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افتخار ایران

 
 صبــح روز جمعــه حضرت 
آیت الله خامنه ای ُدز اول واکسن 
داخلی »کــوو ایران برکــت« را دریافت 
کردند تا بار دیگر بر این واقعیت که رهبر 
معظم انقالب در جایگاه عالی ترین مقام 
در جمهوری اســالمی هیــچ اولویت و 
امتیازی در بهره مندی از خدمات عمومی 
برای خود قائل نبوده و نیستند، مهر تأییدی 
زده شود؛ اما فراتر از تزریق واکسن تولید 
داخل به ایشــان این موضوع از چند جنبه 

حائز اهمیت است:
اول اینکه، تأکیدات مکرر ایشــان بر 
توجه به توان و استعدادهای داخلی، اهتمام 
به تولید ملــی و بها دادن به دانشــمندان 
جوان کشورمان بر کسی پوشیده نیست. 
رهبر معظم انقالب در کنار رهنمودهای 
ســازنده، موانع زیادی را از مسیر جوانان 
نخبه در تولید علم و جنبــش نرم افزاری 
برداشــته اند و یکــی از توصیه های مؤکد 
معظم له به مســئوالن و مدیــران اجرایی 
کشــور حمایت همه جانبه از این نیروها 
بوده است. در موضوع واکسن نیز تأکید و 
اصرار ایشان بر دریافت واکسن داخلی نیز 
رهبر معظــم انقالب با این اقدام به تالش 
محققان و دانشــمندان جوان ایرانی که به 
تازگی به بار نشســته و ایران را به یکی از 
شش کشــور تولیدکننده واکسن کرونا در 
جهان تبدیل کرده، ارزش و بهای ویژه ای 
بخشــیدند. این حرکت و اقدام حکیمانه 
رهبر فرزانه انقالب موجب تقویت انگیزه 
جوانان دانشمند و محقق کشورمان برای 
طی مســیر تولیــد علم و فنــاوری و فتح 

قله های دانش و خودباوری خواهد شد. 
دوم اینکه تزریق واکسن در کشورمان 
با توجه به تقسیم بندی بر اساس رده سنی 
از کهنساالن شروع شده و به مرور زمان و 
به ترتیب سنین پایین تر را شامل می شود. 
رهبر 82 ســاله انقالب در زمره اولویت 
اول تزریق واکسن در اردیبهشت ماه بودند 
که می توانستند مانند عموم مردم واکسن 
دریافت کنند؛ اما ترجیح واکسن داخلی 
به واکســن خارجی از سوی ایشان سبب 
شــد تا دو ماه دیرتر و وقتی که بیشتر افراد 
باالی 70 سال هم واکسینه شده اند، پس از 
اینکه اولین واکسن ایرانی مجوز اضطراری 
از سوی وزارت بهداشــت دریافت کرد، 
اقدام به این کار بکنند. این نکته مهم نشان  
می دهد، ســخنان و انتظارات ایشــان در 
حد حرف و ســخن نیست و رهبر جامعه 
اســالمی در عمل هم بــه آنچه می گویند 
مقید هستند و تا پای جان و سالمت خود 
روی آن ایســتادگی می کننــد؛ از این رو 
ایشان مصداق این روایت امام صادق)ع( 
هستند که می فرماید: »کونوا دعاه الناس 
بغیر السنتکم«؛ دعوت کننده مردم با غیر 

زبان های تان باشید.
سوم اینکه این اقدام رهبر معظم انقالب 
از یک ســو اعتماد مردم را به واکسن های 
تولید شده در داخل کشور و توانمندی های 
فرزندان این مرز و بوم افزایش خواهد داد 
و از سوی دیگر تمایل بازارهای بین المللی 
برای خرید واکســن از ایران را که یکی از 
قطب های اصلی تولید واکســن در جهان 

شده است، افزایش خواهد داد. 
البته در این بین رسانه ها و افکار عمومی 
نباید از فضاسازی  تبلیغی جریان تحریف 
داخلی و خارجی غفلــت کنند؛ چرا که 
آنها به هر شــکل ممکن خواهند کوشید 
این اقدام ارزشــمند و این موفقیت بزرگ 
را مخدوش کرده و با حاشیه پردازی های 
متداول خود مانع از معرفی و نمایش این 

افتخار بزرگ و ماندگار شوند.

قرار است هفتمین دور مذاکرات »احیای برجام« به 
زودی در وین آغاز شود. برخی تحلیلگران، از دور 
هفتم مذاکرات به منزله »دور نهایی« گفت وگوها یاد 
می کنند و برخی دیگر با توجه به مســائلی که هنوز 
میــان طرف های مذاکره تعیین تکلیف نشــده اند، 
رویکرد محتاطانه تری در ایــن زمینه دارند. در این 
میان، پرسش ها و دغدغه های متعددی وجود دارد 
که الزم است هر یک از آنها با توجه به واقعیاتی که 
پشت میز مذاکرات وین می گذرد، تجزیه و تحلیل 

شود:
نخســت اینکــه، مذاکــرات وین این بــار در 
حالــی برگزار می شــود کــه تکلیــف انتخابات 
ریاست جمهوری در کشورمان مشخص شده و طی 
ماه های آینده دولت فعلی و متعلقات آن )از جمله 
مقامــات وزارت امور خارجه(، هدایت قوه مجریه 
را در دســت نخواهند داشت. در چنین وضعیتی، 
واشــنگتن و تروئیکای اروپایی مصر هســتند که 
»مذاکرات وین« هر چه سریع تر به یک »خروجی« 
و »نتیجه نهایی« ختم شود. اصلی ترین نگرانی غرب 
این اســت که گارد دولت و تیم سیاســت خارجی 
جدید در جمهوری اسالمی ایران، نسبت به دوران 
فعلی بسته تر شود و فراتر از آن، نتوان تاکتیک هایی 
مانند »ابهام ســازی در روند مذاکرات« یا »خرید 
زمان در روند مذاکرات« را در قبال آن پیاده کرد. این 
 برای غرب خوشایند نیست. در مقابل، 

ً
مسئله قطعا

بایدن و همراهانش معتقدند، در فاصله ای که از آن با 
عنوان »پروسه زمانی انتقال دولت« نامیده می شود، 
باید به یک »توافق مکتوب و نهایی« با ایران و دیگر 

اعضای کمیته مشترک برجام دست پیدا کنند. این 
»توافق مکتوب« در نگاه طرف غربی باید دو ویژگی 
داشته باشد: یکی اینکه به لحاظ ماهوی و حقوقی 
امکان مذاکره مجدد بر سر آن وجود نداشته باشد و 
دیگری اینکه برای دولت بعدی ایران، »تعهدآور« 
باشد؛ به گونه ای که عدول از تعهدات و تکالیفی که 
بر عهده ایران گذاشــته می شود، مترادف با »اعالم 

خروج یکجانبه از برجام توسط ایران« تلقی شود. 
نکتــه دوم اینکه طرف آمریکایــی و تروئیکای 
اروپایی هم بــه لحاظ »انتزاعــی« و هم به لحاظ 
»عملیاتــی« بــر روی کلیدواژه ای به نــام »برجام 
دفرمه شده« متمرکز هســتند؛ یعنی توافقی که نه 
تنها از شــکل اصلی خود فاصله گرفته باشد، بلکه 
 منجر به پررنگ شدن تعهدات 

ً
بازگشت به آن صرفا

ایران و کمرنگ تر شدن تکالیف غرب شود. یکی از 
اصلی ترین دالیلی که آمریکا و متحدانش طی شش 
دوره اخیر مذاکرات وین حاضر به ارائه »تضمین« 
در خصــوص »باقی ماندن در برجام« نشــده اند، 
همین مسئله است. آنها معتقدند »پایبندی واقعی 
به برجــام« و »ارائه تضمیــن« در این خصوص، 
نسبت میان »تعهدات ایران« و »تکالیف غرب« را 
به ســود تهران دگرگون کرده و توافق هسته ای را به 
یک »متغیر مستقل حقوقی« تبدیل خواهد کرد. این 
در حالی اســت که در نگاه طرف غربی، از ابتدا نیز 
قرار نبود برجام حکم یک »توافق مستقل« را داشته 
باشــد، بلکه آنها )آمریکا و تروئیــکای اروپایی( از 
توافق هسته ای به مثابه یک »فندانسیون« برای ورود 
به مذاکرات جامع منطقه ای و فرابرجامی با ایران یاد 

می کنند. 
 بدیهی است که »ارائه تضمین در خصوص 

ً
کامال

حفظ توافق هســته ای«، پاشنه آشیل نگاه ماهوی و 
استراتژیک و حتی تاکتیکی آمریکا نسبت به برجام 
اســت. از همین رو، مقامات کاخ سفید به شدت 

نســبت به »ارائه تضمین« در قبــال باقی ماندن در 
توافق هسته ای گریزان هستند. این »تضمین گریزی« 
از سوی دموکرات هایی انجام می گیرد که در دوران 
ریاست جمهوری ترامپ، مدعی بودند وی با خروج 
از توافق هسته ای دچار بزرگ ترین خبط ممکن در 
قبال ایران شده اســت! جالب توجه اینکه مقامات 
آمریکایی با تکیه بر »اصل استقالل دولت ها« مدعی 
هســتند دولت آمریکا باید در هر لحظه ای که اراده 
کند، بتواند نسبت »برجام« و »منافع ملی آمریکا« را 
در نظر بگیرد و بر همین اساس، در خصوص باقی 
ماندن یا نماندن در توافق هســته ای تصمیم بگیرد! 
 مشخص 

ً
پاســخ این نکته به لحاظ حقوقی کامال

است: بدون شک همه دولت ها در نظام بین الملل 
از اســتقالل در تصمیم گیری برخوردار هستند و به 
همین میزان، مسئولیت فواید و هزینه های رفتاری 
خود در قبال تعهدات داخلی، دوجانبه، چندجانبه 
و بین المللی خود را نیز مورد سنجش و پذیرش قرار 

دهند. 
این قاعده در قبال برجام نیز صادق است. بدیهی 
اســت که هیچ بازیگری نمی تواند دولت فعلی یا 
بعدی آمریکا را مکلف به »ماندن در برجام« کند، 
اما به دلیل ماهیت »بین المللی« توافق هســته ای، 
 در اینجا می توان ســازوکارهایی را طراحی 

ً
قطعــا

کرد که »هزینه های خروج دولت مستقر در آمریکا 
از برجام« به شدت افزایش پیدا کند، به گونه ای که 
»ریسک خروج یکجانبه از برجام« به یک »ریسک 
پرهزینه و بی فایده« در حوزه سیاست خارجی این 
کشــور تبدیل شود. بدیهی اســت که در این میان، 
باید دولت فعلی و دولت های بعدی آمریکا مکلف 
شوند »هزینه ها و جرایم سنگین خروج یکجانبه از 
برجام« را نیز به ســود »منافع ایران« و »طرف های 
باقیمانده در برجام« به گردش درآورند. در این میان، 
دولــت آمریکا مخیر خواهد بود میــان »پرداخت 

هزینه های سنگین خروج از برجام« یا »باقی ماندن 
در برجام« یک گزینــه را انتخاب کند و تبعات هر 
یک از این موارد را نیز به لحاظ حقوقی و راهبردی 
پذیرا باشد. مقاومت خاص مقامات آمریکایی در 
مقابل این گزاره های قطعی و روشن، به وضوح نشان 
می دهد آنها قصد دارند »هزینه های خروج احتمالی 
از برجام« را به ســود خــود و دولت های بعدی در 
کاخ سفید کاهش دهند، مانند اتفاقی که در دوران 

ریاست جمهوری ترامپ رخ داد. 
نکته پایانی اینکه با موافقت رهبر معظم انقالب 
اسالمی، قرار است کارگروهی متشکل از نمایندگان 
شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسالمی، 
وزارت خارجه و... تشــکیل و بر خروجی و توافق 
نهایی صورت گرفته در وین نظارت شــود. بدیهی 
است که این نظارت جمعی، با هدف »ایجاد تناسب 
میان تعهدات عملیاتی طرفین«، »سنجش مکانیسم 
راستی آزمایی بازگشــت آمریکا به برجام« و »اخذ 
تضمین از طرف مقابل جهت بقای توافق هسته ای« 
و در نهایت، »ممانعت از تحدید ظرفیت های ایران 
در حوزه تحقیق و توســعه برنامه هــای صلح آمیز 
هسته ای« صورت خواهد گرفت. این کارگروه باید 
با جدیت کامل و با در نظر گرفتن منافع ملی کشور و 
از همه مهم تر، تجربه قبلی خروج آمریکا از برجام، 
مذاکرات وین را به ســوی کسب نتیجه ای مطلوب 
رهنمون کند و با پنج مؤلفه »رفع واقعی و نظام مند 
تحریم های ضد ایرانی«، »راستی آزمایی بازگشت 
آمریکا به برجام«، »ارائه تضمین در خصوص حفظ 
توافق هسته ای از سوی آمریکا«، »پیشبرد برنامه های 
کشــور در حوزه تحقیــق و توســعه فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای« و »مهــار زیاده خواهی های 
آژانس در مذاکرات وین«، یک شــکل هندســی 
متوازن را طراحی کند که بتــوان از آن به مثابه یک 

»ترکیب قابل قبول« یاد کرد. 

 این شکل هندسی باید درست ترسیم شود

نگاه

حنیف غفاری
کارشناسروابطبینالملل

عزیز غضنفری
کارشناسسیاسی

جمهوری اسالمی ایران خود را برای تشکیل دولت و 
قوه مجریه جدید آماده می کند. ماجرای شکل گیری 
دولت ها در ایران به منزله یکی از مهم ترین تحوالت 
سیاسی کشــور که آثار متنوع گوناگونی دارند، قابل 
بررسی و ارزیابی هســتند. پرداختن به مسئله آغاز 
برپایی دولت هــا از ابعاد گوناگــون قابلیت بحث 
دارد و سودمند است، اما در این متن از منظر نقش 
دولت ها در افزایش و تعمیق وفاق ملی نکاتی از نظر 

می گذرد.

 Bتجربه تاریخی وفاق ملی
تجربه تاریخی گویای آن است که مقطع شکل گیری 
دولت هــا در جمهوری اســالمی ایــران به دالیل 
مشخص نتوانسته است شــاخصه های انسجام و 
وفاق ملــی را افزایش دهد؛ چه آنکه در مواردی نیز 
موجب ظهور برخی واگرایی ها شــده اســت. این 
در حالی اســت که وفاق و انســجام درونی ـ حتی 
اگــر تهدید و دشــمنی بیرونی نیز در کار نباشــد ـ 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است، حال آنکه هم اکنون 
تهدیدات ترکیبی متعددی امنیت و منافع ملی ایران 
را به مخاطره انداخته اســت؛ از این رو توجه به این 
موضوع و کوشش برای تحقق آن از اهمیت اساسی 

برخوردار است.
در این زمینه نکته اساســی آن است که با شروع 
به کار هــر دولت و متأثــر از غیریت ســازی ها و 
قطب بندی های پیــش از انتخابــات و اختالفات 
 صف بندی 

ً
مبنایی و فکری جریان های سیاسی عمال

جدیدی در درون کشــور شــکل می گرفت. شاید 
بتوان گفت پایه گــذار چنین وضعیتی به دوم خرداد 
ســال 1376 برگردد؛ چرا که تا پیــش از آن چنین 
قطب بندی شدیدی در فضای سیاسی ایران وجود 
نداشت و در دوره های ماقبل آن بسیاری از نیروهای 
راســت و چپ در یــک دولت در کنــار همدیگر 
قــرار می گرفتند. هر چند در مــواردی از جمله در 
سال 1362 به دلیل سیاســت های دولت ساالرانه 
دولت مهندس موسوی، احمد توکلی و حبیب الله 
عسگراوالدی، ناطق نوری و پرورش از کابینه استعفا 

داده یا اخراج می شوند؛ اما در هر حال این اتفاقات 
به شکل موردی و استثنایی و معطوف به رویکردهای 
اقتصادی دولت وقت قابل بررســی است. در سال 
1376 این واگرایی ها منشــأ سیاسی پیدا کرد و به 
صراحت از کنار گذاشــتن مدیــران غیرهم فکر از 
نظر سیاســی سخن به میان آورده شــد. در این باره 
برادر رئیس جمهور وقــت، محمدرضا خاتمی در 
مشــهد و در جریان تبلیغات دوره هشتم انتخابات 
ریاســت جمهوری بیان کرد که هرکــس پیام دوم 
خرداد را درک نکرده است، باید کنار برود. هرکس 
که با اصالحات نیســت، باید کنار گذاشــته شود. 
 از آن تاریخ به بعد این تلقی ایجاد شد که روی 

ً
تقریبا

کار آمدن هر دولتی به معنای آن اســت که مدیران 
کشــور از باالترین سطح تا پایین ترین رده مدیریتی 

نظام اداری کشور باید کنار گذاشته شود. 

 Bانتخابات14۰۰ و پدید آمدن درک جدید
در این جا ســخن این نیســت که در زمینه عزل و 
نصب ها نســبت به موضوع همفکری سازمانی و 
اداری و جهت گیری های فکری و تئوریک که برای 
پیشــبرد اهداف و تحقق منافع کشور مفید است، 
بی تفاوت بود؛ ســخن بر سر این اســت که درباره 
موضوع به کارگیری و استفاده از همه ظرفیت های 
بخش اجرایی و کارشناســی کشــور باید قاعده و 
ضابطه وجود داشته باشد و صرف همراهی نکردن 
در انتخابات یا اختالف سلیقه سیاسی دلیلی بر کنار 
گذاشتن یک مدیر و کارشناس متخصص و مجرب 
نمی شــود؛ امری که در کشور ما به یک قاعده رایج 
تبدیل شده است. انتخابات 1400 نشان داد، کشور 
در زمینه ســرمایه اجتماعی ناشی از بدکارکردی ها 
و توســعه مشــکالت اقتصادی و معیشتی و جنگ 
اقتصادی دشمن دچار زیان و آسیب های جدی شده 
است و تا دیر نشده الزم است برای حل این مسئله و 
چالش طرحی درانداخت. در این باره شرط اساسی 
آن اســت  که شاخصه های انســجام و یکپارچگی 
ملی تقویت شــده و تعمیق یابد. در این مرحله باید 
به ســمت تحقق دولت کارآمد حرکت کرد. هنوز 
نمی تــوان به قطعیت قضاوت کرد و الزم اســت تا 
آغاز به کار دولت آقای رئیسی منتظر ماند، اما برخی 
نشــان ها مانند دیدار مهم و معنادار آقای رئیسی در 
انتخابات ریاست جمهوری1400  تبلیغات  جریان 
با مدیران برخــی از رســانه های اصالح طلب بر 

گزاره هایی تأکید کرد که می تواند امیدبخش باشد.

 Bراهکارهای تحقق وفاق ملی
به نظر می رســد، وفــاق ملی با تبلیغات و شــعار 
پدید نمی آید، بلکه الزم اســت برای شکل یابی آن 
طراحی صورت گیرد و در عمل به الزامات آن همت 

گماشت:
ضابطه مندی در وفــاق ملی: تحقق وفاق ملی به 
معنای آن نیست که رویکرد حاکم بر اداره کشور از 
بی نظمی و بی قاعدگی و تشتت برخوردار باشد. در 
مرحله تصمیم سازی تا آنجا که امکان دارد فضای 
کارشناســی را توســعه داد و از نگاه های گوناگون 
استفاده کرد، اما وقتی تصمیم گرفته شد نباید در عمل 
و اجرا دچار چندپارگی و تشــتت شد. پایبندی به 
اخالق سیاسی از مهم ترین مؤلفه های ضابطه مندی 
در حوزه های اجتماعی و سیاسی است. آزادی های 
سیاسی و اجتماعی یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 
انقالب اســالمی اســت. در این باره الزم است با 
رعایت شرع و قانون به سمت تحقق کامل آن حرکت 
کرد. جامعه ایرانی دو هویت اسالمی و ایرانی دارد؛ 
از این منظر دولت آقای رئیسی با این ضابطه کالن 
باید مسیر حرکت خود را طراحی و عملیاتی کند. 
در این باره اهتمام به پیاده ســازی الگوی اسالمی و 

ایرانی پیشرفت چاره ساز خواهد بود. 
برپایی دولــت کارآمد: در این زمینه آنچه اهمیت 
دارد، آن اســت که از مدیریت کارآمــد که دارای 
روحیه عدالت خواهی و فســادناپذیری و داشــتن 
شاخص تخصص و شناخت باشد، حمایت کرد. 
دولت کارآمد دولتی اســت که مســائل کشــور را 
اولویت بندی  کند و امروز که سامان دادن به اقتصاد 
و معیشت مردم اولویت نخست کشور است، بر این 
موضوع متمرکز شــود و همه ظرفیت های انسانی، 
کارشناسی و مادی کشور را در راه تحقق این اصل 

فراهم آورد.  
به رســمیت شــناختن اختالف نظرها و تکثر 
سیاسی: شواهد قطعی تاریخی نشان می دهد،جامعه 
ایرانی جامعه ای متکثر از منظر سیاســی اســت. 
دولت آقای رئیســی که می خواهد مسیر وفاق ملی 
را بپیماید، الزم اســت این اصل اساسی را بپذیرد، 
همه سالیق را به دیده تکریم بنگرد و از دیدگاه های 
نیروها و عناصر سیاســی تا آنجا که به نفع ملت و 
کشور است ،بهره بگیرد. خوشبختانه آقای رئیسی 

در سخنرانی اخیر خود در حرم رضوی بر موضوع 
کرامت همه مردم تأکید خاص از خود نشان دادند. 
آن چنان که آقای رئیسی به آن اشاره کرده، در مرحله 
تصمیم سازی دایره ارائه نظر و نقدپذیری محدودیتی 
ندارد. هنوز از یادها نرفته که برخی با ژست و شعار 
دموکراسی خواهانه منتقدان را به جهنم حواله دادند؛ 
آنها را بی سواد و مستضعف فکری نامیدند؛ منتقدان 
را بی شناســنامه، بزدل، دنیا ندیــده، عقب مانده و 
متوهم معرفی کردند. بسیار روشن است که تکریم 
همه افراد جامعه و همــه طبقات اجتماعی روحیه 
وفاق و انسجام را تقویت می کند و عدم تکریم، بذر 
نفرت و کینه را در جامعه می پراکند و منازعه را در 

جامعه به قاعده جاری تبدیل می کند.
وفاق ملی در معیار و عمل: همان گونه که پیشتر 
نیز اشــاره شد، دولت وفاق ملی دولتی بی ضابطه و 
بدون قاعده نیست و تمام بدنه و ارکان نظام مدیریتی 
و سیاست گذاری کشــور در عرصه عمل سیاسی، 
اقتصــادی و فرهنگــی مطابق بــا چارچوب عمل 
می کند. از این منظر دولت آقای رئیســی اول باید 
بکوشد که تحت هیچ شرایطی استقالل، تمامیت 
ارضی و منافع ملی کشــور بــه مخاطره نیفتد. دوم 
التزام به قانون اساســی و مطالبــات حقیقی مردم 
سرلوحه امور باشــد؛ سوم جمهوریت و اسالمیت 
نظام با همه ابعــاد و شــاخصه هایش مدنظر قرار 
گیرد؛ چهارم اصول و ارزش های انقالب اســالمی 
چراغ راه پیشبرد بخش های مختلف کشور باشد و 
پنجم اصل والیت فقیه به عنوان رکن ثبات بخش و 
انسجام ساز و تضمین کننده حفظ سیاست های کلی 

نظام مورد توجه واقع شود.

 Bجمع بندی
بر اساس آنچه بیان شــد وفاق ملی یک امر تزئینی 
نیست، بلکه ضرورتی است که کشور به آن محتاج 
است. راهکار در پیش گرفتن وفاق نیز یکسان سازی 
افکار و نیروهای سیاسی نیست؛ که نه ممکن است 
و نه فایده ای بر آن مترتب اســت. در این باره باید با 
ساختن دولتی کارآمد و معطوف به حل مسائل مردم 
سرمایه اجتماعی را بازســازی کرد. کوشش برای 
استفاده از همه ظرفیت ها و تجربیات گذشته ضمن 
اینکه مؤلفه انسجام بین گروه های سیاسی را تقویت 
می کند، بلکه به پیمودن مسیر دشوار آینده نیز کمک 

شایانی می کند. 

دولت آقای رئیسی و نوید حرکت به سمت وفاق ملی

وفاق ملی نیاز همیشگی
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   رمز اصلی
 تشکیل دولت اسالمی

تشــکیل دولت اســالمی، گام  ســوم از 
گام های پنج گانه تشــکیل تمــدن نوین 
اسالمی است که براســاس بیانات رهبر 
معظم انقالب، هــم  اکنون در این مرحله  
قرار گرفته ایــم. این گام از چند جهت در 
این فرآیند، جایگاهی کلیدی دارد. از یک 
سو تشکیل دولت اســالمی، مقدمه ساز 
گام بعدی، یعنی تشکیل جامعه  اسالمی 
اســت که آن هم به  نوبه خود مقدمه ساز 
شــکل گیری تمدن نوین اسالمی است. 
شاخصه های  معظم له  بیانات  براســاس 
تشکیل دولت اسالمی به این شرح است:

1ـ پرهیز از اشرافی گری و رانت خواری؛ 
بــه این معنا که دولتی اســت کــه در آن 
رشــوه نباشــد، ویژه خواری نباشد، میل 
به اشــرافی گری نباشــد، حیــف و میل 
بیت المال نباشد.2ـ توجه به محتوا و روح 
زندگی علوی؛ به ایــن معنا که باید روح 
زندگی علوی)ع( باشــد، یعنی عدالت، 
تقوا، پارســایی، پاکدامنی، بی پروایِی در 
راه خدا و میل و شوق به مجاهدِت در راه 
خداـ را در جامعه زنده کند. 3ـ سالمت 
اعتقادی و اخالقــی )با تکیه بر اعتماد به 
وعده  های الهــی(؛ مهم ترین رکن دولت 
اسالمی را اصالح نفس کارگزاران دولت 
اسالمی دانسته و معتقدند مسئوالن باید 
خود را بســازند و مرتب با خود کلنجار 
بروند و یکدیگر را به حق وصیت و ارشاد 
کنند. در منظر ایشــان، تشــکیل دولت 
اسالمی منوط به این امر است که مسئوالن 
گوناگون بتوانند تا حد قابل قبولی خود را 
با این قالب ها و معیارهای دینی و اخالقِی 
اســالمی تطبیق دهند.4ـ عدالت )با در 
نظر داشتن ضرورت همراهی پیشرفت با 
عدالت(؛ در نگاه رهبر معظم انقالب، اگر 
دولت به معنای واقعی کلمه اسالمی شد، 
آن گاه کشور به معنای واقعی کلمه اسالمی 
خواهــد شــد؛ عدالت مســتقر خواهد 
شــد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر به 
تدریج ریشــه کن می شود؛ عزت حقیقی 
برای مردم به وجــود می آید؛ جایگاهش 
در روابــط بین الملل ارتقــا پیدا می کند؛ 
این می شود کشــور اسالمی.5ـ سالمت  
اقتصادی و مبارزه با فســاد؛ 6ـ اسالمی 
شــدن  جهت گیری و عمــل؛ 7ـ هدایت 
فرهنگی جامعه؛ 8ـ حل مشکالت کشور 
با برنامه ریزی درست و استفاده از آمادگی 
ملت؛ 9ـ گســترش علــم و دانایی؛10ـ 
دشمن شناسی، مقابله با برنامه  های دشمن 
و مبارزه با نظام سلطه؛ 11ـ مبارزه با فساد؛ 
12ـ تأمیــن و تقویت عــزت ملی؛ 13ـ 
قانون گرایی و نهادینه کردن آن )با تأکید بر 
رعایت اسناد باالدستی(؛ 14ـ حکمت و 
خردگرایی در کار ها و اظهارات )با تأکید 
بر استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور( و 

15ـ تکیه به ظرفیت درون زای کشور.
عالوه بر این ایمان و بصیرت در تشکیل 
دولت اسالمی  نقش ویژه دارد، بنا به تعبیر 
رهبر معظم انقالب بصیــرت، نورافکن 
است؛ بصیرت، قبله نما و قطب نماست و 
در یک فضای تاریک، بصیرت روشــنگر 
اســت. بصیرت راه را به ما نشان می دهد 
و باز می فرمایند: هر جایی که ما توانستیم 
درست بفهمیم، درست تشخیص بدهیم ـ 
یعنی همان بصیرت ـ و به دنبال آن احساس 
تکلیف کردیم، احساس تعهد و مسئولیت 
کردیم و وارد میدان شدیم، غلبه با ما بوده 
اســت؛ وقتی با ایمان و بــا بصیرت وارد 
میدان مواجهه شــدید، غلبه با شماست، 

شما برنده هستید.

   روزنه    

دیدگاه

   عکس و مکث   

بــه کدامیــن گناه؟/ اینجا یمن اســت، روزی هزاران بار بایــد فریاد زد و 
صــدای مظلومیت این کــودکان بی گناه و مردم بی دفاع را به گوش همه 
رســاند. مــزدوران وحشــی ســعودی و هم  پیمانانش، مانند بــزدالن به 

مردمی حمله می کنند که سال هاست در محاصره اند.

انتخابــات در جوامع دموکراتیک، همــواره فرصتی 
طالیی برای تغییــر در چینش مدیران جامعه و تحول 
در ساختار مدیریتی کشــور است؛ از این  رو در فصل 
انتخابات، شور و نشاطی وصف ناپذیر در میان عموم 
افراد چنین جوامعی قابل مشاهده است. در کشور ما 
نیز تاکنون ده ها انتخابات گوناگون برای تشویق مردم به 
سهیم شدن در ساخت آینده ای بهتر برگزار شده است. 
یکی از سرنوشت ســازترین این انتخابات که نقشــی 
بسیار مهم در توسعه شــهری و روستایی کشور دارد، 

شوراهای اسالمی شهر و روستاست. 
بدون شــک در کالنشــهری چون تهــران، نقش 
شــورای شهر بسیار حیاتی اســت؛ چرا که این شورا 
عالوه بر تعیین شهردار کالنشهر تهران، بودجه ساالنه 
این شــهر بی حد و مرز را نیز تعیین کــرده و به عنوان 
یک پارلمان محلی نقش آفرین است. بنابراین هر گونه 
نقصان، سیاســت زدگی و قبیله گرایی در تصمیمات 
 نقشی مخرب در فرآیند 

ً
شورای کالنشهر تهران، قطعا

اداره پایتخت کشورمان داشــته و به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم بر زندگی 13 میلیــون ایرانی در تهران 
و حومه تأثیرگذار اســت. به تازگــی و پس از پیروزی 
فهرست ائتالف نیروهای انقالب در انتخابات ششمین 
دوره شورای شهر تهران، برخی صاحبنظران درصدد 
بررسی چرایی این پیروزی و در نقطه مقابل، شکست 

رقیب اصالح طلب نیروهای انقالب برآمده اند. رقبای 
اصالح طلبی که از قضا تعدادی در شورای فعلی شهر 
نیز عضویت داشته و در سال 1396 و با حمایت رئیس 
دولت اصالحات، موفق به کسب اعتماد مردم تهران 
شــده بودند؛ اما در انتخابات اخیر، گویا حمایت های 
بزرگان اصالح طلب از جمله رئیس دولت اصالحات، 
برای فهرست ائتالف  جمهور)اصالح طلبان( در جهت 
کســب رأی مردم چندان کارساز نبوده است. به بیانی 
دیگر، دعوت مردم به شــرکت در انتخابات و در عین 
حال، مســئولیت  نپذیرفتن در قبال عمکرد افراد مورد 
حمایت، بی اعتمــادی رأی دهندگان به اصالح طلبان 
را در پی داشــته و باعث بی فایده شدن دعوت بزرگان 
اصالحات و ایجاد جو هیجانی در شــب انتخابات به 
عنوان راهکار رأی آوری جبهه اصالحات شده است.  

در کنار عدم مسئولیت پذیری بزرگان اصالحات، 
دلیل دیگر اقبال نکردن مردم به فهرست اصالح طلبان 
شورای شهر تهران، حتی با وجود حمایت این بزرگان 
و عموم احزاب اصالح طلب را باید در عملکرد شورای 
پنجم این کالنشــهر جســت وجو کرد. شورایی که از 
ابتدای کار با برخی عملکردهای سیاســت زده باعث 
ناامیدی مردم تهران شــد. شورایی که نه تنها موفق به 
استفاده از فرصت طالیی چهار ساله برای خدمت به 
مردم تهران نشد؛ بلکه با انتصاب سه شهردار در همین 
مدت کوتاه، سبب شد تا بسیاری از فعالیت های مهم 
شهرداری، تحت الشعاع عدم ثبات مدیریتی قرار گیرد. 
مردم تهران کــه پس از انتخابــات پنجمین دوره 
شورای شــهر در ســال 1396 از یک ســو با امیدی 
فراوان به انتظار تداوم تحوالت و ســازندگی در شهر 

تهران بودند و از ســوی دیگر خواهان تغییر کالن در 
نگاه شــهرداری و شورای شهر به مقوله توسعه شهری 
بودنــد، مدت زیادی برای احســاس یــأس مفرط از 
شورای شهر جدید نیاز نداشــتند؛ چرا که بالفاصله 
پس از آغاز به کار شورای پنجم شهر تهران، دعواهای 
سیاسی و ســهم خواهی های حزبی در فرآیند انتخاب 
شــهردار به عیان آشکار شــد. این سهم خواهی های 
سیاســی احزاب تکنوکرات، اعتدالی و اصالح طلب 
نه تنها خســارت تحمیل سه شــهردار در مدتی کوتاه 
برای کالنشــهری مهم چون تهران را به دنبال داشت؛ 
بلکه خاطرات تلخ دوران شــورای اول شهر تهران را 
که از قضا از آن اصالح طلبان بــود نیز در اذهان مردم 
تهران زنده کــرد. جایی که دعواهای حزبی و جناحی 
در کنار ساختارشکنی های آشکار اعضای این شورا، 
دولت وقت اصالح طلب را مجبور به انحالل شورای 
اصالح طلبــان کرد؛ اما طبــق روال معمول هیچ نوع 
مسئولیت پذیری و عذرخواهی از جانب اصالح طلبان 
در قبال افکار عمومی رخ نداده و روحیه طلبکاری تا به 
امروز و حتی در قبال عملکرد شــورای شهر فعلی نیز 

ادامه یافته است. 
نکته جالب آنکه در دوران شــوراهای اول و پنجم 
شهر تهران، دولت های مستقر نیز همسو با شوراهای 
مذکور بــوده و در نتیجه انتظار عملکردی مؤثر از این 
شــوراها در جهت رفع یا حداقل کاهش مشــکالت 
گوناگون شهر تهران بوده است. اما عملکرد این شوراها 
به خصوص دوره پنجم نه تنها تأثیر ملموسی بر افزایش 
کیفیت زندگی شهروندان تهرانی نداشته؛ بلکه به قدری 
ضعیف بوده که برخی افراد طناز با بهره گیری از اندکی 

مبالغه، تنها دستاورد شورای فعلی شهر تهران را تغییر 
نام تعداد محدودی از خیابان ها دانســته اند. صد البته 
که تغییر نام خیابان های شهر به نام مشاهیر ایران امری 
پسندیده است، اما بدون شک شورای شهر و شهرداری 
وظایفی دیگری نیز دارند کــه در صورت توجه کافی 
به آنهــا، امکان ارائه بــه عنوان رزومــه کاری در کنار 

نامگذاری خیابان ها را داشتند. 
اما نکته مهم و اساســی برای نیروهای انقالب که 
موفق به کسب اعتماد مردم در انتخابات اخیر و کسب 
 کرسی های شــورای ششم تهران شــده اند، آن است 
کــه از هر گونه اتالف زمان و سیاســی کاری اجتناب 
کرده و به سرعت به انجام جهادی وظایف شان همت 
بگمارند؛ چرا که میراث شورای پنجم اصالح طلب، 
رکودی عمیــق در فعالیت های عمرانی، توجه ناکافی 
به توســعه حمل و نقــل عمومی و غفلت نســبت به 
بســیاری از مشــکالت شــهر تهران به خصوص در 
نقاط کمتر برخوردار جنوبی این کالنشهر بوده است. 
از این رو انتظار عموم دلســوزان کشــور از فهرست 
ائتالف نیروهای انقالب کــه از اواخر مرداد 1400 بر 
کرسی خدمت در شورای ششــم شهر تکیه خواهند 
زد، آن اســت که با توجه به حضور تعــدادی از افراد 
باتجربــه در کنار جوانان، فرصت های از دســت رفته 
در چهار ســال اخیر را به خوبی آسیب شناسی کرده و 
با مدیریت جهــادی، اجازه اتالف منابع و از دســت 
رفتن فرصت های پیش روی مدیریت شهری تهران را 
ندهند. منتخبان باید بدانند که فرصت خدمت اندک 
بوده و اعتماد مردم نیز چون گوهری گرانبهاست که باید 

قدر دانسته شود. 

الله بخش روشن روان
استاددانشگاه

نگاهی به نتایج انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا

 کارآمدی در مقابل سیاست زدگی

علی اصغر رحمان نژاد
دبیرگروهگفتوگو

وگزارش

اگر کسی آمریکایی ها را نشناسد و براساس ادعاها،  
شــعارها و تبلیغات رســانه های وابســته به نظام 
ســرمایه داری بخواهد درباره آمریکا قضاوت کند، 
به طور قطع به کژراهه خواهد رفت. حقوق بشــر از 
جمله موضوعاتی است که آمریکایی ها،  در شعار و 
تبلیغات شان خود را  مدافع اصلی و منحصر به فرد 
در دفاع از آن می دانند؛ عالوه بر این ادعا در ســطح 
جهان،  دیگر کشــورها و دولت ها را به دلیل نقض 
حقوق بشر  هم متهم کرده و هم در صورت امکان و 

توان مجازات می کنند!
هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت شهید بهشتی 
و 72 نفر از برجسته ترین نیروهای انقالبی در جریان 
انفجار ساختمان حزب جمهوری اسالمی در هفتم 

تیر 1360، فرصت مغتنمی برای بیان بســیاری از 
موضوعات داخلی و خارجی و از جمله افشای چهره 
واقعی آمریکا در ارتباط با حقوق بشر است. ایران از 
جمله کشورهایی اســت که از منظر آمریکایی های 
مدعی طرفداری از حقوق بشــر، همــواره ناقض 
حقوق بشــر بوده، بنابراین دولت ایاالت متحده در 
42 سال گذشته،  تحریم های بسیاری را علیه ملت 
ایران به بهانه نقض حقوق بشــر از سوی جمهوری 
اسالمی اعمال کرده است. از سوی دولت آمریکا، 
بســیاری از ملت های کشــورهای جهان،  به دلیل 
نقض حقوق بشــر، به شــکل های مختلف تحت 
فشــار و تحریم قرار می گیرند. اما این رفتار آمریکا 
در حالی انجام می شود که  به دالیل مختلف و اسناد 
و شــواهد معتبر، دولت ایاالت متحــده در عصر 
حاضر، نقض کننده و پایمال کننده اصلی حقوق بشر 
به شــمار می آید. نظام ســرمایه داری یک درصدی 
حاکــم بر آمریکا، هم پایمال کننــده حقوق به خود 
ملت آمریکاست  و هم حقوق بسیاری از ملت های 

دیگر را، به بهانه های گوناگون نقض کرده و می کند. 
ملت هــای مســلمان و از جمله ملت ایــران،  در 
دهه های گذشته، از قربانیان اصلی تروریسم دولتی 
آمریکا بوده،  در حالی که آمریکایی ها به بهانه مبارزه 
با تروریسم،  جنایات بی شــماری را انجام داده اند. 
محورهای زیر، تا حدودی می تواند سیمای واقعی 

آمریکا در قبال حقوق بشر را آشکار کند:
الف ـ کودتا در دیگر کشــورها برای ســاقط کردن 
دولت های مردمی و به قدرت رســاندن دولت های 
دست نشانده آمریکا مانند :کودتای 28 مرداد 1332 
در ایــران؛1953 آلبانــی؛ 1954 گواتماال؛ 1964 
برزیــل؛ 1973 شــیلی و ...؛ ب ـ دخالت نظامی و 
اشغال کشورها مانندحمله به ویتنام،  حمله به کره، 
 حمله به افغانســتان و عراق و ده ها کشور دیگر؛ ج ـ 
راه اندازی انقالب های رنگی در کشــورهایی چون 
اوکراین، گرجســتان، قرقیزســتان و ایران در سال 
1388؛ د ـ راه اندازی،  تجهیز و پشتیبانی از گروه های 
تروریســتی، مانند داعش؛ هـ  ـ اعمال تحریم های 

ظالمانه علیه ملت ها به بهانه های مختلف از جمله 
تحریم های حقوق بشری.

 عــالوه بر محورهای ذکر شــده، آمار زیر چهره 
زشــت ضد حقوق بشــری آمریکا را بیشتر نمایان 
می کنــد: 1ـ کشــتار و نسل کشــی 100 میلیــون 
سرخ پوست بین سال های 1662 تا 1900؛ 2ـ بعد از 
جنگ جهانی دوم تاکنون،  حدود 30 میلیون نفر طی 
اقدامات نظامی مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در دیگر 
کشورها کشته شده اند؛ 3 ـ  آمریکا شریک اصلی همه 
جنایات و کودک کشی های رژیم صهیونیستی است؛ 
4ـ 23 درصــد از زندانیان کلی جهــان در آمریکا 
هســتند که بیش از 50 درصد آنها سیاه پوســت اند.  
5ـ  ســاالنه 1200 نفــر در آمریکا به دســت پلیس 
 هم سیاه پوست بوده و بی گناه 

ً
کشته می شوند و عمدتا

هستند. و پرسش این است که  آیا آمریکا با این کارنامه 
سیاه حقوق بشری که به آن افتخار می کند،  حق  دارد 
از حقوق بشر دم بزند؟ روشنفکران غرب گرای ایرانی 

به این پرسش پاسخ دهند.  

   دریچه    

یکایی!  افتخار آمر

اینترپــل نیــاد براتــون انتخابات برگزار کنــه!/ در انتخابــات هفته پیش در 
فرانسه 66/7 درصد مردم شرکت نکردند.عده ای به مردم ایران قول داده 
بودند که اگر در انتخابات مشارکت نکنند، اینترپل برای شان انتخابات آزاد 

برگزار می کند که گویا فرانسه بیشتر نیاز دارد به کمک اینترپل!

جراحــی از راه دور بــا ســینا/ ربات ایرانــی جراحی از راه دور ســینا که با 
یک ســوم قیمت ربات های مشــابه خارجی طراحی و تولید شــده است، 
تســت های خود را بــر روی نمونه آزمایشــگاهی از فاصلــه 7 کیلومتری 
انجــام داد و بــا ایــن روش الزم نیســت دیگــر بیمــاران بــرای عمل  به 

بیمارستان های شهرهای مختلف بروند.

بوسه عزت/ اســم این تصویر جذاب را می توان گذاشت »بوسه عزت« 
محمــد معتمــدی خواننــده موســیقی ایرانــی در حالی که امــکان تزریق 
واکســن خارجــی را داشــت، اما با افتخار بــرای آزمایش واکســن ایرانی 
داوطلب شد و پس از تزریق گفت: »درود بر ایران و صنعت صدساله و 

معتبر واکسن سازی آن.«

مانــور اشــرافیت/ در حالــی که مــردم لبنان ســاعت ها در صــف بنزین 
می مانند، احمد حریری فرزند بهیه حریری و مدیرکل جریان المســتقبل، 
به دلیل اتمام اولین ســال پیش دبســتانی فرزندش در شــهر چرخید و 

جشن گرفت که با انتقادات مردم روبه رو شد!

فردای انتخابات، نوبت مطالبه  گری ملت اســت! / بنری جالب که در یکی 
از محله های تهران نصب شده است با عنوان حامیان رئیسی، مطالبه گر 
مطالبــات ملت از رئیس جمهور منتخب ملت خواهند بود تا به وعده های 
داده شــده عمل شــود! دولت جوان انقالبی، دولتی کارآمد و پاســخگو 

خواهد بود.

دکتر یدالله جوانی
مدیرمسئول
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مهدی سعیدی   تبیین    
جریانشناسسیاسی

راهبرد

 مسئولیت انتقال امانت!

انتخابــات به پایان رســید اما بیش از یک 
مــاه دیگر  نیز دولت دوازدهم بر ســر کار 
اســت. این مدت  بر خــالف تلقی ای که 
خیلی ها بنا بر عملکرد گذشته، این دوره را 
مهم نمی دانند یا معتقدند دولتی که حدود 
هشت سال نتوانست به عمده وعده هایش 
عمل کند، در یک مــاه مانده چه می تواند 
بکند، مدتی بسیار مهم و راهبردی است.  
دوره انتقــال قــدرت در بــازه زمانی بین 
برگزاری انتخابات تا استقرار دولت بعدی 
هــر چنــد دوره ای کوتاه و چنــد هفته ای 
اســت، اما از حساسیت و اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. اداره بهینه این دوره زمانی 
کوتاه می تواند آثاری درازمدت و طوالنی 
برای کشــور به  همراه داشــته باشد.  این 
مدت طالیی مضاف بر اینکه باید صرف 
جمع بندی کارها و اقدامات بر زمین مانده 
شود، طرح های توسعه ای و سازندگی تمام 
شــده افتتاح و در فرآیند چرخه مدیریتی 
و خدماتی کشــور قرار گیرد، مالحظات 
و دالیل طرح های نیمه تمام یا در آســتانه 
اتمــام به دولت بعدی منتقل شــود، الزم 
است مقدمات و تمهیدات انتقال قانونی و 
البته آرام و مسالمت آمیز مسئولیت و قدرت 
به دولت منتخب جدیــد ملت نیز فراهم 
شود. در واقع، دولت روحانی در روزهای 
پایانی خود الزم است یک سری از کارها و 
اقدامات را در اولویت قرار داده و از انجام 
اقداماتی اجتناب کنــد. در این زمینه الزم 
است همه گزارش ها، اطالعات و تجربیات 
و حتی برنامه هایی که بــرای آینده کاربرد 
دارد، صادقانه و شــفاف به رئیس جمهور 
منتخب منتقل شــود. افزون بــر این، اگر 
دولت فعلی به گونه ای عمل کند که تا زمان 
جا افتادن دولت ســیزدهم، رئیس جمهور 
منتخب راحت تر بتواند کارها و مناصب و 
مسئوالن دولت را انتخاب و دوره ای برای 
انتقال تجارب مدیریتی در نظر گرفته شود، 
بسیار راهگشــا خواهد بود.  دلیل اهمیت 
این مســئله و اینکه باید همه اعم از مردم 
عزیز تا مسئوالن مختلف بخش های دولت 
و سایر ارگان ها و سازمان ها و حتی نحله ها 
و جناح های سیاسی که در انتخابات رقابت 
می کردند و امروز باید با عبور از این عرصه 
به بحث رفاقت، نهایت همکاری و همدلی 
و حمایت را به دولت جدید نشــان دهند، 
این است که این موضوع یک مسئله کالن 
ملی اســت و این دولت و دولت منتخب 
متعلق به همه کشور است و همه مسئوالن 
و گروه های سیاسی باید خود را در خدمت 
رئیس جمهور منتخب و دولت ســیزدهم 
قرار دهند. بنابراین، انتظار اول و قانونی از 
رئیس جمهور و دولت فعلی این است که با 
نمایش روحیه همدلی، همفکری، انسجام 
و وحــدت با دولت جدید گام برداشــته و 
تمام تجارب خود را برای حل مشکالت 
مــردم در آینده در اختیــار دولت منتخب 
قرار دهد و از هر گونه اتخاذ تصمیمی که 
بار مالی و تعهــد حقوقی بر دولت جدید 
تحمیل کند، اجتناب کند. این موضوع در 
قضیه مذاکرات احیای برجام حائز اهمیت 
راهبردی و ویژه ای اســت؛ چرا که تالش 
دولــت از مدت ها پیش برای رســیدن به 
معاهده ای که نشان دهد دولت به وعده اش 
 
ً
در برداشــتن تحریم ها عمل کرده، ظاهرا
برای دولت مهم است و البته امیدواریم به 
شوری این نگاه بدبینانه که می گویند دولت 
کنونی به هر قیمتی می خواهد برجام را احیا 
کند، نباشــد و در روزهای پایانی برای هر 
اقدام و کاری ضمن اطالع رسانی کامل به 
دولت رئیس جمهور منتخب، جوانب امر 

به طور کامل بررسی و مراقبت شود.

سعید جلیلی از با بیان اینکه امروز در دوره ای جدید قرار داریم 
که ملت ایران هم با حضور و هم با انتخاب خود مسیر جدیدی 
برای پیشرفت انقالب برگزیده است، گفت: »باید این فرصت 
را برای پیشرفت کشور غنیمت شمرد؛ آن هم نه برای پیشرفت 
معمولی، بلکــه ایجاد یک جهش در کشــور.« عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کشور در چهار سال آینده 
باید جهش داشته باشد و این جهاد می خواهد، اظهار داشت: 
»دولت منتخب نیازمند کمک مردم است و بدون پشتیبانی مردم 

و نخبگان این بار سنگین را به تنهایی نمی تواند بر دارد.«

بی بدیل فرصت 
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در آیین تجدید 
میثاق مســئوالن عالی قضایی با امام)ره( با بیان اینکه میثاق با 
امام)ره( میثاق با همه خوبی هاست،  گفت: »میثاق با امام راحل 
میثاق با ارزش های انقالب اسالمی و کارکردن و تالش کردن 
برای خداست و میثاق با امام توجه به مردم و مردمداری و مردمی 
بودن است.« رئیس جمهور منتخب افزود: »در دولت تحول یک 
مسئله مهم اســت که مردم خواسته اند و در این انتخابات، پیام 
مردم انجام تحول بوده که محور آن اجرای عدالت است و باید 

در دستگاه اجرایی، اجرای عدالت را دنبال کرد.«

مردمی دولت 
سخنگوی حزب کارگزاران درباره تشتت میان نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان موسوم به ناسا در ارتباط با حمایت یا عدم حمایت 
از همتی، بیان کرد: »واقعیت این است که حتی در صورت اعالم 
موضع واحد باز هم نتیجه اصلی هیچ تفاوتی نمی کرد؛ چرا که 
در شورای شهر تهران و شهرهای بزرگ همه گروه ها با وحدت 
در عرصه انتخابات لیست داده بودیم و حضور داشتیم، اما نتیجه 
تغییری نکرد.« مرعشــی درباره سرنوشت جبهه اصالح طلبان 
ایران و مسئله تداوم فعالیت آن بعد از انتخابات و در آینده عنوان 
کرد: »قرارمان در این جبهه پیش از این بر مبنای ادامه کار بود.«

بود بی فایده  اتحاد 

فتح الله پریشان
پژوهشگر

اندیشهسیاسی

بهار سال 1392 بود که حسن روحانی نامزدی که یک ماه 
مانده به انتخابات، مطابق با نظرسنجی های معتبر 5 درصد 
هوادار بیشتر نداشت، با سناریوی حمایتی اصالح طلبان 
و کناره گیــری محمدرضا عارف ـ نامزد اختصاصی آنان  ـ 
توانســت پیروز انتخابات شده و با کسب 18 میلیون رأی 
که معادل 50/7 کل آرا می شد، بر اردوگاه متشتت رقیب 
غلبه کند و چهار سال پس از ناکامی بزرگ اصالح طلبان 
در انتخابات 1388، به نمایندگی از این جریان بر مســند 
قدرت بنشــیند! اصالح طلبان پیروز انتخابات شده بودند 
و نام آنان به عنوان »فاتحان انتخابات 1392« و »بانیان و 
بنیانگذاران وضع موجود« ثبت شد! روحانی تالش کرد تا 
در تشــکیل کابینه تا آنجا که ممکن است هوای هواداران 
خود را داشته باشد و سیاست های کالن حکمرانی خود 
را دور از آمــال و آرزوهــای اصالح طلبــان نبیند! بدون 
شک، آنچه در قالب »برجام« به منزله مهم ترین دستاورد 
دولت روحانی خلق شــد، همان چیزی بود که هر یک از 
گزینه های اصالح طلبی اگر به قدرت می رسید، در همان 
مســیر حرکت می کردند و گزینه بهتری از »محمدجواد 

ظریف« برای تحقق این امر نداشتند! 

 Bجامعه عصبانی و بانیان وضع موجود
هشت ســال از آنچه با بازی اصالح طلبان کلید خورده، 
گذشــته و بار دیگر جامعه آماده انتخابی بزرگ بود. آنچه 
در فضای سیاســی کشــور معیار تحلیل و قضاوت قرار 
داشــت، عملکرد دولتی بود که هشت سال پیش با وعده 
حل مشکالت اقتصادی کشــور از طریق مذاکره و حل 
مشکالت دیپلماتیک به قدرت رســیده بود! اما امروز نه 
تنها از مشــکالت کاسته نشده بود، بلکه اقتصاد کشور با 
تورمی سرســام آور روبه رو بود که جامعه را در وضعیت 
عصبانی قرار داده بود! زمانه پاسخگویی فرا رسیده بود، اما 
پاسخگویی در میدان نبود! بانیان وضع موجود هر یک به 
لطایف الحیلی تالش می کردند تا از این جایگاه بگریزند و 
دیگرانی را متهم کنند! امروز دیگر کسی خود را منسوب به 
روحانی نمی دانست و به تعبیری تلخ »بر سر نخواستنش 
دعوا بود«! همین وضع موجب شد تا دوقطبی ایجاد شده 
میان »بانیــان و حامیان وضع موجود« )که نماد »تکرار و 
تداوم« راه دولت و تشکیل »دولت سوم روحانی« بودند( 
و »پرچمداران تغییر وضع موجود« به مهم ترین دوقطبی 
انتخاباتی 1400 بدل شــود و صف آرایی هــا در حول و 
حوش آن شــکل گیرد و عیار قضاوت مردم شود! در این 
شــرایط اصالح طلبان در وضعیتــی نبودند که همچون 
گذشــته فضای چندانی برای فعالیت سیاسی ـ انتخاباتی 
برای خود بیابند! چســبیدن عنوان بانیــان وضع موجود 
آنان را در وضعیت انفعالــی قرار داده بود و مجبور بودند 
تا پیش از آنکه ســخنی برای آینده کشور داشته باشند، در 
مقام پاسخگویی قرار گرفته و در مورد چرایی شکل گیری 
وضع موجود سخن بگویند! ســؤالی پرابهام که پاسخی 
جز ناکارآمدی دولت برآمــده از حمایت اصالح طلبان 
نداشت! همین شــرایط بود که اصالح طلبان را بر سر دو 
راهی »مشارکت« یا »عدم مشارکت« در انتخابات قرار 

داده بــود. آن بخــش از اصالح طلبان کــه امر اجتماعی 
را بر امر سیاســی ترجیح می دادند، مدت هاســت که از 
ضرورت »بازاندیشی« در اصالح طلبی و حتی »عبور از 
اصالح طلبی« و خلق »نواصالح طلبی« سخن می گویند! 
آنــان معتقدند اصالح طلبی با فاصلــه گرفتن ربع قرن از 
تولدش، آنچنان رشد و تعالی نیافته است که پاسخگوی 
نیازهای زمانه باشــد و زمان آن فرا رسیده است که مدتی 
دور از قدرت نشسته و به بازتعریف هویت خود متناسب با 
شرایط کنونی جامعه ایرانی بپردازد! اردوگاه اصالح طلبی 
با وضعیت کنونی خریداری نزد ملت نداشــته و آنچنان 
بی اعتبار شده که امیدی را نزد افکار عمومی خلق نمی کند!
طیف عمل گرایان که امر سیاسی را الزمه حیات امر 
اجتماعــی اصالح طلبی می دانند، بر ایــن باور بودند که 
دوری از قــدرت اصالح طلبی را به محاق خواهد برد، به 
نحوی که می تواند به فروپاشی کامل این اردوگاه بینجامد 
و اوضاع را از اینکه هست بدتر کند. از این رو با همه توان 
باید تالش کرد تا در رقابــت انتخاباتی باقی ماند و برای 
دســتیابی به صندلی قدرت تالش کرد! این تقابل بود که 
دو سیاست مشارکت و عدم مشــارکت را در دستور کار 
اصالح طلبــان در انتخابــات 1400 قــرار داد و حاصل 
آن تشــتت و تفرق و ســردرگمی و بی انگیزگی در بخش 

عمده ای از هواداران بود!

 Bحمایت از نامزد در سایه 
در ایــن بین اوضــاع ســاماندهی تشــکیالتی اردوگاه 
اصالح طلبــان نیز چنــدان نرمال نبود. »شــورای عالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان« در ابتدای ســال 1399 
از هم فروپاشــیده بود و مجموعه نوپایــی با عنوان »نهاد 
اجماع ســاز« در دقیقه 90 از سوی طیفی که بر مشارکت 
در انتخابات تأکید داشت، شکل گرفته بود! اجماع سازان 
در نهایــت 14 نفر را به عنوان نامزدهای مورد توافق خود 
معرفی کردند تا همگی برای نام نویســی اقدام کنند و در 
نهایت یک نفر را با تصمیم جمعی در روزهای پایانی در 
میدان نگه دارند. از آن میان تنها 9 نفر برای نام نویسی اقدام 
کردند که هیچ کدام شــان از سوی شورای نگهبان احراز 
صالحیت نشــدند! این وضعیــت، کار را اصالح طلبان 
دشــوارتر کرد و نهاد اجماع ســاز را در وضعیت دشوار 
مانــدن یا نماندن در انتخابات قــرار داد! در این میان، دو 
چهره شناخته شده برای اصالح طلبان، آقایان »عبدالناصر 
همتی« عضو حزب کارگزاران ســازندگی و »محســن 
مهرعلیــزاده« معاون رئیس جمهــور دولت اصالحات، 
گزینه هایی بودند که نام شــان در میان هفت نامزد پایانی 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم قرار گرفته بود. اسم 
این دو هرچند در میان فهرست پایانی نهاد اجماع ساز قرار 
نداشت، اما هر دو گزینه از بضاعت های کافی برای تبدیل 
شدن به گزینه مورد حمایت اصالح طلبان برخوردار بودند! 
مهرعلیزاده که سال ها در دولت اصالح طلبان پست های 
مهمــی را برعهده داشــت و همتی نیز گزینــه ای بود که 
»حسین مرعشی« سخنگوی حزب کارگزاران او را »نامزد 
در سایه« خواند! حمایت از این دو تنها فرصتی بود که برای 
اصالح طلبان عملگرا فراهم شده بود تا آخرین تالش خود 
را برای بقا در قدرت به ثمر بنشانند! توافق بر سر حمایت 
از همتی امر دشــواری بود که هرچند به صورت رسمی 
محقق نشد و نهاد اجماع ساز از وی حمایت نکرد، اما به 
صورت تلویحی اکثریت اصالح طلبان به میدان حمایت 

از او وارد شــدند! از مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی، 
عبدالکریم سروش، بهزاد نبوی، غالمحسین کرباسچی 
و محمدعلی ابطحی گرفته تا حزب کارگزاران و اعتماد 
ملی و... . حامیان وی معتقد بودند، خواهند توانست قصه 
انتخابات 1392 و حمایت از حسن روحانی را تکرار کنند 
و آرای 3 درصــدی همتی را تا آنجا باال ببرند که یا پیروز 
مرحله اول شود یا آنکه کار انتخابات را به دور دوم بکشاند 
و آنگاه ضربه نهایی را بر رقیب وارد کند! آنان تالش کردند 
تیم رسانه  قدرتمندی را با هدف »رقیب هراسی« در اختیار 
همتی و مهرعلیــزاده قرار دهند که از فرصت مناظرات و 
دیگر برنامه های تلویزیونی برای تخریب رقیب اســتفاده 
کــرده و هوادارانی را که دیگر به وعده هــای این جریان 
اعتنایی ندارند، بار دیگــر به صحنه آورند! همتی تا آنجا 
که توانســت تالش کرد از زیر بار اتهام منسوب بودن به 
روحانی و عملکرد او بگریــزد و خود را حتی »اخراجی 
ـ  سوم ـ روحانی  دولت« معرفی کند! اما هشــتگ #دولت 
نسبتی نبود که به این سادگی پس از چند سال همکاری با 
اعتدالیون بشود از زیر بار آن گریخت! و خود را جزء بانیان 
و حامیان وضع موجود ندانست! و سرانجام نتایج جمعه 
روز انتخابات نشان داد این فرار به جلو مورد قبول اکثریت 

ملت ایران قرار نگرفته است!

 B!پس لرزه های یک زمین لرزه 
انتخابات 1400 و بررسی نتایج آن یکی از ضرورت هایی 
اســت که پس از پایان انتخابات به ضرورتی مهم در فهم 
رفتار سیاسی مردم بدل شده است. جا دارد با دقت بررسی 
شود که چطور گزینه مورد حمایت اکثریت اصالح طلبان 
تنها 2/5 میلیون رأی آورده است؟! پرسشی که یافتن پاسخ 
آن بسیاری از فعاالن سیاسی اصالح طلب را در فکر فرو 
برده اســت! خالصه جواب آن است که افکار عمومی از 
تکرار وضع موجود خسته شده و اصالح طلبان را صاحب 
برنامه ای برای حل مشکالت کشــور نمی دانند و به آنان 

اعتماد نکرده اند!
در مواجهه با این وضعیت اصالح طلبان رویکردهای 

گوناگونی را در پیش گرفته اند:
1ـ بخشــی از اصالح طلبان تالش دارند به جای پذیرش 
شکســت و ناکامی، عامل چنین نتیجــه ای را عملکرد 
شورای نگهبان بدانند، در حالی که واقعیت از امر دیگری 
حکایت دارد. به واقع هر یک از 14 نفری که در فهرست 
مدنظر نهاد اجماع ســاز از آنها یاد شــده بود، هم اگر در 
صحنه انتخابات بودند وضعیت بهتری از آقای همتی به 
دســت نمی آوردند! همتی در حالــی 2/5 میلیون رأی از 
30 میلیون رأی اخذ شــده را کســب کرده که رقبای وی 
22/5 میلیون رأی کسب کرده اند! جبران این فاصله با هیچ 
گزینه ای برای اصالح طلبان ممکن نمی شــد! نکته دیگر 
آنکه در انتخابات شوراها نیز اصالح طلبان ناکام مانده اند! 
در حالی که در شــهری مانند تهران فهرست واحد مورد 
حمایت خاتمی را بــه میدان آورده بودند و با اینکه رقیب 
اصولگرای شــان به صورت متفرق و با ســه فهرست در 
انتخابات حاضر بودند، اما باز هم پیروز انتخابات شدند و 

مردم به فهرست مورد حمایت آنان اعتماد کردند! 
2ـ یکی از پیامدهایی که این ناکامی بزرگ برای اردوگاه 
اصالح طلبــان بــه همراه خواهد داشــت، بــاال گرفتن 
دعواها و درگیری های درون اردوگاهی است که احتمال 
گسست و دوپارچگی بین طیف رادیکال و میانه رو را که 

از مدت هــا پیش کلید خورده، افزایش داده اســت! نباید 
فراموش کرد که بخشــی از افراطیون رادیکال، همچون 
میرحسین موسوی وارد بازی مشارکت نشده و در اردوگاه 
»تحریم کنندگان انتخابات« نقش آفرینی کردند! اینان امروز 
در حال سرزنش طیف مشارکت کننده در انتخابات هستند 
و معتقدند تنها موجب رونق بازار انتخابات به نفع رقیب 
شــده اند و پیکر نیمه جان اصالحات را نیز وقف و هزینه 

خدمت به اصولگرایان کرده اند!
3ـ بخشــی دیگر از هم اکنون خود را در جایگاه منتقد و 
مطالبه گر از رئیس جمهور منتخب قرار داده و شــروع به 
افزایش انتظارات کرده اند! و برای به زمین خوردن دولت 
انقالبی تالش خواهند کرد. برای نمونه، مصطفی تاج زاده 
در توئیتی مدعی شد، »سال آینده از رئیسی درباره ساخت 
4 میلیون مسکن در 4 سال/ تک رقمی شدن تورم/ ایجاد 
یک میلیون شــغل در سال/ رایگان شــدن اینترنت برای 
دهک های پایین/ کاهش50 درصدی هزینه های درمان/ 
تحقق شفافیت/ حل مشکل حاشیه نشینان/ کاهش جدی 
میزان قاچاق/ اصالح ارز چند نرخی خواهم پرســید.« 
این در حالی اســت که وی اکنون که موقع پرسشگری از 
 سکوت 

ً
عملکرد دولت هشت ساله روحانی است، کامال

کرده و حاضر نیست نسبت به وعده های دولت سؤالی را 
مطرح کند!

4ـ برخی دیگر فاز قهر و تهدید در پیش گرفته اند و در حال 
بردن مســیر حرکت این اردوگاه به سمت قهر با صندوق 
و پیوستن به اپوزیسیون تحریم گر انتخابات هستند. نمونه 
برجسته دیدگاه طراحان این ایده، توئیت سعید حجاریان 
است. وی نوشته است: »اصالحات صندوق محور ُمرد! 
اما قبل از تدفین شکوهمند باید به اتاق تشریح برده شود 
تا علت مرگ روشــن شود. آیا مرگ به علت کهولت سن 
بوده است یا می توان رد پای قاتل یا قاتالنی را پیدا کرد؟« 
خطاب به ایشــان باید گفت، اصالح طلبی که با صندوق 
رأی خداحافظی کند و به خشونت و اعتراض و براندازی 
دعوت کنــد، هر نامی برای خــود می تواند برگزیند، اال 
»اصالح طلبی«! چرا که اصالحــات با پیوند با صندوق 
قوام و هویت یافتــه و مرزش با براندازان، همین صندوق 

رأی است!
5ـ برخی از اصالح طلبان، واقع بینانه به مواجهه با ناکامی 
در 28 خــرداد رفتــه و تالش دارند تا از یک ســو ضمن 
استقبال از به قدرت رسیدن آیت الله ایراهیم رئیسی، روابط 
مسالمت آمیزی با منتخب مردم برقرار کنند و از دیگر سو 
تالش دارند تا موقعیت به دســت آمده را به فرصتی برای 
بازاندیشی درون گفتمانی بدل کنند. حقیقت آن است که 
جاماندن از قطار پاســتور و بهارستان پس از دو شکست 
متوالی، بدون شک فرصتی برای بازاندیشی و بازتعریف 
هویتی این جریان را فراهم آورده اســت. به نظر می رسد، 
این معقول ترین راهی است که اصالح طلبان باید در پیش 
گیرند و تالش کنند تصویری از اصالح طلبی ارائه دهند که 
هم متناسب با واقعیت های جامعه اسالمی ـ ایرانی و هم 
معطوف به کارآمدی و تأمین منافع ملی در چارچوب قانون 

اساسی جمهوری اسالمی باشد.
ایده های اصالح طلبــی برای حکمرانی به پایان خود 
رسیده است، اما اصالح طلبی امیدوار است که با بازگشت 
به ریشه های اصیل خویش و اصالح انحرافات ایجاد شده 
و مرزبندی با ناخالصی ها، با دست پر به صحنه سیاسی 

کشور بازگردد.

واکاوی فراز و فرود اصالح طلبان در انتخابات 1400

فصل تغییر  و  زمانه بازاندیشی
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آتش زیر خاکستر

ســرانجام »جبهــه تغییر« که می تــوان آن 
را متناقض تریــن ائتــالف تاریخ در صحنه 
سیاسی رژیم صهیونیستی دانست، موفق شد 
پس از برگزاری چهار دوره انتخابات به عمر 
دولت 12 ساله نتانیاهو پایان دهد. در دوران 
نتانیاهو، رژیم صهیونیستی شاهد بحران های 
متعددی بوده و به نظر می رســد به صورت 
مصنوعی در الیه نازکی از سیاست پوشیده 
شده است، بحران هایی که به احتمال فراوان 

با قدرت بیشتر به صحنه بازخواهند گشت:
1ـ قــدرت روزافــزون مقاومت؛ مســئله 
مقاومت از دو جنبه رژیم صهیونیســتی را 
تحت فشار قرار داده است. جنبه اول تجربه 
مقاومت فلسطینی از نبرد های متعددی که 
در دو دهه اخیر کسب کرده است. مقاومت 
 موشک هایی 

ً
فلسطینی که دو دهه پیش صرفا

با برد 5ـ10 کیلومتر را در اختیار داشــت، 
در جنگ اخیر از موشــک هایی با برد 250 
کیلومتر رونمایی کرده است. در جنبه دوم نیز 
جبهه مقاومت در منطقه از قدرت روزافزونی 
برخوردار شده است که نمونه آن را در ایران، 
عراق، یمن، ســوریه و لبنان به ویژه خیزش  

مقاومت در کرانه باختری شاهدیم.
2ـ امنیت داخلی؛جنگ سیف القدس برای 
اولین بــار آتش نهفته درون ســرزمین های 
اشــغالی را شــعله ور کرد. در جنگ های 
گذشــته اعراب ســاکن در ســرزمین های 
اشغالی که 20 درصد از جمعیت این رژیم 
را شامل می شوند به عنوان اقلیتی معترض، 
اما خاموش شناخته می شدند، اما در جنگ 

اخیر با قدرت به میدان آمدند.
3-ائتالف های منطقه ای؛دولت صهیونیستی 
امیدوار بود که آمریکا بتواند با اجرای معامله 
قرن و ائتالف ســازی های جدید، مســئله 
فلسطین را به سرانجام برســاند. اقدامات 
تندروانه واشــنگتن نه تنها مسئله فلسطین 
را حــل نکرد؛ بلکه مــردم را با خودآگاهی 
بیشــتری مواجه و ائتالف های مقاومت در 
منطقه را مستحکم تر کرد و عمده کشورهای 
اســالمی که رژیم صهیونیستی امید زیادی 
برای حضور آنها به جریان تطبیع داشت، از 

آن فاصله گرفتند.
4ـ بحــران اجتماعی و معیشــتی؛روزنامه 
»معاریو« در گزارشــی که پیش از شــیوع 
کرونا منتشر کرد، نوشته بود در سرزمین های 
اشــغالی بیــش از 2 میلیون نفــر زیر خط 
فقر هســتند، بحرانی که کرونا به شــدت 
آن افزوده اســت. به نوشته رأی الیوم تا نیمه 
ســال 1399 بیش از یک میلیــون بیکار در 
رژیم صهیونیســتی وجود داشــته اســت. 
)Latet( مؤسسه خیریه صهیونیستی التت

نیز  اعالم کرده اســت، تعداد خانواده هایی 
که اســتانداردهای زندگی معیشتی خود را 
در سرزمین های اشــغالی از دست داده اند، 
به 860 هزار خانوار رســیده است. در کنار 
این موارد باید به شکاف های عمیق نژادی در 
سرزمین های اشغالی اشاره کرد که در سایه 
دولت ضعیف و همچنین تحرکات بیشــتر 
افراط گرایان صهیونیست دردسرهای جدید 

را برای تل آویو به بار خواهد آورد.
ِبِنــت«  سیاســی؛»نفتالی  بحــران  5ـ 
نخســت وزیر این رژیم کابینه سی وششم را 
از 23 خــرداد آغاز کرد تا برای اولین بار در 
سال های پس از اشغال فلسطین باشد که یک 
حزب با اقلیت هفت نفره مسئولیت تشکیل 
دولت را بر عهده داشته باشد. آنچه موجب 
اتحاد اعضای متناقض کابینه او شــده بود، 
یک چیز است؛ »بنیامین نتانیاهو«. اگر پیش 
از این اقدامــات کابینه نتانیاهو با مخالفت 
گروه های خارج از دولت روبه رو می شــد، 
اکنون بــه دلیل تناقضات ماهــوی ائتالف 
دولت جدید، شــاهد اختالفــات جدی از 

درون کابینه خواهیم بود.

جهان

یادداشت

جهان

   رصد    

یاض در باتالق  ر
 تحقیر عربستان در یمن

پایگاه العهد لبنان: به نظر می رسد، توصیه آمریکا 
به ریاض برای یافتن یک راهکار سیاســی پس از 
جنگش در یمن به اضافه کاهش شمار پدافندهای 
هوایــی آمریــکا در منطقه و به طور مشــخص 
عربســتان ســعودی برای ریاض کافی نبوده و به 
همین دلیل عملیات موشــکی یمــن که طی آن 
پهپاد جاسوسی آمریکایی »اسکن ایگل« با یک 
موشک پدافندی پیشرفته سرنگون شد، فشارهای 
جدی بر عربستان سعودی را افزایش داده و این به 
معنای  آخرین و فعال ترین ابزاری است که »برتری 
هوایی« را از عربســتان بگیرد. ابزاری که ریاض 
از آن برای حفظ حداقل ســطح قابل قبول برای 
تثبیت و محافظت از یگان های خود و مزدورانش 
در آخرین ســنگرش در شمال یمن، یعنی مأرب 

استفاده می کند.

راهکار نرم صهیونیست ها

»میخاییل میلشــتاین« ژنرال صهیونیست و 
رئیس بخش فلسطین در سرویس اطالعات 
نظامی موســوم به »امــان«: بــرای مقابله با 
افزایش قدرت حماس در فلســطین و جلوگیری 
از انتفاضــه ســوم در این کشــور، هماهنگی با 
تشــکیالت خودگــردان را باید تقویــت کرد. 
 موظف است اقدامات شگرفی که 

ً
اسرائیل عمال

می تواند واقعیت مدنی در کرانه باختری را بهبود 
بخشد، با تشویق سرمایه گذاری خارجی، توسعه 
زیرســاخت ها، افزایش مجوزها برای کارگران و 

بازرگانان و ادامه اطمینان بخشی مبنی بر ناتوانی 
حمــاس در باالبردن ســرش در تمامی زمینه ها 
انجام دهد. وی تشکیالت خودگردان فلسطین را 
یکی از مراجع اصلی در امور فلسطین می داند و 
تأکید دارد، اسرائیل باید هماهنگی با تشکیالت 
خودگردان فلســطین را در تمامی سطوح تقویت 

کنید.

باتالق عمیق عربستان

روزنامه »القدس العربی« نوشــت: عربستان 
سعودی به دلیل فروپاشی توافق ریاض و ناتوانی 
در اجرای آن، در باتالق عمیقی گرفتار شده است 
به ویژه اینکه متعهد شده بود بر اجرای میدانی این 
 این امر محقق 

ً
توافقنامه نظارت کند؛ امــا عمال

نشد.

شکست کمر عربستان سعودی

گــزارش رویترز درباره تحــوالت اخیر یمن: 
ائتالف سعودی به دنبال خروج از جنگ پرهزینه 
یمن بــوده و توافق صلح این ائتــالف با جنبش 
انصارالله نزدیک است. منابع آگاه یمنی خبر دادند 
گروه هــای متخاصم یمنی در حال آماده ســازی 
توافق صلحی هســتند که عربستان سعودی را از 
جنگ پرهزینه  که درگیر آن شــده، رها کند. این 
منابع گفتند که گفت وگوها میان ائتالف به رهبری 
ســعودی و جنبش انصارالله یمن بــر گام هایی 
متمرکز است که بر اساس آن محاصره بنادر یمن 
و فرودگاه بین المللی صنعا برداشته شود. به گفته 

تحلیلگران سیاســی، پیروزی های اخیر ارتش و 
کمیته های مردمی در جیزان و جبهه های مختلف 
موجب شده است عربســتان برای پایان دادن به 

جنگ امتیاز دهد.

وضعیت اسفناک حقوق بشر 

روزنامه واشنگتن پست: زمانی که دولت بایدن 
با وجود گزارش ســازمان سیا به دست داشتن بن 
سلمان در کشتن خاشقجی جواب رد داد، همان 
موقع در مقاله ای اعالم کردیم که این کار به معنای 
کشته شــدن صدها بی گناه در آینده است. روزها 
ادعای ما را ثابت کرد، بن سلمان تا قبل از تصمیم 
بایدن تعدادی از فعاالن را آزاد و احکام اعدام را 
متوقف کرد. دیده بان حقوق بشر نیز در گزارشی 
اعالم کرد، ســرکوب معارضان و فعاالن مدنی و 
حقوق بشری همچنان ادامه دارد. وضعیت حقوق 
بشر در عربستان در ماه های اخیر بسیار اسفناک 
توصیف شده اســت. سازمان های حقوق بشری 
اعالم کردند رِژیم ســعودی قصد دارد 40 جوان 
را که تعداد زیادی از آنها به سن قانونی نرسیده اند، 

اعدام کند.

اختالف در سرزمین های اشغالی 

روزنامــه »معاریو« در تحلیلی، رفتن نتانیاهو 
و آمدن بنت را نشــانه عمق اختالف سیاسی 
و حزبی در رژیم صهیونیستی توصیف کرد و 
نوشت: منازعات سیاسی و حزبی، یکی از علل 
شکست نتانیاهو بود؛ اما عامل اصلی، شکستش 
در برابر مقاومت فلســطین بود. نتانیاهو، ترامپ 
را متقاعد کرده بود که انتقال ســفارت آمریکا از 
تل آویو به قدس، لغو حق بازگشــت فلسطینیان و 
قطع کمک به »آنروا«، باعث حذف آرمان فلسطین 
خواهد شد؛ اما پایداری مردم فلسطین و گروه های 
مقاومت، نقشه های نتانیاهو را خنثی کرد و باعث 
شکست وی شد. عامل دیگر شکست نتانیاهو، 
ساختار اسرائیل]رژیم صهیونیستی[ است که در 
ظاهر، فردگرایانه نیست؛ اما نتانیاهو با فردگرایی 
خود در سال های اخیر باعث شد شعار »اسرائیل 
را از نتانیاهو نجات دهید« مطرح شود؛ به همین 
دلیل دولت بنت در برابر مشــکالت سیاســی و 
ایدئولوژیک زیادی قرار دارد، به ویژه که وی عضو 
حزب خانه یهودی است که بسیار افراطی بوده و 
خواستار اخراج اعراب و انضمام کرانه باختری به 

اسرائیل است. 

الله کرم مشتاقی
تحلیلگرمسائلمنطقه

انتخابات ریاست جمهوری ایران در وضعیتی دشوار 
و پیچیده برگزار شد که عواملی چون فشار حداکثری 
و تحریم های ظالمانه، کرونا، تبلیغات، جنگ روانی 
و رسانه ای پر شدت امپراتوری رسانه ای و اتاق های 
فکر دشمنان و مخالفان نظام می توانست زمینه ساز 
انتخاباتی سرد و بی رمق باشد. برخالف این تصور، 
مشارکت حدود 49 درصد از مردم در انتخابات و 
برگزاری آن در شرایطی آرام و امن و انتخاب فردی 
که بیشــترین حمایت و همراهی بــا مبانی انقالب 
اسالمی و نظام را در سابقه عملکرد و رویکرد خود 
دارد، حامل چند پیام برای دشمنان و مخالفان نظام 

بود:
1ـ رهبری نظام از نفــوذ و اقتدار الزم برای هدایت 

نظام و همراه سازی مردم برخوردار است؛
2ـ مردم بــا وجود گله مندی و حتــی نارضایتی از 
وضعیت اقتصــادی و عملکرد برخی مســئوالن، 

همچنان به اصل نظام وفادارند؛
3ـ خط تحریم و فشار علیه مردم برای ایجاد جدایی 
بین حاکمیت و مردم شکســت خورده و کارآمدی 

خود را ازدست داده است؛
4ـ اعتمــاد مردم بــه نیروهای انقالبــی و پایبند به 
ارزش های انقالب بیشتر از نیروهای غربگرا، خسته 

و فاصله گرفته از انقالب و انقالبی گری است.
با توجــه به نکات فــوق و پیام هــای برآمده از 
انتخابات می توان مدعی شد، این حضور حماسی 
مردم و نوع انتخاب آنان و اقبال به نامزدی که بیشترین 
گرایش به انقالب را داشــته و تأکید او نیز بر تداوم 
اهداف و شعارهای انقالب، دستاوردهای زیر برای 

نظام جمهوری اسالمی رقم خورده است:
1ـ تقویت وحدت و استحکام درونی؛
2ـ تأیید اهداف و ارزش های انقالب؛

3ـ امید و اعتماد مردم به حل مشــکالت با تکیه بر 
ظرفیت های درونی؛

4ـ نفی و انزوای جریان سازش و غرب گرا.
از آنجــا که سیاســت خارجی کشــورها ادامه 
سیاســت داخلی اســت و هرگونه تغییــر و تحول 
داخلی مــورد توجه دشــمنان و دوســتان، رقبا و 
شــرکا قرار می گیرد، طبیعی اســت که انتخابات 
ریاســت جمهوری 1400 یــک پدیــده مهم برای 
ارزیابــی موقعیــت و جایگاه جمهوری اســالمی 
ایــران قرار گیرد کــه در اولین مرحلــه می توان از 

واکنش کشــورها به نتیجه انتخابات و فرد منتخب 
پیامدسنجی کرد.

روســیه و محور مقاومت اولیــن گروهی بودند 
کــه به فرد منتخب تبریک گفته و از نتایج انتخابات 
اســتقبال کردند. در ادامه کشورهای مستقل و غیر 
متعهــد به غــرب، مانند هند و غالب کشــورهای 
منطقه ای به رئیس جمهور جدید ایران تبریک گفته 
و موضع مثبت خود را به رأی مردم ایران اســالمی 
اعالم داشتند که با پیوستن چین به این گروه، طیفی 
از کشورهایی را شامل  شدند که متخاصم نبودن با 
جمهوری اسالمی ایران و سابقه دوستی و همراهی 
با ایران پس از انقالب را می توان ویژگی عمومی آنها 

ذکر کرد.
با وجود این، کشــورهای غربــی و در رأس آنها 
آمریکا و متحدان اروپایی آنها نتوانستند عصبانیت 
و نارضایتی خــود را از انتخابات ایران و نتیجه رأی 
مردم پنهــان کنند. این کشــورها و برخی متحدان 
منطقه ای آنان به ویژه رژیم صهیونیستی در مواجهه با 
 دور از انتظار بود، 

ً
نتایج انتخابات که برای آنها کامال

به سرعت نگرانی خود را نسبت به پرونده هسته ای و 
بهانه های حقوق بشری اعالم داشتند و برای تبریک 
به منتخب مردم نیز دچار لکنت زبان شدند. واکنش 
این ناکامی و یأس آمریکا و متحدانش در اشکال زیر 

بروز یافت:
1ـ تردیدآفرینی نسبت به سالمت انتخابات و آزادی 
انتخابات که ســخنگوی دولت آلمان مدعی شــد 
گزینش نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری در 
ایران با اســتفاده از انتخابات آزاد و عادالنه کمترین 

انطباق ندارد؛
2ـ تردیدآفرینی نسبت به صالحیت نامزد منتخب 

که به صــورت وقیحانه ای با خط گیــری از منافقین 
و ســلطنت طلب ها و به بهانه نقش آقای رئیسی در 
صدور احکام منافقین در سال 1367 دنبال می شد 
و برخی مقامات غربی نسبت به رعایت حقوق بشر 
پس از روی کار آمدن وی اعالم نگرانی می کردند، 
از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این 
زمینه برای ضد انقالبیون ایران و کشــورهای غربی 
ســنگ تمام گذاشته و مدعی شد ابعاد و چشم انداز 

نقض حقوق بشر در ایران تکان دهنده است؛
3ـ ایجاد هراس از آینده پرونده هسته ای و برجام که 
در این زمینه برخی از کشورهای منطقه مانند رژیم 
صهیونیستی و عربســتان نیز با کشورهای غربی به 
هم صدایی پرداخته و ادامــه گفت وگوها و مذاکره 
برای دستیابی به توافق با ایران را به عنوان موضوعی 

مهم مطالبه کردند؛ 
4ـ القای بی ارتباط بودن نقش ریاســت جمهوری 
با سیاســت خارجی و تأکید بر اینکه در این عرصه 
رهبری محوریت دارد، نمونه آن موضع سخنگوی 
کاخ ســفید بود که در پاسخ به احتمال دیدار بایدن 
با آقای رئیســی اعالم داشــت کاخ سفید برنامه ای 
برای دیدار با رئیسی ندارد و رهبری در ایران تصمیم 

گیرنده است.
اما واقعیت انتخابات ریاســت جمهوری 1400 
و پیامدها و پیام های آن نمی تواند از نگاه کارگزاران 
سایر کشورها پنهان مانده یا نادیده گرفته شود. شاید 
یکــی از واقعی ترین تحلیل های مرتبط با انتخابات 
را بتوان از زبان »مبارک النجات«، نماینده ســابق 
پارلمان کویت بیان داشت که معتقد است:»غرب 
بعد از چهل ســال از انقالب اسالمی همه آنچه را 
در توان داشــت به کار گرفت تا نظام ایران را از بین 

ببرد یا تضعیف کند و ایــران را به زانو درآورد. بعد 
از استفاده از همه ســالح های نظامی، اقتصادی و 
رسانه ای می بینیم که ایران همچنان ادامه می دهد و 
رشد می کند تا جایی که امروز تبدیل به واقعیتی در 
 نمی توان آن را نادیده گرفت. در 

ً
منطقه شده که اصال

نتیجه ما باید بنشینیم و منافع خود و منافع کشورهای 
غربی را یک بار دیگر بررسی کنیم و ببینیم در ارتباط 
با پرونده ایران کدام منافع است که بین ما و آنها یکی 
نیست و تطابق ندارد؟« بی تردید در صورت چنین 
بررسی و تطبیقی، بسیاری از کشورها خواهند فهمید 
که منافع آنها فدای اهــداف دولت های غربی و در 

رأس آنها، آمریکا شده است. 
همچنین پاســخ کوتاه آقای رئیسی به خبرنگار 
روســی که ســؤال کرده بود برای حل مشــکالت 
کشــور آیا حاضر به مذاکره با بایدن هست در کنار 
تأکید بر پیگیــری توافق راهبــردی همکاری 25 
ساله با کشــور چین می تواند پیامدهایی در سطح 
بین المللی داشته باشد که در رأس آن ایجاد منازعه 
جدیدی در سیاست خارجی با اتکا به واقعیتی چون 
افول قدرت آمریکا از یک سو و توجه به قدرت های 
نوظهور از ســوی دیگر نهفته است. همانگونه که 
تأکید بر پذیرش ارتباط با کشورهای منطقه ای و باز 
بودن مسیر مذاکره با عربستان سعودی و بازگشایی 
نمایندگی های دو کشــور در گرایش به خردورزی 
و عقالنیــت را در رئیس جمهــور جدید در تنظیم 

مناسبات نشان می دهد.
اما به این واقعیت هم باید توجه داشــت که هر 
گاه در جمهوری اســالمی جریان لیبــرال مدعی 
تنش زدایی در سیاســت خارجــی و دارای گرایش 
سازشکارانه قدرت را به دست گرفته اند، چالش ها 
و بحران هــای خارجی علیه جمهوری اســالمی 
شدت گرفته است و برعکس هر گاه نیروهای پایبند 
و معتقد به ارزش ها و شــعارهای انقالبی قدرت را 
به دست داشته اند، این تنش ها و بحران ها فروکش 
کرده است. شاید دلیل آن هم نوع محاسباتی باشد 
که دشمنان و رقبا پیدا کرده یا میدان یافتن نفوذی ها 
به برکت حاکمیت کســانی کــه رعایت مرزبندی 

اعتقادی و سیاسی را نداشته اند.
حال با روی کار آمــدن رئیس جمهوری دارای 
ســابقه عملکرد و رویکرد انقالبــی می توان انتظار 
داشت ارتقای اقتدار ایران اسالمی و پیگیری منافع 
مردم از موضع عزت و قدرت و در عین حال با اتکا 
به حکمت و مصلحت شاخص های تنظیم مناسبات 
و روابط بین المللی خواهد بود که پیامد آن نیز کاهش 
تنش ها و بازگرداندن دشــمنان و رقبا به مسیر قبول 

واقعیت های میدانی برای تنظیم دیپلماسی است.

نگاهی به پیامدهای بین المللی و منطقه ای انتخابات ریاست جمهوری 1400

وشن محور مقاومت آینده ر

رسول سنایی راد
معاونسیاسیدفترعقیدتی

سیاسیفرماندهیکلقوا
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 آغاز حرکت بزرگ

 
اولیــن نشســت خبــری رئیس جمهور 
منتخــب ایران بــا حضور رســانه های 
داخلــی و خارجی برگزار شــد. در میان 
پرسش و پاسخ های گوناگونی که از سوی 
خبرنگاران و رئیس جمهور منتخب رد و 
بدل شد، سیدابراهیم رئیسی در پاسخ به 
یکی از پرســش ها درباره موضوع تولید، 
کاهش مالیات فعالیت های تولیدی از 25 
درصد به 10 درصــد و افزایش مالیات، 
یا بــه عبارتی کاهش ســود فعالیت های 
غیر مولد را یکی از اقدامات دولت خود 
برشــمرد. موضوعی که اگر چه عبارت یا 
جمله ای کوتاه بود، اما می توان این اتفاق 
را در صورت تحقق به عنوان هسته اصلی 
حرکت اقتصاد ایران به سمت پیشرفت و 

توسعه دانست.
طی سال های گذشته و به ویژه در یک 
دهه اخیــر، یکی از مهم ترین چالش های 
اقتصاد ایران هجوم نقدینگی به ســمت 
بازارهایی چون ارز، ســکه، طال، مسکن 
و... بوده اســت. بازارهایی که به واسطه 
هجوم نقدینگی نه تنها به تولید ملی آسیب 
 موجب نوسان و تنش در 

ً
زده، بلکه عمال

این بازارها شده و از طریق نوسان در این 
بازارها بر تمام اقتصاد کشور تسری یافته و 
اثرات منفی از خود بر جای گذاشته است. 
شاید بتوان به جرئت مهم ترین وظیفه 
و رســالت اقتصادی دولت هــا در دنیای 
امــروز را هدایت گری اقتصاد از ســوی 
آنها دانست. موضوعی که در واقع باعث 
می شــود نقدینگی موجود در کشور راه 
خود را یافته و به سمت فعالیت های مولد 

حرکت کند.
 بی شــک ســوق یافتن نقدینگی در 
اقتصادی، مانند ایران به سمت بازارهای 
غیر مولد و ســوق نیافتن به فعالیت های 
نبــود هدایت گری  را می تــوان  تولیدی 
صحیح از ســوی دولت دانست. دولتی 
که باید سرمایه گذاری در تولید را تشویق 
و حضور منابع در ســایر بازارها را تقبیح 
و تنبیه کند، نه تنها در این راســتا اقدامی 
نمی کند؛ بلکــه گاهی با ایجــاد مانع یا 
افزایش هزینه های تولید و از طرفی ایجاد 
 
ً
سهولت در فعالیت های سفته بازانه عمال
منابع ریالی کشــور را بــرای حضور در 

فعالیت های غیر مولد تشویق می کند.   
اگرچه انجام این کار ـ تســهیل تولید 
و تنبیــه فعالیت هــای غیرمولــد ـ به این 
راحتی هــا نخواهد بــود و همان طور که 
رئیس جمهــور منتخب نیز در نشســت 
خبری هفته گذشته به آن اشاره کردند طی 
یک بازه زمانی و به مرور زمان قابل تحقق 
است، اما بی شک تسهیل فرآیند تولید در 
کنار کاهش هزینه هــای آن با اقداماتی از 
جمله تسهیل فضای کسب وکار و صدور 
تســهیالت  اعطای  فعالیت،  مجوزهای 
ارزان قیمت به تولید، کاهش مالیات تولید 
و... در کنار افزایــش هزینه فعالیت های 
سفته بازانه و ایجاد موانع برای ورود به این 
فعالیت ها از جمله وضع مالیات بر آنها به 
صورت همزمان و در کنار هم می تواند در 
نهایت سبب یک جهش در حوزه تولید و 

اقتصاد کشور شود.
 بی شک تحقق جهش تولید در اقتصاد 
ایران در میان مدت، همه شــاخصه های 
اقتصــادی، از جملــه نرخ تــورم، نرخ 
بیکاری، رشــد اقتصــادی و... را تحت 
تأثیر قرار خواهــد داد. این راه، آغاز یک 
حرکت بزرگ به سمت توسعه و پیشرفت 
اقتصادی و در نهایت افزایش سطح رفاه در 

جامعه خواهد بود.

 BBBB به عنوان اولین سؤال می خواستم بدانم 
چــه کاالهایی این قابلیــت را دارند که 
با اجرای شناســه کاال و رهگیری بتوان 

قاچاق آن را به صفر رساند؟
لوازم خانگی و کاالهای هدف آن شامل تلویزیون، 
یخچال، کولراسپیلت، ماشین ظرفشویی و لباسشویی 
در حال حاضر شناسه کاال و شناسه رهگیری دارند؛ 
یعنی حتی اگر این کاالها به صورت قاچاق نیز از مرز 
عبور کنند، می توان در داخل کشور با آنها مقابله کرد. 
در حالی که یک زمان و در گذشته بعد از ورود کاال از 
مرز برای مقابله با قاچاق نمی شد کاری کرد، اما اآلن 
اینطور نیســت و هم برای مردم و هم برای بازرس و 
ضابط بســتر و ابزار تشــخیص و شناسایی کاالی 
قاچاق مهیاست؛ یعنی می توانند تشخیص دهند این 
 به صورت غیر قانونی وارد 

ً
کاال اصل نیست یا مثال

کشور شده است. حاال یا ضابط آن کاالی قاچاق را 
از بازار جمــع آوری کند یا مصرف کنندگان به دلیل 
عدم اطمینان بــه این کاال آن را خریداری نکنند. در 
واقع دیگر یک فروشنده نما نمی تواند بگوید این کاال 
اصل اســت، یعنی این طور نیست که من به عنوان 
عرضه کننده کاال نتوانم تشــخیص دهم که این کاال 

قاچاق است یا قاچاق نیست. 

 BBBB یک موضــوع، کاالهایی مانند موبایل   
هســتند که اگر به صورت قاچاق وارد 
کشور شــوند، اصال امکان استفاده از 
آنها وجود ندارد؛ به جز موبایل کاالی 

دیگری چنین ویژگی را دارد؟
ایــن بــه خصلــت آن کاال برمی گــردد. کاالهای 
دیجیتالی چون به صورت شــبکه بی سیم سرویس 
می گیرند، ما می توانیم بدون مداخله نیروی انسانی 
از ســرویس دادن به آنها جلوگیری کنیم. کاالهایی 
مانند تلفن همراه و دستگاه هایی که ما پیگیر هستیم 
تا مشمول این سبد شوند تبلت و موبایل واره ها مانند 
ساعت هوشمند و... هستند که این ویژگی را دارند. 
البته مقــدار و حجم آنها خیلی کم اســت، اما این 

ویژگی را دارند.

 BBBB در بحــث پوشــاک اگرچــه واردات 
پوشاک از ســال 1397 ممنوع شده، 
اما برندهای خارجی به وفــور در بازار 
یافت می شــوند. خب وقتــی واردات 
پوشاک ممنوع اســت، می توان گفت 
تمام برندهای خارجی موجود در بازار، 

قاچاق هستند؟
 اینطور نیســت؛ یعنی هر پوشاک خارجی که 

ً
لزوما

در بازار وجود دارد، این طور نیست که حتما قاچاق 
باشد یا به صورت غیر قانونی وارد کشور شده باشد. 

ممکن است بیش از 10 برند خارجی در بازار ایران 
وجود داشته باشند که با مجوز وارد می شوند. برای 
نظر دادن در حوزه قاچاق باید سوابق یک دهه اخیر را 
بدانیم و روی ابالغیه ها، مصوبه ها، دستورالعمل ها، 
شــیوه نامه ها و آیین نامه ها مسلط باشــیم. در دوره 
وزارت آقــای نعمت زاده در صمت گفته شــده بود 
که شــرکت های خارجی پوشاک به شرطی که 20 
درصد از تولیدات شــان داخلی باشــد، می توانند 
واردات داشته باشند. برخی از این شرکت ها رفتند 
و این مجوز را گرفتند؛ یعنی برخی از شــرکت های 
خارجی که 20 درصد از ظرفیت تولیدشان داخلی 
است همچنان به صورت رســمی به ایران واردات 
دارند، اما یکســری از شــرکت ها به صورت کلی 
واردات شان به ایران ممنوع است. پس کل این پکیج 
و بســته را باید با هم ببینیم. این موضوع یک رویه و 

فرآیند است. 

 BBBB قبول دارید رقم قاچاق کاال به کشور در  
حال حاضر رقم قابل توجهی است؟ 

ما در مبــارزه با قاچاق ســبدی از کاالهای هدف، 
مانند منســوجات و ســیگار و... داریم. یک زمانی 
کاالیی مانند تلفــن همراه و لــوازم خانگی نیز در 
این ســبد بودند که االن حذف شــده اند، در قاچاق 
خروجی هم موضوع ســوخت بسیار جدی است. 
ضمــن اینکه تنــوع کاالهای قاچاق به کشــور هم 
بسیار زیاد است؛ اما اینکه می گویید میزان قاچاق به 
 اینطور نیست، 

ً
کشور رقم قابل توجهی است لزوما

میزان قاچاق به کشور در مقایسه با حجم اقتصاد ما 
رقم بزرگی به شمار نمی آید. االن در قلب اروپا هم 

 
ً
قاچاق وجود دارد و این طور نیست که قاچاق صرفا

محدود و مخصوص به اقتصاد ایران باشد. قاچاق در 
کشورهای اروپایی آنقدر جدی است که وقتی سال 
نو میالدی می شود رسانه های اروپایی به خانواده ها 
هشدار داده و می گویند اگر می خواهید این کاالها را 
خریداری کنید؛ چون قاچاق و تقلبی این کاالها در 

بازار وجود دارد به این موارد دقت کنید.

 BBBB از سال 1387 تا 1397 اختالف قابل  
توجهی در میزان قاچــاق اعالمی کاال 
وجود دارد؛ بــه گونه ای که قاچاق کاال 
از 22 میلیــارد دالر در ســال 1387 به 
12 میلیارد دالر در سال 1397 رسیده 
اســت. این اختالف به دلیــل تغییر در 
نحوه محاسبه اســت یا نه، واقعا میزان 
قاچاق کاال این مقدار کاهش پیدا کرده 

است؟
میزان قاچاق کاهش پیدا کرده است؛ اما این موضوع 
را هم در نظر بگیرید که یک فاصله ده ساله بین این 
دو دوره ای که شما می گویید وجود دارد. میزان قاچاق 
کاال هم این طور نیست که هر ساله اعالم شود؛ برای 
نمونه آمار این بخش در ســال های 1398 و 1399 

هنوز اعالم نشده است.

 BBBB وظیفه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کاال  
و ارز چیست؟ 

بــر اســاس متــن قانــون، ســتاد چهــار وظیفه 
»سیاســت گذاری«، »نظــارت«، »برنامه ریزی« و 
»هماهنگی« را بر عهده دارد. سیاست گذاری ستاد 
در قالب تدوین و تهیه قانون و آیین نامه هاست که به 

مجلس رفته و مصوب و ابالغ شده است، سپس بر 
اساس این سیاست گذاری ها باید برنامه ریزی صورت 
بگیــرد و این برنامه ریزی ها بــه تأیید رئیس جمهور 
رســیده و با امضای رئیس جمهور به دســتگاه های 
مختلف ابالغ می شود. در مرحله بعدی این برنامه ها 
در حوزه اجرا به هماهنگی هایی نیاز دارد که این هم 
از وظایف ستاد است. در مرحله بعدی ستاد وظیفه 
دارد بر حسن اجرای انجام قانون و آیین نامه ها نظارت 
کنــد. مقابله با قاچاق وظیفه ضابــط، یعنی نیروی 
انتظامی و وزارت اطالعات اســت. پیشگیری هم 
وظیفه 10 دستگاه اســت که در ماده 36 قانون گفته 
شده است که این 10 دستگاه کاشف هستند. چون 
بر اساس ماده سه رئیس ستاد شخص رئیس جمهور 
اســت و اگر رئیس جمهور نتواند، باید نماینده ویژه 
تعیین کند. اآلن هیچ مصوبه ای در ستاد وجود ندارد 
مگر اینکه به امضای رئیس جمهور رســیده باشد؛ 
از این رو دستگاه ها نمی توانند مصوبات را اجرایی 

نکنند.

 BBBB نام کامل ستاد، ســتاد مبارزه با قاچاق  
ارز اســت. قاچــاق کاال کــه  کاال و 
مشخص است، اما این عبارت ارز به چه 
معنایی است، یعنی مبارزه ستاد با قاچاق 

ارز چگونه است؟
ارز وجهه هــای متفاوتی دارد. همانطور که می دانید 
منبع تأمین قاچاق کاال ارز است. در واقع وقتی خود 
این ارز از کشور به صورت غیر قانونی خارج می شود، 
قاچاق اســت. برای همین ما در حــوزه ارز بانک 
مرکزی را موظف کرده ایم که خیلی از ســامانه ها، 
مانند پرتال ارزی و ســامانه نیما را باال بیاورد. اینها 
همه اتفاقاتی است که با تدابیر ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال خروجی شده و نهادها و دستگاه های مختلف 
ایــن کارها را انجام دادند، بــه گونه ای که نمی توان 
صادرات داشــت یا از این ارزها اســتفاده کرد مگر 
اینکه منشــأ ارز نیز مشخص شــود. وقتی شما این 
منوط سازی سیستمی را انجام دادید، می توانید رویه 
جاری کشور را شبیه یک استوانه شفاف و شیشه ای 
درست کنید نه اینکه با استثناهای تجاری همه جای 
این استوانه را سوراخ کنید، یا بیایید بگویید کاال در 
گمرک رســوب کرده و از آنجا که در کشور نیازمند 

کاال هستیم، همه کاالها از گمرک ترخیص شوند.

 BBBB یعنی ستاد یک جاهایی در مسائل ارزی  
و فعالیت های بانک مرکزی نیز حق ورود 

یا دخالت دارد؟
ورود کرده است. ســتاد رویه ها را تغییر داده است. 
اتفاقاتی که در حوزه تلفن همراه، لوازم خانگی، دارو 
و... رخ داده، نشان می دهد، رویه ها تغییر کرده است.

بازار

یادداشت 

شکوفایی اقتصادی در ایران همواره با توسعه تجاری همزمان 
بوده اســت. در کشــوری که تجارت به مثابــه محور اصلی 
اقتصادش مطرح شود، دیپلماسی اقتصادی نیز از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است. دسترسی گسترده ایران به آب های آزاد، 
موقعیت عالی اتصاالت و دسترسی های ایران، اتصال به دریای 
آزاد، دسترسی های زمینی بی نظیر و... سبب شده است. افزون 
بر این تعداد همسایه، همزمان به دریاچه های بسیار راهبردی، 
مانند دریای خزر نزدیک بوده و دسترســی دارد؛ ظرفیت های 
جغرافیایی ای که حکم می کند دیپلماسی اقتصادی  ما نیز بر پایه 

همین ظرفیت ها بنیان گذاری شود. 

جغرافیایی ظرفیت های 
منهای نفت

به گزارش راشاتودی، »فرانسیس سوآرز« شهردار شهر میامی 
آمریــکا اعالم کرد، از شــرکت های خارجی فعــال در حوزه 
اســتخراج بیت کوین دعوت می کند تا در این شهر یک مرکز 
اطالعات ایجاد کنند. در واقع »سوآرز« می خواهد میامی را به 
مرکز استخراج ارزهای مجازی در جهان تبدیل کند. وی گفته 
است، حجم باالی ظرفیت برق هســته ای این شهر می تواند 
استخراج گران بیت کوین را که به دنبال انرژی های پاک هستند، 
جــذب کند. وی ادامــه داد، مقامات این شــهر قصد دارند با 
همکاری شرکت های تولید و عرضه برق هزینه انرژی استخراج 

بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی را کاهش دهند. 

سلطنت در بیت  کوین
شاخص

این اوراق همانند وام هایی هستند که از سوی مردم برای پیش 
بردن امور دولتی یا از سوی دولتی به دولتی دیگر داده می شود. 
طبق موارد درج شــده در اوراق، این وجه یا اعتباری که به نهاد 
یا ســازمانی داده می شــود، باید تا پایان بازه زمانی مشخصی 
 با سود همراه است. افراد دارای این 

ً
پس داده شــود که معموال

اوراق خالف سهام داران، صاحبان شرکت ها به شمار نمی آیند 
و هیچ حقی برای دخل و تصرف در امور شــرکت ها ندارند. 
 از ســوی شرکتی که به آن مبالغ نیاز دارد 

ً
اوراق قرضه معموال

منتشر نمی شود، بلکه این کار را سازمان یا شرکتی دیگر انجام 
می دهد.

اوراق با درآمد ثابت
افزوده

شفاف سازی علیه قاچاق
حمید رضا جوانبخت

خبرنگار

میثم مهرپور
دبیرگروهاقتصاد

در گفت وگوی حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با صبح صادق مطرح شد

در یک دهه گذشته ارقام متفاوتی تحت عنوان میزان قاچاق کاال به کشور مطرح بوده است. ارقامی که با وجود نوسان قابل توجه طی سال های گذشته همواره عددی 
باالی 10میلیارد دالر بوده و در برخی از ســال ها به بیش از 20 میلیارد دالر نیز رســیده است. طی سال های گذشته، اگر چه اقداماتی در راستای مبارزه با قاچاق کاال 
صورت گرفته و روی کاغذ با توجه به افزایش نرخ ارز باید میزان قاچاق کاال به کشور به شدت کاسته شده باشد؛ اما شواهد ماجرا حاکی از آن است که قاچاق کاال به 
کشور همچنان وجود داشته و یکی از مشکالت و موانع پیش روی تولید است. با این حال اتفاق خوبی که طی یکی دو سال گذشته در کشور رخ داده، در باره کاالیی 
مانند گوشــی تلفن همراه بوده که در گذشــته بیش از 90 درصد آن به صورت غیر قانونی وارد کشور می شده است؛ اما امروز و با اجرای طرح رجیستری به جرئت می توان گفت بیش از 95 درصد گوشی های خارجی 
موجود در بازار به صورت قانونی وارد کشور می شوند. صبح صادق در گفت وگویی با مهندس حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدامات و فعالیت های این ستاد را در راستای مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز بررسی کرده است.
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 مخفی شدن
 پشت گناه دیگران!

تنها عاملی که می تواند انسان را در برابر 
خطا و گناه ایمن گرداند، باور به خداوند 
اســت. اینکه در برخی کشــورها باور به 
خدا آن چنان که باید دیده نمی شــود، اما 
اشتباهات عرفی و قانونی آشکار به ظاهر 
آمار کمی دارد، به دلیل وجود دستگاه های 
نظارتی اســت. مردم در این جوامع اگر 
لحظه ای احســاس کنند که کســی آنان 
را بازخواســت نمی کند، هرچــه که از 
دست شان برمی آید انجام می دهند. دلیل 
عمده این عدم توازن این است که انسان ها 
ســعی می کنند خطاها و گناهان شــان را 
مخفی کنند تا کســی آن را مشــاهده و 
 بسیاری از انسا ن ها 

ً
پیگیری نکند. مسلما

در طول حیات شان سعی دارند انسان های 
دیگر را پایین بیاورند تا خودشان به مراتب 
باالی مادی برسند؛ اما نه به صورت آشکار 
بلکه بــه دلیل تبعاتش با حیله و مخفیانه. 
یعنی با مخفی شدن پشت الفاظ و افکار 
خود را مخفی می کنند تا در امان باشند. در 
واقع برخی انسان ها زمان زیادی را صرف 
یادگیری هنر مخفی شدن می کنند. این در 
حالی  اســت که خداوند آنها را می بیند و 
رفتار و نیات شان را ثبت و ضبط می کند. 
در قرآن می خوانیم که خداوند می فرماید: 
َوْسِوُس ِبِه 

ُ
ُم ما ت

َ
َنا اإِلنساَن َو َنْعل

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
»َول

َوِریِد«؛ 
ْ
ْیِه ِمْن َحْبِل ال

َ
َرُب ِإل

ْ
ق
َ
ُسُه َو َنْحُن أ

ْ
َنف

ما انســان را آفریدیم و وسوسه های نفس 
او را می دانیــم و مــا بــه او از رگ قلبش 
نزدیک تریم. )ق/16( رفتار، افکار و حتی 
نیات همه مخلوقات نزد خداوند آشکار 
است و قابل پوشــاندن نیست. اگر کسی 
نیت کند انسانی را آزار دهد، کوچک کند، 
بی آبرو کند و... ولی در رفتارش آن را نشان 
ندهد، شاید بتواند هم نوعان خود را فریب 
دهد؛ اما نمی تواند خداوند را فریب داده 
و در امان باشد؛ زیرا »اوست خداوند در 
آســمان ها و در زمین] که [پنهان و آشکار 
شما را می داند.« )انعام/3( و اوست که: 
»پیدا و پنهان اســت و هرجا باشــید او با 
شماست.« )حدید/3و4( کسی نمی تواند 
مخفیانه به کسی ظلم کند، تهمتی بزند، 
آبرویی ببرد و... بــا خیال اینکه این رفتار 
او قابل مشاهده نیست و کسی از آن باخبر 
نمی شــود. البته این ایمــان باید به عمل 
تبدیل شود و صرف اینکه بدانیم خداوند 
ناظر بر ماست، کفایت نمی کند. متأسفانه 
روزهایی را ســپری می کنیــم که برخی 
افراد ســعی دارند با هنرنمایی اشتباه شان 
را مخفی کنند؛ در حالی کــه خدواند از 
نیت درونی آنان خبر دارد و آن را آشــکار 
می کند. خداوند در ســوره بقره، آیه 72 
ا کْنُتْم  ــِرٌج مَّ

ْ
ُه ُمخ

َّ
می فرمایــد: »... َوالل

کُتُمــوَن«؛... خداوند آنچه را که شــما 
َ
ت

پنهان می  دارید آشکار می سازد.
این مخفی شــدن ها حالــت بدتری 
هــم دارد و آن، اینکه برخی افراد عالمانه 
و عامدانه پشــت ادعاهایی پوچ و اخبار 
دروغ خود را مخفــی می کنند و این طور 
می خواهند گنــاه خــود را توجیه کنند. 
پیامبر)ص( می فرمایند: »ای پسر مسعود! 
ســخن مگو مگر به دانستن چیزی که آن 
را شــنیده ای و دیده ای زیرا خدای تعالی 
می فرماید: از آنچه بــه آن آگاهی نداری، 
پیروی مکــن، چرا که گوش و چشــم و 
دل، همه مسئولند.« )بحاراألنوار، ج74، 
ص107( امروزه بسیاری از افراد با اتکای 
به این توجیه، دیگران را تخریب می کنند 
تا اهداف خــود را پیش ببرنــد؛ رفتاری 
که آســیب های اجتماعی فراوانی دارد و 
لطمات بسیاری به انسان ها و جوامع وارد 

می کند.

 شیخ علی فروغی: مالک فضیلت انســان در آن است که انسان 
روحی دارد که آن روح انســان را به خداوند متصل می کند. تمام 
جمال و کمال انسان به آن روح بستگی دارد. فضیلت انسان وقتی 
به ظهور می آید که عمل او را به روحش صعود بدهد. خداوند در 
قرآن کریم درباره ســیر و سلوک انسان یک قانون بیان می کند. آن 
اِلُح   الصَّ

ُ
َعَمل

ْ
یُب َوال

َّ
ِلُم الط

َ
ک

ْ
 ال

ُ
یِه یْصَعد

َ
قانون این اســت که: »ِإل

ُعُه«؛ سخنان پاکیزه به سوی او باال می  رود و کار شایسته به آن 
َ
یْرف

رفعت می بخشد... . )فاطر/10( سیر کلمه طیب به طرف خداوند 
اســت، مقصدش خداست. کلمه طیب، یعنی روح و جان پاک. 

مقصد جان پاک، خداست. ببینید غایت و مقصد کجاست؟

دین

آیه

اگر در یک نظرسنجی از مردم یک شهر یا کشور 
بپرسید، اولین خواسته و اولویت شما از حکومت 
یا زندگی چیست؟ همه  می گویند: »امنیت«؛ همه 
انسان ها برای زندگی به امنیت و دوری از ترس و 
وحشت نیاز دارند. این امنیت البته اقسامی دارد که 
اولین آن امنیت جان است. امام علی) ع( فرمودند: 
ْمِن«؛ آسایش زندگانی در 

َ
َعْیِش ِفی اال

ْ
 ال

ُ
ة »ِرفاِهَیّ

امنیت است.)غررالحکم، ج4، ص100( 
در قرآن کریم می خوانیــم که وقتی حضرت 
ابراهیــم زن و فرزند خــود را در بیابان های مکه 
به خدا ســپرد و آنجا را ترک کرد، دســت به دعا 
برداشــت و از خداوند خواست: »... پروردگارا! 
این سرزمین را شهر امنی قرار ده  و اهل آن را، آنها 
که به خدا و روز بازپسین، ایمان آورده اند از ثمرات 

روزی ده...«)بقره/126( 
در این دعا حضرت ابراهیم همه اقسام امنیت 
را برای خانواده خود درخواست کرد و آنچه بر آن 
تأکید فرمود، امنیت شــهر نیز بود، نه فقط امنیت 
خانواده خود؛ زیرا امنیت محل زندگی بر امنیت 
 امنیت افراد در گرو 

ً
فرد ارجحیت دارد و اصــال

امنیت شهر و کشــور است. امیرالمؤمنین)ع( در 
َن ُسْبحاَنُه 

َ
ْسک

َ
ذکر نعمات خداوند می فرمایند: »أ

َتُه«؛ 
َّ
ــُه َوآَمَن ِفیهــا َمَحل

َ
 ِفیها َعْیش

َ
ــد

َ
ْرغ

َ
 أ

ً
آَدَم دارا

خداوند ســبحان، آدم را در ســرای زمین جای 
داد و در آن ســرا، زندگی اش را پر ناز و نعمت و 
محیطش را برخوردار از امنیت کرد.)نهج البالغه، 

خطبه1( 
امنیت نعمتی اســت که خداوند اعطا فرموده 
ا 

َ
اســت و به آن قسم خورده و فرموده است: »َوَهذ

 
ُ
 أهَنأ

َ
ِمیِن«. به بیان امام علی)ع(: »ال ِنعَمة

َ ْ
ِد األ

َ
َبل

ْ
ال

مِن«؛ هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست 
َ
ِمَن األ

)غررالحکم، ج6، ص435( 
و ما را موظف به شکر آن کرده است. شکری 
که فقط به زبان نباید جاری شود؛ بلکه در عمل هم 
باید دیده شود؛ یعنی هر انسانی باید برای تأمین 
امنیت جان، مــال، آبرو، اخــالق و... در وجود 
خــود و جامعه خود بکوشــد و زنجیره امنیت را 
قطع نکند. حضرت ابراهیم امنیت خانواده خود 
را در امنیت ســرزمین می بیند که با آمدن آن همه 
 انسان ها امنیت را برای 

ً
متنعم می شــوند. اصوال

چه می خواهند؟ برای یک زندگی پر از آسایش و 
آرامش و برای رشــد معنوی و مادی. آسایشی که 
به حضور فعال خود افراد در جامعه وابسته است. 
ائمه اطهار)ع( بارها در بیانات شان تأمین امنیت 
را هم برای خود و هــم برای دیگران مورد تأکید 
ْیَس 

َ
قــرار داده اند. امام رضــا)ع( می فرمایند: »ل

ُه«؛ از ما نیســت کسی 
َ

َمْن جاُرُه َبواِئق
ْ
ْم َیأ

َ
ِمّنا َمْن ل

که همســایه اش از شــّر او در امان نباشد. )عیون 
اخبارالرضا)ع(، ج2، ص24(

 اینکه باید به امنیــت هم نوعان خود و امنیت 
مخلوقات خداوند اهمیت دهیم و آن را ارزشمند 
بدانیم، یک اصل عقلی و مورد تأکید دین است. 
حضرت ابراهیم اولین عامل رشــد در سرزمین 
مکه را امنیت می دانند، زیرا چیزی که جامعه را 
به حرکت می اندازد و ادامــه تحرک را تضمین 

می کند، امنیت است.
 کســانی کــه کار اقتصادی می کنند، رشــد 
اقتصادی را در گــرو امنیت می دانند و جامعه ای 
کــه می خواهد بــا تولید کاال و ســرمایه گذاری 
خــود را قدرتمند کند، اول بایــد امنیت تولید و 
ســرمایه گذاری را تأمین کند. خداوند در سوره 
نحل، آیه 112 رشــد اقتصادی را همراه با امنیت 
می آورد و می فرمایــد: »... منطقه ای را که امن و 
آرام و مطمئن بوده و همواره روزی اش به طور وافر 

از هر مکان فرا می رسیده است... .«
 این نکته را هم باید اضافه کنیم که دینداری و 
اخالق هم به امنیت نیاز دارند؛ یعنی باید امنیت 
جانی و مالی وجود داشته باشد تا انسان ها بتوانند 
دین دار باشند. خداوند در قرآن به این اصل اشاره 
می کند و در جواب کســانی که از ترس جان شان 
ایمان نمی آورند، می فرماید من امنیت شــما را 

تأمین کرده ام، اما شما نمی دانید.
 در آیه 57 ســوره قصص آمده اســت: »آنها 
گفتند: »اگر هدایت را همراه تو پذیرا شــویم، ما 
را از سرزمین مان می ربایند.« آیا ما حرم امنی در 
اختیار آنها قرار ندادیم که ثمرات هرچیزی ]از هر 

شهر و دیاری[ به سوی آن آورده می شود که رزقی 
است از جانب ما؟! ولی بیشتر آنان نمی دانند.« در 
این آیه خداوند تأییــد فرموده که دین داری هم به 

امنیت نیاز دارد.
 به عبارتی جامعه ای که خواهان اصول اخالقی 
اســت، باید امنیت آن  را تأمین کنــد و برای آن 
برنامه داشته باشد. مردم یک جامعه باید با امنیت 
اقتصادی، اخالقی، نظامی و سیاسی آشنا شوند 
و خــود را موظف به رعایت اصــول آن کنند. به 
طور مســلم برخی از اقسام امنیت زمینه ای برای 
اقسام دیگر هستند؛ امنیت از نظر معنوی همیشه 

می تواند به تأمین امنیت مادی کمک کند.
 برای نمونه، امنیت اخالقی زمینه تأمین امنیت 
سیاسی و اقتصادی است. طمع نداشتن و حرص 
نزدن برای ثروت بیشتر، باعث می شود انسان ها از 
زیاده خواهی فاصله بگیرند و لطمه ای به سرمایه 

اقتصادی دیگران وارد نکنند. 
بنابراین امنیت اخالقی باید در جامعه زیاد شود 
تا انسان ها به جان، مال، آبرو و ناموس کسی طمع 

نکنند. 
در این میان نمی شود کسی به امنیت دیگران 
اهمیت ندهــد و از آن طرف امنیــت اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی برای خود طلب کند. متأسفانه 
انسان ها در بسیاری از مسائل نقش خود را در نظر 
نمی گیرند که موجب می شود همیشه از دیگران 
متوقع باشد و این می تواند مشکالت زیادی ایجاد 

کند.

 پیشرفت در گرو تأمین امنیت اخالقی
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

مسلمان باید سبک زندگی اسالمی داشته باشد؛ 
سبکی که بر پایه فلسفه اسالمی شکل می گیرد و 
توجــه و اهتمام به آخرت با ویژگی طریقت برای 
دنیا در آن اصالت می یابد. دســتیابی به جزئیات 
ســبک زندگی اســالمی نیازمند تعمیق و تأمل 
در آموزه های وحیانی اســالمی و ســنت و سیره 

پیشوایان معصوم)ع( است. 
در سبک زندگی اسالمی بر چگونگی تعامل با 
مردم و معاشرت با آنان توجه خاص شده و روابط 
میان هر شــخصی با دیگــران در ابعاد گوناگون 
اجتماعی براســاس نقش ها تبیین و تشریح 
شده اســت. این گونه است که به 
هر کسی می آموزد در نقش پدر 
و پســر و همســر و دوست و 
مانند آن چگونه رفتاری در 
 پیش گیــرد که بهترین ها 

باشد.
انسان مؤمن نباید 

در راستای ریاست طلبی بر مردم تالش کند؛ بلکه 
خود را خدمت گزار مردم دانســته و در خدمت 
باشــد. نگاه مسلمان نســبت به دیگران این گونه 

است. 
د، نزد آن حضــرت از مردی یاد 

ّ
معمربن خال

کرد و گفت او ریاســت طلب اســت. حضرت 
فرمود: وجود دو گــرگ درنده در گله بی چوپان، 
به اندازه ریاست طلبی در دین یک مسلمان زیانبار 
نیست! البته انســان باید توجه بیشتری نسبت به 
ضعیف و ناتوان داشــته باشد نه آنکه توجهش به 
دارا و قدرتمند باشــد؛ زیرا این نوعی بی عدالتی 
اســت که باید در قیامت پاسخگوی آن رفتارش 

باشد.
 امــام رضــا)ع( فرمود: »هرکس مســلمان 
تهیدســتی را دیدار کند و به او ســالم دهد، اما 
متفاوت با سالمی باشد که به ثروتمندان می دهد، 
روز قیامت، خداوند را دیدار می کند، در حالی که 

خدا بر او خشمگین است.«

پس انسان تا می تواند باید دستگیر نیازمندان 
از هر قشــر و طایفــه ای باشــد و کوتاهی نکند. 
در همین راســتا امــام رضــا)ع( در بیانی دیگر 
دربــاره کمک به دیگــران می فرماید: »کســی 
کــه ِگره از کار مؤمنی بگشــاید و شــادش کند، 
 خداونــد هــم در روز قیامــت، کاِر بســته او را 

می گشاید.«
انسان باید مواظب این مطلب باشد که همدلی 
و همراهی حتی با نیت، شــدنی است و این گونه 
نیست که حتما خودش کاری را انجام دهد، بلکه 
اگر کســی کار خوب یا بدی انجــام دهد و به آن 
راضی باشد، خودش نیز همان گونه خواهد بود و 

آثار خوب و بد آن کار به او نیز می رسد.
 امام رضا)ع( فرموده اســت: »کســی که از 
صحنــه کاری غایب باشــد، اما بــه آن کار )چه 
نیک و چه بد( راضی باشد، همچون کسی است 
 کــه در صحنه عمــل حاضر بــوده و آن را انجام 

داده است.«

 همدلی و همراهی حتی با نیت هم، شدنی است
   منبر    

 مقصد جان پاک خداست
سلوک

 خطر تغییر باورهای دینی
راهنما

حجت االســالم مجید رجبی: جریان های سکوالر با ویترین 
روشــنفکران به اصطالح دینی، در صــدد تغییر باورهای دینی 
و تهی کردن گفتمان اســالمی از عناصر هویتی آن هستند تا در 
نتیجه، شریعتی سازگار در برابر انحرافات تمدنی غرب و ساکت 
در برابر نظام ســلطه ارائه دهند. انکار جنبه های قدسی و الهی 
حکمرانی و تبدیــل آن به امری عرفی و غیر شــرعی، یکی از 
اقدامات این جریان است. البته در این مسیر از هرگونه اتهام زنی 
به عالمان وارســته و دانشــمندانی که با دقت نظر خود متوجه 
حرکت التقاطی این دسته از روشنفکران شده و درصدد مواجهه 

عالمانه با ایشان بر می آیند، دریغ نمی کنند.

پرسش: بحث های سیاسی در وقت اداری و ساعات کاری چه 
حکمی دارد؟ 

پاسخ: این مباحث اگر باعث آسیب به کار اداری شود یا موجب 
معطل ماندن ارباب رجوع شود، جایز نیست و موجب ضمان 
خواهد شد، چنانکه بدون اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی 

حق اذن دارد، نیز مجاز نیست. 

 مستفاد اجوبه، س1956 

 بحث سیاسی در زمان کار
حکمت

گفتاری از استاد شیخ حسین انصاریان

 ایمان معینی
کارشناسعلوماسالمی
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8
پرونده

جمهور
معناشناسی رفتار سیاسی جامعه 

در انتخابات 28 خرداد

گروه پرونده
صبح صادق

 نشانه  شناسی 
انتخابات 1400

ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری را 
شــاید بتوان متفاوت ترین انتخابات تاریخ 
انقالب اسالمی دانست که پیام های فراوانی 
را در دل خــود جای داده اســت! شــرکت 
نزدیک به 50 درصد از واجدین شــرایط، 
در حالی 28 خرداد مــاه پای صندوق رأی 
رفتند که اجماعی غیررسمی و نانوشته علیه 
مردم ســاالری دینی کشورمان شکل گرفته 
بود! ائتالفی متشــکل از دشــمنان خارجی 
ملت بزرگ ایــران، خام اندیشــان داخلی 
که اعتبار و حضور سیاســی خود را مدیون 
همین صندوق رأی هســتند و فتنه گرانی که 
پیش از این نیز اســتبداد رأی خود در برابر 
خواســت مردم و صنــدوق رأی را با عدم 
تمکین به انتخاب مردم نشــان داده بودند. 
بر این اساس و در میانه همه گیری کرونا که 
تأثیر آن در حاضر نشدن بخشی از مردم در 
پای صندوق های رأی چه به واسطه نگرانی 
از ابتال بــه کووید19 و چه به دلیل شــکل  
نگرفتن تبلیغات میدانی، فراگیر و داغ نشدن 
تنور تبلیغات غیرقابل انکار است، حضور 
نزدیک به 50 درصــدی مردم در انتخابات 
نشانگانی روشن از عمق پیوند ملت ایران و 
نظام اســالمی دارد!  اما در مقابل این اصل 
خدشه ناپذیر، واقعیت های دیگری در آمار 
انتخابات ریاست جمهوری نهفته است که 

نباید به سادگی از آن گذشت:

۱ مشــارکت باالی مردم در انتخابات 
اگرچه با توجه به همه موضوعاتی که مطرح 
شد بی شک شکست خط تحریم انتخابات 
را نشان می دهد، اما نمی توان از این نکته نیز 
غافل شد که در 28 خرداد بخشی از مردم، 
نه همگام با دشمنان ملت ایران یا فتنه گران 
و منحرفان، بلکه برای نشان دادن اعتراض 
خود بــه برخی از کارکردهــا و عملکردها 
در انتخابات 1400 شــرکت نکردند، زیرا 
اقتصادی و مشکالت معیشتی،  نابسامانی 
بی تدبیری هایــی مانند آنچــه در ماجرای 
افزایش بهای بنزین، سقوط شاخص بورس 
و... رخ داد، بخشی از مردم را دلسرد کرده 

است که برای آن چاره جویی کرد.

۲آمار قابل توجه آرای سفید یکی دیگر 
از نکات متفــاوت انتخابــات 28 خرداد 
1400 بود، بیش از ســه میلیون نفر با وجود 
همه فضاســازی ها ، شیوع کرونا و... به پای 
صنــدوق رأی آمدند تا رأی ســفید داخل 
صندوق بیندازنــد! ایــن آرا تداعی گر این 
معناســت که بخش قابل توجهــی از مردم 
باوجود نارضایتی از برخی عملکردها و... 

حامی و مدافع نظام اسالمی هستند.

۳ اقبــال مردم بــه نامزدی کــه از نظر 
گفتمانــی در نقطــه مقابل دولــت اعتدال 
تعریف می شود، نشــان از آن دارد که مردم 
به صراحت با گفتمانی که به آن سوی مرزها 
دل بســته بود، فاصله ایجاد کرده و حرکت 
عمومی جامعه به ســمت رویکرد انقالبی 

است.

پیش درآمد 

 BBBB فضای انتخابات ۱400 را چگونه ارزیابی می کنید و قطب بندی ها در این انتخابات چگونه 
بود؟

در روندهای تحلیلی که پیشــتر درباره انتخابات 1400 داشته ایم، از چهار نزاع صحبت کردیم؛ انتخابات 
مصروف و معطوف به چهار نزاع است و ممکن است یکی از این نزاع ها، متناسب با شرایط به نزاع اصلی 
تبدیل شود؛ نزاع اول، نزاع عدالت و  نابرابری، نزاع دوم عملگرایی در برابر دیوان ساالری، نزاع سوم دوگانه 
حل مسائل از طریق داخل در برابر خارج و نزاع چهارم، مشارکت در برابر عدم مشارکت یا تحریم است؛ 
مسیر انتخابات به شکلی پیش رفت و اتفاقات و رویدادهایی پیش آمد که در نهایت نزاع چهارم به نزاع اصلی 
انتخابات تبدیل شد. برای نمونه، برخی از گزینه ها که می توانستند یکی از این طرفین نزاع را نمایندگی کنند، 
در انتخابات حاضر نشدند، مانند آقای قالیباف در نزاع دوم که نزاع عملگرایی در برابر دیوان ساالری بود یا 
آقای ظریف در نزاع سوم که نزاع دوگانه داخل در برابر خارج بود حضور پیدا نکردند و مسیری که با تصمیم 
شورای نگهبان شــکل گرفت و برخی کاندیداهای دیگری مانند آقای الریجانی یا حتی آقای پزشکیان یا 
تیپ های دیگر که می توانستند طرفین نزاع را تقویت کنند احراز صالحیت نشدند. در نهایت نزاع چهارم 
به نزاع اصلی تبدیل شــد و بحث مشارکت در برابر تحریم، به نقطه کانونی انتخابات 1400 تبدیل شد که 
در ایران، انتخابات دیگری به این شکل نداشته ایم که مسئله اصلی، مسئله مشارکت در برابر تحریم باشد.  

 BBBB با توجه به اینکه نزاع مشــاکت ـ عدم مشارکت نزاع اصلی انتخابات بوده است، مشارکت 
حدود 50 درصد، در برابر حدود 50 درصد عدم مشــارکت، کدام طرف را می توان پیروز 

این نزاع دانست؟
یک زمان بحث مشــارکت، بحث هنجاری است و در چارچوب اندیشه سیاسی به آن پرداخته می شود. به 
عبارتی مسئله مشــارکت را در چارچوب یک نگاه مردم ساالرانه و ادبیات مردم ساالرانه، در حوزه اندیشه 
سیاسی تحلیل می کنید و یک زمانی بحث مشارکت را از موضع جامعه شناسی تحلیل می کنید؛ وقتی بحث 
مشــارکت در موضع جامعه  شناسی سیاسی تحلیل می شود، مشارکت دائر مدار شرایط اجتماعی است و 
مشارکت متناسب با شرایط اجتماعی، اقتضائات و محیطی که انتخابات در آن شکل می گیرد، کم یا زیاد 
شــده و معنای آن هم متفاوت می شود. اگر بخواهیم چرایی جدی شــدن نزاع چهارم در این انتخابات را 
بدانیم، اینطور می توان گفت ما پیشاپیش در یک بستری از نارضایتی های عمومی و اعتراض های اجتماعی 
بودیم، مردم می دیدند معیشت روزانه شان با مشکل روبه رو بود و امکان تهیه مسکن به عنوان یک نیاز اولیه با 
چالش های وسیعی روبه رو شده است؛ برای نمونه قیمت مسکن نسبت به دو تا سه سال قبل در برخی مناطق 
شاید تا حدود 10 برابر افزایش پیدا کرده و حتی برای استفاده از منازل استیجاری هم با مشکل مواجهند و 
نیاز اقتصادی و معیشتی شان با مشکل روبه رو شده است، درآمدشان نیازهای شان را تأمین نمی کند، قدرت 
خرید و رفاه کاهش پیدا کرده است و در دل حوادثی مانند آبان 1398 و یک مسیرهایی مانند ماجرای بورس 
که سرمایه میلیون ها نفر که در طول زمان و با کار و تالش و پس انداز به دست آمده بود به سهولت به تاراج 
رفت؛ لذا ما در این بستر اجتماعی قرار داشتیم و نسبت به گذشته نارضایتی سنگین و بی سابقه ای از سازمان 

 قوه مجریه وجود داشت. 
ً
حکمرانی و خصوصا

بحث دوم، مسئله کرونا بود که ریسک سالمتی برای افراد ایجاد می کرد و شکل رأی گیری هم تغییر نکرده 
بود، از این رو برخی را برای حضور در انتخابات به تردید می انداخت؛ نیروهای سیاسی و اجتماعی نیز به 
این چالش اضافه شدند و برخی نیروهای سیاسی گفتند اگر تأیید نشوم، انتخابات را تأیید نمی کنم و در آن 
هم شرکت نمی کنم؛ برخی نیروهای سیاسی که جنبه جریانی داشتند و در گروه های موسوم به اصالح طلبی 
بودند در مسیر عدم مشارکت یا عدم حضور فعال و اجتماعی و به کارگیری نیروی سیاسی و اجتماعی در 
انتخابات بودند که همه این عوامل به عالوه تصمیم شورای نگهبان در فرآیند احراز صالحیت  ها منجر به دو 
مسئله شد؛ یکی اینکه سطح رقابت پذیری انتخابات کاهش یافت و کسانی که می توانستند نمایندگی بیشتری 
از فضای اجتماعی داشــته باشند، از دور رقابت خارج شدند و نکته دوم این بود که شورای نگهبان کسانی 
را تأیید کرده بود که اســتاندارد الزم، حتی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را نداشتند، چه برسد 

به اینکه بخواهند عهده دار امر حکمرانی در حد مهم ترین سطوح سیاسی، مانند ریاست جمهوری باشند.
این دو مســئله به مسائل دیگر اضافه شد و در نتیجه مسئله انتخابات مشارکت و تحریم شد؛ بنابراین نزاع 
اصلی ما اینجا شکل گرفت. با این شرایط حضور حدود 50 درصدی مشارکت معقول و قابل قبولی است. 
وقتی تمام زندگی فردی در بورس از دست می رود یا اینکه در تأمین نیازهای زندگی بر اساس بدکارکردی 
و کژکارکردی سازمان حکمرانی، دچار مشکل شده و بحث کرونا نیز وجود دارد، چطور می شود این افراد 
را قانع کرد که در انتخابات مشــارکت کنند که این کار بسیار دشواری است. بنابراین 49 درصد مشارکت 
را باید با توجه به این نکته بررســی و ارزیابی کرد که در خرداد 1400 یک شرایط ویژه بود؛ شرایطی که در 
 همه عوامل کاهنده مشارکت سیاسی وجود داشت، عواملی که پیش از این و در هیچ انتخاباتی به 

ً
آن تقریبا

شکل حداکثری وجود نداشت. 

 BBBB ،پیش از اعالم احراز صالحیت ها نظرسنجی مشارکت 4۲ تا 4۳ درصدی را نشان می داد 
اما آمار مشارکت در انتخابات 49 درصد بود، می توان اینطور برداشت کرد که فرآیند احراز 

صالحیت ها تأثیر چندانی بر مشارکت نداشته است؟
اگر بخواهیم نظرسنجی ها را که در شرایط ماقبل رقابت های انتخاباتی بوده، مبنا قرار دهیم که در همان زمان 
بالفاصله بعد از تأیید صالحیت ها، حدود 8 درصد کاهش مشارکت وجود داشت، یعنی تصمیم شورای 
نگهبان چند اثر داشــت؛ یکی در همان سطحی که نظرسنجی ها نشان می دهد ریزش ایجاد کرد و هر یک 
درصد مشارکت، یعنی 600 هزار نفر که عدد باالیی است، یعنی هر یک نفر که متقاعد شود در این شرایط 
 عددی نیست که بعد از تصمیم شورای 

ً
رأی دهد، کار دشواری است؛ عددی که بعدا افزایش پیدا کرد، لزوما

نگهبان، کاهش پیدا کرده اســت، بلکه بخشی از اینها در مسیر رقابت های انتخاباتی شکل گرفته است؛ به 
هر حال تصمیم شورای نگهبان اثرات خود را داشت؛ به عالوه با تأیید افرادی، جدیت انتخابات زیر سؤال 
رفت؛ برای نمونه وقتی به یک نامزد گفته می شود از بین اعداد 1 تا 7 یک شماره انتخاب کن و شماره 8 را 
انتخاب می کند، باعث کاهش تراز رقابت های انتخاباتی می شــود. این انتخابات در فضای سنگین برگزار 
شد، بنابراین احراز صالحیت ها، آن عوامل قبلی کاهنده مشارکت را تقویت کرد و فقط یک عمل مستقل از 

آن شرایط اجتماعی، نبود و یک نیروی جدیدی به جریان عدم مشارکت اضافه کرد.

 BBBB در شــکل گیری مشــارکت چه عوامل و عناصری مهم هســتند؟ اینکه به عوامل کاهنده 
مشارکت هم اشــاره کردید که به هر حال در این شرایط برای مردم، بحث امید به آینده نیز 

مهم بود.
اگر مشــارکت بخواهد شکل بگیرد، پنج مؤلفه در آن مهم هســتند که همه اینها به هم پیوسته و در امتداد 
همدیگر هستند؛ اول ادراک عمومی از وضع اداره کشور است، اینکه چقدر نارضایتی و اعتراض وجود دارد 

که نارضایتی در این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته باال بود؛
دوم میزان امیدواری به زمینه های تغییر است که در بین کاندیداها تنها آقای رئیسی امکان این را داشت که 
سطحی از آن امیدواری را ایجاد کند، چراکه یک تجربه مثبت اجتماعی در دستگاه قضا داشت و تنها او بود 
که می توانست سطحی از امیدواری را در محیط سیاسی ـ اجتماعی ما ایجاد کند که البته این موضوع برای 

تمام افراد جامعه کفایت نمی کند.
مسئله سوم، این است که افراد مختلف اجتماعی با انگیزه های گوناگون در انتخابات شرکت می کنند و فقط 
یک انگیزه وجود ندارد؛ بنابراین اگر کسانی در صحنه رقابت های انتخابات باشند که بتوانند سطحی از نگاه 
و سطوح مختلفی از مطالبات و تمایالت آنها را نمایندگی کنند، میزان مشارکت افزایش پیدا می کند، چون 
تنوع و گوناگونی و جدیت نیاز است، یعنی فقط تنوع در دیدگاه کافی نیست، بلکه باید یک سطحی از جدیت 

در آن کاندیدا وجود باشد که بتواند بخشی از تمایالت را نمایندگی کند.
چهارم، عنصر رقابت پذیری است؛ فضای انتخابات یک فضای رقابت پذیر است که بخشی از مشارکت در 

رقابت است که به شکل رقابت دو قطبی در نیامد.
پنجم، کل فضای تبلیغاتی اســت که در امتداد چهار عنصر دیگر قرار دارد؛ فضای تبلیغاتی به دلیل اینکه 
عوامل قبلی در حدی آسیب دیده بودند، نمی توانست بار تمام آن مسائل قبلی را به دوش بکشد، ضمن اینکه 
صدا و سیما به منزله اصلی ترین ابزار و محیط تبلیغات انتخاباتی، از فضای انتخابات عقب بود و دیر وارد 

این فضا شد.

 BBBB با توجه به همــه این عوامل می توان گفت مشــارکت 49 درصدی مــردم در این دوره از 
انتخابات، به معنای شکست تحریم انتخابات است؟

در این شــرایط اجتماعی ـ سیاسی، فقط باید از آن هسته ســخت ایدئولوژیک که به لحاظ عاطفی، تعلق 
زیادی به سیستم دارند، انتظار مشارکت سیاسی داشته باشید؛ برای نمونه اگر مشارکتی با حواشی آن حدود 

30 درصد شکل بگیرد، مشارکتی حداقلی است و اگر در این انتخابات مشارکت 40 درصدی هم شکل 
می گرفت، نسبت به شــرایط قابل قبول بود، چراکه در انتخابات های ایران، مشارکت های پایین داشته ایم 
که حتی این شــرایط را نداشته اند؛ برای نمونه در انتخابات شورای شهر دوم  آن هم وسط توسعه سیاسی، 
مشارکت سیاسی، جامعه مدنی و آزادی، در شهر تهران مشارکت 12 درصدی وجود داشت یا در انتخابات 
 مشارکت سیاسی نزدیک به مشارکت سیاسی سال 1400 

ً
ریاست جمهوری دور دوم ســال 1372  تقریبا

اســت که حدود 50/5 درصد بود. در حالی که عوامل کاهنده مشارکت سیاسی در 1372 قابل مقایسه با 
سال 1400 نیســت؛ یعنی اگر در این شرایط مشارکت 40 درصدی هم داشتیم، قابل قبول بود؛ در حالی 
که در مرز مشارکت 50 درصد هستیم، یعنی مشارکت از سطح قابل قبول هم بهتر است؛ وقتی از تحریم 
انتخابات صحبت می کنیم منظورمان تحریم سازمان یافته است، نه هر نوع عدم مشارکت که در اینجا به نظر 

بنده تحریم انتخابات، شکست خورد و ناموفق بود.

 BBBB بــا وجود همه این موانع و شــرایط ویژه، دالیل مشــارکت حــدود 50 درصدی مردم در 
انتخابات چیست؟

نظرســنجی ها متعدد بود و برخی نظرسنجی ها همین حد مشارکت را نشــان می داد؛ برای نمونه، برخی 
نظرسنجی ها مشارکت 48 درصدی را نشان می دادند و و برخی ها باالی 50 درصد را هم نشان دادند، اما 
اغلب نظرسنجی ها بین 40 تا 50 درصد مشارکت را نشان می داد. مسیر تصمیم گیری مهم است؛ وقتی در 
حال نظرسنجی هستید، ترجیح شناختی را ارزیابی می کنید و فرد در شرایط پایداری ترجیح شناختی و درک 
خود از کل شرایط را می گوید، اما در روز انتخابات، مسئله ترجیح شناختی مطرح نیست و مسئله ترجیح 
عملی در میان است، یعنی با وجود اینکه به لحاظ شناختی به عدم مشارکت رسیده، ولی در روز رأی گیری 
که باید عمل را طراحی و توجیه کند و تصمیم بگیرد، در این شــرایط از بافایده بودن و بی فایده بودن عمل 
صحبت می کند، از اینکه اگر مشارکت کنم و فردی از این افراد انتخاب کنم، بهتر است یا بدتر؟ یا اینکه به 
شکل سلبی آیا ممکن است نفعی نداشته باشد یا اینکه آیا نمی توانم زیانی از کشور را به شکل کلی برطرف 
کنم؟ البته انتخاب های دیگری هم می تواند داشته باشد و به دالیل مختلف به عدم مشارکت می رسد؛ مانند 
اینکه کاندیدای مورد قبولی نداشته یا به روند انتخابات اعتراض داشته باشد یا به سازمان حکمرانی معترض 
باشــد، ولی می تواند گزینه هایی را در انتخابات، انتخاب کند، مثال رأی سفید یا باطله دهد یا اینکه در بین 
گزینه ها، گزینه ای را که به اعتراض نزدیک تر است، رأی دهد یا به گزینه ای که هزینه های کمتری دارد، رأی 

دهد که اینها ترجیحات عملی می شود. 
یکی از موضوعاتی که توانســت به مشارکت کمک کند، اتفاقاتی بود که در اطراف سفارت خانه های ایران 
افتــاد. در این اتقاقات مردم دیدند که چه کســانی انتخابات را تحریم می کننــد. در واقع عده ای که قصد 
مشارکت نداشتند با نگاه به اینکه چه کسانی آلترناتیو عدم مشارکت دارند و آن را نمایندگی می کنند و محکم 
ایستاده تا این اتفاق بیفتد و اینکه چه کسانی مسئله عدم مشارکت را پیش گرفتند، به پای صندوق رأی رفتند، 
در واقع ترجیح عملی داشتند، بنابراین این شکاف ترجیح شناختی و ترجیح عملی مسئله بسیار مهمی است، 

یعنــی فرد به تصمیم ها، نتایج و برآوردها نگاه می کند و بین انتخاب ها و عمل هایی که دارد مقایســه 
می کند، ترجیح عملی متفاوت با ترجیح شناختی است.

 BBBB تحلیل این موضوع که 50 درصد مشارکت نداشتند و عدم مشارکت با 
مشارکت هم وزن بوده است، پس نمی توان گفت مشارکت بر تحریم 

پیروز شده است و هر دو با هم مساوی شده اند، چگونه است؟
دو نکته در اینجا مطرح می شــود: یکی اینکه باید دید مشــارکت در چه شــرایط 
اجتماعی شــکل می گیرد؛ ما مشــارکت های 12 درصدی داشتیم و شخصی که 
می گفت انتخابات را تأیید نمی کنم و رأی نمی دهم و به مشــارکت 50 درصدی 

اعتراض کرد، منتخب شورای شهری بود که 12 درصد مشارکت در آن شکل گرفته 
بود و باالتریــن رأی آن دوره متعلق به آقای چمران بود که 180 هزار رأی داشــت؛ 

امروز که مشــارکت سیاسی شهر تهران جزء پایین ترین سطح مشارکت هاست، بیش 
از انتخابات ســال 1381 دوم شوراها بوده است و رأی آقای چمران حدود سه برابر سال 

1381 شوراهاســت؛ بنابراین باید به شــرایط توجه کرد. نکته دوم این است که هیچ وقت 
مشــارکت 100 درصد در کار نبوده اســت، مشــارکت های معقول باالی 50 درصد و 55 

درصد بوده و مشــارکت 60درصدی، 70 و 85 درصدی هم در ایران داشته ایم، 
اما همواره یک جریان اجتماعی در انتخابات شرکت نمی کنند؛ یکی 

از دالیل مشارکت نکردن این عده این است که کل سیستم 
سیاسی را قبول ندارند، دلیل دیگر اینکه سیاست برای 

آنها بالموضوع است و نسبت به آن بی تفاوت هستند 
و برخــی هم ممکن اســت دالیل دیگری داشــته 
باشــند، برای نمونه انگیزه ای برای زمان گذاری و 
در صف ایســتادن نداشته باشند، به عالوه اینکه در 
این دوره، فرآینــد رأی گیری با اختالل هایی همراه 
بود. در نهایت اینکه متوسط مشارکت در دوره های 
ریاست جمهوری، مشــارکت بیش از 65درصد 
نبوده که با مقایسه این دوره می توان گفت، حدود 

15 درصد عدم مشــارکت وجود دارد. درباره 
کســانی که در انتخابات شــرکت نکردند، 
می توان گفت بخشی از آنها به دلیل تحریم 
سازمان یافته نبوده و مشارکت نکردن هم یک 
انتخاب است و فرد معتقد است در این مقطع 

از وضعیت کشور، می تواند با مشارکت نکردن 

در انتخابات، هشدار و پیام الزم را به سازمان حکمرانی دهد که اوضاع و شیوه حکمرانی خوب نیست و نوع 
کارکرد سازمان حکمرانی با اشکال مواجه است؛ بنابراین کسانی بودند که در انتخابات قبل شرکت داشتند، 
اما با این عقیده در این دوره شرکت نکردند. البته باید به این نکته توجه کرد که یک انتخابات را نباید مبنا و 
مالک تحلیل همه مسائل کشور قرار داد و همه سطوح و مسائل اجتماعی، سیاسی، فکری و ایدئولوژی یک 
کشــور و جامعه را با یک انتخابات تحلیل نمی کنند. فردی که منتخب شورای 12 درصدی در سال 1381 
بود، در شــهرداری از خود کارآیی نشان داد و مقبولیت اجتماعی پیدا کرد که همان مقبولیت در شهرداری 
تهران و ایجاد کارآیی در ســازمان حکمرانی و کسب رضایت اجتماعی، منجربه پیروزی او در انتخابات 
ریاســت جمهوری شد، در حالی که رقبای او سرسخت بودند و بیشترین امکان او برای پیروزی، رأی او در 
شهر تهران بود تا جایی که حدود یک میلیون رأی در تهران آورد و باالترین رأی در بین کاندیداها را از آن خود 
کرد. می توان گفت، این فاصله رأی او با آقای کروبی در آن انتخابات، نتیجه عملکردش در شهر تهران بود. 

 BBBB در این دور از انتخابات حدود 4 میلیون رأی باطله وجود داشت که به نسبت انتخابات های 
دیگر، رقم بی سابقه ای است، به نظر شما باال بودن این آرای باطله نشان دهنده چیست؟

آرای باطله، همیشه در انتخابات وجود داشته است که دالیل متعددی دارد و اگر حرفی از آنها زده می شود 
همه تقریبی است، چراکه به شرکت کنندگانی که رأی باطله داده اند دسترسی نداریم، اما بر اساس شواهد 
و قرایــن یک تقریب هایی درباره این آرا داریم؛ این افراد چند گروه را تشــکیل می دهند، بخش مهمی که 
همیشــه در انتخابات داشته ایم و همواره این ذهنیت از ابتدای انقالب هم وجود داشته است، این است که 
فکر می کنند اگر مهر انتخابات در شناسنامه آنها ثبت نشود، در کار اداری، هنگام ازدواج و نام نویسی مدرسه 
دچار مشکل می شوند. آنچه در این انتخابات جدید بود، انگیزه های متکثر دیگر است؛ نارضایتی نسبت به 
سازمان حکمرانی است که فرد را به این نقطه می رساند که در موضع اعتراض قرار گیرد که این کار را با رأی 
باطله نشان می دهد و عده ای دیگر ممکن است در اعتراض به روند انتخابات و برخی دیگر هم در اعتراض 
به اینکه نامزد قابل قبول و قابل اتکا ندارند که رأی دهند، رأی باطله داده اند. نکته مهمی که وجود دارد این 
است که با وجود انگیزه های متعدد موجود که البته فقط به شکل تقریبی بیان کردیم، نکته مشترک همه این 

رأی دهندگان این است که مشارکت از مشارکت نکردن بهتر است.

 BBBBبه نظر می رسد باال بودن آرا بیشتر به نفع مشارکت است تا عدم مشارکت؟ 
بله، بیشــتر به نفع مشارکت و به ضرر تحریم اســت، چراکه این افراد انگیزه های بسیاری برای مشارکت 
نداشتن داشته اند، اما در نهایت مشارکت را ترجیح داده اند و مضاعف به نفع مشارکت و به ضرر تحریم یا 

مشارکت نکردن رأی داده اند.

 BBBB با توجه به سوابقی که اصالح طلب ها در برخی دوره ها داشتند و رأی هم آوردند، این انتظار 
می رفت که شرایط آقای همتی در بدترین شرایط به لحاظ گمنامی یا کارآمدی مانند جریان 
انتخابات سال ۱۳94 مجلس شود که تقریبا 99/5 درصد لیست گمنام اصالح طلب ها 

رأی آوردند؛ اما چرا امسال چنین اتفاقی نیفتاد؟
ســه پیش فرض غلط درخصوص این ذهنیت وجــود دارد؛ اول اینکــه در ادوار انتخابات 
ریاست جمهوری و در مقایسه با آقای همتی، توانایی و عمل سیاسی تیپی مثل آقای خاتمی 
و آقای روحانی با آقای همتی قابل مقایسه نیست، آقای همتی کاراکتر سیاسی نداشت و 

حتی قادر نبود از مشورت هایی که می گرفت در مناظرات استفاده کند.
دومین خطا که مهم تر بود، خطای ســاختاری بود؛ شــرایط این انتخابات متفاوت با 
شرایطی بود که آقای خاتمی در سال 1376 رئیس جمهور شد. وی در موضع اعتراض 
به وضع موجود آمد و با شعار آزادی، اعتراض را نمایندگی می کرد و در سطوح مختلف 
نســبت به انحصار جناح راست، نماینده اعتراض بود و نسبت به فضای سیاسی دوره 
آقای هاشمی و نسبت به نارضایتی ها، ناکارآمدی ها و بعضی نابسامانی های اقتصادی 
این دوره، نماینده اعتراض بود. یا اینکه مهم ترین مزیتی که آقای روحانی در سال 1392 
داشــت، امکان نمایندگی اعتراض به وضع موجود بود، اما آقای همتی علی رغم اینکه 
کاراکتر سیاسی نداشــت، رئیس کل بانک مرکزی بود که بیشترین گالیه ها و انتقادات 
مردم از اقتصاد بود و یکی از مهم ترین عناصر اقتصادی کشور بانک مرکزی است 
و بسیاری از مالباختگان بورس، ایشان را عامل و مقصر از دست 
دادن سرمایه های شان می دانند، بنابراین شرایط اصال 

برای آقای همتی فراهم نبود. 
ســومین فــرض غلط ایــن بود کــه بدنه 
اجتماعــی و ایدئولوژیک اصالحات در 
این دوره مانند سال 1376 و 1392 نبود، 
در سال 1376 یک باز تعریفی با بازسازی 
در جریان چپ گذاشته شده بود و جریان 
چپ جدیدی شــکل گرفته و زمینه های 
اجتماعی پیدا شده بود و امکان همبسته 
شــدن همین جریان اجتماعی اطراف 
نامزدها وجود داشــت؛ در سال 1376 
هم مردم فکر می کردند آقای ناطق نوری 
ادامه آقای هاشمی رفســنجانی است، 
بنابرایــن به آقای خاتمی اقبال نشــان 

دادند.
در سال 1392 نیز بعد از یک سکته و 
وقفه ای که اصالحات در ســال 1388 

پیدا کرده بوده، به یک تجدید نظر رسیده بود و ادامه دادن چالش های بعد از انتخابات و مواجهه اعتراضی 
و ساختارشــکنانه با سیســتم را کنار گذاشته و خواهان مشارکت در سیاســت و قدرت شده بود، بنابراین 
تمایل و انگیزه برای پیروزی داشــت که آقای روحانی را بازسازی و بازنمایی کردند، به شکلی که این فرد 
مخالف است و اگر مخالف احمدی نژاد هستید و اگر هم نمی  خواهید به آقای روحانی رأی دهید، از بغض 

احمدی نژاد به او رأی بدهید. 
برای درک آنچه در ســال 1392 رخ داد باید به سال 1384 و 1388 برگردیم، آن زمان آقای احمدی نژاد در 
برابر آقای هاشمی دوگانه ای ساخت که مردم به نشانه اعتراض، به آقای احمدی نژاد رأی دادند. کاری که آقای 
احمدی نژاد در سال 1388 کرد، این بود که رقابت خود با آقای موسوی را به رقابت با آقای هاشمی تبدیل 
کرد و رأی و ظرفیت منفی آقای هاشمی را در انتخابات به کار گرفت؛ در سال 1392 هم با توجه به نارضایتی 
نسبت به عملکرد آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی که بر اساس مخالفت با آقای احمدی نژاد بازسازی شده 
بود به کمک آقای روحانی آمد و او بر اســاس این تصویرســازی که اگر به زمینه های اجتماعی سال 1388 

اعتراض دارید و می خواهید انتقام بگیرید، راهش از طریق رأی دادن است، توانست پیروز انتخابات شود.
شرایط انتخابات مجلس سال 1394 هم شرایط ویژه ای بود، در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 
و در تکمیل آن پیروزی بود. بنابراین شرایط اجتماعی برای عمل سیاسی امثال آقای خاتمی فراهم بود و نباید 
فکر کرد آقای خاتمی، شــخصی است که می تواند فضای سیاسی را کن فیکون کند، آقای خاتمی هم یک 

کارکردی دارد و یک کارگزاری است که در یک شرایط ساختاری مساعد می تواند کار کند. 
 اصالحات در تجربه دولت آقای روحانی درباره تصمیم لیدرها و رهبران شــان به 

ً
در انتخابات 1400 اوال

تردید افتاده بود، سرمایه و امکان اصالحات در سبدی گذاشته شد که به اصالحات اعتقادی نداشت و بعد 
مسیر را جدا کرد و ناکارآمدی هایی به اسم آنها به وجود آمد؛ بدنه اصالحات در درون به شدت متشتت است 
و در بدنه های اجتماعی، قابل همگرایی و انســجام مانند سال 1392 و 1376 نبود و اعتماد به آن رهبران و 
لیدرهای تصمیم گیرنده نداشتند؛ شرایطی که کاراکتر آنها در انتخابات داشت، طوری بود که بیشتر از 3 تا 
4 درصد رأی نداشت تا جایی که آقای خاتمی هم در حمایت از ایشان احتیاط کرد و حمایت را در لفافه و 
در تشکر از انصراف آقای مهرعلی زاده انجام داد، چرا که جمع بندی این بود که زمینه فراهم نیست. بنابراین 
می خواهم بگویم اگر کسانی فکر می کردند با آقای همتی می شد فضای سال 1392 و 1376 را تکرار کرد، 
تصور غلطی از شرایط اجتماعی داشتند که حتی به خیلی چیزها مثل رأی شرمگین توسل کردند و می گفتند 

به نظرسنجی ها اتکا نکنید. 

 BBBBرأی شرمگین چه رأیی بود؟ 
بعضی نظرسنجی ها که مؤسسه هایی مانند »پرسش« انجام دادند، غیرواقعی بود، یعنی اگر کسی درکی از 
جامعه ایران داشته باشد، می فهمد که غیرواقعی است؛ اصالح طلب ها می گفتند رأیی به اسم رأی شرمگین 
وجود دارد، چراکه مردم معترض هستند و حاضر نیستند در افکار عمومی و نظرسنجی ها نظر بدهند که در 
انتخابات شرکت می کنند، اما روز انتخابات به صورت یواشکی رأی می دهند و آقای همتی می تواند این موج 

را عوض کند. با اتکا به این نظرسنجی ها نمی شود شرایط را تحلیل کرد.

 BBBBآقای رئیسی در این انتخابات بیش از ۱8 میلیون رأی آورد، دلیل این موضوع را چه می دانید؟ 
 تنها کاندیدای جدی انتخابات بود، چراکه وقتی کسی می خواهد در کارزار انتخاباتی 

ً
آقای رئیســی تقریبا

شــرکت کند، به آرای میلیونی نیاز دارد و کســی می تواند این آرا را به دست آورد که بتواند سه سبد رأی را 
همزمان در تصرف خود قرار دهد:

یک رأی ایدئولوژیک و سیاسی است که آرای باثباتی است، دوم آرای گفتمانی است که آقای رئیسی بیشترین 
نمایندگی را در آرای ایدئولوژیک و سیاســی یک جریان داشت؛ اینکه آرای آقای جلیلی و آقای زاکانی در 
نظرســنجی ها اندک بود، برای این بود که آرای ایدئولوژیک به آقای رئیسی تعلق گرفته بود؛ آرای گفتمانی 
آقای رئیســی بر اساس تجربه ای که در قوه قضائیه داشت، بر اساس گفتاری که در انتخابات، انتخاب کرده 
بود، ذهنیت اجتماعی که از او شــکل گرفته بود و زمینه های اجتماعی که مساعد بود، ظرفیت کسب آن را 
داشت؛ بیش از دیگران توانســت گفتمان عدالت را نمایندگی کند، بنابراین دو سبد بزرگ رأی را پیش از 
انتخابات داشت که تقریبا هیچ یک از کاندیداهای دیگر آنها را نداشتند، پس ماراتن رقابت های انتخاباتی 

توان تأثیرگذاری زیادی بر آرای آنها نداشت؛ 
ســبد رأی ســوم، نمایش معقول سیاســت ورزی و جذب رأی خاکستری اســت، آقای رئیسی در جریان 
رقابت های انتخاباتی، سیاست ورزی مورد قبولی به نمایش گذاشت، هم در طول مناظرات و گفت وگوهای 

انتخاباتی و هم در ارتباطات اجتماعی توانست نظر رأی دهندگان را جلب کند.
بنابراین توانســت هر سه سبد رأی را که یک نامزد جدی و کسی که بخواهد رئیس جمهور شود، در اختیار 
داشته باشد، به دست آورد؛ لذا آمار 18 میلیونی آقای رئیسی این سه مسیر را طی کرد. به عالوه اینکه آقای 
رئیســی تنها نامزدی بود که احســاس امیدواری به جامعه می داد که امکان تغییر مثبت وجود دارد و بقیه 
نامزدها این ظرفیت را برای باور عمومی نداشتند؛ چرا که تجربه آقای رئیسی در دستگاه قضا و آستان قدس 
یک تجربه مثبت اجتماعی بود. همانطور که می دانید کســانی که قبل از او در دستگاه قضا خدمت کردند، 
 در افکار عمومی محبوب نبودند و بر اساس افکارسنجی ها، دستگاه قضا قبل از دوره آقای رئیسی 

ً
معموال

جزء پراعتراض ترین دســتگاه های اداره حکمرانی بوده است. تجربه دو ساله آقای رئیسی در دستگاه قضا 
بازتاب های مثبتی در انظار اجتماعی داشت و آقای رئیسی یک کارایی و عملگرایی از خود در دستگاه قضا 
نشان داد که سبب شد جامعه به این جمع بندی برسد که او می تواند فضای مثبت آستان قدس و به خصوص 
دســتگاه قضا را در دستگاه اجرایی امتداد دهد. آقای رئیســی تنها فردی بود که حتی به مشارکت سیاسی 
انتخابات کمک کرد، یعنی اگر او را از انتخابات حذف کنیم و بقیه افراد را لحاظ کنیم، مشــارکت پایین تر 
اتفاق می افتاد، چراکه هیچ کدام از نامزدها ظرفیت های الزم به شکل حداقلی برای امید به تغییر را نداشتند. 
اعتراض اجتماعی افرادی که رأی ندادند، به معنای اعتراض به کارکرد سازمان حکمرانی است که اگر این 
سازمان بتواند خوب کار و عمل کند، نارضایتی ها به سمت رضایت شکل می گیرد که تجربه آقای رئیسی در 
دستگاه قضا این نکته را به ما نشان می دهد؛ بنابراین مسئله اصلی ما بعد از انتخابات، بهبود و اصالح سازمان 
حکمرانی اســت که در کانون این سازمان حکمرانی، قوه مجریه و دولت قرار دارد؛ چراکه بیشتر نیازهای 

اجتماعی ما مرتبط با دستگاه اجرایی است.

 BBBB با توجه به وضعیت کنونی کشــور، به نظر شــما در چهار ســال آینده دولت آقای رئیسی 
چه اتفاقی باید بیفتد تا از این وضعیت فاصلــه بگیریم؟ در واقع اولویت های دولت آقای 
 رئیسی چه مسائلی باید باشد که شاهد چنین بسترهای نگران کننده ای به لحاظ اجتماعی

 نباشیم؟
کار آقای رئیسی حالت ژانوسی دارد، یعنی هم چهره بد و هم چهره خوب دارد؛ چهره بد این است که شرایط 
اجتماعی، نارضایتی های ســنگین و بد کار کردن های سازمان حکمرانی، انگیزه ها، تمایالت اجتماعی یا 
امیدواری برای بهبود را خیلی کاهش داده است، بنابراین کسب رضایت، کسب اعتماد و بازسازی اعتماد 
در این بدنه معترض کار آسانی نیست. نکته مهم در بحث انتخابات این است که برخی ها اینطور انتخابات 
را تفسیر می کنند کسانی که مشارکت نداشــتند یا آرای باطله دادند، بخش های معترض جامعه هستند و 
کسانی که مشارکت داشتند بخش های راضی جامعه هستند که این تفسیر غلطی است؛ اغلب کسانی هم 
که رأی دادند، معترض هســتند و در نارضایتی نسبت به بدکارکردن سازمان حکمرانی، با کسانی که رأی 
ندادند یا رأی باطله دادند، مشترک هستند، اما نحوه مواجهه آنها با انتخابات متفاوت است نه در نارضایتی، 
که رضایت نداشتن در همه مشترک است. بنابراین این چهره سخت کار آقای رئیسی است و اینکه در این 
شرایط چطور می توان امید و اعتماد را بازسازی کرد و سرمایه اجتماعی آسیب دیده را به تدریج احیا کرد؛ 
اما چهره آســان کار این است وقتی جامعه در این شرایط قرار دارد، انتظارات هم از تغییرات مثبت کاهش 
پیدا کرده است و آنچه مسئله است، حجم تغییرات مثبت نیست، بلکه روند مثبت و تغییر در روند حکمرانی 
است، اگر شیب و جهت حکمرانی به سمت روندهای مثبت برود و به تدریج این بازسازی ها شکل بگیرد، 
می تواند یخ اجتماعی را نسبت به سازمان حکمرانی آب کند. برای آقای رئیسی آنچه مهم است، زمان است؛ 
مسئله زمان و مسئله فرصت زمانی، مسئله کلیدی دولت آقای رئیسی است، فکر نکنید که آقای رئیسی چهار 
سال فرصت دارد، بلکه زمان طالیی آقای رئیسی برای نشان دادن روندهای مثبت در حکمرانی ولو تغییرات 
اندک، شش ماه و حداکثر یک سال است؛ بهترین دوره زمانی آقای رئیسی برای نشان دادن تغییرات مثبت 
شش ماه اول است و این شش ماه اول با شش ماه های بعدی، از نظر ارزش زمانی قابل مقایسه نیست، بنابراین 
یک اهتمام همه جانبه و یک فکر پخته ای برای حکمرانی الزم دارد. آقای رئیسی در شش ماه آینده باید تصویر 
و تغییر مثبتی از روندهای حکمرانی به مردم نشان دهد که بعد از آن و ضمن رضایت نسبی در جامعه، زمان 
و فرصت به ایشان داده می شود، یعنی در واقع گارد جامعه نسبت به او باز می شود تا بتواند تغییرات اساسی و 

ساختاری را که به زمان های میان مدت و بلندمدت نیاز دارد، انجام دهد.

زهرا ظهروند
خبرنگار

انتخابات ۱400 را شاید بتوان یکی از متفاوت ترین ادوار انتخابات های ریاست جمهوری دانست، انتخاباتی که در بستر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
 متفاوت برگزار شد؛ انتخاباتی که از ماه های پیش از برگزاری آن تمرکز عجیبی برای بی اعتبارسازی و کم رونق کردن آن در آن سوی مرزها شکل 

ً
کامال

گرفته بود و در داخل نیز اتفاقات ماه ها و روزهای پایانی به سمت و سویی رفت که شاید کمتر فعال سیاسی ای توان پیش بینی آن را داشت! انتخاباتی که 
البته منحصر به فرد بودنش به پیش از برگزاری انتخابات آن نبود و در نتایج آن نیز مواردی دور از انتظار رقم خورد.

یم انتخابات  تحر
 شکست خورد

نگاهی به انتخابات 1400 در گفت وگوی صبح صادق با دکترپرویز امینی
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با ورود آمریکایی ها به ایران و جایگزینی 
با انگلیسی ها، به تدریج ساختار جدید 
قــدرت در دوران محمدرضا پس از کودتای 28 
مــرداد 1332 دســتخوش دگرگونی شــد و در 
پیوستگی و نزدیکی و فرمانبری از آمریکا شکل 
گرفت. این دوگانه تسلط و وابستگی به نحوی بود 
که در همه ابعاد سیاست ورزی و حکمرانی دوره 
پهلوی گســترش یافته و تصمیمی خارج از این 
رابطه در ایران شکل نگرفته و رقم نمی خورد! و در 
سطوح سیاست گذاری، قانون نویسی و حتی همه 
تصمیمات دربار نقش داشــتند ، شاه ایران بدون 
 
ً
اجازه آنها جرئت تصمیمی نداشــت که احیانا

بیــرون از منافع آمریکایی ها باشــد. همه عزل و 
نصب های مهم و حیاتی با هماهنگی آنان انجام 
می شد. برای نمونه، ســپهبد عبدالله آذربرزین، 
جانشــین و معاون عملیاتــی فرماندهی نیروی 
هوایی در جایی می گوید دو بار با شــاه صحبت 
کرده بود و قــرار بود فرمانده نیروی هوایی ارتش 
شاهنشاهی شود که با دخالت ژنرال سیکو، رئیس 
مستشاری آمریکا در نیروی هوایی و سفیر آمریکا 
این اتفاق نیفتاد. یک بار هوشنگ حاتم و بار دیگر 

تیمسار ربیعی با پیشنهاد سولیوان مانع از آن شدند 
تا آذربرزین به فرماندهی نیروی هوایی برســد.   
اردشــیر زاهدی در مورد تصمیم گیری بیگانگان 
برای انتصابات دربار اشــاره می کند: »انتصاب 
 اتفاقی 

ً
هویدا به نخســت وزیری، اگرچه ظاهرا

صورت گرفت، اما هویدا نخست وزیری بود که 
آمریکا و انگلستان و اسرائیل روی او توافق کرده 
بودند و به همیــن دلیل اعلی حضــرت با آنکه 
چندبار کوشــید تا هویدا را کنار بگذارد و من یا 
اســدالله علم و یا هوشــنگ انصاری را مأمور 
تشکیل کابینه نماید، موفق نشد.« وابستگی روز به 
روز بیشــتر می شــد، به گونه ای که ایران به مثابه 
ژاندارم منطقــه، حافظ منافــع آمریکایی ها در 
خاورمیانه به حســاب می آمــد و تصمیمات و 
سیاستگذاری های ایران در مواجهه با همسایگان 
بیش از آنکه تابع منافع ملی کشور باشد، هم راستا 
با منافع آمریکایی ها بود. »اســتمپل جان« استاد 
ارشد در دانشکده دیپلماسی و روابط بین الملل در 
دانشــگاه کنتاکی ایاالت متحــده در خصوص 
تســلط آمریکا بر ایران، در کتاب »درون انقالب 
ایــران« می نویســد: »در ســال 1977]1356[ 
شاه، آن قدر به ایاالت متحده نزدیک شده بود که به 
نظر می آمد. بیشــتر برای مقاصد آمریکا فعالیت 
می کند تا هدف های ایران. آنان که پرداختن بیش 
از حــد بــه ارتش را غیــر ضرور می دانســتند، 
می پرســیدند که چرا باید چنین باشــد؟ پاسخ 
مخالفین این بود که شاه دســت نشانده بنده وار 
مجری هوس های امپریالیسم آمریکاست. شاه در 
جاه طلبی های منطقه ای، دیگر توجهی به مصالح 

و منافع کشور خود نداشت.«

یالیسم امپر هوس های  مجری 
   دهلیز    

در روزهــای پایانی دولت اصالحــات، همه توان 
حامیان این جریان برای تداوم وضع موجود به میدان 
آمده بود تا اجازه ندهد دولتی دیگر با گرایش فکری ـ 
سیاسی دیگری به قدرت برسد. در این میان، طیف 
ساختارشکن و رادیکال اصالح طلب که در ماه های 
پایانی از خاتمی نیز عبور کرده بودند، برای پیروزی 
در انتخابات دکتر مصطفی معین را به میدان آورده 

بودند!
وزیر اســبق علــوم و تحقیقــات و فنــاوری و 
مشــاور خاتمی چند روز زودتــر از مهدی کروبی 
در تاریــخ هفتــم دی مــاه 1383 در دیــدار بــا 
دبیرکل، معاونان و اعضای شــورای مرکزی جبهه 
مشــارکت به طور رســمی کاندیداتــوری خود را 
اعالم کرد و علی شــکوری راد ریاســت ستاد وی 
را برعهده گرفت. نخســتین نشســت سراســری 
یــک روزه گروه های حامی معیــن در روز جمعه، 
 18 دی مــاه در ســالن وزارت کار و امور اجتماعی 

برگزار شد.
چند روز قبل، دبیرکل سازمان مجاهدین انقالب 
اســالمی ایران با اشــاره به حمایت سازمان متبوع 
خود و گروه های دیگری مانند جبهه مشــارکت از 
حضور دکتر معین در انتخابات ریاســت جمهوری 
گفت: »در آستانه  انتخابات، سازمان و سایر دوستان 
تصمیم گرفتند سراغ کسی بروند که هم ظرفیت های 
الزم و هم مقبولیت داشته باشد و با چنین ذهنیتی، 
مدت هاســت که بر حضور شــما )معین( در این 

عرصه اصرار داریم.«
انتخاب معین همراه با ابهامات فراوانی بود. اول 
سؤاالتی که در مورد توانمندی و برنامه ریزی سازمان 
مجاهدین و حزب مشــارکت و دیگر جریان های 
همسو برای اداره کشور مطرح بود. عملکرد پرانتقاد 
دولت دوم خرداد و نداشــتن برنامه ای مشــخص 
برای اداره کشــور و تکرار شــعارهای هشت سال 
گذشــته تا آنجا مالل آور بود که جریان ضدانقالب 

داخل در اردوگاه جریان دوم خرداد را نیز به واکنش 
واداشت. برای نمونه، نویسنده نشریه »نامه« متعلق 
به جریان های ملی ـ مذهبی که در ائتالفی نانوشــته 
با جریــان دوم خرداد قرار داشــتند، در مقاله ای با 
عنوان »انتخابات، هدف یا وسیله« عملکرد سازمان 
مجاهدین و جبهه مشــارکت در حمایت از معین 
را نقــد کرد و با بیان اینکه اصرار بــر نگاه به آینده، 
بدون واکاوی گذشته؛ ســاده دلی و حماقت است، 
بیان داشــت: »حزب حامی مصطفی معین، بدون 
جمع بندی آنچــه در دولت خاتمی و مجلس کرد، 
بدون نقد صریح و روشن گذشــته و بدون واکاوی 
صادقانه عملکــرد حزبی اش در دو قــوه مجریه و 
مقننــه، هرگز نخواهد توانســت اعتماد عمومی را 
برای مشــارکت در پروژه جدید خود جلب کند... 
 حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب 

ً
یقینا

بدون نقادی آنچه کردند، شانسی برای به سرانجام 
رســاندن پروژه »شــهروند قدرتمند« ندارند. اگر 
دانایی شــرط اول قدرت شــهروندی است، نباید 
 بنا را بر ســوء اســتفاده ابــزاری از نادانی دیگران

 گذاشت.«
امــکان رد صالحیت معین بــه دلیل عملکرد 
پرابهام وی در دوران تصدی وزارت علوم در دولت 
خاتمی، به ویــژه اقدام غیرقانونــی در همراهی با 
ضدانقالب در ماجرای 18 تیر سال 1378، مسئله 
دیگری بود که از همان ابتــدای نام معین به عنوان 
نامزد جریــان دوم خرداد مطرح بود و بخشــی از 
جریان های دوم خرداد محور قرار دادن وی را تالش 
بیهوده ای می دانستند که ثمری برای جبهه دوم خرداد 

نخواهد داشت.
معین با اعالم مواضع خود به خوبی نشــان داد 
که می توانــد نامزد مورد عالقه جریــان رادیکال و 
ساختارشکن باشد و با طرح شعار »راه اندازی جبهه 
دموکراســی خواهی و حقوق بشــر« حتی نهضت 
آزادی و جریان هــای ملی ـ مذهبــی را نیز با خود 
همراه کرد. بعد از مالقات چند ســاعته بین سران 
این جریان و معین در 1384/3/16، بیانیه مشترک 
ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضــت آزادی و عزت الله 

سحابی، رئیس شورای فعاالن ملی ـ مذهبی منتشر 
می شود و در آن ضمن اشاره به تأمین برخی شروط 
و خواسته های این جریان و »ترقی خواهانه« خواندن 
برنامه های آقــای معین، اعالم مــی دارد: »اکنون،  
نهضت آزادی ایران و فعــاالن ملی ـ مذهبی، پس 
از مالقــات با آقای دکتر معیــن و اطمینان از اینکه 
ایشــانـ  صرف نظــر از نتیجه انتخابــات پیش روـ 
در پی گیری برنامه های خــود، به ویژه تحقق جبهه 
دموکراســی خواهی و حقوق بشــر مصمم است، 
حمایت خود را از نامزدی وی در نهمین انتخابات 

ریاست جمهوری اعالم می کنند.«
البته تاج زاده از پشت پرده این معامله سخن گفت 
و با صراحت اعالم داشــت: »ملــی ـ مذهبی های 
ایــران در کابینه دولت دکتر معیــن نقش خواهند 
داشت.« مصطفی معین نیزدر جمع مردم شهرکرد 
مواضعــی جالب توجــه گرفت و ضمــن انتقادی 
ظریف به خاتمی، اعالم کرد: »زمانه عوض شــده 
اســت. خاتمی،  خاتمی بود و من معین هســتم. 
او یک فرد فرهنگی و من یک دانشــگاهی هستم. 
او منفــرد بود و مــن از طریق احــزاب آمده ام. من 
جبهه  دموکراسی و حقوق بشــر را اعالم کرده ام و 
این یک چشــم انداز تشــکیالتی برای آینده است. 
زمان فردساالری، شــخصیت های کاریزماتیک و 
قهرمانی گذشــته اســت. همه  گروه های محذوف 
 زیــر چتر جبهه  دموکراســی و حقوق بشــر جمع 

خواهند شد.«
مواضع معیــن حتی اپوزیســیون را نیز امیدوار 
می کنــد؛ بــه گونه ای کــه »فــرخ نگهــدار« از 
ضدانقالبیون فعال در خارج از کشــور در مقاله ای 
با عنوان »انتخابات ٢٧ خرداد و جبهه دموکراســی 
و حقوق بشــر« وضعیت ضدانقالب را در صورت 
انتخاب معین چنیــن توصیف می کند: »اگر معین 
 برای نیروهای ناراضی و سرکوب 

ً
رأی بیاورد، قطعا

شده حاشیه امنیتی و فضای تنفسی بیشتری فراهم 
می شود و فکر تشکیل یک جبهه وسیع برای پیشبرد 
اصالحات ســاختاری در نظام سیاسی به امکانات 

مساعدتری دست می یابد.«

حزب توده ایران با انتشار بیانیه ای )1384/3/24( 
از معیــن حمایت کرد و اظهار داشــت: »انتخاب 
نامزد مشترک جبهه واحد دموکراسی و حقوق بشر 
بــه عنوان رئیس قوه مجریــه، و تالش در راه تحقق 
تعهدات دموکراتیک ســپرده شده وی می تواند گام 
بلندی در راه فراهم ساختن زمینه تحوالت بنیادین 

در میهن ما باشد.«
حمایت همه جانبه از معین تا آخرین ســاعات 
تبلیغات رســمی ادامه داشت. سیدمحمد خاتمی 
رئیس جمهــور نیز نتوانســت بی تفــاوت بماند و 
سرانجام دو ســه روز مانده به انتخابات به صورت 
تلویحــی از معیــن حمایت کــرد و چنین گفت: 
 به حاکمیت 

ً
»باید به سراغ کســانی برویم که واقعا

مردم بر سرنوشــت خود و جامعه مدنی ســازگار 
با معیارهای فرهنگی این جامعه، معتقد باشــد.« 
عجیب تریــن اظهــارات را مصطفی تــاج زاده از 
اعضای اصلی ســازمان مجاهدین داشت که برای 
روحیه بخشــیدن به هواداران بدون پشتوانه اعالم 
کرد: »شک نکنید که کاندیدای ما)معین( درهمان 
دور اول پنجاه درصد آرا را کسب می کند و ان شاءالله 
 مســتقیم و بدون رفتن بــه دور دوم ، رئیس جمهور 

می شود.«
فضای توهمی بر ستاد معین تا آنجا گسترش یافت 
که حرف های تاج زاده را به نحوی دیگر، محمدرضا 
خاتمی کــه از وی به عنوان معــاون اول معین یاد 
می کردند، تکرار کرد و در پاســخ به این پرسش که 
»فکر می کنید انتخابات یک مرحله ای اســت یا دو 
مرحله ای؟« گفت: »تا دو هفته پیش یقین داشتم که 
انتخابات دو مرحله ای است. االن خیلی تردید دارم 
و ممکن است در روزهای باقیمانده، تردیدم به یقین 
تبدیل شود که انتخابات یک مرحله ای خواهد بود.«
در عین حال شــاید واقع بینانه تریــن اظهارنظر 
از اردوگاه دوم خــرداد را ســعید حجاریــان در 
ابتدای خرداد ماه داشــت که در گفت وگو با ایســنا 
ضمــن پیش بینی دو مرحله شــدن انتخابات گفته 
 بود: »شــانس معین در انتخابــات حدود 9 درصد

 است.«

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ

تقویم انقالب

هواداران تعویق 

 ســرانجام پیشــنهاد مجلــس 
مؤسسان با حضور 75 نفری داده 
شد تا پیش نویس قانون اساسی را بررسی 
کنند و بعد به رفراندوم مردم بگذارند. این 
دیدگاه مورد تأیید حضرت امام)ره( و همه 
اعضای دولت موقت و شورای انقالب قرار 
گرفت. اما همین که تشــکیل این مجلس 
قطعی شــد، باز هــم جریــان گروه هایی 
کمونیستی و برخی از گروه های ملی گرا یا 
عده ای افراد الئیک و جماعتی از ســران 
حزب خلق مسلمان و... آن را نپذیرفتند که 
امام خمینی)ره( طی یک نطق شدیدالحنی 
بــه مخالفــان هشــدار داده و فرمودند:  
»اشخاصی هســتند که حسن نیت دارند، 
لکــن توجه به عمق مســائل ندارند، یک 
اشخاصی هستند که تحت تأثیر تبلیغات و 
صحبت هایی واقع می شوند و در عین حال 
که حســن نیت دارند... آنهایی که غفلت 
 
ً
کرده اند توجه فرمایند. آنهایی که ســابقا
رفرانــدوم را تحریم کرده بودند،  حاال هم 
دارنــد می گویند ما شــرکت نمی کنیم تا 
مجلس مؤسسان پیدا شود، ببینید آنها چه 
اشخاص هســتند. آنهایی که از آن طرف 
مملکت می گویند ما شرکت نمی کنیم... 
مــن امروز ملــت را آگاه کــردم که طرح 
مجلس مؤسسان به آن معنایی که از غرب 
طرح شــده است و الهام از شیاطین گرفته 
شده است، موجب تعویق و فساد می شود.«  
با وجــود این تذاکرات بــاز هم برخی به 
مجلس مؤسسان بزرگ اصرار می ورزیدند، 
که بار دیگر امام)ره( در بیاناتی شــدیدتر 
فرمودنــد:  »آنکه می گویــد اگر مجلس 
مؤسسان نباشــد تحریم می کنیم، همین 
کمونیست ها هستند. حاال یک اشخاصی 
که اشتباه دارد و باید اشتباهش رفع شود و 
بلکه اشخاصی که حسن نیت دارند و توجه 
به این ندارند. نظرشــان به این است که به 
تعویق بیندازند. همینطور تعویق، تعویق، 
 تعویق تا مجلس مؤسسان آن طوری که در 
غرب هست به وجود آیند. ما می خواهیم 
یک کشور اســالمی درست کنیم. ما یک 
کشور غربی نمی خواهیم درست کنیم، ما 
 
ً
حقــوق دان غربــی الزم نداریــم، اصال
حقــوق دان غربی و غــرب زده صالحیت 
ندارند کــه در قانون اساســی ما دخالت 
کنند.« در این سخنان نیز بار دیگر به حزب 
خلق مســلمان و اطرافیان شریعتمداری 
گوشــزد کردنــد.  در همین حــال کریم 
سنجابی و علی اصغر حاج سیدجوادی از 
منتقدان ملی گرا نیز ظاهرا با قانون اساسی 
نوشته شده از سوی دولت موقت موافقت 
داشتند، اما پس از چندی انتخابات مجلس 
خبرگان قانون اساسی آماده برگزاری شد که 
بار دیگر حزب جمهوری خلق مســلمان 
خواستار تعویق انتخابات شد و تهدید کرد 
اگر انتخابات به تعویق نیفتد در آن شرکت 
نخواهد کرد،  ولی در آستانه انتخابات اعالم 
کــرد در انتخابات شــرکت می کند؛ اما 
چهره هــای چپ و کمونیســتی وملی گرا 
مرتــب تبلیــغ می کردنــد کــه خطــر 
چــون  دارد؛  وجــود  »انحصارطلبــی« 
خودشــان را از گردونــه رقابــت خارج  
می دیدند و برخی از آنها هم موضع گرفتند 
که این مجلس انتخابی نیست و انتصابی 
اســت و همیــن جریان ها که بــه نوعی 
یا  بودند  انتخابــات  خواســتار »تعویق«  
گروه هایی که انتخابــات را »انحصاری« 
نامیدنــد یــا اشــخاص و گروه هایی که 
انتخابــات را »تحریم« کردند و آنهایی که 
انتخابات را »انتصاب« می نامیدند، همگی 
آنهــا به زبالــه دان تاریخ رفتنــد و در واقع 

سرنوشت شان جز این چیز دیگری نشد. 

سیدمهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

مروری بر وابستگی شاه پهلوی به ایاالت متحده آمریکا
جنگ جهانی دوم خیلــی زودتر از آنچه تصور 
می شــد، ســرزمین های اروپایی را در نوردید 
و آتش آن به دوردســت ها و بــه اقیانوس آرام و 
شــرق آسیا کشیده شد. در این سو ژاپن سودای 
کشورگشایی داشــت و نمی توانست تنها ناظر 
منازعــه قدرت های بزرگ شــود؛ از این رو به 
بهانه هایــی وارد ایــن معرکه جهانی شــد! در 
ســال 1939 ایاالت متحده معاهدات تجاری 
خود با ژاپن را ملغــی و از ژوئیه 1940 فروش 

به  ســوخت هواپیمــا 
ژاپــن را ممنوع کرد که 
این محدودیت ها فشار 
شــدیدی را بر اقتصاد 
ژاپــن وارد می کرد. در 
ژاپنی ها  زمــان  همین 
اولیــن حمله خــود به 
چانگشای  مهم  شــهر 

چین را آغاز کردند که چینی ها آن را پس زدند. 
در ســال 1940 با وجود نبردهای پراکنده میان 
دو طرف، جنگ میان ژاپن و چین به بن بســت 
رســیده بود. به همین دلیل، بــرای قطع کردن 
خطوط ارتباطی چین با خارج به منظور تضعیف 
این کشور و داشتن موقعیت بهتر برای حمله به 
مستعمرات اروپاییان در شــرق آسیا، ژاپنی ها 
شمال هند و چین را اشــغال کردند. در نتیجه 
این رفتار، ایاالت متحده به سرعت فروش آهن، 
فوالد و قطعات مکانیکی را به ژاپن تحریم کرد. 
موفقیت های آلمان در اروپا موجب تشویق ژاپن 
به فشار بیشــتر بر قدرت های اروپایی نسبت به 
جنوب شرقی آسیا شد. دولت هلند موافقت کرد 

تا از هند شرقی هلند مقداری نفت به ژاپنی ها 
بفروشــد، اما مذاکرات دربــاره دیگر منابع در 
ژوئن 1941 بدون موفقیت پایان گرفت. در ژوئیه 
1941 ژاپن نیروهای خود را به ســمت جنوب 
هند و چین گســیل داشت تا موقعیت نیروهای 
بریتانیایی و هلندی در شرق دور را تهدید کند. 
در پاســخ به این تهدید ایاالت متحده، بریتانیا 
و دیگر دولت های اروپایی تمام ســرمایه های 
ژاپن را توقیف کرده و تحریم همه جانبه نفتی را 
کردند.  آغاز  ژاپن  علیه 
برنامه ریزی  ژاپنی هــا 
کرده بودند تا با تصرف 
مســتعمرات  ســریع 
اروپایی در جنوب شرق 
آسیا یک خط دفاعی را 
که تا میانه اقیانوس آرام 
ادامــه می یافت، ایجاد 
کنند؛ چراکه پس از آن ژاپنی ها می توانستند منابع 
مورد نیاز خود را از جنوب شرقی آسیا استخراج 
کرده و در عین حال به راحتی در برابر نیروهای 
متفقین که در سراسر اقیانوس آرام پراکنده شده 
بودند، دفاع کنند. مدتی بعد و برای جلوگیری 
از دخالت آمریکا در این طرح، ژاپنی ها برنامه 
داشتند تا ناوگان اقیانوس آرام ایاالت متحده را 
نابود کرده و آنهــا را از فیلیپین بیرون برانند. در 
7 دســامبر 1941 جنگ اقیانوس آرام با تهاجم 
نیروهای ژاپنی به موقعیت نیروهای بریتانیایی و 
آمریکایی آغاز شد. این لشکرکشی شامل حمله 
به پرل هاربر، فیلیپین، ماالیا و تایلند و نبرد هنگ 

کنگ بود.

   حافظه    

جنگ در اقیانوس آرام
نگاهی به حضور ژاپن در جنگ جهانی دوم

  خاتمی، خاتمی بود تاریخ
و من معین هستم!

پایان اصالح طلبی و فرآیند تشکیل دولت نهم  ـ ۲
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دو واقعیــت مهم در ارتباط با انتخابات 
28 خرداد 1400 عبارتند از: افت شدید 
آرای اصالح طلبی و افت مشــارکت مردمی در 
انتخابات در مقایسه با انتخابات سال 1396. در 
تحلیل و بررســی این موضوع، برخــی افراد در 
جریان اصالحــات از جمله آقای ســیدمحمد 
خاتمی تالش کردند تا کاهش مشارکت مردمی 
در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 را 
به شــیوه  احراز صالحیت شــورای نگهبان ربط 
دهند. این در حالی است که دالیل واقعی کاهش 
مشارکت و افت شدید آرای اصالح طلبی را باید 
در خصایــص گفتمانــی و عملکــرد جریــان 
اصالحات دیــد. در واقع، اصالح طلبان به جای 
آنکه در بررســی و تحلیل ایــن دو موضوع مهم، 
نیم نگاهی هم به گفتمان و عملکرد خود داشــته 
باشــند، همواره با فرار به جلو و مقصرتراشــی، 
تالش می کنند نظام را مقصر وضع موجود جلوه 

دهند.

 Bچرا اصالحات به این سمت رفت؟ 
درباره  اینکه چرا اصالح طلبی به این وضع مبتال 
شده است؛ به گونه ای که میزان رأی کاندیدای آن 
در انتخابات، با وجود حمایت سران اصالحات 
و 16 تشکل حزبی وابسته به این جریان، حتی از 
آرای باطله هم کمتر شده است، به طور عمده به 
ضعف کارنامه  عملکرد دولت آقای روحانی اشاره 
می شود و اغلب از توجه عمیق تر به این موضوع که 
چرا امروزه اصالح طلبی، شعارها و راهبردهای 
آن از سوی جامعه معتبر تلقی نمی شود، خودداری 
می شود. واقعیت آن اســت که بحرانی که امروز 
دامن گیر اصالح طلبی شده است، فراتر از وضع 
موجود و عملکرد دولت مورد حمایت این جریان 

است. 
درواقع، امــروزه اصالح طلبــی از یک تله  مهم 
بــه نام »تله  بنیان گــذار« رنج می بــرد؛ یعنی در 
بنیان گذاری گفتمان ایــن جریان، خلل و فرجی 
وجود دارد که آن را نامعتبر کرده اســت. به طور 

دقیق تر بایــد گفت، جریانی کــه در دهه 70 در 
سپهر سیاسی کشور تحت عنوان »اصالح طلبی« 
ســر برآورد، آرمان های خود را مستند به انقالب 
مشــروطه و جریان روشنفکری می کرد و مدعی 
بود جریانی ریشــه دار در کشور است. این سخن 
اگرچه درســت بود، اما برداشــت آنها از مسائل 
کشــور، همچون اسالف شــان برداشت ناقصی 
بود؛ زیرا آرمان های نهضت مشــروطه در »قوی 
شدن ایران« خالصه می شد و به طور مشخص، 
بر چهار محور تحقق اســتقالل کشــور در برابر 
بیگانگان، تحقق آزادی و دموکراســی در ایران، 
 تأمین عدالت اجتماعی و تحقق توسعه  اقتصادی

 متکی بود. 

 B ترجیح بالوجه آزادی
نکتــه مهــم در این میان آن اســت کــه جریان 
روشنفکری در انقالب مشروطه، با برجسته سازی 
دال آزادی و دموکراسی و غفلت از مسائل دیگر، 
در ناکامی مشــروطه نقش جدی داشــت. با این 
حال، جریــان اصالح طلبی در تالش برای تداوم 
راه مشروطه، باز بر درک ناقصی از مسائل کشور 
تأکید دارد؛ زیرا دال آزادی در حالی در گفتمان این 
جریان برجسته شده و دال های دیگر را به حاشیه 
رانده است که مســئله اصلی کشور، فقط آزادی 
نیســت؛ بلکه مقدم بر آن یا در کنار آن، عدالت 
و حتی معیشــت هم قرار دارد. اینکه چرا جریان 
اصالحــات در دوران حاکمیت خود نتوانســت 

نمونه  موفقــی از حکمرانی به جامعه عرضه کند 
و اینکه چرا امروز این جریان نمی تواند در سپهر 
سیاست کشور جایگاه ادعایی خود را حفظ کند، 
بــه این ضعف یا تله در بنیان گــذاری این جریان 
 آنچه امروز بر ضعف این جریان 

ً
برمی گردد. اتفاقا

افزوده است، نمایان شدن بیشتر مسائل اقتصادی ـ 
معیشتی در ســطح جامعه به منزله اصلی ترین و 

حادترین مسئله  اجتماعی کشور است. 
به عبارت دقیق تــر، اصالح طلبــی در ایران 
امــروز از بحران عدم تطبیق با مســائل جامعه و 
کشــور رنج می برد و بنابرایــن، جریان برآمده از 
گفتمان اصالح طلبی نمی تواند با مســائل مردم 
تطابــق پیدا کنــد. نتیجه  این وضعیــت، فاصله 
گرفتن مردم از اصالح طلبی اســت. درواقع، در 
این شرایط، اصالح طلبی، راهبردها و شعارهای 
آن از سوی افکار عمومی به عنوان گزینه  معتبری 
تلقی نمی شود؛ زیرا مردمی که گرفتار مشکالت 
اقتصادی هستند، نمی توانند برای نمونه، نسبت 
پیامک حجــاب برای دختران و... را با مســائل 

واقعی و روزمره خود درک کنند. 

 Bآیا اصالح طلبی مرده است؟
از آنچــه گفته شــد، نمی تــوان نتیجــه گرفت 
اصالح طلبی برای همیشــه در سیاســت ایران 
جایگاه خود را از دســت داده اســت و بنابراین، 
نمی توان آن را مرده تلقی کرد، بلکه منظور عمده 
در اینجا این است که این گفتمان و جریان برآمده 

از آن، از بحران تطبیق و تطابق با مســائل اصلی 
و واقعــی جامعه رنج می برد و باید به بازســازی 
گفتمــان خود روی آورد. نکتــه  مهمی که در این 
راســتا باید به آن اشاره کرد، این است که تا وقتی 
این جریان به بازســازی و تعمیــر گفتمان خود، 
مبتنی بــر درک جامعی از مســائل، مطالبات و 
نیازمندی های جامعه ایرانی دســت نزند، تکرار 
تجربه  حاکم شدن آن بر کشــور نمی تواند قرین 

موفقیت و گره گشایی باشد. 
از این رو، اساســی ترین نکته ای که در تحلیل 
موقعیت جریان اصالحات باید بدان توجه کرد، 
وجــود تله  بنیان گــذار در این جریان اســت که 
کژکارکردی هایــی را در پی داشــته و در نهایت، 
ســبب شده اســت این جریان از بحران تطبیق و 
تطابق رنج ببرد. نکته  جالب در این زمینه آن است 
که سران طیف رادیکال اصالحات، هم اکنون بر 
این درک یک جانبه و غیرجامع از مســائل کشور 
اصــرار دارنــد و حتی تحقق توســعه  اقتصادی 
و تأمیــن عدالــت را فرع دانســته و تأمین آنها را 
از مســیر تأمین آزادی های سیاســی ،  اجتماعی 
وفرهنگی پی می جویند. غافل از آنکه در اندیشه  
 آرمانــی ایرانیان، ایــن عوامل و دال هــا توأمان

 هستند. 
بنابرایــن، اصالح طلبی نمرده اســت، بلکه 
دال های گفتمانی آن به منزله دال های شــناور در 
فضای عمومی کشور معلق هستند و اگرچه امروز 
قادر نبوده اند تا به عنوان دال هایی معتبر مورد اقبال 
جامعه قرار گیرنــد، اما به عنوان »غیر« یا »دگِر« 
گفتمان اصول گرایی و انقالبی، در صحنه حضور 
دارند و تــالش می کنند اتقان و هویت بخشــی 
دال های اصول گرایی را به چالش بکشند. موفقیت 
یا عدم موفقیت آینده  اصالح طلبی، عالوه بر تالش 
این جریان برای بازســازی وجوه گفتمانی خود، 
به موفقیت یــا عدم موفقیت گفتمان اصول گرایی 
در خــارج کــردن جامعــه از بی قراری هــای 
موجــود و نمایندگی کردن مطالبــات توده های 
مــردم بســتگی دارد. چنانچه جبهــه نیروهای 
انقالب و جریــان اصول گرایــی در دولت آینده 
موفق ظاهر شــوند و بر مطالبات و اولویت های 
تحول خواهانه مردم در عرصه های مختلف جامه  
 عمل بپوشــانند، بحــران اصالح طلبی جدی تر 

می شود.

کــم و بیش همــه ناظــران اقدامات 
شــخصیت های  از  فرقــان  گروهک 
نزدیک به امام خمینی)ره( گرفته تا اعضای لیبرال 
نهضت آزادی و برخی مســئوالن امنیتی وقت 
معتقد بودند سیدمحمد موسوی خوئینی ها، امام 
جماعت قبل انقالب مسجد جوزستان شمیران 
نقش مهمی در شــکل گیری افکار افراطی اکبر 
گودرزی، رئیس گروهک فرقان و دیگر شاگردان 
و همراهانش داشــته است. همچنین روحانیون 
نزدیک به شهید مطهری می گویند شهید مطهری 
تفسیرهای موسوی خوئینی ها را »مارکسیستی« و 
»تفنگی« می دانست و اختالفات فکری و روشی 
با وی داشــت. مرحوم آیت الله مهدوی کنی در 
همین زمینه می گوید: »بعضی ها در بیانات شان، 
حرف هایی می زدند که بــرای منافقین مطلوب 
بود، حتی آیات قرآن را طوری تفسیر می کردند که 
خــالف واقع بود. آقای مطهــری از اینها خیلی 
ناراحت بود و می گفت این سبک تفسیر، تفسیر 

کمونیستی، ماتریالیستی و تفنگی است.«
دکتر غالمعلی حدادعادل درباره گرایش های 

فکری ســیدمحمد موســوی خوئینی می گوید: 
»موســوی خوئینی ها در مسجد جوزستان برای 
خودش جریانی شــده بود و ســخنرانی هایی با 
این گرایش)مارکسیست( می کرد. اکبر گودرزی 
رهبر گروهک فرقان و کســی که بــه گروه ترور 
دســتور ترور آیت الله عالمه مطهری را داد، در 
همین جلسات دیده شــده است.« حتی برخی 
از شــاهدان ماجرا گفته اند: »موسوی خوئینی ها 
در یکــی از منبرهایش در حالــی که گودرزی و 
یکی از اعضــای اصلی گروه فرقان به شــدت 
مجذوب و محو سخنان او شــده بودند، آیه »و 
یصــدون عن ســبیل الله« را بر اســتاد مطهری 
تطبیق می کرد و مدعی می شــد که وی با رژیم 
همکاری می کند.« عالوه بر نیروهای اســالمی 
مبارز، شخصیت های ملی و مذهبی نیز به تأثیر 
تفاسیر موسوی خوئینی ها در شکل گیری گروهک 
فرقان صحه می گذارند. هاشــم صباغیان، وزیر 
کشــور دولت موقت و از اعضای ارشد نهضت 
آزادی درباره چگونگی رشد و فعالیت فرقانی ها 
می گوید: »خود من بعدها ماهیت آنها ]فرقانی ها[ 
را فهمیــدم و متوجه شــدم کــه از محصوالت 
جلسات تفسیر آقای موسوی خوئینی ها هستند.« 
نوری در این باره می گویــد من بعدها در دادگاه 
فرقــان از یکی از اینها ســؤال کردم که شــما از 
کجا به اینجا رســیدید؟ گفت: »ما از اول تفسیر 
پرتوی از قرآن را خوانده ایم. بعد دیدیم یک کسی 
روشنفکر از او تفسیر می گوید و رفتیم به مسجد 
جوزســتان در خیابان نیاوران ! بعد دیدیم یکی 
انقالبی تر از همه اینها آمده و روشنفکرتر از همه 

اینهاست و او اکبر گودرزی است!«

   فراز و فرود سیدمحمد موسوی خوئینی ـ ۳

تفسیر مارکسیستی و تفنگی!

   ریزش ها    

اندیشــمندان غربی، سیاســت را به قدرت معنا 
می کنند و قدرت را جوهره سیاســت می دانند؛ 
به همیــن دلیل شــناخت و درک عمیق و کامل 
از چهره ها و الیه های پنهان سیاســت، مستلزم 
قدرت شناســی است. از ســوی دیگر، اگر نفوذ 
قلب سیاست اســت، الزمه فهم قلب سیاست 
نیز شــناخت قدرت و تطور آن اســت. براساس 
و  قدرت شناســی  مطالعات سیاست شناســی، 
نفوذشناسی، نفوذ و قدرت آنچنان پیوندی عمیق با 
یکدیگر دارند که در موقعیت های عینی و عملیاتی 

به  ســختی از یکدیگر قابل تمیز هستند و برخی 
محققــان غربی این دو را مکمل هم دانســته اند 
)بجورکمن،1380: 92( و برخی دیگر آن را جنبه 
یا ابزار قدرت دانســته )هالستی، 1373: 235( 
و بعضی نفــوذ را نتیجه یا عیــن قدرت معرفی 
کرده انــد),Webster 641: 2003(.  بــا فرض 
این رابطه، نفوذشناسی و سیاست شناسی منوط 
به قدرت شناسی است. مطالعات قدرت شناسی 
نشان می دهد، این مقوله در سیر تاریخی خود به 
شدت متحول شده است؛ تحولی که ناظر بر نرم 
شدن آن است و به معنای پنهان تر شدن قدرت در 
صحنه مناسبات و سپهر سیاست است. با توجه 
به رابطه بین نفوذ و قدرت، نفوذ نیز به تبع تحول 
قدرت، هوشمند و متحول شده و انواع نفوذ مبتنی 

بر انواع قدرت را در دسترس قرار داده است.

چهره پنهان سیاست  ـ۲

رابطه جوهره سیاست با قلب آن

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۲۹

 مشروطه سکوالر!

 ریشه بسیاری از جریان های سیاسی و فکری 
امروز جامعه از جمله جریان روشنفکری 
و اصالح طلبــی بــه انقــالب مشــروطه 
برمی گردد. مشروطه ادبیات سیاسی ایران 
را متأثر از خود کرد؛ اما نتوانست به چهار 
هدف اصلی مردم ایران، یعنی »اســتقالل 
سیاســی«، »عدالت اجتماعی«، »توسعه 
اقتصــادی« و »آزادی« برســد.  کســانی 
بزرگ  که ساده لوحانه ریشــه جنبش های 
اجتماعی، همانند مشــروطه را با حوادث 
کوچکــی هماننــد کتک زدن یــک تاجر 
قند در تهــران راـ که از جرقه های نهضت 
مشروطه بودـ با علت شکل گیری آن اشتباه 
گرفته انــد. انقالب بزرگ مشــروطه مردم 
ایران ریشــه های بزرگی دارد؛ شکســت 
ایران در جنگ با روســیه و اتفاقات بعد از 
آن همانند تحمیــل قراردادهای تجاری و 
حرکت در مسیر استثمار ملت ایران به اسم 
آبادانی کشــور و تحمیل الگوهای ارزشی 
غربی و شرقی تحت عنوان آزادی خواهی 
و... زمینه های شکل گیری انقالب مشروطه 
و تمایالت آزادی خواهی، اســتقالل طلبی 
در مقابل استعمار، عدالت خواهی در برابر 
اســتبداد و مطالبه حرکــت صحیح برای 
توسعه اقتصادی است. اما اینکه مشروطه 
چرا در رســیدن به این اهداف موفق نبود، 
باید بــه زمینه های فکــری و اجتماعی آن 
زمان و همچنین تحــوالت بیرونی توجه 
کرد. جنبش های اجتماعی دو چهره دارند، 
یکی فروپاشــی نظم موجــود و بعد از آن 
ساخت وضع مطلوب؛ انقالبیون مشروطه 
در گام اول و اینکه چه نمی خواهند خیلی 
اختالف نداشــتند؛ چون همه می دانستند 
ایــن نــوع حکومــت را نمی خواهند، اما 
اختالف آنجا به وجود می آید که بخواهند 
نظم مطلوب را ترسیم کنند. مشروطه هم به 
همین صورت بود، در گام اول هیچ مشکلی 
وجود نداشــت، اما زمانی که مظفرالدین 
شاه دســتور مشروطه را صادر کرد و موعد 
تدوین قانون مشروطه شــد، اختالفات به 
وجــود آمــد. در این دوره همــه نیروها از 
روحانیت و شــیخ فضل الله نوری گرفته تا 
منورالفکر ها و تقی زاده ها همه نظام سابق را 
نمی خواستند؛ اما وقتی وارد فرآیند تدوین 
قانون اساسی و قانون نگاری می شوند، دچار 
اختالف می شوند. البته شواهد و فکت های 
تاریخی نشان می دهد، اولین اختالف ها در 
بین جریان روحانیت شــکل گرفت؛ چرا 
که منورالفکرها از ابتدا می دانســتند چه 
 در این میانه معرکه است 

ً
می خواهند. اتفاقا

که نقش شــیخ فضل الله اهمیت می یابد؛ 
چرا کــه وی ســرآمد نیروهــای مذهبی 
ماقبِل مشــروطه است؛ چه از لحاظ سواد 
و دانایی و چه در فهم شــرایط اجتماعی و 
تحلیل آن. تورق در روزنامه شــیخ شهید 
حاکــی از این واقعیت اســت کــه وی با 
ادبیات و اندیشــه های غربی آشناست و از 
مکاتب سیاسی زمانه، یعنی سوسیالیسم و 
نهیلیسیم و... صحبت می کند؛ اما مرحوم 
شــیخ فضل الله نوری، چه بســا به سبب 
همین آگاهی و تشخیص به موقع اهداف 
و انگیزه هــای نحله روشــنفکری جریان 
مشــروطه »اولین قربانی انتقاد از مدرنیته 
است. مشــروطه یک جریان مدرن است، 
مرحوم به این نظام انتقاد داشت، معتقد بود 
که در دل این نظام مدرن یک سکوالریزم 
و بی دینی وجود دارد که با طبع مردم ایران 
همخوانی ندارد. ایشان اولین کسی است 
که در انتقاد از مدرنیته به دار آویخته شــد. 
در واقع منورالفکر ها در این دوره حتی یک 
منتقد را تحمل نکردند« و شیخ را به جرم 

این انتقاد به دار کشیدند.

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه

مصطفی قربانی
کارشناسسیاسی

سیامک باقری
دکترایعلومسیاسی

بنیان گذار! تله  
بازشناخت مهم ترین عامل بحران تطبیق جریان اصالح طلبی با مسائل جامعه ایرانی

رابطه با نفوذ توانایی ویژگی اصلی طراح انواع قدرت

نفوذ سخت
توانایی اجبارسازی 

برای کنترل رفتار انضمامی
قدرت تحمیل کننده اراده  رابرت دال

قدرت 
اجباری)سخت(

نفوذ نیمه نرم
توانایی تصمیم سازی در بین 
گزینه های از پیش تعیین شده

قدرت تعیین برنامه
 یا تنظیم دستور کار

پیتر باچراچ
 و مورتون باراتز

قدرت نیمه نرم

نفوذ نرم
توانایی شکل دهی ارجحیت ها، 

خواسته ها و انتظارات
گاهی کاذب  قدرت خودآ

و دستکاری های ذهنی
استیون لوکس قدرت رادیکال

توانایی دگردیسی شخصیتی
 و ایجاد از خود بیگانگی

قدرت ابژه ساز 
و سوژه ساز

میِشل فوکو قدرت مولد

توانایی جذاب نشان دادن 
ارزش های خود و متقاعدسازی 

قدرت جذاب و متقاعدساز
جوزف نای

 الکساندار ووینگ
قدرت نرم

توانایی ایجاد مجاز و کنترل 
ایده ها و تصاویر 

قدرت واقعیت ساز کاستزلز، جردن و نای قدرت مجاز 

نفوذ مرکب: 
سخت، نیمه نرم 

و نرم

توانایی ترکیب هدفمند و 
خردمندانه قدرت سخت و نرم 
برای اعمال نفوذ و تحمیل اراده

قدرت اعتبارساز
و تمکین گر

سوزان ناسل 
و جوزف نای

قدرت هوشمند
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

»علی ســیفی« اســتاد  ایرانی 
عصب  شناسی  موفق به اختراع 
دستگاهی مشــابه یک ِنی شده 
اســت که بهترین راه حل برای 
نتایج  اســت.  سکسکه  درمان 
این مطالعــه در مجله ای علمی 
منتشر شــده که نشان می دهد، 
این دستگاه مشابه ِنی، قادر است 

 سکسکه را متوقف کند.
ً
فورا

 ایــن وســیله جدیــد تنها 
10 پونــد قیمت دارد و به ســرعت بروز سکســکه را متوقف 
می کند، فقط کافی اســت فردی که دچار سکســکه شــده، 
 این دســتگاه را درون آب قــرار داده و از آن به صورت یک ِنی

 استفاده کند.

هرگز! سکسکه   
دانشمند ایرانی دوای سکسکه را ساخت

اجتماعــی  هــای   شــبکه   در 
کشورهای مختلف نگرانی هایی 
را ایجــاد کرده انــد پلیس هند 
مدیر شــبکه اجتماعــی توئیتر 
در این کشــور را به دلیل تداوم 
جنجالی  ویدئوی  یک  انتشــار 
احضار کرده است. ویدئویی که 
پلیس هند خواستار حذف آن از 
توئیتر شده، دشمنی و نفرت را 
میان دو جامعه هندو و مسلمان 

تشــدید می کند و همین امر موجب نگرانی مقامات این کشور 
 هندو دیده می شوند 

ً
شــده اســت.  در این ویدئو مردانی ظاهرا

 که یک پیرمرد مســلمان را به شدت کتک زده و ریش های او را 
می برند. 

 برخورد با توئیتر
حذف ویدئوی جنجالی در هند

 بــرای گرفتن 
ً
شــما هم حتما

خالفی خودرو، استعالم ممنوع 
درخواســت  ارائه   الخروجی، 
تمدید گذرنامــه و... به مراکز 
پلیــس+10 مراجعــه کــرده و 
وقت و هزینه زیــادی را صرف 
دسترســی بــه ایــن خدمات 
 کرده اید. از این پس دیگر نیازی 

به این کار نیست .
 بــا اســتفاده از اپلکیشــن 

»پلیس من« می توانید به راحتی از این امکانات به صورت غیر 
حضوری استفاده کنید تا هم در زمان و هزینه صرفه جویی کنید 
و هم در شــرایط شیوع  بیماری کرونا سالمت خود را به خطر 

نیندازید.  

 پلیس من
پیشخوان مجازی نیروی انتظامی

 حســن رشــوند، تحلیلگر سیاسی: از 
میان تحریم کننــدگان داخلی این انتخابات 
از حــزب »اتحاد ملت« گرفتــه تا »ملی ـ 
مذهبی هــا«، آنکه بیــش از همه با حضور 
مردم ضایع شد، احمدی نژاد و حلقه فرقه ای 
او بود. احمدی نژاد هیچ گاه تصور نمی کرد 
با وجود تأثیر حداقــل 15 درصدی کرونا، 
نزدیک بــه 50 درصد مــردم  پای صندوق 

بروند.

نرخ  کارشناس سیاسی:  ایمانی،  محمد 
مشــارکت در انتخابات از سوی دولت، هر 
قدر که اعالم شد، به خاطر کرونا، دست کم 
ده درصد به آن رقم اضافه کنید. در انتخابات 
برخی کشورهای غربی، تأثیر کرونا در ایجاد 
هراس و کاهش مشارکت، تا بیست درصد 

ارزیابی شده است. 

سیدحســن حســینی، فعــال مجازی: 
جــدا از نتیجه، اینکــه وزن و ضریب نفوذ 
اصالح طلبان و ارشدشــان، آقای خاتمی، 
و کارگزاران و مهره های کلیدی شــان چون 
آقای کرباسچی و روشــنفکرمآبانی، چون 
آقای ســروش و آقای کدیور )همه شان روی 
هم( مشخص شد، دستاورد کمی)به دلیل 

توهم زدایی( نیست.

محمدبن روضان خــوالن، کاربر یمنی 
همراه با انتشــار عکس حاج قاســم و 
حجت االسالم رئیسی: از یمن تا ایران، به 

محور مقاومت تبریک می گویم.

ایلخان، کاربر فضــای مجازی: با وجود 
تمام تبلیغات میلیون دالری رسانه ها برای 
تحریم  انتخابات و کارشکنی دولت روحانی، 
محبوبیت ابراهیم رئیسی 31 درصد از آرای 
کل واجدین شرایط شد؛ یعنی حتی بیشتر از 
اوبامای 27 درصدی در سال 2012. این رو 
بزنید تو دهن هر آمریکاپرستی که به رئیسی 

بگوید رئیس جمهور حداقلی.

 
ً
مهدی فضایلی، تحلیلگر رسانه: قاعدتا

مهم ترین اشتغال ذهنی و عملی آقای رئیسی 
در این دو ماه، انتخاب کابینه است. پیشنهاد 
می کنم در کنــار این امر خطیر، شــورایی 
موقت مرکب از افرادی خوش فکر، جامع 
نگر و خالق ایجاد کنند تــا 1ـ اقداماتی را 
برای دوره گــذار و 2ـ اقداماتی را هم برای 
سه ماهه اول دولت به ایشان پیشنهاد بدهند.

اسبق  رییس  ضرغامی،  ســیدعزت الله 
رســانه ملی: به رئیس جمهــور منتخب، 
آیت الله رئیســی تبریک می گویــم و برای 
او آرزوی موفقیــت دارم. رأی او پیام امید و 
دلبستگی به آینده ای روشن است. او باید زیر 
میز نابسامانی ها بزند و فرصت زندگی بهتر 
را برای مردم فراهم کنــد. او اگر بخواهد، 

می تواند.

علیرضــا وهــاب زاده، مشــاور وزیــر 
بهداشت: آمریکا پس از دسترسی ایران به 
واکســن کرونا بعد از 16 ماه از شیوع کرونا 
برای مبــادالت کرونایی معافیت تحریمی 
صادر کرد! آمریکا با تشدید تحریم های دارو 
و تجهیزات پزشکی بزرگ ترین جنایت را در 
حق شــهروندان و بیماران ایرانی انجام داد. 
کجا هســتند اون هایی که می گفتند دارو و 

واکسن کرونا تحریم نیست؟

سیدمهرداد سیدمهدی، رئیس خبرگزاری 
صداوسیما: نیویورک تایمز از حضور مردم 
در انتخابات اخیر با وجود مشکالت شدید 
اقتصادی و گالیه مندی ها اظهار تعجب کرده 
و نوشته است، جمهوری اسالمی باید با این 
همه فشار اقتصادی و تحریم و بحران بارها 
دچار فروپاشی می شــد، اما برخالف همه 
چارچوب ها و اصول سیاســی و اجتماعی، 

جمهوری اسالمی قدرتمندتر شده است.

»کالب هاوس« یکــی از جدیدتریــن تالش های 
توســعه دهنگان نرم افزاری برای ایجاد یک شــبکه 
اجتماعی بود که بــا مفاهیم قدیمی، مانند صوت و 
گفت و گوهای چندنفره در تالش بودند جایی برای 
خود در میان انبوه خدمات مجازی ایجاد کنند؛ اما 
به مرور این برنامه از تب و تاب اولیه افتاد و امروز آن 

جذابیت اولیه را ندارد.

 Bچرا کالب هاوس رشد کرد؟
به نظر می رسد، آنچه سبب شــد کالب هاوس در 
ایران رشــد فزاینده ای داشته باشد، فضا و موقعیت 
معطوف به انتخابات 1400 بود؛ به گونه ای که برخی 
از کنشگران و حتی بازیگران سیاسی که به شرکت در 
انتخابات به عنوان کاندیدا تمایل داشتند، این بستر را 
نقطه مناسبی برای معرفی ایده ها و برنامه های خود 
یافتند. همین موضوع سبب شد، در فاصله کوتاهی 
تعدادی از سیاسیون خود را در معرض پرسش ها و 

دیدگاه های بخشی از مردم قرار دهند.

 از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا، دنیای متفاوتی 
را در همه عرصه ها به ویژه برای کسب وکارها رقم زد 
و سرعت دیجیتالیزه شدن کسب و کارها بیشتر شد. 

 Bفرمانروایی چند ماهه چه شد؟
کالب هــاوس عمری یــک و نیم ســاله در دنیا و 
حدود شــش ماهه در ایــران دارد. از اوایل ســال 
جدید و نــوروز بود که ســر و صــدای اتاق های 
گفت وگو و مطالب آن، ســر زبان ها افتاد و هرشب 
یکی از شــخصیت های مهم سیاســی، اقتصادی 
و... کشور و نامزدهای احتمالی مهمان شنوندگان 
و شــرکت کنندگان در روم های ایــن برنامه بودند. 
یک شــب ظریف، وزیر امور خارجه و شبی دیگر 
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور 
مورد سؤال و جواب در این برنامه قرار می گرفت. 
هرچقدر به ایام انتخابات و میتینگ های انتخاباتی 
نزدیک تر می شدیم، احساس می شد که این برنامه 
پدیــده انتخابات 1400 خواهد بــود و جایگزین 
توئیتر و دیگر برنامه های اجتماعی خواهد شــد، 
 این اتفــاق رخ نداد. کالب هاوس آنچنان 

ً
که عمال

که تصور می شد نتوانست جای خود را در فضای 
مجازی کشــور باز کند و خیلی زود از تب و تاب 
اولیه افتاد!یکی از دالیل از رونق افتادن این برنامه، 
ایــده و هدف اولیه آن بوده اســت که از اصل برای 
فعالیت های سیاسی ساخته نشده بود. توئیتر با شعار 

»آنچه کــه در حال اتفاق اســت« از ابتدا با ایده و 
مفهومی سیاسی پا به فضای مجازی گذاشته بود، 
اما کالب هاوس در ابتدا برای دور هم جمع کردن 
شــاگردان و دانش آمــوزان در دوران کرونا و ایجاد 
قرار مالقات های تجاری و... بوده اســت. در واقع 
ســازندگان کالب هاوس از اینکه استفاده کنندگان 
برنامه شان مجبور به استفاده از این برنامه هستند، 
سوءاســتفاده کردند، وگرنه ارائــه گفت وگوهای 
صوتی با چنین امکانات کمی، برگشت به گذشته 
است و در بسیاری از برنامه های دیگر از قبل چنین 
قابلیتی دیده می شد!کالب هاوس را یک پادکست 
زنده می توان دانســت، که برای شرکت در آن باید 
در زمانی مشــخص گرد هم جمع شــد، درحالی 
که حسن شبکه های اجتماعی و به طور کل فضای 
مجازی، وابســته نبودن شــما به زمان است! یعنی 
تعامالت ما، در هر زمانی از شــبانه روز قابل انجام 
است، شما صبح سؤالی را از دوست تان می پرسید 
و او در شب به شــما جواب می دهد، یا گروه های 
تلگرامی و واتساپی که هم می توان کارهای روزانه 
را انجــام داد و هم در بحث های آن شــرکت کرد 
و الزم نیســت یک بازه حداقل یک تا دو ساعته را 
بــرای آن خالی کرد. هیاهــوی اولیه کالب هاوس 
زمانی بود که افراد سرشناس با حضور در اتاق ها، 
امکان گفت و گوی رو در رو با عموم شرکت کنندگان 
را داشــتند و افــرادی بودند که به روی ِســن آمده 

و ســؤال می پرســیدند. در ابتدا ســؤال و جواب 
پرســیدن راحت بود و شانس زیادی وجود داشت 
تا بتوان سؤالی را پرسید، اما با گذشت زمان، افراد 
برگزارکننده اتاق ها، مهمانان و حتی سؤال کنندگان 
 تکراری شــدند و بحث ها همان بحث هایی 

ً
کامال

شد که در رسانه های دیگر شنیده می شد. مهمانانی 
که می آمدند، کم تریبون در جاهای دیگر در اختیار 
نداشــتند و در کالب هاوس هم همــان چیدمان 
تکراری را می دیدیم، با سؤال وجواب های تکراری 

و افراد سؤال کننده تکراری! 

 Bنکته پایانی
کالب هاوس با شــروعی خیره کننده در کشــور، 
طوری نشــان می داد که بــه زودی دیگر برنامه ها 
مانند توئیتر کارکرد خودشــان را از دست خواهند 
داد و آینــده در اتاق های گفت وگوی کالب هاوس 
است! اما نه تنها این برنامه جایگاه خود را حداقل 
در فضای سیاسی کشور پیدا نکرد، بلکه کم کم در 
حال فراموش شــدن است. رؤیای کالب هاوس نه 
تنها در ایران، بلکه در دیگر کشــورها هم با شروع 
پایان همه گیری کرونا و عادی شــدن شــرایط در 
محیط های اجتماعی، در حال رنگ باختن است. 
کاربرانی که از کالب هاوس استفاده می کنند، بعد از 
 چرا باید وارد این 

ً
مدتی، از خود می پرسند که واقعا

برنامه بشوم و چنین صحبت های تکراری را بشنوم؟

    نکته گرام    

کالب هاوس را می توان درخشــان تصور کرد، اما 
 گنگ اســت! بیایید 

ً
در حال حاضر این برنامه کامال

با اینکه چرا درخشــان است، شــروع کنیم. من با 
بســیاری از افراد دیگر که معتقدند بخش عمده ای 
از موفقیت ابتدایی کالب هاوس ناشــی از انحصار 
آن اســت، موافقم؛ اما از همه گیری کرونا هم نباید 
غافل شد. انحصار ابتدایی کالب هاوس به دو روش 
انجام شد؛ یکی اینکه فقط مختص کاربران تلفن های 
هوشمند آیفون بود و دیگر اینکه فقط کاربران دعوت 
شده امکان نام نویســی در آن را داشتند! پیدا کردن 
دعوت نامه خیلی راحت بود و بعد از دعوت شــدن 
و ایجاد حساب، پنج دعوت به من داده شد و سپس 
حتی بــدون درخواســت از مــن، دعوت نامه های 
بیشــتری به من داده شــد. اگر اینقــدر دعوت نامه 
داشتید، انحصارش را بر می داشتید! اما چرا کالب 

هاوس جلوه خود را از دست خواهد داد؟

 Bایده منسوخ شده
کالب هاوس مجموعه ای از رادیو، کنفرانس صوتی، 
مهمانی و پادکســت اســت؛ چهار فناوری بسیار 
قدیمی. رادیو به قرن نوزدهم برمی گردد، اما سال های 
طالیی آن در اوایل قرن بیستم قبل از تصویب گسترده 

تلویزیــون در دهه 50 بــود. کنفرانس های صوتی 
 
ً
 نزدیک به 100 ســال قدمــت دارند، قطعا

ً
احتماال

احزاب نیز به همان اندازه قدیمی هســتند. تماس 
 به دهه های 70 یا 80 

ً
کنفرانسی مدرن هم احتماال

میالدی برمی گردد. پادکســت ها به اندازه آیپاد اپل 
که بیست ســال پیش راه اندازی شد قدیمی هستند. 
 
ً
حرف من این اســت که تجربه کالب هاوس اساسا
مبتنی بر مفاهیم بدوی اســت. من هنوز از رادیو و 
پادکست لذت می برم، اما کالب هاوس جایگزین 
آن نمی شود. هنگام رانندگی )هرچند کمتر و کمتر(، 
صبح هنگام مسواک زدن دندان ها و انجام کارهای 
خســته کننده مانند تمیز کردن گاراژ ماشین به رادیو 
گــوش می دهم. من در واقع بــه عنوان یک فعالیت 
اصلی به رادیو گوش نمی دهم. پادکست ها جذاب 
هستند و من یک سازنده پادکست هم هستم. آنچه 
برای پادکســت مهم است، تغییر زمان است. من با 
توجه به شرایط خود پادکست گوش می دهم. برای 
نمونه، هنگام پیاده روی یا پــرواز طوالنی، اما نکته 
اصلی این است که من زمان، مکان و محتوا را تعیین 
می کنم؛ اما کالب هاوس به این قالب هم نمی خورد. 
کالب هاوس فقــط یک تجربه در زمان حال را ارائه 
 نمی توانم آن را 

ً
می دهد. این بدان معناست که بعدا

پیگیری کنم. شــبکه های اجتماعی، سرویس های 
پخش جریانی، حتی روزنامه ها و تلویزیون امکاناتی 
را فراهم می کنند که تحت عنوان تغییر زمان شناخته 
می شود. عقب و جلو بردن، افزایش سرعت پخش 

و... . شما اگر یک خط از روزنامه را متوجه نشدید، 
می توانید دوباره بخوانید!

 Bگزینه های موجود کامل تر
از من چند بار پرسیده شــده که آیا نسخه سازمانی 
کالب هاوس وجود دارد؟ بله، ساده ترین گزینه همان 
پرتال های سازمانی است که کنفرانس صوتی دارد 
و 80 درصد ویژگی های آن هم خاموش است! اگر 
نسخه ســازمانی این برنامه را می خواهید، وبکس 
سیســکو، گوگل میت یا هر برنامه جلسه سازمانی 
دیگر را امتحان کنید.  جنبه مکالمه در زمان واقعی 
تنها نیمی از کالب هاوس است. نیمه دیگر عنصر 
شبکه اجتماعی اســت. شما باید مطمئن باشید که 
مردم می توانند محتوای جالب را کشــف کنند. به 
عنوان یک شــبکه اجتماعی، کالب هاوس بســیار 
ضعیف است. می توانید افراد را دنبال کنید، اما ابزار 
تعامل بســیار محدودی دارد. مفهوم دنبال کردن و 
 ابتدایی است!

ً
دنبال شدن در این شبکه مجازی، واقعا

 Bتهدیدات امنیتی
پــس از نصب، کالب هاوس بالفاصله درخواســت 
دسترســی به مخاطبان من را کرد. به طور معمول در 
این موارد همیشه تردید دارم و رود کردم. طولی نکشید 
که فهمیدم برای دعوت کردن دوستم به کالب هاوس، 
بایــد ابتدا شــماره او را در مخاطبان خود ذخیره کنم 
 به این برنامه 

ً
و اجازه دسترســی به مخاطبان را حتما

بدهم! به عبارت دیگر، کالب هاوس در حال ساخت 
یــک نمودار اجتماعی اســت. این برنامــه می داند، 

می فهمد، دنبال و مقیاس بندی می کند افرادی را که من 
می شناسم و افرادی که من را می شناسند! کالب هاوس 
همچنیــن جزئیات حســاب توئیتر و اینســتاگرام را 
هم جمــع آوری می کند تا به آنها اجــازه دهد نمودار 
اجتماعی خود را با تعامالت و موضوعات بیشتر ارتقا 
دهند. محققان دریافته اند که کالب هاوس جلسات را 
ثبت می کند، آنچــه را که ما نمی توانیم به طور عادی 
ضبط کنیم و این نشان می دهد رمزگذاری انتها به انتها 

در این برنامه وجود ندارد!

 Bگزینه های جدید
توئیتــر از قبل دارای یک پایگاه جهانــی از کاربران 
است، پشتیبانی از همه سیســتم عامل های اصلی، 
الگوریتم های محتوای پیشــرفته و... را دارد و بیشتر 
کاربران کالب هاوس از قبل حســاب های توئیتر یا 
اینستاگرام داشته و خیلی راحت تر هستند که در همان 
برنامه ها از امکاناتی شبیه کالب هاوس استفاده کنند. 
من برای عضو شدن در کالب هاوس، مجبور به خرید 
یک آیپد از شــرکت اپل شدم که استفاده از آن بسیار 
تجربه خوبی برای من است و بیشتر از کالب هاوس، 
آن را دوست دارم. شــاید اپل به طور بالقوه بیش از 
کالب هاوس از آن سود برد! در آینده ای نه چندان دور 
کالب هاوس درخشش خود را از دست خواهد داد 
و این هیاهو خواهــد خوابید. فیس بوک، توئیتر و... 
 اگر 

ً
خدماتی شــبیه به کالب هاوس دارند و مطمئنا

امیدی به موفقیت این ایده باشد، کالب هاوس فاتح 
آن نخواهد بود و دلیلش آشکار است.

 یک ایده بدوی!

محمد صالح نادری
کارشناسفناوریاطالعات

هیچ! برای  هیاهو 
نگاهی به فراز و فرود شبکه اجتماعی »کالب هاوس«

دیو میشلز
کارشناسفناوری
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فرهنگ

 صمیمانه و فرهنگی
 با رئیس جمهور منتخب

دوره  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ســیزدهم به ایســتگاه پایانی خود رسید 
و حجت االســالم والمســلمین رئیسی 
بــا رأی مردم بــه مقام خطیر و ســنگین 
ریاست جمهوری رســید. شرط پیمودن 
موفقیت آمیز ایــن راه بهره گیری از یارانی 
امین، متخصص و متعهد است که بدون 
ســودای منافع شــخصی و باندی، کمر 
همت را برای اجرای دقیق اسناد باالدستی 
انقالب و نظام و گره گشایی از مشکالت 
مــردم و حرکت دادن کشــور به ســوی 

پیشرفت و تعالی محکم ببندند.
در میــان مســئولیت ها و مناصــب 
کابینــه نیــز، مســئولیت های فرهنگی، 
مانند وزارتخانه هــای آموزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی یا وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، 
کمتر از دیگر ســمت ها به چشم جامعه 
می آیند و عمده توجه مردم به این اســت 
 چه کسی معاون اول رئیس جمهور 

ً
که مثال

یا وزیر امور خارجه می شــود یا اینکه چه 
برنامه  کسانی عهده دار مدیریت سازمان 
و بودجه و بانک مرکزی خواهند شــد تا 
تکانی به ماشین خراب شده اقتصاد کشور 
بدهند. هرچند این دغدغه ها درست است 
و از فوریت هــای انکارناپذیر در زندگی 
امروز مردم حکایت دارد، اما آنچه در این 
نوشتار با رئیس جمهور محترم و منتخب 
و ســکاندار دولت ســیزدهم قابل طرح 
است، ناظر به وزارتخانه ها و جایگاه های 
فرهنگی در دولت اســت. تجربه سپردن 
مناصبی مانند وزارت ارشــاد و مشــاور 
چهره های  بــه  رئیس جمهور  فرهنگــی 
سیاســی و امنیتی  ـ مانند آنچه در وزارت 
ارشــاد دولت یازدهم رقم خورد، یا آنچه 
در جایگاه مشاوره فرهنگی رئیس جمهور 
اتفاق افتاد و ماجرای فایل صوتی ظریف از 
دلش بیرون آمد ـ یک نکته درس آموز برای 
رئیس محترم دولت آینده دارد که بیش و 
پیش از هر مسئولیت و جایگاهی، مراقب 
حرمت و حساسیت مناصب فرهنگی در 
نظامی باشد که از دل یک انقالب فرهنگی 
و دینی برآمده اســت و حرمت و منزلت 
این مناصــب را به مثابه حرمت و منزلت 
باورهــا، فرهنگ و ســبک زندگی مردم 
این سرزمین بداند و اجازه سیاسی کاری 
و ســهم خواهی در ایــن جایگاه هــا ـ و 
صد البته در تمــام جایگاه های دیگر ـ را 
بــه تملق گویان و نااهالن ندهد. مســئله 
»فرهنگ« با همــه اجزا و بخش هایش و 
با همه اقتضائات و خصوصیاتش، مسئله 
محــوری و دغدغه اصلی امامین انقالب 
بوده و هســت، تا جایــی که رهبر حکیم 
انقالب )نقل به مضمــون( فرموده اند که 
دغدغه حوزه فرهنگ خواب را از چشمان 
ایشان ربوده اســت! بنابراین جایی برای 
اما و اگر باقی نمی ماند که رئیس جمهور 
محترم و خوش نام دوره ســیزدهم نیز در 
همین تراز به مســئله فرهنگ و نیازهای 
فرهنگــی جامعه در شــرایط فعلی نگاه 
کند و با به کارگیری چهره هایی دلســوز، 
اهل اندیشــه، خــوش ذوق و کارآمد در 
مناصب رســمی و غیررسمی فرهنگی، 
از حرمت این مناصب صیانت کند. البته 
این توصیه به معنای آن نیست که با چنین 
انتصاباتی مسائل فرهنگی کشور یک شبه 
حل خواهد شــد، اما حداقل اگر اینگونه 
شد، قطار حرکت فرهنگی کشور در قوه 
مجریه، بر روی ریل خودش قرار خواهد 
گرفــت و زمینه تحقق اهــداف فرهنگی 
انقالب اســالمی بیشــتر از قبــل فراهم 

خواهد شد.

یادداشت

سال 1389 بود که سریالی با نام »ارمغان تاریکی« از 
شبکه سوم سیما پخش شد و خیلی خوب توانست 
مورد توجه مخاطبان سیما قرار بگیرد. جلیل سامان 
آن سریال را ساخته بود، کارگردانی که پس از آن با 
ساخت »پروانه« و فصل اول سریالی به نام »نفس« 
خیلی خوب ثابت کرد که موفقیت »ارمغان تاریکی« 
نیز اتفاقی نبوده و او در تصویر کشیدن داستان هایی از 
دهه های 50 و 60 در قالب سریال بسیار توانمند و 

باهوش است.  
ماه رمضان چهار ســال پیش بــود که فصل اول 
»نفس« به روی آنتن رفت؛ داستانی که در نیمه تمام 
شــد و انتظار می رفت تا فصل دوم آن را نیز همین 
کارگردان بسازد؛ اما برخالف همه انتظارها اخباری 
از ساخت سریالی کمدی تاریخی با نام »زیرخاکی« 
به کارگردانی جلیل سامان توجه مخاطبان را به خود 
جلب کرد. جلیل سامان این بار آمد تا با یک کمدی 
بیننده را به دهه های 50 و 60 ببرد. در نهایت فصل 
اول این سریال، ماه رمضان سال گذشته به روی آنتن 
 با استقبال بسیار زیادی 

ً
شبکه اول سیما رفت و اتفاقا

نیز روبه رو شد؛ استقبالی که نه تنها میان سریال های 
رمضانی سال گذشــته، بلکه در مقایسه با بهترین 
سریال های کمدی دهه 90، سر بزنگاه و در آخرین 
سال این دهه توانست رقیبی جدی برای سریال های 

پرمخاطب و پرسرو صدای تلویزیون باشد.
همین استقبال و ناتمام ماندن داستان »فریبرز باغ 
بیشــه« که نقش اصلی و محوری سریال زیرخاکی 
اســت، باعث شد برخالف »نفس«، این بار جلیل 
سامان خیلی زود فصل دوم سریال طنز خود را کلید 
بزند و هر چند نتوانست آن را به آنتن رمضانی 1400 
برساند، اما پس از آن در یک ماه اخیر این سریال به 

مرحله پخش رســید و بار دیگر توانست رضایت 
حداکثری مخاطبان خود را کسب کند.

 Bتکرار یک موفقیت
در چند ســال گذشــته باب شده اســت که بیشتر 
سریال ها چند فصلی شده اند و گاهی همین باعث 
شده است تا هزینه های زیادی صرف داستان هایی 
شود که ظرفیت چند فصل شدن را ندارد. برخی نیز 
شاید این ظرفیت را داشته باشند، اما فصل دوم آنها 
آنچنان نسبت به فصل اول ضعیف تر بوده که بخش 
عمده ای از مخاطبان گذشته اش نیز ریزش کرده اند، 
اما این مســئله برای آخرین ســاخته جلیل سامان 

صدق نمی کند. 
»زیرخاکی2« در حالی به پایان رسید که بازهم 
ســازندگان آن توانســتند مخاطبان را راضی نگه 
دارند و چه بسا با حضور شخصیت های جدیدتر، 

بعضی از بخش های این ســریال نیز جذاب تر هم 
شد؛ مانند شخصیت »کشــور خانم« همسر آقای 
مروت پور رئیس جهاد سازندگی! این شخصیت آن 
چنان در طول ســریال توانست با قدرت ظاهر شود 
که سکانس های حضور او، به یکی از ماندگارترین 

بخش های »زیرخاکی2« تبدیل شد.
البتــه برخی شــخصیت ها نیز به نظــر چندان 
حضورشان ضروری نبود؛ مانند همسایه های شلوغ 
آقای مروت پور که البته شــاید دلیل حضور آنها به 
تصویر کشیدن حال و هوای محله ها و زندگی های 

دهه 60 بوده است.
در هر حال، »زیرخاکــی2« مانند فصل اول آن 
از قدرت داســتان و ِپیرنگ اصلــی قوی برخوردار 
بوده اســت؛ هر چند نه به قوت فصل اول، اما مانند 
بسیاری از ســریال های فصلی دیگر از سرگردانی 
و ســردرگمی رنج نمی بــرد. با این حــال برخی 

قسمت ها نیز بودن شان برای ادامه سریال ضرورتی 
 نداشــت و نبودشــان به کلیت ماجــرا صدمه ای 

وارد نمی کرد. 
بدون تردید، یک نقطه قوت »زیرخاکی« انتخاب 
دو بازیگر اصلی آن، یعنی پژمان جمشــیدی و ژاله 
صامتی است. دو بازیگری که رفت و برگشت هایی 
بســیاری قوی با همدیگر دارند. هر دو آنقدر برای 
مخاطب دلنشــین بــازی می کنند که بــه راحتی 
مخاطب این بده و بســتان های عاشــقانه و گاهی 
عصبانی را می پذیرد. هر چند در ســری دوم زمان 
زیادی از تایم کل سریال به دیالوگ های پری و فریبرز 
اختصاص یافت و شاید تا این حدش، تا حدی دل 

مخاطب را زده است.

 Bترسیم هنرمندانه یک خطر
موضوع دیگری که در »زیرخاکی« بســیار مهم به 
نظر رسیده، این اســت که مهم ترین موضوعات و 
حرف های بسیار جدی حتی از نوع سیاسی اش، در 

قالب طنز و کمدی بیان می شود. 
برای نمونه، یک مطلب که شــاید تا پیش از این 
در ســریال های مختلف تاریخ انقالب کمتر به آن 
پرداخته شــده یا آنچنان کمرنگ بوده که خیلی به 
چشــم نیامده است، مسئله نفوذ دشمنان و منافقین 
در میان نیروهای انقالبی است که در »زیرخاکی« 
بخش مهمــی از این حقیقت تلــخ و خطرناک به 

تصویر کشیده شده است. 
به هر حال، جلیل ســامان در »زیرخاکی1 و 2« 
چه به لحاظ فیلمنامه و چه کارگردانی بسیار خوش 
درخشید. او نشــان داد که خیلی خوب می تواند از 
عهده فضاسازی های دهه 50 و 60 بربیاید و مانند 
بسیاری از ســریال هایی که این دو دهه را به تصویر 
می کشــند، گاف های کمتری در چیدمان و وسایل 

صحنه و حال و هوای آن دهه ها داشته باشد. 
فصل دوم »زیرخاکی« خیلی خوب تمام شد و 
 مخاطبان مشتاق ساخت فصل سوم آن هستند.

ً
حتما

نام نویسی دوره های آموزشی ترم 
تابســتان 1400 مجتمع شهید 
آوینی مرکز بســیج صداوسیما 
در دو بخــش نوجوان و جوان و 
به صورت حضوری و مجازی 
آغاز شد و تا 8 تیرماه ادامه دارد. 
عالقه مندان پس از نام نویســی 
باید در مصاحبــه ورودی دوره 
شرکت کنند. همچنین گواهی 
معتبر شــرکت در دوره پس از 

حضور منظم و موفقیت در آزمون پایان دوره و با تأیید استادان 
به شرکت کنندگان اعطا می شود. عالقه مندان برای نام نویسی و 
اطالع از جزئیات دوره ها تا 8 تیر ماه به پایگاه مجتمع شــهید 

آوینی به آدرس »avini.irib.ir« مراجعه و نام نویسی کنند.

آموزشی کارگاه 
دوره های تابستانی مجتمع شهید آوینی

   آموزش    

کتاب »شــصت« نوشته مرضیه 
اعتمــادی روانــه بــازار نشــر 
ایــن  از  بخش هایــی  شــد.در 
کتاب می خوانیــم: »با لباس فرم 
مادرهای تبعیدشده به ان آی سی یو 
روبــه روی دکتر ایســتاده بودم؛ 
یــک روپــوش صورتــی بلند با 
سرآســتین های گشــاد که برای 
ورود به بخش باید می پوشیدیم، 
به عــالوه کاورهای پالســتیکی 

یک بارمصرف آبی نفتی روی کفش ها. به حرف های دکتر گوش 
می دادم؛ اما از میکروبی که بتواند مغز نوزادی یک کیلو و چهارصد 
گرمی بشود و خطری که دکتر می گفت، هیچ تصوری نداشتم.« 
کتاب »شصت« در 110 صفحه در بازار کتاب عرضه شده است.«

شصت
روایت مادرانه دفاع مقدس

   کتاب    

هفتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه 
دانش آمــوزی با عنوان مدرســه 
برگزار می شود. در این جشنواره 
آثار دانش آمــوزان در دو بخش 
اصلی و جانبی با یکدیگر رقابت 
خواهند کرد: بخش های اصلی: 
داستانی، انیمیشن، مستند، علمی 
و آموزشی، نماهنگ، ویدیوبالگ 
و تیزر تبلیغاتی )با تأکید بر برند 
ایرانــی( و بخش هــای جانبی: 

فیلمنامه نویســی و اقالم تبلیغاتی فیلم )شامل پوستر، عکس و 
تیزر(دانش آموزان سراســر کشــور در تمامی مقاطع تحصیلی 
می تواننــد تا 31 تیرماه 1400 با مراجعه به پایگاه جشــنواره به 

آدرس »www.madresefestival.ir« آثار خود را ارسال کنند.

     جشنواره    

مدرسه
جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی 

حمایت از ترجمه و انتشار کتاب های ایرانی دارای 
مجوز در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه 
در حالی در یک دهه گذشته در دستور کار مسئوالن 
قرار داشته است، که حاال خبر می رسد این روند با 
همکاری آژانس های ادبی، روند رو به رشدی گرفته 
و انتشار دو رمان ایرانی در ترکیه، با استقبال خوبی 

مواجه شده است. 
بر اســاس طرحی که از چند ســال قبل با اسم 

»گرنت« آغاز شد، مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اعالم کردند اگر ناشران خارجی اقدام به 
ترجمه و نشر کتاب های ایرانی دارای مجوز بکنند، 
بر هر کتاب کودک تا یک هزار یورو و برای هر کتاب 
بزرگساالن تا سه هزار یورو کمک به ناشران خارجی 
پرداخت می کنند. البته شرط پرداخت این مبلغ این 
بود که ناشر خارجی باید از طریق آژانس های ادبی یا 
نمایشگاه های بین المللی کتاب را شناسایی و با ناشر 
ایرانی آن، قرارداد کپی رایت امضا می کرد و پس از 
امضای قرارداد و ترجمه و انتشار کتاب، می توانست 
از این کمــک دولتــی بهره مند شــود. آن گونه که 
مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می گویند 
تاکنون بیــش از 400 عنوان کتــاب ایرانی دارای 

مجوز در کشــورهای خارجی مثل ترکیه، آلمان و 
کشورهای عربی منطقه ترجمه و منتشر شده است. 

نکته قابل توجهــی در این میان وجود دارد، این 
اســت که طرح حمایت از انتشار کتاب های بومی 
در کشــورهای خارجی تنها مختص ایران نبوده و 
در حال حاضر بیش از 80 کشور مطرح دنیا، چنین 
طرح هایی را برای انتقال فرهنگ بومی خودشان به 
کشــورهای دیگر در دستور کار دارند. برای نمونه، 
کشــور ترکیه، برای ترجمه و انتشــار آثار ترکی در 
کشورهای دیگر، مبالغ خوبی را به ناشران خارجی 
پرداخت می کند و همین مسئله موجب شده است 
تا در ســال های اخیر بســیاری از ناشران ایرانی، با 
انعقاد قرارداد با ناشران ترکی، اقدام به ترجمه و نشر 

رمان های ترکیه ای کنند. 
البته در روزهای اخیر خبر رســیده است، دفتر 
استانبول آژانس ادبی و ترجمه در بازار نشر ترکیه، 
موفق شده است تا قرارداد نشــر کتاب »راز نگین 
سرخ« از حمید حســام و کتاب »نه آبی نه خاکی« 
از علی مؤذنی را که هر دو انتشارات سوره مهر ایران 
منتشــر کرده بود، با انتشارات اونسوز ترکیه منعقد 
کند و ترجمه و نشر این دو کتاب به ترکی استانبولی 
در دســتور کار قرار گرفته است. این قبیل اقدامات 
می تواند با گســترش بیشــتر به ویژه در کشورهای 
عربــی منطقــه و حتی انتشــار کتاب فارســی در 
کشورهای فارس زبان منطقه، به دیپلماسی فرهنگی 

کشور بیش از پیش کمک کند.

   برداشت    

 ترجمه فرهنگ ایرانی برای جهان

نسیم اسدپور
دبیرگروهفرهنگ

  گنج شبکه اول!
نگاهی به ساخته درخشان و پر مخاطب جلیل سامان برای رسانه ملی

نگاهی به نشر کتاب های ایرانی در جهان در پیشبرد دیپلماسی فرهنگی 

حامدحسین عسکری
خبرنگارفرهنگی

شاهرخ صالحی 
روزنامهنگار
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میثم رشیدی مهرآبادی
دبیرگروهدفاعمقدس

جبهه

   یادداشت    

 زنان بی نظیر

شانزده ســال پیش بود که به دنبال تهدیدات 
رژیم اشــغالگر قــدس مبنی بــر تخریب 
مســجداالقصی و برانگیخته شــدن خشم 
مســلمانان جهــان، همایــش بین المللی 
پاسداشــت زنان شــهادت طلب فلسطینی 
با عنوان »دختران زیتون« به کوشــش ستاد 
پاسداشت شــهدای نهضت جهانی اسالم، 
بنیاد شهید و جمعیت دفاع از ملت فلسطین 
برگزار شــد. در آن مراســم ضمن تجلیل 
از مقــام خانم مرضیــه حدیدچی)دباغ( به 
عنوان زن شــهادت طلب ایرانی، سخنرانان 
عملیات شــهادت طلبانه در جهان اســالم 
را تبیین کردند و تصاویری مســتند از زنان 
شهادت طلب فلســطینی پخش شد. همان 
روزها بود که برای اولین بار تابلوی دیواری 
زنان شــهادت طلب بر روی دیواری بلند در 
خیابان شهید مطهری تهران نصب شد که از 

نظر ابعاد و موضوع، تا آن روز بی نظیر بود.
این  از مهم تریــن ویژگی هــای  یکــی 
مراســم، نام نویســی از داوطلبان عملیات 
استشــهادی بود که بســیار مورد توجه قرار 
گرفت. تعداد زیادی از جوانان و حتی زنان 
و مردان میانسال، برای شرکت در عملیات 

شهادت طلبانه نام نویسی کردند. 
شــاید آن روزها خیلی ها نمی دانســتند 
»شــهید محمدحســین فهمیده« به عنوان 
شــاخص ترین الگــوی شــهادت طلبی در 
جهان مطرح اســت و رزمنــدگان لبنانی و 
سپس فلسطینی، او را به عنوان الگو و نمونه 
عملی اجرای این عملیات می دانند. بعدها، 
این فرهنگ چنان در این گستره جغرافیایی 
فراگیر شــد که حتی دختــران و زنان نیز به 
جمع داوطلبان عملیات های شهادت طلبانه 
 در اجرای عملیات های شان 

ً
پیوستند و اتفاقا

به شــدت موفق و پیروز بودند. این در حالی 
اســت که تعداد دیگری از ایــن بانوان، قبل 
از اینکه موفق به اجرای عملیات شــوند، از 
سوی نیروهای اشغالگر، شناسایی و دستگیر 

شدند.
برای نمونــه، در ســال 2001 » احالم 
التمیمی«  دختر20 ساله، به اتهام همکاری 
در عملیات شــهادت طلبانه در رســتوران 
صهیونیستی »ســباره« در قدس که منجر به 
هالکت 15 صهیونیست شده بود،  بازداشت 
شــد. »لیلی بخاری«  26 ساله ساکن شهر 
نابلس هم در سال 2002 به اتهام همکاری 
در عملیات شــهادت طلبانه شهید »دارین 
ابو عیشــه«  بازداشت و زندانی شد. »تهانی 
الطیطی« 24 ساله ساکن اردوگاه »العروب« 
هم در ســال 2001 بــه اتهام اقــدام برای 
عملیات شهادت طلبانه، به دست نیروهای 
امنیتی رژیم صهیونیستی بازداشت و زندانی 
شــد. همچنین »ایمان عیشه« زن 28 ساله 
متأهل و دارای کودک خردســال، در ســال 
2001 به اتهام حمل بمب به ایستگاه مرکزی 
اتوبوس در »تل آویو« بازداشت شد. شوهر او 
هم به بهانه بازجویی بازداشت شد که تاکنون 

در زندان اشغالگران قدس به سر می برد.
در موردی دیگر و در ســال 2001 »آمنه 
منی« دختر 26 ساله،  دانشجو و روزنامه نگار 
که در منطقه »بیر نباال« سکونت داشت، به 
اتهام همکاری برای کشتن یک صهیونیست، 
به دست نیروهای امنیتی این رژیم بازداشت 
و زندانی شــد. یا بازداشت »عطاف علیان« 
یکی از زنان مبارز و برجســته فلسطینی نیز 
به اتهــام برنامه ریزی بــرای عملیات ضد 

صهیونیستی در سال 2002 اتفاق افتاد.
اینها فقط نمونه هایی از صدها داوطلب 
عملیات های شهادت طلبانه  است که در لبنان 
یا سرزمین های اشغالی صورت گرفته است. 
در شماره بعد درباره تعدادی از عملیات های 
موفق شهادت طلبانه که بانوان انجام داده اند، 

برای شما خواهیم نوشت.

 BBBB قبــل از این، کتــاب مدونــی درباره  
زبان  به  شــهادت طلبانه  عملیات های 

فارسی نداشتیم؟
خیر، من سال 1385 کتابی به نام »پاره های پوالد« 
نوشــتم که 400 صفحه بود. آن کتاب، نسخه اولیه 
کتابی بود که امروز منتشــر شده است. بعد از آن، با 
سفرهایی که به لبنان رفتم، آن کتاب را کامل کردم. 

 BBBB از آن سال به بعد، عملیاتی هم انجام شد 
که به کتاب اضافه شود؟

خیر؛ البته عملیات انتحاری القاعده در 11 سپتامبر 
انجام شد که در حقیقت می خواستند بدل عملیات 
شهادت طلبانه را بزنند. بعد از آن عملیات بود که یک 
روزنامه اصالح طلب اصرار داشت گفت وگویی با 
من درباره عملیات های انتحاری داشته باشد. شرط 
من این بود که یک کلمه از حرف هایم حذف نشود. 
قبــول کردنــد و آن گفت وگــو در دو صفحه کامل 

روزنامه منتشر شد. 

 BBBBهدف شان چه بود؟ 
خانِم خبرنگار عقبه ذهنی داشــت و می خواســت 
القا کند عملیات های انتحاری آن زمان،  در راستای 
عملیات های لبنانی ها و فلسطینی ها در سرزمین های 

اشغالی است! 

 BBBB این خطی اســت که شاهدیم در برخی
رسانه ها یا فضای مجازی هم در مقاطع 
مختلــف پرداخته شــده اســت، چه 

پاسخی در رد این ادعا وجود دارد؟
حوالی سال 1376 با »اریک بوتل« آشنا شدم. وی 
حدود شش ســال در ایران و در زمینه شهادت،  کار 
تحقیقاتی انجام داده بود. تمام مقاتل را خوانده بود. 
روزنامه کیهان هــم یک صفحه با او مصاحبه کرد. 
یک ایرانی را هم به عنــوان مترجم همراه خودش 

می برد. 
وقتی نام امام حســین)ع( برده می شد، تظاهر به 
گریه می کرد. تحقیقاتش درباره شهادت را تا جنگ 
تحمیلی و بعد از آن عملیات های شــهادت طلبانه 
ادامه داده بود. تمام کتاب های من و سعید تاجیک و 

محسن مطلق و... را از حفظ بود! 

 BBBB یعنی نسخه فارسی کتاب های جنگ را 
برایش ترجمه کرده بودند؟

 نکته مهم همین جاست. در یکی از دیدارها که 
ً
اتفاقا

نشسته بودیم و با هم صحبت می کردیم، مترجمش 
را هم آورده بود. جوانی بود بیست ساله که فرانسوی 
بود، اما اصالت ایرانی داشت. به سختی هم فارسی 
حرف می زد. وســط صحبت ها متوجه شدم اریک 

بوتل سرش را برای تأیید تکان می دهد. 
من هم بی هوا پرســیدم:  »مگر نه آقای بوتل؟« 
او هم ناگهان حواســش پرت شــد و گفت:  بله...؛ 
آنجا بود که فهمیدم فارســی اش عالی اســت، اما 
 یــک جوان را به عنوان مترجم پوششــی با خودش 

همراه می کند!
گفتم: تو چرا شش سال است دنبال بحث شهادت 
هستی؟ گفت: همینجوری... گفتم: مگر می شود؟! 
ایــن یک کار تحقیقاتی اســت، یا بایــد برای یک 
پژوهشگاه باشد، یا برای یک دانشگاه. مگر می شود 
حمایت کننده مالی نداشــته باشد؟... هر چه گفتم 
قبول نکرد... این دیدار ما ســال 1375، یعنی 25 

سال پیش بود.
گفتم: زمان جنگ سرد، شــوروی میگ 25 را 
می ساخت و آمریکا همه نیروهایش را بسیج می کرد 
که بروند و اطالعاتی درباره آن به دســت بیاورند؛ 
ابتدا می خواست ضدش را بسازد و بعدش به دنبال 
این بود که بتوانــد آن را خراب و منهدم کند. امروز 
ســالحی آمده به نام »شــهادت طلبی« که شما آن 
را ندارید. هم می خواهیــد آن را خراب کنید و هم 

ضدش را بسازید. 
 
ً
اریــک بوتل هم این حــرف را نفی کرد و اصال

نزدیک بود دعوای مان بشود!

 BBBBدیدار شما در کجا بود؟  
در فضای نمایشگاه کتاب تهران همدیگر را دیدیم. 
با هم بحث کردیم و آن روز گذشــت... بعدها یک 
روز در دفتر ادبیــات مقاومت حوزه هنری بودم که 
روی میز یکی از مسئوالن آنجا،  کارت ویزیت اریک 
بوتل را دیدم. بی هوا یکی از دوســتانم وارد شد و تا 
این کارت ویزیت را دیــد،  خندید و گفت: کارت 
ویزیت این مرتیکه جاسوس اینجا چه کار می کند؟!

گفتم: مگر تو اریک را می شناسی؟... گفت: برای 
فالن شرکت اســرائیلی کار می کند... آدم محقق و 

پژوهشگری بود و »اریک بوتل« را می شناخت.
حتی یادم هســت در تهران ســمیناری هم برگزار 
کردند بــا عنوان »خاطره نویســی در جنگ ایران و 
عراق و جنگ فرانسه« که چند نفر از پروفسورهای 
فرانســوی را به ایران آورد و مقابل ما نشاند. آنها در 
مقابل کتاب ها و روایت هــای ما از جنگ، زانو زده 

بودند. 
 

 BBBB این نشست را هم اریک بوتل برنامه ریزی  
کرد؟

بله... ســال 1380، رهبر معظم انقالب روی 20 
کتاب تقریظ نوشــتند؛ اما هیچ یک از این نوشته ها 

 محرمانه بود... .
ً
رسانه ای نشد و کامال

دســتخط حضرت آقا را به ما داده بودند، اما تأکید 
داشتند که حق انتشــار نداریم. این تقریظ ها برای 
ســال 1380 بود و ســال 1387 فرانسوی ها روی 
همان بیست کتاب، سمینار برگزار کردند. چندین 
پروفســور و مقام علمی و پژوهشــی و حتی رئیس 
موزه جنگ فرانســه و رئیس انجمن دوستی ایران و 
فرانسه هم به دعوت اریک بوتل در آن سمینار حضور 
داشتند. روبه روی اینها هم آقایان مرتضی سرهنگی، 
هدایت الله بهبودی، احد گودرزیانی، سعید تاجیک، 
محسن مطلق، داود امیریان، رحیم مخدومی و من 
نشسته بودیم. بعضی از ما، حتی دیپلم هم نداشتیم! 
آنها جلوی ادبیات ما زانو زده بودند. دو روز از هفت 

صبح تا هشت شب جلسه داشتیم.

 BBBBعاقبت اریک چه شد؟  
اریک بوتل بعد از تیرماه 1378 گفت:  من گنجی از 
ایران بردم اما شما در جریان شلوغی کوی دانشگاه، 
حالی تان نشد. تمام کتاب هایی را که خریده بودم به 
بهترین نحو بسته بندی کردم و فرستادم فرانسه... اآلن 
بزرگ ترین و کامل ترین کتابخانه دفاع مقدس ما در 

پاریس و برای اریک بوتل است. 

 BBBBیعنی همه کتاب ها را دارد؟  
اریک به روستاها می رفت و حتی یک ورق وصیت نامه 
شهید را پول می داد و می خرید! حتی حاضر نبود آن 
را به عنوان هدیه قبول کنــد. هر چه جزوه و تحقیق 
در زمینه جنگ بود، از تمام کشــور جمع کرده بود. 
خودش هم این کار را می کرد. نمی نشست که بیایند و 
تحویل بدهند. خودش می رفت و جمع می کرد. برای 

همین می شود گفت که کامل ترین کتابخانه جنگ را 
او در فرانسه ساخته است.

 BBBB برای این کار، ساختار داشت یا خودش  
به تنهایی انجام می داد؟

خــودش به تنهایی ایــن کار را می کــرد. فقط هم 
تمرکزش بــر روی کتاب های خاطرات و روایت ها 
بود و به داســتان و شعر، کاری نداشت. بعدها همه 
این کتاب ها را به فرانســوی و انگلیسی ترجمه کرد 
و همه کارشناسان اروپایی و آمریکایی اول می  رفتند 
آنجا تحقیقات کتابخانه ای شــان را انجام می دادند 
و بعدش به ایران می آمدند و ســراغ آن نویسندگان 

می رفتند تا تحقیقات میدانی شان را انجام بدهند.
در چند سال اخیر بعضی از تقریظ های رهبر معظم 

انقالب، به تازگی رونمایی می شود.
بحث بررسی شهادت طلبی هم از همین اقدامات 
اریــک بوتل شــروع شــد. روزی که 11 ســپتامبر 
انجام شــد، من مجله فکه را منتشــر می کردم. در 
سرمقاله اش نوشتم که »خلع ســالح مان کردند!« 
و سالح شــهادت طلبی را از ما دزدیدند! در همان 
ســال ها بود که یک عامل انتحاری به کربال آمد و با 
شعار الله اکبر، خودش را بین زائران حسینی منفجر 
کرد... اکثر این بررسی ها را در همین کتاب آورده ام.

 BBBB ،اصالــت عملیات شــهادت طلبانه  
فلسطینی است یا لبنانی؟

فلسطینی ها عملیات شهادت طلبانه نداشتند. اصل 
این عملیات برای لبنانی هاست. البته ممکن بود که 
مثال در المپیک مونیخ، یک فلســطینی خودش را 
منفجر کند، اما در حالی بــود که در محاصره قرار 
داشــت و با یک نارنجک، در حقیقت، خودش را 

می کشت و نمی شود آن را شهادت طلبانه دانست.
عملیات شهادت طلبانه یعنی عملیاتی که یک سال 
برایش شناســایی کنــی و خودت را وســط پایگاه 
دشــمن و با اختیار تمام، به شــهادت برسانی و اال 
اگر غیر از این باشد، می شود خودکشی! این حرف 
را مرحــوم »انیس نقاش« چریــک و مبارز لبنانی 
می زد و می گفت:  اصال عملیات شــهادت طلبانه  
را لبنانی ها به فلســطینی ها یاد دادنــد... بعد از آن 
بود که در فلسطین شــاهد بودیم »جهاد اسالمی« 
عملیات شهادت طلبانه را راه  انداخت و معلوم بود 
که از لبنانی ها یاد گرفتــه بودند.آن روزنامه اصالح 
طلب دنبــال این بود که اثبات کنــد عملیات های 
القاعده دنباله عملیات های شهادت طلبانه لبنانی ها 

و فلسطینی هاست.

 BBBB دنبال کردن این خط، چه نفعی برای شان  
داشت؟

به نظرم ایــن حاصل یک عقبه فکــری بود. قضیه 
انتحاری داغ بود و مهم بود این را جا بیندازند که این 
کارها در ادامه همان عملیات هاســت. قضیه شعار 
 
ً
»نــه غزه، نه لبنان« هم در همین راســتا بود. اصال

چه ربطی داشت که وسط ماجرای انتخابات و یک 
مسئله داخلی، این شعار بیفتد در دهان ها؟ مگر غیر 
از این بود که ادعای تقلب در انتخابات داشتند؟ پس 
این شعار چه ربطی به مطالبات داخلی شان داشت؟! 
این شــعار را انداختند و البتــه در ذهن ها هم ماند. 
آن موقع هم همین بود و به شــدت دنبال این بودند 
که عملیات انتحاری را به عملیات شــهادت طلبی 
 جالب اســت که چند کتاب هم 

ً
متصل کنند. اتفاقا

بعد از آن منتشر شد و همه شان بر این تأکید داشتند 
کــه عملیات های القاعده و داعــش در ادامه همان 

عملیات هاست، چون ظاهرش یک شکل است!
 توضیح 

ً
من البته در کتاب  »شــهادت طلبان« کامال

داده ام که چه مشخصه هایی این دو نوع عملیات را 
از هم جدا می کند و چگونه می شود به راحتی آنها را 
از هم تشخیص داد و تفکیک کرد. خانم خبرنگار آن 
روزنامه حتی در لفظ هم مدام از کلمه انتحاری برای 
عملیات های شهادت طلبانه استفاده می کرد، اما من 

حواسم بود که این تفکیک را ایجاد کنم.

 BBBB مهم ترین نکته تمایز این دو نوع عملیات  
چه چیزی است؟

در عملیات شهادت طلبانه حتی یک غیرنظامی کشته 
نمی شود، اما در عملیات انتحاری هیچ حساسیتی 
 بیشــتر آســیب به 

ً
به این موضوع نیســت و اتفاقا

 عملیات انتحاری 
ً
غیرنظامی ها وارد می شود. اصال

با هدف غیرنظامی ها انجام می شود تا با ایجاد رعب 
و وحشت، فشــار بر دولت ها را زیاد کند. در حالی 
که همه عملیات های شهادت طلبانه با هدف ضربه به 
نیروهای نظامی و با هدف بازدارندگی دشمن انجام 
شده است. وقتی که نیروهای اشغالگر می خواستند 
وارد جنــوب لبنان بشــوند، روی نفربرهای شــان 
نوشــته بودند که »اگر بمیرم به بهشــت می روم اما 
اگر بــه لبنان بروم، به جهنم خواهــم رفت«... این 
شــعار ســربازان صهیونیســتی بود. در این کتاب 
هم مســتندش را آورده ام کــه در یک مقطع، وقتی 
سربازان صهیونیستی می خواستند به جنوب لبنان 
اعزام بشــوند، لباس مشکی تن شان می کردند! عزا 
می گرفتند. ارتش اســرائیل این کار را ممنوع کرد و 
گفت که این اقدام، اهانت و خیانت اســت. معلوم 
بود که عملیات شهادت طلبانه توانسته بود این کار را 
بکند. می ترسیدند و می گفتند هر آدمی که در لبنان 
می بینیم، به مثابه یک بمب است! همین باعث شد 
که ارتش چهارم دنیا، یعنی رژیم اشغالگر قدس، که 
بزرگ ترین قدرت هوایی خاورمیانه را داشت، سال 

1379 از لبنان به صورت تخته گاز فرار کند. 
جالب است که چند ماه قبل از فرار اشغالگران 
صهیونیست در شــب ژانویه سال 2000 میالدی، 
شهید عمار حمود در عمق مناطق اشغالی عملیات 
شهادت طلبانه انجام داد و ارتش رژیم صهیونیستی را 
ترکاند. همان شد که ایهود باراک گفت: ما به جای 
اینکه اسرائیل بزرگ باشیم، بهتر است که اسرائیل 
قوی باشیم... اسرائیل برای اولین بار از شعار »نیل 
تا فرات« عقب نشینی کرد و از لبنان رفت. می گفتند 
اگر ما در خانه خودمان قوی باشیم، بهتر از این است 

که گسترده باشیم و مدام ضربه بخوریم.
وقتــی که اخبــار اعالم کــرد قرار اســت طی 
یک مــاه آینده ارتش صهیونیســتی از جنوب لبنان 
عقب نشــینی کند، همان شــب،  صهیونیســت ها 
نفربرها و تانک های شان را سر و ته کردند و الفرار. 
فرارشــان ناگهانی بود به طوری که مزدوران آنتوان 
لحد که جیره خورشــان در جنوب لبنــان بودند را 
هم رها کردند و آنها به دست مردم دستگیر شدند. 
من همان روزها به لبنان رفتم و نشانه های فرارشان 
معلوم بود. این پیروزی فقط و فقط حاصل ســالح 

قوی شهادت طلبی بود.
اســحاق رابین هم گفته بود ما به لبنان رفتیم که 
مقاومت فلسطینی را ســرکوب کنیم، اما خودمان 
با دســتان خودمان مقاومت شیعی را علیه خودمان 
ایجاد کردیم. ما رفته ایم اینها را از مرگ بترســانیم، 
در حالی که خودشــان را وسط ما منفجر می کنند! 

همین ها باعث شد از جنوب لبنان فرار کنند.

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

 جاسوس صهیونیستی
 می خواست سالح ما را بدزدد!

زینب گل محمدی
پژوهشگردفاعمقدس

اگر چه عبارت »شهادت طلبی« و عملیات شهادت طلبانه بارها و بارها از رسانه ها و سخنرانی ها به گوش رسیده، 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 با این بهانه، نگاه دوباره ای 
به این موضوع مهم در جهان بیندازیم. حمید داودآبادی در این گفت وگو، ما را ترغیب کرده تا با شناخت سالح »شهادت طلبی« آن را با نمونه های مشابه که در 

دست استکبار جهانی  است، اشتباه نگیریم...
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ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

 مشارکت باال نتیجه 
روشنگری به مردم بود

09110003580/ آموزنــده و بجاســت 

مطالبی که در ستون های صبحانه و صادقانه 
صفحه آخر نشریه می نگارید. سپاس

زاینــده رود  از  چــرا   /09130000474

که خشــک شــده و ما کشــاورزها را به 
مهاجرت و هزار بدبختی انداخته، چیزی 
نمی نویســید؟! آقای رئیســی بــه داد ما 
روستاییان برس، آب زاینده رود همه چیز 

ماست.
صفحات  تعداد   

ً
لطفا  /09130007203

صبح صادق را کــم کنید. کیفیت خبر را 
 باال ببرید. تحلیل کم شود؛ ولی خبر زیاد. 
 
ً
صبــح صــادق: هفته نامه هــا معمــوال
کمتر خبری هســتند و مزیت نسبی آنها 
تحلیل های شان است. اخبار در رسانه ها و 
فضای مجازی به وفور یافت می شود، اما 
تحلیل صحیح بیشتر مورد نیاز مخاطبان 

است.
09140008961/ خداوند منان را هزاران 

بار شــکر می کنیم که بر ملت بزرگ ایران 
اسالمی منت گذاشت و رئیس جمهوری 
از جنس خودشــان انتخاب شد. / »رضا 

جهانگیری« از تبریز.
09140008002/ در مورد دستورالعمل 

فرزنــدان دوقلو و باالتر ســازمان هر ماه  
در ســال 1399 یک میلیون کمک هزینه 
فرزندان اعمال می کرد و طبق دستورالعمل 
گفته بودند که هرسال مبلغ افزایش خواهد 
 به این 

ً
یافت، اما تغییری ایجاد نشد. لطفا

موارد رسیدگی شود.
09150005459/ بعد از 11 ســال سابقه 

کار، خدمات کارکنان امسال 100 میلیون 
وام مســکن برای خرید خونــه دادند، با 
این پول میشــه خونه رهن کرد نه خرید. / 

»باقری« خراسان شمالی
09180009401/ اینکــه طــرف مقابل 

جمهوری اســالمی می گویــد اول ایران 
به تعهــدات خود برگــردد، خالف عقل 
و منطق اســت و غلط اضافه، چون ایران 
یک بار به تعهداتش در برجام عمل کرد؛ 
ولی آنها عهدشــکنی کردنــد، پس اول 
باید طرف عهدشــکن تعهداتش را انجام 
بدهد، راستی آزمایی هم بشود بعد ایران. 

/ »زکیانی« خرم آبادی
09140002158/ بــا ســالم خدمــت 

صادق.  صبح  نشــریه  دســت اندرکاران 
قابــل توجه مســئوالن نیروی انســانی، 
بنــده قبل از ورود به ســپاه شــش ســال 
ســابقه بیمه ســنوات تأمیــن اجتماعی 
)شــغل آزاد( را دارم، آیــا می تــوان آن 
 ســوابق را جــزء خدمــت تلقــی کرد؟
انسانی  نیروی  صبح صادق: مسئوالن 

پاسخ دهند.
09180008631/ خدایا شکرت، خدایا 

شــکرمان را پذیرا باش... انقالب، امید، 
زندگی، اقتدار، عشق و آزادی، معیشت و 
نفس... باالخره به ریل انقالب برگشت... 
الحمدللــه... ســالم بر عدالت، ســالم 

برشهدا... .
09120009836/ بــا زحمت عزیزان و 

روشنگری و بیانات داهیانه رهبر عزیزتر از 
جان مان مشارکت مردم در انتخابات اخیر 
غیر قابل پیش بینی شــد. بله به جای ورود 
مصداقی، باید روشــنگری کرد و مردم را 
نسبت به آنچه دارند در آینده با رأی دادن یا 
رأی ندادن و رأی درست دادن می سازند، 

بیم و امید داد.
E E E

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

   روی خط    

پاسدار

بنابر اعالم مدیریــت زیارتی و ســیاحتی مرکز خدمات 
کارکنان سپاه سهمیه یکسان سازی سه ماهه تابستان سال 
1400 در کارت های یکسان سازی شاغالن، وابستگان و 

خانواده معظم شهدا و ایثارگران شارژ شده است.
به گزارش صبح صادق، »مهدی اسناوندی« با اعالم این خبر 
افزود: »مبلغ شــارژ شده برای هر نفر در سال 1400، 15 هزار 
تومان در نظر گرفته شده و به صورت سه ماهه در ابتدای هر فصل 
در کارت ها شارژ خواهد شد، بنابراین با احتساب سهمیه بهار و 
تابستان که در اول تیرماه شارژ شده، در حال حاضر در هر کارت 
در مجموع شــش ماه شارژ انجام شــده است.« وی همچنین 
گفت: »رستوارن های یکسان سازی در سراسر کشور بر اساس 
ابالغ ستاد ملی مبارزه با کرونا به صورت بیرون بر فعالیت داشته 
و در شهرهای زرد با 50 درصد ظرفیت پذیرش فعال هستند.« 
اسناوندی افزود: »تعویض کارت یکسان سازی خانواده معظم 
شهدا و ایثارگران از برنامه های این مدیریت بود که کارت های 
این عزیزان که در اردیبهشت ماه تحویل اداره ایثارگران شده، از 
اول تیرماه همانند سایر کارت های یکسان سازی)سبز رنگ( بوده 
و کارت های قدیمی از همین تاریخ غیرفعال شدند.کلیه سهمیه 
یکسان ســازی ســال 1400 تا انتهای فروردین ماه سال 1401 
قابل استفاده خواهد بود و بعد از این تاریخ سهمیه موجود سال 
1400 از بین خواهد رفت، لذا همکاران محترم برای استفاده از 

این سهمیه تا قبل از تاریخ قید شده اقدام کنند.«

  واریز سهمیه
تابستان یکسان سازی   

آیین اعطای نشان »شفا« و تجلیل از کارکنان فعال 
نیروهــای مســلح در حوزه پیشــگیری از ویروس 
کرونا با حضور سردار سرلشــکر پاسدار »محمد 
باقری« رئیس ستاد کل نیرو های مسلح و فرماندهان 
عالی رتبه نظامی ســتاد کل نیروهای مسلح و سایر 
سازمان های نیروهای مسلح در این ستاد برگزار شد. 

 Bرئیس ستاد به نیابت از فرمانده کل قوا
سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« رئیس ستاد 
کل نیرو های مســلح در این آیین اظهار داشت: »به 
امر فرمانده معظم کل قوا، این مراسم برای قدردانی 
از مجاهدت و ایثارگری شــهدای مدافع سالمت، 
فرماندهان و مدیرانی که در مسیر مقابله با ویروس 
کرونا تالش کردند، برنامه ریزی و برگزار شده است 
و بنده نیز بــه نیابت از فرمانده معظم کل قوا در این 
مراسم جهت اعطای نشان و قدردانی حضور دارم.«
وی به موضوع کرونا اشــاره کرد و گفت: »هنگامی 
که بیمــاری کووید19 در کشــور ما پدیدار شــد، 
می توانست مانند بســیاری از کشور های پیشرفته 
موجــب غافلگیــری و عقب ماندگــی بخش های 
بهداشــت و درمان و زمینه ســاز مشــکالت دیگر 
بخش های مختلف کشور و سرگردانی مردم شود؛ 
اما بحمدالله ملت ایران که در دفاع مقدس و سایر 
صحنه های ســخت، آبدیده هســتند، توانستند به 
خوبی با مسئولیت پذیری و تعامل با بخش بهداشت 
و درمان کشور بر این مشــکل فائق بیایند و در این 
عرصه با سربلندی به تالش خود ادامه دهند.« وی با 
اشاره به تحریم های ظالمانه دشمنان، اظهار داشت: 
»با وجود تمامــی تحریم های جنایتکارانه که حتی 
حوزه بهداشــت و درمان را نیز در بر می گرفت، در 
کشور ما حتی یک روز هم پیش نیامد که یک بیمار 
با سردرگمی یا کمبود امکانات و تخت بیمارستانی 

مواجه شود.«

 Bدر تراز جهانی قرار داریم
رئیس ستاد کل نیرو های مســلح افزود: »با الطاف 
الهی، تمامی مشــکالتی که در این عرصه به وجود 
آمده است، مدیریت و امروز کشور در تراز جهانی 

حایز عزت، افتخار و سربلندی شده است.«
سرلشــکر باقری ادامه داد: »نیرو های مسلح در 

اجرای امر فرماندهی معظــم کل قوا همانند همه 
صحنه هایی که کشــور با بحران و مشکلی مواجه 
می شــد، با قدرت به میدان آمــده و در حوزه های 
مختلف، با شــیوع بیماری کرونــا مقابله کردند؛ 
البته نیرو های مسلح در عین حال مسئولیت اصلی 
دفاع و امنیت کشــور را نیز عهده دار بودند و در آن 
عرصــه هم لحظه ای غفلت نکردنــد.« وی با بیان 
اینکه نیرو های مســلح در بخش های مختلف وارد 
عرصه کمک به حوزه بهداشــت و درمان شــدند، 
افزود: »نیرو های مسلح از طریق توسعه تخت های 
بیمارستانی، ایجاد بیمارستان های سیار و صحرایی 
توانســتند در آن روز های نخست شیوع این بیماری 
ناشناخته به بخش بهداشت و درمان کشور که تحت 
فشار مضاعفی قرار گرفته بود، به سرعت کمک کنند 
و زمینه مراقبت، درمان و کنترل بیماری را در سطح 

کشور فراهم آورند.«

 Bدر مسیر واکسیناسیون عمومی
سرلشــکر باقری تصریح کرد: »نیرو های مســلح 
در حوزه تحقیــق و پژوهــش در بخش کیت های 
آزمایشگاهی، ساخت دارو های گوناگون، ساخت 
واکســن و ســایر حوزه های پیشــگیری و درمانی 
درخشش فراوانی داشتند؛ واکسن »میالد« وزارت 
دفاع امروز در زمره واکسن های موفق کشور قلمداد 

می شود که ان شــاءالله در آینده نزدیک به مصرف 
عمومی در سطح کشور خواهد رسید.« سردار باقری 
ادامه داد: »همچنین تحقیقاتی که دانشگاه های علوم 
پزشکی ارتش و سپاه و سایر بخش ها در موضوعات 
گوناگون پیشــگیری و مقابله با این بیماری از خود 
 به نمایش گذاشــتند، نیــز قابل توجــه و قدردانی

 است.«

 Bطرح موفق شهید سلیمانی
وی به اقدام بسیج مســتضعفین در اجرای »طرح 
شهید ســلیمانی« اشــاره و بیان کرد: »این طرح با 
حضور انبوه صد ها هزار بسیجی قهرمان در سراسر 
کشــور در حوزه کنتــرل بیماری و عــوارض آن و 
رسیدگی به بیماران و خانواده ها به طور شبانه روزی 
انجام شده و همچنان ادامه دارد و توانسته در کنترل 
 موفق عمل کند.«

ً
توسعه بیماری و عوارض آن کامال

رئیس ستاد کل نیرو های مســلح افزود: »در حوزه 
کمک هــای مؤمنانه، ملت عزیز ایران به ســرعت 
ورود کردند و با مدیریت ســازمان بسیج توانستند 
بسیاری از مشکالت اقشار آســیب پذیر جامعه را 
کنترل کنند؛ همچنین بســیاری از بخش های دیگر 
نیرو های مســلح در این زمینه در کنــار دولت قرار 
گرفته و خدمت رسانی کردند؛ این در حالی است که 
تمامی مرزها، امور امنیتی کشور، مسائل آموزشی، 

رزمایش ها، مأموریت ها و مسئولیت های نیرو های 
مسلح بدون حتی یک روز وقفه در حال انجام بوده 

است.«
سرلشــکر باقری گفت: »نیــروی انتظامی در 
برقــراری امنیت، مقابله با برخی نابســامانی ها در 
قاچــاق کاال، کنترل ترافیک جاده ای و ایجاد نظم و 
انضباط شــهری، شبانه روز در حال فعالیت است و 
نیرو های مســلح در سایر زمینه هایی که در آن ورود 
کردند، توانستند منشأ خدمات ارزشمندی در سطح 
کشــور شــوند.« وی ادامه داد: »بخش بهداشت و 
درمان کشــور همواره کمک نیرو های مسلح را به 
مثابه یک عامل اساسی در کنترل فشار ها و مدیریت 

مناسب عنوان کرده و قدردان آن هستند.«
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح اضافه کرد: »بنده 
نیز از فرماندهان و همه کارکنان بخش بهداشــت و 
درمان نیرو های مســلح به ویــژه خانواده های معزز 
شــهدای حوزه سالمت که توانستند چنین خدمت 
شایسته ای را به انجام برســانند، تشکر و قدردانی 

می کنم.«

 Bبیان کننده رضایت امام
سرلشــکر باقری افزود: »امر فرماندهی معظم کل 
قوا در اعطای نشــان شــفا و تقدیر از فرماندهان و 
مدیران بیان کننده رضایت ولی امر مسلمین جهان از 
تالش ها و عملکرد عزیزان ما در این حوزه است که 
ان شاءالله موجب رحمت و عنایت خداوند متعال 

نیز خواهد بود.«
در این مراســم ضمــن قدردانــی از فرماندهان و 
مسئوالن ارشد سازمان های نیروهای مسلح، سردار 
سرتیپ دوم پاسدار پزشک حسن عراقی زاده، امیر 
دریادار دوم پزشــک مصطفی مداح، امیر سرتیپ 
دوم پزشک بهزاد موذنی، سردار سرتیپ دوم پزشک 
محمدرضا حسینی، ســرتیپ دوم پاسدار پزشک 
احمد اخوان مهدوی و ســردار سرتیپ دوم پاسدار 
پزشک احمد عبداللهی قمی نشان درجه یک شفای 
نیروهای مســلح را دریافت کردند و جمعی دیگر 
از فرماندهان و محققان نیز موفق به دریافت نشــان 
درجه دو و ســه شفای نیروهای مسلح از سرلشکر 

باقری شدند. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین اعطای نشان شفا تأکید کرد

وهای مسلح در اجرای فرمان   نیر
 لحظه ای غفلت نکردند

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به منظور معاضدت 
قضایی بازنشســتگان، وظیفه بگیران و مســتمری بگیران 
محترم نیروهای مســلح اقدام به برقراری بیمه نامه حامی 

برای جامعه هدف خود کرده است.
به گــزارش صبح صادق، بر اســاس اعالم این ســازمان در 
توافق بین سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و شرکت بیمه 
کوثــر بیمه نامه حامی با هدف کاهش مخاطــرات هزینه ای، 
تأمین امنیت خاطر، حفظ کرامت و ارتقای منزلت اجتماعی 
جامعه هدف این ســازمان از ابتدای ســال جاری اجرا شده  

 است. 
بر اساس اعالم این سازمان، موضوع این بیمه ارائه خدمات 
مشاوره حقوقی و قضایی از سوی وکالی مجرب دادگستری در 
دعاوی کیفری حقوقی و خانواده به صورت رایگان با فرانشیز 

10 درصد است.
سازمان بازنشســتگی نیروهای مســلح طی اطالعیه ای 
تعهدات بیمه نامه حامی را بدین قرار اعالم کرد: »ارائه خدمات 
مشاوره تلفنی به کلیه مشترکان تحت پوشش سازمان در سراسر 
کشور و ارائه خدمات مشاوره حضوری با فرانشیز 10 درصد به 

مشترکانی که از آنها شکایت شده است.«
گفتنی اســت، مدت این بیمه نامه یک سال بوده و خدمات 
بیمه نامه حامی برای تمامی مشــترکان سازمان بازنشستگی 

نیروهای مسلح به صورت یارانه ای و رایگان است.

حامی  بیمه نامه 
بازنشستگان برای   

ارسال آثار به دبیرخانه »جایزه شهید حاج حسین همدانی« 
تا پایان تیرماه 1400تمدید شد.

به گزارش صبح صادق،»حســن عالیی« فعــال دبیر اجرایی 
دومین دوره  دوساالنه انتخاب آثار برتر مدافعان حرم؛ »جایزه 
شهید حاج حسین همدانی« با اعالم این خبر، گفت: »با توجه 
به استقبال ناشران و مؤلفان فعال در حوزه تألیف و انتشار کتاب 
درباره مدافعان حرم، تصمیم بر این شد تا فراخوان جمع آوری 
آثار مرتبط با موضوع مدافعان حرم یک ماه دیگر تمدید شود.«

وی به برگزاری نوزدهمین دوره کتاب ســال دفاع مقدس 
اشاره کرد و گفت: »نوزدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس با 
توجه به تجربه گران سنگی که همکاران ما در این حوزه دارند، 
قرار است برگزار شود. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و به 
جوایزی، مانند »جایزه شهید حاج قاسم سلیمانی« و »جایزه 
شهید حاج حســین همدانی« که در راستای کتاب های دفاع 
مقدس برگزار می شوند، توجه ویژه ای داشته باشیم و بتوانیم به 

حوزه نشر کشور رونق بیشتری دهیم.«
عالیی به وجه تمایز جایزه کتاب سال دفاع مقدس با جایزه 
حاج حســین همدانی و جایزه شــهید حاج قاسم سلیمانی 
پرداخت و گفت: »در رویداد فرهنگی کتاب سال دفاع مقدس، 
همه کتاب ها در سبک ها و گونه های مختلف مورد ارزیابی قرار 
می گیرد، اما در جوایزی که اشاره شد، به طور خاص و ویژه و با 

دقت نظر کامل مورد ارزیابی قرار می گیرد.«

 تمدید ارسال آثار 
 جایزه شهید همدانی  
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

 وادی عین الیقین

هفتم تیر است و خاطرساز درد
از به خون غلتیدن مردان مرد

در دل آتش خلیلی شعله َور
بت شکن مردی به دوِش او تبر
کربالی آتش است و آه و دود

غرقه در خون عاشقانی در سجود
غرقه در خون جسِم هفتاد و دو تن

الله هاِی پرپِر خاِک وطن
در عبور از وادی عین الیقین

کربالیی کرده برپا آتشین
آن بهشتی زاده اهل بهشت

شَتر سرشت
َ
آن ابوذر صورِت ا

همچو مردان مدافع بر دمشق
شته ای در راِه عشق

ُ
شد بهشتی ک

او مدافع بر حریم یار شد
کربال را او علم بردار شد

او بهشتی بود و اهل درد بود
وصف او دریک کالم، او مرد بود

در میان آتش و آوار و دود
م شد او در وادی کشف و شهود

ُ
گ

از بهشتی گفتم و دردی غریب
شد قلم مست از شمیم عطر سیب

یک نفس ره مانده زهرایی شویم
تا شهیدان اهورایی شویم

ای سپاه و لشکر آزاده کیش
در پی قاسم سلیمانی به پیش

منصور نظری

بازتاب انتخاب ها

 موفقیت در زندگی، مرهون انتخاب های 
کوچک و بزرگی اســت کــه در کنار هم 
مسیر درست زندگی را نشان داده و نقشه 

راه آینده را ترسیم می کنند.
جوانی، فصل مهم ترین و اصلی ترین 
انتخاب هاســت. بنابراین تدبیر و آگاهی 
عمیقی الزم اســت تا فصل بزرگ ترین 
انتخاب هــا بــه بهتریــن نتیجه ها ختم 
شود و موفقیت و شــادابی و نشاط را در 
کارنامه زندگی رقم بزند؛ چرا که وسعت 
انتخاب هــای جوانی تا پایان عمر و حتی 

قیامت باقی است. 
امــا عالوه بــر انتخاب هــای فردی، 
که مســیر زندگی فرد را تعیین می کنند، 
بــزرگ و مهــم اجتماعی  انتخاب های 
نیز وجود دارند که آینــده اجتماع را رقم 
می زننــد و موفقیت های فــردی تا حدی 
در گــرو آنهاســت. همــواره جوانان و 
انتخاب شان تأثیرگذارترین قشر در جامعه 

هستند. 

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگرسبکزندگی

   کتیبه سبز    

   تلخند    
دردسرهای وکیل ترامپ!/ 

عاشق موال علی)ع(دادگاه ایالتی آمریکا به علت بیانیه های دروغ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پروانه وکالت رودی جولیانی، وکیل شخصی ترامپ را تعلیق کرد. 

داوود خیلی دوست داشت مثل 
حضرت زهرا)س( شهید بشود. 
همیشه این را می گفت. صبح روز عملیات 
بدر، در مســیری که دوشــکاهای دشمن 
بدجوری شلیک می کردند، داوود را دیدم 
کــه چهــار زانــو روی زمین نشســته و 
چشــم های مشــکی اش همچنــان زیبا 
می نمود. چفیه ســفیدی به دور کمر بسته 
بود. جلو که رفتم، دیدم گلوله ای از پهلوی 
چپ او وارد و از پهلوی راســتش خارج 
شده، خون داشــت بیرون می زد اما داوود 
خونسرد نشسته بود. انگشتان دست هایش 
را درهم پیچیده بود و فشار می داد. خیلی به 
خودش فشــار مــی آورد. در همان حال 
نشسته با صدایی گرفته و سخت زمزمه ای 
کــه  بــود  داوود  رســید،  گوشــم   بــه 

می خواند:
ذکر دل بود یا علی مدد

بی حد و عدد یا علی مدد
این را که به پایان رساند، آرام با صورت بر 
زمین افتاد و به شهادت رسید. همان گونه 
که خودش دوســت داشــت، با عشق به 

حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع(!
 به نقل از غالم رزاقی
 همرزم شهید

داوود عابدی دخرآبــادی هفتم فروردین 
1342 در تهران متولد شد. او با اخالص 
و معتقد بود و با همه مهربان و دلســوزانه 
رفتار می کرد. وی اســفند ماه سال 1363 
طی عملیات بدر به درجه رفیع شــهادت 
نائل آمد. شــهید عابدی که یکی از یالن 
گردان میثم بود، با صدای رســا و قشنگی 
روضه می خواند و با لهجه اصیل تهرانی و 
بسیار تو دلی دعا می کرد. بچه ها به داوود 
می گفتند: »داوود غزلی«. شــهید عابدی 
بسیار به شهید ابراهیم هادی شبیه بود و با 
اینکه یک بار هم شهید هادی را ندیده بود، 

مریدش بود.

جان ندهیم چه کنیم؟

 گاهــی اوقات از شــدت غصــه دل مان 
می خواهد با عجز و البه تمام گریه کنیم، 
ولی انگار در این جور شــرایط یک قاعده 
نانوشته هست که نمی گذارد اشک جاری 
شــود و به جایش هی روی سینه ات غمی 
 بزرگ تر و بزرگ تر ورم می کند؛ آنقدر که 

نفس بند می آید و اشک خشک  می شود. 
آقا جان، ما بعد این سال ها شکسته تر 
شدیم. یعقوب شدیم. چشم سپید کردیم. 
برف پیری بــه روی موها باراندیم. جلوی 
آیینه ایســتادیم و غبار پیری از روی لباس 
تکاندیــم. آرام بغض کردیم و دســتمال 
سرخ به روی الماس های چشم کشاندیم. 
گفتنــد غصه چی را می خــوری؟ حرف 
نزدیم و خالصه کردیــم و گفتیم: هیچ، 

بگذریم!
حکایت ما و این شدن ها و سوختن ها، 
حکایت پروانه اســت و آتش. باید برای 
 جان 

ً
شما بســوزیم و جان بدهیم. اصال

ندهیم و نسوزیم چه کنیم؟

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

امام رضا)ع( می فرمایند: »به  خداوند خوش بین  باش ! زیرا هرکه  به  خدا خوش بین  باشــد، خدا با گمان 
 خوش  او همراه  است  و هر که  به  رزق  و روزی  اندک  خشنود باشد، خداوند به  کردار اندک او خشنود باشد 
و هر که  به  اندک از روزی  حالل  خشنود باشد، بارش  سبک و خانواده اش  در نعمت  باشد و خداوند او را 

به  درد دنیا و داروی آن بینا سازد و او را از دنیا به  سالمت  به  دارالسالم  بهشت  رساند.«
)تحف  العقول ، ص  472(

 خوش بینی به خداوند
   صادقانه    

در دنیای »قضاوت ها« تنها به این نکته توجه می شود که دیگران بر اساس نظر ما چگونه اند؟ چطور با ما 
رفتار می کنند یا چطور حرف می زنند؟ دیگران را تنها با چند لحظه دیدار قضاوت می کنیم و برچسب 
می زنیم، اما در درون هر کس چیزی وجود دارد به نام انســانیت که آن را جز در مواقع خاص نمی توان 
درک کرد. انســانیت چیزی اســت که در ظاهر افراد نمود ندارد، اما اگر خود را به نمایش بگذارد، در 

دیگران تأثیری عجیب و شگرف خواهد گذاشت.

 قضاوت و انسانیت
   صبحانه    

 دنبال عکسش بودم. یک عکس زیبا که 
در آن بخندد و شــور و شوق را به من 
هدیه کند. چند وقت قبــل که برای دیدن مادرم 
رفته بودیم شمال، عکس های زیادی گرفتیم. تولد 
نازنین بود و چقدر خوش گذشت. دختر کوچکم 
با آن موهای فرفری مشکی همه جا می خندید و به 
همه انرژی می داد. دو سه تا را گلچین کردم و به 
شیما، همکارم نشــان دادم. هر سه را پسندید و 
کلی از خنده ها و چال روی گونه نازنین تعریف 
کرد. بعد هم پرسید: »برای روی میز می خوای؟ 

یا واسه دیوار خونه؟«
لبخنــد شــکوهمندانه ای زدم و گفتم: »نه 
بابــا خونه که پره از تصاویــر جورواجور خانم، 

می خوام بزارم اینجــا روی میزم که همش جلو 
چشمم باشه... .«

از اینکــه ادای آدم های بــاکالس و خاص را 
درآورده بودم، حس غرور ســر تا پایم را گرفت، 
اما آقای آذری، مدیرم نگذاشت از این حس لذت 
ببرم. وارد اتاق شد و پرونده های روی میز و من را 
که هنوز تلفن به دست بودم، دید و دو سه تا تشر 
زد و رفت. اوقاتم تلخ شــد؛ ولی خودم را سریع 
جمع و جــور کردم و برای اینکه بهانه دســتش 
ندهم، باالخره بعد از دو ســاعت گشت و گذار 
در تصاویر تلفن، کارم را شروع کردم. باز هم در 
ذهنم دنبال عکس های زیبای نازنین بودم. شاید 
هم بهتر بود عکس سه نفره ای پیدا کنم و روی میز 

بگذارم. یک خانواده خوشبخت!
هــوا رو به گرمی می رفت و کار من همچنان 
زیادتر. باید جواب دو روز مرخصی را امروز پس 
می دادم. ارباب رجوع ها مدام در حال آمد و رفت 

بودند و ماسک نمی گذاشت درست نفس بکشم. 
دو سه تا پرونده برگشتی و کلی بگومگو حسابی 
خسته ام کرده بود، که تلفنم زنگ خورد. نازنین 
بود، باز از خواب بیدار شــده بود و می خواست 

سؤاالت بی سروته بپرسد.
ـ نازنین! باز توبیدار شــدی، شروع کردی به 
زنگ زدن؟ صبحانه تو بخور برو بازی کن، دیگه ام 

به من زنگ نزن، وگرنه دیر میام خونه... .
شــیما نگاهی به ســر تا پایم انداخت و بعد 
آرام گفت: »چرا نذاشــتی بچــه حرف بزنه؟ یه 
ســالم می دادی بهش حداقل، بعد عکسش رو 

می خوای بذاری رو میز جلو چشمت باشه؟«
یک لحظه حس نفــرت از این همه تظاهر، 
تمام وجودم را گرفت. ســکوت کــردم و رفتار 
خودم را زیر ذره بین بردم. نفس عمیقی کشیدم. 
پرونده ها را مرتب کردم، یک لیوان آب روی میز 

گذاشتم و شماره خانه را گرفتم.

   داستان    

عکس

نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

پرسش: هنوز به فکر گذشته سختی که داشته ام، هستم و اتفاقات تلخ 

آن نظیر مرگ والدین که مدت ها از آن گذشته آزارم می دهد، برای رها 

شدن از آن چه باید کرد؟

پاسخ: همیشه گذشته انســان ها همراه با خاطرات و تجربه های شیرین 
 ماندن در گذشــته و یادآوری آن فرســودگی روح 

ً
نخواهــد بود. مطمئنا

و روان و جســم را به ارمغان می آورد. بهتر این اســت که با راهکارهایی 
بــرای رهایی از افــکار آزار دهنده گذشــته، به ذهن تــان کمک کنید و 
 به روانپزشــک و روانشــناس 

ً
 در صــورت حــاد بودن موضــوع، حتما

مراجعه کنید:
 1ـ نگرش و طرز فکرتان را عوض کنید. اگر موضوع از دست دادن والدین 
شما را اذیت می کند، این اتفاق را بر صالحدید خداوند قرار داده و به خداوند 
اطمینان کنیم. 2ـ با افراد منفی باف رابطه نداشــته باشید. 3ـ برای آینده 
برنامه ریزی کنید. 4ـ بخشیدن را بیاموزید و مطمئن باشید انرژی های مثبت 
 در زندگی تان مؤثر است و شما را از محاصره افکار منفی نجات می دهد.

 5ـ بــرای جلب رضایت همه، فــداکاری و ایثار بیش از حد نکنید؛ زیرا 
در این صورت در تله طرحواره  ایثارگری گرفتار می شــوید. 6ـ خاطرات 
هر روز را بنویســید. 7ـ ورزش روزانه و هفتگی را در برنامه ریزی های تان 
بگنجانید. 8ـ مهارت هــای جدید بیاموزید و در طول روز مشــغولیت 
داشــته باشــید تا در تله ذهن خودتان گرفتار نشــوید. 9ـ در تغذیه سالم 
 تسکین دهنده 

ً
مراقب مواد غذایی کافئین دار باشــید و از موادی که ظاهرا

لحظه ای هستند دوری کنید. )سیگار( 10ـ فعالیت های اجتماعی و داشتن 
 شغلی که مناسب روحیات شماست، کمک بزرگی به شما خواهد کرد.

 11ـ آزار وقایع گذشته در طول زمان نشئت گرفته از نپذیرفتن همان وقایع 
است، اولین قدم برای آرامش، پذیرش است؛ این معیار را ملکه ذهن تان 

کنید. 12ـ در آخر از انرژی های درمانی طبیعت بهره مند شوید.

   راه نرفته    

تلخ گذشته 

صدیقه سادات شجاعی
مشاورخانواده

مصرف روغن های جامد و نیمه جامد، باعث رســوب اسیدهای چرب 
اشباع در رگ ها، آترواسکلروز)سفت شدن جدار عروق(، تنگی و انسداد 
عروق قلب و سکته قلبی می شود. بر اساس نتایج آخرین یافته های علمی 
در جهان، مصرف روغن های جامد و نیمه جامد به علت دارا بودن اسید 
چرب ترانس باال خطر بروز سرطان سینه در خانم ها و سرطان پروستات 
در آقایان را افزایش می دهد. اسید های چرب اشباع موجود در روغن جامد 
ابتال به بیمار ی های قلبی و عروقی و انواع سرطان ها را به دنبال دارد. روغن 
نیمه جامد هم در مقایسه با روغن های گیاهی مایع، مقادیر بیشتری اسید 
چرب اشباع و اســید چرب ترانس دارد و مصرف آنها خطرهایی، مانند 
افزایش کلسترول بد خون )LDL(، تنگی و انسداد عروق قلبی و در نهایت 
سکته قلبی را به دنبال دارد. توصیه می شود برای پیشگیری از بیماری های 
قلبی و عروقی از روغن های مایع با منشأ گیاهی استفاده شود. چربی های 
مایع، روند بروز آترواسکلروز )سفت شدن جدار عروق( را کند می کند. 
روغن نباتی مایع درصد بســیار کمی اسید چرب اشــباع و مقادیر قابل 
مالحظه ای اسیدهای چرب غیراشباع دارد که برای حفظ سالمت قلب 
ضروری اســت. همچنین میزان اسید چرب ترانس آن کمتر از 2 درصد 
و در بعضــی از روغن های مایع تقریبا صفر اســت که زیروترانس نامیده 

می شوند.

    سالمت    

وغن جامد  سکته قلبی با ر

زهرا وحیدی نیا
کارشناسعلومتغذیه

کارتونیست: رینر هچفلد از آلمان


