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«مانوئل كاســتلز» نظریهپرداز علم ارتباطات ،هویت را
«فرایند معناســازی بر اســاس یک ویژگــی فرهنگی یا
مجموعه بههمپیوســتهای از ویژگیهای فرهنگــی» میداند كه از
دیدگاه او بر منابع معنایی دیگر برتری دارد و در طول زمان و مكان،
قائم به ذات است .اگر قائل به این برداشت و تعریف باشیم ،انقالب
اسالمی ایران بعنوان یک رویداد سیاسی با خاستگاه انسانی و دینی،
مناسبات هویتی جدیدی را بین ملتهای مسلمان جهان پدید آورد
و نظریه جدیدی در مقابل دو قطب قدرت موجود یعنی کمونیسم و
لیبرالیسم شد و رفته رفته بخشهای مختلفی از جهان اسالم را حول
محور خود به وحدتنظر رســاند .این انقالب را میتوان سرآغاز
تولد پدیده ژئوپلیتیکی جدیدی دانســت که ظرفیتهای هویتی
جدیدی برای خود داشت.
آثار ایــن همگرایی در طول چهار دهه گذشــته در صحنهها و
عرصههای گوناگونی به منصه ظهور رســیده کــه نمونه قریب و
بارز آن شــکلگیری جبهه مقاومت با همراهی ملتهای مسلمان

از کشــورهای مختلف بود که در دفاع تاریخــی و بینظیر خود از
حرم اهل بیت(ع) در ســرزمین عراق و سوریه با تقدیم خونهای
پاک خود قدرت هویتی جهان اســام و شیعیان را علیرغم همه
فشارها ،محدودیتها و توطئههای دشمنان و عمال منطقهای آنها
به تصویر کشیدند .این اتفاق بزرگ حاصل نمیشد مگر با درایت
و تدبیر رهبر حکیم انقالب و میدانداری سیدالشهدای مقاومت،
سردار حاج قاسم سلیمانی که با انسجام و اتحاد رزمندگان محور
مقاومت از اقوام و ملیتهای مختلــف ،فتحالفتوح بزرگی را در
برابر داعش که ساخته و پرداخته آمریکا و حامیان غربی و عربیاش
بود ،رقم زد .شکلگیری این حرکت بزرگ به شکست جریانهای
تکفیری منحصر نشد و آثار آن با ایجاد موج جدید ضد آمریکایی
در کشورهای منطقه تداوم یافت .دومینوی شکست آمریکاییها در
منطقه از عراق و سوریه تا افغانستان و لبنان و ...و خروج نیروهای
نظامیشان از کشورهای منطقه نشــان دهنده افول قدرت ایاالت
متحده در عرصههای سیاســی ،نظامی و حتی اقتصادی است که
روز به روز بیشتر آشکار می شود.
اما در کنار انقالب عظیم اسالمی امام خمینی(ره) ،امروز پدیده
دیگری در تداوم این حرکت و بــا جلوههای متفاوتی از آن بروز و
ظهور پیدا کرده که میتوان آن را ادامه همان مناســبات هویتی در
قالبی دیگر دانست .پدیدهای که خالءهای هویتی موجود در جهان

اسالم را ترمیم کرده و شیعیان و محبان اهل بیت(ع) در این حرکت
بزرگ نه تنها برادران اهل تســنن را دوشــادوش خود دیدند ،بلکه
پیروانی از آیینهای دیگر را نیز در صف اربعینیها مشاهده کردند که
کمترین علقههای مشترک را با مسلمین دارند و این بیانگر شمولیت
این پدیده در بین ملتها و فرهنگهای مختلف انسانی است.
اما کار ویژه اربعین فراتر از وحدت اســامی و انسانی است که
در جای خود دســتاورد بزرگی برای امت اســامی است .اربعین
تولد دوباره گفتمان مقاومت در مناسبات جهانی است که بر اساس
وحدت ،صلح و دوســتی ،اخالق ،بــرادری ،برابری ،معنویت،
عدالت و عقالنیت پیریزی میشود.
پدیدهای که با تکیه بر عناصر فرهنگ اســامی از یک ســو به
تقویت فرهنگ مقاومت کمک میکند و از سوی دیگر در بین امت
اسالمی از هر قوم و نژاد و زبانی ،همفکری و همگرایی ایجاد میکند
و میتواند سرآغاز تمدن نوین اسالمی باشد .امام خامنهای درباره
ظرفیت تمدنسازی اربعین فرمودند« :اگر ظرفیتهای کشورهای
اسالمی بر روی هم مجتمع بشــود ،آن وقت امت اسالمی نشان
خواهــد داد که عزت الهی یعنی چه؛ تمدن عظیم اســامی را به
جوامع عالم نشــان خواهند داد؛ باید هدف ما این باشــد و این
راهپیمایی اربعین میتواند یک وسیل ه گویایی برای تحقق این هدف
باشد».

سهگانه راهگشا
روح و مقاصد شریعت

 ۱۲-۱۳اتحاد راهبردی

پرونده فرصت های پیش روی عضویت شانگهای

نظم نوین
جهانی

۲

نگاه

۷

دین

کتاب صوتی جدید معاونت سیاسی سپاه منتشر شد

پاسخ به
شبهات اصلی
دفاع مقدس
ssweekly.ir

یادداشت

2

راهزنان اعتماد
در رسانه های دولت!

سیاست
نگاه

شماره  | 1017دوشنبه  5مهر ۱۴۰۰

نیمنگاه

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

سهگانه راهگشا
مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

جنگ در تاریخ بشــریت حادثه
پرتکراری است و ملتی نیست که
گرفتار آن نشده باشد! زیادهخواهان تاریخ و
دشــمنان عدالت ،برای کســب منفعت و
برخــورداری بیشــتر ،سیاســتهای
گســترشگرایانه را ترویج و تشویق کرده و
بشریت را گرفتار جنگهای خانمانسوزی
کردهاند که جز خسران و نابودی و کشتار و
ویرانی ،ثمــرهای برای بشــریت به همراه
نداشته است .دو جنگ جهانی در نیمه اول
قرن گذشته به دلیل تصمیمات استعمارگران
زیادهخواهی بود که به مثابه گرگان گرسنه،
پس از غــارت جهان به جان یکدیگر افتاده
بودند تا سهم بیشتری از استعمارگی داشته
باشند! انقالب اســامی ملت ایران نیز که
معــادالت نظــام بینالملــل را در جهانی
دوقطبیشــده بر هم ریخته بود ،خیلی زود
دچار جنگی شــد که زیادهخواهان بر ملت
ایران تحمیل کردند! جنگ احزابی که برای
اولین بار در تاریــخ تحوالت نیمه دوم قرن
بیستم دو بلوک غرب و شرق را در اردوگاهی
متحــد قــرار داد تــا ایــن تنهــا صدای
آزادیخواهــی و اســتقاللطلبی و
عدالتخواهی بشــری را که از خاســتگاه
آموزههای وحیانی بیــرون آمده بود ،در گلو
خفــه کنند! امــا آنچــه خواســت و اراده
قدرتهای بزرگ بود ،با آنچه در میدان دفاع
مقدس ملت ایران رقم خورد ،متفاوت بود!
دفاع مقدس این ملت بسیاری از معادالت
نظامی دنیا را بر هم زد و نشان داد یک ملت
میتواند بدون حمایت هیچ کشور بیگانهای
تنها بــا اراده خود در برابــر اردوگاه متحد
زیادهخواهان عالم بایستد! این ایستادگی و
موفقیت محصول عوامل متعددی بود که در
این میان پیوند ســهگان ه زیر نقش کلیدی در
ناکامی دشمن برعهده داشت که امروز هم
برای پیشبرد اهداف و آرمانهای جمهوری
اســامی در دهه پنجــم انقالب بــه آنها
نیازمندیم .این سهگانه عبارتند از:
اول؛ وجود رهبری حکیم و صاحب نفوذ و
دارای درایت که شجاعت و تدبیر ایشان در
حسن تصمیمگیریهایشان آشکار شده و
سخن و راهبرد ایشان به مثابه فصلالخطاب
جامعه ،راهگشای نظام در عبور از چالشها
و بحرانها بوده است.
دوم؛ بصیرت و هوشــیاری ملتی که عرصه
مواجهــه جبهه حــق و باطــل را به خوبی
شناخته و دوست و دشمن را تشخیص داده
و راه رستگاری و سعادت و پیشرفت را از راه
شقاوت و گمراه و ارتجاع تمیز داده و اجازه
ندادند مافیای رســانهای دشمن ،ناامیدی و
ترس را در اذهان عمومی جامعه ایجاد کرده
و او را دچار خطای محاسباتی کند.
و ســوم؛ وحدت کلمه و انســجام درونی و
یکپارچگــی هویتی کــه اختالفافکنان و
تجزیهطلبان و منافقــان و نفوذیها را یکی
پس از دیگری رسوا کرد و اجازه نداد تا سد
مقاومت ملت ایران در طول هشــت سال
دچار ترک و شکاف شود!
بدون شک با کنار هم قرار گرفتن سهگانه
فوق بود که نصرت الهی به نفع جبهه مؤمنان
و مجاهدان راه حق جاری شده و آنان را در
عبور از سد دشــمن یاری رسانید .سهگانه
برشــمرده ،امروز نیز ابزار مهم ملت ایران
اســت که به مثابه رمز عبــور از چالشها و
بحرانهای پیــش روی ملت میتواند مؤثر
باشــد و بزرگداشــت ســالگرد هفته دفاع
مقدس فرصتی برای بازخوانی این عناصر
قــدرت ملت ایران اســت که پیشــگامان
دهه پنجم انقالب اســامی برای موفقیت
در عرصههــای مختلف به ایــن بازخوانی
نیازمندند!

دولت مردمی ســیزدهم در شــرایطی عهدهدار
امور شــده که انگیزهای قوی برای حل مشکالت
مــردم دارد ،اما جوانمــردی او در نهایت تمام و
ناجوانمردی رسانههای اصالحطلب که تصویری
وارونه از او نشــان میدهند ،ســبب شده است
خدمت ارزنده دولت در همین مدت کوتاه نادیده
گرفته شود؛از سوی دیگر رسانههای دولتی مانند
پایگاههای اینترنتی ،خبرگزاریها و روزنامههایی
که اکنــون در اختیار دولت هســتند ،هنوز دچار
تغییرات مدیریتی و حتی محتوایی در حمایت از
دولت نشدهاند!
اول :چندی پیش آقای رئیسی برای استفاده از
همه ظرفیتهای کشور ،به دور از کار تبلیغاتی و
رسانهای از همه فعاالن اصالحطلب دعوت کرد
تا گوش شنوای سخنان همدیگر باشند .مدیران
روزنامههای شــرق ،آفتاب یزد ،ابتــکار ،آرمان،
دنیای اقتصاد ،جهان صنعت ،پایگاه خبری راوی،
و خبرگزاریهای ایرنا و ایســنا در این نشســت

حضور داشتند و از عملکرد آقای رئیسی در مقام
رئیس قوه قضائیــه و اظهارات وی در رقابتهای
انتخاباتیتمجیدکردند.
در آن ایام مدیر مسئول روزنامه شرق ،مهدی
رحمانیان در مورد آن دیدار نوشــت« :حدود ۱۰
نفر از مدیران رسانههای اصالحطلب با تمایل و
دعوت دفتر ابراهیم رئیسی به دیدار ایشان رفتند؛
این روزنامه به مدت هشت سال برای دولت حسن
روحانی کار کرد؛ اما طی این مدت هیچگاه چنین
نشســتی با آقای روحانی انجام نشد ».او خطاب
به آقای رئیسی گفت«:همسرم به من گفت همین
که آقای رئیســی در این مدتــی که در قوه قضائیه
بود ،کمتر دادگاه میرفتید و مثل قبل به من پابند
نزدند و مزاحمتی در قوه قضائیه نداشتهام ،خودش
نشاندهنده این است که شما آدم خوبی هستید».
محمدعلی وکیلی ،مدیرمسئول روزنامه ابتکار
هم گفت« :مواضع رئیســی در جریان مناظرات
و پرهیــز وی از ایجاد دوگانگــی اتفاق مبارکی
بود و شــخصیتهای اصالحطلــب در جریان
رقابتهای انتخاباتی شاهد رفتار منصفانه آقای
رئیسیبودند».
منصور مظفری ،مدیر مسئول روزنامه آفتاب
یزد ،اظهــار داشــت« :رفتار با متانت رئیســی

در جریــان رقابتهــای انتخاباتی جلــوهای از
حقمداری و حضور وی در جبهه حق بود».
این نظرات مدیران مسئول سه روزنامه اصلی
جریان اصالحات اســت که در دو دهه گذشــته
همواره حامی اصلی این جریان بودهاند.
اکنون همین رسانهها اگر به سیاق قبل دولت را
بایکوت ،تخریب ،تحدید و حتی مورد انتقاد قرار
دهند ،نباید از نیش آنها ناراحت و غمگین شــد،
چرا که اقتضای طبیعتشــان این است ،البته آنها
که از کمکاری دولت روحانی ناراضی و غمگین
بودند ،بایــد از پرکاری این دولت ،رســیدگی و
توجه به اقشــار محروم،حل مشکل واکسن و...
بسیار شادمان باشند و نه تنها آن را تخریب نکنند؛
بلکه او را که اراده ای بر منتســبکردن ناکامیها
به دولت قبل ندارد ،یاری دهند تا آن ناکامیها و
خاطرات بد دولت روحانی برای مردم شــیرین
شود و اگر تا این حد هم توان ندارند الاقل دولت
را با انتقادات سازنده همراهی کنند.
دوم :رسانههای وابسته به دولت قبل و بعد از
رویکار آمدن هیچ تفاوتی نکردهاند ،زیرا از لحاظ
کمی رسانهای به مجموعه دولت سیزدهم اضافه
نشــده و از لحاظ کیفی هم تصاویر ،گزارشها و
اخباری که از رویدادهای منتســب به دولت چه

رئیس جمهور یا وزارتخانهها منتشر میشود ،به
شــدت غیرحرفهای و پیش پا افتاده است ،این در
حالی است که دولت دارای رسانههای قدرتمندی
در حــوزه روابــط عمومیهــا ،خبرگزاریها،
روزنامهها ،سایتهای خبری و حتی شبکههای
اجتماعیاست.
همین رسانههایی که در اختیار دولت هستند،
مدیرانی دارند که در گذشــته به شــدت به آقای
رئیسی و رویکردهای وی میتاختند و نمیتوان
انتظــار داشــت بتوانند خودشــان را بــا دولت
هماهنگ کنند که حتی به ظاهر در حمایت از او
مطلبی بنویسند یا موضع بحقی را تأیید کنند.
در پایــان ذکر ایــن نکته ضروری اســت که
اقدامــات جهــادی و انقالبی دولــت میتواند
درحوزه ســرزمینی باعث ایجاد امید در جامعه
برای حل مشــکالت شــود؛ اما تا هنگامی که
رســانهها نتوانند با این موج جهــادی و انقالبی
دولت همراه شــوند ،همان مقدار فعالیت دولت
نیز نه تنها دیده نمیشــود؛ بلکــه مورد تخریب
و بیاعتنایی قرار میگیرد؛ زیرا ســرزمین افکار
عمومی یک شــهر بدون حصار و نگهبان و دشنه
و شرطه است که راهزنان در روز روشن به غارت
امید دست میزنند.

رمزگشایی از مواضع برجامی ایران در سازمان ملل متحد

متغیر وابسته

حنیف غفاری
کارشناس روابط بینالملل

جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود
در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در
نیویورک ،مدعی شد واشــنگتن آماده بازگشت به
توافق هستهای اســت ،به شرط آنکه ایران تعهدات
خود را در ذیل برجام از سر گیرد .در مقابل ،رئیس
جمهور و وزیر خارجه کشــورمان هر دو در مواضع
صریح و روشنگرانه خود در مجمع عمومی سازمان
ملل تأکید کردند ،میــان آنچه آمریکا در خصوص
بازگشت به برجام بر زبان میآورد و رویکرد عملی
کاخ ســفید در قبال توافق هستهای ،تناقضی آشکار
وجود دارد.حجتاالسالم رئیسی در سخنان خود
که بــه صورت مجازی خطاب بــه اعضای جامعه
بینالملل مطرح شــد ،تصریح کــرد ایران مذاکره
ً
را برای مذاکره نمیخواهــد و صرفا در مذاکراتی
حضور پیــدا خواهد کــرد که خروجــی آن ،رفع
عملیاتی تحریمهای ظالمانه باشــد .حســین امیر
عبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این
زمینه اظهار داشت:
«ضمن اینکه بررســیهای خودمــان را برای
بازگشــت به مذاکرات وین انجــام میدهیم ،نباید
خودمــان را معطل و منتظر نتیجــه مذاکرات وین
بگذاریم».

B

برجام به متغیر وابسته
تبدیل میشود

پیام جمهوری اسالمی ایران در نشست اخیر مجمع
ً
عمومی ســازمان ملل متحد کامال گویا بود .بر این
اساس« ،برجام» قرار است از یک «متغیر مستقل»
در حوزه سیاســت خارجی و اقتصاد کشورمان ،به
یک «متغیر وابسته» تبدیل شود .در قاموس راهبردی
و رفتاری دولت سیزدهم ،توافق ابطالپذیری به نام
ً
برجــام ،قطعا حکم «نقطه ثقل راهبردی» کشــور
را ایفــا نخواهد کــرد و حتی به فــرض آنکه احیا
شــود ،حکم یک «ظرفیت تاکتیکی» را در منظومه
دیپلماسی و سیاســت خارجی خواهد داشت .این
پیام به صورتی گویا و جامع در نیویورک ،به ســایر
کشــورها و دولتهای عضو ســازمان ملل متحد
مخابره شــد .یکی دیگــر از موضوعاتی که رئیس
جمهور کشورمان در خصوص برجام مطرح کرد،
مربوط به «عهدشــکنی آشــکار طرف آمریکایی»
در مقابــل «پایبندی ایران به توافق هســتهای» بود.

بازخوانی آنچه در سال  2018میالدی (زمان خروج
یکجانبه دولت آمریکا از برجام) در سخنان رئیس
جمهور کشورمان رخ داد ،دو پیام آشکار را به نظام
بینالملل مخابره کرد:
نخســت اینکه ،دفرمهشــدن توافق هســتهای،
محصول عملکرد مستقیم دولت ترامپ و استمرار
این روند در دولت جو بایدن بوده اســت .بنابراین
در معادله برجامی اخیر ،واشــنگتن حکم «طرف
خاطی» و جمهوری اســامی ایران حکم «طرف
محق» را دارد.
دوم اینکــه ،هرگونــه توافقی که واشــنگتن در
یک سوی آن قرار داشــته باشد ،حکم یک «پدیده
ابطالپذیر» را دارد .این قاعده در زمان خروج آمریکا
از توافق هستهای به اثبات رسید .اصرار دولت بایدن
بر ارائه ندادن تضمین در خصوص آینده برجام نیز از
بنیان سست این توافق حکایت دارد.

B

فرامتن اظهارات رئیس جمهور
در خصوص برجام

سخنان رئیس جمهور کشورمان در نشست مجمع
عمومی سازمان ملل متحد ،ناظر بر یک «فرامتن»
خاص بود! بخشی از این فرامتن ،مربوط به اختالفی
بود که در فاصله سه روز تا برگزاری نشست مجمع
عمومی ،میان آمریکا و فرانســه به وجود آمده بود.
انعقاد پیمان آکوس میان واشــنگتن ،لندن و کانبرا
سبب شــد تا اســترالیا در تصمیمی که به صورت
ناگهانی اعالم شــد(در حقیقت از ماهها قبل گرفته
شــده بود) ،قرار داد قطعی خریــد زیردریاییهای
هستهای خود از فرانسه را ابطال کرده و کاخ سفید را
در این فرآیند جایگزین کاخ الیزه کند!
حجتاالسالم رئیسی بدون آنکه به طور مستقیم
به این واقعه اشــارهای کند ،از «درک روشن» افکار
عمومی دنیا و حتی دولتهای همپیمان آمریکا در
قبال «بیتعهدی ذاتی» این کشــور به بهترین نحو
ممکن استفاده کرد و تصویر «آمریکای عهدشکن»
را به خوبــی در برابر دیدگان میلیاردها انســان که
مخاطب مجمع عمومی سازمان ملل بودند ،آشکار
کرد .میان متن سخنرانی رئیس جمهور در خصوص
برجام و فرامتنی به نام «عهدشکنی ذاتی آمریکا»،
ارتباطی مســتقیم و پررنگ وجود داشــت .همین
مسئله ،تأثیرگذاری سخنان رئیس جمهور در نشست
اخیر را دوچندان کرد.

B

آینده برجام
چه میشود؟

خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات

ً
برجام ،کامال مشــخص اســت .از ســوی دیگر،
مسیر بازگشت رسمی ،حقوقی و منطقی واشنگتن
به توافق هســتهای نیــز طی شــش دور مذاکرات
اخیر در وین ترسیم شــده است .در جریان حضور
همزمان وزرای امور خارجه ایران ،آلمان ،فرانسه،
چین ،روســیه و انگلیس در نیویورک ،نشستهای
دوجانبهای میان حسین امیر عبداللهیان و آنها برگزار
شد؛ اما این نشستها ،منتهی به برگزاری نشست
وزرای امور خارجه در نیویورک نشــد .قرار است
مذاکرات ایران و اعضــای  4+1به زودی در وین از
سر گرفته شــود؛ اما در صورتی که دولت بایدن بر
مواردی مبنی بر «تعلیــق محدود تحریمهای ضد
ایرانی»« ،عدم ارائه تضمین در خصوص آینده توافق
هستهای»« ،گرهزدن برجام به مذاکرات موشکی و
منطقهای» و «عدم پذیرش راستیآزمایی در پروسه
ً
احیای برجام» تن ندهد ،اساسا استمرار مذاکرات
بر سر احیای ســند برجام معنایی نخواهد داشت.
این مواضع به گونهای شــفاف بــرای طرف مقابل
تشریح شده است که بایدن کارگروهی را در وزارت
امور خارجه آمریکا با هدف «ترســیم راهکارهای
جایگزین احیای برجام» مشــخص کرده و آنها در
حال ارائه مشــاوره به کاخ سفید در خصوص آثار و
پیامدهای احیا نشدن توافق هستهای هستند.
در این میان ،بیشتر نزدیکان بایدن به وی هشدار
دادهاند کــه «عدم احیای برجام» برای واشــنگتن
هزینههایی به مراتب سختتر نسبت به گزینههای
احتمالی دیگر خواهد داشــت .با این حال اعضای
وزارت خارجه آمریکا در حال سنجش مدلهایی،
ماننــد «فریز در برابر فریز» و «اقدامات گام به گام»
هســتند .با این حال ،دولت و وزارت امور خارجه
کشورمان به طرف مقابل (واشــنگتن و تروئیکای
اروپایی) هشدار داده است که زمان برای بازگشت
غرب به توافق هســتهای (بدون کم و زیاد) محدود
است.

B

بازی نخنمای
آژانس

در ایــن میان ،بازی نخنمای آژانس در زمین آمریکا
و ســه کشــور اروپایی تمامی ندارد .در سفیر اخیر
رافائل گروسی ،مدیر کل آژانس به ایران مقرر شد به
بازرسان آژانس اجازه داده شود تا نسبت به سرویس
فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده (در توافقات
قبلی) و جایگزینی کارتهای حافظه آنها اقدام کنند.
البته این تجهیزات و متعلقات آنها ،در ایران و تحت
مهر و موم مشترک تهران و آژانس نگهداری خواهد
شد .پس از این سفر ،شورای حکام آژانس از صدور

قطعنامه ضد ایرانی در نشست ماه سپتامبر(نشست
اخیر) اجتناب کرد .با این حال ،اصرار آژانس مبنی
بر «بازگشــت یکطرفه ایران به برجام» و «پذیرش
نظارتهای فراپادمانی» به قوت خود باقیســت.
این رویکرد سیاسی و غیرحقوقی رافائل گروسی و
همراهانش ،در همپوشــانی کامل با بازی آمریکا و
تروئیکای اروپایی صورت میگیرد .مدیر کل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،مأموریت دارد مؤلفههای
فشار علیه کشــورمان را در برهه کنونی و به ویژه در
فاصله زمانی باقیمانده تا برگــزاری مذاکرات وین
(7دور بعــدی مذاکرات) تقویــت کند .در مقابل،
ایران تأکید دارد مطالبات غیرمســتند و غیرحقوقی
آژانــس و همچنین اصــرار این ســازمان مبنی بر
«پذیــرش تعهدات یکجانبه از ســوی ایران» را بر
نمیتابد.
هم اکنون ،مذاکــرات میان وزارت امور خارجه
و شــورای عالی امنیت ملی بر ســر تعیین ترکیب
تیم مذاکره کننده هستهای ادامه دارد .فارغ از اینکه
کدام وزارتخانه یا نهاد مســئولیت اصلی مذاکرات
وین را بر عهده بگیــرد« ،علی باقری» که به تازگی
جایگزین «سیدعباس عراقچی» در مسند معاونت
حقوقی وزارت خارجه شــده اســت ،نقش مهم و
پررنگی در مذاکرات ایفا خواهد کرد .حضور علی
ً
باقری (احتماال به عنوان مذاکره کننده ارشد هستهای
ایران) ،به این معناست که جمهوری اسالمی ایران
بر سر موضع اعالمی خود مبنی بر «عدم برگزاری
مذاکره برای مذاکره» مصمم است.

B

نتیجه گیری

تحلیلگــران غربی معتقدنــد تا قبــل از برگزاری
مذاکرات وین  ،7کاخ سفید باید تصمیم شفاف خود
را در زمینه «بازگشــت اصولی به برجام» یا «عدم
بازگشت به برجام» اتخاذ کند و به دنبال راهکارهای
فریبندهای به نام «بازگشت بدون خاصیت به برجام»
یا همان «بازگشــت بدون رفــع واقعی تحریمها»
نباشــد .دولت ســیزدهم عالوه بر آنکه بر گذار از
«سیاســت خارجی برجام محور» تأکید دارد ،در
فرآیند احیای برجام نیز قصد ندارد گارد خود را در
برابر خواستههای نامعقول و هزینهساز طرف مقابل
باز کند .این خود بدترین خبر ممکن برای آمریکای
طغیانگر و اروپای بدعهد به شــمار میآید! در هر
حال ،آشکارســازی رویکرد استراتژیک ،تاکتیکی
و رفتــاری ایران در قبال برجــام و مذاکرات وین و
اقناع افکار عمومی دنیا بر سر این موارد ،مهمترین
دســتاورد حضور مؤثر دولتمردان ما در نشســت
مجمع عمومی سازمان ملل است.

بازی در زمین صهیونیستها!
صابر محمدی
خبرنگار

در هفته گذشته ،رزمایش مشترک بین آذربایجان ،ترکیه
و پاکســتان در باکو برگزار شد .وزارت دفاع جمهوری
آذربایجان اعالم کــرد؛ رزمایش نظامی یگانهای ویژه
نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان ،ترکیه و پاکستان
با عنوان «ســه بــرادر  »۲۰۲۱در جمهوری آذربایجان
برگزار شــد .افزایش همکاریهای مشــترک ،تعامل
نیروهای ویژه سه کشور در عملیاتهای رزمی ،آمادگی
بــرای عملیاتها در دوران صلح و جنگ ،تبادل تجربه
و دانــش از اهداف برگزاری این رزمایش اعالم شــده
اســت .وزارت دفاع جمهوری آذربایجان همچنین با
اعالم اینکه این نخستین رزمایش مشترک بین سه کشور
اســت ،ادامه داد« :این رزمایش نظامی با هدف تقویت
مســئولیتپذیری و توانمندســازی واحدهای نیروی
ویژه جمهوری آذربایجــان در جریان عملیات ضربتی
و همچنین آمادهســازی برای انجام عملیات در دوران
جنگ و صلح و همچنین تبادل دانش و تجربیات است».
در حین برگزاری رزمایش شاهد برخی تحرکات ضد
ایرانی و رفتــار و اظهارات نامتعارف از جانب مقامات
جمهوری آذربایجان بودیم .منطقه قفقاز جنوبی که بر اثر
جنگ قرهباغ دچار ناامنی شده است و این وضعیت حتی
بعد از انعقاد قرارداد صلح بین ارمنستان با آذربایجان نیز
همچنان ادامه دارد ،نشان میدهد عامل خارجی باعث
برهمزدن امنیت منطقه اســت .حضور ترکیه در قفقاز
جنوبی که با رویکرد نوعثمانیگــری اردوغان صورت
میگیرد و به دنبال نفوذ سیاسی ،امنیتی و اقتصادی خود
در آذربایجان اســت ،باعث ناامنی بیشــتر منطقه شده
اســت .ترکیه که با جنگ قرهباغ نتوانســت به خواسته

خود برســد ،با برگزاری رزمایشهای متعدد به دنبال
سیطره خود در منطقه قفقاز جنوبی است که البته موفق
نخواهد شد .در کنار رزمایش برگزار شده اظهارنظرهای
غیردیپلماتیــک و اظهارات مشــکوکی از تربیونهای
دولتی ترکیه و آذربایجان به گوش رسید .روزنامه «ینی
شــفق» همزمان با برگزاری رزمایش سه کشور ترکیه،
آذربایجان و پاکســتان در آبهای ساحلی باکو ،با یکی
از نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان مصاحبهای
را تدارک میبیند .این نماینده در اظهاراتی که تیتر یک
روزنامه ینی شفق شد ،میگوید« :ایران باید از روی نقشه
محو گردد»!
در اظهــار نظر دیگری یکی از نمایندگان مجلس
آذربایجــان تهدیــد میکند کــه نباید اجــازه ورود
خودروهای ایرانی را به حریم ارمنستان داد و ما باید
بــه ایران بگوییم که این اقدامــات بر تمامیت ارضی
ایران تاثیر مثبتی نخواهد گذاشت .متعاقب این ،ارتش
آذربایجان در حرکتی که ضدایرانی تفســیر میشود،
اقدام به بســتن بخشهایی از جــاده مرزی در داخل
خاک ارمنستان در حد فاصل کاپان به گوریس میکند،
آن هــم به بهانه اینکه جاده مذکــور در داخل اراضی
آذربایجان اســت! که این اقدام موجب ســردرگمی
صدها تریلی و خودروی ایرانی میشود .جاده کاپان
– گوریس ایروان را به ایران وصل میکند .در روزهای
گذشــته نیز ارتــش آذربایجان در خاک ارمنســتان
عوارض سنگینی برای خودروهای ایرانی وضع کرده
و از هر خودروی عبوری به مقصد ارمنســتان هزینه
ســنگینی تحت عنوان عوارض دریافتکرده است.
اظهارات وقیحانه نمایندگان جمهوری آذربایجان با
واکنش امام جمعه بصیر و آگاه اردبیل مواجه شد که
گفته بود با دم شیر بازی نکنید .طبق اصل  154قانون

اساسی« ،جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در
کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقالل و
آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان
میشناســد .بنا بر این در عین خودداری کامل از هر
گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر ،از مبارزه
حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه
از جهان حمایت میکند».
به عالوه تالشهای سالهای اخیر در عراق و سوریه
نشــان داد ،ایران برای مبارزه با عوامل و عناصر مخل و
مخرب ثبات و امنیت ،به کمک دوستان خود میشتابد.
در خصوص همســایگان غرب و شــمال غرب از
جمله جمهوری آذربایجان و ترکیه ،سیاست جمهوری
اســامی ایران از یک روند معقول ،منطقی و واقعبینانه
پیــروی میکند .با توجه به اینکه در بســط و توســعه
مناسبات دوجانبه در ابعاد گوناگون وجودی ،کشورهای
همسایه «اولویت اول روابط خارجی ایران» را تشکیل
میدهند ،لذا در طول سالهای پس از انقالب اسالمی
همــواره به این مهم پایبند بوده و صادقانه در این راه گام
برداشته است.
اینکه جمهوری اسالمی ایران با آذربایجان که زمانی
نه چندان دور جزء ســرزمین ایران بــود و حتی دولت
ً
ترکیه در برخی موضوعات سیاســت خارجی و بعضا
داخلی دارای اختالف نظر هستند ،امری طبیعی است.
ضمن اینکــه اختالفنظرهای موجود در مقابل عالیق
مشترکی که در عرصههای مختلف اقتصادی ،سیاسی
و به خصوص فرهنگی و تمدنی وجود دارد ،بسیار ناچیز
اســت .از این رو نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه
قرار گیرد:
 -1در جریان آزادسازی قرهباغ ،جمهوری اسالمی ایران
ً
کامال در کنار آذربایجان ایســتاد و دیدگاه رهبر معظم

انقالب مبنی بر اینکه قرهباغ خاک آذربایجان است ،به
جنگ قرهباغ قدسیت بخشــید که این موضوع در میان
مردم در جمهوری آذربایجان با استقبال بینظیری مواجه
شد .بنابراین ملت این کشور به خوبی حس همجواری با
ایران دارند و جمهوری اسالمی یک پشتوانه برای مردم
شیعه آذربایجان به شــمار میآید؛ از این رو اقدامات و
اظهارات ضد ایرانی برخی در جمهوری آذربایجان به
هیچوجه ممکن جایگاه مردمی ندارد.
 -2رژیم صهیونیســتی در چند ســال گذشته در قفقاز
جنوبی به ویژه در جمهوری آذربایجان به شــدت دنبال
نفوذ و سیطره خود اســت تا از این طریق به جمهوری
اســامی ایران ضربه بزند و به بیان بهتر به منظور فشار
به ایران در نزدیکی جمهوری اسالمی حضور فیزیکی
و اندیشــهای داشته باشــد .اینکه عدهای از نمایندگان
مجلس این کشور اظهاراتی ضد ایران انجام می دهند،
تنها در زمین رژیم صهیونیســتی بازی میکنند و اجیر
شده صهیونیستها هستند .یا اینکه در هفتههای اخیر
به کامیونداران کشورمان اجازه ورود به خاک ارمنستان
نمیدهند که این بخشــی از سیاســتهای ضد ایرانی
صهیونیستها برای ناآرام جلوهدادن منطقه علیه ایران به
جهت اقتصادی است.
 -3رصــد تحــرکات اخیــر در منطقه شــمال غرب
کشورمان نشان میدهد ،دشمن غربی – عربی به دنبال
ایجاد روزنهای جدید برای دشمنی با جمهوری اسالمی
ایران است .راهاندازی شــبکه آذربایجان اینترنشنال از
برنامه دشمنی برای ناامنی و تحریک احساس قومگرایانه
در منطقــه حکایت دارند؛ از این رو ضمن هوشــیاری
نســبت به این تحرکات باید برنامهریــزی دقیقی برای
خنثیســازی این اقدامات و تحرکات رســانه ای ضد
انقالب صورت گیرد.

دریچه

بیم و امیدهای ترامپ برای انتخابات 2024
علی احمدی
کارشناس بین المللی

رئیس جمهور ســابق آمریکا خــود را برای حضور
دوباره در کاخ سفید آماده میکند! ترامپ به تازگی
در جمع هواداران خود تأکید کرده اســت که دیگر
چــارهای جز شــرکت وی در انتخابات ریاســت
جمهوری ســال  2024وجود ندارد! او به شکست
اخیر دولت بایدن در هدایت فرآیند خروج نظامیان
اشــغالگر آمریکایی از افغانستان اشاره کرده و آن را
شکستی بزرگ و مفتضحانه برای واشنگتن دانسته
است.
ترامپ در ادامه در بیانیهای با اشــاره به سرازیر
شــدن دهها هزار مهاجر به آمریکا ،گفت« :آمریکا
در حال تبدیل شــدن به فاضالب بشــری است».

چامسکی نظریهپرداز آمریکایی نیز در ادامه نسبت
به تحوالت افغانســتان ســعی در تضعیف جایگاه
بایدن کرد و گفت ،مبارزه با تروریســم باعث ایجاد
ویرانی بخش اعظمی از جهان شــده است و قدرت
نرم آمریکا حتی قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ
دچار زوال شــده اســت .بنابراین رصد تحوالت
داخلی آمریکا نشان میدهد ،ترامپ بهدنبال تضعیف
جایگاه بایدن برای بهدست آوردن کلید دوباره کاخ
سفید است.
اما ســؤال اصلی اینجاســت که آیا بدنه حزب
جمهوریخــواه با ترامــپ درباره حضــور وی در
انتخابات ریاســت جمهوری ســال  2024همراه
است؟  ۶۳درصد جمهوریخواهان و افراد مستقل
متمایل به حزب جمهوریخواه معتقدند ترامپ باید
همچنان رهبر این حزب باشد و در مقابل۳۷ ،درصد

از آنهــا با رهبــری او مخالفند؛ اما همیــن گروه از
شــرکتکنندگان در نظرســنجی درمورد نامزدی
ت جمهــوری ۲۰۲۴
ترامــپ در انتخابات ریاســ 
ً
آمریکا ،به دو دسته تقریبا مساوی تقسیم میشوند.
۵۱درصد از آنها گفتهاند حزب جمهوریخواه با
نامزدی دونالد ترامپ شانس بیشتری برای پیروزی
در انتخابات ریاســت جمهــوری  ۲۰۲۴خواهد
داشــت و در مقابل ۴۹درصــد جمهوریخواهان
درصورت داشتن نامزدی دیگر به جز ترامپ ،شانس
پیروزی حزب در آن انتخابات را بیشتر دانستهاند.
این نظرسنجی نشــان میدهد ،امکان گرایش
جمهوریخواهان سنتی به بایدن (یا کاماال هریس
معــاون او ) در انتخابــات ریاســت جمهوری آتی
وجــود دارد .این مســئله در ســال  2020به ضرر
ترامپ و جمهوریخواهان تمام شد؛ زیرا منجر به

برهمخوردن توازن آرای الکترال در ایاالت جورجیا
و آریزونا به ضرر رئیس جمهور ســابق آمریکا شد.
از دســت رفتن آرای ایــن دو ایالت منجر به تحقق
شکســت نهایی جمهوریخواهان و پیروزی بایدن
شــد .نظرســنجی اخیر صورت گرفتــه از طریق
شبکه ســیانان نشــان میدهد ،ترامپ در حزب
جمهوریخواه برای شــرکت در انتخابات ریاست
ً
جمهوری آتی تقریبــا بیرقیب اســت؛ اما امکان
پیروزی وی در انتخابات با توجه به مخالفت صریح
ً
بیش از یک ســوم جمهوریخواهان بــا وی ،فعال
متصورنیست.
البته ناگفته نماند که بخش نخبگانی آمریکا نیز
با انتخاب مجدد ترامپ به منزله رئیس جمهور این
کشور به شدت مخالفند و بعید است اجازه حضور
مجدد وی را در انتخابات  2024آمریکا بدهند.

عکس و مکث

ه شیر به
شیشه شیر وســط میدان جنگ /عکس تاریخی از تعارف شیش 
صدام وســط میدانجنگ در اسفند ماه  ۱۳۶۶منطقه دربندیخان عراق.
رجزخوانی مرحوم حاج بخشــی در عملیات والفجر ۱۰برای صدام؛ «صدام
حســین هنوز باید شــیر بخورد ».رزمندگان اسالم با چنین روحیهای به
مبارزه با چندین قدرت دنیا به پیشقدمی عراق رفته بودند.

رزمنمایش والفجر  ۸در قلب پایتخت /همزمان با سالروز آغاز جنگ تحمیلی،
رزمنمایش آبی ـ خاکــی عملیات والفجر  ۸دوران دفاع مقدس در دریاچه
شــهدای خلیج فارس تهران بازسازی شــد .عملیات والفجر  ۸عملیاتی در
خالل جنگ ایران و عراق بود که در بهمنماه  ۱۳۶۴به مدت  ۷۵روز انجام
شد و حاال پس از  36سال ،هنوز هم یاد شهدای آن را گرامی میداریم.

بســیج پــای کار انقــاب /بــه مناســبت هفته دفــاع مقــدس گروههای
پزشــکی جهــادی ناحیه ابوذر بســیج ،با حضور در مناطق حاشــیه تهران
(کور ه پزخانه های جنوب پایتخت) خدمات پزشــکی ارائه دادند .چنین
خدماتی در همه روزهای ســال از سوی بسیج انجام میشود و در هفته
دفاع مقدس ،به نیت شهدای جنگ تحمیلی ،این خدمات رونق بیشتری
دارد.

خــواب پــدر /بعضیها هــم اینطــوری به خــواب میرونــد ،محمدمهدی
فرزند شــهید «مســلم خیزاب» لباس پدرشــو تن میکنه تا خواب پدر
را ببینه .شــهید مســلم خیــزاب در  26مهر  1394در ســوریه در نبرد با
تروریســتهای داعش به شــهادت رســید ،شــهیدی که آرزوی نابودی
صهیونیســتها را داشــت ،آرزویی که فرزندش به چشــم خواهد دید،
انشاءالله

آغوش آخر؟ /تصویری که نشاندهنده سختی دوری فرزند از مادرش در
جنگ اســت ،مادری که تا میتونســته خودشو باال کشیده و فرزندی که
بدن و تعادلش اجازه نمیده که از این خمتر بشــه .تمام این ســختیها
فقط برای یک آغوش؟ آغوشــی که هربار میتوانسته آغوش آخر باشد و
از آن پس مادر فقط در خاطراتش به یاد فرزندش باشد ،پس ارزش این
همه سختی را داشته است.
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روزنه

گنجی که

باید حفظ شود
سعید پورمالئی
هریس
کارشناس سیاسی

«نبرد یک ســرباز زمانی به پایان میرسد
که خاطرات خود را نگاشــته باشد ».این
سخن شاید چندان گزاف نباشد که بدون
انتقال تجربیات دالوریها در یک نبرد به
یک ملت گویا جنگی آغاز نشده و نبردی
شکل نگرفته است .از همین رو در سراسر
دنیا زنده نگه داشتن یاد و خاطره دالوران
عرصه جنگ یک وظیفه ملی و دینی نیست
و برنامههای متعددی برای آن تدارک دیده
میشود؛ چه در غرب باشد و چه در شرق
عالم که مصادیق آن بسیار است.
در ایران روح شــهادت و بزرگی جلوه
دیگری از این رشــادتها ساخته است.
شاید کمتر کســی باور میکرد در دورانی
که دیگر نشانی از دین در مراودات روزمره
جهانی باقی نمانده بود؛ رزمندگان ایران
اســامی با تکیه بر بزرگــی واقعه کربال
وارد نبردی شــوند که در یک ســوی آن
بزرگترین و مجهزترین ارتش خاورمیانه
با مرگآورترین تجهیــزات در انتظار ما
بود .کمتر کسی باور میکرد که این جنگ
هشت ســال این چنین ادامه پیدا کند و به
یک حماسه ختم شود.
حماسهای که در یک سوی آن یزیدیان
بودند و در یک سوی دیگر منتقمان خون
حسین(ع) .سالهاست که از پایان جنگ
تحمیلی گذشته است؛ اما گویا روح این
حرکت در تمام تاریخ روان اســت .این
فداکاریهای حسینوار است که در طول
 30ســال گذشته به یک ســپر مهم برای
مقابله تمام توطئه تبدیل شده است .گویی
شهدا از همان عالم باال هم در حال یاری
رســاندن به ما هســتند .کما اینکه شهید
آوینی در ســخنی میگوید گویی شــهدا
همیشه باقی هســتند و این ما هستیم که
در جریان زمان گم شدهایم و چه توصیفی
درســتتر از این جمله در مــورد آنچه
میتواند نسیان همه را به این روز بیندازد.
برای جلوگیری از این نسیان چارهای
جز انتقال معــارف واالی دفاع مقدس به
نسلهای فعلی و آینده وجود ندارد .بدون
ً
این معارف عمال جامعه به یک گورستان
بدل خواهد شد و هیچ امیدی هم به زنده
شــدن آن در آینده نخواهد بود .این جنگ
به تعبیــر رهبر معظم انقــاب یک گنج
بزرگ است؛ گنجی که باید آن را به آینده
انتقــال داد و مهمتر از آن ،باید اهمیت آن
را شناساند.
در شــروع هفته مبارک دفاع مقدس
تمام دســتگاههای فرهنگی کشــور این
نکته را مدنظر قرار دهند که فرهنگ دفاع
مقدس را سرلوحه فعالیت ها و اقدامات
خود قرار دهنــد و آن را پاس بدارند؛ آن
هم در زمانهای که بسیاری از بلندگوهای
تبلیغاتی در شــبکههای بیگانــه به دنبال
تخریب این میراث ارزشمند هستند .البته
میراث دفاع مقدس بســیار قویتر از آن
اســت که چنین توطئه هایی به آن آسیب
برساند؛ اما سؤال اینجاست که آیا باید تنها
به همین توانمندی اتکا کرد؟
واقعیــت این اســت که بســیاری از
مشکالت کشــور و نارساییهای موجود
را میتوان با اتکا بــه فرهنگ مقاومت و
شهادت به سرعت بهبود داد .به شرط آنکه
دفاع مقدس و ارزشهای آن به درســتی
شناخته شده و به نسلهای بعد انتقال پیدا
کند.

پنجره

فراسو

فرصت بزرگ

دولت موقت!

مقاومت و عبور لبنان از بحران

تحلیلی از کابینه جدید طالبان
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سیاست
منطقه
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یادداشت
ش در قفقاز
اهداف رزمای 
حمید خوشآیند
کارشناس بینالملل

از زمــان پایان جنگ دوم قرهباغ در آبان ماه
 ،1399تاکنون منطقه قفقاز بارها شــاهد
برگزاری رزمایشهای نظامی مشترک بین
ترکیه و کشورهای نزدیک به آنکارا بودهایم.
در هفتههــای اخیر ،ترکیه ســه رزمایش
نظامی در قفقاز برگزار کرده است .رزمایش
اول 16 ،شــهریور با آذربایجان و در منطقه
آزادشــده «الچین»؛رزمایش دوم« ،ســه
بــرادر  »2021نام دارد که  21شــهریور با
جمهوری آذربایجان و پاکســتان در باکو و
رزمایش سوم با عنوان «اخوان تزلزل ناپذیر
 »2021در روزهای گذشــته با مشارکت
ً
آذربایجان در قفقاز برگزار شدند .معموال
کشــورها از برگزاری رزمایشهای نظامی
مشترک اهداف مشخصی را دنبال میکنند.
این اهــداف در دو بخــش« ،اعالمی» و
« ِاعمالی» دســتهبندی میشــود .با اینکه
آذربایجان و پاکستان هریک بنا به اهداف و
دالیلی در این رزمایشها مشارکت دارند،
اما ابتکار اصلی برگزاری رزمایشها متعلق
ً
به ترکیه اســت ،لذا عمدتــا ذیل اهداف و
راهبردهای آنکارا تعریف میشــود تا باکو
و اســام آباد .به نظر میرســد« ،نمایش
قدرت» و «انتقال پیام» به بازیگران خارجی
اعم از کشــورهای متخاصم ،کشورهای
رقیب و حتی کشــورهای دوســت ،جزء
اهداف راهبــردی و اعمالی رزمایشهای
اخیری است که ترکیه میداندار اصلی آن
اســت؛ اهدافی که بیشتر متوجه «روسیه»
است .امضای توافقنامه سهجانبه آتشبس
میان رهبران روسیه ،آذربایجان و ارمنستان
در  20آبــان  1399منجــر بــه اســتقرار
صلحبانان روســی در کریدور الچین شد.
با توجه به اینکه ترکیــه نیز در جنگ اخیر
قرهباغ حضــور مؤثری داشــت و پس از
پایــان آن ،روابط رو به رشــدی با باکو به
خصوص در ابعاد نظامی طی میکند ،ولی
با اینحال به غنایمی کــه از جنگ قرهباغ
دست یافته است ،قانع نیســت و آن را در
مقابل دستاوردهای روسیه نامتوازن ارزیابی
میکند .جنگ دوم قرهباغ عالوه بر «تثبیت»
مواضع روسیه در قفقاز جنوبی که در دوران
پساجنگ ســرد همواره «حیاط خلوت»
روسها به شــمار میرفت ،به «تقویت و
توسعه» نفوذ امنیتی مسکو در این منطقه نیز
منجر شــده است .این موضوع برای ترکیه
«مطلوب» ارزیابی نمیشــود .طبق توافق
میان آنکارا و مســکو ،نیروهای ترکیه نیز
در یک مرکز مشترک بر چگونگی اجرای
موافقتنامــه پایان مخاصمــه در قرهباغ
نظــارت دارند .اما آنچه وجــود دارد ،این
است که عملیات صلحبانی فقط به روسیه
اختصاص داشته و مسکو در این زمینه حقی
برای ترکیه قائل نیست .این درحالی است
که آنکارا خواهان مشارکت حداکثری در
این زمینه اســت .ترکیه به دنبال شکستن
انحصــار امنیتی روســیه در قفقاز جنوبی
است .ضمن اینکه قصد دارد رویکردهای
ضد ترکی روســیه در ســوریه را در قفقاز
جنوبی تالفی کند .گفتنی است ،با توجه به
اینکه ترکیه از برگزاری رزمایشهای نظامی
ً
در قفقاز جنوبی دنبال اهداف عمدتا امنیتی
ً
اســت ،لذا این موضوع طبیعتــا به تبعات
امنیتی نیز منجر میشود .تالشهای ترکیه
برای به چالش کشاندن روسیه در قفقاز نه
تنها موجب امتیازدهی به آنکارا نمیشود،
بلکه به تشدید درگیریهای امنیتی و تداوم
بیثباتی و تقابالت نظامی منجر میشود.
به ویژه اینکه با رزمایشهای نظامی ترکیه
گزاره تشکیل ناتوی ترکی مطرح میشود
که موضوعــی حساســیتبرانگیز برای
کشورهای منطقه است.

الله کرم مشتاقی
کارشناس بین الملل

روز دوشــنبه 29شــهریور باالخــره دولــت
هفتادوهفتم لبنان به نخستوزیری نجیب میقاتی
با  85رأی موافق نمایندگان مجلس این کشــور
شروع به کار کرد (تعداد نمایندگان مجلس لبنان
 128نفر اســت و از این تعداد  11نفر استعفا داده
یا فوت کردهاند) .برخی از تحلیلگران معتقدند با
توجه به وجود مشکالت متعدد داخلی و خارجی،
نباید امید زیادی به کسب دستاوردهای ویژه برای
دولت میقاتی داشت .از ســوی دیگر ،برخی از
طرفهای خارجی مانند عربســتان ســعودی از
مدتها پیش سیاســت تالش برای سقوط کامل
لبنان را در پیش گرفتهاند و آمریکاییها نیز راهبرد
«لبنان ضعیف» یا «لبنان بــدون مقاومت» را در
صدر سیاستهای خود قرار دادهاند .آنها به خوبی
میدانند هر چــه دولت لبنان تا انتخابات ماه می
 2022ناکامتر باشــد ،این ناکامی به اسم جریان
مقاومت نوشته خواهد شد.

B

میقاتی ،میراثدار بحران

B

لزوم پیوند با مقاومت

دولــت میقاتی میراثدار بحرانهایی اســت که
خود در ایجاد آنها نقشی نداشته است 10 ،مشکل
عمدهای که دولت او باید برای رفع آنها اقدام کند،
عبارتند از :تعیین تکلیف دعمالحکومی یا یارانه
دولتی به کاالها ،حسابرسیهای کیفری انفجار
بیروت ،مسئله ســوخت و انرژی ،کاهش ارزش
پول ملی ،کرونا ،بازســازی خرابیهای ناشی از
انفجار بندر بیروت ،انتخابات مجلس آینده لبنان،
وام از صندوق بینالمللی پول ،تعامالت منطقهای
و بحران مرزی-دریایی با سرزمینهای اشغالی.
هر یک از این  10مشکل ،ظرفیت آن را دارند که
دولت جدید لبنان را به سقوط بکشانند.
از سوی دیگر این دولت برگ برندهای در اختیار
دارد که در صورت استفاده صحیح از آن میتواند
با موفقیت به اســتقبال انتخابات مجلس ماه می
 2020بــرود و نه تنها اکثریت خود را در مجلس
آینده حفظ کند؛ بلکه دولتی مقتدر معرفی شود که
توانایی عبور از بحران را نیز دارد.
آنچــه تاکنون توانســته لبنــان را بــا وجود

بهرام زاهدی

ســنگاندازیهای آمریکا و عربســتان از سقوط
کامل حفــظ کند ،حمایت جریــان مقاومت در
داخل لبنان و تالشهای بیــروت برای برقراری
پیوند اقتصادی و تجاری بیشتر با محور مقاومت
در منطقه است .به عبارتی میتوان مقاومت را تنها
راه نجات لبنان و دولت میقاتی دانست .پیچیدگی
سیاســت ،حکومت و طایفهگری در لبنان امکان
ً
اتخاذ تصمیمات کامال مســتقل را از دولت این
کشــور گرفته اســت و انتظار همراهی مستمر با
محور مقاومت منطقهای ،حداقل در حال حاضر
نگاهی خوشبینانه و تا حدودی غیر واقعی است،
در سایه ابتکار حزبالله در خرید سوخت از ایران
به وقوع پیوســت ،به عبارتی تا پیش از سخنرانی
سیدحســن نصرالله در عاشــورای سال جاری،
هیچ طرحی از ســوی غــرب و متحدانش برای
کمک به لبنان جنبه عملیاتی نگرفته بود .از میان
وعدههای خارجی ،اعم از برق اردن ،گاز مصر،
کمکهای آمریــکا و وام صندوق بینالمللی پول
که برای کمک به لبنان مطرح شده ،تنها وعدهای
که مردم لبنان به صورت ملموس آن را احســاس
کردهاند ،سوخت ایرانی است .بیسبب نیست که
حتی سیاســتمداران منتقد جریان مقاومت نیز از
کمکهای ایران در این زمینه تشــکر کردهاند .در
روز رأی اعتماد به دولت میقاتی برق ســاختمان
محل نشست نمایندگان قطع شد ،حضور تانکر
سوخترسان ایران و تغذیه منبع گازوئیل به منظور
راهاندازی برق موقت ساختمان خبر حائز اهمیتی
بود که میتواند برای لبنانیها نمادی از شناختن
دشــمنان و دوستان واقعی باشــد .سیاستمداران
لبنانی میدانند که ســایه سنگین آمریکا در لبنان
ً
صرفــا راهی بــرای محافظــت از امنیت رژیم
صهیونیســتی و جلوگیری از قدرتگیری لبنان
است .در سایر مســائل ،مشکالت و بحرانهای
پیــش روی لبنان اعم از مســئله بازســازی بندر
بیروت ،ســوخت ،برق ،دادرسی کیفری عامالن
انفجار و ســایر بحرانهای ریز و درشت ،دست
آمریکا و عربستان به روشــنی مشهود است و بر
عکس آنچه موجب کاهش شــعله هــر یکی از
بحرانهای مذکور شــده ،جریان داخلی و محور
منطقهای مقاومت است.

کارشناس بین الملل

در  16شــهریور  1400فهرست وزرای دولت
موقت از ســوی ذبیحالله مجاهد(سخنگوی
طالبان) اعالم شــد .این فهرست در تاریخ 30
شــهریور تکمیل شــد و به این ترتیب در پایان
تابســتان  1400تمــام وزرا و صاحبمنصبان
دولت جدید معرفی شــدند .برخالف برخی
گفتههــا که تمام اعضای دولــت جدید از قوم
پشــتون افغانســتان هســتند و اقوام دیگر در
مناصب حساسی در این کابینه حضور ندارند،
ً
بســیاری از تاجیکهــا و ازبکهــا هم بعضا
در پستهای بســیار مهمی قرار گرفتهاند .در
ی مســلح ،وزیر
اینکابینه ،فرماند ه کل نیروها 
اقتصاد و وزیر سرحدات و قبایل از قوم تاجیک
هستند .معاون دوم نخستوزیر نیز از قوم ازبک
اســت(مولوی عبدالســام حنفی علیمردان
قل) .در سطح معاون وزیر هم یک هزاره شیعه
حضور دارد(محمدحسن غیاثی ،معاون وزارت
بهداشت و درمان).
ً
اما یقینا مهمتــر از تحلیل قومیتی ،تحلیل
سیاسی اســت تا بتوان براساس چنین تحلیل
زنی مقرون به واقعیت پیرامون
سیاسی ،به گمانه ِ
کنشهای احتمالی بازیگران منطقهای و جهانی
دســت زد .در این رابطــه دو جناح معروف به
شرقی و جنوبی یا جناح شبکه حقانی و تیم دفتر
سیاســی در دولت کنونی حضور جدی دارند.
در مورد ایــن دو جناح انبوهی از شــایعات و
حرفهای کذب در فضای مجازی منتشر شده
است.
اولین نکته در مورد این دو جناح این است
که در مورد اختالف بین این دو گروه بزرگنمایی
شــده اســت و در مورد اختالف شدید این دو
جناح تاکنــون هیچگونه اخبــار موثقی وجود
ندارد .اما اخبار موثق نشــان میدهد با وجود
برخی اختالفات ،اما دو جناح تاکنون هیچگاه
در هیــچ مورد مهمی خالف نظر اعالمشــده
نهایی از ســوی رهبری این گروه(مال هبةالله
آخوندزاده) حرفی نزدهاند.
دومین مســئله نیز این اســت کــه به نظر
میرسد حقانیها نزدیکی بیشتری به پاکستان و
دفتر سیاسی نزدیکی بیشتری به قطر دارند؛ اما
ً
چنانچه گفته شد فعال هر دو جناح وحدت رویه

کالن و داخلی خود را حفظ کردهاند .همچنین
دســتههای اصلی طالبان به این دو دسته ختم
نمیشــود .برای نمونه ،دسته مالیعقوب پسر
مالعمر (بنیانگذار طالبان) ،خود از دستههای
مهم دیگری اســت که در هیچ یک از دو جناح
یادشــده نمیگنجد .او از نظــر قومی قلزایی
است(مانند حقانیها) و از نظر منطقهای جنوبی
یا قندهاری(مانند مالبرادر) .همچنین شخص
مالمحمدحسن(نخستوزیر یا رئیس الوزرا)
که پیشتر هم مسئول شورای طالبان بود ،خیلی
در این تقسیمبندیهای کنونی جایی ندارد.
سومین مســئله مهم خلطی اســت که در
تحلیل اوضاع سیاسی افغانستان به کرات رخ
داده اســت ،یعنی خلط سه مقوله «حقانی» به
عنوان یک نام فامیلی رایج« ،حقانی» به عنوان
گروه مولوی سراجالدین حقانی و «حقانی» به
عنوان نام مدرســه مرحوم مولوی سمیع الحق
که پرداختن به جزئیات این اشتباه خود داستان
مفصلی دارد.
شــاید در تحلیل اخبار افغانستان و در میان
غوغای شــایعات کذب پیرامــون تیراندازی
انس حقانی جوان به ســمت مالبــرادر ،این
نکته مهم کمتر شنیده شده باشد که رسانههای
ً
غربگرای افغانســتان که بعضا از خارج این
کشــور مدیریت و بهروز میشوند ،به موضوع
انتخاب شدن دو معاون مهم در وزارتخانههای
دفاع و داخله(کشور)پرداختهاند و آنها را افراد
نزدیک به ایران معرفی کردهاند .مالعبدالقیوم
ذاکر که معاون وزیر دفاع (مالیعقوب) شــده و
مالمحمدابراهیم صدر که معاون امنیتی وزیر
داخله (مولوی ســراجالدین حقانی) شده ،دو
نفری هستند که سایت غربگرای «افغان پیپر»
با معرفی وی و نیز با معرفی شخص مال برادر
به عنوان افراد نزدیک به ایران مدعی شده است،
ایران در عرصه سیاســی جدید به اهداف خود
ً
نرسیده است که قطعا یک سیاه بازی رسانهای
دیگر از سوی کسانی است و قصد خیری برای
مردم رنج دیده افغانستان و کل منطقه ندارند،
و گرنه سیاستهای اصولی جمهوری اسالمی
ایران به دور از حاشیه و با نیت مصلحتجویی
برای کل مردم افغانستان به خوبی پیش میرود
و همین سیاســتها به اهــداف بزرگی نظیر
اخراج آمریکا و شکســت داعش در افغانستان
یاری رسانده است.

رصد

خفگی اقتصادی رژیم صهیونیستی
ماهی از آب گلآلود گرفتن
کانال  13رژیم صهیونیستی :لبنان در شرایطی
بیسابقه قرار دارد و نهادهای این کشور در وضعیت
فروپاشی قرار گرفتهاند که این یک فرصت طالیی
برای تلآویو به شمار میآید تا با ستاندن مساحت
بیشــتر در آبهای مدیترانــه و میدانهای انرژی
موجود در آن از این اهرم برای اعمال فشار بر لبنان
و اخاذی از این کشــور و همچنین مجبور کردن
بیروت برای محاصره حزبالله استفاده کند.
قدرت حزبالله
پایگاه خبری «النشره» لبنان« :حزبالله لبنان
کشــتیها و کاروانهای نفتی ایــران را از طریق
دریا و خشــکی ،درست در مقابل دیدگان آمریکا
و دشمن اســرائیلی وارد لبنان کرد .موضوعی که
حزبالله آن را در رده و ســطح پیروزی خود در
ماه می ســال  ،۲۰۰۰پیروزی ژوئیه  ۲۰۰۶علیه
دشمن اسرائیلی و شکست تکفیریها در الجرود
در سال  ۲۰۱۷میداند .این موفقیت حزبالله در

اثبات خود به عنوان یک نیروی نظامی قدرتمند در
منطقه ،میزان توانایی این جنبش در تبدیل شدن به
یک نیروی اقتصادی با قابلیت بازگرداندن تعادل به
اقتصاد لبنان را افزایش داد .حزبالله پیش از ورود
به پرونده نفتی ،موفقیت بیسابق ه و چشمگیری در
مدیریت نهادهای مالی ،بهداشتی و اجتماعی خود
کسب کرده بود».
آزمون دولت جدید لبنان
روزنامه االخبار :در ظاهر آنچه رخ داده ،این دولت
به دولت تکنوکرات شبیه به آنچه «سعد الحریری»
قصد تشکیل آن را داشــت و دولت استعفا کرده
حســان دیاب نیز هســت ،اما دولت میقاتی باید
از یک امتحان ســخت که نخســتوزیران قبلی
به ترتیب در آن شکســت خوردند ،عبور کند؛ از
جمله دیاب که نتوانست درهای عربستان سعودی
و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای به رسمیت
شناختنش و کمک به دولت وی به منظور عبور از
سختیهای یک سال پیش لبنان را به روی خود باز

کند .بعد از او نخستوزیر مکلف سعد الحریری
که مطمئن بود درهای کشورهای عربی و عربستان
ابدا به روی او باز نخواهد شد.
رفتار مشابه
اندیشــکده آمریکایی بروکینگز« :جو بایدن»
رئیسجمهور آمریکا با وجود وعدههای اولیه خود،
از ائتالف ســعودی در تهاجم علیه یمن همچنان
حمایت میکند و توفیقی در پایان دادن به جنگ به
دست نیاورده است.
پاکسازی سوریه
اسپوتنیک :آشکار شــده است که دمشق پس از
یکســره کردن پرونده پیچیده و خطرناک درعا،
دیگر تحمل ادامه وضعیت فعلــی در ادلب و به
طور کلی در شمال سوریه را نخواهد داشت؛ زیرا
اگر وضعیت به این شکل باقی بماند ،دستیابی به
حلوفصل نهایی برای بحران دشوار خواهد بود،
اگر آن را به امری محال تبدیل نکند.

شکست فراگیر
المیادین :اســرائیل در نقشه الف شکست برای
لبنان شکســت خورد .طرح ب را که آرامسازی
اوضاع و به سکون رسیدن با دولت جدید باشد،
آغــاز کرده تا وضعیت بهبود پیــدا کند و به زمان
انتخابات پارلمانی برســد .به طور خالصه این
وضعیتی است که لبنان به آن رسیده است .نقشه
الف که هــدف آن تنگ کردن عرصه بر لبنانیها
و شوراندن آنها علیه مقاومت بود ،نهتنها به نتیجه
نرســید؛ بلکه نتایج این طرح علیه دار و دســته
آمریکا در لبنان خاتمه یافــت .تا جایی که فریاد
این افراد به آســمان برخاســت و به کاخ ســفید
رســید؛ ب ه گونهای که برخــی از اعضای کنگره
آمریکا هشدار دادند که «کشور» (لبنان) در مشت
مقاومت لبنان قرار خواهد گرفت ،اگر این شرایط
را دور نزنیم و محدودیتهایی را که با اســتفاده
از «قانون ســزار»« ،خشکاندن دالر» و «خفگی
اقتصادی» علیــه این مردم اعمال کردیم ،کاهش
ندهیم.

اتحاد غرب علیه چین
توافق آمریکا ،انگلستان و فرانسه فقط درباره زیردریایی هستهای نیست
ثمانه اکوان
نالملل
دبیر گروه بی 

توافق امنیتــی ایاالتمتحده ،انگلســتان و
اســترالیا برای مقابله با تهدیــدات چین در
منطقه شــرق آســیا ،پیامدهای بســیاری در
حوزه سیاست خارجی ایاالتمتحده ،اروپا
و همچنین چین داشتهاست .با وجود اینکه
در این توافق امنیتی هرگز اشــاره نشد ه است
که فروختن زیردریایی هســتهای به اســترالیا
یا همکاریهای اطالعاتی و امنیتی بین ســه
کشــور ،برای هدف مبارزه با گســترش نفوذ
چین در این منطقه صــورت میگیرد ،باز هم
تحلیلگران حوزه روابط خارجی معتقدند این
مســئله میتواند موجب افزایش تنشها بین
ت متحده و پکن شود.
ایاال 
تصاویر ماهــوارهای از چند ماه گذشــته
تاکنون نشــان میدهند ،چین بهدنبال تأسیس
سولهها و تأسیسات جدید هستهای در نقاط
مختلف این کشــور اســت .در کتاب جدید
«بــاب وود وارد» ،روزنامهنــگار معــروف
آمریکایی نیز آمدهاست ،چینیها در روزهای
آخر ریاستجمهوری ترامپ ،میدانستند که
او ممکن است برای باقی ماندن در قدرت به

فکر ایجاد بحران جدید در عرصه بینالمللی
باشد و بههمین دلیل بهشدت نگران بودند که
شاید واشــنگتن قصد دارد حمالتی هر چند
کوچــک و مقطعی به زیرســاختهای چین
داشته باشــد .این نگرانی بعد از مدتی چنان
پیش رفت که در اسناد و مدارک سازمانهای
اطالعاتی آمریکا نیز درج شــد .ژنرال مایک
میلی ،رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا به
همین ترتیب مجبور شــد در تماس تلفنی با
همتای چینــی خود ،به او اطمینــان دهد که
جنگی در کار نخواهد بود .از آن زمان تاکنون،
فضا و شــرایط روابط بین دو کشور همچنان
پرتنش بودهاست .با وجود اینکه تصور میشد
دولت دموکرات نمیخواهــد راه ترامپ در
جنگ تجــاری را با چین بپیمایــد ،اما تغییر
رویهای در سیاستهای بایدن نسبت به ترامپ
به وجود نیامد .چینیها حاال بیشاز هر زمان
دیگــری از تهدیدات آمریــکا نگرانی دارند؛
بههمین دلیل حضــور نظامی خود در منطقه
ایندو پاسیفیک را افزایش داده و در عینحال
استرالیا را تهدید کردهاند که ممکن است اگر
جنگی هســتهای صورت گیرد ،به دلیل خرید
زیردریاییهای هستهای،استرالیا به هدف اول
این جنگ تبدیل شود.
تحلیلگــران سیاســت خارجــی آمریکا
معتقدند ،اقدام دولت بایدن در بستن قرارداد

گذشتهاند .این در شرایطی است که جنگهای
نوین نه بر روی زمین و از طریق ســربازان ،بلکه
در فضای مجازی و بــا حضور کاربران اینترنتی
صورت میگیرد .بههمین دلیــل بهنظر میآید
نپرداختن رسانهها به بخش اطالعاتی و امنیتی
این توافق ،در واقع نادید ه گرفتن این بخش مهم
و تأثیرگذار اســت .همکاریهای اطالعاتی و
سایبری آمریکا ،اســترالیا و انگلستان میتواند
منجر بــه جنگهای ســایبری در دنیا شــده و
رقابتهــای تجاری را به رقابتهای سیاســی،
انتخاباتی و حتی حمله سایبری به زیرساختهای
این کشــورها بکشــاند .عصبانیت فرانســه و
چین از پیمان امنیتی این ســه کشور ،باعث شد
تحلیلگران حوزه امنیت چندان به ماجرای مفاد
دیگر این توافق نپردازند .شاید دستیابی استرالیا
بهعنوان کشــوری غیرهســتهای به جدیدترین
راکتور هســتهای زیردریایی ،به یکی از مهمترین
نگرانیهای دنیا تبدیلشده باشــد؛ اما نباید از
یاد برد که فضای ســایبری نیز یکی از مهمترین
زمینههای نبرد در بین قدرتهای جهانی است و
باید در تحلیلها در خصوص رقابتهای آمریکا
و چین ،به این مسئله نیز پرداخته شود.

امنیتی با انگلســتان و اســترالیا ،اگرچه از نظر
اقتصادی به نفع آمریکا بوده و قرارداد ســاخت
زیردریاییهای هســتهای بسیار پر سودی را برای
آمریکا به ارمغان خواهد داشــت ،اما در نهایت
سبب تحریک مقامات چینی و همچنین باال بردن
احتمال درگیریهــای نظامی در منطقه خواهد
شــد .آمریکاییها خود در خصوص مســائل
امنیتی و تجــاری با چین بهقــدر کافی نگرانی
دارند؛ اما مسئله مهم دیگر در اینمیان ،نگرانی
افکار عمومی و سیاستمداران در انگلستان و
اســترالیا در اینباره است .آنها دولتهای خود
را به زمینهسازی برای ایجاد جنگ جدید در دنیا
متهم کردهاند .در انگلســتان رسانهها به دولت
هشــدار دادهاند که اگر قرار باشد آمریکا و چین
درگیر یک چالش نظامی با یکدیگر شوند ،بریتانیا
نباید در این مسئله دخالت کند؛ اما قرارداد امنیتی
با استرالیا حضور و دخالت انگلستان در جنگ
احتمالی را تضمین کرد ه است.
اما بیشتر رسانههای دنیا در این خصوص به
مسئله فروش زیردریایی هستهای به فرانسه اشاره
کردهاند و بهراحتــی از همکاریهای امنیتی و
اطالعاتی و همچنین همکاری در حوزه سایبری

تحلیل

گزارش

پناهجویان در مرز آمریکا
شالق زدن


بدون پشتوانه مردمی
ترودو و دولت 

بحرانمهاجران

انتشــار تصاویر مأموران مرزی آمریکا که ســوار
بر اســب در حال شــاق زدن مهاجرانی هستند
که از هائیتی به مرز تگزاس رســیدهاند ،موجی از
خشــم و عصبانیت را در افکار عمومی جهان به
وجود آورد ه است .در داخل آمریکا نیز انتشار این
تصاویر سبب شد واکنشهای زیادی به این مسئله
شکل گرفته و انتقادات روانه کاخسفید ،جو بایدن
رئیسجمهور دموکرات آمریکا و همچنین کامال
هریس ،معاون او که مســئول رسیدگی به بحران
مرزی بودهاســت ،شــود .بایدن از همان ابتدای
دوران انتخابات ریاستجمهوری عنوان کرده بود
دیگر سیاستهای ترامپ در مسئله مهاجرت را
دنبال نخواهد کرد و ســقف پذیرش پناهجویان را
در این کشور افزایش خواهد داد .همین صحبت
کافی بود که تعداد زیادی از مهاجران از کشورهای
حوزه آمریکای التین به سمت آمریکا روانه شوند.
بایدن در همیــن زمان،کامال هریس را مأمور کرد
که با ســفر به کشــورهای جنوبی آمریکا ازجمله
مکزیک ،راهی برای مقابله بــا بحران مهاجران
پیدا کند .کامال هریس در این مأموریت نیز مانند
مأموریتهای گذشته خود شکست خورد .حاال
بایدن در بحرانی جدید گرفتار شد ه است که ناشی

دولتحداقلی

از سیاســتگذاری نامناســب در این خصوص،
برنامهریزی نداشتن برای اسکان دادن مهاجرانی
که تا هماکنون نیز به داخل مرزهای آمریکا رفتهاند و
برخوردغیرمتمدنانهوخشونتآمیزبااینمهاجران
است .از نظر تحلیلگران سیاسی آمریکا ،بایدن با
تصمیــم اخیر خــود در اخراج کــردن مهاجران
هائیتیتبــار و افــزودن بر خشــونت موجود در
مرزهای جنوبی آمریکا ،نشان داد ه است همچنان
در مسیر سیاستهای ترامپ گام برمیدارد .کمپین
انتخاباتی بایدن وعده داده بود شــرایط انسانی و
عادالنهای را برای مهاجران فراهم میآورد و تالش
میکند منزلت پناهندگان و پناهجویان در مرزهای
آمریکا حفظ شــود .تصاویر منتشر شده از منطقه
«دلریــو» در تگزاس و حملهور شــدن مأموران
مرزی با اسب و شالق به سمت مهاجران نشان داد
آمریکا هیچ اعتباری برای حقوقبشر ،عزتنفس
انسان و عدالت قائل نیست .مهاجران هائیتیتبار
آخرین بحران مهاجرتی برای دولت بایدن نیستند.
بایدن یا باید رودربایســتی را کنار گذاشته و اعالم
کند همان سیاســتهای ترامپ در بستن مرزها
را در پــی میگیرد یا اینکه هر روز به شــاق زدن
مهاجران در مرزهای تگزاس ادامه دهد.

انتخابات پارلمانی در کانادا برگزار شده و نتایج
آن روز سهشنبه مشخص کرد که حزب لیبرال به
رهبری «جاستین ترودو» ،توانسته است پیروز
این انتخابات باشد .جاستین ترودو که در زمان
نخســتوزیری خود تا قبلاز ایــن انتخابات،
رهبر دولتی حداقلی در این کشــور بود ،بارها
اعالم کرده بود نمیتواند تمــام اقدامات الزم
و مــورد نظر خود را به دلیل اینکه حزب لیبرال
باالترین میزان و اکثریت کرســیهای مجلس
را در اختیار ندارد ،انجام دهد .او سعی داشت
با برگزاری انتخابــات زودهنگام قدرت خود
در پارلمــان را باال برده و زمینــه برای اجرایی
شدن برنامههای مدنظر حزب لیبرال را فراهم
کند .نتایج انتخابات بااینحال آنچنان هم که
بهنظر میرســید نتوانســت انتظارات ترودو و
همحزبیهایش را برآورده کند .او انتظار داشت
به دلیل عملکرد دولتش در تأمین واکسن کرونا
و باال رفتن سرعت واکسیناسیون در این کشور
بتواند نظر مردم را به خود جلب کرده و دولت
قدرتمندتری را تشکیل دهد؛ بااینحال نتایج
انتخابات نشــان میدهد دولــت جدید ترودو
نیز همچــون کابینه قبلــی ،در اقلیت خواهد

بــود .حاال که انتخابات تما م شــده و نتایج آن
نیز مشخصشده است ،تحلیلهای مختلفی
در زمینه میزان اســتقبال مردم از حزب لیبرال
منتشر میشــود .ب ه نظر میرسد مردم کانادا از
اینکه ترودو که در حال استفاده از مسئله کرونا
برای به دســت آوردن قدرت بیشتر در پارلمان
این کشور است ،عصبانی هستند؛ آنها آنطور
که روزنامه «اســتار» بیان کردهاست ،احساس
میکنند فریب خوردهاند؛ اما چاره دیگری جز
رأی دادن به ترودو نداشتهاند .این نشریه در عین
ً
حال اعالم کردهاســت ،کمپین لیبرالها دقیقا
همان تاکتیکهایی را برای پیروزی در انتخابات
بهکار گرفته که هر دولت لیبرال دیگری در کانادا
آنها را به کار میگرفت« :ایجاد ترس و هراس
در بین مــردم از روی کار آمدن محافظهکاران
تنــدرو ».او در ایــن انتخابات با بــه کار بردن
تاکتیک ترس عنــوان میکــرد در صورتیکه
سبزها یا اعضای حزب دموکرات جدید بر سر
کار بیایند ،بسیاری از وعدههای ترقیخواهانهای
که تاکنون در کانادا بیانشده و تالش میشد در
جهت آنها حرکت شود ،دیگر کارایی نخواهند
داشت.

پایان جنگ

بی ربط به اسالم

انزوای بنسلمان

رئیسجمهور کــره جنوبی در مجمع عمومی ســازمان ملل
ُ
خواستار پایان رســمی جنگ کره شد.کره جنوبی از مدتها
قبل و زمانی که مذاکرات آمریکا و کره شمالی در زمان دولت
دونالد ترامپ آغاز شده بود ،خواهان برگزاری جلسهای برای
پایان دادن رســمی به جنگ دو کره شــده بود؛ اما مســئوالن
دولت ترامپ بــا این اقدام مخالــف بودند.مون جائه گفت:
ُ
« پیشنهاد میکنم که سه طرف شامل دو کره و ایاالت متحده
ُ
یا چهار طرف شــامل دو کره ،ایاالت متحده و چین ،دور هم
ُ
جمع شــده و اعالم کنیم جنگ در شــبه جزیره کــره به پایان
رسیده است».

نخستوزیرپاکستانگفت«:اینتفکرکهزناننبایدتحصیلکنند،
غیر اسالمی اســت و هیچ ربطی به دین ندارد« .».عمرانخان»
در واکنــش به محرومیت دختــران افغان از تحصیل از ســوی
طالبان،وضع ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانســتان را یک
اقدام «غیر اسالمی» خواند .خان در گفتوگو با بخش انگلیسی
 BBCگفت« :این تفکر که زنان نباید تحصیل کنند ،غیر اسالمی
اســت و هیچ ربطی به دین ندارد ».عمرانخان از بزرگان طالبان
خواست تا یک حکومت همهشمول تشکیل دهند و هشدار داد
که اگر طالبان موفق به تشکیل یک حکومت همهشمول نشوند،
«دیر یا زود» جنگ داخلی دوباره در افغانستان آغاز خواهد شد.

برخی منابع انزوای شدید «محمدبنسلمان» را فاش کردند که
این موضوع در وخامت اوضاع روانی و خلق و خوی او منعکس
شده است .این منابع اعالم کردند ،موقعیت بنسلمان در سطح
جهانی ضعیف شده که این امر سبب وضعیت انزوای وی شده
است .محمدبنســلمان برخالف رهبران کشورهای منطقه ،به
نظر میرسد در مقر خود در شهر ساحلی نئوم محبوس است .وی
هیچ سفر خارجی انجام نمیدهد و هیچ دعوت شخصی رسمی
دریافت نمیکند .منابع تأکید کردند ،اقدامات محمدبنسلمان
سبب سقوط وی خواهد شد؛ به این ترتیب باید روی اشتباهات
او کار کرد؛ چرا که او قدرت مقابله با بحرانها را ندارد.
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پیشخوان

لندن و اعتماد به آمریکا

در زمــان برگزاری همهپرســی برگزیت،
دولت دونالــد ترامپ انگلیســیها را به
خروج از اتحادیه اروپا و تصویب برگزیت
تشــویق میکرد .بر همین مبنا ،ترامپ به
لندن اطمینــان خاطر داده بــود که بعد از
خروج انگلســتان از اتحادیه اروپا ،آمریکا
توافــق تجارت آزاد با این کشــور را امضا
کــرده و اجــازه نمیدهد لندن در مســیر
اســتقالل از اتحادیه اروپا دچار مشــکل
شــود .با تغییــر دولــت و روی کار آمدن
بایدن ،بهنظر میرســد دولت آمریکا قرار
نیست چنین حمایتی را از انگلستان داشته
باشــد .لندن که این روزها درگیر افزایش
قیمت حاملهای انرژی و همچنین کمبود
مواد غذایی در قفســههای سوپرمارکتها
بــه دلیل اجرایی شــدن برگزیت اســت،
انتظار داشت با همکاری با ایاالتمتحده
در توافق سهجانبه امنیتی با استرالیا بتواند
بیشتر از پیش به کاخســفید نزدیک شود؛
اما جو بایدن نشان داد منافع آمریکا بیشتر
از هر زمان دیگری بــرای او مطرح بوده و
جنگهای تجاری آمریکا حتی با متحدانش
هم قرار است ادامه پیدا کند؛ بههمین دلیل
روزنامههای انگلیسی با ناامیدی از اقدامات
بوریس جانســون و مذاکراتش با بایدن در
حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل یاد
میکنند و میگویند بعد از فرانســه اینبار
نوبت انگلستان است که طعم نتیجه اعتماد
ت به آمریکا را بچشد.
بیش از حد نسب 

بایدن همان ترامپ است

ســخنرانی جو بایدن در مجمع عمومی
سازمان ملل یکی از سخنرانیهای مهم
رؤســایجمهور آمریــکا در چند ســال
اخیر بود .این اهمیت نه به دلیل محتوای
صحبتهای بایدن ،بلکه به دلیل شرایطی
بــود که آمریکا در طــول چند وقت اخیر
بــا آن روبهرو بوده اســت .بایدن قرار بود
در ســخنرانی خود به متحدان و ســایر
کشــورهای دنیا اطمینان دهد که آمریکا
دیگر آمریــکای زمان ترامپ نیســت و
رهبران کشورها میتوانند به ایاالت متحد
ب ه عنوان متحد خود تکیه کرده و شــاهد
نقشآفرینی آمریکا در مســائل مختلف
روابــط بینالملل باشــند امــا اقدامات
آمریکا از جمله آمریکا در توافق سهجانبه
با انگلستان و اســترالیا فرانسه را دور زده
و یکــی از مهمتریــن توافقهای تجاری
او با اســترالیا را از چنگــش درآورده بود
و در عینحال در حاشــیه این مجمع در
گفتوگو با بوریس جانسون ،نخستوزیر
انگلستان خاطرنشــان کرد که لندن نباید
چندان هم به اجرایی شدن توافق تجارت
آزاد بین دو کشور امیدی داشته باشد .نشان
داد آمریکا همچنان هم غیرقابلاعتماد بوده
و جامعه جهانی نمیتواند به رهبری این
کشور در جهان اطمینانی داشته باشد.
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یادداشت

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

بهبود نظام توزیع درآمد
میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

مجلس یازدهم طــی روزهای
گذشــته کلیات طرح تســهیل
صدور مجوزهای کســبوکار را تصویب
کرد؛ طرحی که براساس آن ،دولت مکلف
میشــود در راســتای ایجــاد شــفافیت
اطالعات در مورد قوانین و مقررات حوزه
کسبوکار ،پایگاه اطالعات کسبوکار را
ارتقا داده و پس از طی مدتی ،دولت اجازه
اجرای هیچ قانونی را بــدون ثبت در این
پایگاه نخواهد داشت .عالوه بر این موضوع
هر فردی میتواند درخواست مجوز خود
را در درگاه ملی کســبوکار ثبت کرده و
پس از ســه روز مجوز مورد نیــاز خود را
دریافــت کند .فرآیندی که بر اســاس این
طرح برای کسبوکارهای مربوط به حوزه
ســامت ،بهداشــت و محیط زیست در
نهایت باید تا سه ماه طول بکشد .نکته مهم
و حائز اهمیــت در تصویب و اجرای این
طرح این است که با اجرای آن ،بسیاری از
مشــاغل از جمله داروخانهها ،نانواییها،
کارشناســان دادگســتری و ...که در حال
حاضر دچار محدودیت هستند ،با اجرای
این طرح ،محدودیتهای ظرفیتی ،صنفی
و فاصله جغرافیایی گذشــته را نخواهند
داشت .یکی از دالیل موفقیت اجرای این
طرح با وجود مانعتراشــیهای احتمالی
منتفعان از انحصارهای موجود ،همراهی
وزیــر اقتصــاد از زمان طرح ایــن ایده تا
تصویب و اجرای آن اســت .به نحوی که
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی در صحن
علنی مجلــس در دفــاع از کلیات طرح
تســهیل صدور مجوزهای کســبوکار
مدعی شد ،تصویب این طرح بسیاری از
فسادها ،رانتها و انحصارطلبیها را کنار
میزنــد و امضاهــای طالیــی را کاهش
خواهــد داد .همچنین ،تبدیــل نظارت
پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت
در اخذ مجوزهــا و قراردادهای بانکی از
رویکردهای مهم این طرح خواهد بود .با
این حال بدون شــک با اجرای این طرح،
بخش قابل توجهی از انحصارهای موجود
حذف شده و افراد جدیدی که تا قبل از این
امکان حضــور در فعالیتهای صنفی را
نداشــتند ،وارد فعالیتهــای صنفــی و
اقتصادی خواهند شد؛ مسئلهای که شاید
مهمترین نتیجه آن را باید بهبود توزیع درآمد
در جامعه دانست .در واقع انجام اقداماتی
در راســتای تســهیل صــدور مجوزهای
کســبوکار اگر چه شاید نتواند به تنهایی
تأثیر چندانی در افزایش حجم اقتصاد ایران
ً
داشته باشــد؛ اما طبیعتا به مثابه عاملی در
راستای کاهش نابرابریهای درآمدی عمل
میکند .اصوال میتوان انحصارـ در اختیار
داشتن امکانات از سوی عدهای محدودـ را
نقطه مقابل عدالت دانست .از این رو قطع
یا کاهش انحصار در صــدور مجوزهای
بوکار به این معناســت که افراد یا
کســ 
گروههایــی که با وجــود توانایی در ایجاد
کسبوکار و درآمد از یک فعالیت اقتصادی
در گذشــته بــه دلیــل وجــود انحصار
نمیتوانســتند وارد آن فعالیت اقتصادی
شــوند ،با وضع و اجرای این قانون امکان
حضور و رقابت در این عرصه اقتصادی را
خواهنــد داشــت .بنابرایــن ،اگر کیک
اقتصادی کشــور را ثابت در نظر بگیریم،
تحقق این طرح به این معنا خواهد بود که
ً
درآمد مشــخصی که در گذشته صرفا در
اختیار  100واحد صنفی قرار میگرفت ،از
این پس میــان  1000واحد صنفی توزیع
خواهد شد که حداقل فایده آن را میتوان
افزایش اشتغال و بهبود نظام توزیع درآمد در
اقتصاد کشور دانست.

وضعیت تولید به ویژه در حوزه صنعت و معدن از جمله نشانههای مهمی است که می توان گفت با رونق و به حرکت درآمدن آن چرخ اقتصاد ملی نیز حرکت خواهد
کرد .موضوع تحریمها ،تورم بخش تولید ،اولویتها و اقدامات دولت سیزدهم در کنار آنچه طی این سالها بر اقتصاد ایران گذشته است ،از جمله موضوعاتی بودند
که صبح صادق در گفتوگو با آرمان خالقی آنها را بررسی کرده است.

   B

بــه نظرتــان بزرگترین آســیبی که طی
سالهای اخیر به واسطه تحریمها و سوء
مدیریتهای موجود بــه صنایع ما وارد
شد ،چه بود؟
تحریم هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی دارد.
بخش صنعت به ویژه صنایعی که با صادرات درگیر
بودند ،بیشتر تحت تأثیر تبعات منفی آن بودند؛ چرا
که ما در بحث صادرات ،بعضی از بازارها را از دست
دادیم و صنایعی که در بازارهای صادراتی فعال بودند
و کاال به خارج از کشور صادر میکردند ،برگشتند و
کاالهایشــان را در داخل عرضه کردند؛ زیرا هزینه
صادرات به شدت افزایش پیدا کرد .هزینه نقل و انتقال
پول خیلی باال بــود و صادرات اگر هم رخ میداد ،با
ً
ریســک زیادی بــود .قاعدتا بدعهدیهــای تجار و
صادرکنندگان ما در زمــان و نحوه تحویل کاالها به
طرفهای تجاریشان ،لطمه سنگینی به آنها وارد کرد
و اعتبارشان را از دســت دادند .از دست دادن اعتبار
در تجارت را باید خســارت بزرگی به حساب آورد؛
چرا که به دســت آوردن بازار یــک موضوع و حفظ
آن موضوع دیگری اســت .متأسفانه ما در این سالها
نتوانســتیم بازارهایی را که کســب کرده بودیم نگه
ً
داریم ،لذا این بازارها از دســت رفت و طبیعتا ورود
دوبــاره به آن بازار هم هزینه زیادی دارد و هم نیازمند
اعتمادسازی برای طرف تجاری مقابل است .بنابراین
این مسئله خسارت بسیار سنگینی در حوزه صنعتی به
ما وارد کــرد .در بحث قاچاق هم موضوعاتی وجود
داشــت که باید به آن توجه کنیم ،برای نمونه کاهش
ارزش پول ملی باعث گســترش قاچاق معکوس به
کشور شد .از آنجا که محصوالت کشاورزی ما قیمت
پایینی دارند ،بسیاری از کشورها خواهان واردات این
محصوالت شدند؛ به نحوی که حتی در مقاطعی یک
گلدان سرامیکی ســاده نیز در کشور نایاب شده بود.
این اتفاقات تمام محاسبات اقتصادی ما را به هم زد
و باعث شــد فرصتهایی که برای صادرات و عقد
قرارداد داشــتیم ،از بین برود .در واقع هم مشکالتی
برای تولید و هم مشــکالتی برای صادرات کشــور
ایجاد شد.
دولت گذشته در راستای رفع موانع تولید
و اصطالحا تســهیل فضای کسبوکار
چه اقداماتی را انجام داد؟
وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد ،مشکالت بخش
تولید سرجایش وجود داشت و دولت دهم کشور را با
وجود این مشکالت تحویل دولت بعد داده بود .البته
آن زمان ســتادی برای رفع موانع تولید وجود داشت
که موضوعات ایــن چنینی را بررســی میکرد؛ اما
متأســفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این ستاد و
تمام چنین ستادهایی منحل شدند .در واقع در ابتدای
دولت یازدهم تمام شوراهایی که تحت این عناوین در
دولت دهم تشکیل شــده بودند ،منحل شدند .یکی
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وقتی شرایط جنگی میشود ،باید تصمیمات درست
گرفت؛ چون در بیشتر اوقات امکان خطا نیست و یک
خطا ممکن است خسارت ســنگینی به کشور وارد
کند .در جنگ اقتصادی باید دادگاه اقتصادی و جنگی
نیز داشته باشیم همانطور که در جنگ نظامی دادگاه
صحرایی وجود دارد تا کســانی که خیانت میکنند،
کسانی که سنگاندازی میکنند ،کسانی که پستشان
را تــرک میکننــد و ...در دادگاه صحرایی محاکمه
شوند ،در جنگ اقتصادی هم باید مسئوالنی که دچار
چنین خطاهایی میشــوند به طور ویژه بازخواست
ً
شوند که ما اصال چنین چیزی را ندیدهایم.
به نظرتان دولت ســیزدهم در راســتای
حمایــت از تولیــد ملی بــه خصوص
تولیدات صنعتی باید چه اقداماتی انجام
دهد؟
ً
اشــکاالت و ایرادات دولت قبلی کامال مشــخص
است و روی آنها کار شــده است .بنابراین خطاهای
ً
مدیریتی در زمامداری دولت را شــناختهایم و قاعدتا
اولین کاری که دولت ســیزدهم باید انجام دهد ،این
است که خطاهای گذشته تکرار نشود .میگویند مؤمن
از یک ســوراخ دوبار گزیده نمیشود؛ ولی ما هر بار
گزیده میشــویم .دولت باید در ابتدای کار بنشیند و
ســاختار خودش را بازبینی کند ،باید تشخیص دهد
که دولت در کجا فربه اســت و چابک نیست و کجا
ایراد دارد .باید به این ســؤال پاسخ دهیم که باالخره
دولت میخواهد خودش را کوچک و چابک کند یا
نه؟ اگر این را می خواهد که باید ببیند کجا مشــکل
دارد تا آنها را در اولویت کار خودش بگذارد و در یک
برنامه زمانبندی شده به سمت کوچکتر کردنشان قدم
بردارد .دولت نبایــد تصدیگری کند و تصدیگری
را باید به بخش خصوصــی واگذار کند و خودش به
دنبال سیاســتگذاری و نظارت برود .دولت باید به
دنبال محقق کردن برنامههــا و ورود به اقتصاد کالن
باشد نه اینکه خودش بنگاهداری کند .بنابراین طراحی
برنامــه بلندمدت و کوتاهمدت بــرای دولت الزامی
اســت ،ضمن اینکه دولت باید هم اکنون اعالم کند
چگونه میخواهد با دنیا رفتار کند؛ یعنی شــرایط به
گونهای نباشد که نسبت به کنشی که در دنیا هست ما
منتظر واکنش دولت باشیم .اگر این طور نباشد ،ما در
بخش خصوصی باید بنشــینیم و به این فکر کنیم که
دولت میخواهــد در مورد فالن اتفاق چه تصمیمی
بگیرد؟ کاالهایمان را نگه داریم یا بفروشــیم؟ این
بالتکلیفیها باید از بین برود .نکته آخر اینکه باید نقطه
عزیمت مسائل اقتصادی دولت در تمام وزارتخانهها
و ارکان مشــخص باشد ،تا زمانی که نقطه عزیمت و
اهداف معلوم نشــود دولت هر کاری کند خودش را
موفق جلوه میدهد .بهانه هم برای نشدن کارها الی
ً
ماشاءالله وجود دارد که مثال فالن موضوع اتفاق افتاد
و اجازه نداد دولت موفق شود.
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از آن جاهایی که با نام جدید ،اما الگو گرفته شــده از
دولت دهم در دولت یازدهم ایجاد شد ،ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید بود .این ستاد بر اساس مصوبه وزیران
ایجاد شد و الگویی برای رفع مشکالت بخش تولید
بود تا بتواند به سرعت موضوعات و مشکالت را حل
کرده و برای حل آنها نسخه بدهد .البته زمانی که این
ستاد با مصوبه وزیران فعالیت میکرد ،مصوبات آن
چندان الزماالجرا نبود؛ اما به هر حال ســاز و کارش
ً
آهســته آهسته شکل گرفت و نهایتا زمانی که جایگاه
قانونی پیدا کرد ،قدرت اجرایش نیز باالتر رفت .توقع
این بود که این ســتاد به جای یک فعالیت ساختاری
بــه صورت اورژانســی و مانند کلینیــک رفتار کند.
هر چند رفتارهایی اتفاق افتاد که میتوانســت ریشه
مشــکالت را حل کند ،اما کیسها و مــوارد دچار
گرفتاری در کشــور آن قدر زیاد بود که راهی جز حل
مورد به مورد مشــکالت وجود نداشت .اختیاراتی
که در استانها به استانداران و کمیتههای استانی داده
شــد نیز برای حل این موضوع بود .حتی ما در دولت
گذشته ،جایی را تحت عنوان ستاد اختصاصی سران
قوا ایجاد کردیم که در آن سران سه قوه جمع میشوند
و با توجه به اختیاراتی که به آنها داده شده ،مصوباتی
را تنظیم میکنند تا بتوانند بدون بروکراسیهای رایج
کمیســیونهای دولتی و با ســرعت بیشتری الیحه
قانونی را تدوین کرده و به مجلس بفرستند.
به نظر میرســد صنایع کشور و بخش
صنعتی طی ســالهای اخیر با وضعیت
نامناســبی روبه رو بوده است .به نظرتان
دلیل این موضوع چیست؟
یکی از مشکالت صنایع ما در سالهای گذشته این بود
که وزارت صمت در این دوره یک رکورد عجیب زد!
به نحوی که ما در سال  1399دو وزیر و دو سرپرست
داشــتیم؛ یعنی یک وزارتخانه در یک سال چهار بار
مقام ارشــد عوض کرد .در واقع وزارتخانه با خودش
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چالش داشت .از طرفی رئیس دولت نیز با وزارتخانه
مشــکل داشــت و دنبال تفکیک این وزارتخانه بود،
راهبرد مشخصی هم وجود نداشت .دولت نتوانسته
بود این وزارتخانه را ساماندهی کند و دنبال تفکیک آن
ً
بود تا صورت مسئله را پاک کند .در صورتی که اساسا
ادغام این وزارتخانه برای حل یک سری موضوعات و
تناقضات بود و تفکیک دوباره وزارتخانه چالشی بود
که البته مجلس جلوی آن ایستاد.
نظر بخش خصوصی درباره تفکیک این
وزارتخانه چه بود؟
در بخــش خصوصی هــم عدهای موافــق و عدهای
مخالف بودند .در نهایت خود این مســئله در دولت
به چالش تبدیل شــد که آیا وزارتخانه را جدا کنیم یا
نکنیم؟ حتی به دلیل این مسئله میگفتند فالن وزیر
را بر داریم ،چون مخالف تفکیک اســت و فالنی را
جایگزین کنیم ،چون موافق تفکیک است .از ابتدای
دولت یازدهم روحانی و تیمش برنامه اقتصادی مدون
و زمانگذاری شده را ارائه نکردند؛ چیزی که میتوان
آن را بررسی کرد و هشــدار داد تا دولت سیزدهم به
آن مبتال نشود همین موضوع است .در دولت گذشته
موضوعات ما به برجام گره خورد و همه چیز را با آن
مرتبط کردیم و برای شــرایط غیر برجامی سناریوی
مشخصی نداشــتیم .باالخره وقتی کشوری بخواهد
راهبرد اقتصادی داشته باشد باید برای کارکرد دولت
سناریوهای مختلفی بنویسد که اگر مسیری به بنبست
خورد ،بداند در مسیر بعدی چه کار خواهد کرد .در
ً
حالی که ما در کشور تقریبا نسبت به موضوعات روز
ً
حرکت کردیم؛ یعنی روشهــای مدیریتی ما کامال
انفعالی بود .شــرایط طوری بود کــه اول میدیدیم
تحریم به چه ســمتی میرود و ســپس در مقابل آن
واکنش نشــان میدادیم ،طوری کــه اول ببینیم فالن
کشور چه میکند بعد ما واکنش نشان دهیم و ...این
ً
رفتارهــا کامال منفعالنه اســت .در جنگ اقتصادی
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منهای نفت

شاخص

افزوده

سرمایه انسانی

رونق پتروشیمیها

اشتغال کامل چیست؟

نیروی انسانی را میتوان با ارزشترین و مهمترین عامل توسعه
در هر کشوری دانست .مطالعات در این زمینه نشان میدهد،
ً
کشورهایی که تولید خالص ملی باالیی دارند ،معموال دارای
نیــروی انســانی آموزشدیدهتر و تعلیمیافتهتری هســتند؛ به
گونهای که میتوان گفت نیروی انســانی همه آن چیزی است
که ســرمایه و فناوری را به کار میگیرد .امروزه نقش و اهمیت
نیروی انسانی در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری
به عنوان مهمترین عامل مشخص شده است؛ چنانچه با نگاهی
به مراحل تمدن بشری مشخص میشود که امروزه نقش نیروی
انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است.

به گزارش رویترز ،با وجود تحریمهای ســختگیرانه صادرات
محصوالت پتروشیمی ایران در سالهای اخیر رونق گرفته است
و این رونق ،ایران را در موقعیــت خوبی قرار داده تا در صورت
برداشــته شدن تحریمها از سوی واشــنگتن ،فروش خود را در
آسیا و اروپا به ســرعت گسترش دهد .بر اســاس آمار وزارت
نفت و بانک مرکزی ایران ،در ســال  2020حدود  20میلیارد
دالر محصوالت پتروشــیمی و نفتی از ایران صادر شده است.
دولت ایران در ماه آوریل اعــام کرد این صادرات منبع اصلی
درآمدهایش است .به نوشته این گزارش ،خریداران بیشتری برای
محصوالت پاالیش شده نسبت به نفت خام ایران وجود دارد.

اشتغال کامل به وضعیتی گفته میشود که بیکاری در جامعهای
بســیار اندک (کمتر از  5درصد) باشد؛ چرا که وجود بیکاری
کمتر از  5درصد با لحاظ کردن وجود پدیدههایی ،مانند بیکاری
ً
ارادی یا افراد که خودشان تمایلی به داشتن شغل ندارند ،عمال
بیکاری به شمار نیامده و میتوان گفت در چنین شرایطی تمامی
افراد در ســن اشــتغال جامعه که خواهان شغل هستند ،شغل
دارند .اگر در حالت اشــتغال کامل تقاضای کل با عرضه کل
برابر باشــد ،درآمد ملی نیز در اشتغال کامل در تعادل است و
در نتیجه تعادل اشــتغال کامل بدون تورم و بیکاری در اقتصاد
برقرار خواهد بود.

منبر

جایگزین از دست رفتهها نزد خداست
گفتاری از حجت االسالم و المسلمین محمد محمدی ریشهری
َ َ
َ ََ ٌ
«وعندك ِم ّما فات خلف»؛ در بند بیستم از دعای
ِ
نورانــی مکارماالخالق ،امام زیــن العابدین(ع)
خطاب بــه حضرت حق میگویــد« :جایگزین
هر آنچه از دســت رود ،نزد توســت ».این جمله
در واقــع ،بیان دلیل ســه جمله قبلی اســت که
«خدایا ،اگر غمگین شــوم ت و مایه دلخوشى منى
و اگر محروم گردم ،نیــازم را از تو طلب میکنم
و اگر گرفتاری شــدیدی پیدا کنم ،تنها از تو یاری
و فریادرســی میخواهم»؛ زیرا همــه کاره عالم
خدای متعال اســت و اوست که غم و محرومیت
و گرفتاری بندگانش را جبران میکند.
جمله مورد بحث را میتوان از ابعاد گوناگون
بررســی کرد؛ زیرا خداوند میتواند به تناســب
چیزهایی که انســان از دست میدهد ،جایگزین
آن را ـ به شــرط داشتن اســتحقاق ـ عنایت کند،
زیرا او کسی اســت که روزی هر که را استحقاق
داشته باشد ،گســترده و هر که را مستحق نباشد،
تنگ میکند« :بگو :پــروردگار من براى هر كس

از بندگانــش كه بخواهــد روزى را فراخ يا تنگ
مىگرداند ».حاال که قبض و بســط روزی دست
خداست ،اگر کسی در راه او چیزی را انفاق کند،
خداوند آن را جبران میکند .در ادامه آیه یاد شده
آمده است« :و هر چيزى را هزينه كنيد او جايگزين
آ ن را مىدهد؛ و او بهترين روزىدهندگان است».
در روایتی از رســول خدا(ص) نقل شــده است
که فرمود« :هيچگاه مالى بــر اثر صدقه دادن كم
نشد ».پس جایگزین آنچه از دست رفته ،مصادیق
مختلفی میتواند داشته باشــد .یک مصداق(از
دســت رفتهها) در بحث انفاق است .اگر انسان
در راه خــدا انفاق کند ،خداونــد جایگزین آن را
میدهد« :و هر چيزى را هزينه كنيد او جايگزين آن
را مىدهد ».ممکن است گفته شود :چرا با اینکه
خداوند در ایــن آیه وعده جایگزینی انفاق را داده
اســت ،اما گاهی انفاق میکنیم ،ولی جایگزینی
نمیبینیم؟ همین سؤال از امام صادق(ع) پرسیده
شد و طبق نقل شیخ کلینی ،آن حضرت در پاسخ

آیه
انسان را فریب میدهند
محمد زارعی
کارشناس و پژوهشگر علوم قرآن

مکتب

روح و مقاصد شریعت
سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

تحوالت جهان اینقدر ســریع اتفاق میافتد که
گاهی برخی افــراد را مردد میــان توانایی اداره
جامعه از طریق دین و ناتوانی آن میکند .یکی از
مهمترین شبهات درباره حکومت دینی این است
که دین مربوط به هزار ســال پیش است و در آن
فضا و دوران قانونگذاری کرده و اکنون با توجه به
پیشرفتهای موجود نمیتواند خود را بهروز کند.
پاسخهای متعددی به این سؤال داده شده است که
نمیتوان آنها را پاسخی بهتر از نمایش این توانایی
دانست؛ یعنی وقتی حکومت دینی با اتکا به تعالیم
دینی توانست جامعهای متمدن و پیشرفته را سامان
دهد ،دیگر ســؤالی در این مورد باقی نمیماند و
بالعکس وقتــی این توانایی به نمایش گذاشــته
نشود ،هر پاسخ شفاهی و کتبی هم که داده شود،
محلی از اعراب پیدا نمیکند .پیش از این سؤال
نیز ســؤاالت متعددی وجــود دارد که مقدمهای
برای تردیدها میشــود .آن ســؤال این است که
ً
اصال حکومــت دینی چهکاری میخواهد انجام
ت چیست؟ اگر
دهد و هدفش از تشکیل حکوم 
بنا دارد احکام شریعت را برپا کند ،بهچه صورت
میخواهــد ایــن کار را انجام دهــد؟ بهعبارتی

سؤالکنندگان میخواهند رابطه حکومت دینی
با تحوالت جهان و نحــوه تعامل با آن را بدانند؛
زیرا فکر میکنند ایــن دو نمیتوانند در کنار هم
جمع شوند .اینجا دوگانگی اقامه شریعت و نحوه
طریقت مطرح میشود و از تالزم این دو سخن به
میان میآید .در واقع بســیاری از مردم در جوامع
مختلف با اقامه احکام و اهداف شریعت مشکلی
ندارند؛ بلکه میخواهند از طریقه اقامه آن و حدود
و ثغــورش اطالع پیدا کنند .آنچــه برپاکنندگان
حکومت اســامی بایــد به آن توجــه کنند هم
همین طریقت است که اجرای صحیح آن نشان
از توانایی دین دارد؛ پس باید با این نگاه نســبت
به تدوین قوانین اقدامکننــد؛ اما آیا قانونگذاری
برمبنای شریعت کافی است؟ یعنی قانون میتواند
اهداف حکومت را در مورد اقامه دین تأمین کند؟
این موضوع خود بحثی متفاوت دارد .برخی افراد
قائل به کفایت قانون هســتند و برخی دیگر عمل
ورای قانون را خواســتارند؛ یعنی در نظر گرفتن
«مقاصد شریعت» را هم الزم دانستهاند.
اهل شــریعت در طول تاریخ اســام به یک
نظریه اتکا میکردند که «روح شریعت» یا «مذاق
شــریعت» نام دارد .این نظریه را اگرچه علمای
متأخر ابــداع کردند؛ اما از همان صدر اســام
وجود داشت و بدون اینکه تصریحی در مورد آن
وجود داشــته باشد ،بهکار میرفت .از میان علما
شیخ طوسی(۳۸۵ـ۴۶۰ق) در المبسوط ،محقق

دین
سیاست
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فرمود« :اگر فردى از شما مال را از راه حاللش به
دســت آورد و در راه حاللش انفاق كند ،درهمى
انفــاق نكند مگر اينكــه خداوند عــوض آن را
بدهد».؛ پس معلوم میشــود مشکل از طرف
ماست نه خداوند .اگر ما شرایط انفاق را که
مهمترین آن ،حالل بودن کسب و خرج
آن اســت ،رعایت کنیم ،خداوند نیز
بدون شــک به وعدهاش عمل میکند:
«به پيمان من وفا كنيد تا بهپيمان شما وفا
كنم ....».گفتنی اســت ،در این روایت،
راوی افزون بر پرســش یادشده ،درباره
مســتجاب نشــدن دعا با وجود وعده
خداوند به اجابت آن در قرآن نیز ســؤال
میکند و امام(ع) در پاســخ میفرماید:
«هر كس از دستورهاى خداوند عزوجل
پيــروى كند ،ســپس او را از راه دعا
بخوانــد ،خداوند ،پاســخش
دهد».

حلی(602ـ676ق) در شــرایع و محمدحسن
نجفی(۱۲۰۲ـ۱۲۶۶ق) در جواهرالکالم از این
روش بهره بردهاند که صاحب جواهر بیشــترین
استفاده را داشــته و در بســیاری از فتاوای خود
اصطالح «روح شــریعت» یا «مذاق شــریعت
و شــارع» را بهکار برده و با توجه به آن استدالل
کرده اســت .در تعریف مذاق شــریعت یا مذاق
شارع گفتهاند« :یکی از راههای دستیابی به احکام
است که بهصورت صریح در ادله وجود ندارد».
همچنین گفتهاند« :نظریه روح شریعت ،تا حدی
همرو با نظریه مقاصد شــریعت است؛ مقاصد
شریعت ،همان معانی و اهدافی هستند که شرع
در تمامی احکام یا قســمت عمده احکام لحاظ
کرده اســت ».برای نمونه ،گاهى اقدامى مباح یا
مستحب یا واجب اســت ،اما انجام آن موجب
تلف مال یا جان میشود .حکم این مسئله اگرچه
ً
صراحتا بیان نشــده اســت ،ولى از مذاق شارع
استفاده میشود که چنین اقدامى جایز نیست .به
طور مسلم در تمسک به روح شریعت ،باید مانند
مســائل دیگر در فقه دالیل و استداللها هم بیان
شود و نمیتوان بدون استدالل نظری را بیان کرد.
اینکــه در مســائل حکومتی بایــد مقاصد،
روح یــا مذاق شــریعت را در نظر گرفت ،امری
مسلم اســت؛ اما چه فرد یا افرادی میتوانند آن
را تشــخیص دهند .صاحب جواهر قائل است
هرکسی قدرت شناخت مذاق شریعت را ندارد
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و باید عالمی جامع و مســلط به تمامی معارف
دین این وظیفــه را برعهده بگیرد .در بهکارگیری
این نظریه اختالفاتی هم وجــود دارد؛ برخی آن
را الزم میدانند و برخی دیگر آنرا چاقوی دولبه
میخواننــد؛ اما اگر بخواهیــم قائل به ضرورت
آن باشــیم ،باید اهل خبره را برای اینکار در نظر
بگیریــم .در حکومت دینی گاهی ایســتادگی و
مقاومت برای اجرای قانون الزم است و گاهی در
نظرگرفتنمصالحنظامومردم.طرفهآنکهشریعت
بدون طریقت صحیح خطرناک است و میتواند
حکومت داعشی را ترتیبدهد که جزماندیش و
قانون جزماندیشش نمیتواند
دگم است که با ابزار ِ
مقاصد شریعت و دین را تأمین کند .در اینجا قانون
ابزاری برای ســاکت کردن مخالفان میشود ،نه
اقامه مقاصد شریعت .در علم حقوق نیز اصطالح
«روح قانون» وجود دارد تا دست مجری قانون را
در قبض و بسط احکام برای تأمین هدف قانون باز
بگذارد .در آثار ادبی میتوان به کتاب «بینوایان»
ویکتورهوگو اشــاره کرد کــه در آن دعوای میان
قانون محض(ژاور) ،متخلف(ژان والژان) و روح
قانون(پدر روحانی) که تربیت استف بیان شده و
در آخر عمل به روح قانون را پیروز میدان دانسته
اســت .به این معنا که گاهی باید در اجرای قانون
اقتضائات افــراد ،زمان و مکان را در نظر بگیریم
تا هدف قانون در تربیت و برچیده شــدن جرم را
محققکنیم.

سلوک

حکمت

راهنما

عبور از مشکالت

استفاده از بیتالمال!

تکلیف رسانه

میرزااســماعیل دوالبی معلم اخالق اســامی  :هر وقت در
زندگیات گیری پیش آمد و راهبندان شــد ،بــدان خدا کرده
اســت؛ زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشتی که
راهم را بستی؟ هر کس گرفتار است ،در واقع گرفته یار است...
زیارتت ،نمازت ،ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد ،نماز بعد،
ذکر بعــد و عبادت بعد حفظ کن؛ کار بــد ،حرف بد ،دعوا و
جدال و ...نکن و آن را ســالم به بعدی برســان .اگر این کار را
بکنی ،دائمی میشــود؛ دائم در زیارت و نماز و ذکر و عبادت
خواهی بود.

پرسش :حکم استفاده شخصی از امکانات محل کارچیست؟
پاسخ :استفاده کارمندان از امکانات بيتالمال در ساعات رسمى
کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کارى
بيانکننده اذن به کارمندان در اين مقدار از اســتفاده است ،اشکال
ندارد .همچنين اســتفاده از امکانات بيتالمال با اذن کسى که از
نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد ،بدون اشکال است .ولى اگر از
اموال بيتالمال استفاده غير متعارف کرده باشد يا بدون اذن کسى
که حق اذن دارد ،بيشــتر از مقدار متعارف اســتفاده کند ،موجب
ضمان خواهد بود.

دکتر حســین رضی :اگر شــعائر را با باطن و عمق آن در نظر
بگیریم ،در جنبه ظاهری بــه دور از افراط و تفریط خواهد بود
و معارف بلندی را در خود خواهد داشت .نکته مهمی که باید
مورد توجه قرار گیرد ،این اســت که رسانه به عنوان واسطه بین
حکومت و جامعه ،باید هم جنبه تکلیفی را در نظر بگیرد و هم
جنبه حقوق را .در حقیقت رسانه از یک سو نماینده حکومت یا
واسطه حکومت و مردم در مباحث دینی است و از سوی دیگر
باید نیازها و خواستههای جامعه را مورد توجه قرار دهد؛ از این
نظر کار رسانه بسیار سخت است.

بســیاری از انســانها فکر میکنند فقط
شیطان اســت که میتواند آنها را فریب
دهــد و گمراه کند؛ در حالیکه شــیطان
در فریب دادن انسانها تنها نیست .طبق
بیان قرآن ،شــیطان کارش وسوسه کردن
اســت(اعراف 20/و طــه )120/همان
وسوســهای که در آیه 5ســوره ناس از آن
به خداوند پناه میبریم .شــیطان هیچگاه
نمیتواند دست ما را بگیرد و به سمت گناه
ببرد؛ اما اســتداللهای بهظاهر محکمی
دارد که میتواند ما را برای مخالفت با امر
خداوند قانع کند.
انســان وقتی مدتی با اســتداللهای
اشــتباه به راههای اشــتباه رفت ،پذیرش
منطق و اســتدالل درست برای او سخت
میشــود .در این موقعیت خداوند انسان
را با شــیطان تنها میگــذارد و اختیارش
ُ ِّ
َ
کذلک ن َولي
را به شیطان می
ســپارد« .و ِ
َ ْ َ َّ
َ َْ ً
ُ َ ُ َ
کسبون»
بعض الظ ِالمين بعضا ِبما کانوا ي ِ
(انعــام)129/؛ یعنــی ولی او میشــود
شــیطان و ظالمین دیگــر .در این لحظه
است که انسانهایی غیر از شیطان هم در
فریب و گمراهی انسانهای دیگر شریک
میشوند.
در آیه 128ســوره انعام آمده اســت:
«و روزی که همه آنها را محشــور میکند
(خطاب میشود که) ای گروه جن ،شما
بسیاری از انسانها را پیرو خود ساختید!
در آنحال دوستداران شیاطین از جنس
بشــر گویند پــروردگارا ،مــا بعضی در
(گمراهی) از بعضی دیگر بهرهمند گردیده
و به اجلی که معین نمودهای رســیدیم!»
یعنی انســانها اعتراف میکنند که همه
گمراهی ما از ناحیه شــیطان نبوده ،بلکه
مــا خودمان و فکرمان را در اختیار برخی
انســانها ظالم قرار دادیم و از آنها پیروی
کردیــم و آنها هم ما را فریــب دادند و به
ظلمتکشاندند.
در کنار این دو ،دسته سومی هم هست
که در توجیه انسان و کشاندن او به سمت
نافرمانی نقش مهمی ایفا میکند .آن خود
انسان است.
َ ََ ْ
خداونــد در قرآن میفرمایــد« :ولقد
َ َْ ْ ْ َ َ َ
َْ
ُ
خلق َنا ِالن َسان َون ْعل ُم َما ت َو ْس ِو ُس ِب ِه نف ُس ُه
َ ْ
َ َ ْ ُ ََْ ُ َْ
ــه ِم ْن ح ْبل ال َو ِر ِيد»؛ و ما
ونحن أقرب ِإلي ِ
ِ
انســان را آفريدهايــم و مىدانيم که نفس
او چه وسوســهاى به او مىکنــد ،و ما از
شــاهرگ [او] بــه او نزديکتريم(.ق)16/
گاهی انســا ن از زمزمهها ،استداللها و
توجیهاتی که درون ذهن و قلب خود دارد،
فریب میخورد.
اختیــار دادن به نفس اماره که به بدی
امر میکند ،بیشتر ما را منحرف میکند تا
شیطان که در بیرون از ذهن و قلب ماست.
روش شیطان فریب دادن و موعظه کردن
اســت؛ یعنی خودش انســان را وسوسه
میکنــد و فریب میدهد و پــس از گناه،
همان شــیطان انسان را نصیحت میکند
و با اینکار انســان را به یــأس و ناامیدی
میکشــاند تا راه توبه را بر او ببندد؛ وقتی
چنین اتفاقی افتاد انسان میماند و شیطان
و نفســی کــه غوطــه ور در توجیهات و
استداللهای غلط است ،راه نادرست را
ادامه میدهد.
جالب آنکه در روز قیامت ،شــیطان
از انســانهای گناهکار تبــری میجوید و
خود آنها را مقصر انحرافشان میداند.
(ابراهیم)22/

ساخت ایران
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پیشدرآمد
بازنده عملیات هوایی
 31شهریور
ناصر فرجی
پژوهشگر

بــرای کســانی کــه ســیویکمین روز از
شهریورماه ســال  1359را به خاطر دارند،
تصــور اینکه حمله گســترده هواپیماهای
ارتــش بعثی بــه مهمترین مراکــز هوایی
کشورمان ،برایشان نتیجهای عکس داشته،
ممکن اســت قابل باور نباشــد؛ اال اینکه
این واقعیت بــه زبان یکــی از فرماندهان
ارشــد صدام جاری شود .وفیق السامرایی
میگوید :رأس ســاعت  12تعــداد 192
هواپیمای جنگنده نیــروی هوایی به طرف
اهدافشــان در داخل خاک ایران به پرواز
درآمدند .در همین لحظه ،در اصلی مرکز
فرماندهی باز شــد و گروههایی متشــکل
از افســران ســتاد اطالعات و تحرکات و
برنامهریــزی و نیروی هوایی وارد شــدند.
هنگامی که من مشغول وارد کردن آخرین
تغییرات در مواضــع نیروهای ایرانی روی
نقشهای اتاق اصلی عملیات بودم ،فرمانده
کل قوا ،صدام حسین در حالی که یک چفیه
قرمز رنگ به ســر داشــت و نوار قشنگ به
دور کمر خود بســته بود ،بیآنکه درجات
نظامیاش را نصب کرده باشــد ،وارد اتاق
عملیات شــد .عدنان خیرالله ،وزیر دفاع
به او چنین گفت« :سرور من! جوانها 20
دقیقه قبل پرواز کردند ».صدام به او پاسخ
داد« :نیم ساعت بعد کمر ایران را خواهند
شکست ».فرماندهی کل نیروهای مسلح،
بیانیه مفصلی با عنوان «پاسخ فراگیر» صادر
کرد .تعداد 191هواپیما به پایگاههایشان در
عراق بازگشتند و یک فروند از آنها در حوالی
مرز ،در منطقه ســرپلذهاب و شرق شهر
قصر شیرین ســرنگون شد .هدف از اولین
عملیات هوایی ،بمباران پایگاههای هوایی
تهران در «مهرآباد»« ،دوشــان تپه» ،پایگاه
هوایی «تبریز» ،پایگاه هوایی «شاهرخی»
در حوالی همدان ،در منطقه کبودرآهنگ،
پایگاههای هوایی دزفول ،بوشــهر ،شیراز،
اصفهان و فرودگاههای اهواز ،کرمانشــاه،
ســنندج و ارومیه بــود .همــه پایگاههای
هوایی ایران به جز پایگاه هوایی مشــهد که
حدود  900کیلومتر با تهران فاصله دارد و
در مرزهای شــرقی ایران و دور از دسترس
هواپیماهای ما قرار داشــت و پایگاه هوایی
بندرعباس که در حوالی تنگه هرمز و دورتر
از خلیجفــارس بود ،هدف قــرار گرفتند.
به محض بازگشــت هواپیماهایمان ،یک
عملیات هوایی تالفیجویانه از ایران علیه
پایگاه هوایی «شــعیبیه» در حوالی بصره
و فرودگاه این شــهر و پل «خالدبن ولید»
روی اروندرود ،در ســاحل شــمالی شهر
بصره صورت گرفت .با فرا رســیدن شب
ً
معلوم شد که نتیجه حمله هوایی ما کامال
ناامیدکننده اســت .همه زیانی که به ایران
وارد شده بود ،انهدام یک هواپیمای جنگنده
و یک هواپیمای مســافربری بود .در حالی
که یک فروند هواپیمــای بمبافکن ما با
موشــک راپیر در حوالی استان ایالم و در
راه عزیمتش برای بمبــاران پایگاه هوایی
اصفهان سرنگون شد و کلیه خدمه آن کشته
شدند .یک فروند دیگر از این نوع هواپیما
را در شــمال عراق ،به وسیله موشک راپیر
ایرانی در ســال  1974از دســت دادیم .با
فرا رسیدن سپیده دم روز اول مهرماه 1359
اندکی پیــش از آنکه نیروهــای زمینی ما
عملیات گسترده زمینی خود را آغاز کنند،
نیروی هوایی ایران عملیات پی در پی خود
را برای بمباران اهدافی در بغداد و بسیاری
از پایگاههای «بصره»« ،ناصریه»« ،البکر»
در شــرق« ،الدجیل» در شــمال بغداد و
«الکــوت» آغاز کــرد .با بمبــاران پایگاه
الحریه ،تا چند روز پــرواز هواپیما از این
پایگاه ممکن نبود. ...

از دفاع مقدس تا توانمندیهای موشکی ،پهپادی پدافندی ،فضایی
ابوالحسن سلطانیزاده
کارشناس سیاسی

بزرگداشــت ســالگرد دفاع مقدس در تاریخ این
ســرزمین بزرگداشــت حدیث عشــق و حماسه
مقاومت اســت و بــه بازتولیــد قــدرت و تداوم
هوشمندانه بازدارندگی و ضرورت ارتقای روزافزون
آمادگیهــای همهجانبه کمک میکنــد .در واقع،
یادآور تجمیع شــرق و غــرب در تجهیز و تحریک
صدام برای حملــه نظامی به انقالب اســامی و
ناکامی در این هدف ،نقش انسجام و اتحاد و همدلی
دولت و ملت برای پیروزی ،نقش ولیفقیه و تبعیت
ملت برای عبور از ایــن گردنه صعبالعبور ،نقش
مدیریت جهادی و انقالبی پس از کنار زده شــدن
مدیریــت لیبرالی بنیصدر و دهها دســتاورد دیگر
است که امروز و پس از  ۳۳سال از پایان دفاع مقدس
برای گام دوم در چله دوم انقالب به آن نیازمندیم و از
همین رو خطی انگاشتن و نقطهای ندیدن این قطعه
مشعشع و نورانی مهمترین نکته در پردازش به این
واقعه است؛ زیرا خطر تحریف و قلب حقیقت دفاع
مقدس در دستور کار اندیشکدههای غربی و معاند
قرار گرفته است و لذا بازتعریف نقش و جایگاه دفاع
مقدس پاســخی معتبر به نقش مخرب بدخواهان
انقالب است .در تحلیل مختصر و کوتاه باید گفت،
در ســال اول جنــگ به علت حاکمیــت مدیریت
لیبرالی بنیصــدر و نهضــت آزادی ،در موقعیت
پدافندی بودیم و بر اســاس تــز «زمین میدهیم تا
زمان بگیریم» قریب  20هزار کیلومتر مربع از خاک
کشــورمان به اشغال دشمن بعثی درآمد؛ اما پس از
خلع ید و برکناری این تفکر و جایگزین شدن تفکر
جهادی و مدیریــت انقالبی ،در موقعیت تهاجمی
قرار گرفته و یکی پس از دیگری  10شــهر اشــغال
شــده آزاد و در نهایت تحمیل شکست به صدام و
عقب راندن دشمن به پشــت مرزهای بینالمللی
حاصل شــد .تجربه دفاع مقدس تجربه هنرمندانه
تبدیل تهدید به فرصت شد و این فرصت همچنان

برای اقتدار و ماندگاری نظام اسالمی قدرتنمایی
میکند ،در مخیله دشمن زخم خورده گزینه نظامی
علیه نظام هیچ جایگاهی ندارد و این به برکت دفاع
مقدس و راهبرد مقاومت فعال و بازدارندگی است
و این «میدان» است که امروز به یاری دیپلماسی و
سایر بخشهای کشور شتافته و قدرت نظام را به رخ
دشمنان میکشاند .پس از دفاع مقدس و تا امروز در
بخشهای متنــوع و مختلف دفاعی با نصبالعین
قــرار دادن تدابیر فرمانده معظم کل قــوا و اتکا به
توان داخلی و متخصصان جوان و انقالبی به نتایج
ارزشمندی رسیدهایم که در ذیل فقط به بخشهایی
از آن در بعد هوافضا اشاره میکنیم.

۱

تولید داخلی
سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در
این رابطه میگوید« :در محضر حضرت آقا بودیم و
بحث خرید تجهیزات پدافندی از روس مطرح شد.
آقا فرمودند «ترجیح من این است که بومی باشد»
و با استفاده از همین تدبیر امروز سامانههایی مانند
ســوم خرداد یا طبس و ...در صنعت دفاعی کشور
درخشندگیدارند».

۲

موشکهای با برد  ۲۰۰۰کیلومتر
باز هم ســردار حاجیزاده در این رابطه میگوید»
حضرت آقا میفرمودند «ببینید دشمن چقدر روی
موشک حساس است ،هرچه میتوانید روی موشک
کار کنید ،به دنبال دقت باشید» و امروز به برکت این
تدبیر تمام موشــکهای ما در ابعــاد کوتاه ،میان و
بلندبرد ،نقطهزن هستند ،در خصوص برد موشکها
ً
نیز فعال تا  ۲۰۰۰کیلومتر است ،ولی این سقف برد،
دائمی و ابدی نیست».

۳

ورود به فضا
عرصه تحرکات دفاعی و نظامی پنج بعد دارد :زمینی،
هوایی ،دریایی ،سایبری و فضایی که ما بحمدالله در
سال  1398موفق شدیم ماهواره نظامی تمام بومی نور
را با ماهواره بر قاصد در مدار  ۴۲۵کیلومتری زمین

در فضا مســتقر کنیم .این ماهواره که دو سال از عمر
آن میگذرد ،همچنان به فعالیت پایشی خود مشغول
است ،سرعتش  ۷۵۰۰متر بر ثانیه است (معادل ۲۷
هزار کیلومتر بر ساعت) و میتواند ظرف مدت یک و
نیم ساعت یک دور به دور کره زمین بچرخد و به تعبیر
سادهتر مســافت تهران تا مشهد را در مدت  ۲دقیقه
طی میکند .این ماهواره در یک ســال  ۶هزار بار به
دور زمین میچرخد و امروز تمامی تحرکات منطقه
از چشمان تیزبین این ماهواره رصد و به زمین ارسال
میشود».

۴

۶

تیربارموشکی
در این فنــاوری که به لطف ایزدمنان به آن دســت
یافتیم ،پرتابهای متوالی موشکهای بالستیک به
صورت قطاری از موشکها حاصل شد و به واقع و
به عینه تحقق فرمایش رهبری مبنی بر اینکه اگر یکی
بزنید ده تا میخورید فراهم شد.

۷

مزرعهموشکی
در این فناوری شلیک موشکهای بالستیک از اعماق
زمین بدون آنکه نیاز به وسایل پرتابگر مانند النچر
باشــد ،انجام و تا لحظه شلیک هیچ نشانی از مکان
شلیک نیست .رونمایی از این موشکهای دفن شده و
شلیک آنها که در عرصه دفاعی در جهان بینظیر بود،
موجی از تحیر و بهت را برای دشمن به وجود آورد.

شهرهای زیرزمینی
راهاندازی شهرهای موشــکی و ساخت تونلهای
پیچیده برای حفاظت از مهمات در سراســر کشور
که فقط یک نمونه آن در رسانه ملی به نمایش گذاشته
شــد ،موجی از غرور و افتخار بــرای هموطنان و
موجی از بیم و نگرانی برای دشــمنان ایجاد کرد.
امروز کشورمان بحمدالله از این شهرهای موشکی
زیاد دارد ،زیرا موشک را ابزاری برای تولید قدرت
و امنیت برای بازدارندگی دشمن و ماندگاری نظام
میدانیم.

عملیات ترکیبی
انجام عملیات ترکیبی شبیهسازی تهاجم به نقاط قوت و
ارکان دفاعی کشور با ترکیب قابلیتهای جدید موشکی،
ً
پهپادی و فنــاوری هوش مصنوعی که عمــا به تعبیر
فرماندهان نظامی ،قدرت جدیدی در سپاه متولد شد.

پهپادهای تهاجمی
سردارحاجیزاده میگوید« :حضرت آقا در حوزه
پهپاد فرمودند «اقدامات صــورت گرفته در حوزه
پهپاد بســیار خوب اســت ،اما تعــداد پهپادها کم
اســت و باید آن را زیاد کنید» و حسب االمر همین
تدبیر ،بســیج شدیم و امروز شــهر پهپادی داریم.
شاید معروفترین پهپاد ،شــاهد  ۱۲۹باشد که در
هدف قــرار دادن تکفیریها در عراق و ســوریه از
آن اســتفادههای راهبردی میشــد و نقش اساسی
در انهدام نفرات و تجهیزات تکفیریها داشــت یا
پهپاد غزه که ســقف پروازی را تا  ۳۵هزار پا ارتقا
داد و قدرت حمل تســلیحات را به  ۵۰۰کیلوگرم
افزایــش داد ،همچنین پرواز جمعــی از پهپادهای
شاهد  ۱۸۱با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی
از دیگــر افتخــارات پهپادهــای نســل جدید به
شمار میآید».

مقابلهباخشکسال 
ی
فرمانــده هوافضای ســپاه در خصــوص ارتقای این
توانمندیها معتقد بود« :همه این توانمندیها در حوزه
موشکی ،پدافندی و پهپادی را با فرهنگ دفاع مقدس
به دســت آوردهایم؛ زیرا فهمیدیم که باید قوی شویم
وگرنه پامال میشــویم و امروز در آمادگیهای دفاعی
در باالترین سطح پس از پیروزی انقالب اسالمی قرار
داریم .در حوزههای موشکی ،پدافند هوایی و راداری
تراز ما تراز منطقهای نیست ،بلکه تراز جهانی است.
قدرت اول موشــکی در نقطهزنی و هفتم یا هشــتم
جهانی هســتیم ،در رادار جزء  ۱۰کشــور اول جهان
هســتیم ،در پهپاد جزء پنج کشور اول دنیا هستیم ،در
رادارسازی جزء  ۱۰کشور اول جهان هستیم و تمامی
این تولیدات از ایده تا محصول توســط دانشــمندان
انقالبی و متعهد و متخصص کشورمان انجام میشود
ما امروز در لبه فناوری دانش نظامی حرکت میکنیم».

۵

۸

۹

اهمیت روایت دشمن از جنگ تحمیلی ما را به مرور سخنان «حامد علوان الجبوری» واداشت

تصور صدام از طوالنیشدن جنگ؛ فقط شش ماه!
زینبگلمحمدی
پژوهشگر دفاع مقدس

در پژوهشهــای جنگهای دنیا  ،همــواره روایت
دشــمن ،از اهمیت زیادی برخوردار است .شماره
گذشته در آســتانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس،
روایت«صــاح عمرالعلی» از اعضای شــورای
رهبری حــزب بعث را از آغاز جنگ ،مرور کردیم.
در این مجال هم برشی از ســخنان «حامد علوان
الجبوری» را برایتان انتخــاب کردهایم .او رئیس
دفتر صدام و وزیر خارجه عراق در سالهای ابتدایی
جنگ تحمیلی بود و قبل از آن ،وزارتخانههای متنوع
دیگری را هم تجربه کرده بود .او در زمینه آغاز جنگ
و احتمال ادامه آن میگوید:
از شروط ضمنی قرارداد الجزایر این بود که آقای
(آیتالله)خمینی از عراق خارج شود و مخالفت با
شــاه در عراق پایان یابد .ما هم در پاسخ گفتیم که
(آیتالله) خمینی پیش از درخواســت شاه رفته و
اآلن تقریبا به مرز کویت رسیده است؛ و فکر میکنم
کویتیها هم کمی برای دادن اجــازه ورود به او که
برود و سوار هواپیما شود و به جای دیگری برود ،این
دست آن دست کرده بودند.
صدام بر آغاز جنگ با ایران پافشاری داشت و در
نیمه دوم ســال  ۱۹۸۰روابط بین دو کشور تیره شد.
صدام حسین ســفری منطقهای به برخی کشورها
نظیر عربســتان و اردن داشــت تا تأییدی برای راه
انداختن این جنگ به دست بیاورد و اولین گلوله این
جنگ در  ۲۲سپتامبر  ۳۱( ۱۹۸۰شهریور )۱۳۵۹
شلیک شد.
روابط بین عراق و ایران متشنج شد و این تشنج رو
به افزایش بود .پیش از آن هم در مکه موضوع هجوم
تندروهای اسالمگرای مسلح به مسجدالحرام رخ
داد؛ ماجرای اشغال چند روزه مسجدالحرام از روز
 ۱ماه محرم ســال  ۱۴۰۰هجری قمــری ( ۳۰آبان

 )۱۳۵۸به دست گروهی از سلفیهای عربستانی،
با ادعای مهدویت.
من در این نشست سران عرب در تونس حضور
داشتم .عکسالعمل صدام نسبت به حادثه اشغال
ً
مســجدالحرام این بود کــه واقعا با قــدرت آن را
محکوم کرد و نگرانیاش را از جریانهای تندروی
اسالمگرا ،چه سنی و چه شــیعی نشان داد .صدام
تقریبا از همه نگران بود ،یعنی از هر کس که ممکن
بود برایش خطری داشته باشد نگران بود.
صدام در اکثر جلســات هیئــت دولت حاضر
میشــد و من هم بودم .در جلســات هیئت دولت
از امــکان رخ دادن جنــگ حرفی زده نمیشــد.
حتى تا حدود بیســت روز پیش از شــروع جنگ،
رئیسجمهور ،رئیس ســتاد ارتــش را که آن موقع
سپهبد «عبدالجبار شنشل» بود ،به جلسات هیئت
دولت فرا میخواند .نقشهای بر دیوار اتاق جلسات
شورای ملی نصب بود .رئیسجمهور از رئیس ستاد
میخواست که مناطق مرزی مورد اختالف با ایران
را برای ما تشریح کند و بگوید ایرانیها چطور وارد
آن منطقه شدهاند .هیچکس در بین ما فکرش را هم
نمیکرد که جنگی گسترده ،مثل آنچه در عمل رخ
داد به وقوع بپیوندد.
یعنی چیدن مقدمات جنــگ بین خود او و یک
مجموعه خیلی محدود بود.
صدام در آن دوره بیشــتر به «عدنان خيرالله» و
سپهبد «عبدالجبار شنشــل» اطمینان داشت .این
گروه کوچک ،کسانی بودند که صدام در این موضوع
به آنها اعتماد داشت.
پیش از شروع جنگ ،من در بعضی از دیدارهای
دیگر هم حاضر میشدم که با حضور صدام« ،جرج
براون» وزیر خارجه وقت انگلیس و «شاپور بختیار»
که آن زمان در پاریس ســاکن بود تشــکیل میشد
و فکر میکنم یک ژنرال ایرانــی هم که آن زمان به
پاریس پناهنده شــده و در آن جا ساکن بود (تیمسار

غالم علی اویسی) هم در جلسات حضور داشت.
همه صحبتهایشان هم مبنی بر این بود که ایران
در آستانه سقوط است؛ ارتشش از هم پاشیده و چون
اعدامها شامل حال بســیاری از افسران و خلبانان
ً
ایرانی شده است ،نیروی هواییاش تقريبا فلج است
و. ...
همــه آن حاضران در جلســات میخواســتند
این طور نشــان دهند که عملیــات نظامی پیش رو
در ایران ،یک ســفر تفریحی است و هیچ زحمتی
ً
نخواهد داشت .این چیزی بود که من شنیدم و قطعا
این موضوع ،صدام را به شروع جنگ تشویق کرد.
هدفمان از این جنگ متوقف کردن پیشــروی
موج انقالب اسالمی به رهبری (آیتالله) خمینی
بود .شعارهایی که در آن موقع از تهران سر میدادند،
ً
واقعا ترسناک بود .صدور انقالب و تظاهراتهای
مردمی عظیمی که راه میافتاد و خواســتار صدور
انقالب به عراق و به کشورهای حاشیه خلیجفارس و
به کل جهان اسالم بود  ،ما را میترساند.
صدام محاســباتش را انجام داده و روی برتری
نظامی عراق حســاب باز کرده بود .عــراق در آن
موقع بیش از یک میلیون نیروی نظامی و سالحهای
پیشــرفته ساخت شوروی داشــت .بعدها در مورد
نیروی هوایــی ،این نیرو به هواپیماهای پیشــرفته
فرانســوی و موشک اگزوســت هم مجهز شد .در
مقابل ،ایران در آن وضعی بود که توصیف کردم.
روشــی که بعدها در دوره میانی جنگ از طرف
ایران در پیش گرفته شد ،دکترین نظامی کره شمالی
بود و آن هم تمرکز بر امواج انسانی بود.
مثال یــک پایگاه نظامی عراقــی در خط مقدم
جبهــه بود و امواج انســانی از جوانان کم ســن و
سال ایرانی به سمت آن راه میافتادند .منطقه برای
محافظــت از پایگاه مینگذاری شــده بود .امواج
انســانی از این جوانان کم ســن و سال راه میافتاد
که روی پیشانیبندهایشــان شــعار نوشــته شده

بود و براین اســاس که کلید بهشت (در پی اشتباه
عمدی یا ســهوی یک خبرنگار غربی که گزارشی
میدانی از خطوط نبرد ایرا ن می داد ،اشاره یکی از
رزمندگان به کتاب «مفاتیح الجنان» را عینا به عنوان
«کلیدهای بهشــت» ترجمه کرد!) در جیبشان
است ،میآمدند و میدانهای مین با افراد بشری باز
میشــد و صدها نفر کشته میشدند تا یک راه امن
به ســمت یک پایگاه نظامی معین باز شود .سپس
موجهای دیگر میآمد و همین طور به تهاجم ادامه
ً
میدادند؛ یعنی دقیقا توانسته بودند از نظر روحی بر
عراقیها پیروز شوند.
ً
از «عزت ابراهیم الدوری» چیزی شنیدم که واقعا
افکارم را به هم ریخت .او از فرماندهان نظامی ارتش
بعث عراق بود که پس از قبضه قدرت به دست صدام
حسین ،مرد شماره دو این حزب شد .دقیقا در همان
روزهای ابتدای جنگ داشــتیم به اســتقبال «ضیاء
الحق» میرفتیم .او اولین کســی بــود که از طرف
سازمان کنفرانس اسالمی تعیین شد تا تالشهایی
برای حل اختالف در همان ابتدای جنگ کند .چون
آسمان عراق بســته بود ،طبعا هواپیما در آن روزها
قابل استفاده نبود؛ به همین دلیل با خودرو به منطقه
«خان باری» که نزدیک بغداد و در مسير الرمادی بود
رفتیم .در مسیر حرکت ،در یک قهوهخانه بینراهی
کوچک به انتظار کاروان ضیاء الحق نشستیم که او
هم با خودرو از اردن به عراق میآمد.
عزت رو به من گفت« :اســتاد حامد! والله اگر
جنگ شش ماه هم طول بکشد ما كوتاه نمیآییم».
یعنــی خیال میکردنــد جنگ بیشــتر از این طول
نمیکشــد .من فکــر میکنم اطالعــات غلطی
میرســید که ارتش و نیروی هوایی ایران از هم فرو
پاشــیده اســت و همین اطالعات ،موجب اشتباه
محاسباتی رهبران عراق شد؛ یعنی حساب امواج
ً
انســانی را که به راه افتاد ،نکرده بودند .حقیقتا باید
همه این محاسبات در نظر گرفته میشد.

ابراهیم اصغری تهیه کننده سینما در گفت و گو با صبح صادق

مدیران بیرغبت
به سینمای دفاع مقدس!
همان طور که در گزارش شماره قبل همین صفحه اشاره کردیم ،متأسفانه تعداد تولیدات دفاع مقدسی در قالب فیلم سینمایی و به ویژه سریالهای تلویزیونی بسیار کم شده ،در حالی که بسیاری از افراد که یادگاران آن روزها
هستند ،سنشان رفته رفته باال میرود و حاال تا زمان هست که از وجود پربرکتشان بهرهمند شویم باید این فرصت را غنیمت دانسته و خاطراتشان را به نمایش بگذاریم ،تا شاید بتوانیم برگی از این دفتر تاریخ را ورق زده
و آن را به نسل جدید خود نشان دهیم .در این شماره به سراغ ابراهیم اصغری ،تهیهکننده فیلم سینمایی «تک تیرانداز» رفتهایم ،فیلمی که برای اولین بار پیش از اکران در سینما ،در تلویزیون پخش شد و بسیار مورد توجه
بینندگان قرار گرفت و حاال نیز بر روی پرده اکران است .به همین بهانه با وی به گفتوگو نشستهایم .متن زیر شرح این گفتوگو است.

نسیم اسدپور
کارشناس فرهنگی
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این موضوع مدنظر اســت که چرا دیگر
کارهای دفاع مقدس این قدر کم شدهاند؟
دلیل این مسئله در وهله اول به بیتوجهی یا کمتوجهی
ســینما و رســانه به موضوع دفاع مقدس برمیگردد؛
مدیران درگیر مسائل روز شدهاند و در این مورد کمی
غفلت میشود .متأسفانه برخی کارشناسها به اشتباه
علت ایــن غفلت را بــه این حســاب میگذارند که
جامعه تمایلی به پرداختن به این موضوعات ندارد؛ در
حالی که با توجه به شــناختی که از فرهنگ غنی مردم
ً
کشورمان داریم ،نه تنها در طول این سالها ،بلکه قطعا
در قرنهــای آینده نیز ،ایثارگریهای رزمندگان دوران
دفاع مقدس کهنه و به فراموشــی سپرده نخواهد شد.
همانطور که پس از گذشــت قرنها از حادثه عاشورا،
مــردم هیچ گاه حادثه کربال را فراموش نکردهاند .اگر
ســینما و تلویزیون بر اساس ذائقه تماشاچی امروزی،
فیلمهایی با موضوع دفاع مقدس تهیه کند؛ به گونهای
ً
که اوال فیلم تولید شــده بتواند واقعیــات آن دوران را
ً
منتقل کند و ثانیا طوری با صداقت عمل کند که برای
ً
جامعه امروزی ،کارکرد داشــته باشد ،قطعا جامعه ما
ایــن گونه فیلمها را پذیرا خواهد بود .حتی افرادی که
از برخی مشــکالت و مسائل امروز کشور که ناشی از
مدیریت نادرســت است گلهمند باشند ،نسبت به ایام
دفاع مقدس و قهرمانهــای دفاع مقدس احترام قائل
ً
هستند و سر تعظیم فرود میآورند و قطعا دوست دارند
هر سال در سبد سینما و تلویزیون ما فیلمهای خوب و
جذابی از آن دوران وجود داشته باشد.
فیلم سینمایی تک تیرانداز که در ایام نوروز
امســال پخش شــد ،تجربه تازهای بود
که برای اولین بار قبــل از اینکه یک فیلم
سینمایی در سینما اکران شود ،از تلویزیون
پخش شد .شما بازتابی از مردم داشتید؟
ســینمای اکشــن و حادثهای همیشــه مورد استقبال
مخاطب بوده ،هست و خواهد بود .حتی اگر بخواهیم
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فــارغ از محتــوا و مفهوم آن را در نظــر بگیریم .حال
اگر این ســینمای اکشن ،حادثهای یا سینمای جنگ با
ارزشها و شــخصیتهایی که بــرای جامعه ما قابل
ً
احترام هستند ترکیب شــود ،قطعا جذابیت آن برای
مردم دوچنــدان خواهد بود .فــارغ از اینکه فیلم تک
تیرانداز در ایام نوروز امســال از طریق رســانه ملی،
نمایش داده شد که خوشبختانه بازخورد بسیار خوبی
هم داشــت ،حتــی در فیلمهای قدیمیتــری هم که
ساختم و ابتدا در سالنهای سینما نمایش داده میشد
نیز ،شــاهد این بودم که مخاطبی که به سینما میآید،
حتی مخاطبی که شــاید ظاهر او نشان ندهد ،همه با
احترام به فیلم دفاع مقدسی و شخصیتهای آن نگاه
میکنند .وقتی این افراد احســاس کنند در یک مقطع
زمانی ،چنین جوانهایی مقابل متجاوز قرار گرفتهاند
و از اعتقادات ،ســرزمین و ناموس این سرزمین دفاع
ً
کردهاند ،قطعا برای آنها ارزشمند است؛ به خصوص
اگر این مسئله در بستر یک فیلم باشد که جذابتر هم
خواهد بود .نمایش فیلم تک تیرانداز به دلیل شرایط و
محدودیتهای ناشی از بیماری کرونا قبل از اکران در
سینما ،از تلویزیون نمایش داده شد .مطمئن بودم فیلم
جذابی برای تماشــاچی است و یک یا دو ساعت آنها
را به خود مشغول میکند و مخاطبان به هم وطنهایی
که در این فیلم نمایش داده میشوند ،میبالند و لذت
میبرند .در بازتابهای مختلفی هم که دریافت کردم،
به دلیل اینکه مخاطب تلویزیون چندین برابر مخاطب
سینماســت ،احساس کردم مردم به شدت از این فیلم
اســتقبال کرده و از آن رضایت داشتهاند و بازتاب آن را
در اکران عمومی ســینماها نیز خواهیم دید .این فیلم
در هفته دفاع مقدس اکران عمومی شده و حداقل یک
ماه اکران آن ادامه خواهد داشــت و با توجه به اینکه با
شــرایط فنی خاص در صدا ،تصویر و جلوهها ساخته
ً
شده است ،قطعا میتواند در سالن سینما خیلی بیشتر
از تلویزیون مورد توجه مخاطب قرار گیرد.

قاب

چرا؟

برای خودشان هم عجیب بود .سالها از پایان جنگ میگذشت؛ اما همچنان،
تعدادی از ایرانیها دنبال استخوانهای به جا مانده از رزمندگان جنگ هشت
ساله بودند .وقتی هم که پیکرها با احترام به مرز عراق و ایران میرسید  ،عدهای
عاشقانه به استقبالشان میآمدند .راستی چرا صدام ،هیچگاه دنبال پیکر برادر
جوانم که در  21سالگی به جنگ رفت و دیگر هیچگاه برنگشت ،نرفت؟!...
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بــا توجه بــه تجربه نمایش ایــن فیلم در
تلویزیون و قبل از اکران آن در سینما ،اگر
تلویزیون خواهــان پخش فیلم دیگری از
شما به همین منوال باشد ،قبول میکنید؟
عرف ســینما و فیلم سینمایی این است که مردم ابتدا
فیلم را در ســالن سینما ببینند ،چون شرایط سینمای
ً
ایران به این صورت اســت که اگر مخاطب عام قبال
فیلمی را دیده باشــد ،شرایط معقولی نیست که بعد
از آن در ســینماها نمایش داده شود .به خصوص این
نوع فیلمها که با پروداکشن سنگین ساخته میشود و
ً
قطعا تماشاچی آن نسبت به تلویزیون خیلی محدودتر
اســت؛ همچنین اینکه اکران فیلم در سینماها ،یک
جریانی در کشــور به وجود میآورد که آن جریان به
فضای فرهنگی کشور و فضای فیلمهای دفاع مقدس
خیلی کمک میکند .اتفاقی که امسال افتاد ،در شرایط
خاص و ویژه بود و دلیل اصرار تلویزیون هم به دلیل
شرایط خاص و ویژه کشور بود ،اما اگر شرایط عادی
باشــد ،حتی مد نظر مدیران تلویزیون این است که
فیلم به خصوص این نوع فیلمها ،ابتدا در ســینماها
نمایش داده شود و بعد از چند ماه در تلویزیون نمایش
داده شود .فیلمهای سینمایی داخلی کشور و به ویژه
ً
فیلمهایی که در این حوزه تولید میشــوند ،معموال
فیلمهای پرهزینه و سختی هستند و فیلمهایی هستند
که به لحــاظ محتوایی در راســتای اهداف انقالب
اســامی و دفاع مقدس ســاخته میشــوند که یک
ِعــرق ملی را نیز در مردم تهییج میکنند؛ برای اینکه
سینمای دفاع مقدس بتواند تداوم داشته باشد و رونق
بیشــتری بگیرد ،خواسته ما از تلویزیون این است که
ً
معموال این فیلمها را با قیمتهای مناسبی خریداری
و در زمانهای مناســبی پخش کند که این گردش دو
ســویه برای جریان اقتصادی ســینما و سازنده اتفاق
افتــد؛ در واقع هم فیلمهای خوب و با کیفیت درباره
دفاع مقدس تولید شــود و هم اینکه به خوبی نمایش

داده شــود .با توجه به استقبال خوب مردم از این نوع
فیلمها ،پس چرا انقدر فیلمهای دفاع مقدس محدود
و کم ساخته میشود تا جایی که حتی وقتی میخواهند
یک فیلم درباره دفاع مقدس در تلویزیون بسازند ،غیر
مستقیم یا در حاشــیه به این مسئله میپردازند؟ چرا
مثل گذشــته مستقیم به این نوع داســتانها پرداخته
نمیشود؟همچنین اینکه مخاطب انتظار دارد کیفیت
فیلمها باالتر رفته باشد ،اما هم از لحاظ کمیت و هم
تعداد ،این نوع فیلمها کم شــده است .این سؤال را
در ابتدا باید از مدیران فرهنگی و ســینما و تلویزیون
پرســید ،چراکه اگر مدیران مربوطــه چنین اصرار و
تأکیدی داشته باشند که بحق هم است ،سینماگران،
نویسندگان و فیلمسازان به این سمت میروند؛ اما این
تمایل و خواســته واقعی باید از سوی مدیران مطرح
شــود و آن را دنبال کنند .چه مدیــران تلویزیون ،چه
مدیران سینمایی و چه نهادهایی که بودجههای تولید
ً
آثار فرهنگی و سینمایی را در دست دارند ،قطعا باید
این مسئله را بخواهند و این مطالبه باید از سوی آنها
ایجاد شــود ،چراکه به نظر میرســد  99درصد این
بخش دست آنهاست و ما بقی دست سازندگان است.
سازندگان بسیاری در سینمای ایران و تلویزیون داریم
که هم عالقهمند هســتند ،هم تمایل دارند و هم توان
این را دارند که این نوع فیلمنامهها را بنویسند و تولید
و عرضه کنند ،به همین دلیــل میگویم این مدیران
هستند که باید مانند سازندگان نسبت به ساخت چنین
موضوعاتی تمایل نشان دهند.
همه دنیا روی الگوسازی و قهرمانپروری
کار میکننــد ،در حالی که ما این الگوها
و قهرمانها را داریــم ،اما به آنها پرداخته
نمیشود؟
بلــه همه ما ایــن را میدانیم و اینکه ایــن افراد را هم
داریم؛ اما حداقل تجربه و شواهد بنده در  15سال اخیر
این بوده اســت که اگر در سازمان فیلمی در این زمینه

   B

تازهها

تولید شده اســت ،به دلیل این بوده که یک فیلمساز یا
تهیهکننده ،دغدغه چنین موضوعی را داشــته و آن را
پیگیری کرده تا توانســته یک مدیری را مجاب کند تا
آن فیلم را بسازد ،یا اینکه به صورت استثنایی مدیری
بوده که خودش دغدغه این حوزه را داشته و این موضوع
ً
برایش ارزشمند و جدی بوده است؛ اما عموما این نوع
افراد در بین مدیران نیستند و دغدغههای دیگری دارند
و به طبع آن ،دغدغه کسانی هم که میخواهند این نوع
سفارشــات را بسازند ،مسائل دیگر مثل مسائل روز و
اجتماعیمیشود.
ســاخت کارهای دفاع مقدسی آیا نسبت
به کارهای دیگر شرایط سختتری دارد؟
ً
اصوال ساخت فیلم جنگی و دفاع مقدس ،بسیار سخت
است .در واقع به لحاظ اجرایی ساخت این نوع فیلمها
بسیار سختتر از ساخت فیلمهای شهری ،آپارتمانی و
ً
اجتماعی است و معموال کارهای پرهزینهای هستند.
همچنین از نظر هماهنگی ،لجســتیک و نظامی هم
بسیار سخت هستند؛ به همین دالیل به شرطی ساخت
این نوع فیلمها میتواند محقق شود و کار را تسهیل کند
که مدیران در مواقع لزوم ،این ســرویسها را به خوبی
ً
ً
ارائه دهند؛ یعنی اوال درک این کار را داشته باشند ،ثانیا
ً
بودجه را در اختیار سازندگان بگذارند و ثالثا در موقع
الزم به راحتی این سرویس را به سینماگران دهند که این
اتفاق نمیافتد .البته همه مدیران ارشد ما معموال هم
تمایل به ساخت چنین فیلمهایی دارند و هم دستورات
الزم را میدهند ،اما وقتی کار به مدیران میانی که باید
دستورات الزم را اجرا کنند ،میرسد هر کدام به دالیل
مختلف کمکاری و کوتاهی میکنند و سازندگان این
پروژهها را اذیت میکنند .بنابراین سازنده آثار تصمیم
میگیرد بعد از آن کاری را انجام دهد که خیلی ارتباطی
به این مســائل نداشته باشد و بتواند به راحتی کارهای
آپارتمانی و شــهری بســازد ،لذا این مسائل به بحث
مدیریت و سختیهای آن برمیگردد.

   B

خاطره

کتاب آهنگران

اسلحه دایی

وقتی در اوایل دهــه  ،90علی اکبری مزدآبادی بــرای انجام گفتوگو و ثبت
خاطرات به منزل حاج صــادق آهنگران رفت ،هیچ کس باور نمیکرد چندی
بعد« ،کتاب آهنگران» حاوی خاطرات او و متن بسیاری از نوحههایی که خوانده
بود منتشــر شــود .حاج صادق وقتی کتاب را دید و در دست گرفت ،تصمیم
گرفت خاطرات بیشتری را از صندوقچه ذهنش بیرون بکشد و به ویراست دوم
ب ارائه کند .این ویرایش اگر چههفت سال طول کشید ،ولی حاصلش شد
کتا 
مجموعه دو جلدی «کتاب آهنگران» که در یکی ،خاطرات این مداح گرانقدر
درج شــده و در دیگری ،متن کامل نوحهها به همراه چند لوح فشرده صوت و
تصویری به مخاطبان عرضه شده است.

یک نقاشــی از خودش در کاغذ کوچکی
کشــید و طرفین کاغذ نوشته بود «شهید
محمود جهانشــیر» .یک طرف هم یک
قبر برای خودش کشــیده بود و در نقاشی
در همان قســمتی کــه در پهلویش گلوله
خــورده بود ،برای خــودش یک عالمت
گلوله گذاشــته بود .من این نقاشی را بعد
از شهادت او دیدم .بعد از آنکه شهید شد،
این نقاشی از البهالی وصیتنامهاش پیدا شد .یک دفتر خاطرات داشت که آن
ً
را هنوز دارم .مثال نوشــته بود« :امروز دیر به پدرم سالم کردم .به این اندازه گناه
کردم .امروز دیر از خواب بلند شدم و به این اندازه گناه کردم .امروز چه کردم»...
تمام اینها را نوشته بود و عالمت زده بود .با اینکه پسرم در وصیتنامه خود نوشته
بود که این دفتر را پاره کنید و دور بیندازید ،من گفتم هیچگاه آن را پاره نمیکنم و
آن را به عنوان یادگاری نگه میدارم؛ اینها حساب و کتاب زندگی او بوده است.
وقتی برادرم شهید عبدالمحمد در سال  ۱۳۶۳به شهادت رسیده بود ،از آن روز،
پسرم گفت که اســلحه دایی من روی زمین مانده است و من باید بروم و آن را
بردارم .پسرم روز  ۲۱دی در شلمچه در عملیات کربالی  ۵به شهادت رسید.
راوی :خانم نرگس محمدخوانی
مادر شهید محمود جهانشیر
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تقویم انقالب
تصويب اصل پنجم
قانون اساسی
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

موضوع «والیت فقیه» از مباحث
مهم و حیاتی بود که متأســفانه در
پیشنویس قانون اساسی اشارهای به آن نشده
بــود! در حالی که محور اندیشــه سیاســی
حضرت امام خمینی(ره) بود و بر آن اســاس
روند پیروزی انقالب اسالمی را رقم زده بود.
امام از ســال  1323در کتاب کشفاالسرار
«والیت فقیه» را به عنوان اصل مسلم و قطعی
تشیع در عصر غیبت مطرح کرده بودند .گفته
میشود ،حضرت امام(ره) در حاشیه نخستین
پیشنویس ،در ذیل اصل  89که رئیسجمهور
را باالترین مقام رسمی کشور معرفی میکند،
نوشــته بودند« :باید مقام رهبری انقالب که
مافوق است ،ذکر شود » .همچنین در حاشیه
مقدمه نیز نوشته بودند« :اشاره به نقش رهبری
الزم است ».بحث در خصوص نقش والیت
فقیه ،پیش از آغاز مجلس خبرگان از ســوی
آیتالله صدوقی شروع شده بود و در انتخابات
خبرگان هم مفهوم والیت فقیه به طور گسترده
از ســوی حزب جمهوری اسالمی و احزاب
همراه آن به کار میرفت .با آغاز به کار مجلس
نیز اکثریت خبرگان منتخب مردم از طرفداران
این نظریه به شــمار میآمدند و با صراحت از
همان نخست اعالم کردند ،قانونی که والیت
فقیه در آن نباشــد ،تصویب نخواهد شــد! و
مطــرح میکردند هر چند امــام دخالتی در
گنجاندن اصل والیت فقیه در قانون اساســی
نداشته باشد،اما این مطلب غیر از این است که
ایشان به حکومتی غیر از حاکمیت والیت فقیه
میاندیشــد! به عالوه امام خمینی(ره) درباره
والیت فقیه ســخنانی ابراز داشتند که نشان
میدهد حکومت را بدون محوریت فقیه عادل
مشــروع نمیدانند .بسیاری هم معتقد بودند
چون امــام در ماجرای والیت فقیــه از نظر
اجتماعی و افکار عمومی ذینفع تلقی میشد،
طبیعی بود که ایشــان نمیتواند خود پیشگام
درج اصل والیت فقیه در قانون باشد .در میان
مراجع آن دوران ،امام خمینی(ره) نخســتین
کسی بودند که در دروس فقهی خود از والیت
فقیه بــه عنوان مبنــای اداره حکومت به طور
مبســوط ســخن گفتند و مبانی آن را تشریح
کردند و زمانی هم به صراحت از والیت فقیه
دفاع کردنــد که این اصل بنا به درخواســت
عمومی مردم در روزهای  19و  20آذر ســال
 1357نمایان شد؛ همچنین از سوی خبرگان
مردم بــه طــور دموکراتیک طرح شــد و به
تصویب رســید .نکته دیگــر اینکه برخالف
ت را
دیدگاهی که شــهید دکتر سیدحسن آی 
واضع اصــل والیت فقیه در قانون اساســی
مطرح میکنند ،باید گفت کــه وی در اولین
ســخنرانیاش هیچ حرفــی از والیت فقیه
نمیزنــد .آنچه مســلم اســت در مجلس
خبرگان ،اولین کســی که در مجلس خبرگان
قانون اساسی به صراحت از والیت فقیه سخن
به میان آورد ،سیدمحمد کیاوش،نماینده مردم
استان خوزستان بود و بعد از او هم عبدالرحمن
حیدری ،نماینده مردم استان ایالم در این باره
ســخن گفت و پس از مرحــوم حیدری نیز
سیدمحمدخامنهای،سیدمنیرالدینالهاشمی،
مرحــوم ربانی املشــی و مرحــوم طاهری
خرمآبادی و دیگــران در این بــاره صحبت
کردند .اولین کســی هم که به امام راحل نامه
نوشت که «اگر والیت فقیه نیاید مشروعیت
این نظــام مشــکل دارد» مرحــوم آیتالله
العظمــی گلپایگانی بــود .آیتالله العظمی
مرعشــینجفی نيز اعالم کرد« :والیت فقیه
جامعالشرایط در هر عصری معتبر است ».با
وجود مخالفتهای لیبرالها ،کمونیستها و
 ،...این اصــل با حمایت قاطــع نمایندگان
مجلس به تصویب رسید و از بین آرای مأخوذه
در خصوص اصل پنجم قانون اساسی 53 ،نفر
رأی مثبت و تنها چهار نفر رأی منفی دادند.

انتخابات ریاستجمهوری دهم و صفآرایی جریانهای سیاسیـ 2
مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

یک پای صحنه رقابتهای انتخاباتی ســال 1388
را جریان اصالحطلبی شــکل مــیداد که خود را
بازنده بزرگ انتخابات ریاســتجمهوری گذشته
میدانست .ناکامی در انتخابات  1384و روی کار
آمدن دولتی با حداکثر فاصله ذهنی با اصالحطلبان،
کافی بود تا همه توان ایــن جریان برای جلوگیری
از تکرار دولــت نهم در انتخابات خــرداد 1388
و جبران شکست گذشته بسیج شــود .جریان دوم
خــرداد تالش كــرد در انتخابات دهم ،جنبشــی
فراگیر از همه جاماندگان وـ به گمان برخی رهبران
آنـ همــه زخمخوردگان از ملــت را تحت عنوان
ســناریوی «عبور از احمدینژاد» ساماندهی كند.
تحلیل سطحی آرایش انتخاباتی جریان دوم خرداد
از زاویه داشــتن نامزدهــا با احــزاب و گروههای
منتسب حکایت میکرد؛ اما تحلیل عمیق ،واقعی
و جامعنگر ،از آرایشــی هدفمند ،ائتالفی و مبتنی
بر «احتمــالـ انعطاف» حکایت داشــت .در یک
نگاه کلی ،چهار طیــف در اردوگاه دوم خرداد قابل
مشاهده بود:
1ـ حزب مشــارکت ،ســازمان مجاهدین انقالب
اســامی و مجمــع روحانیون مبــارز ،طیف اول
صفبندی جریان دوم خرداد را تشکیل میدادند .دو
گروه اول از این طیف ،از ابتدا بر نامزدی سیدمحمد
خاتمی تمرکز کردنــد؛ اما با انصراف وی ،هر یک
با صــدور بیانیهای ،میرحسینموســوی را بهترین
گزینه برای تحقق خواستههای خود دانستند و از وی
حمایت کردند .مجمع روحانیون مبارز ،نیمنگاهی
به مهدی کروبی داشــت و برخــی از عناصر آن به
وی متمایل شــدند؛ اما غالب این گروه از موسوی
حمایــت كردند .در مجموع ،به نظر میرســد این
طیف که همان تندروهای جریان دوم خرداد بودند
و همچنان رویه افراطیگری ســالهای همراهی با
خاتمی را دنبال میکردند ،همگرایی بیشــتری در
آستانه انتخابات دهم داشتند.
ســازمان مجاهدین انقالب اســامی نیز پس
از کنارهگیری خاتمی ،با انتشــار بیانیــهای در 13
بند در تاریخ  21فروردین  1388حمایت رســمی
خود را از موســوی اعــام كرد .این ســازمان در
بیانیه خود با بحرانی خواندن کشــور« ،انتخابات
ریاســتجمهوری آینده را بهمثابه فرصتی مغتنم و

راهکاری قانونی ،مدنی ،مســالمتآمیز و در عین
حال کمهزینه ،فراروی ملت ایران برای پایان دادن
به مدیریت ناکارآمد و ضعیف و نجات کشــور از
وضعیت نابسامان و نگرانکننده کنونی» دانست و
موسوی را بهترین گزینه برای تغییر وضع موجود و
احیای مطالبات عقیم و بهجــا مانده دوم خرداد در
دوره خاتمی اعالم کرد.
موسوی که از ابتدا با شعارهای انقالبی و پایبندی
به انقالب ،راه امام و روحانیت ،تالش فریبندهای را
برای جلب نظر مردم و بهویژه وفاداران به انقالب و
نظام آغاز کرده بود ،با علنی شدن حمایت سازمان
مجاهدیــن انقالب از وی ،دچار مشــکل شــد.
نظرسنجیها و برآوردها در هفته اول اردیبهشت ماه
از کاهش آرای موســوی حکایت داشت .بسیاری
از تحلیلگران سیاسی که ســقف رأی جریان دوم
خرداد را در خوشــبینانهترین وضعیت ،بین ســه تا
چهار میلیون میدانســتند ،این کاهش را ناشی از
مشــخص شــدن برخی از حامیان اصلی موسوی
(ســازمان مجاهدین و حزب مشــارکت) تحلیل
میکردند .به نظر میرسد ،سابقه ذهنی ملت ایران
از افراطیگریهای عناصر سکوالر منتسب به این
دو گروه در دوره دوم خرداد از یک ســو و اعالم نظر
موسوی در مورد سازمان مجاهدین از سوی دیگر،
روند کاهش رأی موسوی را تقویت کرد.
2ـ حــزب اعتماد ملــی که طیف دوم را تشــکیل
مــیداد ،محصول انشــعاب از همــان طیف اول
است« .حجتاالسالم مهدی کروبی» که دبیرکلی
مجمع روحانیون مبارز را برعهده داشــت ،به دلیل

دهلیز

رفیق قاچاقچی!
مروری بر مفاسد دربار رژیم پهلوی
در ســالهای حکومت محمدرضا
پهلــوی ،دربــار و رویدادهــا و زد و
بندهای نامشــروع آن از منابــع اصلی ترویج
مفاسد اخالقی در جامعه ایران بود .حکومت
فاســد پهلوی خود بزرگترین مروج فساد در
کشور بود و سرسلسله مفاسد را باید در اطرافیان
شاه و دربار جستوجو کرد .این ادعا موضوعی
نیست که مخالفان شاه مطرح کرده باشند ،بلکه
کســانی که خود روزگاری در دربار رفتوآمد
داشته و از کارگزاران حکومت پهلوی بودهاند،
خاطرات فراوانی در ایــن زمینه نقل کردهاند.
فریدون هویداـ برادر امیرعباس هویداـ ســفیر
شاه در سازمان ملل در کتاب خاطرات خود با
عنوان «سقوط شاه» مینویسد:
«یکی از مســائل حیرتانگیــز برای مردم
ایران ،دخالتهای دربار شــاه در امور مربوط
به مواد مخدر بود .بــه «محمودرضا» یکی از
برادران شــاه اجازه داده شده بود در امر کشت
تریاک و فــروش محصول آن فعالیت داشــته
باشــد و آنطور که مردم تهران نقل میکردند،
همه ساله محمودرضا به بهانه اینکه محصول
تریاک خوب نبوده ،مقدار زیادی از تریاکهای
ً
به دست آمده را برای خود نگه میداشت و بعدا
آن را به قیمت هنگفت در بازار ســیاه به فروش
میرساند.
مــردم همچنیــن رســوایی ســال 1972
[ ]1351توســط یکی از اطرافیان شــاه به نام
«امیرهوشــنگ دولو» را که در سوئیس اتفاق
افتاده فراموش نمیکردند و نیز میدانستند که
شاه این شخص را پس از دستگیریش به خاطر

قاچاق موادمخدر در سوئیس با ضمانت خود
از زندان بیرون آورد و یکسره به فرودگاه زوریخ
بــرد و از آنجا در حالی که مأموران پلیس ناظر
فرار زندانی از کشورشان بودند ـولی به خاطر
حضور شــاه کاری از دستشان بر نمیآمدـ او
را به هواپیمای آماده پرواز نشــاند و از سوئیس
خارج کرد.
این ماجرا اگرچه در ســوئیس و مطبوعات
اروپایی انعکاس وسیع یافت ،ولی همان زمان
به دلیل سانســور خبری ایران کسی در داخل
کشور از ماوقع مطلع نشد ،تا آنکه پس از مدتی
جریان واقعه دهان به دهان به گوش همه رسید
و مردم را از این مسئله حیرتزده کرد که چطور
قاچاقچیهای خردهپای بدبخت به دستور شاه
تیرباران میشوند؛ ولی همین شاه دوست خود
را که بــه جرم قاچاق موادمخدر در ســوئیس
بازداشت شده ،از محاکمه و زندان میرهاند؟!
راجع به «امیرهوشنگ دولو» نیز گفتنی است که
او تــا چند ماه خود را از نظرها پنهان کرد؛ ولی
بعد از آن بار دیگر به دربار آفتابی شد و کارهای
سابق خویش را از سر گرفت».

اعتراض به افراطیگریهــای طیف اول ،به همراه
عدهای که به او نزدیکتر بودند در آستانه انتخابات
ریاســتجمهوری نهم و با هدف حضور مستقل و
به قصد پیروزی در انتخابــات ،حزب اعتماد ملی
را پایهگذاری کرد .کروبی اگرچــه با رویه انتقادی
نســبت به روند حوادث سالهای حاکمیت جریان
دوم خرداد وارد عرصه رقابت انتخاباتی نهمین دوره
ریاستجمهوری شد؛ اما در عین حال از مخالفان
جدی جریان اصولگرا نیز بود .کروبی در انتخابات
نهم با فاصله کمی از احمدینژاد ،از ادامه رقابت و
صعود به مرحله دوم بازماند.
نامــزد طیــف اعتماد ملــی بــرای انتخابات
ریاســتجمهوری دهم نیز دبیــر کل حزب ،یعنی
مهدی کروبی بــود .با کنارهگیری خاتمی و حضور
نامزد واحد اصولگرایان در رقابت دهم ،تالشهایی
برای قانع کردن کروبی به کنارهگیری به نفع موسوی
صــورت گرفت؛ ولــی او که با نگاهــی به تجربه
انتخابات نهم به پیروزی در انتخابات دهم چشــم
دوخته بود ،لذا از انصراف ،ســر باز زد و در عرصه
رقابت باقی ماند.
3ـ حزب «دولتساخته» کارگزاران سازندگی که
در دوره پایانی ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی
بهوجود آمد ،در انتخابات دهم نقشــی متفاوت از
گذشته بازی کرد .این حزب که سهم چشمگیری در
ایجاد فضای دوم خرداد داشت ،هرگز نتوانست از
یک پایگاه اجتماعی قابل اعتنایی برخوردار شود و
همواره در رقابتهای انتخاباتی به صورت وابسته
و تا حدی حاشــیهای عمل میکرد« .کارگزاران»

در انتخابات دهــم ابتدا ورود بــه عرصه رقابت با
نامزد حزبی خــود را زمزمه كرد؛ اما نه خود حزب
و نه حسن روحانی ،نه نامزد مطرح حزب و نه سایر
نامزدهای مــورد نظر آن ،خطــر ورود به رقابت را
نپذیرفتند.
در ماههای نزدیک به انتخابات دهم ،زمزمههای
مشکوک اختالف و شــکاف در حزب علنی شد.
آنچه کارنامه حزب را در این دوره بسیار متفاوت و
تأمل برانگیز میکرد ،آرایشی بود که حزب ،پشت
ســر نامزدهای دوم خردادی گرفت .حزب که ابتدا
به سوی ســیدمحمد خاتمی رفته بود ،با اوجگیری
رقابت انتخاباتی نامزدها ،وضعیت متفاوتی به خود
گرفت .تمایل سخنگوی حزب به محسن رضایی با
وجود اظهارات شفاف در حمایت از موسوی ،جای
تأمل دارد .کرباسچی ،دبیرکل حزب کارگزاران ،با
حفظ سمت دبیرکلی به حزب اعتماد ملی و کروبی
ملحق شد و در جایگاه مشاورت کروبی قرار گرفت.
وی ســپس به عنوان معاون اول کروبی در صورت
پیروزی او در انتخابات معرفی شد .رفتار کرباسچی
در سفرها و سخنرانیهای انتخاباتی کروبی و بهویژه
روز  22خرداد که بهصورت علنی به موســوی رأی
داد ،بســیار معنیدار و در چارچوب منویات پشت
پرده مدیریت پیچیده کارگــزاران در این دوره قابل
تحلیل اســت .بر این نکات بایــد همراهی برخی
چهرههای آشنا و مؤثر کارگزاران در کنار کرباسچی
ـ کروبی را نیــز افزود .با این حــال ،کارگزاران در
نهایت همه ظرفیتهــا و حتی فرصتهای کروبی
را به سمت موســوی سوق دادند .آنها معتقد بودند
با مدیریت صحنه ،تجمیع فرصتها و اســتفاده از
ظرفیت موســوی ،خواهند توانســت پروژه «نه به
احمدینژاد» را به نتیجه دلخواه برسانند.
4ـ طیــف چهارم جریان دوم خــرداد را گروههایی
تشــکیل میدادند که با وجــود همنوایی با جریان
کلی و گزینههای آن ،همواره تالش كردند بهنوعی
فاصله و استقالل خود را از سه طیف مذکور حفظ
کننــد .در این طیف نیز میتوان تنوعی از گروهها با
گرایش و ترجیحات اعتدالی ،لیبرالی و حتی ملی
و مذهبی را جســتوجو کرد .در این طیف ،برخی
گروههایی که فاقد مجوز فعالیت بودند و به صورت
غیرقانونی ادامه حیات میدادند نیز قرار گرفتند و بر
گزینه اصلی جریان دوم خرداد ،یعنی موسوی تمرکز
کردند .در ادامه کار بخش مهمی از فتنهگران ســبز
رنگ را این طیف تشکیل دادند!

حافظه

اولین قهرمانی غرب
سیاست در المپیک لسآنجلس 1984
تحریــم المپیــک  1980مســکو از ســوی
کشورهای بلوک غرب کافی بود تا در روزهای
اوج جنگ ســرد ،المپیک  1984لسآنجلس
نیــز از جانب شــوروی و حامیــان آن تحریم
شود .اتحاد جماهیر شوروی و  14کشور عضو
بلوک شرق به این بهانه که امنیت ورزشکاران
در لسآنجلــس تأمین نمیشــود ،از حضور
در مســابقات خودداری کردند .البته کشــور
رومانی از جمله کشــورهای اروپای شرقی بود
که ورزشــکاران خود را به آمریکا اعزام کرد و
در پایان رقابتها نیز پس از آمریکا ،بیشــترین
نشــان را بــه دســت آورد و در رده دوم جدول
پایانی مدالها قرار گرفــت .در کنار رومانی،
یوگسالوی ســابق و جمهوری خلق چین نیز
پس از چند دوره غیبت ( ۱۹۵۶تا  )۱۹۸۰برای
اولین بار در المپیک لسآنجلس شرکت کردند.
ســرگئی بلوگالزوف و آرســن فادزائف،
دو نابغه کشــتی آزاد روســیه بودند که طالی
المپیک  1984را به دلیل تحریم اعمال شــده
از ســوی مسکو از دست دادند؛ طالیی که اگر
از دســت نرفته بود ،هر یک سه طالی المپیک
در کارنامهشــان داشتند و با یک طالی جهانی
دیگر ،در کنار الکساندر مدوید ،پرافتخارترین
چهرههای تاریخ کشتی آزاد میشدند.
از سویی دیگر برای میزبانی المپیک ،1984
چند شهر تا اواخر مایل به میزبانی در المپیک
تابســتانی بودند؛ ولی با ایــن وجود در نهایت
تنها دو شهر تهران و لسآنجلس برای میزبانی
بازیهای المپیک  ۱۹۸۴پیشــنهادهای جدی
را ارائــه دادنــد ،اما قبل از انتخــاب نهایی در

سال  ،۱۹۷۸پیشــنهاد میزبانی تهران به دلیل
شکلگیری جمهوری اسالمی مورد قبول واقع
نشد و لسآنجلس آمریکا برای میزبانی انتخاب
شــد! همین تصمیمگیری سیاسی کافی بود تا
جمهوری اسالمی ایران در مسابقات شرکت
نکند .ایران ،تنها کشــوری اســت کــه هر دو
المپیک مسکو و لسآنجلس را تحریم کرد و در
چ یک شرکت نکرد و سیاست «نه شرقی نه
هی 
غربی» را به شکل تام و تمام به نمایش گذاشت.
در کنار تحریمکنندگان ۱۴۱ ،کشور جهان و
با حضور  ۶۷۹۷ورزشکار رقابتهای ورزشی
خود را در  23رشــته ورزشــی از تاریخ از ۲۸
ژوئیه تا  ۱۲اوت آغاز کردند .در این مسابقات
آمریکا بــرای اولین بار ایــاالت متحده با ۸۳
مدال طال ۶۱ ،مدال نقــره و  ۳۰مدال برنز در
صدر جــدول مدالهای المپیک ایســتاد و در
غیاب شــوروی این رومانی بود که با  ۲۰مدال
طال برای تنها بــار در تاریخ در رده دوم جدول
ردهبندی مدالهای المپیک ایستاده بود .آلمان
غربی در جایگاه سوم ایستاد و چین برای اولین
بار در جایگاه چهارم ایستاد.

نگرش کارکردی
و خطر عقالنیت ابزاری
حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

دولت سیزدهم در حالیکه با انگیزه و دغدغهمندی
کار خود را برای حل مشکالت آغاز کرده است،
با امر بســیار مهمی مواجه اســت که همواره از
یاد میگریزد و در حاشــیه میماند و آن ساختار
ادراکی و معرفتــی حکمرانــی و دولتمداری
است .حجتاالسال م والمســلمی ن رئیسی ،در
دوران رقابتهای انتخاباتــی گزارهای را چندبار
تکرار کرد که خالــی از حقیقت نبود؛ اما با آغاز
به کار دولت ،روی دیگری از این گزاره را آشکار
کــرد .وی در ابتدا بر این مضمون تأکید داشــت
که مشکالت کشور شناخته شده است و چندان
نیازمند طرح و برنامه نیست.
دولت ســپس در هفتههــای آغازین فعالیت
خود سعی کرد پشتوانه فکری و اجماع نخبگانی
معطوف به برنامههای خود را مــورد تأکید قرار
دهد و بههنگام معرفی اعضای کابینه سیزدهم به
مجلس آنان را افرادی آگاه از حوزه مأموریتی خود
و نخبگانی علمی معرفی کند.
این دو دیدگاه از آبشــخور شــناختی واحدی
سرچشمه میگیرند ،نیت مشابهی پشت سر آنها
نهفته است و بنابراین در تضاد با یکدیگر نیستند
و هر یک گوشــهای از حقیقت را بیان میکنند؛
یعنی در گزاره اول مشکالت کشور و راهحلهای
آنها شناخته شده اســت و طی این سالها مراکز
پژوهشی تحقیقات عالمانهای در این باب انجام
داده و راهکارهای خوبی را نیز پیشنهاد کردهاند .از
بابت راهکارها نیز میتوان به پژوهشهای زیادی
دست یافت که راهکارهای معتبری را برای حل
مشکالتپیشنهادمیکنند.
آنچه در این دو دیدگاه مستتر است و سرچشمه
واحد آنها را نشــان میدهد ،اشــاره به شناخت
تکنیکی ،مهارتی و فنی از مشکالت کشور است.

در دیدگاه اول آنقدر ایــن روزها با انبوهی از این
شــناختها و اظهارنظرها کــه در قالب برنامه
درآمدهاند ،مواجه هستیم که نیازی به پژوهشهای
تجربــی و کاربردی دیده نمیشــود و در دیدگاه
دوم نیز وقتی رئیسجمهور رئیسی ،آگاهی و علم
اعضای کابینه خود را بهعنــوان امتیاز آنها تلقی
میکنــد ،باز هم با یک شــناخت فنی و تکنیکی
مواجه هســتیم .این موضوع برآمده از مقتضیات
وضــع موجود اســت که بــا توجه بــه فراوانی
مشــکالت ،کارآیی و کارآمــدی دولت اولویت
حاکمیت تعریف میشود.

B

شناخت تکنیکی
و خطرهای اولویت یافتن آن

کارآمدی و کارآیی دولت ،بهدرســتی سهم قابل
توجهــی در افزایش مشــروعیت سیاســی یک
حاکمیت داشــته و در شرایط دشــوار کنونی امر
بسیار ضروری به شمار میآید و در اینجا بهدنبال
تخطئ ه این موضوع نیســتیم ،بلکه این نوشــتار،
دفاع از کارآمــدی و کارآیــی را بهگونهای دیگر
دنبال میکنــد .کارآیی و کارآمدی ،نوعی نگرش
کارکردی به دولت است که خود در رویکردهای
تجربی و اثباتگرایانه ریشه دارد.
نتایج حاصل از این رویکردها و نگرشها در
حل بخش قابل توجهی از مشکالت کشور مؤثر
است ،اما این رویکرد و نگرش را همواره باید در
ســایه آرمانها و ایدهآلها تعریف کرد و اولویت
معرفت و شــناخت ایدهئالیســتی را مورد توجه
قــرار داد .در غیر اینصورت فن و مهارت ،جای
آرمانها و ایدهآلها را گرفته و عقل شــهودی (یا
عقل کلی و غایتاندیش به معنای  )Intellectبه
عقل محاسبهگر (یا عقل جزئی و معیشتاندیش
به معنــای  )Reasonتحــول مییابــد .در این
وضعیت است که یک فرهنگ و تمدن از وحدت
و انســجام خود فاصله گرفته و بهســوی کثرت و
تکثرگرایینیلمیکند.
در جمهوری اســامی آرمانگرایی واقعبینانه

پاسخی به این وضعیت تعریف میشود ،اما این
موضوع نیازمند شــرح و بسط بیشــتری است.
مســئله این اســت که رویکرد تجربی و نگرش
کارکردی همواره از این اســتعداد برخوردار بوده
که یا بهســوی غلبه ابزار ،تکنیک و فن بر آرمانها
نیل کند یا با توجه به دشواریهای پیشروی عمل
در بوروکراسی اداری ایران یا مشکالت برخاسته
از فســاد اداری ،اقتصادی و سیاسی ،آن رویکرد
و نگرش دچار خمودی شــده و انرژی خود را از
دست بدهد.
در چنین وضعیتی آیا میتوان دانش و معرفتی
را ُجست که از ســویی به ابزارگرایی نیل نکند و
از سوی دیگر شــوق عمل را برانگیزد؟ از منظر
معرفتشناسی پاسخ روشن به این پرسش دشوار
اســت .در حوزه چیســتی معرفت و چگونگی
راهیابی آن به عمل با مناقشات نظری بسیار زیادی
مواجه هستیم که خود سبب سیطره سایه سنگین
نظرورزی بر امورات واقع میشــود و انرژی الزم
برای عمل را در نظرورزی زبانی خالصه میکند.
اینکه هیــوم میگفت در زندگی عــادی خود با
دوســتانش خوش اســت ،اما وقتی به فلسفه و
فلسفیدن میپردازد ،با دنیایی از مشکالت مواجه
میشود ،بیانکننده همین مشکالت است.

B

گفتوگوی میان
سه حیطه از عقل

مشــکالت مذکــور بههیچوجــه جــوازی بر
عملگرایی و اصالت دادن به تفکر پراگماتیستی
یا تجربهگرایی صرف نیســت ،بلکــه زنده بودن
معرفت ارزشی و هنجارمند که رو بهسوی
دائمی
ِ
آرمانهای اسالمیـ ایرانی دارد ،ضرورتی حیاتی
ً
برای این کشور است و اساسا بدون چنین معارفی،
مســیری از پیشــرفت متکی به عقالنیت ابزاری
آغاز خواهد شــد که ارتباطی با فرهنگ و سنت
ً
این مرز و بوم نخواهد داشــت و اتفاقا مسئله این
نوشتار هشدار دادن به شکلگیری چنین مسیری
و جلوگیری از آن است .آنچه در این بحران نهفته

بوده ،همان مفهوم سلطه است؛ سلط ه سوژه بر ابژه
که هرچند در گام اول بهدنبال شناسایی است ،اما
در گامهای بعد شناسایی برای مهار و بهرهبرداری
به آن اضافه میشود .اما پدیدارشناسی مقاومتی در
مقابل این روند است.
ایــن الگویــی کامل بــرای تحلیل وضعیت
کنونی جامعه ایران نیست .در جامعه ایران سلطه
عقالنیت ابــزاری از جانب ایمــان و پیوندهای
سنتی این جامعه میتواند مهار شود ،اما نگرش
کارکــردی صرف بــه دولــت و در پیش گرفتن
راهکارهای فوری و شتابزده میتواند این خطر
را برانگیزد.
بر این اساس رفتن به میان مردم تنها مقدمهای
الزم است تا بســتر ظهور آنچه خواست واقعی
جامعه بوده فراهم آید .ظهور خواستهها و عالیق
مردم و شنیدن آنها ،میتواند در تضاد و یا همراهی
با سیاســتهای یک دولت و نظام باشد ،هر چه
هست این ظهور بیواسطه در مواجهه دیالکتیکی
با حاکمیت سبب انگیزه و شوق سیاستمداران
برای انجام کارها میشود.
از سوی دیگر ،اجازه ظهور به این خواستهها
به معنای تأیید تمامی آنها نیســت ،بلکه آنچه در
اینجا مهم است ،همین اجازه ظهور و بازگشت به
خود پدیدهها ،با خودداری از پیشداوری است و
اصل این ظهور در یک مواجهه دیالکتیکی شوق
حرکت را برمیانگیزد .در گام بعد مطابقت این
خواستهها با آنچه مصالح و مقتضیات یک کشور
و حاکمیت است ،الزم میآید .به این ترتیب عقل
کلــی ،غایتاندیش و آرمانگــرا در گفتوگو و
دیالوگ با عقل ابزاری و عرفی قرار خواهد گرفت
و این مسیر مطلوب حرکت کشور است.
دولت ســیزدهم بنا بــر انگیزههای خدمت و
دغدغههایی که برای حل مشــکالت دارد ،باید
با حزماندیشی مراقبت کند تا به سوی عقالنیت
ابــزاری صرف نــرود .حاکمیت عقــل ابزاری
میتواند به موجه شــدن عقــل عرفی و تضعیف
عقالنیت کلی و آرمانگرا منجر شود.

ریزشها

آفاق

فراز و فرود محسن سازگارا ـ۶

چهره پنهان سیاستـ ۱۴

بسط اندیشه سکوالریسم!
پــروژه دینزدایی و سکوالریســم در
ایــران پــس از انقــاب از ســوی
عبدالکریم سروش از اواسط دهه  ۶۰شمسی به
طور جدی آغاز شد و البته اشخاصی ،مانند اکبر
گنجی و محسن سازگارا امکانات الزم را برای
بسط اندیشــههای عبدالکریم ســروش فراهم
کردند .سروش به پشتیبانی برخی افراد از جمله
محســن ســازگارا ماهنامه «کیــان» را به راه
انداخــت .ماهیت و غایت هدفگــذاری این
ماهنامه ،تبلیغ و ترویج افکار لیبرال و ســکوالر
بود .البته بعدها وارد حوزه و ساحت نقد فلسفی
و اســتداللی اسالم به ویژه تئوری حکومتی آن،
یعنی والیت فقیه هم شــد و از این منظر مبنای
حرکت نشریاتی دیگر و روزنامههای زنجیرهای
قــرار گرفت .بــه اذعــان ســعید حجاریان،
عبدالکریــم ســروش و اکبر گنجی ،محســن
سازگارا را میتوان از بنیانگذاران اصالحات و
یکی از نظریهپــردازان اصلی جریان دوم خرداد
قلمــداد کرد .عبدالکریم ســروش در نشــریه
آزادگان بــا تیتــر «اگر قــدر ســازگاراها را که
اصالحات را در ایران کلیــد زدند ندانیم به بن
بست خواهیم رسید» ،به نقش سازگارا و میزان
ش به وی به عنوان یکی از «ســرمایهها و
ارادتــ 
بانیان اصالحات در ایران»(!) اشاره میکند .اکبر
گنجی نیز ســازگارا را در نشریه نشاط در حالی
«پدر پولدار روزنامههای مستقل اصالحطلب»
معرفی میکند که محســن ســازگارا با چاپ
مطلبی در روزنامه شــرق ،یگانه منشــأ قدرت
حکومت را عامه مردم دانســت و مدعی شد،
حکومت نبایــد پایگاه حقوقی قدرت خود را از

دین وام بگیرد! البته کسی که با زندگی سیاسی و
نحوه رشد سازگارا در ساختار قدرت آشنا باشد،
برای نظریات امثال وی به دلیل نبود شــناخت
کافی علمی و معرفتی از جایگاه دین ارج و قربی
قائل نخواهد بود؛ چرا که میداند این خزعبالت
از نشــناختن دین و همچنین از محور قرار دادن
انسان بدون خدا سرچشمه میگیرد .به هر حال،
ماهنامــه کیان به شــکلی خطرناک ،بــه ابزار
اجراییسازی طرح ده مادهای سازگارا برای بقای
سازمانهای التقاطی و همچنینگروههای وابسته
همچون ســازمان مجاهدین خلق(منافقین) در
کشور تبدیل شد و کمک کرد لیبرالیسم مورد نظر
ســازگارا بالهای خود را بر فضای فکری و در
مقطعی اجرایی کشور بگستراند .عالوه بر آن ،در
زمســتان  ۷۶در محافل مطبوعاتی کشور خبر
انتشار نخســتین روزنامه جامعه مدنی ایران با
عنوان «جامعه» درج و گفته شد این روزنامه را
همان کسانی اداره خواهند کرد که مجله کیان را
منتشر میکردند؛ کسانی که به مرور در مطبوعات
به حلقه کیان شــهره شــدند .بررسی محتوایی
ماهنامه کیان ،سوابق گردانندگان آن و همچنین
مناســبات حاکم بر اعضای هیئــت تحریریه،
ســرمایهگذاران و همچنین فرجــام آنان ،ابعاد
گوناگون ایــن جریان خزنده را به وضوح نمایان
کرد .جریانی که از دل آن کسانی همچون آرش
نراقــی و اکبر گنجی ســر برآوردند که بعدها با
مبنای روشنفکری دینی که هم التقاطی و هم به
شــدت غربگرا بــود ،همجنسگرایــی را که
حرمتش از مســلمات شــریعت اسالم است،
طبیعی و منطبق بر دین دانستند!

نفوذ در بیوت رهبران نهضت مشروطه!
سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

یکی از زمینههای نفوذ رخنهای در بیوت
علما اعتمــاد و خوشبینی به اطرافیان
بوده است .البته کلیدیترین تکنیک نفوذیها ،در
ابتدا جلب اعتماد سوژهها و افراد است تا بتوانند از
ایــن طریق بر مواضــع و تصمیمــات آنها تأثیر
بگذارند .تاریخ عبرتگاه بزرگی در این زمینه است.
یکــی از نمونهها نفوذ در بیــوت علمای مؤثر در
مشروطیت اســت .در این زمینه «ملکزاده» در
تاریخ انقالب مشــروطه مینویسد ،نقشه اصلی
عملیات نفوذ در جلسهای که در باغ سلیمان خان
میکده در اطراف دروازه قزوین تهران برگزار شد،
طراحی و تعیین شــد که افرادی مانند آقا شریف
کاشانی ،سیدجمال واعظ اصفهانی ،ناظماالسالم
کرمانی و دو سه نفر دیگر که با آیتالله بهبهانی و
آیتالله ســیدمحمد طباطبایی ارتباط دارند ،در
بیت آنها نفوذ کننــد و نفوذ در حوزه نجف نیز بر
عهده سیداسدالله خرقانی که از شاگردان آیتالله
آخوند خراسانی بود ،گذاشته شد(رک.ملکزاده،
243 :1362ـ .)245شیخ ابراهیم زنجانی نفوذی
دیگری است که در بیت آیتالله آخوند خراسانی
تأثیرگذار بود .خوشبینی رهبران مشروطه به این
افراد و جریانها در نفوذ و تأثیرگذاری آنها مؤثر بود
و فکر میکردنــد این افــراد صادقانه با نهضت
مشــروطه همراهی میکنند .با این وصف ،نفوذ
اینها در بیوت این بزرگواران ســبب شــد آنها را

نســبت به نیــات و اهداف افرادی ،چون شــیخ
فضلالله نوری مردد کننــد .البته خود نفوذیها
قربانی نفــوذ اندیشــههای تجددطلبانه و بابیت
بودند .آنها از یک ســو در کمینگاه ماسونهایی،
مانند میرزا ملکم خان و جاسوس برجستهای مانند
اردشــیر جی ریپورتر بودنــد(ر.ک به جعفریان،
 )28 :1378و از ســوی دیگر تأثیرپذیری آنها از
جریــان بابــی و ازلی اســت( .ر.ک بــه دولت
آبادی60: 1371،ـ 59و ملکزاده)245 :1362 ،
نقش سیداســدالله خرقانی خیلــی قابل توجه و
عبرتآمیز است .با گســترش نفوذ سیداسدالله
خرقانی در بیت آخوند خراســانی که از رهبران
نهضت مشــروطیت به شمار میرفت ،به تدریج
رابطه او را با شیخ فضلالله نوری کمرنگ میکند.
(حقانی ۱۴ ،اردیبهشــت  .)۱۳۹۵افزون بر این،
خرقانی ،واسطة رساندن احكام آخوند خراسانی
به ایـــران بـــود(دولت آبادی ،همان59 :ـ،)60
تاجایی که به خودش اجازه میداد از سوی آخوند
خراسانی نامهنگاری کند و حتی جعلیاتی را از قول
آخوند پخش کند .مرتد یا مفسد بودن مرحوم شیخ
فضلالله نــوری از جمله جعلیــات او بود .امام
خمینی(ره) نیز این مسئله را تأیید می کنند« :حتی
قضیه مرحوم آقا شــیخ فضلالله را در نجف هم
یک جور بدی منعکس کردند ،که آنجا هم صدایی
از آن در نیامد .این ّ
جوی که ساختند در ایران و در
سایر جاها ،این ّ
جو اســباب این شد که آقا شیخ
فضلالله را با دست بعضی از روحانیون خود ایران
محکوم کردند و بعد او را آوردند در وسط میدان و
به دار کشیدند(».موسویخمینی ،همان ،ج :18
)248
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سیاستنامه
سیدمحمدکاظم یزدی5-

رفتارهوشمندانه
با حاکمان انگلیسی!
فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

در بررســی اندیشــه و فقه سیاسی مرحوم
ســیدمحمدکاظم یزدی ،راهبرد وحدت
شــیعه و سنی بســیار پررنگ است .وی با
وجود آزار و اذیت شــیعیان عراق از سوی
حکومت سنی عثمانی ،زمانی که انگلیس
در صــدد اشــغال نظامی عراق بــه عنوان
قلمرو حکومت عثمانی است ،حکم جهاد
با انگلیسیها را صادر میکند .البته جنگ
نتیجهای جز اشغال عراق نداشت و مقدرات
حکومت بر عراق برای مدتها به دســت
انگلیــس افتاد ،اما فهــم صائب ،صاحب
عروه از خباثت و خصومت ابرقدرتی مانند
بریتانیا سبب میشود وی لحظهای از تالش
برای اتحاد و یکپارچگی جهان اســام و
مبارزه منفی با اشــغالگران دست برندارد.
با استقرار انگلیسیها و حکومت ویلسون
وضع سختی بر عراق حاکم شد؛ اما نجف
به هیچ وجه با متجاوزان کنار نیامد .ســید
یزدی به ثروتمندان و تجار نامههایی نوشت
و از آنان درخواســت کمکهای اقتصادی
برای مردم فقیر شــهر نجف کــرد؛ عالوه
بر این ،نامههایی بین ســید یزدی و حکام
انگلیسی برای استخالص مسلمانان نجف
رد و بدل شد 11.از وی خواسته شد که نجف
را ترک کند تا حکومت با مردم برخورد کند؛
اما ســید گفت من تنها نمیروم .همه اهل
نجف خانواده من هســتند 12.انگلیسیها
به ظاهر بر تمامی شــهرهای عراق مسلط
شدند ،ولی مشکل آنها این بود که مردم آنان
را دشمن خویش میدانستند؛ فرماندهان و
سیاستمداران انگلیسی که به این امر واقف
بودند ،قصد داشتند از طریق برقراری ارتباط
با رهبران مذهبی به درون مردم نفوذ کنند.
در همین راســتا ،برخی از سیاســتمداران
انگلیســی با ســید مالقات کردند که سید
آنان را چنــدان تحویل نگرفت و هدیه آنان
را نپذیرفت .یکی از این سیاســتمداران در
خاطرات خود مینویســد« :برای مالقات
ســیدمحمدکاظم طباطبایــی یــزدی که
کالمش از عــراق تا اصفهان نافذ اســت
حرکت کردیم .مشارالیه چندان احساسات
خوبی نسبت به ما نداشت و حتی هدیهها
را رد کرد 13».رهبران مذهبی نه تنها در این
مالقاتها بهانهای به دســت انگلیسیها
نمیدادند؛ بلکه از توجهات سیاستمداران
به آنها به نفع عموم نیز اســتفاده میکردند.
مرحوم آقا نجفی قوچانی با اینکه از برخورد
سید در جریان مشروطه رضایتی نداشت ،در
همین راستا مینویسد« :بالفور رئیس لشکر
دشمن یکی دو مرتبه از آقا سیدمحمدکاظم
خواســته بود و به مالقاتش آمده بود .روزی
شنیدم که باز بالفور از آنها اجازه خواسته تا
به مالقاتش بیاید آقا ایــن دفعه اجازه نداده
اســت ...به منزل آقا رفتم و بــه آقا گفتم...
این مردک فرنگی اجازه خواســته خدمت
شما برسد ولی شما اجازه ندادید گفت :بله
همین طور اســت ،قبال که به کوفه میرفتم
صاحب منصبهای انگلیسی نزد من رفت
و آمد میکردند بسیاری از خیاالت فاسد و
مضرشــان را دفع میکردم برای مسلمانان
مصالح زیادی داشت و مفاسد زیادی دفع
میگردید 14».مبتنی بر این شواهد و حقایق
تاریخی ،عملکرد کلی ســید در مقابله با
تهاجم نظامی دشــمن به کشــور اسالمی
غیرتمندانه و هوشمندانه ارزیابی میشود؛
چرا که ابتدا در دفاع از بالد اسالمی حکم
جهــاد داد و حتی فرزندش نیز در این راه به
شهادت رسید و پس از استقرار دشمن کافر
برای حفظ دماء مسلمین و برآوردن مصالح
عالیه کشور اسالمی با آنان رابطه برقرار کرد.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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پرونده
سیاست

کریدوری برای موفقیت
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اتحاد
راهبردی
نگاهی به عضویت ایران
در پیمان شانگهای
و فرصت های پیش رو

پیشدرآمد
راه پیشرفت
گروه پرونده
صبح صادق

پذیرش ایران به منزله نهمین کشــور در
شــانگهای اولیــن قدم برای رســیدن به
موفقیتهای اقتصادی ،امنیتی و فرهنگی
است .ایران برای رســیدن به مزایای این
پیمان منطقهای باید دیپلماسی اقتصادی
دوجانبه و چندجانبه در دســتور کار خود
ً
قرار دهد .عضویت ایران در شانگهای اوال
سبب افزایش قدرت مانور سیاسی ،امنیتی
و اقتصــادی ایران در برابــر غرب به ویژه
در برابر آمریکا میشــود که این موضوع
به دلیل کاهش فشارهای اقتصادی غرب
و غلبه بــر تحریمهای آمریــکا که چند
سالیاست علیه کشــورمان اعمال شده
اســت ،اتفاق خواهد افتاد .در واقع ایران
از طریق شــانگهای و با یک برنامهریزی
دقیق و تمرکز روی تولید ،میتواند امکان
فروش و صادرات کاالهای تولیدی خود
را بــه بیش از  3میلیــارد نفر از جمعیت
جهان بفرســتد که تحقق ایــن موضوع
میتواند جمهوری اســامی را به قدرت
اقتصادی در جهان تبدیل بکند.
همکاریهــای بانکــی ،یکی دیگر
از دســتاورد مهم عضویت دائمی کشور
ایران در این سازمان و حضور در شورای
مشترک بانکی بین کشورهای عضو است
که هدف شورای مشترک بانکی ،تسهیل
در فراهم کردن ســرمایه مورد نیاز برای
اجرای پروژههای مشترک سازمان است.
تقویــت همکاریهای دوجانبــه ایران با
شرق(چین و روســیه) و همچنین کشور
هندوستان و تقویت توافقنامههای 25ساله
با چین و توسعه فعالیتهای بندری بهویژه
منطقه چابهار با هند از دستاوردهای دیگر
عضویت ایران است.
البته ناگفته نماند که تنها عضویت در
این پیمان برای جهش اقتصادی کشورمان
کافی نیســت و بــرای به وجــود آوردن
فرصتهای بزرگ اقتصادی باید ایران با
هر یک از کشورهای عضو پیمان مذکور
روابط دوجانبــه و چندجانبه قوی برقرار
کند کــه انعقاد موافقتنامههــای تجارت
ترجیحــی ،کاهــش منطقــی نرخهای
تعرفهای و گمرکی بهویژه از ســوی ایران
و همچنین همگرایــی در نرخهای تعرفه
کاالیی ،شناخت دقیق بازارهای هدف به
منظور گســترش صادرات غیرنفتی ،رفع
موانع سرمایهگذاری خارجی کشورهای
عضو شانگهای در صنایع باالدستی ایران
و پیگیری اجرای تفاهم نامه همکاریهای
 25ســاله ایران و چیــن و همکاریهای
مشترک با هند و روســیه از طریق ایجاد
پروژههای درون ســازمانی شانگهای از
جمله ابزارهای آن میتواند باشــد ،فلذا
روابــط مجــزا و دو جانبه با هــر یک از
ً
کشورهای عضو ســازمان ،قطعا زمینه را
برای موفقیت اقتصادی ما فراهم میکند.

دبیر گروه پرونده :اکبر معصومی

ایران ســرانجام در  26شــهریور  1400عضو رسمی پیمان شانگهای شد؛ عضویتی که از منظر کارشناسان موفقیت بسیار بزرگی در عرصه بینالملل به شمار میآید
و میتواند فرصتهای بســیاری به ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی برای جمهوری اسالمی ایران در سطح بینالمللی فراهم کند .سازمان همکاری شانگهای
نمادی از زنجیره همگرایی منطقهای در آسیا به شمار میرود که بدون عضویت دائم ایران ،با موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک منحصر به فردی که در آسیا دارد،
حلقههای آن کامل نمیشد؛ اما حاال که عضو این پیمان مهم بینالمللی شدیم چطور باید از فرصتها استفاده کنیم و موفق شویم؟ صبح صادق در همین خصوص با
«محمدرضا سبزعلیپور» رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفتوگویی داشته است .این گفتوگو را در ادامه میخوانیم.

ملیحه زرینپور
خبرنگار

   B

اهمیت عضویت ایران در پیمان شانگهای
را چطور ارزیابی میکنید؟
پیوســتن ایران به سازمانها و پیمانهای بینالمللی به
ویژه سازمان بینالمللی شانگهای که یکی از بزرگترین
ســازمانهای همکاری دنیاست ،بسیار اهمیت دارد.
سازمان همکاری شانگهای هم از نظر حجم مبادالت
و هم از نظر جمعیتی که در آن اســت که بیش از نیمی
از جمعیت دنیــا را دارد و هم اینکه قدرتهای بزرگ
اقتصادی در آن وجود دارد ،بســیار مهم اســت .لذا
عضویت ایران در این پیمان به دلیل برافراشــته شدن
پرچم ایــران بر فراز ســازمانهای بینالمللی افتخار
بزرگی به شــمار میآید که دنیا بداند ایران کشــوری
منزوی نیست و دوست دارد در همه جا فعال باشد و با
همه کشورها و سازمانهای دنیا کار کند .از طرفی این
عضویت فرصتهای بزرگی را در عرصههای سیاسی
و اقتصادی برای ایران فراهم میکند.

   B

عضویت ایران در پیمان شانگهای از منظر
سیاسی و بینالمللی چه اهمیتی دارد؟
چند سالی میشود که غرب به سرکردگی آمریکا علیه
ایران یک جنگ تمامعیار اقتصادی به راه انداخته است
و تحریمهای اقتصادی سنگینی برای تحت فشار قرار
دادن ایران به کار بسته است .اما با وجود تمام فشارهای
دنیا ،ایران در چنین سازمان مهمی در کنار کشورهای
قدرتمند و مهمی مانند روسیه ،چین و هند قرار میگیرد
و عضویتش در چنین وضعیتی رســمی میشود و این
نشــان میدهد قدرت ایران به اثبات رسیده است و به
ســبب همین امر است که کشورهای دیگر نمیتوانند
به راحتی و بیاهمیت از کنار ایران بگذرند .از طرفی
دوران ســیطره قدرت آمریکا بر دنیا افول کرده است،
لذا دیگر آن رهبریت ســابق را بر دنیا ندارد و کســی
به حرفش گــوش نمیکند؛ عضویت ایــران در کنار
کشــورهای قدرتمند دیگری ،چون روسیه و چین در
سازمان همکاری شانگهای از نظر سیاسی و بینالمللی
حاکی از آن اســت که آمریکا نتوانسته ایران را به انزوا
بکشاند و ایران میتواند برای تقویت روابط با مجامع
بینالملل از این عضویت بهرهبرداری کند.

   B

حاال که عضو شــانگهای شدیم برای
موفقیت در عرصه تجارت و صادرات
چه کنیم؟
پیوســتن ایران به این ســازمان یک موفقیت بزرگ
است؛ اما اینکه چطور از این موفقیت با عنوان یک
فرصت استفاده کرد ،خود به ابزارها و بسترهایی نیاز
دارد .اینکه ما بگوییم به شانگهای پیوستیم و از بابتش
خوشحال باشیم ولی آخرش هیچی از آن در نیاید،
مایه افتخار نیست و این تبلیغاتی بیش نخواهد بود.
لذا راه اینکه ما بتوانیم از این فرصت به نحو احسن
اســتفاده کنیم ،این است که کشــور باید اقتصادی
قوی داشــته باشــد .ما باید تولیــدات خوبی برای
صادرات داشته باشیم .باید بتوانیم این صادرات را
به کشورهای همســایه یا کشورهای عضو سازمان
همکاری شانگهای بفروشیم؛ اگر ما نتوانیم این کار
را انجام دهیم این فرصت نیست؛ بلکه یک تهدید
اســت! درحقیقت حضور و عضویت ما در پیمان
شــانگهای در کنار غفلت مــا از فرصتهای پیش
رو ،فرصتی برای کشــورهای دیگر به شمار میآید
تا بتوانند محصوالتشان را به کشور ما بفروشند.

اگــر این ســه میلیارد نفــر جمعیت کشــورهای
عضوســازمان همکاری شــانگهای همه خریدار
کاالهای ما باشــند ،ولی ما کاالیی برای صادرات
نداشته باشیم یا تولیدات ما کفاف صادرات را ندهد
یا شــرکتهای تولیدی ما کار نکنند یا ورشکست
باشند ،ما نمیتوانیم جوابگوی این شرکتها و این
مردم باشــیم و در نهایت عضویتمان در این پیمان
مهم فایــدهای برای ما نخواهد داشــت .در نتیجه
دولت باید به عنوان بسترســاز و سیاستگذار در این
مسیر و بخش خصوصی به عنوان مجری ،فعالیت
خود را به ســمت گسترش و نوســازی و بهسازی
صنایع آغاز کنند و قدمهای کارسازی بردارند.
در نهایت تولیدات ما که سالهاست رهبر معظم
انقالب هــم روی این قضیه تأکید دارند و نســبت
به تولید و رفع موانــع آن دغدغههای مهمی عنوان
کردهاند ،باید در مسیر توســعه راهاندازی شود .تا
زمانــی که تولید راه نیفتد ،هیچ یک از مشــکالت
اقتصادی ما حل نخواهد شد! اما اگر تولید راه بیفتد
اشــتغال ایجاد میشــود ،تولید راه بیفتد کاال برای
تجارت روانه بازار میشــود ،کاال زیاد شــود بازار

داخلی کشور اشباع میشــود ،در نتیجه مجبورند
کاالی داخلی را به ســمت صادرات هدایت کنند،
صادرات اتفاق بیفتد ،ارزآوری برای کشــور روی
میدهد ،ارزآوری روی دهد ،کشور ثروتمند میشود
و رفاه و سطح معیشت مردم باال میرود و تمام اینها
به شکل سلسلهوار به هم متصل هستند و اگر درست
برنامهریــزی و از آن بهرهبــرداری شــود ،میتواند
موفقیتهای بزرگی در عرصه اقتصادی برای کشور
رقم بزند.

   B

به نظر شــما دولت سیزدهم که حاال با
عضویت در شــانگهای اولین قدمها
را برداشــته ،برای موفقیت در ادامه این
مسیر چطور باید عمل کند؟
در دولت گذشته خوب عمل نشد و هم صنایع یکی
یکی از بین رفتند و هم برای صادرات و صادرکننده
ارزشی قائل نشدند .دولت آقای رئیسی در قدم های
اولی که برداشته است باید برای زنده شدن تولید و
فعال شــدن کارخانجاتی که از دور خارج شدهاند
یا شــرکتها و کارخانجاتی که میخواهند جدید
تأسیس و وارد عرصه شوند ،تالش کنند و مشکالت
و موانع را از سر راه صاحبان سرمایه و صنایع بردارند
و برای صادرات و صادرکننده ارزش قائل شــوند و
شعار سال را به طور دقیق محقق کنند و هم تولید و
هم رفع موانع و هم پشتیبانی از تولید را در دستور کار
قرار دهند .اگر موانع رفع نشود ،نمیتوان صادرات
را به درســتی انجام داد .بروکراسیها باید از میان
برود و تفکرات ســازمانی گمرک و ســازمانهایی
را که با این قضیه مرتبط هســتند ،متحول کرده و به
سمت تفکرات تولیدی و صادراتی ببرد؛ در نتیجه
اگر کارخانجات ما منظم بوده و مانند ســاعت کار
کنند و تولیدات خوبی هم داشــته باشند ،به خوبی
میتوانیم از فرصتهای به وجود آمده استفاده کنیم
و منافع این پیمان بینالمللی هم نصیب ملت و هم
کشور شود که این خود مایه افتخار و سربلندی است
و سبب خواهد شــد ما مانند یک قدرت اقتصادی
مطرح شویم.

نظم نوین جهانی
نگاهی به فرصتهای پیش روی جمهوری اسالمی ایران در پیمان شانگهای

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی
ایران و چین

عضویت ایران در پیمان شانگهای به منزله یکی
از ســازمانهای اقتصادی مهم دنیا فرصتهای
ی ایران و فعــاالن اقتصادی فراهم
بســیاری برا 
میکند؛چراکهپیوستنبهیکسازمانبینالمللی
به خودی خود همیشه یک امتیاز است و به طور
قطع پذیرش ایــران د ر این پیمان خود موفقیت
بزرگی اســت؛این در حالی است که ایران طی
چهار دهه گذشــته در هیچ پیمــان منطقهای و
بینالمللی عضو نبوده است.
یکی از فرصتهایی که با عضویت در پیمان
شــانگهای برای ایران رقم میخــورد ،تقویت
روابط بینالمللی اســت؛ چرا کهاین عضویت
نخســت از بعد روانی تأثیرگذار است و ازاین
نظــر روابط ما را با مجامــع بینالمللی تقویت
میکند؛ در حالــت عادی ه م این پیمان ،پیمان
بزرگی است؛ چرا که آینده اقتصاد دنیا در اختیار
آسیاســت و همه صاحبنظران هم براین امر
معتقدند.

فرصتهای جدید اقتصادی
باید بهاین نکته مهم اشاره داشت که دو قدرت برتر
ی آینده چین و هند هم عضو
اقتصادی طــی دههها 
این پیمان هستند ،شرق آسیا ،آسیای میانه ،جنوب
آســیا و منطقه اوراسیا شــاکل ه این پیمان را شکل
میدهد.
با توجه بــه روابطی که ما با کشــورهای عضو
پیمان اوراســیا از دو سال پیش شروع کردیم و سند
جامع همکاریهای  25ســاله بین ایران و چین که
در فروردیــن ماه امضا کردیــم ،وقتی عضویت در
این پیمان را هم در کنار آنها بچینیم ،شاهد تعریف
مجموعــهای از فرصتهای جدید در حوزه ارتباط
اقتصادی با شــرق جغرافیایی دنیا خواهیم بود؛ اگر
بتوانیماین فرصتها را به فعل در بیاوریم.
شــاید بهتر باشد ازاین قسمت شروع کنیم که با
پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای ،اعضای
دائم آن به  9کشور رســیده و دو کشور هم بهعنوان
عضو ناظر(افغانستان و پاکســتان) وجود دارند که
احتمال دارد بهعنوان عضو دائم معرفی شوند .نکته
مهم در عضویتاین  9کشور دراین پیماناین است
که پیمان شــانگهای بیش از  40درصد از جمعیت
دنیا را در بر میگیرد و از نظر وسعت خاک ،بخش
قابل توجهی را پوشش میدهد که شامل کشورهای
آســیای میانه ،چین ،روسیه ،هند  ،ایران ،پاکستان و
افغانستان و البته بخشی از آسیای جنوبی ،غرب آسیا
و حتی خاورمیانه مثل عربستان است.

افول هژمونی غرب بر آسیا
کارشناسان بسیاری معتقدند ،طی دو سه ده ه آینده
هژمونی غرب بر آســیا در حوزه اقتصاد رو به افول
میرود و جای آن را آســیا میگیــرد و همانطور که
اشاره شد ،کشورهای چین و هند و البته روسیه جزء
قدرتهای برتر اقتصادی دنیا خواهند شد.
از منظر انرژی اتمیو چالشــی که دراین حوزه
وجــود دارد ،بایــد گفت اکنون کشــورهایی چون
روســیه ،چین ،هند و پاکســتان جــزء قدرتهای
ی دنیا به شــمار میآیند و از طرفی روســیه و
اتمــ 
چین به عنوان اعضای اصلی شــورای امنیت عضو
پیمان شــانگهای نیز هســتند .بنابراین در سازمان
همکاریهای شانگهای که تماماین کشورها حضور
ی ایران فراهم است.
دارند فرصت بسیار خوبی برا 
توسعه مبادالت با قدرتهای برتر
در عین حال د ر این پیمان کشورهایی حضور دارند
که از نظر مواضع اقتصادی و سیاسی (هند و روسیهـ
هند و چین) مشکالتی دارند؛ به همین دلیلاین امر
یک فرصت برای کشورهای کوچکتر مانند ایران
فراهم میکند تا بتواند وارد بازا ر این کشورها شود.
ایران با کشــورهای روســیه ،هند ،چین و پاکستان
رابطه خوبی دارد و همین امر باعث میشود ک ه ایران
فرصتهای بیشتری برای توسعه مبادالت اقتصادی
با کشورهای عضو شانگهای داشته باشد.
از دیگــر ســوی ایران بــا عضویــت در پیمان

شــانگهای فرصت خوبی هم در حــوزه صادرات
انرژی به بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در دنیا،
یعنی چین و هند که هر دو عضواین ســازمان مهم
هســتند ،به دست میآورد و به شــرط برنامهریزی
مناســب میتواند بیشــترین بهرهبرداری را ا ز این
فرصت داشته باشد.این پیمان همچنین میتواند بر
فعالیت صنایع مختلف و عملکرد فعاالن اقتصادی
هم اثر مثبت بگذارد.
راهکاری برای تحریمها
یکی از موارد مد نظر برای پیوســتن به پیمانهایی
چون پیمان شــانگهای تحریمها هستند که همواره
یکی از موانع مهم برســر راه فعالیتهای اقتصادی
ایران در عرصه بینالمللی به شمار میآیند؛ مسئله
مه م این اســت که هوشــمندانه عمل کردن دراین
عرصــه و ورود به پیمانهای بینالمللی و منطقهای
ســبب تحت فشــار قرار گرفتن تحریمکنندگان به
دلیل رفع تحریمها میشود؛ چرا که تحریمکنندگان
متوجه میشوند ایران با بخش بزرگی از اقتصاد دنیا
در ارتباط است.
به طــور کلی دو راهــکار برای حــل موضوع
تحریمها وجود دارد؛ یکی مذاکره و حل آن از طریق
مذاکرات وین و دومیخنثیسازی تحریمهاست.
عضویت در پیمان شانگهای و بهرهبرداری درست از
پیمانهای منطقهای و بینالمللی میتواند در راستای
این امر کارساز باشد.
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چشمانداز اقتصادی ایران با عضویت در پیمان شانگهای
صابر محمدی
خبرنگار

سازمان همکاری شانگهای به منزله یک سازمان منطقهای که از آن گاهی به منزله ناتو شرقی نیز
نام میبرند ،در سال  ۲۰۰۱میالدی از سوی کشورهای چین ،روسیه ،قزاقستان ،تاجیکستان،
ازبکســتان و قرقیزستان پایهگذاری شد ،حال با نهاییشــدن مراحل عضویت هندوستان،
پاکســتان و ایران و سه عضو ناظر مغولستان ،افغانستان و بالروس گستره جغرافیایی بسیار
وسیعتری به خود گرفته اســت .حضور ایران به منزله نهمین کشور اصلی در این سازمان،
ماهیت ضد غربی آن را بیشتر تقویت کرده است .ایران کشوری با سابقه مبارزه با افراطیگری
و تروریسم میتواند بیشترین کمک را به کشورهای عضو در ایجاد ثبات و آرامش داشته باشد.
از طرفی دشــمنی کشورهای غرب با کشورهای مستقل به ویژه جمهوری اسالمی از طریق
تحریم و ناامنســازی ،ضرورت فاصلهگذاری از آمریکا را بیش از پیش تقویت کرده است.
شــاید برجام و تمکین نکردن آمریکا بر تعهدات خود بهترین دلیل بر تقویت منطقهگرایی و
نگاه به شــرق باشد؛ از این رو نبود تحریم سازمان ملل علیه ایران ،بهترین فرصت همکاری
بین ایران و کشــورهای عضو تحت عنوان همکاری دوجانبــه و چندجانبه را نمایان کرده
است .کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای روی هم نه تنها بزرگترین توان
اقتصادی ،نظامی ،هستهای و فضایی جهان را دارند ،بلکه بیشترین تولیدکننده و مصرفکننده
انرژی در جهان نیز هســتند .ایران با  ۱۱عضو اصلی و ناظر پیمان شــانگهای شامل چین،
روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،مغولستان ،پاکستان ،هند ،افغانستان و
بالروس ،تجارت فرا مرزی دارد که در این میان بیشترین حجم تجارت ایران با چین در سال
 ۱۳۹۹به ارزش  ۱۵میلیارد و  ۵۱۸میلیون و هشت هزار و  ۴۹۲دالر است .در حقیقت چین
و روسیه قدرتهای تعیین کننده در سازمان همکاری شانگهای و اصلیترین شرکای تجارت
فرامرزی با ایران به شمار میآید ،بنابراین چشــمانداز مناسبی از روابط تجاری میان ایران و
کشورهای عضو پیمان شانگهای میتوان تصور کرد.

چین
کشــور چین پرجمعیتترین و یکی از وسیعترین کشورهای جهان است .بر اساس تازهترین آمار و گزارش گمرک ایران مجموع
تجارت ایران و چین (صادرات و واردات) در سال  ۱۳۹۹حدود  ۱۴۵میلیون و  ۷۰۰هزار تن به ارزش  ۷۳میلیارد دالر بوده که از
این میزان  ۱۱۲میلیون و  ۲۹۳هزار تن را کاالهای صادراتی به ارزش  ۳۴میلیارد و  ۵۲۶میلیون دالر تشکیل داده است .از مجموع
صادرات ایران در سال قبل  ۲۶میلیون و  ۶۰۰هزار تن کاال به ارزش  8میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر به چین بوده که از لحاظ وزنی
 23/6درصد و ارزش  ۲۶درصد کل صادرات کشورمان را در برمیگیرد .عالوه بر این ،واردات ایران از چین سه میلیون و  ۵۰۰هزار
تن به ارزش  ۹میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر ثبت شده است که از لحاظ وزنی  ۱۰.۶درصد و ارزشی  ۲۵.۳درصد کل واردات کشور
را به خود اختصاص داده است .در مجموع تجارت خارجی ایران با چین کشور به حدود  ۱۹میلیارد دالر (تبادل کاالی غیرنفتی)
میرسد که سهم حدود  ۱۳درصدی از کل تجارت خارجی ایران را شامل میشود.

قرقیزستان
قرقیزســتان یکی دیگر از اعضای ســازمان شانگهای به حساب میآید .فرهنگ مردم این کشــور بدون شباهت به فرهنگ سایر
کشورهای آسیای میانه نبوده و با کشورمان نیز دارای قرابتهای زیادی است .این شباهتهای فرهنگی و اجتماعی میتواند پتانسیل
خوبی برای صادرات به قرقیزســتان باشد .قرقیزستان از جمله معدود کشورهای محصور در خشکی به شمار میآید که هیچ راه
ارتباطی با آبهای آزاد ندارد .قرقیزســتان حدود  ۹اســتان دارد و از آبوهوای بســیار متنوعی برخوردار است؛ به گونهای که در
برخی از مناطق آن آبوهوای گرم و در برخی مناطق دیگر هوای سرد حاکم است .این مسئله سبب شده است تا قرقیزستان یکی از
بهترین قطبهای تولید محصوالت کشاورزی و همچنین دامپروری شود .وجود معادن مختلف یکی دیگر از ویژگیهای جغرافیای
مناطق کوهستانی این کشور است .ویژگیهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی قرقیزستان سبب شده است تا پتانسیل این بازار برای
صادرات برخی اقالم و محصوالت ایرانی بسیار باال باشد.

تاجیکستان
تاجیکستان یک کشور مسلمان است که بیشتر مردم آن به زبان فارسی صحبت میکنند؛ به همین دلیل ارتباطات و تشابهات فرهنگی،
اجتماعی و سیاســی زیادی بین ایران و تاجیکستان وجود دارد .روابط تجاری بین این دو کشور از جمله صادرات به تاجیکستان،
در گذشــته بسیار قوی و پر رنگ بود .تا ســال  ۲۰۱۵ایران دومین سرمایهگذار خارجی در این کشور به شمار میرفت؛ اما به دلیل
برخی مسائل سیاسی ،در چند سال اخیر ،نقش ایران در این کشور کمرنگ شده است .محصوالت و کاالهایی که از تاجیکستان به
کل جهان صادر میشود ،شامل مواردی همچون پنبه و منسوجات ،انرژی برق ،آلومینیوم ،میوه و روغن گیاهی میشود .صادرات
تاجیکســتان به ایران نیز میتواند همین موارد را دربر گیرد .هم اکنون با توجه به قرابت فرهنگی نزدیک به این دو کشــور ،میزان
مراودات اقتصادی کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست .انتظار میرود با فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم ،تجارت
بین ایران و تاجیکستان ارتقا یابد و شانگهای میتواند بهانهای برای این موضوع باشد .از طرفی مسیر دسترسی ایران به اروپا از طریق
تاجیکستان فرصتی ایدهآل برای ارتقای اقتصاد و تجارت ایران فراهم میکند.

ازبکستان
یکی از تأثیرگذارترین کشورها و مهمترین آنها در سازمان همکاریهای شانگهای ،ازبکستان است .حجم مبادالت ایران و ازبکستان
در ســال  ۹۹حدود  ۲2۰میلیون دالر برآورد شده است .جمهوری اسالمی ایران با فعالسازی دیپلماسی اقتصادی باید این میزان
را به بیش از یک میلیارد دالر افزایش دهد .عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فرصت خوبی ایجاد کرده است که ایران
بتواند با تقویت همکاریهای دوجانبه با ازبکستان ،منافع اقتصادی خود را تأمین کند و به عنوان یک کشور تأثیر گذار در اقتصاد ایران
کشور نقشآفرینی کند .هم اکنون ازبکستان بزرگترین تأمین کننده پنبه در جهان است که این کشور میتواند از جایگاه ژئوپولیتیک
جمهوری اسالمی ایران استفاده کرده و محصوالت خود را به راحتی صادر کند.

روسیه
روسیه کشوری گســترده و بزرگ واقع در اروپای شرقی و آسیای شمالی است .روســیه با مساحت  ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰کیلومتر مربع
پهناورترین کشور جهان اســت .این کشور یکی از کشورهایی است که در زمینه صادرات کاال از ایران مقصد بسیار خوبی برای
بازرگانان ایرانی بوده است .شرایط آب و هوایی این کشور سبب شده است تا امکان تولید و کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی
را نداشته باشند ،این موضوع یک امتیاز مثبت برای صادرات ایران به حساب میآید .جمعیت روسیه در سالهای اخیر روند افزایشی
دارد و از سوی دیگر شهر مسکو و اطراف آن به تنهایی بخش بزرگی از بازار روسیه را که معادل بازار اروپاست ،به خود اختصاص
دادهاند .مجاورت ایران و روســیه مزیت مهمی برای افزایش صادرات به روســیه است؛ چراکه سبب کاهش هزینه انتقال کاال و
ضمانتی برای امنیت کاالهای ارسالی است .از نظر سیاسی و اقتصادی ،ایران و روسیه منافع مشترک دارند .محدودیتهای تجاری
بین روسیه و اروپا ،فرصت بینظیری برای صادرات کاالی ایرانی به روسیه را فراهم آورده است.

قزاقستان
بســیاری از کشورهای واردکننده محصوالت کشــاورزی در جهان نظیر چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل وضعیت
مناسب تولید محصوالت کشاورزی در قزاقستان ،مشتاق سرمایهگذاری در بخش کشاورزی این کشور هستند؛ از این رو جمهوری
اسالمی نیز باید در این حوزه فعالیت بیشتری را داشته باشد و محصوالت کشاورزی را که در کشورمان قابل کشت نیست ،در این
کشور از طریق سرمایهگذاری کشت کند .بنابراین ایران با عضویت در شانگهای و تسهیل حضور ایران در آسیای مرکزی میتوان
گفت ،با گسترش بازارهای صادراتی کاالهای ایرانی ،میتوان ریسک تجاری ناشی از تحریم بازارهای صادراتی عمده ایران چون
عراق و افغانســتان را به حداقل رساند .در این میانه ،افزایش همکاری اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی به قزاقستان میتواند
عالوه بر افزایش نفوذ سیاســی و امنیتی ایران در این کشورهای آسیایی ،جایگاه دیپلماســی اقتصادی ایران را ارتقا داده و به رونق
اقتصادی ایران کمک کند.

پاکستان
طبق اعالم مرکز تجارت بینالملل ،پاکســتان ساالنه حدود  ۶۰میلیارد دالر واردات از کشورهای جهان دارد .سهم ایران از بازار
این همسایه شرقی ،کمتر از یک درصد است .برنج مهمترین کاالی صادراتی پاکستان به جهان و نفت خام ،روغن حاصل از مواد
معدنی و قیری بیشترین حجم واردات پاکستان از کشورهای جهان را تشکیل میدهد .این درحالیاست که ایران در تأمین بسیاری
از نیازمندیهای پاکستان مانند گازمایع(الپیجی) ،فرآوردههای نفتی و پتروشیمی(نفت ،قیر ،نفت سفید ،گازوئیل ،بنزین ،کودهای
شــیمیایی ،تولیدات پلیمری و…) ،لبنیات ،خشکبار ،لوازم خانگی ،لوازم بهداشتی ،لوازم ساختمانی ،سیمان و بسیاری دیگر از
کاالها این قابلیت را دارد که ســهم بیشتری را از آن خود کند و البته تأمین این نیازهای وارداتی برای پاکستان از طریق ایران بسیار
اقتصادیتر از دیگر کشورهاست .آخرین آمار حاکی است حجم مبادالت تجاری ایران و پاکستان در سال  ۱۳۹۹کمی بیش از ۷۰۰
میلیون دالر و به صورت عمده به تبادالت تجاری در حوزه انواع سوخت و انرژی و کشاورزی اختصاص یافته است.

هند
هند از دیگر کشورهای هدف برای صادرات کاالها و محصوالت است .این کشور از نظر میزان جمعیت و قومیتهای بسیار زیاد،
بعد از چین دومین کشوری است که در تجارت نقش مهمی را ایفا میکند .سهل گرفتن در امر صادرات ،کاهش هزینه معامالت
تجــاری ،کاهش عوارض و حقوق گمرکی کاالهای صادراتی و خدمات ،ایجاد محیط رقابتی بینالمللی در داخل و فراهم کردن
محیط صادراتی و نیز ارتقای بخش کشــاورزی از اصول نظام تجارت کشــور هند است .کاالهای وارداتی این کشور نفت خام و
مشتقات نفتی ،طال و جواهرآالت ،ذغال سنگ و گازهای نفتی است .با توجه به شرایط موجود ،امکان افزایش صادرات به هند از
سوی ایران وجود دارد و با سرمایهگذاری که کشور هند در چابهار انجام داده ،در ترانزیت کاالهای ایران میتواند تأثیرگذار باشد.
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این داستان تکراری!
چرا پیامرسانهای ایرانی در جذب مخاطب ناموفق عمل میکنند؟
محمد صالح نادری

یادداشت

شعلهای که هرگز
خاموش نخواهد شد
نفیسه محمدی
نویسنده و فعال فرهنگی

«رهبر مــا آن نوجوان ســیزده
سالهای است که با قلب کوچک
خود که ارزشــش از صدها زبان و قلم ما
بزرگتر اســت ،با نارنجــک خود را زیر
تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و
خود نیز شــربت شهادت نوشــید ».امام
خمینی(ره) 22 ،بهمن 1359
در روزهایــی که برخی گمان میکنند
دوره جهاد و دفاع و رزم به پایان رســیده
و روایات روزهای جنگ و دفاع مقدس،
رنگ و لعاب خود را از دســت داده است
و افســانهای بیش نیســت؛ خبری اشک
شوق و غرور در چشمانمان نشاند« .علی
لندی» نوجوان پانزده ساله ایذهای ،زمانی
که دو زن سالخورده را در شعلههای آتش
گرفتار دید ،با شــهامتی غیرقابل وصف،
به دل خطر زد و با وجود ســوختگی ،آنها
را نجــات داد و چند روز بعد در حالیکه
پزشــکان برای درمان او تالش میکردند
و مردم دلسوز ایران نیز برای سالمتیاش
دست به دعا برداشته بودند ،به دیدار حق
شتافت و چه زیبا «حسین فهمیده» دیگری
شد.
فــارغ از تمام تالشهــای بیوقفهای
که برای بهبودی این نوجوان با شــهامت
انجام شد و دســت تقدیر او را به پیشگاه
موالیش حســین(ع) رســاند؛ پیامهایی
بــرای این خانواده عزیز ارســال شــد تا
کمی درد از دســت دادن فرزند غیورشان
را تسلی بخشــد؛ اما آنچه جالب توجه
است ،درس هایی اســت که باید از این
اتفاق گرفت .نخست آنکه مکتب حسینی
تعطیلبردار نیست و هر کس را که در این
مکتب ســاعتی به تلمذ بنشیند ،عاقبت
بخیر خواهد کرد .نکته دوم ،رخ دادن این
اتفاق درســت در زمانی است که کشور
در حال برگزاری بزرگداشتهایی برای
دفاع مقدس اســت و «علــی لندی» چه
خوب صحنه دالوری و دفاع را بار دیگر به
نمایش گذاشت .نوجوانی که با شجاعت
تمام ،خود را به کارزاری رساند و با وجود
جسمی کوچک ،هر چه در توان داشت به
کار برد و نشــان داد ،دانشآموخته ممتاز
سیدالشهداء(ع) و یاران فداکار اوست و
این داســتان آنجا به اوج خود میرسد که
خبر از دو زن گرفتار در آتش ،در کســوت
مادر و خواهر شــهید ،میرسد و دلها را
میلرزاند .گویا این قهرمان کوچک پیامی
ارزشمند به پیشگاه شهدای گرانقدر دفاع
مقدس میدهد .اینکه شهدا آسوده باشند
که راهشان همچنان ادامه دارد و جوانان و
نوجوانانی پا به رکاب اسالم و انسانیت،
جانشــان را وقف روشــن نگهداشتن این
چراغ میکنند .او در شــعلهها ســوخت
تا شــعله دالوری و قدرشناسی از شهدا،
خاموش نشود و نشــان داد ،خط مقدم،
هر جایی است که نیاز به شوری حسینی
و دلی به وسعت دریا باشد.
«علی لندی» افتخار هر ایرانی و فرزند
همین آب و خاک اســت که با نفسهای
شمرده شمرده در حالیکه با مرگ مبارزه
میکرد ،به همه نشــان داد که ما هنوز هم
«مردمیدانیم».

کارشناس فناوری اطالعات

پیامرســانها جزء جداییناپذیر زندگی امروزه
ما شدهاند .با شیوع کرونا ،دیگر حتی کودکانی
که قبل از آن اجازه اســتفاده از فضای مجازی را
نداشتند ،با این فضا آشنا شــدهاند و سر و کار
داشتن با شاد ،واتساپ و ...از فعالیتهای هر
روز ه آنها شده است! اما نرمافزارهای ایرانی ،تا
چه حد نیاز مخاطبان این فضا را رفع میکنند؟
جدیدترین بررسیهای مرکز آمار ،از افزایش
حضور ایرانیان در شبکههای اجتماعی حکایت
دارد .در این بین عضویت بیــش از  88درصد
افراد در پیامرســان واتســاپ قابل توجه است.
اینســتاگرام با آمار عضویت  68درصدی ،پس
از واتســاپ در رتبه دوم پرمخاطبترین پلتفرم
شــبکههای اجتماعی قرار دارد .در سال ۱۳۹۶
آمار کمتر بوده اســت؛ به طوری که  ۵۳درصد
عضوشبکههایاجتماعیبودهومتوسطحضور
روزانه آنها یک ساعت و چهار دقیقه بوده است،
بنابراین حضور ایرانیها در شبکههای اجتماعی
رو به افزایش بوده اســت کــه مهمترین دلیل آن
فاصلهگذاریهای اجتماعی و شیوع کروناست.
در سال  ۱۳۹۶میزان عضویت در واتساپ ۲۴
درصد و در اینستاگرام  43/1درصد بوده که در
مقایسه با سال گذشته ،روند حضور در این شبکه
نیز افزایش زیادی داشــته است .اما همانطور که
گفتیم ،واتســاپ به پرکاربرترین نرمافزار فضای

مجازی ایرانیان تبدیل شده است ،نرمافزاری که
در خیلی از امکانــات ،مانند پروژههای پایانترم
دانشجویان از ضعفهای بسیاری رنج میبرد!
اما واتســاپ عالوه بر جا باز کردن بین ایرانیان،
در دنیا هم پراستفادهترین پیامرسان است ،اما در
دنیا این جایگاه را مدیون تاریخچه خود است که
از اولین پیامرسانهاســت و بسیاری از کاربران
خارجی ،میلی به تغییر نرمافزار مورد اســتفاده
خود ندارند؛ اما به دســت آوردن جایگاه خود
در کشورمان را مدیون ایجاد محدودیتها برای
دیگر نرمافزارهاســت .در فاصلــه زمانیای که
تلگرام به دلیل تمکین نکردن به قوانین کشورمان
و برخورد نکردن با کانالهای غیرمجاز فیلتر شد،
واتساپ با استفاده از فرصت پیش آمده ،جایگاه
خود را در ایران باال برد؛ اما چرا دیگر نر مافزارهای
پیامرسان ایرانی ،از چنین فرصتی استفاده نکردند
و جایگاه خــود را ارتقا ندادند؟ شــاید برخی
بگویند تمایلی به استفاده از پیامرسانهای ایرانی
در بین مردم کشورمان نبوده است ،اما با بررسی
آمار متوجه میشویم در فاصله فیلترینگ تلگرام،
میزان رشــد استفاده از بســترهای ایرانی ،مانند
سروش ،به همان میزان رشد استفاده از واتساپ
بوده اســت ،اما پس از حدوده پنج ماه ،استفاده
از ســروش با افت شــدید مواجه شده است و
واتســاپ همچنان در تالش برای رســیدن به
جایگاه اول بوده اســت ،جایگاهی که در حال
حاضر با غفلت نرمافزارهای ایرانی ،آن را کسب
کرده اســت .در حال حاضر ،پیامرســانهای
ایرانی مانند ســروش ،گپ ،آی گپ ،بله و ...با
استقبالی از روی کاربران مواجه نیستند و بسیاری

از این برنامهها با وجود اینکه امکانات بیشتری از
واتساپ ارائه میدهند و اینترنت مصرفی در آنها
ارزانتر است ،اما در جذب مخاطب موفق عمل
نکردهاند که باید به دنبال دلیلی برای آن باشیم.
همانطور که گفتیم ،سروش فرصت جذب
مخاطبان را در برههای از زمان به دســت آورده
بود ،اما به خوبی نتوانســت از آن استفاده کند؛
ســروش ،بله ،ایتا ،گپ و ...بســیاری دیگر از
پیامرســانهای ایرانی با مشــکل منابع مواجه
هستند .منظور منابع سختافزاری و نرمافزاری
است .قطعیهای مکرر ،کندی در ارسال پیامها،
ضعف در ارائه بهروزرسانیها ،نبود نسخههای
مختلف در سیســتمعاملهای گوناگون و ...از
مشکالت برنامههای ایرانی است .ایتا که نسخه
بومی شده تلگرام اســت و هستهای شبیه به آن
دارد ،در ارائه بهروزرســانیها با مشکل مواجه
اســت و در این بین سروش که پرمخاطبترین
پیامرسان ایرانی است ،با ضعفهای نرمافزاری
مواجه است که هنوز هم رفع نشده است.
اینکه واتســاپ جایگاه اول پیامرســانهای
مورد اســتفاده در کشور را به دست آورده است
و همانطور که اشــاره کردیم ،کاربران ایرانی به
پیامرسانهای بومی کشور هم روی آورد ه بودند
اما آن را پس زدند ،نشــان میدهــد مخاطبان
ی هســتند که
فضای مجازی ،نیازمند نرمافزار 
در امکانــات اولیه بی نقص باشــد ،چیزی که
واتساپ با ارســال راحت پیامها و فایلها آن را
به نحو احسن ارائه میدهد .بسیاری از ما نیازی
به استفاده از فروشگاه سروش یا پخش زنده آن
نداریم ،شاید خیلی از کاربران نیازی به خدمات

ثانویه بله ،روبیکا و ...نداشــته باشند ،کاربر به
دنبال برنامهای است که در درجه اول کار اصلی
خود را به درستی انجام دهد ،که متأسفانه در این
زمینه با پیامرسان بومی موفقی مواجه نبودهایم.
یک آمار جالبی که مرکز افکارسنجی دانشجویان
ایران به تازگی اعالم کرده اســت ،این است که
گرو ه سنی  ۱۸تا  ۲۹سال بیش از سایر گروههای
ســنی فقط از رســانههای اجتماعــی خارجی
اســتفاده میکنند .نکتهای که باید در این داده به
آن توجه کرد ،اشتیاق نداشتن جوانان کشور به
استفاده از فضاهای بومی در کشور و استفاده از
پیامرسانهای خارجی است .این نشان میدهد،
مشکالت ســاختاری پیامرســانهای داخلی،
جوانان و کاربــران کم حوصله را از خود به دور
میکند.
شــاید در آینــده ،بــا توجه به ایــن نکات،
پیامرســانی ایرانی به بازار بیاید یا پیامرسانهای
فعلــی بتوانند با رفع نواقص خــود ،به جایگاه
فعلی واتساپ در کشور برسند و مانع از گردش
کالندادههای کشــور به خارج از مرزها شوند و
به این داستان تکراری که پیامرسانهای ایرانی با
تبلیغات فراوان به بــازار میآیند و اما در آخر در
جذب مخاطب ناموفقند ،پایان دهند .بر اساس
آمــار ،روزانه حــدود  15میلیارد پیــام فقط در
تلگرام بین ایرانیان مبادله میشود که این آمار در
واتساپ بسیار بیشتر است .با ساخت بسترهای
بومی مناســب برای جذب مخاطبان ،میتوان
از خروج دادهها از کشــور جلوگیری کرد که این
به عنوان یکی از اصول پدافند غیرعامل ،بسیار
اهمیت دارد.

حساسیت شارژ!
فیلیپ بیت
کارشناس سختافزار

ممکن است فکر کنید شارژ کردن باتری تلفنهمراه
در زمانی که خواب هســتید و از شب تا صبح به
میزان  100درصد مفید اســت ،امــا این در واقع
به باتری شما آســیب میرساند و عمر آن را کوتاه
میکند .شما همیشه به دنبال این هستید که بتوانید
بیشترین اســتفاده را از ظرفیت باتری دستگاههای
هوشمند خود بکنید ،اما ممکن است بخت با شما
یار نباشــد و مجبور شــوید به فکر تعویض باتری
ً
بیفتید و این اتفاق هم اصوال زمانی میافتد که دیگر
ضمانتنامهها منقضی شــدهاند و باید تو جیب
خود دســت کرده و خرج تعمیر را پرداخت کنید.
باتریهای قابل شارژ حتی اگر از آنها استفاده نکنید،
به تدریج ظرفیت خود را از دســت میدهند .پس
از مدتی از استفاده متوجه افت ظرفیت میشوید.
برای بســیاری ،گذراندن یک روز کامل با یک بار
ً
شارژ بعد از دو ســال از خرید تلف نهمراه ،تقریبا
ناممکن است .تولیدکنندگان طول عمر گوشیهای
هوشــمند را از طریق «چرخههای شارژ باتری»

مشخص میکنند .چرخه شــارژ عبارت است از
شــارژ باتری از صفر تا  100درصد و سپس خالی
شــدن مجدد تا صفر درصد .تعــداد چرخههای
شارژ مورد انتظار به شما نشان میدهد باتری قبل
از شروع به افت کیفیت مشهود ،تا چندبار میتواند
شارژ شود .باتریهای لیتیوم یون  ) )Li-Ionدر اکثر
فناوریهای قابل شارژ استفاده میشود و میتوانید
انواع باتری لیتیوم یون را در تلفنهای هوشــمند،
لپتاپ و ...پیدا کنیــد .معروفترین مدل باتری
لیتیومی ،سری  18650است که در آن رسیدن به
ظرفیت  75درصد اسمی ،تنها  300تا  500دور
کامل شارژ زمان میبرد و بعد از آن با افت ظرفیت
و مشکالت مواجه خواهید شد ،یعنی اگر هر روز
تلفنهمراه خود را شارژ کنید ،فقط حدود  1سال
زمان میبرد که باتری شــما به سمت خرابی پیش
رود .امــا تلفنهای هوشــمند و رایانههای لوحی
از انــواع باتری لیتیوم یون بــه نام لیتیوم یون پلیمر
اســتفاده میکنند .این مدل ایمنتر ،کوچکتر و
سریعتر شــارژ میشود وگرنه قوانین عمر مفید آن
با مدل لیتیوم یونی معمولی ،یکســان است .یک
نکته مهم برای شــارژ کردن ،این است که بدانید

وقتی شــما همیشــه تا باالی  80درصد باتری را
شارژ کامل میکنید و اجازه میدهید شارژ به زیر
 20درصد برســد و بعد شارژ کردن را آغاز کنید،
بیشترین آسیب را میبیند! بهترین زمان شارژ کردن
باتری ،حدوده  50درصد است .برای افزایش طول
عمر باتری خود از افراط و تفریط خودداری کنید.
شارژ کردن کامل تا حدود  100درصد ،یک چرخه
کامل شارژ به حساب میآید؛ در حالی که با شارژ
و تخلیه جزئی بین  20تــا  80درصد ،می توانید
 1000دور کامل یا بیشتر دستگاه خود را شارژ کنید
و این تقریبا سه سال زمان به شما میدهد! پس سعی
نکنید که همیشه دستگاه خود را کامل شارژ کنید.
چرا این اتفاق میافتد؟ این به دلیل عملکرد باتری
شماســت .این باتریها از یک الیه اکسید لیتیوم
کبالت و یک الیه گرافیتی ساخته شدهاند .یونهای
لیتیوم از گرافیت به ســمت اکسید لیتیوم کبالت
حرکت میکنند تا انرژی آزاد کنند .شــارژ کردن
باتری آن یونها را به الیه گرافیت برمیگرداند؛ به
همین دلیل شارژ کامل به باتری آسیب میرساند:
شما با شارژ کامل ،یکپارچگی سلولی باطری را
به خطر میاندازید و تمام یونها را به ســمت الیه

گرافیت میفرستید با این کار یعنی پر کردن بیش
از حد یک الیــه با لیتیوم در واقع مقاومت داخلی
را افزایــش میدهید .بنابراین ،چگونــه از باتری
ً
دســتگاه خود مراقبت کنیم؟ ممکن اســت قبال
هنگام شــارژ کردن تلفن خود به عادتهای بدی
دچار شــدهاید ،مانند اتصال آن هنــگام خواب.
هنگام خواب تلفن خود را از برق بکشــید و بعد
از بیدار شــدن آن را شارژ کنید .مطمئن باشید این
به سود شماست! شارژ کردن شبانه تلفن که باعث
شارژ کامل آن شــود و مدت زیادی به برق متصل
باشــد ،اصال برای آن خوب نیســت .شارژ کردن
دستگاه ممکن است یک ساعت طول بکشد ،اما
اگر در حالت خواب هستید و به برق متصل شود،
به این معناســت که مدت زمان بیشتری به شارژر
متصل خواهد بود .شارژ طوالنی مدت همچنین
میتواند منجر به افزایش دما شود که به طور طبیعی
باتری شما را خراب میکند .هنگام شارژ دستگاه،
نباید از دســتگاه خود برای انجام فعالیتهایی با
شدت باال استفاده کنید ،اما بسیاری از مردم چنین
میکنند که انجام منظم این کار میتواند صدمات
جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.

نرمافزار

پژواک

خبرخوب

آیقصه

جاسوسی از آمریکا

کاهش مصرف

پادکستهای قصه برای کودکان

نفوذ امارات در بین مأموران سیا!

سامانههای هوشمند شبکه برق

آیقصه هر روز و هر هفته مملو
از قصه و پادکست و برنامه برای
کــودک و نوجوان اســت .در
حال حاضر بیشتر از  ۱۰سریال
هفتگی در آیقصه منتشر شده
اســت .همچنین بیش از ۲۰۰
قصه صوتی تا به حال در آیقصه
منتشر شده است.
در ضمــن «رادیــو نیکی»
یکــی از بخشهــای جذاب
آیقصــه اســت کــه راوی آن کودکی به نام «نیکی» اســت.
آیقصه ،بــا دارا بــودن مجموعــهای از قصههــای متنوع و
الالییها ،همراه شــما در قصه گفتن برای کودکانتان خواهد
بود.

ســه مأمــور اطالعاتی ســابق
آمریکا که جاسوســان سایبری
امارات متحــده عربی بودهاند،
به نقض قوانین هک این کشور
و فروش اســرار فناوری نظامی
آمریــکا به شیخنشــین مذکور
اعتراف کردهانــد .اعضای این
گروه حســاب فعــاالن حقوق
بشر ،روزنامهنگاران و کارکنان
برجســته دولتهای رقیب را
هک میکردند که به هک کردن ســامانههای آمریکا و فروش
اطالعات به امارات هم اعتراف کردهاند! هک کردن افراد هدف
منجر به دستگیری و شکنجه بسیاری از آنها ازسوی نیروهای
امنیتی امارات متحده عربی شده است.

یک شرکت دانشبنیان ساعت
فرمانهای روشنایی معابر تولید
کرده است که عالوه بر کاهش
مصرف برق ،یک ســوم نمونه
خارجی قیمت دارد.
آنچــه در گذشــته در داخل
کشور ســاخته شده است ،یک
نمونه ابتدایی فرمان روشــنایی
است و یک سیستم سنتی بدون
تنظیمات و نمایشــگر اســت؛
ً
اما محصول این شــرکت ،یک محصول کامال مشــابه نمونه
خارجی اســت با یک سوم قیمت ،که مصرف برق را در معابر
بســیار کاهش میدهد و نیاز بــه واردات این محصول را رفع
میکند.

جنگ تحمیلی
با الهام از عاشورا دفاع مقدس شد

جانشــین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت:
«دفاع مقدس نقطه آغاز عزت ملت ایران
پس از پیروزی انقالب اســامی بود ،چرا
که بعد از ســیصد سال حتی یک وجب از
خاک کشــور در اثر این جنگ جدا نشد و
این جنگ به سبب عاشورایی بودن ،زمینه
ساز پیشرفتهای بعدی انقالب اسالمی
هم شد».
به گزارش صبح صادق ،حجت االســام
والمسلمین حسین طیبیفر ،جانشین نماینده
ولی فقیه در ســپاه در مراســم ویژه تجلیل از
ســربازان ستاد فرماندهی کل ســپاه در هفته
دفاع مقدس با بیان اینکه صحنه کربال از عصر
عاشــورا دیگر یک صحنه سیاسی و فرهنگی
شــد ،توضیح داد« :از لحظه اسارت خاندان
پیامبر این جنگ سیاســی و فرهنگی شــروع
شــد و حضرت زینب(س) از لحظه ورود به
دروازههای کوفه خطبههای عظیمی بیان کردند
و از همان لحظه که سخنرانیهای ایشان تمام
شد ،درگیریهای سیاسی و فکری از خانههای
اهل کوفه شروع شد .همین جنگ نظام بنی امیه
را نابود کرد».
وی افزود «:این اتفــاق مربوط به آن زمان
است و امسال هفته دفاع مقدس که همزمان با
اربعین حسینی شده است ،باید به این مسئله
بپردازیم که دفاع مقدس هم از جنس کربال و
عاشوراست و در تداوم همان کربالی مقدس و
ماندگار و اثرگذار شد؛ چون همان هدف امام
حسین(ع) را دنبال کرد».
وی با اشاره به اینکه دشمنان در  300سال

اخیر تمام تالش و هدفشان این بود که بیایند
مقداری از ایران را اشغال کنند و بعد آتشبس
و مذاکره اعالم کنند تا نتیجهاش بشود گرفتن
افغانستان و ترکمانچای و  ...گفت« :در 300
سال گذشته یک میلیون کیلومتر مربع با همین
روش از ایران گرفته شد».
حجتاالسالم والمسلمین طیبیفر افزود:
«در قرارداد گلستان ،آذربایجان و گرجستان از
ایران جدا شد و در دوران فتحعلی شاه قاجار
با امضای رئیس کشور این سرزمینها واگذار
شد ،نخجوان و ارمنســتان در سال  1828در
دوران فتحعلی شــاه و در قرارداد ترکمانچای
از ایران جدا شــد ،افغانستان و هرات در سال
 1857میالدی در دوران محمدشــاه قاجار با
حمله انگلیس به جنــوب و بعد با مذاکره در
پاریس و معاهده پاریس در ازای بازپسگیری
خرمشــهر و چند منطقه کوچک واگذار شد،
همین امر در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد
و در جای دیگر ترکمنســتان ،ازبکســتان و
قرقیزستان در دوران ناصرالدین در سال 1883
میالدی واگذار شد و مجمعالجزایر بحرین هم
که  27جزیره زیبا در جنوب خلیج فارس بود
با بیکفایتی شاه پهلوی دوم به راحتی از ایران
جدا شد .نمونه دیگر بیکفایتی و فاجعه بودن
او جدا شدن بندر فیروزه از ایران در دریای خزر
بود».
وی ادامــه داد« :دفاع مقدس از این حیث
با هدف جداســازی مناطقی دیگر در جنوب
غرب کشــور در دورانی اتفــاق افتاد که ایران
ً
واقعا توان دفاع نداشــت ،اما دشمن غافل از
ایــن بود که دیگر پادشــاهان بــزدل در ایران
حاکم نیســتند و لذا این بار نتوانست به هدف
شوم خود برسد و برای اولین بار در  300سال
اخیر در جنگــی که در ایران اتفاق افتاد ،حتی
یک وجب از خاک ایران به کسی واگذار نشد
و تا مهاجم تنبیه و به عقب رانده نشد این جنگ
تمام نشد».
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید کرد:
«دفاع مقدس بعد از پیروزی انقالب در واقع
میدان آزمودن ما بود که نشان دهیم رویکرد ما
عاشورایی اســت و در این نبرد همواره طرف
حــق در اثر مجاهدت و جانفشــانی و هدف
واالیی که دارد پیروز است».

با همه داشتهها
از انقالب پاسداری کنیم
حجتاالســام والمســلمین حاجــی
صادقی گفت« :پاســداری و سنگرنشینی
انقالب به این مفهوم اســت که پاســدار
برای ماندن انقالب اســامی که تداوم راه
اسالم است ،مانند امام حسین(ع) از همه
چیــزش میگذرد و همه چیزش را به میدان
میآورد».
به گزارش صبح صــادق ،نماینده ولی فقیه در
سپاه در جمع دانشجویان مجتمع آموزش عالی
شهید محالتی قم با بیان اینکه انقالب اسالمی
زنده و پویاســت و تاریخ مصرف ندارد ،اظهار
داشــت« :چون انقالب زنده اســت ،اثر گذار
است و چون اثر گذار است ،دشمن دارد و لذا به
پاسدار و نگهبان نیاز دارد ».وی افزود« :انقالب
دشمنان جدی دارد و هر کاری که بتواند میکند
تا انقالب را از بین ببرد .آنها در این اقدام خود
جدی هستند ،چون یا باید آنها باشند یا انقالب
و امــروز اگر در برخی عرصههــا کاری انجام
نمیدهند ،میخواهند اما نمیتوانند».
نماینده ولی فقیه در ســپاه ادامــه داد« :از
دشمن نمیتوان انتظار داشت که دشمنی نکند،
لذا مهم این اســت که ما در برابر دشــمن چه
کنیم؛ دشــمن ذاتش فتنه و نقشه و هزاران کار
دیگر است؛ اینکه ما باید چه کنیم ،مهم است».
وی تأکید کرد« :دشــمن بــا هدف نابودی
انقــاب از هر وســیلهای که بتواند اســتفاده
میکند ،لذا نیاز به محافظت از انقالب جدی
است و سپاه فلسفه وجودیاش همین موضوع
است».
حجتاالسالم والمسلمین حاجی صادقی
در ادامه با طرح این پرســش که هر پاســدار
ســهمش در حفاظــت از انقالب چیســت،
افزود« :سپاه یک سازمان یا اداره نیست ،بلکه
سنگرنشین خط مقدم دفاع از انقالب است و
برای این موضوع هم باید فتنهها را دفع کند و هم
پیشروندی و پیشبرندگی انقالب را در رابطه
با مأموریت عمقبخشی سرعت ببخشد».
نماینده ولی فقیه در ســپاه با تأکید بر اینکه
ســپاه هویتش به پاســدارانش اســت ،افزود:
«هویت سپاه تجهیزاتش نیست ،البته سپاه باید
هرچه قدرت وجود دارد و شــرعی اســت ،به
دست بیاورد که این بنابر دستور قرآن است؛ اما
محور سپاه پاسدارانش هستند ،نه تجهیزاتش».

زهرا مغازهای
خبرنگار

سازمان بسیج اساتید کشــور با همکاری مرکز بسیج
کارکنان وزارت علوم به مناســبت بزرگداشــت هفته
دفاع مقدس مراسمی را با عنوان «استمرار ارزشهای
حکمرانــی مردمــی دوران دفاع مقــدس در گام دوم
انقالب اسالمی» در مصالی دانشگاه تهران با رعایت
شیوهنامههای بهداشتی برگزار کرد .سردار غالمرضا
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ،محمدعلی
زلفیگل وزیر علوم،و حجتاالسالم مصطفی رستمی
رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاهها
سخنرانان ویژه این مراسم بودند.

B

دفاع عاشورایی و نبرد علوی

ســردار غالمرضا ســلیمانی ،رئیس ســازمان بسیج
مستضعفین ضمن اشاره به این موضوع که امام راحل
با خلق بیان نظریه جدید دفاعی ،مردم را به حضور در
میدانهای دفاع دعوت کرد ،گفت« :حضور مردم در
میدان نبرد به معنای آن نبود که ارتش و ســپاه و جهاد
سازندگی ایفای نقش نکنند ،ولی رویکرد اصلی امام
شــکلگیری دفاع عاشــورایی و نبرد علــوی در برابر
دشمنان بود».

B

«ما میتوانیم» دستاورد دفاع مقدس

رئیس سازمان بسیج مستضعفین باور «ما میتوانیم» را
از دستاوردهای دفاع مقدس دانست و گفت« :بسیاری
از پیشــرفتهای ما دستاورد دوران دفاع مقدس است

کتاب صوتی جدید معاونت سیاسی سپاه منتشر شد

پاسخ به شبهات اصلی دفاع مقدس

آیا وقوع جنگ یک امر حتمی بود یا با تالشهای دیپلمایتک میشد جلوی آن را گرفت؟
علل تداوم جنگ به ویژه پس از فتح خرمشهر چه بود؟
چرا جنگ با قطعنامه  598به پایان رسید ،آیا مسیر دیگری برای پایان دادن به جنگ نبود؟
آیا مدیریت جنگ از سوی امام خمینی(ره) یک مدیریت قوی و عقالنی بود؟
دلیل اینکه میگوییم ایران پیروز جنگ تحمیلی است ،چیست؟
مرکز اطالع رســانی و مطالعات سیاسی
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه
در راســتای مأموریت ذاتی خود که همانا
بصیرتافزایی است ،اقدام به تولید و نشر
مجموعهای صوتی با عنوان «پرسشها و
شبهات اصلی دفاع مقدس» با بیان سردار
دکتر یدالله جوانی ،معاون سیاســی سپاه
کرده اســت .در این مجموعه تالش شده
اســت به برخی از شبهات اساسی جنگ
پاسخ اصولی و منطقی داده شود.

پاسدار
سیاست

شماره  | 1017دوشنبه  5مهر ۱۴۰۰

اخبار
نفوذ ما فیزیکی نیست!

وی تأکید کــرد« :باید قوی شــویم؛ چون
مردم ضعیف همیشــه اســتثمار را میپذیرند
و محدودیت ما در قدرتمند شــدن تنها شــرع
و نگاه الهی اســت؛ لذا به ســمت قدرتهای
نامشروع مانند سالحهای هستهای و شیمیایی
نمیرویم».
حجتاالسالم والمسلمین حاجیصادقی
گفت« :هویت سپاه همان نیروی انسانی پاسدار
انقالب برای نقشآفرینی و سنگرنشینی انقالب
است که چهار اصل دارد ،اصل بصیرت دینی و
بصیرت در دین ،معنویت و حیات طیبه و سوم
روحیه انقالبی و جهــادی و اطاعت و والیت
مداری».
وی محتواسازی برای این مأموریت سپاه را
بر عهده پژوهشگاه علوم انسانی امام صادق(ع)
دانســت و افزود« :دانشــکده شهید محالتی
هــم در این مأموریت موظف اســت که مربی
رشــددهنده بصیرت دینی و معنویت و روحیه
انقالبی و والیتمداری را تربیت کند ،مربیای
که بتواند این خیل عظیم پاسداران را با فرهنگ
پاسداری و فرهنگ بسیجی رشد دهد».
نماینده ولی فقیه در ســپاه در پایان فرهنگ
بسیجی را ریشهدار در فرهنگ علوی ،فاطمی
و حسینی دانست و افزود« :در این فرهنگ اگر
دین خدا به خطر افتاد ،حسین(ع) سر میدهد،
آبرو و اهــل بیت و ...میدهد و این فرهنگ در
رابطه با پاســداران باید این گونه باشد که همه
چیزمان رفت اشکالی ندارد ،باید انقالب حفظ
شود».

ارزشهای دفاع مقدس برای پیشبرد گام دوم انقالب
و همه پیشــرفتهای ما محصول باور «ما میتوانیم»
اســت و باور «ما میتوانیم» هم محصول دوران دفاع
مقدس است ».سلیمانی با تأکید بر اینکه باید گام دوم
را با تأسی از باور «ما میتوانیم» آغاز کنیم ،بیان داشت:
«در گام دوم باید مردم به عرصههای نقشآفرینی بیایند
و الگوی مردمساالری اسالمی عملی شود ،یعنی مردم
در همه عرصهها ســاالر خودشان باشند ».وی با بیان
اینکه در دوران دفاع مقدس ملت ایران نترســید و باور
داشــت که پیروز میشــود و به آینده هم امید داشت،
خاطرنشــان کرد« :ملت ایران این شایستگی را دارد
که مردمســاالری اسالمی را تداوم ببخشد و این الگو
را برای رهایی بشریت از ظلم و تعدی سردست بگیرد
و اگر این الگو تکامل پیــدا کند ،تکثیر پیدا میکند و

15

ملتهای دنیا از این الگو بهره خواهند گرفت و منحصر
به کشور و ملت ایران نخواهد شد».

B

تمرکز دشمن روی تغییر ارزشها

حجتاالسالم والمســلمین دکتر مصطفی رستمی،
رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشگاهها
بــا بیان این موضوع که جنگ هویتی از مهمترین انواع
جنگهاســت ،گفــت« :در حال حاضر دشــمنان با
محور قرار دادن قدرت و تمرکز خود با حمله و مسخ
هویتهای ایرانی-اســامی ســعی در تغییر نگرش
و ارزشهــای بنیادین مردم در جامعه دارند و دســت
برداشتن از این ارزشها سبب ایجاد آسیبهای جدی
در جامعه میشود؛ لذا باید مراقب جنگ هویتی امروز
باشیم».

اطالعیه پذیرش دانشجو
ویژه بسیجیان کادر سپاه
در مقطع کارشناسیارشد
دانشکده شهید محالتی(ره)

دانشــکده شهید محالتی نمایندگی ولیفقیه در ســپاه در نظر دارد برای ســال تحصیلی 1400ـ 1401در
مقطع کارشناسیارشــد برای بســیجیان کادر سپاه پاســداران انقالب اسالمی در رشــتههای فقه و حقوق
اســامی ،علوم قرآن و حدیث ،فلســفه و کالم اســامی ،تربیت مربی سیاســی ،توســعه و تبلیغ فرهنگ
دینــی ،آزمون اختصاصی پذیرش دانشــجو برگــزار کند؛ از ایــن رو عالقهمندان میتوانند بــا مراجعه به
دفاتر نمایندگی ولیفقیه در ســپاه یا ســایت پاســدار به آدرس mahallati.pasdar.sepو سایت دانشکده
به آدرس  sms.ac.irاز شرایط شرکت در آزمون و پذیرش در دانشکده شهید محالتی اطالعات حاصل کنند.

مهلت ارسال مدارک1400/7/15 :
تاریخ برگزاری آزمون1400/8/7 :
معاونت آموزش و پژوهش نمایندگی ولیفقیه در سپاه

سردار سرلشکر «حسین سالمی» فرمانده
کل سپاه در همایش «یادها و نامها» و آیین
رونمایی از آثار جدید پژوهشــی ،اسنادی و
کتب صوتی مرکز اســناد و تحقیقات دفاع
مقدس سپاه در تاالر همایشهای باغ موزه
انقالب و دفاع مقدس ،با بیان اینکه «در دفاع
مقدس یک طرف آن همه اباطیل و طواغیت
عالم جمع بودنــد؛ این جنگ نابرابرترین و
طوالنیترین جنگقرن بیستم بود؛ البته آنها
در برابر ایمان ملت مــا ذره ذره آب رفتند و
کوچک شــدند و بعد از دفاع مقدس و امام
َ
خمینی(ره) ،عل م انقالب به دست آیتالله
خامنــهای عزیز قــرار گرفت و فرســایش
قدرتها ادامه یافت».

مرور یادها و تکریم نامها

سردار علی محمد نائینی ،مشاور فرماندهی
کل ســپاه پاســداران در همایــش «یادها
و نامهــا» و آییــن رونمایی از آثــار جدید
پژوهشی ،اسنادی و کتب صوتی مرکز اسناد
و تحقیقــات دفاع مقدس ســپاه به گزارش
عملکرد مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
طی یک ســال گذشته اشــاره کرد و گفت:
«این مرکز توانسته است تاریخ شفاهی 130
نفر از فرماندهان ارشــد ســپاه را با 2617
جلســه و  4000ســاعت گفتوگوهــای
حرفــهای و ضبــط تصویری به ســرانجام
رســاند ».وی افزود« :در سال اخیر ،تاریخ
شفاهی  263فرمانده از فرماندهان تیپهای
منتسب ،گردانها و افراد شاخص لشکرهای
 41ثارالله 8 ،نجف 5 ،نصر و  25کربال در
دوران دفــاع مقدس با  385جلســه ضبط
و ثبت شده اســت و امروز  220اثر جدید
پژوهشی ،اسنادی و گویا رونمایی میشود».

امنیت دیپلماتیک

همزمان با هفته دفاع مقدس و در راســتای
پاسداشتشهداوایثارگرانعرصهدیپلماسی
و سیاست خارجی کتاب «حفاظت و امنیت
دیپلماتیک» منتشر شد .کتاب «حفاظت و
امنیت دیپلماتیک» یک اثر علمی و پژوهشی
است که تالش دارد فصل جدیدی از تولید
گفتمان در عرصه حفاظت از مأموریتها و
سرمایههای دیپلماتیک کشورمان بگشاید.
مؤلفان در قالب پانزده فصل تجربیات دیگر
کشــورها در حوزه تأمین امنیت و حفاظت
از مأموریتهای دیپلماتیک را بررسی کرده
و در پایان رهیافتهایــی را جهت ارتقای
سطح حفاظت از مأموریتهای دیپلماتیک
کشــورمان ارائه دادهاند .ایــن کتاب به قلم
«نوید کمالی» و «اشکان پیرزاده» از سوی
انتشارات «مؤسســه فرهنگی مطالعات و
تحقیقات بینالمللــی ابرار معاصر تهران»
منتشر شده است.

هفتهنامه
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

صبحانه

صادقانه

آزمون

جاودان در بهشت و دوزخ

بر حذر باش از آنچه از دیگران در ذهن خود شکل میدهی ،گاهی برداشت و نتیجهای که در ذهن شکل
میگیرد ،دامنگیر خودمان میشود .عیب دیگران که امروز مورد مذمت و انتقاد ماست ،شاید فردا به یکی
از خصوصیاتمان تبدیل بشو د و رفتاری که مورد تمسخر و سرزنش قرار میگیرد ،در آیندهای نه چندان
دور از خودمان ســرخواهد زد .دنیا محل امتحان و آزمون است ،زبان را به سرزنش و عیبجویی آلوده
نکنیم ،چرا که روزگار ما را به همان عیب مبتال خواهد کرد.

امام جعفرصادق(ع) فرمودند :اهل دوزخ از این رو در دوزخ جاودان باشــند كه نیت داشتند اگر در دنیا
جاودان باشند همیشه نافرمانی خدا كنند و اهل بهشت از این رو در بهشت جاودان باشند كه نیت داشتند
اگر در دنیا باقی بمانند همیشه اطاعت خدا كنند ،پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش جاودانی
شدند ،سپس قول خدای تعالی را تالوت فرمود :بگو هركس طبق طریقه خویش عمل میكند و سپس
اصول كافی ،ج ۱۳۵ :۳ـ ۱۳۶
فرمود :یعنی طبق نیت خویش.
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داستان
کمپوت!

بر اساس خاطرهای از دوران دفاع مقدس
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

گونی ضخیم جلوی در را کنار
زد و گفــت« :قربونــت عمــو
حسن ،یه لیوان آب بده ،من دیگه پوتینامو
درنیــارم »...لبهایــش خشــک و
ترکخورده بود .لیوان قرمز پالستیکی را
برداشــتم ،تا آب بریــزم ،داد زد« :نه نه،
برادر! تــو اون نه ،تو اون قوطی کمپوته که
روش نوشــته یاحســین!» گفتم« :نکنه
حساســی تو؟ جبهه ایــن ادا و اصوال رو
نداره که»...
احمد سر سجاده نشسته بود ،اشاره کرد
که توی قوطــی کمپوت آب بریزم .مجید
آب را خورد ،یا حسین جانسوزی گفت و
رفت .سنگر را مرتب کردم و گفتم« :چه
اخالقایی دارن ایــن َجوونا ،لیوان ،لیوانه
دیگه! برای خودش لیوان درســت کرده
مثال ،اینجا که جای حساسیت نیست»...
احمد سجاده را جمع کرد و رو به قبله
سالم داد .بعد نگاهم کرد و خیلی مهربان
زمزمه کرد« :حسن آقا ،هر کسی اخالق
و عادتی داره ،بذار راحت باشــه ،از اون
روزی کــه اومده فقط تــو این قوطی آب
میخوره ،البد از اون پالستیکیا خوشش
نمیاد»...
چنــد روز بعد ،مجید را در حال وضو
گرفتن دیدم ،کسی دور و برش نبود و فقط
اکبر چند قدم آنطرفتر اسلحهاش را تمیز
میکرد .حس کنجکاویام نمیگذاشت
راحت باشم .کنارش نشستم و پرسیدم:
«پســر قضیه چیه؟ اگه چیزی هست بگو
بدونم بقیــه جاهام مراعاتتو بکنم ،خیلی
روی اون قوطی کمپوت حساسی »...اکبر
انگار ناخواسته حرفهایم را شنیده بود،
با همان لحن شوخی که همیشه داشت،
گفــت« :آره داداش بگو اگــه مریضی،
چیــزی داری قــراره زودتر افقی بشــی
پارتیبازی کنیم زودتر بری خط ،حداقل
شهیدبشی»...
مجید خندید و دســتی به ریشهای
کمپشتش کشــید و آرام گفت« :نه والله
مریضی که ندارم خداروشکر ،اون موقع
که پشتیبانی بودم ،اینو یه دختر بچه فرستاده
بود جبهه و توش یه نامه گذاشته بود ،مثل
اینکه خیلی فقیر بودن نتونسته بود کمپوت
بخره ،قوطی خالی پیدا کرده و شسته بود
و توی نامهاش نوشــته بود اگه میشه توی
این آب بخورید تا منم خوشــحال بشم و
فکر کنم به جبههها کمک کردم ،فقط برای
همین»...
اشــک توی چشــمهای مــن و اکبر
نشست .از فردا بچهها سر آبخوردن توی
قوطی کمپوت ،صف میبستند.

شاعرانی که روحانی بودهاند ،در شعر معاصر
کــم نبودهانــد .از میــرزا حبیب خراســانی
شــاعر دوره قاجار بگیرید تــا علمای بزرگی
مانند حضرت امــام(ره) ،آیتالله خامنهای
و عالمهطباطبایــی .حتی دکتــر محمدرضا
سنگری از زبان مرحوم محمدصالح حائری
مازندرانــی معروف به عالمه ســمنانی نقل
میکند که گفتهاست نیما پدر شعر نوی فارسی
چند ســال در محضر این عالم بزرگ شیعی
درس خارج فقه خواندهاســت .سنگری که
خود در نوجوانی بــه محضر این عالم بزرگ
که به واسطه مبارزه با رژیم استبدادی رضاشاه
به سمنان تبعید شــد ه بود ،میرفت ه است ،این
موضوع را به نقل از این روحانی نامدار مطرح
کرده ،تأکید میکند خود نیما هم میگفت ه است
از بین روحانیان تنها کسی که شعر نو را درک
کرده ،همین عالمه ســمنانی بودهاســت .در
ســالهای بعد از انقالب شاهد این بودیم که
حوزههای علمیه شاعرپرور شدند .کسانی که
کنگرههای شــعر طالب در دهه  70را به یاد
دارند ،میدانند در آن کنگرهها شاعران بسیاری
حضور داشــتند که هر یــک دارای یک وجه
ادبی درخشــان بودند ،یکی از این شاعران که
شامگاه یکشنبه نشست پنجاهوسوم شب شاعر
به تجلیل از فعالیتهــای ادبی او اختصاص
داشــت ،شــاعر بوشــهری حجتاالسالم
محمدحسینانصارینژاداست.
یکی از ســخنرانهای مراسم شب شاعر،
دکتر غالمعلی حدادعادل ،رئیس فرهنگستان
زبان و ادب فارســی بود که در صحبتهایش
خبر خوبی هم به شاعر بوشــهری داد .او که
در صحبتهایــش ،انصارینــژاد را «پدیده
شــعر انقالب و شــعر ایران» توصیف کرده
بود ،گفت« :به تازگــی چهار جلد کتاب باغ
تاج از آثار آقای انصارینــژاد را تقدیم رهبر
معظم انقالب کردم .ایشان کتابها را دیدند
و به بنده پیغام دادند نظرشــان را ابالغ کنم».
نظر حضرت آقا این بــود« :آقای انصارینژاد
هم شــعر خــوب میگویند و هم شعرشــان
بسیار خوب اســت و در آینده جای خوبتر
شــدن هم دارد ».به ایــن ترتیب رهبر معظم
انقالب هم بــا ایجاز و اختصار هــم درباره
وضعیت فعلی شعر این شــاعر ،دیدگاهشان
را بیان کردهاند و هم دربــاره آینده پیش روی
ادبــی وی ،به او راه را نشــان دادهاند .اما چرا
حدادعادل معتقــد بود انصارینــژاد را باید
پدیده شعر ایران دانســت؟ او به موارد زیادی
از جملــه ویژگیهای منحصر بــه فرد هم از
نظر مضمونی و هم از نظر فرمی اشــاره کرد.
به گفته وی ،یکی از وجوه بارز شعر این شاعر،
زبان پخته اوست .زبانی که هم فاخر و باستانی
نیست و هم روزنامهای و کوچه بازاری نیست.
زبانی که حدادعادل آن را «پر اوج و پر موج»
توصیف کرد .شعری که براساس دیدگاه رئیس
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ترکیبی است
از عشق ،عرفان ،حماسه و مسائل اجتماعی و
«برهانی قاطع در تکامل شعر آیینی در روزگار
ما ».انصارینژاد از شــاعران پرکاری اســت
که کتابهای زیادی منتشــر کردهاســت .به
قول دکتر غالمعلی حدادعادل او آنقدر شــعر

میگوید که خوانندگان شــعرش هم فرصت
نمیکنند آثــارش را بخوانند .او در قالبهای
ســنتی شــعر فارســی مانند غزل ،قصیده و
ترکیببند دست روانی دارد و مضمون غالب
شعرهایش دفاع از انقالب اسالمیاست؛ به
گونهای که حدادعادل در وصف شاعر او را با
صفتهای «معنوی ،دینی ،اسالمی ،شیعی،
انقالبی و والیــی» توصیف کرده و میگوید:
«انصارینژاد هم معاشــر گذشــتگان و هم
معاصر همعصران خود اســت .در گذشــته
توقف نمیکند و از کمتر حادثهای در انقالب
بیاعتنا گذشته و شعرش گاه مانند یک چکش
فوالدی سنگین و گاه مانند یک شمشیر آخته
صیقل یافته فرود آمدهاست».

B

قصیده در سرزمین نیما

یکی دیگر از سخنرانهای مراسم شب شاعر،
رضا اسماعیلی بود که پیشــتر هم درباره آثار
انصارینژاد مقاالت و مطالبی منتشــر کرده
بود .به اعتقاد رضا اسماعیلی ،شاعر و منتقد،
ذهن و زبان انصارینژاد در شعر به نیما بسیار
نزدیک اســت و این شــاعر جنوبی با وجود
سرایش شــعر در قالبهای سنتی ،از گفتمان
شــعر نو پیروی میکند .اسماعیلی برای این
حرف خود ،اســتداللهایی داشت .به گفته
وی ،برخی ویژگیهای مهم گفتمان ادبی نیما،
یعنی وحدت محورهای عمودی و افقی شعر،
عینیگرایی و بیان غیرانتزاعی ،جزئینگری،
توجه به اقلیم ،اصالتمندی و رســالتمندی
و نزدیکی به طبیعت صمیمیزبان در شعرهای
شاعر بوشهری هم مشهود اســت .او افزود:
«نیما در شــعرش با اســتفاده از نمادگرایی با
صالبت در برابر استبداد میجنگید و اصالت و
رسالت داشت .محمدحسین انصارینژاد نیز
همینگونه است و در تمام آثارش موضعمندی
و رســالتمندی دارد و این موضعگیریهای
صریــح و محکم حتی باعث شدهاســت در
بسیاری از موارد مورد شماتت و آزار دوستان و
دشمنان واقع شود اما او مصلحتاندیش نبوده
و نیست و هر جا حرف حقی میبینید ،استوار
میایســتد و حرف حق را بر زبان میآورد».
اســماعیلی معتقــد اســت« :انصارینژاد
توانستهاســت گفتمــان نیمــا را در قلمروی
ســنتگرایانهترین قالب شــعر فارسی یعنی
قصیده پیاده کند ».او هــم مانند حدادعادل،
انصارینژاد را «به معنای واقعی یک اســتاد،
یک پدیده و یک برند ادبی در ادبیات انقالب»
ً
دانســت و درباره پرکاری او گفت« :معموال
پرگویی باعث تنزل زبان شــاعران میشــود،
اما این امر درباره محمدحســین انصارینژاد
مصــداق پیدا نمیکنــد .وقتی اشــعار او را
میخوانید ،میبینید کــه از لحاظ مؤلفههای
زیباشناختی ،ساختاری و تکنیکی چیزی کم
ندارند و پرتالش و پر انرژی و پرکار ظاهر شده
و پرکاری باعث افت انرژی شاعر نشدهاست و
زبان او افت نکرده است».

B

شعر انقالب پیشبینیناپذیر است

محمدمهدی ســیار ،شاعر فلسفه خوانده هم
عاطفــه کودکانه و طبیعتگرایــی را دو وجه
مهم شــعر این شــاعر دانســت و افزود« :در
شــعر انصارینژاد ما شاهد حضور شعرهای
عاشقانه کمیهستیم ،اما او با استفاده از نوعی
عاطفه کودکی و طبیعتگرایی ،به شــعرش
طراوت داده و این ویژگیها سبب شدهاست
که با وجود داشــتن نگاه اجتماعی قدرتمند،

شعرهای او فردیت شاعرانه داشت ه باشد».
ســیار ،نــگاه ویژه شــاعر به موســیقی و
زبان ،اســتفاده از ظرفیتهای زبان روزمره و
بهرهگیری از ضربالمثلهای رایج را از جمله
امتیازاتی دانست که باعث شده شعرهای این
شاعر روحانی ،با اینکه همیشه نسبت به وقایع
روز جامعه حســاس بود ه اســت ،از فردیت
خالی نشود.
وی ادامه داد« :شــعر انقالب ،شعر زنده
و شــعر زندگی اســت .فردیت با وجود نگاه
اجتماعی در آن کشته نشدهاست .شعر انقالب
شعری غیرقابل پیشبینی است و از این شاعر تا
آن شاعر ،جلوه رنگارنگی دارد؛ چون شعری
پیش ساخته و پیشاندیشیده نیست؛ بلکه نگاه
اجتماعی و فردیت را با هم دارد».
گزارش :آرش شفاعی
دو غزل عاشورایی
از محمدحسين انصارىنژاد

غزل شور فرات
بر سر نی آمده است ،ماه به لیلالبرات
جامهدران ازحجاز،تشن ه شور فرات
ماه به خیزاب خون ،همنفس خیزران
زخم ه خونین اوست ،بر جگر کائنات
بازبه دستان شمر ،برق اماننامه است
غیرت عباسی است ،یکسره شرط نجات
َ
َ
ُ
ُ
ِنعم حسینی امیرِ ،نعم حسینی امیر
از شکرستان کیست ،این همه شهد و نبات
ی است
«اسلم ترکی» هنوز ،گرم سر افشان 
از نفسش شعلهایاست ،پرد ه کرد و بیات
گفت از این عرصه «جون» ،جان ببرد مرده است
سوختهام تا مگر ،پر بزنم پیش پات
شارح اوصاف او ،نیست به جز مصطفی
مانده ملک تا دهد ،شرح کدامین صفات
قافل ه سربه نی ،آمدهاید از کجا
ای شب گیسویتان ،شرح دعای سمات
خوانده به منبر سنان،خطب ه فقه الجهاد
مانده به منبر شریح ،دست به شرح صالت
حرملهها در پیاند ،دست به تیر و کمان
زنده همین کشتگان ،جمله جهان در ممات
جز که از این جاده نیست ،راه به عینالیقین
خاک شهیدان اوست ،معنی عینالحیات

به کجا...
پیاده میروی این ظهر اربعین به کجا؟
پر از غبار ،سراسیمه ،این چنین به کجا؟
بر آر دست و بچین سیب سرخ و هیچ مپرس
که میبرند سبدهای دستچین به کجا
صدای مبهم ترتیل جبرئیل است این!
نشسته دست به تفسیر یا و سین به کجا؟
در آن غروب کدامین فرشته را دیدی
گرفته چشم به خورشید ،ذرهبین به کجا؟
که بود وقت سفر با حسین زمزمه داشت:
فداک کل حیاتی مع البنین!...به کجا؟!
به ساربان بنویسید وقت محکمه را
فکنده است از انگشتری نگین به کجا؟
در این سلوک ،چهل منزل است تا به فرات
بپرس میروی ای تشنه! بیش از این به کجا؟
بعید نیست که شعرت به نینوا برود
مپرس دیگر از این شور اربعین به کجا؟

بهش گفتیــم« :حاجی! هر چی
باشه جنگیدن واجب کفاییه! اینو
که دیگه قبول داری! وقتی میدونی که اگه
بری مرخصی و اســتراحت کنی ،بچهها
هستن و جاتو پر میکنن ،دیگه برای چی
برنمیگردیعقب؟»
خیلی جــدی و محکم گفت« :ببینید!
مــا از اول جنگ توی جبهه بودیم! در اکثر
منطقهها هــم عملیات داشــتیم! با همه
وســایل جنگی هم آشــنایی کامل داریم!
خب به نظر شــما درســته که ما میدان را
خالی کنیــم؟ اگرچــه جوونهای مؤمن
میــان و جای مــارو میگیــرن! ولی این
همه تجربــهای که ما تــوی جنگ داریم
برامون موندن توی جبهه رو واجب عینی
میکنه!»
به نقل از سیداسماعیل سیادت
همرزم شهید
محمود اخالقی سال  1335در «سمنان»
متولد شــد .در کار کشاورزی به پدر و در
کارهای منزل به مادر کمک میکرد.
ایشــان از ابتــدای جنــگ تحمیلی
حضوری فعــال و چشــمگیر در مناطق
جنگی داشــت؛ به گونهای كــه حتی در
هنگام تولــد فرزندان خــود در جبههها
بــود و بــه دلیل همیــن حضــور فعال و
لیاقت و شــجاعتی كه در وجودشان بود،
فرمانده لشــكر  17علی بن ابیطالب(ع)
شدند.
ســرانجام این شــهید بزرگــوار در
شبیخون ناجوانمردانه منافقین كوردل به
مرزهای میهن اسالمی در منطقه عملیاتی
مرصاد در صبح روز هفتم مرداد ماه سال
 1367به آرزوی دیرینه خود ،یعنی شهادت
در راه خدا رسید.

حسن ختام
من از این ماندنها
میترسم
حسن نوروزی
نویسنده

دل که تنگ میشــود یک جــای خالی
تــوی دل آدم جا باز میکنــد .از پس این
جای خالی است که ما احساس دلتنگی
میکنیم .اینجای قص ه است که داستان را
تلخمیکند.
یا صاحبالزمان(عج) ،ما اربعین امسال
هم یک کربالی حسین(ع) به زندگیمان
بدهــکار شــدیم .آقاجــان ،همینطــور
بدهیمان هر ســال دارد قد میکشد .دو
سال شــد .نکند زیر ســایه این نرفتنها
خوابمان ببرد .نکند هر ســال از اربعین
ســالهای قبل نقل کنیم .موالی من ،من
از این نرفتنها و ماندنها میترسم .غمم
میگیرد .یک جای خالــی توی دلم آوار
ً
میشود .جای خالی چیزی که قبال بوده و
حاال نیست .دستمان را بگیر و خودت ما
را به اربعین و زیارتش برسان ،دلمان تنگ
عمودها و زیارت است.

