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مکتب

ویژه سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
شماره  | 1001دوشنبه  10خرداد ۱۴۰۰

طلیعه
دو بال یک اندیشه
علی حیدری
سردبیر

امام خمینی(ره) از دوران مبارزه
و تبعیــد بودنــد و زمانی که در
فرانسه اقامت داشتند ،به ضرورت تشکیل
نظامی بر پایه «جمهوری» و «اســامی»
تأکید کــرده بودند .فقیــه بنیانگذار نظام
اســامی با درک و بینش عمیق و تجربه
سیاســی باالی خود در روزهایی که هنوز
خیلیها امیــدی به فائق آمــدن بر رژیم
شاهنشاهی نداشتند ،تنها به نقش مردم در
پیروزی این حرکت و تأثیر نظر آنان در اداره
جامعــه پس از پیــروزی باور داشــتند و
درصدد تئوریزه کردن آن نیز بودند.
پس از پیــروزی انقالب ایــن نگاه با
همهپرســیای که کمتــر از دو ماه پس از
اســتقرار نظام جمهوری اسالمی برگزار
شد ،جامه عمل پوشید و پس از آن تا کنون
حدود  40انتخابات در کشور برگزار شده
اســت؛ اما موضوع انتخابات و حق رأی
مردم برای امام خمینی(ره) تا آنجا اهمیت
داشت که اینطور تذکر دادند« :اگر خدای
نخواســته بر اسالم یا کشــور اسالمی از
ناحیه عدم دخالت در سرنوشــت جامعه
لطمه و صدمهای وارد شود ،یک یک تمام
ملت در پیشــگاه خدای قهار توانا مسئول
خواهیم بود و نســلهای آینده که ممکن
است از کنارهگیریهای کنونی مورد هزار
گونه تجاوز واقع شوند ما را نبخشند».
در نگاه متعالــی امام(ره) ،معمار کبیر
انقالب اســامی ،مردم صاحبان اصلی
نظام هستند و مشارکت آنان ضامن تداوم
انقالب اســت .این یعنی مشارکت مردم
در تعیین سرنوشت خود و جامعه اسالمی
جزء الینفک اندیشه سیاسی امام(ره) بود
که پس از ایشــان نیــز در دوران زعامت
امــام خامنهای(مدظلهالعالــی) با وجود
بروز وضعیت گوناگون سیاسی در مقاطع
مختلف با همین حساســیت مورد توجه
بوده است.
امــا در کنار این عنایــت و توجه ویژه
بنیانگذار جمهوری اســامی به موضوع
مشارکت و خواست و اراده عمومی ،توجه
به قانون به عنوان بال دیگر سیاستورزی
و حکمرانی صحیــح را نباید از نظر دور
داشــت .ایشان در سراســر دوران حیات
پربرکــت خود بــر قانــون و قانونمداری
تأکید ویژه داشته و بر رعایت آن پافشاری
میکردند.
از این رو قانــون و قانونگرایی و التزام
عملــی به قانون یکــی از مهمترین وجوه
اندیشه سیاسی امام(ره) به حساب میآید.
از نگاه حضرت روحالله معیار همه چیز
قانون اســت و جز با تحقق قانون سعادت
فرد و جامعه تأمین نمیشــود و به همین
دلیل هر جا پای عدم التزام به قانون پیش
میآیــد ،رهبری انقــاب صریح و قاطع
موضع میگیرند و خطاب به کســانی که
مرزهــای قانون را زیر پا گذاشــته بودند،
میگویند« :نمیشود از شما پذیرفت که ما
قانون را قبول نداریم .غلط میکنی قانون را
قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد .نباید
از مردم پذیرفت ،از کسی پذیرفت ،که ما
شورای نگهبان را قبول نداریم .نمیتوانی
قبول نداشته باشی»...
بــا توجه بــه آنچه گفته شــد ،اگرچه
رأی و نظــر مــردم مایــه تــداوم نظــام
مردمساالری دینی است؛ اما اگر کسانی
به بهانه انتخابات با اقدامات عوامفریبانه،
کوچکترین خدشــهای به قانون اساسی
و قوانین کشور وارد کنند ،باید در پیشگاه
ملــت بزرگ ایــران و انقالب اســامی
که ثمره خونهای پاک شــهیدان است،
پاسخگوباشند.

دولت و انتظارات بنیانگذار
فتحالله پریشان
کارشناس سیاسی

نظریــه دولت اســامی کــه از همــان روزهای
آغازین مبارزات حضرت امام(ره) در نوشــتهها و
سخنرانیهای ایشان مطرح شد ،هم نشان از آگاهی
و اشراف سیاسیـ اجتماعی ایشان نسبت به اوضاع
و شرایط زمانه خودشان داشت و هم نوعی رویکرد
به اســوههای حکومتی اصیل در فرهنگ سیاسیـ
حکومتی اسالم و عقاید و باورهای مکتب راستین
تشیع بود.
در ســال  1348که امام خمینی(ره) در تبعید به
سر میبردند ،در اقدامی تاریخی و امیدبخش اندیشه
«حکومت اسالمی و والیت فقیه» را مطرح کردند
که انتشار آن افقهای روشنی را بر روی مبارزان گشود
و یأس و هراس را بر اردوگاه طاغوت مستولی کرد.
امام(ره) در آن بحث دو مطلب اساســی شناساندن
جامعیت اسالم و معرفی نظریه سیاسی و حکومتی
اسالم را مطرح کردند که گامی بلند در حرکت مردم
برای براندازی رژیم سلطنتی و ستمپیشه شاه بود.
ّ
به طور مســلم در هــر نوع ارزیابــی از دیدگاه
امام(ره) درباره هر موضوعی ،باید به این نکته توجه
کنیم که توقعات و انتظارات ایشــان ،اهداف عالی
اســت که قرار است در پرتو سیاســتگذاریها،
برنامهریزیها و تشکیل ســازوکارهای اجرایی به
آنها نائل شــویم .وظایف دولت در قانون اساســی
و ســایر قوانین موضوعه کشــور مشخص است و
چارچوب اندیشــه امام(ره) نیز که خود بخشی از
منابع قانونگذاری بوده روشن است .بر این اساس،
مهمترین انتظارات امام(ره) از دولت را میتوان به
صورت زیر برشمرد:

حرکت بر مدار الگوی حکومت اسالمی؛
از اهداف عالی قیام حضرت امام(ره) پس
از ارائه چهرهای جامع و ســازنده از اســام ،لزوم
برپایی حکومت در جامعه برای اجرای احکام اسالم
بود که آن را اقدامی اساسی و اساسیترین اقدام برای
اسالمی کردن جامعه معرفی میکردند .در افکار و
اندیشههای حکومتی ایشان ،نوعی تالش فکری در
مسیر احیای اندیشههای اصیل حکومتی و بازگشت
به حکومت راستین اسالم و در رأس آنها حکومت
کوتاه پیامبر(ص) در دوران  11ســاله مدینه و دوران
خالفت پنج ســاله حضرت علــی(ع) و خالفت
موقت و چند روزه امام حســن(ع) دیده میشــود.
بیتردید ،همین انتظار را امام(ره) از دولت و دیگر
قوای نظام اســامی دارند؛ حرکت بر مدار الگوی
حکومتاسالمی.
مبتنــی بر چنین معیــار و ســنجهای ،پذیرفته
نیســت که ما به سند  2030یونسکو که تحت نفوذ
قدرتهای بیگانه اســت و به دنبال اسالمزدایی از
سیستم آموزشــی ما بوده و یکسانسازی فرهنگها
و ارزشهــای تمام ملتهای جهان بــا ارزشها و
هنجارهای لیبرالی و ســکوالری را دنبال میکند،
تن بدهیم .یا اینکه دولت پس از گذشت  38سال از
انقالب ،با حرکت در مدار اسالم باید فکر عاجلی
برای نظام بانکداری کشور کند که به اذعان علمای
اسالمشناس به شائبههای ربوی آلوده است.
مردممــداری و خدمت به مردم؛ توجه به
مردم پس از ســفارش به اسالم و اسالمی
بودن جامعه و قوانین ،بیشترین فراوانی را در اندیشه
امام(ره) دارد .بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در
مصاحبه با خبرنگار ژاپنی ،حکومت اســامی را
اینگونه توصیــف میکنند« :حکومت اســامی
ً
حکومتی اســت که اوال صد درصد متکی به آرای
ملت باشد ،به شیوهای که هر فرد ایرانی احساس کند
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مالکهای کارآمدی رئیسجمهور
حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

در دیدگاه امــام خمینی(ره) مســئولیتهای
نظام جمهوری اسالمی را افرادی باید برعهده
گیرند که از مالکهای شایســته نظام اسالمی
برخوردار باشند .ایشان در این باره از قاطعیت
ســخن میگویند ،چــرا که نظــام جمهوری
اســامی در زمانی که با انواع تهدیدات مواجه
است ،باید مســئوالن آن ،لیاقت ،توانمندی و
تالش مضاعفی داشــته باشند .از سوی دیگر،
در دیدگاه امام(ره) ،اصالح حال مردم و جامعه
منوط به وجود مســئوالن صالح اســت .یکی
از مالکهایــی که حضرت امــام(ره) در باب
صالحیــت رئیسجمهور بــر آن تأکید دارند،
اصل «کارآمدی» است .برای تحقق کارآمدی
در سخنان امام خمینی(ره) شرایطی از این قبیل
آمده است:
1ـ قانونگرا و متعهد به قانون اسالم؛ از نظر امام
راحل ،مسئوالن تنها باید مجری قانون باشند،
نه اینکه هوسها و تمایالت خویش را اجرایی
کنند .ایــن موضوع یعنی رئیسجمهور تنها در
محدوده سیاستهای کالن نظام و قوانینی که
مجلس تصویب کرده  ،حق دارد روش اجرایی
ً
مخصوص خود را به کار گیرد ،نه اینکه اساسا
یک گفتمان و ســبک رفتاری خاصی را ایجاد
کند .از نظر حضرت امام(ره)« ،در کشوری که
ً
قانون حکومت نکند ،خصوصا قانونی که قانون
اســام است ،این کشور را نمیتوانیم اسالمی
حســاب کنیم  ،کســانی که با قانون مخالفت
میکننــد،اینها با اســام مخالفت میکنند».
تعهد به قانون و اجرای درست آن میتواند نشانه
کارآمدی و استمرار آن باشد.
2ـ مردمگرایــی؛ توجه به مردم به ویژه قشــر
مستضعف جامعه در دیدگاه امام خمینی(ره)
یکی از بارزترین موضوعات اســت .کارآمدی
نظــام و دولت ه م زمانی حاصل میشــود که
ً
رئیسجمهور واقعا مردمگرا باشــد و آنان را در
ً
اداره کشور دخیل کند .اساسا امام خمینی(ره)،
مســئوالن را خدمتگزاران مــردم میدانند و

میفرمایند« :ملتفت باشید که شمایی که االن به
حکومت رسیدید ،حکومت نیست .خدمتگزار
هستید .اسالم ،حکومت به آن معنا ندارد .اسالم
خدمتگزار دارد ».ایشان همچنین میفرمایند:
«وقتــی حکومتی پایه قدرتــش به دوش ملت
نباشد و ملت با قلبش با آن موافق نباشد ،هر چه
قدرتمند باشد هم نمیتواند پایداری کند».
3ـ دوری چاپلوســان و متملقان؛ افراد ثناگو و
زبانباز مانع کارآمدی میشوند و در سایه آنها
فساد حکومت پنهان میماند .از همین رو امام
خمینی(ره) خطاب به مســئوالن میفرمایند:
«همه دستاندرکارا ن ـ به ویژه رئیسجمهورـ
باید از چاپلوســان دغلباز و زبانبازان حیلهگر
برحذر باشند و مشــاوران خود را از اشخاص
سابقهدار که تعهدشــان قبل از انقالب مشهود
بوده اســت،انتخاب کنند .بسا که منحرفان و
منافقان  ،خود را با ظاهری آراســته به تقوا جا
بزنند و با دســت ما به اسالم و کشور اسالمی
صدمه زنند».
4ـ ضــرورت انتقادپذیــری؛ انتقادپذیری از
نشــانههای کارآمدی اســت؛ چرا که نشــان
ً
میدهد فرد مســئول واقعا بــه دنبال اثربخش
بودن و رســیدن به اهداف اســت و بنابراین از
انتقادات اســتقبال میکند .از دیدگاه امام(ره)
«کوچکترین فرد میتواند آزادانه و بدون وجود
کمترین خط بــه باالترین مقام حکومتی انتقاد
کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد».
5ـ معتقد به وحدت و همگرایی؛ رئیسجمهور
کارآمد فردی است کمه توان تحمل دیگران را
داشته باشد و از همه افراد و ظرفیتهای سالم
برای رســیدن به اهداف استفاده کند .حضرت
امام(ره) در این باره میفرمایند« :دولتمردان با
رویه و فکر واحد برای رســیدن به آنچه صالح
اســام و کشــور اســت ،به پیش روند و این
سیاست صحیح اسالمی است.
در نهایت اینکه امام خمینی(ره) کارآمدی
مسئوالن کشــور را تا آنجا مهم میدانند که در
خطابی قاطعانه به مسئوالن میگویند« :اگر به
خاطر ســوءمدیریت ،ضعف فکر و عمل آنها
ضرری به اسالم وارد شود ،مرتکب گناه بزرگ
و کبیرهای شدهاند که عذاب بزرگی دامنگیر آنها
خواهد شد».

کــه با رأی خود سرنوشــت خود و کشــور خود را
میســازد(».صحیفه امــام(ره) ،ج  ،5ص )449
فلسفه اساسی شــکلگیری حکومتها و دولتها
خدمت به مردم اســت .امام(ره) معتقدند« :دولت
ً
واقعا باید با تمام قدرت آنطوری که علی(ع) برای
محرومــان دل میســوزاند ...مثل یــک پدری که
بچههایش اگر گرســنه بمانند ،چطور با دل افسرده
دنبال این میرود که آنها را سیر بکند ،یک دولت تابع
امیرالمؤمنین باید اینطور باشد(».همان ،ص )159
با این نگاه ،دولــت باید بــرای برونرفت مردم از
مشــکالت و معضالت عدیدهای کــه در زندگی
روزمره با آنها درگیر هستند ،برنامه و عزم جدی برای
کارگشایی داشته باشد.
قانونمحوری؛ امام(ره) پایبندی به قانون را
مهــم و قانونشــکنی را زمینــه برکناری
دولتهــا میداننــد و میفرماینــد« :حکومــت
اسالمی ...حکومت ملی است ،حکومت مستند به
قانون الهی و به آرای ملت است .این طور نیست که
ُ
با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش
را ،با آرای ملت میآید و ملت او را حفظ میکند و
ً
هر روز هم که برخالف آرای ملت عمل کند ...قهرا
ســاقط اســت و ملــت ایــران هــم او را کنــار
میزند».(همان ،ص 215ـ)213
پذیرش انتقاد و اجتناب از اســتبداد رأی؛
معیار و سنجه دیگری که در توجه امام(ره)
بــه وظایــف دولت دیــده میشــود ،پرهیــز از
خودمحورپنداری است .امام(ره) حکومت و دولت
اســامی را دولتی میدانند که «کوچکترین فرد
ایرانــی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به
باالترین مقام حکومتی انتقاد کنــد و از او در مورد
اعمالــش توضیــح بخواهد .حکومتی کــه پول و
ارزشهای پوچی که به وســیله پول ساخته میشود
سرنوشــت این حکومــت را تعیین نکنــد؛ بلکه

۳

۴

ارزشهای عالی اسالمی حاکم باشد(».همان ،ص
 )448این تأکید ،رسالت دولت را در هموارسازی
تعامل بدون لکنت زبــان ،صمیمانه و منتقدانه بین
مردم و مســئوالن را ســنگین میکند .برنامههای
حضرت امــام(ره) در اندیشــه دولت اســامی،
برخاسته از نوعی تفکرات پیشبرنده و مبارزه بیامان
با هر نوع دیکتاتوری و استبداد بوده که مانع از رسیدن
جامعه به خواســتههای اصیل خویش در راه تحقق
حکومت اســامی میشد .مســئولیتهای افراد،
گروههــا و در یــک کالم قاطبــه مــردم در جامعه
مسلمانان نســبت به حکومت اســامی و وظیفه
ً
متقابل حکومت کامال نسبت به مردم مشخص شده
بود .این نوع اندیشــه ،افراد جامعه را از کسالت و
رخوت در راه حرکت به تعالی اســامی در ســایه
حکومتی اصیل و راستین به در میآورد.
عدالت مهمترین مشــخصه در اندیشــه
دولــت اســامی؛ از دیــدگاه حضرت
امام(ره) زور ،تبعیض ،بیعدالتی ،حقکشی و،...
عوامل اصلی نارضایتی مردم از حکومتها در طول
تاریخ بوده و جوامع بشری همواره به دنبال عدالت
بودهاند .برپایی و تداوم حکومت اسالمی در افکار و
اندیشــههای حکومتــی حضرت امــام(ره) زمینه
گرایش مردمی و پشــتیبانی همگانی از آن را فراهم
میکرد؛ مسئلهای که در منشور حکومتی علی(ع) به
مالک اشتر نیز به خوبی مشخص شده است .به طور
حتم در جهان امروز به مدد توسعه فناوریها و رشد
دیدگاههای معرفتی انسانها ،مفهوم عدالت توسعه
بیشــتری یافته و از برخورد بــا اطرافیان متخلف تا
توزیع عادالنه فرصتها و منابع و امکانات را شامل
میشود .البته ما به رئوس انتظارات امام(ره) از دولت
اســامی متناسب با مســائل و اولویتهای امروز
جامعه خود پرداختیم ،واال میتوان این فهرست را
فربهتر کرد.

۵

مالکهای دولت انقالبی
مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

دولت انقالبی به مثابه دولت مطلوب در اندیشه
سیاسی امام خمینی(ره) ،دولتی جامعاالطراف
است که در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعــی ،نظامی و ...و همچنیــن در ابعاد
داخلی و بینالمللی براســاس رســالتهای
اســامی و انقالبی عمل میکند .درواقع ،این
دولت براساس رســالتهای ایدئولوژیک ،نه
بدون توجه به شــرایط و اوضاع و احوال زمان
و نفی آنچه موجود اســت ،سیاستگذاری و
اقدام میکند .بنابراین  ،دولت انقالبی از دیدگاه
امام(ره) ،یک دولت آرمانگرای واقعبین است
که پیگیری و تحقــق آرمانها را هدف اصلی
خود میدانــد و البته میداند کــه تحقق این
ً
آرمانها صرفا در بستر شرایط موجود محتمل
اســت و به همین دلیل ،به واقعیتها نیز توجه
دارد  ،اما ایــن واقعبینی به معنای واقعگرایی و
اسیر شدن در دام برساختههای حاکم نیست.
از منظری دیگــر ،دولت انقالبی امام(ره)،
اگرچه خود یک دولتـ ملت اســت ،اما یک
دولــتـ ملت متعــارف و عرفی مانند ســایر
دولتـ ملتها نیســت ؛ بلکه افــزون بر دارا
بودن ویژگیهای مشــترک با سایر دولتها،
خصیصههای ویژهای نیز دارد .بر این اساس،
میتوان گفت به لحاظ وجوه و ابعاد ،این دولت
به جــز دارا بودن ابعــاد و وجوهی چون وجه
عمومی(کارآمــدی) ،وجــه خصوصی ،وجه
ایدئولوژیــک و وجه اجبــار ،دارای یک وجه
و کارویژه اختصاصی اســت که همانا «وجه
اخالقــی و پرورش فضیلت در شــهروندان»
است .به لحاظ بینالمللی نیز این دولت نه تنها
نظام حاکم را نامشروع میکند؛ بلکه میکوشد
با روشهای مختلف از برخی قواعد ظالمانه
آن اعتبارزدایی کرده و نظم مطلوب خود را بر
مبنای برابری و عدالت میان کشــورها ،ایجاد
و تبلیغ کند .افزون بــر این ،این دولت خود را
موظف به حمایت از مســلمانان ،مظلومان و
مستضعفان و مقابله و مقاومت در برابر تعدی و

تجاوز قلدران به حقوق دیگران میداند.
از نظر سیاست داخلی نیز این دولت افزون
بر اینکه مانند ســایر کشــورها ،ترقی و تعالی
وضعیت خود را پی میجویــد ،به رفع ظلم،
تبعیض ،برقراری عدالت و نفی فاصله و شکاف
طبقاتی ،رسیدگی به محرومان و مستضعفان
و مبارزه با فســاد ،رعایت حقــوق اقلیتها و
قومیتهای مختلف و ...نیز توجه دارد.
عالوه بر آنچه گفته شد ،یک موضو ع مهم
در ارتباط بــا دولت انقالبی در اندیشــه امام
خمینی(ره) ،مشخص شدن حد و مرز هویتی
و جهتگیریهای این دولت نســبت به سایر
دولتهاست؛ به این معنا که امام(ره) معتقدند
یک دولت انقالبی اسالمی باید به گونهای رفتار
ً
کند که اوال ،رفتارش هویت آن را نشان دهد و
ً
ثانیا ،در مراودات و تعامالت با سایر کشورها به
گونهای رفتار نکند که تشخیص آن برای مثال از
یک دولت سکوالر دشوار باشد؛ یعنی نباید به
گونهای با دیگران اختالط کند و مثل آنها شود
که نتوان تفاوت آن را از دیگران تشخیص داد.
از دیــدگاه امام(ره) ،یــک دولت انقالبی باید
پاســدار تمامقد دستاوردهای مبارزات ملت و
نمایند ه شایستهای برای دفاع و حفظ حقوق و
منافع آنها باشد.
آنچه گفته شــد به معنای غیر عادی یا غیر
معقول بودن دولت انقالبی نیست؛ بلکه دولت
انقالبی از دیدگاه امام(ره) ،دولتی معقول است
که تا حد ممکن میکوشد از ابزارها و امکانات
موجود بهره گرفته ،با دیگر دولتها ارتباطات
ســازنده برقرار کند و...؛ امــا در هیچیک از
این موارد خود را اســیر برساختههای ظالمان
و مســتکبران نمیداند؛ بلکه در عین در پیش
گرفتن راه و سیاست مســتقل خود میکوشد
اینگونه نیز باشد.
در پایــان بایــد گفــت ،از دیــدگاه امام
خمینی(ره) آنچه یک دولت را انقالبی میکند،
همانا جهتگیریها و سیاســتهای آن است
کــه در عین آنکــه در ایــن جهتگیریها بر
گزارههایی ،چون اقدام جهادی ،نهراسیدن از
موانع و مشکالت ،نترسیدن از دشمن ،همدلی
و همافزایی تمامی ظرفیتها و اســتعدادهای
داخلی کشور است.
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جایگاه شورای نگهبان در اندیشه امام خمینی(ره)
در گفتوگوی صبح صادق با عضو حقوقدان شورای نگهبان

تضعیف شورای نگهبان
بدعت خطرناکی است
حسین چخماقی
خبرنگار

ویژه سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
شماره  | 1001دوشنبه  10خرداد ۱۴۰۰

ضمیمه

انتخابات از منظر
امام خمینی(ره)

شورای نگهبان قانونی اساسی از جمله نهادهای کشور است که وجود آن هم ضامن صیانت از قانون اساسی و هم برگزاری انتخابات سالم در کشور
است و خواهد بود .این نهاد ترکیب دوگانهای دارد و نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند .شورای نگهبان در مجموع  ۱۲عضو دارد
که برای یک دوره شش ساله انتخاب میشوند .امام خمینی(ره) با نظریات و حمایتهای خود ،یکی از بانیان و مبدعان تشکیل شورای نگهبان بود.
در آستانه سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ،به سراغ «محمد دهقان» عضو حقوقدان شورای نگهبان رفتیم و با او درباره مسائلی ،همچون
نگاه امام(ره) به شورای نگهبان و همچنین وظایف و کارکردهای این شورا به گفتوگو نشستیم.

   B

تصــور غالــب این اســت که ریشــه
شــکلگیری نهاد شــورای نگهبان به
عنوان نهادی که مسئول بررسی مغایرت
قوانیــن با شــرع و قانون اساســی و
همچنین نظارت بر انتخابات در کشور
اســت ،به زمــان جمهوری اســامی
ایران برمیگــردد؛ در حالی که در زمان
مشــروطیت این تفکر در کشور وجود
داشت ،در این زمینه توضیح دهید.
شــورای نگهبان نهادی اســت که بعد از پیروزی
انقالب اسالمی با تصویب قانون اساسی در ادبیات
سیاســی و حقوقی کشــور ایجاد شــده است؛ اما
ریشههای آن به گذشته دور برمیگردد و در حقیقت
کشــور ایران در این زمینه جزء پیشگامان است .در
دوره مشروطیت با پیگیری علمای اسالمی در قانون
اساســی مندرج شد که علمایی در تراز فقهای دین
که به «علمای تراز» معروف شدند ،قوانین مصوب
مجلس را از نظر تطابق با شرع و اسالم بررسی کنند.
علمایی همچون شهید شیخ فضلالله نوری پیگیر
چنین امری در مشــروطه بود .این قانون در آن زمان
در قانونی اساسی آمد ،ولی در مقام عمل اجرا نشد و
به این ترتیب ایده شکلگیری چنین نهادی همچنان
جزء آرزوهای مردم و علمای دین باقی ماند .درصد
بسیار باالیی از مردم کشور ما را مسلمانان تشکیل
میدهند و این مردم نمیخواستند که امور و قوانین
کشورشــان برخالف شــرع و ارزشهای اسالمی
باشد .طبیعی بود که پس از پیروزی انقالب اسالمی
با رهبری امام خمینــی(ره) و حضور روحانیت در
صحنه ،باید خواســت مردم در زمینه تطابق قوانین
با شــرع و قانون اساســی به اجرا در میآمد .نباید
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در نتیجه
رشــادتهای مردم و شهدا حاصل شده بود ،بدون
وجود نهــادی ناظر و صیانتکننــده از آن ،به حال
خود رها شــود .با وجود عملیات روانی و رسانهای
دشــمنان در زمینه چرایی وجــود نهادی همچون
شورای نگهبان باید گفت ،در بیشتر کشورهای دنیا
نهــاد یا نهادهایی ،همچون شــورای نگهبان قانون
اساســی در ایران ،با مسئولیت حفاظت و حراست
از قانون اساســی و همینطور نظــارت بر انتخابات
وجود دارد که با نامهای مختلفی در ســطح جهان
شناخته میشوند .برای آنکه قانون اساسی دستخوش
تصمیمات پارلمانها قرار نگیرد و زیر پای حاکمان
گذاشــته نشــود ،نهادی برای حفظ قانون اساسی
پیشبینی شد .قانون اساسی ،قانون برتر کشور و یک
میثاق ملی اســت که قوانین ،مقررات و آییننامهها
نباید با آن مغایرت داشــته باشــند .از سوی دیگر،
عقل و تجربه بشــر به این نتیجه رسیده که برگزاری
انتخابات بدون وجود نهــادی ناظر بر آن ،در اصل
بــه معنای نبود انتخابات اســت .هر کشــوری که
انتخابات را پذیرفتــه ،نهاد ناظر بر انتخابات را هم
دارد .در برخی کشــور مســئولیتهای صیانت از
قانون اساسی و نظارت بر انتخابات ،توأمان بر عهده
یک نهاد است و در برخی کشورها نیز دو نهاد مجزا
این دو مســئولیت را برعهده دارند .تنظیمکنندگان
قانون اساسی ما در ابتدای پیروزی انقالب با در نظر

مکتب
سیاست

وظایف خود عمل کند ،خطر نفوذ اجانب در کشور
و تخطی قوانین از شــرع و قانون اساســی به وجود
میآید .در طول بیش از  30ســال گذشته نیز رهبر
معظم انقالب خط امام(ره) را در تقویت شــورای
نگهبان با صالبت ادامه دادهاند.

   B

گرفتن تجربه دوران مشــروطیت و نگاه به تجارب
کشورهای اروپایی مثل فرانسه ،نهاد شورای نگهبان
قانون اساسی را برای مغایرت قوانین مجلس با شرع
و قانون اساســی و همچنین نظارت بر انتخابات را
پیشبینی کردند .نهاد حافظ قانون اساسی در آمریکا
با نام «دادگاه فدرال» ،در فرانســه «شــورای قانون
اساسی» و در اتریش «دیوان قانون اساسی» شناخته
میشوند.

   B

شــورای نگهبان در منظومه فکری امام
خمینی(ره) از چه جایگاهی برخوردار
بود؟
امام راحل(ره) از مبدعان شــورای نگهبان بودند و
از همان ابتدا بر تشــکیل نهادی بر صیانت از قانون
اساسی تأکید داشتند .امام راحل(ره) از همان ابتدا
با تمام اعتقاد در سخنرانیهای مختلف از شورای
نگهبان حمایت میکردند؛ چراکه میدانستند نبود
شــورای نگهبان به معنای انحراف نظام جمهوری
اسالمی ایران اســت .امام راحل(ره) در  6خرداد
ســال  1360فرمودند« :همه توجه داشته باشند به
مجرد اینکــه یک مطلبی بر خــاف رای یک نفر
است نباید بگوید شــورای نگهبان درست نیست،
این خودش درست نیست و باید خودش را اصالح
کند ».امام راحل(ره) همچنین به شــورای نگهبان
توصیه کردهاند که «شــورای نگهبان بدون مالحظه
از هیچکــس ،فقط و فقط خــدا را در نظر بگیرد».
امام(ره) نگران بودنــد که اگر نهاد صیانتکننده از
شرع و قانون اساسی در کشور وجود نداشته باشد،
دوباره مســائل مربوط به دوره مشروطیت به وجود
بیایــد؛ لــذا در  25اردیبهشــت  1363فرمودند:
«تکلیف شــرعی اســت که نگذارید مسائل شوم
مشروطیت ایجاد شود و از آنجا عبرت بگیرید ».در
همان روز امام راحل(ره) به شــورای نگهبان تذکر
دادند که در کار خود اســتوار باشید و با قاطعیت و

دقت عمــل کرده و به خداوند متعــال اتکال کنید.
همچنین امام راحل(ره) شــورای نگهبان را گلوگاه
نظام جمهوری اسالمی ایران و مرجع جلوگیری از
انحراف نظام میدانستند .امام(ره) حساسیت بسیار
زیادی به فقهای شورای نگهبان داشتند و میگفتند:
«تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری
خطرناک برای کشــور و اســام اســت .همیشه
انحرافــات به تدریج در یک رژیم وارد میشــود و
در آخر رژیم را ســاقط میکند .الزم است همه به
طور اکید به مصالح اسالم و مسلمین توجه کنیم و
به قوانین هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصیمان
باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد
هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست ،وفادار باشیم».

   B

مهمترین توصیههای امام(ره) به شورای
نگهبان چه بود؟
امام راحل(ره) هم حامی شــورای نگهبان بودند و
ً
هم مرتبا تذکرات و توصیهای را به اعضای این شورا
انجام میدادند .امام(ره) در  11شهریور سال 1363
خطاب به اعضای شــورای نگهبان تأکید میکنند
که بر روی مواضع اســام قاطعانه بایستند؛ البته به
صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت
میکنید .من با نهاد شــورای نگهبــان صد درصد
موافقم و عقیده دارم که باید قوی و همیشگی باشد،
ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست و
برخورد شما باید به گونهای باشد که در آینده هم به
این شــورا صدمهای نخورد .در  23دی  1366نیز
امام(ره) گفتند« :نهاد شورای نگهبان همواره مورد
تأیید اینجانب است و هرگز تضعیف نشده و نخواهد
شد .این نهاد همیشه باید با بیداری و هوشیاری در
خدمت به اســام و مسلمین کوشا باشد ».کسانی
کــه ادعای خط امامی بــودن دارند ،بدانند که خط
امام(ره) خط تقویت شورای نگهبان است؛ چرا که
اگر این نهاد ضعیف شــود و در اثر فشارها نتواند به

شــورای نگهبان قانون اساسی در بیش
از  40سال گذشــته با چه مشکالت و
چالشهایی روبهرو بوده است؟
طی  40سال گذشته در زمینه مغایرت قوانین مجلس
با شــرع و قانون اساســی ،جز چند مورد معدود،
مشــکل و چالش خاصی وجود نداشته است؛ اما
چالشهای نظارت بر انتخابــات در هر دورهای بنا
به مقتضیات زمانی وجود داشــته اســت .شورای
نگهبان با عضویت شــش فقیه و شــش حقوقدان،
در امر احــراز صالحیت داوطلبــان برای حضور
در انتخابات مالکهــای گوناگونی را مدنظر قرار
میدهــد و ما نباید فراموش کنیم که احراز نشــدن
صالحیت داوطلب شدن یک کاندیدا برای شرکت
در انتخابات ریاستجمهوری ،به معنای این نیست
که آن داوطلب در تصدی ســایر مســئولیتها نیز
صالحیت ندارد .برخی احراز صالحیت نشــدهها
که ظرفیت سیاسی پایینی دارند ،بعد از اعالم موضع
شــورای نگهبان اقدام به ایجاد عملیــات روانی و
رسانهای علیه این شورا میکنند.

   B

شــورای نگهبان در تصمیمات خود تا
چه اندازه از مصلحتســنجی دوری
میکند؟
اعضای شــورای نگهبان به ویژه فقهای این شورا،
شخصیتهای برجسته حوزوی و قریبالمرجعیت
هســتند که مراتب باالی اخالقی ،معنوی و علمی
دارند .حقوقدانان شورای نگهبان نیز مورد تأیید دو
قوه قضائیه و مقننه هستند .هیچ کس ادعا ندارد که
شــورای نگهبان یک نهاد معصوم اســت ،اما خط
تقویت شورای نگهبان نباید فراموش شود .شورای
نگهبان به هیچ وجه نهادی برای مصلحتســنجی
نیست .کســی که عامل به عدالت ،مؤمن به مبانی
انقــاب و پایبند بــه ارزشهای انقالب نباشــد،
نمیتوانــد داوطلب انتخابات ریاســتجمهوری
باشد.

   B

اگر قرار باشد یک ویژگی ممتاز شورای
نگهبان نســبت به نهادهــای همتای
خودش در سایر کشورها را نام ببرید ،آن
یک ویژگی کدام است؟
یکی از ویژگیهای ممتاز شورای نگهبان نسبت به
نهادهای مشابه خود در سایر کشورها این است که
این شــورای نگهبان به شــدت مراقب آبروی افراد
است .در برخی کشورها پروندههای افراد داوطلب
برای انتخابات در معرض دید عموم قرار میگیرد و
موجب ضایع شدن آبروی آن فرد میشود .البته همین
امر هم ممکن است مشمول سودجویی عدهای قلیل
و تأیید نشده در ایراد اتهام به شواری نگهبان باشد،
اما آبروی افراد از همه چیز باالتر است.

  انقالب را لکهدار نکنید!
من از همه قشرها ،از همه ملت میخواهم
که آداب اسالمی خودشــان را نسبت به
ً
همه امور ،خصوصــا در انتخابات حفظ
کننــد و مبادا خیــال کنند کــه مبارزات
انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران
بد بگویند و کارشکنی بکنند .البته دعوت
به انتخاب اشــخاص مانع نــدارد ،لکن
توجه داشــته باشــند که همانطور که در
انتخاب رئیسجمهور ،به آن سالمت و به
آن آرامش و به آن خوبی گذشتـ که نمونه
بود در ایرانـ من امیــد آن دارم که در این
انتخابات هم به همانطور بگذرد و همه با
هم برادروار در یک مقصد باشیم .در یک
مقصد باشید .و خداوند را شاهد بدانید،
و ناظر بدانید ،و نهضت را لکهدار نکنید.
نباید اشتباه تکرار بشود
به زن و مرد و آن کسی که به حد رأی دادن
قانونی رسیده واجب است این مسئله که
در پای صندوقهای تعیین رئیسجمهور
حاضر بشــوند و رأی بدهنــد .چنانچه
سستی بکنید ،کسانی که میخواهند این
کشــور را به باد فنا بدهند ،ممکن است
پیروز بشوند .باید همه شما ،همه ما ،زن
و مرد ،هر مکلف همانطور که باید نماز
بخواند ،همانطور باید سرنوشت خودش
را تعیین کند .ما یک ســیلی خوردیم از
اشتباه ،ما همه این نابسامانیهایی که االن
داریم برای اینکه اشتباه کردیم ،نباید اشتباه
تکرار بشود.
حسن اجرای انتخابات
«اینجا مــا کار نداریم مــا خودمان بین
خودمان و خدای تبارک و تعالی باید فکر
بکنیم که شما مسئول این مسئله هستید هم
مسئول کار خودتان و هم مسئول مسئولین
دیگری که تحت نظر شما هستند هستید
که جریــان انتخابات یک جریان صحیح
باشــد .هیچکس در انتخابات بر دیگری
مقدمنیست».
معیارهایانتخاب
«مــن متواضعانه از شــما میخواهم که
حتیاالمــکان در انتخاب اشــخاص با
هم موافقت نمایید و اشخاصی اسالمی
متعهد غیرمنحرف از صراط مستقیم الهی
در نظر بگیرید و سرنوشت اسالم و کشور
خود را به دست کسانی دهید که به اسالم
و جمهوری اسالم و قانون اساسی معتقد و
نسبت به احکام نورانی الهی متعهد باشند
و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم
ندارند».
باید رأی بدهی
ی دهند .من هم
نگویید که دیگران رأی م 
باید رأی بدهم ،تو هم باید رأی بدهی ،آن
روســتایی هم که در کنار مزرعه خودش
کار میکند باید رأی بدهد؛ تکلیف است.
این یک تکلیف الهی اســت . ...حساب
نکنید که خوب ،دیگران هستند ،من چه
میکنم؟ خیر .برای هر فردی از افراد این
ملت تکلیف است ...ما مکلفیم به اینکه
در امور دخالت کنیم .ما مکلفیم در امور
ً
سیاســی دخالت کنیم؛ مکلفیم شرعا؛
همان طور که پیغمبر میکرد؛ همان طور
که حضرت امیر میکرد».
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یادداشت
میدان تولید قدرت
دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

حاج قاسم بودن افتخار هر ایرانی
اســت .تمام ایرانیان با هر فکر و
اندیشــهای ،با هر مرام و ســلیقهای ،شهید
سلیمانی را دوست میدارند و از او به عنوان
سردار دلها و قهرمان ملت یاد میکنند .همه
میدانند که او رفت تا ایران و ایرانی ،با عزت
و سربلندی زندگی کند .مردم به حاج قاسم به
دلیل خصوصیات و ویژگیهایش ،لقبهای
فراوان دادهانــد و در این میان« ،مرد میدان»
برجستگی و معنا و مفهومی پررمز و راز دارد.
حاج قاسم با حضوری هوشمندانه در میدان،
برای ملت ایران و کشور عزیز ایرانیان «تولید
قدرت» کرد .او ایران را قوی کرد تا ایرانیان در
برابــر زورگویــان و قلدران ســتمگر،توان
ایســتادگی و دفاع از عزت و اســتقالل خود
داشته باشند .اما اکنو ن حاج قاسم سلیمانی از
هر ایرانی دلســوز ،آگاه و آزاده میخواهد تا
وارد میدان شــده و برای کشــور عزیز ایران
«تولید قدرت» کنند .انتخابات  28خرداد،
آن میدان و صحنه تولید قدرت برای تکتک
ایرانیان واجد حق رأی است .در  28خرداد
 ،1400هر ایرانی با هر گرایش و سلیقهای،
میتواند با شــرکت در انتخابات و انداختن
رأی خود به صندوق ،ســهمی مهم در تولید
قدرت برای کشور داشته باشد .اکنون نسبت
به صحنه انتخابات پیشرو ،دو گروه آرایش
گرفته و هر یک تالش میکنند نگاه و دیدگاه
خــود را بر دیگــری غلبه دهنــد .یک گروه
کسانی هســتند که مردم را به مشارکت در
انتخابــات فراخوانده و بر حضور حداکثری
پای صندوقهــای رأی تأکید دارند .در رأس
این گروه  ،رهبر حکیم انقالب اسالمی قرار
دارند که همواره در هر انتخاباتی و از جمله
انتخابات پیشرو ،بر اصل حضور و مشارکت
گســترده مردم تأکید دارند .اما در رأس گروه
دوم  ،شــیطان بزرگ و آمریکای جهانخوار
قــرار دارد و با فعالســازی تمامــی ابزار و
امکانات خود به ویژه امپراتوری رسانهایاش،
بر طبل تحریم انتخابــات میکوبد و تالش
میکند تا با منصــرف کردن ایرانیان از رفتن
پای صندوقهای رأی ،از تولید قدرت بیشتر
بــرای ایــران جلوگیری کند .بــا صراحت
میتوان گفت،در ایــن میان  ،هر کس با هر
انگیزه و قصدی،به دنبال تحریم انتخابات و
دلسرد کردن مردم از رفتن پای صندوقهای
رأی باشد  ،خواســته یا ناخواسته در اردوگاه
دشمنان ایران و ملت ایران قرار گرفته و به نفع
دشمن و به ضرر ملت عمل میکند؛ حتی اگر
مدعی باشــد که میخواهد از حقوق ملت
دفاع کند که البته این  ،دروغی بیش نیســت.
حاج قاسم در عمل ثابت کرد که با ملت خود
صادق بوده و برای پیشرفت کشور و عظمت
مردم و اعتالی اسالم  ،لحظهای میدان را ترک
نکرد .حفظ انقالب و جمهوری اســامی،
حفظ کشور و تقویت ملت ایران برای حاج
قاسم،یک اصل خدشهناپذیر بود و ا و تحقق
این اهداف واال را در تبعیت محض از والیت
و ولیفقیه زمان میدید .حاج قاســم تنها راه
دفاع از اســام ،مردم و کشــور را در دفاع و
حمایت و پشــتیبانی و پیروی از رهبر معظم
انقــاب میدید و این حکیــم اکنون ،برای
ساختن ایران قوی و تولید قدرت برای کشور
و خنثیســازی تمامی توطئهها علیه ملت،
همــگان را بــه مشــارکت در انتخابات فرا
میخوانند .آری به درستی باید گفت،صحنه
انتخابــات و روز  28خرداد  ،1400به مثابه
میدانی به وســعت ایران برای تولید قدرت
اســت؛ تولید قدرت برای ســاختن «ایران
قــوی»؛ با این منطق و اســتدال ل هر ایرانی
دلسوز و آگاه ،باید رأیدهنده و مشارکتآفرین
باشد و اگر غیر از این عمل کند ،آب به آسیاب
دشمن میریزد.

رهبر معظم انقالب در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی

مردم مدیر قوی و کارآمد میخواهند
امام خامنهای(مدظلهالعالی) فرمودند« :من معتقدم
میزان مشارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن اسم
ندارد؛ بلکه مردم بهدنبال فردی هســتند که دارای
مدیریــت و اراده قوی و کارآمدی بــاال برای حل
مشکالت کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست
که این فرد چه عنوانی دارد و یا از چه جناحی است».
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری
با رئیس و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در
ســخنان مهمی درباره مسائل اخیر انتخابات ،بیان
راهحلهای عینی و واقعی درباره مشکالت اقتصادی
و معیشتی مردم در برنامههای انتخاباتی نامزدها را
عامل اصلی در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات
خواندند و با تبیین بایدهــا و نبایدهای رقابتهای
انتخاباتی تأکید کردند« :اثر نتیجه انتخابات سالها
بر زندگی مردم و کشــور ســایهافکن خواهد بود و
امیدواریم انتخابات  ۲۸خرداد برخالف خواســته
دشمنان مایه آبرو ،عزت و سربلندی ایران بشود».
ایشان فرمودند« :دشمنان از همه امکانات خود
استفاده میکنند تا انتخابات مایه سرشکستگی ملت
شود و برخی هم در داخل دانسته یا ندانسته حرف
بدخواهان را ادامه می دهند ،اما من بسیار امیدوارم
که به لطف خداوند و با همت ملت ،این انتخابات
مایه آبرو و عزت کشور شود».
رهبر معظم انقالب اســامی با اشاره به احراز
صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری
از جانب شورای نگهبان ،گفتند« :من الزم میدانم
از همه کسانی که براساس احساس مسئولیت وارد
عرصه انتخابات شدند ،تشــکر کنم و همچنین از
کســانی که صالحیت آنها احراز نشــد و نجیبانه
برخورد و مردم را به شــرکت در انتخابات دعوت
کردند ،به طور مضاعف تشکر میکنم».
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای خاطرنشان
کردنــد« :عدم احــراز صالحیت برخــی افراد به
معنــای بیصالحیتــی آنان نیســت بلکــه به این
معناست که شــورای نگهبان با توجه به گزارشها،
امکانات و آشناییهای خود نتوانسته صالحیت آن
فرد را تشــخیص دهد ،اگر چه ممکن است آن فرد
صالحیت باالیی هم داشته باشد».
ایشان با اشــاره به برخی اعتراضها به شورای
نگهبــان افزودند« :البتــه انگیزه ایــن اعتراضها
متفاوت است .برخی اعتراضها از سر دلسوزی و
به دلیل نگرانی از مشــارکت پایین مطرح میشوند
و برخی هم به دلیل آنکه نامزد مورد نظرشان احراز
صالحیت نشده ،گلهمند و ناراحت هستند که به آنها
ایرادی نمیشــود داشت ،اما برخی با اصل شورای
نگهبان مخالفند و با مطالب خود در فضای مجازی

و مطبوعات ،میخواهند از این فرصت برای انتقام از
شورای نگهبان استفاده کنند که خداوند از این افراد
نخواهدگذشت».
رهبــر فرزانه انقالب اســامی دربــاره برخی
نگرانیهــا از احتمال مشــارکت پاییــن مردم در
انتخابــات  ۲۸خرداد گفتند« :مــن معتقدم میزان
مشارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن اسم ندارد؛
بلکه مردم بهدنبال فردی هستند که دارای مدیریت و
اراده قوی و کارآمدی باال برای حل مشکالت کشور
باشــد و برای مردم هم مهم نیست که این فرد چه
عنوانی دارد و یا از چه جناحی است ،البته شاید این
موضوع برای گروههای سیاسی مهم باشد ولی برای
عامه اینگونه نیست».
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای خاطرنشان
کردند« :مهم این است که نامزدها مردم را اقناع کنند
که مشکالت جامعه را میشناسند ،مدیر و مدبر و با
صداقت هستند و توانایی اداره کشور را دارند .در این
صورت به لطف خدا مردم با مشارکت باال در پای
صندوقهای رأی حاضر خواهند شد».
ایشــان با اشــاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر
اینکه نامزدها باید در مناظرات دیدگاههای خود را
درباره فضایمجازی و سیاست خارجی اعالم کنند،
تأکید کردند« :اینها جزء مسائل مردم نیست .مسئله
مردم «بیکاری جوانان ،معیشت طبقات ضعیف و
مافیای واردات» اســت که کمر تولید را میشکند
و جوانان مبتکر و با انگیزه را مأیوس و کشــاورزان
زحمتکش را بیچاره میکند».
رهبر معظم انقــاب در همین بــاره افزودند:
«به تازگی به مســئوالن درباره وضعیت کشاورزان
تذکــر دادهایــم؛ زیرا کشــاورز با زحمــت و رنج
فراوان محصولی را تولید میکند؛ اما سیاستهای
نادرســت و واردات ،او را به خاک سیاه مینشاند و
سود اصلی را به جیب داللها میبرد».
حضرت آیتاللهالعظمــی خامنهای با تأکید بر
اینکه باید کسی مسئول قوه مجریه شود که این مسائل
و مشکالت اصلی مردم را بداند و بتواند آنها را حل
کند ،گفتند« :در چنین صورتی کشور به معنی واقعی
کلمه سعادتمند خواهد شد».
ایشان مسائل سیاســی و فرهنگی را با اهمیت
خواندند و افزودند« :اکنون مســئله فوری و اصلی
کشــور ،اقتصاد اســت و نامزدها بایــد برنامهها و
راهحلهــای خود برای حل مشــکالت اقتصادی
را به مردم ارائه و آنهــا را قانع کنند که توانایی حل
مشکالت اقتصادی را دارند».
رهبر معظم انقالب با اشاره به مخالفت دشمنان
با انتخابات از ابتدای پیروزی انقالب به ویژه بعد از

تغییر قانون اساســی و سپرده شدن وظایف اجرایی
اداره دولت به رئیسجمهــور ،گفتند« :در این ۴۲
سال دستور کار تبلیغاتی دشــمنان اینگونه بوده که
قبل از انتخابات میگویند مردم شــرکت نخواهند
کرد ،بعد از شــرکت مردم در انتخابات میگویند
انتخابات مهندسیشده بوده و در مورد فرد انتخاب
شده به عنوان رئیسجمهور هم میگویند او اختیاری
ندارد».
حضرت آیتاللهالعظمــی خامنهای با تأکید بر
اینکه اکنون هم دستور کار تبلیغاتی دشمن همینگونه
است ،افزودند« :آنها تالش دارند به مردم القا کنند،
انتخابــات و انتخاب رئیسجمهــور هیچ فایدهای
ندارد و متأسفانه برخی در داخل نیز این حرفها را
تکرار و تئوریزه میکنند».
ایشان تأکید کردند« :با وجود همه این دشمنیها
و تبلیغات ،وظیفه همه آن است که هر آنچه تکلیف
شــرعی و رضای خداوند است دنبال کنیم و وظیفه
خود را انجام دهیم».
حضــرت آیتاللهالعظمی خامنــهای در ادامه
چنــد توصیه خطاب بــه کاندایداهــای انتخابات
ریاستجمهوری و طرفداران آنها و عموم مردم بیان
کردند.
رهبر فرزانه انقالب نامزدهــا را از تبدیل کردن
انتخابات به «صحنه جنگ قــدرت و برخوردهای
اهانتآمیــز» مشــابه آنچــه در آمریــکا و بعضی
کشورهای اروپایی معمول و مایه آبروریزی آنهاست،
بر حذر داشــتند و گفتند« :در گذشته نیز هر گاه در
مناظرهها و برنامههای انتخاباتی از اینگونه روشهای
تخریبــی ،تهمتزنی و ترســاندن مــردم از رقیب
استفاده شد ،کشور ضرر کرد».
ایشــان تأکید کردند« :میــدان انتخابات میدان
مسابقه خدمت و سبقت گرفتن در خیرات است و
باید از نفرتپراکنی و اتهامزنی پرهیز شود».
حضرت آیتاللهالعظمــی خامنهای با تأکید بر
پرهیز از شعارهای غیر واقعبینانه و فریبنده ،افزودند:
«نامزدها با توجه به امکانات و واقعیات کشور ،شعار
و وعده بدهند».
«رعایــت جــدی مالحظــات اخالقــی» و
«خودداری از هنجارشــکنی و شکســتن خطوط
اصلی نظام» توصیه بعــدی رهبر فرزانه انقالب به
کاندیداهابود.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد« :رعایت اخالق
اسالمی در مناظرهها و مصاحبهها ،موجب سرریز
شدن آن در جامعه و الگوگیری مردم خواهد شد».
حضرت آیتاللهالعظمی خامنــهای افزودند:
«راهکار بعضی افراد برای بیشتر دیده و شنیده شدن،

شکستن خطوط اصلی نظام است در حالیکه نظام
جمهوری اسالمی نظامی مستقر ،پا برجا و جا افتاده
است که با همین خطوط خدایی و مردمی در مقابل
دشمنیها ایستاده است ،ضمن اینکه هنجارشکنی
موجب ایجاد موقعیت بهتــر در بین مردم نخواهد
شد».
رهبر حکیم انقالب سپس خطاب به طرفداران
نامزدها« ،نیت خدایی» را موجب برکت و رضایت
الهی در صــورت رقم خوردن هــر گونه نتیجهای
دانســتند و گفتند« :گاهی داغتر بودن طرفداران از
خود کاندیداها موجب تعارض و بدگویی میشود
کــه در ایــن زمینه بایــد مراقبت کرد؛ چــرا که از
برنامههای مخالفان به جان هم انداختن طرفداران
نامزدها و استفاده از فضای مجازی برای بدگویی و
انتشار دروغ علیه یکدیگر است».
ایشان افزودند« :انگیزههای دشمنان برای ایجاد
اخالل بســیار عمیق است؛ البته در فضای مجازی
ً
نیز گاهی مسائلی برجسته میشود که لزوما بازتاب
خواست مردم نیست».
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای از کاندیداها
خواســتند بین خود و خدا ملتزم شــوند که نتیجه
انتخابات هر چه شــد ،همه آن را بپذیرند و نجیبانه
تسلیمشوند.
ایشــان خاطرنشــان کردند« :نباید انتخابات و
جمهوریت را تا وقتی قبول داشت که به نفع ما باشد
و اگر به نفع دیگری شد ،بگوییم آن را قبول نداریم که
متأسفانه آزمون تلخی از این قضیه در سال  1388در
تاریخ انتخابات باقی ماند».
رهبر فرزانه انقالب در پایان سخنانشان خطاب
به عموم مردم گفتند« :انتخابات در یک روز انجام
میشود ،اما اثر آن تا چند سال باقی میماند؛ بنابراین
با شرکت در انتخابات که متعلق به خود شماست،
از خداوند برای رأی دادن به کســی که شایسته این
مسئولیت است کمک بخواهید».
ایشان تأکید کردند« :کسانی که مردم را از رفتن
پای صندوق رأی منع و القای بیفایده بودن انتخابات
را میکنند ،دروغ میگویند که دلسوز مردم هستند،
بنابراین به حرف آنها اعتنا نکنید».
حضــرت آیتاللهالعظمی خامنــهای اهمیت
انتخابات شوراهای شهر و روســتا را یادآور شدند
و گفتنــد« :این انتخابات تأثیــر زیادی در مدیریت
شهرها و روستاها دارد».
رهبر فرزانه انقالب با ابراز امیدواری برای جلب
هدایت الهی در عمل به وظیفه ،از صاحبان سخن
نافذ در همه اصناف و اقشار خواستند از نفوذ سخن
خود برای ترویج انتخابات استفاده کنند.

عکس و مکث

پریشان حال /عکسی از اتاق جنگ رژیم صهیونیستی منتشر شده است که در آن نقشه ایران بر روی دیوار چسبانده
شــده اســت .نتانیاهو شــب و روز خواب ایران را میبیند و این پریشــان حال تیکهای از بقایای یک پهباد را به دســت
گرفتــه و از ایــن اتاق به آن اتاق که بیایــد ببینید ایران به ما حمله کرده و این پهیــاد ایرانیه! با این توهمات و عدم
قبول واقعیت ،در جنگ بعدی به جای پهباد ،مجبور است بقایای خانه خراب شده خودش را به دیگران نشان دهد.

کرونــا چیه دیگه؟ /مردم ســوئیس اعتقاد چندانــی به کرونا ندارند و برای چندمین بار طی ماههای گذشــته به
خیابانهــا آمدنــد که بگوینــد محدودیتهای کرونایی باید برداشــته شــود .اما نکته عجیب این اســت که در
اعتراض به محدودیتهایی Tمانند ماســک و فاصله اجتماعی و تعطیل بودنها ،همه با ماســک و رعایت نکات
بهداشتی آمدند! باالخره حرف حسابتون چیه؟

المپیک در انتظار ناهید ایرانی /بانوی تکواندوکار ایرانی ،در مســابقات انتخابی المپیک ،با غلبه بر حریفان خود
توانســت ســهمیه المپیک را به دســت آورد .نه حجاب باعث باخت میشــود و نه بیحجابی باعث برد ،چیزی که
بقیه پشت به مهین کردهها تا به االن فهمیدهاند که حجاب عامل باخت و برد نیست.

یک روز خیلی خیلی عادی در واشــنگتن /این عکس که هفته پیش در شــبکههای مجازی غربی بســیار پربازدید
شده بود ،صحنهای از خشونت پلیس آمریکا در واشنگتن بر ضد سیاهپوستان را نمایش میدهد .هنوز در قرن
 ۲۱در جامعه مدنی آمریکا ،سیاهان برای احقاق جایگاه خود مبارزه میکنند.

دستاوردهای بزرگ مقاومت در گفتوگوی صبح صادق با دکتر حسن کاظمیقمی

گنبد آهنین درهم شکست
گروه بین الملل
صبح صادق

هفتهنامه صبح صادق به منظور واکاوی تحوالت موجود منطقهای و پرداختن به حوادث و اتفاقات اخیر همچون پیروزی مقاومت در فلسطین ،مصاحبهای
را با جناب آقای دکتر حسن کاظمیقمی ،سفیر اسبق ایران در عراق تحلیلگر ارشد مسائل منطقه غرب آسیا انجام داده است که ماحصل آن در ادامه میآید.

B

تحمیل شکست به اشغالگران
در  ۱۲روز

در ابتدا جا دارد پیروزی مقاومت قهرمانانه ملت
مظلوم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر قدس را به
حضرت ولی عصر(عج) ،رهبر معظم انقالب،
جبهه مقاومت و مردم مظلوم و قهرمان فلسطین
تبریک و تهنیت بگوییم و درود بفرستیم به شهدای
مسجداالقصی که با مقاومت  12روزه خود یک
نقطــه تحولی بر تمامی تحــوالت آتی منطقه به
جای گذاشتند 42 .سال اســت که غرب آسیا و
ایران در کانون یک تحول ژئوپلیتیک قرار گرفتهاند
و ایــن عامل تأثیر خود را بر محیط امنیتی منطقه
و شــکلگیری ســاختار منطقه و نظام بینالملل
گذاشــته که محصول تقابل دو جبهه اســتکبار
صهیونیستی با محوریت آمریکا و جبهه مقاومت
با محوریت ایران است.
در جبهه مقاومت ،فلسطین از نمادهای اصلی
این تقابل است که سردمدار این حرکت نیز امام
راحل بود .ایشــان در ابتدا فریاد زدند اســرائیل
غدهای ســرطانی اســت که باید محو شود .در
حوادث منطقه نیز همه این فتنهها از جنگ و ترور و
جنگهای داخلی و شکلگیری گروههای تکفیری
و آوارگی مردم فلســطین ناشی از موجودیت این
رژیم و حمایتهای جبهه استکباری از این رژیم
اســت و تا زمانی که این موجودیت وجود دارد،
منطقه روی آرامش را نخواهد دید.

B

جنگ  12روزه
و دستاوردهای آن

این رخــداد عظیم از نــگاه پیامد و دســتاورد،
دســتاوردهای راهبــردی و ژئوپلیتیــک مهمی
داشته است و میتوان آنها را در سطوح مختلف
دســتهبندی کرد .در ابتدا الزم اســت چند نکته
پیرامون تحوالت موجود گفته شود:
ایــن اولیــن بار بــود کــه برخالف ســایر
جنگها(جنگ  2006در لبنان2011 ،2008 ،
و  2014کــه بیــش از پنجاه روز طول کشــید)
نیروهای مقاومت به شــکل آفندی ظاهر شدند.
رژیم صهیونیستی در جنگهای گذشته به دنبال
شکســتن مقاومت مردم بود و زیرســاختهای
غزه و ساختمانهای خدماتی را مورد هجوم قرار
میداد تا مقاومت مردم را بشکند و نیروی آفندی
در همه این موارد رژیم بود و مقاومت در موضع
دفاع قرار داشت؛ اما در این نبرد  12روزه ابتکار در
دست مقاومت بود و رژیم اشغالگر به دلیل بحران
سیاسی و فرافکنی و تحمیل جنگ به فلسطینیها
بود تا بتواند مســیر بحران سیاسی رژیم را تغییر
دهد؛ چرا که با وجود چهار انتخابات هنوز موفق
به تشکیل دولت نشدهاند.
گســلهای اجتماعی ،سیاســی و امنیتی در
رژیم صهیونیستی به شــدت رو به تزاید است و
ترمیم نمیشود .این فرافکنی در عملیاتی در حال
تدارک بود و سیدحســن نصرالله در روز جهانی
قدس اشــاره کرد که رژیم اشغالگر اگر بخواهد
در پوشــش مانور اقدامی انجام دهد ،با پاســخ
کوبنده مقاومت روبهرو میشود .مقاومت غزه این
راهبرد را با شکســت مواجه کرد و طرح رژیم را
به هم زد.
جنگ غزه اقدامی پیش دســتانه بود و اساس
طرح رژیم را بههم زد .رژیم صهیونیستی از زمان
شــکلگیری به دنبال جغرافیای نیل تا فرات بود
و بر اســاس همین رویکرد ،جنگهای  1956و
 ،1967حمله به لبنان و مصر و ســوریه را شکل
داد و بخشــیهایی را از مناطق ســوریه ،لبنان،
اردن و مصر به اشــغال خــود درآورد؛ ولی رژیم
صهیونیستی در حال حاضر به این نتیجه رسیده که
راهبرد نیل تا فرات از روش نظامی قابل دسترسی
نیست و راهبرد «اسرائیل بزرگ» را در دستور کار
قرار داده است.
این راهبرد مبتنی بر سلطه فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و گفتمانی اســت و علنی شدن روابط
رژیمهــای مرتجع عربی با رژیم صهیونیســتی
نیــز به همین راهبــرد برمیگشــت و در برخی
کشورها رونمایی شد؛ ولی مقاومت آن را خنثی
کرد.

B

پیامدهای شکست اخیر
برای رژیم صهیونیستی

1ـ ایــن جنگ یــک تهدید وجودی بــرای رژیم
صهیونیســتی بود .این امر در بخشی از اظهارات
مقامات رژیم صهیونیســتی دیده میشود که این
جنگ را یک تهدید موجودیتی و هویتی میدانند
و نظامی که بــر پایه ایدئولــوژی ارض موعود و
یهودیت تبلیغ می کردند ،با تهدید مواجه شــده
و هویت رژیم صهیونیســتی در حال از بین رفتن
است.
2ـ در این جنگ ابهت امنیتی و اسطورهای رژیم
شکســته شــد .در حالی که بارها بیان میکنند
که رژیم صهیونیســتی چهارمین ارتش قدرتمند
دنیاست و گنبد آهنین شکستناپذیر است ،اما با
شلیک بیش از  3هزار موشک و اعتراف اصابت
یک هفتم این موشکها به سرزمینهای اشغالی
که گســتره مکانی زیادی را از فرودگاه رامن و بن
گورین و بسیاری از مناطق دیگر رژیم صهیونیستی
را در برگرفــت ،این رژیم نتوانســت اقدامی در
مقابل این عملیاتها انجام دهد.
3ـ آســیبپذیری فناوری غربی خــود را بیش از
پیش نشان داد.
4ـ ایــن مقاومت  12روزه رژیم صهیونیســتی را
ً
کامال در موضع «دفــاع برای حفظ موجودیت»
قرار داد و رژیمی کــه به دنبال موقعیتهای برتر
بود ،به ســطح حفظ موجودیت تنزل پیدا کرد و
برای فلســطینیها عکس این اتفــاق روی داد و
فلسطینیهایی که به دنبال حفظ موجودیت بودند،
اکنون به دنبال موقعیتهای برتر هستند.
5ـ این اقدام پیشدســتانه قدرت مانور تجاوزگر
را گرفت و میتوان ادعا کرد رژیم صهیونیســتی
دیگر قادر به تجاوز به ســرزمینهای همســایه
خود نخواهد بود .شاهد مثال نیز تقاضای کمک
و حمایت رژیم صهیونیستی از آمریکا در جهت
حفظ امنیت خود است.
6ـ باورپذیــری تأمیــن امنیــت در پنــاه رژیم
صهیونیســتی که بــاور حکام منطقه شــده بود،
شکسته شد و شکنندگی امنیت رژیم صهیونیستی
در برابر غزه آشکار شد.
7ـ طرح پایدار کردن ســلطه رژیم صهیونیستی
بر منطقه به پایان رســید و اکنون این رژیم گرفتار
مشکالت و مسائل داخلی است.
8ـ تأثیر بر مسئله مهاجرت و روند معکوس شدن
آن دستاورد دیگر مقاومت  12روزه است .موضوع
مهاجرت نیز بی شک قطع خواهد شد و یهودیها
به ســادگی حاضر به حضور در ســرزمینهای
اشغالی نخواهند بود.
9ـ ایدئولــوژی ارض موعود کــه نقطه وصل و
هویت رژیم صهیونیستی و صهیونیستهاست ،از
بین رفت و به شدت تضعیف شد.
10ـ امکان شــرطگذاری در آینده از سوی رژیم
صهیونیستی برای فلســطینیها از بین رفت و در

نبرد  12روزه فلســطینیها شرط گذاشته و رژیم
مجبور به پذیرش آن شروط شد.

B

دستاوردهای مقاومت 12روزه
برای فلسطینیها

1ـ میتوان این گونه ارزیابــی کرد که پس از این
نبرد ،در یک جهش راهبــردی مقاومت از دفاع
برای حفــظ موجودیت به تهاجم برای کســب
موقعیت ارتقا یافته است؛
2ـ اتحاد در داخل فلسطین و همبستگی گروههای
مختلف فلسطینی ،که در ســخنان رهبر معظم
انقالب نیــز اهمیت آن منعکس شــده بود یک
موضوع بسیار مهم دیگر بود که در زمان مقاومت
 12روزه به وضوح مشاهده شد که یک اتاق عمل
مشترک از ســوی گروههای جهادی در فلسطین
ایجاد شد و این همبستگی در بیتالمقدس ،کرانه
باختری و اراضی  1948نیز اتفاق افتاد و منحصر
به غزه نبود؛
3ـ این مقاومت در حقیقت مرگ روند ســازش
را رقــم زد و اثبات این راهبرد که تنها راه پیروزی
و کســب دستاورد در مقاومت است .تا جایی که
محمود عباس اعالم کرد صلح از راه ســاح به
دست میآید و سازش دیگر جواب نمیدهد.
4ـ حضور نمایندههای عرب فلســطینی حاضر
در ِک ِنست در تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی و
همراهی سایر ساکنان فلسطین با مقاومت حماس
در کنار یکدیگر؛
5ـ تقویت باور به مسئله آزادسازی کل فلسطین و
این امر که نباید به دنبال یک حکومت در مناطق
 1967و غزه بود و باید همه فلسطین آزاد شود؛
6ـ مــرگ معامله قرن که به دنبال یهودیســازی
قدس شریف بود؛
7ـ تهییج شــدن آوارههای فلســطینی حاضر در
اردوگاههای خارج از سرزمینهای اشغالی برای
بازگشت به سرزمین خودشان.

B

دستاوردهای منطقهای
پیروزی مقاومت

1ـ مقاومــت  12روزه موجــب افزایــش قدرت
بازدارندگی در سطح منطقهای شد؛ زیرا ظرفیت
موجود در گروههای فلســطینی ایــن رژیم را به
تمکین خواستههایشان وادار کرد و این امر نظم
جدید منطقه ،مهندســی امنیتی منطقه ،آرایش
سیاســی منطقه و جبهه مقاومــت را تحت تأثیر
قرار خواهد داد .همچنین این مقاومت سبب شد
سعودیها برای حل مشــکالت منطقه به ایران
گرایش بیشتری پیدا کنند و اینکه این کشورها باید
موضوعات خود را در داخل منطقه و با کشورهای
منطقه حل کنند و اشغالگران توان ایجاد امنیت را
برای سایرین نخواهند داشت.
2ـ خط رونمایی ســازش با رژیم صهیونیستی را
با شکست روبهرو کرد و شکنندگی و ضعف این

رژیم بیشتر شد.
3ـ تقویت همبستگی مقاومت منطقه با مقاومت
فلسطین .برای نمونه ،مشاهده شد که تمام عراق،
مرجعیت ،پارلمان ،نخستوزیر و کرد و شیعه و
سنی همه عملکرد رژیم صهیونیستی را محکوم
و از فلســطین حمایت کردند .همچنین موضع
مقتدرانــه انصاراللــه یمن که به رژیم ســعودی
پیشــنهاد آتشبس داد و حتی بر این مسئله تأکید
کرد که هر دو به یاری فلسطینیها بشتابیم .خارج
شــدن گروههای مقاومت از حالــت جزیرهای و
شــکلگیری یک محور جدید هر روز آشکارتر
میشود که شکلگیری آن با تدابیر امام(ره) شروع
شد و رهبر معظم انقالب آن را ادامه داد و شهید
سلیمانی و افرادی مانند سیدحسن نصرالله و...
این مسیر را ادامه دادند.
4ـ تغییر موضع برخی کشــورهای عربی نسبت
به رژیم صهیونیستی .برای نمونه مصر طی چند
روز گذشــته در تغییر موضعی آشکار مرز رفح را
برای کمکهای بشردوستانه باز کرد که این امر به
منزله نگاه منفی این کشورها به امارات و سعودی
است و این تغییر موضع ناشی از همین مقاومت
 12روزه بود.
5ـ برهم زدن معادالت منطقهای و ناکام گذاشتن
طرحهای خاورمیانهای آمریکا.
6ـ نقش رهبری ایران بــرای گروههای مقاومت
در منطقه .در طول جنگ  12روزه بارها مشاهده
شــد که رهبران فلسطینی به رهبر معظم انقالب
پیام دادند و ایشان نیز پاسخ متقابل دادند .این امر
اتفاق سادهای نبود؛ زیرا در طول سالهای گذشته
بارها تالش شد فلســطینیان را از ایران دور کنند
و این مســئله بعد از بحران سال  2011در سوریه
کامال ًمشــهود بود .اما جمهوری اسالمی ایران،
فلسطین را رها نکرد و بر اساس مشی امام راحل
که فلسطین باید به آغوش اسالم برگردد ،در این
مقاومت تنها پرچمدار حامی فلسطین جمهوری
ً
اســامی ایران است و فلسطینیها کامال نسبت
به این موضوع آگاه شدند و فرقهای(شیعه و سنی)
عمل نکردن ایران بر همگان آشکار شد.
7ـ مقاومــت فلســطین چهره نفــاق و دروغین
مرتجعین عرب در حمایت از فلســطین را نشان
داد و ماهیت حقیقی جمهوری اسالمی ایران در
حمایت از مردم مظلوم فلسطین را آشکار کرد.

B

دستاوردهای بینالمللی
مقاومت  12روزه

1ـ مقاومت  12روزه افول هیمنه آمریکا و انگلیس
در حمایت از رژیم صهیونیستی و ناتوانی آنها در
حمایت از این رژیم را آشکار کرد.
2ـ افــکار عمومی دنیا دیگر قــوم یهود را مظلوم
نمیدانند و حمایت نخبگان و عموم از فلسطینیان
در سطح دنیا تقویت شد و یک بسیج عمومی در
سطح دنیا در حمایت از فلسطینیان شکل گرفت.
خالصــه اینکه رونــدی که در حــال حاضر در
ســرزمینهای اشــغالی در حال جریان است،
حاکی از سســت شدن پایههای این رژیم است و
نابودی رژیم صهیونیستی با این مقاومت سرعت
خواهــد گرفت" چرا که این مقاومت نشــان داد
کنترل اوضاع از دســت رژیم صهیونیستی خارج
ش روی
شده و پذیرش شروط مقاومت تنها راه پی 
این رژیم بــود و آمریکا و دیگران نیز دیگر به این
موجودیت نمیتوانند کمک کنند.
3ـ تقویت جبهه مقاومت و قدرت بازدارندگی در
جهان اســام .امروزه رژیم صهیونیستی به جای
تجاوز باید به فکر دفاع برای حفظ موجودیت خود
باشد .البته این وضعیت از مقاومت سال  2006در
لبنان رقم خورد و در حال حاضر تثبیت شده است.

B

جمعبندی

برآیند تقابل دو جبهه اســتکبار و مقاومت به نفع
جبهــه مقاومت و جمهوری اســامی ایران رقم
خورده است و تمامی طرحها و راهبردهای آمریکا
به شکست انجامیده است .قدرت مقاومت امروز
بیشتر از هر زمانی شده است و قواعد بازی را این
جمله تعیین میکند و مشکالت موجود نیز با امید
و تالش قابل رفع شدن است.
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رصد
رژیم صهیونیستی در دام حماس
روزنامه جروزالم پست ،چاپ فلسطین
اشــغالی نوشــت :ایران و حزبالله به
خوبی قدرت دفاعی رژیم صهیونیســتی
را در جنــگ  12روزه غــزه آزمودنــد و
اسرائیل[رژیم صهیونیستی] در دام حماس
افتاد؛ چرا که دولتی بر ســر کار نیست و
همه برنامهریزیهای استراتژیک در دفتر
بنیامین نتانیاهو بدون ضوابط مشخص و
به دور از بحث و جدل گسترده در شورای
وزیران صورت میگیرد.
معادله جدید مقاومت در فلسطین
پایگاه خبری «عربی  »21نوشــت :با
وجود آنکه پیشتر سه جنگ میان مقاومت
در غزه و اشــغالگران به وقوع پیوسته بود،
اما در تاریخ جنگهــای میان دو طرف،
این نخســتین بار بود که علــت آغاز آن،
تنها به نــوار غزه مربوط نمیشــد و یک
موضوع نمادین در پشت آغاز این جنگ
قرار داشــت ،همین امر موجب به وجود
آمدن معــادالت جدید همراه با آغاز یک
انتفاضه فراگیر در فلسطین و همبستگی
عربی گسترده شد .این معادالت موجب
شکست واقعیت تحمیلی موجود از سوی
رژیم اشغالگر شد.
ترس از قدرت پهپادی ایران
رویترز :مقامــات صهیونیســتی اعالم
کردنــد در ســالهای اخیــر پهپادهای
ایرانی پیشرفت چشــمگیری داشتهاند و
در چندین تجربه توانستهاند هواپیماهای
بدون سرنشــین این رژیم را شناســایی و
ســرنگون کنند .تهدید پهپادهای نظامی
ایران هر روز در حال افزایش است؛ چرا
که تسلط نظامی آنها در منطقه در سالهای
اخیر افزایش یافته است .تهران دارای چند
خط تولید هواپیماهای بدون سرنشــین
است که برخی از آنها نظارتیاند و برخی
دیگر کاربرد نظامی دارند و به سالحهای
پیشرفته نظامی مجهز هستند .تجهیزات
هواپیماهای بدون سرنشــین ایران مشابه
موشــکهای کروز است و قابلیت حمل
سالح و رقابت با برترین نوع از این پهپادها
در جهان را دارد.
شکست پشت شکست
«یوسی یهوشع» نویسنده و خبرنگار
روزنامــه صهیونیســتی «یدیعــوت
آحارانــوت» :چه قبول کنیــم چه قبول
نکنیــم ،حمــاس از این نبرد ســربلند و
قدرتمند خارج شد.حماس نه فقط توجه
بینالمللی را به موضوع فلســطین جلب
کرد؛ بلکه خود نیز در کنار دیگر بازیگران
به یکی از نقشآفرینان در منطقه تبدیل شد
و همانند سپری برای قدس ایفای نقش کرد
و سبب شد اسرائیل[رژیمصهیونیستی] در
جبهههای دیگر مانند لبنان و ســوریه به
صورت دستبســته واکنش نشان دهد.
این نبرد و پذیرش آتشبس به این صورت
آن هم بــدون کنترل قــدرت حماس نه
تنها پیروزی نیســت؛ بلکه یک شکست
مفتضحانهاست.
توان محدود
یتسحاق بریک ،ژنرال بازنشسته ارتش
رژیم صهیونیستی در مصاحبه با رادیو
ارتش اسرائیل :نیروی هوای اسرائیل نوار
غزه را ویران کرد ،ولی در پایان نتوانست
شلیک موشــکهای حماس را متوقف
کند .نظریــهای که میگفــت میتوان به
وســیله نیروی هوای پیــروز جنگی بود،
ً
کامال متالشــی شده اســت .اگر در 11
روز نتوانستیم آتش شلیک شده از غزه را
متوقف کنیم ،چگونه در مقابل حزبالله
یا جبهههای متعدد میتوانیم شکســت
نخوریم؟
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باید در انتخاب مدیران دولتی
خانهتکانی کنیم
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یادداشت
اولویتبندی مشکالت

علی مرزبان
خبرنگار

حسین درودیان
کارشناس اقتصادی

دولتی میتواند در زمینه حل مشــکالت
اقتصادی کشور موفق باشد که جنبههای
محافظهکارانه کمتری نسبت به دولتهای
قبلی داشته باشد .ضمن اینکه این دولت
باید مقدمات ،مختصات و لوازمی را که
برای ایجاد تغییر در اقتصاد ایران مورد نیاز
است ،همراه خود داشته باشد .به عبارت
دیگر ،دولت مذکور باید درون خاستگاه و
شخصیتی که دارد ،شخصیتی اهل تغییر و
ریسکپذیر داشته باشد.
از سوی دیگر رئیسجمهور و مجموعه
تیم دولت آینده نبايد از نظر ســن و سال،
دولتی مسن باشند؛ چرا که حل مشکالت
کشــور با وجود یک دولت جوان بیش از
یک دولت مســن مقدور و ممکن است،
این موضوع ســبب میشــود افرادی که
تحت عنوان مدیران و مســئوالن دولت
مشــغول به کار خواهند شــد ،میانگین
سنی پایینی داشته باشند ،البته از تجارب
مســئوالن قدیمی میتوان اســتفاده کرد
تا دولت دچار ضعف تجربه نشــود؛ اما
مجموعه مدیران دولت آینده باید مدیرانی
جوان و باانگیزه باشند.
ویژگی دیگر دولت کارآمد این است که
ً
اوال قدرت و توان اولویتبندی و شناسایی
مسائل اصلی کشور را داشته باشد .یعنی
متوجه این موضوع باشــد که به هر حال
مســائل و مشــکالت آقدر زیاد است که
اگر بخواهیم فهرســتی از مشکالت تهیه
کنیم ،امکان ندارد در کوتاهمدت بتوان به
تمام مشکالت پرداخت و تمام آنها را به
ســرعت مرتفع کرد ،لذا دولت آینده باید
متوجه این موضوع بوده و بتواند یک سری
موضوعات و مســائل را به عنوان اولویت
و مســائل کلیدی شناسایی کند تا تمرکز
اصلی روی این مسائل باشد .ضمن اینکه
به دنبال مدیریت برخی از مسائل در همین
سطح موجود باشند ،یعنی نگذارد برخی
از شاخصهها و مسائلها از این بدتر شود.
همچنيــن رتبهبنــدی و شناســایی
اولویتبندیهای درست و صحیح نیازها
و چالشهای اقتصادی کشــور نیز بسیار
حائز اهمیت است تا در کلیه فعالیتهای
ضــروری در نظر گرفته شــده ،کارها به
خوبی و با کیفیــت و کارآمدی باال پیش
برود .یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی
که دولت آینده باید در دســتور کار داشته
باشــد ،حل و فصل مشکالت اقتصادی
است که شناسایی شدهاند .حل مشکالت
اولویتدار موضوع بســیار مهمی است،
لــذا دولت آینده برای حل مشــکالت و
چالشهای مختلف اقتصادی بايد بستهای
داشته باشد که برای آنها طراحی مشخص
داشته و برنامه عملیاتی تهیه و در این زمینه
اقــدام کند تا بداند در برابر و برای رفع آن
موضوع خاص چه اقدام و کنشــی را باید
انجام داد تــا بتوانند هدف خود را محقق
کنند.
به ایــن معنا کــه دولت آینــده نباید
برنامهای غیر عملیاتی و غیر کارشناســی
و در قالب شــعارها مطرح کند ،بلکه به
لحاظ جزئیات برنامه داشــتن برای رفع
هر چالش اقتصادی بســیار مهم است،
مانند ساخت مسکن مهر در دولت قبلی
یا طرح هدفمنــدی یارانه که طرح و فکر
و برنامه و اقدام اساســی پشــت آن باشد
تا بتوانــد در فعالیتها و در اصل اقتصاد
کشور تغییری ایجاد کند و روندها را ارتقا
بدهد و به سمت مطلوب و بهینه پیش رود
یا حداقــل بتواند از روند رو به افول فعلی
جلوگیریکند.

صحبــت کردن درباره عملکرد اقتصادی دولت روحانی دیگر جذابیت و موضوعیت چندانی نــدارد؛ چرا که امروز دیگر حتی مردم کوچه و بازار که هیچ
شناختی هم به علم اقتصاد ندارند ،به خوبی میدانند دولت در این هشت سال چه عملکردی داشته است ،اما اگر به صورت علمی و کارشناسی بخواهیم
این موضوع را بررسی کنیم ،باید با یک استاد اقتصاد جزئیات و چرایی رسیدن به این موضوع را تحلیل کنیم .صبح صادق در آخرین هفتههای کاری دولت
روحانی عملکرد این دولت را با ابوالقاسم حکیمیپور ،اقتصاددان و استاد دانشگاه در میان گذاشته که در ادامه جمعبندی آن را میخوانید.

   B

  عملکــرد دولت آقــای روحانی را در
عرصه مدیریت اقتصاد در هشت سال
گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
البته مــن نمیتوانم عنوان مدیریت را به دولت آقای
روحانــی بدهم؛ چرا که این دولــت ژن مدیریت و
فرماندهی ندارد .با توجه به اینکه هر انسانی 132هزار
ژن دارد ،اگر آقای حسن روحانی یا جهانگیری پنجاه
سال هم در رأس مدیریت کشور باقی بمانند وضعیت
ما درست نمیشــود؛ چرا که ژن مدیریت ندارند.
اما چــون از عملکرد دولت پرســیدید ،در ابتدای
بحث میخواهم عنوان کنم که برای بهبود عملکرد
دولتها باید شایستهســاالری تا باالترین پستها
درنظر گرفته شود؛ چرا که مسئوالن شایستهساالری
را تا ســطح مدیر کلی میدانند و بعــد از آن عنوان
پست سیاســی میدهند ،تا وقتی که این طرز تفکر
بازسازی نشود ،وضعیت اداره کشور و اقتصاد همین
گونه باقی میماند ،ضمن اینکه در این مقطع زمانی
انتظــار میرود توجه ویژهتری به مســائل اقتصادی
بشود؛ چرا که اقتصاد و فرهنگ و امنیت موضوعات
در هم تنیدهای هستند .به هر حال برای اینکه عملکرد
اقتصادی دولت در هشت سال گذشته را بیان کنیم،
باید از آمارهــا رونمایی کنیم .در حال حاضر ما 10
میلیون نفر زیر خط فقر مطلق داریم ،در اقتصاد یک
فقر نسبی و فقر مطلق وجود دارد .در فقر نسبی افراد
میتوانند خــوراک خود را تأمین کنند؛ اما اگر برای
زن و بچه آنها اتفاق بیفتد و نتوانند هزینه بیمارستان
را بدهند ،درگیر فقر نسبی هســتند و در حدود 13
تا  15میلیــون ایرانی فقط میتوانند خوراک خود را
تأمین کنند .فقر مطلق هم شامل افرادی میشود که
حتی نمیتوانند خوراک خود را تأمین کنند ،بنابراین
در حدود  10تا  11میلیون ایرانی در فقر مطلق به سر
میبرند .اینهــا نمونهای از عملکرد اقتصادی دولت
است.

   B

عمال مدیریت اقتصادی دولت را
  یعنی ً
تأییدنمیکنید؟
بــه هیچ وجه؛ ضمــن اینکه ما در طول  42ســال
گذشــته مدیر تربیت نکردهایم ،به صورت فیزیکی
دانشــکدههای مدیریت زیادی درست کردیم ،اما
مدیرانی تربیت نکردهایم که در ســازمانها تحول
ایجاد کننــد و تحولهای بزرگــی را رقم بزنند ،به
همین دلیــل اعتقاد دارم بایــد معیارهای مدیریت
خود را تغییر دهیم یا ترکیب آن را دستکاری کنیم،
چــرا که در ایران دو معیار تعهد و تخصص که البته
معیارهای خوبی است اهمیت دارد؛ اما باید ببینیم
به چه کســی متخصص میگوییم ،بنابراین بعد از

 42سال باید معیارهای دیگری هم به قبلیها اضافه
کنیم .عملکــرد دولت آقای روحانــی را این گونه
باید توصیف کنیم که متأسفانه تلویزیونهای کشور
عربــی صفهای مرغ و تخممرغ ایران را به تصویر
میکشند و به مردم کشور خود عملکرد دولت ما را
به عنوان یک دولت مسلمان و شیعه نشان میدهند و
ً
به عملکرد خود می بالند! قطعا مدیریت دولت زیر
سؤال میرود .بنابراین باید خون تازهای در رگهای
ً
مدیریت کشور دمیده شــود .قطعا بعد از  42سال
باید در شایستهساالری و معیارهای انتخاب مدیران
بازنگری شــود ،ضمن اینکه رســانههای جمعی
نســبت به انتخاب درست مســئوالن باید مردم را
آگاه کنند ،چرا که ناآگاهیهای مردم مشکل بزرگی
است .رسانهها در دنیای امروز آنقدر حائز اهمیت
هستند که توانســتند آقای ترامپ را به زیر بکشند،
بنابراین توقع من این اســت که رسانههای جمعی
رســالت خود را انجام دهند تا معیارهای انتخاب
مدیریت بازنگری شــود .باید در انتخاب مدیران و
شایستهساالری خانهتکانی اساسی صورت دهیم.

   B

  آقای روحانی در کارنامه کاری خود با
توجه به تشدید تحریمها به موضوعی
مثل اینکه مانع قحطی در کشور شدند،
اشاره کردند .با توجه به انتقاداتی که به
شــیوه مدیریت اقتصادی دولت وارد
است ،نظر شما در این باره چیست؟
هر دولتی که خواهان موفقیت اســت ،باید ضریب
اطمینانی در مــردم ایجاد کند ،کاری به حرفهای

آقای روحانی ندارم ،شما همین االن از مردم درباره
عملکرد دولت بپرسید ،فکر میکنید چه جوابی به
شــما میدهند؟ دولتی که اقتصاد کشور را در یک
فرآِیند هشت ساله فرسایشــی برجام قرار داد .البته
خود آقای روحانی به این موضوع اشاره کرد که من
فقــط همین راه را برای اقتصاد بلدم و راه دیگری را
بلد نیستم ،رهبر معظم انقالب هم جواب خوبی به
وی دادند که کســانی که به حکمرانی داخل کشور
امیدی نداشــته باشند ،بهتر اســت وارد این عرصه
نشوند .آقای روحانی چند روز گذشته بر این موضوع
تأکید داشــتند که دولت ما نگذاشت قحطی جنگ
جهانی اول در کشــور پیدا شود .جنگ جهانی اول
سال  ۱۹۱۴تا  ۱۹۱۸بود؛ سالهای  ۱۹۹۴تا ۱۲۹۸
هجریشمسی حدود  ۱۰۳سال پیش جمعیت ایران
آن زمان حدود ۱۶تا  ۱۷میلیــون نفر بود که حدود
 ۶تــا  ۷میلیون نفر بر اثر قحطی ،آن هم بیشــتر در
روســتاها به ویژه در همدان و اصفهان از دنیا رفتند.
آن زمان متفقین در ایران بودند و انگلیســیها گندم
را به جبهههای جنگ خــود میبردند؛ بنابراین دو
عامــل در ایران بود :هم جنــگ جهانی اول منجر
به قحطی شــد و هم بیلیاقتی حکام اما اینکه آقای
روحانی برای االن کشــور چنین مثالی را میزند،
ً
واقعــا جای تعجب دارد؛ زیرا اگر به خاطر داشــته
باشــید وی و آقای جهانگیــری در زمان انتخابات
ســال  1392حرفهای دیگری زدنــد ،اما اکنون
بعد از هشت سال معطل کردن کشور در مذاکرات
فرسایشی کشور به این موضوع افتخار میکنند که
نگذاشتیم کشور دچار قحطی شود؛ در حالی که در

ســال  1392برای اینکه رأی بیاورند به مردم وعده
دادند چنان رونقی در اقتصاد ایجاد میکنیم و چنان
وضعیت اقتصادی مردم را خوب خواهیم کرد که به
دریافت یارانه نیازی نداشته باشند .صدها کارخانه
به عنوان خصوصیسازی تعطیل شده و  30میلیارد
دالر ذخایر ارزی به حلقوم رانتخواران ریخته شده
است؛ کشــور را در همه زمینهها معتاد به واردات
کردهاند و رکوردهای تورمی ،ضریب جینی(شکاف
طبقاتی) و نقدینگی ویرانگــر را به وجود آوردهاند.
درآمد سرانه ثابت ملی را از  6میلیون تومان در سال
 1392به زیر 5میلیون تومان کاهش دادهاند .قیمت
مســکن را هفت و نیم برابر کردهاند ،به گونهای که
داشــتن یک خانه برای نســل جوان رویایی بیش
نیســت ،ماجرای بنزین و بورس را هم که همه در
جریان هستند .ترمز پیشرفت برنامه هستهای ایران را
کشیدند .دپو شــدن  4میلیون تن کاالی اساسی در
گمرکات و بنادر ،حذف کارت سوخت و ثابت نگه
داشتن قیمت بنزین به مدت چهار سال و سپس یک
باره و یک شبه قیمت بنزین را  ۳۰۰درصد افزایش
دادند.
کوتاهی در اصالح نظام بانکی و سوء مدیریت
در حــوزه نقدینگــی و رســاندن آن از  ۴۳۰هزار
میلیــارد تومان به باالی  8/3بیلیــون تومان تومان،
یعنی  ۸/۳میلیون میلیارد تومــان در پایان فروردین
ماه ،در همین جا در مورد رشد حبابی بورس با هم
صحبت کردیم و سپس سقوط سرســام آور آن که
وزیر اقتصاد برای توجیه کردن عملکرد غلط دولت
در بورس میگوید ما به مردم هشدار داده بودیم که
با عجله وارد این بازار نشــوید .فرار مالیاتی بیش از
 ۳۰هزار میلیارد تومان ،اینها مواردی است که یک
به یک میتواند عملکرد دولت را به خوبی به تصویر
بکشد.

   B

  مهمترین مشکل ما چیست که اقتصاد
کشور نمیتواند به رشــد و شکوفایی
قابل توجه و مورد نظر مانند کشورهای
توسعهیافته برســد و برای رفع آنها چه
باید کرد؟
مهمترین مشــکالت اقتصاد ما از یک ســو فساد و
سوء استفادههای اقتصادی اســت و از سوی دیگر
انتخاب مدیران بدون ضعیف و ناکارآمد اســت .به
دنبال ریشه مشکالت اقتصادی در کمبود منابع مواد
اولیه ســرمایه یا نیروی کار نگردید ،بلکه ردپای آن
را باید در عوامل دیگری جستوجو کرد که نشئت
گرفته از ضعف و ناکارآمدی برخی مدیران و و خط
و مشیهای اقتصادی دولت است.

منهای نفت

شاخص

افزوده

اتکا به منابع

دورخیز هوآوی

آلفا چیست؟

یکی از اقدامات مورد نیاز بــرای تحقق ایران بدون نفت تکیه بر
راهبرد مبتنی بر منابع ( )resource - based strategyاســت.
ما تاکنون به اشــتباه ،نفت و درآمدهای نفتی را نوعی درآمد تلقی
کرده ایم؛ در صورتی که بایــد به نفت به منزله یک صنعت نگاه
کنیم.
مطالعه تاریخ اقتصاد جهان نشــان میدهد که همه کشورها
برای توسعهیافتن به یک صنعت پیشتاز متکی بودهاند .برای نمونه،
در انگلستان صنعت نساجی و در آمریکا صنعت راهآهن این نقش
را ایفــا می کنند .ما هم باید صنعت نفت و گاز را محور توســعه
صنعت قرار دهیم.

به گزارش رویترز« ،رن ژنگ فی» بنیانگذار شــرکت فناوری
«هوآوی» چیــن از مجموعه مدیران و کارکنان این شــرکت
خواست تا دوباره به سمت پیشتازی در حوزه نرمافزاری رفته و
به مقابله با تحریمهای آمریکا برخیزند .تحریمهای آمریکا که به
بهانههای گوناگون علیه برخی شرکتهای چینی ،نظیر هوآوی
اعمال شــده ،فعالیتهای آنها را مختل کرده است .بنیانگذار
هوآوی در پیامی به کارمندان خود در این شــرکت گفته است،
اینکه هوآوی بتواند سختافزارهای پیشرفته را در آینده نزدیک
تولید کند تا حدودی دشوار خواهد بود ،به همین دلیل باید روی
فضای نرمافزاری متمرکز شود.

«آلفا» معیار ســنجش عملکــرد بر مبنای ریســک متعادل و
بازده فعال یک ســرمایهگذاری اســت .این شاخص عملکرد
یک سرمایهگذاری را نسبت به شــاخص بازار نشان میدهد.
در واقع بازده اضافی یک صندوق نســبت به شاخص ،آلفای
ً
صندوق نامیده میشود .معیار آلفا معموال برای صندوقهای
ســرمایهگذاری (پورتفوی) یا موارد مشــابه به کار میرود و به
صورت رقم فرد درصد نشــان داده میشود .در کنار آلفا« ،بتا»
نیز وجود دارد که نوسانپذیری ریسک را اندازهگیری میکند و
نرخ غیرعادی بازده را نشان میدهد ،در واقع همان چیزی است
که به عنوان حباب از آن یاد میشود.

منبر

7

تسلیم در برابر خدا درخواست انبیاء

دین

گفتاری از حجتاالسالم علیرضا صادقیواعظ
نمرودیان آتش بســیاری فراهم ساختند و مرا به
داخل آن پــرت کردند ،اما همچنان تســلیم تو
بودم.
امــر کــردی دســت هاجــر و تازه نــوزادم
اســماعیل را بگیــرم و بــه صحرای بــیآب و
علف مکه بیاورم ،گفتم :چشــم .این اسماعیلم
جوان رشــیدی شــد ،فرمودی او را به صحرای
منــا ببــر و در راه من ذبح کن  ،بــاز هم اطاعت
کردم.
پروردگارا یک عمر تسلیم خواست تو و مطیع
فرمان تو بودم ،به هر چه که خواســتی و به هرچه
که فرمان دادی.
ام سلمه همســر پیامبر(ص) میگوید :دیدم
رسول خدا(ص) در دل شب ،دست دعا به سوی
پروردگار باز کرده و با چشمانی اشکبار میگوید:
«بارالها هرگز مرا به اندازه یک چشم برهم زدن و
کمتر از آن به حال خودم وامگذار».
چه کســی این چنیــن درخواســتی از خدا

قرآن کریم میفرماید :زمانی که حضرت ابراهیم
خلیــل و حضرت اســماعیل ،خانه خــدا را بنا
کردند ،دســت به دعا برداشتند و عرض کردند:
«پروردگارا ما را تســلیم فرمان خود قرار ده و از
دودمان ما نیز امتی که تســلیم فرمانت باشــند،
پدیدآور».
کی ابراهیم این درخواست را از خدا میکند؟
زمانیکه حدود صد سال از عمر شریفش میگذرد
و در دوران پیری بهســر میبرد .این دعا آن هم در
این زمان چــه معنی میدهد؟ یعنی ابراهیم تا آن
موقع که به پایان عمرش نزدیک میشود ،مطیع و
تسلیم پروردگار نبوده است؟ نه ،منظور از این دعا
این نیست.
بلکــه مفســران معتقدند ،مقصــود ابراهیم
خلیل این اســت کــه خدایا یک عمــر همه جا
و تحــت هر شــرایطی مطیع و تســلیم اوامر تو
بــودم .روزی دســتور دادی کــه داخــل بتکده
بــروم و بتهــا را بشــکنم ،اطاعــت کــردم،

شماره  | 1001دوشنبه  10خرداد ۱۴۰۰

میکند؟ اشــرف انبیاء و خاتم انبیا کســی که به
معراج میرود.
تا آنکه فاصلــه او (خداوند با پیامبر) به اندازه
فاصله دو کمان یا کمتر بــود ...برخالف تصور
افــرادی که گمان میکنند ،بــا منم منم گفتن ،با
غــرور و تکبر ،بــا تکیه زدن بر قــدرت و ثروت
زوالپذیر خــود میتوانند به جایگاهی دســت
یابند ،هرکس کــه در برابر خداوند به جای تکبر
تواضــع نمــود و در درگاه ربالعالمین بندگی
کرد ،بــه مقام و عظمتــی بینظیر دســت پیدا
میکند.
از اینرو قرآن کریم میفرماید« :کافران (هنگام
رو به رو شــدن با عذاب) چه بســا آرزو میکنند
که کاش تســلیم بودند( ».نجم )9/راه رســیدن
به قرب الهی و دســتیابی به باالترین درجات
و منازل در نزد خداوند ،اطاعت و تســلیم
بودن در برابر خواست و اراده پروردگار
است.

آیه

منطق جمهوری اسالمی
امانت الهی
محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

مکتب

مرجعیت علمای اسالم
آیا دستور رجوع به علمای دین شامل نخبگان هم میشود؟
اما بهجهت تعدد نیازها و توان کم انسانها مجبورند
در هر زمینــهای به نخبگانش مراجعــه کنند .این
اصل در سیاست ،فرهنگ ،اقتصاد ،دین و مذهب
حکمفرماست و موضوعی قابل قبول است؛ اما در
اســام اصطالح نخبه را «اســوه» نامیدهاند .اسوه
در ســطح حداکثری کسی اســت که مردم باید به
او رجوع کنند و فعــل و قول او را نصبالعین خود
قرار دهند .به طور مســلم هیچ کســی نمیتواند
در این ســطح اسوه باشــد جز پیامبر عظیمالشأن
اســام(ص) و ائمه اطهار(ع) که قرآن به صراحت
ایشان را اسوه انسانها خوانده است .خداوند در آیه
 21سوره احزاب میفرماید« :به يقين براى شما در
زندگى پيامبر خدا سرمشق نيكويى بود ،براى آنها كه
اميد به رحمت خدا و روز بازپسين دارند و خدا را
بسيار ياد مىكنند ».امیرالمؤمنین(ع) در خطبه160
نهجالبالغه بر اســو و الگو قرار دادن پیامبران الهی
تأکید میکنــد و یکیک نام ایشــان را میبرد و از
هرکدام یک صفت اخالقی بارز را برای الگوگیری
و اسوه قراردادن ناممیبرد .اما آیا اسوههای مدنظر
منحصرند در پیامبران و ائمه اطهار(ص)؟ حال که
به ایشان دسترســی نداریم ،چطور باید الگوگیری
کنیم؟ اگر اینچنین اســت ،الگوگیری از دیگران تا
چه حد امکانپذیر اســت؟ همانطور که گفته شد
این انحصار وجود دارد ،اما دسترســی به ایشــان
هم از طرق مختلف امکانپذیر است .یکی از این

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

انسان مدنیالطبع است و زندگی اجتماعی دارد و
بسیاری از نیازهای خود را از طریق دیگران برطرف
میکند .این نیازها هم میتواند مادی باشــد و هم
معنوی که به قصد آسایش و آرامش دنبال میشود؛
به همین علت جامعه بشری همیشه بهدنبال کسانی
بوده که بتوانند ایشان را در رسیدن به رشد ،پیشرفت،
توســعههای مادی و معنوی و حتی در مشکالت،
مصائب ،رنجها و ...راهنمایی و هدایت کنند .نیاز
به افرادی که به علوم متعــدد ،ارزشها ،معارف و
تعاریف دسترســی دارند ،جزء ملزومات زندگی
انسان اســت که قابل انکار نیست .از آنطرف این
افراد که محل رجوع انسانها در خوشی و ناخوشی
هســتند ،خود را مکلف میدانند با کسب درجات
باالی علمی ،معرفتی و ارزشــی توانمند شــوند تا
بیشتر به همنوعان خود کمک کنند و یاری برسانند.
این افراد را با اصطالح «نخبه» میشناســیم .نخبه
به کســی میگویند که با دسترسی بیشتر به علوم و
ارزشها توان زیادی برای پاســخگویی به نیازهای
ً
مردم دارند .طبیعتا برای همه انسانها الزم است تا
بهدنبال شناخت اسباب و ابزار زندگی سالم باشند،

سلوک

محبت به اهل بیت

(ع)

مرحوم آیتاللــه میرزاجواد آقاتبریــزی(ره)؛ خداوند متعال
میفرماید« :وابتغوا الیه الوســیلت» و مصداق بــارز این آیه
شریفه ،اهل بیت(ع) هستند و هر کس به حبل متین آنان متوسل
شد ،سعادت دنیا و آخرت را کسب خواهد کرد .اگر یک جوان
بخواهد در امورش موفق شــود (به خصوص طلبه جوان) باید
محبت واقعی به این خاندان داشــته باشد و در مقابل شبهاتی
که بعضی منحرفــان به عوام از مؤمنان القا میکنند ،بایســتد
و ارادت و اخالص خــود را به آن خاندان ثابت کند و الگویی
باشــد برای سایرین ،به طوری که هرکس به او نظر کرد ،درس
بگیرد.

امکانات ،امکان رجوع به نخبگان اســامی است
که همان اســوهها در ســطح حداقلی هستند .در
این خصوص میتوان به حدیث واقعه اشــاره کرد،
همان روایتی که به توقیع شریف معروف است و از
حضرت ولی عصر(عج) نقل شده که فرمودند« :و
اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا
فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم»؛ و اما
در رخدادهایی که پیش میآیــد به راویان حدیث
ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شــمایند
و من حجت خدا بر آنان هســتم( .وسائلالشیعه،
ً
ج ،18ص )101البته در شــرایط راویان مشــخصا
حدیثی داریم کــه امام صادق(ع) در روایت مقبوله
عمربنحنظله میفرماینــد ...« :من کان منکم قد
روی حدیثنــا و نظر فی حاللنــا و حرامنا و عرف
ً
احکامنا فلیرضــوا به حکما فانی قد جعلته علیکم
ً
حاکما» ...؛  ...هر کس از شــما که راوی حدیث
ما باشــد و در حالل و حرام ما بنگــرد و احکام ما
را بشناســد او را بهعنوان حکم بپذیرید ،همانا من
او را حاکم بر شــما قرار دادم( . ...وسائلالشیعه،
ج ،18ص )99پس ما در واقع به علمای دین رجوع
میکنیم که ایشان دستورات ساسوههای اسالمی را
به ما بشناسانند .علمای اسالم «حوادث واقعه» را
تمام نیازهای مادی و معنوی از جمله مسائل سیاسی
و فرهنگی و علمی و اخالقی و ...دانســتهاند؛ اما
ســؤال این اســت ،امروزه که تعدد علوم زیاد شده

اســت ،آیا راویان احادیث میتوانند تمام سؤاالت
را جواب دهند؟ بهعبارتی وقتی دامنه معنایی کلمه
«حوادث واقعه» را وسیع میکنیم ،آیا توان پاسخ به
نیازها را داریم؟ به طور مسلم با موسع کردن معنای
حــوادث واقعه مجبوریم دامنــه مفهومی نخبگان
را هم وســعت دهیم؛ زیرا نیاز اســت در مباحث
سیاسی ،حکومتی ،فناوری ،موضوعات مربوط به
انسان و زندگی مادی و در کل مباحثی از شاخههای
علوم دینی است ،نخبگانی برای مراجعه مردم داشته
باشیم .منتها همانطور که در حدیث امام صادق(ع)
آمده است ،این افراد باید در نظرات خود و سخنان
خود حالل و حرام دین را در نظر داشته باشند .برای
نمونه ،مســئوالن تصمیمگیر در حکومت اسالمی
محل رجوع مردم هستند و باید مردم را در موضوع
کار خود به احکام و آداب و روش اســامی متصل
کنند .مردم برای دستیابی به نظر دین در خصوص
مســائل حکومتی و برعکس در زمینه مسائلی که
ضد دین هستند ،به سمت نخبگان میروند و از آنها
میخواهند احکام و دستورات دین را درباره مسائل
حکومتی استخراج کنند و با آن استدالل کنند .حال
با این استدالل میتوان مراجعه به نخبگان سیاسی و
اجتماعی ،برخی مسئوالن ارکانهای مهم حکومت
اســامی ،کارشناســان علوم مختلف را مشمول
حدیث واقعه دانســت که میفرماید ...« :فارجعوا
فیها إلی رواة حدیثنا»؟

حکمت

راهنما

اطاعت از ولی فقیه

تدقین یا تدوین قانون؟

پرسش :اوامر ولیفقیه بر همه واجب است یا فقط برای مقلدان
خود ایشان واجب است؟
پاســخ :بر اساس مذهب شيعه همه مســلمانان بايد از اوامر
واليى ولىفقيه اطاعت نموده و تســليم امر و نهى او باشند ،و
اين حکم شامل فقهاى عظام هم مىشود ،چه رسد به مقلدين
آنــان .به نظر ما التزام به واليت فقيه قابــل تفکيک از التزام به
اسالم و واليت ّ
ائمه معصومين(عليهمالسالم) نيست(.اجوبه
االستفتاءات ،س )62

حجتاالسالم والمسلمین رضا محمدی کرجی :احکام اسالم
شامل احکام اولیه یا ثابت و احکام متغیر است .در احکام اولیه،
کار فقیه استنباط حکم و تدوین یا تنقیح شریعت است و در احکام
متغیر نیز جعل الزام در حوزه مباحات به معنای اعم ،تشخیص
اهم در تزاحم بین احکام و برنامهریزی برای اجرای احکام اسالم
بر عهده فقیه است .ما باید بین تدوین و تقنین تفکیک قائل شویم،
اگر این دو اصطالح را ایجاد کنیم ،تدوین یعنی بخشــی که در
ّ
اسالم احکام ّ
مصرح و مسلم وجود دارد مجلس شورای اسالمی
تقنیــن و قانونگذاری نمیکند؛ بلکه تدویــن میکند و آن را در
ابواب مختلف فقهی جمعآوری و تدوین میکند.

برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

هر نســلی امانتــدار آداب ،ســنتها و
حتی اندیشهها و اســتداللهایی از نسل
قبل اســت .جالب آنکه هــرگاه افرادی
میخواهنــد هجمــهای علیه ســنتها
و روشهــا و دســتاوردهای گذشــتگان
داشته باشند ،فقط به استداللها و منطق
رفتاری نسل قبل حمله میکنند .در همه
کشورهای جهان و در طول تاریخ ،به ویژه
200سال گذشته کشورهای استعمارگر
حملههایشان به کشــورهای ضعیفتر
را از همین استداللها شــروع کردهاند.
هنگامی کــه مردم یک کشــور به فکر و
اســتداللی کــه عامل شــکلگیری یک
حرکت بــزرگ و تحولآفرین بوده بدبین
شــوند ،بدنه جامعهشان دچار پوسیدگی
میشود .در ســالهای گذشته کسانی که
به منزلــه روشــنفکر در جوامع مختلف
حضور پیدا کردند ،خواسته یا ناخواسته
به همین استداللها هجمه بردند و آن را
در ذهن مردم نابود کردند ،کارهای بزرگ
را کوچــک کرده و از بین بردند .مســلم
است که هر سیل خروشانی با برخورد به
این توقفگاههــای کوچک و بزرگ نابود
میشود .هرگاه دیدیم مردم یک جامعه به
تمدن و فرهنگ خود افتخار میکنند ،باید
در ورای ذهن آنها بهدنبال آن منطق محکم
و استدالل زیبا توجه کنیم که توانسته است
ســالها مانند خــون در رگهای جامعه
ضامن حیات آن باشــد .نس ل کنونی در
جامعه ما نیــز اول باید بهدنبال این منطق
و اســتدالل بگــردد و دوم باید در حفظ
و حراســت از آن جدیــت بهخرج دهد
و آن را به نســل بعد برســاند .دین اسالم
درباره امانتداری ســفارشهای فراوانی
دارد و یکی از ویژگیهای اخالقی پیامبر
گرامی اسالم(ص) امانتداری بوده است.
ی اســتداللها ،تفکرات
هرجا امانتدار 
و اندیشههای نســل قبل با جدیت پیش
گرفته شد و به انسانهای پاک سپرده شد،
توانستمردمجهانرابهسمتخوشبختی
و آســایش ببرد و از نابودی نجات دهد.
خداوند در قرآن کریم میفرماید« :إ َّن َ
الله
َِ
ُْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ
ــم أن ت َؤ ُّدوا ال
یأمرک
مانــات ِإلى أ ْه ِلها»؛
ِ
خداوند به شما فرمان مىدهد كه امانتها
ً
را به صاحبانش بدهيد( .نساء )58/طبیعتا
ایــن آیه معانــی و مفاهیم زیــادی را در
برمیگیــرد .در جنبههای مادی و معنوی
بیشــماری میتوان به آن استناد کرد؛ اما
در بعد فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی شاید
نتوانیم هیچ چیز را برتــر از امانتداری و
ســپردن آن به اهلش بیابیم .اگر به عوامل
شکســت ملتها در طــول تاریخ توجه
کنیم ،جای امانتداری را خالی میبینیم.
از خیانــت و فــاش کردن اســرار مردم،
بزرگان و اندیشمندان گرفته تا بهفراموشی
سپردن زحمات و استداللهای آنها عامل
ت ملتها بوده است .قرآن
ی شکس 
اصل 
پیروزی و ســعادت
ارکان
از
را
امانتداری
َ ْ َْ َ ْ
َ
میداند و می َفرماید« :قد أفل َح ال ُم ْؤ ِم ُنون...
َّ
َ
ْ َ َْ ْ َ ُ َ
َوال ِذ َين ُه ْم ِل َمان ِات ِهــم وعه ِد ِهم راعون»
(مؤمنون 1/و )8؛ امام خمینی(ره) درباره
نظام اســامی میفرماینــد« :جمهورى
اسالمى امانت الهى است ».امانتی که باید
به دست اهلش سپرده شود و اهلش باید
در حفظ آن کوشش کند و امانتی را که در
اختیارشان قرار گرفته ،به نسل بعد برساند.
امیرالمؤمنین(ع) در زمینه امانتپذیری به
یکــی از والیان خود میفرمایند« :از تو به
من خبری رسیده اســت .اگر چنان کرده
بـاشـی ،پروردگار خود را به خشم آورده،
امام خود را نافرمانی کرده و امانت خود را
از دست دادی( ».نامه)4/
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رهبر معظم انقــاب اســامی در دیدار تصویری بــا رئیس و
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اشاره به موضوع انتخابات
ریاستجمهوری ،گفتند« :دشمنان از همه امکانات خود استفاده
میکنند تا انتخابات مایه سرشکستگی ملت شود و برخی هم در
داخل دانسته یا ندانسته حرف بدخواهان را ادامه میدهند؛ اما من
بسیار امیدوارم که به لطف خداوند و با همت ملت ،این انتخابات
مایه آبرو و عزت کشور شود ».ایشان با اشاره به احراز صالحیت
کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری از جانب شورای نگهبان،
گفتند« :من الزم میدانم از همه کســانی که براســاس احساس
مسئولیت وارد عرصه انتخابات شــدند ،تشکر کنم و همچنین
از کســانی که صالحیت آنها احراز نشــد و نجیبانــه برخورد و
مردم را دعوت به شــرکت در انتخابات کردند ،به طور مضاعف
تشکر میکنم ».امام خامنهای خاطرنشــان کردند« :عدم احراز
صالحیت برخی افراد به معنی بیصالحیتی آنان نیست؛ بلکه به
این معناست که شورای نگهبان با توجه به گزارشها ،امکانات
و آشــناییهای خود نتوانسته صالحیت آن فرد را تشخیص
دهــد ،اگر چه ممکن اســت آن فــرد صالحیت باالیی

چارچوب
اصول بیستگانه
ابوالحسن سلطانیزاده
هادی سیاسی

مؤلفههای انتخابات تراز انقالب اســامی
در بیانات امــام خامنهای(مدظلهالعالی) را
میتوان این گونه برشمرد:
1ـ رقابــت در چارچوب نظام؛ اگر چنانچه
کسی وارد میدان رقابت انتخاباتی و مسابقه
انتخاباتی بشــود ،اما بخواهد چارچوب را
بشکند از قاعده نظام خارج شده است.
2ـ پایبندی به امنیت ملی؛نامزدها خطوط
قرمز نظام را نشــکنند ،حدود و ثغور نظام
اسالمی شکسته نشود.
3ـ مراعــات اخالق؛مالحظات اخالقی
ً
جدا رعایت شود.
۴ـ اثبات خود؛ رقابت این نیست که کسی
اثبات خود را متوقف بر نفی دیگری بداند.
5ـ پرهیز از وعدههای غیرعملی؛ نامزدها
جوری حرف بزنید که اگر در خرداد ســال
آینده نوار امروز شــما را جلــوی خودتان
گذاشتند و پخش کردند ،شرمنده نشوید.
6ـ پایبندی بــه قانون و خط امــام(ره)؛ آن
کسانی که نظام اســامی ،قانون اساسی و
امام را قبــول دارند ،باید بــه میدان رقابت
بیایند؛ منتها رقابت سالم نه رقابت لجوجانه
و عنادآمیز.
7ـ کم رنگ نشــدن مرزها با دشــمن؛من
بارها تذکر دادهام و گفتهام مواظب باشــید
مرزهای میان شما و دشمن کمرنگ نشود،
پاک نشود...
8ـاســتداللی حرف زدن؛با مخالفان خود
حرف بزنید و استدالل کنید.
9ـ ناامید کردن دشمن؛ جناحهای مختلف
و گرایشهای مختلف انتخابات را وسیلهای
برای ناامیدی دشمن قرار دهید.
10ـ پرهیز از نفرتپراکنی؛ میدان انتخابات
میدان نفرتپراکنی و اتهامات چنین و چنان
دادن نیست.
11ـ بــه تنازع نرســاندن اختالفنظر؛مثل
مباحثههای طلبگی مباحثه کنند ،اما کینه از
هم به دل نگیرند و نگذارید اختالفنظر به
تنازع برسد.
12ـ دوری از قدرتطلبــی؛ انتخابــات را
صحنه جنگ قدرت قرار ندهید.
13ـ طــرح واقعیتهــا؛ نامزدها وظایف
ســنگینی دارند .حرفی که از دهان انســان
خارج میشود ،باید واقعی ،صمیمی و متکی
بر اطالعات درست و برآمده از زبان صادق
و راستگو باشد.
14ـ رقابت بر سر خدمت؛ میدان انتخابات
مسابقه خدمت است نه نفرتپراکنی.
15ـ عزتآفرینــی؛ تبلیغات انتخاباتی باید
تثبیتکننــده مواضــع عزتآفرین انقالب
باشد.
16ـ تخریب نکردن ذهنیت جامعه؛ خراب
کردن ذهن مردم و ایجاد ابهام در بین مردم
اشکال دارد.
17ـ تخریــب نکــردن رقیب؛هــر چــه
میخواهید از نامزدهای مورد عالقه خودتان
تمجید کنید ،اما دیگران را تخریب نکنید.
18ـ بــه مــردم قول درســت بدهنــد؛ در
تبلیغات انتخابــات ،نامزدها قول بدهند که
از ظرفیتهای قانون اساســی برای اجرای
وظیفهشان استفاده خواهند کرد .قول بدهند
که مســئله اقتصاد که امروز میدان چالش
تحمیلی به ملت ایران از ســوی بیگانگان
است ،به خوبی خواهند پرداخت...
19ـ صادقانه و با کرامت رفتار کردن؛ تقوای
سیاســی یعنی هر کس که در کار سیاست
است ،با مســائل سیاسی صادقانه و از روی
دلسوزی برخورد کند.
20ـ کنار گذاشــتن بحــث دل آزار برنده
و بازنده؛توصیــه اینجانب بــه جریانها و
گروههای سیاسی آن است که بحث دلآزار
برنده و بازنده را کنار بگذارند.

مناظره

B

کشور آماده جهش است
ســعید جلیلــی ،نامــزد انتخابــات
ســیزدهمین دوره ریاســتجمهوری
ایران :در آستان ه یک انتخاب بزرگ قرار
داریم؛ انتخابی که میتواند نه تنها کشور را از برخی نارساییها
عبور دهد؛ بلکه میتواند یک جهش بزرگ را رقم بزند .مدعی
هستیم که امروز نه تنها میتوان کشور را اداره کرد بلکه میتوان
آن را جهش داد .با ارادهای که عزم شده ،برای اجرای این برنامه
نیازمند یک جهاد همگانی هستیم تا جهش بزرگ اتفاق بیفتد.
معتقدیم کشــور ما میتواند در آستانه یک جهش بزرگ قرار
بگیرد و شــرط آن این است که «نمایش و گزارش و همایش»
جای کار اصلی را نگیرد .کار اصلی اقتضائات خاص خود و
مجاهدتهای خودش را میطلبد» .

B

کنترل تورم و گرانیها

محســن رضایی ،نامزد ســیزدهمین
انتخابــات ریاســتجمهوری گفت:
«برنامه دولت من این است که تورم و
گرانیها را کنترل کند ،من اقتصاددان
هســتم و حرفهای بــدون مبنا درخصوص اقتصــاد نزده و
نخواهم زد .به همین دلیل برنامه جامعی برای کنترل نقدینگی
و هدایت نقدینگی به سوی تولید ملی خواهم داشت ،جاذبه
تولیدی را طوری باال میبریم که مانند یک آهنربایی با جاذبه
بازدهیهایی که به وجود میآورد ،نقدینگی را به سمت تولید
و اشتغال بکشانیم .در همان ســال اول ملت ایران شاهد این
خواهند بود که افق روشنی پیشرو است ».رضایی اظهار کرد:
«ماننــد مهار اژدها که چند ســر دارد ،از چند ناحیه به گرانی
حملهمیکنیم».

B

چالش

حل مشکالت با جوانان

سیدابراهیم رئیسی ،نامزد سیزدهمین
دوره انتخابات ریاســتجمهور گفت:
«کســی نباید اجازه دهــد جریان مافیا
منافع خــود را از طریق بــه خطر انداختن ســامت مردم و
ســوداگری تأمین کند و بهترین کســی کــه میتواند حافظ
حقوق مردم باشد ،دســتاندرکاران نظام سالمت هستند».
این کاندیدای ریاســتجمهوری گفت« :امروز همه دشمنان

معترف هستند فشــار حداکثری آنها علیه کشور و ملت ایران
شکســت خورده و با وجــود تهدیدهــا و تحریمها توفیقات
فراوانی در عرصه علمی و پزشــکی کسب کردهایم ».رئیسی
تولید واکسن را یکی از دستاوردهایی دانست که با اراده جوانان
ایرانی رقم خورد و آن را نقطه افتخار و اقتدار ملی دانست .وی
با اشاره به امکانات ،نیروی انسانی کارآمد و اعتبارات موجود
در کشــور گفت« :برای دولت امکانپذیر اســت  50درصد
هزینه درمان را از سبد خانوار کاهش دهد».

B

برداشتن موانع تولید

علیرضا زاکانی ،داوطلب سیزدهمین
دوره انتخابات ریاســتجمهوری در
پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه برای
ارتقای معیشت مردم چه برنامهای دارید؟ افزود« :ما در برنامه
خود چهار رویکرد تحولی داریم که رویکرد اول ناظر به حوزه
اقتصاد مدیریت اســت؛ چرا که هم اکنــون اقتصاد ما دولتی
است .اســاس حرکت ما بر مبنای جهش تولید و رفع موانع
پیش روی تولید است که با کمک خداوند و همه متخصصان
سعی میکنیم مشوقهای تولیدی داده شود تا تولید حرف اول
را بزند ».زاکانی گفت« :بیشک مقابله با مفاسد اقتصادی و
بروکراسی و برداشتن موانع جدی تولید هدف مقدماتی ماست
و در بخش تولید کاری خواهیم کرد که ســبب خلق ثروت و
قدرت برای همگان شود».

میدان پاستور

رئیسجمهور 23میلیونی
دوازدهمین انتخابات در سال 1396

در حالی که انتظار میرفت طبق سالهای
گذشــته ،دولت آقای روحانی برای بار دوم
نیز رأی اعتماد ملت را کسب کند ،حضور
رقبای قدرتمند در صحنه رقابت انتخاباتی،
پیشبینی نتیجه آن را دشوار کرد .رقابتهای
انتخاباتی با نقد عملکرد دولت مستقر کلید
خورد و منتقدان تالش داشــتند تا نشــان
دهند که سیاستهای اعتدالیون برای اداره
کشور و حل مشکالت آن از طریق مذاکره
و دیپلماسی و برجام به ثمر نرسیده است.
در مقابل آقای روحانی که با یار کمکی
و معاون اول دولتش اسحاق جهانگیری در
میدان آمده بود ،تــاش کرد تا از عملکرد
خود دفاع کرده و با فرافکنی ناکامیها را بر
گردن مخالفان بیندازد؛ اما بازتاب مناظره
اول نشــان داد سیاســت دفاع از برنامهها
نمیتواند موجــب رأیآوری و اثرگذاری

B

حل مشکالت جوانان

قاضیزاده هاشمی ،نامزد سیزدهمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری« :ما
یک برنامهریزی ویژه کردیم که کمتر
از چهار ســال نرخ تورم را نهتنها تک
رقمی کنیم؛ بلکه به زیر  ۵درصد برســانیم و آن را ثابت نگه
داریــم ».وی افزود« :اقدام دوم که باید به آن توجه کرد ،تأمین
مســکن برای مردم است .ما  4/5میلیون مسکن کمبود داریم
و ما یــک برنامهریزی ضربتی برای تأمین این میزان مســکن
انجام دادیم ».وی گفت« :یک عده مردم نمیتوانند برای تأمین
مسکن مشارکت مالی کنند ،بهخصوص االن که مسکن گران
شده است و متوسط انتظار برای مسکندار شدن  ۳۵سال شده
است ».وی با بیان اینکه ما پدیده بدمسکنی و مسکن فرسوده

بر افکارعمومی باشــد و نیاز اســت برای
موفقیــت در انتخابــات ،سیاســتهای
تهاجمی علیه رقیب طرح شود!
در این شرایط بود که در ادامه مناظرات
و با اوج گرفتن فضای رقابتهای سیاسی،
سناریوی رقیبهراسی جریان اعتدال کلید
خورد و دوقطبیهای جدیدی ایجاد شد که
اکثریت جامعه را متأثر از خود کرد.
در روزهای پایانی قالیباف به نفع رئیسی
کنارهگیــری کرد و جهانگیــری نیز به نفع
روحانی انصراف داد و دوقطبی نهایی بین
روحانیـ رئیسی شکل گرفت.
سرانجام حســن روحانی با کسب ۵۷
درصــد آرا و با  23/5میلیون رأی بار دیگر
رئیسجمهور ایران شد؛ در حالی که رقیب
او ابراهیم رئیســی حدود  16میلیون رأی
آورد.

هم داشته باشد ».ایشــان با اشاره به برخی اعتراضها به شورای
نگهبان افزودند« :البته انگیزه این اعتراضها متفاوت است .برخی
اعتراضها از سر دلســوزی و به دلیل نگرانی از مشارکت پایین
مطرح میشــوند و برخی هم به دلیل آنکه نامزد مورد نظرشــان
احراز صالحیت نشده ،گلهمند و ناراحت هستند که به آنها ایرادی
نمیشــود داشت ،اما برخی با اصل شورای نگهبان مخالفند و با
مطالب خود در فضای مجــازی و مطبوعات ،میخواهند از این
فرصت برای انتقام از شــورای نگهبان استفاده کنند که خداوند
از این افراد نخواهد گذشــت ».رهبر حکیم انقالب با بیان اینکه
انگیزههای دشمنان برای ایجاد اخالل بسیار عمیق است البته در
ً
فضای مجازی نیز گاهی مسائلی برجسته میشود که لزوما بازتاب
خواســت مردم نیست ،از کاندیداها خواســتند بین خود و خدا
ملتزم شــوند که نتیجه انتخابات هر چه شد ،همه آن را بپذیرند و
نجیبانه تسلیم شوند .ایشان خاطرنشان کردند« :نباید انتخابات و
جمهوریت را تا وقتی قبول داشــت که به نفع ما باشد و اگر به نفع
دیگری شد ،بگوییم آن را قبول نداریم که متأسفانه آزمون تلخی از
این قضیه در سال  1388در تاریخ انتخابات باقی ماند».

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸
خرداد  ۱۴۰۰در کشورمان به حدی است که
چند ماه مانده به برگزاری آن ،دشمنان قسم
خــورده ملت بزرگ ایران و نظام اســامی
سعی دارند در ابعاد گوناگون به صورت پنهان
و آشکار آن را تضعیف کنند .فعالسازی همه
رسانههای مخالف جمهوری اسالمی برای
تأثیرگذاری بر ادراک مردم تنها بخشــی از
اقدامات ضد ایرانی غرب در زمان انتخابات
است که شاید میلیاردها دالر هزینه برایشان
دارد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در

برای پیشــرفت کشــور ،یکی از مهمترین
و اساســیترین رویدادهاســت .دشــمن
میخواهد انتخابات نباشد .اگر میتوانستند
روی مــردم و یــا گروههــای سیاســی اثر
ً
بگذارند ،کاری میکردند که اصال انتخابات
برگزار نشود»...
واضح اســت که برگــزاری انتخابات
ریاستجمهوری در چنین شرایطی تمامی
توطئههــای دشــمن را در ناامیدســازی و
جــدا کردن مردم از نظــام را از بین خواهد
برد .بنابراین تبلیغات گستردهای در فضای
مجازی و حقیقــی از طریــق جریان نفوذ

تأثیرگذاری انتخابات بر امنیــت ،اقتدار و
پیشــرفت کشــور میفرمایند« :انتخابات
میتواند برای کشــور و ملت ما یک وسیله
مصونیت و یک نمودار اقتدار باشد و ملت و
نظام اجرایی کشور را در مقابل ه با چالشهای
گوناگون جهانی ،از گذشته مستحکمتر کند.
انتخابات میتواند نظام جمهوری اسالمی را
جوانتر از آنچه هست ،بکند.
انتخابات پرشور از سوی مردم میتواند
روز نویــی را برای آنها رقم بزند .انتخابات،
هــم در صحن ه خارجی و در مقابل چشــم
بیگانــگان ،هــم در صحن ه داخلــی و هم

و وابســته به دشــمن صــورت میگیرد که
انتخابات را یک امر فرمایشی در کشورمان
جانمایــی کنند کــه این امر بــه بهانههای
مختلف صورت میگیــرد و در انتخابات
مــردم نیز تأثیــر منفی خواهد گذاشــت؛
توطئهای که میتواند برای ادامه وضع موجود
نیز هدفگذاری شده باشد.
بنابرایــن غرب برخــاف ادعای مهد
دموکراســی بــودن ،هراســان از برگزاری
دموکراســی واقعی در ایران است و واکنش
آنها نسبت به انتخابات بیانکننده ذات درونی
آنهاست.

اخبار

هم داریم ،گفت« :ما باید مســئله بیسرپناهی را حل کرده و
سه دهک پایین را هم بدون اینکه مشارکت مالی داشته باشند،
صاحب مسکن کنیم و به صورت قسطی طی  ۳۰سال از آنها
پس بگیریم؛ یعنی یک نوع اجاره بهشرط تملیک است».

E

علــی الریجانی ،یکی از نامزدهای انتخابات در واکنش
به احراز نشدن صالحیتش در بیانیهای اظهار داشت« :در این
ّ
دوره از انتخابات ،بر حسب وظیفه اسالمی ،ملی و انقالبی و
ّ
بر اســاس تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر حضور
حداکثــری در انتخابات و توصیه مراجع عظام تقلید و برخی
صاحبنظران دانشــگاهی و اقشار مختلف مردم ،الزم دیدم
ّ
برای خدمتگزاری به ملت ،به صحنه انتخابات وارد شــوم .با
حمایت شــما عزیزان به خصوص نخبگان جامعه ،برای رفع
ّ
مشکالت پیش روی ملت ،عزمی راسخ داشتم؛ اما حال آنکه
روند انتخابات اینگونه رقم زده شــد ،بنــده وظیفه خویش را
ّ
در پیشــگاه الهی و ملت عزیز انجام دادهام و راضی به رضای
الهی هستم و از همه کسانی که در این مدت کوتاه ،ابراز لطف
فرمودند ،سپاسگزارم و امیدوارم برای اعتالی ایران اسالمی،
در انتخابات حضور یابید».

B

تورم را مهار میکنیم

محسن مهرعلیزاده ،نامزد سیزدهمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری« :باید
ســهم بیش از  ۶۰درصدی اقتصاد در
دســت دولت را به رقمهای پایینتر با
طی یک روند طبیعی به حداکثر  ۲۰تا  ۲۵درصد در طی چهار
سال برسانیم ».مهرعلیزاده با بیان اینکه با کنترل تورم نوسانات
قیمتی در بازار کنترل خواهد شد ،افزود« :این مراحل باید در
حوزه اقتصاد سپری شــود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست
یافت ».این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری
گفت« :امیدواریم با الگوی صحیحی که اتخاذ خواهیم کرد،
ً
از پس این کار بربیاییم و قطعا برخواهیم آمد ».وی افزود« :با
همکاری دوستانم حدود دو سال اســت که بر روی این الگو
کار کردهایم و این الگو پایهگذاری شده و اصول صحیح علمی
و تجربه شــدهای در سطح دنیا تحت عنوان اقتصاد اجتماعی
دارد».

E

مســعود پزشــکیان پس از عدم احــراز صالحیت او از
سوی شــورای نگهبان با صدور اطالعیهای اعالم کرد ،قصد
اعتــراض به تصمیم شــورای نگهبان را نــدارد .در متن این
اطالعیه آمده اســت« :چه مبارک ســحری بود چه فرخنده
شــبی .ضمن تشکر از اقشار مختلف مردم از تمام استانهای
کشور ،شــخصیتها و احزاب که لطف و حمایت خود را از
آقای دکتر پزشــکیان اعالم کردهاند ،اعالم میکنیم که ایشان
قصد اعتراض به تصمیم شــورای نگهبان را نداشــته و هیچ
گونــه رایزنی جهت احراز صالحیت خــود نکرده و نخواهد
کرد».

B

بانی وضع موجود نیستم

عبدالناصر همتی ،نامزد سیزدهمین دوره
انتخاباتریاستجمهوریگفت«:هدفم
این است که دولت فنی باشد و نه سیاسی،
یعنی اموراتی مانند بودجه نباید سیاسی
باشد .اگر تشخیص مردم این باشد که من میتوانم این برنامهها
ً
را انجــام دهم ،قطعا به من رأی خواهنــد داد ».وی با بیان اینکه
فرق دولت من با دولت فعلی هم در اعضا و هم در سیاســتها
خواهد بود ،گفت« :به این دلیل اعالم کردم که چهار سال بیشتر
نمیخواهم در ریاستجمهوری بمانم که رؤسایجمهور وقتی
به کرسی مینشــینند در یک تا دو ســال اول وقت خود را هدر
میدهند .بنابراین من اعالم میکنم چهار سال بیشتر نمیخواهم
بمانم تا از همــان اول اقدامات خود را اجرایــی کنم و وقت را
تلف نکنم ».همتی گفت« :برخالف کاسبان سیاسیـ اقتصادی
تحریم ،من آبرویم را گذاشتم تا در بدترین شرایط ،روند حرکتی
بانک مرکزی را اصالح و از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کنم».

E

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه سرانجام شورای نگهبان
کار را برای من آسان کرد ،افزود« :با این اتفاق تکلیف از دوش
من برداشــته شد و احســاس آرامش جدی بعد از اعالم نظر
شورای نگهبان کردم و شبی که نظر شورای نگهبان به من اعالم
شد ،در منزل ما بعد از گذشت ده روز از ثبتنام ،شب جشن
بود؛ زیرا همه احساس کردند که بار بزرگی از دوشم برداشته
شــد و البته برای رؤسا و اعضای ستاد انتخاباتی نیز کار آسان
شــد؛ زیرا در ایام پیش رو وظایف سنگینی بر عهده آنها قرار
میگرفت».

آلزایمر

E

آیت الله صادق آملیالریجانی با تأکید بر اهمیت انتخابات
در نظام جمهوری اســامی ایران ،گفت« :همه مردم و مسئوالن
مســتحضرند به این نکته که ارکان این نظام بر انتخابات استوار
شــده و حضور مردم در عرصه انتخابــات ،ضامن اقتدار ملی و
اقتدار نظام اســت و امام راحل(قدسالله نفســه الزکیه) و رهبر
معظم انقالب(حفظهالله) نیز همواره بر این اصل اساسی تأکید
داشــتهاند ».رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود« :بر
اساس قانون اساسی ،شورای نگهبان تنها نهاد رسمی متولی تأیید
صالحیت کاندیداها و تنها مرجع رسیدگی به مصوبات مجلس به
لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی است که باید همواره دقت و
سختگیری در رسیدگیها را داشته باشد ».عضو فقهای شورای
نگهبان در ادامه با اشــاره به اینکه «نهاد شــورای نگهبان همواره
باید محترم شمرده شود» ،تأکید کرد« :مردم چشم بیدار دارند و
خروجیها را میبینند ،فلذا همواره باید در اصالح خود و تغییر
رویهها با هدف اعتمادسازی هر چه بیشتر اقدام کرد».

E

محمد هاشــمی ،عضو سابق حزب کارگزاران پیشنهاد
داده است که الریجانی و جهانگیری از همتی حمایت کنند.
وی همچنین گفته است« :عملکرد دولت روحانی به عملکرد
رئیس بانک مرکزی ارتباطی ندارد ،دولت باید پاســخگوی
عملکرد خودش باشــد ».هاشــمی همچنین منش و روش
آیتالله هاشمی را حالل مشکالت کشور دانسته و گفته است:
«معتقدم اگر ایشان امروز زنده بود ،به دکتر همتی رأی میداد».

E

آیتالله ســیدمحمدرضا مدرسییزدی ،از فقهای شورای
نگهبان درباره عدم احراز صالحیت مسببان وضع فعلی کشور
گفت« :اگر معلوم شود به خاطر عدم تدبیر یک فرد مشکالتی
در کشور ایجاد شده ،حتما در بررسی صالحیت او ،بنابر اصل
مدیر و مدبر بودن تأثیر خواهد داشــت ».وی افزود« :شورای
نگهبان مایل اســت باالترین مشارکت وجود داشته باشد ،اما
هیچ کس حاضر نیســت با نقض قانون ،مشارکت باال رود.
ما کسی که پایینترین سطح معیارها را هم داشته باشد ،تأیید
میکنیم تا حتی هزار نفر هم به مشارکت اضافه بشود؛ ولی آیا
کسی میپذیرد کسی که مدیر و مدبر نیست و معیارهای الزم
را ندارد ،در فرآیند انتخابات شرکت کند؟ »

E

عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی
گفت« :ما هیچ کدام نمیخواهیم خدشــهای به نظام جمهوری
اســامی وارد شــود و این را همگی آگاه هستیم ».وی همچنین
درباره اینکه آیا شــورای نگهبان مسئله مشارکت در فرآیند تأیید
صالحیت نامزدها را در نظر میگیرد؟ یادآور شــد« :مشارکت
پایین از جهت قانونی و حقوقی مشــکلی ندارد و در قانون تحت
این عنوان مســئلهای وجود ندارد .شــورای نگهبــان در جایگاه
ً
حقوقی و کامال طبق قانون عمل میکند و ممکن است در یکجا
مشارکت باال باشــد و در یکجا پایین و این فرآیند طبیع ی است.
یک کنش سیاســی و اجتماعی به یک نهاد حقوقی به نام شورای
نگهبان واگذار شده است و بنده معتقد هستم که باید یک مکانیسم
دیگری برای این امر درنظر گرفته شود ».وی درباره روند عدم تایید
صالحیت برخی کاندیداها در این دوره چه بود نیز تاکید کرد :بنده
نمیتوانم تک تک پروندهها را باز کنم و همه مســائل را بگویم و
برای ما منع قانونی و شرعی وجود دارد .به عبارتی مسائلی که در
جلسه خصوصی شورای نگهبان گفته شده است را بنده نمیتوانم
در جلسه عمومی مطرح کنم .شورای نگهبان یک شخص واحد
نیســت و تصمیمات ،خروجی کل شورا اســت .به این مکانیزم
قانونی ،نمیتوان سلیقه گفت و اعضای شورا ،برخی مستندات را
قبول دارند و برخی قبول ندارند و رأی نمیدهند.

E

حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
«مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری
است ،ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست .این شورا
نمیتواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزدها اضافه کند!
ً
و اساسا مصلحتاندیشی بیرون از شرح وظایف شورای نگهبان
است .چرا؟! زیرا مصلحتاندیشی یک مقوله کیفی است و مادام
که به کمیت و یکگزاره ّ
کمی تبدیل نشده است ،قابلاندازهگیری
نخواهــد بود و میتواند زمینه و مقدمهای برای فشلشــدن امور
مربوط به احراز صالحیت نامزدها باشــد .فراهــم آوردن زمینه
مشارکت حداکثری بیش و پیش از همه بر عهده مسئوالن و بهویژه
مسئوالن اجرایی کشور و عملکرد مثبت و منفی آنهاست .برای
نمونه ،کســانی که با کمکاری و بیتدبیریخود ،مردم را به صف
مرغ میفرســتند ،به صف رأی لطمه میزنند! این سکه اما روی
دیگری هم دارد .بخوانید!»

شهروند و مافیا

اعتماد به کارآگاهبازی!
حمله مافیا به شورای نگهبان

در بازی شهروند و مافیا ،نقشهای متفاوتی
وجود دارد که هر یک کارکردهای متفاوتی
دارنــد و میتواننــد به شــهر و مافیا برای
پیروزی و تســلط بر شهر کمک کنند! یکی
از نقشهای کلیدی که به کمک شهر میآید
و اجازه پیــروزی را به مافیا نمیدهد ،نقش
کارآگاه است.
کارآگاه فــردی اســت کــه میتواند با
اســتعالم از راوی بازی به شهروند یا مافیا
بودن بازیگــران آگاهی پیــدا میکند تا در
جریان بازی به شــهر برای پیروزی بر مافیا
کمک ویژه کنــد ،اما نکته مهم در این میان
این اســت که الزمه پیروزی شهر این است
که شــهروندان به کارگاه بازی اعتماد کرده
و پشت دســت او رأی دهند و اجازه ندهند
تا مافیا با فریب و دادن آدرس غلط شــهر را
گمراه کند!

حال شاید برایتان سؤال شود که نسبت
این موضوع با انتخابات ریاست جمهوری و
عالم سیاست چیست؟
در پاسخ باید گفت ،در میدان انتخابات
و سیاستورزی در کشورمان نقش شورای
نگهبان تا حدودی شــبیه نقــش کارگاه در
بازی مافیا است؛ این شــورا با استعالم از
نهادهای مختلف امنیتی و بررســی سوابق
و رویکردهای و تواناییهــای افراد آگاهی
به دســت میآورد که میتواند بر اساس آن
به شــهر برای پیروزی در انتخابات کمک
ویژهای کند؛ اما به شرط اینکه در انتخابات
نیز مردم به مثابه شهروندان در بازی مافیا به
کارآگاه اعتماد کنند و پشــت دست او رأی
بدهند و اجازه ندهند مافیا زیر میز بازی زده
یا با شگردهای مختلف فریب ،شهر را دچار
خطا و اشتباه کنند.

اولینگامهایدولتسیزدهم؟
صاحبنظران و فعاالن سیاسی پاسخ میدهند

دولت ســیزدهم در حالی قرار اســت در رأس خدمت قرار گیرد که کشور از جنبههای گوناگون
دچار تشویش و گسست اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی شده است و این موضوع کار را برای آنها
ً
سخت میکند ،اما اگر دولتی مقتدر و خدمتگزار از جانب مردم انتخاب شود ،حتما اولویتهای
خود را در راستای ترمیم مسائل مهمی چون اقتصاد و سیاست خارجی قرار میدهد؛ چرا که این
دو نکته زیرساخت بسیاری از مسائل مهم کشور هستند .در همین زمینه با برخی از شخصیتهای
توگو کردیم که در ادامه میخوانید:
سیاسی و کارشناسان گف 

B

تقویت تولید
دکتر عبدالمجید شیخی ،کارشناس مسائل اقتصادی :واقعیت این است که
همه فعالیتها در هم تنیده هستند و اینطور میتوان گفت که نقطه شروع به
کار دولت بعدی تقویت تولید ،باز کردن گرههای کسبوکار ،رونق بخشیدن
به فعالیتهای موجود و خلق تشکلهای جدید تولیدی با استفاده از ساز و کار
موجود نظام اداری است؛ اگر تقویت تولید راه بیفتد و به حجم عظیم نقدینگی
توجه شــود ،به دنبال آن خود به خود بســیاری از مشکالت به شکل متواتر،
متوالی و سلســلهوار متعادل و حل میشود .شعار سال رهبر معظم انقالب
که توجه به تولید ،پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید است ،شعار سادهای نیست و ایشان علنا فرمودند
که راهبرد و راهکار اصلی ما در این سال ،باید همین موضوع باشد .اگر تولید رونق بگیرد ،مسئله تورم
حل میشــود ،کاال به وفور پیدا میشود و نرخ کاالها کاهش مییابد ،اشتغال افزایش پیدا میکند ،سن
ازدواج کاهش پیدا میکند و بر جمعیت جوان افزوده میشود ،همچنین با توجه به اینکه مسکن بخشی
از تولید است ،مسکن نیز رونق میگیرد .توجه به تولید و شعار سال حضرت آقا ،میتواند جرقه و آغاز
به کار رئیسجمهور جدید باشد؛ به طور مسلم در کنار آن توجه به جوانب دیگر هم الزم است و منظور
این نیست که به جوانب دیگر توجه نکنند ،اما در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی عظیم
اســت و پزشکی را میطلبد که هم درد را شناخته باشد و هم درمان را بشناسد و هم عامالن ایجاد درد
را بشناسد.

B

حل مشکالت معیشتی
سیدمحمد حسینی ،وزیر ســابق فرهنگ و ارشاد اسالمی :اولین اقدامی که
رئیسجمهور و دولت جدید باید انجام دهند ،رسیدگی به مشکالت معیشتی
مردم است و اینکه باید حرکت تولید در کشور را سرعت ببخشند و از برخی
مفســدههایی که وجود دارد و سوءاستفادههایی که متأسفانه در دستگاههای
مختلف صورت میگیرد ،جلوگیری کنند؛ باید یک مبارزه همهجانبه و فراگیر
با فســاد را آغاز کنند و ســپس فعالیتهای ایجابی در بحثهای تولیدی را
انجام دهند .برخی ناهماهنگیها که بین دســتگاههای اجرایی مانند وزارت
کشــاورزی و صمت وجود دارد نیز باید به ســرعت رسیدگی کنند که یک آشــفتگی به وجود نیاید و
مشکالتی مثل داستان مرغ پیش نیاید ،لذا این مسائل خیلی فوری هستند که در اسرع وقت انجام شوند.
سپس باید در بحث سیاست خارجی رویکرد جدیدی اتخاد شود که غربیها تصور نکنند که ما دیپلماسی
التماسی داریم ،بلکه باید دیپلماسی از موضع قدرت و قوت اتخاد کرد تا آنها بدانند ما بیجهت امتیاز
نمیدهیم و اگر جایی کوتاه بیاییم آنها هم باید امتیازی را به جمهوری اسالمی بدهند؛ در همین مذاکرات
باید مصوبه راهبردی مجلس تعیین تکلیف شود و اگر غربیها همکاری نمیکنند ،ما هم اصرار نداشته
باشیم در برجامی که بیحاصل است ،بمانیم.

B

تالش برای توزیع عادالنه ثروت
علی ابراهیمی ،نماینده عضو فراکســیون امید مجلس دهم :به طور مســلم
هر دولتی که ســر کار بیاید ،هیچ راهی ندارد جز اینکه اصلیترین اولویت
او اقتصاد باشــد؛ باید در راســتای توزیع عادالنه ثروت گام بردارد ،چرا که
شکاف طبقاتی غیرقابل تحمل شده است ،البته این نکته تعریف دارد و باید
کاری کرد که این کار از طریق منابع عمومی کشــور انجام شود .به برخی از
اســتانها از نظر ردیف اعتباری بیتوجهی شــده است تا جایی که کشور به
سمت تمرکززایی رفته است ،در حالی که یکی از عوامل توسعه در همه جای
دنیا بحث تمرکززدایی اعتبارات اســت .به صورت کلی اگر بخواهیم ریشه اصلی مسئله را پیدا کنیم،
این اســت که دولت بعد باید در راستای پویایی اقتصاد گام بردارد و پویایی اقتصاد نیز در راستای بهبود
روابط بینالملل است؛ به عقیده بنده هر دولتی که در آینده سر کار بیاید ،باید در راستای روابط خارجی
کشور ،یک بازتعریف داشته باشد ،زیرا کشــوری که در انزوا قرار دارد ،اقتصادش رو به زوال میرود و
وقتی اقتصاد دچار تنش شد ،مردم این کشور به زحمت میافتند و دچار آسیب میشوند و این موضوع،
جریان حکمرانی را دچار مشــکل میکند .دیپلماسی اقتصادی تحت تأثیر دیپلماسی سیاسی است و
ً
جریان سیاست هم عمدتا در راستای منافع است که منافع از دید بنده اقتصاد است تا بحثهای دیگر،
یعنی فکر میکنم دولت بعد برای خروج ایران از انزوای بینالمللی که ناشی از برنامهریزی و تحریمهای
آمریکاســت ،باید به شکلی حرکت کند که این موارد بیاثر شوند و ما از این تنهایی و انزوای بینالملل
خارج شــویم .چون اقتصاد کشور ما از قبل به شکلی تعریف شده که باید صادرات و واردات در آن رخ
دهد و بخش عمده منابع ما مبتنی بر صادرات نفت اســت ،وقتی روابط بینالملل وجود نداشته باشد،
ورودی درآمد و ارز در کشور کاهش پیدا میکند و امورات کشور نمیگذرد ،بنابراین فکر میکنم باید در
راستای هماهنگ شدن با جامعه بینالملل گام برداریم.

B

ترمیم اعتماد عمومی به دولت
محمود عباسزاده مشکینی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس :به نظر بنــده مهمترین و اولین کار دولت آتــی ،باید ترمیم اعتماد
مردم باشد که به واسطه برخی سوء مدیریتها تضعیف شده است ،این کار
شدنی است؛ همچنین مهمترین اولویت دولت آتی مشخص شدن تکلیف
کشور در سیاســتهای خارجی و بحث تحریم است .دولت آقای روحانی
بنا به دالیلی تمام تخممرغهای کشور را در سبد ارتباط با غرب قرار داد و از
بخش اعظمی از ارتباط با کشورهای جهان و کشورهای همسایه غافل شد؛
ما کشوری هســتیم که حدود  500تا  600میلیون نفر ،جمعیت کشورهای همسایه ماست .همچنین
بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون جمعیت مسلمان دنیاست که ما به راحتی میتوانیم با آنها ارتباط
برقرار کنیم؛ کشورهای مستقل و کشورهای قدرتمند شرقی ما در ایجاد طراحی و تقویت ارتباط بسیار
مؤثر هســتند که ما از اینها غافل شدهایم یا با نگاه خوشــبینانه میگویم که ارتباط در تحتالشعاع ولع
ارتباط با غرب قرار گرفت که غرب نیز ماهیت خود را نشــان داد ،یعنی حدود هشــت ســال فرصت
کشــور هدر رفت که دولت آتی باید این موارد و مانیفســت خود در سیاست خارجی را در اسرع وقت
مشخص کند.

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

صفآراییهای جناحهای سیاسی در دهه  - ۸۰بخش چهارم

جاسوس کا.گ.ب
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

در  6اردیبهشت  1358همزمان
با دیدار مســعود رجــوی و امام
خمینی(ره) در قم« ،محمدرضا سعادتی»
از اعضای ارشــد و نفر دوم سازمان به اتهام
جاسوســی بــرای کا.گ.ب (ســرویس
اطالعاتی شــوروی) در تهران و در جریان
مالقات با «والدیمیر فیسنکو» افسر شاخه
اطالعات سیاســی در ســفارت شوروی،
دستگیر شد .موضوع این دیدار انتقال پرونده
سرلشکر مقربی بود .مقربی یکی از نظامیان
عالیرتب ه ارتش پهلوی بود که مدت  25سال
ی جاسوســی میکرد .نحوه لو
برای شورو 
رفتن مقربــی و اینکه چــه اطالعاتی را در
اختیار ضدجاسوسی ساواک قرار داده ،برای
کا.گ.ب ســؤالبرانگیز بود و اهمیت این
مأموریت را دوچندان میکرد .شرح تفضیلی
ماجرا در کتاب «کا.گ.ب در ایران» به قلم
«والدیمیر کوزیچکین» یکی از مأموران این
ســازمان در ایران میتواند خواندنی باشد.
درباره ارتباطات مأموران اطالعاتی شوروی
و سران سازمان مجاهدین خلق در این کتاب
میخوانیم« :برقراری روابط ما با ســازمان
مجاهیدن خلق ،به رغــم توهماتی که آنها
داشــتند ،خوب پیش میرفت و گســترش
مییافــت .مجاهدین در جریــان حمله به
ســازمانهای رژیم شاه و ســفارتخانههای
ایاالت متحده و بریتانیا توانسته بودند آرشیو
اسناد ساواک را به دســت آورند .وقتی این
خبر را به مســکو منتقل کردیم ،بالدرنگ
خطاب به ما چنین نوشــتند« :بالفاصله با
مجاهدین تمــاس بگیرید و از آنها اســناد
مربوط بــه دخالــت و هدایت مــزدوران
اطالعاتی سری در ارتش ،سایر دستگاهها به
خصوص پرونده سرلشــکر مقربــی را در
ساواک بخواهید ».عالوه بر این گزارشهای
دیگری از مراکز معتبر در این رابطه ارائه شده
است .از جمله دادستانی انقالب تهران که
طی نامهای از ســازمان حفاظت اطالعات
ارتش درخواست اطالعاتی پیرامون پرونده
سرلشــکر مقربــی کــرد و ســرهنگ
خوشنویسان ،رئیس وقت سازمان حفاظت
اطالعات ارتش ماجرای کشف ارتباطات
عوامل «کا.گ.ب» و ســازمان مجاهدین
خلــق را چنین نقــل میکنــد« :در تاریخ
 1358/2/7مستند به گزارش یک مأمور ویژه
نفوذی ضد جاســوس ســاواک منحله در
سفارت شوروی اطالعیهای به هیئت رئیسه
ســماجا (اداره دوم ارتش) داده شد مبنی بر
اینکه ساعت  19/30روز هشتم اردیبهشت
 1358در مالقاتی که بین والدیمیر فیسنکو،
دبیر دوم سفارت شــوروی (عضو سرویس
اطالعــات کا.گ.ب) با یکی از عناصر رده
باالی ســازمان مجاهدین خلق در خیابان
کوشــک صورت خواهد گرفــت .پرونده
مقربی در اختیار فیسنکو گذاشته خواهد شد.
مع ذلک تیمی کــه برادران رهبــری آن را
برعهده داشــتند ،به طرف خیابان کوشک
حرکــت کردند و بعــد از مراجعت عنوان
کردند که چنین مالقاتی انجام نگرفت و عدم
انجام مالقات را دلیل کذب بودن خبر تلقی
کردند .در تاریخ دهم اردیبهشــت 1358
ً
مأمــور مجددا اطــاع داد که به علل مبهم
والدیمیر فیســنکو در مالقات روز هشــتم
اردیبهشــت  1358برقرار نشد و قرار است
روز یازدهم اردیبهشــت  1358در خیابان
آپادانــا در دفتر کارش با وی مالقات کند .با
توجه بــه تجربه تلخ و مشــکوک عملیات
هشتم اردیبهشت  1358خبر در اختیار گروه
ضد جاسوســی مهندس مهــدی چمران
مستقر در نخستوزیری قرار گرفت و تماس
منجر به شناســایی مهنــدس محمدرضا
سعادتی و اعتراف صریح وی شد».

 12نشریه را صادر کرد .در روزهای بعد سه نشریه
دیگر نیز توقیف شدند.
اصالحطلبان با صدور بیانیههای مختلفی به
ماجرای توقیف روزنامهها اعتراض کرده و اقدام
قوه قضائیه را غیرقانونی دانستند .این جریان تالش
داشــت تعطیلی نشــریاتی را که به فرموده رهبر
معظم انقالب به پایگاه دشــمن مبدل شــدهاند،
در ســطح «ســناریوی بحرانآفرینــی مخالفین
دوم خرداد» تقلیل دهــد ،در نتیجه چنین اعالم
میدارد« :پخش مونتاژ شده و جنجالی کنفرانس
برلین از صداوســیما ،به راه انداختن تظاهرات
خیابانــی ،دامن زدن به فضــای ناامن و بیثبات
ً
و اخیرا تعطیلی غیرقانونــی مطبوعات ،همگی
بخشهای گوناگون سناریوی بحرانآفرینی برای
نیل به اهداف ضد دوم خرداد است ».اما این پایان
ماجرا نبود!
در این حین مجلس ششم در روز  7خرداد ماه
 1379با پیام رهبر معظم انقالب اســامی آغاز
بهکار کرد .ایشان در پیامشان با اشاره به این نکته
که «انتظار رفع مشکالت و تأمین نیازها از دولت،
مردم را بر گزینش نمایندگانی وادار میســازد که
آنان را همراه و کمــک کار دولت در برآمدن این
مقصود تشخیص دادهاند» ضمن تأکید بر آگاهانه
بودن رأی مردم از نمایندگان ،خواستند« :در قلمرو
قانونگذاری ،به گشودن گرهها و از میان برداشتن
مشکالت زندگی مردم همت گمارند».
اما با آغاز به کار رسمی مجلس ششم و حتی
از مدتی پیــش از آن ،نمایندگان مجلس نظراتی
دربــاره اولویتهــای قابل طرح و بررســی در
مجلس عنوان کردند که با نیازها و ضرورتهای
جامعه فرســنگها فاصله داشــت .برای نمونه،
احمد پورنجاتی ســه روز پس از افتتاح رســمی
مجلس ششم «تأســیس تلویزیون خصوصی را
از برنامههای کمیسیون فرهنگی مجلس ششم»
دانســت و احمد بورقانی اولویت مجلس ششم
را «تثبیت توسعه سیاســی و آزادی مطبوعات»
عنوان کرد .رجبعلی مزروعی نیز طی مصاحبهای

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

در حالی که فضای جامعــه در روزهای ابتدایی
بهار  ،1379متأثر از ماجرای برگزاری کنفرانس
برلین بود ،مطبوعات زنجیرهای در مســیر ناآرام
کردن فضای عمومی همچنان تالش میکردند.
در ایــن اوضــاع رهبر معظم انقــاب در جمع
جوانان در اولین روز اردیبهشــت ماه ضمن ایراد
سخنانی ،ماجرای مطبوعات در دو سه سال اخیر
را تحلیل کردند .ایشــان با اشــاره به این مطلب
که «برخــی مطبوعات به پایگاه دشــمن تبدیل
شــده و همان حرفهایی را تکــرار میکنند که
رسانههای بیگانه مطرح مینمایند» ،این جریان
را «شارالتانیسم مطبوعاتی» نامیدند و در توضیح
آن چنین فرمودند« :امروز مطبوعاتی پیدا میشوند
که هم ه همتشان ،تشویش افکار عمومی و ایجاد
اختالف و بدبینی در مردم و خوانندگانشان نسبت
به نظام است! ده عنوان ،پانزده عنوا ن روزنامه ،گویا
از یک مرکز هدایت میشــوند؛ با تیترهای شبیه
به هم در قضایای مختلــف .قضایای کوچک را
بزرگ میکنند و تیترهایی میزنند که هرکس این
تیترها را میبیند ،خیــال میکند که همه چیز در
کشور از دست رفته است! اینها امید را در جوانان
میمیرانند؛ روح اعتماد به مســئوالن را در آحاد
مردم کشــور تضعیف میکنند و نهادهای اصلی
کشور را مورد اهانت و توهین قرار میدهند!»
این سخنان مهم واکنش شدیدی را در جامعه
به همراه داشــت و ملــت حزبالله که مدتها
به اقدامات مطبوعات اعتراض داشــت ،ضمن
حمایت از بیانات رهبری از دستگاههای قانونی،
از جمله وزارت ارشــاد خواستار رسیدگی سریع
به رهنمودهای معظمله شد .پس از طرح سخنان
هشــدارآمیز رهبــر معظم انقالب دربــاره لزوم
برخورد با پایگاههای دشــمن ،دادگستری استان
تهران وارد کار شده و طی حکمی دستور توقیف

دهلیز

فساد در سربازخانه
مروری بر ناکارآمدی حکومت رضاخانی
رضاخان پهلوی با وجود آنکه مدعی
ســاخت و توسعه و نجات ایران بود،
اما در عمل بخش عمدهای از ثروت کشور را به
امــوال خــود اضافه کــرد و میتــوان گفت
بیعرضگی و ناکارآمدی وی به نحوی بود که
فساد همه بخشهای کشور را فراگرفته بود .این
فساد حتی در ارتش شاهنشاهی که نماد اقتدار و
کارآمدی رضاخان بود نیز گسترده شده بود ،تا
جایی که جوانــان مظلوم این وطن که در نقش
ســرباز در خدمــت ارتــش بودنــد ،روزگار
فالکتباری را میگذراندند.
دكتــر محمدقلی مجد در اثــر ماندگارش
«رضاشــاه و بریتانیا» که مؤسسه مطالعات و
پژوهشهای سیاسی به چاپ رسانده است ،به
نقل از «هارولد»« .جی .ماینور» دبیر سفارت
آمریــكا در تهران گزارشــی را نقل میکند که
در تاریخ مرداد  ،1320درســت دو هفته قبل
از اشــغال ایران به دست قوای متفقین در مورد
وضع اقتصادی و اجتماعی ایران عصر رضاشاه
تنظیم شده که در بخشی از آن آمده است:
«شکی نیســت که این تودههای تیرهبخت
ً
واقعــا ناراضیاند ...بهرهکشــی و
ً
اســتثمار تودهها واقعا از این
ً
بیشتر نمیشود ،و این دقیقا
همــان چیزی اســت که
توجهم را جلــب میکند
و آن را با افرادی از اقشــار
مختلف مــردم مورد بحث
ً
قرار دادهام .مثال ،دکتر شفتر،
ّ
مبلغ معروف انگلیســی در

اصفهــان؛ یک روز که همــراه او بودم با دیدن
گروهی ســرباز وظیفه کــه از خیابانها عبور
میکردند گفت که افسران ارتش از وقتی که این
بچهها وارد نظام میشوند تا وقتی خدمتشان
تمام میشــود خونشان را در شیشه میکنند و
ً
تا آنجا که بتوانند آنها را میدوشند؛ مثال برای
اینکه به فالن اردوگاه بفرســتند یا نفرســتند؛
مرخصی بدهند؛ امتیاز خاصی بدهند؛ غذای
بهتری بدهند؛ یا اینکه ســرگروهبان تنبیهشان
نکند [از آنها پول میگیرند].
یکی از مسئوالن بانک [شاهنشاهی] ایران
همین دیروز به من گفــت که چند وقت پیش
یکی از کارمندانش با ســر تراشــیده ،که جزء
مقررات ارتش است ،از خدمت نظام برگشت.
خیلی ناراحت و عصبانی بود و گفت که 270
ریال به یک افســر داده بود تا سرش را نتراشند
ولی در آخر خدمت یک افســر دیگر گفته بود
که باید  300ریال دیگر هم بدهد و او هم نداده
بود.
حقوق این ســربازان آنقدر کم است که آدم
باورش نمیشــود ،فقط  7/50ریال در ماه؛ که
ً
آن را هم معموال افسران از دستشان
در میآورنــد و در آخــر ماه هیچ
پولی برایشان نمیماند ،یا اگر
خودشان هم پولی داشته باشند
و یا فامیلــی پولی به آنها بدهد،
در واقع بدهکار هم میشــوند.
وقتــی آنها به خدمــت میروند،
هیچ کمکی به خانوادههایشــان
نمیشود».

در تبلیغات خودـ که شعار اصالحات را پیگیری
میکندـ به دنبال چیست؟ اصالحات مال ماست.
اینکه شــما مالحظه میکنید تبلیغات جهانی بر
ّ
روی اصالحات در ایران متمرکز میشود ،علت
آن چیست؟»
رهبر معظم انقالب اســامی در پاسخ به این
پرسشهای کلیدی از «طرح همهجانب ه آمریکایی
برای فروپاشــی نظام جمهوری اسالمی» سخن
گفتند که در این چند سال در دستور کار بیگانگان
قرار داشته اســت .به فرموده ایشان؛ «این طرح،
طرح بازســازی شــدهای اســت از آنچه که در
ّ
فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی اتفاق افتاد .به
نظر خودشان میخواهند همان طرح را در ایران
اجرا کنند».
این ســخنان بســیار مهم و تحلیل جامع از
وضعیت جمهوری اســامی ایــران در برخورد
با دشــمنان ،میتوانســت به ســرفصل مهمی
بــرای جنبش اصالحطلبی و مدعیــان آن تبدیل
شود .این ســخنان با اســتقبال همهجانبه ملت
ایــران و جریانهای سیاســی اصولگرا و برخی
خیراندیشان جبهه اصالحات روبهرو شد164 .
نفر از نمایندگان مجلس شــورای اســامی نیز
در نامهای به محضــر حضرت آیتاللهالعظمی
خامنهای ،بیانات ایشــان را بســیار روشنگرانه،
عمیق و دقیق دانسته و قدردانی کردند؛ ولی آنچه
در عمل صورت پذیرفــت ،اصرار به ادامه همان
مســیر اشتباهی بود که آغاز شــده بود و با وجود
مخالفتهای صریح و غیر صریح دلسوزان نظام،
«طرح تغییــر قانون مطبوعات» در دســتور کار
مجلس قرار گرفت.
سرانجام روز یکشنبه  16مرداد  1379طرح
تغییــر قانون مطبوعات بررســی شــد و پیش از
شکلگیری جلسه علنی ،با تدبیر رئیس مجلس
جلسه غیرعلنی تشکیل شد و در آنجا آقای کروبی،
رئیس مجلــس ،نمایندگان را از نامه رهبر معظم
انقالب اســامی و حکم حکومتی ایشان درباره
نامشروع دانستن طرح جدید مطبوعات آگاه کرد.

بیان داشــت« :اصالح قانون مطبوعات با توجه
به شــرایط امروز و تدوین یک قانــون فراگیر در
مورد کل رســانههای حوزه فرهنگی ،باید یکی
از اولویتهای مجلس باشد .در حوزه سیاست،
اصالح قانون احزاب ،قانــون انتخابات و قانون
توسعه سیاسی از مسائل مهم قابل طرح است».
علی نظــری ،نماینده اراک در اولین نطق پیش از
دستور خود در حالی که کمتر از دو هفته از آغاز به
کار مجلس ششم نگذشته بود ،اعالم کرد« :من از
نمایندگان مجلس میخواهم که نسبت به اصالح
قانــون مطبوعات برای مقابله بــا اقتدارگرایان و
منادیان تحدید آزادی اندیشه و بیان اقدام کنند».
سرانجام آنچه مجلس در اولویت کاری خود
قرار داد ،اصالح زودهنگام قانون مطبوعاتی بود
که مجلس پنجــم آن را در آخرین روزهای کاری
خود اصالح کرده بود .طــرح دو فوریتی یکصد
نماینده مجلس برای اصــاح قانون مطبوعات
تیتر روزنامههای مــورخ  1379/3/23بود؛ ولی
در جلسه علنی  1379/3/29تنها یک فوریت آن
به تصویب رســید .همچنین نمایندگان مجلس
شورای اســامی در همین تاریخ طی نامهای با
بیش از  150امضا خطاب به ریاست قوه قضائیه،
خواســتار رفع توقیف از مطبوعات شــدند .این
اقدامات مجلس واکنشهای بسیاری را در محافل
سیاسی و مذهبی به همراه داشت که از آن جمله
میتوان به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اشاره
کرد که بــا صدور بیانیهای به این تصمیم مجلس
اعتراض کرد.
ســخنان رهبر معظــم انقالب اســامی در
دیدار با مســئوالن و کارگزاران نظام اسالمی در
تاریخ  1379/4/19نیز قابل توجه اســت .مقدمه
این ســخنان مهم اینگونه آغاز میشود که «افراد
زیادی دم از اصالحات میزنند و برای آن تالش
میکنند .اصالحات چیســت؟ راه رســیدن به
اصالحات کدام است؟ اولویتهای اصالحات
چیست؟ اینها مسائل بسیار مهمی است .مسئله
مهم دیگر در همین زمینه این اســت که دشــمن

حافظه

باراتیری در باتالق
نگاهی به جوالن استعمارگران در آفریقا
«اتیوپی» با نام رســمی جمهوری دموکراتیک
فدرال اتیوپی ،کشــوری محصور در خشکی
است که در شــاخ آفریقا قرار دارد .این کشور
بــا  82/5میلیون نفر جمعیت ،دومین کشــور
پرجمعیت و بــا  1/100هــزار کیلومتر مربع
دهمین کشــور بزرگ آفریقاست .پایتخت آن
«آدیس آبابا» اســت .اتیوپی از شمال با اریتره،
از غرب با ســودان ،از شرق و جنوب شرقی با
ســومالی ،جیبوتی در شــرق و کنیا در جنوب
همسایهاست.
اتیوپی ،قدیمیترین کشور آفریقا و یکی از
کهنترین کشورهای جهان به شمار میآید که
تا قرن بیستم «حبشه» نامیده میشد .این کشور
ّ
ّ
برای مدتهای مدید ،محل تالقی تمدنهای
شــمال آفریقا ،خاورمیانه و باقی مناطق آفریقا
بوده است.
پرتغالیها در سال  ،1493به منظور تقویت
استیالی خود بر اقیانوس هند و تبدیل مذهب
مردم این کشــور از ارتدوکس بــه کاتولیک با
حبشه ارتباط برقرار کردند .این موضوع منجر
به یک قــرن درگیری بین طرفداران و مخالفان
کاتولیسم شد و سرانجام در سال  ،1630تمامی
ّ
مبشران خارجی اخراج شــدند .نخستین بار
ّ
پرتغالیها در ،1490با نجاشــی ارتباط برقرار
ّ
کرده ،به او کمکهــای نظامی کردند و مدتی
ّ
بعد در سال  ،1520سفیری از پرتغال ،بر ضد
مسلمانان با حبشه پیمانی منعقد کرد.
نیروهای انگلیسی در سال  1868میالدی،
در پی دستگیری چندین تبعه انگلیسی ازسوی
مقامات اتیوپی ،به قلعه ماگداال حمله کردند و

آن را به آتش کشیدند .در پی این حمله ،تئودور
دوم پادشاه اتیوپی ،به دلیل شکست سنگینی که
از انگلیسیها خورد ،خودکشی کرد .سربازان
مهاجم در این حمله تمامی آثار و اشیاء باارزش
و گرانبهای این کشــور را به غــارت بردند .از
جمله اشــیائی کــه در ســال  1868میالدی،
ازسوی نیروهای انگلیسی از اتیوپی ربوده شد،
میتــوان به یک تاج پادشــاهی از جنس طال،
حدود  300کتب دستنویس و همچنین اشیاء
گرانبها و با ارزش دیگر اشاره کرد.
ایتالیاییها که پیش از این سومالی و اریتره
را به تســخیر خــود در آورده بودند ،ســودای
فتح حبشه را در سر میپروراندند .فتح حبشه
میتوانســت منجر بــه اتصال دو مســتعمره
ایتالیاییها شــود؛ پس تجاوز به اتیوپی را آغاز
کردند.
در سال  ،۱۸۹۶پس از پیروزیهای نخستین
مهاجمان ایتالیایی به اتیوپی ،خبرنگاران جنگی
ایتالیایی با خونسردی ،نیروهای مقابل را مشتی
وحشی پابرهنه مینامیدند و ژنرال «باراتیری»
فرمانده ایتالیایی قوای مســتعمراتی اعزامی از
اریتره مدعی بود که «نگــوس منلیک دوم» را
در قفس به رم خواهد فرســتاد؛ ولی در جبهه
نبرد سرنوشتســاز «آدوا» این سربازان گارد
ویژه «نگوس منلیک» آراسته با یال شیر بودند
که در زیر آتش توپخانه و مسلسل ایتالیاییها،
خطوط دشمن را شکافته و پس از وارد کردن ده
هزار تلفات و به غنیمت گرفتن آتشبار توپخانه
صحرایی و هزاران قبضه تفنگ ،استقالل کشور
خود را تضمین کردند.
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مفهوم و گونهشناسی تحول و تأثیر مشارکت گسترده مردم در روند تکاملی آن
میبرند که به توجه بیشتر در گام دوم انقالب اسالمی
نیاز دارند :علم و پژوهشّ ،
معنویت و اخالق ،اقتصاد،
ّ ّ
عدالت و مبارزه با فساد ،استقالل و آزادی ،عزت ملی
و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن ،سبک زندگی.
این حوزههای هفتگانه را میتوان حوزههای نیاز به
تحول دانست.

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

تحــول ،تحولگرایــی و تحولآفرینــی موضوعی
اســت که هم بنا به طبع انســان مطلوب بوده و هم
به اقتضای شــرایط و مختصات حال حاضر کشور
ضرورت آن احســاس میشــود .با این حال ،یکی
از مهمترین چالشها در ارتبــاط با موضوع تحول،
کیفیت و سمت و ســوی آن است؛ زیرا در حالی که
هم ه ســایق و دیدگاهها بر ضرورت ایجاد تحول در
کشور اذعان دارند ،اما در مورد کیفیت و مختصات
تحول اختالفنظر وجــود دارد؛ برخی تحول را در
گرو عدول از آرمانهای انقالب و نظام معنا میکنند
ً
و برخی دیگر ،اتفاقا ایجاد تحول را منوط به تمسک
و پایبندی به اصول ،آرمانها ،ارزشها و شــیوههای
انقالبــی میدانند .همین امر ســبب شــده که در
تشخیص کانون منازعه بر سر تحول و چگونگی آن
نیز اختالفنظر ایجاد شود؛ برخی تحقق تحول را در
پذیرش تغییرات رفتاری و سیاستی نظام جستوجو
میکنند و برخی دیگر در چابکسازی و کارآمدسازی
دولت و دستگاههای اجرایی .این در حالی است که
حداقل بنا به سه دلیل اساسی؛ یعنی جبران کمبودها و
نواقص موجود ،شکوفایی ظرفیتها و استفاده بهینه از
فرصتها و تداوم حرکت تکاملی انقالب اسالمی،
ایجاد تحول در کشور ضروری به نظر میرسد.

B

گونهشناسی تحولخواهی

تحول آنگونه که در کتب لغت معنا شده و موردنظر
رهبر معظم انقالب نیز هست ،به معنای تغییر رو به
تکامل اســت؛ یعنی بهتر شدن ،متعالیتر شدن و...
 .معظملــه در تعریف تحــول میفرمایند« :مقصود
مــا از ّ
تحول ،ایجاد یک حرکت جهشــی و جهادی
است در همهی بخشهای اداری کشور و بخشهای
حکمرانــی کشــور و همچنیــن در بخشهایی از
ســبک زندگی عمومی و به طــور خالصه ،حفظ و
تقویــت اصول و خطوط اساســی انقالب و نوآوری
در شــیوهها و روشها و کارکردها)1400/2/21(».
ایشــان همچنین دربار ه برداشتهای غلط از تحول
میفرمایند« :خیلیها در دنیــا هم وقتی راجع به ما

B

ّ
تحــول را مطرح میکنند؛
صحبت میکنند ،بحث
در داخل کشــور هم بعضیها که گرایشهای بیشتر
غربی و میل به شیوههای غربی و مفاهیم غربی دارند،
تحول میکنند ،منتها آن ّ
بحث از ّ
تحولی که موردنظر
ّ
آنها اســت ،تحول در اصل انقالب است؛ یعنی در
واقــع به یک معنا ارتجاع؛ ِیعنی ّ
تحول آنها به معنای
ارتجاع است؛ برگشت به عقب .مفاهیم انقالبی را
میخواهند نفی کنند .میبینیــم در اظهاراتی که در
تحول میکنند ،راجع به ّ
باب ّ
عادیســازی ،یعنی به
هنجار جهانی نزدیک شدن کشور و انقالب ،بیشتر
ِ
تحریض میکنند و تحریص میکنند .درواقع حرف
تحولّ ،
ما ،مراد مــا از ّ
تحول بــرای تقویت انقالب
تحولّ ،
اســت؛ مراد آنها از ّ
تحول برای نفی انقالب
و نفی مبانی انقالب اســت ،مراد آنها نزدیک شدن
به هنجارهای نظام ســلطه استّ .
تحول در بیان ما و
در منطق ما عبارت است از اینکه ما به سمت تقویت
مبانــی انقــاب و اصول انقــاب و خطوط اصلی
انقالب حرکت کنیم ،منتها با شیوههای نو و با نوآوری
و ابتکار )1400/2/21(».بنابراین در ارتباط با مقوله
تحــول میتــوان از دو نوع دیدگاه ســخن گفت که
عبارتند از1 :ـ تحول ارتجاعی :این نوع تحول عبارت
است از رویگردانی و عدول از ارزشها ،آرمانها و
شیوههای انقالبی و تالش برای عرفی شدن و هضم
در نظام جهانی .به زبان ســادهتر ،تحول موردنظر در
اینجا ،بازگشت به گذشته است .مسلم است که این

انتخابات چگونه به تحول کمک میکند؟

با دقت در جنس و ماهیت حوزههای نیازمند تحول،
متوجه میشویم که عمد ه آنها ماهیت اجرایی و عملی
دارند؛ یعنی مربوط به حوزههایی هستند که کیفیت
اداره و اجرای آنها به طور مســتقیم متأثر از کیفیت
رأی مردم است .به عبارت دقیقتر ،ماهیت چالشها
و مســائل ،مدیریتیـ اجرایی اســت و تحقق تحول
در آنها نیازمند تحول سیاســتگذاری و اجراست؛
موضوعی که مهمترین بستر شکلگیری آن ،انتخابات
اســت .درواقــع ،اگر قرار باشــد تحولــی در نظام
سیاســتگذاری ،مدیریتی و اجرایی کشور صورت
بگیــرد ،در گام اول باید در فرآیند و نتیج ه انتخابات،
با تحول و جابهجایی سیاستگذاران کالن کشور و
مدیران اجرایی ،زمینه برای این تحوالت فراهم شود؛
زیرا تا مدیران تحولآفریــن روی کار نیایند ،تحقق
تحول در زمینههای مذکور امکانناپذیر خواهد بود.
سؤالی که در این میان مطرح میشود ،این است که در
فرآیند انتخابات چگونه میتوان به وقوع این تحوالت
کمک کــرد؟ به عبارت دیگر ،انتخابات باید چگونه
باشــد که ماحصل آن ،ایجاد تحول باشــد؟ به طور
خالصــه ،انتخابات باید حداقل حاوی دو خصیصه
مهم باشد؛ اول همراه با مشارکت پرشور و حداکثری
باشــد و دوم منجر به انتخاب اصلح شود؛ زیرا فرد
اصلح بالذات تحولخواه و تحولآفرین اســت و در
این میان ،مشارکت حداکثری به فرد اصلح منتخب،
پشتوانه و قدرت الزم را برای انجام امور تحولی اعطا
میکند .به بیان دیگر ،مشارکت حداکثری در حکم
پشتوانه و سرمای ه اجتماعی برای فرد اصلح منتخب
اســت .بنابراین ،اگر جامعه خواهان تحول و تکامل
به معنای حرکت رو به جلــو و به منظور حل و رفع
مشکالت خود است ،الزم است مضاف بر شرکت
در انتخابات ،از میان کاندیداهای موجود ،صالحترین
و مطلوبترین فرد (اصلح) را برای اداره امور دولت
و کشور انتخاب کنند.

نوع تحولی ،تحول منفی اســت .طرفداران این نوع
تحول در ایران ،همانگونه که رهبری معظم انقالب
اشاره کردند ،غربگرایان وطنی هستند که خواهان
ایدئولوژیزدایی از سیاستها و فرآیندهای سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی نظام و تطبیق با اســتانداردهای
به اصطالح جهانی هســتند .به طــور دقیقتر باید
گفت ،تحول مدنظــر اینها با عــدول از ارزشها و
داعیههای انقالب اســامی میگــذرد2 .ـ تحول
انقالبی(تکاملی) :رویکــرد و نگاه حاکم بر این نوع
تحول ،آرمانگرایی واقعبینانه اســت و عبارت است
از تالش برای رفع آســیبها ،ضعفها و مشکالت
بدون عدول از آرمانهــای انقالبی .دراقع ،در اینجا
تحول با تمســک و تعصب به آرمانهای انقالب و
نوآوری در شیوهها ،روشها و ...امکانپذیر است.

B

حوزههای تحول

حوزههای نیازمند به تحول ،حوزههایی هســتند که
هماکنون در آنها چالش و ضعف وجود دارد و نقطه
آسیبپذیری برای کشــور و نظام هستند .مطابق با
فرمود ه رهبــر معظم انقالب ،به ویــژه در بیانی ه گام
دوم انقالب و بیانات اخیرشــان در ارتباط تصویری
با دانشــجویان( )1400/2/21مهمترین این حوزهها
ّ
مدیریت کشــور
عبارتند از :حوزههای حکمرانی،
و ســبک زندگی مردم .به طــور دقیقتر باید گفت،
معظمله در بیانی ه گام دوم از هفت سرفصل اساسی نام

ریزشها

آفاق

فراز و فرود سیدعلی محمد دستغیبـ ۶

نظریه نظام انقالبی ۵۲-

تفسیر والیت با دو استاندارد!
مهر مــاه ســال  ،۱۳۸۹اســتفتایی از
علیمحمد دســتغیب در باب والیت
مطلقه فقیه منتشر شد که ســؤاالت زیادی را در
اذهان ایجاد کرد .در این اســتفتا با جدا دانستن
بحث والیت فقیه از والیت مطلقه فقیه میگوید:
«ایــن دو گاهی با هم منطبق هســتند مثل زمان
حضرت امام(ره) و زمانی نیز والیت مطلقه فقیه
همان والیت فقیه نیســت ».وی در این استفتا با
پیشــهکردن رویکــردی دوگانه ،مدعی اســت
اختیارات مصرح در قانون اساسی برای شخص
ولی فقیه فعلی صدق نمیکند و ایشــان والیت
مطلقه فقیه را در اختیار ندارند .ادعای دستغیب
مانند آن اســت کــه بگوییم چون مقــام معنوی
حضرت رســولالله(ص) از مقــام معنوی امام
علی(ع) زیادتر است ،اختیارات حکومتی پیامبر
اکــرم(ص) نیز باید بیشــتر از حضرت علی(ع)
باشد .این تناقض استداللی در حالی از دستغیب
مدعی تبعیت و محبت از امام خمینی(ره) صادر
شده که خود امام راحل در زمینه والیت به تأکید
میفرمایند« :اگر فرد الیقی تشکیل حکومت داد
همان والیتی را که حضرت رســول اکرم در امر
اداره جامعه داشت ،داراست و بر همه مردم الزم
اســت که از او اطاعت کنند .این توهم که
اختیارات حکومتی رسول اکرم بیشتر از
حضرت امیر بود یا اختیارات حکومتی
حضرت امیر بیش از فقیه است باطل و
غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول
اکرم بیش از همه عالم است و بعد از
ایشان فضایل حضرت امیر از همه
بیشــتر اســت؛ لکن زیادی

فضایــل معنوی اختیارات حکومتــی را افزایش
نمیدهد .همان اختیارات و والیتی را که حضرت
رسول و دیگر ائمه(صلواتاللهعلیهم) در تدارک
و بسیج ســپاه ،تعیین والت و استانداران ،گرفتن
مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند،
خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی
قرار داده است ».سؤالی که میتوان از علیمحمد
دستغیب پرسید ،این است که شما قبول دارید که
مقــام معنــوی امــام خمینــی(ره) از حضرت
رسول(ص) پایینتر بود؟ اگر قبول دارید که صد
درصد باید قبول داشته باشید ،حال چگونه است
کــه امام به عنوان ولی فقیــه اختیارات حکومتی
رســولالله را دارد؛ ولــی رهبــر معظم انقالب
اختیارات امام خمینی(ره) بــرای اداره جامعه یا
اختیارات مصــرح در قانون اساســی را ندارد؟
زمانــی اصالحطلبــان مدعــی اختیــارات در
چارچوب قانون اساسی بودند ،ولی امروز گویا با
پروژه فتح سنگر به سنگر حتی به این قانون اساسی
نیز پایبند نیســتند .موضعگیریهای دستغیب به
قدری به ذائقه معاندان انقالب اسالمی شیرین بود
که شبکه سلطنتطلب پارس در برنامه زندهای با
اجرای حســین فرجی ،ضمن توهین به مراجع
عظام به دلیــل حمایت از نظــام جمهوری
اسالمی ،از وی تمجید کرد .شاید علت این
موضعگیری دوگانه امثال دستغیب در این
کالم امام نهفته باشد که« :والیت فقیه یک
چیزی اســت که خدای تبارک و تعالی
درســت کرده است ،همان والیت
رسولالله است و اینها از والیت
رسولالله هم میترسند».

امیدواری به آینده!
محسنمحمد یالموتی
استادیار مجتمع آموزش
عالی شهید محالتی(ره)

در شــماره گذشــته ،به دو الــزام تحقق نظام
انقالبی در ســطح کارگزاری اشــاره شد .در
مطلب پیشرو سایر الزامات تحقق نظریه نظام
انقالبی را در سطح کارگزاران بررسی میکنیم.
3ـ امید و نگاه خوشبینانه نســبت به آینده :در
کنار برکات و دستاوردهای چهل ساله انقالب
اســامی ،نقاط ضعــف و کمکاریهایی نیز
وجود دارد .حال چنانچه نســل جوان کشور،
به هر دلیلــی از توجه به نقاط قوت غفلت کند
و به نقاط ضعف تمرکز و توجه بیشتری داشته
ً
باشــد ،قطعا به یأس و ناامیــدی مبتال خواهد
شد .راهحل گرفتار نشدن به چنین عارضهای،
امیــد و نگاه خوشبینانه به آینده اســت .رهبر
معظم انقــاب در بیانیه گام دوم ،توجه به امید
اساسی هم ه قفلها» دانستند .از این
را «کلید
ِ
رو ،باید تالش شــود تا در تحلیلها و اقدامات
رسانهای ،مشکالت موجود الینحل القا نشود،
بلکه در عین بازگویی نقاط قوت و دستاوردهای
بیشمار حاصل شده ،قابل حل بودن مشکالت
هم مورد توجه باشد.
4ـ بازگویی موفقیتهای چهل ســاله انقالب
و ظرفیتهای کشــور :توجه بــه ظرفیتهای
گوناگون کشــور اعم از انســانی ،جغرافیایی،
طبیعــی و ...و همچنیــن دســتاوردها و
موفقیتهای انقالب اســامی در حوزههای

علــم و فناوری ،صنعتی ،دفاعــی و ...در ذات
خود روحیهبخش است ،به ویژه اگر به درستی
و با دقت بتوان تبیین کرد که انقالب اســامی،
دســتاوردهای چهل ســال اخیر خــود را در
شــرایطی به دســت آورده که با انواع و اقسام
دشمنیها ،فشارها ،تهدیدها و ...روبهرو بوده،
اما همه این دشمنیها و کارشکنیها نتوانسته
ســد راه این انقالب در دستیابی به پیشرفت و
تعالی آن شود .برای نمونه جوان امروز ما باید
بداند که در دوران دفاع مقدس در مقابل حدود
 60کشــور ،آن هم با دست خالی و تنها با اتکا
به خداوند متعال ،مجاهدتهای رزمندگان و
حمایتهای مردمی توانســتیم آن عرص ه را به
صحن ه دالوریها و رشــادتهای خود تبدیل
بکنیم.
5ـ نهراســیدن از مشــکالت و موانــع :عمل
جهادی ،یعنی ورای توان عادی خود کوشیدن،
یعنی با كمبود بودجه و نیرو و امكانات جنگیدن؛
یعنی پذیرفتن سختترین كارها و انجام دادن
آنها به نحو احسن .بنابراین ،در عمل جهادی،
«نمیشــود»« ،نمیتوانیم»« ،نمیرســد»،
«بودجه و امكانات كافی نیســت» و ...محلی
از اعــراب ندارند .مدیر جهــادی ،به موانع و
مشــکالت به دیده فرصت مینگرد و هرگز از
مشکالت نمیهراسد؛ بلکه خود را برای رفع
آنها آماده میکند .امام خمینی(ره) در این زمینه
میفرمایند« :آنان که کمر بســتهاند برای حفظ
اسالم باید اشخاصی باشند که اگر همه رفتند
آنها بمانند .کسی که مشغول کاری هست ،باید
با مشکالت بسازد».

سیاستنامه
اندیشه سیاسی فضلالله نوری۲۵-

مانع و رادع سکوالریسم!

فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

مشروطیت از نظر تأثیر عمیق و ماندگارش
در سیاســت و فرهنــگ کشــورمان نقطه
عطفی در تاریخ ایران و انقالب اســامی
به شمار میرود .بسیاری از صاحبنظران
بررسی مشــروطه و کاوش در باره ریشهها
و پیامدهــای آن را بــرای آشــنایی نســل
کنونی با پیشــینه فرهنگ و سیاست ایران و
عبرتگیری از آن امــری حیاتی میدانند.
بررسی مشــروطیت هم بدون پرداختن به
زندگی سیاسی حاج شیخ فضلالله نوری
ممکن نیست .وی در مسائل مختلف تاریخ
مشروطیت دخیل بوده و اگر مشروطیت را
بستر بروز نخســتین نزاع جدی و اصولی
میان دین و مدرنیسم به شمار آوریم ،شیخ در
آن دوره پرچمدار دفاع از دین مطرح و هزینه
سنگینی بابت طرفداری از دین به اندازه فدا
کردن جانش پرداخت کرد .شیخ فضلالله
نــوری با دو جبهه درگیر بــود؛ یکی جبهه
اســتبداد و سلطنت داخلی و دیگری جبهه
استعمار و روشــنفکری غربگرا؛ هرچند
در یــک مقطع ،شــیخ خطــر غربزدهها
را به مراتــب بزرگتر از ســلطنت قاجار
میداند؛ چرا که قاجارها با همه اشکاالتی
که داشــتند ،الاقل به بخشی از اصول شرع
احترام میگذاشتند؛ اما غربزدهها مأمور
به هدم و هتک اســام سیاســی بودند ،اما
دریغ که این فریاد اعالم خطر غربزدههای
نفوذی در میان انقالبیون و مردم در آن برهه
شنیده و درک نشــد و در نهایت ،پیروز این
مصاف ،اصحاب تحریــف و اغواگریها
بودند .برای نمونــه ،در قصه تدوین قانون
اساســی مشــروطه آنچه را به عنوان قانون
برای مــردم ایران جا زدنــد ،ترجمه قانون
اساسی بلژیک و فرانسه بود و چون شیخ آن
را خیلــی زودتر از بقیه فهمید و طبیعی بود
که در مقابل آن بایستد ،هوچیگری کردند
که شــیخ مخالف قانون اســت؛ در حالی
که شــیخ با اصل نظامنامه یا قانون اساسی
مسئلهای نداشــت ،اما نسبت به قانونی که
کپیبرداری از غــرب بود ،به جد معترض
بود و در تلگرافهای خود بر این تعبیر تأکید
داشت« :علیکم بطلب القانون االساسی؛
نظامنامه،نظامنامه،نظامنامهولکناسالمی،
اسالمی ،اســامی!!» جالب است دستگاه
تحریف در شرایطی شــیخ فضلالله را به
دروغ موافق استبداد و مخالف اصل قانون
اساسی و مشــروطه معرفی میکند که وی
پیشــنهاددهنده متمم قانون اساســی برای
نظارت فقها بر مصوبات مجلس اســت و
طبیعی اســت که اگر شــیخ با اصل قانون
اساســی مخالف بود ،برای آن متمم ارائه
نمیکــرد .از اینرو ،به نظر میرســد باید
علت اصلی دشمنیها با شیخ و حتی تداوم
آن با فکر وی در زمانه معاصر را در عامل یا
دالیل دیگری جستوجو کرد .برای جریان
استعمار به سردمداری انگلیس ،روشن بود
که اگر مطالبه اصلی مردم و رهبران نهضت
مشروطه ،یعنی عدالتخانه در ایران تأسیس
و سلطنت محدود شود ،راه برای حاکمیت
تفکر اســام سیاسی در ایران باز میشود و
بساط استعمار و استعمارگری برای همیشه
در ایران جمع میشود؛ لذا جریان استعمار
با بسیج همه امکانات ،تمام تالش خود را
مصروف منحرفسازی نهضت مشروطه و
سکوالرســازی آن کرد ،اما جاری و ساری
شدن اندیشههای شــیخ فضلالله در بستر
تاریخ ایران ،موضوعی بود که نهفقط جریان
ضد استعماری در ایران را زنده نگه داشت؛
بلکه زمینه شکلگیری انقالب اسالمی را
فراهم کرد و این خدمت بزرگ وی به اسالم
و ایران بود.
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گفتوگوی صبح صادق با علیمحمد مودب مدیر شهرستان ادب
به بهانه پیام اخیر رهبر معظم انقالب

فرهنگ
سیاست

سرمایه انسانی باالترین ثروت است

شماره  | 1001دوشنبه  10خرداد ۱۴۰۰

یادداشت
بحران سینماداری
در عصر کرونا

هفته قبل ،آیین بزرگداشت دهمین سالگرد تأسیس مؤسسه «شهرستان ادب» برگزار شد و در آن ،از پیام رهبر معظم انقالب که  10سالگی تأسیس مؤسسه
ً
شهرستان ادب را تبریک گفتهاند ،رونمایی شد  .رهبر معظم انقالب اسالمی بر کتابهای بسیاری تقریظ نوشتهاند ،اما قطعا تبریک ایشان در سالگرد تأسیس
یک مؤسسه را میتوان نقطه عطفی برای فعالیتهای این مؤسسه و بسیاری از مؤسسات دیگر دانست که در حوزه تولید آثار ارزشی قدم بر میدارند .پیامی که
ً
نکات بسیاری برای دستاندرکاران این مؤسسه داشت و قطعا با این پیام مبارک ،اهالی این مؤسسه با انرژی مضاعفی راه خود را ادامه خواهند داد  .به همین
مناسبت گفتوگویی کوتاه با علیمحمد مودب ،شاعر ،مدیر و مؤسس شهرستان ادب داشتهایم که شرح آن در ادامه میآید.

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شاهرخ صالحی

روزنامهنگار

شــیوع کرونا و موجهــای گوناگون آن،
بر بخشهای مختلفی در اقتصاد کشــور
تأثیر گذاشته است؛ اما یکی از متأثرترین
صنایع هنری کشور که ضربه سنگینی از
این اپیدمی جهانی دیده ،صنعت سینما و
حرفه سینماداری است؛ اگرچه در همان
روزهــای اول با طرحهایی مانند ســینما
ماشین یا اکران برخط تالش شد تا فضای
جدیدی برای اکران فیلمها و ادامه حرکت
سینماگران در تولید و پخش آثار سینمایی
فراهم شود؛ اما برای سینماداران تدبیری
نشــد .اگرچه در روزهایی که موج سوم
کرونا فروکش کرده بود ،بخشی از سینماها
بازگشایی شدند ،ترس از شیوع کرونا ،این
بار مانع از حضور مردم در سینماها میشد
و حاال پس از فروکــش موج چهارم ،در
شرایطی سینماداران امیدوارند که بتوانند
دوباره فعالیت کنند که مسئله اصلی آنها،
حضور نداشتن مردم در سینماهاست.
در روزهای گذشــته ،فیلم ســینمایی
خورشــید که از آثار برجســته سینمایی
«مجید مجیدی» است و نماینده ایران در
اســکار هم خواهد بود ،به اکران عمومی
آمده اســت .اکران این فیلم در شــرایط
عادی پیشبینی میتوانســت به استقبال
گستردهای از سوی سینمادوستان و مردم
مواجه شود ،اما در شــرایط کرونایی ،در
شــهرهایی که ســینماها باز هستند هم
مردم رغبتی به سینما رفتن ندارند و همین
موضوع باعث عمیقتر شــدن مشکالت
سینماداران شده است.
حمایت دولت از ســینماداران و ارائه
یارانههای مناسب از یک سو و همچنین
تمهیدات شــرایط بهداشتی در سینماها
برای اکرانهای محدودتر و مناســبتر
میتواند راهکاری برای عبور سینماداران
از شرایط فعالی تا رسیدن به دوران پس از
واکسیناسیونسراسریباشد.البتهواقعیت
این است که به واســطه بحران کرونا در
یک ســال و نیم اخیر ،تولید مناســبی در
ســینما محقق نشــده و برای همین هم،
دســت پخشکنندگان نیــز در اکران تا
حدودی خالی مانده است .البته آن بخش
از فیلمهایی هم که اکران شــدهاند ،تا به
امروز به فروش موفقی در گیشه دست پیدا
نکردهاند و آمار و ارقام از فروش فیلمهای
روی پرده بسیار ناامیدکننده بوده است.
اگرچــه بخشــی از ســینماداران در
روزهای اخیر با ابداعــات و ابتکارهایی
مانند اکران خصوصــی برای جمعهای
خانوادگــی و تــا  50نفر و حتــی اکران
اختصاصی دو نفره با بلیطهای  250هزار
تومانی به دنبال جذب مشــتری هستند،
اما در واقعیت ،تنهــا بخش محدودی از
سینماها به سراغ این شیوهها رفته و در عمل
بخش اصلی سینماداران در شرایط فعلی
قادر به ادامه فعالیت نیســتند .با ادامه این
روند ،خطر اصلی در جایی است که اگر
سینماداران فعلی رو به تعطیلی و نابودی
برونــد ،در دوران پســاکرونا که عطش
ســینماگران برای تولید آثار ســینمایی و
رغبت مردم به حضور در سینماها افزایش
خواهد یافت ،با مشــکل ســینما مواجه
خواهیم بود .در وضعیت فعلی که شرایط
گذار از دوران کرونایی به شمار میآید و نه
مردم ایران ،که آحاد جامعه بشری امیدوار
است با واکسیناسیون سراسری بتواند بر
کرونا پیروز شــود ،امیدهای زیادی برای
دوران پسا کرونا وجود دارد و البته یکی از
صنایعی که چشم امید بسیاری به آن دوران
دارد ،صنعت سینماست.
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برایمان تعریف کنید که چرا رهبر معظم
انقالب اسالمی چنین پیام مسرتبخشی
برای مؤسسه شما فرستادند؟
ما یک گزارشی از ده ســال فعالیت خودمان خدمت
ایشــان ارائه دادیم که وقتی حضرت آقا آن را مطالعه
کردند ،از گزارش خوشــحال شدند و لطف داشتند و
پیامی برای ما فرســتادند و از طریق دفتر ایشان تماس
شــادمانی
گرفتند و به ما پیام را ابالغ کردند که باعث
ِ
بســیار ما و دوستانمان شــد .در این پیام رهبر معظم
ِ
انقالب بر این نکته تأکید داشتند که در کنار رشد کمی،
اعتالی کیفی هم مدنظر باشد.
تا کنون شهرســتان ادب این موضوع را تا
چه حدی رعایــت کرده و از این به بعد با
توجه به تأکید رهبری تا چه حد بیشتر مورد
توجه قرار خواهد داد؟
همانطور که از اسم مؤسسه شهرستان ادب برمی آید ،ما
همیشه بر روی ُبعد ادبی کارها تأکید داشتیم و تالش ما
این بود که به باالترین تراز ادبی که در توانمان هست،
برسیم .البته یک مســئله مهم در ادبیات این است که
میتواند مدام بهتر و بهتر شــود .حضرت آقا خود یک
ادیب توانمند هستند که خیلی خوب ادبیات فارسی و
عربی را میشناسند و یک کارشناس درجه یک ادبی در
بحث شناخت ادبیات فارسی هستند ،تأکید ایشان هم
روی ادبیات ناشی از آگاهی ایشان نسبت به این است
که اثر ادبی اگر ادبیات پایینی داشــته باشــد ،ماندگار
ً
نیست و شاید به تعبیری اصال ادبی نیست .در این پیام
هــم طبق توصیههای قبلی کــه در دیدارها به ما تذکر
میدادند ،باز به ما این بعد را تأکید کردند و البته دغدغه
همیشگی ما نیز همین است و فرمایش ایشان هم تأکید
بر این دارد که ما هم در حوزه آموزش بیشــتر کار کنیم
تا آگاهی بچهها از نظریههای پیشرو ادبیات و همچنین
آگاهی آنها از متون برجسته تاریخ ادبیات بیشتر شود تا
به تراز ادبی باالتری برسند ،در واقع میتوان گفت که
ادبیات باید هر چه بیشتر ادبیت داشته باشد.
رهبر معظم انقالب در بخشی از پیامشان
به ســعی شــیطانی برای واگرایی هنر و
هنرمنــدان از مفاهیم انقالب اســامی
اشاره داشــتند و تأکید کردند که باید این
سعیهای شیطانی را باطل کنید .برای این
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موضوع چه راهکارهایی اندیشیدهاید و
تا چه حد تنــوع در محصوالت را در این
راهکارها رعایت خواهید کرد؟
انقالب اسالمی یک ابرگفتمان است که گفتمانهای
متعددی ذیل آن قرار خواهــد گرفت که همه آنها نیز
گفتمانهای ارزشی هستند .انقالب اسالمی بازگشت
و بازخوانی اســام است .اســام همانطور که ابعاد
سیاسی دارد و درگیری با طاغوت و استکبار و ...دارد،
ابعاد دیگری هم دارد که همه آنها ارزشــی حســاب
میشــوند .ما نیز در تولید محصول تنــوع را رعایت
خواهیم کرد ،برای نمونه اگر محصولی تولید کنیم که
در بعد تفریح به مخاطب ما کمککند و تفریح درست
و شایسته و به تعبیری شادی حالل فراهم کند ،محصول
ً
ارزشی در حوزه فرهنگ و ادبیات تولید کردهایم .قطعا
همیشه ابعاد سیاســی و درگیری با استکبار جهانی و
مسئله پذیرش والیتالله گفتمانهای ارزشی هستند
کــه در اولویت قرار دارند و در همین راســتا هم تنوع
را حذف نمیکنیــم .در ذیل ارزشهای ما باید تفریح
و شــادی هم تولید کنیم ،باید ادبیاتی داشته باشیم که
فرهنگ کار ،انضباط اجتماعی ،وجدان کاری و غیره را
در کشور رشد دهد .برخی مواقع شعار سال جمهوری

ً
اسالمی از همین موارد بوده است .مثال ما مدرسهای
به نام مدرسه رمان کودک افتتاح کردیم و در آن به دنبال
این هستیم رمان کودک بومی نگارش شود .رمانهای
ترجمهای بــرای کودکان بازار داخلی را نابود میکنند
ً
و مناســب ذهنیت کودکان و نوجوانان ما نیست؛ اوال
ً
تصمیــم داریم رمان کودک بومی تولید کنیم و ثانیا در
رمانهای بومی کــه تولید میکنیم ،مفاهیم مربوط به
تمدن اسالمی و معرفت اسالمی و گفتمان ارزشی را با
توجه به حوزه بیشتر کرده و مورد توجه ویژه قرار دهیم.
در حوزه واگرایی هنرمندان نســبت به مسائل ارزشی
و به طور خاص حوزه مسائل سیاسی ،حوزه درگیری
با اردوگاه استکبار جهانی ،حوزه دست به یقه شدن با
اسرائیل و بســیاری حوزههای ارزشی دیگر ،رسانهها
نیز نقش بسیار مهمی دارند؛ یعنی حمایت رسانههای
مکتوب و مجالت بســیار مؤثر است .مجالت تأثیر
عجیبی روی نخبگان دارند .متأسفانه نهادهای فرهنگی
و هنری ما در ده سال گذشته تا توانستند مجالت خود را
تعطیل کردند و ما امروز میتوانیم بیان کنیم مجله تراز
ً
خیلی کم داریم یا اصال نداریم.
بنابرایــن فضــای اجتماعی و مخاطبــی که محتوای
انقالب را حمایت کند بسیار مؤثر است.

شهرســتان ادب برای تربیت نســلهای
خوب در حــوزه ادبیات چــه قدمهایی
برداشــته اســت و چه قدمهای جدیدی
قرار است با توجه به تأکید رهبری برداشته
شود؟
به لطف خدا ما در  10سال گذشته دو دوره ملی ایجاد
کردیم که یکی دوره ملی شــعر آفتابگردانهاست که
ســالی  100تا 160ـ 150نفر از بهترین استعدادهای
جوان کشــور از همه نقاط ایران رصد میشوند و از
دل مجموعه  700تا هزار نفری  100و اندی نفر وارد
این دوره میشوند .تالش ما در آن دوره این است که
ضمن آموزش ابعــاد فنی و ادبی روی بحث نگاه این
بچهها به قدر فرصتی که در اختیار ماســت کار کنیم
و دورههای آموزشــی متعددی برگزار شــده است.
مدرســه رمان ما پنج دوره برگزار شده است ،مدرسه
رمــان کودک ما اولیــن دوره برگزار شــده و به طور
میانگین ســالی ده رماننویس تربیت شده که ارزش
یک رماننویس در فضای فرهنگی قابل قیمتگذاری
نیســت و رســیدن به چهره تازه در حوزه رمان ایجاد
ثروت شگفتی اســت که امیدواریم مجموعه فضای
فرهنگی کشور بتواند این ثروت را درست درک کرده
و دریافت کند و با آن تعامل یابد .در واقع میتوان گفت
سالیانه ده تا بیست نفر رماننویس تربیت کرده و وارد
فضای رمان میکنیم که یک نوع تولید ثروت در زمینه
سرمایه انسانی است.
در خصوص آخرین جمالت رهبر معظم
انقالب در متن پیام که بیان فرمودند نقش
مدافع و مهاجم را ایفا کنید .تحلیل شما
در این خصوص چیست؟
در یک جاهایی گفتمان ارزشــی مــا مورد حمله قرار
ً
میگیرد و تخریب میشود ،قاعدتا در این زمان مدافع
باید دفاع کند؛ ولی به این نباید بسنده کرد و لبه تهاجمی
گفتمان را هم باید در نظر داشت و برای آن نیز محصول
تولید کــرد .این دفاع و هجوم مثل دفــاع و هجوم در
جنگ سخت و مانند دفاع و هجوم در میدانهای نبرد
نیست .اینجا فضای فرهنگ است و وقتی از دفاع حرف
میزنیــد؛ یعنی تبیین و ایجاد محبت نســبت به یک
موضوعی که دشمن درصدد است نسبت به آن ایجاد
نفرت کند.
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برداشت

انتخابات  1400و رسالت رسانه ملی
حامدحسین عسکری
خبرنگار فرهنگی

رقابتهــای انتخابات ریاســتجمهوری دوره
سیزدهم ،از چند روز قبل و با اعالم رسمی اسامی
نامزدهای احراز صالحیت شده و آغاز تبلیغات
قانونی ،وارد مرحله جدی خودش شــده و هفت
نامزد تأیید شــده حاال تالش میکنند در میدان
رقابــت ،توجه افکار عمومــی را بیش از پیش به
سوی خود جلب کنند.
در ایــن میــان ،وضعیــت حســاس و
محدودیتهــای ناشــی از بیمــاری کرونــا،
رقابتهای این دوره را نســبت بــه قبل متفاوت
کرده و در حالی که برپایی اجتماعات انتخاباتی
مانند قبل امکانپذیر نیست ،نقش رسانه ملی به
عنوان رسانهای عمومی و فراگیر برای ایجاد شور
و شعور انتخاباتی بیشتر از قبل احساس میشود.
هرچند در دورههای گذشته هم ،افزون بر آنچه در
کف خیابانها ومیتینگها و کارناوالهای تبلیغاتی
میگذشت ،باز هم سهم رسانه ملی در تبلیغات
نامزدهــا متفاوت و ممتاز بــود و این مناظرهها و
مستندهای تبلیغی نامزدها در قاب تلویزیون بود
که سرنوشــت انتخابات را رقم میزد ،اما به هر
حال در این دوره و به دلیل همان محدودیتهای
کرونایی ،این ویژگی رادیو و تلویزیون برجستهتر

شده است.
با این اوصاف ،ایفای نقش انتخاباتی رسانه ملی
به ویژه در این دوره از انتخابات ریاستجمهوریـ
با توجه به تجربههایی که مردم در سالهای اخیر
داشتهاندـ حساستر و ظریفتر است و بایدها و
نبایدهایی وجود دارد که اگر رعایت شود ،هم شور
انتخاباتی تأمین میشود و هم شعور سیاسی.
در همــه ادوار انتخابات ریاســتجمهوری،
بــه ویــژه از ســالهای  1392 ،1388و 1396
که مناظره مســتقیم میان خود نامزدها به بخش
اصلی برنامههای انتخاباتی صدا و ســیما تبدیل
شده ،افکار عمومی جامعه به شدت تحت تأثیر
رفتارهای نامزدها در جریان مواجهه با همدیگر
قرار گرفته و این رفتارها را با دقت زیر نظر داشته
است؛ تا جایی که در بسیاری از اوقات ،تأثیر این
بگو مگوهای منطقی و غیرمنطقی ،در احساسات
و رفتار و گفتار طرفداران نامزدها نیز بروز و ظهور
یافته و فضای عمومی جامعه را تغییر داده است.
در این بین ،نقش اتاقهای فکر و مجریان مناظرهها
در هدایت فضای مناظرهها به ســمت عقالنیت
و اخالقمــداری و در عین حــال طرح مباحث
چالشی و جدی ،بسیار مهم و تعیینکننده است.
در واقع ،دستاندرکاران مناظرهها ،میتوانند با
طرح ســؤاالت و آیتمهای جذاب و کلیدی ،هم
دردها و ســؤاالت اصلی جامعــه را مطرح کنند

و هم برنامههای نامزدها را به چالش بکشــند تا
فرصتی بــرای تخریب همدیگر در اســتودیوی
مناظــرات یا طــرح مباحث کلــی و وعدههای
تکراری فراهم نشــود؛ هرچند ،بار اصلی حفظ
اخالق و عقالنیت بر دوش خود نامزدهاست ،اما
طراحان مناظرهها هم در جهتدهی این بخش از
برنامههایتبلیغاتیکماثرنیستند.
بخش دیگر برنامههــای تبلیغاتی نامزدها در
رســانه ملی ،گفتوگوهای زنده و ضبطی است
کــه در این بخش هم ،عالوه بــر آنچه در ارتباط
با بایدها و نبایدهای «مناظره» گفته شدـ از قبیل
رعایت اخالق و عقالنیت ،طرح سؤاالت اساسی
و چالشی و...ـ شــفافیت و صداقت ،برای اقناع
مخاطب الزم به نظر میرســد .در این زمینه هم
بار مســئولیت صداقت و شفافیت بر دوش خود
نامزدهاست ،اما برنامهسازان رسانه ملی در این
بخش هم بار سنگینی بر دوش دارند و باید با آنالیز
کردن برنامههای نامزدها به زبان ساده و قابل فهم
برای عموم جامعــه ،زمینه درک بهتر برنامههای
ارائه شــده و تصمیمگیری برای انتخاب بهتر را
فراهمکنند.
عــاوه بر مناظرههــا و برنامههــای تولیدی
نامزدها ،مســتندهای تبلیغی ســاخته شــده در
ســتادهای نامزدها هــم بخش جــذاب دیگر
برنامههای تبلیغاتی رســانه ملــی در انتخابات

ریاســتجمهوری است که گاهی سرنوشت کل
انتخابات و پیشبینیها را تغییر میدهد .در این
بخش نیز وظیفه رســانه ملی مراقبت برای حفظ
ارزشها و اصول مورد احترام جامعه در این قبیل
تولیدات است تا خدای نکرده ،عدهای برای متاع
چند روزه ریاست ،چیزهایی را زیر پا نگذارند که
دودش بعدها به چشم جامعه برود.
در نهایت ،برنامهریزان ،مدیران و برنامهسازان
رسانه ملی باید توجه داشته باشند که در سه هفته
تبلیغاتانتخاباتیدرپخشگزارشها،نماهنگها
و هر نــوع تولیداتی کــه با هدف فضاســازی،
جریانسازی و ایجاد شــور انتخاباتی روانه آنتن
میشــود ،حساس باشــند که در دام کلیشههای
تکــراری و مخاطبگریز و الفــاظ و رفتارهایی
نیفتند کــه برای مخاطب به طور ناخودآگاه حس
بهرهبــرداری از ارزشها و عدم صداقت را ایجاد
میکند .مردمی که در سالهای اخیر سختترین
فشارهای اقتصادی را تجربه کردهاند و مطالبه حل
مشکالتشان را دارند ،همانهایی هستند که بدرقه
بینظیر و تکرارنشدنی «حاج قاسم» را رقم زدند
و دنیا را حیرتزده کردند .برای تشویق این مردم
به حضور در پــای صندوقهای رأی ،فقط کافی
اســت صادق باشیم و در دام کلیشهگویی نیفتیم.
واقعیتها را به مردم نشان دهیم؛ خودشان بهترین
تصمیم را خواهند گرفت.
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نگاهی به کارنامه دولت اعتدال در حوزه سیاست خارجی
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پیوستی برای بازخوانی عملکرد دولت اعتدال
شماره  | 1001دوشنبه  10خرداد ۱۴۰۰

در آستانه اتنخابات ریاست جمهوری سیزدهم و پایان هشت سال حضور حسن روحانی در پاستور در  پیوست  کارنامه به دنبال آن هستیم تا نگاهی هر چند گذرا  
به عملکرد دولت وی در دو دوره اخیر داشته باشیم؛ از این رو در این شماره به  عملکرد این دولت در حوزه سیاست خارجی پرداخته ایم  ،در این باره باید گفت
دولت اعتدال  در حالی به  دیپلماسی  خود افتخار میکند و برجام را  سندی برای رشد و بالندگی کشور قلمداد میکند که در جریان  مذاکرات این دولت  بسیاری
از دستاوردهای کشور به ویژه صنعت هستهای ایران رونق خود را از دست داد ،در این باره  با دکتر ابوالفضل ظهروند ،کارشناس مسائل سیاست خارجی گفتوگو
کردیم که در ادامه میخوانید:

   B

 انجــام مذاکــرات و برجــام با هدف
لغو تحریمها بوده اســت؛ به نظر شما
عملکرد دولت آقــای روحانی در این
مسئله به چه نحو بوده است؟
اینطور میتوان گفت که برجام ،محصول کار دولت
آقای روحانی است ،یعنی یک توافق با آمریکا برای
اعتمادسازی و برای حل و فصل همه مسائل فی ما
بین بود و این توافق برخاسته از نوع تفکر و رویکردی
بود که آقــای روحانی و جریان اصالحات به روابط
با غرب داشــته و دارد و این تفکــر بود که موجب
شد توافق برجام شــکل بگیرد .واقعیت این است
کــه توافق برجام یک پروژه چنــد مرحلهای بود که
مرحله اول آن مســئله هستهای بود و مراحل بعدی
به بخشهای دیگری میرســید کــه ظرفیتهای
ذاتی ایران را تشکیل میدهد ،یعنی نفوذ منطقهای
و مسئله هنجارهای اجتماعی که از این موارد تحت
پوشش مسائل حقوق بشری یاد میکنند .سادهترین
بخش این پروژه هستهای بود؛ چراکه این مسیر را در
گذشــته و در دوره آقای خاتمی شروع کرده بودند،
اما به نتیجهای نرسیده بودند و اصرار داشتند به هر
ترتیب ممکن ،به نتیجه برسد.

   B

به نظر شما چرا نتوانســتند به اهداف
مورد نظر خود برسند؟
آقــای روحانی در این دوره با اســتفاده از همان تیم
گذشــته و راهبرد قبلی ،نتوانســتند به آن انتظارات
اولیه دســت پیدا کنند و شــتابزدگی هم داشتند،
یعنی بدون اینکه این رابطــه را متوازن ببینند آنچه
را کــه از دستشــان بر میآمد ،یــک طرفه انجام
دادنــد؛ یعنی از بین بردن ظرفیتهای هســتهای و
ســانتریفیوژها ،اما باز هم توفیق نداشــتند ،چراکه
معضل ما با ایــاالت متحده با مذاکــره قابل حل
نیســت ،چون این معضل یک تعــارض جوهری،
ذاتی و پارادایمی اســت و متأســفانه با هزینه ملت
تالش کردنــد که نتیجهای حاصل نشــد .در همه
جای دنیا مرســوم اســت که تیمهای مذاکرهکننده
را بعــد از یک دوره تغییر میدهند ،چون در صحنه
میدانی رفتار ،شخصیت و ظرفیت آنها برای طرف
مقابــل رو شــده و دیگر بــا همان تیــم وارد بازی
نمیشوند.
برای نمونه آمریکاییها «جان کری» را برداشتند
و دیگــر او را مقابل ایران قــرار نمیدهند ،بنابراین
تیم خــود را عوض کرده و فضــای جدیدی ایجاد
میکنند.

   B

در این مذاکــرات چقدر بــه منافع و
مصلحت ملی دقت و توجه کردند؟
در واقــع مذاکره را به دلیل نوع نگاه و رویکرد خود،
هدف میبیننــد در حالی که مذاکره ابزار اســت؛
مسئله آنها غفلت از منافع و مصالح امنیت ملی بوده،
یعنی فقط یک طرفه مسیر را طی کردهاند؛ به همین
دلیل هم آقای روحانی و هم آقای تخت روانچی در
حین مذاکرات اعالم کردند که هر نوع توافقی ،بهتر
از توافق نکردن اســت که این عبارت ،عبارت یک
نظام سیاســی در حال فروپاشی است .برای نمونه،
ژاپن بعــد از بمباران ناکازاکی و هیروشــیما فقط
برای بقا مذاکره کرد ،در حالی که موقعیت کشور ما
اینطور نبود ،اما به افکار عمومی آدرس غلط دادند و
گفتند یا جنگ یا مذاکره و اصال توجهی به مؤلفههای
قدرت در کشور نداشته و ندارند ،چرا که در حالی
که کسی جرئت حمله به ایران را ندارد ،حتی وقتی
عیناالســد را مورد اصابت موشکهای خود قرار
دادیم ،آنها جرئت حمله نداشتند؛ آقای روحانی در
سال  1396گفته بود اگر رأی بیاورم برجام 3 ،2 ،1و
 4را هم عملیاتی میکنم که این عبارت هیچ معنایی
جز تسلیم کشور ندارد .هیچ کشوری ظرفیتهای
ملی و مؤلفههای قدرت را پای میز مذاکره نمیآورد
و مذاکــره با هدف حفظ مؤلفههــای قدرت اتفاق
میافتد.
برای نمونه ،مذاکراتی که بین آمریکا و روســیه
اتفاق میافتد ،بر ســر حفظ ظرفیتهای موشکی
اســت و در واقــع اگــر میخواهنــد تخاصم هم

نکتهگرام
محمدباقــر قالیبــاف ،رئیــس مجلــس:

آزادسازی خرمشهر معجزه مردمباوری و
خداباوری بود؛ اگر آماده خون دل خوردن
باشــیم و همچون جهانآرا به چیزی جز
انجام وظیفه نیندیشــیم ،خرمشــهرها
در پیــش خواهند بــود .بــاور کنیم که
خدای خرمشــهر ،خــدای اقتصاد هم
هست.
محمــد میرزائی ،خبرنــگار :دولت تاکنون
 ۳۸۹۰تذکــر از نماینــدگان مجلــس
یازدهم گرفته اســت .گرانی ،معیشت و
بورس در صــدر تذکرات نمایندگان قرار
دارند.
محمدرضا باقری ،فعال رســانه :بین مردم
و برق ،بین مــردم و مرغ ،بین مردم و رفاه
دیوار کشید ،آن که دیگران را به دیوارکشی
متهممیکرد.

صورت نگیــرد ،ظرفیــت بازدارندگــی را از بین
نمیبرنــد و خود را تســلیم نمیکنند و برای حفظ
ظرفیتهای بازدارندگی خود مذاکره میکنند؛ اما
مذاکرهکنندگان ما سر اصل موضوع مذاکره کردند
که فرجام چنین مذاکرهای مشــخص است جالب
است که متن برجام نسخه فارسی ندارد که حداقل
نسخه فارسی را امضا میکردند ،در حالی که در هر
توافق بینالمللی بین یک کشور با کشور یا کشورهای
دیگر ،کشور باهوش میگوید مستند من ،متن زبان
ملی من است.

   B

در خصوص مذاکرات وین چطور؟ به
نظر شما در این مذاکرات چقدر موفق
عمل کردهاند؟
به عبارتی مذاکرات وین با رویکرد انتخاباتی در حال
اتفاق افتادن است و اگر مذاکرهکنندگان اهل مذاکره
بودنــد و منافع و مصالح ملی را در نظر میگرفتند،
ً
میگفتند فعال مذاکرات وین متوقف شــود و ما آن
را بعــد از انتخابات ادامه میدهیم ،چراکه موضوع
ملی است و به جناح خاصی ربط ندارد؛ اما تالش
میکنند مذاکــرات قبل از برگــزاری رقابتهای
انتخاباتی به نتیجه برسد.
از این نمونهها آیا معیار شــاخصتر و روشنتر
میخواهیم؟ برجام یا ملی اســت یا نیست که اگر
ملی اســت دیگر نباید این حرفها وجود باشد که
برای نمونه آقای روحانی بگوید ما بیل به کمر تحریم
زدهایــم .هنوز آمریکاییها برجــام را نپذیرفتهاند و
همچنان مســائل جزئی باقی مانده است ،کسی از
آقای روحانی سؤال نمیکند تروریست اعالم شدن
سپاه جزئی اســت و لغو تحریم بانک مرکزی کلی
است؟

   B

شــما در صحبتهای خود به این نکته
اشــاره کردید که هیچ کشوری ظرفیت
و مؤلفههــای قدرت خــود را پای میز
مذاکره نمیبرد ،همچنین اینکه یکی از
مراحل توافق برجام ،مســئله هستهای

بود؛ به نظر شما مسئله هستهای کشور
در دولت آقای روحانی به کجا رسید؟
چه موانعی در راه پیشرفت آن به وجود
آمد؟
موانع این پیشرفت این است که تا سال  ،2033دهها
تعهد دادهاند که اگــر ایران بخواهد از این تعهدات
عدول کند ،با قطعنامه  2031مواجه میشود؛ اگر ما
تا اآلن نیز کاهش تعهدات داشتهایم ،در چارچوب
خود برجام بوده ،آن هــم به لطف الهی و حماقت
آقای ترامپ بوده اســت ،یعنی اگر آمریکاییها از
برجام خارج نشــده بودند ،کار ما خیلی سختتر
بود و کار ترامپ به ما خیلی کمک کرد .چارچوبی
را که برای حل و فصل اختالفات در برجام شــکل
دادهاند ،موجب شده است ایران به منزله یک کشور
متهــم ،ضعیف و ناتوان هرگز نتواند به کمیســیون
برجام شکایت کند؛ حتی وقتی ترامپ هم از برجام
خارج شد ،ما نتوانستیم شــکایتی کنیم ،چون اگر
پرونــده ما به هر دلیل یا بنــا به تخلف ما یا تخلف
آمریکاییها به شورای امنیت برود ،قطعا  6قطعنامه
برمیگردد.
اینها مسائلی اســت که باعث سکته در روندی
شده که ما شــروع کردهایم ،یکسری از نیروهای ما
کنار گذاشته شدند .به مسائل هستهای فعال شدند
کــه همه اینها ضربــه به این صنعت بــود .در حال
حاضر حق انجام تحقیق ،توسعه ،بازفرآوری و غیره
را نداریم ،در جریان مذاکرات وین که معتقدم قرار
اســت ظرفیت ملی را اسقاط کنند ،آشکارا یکی از
شروطشــان این است که سانتریفیوژهای نوع 6 ،8
و  4را باید برداریم و نوع  1یا همان سانتریفیوژهای
قدیمی را بگذاریم؛ کدام کشوری این کار را انجام
میدهد؟
واقعیت این اســت که ایران قبــل از دوره آقای
روحانی در آســتانه قــرار گرفته بود ،آســتانه کلید
بازدارندگی برای هر کشوری است ،اما ظرفیتهای
مــا را به گونــهای از بین بردند که رژیم اشــغالی و
آمریکاییها با صراحت میگویند ایران اگر بخواهد
دوباره با تمام ظرفیت ،به وضعیت گذشــته برگردد

ذرهبین

 Eمردم را از جنگ ترساندهاند ،در حالی که جنگ و صلح دو روی یک سکه
هستند و در واقع برای صیانت از صلح باید جنگید .ایران برای جنگ باید
همیشه آماده باشد ،چراکه وقتی آمادگی از دست برود ،جنگ اتفاق میافتد
 Eمذاکرات با سه کشور فرانسه ،آلمان و انگلیس در  ۱۳۸۰عامل اصلی در به
وجود آمدن بستر برای رفتن پرونده ما به شورای امنیت و فراهم شدن زمینه برای
صدور  6قطعنامه برای ایران بود

حداقل دو ســال زمــان میبرد .دو ســال ظرفیت
بازدارندگی را در این حوزه از دســت دادهایم و اگر
قرار بود مسئله آنها با ایران حل شود که از این ادبیات
استفادهنمیکردند.
کار دیگری که آقای روحانی انجام داد و ســبب
شد شش قطعنامه علیه ما در دوره آقای احمدینژاد
کلید بخورد و اتفاق بیفتد ،وارد کردن مؤلفه سیاسی
به پرونده ذاتا فنی و حقوقی هســتهای ایران در سال
 1380بود؛ یعنی مذاکرات با ســه کشــور فرانسه،
آلمان و انگلیس عامل اصلی در به وجود آمدن بستر
برای رفتن پرونده ما به شورای امنیت و فراهم شدن
زمینه برای صدور  6قطعنامه برای ایران بود .به دروغ
میگویند که نتیجه فعالیتهای ایران در دوره آقای
احمدینژاد بوده است.
ً
در حالــی که اتفاقــا فعالیتهــای دوره آقای
احمدینژاد ،پاسخ مناسب به مسیری بود که داشتند
طی میکردند که از طریق قطعنامه صنعت هستهای
ایران را از کار بیندازند و اتفاقا ظرفیتی را شکل داد که
مذاکرهکنندگان ما با همان ظرفیت ،پای میز مذاکره
نشستند.
اگر ظرفیتهای دوره آقای خاتمی بود که ما دیگر
یک سانتریفیوژ هم نداشتیم و به همه نیروگاههای ما
ً
قفــل زده بودند و دیگر اصــا بحثی برای فعالیت
هستهای نمانده بود.
ظرفیتهای هســتهای را به عنوان حق مســلم
ایران شــکل دادیــم و دنیا نیز متوجه آن شــد ،اما
متأســفانه ظرفیتی را که با هزینه ملت اتفاق افتاده و
افتخار ملی بود ،ایــن مذاکرهکنندگان در مذاکرات
مورد معامله قرار دادند و ما تا  2023و حتی شــاید
بیشــتر گرفتار و متعهد هســتیم ،اگر آمریکاییها
به برجام برگردند ،با این تالشــی کــه دولت آقای
روحانی میکند تا هر چه ســریعتر قبل از شــروع
انتخابــات ،آمریــکا را به برجــام برگرداند ،یعنی
گیــر انداختن ایران بــرای بعدها؛ آقــای روحانی
ســبب شــد که االن هم ترامپ و هم آمریکاییها
بگویند ما غروب هســتهای را دنبــال میکنیم و تا
این غروب اتفاق نیفتد ،ایران را رها نمیکنند یعنی
یک تهدید معتبر علیه ایران را برای همیشــه شکل
دادهاند.
مردم را از جنگ ترساندهاند ،در حالی که جنگ
و صلح دو روی یک ســکه هســتند و در واقع برای
صیانت از صلح باید جنگید .ایران برای جنگ باید
همیشه آماده باشــد ،چراکه وقتی آمادگی از دست
برود ،جنگ اتفاق میافتد؛ یک انتزاعیاتی را به مردم
تحمیل کردن کردند و میخواســتند و همچنان نیز
میخواهند وضعیت ما را مثل افغانستان کنند .صلح
هیچ گاه بدون آمادگی جنگ برقرار نمیماند و این
ذات روابط بینالملل اســت .که این را نمیفهمد.
به مــردم به دروغ گفتند اگــر مذاکره نکنیم ،جنگ
میشود و این از خطاهای نابخشودنی است.

مســلم صالحــی ،نماینده مجلــس :عدم
سرمایهگذاری مناســب (نبود اراده الزم
در ســازمان برنامه و بودجه) در افزایش
ظرفیت نیروگاهی و نوســازی شبکه برق
در ســالهای اخیر طبق برنامه توســعه و
همچنین کوتاهــی در حمایت از بخش
خصوصی ،عامل اصلی خاموشــیها و
کمبود برق است.
ابراهیم رضایی ،نماینده مجلس :در جلسه
کمیسیون امنیت ملی با حضور رئیس تیم
مذاکرهکننده ،از آقای عراقچی پرسیدم که
آیا تضمین میکنید پس از توافق ،تحریم
جدیدی علیه اقتصاد ایران وضع نشــود؟
پاسخ منفی دادند.
نجمالدین شریعتی ،مجری تلویزیون :نشسته
بــود روی پله اول ،متحیــر که پنج طبقه
رو چهجــوری بره باال ،پیرزن بیشــتر از
تاریکی راه پلهها میترسید تا ناتوانیش و
من از اینهمه بیتفاوتی نسبت به احوال
مردم .میگم با وجود اینکه هنوز یک ماه
تا تابستون مونده ،ما همچنان در مصرف
ً
بــرق صرفهجویــی میکنیم ،امــا لطفا
مسئوالن محترم ،در مدیریت و تدبیرشون
صرفهجویینکنند.
کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز اطالعرسانی
وزارت بهداشــت :صــدور کــد اخالق

کارآزمایی بالینی واکسن نوترکیب ساخت
شرکت سیناژن .تاکنون و با احتساب این
واکسن ،پنج نامزد واکسن کرونا موفق به
دریافت کد اخالق و ورود به فاز مطالعات
بالینی شدهاند .این واکسن اولین واکسن
کرونای ساخت بخش خصوصی در ایران
است که به این مرحله میرسد.

حساب شــیخ حســین انصاریان در فضای
مجــازی :آدمهای وفاداری باشــید؛ وقتی

قول مثبت شــرعی یا قانونــی میدید ،به
قولتون وفا کنید؛ اگر نمیتونید به قولتون
وفا کنید ،قول ندید؛ به مردم نگید که این
صندلی رو بــه من بدید ،من این ده تا کار
رو براتون میکنم؛ خــودت میدونی که
نمیتونی! قول نده.

فضهسادات حســینی ،گوینده اخبار سیما:

داشتم داخل ســازمان پارک میکردم که
یکدفعه یک مرد کنار ماشینم افتاد .فورا
بیرون پریدم .ســرش توی موبایل بود که
خورده بود بــه دیوار بتنی و حســابی از
سرش خون میآمد .در حالی که ترسیده
بــودم و برایش کیک و دســتمال کاغذی
بردم ،صفحه گوشیش را دیدم که نمودار
بورس باز بود و باز هم ســقوط ســرمایه
و زندگی.
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پس از آزادسازی خرمشهر ،آرایش جنگ ایران و عراق چگونه بود

مقاومت ایران دربرابر وعدههای پوچ صدام

یادداشت
نظر قاطع
حضرت امام(ره)
میثم
رشیدیمهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

یکی از داغترین مســائل بحثبرانگیز در
تاریخ دفاع مقدس ،علل ادامه یافتن جنگ
بعــد از عملیات «الــی بیتالمقدس» و
آزادسازی خرمشهر اســت .بحثی کهنه
و قدیمی که اگر چه بارها کارشناســان و
فرماندهان حاضر در معرکه به آن پاســخ
دادهاند؛ اما هیچ گاه از مباحث مطرح در
دفاع مقدس حذف نشده است .همچنان
برخی افراد بــرای اینکه جر و بحثهای
دوستانهشــان را به ســمت مباحث دفاع
مقدس ببرند ،از این مبحث شروع میکنند
و هر کسی ســعی میکند حرف خود را
به کرسی بنشــاند .مهمترین عامل ادامه
جنگ ،بعد از ســوم خردادمــاه ،1361
پایبند نبودن عراق به پرداخت غرامتهای
درخواست شــده از سوی ایران بود .هیچ
آدم عاقلی نمیپذیرفت رژیم صدام بعد از
وارد آوردن حجم گستردهای از خسارات
مادی و روحی به مردم ،حاال که در موضع
ضعف قــرار گرفته ،بســاطش را جمع
کند و بیهیچ محاکمــه و غرامتی برود.
بسیار محتمل اســت که چنین موجودی
به راحتی پس از افتادن آبها از آســیاب،
باز هم فیلش یاد هندوستان کند و توپ و
تانکهایش را راه بیندازد.
حضرت امام(ره) هم با توجه به همین
شناخت بود که به درخواستهای جسته
و گریخته صدام و مســئوالن عراقی مبنی
بر آتشبــس توجهــی نمیکردند و گفته
اصلیشــان این بود که تا نبود شفافیت در
پرداخت غرامت ایران و اعالم متجاوز از
ســوی مراجع بینالمللی ،صحبت از هر
گونه صلح و سازش عاقالنه نیست.
آقای هاشمیرفســنجانی کــه در آن
سالها ریاست مجلس را بر عهده داشت،
در خاطراتش مینویسد« :در اولین شب
این پیــروزی بزرگ خدمــت امام رفتیم.
راجع به آینده جنگ مشورت کردیم .ایشان
را خیلی خوشحال دیدیم .فتح خرمشهر
امام و همه مردم را بانشــاط کرد .ایشــان
موافق نبودند بحثهایی مطرح شــود که
باعث تردید رزمندگان و مردم بشود .امام
در مورد ادامــه جنگ قاطع بودند و اجازه
نمیدادند حتی به گونهای بحث شــود که
کوچکتریــن تردیدی در جامعه و نیروها
بروز کنــد و اهداف جنــگ را به گونهای
اعالم میکردند که مردم خودشان را برای
جنگی طوالنیمدت آماده کنند .حتی یک
بار احمد آقا آمد و گفــت که امام مایلند
مــن در مجلس یا جای دیگر بر مســئله
اولویت جنگ با عراق تأکید کنم .گویا به
امام خبر داده بودند که بعد از عقبنشینی
صدام از برخی از مناطق جنگی و اقدامات
گســتردهای که برای کشاندن ایران به پای
میز مذاکره صلح ،انجام شده و میشود،
بســیاری از مردم و نیروهــای رزمنده از
شــور و حال قبلی افتادهاند و ایشان نگران
بودند که مبادا ایــن وضعیت تداوم یابد و
باعث سستی شــود .به هر حال خودم در
دیدارهایی که با ایشان داشتیم کوچکترین
نرمشی از امام ندیدم .حرفشان این بود
که تفکر پایان جنــگ در این مقطع غلط
است و میگفتند باید جنگ را ادامه دهیم.
نظرشــان این بود که ایران بر عراق پیروز
میشود و امیدوار بودند مسئله عراق هم به
نفع مردم آن کشور حل شود». ...
به عقیــده نگارنده ،بعــد از اطالع از
موضع صریح ،شــفاف و قاطع حضرت
امام(ره) در این موضوع ،دیگر جای هیچ
بحث و جدلی باقی نمیماند.

زینب گلمحمدی
پژوهشگر دفاع مقدس

بســیاری هنــوز هم تصــور میکننــد ،به محض
آزادســازی خرمشــهر و آب و جارو کردن محوطه
مســجد جامع ،همــه چیز گل و بلبل شــد و آتش
درگیریها به طور کامل خاموش شد .آمار شهدای
روز سوم خرداد و روزهای بعد از آن نشان میدهد،
اگر چــه رژیم بعــث ،در اعالمیههایــی خواهان
آتشبس و توقف جنگ بود؛ اما هیچ نشانهای از این
خواسته در عملش هویدا نبود.
حکومت عراق همچنان از پذیرش خواستههای
ایران ســر باز میزد و بر حقوق ادعایی خود اصرار
میورزید؛ حتی در آســتانه آزادســازی خرمشهر
و در روز اول خرداد ،خواهان تشــدید فشــارهای
بینالمللی بر ایران شــد تا این کشــور را به سازش
وادارد .بــا پیــروزی قاطع قوای نظامــی ایران ،در
عملیات بیتالمقدس و آزادســازی خرمشــهر در
روز سوم خرداد ،امام خمینی(ره) با عظیم و کمنظیر
خواندن این عملیــات و نیز با تأکید بر اینکه صدام
و حزب او محکوم به ســرنگونی هســتند ،اظهار
داشتند:
«با دلی مطمئن به الطــاف الهی آخر جنگ را
که نزدیک است ،نظاره میکنیم ».نماینده ایشان در
شــورای عالی دفاع نیز با تأکید بر شروط چهارگانه
ایران گفت« :ما تا آن حد که در عرف بینالملل حق
داریم ،باید صدام را به عنوان جنایتکار جنگی دنبال
کنیم».
به این ترتیب ،با شکســت سنگین ارتش عراق

در خرمشــهر ،عراق که از احتمال گسترش جنگ
بــه داخل خــاک خود نگران شــده بــود ،در روز
ششــم خرداد ،ضمن اینکه به رســمیت شــناخته
شــدن پیمانهای بینالمللــی میان دو کشــور را
خواســتار شــد ،اعالم کــرد اگر نیروهــای ایران
در خــاک خــود بماننــد ،حاضر اســت جنگ را
متوقفکند(!)
دو روز بعد ،یعنی در هشــتم خرداد ،سخنگوی
وزارت خارجه این کشــور اظهارات مقامات ایران
مبنی بر ادامه جنگ تا سرنگونی حکومت صدام را
با موازین حقوق بینالملل مغایر دانست .همچنین
در روز دهم خرداد ،عراق که دیگر ادعای قبلی خود
برای کســب حاکمیت کامل بر اروندرود را مطرح
نمیکــرد ،با این ادعا که ایــران آغازگر جنگ بوده
است ،آمادگی خود را برای عقب کشیدن نیروهایش
از نقاطی از خاک ایران که همچنان در اشغال قرار
داشــت اعالم کرد .در چهاردهم خــرداد نیز وزیر
خارجه عراق ،درباره خواســته ایران برای برکناری
صدام گفت« :هر گونــه تغییر داخلی باید بر عهده
مردم باشد».
آیتالله خامنهای ،رئیسجمهور و رئیس شورای
عالی دفاع نیز در همیــن روز ( 14خرداد) با اعالم
رقم  150میلیــارد دالر به عنوان غرامتی که باید به
ایران پرداخته شــود ،بار دیگر شــروط ایران برای
پایان دادن به جنگ را متذکر شد و تأکید کرد ،ایران
از اصول خود عدول نخواهــد کرد .رئیسجمهور
همچنین در روز  18خرداد در دیدار با رئیس امارات
متحده عربی گفت«:ما صلح تحمیلی را هم مثل
جنگ تحمیلی ناگوار و غیر قابل تحمل میدانیم و

قاب

موتور تریل

وقتی راهها بر روی هر وســیله نقلیهای بســته میشــد،نوبت
موتورهای تریل بود که هنرنمایی کنند .موتورســواران خبره و
کارآزمود ه به عنوان پیک گردان و لشکر ،تپه ماهورها و راههای
صعبالعبور را زیر آتش دشــمن و با هــزار و یک خطر دیگر
میرفتند تا پیغامهای محرمانه را به دست فرماندهان برسانند.
یادشانبخیر...

اگر متجاوز مجازات نشود ،ریشه تجاوز در منطقه
برچیده نخواهد شد».
حجتاالســام هاشمیرفســنجانی ،رئیس
مجلس هــم در روز بعــد در ســخنانی،صلح با
صــدام را بدون مجــازات وی بــرای آینده منطقه
خطرنــاک دانســت .همچنین نخســتوزیر در
ســخنانی اعالم کرد« :شــروط ایران بــرای پایان
دادن به جنگ تغییر نکرده و این شــروط را یا عراق
و همپیمانانــش میپذیرنــد یا ما بــه آنها تحمیل
خواهیم کرد».
ســرانجام با تأکید مقامات ایران بر ادامه جنگ
تــا تحقق حقوق مشــروع ملت ایــران ،حکومت
عــراق کــه قصد داشــت قبل از گســترش جنگ
به داخــل خاکش ،ایــران را به پذیــرش آتشبس
مجبور کند ،در نخســتین ساعت بامداد روز بیستم
خــرداد در بیانیهای که شــورای فرماندهی انقالب
این کشــور منتشــر کرد ،اعالم کرد ضمن اجرای
آتشبــس فوری و پایان دادن بــه هر گونه درگیری،
تمــام نیروهایش را به مدت دو هفتــه از خاک این
کشور خارج میکند .ارتش عراق نیز در همین روز
اطالعیهای داد که فعالیتهای نظامیاش را متوقف
کرده است.
در پــی انتشــار بیانیه عراق ،ارتــش جمهوری
اســامی از تمامی واحدهــای نظامی و یگانهای
رزمــی خــود خواســت غافلگیــر نشــده و بــا
هوشــیاری ،هرگونه تغییر و تحول در جبهه دشمن
را گــزارش کنند .ســپاه پاســداران نیز بــا اعالم
آمادهبــاش کامــل در جبههها و بیاعتبار دانســتن
آتشبس اعالم شــده عراق ،بر ادامــه تالش برای

خاطره

پیکرها در دل اروند

آن روز ما فاو را از دســت داده بودیم .من توی ماشــین نشسته
بودم .شهید بهمن باقری رفت روی پل .عدهای توی قایق نشسته
بودند .خواستم از ماشین پیاده شوم که بمب خوشهای زدند .من
به شــدت مجروح شدم .گویا به جز من و چند نفر دیگر ،از آن
جمع کسی زنده نماند .بچههایی که در قایق بودند همه سوختند
و شهید شــدند .پل منهدم شد .همه کسانی که روی پل بودند
هم شهید شدند و پیکر نازنینشان توی اروند افتاد و آب آنها را
برد .همان موقع گفتم که بهمن باقری صد درصد شهید شده.
برای اینکه فکر نکنند وصیتنامهاش جعلی اســت ،خودش
از روی آن کپی گرفته بود و به چند نفر از دوســتانش داده بود.
شهید باقری وصیت کرده بود پیکرش در قم به خاک سپره شود.
تابوتی نمادین تهیه کردیم و مراسمی گرفتیم تا تکلیف همسر و
فرزندانش مشخص بشود.
راوی  :دریادار مرتضی صفاری

واردآوردن آخریــن ضربــات بــر حکومت عراق
تأکید کرد.
در روز  22خــرداد ،امام خمینی(ره) در واکنش
به بیانیــه عراق ،بار دیگر بر شــروط ایــران تأکید
کردند و گفتند ما خواهان صلح هســتیم ،اما با قید
و شرط .ایشــان همچنین با اشــاره به اعالم عراق
برای خارج کــردن باقیمانــده نیروهایش از خاک
ایران در مدت دو هفته آینده ،خواســتار آن شــدند
کــه در ایــن مدت یک گــروه بینالمللــی جرایم
حکومــت صدام و میزان خســارات وارده بر ایران
را بررســی کرده و آغازگر جنــگ را تعیین کند .در
همیــن روز ،رئیسجمهــور ایران پیشــنهاد صلح
عــراق را ذلیالنــه و ریاکارانــه و از موضع ضعف
خواند و گفت« :با صدام که به زور معتقد اســت،
جز با زبــان زور نمیتوان صحبت کرد ».همچنین
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت« :تا زمانی
که در اطراف ما تجاوزی باشــد نمیتوانیم ساکت
بنشینیم».
به این ترتیب ،با مخالفــت مقامات جمهوری
اسالمی با آتشبس پیشــنهادی شورای فرماندهی
انقالب عراق ،تبادل آتش میان طرفین ،در سراســر
جبههها ادامه یافت تا اینکه در روز  30خرداد ،صدام
حســین در یک نطق رادیو ـ تلویزیونی اعالم کرد،
برای خارج کردن بهانه ادامه جنگ از دست ایران،
در مــدت  10روز نیروهای عراقــی از خاک ایران
خارج خواهند شد.
او همچنین با محتمل دانســتن ورود نیروهای
ایران به داخــل عراق ،بر آمادگی کشــورش برای
مقابلــه تأکید کرد .رادیو بیبیســی این ســخنان
صــدام را ناشــی از پیروزیهای ایــران در جنگ
دانســت و گفــت« :اگر صــدام راه حلــی برای
آتشبــس ایجاد کند و اجالس ســران جنبش عدم
تعهد در زمان مقرر (شــهریورماه) در بغداد برگزار
شــود ،لطمههــای وارده بــر وی جبــران خواهد
شد».
ســرانجام ،در روز  31خرداد ،امام خمینی(ره)
در واکنش به سخنان صدام اظهار داشتند«:جنگ با
عراق تا هنگام تحقق خواستههای ایران ادامه خواهد
یافت».
آمریکا که همه میدانستند آتش جنگ عراق علیه
ایران را برای رسیدن به اهداف نظامی و سیاسیاش
روشــن کرده اســت ،وقتی موقعیت نظامی ایران
را دیــد ،جا زد و عقب کشــید .پس از آزادســازی
خرمشهر ،وزیر خارجه آمریکا در روز ششم خرداد
جنگ ایران و عراق را موجب به خطر افتادن منافع
آمریکا و دوستان منطقهای آن ذکر و اضافه کرد« :در
هفتههای آتی ما و دیگر اعضای جامعه بینالمللی
نقشی فعالتری برای پایان دادن به این جنگ را دنبال
خواهیم کرد».
همچنیــن ،مطبوعــات آمریــکا در همیــن
روز آثــار ادامه جنــگ بر موقعیــت خلیج فارس
و سیاســت خارجــی کشــور ایاالت متحــده را
بررســی و تأکید کردند« :آمریکا بایــد از اعمالی
که ثبات و آرامش منطقــه را بر هم زند ،جلوگیری
کند».

تازهها

بدون مرز
مهاجــرت چمرا ن به آ ن ســوی مرزها نه به مانــدن در غربت
انجامید و نه بازگشت سرخوشــانه به وطن را به دنبال داشت.
چمران رفت و در کنار بالندگیاش دیگرانی را با خود همراه و
همدل کرد« .بدون مرز» قصهای خیالی از سرگذشــت بالیدن
شهید مصطفی چمران و یاران اوست .از روزهای بلوغ علمی
و عملیاش در آمریکا تا روزهای شــلوغ یتیمنوازی و نبردهای
پارتیزانی در لبنان .بدون مرز همزمان از زاویه دور و نزدیک از
چمران علم و عمل قصه میگوید .این کتاب را یک جوان دهه
هفتادی نوشته و انتشارات کتابستان با قیمت  52000تومان به
بازار کتاب ارائه کرده است.

پدیدهها توأم با هنر
ماندگار میشوند

حاج قاسم ،شهید حجازی را
مسئلهدان و خردمند میدانست
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روی خط

اطالعرسانی خدمات مهمتر
از خود خدمات است

نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت« :ســردار
حجازی در هر زمانی به خوبی میدانســت
مصــداق جهــاد در راه خــدا چیســت و
برجستهترین عملی که خدا از او میخواهد،
چیست و قیام میکرد».
حجتاالسالم والمســلمین حاجیصادقی در
مراسماربعینسرلشکرپاسدارشهیدسیدمحمد
حجازی و هفتمین روز شهادت سرهنگ پاسدار
شــهید رضا غضنفرپور در مورد پیامهایی که از
شهید حجازی باید دریافت کنیم ،تصریح کرد:
«شهید حجازی در شناخت هدف و مسیر دارای
بصیرت بود و خوب تشــخیص میداد و هرگز
منفعل نشد و به معنای واقعی اهل بصیرت بود».
وی ادامه داد« :مــا باید پیام بگیریم که آیا ما در
مسیر شهید حجازی هستیم و خوشا به حال آنها
که میدانند دنیا و مسئولیت برای تعالی انسانی

و تقرب الهی فرصت است ».نماینده ولی فقیه
افزود« :ســردار حجازی از پس مسئولیتها به
خوبی برآمد و چه افتخاری از این باالتر که رهبر
معظم انقالب رضایت خــود را از فعالیتها و
مسئولیتهای او اعالم کردند و پیامی دادند که
نشان از جامعیت این شهید بود ».وی افزود« :در
جلسه انتخاب جانشین نیروی قدس سپاه حاج
قاسم گفت :برای این کار به یک انسان خردمند و
مسئلهدان الزم است و این برجستهترین مصداق
سردار حجازی است که در همه زمینهها موفق
بوده اســت ».دکترحاجیصادقی با بیان اینکه
سیدحسن نصرالله گفت که من افتخار میکنم
شهید ســردار حجازی فرمانده من بوده است،
تشــریح کرد« :مــا امروز باور کنیــم که چنین
شخصیتهایی برای نظام الزم داریم؛ کسانی
که مسئولیتها را فرصت خدمت بدانند».

جانشــین معاونت هماهنگکننده ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی خطاب به
دستاندرکاران مرکز اسناد و تحقیقات دفاع
مقدس سپاه گفت« :گویاسازی کتابهای
دفــاع مقدس روزی اســت کــه خداوند
نصیب شما دوســتان کرده است تا این آثار
و برکات یــاران امامین انقالب اســامی
یادگار

به صــوت و تصویر برای تاریــخ به
بماند».
سردار علی فضلی در مراســم رونمایی از دو
کتاب گویای «خرمشــهر در جنگ طوالنی»
و «اطلس نبرد بیتالمقدس» که با مشــارکت
مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقدس و
مجموعه «ایــران صدا» تهیه و تدوین شــده،
با تأکید بر اینکه اگر هــر پدیده خوب و اتفاق
مبارکی توأم با هنر نشــود ،ماندگاری نخواهد

داشــت ،گفت« :در زمان فتح خرمشــهر در
کنار هر فرمانده دو راوی حضور داشــت .اگر
آن روز مــا امکان ثبت و ضبط نداشــتیم ،ولی
راویــان آن اتفاقات و حــوادث را ثبت و ضبط
کردند و اکنون بهعنوان یــک مجموعه بزرگ
در اختیار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
است ».در این مراســم سردار نائینی گزارشی
از برنامههــای مرکز اســناد و تحقیقات دفاع
مقدس داد و مهدی شاملو به عنوان مدیر ایران
صدا گزارشــی از اجرای این دو پــروژه ارائه
کرد .گفتنی اســت ،زهره محقق تهیهکننده،
مسعود خان میرزایی تدوینگر و محمد تنهایی،
حســن همایی ،محمد شــریفیمقدم ،فاطمه
عباســی و نســرین کوچکخانی راویان این
کتابهای گویای «خرمشهر در جنگ طوالنی»
و «اطلس نبرد بیتالمقدس» بودهاند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در گردهمایی تجلیل از سربازان

فتح خرمشهر الگوساز پیروزیهای جبهه انقالب است
حجتاالســام طیبیفــر گفــت« :امــروز
کشــور وارد صحنه یــک تغییــر و خانهتکانی
میشــود و انتخابات  28خرداد یک انتخابات
سرنوشتساز در کشور است ،همانطور که یک
تغییر در دفاع مقدس و عزل یک عنصر نامطلوب
و قرارگیری فرماندهان جوان ارتش و ســپاه در
رأس مدیریت جنگ عامل مهم پیروزیهای بعد
از بنیصدر بود ،این انتخابات هم میتواند عامل
تداوم پیروزیهای انقالب و کشور باشد».
به گزارش خبرنگار صبح صادق ،حجتاالسالم
والمسلمین حســین طیبیفر در گردهمایی تجلیل
از ســربازان ســتاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه که
به مناســبت سالروز حماسه ســوم خرداد در تاالر
همایشهای شــهید محالتی نمایندگی ولی فقیه
در سپاه برگزار شد ،با اشــاره به اینکه دفاع مقدس
و حماســه آزادیسازی خرمشهر بعد از چهل سال
دیگر بــه عنوان یک تاریخ معاصر مطرح اســت و
باید این تاریخ سراسر حماسه دفاع مقدس به نسل
جوان کــه درک و حضوری عینی از آن نداشــته به
درستی منتقل شود ،اظهار داشت« :بعد از پیروزی
انقالب ما با توطئههای براندازیهای سهمگین در
همان سالهای ابتدایی انقالب مواجه شدیم و پیش
از پیروزی انقالب هم همه تالشهای رژیم طاغوت
و همه حامیان آنها هم در راســتای پیروزی نرسیدن
این انقالب بود».

وی ادامه داد« :ما در ســالهای ابتدایی انقالب
بــا چند کودتا روبهرو شــدیم ،ســپس جنگ به ما
تحمیل شــد؛ در حالی که وضعیت کشــور بعد از
انقــاب خیلی به هم ریخته بــود ،ارتش نامنظم و
ازهمگسیخته شــده بود ،کمیتههای انقالب و سپاه
نیز آماده دفاع نظامی نبودند و بسیاری از فرماندهان
ارتش به علت ایســتادن جلوی مردم تســویه شده
بودند یــا گریخته بودنــد و در این شــرایط جنگ
شروع شد».
حجتاالسالم طیبیفر ادامه داد« :عمق فاجعه
در سال ابتدایی جنگ بود که بنیصدر به عنوان یک

عنصر نفوذی و خائن به ریاســتجمهوری رسیده
بود و با یکسری بازی با الفاظ مانع تجهیز نیروهای
مردمی ،ســپاه و سایرین میشد و توجیه میکرد که
آنها جنگ بلد نیستند و تجهیزات را از بین میبرند،
از طرفی هم در صحنــه جنگ با خیانت میگفت
زمین میدهیم زمان میخریم و جالب اینکه بعد از
عزل بنیصدر پیروزیهای ما شروع شد».
وی ادامه داد« :بر اســاس اسنادی که در حزب
بعث و در جاهای دیگر به دست آمده ،اگرچه جنگ
به بهانه قــرارداد الجزایر بوده؛ اما صدام ســودای
اشغال خوزستان و کشور ما را داشته و برای این امر

کشف  170کیلوگرم مواد مخدر
در شمال خلیجفارس
در یک عملیات موفق بیش از 170کیلو حشیش
با همت رزمندگان نیروی دریایی سپاه در شمال
خلیجفارس کشف شد.
روابط عمومــی نیروی دریایی ســپاه طی
گزارشــی اعالم کــرد« :در ادامــه رصدهای
اطالعاتــی در منطقــه شــمال خلیجفارس و
طی یــک عملیات موفق ،رزمنــدگان ناوگروه
سیدالشهداء(ع) منطقه سوم نیروی دریایی سپاه
یک فروند قایق صیــادی حامل مواد مخدر را
شناسایی و متوقف کردند».
در ادامه این گزارش آمده است« :رزمندگان

نیروی دریایی سپاه پس از بازرسی از این قایق
صیادی مقدار  170کیلوگرم مواد مخدر از نوع
حشیش کشــف و ضبط و متهمان را دستگیر
کردند .مواد مخدر کشــف شــده و متهمان با
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل
مراجع قضایی شدند».
نیروی دریایی سپاه طی هفتههای گذشته ،با
کشف و توقیف سه شناور حامل سوخت قاچاق
و یک شناور قاچاق دام ،عزم جدی خود را برای
مقابله با هرگونه تخلف در پهنه خلیج فارس بار
دیگر نشان داده است.

بنابر اسناد  80کشور به او کمک مستقیم میکردند،
به صورتی که ما از عراق از  30ملیت اسیر داشتیم،
همه نوع تجهیزات شرقی و غربی در ارتش عراق در
شرایط رقابتهای جنگ سرد وجود داشت و گفته
میشــود که این یعنی نابودی انقالب اسالمی تنها
نقطه اشتراک بلوک غرب و شرق بود».
حجتاالســام طیبیفر با اشــاره بــه برکات
دفاع مقدس در ســالروز آزادســازی جنوب لبنان
و پیــروزی رزمندگان فلســطینی در نبــرد با رژیم
غاصب صهیونیستی در نبرد شمشیر قدس ،افزود:
«همه این پیروزیها با الگوگیری از همان عملیات
بیتالمقدس ،والفجر 8و کربالی 5در دفاع مقدس
است و این دفاع مقدس میتواند الگوی همیشگی ما
در همه صحنهها باشد».
در ابتدای این مراسم که به همت امور ایثارگران
نیروی انســانی نمایندگی ولی فقیه برگزار شــد،
سرهنگ حســن نقیزاده ،جانشین معاونت نیروی
انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در زمینه مباحث
مربوط به سربازان و خدمات ارائه شده به نیروهای
وظیفه در سال  1400توضیحاتی به سربازان حاضر
در مراسم داد و در انتها از جمعی از مسئوالن منابع
انسانی سرباز معاونت نیروی انسانی نمایندگی ولی
فقیه در سپاه و جمعی از سربازان نمونه تقدیر شد و
سربازان مجرد از دو روز و سربازان متأهل از سه روز
مرخصی تشویقی بهرهمند شدند.

استفاده از برق اضطراری
در ساعات اوج مصرف
ســتاد کل نیروهای مسلح بر اساس نیاز کشور
به کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف
طی ابالغی لزوم استفاده از برق اضطراری در
ساعات اوج مصرف را به سازمانهای نیروهای
مسلح ابالغ کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح با توجه به افزایش
فشار به شــبکه تولید برق کشور در فصل گرما
و اعــام وزارت نیرو مبنی بر اینکه کشــور در
ساعات اوج مصرف با کمبود برق و قطعیهای
مکرر آن مواجه خواهد شد ،در راستای کمک
به حل بخشی از مشکل مذکور به سازمانهای

همکار گرامی جناب آقای بهروز سهیلی

نیروهای مســلح چنیــن ابالغ کــرد« :کلیه
ســازمانهایی که در مراکز مختلــف اداری،
آموزشــی و پادگانها از مولدهای خود تأمین
برخوردار هســتند ،در ســاعات اوج مصرف
کشور از برق اضطراری استفاده کنند تا از فشار
به شبکه سراسری کاسته شود».
همچنین بر اساس رسالت نیروهای مسلح
بــرای تأمین امنیت و آرامــش مردم بر کاهش
مصرف برق در حوزه روشــنایی و سرمایشی
طی ابالغیاتی به زیرمجموعههای سازمانهای
نیروهای مسلح تأکید شده است.

مصیبت فقدان پدر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض کرده و برای شما و همه بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم غفران الهی مسئلت میکنیم.
هفتهنامه صبح صادق و مرکز چاپ سپاه

 /09110004821پیــروزی مــردم قهرمان
فلســطین بر رژیم غاصب صهیونیستی برگ
زرینــی از نتایج مجاهدتهای حاج قاســم
سلیمانی است« / .اسدی» از لنگرود
ً
 /09120008321لطفــا در نشــریه صبــح
صادق از چاپ آیات قرآن خودداری فرمایید؛
چون بعد از مطالعه معلوم نیست کجا ریخته
میشود!
 /09220007813بــرای خریــد شــکر به
فروشگاه اتکا مراجعه کردیم که موجود نبود؛
وقتی از کارکنان فروشــگاه پرسیدیم ،گفتند
روی هر حکمت کارت دو کیلو شکر و دو عدد
روغن میدهند .انتقاد بنده این اســت که این
خدمات به خوبی به خانوادههای سپاه ،ارتش
و ناجا اطالعرسانی نمیشود.
 /09130005684رهــن یک خونه هم با پول
وام حکمت امکانپذیر نیســت .لطف کنید،
چارهایبیندیشید.
 /09190007941ســام بنده همیشه گفتهام
با آمدن ســردار ســامی روح و هوای تازهای
دمیدن گرفته است و انشــاءالله با ایجاد یک
سامانه خدماتدهی قوی به ویژه در استانهای
محروم این حرکت ادامه داشته باشد.
 /09190001719بــه تازگــی بیمه خدمات
درمانی نیروهای مســلح هزینههای ناباروری
را زیر پوشــش برده کــه باید تشــکر کنیم؛
چون از هزینههــای درمان این موضوع خیلی
میترسیدیم .باید از مدیران خدمات درمانی
تشکر کرد که در جهت افزایش جمعیت چنین
اقدامی کردند.
 /09190007941عید امســال بنده به همراه
خانواده کرونا گرفتیم و حدود پنج میلیون هزینه
ً
درمانمان شد؛ چرا خدمات درمانی اصال به
این موضوع توجه ندارد؟ مگر ما کارمند نیستیم
و بیمه پرداخت نمیکنیم؟
 /09190007565خوب است با این تورم وام
مسکن  200تومانی به  500تومان افزایش یابد
تا راهگشا باشد.
 /09190006507در پروژه خرازی نزدیک به
 10سال است که منتظر خانه دار شدن هستیم!
 /09140008961بــا تمــام وجود(مادی و
معنوی) آماده کمکرســانی به مردم مظلوم و
ستمدیدهفلسطینهستیم.
 /09380003991با وجود اینکه ســپاه برای
محرومان خانه میسازد ،اما ساختمان یکی از
نواحی خود را نیمهکاره گذاشته است؛ چرا که
اولویت سپاه مردم محروم هستند.
 /09390006103در انتخابــات پیش رو کار
ســخت اســت؛ چون انتخاب در سرنوشت
انقالب آن هم در پیچ تاریخیاش خیلی مؤثر
است ،به نظرم تنها چیزی که در این عرصه مهم
است و مهمتر از آن نیست ،بصیرت مردم برای
انتخاب درست است.
 /09120009836با توجه به کاهش شــدت
کرونــا و امکان ســفر بعد از تزریق واکســن
خواهشمند است مســئوالن خدمات در سپاه
نسبت به اطالعرسانی مراکزی که میتوان از
آنها خدمات یکسانسازی دریافت کرد ،اقدام
کنند؛ به ویژه درمشهد مقدس.
EEE

ســتون روی خط هفته نامــه صبح صادق
پذیرای  نظرات ،انتقــادات و محلی برای
بیان مشــکالت و حرفهــای مخاطبان
اســت .از فرماندهان  و مســئوالن محترم
سپاه و نیروهای مســلح  هم انتظار دارد با
توجه ویژه به موارد مطرح شده در این ستون
پاسخهای خود را برای درج هفته نامه  صبح
صادق به رایانامه:
info@ssweekly.ir
یا نمابر  ۷۷۴۸۸۴۲۶:ارسال کنند.
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سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

همنشینی

جایگاه دعا

با هر چه نشــینی و با هر چه باشــی ،خوی او گیری؛ در کاه نگری در تو پژمردگی در آید ،در ســبزه و
گل نگری تازگی درآید؛ زیرا همنشــین ،تو را در عالم خویشتن کشد .از این روست که «قرآن» خواندن
دل را صــاف میکند؛ زیرا از انبیا یاد کنی و احوال ایشــان؛ پس صورت انبیا بر روح تو جمع شــود و
همنشینشود.
مقاالت شمس

میسربنعبدالعزیز روایت کرد که امام جعفرصادق(ع) به من فرمود:ای میسر دعا کن و نگو کار از کار
گذشته است ،زیرا نزد خدای متعال جایگاهی هست که جز با دعا به آن نتوان رسید ،اما اگر بندهای دهان
خود را ببندد و از خدا درخواست نکند ،چیزی به او داده نمیشود؛ پس دعا کن تا به تو ارزانی شود .ای
میسر ،هیچ دری کوبیده نمیشود مگر اینکه روزی به روی کوبنده آن باز میشود.
کافی ،ج ،۲ص ۴۶۶
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کتیبه سبز
حلقۀ عشق
دوش دیدم که همای دل و دین حلقهزنان
گفت برخیز که اسباب ستم یکسره شد
چنگ بر اهرمن انداز به خونخواهی عشق
کز سپهر رخ سرخ تو جهان میکده شد
گفتی اندر صف دشمن که منم چون رستم
زین سخن در صف آن کوردالن زلزله شد
بشکن صف ،برهان کف ،بدر آن خف ،ای دوست!
که ددان سوی تو آماده این مسئله شد
دست در دست خدای و دلت اندر طوبی
دهر از این حلقه چو بحری است که طوفانزده شد
تو چنان باش که آیینه بود رو در رو
گرچه بهر تو ستمگر ز قفا حرمله شد
گر منور شده آن شب ز فروغ رخ توست
ور فروزان شده خورشید از آن منظره شد
پیکر پاک تو برده است همایت بر دوست
دل بیچاره من عاشق آن پیکره شد
در مصاف گل ازین خار ،دل آزرده مشو
اجر صبری است که این دست در آن سلسله شد
بانگ سربازی تو بر سر دژخیم زمان
نقش صد تیغ سنان بر در آن کنگره شد
ساعتی خواست که «صحرا» غزلی ساز کند
غم یکسالۀ تو مصدر این دکلمه شد
معصومه آقایی  از همدان

جوان
گنج جوانی
محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

نیازها ،بخش مهمی از زندگی انســان را
تشــکیل میدهند؛ اما با وجود مشترک
بودن این وجه زندگی ،تفاوتهایی میان
افراد وجود دارد و اولویت نیازهای افراد با
هم متفاوت است.
جوانی بهترین فرصت برای تعیین نیاز
اصلی زندگی اســت تا مســیر مشخص
شود و تالش برای تأمین نیاز اصلی از این
مرحله شکل بگیرد؛ اما نباید از آسیبهای
مهم دوره جوانی غافل بود ،چرا که دنیای
جوانی با آرزوها و خیاالتی آمیخته است
که اغلب واهی هســتند .شــناخت این
آسیبها ،در کنار غنیمت شمردن فرصت
جوانی ،شــناخت دقیــق نیازهای اصلی
زندگی و درنهایــت برنامهریزی و تالش
مناســب برای تأمین آنها ،مراحل مهمی
هستند که مسیر رسیدن به گنج سعادت را
آسان و هموار میکنند.

داستان

خورشــید پشت ابر
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

ســوز ســردی میوزیــد .مصطفی
جعبههای کتــاب را که روی هم چیده
شــده بودند ،به سختی روی زمین گذاشت و در
میان دســتانش «ها» کرد تا گرم شودِ .در اولین
جعبه را بــاز کرد .به ردیــف کتابهایی که جا
خوش کرده بودند ،دست کشید .سری از افسوس
تکان داد ،بعد بــا خودش گفت« :چطور اینا رو
بفروشم؟» جعبه دیگری را روی زمین گذاشت و
درش را بــاز کرد .با لذت یکــی از آنها را بیرون
کشــید .چند صفحه ورق زد و خوب نگاه کرد.
یادداشــتهایی را که کنار صفحه نوشــته بود،
خوانــد .یادش به روزهــای درس و حجرههای
شــلوغ افتاد .اشک از گوشه چشمانش جوشید.
برای مداوای مادر چند ماهی درس را تعطیل کرد
و دل از فیضیه برید.
برای درمان که به تهران رفتند ،مصطفی سری
بــه قم زد ،دلش خیلی تنگ شــده بود .چقدر با

شــیخ احمد ،هماتاقیاش و بچههای دیگر بگو
بخند کرده بودنــد ،ظهر دمپختک خوردند و دم
آمدن شــیخ احمد گفته بود« :آســید مصطفی!
کتاباتو جمع کردم یه جوری ببر روستا حیفه! اینجا
هر روز یه بســاطیه ،خیلی کتابها رو ســاواک
میبره و معلوم نیست چکارشون میکنه».
یــاد احمد و چهره معصومش ،ســیدکریم،
شیخ بهادر که از اسم خودش بیزار بود و همه را
میخنداند ،دلش را خراشید .چه دوستانی را در
کشتار فیضیه از دست داده بود .به خودش نهیب
زد .چاره دیگری نداشت .به سختی کسی را پیدا
کرده بود تا کتابهایش را بخرد .کتابهایی که
به جانش بســته بودند ،وگرنه ارباب یا زمین را
پس میگرفت یا گوسفندها را صاحب میشد.
زندگی بــدون دام و زمین یعنی فقــر و نداری،
یعنی همیشــه نوکر ارباب بودن که غیرتش قبول
نمیکرد؛ اما تکلیف خرج چهار خواهر و برادر
کوچکش که مادر از دســت داده بودند ،آ ن همه
بدهی و زمینی که رها شــده بود ،چه میشــد؟
مگر چقدر آقاجان توانایی کار داشــت؟ ارباب
هم که کوتاه نمیآمد و پولش را میخواســت.
دلش بدجور به درد آمده بود .قرآن را برداشــت،

صفحــه اول را باز کرد .نگاهــش به خط میرزا
کاظم افتاد که نوشــته بود« :یــا صاحبالزمان
ادرکنی» زیر لب تکرار کرد و باز اشک ریخت.
خون میرزا کاظم را هم مظلومانه بر زمین ریخته
بودند.
صدای گله گوســفندی که انــگار به حیاط
خانهشــان وارد میشــد ،مصطفــی را از عالم
خودش بیرون کشــید .پشــت در انبار ایستاد.
مشقنبــر و غالمعلی و فیروز بــا آقاجان حرف
میزدند ،اما آقاجان راضی نمیشد.
ـ ببین مشابراهیم ،این روســتا  ۲۰تا خونه
داره ،هــر کی یــه گوســفند داده ،بدهیتو با این
مرتیکه صاف کن ،ما چشمانتظار بودیم مصطفی
شــیخ روستا بشه ،به اکبر گفته قاطر بیار کتابا رو
ببرم شهر میخوام بفروشــم ،بگو به جدت اگه
بذاریم ...این گوســفندا رو اهالی از روی رغبت
و رضا دادن...
خنده ،چهره مصطفی ،پسر محجوب و جوان
مشابراهیم را پوشــاند .عبایــش را روی دوش
انداخت ،در را باز کرد و دهانش را بار دیگر با نام
صاحبالزمان معطر کرد .خورشید از پشت ابر،
همهجا را گرم کرده بود.

راه نرفته

سالمت

کودک وابسته

میوه شگفتانگیز

صدیقهسادات شجاعی
مشاور خانواده

کودکی که نسبت به جدایی از والدین خود واکنش احساسی و
رفتاری شــدیدی نشــان میدهد ،کودک وابسته است .سطح
وابستگی کودک و نحوه ابراز آن ممکن است تحت تأثیر موارد مختلفی
قــرار گیرد۱ :ـ خلق و خوی کودک :برخــی از کودکان از نظر اجتماعی
درونگــرا یا بــه اصطالح خجالتی هســتند که شــدت احساســات و
واکنشپذیریشان بیشتر است2 .ـ اتفاقات مهم یا تغییرات خانواده :مانند
تولد خواهر یا برادر جدید ،شروع مدرسه یا جابهجایی منزل ،طبیعی است
که کودکان در این حاالت به والدین خود وابســتهتر میشــوند۳ .ـ سایر
عوامل خانوادگی :مانند طالق والدین ،استرس والدین و ...؛ نکته مهم این
است که کودکان با توجه به مقطع رشدشان یاد بگیرند که از والدین خود
جدا بشوند و وابستگی ناایمن نداشته باشند .این موضوع در صورتی عملی
میشود که به تواناییهای خود ایمان داشته باشند و به واسطه آن اعتماد به
نفس خود را به دست آورند .والدین میتوانند با حمایت از کودکان خود به
آنها کمک کنند تا به شرایط جدید عادت کنند .اگر کودک به یک محیط
جدید وارد شــد ،الزم است والدین مدتی را در کنار فرزند خود بمانند تا
اعتمادسازی شکل بگیرد .به احساسات فرزندتان اهمیت دهید .شناخت
و عادیسازی احساسات کودکان بسیار مهم است .در مورد احساسشان
صحبت کنید و اجازه دهید حس درونیشــان را با زبان شیرین خود بیان
کننــد .والدین الگوهــای مهمی برای کــودکان هســتند ،پس مراقب
واکنشهای خود در موقعیتهای جدید باشید تا ترس و اضطراب انتقال
پیدا نکند .کودکان از ناشناخته بودن موقعیت یا مکان جدید میترسند ،با
او در مورد تغییرات آینده صحبت کنید.

زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

خانواده توتها میوههای بســیار خوشمزهای هســتند که با وجود اندازه
کوچک فواید بســیاری دارند .توتها مملو از آنتیاکســیدان هســتند.
آنتیاکسیدانها به جلوگیری از بیماری و بهبود پوست و مو کمک میکنند
و به زندگی سالمتری منجر میشوند .توتها سرشار از فیبر هستند ،پس
انتخابی عالی برای میان وعده به شــمار میآینــد که هم به الغری و هم
به عملکرد صحیح دســتگاه گوارش شما کمک میکنند .توتها حاوی
مقادیر زیادی از فوالت هســتند که به سالمت قلب و عروق و همچنین
به جلوگیری از اختالالت خلقی ،مانند افسردگی کمک میکنند .توتها
آنتوســیانین نیز دارند که به کاهش خطر سکتههای قلبی و مغزی کمک
میکنند.
توتها میوهای مناسب برای افراد مبتال به دیابت هستند .فیبر باالی این
میوه از افزایش و کاهش شدید قند خون جلوگیری کرده و در تنظیم و تثبیت
سطح قند خون مؤثر است .توت میتواند به جلوگیری از زوال ذهنی کمک
کند ،مطالعهای منتشر شد که نشان میدهد زنانی که به طور مرتب توت
میخورند ،میتوانند از روند زوال ذهنی ناشی از افزایش سن جلوگیری
کنند .توتها به ویژه زغالاخته و بلوبری میتوانند به درمان عفونت دستگاه
ادراری کمک کنند و توتفرنگی میتواند به ســامت چشم شما کمک
کند .مطالعات نشان داده است ،خوردن حداقل سه وعده توت فرنگی در
هفته میتواند به جلوگیری از ایجاد بیماریهای چشمی کمک کند.
برخی مطالعات نشان میدهند ،پلی فنولیک موجود در بسیاری از انواع
توتها به پاکسازی سموم ساخته شده در مغز که از عوامل مؤثر در بیماری
آلزایمر هستند ،کمک میکند.

محمدرضا تازه به گردان ما آمده
بود .شده بود بیسیمچی خودم.
گذاشتمش مسئول دسته .بعد از چند روز
که کارش رو دیدم ،گفتــم« :محمد باید
معاون گروهان شوی!» زیر بار نمیرفت.
گفــت« :بــه شــرطی قبــول میکنم که
سهشنبهها تا عصر چهارشنبه کاری به کارم
نداشته باشــی ».قبول کردم؛ بعد از مدتی
میخواستم فرمانده گروهانش کنم .واسطه
آورد که زیــر بار نرود؛ اما قبــول نکردم.
آخرش گفــت« :با همان شــرط قبلی!»
پاپیچــش شــدم کــه باید بگویــی کجا
میروی؟ گفت« :تا زندهام به کســی نگو!
 ۹۰۰کیلومتر را هر هفتــه از دارخوین تا
جمکران عاشــقانه طی میکــرد .یکبار
همراهش رفتم ،نیمه شب دیدم سرش را به
شیشــه ماشــین تکیه داده و مشغول نافله
است .در مسیر برگشت میگفت« :یک بار
برای رسیدن به جمکران  ۱۴ماشین عوض
کردم تا به جمکران رسیدم ،تا رسیدم نماز
را خواندم و سریع برگشتم»
به نقل از سردار علی مسجدیان
محمدرضا تورجیزاده در ســال ۱۳۴۳
در اصفهــان به دنیــا آمــد .او مداحی و
روضهخوانــی را با دعای کمیل آغاز کرد.
به حضرت زهرا(س) عالقه وافری داشت
و در بیشتر مداحیهایش از مصائب ایشان
میخواند .وی در جبهه بارها مجروح شد؛
به گونهای که در میان دوستان به شهید زنده
معروف شــد .محمدرضا در اردیبهشت
ســال  ۱۳۶۶در ارتفاعات شهر بانه حین
فرماندهی گــردان «یا زهرا» در ســنگر
فرماندهی به شهادت رسید .جراحتی که
موجب شهادتش شد ،همچون حضرت
زهرا بــود :جراحاتــی بر پهلــو و بازو و
ترکشهایی ،مانند تازیانه بر کمر ایشان!

حسن ختام
انتظار فرج
از نیمه خرداد کشم
حسن نوروزی
نویسنده

این کار ،کار مردان خداســت؛ اینکه در
تنور عشق خمیری بزنند به طعم مودت،
نانی بپزند به مزه سعادت و لقمهای بگیرند
به چاشنی شهادت.
آری! این کار ،کار مردان خداســت که در
س کوچههای ایثار ،نان شــهادت
کوچهپ 
هدیه کنند و خرمــای ایمان بذل! مردانی
که هنوز ،فریاد رسالتشــان بلند است و
شکوه عظمتشان در اوج قلههای اعتقاد
هویدا! مردانی که واجبهواج کلماتشان
پنجهای است بر چهره دنیا و تلنگری است
بر پهنه تاریخ.
مردانی که جهان به جمالتشــان آراسته
است که گفتند« :اگر شهر سقوط کرد آن
را دوباره فتح خواهیم کرد؛مواظب باشید
که ایمانتان سقوط نکند».
یا صاحــب الزمان(عج) ،اینهــا مردان
حقیقت بودند .مردانی که خود را رکاب
نگینِمقدســی میدیدند که جاده عشق

را زیســته بود؛ نگینی که درخشــش از
نور شــما و هیبتش از مدد دســتان شما
بود؛ نگینــی که انتظار فرج از نیم ه خرداد
میکشید.

