائومی ارســال 
می شود. توجه کنید که تمام عکس های گالری شما 
ارسال خواهند شد؛ زیرا این نوع تشخیص چهره، 
نیازمند الگوریتم های پیچیده هوش مصنوعی است و 
پردازنده های فعلی تلفن همراه از پس آن بر نمی آیند 

و باید تصاویر را به سرور قوی ارسال کنند.

 Bنگران باشیم؟
در حالتی که به صورت آفالین فقط چهره شما یافت 
می شود و تشخیص و تمیز دادن در کار نیست، خطر 
کمی درباره حریم شخصی شما را تهدید می کند. 
تشــخیص چهره برای بازگشــایی قفــل، هرچند 
به صــورت آفالین انجام می شــود، امــا داده های 
مورد اســتفاده در ایــن روش، به صورت محلی در 
تلفن همراه شــما ذخیره می شــود که امکان هک و 
لو رفتن آن وجود دارد. این داده ها رمزگذاری شــده 
هستند، اما باید باز هم نگران بود؛ زیرا شرکت های 
ســازنده تلفن  همراه، به تصاویر تمام کاربران خود 
با مشــخصات کامل شان دسترســی دارند و این، 
یعنی نقض حریم شــخصی و معلوم نیســت این 
 اطالعات هویتی از کدام سازمان های امنیتی سر در 

می آورند!
در حالت آنالین، بیشترین نگرانی را باید داشته 
باشــیم! در این وضعیت، تمام تصاویر تلفن  همراه 
ما پردازش می شــوند و عالوه بــر تهدید تصاویر 
انتقال داده شــده به خارج از تلفن همراه، داده های 
پردازش شده هم ممکن است مورد سوءاستفاده قرار 

گیرند. تصور کنید که همه جشن ها و مهمانی هایی 
را که با پسرعموی تان بوده اید، به تفکیک در جایی 
دسته بندی شده باشد و هویت تمام آشنایان و ارتباط 
 آشکار باشد و این چه داده  باارزشی 

ً
آنها با شما کامال

برای جاسوسان و... خواهد بود.
تشخیص چهره، یکی از فناوری های به روز است 
که کاربردهای آن در زمینه های مختلف، روز به روز 
بیشتر می شود. یافتن افراد گمشده، باال بردن امنیت 
و یافتن راحت تر دزدها و... که نشــان از مفید بودن 
این قابلیت دارند، اما هرچقدر بیشتر خود را به دامن 
فناوری بسپارید، همانقدر بیشتر باید نگران حریم 
شخصی خود باشید. حریم شخصی، عبارتی است 
که در دنیای فناوری تنها خودتان باید از آن مراقبت 
کنید و تعهدها و قول هایی که شــرکت های فناوری 

برای حفظ آن می دهند، دروغی بیش نیست! 
حتی در اســتفاده از نرم افزارها هــم باید دقت 
کرد. برنامه های بســیاری ســر زبان ها افتاده اند که 
چهره هــا را پیر و جــوان کرده یا کارتونی و شــبیه 
شخصیت های انیمیشنی می کنند، باید توجه کنیم که 
چنین برنامه هایی اگرچه به رایگان به شما خدمات 
می دهند، اما در حال جمــع آوری تصاویر کاربران 

خود هستند.
با استفاده زیاد از خدمات آنالین و اشتراک گذاری 
بیشتر تصاویر خود در بســترهای مجازی، اگر در 
آینده نزدیک، فیلمی از خود دیدیم که در آن برخالف 
اعتقادات خود حرف زدیم یا خودکشی کردیم! نباید 
تعجب کرد. یکی از خطرها و تهدیدهای انتشار و در 
اختیار قرار دادن تصاویر خود به شرکت های فناوری 
و ...، فراهم کردن خوراک ساخت ویدئو های تقلبی 
یا »دیپ فیک« اســت که در آینده با آن بیشــتر آشنا 

خواهیم شد.

    نکته گرام    

در سال 2020 بیش از یک میلیارد تلفن هوشمند 
از راه حل های شناسایی چهره برخوردار بودند. در 
ســال 2017، زمانی که اپل اعالم کرد بازگشایی 
قفل با چهره یکــی از جدیدتریــن ویژگی های 
گنجانده شــده در آیفون اســت، دیری نپایید که 
شــرکت های تلفن همراه نیز ایــن روند را دنبال 
کردند. کاربــران فقط به صفحــه نمایش تلفن 

هوشمند خود نگاه می کنند و قفل آن باز می شود 
و بی ارتباط ترین احراز هویت تلفن همراه را ایجاد 
می کند.مطالعه های بســیار آســیب پذیری های 
تشخیص چهره را نشان داده اند. محققان دانشگاه 
تورنتو توانستند نشان دهند که فقط با تنظیم چند 
پیکســل در گوشه چشم یا دهان فرد، نمی توان از 

طریق فناوری تشخیص چهره او را شناخت.
نه تنها نقص در شناسایی چهره و تقلب و هک 
از نگرانی های ماست، بلکه استفاده از پایگاه های 
اطالعاتــی، آســیب پذیری هایی از جمله نقض 
گسترده حریم شــخصی را به وجود آورده است. 
در ســال 2018 زمانی که داده های بســیاری در 

شــرکت های رایانه ای لو رفتن هویت های زیادی 
افشــا شــدند و چگونه می توانیم اعتماد کنیم که 
هویت چهــره ما در این فضــای غیرقابل اعتماد 
محافظت می شــود؟ تشــخیص چهــره امکان 
خطرناکی اســت. در عمل، می بینیم که می توان 
آن را هــک یا جعل کــرد، پایگاه هــای داده این 
نرم افزارهــا را می توان نقض کــرد یا فروخت، 
بنابراین بهتر است محدودیت هایی ایجاد کنیم. ما 
باید شناسایی چهره را به موارد استفاده مناسب، 
مانند امنیت فرودگاه و مرز محدود کنیم. در مثال 
امنیت فــرودگاه و مرز، برای اســتفاده از پایگاه 
داده برای اطمینان از اینکه شــخصی در هواپیما 

ممنوع الخروج است، به فناوری شناسایی چهره 
نیاز داریم. با این کار امنیتی را که انتظار داریم در 
فرودگاه ها داشته باشیم، خواهیم داشت. می توان با 
استفاده از تشخیص چهره و بانک های اطالعاتی 
پلیس، سارقان و مجرمان را به سرعت شناسایی 
کــرد؛ اما اســتفاده از این قابلیــت در تلفن های 
همراه بسیار خطرناک است. نرم افزارهای فعلی 
تشخیص چهره در تلفن های هوشمند ضعف های 
امنیتی بسیار زیادی دارند و امکان هک و لو رفتن 
داده های کاربران وجود دارد، اما یافتن کودکی که 
در شهر گم شده است به وسیله فناوری تشخیص 

چهره، بسیار لذت بخش است.

 تشخیص چهره باید محدود شود؟

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

نشناس! را  من 
نگاهیبهفناوریهایتشخیصچهرهوتهدیداتآنها

مارتین زی زی
 کارشناس امنیت

فضای مجازی
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فرهنگ

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

  بیم ها و امیدها 
برای صنایع دستی ایران

 ایران از نظر تولید صنایع دســتی جزء ســه 
کشــور برتر دنیا و از لحاظ تنــوع تولیدات 
دســتی، اولین کشــور دنیا به شمار می آید؛ 
اما بــا وجود این، وقتی نوبــت به صادرات 
می رسد، رتبه ایران به سی ونهمین کشور دنیا 
تبدیل می شــود و از این نظر، فاصله جدی 
بین تولید و صادرات صنایع دستی به لحاظ 
آماری وجود دارد.  وضعیت تحریم و کاهش 
درآمدهای نفتی ایران، ســبب شده است تا 
ورود ارز به کشــور با دشواری های بسیاری 
روبه رو باشــد و در همین شرایط، صادرات 
غیرنفتــی همواره مورد تأکیــد و توجه بوده 
اســت. یکی از محصوالت مهمی که تولید 
آن به ویژه در چنین شــرایطی مزیت نسبی 
دارد و می تواند بازار خوبی را در دنیا به خود 
اختصاص دهد، موضوع صنایع دستی است. 
با وجود این، میزان صادرات صنایع دســتی 
ایران در ســال 1398 حــدود 550 میلیون 
دالر بوده که تنها نیمی از این مبلغ به صورت 
صادرات رســمی از طریق گمرکات کشور 
صورت گرفته و مابقی به صورت چمدانی و 
بار همراه مســافر صادر شده است.  در کنار 
صادرات محصوالت صنایع دستی نباید از 
نظر دور داشــت که فروش این محصوالت 
در داخل کشــور هم می توانــد زمینه برای 
فعالیت و ارتقای تولیدات صنعتگران دستی 
را فراهم کند. فروش صنایع دستی در کشور 
بازاری 1500 میلیارد تومانی دارد که اگرچه 
به لحاظ عددی مناســب تلقی می شود؛ اما 
در مقایســه با میزان تولید و ظرفیت موجود 
در این حوزه، چندان نتوانســته انتظارات را 
برآورده کند و بنابراین زندگی و گذران امور 
هنرمندان صنایع دستی به سختی می گذرد. 
البته در فروش صنایع دستی نباید تنها به جنبه 
اقتصــادی و ارزآوری آن نــگاه کرد و باید به 
جنبــه ارزش فرهنگی و انتقال هویتی آن هم 
توجه ویژه ای داشــت؛ به ویژه اینکه بسیاری 
از کشورها از فروش صنایع دستی، به منزله 
یک ابزار قدرت فرهنگــی بهره می برند که 
نمونه آن را در فروش محصوالت کشورهای 
شرق آسیا به خوبی می توانیم مشاهده کنیم. 
ایران از توانایی و ظرفیت خوبی برای تولید 
صنایع دســتی برخوردار اســت؛ اما از این 
ظرفیت به خوبی استفاده نشده و همین مسئله 
موجب ســرخوردگی فعاالن حوزه صنایع 
دستی شــده است. شــیوع کرونا وضعیت 
را برای هنرمندان صنایع دســتی سخت تر 
هم کرده است و در چنین شرایطی، اگرچه 
مســئوالن دولتی می گویند با قرار دادن نام 
صنایع دستی در فهرست صنایع آسیب دیده 
از کرونا، به دنبال حمایت از آن هســتند؛ اما 
در عمل، اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده و 
این صنعت تا حد زیادی ضربه خورده است. 
آنگونه که آمارها می گویند، در سال گذشته 
2هزار کارگاه صنایع دستی در کشور تعطیل 
شــده و بیش از ده هزار فعــال این صنعت 
نیز بیکار شــده اند. از ســوی دیگر، یکی از 
ظرفیت های مهم جذب مشتری برای صنایع 
دســتی، برگزاری نمایشــگاه های داخلی و 
حضور در نمایشــگاه های بین المللی بوده 
که کرونا، همین ظرفیت اندک را هم از بین 
برده است.  گفتنی است، حوزه گردشگری 
و اســتفاده از ظرفیت میراث فرهنگی در دو 
سال اخیر آســیب زیادی دیده است؛ حوزه 
صنایع دســتی هم همانطور که گفته شــد، 
روزگار خوبی ندارد. به نظر می رســد، یکی 
از اولویت هــای بعدی دولت آینــده که در 
زمینه خنثی کردن تحریم ها، ایجاد اشتغال و 
افزایش درآمد کشور می تواند مورد توجه قرار 
گیرد، حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری است.

یادداشت

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

 هر کشــوری با وجــود قهرمانانش می تواند 
ً
 قطعا

از تاریخ گذشــته  خود برای آینده سرزمینش، افقی 
روشن و درخشــان را ترسیم کند. قهرمانانی که در 
لحظات تاریک یک کشــور یا در بحران های مهم، 
شعاع نوری شــده اند که امید را در دل مردم خود و 
چه بسا گاهی فراتر از مردمان سرزمین خود، روشن 

نگاه داشته اند. 
به همین دلیل اســت که کشورها همیشه تالش 
می کنند یاد و خاطره قهرمانان خود را زنده نگه دارند 
و برخی هم که قهرمان ندارند، با اسطوره های خیالی 
قهرمان سازی می کنند، به امید آنکه برای مردم خود 
الگوسازی کرده باشند. این الگوسازی ها بخشی در 
ادبیات و داستان ها و بخشی نیز در فیلم ها و سریال ها 

صورت می گیرد.
برای نمونــه در برخی تولیدات هنری، از جمله 
ســریال های کره ای، با ساختن قهرمانانی که زاییده 
ذهن نویســنده است، ســعی در تاریخ سازی برای 
 در این راه نیز بســیار 

ً
کشورشــان دارند که قطعــا

موفق عمــل کرده اند؛ برخی کشــورها نیز با خلق 
قهرمان های خیالی و گاهی پوشالی، اهداف خاص 
ایدئولوژیک و سیاسی خود را دنبال می کنند؛ مانند 
آنچه در بســیاری از سریال ها و به ویژه کارتون ها و 

انیمیشن های آمریکایی شاهدش هستیم.

 Bقهرمانان ملی و رسالت رسانه ملی
اما در کشور ما، قهرمان ها و الگوهای فراوانی در کنار 
 تعدادشان هم کم نیست؛ 

ً
ما زندگی کرده اند که اتفاقا

مــردان و زنانی که هر یک در عرصه های گوناگونی 
اسطوره بوده اند، عرصه هایی مانند جهاد، ورزش و 
سیاست و صد البته یکی از مهم ترین عرصه ها هم 
علم و دانش بوده اســت. دانشمندانی که آنچنان در 
عرصه علم پیشــتاز بوده و برای کشورشان قدم های 
بزرگی برداشــته اند که دشــمنان آنها را یک خطر 

بزرگ به شمار آورده و سعی در از میان برداشتن آنها 
داشته اند، مانند شهیدان صنعت هسته ای.

دانشــمندی که به دلیل خدمت به کشــورش، 
هدف ترور دشــمن قرار بگیرد و به شهادت برسد، 
همان الگویی اســت که اگر در کشور دیگری  بود، 
نه یک بار، بلکه صدها بار و در قالب های مختلف 
برایش فیلم و سریال و انیمیشن می ساختند و کتاب 

می نوشتند. 
حاال خوشبختانه صدا و سیما قدم های مؤثری در 
این زمینه برداشته است؛ از جمله، به تصویر کشیدن 
زندگی دانشــمند برجســته ای، مانند »دکتر مجید 

شهریاری« در سریال »صبح آخرین روز.«
ســریالی که یک ماهی است از شبکه دوم سیما 
بر روی آنتن می رود. ســریالی حرفــه ای، همراه با 

 مشــخص است 
ً
یک نجابت قابل لمس که کامال

کارگردانش خیلی خوب توانسته با موضوع ارتباط 
برقرار کرده و آن را به تصویر بکشد؛ یعنی مصداق 

»آنچه از دل برآید، الجرم بر دل نشیند.«

 Bدارای اشکال، اما غرورانگیز
اولین قســمت ســریال با ترسیم شــهادت شهید 
شــهریاری در صبح 8 آذر 1389 آغاز شد و خیلی 
خوب توانست توجه مخاطبان را به خود جلب کند، 
به گونه ای که سکانس شهادت این شهید دانشمند 
در فضای مجازی نیز دست به دست چرخید و این 
همان تأثیر الگوســازی در جامعه است. سکانس 
شــهادت بسیار خوب ســاخته شــده و این نشان 
می دهد، کارگردان خیلی خوب ماهیت داستان را 

هضم کرده است. 

پس از آن، داســتان با فلش بک هایی به گذشــته 
برمی گردد و بار دیگر زمان حال به تصویر کشــیده 
می شود. این موضوع هر چند در بسیاری از سریال ها 
و فیلم ها مرســوم است؛ اما در »صبح آخرین روز« 
که زندگی شــهید شهریاری را به تصویر می کشد و 
هم به ُبعد امنیتی ماجرای ترور پرداخته شــده، این 
فلش بک هــا تا حدی مخاطب را گیج و ســردرگم 

می کند. 
گذر از زندگی شــهید شهریاری ســریع اتفاق 
می افتاد، این در حالی است که کل فیلم ریتم کندی 
دارد. ابتدای ســریال با شهادت شهید شهریاری به 
تصویر کشیده شده، سکانسی بسیار اثرگذار. شروع 
سریال بســیار خوب اســت و با قدم های باثبات و 
شــخصیت پردازی های خوبی آغاز شده است، در 
ابتدا تصور می شــود که محوریت این داستان مادر 
شهید است؛ اما رفته رفته متوجه می شویم هر بخش 

به یکی از نزدیکان این شهید اختصاص دارد. 
البته با همه این اوصــاف از جایی به بعد همان 
طور که اشاره کردیم ریتم سریال کند و خسته کننده 

می شود.
یکی از نقــاط قوت ســریال که هــم واقعیت 
تلخ ترور شهیدان هســته ای را بهتر توصیف کرده 
و هــم به لحاظ تکنیکی بســیار خوب ســر جای 
خود نشســته اســت، اســتفاده از تصاویر واقعی 
اســت؛ برای نمونه، در قسمتی از سریال، شهادت 
 دانشــمند شــهید علی محمدی به تصویر کشیده 

شده است.
در کل، ســریال »صبح آخرین روز« ســریالی 
قابل تحسین اســت که هر چند تا حدی از ضعف 
و نبــود برخی جذابیت های داســتانی و دراماتیک 
در فیلمنامه رنج می برد، امــا می تواند نمره خوبی 
به دســت آورد و امید می رود، در کشوری که دیروز 
شــهادت دانشــمندان خود را تجربه کرده و امروز 
شــهادت فخری زاده ها را، صدا و سیمایش بیش از 
پیش به چنین ســوژه هایی بها بدهد و برای ساخت 
چنین پروژه هایی دست بازتر و البته دست و دل بازتر 

اقدام کند.

ســی   فراخــوان  و  مقــررات 
بین المللی  جشنواره   وچهارمین 
فیلم های کودکان و نوجوانان که 
پاییز امسال با مشارکت سازمان 
فارابی  سینمایی  بنیاد  سینمایی، 
برگزار  و شــهرداری اصفهــان 
می شود، منتشر شد. این جشنواره 
از 16 تا 21 مهر 1400 )8 تا 13 
اکتبر 2021( با مشارکت سازمان 
سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و 

شهرداری اصفهان، در دو بخش مسابقه ایران و مسابقه بین الملل 
برگزار می شــود. این دوره از جشنواره، با عنایت به تداوم شیوع 
جهانی ویروس کووید ـ19 در تعامل با ستاد ملی مبارزه با کرونا، 

به صورت ترکیبی حضوری و برخط برگزار می شود.

34 جشنواره 
فراخوانجشنوارهفیلمهایکودکانونوجوان

   فراخوان    

انتشــارات »راه یار« چاپ دوم کتاب 
»نعمت جان«؛ خاطــرات »صغری 
ُبســتاک«، پرســتار و امدادگر دفاع 
مقدس را که »ســمانه نیکدل« آن را 
به رشته تحریر درآورده، منتشر و روانه 
بازار نشر کرده است. صغری ُبستاک، 
سال 1337 در اندیمشک متولد شده 
و فعالیت هایــش را پیــش از پیروزی 
انقالب شــروع کرده اســت. پس از 
انقالب هــم در نهادهــای انقالبی، 

همچون بنیاد مســتضعفین، نهضت سوادآموزی، کمیته امداد و در نهایت 
بیمارستان شهید کالنتری اندیمشک خدمت کرده است. اواخر سال 1366 
با دعوت نامه ای از طرف تعاون ســپاه، در کنار امدادگری، مســئول گروه 

انصارالمجاهدین شد. قیمت این کتاب 25هزار تومان معین شده است.

 نعمت جان
مجموعهایازخاطراتپرستارجنگ

   کتاب    

برای  رمانی  چابک سوار«  »پسر 
نوجوانان اســت که به قلم »لیال 
کتاب  انتشــارات  در  قربانــی« 
جمکــران، راهــی بازار نشــر 
شــد. لیال قربانی که پیش از این 
»بچه های فرات« را نوشــته و از 
جمکران  کتاب  انتشارات  سوی 
منتشر کرده بود، این بار مخاطب 
را به سرزمین اسب های اصیل و 
دشت های سرسبز رهسپار کرده و 

روایتگر قصه تایماز می شود؛ پسر نوجوانی که عاشق اسب هاست 
و همیشــه در رؤیاهایش با اسبش، قیرات در دشت های سرسبز 
می تازد و شــبیه پدرش، قهرمان ســوارکاری شــود؛ اما حادثه 

رانندگی و نقص عضو بین او و آرزوهایش فاصله می اندازد.

     رمان    

چابک سوار  پسر 
انتشاررمانیبراینوجوانان

نگاهــی گذرا بــر آنچــه در فرآینــد و روزهای 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه در 
مناظره های تلویزیونی گذشت، یک ایراد مهم در 
ایــن دوره را در برابر ما قرار می دهد و آن عبارت 
اســت از مهجور بودن و غربــت »فرهنگ« در 
تبلیغات و مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری 
سیزدهم و اسارت آن در دام کلیشه های هیجانی و 

تکراری.  زمانی، دغدغه ها و برنامه های نامزدها 
برای حــوزه فرهنگ، هنر و اندیشــه، به »ربنای 
شجریان« و بازی با »نقد گشت ارشاد« محدود 
بــود و حاال هم که زمــان زیــادی از آن روزگار 
نگذشــته، برخی نامزدها با تکرار مشــابه همان 
حرف ها سعی می کنند هوادار بیشتری برای خود 
دســت و پا کنند و بقیه هم یا جای فرهنگ را در 
برنامه های شــان خالی گذاشته اند و به سکوت از 
کنارش رد شــده اند، یا حداکثر با طرح مطالب 
کلی، خودی نشــان داده اند. اما سؤال اینجاست 

 ســهم فرهنگ از شور و هیجان های 
ً
که آیا واقعا

انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و مدعیان 
تحول در کشور، باید همینقدر باشد؟! فی المثل، 
در کجای صحبت های این عقالی سیاسی، اثری 
از شناخت دقیق و اجرای درست سند »مهندسی 
فرهنگی کشــور« و لزوم هم افزایی و هماهنگی 
دستگاه های فرهنگی برای ساختن فرهنگ جامعه 
یا درک و تبیین درست مسئله حجاب و عفاف یا 
نسبت موسیقی، تئاتر و سینما با انقالب اسالمی 
 کدام یک از نامزدها تعریف 

ً
بوده اســت؟ اصال

دقیق و روشــنی از موضوع »فرهنگ« و اجزایش 
و نیز عوامل مخرب و ســازنده آن داشته اند و آن 
را ارائــه کرده اند؟ اینها نشــان می دهد، موضوع 
فرهنگ و کار فرهنگی آنقدر مهم است که رهبر 
معظم انقالب مــی فرمایند:»کار فرهنگی همان 
چیزی اســت که حاضرم جانم را فدایش کنم.«، 
هنوز آنطور که باید و شاید به باور و دغدغه جامعه 
ماـ اعم از مردم و مســئوالن ـ تبدیل نشده و تا این 
اتفاق نیفتد، تحول اساســی و پایداری در کشور 

قابل تحقق نخواهد بود.

   برداشت    

 جای خالی فرهنگ 

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

وز  ین ر ور ایرانی در  صبح آخر غر
بهبهانهنمایشزندگیشهیدشهریاری

نگاهیبهرقابتهایانتخاباتریاستجمهوریاززاویهایمتفاوت
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   یادداشت    

عاقبت شاهرخ

 این روزها نمایشــی با نام »ســگک« در 
تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه رفته و 
مخاطبان زیــادی برای خود دســت و پا 
کرده است. ســگک برنده شش جایزه از 
جشــنواره مقاومت اســت و بررسی این 
جایزه ها و تماشای نمایش، نشان می دهد 
داوران این جشــنواره کار خودشــان را به 

درستی انجام داده اند. 
نمایــش »ســگک« اگر چه بــه درام 
نمی رســد و در حد یک تعزیه با پرده های 
متنوع باقی می ماند، اما به راحتی می تواند 
در لحظــات تعلیق آمیز، تماشــاگرش را 
بخنداند و بگریاند. زندگی شهید شاهرخ 
ضرغام که دســتمایه این نمایش است، با 
فراز و نشیب های گوناگونی روبه رو بوده و 
نویسنده این اثر تالش کرده است برخی از 
این وقایع را از بین آنها انتخاب کرده و در 

پرده های مختلف به نمایش بگذارد.
این ســال ها اگر چه نام شهید ضرغام 
بیشتر از قبل ســر زبان مردم افتاد و حتی 
کتاب »حــر انقالب« کــه کاری از گروه 
فرهنگی شهید ابراهیم هادی بود، با فروش 
خوبی روبه رو شد؛ اما هنوز هم شخصیت 
این شــهید و همراهانش در گروه فدائیان 
اســالم به فرماندهی شــهید سیدمجتبی 
هاشمی دریایی از ســوژه های مورد نظر 

برای تولید محصوالت فرهنگی است.
ســردار قاســم صادقی کــه یکی از 
بازمانــدگان آن گروه رؤیایی اســت، پس 
از ســال ها پیگیری توانســت با حمایت 
فرمانده کل ســپاه، یادمان شهدای دشت 
 
ً
ذوالفقاری را در آبادان تأسیس کند؛ دقیقا
در محدوده ای که »شــاهرخ ضرغام« به 
شهادت رسید و پیکرش هیچ گاه پیدا نشد!

گروه فدائیان اسالم گروهی شبه نظامی 
و مبارز بود که پس از انقالب و در روزهای 
ابتدایی جنــگ تحمیلی با تالش جمعی 
از اهالــی جنوب تهران و »ســیدمجتبی 
هاشمی« تشکیل شد و در مقابل پیشروی 
ارتش عراق ایســتاد. مدتــی بعد، در پی 
موفقیت عملیات شکســت حصر آبادان 
و حضــور منظم ارتش و ســپاه در منطقه 
جنوب و تحت کنتــرل درآمدن منطقه به 
دســت نیروهای نظامی این گروه منحل 
شــد. پس از انحالل بخشــی از اعضای 
گروه جــذب نیروهــای نظامی شــده و 
بخشی به کار اصلی خود در شهرهای شان 
بازگشتند. برای نمونه، سیدمجتبی هاشمی 
که فرمانده این گروه بود، پس از انحالل به 
تهران بازگشت و مغازه لباس فروشی خود 
را باز کرد تا زمانی که به دســت منافقین 
در تهران در ســال 1364 از پشــت ســر 
هدف گلوله قرار گرفت. شــهید شاهرخ 
ضرغام در میان این گروه، برجستگی های 
بیشتری داشت. شاهرخ با ناِم شناسنامه ای 
»ابوالفضل« در اول دی ســال 1328 در 
شــرق تهران متولد شد و درشت جثه بود. 
پدرش صدرالدین که کارگر ســاختمانی 
بود در 12 سالگِی شاهرخ به رحمت خدا 
رفت. شــاهرخ که قبل از انقالب، سابقه 
روشن و درخشانی نداشت، پس از شرکت 
در جلسات مذهبی حاج آقا مجتبی تهرانی 
متحول شــد و همراه مادر پیر و برادرش 
برای پابوسی امام رضا)ع( به مشهد رفت 

و توبه کرد و آدم دیگری شد.
مــادر شــهید شــاهرخ ضرغــام در 
خاطره ای از توبه شاهرخ گفته بود: »پسرم 
در گوشه یکی از صحن های حرم رضوی 
در مناجاتش با پروردگار می گفت: خدایا 
مــن را ببخش، بــد کردم، غلــط کردم، 
می خواهم توبه کنم... یا امام رضا به دادم 

برس، من عمرم را تباه کردم...«

زمستان سال 1360 بود. یک روز در حیاط را باز کردم. 
خانم های محله سوار مینی بوسی شدند و رفتند. گفتم: 
»چه خبره؟« یکی گفت: »خانم ها می رن بیمارستان 
شــهید کالنتری لباس مجروح ها رو می شــورن.« 
ماندم تا غروب که از بیمارستان برگشتند. رفتم توی 
خیابان جلوی شــان را گرفتم و گفتم: »بد نبود به من 
هم می گفتید. فردا جام نذارید.« من صبح زود آماده 
شدم. قبل از اینکه کسی بیاید سراغم، رفتم سر خیابان 
ایســتادم. خانم ها یکی یکی می آمدند و سر خیابان 
جمع می شــدند. هنوز آفتاب نزده، سوار مینی بوس 
شدیم و رفتیم بیمارســتان. داخل سالن رختشویی، 
لباس ها و ملحفه ها را توی لگن های بزرگ می شستیم 
و توی حوض ها آب کشــی می کردیم. چهل پنجاه تا 
خانم، تا غروب کارمــان همین بود. من در خانه هم 
پتوهای رزمندگان را می شســتم، اما خون های روی 
پتوهایی که خانه می شستم، در برابر آن همه خون لخته 
لخته به چشم نمی آمد. از بوی خون و وایتکس سردرد 
گرفته بودم. غروب دوباره ســوار مینی بوس شدیم و 

برگشتیم خانه.
گاهی حین شســتن صــدای روله رولــه و گریه 
بعضــی از خانم هــا بلند می شــد. تکه گوشــت یا 
استخوانی می دیدند. خانم اسالمی پور یا زارعی آنها 

را جمع می کردند و می بردند بیرون رخت شویی دفن 
می کردند. دل و جرئت شان خوب بود. مدام با خون 
ســر و کار داشتم و فکر می کردم اگر تکه گوشت هم 
توی دست بگیرم نمی ترسم! چند ماه بود رختشویی 
می رفتــم. یک بار وقتی ملحفه ای خونی را باز کردم، 
تکه گوشتی خونی آمد توی دستم. سریع انداختمش. 
انگار دنیا دور ســرم می چرخید. گفتــم: »ای وای، 
گوشت غالمرضا هم این طور روی ریل تکه تکه شد.« 
برادرم غالمرضا کارمند راه آهن بود. یک روز که خط 
دوکوهه قطع شده بود فرستادند دنبالش. شیفتش نبود، 
ولی رفت آنجا. موقع درســت کردن ریل، قطار او را 
زیر گرفته بود. جانش را داد تا رزمنده ها سالم به جبهه 
برسند. هنوز یک سال از فوت برادرم نگذشته بود که 
داشتم لباس های خونی را می شستم. بلند بلند مویه 
می کردم. خانم اســالمی پور متوجه شد. آمد سمتم. 
دستم را گرفت و من را برد بیرون رخت شویی. روی 
شن ها نشاند. گفت: »صبور باش. خودتو با ناراحتی 
از بین نبر و گرنه نمی تونــی این لباس های خونی رو 

بشوری.« تکه گوشت را برداشت و برد. 
تا غروب ملحفه می شســتم و آرام گریه می کردم، 
اشــکم قطع نمی شد. شــب چند لقمه غذا خوردم، 
ولی آن قدر آن گوشــت جلوی چشمم بود که کوفتم 

شد. بعضی موقع ها آن صحنه می آید جلوی چشمم. 
ناخودآگاه مویه سرمی دهم و گریه می کنم... .

از بیــن برادرانم »محمد« بیمارســتان اهواز بود 
و »اســماعیل« جبهه. اگر می مانــدم خانه، از فکر و 
خیال دیوانه می شــدم. هر روز، دیدن کوهی از لباس 
و ملحفه ها بهم می فهماند که فقط من نیستم که عزیزم 
توی جبهه است. یک روز غروب از بیمارستان شهید 
کالنتری برگشــتم. کمی خمیر برای خودم درست 
کردم. یکی دو ساعت بعد رفتم توی آشپزخانه و شروع 
کردم به پختن نان. سایه ای افتاد روی سرم. برگشتم. 
وحشت کردم. کمی که گذشت با تته پته گفتم: »آقا، 
شما اینجا چی کار می کنید؟ با کی کار دارید؟« آنقدر 
الغر بود، انــگار او را زده بودند به برق. ریش هایش 
هم تا روی ســینه اش بودند. زد زیــر خنده و گفت: 

»محمدم...« 
برای رختشویی دستکش نمی پوشیدم. دست هایم 
همه اش داخل آب ســرد بود. پوستم زبر و زخم شده 
بود، حس می کردم انگشــت هایم از شــدت سردی 
و تیــزی وایتکس دارند قطع می شــوند. کتف درد و 
رماتیسم قلبی هم گرفتم. با لباس های خیس و سردرد 
شدید برمی گشتم خانه. شــب تا صبح از شدت بدن 
درد آه و ناله می کردم، سرپرستی هم نداشتم. خودم، 

پدر و مــادر و برادِر دخترهایم بودم. با پولی که مادرم 
برای خرجی بهم می داد، تاید و وایتکس می خریدم و 
می بردم رختشویی، بچه هایم هم پتو می شستند. شال و 
کاله درست می کردند و می فرستادند برای رزمنده ها. 
فامیل بهم می گفتند: »حاال که ایــن قدر پادرد داری 
دیگه نرو. اگه چیزیت بشــه کی دخترهات رو بزرگ 

کنه؟!« می گفتم: »هنوز وجدان و غیرت دارم.« 
دختــرم راهنمایــی بــود کــه پســرعمه ام آمد 
خواستگاری اش. قبول کردم. برایش مراسم عروسی 
نگرفتم. صبح تا ظهر رختشویی بودم. عصر خانواده 
شــوهرش آمدنــد او را بردند. صبــح زود باز رفتم 
رختشویی. خانم ها بهم گفتند: »دخترت گناه داره، یه 
کم برای عروسیش وقت می ذاشتی!« میگفتم: »تا الن 
پیشش بودم. الن هم شوهرش براش وقت می ذاره. 
 باید وقتم برای این جوون های مظلوم باشه.«

ً
من فعال

اتاق پر بود از لباس. نشستم کنار یکی از تشت ها. 
لباس ها را خیس کردم و تاید ریختم روی شان. لکه ها 
را با دست ســاییدم تا شسته شوند. دستم را از تشت 
بیرون کشیدم. یک دفعه شــوکه شدم؛ از دست هایم 
خون می چکیــد. از خواب پریدم. هوا روشــن بود. 
»ای داد بــی داد! خــواب موندم.« نمــاز خواندم. با 
عجله چادر ســر کردم و راه افتادم سمت بیمارستان 
شــهید کالنتری. به اطرافم توجه نمی کردم. زمستان 
بود و هوا ســرد. آن قدر با عجله و تند راه می رفتم که 
تنم خیس عرق شــد. توی دلم بــه خانم ها بد و بیراه 
گفتم که باز در نزده اند و من را جا گذاشته اند. تصمیم 
گرفتم هرچه اصرار کنند، دیگر آنها را نبخشم. رسیدم 
جلوی نگهبانی. گیت بســته بود. با دســت، محکم 
زدم به پنجره نگهبانی: »انگار تو هم مثل من خواب 
موندی. در رو باز کن.« آمد دم در و گفت: »مادر، این 
وقت صبح کجا می خوای بــری؟!« گفتم: »بعد این 
همه سال، من رو نمی شناسی؟! خونه بابام که نمی رم. 
اومده ام لباس های رزمنده ها رو بشورم.« گفت: »مادر 
حواست کجاست؟! شش ماهه بیمارستان هم جمع 

شده!« 
 تکیه دادم به نرده جلوی در و با گریه به بیمارستان 
نگاه کردم. بیمارستان شهید کالنتری در اواسط دهه 

هفتاد جمع شده بود... .
بعد از گذشــت چند ماه هنوز خواب بیمارستان 
را می دیــدم و برای خدمــت خــواب را از بیداری 

نمی شناختم.

روایتیصریحودردناکازروزهاییکهجوانانبرایاسالموایرانخونمیدادند

 پنجه های زنانه
البه الی ملحفه های خونین

همســر دکتر چمران را به بهانه زخمی شــدن دکتر به سمت 
بیمارســتان بردیم. وقتی از در عقب به ســمت سردخانه وارد 
شدیم، همه چیز را فهمید. پرسنل بیمارستان تابوت پیکر شهید 
چمران را بیرون آوردند. من پالســتیک روی آن را باز کردم و 
خانم دکتر صورت دکتر را دید. جمعیت، اشــک می ریختند 
و من حیران بودم که با از دســت دادن دکتر چمران و رستمی، 
تکلیف ما چه خواهد بود. غروب »سیروس بادپا« آمد و کسب 
تکلیف کرد. شنیدم که بعد از شهادت دکتر چمران توپخانه های 
لشکر 92 و لشکر 16 هر دو روی دشمن آتش می کنند. شنیدم 
که صدام به همه نفراتی که در خط آن روز دهالویه  جنگیده  اند، 
درجه و نشان داده اســت؛ شنیدم که منافقین جشن گرفته اند؛ 
شنیدم که اهواز گریه می کرد؛ شنیدم هر حزب اللهی و رزمنده ای 

 جبهه های اهواز خون گریه می کرد.
ً
در جبهه مخصوصا

راوی: جانباز، حاج محمد نخستین ماهر، همرزم شهید چمران

 صورت دکتر
   خاطره    

داغ دلت را چه کســی می فهمد وقتی رد گلوله را بر پیشــانی 
تک پسرت می بینی؟ چه کسی می داند تصور لحظه آخری که 
خون فرزندت به هوا پاشید و اطرافش را سرخ فام کرد، با قلب 
و روحت چه کرده است؟ اما همه یک چیز را خوب می فهمند؛ 

اینکه تو تا آخر ایستادی... .

 رد گلوله
   قاب    

کتاب »هوای این روزهای من« خاطرات تفصیلی »امیرحسین 
حــاج نصیری« جانباز قطــع نخاع و فرمانــده تیپ هجومی 
سیدالشهداء در ســوریه است. این کتاب، تنها خاطرات حاج 
نصیری نیست؛ این فرمانده بازمانده، دست دوستان دیگر را هم 
گرفته است و خاطرات آنها را نیز با خودش به این کتاب آورده 
است. این کتاب بیشتر از اینکه خاطرات راوی باشد، خاطرات 
مقاومت در حلب، خان طومان و الذقیه است؛ خاطرات ناگفته 
از مصطفی صدرزاده، محمدحســین محمدخانی و شهدایی 
که رفتند و خاطرات شان را بردند. »هوای این روزهای من« به 
کوشش خانم »رقیه کریمی« است که انتشارات شهید کاظمی 
آن را در 472 صفحــه با قیمت 75000 تومان منتشــر کرده 

است.

وزهای من  هوای این ر
   تازه ها    

میثم 
رشیدی مهرآبادی

حماسه مردان و زنان اندیمشکی کم از رشادت های مردم دزفول ندارد. زنان این شهر نیز در سال های جنگ، در خانه های شان ماندند و پشتیبان مردان شان شدند دبیر گروه دفاع مقدس
تا از اسالم و ایران دفاع کنند. آنچه در ادامه می خوانید، روایتی دست اول از حماسه یکی از شیرزنان اندیمشکی به نام »گوطال تجدد« است که اگر چه سرپرست 
خانواده اش بود، اما یک روز آرام ننشست و تا آخرین روزهای دفاع، مردانه ایستاد. او به همراه تعداد زیادی از زنان اندیمشکی هر روز به بیمارستان شهید کالنتری 
این شهر می رفتند تا لباس ها، پتوها و ملحفه های خونین رزمندگان را بشویند. لباس هایی آغشته به خون پاک شهدا و مجروحان که هر کدام شان، دنیایی از خاطره 

و خطر بودند. گاهی نیز در میان آنها چیزهایی دیده می شد که باورکردنی نبود.

فاطمه سادات میرعالی
پژوهشگر دفاع مقدس
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ناوشکن »دنا« و ناو مین شکار »شاهین« ساخت 
متخصصان دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح با دســتور رئیس جمهور به ناوگان جنوب 

نیروی دریایی ارتش در بندرعباس ملحق شد.
امیر دریادار حســین خانزادی، فرمانده نیروی 
دریایی ارتش در مراســم الحاق ناوشــکن »دنا« و 
ناو مین شکار »شــاهین« که در منطقه یکم نیروی 
دریایی ارتش برگزار شد، گفت: »خداوند بزرگ را 
شکرگزاریم که در مسیر چهار دهه حرکت پر شتاب 
مردمی ترین انقالب عصر جدید، شاهد توفیقات و 
افتخارات غرورآفرین ارتش جمهوری اسالمی ایران 
به ویژه نیروی دریایی در دفاع از کیان ایران اسالمی 
و تحقق آرمان های انقــالب بوده ایم. اکنون در گام 
دوم انقالب و در مرحله تمدن سازی آن شاهد خلق 
حماسه ای دیگر از جنس اســتقالل، خودکفایی و 
تولید توان رزم برای تقویت و استحکام امنیت بومی 

 ایرانی هستیم.«
ً
و تماما

وی افزود: »ناوشــکن جمهوری اسالمی »دنا« 
این آرایه دفاعی پیچیده که حاصل ســال ها انباشت 
دانش، تجربه، زیرســاخت و فناوری های ساخت 
آرایه های دفاعی و از همه مهم تر اراده فرزندان ایران 
اسالمی است، امروز به عرصه ظهور رسیده و آماده 
اســت پس از فرمان الحاق به ناوگان نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران عــازم مأموریت 
محولــه در اقیانوس ها و دریاهــای آزاد، جایی که 
خطوط مواصالتی دریایی کشور امتداد یافته است، 
به ویژه خلیج عدن، تنگه باب المندب و دریای سرخ 
شود و با این حضور امنیت آفرین و راهبردی، آنگونه 
که رهبر معظم انقالب تدبیر فرموده اند مظهر اقتدار 

و اراده ایران اسالمی در دریا باشد.«
فرمانده نیروی دریایی ارتــش اضافه کرد: »این 
مجاهدت خاموش و جریان پیوسته تولید تجهیزات 
پیچیده دفاعی که در دهه های متوالی در کارخانجات 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران آغاز و 
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امتداد داده 
شــد، در کمال خودکفایی و زیر فشارهای مختلف 
حاصل شده اســت و می رود با اتکا به ظرفیت های 
ملــی، نیروی دریایــی جوان و انقالبی را از نســل 
تجهیزات آرایه ای قدیمی به نســل تجهیزات بومی 
تجهیز کند. تسلیحاتی که با تالش کارکنان نیروی 
دریایی این نســل جوان مؤمن، دانــا و پرانگیزه و با 
استقالل کامل امنیت دریاهای اسالمی و دریاهای 
مجاور را تحکیم و تضمین کرده و با توکل به خداوند 
متعال و همگرایی منطقه ای امنیت جمعی را برای 

منطقه و جهان به ارمغان خواهد آورد.«
وی تأکید کرد: »این توفیق بزرگ به لطف خداوند 
متعال، هدایت های داهیانه رهبر معظم انقالب و به 

برکت انقالب و همگرایی هــای ملی توأم با ایمان 
اسالمی و اعتقاد به اصل »ما می توانیم« حاصل شده 
است و ان شاءالله آینده روشنی از ایران بزرگ، ایران 
اسالمی و ایران تاریخی را در امر دریا ترسیم کند.«

امیر خانزادی عنوان کرد: »امروز حضور پیوسته 
و با صالبت ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران عالوه بر دریاهای تحت حاکمیت 
کشــور، در خلیج عدن، تنگه باب المندب و دریای 
سرخ، امنیت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران را 
در یکی از مسیرهای پرمخاطره دریایی تحکیم کرده 
است و این پیوستگی حضور اثر بخش مؤید توسعه 
ظرفیت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران برای اثرگذاری در مقیاس جهانی است.«
وی افــزود: »همزمــان حرکــت الهام بخش و 
اقتدارآفرین ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران شامل ناوشکن تمام ایرانی »سهند« 

که در آذر 97 به ناوگان نیروی دریایی ملحق شــد و 
در این مدت بیش از 400 روز دریانوردی اقیانوسی 
داشــته و ناو بنــدر »مکران« این بنــدر متحرک و 
پایــگاه دریایی مجهز در اقیانوس اطلس که نمایش 
توانایی های علمی، فنــاوری و نظامی فرزندان این 
مملکت اســت و پرچم پر افتخار ایران اســالمی 
را بــرای اولین بار در آب هــای آزاد این اقیانوس به 
اهتزاز درآورده است. استکبار جهانی را دستپاچه و 

وحشت زده کرده است.«
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشــان کرد: 
»برون داد این دستپاچگی استکبار، محاسبات غلط 
و برآوردهای اشــتباه از این حضور مقتدرانه است. 
این حضور الهام بخش برخالف حرکت زورگویانه 
استکبار جهانی در اقصی نقاط جهان، نه برای جنگ 
و تعدی، بلکه با پرچم افراشته ایران اسالمی، برای 
صلح و امنیــت و ارتباط و همکاری با دوســتان و 

کشــورها و ملت های آزاد جهان است. این حضور 
معنادار نمایشی از حرکت تمدنی جمهوری اسالمی 
ایران در گام دوم انقالب است که با اراده و صالبت 
جوانان ایرانی در نیــروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران محقق شده و رعب و وحشت را در 

دل مستکبران و زورگویان عالم ایجاد کرده است.«
وی اضافه کرد: »همانطور که فرماندهی معظم 
کل قوا فرموده اند دریاهای آزاد جهان متعلق به تمام 
ملت هاســت. اینکه جوانان یک کشــور بتوانند در 
دریاهای آزاد جهان را به زیر ســلطه خود بکشانند، 
این قدرت است. نفس حضور در دریا قدرت است 
و امــروز این اقتــدار به برکت انقــالب و با همت 
جوانان ایرانی محقق شده و چشم اندازهای روشنی 
از خیزش تمدن ایرانی ـ اســالمی را به سوی تمدن 
دریایی ایرانی و اثرگذاری بر ســازه قدرت دریایی 

جهان نمایان کرده است.«
امیر دریــادار خانزادی تأکید کــرد: »این نقطه 
 سنگ بناهای اساسی آن قدرت 

ً
آغازی است که قطعا

و توان تولید آرایه های دریایی اقتدارآفرین همچون 
ناوشــکن جماران، دماوند، سهند، دنا و مین شکار 
شاهین است که به دست توانمند صنعتگران ایرانی 
در مجموعه های دفاعی ســاخته شــده و با اقتدار 
کارکنان توانمند زبده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران این جوانان انقالبی و بصیر به خدمت 
گرفته می شود و اراده بزرگ ملت ایران اسالمی را در 

دریا تحمیل می کند.«
وی گفت: »حضور در دریاهای آزاد به نمایندگی 
از ملت ایــران، حق نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران اســت و در این ارتباط هیچ نهیبی 
را نپذیرفته و زیر بار هیــچ زورگویی قلدرمآبانه ای 
نخواهد رفت. حرکت مقتدرانه ناوگروه های نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در دریاهای 
آزاد با رعایــت حقوق بین الملــل دریاها تابعی از 
سیاســت های دفاعی کشــور اســت که از سوی 
فرماندهی معظم کل قوا ابالغ و جاری می شود و در 
اجرایی شدن آن نداجا جان بر کف و راسخ ایستاده 

است.«
امیــر دریــادار خانــزادی تصریح کــرد: »این 
ظرفیت ها که رشــد تصاعدی نیــروی دریایی در 
گام دوم انقالب را نویــد می دهد، متضمن زدودن 
ترتیبات امنیتی تفرقه انگیز استکبار جهانی و بیرون 
 
ً
رانــدن آن از منطقه خواهد بــود و با این روند قطعا
مجموعه های نیروی دریای ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی دوشا دوش 
یکدیگر امنیت جمعــی را در منطقه بیش از پیش 
تضمین می کنند و برای این کار حضور هیچ نیروی 

فرامنطقه ای را نپذیرفته و تحمل نمی کنند.«

پاسدار

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

 پی گیر ایجاد نیروگاه 
خورشیدی خانگی هستیم

بازنشســته  پاســدار   /۰۹18۰۰۰۶588

دوران دفاع مقدس هســتم؛ فرزند پسرم 
دارای مدرک لیسانس حسابداری است 
و سه سال است که بیکار مانده و متأسفانه 
پیگیری بنده برای پاسدار شدن فرزندم هم 
بدون نتیجه مانــده و به ما می گویند فقط 

عضویابی داریم.
۰۹18۰۰۰8۶31/ دولــت کانــادا کــه 

رسوایی اخیر حقوق بشری اش در کنار پناه 
دادن به جنایتــکار اقتصادی مثل خاوری 
گندهایش ســر به فلک می کشد مانع از 
انجام انتخابات ریاست جمهوری در این 
کشور شده اســت. این دیگر آخر حقوق 

بشر است!
۰۹14۰۰۰8۹۶1/ خدا را شکر بعد از این 

رئیس جمهــوری از جنس مردم مدیریت 
اجرایی کشور را خواهد داشت. به نظرم 

هشت سال سختی گذراندیم.
۰۹۹1۰۰۰4173/ خــدا وکیلــی با این 

 
ً
گرونی ها و اجاره خونه، با 3 میلیون واقعا

می شه زندگی کرد؟
۰۹33۰۰۰2147/ پیشنهاد بنده به دولت 

آینده این اســت که یک وزیر مردمی هم 
اضافه کنه به کابینه دولت. یعنی کسی که 
همیشه در میان مردم باشه و وضعیت مردم 
رو میدانی درک کنه و گزارش بده. »ولی 

پاداش« تهران
کاندیدای  یک  چــرا   /۰۹12۰۰۰۹83۶

ریاســت جمهوری بعد از گــذر از تأیید 
شورای نگهبان به راحتی در مناظره دم از 
مهندسی انتخابات و اینکه قبال فرد مورد 
نظر انتخاب شده می زند و بعد هم با فشار 

یک جریان انصراف می دهد؟!
۰۹1۰۰۰۰3271/ خــدا را شــکر ایــن 

بار حتی خیلــی بهتــر از دفعه های قبل 
ســپاه هیچ ورود مصداقی بــه نامزدهای 
انتخاباتی نکــرد و در کنار آن با برگزاری 
جلسات بصیرتی بسیار زیاد توانست در 
امر روشنگری مردم کمک کند. از طرف 
بسیج طالب خواهران تهران باید از همه 

همکارانم تشکر کنم. / »نوروزی«
اگر در فضای جامعه   /۰۹۰4۰۰۰2838

یا ادارات و یا جاهای دیگر با یک فســاد 
 اختالس، ارتشــا یا 

ً
مواجه شــدیم، مثال

هر نوع مفاسد اقتصادی و اخالقی نحوه 
گزارش این موارد به مســئوالن امر در قوه 
 راهنمایی 

ً
قضائیه چگونه اســت؟ لطفــا

کنید.
صبح صادق: پایگاه گزارشگران فساد 
قوه قضائیه به همین منظور راه اندازی 

شده است.
۰۹13۰۰۰5521/ ما در اســتان اصفهان 

عمــده درآمدمــان از محل مســافران و 
گردشگران و توریســت ها بود، اما حدود 
18 ماه هست که یا کارمان تعطیل است یا 
وقتی هم می رویم مشتری نداریم؛ متأسفانه 
پشــتیبانی خوبی هم از دولت نداشــتیم. 
 بسیج سازندگی طرح ایجاد نیروگاه 

ً
اخیرا

خورشــیدی کوچک را کلید زده و پیگیر 
ایجاد آن در مجموعه خودمان شدم. ولی 
ظاهرا هنوز سهمیه استان اصفهان برای این 
 پیگیری 

ً
منظور مشخص نشده است؛ لطفا

شود که در اصفهان هم اجرا شود.  
برگــزاری  از  قبــل   /۰۹21۰۰۰8474

انتخابــات خیلی از مشــارکت کم مردم 
می ترسیدیم. غافل از اینکه خدا پشت سر 

این انقالب و کشور است. 
E E E

سامانه پیامکی صبح صادق 
 ارائه پیشنهاد، نظرات، انتقادات
 و مشکالت 3۰۰۰۹۹۰۰33

   روی خط    

پاسدار
امیردریادارحسینخانزادی،فرماندهنیرویدریاییارتش

ناوشکن دنا
مظهر اقتدار و اراده ایران

ناوشکن »دنا« و ناو مین شکار »شاهین« ساخت متخصصان دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با دستور رئیس جمهور به ناوگان جنوب نیروی 
دریایی ارتش در بندرعباس ملحق شد.

مختصات

E  دنا، چهارمین فروند از ناوشکن های کالس جماران، تحت نظارت نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران، در مجموعه صنایع دریایی وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده است.

E  ناوشکن تمام ایرانی  دنا مجهز به انواع تجهیزات و سامانه های دفاعی و تهاجمی 
ساخته شده در داخل کشور بوده و عالوه بر قابلیت دریانوردی طوالنی در دریاها و 

اقیانوس  ها، توانایی جست وجو، کشف، شناسایی، رصد، مقابله و درصورت نیاز 

انهدام هرگونه تهدید هوایی، سطحی و زیر سطحی را دارد.

E  عرشه پرواز با قابلیت نشست و برخاست بالگرد از ویژگی های مهم عملیاتی 
ناوشکن »دنا« است. 

دریادار پاســدار علیرضا تنگســیری از جزایــر تنب بزرگ و 
ابوموســی در خلیج فــارس، بازدید و ضمن بررســی آخرین 
وضعیت آمادگی های رزمی و گفت وگوی میدانی با پاسداران 
حاضر در این جزایر، بر حفظ آمادگی هــا، افزایش توان رزم، 
هوشــیاری و اشراف هوشــمند اطالعاتی تأکید کرد. فرمانده 
نیروی دریایی سپاه گفت: »ما باید شاکر خداوند سبحان باشیم، 
زیرا در عصری به ســر می بریم کــه از نعمت عظمای والیت 
بهرمند هستیم و امروز زیر علم و پرچم نظام مقدس جمهوری 
اســالمی از مرزهای آبی جمهوری اسالمی که به قول سردار 

دل ها حاج قاسم عزیز،حرم الهی است، دفاع می کنیم.«

الهی حرم 
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی در جمع روحانیون 
شــهر بابل گفت: »انقــالب در حال پــس زدن و از بین بردن 
استکبار جهانی است.« وی با تأکید بر اهمیت استقامت برای 
اصول، گفت: »در قرآن برای اینکه انقالب گرفتار تزلزل نشود، 
به ما دســتور اســتقامت داده اند؛ لذا  قرآن نتیجه استقامت را 
می گوید که نگران آینده نباشید و نترسید؛ چرا که با استقامت 
آینده تأمین می شود.« نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: »قرآن به 
استقامت فکری امت هم تأکید می کند، لذا باید استقامت در 
اندیشه داشت تا جامعه دچار رجعت و تردید نشود. دشمن به 

دنبال ایجاد تردید و رجعت فکری است.«

اصول بر  استقامت 
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح در پیامی از حضور مقتدرانــه و خیره کننده ملت ایران 
پای صندوق های رأی قدردانی کرد و نوشــت: »خدای بزرگ را 
خاضعانه شاکریم که با هدایت دل های مردم، حضور مقتدرانه، 
هوشمندانه و خیره کننده ملت عظیم الشأن ایران پای صندوق های 
رأی در انتخابات 28 خردادماه را ضامن خلق »حماسه 1400« 
قرار داد. بی شــک 28 خردادماه روز ملت و نمایش درخشــش 
هوشمندی و هوشیاری یکایک ایرانیان زمان شناس بود که درک 
درست و عمیق سیاســی و لبیک مؤمنانه خود به امام و مقتدای 

خویش را با شور، شعور و شکوه واال به رخ جهانیان کشیدند.«

هوشمندانه حضور 

گروه سپاه
صبح صادق
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گوشه چشم
باید غبار صحن تو را طوطیا کنند

»آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند«
هو هوی باد نیست که پیچیده در رواق

خیل مالئکند رضا یا رضا کنند
بازار عاشقان تو از بس شلوغ شد

ما شاعرت شدیم که ما را سوا کنند
»هرگز نمیرد آنکه دلش« جلد مشهد است

حتی اگر که بال و پرش را جدا کنند
هر کس به مشهد آمد و حاجت گرفت و رفت

او را به درد کربال مبتال کنند
دردی عظیم و سخت که آن درد را فقط

با یک نگاه گوشه چشمت دوا کنند
از آن حریم قدسی ات آقای مهربان

»آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند«

سیدحسن رستگار

 فست فودی ها!

بیگانگی با فرهنگ ملی از کودکستان آغاز 
فرهنگ  از مصداق های  می شــود. یکی 
ملی می تواند غذا باشــد؛ غذاهای سنتی 
مــا کم کم اعتبار خود را از دســت داده و 
خوراک هایی کــه ارزش غذایی ندارند، 
جایگزین می شوند. موجب تأسف است 
که ما تــوان مقابله با این نــوع تهاجم را 
نداریم؛ چراکه این مســئله به مسئوالن و 
برنامه ریزان جامعه برمی گردد. به جز عدم 
برنامه ریزی صحیح، چشم  و هم چشمی و 
مسائل اقتصادی نیز بر گرایش جوان ها به 
فست فود دامن می زند. هزینه یک غذای 
ســالم به مراتب بیشــتر از یک فست فود 
اســت که این مسئله نیز می تواند موجب 
گرایش جوانان به سمت آن شود. تبلیغات 
غلط و اطالع رسانی نکردن در این مسئله 
دخیل است، اگر چه بی توجهی خانواده ها 
به آداب و رســوم فرهنگی خودمان سبب 
شــده اســت تا جوانان غذاهای سنتی را 
نشناســند. گرایش بیش از حد جوانان به 
فست فودها می تواند یک هشدار و گویای 
نوعی خأل باشد. خانواده ها دیگر همچون 
گذشــته منســجم نیســتند و حضور در 
خانواده، جوانان را جذب نمی کند. گاهی 
توجه بیش از حد جوان به غذاهایی خارج 
از خانه، از نظر آسیب شناسی اجتماعی، 
نشانه گسست عاطفی و کاهش صمیمت 
خانوادگی است؛ مسئله ای که نباید از آن 

ساده گذر کرد.

جوان

محمد مفیدی
پژوهشگر سبک زندگی

   کتیبه سبز    

   تلخند    
هل من ناصر ینصرنی؟جاهلیت مدرن / بعضی کشورهایی که هنوز در قرن 21 به شکل قبیله ای اداره می شوند، با رسانه های خود مدعی مردمی نبودن انتخابات ایران می باشند!

 پس از حمله سراسری عراق در 
31 شهریور 1359، همه نیروهایی 
که بــه مرخصی رفتــه بودند، بــه پادگان 
برگشــتند. صبح روز اول مهر، همه منتظر 
دانشــگاه  فرمانده  نامجو،  بودند.  دســتور 
افسری پشت تریبون رفت و پس از ذکر نام 
خدا با حــال خاصی گفت: »هل من ناصر 
ینصرنی؟« لحظه ای مکث کــرد و دوباره 
ادامه داد: »عزیزان! عراق تا پشت دروازه های 
اهواز رسیده، ما احتیاج به نیرو داریم تا با این 
تجاوز مقابله کنیــم.« بالفاصله اولین گروه 
اعالم آمادگی کردند و نامجو اولین گروه های 
داوطلب را به اهواز و گروه های بعدی را نیز 

به جبهه آبادان و خرمشهر اعزام کرد.
به نقل از همرزمان شهید

 
سیدموسی نامجو سال 1317 در بندر انزلی 
متولد شد. در همان دوران جوانی و نوجوانی 
هر از چند گاهی به زیارت امام)ره( می رفت و 
این دیدارها در زندگی او تأثیر زیادی داشت. 
نامجو بنیانگذار و نخستین فرمانده دانشکده 
افســری پس از پیروزی انقالب شد و تأثیر 
زیادی در احیای این دانشکده نظامی داشت. 
 
ً
از سال 1350 که فعالیت سیاسی خصوصا
برای ارتش خطرناک بــود، نامجو نوارها و 
اعالمیه های امام را پخش وجابه جا می کرد. 
ســرتیپ نامجو در تاریخ 27 مرداد 1360 
از طرف نخست وزیر، شهید باهنر به سمت 
وزارت دفاع منصوب شــد که پس از کسب 
تکلیف از امام خمینی)ره( حاضر به قبول این 
سمت شد. هفتم مهرماه سال 1360 نامجو 
به همراه فرماندهان سرشناس دیگر در حال 
بازگشت از عملیات موفقیت آمیز ثامن االئمه 
بودند که هواپیمای شان دچار سانحه می شود 
و فرماندهان بزرگی، چون فالحی، فکوری، 
کالهدوز و جهان آرا به همراه شهید نامجو در 

این حادثه به شهادت می رسند.

 احسن الحال

اگر بدانیم برای قبول مسئولیتی به عرصه 
دنیا پا گذاشــته ایم، قدری تأمل می کنیم 
برای لحظه لحظه زندگی مان. اگر بدانیم 
آمدن مان برای این بــوده تا باری هرچند 
کوچک از روی دوش مظلومی برداریم، 

تفکر می کنیم برای ثانیه های پیش رو. 
همــه حرف همین اســت، مــا آدم ها با 
مســئولیت مان ورق می خوریــم. آدمی 
بــزرگ شــدنش بــه آب و غــذا و هوا 
نیســت، بزرگی اش به دغدغه اوست. به 
مشکل گشــایی اوست . کســی که صبح 
چشــم باز می کند تا بار بردارد، نه سربار 

شود دغدغه مند است و مسلمان. 
موالجان، ما مســئولیت این روزهای مان 
را پیدا کرده ایم. هــر چند رأی ما، به قدر 
دانه گندمی بود که در خاک این ســرزمین 
کاشته شــد؛ اما امیدی در آن نهفته بود به 
وسعت آفتاب عنایت و گرمای  توجه شما، 
کــه به این دانه ها بخورد، چرا که رویش و 

سبزی این دانه ها به انتباه شماست.
ای ســالله پیغمبر)ص(، از امروز و بعد 
از این انتخابات، همه  نگاه مان به شــعله 
 محبت و دست مبارک شماست که تاریخ 
روزهای ما را به احســن الحال در صفحه 

انتظار قلم بزنید.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام رضا)ع( می فرمایند:بکوشید زمان تان را به چهار بخش تقسیم کنید: 1ـ زمانی برای مناجات با 
خدا؛ 2ـ زمانی برای تأمین معاش ]کســب روزی[؛  3ـ زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی که 
ت های 

ّ
عیب های تان را به شــما می شناسانند و در دل شــما را دوست دارند؛ 4ـ ساعتی برای کسب لذ

حالل.با بخش چهارم توانایی انجام دادن سه بخش دیگر را به دست می آورید.
فقه الرضا)ع(، ص 337 

وزانه  برنامه ر
   صادقانه    

آدمی اول گمان می کند که زندگی هدیه است . از آن ایراد می گیرد، از کم و زیادش، از خوب و بدش، از 
سختی ها و آسانی هایش، اما مدتی که می گذرد، می فهمد زندگی هدیه نبوده، گنجی بوده که در اختیارش 
گذاشته اند تا از آن به بهترین شکل استفاده کنیم و لذت ببریم. آن وقت است که تالش می کند تا از این 

گنج بزرگ آن طور که سزاوار هست، استفاده کند؛ اما ای کاش برای جبران گذشته، دیر نشده باشد.

 گنج ارزشمند
   صبحانه    

چراغ های اطراف حیاط کم کم نور خود 
را روی زائــران می پاشــیدند. صدای 
زمزمه پیشــخوانی شروع می شــود، حرم فضای 
دلچسبی دارد. اما مریم همان وسط نشسته و رمق 
نــدارد تکان بخــورد. چقدر خوب می شــد اگر 
همانجا می خوابید و بــه هیچ چیز فکر نمی کرد. 
دلش می خواهد به هیچ غم و غصه ای فکر نکند. 
زبانش خشــک شده و احســاس ضعف دارد. از 
وقتی به بیمارستان پا گذاشته بود و مبین را بستری 
کــرده بودند، دهانش به خــوردن هیچ غذایی باز 
نمی شد. هوای بیمارستان و بوی الکل حالش را بد 
می کرد و گریه های پسر دوساله اش اشتهایی برایش 
نمی گذاشت. رفت و آمد پرستارها، بوی داروهای 
مختلف، نظرات جــور واجور دکترها، ذهنش را 
آلوده می کرد و توانــش را برای مقابله می گرفت. 

 غذا 
ً
هرچقــدر احمد اصــرار می کرد کــه حتما

بخــورد، دلش بــه غذاخــوردن نمی رفت، فقط 
می خواســت مبین را به خانــه برگرداند و همان 
ته مانده حریره بادام و فرنی پسرش را بخورد. با این 
فکرها اشک توی چشمانش جوشید. دل شکسته 
بود. امروز احمد آمده بود تا کنار مبین بماند و مریم 
برگردد خانــه تا بتواند تجدید قــوا کند و چیزی 
بخــورد؛ اما دلش خانه را نمی خواســت، همان 
لحظه از بیمارستان بیرون زده بود، ماشین گرفته بود 
و سراسر مسیر بیمارستان تا حرم را گریه کرده بود. 
وارد که شــد، دلش آرام تر شده بود. نمی خواست 
حاال که بعد از مدت ها پا به حرم می گذارد، همان 
ابتدا درد دلش شــروع شود، می خواست سالم و 
عرض ادب کند. خجالت می کشید. مدت ها راه 
حرم را گم  کرده بودند و حاال به  خاطر بیماری مبین 
برای زیارت آمده بود. ســالم کوتاهی داد و روی 
یکی از فرش های گل قرمز صحن انقالب کز کرد. 
امروز دلش می خواست ســرش را به دامان امام 
بگــذارد، از او طلــب آرامش و بخشــش کند و 
بخواهد که کودکش را از چنگال بیماری رها کند.

صدای اذان بلند شــد. مریم ُمهری برداشت و 
نمازش را خواند. باید تا دیر نشده بود به بیمارستان 
برمی گشــت. ســالم نماز را که داد، اشک توی 
چشم هایش جمع شد ، از پشت پرده اشک، گنبد 

را محو و نورانی تر می دید.
ـ آقا جان شــما که می دونی مــن اینجا تنهام، 
کسی رو ندارم، شما که می دونی من بی پناهم غیر 
از شــما امیدی ندارم، روسیاهم، ولی کمکم کن 

خیلی خسته ام، من مهمون شمام... .
با گوشــه چادر اشــک هایش را پاک کرد و به 
سمت درب خروج رفت. هنوز پایش از حرم بیرون 
نگذاشته بود که یک نفر آرام صدایش کرد: »خانم، 
خانم! دخترم! یه لحظه صبر کن!« مریم برگشت. 
یکی از خادمیــن امام بود. برگه غذا به ســمتش 
گرفت و گفت: »امشب مهمون آقایی، غذاتو بگیر 
بعد برو!« خشکش زده بود، تا آمد خودش را پیدا 
کند، مرد رفته بود. چه نشانه خوبی! آقا حواسش به 
مریم و پسر کوچکش بود. نگاهی به گنبد طالیی 
حرم کرد. سبک شــده بود. مثل یک پر در فضای 

معنوی و آرام حرم خرامید.

   داستان    

مثل پر

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

زهرا سلطانی
مشاور خانواده

پرسش: بحران دوران نوجوانی را چطور مدیریت کنیم؟

پاســخ: دوره نوجوانی دوره ای است که فرد کودکی را پشت سر 
گذاشته و وارد مرحله جدیدی از زندگی خود می شود. نوجوانی و جوانی 
یکی از مهم ترین مراحل زندگی انسان است و آخرین مرحله تحول شناختی 
و گذر از مرحله »پیرو دیگران بودن« است. در این دوره فرد به بلوغ می رسد 
و در پی کشــف هویت خود می رود. هر یک از این تغییرات می تواند یک 
عامل بحران زا برای نوجوان باشــد. هویت در نوجوانی این است که بداند 
چه کسی است و از کجا آمده و به کجا خواهد رفت؟ در دوران بلوغ شاهد 
تغییرات چشــمگیری خواهیم بود؛ از جمله تغییرات جســمی که شامل 
سریع تر شدن رشــد و تغییر ظاهر اســت. تغییرات روانی سبب می  شود 
نوجوانان دمدمی  مزاج، دستپاچه و گاهی پرخاشگر شوند. تغییرات رفتاری 
که ســبب می  شود بعضی از نوجوانان کارهای جدید و خطرناکی، از قبیل 
اســتعمال دخانیات، مصرف مشــروبات الکلی و داشتن روابط پرخطر و 
زودتر از موعد از خود بروز دهند. حال باید رفتار ما با نوجوان و مدیریت این 
دوران چگونه باشد؟ بهترین راهکار برای این دوران این است که با نوجوان 
خود مدارا کنیم و نســبت به رفتارهایی که جدی نیستند، حساس نباشیم. 
دومین راهکار همراهی با نوجوان و برخورد درســت با حساســیت های 
جسمی و روحی اوست؛ برای نمونه وقتی نسبت به جوش صورتش حساس 
شده، با او همدردی و همراهی کرده و دارویی برای حل این مشکل معرفی 
کنیم. یا وقتی صدایش دورگه می شود، او را مسخره نکنیم و در احساسات 
او همراه باشــیم، نه در مقابل او؛ چون نوجوانان در این ســن به شدت به 
دنبال تأیید گرفتن از دیگران هستند، پس چه بهتر که این تأیید و همراهی از 
سمت خانواده باشد. یکی از بهترین روش ها برای مدیریت و سازمان دهی 
ایــن دوران مدارا کردن و راه آمدن با نوجوان اســت، مشــغول کردن او به 
کارهای هنری و ورزشی و همچنین جلوگیری از دخالت دیگران و قضاوت 

اطرافیان، بهترین کمک و همراهی با نوجوان است.

   راه نرفته    

نوجوانی بحران 

 در شماره قبل غذاهای فراســودمند را معرفی کردیم که سبب می شوند 
خطر ابتال به بیماری ها، به ویژه بیماری های مزمن مرتبط با تغذیه، از جمله 
دیابت، بیماری های قلبی و عروقی و انواع سرطان ها کاهش پیدا کند. از 

دیگر محصوالت فراسودمند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
رنگدانه ها: ترکیباتی هســتند که میوه جات، سبزیجات و حتی گوشت، 
رنگ خود را مدیون آنها هستند. »بتاکاروتن« که در هویج و کدوحلوایی 
یافت می شــود و »لیکوپن« که در گوجه فرنگی به وفــور وجود دارد، دو 
رنگدانه بسیار مهم هستند. این رنگدانه ها آنتی اکسیدان های قوی هستند؛ 
به گونه ای که اثر حفاظتی لیکوپن )رنگدانه قرمزگوجه فرنگی( بر سالمت 
 
ً
پروســتات به اثبات رسیده است. اســیدهای چرب غیراشباع که عمدتا
گیاهی هستند و با سالمت عروق قلبی بیشتر همراه هستند؛ مشهورترین 
این چربی ها از نوع امگا 3 و امگا 6 است. روغن زیتون، روغن هسته  انگور 
و روغن موجود در ماهی از این اسیدهای چرب هستند که  نقش بسزایی 

در حفظ طراوت و قدرت ذهنی و بینایی دارند.
فیبرهای گیاهی: از فیبرهای محلول می توان به ســبوس گندم و ذرت و 
پوســت میوه جات اشــاره کرد. این ترکیبات با تقویت سالمت دستگاه 
گوارش از خطــر رخداد برخــی بدخیمی های این دســتگاه، از جمله 

سرطان های کولورکتال می کاهند.
مواد معدنی و ویتامین ها: مهم ترین 
مــواد معدنــی مطــرح در غذاهای 
فراسودمند کلسیم، منیزیم و پتاسیم 
هســتند. این عوامل در پیشگیری از 
پوکی اســتخوان و حفــظ عملکرد 
اسکلتی  طبیعی سیســتم عضالنی 

نقش عمده ای ایفا می کنند.

    سالمت    

فراسودمند  غذاهای   

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه


