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   سرمقاله    
 ایران فردا

با یک  آهنگی قوا

 
 با رأی مردم در اسفند 1398 و 28 
خــرداد 1400، اتفاق مبارک رخ 
داد و آن،  پدیدایی یک آهنگی، هم صدایی و 
هم گفتمانی در دو قوه راهبردی مقننه و مجریه 
است. هم سویی این دو قوه با قوه سوم، یعنی 
قوه قضائیه بر مبنای گفتمان مشترک انقالب 
اسالمی،  از آینده ای بسیار امیدوارکننده خبر 
می دهد. هر چند در 43 سال پس از انقالب 
اســالمی،  کشــور در حوزه های بســیاری 
پیشرفت داشــته و دستاوردها ارزشمند و در 
مــواردی شــگفت انگیز و غرورآفرین بوده 
است؛ ولی مشکالت قابل توجهی هم وجود 
دارد که موجبات گله مندی و نارضایتی مردم 
را فراهم کرده اســت.  مشکالت معیشتی و 
بیکاری،  شــکاف های طبقاتی،  اقتصادی،  
 تبعیــض و بی عدالتی،  وجود شــبکه های 
مخرب فســاد در برخــی از مجموعه های 
تعیین کننده ماننند سیستم بانکی،  گمرکات 
کشور،  بخش صنعت، تجارت و نظایر اینها،  
هیچ تناسبی با انقالب اسالمی و آرمان های 
واالی آن ندارد. بسیار روشن است که دوام و 
بقای انقالب اســالمی،  به جز بــا رفع این 
مشکالت،  ریشه کنی فساد و برقراری عدالت 
ممکن نیست. اما پرسش اصلی آن است که 
بــا وجود اراده قــوی در کانون حاکمیت در 
چهار دهه گذشته برای اصالح این امور، چرا 
و به چه دالیلی برخالف آرمان ها،  شعارها  و 
اهداف انقالب اسالمی و همچنین خواست 
عموم مردم،  در چهل وسومین سال انقالب،  
کشور و مردم با چنین وضع نامناسبی مواجه 
هستند؟ به طور قطع یکی از عوامل و دالیل 
اصلی این وضعیت غیر قابل قبول که سرمایه  
اجتماعی نظام اسالمی را کاهش داده و به آن 
آســیب فراوان رســانده،  عدم انســجام و 
یکپارچگی در هیئت حاکم و ارکان حکومت 
در طی سال های متمادی گذشته بوده است. 
 متضاد در 

ً
وجود گفتمان های متفاوت و بعضا

سال های طوالنی در قوای سه گانه،  واگرایی 
قوای سه گانه از یکدیگر را رقم زده و با فاصله 
گرفتــن ایــن گفتمان ها از گفتمــان اصلی 
انقالب اســالمی و گفتمــان والیت در این 
سال ها، چنین  شرایطی را پدید آورده است. 
ایــن واگرایی ها نقش اصلــی را در کاهش 
کارآمدی قوا و به ویژه دولت در پی داشــته و 
ضعف کارآمدی دولت که در این ســال  ها 
 مشهود بود،  نارضایتی  مردم را در پی 

ً
کامال

داشــته اســت. اکنون با رفتــار انتخاباتی 
هوشمندانه،  عقالیی و محاسبه گرایانه مردم 
در دو انتخابات متوالی،  طرفداران و گفتمان 
انقالبــی و اســالمی مجال خدمــت پیدا 
کرده اند. بنابراین  بدیهی است که با رأی مردم 
در ســال های  1398 و 1400،  زمینه هــا و 
بســترهای الزم بــرای انســجام در ارکان 
حکومت کــه از شــروط الزم بــرای حل 
مشکالت کشور است، به وجود آمده است. 
همین امر امید به آینده را به شــکل منطقی 
افزایش می دهد. کشور نیازمند تحول و انجام 
اصالحات واقعی برای تغییر وضع موجود به 
منظور رســیدن به آینده ای مطلوب اســت. 
آینده ای که در بیانیه  گام دوم،  مختصات آن به 
خوبی و به درســتی از ســوی رهبر حکیم 
انقالب اسالمی ترسیم شده است. این تحول 
براســاس اصول و مبانی انقالب اسالمی،  
کارآمدی نظام اسالمی را افزایش خواهد داد 
و موجبــات رضایت مندی مــردم را فراهم 
می کند. البته این رویکرد،  دشمنان خارجی و 
داخلی فراوانی دارد که با هوشــمندی قوای 
سه گانه و با حضور مردم در صحنه و تبعیت از 
والیــت، تحول رخ خواهد داد و ملت طعم 
زندگی شــیرین در نظام والیــی را خواهند 

چشید. ان شاءالله

 بــرای آنهــا که طــی ســالیان اخیر، 
هماوردی دستگاه اطالعاتی جمهوری 
اســالمی با انبوهی از نفوذ داخلــی و تهدیدات 
 آشکار 

ً
خارجی را رصد کرده اند، این نکته کامال

اســت که حجم طراحی و اجرای ســناریوهای 
کوچک و بزرگ علیه امنیت و منافع کشورمان، در 
 بی نظیر است و چه تعداد از 

ً
دنیا کم نظیر و بعضا

اقدامات بزرگ و تأثیرگذاری که روی کاغذ شانس 
باالیی برای تحقق پیدا می کردند، چگونه پیش از 
ورود به فرآیند عملیاتی، شناسایی و خنثی شده اند.

 در این میان و به عللی که در ادامه بررسی 
ً
طبیعتا

خواهد شد، برخی رخدادهای تلخ و حوادثی از 
قبیل ترور و انفجار نیز رخ داده که تحلیل دقیق این 
حوادث نشان می دهد هر یک از آنها نیازمند چند 
ویژگی بنیادین و مهم است که چیدمان آنها در کنار 

یکدیگر، آن حادثه را رقم زده است.
اما آنچه پیش از تحلیل مصادیق و پیدا کردن 
غالــب و مغلوب این جنــگ اطالعاتی ـ امنیتی 
علیه کشــورمان باید مــورد توجه قــرار بگیرد، 
»روایت های انحرافــی« از این هماوردی نابرابر 
علیه کشور عزیزمان اســت. برای تشخیص این 
انحراف، به راحتی می توان چنــد اماره را رصد 
کرد. اولین و مهم ترین نشانه، »زمان بیان« روایت 
اســت که آخرین نمونه آن را می توان در سخنان 
علی یونسی، وزیر پیشــین اطالعات کشورمان 
مشــاهده کرد. وی در سخنان هفته گذشته خود 
که با اســتقبال و بازتاب گسترده رسانه های ضد 

انقالب مواجه شــده، از نفوذ گسترده موساد در 
بخش های مختلف کشور سخن گفته و از آن ابراز 

نگرانی کرده است! 
 درســت پــس از برگزاری 

ً
این ســخنان اوال

انتخاباتی مهم در کشورمان و اقبال مردم به انتخاب 
ان شــاء الله موجب  انقالبی که  رئیس جمهوری 
افزایش قدرت نظام در همه ابعاد و اعتماد بیشتر 
 چند هفته پس از برکناری 

ً
مردم خواهد شد و ثانیا

»یوسی کوهن« رئیس موســاد از سمت خود به 
دلیل شکســت های متعدد اطالعاتی و امنیتی از 
دشــمنان این رژیم، یعنی محور مقاومت، نشان 
می دهد چنین روایت و تحلیلی، از جهاتی غیر از 
اصول و ارکان نیز مخدوش و بلکه مرموز است. 
صد البته ایــن موضوع را نمی توان کتمان کرد که 
دشــمنان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، از 
ابتدای انقالب ســرمایه گذاری و تالش بسیاری 
برای تحقق نفوذ اطالعاتی در کشــورمان انجام 
 علیه 

ً
داده اند، اما مشخص است که این نفوذ صرفا

کشورمان رخ نداده و موضوعی جهان شمول است 
و حتی در سال های گذشته رسانه های صهیونیستی 
از نفوذ دستگاه های اطالعاتی کشورمان در کابینه 
رژیم صهیونیستی ســخن گفته بودند، از این رو 
نباید تصور کرد که اگــر موضوع نفوذ اطالعاتی 
مطرح می شود، ایران در این نبرد، طرف مغلوب 

است یا تنها مصداق در جهان امروز است.
نکته دوم در تحلیل چنین سخنانی که این بار از 
زبان یک مقام اسبق وزارت اطالعات مطرح شده 
و پیش از آن برخی اهالی بازنشسته سیاست به بیان 
آن پرداخته بودند، نتیجه گیری از این به اصطالح 
»هشدار خاکستری« است. هشدار خاکستری را 
می توان شاخه ای از بلوف خاکستری توصیف کرد 
که در آن، خبری صحیح با تحلیلی غلط، به خورد 

مخاطب داده می شود تا نتیجه دلخواه گوینده، از 
آن اســتنباط شود. این بار نیز آقای یونسی، با بیان 
مواردی، در نتیجه گیری خود، پیکان هجمه را به 
 »نهادهای موازی اطالعاتی« 

ً
ســمت اصطالحا

گرفته و آنها را دلیــل تضعیف وزارت اطالعات 
و مهیا شــدن شرایط نفوذ موساد به کشور معرفی 

کرده است.
مواجهه با چنین تحلیل و نتیجه گیری نشــان 
می دهد، قرار بوده با همان هشــدار خاکستری و 
غلوسازی از نفوذ موساد در کشور، بار دیگر پروژه 
نهادهای اطالعاتی  دوگانه سازی و موازی سازی 
کشور برجسته شود. اینکه رخ دادن برخی اتفاقات 
تلخ را به عنوان ناتوانی امنیتی نظام تفســیر کرده 
و بدون توجه به حجم دشــمنی ها و تالش برخی 
کشــورهای منطقه و دشمنان مشهور نظام، دلیل 
برخی نفوذها و خرابکاری ها در کشور را اقدامات 
یک دستگاه رسمی اطالعاتی با سابقه درخشان 
و کارنامه ای ممتاز بدانیم، مصداق همان نکته ای 
است که در دیدار فروردین ماه سال 1397 مدیران 
و کارکنان وزارت اطالعات با رهبر معظم انقالب 
مطرح و ایشان با اشــاره به ابعاد گوناگون جنگ 
اطالعاتی جبهه وســیع دشمنان با نظام اسالمی، 
گفتند: »یکــی از محورهای مهــم و اصلی این 
جنگ، نفــوذ و تأثیرگذاری بر نظام محاســباتی 

مسئوالناست.«
این اعتراف و تأیید که کارنامه اطالعاتی ایران 
در مسائل امنیتی و خنثی ســازی نفوذ دشمنان، 
هم روشــن و هم درخشان اســت، بارها از زبان 
مسئوالن امنیتی و سیاسی کشــورهای منطقه و 
قدرت های بــزرگ، به صورت آشــکار و پنهان 
تکرار شده و اندیشــکده های مشهور جهان اعم 
از اروپایی و آمریکایی، دست به تحسین و تحلیل 

دالیل آن زده اند؛ اما در هر بزنگاه و شــرایطی که 
نظام، در حال تبدیل فرصت های به دســت آمده 
همچون برگزاری انتخابات باشــکوه یا تضعیف 
دشــمنان به دلیل مشــکالت داخلی یا ضربات 
خارجــی بــوده، روایت و تحلیلی ناقــص اما با 
تبلیغات و پروپاگاندای فــراوان، تالش کرده این 

روند قدرت آفرینی را کند یا متوقف کند.
نکته سوم در تحلیل چنین سخنانی، بازتاب آن 
در افکار عمومی است. در عین حال این موضوع 
که بایــد از ظرفیت و عالقه مــردم برای افزایش 
قدرت و اشــراف اطالعاتی در جامعه و شکست 
تالش های دشــمنان خارجی بهــره گرفت، اما 
هنگامی که قرار اســت از هیوالی دروغین نفوذ 
گسترده موساد در کشور برای ترساندن و مأیوس 
کردن مردم استفاده شود، نمی توان به چنین اقدام و 
روندی، صفت دلسوزی یا تحلیل شخصی داد و 

از کنار آن به سادگی گذشت.
اگــر گویندگان ایــن روایت هــای انحرافی، 
تصــور می کنند جنگ اطالعاتــی و تعیین برنده 
 با یک ترور پس از 20 ســال 

ً
و بازنــده آن صرفا

تالش و برنامه ریزی دشــمنان یا یک انفجار )که 
همه آنها پاسخی بزرگتر گرفته یا می گیرند( تعیین 
می شود، بهتر است بدانند این جنگ مجموعه  ای 
از تکنیک  ها و عملیات هــای چند الیه و پیچیده 
است که ایجاد اغتشاش و افت کیفیت در تحلیل، 
از جمله مزیت های چشــمگیر برای هر سازمان 
، گمراه  سازی 

ً
اطالعاتی است که متأسفانه بعضا

اذهان و پروپاگاندای معکوس در کشــورمان، به 
دست دوستان و نیروهای داخلی رخ می دهد. 

لذا نیاز اســت جدی تر و صریح تر از گذشته، 
بیان کنیم که آقایان! ما نگران شــما هستیم که هم 
بیهوده می ترسید و هم تأمل برانگیز می ترسانید... .

باشید! خطرناک اطالعاتی  دومینوی  مراقب   

نگاه

 حمزه پاریاب
کارشناس امور دفاعی

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی

 مذاکــرات وین که نقطه کانونی آن کوشــش برای 
احیای برجام عنوان شده، در مراحل نهایی آن قرار 
گرفته است. با این توضیح که مذاکره بر سر همه یا 
 به پایان 

ً
دست کم بیشتر بخش های فنی برجام تقریبا

رسیده است و همه طرف های اصلی مذاکرات در 
شرایط اتخاذ تصمیمات سیاسی قرار گرفته اند. در 
ادامه و در ســه بخش آخرین رویدادهای مربوط به 

مذاکرات وین بررسی می شود.

 Bهدف کانونی مذاکرات وین
واقعیت آن اســت که دور جدید مذاکرات هسته ای 
با هدف احیای برجام آغاز شــد. در دوره اخیر، دو 
اتفاق مهم نسبت به برجام روی داد. نخست دولت 
ترامپ در 18 اردیبهشــت 1397 با اعالم خروج از 
توافق هسته ای، ضمن خروج از برجام همه تعهدات 
اعالم شــده در توافق هســته ای را کنار گذاشت و 
همه شرکای تجاری ایران را نیز در خصوص ادامه 
مبادالت اقتصادی با جمهوری اسالمی در وضعیت 
دشواری قرار داد. از ســوی دیگر، ایران نیز در 18 
اردیبهشت 1398 ضمن باقی ماندن در برجام، در 
یک فرآیند چندگانه، از همــه یا بخش عمده ای از 
اجرای تعهدات برجامی خود صرف نظر کرد. حال 
در دوره جدید و با حاکمیت تیم جدید در آمریکا ایده 
بازگشت به برجام مطرح شده و این موضوع به نقطه 
ثقل مذاکرات وین تبدیل شده است. در حقیقت با 
فرض اعتقاد واقعی اضالع برجام به فلسفه و کارکرد 
برجام، بازگشــت کامل و عملــی طرفین به توافق 
هسته ای باید هدف اساسی مذاکرات جاری باشد؛ 
اما شــواهد و گزارش های دقیق گویای آن است که 
رفتارهای طرف غربــی در مغایرت با چنین هدفی 

طراحی شده است.

 Bآنچه در وین گذشته است
گزارش های رسیده از مذاکرات وین گویای آن است 

که طرف غربی و خاصه آمریکا حاضر نیســتند به 
الزامات بازگشــت به برجام تن دهند. برای نمونه، 
بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد 
و برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( از 27 مهر 
تســلیحاتی  محدودیت های  اکتبر2020   18/99
ایران در پنجمین سالگرد حصول برجام به صورت 
خودکار پایان یافت و از آن تاریخ به بعد، محدودیت 
صادرات و واردات اقالم تسلیحاتی از مبدأ به مقصد 
ایران لغو و محدودیت ســفر 23 شخص حقوقی 
موضوع فهرست قطعنامه 2231 خاتمه یافت؛ اما 
خبرهای قطعی نشان می دهد، تیم جدید سیاست 
خارجی آمریکا حاضر به پذیرش این تعهد نشــده 
اســت و به صراحت اعالم کرده انــد تحریم های 

تسلیحاتی را برنخواهیم داشت.
اصرار دولت جدید آمریکا در زمینه بازگشــت 
به برجام و احیای آن در شــرایطی است که در روند 
مذاکرات تاکنون آنها به این خواســته منطقی ایران 
پاسخ مثبت نداده اند که از اسنپ بک استفاده نکنند 
و کاری که ترامپ کرد، در این دولت و دولت آینده 

آمریکا دگر بار تکرار نشود.
هــر چنــد در مذاکــرات اخیــر آمریکایی ها 
پذیرفته انــد کــه تحریم هــای اعمال شــده علیه 
بخش های نفت، بیمه، بانک، اشــخاص و نهادها 
و برخی دیگر از حوزه های اقتصــادی را بردارند؛ 
اما تاکنــون از دادن ضمانت بــرای اجرا و عمل به 
ادعاهای خود ســر باز می زنند. تجربه برجام نشان 
داده اســت به قول آمریکایی ها بدون در نظرگرفتن 
ضمانــت اطمینان بخش و کافــی نمی توان اعتماد 
کرد. طرح این ســؤال اهمیت بســیاری دارد و آن، 
اینکه اگر آمریکایی ها به طور واقعی به دنبال احیای 
برجام هستند، پس چرا به الزامات آن، خود را ملتزم 
نمی کنند؟ در مذاکرات وین، به مثابه مذاکرات دوره 
گذشته )برجام(، تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به عنوان تضمین کننده تعهــدات و اقدامات ایران 
مورد توافق قرار گرفته است؛ اما در آن سوی ماجرا 
طرف غربی ـ آمریکایی هنوز هیچ ضمانتی را برای 
اجرای تعهدات خود مورد پذیــرش قرار نداده اند! 
آیــا این جای تعجب و تأمل باقــی نمی گذارد؟ در 
زمینه دستورات و فرامین اجرایی ترامپ، نیز هیئت 

 اجرای آنهــا را برای دوره 
ً
آمریکایی پذیرفته صرفا

های 120 و 180 روزه متوقف کند. هر چند در این 
زمینه بحث حقوقی و سیاست داخلی آمریکا مطرح 
اســت، اما در هر حال این گویای آن اســت که تیم 
جدید آمریکا نیز در شرایطی نیست که از وضعیتی 
که ترامپ در مسیر اجرای برجام ایجاد کرده، بگذرد 
و به طــور کامل به همه الزامــات قانونی و منطقی 

برجام تن دهد.

 B هسته اصلی طراحی آمریکایی ها
روند مذاکرات وین نشــان می دهد، هنوز در ذهن 
طرف آمریکایی مدل و الگوی برجام زنده است. در 
ماجــرای برجام هر چند آمریکایی ها بر روی کاغذ 
تعهداتی را پذیرفته بودنــد، اما حتی در دوره اوباما 
بــا حفظ معماری و زیرســاخت تحریم ها و ایجاد 
ریسک برای شرکای اقتصادی و تجاری ایران سبب 

شدند که ایران از منافع برجام کمترین بهره را ببرد.
در مذاکــرات وین تیم سیاســت خارجــی ایران 
پیشنهاد داده است با فرض اینکه جمهوری اسالمی 
همه تعهدات و محدودیت هــای فنی را انجام داده 
است، مدل و برنامه عمل طرف غربی با هدف رفع 
تحریم های مالی و بانکــی و چگونگی بهره مندی 
عملــی ایران از توافــق جدید به بحــث و مذاکره 
گذاشــته شــود؛ اما نکته تأمل برانگیز اینکه طرف 
اروپایی و آمریکایی حاضر نشــده برای حل مسئله 
ضمانت و راستی آزمایی، وارد چنین مذاکراتی شود! 
این تناقض، نشانه ای جدی از آن است که آمریکا و 
شرکای غربی او در پی آن هستند تا با توافق ظاهری 
و در عین حال حفظ ماهیت و ســاختار تحریم ها، 
ایران را مجبــور به پذیرش اصالح و تکمیل برجام 
از طریق مذاکرات چندگانه منطقه ای، موشــکی و 
نیز حقوق بشــری کنند. جالب است در نظر داشته 
باشــیم که حتی در دوره اعالم توافق هســته ای نیز 
آمریکایی ها از بســتر برجام به دنبال کشاندن ایران 
به مذاکرات فراهسته ای بودند. از منظر آمریکایی ها 
حفظ زیرســاخت تحریم ها، همچنان که ایران را 
وادار به پذیرش محدودیت هسته ای کرده است، به 
زعم آنها تداوم این الگو این امکان را فراهم می کند 
که آنها در حوزه های غیرهسته ای نیز بر اساس مدل 

سه گانه »تحریم ـ مذاکره ـ امتیاز« ایران را در شرایط 
منفعالنه و پذیرش تصمیمات دشوار قرار دهد و این 
 هسته بنیادین و البته پنهانی آمریکا در مذاکرات 

ً
دقیقا

وین برآورد می شود.

 Bعبرت ها و راهکارها
حال در این شــرایط، پرداختن به این نکته اساسی 
اهمیــت دارد که جمهوری اســالمی در وضعیت 
کنونی مواجهه خود را چگونه باید سامان دهد؟ در 
ابتدای این نوشته آورده شده است، مذاکرات وین در 
ابعاد فنی به اتمام رسیده و نیازمند اتخاذ تصمیمات 
سیاسی دولت هاســت. تصمیم سیاسی جمهوری 
اسالمی که آمریکایی ها به آن امید بسته ا ند، آن است 
که ایــران بدون توجه به موضــوع ضمانت اجرای 
تعهدات طرف آمریکایی و مســئله راستی آزمایی 
تکالیف معین شــده، بار دیگر به غرب اعتماد کند 
و به دوره پیش از 18 اردیبهشت 1398، یعنی دوره 

پایبندی کامل به تعهدات خود برگردد.
توجه بــه این موضوع اهمیت کلیــدی دارد که 
چنانچه جمهوری اســالمی بدون اعتنا به مســئله 
راســتی  آزمایی و موضوعات تضمین بخش به طور 
کامل به اجرای تعهــدات خود برگردد، در صورت 
تخلف آمریکایی هــا از تعهدات جدید خود، دیگر 
امکان بازگشــت به نقطه کنونی ناممکن یا بســیار 
دشــوار خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران برای 
ایجــاد موازنه بیــن اقدامات تحریمــی آمریکا و 
احیای توانمندی های هسته ای، هزینه های گوناگون 
اقتصادی و سیاســی را متحمل شده است که نباید 
بدون این محاسبه اقدامی را ترتیب داد و تعهدی را 

پذیرفت.
تالش برای خنثی سازی و کم اثرسازی تحریم ها 
بهترین راه ممکن برای مقابله با سیاست ها و اقدامات 
تحریمی آمریکاست. الزم است این موضوع مد نظر 
قرار گیرد تا زمانی که از دریچه مذاکره به حل مسائل 
 همان نقطه ای است که 

ً
نگریسته می شود، اینجا دقیقا

دشمن به فشار بیشتر روی خواهد آورد. در این زمینه 
الزم است یکی از مأموریت های اصلی دولت آقای 
رئیسی تهیه بســته ای از اقدامات و طراحی ها برای 

خنثی سازی تحریم ها باشد.

مذاکرات هسته ای در وین به کجا رسیده است؟

 مرحله تصمیمات سیاسی

واکاوی سخنان سریالی برخی از چهره های سیاسی درباره مسائل امنیتی کشور
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  ضرورت های 
تشکیل دولت قوی

 برای جابه جایی قدرت در مسیر نگاه 
ً
قطعا

جهــادی، به راهبرد واحد قــوی و دقیق و 
همچنین تاکتیک ها، سناریوها و برنامه های 
یکســان و کالن در کشــور نیاز اســت. 
در وضعیــت کنونی، مهم تریــن راهبرد 
و جلوبرنده تصمیم جمعی  موفقیت آمیز 
مردم، استمرار همان روحیه جهادی است 
که زمینه ساز ایجاد فضای انتخابات کنونی 
شــد. در نگاه رهبر معظم انقالب، مؤلفه 
بودن وجه مشــترک مالک های  جهادی 
ایشان در راهبری فضای قبل، حین و پس 

از انتخابات بوده است.
 به حتم تسلســل رویکرد مدیریتی و 
اجرایی برای پیــاده کردن راهبرد جهادی 
نیازمند کار علمی و تخصصی در سطوح 
زیر است: 1ـ برنامه کالن هشت ساله؛ 2ـ 
برنامه اجرایی اصلی؛ 3ـ حوزه عملیاتی 
4ـ برنامه اصالحی و فزاینده عملکرد قبل.

چهار تاکتیک برای راهبرد واحد
1ـ همگرایــی حــول نگرش، اندیشــه و 
خواست رهبری و عقالی نخبگانی جریان 
ارزشی و نقدهای سازنده دیگران؛ 2ـ تأکید 
بر کار در همه ابعاد الزم دولت و کنترل و 
نظارت؛ 3ـ مراقبت درون گفتمانی و عدم 
تشــتت؛ 4ـ پرهیز از ورود در حوزه های 

چالش محور و حواشی بی ارزش.
در تعییــن، تــالش و برنامــه محور 
شــدن راهبرد و تاکتیک ها ســه ســناریو 
الزمــه فضــای سیاســی، اجتماعــی و 
اقتصادی کشور است: 1ـ خروج تسکین 
محــور از وضعیــت کنونی بــا تزریق به 
 کف جامعــه و میدان تولید و اشــتغال؛ 
بــرای  مهــم  بنیادهــای  پی ریــزی  2ـ 
قوت گیــری آینــده اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی، امنیتی، نظامی و اســتراتژیک 
 جامعه اســالمی با نگاه جامع به مسائل؛

3ـ تقویــت صادرات و توزیــع به موقع و 
ســالم در داخل براســاس محصوالت 
ضروری، کاالی اساســی و علم بنیان تا 
تســخیر بازارهای جهانــی؛ 4ـ اهمیت 
ویژه به رشد نســل جدید صاحب اعتقاد 
و نگرش قوی، صاحب توانمندی و فنون 
الزم نوین و ایجاد شــرایطی برای افزایش 
قابلیت هــای ضروری و ســالمت محور 

جوانان و نسل آینده اسالم.
در این میان توجــه  به مالحظات زیر 
هم ضروری اســت؛ 1ـ کوتاه شدن روند 
اداری ساختار و ســازمان و کاهش آفات 
بروکراســی در کشــور، اصالح ساختار 
بانک ها و حرکت به سمت اسالمی شدن 
و کمک به مولد بودن و یاری رســاندن به 
جامعه به عنوان ذخیره اصلی پولی کشور. 
2ـ فعال شدن اقتصاد کشاورزی و افزایش 
تولید و رفع موانع تولید در سطح وسیع و 

کارگاهی و خانگی و... .
کالن،  برنامه دهــی  و  ســاماندهی 
اجرایــی، عملیاتــی و پروژه ای ســطح 
نخبگانی برای ایجــاد و جلورفت دولت 
قوی اسالمی و انقالبی؛ تالش رسانه ای ـ 
تبلیغاتــی جریان انقــالب در حمایت و 
کمــک به تصمیمات درســت دســتگاه 
اجرایــی در ســطح اجتماعــی؛ کمک 
زودهنگام دولت جدید به بهبود شــرایط 
قشر ضعیف جامعه و افزایش سبد خرید؛ 
افزایش توان بازدارندگی الزم نظامی، فنی، 
هسته ای، منطقه به جای دیپلماسی واداده 
و فرصت سوز کنونی در سطح بین المللی 
از مؤلفه هــا و اقدامات مهــم و ضروری 
فضای کشور است؛ همچنین فسادستیزی، 
کارآمــدی، روحیه انقالبی و مردمی بودن 

باید از اولویت های دولت سیزدهم باشد.

   روزنه    

دیدگاه

   عکس و مکث   

استقبال موتوری!/ در شرایط حساس افغانستان، مقامات دولتی این کشور 
بــه آمریکا می روند و هیچ مقامی برای استقبال شــان بــه فرودگاه نمی آید! 
از این رو ســفارت افغانســتان برای تشــریفات مســئوالن کشــورش از یک 
شرکت خصوصی دعوت می کند و مقامات افغانستان به خیال اینکه ژنرالی 
آمریکایی به استقبال آنها آمده است، به رییس تشریفات سالم می دهند!

رضا قارزی
کارشناس سیاسی

در روزهــای اخیر، برخــی از نیروهــای خدوم و 
جهادگر عرصه تولید کشورمان به طور ویژه در بخش 
صنایع پایین دســتی نفــت و گاز، مطالباتی درباره 
مسئله دســتمزد و معیشت خویش مطرح کرده اند. 
عمده این عزیزان که از میان قشر زحمتکش کارگران 
پیمانی و قراردادی هستند، به حق در جست وجوی 
گوش شنوایی هستند تا در وضعیت سخت اقتصادی 
این روزهای کشورمان، پای درددل های آنها نشسته 
و قدمی هر چند کوچک، در راه رفع مشکالت شان 

بردارد.
در این میان رســانه های معاند که نان شــان در 
دشــمنی با ملت ایران و انقالب اســالمی بوده، با 
خباثتی مثال زدنی دســت به کار شــده تا مطالبات 
 صنفی کارگران ایرانی 

ً
قانونی، مسالمت آمیز و صرفا

را با روش های نخ نمای رسانه ای، به سمت و سویی 
دیگر هدایت کرده و به مخاطبان شان القا کنند که در 
پس مطالبه گری آرام و متین کارگران، مسائلی فراتر 

از مطالبات صنفی نهفته است. گویی این رسانه ها 
کاری جز سیاسی کاری و تبلیغات دروغین نداشته 
و در این روزها نیــز کارگران جهادگر عرصه تولید 
کشــورمان را دستمایه بازی فریبکارانه خویش قرار 
داده انــد؛ اما آنچه همواره بر همگان آشــکار بوده، 
شــرافت و تعهد کارگران زحمتکش ایرانی است 
که با وجــود همه نامالیمات اقتصادی و شــغلی، 
حتی لحظه ای اجازه توقف فرآیند تولید کشــور را 
نداده و به حق، چون رزمندگانی جهادگر و کوشــا، 
 مشــعل امید ملــت در جنگ اقتصادی را روشــن

 نگه داشته اند. 
در ایــن میان، نکته کلیدی و مهم آن اســت که 
نجابت و تعهد کارگران جهادگــر و مؤمن ایرانی، 
به تنهایی تضمین کننده تداوم حرکت رو به رشــد 
صنعت کشورمان نیست. به بیانی دیگر، مسئوالن 
کشور نیز در قبال کارگران، تعهداتی دارند و تنها با 
اجرای صحیح و کامل همین تعهدات بوده که امکان 
کاهش مشکالت معیشــتی این قشر نجیب وجود 
دارد. نباید فراموش کرد که دلســوزان کشــور و در 
رأس همه آنها رهبر معظم انقالب، همواره بر نقش 
مؤثر کارگران جهادگر صنعت نفت در به شکست 
کشــاندن جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران 

تأکید کرده اند؛ از این رو مسئوالن کشور در دو دولت 
مستقر و آینده، در برابر کارگران و عموم تالشگران 
صنعت کشور وظایفی دارند و باید بدانند که عرصه 

مدیریت کشور، میدان جهاد و پاسخگویی است.
عموم دلســوزان کشــور معتقدند، حتی دولت 
حاضر در همین روزهای پایانی مســئولیت، نباید 
از تالش برای بهبود شــرایط معیشتی کارمندان و 
کارگران این صنعت غافل شــود؛ چرا که هر قدمی 
هر چند هم کوچــک در این راه، نــه تنها موجب 
دلگرمی کارگران مظلوم شــده؛ بلکه اثبات کننده 
مسئولیت پذیری دولت مســتقر است؛ زیرا دولت 
فعلی، با شــعار گشــایش در زندگی مردم، سکان 
اجرایی کشور را به دست گرفت. بنابراین مطالبه گری 
در زمینه مسائل معیشتی کارگران از دولت دوازدهم 

تا آخرین روز مسئولیتش، امری الزم است. 
همچنین مطالبه گری درباره حقوق کارگران عزیز 
ایرانی، از سایر قوای کشور نیز با توجه به بیانات اخیر 
رهبر معظم انقالب مبنی بــر احیای حقوق عامه، 
بسیار ضروری تر از گذشته شده است. بنابراین امید 
است که مجلس انقالبی و رئیس جدید قوه قضائیه، 
حجت االسالم محسنی اژه ای نیز فعال تر از گذشته به 
میدان حمایت از تولید قدم نهاده و موجبات دلگرمی 

کارگران شــوند؛ چرا که با عملکرد دو ســال اخیر 
قوه قضائیه، بر همگان ثابت شــده است که امکان 
تحوالت اساســی به نفع تولید و در راستای احیای 

حقوق کارگران وجود دارد. 
دولت منتخب آقای رئیســی نیــز در این زمینه 
مسئولیت های مهمی داشــته و از هم اکنون باید در 
جهت ریل گــذاری برای ایجاد تحــول در زندگی 
مردم و رفع دغدغه های معیشــتی کارگران حرکت 
کند. حجت االســالم والمســلمین رئیسی، طی 
حدود دو ســال ریاست قوه قضائیه، به خوبی اثبات 
کرده  اســت که برای حمایــت از تولید در صحنه 
بوده و با احکام مترقی و بی سابقه قوه تحت نظارت 
ایشان، خوشبختانه بیش از 2000 واحد تولیدی و 
کارخانه در کشورمان احیا شــده است. از این رو، 
مطالبه گری از دولت ایشــان در این زمینه بر عموم 
دلســوزان انقالب و کشــور امری ضروری بوده و 
کارگران شریف ایرانی باید بدانند که عموم مردم و 
مسئوالن در راه توسعه کشور و مقابله با دشمنی های 
بیگانه در کنار این عزیزان هســتند. به بیانی دیگر، 
باید در عمل اثبات کنیم که همه ایران مطالبه کننده 
حقوق کارگران و در کنار این رزمندگان جهادگر نبرد 

اقتصادی هستند. 

 همه در کنار  رزمندگان نبرد اقتصادی
علی اصغر رحمان نژاد

 دبیر گروه گفت و گو
 و گزارش

کســی فریاد شهردار اســتعفا ســر نمی دهد؟/ یک آپارتمان 12 طبقه در 
فلوریدای آمریکا فرومی ریزد و حداقل 20 قربانی و 160 مفقودی به جای 
می گذارد. پس از چندین روز هنوز آواربرداری ادامه دارد و به کشته ها 
اضافه می شود، اما کسی نیروهای امدادی و مدیریتی را حین انجام کار 

با شعارهای استعفا و... دلسرد نمی کند.

هر لحظه به فکر مردم/ دکتری وظیفه شــناس در یمن که پشــت ماشــینش 
نوشــته اگه مشاوره پزشکی الزم داشتید بهم بگین توقف کنم. مردم یمن 
چند سال است که درگیر جنگی نابرابر هستند و در محاصره به سر می برند 

و مردم این کشور با محدودیت خدمات و تجهیزات پزشکی مواجه اند.

افتضاحــی دیگر برای مدعیان دموکراســی/ درپی کشــف ســه گور جمعی 
کودکان بومی کانادایی، معترضان خشــمگین همزمان با روز ملی کانادا، 
مجسمه ملکه ویکتوریا و ملکه الیزابت را سرنگون کردند. کانادا کشوری 

پادشاهی است و ملکه انگلیس، ملکه کانادا هم به شمار می آید.

ســه ســاعت امتحانه دیگــه!/ هفته پیــش امتحان سراســری کنکور در 
کشور برگزار شد و پس از کش و قوس های فراوان باالخره دانش آموزان 
به این ماراتن علمی تن دادند. حجم تنقالتی که برخی شــرکت کنندگان 
ســر جلسه آورده بودند، به حدی بود که خوردن آنها اندازه زمان پاسخ 

به یک درس تخصصی وقت می گرفت!

توهیــن بــه مقدســات مســلمانان/ در نســخه جدیــد بــازی آمریکایی 
فورتنایت، بازیکنان برای کسب امتیاز باید کعبه، قبله گاه مسلمانان را 
تخریب کنند! کافران دشــمنی با اسالم را آشکار و بدون نقاب کرده اند 

و متأسفانه برخی حکومت های عربی در خواب خوش به سر می برند.

یکــی از موضوعاتی که در حــوزه قانون گذاری 
بسیار اهمیت دارد، این اســت که قانون گذار به 
دور از حواشــی، قوانین را وضع کند؛ چراکه در 
ساحت قانون گذاری، قانون باید جامع، حکمیانه 
و کارآمد باشد و با یک دید بلندمدت و بر اساس 
حل مشکالت باشد. متأسفانه در کشور ما به جای 
اینکــه قوانین مختصر، امــا کارآمد وضع کنیم؛ 
قوانین بی شــمار وضع می کنیم. طی ســال های 
قانون گذاری حدود 11 هزار قانون وضع کرده ایم که 
بسیاری از قوانین، برای مردم مشکل و مانع ایجاد 
کرده اســت و وقتی تورم قانونی به وجود می آید، 
اعمال سلیقه در اجرای قوانین تأثیرگذار می شود. 
از این رو بحث قانون گذاری باید بسیار حکیمانه، 
با برنامه ریزی و با استفاده از نظرات کارشناسی و 

مسئله محور باشد. به عبارتی به جای اینکه قوانین 
موضوع محور باشــند، باید مسئله محور شوند. 
مسئله محوری، یعنی موضوع را از ریشه و اساس 
دنبال کنیم. در حالی که ما سراغ معلول ها رفته ایم 
و با ایجاد تورم قانون، بعد از مدت کوتاهی قوانین 
منسوخ شــده اند. مجلس یازدهم با وجود برخی 
جریان های سیاســی خــاص و ناکارآمدی های 
دولت، در کنار پیگیری های نامناسب در مجلس 
گذشــته، بر موضوعات اصلی مردم تمرکز کرده 
اســت. در این راستا برخی موارد تمام شده یا در 
دستور کار قرار دارند که از قضا برخی از آنها خط 
قرمزهایی بود که مجلس به آنها ورود کرده است. 
چنین رویکردهایی نشــان می دهد، باید به جای 
نگاه های جزئی، مســئله محور باشیم که تالش 

مجلس یازدهم بر این مهم بوده است. 
البتــه قطع بــه یقین هــر کار اجرایــی و هر 
قانون گــذاری، اشــکالتی نیــز دارد؛ اما برخی 
نماینده هــا گاهی از ســر دلســوزی بعضی از 
موضوعات غیرضروری را مطرح کرده اند که باید 

در نهایت براساس تأکیدات رهبر معظم انقالب 
عمل کــرده و میان موضوعــات اصلی و فرعی 
تفکیک قائل شویم؛ چراکه موضوع فرعی، نباید 
اصلی شود. خیلی اوقات با  تفکیک نکردن اصل 
و فرع امــور، از کار اصلی مردم باز مانده ایم؛ اما 
متأسفانه برخی جریان های سیاسی با بی انصافی 
تمــام، با مانور بــر روی موضوعاتــی که برخی 
نماینده ها مطرح می کنند یا دامن زدن به خطایی 
که به وجود آمده، کلیت مجلس را مورد اتهام قرار 
داده اند. از این رو هر از چندگاهی حاشــیه هایی 
ایجاد می شــود که برخی از سوی خود همکاران 
ما در درون مجلس اتفاق می افتد. بنابراین باید به 
سمت اصالح آن حرکت کنیم و برخی نمایندگان 

نیز باید با دقت بیشتری عمل کنند. 
نکتــه دیگر اینکــه بحث اطالع رســانی در 
مجلس باید مورد توجه قرار گیرد. هر نماینده ای 
در موضوعات مختلف صاحب نظر است و طبق 
قانون اساسی می تواند در همه موضوعات کشور 
اعمال نظر کند؛ اما نبایــد فراموش کرد که یکی 

از موضوعات، ضعف در داشــتن اطالع رسانی 
طرفین اســت؛ یعنــی از این طــرف، عملکرد 
مجلس و از طرف دیگر انتقال دغدغه های مردم 
اســت که به جای کارهای عجوالنه و شتاب زده، 
باید یک برنامه ریزی مناســب وجود داشته باشد 
که این اطالع رســانی، طرفینی انجام شود. مرکز 
پژوهش های مجلس، موتور محرک و عقل متصله 
مجلس است که می تواند در موضوعات مختلف، 
خیلی کمک کند و تجمیع قانون گذاری صورت 
گیــرد. ممکن اســت چند طرح در دســتور کار 
باشد؛ اما مرکز پژوهش ها با نگاه کارشناسانه ای 
که از بیــرون دارد، می تواند آنها را یکپارچه و در 
رفع قوانین زائد کمک کند. در فرامین رهبر معظم 
انقالب نیز تأکید ویژه ای بــه مرکز پژوهش های 
مجلس شــده اســت؛ اما باید به روزتر شود و از 
نظرات کارشناسانه استفاده کند. هر چقدر بتوان به 
سمت بهره وری و اصالح در مرکز و ساختارهای 
 روز به روز کارآمدی آن 

ً
مجلس حرکت کرد، قطعا

بیشتر می شود.

   دریچه    

غلبه متن بر حاشیه

مجتبی یوسفی
عضو هیئت رئیسه مجلس

اهمیت جایگاه اطالع رسانی منسجم و کالن نگری  به مسائل کشور در خانه ملت
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مهدی سعیدی   تبیین    
جریان شناس سیاسی

حسین چخماقی
خبرنگار

راهبرد

تحوِل اخالق حکمرانی!

 انتخابات ریاســت  جمهوری با همه فراز و 
فرودها برگزار شد و ملت فهیم و بصیر ایران 
را شناخت.  رئیس جمهور خود  هشــتمین 
این انتخابات از منظرهای گوناگونی ارزش 
مطالعاتی و البته آسیب شناســی دارد. یکی 
از وجــوه مهــم آسیب شــناختی انتخابات 
1400، بررسی و مطالعه »اخالق انتخاباتی 
و حکمرانی« نامزدهای آن اســت. در همه 
جای دنیا رعایت اصول اخالقی و انســانی، 
ارزش های ملی و مذهبی و داربســت های 
قانونی کشــور به همراه اجتناب از تخریب 
دیگر نامزدها در کارزار انتخابات به شدت 
توصیه می شود و حتی در برخی از کشورها 
یکی از وظایف کمیســیون های نظارت بر 
انتخابات صیانــت و مراقبــت از این امور 
، سرمایه اجتماعی نظام سیاسی 

ً
است تا اوال

به مثابه کشــتی ای که همه بر آن سوارند، با 
، اعتماد 

ً
ســایش و کاهش مواجه نشود، ثانیا

عمومی و آرامش خاطر مردم آســیب نبیند 
، شــکاف ها و گسل های اجتماعی به 

ً
و ثالثا

وجود آمده از چالش طبیعی زمان انتخابات 
به سمت وسوی بحران حرکت نکند.مطالعه 
موردی سیره و سلوک انتخاباتی و تبلیغاتی 
رئیس جمهــور منتخب جنــاب آقای دکتر 
ـ  البته هم در انتخابات  سیدابراهیم رئیســی 
ســال 1396 و هم در ســال 1400ـ واجد 
ســنت ها و نشانگانی است که می توان آن را 
برآمــده از »اخالق حکمرانی اســالمی« و 
نشــانه ای از تحول در رویکردهای معاصر 
نامیــد.  ارزیابی هــای مراکز  زمامــداری 
افکارســنجی  نشــان می دهد، آقای رئیسی 
بیشــترین تــالش را در مراعــات مرزهای 
اخالقی، سیاســی، امنیتی و حتی قضایی به 
ثبت رســانده و نمره باالیی از مردم در این 
زمینه اخذ کرده است. این نمره زمانی ضریب 
پیدا می کند که از مردم بشنویم آقای رئیسی 
در مقام یکی از مقامات ارشد قضایی از آمار 
و ارقام تخلفات منسوبان برخی از رقبای خود 
در 1396 و 1400 مطلع بود و می توانست از 
این اطالعات بهره گرفته و رقبای خود را به 
چالش بکشد. چه بسا امروز به این دلیل سید 
ابراهیم رئیسی با ســالمت کامل به پاستور 
رسید که  اسماعیل های بی اخالقی، تخریب 
و نفی رقبا به قیمت اثبــات خود را زودتر از 
دیگران قربانی کرد و به عرصه سیاسی کشور 
آمد تا به تعبیر شــهید بهشــتی »از حقوق 
انســان ها دفاع کند!« و رقیب خود را فساد و 
ناکارآمدی قرار دهد و هدف خود را نمایاندن 
زیبایی ها و دستاوردهای تنها انقالب فرهنگی 
و مذهبی دنیا معرفی کند، مضاف بر رعایت 
اخالق اسالمی در سلوک فردی، نکته حائز 
اهمیت دیگر در رفتارشناسی آقای رئیسی، 
توصیــه دیگر نامزدها بــه رعایت اخالق و 
اصول اســالمی و انســانی بود. در واقع، او 
نمی خواســت برنده میدان انتخابات به هر 
قیمتی باشــد.  این رفتارهای ســتودنی پس 
از پیروزی نیز به گونــه ای دیگر ادامه یافت. 
دعــوت از صاحب نظران و منتقدان و رقبای 
دیروز بــرای اخذ توصیه ها و پیشــنهادها و 
برنامه های آنها برای اداره بهتر امور کشــور، 
با این بیان که »دوران رقابت انتخاباتی پایان 
یافتــه و دوره رفاقت و همــکاری و همدلی 
آغاز شــده اســت«، دل مردم را قرص کرد 
که رئیس جمهور منتخــب »همه نگاه های 
سیاســی و دیدگاه های مختلــف را زمانی 
ارزشــمند می داند که به رفع مشــکالت و 
گره ها از زندگی آنها منتهی  شود« و ان شاءالله 
با تداوم اخــالق حکمرانــی و البته تلفیق 
بــا کابینه ای کارآمــد، متخصص و متعهد، 
می تواند با ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی 
و افزایش همبستگی ملی از مشکالت مردم 

گره گشایی کند. 

 کمتــر  از یک ماه دیگر دولت ســیزدهم زمام امور  
اجرایی کشور را به دست می گیرد. دولتی که رئیس  
آن در  انتخابات 28 خرداد 1400 با وجود عملیات 
روانی گسترده دشمنان برای قهر مردم  با صندوق های 
رأی، توانســت بیش از 18 میلیون  رأی کسب کند و 
پشتوانه خوبی برای تشکیل دولت به دست بیاورد؛ 
اما نقل محافل سیاســی این روزهای کشور، وزرا، 
معاونان و اعضــای کابینه دولتی هســتند که آقای 
رئیسی به منزله منتخب جمهور، قرار است آنها را به 
عنوان بازوان اجرایی دولت معرفی کند. پایش های 
مختلف صورت گرفته در سطح جامعه بیان کننده آن 
است که مردم از رئیس جمهور منتخب انتظار تشکیل 
یک دولت قوی، کارآمد، انقالبی و جهادی را دارند . 
مردم از یک سو خواستار استفاده از نیروهای جوان، 
متخصص و  باانگیزه در کنار نیروهای باتجربه و  قابل 
اعتماد در دولت هســتند و از سوی دیگر پاسخگو 
بــودن تمامی اعضــای کابینه در برابر ســؤاالت، 
ابهامات و شــبهه های مطرح شده را طلب می کنند. 
خواســته هایی که در دولت هــای قبلی کمتر به آنها 
توجه شد و مشکالت اقتصادی و معیشتی بسیاری را 

در زندگی اقشار مختلف جامعه پدید آورد.

 Bشایسته ساالری و فراجناحی بودن 
دولــت در حالی که می تواند از یک جریان سیاســی 
باشــد، اما در عمل نباید حزبی و جناحی عمل کند، 
بلکه باید برون داد عملکرد آن، ملی و در خدمت منافع 
کل جامعه کشور باشد. شایسته ساالری و فراجناحی 
بودن در انتخاب اعضای دولت باید در سایه وحدت 
نظر و هماهنگی باشــد؛ چرا که در غیر این صورت، 

تشــتت آرا و روش ها می تواند بــه حرکت رو به جلو 
و مؤثر دولت آســیب های جدی بزند. طی روزهای 
گذشــته، اســتمداد رئیس جمهور منتخب از مردم و  
نخبگان سیاســی برای معرفی اعضا و مدیران دولت 
سیزدهم، بارقه امید برای ایجاد کابینه قوی و فراجناحی 
را در میان مردم و فعاالن سیاسی ایجاد کرده است. در 
همین راســتا، سید ابراهیم رئیسی روز  جمعه 11 تیر، 
از راه اندازی سامانه ای برای مشارکت مردم در معرفی 
اعضا و مدیران دولت سیزدهم خبر  داد. در این سامانه 
که با عنوان »یاران رئیســی« راه اندازی شده، از همه 
نخبگان و آحاد مردم دعوت شــده تا چنانچه فردی را 
در تراز دولت مردمی می شناسند، نسبت به معرفی وی 
yaran.« اقدام کنند.  آقای رئیســی در معرفی سامانه
raisi.ir/managers« خطــاب به مــردم و نخبگان 

آورده اســت: »اعضــای دولت و همــکاران بنده بر 
مبنای شایسته  ساالری و بر اساس شاخص هایی نظیر 
کارآمدی، فسادستیزی، روحیه انقالبی و مردمی بودن 
 بر این باورم هر جا زمینه 

ً
انتخاب خواهند شد. عمیقا

مشارکت مردم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها 
فراهم شــود، نــرخ موفقیت باالتر مــی رود. از همه 
نخبگان، فرهیختگان، گروه ها، احزاب، تشــکل ها و 
آحاد مردم تقاضا دارم چنانچه فردی با شاخص های 
فوق الذکر و در تراز دولت مردمی می شناسند نسبت 
به معرفی وی در سامانه اقدام نمایند.« از سوی دیگر، 
دیدار شــش کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری 
1400 با رئیس جمهور منتخب در تاریخ 9 تیر امسال 
و شــنیدن نقطه نظرات و برنامه های آنها در زمینه های 
مختلف، مردم را امیدوار کرد که دولت آقای رئیسی 
منحصــر به یک تفکر جناحی و یک طیف سیاســی 

خاص نخواهد بود.

 Bتیم اقتصادی هماهنگ و فعال 
به اعتقاد بســیاری شــاید دلیل اصلی فشــارهای 
اقتصادی وارده بر زندگی و معیشــت طی دوره های 

گذشته، ناهماهنگی و ناهمســان بودن ترکیب تیم 
اقتصادی دولت ها بوده اســت. در سال های گذشته 
بارها پیش آمد که قیمت یک کاال با دســتور بخشی 
از بدنــه دولت باال رفت و ســپس بخش دیگری از 
دولت به آن افزایش قیمت واکنش نشان داد. از سوی 
دیگر، عدم  نظارت صحیح و  قاطعانه بر زنجیره تولید 
محصول تا توزیع و   رسیدن آن به دست مصرف کننده 
سبب نجومی شــدن قیمت بسیاری از محصوالت 
شــد که نتیجه آن افزایش فشــار بر زندگی اقشــار 

مختلف جامعه بود.

 Bتیم دیپلماسی متخصص و انقالبی 
در حــوزه سیاســت خارجــی هــم با توجــه به 
عهدشــکنی های پیاپی طرفین غربــی در برجام و 
پایمال کردن منافع ایرانیان، مردم و نخبگان سیاسی 
کشور انتظار دارند یک تیم دیپلماسی متخصص و 
انقالبی از سوی آقای رئیسی برای سیاست خارجی 
تعیین شــود تا بتواند حق جمهوری اسالمی ایران 
را در  جریان مذاکرات بــا طرف های غربی احقاق 
کند. مطالبه مردم از دولت سیزدهم  در ُبعد سیاست 
خارجی، شکســتن زنجیره تحریم هــای ظالمانه 
دشمنان در عین حفظ عزتمندی و  اقتدار جمهوری 
اســالمی ایران است. همچنین توســعه مناسبات 
با همســایگان جمهوری اســالمی ایران و استفاده 
حداکثری از این ظرفیت مغفول مانده طی ســالیان 
گذشته، دیگر خواسته مردم به ویژه بازرگانان و  تجار 

کشورمان است.

 Bشاخص های رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی 
»محمدصالح جوکار« رئیس کمیسیون شوراهای 
مجلس به صبح صــادق گفــت: »عملکرد مثبت 
آقای رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه و تولیت 
آســتان قدس رضوی نشــان داد که ایشان نسبت به 
انتخاب همکاران خود حساســیت زیــادی دارد و 
مــردم امیدوارند کابینه دولت ســیزدهم، کابینه ای 

فعال، پرتالش، متخصص و باانگیزه باشند.« رئیس 
کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به معرفی وزرای 
پیشنهادی دولت سیزدهم طی هفته های آینده گفت: 
»تخصص، تعهد، روحیه انقالبی و جهادی، تمرکز 
بر حل مشکالت مردم و همچنین تعامل حداکثری 
با نمایندگان مجلس، مهم ترین شاخصه های 290 
نماینــده مجلس یازدهم بــرای دادن رأی اعتماد به 
وزرای دولت ســیزدهم خواهد بود.« جوکار با بیان 
اینکه عملکرد قوه قضائیه در دو سال گذشته موجب 
امیدآفرینی  در میان مردم و  افزایش سرمایه اجتماعی 
کشور شد، افزود: »دولت آینده نیز با اتکا به حضور 
حماسی مردم در انتخابات 28 خرداد، باید با انتخاب 
افرادی »کارآمد و انقالبی«، هدف گذاری هایی نظیر 
رونق تولید، کنترل قیمت ها، حل مشــکل مسکن، 
اشتغال زایی حداکثری، کاهش نرخ تورم و در نهایت 
ایجاد ثبــات اقتصادی در جامعه را دنبال کند.« وی 
با بیان اینکه توانایی تأمین منافع جمهوری اسالمی 
ایران در صحنه های بین المللی باید در چیدمان تیم  
سیاســت خارجی مورد توجه آقای رئیســی باشد، 
تأکید کرد: »کشــور ما در طول هشت سال گذشته 
بــه اندازه کافی در زمینه انجــام مذاکرات و  اجرای 
تعهدات با طرفین غربی دچار خسران و زیان شد و  
دیگر مردم نمی توانند سکوت و انفعال دولت مردان و 
تیم سیاست خارجی ایران را در برابر بدعهدی ها و 

کارشکنی های طرف مقابل شاهد باشند.« 

E E E
سخن پایانی آنکه انتظار بحق مردم از رئیس  دولت 
سیزدهم، انتخاب افرادی فعال، متخصص، متعهد، 
جهادی، باانگیزه، پاســخگو، فسادســتیز و  در یک  
کالم تشکیل »دولت جوان انقالبی« است. دولتی 
که توانمندی عبور از گردنه پر پیچ و خم و  حســاس 
کنونی را داشته باشــد و دریای مردم محجوب این 

سرزمین را به ساحل آرامش برساند.

دولت مردمی و ملی

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

»انتخابات« همچون هر پدیده سیاسی رخ می دهد و 
سرانجام به پایان می رسد، اما آنچه در اذهان عمومی 
باقی می ماند، تصویرسازی هایی است که شارحان و 
مفسران ارائه کرده و به آنچه رخ داده، معنا می بخشد. 
پــس از انتخابــات 28 خرداد نیــز این جدال 
و چالش میان تفســیرهای مختلــف کلید خورد 
و دشــمنان ملت ایــران که دیروز بــر طبل تحریم 
انتخابات کوفته بودند، تالش کردند تفسیر ناصواب 
خود از صحنه انتخابات را عمومی سازی کنند و آنچه 
را که از دل صندوق های رأی به دست نیاورده بودند، 
در جنگ رســانه ای و پروپاگاندای تبلیغاتی کسب 
کنند! حقیقت آن اســت که آنچه در 28 خردادماه 
رقم خورد، »حماســه« باشکوهی بود که به دست 
مردم خلق شد. آنان به میدان آمده بودند تا انتخابات 
مطلوب نظام اســالمی را رقم بزنند و عاملی برای 
پیشبرد کشور به ســمت آرمان هایش فراهم آورند. 
انتخابات مطلوب در جمهوری اسالمی انتخاباتی 

است که شاخص های زیر را داشته باشد:
ـ انتخاباتی که با مشارکت پرشور ملت ایران محقق 

شود؛
ـ انتخاباتی که در آرامش و امنیت برگزار شــود و به 

ناامنی و آشوب نینجامد؛
ـ انتخاباتی که در سالمت کامل برگزار شده و از رأی 

ملت صیانت شود؛
ـ انتخاباتی که مبتنی بر چارچوب های قانونی برگزار 

شود؛
ـ انتخاباتــی که با رعایت موازیــن اخالقی به ثمر 

رسیده و از مرزهای ادب عدول نشود؛
ـ انتخاباتی که حاصل آن شایسته ســاالری و اصلح 

گزینی باشد و موجب کارآمدی نظام شود.
این شــاخصه ها بــه نحو قابــل مالحظه ای در 

انتخابات خردادماه محقق شد.

1
 نگاه از منظر مشــارکت به رخــداد 28 خردادماه، 
با توجه به موانع و شــرایطی کــه در آن قرار گرفتیم، 
می تواند ما را به این حقیقت رهنمون کند که ملت با 
حضور پرشور خود در انتخابات »حماسه« آفریدند. 
حماســه ای کــه در آن اردوگاه وســیع تحریم گران 
انتخابات نــاکام ماندند و مردم با وجود تخریب ها و 
ناامیدسازی ها، مشکالت و ناکارآمدی های اقتصادی 
و کرونا به پای صنــدوق رأی آمدند و رأی خود را به 
صندوق ها ریختنــد. در این ماجرا فرقی نمی کند که 
این رأی، رأی سالمی بود که به صندوق ها ریخته شد، 
یا رأی باطله ای که بــه هر دلیل جزء آرای نامزدهای 
انتخاباتی خوانده نشــد!  نگاه به آمار ادوار انتخابات 
ریاست جمهوری، میانگین مشــارکت مردم را 67 
درصد نشــان می دهد. به واقع به طور میانگین، 33 
درصد مردم در دوازده دوره گذشــته نیز در انتخابات 
شــرکت نکرده اند! اگر میزان مشارکت در انتخابات 
1400 را 49 درصد بدانیم، اختالف حدود 18 درصد 
خواهد شــد. اختالفی که محصول چند عامل مؤثر 
کرونا، ناکارآمدی دولت و احراز صالحیت هاست! 
مطابق با آمار انتخابات هایی که در طول یک ســال و 
نیم گذشــته در جهان در دوران کرونا برگزار شــده، 
بین 10 تا 20 درصد کاهش مشــارکت در بسیاری 
از کشورها رخ داده اســت که این آمار را در کاهش 
18 درصد مشــارکت باید لحاظ کرد. در کنار عامل 
اثرگذار کرونا، کارآمدی دولتی قرار دارد که در سال 
پایانی خود بدترین شرایط چهل سال گذشته کشور 
را رقم زده و خود مهم ترین عامل کاهش مشــارکت 
بوده اســت! افزایش روزانه قیمت هــا، نبود ثبات در 
هیچ یک از عرصه های اقتصادی، سردرگمی متولیان 
کنترل و مدیریت بازار و... ، اوضاعی را در آســتانه 
انتخابات 1400 فراهم کرده بود که مردم را به شدت 
عصبانی کرده بود! در این شرایط حضور حدود نیمی 
از واجدین شــرایط، اتفاق مثبت و قابل قبولی است 
که نمی توان به آن بی توجه بود! در این میان، دیگر در 
البه الی عوامل کاهش مشارکت 18 درصدی، وزنی 

برای طراحان و حامیان خط تحریم باقی نمی ماند که 
بخواهند خود را پیروز انتخابات معرفی کنند! واقعیت 
آن است که آنها تحقق مشــارکتی زیر 30 درصد را 
وعده داده و در تخیالت خود می پروراندند که حماسه 
حضور 49 درصدی ملت، آنها را ناکام گذاشته است!

2
 انتخابــات 28 خرداد در آرامش کامــل و به دور از 
حداقل مالحظات امنیتی برگزار شد و هرگونه اقدام 
ناامن ســازی از سوی متولیان امر در نطفه خفه شد و 
دشمنان این ملت ناکام ماندند. بحمدالله بازیگران 
داخلی سیاســت نیز این بار عاقالنه و در چارچوب 
منافع ملی عمــل کردند و برخالف آنچه در ســال 
1388 رخ داد ،بــه رأی ملت تمکین کردند و نتایج 

انتخاب آنان را پذیرفتند.

3
 ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری را می توان 
یکی از انتخابات هایی دانست که در سالمت کامل 
برگزار شد. هرچند در اجرای ابتدای کار انتخابات 
ضعف هــا و خطاهایی مشــهود بود، امــا تعامل و 
همکاری و همیاری مجریان و ناظران انتخابات کار 
را هموار کرد و بحمدالله تخلفاتی اثرگذار در نتایج 

انتخابات به ثبت نرسیده است. 

4
 برگزاری انتخابات در چارچوب قانون و تمکین همه 
بازیگران به قانون نیز جلوه دیگری از انتخابات گذشته 
بود که موجب شد نقطه مثبت دیگری در این حماسه 
ثبت شود. در این میان حتی آنهایی که شورای نگهبان 
صالحیت شان  را احراز نکردند نیز از قانون تخطی 

نکردند و اجازه دادند تا حرف آخر را قانون بزند.

5
 از دیگر ویژگی حماســه 28 خرداد، اخالقی بودن 
آن بــود. هر چنــد در مواردی مباحثی مطرح شــد 
کــه از انگاره هــای اخالقی فاصله داشــت، اما در 

مجموع از جمله انتخاباتی بود که چهره ای اخالقی 
از آن در اذهــان عمومــی باقی ماند که بــا آنچه در 
انتخابات غربی ها رخ می دهد، فرســنگ ها فاصله 
داشــت! در فردای انتخابات نیز همه فعاالن سیاسی 
و نامزدهای انتخاباتی نتیجه انتخابات را پذیرفتند و 
به رئیس جمهور منتخب ملــت تبریک گفتند! رفتار 
سیاسی نکوهیده ای که با اقبال عمومی نیز مواجه شد.

6
حاصل انتخاب مردم، به قدرت رســیدن شخصیتی 
بود کــه اخالق و مرام و کارنامه او حکایت از اصلح 
بودن آن دارد. گزینــه ای کم ادعا و اخالق مدار که نه 
وعده هــای جذاب و دور از دســترس برای پیروزی 
خود به مــردم داد و نه در مناظرات انتخاباتی خارج 
از مرزهــای اخالق عمــل کرد و هیــچ گاه در مقام 
تخریــب رقیب بر نیامــد و نه در عملکرد گذشــته 
خود نقطه ســیاهی ثبت کرده که امروز موجب کم 
اعتباری و کاهش محبوبیت وی شــود! او با حمایت 
62 درصد ملت ایران بر صندلی خدمت تکیه زند! 
سید بزرگواری که امید برای تغییر و اصالح و مبارزه 
با فساد و تحقق عدالت را در جامعه زنده کرده است 
و امید آن است که با تحقق دولت جوان انقالبی، بر 
مشکالت فایق آید و با کارآمدسازی دولت، امید را به 

جامعه بازگرداند.

E E E

ســخن پایانی آنکه حماســه خواندن انتخابات به 
معنــای بی توجهی به مردمی نیســت که هر یک به 
دالیلــی از حضور در پای صندوق رأی طفره رفتند! 
نظام اسالمی و به ویژه دولت سیزدهم منتخب مردم 
بایــد تالش کند تا پای درد دل های غائبان انتخابات 
بنشــیند و اجازه ندهد که رأی آنان از سوی دشمنان 
ملت دزدیده شــود! بدون شک کارآمدسازی دولت 
و خدمت صادقانه به ملــت، مهم ترین عامل برای 
بازگشت انگیزه خواهد بود و در اولین انتخابات پیش 
رو شــاهد حضور اکثریت آنان به پای صندوق های 

رأی خواهیم بود.

مروری بر ابعاد حماسه ای که در 28 خردادماه خلق شد!

حماسه  مردم

کدام کابینه مورد اعتماد جامعه است؟
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 بحران مدنی در فرانسه

انتخابات محلی فرانســه با مشــارکت 
حداقلی برگزار شــد. مشارکتی با حدود 
70 درصد عدم اقبال از سوی مردم فرانسه 
که در نگاه کالن سیاســی بر کشــورها، 
بحرانــی عمیق در کالبــد حکمرانی آن 
کشور را تصویر گری می کند. کشوری که 
خود را مهد دموکراسی می داند، امروز با 
حداقلی ترین انتخابات، آینده دموکراسی 
را در این کشــور نگران کننــده به تصویر 
می کشد. فرانســه پس از روی کار آمدن 
مکرون بــه عنوان رئیس جمهــور در این 
کشور تا کنون دچار چالش های متعددی 
شــده و مردم معتــرض پا بــه خیابان ها 

گذاشته اند.
جنبش جلیقه زردها که در اعتراض به 
افزایش قیمت سوخت و مالیات ها کلید 
خورد، در ادامه، سمت و سوی اعتراضات 
خود را به سیاست های کلی دولت امانوئل 
مکرون تغییــر داد. به حتــم عملکرد پر 
حاشــیه و ضعیف مکرون در شکل گیری 
ایــن اعتراضــات و به تبع آن مشــارکت 
نکردن در انتخابات اخیر مؤثر بوده است؛ 
اما آنچه مشخص است، عدم اقبال مردم 
فرانسه به سیاســتمداران راستی و چپی 
در نگاه کالن اســت. وقتی مارین لوپن، 
رهبــر جبهه ملی فرانســه و حزب او هم 
در این انتخابات با نتایج حداقلی روبه رو 
می شوند، نشان از آن دارد که در الیه های 
زیرین اجتماعی این کشور وقایع مهمی در 

حال شکل گیری است. 
در بررسی هایی که پیرامون جنبش های 
اجتماعــی اخیر اروپــا به ویــژه جلیقه 
زردها صورت گرفته اســت ، اصلی ترین 
ویژگی هــای ایــن جنبش هــا را ضــد 
امپریالیستی بودن آنها لحاظ می کنند. در 
واقع، این مسئله نشان از شیفت پارادایمی 
در جامعــه این کشــور دارد. هرچند این 
جنبش ها در طول زمان با روندی نامتوازن 
در حال ادامه راه هستند، اما حتی گسترش 
آنهــا در دیگر کشــورهای اروپایی، نظیر 
بلژیک و هلند نشان از شکل گیری همان 
وقایع مهم در کلیت اروپاست. باید گفت، 
از این پس اولین امواج مشارکت نکردن را 
باید در خود فرانسه و در انتخابات 2022 
ریاست جمهوری این کشور و به نوعی در 
دیگر کشورهای اروپایی به انتظار نشست. 
مکــرون و دیگر دولتمــردان اروپایی، از 
هم اکنــون تا زمــان انتخابات های دیگر 
در این کشــورها فرصت دارند نســبت 
بــه دغدغه هــای موجــود در اجتمــاع 
مردمان شــان تدبیری کنند. دغدغه هایی 
که با وجود اعتراض های معیشتی، بیشتر 
رنگ و بوی هویتــی دارند. در واقع مردم 
در ایــن کشــورها هم از نظــر اقتصادی 
دچار خســارت شــده اند و هم به لحاظ 
هویتی، خود را در ساختار لیبرالی حاکم 
بر کشورهای شان متزلزل می نگرند. وقتی 
مردم فرانسه مشاهده می کنند، دولتمردان 
این کشور در اتخاذ سیاست های کالن در 
راستای تأمین منافع لیبرالی و امپریالیستی 
صاحبان قدرت در دیگر کشورها و به ویژه 
آمریکا چگونه ذلیل و دون عمل می کنند، 
درد و آالم مسائل اقتصادی را بیشتر حس 

می کنند. 
انتخابات و مشــارکت نکردن  نتایج 
در آن کــه در صورت بی توجهــی به آن 
ریاســت جمهوری 2022  انتخابات  در 
فرانسه هم تکرار خواهد شد، روشن کنندۀ 
مســائل کمتر توجه شــده در فرانسه و به 
طور کلی اروپاســت. نادیده گرفتن مردم 
در طول زمان ها بعد از این، بیشتر با عدم 
مشارکت ها و اعتراضات شاید در سراسر 

اروپا خودنمایی خواهد کرد. 

جهان

یادداشت

جهان

محسن صدیقی
کارشناس بین الملل

   رصد    

کیلومتری هفت هزار  و  قلمر  

»یائیر الپیــد« وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی 
که به امارات ســفر کرده، افتتاح ســفارت رژیم 
تل آویــو را لحظه ای تاریخی خوانــد و ادعا کرد: 
»رژیم صهیونیســتی بــه جای جنگ، بــه دنبال 
صلح و ســازش با همسایگان اســت!« از زمان 
برقــراری روابط رســمی بیــن امــارات و رژیم 
صهیونیستی، دو کشور پروازهای مستقیم ایجاد 
و هیئت های تجــاری متعددی را مبادله کرده اند. 
هزاران گردشگر رژیم صهیونیستی در این مدت 
از امارات بازدیــد کرده اند. وزارت خارجه رژیم 
صهیونیســتی گفته است، یک کنســولگری در 
دبی نیز ایجاد خواهد کرد. از ســوی دیگر، رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد سفارتخانه  اش در بحرین 
فعالیت خود را در هفته های اخیر آغاز کرده است. 
رژیم صهیونیستی همچنین در نظر دارد یک دفتر 
حفاظت از منابع نیز در مراکش افتتاح کند. درباره 
این سفر و سایر موارد مطرح شده ذکر چند نکته 

حائز اهمیت است:
1ـ رژیم صهیونیستی طی یک ماه گذشته شکست 
ســنگینی از مقاومت در فلســطین متحمل شده 
و برای جبران شکســت خود، به برقراری چنین 
روابطی و روابط مســتمر با کشورهای عربی نیاز 
مبرم دارد. اهمیت برقراری این روابط بیشتر جنبه 

نمادین و تأثیر بر افکار عمومی دارد.
2ـ دولــت جدید رژیم صهیونیســتی که با رأیی 
شکننده اســتقرار یافته، طی چند هفته ای که کار 
خود را آغاز کرده اســت، بــرای تأثیرگذاری بر 
صحنه داخلی رژیم صهیونیستی و اعالم حمایت 
خارجی، به این اقدام دست زده است. بر همگان 
روشن اســت که دولت جدید رژیم صهیونیستی 
با حمایت ویژه آمریکا توانست تشکیل شود. در 
نتیجه همانند قــرارداد ابراهیم که مورد حمایت 
آمریکا بود، افتتاح ســفارت نیز مــورد حمایت 
آمریکا و با هدایت این کشور صورت پذیرفت؛ به 
گونه ای که دولت آمریکا اعالم کرد افتتاح سفارت 
رژیم صهیونیستی در ابوظبی برای امنیت منطقه 

مهم است.

3ـ شــکاف های داخلــی و عمیــق در رژیــم 
صهیونیســتی و ایجاد گسســت های سیاسی و 
امنیتــی، منجر به یک نوع بی ثباتــی  و زوال برای 
این رژیم شــده اســت. در نتیجه برای انحراف 
افکار عمومی از این چالش ها باید بر ابعاد دیگری 
تمرکز کرد. این ابعاد بیشتر جنبه خارجی دارد و 
دستاوردسازی از آنها برای رژیم صهیونیستی بسیار 
مهم است. تنها گزاره ای که رژیم صهیونیستی در 
مقطع فعلی توان مانور بر روی آن را دارد، همین 

اقدامات نمایشی و دیپلماتیک است.
4ـ رژیم صهیونیستی مترصد نشان دادن این گزاره 
در اذهان عمومی و منطقه ای است که بحث معامله 
قرن و طرح های ســازش هنوز ادامــه دارد و این 
اقدامات در راستای همان طرح های سازش است. 
یکی از ابعاد مهم طرح معامله قرن ایجاد رابطه بین 
رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و سیادت این 
رژیم بر این کشورهاست. این قبیل اقدامات بیشتر 

در این راستا قابل تفسیر و توضیح است.
5ـ یکی از راهبردهایی که رژیم صهیونیســتی به 
دنبال آن اســت، نفوذ سیاسی، امنیتی، اقتصادی 
و فرهنگــی در ســطوح مختلف اســت. رژیم 
صهیونیســتی بــرای تأثیرگذاری بــر تحوالت 
منطقــه ای و همچنین گســترش چتــر امنیتی و 
اطالعاتی خود احتیاج زیادی به این قبیل اقدامات 
دارد. یکــی از مواردی که رژیم صهیونیســتی از 
برقراری روابط با کشــورهای عربــی به دنبال آن 
اســت، ایجاد یک حصار امنیتی و بالفعل کردن 
تهدیدها برای ایران اســت. به همین منظور این 
رژیم تمام توان خــود را در جهت افزایش هرچه 
بیشتر نفوذش در کشــورهای همسایه ایران قرار 

داده است.
در مجموع می توان گفت، این قبیل اقدامات 
بیشتر جنبه نمایشی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی 
دارد و قابلیت راهبردی نمی توان برای آن متصور 
شــد؛ زیرا برقراری روابط سیاســی و امنیتی بین 
امارات و رژیم صهیونیســتی از ســال های دور 
برقرار بوده و شــکل مخفی آن به صورت آشکار 
درآمده است. در واقع عادی ســازی روابط میان 
رژیم صهیونیستی و کشــورهای عربی به مرحله 

آشکارسازی روابط رسیده است.

نمادین افتتاح   
   پنجره    

روند تحوالت افغانستان دارای ابعاد پیچیده و 
گستردگی نظامی و امنیتی شده است. طالبان 
طی چند وقت گذشته یک سلسله عملیات های 
نظامی در مناطق شمالی این کشور انجام داده 
که ایــن عملیات ها منجر به تصــرف برخی 
شهرستان ها شده است. در مقابل این اقدامات، 
رونــد تحرکات خارجی نیز برای پایان دادن به 
بحران کنونی و ایجاد یک راه حل فراگیر شروع 
شده است. برخی اظهارنظرها حول تصرفات، 
همچون تصرف 80 درصدی مناطق سرزمینی 
خارج از واقعیت است و این عوامل بیشتر جنگ 
روانی رسانه های خارجی است. این در حالی 
است که تعداد شهرســتان های تحت تصرف 
طالبان در زمــان نگارش این مطلب نزدیک به 
80 شهرستان از 400 شهرســتان موجود در 
افغانستان است. در بحث چرایی تمرکز طالبان 
بر مناطق شمالی نیز باید به این نکته توجه کرد 
که این گروه طی چند وقت اخیر توانسته از میان 
ازبک ها و تاجیک هــا اعضای جدیدی جذب 
کند و این عاملی در جهت آشنایی این گروه با 
این مناطق اســت. از سوی دیگر تمرکز اصلی 
طالبان بر شــاهرگ های اقتصادی افغانستان با 
کشورهای همســایه و همچنین قطع راه های 
ارتباطی اســتان های افغانستان در جهت عدم 

حمایت های نظامی و لجستیک است. 
بــا توجه به مطالب فوق بایــد به چند نکته 

اساسی اشاره کرد:
اول اینکه طالبان بخشی از جامعه سیاسی 
و اجتماعی افغانســتان اســت و این قشر باید 
در ســاختار قــدرت آتی افغانســتان، در کنار 
ســایر گروه هــای قومــی و مذهبــی حضور 
 مردمی در 

ً
داشته باشــد. طالبان بدنه ای نسبتا

میان پشــتون های جنــوب دارد، اما در مناطق 
و  شــمال  مرکزی،  غیرپشتون نشــین)مناطق 
شمال غرب افغانســتان( جایگاهی ندارد. پس 
باید نســبت به تمامیت طلبی قدرت از سوی 
طالبان، به دو دلیل عمده حساس و نگران بود؛ 

نخست به دلیل پس زدن سایر گروه های قومی 
و دلیل مهم تر به دلیل وجود عقبه و پیوســتگی 
پشتون های افغانســتان با پشتون های پاکستان 
که موجب مداخله آشــکار پاکســتان در امور 

افغانستان و طالبان شده است. 
نکته دوم به سیاســت های مرموزانه آمریکا 
مربوط می شــود. آمریکا در افغانستان تنها به 
 ناامنی 

ً
منافــع ملی خود فکر می کند و اساســا

یا صلح در این کشــور برای آمریکایی ها مهم 
نیســت. حمایت از اســتقرار طالبان و سپس 
رســوخ و انتقال داعش به افغانســتان، بسیار 
جدی اســت و این مسئله از ســوی بازیگران 
نیابتی دولتی، یعنی ترکیه، عربستان سعودی، 
پاکستان و انگلیس و غیردولتی، یعنی داعش، 
بلک واتر و... صــورت خواهد گرفت. اکنون 
برای آمریکا، طالبان یک بازیگر مؤثر اســت تا 
با اخذ تضمین های الزم از طالبان، منافع خود 
را در افغانســتان و منطقه تأمین کند. با توجه به 
دادن تضمین ها از سوی طالبان به آمریکایی ها، 
طالبان دست به حمله و تصرف مناطق می کند. 
در واقع جنگ فعلی، بــا حمایت آمریکا علیه 

دولت و مردم افغانستان است.
نکته ســوم و آخــری که باید بــر آن تأکید 
شــود، وابســتگی و وادادگی تیم اشرف غنی 
بــه آمریکا و غرب اســت و در ســفر 60 نفره 
هیئت غنی   عبدالله به آمریکا نیز ناشی از امید 
آنان به واشــنگتن بود تا حمایــت آمریکا را در 
مقابل طالبان جلب کنند؛ اما جو بایدن ضمن 
سیاست اعالمی در خصوص حمایت از دولت 
افغانستان، گفت که جنگ شما با طالبان، جنگ 
 این سفر هیچ دستاوردی 

ً
داخلی است و عمال

نداشــت. واقعیت این است که حکومت غنی 
به جای شایسته ســاالری و میدان دادن به سایر 
جریان های سیاسی، به رقابت های قومی دامن 
زد و رفتارهای قوم گرایانه وی در حکومت سبب 
نارضایتی مردم از دولت شد. مماشات با طالبان 
و تسلیم شهرستان ها و عقب نشینی به اسم رزم 
تاکتیکی خود بزرگ ترین اشتباه و شاید خیانت 
دولت غنی به مردم و نیروهای ارتش افغانستان 

است. 

افغانستان موجود  وضع  بانیان 
   فراسو    

نگاهی به آشفتگی سیاسی و میدانی در همسایه شرقی ایرانبررسی سفر اشغالگران قدس به امارات

هشداری برای صهیونیست ها

ایران  »جروزالم ُپست«:  صهیونیستی  روزنامه 
می گوید یک پهپاد جدید رونمایی کرده است که 
برد هفت هزار کیلومتری دارد. حتی اگر این پهپاد 
در یــک نبرد واقعی به چنین برد طوالنی دســت 
نیافته باشــد، )بردی که برای پــرواز از تهران به 
رِیکیاویک )پایتخت ایسلند( کافی است(، ایران 
در واقع دارد یک پیغام هشدار می فرستد مبنی بر 
اینکه امکان حمله به اسرائیل با این سالح را دارد. 
به تازگی ایران در جریان جنگ 11 روزه بین حماس 
و اســرائیل یک پهپاد با نام »غزه« رونمایی کرد. 
نامگذاری این پهپاد یک ارجاع مستقیم و روشن به 
این جنگ بود. مشخص نیست که آیا پهپاد دارای 
برد هفت هــزار کیلومتری همان برد پهپاد جدید 

»غزه« باشد یا اینکه یک پهپاد نوع جدید باشد.

تالش ناکام

مجله فرانسوی »ماریان«: پس از چند سال رکود 
سیاسی در ســطح جهانی، اکنون بن سلمان سعی 
دارد وجهه عربســتان ســعودی را بهبود ببخشد؛ 
بن ســلمانی که در چند بحران سیاسی و منطقه ای 
پی در پی دســت داشــته و این گونه در تالش است 
عربستان را به کشوری جذاب برای غرب مبدل کند.

استیصال تل آویو

خبرگزاری »آناتولی«: شبکه تونل ها در غزه یک 
شهر کامل در زیر زمین است که تمام عناصر الزم 
برای یک عملیات جنگی را دارد. روند مدیریت 
زرادخانه سالح و مهمات، کارگاه های تولید آن، 
سکوهای پرتاب موشــک و غیره، همه و همه از 
طریق شــبکه تونل ها صورت می گیرد و عالوه بر 
این شبکه ارتباطی ویژه ای نیز برای اداره عملیات 
وجود دارد که رژیم اســرائیل قادر به رهگیری آن 
نیســت. این شــبکه تونل ها باعث شده اسرائیل 
نتواند از سالح خود به صورت مؤثر استفاده کند.

شکست نتانیاهو 

شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی: نتانیاهو 
در تعامل با پرونده هســته ای ایران در دوره باراک 
اوباما، شکســت بدی خــورد، اما بــه آن افتخار 
می کرد. او به کنگره رفت و در برابر افکار عمومی 
و بخشــی از افکار عمومی اسرائیل ایستاد و پس 
از آن ترامــپ آمد و توانســت توافق هســته ای را 
لغو کند، اما دخالت نتانیاهــو و جانبداری وی از 
جمهوری خواهان موجب شــد تــا قانون گذاران 
دموکــرات آمریکایی که نزدیک به او و ســازمان 
ای پــک بودند، طرف اوباما را بگیرند. نتانیاهو در 

واقــع در اهداف و برنامه هایش شکســت خورد، 
اما به مردم اســرائیل گفت که پیروز شــده است؛ 
در موضوع توافق هســته ای ایران شکست خورد 
و علی رغم فشــار به دونالد ترامپ برای خروج از 
توافق هســته ای، نتوانســت مانع پیشرفت برنامه 

هسته ای ایران شود.

نفوذ در مذاکرات وین!

رژیم صهیونیستی  مقامات  وبگاه »اکسیوس«: 
مدعی شــده اند تل آویو قصد دارد در یک ســری 
جلسات سطح باال با مقامات آمریکایی، بر رویکرد 
دولت »جو بایــدن« رئیس جمهور آمریکا در قبال 
برنامه هســته ای ایــران اعمال نفوذ کنــد. در این 
گزارش با مطرح کردن این ادعا که رویکرد »نفتالی 
بنت« نخســت وزیر جدید رژیم صهیونیســتی با 
رویکرد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر سابق رژیم 
صهیونیســتی در قبال نحوه متقاعد کردن آمریکا 
برای مقابله با ایران تغییر کرده و برپایه دیپلماسی 
اســت، آمده اســت، در دوران نخســت وزیری 
نتانیاهو، اســرائیل با دولت بایــدن در خصوص 
برجام وارد تعامل نمی شد مگر آنکه به شدت با آن 
مخالفت و تأکید می کرد که به هیچ عنوان متعهد به 

این توافق نخواهد بود.

لیال باباخانی
کارشناس مسائل افغانستان و آسیای مرکزی

سعید یاسر نژاد
کارشناس بین الملل
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  سفارت خانه های ما
 نگاه اقتصادی ندارند

 
اتاق های مشترک بازرگانی را می توان یکی 
از ظرفیت هایی دانست که به شرط توجه 
به آن، اقتصاد ایران می تواند موفقیت های 
بیشتری در حوزه تجارت خارجی داشته 
باشد. در ســال های گذشــته با توجه به 
اختالفات ایجاد شده میان قطر با عربستان 
و امارات فرصت خوبی برای اقتصاد ایران 
ایجاد شــد تا بتواند بازار قطر را تصاحب 
کند، اما دلیل اینکه ما نتوانســتیم در بازار 
قطر عــرض اندام کنیم مشــکالت غیر 
اقتصادی از جمله بروکراسی های زیاد و 
قوانین دست وپا گیر است که در ایران زیاد 
اســت؛ برای نمونه در اواخر سال 1398 
قحطی پیاز در قطر به وجود آمده بود، آن 
موقع اوایل شــیوع ویروس کرونا بود؛ از 
طرفی هر ســال به دلیل عدم تنظیم بازار 
قیمت پیاز در اسفند ماه به حدود 15 هزار 
تومان می رسد و در فروردین ماه به حدود 

هزار تومان کاهش پیدا می کند. 
در سال 1398 درخواست های زیادی 
برای صادرات پیاز به قطر داشــتیم. خود 
ما قرار بود چیــزی حدود 2 هزار تن پیاز 
به قطر صادر کنیم، اما وقتی پیاز مدنظر را 
تهیه و بسته بندی کرده و برای صادرات به 
گمرک ارسال کردیم، بخشنامه ای صادر 
شد که طی آن صادرات پیاز ممنوع اعالم 
شــد. در حالی که ما این حجم از پیاز را 
برای ارسال به قطر آماده کردیم در نهایت 
جلوی صادرات پیاز گرفته شــد و مجبور 
شــدیم پیازها را به سردخانه منتقل کنیم 
تا ممنوعیت رفع شده و بعد از بازگشایی 
مرز صادرات را انجام دهیم؛ اما متأسفانه 
این زمان طول کشید و این پیازها خراب 
شد. در نتیجه هم ضرر مالی دادیم و هم 
بازار قطر را از دســت دادیم و خیلی زود 
پاکستان جایگزین ما شد و پیاز مورد نیاز 

قطر را تأمین کرد.
از طرفــی ســفارت خانه های مــا در 
دیدگاه   

ً
عمومــا مختلــف  کشــورهای 

اقتصــادی ندارنــد یــا بــه هیــچ وجه 
اولویت های آنها مسائل اقتصادی نیست. 
حتی اگر در برخی از کشــورها نیز رایزن 
رایزن ها  این  متأســفانه  داریم،  بازرگانی 
 به اعالم 

ً
وارد جزئیات نمی شوند و صرفا

یک آمار روزانه از مراودات و قوانین کشور 
مقصد اکتفــا می کنند. در حالی که بدون 
شک اگر دیپلماســی اقتصادی در کشور 
ما فعال شــود و پایه و اساس مراودات ما 
مسائل اقتصادی باشــد، شاهد تغییرات 
بسیار زیادی در حوزه تجارت و صادرات 
غیر نفتی خواهیم بود؛ چرا که ما یک سری 
ظرفیت های بالقوه داریم که می توانیم از 

آنها استفاده کنیم.
 درباره بازار قطر 

ً
 برای نمونه و صرفــا

ارزان ترین محصوالت  گفــت،  می توان 
کشاورزی با توجه به موقعیت جغرافیایی 
قطر در کشــور ایــران اســت؛ چنانچه 
بهتریــن مــکان ســرمایه گذاری بــرای 
قطری ها از لحاظ جغرافیایی ایران است. 
نزدیک ترین مســیر حمل ونقل به قطر نیز 
ایران به شمار می رود؛ چرا که برای نمونه 
کشوری، مانند ترکیه برای صادرات کاال 
 بــه قطر بایــد کاالهای خــود را از ایران 

ترانزیت کند.
در حال حاضر، میزان مراودات تجاری 
ما با قطر حدود 330 میلیون دالر است که 
30 میلیون دالر آن صادرات قطر به ایران 
و 300 میلیــون دالر آن صادرات ایران به 
 
ً
قطر است؛ رقمی که در کوتاه مدت و صرفا
به شرط حمایت از صادرات می توان آن را 

به یک میلیارد دالر رساند.

 BBBB حدود یک مــاه دیگر دولت ســیزدهم 
رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. یکی 
از مدیــران دولت که به احتمال زیاد تغییر 
خواهد کرد، رئیس سازمان برنامه خواهد 
بود. به هر حال آنچه مشــخص اســت، 
اینکــه در نیم قرن اخیــر و حتی قبل از آن 
اقتصاد ایران از نظام برنامه ریزی منسجمی 
همواره  اســت؛یعنی  نبــوده  برخوردار 
بــه برنامه هــای توســعه ای و بودجه ای 

بی تفاوت بوده ایم. 
به نظرم چه در ســال های قبل و چه بعد از انقالب ما 
اعتقاد چندانی به اقتصاد و علم برنامه ریزی نداشتیم. 
همیشــه اولویت های مان چیزهای دیگری بوده است. 
در چنین شرایطی ما چگونه می خواهیم از این موضوع 
که چرا در کشــور به برنامه یا بودجه توجه نمی شــود 
 در جایی کــه اعتقاد چندانی 

ً
صحبت کنیــم؟ طبیعتا

به علم اقتصــاد وجود ندارد، نمی توان توقع داشــت 
به نظــام برنامه ریزی یا بودجه ریزی اعتقاد باشــد. در 
زمان اجرای برنامه اول توســعه، جنگ به تازگی تمام 
شــده بود و بخش قابل توجهی از منابع کشور آسیب 
 ما باید با جیب خالی کار را شــروع 

ً
دیده بود و تقریبا

می کردیم. با وجود این، ما در آن دوره همچنان باز نفت 
می فروختیم. این، یعنــی چیزی که به اقتصاد ما در آن 
مقطع حیات می داد و به واســطه آن می توانستیم روند 
را ادامه دهیم، درآمدهای نفتی بود؛ یعنی حتی بعد از 
انقالب هــم روند این گونه بود که نفت می فروختیم و 
بــا درآمدهای نفتی واردات انجام می دادیم و کشــور 
را اداره می کردیــم و تا حدودی از تورم های شــدید و 
ساختاری جلوگیری می کردیم. جالب است که ما در 
برنامه اول توسعه کشاورزی را محور قرار دادیم؛ یعنی 
تمام بودجه ریزی ها باید با محوریت تولید محصوالت 
استراتژیک، مانند برنج، گندم، روغن و...  بود؛ اما در 
نهایت در ســال 1372 و پایان برنامه اول با یک برنامه 
 شکســت خورده مواجه شــدیم؛ به گونه ای که 

ً
کامال

در انتهای ســال 1372 به بزرگ ترین واردکننده گندم، 
روغن، علوفه، خوراک دام و... در جهان تبدیل شدیم. 
 جای تعجب است که نهادهای اقتصادی کشور 

ً
واقعا

ما چگونه برنامه ریزی کرده بودند که ماحصل برنامه ای 
که قرار بود محوریت آن توسعه کشاورزی باشد، ما به 
بزرگ ترین واردکننده محصوالت کشــاورزی تبدیل 
شدیم؛ یعنی به جای اینکه به مرحله خودکفایی برسیم، 
به بزرگ ترین واردکننده گندم در جهان تبدیل شدیم. 
همان  زمان و با توجه به شکست برنامه اول توسعه در 
تحقق اهدافش، عده ای می گفتند برنامه در ایران جواب 
نمی دهد و باید قید برنامه را بزنیم؛ اما باز با نشست ها و 
هم اندیشی هایی که صورت گرفت در نهایت با اندکی 
تأخیر برنامه دوم توســعه تدوین و تصویب و تبدیل به 
قانون شــد. در برنامه دوم توسعه نیز دوباره کشاورزی 

را محور قرار دادیــم، اما همچنان یکی از بزرگ ترین 
واردکنندگان محصوالت کشــاورزی و گندم بودیم. 
به یاد دارم وقتی در ســال 1370 تدریس می کردم، به 
دانشــجویان می گفتم که ایران بزرگ ترین واردکننده 
خــوراک دام در دنیاســت، اآلن هم که ســر کالس 
تدریــس می کنم، همچنان همیــن حرف ها را تکرار 
می کنم. این خیلی عجیب اســت که با وجود گذشت 
30 سال هیچ تغییری در این موضوع صورت نگرفته 
اســت. برای همین در برنامه سوم توسعه آمدیم و این 
بار صنعت را محور قرار دادیم. جالب است که این بار 
در سال 1383 توانستیم در گندم خودکفا شویم؛ یعنی 
در برنامه های اول و دوم توسعه که محوریت کشاورزی 
بود، ما واردکننده محصوالت کشاورزی بودیم؛ اما در 
پایان برنامه سوم که محوریت آن صنعت بود، در تولید 
گندم به خودکفایی رسیدیم و جشن خودکفایی گرفتیم. 

 BBBB شما می گویید در برنامه اول و دوم توسعه  
محوریت برنامه با توسعه کشاورزی بود؛ 
اما ما در پایــان این برنامه ها به بزرگ ترین 
واردکننده گندم، علوفه و... تبدیل شدیم. 
با این تفسیر می توان نتیجه گرفت، عماًل 
نظام برنامه ریزی و برنامه های توســعه در 
ایران شکســت خورده اند؟ ضمن اینکه 
برنامه هــای بعدی هم عمــال موفقیتی 
نداشــتند و تا آنجا که من می دانم عمده 

اهداف کمی برنامه ها محقق نشده اند. 
واقعیت این اســت کــه ما هر چقدر جلوتــر رفته ایم 
اعتقادی که باید به اقتصاد داشــته باشیم، نداشته ایم. 
این موضوع هم دو دلیل عمــده دارد: دلیل اول آلوده 

بودن اقتصــاد ما به سیاســت و دلیل دوم 
وجود اقتصاد پنهان در کشــور اســت. 

وجود اقتصــاد پنهان یا ســایه، یعنی 
پایه هــای حکمرانــی مــا در بخش 
اقتصادی عملکرد مناسبی ندارد و ما 
شــاخص های حکمرانی را در جای 
درست خودش مهره گذاری نکرده ایم، 
به همین دلیل هــم نمی توانیم انتظار 

داشته باشــیم که فعالیت ها عملکرد 
درستی داشته باشد.

 BBBB در واقع پررنگ بــودن اقتصاد
غیررســمی یا پنهان مــا یکی از 

دالیلی اســت که اقتصاد ما را 
چون  می کند؟  برنامه گریــز 
طبیعتا هر چقدر بخش غیر 

قابل رصد در اقتصادی بیشتر 
باشــد، برنامه محور بــودن آن 
خواهد  ســخت تر  نیز  اقتصاد 

بود.
بله همین طور اســت. وقتی اقتصاد پنهان 

در کشــور به وجود می آید و گسترش پیدا می کند، در 
قبال این اقتصاد پنهان عده ای دارای ثروت و ســرمایه 
 از این شرایط منتفع می شوند. 

ً
می شــوند و اصطالحا

همین اســت که می گوییم عده ای از همین شــرایط 
تحریمــی سوء اســتفاده می کننــد و از همین اقتصاد 
تحریمی منافعی دارند و درآمد کسب می کنند. همین 
امــروز اگر تحریم ها در حوزه تولید خودرو برداشــته 
شوند و شرایط به گونه ای باشد که یک رقابت آزاد شکل 
بگیرد و شرکت های خودروسازی دنیا وارد ایران شوند، 
شما مطمئن باشید اولین شرکت هایی که ورشکست 
می شوند، همین دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی 
هستند که امروز به واســطه انحصاری که وجود دارد 
 این شــرکت ها تمایل چندانی 

ً
سرپا هســتند. مسلما

ندارند که مشکل تحریم ها حل شود که همین ها هم به 
نوعی اقتصاد پنهان را تشکیل می دهند. 

 BBBB به نظرتان می توان گفت یکی از مشکالت  
برنامه های توســعه در ایران این است که 
یک برنامه از ســوی دولتی تهیه و تدوین 
شــده، اما دولت دیگری آن را اجرا کرده 
که اصوال تفکرات دولــت قبلی را قبول 

نداشته است. 
اساسی دولت  قانون  طبق 
رئیس جمهــور حق  و 
برنامه های  ندارنــد 
توسعه کشور را قبول 
نداشته باشند. در واقع 
طبــق قانون اساســی 
دولت موظف به اجرای 

قانون اســت. ماننــد این اســت که بگوییم کســی 
رئیس جمهور ایران شــود، اما نظام جمهوری اسالمی 
را قبول نداشــته باشد. مگر چنین چیزی امکان دارد؟ 
 هر دولتی باید برنامه های توســعه را اجرا کند؛ 

ً
طبیعتا

چرا که این برنامه ها به قانون تبدیل شده است.

 BBBB 1386 بعد از اینکه سازمان برنامه در سال  
منحل شد عده ای مخالف و برخی موافق 
این موضــوع بودند. برخــی از موافقان 
انحالل می گفتند ما با اســتدالل دولت 
نهم کاری نداریــم اما این کار چندان هم 
بد نبود؛ چرا که ســازمان برنامه به مانع و 
دست اندازی برای اجرای برخی از پروژه ها 
تبدیل شــده بود. ضمن اینکه برنامه های 
توسعه و عملکرد ســازمان برنامه نیز، در 

این سال ها موفقیتی نداشته است. 
به هرحال اینها دلیلی برای انحالل ســازمان برنامه ریز 
در یک کشور نیســت. اگر شــما بخواهید برای یک 
خانه غذایی تهیه کنید، به لحاظ ســاختاری و فرهنگی 
در خانواده پدر مســئول کســب درآمد و مادر خانواده 
مســئول پخت و پز است؛ یعنی حتی مسئول تهیه غذا 
برای یک خانواده چهار نفره هم باید مشــخص باشد، 
آن وقت چطور می شود یک نهاد یا سازمان مشخصی 
برای برنامه ریزی در کشور وجود نداشته باشد. ضمن 
اینکه این نکته را هم نباید فراموش کرد که ما در شرایط 
تحریمی هســتیم و این تحریم ها مشکالت جدیدی 
را برای ما ایجاد کرده اســت. با توجه به کاهش شدید 
ارزش پول ملی طی دوســال گذشته، صادرات قاچاق 
یا قاچاق خروجی افزایش قابل توجهی داشــته است. 
موضوعی که وقتی شما با کاهش شدید ارزش پول ملی 
مواجه می شوید، نمی توان از آن فرار کرد و الجرم اتفاق 
می افتد. اینها یعنی اقتصاد شــما به صورت ساختاری 
مشــکل دارد. یکی از مشــکالت اصلی اقتصاد ایران 
هم باور نداشتن علم اقتصاد است. اآلن سال هاست که 
گفته می شود یکی از دالیل تورم نقدینگی است؛ اما این 
موضوع را نه روحانی و نه احمدی نژاد قبول نداشــتند. 
وقتی گفته می شد این قانون علم اقتصاد و نظریه مقداری 
پول است که می گوید با افزایش نقدینگی سطح عمومی 
قیمت ها افزایش پیدا می کند و این چیزی است که سر 
کالس ها تدریس می شود، باز هم قبول نمی کردند. اگر 
یک رئیس جمهور بگوید من این مسائل را قبول ندارم 
 برای کالس های درس و مسائل آکادمیک 

ً
و اینها صرفا

 می توان به ایــن رئیس جمهور چه گفت؟ 
ً
اســت واقعا

بزرگ ترین اقتصاددانان دنیــا می گویند مقصر اصلی 
کاهش ارزش پول ملی، مسئول بانک مرکزی هر کشور 
است و باید پاسخگو باشــد؛ اما در ایران همه در یک 
اقدام رئیس کل بانک مرکزی ایران را از انجام اشتباه یا 
خطا تبرئه می کنند و حتی ممکن است چندی بعد در 

پست بهتر و باالتری به کار گرفته شود.

بازار

علی غوابش
 عضو اتاق بازرگانی

 مشترک ایران و قطر

یادداشت 

در هــر مرحله ای از تحــول اقتصادی فرصت هایــی ایجاد و 
دریچه هایی باز می شود که از آن طریق عده ای سودجو می توانند 
به جمع آوری ثروت و ایجاد بســتر اشــرافی گری اقدام کنند. 
چنین وسوســه ها و اقداماتی، در صورت عدم کنترل، می تواند 
موجب انحراف اساســی در مشــی انقالب اسالمی شود. از 
طرفی باید مطمئن بود مســئوالن در دوران مقاومت اقتصادی 
بــه هیچ وجه ویژه خــواری را دنبال نمی کننــد و فرصت را به 
ویژه خواران نمی دهند و از طرف دیگر باید نهادهایی به این امر 
خطیر بپردازند تا همه مردم احساس کنند نظارت های کارساز و 

کارآمد مانع از تمرکز ثروت در دست عده ای می شود.

اشرافی گری با  مبارزه 
منهای نفت

به گزارش رویترز، مؤسســه مالی بین المللی در گزارشی اعالم 
کرده است، انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید 
 
ً
ایران، مذاکرات هسته ای را از بین نخواهد برد؛ اما آمریکا احتماال

با مشــکالتی در گسترش دامنه این توافق مواجه خواهد شد. در 
این گزارش آمده است، »نتیجه احتمالی مذاکرات برجام احتماال 
بازگشــت به توافق 2015 است که بسیاری از تحریم ها را حفظ 
خواهد کرد. چنین توافقی، شرکت های غربی را از سرمایه گذاری 
چشمگیر باز خواهد داشــت و یک رشد اقتصادی قابل توجه را 
بعید خواهد کرد.« در صورت یک توافق هسته ای جامع جدید، 

رشد تولید ناخالص داخلی ایران به 4/3 درصد خواهد رسید.

 بازگشت بدون دستاورد
شاخص

 به 
ً
شــاخص ها جزئی از اقتصاد خرد به شمار می آیند که معموال

وسیله آنها اوضاع فعلی و آینده بازار را پیش بینی می کنند. با استفاده 
از شاخص اقتصادی می توان درباره سالمتی یا به طور کلی اوضاع 
 اطالعاتی که 

ً
اقتصادی جامعه قضاوت کــرد. در این باره عموما

دولت ها و مؤسســات غیرانتفاعی منتشر می کنند، مورد استفاده 
قرار می گیرند. از جمله شــاخص های مهم می تــوان به قیمت 
مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و... اشاره کرد. 
از آنجایی که شاخص های متفاوتی وجود دارد؛ اما همه آنها در یک 
موضوع مشترکند، اینکه ســرمایه گذاران در پایان بازه های زمانی 

مورد نظرشان طبق آن شاخص ها برنامه ریزی  می کنند.

اقتصادی شاخص های   
افزوده

یز است؟  چرا اقتصاد ایران برنامه گر
علی مرزبان

خبرنگار

  عباسعلی ابونوری اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز
در گفت وگو با صبح صادق پاسخ می دهد

بررسی عملکرد دولت های مختلف در اجرای برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه به منزله نمادی از برنامه پذیری یا برنامه گریزی اقتصاد ایران طی دهه های گذشته 
نشــان می دهد، اقتصاد ایران چه در دوران رکود و چه در دوران رونق همواره از اهداف تعیین شده در برنامه های مصوب فاصله داشته است. برخی دیگر ماهیت 
برنامه و بودجه نویسی در سازمان برنامه را به دور از واقعیت های اقتصاد ایران می دانند. در هفته های آینده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم به احتمال بسیار زیاد 
تیم اقتصادی دولت نیز تغییر خواهد کرد. مدیریت سازمان برنامه را می توان یکی از نقاط کلیدی این تغییرات دانست. صبح صادق در گفت وگویی با دکتر عباسعلی 

ابونوری، اقتصاددان و رئیس سابق دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز نقش و جایگاه نظام برنامه ریزی در اقتصاد ایران را بررسی کرده است. 
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  سختی ها انسان را 
رشد می دهد

 زندگی در دنیا همراه با سختی و مشقت 
است؛ اما انسان همیشه با طرحی جدید 
سعی کرده اســت سختی ها را برای خود 
آســان گرداند و در گردنه هــای غیرقابل 
عبور به سرعت جلو رود. خداوند در قرآن 
فلسفه خلقت انســان و فلسفه حضور او 
در زمین را بیان فرموده اســت. از اخالق 
انسان ها گفته و از کمک هایی که برای او 
در نظر گرفته و همچنین از سختی هایی که 

در این مسیر کوتاه وجود دارد.
 برخی از این ســختی ها آزمایش است و 
برخی دیگر سبب رشــد انسان می شود. 
 تا وقتی که سختی راه 

ً
 انسان ها ذاتا

ً
ظاهرا

را درک نکنند، برای رشد کردن و مترقی 
شــدن برنامه ای ندارند؛ امــا برای اینکه 
ســختی ها او را از پا درنیــاورد، خداوند 
دورنمایی را معرفی کرده است. خداوند 
در آیــات 5 و 6 ســوره انشــراح فرموده 
ُعْسِر 

ْ
، ِإنَّ َمَع ال

ً
ُعْسِر یْسرا

ْ
ِإنَّ َمَع ال

َ
است: »ف

«؛ به یقین با هر ســختی آســانی 
ً
یْســرا

 اســت، به طور مسلم با ســختی آسانی
 است.«

 تأکید بر اینکه تحمل سختی ها آسانی 
و آســایش به همراه مــی آورد، امید را در 
انســان زیاد می کند و آینده ای روشن در 
مقابل او قرار می دهد. در آیه 216 ســوره 
بقره از خیر و مصلحت سختی ها صحبت 
می شود: »جهاد در راه خدا، بر شما مقّرر 
شــده در حالی  که برای تان ناخوشــایند 
اســت. چه بســا چیزی را خوش نداشته 
 باشــید، حال آنکه خیر شما در آن است  و 
یا چیزی را دوست داشته  باشید، حال آنکه 
شّر شما در آن است و خدا می داند و شما 

نمی دانید.« 
 مطلوب انسان ها آسایش است، اما این 
آسایش با تالش، صبر و تحمل سختی ها 
به دســت می آید. مصلحت انسان برای 
خداوند این اســت که کارآزمــوده و توانا 
شود؛ حتی اگر انسان ها ابتدای امر خشنود 
نباشند. این لطف خداوند هنگامی درک 
می شود که انسان ها ســختی ها را پشت 
ســر می گذارند و به قدرت می رســند و 
در این هنگام وقتی پشــت ســر خود را 
نگاه می کنند، چیزی جز رشــد و قدرت 

نمی بینند. 
وقتی خداوند در آیه 155 ســوره بقره 
می فرماید: »به یقین همه  شما را با اموری 
همچــون ترس، گرســنگی و کاهش در 
مال ها و جان ها و میوه ها  آزمایش می کنیم  
و بشارت ده به صابران.« در می یابیم که در 
ورای سختی ها و مشکالت دنیایی رشد 
و بالندگــی وجود دارد. کســانی که صبر 
می کنند آن  را می بینند و کســانی که اهل 
صبر نیستند، محروم  می شوند. در واقع اگر 
انسان سختی ها را نبیند، راه رشد خود را 

هم در میان آن پیدا نمی کند. 
اگر در تنگنا افتادن برای انسان مطلوب 
باشد، هیچ وقت نمی تواند لوازم آسایش 
خود را ایجاد کند. وجود سختی ها او را به 
وجود یک قدرت باالتر و برتر می رساند 
و وقتی این وجود را شــناخت با نزدیک 
شــدن به او حل مشکالت را می خواهد؛ 
به همین دلیل است که خداوند در آیه 42 
ســوره انعام می فرماید انسان را با سختی 
مواجه کردیم تا اهل تضرع شــوند. اهل 
تضرع بــودن، یعنی تســلیم امر خداوند 
شدن. به عبارتی انســان ها در سختی ها 
و رنج ها به این واقعیت می رســند که هر 
آنهاســت؛  به صالح  تصمیم خداونــد 
 صالحدیــدی که رشــد و روشــنایی به

 همراه دارد.

ســیدالعرفا آیت الله ســیدعلی قاضی در نامــه ای به آیت الله 
طباطبایی  فرمودند: دســتورالعمل، قرآن کریم است؛ فیه دواء 
 .

ً
 و حاال

ً
 و عمال

ً
کل دواء و شــفاء کل عله و دوا کل غله علمــا

آن قرة العیون مخلصین را همیشه جلوی چشم داشته باشید و 
با آن هادی طریق مقیم و صراط مســتقیم سیر کنید و از جمله 
سیرهای شریف آن قرائت است به  حسن صورت و آداب دیگر، 
خصوص در بطون لیالی... و نیز بر شما باد به قرائت قرآن کریم 
در شــب با صدای زیبا و غم انگیز، پس آن نوشیدنی و شراب 

مؤمنان است. تالوت قرآن کمتر از یک جزء نباشد.

دین

آیه

یکی از اهداف انقالب اسالمی تغییر موازنه های 
قــدرت، از بیــن بــردن تعریف هــای متداول 
حکومت داری، بهادادن به مردم و ارزشمند کردن 
 مســتضعفان و ایجاد تعریفی جدید 

ً
آن خصوصا

در طبقات اجتماعی و سیاســی بود. آرمان های 
انقالب از مردم ساالری می گفتند و بنا را بر سپردن 
قدرت به دست مردم گذاشتند. در این میان کلمه 
»مستضعفین« بیشترین کاربرد را داشت، سخنانی 
در ممزوج بودن حکومت انقالبی و مستضعفان به 
گوش می خورد و کار به جایی کشــید که انقالب 
را انقــالب پابرهنگان نامیدند و مردم را صاحب 
آن دانســتند. امــا کلمه مســتضعفین دقیقا چه 
معنایی دارد و شــامل چه کسانی می شود؟ کلمه 
مستضعف در قرآن به کار رفته و علمای اسالم بر 
روی این کلمه بررسی های زیادی انجام داده اند. 
این کلمه 13بار در پنج ســوره آمده است که در 
چند معنی به کار رفته اســت. مستضعف مادی، 
مســتضعف سیاســی و اجتماعی و مستضعف 
معرفتی... قرآن کســانی را که سرپرست و حاکم 
خوبــی ندارند و از طرف قدرت مندان مورد ظلم 

واقع شده اند را مستضعف می نامد.
 این معنا در آیه 75 ســوره نساء آمده است که 

می فرمایــد: »چرا در راه خــدا، و ]برای رهایی[ 
مردان و زنان و کودکانی که ]به دست ستمگران[ 
تضعیف شــده اند، پیکار نمی کنید؟! همان افراد 
]ســتمدیده ای[ که می گویند: پــروردگارا! ما را 
ه[، که اهلش ستمگرند، بیرون 

ّ
از این شــهر ]مک

ببر ]و رهایی ببخش[؛ و از ســوی خود، برای ما 
سرپرســتی قرار ده؛ و از جانب خود، یار و یاوری 

برای ما مقّرر فرما«.
همــان  را  خودشــان  پیامبرخــدا)ص(   
نصرت دهنده ای که مردم او را می خواهند معرفی 
فرمودنــد. ضمن آنکــه این دعــا را مخصوص 
مسلمانان نمی داند، یعنی هر انسانی از خداوند 
ولی امری می خواهد که بتواند در مقابل ظالمین 
از او حمایت کند؛ اما در جایی مستضعفین اگر به 
کفر روی بیاورند مورد بازخواست قرار می گیرند. 
در آیه 97 ســوره نساء آمده اســت: »کسانی که 
فرشــتگان ]قبــض روح[، جان آنهــا را گرفتند 
در حالی که به خویشتن ســتم کرده بودند، به آنها 
گفتند: شــما در چه حالی بودید؟ گفتند: »ما در 
ســرزمین خود، تحت فشار و مستضعف بودیم. 
آنها )فرشــتگان( گفتند: مگر زمین خدا، پهناور 
نبود که مهاجرت کنید؟! آنها ]عذری نداشــتند، 
و[ جایگاهشان دوزخ است و فرجام بدی دارند.«

 این پهنــاوری زمین به معنای فرار نیســت، 
مگر برای کسانی که توان مبارزه و مقابله و حتی 
تقیه ندارند. یعنی اولین تکلیف انســان ها مقابله 
با ستمگران است و همانطور که در آیه 75 سوره 

نســاء آمده اســت این توجیه از زنان و کودکان 
پذیرفته است و خطاب بعدی که مورد قبول واقع 
نمی شود شامل کسانی است که می توانند مقابله و 
مبارزه کنند. حتی کسانی که دچار شک شدند و 
نتوانستند تصمیم درستی بگیرند نمی توانند توجیه 
بیاورند. یعنی در هنگامی که بهانه  می آورند پاسخ 

داده می شود که باید تحقیق می کردید. 
علّی بن ابراهیــم می گوید: »ایــن آیه در مورد 
کســی که از امیرالمؤمنین)ع( دست کشیده و در 
کنار او نمی جنگد، نازل شده است. پس مالئکه 
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این اســت که دین خدا و کتابش وسیع بود، باید 
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ْ
َساء َوال َوالنِّ

.« )تفسیر قمی، ج1، ص149( شاید بتوان 
ً
َسِبیال

این هجرت را به ایســتادگی در مقابل حکومت 
طاغــوت و هجرت به حکومــت الهی هم معنا 
کرد؛ یعنی انقالب در حکومتی که به مردم ظلم 
می کند و از نظر مادی و معنوی آنها را تحت فشار 

می گذارد، خود نوعی هجرت است.
 مبارزه در هر سطحی و در برابر هر ظلمی هم 
الزم است و هم نافع. البته در این میان کسانی که 

تحقیق کردند، به دنبال راه حق رفتند و برای یافتن 
آن تالش کردنــد، مبارزه کردند و اهل قیام بودند 
اما نتواستند آن طور که باید زندگی مادی و معنوی 
خوبی داشته باشند، حقی است بر عهده پروردگار 
که آنها را در روزی مخصوص به مکنت و جالل 
برساند. نمونه آن جناب هارون بود که در جواب 
حضرت موسی گفت: مرا ضعیف و ناتوان کردند 
و قصد کشتن من را داشــتند.)اعراف/150( در 
اصل خداوند از انسان ها می خواهد برای رسیدن 

به مطلوب تالش کنند و نتیجه را به او بسپارند.
 اگر نتیجه حاصل شــد از نعمات آن استفاده 
می کنند وگرنــه خداوند خــودش جبران کننده 
آن زحمــات خواهد بود. خداونــد در مورد این 
جبران در آیه 137 ســوره اعراف و در آیه 5 سوره 
قصص فرموده اســت: »مــا اراده کرده ایم تا بر 
مستضعفان زمین نعمت بخشیم و آنان را پیشوایان 
و وارثــان روی زمین قــرار  دهیم.«)قصص/5( 
در کتب تفســیری آمده که اهل بیت)ع( فرمودند 
مستضعفین در این آیه منظور ما هستیم و بیانات 

متعددی در این مورد دارند. 
اما در کل کسانی که در راه خدا تالش کردند 
و در جســت وجوی حق بودند پیشوای بشریت 
هســتند و خداوند ایشــان را ائمه و ولی امر قرار 
می دهد. نتیجتا این حقی است برای مستضعفان 
که اهل قدرت برای امنیت و آســایش آنها تالش 
کننــد که اگر این طور نباشــد اهل قــدرت اهل 

طاغوت هستند.

 مستضعفین ائمه و ولی امر بشریت
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

رشد مؤمن و شــیعه به اندازه تسلیم بودن نسبت 
به نبی اکــرم)ص(، اهل بیت)ع( و امام اســت. 
رشد جامعه شــیعه به اندازه فهم حقیقت امامت 
و تســلیم بودنش است. یکی از مراحل امتحانی 
که خدای متعال از جامعه شــیعه گرفته، این بوده 
که حقیقت امامت را در امام خردســال قرار داده 
اســت. علی بن اســباط می گوید: می خواستم به 
مصر بــروم. محضر امام جواد)ع( رســیدم. در 
شــمایل حضرت دقت می کردم تا برای دوستان 
تصویر کنم که خدای متعال چنین آقازاده ای به امام 
رضا)ع( دادند. من دقت می کردم )گویا چیزی در 
ذهنش گذشته درخصوص اینکه ایشان پنج سال 
دارد( که حضرت فرمودند: علی بن اسباط خداوند 
درباره امامت هم مثل نبوت احتجاج کرده است. 
همین طور کــه پیغمبری مثل حضــرت یحیی 
یناُه الُحکَم 
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«)احقاف/15( مسئله امامت هم 
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َ
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َ
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همین گونه است. )کافی، ج 1، ص384(
امامت امــام جــواد)ع( هیچ فرقی بــا امام 
رضا)ع( نداشــت و مهم این بود که در برابر این 
فرستادگان الهی تسلیم باشیم. خدای متعال وقتی 
می خواســت مالئکه را امتحان کنــد، گل آدم را 
پیش چشم شان خلق کرد که مدت ها افتاده بود، 
بعــد روح را در آن دمید؛ در حالی که در حجاب 
گل بــود و آن را نمی دیدند، این جاســت که کار 
سخت می شود. خدای متعال برای امتحان انسان 
به توحید، امامت را در یک امام خردســال قرار 
می دهد، بعد می  فرماید: حاال همه شما تسلیم او 
باشید، این امام است. او امامت می کند و جامعه 
شیعه هم تسلیم می شوند و این برای تشیع، بلوغ و 
رشــد می آورد و سبب رشد مقام درک و تسلیم و 

موحد بودن شان می شود. 
لذا یک نکتــه دقیقی وجــود دارد که بعضی 
محققان تاریخ به آن اشــاره کرده اند و درســت 

هم هســت. در دوران ائمه)ع( انشعاباتی اتفاق 
افتاد و شــیعه یک دست نماند، ولی در دوره امام 
جواد)ع( هیچ انشــعابی در تشیع اتفاق نیفتاد و 

بزرگ و کوچک تسلیم شدند. امام رضا)ع( 
فرمود: ایشان امام است و همه قبول کردند. 
از خصوصیاتی که برای امام قائل هستیم، 
نصب و نص اســت و در قرآن آمده است: 

ماناِت 
َ ْ
وا األ َؤدُّ

ُ
ْن ت

َ
ْم أ

ُ
ُمُرک

ْ
َه َیأ

ّ
»ِإنَّ الل

ْهِلها«)نســاء/58( خدای 
َ
ِإلــی أ

متعال فرمان می دهد که امانات را 
به اهلش بدهید. خطاب اصلی 

این آیــه به امام اســت... در 
دوران امام رضا)ع( که همه 

کائنات دست شان است، 
امتحان ســختی برای 

می آید  پدید  شیعه 
که سبب رشد آنها 

می شود.

 رشد شیعه در پرتو والیت مداری
   منبر    

تالوت قرآن کریم
سلوک

قوانین  تطبیق   
راهنما

اســتاد زارعی ســبزواری: این قوانین و قواعدی که در اســالم 
به صورت کلی تبیین شــده، در حقیقت قوانینی راهگشا برای 
فقها در تشــخیص احکام بســیاری از موضوعاتی اســت که 
ی بوده و از آنها به 

ّ
زیرشــاخه های این عناوین و موضوعات کل

مســائل و فروعات فقهی یاد می شود. تفریع و تطبیق فروعات 
ی اســالم از ســوی ائمه 

ّ
و مســائل فقهی بر قواعد و قوانین کل

معصوم)ع( به منزله یک وظیفه برای فقهای دین مطرح شــده 
اســت. امام رضا)ع( می فرمایند: »وظیفــه ما معرفی اصول و 
ی 

ّ
ی اسالم است و وظیفه  شما تطبیق قواعد و قوانین کل

ّ
قواعد کل

بر فروعات مختلفی است که در فقه وجود دارد.«

پرســش: اگر مطلبی را که شخصی دیگر در کتاب یا تحلیلی 
آورده باشــد، گوینده در ســخنرانی آن را بــه گونه ای ذکر کند 
 که مخاطــب فکر کند این مطلب از گوینده اســت، حکم آن 

چیست؟
پاســخ: اگر انتســاب مطالب دیگران به خود موجب تضییع 

حقوق فرد شود، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

 انتساب به خود!
حکمت

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

گفتاری از حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری
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پرونده

عدالت 
خانه

نگاهی به تحول در دستگاه قضا
 و چشم انداز آن

گروه پرونده
صبح صادق

معتمد مردم

16اسفند ماه 1397 رهبر معظم انقالب، 
سیدابرهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه 
جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند و 
اکنون در نیمه 1400، آقای رئیسی با رأی 
و نظر مردم رئیس دولت سیزدهم خواهد 
بود. تقارن روزهای پایانی حضور وی در 
دســتگاه قضا با هفته قوه قضائیه به بهانه 
ترور ددمنشانه دکتر شهید آیت الله بهشتی، 
پایه گذار دادگســتری اســالمی در نظام 
جمهوری اســالمی و 72 نفر از یارانش، 
این فرصت را فراهم آورد تا نگاهی گذرا 
به بیش از دو سال حضور دکتر رئیسی در 

رأس قوه قضائیه داشته باشیم! 
بررسی عملکرد سیدابراهیم رئیسی در 
دستگاهی با گستردگی و جامعیت دستگاه 
قضا اگرچه از یک ســو سخت و دشوار 
می نماید و نیازمنــد دقت نظرهای ویژه و 
بررسی فنی و خط به خط فرآیندی است 
که در این زمان بر این قوه گذشــته است، 
اما از ســوی دیگر ســهل و آسان است، 
چرا که می تــوان بازتاب رضایت مردم از 
مســیری را که قوه قضائیه به ریاست آقای 
رئیسی طی کرده اســت، در رأی بیش از 
18 میلیونــی وی در انتخابات 28 خرداد 
1400 به وضوح مشــاهده کرد. رأیی که 
بی شــک ثمره اقدامات مبارکی است که 
در قوه قضائیه انجام گرفت و در کالم رهبر 
معظــم انقالب اســالمی در دیدار اخیر 
ایشان با رئیس و مســئوالن دستگاه قضا  
از آن بــه عنوان مصــداق عمل جهادی و 

انقالبی یاد شد.
رهبــر معظــم انقالب کــه در حکم 
انتصاب آقای رئیسی، سند تحولی را که 
آقای رئیسی تدوین و به عنوان نقشه راهش 
در این مســئولیت خطیر معین کرده بود 
تأیید و مرقوم داشتند »سند تحول قضائی 
پیشنهادی جناب عالی را مالحظه کردم. 
بر اساس مشورت ها و نظرات کارشناسی، 
آن را مفید و کارســاز می دانم« اکنون در 
آخرین دیدار با مسئوالن قضایی که آقای 
رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا در آن 
حضور داشت، درباره عمل به این سند و 
آنچه در این دوران بر قوه قضائیه گذشت، 
فرمودند: »حرکت جناب آقای رئیسی در 
قوه  قضائیه مصــداق همان چیزی بود که 
ما همیشــه تکرار می کنیم؛ یعنی حرکت 
جهادی، جدی، شــبانه روزی، پرتالش، 
پرانگیزه. امید مردم به قوه  قضائیه را زنده 
کرد، احیا کرد. خیلی تفاوت هست بین 
قبل از این دو ســال و انــدی با بعد از این 
دو ســال و اندی در نظرات مردم. امید و 
اطمینان به قوه را زنده کرد. این ســرمایه  
اجتماعــی اســت، این اعتماد مــردم به 
دســتگاه های فعال در جمهوری اسالمی 

یک سرمایه  بزرگ اجتماعی است.« 
در پرونده پیش رو عالوه بر بررســی 
این جنبه از عمل آقای رئیســی، نگاهی 
هم به آینده این دســتگاه و مســیری که 
و المســلمین محسنی  حجت االســالم 
اژه ای دستگاه قضا باید پیش ببرد، خواهیم 

داشت.

پیش درآمد 

زهرا ظهروند
خبرنگار

هفته اول تیرماه به مناسبت ارج نهادن به شهید واالمقام آیت الله بهشتی که به همراه 72 نفر از اعضای حزب جمهوری به شهادت رسیدند، هفته قوه قضائیه 
نام گذاری شده است. قوه ای که در راستا و تعامل با دو قوه مجریه و مقننه مستقل عمل می کند و وظایف و مسئولیت های سنگینی دارد و در سال های متمادی 
دارای فراز و نشیب هایی بوده است. اواخر اسفندماه سال 1397 بود که حجت االسالم والمسلمین رئیسی با حکم رهبر معظم انقالب به ریاست قوه قضائیه 

منصوب شد و موجب تحوالت بسیار در دستگاه قضا و به دنبال آن رضایت نسبی مردم شد.
حال که در نتیجه انتخابات، رئیس دستگاه قضا برای ریاست دولت انتخاب شده است، رئیس جدیدی باید سکان داری این دستگاه مهم را به دست بگیرد  

و همانطور که رهبر معظم انقالب در دیدار با مسئوالن قوه قضائیه، ادامه مسیر اعتمادافزا و امیدبخش دو سال اخیر دستگاه قضا را ضروری خواندند، این مسیر باید در دوره جدید استمرار داشته باشد. لذا درباره 
عملکرد دو سال اخیر قوه قضائیه و آینده این قوه با »حسینعلی حاجی دلیگانی« عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسالمی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

 مبارزه با فساد
از مسیر شفافیت

بررسی تحوالت قوه قضائیه و دوره پیش روی این دستگاه در گفت وگو با عضو کمیسیون قضائی مجلس 

استمرار رویکرد تحولی 

در درجه  اول، مسئله  رویکرد تحولی در قوه است. البته تحول به 
معنای درســت کلمه، در یک سال و دو سال و مانند اینها انجام 
نمی گیرد، اما شــروع این حرکت در قوه  قضائیــه و اتخاذ این 
جهت گیری و این رویکرد چیز بسیار مهمی بود؛ این باید ادامه 

پیدا کند، متوقف نشود.
 اجرای سند تحول 

 برای کارهای مختلف 
ً
این سند، سند قوی خوبی است؛ مشخصا

مدت دار و زمان دار است؛ مبنا و مسیر حرکت را معین کرده، که 
نشان دهنده  این است که این سند به معنای واقعی کلمه عملیاتی 
است و شعاری و ظاهری نیست. همین سند را مالک عمل قرار 
بدهند. البته ممکن است در گذشت زمان، به روزرسانی این سند 
هم الزم باشــد منتها این به معنای این نباشد که مسیر حرکت 
دستخوش تغییرات پی درپی بشــود؛ باید مسیر، مسیر روشِن 

مستقیِم مستقری باشد.
 رفع موانع عمل به سند تحول 

بعضی از افراد مؤثر در مجموعه  قوه  قضائیه این سند را درست 
نمی شناسند؛ باید سند را به اطالع همه رساند تا صاحب نظران 
 همه وظیفه  خودشان را بر طبق سند 

ً
قوه ببینند، نگاه کنند. اوال

، اگر چنانچه نظری دارند، 
ً
تحول احساس کنند و بفهمند؛ ثانیا
آن را به مراجع باالتر منعکس کنند. 

 برطرف کردن خألهای مقرراتی 

 یک مطلب دیگر در ذیل این ســند این است که من شنیدم که 
خأل مقرراتی وجود دارد، یعنی قوانینی نیاز است برای اجرای 
کامل این ســند؛ این قوانین را باید تهیه کنید، و شما ]هم[ باید 
 یک طرحی در مجلس تهیه 

ً
تهیه کنید و نگذارید بماند که فرضا

بشــود؛ نه، قانون را تهیه کنید، قانون مــورد نیاز را آماده کنید و 
نگذارید این خأل باقی بماند.

 احیای حقوق عامه

 در 
ً
ورود قوه  قضائیه به احیای حقوق عامه اســت که عمدتا

مسئله  پیگیری تولید و مســئله  تولید و کارخانه های از خط 
 خارج شده و مانند اینها بروز پیدا کرد؛ البته در زمینه های دیگر 
هم مثل رفع تصرف از منابع طبیعی و اراضی دولتی و امثال 
اینها تحقق پیدا کرد؛ این بسیار کار الزم و خوبی است. اینکه 
 
ً
بعضی بگویند این جزء وظایف قوه  قضائیه نیســت، کامال

خالف حق و خالف قانون اســت؛ ورود به مســئله  احیای 
حقوق عامه  است.

 حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

یک قلم از حقوق عامه همین مســئله  امر به معروف و نهی 
از منکر اســت. البته متأسفانه این واجب آن  چنان که باید و 
شاید در جامعه  ما جاری نیســت؛ اّما گوشه و کنار هستند 
کسانی که آمر به معروف و ناهی از منکرند؛ اینها را نباید تنها 
گذاشت، باید از اینها حمایت کرد. البته بنده هم می دانم که 
بعضی هستند به نام امر به معروف و نهی از منکر بی خودی 
هیاهو می کنند و مقاصد دیگــری را دنبال می کنند، خیلی 
خب، تشــخیص بین آمر به معروف و ناهی از منکر واقعی 
 و غیر واقعی هم باز با چه کســی اســت؟ باز با قّوه  قضائّیه

 است.
 تدوین قانون احیای حقوق عامه

بحث پیگیــری حقوق عامه هم دچار خأل قانونی اســت؛ 
 فرض کنید کســی که حقوق عامه را تضییع کرد 

ً
حاال مثال

حکمش چیست؟ مجازاتش چیست؟ این درست در قانون 
 دستگاه های مختلف قضائی 

ً
ص نیست؛ لذاست طبعا

ّ
مشخ

در شــهرهای مختلف، جاهای مختلف کشــور ناچارند 
سلیقه ای رفتار کنند؛ یکی یک جور رفتار می کند، یکی یک 

جور دیگر؛ این هم احتیاج به قانون دارد. این هم یک نکته.

 مبارزه با فساد در قوه  قضائیه 

یک نکته  دیگر، بحث مبارزه  با فساد در درون قوه است که این 
هم در قوه شروع شد و کار بسیار خوبی است و جزء واجب ترین 
کارهاســت؛ جزء اولی ترین و اولی ترین کارهای قوه  قضائیه 
اســت. البته من این را عرض بکنــم که گاهی اوقات جنجال 
راجع به وجود فساد در قوه  قضائیه جوری افراطی می شود که به 
قضات شریف، پاک دامن، مؤمن هم اهانت می شود. این ]کار[ 
هیچ جایز نیست. یک اکثریت بزرگی از قضات دادگستری در 
سرتاسر کشور، مردمان شریف، باانگیزه، مؤمن، پاک دامن و 
باگذشت، با زندگی های ســخت و با کارهای سنگین دارند 

می گذرانند؛ مراقب باشیم به اینها بی مهری نشود.
 ارتباط با مردم و گروه  های فعال جامعه

نکته  بعدی درباره  همین حضور مردمی اســت؛ یکی از نقاط 
قوت کار جناب آقای رئیســی در قوه  قضائیه همین رفتن بین 
مردم بود. این را ترک نکنید؛ مسئوالن محترم قوه بعد از ایشان 
این را ترک نکنند. این کاِر بسیار خوب و مهمی است و همین 
طور که عرض کردم برکات زیادی دارد؛ هم رفتن داخل مردم، 
هم ارتباط داشتن با گروه های فعال جامعه؛ فعاالن دانشگاهی، 
فعاالن حوزه ای، فعاالن اقتصــادی، فعاالن بخش مربوط به 
مسائل زنان که یک عده ای در این قضیه فعالند؛ یا مسئله  اقوام؛ 
 این است که 

ً
ارتباط با اینها خیلی مهم اســت... فایده اش اوال

 برای آنها تبیین 
ً
هم می توانید از آنها بشــنوید حرف ها را، ثانیا

کنید؛ خیلی اوقات اســت یک سیاست هایی را دستگاه های 
مختلف دارند که بعضی ها از بیرون معترض می شوند؛ غرضی 
هم ندارند، ]بلکه[ بر اثر بی اطالعی معترض می شوند؛ یعنی 
باطن این تصمیم را، یا اســتدالل بر این تصمیم را نمی دانند؛ 
چون نمی دانند، معترض می شــوند. بــرای آنها تبیین کنید؛ 

بعضی از چیزها هست که باید تبیین بشود و گفته بشود.

 BBBB رهبر معظم انقالب در بخشی از سخنان 
خود که به مناسبت ســالروز شهادت 
آیت الله بهشــتی و روز قــوه قضائیه با 
رئیس و مســئوالن این قوه داشــتند، 
فرمودنــد که عملکرد قــوه قضائیه در 
دو سال اخیر آثار و نتایج خوبی داشته 
است؛ به نظر شــما مهم ترین دستاورد 

این دوره چه مسائلی بوده است؟
آقای رئیسی در این مدت توانست فاصله بین مردم و 
قوه قضائیه را در برخی از بخش ها کم کند و با رفتار 
صادقانه ای که با مردم انجام داد، بخشــی از سرمایه 
اجتماعی و اعتماد مردم را بازســازی کند که نتیجه 
این اعتمادســازی، خود را در انتخابات اخیر نشان 
داد، همچنین با سیاست گذاری ها و عمل شفاف راه 
را برای حرکت قوه قضائیه به سمت استمرار بیشتر 
در شــفافیت باز کرد؛ بنابراین به نظر بنده این موارد 
دســتاوردهای خوبی بوده که قوه قضائیه در طی این 

مدت داشته است.

 BBBB در این دوره قــوه قضائیه یک رویکرد  
تحولی داشــت و رهبر معظم انقالب 
هم فرمودند این رویکرد تحولی در قوه 
قضائیــه ادامه پیدا کند، این امر چگونه 
و به چه شکل باید در قوه قضائیه ادامه 

پیدا کند؟
این حرکت باید نهادینه شود، یعنی به نحوی نهادینه 
و تبیین شود که جزء ذات قوه قضائیه قرار بگیرد و این 
امر، با ممارست و تأکیدی که رئیس بعدی قوه قضائیه 
داشته باشد، ممکن خواهد شد و آن موقع است که 
وقتی این رویکرد نهادینه شــود، دیگر نمی توان این 

خصوصیت خوب را از آن جدا کرد.

 BBBB یکســری خألهــای قانونــی هم در  
اجرای سند تحول وجود دارد که رهبر 
معظم انقالب فرمودند دســتگاه قضا 
در رفع خألهــای مقرراتی برای اجرای 
سند تحول فعال شود، به نظر شما این 

خألهای مقرراتی چه نکاتی هستند؟ 
باالخره با گذر زمان خألهای مقرراتی و قانونی خود 
 آنچه مقرراتی باشد خود قوه 

ً
را نشان می دهد؛ طبیعتا

قضائیه به راحتی می تواند آن را پوشش دهد و تکمیل 
و اصالح کند، اما در خصوص خألهای قانونی که 
 مجلس شــورای اســالمی باید 

ً
وجود دارد، طبیعتا

 آماده 
ً
کمک کند که مجلــس هم در این زمینه کامال

 کمیسیون قضائی در مجلس، یکی از 
ً
است و اتفاقا

فعال ترین کمیســیون ها بین 16 کمیسیون مجلس 
است، منتها خود قوه قضائیه باید قدری ارتباط خود 
با کمیسیون را بیشتر کند؛ یک مقدار ضعفی که در 
قوه قضائیه وجود داشــته و دارد و حتی این ضعف، 
در دوران آقای رئیسی استمرار پیدا کرده، این است 
که به کمیســیون قضائی و حقوقــی مجلس آن دید 
صحیحی که باید داشته باشد، تا اآلن نداشته است 
و خود این نکته باعث شده که نظرات قوه قضائیه در 
زمینه اصالح قوانین، آنطور که نیاز قوه قضائیه است، 

تأمین نشود. 

 BBBB بنابراین برای رفع خألهای قانونی باید  
یک تعاملی بین قوه قضائیه و کمیسیون 

قضائی هم وجود داشته باشد؟
بله، این تعامل باید تقویت شود.

 BBBB با توجه به لزوم تعامل بین قوه قضائیه  
با کمیسیون قضائی مجلس، مجلس در 
بحث های مختلف با وضع چه قوانینی 
می توانــد به قوه قضائیــه کمک کند؟ 

اصال به قوانین جدید نیازی است؟
، که یک ســال و اندی 

ً
در این دوره مجلس خصوصا

از عمر آن می گذرد حــدود 600 طرح قانونی تهیه 
 یک بخشی از 

ً
شده و در حال تصویب است که اتفاقا

آنها مربوط به قوه قضائیه می شود؛ کمیسیون قضائی 
مجلس به قدری جلو رفته است که حتی متن برخی 
از طرح ها قبل از اینکــه بخواهد به دولت برود و از 
طرف دولت به عنوان الیحه به مجلس بیاید که بسیار 
زمان بر هم هست، خود کمیسیون قضائی با اعتمادی 
که نســبت به قوه قضائیه دارد، متن ها را گرفته و در 
قالب طرح عمل می کند؛ قوانینی که در حال حاضر 
کمیســیون قضائی در دســتور دارد شامل »اصالح 
قانون اجرای احکام مدنــی«، »اصالح قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب«، »اصالح 
آیین نامه دادرســی قانون رسمی شــدن اسناد اموال 
غیرمنقول«، »قانون ابطال اســناد فروش رقبات آب 
و اراضی موقوفه«،»قانون مربوط به مهریه و احکام 
تخصص دادگاه خانواده«، »قانون مربوط به اصالح 
قانون ســازمان بازرسی کل کشــور«، »الیحه ثبت 
اشــخاص حقوقی«، »قانون تشکیالت و اختیارات 
ســازمان اوقاف و امــور خیریه«، »اصــالح قانون  
تشکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری«، 
»اصالح قانون حمایت خانــواده«، »اصالح قانون 
جرم سیاسی«، »قانون مربوط به نظام داوری کاهش 
عناوین مجرمانه« و بســیاری از قوانین دیگر که در 
حال فرآیند تصویب است که مراحل آن در کمیسیون 

قضائی طی می شود.

 BBBB عالوه بر قوانینی که کمیسیون قضائی  
تدوین و تصویب می کند، بحث نظارت 
بر اجرای قوانین مطرح می شود؛ در این 
خصوص مجلس چقدر می تواند به قوه 

قضائیه کمک رسان باشد؟
در این راســتا نیز حداقل چندین ابــزار نظارتی در 
مجلس وجود دارد، مانند مــاده 234 یا مواردی از 
این قبیل و در نهایت بعد از اینکه مجلس بررســی 
کرد، برای رسیدگی به قوه قضائیه می دهد که این کار 
الزم اســت انجام شود. در حال حاضر کار مجلس 
از بعد نظارتی نیز تقویت شده است و کاستی هایی 
که از استنکاف هایی از قانون و ترک فعل هایی داریم 
که حداقل سه مورد از آنها را بنده آماده کرده ام که در 
مجلس رأی آورده و به قوه قضائیه برای رســیدگی 

ارجاع داده ایم.

 BBBB رهبر معظم انقالب در بیانات اخیر خود 
در دیدار با مسئوالن قوه قضائیه، درباره 

احیای حقوق عامــه صحبت کردند و 
فرمودند بسیار الزم و پر ارزش است و 
دستگاه قضا را به رفع خألهای قانونی 
در بحث حقوق عامه فرا خواندند؛ در 

این باره توضیح دهید.
در ایــن زمینه نیز خوشــبختانه هم آقای رئیســی 
بخشــنامه های مفصلی را به قضات سراسر کشور 
و دادگســتری ها اعالم کردنــد و هم اینکه مجلس 
در این زمینــه، چندین طرح را در حال تبدیل کردن 
بــه قانون دارد که به قوه قضائیــه کمک می کند؛ اما 
مجلس بیشــتر از این باب که در قالب الیحه بیاید، 
اســتقبال خواهد کرد، چراکه وقتی یک الیحه ای به 
مجلس آورده شود، بدنه کارشناسی که در قوه قضائیه 
و همچنین در دولت اســت، پشت ســر آن الیحه 
قرار می گیرد و سپس بدنه کارشناسی مجلس نیز به 
دنبال آن می آید که با هم یک هم افزایی می کنند، لذا 

خروجی کار بهتر خواهد شد.

 BBBB با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه ای که  
تجربه دستگاه قضایی دارد رئیس دولت 
شــده، این موضوع چقــدر می تواند 

تعاملی بین این دو دستگاه ایجاد کند؟
شخصی که در جایگاه اجرایی قرار می گیرد با توجه 
به شــناختی که از قوه قضائیه دارد، سعی می کند آن 
مســیرهایی را که منجر به افزایــش جرم و تخلف 
می شود، ببندد؛ در واقع با فساد، قبل از شکل گیری 
آن مبارزه کند و قبل از اینکه جرمی واقع شود و قبل 
از اینکه شاهد رشد فساد باشیم، مبارزه خواهد شد 
و شاهد آن خواهیم بود خیلی از اتفاقاتی که در روال 

 از آنها ممانعت شود. 
ً
فعلی می افتاده است، بعدا

 BBBB در دوران آقای رئیسی مبارزه با مفاسد  
بــه خوبی صورت گرفــت، با توجه به 
اینکه ایشان ریاست حکمرانی کشور را 
به دســت خواهد گرفت، چقدر در این 

روند اثر گذار است؟
از آنجا که آقای رئیســی با معلول برخورد می کرد، 
بنابراین هر جا سرشــاخه های فساد را می زدند، باز 
ریشــه فساد باقی می ماند، شانسی که ایشان دارند و 
فرصتی که در اختیار آقای رئیســی است، این است 
که االن در قوه مجریه می تواند ریشه های فساد را بزند 
و عوامل و کانال های فســادزایی را که وجود دارد، 
ببندند که از این حیث اهمیت آن خیلی بیشتر است. 

 BBBB بحث بعدی، مبارزه با فســاد در درون  
قــوه قضائیه اســت که رهبــر معظم 

انقالب نیز به آن اشــاره کردند و آن را 
جــزء اولویت هــا و واجب ترین امور 
خواندند؛ این موضوع چقدر می تواند 
در بحث اعتمادســازی و بازگشــت و 
تقویت سرمایه اجتماعی از دست رفته 
مؤثر باشد؟ برای تداوم این موضوع و 
به حداقل رســیدن موارد فساد در دوره 
آتی قوه قضائیه چه رویکردی باید دنبال 

شود؟
بســیار می تواند مؤثر باشــد، اگر خدایی نکرده در 
یک شــعبه ای یا در دادســرا یــا دادگاه، رئیس آن یا 
قاضی محکمــه یا قاضی دادســرا مرتکب تخلف 
شود، همان جا تابلویی نصب شود که این قضای یا 
رئیس به دلیل تخلفی که انجام داده، این برخورد با او 
صورت گرفته است، این موضوع می تواند بیشترین 
اعتمادسازی را نســبت به قوه قضائیه ایجاد کند که 
البته تا االن آنطور که باید و شاید از این امکان استفاده 
نشده است. از این رو این اقدام می تواند در بازگشت 
سرمایه اجتماعی هم اثرگذار باشد، زیرا وقتی مردم 
می بینند دستگاه قضا با فساد داخل خود نیز حاضر 
اســت، مبارزه کند و البته آن را به صورت شــفاف 
 باعث می شد که اعتماد 

ً
اطالع رســانی کند، طبیعتا

افراد به دستگاه قضائی بیشتر شــود.  در دوره آینده 
نیز بهترین مســیر شفاف سازی مسائل است؛ یعنی 
از مردمی که به سیســتم قضائی مراجعه می کنند، 
درباره این مسائل پرسیده شود و این اطمینان به آنها 
 تحت پیگرد 

ً
داده شــود که اگر حرفی می زنند، بعدا

قرار نمی گیرند، خیلی مسائل دستگیرشان می شود؛ 
اما اگر مســئوالن این موضوع، یعنی کسانی که در 
شناســایی، کشــف و برخورد با پدیده شوم رشوه 
مســئولیت دارند، در اتاق های خود نشسته باشند، 
به هیچ وجه به نتیجه نمی رســیم؛ چرا که باید بین 
مردم حاضر شــوند و همین مطالبی را که در افکار 
عمومی رد و بدل می شــود، بشنوند و بررسی کنند 
که مطلب گفته شده چقدر صحت دارد؛ اگر مطلب 
گفته شــده درست بود برخورد کنند و نتیجه آن را به 
 می تواند در 

ً
مردم نیز بازگو کنند که این موضوع قطعا

اعتمادسازی مردم اثرگذار باشد و اگر در بررسی ها 
مشخص شــود که خبر گفته شــده از طرف مردم، 
صحیح نیســت آن را هم به اطالع مردم برسانند که 
این باعث می شود کم کم اعتمادسازی نسبت به قوه 

قضائیه رخ دهد.

 BBBB اگر نکته ای دیگر در خصوص دستگاه  
قضا دارید، بفرمایید.

یکی از کارهایی که آقای رئیســی شروع کردند، اما 
هنوز آن مقدار کــه باید تا پایین رده تأمین پیدا کند، 
تأمین پیدا نکرده اســت، این است که تکریم افراد 
صورت نگرفته اســت؛ یعنی هنوز افراد خوش نام، 
رفتن به دادسرا یا محوطه دادگستری ها را کسر شأن 
می دانند کــه این موضوع باید از بیــن برود، یعنی 
شرایطی ایجاد شود افرادی که حقی از آنها زایل شده 
است با مراجعه به دادسرا یا دادگستری ها احساس 
کنند که تحویل گرفته می شوند، راهنمایی می شوند 
و به کارشان رسیدگی می شــود که آقای رئیسی در 
صحبت های اخیر خود نیز به آن اشاره کردند که این 
مسائل باید از ســوی خود مردم بیان شود، نه اینکه 
از طرف ما مســئوالن گفته شود که امر بسیار مهمی 
اســت؛ یعنی افرادی که حقی از آنها از دست رفته، 
احساس کنند که با مراجعه به دادگستری یا دادسرا 
عالوه بر برخورداری از احترام، تالش خواهد شد که 
به حق خود برسند و کسی هم که به حقوق مردم تعدی 
 کرده است، بترســد و بداند که نمی تواند سیستم را 

گول بزند.

»در این دو ســال و چند ماهی که آقای رئیسی مسئولیت 
 زحمت کشیدند، تالش کردند، 

ً
قوه  قضائیه را داشتند حقا

کارهای خوبی انجــام گرفت در این قوه و حرکت جناب 
آقای رئیسی در قوه  قضائیه مصداق همان چیزی بود که ما 
همیشه تکرار می کنیم؛]یعنی[ حرکت جهادی، حرکت 
جهادی؛ یعنی جدی، شبانه روزی، پرتالش، پرانگیزه، یک 
ه. آثار خوبی هم داشــت 

ّ
حرکت این جوری بود بحمدالل

و مهم ترین اثــر این حرکت همین بود کــه امید مردم به 
قوه  قضائیه را زنــده کرد، احیا کرد، مردم را به قوه  قضائیه 
خوش بین کرد. ما شــکایت های مردم را از دستگاه های 
مختلف دریافت می کنیم، خیلی تفاوت هست بین قبل از 
این دو ســال و اندی با بعد از این در نظرات مردم. امید و 
اطمینان به قوه را زنده کرد. این ســرمایه  اجتماعی است، 
این اعتماد مردم به دستگاه های فعال در جمهوری اسالمی 
یک سرمایه  بزرگ اجتماعی است.« این جمالت، بخشی 
از بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار با رئیس 
و مســئوالن عالی قوه قضائیه در تیرماه ســال 1400 بود. 
تحول ایجاد شده در قوه قضائیه طی دو سال گذشته آنقدر 
برای مردم ملموس بوده که در نوشته کوتاه ذیل، نیازی به 
اثبات این مدعا وجود نداشته باشد؛ اما بررسی دالیلی که 
قوه قضائیه را نزد افکار عمومی به جایگاه فعلی رســاند، 
می   تواند سرمشق خوبی برای مسئوالن، دستگاه ها و سایر 
نهادهای کشور باشــد. »سند تحول قضایی« پایه کار قوه 
قضائیه در دوران ریاســت حجت االســالم والمسلمین 
رئیســی قرار گرفت؛ ســندی که در فرآینــد نگارش آن، 
هفت مأموریــت اصلی قوه قضائیه منبعــث از تکالیف 
تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست های کلی 
نظام مشخص شــدند. »رسیدگی به تظلمات، تعدیات، 
شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات«، »احیای 
حقوق عامه و گســترش عــدل و آزادی های مشــروع«، 
»نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور«، 
»کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای 
حدود و مقررات مدون جزایی اســالم«، »پیشــگیری از 

وقوع جرایم و دعاوی« »اصالح مجرمان« و »حمایت از 
حقوق مالکیت اشخاص« این هفت مأموریت را تشکیل 

می دهند.
در این سند همچنین به 14 تغییر اساسی در جهت گیری های 
کالن قوه قضائیه اشــاره شــده اســت. حرکت به سمت 
»مواجهه قضائی فعــال و ایجابی به جای مواجهه منفعل 
و پســینی«، »حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به 
قوه قضائیه گســترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی 
و آزادی های مشــروع«، »تقویت نگرش های پاسخگو، 
شــفاف و هوشــمند به جای نگرش های غیرپاسخگو، 
غیرشــفاف و قدیمی«، »تالش برای شــناخت و حذف 
بســترهای فســادزا به جای مقابله صرف با مفسدین«، 
»توجه بــه نظارت هــای همه جانبــه، مأموریت محور، 
حین فرآیند، هوشــمند و همگانی بــه جای نظارت های 
گذشته نگر، عملکردمحور، انسان پایه و متمرکز«، برخی 

از این چالش های تحول آفرین و تغییرات اساسی هستند.
مصادیــق تحول قضایی در دو ســال گذشــته را می توان 
بــه وضوح در مواردی، همچون »تســهیل کار قضات«، 
»تســریع دادرســی ها و کاهش 20 روز از متوسط زمان 
رســیدگی به پرونده ها در واحدهــای قضایی«، »کاهش 
آمار تخلفــات درون قوه  قضائیه در نتیجــه برخوردهای 
درون قــوه ای صورت گرفتــه«، »بازگرداندن بیش از 90 
هزار میلیــارد تومان به خزانه کشــور«، »قطعی شــدن 
احکام مجرمان پرونده های کالن اقتصادی«، »نظام یافته 
شــدن حقوق مالکیت و رفع تصرف از هزاران هکتار از 
اراضی ملی«، »رسیدگی ویژه به پرونده های کثیرالشاکی 
و مؤسســات مالــی و اعتبــاری« و همچنیــن »صدور 
بخشــنامه هایی در جهــت حمایــت از تولیدکنندگان و 
ممانعت از تصمیمات خلق الساعه بانک ها« مشاهده کرد.

 Bحضور در میان مردم 
انجام 26 سفر استانی رئیس دستگاه قضا به همراه هیئت 
عالی قضایی با وجود محدودیت های ناشــی از بیماری 
کرونا طی 24 ماه، حضــور رئیس قوه قضائیه در محاکم 
قضایــی و گفت وگو بــا مراجعه کننــدگان، کارمندان و 
قضات و همچنین دیدارهای پیاپی و مســتمر با نخبگان، 
اندیشــمندان و نمایندگان گروه هــا و اصناف مختلف، 
گوشه ای از تحول شــکل گرفته در دستگاه قضایی کشور 
است که موجب امیدبخشی به مردم و اعتمادآفرینی نسبت 

به نظام در میان الیه های مختلف جامعه شده است.

 Bتمجید طیف های سیاسی 
محاکمه مفســدان اقتصادی دانه درشــت شامل برخی 
از مســئوالن شناخته شده، بســتگان درجه یک بعضی از 
مقامــات و همچنین محاکمه، عــزل و توبیخ تعدادی از 
قضات فاسد و نیروهای کارچاق کن دستگاه قضا، جلوه ای 
از قاطعیت دستگاه قضا در مقابله با مفسدان دانه درشت 
در دوران تحول قضائی اســت. تعریف و تمجید طیف ها 
و جریان های گوناگون سیاســی از عملکرد سیدابراهیم 
رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه، یکی از گزاره هایی 
اســت که برخورد قاطع، بدون مالحظه و بدون تبعیض 
دستگاه متبوع وی را در برابر تخلفات صورت گرفته نشان 

می دهد.

 Bحبس زدایی و اصالح مجرمان 
اشتغالزایی ۵0 درصدی برای زندانیان و حرفه آموزی در 
رشــته های مختلف به آنها، افزایش 16 درصدی اعطای 
مرخصی به زندانیان در ســال 1399 نســبت به ســال 
1398، آزادی 20 هــزار نفر در نتیجه اجرای طرح پایش 
و غربالگری، آزادی 3 هزار و 100 نفر از طریق کمک های 
مردمی در ســال 1399 و همچنین اهــدای کمک های 
معیشتی به خانواده های گرفتاران در بند، از جمله اقدامات 
دستگاه قضا در حوزه اصالح مجرمان و خانواده های آنها 

در دوران تحول قضایی به شمار می آید.

 Bاحیای دو هزار واحد تولیدی 
با قاطعیت می توان نقطه طالیی عملکرد قوه قضائیه در دو 
ســال گذشته را احیا و راه اندازی مجدد 2 هزار کارخانه و 
واحد تولیدی در سراســر کشور قلمداد کرد. کاری که در 
وضعیت سخت اقتصادی و معیشتی کنونی، هم موجب 
جلوگیری از بیکاری 2۵ هزار نفر از کارگران کشــور شد 
و هم زنگ خطر را برای خصوصی سازی های بی ضابطه 

در کشور بست.

 Bتحول فناورانه 
تحول ایجاد شــده در دســتگاه قضا را بایــد یک تحول 
»فناورپایه« و »مبتنی بر به کارگیری سامانه های هوشمند« 
دانســت. فعال سازی 6۵ ســامانه الکترونیکی ظرف دو 
سال شــامل راه اندازی جلسات دادرســی برخط، ثبت 
شکواییه های سرقت به صورت اینترنتی، ارتباط تصویری 
زندانیان با خانواده های خود و همچنین راه اندازی ابرپروژه 

ارتبــاط تمام الکترونیکی قوه قضائیــه با ناجا، به صورت 
توأمان هــم در کاهش مراجعات مردمــی به واحدهای 
قضایــی و هم در جلوگیری از بروز فســادهای اداری که 
انســان و قلم در آن دخیل هســتند، نقش بسزایی داشته 
است. در همین زمینه »عیسی زارع پور« رئیس مرکز آمار 
و فناوری اطالعات قوه قضائیه با اشاره به حذف بیش از 4 
میلیون مراجعه به دستگاه قضایی در نتیجه اقدامات فناورانه 
و الکترونیکی دستگاه قضا، گفت: »اقدامات فناورانه قوه 
قضائیه طی دو سال گذشته موجب حذف بیش از 2 میلیون 

مراجعه مردمی به سایر دستگاه ها شده است.«

 Bدیپلماسی قضایی پویا و ملموس 
از ســوی دیگر در این دوره شاهد اجرای یک دیپلماسی 
قضایــی پویــا، فعال و عزتمندانه از ســوی قــوه قضائیه 
جمهوری اســالمی ایران بودیم که در یک نمونه آن سفر 
بهمن 99 رئیس و هیئت عالی قضائی جمهوری اسالمی 
ایران به عراق با استقبال گرم و گسترده مسئوالن عالی رتبه و 
مردم این کشور مواجه شد و نتایج و دستاوردهای ملموسی 
را به همراه داشــت. در جریان این سفر سه روز عالوه بر 
انجام گفت وگوهای مفصــل طرفین در موضوع پیگیری 
ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سازوکاری در موضوع 
تبادل زندانیان پیش بینی شد که طبق این سازوکار، آن دسته 
از زندانیــان ایرانی که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف در 
زندان های عراق محبوس هســتند، به کشور بازگردانده 
شوند. رویدادی که در اسفند سال گذشته اجرایی شد و 4۵ 
زندانی ایرانی محبوس در عراق به وطن بازگشتند. این در 
حالی بود که یک سال قبل تر نیز 22 زندانی ایرانی محبوس 

در عراق به کشورمان بازگردانده شده بودند.

 Bحرکت جهادی و هوشمندانه 
آیت اللــه »عباس کعبــی« در گفت وگو بــا صبح صادق 
پیرامون تحول شکل گرفته در قوه قضائیه از دو سال گذشته 
تا امروز، گفت: »طی دو سال گذشته رویکرد قوه  قضائیه 
از شیوه دادخواست محور به سمت احیای حقوق عمومی 
تغییر کرد و با این رویکرد بند دو اصل 1۵6 قانون اساسی، 
یعنی احقاق حقوق عامه و گســترش عــدل و آزادی های 
مشروع زنده شــد.« وی افزود: »در همین راستا ما شاهد 
فسادســتیزی، عدالت گرایی و برخورد با دانه درشــت ها 
بدون درنظر گرفتن مالحظه  از سوی قوه قضائیه بودیم.« 
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: »مجموعه 

دســتورالعمل های قضایی که آیت الله رئیسی در جهت 
تســهیل امر گزارشگری فســاد و احیای امر به معروف و 
نهی از منکر و مردمی  کردن قوه  قضائیه صادر کردند، یک 
حرکت جهادی هوشمندانه در دستگاه قضا بود.« آیت الله 
کعبــی همچنین گفت: »اصالح تشــکیالت قضایی نیز 
یکی از اقدامات مثبت آیت الله رئیسی در این مدت بود، 

به گونه ای که امید مردم به قوه  قضائیه زنده شد.«

 Bادامه مسیر تحول
شاید یکی از دغدغه های موجود درباره آینده قوه قضائیه، 
به فراموشی سپرده شدن روند تحولی آن در دوران ریاست 
سیدابراهیم رئیسی باشد؛ روندی که طی دو سال گذشته 
اعتمادآفرینی های بســیاری را در پی داشته و امید زیادی 
را در دل مردم ایجاد کرده اســت. رئیسی بعد از به دست 
آوردن اعتماد مردم در انتخابات ریاست جمهوری و کسب 
بیش از 18 میلیون رأی، در خصوص این نگرانی و دغدغه 
تأکید کرد: »تحول در قوه قضائیه ریل گذاری شــده و این 
مسیر با قدرت از سوی مسئوالن بعدی دستگاه قضا طی 
خواهد شد. سند تحول متکی به بنده نیست که بعد از من 
دچار وقفه شــود. با این ریل گذاری صورت گرفته، انجام 
این تحول دچار وقفه نخواهد شــد و ان شاءالله این کار با 
قوت بیشــتری ادامه می یابد. برنامه های تحول به صورت 
سیســتمی طراحی شده اســت، در این زمینه بسیاری از 

دوستان نیز از من جلوتر هستند.«

 Bتحول در دولت 
آقای رئیسی که حاال قرار است از 12 مرداد کار خود را به 
عنوان رئیس جمهور ایران اسالمی آغاز کند، هفته گذشته 
در جریان گفت وگوی زنده تلویزیونی از اجرای یک برنامه 
تحولی در دولت ســیزدهم نیز سخن گفت و تأکید کرد، 
برنامه تحولی دولت سیزدهم را در اختیار صاحب نظران، 
اندیشــمندان و مردم قرار می دهیــم و تقدیم رهبر معظم 
انقالب اســالمی می کنیم تا همه بدانند دولت بر اساس 

برنامه حرکت می کند.
E E E

ســخن پایانی آنکه »تحول« یک شــبه اتفــاق نمی افتد. 
کشــور برای رقم زدن تغییر و تحول، نیازمند برنامه مدون 
و بهره گیری از نیروهای متخصص، متعهد، سخت کوش 
و جهادی است. اتفاق مبارکی که در قوه قضائیه رخ داد و 

همگان منتظرند که در دولت هم انجام شود.

یت جهادی  تحول برنامه محور با مدیر
حسین چخماقی

خبرنگار

  سند تحول را
 به سرمنزل مقصود برسانید

تذکرات امام خامنه ای برای بهبود و سرعت یابی فعالیت ها و حرکت قوه  قضائیه در دوره آینده

  خادمانه در کنار مردم 
و قاطع در برابر متخلفان

 B رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای را
به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند در بخشی از  حکم رهبر معظم انقالب اسالمی 

آمده است:
 جناب عالــی را که عالوه بر صالحیت های قانونی، برخوردار از تجربه  گرانبها و شــناخت عمیق و 
سابقه  درخشان در امر قضا می باشید، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و هفت، به ریاست قوه  قضائیه 
ی به مأموریت های اساسی دستگاه قضا در قانون 

ّ
: اهتمام جد

ً
منصوب می کنم. انتظار اینجانب، اوال

اساسی است، یعنی گسترش عدالت، و احیای حقوق عاّمه، و تأمین آزادی های مشروع، و نظارت بر 
: ادامه  رویکرد تحّولی 

ً
حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه  قاطع با فساد. و ثانیا

: گسترش فناوری های نوین و تضمین دستیابی آسان 
ً
و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه. و ثالثا

: گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در 
ً
و رایــگان مردم به خدمات قضائی. و رابعا

: ارج نهادن 
ً
مسئولیت ها، و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری. و خامسا

 برخورد قاطع با معدود افراد 
ً
به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشــان، و متقابال

: ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکاِت بسیار است.
ً
ف. و سادسا

ّ
متخل
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حاکمیت رژیم پهلوی را می توان یکی 
از تلخ ترین دوران این سرزمین دانست 
که مردم در بدترین وضعیت زیســت می کردند. 
شــاه پر ادعای پهلوی که متأسفانه این روزها نیز 
حامیانی پیدا کرده اســت، ناالیق تر از آن بود که 
صالحیت کشورداری داشته باشد و بتواند بر امور 
کشور مسلط شــده و برای آبادانی این سرزمین 
تالش کند. اقدامات به ظاهر توســعه طلبانه او نه 
تنهــا آورده ای برای زندگی عمومــی مردم ایران 
نداشــت، بلکه درآمد ملــی را از جیب ملت در 
آورده و برای دربار و خانــدان پهلوی و حداکثر 
طبقــه خاص حامیــان خرج می کــرد.  اوضاع 
نامناسِب رفاهی در دوران حاکمیت پهلوی اول، 
همه اقشار جامعه از جمله قشر کارگر را به شدت 
آســیب پذیر کرده بود. بر اســاس نوشــته های 
تاریخی، با وجود اینکه دستمزد کارگران در این 
دوران ناچیز بود، اما همین دستمزد ناچیز، به موقع 
بــه کارگر پرداخت نمی شــد و کارگران مجبور 
می شدند از کسبه و اهل محل برای گذران روزانه 
زندگی قرض کنند و چون به صورت نسیه مصرف 
روزانــه را خریــد می کردند، گران تــر به کارگر 

فروخته می شــد و کارگران مقــروض باقی 
می ماندنــد. بــر همین اســاس، 

»نیکی کدی« تاریخدان آمریکایی 
و متخصص حــوزه خاورمیانه، 
 
ً
نتیجه می گیرد که »دهقان غالبا

گرسنگی می کشید«.
روســتایی ها در فقر به ســر 
می بردنــد و اغلب به دلیل کمبود 

بهداشــت، گرفتــار بیماری های 

متعدد می شدند و چون اغلب از پرداخت هزینه 
درمان نیز ناتوان بودند، کودکان شــان را در برابر 

چشم شان از دست می دادند.
برای اشــاره به اوضاع تأسف بار معیشتی در 
دوران رضاخــان می توان بــه گزارش های بلدیه 
شــیراز در مورد اوضاع معیشــتی مستخدمان 
شهرداری اشــاره کرد. در اســناد به جامانده از 
این قشــر آمده است: »فقر و تنگدستی این طبقه 
از خدمتگــزاران به حــدی بود کــه هنگامی که 
می خواستند در شهرداری استخدام شوند، برای 
تهیه عکس و رونوشــت شناسنامه و غیره، اثاثیه 

ضروری منزل شان را به ناچار می فروختند!«
»آرتور میلسپو« مستشار مالی آمریکا در ایران 
در نوشته های خود به اوضاع تأسف آور معیشتی 
مردم در دوران رضاخان اشــاره کرده است. در 
نقلی قولی که از وی در کتاب »تاریخ ایران مدرن« 
نوشته »یرواند آبراهامیان« آمده است، می خوانیم: 
»سیاست مالیات بندی شاه به شدت واپس گرایانه 
بود، به طــوری که موجب افزایش هزینه زندگی 
و فشــار آن بر طبقات فقیر شد... به طور کلی او 
کشــور را دوشــید، دهقانان، ایالت و عشایر و 
کارگــران را از پای درآورد و از زمین داران 
مالیــات و عوارض ســنگین دریافت 
کرد. در شــرایطی که فعالیت هایش 
طبقه جدیدی از سرمایه داران ـ تجار، 
و  پیمانــکاران  انحصــار،  صاحبان 
را  نورچشمی های سیاســت مداران ـ 
به ثروت رسانده بود، تورم، مالیات و 
مســائلی از این دست، سطح زندگی 

توده ها را پایین آورد.«

مردم در فالکت
   دهلیز    

 در دو شــماره پیشین به فضای انتخابات 1384 در 
ماجرای احراز صالحیت دکتر مصطفی معین اشاره 
کردیم. تدبیر رهبری شــور و شــوق جدیدی را در 
فضای انتخابات کشــور به همراه داشت و راه برای 
سوء استفاده فرصت طلبان که از مشارکت حداکثری 
ملت نگران بودند، بسته شد؛ اما ستاد معین اعالم 
نظر نهایــی در مورد انتخابات را به برگزاری کنگره 
فوق العاده ســازمان مجاهدین که به نشست تمامی 
»حامیان معین« تبدیل شده بود، موکول کرد. مسئله 
اصلی پایبندی یا عدم تمکین در برابر حکم حکومتی 
بود. اصالح طلبان که بــه تدریج با فاصله گرفتن از 
اصول اندیشه حضرت امام)ره( و اصول مسلم قانون 
اساسی، به اردوگاه ضدانقالب خارج نشین نزدیک 
شده بودند، مدت ها بود که با هجمه به جایگاه والیت 
فقیه، از تبعیت و پیروی از رهبری نظام اسالمی طفره 
رفته و در جهت تضعیف آن قدم برداشته اند. در این 
میان به یکباره تأیید صالحیت نامزد مورد نظر خود 
را به اعتبار حکم حکومتی مشاهده کردند. تناقض 
ایجاد شده اردوگاه دوم خرداد را دچار تشتت کرد و 

در این بین حداقل سه نظر مطرح شد:
برخــی از  هواداران معین مدعی بودند، او نباید 
پس از رد صالحیت اولیه از ســوی شورای نگهبان 
و تأیید صالحیت با »حکم حکومتی« وارد صحنه 
انتخابات شــود. خود معین نیز به همین نظر اعتقاد 
داشــت؛ لذا در صبح روز دوشــنبه)1384/3/2( 
وقتی در جمع خبرنگاران در ســتادش حاضر شده 
بود، گفــت: »من برای ورود بــه انتخابات از هیچ 
مرجعی اجــازه نگرفتم و هزینه نکردم؛اکنون نیز به 
کســی مراجعه نخواهم کــرد و از هیچ فردی برای 
تأیید صالحیتم، کمک نخواهم خواست.« وی که 
رد صالحیتش را »نابجا، غیرمنطقی و غیرقانونی« 
می دانســت، وقتی با این ســؤال مواجه شد که آیا 
انتخابات را تحریم خواهید کرد؟ گفت: »شرکت 

نخواهم کرد.« 
عالوه بر این، شورای تهران دفتر تحکیم وحدت 
)طیف عالمه( در نامــه ای به دکتر معین مخالفت 
خود را با ورود به انتخابات اعالم کرد و نوشت: »در 
این شرایط ورود شما به عرصه رقابت در انتخابات 
نهم ریاست جمهوری، تعجب دانشجویان و انتقاد آن 
 با حضور در دانشگاه ها از نقد 

ً
را در پی داشت. قطعا

جامعه دانشجویی کشور آگاه شده اید و نگرانی ها و 
دل مشغولی های دانشجویان را دریافته اید. اما اکنون 
تردیدهای دانشجویان به یقین بدل گشته که امکان 
انجام برنامه ها و شــعارهای اعالم شده شما وجود 

ندارد.« 
ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی و عزت الله 
سحابی از فعاالن ملی ـ مذهبی نیز با حضور مجدد 

معین در صحنه انتخابات مخالفت کردند. 
گــروه دوم معتقــد بودند، نظــر رهبری حکم 
حکومتی نبــوده و اگر هم بود جریــان دوم خرداد 
به نامــزدی معین باید در انتخابات شــرکت کند. 
ســیدمحمد خاتمی ـ رئیس جمهورـ از جمله این 
افراد بود که در جمع خبرنگاران اعالم کرد: »حکم 
حکومتی جایگاه خاص خود را دارد و طرح بحث 
حکم حکومتی بودن نامه اخیر مقام معظم رهبری در 
مورد معین و مهرعلیزاده یک بحث انحرافی است.«

در کنار نظرات فوق نظر سومی نیز وجود داشت 
که بر شرکت مشــروط معین و اعالم عدم تمکین 
در برابر حکم حکومتــی تأکید می ورزید. اعضای 
اصلی سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت از جمله 
هواداران این نظر بودند که در نشست روز پنجشنبه 
1384/3/5 ستاد معین از آن حمایت کردند. بهزاد 
نبوی در این نشست رد صالحیت معین را سناریویی 
برای ضربه زدن به جریان دوم خرداد دانست و مدعی 
شد: »طراحان این سناریو در پی سر در گم کردن و 

نیز بدنام کردن اصالح طلبان بوده اند، به گونه ای که 
اگر دکترمعین در انتخابات شرکت کند، بگویید که 
اینها به اصول خود پایبند نیستند و حکم حکومتی را 
هرگاه به نفع شان باشد، می پذیرند و از سویی دیگر 
اگر دکتر معین در انتخابات شرکت نکند، بگویند که 
آنها از ابتدا قصدشان عدم مشارکت بوده است و از 
تأیید نشدن صالحیت معین خوشحال نیز شده اند.« 
تحلیل های بدون پشــتوانه و سیاســی کارانه که 
تنها از ذهن سیاســتمدار پرپیچ و خمی چون بهزاد 
نبوی زاییده می شــود، با هدف پیش بردن نظر خود 
در این نشســت تا آنجا ادامه یافت که وی نظر اول 
را نوعی »واگذاری سیاسی« صحنه سیاسی به رقبا 
و از دســت دادن فرصت ها دانســت و نظر دوم را 
نوعی »سازشکاری سیاسی« تلقی کرد که موجب 
ریــزش آرای بخشــی از هــواداران معین)بخش 
ضدانقالب؟!( خواهد شد. لذا بهترین حالت را آن 
دانست که »معین در عین شرکت در انتخابات اعالم 
کند که حکم حکومتی را نمی پذیرد و هرگز در آینده 

به حکم حکومتی تمسک نمی کند.«
این اظهارات به خوبی ایســتادگی جریان بهزاد 
نبوی و سازمان مجاهدین را در برابر جایگاه والیت 
فقیه آشکار می کند و از چهره حقیقی مدعیان خط 

امام پرده بر می دارد.
توصیه های بهزاد نبوی و همفکرانش خیلی زود 
به فکر غالب در ستاد معین تبدیل شد و معین نیز که 

قرار بود چند روز بعد نظر نهایی خود را اعالم دارد، 
در روز شــنبه 1384/3/7 طی یادداشتی در وبالگ 
خــود نظراتی را که طی روزهای اخیر برای حضور 
یا عدم حضور در انتخابات به دستش رسیده، تشریح 
کرد و افزود: »باالخره دیروز و امروز به تصمیم نهایی 
رســیدم... همچنان بر تداوم حضور در عرصه های 
دفاع از حقوق مردم، اعتالی ایران و سربلندی اسالم 
و سازماندهی همه تالش ها برای پیشبرد اصالحات 
و تشکیل جبهه ای که بتواند »دموکراسی، عدالت، 
استقالل، حقوق بشــر و آرمان های آزادی خواهانه 
مــردم« را پی بگیرد، مصمم خواهم بــود. این بار 
مصمم تر از قبل؛ برای تشــکیل جبهــه ای فراگیر 
برای پیشــبرد اصالحات از همه نیروهای خواهان 
»آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر«؛ برای 
»ساختن وطنی« که آن را با همه تاریخ و فرهنگ و 
مردمانش دوست دارم. برای ساختن ایران، به یاری 
خدا، تالش و خرد جمعی همفکران و همراهان و 

پشتیبانی مردم.« 
ســرانجام روز موعود فرا رســید و ملت بصیر 
ایران زمین با حضور باشکوه خود بار دیگر حمایت 
همه جانبه خود از نظام اســالمی را آشکار کردند. 
در این دوره از انتخابــات 41/878/646 نفر بنا بر 
اعالم رسمی، واجد شــرایط رأی دادن بودند که از 
این تعداد حدود 62/84 درصد واجدین شرایط رأی 
دادند، یعنی 29/400/857 نفر در پای صندوق های 
رأی حاضر شدند. هیچ کدام از کاندیداها نتوانستند 
در دور اول حد نصاب الزم را برای انتخاب شــدن 
به سمت ریاســت  جمهوری را کســب کنند، لذا 

انتخابات به مرحله دوم کشیده شد. 
در این دوره هاشمی رفسنجانی با 6/16 میلیون 
نفــر معادل 21 درصد آرا نفــر اول، احمدی نژاد با 
5/71 میلیون نفر )19/5 درصد( نفر دوم بوده و پس 
از ایشان کروبی با 5/07 میلیون نفر )17/3 درصد(، 
قالیباف با 4/07 میلیون نفر )13/9 درصد(، معین 
با 4/05 میلیون نفــر )13/8 درصد(، الریجانی با 
1/74 میلیون نفر )5/9 درصد( و محسن مهرعلیزاده 
با 1/29 میلیون نفر )4/4 درصد ( به ترتیب در رتبه 
بعدی قرار گرفتند. تعداد آرای باطله نیز 1/2 میلیون 

معادل 4/2 درصد کل آرا بوده است.
بر اساس نتایج مرحله اول هاشمی و احمدی نژاد 
به مرحلــه دوم راه یافتند و گزینــه مورد نظر طیف 
رادیکال که بیش از هشــت ماه برای آن تبلیغ کرده 

بود، در جایگاه پنجم قرار گرفت.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

فتنه های کردستان

در تاریخ انقالب اســالمی نکته 
قابل مالحظه ای وجود دارد و آن، 
اینکه هر گاه در انتخاباتی در کشور پیروزی 
نصیب ملت و جمهوری اسالمی می شد و 
انقالب یک گام به جلو برمی داشت،  در یک 
نقطــه ای از کشــور آتش فتنــه ای افروخته 
می شــد! به عبارتی دشــمنان ملت تالش 
داشتند تا برای انجام هر کار انقالبی ملت، 

هزینه هایی را بتراشند!
پس از پیروزی انقالب اســالمی گروه  گروه 
اعضــای تشــکل ها و احزاب سیاســی با 
گرایش های مختلف از خارج از کشور وارد 
استان کردستان شــدند. آنها در ابتدای کار 
با حضور در محافل مختلف از حمایت از 
مواضع امام ســخن می گفتند، اما به تدریج 
مواضع ضد انقالبی شان را آشکار می کردند. 
در کردســتان این جریان ها به تدریج مسئله 
خودمختاری و تجربه طلبی را در دستور کار 
قــرار دادند و در فضــای جدیدی که ایجاد 
کرده بودند، اقدام به عضوگیری و گسترش 
تشکیالت سیاسی مسلحانه دادند. مجموعه 
جریان های این چنینی در محیط جغرافیای 
اقلیمــی کردســتان بــرای فعالیت هــای 
خرابکارانه و جنگ های چریکی آماده شده 
بودند و با وجود عناصر وابســته از خوانین،  
ســاواکی ها و ارتش های فراری تا گروه های 
چپ الحادی و التقاطی به سردمداری حزب 
دموکرات و گروهک کوموله، فعالیت خود 

را آغاز کردند!
در این میان از فرصت همســایگی با کشور 
عراق و پشتیبانی اطالعاتی،  مالی و نظامی 
رژیم بعثی استفاده می کردند و می کوشیدند 
اغتشــاش و غائله را در شهرهای مختلف 

کردستان به جریان اندازند.
دموکــرات،  گروهک  چــون  گروه هایــی 
تروریستی رزگاری )رســتگاری(،  فدائیان 
خلق اقلیتــی و اکثریتی،  حزب توده، حزب 
زحمت کشــان، منافقیــن و ده ها گروهک 
مســلح کوچک و بزرگ در برابر خواست 
ملت به رهبری امــام خمینی)ره( به میدان 
آمده بودند و هر یک به تبلیغ مرام های خود 
در شــهرهای مختلف کردســتان مشغول 
بودند و دفاترشــان را در شهرهای مختلف 
راه انــدازی کردند. آنها با اســم ها و نام ها و 
القاب مختلف گروهی از مردم را به مقابله 
با نیروهای مدافع انقالب می کشــاندند تا 
به آشــفتگی و آشوب گری و غائله آفرینی در 
شهرها دامن زده شــود و مردم رنج کشیده 
و اســتعمار زده،  اســتبدادزده را کــه توان 
تشــخیص حق از باطل را نداشتند، دچار 

سردرگمی کنند.
نکته عجیب در این ماجرا این بود که دولت 
موقت هم به جای مقابله با این جریان های 
فرصت طلب و آشوبگر، با آنها وارد مذاکره 
و گفت وگو می شــد و آنها با جسارت تمام 
ادعای سهم خواهی شان را باالتر می بردند و 
از ضعف دولت موقت و فضای ایجاد شده 

استفاده می کردند. 
این روند، برنامه آنها در آستانه انتخابات های 

مختلف در سال 1358 را نشان داد. 
در تیر ماه سال 1358 که جمهوری اسالمی 
برنامــه انتخابات مجلس خبــرگان تدوین 
قانون اساســی را در دستور کار داشت، آنها 
غائله هــای خونینی بــه راه انداختند. برای 
نمونه، در 23 تیر ماه ســال 1358 دقیقا 20 
روز مانده به انتخابات در شهر مریوان با یک 
اقدام مردم فریبانه، فاجعه خونینی را به وجود 
آوردند و 25 نفر بی گناه از میان جوانان کرد 
مسلمان شــهر مریوان را به بدترین وجه به 
شهادت رساندند؛ اقدامی که نمونه هایی از 
آن در ماه های پس از آن نیز بارها به شــکل 

مشابهی تکرار شد!

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

اوضاع نابسامان معیشت در حکومت رضاخانی
در طول قرون شــانزدهم تا نوزدهم، نیکاراگوئه 
تحت سلطه اســپانیا بود و سرانجام توانست در 
سال 1838 میالدی استقالل یابد؛ اما آمریکایی ها 
همواره به آن چشم طمع داشتند. آمریکا در سال  
1854، نیکاراگوئــه  را از طریــق نیروی  دریایی  
بمباران  کرد. سه سال  بعد به  بهانه مصدوم  شدن  
یک  آمریکایی،  مجــدد این  کشــور را بمباران  
کرد و بعد از یک  ســال  نیکاراگوئه  را مجبور به  
پذیرفتن  قرارداد کاس ـ ایریساری  کرد؛ بنا بر این  

متحده   ایاالت   قرارداد، 
مجاز بــه  رفت و آمد در 
دخالت   و  نیکاراگوئــه  
در آن  کشــور شد.  هیچ 
کشــورهای  از  یــک 
مرکزی  آمریکای  دیگر 
نیکاراگوئه،  قــدر  بــه 
تحت مراقبــت آمریکا 

نبوده اســت. وجود معادن طال در آن کشــور و 
بهره برداری شــرکت های آمریکایی از آن، برای 
توجیه این مراقبت کافی نیست و دلیل واقعی آن 
اســت که نیکاراگوئه، بر راه وصول به آبراه پاناما 
نظارت دارد و به سبب وجود دریاچه نیکاراگوئه 
و رودخانه »سان خوان« به آسانی می شود کانال 
دیگری مابیــن دو اقیانوس حفر کــرد.  در بین 
سال های 1912 تا 1933، بار دیگر نیکاراگوئه به 
اشغال آمریکایی ها درآمد و به مستعمره ای برای 
غارت شرکت های آمریکایی تبدیل شد. در سال 
1914، عهدنامه ای در واشنگتن به امضا رسید که 
براساس آن ایاالت متحده آمریکا اجازه می یافت 
کانالــی را میــان دو اقیانــوس از طریق خاک 

نیکاراگوئه احداث کند. عالوه بر این عهدنامه، 
موافقت نامه های دیگری نیز به امضا رســید که 
ت نیکاراگوئه را به بردگی بیشتر برای 

ّ
دولت و مل

آمریکا هدایت می کرد. آمریکایی ها  در این ایام، 
هرگونه صدای مخالفی را ســرکوب می کردند. 
آنان در ســال 1934، با »اگستو سزار ساندینو«، 
رهبــر انقالبیون  نیکاراگوئــه  ناجوانمردانه ترین  
رفتار را داشتند. این  رهبر شــجاع ، اّما ساده  که  
برای  مذاکره  به  ســفارت  آمریکا دعوت  شــده  
بود، در موعــد مقّرر به  
ولی  رفــت؛  ســفارت  
او را همان جــا بــه  قتل  
رســاندند و نشان  دادند 
که امپریالیست ، همیشه  
جنایتکار خواهد بود. با 
بیرون رفتن آمریکایی ها 
از نیکاراگوئه که حاصل 
ظاهرســازی صلح جویانه روزولت بود، کار به 
دســت دیکتاتوری افتاد که در طول بیش از سی 
سال حاکمیتش، دوســت و هم پیمان تمام عیار 
آمریکایی هــا بود. نیکاراگوئه، پــس از انقالب 
ساندیسیت ها نیز به کشوری بدل شد که برخالف 
ایده آل های آمریکا بود؛ بنابراین نمی توانست از 
سوی این کشور تحّمل شــود. در سال 1981م، 
»رونالــد ریگان« رئیس جمهــور وقت آمریکا، 
به ســازمان ســیا اجــازه داد از گروه های ضد 
ساندیسیت ها حمایت کند و عملیات های مخفی 
برضــد نیکاراگوئه انجام دهــد. دولت ریگان، 
ارتشــی ضد انقالب با عنوان »کنتــرا« را بدون 

تصویب کنگره، سازماندهی و تأمین مالی کرد. 

   حافظه    

 معدن طال
نگاهی به سلطه آمریکا بر نیکاراگوئه

حکومتیتاریخ تمکین حکم   آزمون 
پایان اصالح طلبی و فرآیند تشکیل دولت نهم  ـ ۳
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 سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، 
همچنان پیام ها و معانی نهفته و البته ناگفته 
زیادی دارد کــه نمی توان و نباید آنها را مســکوت 
گذاشــت، به ویژه اینکه این پیام ها، برخالف جنگ 
رسانه ای مخالفان خارجی و منتقدان داخلی، بیش از 
هر چیز از برتــری نیروهای متعهد بــه آرمان های 
انقالب و مســائل واقعی کشــور حکایت می کند، 
بنابرایــن عرضه این پیام ها و بحــث درباره آنها، به 
معنــای یادآوری زمینه ها و دالیــل برتری نیروهای 
 
ً
متعهد و ارزشی در حوزه عمومی کشور ـ و نه صرفا
برخالف تبلیغات مذکور در حوزه رسمی سیاست ـ و 
چگونگی تداوم این برتری اســت. از سوی دیگر، 
ســخن گفتن از معنا و نگــرش معناکاوانه به حوزه 
سیاســت، به معنای رونق بخشیدن به حوزه تفکر، 
معرفت و شــناخت است و این رســالتی است که 
نیروهای متعهد بیش از هر جریان و گروه دیگری باید 
نســبت به آن احساس مسئولیت کنند. وقتی عمری 
اســت رهبر معظم انقــالب بــر بصیرت افزایی و 
روشنگری تأکید می کنند، بنابراین بسیار مهم است 
که نیروهای متعهد در بازنمایی و تفســیر خویشتن، 
هوّیت معرفت گرا و بصیــرت محور خود را حفظ 
کننــد و در دام تعاریفی که مخالفــان و منتقدان از 
جریان ارزشی دارند و تالش می کنند این نیروها را 
واپســگرا و تکنوکرات های بدون تخصص تعریف 
کنند، قرار نگیرند. نیروهای ارزشــی در مقابل این 
تعاریف سعی کرده اند خود را حامی فضای مجازی 
تعریف کنند و با ارائه برنامه های اقتصادی و عمرانی، 
اتهامــات رقیب را پاســخ دهند. اینها پاســخ های 
درست و منطقی است؛ اما می توان از این وضعّیت 
فراتر رفت و به جای پاســخ و واکنش، زمین بازی 
دیگری را طراحی کرد که در تاریخ تمدن اســالمی 

ریشه دارد، اما فراموش شده است.

 Bجریان منتقد 
 و بدنه اجتماعی سوداگر

مســئله اصلی بحث که احیای هوّیت معرفت گرا و 
بصیرت محور نیروهای ارزشــی است، اهمیتش از 

جانب یک موضوع دیگر نیز تقویت می شــود و آن، 
معنای کنش بدنه اجتماعی نیروهای اصالح طلب 
در انتخابات اخیر اســت. اصالح طلبان مدت های 
مدیدی بر تقدم توسعه سیاســی و ترویج مضامین 
وابســته به آن همچون جامعه مدنی، مردم ساالری، 
آزادی، حقوق شهروندی و... تأکید می کنند؛ اما نوع 
کنش بدنه اجتماعی آنها در انتخابات اخیر، بیان کننده 
نقش تعیین کننده عدم رضایت اقتصادی و معیشتی 
در رویگردانی سرمایه اجتماعی اصالح طلبان از این 
جریان اســت. این موضوع به این معناست که این 
نیروهای اجتماعــی اصالح طلب برخالف دعاوی 
مدیــد خود، عالیق مــادی را بر عالیق سیاســی ـ 
فرهنگی ترجیح می دهند و نگرشی سوداگرایانه به 
حوزه سیاست دارند. در مقابل بدنه اجتماعی جریان 
ی در زمینه سوء 

ّ
ارزشی با وجود اینکه دعاوی بر حق

مدیریت دولت وابسته به اصالح طلبان داشته و دارد، 
اما در انتخابــات اخیر بیش از هــر چیزی دغدغه 
مشــارکت در انتخابات و امیدوارسازی جامعه را 
داشت و در پی برنامه محوری نخبگان و نامزدهای 
خود در حــوزه اقتصاد، درک خویــش از اهمّیت 
مشارکت حداکثری جهت حل مشکالت اقتصادی 
را نشان داد و جامعه را به سوی این ادراک فرا خواند. 
این موضــوع ترجمه صحیح مدنّیِت متناســب با 
ویژگی های تمدنی و هوّیتی جامعه ایران است. این 
نــوع مدنّیت، منافع ملی )منافع شــهر( را بر منافع 
شخصی ترجیح می دهد، استواری نظام سیاسی را 
از رهگذر مشــارکت حداکثری دنبال می کند و این 
دو را، یعنی تقوّیت نظام سیاســی با حضور مردم، 
راه حل اصلی همه مشــکالت می داند و در ضمن 
با اســتقبال از آموزه تحّول خواهی ـ که در یادداشت 
پیشین بحث شــد ـ اصالحات را درون چارچوب 
نهادی و معرفتی حاکمّیت تعریف کرده و معطوف 
به مسائل واقعی کشور می کند. این، یکی از پیام های 
بسیار مهم انتخابات اخیر است که نباید از آن غافل 
شد و نباید اجازه داد، مدنّیت و مدنی بودن در دایره 
تعاریف وارداتی، لیبرالیستی و سوداگرایانه جریان 

رقیب تعریف شود.

 Bمدنّیت دینی 
 سخنی از عمق تاریخ تمدن اسالمی

مدنّیت و به تبع آن موضوع شهروندی و حقوق ناظر 
به آن، سخنی است که نیروهای اصالح طلب از نیمه 

دوم دهه 70 به این سو خود را مدعی طرح و رهبری 
آن دانســته و در این زمینه بیش از هر چیز به ترجمه 
جامعه مدنی بر مبنــای آموزه هــای وارداتی روی 
آورده اند. مــروری بر دعاوی و عملکرد این گروه ها 
نشان می دهد، مدنی بودن در نزد آنان آلودگی زیادی 
با خاستگاه و گرایش های چپ گرایانه آنها پیدا کرده 
و بنابراین این موضوع به سطح منازعه اجتماعی)یا 
همــان عصیــاِن برخاســته از تفکر روشــنفکران 
چپ گرا( علیه نظام سیاســی تقلیل یافته اســت؛ 
 از جانب حاکمّیت خواستار 

ً
پاســخگویی را صرفا

شده و هرگاه خود این جریان به قدرت دست یافته، 
سوء عملکردش را به بهانه های مختلف توجیه کرده 
ن، مدنّیت و 

ّ
است. این در حالی است که اساسا تمد

شهروندی در جهان اسالم با ظهور پیامبراکرم)ص( 
 جهان قبیله ای و جاهلی 

ً
وجود یافته اســت و اساسا

عرب و جهان  شــاهی ـ بندگی ایران پیش از اسالم 
با تکیه بر نقش هوّیت بخش آموزه های اســالمی به 
مدنّیت، آزادی، حقوق شهروندی و عّزت و کرامت 
انســانی دست یافته است. این مســیر اگر از طریق 
خلفا و سالطین نامشروع به انحراف رفت، از سوی 
فالسفه و متکلمین جهان اسالم ـ که چهره های مهم 
آنها گرایش های شیعی داشتند ـ زنده نگه داشته شد 
و در هیئت یک نظام فکری ادامه حیات داد. روشن 
اســت که این نظام فکری در آمیختگی با فلســفه 
کالسیک غرب پرورش یافته، اما این پیوند به هیچ 

وجه پدیده ای اتفاقی و غیرآگاهانه نبوده اســت، 
بلکه هدف اصلی فلسفه کالسیک، یعنی 

رســاندن جامعه به ســعادت )که از 
راه تربیت فضیلت مندانه طبقات 

مختلف شهر حاصل می شود(، 
با آموزه های اسالمی، کمترین 
تضاد و تقابل را داشته و اتفاقا 
روشن  با  اســالمی  فالسفه 
کــردن مقــام شــریعت در 
چارچوب حکمت، ساختار 

رساندن  برای  را  مشــخصی 
جامعه به فضایل تعریف کرده اند. 

اینکه فارابی فقــه را جزء حکمت 
عملی تعریف می کنــد، نتیجه منطقی 

عدم تضاد فلسفه با شریعت اسالم است. حتی 
عنصر دیالوگ در فلسفه کالسیک که برخی آن را به 
مبنای خوانش دیگری از این فلسفه قرار می دهند و 

از آن به آزادی بی حدوحصر و پلورالیسم راه می برند، 
در فلسفه اســالمی، هرچند با ضعف هایی همراه 
 رونق علوم در 

ً
بوده، اما سرکوب نشده است و اساسا

جهان اسالم، گویای دیالوگی بودن حوزه های علمی 
در این منطقه اســت. از اینجا می توان دریافت، چرا 
حکمت و فلسفه کالسیک یونان در جهان اسالم و 
آن هم از سوی فالسفه شیعه مذهب پاس داشته شد.

این موضوعی اســت کــه اصالح طلبان مدعی 
مدنّیت نیم نگاهی به آن داشته و دارند، اما چون هدف 
اصلی خــود، یعنی مدنّیت کثرت گرا)پلورالیســم 
سیاســی( را در آن نمی یابند، به سرعت از آن روی 
گردانیده، به ســوی پوپر، فوکو، هابرماس، گادامر 
و دیگر فالســفه متأخر غــرب روی می آورند، در 
 پلورالیســم با مدنّیت تقابل ذاتی 

ً
حالی که اساســا

دارد. این بحثی اســت که توضیح آن نیازمند مجال 
دیگری است، اما انتقادات شدید پوپر از افالطون از 
نشانه های روشن تقابل کثرت گرایی با مدنّیت است.

به این ترتیب، مدنّیِت شایســته ایران اسالمی 
که از آن بــا عنوان »مدنّیــت هدایت محور« یاد 
می کنیم، ریشــه های عمیقی در تمدن و فرهنگ 
اســالمی ایران دارد و در وضعیــت کنونی و به 
دالیلی که در ابتدا آمــد، حامالن اصلی آن باید 
نیروهای ارزشی باشــند و کنش سیاسی آنان در 
انتخابات اخیر، صالحیت آنهــا برای انجام این 
رسالت را اثبات می کند.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

یکی از حوادث بســیار مهــم دهه اول 
انقالب تسخیر سفارت آمریکا در تهران 
است. این اقدام دانشجویان پیرو خط امام)ره( در 
اعتراض بــه مداخله آمریکا در امــور ایران بود. 
مباحــث زیادی دربــاره اصل اقــدام در انجمن 
اسالمی دانشجویان مطرح بود که سرانجام گروه 
طرفدار تسخیر النه تصمیم می گیرند با توجه به 
توصیــه ســیدمحمد موســوی خوئینی ها بدون 
مشــورت اولیه با امام راحل النه جاسوســی را 
اشغال کنند. طبق ادعای خوئینی ها، دانشجویان از 
وی خواســتند که )امام(خمینی را در جریان این 
تصمیم قــرار دهد، اما اســتدالل وی در رد این 
درخواست این بود که مالحظات سیاسی، امکان 
رضایــت )امام(خمینــی از این اقــدام را منتفی 

می کند. 1
از نظر »مهدی بازرگان«، رئیس دولت موقت 
نیز »یگانه شخصیت واسط و مؤثر و شاید وارد و 
محرک از روز اول آقای خوئینی ها« بوده اســت. 
این نقش آفرینی پس از تســخیر النه جاسوســی 
هــم ادامه دارد و بــه تعبیر برخــی از مورخان و 
تحلیلگران، در افشای اسناد هم نقش کلیدی از آِن 
موسوی خوئینی هاست، البته خوئینی ها در آن برهه 

نماینده امام در صداو سیما بود.2 
یکــی از مســئوالنی که وظیفــه جمع آوری 

اســناد النه جاسوســی را داشــت، 
روایــت می کنــد کــه یــک روز 
ما  پیش  آمد  موســوی خوئینی ها 
و گفــت: »آیا ســندی از ارتباط 

آیت الله بهشتی با آمریکا وجود 
دارد یا نه؟« اهمیت این ماجرا 

در اینجاست که شهید بهشتی با مشی خوئینی ها 
به شــدت مخالف بوده و برخی انحرافات را به 
وی گوشــزد می کرده اســت. خوئینی ها تالش 
داشت با پیدا کردن سند علیه شهید بهشتی، وی 
و حزب جمهوری اسالمی را از صحنه مدیریت 
انقالب به انزوا بکشــاند. یکی دیگر از ابهامات 
مرتبط با تسخیر النه جاسوسی در ماجرای تأیید 
صالحیت بنی صدر خودنمایی کرد. اسناد مربوط 
به بنی صدر از اولین اســنادی بود که کشف شد؛ 
چرا که در گاوصندوق ســفارت یا بنا به نقلی بر 
اثر سهل انگاری کارمندان سفارت روی میز باقی 
 سالم به دست دانشجویان افتاد. 

ً
مانده بود و کامال

اندکی بعد از این ماجرا موسوی خوئینی ها به عنوان 
نماینده امام)ره( در بررسی صالحیت کاندیداها 
معرفی می شود و بنی صدر نیز برای کاندیداتوری 
اولین دوره ریاست جمهوری نام نویسی می کند و 
بی هیچ واکنشی از سوی موسوی خوئینی ها تأیید 
صالحیت می شود و بهترین روابط را با گروهک 
مجاهدین خلق)منافقین( برقــرار می کند. حال 
این سؤال مطرح اســت که چرا بنی صدر همان 
موقع به استناد همان مدارک به دست آمده از النه 
جاسوســی که خوئینی ها از آن اطالع 

داشت، رد صالحیت نشد؟ 

منابع:
1ـ محسن میالنی، شــکل گیری انقالب 
اسالمی، از ســلطنت پهلوی تا جمهوری 
اســالمی، ترجمه مجتبی عطارزاده، 
انتشــارات گام نــو،1387، ص 

299ـ301.
الفت پــور،  محمدعلــی  2ـ 
بازگشــت از نیمــه راه، ص 
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بازی مرموز در تسخیر النه!

   ریزش ها    

تاریــخ مداخالت قدرت های سیاســی نشــان 
می دهد، آنها چهار نوع اعمال قدرت یا سیاست را 
برای تأثیرگذاری و تغییر رفتار دولت ها و ملت ها 

آنگونه که مورد دلخواه آنها باشد، به کار برده اند. 
 الیــه آشــکار:  این الیــه ســطحی ترین الیه 
سیاســت اســت. ویژگــی اساســی ایــن الیه 
و  اجبــار  دیپلماســی  و  قــدرت  به کارگیــری 
 ایجــاد رعب برای نفــوذ در تغییر رفتار اســت. 
اصل ایــن نوع مداخــالت سیاســی، نظامی و 
اقتصادی آشکار در هر عصری یکسان بوده است، 
اما توجیــه آن در هر عصری به تناســب آگاهی 
ملت ها تغییر یافته اســت. در عصــر فرامدرن، 
نفوذگذاری های آشــکار در روابــط بین الملل با 

توجیه اقدامات بشردوستانه انجام می پذیرد.    
 الیه پنهان:  نماد و نمود این سیاست، به کارگیری 
سازمان های اطالعاتی و قدرت اطالعاتی است؛ 
این سیاســت به ایــن دلیل پنهان نــام گرفت که 
ساحت وجودی نظام سیاسی را هدف نفوذ خود 

قرار می دهد.
 الیــه عمیق: اســتفاده از این سیاســت مرهون 
استراتژیســت های فکور در هر عصری اســت؛ 
کســانی که فهمیدند بــا فریب افــکار عمومی 
می توانند سیاســت را آنگونه کــه می خواهند با 
کمترین هزینه تدبیر کنند. تفاوت به کارگیری این 
سیاست در هر عصری به میزان کشف و دستیابی 

به دانش و فناوری آن عصر برمی گردد. همین امر 
آن را پیچیده و پیچیده تر کرده اســت. پنهان بودن 
این سیاســت به هدف و آماج آن بســتگی دارد. 
هــدف و آماج این سیاســت، ســاحت ادراکی، 
گرایشی و عاطفی انسان است که از طریق اغوا و 

جذابیت سازی ها صورت می پذیرد.
 الیه عمیق تر:  اگرچه این سیاســت در گذشــته 
اســتفاده می شــد، اما سیاســت نفوذگذاری در 
عصر فرامدرن با توجــه به فناوری های ارتباطی، 
فناوری هــای قدرت نرم و شــناخت بیشــتر از 
ســاحت های وجودی انســان و جوامع، بســیار 
خفی تر و ناملموس تر شــده است. این نوع نفوذ 
و سیاســت، برخالف سیاست عمیق، دستکاری 
ذهنی یــا عاطفی نیســت، بلکه شاکله ســاز و 

هویت سوز است. 
بنابراین، این نتیجه حاصل می شود که سیاست 
مثل کوه یخی است که بخش کوچکی از آن روی 
آب اســت و بخش اعظم آن در زیر آب اســت. 
به میزان نرم شــدن قدرت و نفوذ، سیاســت نیز 
نرم و الیه های عمیق تــر و چهره های پیچیده تر و 
خفی تری پیدا کرده است؛ از این رو مقوله نفوذ را 

به عنوان قلب سیاست یاد کردند.

چهره پنهان سیاست  ـ۳

الیه های چهارگانه سیاست و نفوذ

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۳۰

سیاست مطلوب!

  اگر قرار باشد به طور خالصه مدل و برنامه 
مطلوب سیاســت از منطر شیخ فضل الله 
نوری را جمع بندی و ارائه کنیم، می توانیم با 
استناد به نوشته مرحوم منذر بر این نکته تأکید 
کنیم: »اصول سیاست شــیخ در زندگی و 
برنامه کالن او برای بهبود مشکالت موجود 
و نیل جامعه به رفاه مادی و سعادت معنوی، 
چنین بود: استقالل، قانونمندی و حاکمیت 
اسالم.« با تأمل در ســخنان شیخ، معلوم 
، این »سیاست« 

ً
می شــود که از نظر او اوال

اســت که باید رنگ »دین« به خود بگیرد و 
نه بالعکس. در ثانی، نظریه سیاسی شیخ، 
حاوی دو جنبه »سلبی« و »ایجابی« است 
که وجه ســلبی آن، خود از دو رکن اساسی 
تشکیل می شود: استقالل به معنای رهایی 
از یوغ ســلطه فکر ی ـ فرهنگی ـ سیاســی ـ 
اقتصادی بیگانگان و عدالت از طریق »مهار 
قانونمندانه« دولت از طریق مجلسی مرکب 
از نماینــدگان طبیعی اصنــاف و طبقات 
جامعه. حاکمیت اسالم نیز به معنای اجرای 
»مو به مو و بدون تبعیض« احکام اسالمی 
در جمیع شــئون، وجه »ایجابی« سیاست 
مطلوب وی را می سازد. در این بین، رهایی 
از سلطه بیگانه )خاصه استعمار غرب( در 
همه شئون، هدف اساسی ای بود که شیخ، 
دستیابی به ایران آباد و سربلند را در گرو آن 
می شــمرد و زندگی اش را وقف مبارزه در 
راه آن کــرده بود. درباره عدالت و حکومت 
قانون نیز مرحوم نوری را باید »از چهره های 
برجسته ای« به شــمار آورد که »با حاکمان 
و دولتمردان مقتدر ســتمگر می ستیزید.«1 
در واقع، عدالتخانه، مهاری بود که شــیخ، 
متناســب با امکانات و مقتضیــات زمانه، 
برای تعدیل خودکامگی ها و رفع اســتبداد 
تهیه دیده بود. او خود در لوایح ایام تحصن 
تصریــح دارد که انگیزه اش از برافراشــتن 
درفش عدالتخواهی در صدر مشــروطه، 
تغییر رژیم خودکامگی و »محدود« کردن 
اختیارات شــاه و دولت از سوی نمایندگان 
مردم بوده اســت.2 اما می بینیم که دشمنان 
دانا و دوستان جاهل وی را طرفدار استبداد 
می نامند تا موفق به هدف سترگش نشود؛اما 
تاریخ دانشگاه کمبریج  پیترآوری، اســتاد 
سخن جالبی دارد: »شیخ فضل الله نوری... 
را بایستی نماینده آن مکتب فکری دانست 
که حاکمیــت را از خداوند می دانند و نه از 
مردم و شاه.«3 همچنین ماشاءالله آجودانی، 
مورخ منتقد شیخ معتقد است: »بی انصافی 
اســت اگر بخواهیم حمایــت بی دریغ او 
]شــیخ فضل الله[ را از محمدعلی شــاه و 
مخالفت عمیق و بنیادی اش را با مشروطه، 
 به مســائل شــخصی و اختالفات 

ً
صرفــا

خصوصی با بهبهانی و طباطبایی بر ســر 
ریاست روحانی مجلس تقلیل دهیم... او 
به روشــنی بر تناقض عمیق دموکراسی و 
نظام مشروطیت با اسالم و مبانی اعتقادی 
آن انگشــت نهاد.«  اما ضلع سوم از اصول 
شیخ نوری، حاکمیت اصول و احکام اسالم 
و جبهه بندی در مقابل غیِر آن، به ویژه تفکر 
غرب است. از نظر او »دین اسالم... دنیا را 
به عدل و شورا گرفت. آیا چه افتاده است که 
امروز باید دســتور عدل ما از پاریس برسد 
و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟!«4 در 
واقع، نظام مطلوب شــیخ نظامی است که 
در آن احکام اســالم پیاده شود: »ای برادر، 
نظامنامــه، نظامنامــه...؛ لکن اســالمی، 
اســالمی... یعنی همان قانون شریعت که 
1300 و اندی اســت در میان ما هســت و 
جمله]ای[ از آن، که به آن اصالح مفاســد 
ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حاال بیاید به 

عنوان قانون و اجرا شود.«5
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

متعهد وهای  نیر مسئولیت  و  دینی  مدنیت 
پیامی دیگر از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

گنبــد و رصدخانه ملــی ایران 
پایه  بزرگ تریــن پروژه علــوم 
کشــور بود که همزمان با اتمام 
ساخت، نصب و آغاز راه اندازی 
تلســکوپ در کاشــان پذیرای 

محققان خواهد بود. 
ایــن رصدخانــه در ارتفاع 
3600 متری ســاخته شــده و 
در کنــار 7 رصدخانــه بزرگ 
دیگــر در نیــم کــره شــمالی 

زمیــن قرار می گیــرد تا زنجیــره اتصال رصد ســتارگان بین 
اروپا تــا هند را پر کند. تلســکوپ 90 تنی ایــن رصد خانه 
 در داخل طراحی و ســاخته

ً
 چهل هزار قطعــه دارد که تماما

 شده است.

 رصدخانه ملی
نزدیک تر به آسمان با دانش بومی

یک گروه هکری مالزیایی حامی 
فلسطینیان با حمله به یک پایگاه 
داده، توانســته اســت اطالعات 
280 هزار دانشجوی صهیونیست 
را هــک کند. حملــه هکری به 
ام  »آکاده  صهیونیســتی  شرکت 
ای« که خدمات دیجیتال متنوعی 
را بــه دانشــگاه ها و کالج هــای 
صهیونیســتی ارائــه می دهــد، 
موجب افشــای ایــن اطالعات 

شده است. این هکرها مدعی ســرقت اطالعات تعداد زیادی از 
گذرنامه های اتباع رژیم صهیونیستی نیز شده اند و می گویند علیه 
تعداد زیادی بانک صهیونیستی، مانند بانک اسرائیل، بانک لئومی 

و بانک میزراهی تفاهوت حمالت سایبری انجام داده اند.

اشغالگران به  حمله 
هک شدن اطالعات دانشجویان صهیونیست

»قنداق کردن« به معنای پیچیدن 
نوزاد در یک پارچه است که در 
گذشته بسیار بیشتر از حال رواج 
داشــت، اما امروز قنداق ترکر 
برنامه ای است که میزان خواب، 
تغذیه و ســرگرمی و روند رشد 
قد، وزن و دور ســر نوزاد خود 
را هر لحظه ســنجش می کند. 
ایــن برنامــه قابلیــت نمایش 
وضعیت اخیر نوزاد، ثبت زمان  

ُچرت های روزانه و خواب شبانه، پایش وضعیت تغذیه، ثبت 
دفعات و الگوی تعویض پوشک نوزاد شما، اندازه گیری میزان 
ســرگرمی و بازی کودک دلبندتان و بسیاری از امکانات دیگر 

را دارد.

ِترَکر نداق 
ُ

ق
بر رشد نوزاد نظارت کن

عبدالله گنجی، کارشــناس سیاســی: آقای 

اژه ای بــه معنای حقیقــی کلمه گرایش 
سیاســی ـ جناحی ندارد. این خصیصه و 
تجربه طوالنــی و متنوع قضایی می تواند 
تراز فعلی دســتگاه قضایی را حفظ کند. 
هنر رئیســی تولید ســرمایه اجتماعی از 
قوه قهریه نظام بود، حال آنکه قوه قضائیه 
اگر هیچ نقصی هم نداشــته باشد هر دو 
 نفر که از آن بیرون می آیند، یکی ناراضی

 است.

مهدی کشــت دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه 

قضائیه:بعد از انتصاب آقای اژه ای با حکم 

رهبر معظم انقالب، دفتر ایشان در اولین 
اقدام با افراد از طیف های مختلف فکری، 
سیاسی و رسانه ای تماس گرفته است. البته 
تا جایی که اطالع دارم با نخبگان و حتی 
برخی محکومان سابق در دستگاه قضایی 
نیز تمــاس گرفته اند و بــا معرفی کانال 
ارتباطی به دفتر رئیس از آنها خواســته اند 

در بیان نظرات از این کانال استفاده کنند.

فریــاد همــت، فعــال فضای مجــازی: در 

آمریکایی که موشــک هاش بــه همه دنیا 
می رســه! بعد پنــج روز از 200 کشــته 
ساختمونای فلوریدا فقط 11 جسد از زیر 
آوار بیرون آوردن! هیچ فردوسی پوری هم 
نگفته شهردار استعفا و هیچ روشنفکری 

هم با آوار سلفی نگرفته...

حســن رحیم پورازغدی، اندیشمند: آمریکا 

و انگلیــس از افغانســتان و عــراق )و 
ســوریه( نخواهند رفت. بــا گاز و ترمز 
بازی می کننــد؛ فتنه افکنی، ترور و تهدید 
می کنند؛ اما نخواهند رفت، مگر پس از 
پرداخت هزینه های ســنگین تر به دست 

ملت های تحت اشغال.

ســعید جلیلــی، عضو مجمع تشــخیص 

مصلحت نظــام: »رســتم«ها زیادند، اما 

»فردوسی«ها کم هستند. ادبیات روایت 
پیشــرفت باید متناسب فهم عامه باشد و 
اجتماعی بشود تا الیه ها و اقشار مختلف 
با آن ارتباط برقرار کنند. اگر پیشرفت های 
کشــور را روایت نکنیم، دیگــران آنها را 

وارونه روایت می کنند.

حجت االســالم حســین کازرونی: گرمای 

هــوای عراق به 50 درجه رســیده و برق 
در شــبانه روز فقط دو تا چهار ساعت در 
اختیار مردم قرار می گیرد. زیرساخت های 
زیادی در عراق پس از اشــغال به دست 
آمریکا نابود شد و شرکت های آمریکایی با 
قراردادهای میلیارد دالری از محل فروش 
نفت عراق، به هیچ تعهدی عمل نکردند.

احمد زیدآبادی، فعال اصالح طلب: خطی 

نامشــخص زنگ زد و چون گوشــی را 
برداشــتم، گفته شــد که از طــرف دفتر 
گرفته اند.  تماس  رئیســی  ســیدابراهیم 
انتقــادات،  دریافــت  درخواست شــان 
نظرات و پیشــنهادات من به آقای رئیسی 
در مقام ریاست جمهوری بود. گفتم؛ اگر 
 
ً
بخواند، چرا که نه؟ تأکید کردند که حتما
می خواند. با خــود فکر کردم، خب، چه 

بهتر از این؟

محمد ایمانی، کارشــناس سیاســی: میزان 

مشــارکت در انتخابات را باید بر اساس 
»متغیرهای واقعی« ســنجید و نه در خأل 
و به شکل فانتزی. باید دید انتخابات اخیر 
در چه شرایطی برگزار شد؟ برنامه دشمن 
چه بــود؟ و مدیریت دولت مســتقر چه 
تأثیری بر نشاط یا دلسردی مردم داشت؟ 
و عدم احراز صالحیت برخی نامزدها چه 

قدر می توانست مؤثر باشد؟

قفل گوشی خود را باز می کنید و سری به شبکه های 
اجتماعی می زنید، پیام هــا را می خوانید و به پیامی 
می رســید که در آن نوشته شده اســت کاربرانی که 
در شــبکه های اجتماعی خارجی فعالیت کنند، با 
 
ً
حبس و جریمه نقدی مجازات خواهند شد! احتماال
می خندید و جدی نمی گیرید و به گشت و گذار خود 
در پیام هــا ادامه می دهید تا دوباره پیامی می خوانید 
که نوشته به دســتور مجلس پهنای باند شبکه های 
اجتماعی باید به نصف شــبکه های داخلی کاهش 
پیدا کند! اگر کاربر دقیقی باشــید، با خود خواهید 
گفت وقتی فعالیت در این شبکه ها جرم است، چرا 
باید پهنای باند به نصــف کاهش پیدا کند؟ پهنای 
باند را صفر کنند که هم ما مجازات نشــویم و هم 
هزینه ها کمتر شود! بسیاری از شایعه های مجازی، 
مانند موردی که اشاره شــد، در دل خودشان دارای 
تناقض هایی هســتند که حتی نیــاز به تکذیب هم   

ندا رند، اما اصل ماجرا چه بود؟
در روزهای اخیر انتشــار یک نسخه قدیمی از طرح 
»صیانــت از حقــوق کاربران در فضــای  مجازی 
و ســاماندهی پیام رســان های  اجتماعــی«، منجر 
به شــکل گیری واکنش های متعدد در شــبکه های 
اجتماعی شــد. در عمده این واکنش ها، اعتراض به 
محدودسازی دسترسی مردم و کاربران اینترنت در 
این طرح بود؛ اما حجت االســالم مجید نصیرایی، 
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس در پاسخ به 

این اعتراضات تصریح کرد این طرح هنوز در مرحله 
تدوین اســت و هیچ بحثی درباره مسدودســازی 
شــبکه های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست. 
در نهایت با انتشار نسخه نهایی طرح، مشخص شد 
آنچه در دستور کار مجلس قرار دارد، با نسخه ای که 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده، بسیار متفاوت 
است؛ اما طرح اصلی چیست و چه تفاوت هایی با 

شایعه منتشر شده دارد؟

 Bجرم  فعالیت در شبکه های اجتماعی؟
در شایعه منتشر شده، گفته شده بود فعالیت کاربران و 
سازمان ها در پیام رسان های مسدود شده و مجازات 
تعزیری درجه 7 شامل جریمه نقدی و زندان است؛ 
امــا در طرح اصلــی چنین چیزی وجــود ندارد و 
جرمی برای فعالیت کاربران عادی در این شبکه ها 
دیده نشده است. بر اساس این طرح، ارائه خدمات 
کاربردی در کشور نیازمند ثبت است و ارائه دهندگان 
خارجــی باید نماینده قانونی معرفــی کنند؛ وگرنه 
مسدود خواهند شد. اگر یکی از کارکنان مسئول در 
دستگاه های اجرایی خدمات دولتی و عمومی را در 
بسترهای مسدود ارائه دهد و کاربرانی را مجبور به 
استفاده از این بسترها کند، با مجازاتی مانند انفصال 

از خدمت روبه رو خواهد شد.

 Bترافیک پیام رسان های خارجی؟
در شــایعه منتشــره، گفتــه شــده بــود ترافیــک 
پیام رســان های خارجی به نصــف کاهش خواهد 
یافت که چنین چیزی درســت نیست و با مشاهده 
طرح اصلی می بینیم که سقف ترافیک این شبکه ها 

باید در کمیسیون های مربوطه تعیین شود.

 Bفیلترینگ زیر نظر کارگروه فیلترینگ
در خبر پخش شده، گفته شده بود در صورت تصویب 

ایــن طرح کارگروهی گســترده تر از کارگروه تعیین 
مصادیق وظیفه فیلترینگ را برعهده خواهد داشت که 
چنین چیزی صحیح نیست. با مشاهده طرح اصلی 
و بررسی آن، خواهیم دید که همچنان همان کارگروه 

قبل، وظیفه فیلترینگ را بر عهده دارند.

 Bفقط فروش فیلترشکن ممنوع
در طرح مجلس در رابطه با فیلترشکن می خوانیم که 
هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار 
یا در دســترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار 
یا ابــزار رایانــه ای الکترونیکی )نظیــر وی پی ان و 
فیلترشکن( که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز 
مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم 
کنــد، ممنوع بــوده و مجازات مرتکــب آن حبس 
و جــزای نقدی درجه شــش خواهد بــود. در این 
طرح صحبتی از اســتفاده فیلترشکن نیامده است و 
همانطور که ســیدعلی یزدی خواه، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس گفته است که در این طرح مجلس 
استفاده کاربر از فیلترشکن را جرم تلقی نکرده  است 

و کاربران می توانند از فیلترشکن استفاده کنند.

 Bمرزبانی سایبری با ستاد کل نیروهای مسلح
منظور از مرزبانی، اعمال خط مشی و حاکمیت در 
گذرگاه های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت 
از گذرگاه هــای مذکور و نظارت بــر ورود و خروج 
داده هاست. مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری 
از کشــور و جلوگیری از بهره بــرداری غیرمجاز از 
داده ها در گذرگاه های مرزی، با مســئولیت ســتاد 
کل نیروهای مســلح انجام می پذیرد. دستگاه هایی 
مانند وزارت ارتباطات، وزارت اطالعات، وزارت 
دفاع، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما و... موظف 
به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در این 

زمینه هستند. شاید برای تان جالب باشد که بدانید 
در بیشتر کشورهای مطرح دنیا از نظر فناوری، کنترل 
و پایش اطالعات اینترنتی بر عهده نیروهای نظامی 
و امنیتی در آن کشــور است. برای نمونه، در آمریکا 
قانونــی با عنوان قانون »میهن پرســتی« وجود دارد 
که تمام فعالیت های مجــازی کاربران و مکالمات 
و تماس هــای تلفنی آنها و تمــام داده های اینترنتی 
شهروندان آمریکایی شنود و ضبط می شود و وظیفه 
این کار بر عهده اف بــی آی و آژانس های امنیتی در 
این کشور است؛ اما در آمریکا کسی علیه این نقض 
حریم شخصی کاربران حرفی نمی زند و حتی از آن با 
عنوان میهن پرستی یاد می شود، اما در ایران در حالی 
که فقط داده های سرشاخه زیر نظرستادکل نیروهای 
مسلح قرار است خط مشی داده شوند، شایعه کودتا 

علیه اینترنت در ایران را به راه می اندازند!

 Bچه باید کرد؟
صیانــت از حقــوق کاربران در فضــای  مجازی و 
ساماندهی پیام رسان های  اجتماعی نیازی است که 
همیشه در کشور وجود داشته است. امروزه، فضای 
مجازی کشــور بدون هیچ چارچــوب و ضابطه ای 
 به حال خود رها شده است و متأسفانه میزان 

ً
تقریبا

جرم و بزهکاری ها در این فضا آمار افزایشــی دارد. 
قمار، اقدامات تروریستی، اخبار جعلی که آرامش 
جامعه را می گیرد، کالهبرداری ها، هدف قراردادن 
بنیاد خانواده و محتواهای خالف عفت و... همگی 
نشــان دهنده ضرورت ســاماندهی این فضاست. 
اجرای چنین طرح هایی نه تنها در فعالیت کاربران 
عادی در اینترنت و شبکه های مجازی خللی ایجاد 
نمی کنــد؛ بلکه با پاالیش این فضا، بســتری برای 
فعالیت های بهتر اقتصادی و فرهنگی ایجاد می کند.

    نکته گرام    

اگر در گذشته پای یکی از رایانه های اداری نشسته 
و مدتی با آن کار کرده باشــید، حتما با پیام های گاه 
و بــی گاه نرم افزار ضدویروس آن روبه رو شــده اید 
و به یاد دارید که با وجود نرم افزارهای مناســب تر 
ضدویروس، اما همچنان ویروس یاب سازمانی در 
ایران »مکافی« بود! حتی گفته می شــد که شرکت 
ایــن ویروس یاب به صورت کامل به وســیله ایران 
خریداری شده اســت! ایده ویروس یاب مکافی در 
ذهن خالــق آن »جان مکافی« 
در ســال 1986 زمانــی که 
اولین ویروس های رایانه ای 

پدیدار شدند، شکل گرفت. »جان مکافی« در دوران 
جوانی موفق شــد یکی از بزرگ ترین شرکت های 
ســازنده ضد ویروس تا به امــروز را بنا کند؛ همین 
موضوع سبب شد تا به شهرت و درآمد بسیار باالیی 
دســت پیدا کند. جان مکافی یکی از جنجالی ترین 
شــخصیت های حوزه  فناوری طی سال های اخیر 
بوده است. نظرات جنجالی مکافی به ویژه در حوزه  
رمزارزها حاشیه های فراوانی برای وی ایجاد کرد؛ 
اما او جدا از حواشــی که برای خود ایجاد می کرد، 
شــخصیتی تأثیرگــذار در حوزه  امنیت به شــمار 
می رفت. شــرکتی که مکافی تأســیس کرده بود، 
خیلی زود به درآمد ســالیانه 5 میلیون دالر رسید و 
دلیل آن روی آوردن شرکت های دیگر به تأمین امنیت 
رایانه ها و محافظت در برابر ویروس ها با استفاده از 
ویروس یاب مکافی بود. موفقیتی که به واسطه حمله 
ویروسی به نام »میکل آنژ« به کامپیوترهای شخصی 
در ســال 1992 حاصل شــد. جان مکافــی باور 
داشــت این ویروس قادر بوده تا 5 میلیون کامپیوتر 
شخصی را آلوده کند. تا آن زمان، نرم افزارهای 
ویروس یاب محصوالتی نبودند که کاربران 
رایانه هــای خانگــی بخواهنــد آنها را 
خریداری کنند؛ امــا ویروس »میکل 
آنژ« این تصور را در میان افراد تغییر 

داد و به عبارت دیگر، جان مکافی را ثروتمند کرد. 
حتی گفته می شود این ویروس را خود جان مکافی 

منتشر کرده است تا درآمدش بیشتر شود!
جان مکافی به دلیل فرار مالیاتی در اکتبر ســال 
2020 در اســپانیا بازداشت شــد. طبق گفته های 
وزارت دادگســتری آمریــکا، وی بــرای اینکه از 
پرداخت مالیات بگریــزد، بخش عظیمی از ثروت 
خود را به حساب های بانکی یا حساب های مبادله  
ارز دیجیتال با نام هــای صوری می ریخت. مکافی 
حتی به پنهان کــردن دارایی های خود هم محکوم 
شده بود که از جمله آنها می توان به یک قایق مجلل و 
امالک مختلف اشاره کرد که به نام دیگران ثبت شده 
بودند. مکافی در سال 2019 انزجار خود از مالیات 
را بیان کرد و در توئیتی نوشــت، برای هشت سال 
برگه مالیاتی پر نکرده؛ چون گرفتن مالیات غیرقانونی 
است. هرچند او از پیشتازان امنیت کامپیوتر بود، اما 
 هرگز از 

ً
یک بــار در مصاحبه ای اذعان کــرد عمال

ایــن نرم افزار یا هیچ نرم افــزار ضدویروس دیگری 
در کامپیوترهای خود اســتفاده نکرده اســت. او در 
ایــن باره گفته بود: »من با تغییر دایمی آدرس آی پی 
)پروتکل اینترنتــی( از خودم محافظت می کنم، در 
واقع نام خودم را به هیچ دستگاهی که از آن استفاده 
می کنم وصل نمی کنم، و به ســایت هایی که ممکن 

است ویروس داشته باشند، نمی روم.« در واقع پدر 
آنتی ویروس دنیا خود از چنین نرم افزارهایی استفاده 

نمی کرد و اعتقادی به آنها نداشت!
شخصیت جان مکافی همچون یک معمای پر 
رمز و راز می ماند. مکافی در جوانی به مواد مخدر 
گرایش بسیاری داشته اســت که حتی می گویند او 
اعتقاد داشــته اســت تمام دنیای اطرافش حاصل 
توهمات اوســت و باالخره یــک روز این توهم به 
پایان می رســد. شــاید هم می توان گفت، این گونه 
شــد! جســد او در حالی که خود را حلق آویز کرده 
بود هفته پیش در اســپانیا کشــف شد. خالق اولین 
ویروس یاب دنیا با تمام حاشیه های زندگی اش، پس 
از آنکه متهم به فــرار مالیاتی و کالهبرداری، قتل و 
بســیاری موارد دیگر شده بود، تصمیم گرفت که به 
توهم خود پایان دهد. پسر وحشی فناوری، لقبی که 
رســانه ها به او داده بودند، سرانجام در حالی که از 
دولت آمریکا فرار می کرد و قصد داشت به استانبول 
ترکیه فرار کند، در اسپانیا دستگیر شد و بعد از متهم 
شدن به کالهبرداری، قتل، دزدی و... تصمیم گرفت 
در ســلول زندان زندگی خود را خاتمه دهد و خود 
را از دنیا آنیستال کند و شــاید دنیا بدون او سریع تر 
به پیشرفتش ادامه دهد، همانطور که رایانه ها بدون 

ویروس یابش سریع تر کار می کردند!

وس!  پدر آنتی ویر

شایعه داغ  بازار   

امیرمهدی صالحی
کارشناس رسانه

مروری بر طرح اخیر مجلس برای صیانت از حقوق کاربران و هجمه و حمله هایی که به آن شد

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات
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فرهنگ

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

مدتی است که فیلم کوتاه نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. شاید اصلی ترین دلیل این رغبت، بیشتر به محدودیت زمانی افراد در 
عصر ارتباطات برمی گردد؛ اما در این میان، سهم فضای مجازی نیز کم نیست. فیلم کوتاه چنانچه مورد استقبال از سوی مخاطباِن فضای مجازی قرار بگیرد، در 
همین فضا دست به دست نیز می چرخد.  چه بسا یک فیلم کوتاه که گاهی تأثیرگذاری به مراتب بیشتری از تولیداتی با هزینه های چند برابری خواهد داشت؛ اما در 
این میان، چند وقتی است که یک گروه ایده جدیدی را در راستای ساخت فیلم کوتاه خلق کرده اند، شاید بهتر و درست تر این است که بگوییم این ایده در قالب 
فیلم های کوتاه، قدمی بســیار جدی در به تصویر کشیدن سبک زندگی شهدا داشته است.  گروهی که چند کار درباره برش بسیار کوتاهی از زندگی شهدا انجام 
داده اند، از جمله داستان کوتاهی درباره شهید رجایی یا شهید الجوردی. خاطره ای درباره شهید سلیمانی نیز از دیگر آثار این گروه فیلمساز بوده است. این فیلم های کوتاه که با نام »خرده روایت ها« شناخته می شوند، 
با کمترین هزینه  نسبت به آنچه در فیلم های سینمایی و سریال ها برآورد می شود، خاطره هایی زیبا از شهیدان واالمقام را به تصویر می کشند.  در این گفت وگو به سراغ سیدمحمد صادق حسینی، تهیه کننده مجموعه 

»خرده روایت ها« رفته ایم و درباره چند و چون تولید این چند اثر تأثیرگذار با او به گفت وگو نشسته ایم.

  میراث دهه 60 
و رسالت 1400

دهه 60 در کنار همه خاطرات شــیرین 
و نوســتالژی های تکرار نشدنی اش، یک 
ویژگــی ممتاز در عرصه ادبیات داشــت 
و آن، جهــش یکباره و تحســین برانگیز 
حــوزه »ادبیات کودک و نوجــوان« بود. 
بــرای بچه های دهــه شــصتی و حتی 
بزرگ ترهای شــان که َســر و ِســری با 
گونه های مختلف ادبیات، به ویژه شــعر 
و ادبیــات داســتانی داشــته اند و دارند، 
هنوز هم دهــه 60 نمــاد دوران طالیی 
ادبیــات کــودک و نوجوان اســت که با 
ظهور و پرورش اســتعدادهای جوان و با 
میــدان داری بزرگان نــام آوری، همچون 
امیرحســین  رحماندوســت،  مصطفی 
فردی، محمدرضا سرشــار، هوشــنگ 
مرادی کرمانی و دیگران، به روزگاری برای 

خلق آثار ماندگار تبدیل شد.
در همین دوره، نشریاتی مانند »کیهان 
دانش آموزی »رشد«  و مجالت  بچه ها« 
متولد شــدند و با اثرگذاری فوق العاده ای 
که در بین مخاطبان خود پیدا کردند، بدون 
اغراق می توان گفت ره صد ساله را برای 
غنای ادبیات کودک و نوجوان یک شــبه 
طی کردند. همه اینها هم امکان پذیر نبود 
جز با همان ویژگی ها و مختصاتی که گفته 

شد.
هرچنــد در دهه 70 هــم همین حال 
و هــوای به یادگار مانده از دهه شــصت 
در حوزه ادبیات کــودک و نوجوان باقی 
ماند و نشریات جدید و کتاب های موفق 
دیگری خلق شــدند، امــا واقعیت این 
اســت که رد پای آن جهش چشــم گیر و 
آن جو فرهنگی همه گیر، در دهه های بعد 
آنطور که انتظار می رفت، دیده نشد. شاید 
یکی از مهم ترین عوامل این افول نسبی، 
غالب شــدن فضای مجازی و ابزارهای 
الکترونیک در زندگی کودکان و نوجوانان 
دو دهه اخیر باشــد که دیگر میل و رغبت 
چندانی بــرای انس با کتاب برای شــان 
باقی نمی گذارد؛ اما نمی توان به دلیل این 
گســترش بیمارگونه زندگی مجازی، قید 
ادبیــات کودک و نوجــوان را زد و فکری 

برای ترمیم این میراث آسیب دیده نکرد. 
صرف نظر از اینکه همچنان بزرگان این 
عرصه باید میدان داری و استعدادپروری 
کنند، بدنه جامعه و عموم خانواده ها هم 
در ایــن میدان وظیفه دارند. شــاید یکی 
از مهم ترین رســم های فراموش شده ای 
کــه باید برای ترویــج کتابخوانی در بین 
کودکان و نوجوانان احیا شود، انس پدران 
و مــادران با کتاب و نهادینه کردن عاداتی 
مانند مطالعه قبل از خواب باشد؛ چیزی 
که رهبر معظم انقــالب بارها و بارها بر 
آن تأکید کرده اند و آن را رمز نهادینه شدن 
فرهنــگ کتابخوانی و انس بــا دانایی از 

دوران کودکی خوانده اند.
اما باز هــم باید به نکته مهم و کلیدی 
این ماجرا اشــاره کرد و آن، وظیفه اهالی 
فکر و فرهنگ در این عرصه است. توجه 
به ایده هــای خالقانه و جذاب برای خلق 
آثار جدید و در عیــن حال ماندگار برای 
کــودکان و نوجوانان، متناســب با ذائقه 
کودکان نوجوانان این روزگار و نیز مراقبت 
و حساســیت در مقابل آثــار وارداتی و 
ترجمه ای، همچنان بار سنگین و رسالت 
مهمی است که بر دوش ریش سفیدان این 

عرصه قرار دارد.
18 تیرماه با عنــوان روز ملی ادبیات 
کــودک و نوجوان نام گذاری شــده و این 
نام گذاری فرصت و نمادی اســت برای 
توجه به این حوزه راهبردی و زدودن غبار 

غفلت از آن.

یادداشت

 BBBB آقای حســینی خرده روایت هــا را در  
تلویزیون دیده ایم. خاطره ای از شــهید 
الجوردی و خــرده روایتی دیگر درباره 
شهید رجایی. یک خرده روایت در مورد 
شهید ســلیمانی نیز در فضای مجازی 
دســت به دست شــد. ایده این خرده 

روایت ها از کجا آمده است؟
ما در جمع رفقایی که هستیم، به این نتیجه رسیدیم 
که ســاختن زندگینامه شهدا و بزرگان جامعه شاید 
در بستر ســینما یا سریال شدنی نباشــد. نه اینکه 
شدنی نیســت، بلکه تولید تعداد زیادی از سریال و 
فیلم سینمایی و پرداختن به همه شهیدان یا حداقل 
شــهدایی که بیشــتر مردم آنها را می شناسند، کار 
سختی است و البته برای تک تک این تولیدات عزمی 

جدی نیز از سوی مدیران فرهنگی مورد نیاز است.
کما اینکــه در زمــان بعد از انقــالب تاکنون، 
چنین خروجی هایی را شاهد نیستیم و کمتر شاهد 
بوده ایم. تاکنون درباره چند شــهید کار ساخته شده 
است؟ این ایده از همین جا شکل گرفت که مدلی 
را طراحی کنیم که برشــی از زندگی این بزرگان را 
به تصویر بکشــد. چون این کار در قالب فیلم کوتاه 
 مستلزم هزینه های ساختی، 

ً
انجام می شود، طبیعتا

مانند آنچه در ســینما و ســریال شــاهد هستیم، 
 اقبال بیشــتری هم در مورد این 

ً
نخواهد بود. اتفاقا

نوع کارها وجود دارد. با این شــرایط، این امکان به 
وجود می آید تا بتوانیم کارهای بیشتر درباره آدم های 
بیشتری تولید کنیم. برای نمونه، اگر بخواهیم اآلن 
برای شــهید الجوردی یا شهید بهشتی کار بسازیم 
یک سریال می طلبد، اما در این 40 سال این اتفاق 
صورت نگرفته است. شهید رجایی به همین ترتیب 
و بسیاری از شهدا و بزرگان دیگر. در نهایت تصمیم 
گرفتیم ایــن مدل را طراحی کنیــم. مرحله بعدی 
این بود که این قصه ها چطور باید روایت شــود که 
 
ً
دراماتیک بوده و از شعاری بودن به دور باشد. طبیعتا
این بخش کار ســختی بود و به بررســی و مطالعه 
جدی احتیاج داشت که ببینیم چقدر از این بزرگان 
روایتی وجود دارد که قابلیت ساخت فیلم داستانی با 

رویکرد نکات اخالقی را دارد.
این قصه ها باید به گونه ای باشند که مردم بدانند 
بزرگان ما سوای وجهه شاخصی که داشتند؛ برای 
نمونه یکی فرمانده بــوده، یکی رئیس قوه قضائیه و 
آن دیگری رئیس جمهور یک مملکت، اما همه اینها 
در هر موقعیتی که داشــته اند، در الیه های زندگی 
شــخصی و حتی در مبارزه و جهــاد، با چه منش 
و رفتــاری زندگی می کردند که آنهــا را به این مقام 
رسانده است. در نهایت، جمع بندی بر این شد که 
به ســراغ کارهای کوتاه برویم که بیشتر طراحی و 
زحمتش هم روی دوش آقای مفیدی کیا، کارگردان 
کار بود. ایشان در این قصه ها خالق هستند؛ فرمی 

طراحی شــد که اسم آن را سینما مینیمال گذاشتیم 
و خواســتیم به لحاظ پروداکشــن نزدیک به سینما 
 به اندازه بضاعتی که برای فیلم 

ً
نیز باشد؛ البته قطعا

کوتاه وجود دارد، بضاعتی که ما را هر چه بیشتر به 
اســتانداردها نزدیک می کند، تا کارهای با کیفیت 
ساخته و ماندگار شود. در یک کالم، به نظرمان آمد 
که بهتر است این فرم و محتوا را برای حرف زدن با 

مردم انتخاب کنیم.

 BBBB به این موضوع اشاره کردید که کارهای   
کمی در مورد شهدا ساخته شده است؛ 
این ضعف و کم کاری ناشی از چیست؟

من فکر می کنم اصلی ترین دلیلش این است که اراده 
 اقبال عمومی به این 

ً
وجود نداشته است، وگرنه قطعا

قبیل کارها بسیار زیاد است.
سریال شهید بابائی ساخته شد و جزء سریال های 
پرطرفدار سیما هم شد. برخی ممکن است به اشتباه 
بگویند دوره این حرف ها گذشــته؛ این حرف بسیار 
غلطی اســت. مثال نقض آن، همین کارهایی است 
که برای شــهید سلیمانی ساخته شــده است. خود 
ما زمانی که خرده روایت ها ســاخته شــد، تصور 
هــم نمی کردیم اینطور مورد اســتقبال قرار بگیرد؛ 
 بــا وجود اینکه 

ً
واکنش ها بســیار مثبت بود. تقریبا

برخی کار ها نیز در تلویزیون پخش نشد، ولی باز هم 
خیلی ها آن را دیده بودند و خیلی بیشتر از آنچه تصور 
می کردیم، اقبال برای آن وجود داشت. حتی برخی 
خودجوش یکی از همین خرده روایت ها را استوری 
کرده و همدیگر را به دیدن این کار تشویق می کردند.  
بنابراین، اقبال وجود دارد و مسئله اصلی این موارد 
نیســت. تصور من این اســت که قدری کم کاری و 
کم سوادی ما و مدیران ما در این حوزه سبب می شود 
چنین برداشت های اشــتباهی هم از جامعه داشته 
باشــیم. برخی می گویند مردم اآلن به طنز و کمدی 

 همه این کارها 
ً
نیاز دارند؛ بله درســت است، قطعا

نیاز اســت؛ ولی این واقعیت دنیای کنونی ماســت 
که در همه جای جهان، قهرمان های نداشته شــان را 
برجسته می کنند و حتی کودک و نوجوان را بیشتر از 
بقیه مورد توجه قرار داده و چنین کارهایی برای شان 
می سازند تا برای آنها الگوپروری کنند؛ اما ما در این 
سوی دنیا قهرمانان و الگوهای واقعی داریم که کنار 
ما زندگی کرده اند، ولی به نظرم می رســد اراده ای 
وجود ندارد که کارهایی از این دســت جدی گرفته 
شود. این را باید بپذیریم که جریان سینمای انقالب 
اسالمی، جریان نوجوانی است و شاید این دغدغه 
در نسل امروز بیشتر وجود دارد و در سال های آینده 
فیلمسازانی داشته باشیم که دوست داشته باشند این 
کارها را انجام دهند. البته به جز عزم ضعیف مدیران، 
یک وجه دیگر این است که این کارها سخت است؛ 
یعنی یکسری کارهای درام یا طنز در لوکیشن های 
ثابت و در فضای شهری ساخته می شود که شاید از 
نظر مالی و هزینه به گونه ای است که مدیران ترجیح 
می دهند آنها را با هزینه کمتر برای خروجی داشــته 
باشــند. بحث مالی هم نکته قابل توجهی اســت 
که باید در این امر توجه شــود.  برای نمونه، در کار 
خرده روایت ها به هلیکوپتری نیاز داشتیم که با کمک 
دوستان و بزرگانی که در نیروی هوایی سپاه بودند، این 
نیاز برطرف شــد و اگر آنها نیز در این مورد حمایت 
نمی کردند و می خواستیم بابت آن پول بدهیم، شاید 

نزدیک به یک میلیارد برای ما هزینه داشت. 

 BBBB یک ســؤال که قطعا ذهــن بینندگان  
را درگیــر می کنــد نــه فقــط درمورد 
محصوالت شــما، بلکــه در هر نوع 
تولیدی در مورد شهدا، این است که تا 
چه حد واقعی و تا چه حد زاییده ذهن 

نویسنده است؟

یکی از دغدغه های ما در مجموعه خرده روایت ها 
یا این فرم ســینما مینیمالی که طراحی شــده، این 
است که روایت های محکمی را پیدا کنیم که قابلیت 
بازگویی داشته باشد. ما می توانستیم با تخیل نویسنده 
مسائل را دراماتیک تر کنیم یا هر طور بخواهیم آن را 
روایت کنیم، امــا اصل در این قصه ها برای مان این 

 مستند باشد.
ً
بوده که کامال

حتی گاهی قصه هایی چاپ شــده و منابعی هم 
داشــته، اما ما احساس می کردیم شــاید این منبع 
قابل اتکا نباشــد، یا اما و اگــری در این قصه وجود 
داشــته باشــد، بنابراین آن را کنار گذاشتیم.  برای 
 مســتند اســت. همه بر 

ً
نمونه قصه بارزانی کامال

اساس مصاحبه ای است که آقای بارزانی با روزنامه 
ازمیر ترکیه و بی بی ســی داشته است. همه مستند 
است و شــاید ورود ذهنیت نویســنده در حد یک 
خرده ریزهایی اســت که اگر بخواهــم در این آیتم 
اشاره کنم، همان کلمه است که شهید سلیمانی به 
آقای بارزانی می گویــد: »توکل کن!«؛ وگرنه حتی 
طبق مستندات اینکه حاج قاسم می گویند فردا صبح 
بعد از نماز صبح می آییم، یا اینکه می گویند شهر را 

نگه دارید و... همه مستند است. 

 BBBB چــرا تا این حد بــه واقعیت روایت ها  
حساس بوده اید؟ 

چون قصد داریــم قهرمان های واقعــی را به مردم 
معرفی کنیم. می خواهیم بگوییم شهید رجایی که 
رئیس جمهور هم بوده اســت، برایش میوه گالبی 
می آورند و ایشــان می گویند مردم االن نمی توانند 
این را بخورند، بنابراین من هم نمی خورم؛ اگر این 

واقعی نباشد که ارزشی ندارد.
 کســی کــه روی صندلی ریاســت جمهوری 
نشسته و همه امکانات را می تواند داشته باشد، اما 
حتی گالبی را که همه مــردم نمی توانند بخورند، 
نمی خورد. اگر بخواهیم قصه تخیلی بسازیم، درباره 
همه چیز می توان حرف زد، ولی واقعیت این است 
که آنقدر قصه های جذاب از آدم های بزرگ، شهدا 
و... داریم که نیازی نمی بینیم در این حوزه تخیل را 

وارد کنیم.
  فرمانده شهید نیروی قدس ما وقتی می خواهد از 
خانه ای در یکی از مناطق سوریه بیرون بیاید که محل 
رزم بوده اســت، دو رکعت نمــاز برای صاحبخانه 
می خواند و یک نامه می نویســد و طلب حاللیت 
می کند؛ در حالی که میدان میدان جنگ است. این 
روحیه بی نظیر است. چرا نباید همین ها را به تصویر 
بکشیم؟ وقتی اینها را داریم احتیاج به تخیل نداریم. 
تحیل زمانی باید ورود کند که ما چنین قصه هایی را 
نداریم و باید از روش تخیل استفاده کنیم که سوپرمن 
و بتمن بسازیم. وقتی ما چنین شخصیت هایی داریم، 

چرا سراغ تخیل برویم؟

»خسرِوشــیرین« را می توان یکی 
از بدیع ترین و خالقانه ترین آثاری 
دانســت که طی چند ســال اخیر 
در بازار نشــر ایران روی پیشخان 
کتابفروشی ها آمده است.»خسرو 
باباخانی« نویســنده این کتاب، به 
سراغ مسئله کلیشه ای و معمولی 
عشق رفته اســت، اما نگاهش به 
عشق متفاوت است.خسرِوشیرین، 
تنها یک داستان عشقی معمولی با 

فراز و فرودهای همیشــگی رمان عاشقانه نیست و باباخانی در اثر 
خود، کلیشه ها را شکسته و از عشق های خسرو می گوید! طنز پنهان 
در این اثر، هم جنبه  تربیتی دارد و نوعی خالقیت ادبی اســت و هم 

محملی شده است برای نشان دادن فضاهای متفاوت.

ین و و شیر خسر
روایتی بدیع از یک داستان کهن

   اقتباس    

مجموعه ای از کتاب ها به همت 
دفتر ادبیات پایداری و مقاومت 
با همــکاری دبیرخانــه کنگره 
6000 شــهید اســتان قــم در 
و  فرهنگ جهاد  ترویج  راستای 
شهادت و با حمایت و همراهی 
کنگره شهدا استان قم، نگارش و 
تدوین 45 اثر با محوریت شهدا 
و رزمندگان قم آغاز شده است. 
این آثار با محوریت شــهدایی 

اســت که محل تولد یا مزار آنان در استان قم است. دعوت از 
نویســندگان با سابقه در کنار اســتفاده از استعدادهای نوقلم و 
همچنین برگزاری جلسات متعدد ارائه سوژه از سوی رزمندگان 
برای نویسندگان از ویژگی های آغاز به کار تألیف این آثار است.

 پاسداشت شهدا 
۴۵ اثر درباره شهدا و رزمندگان قم

   کتاب    

مسابقه »محیا« با رویکرد سبک 
در  معارفی  اجتماعــی ـ  زندگی 
مرحله پیــش تولید اســت و به 
تولید خواهد  زودی وارد مرحله 
شــد. بنا بر این گزارش، »محیا« 
 
ً
برای اولین بار بــا فضایی کامال

متفاوت نسبت به مسابقات قبلی 
تلویزیون، قرار است سبک زندگی 
اجتماعی ـ معارفــی را به تصویر 
بکشــد و از یکی از شــبکه های 

اصلی سیما پخش خواهد شد. این مسابقه تلویزیونی هم اکنون در 
حال جذب شرکت کننده برای این مسابقه تلویزیونی است. شرایط 
اولیه شرکت در مسابقه محیا این است که گروه شرکت کننده باید 

دو نفر و حداقل سن شرکت کنندگان ١٨ سال است.

     تلویزیون    

محیا
 مسابقه ای با رویکرد سبک زندگی

وایت هایی که واقعی است خرده ر
گفت وگوی صبح صادق با سیدمحمدصادق حسینی تهیه کننده مجموعه »خرده روایت ها«

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی
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میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

 ماجرای »دارین«

قــرار بود در این شــماره بــه نمونه ای از 
بانوان  شهادت طلبانه  موفق  عملیات های 
بپردازیم. اگر چه انتخاب نمونه ای از این 
عملیات ها در فرصت اندک این یادداشت، 
کار ســختی اســت اما کار را با یادی از 
شــهید »دارین محمد توفیق ابوعیشــه« 
شــروع می کنیم. دختری 22 ساله که در 
شــهر »بیت وزن« واقــع در نابلس و در 
خانواده ای پر جمعیت متشــکل از پدر و 
مادر و هشــت دختر و دو پسر رشد کرد. 
او در دانشــکده ادبیات انگلیسی دانشگاه 
ملی »النجاح« مشغول به تحصیل بود تا 
اینکه در آخرین ســال با شهادتش پیش از 
اینکه فارغ التحصیل شود، به فیض شهادت 
 به دیدار خانواده شهدا 

ً
نائل آمد.  وی دائما

می رفت و در غم شان شریک بود. »دارین« 
به تشــییع پیکر شهدا می رفت و زبانش از 
ذکر شهادت و یاد شهدا آرام نمی گرفت. 
وقتی »وفاء ادریس« در دل قدس غربی در 
سال 2002 میالدی عملیات استشهادی 
انجام داد، شوق شهادت را در دل »دارین« 
شــعله ورتر کرد. او گمشــده خود را در 
گردان های شــهدای االقصی پیدا کرد که 
با انجــام عملیات استشــهادی از طریق 
»داریــن« و مجهز کردن وی به تجهیزات 
الزم بــرای اجــرای عملیــات، موافــق 
بودند. عملیات »شــهید وفاء ادریس« در 
تاریــخ 2002/1/27 انجــام گرفته بود و 
با انجــام عملیات از ســوی »دارین« در 
بیســت وهفتم ماه بعد در یکــی از مراکز 
پلیس صهیونیستی در یافا واقع در اراضی 
اشغالی سال 1948 موافقت کرده بودند. 
با فراهم آمدن تجهیزات الزم از فانوسقه 
انفجاری گرفته تا افرادی که او را به مکان 
اجرای عملیات می رساندند، لحظه وصال 

نزدیک و نزدیک تر می شد. 
»دارین« در آن صبح زیبا از خانه خارج 
شــد و کمربند حاوی مواد منفجره را بر 
خود بست و ســوار خودرو شد. هرچه از 
فاصله اش با نقطه عملیات کمتر می شد، 
اقدامات امنیتی صهیونیست ها بیشتر بود؛ 
به گونــه ای که تصور می شــد انجام این 
 محال 

ً
مأموریت به شدت سخت و تقریبا

اســت. گویا از قبل به دستگاه های امنیتی 
رسیده  هشداردهنده ای  پیام  صهیونیستی 
بــود. در نیمه های راه گشــتی ها و موانع 
صهیونیســتی از هر طرف خودرو حامل 
»دارین« را محاصره کردنــد. خودرو به 
پست ایست بازرســی »مکابیم« واقع در 
حد فاصل قــدس و »تل آویو« رســید و 
سربازان صهیونیست اقدام به بازرسی آن 
کردند. دو همــراه »دارین« به نام »حافظ 
مقبل« و »موسی حســونه« به سرعت از 
خودرو پیاده شدند و کارت شناسایی ا ش 
خــود را نشــان دادنــد و گفتنــد آن زن، 
خواهرشان است. ســربازان به بازجویی 
»دارین« اصــرار داشــتند. او از خودرو 
پیاده شــد و به طرف سربازان رفت؛ انگار 
که می خواست دستورشان را اجرا کند و 
کارت شناســایی اش را نشــان بدهد، اما 
دکمه انفجار بمب هایی را که به خود بسته 
بود، فشــار داد و... . دو همراه وی زخمی 
و به دســت سربازان بازداشــت شدند و 
ارتش صهیونیستی تنها به زخمی شدن سه 
صهیونیست اعتراف کرد. در بیست وپنجم 
ژانویه 2002 میالدی »صفوف ابوعیشه« 
پسردایی »دارین« عملیاتی استشهادی در 
ایستگاه اتوبوس های قدیمی در »تل آویو« 
انجام داد و صهیونیســت های بسیاری را 
کشــته و زخمی کرد. چنــد روز بعد هم 
»عمر حافظ« پسرخاله »دارین« عملیات 
استشهادی مشــابهی در نزدیکی شهرک 

»میحوال« در منطقه االغوار انجام داد.

 BBBB شــناخت مــردم ایــران از عملیــات  
شهادت طلبانه چقدر است؟

مردم ما متأسفانه اهمیت این عملیات را نمی دانند. 
خواست دشمن هم همین بوده که این مطالب گفته 
نشود و مردم نفهمند که عملیات شهادت طلبانه یعنی 
چه؟ چه شکلی اســت؟ چه کسی انجام می دهد؟ 

و... .

 BBBB ما هیــچ وقت در جریــان انقالب به  
این وضعیت نرســیدیم که به عملیات 

شهادت طلبانه دست بزنیم؟
چرا؛ الگوی همه شــهادت طلبان، محمدحســین 
فهمیــده اســت. بچه هــای لبنانی هم بــه راحتی 
می گویند که الگوی مان این شهید است. من دنبال 
این بودم که فتوای حضرت امام)ره( درباره عملیات 
شــهادت طلبانه را پیدا کنم و فهمیدم اولین فتوا را 
آن وقتــی دادند که گفتند، رهبر مــا آن نوجوان 13 
ساله اســت که با نارنجک خودش را در زیر تانک 
متجاوزان منفجر کرد... این فتواســت دیگر؛ یعنی 
اگر 13 ساله هم هستی و تانک دشمن در حال تجاوز 
اســت، خودت را زیر آن منفجر کن! این باالترین 

فتواست. 
بعدها فیلم یک عملیات شهادت طلبانه را برای 
حضرت امام برده بودند که ایشان بعد از دیدن فیلم، 
سه بار تکرار می کنند: »این عرفان حقیقی است...« 
این نحوه نگاه حضرت امام به این مســئله است و 
نشــان می دهد، پرداختن به این موضوع ضرورت 

دارد. 

 BBBB موضع کارشناسان و خواص، نسبت  
 به ایــن نــوع از عملیات هــا چگونه 

است؟
در این کتــاب، علل حمله رژیم صهیونیســتی به 
جنوب لبنان تشــریح شــده که خیلی مهم است. 
حتی وقتی با برخی کارشناسان بزرگ این مبحث، 
گفت وگو کردم، دیدم که اطالعات شــان درباره این 
موضوع چقدر اندک اســت. حتی در فکرشان هم 
نمی گنجید که صهیونیســت ها به دلیل آزادسازی 
خرمشهر به جنوب لبنان حمله کرد که ایران به فکر 
تصرف بصره نیفتد. این حمله، مســتقیم و کامل به 

عملیات بیت المقدس در خرمشهر ربط داشت. 
حــدود 10 ســال پیش بــود که کتابــی از یک 
سرهنگ عراقی که اسیر بود، چاپ شد و او به طور 
مســتند مطرح کرد جلساتی در مصر بین عراقی ها 
و صهیونیســت ها برگــزار و گفته شــد اگر رژیم 
صهیونیســتی حمله نکند، ایران بصره را می گیرد. 
متأسفانه برخی کارشناســان بین المللی ما هم این 

موضوع را متوجه نمی شوند. 
مــن همه مســتندات این موضــوع را در کتابم 
آورده ام. مستندات هم برای غربی هاست و ساخته 
من نیســت! بعدها حضــرت امام)ره( هــم به این 
موضوع اشــاره کردند. علت اینکه امام، نیروهای 
ایرانــی را از لبنــان برگرداندند هــم همین بود که 
فرمودنــد: »ما فریب خوردیــم!« وقتی دیدند ما به 
لبنان حســاس هســتیم، جبهه ای از تهران تا لبنان 
جلوی ما باز کردند که به راحتی نمی شود این جبهه 
را پر از نیرو کرد. نیروهای اعزامی  لشــکر حضرت 
رسول)ص( در نیمه خرداد رفتند و حدود 17 تیرماه 

برگشتند.  
آزادی خرمشــهر در ســوم خرداد بود و دو ماه 
بعد در مردادمــاه، عملیات رمضان برگزار شــد، 
اما بزرگ ترین شکســت را خوردیــم؟ اگر کتاب 
»ســوداگری مرگ« نوشــته »ِکِنت آر تیمرمن« را 
بخوانید، به راحتی می شود فهمید که در این دو ماه، 
بیشترین کمک تســلیحاتی و کارشناسی نظامی  به 
عراق شده است. عراق پس از آزادسازی خرمشهر، 
دنبال زمان می گشت تا قوایش را تجدید کند. برای 
همین اســت که برخی در ادامه جنگ بعد از سوم 
خرداد تشکیک می کنند و اشاره دارند که گفته صدام 
مبنی بر درخواســتش برای آتش بس اســت. عراق 

نمی گفت »صلح«؛ می گفت »آتش بس«. 

 BBBB...می خواست زمان را بخرد 
حضرت امام)ره( گفته بودند اگر صلح است، صلح 
می کنیم؛ اما آتش بس، نه. االن 60 ســال است که 
ســوریه و رژیم صهیونیستی با هم در حال آتش بس 
هستند. رژیم صهیونیستی می آید و می زند و می رود 
و هیچ کس هم نمی تواند کاری کند، چون آتش بس 

است. 
قضیه خرمشــهر هم این بود کــه در این دوماه، 
بیشــترین تســلیحات را به عراق دادند. تانک های 
تی 72 روسی هم در همین دو ماه برای عراق آمد. 
کارشناسان صهیونیست آمدند و خاکریزهای مثلثی، 
کانال ماهیگیری و... را در شلمچه طراحی و اجرا 
کردند. همین بود که ما بعد از آن نتوانستیم به پیروزی 

برسیم.
البته همین بردن نیروها به لبنان باعث شــد که 
حزب الله لبنان شکل بگیرد و این گونه در مقابل رژیم 

صهیونیستی قد علم کند.

 BBBB این عملیات ها هنوز هم امکان انجام  
دارد و دشمن نتوانست ما را خلع سالح 

کند...
در لبنــان امکانش وجــود دارد. دشــمن با وجود 
اینکه داعش را به وجود آورد، نتوانســت ما را خلع 
سالح کند. سال 1388 با شهید »حسان اللقیس«  
رئیــس بخش فناوری و تســلیحات و ارتباطات از 
راه دور حزب الله مصاحبه ای داشتم و ایشان گفت 
که دشــمن در حال کپی برداری از شــیوه جنگ و 
عملیات های رزمی  و شهادت طلبانه حزب الله لبنان 
اســت. هنوز داعشی در کار نبود. یکی دو سال بعد 

هم به شهادت رسید.
 از روی حزب الله کپی برداشتند و 

ً
دشــمن دقیقا

تمام شیوه های عملیات داعش و حتی بمب گذاری ها 
و نوع بمب ها و تسلیحات را از روی سبک حزب الله 
تقلید کرده بودند. عین حزب الله را درســت کرد، 

اما شکســت خوردند. کتاب دو جلدی 
را  »شــهادت طلبان« 
متوجه  تا  بخوانید  باید 
بشــوید که چرا داعش 
بــا اســتفاده از همین 
شیوه ها شکست خورد، 
اما حزب الله همیشــه 

پیروز بوده است.
بــرای نمونه، وقتی 
محاصره  می خواستند 
شــهر نبل و الزهرا در 
بشــکنند،  را  ســوریه 
مدافعان شهر، نیروهای 
در  بودنــد.  مردمــی 
حــدود  شــب،  یک 
از داعشی ها  نفر   120

به خودشــان مواد منفجره بســته و به سمت سنگر 
مدافعــان دویده بودند و خودشــان را منفجر کرده 
بودند، اما نتوانستند شــهر را بگیرند. با اینکه شهر 
چیزی برای دفاع نداشت. حزب الله کال حدود 20 
عملیات شهادت طلبانه داشته است؛ اما اینها با 120 
عملیات در یک شــب هم نتوانستند به هدف شان 

برسند.
کتابی هست به نام »شیعیان عرب«، مسلمانان 
فراموش شــده که گراهام فولر، کارشناس سازمان 
ســیا آن را نوشته است. 16 سال پیش در آمریکا این 
کتاب چاپ شده اســت. 12 سال پیش هم در قم، 
مرکز شیعه شناســی این کتاب را منتشر کرد. کتاب 
نایابی بود و من نســخه زیراکســی آن را خواندم. 
اگر این کتــاب را بخوانید، انــگار فصل به فصل، 
دستورالعملی است برای اینکه در لبنان و سوریه و 
عراق چه اتفاقاتی می افتد و چطور می شود استکبار 
بر روی این منطقه ســلطه پیدا کنــد. اگر کتاب را 
بخوانید، فکر می کنید همین االن درباره حوادث روز 

نوشته شده است.
بــرای نمونه، یکــی از مباحثش این اســت که 
بزرگ ترین مشکل ما در خاورمیانه با شیعیانی است 
که طرفدار ایران هستند. می گوید ما نباید در عراق 
سعی کنیم که یک حکومت سنی برقرار شود، بلکه 
باید حکومت شیعی برقرار کنیم که اتفاقا ضد ایران 
باشد. کســانی که ســفارت ایران در عراق را آتش 
زدند، شــیعه بودند. برخی تحرکات علیه ایران را 
هم برخی شــیعیان هدایت و اجرا می کنند. دشمن 
اینگونــه کار و برنامه ریزی می کنــد؛ در حالی که 

کارشناسان ما خوابند! 
بزرگ ترین عاملی که باعث می شود فلسطینی ها 
پیروز نشوند، نداشتن امام است. برای همین آمدند 
ابوبکر بغدادی را به عنوان امام شــان مطرح کردند. 
دیدند فقط با والیت و امامت اســت که می توانند 

جلوی آن جریان را بگیرند. 
دشمنان از اول انقالب با حرکت امام 
و  می کردند  مخالفــت  خمینی)ره( 
می گفتند دین از سیاست باید جدا 
باشــد. به فرض اینکه حرف شان 
درست باشــد، پس چرا القاعده 
کارهای شــان  همه  داعــش،  و 
سیاسی است؟ پس چطور دین از 
سیاست جدا نشده است؟ شما 
در آمریکا عملیات می کنید و این، 
امری سیاسی اســت. اینها از دل 
اسالم تشیع انقالبی، یک غیرشیعه 

انقالبی کپی زدند.  
فیلمی  درباره عملیات انتحاری 
داعــش می دیدم کــه چند جوان 
خوش تیپ اروپایــی و آمریکایی 
آمدنــد و در اقــدام انتحــاری، 

خودشــان را منفجر کردند. معلوم بــود که اینها به 
اسالم جذب شده بودند و حاال امام شان گفته بود که 
خودشان را منفجر کنند! یعنی والیت فقیه را از روی 
نسخه شــیعی کپی زدند و استفاده اش را هم بردند، 

اما پیروز نشدند. 
 با 

ً
شــهید »بالل فحص« فردی اســت که اصال

نیروهای حزب الله ارتباطی نداشته و موافق نبیه بری 
بوده اســت. پیش حجت االسالم حاج سیدعیسی 
طباطبایی که نماینده حضرت امــام در امور لبنان 
بودند، می آید و می پرسد نظر امام خمینی)ره( درباره 
عملیات شهادت طلبانه چیست؟ آقای طباطبایی هم 
گفته بود که از نظر امام، این عملیات جایز است... 
همین شــد که رفت و در عملیاتی شــهادت طلبانه 

خودش را فدای اسالم کرد.
همه تعجــب کرده بودند که چگونه محافظ نبیه 
بری دست به این کار زد؟! این، تأثیر والیت است. 
دشمن هم روی همین دست گذاشت و کپی کرد و 

علیه شیعیان استفاده کردند. 

 BBBB امروز که داریم صحبت می کنیم، وضع  
کســانی که کپی بــرداری کردند چطور 

است؟
آنها کپی ناقص زدند. اعتقاد خودم این است که در 
برنامه های آنها چون خدا سر جایش نبود، به نتیجه 
نرسیدند. در روایتی خواندم که یکی از اصحاب امام 
صادق)ع( می گوید: فالن شاگرد شما می گوید من با 
چشم، خدا را می بینم و با او صحبت می کنم. امام 
هم عصبانی شــدند و سه بار گفتند: والله او ملعون 
است. آن،  خدا نیست بلکه شیطان است که در لباس 

خدا ظاهر شده است.
من هم در تعجب بودم که چگونه داعشی ها خدا 
را اینقدر قشنگ می بینند؟ کدام خدا؟ قطعا خدای 
داعشــی ها با خدای یک شهادت طلب لبنانی فرق 
دارد؛ چون خدای داعشــی ها می گوید برو وســط 
بازار و خــودت را بترکان. بــرای نمونه، در همین 
جریان افغانستان در تعجب بودم که چگونه سه نفر 
خودشان را جلوی دبستان دخترانه منفجر کردند؟ 
مگر این دانش آموز،  فرمانده جنگ و ژنرال اســت؟ 
ولــی »هیثم صبحی دبوق« وقتی که می خواســت 
عملیات شــهادت طلبانه انجام بدهــد و دید چند 
کودک در محوطه مشغول بازی هستند، عملیاتش 

را عقب انداخت.
یا شــهید »اسعد حسین برو« وقتی می خواست 
عملیات کند، دو ســه تا بچــه را می بیند. بچه ها را 
می برد به مغازه و هر چه پول داشــت، برای شــان 
شکالت و خوراکی می خرد و می گوید اینجا باشید 
تــا برگردم. حتی حاضــر نبوده بچه هــا از صدای 

انفجار، بترسند. بعدش سراغ عملیات می رود. 
شهید »منیف علی اشمر« هم وقتی می خواست 
عملیات کند، دو دختر بچه را می بیند. چون لباس 
مزدورهای صهیونیســتی را پوشــیده بوده، بچه ها 
ابتدا می ترســند. با  آنها بگــو بخند می کند. بچه ها 
هم تعجب می کنند که چرا این صهیونیستی اینقدر 
مهربان شده اســت! به بچه ها هم می گوید که زود 
به خانه شان بروند و آنجا نمانند. آنها را دور می کند 
و بعــدش عملیات را انجام می دهــد. اینها را کنار 
عملکرد کسی بگذارید که خودش را وسط مدرسه 
منفجر می کند. این نشان می دهد که خدا در کارشان 
نیست.  یا شــهید »صالح غندور« که وسط پادگان 
صهیونیســت ها عملیات می کند که تمام ضربه به 
 رســیدن به پادگان 

ً
نیروهای نظامی  باشــد. اساسا

صهیونیست ها خودش اندازه چند عملیات،  نیرو و 
انرژی می برد. شش ماه معطل بود و یک سال روی 
آن کار می کرد که بتوانــد عملیات را با دقت انجام 
بدهد. زمان را در آورده بود که برای نمونه ســاعت 
4 عصر، یــک کاروان صهیونیســتی از خط برای 
استراحت برمی گردد و یک کاروان اسرائیلی می رود 
 چه زمانی این دو کاروان 

ً
تا جانشین آن شــود. دقیقا

بــا هم تالقی دارند تا عملیات شــهادت طلبانه اش 
 در آن زمان باشــد و بیشــترین ضربه را به نظامی ها 

بزند.

گفت وگوی صبح صادق با حمید داودآبادی در باب »شهادت طلبی« ـ بخش دوم

  عاقبت کپی ناقص  داعش 
 از نسخه  حزب الله 

زینب گل محمدی
پژوهشگر دفاع مقدس

 هفته گذشــته و در بخش اول گفت و گو اشاره شــد که اسحاق رابین گفته بود ما به لبنان رفتیم که مقاومت فلسطینی را سرکوب کنیم؛ اما خودمان با دستان خودمان 
مقاومت شــیعی را علیه خودمان ایجاد کردیم. ما رفته ایم اینها را از مرگ بترسانیم، در حالی که خودشان را وسط ما منفجر می کنند! اگرچه عبارت »شهادت طلبی« و 
عملیات شــهادت طلبانه بارها و بارها از رسانه ها و سخنرانی ها به گوش رســیده است؛ اما اطالعات ما از این سالح قوی و مؤثر، بسیار اندک است. انتشار کتاب دو 
جلدی »شهادت طلبان« به همت انتشارات شهید کاظمی  و به قلم حمید داودآبادی ما را بر آن داشت تا به این بهانه، نگاه دوباره ای به این موضوع مهم در جهان بیندازیم.
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ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

 مبلغ شارژ کارت حکمت 
خیلی کمه!

مدیریت  زیبــا  چــه   /09110003580

می شود صفحه دین؛ آنچه می آید در منبر 
و مکتبــش یا در آیه و ســلوک و راهنما و 

حکمتش. خدا قوت
 
ً
لطفــا مســئوالن   /09120004926

جوابگوی اعضای پروژه شــهید خرازی 
باشید. هنوز از خانه خبری نیست و خرج 
زندگی و بیمار صعب العالج و اجاره خانه 

دارد کمر ما را می شکند.
از چاپ مطالب  09120003133/ چرا 

انتقادی خودداری می کنید؟
صبح صــادق: انتقادهای ســازنده و 
اصولی شــما را که مربوط به مســائل 
شخصی و سازمانی دارای طبقه بندی 
نباشــد، منتشــر می کنیــم. خیلی از 

پیام های همین ستون انتقاد است.
09130005001/ چرا در ســپاه سنوات 

فرزندان شاهد اجرایی نمی شود؟
09130009980/ چــرا در قبول مدارک 

کارشناسی سپاه سلیقه ای عمل می کند؟ 
چرا مدرک دانشگاه علمی ـ کاربردی را 
می پذیرند، ولی پیام نور را که سطح خیلی 

باالتری دارد، قبول نمی کنند؟
09140008961/ هــزاران آفریــن بــر 

غیورمــردان این آب و خــاک که با تولید 
واکســن نورا، به تولید داخل ایمان دارند 
و مثل بعضی از مســؤالن ارشد دولتی به 

بیگانگان چشم ندوخته اند.
09140002158/ چــرا در بعضــی از 

شهرستان ها که نمایندگی بیمه ساتا ندارند، 
شعبه ایجاد نمی شــود؟ چون ما مجبور 
هســتیم برای تعویض دفترچه درمانی یا 
ارائه فاکتورهای پزشکان به شهرستان های 
همجوار برویم؟ / از شهرستان های شمال 

غرب استان آذربایجان غربی
09140002158/ از چنــد ماه پیش وام 

خرید کاال به اسم بنده آمده و می خواستم 
یک عدد یخچال الکترواســتیل دوقلو از 
فروشگاه کوثر اســتان بردارم؛متأسفانه با 
چندین بارپیگیری تلفنی و حضوری هنور 
نتواســته ام بگیرم و در فروشــگاه موجود 

نیست./ از آذربایجان غربی
09150008812/ خواهش می کنم پیگیر 

مبلغ شــارژ کارت حکمت باشین، با این 
قیمتا شارژش کمه.

09150003956/ مردم اســتان محروم 

خراســان جنوبــی از ابتــدای انقــالب 
اسالمی تاکنون در همه انتخابات باالترین 
مشــارکت و انتخاب اصلح را داشته اند، 
ولــی کمترین توجه به آنها شــده و هنوز 
محرومیــت در این اســتان موج می زند، 
راه آهن شرق کشور از چابهار به نهبندان 
بیرجند گناباد در حد یک وعده انتخاباتی 

32 ساله مانده است!
09120009836/ حــاال کــه تا یک ماه 

دیگر دولت جدید بر سر کار خواهد آمد، 
چقــدر باید منتظر بمانیم تــا تغییرات را 
در وضعیت کشــور احساس کنیم؟ مردم 
منتظــر تغییر وضعیت هســتند، هرچند 

خیلی کم.
صبح صــادق: فرصت باقی مانده هم 
قانونی است و هم برای انتقال امورات 
اجرایی الزم است. مدت زمان قانونی 
الزم اســت تا فرآیند انتقال مسئولیت 
اجرایی کشور در فرصت مناسب انجام 

شود.
E E E

سامانه پیامکی صبح صادق 
 ارائه پیشنهاد، نظرات، انتقادات
 و مشکالت 3000990033

   روی خط    

 BBBB در ابتدا قدری درباره بیمارستان و پیشینه  
آن بگویید.

بیمارســتان بقیه الله تنها بیمارســتان کشور است که 
امامین انقالب در شــکل گیری آن نقش داشتند. این 
بیمارســتان در سال 1363 به فرمان حضرت امام)ره( 
برای پذیرش و درمان مصدومان شیمیایی بنا شد و رهبر 
معظم انقالب، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر فرزانه 
جمهوری اسالمی ایران آن را افتتاح کردند. ایشان در 
همان روز افتتاح فرمودند از امکانات بیمارستان برای 
آموزش پزشــکی هم می توان استفاده کرد که این پیام 
اولین گام برای ایجاد دانشگاه حضرت بقیه الله)عج( 
قلمداد شــد. طی چهار دهه اخیر هرگاه کشور دچار 
بحران بوده و موضوعی سالمت مردم و امنیت کشور 
و نظام را تهدید  کرده، بیمارستان بقیه الله پیشتاز بوده و 
نقش عمده ای را ایفا کرده است. اقداماتی که در زمان 
دفاع مقدس، سیل، زلزله و آنفوالنزا انجام داده و یکی 
از بیمارســتان های ارجاعی کشــور قلمداد می شود. 
شــاخص ترین آنها قبل از کووید19،  پذیرش 7 هزار 
مجروح مدافعان عزیز حرم و تروماهای متعدد اســت 
که از افتخارات بیمارستان است و اکنون هم کووید19 

که خاطرات جنگ را در ذهن انسان یادآوری می کند.

 BBBB دانشــگاه بقیه الله قطب ترومای کشور و   
بیمارستان بقیه الله نیز قطب درمان بیماران 

شیمیایی در منطقه است؟
بله، این بیمارســتان موارد ســخت و پیچیــده ای را 
که در ســایر مراکز امکان بررســی و ادامه درمان آنها 
وجود ندارد، می پذیــرد و به زبان دیگر می توان گفت 
ارجاع پذیر شده اســت و تمامی خدمات کلینیکی و 

پاراکلینیکی به صورت 24 ســاعته در خدمت مردم 
و مراجعان اســت. مرکز اصلی پذیرش بیمارســتان 
شــیمیایی مجهز به اورژانس شیمیایی است و در دوره 
کرونا هم برای بیماران کرونا از این مجموعه اســتفاده 
کردیم. اورژانس ما خود یک بیمارستان کوچک مجهز 
به اورژانس شیمیایی است! بیمارستان بقیه الله در بنایی 
حدود 70000 متر مربع و در 16 طبقه احداث شــده 
است که شامل 60 بخش فعال، 8 طبقه پارکینگ، 630 
 )Day Care(تخت فعال و 320 تخت مراقبت روزانه
اســت و با توجه به موقعیت مکانی امکان دسترســی 
مناسبی را برای همشهریان ایجاد کرده است. همچنین 
مجاورت بیمارستان با مجموعه دانشگاهی و آموزشی 
بقیه الله)عج( ویژگی خاصی به این مرکز آموزشــی، 
پژوهشی و درمانی بخشیده است. بیمارستان 2 میلیون 
مراجعه سرپایی و بیش از 40000 بستری ساالنه )یا 
150 بستری در روز( دارد. کمتر بیمارستانی است که 
اورژانس آن به یکصد تخت مجهز باشــد.  همچنین 
بیش از ده سال است که بیمارستان درجه اعتباربخشی 
عالــی را از وزارت بهداشــت اخــذ کــرده و بازدید 
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت که از قاهره به این 

بیمارستان آمدند، با گواهی رتبه اول منطقه EMRO در 
استانداردهای ایمنی بیمار به صحت این اعتباربخشی 
صحه گذاشته اســت. در زمینه آموزش و پژوهش نیز 
تقدیرنامه رتبه اول کشوری را در آخرین ارزیابی واحد 
توسعه تحقیقات بالینی)پژوهش و فناوری( در سطح 
کل بیمارستان های کشور و رتبه کشوری اعتباربخشی 
آموزشی وزارت بهداشت )تأییدیه کامل دو ساالنه( را 

کسب کرده ایم.

 BBBB در دوران شیوع کرونا هم شما به بیماران   
کرونایی خدمات ارائه کردید؟

بله. اولین شناســایی بیمار کرونایی در بیمارستان ما 
رخ داد. 28 بهمن یک بیمار را که در بیمارســتان های 
قــم جواب خوبــی نگرفته بــود، بســتری کردیم اما 
نمی دانستیم کرونایی است و این فرد فوت کرد و اولین 
مورد بیمار کرونایی شناسایی شده در کشور دوم اسفند 
ماه مشخص شــد. زمانی همه بیمارستان به بیماران 
کرونایــی اختصــاص یافت. وجــود پارکینگی در 8 
طبقه)هر طبقه 1500 متر( فضای مناسبی را در شرایط 
بحران در اختیار بیمارســتان قرار می دهد. در دوران 
کوویــد19، 1000 تخت نقاهتگاهــی را در این فضا 

پیش بینی کردیم تا در صورت افزایش مورد مثبت وخیم 
کووید19 پاسخگوی ملت باشیم و بخش مراقبت های 
ویژه شــیمیایی را در زمان کووید19 با مجوز وزارت 

بهداشت و درمان به بخش ICU تبدیل کردیم. 

 BBBB امروز وضعیت پذیرش بیماران کرونایی   
در بیمارستان چگونه است؟

ما امروز دیگر پذیرش کرونایی نداریم و بیمارســتان 
عاری از کرونا هســتیم. البته در صــورت اعالم نیاز 
وزارت بهداشت به ستاد کل نیروهای مسلح بخشی از 
ظرفیت بیمارستانی نیروهای مسلح دوباره ممکن است 
به بیماران کرونایی اختصاص یابد که البته با پیشرفت 

کمی و کیفی بیمارستان های دولتی بعید است.  

 BBBB بیمارســتان در دوره کرونایــی بــه دلیل   
اقدامات مهمی که در این زمینه انجام داد، 

همواره مرکز توجه رسانه  ها بود.
در آن دوران زحمت بســیاری کشیده شد، گروه های 
جهادی حضور یافتند و مسئوالن دانشگاه و بیمارستان 
همه در تالش بودند. ما حتی اولین موردهای غســل 
بیماران کرونایی را همینجا انجام دادیم و اثبات کردیم 
مشکلی از این نظر وجود ندارد. ظرفیت های آی سی یو 
و سی سی یو را با مساعدت باالی فرمانده کل سپاه باال 
بردیم.  پالســما درمانی کرونا در این بیمارستان کلید 
خورد و بیمارستان بقیه الله جزء سه مرکز بزرگ کشور 
در کارآزمایی های بالینی و پژوهشی کرونا قلمداد  شد. 
امروز هم ما بحث تولید واکسن نورا را داریم و محققان 
بیمارستان و دانشــگاه زحمت این کار را کشیده اند و 
امیدواریم نورا یکی از امن ترین واکســن های کرونا در 

جهان باشد.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی بقیه الله االعظم)عج( در گفت وگو با صبح صادق  عنوان کرد

ونا بیمارستانی عاری از کر
هفته گذشــته با اعالم آغاز مرحله مطالعات بالینی واکســن نورا و رونمایی از این واکســن، اولین دز آن در مرحله اول مطالعات به دکتر صمدی نیا، رئیس بیمارستان بقیه الله 
االعظم)عج( تزریق شد؛اما امروز دیگر خط مبارزه با کرونا در این مجموعه در حوزه پذیرش بیمار نیست و این بیمارستان یک بیمارستان عاری از کروناست. سردار سرتیپ دوم 
پاسدار دکتر سید حسین صمدی نیا، رئیس بیمارستان بقیه الله)عج( دو هفته پیش از این هم در مراسم اعطای نشان شفا، نشان درجه سه شفا را از رئیس ستادکل نیروهای مسلح 
دریافت کرد. در ادامه پیرامون وضعیت بیمارستان بقیه الله)عج( پس از 500 روز مبارزه با کرونا، با وی هم صحبت شدیم که بخشی از صحبت های دکتر صمدی نیا در ادامه می آید.

نمایندگی ولی فقیه در سپاه متولی امور دینی و 
فرهنگی پاسداران است. این وظیفه خطیر در 
مراکز درمانی ســپاه به نحوی متفاوت است، 
چه اینکه در مجموعه بزرگی مانند بیمارستان 

بقیه الله)عج( باشد. 
حجت ا الســالم نوربخش یوســفی، مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در بیمارســتان بقیه الله با بیان 
ایــن مطلب از کارهــا و فعالیت هــای متفاوت 
این مجموعه در دوران کرونا در این بیمارســتان 
می گوید: »با شروع بیماری کرونا در بیمارستان، 
بنده به عنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه بیمارستان 
همه روزه در کمیته بحران حضور داشــتم. البته 
این حضــور همراه بــا بیان مباحــث اخالقی، 
احکام و تذکرات الزم در جلســه بود. همچنین 
بــه همــراه همــکاران در بخش هــای درمانی 
بیمارســتان حضور فعال داشتیم و تقویت روحیه 
کادر درمان و دلجویــی از بیماران را با مجموعه 

همکاران انجــام می دادیم. در این میان از طالب 
و روحانیــون خارج از بیمارســتان هم در قالب 
گروه جهادی استفاده شد. نمازهای جماعت در 
بیمارستان برقرار بود. یک کار مهم هماهنگی با 
بسیج طالب و بسیج اساتید برای اعزام روحانیون 
جهادی به تعداد 25 برادر طلبه و 10 خواهر طلبه 
در راســتای تقویت روحیه کادر درمان و بیماران 
کرونایی بود که در ابتدای کار مهم جلوه کرد. لذا 
حضور مستمر روحانی های مستقر در نمایندگی 
و روحانیون جهــادی بر بالین بیماران کرونایی با 
رعایت اصول ایمنی و بهداشــتی در جهت باال 
بردن روحیه بیماران و تجویز دســتورالعمل های 
معنوی برای مبارزه با این بیمــاری برای ارتقای 
روحیــه این بیماران خیلی مؤثر بــود. نظارت بر 
اجرای طرح انطباق از دیگر وظایف ما بود که در 
این زمینه هم همکاران ما در مجموعه نمایندگی 
توجه الزم را داشتند. سایر موارد مانند ضد عفونی 

نمازخانه و مهرها، قرائت ادعیه و نیز توزیع حرز 
امام جــواد)ع( و حضرت زهــرا)س( هم در آن 
زمان انجام شــد. روابط عمومــی مجموعه نیز 
هماهنگی الزم را برای انعکاس خبری اتفاقات 
مهم روی داده در بیمارســتان انجام داد که همه 
انعکاس این فعالیت را در صدا و ســیما دیده اند. 
بحث فضاسازی تبلیغاتی در بیمارستان و محیط 
اطراف هم در این زمان بــه قوت خود ادامه پیدا 
کرد. در اعیاد مختلف برنامه هــای ویژه ای اجرا 
شــد؛ از جمله حضور در بالین بیماران و تقدیر 
مســئوالن از کادر درمانــی در محــل کار آنها و 
حین خدمت به صورتی که ما می خواســتیم روز 
عید متفاوت از ســایر روزهای بیمارستان باشد. 
بیماری کرونا باعث نشــد تا مــا وظیفه خود را 
نسبت به بزرگداشت اعیاد و مناسبت ها فراموش 
کنیم و ما متناسب با شرایط همه مناسبت ها حتی 
مراسم شــب های قدر را برگزار کردیم. با توجه 

به مســئله اموات کرونایی و فتــوای رهبر معظم 
انقالب پیگری جدی برای راه اندازی غسالخانه 
در بیمارستان به منظور تغسیل، تکفین و تحنیط 
اموات کرونایی انجام شد. گرفتن مجوزات الزم و 
فراهم کردن ملزومات کار مانند لباس مخصوص، 
دستکش، چکمه، ســدر و کافور و کفن، آموزش 
غسال ها و... انجام شد. این امر مهم به راه افتاد. 
تغسیل و حنوط و تکفین اموات کرونایی در قالب 
گروه های جهادی روحانیون داوطلب در قسمت 
اورژانس شیمیایی شروع شد. این یک خط  شکنی 
بود که بعد از آن دیگر بحث غسل و کفن بیماران 

کرونایی عادی شد. 
البته به نظر بنده یکی از مهم ترین مباحث اتفاق 
افتاده در دوران کرونا در بیمارســتان بقیه الله در 
حوزه کاری ما همین حضور مستمر و 24 ساعته 
روحانیون جهــادی در مجموعه بود که زحمات 

زیادی هم این عزیزان متقبل شدند.

ونا 24 ســاعته حضور داشتند وحانیون در بحران کر  ر

به گــزارش صبح صادق، ســردار ســیدضیاءالدین حزنی با 
بیان  اینکه همه دغدغه ســپاه در کنار مأموریت اصلی که دفاع 
از جمهوری اســالمی ایران اســت، بحث محرمیت زدایی، 
مردم داری و مردم دوســتی بوده اســت، اظهار داشت: »تمام 
رده های سپاه مأموریت محرومیت زدایی را اولویت قرار داده اند 
و در مناطق مــرزی، مناطق صعب العبور و محــروم در حال 
خدمت رسانی هستند.« در این راستا قرارگاه محرومیت زدایی 
و جهاد سازندگی سپاه و بنیاد برکت با هدف محرومیت زدایی 
در منطقه محروم احمدفداله از توابع شهرســتان دزفول استان 

خوزستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 تفاهم به نفع مردم
»نورا« یکی از سه پروژه واکسن تولید شده در نیروهای مسلح 
است که بعد از واکسن »فخرا« وارد مرحله کارآزمایی بالینی 
شده اســت. »نورا« واکسن کرونای ایرانی پروتئینی نوترکیب 
که پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج( با همکاری 
پژوهشگران دانشگاه جامع امام حسین)ع( آن را ساخته اند، با 
نام »نورا« رونمایی و مرحله اول کارآزمایی بالینی آن آغاز شد. 
واکسن نورا از جمله واکسن های صددرصد داخلی است که 
همه مراحل تولید آن در داخل انجام شده است.  گفتنی است  

نام »نورا« هم با تفأل به قرآن و سوره نور گرفته شده است.

  دفاع زیستی با نورا
دبیر هیئت کوهنوردی ســپاه از صعود سراسری تیم کوهنوردی 
سپاه به قله کلونچین زردکوه خبر داد. سرهنگ پاسدار مرتضی 
میرزایــی با اعالم این خبر گفت: »در این صعود به عنوان اولین 
مرحله از صعودهای سراسری در سال 1400 که به میزبانی سپاه 
قمر بنی هاشم اســتان چهار محال وبختیاری انجام شد، تعداد 
200 نفر از پاسداران منتخب از رده های مختلف سپاه حضور 
داشتند.«وی افزود: »اعضای هیئت کوهنوردی سپاه زیاد هستند، 
اما ما ســعی داریم بهترین ها را گلچین کنیــم که هم حرفه ای 
آموزش ببینند و هم اینکه با در اختیار قراردادن وام قرض الحسنه 

به آنها برای تهیه تجهیزات کوهنوردی کمک کنیم.« 

کلوچین قله  به  صعود 

حجت ا السالم نوربخش یوسفی مسئول نمایندگی ولی فقیه در بیمارستان بقیه الله

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

پاسداشت ۵۰۰ روز مبارزه با کرونا
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 کوه نور
به بهانه روز عفاف و حجاب

رخِت زیبای آسمانی را
خواهرم با غرور بر سر کن

نه خجالت بکش نه غمگین باش
چادرت ارزش است باور کن

توی باِل فرشته ها انگار
حفظ، وقِت عبور می آیی

کورِی چشم های بی عفت
مثل یک کوه نور می آیی

حفظ و پوشیده در صدف انگار
ارزش و شان خویش می دانی
با وقاری و مثل یک خورشید

پشِت یک ابِر تیره می مانی
قدمت روی شهپر جبریل

هر زمانی که راه می آیی
در شِب چادرت تو می تابی

مثل یک قرِص ماه می آیی
سمِت جریاِن آب ها رفتن

 هنِر هر شناگری باشد
تو ولی باز استقامت کن

پیِش رو جای بهتری باشد

وحید مصلحی

 جوان و مسئولیت های 
اجتماعی

یکی از مسئولیت های هر فرد اعم از جوان 
و غیر جــوان، توجه به مســائل اجتماعی 
پیرامون اســت. این مسئله سبب می شود تا 
سختی ها و مشکالت، بهتر و راحت تر حل 
شــود؛ موانع پیشــرفت جامعه مرتفع شده 
و جامعه به ســمت توسعه حرکت کند. در 
ایــن میان، جوانان به دلیل انرژی و پویایی و 
نقش بی نظیری که در جامعه دارند بیش از 
بقیه اقشــار باید بکوشند تا با مطالبه گری از 
مســئوالن، تالش و پشــتکار و به کارگیری 
ظرفیت بــاالی جوانی، در پی رفع نیازهای 
جامعه باشند؛ چرا که این قشر سرمایه اصلی 
جامعه بوده و آینده فردی و اجتماعی شان با 
تمام کاستی ها و مشــکالت امروز جامعه، 
ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، جامعه 
به داشتن مدیران جوان و پرانرژی نیاز دارد؛ 
پس باید با علم آموزی و کسب مهارت، خود 
را برای ورود بــه عرصه های مدیریتی آماده 
کنند تا مســئولیت های اجتماعی بزرگ و 
مهم را عهده دار شده و مسیر رفع مشکالت 
اجتماعی را هموارتر کننــد. نیروی جوان 
اگر در مسیر پیشــرفت و هم یاری و آبادانی 
کشور قرار بگیرد و توانایی ها و قدرت جوان، 
همچنین شــور و انگیزه او اگر به ســمت 
و ســوی ترقی و بالندگی ســوق داده شود، 
جامعه رنگ و روی آرامش و آســایش را به 

خود خواهد گرفت. 

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

   کتیبه سبز    

 ۲4 روزه
 برمی گردم!

ســجاد قبل از رفتــن، دخترش 
»فاطمه زهرا« را آماده پذیرفتن 
شــهادت کرده بود و در مورد شهادت با او 
حرف می زد. بیشتر وقت ها به زیارت مزار 
شــهدا می رفت و با آنهــا ارتباط عاطفی 

عمیقی داشت.
 روز آخر دخترش را ســوار ســرویس 
کرد، اما پس از فرســتادن او به مدرســه، 
چون می دانست برگشــتی در کار نیست 
بغضش ترکید و گریه کرد... مأموریت های 
سوریه 45 روزه بود، اما سجاد به ما گفت: 
»24 روزه می روم و بر می گردم!« ســبب 
تعجب بود که با وجود مأموریت 45 روزه 
تأکید زیادی بر 24 روز داشــت. از روزی 
 24 روز بعد خبر شهادتش 

ً
که رفت، دقیقا

را آوردند.
به نقل از پدر شهید

شهید سجاد مرادی در 28 دی ماه 1361 
در روستایی از توابع بروجن به دنیا آمد. از 
همان ابتــدا عالقه زیادی به انقالب و امام 
داشــت و پس از طی کردن دوره تحصیل 
وارد سپاه شد. به دلیل فعالیت های مداوم 
او در نقــاط مختلف جایی نبــود که او را 

نشناسند. 
پس از مأموریت هایی که به کردســتان 
داشــت، برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( 
به ســوریه اعزام شــد و ســرانجام در 16 
آذر1394 و در منطقه حلب بر اثر اصابت 
ترکش به پشت سرش، به رفقای شهیدش 
پیوســت و اجر رشادت ها و عشق خود به 

اهل بیت)ع( را دریافت کرد.

 نامه ها

برای تان گلی به یادگار گذاشته ام. البه الی 
نامه هایــی که هیچ گاه فرســتاده نشــد و 

نشستند روی طاقچه تاریخ.
از ما فقط همین نامه ها و واژه ها می ماند، 
همیــن محبت ها و دلتنگی ها کــه آرام و 
آهســته در کنج قلب مان بایگانی شدند. 
همین جوهر های آبــی لمیده به نیمکت 
خطوط مشکی کاغذ، همین گل هایی که 
روز بــه روز رنگ خون پــس  می دادند به 
تک تک کلماتی که جان می دادند، از لبان 

شما تکرار شوند.
آقاجانم، دل خوشــی دنیــا و آخرت ما، 
شــما هســتید. برای همین سال هاست 
که هر صبح، چشــم که باز می کنیم خود 
را کنار ریل بی انتهــای تاریخ می بینیم و 
همچــون کودکان مظلوم آنقدر ســاکت 
و خاموش دســت  ســایه می کنیــم تا از 
 تک قطار مسیر عشــق، شما را به آغوش

 بکشیم.
موالجانــم، مــا بــدون شــما هیچیم. 
ما فقــط شــما را می خواهیــم. ما فقط 
آرزوی آمــدن شــما را داریــم. هرچند 
 در ایــن تمنــا و خواســتن ســرد و گرم  

می شویم.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام محمدباقر)ع( می فرماید: شــیعه ما، تنها کسی است که تقوای الهی پیشه کند و از خداوند اطاعت 
نماید و شناخته نمی شدند، مگر با تواضع و فروتنی، خشوع، ادای امانت و زیاد ذکر خدا گفتن. آنان که 
خود را پیرو ما می د انند ســه دسته اند: گروهی ما را وسیله درآمد از مردم قرار داده اند و گروهی همچون 
شیشه اند )که هم زود می شکنند و هم هرچه اسرار دارند، آشکار می سازند( و گروهی چون طالی نابند  

که هرچه سختی و رنج در راه دین ببینند، آبدیده تر و مقاوم تر می شوند.
منتخب میزان الحکمة، ص 286؛ ح 3432  

 طالی ناب
   صادقانه    

خداوند، در هر ثانیه ای که می گذرد، نعمتی را بر بندگانش ارزانی می دارد. دیدن، شــنیدن، دم و بازدم، 
پلک زدن، تفکر، خیال و هزار نعمتی که از شمردن و درک آنها عاجزیم، اما نبود هر کدام از این نعمت ها 
چه کوچک و چه بزرگ، زندگی را سخت می کند، شکرگزاری یعنی از این نعمات به درستی و در جهت 
تعالی انسان استفاده کنیم، در جهت رشد و سعادت و یاری رساندن به دیگران، آن هنگام است که شکر 

نعمت هایش را به درستی به جا آورده ایم.

 شکر
   صبحانه    

زهرا سلطانی
مشاور خانواده

پرســش:دخترم 16ساله ام خواســتگار خوبی دارد، چطور بفهمم زمان 

ازدواج او فرا رسیده است یا خیر؟

پاسخ: پرسشگر گرامی! باید گفت ازدواج سن خاصی ندارد؛ ولی در اسالم 
به ازدواج در سن پایین ســفارش شده است و در روایات مختلف هم به این 
مسئله اشاره شده، در این مورد عالوه بر روایات باید نکات بسیار مهم را درنظر 
گرفت. برای ازدواج تنها رسیدن به بلوغ جنسی کافی نیست، بلکه باید فرد به 
بلوغ هیجانی، روانی یا عاطفی هم برسد. از جمله ویژگی ها و مشخصه های 
بلوغ عاطفی، هیجانی و اجتماعی می توان به این موارد اشاره کرد که اعتماد به 
نفس و عزت نفس دارد؟ می تواند تکیه گاه باشد؟ می تواند عادات غلط خود 
را ترک کند و توانایی تغییر و اصالح شــدن دارد؟ درک باال دارد و می تواند 
با تغییرات و مشــکالت سازگار شود؟ بر هیجانات و احساسات خود کنترل 
دارد؟ آینده نگر و هدفمند اســت؟ توانایی مدیریت خود و خانواده را دارد؟ 
مسئولیت پذیر است؟ توانمند و پخته است و به شناخت کافی از خود رسیده 
است؟ مستقل است یا برای مستقل بودن تالش می کند؟ توانایی درک جنس 
مخالف و انســان های دیگر را دارد و متعصب و لجباز نیست؟ تالش گر، پر 
لق متعادل اســت؟ با وجدان و با اخالق اســت و به منافع 

ُ
انرژی و دارای خ

جمع احترام می گذارد؟ از چیزی ترس ندارد و برای هر شکست یا مشکل، 
برنامه ای دارد؟ با توجه با این گزینه ها می توانید متوجه شوید که ایشان به سن 

ازدواج رسیده یا خیر و در آخر توصیه می شود. 

   راه نرفته    

سن ازدواج

با رســیدن فصل تابســتان در این روزهای گرم سال، ممکن است دچار 
کم آبی شویم. گرمازدگی یک بیماری مرتبط با گرماست که می تواند در 
شرایطی که فرد در معرض درجه حرارت باال قرار می گیرد، رخ دهد. در 
این شــرایط توانایی بدن برای مقابله با گرما و تنظیم حرارت بدن دچار 
اختالل شــده و دمای درون بدن افزایش می یابــد و فرد دچار گرمازدگی 
می شود؛ اما نشــانه های کم آبی بدن و راه های پیشگیری از آن چیست؟ 
فــردی که دچار این عارضه می شــود، عالیم شــایعی همچون گیجی، 
حالت تهوع، بی حالی، رنگ پریدگی، سردرد، تشنگی، تعریق و گرفتگی 
عضالنی و تپش قلب شدید دارد. وقتی فردی دچار گرمازدگی می شود در 
ابتدا باید در یک مکان با تهویه خنک قرار گیرد و حجم لباس هایش را کم 
کنند، با آب ولرم یا خنک اســتحمام کند. باید توجه داشت به دلیل اینکه 
در زمــان تعریق مقداری از الکترولیت های مهم و ضروری بدن از جمله 
پتاسیم و ســدیم، دفع و تعادل این الکترولیت ها دچار مشکل می شود، 
برای برگشت این تعادل و برطرف کردن کم آبی بدن، مخلوط آب خنک 
با کمی نمک، آب میوه های خنک و آبدار مانند هندوانه، طالبی و خیار و 
دوغ های کم نمک خنک مصرف شــود. شربت های خانگی سنتی مانند 
مخلوط خاکشیر و تخم شربتی با کمی آبلیمو و شکر نیز می تواند در بهبود 
فرد مؤثر باشــد. البته به تدریج و آهســتگی مایعات را میل کنید تا دچار 
مشکالت گوارشی نشوید. از مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین مانند 

قهوه خودداری کنید، چرا که باعث دفع بیشتر آب بدن می شوند.

    سالمت    

گرمازدگی
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

 جناب آقای دکتر سعدالله زارعی
 رئیس محترم مؤسسه راهبردی اندیشه سازان نور

 با تأثر و تأسف فراوان ضایعه فقدان والده گرامی تان، مادر شهید امرالله زارعی را به جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت می گوییم 
و برای تان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت می کنیم. امیدواریم مادربزرگوارتان مهمان فرزند شهیدش و بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا)س( باشند. 

معاونت سیاسی ـ هفته نامه صبح صادق

 چــادرش را به کمرش بســت و گفت: »من می رم، میارمشــون، 
نمی تونم ببینم همشــهریام کمک می خوان و تماشــا کنم. کمک 
می خوان خو... صدای هل من ناصر رو نمی شــنفین؟ آخرش شهید می شم 
چی بهتر از این؟« چند نفری اوضاع پل و شدت تیراندازی را توضیح دادند، 
نمی شد از نگاه دشــمن پنهان ماند و باید تا شب صبر می کردند؛ اما سکینه 

گوشش بدهکار نبود.
هر کسی که رفت، دست خالی برگشته بود. دشمن، خانواده ای را که با یک 
وانت به سمت آبادان می رفتند، روی پل، به رگبار بسته بود و حاال هم بعثی ها 
منطقه را آرام نمی گذاشتند. ســکینه به مردمی که وحشت زده به بیمارستان 
آمده بودند و دنبال پناهگاه می گشتند، نگاه کرد. بچه های کوچک گوشه لباس 
مادران شان را گرفته بودند و از وحشت تکان نمی خوردند، زن ها گاهی شیون 
سرمی دادند و مویه می کردند. همه داغدار بودند و کسی نبود که سینه اش مملو 
از غم نباشــد؛ اما به او، طور دیگری نگاه می کردند، نجات جان مجروحان 
روی پل، انگار نجات خرمشــهر بود. با خودش زمزمه کرد: »الهی بمیرم که 

فکر می کنین بعثی ها رحم دارن و بیمارستانو نمی زنن...!«
هر چه بود نباید ناامیدشــان می کرد. آرام آرام از بیمارســتان بیرون آمد. 
صدای انفجار و تیراندازی قطع نمی شــد. بوی خاک و باروت و خون طعم 
دهانش را تلخ کــرده بود. هوا آنقدر خاک آلود بود که نمی توانســت جلوی 
چشــمانش را ببیند. به پیکرهایی که بعد از انفجار روی پل خرمشهر افتاده 
بودند، خیره شــد. صدای ناله  ضعیفی را می شــنید. چشم هایش را با پشت 
دست مالید. سوزش عجیبی از گوشه چشمانش، اشک را بیرون کشید. آرام 
روی زمین خزید و خودش را به آرامی به ماشــین نزدیک کرد. سنگینی نگاه 
نگران چند نفر را حس می کرد. عزمش را جزم کرده بود تا از هم وطنش حتی 

اگر تکه تکه شده بود، دفاع کند.
از شدت انفجار خاک به هوا بلند شد، زن خودش را به زن و مرد مجروح 
که بدنی تکه تکه داشتند، رساند. به هر ســختی که بود آنها را روی چادرش 
خواباند. گرمِی نگاه دوست و همرزمش را که برای کمک آمده بود، حس کرد 
و لبخندی روی لبانش نشســت. یک لحظه یاد تعزیه خوان مسجدشان افتاد: 

»جوانان بنی هاشم بیایید...«
بغض داشــت خفه اش می کرد. آرام و با هر سختی که بود مجروحان را 
وارد بیمارستان کردند. لبخندی از سر شــوق و سپاسگزاری روی لب مردم 
بی پناه نقش بست. صدای صلوات بلند شد، انگار حس پیروزی با تالش های 
زن، در دل همه ریشه دوانده بود. سکینه با حالی خسته و ناتوان به دیوار حیاط 
بیمارســتان تکیه داد. صدای تعزیه  خوان از ذهنش بیرون نمی رفت. سرش را 

بلند کرد و با دیدن لیوان آبی که به سمتش گرفته بودند، بغضش ترکید.

   داستان    

هل من ناصر...
 به  یاد بانوی شجاع جبهه و جنگ

 شهید سکینه حورسی
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

   تلخند    

پول و درمان!/ 
در حالــی کرونا در کشــورهای غربی در حال شــیوع مجدد اســت کــه هزینه های 

درمان در این کشورها بسیار باال رفته است
کارتونیست: گاتیس اسلوکا از لیتوانی


