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نگاه

سرمقاله
کالن نگر باشیم

 تحلیل سیاسی به تشریح و تبیین پدیده های 
پیچیده سیاسی روز می پردازد که از منظر 
عمــوم دور مانــده و هدف آن پاســخ به 

پرسش های اساسی افکار عمومی است.  
در ســیر تحوالت سیاســی روز و در 
مواجهه با حــوادث و وقایــع مختلف و 
تحلیــل آنها همواره دو نــگاه کلی حاکم 
اســت؛ یک نگاه که به نوعــی فراتحلیل 
رویدادهای سیاســی است، از منظر کالن 
به پدیده ها می نگرد. همچنین روابط میان 
عناصر مختلــف را در مجموعه ای کالن 
با توجه بــه راهبردهای آن مــد نظر قرار 
می دهد و سپس به واکاوی و تحلیل وقایع 
گوناگــون می پردازد. این نگاه به مصالح و 
منافع بلندمدت و اهداف کالن و بزرگ تر 
می اندیشــد و همه کنش ها و واکنش های 
سیاســی را در صحنه ای وسیع به وسعت 
انقالب اسالمی و نظام اسالمی می بیند؛ با 
همه آرمان ها، ارزش ها و اصول مسلم آن.   
نگاه دوم معتقد بــه تحلیل حوادث بر 
اساس علت و معلول و رفتارهای بازیگران 
صحنه سیاست است و به دنبال پاسخ های 
ملموس و آنی از پدیده هاســت. این نوع 
نگاه گاهی ناخواســته از منافع بلند مدت 
غافل می شود و در بستر هیجانی ناشی از 
تبلیغات و عملیات روانی یا فضای سیاسی 
ایجاد شــده، مطالبه ای را مطرح می کند 
که از بی توجهی بــه مبانی تحلیلی عمیق 
نشئت می گیرد. برداشت هایی از این جنس 
نشــانه هایی از ناپختگی سیاسی و ضعف 

تحلیلی هم دارد.
تفاوت این دو نوع نگاه را می توان با ذکر 

مصادیقی روشن تر بیان کرد: 
ـ حــوادث پــس از انتخابات ســال 88 
مصداق بارز فتنه و شــرایط پیچیده ای بود 
با فضاســازی های رســانه ای دشمن  که 
می خواســت قدرت تحلیل درست را از 
کسانی که عقبه تحلیلی ضعیفی داشتند، 
بستاند. شرایط به نحوی بود که در ابتدای 
امر برخــی باور کرده بودند که نظام باید با 
ابطــال انتخابات موافقت کنــد تا بهانه را 
از معترضــان بگیرد، اما با گذشــت زمان 
همان ها اذعان کردند که تقلب یک ادعای 
دروغ بود و اساسًا امکان آن نیز وجود ندارد.
ـ در ســال 1397 که همه تالش دشــمن 
بر فشــار حداکثری اقتصادی و در کنار آن 
جنگ رسانه ای علیه کشــورمان متمرکز 
شده بود تا به زعم دشمن تابستانی داغ رقم 
بخورد و انقالب اسالمی و نظام جمهوری 
اسالمی به چهل سالگی اش نرسد، تبیین 
این مهــم که دولت باید بــا اراده و همت 
مضاعــف و با حمایت همه ارکان نظام بر 
ســر کار باشد و با فشارهای دشمن مقابله 
کنــد، در برابر تحلیل انحرافی فشــار بر 
دولت برای کناره گیری، تنهــا راه عبور از 

رویارویی اقتصادی دشمن بود.
 ـ در حــوادث آبان ماه ســال جاری، درک 
صحیح از واقعیت صحنه و منطق حمایت 
رهبر معظم انقالب از تصمیم سران قوا ـ به 
جز از اشــکاالتی که در نحوه اجرا وجود 
داشــت ـ در نگاه کالن نگر اقدامی مهم و 
مؤثر برای جلوگیری از التهابات بیشتر در 
جامعه بود و نقشه دشــمن را برای ایجاد 
اختالف در میان مسئوالن در کنار تشدید 
آشوب ها نقش بر آب کرد؛ اگرچه شاید این 
حمایت در روزهای اول برای عده ای قابل 

فهم نبود!    
بــا توجه به آنچه بیان شــد، به نظر می 
رسد کالن نگری و تحلیل مجموعه عوامل 
تأثیرگذار در معادالت سیاسی و اجتماعی 
می تواند به تصمیم گیری صحیح کمک کند 

و از انحراف تحلیلی جلوگیری کند.

علی حیدری
سردبیر

بیش از یک ماه از گرانی یک شــبه بنزین از ســوی 
دولت، اعتراض مردم و به تبع آن باز شــدن مســیر 
برای آشوبگران به منظور به آتش کشاندن فضاهای 
عمومی، ایجاد اغتشاشــات و شرارت ها می گذرد. 
در برهه دو روزه، همه مردم از ایجاد ناامنی و آشوب 
گله مند بودنــد. مردمی که همگی از مشــکالت 
اقتصادی و معیشــتی رنج می بردند، بار دیگر پای 
انقالب شان ایستادند، به خیابان ها آمدند و غائله را 
خواباندند. البته این به معنای پایان مشکالت نبود؛ 
بلکه مردم ایران دوست نداشتند اضافه بر مشکالت 
معیشتی مشکل ناامنی هم به مشکالت شان افزوده 

شود.
اما پس از گذشت هفته ها از این ماجرا، عده ای 
تالش می کنند کشــور را به روزهای تلخ و پرتنش 

آشوب ها بازگردانند.

BBنقش اول آشوب و اغتشاش
ضد انقالب و اپوزیسیون ملت که همواره نقش اول 
بازی های این چنینی در کشورما هستند. »بی بی سی« 
بنگاه ســخن پراکنی وابسته به روباه پیر حاال دارد به 
زعم خودش اسناد جدیدی از آشوب های اخیر را رو 
می کند، در گزارشی می نویسد: »برخی گزارش های 
غیررسمی از کشف چند جسد در سدها، دریاچه ها 
و رودخانه هــای چند منطقــه ایــران از جمله در 
کردســتان و رودخانه کارون اهــواز حکایت دارد. 
گفته می شود این اجساد به کشته  شدگان اعتراضات 
آبان ماه امسال تعلق دارد.« اخباری که هیچ سندی 

ندارند و در حد یک ادعا هستند.
»ایران اینترنشنال« که با پول قبیله سعودی قصد 

دارد خود را یک رسانه  ایرانی جا بزند، هم در آتش 
آشوب ها می دمد و با ارائه فیلم های جدیدی که آن را 
منتسب به آشوب های آبان می داند، می خواهد نقش 

خود را در زنده نگاه داشتن اغتشاشات بازی کند.
از طرفی هم عــده ای تالش می کننــد به بهانه 
چهلمین روز کشته شدگان افرادی که در آشوب ها 
شرکت داشــته اند، احساســات مردم را تحریک 
کرده و به خیابان ها بکشانند و فضا را برای حضور 

آشوبگران مسلح آماده کنند.
در این میان برخی از خانواده های کشته شدگان 
بازیچه دســت دشمن شده و با همنوایی رسانه های 
ضــد انقالب با صــدور بیانیه ای از مــردم دعوت 
می کنند تــا این روز را گرامــی بدارند. عده ای هم 
هســتند که در شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر از 
مردم می خواهند تا به خیابان ها آمده و آشــوب به پا 
کنند؛ اکانت هایی جعلی که از کشــورهای غربی و 

به وسیله منافقین و سلطنت طلب ها اداره می شوند.
آمارهای ضد و نقیضی هم که افراد و رسانه های 
مختلف و سازمان عفو بین الملل ارائه می کند، نشان 
می دهد رسانه های ضد انقالب در اقدامی هماهنگ 
هر روز به آمار کشــته ها می افزایند تا بدین وســیله 
مردم را گیج کنند و پس از آنکه آب گل آلود شد، از 
آن ماهی بگیرنــد. از آنجایی که برخی از مردم هم 
وقت آن را ندارند تا درباره اصل قضیه و تعداد واقعی 
کشــته ها تحقیق کنند، همین آمارها می شود مبنای 
اخبار بعدی و حتی در مواردی رســانه های داخلی 

هم به دروغ پردازی  آن ور آبی ها استناد می کنند!

BBطلبکاران همیشگی از مردم
اما ضد انقالب تنها بخشــی از این ســناریو برای 

احیای آشوب ها در روزهای شروع زمستان است.
بخــش دیگــر ایــن ماجــرا اصالح طلبــان، 
طلبکاران همیشــگی از نظام و ملت ایران هستند. 

اینان همان هایی هســتند که اگر انتخــاب مردم به 
دلخواه شان نباشــد، آن را به رسمیت نمی شناسند، 
اگر هم تالش کردند و دولت دلخواه شان را سرکار 
آوردند و او نتوانســت اداره امــور را به خوبی پیش 
ببرد، با مقصر جلــوه دادن رهبری و دیگر نهاد های 

حاکمیتی از پاسخ دادن شانه خالی می کنند.
حاال هم کسانی که حامیان دولت بوده و اکثریت 
مجلس و شورای شــهر را در دست دارند، طلبکار 

شده اند که چرا چنین شده و چرا چنان شده است. 
آنها بلندگوی مجلــس را به بلندگوی مخالفان 
نظام اسالمی تبدیل کرده اند، »پروانه سلحشوری« 
یکی از این افراد اســت. کســی که با صحبت های 
تندش ســعی دارد نقش خود و هم حزبی هایش را 
در رســاندن جامعه به وضعیت کنونی تطهیر کند. 
کســی که به نهادهای گوناگون حاکمیتی می تازد: 
»متأســفانه جمهوریت نظام به سوی تمرکزگرایی 
پیش رفته است. اســتبداد سرکش تام و تمام در هر 
یک از بخش ها، قدرت نمایــی نهادهای موازی در 
همه احواالت اداره کشــور، از مجمع تشــخیص 
گرفته تا شورای نگهبان، از شورای امنیت ملی گرفته 
تا شورای فضای مجازی و شورای انقالب فرهنگی 
و اخیرًا سه گانه سران قوا. به راستی جایگاه نهاد ملت 

کجاست؟« 
»محمــود صادقــی« هــم کــه با فهرســت 
اصالح طلبان و َتکرار محمــد خاتمی پدر معنوی 
اصالحــات وارد مجلــس شــده، حاال بــه دنبال 
استیضاح وزیر کشور است. کاری به درستی یا غلط 
بودن این موضوع نداریم، برای ما مهم پشت پرده ها 
و جنجال آفرینی های این افراد در قامت نماینده مردم 

و ایجاد هزینه برای نظام اسالمی است. 
جالب اینجاســت که عده ای مجلس را به جای 
آنکه خانه ملت باشد، به خانه وکالی دولت تبدیل 
کرده اند و حاال کــه کار بیخ پیدا کرده، می خواهند 

بگویند تقصیر ما نبوده که کار به اینجا کشیده است.
همه اینها برای آن است که فضا برای آشوب طلبان 
و ضد انقالب مهیا شــود تا بتوانند آن گونه دشمنان 

مردم ایران می خواهند موضوع پیش برود.
»علی مطهری« هم یکی از کســانی اســت که 
در نطقش در مجلس نهادهای حاکمیتی، شــورای 
نگهبان و مجمع تشــخیص و دیگر نهادها را مورد 
حمله قــرار داده اســت. »دویچه وله« با انتشــار 
صحبت های علی مطهری نوشت: »علی مطهری، 
نماینده مجلــس با اذعان بــه دخالت های مجمع 
تشخیص مصلحت و شورای هماهنگی سران قوا 
در اختیارات مجلس، »استبداد داخلی« را محتمل 
دانســت و گفت دولت مصدق در نتیجه تضعیف 

مجلس »منقرض« شد.«

BB!آب به آسیاب دشمن
در کنار این دو گروه عده ای هم هســتند که دانسته 
یا نادانسته و با ژســت عدالتخواهی آب در آسیاب 

دشمن می ریزند.
با تهیــه مجموعه مســتند از قشــری خاص و 
نپرداختن به تمام ماجرا باعث می شــوند تا جامعه 
به سوی آن چیزی که دشمن می خواهد پیش برود. 
قطعًا ضد انقالب که کارش دشــمنی با ملت ایران 
است، از اصالح طلبان هم که از ترس رد صالحیت 
و در آستانه انتخابات می خواهند جنجال به پا کنند تا 
خود را دوستدار مردم نشان بدهند، نمی توان انتظار 
داشت، اما گروه سوم که داعیه عدالتخواهی دارند، 
باید در زمان وقوع چنین حوادثی جریانات را برای 
مردم تبیین کنند و تالش شــان حل مشکالت مردم 
باشد نه آنکه با ورود به مسیری که دشمن می خواهد، 
با ناامن سازی کشور، زندگی مردم را مختل کرده و 

کشور را از روال عادی خارج کنند.

صبح صادق گزارش می دهد 

نارضایتی بازتولید  برای  تکاپو 
امین پناهی

خبرنگار

آقای روحانــی در روز ارائه الیحه بودجه ســال 
1399 به مجلس شــورای اسالمی گفت: »این 
بودجه اســتقامت در برابر تحریــم را دارد« اما 
متأســفانه انتظارات یک بودجه مقــاوم، پایدار و 
بدون نفت را برآورده نمی کند؛ چرا که نه در حوزه 
مالیات شاهد یک دگرگونی اساسی هستیم و نه 
درآمدهای نفتی را کنار گذاشته ایم؛ بنابراین بودجه 

همچون گذشته با کسری بسته شده است.
همچنین بودجه سال 1399 با ساختار بودجه 
سال های گذشته هیچ تفاوتی ندارد و نه از جنس 
بودجه ریزی، عملیاتی بــوده و نه اینکه مبتنی بر 
عملکرد بسته شده است؛ بلکه تنها با تغییراتی در 
آمار و ارقام مانند بودجه های سنوات گذشته بسته 

شــده است؛ از این رو به نظر می رسد هیچ یک از 
انتظاراتی که در سیاست های کلی نظام و اقتصاد 
مقاومتی در بودجه ریزی بدون نفت مد نظر بوده، 

فراهم نشده است.
مفهــوم بودجه بدون نفت این اســت که یک 
دگرگونی در نظام مالیاتی داشته باشیم و حدود 90 
درصد درآمد دولت در بودجه از مالیات باشد؛ در 
حالی که درآمدهای مالیاتی برای سال آینده 175 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم 
از 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت 
و به عبارتی کمتــر از 50 درصد بودجه عمومی 

دولت است.
نکته دیگر درباره بودجه ســال آینده این است 
که بر اســاس کسری بودجه بسته شده و مبتنی بر 
فروش اوراق مالی اســت که نوعی بدهی و آینده 
فروشی است. در این کار، دولت قرار است برای 
ســال آینده 80 هزار میلیارد تومــان اوراق مالی 
منتشر کند که هم بازار، کشش خرید این اوراق را 

ندارد و هم اینکه یک نوع آینده فروشی است؛ در 
واقع به این صورت است که باید 80 هزار میلیارد 
تومان را بدهیم و سال های بعد اصل و سود آن را 
برگردانیم که به نوعی از آینده خرج کردن است و 
مثل این می ماند که ما برای هزینه های کنونی خود 
به یک نفر چک بدهیم و در قبالش مبلغی را از او 
بگیریم و خرج کنیم؛ اما در آینده باید اصل و سود 

مبلغ را به آن طرف برگردانیم.
بحث دیگر ضعف در حوزه مالیاتی اســت. 
متأســفانه در این حــوزه اقدام مؤثــری صورت 
نگرفتــه، بلکه به معافیت ها افزوده شــده که این 
مورد بســیار خطرناک اســت؛ چرا که ســبب 
توزیع رانــت در اقتصاد می شــود و متأســفانه 
معافیت ها همچنان در مجلــس در حال اضافه 
شدن است و در توســعه پایه های جدید مالیاتی 
 نیز شــاهد اقدام مؤثری از سوی دولت و مجلس 

نبودیم.
معافیت های مالیاتی مســیر اشتباهی را طی 

می کند و در آن نبود شــفافیت حاکم اســت. در 
اقتصاد ایــران 50 الی 60 هــزار میلیارد تومان 
معافیت مالیاتی در حال توزیع شــدن اســت که 
این موضــوع عماًل رانت اســت و هیچ گزارش 
مشــخصی از اثربخشــی معافیت هــا نداریم. 
همچنین بده بستان های مختلفی در پشت صحنه 
صورت می گیرد که برای تسهیل معافیت ها بوده و 
متأسفانه این معافیت ها هر روز هم اضافه می شود 

که خطرناک است.
دولت از طریق مالیات می تواند درآمد کسب 
کند که برای این امر باید صنعت، کشــاورزی و 
خدمات توســعه بیابند تا اقتصاد رونق گیرد. در 
این حالت از اقتصادی که در حال شکوفایی است 
می توان مالیات گرفت؛ اما بدیهی است از اقتصاد 
فقیر نمی توان مالیات دریافت کرد. ماحصل این 
رونق اقتصادی، درآمد بــرای بخش خصوصی 
است و می توان از درآمد و سود بخش خصوصی 

مالیات گرفت.

ضرورت تحول  بودجه 99
   یادداشت    

»محســن رضایی« با اشــاره به موضوع برجــام و مذاکرات 
دربــاره آن گفــت: »نباید برجــام را در کارنامــه  یک دولت 
دانســت؛ چرا که محصول یک اندیشــه و تفکر غلط  در اداره 
کشور اســت.« دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید 
بــر اینکه ایران از 41 توصیه، 39 توصیــه FATF را اجرا کرده 
اســت، ادامه داد: »آنهــا از این 39 توصیه، 5 مــورد را قبول 
کردنــد، 11 مورد را تا حدی قابل قبول دانســتند و  بارها اعالم 
کرده اند که ایران در حال پیشــرفت اســت. حــال چه اتفاقی 
 افتاده است که دو ماه مانده به انتخابات شروع به جار وجنجال 

می کنند؟«

غلط تفکر  نتیجه 
»علی شمخانی« در نشست گفت و گوی امنیت منطقه ای گفت: 
»تروریســم و افراط گرایی بالیی است که هنوز در منطقه ما ادامه 
دارد و صلــح، امنیت و رفاه مردم را در کنار ســایر عوامل زیان بار 
تحت تأثیر قرار داده است. به جز همکاری و همراهی و شناخت 
درست ریشه های پیدایش و ترویج تهدیدات منطقه ای مسیر دیگری 
برای مقابله موثر با آن وجود ندارد.« دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در این افتتاحیه افزو: »بعد از شکســت داعش در عراق و سوریه، 
یکی از دغدغه های امنیتی، انتقال عناصر شکست خورده داعش 
از عراق و سوریه به افغانستان برای طراحی، سازماندهی و اجرای 

اقدامات تروریستی در داخل این کشور و همسایگان آن است.«

افغانستان! در  داعش 
»عباسعلی کدخدایی« گفت: »ما انتقاد را مالک بررسی صالحیت  
داوطلبان قرار نمی دهیم. ما در کشور آزادی داریم هر کسی که له یا 
علیه شورای نگهبان حرفی بزند صدایش را می شنویم. بارها گفته ایم 
مالک شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها فقط قانون است.« 
سخنگوی شــورای نگهبان درباره دیدار  برخی از اصالح طلبان با 
شورای نگهبان گفت: »دوستان مختلفی به ما مراجعه می کنند. این 
رویه جاری ماست. آقایان »عارف«، »مجید انصاری«، »خرازی« 
و افرادی از حزب آنان با ما دیدار داشته اند. ما هر وقت درخواستی 
باشــد، توضیحات الزم را خواهیم داد. در این زمینه روند ســابق 

برقرار است و ما با همه جلسه خواهیم گذاشت.«

است قانون  معیار 

دکتر وحید 
شقاقی شهری

عضو هیئت علمی 
دانشگاه خوارزمی
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دیدگاه

هفته گذشــته بحث اســتیضاح و اســتعفای آقای 
روحانی، رئیس جمهور کشورمان در فضای رسانه ای 
و مجــازی داغ شــد. ایــن بار محور طــرح بحث 
اســتعفا اصالح طلبان بودند که البته این موضوع در 
قالب پیشــنهادهایی از ســوی یکی از تحلیلگران و 
فعاالن سیاســی اصالح طلب مطرح شــد. »عباس 
عبدی« که سال هاست در حوزه سیاست می نویسد، 
می گوید و فعالیت می کند، به تازگی در مصاحبه ای 
اصالح طلبان و اصولگرایان را در ســپهر سیاســی 
فعلی کشور در وضعیت »آچمز« توصیف کرده و به 

روحانی پیشنهاد داد استعفا دهد. 
اینکه آیا شرایط کنونی زمان مناسبی برای این کار 
و اقدام است یا نه و اینکه چه دالیلی می توان برای این 
طرح اقامه کرد، فرصت دیگری می طلبد و رویکرد 
این نوشــته بیشتر نقد اسلوب و الگوی رفتار سیاسی 
جریان اصالحات موســوم به»اپوزیســیو ن نمایی و 
مسئولیت گریزی« است که بزرگان آن از این تجارب 
در سوابق خود در بزنگاه ها و شرایط حساس سیاسی 
داخلی و بین المللی کم ندارند. بزرگ ترین آن مربوط 
به اقدام دسته جمعی اکثریت نمایندگان مجلس ششم 
اســت.اگرچه آقای روحانی و دوستانشان در دولت 
در مقابل این طرح واکنش نشــان دادند و طرح این 
موضوع را در حالی که دولــت  تالش می کند امور 
کشوررا سامان دهد، دارای شائبه جناحی و سیاسی از 
سوی منتقدان امروز و حامیان دیروز خود خواندند؛ 
در یک نگاه می توان گفت جریان سیاسی غربگرا در 
داخل برای جداسازی حساب خود از دولت به دنبال 
انداختن پوست موز زیر پای دولت است تا با کمترین 
هزینه در آســتانه انتخابات حساب خود را از دولت 
جدا کند. پیــش از پرداختن به ابعاد تحلیلی روزآمد 
این پدیده، الزم است به بررسی و نقد کلی این سبک 
رفتار سیاسی از سوی جریان اصالحات توجه کنیم. 

 
BBبیم ها و امیدهای انتخاباتی

هر چه بــه زمان انتخابات مجلــس یازدهم در دوم 
اســفند ماه نزدیک می شــویم، بیم هــا و امیدهای 
بازیگــران انتخاباتــی و جریان های سیاســی برای 
رأی آوری به تناسب رویکردها و مقتضای عملکردها 
در زمانه داشــتن قدرت و منصب مدیریتی بیشتر یا 

کمتر می شود. 
 امروز در آستانه انتخابات مجلس یازدهم و سپری 
شــدن نزدیک به شش ســال و نیم از زمان روی کار 

آمدن دولت تدبیر و امید، نه تنها تدبیری اندیشــیده 
نشده و امید مردم رأی دهنده به اصالحات و اعتدال 
به ناامیدی بدل شــده، بلکه مردم احساس می کنند 
حتی محرم هم نیستند تا در روند مشکالت و اجرای 
راه حل هایی، مانند طرح مدیریت مصرف سوخت 
و سهمیه بندی بنزین قرار گیرند. از سوی دیگر، این 
جریــان از آنجایی که انبان دســتاوردهای نهادهای 
منسوب به جریان اصالحات را خالی تر از آن می دانند 
که بتواند طــرب و توجهی از ســوی رأی دهندگان 
برانگیزد، به اقدامات و تحلیل هایی بعضًا عوام فریبانه 
و دور از واقعیــت روی می آورنــد که می توان محور 
همه این اقدامات، تحریکات و تحلیل ها را در رفتار 

کانونی و مشی سیاسی اصالحاتچی ها یافت. 

BB!روش معمول اصالحاتچی ها
طرفــداران اصالحات ـ اعتــدال در پاســخ به این 
پرســش که »در انتخابات آینده با توجه به وضعیت 
آچمزی که برای این جریان به واسطه عملکرد سوء 
و مدیریت ضعیف در ســامان بخشی به امور کشور 
پیش آمــده، چه باید کرد؟« معتقدنــد باید اذهان و 
افکار عمومی جامعــه را به گونه ای مدیریت کرد که 
منافع سیاسی گروه متبوع آنها تأمین شود و با فرار به 
جلو و مقصرتراشی دوباره بتوانند توجهات را به خود 
جلــب کرده و رأی مردم را جــذب کنند. بی تردید، 
آنها در این راه و رســیدن به اهداف و انگیزه ها، خود 
را به اســتفاده از هر راه و روشی از نسخه های فریب 
بزرگنمایی  رســانه ای، عملیات روانی، دروغ بافی، 
دشــمن بیرونی تا بی ثبات ســازی هدایت شــده و 
علت تراشی به جای علت یابی برای عدم موفقیت ها 

و احاله علل مشکالت به سمت نهادهای غیرانتخابی 
و... مجاز می داننــد. آنها معتقدند، بایــد اذهان را 
به گونه ای مدیریت کرد تا بــر پدیده ها و متغیرهای 
دیگری معطوف شــوند، باید جنــگ زرگری به راه 
انداخت، باید به عوام فریبی روی آورد، باید واقعیت ها 
و حقیقت ها ـ ولو ریشــه دینی و ایدئولوژیک داشته 
باشــد ـ را وارونه نمایش داد، بایــد از دولت پنهان و 
دســت های نامرئی که نمی گذارنــد دولت کار کند 
حرف زد، باید ســیاه نمایی کرد و بایدهای دیگر که 
در یک کلمه می توان گفت، آنهــا اعتقاد دارند باید 
به گونه ای باورپذیر برای مردم مقصرتراشی کرد که 

بخش انتصابی نمی گذارد کار کنیم! 
این در حالی اســت که جریان  غربگرا  در طول 
چهار دهــه از عمر انقــالب بیشــتر از جریان ها و 

گروه های دیگر موفق به رأی گیری از مردم و تشکیل 
دولت شده؛ اما هیچ گاه پاسخگوی مسئولیت خود 
نبوده اند. آنها اگرچه در احصای موفقیت های اندک، 
دولت های موســوی، هاشمی ، خاتمی و روحانی را 
با افتخار در جرگــه اصالح طلبی تعریف می کنند؛ 
اما زمانی که با بی تدبیری و ناکارآمدی این دولت ها 
مواجه می شــوند زمینه های نارضایتــی و اعتراض 
مردمی را فراهم کرده و مسئولیت گریزی و فرافکنی 

را پیشه خود می کنند.

BB !مسئولیت گریزی و فرافکنی
بدترین آفت و آسیب در نظام سیاسی یک کشور حتی 
اگر با نگاه غربی و مطابق با گفته های اندیشــمندان 
علوم سیاسی غربی ـ که بخشی از اعضای اصالحات 
و اســتادان حامی آنها دلداده این نظریات هســتند ـ 

بسنجیم مسئولیت گریزی است. بررسی دوره هایی 
کــه اصالحــات در رأس دولت هــا و مجلس های 
ادوار گذشــته بوده، نشــان از این واقعیت تلخ دارد 
که اصالحاتچی ها از نظر پاســخگو نبودن در برابر 
عملکردها، تصمیم ها و طرح های سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی رکوردشکن هســتند. شعار مردم داری 
می دهنــد، امــا در تصمیم گیری هــای آنهــا مردم 
جایگاهی ندارند، اگر هم داشــته باشند، فانتزی و 
نمایشگاهی است! زمانی که در بیرون قدرت هستند، 
به منتقدانی قهار، جــدی و با انتقاداتی بی رحمانه و 
ساختارشکن تبدیل می شــوند که می توانند با نیش 
قلــم و زبان کنایه آمیز مردم را علیه دولتی که به دایره 
جناحی آنها منســوب نیست، بشورانند و مجاب به 
نافرمانی مدنی کنند؛ اما زمانی که بر اریکه قدرت و 
دولت تکیه می زنند، جامه اپوزیسیون به تن می کنند 
و در سایه سار دوگانه ســازی از حاکمیت واحد در 
جمهوری اســالمی به بخش »انتخابی ـ انتصابی«، 
دولــت پنهان و مداخــالت آن در اعمال حاکمیت 
دولت را مقصر بی عرضگی ها و سوء مدیریت های 
خود تحلیل می کننــد. البته منظور آنهــا از دولت 
پنهــان، مجموعــه نهادها و ســازمان های زیر نظر 
رهبری و بخش انتصابی نظام اســت که آزمون خود 
را در حوزه های دفاعی و امنیتی و پیشبرندگی کشور 
در حوزه دانش ها و صنایع جدید نظیر ســلول های 
بنیادی، فناوری هســته ای و نانوتکنولوژی و غیره به 
خوبی پس داده اند. مســئولیت گریزی و پاســخگو 
نبودن به کرده هــا و ناکرده ها در ژن اصالحاتچی ها 
به ویژه قماش بدخیم و افراطی آن قرار دارد و شــاید 
انتظار انصاف و درمان دور از ذهن باشــد؛ چرا که 
آنها به شاگردی مکاتب فکری نظریه پردازانی چون؛ 
ماکیاولی، جــان الک و هابز در سیاســت افتخار 
می کنند و با صدای رســا در جراید خود می نویسند 
و می گویند: »اسالم نظام سیاسی و اقتصادی ندارد 
به همین دلیل ما مسلمان لیبرال دموکرات و سوسیال 

دموکرات هستیم!«
بهره گیری توأمــان از مواهب قدرت و داشــتن 
رفتار اپوزیسیونی در نظام جمهوری اسالمی، هویت 
 ریاکارانه ای اســت که امروزه برخــی از تندروهای 
اصالحــات دنبال تعمیم و تســری آن بــه کل بدنه 
اصالح طلبــی اســت. اگرچــه افــراد و جناح ها و 
گروه هایی نیز در این جریان یافت می شود که دغدغه 
کشور، مردم، قانون اساسی و آرمان های امام)ره( را 
دنبال می کنند؛ اما چــون در ذیل تصمیم گیری های 
پدرخوانده های اصالحات قــرار می گیرند، خیلی 
مؤثر نیســتند و به تعبیر اهانت بــار همان افراطی ها 

اصالح طلبان درجه دوم به شمار می آیند. 

مشی سیاسی همیشگی اصالحاتچی ها در قدرت و آستانه انتخابات

اپوزیسیو ن نمایی و مسئولیت گریزی
گام دوم

 عزت ملی، روابط خارجی 
مرزبندی با دشمن

پس از 33 یادداشت در زمینه بیانیه 
گام دوم انقــالب اســالمی در این 
یادداشت به آخرین مطلب در این بیانیه پرداخته 
می شــود و آن، آخریــن توصیــه رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی( نسبت به جوانان است. 
ششمین توصیه معظم له به نسل جدید انقالب 
اســالمی برای شــکوهمندتر شــدن انقالب 
اسالمی در گام دوم، توجه به سیاست خارجی بر 
مبنای عزت ملی و مرزبندی با دشمن است. این 
اهتمام و توجه که ضروری است در نسل آینده 
نهادینه شود، در طول چهل سال گذشته یکی از 
مهم ترین اصول سیاست خارجی کشور بوده و 
همین موضوع ســبب شده اســت تا استکبار 
جهانی محدودیت های بین المللی زیادی برای 
مردم و نظام سیاسی ایران درنظر بگیرد. بخش 
زیادی از توانمندی های اخیر انقالب اسالمی 
نیز به دلیل همین محدودیت هایی اســت که با 
هدف تحقق استقالل و عزت ملی صورت گرفته 

است.
با  انقالب)مدظله العالی(   رهبــر معظــم 
هوشــیاری نســبت به تبلیغات و جنگ روانی 
دشــمن از یک ســو و ترس و واهمــه همراه با 
دگراندیشی برخی جناح های سیاسی در داخل 
کشور از ســوی دیگر در بیانیه گام دوم انقالب 
اســالمی بر این اصــل تأکید داشــته اند تا هم 
یادآوری ای باشــد برای مسئوالن فعلی کشور و 
هم توصیه ای پدرانه برای نســل جدید انقالب 
اسالمی. ایشان در توصیه های پایانی بیانیه گام 
دوم می فرمایند: »صحنه  جهانی، امروز شــاهد 
پدیده هایی اســت که تحقق یافته یا در آســتانه   
ظهورند: تحرک جدید نهضت بیداری اسالمی 
بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه  آمریکا 
آمریکا  و صهیونیسم؛ شکست سیاســت های 
در منطقه  غرب آسیا و زمین گیر شدن همکاران 
خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه  
سیاســی جمهوری اســالمی در غرب آسیا و 
بازتاب وســیع آن در سراسر جهان سلطه. اینها 
بخشی از مظاهر عزت جمهوری اسالمی است 
که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به 
دست نمی آمد. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ 
پیشنهادهای آنها عمومًا شامل فریب و خدعه و 
دروغ است. امروز مّلت ایران عالوه  بر آمریکای 
جنایتکار، تعــدادی از دولت هــای اروپایی را 
نیز خدعه گــر و غیر قابل اعتماد می داند. دولت 
جمهوری اســالمی باید مرزبندی خــود را با 
آنها با دقت حفظ کنــد؛ از ارزش های انقالبی 
و ملــی خود، یک گام هم عقب نشــینی نکند؛ 
از تهدیدهای پوچ آنان نهراســد؛ در همه  حال، 
عزت کشــور و ملت خود را در نظر داشته باشد 
و حکیمانــه و مصلحت جویانه و البته از موضع 
انقالبی، مشکالت قابل حل خود را با آنان حل 
کند. در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور 
نیســت و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی 

محصولی نخواهد داشت.«
آنچه در بیانیه اشــاره شــده، دستاوردهای 
انقالب اسالمی است که ناشی از توجه به عزت 
ملی و اســتقالل خواهی اســت و هم اشاره به 
خدعه و نیرنگ دشمن است که با نیشخندهای 
دروغین و حربه های گوناگون دیپلماتیک سعی 
دارنــد جهت سیاســت خارجی را به ســمت 
ســازش و همراهی با آنها سوق دهند. غافل از 
اینکه نسل جدید انقالب اسالمی بسیار مدیرتر و 
هوشیارتر از کسانی هستند که دگراندیشانه سعی 
در انحراف مسیر استقالل خواهی کشور دارند. 
مرزبنــدی با چنین دشــمنانی از چنان اهمیتی 
برخوردار اســت که معظم له همــواره بر لزوم 
توجه به آن تأکید داشته و در مذاکرات هسته ای 
که به برجام بی فرجام ختم شد نیز ضمن انتقاد از 
رفتارهای سهل انگارانه، مردم و مسئوالن کشور 
را بارها و بارها نسبت به خدعه و نیرنگ دشمن 

هوشیار کردند، شاید که فریب نخورند!

   عکس و مکث   

کاش همه مســئوالن پای کار مشــکات خوزســتان بیایند/ »حجت االســام علی ابراهیم پور« امام جمعه آبادان با 
لباس شخصی به میان مردم آمد و در تخلیه آب وارد شده به منازل پا به پای شهروندان از کمک های میدانی دریغ 

نکرد؛ مسئوالنی که مشکات را می خواهند تلفنی حل کنند یاد بگیرند!

به ميز كار و گفت وگوى دوجانبه هیئت های ايرانى و ژاپنى دقت كنيد! فقط آب! از ظرف ميوه و شــيرينى و پســته 
و فندق و نخودچى كشــمش! خبرى نيســت. ســمت هيئت ايرانى قلم هم هســت كه ســمت هيئت ژاپنى نيست. 

از ژاپنى ها ياد بگيريم. ميز گفت وگوى كارى و جدى همين است. فرصت شيرينى خوران و ميوه خوران نيست!

تصویری معنادار از اجاســی اســامی که اثری از عربســتان در آن نیست/ تشکیل هســته جدید اسامی با حضور 
ایران، مالزی، قطر و ترکیه. دعوت نکردن کواالالمپور از عربستان، امارات و... به اجاس مالزی نشان داد که این 

کشورها فقط باید در اجاس های صهیونیستی شرکت کنند. 

شــوالیه پاره پاره! / طرح نشــریه نیوزویك براى استیضاح ترامپ که رأى مجلس نمایندگان آمریكا را تاریخى خواند 
و نوشت: »ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریكاست كه در دوره نخست ریاست جمهوری اش استیضاح مى شود.« 

هرچند استیضاح کامل ترامپ بعید است؛ ولی وضع فعلی او در نتایج انتخابات ۲۰۲۰ تأثیرگذار است.

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

فتح الله پریشان
جانشین سردبیر

تیترهای رسانه های اصاح طلب و فضا سازی برای کنار رفتن دولت  مورد حمایت اصاح طلبان
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بهارستان4

معیار
 انتخابات قانونمند

آنچه انتخابات نظام جمهوری اسالمی ایران 
را از دیگر نظام های سیاسی متفاوت می کند، 
ویژگی »مردم ساالری دینی« آن است. این 
ویژگی ناظر به مدلی از نظام های سیاســی 
است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی 
در چارچــوب مقــررات در آن تبلور یافته 
است؛ به همین دلیل قوانین خاص خود را 
می طلبد که مبتنــی بر آن، مردم در این نظام 
عالوه بر حق انتخاب، نسبت به اصل و نحوه 
حضور و انتخابی که انجام می دهند تکلیف 

شرعی دارند.
اســالمی  جمهوری  اساســی  قانــون 
ایران در اصول متعــدد با تبیین ویژگی ها و 
شاخصه های حضور مردم و تعیین سازوکار 
ویژه برای نظارت صحیــح بر انتخابات از 
طریق شــورای نگهبان تالش کرده اســت 
سالمت انتخابات و تحقق موازین شرعی را 

در آن  تضمین کند. 
الزامــات تحقــق انتخابــات قانونمند 

عبارتند از:
ـ   قوانین مناســب: مبتنــی بر قانون  الف 
اساســی جمهوری اســالمی ایران، قوانین 
الزم طی 40 سال گذشته به تصویب رسیده 
و با اجرای آن ایران توانسته است به باالترین 
حد نصاب در نظام های سیاســی جهان در 
برگزاری انتخابات و ایفای نقش برای مردم 
در اداره نظام سیاسی دست یابد؛ اما به طور 
طبیعی اصالح روند برگــزاری انتخابات و 
قانونمند کردن آن همواره مدنظر رهبری نظام 
و دستگاه های مســئول بوده و طی 40 سال 
گذشــته در مقاطع مختلف اصالحات الزم 
در قوانین صورت گرفته تا ضمن زمینه سازی 
برای دقت بیشــتر در برگــزاری انتخابات، 
امکان اعمال نفــوذ صاحبان قدرت و ثروت 
در نتیجــه انتخابات کاهــش یابد؛ به همین 
منظور در ۲4 مهر ماه ســال 1395 در آستانه 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، 
رهبــر معظم انقــالب اســالمی در اجرای 
اصل 110 قانون اساســی سیاست های کلی 
انتخابــات را ابالغ و طی آن به منظور تحقق 
انتخابــات قانونمند از مســئوالن اجرایی و 
تقنینی و نظارتی اصــالح در قوانین و دقت 
در میدان عمل را مطالبه کردند. دستگاه های 
اجرایی و نظارتی با دقت و تأمل در این فرامین 
می توانند برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند 

را زمینه سازی کنند. 
ب ـ دومین رکن تحقــق یک انتخابات 
قانونمنــد عملکرد صحیح دســتگاه های 
اجرایی و نظارتی است. رهبر معظم انقالب 
بارها بر این نکته تأکید کرده اند که رأی مردم 
یک امانت الهی است و این امانت باید حفظ 

شود.
ج ـ سومین رکن در تحقق یک انتخابات 
قانونمند، نامزدها، احزاب و فعاالن سیاسی 
هســتند که بــا عمل بــه قانــون می توانند 
حساس ترین نقش را در تحقق یک انتخابات 
قانونمنــد ایفا کنند. معمــواًل انتخاب های 
گذشته از این ناحیه بیشترین آسیب را از نظر 
رعایت نکردن اخــالق انتخاباتی، مخارج 
هنگفت، خرید و فروش آرا و... دیده است.  
تمکین نکردن سران فتنه به نتیجه انتخابات 
دهم ریاســت جمهوری در خــرداد 1388 
که زمینه ســاز فتنه ای عظیم در کشور شد، 
از مصادیق بارز بی تعهدی و التزام به قانون 
از سوی کسانی است که باید مجری قانون 
باشند. اینکه دبیر کل یک حزب سیاسی که 
برای نامزدی مجلس یازدهم ثبت نام کرده، 
شــورای نگهبان قانون اساســی را برانداز 
قلمداد می کند، پیشاهنگام اخالل در عمل 
قانونمدارانه نهادهای مسئول در انتخابات را 

هدف گرفته است.

با اعالم نتایــج اولین مرحله بررســی صالحیت ها 
در هیئت های اجرایی مشــخص شــد، بیش از 91 
درصد ثبت نام کنندگان تأیید صالحیت شــده اند. با 
این حســاب از مجمــوع 16033 داوطلبی که برای 
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس ثبت نــام اولیه 
کرده اند، با احتســاب 848 نفری که انصراف دادند، 

13 هزار و 500 نفر برای رقابت باقی مانده اند.
ثبت نام بیش از حد انتظار داوطلبان نامزدی برای 
یازدهمیــن دوره مجلس شــورای اســالمی و تأیید 
صالحیت بیشــتر این تعداد با واکنش های متفاوتی 
مواجه شده است. برخی ثبت نام این تعداد از کاندیدا 
را برای رقابت در انتخابات هدفمند و تأیید صالحیت 
گروهی آنها را با اغراض سیاســی خوانده و معتقدند 
هیچ تناسبی بین تعداد کرســی و داوطلبان برای هر 
کرســی مجلس وجود نــدارد و گاه رقابت چند ده یا 
صد نفری برای یک کرســی در یک شهر قطعًا کار را 
برای انتخاب کننده و انتخاب شونده می کند. همچنین 
ضمن حضــور این تعداد می تواند هزینه های مادی و 
معنوی انتخابات را افزایش دهد. صاحبان این دیدگاه 

در تشریح اهداف سیاسی این رفتار مغرضانه به موارد 
زیر اشاره می کنند.

1ـ دشــوار کردن کار رسیدگی برای شورای نگهبان؛ 
۲ـ افزایش رد صالحیت شــدگان برای بهره برداری 
سیاســی و فشار به شــورای نگهبان؛ 3ـ برنامه ریزی 
برخی جریان های سیاســی برای داشــتن نامزدهای 

ذخیره در صورت رد صالحیت چهره های اصلی.
عــده ای دیگر برخالف دیــدگاه اول معتقدند رد 
صالحیت ها خیلی بیش از انتظار نبوده و برای توجیه و 
تبرئه دولت علت این اتفاق را حذف نماینده شوراهای 
شــهر و روســتا در هیئت های اجرایی و اضافه شدن 
نماینده دادگستری ها به این جمع دانسته و از این طریق 

سعی کرده اند تا قوه قضائیه را عامل رد صالحیت ها 
معرفی کنند. در این میان، اصالح طلبان به استناد رد 
صالحیت تعدادی از چهره های جریان خود، به ویژه 
رد صالحیت »علی شکوری راد« دبیرکل حزب اتحاد 
ملت تالش کردند از ایــن رویداد برای مظلوم نمایی 
خود اســتفاده کند.این در حالی است که میزان تأیید 
صالحیت شــدگان در تهران بــاالی 95 درصد بوده 
است و هیئت های اجرایی به گرایش سیاسی داوطلبان 
توجه نکرده اند؛ ضمن آنکه چند نفری که از ســوی 
این جریان رد صالحیت شده اند سابقه فتنه گری علیه 
نظام را در کارنامه خــود دارند.  رد صالحیت کمتر 
از 10 درصــد ثبت نام کنندگان به هیچ عقل و منطقی 

تعداد زیاد به حســاب نیامده و رد صالحیت شدگان 
فرصت اعتراض نیز دارند که ممکن اســت این رقم 
بیش از این نیز کاهش یابد؛ بنابراین حضور بسیاری 
از داوطلبان برای ورود به مجلس شــورای اسالمی 
بیانگــر اعتماد به نظام، ســالمت انتخابــات و باور 
آنها به رقابتی بودن انتخابات اســت. از ســوی دیگر 
می توان تأیید صالحیت حداکثری داوطلبان را فارغ 
از مســائل جریانی و سیاســی که در این باره مطرح 
می شود نشان دهنده انتخاباتی پرشــور و پرشوق در 
پایان ســال جاری دانســت.  در حالی که رسانه های 
وابسته به استکبار و برخی جریان های سیاسی داخل 
کشور تالش می کنند به استناد مشکالت اقتصادی و 
معیشتی مردم، به ویژه افزایش قیمت بنزین از حضور 
نیافتن ملت سخن بگویند و نوعی دلسردی هدفمند را 
القا کنند.  برخی جریان های سیاسی کاهش حضور 
مردم را به نفع خود ارزیابی کرده و این ذهنیت را دارند 
که در انتخابات اسفندماه طبقات پایین جامعه حضور 
ندارند و ریزش رأی از سوی آنها را به نفع جریان خود 
ارزیابی می کنند. آمریکا و غرب نیز می خواهند وانمود 
کنند فشــارهای حداکثری اقتصادی بــر مردم تأثیر 
گذاشــته و مردم دیگر مانند گذشته پای صندوق های 
رأی حضور نخواهند یافت؛ از این رو تالش می کنند 
با کاهش پشتوانه مردمی نظام اهداف امنیتی خود را 

علیه انقالب اسالمی محقق کنند.

همه جریان ها حضور دارند
 تأیید صالحیت بیش از 90 درصد ثبت نام کنندگان در انتخابات

مجلســی از جنس مردم اســت که داناترین، 
عاقل ترین و حکیم ترین افراد در تخصص های 
گوناگــون در آن وارد شــده باشــند. همچنین 
با نیازهای جامعه آشــنا بــوده و بتوانند بعد از 
پژوهش و مطالعات تطبیقی نیازها را در مجلس 
به عنوان مــاده قانونی وضــع و تصویب کرده 
یا اینکــه ماده ای قانونی را کــه به ضرر جامعه 
است حذف کنند. مجلس مردمی به این معنا 
نیست که افرادی تنها به دلیل اینکه در بین مردم 
حضور دارند، در آن حاضر باشند؛ اما کم سواد 
و کم تجربه باشــند یا اینکه در حوزه پژوهش 
و مطالعات تخصص نداشــته باشند؛ چرا که 
مجلس قوه عاقله هر کشــوری اســت. وقتی 

رهبر معظم انقــالب می فرمایند: مجلس 
ریل گذاری می کند؛ بنابراین افرادی باید 
به ایــن مجلس راه بیابند که به درســتی 
تشخیص دهند این ریل را در چه مسیری 

قرار دهند؛ در نتیجه با توجه به 
خوب  ساده زیستی  اینکه 

است؛ اما تنها یکی از 
برای  افراد  معیارهای 

ورود به مجلس مردمی محســوب می شــود، 
این افراد نمی توانند قانون مناسب وضع کنند. 
نتیجه وضع قانون در مجلس بر همه 80 میلیون 
جمعیت کشور اثر گذار است. نکته قابل تأمل 
در این باره این اســت که بین مجلس مردمی و 
پوپولیسم فاصله بسیاری وجود دارد. پوپولیسم 
یعنی رفتاری کــه از ابتدا بر مبنای فریب انجام 
می شود؛ به عبارتی طرف ساده زیستی می کند 
یا حرف های انقالبی می زند که مردم را فریب 
دهد. در حــال حاضر، بخشــی از نطق های 
قرائت شــده در  مجلس را خود نماینده ناطق 
قبول ندارد؛ اما نطقی است که می تواند با فریب 
مــردم، رأی جمع کند؛ از این رو بنده 
معتقد هســتم مجلسی مردمی 
اســت که برآیند آن به گونه ای 
بــا ریل گذاری  باشــد که 
صحیح قانــون در آن، آثار 
مثبتی برای همه مردم داشته 
باشــد.  نماینده ای که حکیم 
از دردها و مشکالت  باشد 
مردم و جامعه آگاه است.

 رضا شیران خراسانی 

مجلس  باید مردمی باشد

هنگامه انتخابات همواره فرصت مناســبی 
برای تحــرکات و اقدامــات مخالفان نظام 
جمهوری اسالمی با هدف مشروعیت زدایی 
از آن و دلســرد و ناامیدکردن مردم اســت. 
در شــماره پیــش، دو راهبــرد ناامید  کردن 
مردم از حضور در انتخابات و تشــویق برای 
تحریم انتخابات را بررســی کردیم و در این 
شــماره به دو راهبرد دیگر دشمنان انقالب 
 اســالمی دربــاره انتخابات پیش رو اشــاره 

می کنیم.
1ـ تخریب چهره های انقالبی: رســانه های 
اپوزیسیون خارج نشــین با توجه به ثبت نام 
شخصیت های انقالبی و ارزشی در انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی، شروع به تخریب 
ایــن چهره ها کرده و با توســل به ترفندهای 
رســانه ای و عملیــات روانی بــا رویکردی 
دروغ پردازانــه اقدامات این چهره ها در دوره 

مسئولیت شــان را تحقیر کردند؛ تالشی که 
نشان می دهد با وجود همه سرمایه گذاری ها 
امیــد چندانی بــه موفقیت پــروژه تحریم 

انتخابات ندارند.
۲ـ هجمه به سپاه پاسداران انقالب : »سولماز 
ایکــدر« فعال رســانه در ســایت »زیتون« 
در مطلبی با عنوان خط و نشــان سپاه برای 
شورای نگهبان، چنین می نویسد: »در آستانه 
انتخابات مجلس یازدهم ســپاه یا سپاهیان 
ســابق برای شــورای نگهبان خط و نشــان 
می کشــند. »محمدعلی جعفری« فرمانده 
سابق سپاه، از شــورای نگهبان خواست که 
برای تأییــد صالحیت افــراد »روی مبانی 

فکری« آنها تمرکز کند.« 
این تمرکز را می توان در راستای هجمه ای 
دانســت کــه در فتنــه 88 هم دنبال شــده 
بود و تالش برای ترســیم چهــره ای وارونه 
از نهاد انقالبی پاســدار انقالب اســالمی 
اســت! تصویری که با خیال خام قرار دادن 
 مــردم در مقابــل این نهاد مردمی  ترســیم 

می شود! 

انقالب! وهای  نیر به  هجمه 
   موج بیگانه    

مــواد 49،47،45، 50، 51 و 5۲ فصــل 
پنجــم قانــون انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی با عنوان »اعالم داوطلبی و رسیدگی 
بــه صالحیت داوطلبــان«  به رونــد احراز 
صالحیت ها پرداخته است که بر این اساس 
داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت 
روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به 
 وسیله وزارت  کشور با مراجعه به فرمانداری 
یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه، پرسش نامه 
مخصــوص اعــالم داوطلبــی را دریافت 
و تکمیل و تســلیم نمایند.  فرمانــداران یا 
بخشداران موظفند روزانه مشخصات کامل 
داوطلبان حوز ه  انتخابیه خــود را به وزارت 
 کشور اعالم نمایند و وزارت  کشور نیز آن را 
به هیئت  مرکزی نظارت اعالم نماید. وزارت 
کشــور موظف اســت پس از وصول نتایج 
بررسی از مراجع مشــخص شده در قانون، 

مراتب را به فرمانداران و بخشــداران مراکز 
حوزه هــای انتخابیه به  نحــو مقتضی اعالم 
نمایــد و آنها موظفند عینًا مــدارک و نتایج 
بررســی را در جلسه  مشترک هیئت  اجرایی 
و هیئت  نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه 
مطرح نماینــد.  در ادامه هیئت های اجرایی 
باید نتیجه بررســی خود را بــه هیئت های 
نظــارت اعالم نمایند. ســپس فرمانداران و 
بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند 
نظریه رد هیئــت  اجرایی انتخابات را با ذکر 
اســتناد قانونی ظرف یــک روز به داوطلبان 
ابالغ نموده و با سریع ترین وسیله به  ضمیمه 
اسناد و مدارک به اطالع هیئت  نظارت استان 
برســانند. ضمن اینکه رّد صالحیت  شدگان 
حق دارند ظرف چهار روز، شــکایت خود 
 را مســتداًل به هیئت  نظارت اســتان اعالم

 نمایند.
گزارش ها و شکایات واصله ظرف مدت 
بیســت روز پــس از پایان مهلــت دریافت 
شــکایت در جلســه   هیئت  نظارت استان، 

رسیدگی و نتیجه صورت  جلسه می  شود. 

وند احراز صالحیت ها در قانون  ر
   پرسمان    

   مطالبه ملت    

پس از حــوادث تلخ و خونین ســال 1360 
و حــذف جریان های ضدانقــالب از عرصه 
سیاســی کشــور، زمان برگزاری دومین دوره 
مجلس شورای اســالمی در ۲6 فروردین  ماه 
سال 1363 فرا رســیده بود. انتخاباتی که در 
مقایسه با دور گذشته خود تفاوت هایی داشت؛ 
از جملــه آنکه آغاز جنگ تحمیلی و درگیری 
بخشی از شــهرهای مرزی در این انتخابات 
اعضای اصلی و وابســته به نهضــت آزادی 
ایران نیز که پیش از این در مجلس اول نماینده 
بودند، به دلیل عملکرد ناصواب و همســویی 
با ضد انقالب و بیگانگان در حالی که کشور 
درگیر نبردی همه جانبه با دشمنان بود، از طرف 
شورای نگهبان رّد صالحیت شدند. نهضت 
نیز در واکنش به اقدام شورای نگهبان، به طور 
رســمی انتخابات را تحریم کــرد. در نتیجه 
جامعــه روحانیت مبــارز و حزب جمهوری 
اســالمی به عنوان گروه های فعال و تأثیرگذار 
صحنه سیاســی، بازیگر میدان انتخابات دور 

دوم مجلس بودند.
با حذف جریان ضد انقالب، به تدریج از 

ابتدای دهه 60 بین نیروهای خط امام اختالف 
ایجاد شد و تقریبًا همه تشکل های سیاسی در 
این دوره را با انشقاق مواجه ساخت و رقابتی 
دوقطبی بیــن دو طیف جریان خط امام ایجاد 

شد. 
یک جریان با محوریــت اکثریت جامعه 
روحانیت، اکثریت اعضای جامعه مدرســین 
حــوزه علمیــه قم، طیــف راســت حزب 
جمهوری، طیف راســت سازمان مجاهدین 
انقالب، حزب مؤتلفه و برخی تشــکل های 
وابسته به بازار شکل گرفت و در مقابل جریان 
حامیان دولت موســوی، شــامل طیف چپ 
جامعــه روحانیــت، اعضای چپ ســازمان 
دفتر تحکیــم وحدت  انقــالب،  مجاهدین 
و انجمن های اســالمی معلمان و مدرســان 

دانشگاه ها قرار داشتند.
نتایج حاصله نیز از توفیق نسبی هر دو جناح 
به یک اندازه در انتخابات حکایت داشت، به 
گونه ای کــه جناح چپ 1۲ کرســی و جناح 
راست 18 کرســی را در تهران به دست آورد. 

در سراسر کشور نیز توزیع آرا همین گونه بود.

 مجلس دوم 

وهای خط امام رقابت داخلی نیر

   خانه ملت    

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

علی بیگدلی
کارشناس سیاسی

۹ هفته تا انتخابات

عباس حاجی نجاری
کارشناس سیاسی

حسین عبداللهی فر
جریان شناس
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5
جهان

یادداشت
  رژیم سعودی

 و بازی دو سر باخت

حمالت 14 سپتامبر ۲019 به آرامکو و 
واکنش های عجوالنه عربستان سعودی 
پس از آن و در نهایت گزارش ســازمان 
ملــل مبنی بر عدم اثبات منشــأ ایرانی 
حمله، بازی آرامکو برای عربستان را به 
بازی دوســر باخت تبدیل کرد تا ضمن 
آسیب دیدن از حمله موشکی، شکست 
از ســوی ایران را تجربه کند. در سوی 
دیگــر، این حادثه نشــان داد همچنان 
»اتهام زنی« به ایران سیاست پیش دستانه 
مقامات سعودی است. چند دلیل برای 
اتهام زنی عربستان به ایران وجود دارد که 

در ادامه اشاره می شود:

۱ ائتــالف عربــی و ســعودی ها با 
ورود به جنگ یمن و فرسایشــی شدن 
ایــن جنگ یــک بازی چنــد بعدی را 
به محــور مقاومت واگــذار کردند. از 
یک  ســو، دولت ســعودی که خود را 
پرچمدار جهان عرب و اســالم تلقی 
می کرد، نتوانســت به اهداف خود در 
قبال یمن دســت یابد، به همین دلیل تا 
حدود زیادی تحت فشار افکار عمومی 
جهان قرار گرفت. بنابراین تصور اینکه 
انصاراللــه قادر باشــد از طریق قدرت 
موشکی خود آرامکو را هدف قرار دهد، 
دشــوار به نظر می رسید. به همین دلیل 
پیش از بررســی دقیق، اتهامات خود را 
متوجه ایران کرد. در ســوی دیگر، اگر 
حتی چنین انتظاری نیــز از انصارالله 
داشت، وجهه بین المللی و داخلی این 
کشــور اجازه نمی داد که عنوان کند در 
قبال انصارالله تا این میزان آسیب پذیر 
است، به همین علت باید این حمله را 
منتسب به قدرت بزرگ تری، مانند ایران 

می کرد.

2عربستان سعودی از طریق اتهام زنی 
به ایران به دنبال آن بود تا ائتالف جدیدی 
را علیــه ایران و انصارالله ایجاد کند که 
اثبات نشدن حمله از سوی ایران که در 
گزارش اخیر ســازمان ملل به آن اشاره 
شــده نشــان داد آنچه برای عربستان 
سعودی مالک است، خصومت با ایران 
بوده و نه »تفکر عقالیی« در زمینه حل 

موضوع.

3 عربستان به منظور اتحاد داخلی به 
تولید، حفظ و تقویت تصویر یک »غیر 
قدرتمند« از ایران نیاز داشــته اســت، 
به همین دلیل نســبت دادن این حمله 
به ایران می توانســت نارضایتی داخلی 
عربستان نســبت به ایران و حمایت از 
قبال سیاست های  دولت ســعودی در 
ایران ســتیزی را افزایش دهد که در هر 
صــورت پایه های مشــروعیت دولت 

سعودی را تقویت می کرد.
این گونه عنوان  نهایت می تــوان  در 
کرد که اکنون عربستان سعودی در مسیر 
باخت های پی درپی در عرصه سیاسی 
قــرار دارد که آل ســعود را هم در حوزه 
داخلی و هــم در حوزه خارجی تحت 
فشار قرار داده است. ناتوانی در مدیریت 
روابط با قطر، موفق نشدن این کشور در 
لبنان، سوریه و عراق، ناتوانی در خروج 
از باتالق یمن در کنار ناتوانی در تشکیل 
ائتالف علیه ایــران به  ویژه پس از واقعه 
آرامکو، این کشــور را به نــاکام بزرگ 
تحــوالت منطقه تبدیل کرده اســت؛ 
ناکامی  که تنها با تغییر رویه های سیاسی 
می توانــد تــا حدودی شکســت های 

منطقه ای اخیر را جبران کند.

سجاد محسنی
کارشناس روابط بین الملل

نفوذ بی سابقه یک گفتمان!
مطالعات  بین المللی  »مؤسسه  اندیشکده 
استراتژیک« انگلیس: هیچ کشوری در عصر 
مدرن به اندازه جمهوری اســالمی در منطقه 
موفق نبوده اســت؛ موفقیت هایــی که نتیجه 
ثبات قدم رهبــری انقالبی آیت الله ]العظمی[ 
خامنه ای اســت؛ در میان دشمنان ایران کمتر 
کشــوری اینقدر ثبات رهبــری دارد. دکترین 
نظامی ایــران نفوذ بی ســابقه ای را در دوره ای 
از درگیری های بی ســابقه برای تهران به دنبال 
داشــته اســت. توانایی این دکتریــن در به بار 
آوردن نتایج چشــمگیر برای تهران در دوران 
صلح، آن گونه که در لبنان شــاهد بوده ایم، در 
سوریه و کشورهای دیگر در بوته آزمایش قرار 
خواهد گرفت. امروز اثر انگشــت حاج قاسم 
روی دستاوردهای نظامی و دیپلماتیک ایران به 

وضوح دیده می شود.

»پلوسی« به دنبال استیضاح ترامپ
بی بی سی: بــه نظر می رسد، »نانسی پلوسی« 
رئیس دموکرات و کهنه کار مجلس نمایندگان 
هرچه داغ تر شدن جریان استیضاح ترامپ را یک 

بازی برد ـ برد برای حزب خود می داند. به این 
ترتیب که اصرار بر سوء استفاده دونالد ترامپ 
از قــدرت در جریان اوکرایــن، افزون بر بدنام 
کردن رئیس جمهوری در میــان رأی دهندگان 
مســتقل و شــاید اندکی از جمهوری خواهان 
سنتی، به تهییج بیشتر رأی دهندگان دموکرات و 
افزایش میزان مشارکت آنها در شهرها و حومه 
شــهرهای بزرگ خواهد انجامیــد؛ رویدادی 
کــه خانم پلوســی امیــدوار اســت همچون 
انتخابــات میــان دوره ای کنگره پارســال به 
پیروزی دموکرات ها بینجامد. به عبارت دیگر، 
دموکرات ها امیدوارند که با برگزاری جلسات 
علنی استیضاح در مجلس سنا، تنور انتخابات 

نوامبر آینده را به نفع خود داغ کنند.

تالش بی سروصدای عربستان
وال استریت ژورنال: محاسبات عربستان بعد 
از حمالت موشکی و پهپادی به تأسیسات نفت 
این کشــور که موجب قطع موقت تولید نفت 
خام این کشور شد، دچار تغییر شده است. در 
حقیقت، نگرانی از اثــرات تنش ها بر اقتصاد 
نفت محور عربستان سعودی موجب شده است 

این کشور به صورت بی سروصدا در تالش برای 
ترمیم روابط با ایران و سایر رقبای منطقه ای خود 
باشد؛ به گونه ای که نمایندگان ایران و عربستان 
سعودی در ماه های اخیر هم به صورت مستقیم 
و هم از کانال واســطه هایی در عمان، کویت و 
پاکســتان پیام هایی را میان یکدیگر رد و بدل 
کرده اند. محور اصلی این تماس ها کاســتن از 

تنش میان عربستان سعودی و ایران بوده است.

ناکامی فشار حداکثری
اندیشکده شورای اتالنتیک: اهداف اصلی 
کارزار آمریکا کاســتن از قابلیت های ایران در 
اعمال قدرت منطقه ای و کاهش حمایت های 
آن کشــور از متحدان منطقه ای خود اســت؛ 
امــا گزارش هــا و اظهارات مقامــات دفاعی 
آمریکا نشان می دهد، کارزار فشار حداکثری، 
ایــران را از نظر راهبردی تضعیــف نکرده و 
موجب کاهش نفوذ منطقه ای این کشور نشده 
اســت. در مجموع، تهران به رغم کارزار فشار 
حداکثری آمریکا، قادر اســت از طریق تهدید 
به وارد کردن خســارت قابل توجه به مهاجم یا 
متحدان و منافع منطقه ای مهاجم از بروز حمله 

علیه ایران جلوگیری کند. هیچ اشاراتی وجود 
ندارد که نشان دهد ایران مایل است در جریان 
هر نوع مذاکره ای، اهداف کانونی راهبرد فشار 

حداکثری آمریکا را بپذیرد.

بی اعتباری شاهزادگان سعودی!
مرکز مطالعات اســتراتژیک بیگن سادات: 
دولت های حاشــیه خلیج]فــارس[ هم پیمان 
به  اهتمام واشــنگتن  عربســتان، می خواهند 
منطقه را افزایش دهند؛ اما این کار دشــواری 
است؛ چرا که آمریکایی ها از مشارکت نظامی 
در درگیری های طوالنی مدت خسته شده اند. 
افزون بر اینکه دیگر واشــنگتن به نفت خلیج 
فارس نیازی ندارد و ترامپ در چند مناســبت 
تأکید کرده اســت کســانی که از این تجارت 
استفاده می کنند، باید هزینه آن را نیز بپردازند. 
افزون بر ایــن، چالش مهم تری که ریاض با آن 
مواجه اســت، بدنامی و بی اعتباری رهبران آن 
اســت؛ همان طور که بن سلمان به دلیل دستور 
قتل خاشقجی، در سطح وسیعی محکوم شده 
و بــه دنبال جنگ یمن، مملکت ســعودی در 

معرض انتقادات شدیدی قرار گرفت.

   رصد    

حداکثری فشار  شکست 

عراق اکنون درگیر یک فتنه طراحی شده بیرونی 
با محوریت آمریکا و برخی کشــورهای عربی 
منطقه شده اســت. این پروژه و سناریوسازی 
با همراهــی برخی جریان های داخلی و معاند 
عراقی، همچــون منافقیــن و بعثی ها با نقش 
مکملی برخــی جریان هــای انحرافی دینی، 
همچون یمانی ها و صرخی ها همراه شده است.
اکنون مــردم عــراق صــف خــود را از این 
اغتشاشــگران جدا کرده اند. در کنار این موارد 
اکنون آمریکا براســاس پروژه ســه مرحله ای 
خود )اســقاط حکومت، جنگ شیعی ـ شیعی 
و جنگ روانی گســترده علیه ایران( وارد پروژه 
جنگ شیعی ـ شــیعی شده اســت. در ایجاد 
و شکل گیری جنگ شیعی ـ شــیعی دو عامل 
بیشــتر از همــه نقش خــاص و ویــژه ای ایفا 
می کنند. اول، جریان های خارجی با همراهی 
آمریکا و انگلستان که ســفارت خانه های این 
کشورها نقش پیاده نظام را اجرا می کنند و دوم، 
جریان های انحرافی بــا محوریت صرخی ها 
و یمانی ها. البتــه در این میان برنامه ریزی های 
گســترده ای برای ورود برخی گروه های دیگر 
همچون مقتدی صــدر به عرصه این راهبرد در 
نظر گرفته شده است. اهداف این جنگ شیعی ـ 

شیعی در چهار محور خالصه می شود:
1ـ خسته  کردن مردم از حکومت شیعی با ایجاد 
درگیری هــای متعدد بین گروه هــای موجود؛ 
۲ـ مرجعیت ســازی در راستای کم رنگ  کردن 
نقــش مرجعیت در تحوالت این کشــور؛ 3ـ 
ورود جریان های شیعی همچون حشدالشعبی 
بــه درگیری های خودســاخته در عــراق؛ 4ـ 
ایجاد درگیری های دروغین در لوای تضعیف 

نهادهای دیگر عراق. 
در کنار جنگ شیعی ـ شیعی اکنون وضعیت 
به گونه ای اســت که هجمه های وســیعی نیز 
علیه گروه های مقاومت به  ویژه حشدالشــعبی 
صــورت می گیــرد. بســیاری به دنبــال این 
بودند که کشته ســازی هایی را کــه بعثی ها بر 

اســاس ســناریوی بیرونی صورت می دهند، 
به جریان هــای مقاومت نســبت دهند. آنچه 
آمریکایی ها برای حذف جریان حشدالشعبی در 
عراق در نظر گرفته بودند، سناریوی چند الیه ای 
متشکل از سه بخش بود: در بخش اول، تالش 
برای الحاق نشــدن حشدالشعبی به گروه های 
مسلح بود. در بخش دوم، فشار بر دولت برای 
محدود کردن این گروه و در بخش سوم درگیری 
سایر گروه های مسلح با حشدالشعبی در جهت 
تضعیف آن در عراق است. مرحله سوم از این 
رو اهمیت دارد که تضعیف حشدالشعبی سبب 
ظهور گروه های تروریســتی در عراق می شود. 
با ناکامی آمریکایی ها در هر سه مرحله اکنون 
وارد مرحله جنگ تبلیغاتی و رســانه ای علیه 

حشدالشعبی و جریان های مقاومت شده اند.
در مجموع بــه اتفاقات اخیر در عراق از دو 

منظر می توان به مثابه فرصت نگاه کرد:
1ـ تکانه جدی در دولت و اصالح ساختارهای 
معیوب؛ اکنــون درآمد حاصل از یک ســوم 
فروش نفت عراق عاید آمریکا می شود و مابقی 
درآمدهای نفتی را دولت )85 درصد( در امور 
جاری عراق هزینه می کند. آنچه مشهود است، 
درآمد مناسبی برای دولت در جهت خدمات 
عمرانی و زیربنایی باقی نخواهد ماند. در نتیجه 
این اعتراض ها ســبب اصالح ســاختارهای 
اقتصادی و کوچک شــدن دولت خواهد شد 
و غربالگری جــدی در بدنه دولــت و ارتش 
صورت خواهد گرفت که همین منجر به انجام 
اصالحات اساسی در دســتگاه های مجریه و 

قانونی عراق می شود. 
۲ـ مطالبــه مردم از دولت و احــزاب به جای 
انتخــاب مســئوالن تکنوکــرات: انتخــاب 
مســئوالنی با داشتن ســالمت  نفس و تالش 
مجدانه برای حل مشکالت اقتصادی که همان 
تفکر جهادی است. در واقع مردم به این نتیجه 
رســیده اند که تنها تفکر رهایی بخش در حل 
مشــکالت اقتصادی همان تفکری اســت که 
توانست داعش را شکست دهد. همین عاملی 
در جهت ورود عناصر جهادی و ســالم به بدنه 

دولت خواهد بود.

وژه ناکام  پر
جنگ درون فرقه ای زیر لوای آشوب ها

   پنجره    

اگرچه تخلفــات »دونالد ترامپ« در زمینه زد 
و بند غیر قانونی با »زلنســکی« رئیس جمهور 
اوکراین بر ســر پرونده بایدن و پسرش محرز 
اســت، اما شواهد و مســتندات موجود نشان 
می دهد، نتیجه اســتیضاح ترامــپ، تابعی از 

خطاکار بودن یا نبودن وی نبوده و نیست!
به تازگی مجلس نمایندگان آمریکا موافقت 
خود را با استیضاح ترامپ و ارجاع پرونده وی 
به مجلس ســنا اعالم کرد.  مجلس نمایندگان 
آمریــکا در دو مرحله بر ســر دو بند رأی گیری 
کردند. ابتدا بند »سوءاستفاده از قدرت« به رأی 
گذاشــته شد که با ۲30 رأی موافق و 197 رأی 
مخالف مورد موافقت قرار گرفت. قانونگذاران 
مجلس نمایندگان آمریکا دیگر بند این قطعنامه 
را که بــه اتهام »ممانعت در تحقیقات کنگره« 
مربوط می شد، به تصویب رساندند. این بند با 
۲۲9 رأی مثبــت و 198 رأی منفی به تصویب 
رســید. با این حال هنوز »نانســی پلوســی« 
رئیس مجلــس نمایندگان آمریــکا حاضر به 
ارســال پرونده به سنا نشده است. دموکرات ها 
معتقدند، مجلس ســنای آمریکا)که بیشتر آن 
در دســتان حزب جمهوریخواه است(، قصد 
افشاگری در زمینه ابعاد مبهم و پشت پرده این 
پرونــده جنجالی را ندارنــد. جمهوریخواه ها 
درصدد هستند تا صرفًا با یک رأی گیری ساده، 
به برائت ترامپ رأی داده و پرونده اســتیضاح 
وی را تا قبل از فرا رسیدن سال ۲0۲0 میالدی 

مختومه کنند. 
 مواضــع اخیــر دونالــد ترامــپ در قبال 
اســتیضاح وی در سنا نیز نشــان می دهد، وی 
نســبت به طرح ابعاد پشت پرده و مهم پرونده 
»اوکراین گیت« به شــدت هراسان است و از 
این رو قصد دارد هر چه سریع تر، مجلس سنا 
پرونــده اســتیضاح وی را مختومه اعالم کند. 

ترامپ در این باره می نویسد:
»من خواســتار جلســه دادرســی فوری 
]در ســنا[ هســتم. دموکرات هــای مجلس 

نمایندگان حتی نتوانســتند یک رأی موافق از 
جمهوری خواهان درباره حیله استیضاح کسب 
کنند. پرونده دموکرات ها به قدری بد است که 
آنها حتی نمی خواهند به جلسه دادرسی برود.«

واقعیت امر این است که با توجه به اکثریت 
جمهوریخواه حاکم بر ســنا، احتمال برکناری 
ترامپ تقریبًا ناممکــن خواهد بود. هم اکنون 
جمهوریخواهان با 53 کرســی، سنای آمریکا 
را در دســت دارند و در مقابــل، دموکرات ها 
47 کرسی را به خود اختصاص داده اند و برای 
برکناری ترامپ، الزم اســت 67 ســناتور، به 
استیضاح وی رأی مثبت دهند. با این حال به نظر 
می رسد جمهوریخواهان سنا قصد ندارند در 
برهه فعلی پشت رئیس جمهور ایاالت متحده را 
خالی کنند. در این میان، تنها موضوعی که برای 
جمهوریخواهان و دموکرات ها کمترین اهمیتی 

ندارد، »واقعیات پرونده اوکراین گیت« است! 
اساســًا در ایاالت متحده امکان ندارد یک 
رئیس جمهــور )حتی اگر خطاکار باشــد( در 
مجلس ســنا از سمت خود برکنار شود و حتی 
برکناری نیکسون از قدرت)پس از رسوایی واتر 
گیت( نیز از سوی مجلس سنا صورت نگرفت 
و او خود از پســت ریاســت جمهوری استعفا 
داد. به عبارتی گویاتر، ساختار سیاسی آمریکا 
به گونه ای طراحی و تنظیم شــده است که در 
آن، برکناری رئیس جمهور تــا حدودی امری 
ناممکن بــوده و وی می تواند با خیالی راحت 
و آســوده منافع ملی کشــور را زیر پا بگذارد. 
نهادهای نظارتی و قضایی نیز در چنین شرایطی 
کاماًل حامی رئیس جمهور مستقر در کاخ سفید 
هستند و بقای وی در قدرت را تضمین می کنند. 
هدف دموکرات ها نیز از استیضاح ترامپ 
کاماًل مشخص اســت! آنها درصدد هستند با 
طرح اتهامات وارده علیه رئیس جمهور آمریکا 
و گردش این موضوع در فضای عمومی جامعه، 
زمینه را برای شکســت ترامــپ در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۲0۲0 و پیروزی خود 
فراهــم آورند. دموکرات ها نیز در این مســیر، 
اهمیت و اصالتی برای منافع ملی کشورشــان 

قائل نیستند. 

یکایی! آمر دموکراسی   
تأملی بر استیضاح دونالد ترامپ

   فراسو    

حنیف غفاری
کارشناس مسائل بین الملل

احد کریم خانی 
تحلیلگر ارشد مسائل منطقه
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6
بازار

یادداشت 
WTO پیوستن به  

 در شرایط امروز صالح نیست

 کشور ایران به دلیل ارتقا نیافتن 
کیفــی کاالهــا و محصوالت 
ایرانی از 15 سال پیش تا کنون، همچنان 
نقش ناظر را در سازمان تجارت جهانی 
موســوم به WTO ایفــا می کند. طبیعی 
است اگر به دنبال رابطه اقتصادی پایدار با 
سایر کشورها باشیم، عضویت ایران در 
سازمان تجارت جهانی یا برقراری ارتباط 
تجاری با کشــورهای گوناگــون اعم از 
کشــورهای همســایه نیز باید بر مبنای 
توسعه روابط تجاری دو طرفه باشد. توجه 
به رابطه طرفینــی در صادرات و واردات 
کاال بســیار ضــروری اســت؛ زیرا هر 
کشوری به دنبال تأمین منافع تجاری خود 
است؛ بنابراین انتفاع هر دو کشور یا تمام 
کشورهای مبادله کننده کاال و اصطالحًا 
شــرکای تجاری دراین امر بسیار مهم و 

ضروری است.
جمهــوری اســالمی ایــران زمانی 
می تواند بدون نگرانی از آســیب پذیری 
تولید خود به ســازمان تجارت جهانی 
بپیوندد که تولیداتی قابل رقابت، باکیفیت 
و براساس قیمت های مناسب و خدمات 
پــس از فروش به دنیا عرضه کند. در این 
صورت، هر کشوری از جمله ایران بدون 
تولیدش می تواند  از آسیب پذیری  ترس 
در بازارهــای جهانی وارد شــود و نفوذ 
کند؛ در حالی که صنایع ما هنوز قدرت 
رقابت الزم با کشورهای اطراف را ندارند 
و در صورت عضویــت در WTO قطعًا 
بازارهای کنونی را نیز از دست خواهند 

داد. 
پانزده کشور همسایه ایران با ظرفیت 
بــازار ۲50 میلیارد دالری امکان تعامل 
تجاری خوبی برای داد و ســتد با ایران 
فراهم کرده انــد؛ در حالی که با توجه به 
پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصاد ایران باید 
از این بازارها به نفع تجارت خود استفاده 
کنیم و بی رقیب باشیم؛ اما افزایش نیافتن 
کیفیت و ارتقای صنایع ایرانی منجر به از 
دست دادن بسیاری از بازارهای اطراف 
و سرمایه های مناسب آن شده است. در 
چنین شرایطی و تا زمانی که محصوالت 
ایرانی از نظر کیفیت، قیمت، بسته بندی و 
سایر مؤلفه ها توان رقابت با محصوالت 
مشابه خارجی را نداشته باشد، نمی توان 
مدعی بود کاالی ایرانی قادر به راه یافتن 
به بازارهــای خارجی اعم از منطقه ای و 
بین المللی است. در این صورت، ورود 
به ســازمان تجارت جهانی و باز کردن 
دروازه هــای کشــور بــه روی تولیدات 
خارجی نه تنها هیچ فایده ای ندارد، بلکه 
به منزله شکست سیستم تولید کنونی در 

کشور است.
کاالی ایرانی باید از ســایر کاالهای 
خارجی که در فروشگاه ها به مردم عرضه 
باشــد. مطلوبیت  می شــود مطلوب تر 
در این مورد به این معناســت که کاالی 
ایرانی باید قدرت رقابت داشــته باشد. 
هنگامی که محصول ایرانی به این مرحله 
از کیفیت برســد، قطعًا شاهد کاهش و 
از بیــن رفتن آمار قاچــاق خواهیم بود؛ 
چــرا که در این شــرایط، ســاده ترین تا 
پیچیده ترین محصــوالت ایرانی امکان 
حضور و رقابــت در بازارهای جهانی را 
به  دست می آورند؛ بنابراین تا زمانی که 
کاالهای تولید داخل به این حد مطلوب 
از رقابت پذیری و ارتقای کیفیت نرسند، 
با پیوســتن ایــران به ســازمان تجارت 
 جهانی تولید ملی دچار ضربات سختی

 می شود. 

مرتضی افقه از اقتصاددانان نهادگرایی محسوب 
می شود که اصواًل با افزایش جهشی یا به اصطالح 
اصالح نســبی قیمت نرخ ارز و کاالهایی مانند 
بنزین مخالفند. وی که فارغ التحصیل اقتصاد از 
دانشگاه بیرمنگام انگلستان و عضو هیئت علمی 
دانشــکده اقتصاد دانشگاه شــهید چمران اهواز 
است، در گفت وگویی با صبح صادق به بررسی 
تبعــات افزایش یک باره قیمت بنزین بر زندگی و 
معیشت مردم پرداخته اســت. در ادامه متن این 

گفت وگو آمده است.

BBBBB تحلیل تــان از اصــالح قیمت بنزین 
زمان  منتقــدان  برخــی  چیســت؟ 
اجــرا و نحــوه اجــرا را مناســب 
 نمی داننــد. نظر شــما در ایــن باره 

چیست؟ 
با وجود اینکه دولت استدالل های گوناگونی برای 
اصالح قیمــت بنزین و اقناع افکار عمومی ـ البته 
بعد از گرانی یک باره بنزیــن عنوان کرد ـ از نگاه 
من اصواًل پذیرش اصل افزایش قیمت با توســل 
به همه استدالل های مطرح شده در شرایط کنونی 
اقتصاد کشور به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. دولت 
به خوبی به این موضوع واقف بود که اثر تورم زایی 
افزایش قیمت بنزین بر قیمت کاالها و خدمات 

قابل پیشگیری و کنترل نیست.
 اینکه وقتی قیمت بنزین ۲00 درصد افزایش 
پیدا کند و بار تورمی اصالح قیمت بنزین قطعی 
اســت و دولت نیز به آن واقف بــود. به هر حال 
بنزین تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم و قیمت ها، 
همچنیــن ســایر متغیرهای اقتصــادی به جای 
می گذارد. بی شک در شرایط اقتصادی که مردم 
قدرت خرید خوبی ندارند و مردم و اقتصاد هنوز 
از شــوک ارزی سال گذشــته بیرون نیامده اند و 

اقتصاد ایران نیز آسیب پذیری خود را دارد.
 گران کردن بنزین اشتباه بزرگی بود. هر چند 
اصل افزایش قیمت بنزین باید اجرایی و عملیاتی 
شــود، اما قطعًا زمان اجرای آن مناســب نبود. 
بلکه این کار باید از در طول شــش سال گذشته 
یا یک دهه گذشــته، همان طور که در برنامه سوم 
نیز گنجانده شده بود در زمانی مناسب عملیاتی 

می شد. 
دولت آقای روحانی یا حتی آقای احمدی نژاد 
با بی توجهی به این مهم شرایط را به گونه ای رقم 
زدند که افزایش بنزین به صورت پلکانی صورت 
نگیرد؛ اما افزایــش نیافتن آن به مرور زمان مانند 
بمب ساعتی بود که در ساعت صفر بر سر مردم 
خالی شــد اآلن شرایط کشــور به واسطه رکود 
اقتصــادی و تورم های باال به گونه ای اســت که 
بســیاری از عرصه های اقتصادی کشــور تحت 
تأثیرات نامطلوب این موارد و مسائل قرار گرفته 

است.

BBBBB به نظر شما آیا راه های دیگری غیر از 
گران کردن بنزین بدون ایجاد فشــار 
برای  اقشــار آســیب پذیر جامعه  به 
دولــت وجود درآمدهای   افزایــش 

 نداشت؟ 
با توجــه به اینکه اقتصاد ایــران در حال حاضر، 
شــرایط تورمی خاصی دارد، گران کردن قیمت 

بنزین آن هم در این سطح به هیچ وجه قابل قبول 
و منطقی نیست؛ هر چند دولت دالیل زیادی از 
جمله کاهش مصرف بنزین، مقابله با قاچاق و... 
را برای انجام این کار مطرح کرد؛ اما واقعیت این 
است که دولت به خوبی می دانست تورم، آستانه 

صبر و تحمل مردم را پایین آورده است.
 بنابرایــن دولت با توجه به این شــرایط نباید 
چنین اقدامی می کرد. با توجه به مســائل ارزی، 
جهش نرخ ارز و گرانی های ناشــی از آن، که در 
سال گذشــته رخ داد، رونق تولید، اشتغال زایی و 

قدرت خرید مردم به شدت آسیب دید.

 در ایــن شــرایط بهتر بود دولــت با تعریف 
پایه هــای مالیاتی جدیــد و گرفتــن مالیات از 
اقشــار مرفه یا پردرآمد مانند پزشــکان، وکال، 
دالالن و صاحبــان ســرمایه، فشــار را از دوش 
طبقه محروم جامعه بردارد؛ بنابراین در پاســخ 
به پرســش شــما باید بگویــم دولــت راه های 
دیگری برای تأمین کســری بودجه داشــت؛ اما 
مثل همیشــه راحت تریــن و پرهزینه ترین راه را 
انتخاب کرد که تبعــات و هزینه های زیادی دارد 
 و زندگی، معیشت و سفره مردم ضعیف را نشانه

 می رود.

BBBBB همان طور که می دانید پایه های مالیاتی 
جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه 
یا مالیات بر مجموع درآمد در الیحه 
بودجه ســال ۱3۹۹ نیز دیده نشــده 
اســت و به نظر می رسد دولت عزمی 
پایه هــای مالیاتی جدید  ایجاد  برای 
ندارد. به غیر از موضوع مالیات به نظر 
شــما دولت راه دیگری برای افزایش 

درآمدها نداشت؟ 
در پاسخ به این پرســش جواب امیدوارکننده ای 
نــدارم. نه این دولــت، بلکه بقیــه دولت ها نیز 
همین طــور بودند. دولت هایی که در ســال های 
گذشته با تکیه بر درآمدهای نفتی هیچ گاه به طور 
جــدی به جدایی اقتصاد از نفت و زمینه ســازی 
زیرساخت های اقتصاد غیر نفتی نیندیشیدند!، در 
طول این سال ها تولید را فعال نکردند و موانع غیر 

اقتصادی تولید را از بین نبردند.

BBBBB منظورتــان از موانــع غیراقتصادی 
چیست؟

موانعی که مثاًل ارتباطی با مسئله نرخ ارز ندارد؛ 
مثل تغییر و رفع محدودیت های قانونی، که هیچ 
دولتی در این سال ها در این راستا حرکت نکرده 
است. متأسفانه تولید کشــور حال و روز خوبی 

ندارد.
 تولید زیر ظرفیت خــود کار می کند. من هم 
قبول دارم بخشــی از کاهش ظرفیــت تولید را 
می توان به نبود ارز و مشــکالت تحریمی ارتباط 
داد؛ امــا بیش از 50 درصد مشــکالت موجود 
به مســائل داخلی و ناشی از ســوء مدیریت ها و 

بی تدبیری ها مربوط است.
 قوانین ضد و نقیــض و دخالت های بیش از 
حدی که دولت را به جــای حامی تولید به یک 
نهاد ضد تولید تبدیل کرده است. بخش قضایی 
کشــور هم به این حوزه ها چندان وارد نشده تا با 
برداشــتن محدودیت های داخلی بتواند به تولید 
کمک کند. واقعیت این اســت که تا وقتی موانع 
کســب و کار برطرف نشود و اتفاق مثبتی در این 

حوزه رخ ندهد.
 شهرک های صنعتی ما همچنان خالی خواهد 
شــد و اگر هم برخی بنگاه های اقتصادی بتوانند 
خودشــان را ســرپا نگه دارند کمتــر از ظرفیت 
واقعی خود کار خواهند کرد. به نظرم در شرایط 
فعلی مهم ترین اقدام بهبود فضای کســب و کار 
 و رفــع موانع غیر اقتصادی موجــود در راه تولید

 است. 

BBBBB به نظر شــما دولت با توجه به شرایط 
موجود باید چه اقدامی کند. منظورم 
تعامل و نحــوه تعامل دولت با مردم 

است.
با توجه به اینکه دولت پول یا منابعی برای حمایت 
از مردم و تولید ندارد که خود به خود بتواند منجر 
به اشتغال و درآمدزایی برای مردم شود، شفافیت 
و صداقتش با مــردم به منظور آمــاده کردن آنها 
برای رویارویی با شرایط آینده بسیار مهم است.  
اگر قرار نیســت تحریم ها برداشته و فروش نفت 
یا مبادالت بانکــی ما به روند عــادی بازگردد، 
دولت باید با تدبیر به ســمت رفع موانع تولید آن 
هم بــا سیاســت گذاری های بلندمدت حرکت 
کند. مطمئن باشــید در این صــورت آثار روانی 
سیاست گذاری های حمایت گونه دولت از تولید 
به صــورت روانی و اجتماعی نظر مردم را جلب 

خواهد کرد.

یحیی آل اسحاق
وزیر اسبق بازرگانی

میالد شکری
خبرنگار

منظـور از اقتصاد بدون نفت این نیست که در چاه های نفت را 
ببندیم و از این طالی سیاه استفاده نکنیم. منظـــور اصلی این 
است که وابســتگی به نفت در بودجه را کاهش داده و این رقم 
را به صفر برســانیم. در این مسیر »افزایش بهره وری« یکی از 

راه های رهایی از نفتی بودن اقتصاد ایران است.
برای آنکه بتوانیم به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم راه 
دیگر تقویت جایگزین های درآمدهای نفتی است؛ برای نمونه 
می توان به کانون های تولید ارزش افزوده اشــاره کرد. مهم ترین 
ارزش افــزوده خدمات و اصلی ترین آن تولیــد ارز ش افزوده از 
فناوری های دانش بنیان است. همان طور که رهبر معظم انقالب 
فرمودند شــرکت های دانش بنیان باید در این راســتا حمایت 
شوند. اســتفاده از ظرفیت های دیگر برای ایجاد ارزش افزوده، 
جلوگیری از خام فروشــی و افزایش بهره وری عوامل تولید، از 

دیگر راه های جایگزین است.

بهره وری
منهای نفت

کنفرانس تجارت و توســعه سازمان ملل )آنکتاد(  در گزارشی 
اعالم کرده اســت، نبرد تجاری میان آمریکا و چین به ســود 
تایوان،  مکزیک،  اتحادیه اروپا، هند و ویتنام تمام شده است. این 
گزارش در تشریح ادعای خود آورده است: هند با 755 میلیون 

دالر ثابت ترین سهم را از این سود داشته است.
در این میان، تایوان بیشــترین بهــره  وری را به ارزش چهار 
میلیارد و ۲00 میلیون دالر در نیمه نخســت ســال ۲019 در 
اختیار داشته است. افزایش صادرات مکزیک به آمریکا در پی 
تعرفه های تجاری واردات کاال از چین، به ســه میلیارد و 500 
میلیون دالر رســیده و این رقم برای اتحادیه اروپا نزدیک به دو 

میلیارد و 700 میلیون دالر است.
 در ایــن گــزارش آمــده اســت: »تعرفه هــای آمریکا بر 
 واردات کاال از چین از منظر اقتصادی به هر دو کشــور ضربه

 زده است.«

جنگ به نفع دیگران!
شاخص

مالیات برعایدی ســرمایه یا)capital gain tax )CGT به  بیان 
ســاده به مالیات بر تفاوت قیمت فروش با خرید گفته می شود. 
این پایه مالیاتی در مسکن و زمین کاربرد زیادی دارد؛ به طوری 
که طرفداران این پایه مالیاتی معتقدند این پایه کارکرد بســیار 
خوبی در جلوگیری از معامالت مکرر امالک و مستغالت دارد.
  روش اجرای این پایه مالیاتی بدین شــکل است که جدول 
ارزش روز امالک تهیه شــده و برای نمونه اگر قیمت روز ملک 
خریداری شده توسط فردی یک میلیارد تومان است و سال بعد آن 
را 1/۲ میلیارد تومان بفروشد به ما به التفاوت حاصل شده مالیات 
9 درصدی تعلق می گیرد. از محاسن دیگر این پایه مالیاتی این 
است که با وضع آن می توان اطالعات دقیق تری از منابع ثروت 
و امالک در کشــور به دست آورد؛ البته این مالیات باید بر تمام 
عواید ســرمایه وضع شود؛ اما توصیه می شود در شرایط حاضر 

اخذ این مالیات از امالک و مستغالت شروع شود.

CGT
افزوده

  مرتضی افقه

  اقتصاددان و عضو هیئت علمی

  دانشگاه شهید چمران اهواز

 در گفت وگو با »صبح صادق«

 دولت 
موانع تولید را 

کند رفع 
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7
دین

انذار و تبشیر

به  انبیــا در دســتیابی  روش 
اهداف دین، متناسب با گستره 
موضوع آن، یعنی همه انسان ها در طول 
تاریخ، روشی کالن و گسترده به شمار 
می آید که عبارت است از ساختن بستر 
رشــد و تربیت انســان ها و این هدف 
همان جامعه سازی و نظام سازی است؛ 
یعنــی انبیا تنها از روش انذار و تبشــیر 
برای تحقق اهداف کالن شان استفاده 
نمی کردند. »انبیا کــه نیامدند مردم را 
فقط نصیحت کنند. نصیحت و تبلیغ، 
بخشی از کار پیغمبران است. پیغمبران 
همه آمدنــد تا جامعه ای را بر اســاس 
ارزش هــای الهی به وجود آورند؛ یعنی 
در واقعیِت زندگِی مردم تأثیر بگذارند.« 

)1374/۲/۲8(
کمرنگ کردن اهمیت روش تهذیب 
نفس و انذار و تبشــیر در روش انبیا به 
معنای نفی آن نیســت، بلکه اشــاره به 
این حقیقت دارد که این روش که روش 
تربیت فردی است، برای هدف جهانی 
و ســاختن جامعه بشــری، به تنهایی 
پاسخگو نیســت؛ و اال قطعًا انبیا برای 
تربیت انسان ها و به ویژه ساختن هسته 
اصلی جامعــه و کادر اولیه نظام، راهی 
جز همیــن موعظه و منبــر ندارند. به 
واقع آغاز دعوت پیغمبران الهی با زبان 
نصیحت است؛ اما در این روش محدود 

نمی ماند.
در دکترین انتظار، فکر اســالمی که 
پیامبر به جامعه عرضــه کردند، بدون 
داشتن قدرت و تشکیالت اداره جامعه 
نمی تواند مؤثر واقع شود؛ اما این قدرت 
و تشــکیالت حکومتی از راه غیرعادی 
ایجاد نمی شــود و راه آن تربیت افرادی 
است که عناصر اصلی تشکیالت اداره 
جامعــه و دفــاع از آن در برابــر تجاوز 

دشمنان باشند.
پیغمبر برای اینکه بتواند جامعه مورد 
نظر را که همان کارخانه انسان ســازی 
اســت، تشــکیل دهد، به یک جمع به 
هم پیوســته متحد دارای ایمان راسخ، 
مؤمــن و معتقد به این مکتــب، با گام 
استوار، پویا و جویای آن هدف احتیاج 
دارد؛ بنابراین ایشــان به ســاخت این 
جمع و فراهــم آوردن آن اقدام می کنند 
و با آیــات قرآن، با مواعظ حســنه و با 
نفوذ کالم نبوی، دل های مســلمانی را 
در اول کار در اطــراف خــود به وجود 
می آورنــد و یــک جمعیــت، صف و 
 یک جبهه در مقابل جبهــه کفر ایجاد 

می کنند.
از ســوی دیگــر در روش کلــی و 
عمومی برای ســاختن جامعه، یکی از 
ابزارها همین منبر و تبلیغ اســت. نظام 
عدل، تنها به دست خود مردم و با اراده 
آنها تحقق می یابــد؛ زیرا چنین نظامی 
مبتنی بر رشــد و تعالی انسان هاست و 
مقدمه آن، حداقل رشــدی است که بر 
اســاس آن، مردم اجمالی از ســعادت 
واقعی خود  و ضرورت قدرت بخشیدن 
به دین برای ســاختن جامعه و فضای 
رشــد و تعالی را دریابند و برای تحقق 
آن به پا خیزنــد؛ از این رو رهبران الهی 
وظیفه اصلی خــود را ایجاد و تقویت 
آگاهی و اراده مردم یا همان انذار و تبشیر 
می دانند. ما پیامبران را، جز )به عنوان( 
بشارت دهنده و بیم دهنده، نمی فرستیم، 
آنها که ایمان بیاورند و )خویشــتن را( 
اصالح کنند، نه ترسی بر آنهاست و نه 

غمگین می شوند.)انعام/ 48(

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

بدعت گذاران در طول تاریخ هوا و هوس خود 
را به نام دین وارد مباحث دینی و الهی کردند تا 
بتوانند آن را دستور خداوند جا بزنند و انسان ها 
را وادار به عمل کردن به خواسته های خود کنند. 
دین اســالم با تعیین مسیری مشخص مسائل 
را بــرای ما تبیین و ائمه)ع( را برای پاســداری 
از دین مأمور داد. بدعت گــذاران، چه مرد چه 
زن، سعی داشــتند درباره جایگاه مردان و زنان 
در جامعه اخــالل ایجاد کنند؛ اما اســالم در 
مقابلشــان ایســتاد. هنگامی که دختر در میان 
عرب جاهلی ارزشمند نبود، رسول خدا)ص( 
فرمود: »دخترهــا مایه رحمت، صالح زندگی 
و برکت هستند.« هویت انســان اعم از مرد و 
زن بدون تعلیمات دینی ناممکن بود؛ پس اهل 
بیت)ع( خود را مأمور حفظ حدود این انسانیت 
کردند تا سودجویان نتوانند دین را مصادره کنند. 
»ســیدقطب« در مورد تکریم زنان در اســالم 
می گوید: »اگر بزرگداشــت و تکریم شریعت 
الهی اســالم نبود، امکان نداشت که زن هویت 

واقعی اش را احراز کند...« مرد و زن در جامعه 
در حال کامل کردن یکدیگر هستند و هیچ مرد 
و زنی نباید فکر کند که نسبت به دیگری برتری 
خاصی دارد. زنان می توانند الگوی مردان و زنان 
شــوند و خداوند برای مؤمنان همسر فرعون را 
مثال بزند، که به چنین جایگاه رفیعی رسید. نه 
تنها میان مرد و زن در بندگی تفاوتی نیست، بلکه 
در اعطای حقشــان هم تفاوتی وجود ندارند. 
مرد و زن وظایفی دارنــد که باید به آن اهمیت 
دهنــد و در ازای آن حقوقی دارند که باید به آن 
برسند. خداوند در قرآن می فرماید: »برای زنان 
همانند وظایفی که بر دوش آن هاست]حقوق[ 

شایسته ای قرار داده شده است.«)بقره/ ۲۲8(
تفکرات الحادی تا سال ها زن را جزو احشام 
می دانستند و خود را مالک آنها همچنین با نیاز 
به کارگر در انقالب صنعتی او را در پست ترین 
کارها گماردنــد و پس از اعتراض آنها به ظاهر 
جایگاه شان را باال بردند؛ اما در حقیقت شکل 

سوء استفاده خود را تغییر دادند.

 جایگاه زن و مرد در اسالم  -۳
   مکتب    

در همه آیات قرآن مطالب گفتنی زیاد اســت، به 
ویژه ســوره مبارکه حمد که جایگاه مخصوص 
و استثنایی دارد. به همین دلیل هم خدای متعال 
در نمــاز آن را انتخاب فرموده کــه هیچ نمازی 
بدون سوره حمد نمی شــود. در واقع این سوره، 
خالصه عبودیت اســت، منتها در مقام اظهار به 
این صورت می آید، باطنش همان عبودیت است؛ 
وقتی تنزل  پیــدا می کند، در قالب معانی محدود 
و در قالب الفاظ می آید که مناسب ما انسان های 
محدود می شــود. باطن این سوره، مقام عبودیت 
انسان است، آن مقامی که یک انسان باید در مقام 
عبودیت به آن برســد، آن حقیقت و واقعیتی که 

مرتبت عبودی یک انسان در مقام عبودیت است 
و کســانی که اهل عبودیت بوده اند، مانند رسول 
اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع(، دارای باطن این سوره 
هســتند که همان عبودیت است. حقیقت قرآن و 
ســوره حمد حقیقت زنده است، حقیقت عینی 
است، واقعیتی اســت از واقعیات عینی، عالمی 
است از عوالم وجود که خدا آن را نه یک بار، بلکه 
متعدد و مرتب تنزیل فرموده تا جایی که متناسب 
با افهام و عقول انســان های عادی بشود؛ بنابراین 
در قالب معانی و الفاظ محدود آمده است. هرجا 
می بینید که صحبت از این است که آیات را خدا 
فرستاده، کلمه تنزیل، انزل، نزل و انزال به کار رفته 

است. تنزیل یک مرتبه نیست؛ حقیقت حمد هم 
بــه عنوان جزئی از حقیقت قــرآن، یک حقیقت 
باالتر اســت. پس حقیقت حمــد همان باطن 
عبودیت و حقیقت منزلت عبودی انســان است 
که این منزلت عبودی و واقعیت عبودی، مرتبت 
عبودی یک انسان در مقام عبودیت که یک مرتبت 
عینی است، همان مرتبت رسول اکرم)ص( است.

در واقع، اینکه من و شما هم در نماز این سوره 
را می خوانیم، معنی اش این است که ما هم در حّد 
خــود و در منزلت پایین و ناقص و خیلی محدود 
خودمان، همان عبودیــت را که حقیقتش باالتر 

است، اظهار می کنیم و پیاده می کنیم.

 سوره حمد  تجلی عبودیت  انسان در برابر خدا
گفتاری از آیت الله محمد شجاعی

   منبر    

 

 پیامبر رحمت)ص( سال ها در میان اعراب زیستند 
و آنها را با دستورات دین آشنا کردند تا نه تنها اعراب 
که از لجبازترین مردم بودنــد، بلکه همه جهانیان 
از خلــق و خوی جاهلی، غیر الهی و غیر انســانی 
دوری کرده و با عمل به دســتورات اسالم، این دنیا 
را به بهشتی غرق در مهربانی و عطوفت تبدیل کنند. 
آنهایــی که هدف پیامبــر)ص( را فهمیدند و عمل 
کردند، نجات یافتند و آنهایی که به ماهیت حرکت 
پیامبر)ص( پی نبردند و همان خلق وخوی جاهلی را 
با خود همراه کردند، هم در دنیا و هم در آخرت در 
بدترین جایگاه ها قرار گرفتند، مطرود شدند و عذاب 
ابدی را برای خود خریدند. بسیاری از نومسلمان ها، 
چه در حیات پیامبر)ص( چه پس از آن، نتوانستند 
اخــالق و رفتار آلــوده جاهلی را به اســالم آوردن 
صرف از خود دور کنند. آنها اسالم را وسیله ای برای 
ارضای خواسته های نفسانی و شهوات دنیایی خود 
قرار دادند و فکر کردند می توانند به عنوان مسلمان 
هر رفتاری که خواســتند با غیر مســلمان ها داشته 
باشند؛ تفکری که ســال ها بالی جان اسالم شد و 
آن ساحت قدسی را محقر کرد. لعن در اسالم برای 
اعالم صریح و صحیح دوری از کسانی است که به 
اســالم خیانت کرده و رفتار خود را به عنوان اسالم 
معرفی کردند. دوری جســتن یعنی این فرد نه تنها 
اسالمی عمل نکرد، بلکه ضد اسالم قدم برداشت. 
در این میان با تکیه بر اســالم ناب محمدی)ص( 
خود را از هر رفتار غیرالهی پاک کرده و حقیقت دین 

را به جهانیان معرفی می کنیم. 
در برخــی مــوارد، پیامبر)ص( بــه صورت 
مستقیم و غیر مستقیم از کارهای بعضی مسلمانان 
ظاهری بیزاری می جســت؛ به این دلیل که همه 
مسلمانان تا قیامت بدانند آن فرد هیچ ارتباطی با 

دین و اهل دین ندارد و نباید اعمالش را به اسالم 
نسبت دهند. یکی از این افراد »خالد بن ولید بن 
مغیره مخزومی« بود که ۲0 ســال پس از بعثت 
پیامبر)ص( و یک سال مانده به رحلت ایشان، به 
ظاهر اسالم آورد که گفته اند در سال هشتم هجرت 
بوده اســت. وی با نزدیک شدنش به خلیفه اول، 
والی شام شد؛ ولی خلیفه دوم او را عزل کرد. پس 
از مدتی نیز در شــهر حمص مرد و همان جا دفن 
شد.)اسدالغابه، خ ۲، ص 96؛ وقایع الشهور، ص 
91( خاندان او یکی از خاندان های بزرگ و مهم 
قبیله قریش بود که با بنی هاشم رقابت می کردند.
)شلبی، تاریخ سیف الّله خالدبن الولید، ص ۲4( 
پدرش »ولید بن مغیره« از سرسخت ترین دشمنان 
اسالم و نخستین کسانی بود که پیامبر را مسخره 
کرد و مادرش، »لبابه صغری« و »خواهر میمونه« 
)لبابه کبری؛ همسر عباس بن عبدالمطلب( بود. 
خالد در جنگ های بدر، احــد، خندق، حدیبیه 
و... علیه پیامبر)ص( جنگید.)طبری، ج ۲، ص 
507(. تاریخ نگاران دســتاوردهایی برای او پس 
از اســالم آوردن ذکــر کردند؛ زیــرا معتقدند در 
طول عمر خود در هیچ جنگی شکســت نخورد.

)کد خبری 183۲49، ســایت میدان التحریر(؛ 
درحالی که در جنگ مؤته حضور داشــت و پس 
از شکســت مسلمانان، هدایت آنان تا مدینه را بر 
عهده گرفت. وی هنگامی که وارد شهر شد مردم 
او را لعن و نفرین کردند و بر سر او خاک ریختند 
و از او به عنوان فرار کرده از جهاد و جنگ بیزاری 
جســتند.)المغازی، ج ۲، ص 761( برخــی نیز 

معتقدند که خلیفه اول او را »سیف الله« نامید. 

BBتفسیر به رأی
خالد در سرپیچی از دســتورات رسول خدا)ص( 
و خلفا ید طوالیی داشــت. او به »عمار« ناســزا 
گفت. پیامبــر)ص( نیز فرمود: هر کــس عمار را 
ســب کند خداوند او را ســب می کند.)سبعه من 
الســلف، ص ۲4۲( خالد همان کســی بود که در 

روز فتح مکه از دســتور پیامبر)ص( سرپیچی کرد 
و وقتی از ناحیه »لیط« در جنوب مکه به  این شــهر 
وارد شــد، با برخی مشرکان درگیر شد و عده ای از 
آنان را کشــت. وقتی هم که نزد پیامبر)ص( رفت 
عمل خود را توجیه کرد.)السیرةالنبویه، ج 4، ص 
49( او پس از فتح مکه به دستور رسول خدا)ص( 
بزرگ ترین بت مکه »الُعّزی« را شکســت و از بین 
برد. در سال هشتم هجرت، پیامبر اکرم)ص(، خالد 
را در رأس گروهی350 نفره به  سوی »بنی َجِذْیمه« 
در اطراف مکه فرســتاد تا آنان را به اســالم دعوت 
کند. آنها مســلمانی خود را اعالم و اسلحه خود را 
تسلیم کردند؛ اما خالد دســتور داد عده ای از آنان 
را گردن بزنند. وقتی پیامبر)ص( مطلع شد، دستان 
مبارك را بلند کرد و دو بار فرمود: خدایا من بیزاری 
می جویم به سوی تو از کاری که خالد کرده است.

)صحیح بخاری، ج 5، ص 107( سپس حضرت 
امیرالمؤمنین)ع( را فرســتاد تا دیه کشته شدگان را 
بپردازد. »عبدالرحمان بن عوف« این اقدام خالد را 
صرفًا بــرای انتقام خون عمویش، »فاکة بن مغیره« 
ق فی اخبارقریش، ج 1، ص  دانســته اســت.)الُمَنَمّ
۲48(. او در جنگ»ُحَنین« شرکت کرد و هنگامی 
که سپاه مسلمین را در حال شکست دید، فرار کرد؛ 
اما وقتی مســلمانان دشــمن را دور کردند، دوباره 
بازگشت و مجروح شد و در حین جنگ نیز یک زن 
را کشت. پیامبر)ص( به شدت او را مؤاخذه کرد و 
دستور داد که حق ندارید کودکان، زنان و برده ها را 
بکشید.)ابوالفرج اصفهانی، کتاب االغانی، ج 16، 
ص 195(. در سال نهم هجرت، پیامبر)ص( او را 
برای دعوت مردم یمن به اسالم به این کشور فرستاد. 
وی شش ماه آنجا بود، ولی نتوانست حتی یک نفر 
را مسلمان کند. رسول خدا)ع( علی)ع( را فرستاد. 
ایشان مردم را جمع کردند و یک خطبه خواندند و 

همگی مسلمان شدند.)االرشاد شیخ مفید(
خالد بعدها به دستور یکی از خواص، خواست 
امیرالمؤمنین)ع( را ترور کند؛ ولی آن حضرت قبل 
از هر اقدامی متوجه شد و با دو انگشت گلوی خالد 

را  چنان فشار داد که دنیا در برابر دیدگان خالد سیاه 
شد و با وساطت ابن عباس به درخواست خلیفه اول 
از دست حضرت علی)ع( رها شد و نجات یافت.

)شــرح نهج البالغه، ابن ابی الحدیــد، ج 13، ص 
30۲؛ اسرارآل محمد، ص 394(

از دیگر کارهای او که لکه ننگی در تاریخ اسالم 
شد، این بود که »مالك بن نویره« یکی از صحابه 
رسول خدا)ص( را با عده زیادی از قبیله او به جرم 
بیعت نکردن با خلیفه اول کشت و در همان شب 
با همسر مالك هم بستر شد. »ابوقتاده« و »عبدالله 
بن عمر خطاب« بــه وی اعتراض کردند؛ ولی او 
به ســخنان آنان اعتنایی نکرد. وی هنگام ورود به 
مدینه، خود را غرق ســالح کرده و ســه چوبه تیر 
را به نشانه پیروزی به عمامه اش نصب کرد. چون 
عمــر در راه او را دید، تیرها را از عمامه اش بیرون 
کشید و شکســت و گفت: تا این حد ریاکاری و 
تظاهر می کنی؟! مرد مسلمانی را می کشی و سپس 
با همســرش هم بستر می شــوی و اکنون خود را 
قهرمان اسالم می دانی؟! به خدا قسم سنگسارت 

می کنم.)اسدالغابه، ج 4، ص40(.

BB!فضائل
منابع اهل ســنت با اکرام و اجالل از او یاد کردند. 
وی که فاتح بســیاری از شــهرهای عراق و شــام 
بود در نگاه اهل ســنت مقامی واال دارد؛ اما برای 
خالد فضیلتی جز کشــتار و ســرپیچی از دستور و 
خودســری و غارت ثروت های عظیم از فتوحاتش 
ذکر نشده اســت. مسجد و مقبره خالد با 9 گنبد و 
۲ مناره در شــهر حمص یکی از مساجد معروف 
است که پایگاه فعالیت های داعش بود. داعش یکی 
از زیرشاخه های خود در سوریه را »خالدبن ولید« 
نامید و به تأســی از او، جنایات متعــددی را علیه 
فلسطینی هایی که در اردوگاه غیر رسمی »یرموک« 
واقع در حومه دمشق بودند انجام دادند. گفتنی است 
هنگام آزادسازی شهر حمص، داعش قسمتی از قبر 

و مسجد خالد را با مواد منفجره تخریب کرد.

نافرمانی و خطاکاری و نتیجه اسالم ظاهری
نگاهی به زندگی خالدبن ولید به بهانه مرگ وی در روزهای آخر ربیع الثانی 

   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیر گروه دین

»مســّیب« می گویــد از حضــرت علــی بن 
الحســین)ع( ســؤال کردم: نمازی کــه امروز 
مســلمین آن را به این کیفیت می خوانند در چه 
زمانی بر ایشان واجب شد؟ حضرت فرمودند: 
در مدینه وقتی دعوت پیامبر اکرم)ص( علنی شد 
و اســالم قّوت گرفت و خداوند متعال جهاد را 
بر مسلمین واجب کرد، رسول خدا)ص( هفت 
رکعت به نمازها اضافه کردند به این کیفیت: دو 
رکعت به ظهر، دو رکعت به عصر، یک رکعت به 
مغرب و دو رکعت به عشاء، نماز صبح را به همان 
حالی که در مّکه نازل شــده بود باقی گذاردند تا 
فرشتگان شب در عروج آسمان و فرشتگان روز 
در نزول به زمین شتاب کنند؛ پس فرشتگان روز 
و شب با رسول خدا)ص( نماز صبح را حاضر و 
شاهد بودند و به همین خاطر حق تعالی فرمود: َو 

ُقْرآَن اْلَفْجِر، ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر کاَن َمْشُهودًا.
»دینوری« از امام صادق)ع( نقل کرده، راوی 
می گوید: محضر امام)ع( عرضه داشــتم، برای 
چه نماز مغرب ســه رکعت و نوافلی که بعدش 

می خوانند چهار رکعت بوده و در سفر و حضر 
شکسته نمی شوند؟ فرمودند: خداوند عّزوجل 
حکم نمــاز در حضر را بر پیامبــر اکرم)ص( 
ایــن طور نازل فرمود که هر نمازی را دو رکعت 
بخواند؛ پس آن حضرت به هر نمازی در حضر 
دو رکعت افزوده و در ســفر آنها را قصر کردند؛ 
مگر نماز مغرب و صبح و زمانی که نماز مغرب 
را خواندنــد. هنگامی کــه خبر میالد حضرت 
فاطمه)س( به ســمع مبارک ایشــان رسید، به 
جهت شــکر و ســپاس از خدای عّزوجل یک 
رکعت بــه آن افزودنــد و هنگامی که حضرت 
حسن مجتبی)ع( متولد شدند، به خاطر تشکر 
از خدای مهربان دو رکعت بعد از آن افزودند و 
پس از میالد حضرت امام حسین)ع( به شکرانه 
این عطیه الهی دو رکعت دیگر به آن اضافه کرده 
و فرمودند: برای مذکر مانند دو نصیب مؤنث، 
مالحظه می شــود و پس از آن در سفر و حضر 
نماز مغــرب و این چهار نافله بعدش را به حال 

خود گذاردند. 

 علت نمازهای چهار رکعتی و سه رکعتی
   حکمت    
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پرونده

پیش درآمد
چرا بازخوانی ۹ دی؟

 
برای دانســتن اهمیــت بازخوانی ۹ دی 
ماه ســال ۱۳88، به عاشورای سال ۶۱ 
هجری قمری برمی گردم. مردم زمان امام 
حسین)ع( ایشان را دعوت کردند؛ اما با 
بی بصیرتی و ناآگاهی سبب شهادت امام 
زمان خود شدند و ننگ تاریخی برای خود 
ثبت کردند. در این باره می توان وعده های 
آمریکا را مانند وعده حکومت ری به عمر 
ســعد قلمداد کرد. وقتی ما در خطاب به 
رهبر معظم انقــاب می گوییم: »ما اهل 
کوفه نیســتیم، علی تنها بماند« برای این 

است که از اسام عبرت گرفته ایم. 
اعتماد به وعده هــای آمریکا به دلیل 
بصیــرت نداشــتن و درس نگرفتــن از 
تاریخ و حوادث گذشته است اکنون باید 
پرســید که آمریکا تاکنون به کدام یک از 
وعده های خود پایبند بوده اســت؟ نظام 
مقدس جمهوری اسامی ایران، الگوی 
آزادی خواهان جهان است. ما سه عنصر 
امدادهای الهی، نعمت والیت و حمایت 
مــردم را داریــم که اگر این ســه کنار هم 
جمع شوند، به اهداف و آرمان های خود 
می رسیم و هر کدام که سست شوند دچار 
اشکال می شــویم. در واقع اگر اعتقاد و 
توکل مردم به خدا کم شــود یا مسئوالن 
به مردم بی توجهی کنند، مشــکل ایجاد 
می شود. مسئوالن دولتی به جز خدمت به 
مردم چه می خواهند؟ آیا غیر از این است 
که با خدمت گــزاری عزت پیدا می کنند. 
چرا نگاه عده ای به بیرون از مرزها است؟ 
افتخارات مســئوالن خدمت  تمام  باید 
بی منت به مردم باشد که این، ارزش دارد. 
داشــتن بصیرت و آگاهــی برای هر 
انســانی فوق العاده مهم اســت. ما باید 
قضایای فتنه سال ۱۳88 را بازخوانی و به 
درستی تبیین کنیم تا از آن درس و عبرت 
بگیریم و آنها را الگو و سرمشق ادامه راه 
خود قرار دهیم؛ اما متأســفانه مسئوالن 
ما در این امر کوتاهــی کرده اند. اگر از ۹ 
دی درس می گرفتیم، دیگر حوادث اخیر 
رخ نمی داد. ما از این ســرمایه به درستی 
استفاده نکرده و به خوبی آن را برای مردم 
بازخوانی نکرده ایم؛ بنابراین بازخوانی ۹ 
دی الزم است تا با عبرت از آن دیگر شاهد 
حوادثی مثل اغتشاش های آبان ماه سال 

جاری نباشیم. 
در واقــع ۹ دی باید در کنار مســائل 
اجتماعی و سیاسی دیگر بازخوانی شود 
تا مردم بدانند با پا گذاشتن در مسیرهای 
گوناگون چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد و 
در نتیجه مسیر صحیح را تشخیص دهند. 
حکومت بدون مــردم معنا ندارد. ما 
برای تدوین و بازخوانی ۹ دی برای مردم 
چه کرده ایم؟ باید برای بازخوانی صحیح 
آن برنامه هــای کوتاه مــدت، میان مدت 
و بلندمــدت داشــت و آن را رها نکرد. 
ما در مســائل فرهنگی کم کار کرده ایم. 
دستگاه های مرتبط نیز باید کار خود را به 
درستی انجام دهند؛ زیرا با آگاهی و دادن 
شناخت و معرفت صحیح به مردم درباره 
فتنه های اخیر، این حوادث تکرار نخواهد 

شد.  

نگاهی به سیر حوادث سی سال گذشته به خوبی نشان  می دهد اشراف سیاسی و 
اجتماعی که جز در مقاطعی بسیار کوتاه در قدرت بوده و از مواهب آن به خوبی 
بهره برده اند، در دوره مدیریت با ناکارآمدی علیه معیشت مردم و در دوره ناکامی 
از تصاحب همه کرسی های قدرت علیه جمهوریت دست به آشوب و فتنه گری 
زده اند. این ادعای گزافی نیســت. کافی اســت نگاهی از سر دقت به عملکرد 
دولت های سازندگی، اصالحات و تدبیر و امید بیندازیم تا دریابیم زورمداران و 
اشراف سیاسی و اجتماعی چه بر سر »جمهوریت« و »معیشت« مردم آورده اند.
در این گزارش کوتاه به مرور آنچه در این سه دهه رخ داده است خواهیم پرداخت.

BB!پل هایی که خراب شدند

آنچه با آغاز دولت ســازندگی رخ داد، قطع رابطــه مردم و حاکمان بود. دولت 
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی با این ذهنیت و هدف که پس از جنگ، نوبت 
ســازندگی فرا رسیده و نمی شــود همواره بر طبل جنگ و آنچه در دهه شصت 
ارزش بوده کوبید، فاصله های مردم را زیاد و زیادتر کرد. از ســوی دیگر نســل 
جدیدی از مدیران به اصطالح نوکیسه سر برآوردند و مردم عادی زیر چرخ های 

بایسته های این زندگی نوساخته له شدند.
معیشــت مردم در این دوره با نوسانات تورمی به شــدت تحت فشار قرار 
گرفت. مدیران دولت سازندگی این را بایسته دوران گذار می دانستند و ایرادی 

بر آن نمی دیدند.
به دنبال آغاز برنامه پنج ســاله اول توسعه و طرح تعدیل ساختاری در دولت 
مرحوم هاشمی رفســنجانی، همچنین تورم ۵۰ درصدی حاصل از آن در ۱۰ 

خرداد ۱۳۷۱، مشهد شاهد تظاهراتی خشونت آمیز شد؛ اما این تظاهرات به این 
شهر محدود نماند و اراک، مبارکه، چهاردانگه تهران و... را نیز در برگرفت. فارغ 
از آمار کشته های اعالم شده و اینکه اعتراضات معیشتی مردم از مسیر منحرف 
و به خشونت کشیده شد، این آشوب ها نشان دهنده پل های فرو ریخته ای بود که 

میان مردم و دولتمردان قرار داشت و ارتباط قطع شده بود.
در آن روزها، بزرگانی چون مرحوم »حجت االسالم حاج سیداحمد خمینی« 
دردمندانه به بیان فاصله گیری های مسئوالن از آرمان های امام می پرداختند؛ برای 
نمونه یادگار امام در همان روزی که آشــوب های مشهد به وقوع پیوست، یعنی 
۱۰ خرداد ۱۳۷۱ طی سخنانی در نخستین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی 
امام)ره( گفتــه بود: »نظریات اقتصادی امام بر محــور حمایت از محرومان و 

ضدیت با زراندوزی استوار است.«
ایشان همچنین در این سخنرانی هشــدار داده بود: »اقتصاد اسالمی موافق 
با سرمایه داری ظالمانه نیست و اندیشه های اقتصادی و سیاسی امام باید مبنای 

عملکرد مسئوالن نظام باشد.«
این سخنان دردمندانه به خوبی نشان  می دهد سیاست های اقتصادی دولت 
سازندگی از مسیری که باید فاصله گرفته است و این فاصله مردم را نگران و در 
امرار معیشت گرفتار کرده است. مدیران دولت سازندگی در دوره به اصطالح 
»تدبیر و امید« نیز دست بر معیشت مردم گذاشته و همان کاری را کردند که در 

خرداد ۱۳۷۱ به آشوب های مشهد و... منتهی شد.

BB!بر سر شاخ و بن می برید

۱۵ تیر ۱۳۷۸، به دنبال انتشــار ســندی محرمانه در »روزنامه ســالم« ارگان 
مطبوعاتی »مجمع روحانیون مبارز« این روزنامه با شکایت »وزارت اطالعات« 
توقیف شــد. شکایت وزارتخانه تحت امر دولت اصالحات از روزنامه سالم و 
توقیف این نشریه زمینه ساز غائله ۱۸ تیر ۱۳۷۸ شد. در این روز »کوی دانشگاه 
تهران« با مدیریت تعدادی از مدعیان اصالحات شاهد آشوب و حمله به اقامتگاه 

دانشــجویان از سوی عده ای خودسر بود؛ آشــوب هایی که به سرعت به هدف 
اصلی خود، یعنی براندازی شیفت پیدا کرده و برخی خیابان های تهران را برای 
چند روز ناآرام کرد. با پیام تاریخی ۲۲ تیر ماه رهبر معظم انقالب و درخواست 
ایشان از بسیجیان مبنی بر اینکه »ملت بزرگ ایران مخصوصًا جوانان عزیز باید 
در کمال هوشــیاری مراقب حرکات دشمن باشــند و به طور کامل با مأموران 
همکاری کنند و عرصه را بر عناصر مزدور و خودفروخته  دشمن، تنگ نمایند و به 
خصوص فرزندان بســیجی ام باید آمادگی های الزم را در خود حفظ کنند و با 
حضور خود در هر صحنه ای که حضور آنان در آن الزم است، دشمنان زبون را 
مرعوب و منکوب ســازند.« چهارشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۷۸ حماسه ای بزرگ در 
تهران روی داد و به اذعان رادیوهای آمریکا، انگلیس و فرانسه صدها هزار نفر در 

تهران به خیابان ها آمده و آشوبگران را محکوم کردند.
این آشــوب ها از ســوی جریانی مدیریت می شــد که خود در قدرت نقش 
داشت و در ادامه نیز توانسته بود قوه مقننه را تصاحب کند. مدعیان اصالحات 
در این دوره عالوه بر قوه مجریه قوه مقننه را نیز در دســت داشــتند و در صدد 
بودند دیگر ارکان قدرت را نیز با خود همســو کنند. نظریه »سعید حجاریان« 
تئوریسین اصالح طلب، مبنی بر »فشــار از پایین، چانه زنی در باال« جامعه را 
در این دوره دستخوش فتنه های خیابانی کرد. جریان اصالحات درصدد بود با 
آشوب های خیابانی زمینه را برای باج گیری از حکومت طی مذاکرات محرمانه 
در ســطوح باالی حکومت فراهم کند این خواسته با حضور میلیونی مردم در 
خیابان ها به هدف نرسید.می توان اقدامات جریان اصالحات را در این دوره »بر 
ســر شــاخ و بن بریدن« توصیف کرد؛ زیرا آنان با در دست داشتن قوه مجریه، 
مردم را به حضور در خیابان ها فرا می خواندند و این آشــوب ها نه ساختارهای 
دیگر نظام، که در نهایت کل جمهوری اسالمی را که قوه مجریه نیز جزو آن بود 
هدف می گرفت و اگر آشوبگران در برنامه های خود موفق می شدند سهمی برای 

مدعیان اصالحات نمی گذاشتند!

BB!اشراف علیه جمهوریت

بــا اعــالم پیــروزی »میرحسین موســوی« نامــزد دهمیــن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و آن هم ســاعتی باقی مانده به پایان انتخابات، فتنه ای عظیم 
شکل گرفت که می توان آن را شورش اشراف علیه جمهوریت دانست. پیش از 
برگزاری انتخابات، خیابان های سراســر کشــور آوردگاه حامیــان نامزدهای 
انتخابات شده بود. در این میان فتنه گران امید داشتند این جمعیت انبوه را پس از 
پیروزی در خیابان ها نگاه دارند و از طریق آن نظام اســالمی را تحت فشار قرار 
دهند، این با تئوری »سعید حجاریان« مبنی بر »فشار از پایین، چانه زنی در باال« 
منطبق بود.با شکست نامزدهای جریان اصالحات در انتخابات شوکی عظیم این 
جریان را فرا گرفت و آنان نتیجه گرفتند می شود با نگاه داشتن مردم در خیابان ها 
»جمهوری اسالمی« را وادار به عقب نشــینی کرد. »اردوکشی های خیابانی« 
ماه ها و علی رغم همراهی کلیت نظام اسالمی با بررسی شکایت های انتخاباتی 
و گفت وگو با سران فتنه ادامه یافت تا سرانجام حضور میلیونی مردم در یوم الله 

»۹ دی« این فتنه را نیز منکوب کرد.
»فتنه ۸۸« را می توان به درستی »شورش اشراف علیه جمهوریت« خواند؛ 
چرا که هدف این آشوب ها رأی مردم و نظر نهایی آنان در انتخاب مسئوالن قوه 
مجریه بود. اگر فتنه ۸۸ موفق می شد و نظام به »ابطال انتخابات« تن می داد، دیگر 
صندوق های رأی حجیت خود را از دســت می دادند و کشور دچار آشوب های 

دامنه داری در آستانه هر انتخابات می شد.

BB!در دام فتنه معیشت

ناکارآمدی مدیران دولت »تدبیر و امید« زمینه ســاز آشــوب های معیشتی دی 
۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ شد. در این دوره علی رغم وعده های انتخاباتی اردیبهشت 
۱۳۹۶ مبنــی بر لغــو تحریم های باقی مانــده، آمریکا از برجام خارج شــد و 
تحریم های بی سابقه ای عالوه بر تحریم های گذشته که کوتاه زمانی به محاق رفته 

بود، اعمال شد.
تورم افســار گسیخته دو سال گذشته که روی تورِم دولت سازندگی را سفید 

کرد، نوسانات شــدید و همه روزه در بازار ســکه و ارز، بی تدبیری در اصالح 
قیمت سوخت و... زمینه را برای اعتراضات مردم فراهم کرد. در پی اعتراضات 
معیشتی مردم، عده ای که از مدت ها قبل  آموزش دیده و منتظر فرصت بودند تا 
بر موج سوار شوند، در برخی شهرها که گستردگی بیشتری از دی ماه ۱۳۹۶ و 
فتنه سال های ۱۳۷۱، ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ داشت، دست به اسلحه بردند و تعدادی از 
هم وطنان را کشته و مجروح کردند. در این درگیری ها بسیاری از مأموران امنیتی 
و انتظامی نیز به شهادت رسیدند یا مجروح شدند. کشته  سازی یکی از اهداف 
آشوبگران از این اقدام رذیالنه بود که نمونه آن را در فتنه ۸۸ شاهد بودیم؛ اما این 
بار با تجربه گذشــته و ابزار جدید که از سوی اربابان غربی در اختیار فتنه گران 

گذاشته شده بود ابعاد جدیدی شکل گرفت.

BBحماسه دربرابر فتنه

کوتاه سخن اینکه زمینه های فتنه های سی سال گذشته را کسانی فراهم کردند که 
سهم و نقشی در قدرت داشته و در سامان دهی امور زندگی مردم ضعیف عمل 
کردند. آنان یا با سیاست های اقتصادی خود معیشت مردم را به گروگان گرفته و 
آنان را به اعتراض وا می دارند، یا برای چانه زنی و گرفتن سهم بیشتر از قدرت، 
مردم را به خیابان ها می کشند. در واقع می توان آنچه را که رخ داده و رخ می دهد، 

فتنه ای علیه دو گانه »جمهوریت« و »معیشت« خواند. 
اما مردم با حضور حماسی خود پس از هریک از توطئه های پیچیده دشمن 
که برای فشــار به نظام اسالمی در کف خیابان طرح ریزی شده بود، با حمایت 
از نظام اسالمی و اعالم برائت از فتنه گران و حامیان خارجی آنها ،حرکت کشور 
در مسیر استقالل، پیشرفت، عزت و سربلندی را تداوم  بخشیدند.  بی شک فتنه 
علیه »معیشت مردم« شدیدتر و دیرپاتر از فتنه علیه جمهوریت است. اگر بتوان 
فتنه هایی را که با هوس های سیاسی شکل می گیرد با بصیرت افزایی پاسخ داد و 
ناکام کرد، باید فتنه علیه معیشت مردم را با مدیریت اقتصادی صحیح پاسخ داد و 

دولت را در رسیدن به این هدف  از طریق اقتصاد مقاومتی کمک کرد.

این روزها و در ایام پس از اغتشاشــات آبان ۹۸ که دســت هایی ناپاک، اعتراضات مردم به سوء مدیریت در 
اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و نقطه داغ آن، یعنی افزایش قیمت بنزین را به حاشیه برد و رنگ و بوی 
آشوب به آن بخشــید و درست در ایام پیش از انتخابات مجلس شورای اسالمی که همه مردم چشم امید به 
تغییر مجلسی دارند که نمره قابل قبولی از کارآمدی در عرصه قانون گذاری نمی گیرد، باز هم زمزمه هایی مبنی 

بر تحریم انتخابات از جانب برخی جریان ها شنیده می شود.
در یک طرف ماجرا جریان های معاند خارجی، نظیر حامیان خاندان منحوس پهلوی و منافقین قرار دارند 
که همیشه پیکان حمالت خود را به سمت اصل نظام جمهوری اسالمی نشانه رفته اند و در میانه اغتشاشات 
سال ۹۶ هم سعی کردند شعارهای خود را علیه هر دو جناح اصلی سیاسی کشور جهت گیری کرده و با گزاره 
»دیگه تمومه ماجرا« خوی براندازانه خود را بیش از پیش به نمایش بگذارند. البته این دسته از دشمنان ملت، 
بارها و تقریبًا در همه موســم های انتخابات در سال های گذشته این راهبرد را در پیش گرفته و البته همواره با 
پاسخ ناامیدکننده مردم بصیر و فهیم ایران روبه رو شده اند. روندی که از ۹ دی ۱۳۸۸ شروع شد و تکرار آن در 
۹ دی ۱۳۹۶ بود و 4 آذر ۱۳۹۸ ارزش مردم ســاالری در جمهوری اسالمی و اتکا به قدرت همدلی مردم با 

انقالب را به نمایش گذاشت.
اما در ســمت دیگر، جریانی قرار دارد که همواره خود را داعیه دار اصالح طلبی دانسته و مدعی حرکت 
رو به جلو در روند مدیریت کشــور اســت، این جریان نیز گاهی این زمزمه های شوم را تقویت کرده و با آن 
همراهی می کند. جریان اصالحات که تقریبًا ۳۲ سال مدیریت اجرایی کشور را در اختیار داشته و هشت سال 
ســّکان دار قانون گذاری بوده، با بهانه مورد بی مهری قرار گرفتن، سعی دارد از زیر بار ناکارآمدی هایش شانه 
خالی کرده و مســئولیت آن را متوجه دیگر نهادهای باالدستی کند. شاهد این مسئولیت گریزی آنجاست که 
»عبدالله ناصری« عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات می گوید: »من خود نیز شاهد بودم برخی 
از دوســتان اصالح طلب کارآمد و شاخص قبل از وقوع اعتراضات آبان ماه قصد داشتند خود را نامزد کنند؛ 

اما بعد از رخدادهای اعتراضی و بحران اجتماعی که در سطح کشور اتفاق افتاد، حاضر به ثبت نام نشدند.« 
جریانی که سابقه دعوت از مردم به ریختن در خیابان ها در فتنه ۸۸ را دارد، این بار نیز ضمن چشم بستن بر 
وضعیت حساس و نیاز مبرم کشور به انسجام سیاسی ـ اجتماعی، با محور قراردادن مسئله نظارت استصوابی 
و حمله چهره های شــاخص خود به شورای نگهبان، تهدیدهای گاه و بیگاه نمایندگان این جریان در مجلس 
شورای اسالمی به استعفا، توصیه به استعفای رئیس جمهور و باالتر از آن طرح موضوع غیرمنصفانه انتخابات 
آزاد، به جای آنکه با پذیرش اشتباهات خود در عرصه سیاست ورزی، مسیر اصالح را از دل ایجاد مشارکت 
باال در انتخابات جست وجو کند، در مسیر اشتباه قدم گذاشته و بعید نیست با ایجاد التهاب و بی ثباتی عرصه 
سیاسی کشور، ناامیدی در زمینه اصالح امور از طریق فرایندهای مردم ساالرانه،  مانند انتخابات را به جامعه 

تزریق کند.
این جریان نیک می داند که در وضعیت فعلی تزریق ناامیدی به جامعه، ثمری جز قفل  شدن نظام ساختاری 
کشــور، کاهش مشارکت عمومی، ایجاد فرصت برای نیروهای تجزیه طلب و معاند در تولید ناامنی و ایجاد 
فشارهای فرسایشی برای دولت و نظام در میانه جنگ اقتصادی را نخواهد داشت؛ اما بهتر است به عقالی آنان 
یادآوری شود که حتی اصالحات در ساختارهای دموکراتیک، به ثبات نیاز دارد و رفتارهای مولد بی ثباتی، نظیر 
استعفا، اغتشاش و... امید به هر نوع تغییری را ـ چه آنکه تغییر مورد نظر آرزوی قلبی آنان باشد ـ از بین می برد. 
این یعنی بقای اصالحات و زیاد شدن طول عمر این جریان نیز به پذیرش قواعد بازی و حرکت در چارچوب 

قواعد ساختاری نظام سیاسی وابسته خواهد بود. 

محمد لواسانی
فعالرسانهای

یم انتخابات تکر یم یا   تحر
مصطفی یقینی پور

کارشناسسیاسی

همزمان با برخی تحرکات مخرب و ســوگیری هایی درون و بیرون از مجلس پیرامون بالوجه و کم اهمیت 
نشــان دادن مجلس در اداره کشور، خط دومی مبنی بر تشکیک در اصل رقابت و القای اثر نداشتن شرکت 
در انتخابات مجلس در حال برجســته شــدن است. در این یادداشــت به  طور مشخص می توان به موضوع 
»ارزیابی رویکرد تحریم انتخابات« اشاره کرد که به معنای مردود دانستن شرکت در انتخابات از سوی بخشی 
از رأی دهندگان اســت که از رأی دادن امتناع می ورزند. رأی دهندگان تحریم گر دو گروه  هستند: گروه الف ـ 

انتخاب کنندگان یا همان مردم دارای حق رأی و گروه ب ـ انتخاب شوندگان یا بازیگران و گروه های سیاسی. 
مرور تاریخچه ده دوره انتخابات مجلس جمهوری اسالمی ایران، پاسخ اولیه مشخصی در زمینه تعیین 
وضعیت این دو گروه ارائه می دهد؛ به گونه ای که از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران این انتخابات 
با میانگین مشارکت باالی ۶۱ درصدی برگزار شده و سیاست کلی نظام نیز دعوت به حضور پرشور و آگاهانه 
آحاد مردم بوده اســت. رهبر معظم انقالب اسالمی پیش از انتخابات مجلس دهم در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹4 
فرمودند: »بنده گفته ام و باز هم می گویم که آن کسانی که حتی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت 
کنند، رأی بدهند.« این مهم گویای رّد گزینه تحریم انتخابات از ســوی گروه »الف« اســت. در مقابل مرور 
تاریخچه، ما را به فهرستی از افراد متعلق به گروه »ب«، از جمله سازمان مجاهدین خلق )منافقین(، نهضت 
آزادی، ملی ـ مذهبی، رضا پهلوی، سران گروهک های تروریستی مانند دموکرات کردستان و کومله می رساند 

که در ادوار گذشته انتخابات جمهوری اسالمی ایران را تحریم کرده اند. 
در روزهای اخیر، شاهد موضع گیری و اظهارات برخی چهره های افراطی منتسب به جریان اصالح طلب، 
از جمله »سعید حجاریان« و »مصطفی تاج زاده« پیرامون تحریم انتخابات و مشارکت مشروط بوده ایم. حال 
ســؤال آن است که این اظهارات چه میزان وزن سیاســی دارد و آیا یک رفتار سیاسی حرفه ای است یا صرفًا 
نمایشــی رسانه ای؟ درباره پرســش اول باید گفت، مواضع و تحرکات انتخاباتی دیگر چهره ها و گروه های 
سیاسی اصالحات گویای زمینه سازی و ایجاد آمادگی برای مشارکت پرشدت در رقابت انتخاباتی اسفند ماه 
است و نوعی عدم همراهی یا افتراق درون گروهی با این خط را شاهد هستیم. درباره پرسش دوم باید گفت، در 
نظام هایی که شرکت کردن در انتخابات اجباری است، تحریم انتخابات به مثابه نوعی نافرمانی مدنی برداشت 
می شــود که طبق اصل سوم قانون اساسی و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون انتخابات مشارکت و رقابت شهروندان یک 
حق است و الزامی وجود ندارد؛ از این رو آنچه از این اظهارات برداشت می شود، یک مصرف رسانه ای با طول 
موج کوتاه برای تولید فشــار روانی بر ارکان برگزارکننده انتخابات در جهت عمل نکردن به قانون در بررسی 
صالحیت هاست. طرح و تکرار کلیدواژه های انتخابات آزاد، نظارت استصوابی و رّد صالحیت آن خواست  
غیرقانونی است که با هجمه به سازوکارهای قانونی و سست کردن انتخابات، اعتبار دستگاه های برگزارکننده 
انتخابات و اصل انتخابات را نزد گروه »الف« خدشه دار کند. همچنین این رفتار رسانه ای تالشی در جهت ۱ـ 
محو کردن کارنامه و عملکرد ناموفق لیست این جریان در مجلس دهم و حمایت قاطعانه از دولت دوازدهم و 
۲ـ خلق بهانه و توجیه در صورت پایین بودن کیفیت لیست پیشنهادی یا شکست احتمالی در انتخابات مجلس 
یازدهم است. چه آنکه در انتخابات هایی مانند شوراهای شهر که سازوکار نظارت استصوابی را ندارد، بنا به 
اذعان چهره ها و رسانه ها، نمایندگان  مرتبط با این جریان چهره های موفقی نبوده و دستاورد کارآمد و ملموسی 

در حوزه نظارت و قانون گذاری برای شهروندان نداشته اند.
پیامد منفی تاکتیک تحریم انتخابات در ســطح عمومی، نمایش انسداد مسیر بهبود وضع کشور از مسیر 
قاعده مند و مســالمت آمیز انتخابات و اعتباربخشی به گزینه اغتشاش و آشوب برای رسیدن به وضع مطلوب 

است که نتایج مخرب آن، مانند همین حوادث آبان ماه برای جامعه و کشور بسیار سنگین است.
تکریم انتخابات تزریق خون تازه در کالبد نظام جمهوری اســالمی و فرصتی برای تجدید قوای مجلس 

شورای اسالمی است. 
در این مقطع که همه تالش دشمن بر ایجاد و القای گسست میان مردم و جمهوری اسالمی و ناکارآمدنمایی 
ساختارهای نظام اسالمی است، تحقق مشارکت حداکثری از طرفی کشور را به نقطه بازدارندگی سیاسی و 
اجتماعی نزدیک می کند؛ یعنی دشمن را از تعرض به ملت در همه زمینه ها منصرف و ناامید می کند و از طرفی 

مجلس را برای ایفای نقش قانون گذاری و نظارتی قدرتمند می سازد.

 محمد عبداللهی کارشناس سیاسی در گفت وگو با صبح صادق

فتنه های  دشمن برای انقالب  زدایی است   

سیدروح الله امین آبادی
روزنامهنگار

و معیشت! یت  جمهور  اشرافیت علیه 

عبرت
درس ها و آموزه های 

حماسه نهم دی
 برای مقابله با فتنه ها

محمد عبداللهی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم از منظر غربی ها نگاه و مواضع 
آنها را در ســال ۱۳۹۸ مرور کنیم، گفت: »مشــخص اســت که غربی ها از 
پیشــرفت گفتمان انقالب اسالمی نگران هستند و به این نتیجه رسیده اند که 
پاسخ تحوالت منطقه در مبدأ داده شود. به زعم آنها، جمهوری اسالمی ایران 
مبدأ تحوالت اســت و تا زمانی که ثبات سیاســی و اجتماعی در جمهوری 
اسالمی وجود داشته باشد، موج آفرینی هایی که در کشورهای هالل مقاومت 
شیعی انجام می شود، روزافزون خواهد بود. بنابراین اینکه رهبر معظم انقالب 
هم نســبت به وقوع فتنه ۱۳۹۸ هشدار دادند، بخشــی از آن باید در اضطرار 

طرف غربی و رژیم منحوس صهیونیستی دنبال شود.«
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات، احتمااًل 
باید منتظر چه اتفاقات و رخدادهایی باشیم، اظهار داشت: »در ماه های اخیر 
سه کشور لبنان، عراق و ایران هدف اغتشاش آفرینی و سناریوی مشترکی قرار 
گرفتند. ســناریوی اینها ایجاد هرج و مرج در بستر نابسامانی های اقتصادی، 
تولید بی ثباتی اجتماعی و موج سواری های سیاسی به صورت کاماًل هدایت 
شــده و هدفمند با عناصر آموزش دیده و طبق یک شبکه سازی و فرمول بندی 
دقیق بوده اســت. پس از آن سوق دادن این اغتشــاش ها به سمت استعفای 

دولت ها و در نتیجه پروژه بی دولت سازی بود.«
وی افزود: »اینکه در ایران هم تالش کردند در بستر نابسامانی های بعد از 
شــوک بنزینی و اعتراض های مردم نسبت به این مسئله، چنین بهره ای گرفته 
شــود، جای تردیدی وجود ندارد. اما به هر حال،  با خنثی شدن این توطئه در 
4۸ ســاعت و جمع شدن دامنه بحران در حدود ۷۲ ساعت، به نظر می رسد 
این پروژه در مرحله اول متوقف شــده اســت؛ اما اینکه امــکان بازتولید آن 

وجود داشته باشد، منتفی نیست و به رفتار دولتمردان ما برمی گردد که بتواند 
زمینه های تولید یا بازتولید نارضایتی را فراهم کند. چه بسا جریان نفوذ به دنبال 

ایجاد یک شوک باشد که ما از آن با تعبیر »شوک دکترین« یاد می کنیم.«
عبداللهی در ادامه گفت: »البته ظرفیت های دیگری مانند ایجاد شبکه های 
اجتماعی یا شوک های اقتصادی دیگر هم می تواند به این مسئله کمک کند. 
پس از شکســت پروژه فشار حداکثری که از ابتدای سال ۱۳۹۸ به اوج رسید 
و جــواب عکس داد و به فرمایش رهبر معظم انقــالب اینها در این مصاف، 
شکست خورده و عقب رانده شدند، جریان نفوذ به دنبال این است که بگوید 
تنهــا راه ایجاد رفاه اجتماعی و خروج از بن بســت راهبردی نظام جمهوری 
اســالمی، رفتن به سمت مذاکره اســت که این خالف خطوط قرمز اعالمیه 

رسمی رهبر معظم انقالب است.«
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: »به نظر می رسد همچنان جریان غرب 
اصرار دارد که تنها راه گشــایش و مسیر تولید رفاه اجتماعی مذاکره است و 
چه بسا بخواهند با گشــایش های مقطعی و چشاندن طعم سود لحظه ای به 
افراد عمومی یک فریب در افکار عمومی شــکل دهند و آن را به دوگانه سازی 
اجتماعی تبدیل کنند. دوگانه سیاســی آنها فتنه ای است که ماحصل دوگانه 
سازش ـ مقاومت است. به عبارتی نوعی ادراک سازی در افکار عمومی انجام 
شود که ماحصل مقاومت را وضع بغرنج موجود نشان دهند و با مقصر نشان 
دادن رهبری و حاکمیت، راهبرد ســازش را به عنوان یک راه حل جایگزین 
معرفی کنند و اینکه ما باید با نظام جهانی هماهنگ شده و بلکه هضم شویم که 

بنده اسم این را پروژه »اتقالب زدایی« می گذارم.«
وی بــا بیان اینکه انقالب زدایی همان چیزی اســت کــه در لبنان و عراق 

در حال دنبال شــدن اســت، تصریح کرد: »این موضوع شاید بتواند ما را در 
انتخابات مجلس درگیر کند و دوگانه سازی های دیگر نیز محتمل است. برای 
نمونه دوگانه سازی که حول محور انتخابات یا مسئله آزادی اینترنت است که 
االن این مسئله شروع شده اســت. موضوع اینترنت و اهمیت برداشته شدن 
فیلترینگ به گونه ای در برخی رسانه ها دنبال می شود که  گویی از معیشت مردم 
واجب  تر است. همه اینها می تواند زیرساخت های نابسامانی های اجتماعی و 
تولید شوک در افراد عمومی و دوگانه سازی های کاذب را در پی داشته باشد که 

همگی د ر ساخت یک شرایط فتنه گونه می تواند نقش آفرین باشد.«
عبداللهی با اشاره به جریان شناسی فتنه های ۲۰ سال اخیر، گفت: »به نظر 
بنده، مهم تر از حوادث فتنه گرایی در این ســال ها، فتنه ای است که اسم آن را 
»فتنه شناختی« می گذارم و این همان موضوعی است که در دوران حکومت 
امیرالمؤمنین)ع( منافقین و سســت ایمان ها ایجاد کردند و چه بسا حرکت 
انقالبی و سیاســی ایشان را در نقاط حساسی متوقف کرد. همین موضوع در 
زمان زمامداری امام حســن)ع( از ناحیه خواص اتفاق می افتد و این فتنه در 
خودی ها و خواص شکل می گیرد و ماحصل شناخت معرفتی ناقص از مسئله 

والیت و والیت پذیری است و نتیجه همین فتنه، قیام کربال می شود.«
این کارشناس مسائل سیاســی با بیان اینکه ما در اتفاقات مختلف گاهی 
شــاهد تردیدهایی در جبهه خودی یا خواص هســتیم که بسیار خطرناک تر 
است، تصریح کرد: »اگر جبهه خودی انسجام و ایمان را نسبت به ستون خیمه 
انقالب، یعنی والیت فقیه از دست دهد یا سست شود،این گسل و فتنه زمینه 
بروز فتنه ها و اتفاقات سهمگین تری خواهد بود. در واقع عرصه تهدید کاری 
می کند که تهدید و هجمه دشمن کارســاز شود و همین سست بنیادی ما در 

شناخت نسبت به مقوله والیت فقیه است.«
وی با اشــاره به فتنه های ۲۰ ســال اخیر، گفت: »هر یــک از این فتنه ها 
زمینه های متعددی داشــته اســت. جریان تجدیدنظر طلــب بعد از رحلت 
امام)ره( زاویه مشخصی با گفتمان اصیل امام و انقالب داشته است و فرهنگ 
غرب را یگانه منجی و کعبه آمال می دیدند و طبیعی اســت که بروز و ظهور 
این اختــالف، در دو پارادایم تفکری وجود دارد که یک تفکر جریان انقالب 
اســالمی را در دوره تأسیس محدود می بیند و شــرایط انقالبی را قابل تداوم 
نمی بیند که جریان غرب گرا و تجدیدنظرطلب اســت و نگاه دوم، نگاه رهبر 
معظم انقالب و امام)ره( اســت که در ایــن پارادایم می بینید که انقالب یک 

موجود پویا و رو به جلو است و هر روز خود را بازتولید می کند.«
عبداللهی با بیان اینکه این دو دیدگاه از ابتدای انقالب به ویژه پس از رحلت 
امام)ره( به طور دائم در نظام وجود داشــته اســت، اظهار داشت: »این تفکر 
در دولت ســازندگی در توسعه اقتصادی مبنا می شود و شعار این می شود که 
حتی به بهای له شــدن طبقه مســتضعف زیر چرخ های توسعه، باید به یک 
الگوی توســعه رونویسی شده از غرب برسیم. در اینجا مسئله عدالت ذبح و 
خروجی آن تورم حدود ۵۰ درصدی و بحران و اغتشاشــات اسالمشــهر در 
دهه ۷۰ می شود که شعار آن تنش زدایی است و می توان گفت مسئله استحاله 
هویتی انقالب از اینجا آغاز می شود. در دولت اصالحات همین مسیر ادامه 
پیدا می کند و در ادامه توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی که کانون محوری آن 

لیبرالیسم می شود، امتداد می یابد.«
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: »در اینجا تنش زدایی جای خود را به 
اعتمادزدایی می دهد، یعنی در شــرایطی که همه آمریکایی ها و اروپایی ها به 

دنبال فشــار حداکثری در مجامع بین المللی علیه ما هستند، اصرار داریم که 
اعتمادشــان نسبت به ما جلب شود که این همان جریان غرب گرایی و شبکه 
نفوذ اســت که برون داد چنین تفکری، فتنه ۷۸ می شــود. فتنه ای که از طریق 
جریان نفوذی داخل دولت به ســردمداری برخی از مسئوالن سیاسی شروع 
می شود و یک اعتراض کف خیابان به یک ناآرامی و اغتشاش تبدیل می شود.«
وی با بیان اینکه در ســال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در ســالگرد کوی دانشگاه 
با هدایت و حمایت شــبکه رسانه ای غربی و ضد انقالب شاهد شکل گیری 
مجدد حوادث ۷۸ بودیم، گفت: »امتداد این مسیر در ۸۸ و فتنه تقلب اتفاق 
می افتد؛ یعنی یک طبقه متوسط مدرن که با همین فرهنگ غرب گرایی برای 
چنین روزی آماده شــده اند، قیامی را علیه انقالب اسالمی سامان می دهند و 
شبکه نفوذ داخل حاکمیت سعی می کند ســردمداری آن را برعهده بگیرد و 
با قانون شکنی آشکار، فتنه ای را سامان می دهند. سلطنت طلب ها، منافقین، 
اسرائیل، آمریکا و کشورهای اروپایی در این فتنه رسمًا مداخله کردند و به دنبال 
فروپاشی نظام بودند. این ماحصل همان نظام پارادایمی است که با هوشیاری و 
بصیرت مردم و هدایت های رهبر معظم انقالب و اصرار ایشان بر قانون مداری 
و حفظ و حراســت از رأی مردم، این فتنه پس از چند ماه در ۹ دی ماه خنثی 

می شود.«
عبداللهی خاطرنشان کرد: »اتفاقات ســال ۱۳۹۶ هم در استمرار همین 
تفکــر در عرصه اقتصادی اســت، یعنــی ناکارآمدی اقتصــادی بر طبقات 
مستضعف جامعه فشــار وارد کرد و فاصله طبقاتی کار را به جایی رساند که 
اعتراض های به حقی شکل بگیرد که متأسفانه جریان ضد انقالب بر این ماجرا 

نیز سوار شد و بهره خود را برد.«

ماه ها پیش از آنکه رهبر معظم انقاب درباره احتمال توطئه دشــمن برای سال ۱۳۹8 هشدار 
بدهند، برخی فعاالن سیاسی جسته گریخته اشــاره ای به احتمال بروز فتنه در سال ۱۳۹8 کرده 
بودند؛ اما بیشتر این اظهارات بر مبنای احتماالت بیان می شد، تا اینکه پس از بیانات رهبر معظم 
انقاب در ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷، کنشــگران سیاسی فعال شده و در مقام تحلیل هشدار ایشان با 
قاطعیت بیشــتری تفســیرهای خود را ارائه کردند. رهبر معظم انقــاب در دیدار با جمعی از 
خانواده های شهدا با اشاره به ناکامی دشمنان جمهوری اسامی در تحقق توطئه های شان علیه 
ایران تصریح کردند: »اینکه اینها گفتند در سال ۹۷ ما چنین می کنیم، چنان می کنیم و نقشه هایی 

را برای جمهوری اسامی ابراز کردند؛ یعنی در واقع نقشه شان لو رفت ، این ممکن است فریب 
باشد؛ ممکن است جنجال را برای سال ۱۳۹۷ بکنند، نقشه را برای سال ۱۳۹8 بکشند.« در 
چنین شــرایطی موقعیت فعلی کشور ایجاب می کند زمینه هایی که آسیب پذیری زیادی دارند و 
امکان فتنه انگیزی در آنها بسیار است شناسایی شود و مراقبت الزم از آنها صورت بگیرد. رهبر 
معظم انقاب پس از بیان این جمله که »ممکن است جنجال را برای سال ۱۳۹۷ بکنند، نقشه را 
برای سال ۱۳۹8 بکشند.« به جوانان، اصناف و جریان های سیاسی توصیه کردند به دشمن سود 
نرسانند و مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده نکنند. سپس تصریح کردند: »توصیه من به 

جوان های مان این است؛ همه در هر جایی که هستند برای کشور کار کنند؛ برای تقویت کشور، 
برای تقویت اقتصاد کشــور، برای تولید داخلی ـ که امســال را ما برای تولید داخلی به صورت 
شــعار اعام کردیم ـ هر کسی در هر جایی که هســت تاش خودش را بکند؛ تولیدکننده یک 
جور، مصرف کننده یک جور، تصمیم گیرنده  یک جور، قانون گذار یک جور، مجری یک جور، 
دولت یک جور، مجلس یک جور، قوه قضائیه همین طور؛ هر کدام با بیداری و هشیاری کامل 
وظایف شــان را انجام بدهند؛ این توصیه ما به مردم است.« ایشان خطاب به مسئوالن کشور 
ادامه دادند: »آنچه بنده نسبت به مسائل اقتصادی و مشکات اقتصادی مردم احساس می کنم 

که باید انجام بگیرد برای رفع مشــکات، تقویت تولید داخلی است. به مسئوالن هم سفارش 
کرده ام؛ باید به تولید داخلی اهتمام ورزیده بشود.« عاوه بر زمینه های اقتصادی بروز فتنه، کشور 
ما در سال ۱۳۹8 انتخابات »مجلس شورای اسامی« و »مجلس خبرگان رهبری« را در پیش 
داریم. با توجه به این می توان نکاتی را در این  باره یادآور شد. حوادث و فتنه های ۲0 سال گذشته 
به دلیل دور شــدن از تفکر و اهداف انقابــی و تقلید از تفکر و تمدن غرب و ناکارآمدی برخی 
مســئوالن ـ که گاهًا از نفوذی های دشمن هســتند ـ بوده است. برای روشن شدن این مطلب با 

»محمد عبداللهی« کارشناس مسائل سیاسی گفت وگو کردیم که در ادامه آن را می خوانید.

 جست وجوی امید در دل ثبات
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تاریخ

 یکــی از ویژگی های ممتاز حضــرت امام)ره( فهم 
صحیح شــرایط و تدبیر درست و بهنگام و در پی آن 
اتخاذ تصمیماتی بود که فهم حکمت آن از ســطح 
زمانه خود باالتر بود؛ از این رو گاهی شاگردان نزدیک 
وی نیز تاب این هم ســعه صدر و بزرگی روح و فهم 
منطق تصمیم ایشان را نداشته و لب به شکوه و گالیه 

می گشودند.
یکــی از مهم تریــن تصمیمات امــام)ره( مدارا 
و حمایــت از اولین رئیس جمهــور منتخب مردم، 
»ابوالحسن بنی صدر« بود که این حمایت با گله مندی 
نیروهای خط امام همراه شده بود. در همین زمان که 
اختالفات نیروهای خط امام و بنی صدر به اوج خود 
رسیده و حمایت امام)ره( از رئیس جمهور همچنان 
ادامه داشــت، نامه نگاری هایی بین شاگردان امام و 
حضرت امام جریان می یابد، که برخی از آنها با چنان 

قلم تندی نوشته شده است که باورکردنی نیست! 
مشهورترین نامه از این قبیل نامه ها متعلق به »آقای 
هاشمی رفسنجانی« رئیس مجلس وقت است که در 
تاریخ ۲5 بهمن ماه 1359 به طور محرمانه خطاب 
به امام خمینی)ره( می  نویسد و ضمن آنکه از ایشان 
می خواهد تا وی را پیرامون برخی مسائل »قانع« کند. 

در بخشی از متن نامه چنین آمده است:
»امام و رهبر و مرجع تقلید عزیز و معظم؛ به نظر 
می رسد در مالقات های معمولی، به خاطر کارهای 
زیاد و خستگی جناب عالی، فرصت کافی برای طرح 
و بحث مطالبی اساســی که داریم به دست نمی آید، 
ناچار چیزهایــی که تذکرش را وظیفه تشــخیص 
می دهم تحت عنوان: »النصیحه الئمه المؤمنین« در 
این نامه بنویسم؛ خواهش می کنم توجه فرمایید و در 

مالقات بعدی جواب لطف کنید:
...

تبلیغات متمرکز مخالفان ـ که از مقام رســمی و 
تریبون های رســمی در ُرل مخالف و اقلیت سخن 
می گویند ـ و نصایح کلی و عام جناب عالی و سکوت 
و مالحظــات ما که علل موضع گیری ها را روشــن 
نکرده ایم، وضعی بــه وجود آورده که خیلی ها خیال 
می کنند ما و طرف ما بر سر قدرت اختالف داریم و 
دو طرف را متساویًا مقصر یا قاصر یا... می دانند. ما 
برای حفظ آرامش نمی توانیم مطالب واقعی خودمان 
را بگوییم و جناب عالی هم صالح ندانســته اید که 

مردم را از ابهام و تحیر درآورید.
خود شــما می دانید که موضع نســبتًا ســخت 
مکتبی امروز مــا، دنباله نظرات قاطع شــما از اول 
انقالب تا به امروز اســت، بعد از پیروزی معمواًل ما 
مسامحه هایی در این گونه موارد داشتیم و جناب عالی 
مخالف بودید، اما نظرات شما را با تعدیل هایی اجرا 
می کردیم؛ شــما اجازه ورود افــراد تارک الصلوة یا 
متظاهر به فســق را در کارهای مهم نمی دادید، شما 
روزنامه آیندگان و... تحریم می کردید، شما از حضور 
زنان بی حجاب در ادارات مانع بودید، آیا رواســت 
که به خاطــر اجرای نظــرات جناب عالی ما درگیر 
باشــیم و متهم و جناب عالی در مقابل اینها موضع 
بی طرف بگیرید؟ آیا بی خط بودن و آســایش طلبی 
را می پسندید؟ البته اگر مصلحت می دانید که مقام 
رهبری در همین موضع باشــد و سربازان خیر و شر 
جریانات را تحمل کنند، مــا از جان و دل حاضر به 
پذیرش این مصلحت هســتیم، ولــی الاقل به خود 
ما بگویید. آیا رواســت که همه گروه دوســتان ما به 
اضافه اکثریت مدرسین و فضالی قم و ائمه جمعه و 
جماعات و... در یک طرف اختالف و شخص آقای 
بنی صــدر در یک طرف و جناب عالی موضع ناصح 
بی طرف داشته باشید؟ مردم چه فکر خواهند کرد؟ و 

بعدًا تاریخ چگونه قضاوت می کند؟
مــا جایز نمی دانیم کــه میدان را بــرای حریف 
خالی بگذاریــم و مثل بعضی از همراهان ســابق، 
قیافه بی طرف بگیریم و بــه اصطالح جنت مکان و 
بی آزار و زاهد جلوه کنیم، به خاطر حفاظت از خط 
اسالمی انقالب در صحنه می مانیم و از مشکالت، 
مخالفت ها و تهمت ها نمی هراسیم و به صالحیت 
رهبری جناب عالی ایمان داریم، ولی تحمل ابهام در 
نظر رهبر برای مان مشکل است. مگر اینکه بفرمایید، 
همین ابهام صالح است. احتمال اینکه این ابهام در 
رابطه با خطوط سیاســی و فکری جاری و خطی که 
در ارتش تعقیب می شــود، آثار نامطلوبی در تاریخ 
انقالب مان بگذارد، وادارم کرد به عنوان وظیفه روی 
این مطالب، صراحت و تأکید داشته باشم و امیدوارم 

مثل همیشه این جسارت را ببخشید.
قبل از انتخابات ریاست جمهوری، به شما عرض 
کردیم که بینش آقای بنی صدر مخالف بینش اسالم 
فقاهتی اســت که ما برای اجرای آن تالش می کنیم 
و اکنون هم بر همان نظر هســتیم و شــما فرمودید 
ریاست جمهوری مقام سیاسی است و کاری دستش 
نیســت؛ امروز مالحظه می فرمایید کــه چگونه در 

کار کابینه و... می تواند کارشــکنی کند و چگونه با 
استفاده از مقام، مجلس و دولت و نهادهای انقالبی 
را تضعیف می کنند و مــا فقط می توانیم دفاع کنیم؛ 
چون تضعیف متقابل را با گفتن نواقص رئیس جمهور 
صــالح نمی دانیم و همان دفاع هم مشــاجره تلقی 
می شــود و بحق مورد مخالفــت جناب عالی قرار 
می گیرد و آتش بــس می دهید و خودتــان هم دفاع 
الزم را نمی فرمایید که: اختالف دو بینش اســت که 
یک طرف مصداق اسالمش غضنفرپور و سالمتیان 
و سعید ســنجابی و طرف دیگر رجائی و گنابادی و 

منافی و موسوی و... می باشند... .
اینجانب که جناب عالی را مثل جانم دوست دارم 
و روی زمین کســی را صالح تر از شما سراغ ندارم، 
گاهی به ذهنم خطور می کند که تبلیغات و ادعاهای 
دیگران شــما را تحت تأثیر قــرار داده و قاطعیت و 
صراحت الزم ر ا ـ که از ویژگی های شما در هدایت 

انقالب بوده ـ در موارد فوق الذکر ضعیف تر از گذشته 
نشان می دهید، بسیاری از مردم هم متحیرند که چرا 
امام قاطع و صریح در این مســائل سرنوشت ســاز 
صراحت ندارد. خدای نخواســته اگر روزی شــما 
نباشــید و این تحیر بماند، چه خواهد شــد؟)اکبر 

هاشمی رفسنجانی، 1359/11/۲5(
آقــای هاشمی رفســنجانی بعدها در پاســخ به 
پرسشــی پیرامون چرایی برخــی مواضع خاص و 
پیش بینی ناپذیــر خــود در برخی مقاطــع تاریخی 
انقالب اسالمی گفت: »همیشه در چنین مراوداتی با 
امام من پیشــقدم بودم. علت این بود که رفقای دیگر 
مالحظاتی داشتند و من با امام خیلی بی رودربایستی 
بودم؛ چون می دانستم ایشــان به من اعتماد دارند و 
می دانند که مریدشان هستم. من عاشق امام بودم و از 
لحاظ روحی خیلی به ایشان نزدیک بودم. معمواًل این 

مأموریت های دشوار به من واگذارمی شد.«

خمینی)ره( امام  به  هاشمی  شدیدالحن  نامه  
اوج گیری اختالفات نیروهای خط امام و بنی صدر در زمستان ۱۳۵9

با اوج گرفتن نهضت اسالمی ملت 
ایران پــس از دی ماه 1356، یکی 
از پرســش های مهم در میــان مبارزانی که 
مشی و مرام اســالمی در مبارزه را انتخاب 
کرده و معتقد بودند در مســیر مبــارزه باید 
مبتنی بر منطق اسالم عمل و نظرات مراجع 
عظام شیعه را کســب کرد، این بود که آیا در 
برابر رژیم طاغوت که دست به کشتار مردم 
می زنــد، می توان برای رســیدن به پیروزی 
می توان وارد مرحله مسلحانه گسترده شد یا 

خیر؟ 
در این میان نظر حضرت امام)ره( در مقام 
رهبر بالمنازع نهضت اســالمی ملت ایران 
و مرجع عالیقدر شــیعه از اهمیت به سزایی 

برخوردار بود. 
چون  گروه هایــی 
توحیــدی  گــروه 
صف بــا محوریت 
محمــد  »شــهید 
بروجــردی« و گروه 
مســئولیت  با  فالح 
»مرتضی الویری« به 
تا  کردند  نجف سفر 
مواضع امام را شنیده 
و تکلیــف خــود را 
برای چگونگی مبارزه 
کسب کنند که همگی 

با مخالفت امام در مبارزه مســلحانه مواجه 
شدند.

اکبر فالحی در کتابــش با عنوان »تاریخ 
شفاهی زندگی و مبارزات امام خمینی)ره( 
در نجف« که مرکز اســناد انقالب اسالمی 
در چهــارده فصل تدوین کــرده، به مواردی 
در این زمینه اشاره کرده است. در بخشی از 
 این اثر به نقل از آیت الله موسوی بجنوردی

 می خوانیم:
»امام )رحمت الّله علیــه( با ترور و اقدام 
مســلحانه به شــدت مخالف بــود. هدف 
ایشــان این بود که باید از راه حرکت مردمی 
و اکثریت آرا مبارزه را پیش برد. از ابتدا امام 

همین حرف ها را می زدند.
 یعنــی از   همــان اول دو رکــن را برای 
حکومت اسالمی همیشــه در کنار هم بیان 
می کردنــد و می گفتند کــه حکومت 
اســتوار رکــن  دو  بــر   اســالمی 

 است:
 یکی احکام اســالم و دیگری 
مــردم. امام در عیــن اینکه به قیام 
مسلحانه ترغیب نمی کردند، اما از 
افرادی که قیام مسلحانه شان رنگ 
اسالمی صرف داشت، در مواقع 

حساس حمایت می کردند.
 مثــاًل اگر محکوم بــه اعدام 
می شــدند، از آنهــا حمایــت 
می کردنــد؛ اگــر بــه زنــدان 
 می رفتنــد، بــه اینهــا کمــک 

می کردند.«   

منطق مواجهه رهبر نهضت با  کاربرد خشونت

مسلحانه قیام  با  امام  مخالفت 

   دهلیز    

در شــماره گذشته به کشورگشــایی فینیقی ها و 
رومیان اشاره شــد. در همین راستا باید یادآوری 
کرد که »اسکندر مقدونی« نیز سودای فتح جهان 
را در ســر می پروراند. وی که کشوری نیرومند و 
ارتشی کارآزموده از پدرش، فیلیپ دوم مقدونیه 
بــه ارث برده بــود، در ســال 336 ق. م به جای 
او بر تخت ســلطنت نشســت و از این موهبت 
برای تحقق بخشــیدن به بلندپروازی های نظامی 
پدرش، نهایت اســتفاده را برد. در سال 334 ق. 
م به آســیای صغیر که تحت سلطه هخامنشیان 
قرار داشــت، هجوم برد و سلسله نبردهایی را به 
راه انداخت که ده سال به درازا انجامید. اسکندر 
طی نبردهای سرنوشت ســاز، به ویــژه نبردهای 
»ایسوس« و »گوگمل«، اقتدار ایران در منطقه را 
درهم شکست. او متعاقبًا داریوش سوم، شاهنشاه 
ایران را شکســت داد و سراسر شاهنشاهی ایران 
را تســخیر کرد. در آن زمان امپراتوری اســکندر 

گســتره ای از دریای آدریاتیک تا رود ســند را در 
بر می گرفت. در ســال 3۲6 ق.م اسکندر در پی 
دســتیابی به »انتهای دنیا و دریای بزرگ بیرونی« 
به هند حمله کرد؛ اما بنا بر تقاضای سربازانش، 
سرانجام مجبور شد ناکام بازگردد. اسکندر در نظر 
داشت تا رشته نبردهایی را ترتیب دهد که با هجوم 
به عربستان آغاز می شد؛ اما پیش از عملی کردن 
این نبردها در ســال 3۲3 ق.م در بابل درگذشت 
و پس از مرگ اسکندر، وقوع جنگ داخلی میان 
بازماندگانش به از هم گسیختگی امپراتوری پهناور 
او منجر شد. به نظر می رسد استعمار را باید روی 
دیگر آغاز تحوالت جدیــد غرب و گذر از قرون 
وسطی به دوران مدرن دانست. به واقع، اگر یکی 
از پایه های اصلی ورود به دنیای مدرن را رنسانس 
و پایه دیگر را رفورماسیون دینی بدانیم، باید پایه 
سوم و تکمیلی آن را استعمار دانست. باید اعتراف 
کرد، بدون غارت گری  و ورود ســیل ثروت های 
بادآورده از دیگر ســرزمین ها و انباشت ثروت در 
غرب، امکان انقالب صنعتی و رشــد و توســعه 

علمی ـ تکنولوژیکی میسر نمی شد. 

کشورگشایی های اسکندر مقدونی پیش از آغاز استعمار

 سودای فتح انتهای دنیا

   حافظه    

تقویم انقالب
ضرورت سوادآموزی انقالب

 یاد گرفتن و یاد دادن، فهمیدن و فهماندن 
و تعلیم و تعلم در اسالم و انقالب اسالمی 
امری واجب است. در واقع یکی از اهداف 
آگاهی بخشی،  اســالمی  انقالب  اصلی 
روشــنگری، آموختن و آموزش جوانان و 

توده های مردم بود. 
هنگامــی که انقــالب اســالمی به 
پیروزی رسید و فضای آزادی رقم خورد، 
فراگیری علــم، دانش، ســواد و افزایش 
معلومات روند رو به رشــدی گرفت. در 
این میان بعضی از اشخاص مرتب از امام 
خمینی)ره( درخواست می کردند که پیام 
و رهنمودی در این باره ارائه دهند تا اینکه 
در هفتم دی ماه سال 1358 فرمان امام در 
تشکیل نهضت سوادآموزی صادر شد و 
ایشان طی پیامی خطاب به ملت ایران با 
صراحت فرمودند: »آموزش برای همگان 
است. مع االسف کشــور ما وارث ملتی 
است که از این نعمت بزرگ در رژیم سابق 
محروم و بیشتر افراد کشور ما از نوشتن و 

خواندن برخوردار نیستند.«
امــام راحل بــرای رفع ایــن معضل 
فرهنگی ـ اجتماعــی بیان کردند: »اکنون 
بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات 
خســته کننده برای مبارزه با بی سوادی به 
طور ضربتی و بســیج عمومی قیام کنیم 
تا ان شــاءالله در آینده ای نزدیک هر کس 
نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد. 
برای این امر الزم است تمامی بی سوادان 
برای یادگیری و تمام خواهران و برادران 
باســواد برای یاد دادن به پا خیزند.« پیام 
امام حامــل نکات ظریــف و کارآمدی 

فراوانی است.
این مدل کار نشئت گرفته از حکومت 
مدینه النبی بود. همان طور که پیامبر گرامی 
اسالم به افراد باســواد مکه که در جنگ 
بدر اســیر شــده بودند، تکلیــف کردند 
تا هر یــک از آنها 10 مســلمان مدینه را 
خواندن و نوشــتن بیاموزند و آزاد شوند. 
در نتیجه دیری نپایید که افراد باســواد در 
مناطق اسالمی افزایش یافتند. در دهه اول 
انقالب اسالمی روند رو به رشد فرهنگ 
و آموزش در همه زمینه ها کلید خورده؛ به 
طوری که امروز جریان انقالب اسالمی از 
مبارزه با بی سوادی عبور کرد و الزامًا باید 
نسبت به آگاهی تاریخ و تحوالت سیاسی 
و اجتماعــی معاصــر ایــران، نهضت و 
آموزش های جامع و فراگیر داده شود؛ زیرا 
بسیاری از جامعه تحصیل کرده امروزی از 
روند جریانات چهل سال گذشته اطالعات 
صحیح و مســتندی ندارند کــه این باید 
به منزله تهدیدی برای انقالب اســالمی 
تلقی می شود. به دلیل اینکه مدافع واقعی 
از ارزش های انقالب اســالمی در دفاع 
در موضع ضعیف قرار می گیرد، شــرایط 
و اوضــاع می طلبد در ماجرای جنگ نرم 
اتفاقات و حوادث گذشته صحیح و دقیق 
به همراه تحلیل ارائه شود. همان طور که 
در روایات آمده، اگر کســی آگاه به زمان 
خود نباشد، ســؤاالت و شــبهات بر او 
هجوم می آورد؛ یعنی بر فرهنگ و اندیشه 
تأثیرات منفی می گــذارد. با وجود اینکه 
در این ســال ها هجوم رسانه ها به ویژه از 
طریق فضای مجازی با حجم سنگین خبر 
و تحلیل های انحرافی که بسیاری  از آنها 
هدفمند و بر پایه دروغ ســاخته و پرداخته 
شده، مرتب در جامه جوان پمپاژ می شود 
و جماعــت گســترده ای در اثــر ضعف 
مطالعات و نداشتن اطالعات تحت تأثیر 
آنها قرار می گیرند، برحســب ضرورت 
دفاع از مبانی انقــالب امروز هم نیازمند 

این نهضت هستیم.

مهدی دنگچی
پژوهشگر تاریخ

محمد گنجی
پژوهشگر تاریخ

حسین معینی
کارشناس تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

قلمرو اسکندر مقدونی
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مهدی سعیدی
کارشناس  سیاسی

خرد

سیاست نامه
 بررسی اندیشه سیاسی 

آخوند خراسانی - ۲۳

قانون و شریعت

 مفهوم قانون در اندیشــه سیاســی آخوند 
خراسانی، ارتباطی تنگاتنگ با مشروطیت 
پیدا می کنــد. از آنجــا که رکن اساســی 
مشروطیت »قانون« اســت، این مفهوم به 
مثابه یکی از مفاهیم نوپیدا در فقه سیاســی 
این دوران مــورد توجه قــرار می گیرد و از 
مؤلفه های سیاسی اندیشه خراسانی به شمار 
می آید. به تبع مفهوم مشروطیت، مقصود از 
قانون، ترتیباتی اســت که به منظور تحدید 
قدرت، جعل و وضع می شود؛ از این رو، در 
برداشت علمای طرفدار مشروطه، دو عنصر 
بشری بودن و موضوعه بودن، به منزله عناصر 
اصلی مفهوم قانون مورد توجه قرار می گیرد. 
برای نمونه، از نظر »عمادالدین خلخالی« از 
علمای طرفدار مشروطه، »قانون، عبارت از 
تشخیص حدود و حقوق است که در میان 

هر ملتی وضع و اجرا می شود.«1
بر اســاس این تعریف، چنانچه حدود 
وظایف و حقوق افراد یک ملت در سطوح 
مختلف توســط آنها وضع شــود، مفهوم 
قانون تحقق می یابد. قانون با چنین تعریفی، 
مفهومی نو پیداســت و به تعبیــر فقهی از 
مســائل مســتحدثه در فقه سیاسی عصر 

مشروطه محسوب می شود. 
پرواضح اســت که چنیــن مفهومی نیز 
موضوع مناقشه و گفت وگوی فقهی علمای 
شــیعه در این عصر قرار گیــرد. کانون این 
بحــث، ارتباطی اســت که میــان قانون و 
شریعت برقرار می شــود. در واقع، دوگانه 
»قانون و شــریعت« تعبیری دیگر از دوگانه 
اساســی »حق و حکم« اســت که مسئله 
اساســی و اندیشه فقهی ـ سیاســی دوران 
مشــروطه بود. البته این موضوع هم اکنون 
نیز در نــگاه طرفداران غربی در موضوعات 
حکمرانی سیاسی در کشور مطرح می شود. 
در اندیشه علمای نجف پذیرش مفهوم قانون 
به مفهوم پذیرش حق است و در نتیجه نسبتی 
مستقیم میان این مفهوم و مفهوم شریعت که 

تداعی کننده حکم است، برقرار می شود.۲
در طرح بحث علمای موافق مشروطه، 
از جمله آخوند خراسانی نوعی پاسخگویی 
به پرســش ها و ایرادهــای علمای مخالف 
مشروطه دیده می شــود؛ از این رو، نگاهی 
گذرا به دیدگاه مخالفان الزم است. »شیخ 
فضل الله نوری« عالم برجسته و از نمایندگان 
اصلی مخالف مشروطه، ارتباطی تنگاتنگ 
میان قانون موضوعه و مفهوم بدعت برقرار 
می کند. وی بدعت بودن قانون موضوعه را 
با توجه به دو نکته توضیح می دهد: نخست 
اینکه، پذیرش قانون، الزام و التزام به چیزی 
خارج از چارچوب شــریعت را در پی دارد 
و این بدعت است.3 دوم اینکه، قانون گذاری 
ایده »خاتمیت، جامعیت  بشری، مخالف 
و کمال دین« اســت؛ چرا که »اسالم بدون 
اقرار به نبوت محقق نیست و اقرار به نبوت به 
غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیل عقلی 
بر نبوت سوای احتیاج ما به چنین قانونی و 

جهل و عجز ما از تعیین آن نمی باشد.«4
بی تردید، دیدگاه مخالفت شیخ فضل الله 
با وضــع قانــون در نهضت مشــروطه از 
لحــاظ فنی بر پایه آموزه »حکم« بنا شــده 
و در چارچــوب مباحات شــرعی نیز حق 
قانون گذاری را به رسمیت نمی شناسد. در 
حالی که دیدگاه آخوند درباره قانون و نسبت 
آن با شریعت در زمینه دیگری فهم می شود 
و وی از بــاب تحدید قــدرت حکومت که 
جوهره مشروطیت است، به تدوین و اجرای 

قانون نگاه می کند.
منابع در نشریه موجود است.

ســخنان نماینــده ولی فقیــه در ســپاه در 
بیست وهشتمین همایش سراسری هادیان و 
مسئوالن سیاسی سپاه در روز چهارشنبه، بیستم آذرماه 
بــا واکنــش برخــی از اصالح طلبان مواجه شــد. 
حجت االسالم و المســلمین دکتر حاجی صادقی در 
بخشــی از ســخنان خود که با محوریــت »بایدها و 
نبایدهای انتخاباتی« در هفته نامه »صبح صادق« شماره 
9۲6 )۲5 آذر 1398( به زیور طبع آراسته شد، در تبیین 
شــاخص والیتمداری برای انتخاب نمایندگان تراز 
انقــالب مجلــس گفتــه بودنــد: »در نظــام والیی 
رئیس جمهور، رئیس  مجلس و رئیس  قوه  قضائیه و... 
حق سیاست گذاری و نظریه پردازی ندارند. نظریه پرداز 
و سیاســتگذار خداســت و در بعد زمینی آن والیت 

است؛ این عزیزان مجری هستند.«
در واکنش به این عبارات، صادق زیباکالم در صفحه 
اینســتاگرامی خود مطلبی کوتاه نوشت که در اقدامی 
هماهنگ شده در فضای مجازی بازخوانی و بازآفرینی 
شد. وی نوشــت: »می ماند فقط یک سؤال از محضر 
بزرگوارشــان: اگر بالفرض و خــدای ناکرده برخی از 
تصمیمات و سیاســت ها صحیح نباشند، مسئولیت 

پاسخگویی آنها بر عهده کدام مقام یا نهاد می باشد؟«

BB از جنجال رسانه ای تا مغالطه علمی
این ســؤال از آقــای دکتر زیباکالم کــه دکتری علوم 
سیاسی دارند و سال هاست در این حوزه به امر تدریس 
و تحقیق اشــتغال دارند، اســباب شگفتی، تعجب و 
البته مغالطه  آمیز است  و تنها  برای سلب مسئولیت از 
مشکالتی است که دولت مورد حمایت تمام قد آقای 
زیباکالم و همه اصالح طلبان مســبب آنها بوده است  
چنانکه وی در ایام تبلیغات انتخاباتی دولت تدبیر چند 
ماه همچون مارکوپولو در ایران دانشــگاه گردی کرده 
و به نفع آقای روحانی ســخنرانی می کردند. سؤال به 
گونه ای سفسطه می کند که گویی آقای دکتر در زمانه 
قبل از منتسکیو و ارائه نظریه تفکیک قوا و وظایف در 
حاکمیت زیســت می کند. در ثانی باید پرسید اساسًا 

 بی تردید، در بررسی کارنامه سیاسی »علی اکبر 
محتشمی پور« مقطع زمانی انتخابات 1388 از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. وی مؤسس 
»کمیته صیانت از آرا« در انتخابات سال 1388 
اســت که با زیر ســؤال بردن قانون و عدالت 
نظامی که بخــش عمــده ای از جوانی اش را 
برای تشــکیل آن صرف کرده بود، تالش کرد 
در فضای عمومی کشــور نســبت به سالمت 
عملکرد نظام در پاسداشــت امانت رأی مردم 

تردید ایجاد کند.
 این کمیته با صدور بیانیه های متعدد قبل و 
بعد از انتخابات، نقش عمده ای در رخدادهای 
تلخ انتخابــات دوره دهم ریاســت جمهوری 
داشــت. بیانیه هــای مذکــور بــا امضــای 
محتشمی پور منتشــر شد و در ضمن تشکیک 

در ســالمت انتخابــات و ادعای 
تقلب در آن، با صراحت ابطال 
انتخابات را خواســتار شــد 
و با موج آفرینی به آشــوب ها 
محتشــمی پور  زد1.  دامــن 

دستگاه های دخیل در انتخابات 
را تهدید کرد که اگر جلوی 

تخلفاتی را که گزارش 
نگیرند،  می کننــد 

ما با رســانه های 
جمعی در میان 
 . یــم ر ا می گذ

محتشــمی پور هدف تشکیل کمیته صیانت از 
آرا را تقابل با شورای نگهبان اعالم و ادعاهای 
دیگــری در زمینه تقلب مطــرح کرد که هنوز 
هــم هیچ ســند و منبعی صحــت آن را تأیید 
نکرده است. محتشمی پور نسبت به دستگیری 
تعدادی از شــخصیت های اصالح طلب ابراز 
تأسف کرده و یادآور شد، این کار به زیان کشور 
خواهد بود. محتشمی پور دو شرط برای شورای 
نگهبان درباره انتخابات اعالم کرد: »در صورتی 
که شــورای نگهبان این دو شــرط را بپذیرد، 
مــا نتیجه نهایــی را می پذیریم... شــرط اول 
بازشماری آرا همراه با مطابقت تعرفه های باقی 
مانده با مشخصات شناسنامه ای بود و شرط دوم 
نیز این بود کــه دو نفر از هیئت ویژه 6 نفره کم 
و افراد جدیدی با موافقت طرفین )موســوی و 
شورای نگهبان( به این شورا افزوده شود.۲« این 
پیشنهاد با استقبال شورای نگهبان مواجه شد؛ 
اما نمایندگان موســوی برخالف شروط ذکر 
شده با جمالت تند و اهانت آمیز بار دیگر پروژه 

ابطال انتخابات را مطرح کردند.
آقــای  از  مــن  می گویــد  ابطحــی   
موســوی الری در زمینه تقلب پرسیدم که 
گفت: محتشمی چرند می گوید: »زیرا تغییر 
در آرای موسوی بیشــتر از 700 و 800 

هزار نخواهد بود.«3
پی نوشت ها:

1ـ بازخوانــی نقاط عطــف فتنه 88، 
پایگاه رجانیوز ۲۲ خرداد 1391.

۲ـ روزشمار فتنه 88، خبرگزاری 
فارس، 1388/4/۲4.

3ـ علی  الفت پور، بازگشت از 
نیمه  راه، ص ۲۲۲.

 فراز و فرود علی اکبر محتشمی پور ـ ۳

 مؤسس کمیته صیانت از آرا!

   ریزش ها    

 در شــماره های پیش این موضــوع را بیان 
کردیم که در روابط بین الملل از نگاه اســالم 
اصالت با صلح اســت. با ایــن وصف، در 
نگاهی واقع بینانه به حــوزه روابط بین الملل 
باید بپذیریم کشورها پیش از هرچیز به دنبال 
تحقق منافع هستند و نوع روابط بین المللی 
خــود را بر مبنای آنچه بــه منزله منافع ملی 

تعریف کرده اند، استوار می کنند. 
در این میان کشــورها، به ویژه قدرت های 
بــزرگ ایــن منافــع را در گســترش نفوذ و 
حاکمیت خود بر کشورهای دیگر جست وجو 
 کــرده، اصل برابــری حاکمیت کشــورها را 

برنمی تابند. 
از سوی دیگر، مطابق با مبانی اسالمی و نگاه 
انقالب اســالمی حاکمیت تنها از آن خداوند 
متعال است و بر اســاس تصریح قاعده قرآنی 
نفی سبیل نمی توان حاکمیت هیچ بیگانه ای را 

بر کشور اسالمی پذیرفت. 
معروف تریــن آیه ای که در این زمینه به آن 
استناد می شود، آیه 141 سوره نساء است که 
ُه ِلْلکاِفریَن  می فرماید: »... َو َلْن َیْجَعــَل اللَّ
َعَلي اْلُمْؤِمنیَن َسبیاًل« خداوند هرگز کافران را 
بر مؤمنان تسّلطی نداده است.« درباره تفسیر 
این آیه اختالف نظرهایی وجود دارد؛ اما امام 
خمینی)ره( معتقدند مراد از آن، نفی مطلق 

سبیل است؛ یعنی نه در تکوین و نه در تشریع 
برای کافران راه و سبیلی بر مؤمنان قرار داده 

نشده است.1 
در تشــریح این دو بعد باید گفت، اواًل، 
مشــیت و اراده خداوند تکوینًا بر این تعلق 
گرفته است که مؤمنان در هر حال در نبرد حق 
و باطل پیروز باشــند و این حکم تا ابد باقی 

خواهد بود۲.
 پس دولت اسالمی تحت هیچ شرایطی 
و در ســخت ترین فشــارهای بین المللــی 
با اعتمــاد به وعده الهی نباید بر ســر منافع 
انقالب اسالمی و اسالم تن به سازش بدهد 
و امتیازهایی را واگذار کند که منجر به سلطه 
کفار شود. مطابق با مفاهیم قرآنی، خداوند با 
مؤمنان است و آنها در روابط بین المللی حق 
ندارند کوچک ترین جلوه ضعف و سســتی 
را از خود نشــان دهند و در خواست صلح و 

مذاکره ذلت بار کنند.
ثانیًا، مؤمنان تشریعًا نمی توانند وارد هیچ 
نوع رابطه ای شوند که نتیجه آن سلطه دشمنان 
و کفار در هــر یک از حوزه های سیاســی، 
اجتماعی، اقتصادی و مانند آن باشد.3 همین 
اصل را فقها مبنای خود درباره کفار قرار داده 
و معتقدند که در اســالم حکمی وضع نشده 
اســت تا نتیجه آن اســتیال و برتری کفار بر 

مسلمانان باشد. 
پی نوشت ها:

1ـ امــام خمینی، کتاب البیع، مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام 
خمینی، تهران، 1388، ج ۲، ص 7۲۲.

۲ـ عالمه طباطبائی، همان، ج 5، ص 190.
3ـ امام خمینی، همان.
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غیرمسلمان حاکمیت  سبیل  نفی 

   آفاق    

شهاب زمانی
روزنامه نگار

فتح الله پریشان
پژوهشگر 

اندیشه سیاسی

عباسعلی 
عظیمی شوشتری

عضوهیئت علمی
 پژوهشگاه امام صادق)ع(

نقد و نظری در باره مغالطه زیباکالم
 در زمینه سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه

سیاست گذاری  جایگاه 
پاسخگویی و 

BB   در حسرت فهم امام
این روزها اصالح طلب ها چنان از امام کد و شاهد مثال 
می آورند که ما هم احســاس کردیم شاید استناد ما به 
امام را بپذیرند. حضرت امام خمینی)ره( در درس های 
خــود در نجف اشــرف که در قالب کتــاب »والیت 
فقیه« انتشــار یافت، با صراحت بیان کرده اند: »شارع 
مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق 
قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شــارع را 
نمی توان به مورد اجرا گذاشــت. به همین سبب، در 
حکومت اســالمی به جای »مجلــس قانون گذاری« 
که یکی از ســه دســته حکومت کنندگان را تشــکیل 
می دهد، »مجلس برنامه ریــزی« وجود دارد که برای 
وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اســالم برنامه 
ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات 

عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.«  
همیــن فهــم در مقدمه قانون اساســی جمهوری 
اسالمی نیز این گونه بازتاب یافته است: »قانون گذاری 
که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است، بر مدار 
قرآن و سنت جریان می یابد.« این تعابیر به خوبی بیان 
می کند، خداوند متعال قوانین، سیاست ها و راهبردهای 
کالن جامعه اســالمی را مشــخص کــرده و وظیفه 
نهادهای مختلف در نظام اسالمی، فهم سیاست های 
اســالمی و تدوین قوانین جزئی تر و پیاده سازی آن در 
جامعه اســت.  بدون شک فهم و اســتنباط روشمند 
آموزه های دینی، امری تخصصی اســت که مبتنی بر 
متون دینی بر عهده فقیه جامع الشرایطی قرار گرفته که 
در رأس حکومت اســالمی قرار دارد و از آن با عنوان 
»ولی فقیه« در قانون اساسی یاد شده است. این فهم از 
جایگاه والیت فقیه در بند 110 قانون اساسی نیز آمده 
و تعیین سیاســت های کلی نظام جمهوری اسالمی و 
نظارت بر حسن انجام آن بر عهده رهبری واگذار شده 
است. البته رهبری نیز این امر خطیر را از طریق مشورت 

با کارشناسان امر در طول چهار دهه اخیر انجام داده اند 
و در قبــال تصمیم گیری های کالن و صیانت از جهت 
کلی نظام اسالمی، این رهبری است که باید پاسخگو 
باشند. اما حتمًا این تفسیر نافی وظایف قانونی مجلس 
و دولت نیســت و آنها در عملیاتی سازی و پیاده کردن 
این سیاست های کلی از طریق فرایندهای قانونی نقش 

اجرایی را بر عهده دارند. 

BB  از پاسخگویی تا مسئولیت گریزی
همه مســئوالن در نظام اســالمی مشــروعیت خود 
را از ولی فقیــه می گیرنــد؛ لذا نماینــده مجلس در 
جایگاه حقوقی خــود موظف به تبعیت از راهبردها و 
سیاست های کالنی است که رهبری جامعه اسالمی 
طرح ریزی کرده اســت و باید در چرایی و چگونگی 
انجام وظایف و تعهدات پاسخگو باشد. پاسخگویی 
در نظام اســالمی مبتنی بر حدود اختیارات مسئوالن 
تعریف می شــود و هر فــرد باید به انــدازه اختیارات 
خود پاسخگو باشد. وظیفه رئیس جمهور و نمایندگان 
مجلس عملیاتی و اجرایی کردن سیاســت ها و تدابیر 
کالنی اســت که با محوریت و مدیریت رهبر جامعه 
اســالمی تنظیم شده اســت و مســئوالن نه در قبال 
سیاست گذاری ها، بلکه در مرحله عملیاتی و اجرایی 
کــردن آنها باید پاســخگوی عملکرد خود باشــند. 
برای نمونه، تصمیم گیری دربــاره چگونگی افزایش 
قیمت بنزین، جزء اختیــارات دولت و رئیس جمهور 
بوده و ایشان باید پاســخگوی عملکرد خود در برابر 
افکار عمومی باشــد! این در حالی اســت که اساسًا 
هم طیفی هــای غربگرای  آقای زیباکالم هیچ گاه خود 
را در جایگاه پاسخگویی ندیده اند و زیست دوگانه در 
زمان به دست داشتن قدرت و فراغت از قدرت در پیش 
گرفته اند و فرصت طلبانه هم اپوزیسیون بوده اند و هم 

صاحب قدرت، اما دریغ از پاسخگویی...

آقــای دکتر و همپالگی های ایشــان که کرســی های 
نظریه پردازی دپارتمان های علوم انســانی غربی، از 
جملــه علوم سیاســی و اجتماعی در دانشــگاه های 
مختلف کشور را بر عهده دارند و نقطه تمرکز فعالیت 
علمی آنها بیشتر روی موضوعات نظریه های حکومت 
و دولــت و چگونگــی حکمرانی در دنیــای جدید 
است، چه نگاهی به کلیت نظام دینی نشئت گرفته از 
انقالب اســالمی مردم ایران در بهمن سال 1357 به 
نام »جمهوری اسالمی« دارند؟ آیا آن را برخوردار از 
مؤلفه ها و شــاخصه های یک نظام سیاسی و دولت با 

تعریف حتی غربی می دانند؟
بی تردید، نوع پاســخ به این پرســش ها می تواند 
روشنگر خطوط فکری و تمایزهای هویتی و گفتمانی 
افراد و جریان ها از هم تلقی شود. دو دسته پاسخ برای 
این پرسش ها متصور است؛ اینکه جواب مثبت بدهیم 
و نگاه استقاللی برای ساختار و گفتمان نظام سیاسی 
جمهوری اسالمی قائل باشیم که بر گرفته از متون دینی 
با قرائت مجتهدی اسالم شناس و همراهی سایر فقهای 
شــیعه اســت و به صورت نظام مردم ساالری دینی با 
بیش از 98 درصد آرای مردمی نیز تأیید شــده است. 
امــا نگاه دوم، که دکتر زیباکالم نیز در آن دســته بندی 
می شــود، به رغم مروری چهل ساله بر انقالب مردم 
و پایه گذاری دستاوردهای بی شمار در این حوزه هنوز 
نخواسته اند یا نتوانسته اند بپذیرند و هضم کنند که نظام 
والیی نظام مســتقلی با هویت قائم به ذات دین مبین 
اسالم و شــاخصه های روزآمد روشی در دموکراسی 
اســت و نباید آن را با نظام های سیاسی غرب محور یا 
شرق مدار سوسیالیستی یا لیبرالیستی مقایسه و خلط 
بحث کرد. مسلمًا اگر بخواهیم آن را نقد کنیم، باید با 
معیارهای مشخص اسالمی به نقد و ارزیابی آن بنشینیم 
نه با معیارهای غربی و شرقی. البته این نکته غامضی 
نیست که امثال زیباکالم های زمانه ما نتوانند آن را درک 
کنند؛ بلکه نمی خواهند آن را با شاکله مستقل اسالمی 
ادراک نمایند؛ از این رو فهم کالم نماینده ولی فقیه در 
سپاه آسان است، به شرط آنکه کسی بخواهد آن را فهم 
کند. طبق فهم و بیان عموم علمای اســالم، حکومت 
اسالمی، حکومتی است که در آن احکام اسالمی اجرا 
می شود. در این میان، وظیفه مؤمنان، فهم و استنباط و 

در مرحله بعد عملیاتی و اجرایی کردن آن است.
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از دیرباز، زنان در تالش بوده اند تا دوشادوش 
همســران، چــرخ زندگــی را بگردانند و 
شــریک تمام لحظه های هم باشــند؛ از این  
رو افــزون بر امور خانــه، در کارهایی نظیر 
پخت  نان، قالیبافی، دامداری و باغداری در 
کنار همسران شان فعالیت می کردند و نقش 
بی بدیلی در مدیریت اقتصاد خانواده داشتند 
و در عیــن  حال به دلیل حضــور در خانه از 
بســیاری از آســیب های اجتماعی در امان 

بودند. 
بــا ورود به عصــر فناوری، زنــان تمایل 
بیشتری به کسب مدارج علمی پیدا کردند و به 
تبع، نوع حضور اجتماعی و فعالیت های شان 

تغییر کرد.
 آنهــا تمایــل فراوانــی دارند تــا دانش 
و مهارت های شــان را بــه عرصــه اجتماع 
وارد کننــد؛ به ویژه آنکه در مشــاغلی نظیر 
پرســتاری، مامایــی، معلمــی، خیاطی و 
امور مرتبط با قشــر زنان، ضرورت بیشتری 
 بــرای فعالیــت اجتماعــی آنها احســاس 

می شود. 
برخی نیز به دلیل سرپرســتی خانواده و 
نیازهای مالی، مجبور به پذیرفتن مشــاغل 
گوناگونی هســتند. بر این اســاس، اشتغال 
زنان، شکلی متفاوت و گاه ضروری به خود 
گرفته و نمی تــوان منکر ضرورت های دنیای 

صنعتی شد. 
مسئله از جایی آغاز شد که »اشتغال زنان«، 
شبیه تبی فراگیر جامعه زنان را تحت الشعاع 

قرار داد و آتشــی به جان شان افکند. القائات 
فرهنگی و اجتماعی جامعه از یک سو و بیکار 
شــدن زنان در خانه، بر اثر ظهور ابزارهای 
مدرن از ســوی دیگر، زنان و دختران جوان 
را به پذیرش مشاغل گوناگون مجبور کرد و 
فرار از عنوان  پر ارزِش »خانه داری«، رقابتی 
جدی بــرای گریز زنان از فضای خانه فراهم 
کــرد و عطش کاذبی برای کســب موقعیت 
و جایگاه اجتماعی در زنان شــکل گرفت و 
عده ای برای کســب عنوان »شــاغل بودن« 
 وظیفه اصلی مادری و همسری را به حاشیه

 راندند.
زنــان در این رقابت ناســالم تــا جایی 
پیــش رفته و شــأن و شــخصیت خــود را 
نادیــده گرفتند که رفته رفتــه عنوان »نیروی 
 کار  ارزان« بــر آنها نهاده شــد و کارفرمایان 
برای کسب سود بیشــتر به جذب آنها روی 
آوردند. شــخصیت زن به حدی تنزل یافت 
که متأسفانه بخش های خصوصی و آزاد، از 
جاذبه های جنســی او برای جذب مشتری و 
رونق کســب وکار بهره گرفتند. در حقیقت، 
نوعی اســتثمار و سوءاســتفاده مدرن از زن 
در جامعــه بــروز و ظهور یافــت که اگرچه 
 در ظاهــر عطش اشــتغال زنــان را کاهش 

می داد.
در حالی که اســالم با نگاه لطیف و ویژه 
بــه زن، در عیــن حال کــه مخالف حضور 
اجتماعی او نیســت، اما در هنگام ضرورت 
و نیاز، آن را مشروط به حفظ کرامت انسانی 
و شــئونات شــرعی می داند. بــا این معیار 
 می توان اشــتغال زنان  در جامعــه امروز را 

محک زد.

 لذت های تلخ

مثاًل رفته بودیم فالفل بخوریم و 
لذت ببریم. قرار بود بعد از ناهار 
بالفاصله با اســتاد جامعه شناســی برای 
پایان نامه جلسه داشــته باشیم و کارهای 

ابتدایی را شروع کنیم.
مغازه پر از مشــتری بود. بیشترشــان 
هم دانشجو بودند و احتمااًل برای فرار از 
غذای تکراری دانشگاه به آنجا پناه آورده 
بودند. من و احســان و محمد نشستیم و 
مسعود رفت جلوی پیشــخوان. چهارتا 
فالفل سفارش داد و نشست. بعد خیلی 
متفکرانه گفت: »خداییش حساب کنید 
اینجــا اآلن دوازده نفــر هســتن که غذا 
ســفارش دادن، هر نفر سه دیقه معطلی 
و فــالن قدر پول، اگه ســاعتی پنجاه نفر 
میانگین بیان اینجا و سفارش بدن، می شه 
به عبارتی... بعدم روزی دوازده ســاعت 
کار در ماه می شه: اوه... بعد ما خودمونو 
ُبکشــیم درس بخونیم و هــالک کنیم تا 
بعد از ده ســال تازه برســیم به این پســر 

فالفل فروش بیست ساله...!«
همه به فکر فرو رفتیــم و تو ذهن مون 
داشتیم حساب کتاب  می کردیم. راست 
می گفت. کلی بدو بدو و درس و امتحان؛ 
آخرشــم معلوم نبود عاقبت شغل مان چه 

می شود!
کمی بحث کردیم. احســان که انگار 
عصبی شده بود، گفت: »آره بابا، من قبول 
دارم. یارو یه دستگاه قهوه و نسکافه گرفته، 
گذاشته توی پاســاژ و روزی چقدر ازش 
درآمد داره... من که هر وقت یه شیرکاکائو 

ازش می خرم کوفتم می شه...«
و بعــد قاه قاه خندید. مســعود دوباره 

نطقش ُگل کرد و گفت:
ـ یه دکتر می ری، کلی باید هزینه کنی، 
همیــن دکتر عمومی هــا روزانه میلیونی 

درآمد دارن...
راست می گفت تجربه های این چنینی 
را داشتم. گفتم: »بابا همین بوفه  دانشگاه، 
چقدر درآمــد داره از جیب من و تو؟ اون 

 وقت ما رو ببین کجا گیر کردیم...«
ســاندویچ ها آماده شــده بود و همه با 

حالتی گرفته و تلخ نگاه شان می کردیم.
محمد لبخند به لب ســاندویچش را 
برداشــت. ُســس انبه را خالی کرد روی 

فالفل ها و با اشتها اولین لقمه را خورد. 
محمد لقمه اش را قورت داد و گفت: 

»عجب فالفلی! بخورید دیگه...!«
کمی به مــا نگاه کرد کــه با بی میلی 
داد:  ادامــه  و  می خوردیــم  ســاندویچ 
»بچه ها خداییــش چقدر تالش می کنید 
لذت هاتونو تلخ کنید. هرجا پا می ذارید 
اول حســاب و کتاب می کنید که فالنی 
چقدر داره چقدر نداره... شــما می رید 
غذا بخورید، می رید ســینما فیلم ببینید، 
می رید پارک یا تئاتــر، چرا با این فکرها 
تلخش می کنید؟ هر کسی برای رسیدن به 
جایی که هست تالش کرده، شاید همین 
فالفلی دوست داشته باشه مثل ما زندگی 
کنه. کسی چه می دونه؟ لذتتونو ببرید. این 

لحظه ها دیگه تکرار نمی شه...!«
و بــاز خندید و به خوردنش ادامه داد؛ 
در حالی که لقمه در دهانش بود و سخت 
می تونست صحبت کنه، گفت: »در لحظه 
شاد باشید و برای خودتون زندگی کنید، 
روزی هزار نفر دلشون می خواد مثل شما 
باشن. چرا مدام حساب کتاب می کنید؟«

همــه ســکوت کردیــم؛ بــه نظــر 
می رســید همه به نوعی در فکر هستیم. 
 در فکــر فالفل هایی که بــا لذت نخورده

 بودیم!

داستان

زنــان از دیرباز همواره تــالش کردند تا 
جایگاه اجتماعی خــود را در جامعه پیدا 
کننــد؛ اما تقریبًا در هیچ جامعــه ای هنوز این مهم 
رخ نداده اســت؛ بــرای نمونــه در جوامع غربی و 
کشورهای توسعه یافته از زیبایی و فریبندگی زن برای 
نیل به منافع سرمایه داری و لیبرالیسم استفاده شده 
و در برخی کشورهای جهان سومی مانند عربستان 
ســعودی، سال ها به چشم یک برده به زن نگاه شده 
اســت و از او تنها برای برآوردن نیازهای جنســی  
مردان استفاده می  شود. »دویچه وله« در سال گذشته 
از فرار یک دختر 18 ساله عربستانی به کانادا گزارش 
می  دهد و می  نویســد: »رهف، دختر اهل عربستان 
ســعودی که از طریق تایلند به کانادا رفته، در اولین 
مصاحبه خود گفته که در کشورش با زنان مانند برده 

رفتار می  شود.«
فمینیسم نیز با آنکه همواره مدعی دفاع از حقوق 
زنان است، نگاه جنسیتی به زن دارد، یعنی جایگاهی 
که فمینیست ها برای زن ترسیم می  کنند، نه بر اساس 
قابلیت هــا و توانمندی هــای زنان، که بر اســاس 

جنسیت آنهاست.

BBزن در جامعه اسالمی
در جامعه ایران با آنکه شعار انقالب اسالمی آن بوده 
که زن را بر اساس آموزه های دین مبین اسالم تعریف 
کنــد و جایگاهش را به او بدهــد و هرچند رهبران 
جمهوری اسالمی در این راه تالش بسیار کرده اند؛ 
اما پس از گذشت بیش از چهار دهه هنوز این امر به 

طور کامل محقق نشده است.
زنان ایرانی دوشادوش مردان، انقالب اسالمی 
را به پیروزی رســاندند و میدان مبارزه را در دوران 
دفاع مقدس خالی نکردند؛ اما هنوز هم آن جایگاه 
مناسب خود را در نظام اســالمی نیافته اند. از نظر 
رهبر معظم انقالب، شخصیت واالی زن آن طور که 
باید و شاید در جامعه ترسیم نشده است. معظم له 
می  فرماینــد: »اگر گفته می  شــود مســئولیت های 
خانوادگی دارند، به این معنا نیســت که مسئولیت 

اجتماعی از دوش اینها برداشته شده است. 

BB!خود زنان نمی خواهند
در این میان، چند عامل عمده وجود دارد که نشــان 
می دهد زن به جایگاه واقعی اش دست نیافته است. 
اولین و مهم ترین عامل خود زنان هســتند. آنان در 
هیــچ جامعه ای برای حق خود تــالش نکرده اند و 
خواهان آن نبودند که نقــش اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی را که می  بایستی در دستشان باشد به دست 

آورند، بلکه همیشه به حداقل ها قانع بوده اند.
زن ایرانی در طول یکی دو دهه اخیر، رسیدن به 
حقش را اشتغال در میان مردان دیده است. حتی گاه 
برخی خانم ها به همین مقدار هم راضی نمی شوند 
و می خواهند مشاغل سختی مانند کار در معدن را 
که از نظر فیزیکی مختص مردان است، انجام دهند.

اینها همان هایی هســتند که فکــر می  کنند در 
مقایســه با مردان ضعیف شــمرده می  شــوند؛ اما 
واقعیت این اســت که زن تفاوتی فیزیکی با مردان 
دارد. این تفاوت به معنای ضعف نیست و نمی توان 
آن را با شــاغل بودن در محیط های مردانه به تشابه 
تبدیل کرد. دلیلی هم ندارد که زن و مرد شــبیه هم 
باشند، اگر قرار بود این شباهت وجود داشته باشد، 
خداوند زن و مرد را متفــاوت خلق نمی کرد؛ پس 
زنانی که معتقدند چیــزی از مردان کم ندارند چرا 

می  کوشند خود را شبیه به آنان کنند؟

BBزن کاال نیست
واضح اســت زن در جامعه غربی یک کاالست و 
در کشــور ما نیز چندی است برخی تولیدکنندگان 
و صاحبان کســب و کارها استفاده تبلیغاتی از زنان 

می کنند.
به اضافه آنکه صداوسیما به واسطه جذابیت زن، 
بارها از او در تبلیغ کاال اســتفاده می کند، حتی در 
بعضی تبلیغات ها، یک دختر در کنار بیلبورد برای 
جلب توجه بیشتر استفاده می  شود؛ این یعنی برای 
جایگاهی که اسالم برای زن، آن هم در اوج عزت و 
کرامت در نظر گرفته است ارزشی نمی گذارند و زن 
به سمتی برده می شود که غرب برایش ترسیم کرده؛ 

جایگاهی که جز تجاوز و تحقیر نیست.

BBزنانگی زن، مهم ترین ویژگی او
برخی زنــان آزادی خــود را در برهنگی و عدالت 
را در فراموش شــدن نقش  اصلی و درســت خود 
در جامعه می  بینند. حــال آنکه نه آزادی با برهنگی 
محقق می  شود و نه عدالت جنسیتی با حضورشان 
در جایگاه مردان.اگرچه زنان به دنبال یافتن جایگاه 
خود در جامعه هســتند؛ اما بســیاری از آنها گاهی 

در این مســیر به بیراهه می رونــد؛ همان هایی که 
نقش مهمی چون مادری و همسری را که می تواند 
تأثیرگذاری اش بسیار بیشتر از یک سیاستمدار باشد 
واگذار کرده و خود را طعمه هوسرانی های مردانی 
می کنند که می دانند هیچ ارزشــی برایشــان قائل 
نیستند. این زنان تحت الشعاع نگاه های فمینیستی 
دست به دست شدن را بین مردها آزادی می دانند؛ 
اما مدیریت کردن خانواده و همسر خود را اسارت 
می پندارند. البته نباید گفت زن در جامعه حضور پیدا 
نکند. حضور زن در جامعه نه تنها امری اجتناب ناپذیر 
که امری اساســی برای آن جامعه  است. همان طور که 
حضور زن در خانه بدان سامان می بخشد در جامعه هم 

حضور زنان آن را به جای بهتری تبدیل خواهد کرد.
BB اشتغال زنان

با این تفاســیر باید گفت اشــتغال برای زنان امری 
ضروری است؛ چرا که ســبب می شود خانواده ای 
شــاداب تر و جامعه ای پویاتر داشته باشیم؛ اما این 
بدین معنا نیست که زنان هر شغلی را بپذیرند، بلکه 
باید شغلی با توجه به توانمندی هایشان برگزینند تا 
هم عزت و شأن اجتماعی اش حفظ شود هم بتواند 
به پیشرفت جامعه کمک کند. آن طور که دغدغه دین 

اسالم بوده است.

پرســش: دو فرزند دارم که هر دو بزرگ شده اند و 
به مراقبت خاصی نیــاز ندارند. بنده تحصیالت 
دانشــگاهی دارم و از ابتدا دوست داشتم شاغل 
باشم؛ ولی به دلیل شرایط زندگی نتوانستم. اکنون 
که شرایط آماده شده است، همسرم در این زمینه 
همکاری نمی کند، به نظر شما چه راهکاری برای 

حل این موضوع به کار بگیرم؟
پاسخ: اشــتغال زنان در جامعه، امری قابل 
قبول و بدون اشــکال اســت. زن مســلمان 
می تواند هر نوع کاری که فاسد کننده و مزاحم 
حقوق خانواده نباشــد، بــرای خود انتخاب 
کند و درآمدش هم منحصرًا به خود او تعلق 
دارد. البته به شرط آنکه دیدگاه دین اسالم در 
این زمینه را مدنظر قرار بدهد. نخست اینکه 
اشتغال، مسئولیت مهم همسری و مادری را 
تحت الشــعاع قرار ندهد و دوم اینکه مسئله 
محــرم و نامحرم بــه خوبی رعایت شــود. 
اما بدون شــک، مهم ترین مســئولیت برای 
زنان خانه داری و تربیت نســل آینده اســت، 
مسئولیتی که با جسم و روح لطیف زنان نیز 
تناسب دارد. این زنان هستند که می توانند با 
احساسات و عواطف سرشــار خود، کانون 
خانواده را گرم و مســتحکم کنند، به خانواده 
و جامعــه آرامــش و امید و نشــاط بدهند و 
بدین وسیله بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی 
 خود یعنی تربیت فرزندان صالح را به انجام 

برسانند.

حال با توجه به این مقدمه، باید از شــما 
پرســید آیا شاغل شدن شــما ضرورت دارد 
یا خیر؟ اگر نیازهای معیشــتی شما با کار و 
اشتغال همسرتان تأمین می شود، چه اصراری 
بر شغل و سختی کار در بیرون از منزل دارید؟

اســالم، تأمین مخارج زندگی و نفقه زن 
را به عهده مرد گذاشــته است تا زنان با خیال 
راحت وظیفه مهم و خطیر خانه داری و تربیت 
نسل آینده را انجام دهند؛ وظیفه ای بی بدیل که 
هیچ کس به جز مادر نمی تواند آنها را انجام 

دهد.
اما اگر قصد شــما از شاغل شدن کمک 
به مخــارج خانواده و بهتر شــدن شــرایط 
زندگی است، باید دلیل مخالفت همسرتان 
را جســت وجو کنید. از آنچه او در ذهن دارد 
باخبر شــوید و با صحبت و تبــادل نظر در 
انتخاب این راه از او کمک بخواهید. بسیاری 
از مسائل با استفاده از زبان نرم و منطقی حل 
می شــود و حمایت های بعدی را نیز در این 
زمینه می توان دریافت کرد. پیشنهاد می شود 
به دنبــال کار در محیط هایی باشــید که نیاز 
به حضور زنــان در آن بیش از همه چیز نمود 
دارد و اطمینان همسرتان را نسبت به محیط 
شغلی متناسب با بانوان و وقت گذاری تربیتی 

در منزل جلب کنید.
اما چنانچه احســاس نیازبه شغل، صرفًا 
به دلیل حضور اجتماعی اســت، می توان با 
توجه به ســطح تحصیالت و میزان انتظار، 
در فرهنگســراها و ســرای محله، مدارس 
و کتابخانــه فعالیــت کنید یا با شــرکت در 
کالس های آموزشــی، حس مفیــد بودن و 

اعتماد به نفس را در خود تقویت کنید.

دیدگاه اسالم درباره اشتغال زنان
   راه نرفته    

 عطش اشتغال
   خانه    

حمیدرضا حیدری
روزنامه نگار

 کار برای زنان یا زنان برای کارزندگی
کدام دیدگاه زن را به جایگاه شایسته اش می رساند؟

لیال وطن خواه
مشاور خانواده

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

نفیسه محمدی
داستان نویس
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۱3
فرهنگ

جشنواره
در تکاپوی حقیقت

جشــنواره »ســینما حقیقــت« در حالی 
سیزدهمین دوره خود را پشت سر گذاشت 
کــه همچنان در یافتن تعریفی مشــخص 
و معین از هویتش باز مانده اســت. وقتی 
جشنواره ای از نداشــتن هویت رنج ببرد، 
در طراحــی چشــم انداز و نقشــه راه نیز 
درمی ماند. جشنواره ای هم که طرحی برای 
مسیر خود نداشته باشد، در اجرا و محتوا 
دچار خلل می شــود؛ البتــه در این دوره، 
روزنه هــای امیدی برای بهتر شــدن حال 
این جشــنواره گشوده شد. امیدی که بیش 
از هر چیز ناشی از ظهور نسل جدیدی از 
هنرمندان پیشرو و متعهد است؛ اما ساختار 
جشــنواره، هنوز مانعی بر سر راه این نوع 

فیلم هاست.
مشکل اصلی جشنواره سینما حقیقت 
این اســت که تاکنون مشــخص نبوده آیا 
محلی برای نمایش برترین آثار مستند است 
یا رویکردی ایدئولوژیک و سیاســی دارد؟ 
چنانکه در 1۲ دوره گذشــته، این جشنواره 
دولتی، حیاط خلوت جریان مستندسازان 
شــبه روشــنفکر بوده اســت. جریانی که 
هدف گذاری اش، راهیابی به جشنواره های 
غربی یــا شــبکه های ماهــواره ای معاند 
محســوب می شود؛ حتی در دولت نهم که 
بنیان گذار جشــنواره سینماحقیقت بود نیز 
حضور فیلم های واپســگرا و دارای زاویه 
بر فرهنگ و هویت بومی کشــورمان غلبه 
داشــت؛ چنانکه در همان دوران، نمایش 
مستندی با عنوان »444 روز« با اعتراضات 
و انتقادات فراوانی از سوی جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی مواجه شد؛ مستندی که با 
نگاهی تخطئه آمیز به حماســه تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا پرداخته بود. گفتنی است، 
گرایش بــه دیدگاه های متضــاد با انقالب 
اســالمی در دولت های یازدهم و دوازدهم 
افزایش یافت و تنها بخشی با عنوان »جایزه 
شهید آوینی« در حاشیه این جشنواره، نقش 
ســوپاپ اطمینان را بازی می کــرد؛ اما در 
اصل، حاشیه ای جدا از متن جشنواره سینما 
حقیقت بود که تعدادی از آثار منتســب به 
مستندسازان متعهد را نمایش می داد؛ با این 
حال بخش مسابقه جشنواره سینما حقیقت، 
محل خودنمایی مستندسازانی با نگاه هویت 
ستیز و گاهی حتی مازوخیستی و سادیستی 
بود. یعنی گاهی فیلم هایی در این جشنواره 
دیده می شــد و می شــود که محورشــان، 
نوعی پوچ گرایی غلیظ و بدبینی به فلســفه 
هستی بوده است؛ حتی امسال هم مدیریت 
جشــنواره، راهی بــرای ورود فیلم هایی با 
کیفیت انقالبی به بخش مسابقه باز نکرد و 
باز هم بخش مسابقه در انحصار فیلم های 
شبه روشــنفکرانه بود که بیشــتر سطحی 
پایین تر از رقبای انقالبی دارند! مثل مستند 
تحسین شده »خاطرات موتورسیکلت« که 
با سبک و از دریچه ای تازه به شهید مصطفی 

چمران پرداخته است. 
هنوز هم فیلم هایی در جهت ضدیت با 
ارزش های دینی و انقالبی در جشنواره دیده 
می شود؛ مثل مستند »زیر پوست رنج« که 
به تفکر و سبک زندگی اسالمی هجمه کرده 
است. مستند »رؤیای سیاه« نیز خواسته یا 
ناخواسته، به تطهیر رژیم پهلوی پرداخته و 
همچون نامش سیاه است. با توجه به وجود 
نام »حقیقت« این گونه مستندها نمی توانند 
در این جشنواره حضور یابند. ضمن اینکه 
بخش بین الملل جشنواره سینما حقیقت 
نیز منفعل است و حتی خبری از این بخش 
شــنیده نمی شــود؛ در حالی که جشنواره 
ســینما حقیقت می تواند به محفلی برای 
حضور مستندسازان مستقل و ضد استعمار 

در سطح جهان تبدیل شود. 

رمــان »یک دقیقه ســکوت«، 
نوشته »نفیسه نظری« از داستان 
یک دقیقه ســکوت بــه احترام 
پیش  آنیلی،  ادواردو  درگذشت 
از بــازی فوتبــال تیم های ملی 
انگلیس و ایتالیا آغاز می شــود. 
این یک  دقیقه سکوت، جرقه ای 
می شــود در ذهن یک خبرنگار 
ورزشــی که بــا ادواردو آنیلی 
آشنایی نداشته است. در ادامه، 

وقتی او برای تهیه گزارشی به ایتالیا می رود، در ماجرای پر کش 
و قوس زندگی ادواردو آنیلی می افتد.

این کتاب در گروه نمک انتشارات »عهدمانا« برای مخاطبان 
باالی ده  سال منتشر شده است.

 یک دقیقه سکوت 
زندگی ادواردو آنیلی

   رمان    

»نرگــس آبیار« پس از موفقیت 
فیلم »شــبی که ماه کامل شد« 
برای فیلم سینمایی جدید خود 
درخواســت  »بی وقتی«  نام  به 

پروانه ساخت کرده است.
 »143 »شــیار  فیلم  کارگردان 
افزون بر کارگردانــی، در کنار 
»پریســا کرزیــان« فیلم نامــه 
درامــی  کــه  را  »بی وقتــی« 
خانوادگی  است به رشته تحریر 

درآورده است. گفتنی است، »محمدحسین قاسمی« همچون 
دیگر آثار آبیار تهیه کنندگی فیلم »آینده« برنده سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانی در جشــنواره فجر سال گذشته را بر عهده 

دارد.

بی وقتی
جدیدترین فیلم آبیار کلید خورد

   فیلم    

صوتی(  ســمفونی)منظومه  پوئــم 
پوریا  آهنگ ســازی  بــه  »علمدار« 
خادم و اجرای ارکســتر سمفونیک 
آذربایجــان بــه رهبــری »رئــوف 
عبدالله اف« در پلتفرم های بین المللی 
منتشــر شــد. این پوئم ســمفونی 
روایتگر روز آخــر زندگی حضرت 
عباس ابن علــی)ع(، علمدار ســپاه 
حسین)ع( است که شامل ١٠ بخش 
می شــود؛ از جمله ماِه میــان، آِب 

ممنوعه، دشت سوزان، در راه فرات، شرِم آب، نبرد، َعَلْم بر خاک، مرثیه، 
شروه خوانی، سپاه بی سردار. این اثر مدت زمان این اثر حدود ۲0 دقیقه 
است و به تهیه کنندگی »مؤسسه خادمین علی ابن ابی طالب)ع(« در سال 

1394، در اجرای زنده ارکستر سمفونیک آذربایجان ضبط شده است.

  موسیقی    
علمدار 

روایت روز آخر زندگی عباس بن علی)ع(

آرش فهیم
منتقد سینما

بلندترین شب ســال چنان به سرعت گذشت 
که گویا ثانیــه ای بیش نبود. در اصل یلدا یکی 
از برگه های عمر انسان است که همچون دیگر 
صفحه های این کتاب به سرعت هر چه تمام تر 
ورق می خورد؛ اما همچون هر رویداد و پدیده 
دیگری در هویت، فرهنگ و هنر ما ثبت شده 

است و به همین دلیل ماندگار می شود.
ادبیات غنــی یکی از راه های ثبت، ضبط و 

ماندگار کردن مفاهیم، پدیده ها و رویدادهای 
فرهنگی و تاریخی است و ادبیات فارسی نیز با 
توجه به غنایش می تواند هر پدیده ای را ماندگار 
کند. یلدا نیز پدیده ای فرهنگی و گذراســت؛ 
اما به همت نویسندگان و شاعران فارسی زبان 
ماندگار شده است و خانواده های ایرانی را ملزم 
می کند تا برای این شب خاص تدارک ویژه ای 
را در نظر بگیرند. می توان گفت همه بزرگان و 
ادیبان پارسی به این ایام نگاه ویژه ای داشته و در 
اشعار خود به آن توجه کرده یا اشاره جدی به 
آن داشته اند، از مولوی، حافظ و سعدی گرفته 

تا عطار، خواجوی کرمانی، باباطاهر، محتشم 
کاشانی و دیگر بزرگان ادبیات که »یلدا« را در 

حافظه تاریخی فارسی زبانان ماندگار کرده اند.
ســعدی »یلدا« را در اشعار خودش چنین 
ماندگار کرده اســت: نگفتمت که به یغما َرَود 
ِدَلت، ســعدی؛ چو دل به عشق دهی دلبران 
یغما را/ هنوز با همه دردم امید درمانست، که 
آخری بود آخر، شبان یلدا را/ عبید زاکانی نیز 
این گونه از بلندترین شب سال یاد کرده است: 
ای لعــل لبت به دلنوازی مشــهور، وی روی 
خوشت به ترکتازی مشهور/ با زلف تو قصه ای 

است ما را مشکل، همچون شب یلدا به درازی 
مشهور/

شاید شــما هم از افرادی باشید که در شب 
یلدا ســراغی از حافظ می گیریــد و تفألی هر 
چند کوتاه به این گنجینه می زنید. این نیز یکی 
از مصادیق پیوند یلدا و ادبیات فارسی است. 
باز کردن شاهنامه نیز از دیگر رسم هایی به شمار 
می آید که از دیرباز در این شب انجام می گرفته 
است و قصه ای از قصه های آن را می خواندند 
تا لحظات خوشــی را در بلندترین شب سال 

برای خود و عزیزان شان رقم بزنند.

 رد پای یلدا در ادبیات فارسی
   برداشت    

بهاره سحری
فعال فرهنگی

 میان اشک ها و لبخندها!
تاملی بر بهترین فیلم از نگاه ملی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

هنر بهتریــن ابزار بــرای نشــان دادن و روایت 
تاریخ و قهرمانی های یک ملت اســت؛ حال این 
روایت می تواند در قالب یک کتاب باشد یا فیلم 
یا موســیقی؛ اما گاهی برخی وقایع و رخدادها 
چنان عمیق و بزرگ هستند که نمی توان به یکی 
از این هنرها اکتفا کرد و برای روایتشان به همه این 

قالب ها نیاز داریم.
حکایت آن ۲3 نفر از این دست وقایع است؛ 
۲3 نوجوانی که ثابت کردند بزرگی به سن نیست، 
بلکه روح انســان است که همه چیز حتی سن را 
نیز در لوای خود پنهان می کند. داســتان ۲3 نفر، 
داســتانی واقعی از ۲3 نوجوان قهرمان است که 
روایت شــان چنان تأثیرگذار بوده که هم در سال 
139۲ مستندی درباره آن ساخته شد و هم در سال 
1393 کتابی در مورد آنها به قلم یکی از همان ۲3 

نوجوان به نگارش درآمد.
اکنــون پس از گذشــت پنــج ســال، فیلم 
ســینمایی آن در ســینماها اکران شد تا هر کس 
که با این روایت غریبه بوده به تماشــا بنشــیند و 
هر که پیشــتر از طریق کتاب یا مستند با داستان 
 این ۲3 نفر آشــنا بــوده اســت، تجدید خاطره

 کند.
»مهدی جعفری« که فیلم مستند »۲3 نفر و 
آن یکی« را ساخته بود، این بار تصمیم گرفت با 
استفاده از هنر هفتم این جریان ویژه و قهرمان های 
آن را به تصویر بکشــد؛ آن هم نه در بوق و کرنا و 
استفاده از بازیگران سرشــناس و سلبریتی های 
دهان پرکن، بلکه در کمال سادگی و بی هیاهو که 
شاید به دل نشستن این اثر سینمایی از دل همین 
ســادگی و باور عمیق عوامل تولید آن برخاسته 

است.
 فیلمی که بعید اســت کســی به سینما برود 
و از دیــدن آن ناراضــی شــود. در واقع می توان 
گفت در فیلم مهدی جعفری ســینما به خدمت 
 داســتان درآمده اســت نه داســتان در خدمت

 سینما!

۲3 نوجوان و مالصالــح مهربان، بازیگرانی 
دارد که مشــهور و شــناخته شــده نیستند بلکه 
توانمنــد و بی ریــا، بــه بهتریــن نحــو تالش 
 می کننــد حس روزهــای اســارت را به تصویر

 بکشند. 
داســتان به خودی خود همــه جذابیت های 
روایتی را دارد و قهرمان پرور است؛ اما نه از یک 
شخص، بلکه یک گروه را قهرمان معرفی می کند 
که سن و سالی ندارند و دلشان می خواهد کسی 

آنها را بچه نپندارد.

این فیلم ســختی ها را به تصویر می کشد؛ اما 
دوست ندارد دل مخاطب را برنجاند؛ بنابراین با 
طنازی رنج ها را به تصویر می کشد و مخاطب در 
بسیاری از لحظات نمی داند بخندد یا گریه کند! 
از سختی برنجد یا از شیطنت های شیرین ۲3 نفر 
ســر ذوق و شادی بیاید. این فیلم برای کودکان و 
نوجوانان نیست، بلکه برای بزرگساالنی است که 
این روزها از یادشان رفته است روزگاری چگونه 
سرنوشت کشورشان با همین نوجوانان و جوانان 

گره خوررده بود.

هر چند داســتان در ابتدا بــا ریتمی تند جلو 
می رود؛ امــا از بیان مفهوم خــود جا نمی ماند؛ 
البته بهتر بود که مکث بیشتری در ابتدای داستان 
صورت می گرفــت؛ با این حال کارگردان خیلی 
خوب توانست با هنر خود، بازی با دوربین و بستن 
کادرهای بسته، داستان را وارونه کرده و جای اسرا 
را عوض کند و به این ترتیب وارد فاز اصلی ماجرا 

شود.
فیلم ساده اســت و این سادگی را از به تصویر 
کشیدن همان نوجوانان ســاده دهه 60 به امانت 
گرفته اســت که با خلوص نیت وارد جبهه های 
 نبرد شــدند؛ اما بیشــتر از سنشــان بزرگ شده

 بودند.
این فیلم شــعار نمی دهد و دلش نمی خواهد 
مخاطــب را بدون واداشــتن به تفکــر، از روی 
صندلی سینما بلند کند؛ بنابراین در برخی جاها 
با درایت و زیبایی تمام نکاتی را که الزم است به 
مخاطب گوشزد می کند؛ مانند جمله ای که بر در 

اردوگاه به زبان عربی نوشته شده بود:
 »اینجا جایی اســت که هر کس بــه آن وارد 
شود، آدم دیگری خواهد شــد.« یا جمله ای که 
به نظر می رســد تمام مفهوم فیلم در آن خالصه 
شده است و اتفاقًا دوبار، اما به زیرکی و در جای 
مناسب از سوی راوی که یکی از همان نوجوانان 
اســت بیان می شود؛ »می گن جنگ جای بچه ها 
 نیســت؛ اما کی می دونه که آدم چه زمانی بزرگ

 می شه!«
یکــی از برتری های این فیلــم را می توان در 
اســتفاده از تصاویر واقعی یا مســتند دانســت؛ 
مانند تصاویر مربوط به دیدار ناخواسته ۲3 نفر با 
صدام، دیکتاتور حاکم بر عراق یا تصاویر مستند 

از مالصالح آبادانی!
»۲3 نفر« به خوبی توانســت پس از مدت ها 
اثری با موضوع اسارت رزمندگان اسالم به ویژه 
رزمنــدگان نوجوان و همچنیــن فرهنگ حاکم 
بر فضای اســارت را روی پرده ببرد و این جمله 
بعثی ها را کــه در خاطرات آزادگان نقل شــده 
اســت به خوبی به تصویر بکشد: »شما ایرانی ها 
 دست ما اســیر نیســتید، ما اســیر دست شما 

هستیم.«

نسیم اسدپور
دبیر سرویس فرهنگ
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۱4
نوآور

امروز شــاهد ظهور بسیاری از آسیب ها در فضای 
مجازی کشــورمان هستیم، باید ریشــه آن را در 
اقتصادی و فرهنگی کشــور  ســوءمدیریت های 
جست وجو کرد که تبعاتش به شکل ظهور مصائبی 
همچون جرائم ســازمان یافته سایبری مانند رواج 
کســب و کارهای غیر قانونی از جمله سایت های 
قمار اینترنتی نشــان می دهد.وقتــی در جامعه ما 
برخی مدیــران اقتصادی به جای حمایت قاطع از 
سیاست اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی به صنایع 
کارآفرین و مولد، به دنبال توسعه واردات به کشور 
هســتند و برخی دیگر از روند مبارزه با فســاد قوه 
قضائیه برآشفته می شوند، جای تعجب نیست که 
عده ای سودجو با سوءاستفاده از ضریب نفوذ باالی 
فضای مجازی به اغفال جوانان جویای کار و ثروت 
اقدام کرده و با راه اندازی سایت ها و صفحات قمار 
آنالین اندک سرمایه های آنان را از حساب هایشان 

خارج می کنند!
در این باره مدتی پیش »ســردار وحید مجید« 
رئیس پلیس فتا ناجا به آمار چشــمگیری در مورد 

سایت های قمار و شرط بندی اشــاره کرد و گفت: 
»از ابتدای سال 1398 تاکنون شناسایی پیش دستانه 
1004 فقره تارنمــای قمار انجام گرفته که منجر به 
تشــکیل 39۲ فقره پرونده قضایی با گردش مالی 
بیش از 96 میلیارد تومان و مسدودســازی بیش از 
9 میلیارد تومان شــده است.« جالب اینجاست که 
بخش عمده ای از ســایت های قمار یا شــرط بندی 
با بهره گیری از امکانــات پرداخت آنالین بانک ها 
فعالیت می کنند و مبنای فعالیت بیشتر آنها به ظاهر 
کسب درآمد از پیش بینی نتایج مسابقات است و در 
نگاه اول بین سایت های مختلف فعال در این حوزه 
هیچ ارتباطی نیست؛ اما در واقعیت همه برای یک 
هدف فعالیت می کنند؛ کســب درآمد از بازار سیاه 

قمار آنالین!
 کلیدواژه  بیشتر سایت های قمار آنالین »بت«  به 
معنای »شرط بندی« اســت؛ آن هم در حالی که بر 
اساس قوانین کشــور ما فعالیت این سایت ها شرعًا 
حرام و قانونًا غیرممکن اســت؛ زیرا در ماده 705 
قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران آمده است: 
»قماربازی با هر وسیله ای ممنوع است و مرتکبان آن 
به یک تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شالق محکوم 
می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی، به هر دو 
مجازات محکوم می گردند.« همچنین در ماده 465 
قانون مدنی ایران نیز بیان شده است: قمار و گروبندی 

باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.
با این حال به دلیل ضعــف نظارت های الزم به 
نظر می رسد در حال حاضر راه اندازی چنین کسب 
و کار حرامی تنها روی کاغذ غیر قانونی اســت؛ اما 
در عمل، این ســایت ها از مسیر درگاه های انتقال و 

تراکنش رسمی جابه جا می شوند.
کاربران سایت های قمار که بیشتر شامل جوانان 
بیکار و گرفتار بحران های مالی و اجتماعی هستند، 
در ســودای کســب پول بادآوره برای »حدس زدن 

نتیجه احتمالی«  به این سایت ها مراجعه کرده و حتی 
برای عضویت مبالغی را به عنوان حق شارژ پرداخت 
می کنند. مبلغ اولیه هر نفر در این سایت ها از مبالغ 

کم شروع شده و به چند صدمیلیون تومان می رسد.
در آمد این سایت های مشهور به حدی است که 
یکی از آنها بابت تبلیغاتش در بخشی از کانال های 
تلگرامی، بیشــتر از 300 میلیون تومان هزینه کرده 
است و گردش مالی این سایت ها در ساده ترین مورد، 

روزی یک میلیارد تومان است!

نکته گرام

 عبداللــه گنجی: پمپئو شــخصًا فراخوان 
ویدئــو و عکــس زد و بعــد هــم گفت 
۲0هــزار دریافــت کرده. بی بی ســی و 
شــبکه های ســعودی هم اقدام مشــابه 
کردند؛ اما تا کنــون حتی یک کلیپ که 
مردم در آن مشــغول شــعار علیه گرانی 
بنزین هستند پخش نکردند. دیروز پمپئو 
اســم یکی از جــان باختــگان را برد که 
 قباًل پــدرش از تماس پهلوی با خود خبر 

داده بود.

 عطالله مهاجرانی: در شــبکه ای بی اعتبار، 
حقوقدانی که شــومنی ناموفق اســت و 
قاضی ارشــدی! که کمترین نشــانی از 
طمأنینه و تشخص یک قاضی متوسط را 
ندارد گفت: »تالش می کنــد، تا »ایران 
مثل لیبی شــو« حرف آخــر را اول بزند. 
اینان ویرانی طلب و پیاده نظام تجزیه کشور 
 ایران و ملــت ایراننــد و در خواب بیند

 پنبه دانه!

  احمد توکلی: حســاب اصالح مصرف 
سوخت از طرح ناقص و غیرکارشناسی 
مصرف،  اصــالح  جداســت.  دولــت 
و  قیمتــی  غیرقیمتــی،  سیاســت های 
حمایتــی از مشــاغل و مــردم را با هم 
می طلبــد. طــرح فعلــی، تنهــا انتقال 
 بــار نا    کارآمــدی دولت بــه دوش مردم

 است.

 عزت الله ضرغامی: فضای مجازی،جهنمی 
نیست! بلکه بستر مطمئن و کم خطر امر به 
معروف و نهــی از منکر و تحقق نظارت 
 عمومی اســت. فضــای مجــازی آمده
 اســت تــا بــا احیــای ایــن فریضــه 
 حســینی انقــالب اســالمی را نجات

 دهد.

جست وجو در فهرست 
خوابگاه های دانشجویی

پیــدا کردن بهترین خوابــگاه با امکانات 
خوب و قیمت مناســب همیشه یکی از 
دغدغه های اصلی دانشجویان و مسافران 
بوده است؛ چه بهتر که انتخاب خوابگاه 
بر اساس نظرات کاربران قبلی، بر مبنای 
موقعیت جغرافیایی و بر اســاس بودجه 
شما باشد. اگر شــما هم برای پیدا کردن 
خوابگاه دچار مشکل هستید، می توانید 
از طریق اپلیکیشن »پانسیون« نزدیک ترین 
خوابگاه هــای دخترانه و پســرانه دارای 
مجــوز را پیدا کرده و اطالعات مورد نیاز 
درباره هر یک از خوابگاه ها را به دســت 
بیاورید. در این نســخه از اپلیکیشن تنها 
خوابگاه های مجوزدار در محدوده شــهر 
تهران حضور دارند کــه در آن اطالعات 
تماس، جانمایی روی نقشه، مشخصات، 
ویژگی ها و سایر اطالعات خوابگاه های 
پایتخت برای شما گردآوری شده است و 
در آینده دیگر کالنشهرهای کشور را هم 

پوشش خواهد داد.

اینکه بگوییم آخر هفته برایتان یک شــگفتانه یا 
ســوپرایز داریم و برایش روزشــمار بگذاریم و 
دائمًا یادآوری کنیم که ۲4 ساعت تا سوپرایزو...، 
حتی اگر شــگفتانه ما ارســال انسان به فضا هم 
باشد آنقدر مخاطب را شگفت زده نمی کند چه 
برسد به اینکه به او بگوییم از این به بعد بسته های 
پســتی شما را با پهپاد به دســت تان می رسانیم! 
»محمدجواد آذری جهرمی« شــخصی که اگر 
مقامش را نگوییم، شــاید برخــی او را به منزله 
اینفلوئنسرهای اینســتاگرام و توئیتر بشناسند نه 
وزیر فناوری اطاعات و ارتباطات ایران، در هفته 
گذشته از سوپرایزی خبر داد که پنجشنبه گذشته 
از آن رونمایی کرد؛ ســرویس جدید پست با نام 
پست پالس است که یکی از وظیفه های فعلی آن 
ارسال بسته های پستی با استفاده از پهپاد است. 
ارسال بسته های پستی با استفاده از پهپاد را از هر 
زاویه ای نگاه کنیم شگفتانه به نظر نمی آید! پهپاد 

که پیش از این بوده  اســت، پست هم همینطور؛ 
حتی ایده ارسال پهپادی بسته های پستی هم پیشتر 
بوده و در کشــورهای گوناگون اجرا شده است. 
حداقل این خبر در ایران که یکی از پیشرفته ترین 
ناوگان های پهپادی دنیا را دارد خبری نیست که 
شخص اول فناوری کشور بخواهد با آن یک هفته 
خودش را ســر زبان ها بیندازد و مردم را سرگرم  
کارهای بیهوده کند. شــاید در کشوری دیگر که 
اوج فناوری آنها هواپیماهــای کوچک کاغذی 
زمان کودکی مان بود، این خبر موجی از شادی را 
میان مردمش راه می انداخت؛ اما اینجا خریداری 
نــدارد! نکته دیگر که تنها جنبــه تبلیغاتی بودن 
این کار را نمایان می کند، این اســت که »علی 
عابدزاده« رئیس سازمان هوایی ایران، گفته  است 
شرکت پســت برای راه  اندازی پست پهپادی از 
این سازمان درخواست مجوز نکرده است؛ یعنی 
اولین قدم ها برای عملیاتی شدن این به اصطالح 
سوپرایز، حتی قانونی هم برداشته نشده است و 
می توان گفت مانور یک هفته ای و سوژه رسانه ای 
بــودن وزیر جــوان تنها هــدف وزارت فناوری 

اطالعات بوده  است!

یر! وز آقای  شگفتانه 
   پژواک    

نوآفرین ها یا همان استارت آپ ها بر مبنای ایده ها 
شکل می گیرند؛از این رو شما باید در زمینه ایده 

خود به تحقیقات و مشاوره فراوان دارید!
البته بایــد به این نکته مهــم توجه کنید که 
در ایــن مرحله نبایــد از محــدوده خانواده و 
آشــنایان قابل اعتمــاد فراتر رویــد، دلیل این 
موضوع هم ساده اســت، جلوگیری از افشای 
ایــده. فراموش نکنیــد که ایده یــک موضوع 
 جدید اســت و ذهن افراد بــا یکدیگر متفاوت 

است.  شاید شــما به یک ایده رسیده باشید که 
افراد دیگر هرگز به آن فکر نکرده اند.در برخی 
موارد شاهد اختراع و ایده های خالقانه از طرف 
افراد هســتیم که در ســطح ملی و بین المللی، 
نمونه های مشــابه ندارند و اگر ریسک افشای 
آن را بپذیریــد و آن را با افراد در میان بگذارید، 
احتمال دزدیده شدن ایده شما وجود دارد و شاید 
افرادی امکانات و ارتباطات الزم برای رسیدن 
ســریع تر به نتیجه آن را داشته باشند؛ پس برای 
ثبت اختراع و ایده نوآورانه خود، به سراغ پایگاه 
اطالع رســانی مرکز مالکیت معنوی به آدرس 

اینترنتی »http://iripo.ssaa.ir« بروید .

ثبت مالکیت بر خط
   استارت آپ    

احمد میثمی
خبرنگار

حتمًا فیلم های »ترمیناتــور« ماجرای خیالی 
تســلط ربات های قاتل بر زندگی بشــر را به 

تصویــر می کشــد، در حالی که 
گروهی از انســان ها تالش دارند 
با این ربات های پیشــرفته مقابله 
کرده و مانع از انقراض نسل بشر 
شــوند دیده اید ! بیست سال قبل 
تصور آنچه در این فیلم به نمایش 
در می آمــد برای خیلی ها ممکن 
نبود؛ امــا در هفته های گذشــته 
انتشار و بازنشر گسترده فیلم بازی 
انستیتو  ربات های  دســته جمعی 

فناوری ماساچوســت آمریکا بار دیگر بحث 
ربات های قاتل را در شبکه های اجتماعی جهان 
به راه انداخته است. همین ربات های کوچک 
فلزی پس از تجهیز به یــک آرواره تیز فلزی و 
با تکیه بر هوش مصنوعی می توانند مأموریت 

حفاظــت از محوطه را بر عهــده بگیرند و هر 
موجود زنده ای را بر اســاس الگوریتم تعریف 
شده خود تکه پاره کنند. البته مسئله ربات های 
قاتل فراتر از این حرف هاست؛ زیرا کافی است 
تصور کنید یک ارتش یا گروه نظامی قصد دارد 
شــهری را با کمتریــن تلفات به 
تصرف در آورد، آنها می توانند با 
تکیه بر پهپادهای مجهز به هوش 
مصنوعی اقدام به پاکسازی شهر 
از وجود انسان ها کنند، آن هم با 
دستور العمل ســاده قتل هر فرد 
مسلح! خوب یا بد، امروز ساخت 
ربات هایی با قابلیت تصمیم گیری 
بدون دخالت انســان، از لحاظ 
می شود  محسوب  ساده  فناورانه 
که این مســئله می تواند آینده جنگ ها را تحت 
تأثیر جدی قــرار دهد؛ به همین دلیل هم چند 
سالی اســت که در جهان کمپین ممنوع سازی 
 Campaign to Stop Killer ربات های قاتل یــا

Robots راه اندازی شده است.

 ربات های قاتل!
   مجازستان    

زهرا برهانی
فعال فرهنگی

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات

اگر یک فعال فرهنگی هستید و دوست دارید 
برای خود یا پایگاه فرهنگی محله ای که در آن 
زندگی می کنید یک پایگاه اینترنتی راه اندازی 
کنید، بدانید که تصمیم خوبی گرفته اید؛ زیرا 
تولید و ثبت محتوا در یــک وبگاه به مراتب 
ماندگارتر از کانال ها و گروه های پیام رسان های 
رایــج اســت. راه انــدازی یک وبــگاه کار 
چنان ســختی نیســت؛ زیرا به مدد توســعه 
زیرســاخت های نرم افزاری و سخت افزاری 
اینترنت، خرید فضای ذخیره سازی اطالعات 
در فضای وب یا همان HOST با کمترین هزینه 
ممکن شــده و حتی می توان از سرویس های 
رایگانی کــه بعضًا تا ۲00 گیگابایت فضا در 
اختیار شــما قرار می دهند، کــه برای آن تنها 
 Free«  کافی اســت واژه »هاست رایگان« یا

Host« را جست وجو کنید.
اما بخش مهم ماجــرای راه اندازی یک 

پایگاه مربــوط به طراحی و ســاخت خود 
پایگاه اینترنتی اســت که به لطف هواداران 
دنیای برنامه  های منبع باز برای راه اندازی یک 
پایگاه نیازمند به دانش برنامه نویسی نیستید 
و راه اندازی یک وبگاه پویا و ســریع با وجود 
نرم افزارهای مدیریت محتوا )CMS( همانند 

وردپرس به سادگی چند کلیک شده است.
 Wordpress سیســتم مدیریت محتوای
یکی از موفق ترین نــرم افزارهای راه اندازی 
و طراحی پایگاه اینترنتی اســت  و کاربران 
را قادر می ســازد بدون نیاز بــه دانش فنی و 
برنامه نویســی، یک پایگاه کاماًل داینامیک و 
منعطف راه اندازی کننــد. پس تا این بخش 
دریافتید که تهیه  هاست و نرم افزار مدیریت 
محتوا برای یک پایگاه اینترنتی کار ســختی 
نیست؛ اما در گام آخر به یک دامنه اینترنتی 
برای ثبت سایت خود نیاز دارید که برای این 
کار کافی اســت به پایگاه اینترنتی به نشانی 
www.Nic.ir ســری بزنید و اسم مورد نظر 
خود را به صــورت »دات آی آر« خریداری 

کنید.

 ساخت سایت در ۳0 دقیقه!
   ترفندستان    

نوید کمالی
کارشناس رسانه

 باخت آنالین!
نگاهی به پدیده قمار  آنالین که همچنان قربانی می گیرد!

مصطفی فرهی
خبرنگار
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 سپاه و بســیج میدان دار خدمت به مردم در سوانح 
طبیعی بوده و هستند. بارندگی بی سابقه طی 50 سال 
اخیر در استان خوزستان و بارش 113 میلی متر باران 
در سه ساعت در این استان، شاید به نوعی یک بالی 
طبیعی است؛ زیرا مرکز و جنوب استان شیب کمی 
به دریــا دارد و حتی برخی مناطق آن در کیلومترها 
قبل از ساحل خلیج فارس بسیار کم ارتفاع هستند؛ 
مانند منطقه کوت عبدالله در اهواز؛ از این رو مردم 
این مناطق بیشترین آسیب را از آبگرفتگی می بینند و 
در واقع بیشترین آسیب در شهرهای اهواز و کارون به 
وجود آمده است. آبگرفتگی تا ارتفاع یک متر بالیی 
است که برخی از مردم این مناطق با آن مواجه شدند 
و بسیاری در محاصره آب بودند. این یعنی نیاز مبرم 
به کمک برای تأمین اقالم حیاتی زندگی، تخلیه آب 
و بازسازی منازل و تأمین لوازم ضروری زندگی که 

از بین رفته است.
بی شــک این مشــکل ناشــی از کم کاری های 
دولت هــای بعــد از دفــاع مقــدس در تقویــت 
زیرســاخت های الزم در اســتان بوده؛ زیرا شبکه 
فاصالب هم در این آبگرفتگی طغیان کرده و مزید 
بر خســارت شــده اســت. کار به جایی رسید که 
رهبر معظــم انقالب درباره تأمیــن اعتبارات الزم 
برای اقدامات کوتاه مــدت، میان مدت و بلندمدت 
به منظور رفع مشــکل دســتور مستقیم به شخص 

رئیس جمهوری دادند.
در این میان، سپاه و بســیج یار همیشگی مردم 
کشــور از لحظات اولیه وارد کار شــدند و ســایر 

نهادهای خدمت رسان هم به منطقه شتافتند. 
»سردار حسن شاهوارپور« فرمانده سپاه استان 

خوزســتان و فرمانده ارشــد میدانی سپاه وضعیت 
عمومی مناطــق آبگرفته چنین می گویــد: »در پی 
بارندگی شدید دوشنبه گذشته در استان خوزستان، 
شــهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر و کوت عبدالله 
دچار آبگرفتگی شدند که شرایط در برخی مناطق 
بحرانی بود. کوت عبدالله مرکز شهرســتان کارون 
از مناطقی بود که نســبت به سایر نقاط بیشتر دچار 
آبگرفتگی شد و آب های سطحی وارد منازل شده و 

خسارت زیادی را به اموال مردم وارد کرد.«
فرمانده ســپاه ولیعصر)عج( خوزســتان ادامه 
می دهد: »همچنین مناطقی نظیر چهــار راه زند، 
خیابان ادهم، کوی معین زاده، شــهرک دانشــگاه، 
کیانشــهر، کمپلو، کوی علوی، عین دو و باهنر در 
اهواز با آبگرفتگی گســترده همراه بودند که تردد را 

برای شهروندان دشوار کرده بود.«
وی که از نزدیک به همه مناطق آبگرفته سر زده 
و از نزدیــک وضعیت را فرماندهی کــرده، درباره 
فعالیت های سپاه و بسیج در امدادرسانی می گوید: 

»نیروهای ما بر اســاس وظیفه ذاتــی خود در کنار 
دولــت برای تخلیه آب از مناطــق مختلف با تمام 
ظرفیت وارد میدان شدند. در برخی مناطق حدود 
یک متر آب وارد منازل شــده بود که بســیجیان به 
کمک مردم این مناطق رفتند و در زمینه امدادرسانی 

نیز اقداماتی خوبی صورت گرفت.«
سردار شــاهوارپور می افزاید: »نیروهای سپاه و 
بسیج در زمینه تأمین و پخت غذا برای مردم آسیب 
دیده اقدامات خوبی را در دستور کار قرار دادند که 

این خدمت رسانی همچنان ادامه دارد.«
یکی از فعالیت هایی که سردار شاهوارپور درباره 
آن صحبت می کند، در شهر کوت عبدالله از توابع 
شهرستان کارون اســت که به دلیل سطح پایین آن 
آب وارد منازل زیادی در این منطقه شد و مشکالت 
فراوانی را برای آنها ایجاد کرد. برادران بسیجی در 
خصوص تخلیه آب از منازل و خارج کردن وسایل 
از آب، نظافــت منازل و نیز انتقال مردمی که نیاز به 
عبور از مناطق آبگرفته داشتند، کمک رسانی کردند.

فرمانده سپاه ولیعصر)عج( خوزستان می گوید: 
»شرکت ها و نهادهای مختلف خوزستان نیز برای 
خدمت رسانی وارد میدان شدند و تعامل خوبی با 

سپاه و بسیج داشتند.«
سردار شــاهوارپور یادآور می شود: »استفاده از 
ظرفیت پمپ های فشــار قوی بــرای تخلیه آب از 
مناطق مختلف اهواز و کارون از دیگر خدماتی بود 

که از سوی سپاه خوزستان ارائه شد.«
فرمانده سپاه ولیعصر)عج( خوزستان می گوید: 
»اگرچه اکنون تخلیه آب های ســطحی در اولویت 
قرار گرفته؛ اما خسارت  زیادی به مردم وارد و زندگی 
آنها مختل شده که باید در این خصوص نیز تالش 

زیادی صورت گیرد.«
وی در پایــان خاطرنشــان می کنــد: »افزایش 
ظرفیت بــرای تخلیه آب از طریق لولــه گذاری و 
هدایت آن به ســمت رودخانه انجام شده و انتظار 
می رود بــا انجام این اقدامات دیگــر نگرانی برای 

بارش های آینده نداشته باشیم.«

پاسدار

حسن ابراهیمی
یادداشتخبرنگار

 اهمیت »فاوا« در سپاه

واژه »فــاوا« مخفــف فنــاوری اطالعات 
و ارتباطات اســت و موضــوع اصلی آن، 
زیرســاخت های ارتباطــی و فناوری های 
مربوط به آن اســت. در نیروهای مســلح 
به ســبب نیازهای اساســی ارتباطی برای 
ارتبــاط واحدها با هــم و ارتباط فرمانده با 
نیروها در هر شرایطی، »فناوری اطالعات 
و ارتباطات« اهمیت بسزایی دارد. در کنار 
این موضوع، مؤلفه دشمن در برابر نیروهای 
مســلح اصلی ترین عامل وجود آنهاست. 
در آموزه های اســالمی هم همواره بر توجه 
به دشــمن تأکید شده اســت. در حقیقت، 
در طیف شناسی طرف مقابل می توان پنج 
برشــمرد: »خودی«، »شــریک«،  طیف 
»رقیب«، »حریف« و »دشــمن« که بر این 
اســاس نیروهای مســلح اصواًل مبتنی بر 
مقابله با دشمن ایجاد شده اند و همواره مورد 
تهدید دشمن هســتند. یکی از تهدیدهای 
زیربنایی برای نیروهای مسلح خطر شنود و 
لو رفتگی و درز اطالعات است. امروزه، در 
عصر ارتباطات نفوذ به سیستم های ارتباطی 
ساده ترین راه پی بردن به توانایی های طرف 
مقابل اســت و هر چه اطالعــات دقیق تر 
از وضعیت طرف مقابل کســب شود، در 
انتخاب بهترین شیوه برای ضربه زدن مفیدتر 
خواهد بود. همه این اوصاف را باید در کنار 
وضعیت منحصر به فرد انقالب اســالمی 
و در مفهــوم خاص آن کشــور جمهوری 
اســالمی دید که اوضاع را بسیار سخت تر 

کرده است. 
امروز سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
به منزله اصلی ترین عامل بقای بزرگ ترین 
انقالب الهی قرن حاضر و سرنوشت ســاز 
در تاریخ بشــر، همواره مــورد تهدید این 
قدرت هاست و یکی از مهم ترین مباحثی که 
دشمنان انقالب اسالمی برای ضربه زدن به 
این نهاد نیاز دارند، کسب اطالعات است 
که بر اساس این شنود و رخنه در سامانه های 
ارتباطی مهم تریــن روش آنها خواهد بود. 
چنانکه این قدرت ها با شناخت فضای آینده 
با ایجاد اینترنت و وارد کردن همه رسانه های 
مرسوم جهان در این قالب در حال گسترش 
سیطره اطالعاتی خود با سیطره بر محتوای 
ارتباطی بشر هســتند. خطر اساسی برای 
انقالب اســالمی و به ویژه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی این است که برای ارتباط از 

این بستر بهره بگیرد.
با وجود سبک زندگی جدید، بخش های 
زیادی از ارتباطات مردم به فضای اینترنت 
وارد شــده و امــکان شــنود را بــاال برده، 
از این رو ســپاه نیاز داشــت تا متناســب با 
شــرایط روز ســامانه های فاوای خود را به 
روزرســانی کند. از طرفی نیاز سپاه هم در 
شرایط دفاع سلولی و هم به سبب گسترش 
مأموریت های خود در همه سطح سرزمین 
کشــور برای ارتباط امن ســبب می شد تا 
سامانه های مجزا از شبکه ارتباطی کشوری 
داشته باشــد؛ فناوری هایی همچون شبکه 
ارتباطی ســلوالر، ســامانه های مکاتبات 
اداری و وبگاه هــای مســتقل از اینترنت و 
تحت شــبکه از نیازهای اساســی بود که 
می توانســت مأموریت های سپاه را تسهیل 
کرده و ارتباطات را حتی در حد ارتباطات 
تصویری به ارتباط امن تبدیل کند. امروزه، 
خوشــبختانه ســامانه »محرم« و برقراری 
ارتباط سراسری واحد های سپاه ویژگی مهم 
این نهاد اســت که به سبب مجاهدت های 
فاوا محقق شده و توانسته است ارتباط ایمن 
کم هزینه و امن را برای ســپاه رقم بزند و با 
تالش متخصصان سپاه پاسداران این سامانه 
پیشرفت های زیادی خواهد کرد. ان شا ءالله

 گزارشی از امدادرسانی سپاه و بسیج به مردم مناطق آب گرفته خوزستان

هستند جدی  حمایت  نیازمند  آسیب دیدگان 

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
ید یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذار پیامتــان را از طر

0۹۱20004347/ شهرســتان شــهریار بــا این 
ظرفیت باال رستوران یکسان سازی ندارد.

0۹۱3000۱30۱/ چرا سنوات پیمانی افراد را به 
دلیل مغایرت نداشتن تحصیالت قبول نمی کنند؟

0۹۱30006045/ در صــورت امــکان تعدادی 
نشــریه »صبح صادق« و روزنامه »جوان« به میز 
مطالعه داخل مساجد جامع هر شهر اختصاص 

یابد؛ مساجد ما نباید سکوالر باشند.
0۹۱300042۹4/ چرا وام تســری به پیمانی ها 

تعلق نمی گیرد؟
0۹۱4000۹766/ ممنون که پل ارتباطی نیروهای 
سپاه و فرماندهان هستید. چند وقتی است کسر از 
حقوق بانک صادر نمی شود و برای گرفتن وام با 
مشکل روبه رو هســتیم؛ لطفًا این موضوع را هم 

پیگیری کنید.
0۹۱4000707۹/ نامــه ای از کارگزینی آمده در 

مورد کســانی که فرزند دوقلو دارند. موضوعش 
ایــن بود که وام مســکن خارج از نوبــت به آنها 
داده می شــود؛ ولی هرچه به خدمات کارکنان و 

کارگزینی رفتیم به نتیجه ای نرسیدیم.
0۹۱60008782/ پیشنهاد می شود برای کمک 
به کارکنان سپاه با هماهنگی بانک انصار، یک ماه 
از حقوق کارکنان به خاطر شب عید و خریدها، 
اقساط کسر نشــود/ یونس کولیوند از کوهدشت 

لرستان
0۹۱70008204/ چرا به کارکنانی که به دالیلی 
از جمله نبود جایگاه و پست سازمانی پس از چند 

سال درجه می گیرند، معوقه پرداخت نمی شود؟
0۹۱70008735/ تبصــره 3 مــاده 77 قانــون 

مقررات استخدامی سپاه گفته کسانی که نتوانند 
دیپلم بگیرند، با درجه 10 بازنشســت می شوند. 

چرا سازمان این قانون را اجرا نمی کند؟
0۹۱700030۹8/ چرا وام حکمت را پرداخت 
نمی کنند؟ بنده با یازده سال خدمت و سه تا بچه 

هنوز خانه ندارم.
0۹۱80003۱47/ دوستان عزیز و دست اندرکاران 
هفته نامه صبح صادق خسته نباشید، از همه شما 

سپاسگزارم/ علی براتی از کبودرآهنگ.
0۹۱800022۹5/ گفت وگویــی کــه بــا دکتر 
جمشید پژویان در شماره 9۲6 انجام دادید، مفید 
و علمی بود. لطفًا این گفت وگوها با کارشناسان و 

استادان کشور را ادامه دهید.

0۹۱80002004/ چــرا مزایــای منطقه جنگی 
برای تمام ارگان های کرمانشــاه فعال شده؛ ولی 

برای نیروهای نظامی فعال نشده است؟
0۹۱80000275/ دوره تربیت و تعالی )عقیدتی( 
در شــهر مقدس قم هر ســاله به مدت پنج روز 
برگزار می شــود و خوب است. سال های گذشته 
آزمون نداشت؛ ولی امسال آزمون گرفته می شود 
که فرمالیته است. به نظرم هزینه اضافی است. نیاز 
به کتاب و آزمون نیست و خود دوره کامل است. 

0۹۱80006456/ لطفًا سنوات بسیجیان کد 89 
را پیگیری کنید. تشکر از بازتاب و جوابدهی شما 

برادران صبح صادق.
0۹۹2000۹۹۱5/ خواهشــمندیم فیش حقوقی 
کاغذی برای کارکنان و بازنشستگانی که خودشان 
می خواهند، با کسر هزینه از حقوق چاپ و ارسال 

شود/ از سلماس

 صبح صادق پل ارتباطی  ما با فرماندهان  است
   روی خط    

»سردار سرلشکر حسین سالمی« فرمانده کل سپاه گفت: »ساده ترین مسیر یک ملت برای دستیابی به 
قدرتمندی و استقالل »مقاومت« است؛ مسیری که نزول برکات و قدرت های الهی را در پی دارد. اگر 
یک جامعه گرفتار در اراده دیگران باشــد، ذلیل و وابسته است و تحرکات فیزیکی آن در اختیار دیگران 

است و ما نمی خواهیم چنین جامعه ای داشته باشیم.«
به گزارش صبح صادق فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در بازدید از پردیس نوآوری شهید 
تهرانی مقدم با بیان اینکه امروز قدرت و وســعت کشورها با شاخص های ظاهری و مادی اندازه گیری 
نمی شــود، گفت: »امروز وسعت مساحت ذهنی و قلمرو وســعت ذهن ها تعیین کننده قلمرو تأثیر و 
بزرگی یک  کشــور اســت.« وی برترین عنصر قدرت ملی را ذهن ها و قدرت حل مسائل توصیف و 
تصریح کرد: »دشمنان ما هم برای تحقق آرزوهایشان از فرمول مواجه کردن ما با مسائل متعدد استفاده 

می کنند.«سرلشکر سالمی با بیان اینکه باید قادر به حل مشکالت خود باشیم و نباید متوقف شویم.

فرمانده کل سپاه

 مقاومت راه قدرتمند شدن است 

نماینده ولی فقیه در سپاه در نشست هم اندیشی همایش تصویر مطلوب دژبان کل سپاه گفت: »باید ضمن 
انجام مأموریت به نحو احسن، مردمی بودن دژبان دچار آسیب نشود.«

به گزارش صبح صادق  »حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی« نماینده ولی فقیه در سپاه 
در این نشست اظهار داشت: »دژبان تابلوی سپاه است. باید سعی شود منزلت اجتماعی سپاه احیا  شود. 
سعی کنید تشریفات در سپاه سمت و سوی انقالبی و اسالمی داشته باشد،  انتظار می رود روحیه انقالبی 
و مردمی خود را تقویت کنید. باید یک رابطه منطقی بین مأموریت دژبان با حفظ شــأن و مرکت افراد و 
مراجعان برقرار شود.«   »سردار حاتم عبادی« فرمانده دژبان کل سپاه هم در این نشست گفت: »ضابطیت 
به عنوان بازوی اجرایی مقام قضایی، حفاظت و حراســت از مراکز، مقرها و اماکن سپاه، نهادینه سازی و 
پیاده سازی نظم و انضباط سازمانی از طریق کنترل تردد عبور و مرور و گشت های عملیات انتظامی، تهیه 
دستورالعمل ها و روش های جاری برگزاری مراسمات  سان و رژه از اهم مأموریت دژبان کل سپاه است.«

 نماینده ولی فقیه در سپاه

دژبان تابلوی سپاه است



پیشنهاد هفته
 فتنه شاید...

در دیــدار رمضانی شــعرا با رهبر معظم 
انقالب در سال 1396، »مهدی جهاندار« 
شاعر توانمند اصفهانی شــعری را با نام 
»فتنه شــاید...« خواند که با تحسین زیاد 
رهبر معظم انقالب همراه شــد. انتشار 
این شــعر در فضای مجازی سبب خشم 
شدید کاربران ضد انقالب شد؛ به طوری 
که توئیت های زیادی علیه این اثر انتشار 

یافت. 
از ســوی دیگر این شــعر مورد توجه 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب قرار 
گرفت. این دفتر که آثار زیادی را در فضای 
موســیقی انقالب اســالمی تولید کرده، 
»فتنه شاید« را با صدای گرم مجتبی الله 
وردی و آهنگســازی کامران میرزایی به 
همــراه نماهنگی متفاوت منتشــر کرده 

است. 
نماهنگ فتنه شاید را می توانید در کانال 
 صبح صادق در شــبکه های اجتماعی به 

آدرسssweekly@ دریافت کنید.

قبیله عشق
 در جبهه هم می شود

 درس خواند

عبدالله در کالس دوازده درس می خواند. 
وقتی می خواســت برود جبهه می گفت: 
»مادر، این کاغذ را شما امضا کن.« گفتم 
: »زود است بروی، شش ماه درس بخوان 
و دیپلم را بگیر تا مدرکت دستت باشد.« 

اما او گفت: 
»مــادر در جبهه هم می شــود درس 
خواند. این فکر را نکن. من درسم را هم 
خواهم خواند.« وقتی جنگ شروع شد، 
دو هفته رفت مدرســه و بعد آمد و گفت: 
»مادر، درس خوانــدن فایده ای ندارد، ما 

باید برویم از مملکتمان دفاع کنیم.« 
به نقل از مادر شهید
 عبدالله الماسی بیدگلی
عبدالله الماســی بیدگلی، در ســیزدهم 
اردیبهشت ماه ســال 1341، مصادف با 
شب ۲1 ماه مبارک رمضان در شهرستان 
کاشــان اســتان اصفهان به دنیا آمد و از 
سال 1356 همراه برادر خود در جلسات 
مبارزه بــا رژیم پهلوی شــرکت  کرد. او 
در 18 ســالگی به جبهه اعزام شــد. در 
19 ســالگی ازدواج کــرد کــه حاصل 
 آن دو فرزنــد به نام هــای مریم و محمد 

است.
 عبدالله در زمان جنگ ســالی شش 
مــاه در جنگ بــود. او معاون گــردان و 
فرمانده گردان امــام محمدباقر) ع( بود 
و دو بار مجروح شــد و در چهارم دی ماه 
ســال 1365 در عملیات کربالی 4، در 
ام الرصاص به شــهادت رســید. پیکر او 
در اســتان اصفهان و در محل داراالسالم 
 شهرســتان کاشان به خاک ســپرده شده

 است.

حسن ختام

 غزل دلتنگی و انتظار
ســفر می کنم به سرزمینی که روایت های 
تلخ زندگیم را پایان دهد، شهری که تأللؤ 
پاک ترین کلمات بشــری است؛ آنجایی 
که زبان را در پشــت درش نگاه می دارند 
و تنها دل را در زیــر گنبد ملکوتی اش به 
سخن می کشــانند، آنجایی که در انتظار 
بوییدن عطر نفس های  آن یار غریب، شب 
تا به صبح تمنا می کننــد؛ آن جمکرانی 
که سال هاســت ظرف اشک های دیدگان 

منتظران حضرت است.

BB!مهربان من
ای کاش در ایــن بازار هفــت رنگ دنیا 
همچــون کودکی دســتانم گره خورده به 
دستان پر مهر شــما بود؛ بزرگ تر شدم با 
این خیال که خود از این ســرگرمی های 
روزگار دســت برمی چینــم و می آیــم؛ 
ولی ماندم و خیره شــدم و پژمردم. حال 
دوست دارم شبی خسته از کشمکش های 
بی حاصل، کوفته از شکست های بسیار و 
به ستوه آمده از بیهوده ها و بیهودگی هایی 
که در آن غرقــم، از غم و غربت و تنهایی 
و بی حاصلی سرشار به مسجد جمکران 
پناه ببرم و در گوشه خلوتی بنشینم و به گنبد 
ملکوتی مسجدت خیره شوم و دوباره جان 

برگیرم.

عیسی)علیه السالم( می فرماید: خداوند دنیا را به شما داده است تا در آن برای آخرت کار کنید. آن  را به 
شما نداده است که از آخرت بازتان دارد. آن  را برای شما گسترانیده است تا بدانید که آن را کمك کار شما 
در عبادت قرار داده؛ نه اینکه کمك کار شما در گناهان قرار داده باشد. دنیا را برای شما وسعت بخشیده تا 

در آن به یکدیگر رسیدگی کنید و برایتان وسعت نبخشیده که در آن از یکدیگر بُبرید.

دنیا مزرعه آخرت
   صادقانه    

مشــیت الهی برای هر انسان خزانه ای بیکران است. اندیشه های خود را عوض کنید تا در چشم به هم 
زدنی شرایط تان عوض شود؛ زیرا جهان شما تبلور آرمان ها و کالم خودتان است. کلمات مانند اجسام 
یا نیروهایی مدام در حرکتند تا در موسم خود به زندگی آفرینندگان خود بازگردند و ثمره دهند؛ پس نیک 

اندیشه کنید تا بهترین ها را جذب کنید.

 جذب خوبی
   صبحانه    

   تلخند    

کتاب »ســربلند« خاطرات شهید مدافع حرم »محسن حججی« است 
که »محمدعلی جعفری« نویسنده کتاب »عمار حلب« و »قصه دلبری« 
آن را در 360 صفحه به نگارش درآورده و انتشارات شهید کاظمی آن را 
روانه بازار نشر کرده اســت. رهبر معظم انقالب اسالمی در 11 مهر ماه 
1396، این شــهید واالمقام را نشانه و حجت خدا و سخنگوی شهدای 
مظلوم و سر جدا خواندند و با اشاره به حضور باشکوه و کم نظیر مردم در 
تشییع آن شهید خاطرنشان کردند: »خداوند به واسطه مجاهدت محسن 
عزیز، ملت ایران را عزیز و »سربلند« کرد و او را نماد نسل جوان انقالبی 
و معجزه جاری انقالب اسالمی قرار داد.« در کتاب سربلند، مخاطب با 
ابعاد مختلف شخصیتی شهید آشنا می شود؛ ابعادی از زاویه دید خانواده، 
دوســتان و همرزمان. گفتنی اســت این کتاب حاوی اســناد، تصاویر و 

دلنوشته های شهید حججی نیز می باشد.

بلند سر
   یارمهربان    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

نکته: فردی چندین سال شــاگرد نقاش بزرگی بود و همه فنون و هنر نقاشی را 
آموخت. اســتاد به او گفت که دیگر شما استاد شده ای و من چیزی ندارم که به 
تو بیاموزم. شــاگرد فکری به سرش رسید. نقاشــی فوق العاده ای کشید و آن را 
در میدان شــهر قرار داد قلم و مقداری رنگ هم کنار آن گذاشت و از رهگذران 
خواست اگر ایرادی در آن می بینند یک عالمت روی آن بزنند. غروب که برگشت 
دید همه تابلو عالمت خورده است. بسیار ناراحت و افسرده شد و به استاد خود 
مراجعه کرد. استاد به او گفت: آیا می توانی عین همان نقاشی را برایم بکشی؟ 
شاگرد چنان کرد و استاد آن نقاشی را در همان میدان قرار داد؛ ولی این بار متنی 
که در کنار تابلو قرار داد این بود: »اگر جایی از نقاشــی ایراد دارد با این رنگ و 
قلم اصالح بفرمایید.« غروب که برگشتند دیدند تابلو دست نخورده ماند. استاد 
به شــاگرد گفت: همه انسان ها قدرت انتقاد دارند؛ ولی جرئت اصالح کردن یا 

پیشنهادی برای اصالح ندارند. 
نظــر: در حال حاضر تحریم های اقتصادی از یک ســو و ضعف مدیریت 
از دیگر سو، ســبب شده که شرایط اقتصادی کشــور در سطح مطلوبی 
نباشــد. در این میان بســیاری از مردم از بی تدبیری های مسئوالن مربوط 
گله مند هستند. با این حال اگر به انتقادهایی که مردم ابراز می کنند نگاهی 
بیندازیم، نتیجه می گیریم که بیشــتر این نقدها بدون ارائه راه کار است؛ به 
طوری که شاید اگر از منتقدان پرسیده شود راه کار عقالنی برای برون رفت 
از مشکالت چیست، بیشتر آنها حرفی برای گفتن نداشته باشند؛ البته انتقاد 
کردن حق مردم است؛ چرا که مردم، صاحبان اصلی انقالب هستند؛ اما 
انتقاد زمانی می تواند مؤثر باشد که همراه با ارائه راه کار برای اصالح باشد.

سازنده غیر  انتقاد 
   نکته نظر    

کتیبه سبز
  ما مژده پیغام رسولیم 

به سلمان
بگذار بگویم که نگیرند به بازی

تیغ سخنم را دله دزدان حجازی
ما مژده پیغام رسولیم به سلمان

ما حافظ و خیام و خراسانی و رازی
اما تو چه داری که به جز فتنه ببافی

اما تو چه داری که به جز فرقه بسازی
شیریم و نمک خورده اوالد پیمبر

ما را نه نگاهی ست به شاهان نه نیازی
ما راست درفشی که نه شرقی و نه غربی

نه زنگی و رومی و نه تورانی و تازی
حاشا که نشینیم و تو در خطه رستم

بر گرده یاران علی اسب بتازی
اسکندر و ضحاک بگو خشم بگیرند

کی سحر شود کاوه در این شعبده بازی
تا کرد و لر و ترک و بلوچیم برادر

حاشا که بر این ملک کنی دست درازی
جواد اسالمی

دویست و نود و پنجمین شماره مجله »طنز و کاریکاتور« منتشر شد. طرح 
روی جلد این مجلــه، کارتونی با موضوع بحران خرید و فروش کتاب و 
کتابخوانی اســت. گزارش مبســوطی نیز با این موضوع با عنوان »نشر 
کاغذی در اوج بحران« در این مجله درج شده است. »طنز و کاریکاتور«، 
گاهنامه ای طنز، سیاســی، اجتماعی و فرهنگــی و از جمله قدیمی ترین 
نشــریه های طنز ایران است. طنز و کاریکاتور بیش از اینکه نشریه بر طنز 
متنی متکی باشــد نشریه کاریکاتور اســت. با وجود این ستون های طنز 
خوبی دارد. همچنین مباحث ورزشــی و به ویژه فوتبــال را از نگاه طنز 
پوشش می دهد. این نشریه طنز از دی ماه سال 1369 با صاحب امتیازی، 
مدیرمسئولی و ســردبیری »جواد علیزاده مقدم« از کاریکاتوریست ها و 

کارتونیست های باسابقه و مطرح منتشر شده است.

قدیمی! طناز 
   پیشخوان    

نظر شما درباره خصوصی سازی آموزش و پرورش چیست؟ خصوصی سازی 
آموزش و پرورش کار بسیار خوبی است. ما اگر پول داشتیم خودمان می رفتیم 
خصوصی ســازی آموزش و پرورش را می خریدیم تا آموزش و پرورش مال 
خودمان شود. سپس دستور می دادیم تمامی زنگ ها را به زنگ ورزش تبدیل 
کنند؛ اما می دانیم که خصوصی ســازی وزارت آموزش و پــرورش را به ما 
نمی فروشــند. چون پولش را نداریم و به قول پدرمان بی مایه فطیر است. تازه 
پدرمان نیز می گوید انقدر خودشــان آقازاده و فــک و فامیل دارند که به توی 
فینگیلی نمی رســد؛ اما در آن صورت هم خوب است. چون بدون شک آنها 
پس از خصوصی ســازی پول معلمان را نمی دهند که همه اعتصاب کنند و 
مدرسه مان به کلی تعطیل شود و برویم عشق و حال. البته امیدواریم پول معلم 
انشای مان را جدا بدهند، چون معلم خوبی است. مدیرمان هم بیچاره می شود 
و حال پدرمان را که پس از خصوصی ســازی شرکت شــان بیکار شده، بهتر 

می فهمد و انقدر از بابای مان پول اضافه بر شهریه نمی گیرد.
امین شفیعی

 زنگ انشا!
    حرف تو حرف    


