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فرارسیدن ایام عزای سید وساالر شهیدان را تسلیت می گوییم

تشــنه   امروز میهن عزیزمان، 
خدمت و آماده  حرکت جهشــی در 
همــه  عرصه ها و نیازمنــد مدیریتی 
باکفایت و جهادی و دانا و شــجاع 
است که بتواند توانمندی های آشکار 
و نهفته  ملت، بــه ویژه جوانان را که 
بسیار فراتر از مشکالت است، بسیج 
کرده و به میدان کار و تالش سازنده 

آورد.

رئیس جمهور  بــه  توصیه  یک 
محترم این اســت که در شــعارهای 
ایشان مســئله  مردمی بودن و از مردم 
شــنیدن و در میان مردم بــودن تکرار 
شده؛ این را از دست ندهند؛ این چیز 
بسیار مهمی است. »دولت مردمی« را 
که شعار ایشان بود، در واقعیت محقق 
کنند و به معنای واقعی کلمه با مردم، 

در کنار مردم، در میان مردم باشند.

باید مظهر وفاق باشد.  دولت 
بعضی از ایــن تغایرهای موهومی را 
که در بین مردم وجود دارد، بایســتی 
با نــگاه وفاق آمیز و نگاه مالطفت به 
عموم مردم این توهمات را تضعیف 
کرد. حاال ممکن اســت این نگاه ها، 
این اختــالف نظرها به کلــی از بین 
نرود، لکن بایستی از تأثیرگذاری آنها 

در حرکت جامعه جلوگیری کرد.

ان شاءالله خدای متعال توفیق 
بدهد، دولت محتــرم، جناب آقای 
رئیس جمهور جدید و همکاران شان 
بتوانند کارهای الزم را به نفع کشــور 
و به نفع ملت انجام بدهند و خداوند 
متعال ان شاءالله کمک کند، هدایت 
کند و همه، صاحب نظران، صاحبان 
نفوذ اجتماعی کمــک کنند تا کار به 

خوبی پیش برود.
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   سرمقاله    

نسبتمشکالتباظرفیتها

مشــکالت کشــور و مــردم در 
حوزه های گوناگــون و به ویژه در 
حوزه مســائل اقتصادی، مشکالتی آشکار، 
محسوس، آزاردهنده و انکارناپذیر است و 
موجبات گله مندی و نارضایتی مردم را فراهم 
کرده اســت. پرسش اصلی آن است که چرا 
این مشکالت در سال های اخیر نه تنها حل 
نشــده، بلکه بر حجم آن نیز افزوده شــده 
است؟ آیا دلیل حل نشدن مشکالت کشور، 
 تحریم ها و فشارهای خارجی است؟ 

ً
صرفا

آیا عامل پدیدایی این مشکالت، پایین بودن 
توانایی ها، ظرفیت هــا و قابلیت های درون 
کشــور اســت؟ دســتیابی به علل اصلی و 
بســترهای اصلی پدیدآورنده مشــکالت، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حرکت درست 
در مسیر حل مشــکالت است. پیش فرض 
اصلی آقای روحانی و تیم مشــاوران او و در 
یک جمله، پیش فرض جریان فکری لیبرال و 
غربگرا، آن اســت که کشور از ظرفیت های 
داخلی الزم برای پیشرفت و حل مشکالت 
اقتصادی برخوردار نیست؛ لذا هر دولتی اگر 
بخواهد مشکالت را حل کند، باید از طریق 
مذاکره زمینه وارد شدن سرمایه شرکت های 
غربی به ایران را فراهم کند. آیا این پیش فرض 
درست است؟ آیا مشکالت کشور بسیار زیاد 
و ظرفیت هــای داخلــی بــرای حــل این 
مشــکالت بســیار کم و ناکافی اســت؟ 
بررســی های دقیق علمی و همچنین نتایج 
ارزشمند به دست آمده در حوزه هایی که به 
ظرفیت های داخلی کشور توجه شده، نشان 
می دهــد ظرفیت هــا و قابلیت های داخلی 
کشور، بسیار فراتر از مشکالت است. معنای 
این سخن آن است که اگر بر کشور در حوزه 
اجرا، مدیریت صحیح حاکم شود، در پرتو 
این مدیریت درســت با رویکرد جهادی و 
انقالبی، از طریــق به کارگیری ظرفیت های 
بسیار فراوان بالفعل و بالقوه، می توان بسیاری 
از مشــکالت کنونی کشور را حل کرد. این 
مدیریت کارآمدی خود را در دفاع مقدس و 
همچنین در حوزه های تحت مدیریت رهبر 
معظم انقالب، همانند حوزه دفاع و امنیت 
نشان داده است. امروز جمهوری اسالمی از 
اقتــدار دفاعی و قــدرت ضربــت متقابل 
برخوردار اســت. این امر در پرتو اعتماد به 
نفس، تکیه بر اصل »ما می توانیم« و با توجه 
به »ظرفیت های داخلی« حاصل شده است. 
به طور قطــع اگر این نوع تفکــر و رویکرد 
مدیریتی در دیگر حوزه هــا و به ویژه در قوه 
مجریــه وجــود  داشــت، بــا اســتفاده از 
ظرفیت های بســیار فــراوان داخلی، عمده 
مشــکالت آزاردهنده کنونی، در سال های 
گذشته حل شده بود. در آستانه تشکیل دولت 
جدید، رهبــر حکیم انقالب اســالمی در 
راستای حل مشکالت کشور و مردم، نکات 
مهم و راهبردی را متذکر شــدند که در این 
میان، دو نکته زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است: 1ـ »در این دولت معلوم شد که اعتماد 
به غــرب جــواب نمی دهد؛ بــه ما کمک 
 نمی کنند و هرجا بتواننــد ضربه می زنند.« 
2ـ »کمبودها زیاد است، مشکالت هم زیاد 
اســت، )اما( ظرفیت ها زیادتر از مشکالت 
است؛ ظرفیت های فراوانی در کشور وجود 
دارد. ما در بخــش آب، در بخش نفت، در 
بخش معدن، در بازار گســترده داخلی، در 
مسئله همسایگان، در اســتعداد و آمادگی 
حیرت آور جوانان، ظرفیت های فوق العاده ای 
داریم؛ اینها ظرفیت های ماست. بدون تردید 
این ظرفیت ها می تواند بر مشــکالت غلبه 
کند، به شــرط اینکه این ظرفیت ها درست 
شــناخته شود، به کار گرفته بشــود و به آنها 
پرداخته بشــود کــه تالش شــبانه روزی و 

خستگی ناپذیر الزم است.«

نگاه
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فضای مجازی می تواند هــم فضای فرصت و هم 
تهدید باشــد که این به نوع استفاده ما از آن بستگی 
دارد. هیچ کســی با رشــد فناوری مخالف نیست 
و معتقد هســتیم باید از فناوری های روز دنیا به نفع 
کشــور اســتفاده کنیم، اما اینکه ما تولید محتوا در 
فضای مجازی نداشته باشیم، می تواند عاملی برای 
تهدید کشور باشد. در دولت آقای روحانی جلسات 
شــورای عالی فضای مجازی رها بود و برنامه ریزی 
 
ً
برای تولید محتوا در این فضا وجود نداشت و صرفا
با نگاه فیلتر کردن با موضوع برخورد کردند که به نفع 
کشور نیست و هر که بخواهد به دنبال فیلتر کردن این 
فضا باشد، اشتباه می کند و وضعیت بدتر می شود. 
اعتقاد ما این است که باید در تولید محتوای فضای 
مجازی گام برداریم و برنامه ریزی برای بومی سازی 
 یکی از 

ً
زیرســاخت ها اقدام شــود که اگر احیانــا

کشورها، تصمیم گرفت زیرساخت های خود را در 
اختیار ما نگذارد، ما با مشکل و مانع مواجه نشویم، 
لذا باید برنامه ریزی داشته باشــیم که پهنای باند و 
ایجاد پلتفرم هــا در اختیار خودمان باشــد. در این 
طرح به دنبال این هستند که شبکه هایی مانند گوگل، 
اینستاگرام و تلگرام و پلتفرم های دیگر به قوانین نظام 
جمهوری اسالمی ایران احترام بگذارند و پاسخگو 

باشــند. برای نمونه، درآمد یکی از این شبکه ها که 
فضای پهنای باند جمهوری اســالمی در اختیارش 
است، فقط در سال گذشــته بیش از 4 هزار و 200 
میلیارد تومــان بود که حتی یک ریــال هم مالیات 
پرداخت نکرد، در حالی که یک مغازه کوچک مواد 
غذایی سالیانه مالیات می پردازد، بنابراین ساماندهی 
بازار کســب وکار در فضای مجــازی باید یکی از 
موضوعات این طرح باشد. مخالفت بنده با اصل 85 
شدن این طرح است؛ بنده معتقد هستم این موضوع 
 در یک کمیســیون بررســی شود و همه 

ً
نباید صرفا

نمایندگان مجلس صاحب نظر هســتند و می توانند 
از نظرات آنها اســتفاده کنند و باید چند کمیسیون 
خاص آن را بررسی و به قانون تبدیل کنند؛ همچنین 
در ابتــدا باید همه زیرســاخت ها و توانمندی های 
کشــور را سنجید و سپس با لحاظ کردن آنها، قانون 
تعیین کرد. معتقد هستم نباید طوری قانون نوشت 
که جنبه اجرایی نداشته باشــد و توانایی در اجرای 
این قانون برای ما امکان پذیر نباشــد. ما در فضای 
مجازی یک ضعف جدی داریم که آن هم نداشــتن 
قانون اســت، اما نکته این اســت که بایــد در ابتدا 
زیرساخت های آن فراهم شود و دغدغه ما این است 
که زیرساخت های این کار فراهم نیست؛ ما قانونی 
بنویســیم که پلتفرم های خارجی موظف هستند در 
مدت زمان خاصی داخل کشــور نمایندگی ایجاد 
کنند، حال اگر این کار را نکردند که ما با فیلتر کردن 
نمی توانیم آنها را مدیریــت کنیم، بنابراین اول باید 
زیرســاخت آماده شود تا بر فرض عدم ایجاد پایگاه 
پلتفرم های خارجی در کشور، خودمان توانایی تولید 
پلتفرم ها و اپلیکیشن ها را داشته باشیم و ایرادات ما 
به این طرح این است که هنوز این مسائل را در نظر 
نگرفته ایم، به همین دلیل بنده رسیدگی به این طرح 
را زود می دانســتم. نکته دیگــر اینکه بهتر بود صبر 
می شــد تا دولت جدید، الیحه ای در این خصوص 

 
ً
به مجلس ارائه دهد؛ چراکه در این صورت مطمئنا

دولت منابع مالی و تجهیزات آن را در نظر می گیرد، 
لذا می توانســت آن را اجرا کنــد. وقتی منابع مالی 
ســازمانی تحت عنوان صیانــت از فضای مجازی 
در این طرح در نظر گرفته نشــده است، مغایر اصل 
75 قانون اساسی می شود و شورای نگهبان آن را رد 

خواهد کرد. 

همانطور کــه ما یک فکر و فرهنگ مســتقل و با 
ثبات و ارزشــمدار داریم، موظف هستیم در همه 
زمینه ها به این شیوه عمل کنیم. تفکر ایرانی امروز 
با یک بالندگــی خاص خود را نشــان می دهد و 
دانشــگاه های ما نیز متفاوت در جهان هســتند. 
فضای مجازی خــود را نمی توانیم دربســت در 
اختیار فضای مجازی صهیونیستی و امپریالیستی 
قرار دهیم و به تقویت شبکه های داخلی نپردازیم 
و فکر و جوان خــود را در اختیار قدرت تبلیغاتی 
امپریالیستی صهیونیست ها قرار دهیم؛ به همین رو 
معتقد هستیم طرح صیانت از فضای مجازی، یعنی 
تقویت و تأیید پلتفرم های داخلی؛ ما از اینستاگرام و 
تلگرام برای تجارت و کار نیز استفاده می کنیم، اما 

نباید پلتفرم های داخلی خود را ضعیف نگه داریم 
و فرهنگ فاخر و همه امکانات علمی، پژوهشی و 
تبلیغاتی خود را در اختیار پلفترم های خارجی قرار 
دهیم، لذا این طرح به تقویت پلتفرم ها برمی گردد. 
برای نمونه در حوزه نظامی به جای خرید موشک 
از کشــورهای غربی، خودمان موشک می سازیم 
یــا در حوزه فناوری و ماهــواره، خودمان ماهواره 
می سازیم. فضای مجازی هم به همین شکل است 
و باید پلتفرم های داخلی را تقویت کنیم، اما هدف 
ما مسدود و فیلتر کردن پلتفرم های خارجی نیست. 
چندین سال اســت که در این حوزه کار می کنیم، 
اما همچنان در مراحل اولیه ایم، بنابراین باید این 
کار و تقویت فضای مجازی داخلی انجام شــود و 
بنــده با این طرح موافق بوده و بــه آن رأی داده ام و 
امیدوار هستیم که این طرح به یک فضای مجازی 
بســیار قدرتمند که خودمــان در اختیار خود قرار 
می دهیم، منتهی شود. هجمه های مختلفی به این 
طرح وارد شد؛ ما هرگاه خواستیم کاری در جهت 
تقویت بنیه های داخلی کشور انجام دهیم، عده ای 
کــه دل در گرو جای دیگر دارند، با فریاد و ســر و 
صدا سعی می کنند جلوی پیروزی و پیشرفت های 
مــا را بگیرند. ابتدای انقالب آقای بازرگان معتقد 
بود ما به ارتش نیاز نداریم و می گفت هواپیماهای 
جنگی خریداری شده را پس بدهیم، چرا که معتقد 
بود می خواهیم کشــوری مانند واتیکان باشــیم؛ 
اما اندیشــه و تفکر والیت فقیه بر اصل کشوری با 
فرهنگ و مقتدر در همه مسائل علمی، آموزشی، 
صنعت، تجارت، دفاعی و امنیت اســتوار است و 
اصالت و راهبردهــای خاصی دارد. در خصوص 
فضای مجازی هم بحث به همین منوال است و ما 
باید بتوانیم این فضا و پلتفرم های داخلی را تقویت 
کنیم و امکانات در اختیار آن قرار دهیم تا ایرانی به 

خود افتخار کند .

یت فضای مجازی مدیر
 صبح صادق نظرات موافقان و مخالفان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را بررسی می کند

 حجت االسالم
 حسن نوروزی

نایبرئیسکمیسیون
قضاییوحقوقیمجلس

 موافق

مخالف
یرساخت ها   ز

نیست آماده 

محمدحسن آصفری 
عضوکمیسیونامورداخلی

وشوراهایمجلس
از   حمایت 

ایرانی پلتفرم های 

طی روزهای اخیر، آب هــای دریای عمان و اقیانوس 
هند، به بستری برای پیشــبرد بازی تبلیغاتی هدفمند 
و ضد ایرانی مقامات رژیم صهیونیســتی، انگلیسی، 
آمریکایی و متحــدان منطقه ای آنها علیه کشــورمان 
تبدیل شده است. سؤال اصلی اینجاست که این بازی 
معطوف به چه اهدافی طراحی شده است؟ سؤال دیگر 
اینکه آیا مثلث »واشنگتن ـ لندن ـ تل آویو« توانسته اند 
به اهداف پنهان خود از این بازی مشــترک دست پیدا 
کنند؟در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به 

سادگی از کنار آنها گذشت:
نکته اول، به بستر زمانی طرح ادعای حمله به نفتکش 

 
ً
صهیونیستی »مرمر استریت« در دریای عمان و متعاقبا
طرح ادعای ربایش نفتکش »آســفالت پرنسس« در 
مســیر بندر فجیره )واقــع در امارات( بــاز می گردد. 
متهم سازی جمهوری اســالمی ایران از سوی غرب و 
رژیم صهیونیستی در قبال این موارد، درست همزمان 
با روزهــای منتهی به مراســم تحلیف رئیس جمهور 
جدید کشــورمان صورت گرفته اســت. تقارن زمانی 
این دو پدیده به هیچ عنوان اتفاقی نیست. واقعیت امر 
این است که واشنگتن و متحدانش، نسبت به برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ایران نگاهی 
 ابزارمحور داشتند. بر این اساس، غرب و رژیم 

ً
کامال

اشــغالگر قدس قصد داشتند این انتخابات را به بستر 
یا کاتالیزوری جهــت مواجهه با اصل نظام جمهوری 
اســالمی ایران تبدیل کنند. پیش بینی مشــارکت 30 
درصدی و پایین تــر در انتخابات از ســوی اتاق های 
فکر و رســانه های غربی، نقشه راه این بازی انتخاباتی 
خطرناک علیه نظام و ملت ما را به خوبی ترسیم کرده 
بود. با این حال، مشارکت قابل قبول و باالی شهروندان 
در انتخابات)با وجود شیوع ویروس کرونا( و از سوی 
دیگر، پیروزی حجت االســالم والمســلمین رئیسی 
به عنوان فردی با گارد بســته و محکم در برابر غرب، 
محاسبات دشمنان و معاندان خارجی و داخلی انقالب 
اسالمی را بر هم زد. طراحی عملیات روانی اخیر رژیم 
صهیونســتی و آمریکا آب های دریای عمان و آب های 

نزدیک امارات، با هدف تحت الشعاع قرار دادن مراسم 
تحلیف دولت ســیزدهم در ایران و تقویت مؤلفه های 
راهبرد فشــار حداکثری در آستانه سرکار آمدن دولت 

جدید در کشورمان صورت گرفت. 
نکتــه دوم به ابعاد حقوقی منازعــات اخیر در آب های 

منطقه ای باز می گردد. در هــر دو حادثه )که حتی در 
اصالت وقوع آنها میان رسانه های غربی مناقشه وجود 
دارد(، کمترین سند حقوقی دال بر متهم بودن جمهوری 
اســالمی ایران یا گروه های مقاومــت وجود ندارد. به 
عبارت بهتر، ادعای صهیونیســت ها و متحدان غربی 
آنها در خصوص نقش آفرینی ایران در تنش های دریایی 
اخیــر در منطقه، دارای مستمســک و اعتبار حقوقی 
نیســت. جالب تر آنکه مقامات آمریکایی و انگلیسی 
در ابتدا اعالم کردند بدون هیچ تردیدی! ایران مقصر 
این حوادث به شــمار می آید؛ اما پس از ساعاتی این 
»قطعیت« به »احتمال« تبدیل شد! کار به جایی رسید 
که نمایندگان انگلیس، رومانی و لیبریا در سازمان ملل 
متحد با ارسال نامه  مشترک خود به شورای امنیت این 
سازمان اعالم کردند، نفتکش اسرائیلی مرسر استریت 
 از سوی ایران مورد حمله قرار گرفته است. 

ً
»احتماال

اکنون، مقامات غربی و صهیونیستی در حالی که نسبت 
به »عــدم قطعیت ماجرای خودســاخته« در آب های 
دریای عمان با تکیه بر یک »احتمال غیرمســتند«، از 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته اند تا علیه 
جمهوری اســالمی ایران در ایــن خصوص واکنش 
نشان دهد! بیانیه مشترک ارائه شده از سوی انگلیس، 
لیبریا و رومانی انعکاسی آشکار و واضح از سیاسی و 
غیرحقوقی بودن این ادعا و جنگ روانی آنها )با هدایت 

واشنگتن و تل آویو( علیه کشورمان است. 
نکته سوم اینکه غرب و رژیم اشغالگر قدس به واسطه 

ارتکاب انــواع جرایــم قطعی علیه کشــورمان طی 
 برخی از آنهــا نیز در حوزه 

ً
ســال های اخیر، که اتفاقا

»امنیت دریایی« صورت گرفته اســت، در این معادله 
»بدهکار« هستند، نه »طلبکار«. رژیم اشغالگر قدس 
طــی ماه های اخیر با حمله به نیروگاه هســته ای نطنز 
و خرابکاری در آن )اقدامی که اســناد معتبری نیز در 
خصوص آن وجود دارد(، اقدامات تروریستی از جمله 
به شهادت رساندن دانشمند هسته ای کشورمان شهید 
محســن فخری زاده)در کنار شهدای هسته ای دیگر(، 
حمله آشــکار به مواضع جمهوری اسالمی ایران در 

خاک ســوریه و... جایــی برای تبرئه خــود به لحاظ 
حقوقی و نظامی باقی نگذاشــته اســت. بدون شک 
پاسخ جمهوری اســالمی ایران در قبال هر یک از این 
جرایم تروریستی، به قوت خود باقی است.این قاعده 
در قبال واشــنگتن و لندن نیز صادق اســت. در تیرماه 
سال 1398، مقامات انگلیسی یک نفتکش ایرانی را 
به بهانه ارسال نفت ایران به سوریه توقیف کردند! این 
دزدی دریایی آَشکار، در آب های جبل الطارق رخ داد 
که به لحاظ سرزمینی نیز در اختیار کشور انگلیس نبود. 
به عبارت بهتر، مقامات انگلیسی در آب های دریایی 
متعلق به یک کشــور دیگر)اســپانیا(، اقدام به دزدی 
دریایی علیه یک نفتکش ایرانی کردند. همین مسئله، 
اعتراض اسپانیا و اولتیماتوم جمهوری اسالمی ایران به 
لندن را در پی داشت. اگرچه در نهایت انگلیس نفتکش 
ایرانی را آزاد کرد، اما هنوز هزینه های متعدد این اقدام 
ضد ایرانی خود را در محافل حقوقی پرداخت نکرده 
اســت. گردنکشــی در آب های بین المللــی و آزاد، 
مختص به انگلیس نیست! سال گذشته، آمریکا) دولت 
ترامپ( بــا به  کارگیری و تأکید بر انــواع تهدیدات و 
درشت گویی ها، سعی کرد مانع از حرکت نفتکش های 
ایرانی به سوی ونزوئال )به منظور مقابله با کمبود بنزین 
در این کشور آمریکای التین( شود؛ اما موفقیت بزرگ 
جمهوری اســالمی ایران و ونزوئال در اجرایی کردن 
این معاهــده دوجانبه، مرهون اصرار بر یک حق ذاتی 
در حــوزه حقــوق بین الملل بود. ایــران همانند همه 
کشــورها، حق تجارت دوجانبه یا چندجانبه با سایر 
کشورها و بازیگران بین المللی را داشت و از این حق 
ذاتی و بین المللی خود اســتفاده کرد. واقعیت امر این 
است که ترامپ و همراهانش، هرگز تصور نمی کردند 
تهدیدات آنها مبنی بــر جلوگیری از تجارت دوجانبه 
ایران و ونزوئال و مواجهه با حرکت نفتکش های ایرانی 
در آب های بین المللی، با واکنش و پاسخ قاطعانه و عزم 
راسخ تهران و کاراکاس برای انجام این تجارت مواجه 
شــود. بنابراین، مقامات غربی و صهیونیستی در این 

معادله مجرم هستند نه مدعی! 
نکته چهارم، به سطح واکنش جمهوری اسالمی ایران 

در قبال هر گونه اقدام دشمنان صهیونیستی و بازیگران 
غربی باز می گردد. بدون شــک، تبعــات و دامنه این 
واکنش، معطوف به رژیم اشــغالگر قدس نیســت و 
بازیگرانی که در منظومه تبلیغاتی اخیر صهیونیست ها 

علیه ایران ایفــای نقش کرده اند )به ویژه دو کشــور 
آمریکا و انگلیس( نیز از این پاســخ دهی مســتثنی 
نخواهند بود. از آنجا که کمترین مدرک و سندی در 
خصوص ادعای رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربی 
آن در خصوص حمله ایران به کشتی مرسر استریت 
وجود ندارد، هر گونه عملی علیه منافع ملی کشورمان 
از ســوی آنها، مصداق »اقدام« و »کنش« به شــمار 
می آیــد، نه »واکنش«. بنابراین،جمهوری اســالمی 
 واکنش نشان خواهد 

ً
ایران، نسبت به این کنش قطعا

داد. این واکنش، ممکن است از سطح اقدام و کنش 
طرف های مقابل به مراتب سخت تر باشد و به همین 
ترتیب، مواجهه با تبعات و آثار آن نیز از عهده تل آویو، 
واشنگتن و لندن بر نیاید. بسیاری از استراتژیست های 
صهیونیســتی و غربی بارها به مقامات خود هشدار 
داده انــد که جمهــوری اســالمی ایران بر اســاس 
ظرفیت هایی که در تنگه هرمز، دریای عمان، اقیانوس 
هند و خلیج فارس در اختیار دارد، قدرت مواجهه با 
اقدامات و حتی تهدیدات رقبا و دشــمنان منطقه ای 
و فرامنطقه ای خود را خواهد داشــت. عقب نشینی 
آمریکا و انگلیس از تقابل لفظی ســخت علیه ایران 
طی روزهای اخیر، معلــول ترس واقعی آنها در قبال 
پاســخ پیش بینی ناپذیر ایران نسبت به بازی تبلیغاتی 
مشترک واشنگتن، تل آویو و لندن است.  در حالی که 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس طی روزهای 
اخیر بدترین شانتاژ تبلیغاتی ممکن را علیه کشورمان 
در ماجرای حمله به کشتی صهیونیستی صورت داده 
است، انتشار برخی گزارش های معنادار در رسانه های 
انگلیسی و سکوت مقامات دولت و وزارت خارجه 
این کشور در مقابل آنها، به مثابه عقب نشینی دیگری 
از سوی حامیان رژیم صهیونیستی تعبیر می شود. برای 
نمونه، نشــریه »دیلی میل« مدعی شد، انگلیس در 
حال بررسی یک حمله سایبری علیه ایران در تالفی 
حمله ای اســت که در روزهای اخیر به کشتی مرمر 
اســتریت شده و به کشته شدن کارکنان انگلیسی این 
کشتی انجامیده است. این به معنای تقلیل »واکنش 
نظامی« به »واکنش سایبری«، آن هم از موضع ضعف 
است. با این حال، جمهوری اسالمی ایران با پیش بینی 
همه گزینه های رفتاری دشمنان، واکنش های قاطعانه و 
محکمی را در قبال هر یک از سناریوهای احتمالی آنها 

طراحی کرده است. 

شعبده بازی ناشیانه غرب
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درسهاییکهاز
افغانستانبایدآموخت

گویا برای افغانستان تاریخ در حال تکرار 
شدن اســت. در 15 فوریه 1989 آخرین 
سرباز اتحاد جماهیر شوروی سابق، از پل 
مرزی میان افغانستان و ازبکستان عبور کرد 
و حضور بیش از 9 ساله نیروهای شوروی 
در افغانستان پایان یافت. حاال پس از 33 
ســال از این واقعه در یک پــرده جدید به 
تازگی با خروج شبانه سربازان آمریکایی 
از پایگاه هوایی بگــرام این نمایش تکرار 
شد.  خروج ابرقدرت شرقی بعد از مدتی 
سبب سقوط دولت خلقی نجیب الله شده 
و خــروج ابرقدرت غربی دولت اشــرف 
غنی را به ورطه ســقوط کشــانده است. 
دولت هایی که موجودیت آنها بیش از آنکه 
بر مؤلفه های داخلی قدرت استوار باشد، 
متکی به قدرت خارجی اســت. این آمد 
و شــد، ویرانی و خرابی، جنگ و صلح، 
صعود و ســقوط درس هایی را با خود به 
همــراه دارد. درس هایی که نباید بی توجه 
از کنار آن گذشــت.  درس افغانســتان به 
ابرقدرت هــا این بود که بداننــد در هزاره 
ســوم، امنیت و توســعه دیگر یک پروژه 
از پیش نوشته نیســت؛ بنابراین تا ملت ها 
نخواهند، اتفاقــی نخواهد افتاد. »زبینگو 
برژنســکی« در کتاب »در جست وجوی 
امنیت ملــی یک ســال قبــل از خروج 
قوای شــوروی« می نویســد: »از ســال 
1979 تاکنون نیروهای مسلح شوروی با 
بی رحمی روزافزونی کوشیده اند افغانستان 
را آرام کنند« اما نشــد. حاال اگر دو دهه 
حضور آمریکا را هــم به این مدت اضافه 
کنیم؛ طی این مدت هر دو ابرقدرت همه 
تــوان نظامی خود را بــه کار گرفتند تا در 
قاب ایدئولوژی مــورد نظر خود امنیت و 
توسعه را برای افغان ها به وجود آورند؛ اما 
با وجود صرف میلیاردها دالر نه امنیت به 
دست آمد، نه کمونیست مد نظر شوروی 
و نه دموکراســی مد نظر آمریکا توانست 
در افغانســتان گامی فراتر از کابل بردارد؛ 
زیرا از سوی افغان ها این ایده های خارجی 
غریب می آمد و برای شان پذیرفتنی نبود؛ 
بنابراین از همراهی با آن ســر باز زدند و 
به زبان ساده آنها تغییر را نمی خواستند. به 
طور کلی ابرقدرت ها باید بدانند تا ملتی 
خود آمادگی تغییر نداشــته باشــد، هیچ 
قدرت فائقه ای نمی تواند سرنوشت آن را 
ی  ْوٍم َحتَّ

َ
یُر ما ِبق

َ
َه ال یغ
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تغییــر دهد.  »انَّ الل
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َ
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آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر 
دهند.)رعد/11( عقب نشینی آمریکایی ها 
این فرصــت را پیــش روی افغان ها قرار 
داده اســت تا به این پرســش پاسخ دهند 
که صلــح را ترجیح می دهنــد یا جنگ 
را؟ اگــر صلح را ترجیــح می دهند، باید 
بپذیرند که برای نیل به آن تعدیل مواضع، 
مصالحه، مذاکره و همکاری الزم است . 
طالبان یا هر گروه دیگری که در افغانستان 
باید بدانند  سودای حکومت داری دارند، 
که دولت هایی که مولــود جنگند، هرگز 
نمی تواننــد خالق صلح باشــند. صلح و 
نظم ناشی از قدرت اجبار، اگر شدنی هم 
باشــد، وضعیتی موقتی است. صلح یک 
 )civilizational(تمدنــی عالی  محصول 
و حاصل کار و فعالیــت، تفاهم، تولید و 
تجارت، تعامالت فرهنگی و رویکردهای 
خردمندانــه اســت. امروز به بیــان قرآن 
تنها یک راه نجات برای افغانســتان باقی 
اِر ُرَحَماُء 

َّ
ف

ُ
ک

ْ
ی ال

َ
اُء َعل

َّ
ِشــد

َ
مانده است: »أ

َبیَنُهْم«؛  بر کافران سختگیر ]و[ با همدیگر 
مهربانند.)فتح/ 29(  

   روزنه    

دیدگاه

   عکس و مکث   

تحلیف ســیزدهمین رئیس جمهور / ســیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
دولت ســیزدهم در حضور ســرای قوای مقننه و قضاییه با ادای سوگند 
بــه قــرآن مجید، کار خود را رســما آغاز کــرد. رئیس جمهور در ســوگند 
خــود اعــالم کرد خــود را وقف  خدمت  به  مــردم  و اعتالی  کشــور، ترویج  
دین  و اخالق ، پشــتیبانی  از حق  و گســترش  عدالت  ســازد و از هر گونه  
خودکامگــی  بپرهیــزد  و از آزادی  و حرمت  اشــخاص  و حقوقــی  که  قانون  

اساسی  برای  ملت  شناخته  است  حمایت  کند .

پرســتار قهرمان پاسدار/ مراســم تجلیل از »جواد فروغی« قهرمان المپیک در 
رشــته تیراندازی بــا حضور فرمانده کل ســپاه و رئیس فدراســیون تیراندازی 
در دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه الله)عج( برگزار شــد. جواد فروغی در اولین 
روزهــای المپیک 2020 مدال طال را کســب کرد و ایــن درحالی بود که کار اصلی 
او پرستاری در بیمارســتان بقیه الله)عج( است، در روزهایی که کرونا روزهای 
ســختی برای هموطنانش ســاخته اســت، او کام مردمش را با طالیش شــیرین 

کرد.

ســنجاب پرنده ایرانی/ محمد علی گرایی، ورزشــکار کشتی فرنگی ایران 
کــه در بازی هــای المپیک حریف خود  »ســنجاب پرنده« را زد، از ســوی 
فدراســیون جهانی کشــتی لقب »شــاهین« را دریافت کــرد. تیم های 
کشــتی فرنگی و آزاد ایــران در رقابت هــای المپیــک 2020 هرچند بهتر 
می توانســتند ظاهر شــوند؛ اما با مدال های خود توانســتند ایران را در 
جایگاه مدال ها چندین رتبه باالتر بیاورند و برای کشــور افتخار کســب 

کنند.

BBBBB انتخابــات از  شــما  کالن  تحلیــل   
ریاست جمهوری 1400، نتیجه انتخابات 

و پیام های آن چیست؟
انتخابات مرحله ســیزدهم در حالی برگزار شــد که 
 جبهــه اســتکبار و ارتجاع منطقــه و همه ایادی 

ً
اوال

و جیره خــواران آنها بر طبل تحریــم کوبیده و تالش 
کردنــد مــردم را از رأی دادن منصرف کنند. طیف ها 
و جریان هــای گوناگــون اصالح طلب هــم در برزخ 
مشارکت و تحریم گرفتار شــده بودند که برخی رأی 

دادند و برخی هم همراهی نکردند.
 دولت مســتقر در نهایت ضعف و بی تدبیری 

ً
ثانیا

شــرایطی را فراهم کرده بود که نگرانی عدم مشارکت 
را افزون کرده بود.

 موضوع کرونا زمینه را برای مشــارکت، مبهم 
ً
ثالثا

نشــان می داد و برخی بداندیشــان مشــارکت را بین 
20 تــا 30 درصد ارزیابی می کردنــد؛ ولی با وجود 
همه تبلیغات مسموم رســانه ای دشمنان و مخالفان و 
همچنین حجم زیــاد ابهام آفرینی در فضای مجازی، 
مردم در جهت لبیــک به رهنمودهــای رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی( و مراجــع بزرگوار در جهت 
صیانت از ارزش های متعالی نظام با حضور حدود 50 
درصدی خود حماســه آفریده و برگ زرین دیگری از 
خود به جای گذاشــتند که حیرت و تعجب دشمنان و 

منفی بافان را در پی داشت.
آنچه قابل توجه اســت، با وجود همــه ترفندها و 
 غیر اخالقی و وعده های نجومی رأی به 

ً
شیوه های بعضا

اصلح است که متفاوت با دوره های چهارگانه از دولت 
کارگزاران تا دولت اعتدال اســت. رأی به کاندیدای 
اصلح، یعنی آقای رئیسی با توجه به همه فضاسازی ها 
نشــان از درک درست مردم از شــرایط امروز و لزوم 
تغییر و تحول در ریل حرکت انقالب و نظام است. این 
انتخاب نقطه عطفی در تاریخ 32 سال گذشته است که 
پیام های بســیاری را با خود دارد؛ از جمله توجه مردم 
به ضرورت حضور یک چهره کارآمد باسابقه و دارای 
عملکرد مثبت و روحیه و اراده مبارزه با فساد و مفسد 
است. پیامد دیگر ضرورت هماهنگی بین سه قوه، یعنی 
سه ضلع مکمل یکدیگر به عنوان ارکان کارآمدسازی 
نظام و زمینه ساز تحقق سیاست ها و تدابیر و راهبردهای 
رهبر معظم انقالب اســت. از دیگــر پیامدهای قابل 
توجه انتخابات 1400 و نتیجه آن، اســتقبال گسترده 
سران کشورهای مختلف، جبهه مقاومت و جریان های 
انقالبی و مردمی از رئیس جمهور منتخب اســت که 
نشان از اهمیت و ضرورت تغییر در مدیریت اجرایی 

کشور و حرکت به سمت استقالل و کارآمدی دارد.

BBBBB چالش های پیش  روی نظام اسالمی را چه  
مسائلی می دانید؟

در حال حاضر نظام اســالمی با چالش های زیربنایی 
مواجه اســت که برآیند و برخاســته و برآمــده از نوع 
نگرش، گرایش، کنش و عملکرد دولت های پیشــین 
اســت. باید گفت فرصت طالیی انسجام در سه قوه 
با گرایــش و باور به مبانی و اصول انقالب اســالمی 

می تواند برای این چالش ها چاره اندیشی کند.
چالش های مهم عبارتند از:

الف: حاکمیت چهار گفتمان در طول چهار دوره 
گذشــته از 1368 تا 1400 است که علیرغم خدماتی 
که انجام داده اند، در اغلب موارد دارای زاویه با مبانی، 
اصول و سیاســت های راهبردی بوده انــد. این چهار 
گفتمان عبارتند از: سازندگی با شعار توسعه اقتصادی، 

اصالح طلبی با شعار توسعه سیاسی، عدالت با شعار 
مهرورزی و اعتدال با شعار تدبیر و امید.

این چهار گفتمان اگرچه تفاوت هایی با هم داشتند، 
امــا در برخی امور دارای اشــتراک در نظر و عملکرد 
بودند و به استثناء یک دوره کوتاه چهار ساله حاکمیت 
اصولگرایان بر شــوراهای شهر، مجلس و دولت نهم 
در بقیه موارد دولت ها در ریل اصلی حرکت نکرده و 

نتوانستند اهداف نظام را تحقق بخشند.
ب: چالش دوم فراروی نظام دموکراسی باز و بدون 

حصار است.
 دموکراســی الزامات و ســازوکار خود را 

ً
اصوال

الزم دارد که مهم ترین آن یکی وجود حزب و احزاب 
یا تشــکل های ذی نفوذ با پشــتوانه مردمی، مسئول و 
پاسخگوست که در قبال کاندیدا و عملکرد آن پاسخگو 
باشــند و مردم در قالب احزاب رقابت کنند. همانند 
نظام های موجود در غرب و شــرق که رقابت کاندیدا 
و مردم و ورود ثروت، قدرت، رقیب هراســی، تهمت 
و دروغ، وعده های غیرمنطقــی تنها منزلت حزب را 
باال و پایین می کند و کاندیداها بر اساس چهارچوب 
احزاب حرکــت می کنند؛ اما در دموکراســی بدون 
حصار افراد و کاندیداها بــدون الزامات کنترلی وارد 
عرصه رقابت شده و با عملیات روانی، رقیب هراسی 
و دادن وعده های نجومی می توانند به قدرت برســند 
و اهداف خود را زیر پوشش حاکمیت دینی عملیاتی 
کنند. در دموکراسی بدون حصار، کاندیدا پس از اخذ 
تأیید از شورای نگهبان از شروع تبلیغات تا پایان دوره 
چهارساله از آزادی زیادی در ارائه نظر و نظریه پردازی، 
عملیات روانی، وعده های نجومی، رفتار غیر حرفه ای 
و فضاسازی و ده ها مورد تأثیرگذار برای مردم برخوردار 
بــوده و پــس از رأی آوری هم با تکیه بــر ابزار قدرت 
اجرایی، بودجه و امکانات اهداف خود را عملی کند و 
هیچ مرجعی نه شورای نگهبان و نه قوه قضائیه ظرفیت 

قانونی ورود در عرصه بازدارندگی را ندارند.
مهم ترین آسیب دموکراسی رها شده امکان سوار 
شــدن و تکیه زدن دولت ها و کاندیداها بر موج منافع 
شخصی مردم است که در بســیاری از موارد این نوع 
رفتار و نتیجه آن، تهدیدی علیه امنیت ملی و انســجام 

ملی بوده است.
چالش ســوم: غلبه مصلحت بر حقیقت اســت. 
نارســایی در اختیارات قانونی شورای نگهبان و فشار 
خواص و حریم داری و حمایت از برخی کاندیداهای 
دارای ســابقه، زمینه ساز رعایت حداکثری مصلحت 

 مصلحت گرایی بر 
ً
در دوره های پیشین شــده و عمال

حقیقت غلبه کرده است؛ در حالی که همواره مصلحت 
باید دائر بر مدار حقیقت باشــد و نمی توان حقیقت و 
مبانی و اصول را در پای مصلحت ندیده گرفت. اینکه 
فالن فرد محترم است، سابقه کار دارد، دارای اصالت 
خانوادگی اســت یا فالن گروه و شخصیت او را تأیید 
می کند و دارای پایگاه اجتماعی است، اینها محسنات 
و استحســاناتی اســت که مصلحت را غلبه می دهد 
و حقیقت را قربانی می کند. اگر این امور تعیین کننده 
اســت؟ پس »حفظ کیان اســالم از اوجب واجبات 

است« چه می شود؟

BBBBB دولت ســیزدهم در حوزه های مختلف   
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با 

چه چالش هایی رو به روست؟
از چالش های زیربنایی و زیرساختی که بگذریم، یک 
ســری چالش ها فراروی دولت سیزدهم قرار دارد که 
برآیند پیامد چالش های زیربنایی است و می توان از آنها 
به چالش و مشکل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یاد 
کرد. واقعیت این است که انسان ترکیبی است از نگرش 
و باور، کشش و گرایش و کنش رفتار که مفاد و مفهوم 
این سه نوع عنصر ترکیبی این است که آدمی نیازهای 
متنوعــی دارد؛ نیاز فکری، فرهنگــی، مادی، معنوی 
انســان ترکیبی است از جســم و روح، ماده و معنی و 
لذا نمی توان نیازهای اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و 
سیاسی را از هم جدا کرد. اینکه برخی کاندیداها گفتند 
رئیس جمهور باید اقتصاددان باشد، حرف بی منطقی 
است که سابقه دارد. از قضا افالطون و ارسطو می گفتند 
رئیس جمهور باید فیلسوف باشد و برخی در دوره های 
بعد گفتند رئیس دولت باید از اشــراف باشد و این به 
معنای آن است که انسان را تک بعدی بدانیم؛ در حالی 
که رئیس جمهور باید مدیر باشد و هم اقتصاددانان و هم 
فرهنگ گرایان و هم سیاستمداران و هم جامعه شناسان 
و دیگر تخصص ها را به کار بگیرد تا نیاز متنوع انسان و 

جامعه را مرتفع کند.
دولت سیزدهم از این قاعده مستثنی نیست و باید 
برای برون رفت از چالش ها در همه ابعاد کارگروه ها و 
تیم های کارآمد را در نظر بگیرد؛ از نظر وضعیت کشور 
اولویت توجه به معیشــت، کنترل بازار و رفع نیازهای 

اساسی و ضروری مردم است.

BBBBB در کنــار ضــرورت تمرکــز و توجه ویژه  
به موضوع اقتصاد و معیشــت، مسائل 
فرهنگی و اجتماعی از حساسیت باالیی 

برخوردار است. دولت انقالبی چه تدابیر 
و سیاست های ویژه ای باید در حوزه های 

فرهنگی و اجتماعی اتخاذ کند؟
بسیاری از مسائل مبتالبه جامعه ریشه فرهنگی دارد و 
به موازات چاره اندیشــی برای مسائل معیشتی، تولید 
و اشتغال باید به مسائل فرهنگی به ویژه فرهنگ دینی 
توجه شــود. مســئله بی بندوباری در جامعه، اعتیاد، 
ناهنجاری های اخالقی و ده ها نارسایی دیگر در مسائل 
فرهنگی ریشــه دارد. تک بعدی دولــت کارگزاران و 
دولت اصالح طلب بعد از آن و بی توجهی و غفلت از 
فرهنگ و فرهنگ دینی زمینه ساز بروز ناهنجاری های 
فرهنگی شــد و شــبکه ماهواره و فضای مجازی هم 

ناهنجاری ها و چالش ها را تشدید کرد.
انسان غربی و جامعه دین گریز چه در شرق یا غرب 
گرفتار در ابتذال فرهنگی بــا چندین بحران همچون 
بحران هویت، بحران معنویت، بحران مشــروعیت و 
امثال اینها دســت و پنجه نرم کرده و به سمت پوچی 
حرکت می کند که متأسفانه جغرافیای جهان اسالم هم 
تحت تأثیر بحران های بشر ساخته گرفتار آمده است؛ 
در حالی که از مکتب بالنده و پویای اسالم برخوردار 
اســت و با اتکا به عقل و منبع غنی وحی همه نیازهای 

مادی و معنوی را پاسخگوست.
جامعه انقالبی ایران می تواند با بازگشت همه جانبه 
به اســالم و دســت رد به فرهنگ مبتذل غربی نماد و 
نمودی از انسان اســالمی و الهی را به بشریت عرضه 
کند. و در این امر تنها دولت مسئول نیست؛ بلکه همه 
دســتگاه ها و نهادها به ویژه حوزه های علمیه مسئول 
هستند که با تکیه بر فرهنگ غنی اسالم جامعه را از این 

موهبت سیراب کنند.

BBBBB مؤلفه های اصلی که باید دولت سیزدهم 
در حوزه فرهنگ مورد توجه قرار دهد، 

چیست؟
رئیس محترم دولت ســیزدهم باتوجه به پیشــینه در 
مســئولیت های مختلــف در قوه قضائیه اشــراف و 
اطالعــات جامعی از وضعیــت اجتماعی، فرهنگی 
و دیگر ابعــاد دارند و این نقطه قوتی برای ســنجش 
اولویت ها و انتخاب مسائل و موضوعات مهم تر است.
آنچه برای شــروع خوب دولت الزم اســت، تهیه 
طرح جامع تحول اســت که همه جوانــب امر برای 
اصالح را دربرگیــرد و در یک مجموعه منســجم و 
هماهنــگ با تقســیم کار مناســب، کار را با توجه به 

ظرفیت ها و اولویت ها آغاز کند.
به نظــر می رســد جامعــه بــا امیدی کــه به 
رئیس جمهور منتخــب دارد، منتظر یک دولت کار 
بلد و منسجم است. جامعه امروز به یک شوک مثبت 
نیاز دارد و آن، این اســت که راهبرد نظام در رابطه با 
غرب و برجام مشخص شود که سوابق نشان می دهد 
از برجام آبی گرم نشد و نمی شود. همینطور راهبرد 
نظام در رابطه با دیگر کشورها به ویژه چین و روسیه 
مشخص شود. عملیاتی سازی قرارداد با چین نقش 
تعیین کننده ای در شرایط امروز دارد و توافق با روسیه 
می تواند در این امر مؤثر باشــد. تعامل همه جانبه با 
کشــورهای منطقه به ویژه سرمایه گذاری در عراق و 
سوریه می تواند در کنار دیگر امور ایفای نقش کند. 
یکی از اشــتباهات و نارســایی های دولت اعتدال 
تمرکز بر اقبال به غرب و ادبار به شرق بود که غرب 
با توجه به این امــر از دادن هرگونه امتیاز در برجام 

خودداری کرد.

تحقق ایران قوی با تکیه بر گفتمان انقالب اسالمی
رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا در گفت وگو با صبح صادق مطرح کرد

محمدحسین تربتی
خبرنگار

انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم با وجود همه سعایت های دشمنان انقالب اســالمی و ملت بزرگ ایران برای کمرنگ کردن حضور مردم و ایجاد بحران برای نظام 
اسالمی به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی به حماسه ای بزرگ تبدیل شد؛ حماسه ای که نه تنها در روز انتخابات مردم ساالری دینی را به نمایش گذاشت؛ بلکه در نتیجه 
نیز منجر به پیروزی دولت انقالبی شد، اما چالش های پیش روی دولت جدید چیست و چه راه هایی برای عبور از این چالش ها وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها با 

حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید:

حسین حسینی   نژاد
دکترایعلومسیاسی
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   یادداشت    

دورچهارممذاکرات
بغداد-واشنگتن

دور چهارم مذاکــرات راهبردی میان عراق 
و آمریکا با ســفر نخســت  وزیر عــراق به 
واشــنگتن در اوایل مردادماه جاری برگزار 
شد. »مصطفی الکاظمی« پیش از این سفر 
در مصاحبه ای گفته بود کشــورش دیگر به 
حضــور نظامیان آمریکایی بــرای مقابله با 
داعــش نیازی ندارد، امــا چارچوب زمانی 
رسمی برای خروج یا استقرار مجدد آنها، به 
نتایج مذاکرات با مسئوالن آمریکایی منوط 
خواهد بود. این اظهارات حاکی از آن بود که 
قرار است در آخرین دور مذاکرات، وضعیت 
حدود 2500 ســرباز آمریکایی مستقر در 
عراق مورد بحث قرار گرفته و درباره آن توافق 
نهایی حاصل شود. پارلمان عراق در دی ماه 
سال 1398، در پی اقدام جنایتکارانه آمریکا 
در ترور ســردار سپهبد شــهید حاج قاسم 
سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، طرح 
اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور 
را تصویب کرد و نخست وزیر عراق مکلف 
شــد مذاکرات راهبردی با آمریکا را در این 
باره دنبال کنــد. نتایج دور چهارم مذاکرات 
هر چند یک گام به جلو بود؛ اما تحقق بخش 
مصوبه پارلمان عراق به شکل کامل نبود. در 
بیانیه پایانی مشترک عراق و آمریکا تأکید شد 
که روابط امنیتی بغداد و واشنگتن به عرصه 
مستشــاری و آموزش و همکاری امنیتی و 
تبادل اطالعات منتقل می  شود و تا پایان سال 
جاری میالدی هیــچ گونه حضور نیروهای 
رزمی آمریکا در عراق وجود نخواهد داشت. 
عالوه بــر موضوعات نظامــی ـ امنیتی، دو 
طرف پیرامــون همکاری هــای اقتصادی، 
انرژی، مسائل بهداشتی، امور بشردوستانه، 
انتخابــات پارلمانی آتی و آمــوزش عالی 
گفت وگو و توافقاتی انجــام دادند. در واقع، 
آمریکا همان طور که تصمیــم به خروج از 
افغانســتان گرفت، برای کاهش هزینه های 
مادی و معنوی قصد دارد عراق را هم ترک 
کند؛ اما ایــن کار به معنای خــروج کامل 
نبوده و در عین حال، نفوذ و حضور در سایر 
عرصه های نرم و نیمه سخت را ادامه خواهد 
داد. دکتریــن نظامی دولــت جدید آمریکا 
در منطقه در حال تغییر اســت و رویکرد نرم 
جایگزین رویکرد سخت شده و در عین حال 
با کیفی سازی نیروهای موجود، قصد دارند 
خأل نیروهای کمی را پر کنند. از طرفی، در 
ســطح بین الملل اولویت دولت جو بایدن 
معطوف بــه مقابله با رقبــای بزرگی مانند 
روسیه و چین است، لذا در سیاست خارجه 
کاخ سفید، خاورمیانه اولویت سابق را ندارد. 
با این حال، برخی مقامات آمریکایی تأکید 
کرده اند پایان مأموریت رزمی آمریکا از عراق 
به معنای خروج از این کشور نیست و نتیجه 
دور چهارم مذاکرات، »تغییر نقش نیروهای 
نظامی آمریکا« اســت و نه خروج کامل از 
عراق. پس از اعالم توافق اخیر، شخصیت ها 
و نیروهای سیاسی عراق به طور عموم از این 
توافق استقبال کردند؛ اما گروه های مقاومت 
نســبت به این تصمیم بــا تردید می نگرند؛ 
 معلوم نیســت وعده خــروج تا 

ً
زیــرا اوال

 حضور 
ً
پایان ســال جاری عملی شود و ثانیا

نیروهای مستشــاری همچنان مصداقی از 
اشغالگری به شمار می آید. بنابراین، می توان 
پیش بینی کرد تقابل بین آمریکا و گروه های 
مقاومت تــداوم یابد. با وجود شــگردهای 
متعدد آمریکا برای تداوم سیطره بر سرزمین 
رافدین، عراقی ها بــه ویژه جریان مقاومت، 
از هوشــیاری الزم برخوردار بوده و ضمن 
تقویت زیرساخت های نظامی ـ امنیتی خود، 
نســبت به خروج کامل اشغالگران از خاک 
کشورشان پیگیری کرده و جدیت الزم را به 

خرج خواهند داد.

   رصد    

 تل آویو در تیر رس موشک های نقطه زن حزب الله
برتری دریایی ایران

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در مقاله ای 
نوشت؛ ایران به درستی می گوید که در جنگ سایه 
خود با اســرائیل در دریا مزیــت دارد؛ بنابراین اگر 
اسرائیل می خواهد از افزایش حمالت به کشتی های 
خود اجتناب کند، برای گســترش حفاظت از توان 

دریایی به دکترین جدیدی نیاز دارد.

 موشک های نقطه زن حزب الله

از  ارزیابــی  در  »معاریــو«  عبــری  روزنامــه 
تهدیــد ات مهم علیــه رژیم تل آویو نوشــت: 
اسرائیل]رژیم صهیونیستی[ در سال های آینده با یکی 
از اصلی ترین معضالت خود، یعنی موشــک های 
نقطه زن حزب الله لبنان مواجه می شــود. ارزیابی 
اسرائیل نشان می دهد، جنبش حزب الله ده ها هزار 
موشک از همین موشــک های نقطه زن دارد و این 
توانایی را دارد که این موشک ها را از لحاظ کمیت 
و کیفیت توسعه دهد. معضل موشک های نقطه زن 
حزب الله دولت اسرائیل را مجبور خواهد کرد که 
در نحوه تعامل با این موشــک ها در سال های آینده 
تصمیمات مهم و قاطعانــه ای بگیرد؛ به ویژه اینکه 
حزب الله مرکز ثقل توسعه این موشک ها را از سوریه 

به لبنان منتقل کرد ه  است. اتفاقات اخیر، مسابقه با 
زمان است؛ چرا که اسرائیل می  داند تکنولوژی در 
اختیار حزب الله قــرار گرفته و این تکنولوژی بیش 
از پیــش به این حزب برای توســعه توانمندی های 
موشــکی خود کمک می کند. اندیشــکده امنیت 
داخلی رژیم صهیونیســتی نیز موشک  های حزب 
الله را در کنار توانمندی های هســته ای ایران جزء 
چالش های مهم این رژیم در آینده معرفی کرده بود.

 نقش مخرب

روزنامه »االخبار«: ریاض در لبنان تنها یک هدف 
دارد و آن،  هم مقابله با حزب الله است. هر مسیری 
در لبنــان که به این هدف ختم نشــود، برایش مهم 
نیست. آمریکا مانند سعودی ها پروژه ای برای ضربه 
زدن به مقاومت دارد و اگر نتایج انتخابات مورد پسند 
آمریکا نباشد، واشنگتن علیه آن عمل خواهد کرد. 
آمریکایی ها و سعودی ها برای ادامه بحران نقشه هایی 
دارند؛ مانند جلوه دادن حزب الله به عنوان مســئول 
فروپاشــی مالی و انفجار بندر بیــروت، حمایت از 
ارتش لبنان، جلوگیری از تشکیل هر دولتی در لبنان 
به محوریت حزب الله، شعله ور کردن اعتراض های 

خیابانی، رفتن به سوی انتخابات پارلمانی. 

 ترس روزافزون

مرکز مطالعاتی امنیت رژیم صهیونیستی: همانند 
پنج سال گذشته،  ایران در صدر تهدیدات اسرائیل 
قــرار دارد و این، یک تهدید موجودیتی و راهبردی 
است. حزب الله لبنان هم خطری راهبردی است و 
موشک های آن قادر هستند هر نقطه ای را در عمق 
فلسطین اشغالی از جمله »دیمونا« هدف قرار دهند. 
عربستان ســعودی نیز در حال بازگشت و پذیرش 
عناصری است که سیاست  خارجی این کشور پیش 

از به قدرت رسیدن بن سلمان از آن برخوردار بود.

 خروج صوری

وبــگاه آمریکایی »ریزون«: عنوان مستشــاری و 
آموزشــی برای نیرو های رزمی آمریکایی در عراق، 
عنوانی ساده انگارانه است و آنها را از اذیت شدن دور 
نخواهد کرد. مســئوالن پنتاگون به صراحت اعالم 
کردند که تنها بخش کوچکی از نیرو ها عقب نشینی 
خواهند کرد و باقی نیرو ها عنوان شان تغییر خواهد 
کرد. گروه های شــبه نظامی بارها نیرو های موجود 
در عراق را رزمی دانســته بودند که این امر از سوی 
آمریکایی ها و دولت عراق تکذیب شده بود. پیشتر 
این گرو ه ها از ســناریوی تبدیل نیرو های رزمی به 

مستشاری پرده برداشته بودند و درباره ادامه وضعیت 
موجود هشدار داده بودند.

 فریب فلسطینی ها

خاورمیانه«:  »انجمن  صهیونیستی  اندیشکده 
یکی از مؤلفه های حیاتی برای رســیدن به پیروزی 
بر یک حریف جنگجو، متقاعــد کردن آنها به این 
است که با دست کشیدن از خصومت و ستیزه جویی 
می توانند عایدی بیشتری داشته باشند. به جای تقابل 
با فلسطینی ها، سعی کنید آنها را فریب دهید که اگر 
دست از مقاومت بردارند، می توانند عایدی بیشتری 

داشته باشند.

رخداد جنــگ 44 روزه قره باغ در پاییز 1399 
پیامدهای متعددی داشته است، که آزادسازی 
بخــش اعظمی از مناطق اشــغالی جمهوری 
آذربایجان، تالش بــرای تعیین دقیق مرزهای 
بین المللی و زمینه چینی برای انعقاد تفاهم نامه 
صلح پس از ده ها ســال جنــگ از جمله این 
پیامدهاست. مداخله روسیه در آخرین مراحل 
جنگ به اســم میانجی گری، یکــی از دالیل 
عمده تداوم این بحران تلقی می شود؛ چرا که 
اجازه آزادســازی همه مناطق اشغالی را نداد و 
باعث استمرار کالف ســردرگم بحران قره باغ 
شــد. همچنین حضور نیروهای ترکیه، رژیم 
صهیونیستی و مزدوران سلفی بر پیچیده تر شدن 
اوضاع افزوده اســت. جمهوری آذربایجان با 
وجود برتری نظامی از اینکه نتوانست حاکمیت 
خود را بــر تمام ســرزمین هایش اعمال کند، 
ناراضی است و برای جبران و دریافت مابه ازایی 
به جای بخش های باقی مانده در تالش است. 
پیشروی گاه و بیگاه نیروهای نظامی این کشور 
در داخل خاک ارمنستان به اسم مشخص کردن 
حدود مرزی، نزدیکی به جاده ترانزیتی اصلی 
ارمنستان با جمهوری اسالمی ایران، درگیری با 
سربازان ارمنی در اطراف دریاچه سیاه که برای 
ارامنه مقدس اســت، نمونه هایــی از این ابراز 
نارضایتی آذری هاســت. این روند در ماه های 
اخیر شدت بیشــتری به خود گرفته و از نقاط 
مرزی جنوب بــه دیگر نقاط از جمله مرزهای 
شمالی و مرزهای نخجوان نیز بسط یافته است. 
نتیجه این ناسازگاری ها درگیری هایی است که 
به کشته و زخمی شــدن ده ها نفر از طرفین در 

ماه های اخیر منجر شده است.
اوج مطالبه گری و ناســازگاری طرف آذری به 
عنوان طــرف پیروز جنــگ، در مطالبه داالن 
زنگــزور قابــل مشــاهده اســت. جمهوری 
آذربایجان این داالن را در عوض سرزمین های 
قره باغ کوهســتانی و داالن الچین که به ارامنه 

داده اســت، طلب می کند. دولت باکو معتقد 
است، بر اساس مفاد تفاهم نامه صلحی که 10 
نوامبر2020 امضا کرده است در عوض داالن 
الچین باید داالنــی برای اتصال بخش اصلی 
ســرزمین جمهوری آذربایجان به نخجوان در 
اختیارش قرار گیرد. این در حالی اســت که بر 
اساس تفاهم نامه مذکور هیچ اشاره ای به ایجاد 
داالن دوم نشــده و تنها به آزادسازی مسیرهای 
مواصالتی تصریح شده اســت. افزون بر این 
مسئوالن جمهوری آذربایجان معتقدند با وجود 
برتری نظامی که داشته اند، ولی مفاد تفاهم نامه 
به گونه ای اســت که بــا بازگشــایی خطوط 
مواصالتی، شــرایط برابری برای هر دو طرف 
جنگ در نظر گرفته شده و همین امر نیز بخش 

دیگری از نارضایتی طرف آذری است.
اما ارمنســتان به عنوان طرف دیگر ماجرا نیز 
وضعیت بهتری نسبت به جمهوری آذربایجان 
ندارد. این کشــور که به واســطه جنگ قره باغ 
بیش از ســه دهه تحریم رســمی و غیررسمی 
را از ســوی همسایگان متحمل شده است و با 
فقر و محرومیت ناشــی از آن، بخش زیادی از 
جمعیت مولد و ثروت خود را از دســت داده 
اســت؛ امیدوار بود که با پایان جنگ، بتواند از 
انــزوای منطقه ای و بین المللی خارج شــود و 
همچنین کمی رونق و توسعه اقتصادی را تجربه 
کند؛ حال آنکه با مطالبات طرف آذری مواجه 
شده است که نه تنها حاضر نیست اسرای ارمنی 
را آزاد کند، بلکه با پشتیبانی دشمنان ارمنستان 
در تالش است بخش های زیادی از این کشور 
را هم به اشــغال خود درآورد و به اســم ایجاد 
داالن زنگزور دو استان بزرگ جنوبی ارمنستان 
را تصرف کند که نتیجه آن قطع ارتباط زمینی با 
ایران و همسایگان آن است. این شرایط مقامات 
و مردم ارمنســتان را نگران کرده است و سبب 
شده در مقابل فشارها و باج خواهی های طرف 
آذری با اکراه برخورد کننــد. بنابراین می توان 
اســتنباط کرد که منطقه قفقاز همچنان آبستن 
تحوالت و تحرکاتی است که بازیگران مختلف 
منطقه ای و فرامنطقه ای می توانند در آن دخیل 

باشند.

خاکستر یر  ز تنش 
   پنجره    

 »چین« یکی از بازیگران مؤثر در قبال تحوالت 
داخلی افغانستان است که از پیشینه دیرینه ای در 
زمینه روابط خارجی با کابل برخوردار اســت. با 
اینکه آغاز روابط رســمی و دیپلماتیک دو کشور 
به سال 1955 برمی گردد، اما نقطه شروع روابط 
تاریخی دو کشــور را بایــد در قرن هفتم میالدی 
جست وجو کرد؛ زمانی که طبق برخی مستندات 
تاریخی »ســوان ژنگ« رهبر مانک های چین از 
دره بامیان دیدن و از دو مجسمه بزرگ بودا تجلیل 
کرد. این مجسمه ها در سال 2001 به دست طالبان 
تخریب شــدند.  چین با اینکه به واسطه »باریکه 
واخــان« کمترین طول مــرزی )76 کیلومتر( با 
افغانســتان را دارد، اما یکی از همسایه های مهم 
این کشور به شــمار می رود. حدود یک ماه قبل و 
در پی پیشــروی های طالبان در مناطق مختلف 
افغانستان، شهر مرزی واخان نیز از دست دولت 
مرکزی خارج شــده و درحــال حاضر به کنترل 
طالبان در آمده و نیروهای طالبان در آن مســتقر 
هستند.    در طول تاریخ، کابل یکی از محورهای 
قابل توجه در جاده ابریشم چین بوده است؛ امروز 
هم که افغانستان درگیر اوضاع ناآرام داخلی است 
و طالبان بخش اعظمی از آن را در ســلطه دارد، 
این کشور از اهمیت مضاعفی برای چین به ویژه 
از بعد اقتصادی و امنیتی برخوردار شده است. این 
درحالی است که در دوران جنگ سرد تعامل چین 
با افغانستان ذیل روابط مهم تر پکن با روسیه، هند 
و پاکستان تعریف می شد. حتی تا چند سال پیش 
نیز چینی ها در تمام نشست ها و اجالس هایی که 
درباره افغانســتان برگزار می شد، همیشه ساکت 
بوده و از هرگونه مشارکت فعال و جدی در زمینه 
مســائل مربوط به افغانســتان امتناع می کردند. 
اما در ســال های اخیر اوضاع تغییر کرده و دولت 
پکن اقدام به تعیین نماینده ویژه در امور افغانستان 
کرده و به شدت در مناسبات بین المللی مربوط به 

افغانستان فعال شده است.

رویکرد سیاســت خارجی چین در مواجهه 
با تحوالت و اتفاقات افغانســتان، پیش از آنکه از 
ماهیت سیاسی، نظامی و امنیتی برخوردار باشد، 
مبتنی بر انگاره های اقتصادی بوده اســت. به این 
معنا که الگوی رفتاری چین در افغانســتان حتی 
در شرایط کنونی، مبتنی بر اصول »ژئوپولیتیکی« 
همراه با عملگرایی است نه »ایدئولوژیکی«. این 
اصل به خصــوص در ســال های اخیر که توجه 
چین به افغانستان بیشتر شــده، اهمیت خاصی 
در سیاســت خارجی پکن پیدا کرده اســت. در 
این چارچــوب چین از ورود به هرگونه منازعات 
نظامی و کشــمکش های سیاســی در افغانستان 
اجتناب و بیشــتر در حوزه هــای »اقتصادی« و 
سرمایه گذاری تمرکز کرده است. چین خود را یک 
قدرت بزرگ جهانی می داند که نسبت به صلح و 
ثبات و امنیت بین المللی مسئولیت و وظیفه دارد. 
امنیت و ثبات در افغانســتان برای چین اهمیت 
راهبــردی دارد، به ویــژه در وضعیت کنونی که 
آمریکا از این کشور فرار کرده و ناامنی و بی ثباتی 
و فساد سیاسی و اواضاع نابســامان اقتصادی را 
به عنوان یک میراث بزرگ در افغانســتان از خود 
به جا گذاشته اســت.  چین دو نگرانی اصلی در 
افغانستان دارد: نخست، تأثیرپذیری سین کیانگ 
از تحوالت داخلی افغانستان که ممکن است به 
تشدید آشوب و ناامنی در سین کیانگ بینجامد. 
دوم، طرح هــای امنیتی هوشــمندانه آمریکا در 
دوره پســاخروج از افغانستان. سیاستی که چین 
برای غلبه بر دو نگرانی مذکور و همچنین ایجاد 
ثبات و امنیت، هــم اکنون در افغانســتان دنبال 
می کند، یک سیاســت »اقتصادمحور« اســت. 
چین برخالف کشــورهای اروپایــی که صلح و 
امنیت را در نظامی گری جســت وجو می کنند، 
براســاس آموزه های »مکتب کپنهاگ« به دنبال 
این اســت که از طریق »سیاست های اقتصادی« 
و سرمایه گذاری در زیرساخت های افغانستان به 
توسعه اقتصادی در این کشور کمک کرده و با مهار 
یا تضعیف فقر اقتصــادی، زمینه های اثرگذاری 
افراط گرایی بر سین کیانگ را »تضعیف« کند و از 
آثار مخرب ناشی از حضور امنیتی آمریکا در این 

کشور که برای چین مضر است، جلوگیری کند.

اقتصادی تمرکز 
   فراسو    

نگاهی به رویکرد چین در قبال تحوالت افغانستاننگاهی به وضعیت قره باغ  چند ماه پس از جنگ 44 روزه

عبدالرحمن عبدانی
کارشناسروابطبینالملل

منطقه

فرزان شهیدی
کارشناسارشدبینالملل

 حمید خوش آیند
کارشناسبینالملل
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درگیریدوبارهچین
باکرونا

 هفته گذشته تیتر یک بسیاری از رسانه ای 
جهان به بازگشــت کرونا به چین اشــاره 
داشــت. چین که از همان ابتدای شــیوع 
کرونــا، توانســت با اقدامــات نظامی و 
انتظامی و همچنین اعمال محدودیت های 
شدید کرونایی، به ســرعت این بیماری 
را در داخل خاک خــود از بین برده و آن 
را پشــت مرزهایش نگه دارد، با شــیوع 
ســویه دلتای کرونا، دوبــاره درگیر موج 
جدید شــد. محدودیت ها در رفت و آمد 
و قرنطینه سراســری در شهرهایی، مانند 
ووهان دوباره بعد از یک سال به این شهر 
بازگشــت و دولت شی جین پینگ اعالم 
کرد، 11 میلیون ســاکن این شــهر دوباره 
برای کرونا مورد بررسی قرار گرفته و باید 
آزمایــش بدهند. تالش بــرای باال بردن 
سرعت عمل در واکسیناسیون سراسری 
نیز اقدام دیگری بود که چین برای مقابله با 
جهش جدید کرونا در پیش گرفته است. با 
این حال، رسانه ها از صف طوالنی مردم 
برای دریافت واکسن و همچنین آزمایش 
ابتال به بیماری در شهرهای مختلف و به 
خصوص ووهان خبر می دهند و باید دید 
این بار نیز دولت پکن می تواند به سرعت 
وضعیت را به حالت عادی بازگرداند یا نه!

وعدههایبایدن
محققشد؟

جو بایدن وعــده داده بود پس از روی کار 
آمدن دولتش سرعت تولید و تزریق واکسن 
کرونا را باال برده و تا ابتدای ماه ژوئیه سال 
جاری میالدی )ابتدای ماه میالدی قبلی( 
روند واکسیناســیون به نحــوی پیش رود 
که 70 درصد از مردم آمریکا واکســن را 
دریافت کرده باشــند. این وعده با یک ماه 
تأخیر اجرایی شد، اما آمارها نشان می دهد 
همچنان عــده زیادی نیــز در ایالت های 
پر جمعیت با ریســک بــاالی ابتالی به 
بیماری، حاضر به تزریق واکسن نیستند. 
خط کشی ها و شــکاف های سیاسی بین 
جمهوری خواهــان و دموکرات ها اوضاع 
را ســخت تر کرده اســت. در ایالت های 
جمهوری خواه، مردم به دلیل تأثیرگذاری 
افراد و حامیان ترامــپ، حاضر به تزریق 
واکســن نیســتند و برای نمونه در ایالت 
فلوریدا که فرماندار نیز از حامیان ترامپ 
اســت، حاضر نیست ماســک زدن را در 
اماکن عمومی برای مردم اجباری کند. هم 
اکنون فلوریدا و آریزونا دو ایالتی هســتند 
که بیش از یک ســوم جمعیت کرونایی ها 
را در خود جای داده اند و هر روز بر میزان 
مبتالیان در این دو ایالت اضافه می شــود. 
روزنامه »نیویورک تایمز« هفته گذشته با 
انتشار یک اینفوگرافی در صفحه اول خود 
به میزان واکسیناسیون در آمریکا اشاره کرد 
و نوشــت، این مقدار واکســن نمی تواند 

آمریکا را از بحران کرونا بیرون بیاورد.

جهان

پیشخوان

جهان

رئیس جمهور پیشین افغانستان با اشاره به افزایش خشونت ها 
از ســوی طالبان تأکید کــرد، اگر این گروه به دنبال ســلطه بر 
افغانستان باشد، با قیام مردمی مواجه خواهد شد. حامد کرزی، 
رئیس جمهور پیشــین افغانستان هفته پیش با اشــاره به روند 
گســترش حضور طالبان در ولسوالی های مختلف افغانستان 
تأکید کرده است: »بلی، ما در یک لحظه و در یک نقطه بسیار 
دشوار قرار داریم. خشونت های بسیار و گرسنگی بزرگ در این 
کشور وجود دارد؛ اما من همچنان می بینم که افغان ها در حال 
بیداری به واقعیت نو هستند و آنانی که می خواهند در افغانستان 

بمانند، این کشور را بهتر خواهند ساخت.«

  رؤیای کرزی 
با انتشار عکســی از »کیم جونگ اون« که نشان می داد پشت 
گردن او یک چســب زخم بزرگ چســبیده، گمانه زنی ها در 
خصوص ســالمتی او بار دیگر به رسانه ها بازگشت. چندی 
پیش با حاضر نشــدن دو هفته ای کیــم جونگ اون در محافل 
 به 

ً
و جلسات رســانه ای، رســانه ها گفته بودند که او احتماال

نوعی بیماری قلبی مبتالســت. در آن زمــان که هنوز ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا بود و گفت وگوهای آمریکا با کره شمالی 
ادامه داشــت، ترامپ از ســالمت اون خبر داد و گفت جای 
نگرانی نیست. حاال هم ســازمان های اطالعاتی کره جنوبی 

اعالم کرده اند رهبر کره شمالی در سالمت است. 

 ابهام در سالمتی اون 
پس از وارد شدن آمریکا به ماجرای قتل رئیس جمهور هائیتی، 
به نظر می رســد دیگر کسی به دنبال پیدا کردن قاتل او نیست. 
عوامل ســازمان های اطالعاتی آمریکا و هائیتی اعالم کردند، 
این افراد در یک شــرکت امنیتی در ایالــت فلوریدای آمریکا 
آموزش دیده بودند و با اعضای اپوزیســیون این کشور ارتباط 
دارند. برخی از رســانه ها پا را فراتر گذاشــته و اعالم کردند، 
سازمان سیا یکی از اعضای اپوزیسیون هائیتی را به این نتیجه 
رسانده بود که اگر »جوونیل مویس« را به قتل برساند، خودش 
رئیس جمهور بعدی می شود. گفته می شود، بازرسان این پرونده 

هر روز تهدیدهای مرگ دریافت می کنند.

 فراموشی قاتل مویس  

در ســال 1957 و در اوج درگیری هــای جنگ 
ســرد بین ایاالت متحــده و اتحــاد جماهیر 
شوروی، شوروی اولین ماهواره خود را به سمت 
مدار زمین فرستاد. نام این ماهواره اسپوتنیک1 
بود و این کار در زمانی صورت گرفت که آمریکا 
 بــرای رقابت در عرصه فضا با شــوروی 

ً
اصال

آمادگی نداشت. این اتفاق اما به ناچار، ایاالت 
متحــده و شــوروی را وارد رقابت های فضایی 
کرد و در نهایت آمریکا توانست در سال 1969 
میالدی مأموریت فرود انسان بر ماه را انجام دهد 
و رکوردی تازه در ایــن رقابت از خود به جای 
بگذارد. در سال 2016 برنامه ای کامپیوتری با نام 
»آلفاگو«، که برنامه ای بر اساس هوش مصنوعی 
بود، به ماشــین یاد داده بود بازی سنتی »گو« را 
که یک بازی چینی است، از تمام بازیگران رده 
باالی جهان ببرد. برنامه آلفاگو توانسته بود حجم 
باالیی از هوش در تشخیص دادن الگوها را از 
خود نشان دهد و باختن بازیگران چینی به این 
برنامه، باعث شد تحلیلگران روابط بین الملل 
بر این عقیده باشــند که چین نیز بعد از سال ها، 
لحظه اســپوتنیکی را تجربه کرده است و حاال 
می داند از رقابت های مرتبط با هوش مصنوعی 

از آمریکا عقب افتاده است. در سال 2018 و با 
تحریم هایی که دولت ترامپ علیه شرکت های 
چینی اعمال کرد، آنها دیگر نتوانستند قطعات 
و لوازم مورد نظر تکنولوژیکی خود را از آمریکا 
فراهم کنند و حاال بار دیگر چینی ها باید نشان 
دهند که می دانند لحظه اسپوتنیکی در صنعت 
و تکنولوژی برای آنها آغاز شــده است. البته به 
نظر می رسد، چین در سال های اخیر به خوبی 
به این »لحظه اســپوتنیکی« واقف بوده است و 
برای همین در فناوری های نوین، مانند G5 در 
صنعت فناوری و ارتباطی به خوبی رشــد کرد 
و آمریکا را پشــت سر گذاشت؛ اما رقابت های 
هوش مصنوعی، عرصه جدیدی اســت که به 
نظر می رسد به همین زودی ها رقبات های بین 
دو کشــور در آن پایان نمی یابــد. دوران جنگ 
سرد جدید بین واشــنگتن و پکن زمانی است 
که دســتاوردهای علمی می تواننــد در عرصه 
فضا، تکنولوژی های ارتباطی و همچنین هوش 
مصنوعی زمینه های جدیدی را برای رقابت بین 
دو کشــور باز کنند و باید دید در هر یک از این 
زمینه ها کدام ابرقــدرت می تواند پیروز میدان 

باشد.

   نگاهی به  نبرد چین و آمریکا در تکنولوژی

 ورود چین به لحظه اسپوتنیکی؟

   تحلیل    

برخی منابع خبری در هفته گذشته خبر دادند، 
محمدبن ســلمان در تازه ترین تحرکات خود 
بــرای پیش بــردن اصالحات مــد نظرش در 
عربستان، بسیاری از رهبران مذهبی عربستان 
را محدود کرده یا آنها را به حبس و خانه نشینی 
تهدید کرده اســت. »واشنگتن پست« در این 
خصوص نوشته است، در جدیدترین اقدامات، 
دولت سعودی هر گونه اســتفاده از بلندگو در 
مســاجد برای باال بردن صدای نماز خواندن 
نمازگزاران را ممنوع اعالم کرده و نیز گفته شده 
است صدای اذان در مساجد باید کم شود. در 
عین حال، به مغازه های اطراف مسجدالحرام 
گفته شــده اســت می توانند در هنــگام نماز 
همچنان باز باشند و به مشتریان خدمت رسانی 
انجام دهند. همچنیــن صدای اذان که در تمام 
شهرهای عربستان، پنج بار در روز برای هر نماز 
شنیده می شد، حاال باید به سه بار کاهش پیدا 
کند. با این حــال انتقادات در این زمینه در بین 
رهبران مذهبی عربستان در نطفه خفه شد؛ زیرا 
با انتشــار انتقاد یکی از رهبران در این زمینه که 
خود وزیر امور اســالمی در عربستان سعودی 
است، او بازداشت شده و اکانت توئیتری او نیز 

که تاکنون در دسترس عموم قرار داشته است، به 
ناگهان ساکت شده است. این اتفاقات در حالی 
رخ داده اســت که سازمان عفو بین الملل نیز با 
انتشار گزارشــی به سرکوبگری نظام حاکم بر 
عربستان سعودی پرداخت و نوشت، این روند 
رو به افزایش اســت. این ســازمان تأکید کرد، 
پس از پایان ریاست عربستان سعودی در گروه 
بیست، »سرکوب شــدید فعاالن و آزادی بیان 
و محاکمه ای ظالمانه« در این کشور به شدت 
افزایش پیدا کرده است. پایگاه خبری »الخلیج 
الجدیــد« به نقل از این ســازمان گزارش داد، 
مسئوالن سعودی در حالی به صورت آشکار، 
ظلم به مدافعــان حقوق بشــر و معارضان را 
افزایش داده اند که سال گذشته به دلیل ریاست 

گروه بیست، این مسئله را کاهش داده بودند.
در زمانی که دستور کاســته شدن از میزان 
اذان ها در مســاجد به همه مساجد در سراسر 
عربســتان ابالغ شــد، هشــتگ »درخواست 
عمومی برای صدای اذان« به هشتگ اول توئیتر 
برای کاربران سعودی تبدیل شد؛ اما پس از آن 
دیگر هیچ انتقادی در این زمینه در بین مسئوالن 

سعودی مشاهده نشد.

نگاهی به سیاست های غربی شاهزاده جاه طلب

 اصالحات ضد دینی بن سلمان!

   گزارش    

یکا پایان می دهد؟ بایدن به جنگ های بی پایان آمر

ثمانه اکوان
دبیرگروهبینالملل

هفته گذشــته جــو بایــدن، رئیس جمهــور آمریکا 
در گفت وگــو با خبرنــگار، زمانی کــه از او درباره 
حمالت سایبری به زیرســاخت های آمریکا سؤال 
شــد، بیان کرد که این حمالت بسیار جدی است و 
 به دلیل همین حمالت، آمریکا به ســمت 

ً
احتماال

جنگ با روســیه و چین برود. شــنیدن این صحبت 
از زبــان رئیس جمهــوری کــه در دوران انتخابات 
ریاســت جمهوری، مدام از پایان دادن به جنگ های 
بی پایان آمریکا در دنیا حرف می زد، بســیار جالب 
 توجه بود. بایدن قرار بود به جنگ های بی پایان آمریکا 
در سراسر دنیا و به خصوص منطقه غرب آسیا پایان 
دهد، اما به نظر می رســد آمریکا در زمان او بیشتر از 
هر زمان دیگری به ســمت تندروی و سیاست های 

تهاجمی و سرانجام جنگ می رود.
بایدن در ســخنرانی های متعددی، از ضرورت 
پایان دادن به جنگ افغانســتان گفتــه و درعین حال 
مهلت زمانی مشــخصی را نیز برای عقب نشــینی 
نیروهای آمریکایی از افغانستان مشخص کرد. پس از 
این او به ســراغ عراق رفت و در دیدار با الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق روز 31 دســامبر را روز خروج 
نیروهای آمریکایی از عــراق عنوان کرد. بااین حال، 

بایدن خودش هم می داند که این وعده ها با برنامه های 
آمریکا با عنــوان »مبارزه با تروریســم« همخوانی 
ندارد و آمریکا تا ســال های بعد نیز در افغانســتان و 
عراق باقــی خواهد ماند. مهم ترین مســئله در نوع 
بررســی این صحبت ها و تغییر تاکتیک های آمریکا 
این است که دنیا و جنگ افزارهای نظامی و همچنین 
فّناوری های مرتبط با جنگ از سال 2001 که آمریکا 
به افغانســتان حمله کرد تا به امروز دچار تغییرات و 
حتی انقالب های شــدیدی شده است. درزمانی که 
جورج بوش پسر به افغانستان حمله کرد، آمریکا از 
پهپادهای شناســایی و همچنین پهپادهای تهاجمی 
کمی برخوردار بود و نمی توانست جنگی را از راه دور 
هدایت کند؛ اما امروزه بسیاری از کشورها می توانند 
با استفاده از فناوری پهپادی یا استفاده از ماهواره های 
شناسایی، جنگی تمام عیار را بدون حضور حتی یک 

نظامی علیه یک کشور به راه بیندازند.
زمانی که بایــدن از به راه افتادن احتمالی جنگی 
 
ً
تمام عیار بین آمریکا و روســیه حرف می زند، دقیقا
به دنبــال همین نوع از جنگ هاســت. جنگی که به 
گمان آمریکایی ها، روســیه با حمالت ســایبری به 
زیرساخت های آمریکا بسیار زودتر ازآنچه باید اتفاق 
می افتاد، آن را آغاز کرد و آمریکا حاال در موضع دفاع 
از خود قرار دارد. در این جنگ ها دیگر خبری از پیاده 
شدن سربازها در زمین و کشور طرف مقابل نیست، 
بلکه تمام هزینه های اقتصادی و ضررهای هنگفت 
مالی قرار است از طریق فّناوری های نوین، هک ها، 

حمالت سایبری، کشتار از طریق پهپادهای نظامی 
و تهاجمی و حتی گسترش ویروس ها و بیماری های 

نوین باشد.
از این منظر، جنگ در افغانســتان قرار اســت از 
طریق پایگاه هــای آمریکا در نزدیکی این کشــور، 
یعنی در کشــورهای حوزه آسیای مرکزی ادامه پیدا 
کند. جنگ با روســیه از طریق سایبری ادامه می یابد 
و جنــگ با چین از طریق تعرفه های تجاری و اعمال 
محدودیت و تحریم آغاز می شــود و ابعاد تازه ای به 

خود می گیرد.
نمونه ای از این نوع جنگ را می توان در رفتار اخیر 
آمریکا در افغانستان مشــاهده کرد؛ جایی که دولت 
بایدن نیازی به نگران شدن در خصوص گسترش نفوذ 
طالبان در این کشور نمی دید و عنوان می کرد مطمئن 
باشید که کابل به دست طالبان نخواهد افتاد. چند روز 
بعد حمالت از راه دور و از طریق پهپادها و نیروهای 
هوایی آمریکا به مواضع طالبان در نقاط مختلف این 
کشــور ادامه پیدا کــرد و آمریکایی ها در همان حال 

مشغول بیرون رفتن از این کشور بودند.
ذات دولت هــای آمریکا در به راه انداختن جنگ 
و ضربه زدن به کشورهای مختلف را وقتی منافع شان 
به خطر می افتد، نباید به ســادگی تغییرپذیر دانست. 
صحبت های شــیرین بایدن برای خروج از منطقه و 
خارج کردن آمریکا از جنگ های بی پایان، شــعاری 
تبلیغاتی و عمل او، ادامه همان جنگ ها در سراســر 

جهان است.
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سیاسیکاری
بالیجانصنعتنفت

 متأسفانه به واسطه عملکرد دولت یازدهم 
و دوازدهم، بخش صنعت نفت با کوهی 
از مشــکالت، تحویل دولت بعدی شد. 
مشــکالتی که دولت قبل نه تنها اقدامی 
برای رفع آنها نکرد؛ بلکه خودش، مولد 
بســیاری از این مشــکالت بود. مشکل 
اصلی این بخش طی ســال های گذشته 
را می تــوان در مدیریت ایــن وزارتخانه 
جســت وجو کرد. مدیریتی کــه به جای 
تصمیم گیری و پیاده کردن تصمیمات با 
نظر کارشناسان صنعت نفت، تصمیمات 
 با نظر همفکران آن 

ً
با نظر شخصی و صرفا

مدیر گرفته می شد. 
مشــکل اساســی این نــوع مدیریت 
این اســت که این افــراد در حالی خود 
را تکنوکــرات می دانند کــه در واقعیت 
تکنوکرات نیستند. این طیف به نیروهای 
داخلی و به خصوص کارشناسان صنعت 
نفت، هیچ اعتمادی نداشــته و برای آنها 
هیچ ارزشــی قائــل نیســتند؛ از این  رو 
سیاستی که در هشــت سال گذشته برای 
حوزه نفت در پیش گرفته شد، این بود که 
تا جایی که امکان دارد کارهای تخصصی 
را از نیروهــای داخلی گرفتــه و این  امور 
به شــرکت های غربی واگذار شود. این، 
بزرگ ترین هنری بود که مسئوالن وزارت 
نفت در دولت یازدهم و دوازدهم داشتند 
و البته خســارت و آســیب های زیادی را 
نیز به کشــور وارد کرد؛ به گونه ای که در 
حال حاضر بسیاری از متخصصان ما در 
شــرکت نفت و مناطق نفت خیز جنوب 
به جــای اینکه بــه کارهــای تخصصی 
خودشان مشغول باشند، در ادارات نشسته  
و در حال نوشــتن نامــه  و کارهای اداری 
هستند. برای نمونه، مطالعات مربوط به 
مخازن در گذشــته از سوی خود بچه ها و 
متخصصان وزارت نفت انجام می شد؛ اما 
در حال حاضر، این اقدامات از نیروهای 
 به 

ً
داخلی گرفته شــده و مطالعات دائما
شرکت های خارجی واگذار می شود.  

وزیر نفت یا مدیــران نفتی در دولت 
ســیزدهم باید کسانی باشــند که بتوانند 
این مشکالت را حل کنند، نه اینکه خود 
آنها نیز داخل این ماجراها حل شــوند. 
در هشت ســال گذشــته اهرم اصلی در 
کنــار مدیریــت دیکتاتورگونــه، وجود 
سیاسی  کاری در این وزارتخانه بوده است. 
سیاسی کاری یعنی اینکه برای نمونه چون 
فالن نماینده مجلس بــه من می گوید در 
این استان یا منطقه باید شرکت پتروشیمی 
ایجاد شــود در غیر این صورت شــما را 

استیضاح می کنیم. 
از طرفــی وقتی شــخص وزیــر آدم 
ضعیفــی باشــد، حاضــر می شــود در 
 
ً
نقطه ای پتروشــیمی ایجاد کند که اصال
آن منطقه مناســب این کار نیست؛ یعنی 
اگر عده ای کارشناس به این منطقه بروند 
و کار کارشناســی انجام دهند، خواهند 
گفت احمقانه ترین کارممکن این اســت 
که شما در این منطقه پتروشیمی احداث 
کنید. یا خود وزیر برای پیشــبرد اهدافش 
و پاسخ ندادن به مجلس، به فالن نماینده 
قول اســتخدام پس از پایان دوره مجلس 
را می دهد. خب در این شــرایط می بینیم 
 نفت را نمی شناسند، از 

ً
آدم هایی که اصال

طریق این مسیر مدیر فالن قسمت صنعت 
 به مدیریت رسیدن 

ً
نفت می شوند. طبیعتا

کسانی که تخصص و حتی آشنایی با این 
حوزه ندارند، منجر به فروپاشــی واقعی 
در ایــن صنعت خواهد شــد. اتفاقی که 
متأسفانه طی هشــت سال گذشته شاهد 

آن بوده ایم.

BBBBB لطفــا وضعیت اقتصــادی را که دولت 
سیزدهم باید در این شرایط فعالیت خود 

را آغاز کند، تشریح کنید. 
وضعیت امروز اقتصاد ایران بحرانی است؛ به گونه ای 
که می توان گفت دولــت دوازدهم به  نوعی اقتصادی 
مین گذاری شــده را تحویل دولت جدید داده است. 
مین گذاری شده از این نظر که هر لحظه در حوزه های 
مختلــف امکان انفجار بمب وجــود دارد. به تعبیری 
می توان گفت، مجموعه ای از مشــکالت و چالش ها 
که طی دهه های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته، 
در هشت سال گذشته به چالش و به تعبیر برخی به ابر 
چالش تبدیل شده اســت، به نحوی که برطرف کردن 
و مدیریت آنها نســبت به گذشته دشوارتر شده است. 
دولت امروز دولتی به شــدت بدهکار اســت، بدهی 
دولت نیز هم به بانک مرکزی و هم به مردم اســت که 
 همه این بدهی ها به دولت سیزدهم منتقل شده 

ً
طبیعتا

است. بدهی هایی که حدود 500 هزار میلیارد تومان 
برآورد شــده و طی یکی دو ســال آینده سررسید شده 
و دولت جدید موظف به تســویه آنها خواهد بود. در 
مجموع اگر به آمارهای اقتصادی در دوره هشت سال 
گذشــته، یعنی دولت آقای روحانی نگاه کنیم، بدهی 
دولت به بانک هــا در این دوره به حــدود 370 هزار 
میلیارد تومان رسیده و عمال بیش از 500 درصد رشد 
کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از حدود 
13 هزار میلیــارد تومان در ابتــدای دولت یازدهم به 
حدود 80 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم 
افزایش پیدا کرده اســت. درحالی که دولت دهم ارز 
را با نــرخ 3500 تومان به ازای هر دالر تحویل دولت 
یازدهم داده بود، اما دولت آقای روحانی ارز را با نرخ 
حدود 25 هزار تومان تحویل دولت ســیزدهم داد که 
نشان دهنده بسیاری از مسائل است. در یک کالم باید 
گفت، اگر بخواهیم کاهش رفاهی را که طی هشــت 
سال گذشته برای مردم ایران اتفاق افتاده است، جبران 
کنیم اگر از همین امســال شــاهد رشــد اقتصادی 8 
درصدی باشــیم، حداقل به هفت یا هشت سال زمان 

نیاز داریم تا سال 1392بازگردد.

BBBBB به نظرتــان چقدر از این مشــکالت و   
آمارهای نگران کننده ناشی از سوءمدیریت 
دولت در سال های اخیر و چقدر ناشی از 

تحریم ها بوده است؟

ما به لحاظ ســاختاری همواره با برخی از مشکالت 
مزمــن مواجه بوده ایم؛ اما در گذشــته با اســتفاده از 
درآمدهای نفتی روی این مشکالت سرپوش گذاشته 
می شــد، به نوعی نفت بــه ســتارالعیوب اقتصاد ما 
 تبدیل شده بود و اجازه نمی داد مشکالت کشور دیده

 شود.
 چه در تحریم های ســال 1391 و چه در تحریم های 
سال 1397 به خوبی دیدیم که اگر درآمدهای نفتی ما 
دچار محدودیت شود، تمام اقتصاد ما متزلزل می شود، 
با این حال این هشدارها هرگز از سوی دولت های ما 
جدی گرفته نشد. ما در سال های پس از انقالب همواره 
شعار داده ایم که باید از اقتصاد تک محصولی به سمت 
تنوع بخشی صادرات حرکت کنیم و مدل اقتصاد نفتی 
را تغییر دهیم، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و دولت 
به طور کامل و همه اقتصاد ما به طور غیرمســتقیم به 

نفت وابسته شده است. 
البته در سال 1397 با توجه به شوکی که به اقتصاد ما 
وارد شد، شاید هرکس دیگری نیز  جای آقای روحانی 
بود مدیریت اقتصاد کشور برایش بسیار دشوار بود؛ اما 
در کنار این موضوع، دولت در این سال ها تصمیمات 
نادرســتی اتخاذ کــرد که این تصمیمات شــرایط بد 
اقتصادی را تشدید کرد. برای نمونه همه اقتصاددانان 
معتقدند تخصیــص ارز 4200 تومانی در شــرایط 
محدودیت ارزی بدون اینکه منافع اقتصادی آن نصیب 
 ناکارایی 

ً
مردم و گروه های هدف جامعه شــود، صرفا

اقتصادی را تشدید و رانت ایجاد می کند. 
امــا در حالی که می شــد به راحتی ایــن اقدام را 
اصالح کــرد اصرار دولت بر تداوم این کار و اینکه در 
شرایط تنگنای ارزی ساالنه 10 تا 15 میلیارد دالر ارز 
ترجیحی به واردات کاالهای اساسی تخصیص یابد و 
 سوء 

ً
در نهایت هم اهداف این طرح محقق نشود، قطعا

تدبیر دولت بوده است. یا اتفاقی که در موضوع کارت 
ســوخت رخ داد، واقعا چه دلیل یا تدبیری داشــت؟ 
کارت سوختی که می توانست مشکالت را حل کند، 
 و با کلی هزینه و... احیا شد. 

ً
حذف شد و البته مجددا

این قبیل رفتارهای دولت طی هشت سال گذشته نشان 
می دهد، دولــت در طراحی های خود هیچ چابکی و 
نوآوری نداشت و حتی زمینه های موجود برای برخی 
از اقدامات که می توانست به حل مسئله اقتصاد کمک 

کند، از سوی دولت نابود شد.

BBBBB مثال چه اقداماتی؟  
 در ســال 1391 یک پورتال ارزی در کشور ایجاد 

ً
مثال

شد، اما آقایان به محض روی کار آمدن این پورتال را از 
بین بردند. در حالی که این پورتال، ابزار مدیریت بازار 
ارز بود. البته دولت بعدها آمد و همان پورتال را تکه تکه 
 
ً
ایجاد کرد و هنوز هم نتوانسته همان سامانه ای را که قبال

وجود داشــت، احیا کند. یا در شرایطی که منابع مالی 
دولت بسیار محدود است، بیشترین افزایش پرداخت 
کارکنــان دولت در بودجه تصویب می شــود. این در 
حالی اســت که ما می دانیم منابع ایــن کار را نداریم. 
اینها چگونه تدبیری است که ما بدون توجه به منابع مان 

هزینه ها را افزایش می دهیم. 

BBBBB اتفاقا عده ای از کارشناســان معتقدند   
برخی از تصمیمــات اقتصادی در دولت 
گذشــته، به جای بهبود شرایط وضعیت 
را بدتر کرد. شما نمونه ای در این زمینه به 

ذهن تان می رسد؟
مــا در بحث قاچاق کاال با معضــل جدی مواجهیم. 
اگر برآوردهای صورت گرفته درســت باشد، چیزی 
حدود بیست میلیارد دالر قاچاق کاال در کشور انجام 
می گیرد که بخــش عمده ای از این قاچــاق از مبادی 
رسمی کشور و از گمرکات انجام می شود، در گذشته 
تدبیری اندیشیده شده بود تا کاالهایی را که وارد کشور 
می شــوند، شناســنامه دار کرده و بتوانیم از این طریق 
کاالی قاچــاق را از غیر قاچــاق ردیابی کنیم. دولت 
روحانی نه تنها به راحتی این موضوع مهم را به هم زد؛ 
بلکه هیچ جایگزینی نیز برای آن مطرح نکرد. زمانی 
شــما می گویید این مسیر اشتباه است و به سراغ مسیر 
بهتری می روید، اما اینکه مســیر ایجاد شــده را بدون 
 کار درســتی نیست. 

ً
ایجاد جایگزین نابود کنید، قطعا

مثال دیگر، نوع تعامل و مدیریت بازار ســرمایه بود. 
تمام کارشناســان اقتصادی بر این باور بودند که بازار 
سرمایه به واســطه  شدت تشویق مردم به ورود بی رویه 
به آن در حال حبابی شــدن است؛ چنانچه نسبت P به 
E به طور متوســط در بازار به حدود عدد 40 رســید. 
درصورتی که این نســبت در 20 ســال گذشته به طور 
تاریخی همواره عددی حدود 7 یا 8 بوده است. وقتی 
این نسبت در عرض چند ماه چهار پنج برابر می شود، 
باید به مردم هشدار داده و آنها را آگاه می کردیم؛ چرا که 
همه مردم که مطلع نیستند و بسیاری از آنها فکر می کنند 

ظرفیت سودآوری ایجاد شده واقعی است و نمی دانند 
این بســاطی اســت که عده ای از دیگری کاله برداری 
می کنند و به زودی عده زیادی متضرر خواهند شــد و 
سرمایه گذاران خرد اعتمادشان را نسبت به این بازار از 
دست می دهند. بازار سرمایه با 50 میلیون کد معامله 
سرمایه بزرگی بود که دولت گذشته این سرمایه را از بین 
برد.  واقعیت این است که اگر اعتماد مردم به نهادهای 
اقتصادی مختل شود، بسیار سخت می توان اعتماد از 

دست رفته را برگرداند. 

BBBBB یکــی از موضوعاتی کــه در برنامه های   
توسعه به آن اشاره شده اما همواره مورد 
غفلت دولت ها قــرار می گیرد، موضوع 
توجه به بهره وری و افزایش رشد اقتصادی 
از این طریق است. دولت سیزدهم در این 

زمینه باید چه اقداماتی انجام دهد؟ 
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. متأسفانه ما در کشور 
به بحث بهــره وری توجه چندانی نمی کنیم. در قوانین 
برنامه پنج  ساله، به خصوص برنامه پنجم و ششم تأکید 
شــده که حداقل باید یک سوم از رشد اقتصادی کشور 
از محل بهره وری ایجاد شود. در واقع بهره وری به این 
معناســت که ما از امکاناتی که داریم استفاده بهتری 
 امکانات را مولدتر کنیم. 

ً
داشــته باشــیم و اصطالحا

خب طبیعتا یکی از منابع ما، منابع انسانی است. اگر 
آمارهای منتشر شده از ســاعات کاری مفید کارکنان 
دولت را بررسی کنید، می بینید در مقایسه با نسبت های 
بین المللی بســیار نگران کننده بوده و نشان می دهد ما 
به درستی از منابع انسانی مان استفاده نمی کنیم. بیشتر 
شــرکت های دولتی ما، با تراکم نیروی انسانی مازاد 
مواجه هستند و دولت هم هیچ برنامه و تدبیری برای 
اصالح آن ندارد. متأسفانه این نگرش اشتباهی است 
که دولت ها بــرای کاهش بیکاری باید تعداد کارکنان 
خودشان را افزایش دهند و اشتغال دولتی ایجاد کنند. 
این نگاه بدترین نگاهی اســت که می توان به اقتصاد 
داشت. هر سال در حالی استخدام های دولتی از طریق 
آزمون های استخدامی انجام می شود که بسیاری از این 
موارد را می توان با جابه جایی نیروی انسانی موجود در 
ادارات و نهادهای دولتی پوشــش داد. در واقع یکی از 
راه های افزایش بهره وری این است که ما باید در نیروی 
انسانی خود غربالگری کرده و نیروی انسانی مازاد را به 

بخش های مختلف منتقل کنیم.

بازار

یادداشت 

اصطالح »نخبه« به افراد برجســته و کارآمدی اطالق می شود 
که اثرگذاری آنها در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس 
بوده و هوش، خالقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری آنها در راستای 
تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه 
علمی کشور شــود. میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، 
تجارت و کشاورزی را می توان یکی از ویژگی های بارز اقتصاد 
مقاومتی دانست. در واقع، بدون شک توجه به نخبگان در کنار 
بهره گیری از فناوری نوین منجر به افزایش بهره وری شده و در 
نهایت رشد اقتصادی کشــور بدون افزایش سرمایه گذاری و با 

افزایش بهره وری رشد خواهد کرد.

 فناوری نوین
منهای نفت

به گزارش »رویترز« نظرسنجی ها نشان می دهد، به علت بهبود 
اقتصادی در جهان و بازگشــت کمتر از انتظــار نفت ایران به 
بازار، قیمت نفت تا پایان ســال جاری میالدی در نزدیکی 70 
دالر در هر بشکه فروخته خواهد شــد، اما وجود انواع جدید 
و جهش هــای رخ داده ویروس کرونا، ایــن افزایش قیمت را 
محدود خواهد کرد. بر اســاس این گزارش، شرکت کنندگان 
در این نظرســنجی اعالم کرده اند، قیمــت نفت برنت به طور 
متوسط به بشکه ای 68/75 دالر در هر بشکه خواهد رسید که 
 اندکی بیش از برآورد ماه ژوئن، یعنی 67/48 دالر در هر بشکه

 است. 

 کرونا و بازار نفت
شاخص

»اقتصادســنجی« شــاخه ای از علم اقتصاد است که نظریات 
اقتصادی را به زبان ریاضی بیان می کند تا بتوان به کمک روش های 
 درستی یا نادرستی آنها را آزمود. اقتصادسنجی 

ً
آماری اصطالحا

در پی سنجش تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر بوده و افزون بر بیان 
نظریات به زبان ریاضی، بــه دنبال ایجاد قدرت پیش بینی برای 
شاخص های اقتصادی است. این شاخه از علم اقتصاد به چهار 
بخش »تشخیص«، »برآورد«، »آزمایش« و »پیش بینی« تقسیم 
شده است. شایان ذکر است، در اقتصادهایی مانند ایران همواره 
به دلیل وجود متغیرهای غیر قابل محاسبه و بیرونی خطای این 

شاخه بسیار باال بوده و چندان قابل اعتنا نیست. 

چیست؟ اقتصادسنجی   
افزوده

نفت ستارالعیوب 
مشکالت شده بود

  دکتر داود منظور، اقتصاددان و معاون اسبق وزیر اقتصاد
 در گفت وگو با صبح صادق

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

 سیدابراهیم رئیسی در حالی   فعالیت خود را آغاز می کند که در چهار سال پیش روی خود با چالش های اقتصادی فراوانی مواجه خواهد بود. چالش هایی که از جمله مهم ترین 
آنها می توان به تحویل گرفتن دولتی بدهکار و پر خرج اشاره کرد. رشد اقتصادی ما در یک دهه گذشته در حالی حدود صفر بوده که هزینه کشور در خوشبینانه ترین حالت رشد 
چند صد درصدی داشته است. میانگین نرخ تورم طی هشت سال گذشته بیشترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر بوده و کسری بودجه سال 1400 بیشترین کسری بودجه تاریخ 
اقتصاد ایران را رقم زده است. حسن روحانی در حالی دولت سیزدهم را تحویل سیدابراهیم رئیسی داد که بر خالف وعده اش در فروردین ماه سال جاری که دولت را بدون تحریم 
و کرونا تحویل دولت سیزدهم خواهد داد، امروز هم تحریم ها و هم کرونا در کشور جوالن می دهند. صبح صادق در گفت و گویی با دکتر داود منظور، اقتصاددان و معاون اسبق 

وزیر اقتصاد چالش ها و بایدهای پیش روی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد را بررسی کرده است. 

جالل الدین هاشمی
کارشناسانرژی
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شناختومعرفت
ازابزارمدیریت

تمــام آیات قــرآن کریم دارای اشــارات 
مستقیم و غیرمســتقیم به معانی متعدد و 
دارای موضوعــات مختلفی هســتند که 
با کمی دقت می توان نکات بســیاری را 
از آن اســتخراج کــرد و در زندگی به کار 
بست؛ یکی از این آیات که معانی متعدد 
و موضوعات متعــددی را در خود جای 
داده و بسیار برای انسان ها کاربردی است، 
آیه 25 سوره حدید است. خداوند در این 
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رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم 
و با آنها کتاب )آسمانی( و میزان )ترازو( 
نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و 
آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید 
و منافعــی برای مردم اســت، تا خداوند 
بداند چه کسی او و رســوالنش را یاری 
می کند بی آنکه او را ببینند. خداوند قوی و 

شکست ناپذیر است.
 خداونــد می خواهــد هم خــود را 
معرفی کند و هم پیامبــران خود را؛ اول 
آنکه بگویــد من پیامبرانم را با ابزار کامل 
برای هدایت مردم فرســتادم و دوم آنکه 
پیامبران با اســتفاده از این ابزار می توانند 
 قســط و عــدل را در جامعــه حکم فرما 

کنند.
 به عبارتی می فرماید شما برای رسیدن 
به زندگی مطلوب در دنیا نیازمند معرفت 
هســتید و همین معرفت برای شما کافی 
اســت تا به سعادت برسید و به استفاده از 

زور و اجبار نیاز نیست.
 خداونــد در ایــن آیه دلیل اســتفاده 
نکردن از اجبــار را نیز بیان می فرماید که 
قیام و عمل مردم به معارف اســت؛ یعنی 
اگــر مردم به معارفی کــه پیامبران به آنها 
ابالغ می کنند، عمل کنند، به اســتفاده از 
ابزار دیگری نیاز نیســت؛ ولی اگر عمل 
نکنند هیــچ ابزاری نمی توانــد آنها را به 
 سمت سعادت و زندگی اخالقی و الهی

 بکشاند. 
آنچه در این آیه به آن اشــاره تلویحی 
شده، این است که وقتی شما فردی را برای 
انجام کاری می فرستید، باید ابزار مناسب 

را در اختیار او قرار دهید. 
بــرای نمونه، وقتی کســی را به عنوان 
مدیــر و مســئول بــرای کاری منصوب 
در  کار  الزم  ابــزار  بایــد  می کنیــد، 
اختیــارش قرار بگیرد تــا بتواند با کمک 
 نیروهایی که در اختیــار دارد کار را پیش

 ببرد. 
ضمــن آنکه نیروهایی کــه در کنار او 
هســتند هم باید به فرامینش عمل کنند. 
در این لحظه است که می توان بر کار یک 
مدیــر و نحوه پیشــرفت او نظارت کرد. 
ضمن آنکه وقتی یک مدیر با ابزار مناسب 
ولو اگر به نظر ابزار خاصی هم دیده نشود، 
وارد میدان شود، می تواند کارهای بزرگی 
انجام دهد. این آیه خود می تواند دلیلی بر 
لزوم وجود حکومت دینی باشد؛ زیرا اگر 
کسی اقامه حق و عدل را می خواهد، باید 
از یک رهبر دینی اطاعــت کرده و نقش 

خود هم را ایفا کند.
 ضمن آنکه همین آیه لزوم وجود قوای 
سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه را هم اثبات 
می کند کــه به ترتیب کتــاب قانون گذار، 
آهــن یا کار و فعالیت و همچنین میزان یا 
 ترازو برای ایجاد و پاســداری از عدالت

 است.

آیت العرفا حاج شــیخ علــی ســعادت پرور: ای عزیزان من! 
شــخص غیر روحانی اگر هواپرست شــود یا اطاعت شیطان 
کند ضررش به خودش می رســد به یک معنی، ولی شــخص 
روحانی ضررش بــه یک معنا به جامعه می رســد، ولو اینکه 
بــه معنی دیگر هوا پرســتی ضــررش به تمام عالم از بشــر و 
موجودات دیگر می رسد. ای عزیزان من! در کسب و تحصیل 
عالوه بر امور گذشــته باید به وظیفه )احکام شــرعی کسب( 
کسبی، اگر کاسبید آشنا باشــید تا معامله خالف واقع نشود و 
 اگر محّصل هســتید از علومی که شما را فایده نبخشد احتراز

 جویید.

دین

آیه

احســاس می شــود همــه  امــروزه   
حکومت هــا و دولت هــا در جهــان 
می خواهند با جلب اعتماد مردم کشورشــان یا 
مردم جهان سیاست های خود را پیش ببرند و دامنه 
قدرت خود را توســعه بدهند. اینکه برخی با این 
جلب اعتماد می خواهند مســیر استکبار را پیش 
ببرند، موضوع بحث نیست؛ اما اینکه برای برپایی 
عدالــت و حقانیت باید میان مــردم و حکومت 
اعتمادسازی شــود، امری مســلم است. مردم 
همیشــه به دنبال احقاق حق بودند و آســایش، 
آرامش و ســعادت خــود را در ایــن حق طلبی 
دیده اند. اینجا دو ســؤال پیش می آید؛ اول آنکه 
مسئوالن یک جامعه می توانند این خواسته مردم را 
که گویای یک مدینه طیبه است، عملی کنند؟ دوم 
آنکه برای عملی کردن این خواسته به چه ابزاری 
نیاز دارند؟ جواب آســان اســت؛ اگر مسئوالن 
حق طلب باشــند، می توانند به ســمت جامعه 
حق مــدار بروند و بهتریــن ابزار بــرای این کار 
حق گویــی و صداقت برای همراه کــردن مردم 
اســت. حکومت ها باید راستگویی و صداقت را 
پیشه کنند تا بتوانند جامعه را به سمت عدالت و 

سعادت ببرند.  نمونه یک مسئول و مدیر که قصد 
داشــت جایگاه مــردم در حکومــت را به آنها 
بشناساند و حکومت را حامی مردم معرفی کند، 
حضرت امیرمؤمنان علی)ع( بود. ایشــان سعی 
می کــرد اعتماد مردم را جلب کنــد و دیوارهای 
مرسوم میان مسئوالن و مردم را بردارد. اگر کسی 
می خواست جلســه ای محرمانه با ایشان داشته 
باشــد، این جواب را می شنید که من با مردمم و 
هیچ پنهان کاری ندارم، البته به جز مواردی که به 
امنیت جامعه ضربه وارد می کرد. این نگاه به مردم 
احساس دوستی و نزدیکی به یک مسئول می دهد؛ 
پس وقتی که در چندین مورد آن مدیر یا مسئول را 

صادق بیابند، به او اعتماد می کنند. 
مردم برای حضرت علی)ع( اهمیت ویژه ای 
دارند و تکیه گاه اصلی حکومت هستند. حضرت 
علی)ع( با مردم برای مردم همراه اســت و نقشه 
راه این رابطه و تعامل را تبیین می فرماید. ایشــان 
ابتدا شــاخصه های یک مدیر قوی را برای مردم 
تبیین می کند و مالک هایی بــرای امتیازدهی به 
آن مسئول نیز معرفی می فرماید و بعد خود را در 
معرض نقد آنان قرار می دهد. ایشــان در خطبه 
216 نهج البالغــه مردم را امــر می کند به دوری 
از چاپلوســی و تملق و می خواهد مردم رضایت 
دهند بــه کاری که در آن رضایــت خداوند بوده 
است؛ یعنی مالک تشــخیص رفتار خوب و بد 
یک مسئول برای نقد و قضاوت باید نزدیک بودن 

آن رفتار با دستورات الهی و فرامین دینی باشد، نه 
منافع شخصی. 

ایشان می خواهد مردم با او صمیمی باشند و 
احساس نکنند که امام و خلیفه شان خود را باالتر 
از آنها می بیند. گاهی ایشان را نمی شناختند و در 
حضورش انتقادهایی به حکومت داشتند و امام 
فقط آنها را می شنید و حتی از خود دفاع نمی کرد؛ 
زیرا بهترین دفاع، عمل یک مسئول است. رسول 
خــدا)ص( نیز خــود را از طبقــه پایین جامعه 
می دیدند و زندگی خود را به ســمتی اشــرافیت 
و تجمل گرایی نبردند. وقتــی از امام صادق)ع( 
سؤال شد: »آیا روایتی که از پدر بزرگوار شما نقل 
شده اســت که پیامبر)ص( هیچ گاه از نان گندم 
سیر نخورد، درست است یا خیر؟ ایشان فرمود: 
نه، پیامبر)ص( هیچ گاه نان گندم نخورد و از نان 
جو نیز هیچ گاه ســیر نخورد.«)طبرســی، ج1، 
ص335( این امساک و دوری از یک غذای کامل 
 
ً
آن روزگار به  دلیل فریب و ریا نبود، ایشان حقیقتا

از طبقه پایین جامعه بود و خود را در آنجا می دید 
و ضرورتی در خودبرتر دانستن نمی دید؛ زیرا این 
حرکت موجب بی اعتمادی و عدم اطمینان مردم 

به یک مدیر، مسئول یا رهبر می شود. 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( طوری رفتار نکردند 
که مردم از آنها بترســند و نتوانند انتقاد کنند. در 
روایتی از ابن مسعود نقل شده است: »شخصی 
به محضر پیامبر گرامی)ص( شــرفیاب شــد، 

هنگامی که با آن حضرت در حال گفت وگو بود، 
زبانش به لکنت افتاد. آن حضرت فرمود: راحت 
باش! من پادشاه و سلطان نیستم، من فرزند زنی 
از قریش هستم که قدید )نوعی گوشت پخته که 
آن را بر روی سنگ قرار می دادند و در زیر آفتاب 
داغ می پختند( می خورد.« امام صادق)ع( یکی از 
غالمان خود را به واسطه اینکه از او نمی ترسید آزاد 
کرد و یاران ائمه مردم را در انتقاد و حساب کشی 
آزاد می گذاشــتند و حتی توهین ســهوی آنها را 
تحمل می کردند. نمونه بارز این نگاه نامه امام)ع( 
به مالک اشــتر اســت که برای نگاه و نظر مردم 

احترام و اهمیت زیادی قائل است.
اگرچــه ذکر این مــوارد بــرای توضیح لزوم 
جلب اعتماد و اطمینان مردم کافی نیست؛ اما در 
اینکه مســئوالن باید خود را ملزم به الگوبرداری 
از پیامبر)ص( و ائمــه طاهرین)ع( بدانند، کافی  
اســت. چه آنکه پیامبر)ص( دارای خلق عظیم 
است و خداوند ایشــان را این طور معرفی کرده 
ٍق َعِظیــٍم« و ما ملزم 
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َ
اســت: »َوِإَنک

هستیم به حرکت در راه ایشان. امیرالمؤمنین)ع( 
می فرمایند: »شما می دانید که حاکم بر نوامیس و 
جان و اموال و احکام نباید بخیل باشد... و نباید 
تعطیل کننده سنت پیامبر باشد تا به این سبب امت 
را به هالکت دچــار کند.«)نهج البالغه، خ131( 
پس اولین اقامه کننده سنت باید مسئوالن باشند تا 

امت به سعادت برسد.

لزوم اعتمادسازی میان مسئوالن و مردم
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیرگروهمعارف

رســول الله)ص( می فرمایند: »هرکس دوست دارد 
به ریســمان محکم الهی تمســک جوید به والیت 
علی بن ابی طالب تمسک جوید.« ما نیز وظیفه داریم 
همین راه را دنبال کنیم. همان گونه که می دانید توسل 
شــیعیان به حضرات معصومین)ع( تأسی به سیره 
انبیاء عظام الهی است. چنانچه در آیه 3 سوره بقره 
می خوانیم: »آدم از پــروردگارش کلمه ای چند فرا 
گرفت پس خدا توبــه او را بپذیرفت، زیرا توبه پذیر 
و مهربان اســت.« بنابراین طبق این آیه قرآن و تأیید 
تفاســیر قرانی اهل ســنت، حضرات معصومین 
»محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین«)ع( بهترین 

سیره تبعیت از این بزرگواران است.
»حمیونی« ملقب به امام الحرمین که از علمای 
بزرگ اهل  سنت است، در کتاب »فرائد السمطین« از 
قول پیامبر اکرم)ص( چنین روایت می کند: حضرت 
آدم در ابتدای آفرینش خویش پنج شــبح نورانی در 
حال عبادت در عرش الهی مشــاهده کرد. پرسید 
این شــبح نورانی که در شکل و شمایل من هستند 

کیانند؟ ندا آمد این پنج تن از فرزندان تو هستند که 
اسامی ایشان را از اسامی خود برگرفته ام: من محمود 
هســتم و این محمد، من عالی هســتم و این علی، 
من فاطرالســماوات و االرض هستم و این فاطمه، 
من محســن هستم و این حسن، من قدیم االحسان 
هستم و این حســین. وی ادامه داد: حضرت آدم با 
کمال تعجب پرسید آیا ایشان را قبل از من آفریدی؟ 
خداوند متعال فرمود: اگر به خاطر ایشان نبود که تو، 
بهشت، آســمان ها، زمین، عرش، مالئکه، جنیان، 
انســان های پس از تو و حتی انبیــاء را نمی آفریدم. 
در ادامه همــان آیه آمده اســت و ای آدم: »فاذاکان 
لک الی حاجه فبهؤالء توســل«، هرگاه حاجتی از 
من می خواهی به این پنج نفر متوسل شو. بدینسان 
حضرت آدم در توبه خویش خداوند را به نام ایشان 
قسم داده و توبه اش پذیرفته شد. بزرگان اهل سنت نیز 
به این مسئله اذعان کرده اند که برای نمونه می توان به 
سخنان رئیس مذهب مالکی و رئیس مذهب شافعی 
اشــاره کرد. امام مالک، رئیــس مذهب مالکی در 

مسجد النبی به سؤال منصور دوانیقی مبنی بر اینکه 
به هنگام دعا رو به قبله بایستند یا رو به حجره رسول 
اکرم)ص(، این گونه پاســخ داد که چرا از رســول 
خدا رو برگردانی که او وسیله تو و وسیله پدرت آدم 
ُهْم  َنّ

َ
ْو أ

َ
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که رو به حجره رســول خدا)ص( کن و از او طلب 
شفاعت کن که خداوند 
متعــال شــفاعت او را 

می گوید  او  می پذیــرد. 
پیامبر  بیــت  اهــل  که 
من  وســیله  اکرم)ص( 
هســتند و من امیدوارم 
ایشان  به خاطر محبت 
روز قیامت خداوند نامه 
عمل مرا به دست راستم 

بدهد.

 تمسک به ریسمان محکم الهی
   منبر    

 موانع سیر و سلوک
سلوک

اسالمی حکمرانی   
راهنما

حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه: حکمرانی اسالمی فرآیند 
راهبردی در سیاســت گذاری، تقنین و سازمان ســازی بر اساس 
مبانی اعتقادی احکامی و اخالقی در مسیر مقاصد الشریعه است. 
دولت اســالمی به معنی عام دربردارنده ســاختارهای اسالمی و 
ســاختارهای راهبردی مبتنی بر احکام اخالق و مبتنی بر مقاصد 
الشرعیه)مقاصد کلی و جزئی شریعت( است. وقتی دولت اسالمی 
شکل بگیرد، حکمرانی اسالمی تحقق پیدا می کند. تحقق هفت 
توصیه  رهبری در بیانیه گام دوم با نگاه حکمرانی در دولت اسالمی 
میسر اســت و زمانی اتفاق می افتد که نگاه حکمرانی اسالمی در 

 وزارتخانه ها تحقق پیدا کند.
ً
میان مدیران کالن، مخصوصا

پرســش: در بعضی از مناطق، موقعیت کاری به نحوی است 
که اگر مواضع انقالبی محض نداشــته باشند، بهتر می توانند 
کار ســازمان را پیش ببرند یا بر اوضاع شهر و منطقه خدمت 
تسلط داشته باشند، آیا در این موارد باید مواضع صریح و شفاف 

داشت یا طریق احتیاط را در پیش گرفت؟   
پاسخ: این نوع از موارد اهم و مهم است که مکلف باید ارزیابی 
کند و هر کدام اهم باشــد بر مهم ترجیــح دهد، در جایی که 
برخورد محتاطانه مؤثرتر از شیوه و روش دیگری باشد، اتخاذ 

شیوه آرام و با احتیاط عاقالنه تر به نظر می رسد.
 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

 شفافیت در مواضع
حکمت

گفتاری از حجت االسالم محسن اویسی

روح الله متقی
کارشناسمسائلدینیوقرآنی
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8
پرونده

دولت 
تحول ـ4

نگاهی به اولویت  فساد ستیزی
 دولت سیزدهم

طبق قانون اساســی کشــور، بســیاری از 
اجرایی ـ که  و مســئولیت های  اختیارات 
گلوگاه های فساد به شمار می روندـ در اختیار دولت 
قرار دارد. موضوعی که سبب شــده است دولت از 
نقش برجسته ای در راستای مبارزه با فساد برخوردار 
باشد. از سوی دیگر اختیارات و بودجه های هنگفت 
در اختیار دولت موجب شده تا دولت نسبت به سایر 
قوا و نهادها زمینه های بیشتری در راستای ایجاد فساد 
داشــته باشد، در واقع اگرچه در سایر قوا و نهادها نیز 
زمینه فســاد وجود دارد، اما پتانسیل آنها در رابطه با 
فساد در حد دولت نیست، به همین دلیل نیز همواره  
دولت در بحث فساد ـ چه در جایگاه انجام فساد و چه 

مقابله با فساد ـ نســبت به سایر بخش ها بیشتر مورد 
توجه است.

یکی از مثال های روشن درباره دالیل وجود فساد 
در کشور وجود حساب های بی هویت یا دارایی ها و 
 سامان 

ً
اموال غیر قابل رصد و ردیابی اســت. طبیعتا

دادن به این موضوع که می توان آن را منشأ ایجاد فساد 
یا محل تأمین مالی مفاسد دانست، در حوزه اختیارات 
دولت اســت. برای نمونه در ســال جاری و با وجود 
پیشــرفت فناوری در حالی هنوز میلیون ها حساب 
بانکی بی هویت در کشور وجود دارد که تنها با وجود 
تعداد انگشت شماری از این گونه حساب ها در نظام 
اقتصادی کشور می توان مفاسد عمده ای را راهبری و 
تأمین مالی کرد. عالوه بر وجود حســاب های بانکی 
بی هویت، تعدد حســاب های بانکی یا حساب های 
خریداری شده برخی از افراد از سوی عده ای دیگر، 
وجود شبه پول هایی مانند طال و ارز که عمال به عنوان 
کاالیی مبادله ای و غیرقابل رصد استفاده می شوند نیز 

یکی دیگر از دالیل وجود مفاسد اقتصادی در کشور و 
از موانع ایجاد شفافیت اقتصادی به عنوان نقطه مقابل 
فســاد به شــمار می رود؛ از این رو می توان به جرئت 
گفت هر چقدر شفافیت مالی اعم از میزان درآمدها، 
دارایی ها، هزینه ها، اموال، معامالت و... افراد حقیقی 
و حقوقی در کشــور از شفافیت بیشــتری برخوردار 
باشــد، به همان میزان احتمال شناســایی فساد نیز 
افزایش یافته و به تبع آن امکان انجام فساد سخت تر و 
 می توان آن )ایجاد 

ٌ
کمتر می شود. موضوعی که طبیعتا

پایــگاه اطالعات اقتصــادی( را در حوزه اختیارات 
دولت دانست.

کشــور ما طی دو دهه گذشته، شاهد پرونده های 
متعــددی در زمینه مفاســد اقتصادی بوده اســت. 
 
ً
پرونده هایی که بعد از بررسی های صورت گرفته گاها

در برخی از آنها حتی مسئوالن و مدیران رده باال نیز 
به عنوان مجرم محکوم شناخته شده اند. این موضوع 
به این معناست که دستگاه قضایی در این سال ها در 

برخورد با مجرمان به وظایف قانونی خود عمل کرده 
اســت؛ اما سؤال اینجاست که چرا با وجود رخ دادن 
برخی از مفاســد، این تخلفات بــار دیگر و گاهی با 
همان رویه ها تکرار شده اســت؟ یکی از دالیل این 
موضوع این است که ریشه و منشأ بسیاری از مفاسد 
اقتصادی در حوزه های اجرایی و موضوعات کالنی 
اســت که اصالح آنها در اختیارات قوه مجریه است 
و به دلیل عدم اصالح این روندها مفاســد رخ داده با 
وجود برخوردهای صورت گرفته از ســوی قوه قهریه 
همچنان در حال تکرار هستند. نمونه بارز این موضوع 
را می توان تخصیص ارز ترجیحی )4200 تومانی( به 
واردات، طی سال های گذشته دانست. موضوعی که 
به واسطه ماهیت رانت زای آن و با وجود ده ها پرونده 
مفتوح در دستگاه قضا باید منتظر پرونده های دیگری 
نیز بود؛ چرا که روند فسادزای موجود فعلی اصالح 
 با مفاسد شــکل گرفته بعد از انجام و 

ً
نشــده و صرفا

شناسایی آن برخورد صورت گرفته است.  

چرا نقش دولت در مبارزه با فساد اهمیت دارد؟
میثم مهرپور

دبیرگروهاقتصاد

پیش درآمد 

امروزه فساد اقتصادی با مصرف منابع مالی مختص پیشرفت 
و رشــد جامعه، همچون باتالقی عمل می کند که منابع را در 
خودش فرو می برد. در واقع، فســاد اقتصادی از طریق خدشه 
وارد کردن به سیاســت های دولت موجب اتالف منابع ملی 
می شــود، آن هم درســت زمانی که این منابع ملــی باید در 
بخش های مختلف بهره برداری شوند. از آنجا که فساد، منابع 
ملــی را از اهداف خود منحرف می کند، این منابع نمی توانند 
به اقتصاد کشور کمک کنند.  تکرار تخلفات مربوط به مفاسد 
اقتصادی و انتشار اخبار آنها در سطح جامعه، پیامدهای منفی 
کوتاه مــدت و درازمدتــی بر جای می گذارد کــه از آن جمله 
می توان به سلب اعتماد مردم از نهادهای حاکمیتی، تضعیف 
و نابودی احترام مردم به قانون و قانون مداری و تشــویق آنها به 

قانون گریزی و سوء استفاده از مسئولیت اشاره کرد.

BBراهکار اول؛ شفافیت
اولین و مهم تریــن راهکار پیش روی دولت ســیزدهم برای 
موفقیت در مسیر کاهش فساد اقتصادی و به دنبال آن، کاهش 
هزینه های فساد، افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی 
است. بنابراین، پیشــنهاد می شود، هرگونه فعالیت و تصمیم 
دولت به صورت آشــکار به اطالع مردم برســد. شفافیت در 
بودجه و نحوه تخصیص بودجه برای هر فعالیت، استان و... 
باید به طور مشخص بیان شود؛ به این صورت که میزان بودجه 
تخصیص داده شــده برای هر بخش مشخص باشد و دولت، 
مردم را در جریان پروژه های در حال اجرا، میزان بودجه خرج 
شــده و... قرار دهد تا از این طریق بســترهای سوءاستفاده از 

بودجه دولت در فرآیندهای دولتی کاهش یابد.

BBاطالعات« راهکار بعدی در مبارزه با فساد«
در وضعیت کنونی انبوه بانک هــای اطالعاتی در ایران مانند 
بانک مرکزی، ســازمان ثبت احوال، ثبت اســناد، ســازمان 
بازرسی، سازمان مالیاتی، اتاق ها، گمرک ها، وزارت صنعت 
و... وجــود دارند. با توجه به اینکه دسترســی به اطالعات به 
معنای کسب قدرت تفسیر می شــود و به عبارتی دیگر، نگاه 
قدرت مآبانه نسبت به این اطالعات وجود دارد، برخی نهادها 
و سازمان ها در پی این هستند که سامانه های اطالعاتی تشکیل 
دهند، زیرا از یک سو، اطالعات باعث افزایش قدرت چانه زنی 
این سازمان ها در نظام حکمرانی می شود و از سوی دیگر این 
نهادها ثبات مدیریتی و حیات خود را منوط به داشتن اطالعات 
می دانند، چون قدرت چانه زنی آنهــا در نظام حکمرانی باال 
می رود و به همین دلیل اطالعات را به اشــتراک نمی گذارند. 

در ایــن ارتبــاط در بانک مرکزی 
ســامانه ای وجــود دارد که در 

آن بــا دادن کد ملــی، کلیه 
اطالعات مربوط به گردش 
مالی افراد، فامیل های درجه 
یک، دو، نســبی و سببی به 

واسطه ارتباط با سازمان ثبت 
و در صــورت وصل بودن به 

وزارت صمت، کلیه اموال و دارایی ها و شرکت های شخص 
نشان داده می شــود. در صورت دسترســی به این اطالعات 
می توان از بسیاری از فسادهای اقتصادی؛ مانند قاچاق و فرار 

مالیاتی جلوگیری و در کشف جرایم از آن استفاده کرد.

BB نظارت مردمی بر عملکرد متصدیان
گسترش و ارتقای نظام اطالع رسانی و پاسخگویی دستگاه های 
اداری و اجرایی کشــور موجب می شــود تا بــا فراهم کردن 
زمینه های برابری مردم برای دسترسی به اطالعات و فرصت ها، 
بســتر رشد سوءاســتفاده از قدرت سیاســی در جهت منافع 
شخصی در جامعه از بین برود. افزایش آگاهی و نظارت مردمی 
بر عملکرد متصدیان سیاسی و اقتصادی، اساس فسادزدایی و 
بی عدالتی اســت. بنابراین، اعمال نظارت بر قدرت مدیران و 
نهادهای اجرایی و اداری و ملزم کردن آنها به پاســخگویی در 

برابر مردم می تواند موجب موفقیت در مبارزه با فساد شود.

BB نظام اطالعاتی شفاف و امکان دسترسی به
اطالعات 

متأسفانه در دولت های گذشته، در غیاب شفافیت یا دسترسی 
آزادانه به اطالعات و اقدامات نظارتی، مبارزه با فساد اقتصادی 
نتوانسته است سرانجام مطلوبی داشته باشد. بنابراین یکی از 
مهم ترین مؤلفه های دســتیابی به نظارت کارآمد، وجود نظام 
اطالعاتی شفاف و امکان دسترسی به اطالعات است. فقدان 
اطالعات دقیق و بهنگام درباره هزینه های پروژه ها، مطالعات 
توجیهی نحوه واگذاری و تسویه حساب با پیمانکاران و رعایت 
مســائل فنی در انجام آنها، دســتگاه های نظارتی را در انجام 
وظایف قانونی خود با دشواری های زیادی روبه رو می کند. یکی 
از مهم ترین دالیل ایجاد این وضعیت به درازا کشــیدن انجام 
پروژه هاست، بدیهی است که در چنین وضعیتی حسابرسی و 
ارزیابی پروژه مزبور که مدیران متعددی را با سالیق مختلف 
به خود دیده اســت، کار آسانی نخواهد بود و بستر فساد مالی 

فراهم می شود.

BBپنهان کاری و تعلل در ارائه مدارک
پنهان کاری یا تأخیر ناخواسته یا خواسته در ارائه اسناد شفاف 
حسابداری نیز از دیگر موانع ارزیابی دقیق مالی پروژه هاست 
که در بسیاری از پروژه ها به چشم می خورد؛ مانند قراردادهای 
نفتی نظیر کرسنت، هزینه های پروژه های عمرانی شهر تهران، 
نظیر پل صدر و پروژه های دیگر. ضعف نظارت بر دریافت ها 
و فرآیندهای اقتصادی سازمان های دولتی از دیگر موارد مطرح 
در مفاسد اقتصادی است. موضوع دریافت حقوق و مزایای غیر 
متعارف ازســوی برخی مدیران ارشد دستگاه های اقتصادی، 
مالی و بانکی دولتی، شبه دولتی و عمومی از جمله پیامدهای 
فقدان رویه های شفاف اجرایی و نظارتی در کشور است. باید 
توجه داشت که فعالیت در فضای مبهم و غیرشفاف از یک سو 
موجب کاهش مسئولیت پذیری می شــود و از سوی دیگر به 
علت بی اطالعی سایرین از تخلف ها به تدریج زمینه را برای 
فســاد اقتصادی آماده می کند. با توجه به آنچه درباره شفافیت 
و دسترســی به اطالعات و نیز وضعیت نظارت در حوزه ها 
و سطوح مختلف حکمرانی گفته شد، می توان 
نتیجه گرفت که شفافیت و دسترسی بیشتر به 
اطالعات و جریان بهتر اطالعات با افزایش 
میزان پاسخگویی مقامات دولتی و رسمی، 
فساد اقتصادی را کاهش داده و حکمرانی 
را بهبود می بخشد و بهبود حکمرانی هم 

به پایداری کشور می انجامد.

 شفافیت میانبر مبارزه با فساد
مصطفی سمیعی نسب عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(

مبارزه با فساد اقتصادی از رویکرد صحیح دولت و همه ارکان 
نظام اسالمی با سرفصل ها و زمینه هایی آغاز می شود که به فساد 
منتهی می شود. اگر دولت خواهان مبارزه با فساد و حذف آن و 
توزیع هر گونه رانتی از عرصه اقتصاد است، باید با شناسایی 
بسترها و گلوگاه های اصلی تولید فساد در کشور مانع انجام هر 

گونه فسادی در بخش های مختلف اقتصادی شود.
اصالح قوانین و ساختارهای مدیریتی و نظارتی، به ویژه در 
ادارات دولتی و نهادها و ســازمان ها موضوع مهمی است که 
می تواند این پیام را به مــردم مخابره کند که دولت در جهت 
حذف فساد از بخش های مختلف اقتصادی اقدامات مهمی را 

در دستور کار خود قرار داده است.
مسئله مهمی که به منزله یک رویکرد اصلی باید در دستور 
کار دولت برای مبارزه قطعی با فســاد قــرار بگیرد، پر هزینه 
کردن فســاد در جامعه است؛ اعم از فسادهای کوچک اداری 
تا فســادها و رانت های بزرگ اقتصادی. یکی از اقداماتی که 
می تواند منجــر به ایجاد اعتماد و اطمینان مضاعف در اذهان 
عمومی مبنــی بر مبارزه دولت با فســاد اقتصادی شــود، به 
کارگیری سازوکارهای افشا و انتقال فساد و برخورد با فسادهای 
اداری است. قوه قضائیه در این موضوع باید همراه و همگام با 
دولت در برخورد با فسادهای اقتصادی و اداری گزارش شده 

پای کار باشد.
رشــوه خواری به منزله یکی از مصادیق فساد اقتصادی که 
متأسفانه مردم در کف جامعه در فعالیت های اداری خود با آن 
درگیر هستند، موضوع مهمی است که دولت مبارزه با آن را در 
کنار برخوردهای شــدید با اعطای رانت ها و وام های کالن به 

مفسدان بزرگ اقتصادی باید کلید بزند.
در صورتی که مردم با درخواست رشوه یا کم کاری از سوی 
ادارات دولتی به بهانه اخذ رشــوه مواجه شــوند، اگر دولت 
برای گزارش های چنین مواردی سامانه ای طراحی کرده باشد 
و مردم شــاهد مجازات مفســدان اقتصادی به میزان تخلف 
 احساس می کنند دولت گامی 

ً
صورت داده شده باشند، قطعا

هر چند کوچک برای مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی و اداری 
در جامعه برداشته است.

حمایت از افشاکنندگان فساد نیز از جمله مصادیقی است 
که موجب آرامش و افزایش اطمینان مردم نسبت به عملکرد 
مبارزه با فســادهای اقتصادی و اداری می شــود. به حتم اگر 
مردم بدون هراس از پیامدهای افشــای فسادهای اقتصادی و 
اداری به دولت بتوانند آنچه را که می بینند یا احصا می کنند، به 
دولت و دستگاه های نظارتی گزارش کنند، این موضوع زمینه 
اعتمادسازی بیشتر و انتشار سریع تر گزارش های فساد می شود.

همراهی و حمایت دولت از افشــاکنندگان فساد اقتصادی و 
برخوردهای قاطع به دور از تبعیض قائل شــدن های سیاسی و 
جناحی سبب می شود جریان فسادی که همواره تالش می کند 
تا از طریق زد و بند منابع مالی دولت و ملت را مصادره کند، بر 
اثر مشاهده برخوردهای بی چون و چرای دولت و سیستم های 
قضایی و نظارتی به ســمت انجام فسادهای اقتصادی و اداری 
نرود؛ چرا که هزینه زیادی بابت این موضوع باید پرداخت کند 
 در ازای آنچه کسب می کند، هزینه زیادی بر وی تحمیل 

ً
که قطعا

می کند.  وجود شــفافیت در فعالیت های دولت با راه اندازی 
سامانه هایی در نظام بانکی و مالیاتی کشور که مردم از نزدیک 
بتوانند تراکنش هــای مالی و هر آنچه در خصوص جابه جایی 
منابع مالی و اعطای تســهیالت مربوط می شــود را شناسایی 
کنند، بســیار حائز اهمیت است. متأســفانه بخش بزرگی از 
فســادهای اقتصاد ایران ناشی از نبود شفافیت است. تا زمانی 
که دولت و ارگان ها و نهادهای مختلف پشت درهای شیشه ای 
تمام فعالیت های خود را بــا مردم در میان نگذارند، نمی توان 
بر این موضوع تأکید کرد که دولت به سمت مبارزه قاطعانه با 
فساد حرکت می کند. از سوی دیگر دولت باید مسئله مهمی 
به نام تعارض منافع را خط بطالنی بکشد. آنچه در اقتصاد به 
عنوان منفعت می شناسیم، باید به عموم مردم ایران تعلق بگیرد، 
نه عده قلیلی از وابستگان و نزدیکان به قدرت. تعارض منافع 
زمانی ایجاد می شود که مدیرانی روی کار آورده شوند که برای 
منفعت زایی شرکت های تحت مدیریت خود سیاست گذاری 
کنند.  از ســوی دیگر راه اندازی کامــل دولت الکترونیک نیز 
موضوع مهمی اســت که انتظار می رود دولت آقای رئیسی آن 
را در دســتور کار قرار دهد؛ چرا که انسان محور بودن کارها و 
فعالیت هایی که به صورت دستی انجام می شود، نمی تواند در 

مبارزه قاطعانه با فساد به دولت کمک چندانی کند.
وقتی دولــت الکترونیک راه اندازی شــود و فعالیت های 
اقتصادی به صورت برخط و در فرآیند بسترهای الکترونیکی 
به روز دنیا انجام شود، مردم متوجه این موضوع مهم می شوند 
کــه نیت دولــت در مبارزه با فســاد اقتصادی جدی اســت. 
بی تردیــد راه اندازی دولت الکترونیک گام مهمی برای مقابله 
با اعمال نظر شخصی مدیرانی است که در فضای غیر شفاف 
و غیر الکترونیکی می توانند عوایدی به نفع خود یا آشــنایان و 

سفارش شدگان داشته باشند.
انتخاب مدیران شایســته و پاک دست نیز موضوع مهمی 
است که می تواند پیام مبارزه با فساد اقتصادی را به مردم بدهد. 
تا وقتی مدیران پاک دســت عالوه بــر تخصص، تعهد کاری 
 نمی توان به 

ً
و ایمان به انجام درســت کار نداشته باشند، قطعا

عملکرد دولت در مبارزه با فساد امیدوار بود. مالک ارزشیابی 
مردم از مبارزه با فســاد اقتصادی اســتفاده از مدیران متعهد و 

متقی است که برای ارتقای جامعه کار می کنند.
حذف هر گونه سیاســی کاری و رابطه بازی از نظام اداری 
و اقتصادی کشــور مالک مهم دیگری بــرای باورمند کردن 
جامعه نســبت به حرکت دولت در راستای مبارزه قاطعانه با 
فساد اقتصادی اســت. دولت باید در این زمینه به نکات مهم 
و ارزشــمندی که در دولت های گذشــته مــورد بی توجهی و 

بی مهری قرار گرفته، دقت کند.
هر موضوعی که مانع برقراری شفافیت و پاسخگویی کامل 
به مردم در زمینه مقابله با فساد اقتصادی باشد، این شائبه را در 
مردم ایجاد می کند که دولت قصد مبارزه قاطعانه با فســاد را 
ندارد؛ از این رو توصیه می شود دولت آقای رئیسی با تأمل در 
نکات اشاره شده و سایر مباحثی که مجال تشریح آن در این 
فرصت نبود، وعده مبارزه با فسادی را که به مردم داده اند، 

هر چه سریع تر محقق کند.

یان های مردمی    حمایت از جر
مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع(



 »فساد اقتصادی« همان اژدهای هفت سری است 
که رهبر معظم انقالب بارها و بارها مســئوالن 
کشــور را به قطع کردن سرهایش فراخوانده و از 
مسئوالن خواستار مبارزه با پدیده فساد اقتصادی 
شده اند. بی شک اژدها نامیدن فساد اقتصادی به 
دلیل چنگ انداختن و ســرک کشیدن و تحمیل 
خســارت های مختلف به بخش های متفاوتی از 
اقتصاد است که بخش بزرگی از منافع ملی را به 

عده کوچکی اختصاص می دهد.
 محمد کهندل، اقتصاددان و اســتاد دانشگاه 
در گفت وگو بــا صبح صادق با توجــه به اینکه 
مبــارزه با فســاد اقتصــادی یکــی از مهم ترین 
وعده هــای آقای رئیســی به مردم بــرای تحقق 
اقتصادی رو به رشد و روشن بود، به راهکارهایی 
کــه دولــت را در انجام این هــدف و مأموریت 
 عالی اقتصــادی کمــک می کند، اشــاره کرده

 است.
محمد کهندل، اقتصاددان و اســتاد دانشگاه 
دربــاره اهمیــت مبارزه با فســاد اقتصــادی در 
دولت ســیزدهم به صبح صادق گفت: »یکی از 
موضوعات مهمی که آیت الله رئیســی در دوران 
انتخابات بر آن تأکید شــدیدی داشــتند، بحث 
مبارزه با فســاد اقتصادی بــود. بحث ضروری و 
 یکی  از مهم ترین مطالبات مردم 

ً
مهمی که قطعا

کشور به شمار می رود.«
وی درباره راه هایی که می تواند به تحقق مبارزه 
با فساد منجر شود، گفت: »تحقق مبارزه با فساد 
اقتصادی وابسته به  انجام چند کار مهم است که 
متأسفانه مورد غفلت دولت های قبلی قرار گرفت، 
هر چند دولت ها بر مبارزه با فساد تأکید داشتند. 
از این نظر آقای رئیســی برای توفیق در امر مهم 
مبارزه با فســاد اقتصادی باید چند فعالیت را در 
 دســتور کار خود به صورت فوری و اولویت دار

 قرار دهد.«
اســتاد اقتصاد در این باره خاطر نشــان کرد: 
»دولــت در اولیــن روزهای کاری خــود برای 
تحقق وعده مبارزه با فســاد اقتصــادی باید تیم 

اقتصادی خود را به صورت یکپارچه، منســجم، 
جامع و فراگیر برای نهادینه ســازی شــفافیت به 
کار بگیرد تا به عنــوان اولین گام در زمینه مبارزه 
با فســاد اقتصادی، شــفافیت رکن اصلی کاری 
 همــه نهادها و ســازمان های دولتی و غیر دولتی

 شود.«
استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره 
توضیــح داد: »نکته ای که حائز اهمیت اســت، 
راه اندازی پایگاه جامع سیســتم اطالعاتی است 
که در خصوص نهادینه سازی شفافیت اقتصادی 
می توانــد نقش مهمــی ایفا کند. آقای رئیســی 
بایــد در دولت خود بــر روی مبارزه با فســاد، 
شفافیت اطالعات و دسترسی آزاد به اطالعات 
و بهره بــرداری از اطالعات آزاد برای همه تأکید 
داشته باشد، یعنی دولت آینده باید دسترسی همه 
سازمان های نیازمند به اطالعات را از طریق پایگاه 
جامع اطالعاتی به اطالعات مختلف اعم از نظام 
بانکی، نظام مالیاتی و دستگاه های قضایی تسهیل 

کند. 
سیســتم برنامه ریزی کشــور باید به گونه ای 
باشــد که هر نهادی که نیازمند اطالعات است، 
دسترسی ســاده ای به اطالعات داشــته باشد و 
برای فعالیت های خود اعــم از صدور مجوزها 
بــرای کســب و کار یا ســایر موارد دسترســی 
 به این سیســتم جامــع اطالعات و شــفافی را 

تسهیل کند.«
محمد کهندل درباره جلوگیری از شکل گیری 
فســاد مالی در نظام بانکی کشــور گفت: »نظام 
بانکی نیز نیازمند اصالحات و تغییرات اساسی 
اســت. اگر در نظام بانکی تغییرات و اصالحات 
 نمی توان روی مبارزه 

ً
اساسی صورت نگیرد، قطعا

اساســی با فساد اقتصادی حســاب چندانی باز 
کرد.«

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در باره 
اهمیت حذف یارانه های پنهان و آشکار در روند 
مبارزه با فساد اقتصادی گفت: »موضوع یارانه های 
شفاف و پنهان مسئله  الینحلی شده که متأسفانه 

دولت آقای روحانی برای ایجاد تغییرات و حذف 
یارانه های پنهان کاری انجام نداد؛ از این رو دولت 
آیت الله رئیسی هر چقدر بتواند یارانه های پنهان را 
حذف کند و قیمت واقعی کاالها را شفاف کند، 
هم برای سرمایه گذاری و هم برای ثبات اقتصادی 
و اطمینان به سرمایه گذاری در اقتصاد کشور بسیار 

مفید است.«
وی در این بــاره توضیح داد: »در کشــوری 
کــه دولت برای عــده ای رانت توزیــع می کند، 
هیچ ســرمایه داری مایــل به ســرمایه گذاری و 
حضور در عرصه های مبهم اقتصادی نیســت، 
عرصه هایی که در آن هیــچ رقابتی وجود ندارد. 
از این منظر حذف یارانه های پنهان و آشــکار به 
بخش های مختلف مؤلفه خوبی در از بین رفتن 
فســاد اقتصادی به شــمار می رود و برای تحقق 
 وعده مبارزه با فســاد آقای رئیسی بسیار کارساز

 است.«
این اقصاددان در ادامه بیان داشت: »اگر دولت 
آینده دو موضوع کارآمدی و ایجاد شفافیت را در 
نظر بگیرد و قوای دولت خود را برای تحقق این 
 زمینه ها و بسترهای الزم 

ً
مهم به کار بگیرد، قطعا

برای تحقق مبارزه با فســاد آماده می شود که در 
نهایت خروجی آن حذف هر گونه فساد از اقتصاد 

ایران خواهد بود.«
وی در این زمینــه تصریح کرد: »منبع اصلی 
تولید فساد، دو موضوع غیر شفاف بودن نهادها و 
سازمان ها و تأثیرگذاران در اقتصاد است و فقدان 
کارآمدی. اگر دولت این موارد را در دســتور کار 
 بخش اعظمی از فساد حذف 

ً
خود قرار دهد، حتما

 دیگر فسادی تولید نمی شود که 
ً
می شــود و اصال

دولت قصد مبارزه با آن را در سال های آینده داشته 
باشد. 

بــه عبارت دیگر، قبــل از اینکه دولت به فکر 
مبارزه با فساد بیفتد، باید به فکر جلوگیری از تولید 
فساد باشــد تا به هدف واالی خود، یعنی حذف 
هر گونه فســاد از عرصه ها و بخش های مختلف 

اقتصادی برسد.«

»فساد اقتصادی« یکی از مهم ترین و جدیدترین 
مسائل اقتصادی کشور به شمار می آید که با وجود 
اثرات منفی بر روی اقتصاد کشــور، آثار مخربی 
را بر روی اعتماد عمومی مردم گذاشــته است؛ 
به یقیــن هر میزان از این مســئله در موضوعات 
مختلف افشاگری شــود، به همان اندازه اعتماد 
عمومی مردم از بین خواهد رفت؛ حال باید دید 
که دولت ســیزدهم چگونه می تواند با مبارزه با 
فســاد بار دیگر اعتماد مردم را جلب کند. مبارزه 
با »فســادهای اقتصادی«طی چند سال اخیر به 
دلیل آشکار شدن فسادهای اقتصادی به یکی از 
مهم ترین مطالبات عامه مردم تبدیل شده است و 
مردم همواره در بسترهای متفاوتی، نظیر فضای 
مجازی یا تجمع در مقابل مجلس خواستار مقابله 

با این پدیده شوم اقتصادی بوده اند.
متأسفانه با افشا شدن بســیاری از فسادهای 
اقتصــادی، اعتمــاد عمومی جامعه نســبت به 
حاکمیت کم شــده و همین موضــوع می تواند 
آثار منفی برای کشــور داشــته باشــد؛ در حال 
حاضــر دولــت ســیزدهم بــه ریاســت آقای 
رئیســی در نظر دارد در طول عمر چهار ســاله 
 خود بــه طور جدی با فســاد اقتصــادی مبارزه 

کند.
گفتنی است، آقای رئیسی در زمان تصدی گری 
ریاســت قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران از 
کارنامه قابل قبولی در مبارزه با فســاد برخوردار 
بوده و برخی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی 
معتقدند در زمان آقای رئیسی، قوه قضائیه به نقطه 

امیدی برای مردم تبدیل شده بود.
حال باید دید رئیس پیشــین قوه قضائیه از چه 
برنامه ها و رویکردهایی برای مبارزه با فسادهای 
اقتصادی در کســوت رئیس قوه مجریه استفاده 
الحســینی«  کرد. »ســیدمحمدصادق  خواهد 
پژوهشــگر مســائل اقتصــادی در گفت وگو با 
هفته نامه »صبح صادق« سطوح فساد اقتصادی و 
اولویت های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد را 

تشریح کرد و چنین گفت:
دولت سیزدهم برای مقابله با فساد باید تمرکز 
خود را بر روی سطوح مختلفی قرار دهد؛ سطح 
نخست »فساد سطح ساختاری« است که این نوع 
فساد نتیجه سازوکار و ساختارهای غلطی است 
که به فســاد اقتصادی منجر می شود و این نوع از 
فساد بخش اعظمی از فساد اقتصادی کشور را در 

کشور شامل می شود.
به زبان ساده، فساد ساختاری به ساختار غلطی 
در درون یک کشــور اشــاره دارد کــه تمام افراد 
حاضر در این ســاختار یا فاسد هستند یا به فساد 

روی خواهند آورد.

عــالوه بر فســاد ســاختاری، کــه برخی از 
سیاســت گذاری های غلط باعث بروز فسادهای 
اقتصادی می شــود و می توان این نوع از فساد را 
تحت عنوان »فساد سیاســت گذاری« یاد کرد؛ 
برای نمونه تعیین ارز 4200 تومانی یا ترجیحی 
نمونه ای از همین نوع فساد سیاست گذاری است 

که موجب فساد در بازار ارز شده است.
 عالوه بر دو رویکرد مذکور در فساد اقتصادی، 
»فساد افراد« یکی دیگر از سطوح فساد در کشور 
به شمار می آید که تبعات منفی برای کشور دارد؛ 
در این سطح از فساد دیگر از ساختار یا سیاست 
غلط خبری نیســت و در این جا این اشــخاص 
هســتند که از مقام و جایگاه خود سوء استفاده و 

فساد می کنند.
نکات مذکور تنها بخشــی از مباحث مربوط 
به فســاد در سطوح مختلف اســت؛ هر یک از 
بخش های فساد وابسته به عواملی است که زمینه 
احیای فساد در آن سطح را فراهم می کند، با وجود 
تمامی این نکات، مبارزه با فساد راه حل هایی دارد 

که دولت سیزدهم باید آنها را مد نظر قرار دهد.
در توضیح بیشتر در مورد فساد ساختاری باید 
خاطرنشــان کرد که این نوع از فساد به دلیل نبود 
احزاب در ســاختار سیاسی کشور به وجود آمده 
ودر راســتای چنین وضعیتی افرادی در ساختار 
قدرت قرار می گیرند که بدون پشتوانه حزبی وارد 
عرصه سیاست شده و پس از مدتی فساد از پست 
مدیریتی ســوء اســتفاده کرده و مشغول به فساد 

اقتصادی می شوند.
بارزترین نمونه فســاد ســاختاری را می توان 
در میان نمایندگان پارلمانی بسیاری از کشورها 
مشاهده کرد و متأسفانه نمایندگان مجلس ایران 
نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ در برخی از ادوار 
مجلس شورای اســالمی ما شاهد بودیم برخی 
از نمایندگان به تناســب جایگاه خود سابقه فساد 

اقتصادی نیز داشتند. 
البته این نوع از فســاد در میان برخی از وزرا و 
مقامات دولتی نیز وجود دارد؛ خوشبختانه تاکنون 
در میان نمایندگان مجلس یازدهم شاهد اینگونه 
فســاد نبوده ایم و طی یک سال گذشته نمایندگان 
ایــن دوره از مجلس بــه دور از فســاد بوده اند و 

مشغول به امور مربوط به خود بوده اند.
فســاد حاصل از سیاســت گذاری های غلط 
جلوه ای دیگر از نوع فســاد اســت که از ســوی 
دولت ها به شــکل خواســته یا نخواســته ایجاد 
می شــود؛ دولت ســیزدهم می تواند بــا اجرای 
سیاست های اقتصادی سنجیده و کارشناسانه از 
بروز این گونه فساد جلوگیری کرده و از این طریق 

می تواند با امضای طالیی مبارزه کند. 

هنگامی که برخــی از کاالها به دلیل ســوء 
مدیریت شرایطی نظیر قیمت گذاری دستوری یا 
ســهمیه بندی را تجربه می کنند و همین موضوع 
باعث بروز فســاد حاصل از سیاست های غلط 
می شود، افراد و برخی از مدیران به تناسب جایگاه 
و قدرتی که دارند دستور تخصیص برخی کاالها 
به برخی از افراد خاص را می دهند که همین خود 
زمینه ساز فساد و رانت در دولت و سطح جامعه 

می شود.
دولت سیزدهم اگر به دنبال جلوگیری از فساد 
سیاست گذاری است، باید زمان آغاز به کار خود 
اعالم کند که این دولت به هیچ وجه سیاست هایی 
نظیر قیمت دســتوری برخی کاالها را در دستور 
کار خود قرار نخواهد داد و از این طریق از رانت 

امضای طالیی جلوگیری کند.
آقای رئیسی می تواند با نظارت دقیق بر عملکرد 
دستگاه های مهم دولتی در نحوه سیاست گذاری 
بر روی وقایع مهم کشور تسلط کاملی داشته باشد 
و از این طریق فســاد حاصل از سیاست گذاری 

دولت را کاهش دهد.
فســاد افراد آخرین ســطح از فساد اقتصادی 
است که مبتنی بر میل شخص بر فساد اقتصادی 
اســت؛ در دیگر ســطوح مذکور از فساد دولت 
ســیزدهم می تواند با ایجاد شــفافیت و احیای 
سامانه های گزارش مردمی جلوی فساد را بگیرد، 
اما در فساد فردی تنها کاری که می توان انجام داد، 

مجازات فرد فاسد است.
دولت سیزدهم باید در راستای مبارزه با فساد 
اقتصادی تمامی قراردادهای اقتصادی، برنامه ها و 
همه اسناد دولتی را در یک سامانه جامع تجمیع 

کرده و تک به تک آنها را بررسی کند.
احیای شــفافیت اقتصادی راه حل مناســبی 
است که می تواند فساد افراد را در حد چشمگیری 
کاهــش دهد؛ نکته ای که وجود دارد این اســت 
کــه باید دید آقای رئیســی تا چه حــد می تواند 
 در مبارزه با فســاد در کســوت رئیس قوه مجریه 

موفق شود!
اکنون پیشنهاد این اســت که دولت سیزدهم 
بــرای شــروع مبــارزه با فســاد در ابتدا فســاد 
سیاست گذاری را در اولویت نخست قرار دهد و 
پس از این مبارزه با فساد افراد را از طریق شفافیت 
در اولویت دوم دســتور کار دولت سیزدهم قرار 

دهد.
اصالح ســاختار و مبارزه با فســاد ساختاری 
مبتنی بر مؤلفه هایی است که به راحتی نمی توان 
آن را اجرا کرد؛ بلکه مبارزه با این سطح از فساد 
نیازمند طرح جامعی است تا بتوان سیستم اداری 

و سیاسی منسجم و پاکی را مستقر کرد.

 مدیران پاکدست
 اصالح ساختار

سیاست  هوشمندانه

 نگاهی به الزامات موفقیت دولت سیزدهم
 در مبارزه با فساد در گفت وگوی صبح صادق با صادق الحسینی 

پژوهشگر مسائل اقتصادی

پایگاه جامع 
 اطالعاتی
  راه مبارزه

 با فساد اقتصادی

 در گفت وگوی صبح صادق
 با محمد کهندل  اقتصاددان و استاد دانشگاه مطرح شد
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در دهه پایانی عمر محمدرضا، شــاه 
پهلوی مدعی بود کشــور را به سمت 
تمدن بزرگ پیش می برد، اما این ادعا در حالی 
مطرح می شــد که روستاهای این سرزمین ـ که 
حــدود 40 درصد جمعیت کشــور را به خود 
اختصاص داده بودـ از حداقل برخورداری نیز 
محروم بودند! این موضوع در آثار بســیاری از 
نویســندگان آن دوران بازتاب داشته است. در 
همین راستا »مینو صمیمی« منشی فرح درباره 
وضع زندگی روستائیان خاطره ای از سفر خود به 
یک روستا را روایت می کند. او در کتابش با نام 
»پشــت پرده تخت طــاووس« می گوید: »در 
اواسط دهه  50 شمســی، طی بازدیدی از یک 
روستا، متوجه شدم مردم فلک زده  آن روستا در 
کلبه های بسیار محقر ساخته شده از گل و پوشال 
به سر می بردند و نه تنها از آب آشامیدنی سالم، 
که حتی از امکانات اولیه  بهداشتی نیز محروم 
بودند. کوچه های تنگ و پر پیچ و خم روســتا، 
انباشته از گل و الی بود و تنها مغازه  فروش مواد 
غذایی در آن، محیطی کثیف و پرمگس داشت. 
لباس های ژنده و لوازم زندگی روســتاییان؛ از 

قبیل حصیر، متکای کهنه، لحاف 
 گواهی 

ً
پــاره و... نیز کامــال

می داد که مــردم، در وضع 
اســفباری زندگی می کنند. 
جوانی که به عنوان ســپاهی 
دانش در آن روســتا خدمت 
می کرد، در پاسخ سؤال من، 

راجع بــه حــال و روز مردم 
روســتا، با لحنی تمسخرآمیز 

گفت: »اینجا نه حمام دارد، نه بهداشــت و نه 
حتی جایی که بتواند کمک های اولیه  پزشکی در 
اختیار روســتاییان بگــذارد. ولــی در عوض 
همان طور که می بینید، شعبه ای از کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان، برای شــان دایر 
کرده اند...« بــه همین دلیل بود کــه آن جوان 
سپاهی دانش، با اشــاره به دفتر کانون پرورش 
فکری در روســتای محل خدمتش، می گفت: 
»در حالی که ما، باید ماه ها با رؤسای مان برای 
تأمین بعضی نیازهای اولیه  مثل هزینه  سوخت 
مدرسه  روســتا چانه بزنیم، آنها میلیون ها پول 
مملکت را برای فعالیت سازمان هایی مثل این 
هدر می دهند... کودکان این روســتا احتیاج به 
پوشاک و غذای بهتر دارند. ابتدا باید فکری به 
حال بهبود وضع زندگی شان کرد و آنگاه، از نظر 
پرورش فکری هم روش هایی به اجرا درآورد که 
با شــرایط روحی آنها سازگار باشد. ولی شیوه  
فعالیت کانون پرورش فکری به گونه ای است که 
کودکان روســتا، بعد از یکی دوبار مراجعه به 
شعبه اش در این روستا، دیگر هرگز به سراغش 
نمی روند. زیرا تمام کتاب ها و وسایل 
ســرگرمی موجــود در کانون، 
برای شان حالت بیگانه دارد و 
 هم کودکان روستایی، 

ً
اصوال

چــون ناچارند بعــد از کار 
مدرســه، بــرای کمــک به 
والدیــن خود، عــازم مزرعه 
شــوند، لذا وقت آزاد چندانی 
برای حضور در شــعبه  کانون 

پرورش فکری ندارند.«

وستاها ر ومیت  محر
   دهلیز    

جریان هــای اردوگاه دوم خرداد، بعد از شکســت 
بزرگ در سوم تیرماه، بالفاصله تصمیم گرفتند آغاز 
دور جدید فعالیت دستگاه اجرایی کشور را به دوران 
حاکمیت اســتبداد و تمامیت خواهی و نبود آزادی 
و... تشــبیه کنند. به واقع تالش کردند چنان فضای 
خفقانی از حاکمیت دولت مستقر در حوزه داخلی 
ترسیم کنند که از همان ابتدا افکار عمومی در برابر 
هرگونه تصمیم گیری دولت در مسائل سیاسی داخلی 
شرطی شــده و واکنش نشــان دهد و دولت نتواند 
اهداف و راهبردهای خود را عملیاتی کند. آنها همه 
توان خود را جمع کردند تا با رویکردی کارشکنانه، 
مانع موفقیت دولت منتخب مردم شوند. این رفتار 
کینه توزانه همه حوزه های عملکردی دولت از مسائل 
فرهنگی و داخلــی گرفته تا سیاســت بین الملل و 
برنامه های اقتصادی را در برمی گرفت و در این دوران 
شاهد ســخت ترین هجمه ها به دولت نهم بودیم. 
اصالح طلبان با انتخاب عنوان »اقتدارگرایان« برای 
جریان رقیب، با توهین به انتخاب ملت در سوم تیر 
1384، تفکر حاکم بر دولت نهم را بزرگ ترین خطر 
برای کشــور معرفی کردند. برای نمونه، »محسن 
آرمین« از چهره های رادیکال اصالح طلب می گوید: 
»معتقدم که خطر اصلی برای کشور در حال حاضر 
جریان اقتدارگرایی اســت نه تحجر. اقتدارگرایان 
امــروز در ایران برای تثبیت موقعیت خودشــان از 
هرگونه ابزاری اســتفاده می کنند و قشری گری هم 
یکی از ابزارهایی است که اقتدارگراها برای منحرف 
کــردن افکار عمومی از مســائل اصلی و مشــغول 
داشــتن آنها به خرافات و اوهام یــا عقاید تحریف 
شــده و خرافه آمیز مذهبی از آن استفاده می کنند.« 
اصالح طلبان تالش کردند وضعیت کشور را بحرانی 
نشان دهند و بارها از قرار گرفتن در چنین وضعیتی 
سخن گفتند. برای نمونه »محمد ستاری فر« در همان 
سال اول آغاز به کار دولت نهم مدعی شد: »راه حل 
خروج از بحران، بازگرداندن کشور به مسیر عقالنی 

دولت های گذشته است.«

BBنظامی جلوه دادن 
 دولت

یکی از هجمه های جریان چپ به دولت احمدی نژاد 
در ایــن دوره، آن بود که دولت بــه پادگانی بودن و 
نظامی بودن متهم و تالش شد با ترسیم چنین چهره  

دروغینی از دولت، آن را نماد حاکمیت نظامیان در 
صحنه سیاســت معرفی کنند. این ادبیات در جای 
جای مکتوبــات جریان چپ و اظهــارات فعاالن 
سیاسی اصالح طلب به بهانه های مختلف در طول 
دوران حاکمیت دولت نهم تکرار شــد. برای نمونه 
»محمد ســالمتی« از فعاالن سیاســی این جریان 
چنین گفت: »حضــور پررنگ و معنی دار نیروهای 
نظامــی و اطالعاتی در سیاســی ترین وزارتخانه، 
یعنی وزارت کشور، آن هم در سطوح مختلف آن، 
از وزارت گرفتــه تا اســتانداری ها و فرمانداری ها، 
بــه روشــنی از رویکرد منفی حاکمیت نســبت به 
مردم ساالری و آزادی های سیاسی حکایت دارد.« 
این عوام فریبی در حالی صورت می گیرد که بیشتر 
فعاالن سیاســی جریــان چــپ روزگاری خود در 

مجموعه های اطالعاتی و امنیتی فعال بودند.

BBمتهم کردن دولت 
 به محدود کردن آزادی های سیاسی

اتهــام دیگــر دولت نهــم از نــگاه اصالح طلبان 
محدودکردن آزادی های سیاسی و تنگ کردن فضای 
اجتماعی برای گروه های فکــری مختلف جامعه 
بود. این در حالی اســت که رویکرد سیاسی دولت 
نهم آنقدر موسع و با رویکردی تساهل محور بود که 
در مقاطعی صدای دیگر جریان های اصولگرا را نیز 
در آورد و با انتقادات متعدد مواجه شد. اما دبیرکل 
سازمان مجاهدین مدعی است: »جامعه مطبوعاتی 
کشور، تحت سیطره رویکرد تمرکزگرا و ضد آزادی 
توأم با ســوءظن شدید نســبت به مطبوعات جناح 
رقیب و منتقدان سیاسی، یکی از دشوارترین شرایط 

فعالیت مطبوعاتی را در دوران پس از انقالب پشت 
ســر می گذارد. به رغم اینکه قانون اساسی اصل را 
بر آزادی فعالیت مطبوعاتی قرار داده است، صدور 
مجوز فعالیت مطبوعاتی و فرهنگی برای نیروهای 
 متوقف و به امر ناممکن بدل 

ً
منتقد سیاســی کامال

گشته اســت. محدود روزنامه های منتقد و مستقل 
باقیمانده نیــز علی رغم اینکه تحــت نظارت ها و 
کنترل های سخت و انبوه بخشنامه های محدودیت 
آفرین و اعمال سانســور گسترده به حیات کم فروغ 
خویش ادامــه می دهند، هر آن نگــران برخورد و 

توقیف هستند.«  

BB زیر سؤال بردن 
عملکرد دولت در انتخابات

یکی از سیاست های تخریبی سازمان، تالش برای 
ناسالم نشان دادن انتخاباتی بود که دوران چهار ساله 
اول دولت احمدی نژاد انجام شــد. البته مشخص 
بــود که این ترفند بعــد از عدم اقبــال ملت به این 
جریان سیاســی و شکست های پی در پی ایشان در 
انتخابات های انجام شــده در دستور کار رسانه ای 

نشریات این جریان قرار می گرفت.
دبیرکل سازمان مجاهدین در دوازدهمین کنگره 
این ســازمان که در مردادماه 1387 و در چهارمین 
سال دولت احمدی ن ژاد ایراد سخن می کرد، عملکرد 
دولــت را در حوزه های مختلف نقد کرد و در مورد 
سیاست های داخلی چنین گفت: »برگزاری پرابهام 
و بحث برانگیز دو انتخابات دوره ســوم شوراهای 
شهر و روستا و دوره هشتم مجلس شورای اسالمی، 
میــزان التزام عملی حاکمیت یکدســت به اصول 

»کرامت و ارزش های واالی انســان« و »مشارکت 
عامه مردم در تعیین سر نوشت سیاسی« خویش را 

به نمایش گذاشت.«  
وی در ادامه به انتخابات مجلس هشــتم اشاره 
کرده و اظهار می دارد: »برخالف گذشته که تفاوت 
نگرش ها و دیدگاه ها میان بخش اجرایی و نظارت، 
تا حدودی می توانســت ضامن سالمت انتخابات 
و آزادی شــهروندان باشــد؛ در انتخابات مجلس 
هشتم، تشکیل هیئت های اجرایی منتخب مدیریت 
امنیتی وزارت کشور، همسو با مراجع نظارتی، اما با 
دیدگاهی افراطی تر و غیرمسئوالنه تر نسبت به حقوق 
شهروندان، چنین تضمینی از میان رفت و هیئت های 
مذکور در نقض حقوق انتخاباتی شــهروندان و رد 
صالحیت های غیرقانونی، گوی سبقت را از مراجع 

نظارتی ربودند.«
این جنجال ســازی ها و ابهام آفرینی ها به خوبی 
حکایــت از آن داشــت که جریــان اصالح طلبان 
بــا همه توان بــه میدان آمــده تا با رقیب هراســی 
نگــذارد رئیس جمهــور دولت نهــم در انتخابات 
ریاست جمهوری دهم نیز موفق باشد! این اقدامات 
زمینه ساز اقدام بزرگ تری بود که در قالب فتنه 1388 
در انتخابات ریاست جمهوری دهم شاهد آن بودیم! 
به واقع این اقدامات هیزمی بود که برای آتش بزرگ 
فتنــه 88 به تدریــج در طول چهار ســال از تیرماه 
1384 تا خرداد 1388 فراهم آمد و تالش شد تا با 
رقیب هراسی، اذهان جامعه را نسبت به رقیب آنقدر 
سیاه کنند که اگر ادعای تقلب در انتخابات کلید زده 

شد، افکار عمومی پذیرای این دروغ بزرگ باشد! 

مهدی سعیدی
دبیرگروهتاریخ تقویم انقالب

برگزاریانتخابات
دروقتمقرر

در  انقالب اسالمی  تاریخ  تقویم 
رویدادهــای   1358 مــرداد 
سرنوشت  سازی را رقم زده است. موضوع 
در دســتور کار آن ایــام پرالتهاب برگزاری 
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود.   
جریــان ضد انقــالب، اغتشاشــی را بر پا 
می کرد، به گونه ای کــه هرگونه تصمیم در 
دست اقدام شــورای انقالب یا دولت برای 
تأســیس نهادهای حاکمیتی نظام جهوری 
اسالمی، زیر آتش سنگین ضد انقالب قرار 
می گرفــت و پیش برده می شــد. در چنین 
وضعیتی در تاریخ 14 تیر 1358 الیحه قانون 
انتخابــات مجلس بررســی نهایی شــد و 
پیش نویس و تدوین قانون اساسی جمهوری 
اسالمی به تصویب شورای انقالب رسید و 
این مصوبه وظایف و تکلیف »رأی دهندگان« 
و »رأی گیرندگان« را برای مردم مشــخص 
کرد و دستگاه های اجرایی هم مقرراتی برای 
اخذ رأی وضع کردنــد. رأی دهندگان باید 
دارای شــرایط زیر می بودند: الف ـ »داشتن 
تابعیت ایران، ب ـ داشتن الاقل 16، ج ـ عدم 
محرومیــت از تمــام یا بعضــی از حقوق 
اجتماعی.«  عالوه بر آن برای رأی گیرندگان 
هم چنین شــرایطی مقرر شــده بود: الف ـ 
داشــتن تابعیتی ایران؛ ب ـ نظام جمهوری 
اســالمی ایران را قبول داشته یا به آن وفادار 
باشند، ج ـ حداقل 30 سال داشته باشند، دـ 
در حوزه انتخابیه، معروف و به خصوصیات 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و جغرافیای 
منطقه آگاه و مطلع باشند، هـ عدم محرومیت 
از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی. در این 
چارچوب کســانی هم برای انتخاب شدن 
منع شده بودند، مانند محجورین و مقامات 
رژیم شاه به دلیل عدم اعتماد. برای بقیه افراد 
محدودیتی وجود نداشــت. قانون مصوب 
برحســب الیحه قانونی، تعــداد اعضای 
مجلــس بررســی نهایــی قانون اساســی 
جمهوری اسالمی را هفتاد و سه نفر تعیین 
کرده بــود که به صورت مســتقیم و با رأی 
مخفی انجام می گرفت و با کسب آرا اکثریت 
رأی دهندگان تعیین و انتخاب می شدند.  در 
ضمن برای اجرای انتخابات و نظارت بر آن 
مقرر شد هیئت اجرایی انتخابات و انجمن 
نظارت تشکیل شود. هیئت اجرایی مرکب 
بود از فرماندار یا سرپرست، رئیس عالی ترین 
دادگاه اســتان، مدیر کل آموزش و پرورش، 
مدیر کل ثبت احوال و پنج نفر از معتمدان و 
روحانیــون مبارز محــل انتخابات. هیئت 
اجرایــی انتخابــات بالفاصلــه 35 نفر از 
طبقات مــردم حــوزه انتخابیــه را تعیین 
می کردنــد و فرماندار یا سرپرســت از آنان 
دعوت به عمــل می آورد. پــس از حضور 
دوســوم دعوت شــوندگان با رأی مخفی و 
اکثریت نسبی، از بین آنها یا از خارج و هفت 
نفر به عنوان اعضای اصلی انجمن نظارت و 
9 نفر بــه عنوان اعضای علی البدل انتخاب 
می شــدند. پــس از انجــام انتخابات هم 
اعتبارنامــه منتخبین عضویــت در مجلس 
بررســی نهایی قانون اساســی بــا امضای 
اعضای انجمن نظــارت و فرماندار تنظیم 
می شدند. طبق بند دیگر به منظور رسیدگی 
به شکایات پیش بینی شده بود که انجمن های 
نظــارت تــا دو روز پس از اعــالن  نتیجه 
شکایات واصله را بپذیرند و ظرف سه روز به 
آنها رسیدگی کنند.  براساس الیحه قانونی 
انتخابــات مجلس بررســی نهایــی قانون 
اساسی، وزارت کشــور مأمور اجرای این 
قانون و ناظر بر حسن اجرای انتخابات شد. 
متن کامل این الیحه در مشروح مذاکرات 
مجلس ذکر شــده اســت .بنابراین وزارت 
کشور انتخابات را در وقت مقرر برگزار کرد.

سیدمهدی حسینی
مورخوپژوهشگر

بررسی فساد و ناکارآمدی های رژیم پهلوی
 سیاست و ورزش، موضوعی نیست که تنها با 
شعار بتوان از جدایی آن گفت! واقعیت آن است 
که در طول یک قرن گذشــته، آمیختگی این دو 
بارها نمایان شــده است که مهم ترین تجلیگاه 
آن مسابقات المپیک بوده است! در طول بیش 
از یک قرن از آغاز المپیک این مسابقات بار ها 
شــاهد حمله، تحریم و تظاهــرات و... بوده 
است و ملی گرایی، نژاد پرســتی و دیگر انواع 
احساسات سیاسی بارها در رقابت  ها رخ داده و 
باعث به آتش کشیده شدن پرچم و درگیری  های 
فیزیکی و خونین و حتی مرگ ورزشکاران شده 

است!
از اولیــن دوره المپیک که در ســال 1896 
میالدی آغاز شــد تا کنون، دوره ای نبوده است 
که مسائل سیاســی در این آوردگاه حاشیه ساز 
نشــده باشــد، اما در این میان برخی حوادث 
از جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد. حــال که 
مســابقات المپیــک توکیو در حال بررســی 
 اســت، به برخی از این حوادث اشاره ای گذرا 

خواهیم کرد.
چهارمیــن المپیک، اولیــن دوره ای بود که 
مراســم افتتاحیه داشت و شهر لندن میزبان آن 
بود. در این مراســم از پرچم داران کشورهای 
مختلف خواســته شده بود با رســیدن مقابل 
جایگاه »شــاه ادوار هفتم« پادشاه انگلستان، 
در ورزشــگاه 68 هــزار نفری لنــدن، پرچم 
را به احتــرام وی پایین بیاورنــد! اما پرچم دار 
آمریکا، »رالف روز« )پرتابگر وزنه(، پرچم را 
به سمت پادشاه پایین نیاورد که این اقدام برای 
انگلیسی ها به شدت سنگین آمد! این ماجرا از 

رقابت سنگین سیاسی میان انگلستان و آمریکا 
در آغاز قرن یستم حکایت داشت.

تنش  های انگلیسی  و آمریکایی در مسابقات 
ماراتن نیز بروز کــرد. »دوراندو پیتری« دونده 
ایتالیایــی در لحظات آخر مســابقه غش کرد 
و برای رســیدن به پزشــک   مســابقات نیاز به 
عبور دادن وی از خــط پایان بود. رقابت کننده 
آمریکایی »جانی هایــس«، پس از وی از خط 
پایان گذشت. انگلیسی ها وی را نفر دوم اعالم 
کردند و مقامات دو کشور بر سر اینکه آیا پیتری ـ 
که به دلیل حال نامناسب با کمک دیگران از خط 
گذشته است ـ باید حذف شود یا نه، کشمکش 

داشتند.
 باالخره پس از یک ســاعت و در شرایطی 
کــه تماشــاگران در حــال هو کــردن بودند، 
 ورزشکار ایتالیایی حذف و هایس برنده اعالم

 شد.
در ماجرایی دیگر، کشــور فنالند که در آن 
زمان تحت کنترل روســیه بود، ترجیح داد در 
مراســم افتتاحیه هیچ پرچمی نداشــته باشد 
تــا اینکه پرچم روســیه را به دســت بگیرند. 
ورزشــکاران ایرلند شــمالی نیز مسابقات را 
به دلیل نپذیرفتن استقالل شــان ازسوی بریتانیا 

تحریم کردند.

   حافظه    

لندن! المپیک   
نگاهی به سیاست در المپیک ـ 1

 توپخانه فعال چپ!تاریخ
پایان اصالح طلبی و فرآیند تشکیل دولت نهم  ـ ۷

 محسن آرمینمحمد ستاری فرمحمد سالمتی
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احیای مدنیت دینی و حوزه عمومی بر   
مبنای ســنت و تفکر سیاسی اسالم و 
ایران و زنده کردن حیات اندیشه در سپهر عمومی 
جامعه دو امری بود که در نوشته های قبل، نیروهای 
متعهد را در قبال آنها مسئول دانسته و درباره چرایی 
اهمیت و نتایج آنها کلیاتی گفتیم. خاســتگاه این 
دســت از مباحث، جایگاه تعیین کننده »حضور 
آگاهانه و منسجم« مردم در نظام اسالمی است و 
در دوران جدید که گســترش جوامع و پیچیدگی 
وظایــف دولت هــا مانــع از مواجهه مســتقیم 
حکمرانان با مردم می شــود، اهمیت دادن به این 
حضور و عینیت بخشیدن آن از رهگذر گروه های 
میانجی در جامعه ممکن می شود و میانجی گری 
سیاســی نیازمند میانجی گری فکری است. این 
نوشتار در ادامه خطی که از نوشته های قبل دنبال 
می کند، همواره حیات اندیشــه و حوزه هایی که 
می تواند آن را احیا کند، یعنی حوزه عمومی راـ به 
سبب موقعیت شکل گیری دیالکتیک ـ مهم دانسته 
و ریشه بسیاری از مشکالت و از جمله ناکارآمدی 
نیروهای میانجی را در فقــدان یا انحراف این دو 

موضوع می داند.

BBضرورت اتخاذ رویکرد میانجی
در این نوشــته ها که بر مسئولیت نیروهای متعهد 
تأکید می شود، این دعوی را داریم که طی چند سال 
اخیر نیروهای متعهد به ارزش های انقالب اسالمی 
، تجربه سیاست ورزی خوبی کسب کرده و با 

ً
اوال

فاصله گرفتن از تحرکات هزینه ساز در سال های 
 منسجمی از منافع ملی دست 

ً
قبل به درک نســبتا

، تعهد نسبی آنان به ارزش های دینی 
ً
یافته اند و ثانیا

و انقالبی و نیز ارتباط بیشترشان با مسائل جامعه، 
آنها را در مقام احیاگران مدنیت و تفکر سیاســی 
برخاسته از سنت و در پیوند با مسائل جامعه قرار 
می دهد، اما این، تنها یک ســرآغاز است و تداوم 
این راه به رویکردی وابســته است که پیوند سنت 
فکری ایران و مسائل کنونی جامعه را در نظر گیرد 

و این راه بسیار دشواری است، چه اینکه بسیاری 
از اندیشه ورزان ایرانی راه خود را با این داعیه آغاز 
کرده اند، اما در ادامه مسیر دیگری را رفته اند. البته 
به جد باید تذکر داد که دوری از مطلق اندیشی یکی 
دیگر از مسئولیت های نیروهای متعهد در مواجهه 
با بخش زیادی از افکار و اندیشه هایی است که در 
جامعه فکری ایران تولید شــده است. در بسیاری 
از این اندیشــه ها می توان نقاط روشــن متعددی 
ناظر به چگونگی روزآمد کردن ســنت برای حل 
مسائل کنونی جامعه یافت و آنچه در اینجا به عنوان 
الزامی دیگر برای نیروهای متعهد مطرح می شود، 
»نگرش میانجی گرایانه« اســت. مشکل بزرگی 
که همواره وجود داشته، جزیره ای بودن سرمایه ها 
بوده است؛ از ســرمایه های مادی تا سرمایه های 
فکری. این عدم پیوند سرمایه های فکری و به خط 
نشدن آنها در مســیر مصالح حاکمیت و جامعه 
اسالمی در شرایطی که احساسات و گرایش های 
شالوده شکن از ناحیه پدیده های مختلف فرهنگی 
به جامعــه ایران راه یافته اســت، اجازه نمی دهد 
ذخایــر فکری و انرژی نیروهای سیاســی بر حل 

مشکالت تمرکز کنند. 

BBعلم در دایره تکثرگرایی سیاسی
یکی از حوزه های مهم و مبنایی در زمینه رویکرد 
میانجی گرایانه، پیوند میــان روش های علمی از 
رهگذر وفاق سیاسی است. علم مدرن و چگونگی 
مواجهه مســلمانان با آن سرگذشت مفصلی در 
جهان اســالم دارد. ابراهیم کالیــن ـ که هرچند 
اکنــون در مقام ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ترکیه قــرار دارد، اما به عنوان فردی صاحبنظر در 
زمینــه رابطه علم و دین به شــمار می آیدـ معتقد 
است در جهان اســالم سه رویکرد نسبت به علم 
شکل گرفته اســت: رویکرد اول که یک رویکرد 
مقدماتی به شــمار می آید از سوی سعید نورسی ـ 
از نواندیشان ترکیه ـ و شاگردانش، مطرح شد که 
می کوشند میان یافته های علم مدرن و آیات قرآن 
ارتباط برقرار کنند و پیامدهای ناگوار علم مدرن 
را ـ نظیر آنچه در جنگ های جهانی ظاهر شد ـ با 
تأکید بر آموزه های اخالقی پاسخ دهند؛ در رویکرد 
دوم که نگرش معرفت شناسانه به علم دارد، آن را 
از مقام متافیزیک پایین می آورد و با استناد به آرای 

فالســفه علم همچون کوهن، پوپر، فایرابند و... 
برای شکســتن هیمنه اثبات گرایی )پوزیتیویسم( 
 به عنوان 

ً
و عینیت علــوم تجربی، علم را اصــوال

ســاختاری معرفتی معنا می کند که ادعای تبیین 
نظم واقعیت فیزیکی در چارچوب منحصربه فرد 
روش علمــی را دارد و دعاوی هستی شناســانه 
ندارد. در این رویکرد فلسفۀ علم با جامعه شناسی 
علم یکی گرفته می شود و هرگونه توسل به اعتبار 
جهان شــمول و عینیت در علوم فیزیکی بر مبنای 
تاریخ گرایی مطلق، ایدئولوژی و سوگیری فرهنگی 
و نظایر اینها در این علوم، رد شــده است. از نظر 
ابراهیم کالین این دیدگاه از آنجا مورد توجه شمار 
زیادی از متفکران اســالمی و از جمله متفکران 
ایرانی )مانند سعید زیباکالم( قرار گرفته است که 
به زعم آنها می تواند مبنایی برای اسالمی ســازی 
دانش قرار گیرد؛ اما رویکرد ســوم که کالین خود 
به آن نزدیک اســت، رویکردی است که نگرشی 
متافیزیکی و هستی شناســانه به علــم دارد و در 
آرای افرادی مانند رنه گنون، سیدحســین نصر، 
نقیب العطاس و... نمایان شــده است و به اعتقاد 
کالین دیــدگاه افرادی همچون مهدی گلشــنی، 
آیت الله جوادی آملی و شاگردانش در ایران نزدیک 
به این رویکرد است. در این رویکرد، توحید صبغه 
مقدسی به هستی و طبیعت می دهد و زیربناهای 
فلسفی علم اسالمی، آنگونه که نصر، العطاس و 
دیگران تعریف کرده اند، از توحید مشتق می شوند، 
یعنی توحید، به عنوان اساس دین اسالم، در قلمرو 
علوم طبیعی به عنوان وحــدت ذاتی علم با وحی 
الهی و روابط متقابل نظم طبیعی مطرح می شود، 
بنابراین علم زمانی می تواند اسالمی و دینی باشد 

که وحدت میان طبیعت با خدا را بازتاب دهد.

 انتخاب هر کدام از این سه رویکرد، نیازمند توجه به 
وضعیتی است که در آن به سر می بریم. در وضعیت 
کنونی مقدمات روش های علمی از جانب نوعی 
تکثرگرایی روشی و مدیریتی زیر سؤال رفته است. 
در این وضعیت قدرت و سیاست به مثابه منشوری 
عمل می کنند که ورودی های علمی را به طیفی از 
روش ها تبدیل کرده و ســبب بحران در مدیریت 
شــده اند. برای نمونــه، در موضوعات مختلفی 
همچون بحــران آب، با دیدگاه های علمی متکثر 
و متضادی مواجه می شویم، که مدعیان هر یک به 
دالیل علمی و به ظاهر موثقی متوسل می شوند. 
تکثرگرایــی در اینجا برخاســته از غلبه قدرت و 
سیاست بر علم و دانش است؛ اگر میان روش ها و 
نتایج علم اختالف نظرهایی وجود دارد، اشتراکات 
اساســی نیز میان آنها وجود داشته و اندکی توافق 
در حوزه قدرت و مدیریت می تواند به اتخاذ یک 
روش علمی واحد منجر شود و البته تداوم حیات 
این روش نیز وابســته به همین توافقات در حوزه 
قدرت است. به این ترتیب، بحران اصلی امروز ما 
همان اختالف ها در حوزه قدرت و مدیریت است 
و آنچه می تواند سبب حل مشکالت شود، ایفای 
یک نقش میانجی گرایانه است که در حوزه قدرت 
و سیاست باید نضج گیرد. شاید با همین نگرش 
بتوان اخالق گرایی، نگرش نقادانه به اثبات گرایی 
و توحیدمحوری را از رویکردهای اول، دوم و سوم 
در زمینه علم، در پارادایــم واحدی جای داد و با 
اجماع نخبگانی به سوی حل مشکالت حرکت 
کرد و این مسئولیت میانجی گرایانه جز از رهگذر 
توافق در حوزه سیاست و قدرت ممکن نمی شود.

حمزه عالمی
دکتریاندیشهسیاسی

 بررسی فراز و فرود حیات سیاسی مرد 
پشت صحنه اصالحات بدون اشاره به 
نقــش وی در دو فتنه مخاطره  آمیــز واقعه کوی 
دانشگاه در سال 1378 و فتنه 1388 ناقص و ابتر 
است. پس از حاکمیت جریان دوم خرداد 1376 
از اولیــن ثمرات جریان موســوم به اصالحات 
انتشار روزنامه های متعدد مشهور به زنجیره ای با 
نظیر ساختارشــکنی،  ویژگی های مشــترکی، 
عوام فریبی، افراطی گری، ناامیدسازی و توهین به 
مقدسات و ارکان نظام اسالمی بود که با تعطیلی 
یکی، روزنامــه ای دیگر و با عنوانی دیگر ولی با 
همان کادر منتشر می شد؛ از این رو طرح اصالح 
قانون مطبوعات در تیرماه 1378 در کمیســیون 
فرهنگی مجلس پنجم، مطرح شد و در چهار بند 
به تصویب رســید. روز 15 تیر یک روز پیش از 
تصویب این قانون در مجلس، روزنامه »سالم« به 
مدیر مسئولی موسوی خوئینی ها با توجه به افشا 
شــدن قتل های زنجیره ای، بــرای متأثر کردن 
مجلس و جامعه دست به انتشار یک سند جعلی 
از وزارت اطالعات با این تیتر زد: »سعید امامی 
 پیشــنهاد اصالح قانون مطبوعات را داده است«

این تیتر دروغ به تعطیلی روزنامه سالم منجر شد 
و اعتراض دانشــجویان را به دنبال داشــت. در 
جریان این اعتراضــات، گروگان گیری یکی از 
نیروهای انتظامی، سبب ورود نیروی انتظامی به 
دانشگاه و سوء استفاده لباس شخصی ها از این 
موقعیت و دامن زدن برخی از مســئوالن وقت 
همانند تاج زاده و موسوی الری درگیری هایی در 
کوی دانشــگاه بــه وجود آمد کــه روزنامه های 
زنجیره ای با بزرگنمایی و کشته ســازی و انتشار 

تصاویر جعلی سعی در تحریک جامعه کردند؛ 
اما ســرانجام پس از چند روز آشوب، دلجویی 
رهبر معظم انقالب از دانشجویان و همچنین پیام 
ایشــان که با حضــور مردم در صحنــه دفاع از 
انقالب در روز 23 تیر 1378 همراه شد، این فتنه 
ناکام مانــد.1 ایفای نقش جدی در پشــت پرده 
حوادث منجر به فتنه 88 از دیگر فرازهای قابل 
بررســی آقای خوئینــی اســت. وی در مقطع 
انتخابات دهم ریاست جمهوری دبیرکل مجمع 
، سیبل اهداف خود 

ً
روحانیون مبارز است و اساسا

را رهبری نظام قرار می داد. همچنین راز حضور 
مهندس موسوی در انتخابات ریاست جمهوری 
آن هم بعد از بیســت سال ســکوت منفعالنه و 
انــزوای سیاســی را می تــوان در تأثیرگذاری 
خوئینی ها جست وجو کرد. حضور سؤال برانگیز 
مهندس موســوی و کناره گیری تعجب برانگیز 
خاتمــی بــه نفــع وی در پــی اظهــار تمایل 
موســوی خوئینی ها به نامزدی مهندس موسوی 
صورت گرفت. جالب اســت که دو روز پیش از 
انجــام انتخابات، خوئینی هــا در اطالعیه ای از 
شــائبه تقلــب در انتخابات گفت تا ســناریوی 
 کلید 

ً
طراحی شــده برای بعد از انتخابات رسما

بخورد. وی در بیانیه خــود می گوید: »هر گونه 
کارشکنی بر سر راه این کمیته]کمیته صیانت از 
آرا[ از ســوی هر کــس دلیل روشــنی بر نیات 

مشکوک کارشکنان است.«2  
منابع:

1ـ عالی جناب ســایه، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1 شهریور 
.1389

2ـ اطالعیــه موســوی خوئینی ها دربــاره احتمــال تقلب در 
انتخابات، سایت کلمه، 20 خرداد 1388.  

 فراز و فرود سیدمحمد موسوی خوئینی ـ ۸  

پشت صحنه  دو  فتنه!

   ریزش ها    

 
 نفوذ در پوشش عناوینی، همانند تاجر، بازرگان، 
کشــیش، خبرنگار، مهندس، پزشــک، استاد، 
دانشــجو، پژوهشگر، گردشــگر و... در ادبیات 
اطالعات و امنیت امر بدیهی و ضروری اســت؛ 
در حالی که باور این موضوع برای مردم دشــوار 
است. تردیدها در این باره زمانی افزایش می یابد 
که دستگیری این افراد با تبلیغات سیاسی وسیعی 
که بــرای تبرئه آنهــا راه می افتد، همراه باشــد. 
نمونه هایی از این دست در چند سال اخیر در ایران 
رو به افزایش بوده است؛ مانند دستگیری جیسون 
رضائیان و مازیار بهاری با پوشش خبرنگار، رضا 
رفیعی روزنامه نگار، رکســانا صابــری به عنوان 
مترجم در مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، 
»کلوتید ریس« دانشــجوی جغرافیای سیاسی با 
پوشش فرصت شش ماهه مطالعاتی در دانشگاه 
اصفهان، عبدالرســول دری اصفهانی عضو تیم 
مذاکره کننده هسته ای، کاووس سیدامامی نفوذی 
با کســوت استاد دانشــگاه و فعال محیط زیست 
و کایلی مور گیلبرت با عنوان اســتاد دانشــگاه 
و شیعه شــناس، و...   امــا واقعیت های تاریخی 
و بررســی داســتان نبرد اطالعاتی در سیاســت 
بین الملل در استفاده از پوشش های فوق را نمی توان 
نادیده گرفــت. یکی از مثال هــای تاریخی دورۀ 
نهضت ملی شدن نفت اســت که افرادی، مانند 
»موریس ژوول« زیرپوشش فعالیت های تجاری، 

 خانم »ماری گالیشــه« به عنوان پرستار »دلسوزا 
)De L Souza(« در پوشــش پزشکی در شیراز و 
»ویلیام جمس تامپسون« کشیش انگلیسی مقیم 
اصفهان و... به جرم جاسوسی دستگیر می شوند. 
)ر.ک.تقــوی، 1388/5/28( واقعیــت دنیــای 
جاسوسی با وجود مدرن شدن ابزارهای جاسوسی 
و نفوذ فنی، هنوز از نفوذ انسانی بی نیاز نشده است. 
به گفتــه دکتر پل مادررل، پژوهشــگر اطالعات 
جاسوسی و امنیت در دانشگاه آبریستویتس»گاهی 
نیاز به کارهای خاص یا تصمیمات خاصی هست 
که تنها از یک انســان برمی آید. )ریجوی، 1389 
:28(.واقعیتی که »پیتر رایت« افسر سابق FI5 در 
کتاب »پروتکل چهارم« تأیید می کند: »نمونه ای از 
آفت زنگ گندم در مزارع شوروی را به سازمان سیا 
فرستادم. پس از پردازش این اطالعات، پیش بینی 
شد که مسکو در دو سال آینده با کمبود 50 میلیون 
تن گندم مواجه خواهد شــد و بــرای تأمین این 
نیازمندی دو راه حل بیشتر ندارد. پشت میز مذاکره 
بنشیند و امتیاز بدهد یا به اروپای غربی حمله کند. 
در نهایت شوروی مذاکره را پذیرفت و از قرارداد 
»ســالت3« که در مورد اســتقرار موشــک های 
بالســتیک در فضا بود، منصرف شــد.«)وزارت 
اطالعات، 1393/10/23( رؤســای سازمان سیا 
مانند ترنر نیز اســتفاده از اســتادان و دانشجویان 
برای نفوذ و جاسوسی را امر بدیهی دانسته و تأکید 
می کنند: »چنانچه دانشــجویانی از کشــورهای 
موردنظر در آمریکا مشــغول تحصیل باشــند، 
این کمال حماقت اســت که در پی یافتن عناصر 
مستعد برای هدف و مقصود خودمان در بین آنها 

برنیاییم«. )ترنز، همان: 170(

چهره پنهان سیاست  ـ ۷

نفوذ! برای  پوشش هایی 

   آفاق    

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۳4

دواندیشهمتضاد
درمشروطه!

یکی از مهم ترین دســتاوردهای جریان شناسی 
مشروطه، تشخیص و تفکیک »زعمای اصیل و 
مستقل و رجال صالح دینی و سیاسی« از خطوط 
التقاطی و ســکوالر«  »تندرو، فرصت طلب، 
است. بررسی و مطالعه علمی و تاریخی نشان 
می دهد، در جنبش مشــروطیت، با دو جریان 
کلی و متضاد با هم روبه رو هستیم که می توانیم 
از آنها با عنوان جریان  »اسالم گرا« و »غرب گرا« 
یاد کنیم. جریان »غرب گــرا« به رهبری امثال 
تقــی زاده، حســین قلی خان نــواب، یپرم خان 
ارمنی و... شکل می گیرد و جریان »اسالم گرا« 
نیز به دو بخش کلی جریان »مشــروعه خواه« 
و جریان »مشــروطه خواه« تقســیم می شود.1 
در صدر جریان »مشــروعه خواهی« در ایران، 
شــیخ فضل الله نوری قرار دارد و البته در کنار 
او نیز افراد شــاخصی قرار دارنــد که گویی به 
عمد تالش می شــود این افراد و مســاعی آنها 
نادیده گرفته شــود و شــیخ شــهید تنها جلوه 
داده شــود. برخی از این افراد که در کنار شیخ 
فضل اللــه نوری قرار دارند می تــوان به آخوند 
مالقربانعلی)زنجان(، حاجی  میرزا حســن آقا 
مجتهد)تبریــز(، آقا ســیدمحمدباقر درچه ای 
)اصفهان( و حاج مالمحمد خمامی)رشت( و 
در تهران، ده هــا روحانی فاضل و مجتهد نظیر 
آخوند رســتم آبادی، مالمحمــد آملی و حاج  
آقاعلی اکبــر بروجردی و حاج  میــرزا ابوتراب 
شهیدی قزوینی و حاج  شــیخ  روح الله دانایی 
که با شیخ همسو بودند، اشاره کرد. چنانکه در 
نجف نیز شخصیتی مثل آیت الله  محمدکاظم 
یزدی»صاحــب عــروه« )مرجع عــام جهان 
تشیع( از منتقدان مشــروطه سکوالر و حامی 
مشــروعه خواهان اســت. از ســوی دیگر، در 
رأس جریان »مشــروطه خواهان متشرع« نیز، 
مراجع ثالثه مشــروطه خواه نجف، یعنی آیات 
عظام آخوند خراســانی، حاجی  میرزاحســین 
تهرانی و شیخ  عبدالله مازندرانی حضور دارند 
که چهره هایی مثل میرزای  نائینی در کنارشــان 
حکم دستیار و عقل منفصل را دارند. در ایران 
هم می توان از شخصیت های مشروطه خواهی، 
ماننــد حــاج  آقانوراللــه نجفی)اصفهان( و 
سیدین مرحوم طباطبایی و بهبهانی نام برد. از 
تالش های جریان سکوالر غربگرا در بازخوانی 
ویژه دوران مشــروطه عالوه بر تنها و یکه جلوه 
دادن شــیخ، می تــوان به پررنگ نشــان دادن 
اختالف شــیخ نوری با آخوندخراسانی اشاره 
کرد. واقعیت آن است که در جریان مشروطیت، 
اختالف آیت الله  آخوندخراسانی با شیخ شهید 
و همفکــران او مثــل مرحــوم صاحب عروه، 
زیادی از سوی مورخان سکوالر برجسته شده 
و آنان می کوشــند چهره ای لیبرال و غربگرا از 
مرحوم آخونــد و میرزای نائینــی ارائه دهند و 
به این ترتیب، ایشــان را برای منافع دین ســتیز 
خود مصادره کنند. در حالی که در نگاه کالن، 
شــیخ و آخوند در اصول با هم متحد بوده و هر 
دو دغدغه دین داشتند، اما در تاکتیک متفاوت 
هســتند. مدعای این مطلــب اقدامات بعدی 
آخوند و نائینی در مخالفت با دست اندرکاران 
سکوالر مشــروطه است. پس از شهادت شیخ 
 فضل اللــه، وقتی پرده ها کنار رفت و مســلک 
فکــری و عملی تقی زاده و حــزب دموکراتش 
عیان و آیت الله بهبهانی ترور شد، مرحوم آخوند 
شــدیدا به مخالفت با آنها برخاست و حکم به 
توقیف روزنامه ایران نو)ارگان حزب دموکرات( 
و تکفیر سیاسی تقی زاده داد و بر عزل او از والت 
مجلس تأکید کــرد2 و مدتی بعد عزم ایران به 
منظور اصالح امر مشروطه کرد که متأسفانه به 

نحوی مشکوک درگذشت.
منابع: 

1ـ درک شهری از مشروطه، رسول جعفریان، ص112.
2ـ رســائل مشــروطیت ، دکتر غالمحســین زرگرنژاد، 
جلد دوم ، انتشــارات مؤسســه تحقیقات و توســعه علوم 

انسانی ،چاپ 1387، ص120.

فتح الله پریشان
دبیرگروهاندیشه

سیامک باقری
دکترایعلومسیاسی

یت علم منشور قدرت و بحران مدیر
نگاهی به حوزه ای دیگر از مسئولیت نیروهای متعهد
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

با ساخت دستگاه »گاماسل« در 
داخل کشــور نیاز بیماران برای 
پرتودهی بــه فرآورده های خونی 
رفع می شود. برای درمان بیماران 
 ،HIV بیمــاران  مانند  متعددی، 
بیمــاران نقص ایمنــی، نوزادان 
نــارس و... که بــه فرآورده های 
خونی نیــاز دارند، الزم اســت 
این فرآورده ها پیــش از انتقال به 
بدن بیمــار، پرتودهی شــود در 

غیر این صــورت تمامی فرآیند درمان را دچار مشــکل می کند. 
تولید نمونه ایران ســاخت این دستگاه ضمن ایجاد اشتغال برای 
متخصصان و فناوران کشــور، منجر به توسعه و ارتقای سالمت 

در کشور و همچنین جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است.

گاماسل
بومی سازی پرتودهنده های خونی

در جریــان یک اقــدام هکری 
بی ســابقه، پایگاه داده شــبکه 
هک  کالب هــاوس  اجتماعی 
شــده و اطالعــات کاربران آن 
و فهرســت تماس تلفن همراه 
آنهــا به دســت هکرهــا افتاده 
شــماره های  مجموع  اســت. 
هک شــده و عرضه شده برای 
فــروش در دارک وب یا بخش 
محل  کــه  اینترنــت  تاریــک 

تجمع خالفکاران اســت، به 4 میلیارد شــماره می رسد. قرار 
اســت این داده ها در یک مزایده خصوصی به فروش برسند. 
 پیــش از این هم اطالعــات 1/5 میلیــون کاربر ایــن برنامه

 لو رفته بود!

 هک کالب هاس
4 میلیارد شماره تلفن لو رفت!

بهتریــن ایده های طراحی برای 
خانــه و محل کار خــود را در 
»چیدانــه« پیدا کنیــد! چیدانه 
محلــی بــرای دیــدن عکس 
و  دکوراســیون  پروژه هــای 
مختلف  شرکت های  معماری 
چیدانــه  در  اســت.  ایرانــی 
متنوع  محصــوالت  می توانید 
موجود در بازار را مشاهده کنید 
و با سازندگان و فروشندگان آنها 

ارتباط برقرار کنید. با دیدن چیدمان های مختلف از وســایل 
مختلف، ایده هایی به ذهن تان خواهد آمد که می توانید به خانه 
و زندگی خود تنوع بدهید. اگر کاالیی را هم بپسندید، می توانید 

آن را مستقیم سفارش دهید.

چیدانه  
خونه ات را از نو بچین!

 علی جعفری، فعال مجازی: یاد بگیریم در 

همه چیز کمی صبور باشیم. رئیس جمهور 
منتخب حق دارد معاونان و وزرای کابینه 
را طبق برنامه خود انتخاب و معرفی کند. 
ضمن اینکه تکلیــف دارد به وعده هایش 
عمل کند. صبور باشــیم و اجازه بدهیم 
آقای رئیســی از حق قانونی خود استفاده 
کند. برای غر زدن و تیکه انداختن همیشه 

وقت هست.

رضا سراج، کارشناس راهبردی: پایان دولت 

روحانی و دست برتر مقاومت در منطقه، 
رژیم صهیونیستی و آمریکا را در بدترین 
موقعیت خود طی هشــت ســال گذشته 
قرار داده اســت؛ از ایــن رو پروپاگاندای 
 یک الف 

ً
»پاســخ جمعی« به ایران صرفا

در غریبی با هدف عملیات روانی ـ ادراکی 
استراتژیک برای نشــاندن دولت جدید 

ایران در پای میز مذاکره است!

مســعود براتی، کارشــناس حــوزه تحریم: 

مذاکره برای رفع تحریم تجربه  شکست 
خورده هشت سال روحانی بود. برای رفع 
تحریم واقعی و پایدار باید خنثی ســازی 
تحریــم هم در سیاســت داخلــی و هم 
در سیاســت خارجی اولویت باشــد. در 
سیاســت خارجی خنثی ســازی تحریم 
را می تــوان از طریــق دو کار دنبال کرد: 
استفاده از فرصت های منطقه برای توسعه 
افزایش هزینه  و  اقتصــادی  فعالیت های 

دشمن در اعمال تحریم.

عبدالله گنجی، روزنامه نگار: با شروع به کار 

رئیسی اگر ازم بپرسند سه اولویت اصلی و 
آنی دولت چیست؟ خواهم گفت: کنترل 
و تثبیــت قیمت ها بــه روش غیر قهری، 
مواجهه هدفمند با کرونــا، تلف نکردن 
حتی یک روز برای رفع تحریم با توجه به 

سه اصل حکمت، عزت و مصلحت.

حجت االسالم علیرضا پناهیان: والیت فقط 

یک اعتقاد نیســت، یک شــیوۀ مدیریت 
هم هســت که مردمی، خالق، جهادی 
و کشــف کننده استعدادهاســت. امروز 
دشــمن درجه یک مدیریت والیی، شیوۀ 
مدیریــت بروکراســی وار بی عرضه و کر 
و کور و بی عقلی اســت که بســیاری از 
مدیران ما پشتش پنهان شده اند. هر مدیر 
متخلفی باید مجازات شــود، اما مدیران 
 متخلف خوزستان، سه برابر باید مجازات 

بشوند!

محمــد صدوقی، فعــال فضــای مجازی: 

رئیس جمهــور در پایان دولــت باید در 
یــک مصاحبه جدی مورد پرســش های 
سخت کارشناسان قرار بگیرد که قوت و 
ضعف های او در حافظه مردم ثبت شود، 
نه اینکــه در یک مصاحبــه خودمانی از 

کارهای فردای او بپرسیم!

سیدناصر موسوی الرگانی، نماینده مجلس: 

آنچه جایگاه حسن روحانی یک انقالبی 
قبل انقالب را در پیشگاه ملت تنزل داد، 
عالوه بر غرب گدایی، اعتماد به اطرافیان 
طمع کار بود که با رمز اعتدال، مانند خوره 
به جان بیت المال افتاده و با توســعه خود 

بی اعتمادی ملت را باعث شدند. 

احمد نــادری، نماینده مجلــس: دولت به 

اصطالح تدبیــر رفت و ترومــای آن در 
حافظــه جمعی ایرانیان مانــد. به خاطر 
هشت سال حکومت نئولیبرال های وطنی 
و گروگان گرفتن معیشــت مــردم، تورم 
و رکود شــدید، حــوادث 98 و ریختن 
خون هموطنان، ترور ناجوانمردانه حاج 
قاســم عزیزمان و هزار مســئله دیگر؛ نه 

می بخشیم، نه فراموش می کنیم.

فیلم های جاسوسی مانند 007 و هویت بورن 
همیشه یکی از ژانرهای محبوب بین مردم بوده 
گذشته  در  دارند.  بسیاری  طرفداران  و   است 
جاسوسی یک شبه شغل بسیار مخاطره آمیز و با 
ریسک های باال بود که جاسوسان »ک.گ.ب« 
اطالعاتی  آوردن  دست  به  برای  »ام.آی.6«  یا 
حتی کم، جان خودشان را به خطر می انداختند 
و به دل دشمنان می زدند، اما امروز جاسوسی 
اطالعاتی  و  ندارد  را  سابق  خطرات  آن  دیگر 
هم که به دست می آید، قابل مقایسه با گذشته 
نیست. جاسوسی دیگران به سادگی یک کلیک 

کردن شده  است!

    نکته گرام    

محققــان امنیتــی شــواهدی مبنی بــر تالش 
موفقیت آمیز نصب پگاسوس، نرم افزاری ساخته 
شــده در یک شــرکت امنیت ســایبری مستقر 
در اســرائیل، بــر روی تلفن فعاالن سیاســی، 
روزنامه نگاران و بازرگانان یافته اند. به نظر می رسد 
فعاالن و دیگران هدف نظارت مخفی این نرم افزار 

بوده اند.
این موضوع سیاســی باعث فشارهایی نه تنها 
از ســوی فعاالن، بلکه از ســوی دولت هایی که 
نگران سوءاستفاده از نرم افزار گروه NSO هستند، 
بر روی رژیم صهیونیســتی شــده است. فرانسه 
و ایاالت متحــده نگرانی های خــود را افزایش 
داده اند و NSO امتیازاتی را که برخی کشــورها 

از این برنامه به دست می آوردند، به حالت تعلیق 
درآورده است.

شرکت سازنده این جاسوس افزار اعالم کرده 
است، قرار نیست پگاســوس برای دنبال کردن 
فعاالن، روزنامه نگاران و سیاســتمداران استفاده 
شود. این شرکت در وبگاه خود می گوید: »گروه 
NSO محصوالت خود را فقط به ســازمان های 

اطالعاتی و انتظامی دولتی دارای مجوز می دهد 
تا تنها در پیشگیری در جنایات جدی جلوگیری 
شود!« با این حال گروه عفو بین الملل به صورت 
مستند نشان می دهد، چگونه این جاسوس افزار 
تلفن هــای همراه افــرادی را آلوده کرده اســت 
که امکان ســر زدن جنایت از آنهــا وجود ندارد! 
مستنداتی که یک شرکت امنیتی کانادایی هم این 

ادعا را تأیید می کند.
در فهرســتی که 50 هزار شــماره تلفن مورد 
حمله قرار گرفته به وســیله این نرم افزار را نشان 
می دهد، نام هــای امانوئل مکرون رئیس جمهور 

فرانســه، برهم صالــح رئیس جمهــور عراق و 
سیریل رامافوســا رئیس جمهور آفریقای جنوبی 
اســت. همچنین هفت نخســت وزیر ســابق و 
سه نخســت وزیر فعلی، عمران خان پاکستانی، 
مصطفی مدبولی مصری، ســعدالدین العثمانی 
از مراکش و محمد ششــم پادشاه مراکش در این 
فهرست قرار دارند. جالب است که بدانید بیشتر 

تلفن های همراه آلوده شده از نوع اپل بوده اند.
ادوارد اسنودن که در سال 2013 اطالعاتی در 
مورد شیوه های نظارتی آژانس امنیت ملی آمریکا 
فاش کــرد، در مصاحبه ای با گاردین خواســتار 
ممنوعیت فروش نرم افزارهای جاسوســی شد. 
او اســتدالل کرد که در غیر این صورت به زودی 
از چنین ابزارهایی برای جاسوسی میلیون ها نفر 
استفاده می شود. اسنودن می گوید: هنگامی که ما 
در مورد آیفون از شرکت اپل صحبت می کنیم و 
می بینیم که بسیاری از سیاستمداران از آن استفاده 
می کنند، بنابراین اگر راهی برای هک کردن یک 

آیفون پیدا کنند، راهی برای هک کردن همه آنها 
پیدا کرده اند و این یعنی همه افراد در خطر خواهند 

بود.
عکس ها،  مــا ـ  اطالعــات  شــخصی ترین 
پیام هــای متنی و ایمیــل ـ در تلفن های ما ذخیره 
می شود. نرم افزارهای جاسوسی می توانند با دور 
زدن رمزگذاری که از داده های ارســال شــده در 
 آنچه را که 

ً
اینترنت محافظت می کند، مســتقیما

در زندگی ما اتفاق می افتد، فاش کنند! پگاسوس 
جدیدترین نمونه ای است که نشان می دهد همه ما 
در برابر فضولی های دیجیتالی آسیب پذیر هستیم. 
شــیوه های امنیتی عمومی مانند به روزرســانی 
نرم افزار و اســتفاده از احراز هویت دو مرحله  ای 
می تواند به دور نگه داشتن هکرهای اصلی کمک 
کنــد، اما هنگامی که مهاجمــان متخصص و با 
بودجه خوب منابع خود را بر روی یک فرد متمرکز 
 آن 

ً
کنند، محافظت از آن بسیار دشوار است و عمال

فرد تسلیم شده است.

 همه در خطرند!

محمد صالح نادری
کارشناسفناوریاطالعات

 007 کنار شماست!
پگاسوس چیست و چگونه از افراد جاسوسی می کند؟

استفن شانکلند
کارشناسامنیتی
وخبرنگارسینت

جاسوس افزارهای  از  یکی  نام  »پگاسوس« 
 NSO امروزه است که به وسیله شرکت صهیونیستی
ساخته شده است. این بدافزار با نفوذ به تلفن  همراه 
سوژه خود، 24 ساعته از تمام حاالت و اطالعات 
مخاطبان،  پیامک ها،  تمام  به  و  کرده  جاسوسی  او 
تماس ها، عکس ها، شبکه های اجتماعی، موقعیت 
مکانی، صداهای اطراف تلفن  همراه، تصاویر محیط 
اطراف، دسترسی کامل به دوربین اصلی و سلفی، 
برنامه های نصب  شده دیگر و همه آنچه فکر کنید 
انجام  خود  همراه  تلفن   با  می تواند  شخص  یک 
روی  بر  بدافزاری  چنین  اگر  دارد.  دسترسی  دهد، 
متوجه  اینکه  بدون  شود،  نصب  شما  همراه  تلفن  
تغییراتی در دستگاه خود شوید، تمام اطالعات تان 
به سرویس های جاسوسی صهیونیستی منتقل شده 
استفاده خواهد شد. طبق  آنها  از  مواقع الزم  در  و 
بر روی هر دو  برنامه  این  اطالعات به دست آمده، 
سیستم عامل اندروید و iOS امکان نصب دارد و این 
به دیگری  گونه نیست که فکر کنید سیستم  عاملی 
بر  این بدافزار  برتری داشته باشد. چگونگی نصب 
روی تلفن همراه از روش های مختلفی پیروی می کند 
یک  است  ممکن  ندارد.  وجود  ثابت  روش  یک  و 
تبریک عید مبارک در واتساپ دریافت کنید و  پیام 
بر روی آن کلیک کنید و بدون اینکه متوجه شوید، 
برخی  که  همانطور  شوید؛  آلوده  بدافزار  این  به 
روزنامه نگاران و مقام های عربی به این شیوه طعمه 
این جاسوس افزار شدند یا ممکن است یک ایمیل 
ناشناس دریافت کنید و با بازکردن آن تسلیم این برنامه 
شوید. گفته می شود حتی اگر کاربر باهوشی باشید و 
تمام نکات امنیتی را هم به دقت رعایت کنید، این 
بدافزار با استفاده از روش هایی با نام »کلیک صفر« 
از  حرکتی  به  نیازی  طعمه هایش  کردن  آلوده  برای 

سوی آنها ندارد و می تواند از ضعف سیستم  عامل 
استفاده کند و به راحتی کاربران را آلوده کند! بنابراین 
خوش خیال به اینکه نکات امنیتی را رعایت می کنید، 
نباشید! این بدافزار تاکنون به  صورت تخمینی 600 
روزنامه نگار، 70  دولتی، 200  مقام  و  سیاستمدار 
مدیر ارشد شرکت های مهم خصوصی و 85 فعال 
است.  داده  قرار  جاسوسی  هدف  را  بشر  حقوق 
از 5 هزار شماره تلفن در فهرست جاسوسی  بیش 
پگاسوس بوده اند؛ در حالی  که شرکت سازنده این 
هنوز  اما  است؛  مشخص  ان اس او  یعنی  بدافزار، 
کسی کاری با این شرکت صهیونیستی ندارد. در میان 
سیاستمداران معروف نام هایی، مانند امانوئل ماکرون 
هم دیده می شود که حتی از ترس این برنامه شماره 
تلفن و گوشی خود را هم عوض کرده است و دستور 
فرانسوی  مسئوالن  درمیان  امنیتی  قواعد  که  داده 
در  جاسوس افزار  این  می شود  گفته  شود.  بازبینی 
قتل خاشقچی، فعال رسانه ای عربستانی هم نقش 
آمده  دست  به  اطالعات  کمک  با  و  است  داشته 
قتل  به  اقدام  برنامه،  این  به وسیله  او  تلفن همراه  از 
خبر  رسانه ها  حتی  تازگی  به  است.  شده  انجام  او 
داده اند، برخی شخصیت های سیاسی، نظامی و دینی 
عراقی از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر این کشور 

در فهرست اهداف این جاسوس افزار بوده اند.
فاش  را  مسئله  این  واتساپ   ،201۹ سال  در 
همراه،  تلفن   1400 از  بیش  به  پگاسوس  که  کرد 
آنها  ضعف  نقاط  از  واقع  در  و  کرده  ارسال  بدافزار 
در راستای اهداف و مقاصد خود بهره برده است. 
تماس  یک  برقراری  با  راحتی  به  پگاسوس  بدافزار 
واتساپی با شماره هدف، حتی اگر فرد هدف به تماس 
همراه  تلفن  گوشی  آن  به  ندهد،  هم  پاسخ  مذکور 
نفوذ کرده و اطالعات آن را تخلیه می کند. به گفته 

برخی کارشناسان امنیتی، پگاسوس با در اختیار 
گرفتن مدیریت تلفن همراه کاربر، می تواند حتی 
کارهایی را با گوشی آن شخص انجام دهد که 
کارها  آن  توانایی  عادی  حالت  در  آن  صاحب 
را ندارد و این امر سبب می شود این بدافزار به 
یک وسیله جاسوسی بی نقص تبدیل شده و از 
به دست  هر مقام و مسئولی در دنیا اطالعاتی 
آورد که حتی خود آن شخص هم اطالع نداشته 

باشد، آن هم بدون هیچ هزینه و ریسکی!
تمام  و  جاسوس افزار  این  با  مقابله  برای 
وجود  راهکاری  هیچ  آن،  مشابه  برنامه های 
یک  همیشه  جاسوسی  شرکت های  ندارد. 
همراه  تلفن های  سازندگان  و  طراحان  از  قدم 
جلو  عامل  سیستم های  توسعه دهندگان  و 
هستند. اگر فرض کنیم که مدیران اپل و گوگل 
و دیگر شرکت های فناوری، واقعا با این شرکت 
مقابله  ژست  ظاهر  در  و  نداشته اند  همکاری 
را  کاربر  زننده حریم شخص  برهم  اقدامات  با 
نمی گیرند، می دانیم که هریک از این شرکت ها 
می کنند  جاسوسی  خود  کاربران  از  نحوی  به 
و اطالعات به دست آمده از این راه، داده های 
این  درآمد  از  بخشی  که  هستند  گران قیمتی 
می آید.  دست  به  راه  این  از  فناوری  غول های 
اطالعات  سرقت  ماجرای  درگیر  هنوز  اپل 
بهتری  وضع  هم  گوگل  و  است  کاربرانش  از 
ندارد. هنگامی که یک تلفن همراه هوشمند در 
هستید  عادی  کاربر  اگر  می گیرد،  خود  دستان 
حداقل  و  اطالعات  دادن  دست  از  نگران  باید 
فیلم ها و تصاویر شخصی خود باشید که ممکن 
است مشکالتی برای خانواده خود ایجاد کنید 
مقام های مسئول کشور هستید،  از  یکی  اگر  و 
باشید  حساسی  داده های  رفتن  لو  نگران  باید 
ایجاد  خود  کشور  برای  را  مشکالتی  حتما  که 
می کنید. هرچقدر هم که نکات امنیتی را رعایت 
کنید، استفاده از تجهیزات هوشمند مخاطراتی 
ضررهایش  مسئوالن،  از  برخی  برای  که  دارد 
حتی  که  دنیایی  در  است.  آن  منفعت  از  بیشتر 
تلفن ساده ای مانند نوکیا 1100 امکان هک به 
از  اطالعات  حفظ  دارد،  را  خاموش  صورت 

گزند جاسوسان، کار سختی است.
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فرهنگ

نسیم اسدپور
دبیرگروهفرهنگ

آوینیافغانستان

شاید روزی که امام امت خمینی   
کبیــر)ره( فرمودنــد: »جنگ ما 
جنــگ عقیــده اســت و جغرافیــا و مرز 
نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادی مان، 
بسیج بزرگ ســربازان اسالم را در جهان به 
راه بیندازیــم«، کمتر کســی معنا و مفهوم 
حقیقی این سخن را خوب می فهمید و درک 
می کرد، اما گذر زمان نشــان داد هم قبل از 
این کالم تاریخی حضرت روح الله و هم بعد 
از آن، چهره هایی در جغرافیای جهان اسالم 
و فراتر از آن، پیام انقالب اسالمی را با گوش 
جان شــنیده اند که حتی حاضرند جلوتر از 
برخی صاحبان انقالب اسالمی، جان و مال 
و هستی شان را برای تحقق اهداف انقالب و 
آرمان هــای متعالی آن هزینه کنند. »محمد 
سروررجایی« شاعر و پژوهشگر نام آشنای 
افغانستانی، یکی از همین رویش های ناب 
انقالب اسالمی بود که هفته گذشته بیماری 

منحوس کرونا او را از ما گرفت.
مانند  درســت  ســروررجایی،  محمد 
هم وطن شهیدش »دکتر موسوی گردیزی« 
یا همچون »ابومهــدی المهندس« عراقی 
یا »عارف حسینی« پاکســتانی یا »ادواردو 
آنیلی« ایتالیایی، فرزنــد معنوی امام)ره( و 
انقالب اســالمی بود و در عمر پربرکتش، 
نشــان داد که تالش و تحرک برای نزدیک 
شــدن به انقــالب جهانی مســتضعفان، 
شوخی یا شعار نیســت. مرحوم رجایی را 
دیر شناختم، اما حاال من و خیلی های دیگر 
مثل من، باید حق شناخت او را ادا کنیم و در 
واقع، حق بــرادری دینی و انقالبی را به هر 
شکلی که می توانیم، بجا بیاوریم.  به اعتقاد 
بســیاری از فعاالن جبهه فرهنگی انقالب 
اســالمی، مرحوم رجایی برای برداشــتن 
خط کشی های اســتعماری میان ملت های 
مستضعف، تالشی مجاهدانه کرد و کتاب ها 
و کارهای محفلی اش، گواه این مجاهدت 
بدون مرز اســت. »از دشت لیلی تا جزیره 
مجنــون« او روایت مجاهــدت رزمندگان 
گمنام افغانستانی در دفاع مقدس و در کنار 
مردم ایران است و »در آغوش قلب ها«یش، 
روایت عشــق و دلدادگــی مردمان نجیب 
افغانســتان به امام روح الله)ره(. وقتی برای 
انتشار مجله »باغ« برای کودکان افغانستانی 
مقیم ایران تالش می کــرد، بیش و پیش از 
آنکه دغدغه هموطنانش را داشــته باشــد، 
دغدغه تربیــت و تعالی نســل جدیدی از 
ســربازان انقالب جهانی مســتضعفان را 
داشــت و این هم شعار نیســت و صبغه و 
سابقه رجایی، گواه این نیت اوست. در تمام 
سال هایی که در دفتر شــعر و ادبیات حوزه 
هنری وقت می گذاشت، به دنبال نشان دادن 
و بازخوانی پیوندهای عمیق فرهنگی میان 
دو ملت ایران و افغانستان بود؛ پیوندهایی که 
استعمار سیاه قرن های اخیر، تالش کرد تا آن 
را از هم بگسلد. حاال این چهره محجوب 
جبهــه فرهنگی انقالب از میــان خانواده و 
دوستان ایرانی و افغانستانی اش رفته و آنچه 
باقی مانده، مرام و مســلک اوست. به قول 
محسن مؤمنی شریف، »رجایی به تنهایی، 
به اندازه یک سازمان فرهنگی کار می کرد« 
و ایــن هنر، بندگان صالح خداســت که با 
کمترین هزینه و بیشترین اثربخشی، تالش 
می کنند تا خط تربیت و تعالی معنوی را در 

جامعه پیرامونی خود زنده نگه دارند.

یادداشت

BBBBB گرنت کتاب به چه معناســت و شامل  
چه نوع حمایت هایی می شود؟

حمایت از ترجمه و نشــر کتاب های یک کشور به 
زبان های دیگر و در ســایر کشــورها. این حمایت 
سال هاســت که به صورت رسمی از سوی بعضی 
از دولت هــا به طور مســتقیم یا از ســوی نهادها و 
بنیادهای فرهنگی شان انجام می شود. تعریف روشن 
آن، این اســت که »ما هزینه می کنیم تا کتاب مان را 
مردم شــما هم بخوانند«. در تبادل حقوق ترجمه و 
 انتشار کتاب در بازارهای جهانی، براساس 

ً
طبیعتا

قوانینی که وجود دارد، مبالغی باید هزینه شــود که 
مهم ترین و رایج ترین آن، مبلغ حق نشــر اســت، 
یعنی ناشر مقصد باید متناسب با شرایط کتاب در 
کشوِر هدفش، مبلغی را به ناشر مبدأ یا هرکسی که 
دارنده حق نشر اثر است، بپردازد. با اعطای گرنت، 
این مبلغ به جای ناشــر مقصد از سوی آن دولت یا 
نهاد مبدأ پرداخت می شــود تا به نوعی کار برای او 
آسان شــود و البته به این کار نیز ترغیب شده باشد. 
یک نــوع دیگر هم گرنت ترجمه اســت، یعنی در 
تأمین هزینه های ترجمه کتاب از ســوی مترجم، به 
ناشر کمک می شود و درواقع کتاب برای نشر لقمه 
 این حمایت و تشویق ها برای 

ً
گرفته می شود. معموال

کتاب هایی انجام می شود که به زبان های کمتر رایج 
و در کشــورهایی با صنعت نشر غریب تر، نوشته و 
منتشر شده اند و با این راهکار قرار است به نوعی راه 
برای شان باز شود. البته مقاصد مختلف ایدئولوژیک 
 در پس این اقدام 

ً
و فرهنگی و سیاســی نیز معموال

وجود دارد.

BBBBB در کشــور ما تا چه حد این موضوع   
جدی گرفته شــده و اصاًل چه پیشینه و 

سابقه ای دارد؟
طرح حمایت از ترجمه و انتشــار کتــاب ایران در 
بازارهای جهانی از ســال 1393 با تشــکیل یک 
کارگروه تأسیسی متشکل از بعضی مسئوالن مربوطه 
در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و بعضی فعاالن خصوصی کتاب و نشر کلید خورد.
فهرست منتشره از کتاب های مصوب این طرح در 
وبگاه مربوط به دبیرخانه و اخبار مختلف منتشــره 
درباره تخصیــص بودجه و برگزاری جلســات و 
شــرکت در نمایشــگاه های خارجی می گوید این 
کار در کشــور ما از ســال 1394 فعال شده است. 
یک شیوه نامه اجرایی هم برایش در همان وبگاه در 
دســترس قرار دارد که مشخص نیست چرا مربوط 
به سال 1397 است. بر همین اساس از همان ابتدا 
قرار شــد فقط از کتاب هایی در حوزه ادبیات، هنر، 
اسالم شناســی و ایران شناســی و کودک و نوجوان 
حمایت شــود. بودجه های نه چندان چشــمگیری 

هم به این کار اختصاص داده شــد که قابل مقایسه 
با حجم فعالیت مورد نیاز نیســت. در شــیوه نامه 
مذکور به آژانس های ادبی و نقش شــان اشاره شده، 
درحالی که امروز تنها به تعداد انگشتان یک دست 
آژانس ادبی فعال داریم که هنوز برای فعالیت شــان 

ذیل این عنوان سازوکار رسمی فراهم نشده است.

BBBBB آیــا در کل گرنت شــامل همــه افراد   
متقاضی می شود؟

 بودجه این طرح محدود بوده و هست و برای 
ً
طبیعتا

تصویب اختصاص حمایت بــه هر کتابی چندین 
سازوکار در نظر گرفته شده تا بهترین انتخاب انجام 
 گروه کارشناسی و داوری، باید متخصص 

ً
شود، مثال

و بی طرف و مسلط به ابعاد مختلف یک کتاب، هم 
در اینجا و هم کشــور و زبان مقصد باشد. کشور ما 
به طور کلی در این امر و حتی در بخش خصوصی 
هم ضعیف است و متخصصان زیادی در این حوزه 
فعال نیستند که حاال وزارت ارشاد بخواهد آنهایی 
را در این کارگروه به کار بگیرد که خودشان ذی نفع 
و دخیل نباشــند. در مورد روش کلی این کار جای 
بحث بسیار است، چراکه اساس اعطای گرنت در 
کشورهای دیگر، شناساندن آن به ناشرهای فعال و 
واقعی در کشورهای مقصد است تا مسیر حرفه ای 
 به دســت مشتری و 

ً
نشــر طی شــود و کتاب واقعا

 چون 
ً
مخاطب در بازار آن کشــور برسد؛ اما عمال

حضور در بازارهای جهانی از سوی بازوهای دولتی 
با قوت و تداوم کافی و نتیجه محوری همراه نبوده و 
نیست، ارتباط منتج به نتیجه ای با محورها و ستون ها 
و درواقــع تصمیم گیران بازار هــدف وجود ندارد، 
پس کار به این شکل پیش می رود که اندک فعاالن 
این حوزه، کتاب هایی را که خودشان پسندیده اند، 
دست شان گرفته اند و به این ناشر و به آن ناشر که در 
 در جا هم 

ً
ارتباط هســتند، نشان می دهند و معموال

می گویند که این کتاب می تواند گرنت ترجمه یا نشر 
داشته باشد، پس بیا و همکاری کن.

BBBBBمهم ترین مزایای طرح گرنت چیست؟   
با توجه به شرایط کشور ما همین که ناشر خارجی 
نگران پرداخت مبلغ حق نشــر نباشد، یک امتیاز 
مثبت اســت، اما نقطه قوت طرح گرنت که به نظر 
من باید تمرکز بیشــتری روی آن باشد، حمایت در 
بخش هزینه ترجمه اســت؛ چون هم مترجم زبان 
فارسی کم است و هم ارتباطات فرهنگی به نسبت 
محدودتر است؛ پس زمان بیشتری هم برای ترجمه 
نیاز اســت که همین به هزینه هــای معمول اضافه 
می کند. طرح گرنت در فضای فرهنگی بین الملل در 
قامت یک آبرو و اعتبار خودش را نشان می دهد که 
یعنی آن کشور به ارتباطات فرهنگی اش به خصوص 

در حوزه ادبیات اهمیت می دهد. به جرئت می توانم 
بگویم گرنتی نیســت در دنیا که ادبیات برایش مهم 
نباشد و به شکلی به آن اهمیت ندهد. وجود گرنت 
ارتباطات حرفه ای بین نمایندگان و آژانس های ادبی 
را گسترش می دهد، اما همان طور که گفتم ما هنوز 
به آژانس های ادبی در کشورمان رسمیت نداده ایم. 
به عقیده من طرح گرنت بدون همکاری آژانس های 

ادبی به بیراهه می رود. 

BBBBB آیا ممکن است در این میان این گرنت  
به کســانی که نباید تعلق بگیرد و یا یک 

نوع مافیا در این رابطه به وجود بیاید؟
به هرحــال در هر حرکتی لغزش هایی وجود دارد تا 
وقتی مسیر اصلح را پیدا کند. موضوع تضاد منافع 
یکی از این مشکالت است. مسئله انفعال دبیرخانه 
طرح گرنت و اینکه می توان گفت نشســته تا کسی 
پیشنهادی بیاورد و بررسی و تصویب کند، یکی دیگر 
از مسائل اســت. طرح حمایتی با شرکت در یک 
نمایشگاه خارجی و برپایی غرفه در نمایشگاه کتاب 
داخلی راه به جایی نمی برد. تجربه کشورهای دیگر 
در این بخش را باید بادقت تر و عملی تر پی بگیریم. 
نمی شود جست وجوگر ریخته پیش رفت. این تسلط 
ناکافی به ابعاد در متن شیوه نامه هم به نظر من دیده 
می شود. برای نمونه، گفته شده است، »کتاب هایی 
که بار دوم و بیشــتر مورد تقاضای حمایت هستند، 
فقط در صورتی مشــمول حمایت می شوند که به 
زبان هایی غیر از زبان بار اول ترجمه و منتشر شوند.« 

پرســش این اســت که منظور از حمایت در اینجا 
حمایت در ترجمه اســت یا نشر؟ یعنی اگر کتابی 
یک بار به اســپانیایی در آمریکای التین منتشر شود 
و بعد بخواهد در کشورهای اســپانیایی زبان اروپا 
منتشر شود، دیگر از آن حمایت نمی کنیم؟ در بخش 
دیگری از الزامات اجرایی این طرح موارد متعددی 
برای معرفی طرح مشــخص شــده است که الزم 
است اصحاب رسانه سراغ مسئوالن مربوطه بروند 
و میزان انجامش را جویا شوند، که البته برای فعاالن 

این حوزه از همان وبگاه هم عیان است.
 اینکــه از ظرفیت هــای رســانه های دیداری و 
شنیداری، فضای مجازی و مطبوعات، به چه شکل 
و چقدر استفاده شده است، جای سؤال کلیدی دارد. 
در مورد انجام بند مربوط به ارزیابی »اعتبار ناشر و 
برنامه و استراتژی وی برای معرفی و توزیع کتاب« 
الزم است روشنگری هایی انجام شود که مستندات 
ارائه شده اولیه چه بوده اند و چطور پیگیری و اثبات 
شده اند. اصل ماجرا این است که کتاب وارد چرخه 
توزیع و عرضه کتاب در یک کشور بشود و به دست 
خوانندگان واقعی برســد. اما آیا گزارش روشنی از 
توفیقات آثار مشمول گرنت در این حدود پنج شش 
سال، منتشر شده است؟ من به عنوان فعال و پیگیر 
این حوزه، انتشار چنین اطالعاتی را برای گسترش 
این طرح شاهد نبوده ام. از طرفی گزارش های روی 
کاغذ فایده ای ندارد؛ شــما باید کتاب کشورت را 
با حمایــت از این طرح حداقــل در عمومی ترین 
کتاب فروشــی پایتخت کشور مقصد به راحتی پیدا 

کنی.

BBBBB کرونــا، چــه تأثیــری بر ایــن حوزه   
گذاشت؟

نمایشــگاه های بین المللی کتاب در طول سال در 
نقاط مختلف دنیا به نوعی میعادگاه فعاالن تجارت 
نشــر بوده اند که البته در طول ســال همواره ارتباط 
کاری و حرفه ای معمول شــان با هم را دارند؛ اما در 
سالن های تبادل و تبلیغ این نمایشگاه ها ارتباط های 
رودررو و گفت وگوهای گرم حضوری نوع دیگری 
از دســتیابی به نتیجه همکاری را ممکن می کرد که 
با شــیوع کرونا و لغو نمایشــگاه ها و تبدیل شان به 
رویدادهای برخط از دســت رفت. عالوه بر این در 
همه کشــورهای درگیر و به خصوص ضعیف ترها، 
فشــار کرونا سبب شــد تمرکز از روی افزوده های 
 با این وضعیت جدید 

ً
فرهنگی برداشته شود. مسلما

هم، باید کنار آمد و راهکارهای متناسبی پیدا کرد. 
دقت کنیم که سهم تولید و خرید و فروش و مطالعه 
کتاب الکترونیک نیز در این ایام افزایش پیدا کرد و 
در این عرصه باید مطابق با ملزومات خودش به فکر 

تشویق و حمایت باشیم.

فصل چهار سریال »سرنوشت« 
تولید می شود. داستان این فصل 
با آزاد شدن هاشم از زندان آغاز 
می شــود و در ادامــه یک اتفاقی 
می افتد که زندگی هاشم را تحت 
تأثیر قرار می دهد و همین باعث 
جذابیــت قصه بــرای مخاطبی 
می شــود که چهار فصــل با این 
سریال همراه اســت. محوریت 
این فصــل درباره تولیــد ملی، 

حمایت و مانع زدایی ها، دغدغه جوان ها و انگیزه دادن به جوان ها، 
آسیب شناسی ازدواج، خودباوری، تعامل و  اعتماد به جوان هاست.
در این فصل ســولماز غنی، رضا داودنژاد، ساناز سعیدی و نگین 

صدق گویا از بازیگرانی هستند که به سریال اضافه شده اند.

سرنوشت
سریالی با محوریت شعار سال

   تلویزیون    

در آســتانه مــاه محــرم هیئت 
اســالم کتاب »قیام  رزمندگان 
و قلــم« مجموعــه نوحه های 
عاشــورایی را براساس اشعار و 
نغمه سرایی های شعرای ارجمند 
آقایــان یوســف رحیمی، رضا 
یزدانــی، جــواد محمدزمانی، 
منتشر   ... و  محمدصالحی پور 
کرده اســت. حجت االســالم 
ســفیدی امین،  عبدالرحمــن 

معاون فرهنگی هیئت رزمندگان اســالم اظهار داشــت: »در 
آستانه ماه محرم هیئت رزمندگان اســالم کتاب »قیام و قلم« 
مجموعه نوحه های عاشورایی در اختیار مداحان و نوحه سرایان 

در آستانه ماه محرم قرار خواهد گرفت.«

قیام و قلم 
کتابی برای نوحه سرایان و مداحان 

   هیئت    

بین المللــی  دومیــن رویــداد 
ایده های اربعینی روشنا با هدف 
به  شناســایی، رشــد و کمک 
اجرایی شدن ایده های اربعینی، 
پدیده  با هدف حــل مســائل 
عظیــم اربعین و ارتقــای آن از 
سوی دانشگاه امام صادق)ع( و 
با حمایت ستاد مرکزی اربعین 
برگزار می شود. شعار این دوره 
رویداد »دوبــاره اربعین، دوباره 

زندگی« اســت که به شــکل ویژه ای روی ایده پردازی نسبت 
به بازگشــت به اربعین با توجه به وقفه یک ساله عدم برگزاری 
اربعین در سال گذشــته تمرکز دارد.در این رویداد به ایده های 

برتر جوایز مادی و معنوی تعلق می گیرد. 

     جشنواره    

وشنا ر
آخرین مهلت ارسال آثار اربعینی

 گرنت بدون آژانس های ادبی
ود  به بیراهه می ر

 مدیر آژانس ادبی ناکتا در گفت وگو با  صبح صادق مطرح کرد

حامد حسین عسکری
خبرنگارفرهنگی

»گرنت« به معنای بودجه ای است که به گروه یا نهاد و مؤسسه ای برای هدفی خاص، از جمله پژوهش و تحقیق تعلق می گیرد. حاال چند سالی است که طرح گرنت در حوزه 
کتاب نیز جدی تر از گذشته شده است. طرح »گرنت« یا طرح »حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایران در بازار های جهانی« یکی از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در معاونت امور فرهنگی با رویکرد توسعه فرهنگ و ادبیات ایران در جهان است. هدف اصلی طرح گرنت ایجاد و همچنین تقویت بازار برای کتاب  ایرانی در جهان است، 

اما برای بیشتر آشنا شدن با این موضوع مهم به سراغ فرزانه فخریان، فعال فرهنگی، مترجم و مدیر آژانس ادبی ناکتا رفته ایم و با او به گفت وگو نشسته ایم:

پاسداشت محمد سرور رجایی
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   یادداشت    

تابعیتایرانی
برایفاطمیون

 
اولین گــروه از مدافعان حرم افغانســتانی، 
زمانی به ســوریه رسیدند که هنوز، ساختار 
مشــخصی برای دفاع از حرم  تعریف نشده 
بود. فرودگاه دمشــق زیر دیــد تیر نیروهای 
تکفیــری بود و برای اولیــن گام، مجاهدان 
عراقــی با ســالح های اندک شــان تالش 
می کردند این محدوده را از تیررس مسلحان 
خــارج کننــد. ابوحامد )شــهید علیرضا 
توســلی( با تعدادی از مجاهدان افغان،  در 
حالی خودشان را به پایتخت سوریه رسانده 
بودند که نه سالحی داشــتند و نه امکاناتی 
برای جنگیدن. با تدبیر مستشــاران نظامی 
حاضر در صحنه،  رزمندگان افغانســتانی به 
گروه های عراقی ملحق شــدند؛ ســالح  به 
دست گرفتند و از مناطق  آزاد شده حراست 
کردند. شایستگی، قناعت، دقت و شجاعت 
این رزمندگان، خیلــی زود آنها را به عنوان 
جنگجویانی بی بدیل نشــان داد و قرار شد 
یگانی مســتقل از این رزمندگان تشــکیل 
شــود. نام »فاطمیون« زیبنده گروه جوانانی 
بود که خانه و کاشانه شان را رها کرده بودند 
تا عشق شــان به حضرت سیدالشــهدا)ع( 
و خاندانش را اثبات کننــد. تعدادی از این 
رزمندگان، خانواده های شان را در افغانستان 
و به امیــد خدا رها کــرده بودند. حکومت 
افغانســتان با شــرکت جوانان و نظامیانش 
در نبرد با تکفیری ها مخالف بود و خانواده 
این مجاهدان، اگر لــو می رفتند، با روزگار 
و شرایط ســختی روبه رو می شدند. کم کم 
که آتش درگیری ها در ســوریه شعله ور شد، 
پیکر پاک شهدای فاطمیون به تهران می آمد 
و خبر کردن خانواده هایی که دسترســی به 
آنها بسیار ســخت بود، آغاز می شد. ایران، 
تصمیم گرفت این خانواده هــا را به آغوش 
باز وطن دعوت کند و جان شــان را از خطر 
حتمی نجــات دهد. پــدران و مــادران و 
همســران و فرزندان شــهدا مجبور بودند 
اموال و امالک شان را به امان خدا رها کنند 
و بی سر و صدا، خودشان را به ایران برسانند. 
 در افغانستان،  وضع 

ً
این خانواده ها که عمدتا

مالی خوبی داشتند، حاال با دست خالی به 
کشــوری می آمدند که الاقل، جان شــان را 
در برابر گلوله های ســرگردان در افغانستان 
نجات می داد.  خانواده شهدای فاطمیون در 
اینجا هم قناعت پیش گرفتند و با کمترین ها 
ســاختند، اما برای بهره برداری از کمترین 
حقوق شهروندی، نیاز مبرمی به شناسنامه و 
کارت ملی داشتند. ایران هم تصمیم گرفته 
بود تا این بزرگــواران را به عنوان پناه جو، به 
تابعیــت ایران درآورد. ایــن روند اگر چه با 
سختی های زیادی در هماهنگی و تصویب 
روبه رو بود، اما باالخره آغاز شــد و تعدادی 
از خانواده هــا توانســتند به جمــع ایرانیان 
بپیوندند. نام نویسی مدرســه،  عقد قرارداد 
اجاره منزل، استخدام در مشاغل خصوصی، 
تهیه بلیط برای مسافرت و امثال آن، از جمله 
چالش هایی بود که نداشتن شناسنامه و کد 
ملی، آنهــا را با اختالل روبه رو می کرد.   اما 
ایــن روزها رونــد ایــن کار قانونی که حق 
مســلم خانواده مدافعان حرمی اســت که 
امنیت امروز ما در ایران، مدیون جنگاوری 
آنهاست، با مشــکالتی روبه رو شده است. 
بسیاری از خانواده های شهدای مدافع حرم 
فاطمیون، هنوز هم با گذشــت چندین سال 
از شهادت عزیزشان، نتوانسته اند از این سد 
بزرگ، رد شــوند. بی شک، کمترین انتظار 
از مســئوالن دربــاره ارائه خدمــات به این 
بزرگواران،  ارائه مدارک سجلی و تسهیل در 
امور تابعیت آنهاست. مردمان غیوری که اگر 
باز هم غریو جنگ را بشنوند، در صف اول 

نبرد حاضر خواهند شد.

وضعیت کردســتان پس از قبــول قطعنامه  598 از 
جمله تصاویر مغفولی است که بررسی آن، می تواند 
به شناخت مخاطبان تاریخ جنگ تحمیلی از فضای 
کل کشــور در آن روزها کمک کند. با همین انگیزه، 
از البه الی خاطرات ســردار حســن رستگارپناه، 
سطرهایی را برای شما برگزیدیم که می تواند به این 

شناخت کمک کند.
سردار رستگارپناه، سال های زیادی را در منطقه 
کردستان حضور داشت و ارتباطات گسترده ای را با 
یگان ها و سازمان های منطقه برقرار کرده بود. او سه 
ماه بعد از پذیرش قطعنامه در ســال 1367 به عنوان 
فرمانده سپاه کردســتان منصوب شد. در آن مقطع، 
بخشــی از خطوط مرزی در اختیار ارتش و قسمتی 
از آن در اختیار ســپاه بود. کمبود نیرو نیز به شــدت 
احساس می شــد. از نظر نیروهای بسیجی، جنگ 
تمام شــده بود؛ ولی اعــزام نیروهای ضدانقالب با 
فشــار رژیم عراق هنوز ادامه داشــت. آنها در صدد 
بودند همچنان شــهرهای اصلی استان کردستان را 

ناامن کنند. 
در عملیات والفجــر10 با ضربــه ای کاری که 
به یکــی از گردان های کومله وارد شــد، این گروه 
مجبور به تغییر سازمان شد و با تغییر سازمان، مشی 
مبارزه اش را هم تغییر داد. عناصر کومله با گروه های 
کوچک تر می آمدند در بخش هایی در عمق مناطق 
نفــوذ می کردند و با اجــرای عملیات های ایذایی و 
پارتیزانــی، ترور در داخل شــهرها و ایجاد رعب و 
وحشت در بین مردم ســعی می کردند حضورشان 
در منطقه را به رخ بکشند. در مناطقی هم که نفوذی 
داشتند، می کوشیدند از یگان های ما اطالعاتی کسب 
کنند. سردار سرتیپ حسن رستگارپناه می گوید: »دو 
سه ماه بعد از پذیرش قطعنامه، ریزش نیروها شروع 
شــد و دیگر تقویت و پشــتیبانی غرب کشور روند 

خاصی نداشــت. در حالت نه جنــگ و نه صلح، 
تحرکات گروه های ضدانقالب در داخل بیشتر شد. 
رژیم عراق به گروه ها فشار وارد می کرد تا وارد خاک 
ما شــوند. این تحــرکات و مجموعه عملیات های 
ایذایی ضدانقالب، با هدف افزایش آسیب پذیری ما 

در مناطق عمقی انجام می شد.
در آخــر جنــگ و هنگام پذیــرش قطعنامه هم 
یگان هایی از ســپاه کردستان آســیب دیدند. بعد از 
دستور عقب نشــینی از درون خاک عراق و برگشتن 
ما به نقطه صفر مرزی، خیلی از یگان های ما آسیب 
دیدند. عراق بعضی جاها مثل منطقه شیلر در حاشیه 
مرز را تصرف کرده بود و ما مجبور بودیم آنها را پس 
بگیریم. نیروهای ما به شــدت در این مناطق درگیر 
بودند. ضدانقالب هم این را می دانســت و تالش 
می کرد از این فرصت اســتفاده کند و ضرباتی به ما 
وارد کنــد. در آن وضعیــت، اولین موضوعی که در 
دستور کار ما قرار گرفت، بازسازی یگان های ضربت 
و یگان های آفندی بود. دوم، کنترل مبادی نفوذی ضد 
انقالب به داخل بود؛ یعنــی توجه خاص به مرز به 
طور کلی، چــه در زمان ورود و چه در زمان خروج. 
نکته سوم جلوگیری از آســیب پذیری نیروهای مان 
بود که در سطح منطقه آرایش پدافندی داشتند. این 
اقدام، انرژی خیلی زیادی از ما می گرفت. موضوع 
بعدی هم حفظ اســتعدادهای موجود اعم از سپاه 
یا جهاد ســازندگی بود. در مقطعی از جنگ جهاد 
قدس و جهادهای دیگر، اقدامات توســعه ای انجام 
دادنــد، ولی بعد از جنگ، ما باید توان بیشــتری به 
کار می گرفتیم که به مردم ثابت کنیم ما فقط به دلیل 
وضعیت جنگی خودمان فالن جاده را نزدیم، بلکه به 

مردم هم توجه داریم.«
فرمانده وقت سپاه کردستان اضافه می کند: »یکی 
دیگر از موضوعات مهمــی که دنبال کردیم، بحث 
آموزش نیروها در مقطع تعقیــب ضدانقالب بود. 
ما باید نیروهایی را ســازمان و آموزش می دادیم که 
می توانستند پا به پای عناصر ضدانقالب که پیشرفت 

کــرده و حرکت های جدیــدی انجــام می دادند، 
حرکت کنند و نگذارند آنها به ما آســیبی برسانند. 
تقویت بسیج و راه افتادن پایگاه های بسیج در مناطق 
سفید، زرد و قرمز هم از اقداماتی بود که باید انجام 
می دادیم. ما حتی تالش می کردیم امنیت را به خود 

مردم بسپاریم.
مجموعه این اقدامات، به تعامالت و پیگیری های 
مداوم با مرکزیت سپاه نیاز داشت، ولی در آن زمان، 
ســپاه داشــت تحوالت جدیدی را تجربه می کرد؛ 
بحث درجات در سپاه و تغییر سازمان نیروی زمینی 
ســپاه و نیروی مقاومت پیش آمده بود و در مرکزیت 
ســپاه تغییرات ســاختاری و تشــکیالتی در حال 
شکل گیری بود و خیلی به حوادث غرب و ناامنی ها و 
تحرکات ضدانقالب توجهی نمی شد. این وضعیت 
بر ما تحمیل شــده بود، ولی ما باید خودمان را آماده 

نگه می داشتیم.
از موضوعــات دیگــری کــه در آن مقطع به آن 
معتقد بودیم، واگذاری مسئولیت ها و مأموریت های 
مرزی به ژاندارمری بود، چون براســاس مصوبه ها، 
ژاندارمری های شــهرها باید پاســگاه های مرزی و 
روستایی شان را دایر می کردند. عالوه بر این، تأمین 
محورهای اصلی و فرعی که در آنها تردد می شد، به 

عهده آنها بود.
مــا در اواخــر جنگ هــم بحث شــبانه روزی 
کردن تــردد در جاده های مان را دنبــال می کردیم. 
نمی توانســتیم اعالم کنیم که از یک جاده در شــب 
نمی توانیم تــردد کنیم. همه اینها تــوان و امکانات 
می خواست. مرکزیت ســپاه هم به این جمع بندی 
رســیده بود که به هیچ وجه افزایش یگان به صالح 
نیست. یگان های رزمی سپاه باید با همان توانی که در 
استان های کردستان و آذربایجان غربی وجود داشت، 
کار را دنبال می کردند، ولی ما ریزش نیرو داشتیم و 

نیرویی هم جایگزین آن نمی شد. 
این وضعیت فقط بر سپاه حاکم نبود و ژاندارمری 
و ارتش هــم همین وضعیــت را داشــتند. حدود 

ســه چهار ماه کــه از جنگ گذشــت، قانون اضافه 
خدمت سربازها لغو شــد. طول دوره آموزشی هم 
که قبال کمتر بود، افزایش پیــدا کرد. این امر، اعزام 
نیروهای سرباز را شــش ماه به عقب می انداخت. 
آن زمــان، نیروهای مان ســربازها بودند و نیروهای 
بسیجی اعزامی کمتر داشتیم. در اواخر کار، بیشتر 
نیروهای مان بسیجی های بومی، کادرهای اعزامی و 
سربازها بودند. در آن وضعیت، ما سعی می کردیم به 
شکلی روند کار را دنبال کنیم که آسیب پذیری مان به 
حداقل برسد و حضور دشمن را در مناطقی که مردم 

حضور داشتند، محدودتر کنیم.
به همین منظــور، با جدیت تــالش کردیم که 
شــورای تأمین ویژه غرب را که نهادی اجرایی بود، 
فعــال و درگیر اقدامات توســعه ای و زیرســاختی 
منطقه مانند ساختن سدها و رفع مشکالت بیکاری 
و اقتصــادی کنیم. در این خصــوص تالش زیادی 
کردیم، ولی نهاد سیاســی آن طور که باید و شــاید 

نمی توانست نیاز منطقه را تأمین کند. 
یکــی دیگــر از کارهایی که دنبــال می کردیم، 
تغییر شیوه های کســب اطالعات مان برای برخورد 
با ضدانقــالب بود. مــا معتقد بودیم بیشــتر توان 
اطالعاتی مان را باید آن سوی مرز بگذاریم، چون در 
حاشیه مرز استعداد خوبی داشتیم. در این خصوص 
فشار زیادی به تشکیالت قرارگاه رمضان آوردیم تا 
از نیروهای سپاه کردستان چند مخبر اطالعاتی را در 
داخل خاک عــراق، کنار آنها بگذاریم که تحرکات 
ضدانقالب را از طریق یک سایت کنترل کنند، ولی 

نپذیرفتند و این کار انجام نشد!
موضوع دیگری که به شخصه به آن اعتقاد داشتم 
و به شدت هم آن را دنبال کردم، ولی خیلی محدود 
به آن جواب داده شــد، حمله هوایی بود. من توصیه 
می کردم با استفاده از هلیکوپتر در مناطقی که احتمال 
می دادیم ضد انقالب در آنجا هست، نیرو هلی برن 
کنیم. جابه جایی نیروهای مان با این روش، راحت تر 

انجام می شد.«

عملیات نصر7 که تمام شــد ما 
جاده  برای  پاک ســازی  مشغول 
استراتژی شدیم. موقعیت منطقه 
بــا وجــود مین هــای قدیمی و 
خمپاره دشــمن بسیار حساس و 
خســته کننده بود. روز عید قربان 
بود. صدا کردند که حاج محسن 

دین شــعاری گفته به فالنی بگویید آب دســتش هست زمین 
بگذارد و بیاید. حاجی گفت: امروز خودم هم می  خوام با شما 
به میدان بیــام کار رو تمام کنم. امروز روز عید قربون قراره من 
قربونی بشــم... این حرف را گذاشتم به حساب شوخی های 
حاجی و رسمش توی گردان که روز عید قربان، گوسفند قربانی 
می کرد و به همه کباب می داد. حاج محسن اول رفت و یک دفعه 
از جایی که حاجی بــود، صدای انفجار آمد. دود و خاک بلند 
شــد. حاجی براثر موج انفجار چند متر آن  طرف تر پرت شده 
بود. حاج محسن، روی زمین افتاده و بدنش پاره پاره شده بود. 
اولین چیزی که نظرم را جلب کرد، نوشــته الســالم علیک یا 
فاطمه الزهرا)س( روی لباسش بود. انگار تازه حرف های حاج 

محسن برایم معنی پیدا کرده بود و توی ذهنم نقش می بست.

راوی: دکتر محمدعلی همتی

 حاج محسن
   خاطره    

 امروز ظلم بر جهان چیره گشته و ما مظلوم تاریخ. ای مظلومان 
به پا خیزید و کاخ ظلم و ســتم را فــرو ریزید. این وصیت را با 
سرعت نوشتم و توانستم کلی بگویم. امیدوارم پدر و مادرم مرا 
حالل کنند... برای آنهــا و برادرم و خواهرانم آرزوی موفقیت 
می کنم. اگر شــهید شــدم بدانید... )بخشــی از وصیت نامه 

خون آلود شهید عبدالحسین عرفانی(

با سرعت نوشتم!
   قاب    

مجموعه داستانی حاوی 12 داســتان  کوتاه با شخصیت  های 
اصلی دختر و پســر نوجوان زمان جنــگ  تحمیلی به نگارش 
درآمده است به نام »فقط بیا«. این مجموعه طی ده  سال نگاشته 
شده و بارها نقد و چکش کاری شده و به مشکالت خانواده ها 
در هشــت  ســال جنگ  تحمیلی ایران و عراق پرداخته است. 
دنیای واقعی همیشه تلخ تر از دنیای داستان است. نویسنده این 
مجموعه نمی خواهد تلخی زمان جنگ را برای خوانندگانش 
زنده کند؛ بلکه قصد آن را دارد که تابلویی از شجاعت، ایثار و 
از خودگذشتگی هشت  سال دفاع  مقدس را به تصویر بکشد. 
تابلویی که کــودکان و نوجوانان زمان جنگ آن را به  یادماندنی 

کردند. 

 فقط بیا
   تازه ها    

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیرگروهدفاعمقدس

بررسی وضعیت کردستان در روزهایی که جنگ تمام شده بود و نیروها به خانه های شان باز می گشتند

 جنگ در کردستان
 پس از قطعنامه هم تمام نشد!

رضا صادقی
پژوهشگردفاعمقدس
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معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه در راستای توسعه و 
ترویج فرهنگ مطالعه کتــاب و کتابخوانی و افزایش 
ســرانه مطالعه در بین فرماندهان، مدیران، کارکنان و 
خانواده های آنهــا، برنامه های متنوعی را در این حوزه 
طراحی کرده و طی ســال های گذشته به اجرا درآورده 
است که در ادامه به برخی برنامه های این معاونت در 

حوزه کتاب و کتابخوانی اشاره خواهد شد. 

  معرفی هفتگی کتاب 

در قالب ایــن برنامه تصویری با نام روزنه معرفت، که 
به صورت هفتگی در دونماز رده های ســپاه در سراسر 
کشــور و به صورت همزمان به اجــرا در می آید، بعد 
از انتخاب کتاب از آثار منتشــر شــده انتشاراتی های 
مختلف، برنامــه ای به مدت 5 دقیقه شــامل مقدمه 
مجری برنامه و معرفی کتاب، خوانش بخش های مهم 
کتاب به همراه تصویر صفحات خوانش شده و معرفی 
انتشارات مربوطه به نمایش گذاشته می شود.  در قالب 
این برنامه تاکنون 130 کتاب از بیشــتر انتشاراتی های 
مطرح به خصوص انتشاراتی های حوزه دفاع مقدس 
تولیــد و مخاطبان، شــامل فرماندهان، مســئوالن، 
کارکنان و بســیجیان در بین  دو نمازجماعت رده های 
سپاه به مدت زمان 32.500.000 دقیقه پخش شده 
است. این برنامه کمک شایانی به معرفی انتشاراتی های 
مختلف به کارکنان، آشــنایی کارکنــان با کتاب های 
جدید و جــذاب، خرید کتاب بعد از معرفی در قالب 

این برنامه از سوی رده های سپاه کرده است.
  تولید کتاب  صوتی )همسفر دانا(

یکــی دیگر از اقدامات معاونــت فرهنگی و تبلیغات 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه تولید کتــاب گویا برای 
استفاده فرماندهان، مســئوالن، مدیران و کارکنان در 
خودروها و فضای مجازی است که در این راستا تاکنون 
24 کتاب گویا از انتشاراتی های مختلف به شرح زیر 
تولید و عرضه شده است. این کتاب ها از طریق تکثیر 
در لوح های فشــرده و بارگذاری در وبگاه های مربوطه 
و سایت پاسدار در اختیار عموم پاسداران، خانواده ها 
و مردم قرار گرفته اســت. تولیــد کتاب های صوتی با 
هدف اســتفاده در خودرو و پر کــردن اوقات فراغت 
فرماندهان، مسئوالن، مدیران، کارکنان در مأموریت ها 
و مســافرت ها باعث شده اســت عالوه بر کارکنان، 
خانواده های آنها نیز از این تولیدات بهره مند شــوند. 
این تولیدات به مدت زمان 163 ســاعت کار نمایشی 
با حضور 407 نفر از هنرمندان تولید شــده و تاکنون 
نزدیک به 70 میلیون دقیقه از ســوی مخاطبان شنیده 
شده اســت. تداوم این تولیدات، از جمله برنامه های 

معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه است.
جشنواره سراسری کتابخوانی 

برگزاری دو جشــنواره سراســری کتابخوانی در سپاه 
با اختصاص 2 میلیــارد ریال جوایز نقدی یکی دیگر 
از برنامه های سال های گذشته است. این جشنواره ها 
عالوه بر هزاران مســابقه کتابخوانی است که در طول 
سال رده های سپاه برگزار می کنند. این برنامه در میان 

کلیه کارکنان و خانواده های آنها برگزار شده است.
مسابقات کتابخوانی 

 برگزاری مسابقات کتابخوانی در رده های سپاه است 
که این برنامه هــا در قالب برنامه های غیر متمرکز این 
معاونــت به رده ها ابالغ و رده ها نســبت به اجرای آن 
در بین فرماندهان و مســئوالن، کارکنان، خانواده ها و 

بازنشستگان اقدام می کند.
هفته کتاب و کتابخوانی 

معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه به عنوان متولی ترویج 
و توســعه فرهنگ کتابخوانی در سپاه همزمان با دیگر 
نهادها و سازمان ها در کشــور، برنامه جامعی را ذیل 
شعار هفته کتاب در هر سال به اجرا در آورده و حدود 
10 اقدام اساســی در حوزه ترویج کتاب را در سراسر 
رده های ســپاه به صورت همزمان به اجرا در می آورد. 

برگــزاری مســابقات کتابخوانی در رده هــا، بازدید 
کارکنان از کتابخانه های عمومی منطقه محل خدمت، 
برگزاری طرح مبادله و وقف کتاب، برگزاری جلسات 
نقد و بررســی کتاب و دیگر فعالیت های حوزه کتاب 
در هفته کتاب، مطابق ابالغیات معاونت در سراســر 

رده های سپاه به اجرا در می آید. 
  کتابخانه سیار 

این اقدام با هدف ارتباط و انس بیشتر کارکنان با کتاب 
و دسترسی سریع مخاطبان به کتاب، در سپاه طراحی 
و با به کارگیری 5000 اســتند نمایشگاهی)کتابخانه 
باز( در محل ورودی ساختمان های اداری، سنگرها، 
نمازخانه ها و دیگر مکان های عمومی، کتاب ها را برای 
اســتفاده کارکنان در اختیار قرار می دهد. به کارگیری 
این کتابخانه ها سبب شده است تا خأل ناشی از حضور 
نیافتن افراد در کتابخانه ها به دالیل مختلف و از جمله 
محدودیت زمان در موقع کار اداری، به نحوی پر شده 
و این کتابخانه ها به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد افراد 
فضای گرایش به مطالعه کتاب و آشنایی با کتاب های 
جدید را در افراد تقویت کند. طراحی این کتابخانه به 
گونه ای انجام شده است که از قسمت زیرین کتابخانه 
ســیار به عنوان انبار برای طرح مبادله کتاب و شــارژ 

کتابخانه از کتاب های اهدایی افراد استفاده می شود.
  طرح مبادله کتاب

این برنامه با هدف وقف و تبادل کتاب و امکان دسترسی 
کارکنان به کتاب هــای جدید و رایگان و جلوگیری از 
انبار شــدن کتاب های بالاســتفاده و مازاد در منازل و 
کتابخانه های شخصی و عمومی کارکنان طراحی شده 
و در رده های ســپاه به اجرا درآمده است. در این طرح 
صدها هزار نسخه کتاب های مازاِد شخصی کارکنان 

مبادله می شود.

نی سازی  مخازن کتابخانه ها 

وجــود 400 کتابخانــه عمومــی و تخصصــی در 
مجموعه های مختلف ســپاه، باعث شــده است که 
برنامه هــای جامعی بــرای روزآمدســازی کتاب ها، 
پاالیش کتاب های مســتعمل و همچنین خرید کتاب 
از انتشاراتی های مختلف به اجرا درآمده و به صورت 
سالیانه عملیات نوسازی و روزآمدسازی کتابخانه های 

سپاه انجام می شود.
  کتاب صبحگاه 

در این برنامــه، تعدادی از کتاب های اثربخش و مورد 
نیاز کارکنان در کتاب صبحگاه نمایه سازی شده و بعد 
از چاپ برای قرائت در صبحگاه های سراسر کشور در 

سپاه به رده ها ارسال شده است.
 دوره همیاران کتاب

یکی از ظرفیت هایی که می تــوان برای تبلیغ و ترویج 
فرهنــگ کتابخوانــی از آن بهره گرفت، شناســایی و 
ســاماندهی افرادی اســت که به صورت خودجوش 
اهــل مطالعه کتاب بــوده و در این راســتا به صورت 
فردی اقدام می کنند. معاونت تبلیغات برای بهره گیری 
این ظرفیت با برگزاری کارگاه توانمندسازی همیاران 
کتاب)مروجــان کتاب( و اســتفاده از اســتادان ویژه 
نسبت به آموزش این افراد برای تبلیغ و ترویج کتاب و 

کتابخوانی در بین کارکنان اقدام کرده است.
 جلسات نقد و بررسی 

یکی از اقدامات به منظور توانمندســازی نویسندگان، 
برگزاری جلســات نقد و بررســی کتاب در سپاه بوده 
اســت که این برنامه به صورت متمرکز و غیرمتمرکز 
در سپاه برگزار می شود. برگزاری 24 جلسه نقد کتاب 
با حضور اســتادان منتقد، نویسنده، انتشاراتی و دیگر 

نویســندگان در تهران و مراکز اســتان ها از جمله این 
برنامه ها بوده است.

  تقویت سرانه مطالعه 

 در حوزه کتاب، بررســی وضعیت ســنجش مطالعه 
و کتابخوانی در ســپاه، وضعیت سنجی کتابخانه های 
عمومــی و راهکارهــای افزایــش مطالعــه کتاب و 
کتابخوانی در رده های سپاه بوده است که این پروژه در 
پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع( قم و به سفارش 
معاونت فرهنگی و تبلیغات در حال انجام است. در این 
پروژه سه موضوع  1ـ وضعیت سنجی مطالعه کتاب و 
کتابخوانی در بین کارکنان، 2ـ وضعیت سنجی فعالیت 
کتابخانه های ســپاه و 3ـ راهکارهای افزایش ســرانه 
مطالعه کتاب و کتابخوانی در ســپاه مــورد ارزیابی و 

تحقیق قرار خواهد گرفت.
 راه اندازی شورای کتاب 

بدون شک استفاده از خرد جمعی و برنامه ریزی دانش 
محور برای توســعه و تبلیــغ و ترویج فرهنگ مطالعه 
کتاب و کتابخوانی بدون بهره مندی از صاحب نظران 
ناممکن است؛ از این رو معاونت فرهنگی و تبلیغات با 
راه اندازی شورای کتاب سپاه از این ظرفیت برای تبلیغ 
و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده کرده است.

 حضور در نمایشگاه کتاب تهران

شاید بهترین تعبیر برای بهار کتاب، نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران اســت. برای بهره بــرداری از این فضا و 
اســتفاده از رایحه دل انگیر بهار کتاب، طی سال های 
گذشته با مشــارکت تعدادی از انتشاراتی ها مختلف، 
تالش کرده اســت تا شوق عاشقان کتاب را دوچندان 
کرده و با پیش بینی بن تخفیف کتاب، نقش خود را به 
عنوان یک نهاد فرهنگی در عرصه ترویج و تبلیغ کتاب 
در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به خوبی ایفا کرده 
است.  در دو دوره مشارکت)سال 1395 و 1396(، با 
انتشاراتی های کشوری، با تعداد 90 انتشاراتی تفاهم 

همکاری و مشارکت تنظیم و اجرایی شد. 
 رونمایی از کتاب های صوتی

یکی از اقدامات این معاونت که در تکمیل برنامه تولید 
کتاب های صوتی است، رونمایی از کتاب های صوتی 
تولید شده برای تبلیغ و ترویج بیشتر کتاب تولید شده 
اســت. این برنامه با حضور نویسنده کتاب، مسئوالن 
انتشارات ناشر کتاب، مســئوالن و کارکنان معاونت 
فرهنگی و تبلیغات، خانواده شهید یا افراد برجسته ای 
که موضوع اصلی کتاب هستند، کارکنان و دیگر اقشار 

مردم برگزار می شود.
 نمایشگاه کتاب داخلی

طراحی و پیاده سازی نمایشــگاه های عرضه و فروش 
کتاب در ســطح رده  ای ســپاه در مناسبت های ملی و 
مذهبی و همچنین هفته کتاب و کتابخوانی در آبان هر 
سال اســت. در این برنامه با مشارکت انتشاراتی های 
مطرح کشــوری و از جمله مؤسســه پاتوق کتاب که 
در مراکز اســتان ها شــعبه دارد، طی تفاهم همکاری 
نمایشگاه عرضه کتاب برای استفاده عموم کارکنان و 
خانواده ها برگزار می شود. طی سال های گذشته تعداد 
2500 نمایشگاه عرضه و فروش کتاب در رده های سپاه 

برگزار شده است.
 نرم افزار جامع 

با هدف ساماندهی فعالیت کتابخانه های عمومی سپاه 
در سراسر کشور، این معاونت اقدام به طراحی و تولید 
نرم افزار جامع کتابخانه ســپاه و ارسال به رده ها برای 
بهره برداری در کتابخانه های عمومی کرده است. این 
نرم افــزار به صورت آفالین بوده و از ســوی کتابداران 
در ساماندهی و بهره برداری از کتاب در کتابخانه مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
 تجهیز کتابخانه های عمومی 

با توجه به اهمیــت کتابخانه ها به عنــوان مرکز ثقل 
فعالیت هــای حــوزه کتاب، ایــن معاونت بــرای به 
روزرسانی کتابخانه های عمومی و تجهیز به کتاب های 
به روز و جذاب و مورد اســتفاده کارکنان و همچنین 
نوســازی آنها، اقــدام به خریــد کتاب و ارســال به 
کتابخانه های عمومی سپاه می کند. گفتنی است، طی 
سه سال گذشــته تعداد 225 هزار جلد کتاب تهیه و 

ارسال شده است.

همت سپاه برای کتابخوانی

کتابخانــه عالمه امینی اولیــن کتابخانه از 
این دست اســت که به صورت استاندارد 
کتابخانــه ای در محیطی مجزا در مراکز غیر 
دانشگاهی و پژوهشــی سپاه احداث شده 
اســت. ایــن کتابخانه کــه در ضلع غربی 
ساختمان معاونت سیاسی نمایندگی ولی 
فقیه در ســپاه ایجاد و تجهیز شــده است، 
شــامل بخش هــای مخزن کتــاب حاوی 
چندین هزار کتــاب بــرای امانت دهی به 
کارکنان و خانواده ها، سالن مطالعه کتاب، 
بخش فروش کتاب و محصوالت فرهنگی 
)در این بخش تازه های نشر از انتشاراتی های 
فرهنگی،  به همراه محصوالت  کشــوری 
وسایل و لوازم کمک درسی دانش آموزان و 
همچنین بازی های فکری ارائه می شود.( و 
بخش دیجیتال کتابخانه هم که در آن امکان 
دسترسی کارکنان به سایت های مختلف در 
حوزه کتاب و محصوالت فرهنگی فراهم 
شده است و کارکنان می توانند تازه های نشر 
و آخرین وضعیت کتاب در کشور را دنبال 
کرده و نسبت به خرید کتاب، فایل پی دی اف 
کتاب و همچنین محصوالت فرهنگی اقدام 

کنند. در بخش بانک اطالعات نیز پی دی اف 
کتــاب در حوزه های مختلــف، پی دی اف 
مورد  در  آمــوزش  نشــریات، محتواهای 
کتاب صوتی،  بانــک  مطالعه،  روش های 
معرفی کتاب به صــورت تصویری، امکان 
جســت وجو در بانک اطالعات کشوری 
برای اطــالع از حوزه کتاب و محصوالت 
فرهنگی در دسترس مخاطبان است. نکته 
مهــم اینکه طــی تفاهم  با انتشــاراتی های 
مختلف و همچنین مســاعدت مسئوالن، 
محصوالت بخش فروش نمایشگاه با 20 تا 
60 درصد تخفیف در اختیار مخاطبان قرار 
خواهد گرفت.  راه اندازی کتابخانه عمومی 
در فضایی مســتقل، از جملــه برنامه های 
معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه برای ساماندهی کتابخانه های 
سپاه اســت که به یاری خداوند راه اندازی 
کتابخانه با مشــخصات یاد شده، در دیگر 
رده های سپاه نیز دنبال خواهد شد و با این 
اقدام دسترسی کارکنان و خانواده های آنان 
از تازه های نشر و محصوالت فرهنگی مورد 

نیاز تسهیل خواهد شد.

امینی عالمه  کتابخانه    
شد افتتاح 

علیرضا جاللیان
دبیرگروهسپاه

 گزارش صبح صادق از فعالیت های معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه برای ترویج فرهنگ مطالعه

آیین افتتاح کتابخانه عالمه امینی/ عکاس: حامد گودرزی
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15
پاسدار

   یادداشت شفاهی    

ایجادزیرساختهای
اندیشهدرسپاه

بــا ورود فناوری هــای جدیــد ارتباطی ، 
پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعــی، 
متأسفانه سطح اطالعات و آگاهی مردم 
با نبود عمق مواجه شــده و این امر ناشی 
از سیر غربتی اســت که کتابخوانی پیدا 
کرده اســت. در واقع امــروز کتابخوانی 
تنها به افــراد خاص و پژوهشــگران آن 
هم اغلب در سطح تحصیالت تکمیلی 
اختصاص پیدا کرده اســت و  متأســفانه 
 در ســپاه هم همیــن روند اتفــاق افتاده

 است. 
اگر پیشکســوتان پاســدار سال های 
ابتدایی انقالب و تشکیل ســپاه را به یاد 
داشته باشــند، خاطرشان است که چقدر 
مجموعــه عزیزان پاســدار اهل مطالعه 
و کتابخوانــی بودند و می توانســتند در 
اجتماعات سخنرانی کنند. در واقع مقدمه 
خود انقالب و تشــکیل ســپاه هم همین 
کتابخوانی ها و آگاهی بخشــی ها بود؛ اما 
امروز شاهد هســتیم که در مورد برخی 
نیروهایی که در مجموعــه نمایندگی در 
قالب فرهنگیار، هادی سیاســی و مربی 
عقیدتی هم داریم یــک عادت بد، یعنی 
آماده خواری ایجاد شــده است؛ در حالی 
که فلســفه وجــودی این عزیــزان تولید 
فکــر و اندیشــه و ارزش افــزوده فکری 
اســت و نباید به همیــن تولیداتی که در 
 مرکزیت تولید و ارســال می شود، بسنده

 کنند.
 باید خودشــان کشــش به پژوهش و 
مطالعه داشته باشند، این در مورد عزیزان 
بســیجی هم صدق می کند، اگر این امر 
جدی گرفته نشود پس چگونه باید دغدغه 
رهبر معظم انقالب را در رابطه با افزایش 
سرانه مطالعه و آگاهی بخشی عمقی در 
کشور محقق کنیم؟ بدیهی است که یکی 
از راهکارهای رســیدن بــه چنین هدفی 
ایجاد کتابخانه های استاندارد در مجموعه 

سپاه است.
 کتابخانه هایی که با روش اســتاندارد 
اداره شده و فضای اســتاندارد داشته و با 
منابع به روز تجهیز باشــند تا پاسداران و 
پژوهندگان و ســایر عزیزان بتوانند برای 
تولید فکر و اندیشــه و بــاال بردن عمق 
اندیشــه از این مجموعه ها استفاده کنند. 
در کنار این باید برای مخازن کتاب و نیز 
حتی فــروش کتــاب در قالب طرح های 
مختلــف همــت گمــارد و طرح های 
ترویجی مثل مســابقات خالصه کتاب 
و کتابخوانــی را بر پایه همین کتابخانه ها 
ترویج داد. به نظر می رسد باید این امر را 
در سپاه الگوسازی کرد و این الگوسازی 
باید از خود ســتاد نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه شروع شود. االن مجموعه مسئوالن 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه از شخص 
نماینده حضرت آقا، تا ســایر مســئوالن 
مطالعه روزانه از یک ساعت به باال دارند 
 و باید این امر به بدنه مجموعه نیز تسری

 پیدا کند.
 از ایــن نظر الزم اســت که امکانات 
مربوط به این نوع عمل هم فراهم آید؛ لذا 
احداث و بهره برداری از کتابخانه عالمه 
امینی در مجموعه ستاد نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه یک قدم مهم در این راستاست که 
امیدواریم ترکش هــای چنین فعالیتی به 
رده ها و سپاه های استانی نیز برسد و حتی 
رده های بسیج نیز از این امر بهره مند شوند 
که این یکی از امور مهم برای اســتمرار 

حرکت عمقی اندیشه انقالبی است.

حجت االسالم والمسلمین 
حسین طیبی فر

جانشیننمایندهولیفقیه
درسپاه

ویژه افتتاح  کتابخانه عالمه امینی
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مرابالباسسپاه
بهخاکبسپارید

کفش هایش را پوشید؛ ساکش را 
برداشت، از زیر قرآن ردش کردم و 
گفتم: »زود برگرد پسر!«. نگاهم کرد و بعد 
پرید تــوی بغلم گفت: »غصــه نخور زود 
برمی گردم! درست هجده روز دیگر!« هجده 
روز بعد عبدالرضا را آوردند. او را روی تخت 
غسال خانه دیدم، چشم هایش بسته بود. خون 
از وسط پیشانی تا شقیقه اش کشیده شده بود 
و از پشت سرش روی سنگ سفید غسال خانه 
جاری بود.به برادرش علی وصیت کرده بود 

که با لباس سپاه به خاک سپرده شود.
به نقل از مادر شهید
عبدالرضا مجیدی

 عبدالرضا مجیــدی فروردیــن 1345 در 
بندرعباس متولد شد، امر به معروف و نهی 
از منکــر جزء جدایی ناپذیر از شــخصیت 
او بود. در بیشــتر جبهه هــا و عملیات های 
غرب و جنوب شــرکت فعال داشت. شهید 
مجیــدی در حفظ بیت المال بســیار دقت 
داشت؛ همیشه صف اول در نماز جماعت 
حضور داشــت، نماز شبش ترک نمی شد. 
بیشــتر اوقات ذکر می گفت. به دلیل همین 
ویژگی هایش بود که همرزمانش او را »جان 
نثار حسین)ع(« می خواندند. عبدالرضا دی 
ماه 1365 در عملیــات »کربالی 5« براثر 
اصابت ترکش به سر، در منطقه »شلمچه« به 
شهادت رسید. بخشی از وصیت نامه شهید: 
»به خانواده محترمــم می خواهم بگویم در 
کربالی امام حسین)ع(، علی اکبر)ع( را در 
راه خــدا داد و علی اکبــرش چگونه و با چه 
شــجاعتی جنگید... واقعه کربال را درنظر 
بیاورید. اگر قرار شد شما گریه کنید و دل تان 
سوخت که عزیزی را از دست داده اید و ناله 
و فغان تان بلند شــد برای ســختی هایی که 
بر اهل بیت امام حســین)ع( وارد شده گریه 
کنید. برمن گریه نکنید که دل دشمنان اسالم 
خوشحال شود، از شما می خواهم که برای 

مصیبت زینب)س( گریه کنید.«

باشمافانوسروشنم

شناخت شما آغاز زندگی بود. آغاز سرودن 
بهترین عاشــقانه ها، آغاز نوشتن عزیزترین 
کلمات! شــما از میان محبت ها و مودت ها 
و مروت ها آمدید، شــما آمدید که واژه معنا 
پیدا کند. آمدید که بر طاقچه روز خورشید 
بنشیند و بر سقف شــب مهتاب. آمدید که 
خاطره از پشت حصار ذهن آزاد شود، بشود 
خاطره مقدس. من این یاد مقدس را که شبیه 
تکه نانی است می بوسم و الی آجرهای دلم 
می گذارم تا ســاختمان کلنگی دلم متبرک 
شود. باور بفرمایید من آن سازه  کهنه ام که بی 

یاد شما نمی تواند روی پا بایستد. 
آقاجان، من آن فانوســی ام که بی یاد شــما 
هیچ زمان چراغ دلش روشــن نشد. من آن 
بنده ام که بی یاد شــما هیچ گاه مشعل دلش 
آتش نگرفت و چشــم دلش باز نشد. من آن 
هستم که غیر شما هیچ کس را نداشته ام. شما 
قبله حاجاتم بوده اید. بــاب توبه ام بوده اید. 
افتخــار گدایی ام  بوده اید.  بــاران روزی ام 
بوده ایــد. اربابم بوده اید. با این اوصاف مگر 

می شد بی شما باشم؟

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

پیامبر اکرم)ص( فرمود: برترین شهیدان کسانی هستند که در صف اول خط مقدم پیکار می کنند و روی 
بر نمی گردانند تا کشته شوند، اینها هستند که جایگاه آنان غرفه های عالی بهشت است و خداوند بر آنها 

متبّسم است و اگر خداوند بر بنده ای تبّسم کند؛ یعنی از بنده ای خشنود شود، هیچ حسابی بر او نیست.
کنزالعمال، ج4، ص401، حدیث 11120

 تبسم خداوند
   صادقانه    

چراغ هر چقدر هم که کوچک باشــد، باز می تواند تاریکی شــب را بشکافد و نور را به ارمغان بیاورد. 
درست مثل کار خوب، که اگر چه کوچک و ناچیز باشد ممکن است گره گشا باشد. کارهای کوچک را 
بی ارزش نشمارید، چه بسا کارهای خیر و نیکو که در کنار یکدیگر، سیلی از مهربانی به راه می اندازند و 

تلخی ها و سختی ها را از سر راه برمی دارند.

مهربانی سیل   
   صبحانه    

   تلخند    

 شبکه های اجتماعی و تهدید های آن/ کارتونیست: احمد رحما از ترکیه

 گفتم: »موتور به این خوبی رو فروختی 
واسه پروتز؟ معلوم هست چی می گی؟ 

تو از این کارا نمی کردی...«
خندید مثل همیشه! انگار نه انگار کار اشتباهی 
انجام داده باشــد، یه تکه از پیتــزا را توی دهانش 

گذاشت.
ـ چقد شلوغش می کنی، گفتم تو فکر پروتزم، چه 
اشــکال داره؟ به زیبایی کمک می کنه، اعتماد به 

نفس می ده، موتور رو نیاز نداشتم...
داشتم توی خودم حرص می خوردم و به رفتار 
بی تفاوت جالل نــگاه می کردم. تنهایــی و رفاه، 
داشــت چه بالیی سر دوست ســاده من می آورد. 
معلوم نبود چه کســی برایش از پروتز حرف زده و 
خامش کرده بود. دســتش رو زیر چانه اش گرفت 
و گفت: »گونه ها رو که پروتز کردم باید برم سراغ 
چونه، ببین چقدر خوشــگل می شــه عین چونه 
بت من!« و غش غش خندید. بی خیال شدم و فقط 
نگاهش کردم. جالل وقتی تصمیمش را می گرفت، 
کسی جلودارش نبود. فقط گفتم: »حاال بی گدار به 

آب نزنی، بگو تا یه دکتر خوب بهت معرفی کنم.«
دیروز همین که وارد پارکینگ شــدم، جالل را 
دیدم، هر چه تقال می کرد نمی توانســت ماشینش 
را روشن کند. با سر ســالم کرد و باز هم استارت 
زد. لبخنــد پیروزمندانه ای زدم و گفتم: »بعد از دو 
ســال معلومه باطریش خوابیده، موتورم که مفت 
فروختی...« جوابم را نداد و از روی صندلی عقب 
یک جعبه بزرگ و ســنگین را بیرون کشــید و به 

سمت من آمد.
ـ رفیق شــدی واسه همین روزا ماشینتو روشن کن 
بریم، از صبح با تاکسی رفتم و اومدم دیگه حوصله 
ندارم، کولرم بزن تا برسیم یه کم بخوابم... فقط هی 

سؤال نپرس!
جــالل بود و همین کارهای عجیب و غریبش! 
بدم نمی آمد از جعبه و کارهای مشکوکش سر در 
بیاورم، تلفنی به عاطفه خبر دادم و با تمام خستگی 
ماشــین را بیرون کشیدم. جالل مثال خوابید و من 
داشتم طبق نقشه ای که گفته بود رانندگی می کردم. 
جایی در حاشیه شهر، محله های کوچک و قدیمی، 
معلــوم نبود اینطور جاهــا را از کجا پیدا می کند. 
همین که رســیدیم، مثل برق گرفته ها از جا پرید. 
ســر و وضعش را مرتب کرد و جعبه را با احتیاط 
برداشت و راه افتاد. پرسیدم: »منم بیام؟« همانطور 

که پشــتش به من بــود، گفت: »نه شــاید راحت 
نباشن!« و جلوی دری قدیمی ایستاد. صدای جیغ 
و هیاهو بلند شــد و جالل با بچه های قد و نیم قد 
رفت داخــل خانه! چند دقیقه ای نگذشــت که با 
پسربچه ای که یک پای مصنوعی داشت و به سختی 
ولی با خوشحالی راه می رفت، از خانه بیرون آمد. 
با خنده ای از ته دل داد زد: »پروتز مجتبی قشــنگه 
آقای دکتر؟« پسر بچه به من نزدیک شد و با شوقی 
غیرقابــل تصور گفت: »آقــای دکتر خیلی خوبه، 
دست شما درد نکنه...!« هاج و واج نگاه شان کردم.

در راه برگشــت، جالل سکوت کرده بود از آن 
سکوت هایی که حال خوشی دارد. پرسیدم: »این 

مجتبی رو از کجا پیدا کردی؟«
خندید. دســتی به ریش های مرتب و بلندش 

کشید.
ـ یــه کانال زدم، البته به کانال کمیل نمی رســه، به 
اسم کانال پروتزی ها، خیلی باحاله، بچه های اونجا 
خیلی خوبن، همشــون معصــوم و مهربونن مثل 
مجتبی، فقط برای بقیه شون باید فکر دیگه ای بکنم، 

آخه دیگه موتور ندارم بفروشم.
نگاهش کردم، بایــد در مورد کانال کمیل هم 
تحقیــق کنم، به جالل و شــوخی هایش اطمینان 

ندارم.

   داستان    

وتز پر

نفیسه محمدی
دبیرگروهجوان

 پرسش: پسرم پس از اتمام متوسطه اول، هیچ عالقه ای به تحصیل ندارد، 
بــا اینکه من و پدرش تحصیالت عالیه داریم. به خصوص بعد از برخط 

شدن کالس ها، انگار درس را جدی نمی گیرد. 

پاسخ: پرسشگر گرامی! تنها راه انگیزه دادن، تالش نکردن برای انگیزه دادن 
است. به جای آن، سعی کنید برای فرزندتان الهام بخش باشید. اگر رفتار شما 
کنترل کننده باشــد، فرزندتان سعی می کند کارهایی غیر از آنچه می خواهید 
انجام بدهد. فراموش نکنید که اگر به فرزندتان فشــار بیاورید، تنها انگیزه ای 
کــه در او ایجاد می کنید، انگیزه مقاومت کردن در برابر شماســت. اجبار به 
تحصیل نتیجه عکس دارد. اگر والدین با خشم و تهدید فرزند را به تحصیل 
وادار کنند، با خشــونت از او بخواهند که به مدرســه برود یا تکالیف خود را 
انجام دهد، در این صورت انگیزه او تضعیف می شود. چون ترشرویی والدین 
با تحصیل تداعی می شود. نباید او را سرزنش کنید. اگر والدین مدام فرزند را 
به دلیل درس نخواندن سرزنش کنند، مثال به او بگویند در آینده به هیچ جایی 
نخواهد رسید، نه تنها انگیزه او را تحریک نخواهند کرد، بلکه روحیه و اشتیاق 
او را خراب می کنند. بــه او راهکار ارائه دهید و بگویید حتی اگر حرفه ای را 
دوست دارد و می خواهد انجام دهد، کمک می کنید تا به خواسته اش برسد و 
در مراحل زندگی او را حمایت خواهید کرد. از او بخواهید برای خود هدف 
مشــخص کند و طبق آن برای زندگی برنامه ریزی کنــد و پیش برود. هدف 
جزء جدانشدنی انگیزه است. اگر هدف در نظر فرد ارزشمند باشد و احتمال 
رسیدن به آن هم وجود داشته باشد، انگیزه قوی برای رسیدن به آن پیدا می کند. 
به او کمک کنید که هدف های زندگی خود را انتخاب کند و درس خواندن را 

راهی برای رسیدن به آن اهداف بداند.

   راه نرفته    

کار؟ یا  تحصیل 

»نمک« یکی از چاشنی های پرمصرف دنیاست که در بیشتر غذاها استفاده 
می شود. نمکی که باید تمام افراد به جز افرادی که دچار پرکاری تیروئید 
هستند، اســتفاده کنند. نمک یددار تصفیه شده است، چرا که افراد باید 
برای تأمین ید روزانه خود حتما از نمک یددار تصفیه شده استفاده کنند. 
نمک ُیددار نمک خوراکی است که به آن ید افزوده اند. ید ماده ای معدنی 
و ضروری برای ســاخت هورمون های تیروئید است و نقش های مهمی 
از جمله رشد و تکامل جســمی و عصبی، سوخت وساز، تولید انرژی، 
عملکرد طبیعی مغز و ســلول های عصبی را دارد. ید بیشتر در غذاهای 
دریایی، شیر، پنیر و... یافت می شود؛ اما به دلیل اهمیت این ماده معدنی 
در بدن، ید را به نمک خوراکی نیز می افزایند. کمبود ید در دوران حاملگی 
نیز باعث اختالل در رشــد و تکامل جنین می شود. مصرف نمک یددار 
مؤثرترین راه تأمین ید به شــمار می آید. خیلی از افراد نمک را در ابتدای 
پخت به مواد غذایی اضافه می کنند که کار نادرســتی اســت. باید توجه 
داشــت از آنجایی که ید به سادگی از نمک متصاعد می شود، الزم است 

که نمک ده دقیقه قبل از ســرو غذا به غذا اضافه 
شــود تا مدت زمان کمتری در معرض حرارت 
قرار گیرد و ید آن از بین نرود. همچنین باید توجه 
داشت که برای حفظ یدشان در ظروف دربسته 
تیره رنگ؛ مانند ظروف چوبی و پالستیکی و به 
دور از نور آفتاب، حرارت و رطوبت نگهداری 

شود.

    سالمت    

 چه زمانی به غذا نمک اضافه کنیم؟

زهرا وحیدی نیا
کارشناسعلومتغذیه

نخهایپرچمش
  حتی خدا میان حسینیه  غمش

سوگند خورده است به ماه محرمش
شب های قدر محترم و با فضیلتند
اّما نمی رسند به شب های ماتمش

امروز نه، غروب همان سال شصت و یک
ما را گره زدند به نخ های پرچمش
این دستمال گریه پر از نور می شود

وقتی به دست روضه  خورشید می دمش
چشمی که از برای تو گریان نمی شود

باید حواله داد به دست جهنمش
جانم فدای محتشم و خانواده ات

با این: چه نوحه و چه عزا و چه ماتمش

علی اکبر لطیفیان

روضهناخوانده
یک جهان روضه و یک ماه محرم داری

آه، آقای غریبم چقدر غم داری
تا ابد هم که بخوانند همه مرثیه ات

باز هم روضه  نا خوانده به عالم داری
این همه زائر دلسوخته  خاکت را
از ازل داشته ای تا به ابد هم داری

روضه خوان هات زیادند، یکی شان قرآن
مطلع فجر خدا سوره  مریم داری

درد دل کن که نماند به دلت چون پدرت
خواهرت هست کنارت، تو که َمحرم داری

بهترین نوحه ما هست »غریب مادر«
صاحب روضه بگو، بهتر از این دم داری؟

تا که نومید نگردد ز درت محتاجی
تو هم انگشت هم انگشتر خاتم داری
وقت تدفین تو ای شعر غریبی، پسرت

دید در وزن تنت چند هجا کم داری

محسن عرب خالقی

تجلیلازسربازان
 

مراســم تجلیل از ســربازان ســتاد 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه همزمان با 
اعیــاد ماه ذی الحجه بــه همت معاونت 
نیروی انسانی در تاالر همایش های شهید 

محالتی این ستاد برگزار شد.
در ایــن مراســم ضمــن برگــزاری 
برنامه های متنوع و اهدای هدیه به سربازان 
سادات و متأهل، مباحث توجیهی نیروی 
انسانی سربازان از قبیل حقوق، مرخصی 

و سایر موضوعات خدماتی مطرح شد.
بخــش دیگر ایــن برنامه کــه همراه 
بود با ســخنرانی جانشــین نماینده ولی 
فقیه در ســپاه با موضوع غدیــر همراه با 
مســابقه مقاله نویســی و خالصه نویسی 
این ســخنرانی بود و در پایان این مراسم 
مرخصــی تشــویقی دو روزه برای همه 
ســربازان و به عــالوه مرخصی یک روز 
برای سربازان متأهل نمایندگی ولی فقیه 

در سپاه اهدا شد.

   کتیبه سبز    

   خبر    

 زهرا سلطانی نژاد
مشاورخانواده


