
 

هنــگام تأمل در آیات نورانی قرآن کریم با وعده های متعددی از لســان الهی 
مواجه می شــویم که هم دارای ابعاد  انذار و هم سرشــار از تبشیر است؛ این انذار و 
تبشــیرها در کنار هم سبب می شــود مؤمن راه را گم نکند؛ ترس داشته باشد، اما 
ترســو نشــود؛ توکل داشته باشد، اما از مجاهدت و تالش برای رسیدن به هدف باز 
نایســتد. او همچنان مانند تشنه ای که به دنبال سیراب شدن است، فضل و رجای 
خود را در اعمالی می بیند که برای خدا انجام می گیرد؛ رهبران راستین الهی در یک 
جامعه دینی همچنان که خود را در ســیر الی الحق نگه داشته اند، در جست وجوی 
راهی بوده اند که سیر من الخلق الی الحق را برای مؤمنان و مجاهدان بیابند، آنها را 
از میــان کفار، منافقین و بی تفاوت ها مانند دانه های مروارید جدا کرده و در خزائن 
الهی برای سرنوشــتی جاودان ذخیره کنند.  انقالب اسالمی که به تازگی گام دوم 
خود را برای تمدن نوین اسالمی آغاز کرده است، پدیده ای از جنس وعده های الهی 
و معیت خداوند را با خود دارد. این انقالب بر خود می بالد که مدیون تالش های انبیا 
از آدم تا خاتم و همچنین ائمه اطهار است؛ بر خود می بالد که وعده هایش از جنس 
قرآنی و مکتب وحی، دارای نورانیت و درخششی است که در مکان و زمان کهنه و 
حاشیه گزین نمی شود. معیت و همراهی خداوند با این انقالب خود را در برهه های 
گوناگون نشان داده است؛ معیت از واژه های دیرین اولیاء اهلل هنگامی که خواسته اند 
نصرت و یاری خداوند را نشان بدهند و دیگران را از ترس برهانند، بوده است. خداوند 
در قرآن کریم همراهی خود را با موسی و هارون این گونه گوشزد کرده است: »َقاَل َل 
َِّنی َمَعُکَما أَْسَمُع َوأََری«؛ گفت نترسید من با شما هستم، می شنوم و می بینم.  تََخاَفا إِن
ِّی  موسی چون با ترس یاران خود مواجه شد این گونه به آنها روحیه داد: »إِنَّ َمِعَی َرب

َسَیْهِدیِن«. در سوره محمد هم به پیامبراکرم)ص( وعده داد: »َواهللُ َمَعُکْم«؛ ایشان در 
غار ثور هنگامی که ترس همراهش را دید. به وی فرمود: »َل تَْحَزْن إِنَّ اهللَ َمَعَنا«. این 
فرازهای نورانی قرآن ما را هدایت می کند. همراهی الهی بالواسطه و محقق شدنی 
اســت؛ هم خداوند وعده همراهی می دهد و هم رهبر دینی به استقامت، مقاومت و 
همراهی خدا تأکید می کند. اما در جبهه مؤمنان و مسلمانان اگرچه صدق وعده های 
الهی همواره عیان شده است؛ اما همه مسلمانان در یک خط واحد یداهلل نشده اند؛ 
بلکه انســان های جبان و ترســویی در میان آنان وجود داشته است که نه تنها این 
وعده ها و معیت ها را باور نداشــته؛ بلکه به دلیل مرعوب شدن و از کار افتادن عقل 
دچار خطای محاســباتی شــده و تبلیغات و ارعاب دشمن را به عنوان واقعیت های 
مفروض پذیرفته اند و مسیر جبهه انقالبی را برای رسیدن به اهدافش طولنی کرده اند. 
در صدر اسالم آدم های ترسو نیز در جبهه مؤمنان یافت می شدند؛ به همین دلیل 
پیامبراکرم)ص( به امیرالمؤمنین در آن وصیت معروف خود فرمودند: »ولتشــاورّن 
جبانا. ألنّه یضّیق علیک المخرج«؛ با آدم  جبان و ترسو در هیچ کاری مشورت نکن، 
زیرا گریزگاه و دریچه فرج را بر رویت می بندد. اما همین انســان های ترسو و جبان 
در وعده گاه الهی رســوا و پشیمان هستند و راهی برای بازگشت در جبهه مؤمنین 
برای خود نمی گذارند. در سالیان اخیر نمونه واضح شکست های این جبهه در قبال 
ســکوت جبهه جبان و همراه با غرب را می توان مشاهده کرد؛ از یک سو خود را در 
پیروزی های مقاومت شریک می دانند و از  سوی دیگر از هیچ تالشی برای خاموش 
کردن جبهه مقاومت مضایقه نمی کنند. گفتمان مقاومت در ســال های گذشته چه 
بســیار پیروزی هایی را در سایه مقاومت و شجاعت سربازان، بسیجیان و فرماندهان 
نصیب خود کرده اســت.  در مسیر انقالب اسالمی همواره معیت الهی به منزله یک 

پشتیبان در همه مراحل مورد نظر بوده است.
اینکه امروزه رهبر معظم انقالب از منطق مقاومت در اندیشــه امام ســخن به 
میان می آورند، ناشی از جانمایه این کالم است که توکل و اعتماد به معیت و قدرت 

الهی به انسان نیروی رهایی بخش مقاومت عطا می کند.

دونالد ترامپ روز پنج شــنبه 16 خرداد در شهر کان در شمال غربی  
فرانسه و در حضور میزبان خود امانوئل مکرون گفت: »ایران کشوری است 
که به بن بست می خورد؛ زیرا تحریم ها فوق العاده و مؤثر بوده اند. اما آمریکا 
می تواند این وضعیــت را تغییر دهد. من درک می کنم که آنها می خواهند 

مذاکره کنند. ما برای مذاکره با ایران آماده ایم.«
اکنون یک ســؤال اساسی در محافل سیاســی جهان مطرح است و 
آن اینکه،  ایران و آمریکا  کدام یک در بن بســت قرار دارند؟ پاسخ به این 
پرسش راهبردی،  آینده و مختصات آن را ترسیم و توصیف می کند. واقعیت 
آن اســت که نبرد و جنگ هوشمند و ترکیبی بین ایاالت متحده آمریکا و 
ایران در همه حوزه ها به جز حوزه جنگ نظامی مســتقیم در جریان است. 
آمریکایی ها با تمام قوای خود آمده اند و هدفی جز به تسلیم کشاندن ایران 
از طریق مذاکره ندارند. در این عرصــه نبرد و رویارویی تمام عیار، جنگ 

اصلی، جنگ اراده ها است.
آقای ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا با خصوصیت اصلی معامله گری و 
تاجر مسلکی،  تردیدی نداشت که پس از ورود به کاخ سفید و با بهره گیری 
از هنر معامله گری خود،  مقاومت چهل ساله ملت ایران را در هم شکسته، 
 جمهوری اسالمی را به تسلیم شدن در برابر آمریکا وادار می کند؛ اما اکنون 
و با گذشت بیش از دو سال از این حضور در مسند سیاسی،  واقعیات دیگری 
در برابــر ترامپ و تیم او رخ می نمایاند. مروری بر چند پرده از نمایش های 
ترامپ و تیمش بــا مهره های کلیدی، چون جان بولتون و پمپئو، روندهای 
شکل گرفته در گذشــته و حال را مشخص و پیش بینی آینده را تا حدود 

زیادی ممکن می کند.
1ـ پــرده اول این نمایش، به زمان ورود ترامپ به عرصه سیاســت و 
رقابت های انتخاباتی برمی گردد. ترامپ در آن زمان،  با اتخاذ مواضع بسیار 
تند علیه جمهوری اسالمی، دولت وقت آمریکا را به ساده لوحی در برابر ایران 
متهم و  اعالم کرد در صورت حضور در کاخ سفید،  برجام را پاره خواهد کرد 

و با ایران به شکل جدی مقابله می کند.
2ـ ترامپ پس از ورود به کاخ سفید،  با آن عملیات روانی در پرده اول 
از نمایش خود،  خواهان مذاکره مجدد با ایران و اصالح برجام یا شکل گیری 
برجام های جدید شــد. تصور ترامپ آن بود که با گرد و خاکی که او به راه 
انداخته، مقامات جمهوری اسالمی از ترس پاره شدن برجام با خروج آمریکا 
از این توافق،  تسلیم زیاده خواهی های او شده،  به انجام اصالحاتی در موادی 
از برجام تن خواهند داد! اما برخالف این تصور و ارزیابی ترامپ که در هنر 
معامله گری او در اقتصاد و معامالت تجاری او ریشه داشت، ایران باب هرگونه 

مذاکره و تجدیدنظر در برجام را هفت قفله کرد. 
3ـ ترامپ ناکام در مرحله پیش گفته، مرحله ســوم نمایش را با اعالم 
خروج آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 

 به اجرا گذاشت. 
آمریکایی ها با انجام محاسبات اشتباه از شرایط داخلی ایران،  براساس 
داده های خبری و اطالعاتی منافقین،  سلطنت طلب ها  و برخی دیگر از عناصر 
غربگرای داخلی،  ایران را در لبه  پرتگاه و در آستانه فروپاشی ارزیابی کرده،  
بر شرط و شروط های خود در یک مذاکره احتمالی بسی افزودند. سناریوی 
تابستان داغ و ناکامی جمهوری اسالمی در چهل ساله شدن،  به گونه ای در 
رسانه های استکباری و شبکه ضد انقالب برجسته شد که آمریکایی ها بیش 
از پیش متوهم شــده و افرادی چون پمپئو، وزیر خارجه آمریکا را گرفتار 

خیال پردازی کرد. 
آقای پمپئو دوازده شــرط را برای مذاکره با ایران مطرح کرده. تصور 
وزیر خارجه آمریکا آن بود که آمریکا در اوج قدرت و ایران در نهایت ضعف 

قرار دارد و چاره ای جز پذیرش این شروط ندارد! شروط دوازده گانه پمپئو، 
به گونه ای تنظیم شــده بود که پذیرش آن،  معنایی جز تسلیم شدن کامل 
ایران در برابر آمریکا را نداشــت. گویا در یک جنگ نظامی بین دو کشور، 
آمریکا غالب و ایران مغلوب شــده و چاره ای جز تن دادن به خواسته های 

طرف پیروز در جنگ ندارد!
4ـ ترامپ برای پیروز شــدن در نبرد اراده ها،  از یک طرف همزمان با 
تشدید تحریم ها، شعار به صفر رساندن صادرات نفت ایران را مطرح کرد و 
از طرف دیگر،  با قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی،  از اراده 
خود مبنی بر استفاده از همه ظرفیت ها برای مقابله با جمهوری اسالمی خبر 
داد. دولت ترامپ برای واقعی کردن تهدیدات و معتبر کردن آن علیه جمهوری 
اسالمی،  ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را هم به سمت منطقه و خلیج فارس به 
حرکت درآورد؛ اما برخالف آن همه هیاهو،  سروصدا و تبلیغات تو دل خالی 
کن آمریکایی ها و متحدان شان و جریان ضد انقالب،  سال 1397 نه تنها بدون 
تابستان داغ، بلکه با تماشایی ترین حماسه های حضور مردم در جشن های 
چهل سالگی انقالب به پایان رسید و در روز قدس سال 1398، مردم ایران 
و دیگر مسلمانان در صد کشور جهان،  عیار مقاومت شکل گرفته بر مبنای 
اندیشه های راهبردی حضرت امام خمینی)قدس اهلل نفسه  الزکیه( در برابر 

شیطان بزرگ را به نمایش گذاشتند. 
5ـ قدرت نمایی مقاومت فلسطینی ها در غزه قهرمان در جنگ اخیر با 
پرتاب بیش از 800 موشک و راکت و عبور نزدیک هفتاد درصد آنها از گنبد 
آهنین،  اراده دولت،  ارتش و مقاومت مردمی در سوریه بر آزادسازی ادلب 
به عنوان آخرین پایگاه تروریســت های تحت حمایت آمریکا،  ایستادگی 
عراقی ها بر ســر همکاری با ایران و نادیده انگاشتن تحریم ها،  قدرت نمایی 
یمنی هــا در برتری میدانی با به کارگیری یگان پیشــرفته پهپادی خود و 
آشکار شدن نشانه هایی از موفقیت  جمهوری اسالمی در مهار فشارها،  دور 
زدن تحریم ها،  تبدیل کردن تحریم هــا و تهدیدها به فرصت برای کاهش 
وابســتگی های اقتصادی به خارج و از جمله خام فروشی نفت و همچنین 
آشکار شدن اراده جمهوری اسالمی مبنی بر مقابله جدی با هر نوع تحرک 
نظامی آمریکایی ها در منطقه، غلط بودن محاسبات و ارزیابی های آمریکا و 

ترامپ و تیمش را نمایان کرد.
در چنین فضایی بود که آقای پمپئو با آن شــروط دوازده گانه اش، با 
صراحت و با یک سقوط 12 پله ای، از مذاکره بدون پیش شرط با ایران سخن 
گفت! در چنین فضایی بود که ترامپ در سفر به ژاپن، به طور رسمی اعالم 
کرد به دنبال براندازی جمهوری اسالمی و رهبران آن نیست و از ژاپنی ها، 

میانجیگری میان ایران و آمریکا را مطالبه کرد. 
اکنون این پرده های نمایش از قبل از ورود آقای ترامپ به کاخ سفید تا 
به امروز،  در پیش چشم و روی همه تحلیلگران و کارشناسان مسائل راهبردی 
قرار دارد. جمهوری اسالمی بر گزینه راهبردی مذاکره نکردن با آمریکای 
عهدشکن و غیر قابل اعتماد تأکید داشته،  در حال عبور پرشتاب از موانع 
و مشــکالت ناشی از فشارها و تحریم ها است. اما آمریکای مغرور و ترامپ 
خودشیفته به خاطر هنر معامله اش در حوزه اقتصاد،  اکنون در عرصه سیاست 
برای مذاکره با جمهوری اسالمی به این و آن التماس کرده،  در جست وجوی 

راهی برای عبور از این بن بست خودساخته است.
اکنون ترامپ متوجه شده، مشاورانی چون بولتون و وزیرانی چون 
پمپئو، او را در چه مخمصه ای قرار داده اند. اکنون او متوجه شــده است 
 عرصه سیاست با عرصه اقتصاد تفاوت دارد. اکنون او متوجه شده است  
ملت ایران و رهبر گرانسنگش،  با دیگر ملت ها و رهبران دنیا،  تفاوت از 
زمین تا آســمان دارند. آری او اکنون در حال دریافت این معنا است که 
مقاومت ملت ایران، پایان ناپذیر است و جمهوری اسالمی هرگز از تفکر و 
اندیشه مقاومت دست برنخواهد داشت. آری ملتی که براساس اعتقادات 
و باورهای دینی در برابر دشمنان خدا به مقاومت دست می زند،  هرگز به 
بن بست نخواهد رســید؛ چون ایمان دارد به این سخن حضرت حق که 
َع الُمحِسنِیَن«  َِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنهِدیَنَُّهم ُسُبَلَنا َوإنَّ اهللَ لَمَ فرمود: »َوال
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انقالباسالمیدرمعیتالهی

فرهاد مهدوی
کارشناس رسانه

   گروه سیاسی/ روز پنج شنبه 16 خرداد 
ماه بود که خبر استعفای »سیدمحمد بطحایی« 
وزیر آموزش و پرورش منتشر شد. یک روز بعد 
کرد.  موافقت  با درخواست وی  رئیس جمهور 
اگرچه این استعفا به بهانه حضور بطحایی در 
اما حرف های  انتخابات مجلس گره خــورد؛ 
دیگری نیز در این باره مطرح است که درباره 
آن با چند نفر از وکالی ملت در مجلس شورای 

اسالمی گفت وگو کردیم.
جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیقــات مجلس به خبرنگار ما گفت: »بنده معتقد 
هستم باید با مردم به خصوص فرهنگیان خیلی صادقانه 
صحبت کنند. ماجراهایی که در این استعفا وجود دارد، 
اصالً بحث انتخابات نبوده است، چرا که آقای بطحایی در 
این فضا نبوده، به هر حال ما چون در کمیسیون آموزش 
هستیم و از نزدیک دیده ایم، متوجه می شویم که رفتار 

ایشان اصاًل رفتار انتخاباتی نبوده است.«
عضو فراکسیون نمایندگان ولیی مجلس تصریح 
کرد: »شب عید سازمان برنامه و بودجه، 1600 میلیارد 
تومان پول قانونی آمــوزش و پرورش را نداد و فقط 
200 یا 300 میلیارد تومان داد که بخشی از آموزش 
قفل شد و بسیاری از مطالبات فرهنگیان باقی ماند. 

بحث رتبه بنــدی هم یکی از کارهای دیگری بود که 
رئیس جمهورهای دو دوره قبل، قول عملیاتی شدن 

آن را داده بودند.«
وی افزود: »آقــای روحانی قول این کار را داده 
بود که متأســفانه عمل نکرد. ما در برنامه هم آوردیم 
که دولت دو ســال اول برنامه، لیحه رتبه بندی را به 
مجلــس تقدیم کند. چقدر آقای بطحایی در مجلس 
بــه دلیل اینکه چرا این کار را انجام نمی دهید، مورد 
سؤال قرار گرفت که توضیح داد من به دولت داده ام، 

دولت باید انجام دهد.«
ایــن نماینده مجلس با اشــاره به صحبت های 
سخنگوی دولت در صداوســیما، گفت: »سخنگوی 
دولت در گفت وگویی تلویزیونی می گوید ما سه هزار 
میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان گذاشته ایم. 
بر اســاس کدام قانون می خواهند این را اجرا کنند، 
چــون قانون ندارند که می گوید ما دو ماه دیگر آن را 

اجرا می کنیم.«
وی با اشــاره به عملی نشــدن وعده ها، گفت: 
»دومین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی به نیمه 
رسیده اســت، اما به وعده های داده شده به آموزش 
و پرورش عمل نشــده است. شــما که می گویید تا 
دو مــاه دیگر 2هزار میلیارد تومان که برای مطالبات 

کنار گذاشته ایم، پرداخت می شود، این موضوع برای 
لیحه دوم بودجه اســت و اصاًل تحقق پیدا نمی کند 

که وعده می دهید.«
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان 
کرد: »آموزش و پرورش در بحث ردیف های استخدامی 
دچار یک بحران شدید شــده است. همه این موارد 
ســبب شده در نهایت آقای بطحایی استعفا دهد که 
بعید می دانم برای بحث انتخابات، استعفا داده باشد.«

ســیدحمایت میرزاده، ســخنگوی کمیسیون 
آموزش و پرورش هــم در این باره به خبرنگار صبح 
صادق گفت: »به عنوان یک فرهنگی و کســی که در 
کمیسیون آموزش است، عرض می کنم برای آموزش 
و پرورش مهم این است که چه کار باید کنیم، نه اینکه 

چه کسی وزیر باشد یا چرا می خواهد استعفا دهد!«
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه وزیر 
نمی تواند مشــکالت آموزش و پــرورش را حل کند، 
تصریح کرد: »افرادی که آموزش و پرورش را در ایران 
می شناسند، می دانند که مشکالت این وزارتخانه به 
دســت وزیر قابل حل نیست. حل این مشکالت عزم 
بالتری می خواهد که باید در کالن دولت تصمیم گیری 
شود و در اولویت دولت باشد تا بتوان آنها را حل وفصل 

کرد.«   ادامه در صفحه دوم

 صبح صادق در گفت وگو با نمایندگان ملت بررسی می کند

ناپیداهایاستعفایوزیرآموزشوپرورش
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   امیــن پناهی/  چندی پیش دونالد 
ترامپ در ســفر به ژاپن گفت: »ایران با همین 
رهبران موقعیت تبدیل شدن به کشوری بزرگ 
را دارد. می خواهــم به صراحت بگویم که ما به 
دنبال تغییر رژیم نیستیم. ما به دنبال جلوگیری 

از تسلیحات هسته ای هستیم.«
این صحبت ها در حالی گفته شد که ترامپ 
بارها و بــه صراحت از تصمیــم دولت آمریکا 
برای تغییر حکومت در ایران ســخن گفته بود 
و آمریکایی ها حتــی برای این کار برنامه ریزی 
هم کرده بودند. برای نمونه، ترامپ تابســتان 
گذشته را تابستان داغ برای جمهوری اسالمی 
نامگذاری کرده بود و سیاستمداران آمریکایی 
به صراحت گفته بودند جمهوری اسالمی چهل 
سالگی اش را نخواهد دید؛ اما حال مدتی است 
ترامپ و دوســتانش با یــک تغییر لحن اعالم 
می کنند به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند 
و اتفاقاً حاضرند کاری کنند که ایران با همین 
وضعیت موجود و رهبران کنونی به کشــوری 
بزرگ تبدیل شــود. ســخنان ترامپ در چند 
روز گذشــته به یکی از ســوژه های چالشی در 
فضای رسانه ای کشورهای مختلف تبدیل شد؛ 
اما یکی از مهم ترین واکنش ها به این ســخنان 
رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا، موضع گیری 
رهبر معظم انقالب در سخنرانی شان به مناسبت 

سالگرد رحلت امام خمینی)ره( بود.

شرط مهم رهبر معظم انقالب
رهبر معظــم انقالب به ســخنان ترامپ 
این گونه واکنش نشــان دادند: »همین رندِی 
اخیِر این رئیس  جمهور محترم آمریکا که اخیراً  
اظهار کرده »ایران با همین رهبران کنونی هم 
می تواند به پیشــرفت های بزرگی برسد!« البّته 
این حرف درســت اســت؛ اگر رهبران کنونی 
ایران، مســئولن کنونی ایران، دامن هّمت به 
کمر بزنند، آســتین ها را بال بزنند، شب و روز 
نداشته باشند، مجاهدت کنند، هم زبانی کنند، 
هم دلی کنند، به  نحو مناســب و شایسته ای از 
امکانات مردم استفاده کنند، قطعاً پیشرفت های 
بیشتری نصیب خواهد شد؛ در این شّکی نیست 
اّما شــرطش این است که آمریکایی ها نزدیک 
نیایند؛ شرط پیشرفت این است که آمریکایی ها 
نزدیک نشوند... هر جا آمریکایی ها پا گذاشتند، 
یا جنگ شد، یا برادرکشی شد، یا فتنه شد، یا 
استثمار شد، یا استعمار شد، یا تحقیر شد؛ قدم 

آمریکایی ها قدم نامبارکی است.«
همین بخش کوتــاه از صحبت های رهبر 
معظم انقالب حــاوی پیام های مهمی بود. چه 
برای آنان که در داخل مسئولیت های مختلفی 
برعهــده دارند و چه بــرای آنها که در خارج از 

کشــور چشم شــان به ایران است تا ببینند در 
برابر تهدید و تطمیع دشــمنان چه حرکتی را 

انجام خواهند داد. 
اولیــن نکته تأیید بخش اول صحبت های 
ترامپ اســت، آنجایی که گفته اســت: »ایران 
بــا همیــن رهبــران کنونی هــم می تواند به 
پیشرفت های بزرگی برســد.« اما رهبر معظم 
انقالب آن بخش دیگر را که ترامپ می خواهد 
پیشرفت ایران را منوط به رابطه یا حداقل مذاکره 
با آمریکا کند، تصحیح می کنند. معظم له در این 
باره همانند همیشه عقیده ای به جز کار، تالش 
و اتــکا به توان داخلی ندارنــد و معتقدند این 
پیشرفت در صورتی حاصل می شود که مسئولن 

کنونی کار و تالش را آغاز کنند. 

توصیه به کار و تالش
با یک بررسی سر انگشتی می توان متوجه 
شد در طول 30 ســاله رهبری امام خامنه ای، 

سابقه نداشته است دولتی 
را تا این حد به کار و تالش 
سفارش کنند. حالت عجیب 
این اتفاق آنجاست که این 
سفارش های پی در پی در 
حالی اتفاق می افتد که کار و 
تالش و حل مشکالت مردم 
و توجه به معیشــت مردم 
و کنترل اقتصاد و ســامان 
دادن به آن از وظایف قانونی 

دولت هاست.
نکتــه بعــدی که در 
دید،  می توان  این جمالت 
تکمیل کننــده نکته قبلی 
اســت. به این معنا که باید 
بدانیم هــرگاه به آمریکا و 
به طور کلــی دنیای غرب 
اجــازه دادیم نزدیک بیاید 
یــا آن را جــزء مؤلفه های 
پیشرفت مان حساب کردیم، 
دچار خسران شده ایم. برای 
مذاکره  در جریــان  نمونه 

پیشین جمهوری اسالمی با تروئیکای اروپایی 
که همه می دانستند آمریکا پشت این مذاکرات 
حضــور دارد، زمانی که ما تعلیق غنی ســازی 
را پذیرفتیم و برای مدتی صنعت هســته ای را 
در کشور تعطیل کردیم، همین موضوع سبب 
شد کشــور به مدت چند سال در این صنعت 

عقب بماند. 
گاهی هم حضور آمریکایی ها در یک قضیه 
سبب می شود کسانی که اهداف شومی در سر 
دارند، در این باره گســتاخ تر عمل کنند. نمونه 

آن را در فتنه 88 می بینیم. شاید اگر آمریکا از 
فتنه گران آنچنان حمایت نمی کرد، دنباله های 
داخلی او نیز نمی توانســتند هشت ماه کشور 
را درگیر آشــوب کنند. در واقــع فتنه گران و 
آمریکایی ها هر دو دچار یک اشتباه محاسباتی 
دربــاره ایران شــدند؛ ولی در خــالل همین 

فتنه انگیزی ها به کشور آسیب زدند.
حال هم که ما تجربه مهمی چون برجام را 
پشت سر گذاشته ایم و نقض عهد آمریکایی ها 
درباره معاهدات شــان را شــاهد بوده ایم، امید 
بستن به آمریکا و حضور مجدد پای میز مذاکره 
دیوانگی محض اســت. این نکته را از آن جهت 
یادآور می شــویم که هر چند امــام خامنه ای 
بارهــا و در ســخنرانی های گوناگون در مقابل 
مذاکره مجدد با آمریکا ایستاده و آن را ناممکن 
خوانده اند؛ اما به نظر می رســد عده ای با همه 
پیمان شکنی ها از سوی آمریکا و البته همکاری 
اروپایی ها با این کشــور هنوز هم به حرف های 
ترامپ امید بســته اند و حل 
مشکالت را پای میز مذاکره 

با آمریکا می جویند.

مذاکره بهانه است
ترامــپ البته همان طور 
که رهبر فرزانه انقالب اشاره 
کردند، مرد رند و به اصطالح 
زرنگ سیاسی است. او حتی 
برای آنکه ایــران را پای میز 
مذاکره بکشاند و مسئولن ما 
را تطمیــع کند، گفته حاضر 
اســت جان بولتون را که به 
دشــمنی با ملت ایران شهره 
اســت، کنار بگذارد تا ُحسن 
نیت خود را به اثبات برساند. 
این تــالش ترامپ تنها یک 
دلیل دارد و آن هم اینکه او در 
حالی که دارد به پایان دولتش 
نزدیک می شــود و نتوانسته 
است کار خیلی مهمی در قد 
و قامت رئیس جمهور آمریکا 
انجام دهد، به کشــاندن ایران پای میز مذاکره 
امید بسته است. ترامپ بیش از آنکه بتواند یک 
سیاستمدار باشــد، یک تاجر است؛ کسی که 
آموخته اســت به هر شکل ممکن چیزی را که 
می خواهد به دست آورد حتی اگر مجبور باشد 
به حیلــه و نیرنگ برای تطمیع طرف مقابلش 

متوسل شود.
نکته دیگری که رهبــر معظم انقالب به 
خوبی بر آن تأکید کردند، این است که مقاومت 
و ایستادگی ملت ایران در برابر این حجم فشار 

از سوی دشمنان به خوبی جواب داده و ترامپ 
فهمیده اســت که هر چه فشارها بر این ملت 
بیشتر شود، نتیجه عکس خواهد داد. کسی که 
تا کنون جز به زبان تهدید سخن نمی گفت؛ حال 
به یکباره در یک تغییر روش مشهود به تطمیع 
مردم و مسئولن ایرانی روی می آورد و این بار 
می خواهــد تا از این راه به شکســتن مقاومت 

مردم دست ببرد.
اما نکته اساسی آنجاست که قصد ترامپ 
از مذاکره تنها نمایش مذاکره است. نمایشی که 
یک بار در مقابل کره شــمالی شاهد بودیم؛ اما 
ترامپ حتی به قولی که خود به کره ای ها داده 
بود، وفا نکرد؛ طوری که جان بولتون، مشــاور 
امنیت ملی کاخ ســفید مدتی پیش به شبکه 
»فاکــس نیوز« گفته بود دولت ترامپ به وعده 
پرداخت 2 میلیــون دلر در ازای آزادی »اوتو 
وارمبیر« دانشــجوی زندانی آمریکایی از کره 

شمالی عمل نکرد.

تمرکز بر مسئله اقتصاد
اما نکته دیگری که رهبر حکیم انقالب در 
کنار توصیه برای نزدیک نشدن آمریکایی ها به 
کشــور ما، به مسئولن و مدیران اجرایی کشور 
گوشزد می کنند، آن است که روی مسئله اصلی 
کشور تمرکز کنند. ایشان می گویند: »یک توصیه 
هم به مسئولین محترم کشور می کنم: تمرکز بر 
مسئله  اصلی. در هر برهه ای یک مسئله  اصلی در 
کشــور هست که باید بر آن تمرکز کرد... امروز 

مسئله اصلی و نقد، مسئله  »اقتصاد« است.« 
تمرکز همه دستگاه ها از دستگاه های دولتی 
گرفته تا مجلس و قوه قضائیه بر مسئله اقتصاد 
نه تنها مشــکالت اقتصادی و معیشتی کشور 
را حل می کند؛ بلکه باعث پیشــرفت کشور نیز 
می شــود. در واقع رهبــر معظم انقالب پس از 
آنکه اعالم می کنند برای پیشرفت کشور نباید 
به آمریکایی ها دلبسته و وابسته بود، راه حل خود 
را نیز برای وقوع پیشرفت واقعی ارائه می کنند. 
معنای تمرکز کردن بر مسائل اقتصادی این است 
که مسئولن کشــور همه مسائل حاشیه ای را 
کنار گذاشته و تنها هم و غم شان را روی مسئله 
اقتصاد بگذارند. اینکه هر روز یک مدیری حرفی 
را در جایی بزند و حاشــیه ایجاد کند تا در سر 
و صداهای ایجاد شده از زیر مسائل مهم کشور 
فرار کند، پرداختن به مسائل غیر ضروری است. 
همان گونه کــه مدیریت و اجرای صحیح 
سیاست های اقتصادی وظیفه اصلی دولت برای 
برون رفت مشــکالت اقتصادی و معیشتی در 
کشور است، مطالبه صحیح و بجا نیز از وظایف 
مردم و رسانه هاست تا دولت را ترغیب کنند در 

مسیر درست حرکت کند.

سیاست
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۱۲سالوزیربودید!

لحســین  ا عبد کتــر  د «
روح المینی« رئیس خانه احزاب با 
برخی  تاکتیک مظلوم نمایی  بیان 
از افراد ناتوان گفت: »چند ســال 
پیش در جلسه ای یک کسی آمد 
و گفت کشــاورزی در هر دو رژیم 
مظلوم بوده و مشکل داشته است. 
چنیــن تعبیری بــه کار برد و من 
خیلــی ناراحت شــدم. آدم ُرکی 
هم هســتم، با هیچ کسی در هیچ 
ســطحی در کشــور جز یک نفر 
که مقلد ایشــان هستم و رهبری 
هستند، شوخی و تعارف ندارم. در 
طول عمر سیاسی ام این چنین بوده 
است. من دست بلند کردم و گفتم 
این حرف ها چیست می گویید. شما 
12 سال وزیر کشاورزی بودید. در 
این دولت و آن دولت وزیر بودید. 
شــش ماه اول نمی فهمیدید، یک 
سال اول نمی فهمیدید، چند سال 
اول نمی فهمیدید که می توان کاری 
کرد یا خیر، خودکفایی اشکال دارد 
یا خیر، 12 سال مسئولیت داشتید، 
اآلن متوجه می شــوید؟ به نظرم 
اینها قدری بی انصافی در پذیرش 

مسئولیت و اختیارات است.«
مذاکرهبرسرفتوشاپ

نماینده  هــوک«  »برایــان 
ویــژه آمریــکا در امور ایــران در 
تازه ترین ادعای خود، مقامات این 
کشــور را به فریبکاری در راستای 
بزرگنمایی دستاوردهای )دفاعی( 
و پنهــان کاری درباره نیات واقعی 
خــود متهم کرده اســت. وی در 
ایران  پیامی ویدئویی مدعی شد، 
صحنه های پرتاب موشک خود را 
با فتوشــاپ خلق کرده تا به این 
ترتیب توانایی های موشــکی خود 
را به رخ بکشــد. هــوک در ادامه 
می افزاید،  خود  مضحک  ادعاهای 
ایرانی ها تصاویر هواپیماهای قدیمی 
را هم دستکاری کرده اند تا آنها را 
به جای جت جنگنــده رادارگریز 
جا بزنند! گفتنی اســت، در فوریه 
201۹، ایران آزمایش پرتاب یک 
با موفقیت  را  بالســتیک  موشک 
پشت  سر گذاشــت و ویدئوی آن 
را نیز منتشر کرد. پس از این ادعا 
باید به مسئولن آمریکایی بگوییم 
ایران را تحریم فتوشــاپ کند یا 
مذاکره موشــکی با ایران را قطع 
کرده و درباره نرم افزارهای گرافیکی 

مذاکره کند!
مندستورمیدهم!

»سردار صفوی« مشاور عالی 
نظامی رهبر معظم انقالب با ذکر 
خاطره ای از یک جلســه محرمانه 
گفــت: »حضرت امام در شــروع 
جنگ تحمیلی فرمودند دیوانه ای 
آمده و ســنگی انداخته و رفته و 
جای نگرانی     نیســت، ما چنان به 
صدام و     حزب بعث عراق ســیلی 
بزنیم که دیگــر نتواند از جا بلند 
شــود. آقای شــمخانی که در آن 
دریایی  نیــروی  فرماندهی  زمان 
ارتش و ســپاه را بر عهده داشت، 
در جلسه ای از حضرت آقا پرسید 
که اگر جنگی در خلیج فارس رخ 
دهد، من نمی دانم چه کسی به من 
دستور می دهد! رهبر معظم انقالب 
در جواب این جمله آقای شمخانی 
فرمودند »خود من به شما دستور 
می دهم و بر شما فرماندهی خواهم 
کرد.« روحیه حضرت آقا روحیه ای 
جهادی اســت که در صحنه نبرد 
حاضر می شود و حتی ایشان دستور 
دادند در برخی از مناطق قرارگاه 

فرماندهی ایشان را آماده کنند.«
قدمبعدیبرجام!

»جان کری« در مصاحبه ای 
عجیب از نقشــه مناسب خروج از 
برجام ســخن گفت و ترامپ را به 
دلیل خروج ناشــیانه از این توافق 
محکوم کرد! جان کری تأکید کرد، 
باید به ترامپ مشــاوره می دادند 
که چگونه از برجام خارج شــود. 
بهتــر بود ترامپ پــس از برجام، 
بــه ایرانی ها پیشــنهاد مذاکرات 
موشکی و منطقه ای می داد و اگر رد 
می کردند، از برجام خارج می شد. 
اشتباه ترامپ این بود که اول خارج 
شد و بعد تقاضای مذاکره کرد. این 
موضع جان کری شاهد مثالی است 
بر اینکه سیاست های کالن آمریکا 
علیه ایران خصمانه است و فرقی 
نمی کند جمهوری خواه باشــند یا 

دموکرات!

»صادق خرازی« با انتقاد از عملکرد اصالح طلبان در شورای شهر گفت: متأسفانه به توصیه های دلسوزان در ماجرای انتخاب شهردار تهران توجه نشد. زمانی که 
بحث انتخاب آقای نجفی برای شهرداری تهران مطرح بود، بسیاری توصیه و پیام دادند که به دلیل تکنیکی، مدیریتی و امنیتی زمان مدیریت آقای نجفی نیست؛ ولی 

متأسفانه گوش شنوایی وجود نداشت و گویی یک وزن کشی سیاسی صورت گرفت.

متأسفانهگوششنوایی
وجودنداشت

روی خط خبر
دوشنبه ۲۰ خرداد 139۸   سال نوزدهم     شماره 9۰۰  

مانععبورازتحریمها!
گفته شده اســت، شورای عالی 
امنیت ملی در نامه ای به رهبر معظم 
انقالب تأکیــد کرده اســت یکی از 
موانع عبــور از تحریم ها بیژن نامدار 
زنگنه، وزیر نفت اســت. گفتنی است 
زنگنه به تازگی به یکی از نمایندگان 
مجلس گفته است من به چیزی دست 
نمی زنم! همچنیــن برخی از مدیران 
نفتی از نوع رفتار زنگنه گالیه کرده و 
گفته اند، وی به گونه ای رفتار می کند 
که ما رغبت نمی کنیم نفت بفروشیم.

فضاسازیبرایضدانقالب
خبرگزاری ایرنا در گزارشــی قابل تأمل در صفحه نخست خود نوشت: 
»پس از وقایع سال 1388، تعدادی از سیاسیون که تا پیش از این در فضای 
سیاســت رســمی ایران تنفس می کردند، به دلیل مختلف از ایران خارج 
شــدند. با فروکش کردن حوادث این دوره و با عمده شدن تهدید نیروهای 
خارجی، عمده این نیروها به همراه طیفی از روشنفکران، نویسندگان و فعالن 
رسانه های خارجی، علی رغم انتشار دیدگاه های انتقادی خود، به تدریج در یک 
نقطه همگرا شده اند: ضدجنگ بودن و دفاع از ثبات ایران! »کاسبان جنگ« 
اگر نتوانســتند از طریق واهمه جنگ به منافع خود برای تسلیم و مذاکره 
دست یابند، توهم این را دارند که شاید بتوان با همان حربه، حداقل دوستان 
وطن فروش و از کارافتاده غریب خود را با ژست دلسوزی به کشور برگردانند.«

اخبار ویژه
سخنانساختارشکن!

عبداهلل ناصری، فعال سیاسی اصالح طلب در سخنانی ساختارشکنانه و 
قابل تأمل گفته اســت: »اکثریت قریب به اتفاق جامعه، اعم از جامعه مدنی، 
نخبگان، کنش گران و شخصیت های علمی، سال های سال است که معتقدند 
فصل انقالب تمام شــده است و تنها راه توسعه و پیشرفت کشور در شرایط 
کنونی اصالحات است؛ بنابراین اصالح طلبان حتماً از مرحله انقالب و مقاومت 
عبور کرده اند؛ اما یکی از دلیلی که جریان اصالح طلبی را در پیشبرد اهداف 
خود، چه در زمان دولت اصالحات و چه بعد ناکام گذارد، این بود که هسته 
اصلی و سخت قدرت هنوز گفتمان انقالب و مقاومت را دنبال می کند و باور 
دارم که اصولً در ایران، گفتمان انقالب جز برای اقلیتی اقتدارگرا برای بقیه 

جامعه هیچ معنا و مفهومی ندارد.

بازنگاهی به پیش شرط های پیشرفت و برون رفت از مشکالت در بیانات امام خامنه ای در حرم مطهر امام)ره(

آمریکاییهانزدیکنشوند!

گزارش

تحلیل

   مهدي سعیدي/  در جدال با استکبار، یکي از مهم ترین ویژگي هاي مجاهد في سبیل اهلل 
تأثیر نپذیرفتن از دشــمن است. دشمن همواره تالش می کند تا محاسبات ما را بر هم بزند و دچار 
خطاي محاسباتي کند و از این طریق بر رقیب فائق آید. این فرایند معمولً از سه گانه تهدید و تطمیع 
و فریب حاصل می شــود. حکیم فرزانه انقالب اســالمي در بیانات خود در سي امین سالگرد رحلت 
حضرت امام)ره( بر نکته مهمی در این زمینه تأکید کردند. معظم له ضمن بررسي شخصیت بنیانگذار 
انقالب اسالمي یادآوري کردند: »تالش دشمن و تهدید دشمن نمي توانست دستگاه محاسباتي امام 

را به هم بریزد.«
در این میان، این پرسش کلیدي مطرح است که حضرت امام)ره( چگونه توانستند خود را در 
برابر ســناریوي دشــمن براي ایجاد خطاي محاسباتي مصون بدارند! این مصونیت چگونه به دست 
مي آید؟ حکیم انقالب  گریزي کوتاه به پاسخ این پرسش مي زند و مي فرماید: »دشمن نمي توانست 

دستگاه محاسباتي امام بزرگوار را که به بینات دین مبین اسالم مّتکي بود، دچار اختالل بکند.«
براي تبیین بینات اسالم باید به شاخص هایی اشاره کرد که مقوم این ثبات در اندیشه است:

1ـ اعتقاد کامل به این حقیقت را که »نباید به دشمن اعتماد کرد« مي توان مهم ترین شاخصي 
دانســت که حاصل آن گرفتار نشــدن در سناریوي دشمن اســت. این اعتقاد هم حاصل اعتماد به 
آموزه هاي قرآني و اسالمي است، که بارها و بارها مؤمنان و جامعه اسالمي را به عدم اعتماد و تبعیت 
از دشــمن توصیه کرده است و همواره درباره عواقب اعتماد و پیروي از شیطان سخن گفته است و 
هم محصول درس آموزي و عبرت گیري از گذشته است؛ گذشته اي که شواهد متعددي براي خیانت 
دشــمن به ملت ایران براي آن مي توان یافت. بیش از 200 ســال فریب و نیرنگي که ملت ایران در 
مواجهه با اروپاییان تجربه و تکرار کرده است، پس از ورود آمریکایي ها به ایران نیز ادامه یافت و حاصل 
آن عقب ماندگي و غارت ســرمایه هاي یک ملت بود! بنابراین شکل گیري »دیوار بلند بي اعتمادي« 

وضعیتي طبیعي است که اثبات آن نیازمند اقامه دلیل نیست.
2ـ بدون شــک عامل مهم دیگري که مانع از افتادن در دام خطاي محاســباتي است، داشتن 

بصیرت و هوشمندي سیاسي است. بی تردید زودباوران و ناآگاهان سیاسي و آنهایي که توان تجزیه 
و تحلیل رخدادهاي سیاسي را ندارند، خیلي زود فریب دشمن را خورده و دچار اشتباه محاسباتي 
خواهند شد؛ اما بصیرت به مثابه چراغي است که مانع از خطا در تصمیم گیري هاست و اجازه نمی دهد 

خللی در انتخاب ها وارد شود و مسیر انحرافی خود را طریق هدایت معرفی کند. 
3ـ تقوا و خودسازي انقالبي را باید ضلع سوم فرایند مصونیت سازی در برابر خطای محاسباتی به 
حساب آورد. همان طور که گفته شد، یکی از مهم ترین شگردهای دشمن در تحقق سناریوی خطای 
محاسباتی به کارگیری شیوه های تهدید و تطمیع است. تهدید در افرادی اثر دارد که در خود خلل 
و ضعف هایی دارند؛ ضعف هایی برآمده از خودخواهی ها و تعلقات دنیایی و دشمن بر این ضعف ها اثر 
گذاشته و تصمیم ها را دگرگون می کند؛ اما انسان مؤمن با خودسازی انقالبی و مراقبت و تقوای الهی 
چون یکي از کارهاي مهم دشمنان همین است با شما که مواجه مي شود، نیت شما را که مي داند، 
تصمیم شــما را که مي داند، در صدد برمي آید کاري کند تا محاســبات شــما عوض بشود، دستگاه 
محاسباتي شما را دچار اختالل کند، یکي از کارهاي مهم دشمني در عرصه هاي گوناگون این است.

مصونیتازخطايمحاسباتي

انقــالب:  معظــم  رهبــر 
آمریکا   محتــرم  رئیس  جمهور 
اخیــراً  اظهار کرده که »ایران با 
همین رهبران کنونی هم می تواند 
برسد!«  بزرگی  پیشرفت های  به 
البّته این حرف درست است؛ اگر 
مسئوالن  ایران،  کنونی  رهبران 
کنونی ایران، دامن هّمت به کمر 
بزنند، آستین ها را باال بزنند، شب 
مجاهدت  باشند،  نداشته  روز  و 
کنند، هم زبانــی کنند، هم دلی 
کنند، به  نحو مناسب و شایسته ای 
کنند،  استفاده  امکانات مردم  از 
بیشتری  پیشــرفت های  قطعًا 
نصیب خواهد شد؛ در این شّکی 
است  این  اّما شــرطش  نیست 
نیایند؛  نزدیک  آمریکایی ها  که 
که  است  این  پیشــرفت  شرط 

آمریکایی ها نزدیک نشوند

یادداشت

   سامان فکری/ اواخر هفته جاری آقای شینزوآبه، نخست وزیر ژاپن به 
تهران سفر می کند. هدف از سفر وی، مطابق با آنچه در موج تبلیغی آمریکاساخته 
در تحلیل های جهانی و منطقه ای واگویه می شود، میانجی گری سیاسی میان ایران 
و آمریکا از طریق مذاکره است. از زمان سفر ترامپ به توکیو و طرح موضوع مذاکره 
با ایران، همچنین تصریح رئیس جمهور آمریکا به اینکه واشنگتن دنبال براندازی 
نظام سیاسی ایران نیست و در صورت کنار گذاشتن آنچه آنها فعالیت هسته ای 
نظامی می نامند، حاضر است با مسئولن فعلی ایران مذاکره کند، به تحلیل موضوع 
مذاکره و توقعات انتظاری از سفر آبه در رسانه های جریان سیاسی خاص به شدت 
دامن زده می شود. این جریان سیاسی و رسانه ای که ابایی از آشکارسازی مکنونات 
و تمایالت قلبی خود به حل مشــکل با غرب، به ویژه آمریکا و گسترش تعامل و 
همکاری با آنها برای حل مشــکالت اقتصادی کشــور ندارد، این سفر و موقعیت 
سیاســی ایجاد شــده را فرصتی برای ایران و کنار رفتن شمشیر تهدیدات بالی 
ســر تهران می داند؛ در حالی که تجربه و تحلیل مقابل آن که سخن بسیاری از 
مسئولن دلسوز و مردم عزیز کشورمان از جمله رهبر معظم انقالب است، مشخص 
بوده اســت و همچنان نیز با دیده تردید به این طرح جدید آمریکا نگاه می کنند 
و پرسش های زیادی دارند که تأمل صبورانه پیرامون آنها می تواند زوایای سیاه و 

خاکستری این طرح را روشن کند.
1ـ کسانی که دم از مذاکره تازه می زنند و به نیابت از آمریکایی ها کارت دعوت 
به مذاکره می فرستند، به تجربه چندین ساله منتهی به برجام و مذاکرات هسته ای 
چگونه می نگرند؟ مگر خود دولت اوباما که تضمین هایی مثل برجام، قطعنامه 2231 
و امضای جان کری)؟!( داده بود، نگفت ما اساساً دنبال محروم سازی دائمی ایران 

از حق هسته ای این کشور هستیم، حال با برجام یا غیر آن؟!
2ـ فلسفه مذاکره از سوی آمریکایی ها چیست؟ تا زمانی که »نفس مذاکره« 
از »نتایج مذاکره« برای ترامپ مهم تر است و گویی هم به دلیل شاکله شخصیتی 
و هم به سبب »نیاز«ی که به مذاکره دارد،  پیگیر این مقوله است، مذاکره نه تنها 
دستاوردی نخواهد داشت، بلکه به ضرر و زیان ما نیز تمام خواهد شد، همچنان 
که شش سال انرژی کشور معطل نتیجه برجامی شد که در عمل »هیچ« سوری 

برای ما نداشت!
3ـ اینکه میانجی مذاکره چه کســی و چه کشوری باشد، کمترین نقش را 
دارد و اساســاً هیچ فرقی بین میانجی عمانی و عراقی با ژاپنی نیست، جز اینکه 
فرصت تبلیغی و عملیات روانی جدیدی برای نمایش شــومن قهار آمریکایی در 
رســانه ایجاد می کند؛ زیرا ترامپ قبل از اینکه رئیس جمهور آمریکا باشد، دلل 
بی رحم تجارت و شومن برنامه های تلویزیونی است که مذاکره را ابزار نمایش گری 
خود و البته سودده برای انتخابات 2020 که دستش از نتیجه و دستاورد ملی برای 
آمریکایی ها خالی است نگاه می کند. ترامپ به دنبال تعمیم و تسری نگاه خاص 
خود به مراودات و معادلت گذشته تجارت به عرصه سیاست و مذاکره با چالش 
تهدید و تطمیع اســت که طبق آنچه در کتاب های وی همانند »هنر معامله«، 
»مثل یک میلیاردر فکر کن « و... آورده بسیار از این روش منتفع شده و اکنون 
می خواهد آن را در زمین شــطرنج سیاست به آزمون بگذارد؛ غافل از اینکه این 

عرصه قواعد خاص خود را دارد. 
افزون بر وجه نمایشی درخواست مذاکره از سوی ترامپ، از مقوله نیاز او به 
مذاکره نیز نباید غافل شد. نگاهی به عرصه فعالیت های نفس گیر انتخابات در دو 
ســال انتهایی دور اول ریاست جمهوری برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در 2020 نشان می دهد ترامپ به قول »هیو هوییت« تحلیلگر واشنگتن 
پست، با »چهار چالش جدی در آستانه انفجار« مواجه است. وی می خواهد این 
چالش ها را با ابزار مذاکره و دیپلماســی ـ حال از نوع تهدید یا ترغیب ـ حل کند. 
تقابل با چین که هر روز خبرهایی مبنی بر اعمال تعرفه های تجاری سنگین برای 
کالهای صادراتی چین به آمریکا وارد فاز پیچیده ای می شود، یکی از آنهاست. چین 
محتاطانه به آمریکا هشدار داد: »اگر ایالت متحده به این جنگ تجاری ادامه دهد، 
پکن نیز تمهیداتی برای مقابله با واشنگتن خواهد اندیشید.« نوسان حمالت لفظی 
و تهدیدهای متقابل ترامپ و دولتمردان تندروی وی با مقام های ایرانی نیز چالش 
دیگری اســت که اول آسان می نمود؛ اما در حال حاضر وارد وضعیت پیچیده ای 
شــده است. تالش های مزورانه مثلث غربی ـ عربی ـ عبری به رهبری آمریکا برای  
کشاندن پای ایران به حمله مشکوک به نفت کش های امارات در الفجیره و آسیب 
رساندن به خط لوله انتقال نفت عربستان که حتی تا طرح در شورای امنیت هم 
رفت؛ ولی طرفی برای کاخ سفید نیست، ترامپ را مرعوب این شکست های پی در 
پی در مقابل ایران کرده است. مسئله سوم، مداخله روسیه در انتخابات آمریکا به 
سود ترامپ است که هنوز به رغم گزارش جانبدارانه مولر، همچنان ترامپ نگران 
اقدام کنگره برای طرح اســتیضاح خود است. بحران فزاینده اقتصادی و بن بست 
سیاســی خودساخته در همسایگی آمریکا، یعنی کشور ونزوئال چهارمین چالش 
ترامپ است که با حمایت بی تدبیرانه او از »خوان گوایدو« سبب ورود قدرت های 
بین المللی از جمله روسیه به این بحران شده و وضعیت را پیچیده تر کرده است. 
ترامپ برای عبور از همه اینها و با ارزیابی از نتایج نظرسنجی ها و محبوبیت خود، به 
شدت نگران سرنوشت خویش در انتخابات 2020 است و به دنبال دستاوردسازی 
برای خود است، بدون اینکه کار در اثر اشتباه محاسباتی و اقدام نابخردانه جدیدی 
خراب تر شود؛ بنابراین ترامپ افسار امثال بولتن را به دست گرفته و می کوشد با 
کمترین هزینه ـ بخوانید مذاکره سیاســی از موضع بالتر ـ کارنامه ای ارائه شدنی 
به افکار عمومی و رأی دهندگان آمریکا بسازد. ترک میز مذاکره یا درخواست میز 
جدید،  حمالت توئیتری و موضع گیری های افراطی و گســتاخانه از سوی ترامپ، 
ترجمان تالش های وی برای رسیدن به این اهداف است که آینده ای مبهم دارد و 

تحلیلگران آمریکایی از آن به »بن بست سیاسی ترامپ« تعبیر می کنند.

مذاکرهبرایدستاوردسازی!

ادامه از صفحه اول / حجت الســالم علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: »برخی 
شواهد نشــان می دهد، آقای بطحایی مجبور به استعفا شده و به نظر می رسد 
اختیاری نبوده است. یکی از این شواهد این است که هیچ گاه یک وزیر به این 
دلیل که می خواهد نماینده مجلس شــود، استعفا نداده که این بسیار عجیب 

است و ای کاش بهانه دیگری فراهم می کردند.«
وی با اشــاره به نکته دیگر اظهار داشــت: »آشکارا مشخص است که در 
هیئت دولت اختالفاتی وجود دارد، یک روز اســتعفای قاضی زاده هاشمی، روز 
دیگر استعفای دیگری و اآلن هم استعفای بطحایی مطرح می شود. شاهد سوم 
این اســت که آقای بطحایی قول هایی داده بود که در دو یا ســه سال دیگر به 

300 هزار معلم نیاز داریم.«
نماینــده مردم محالت و دلیجــان در مجلس افزود: »ایشــان در بحث 
استخدام ها و جایگزینی معلم هایی که بازنشسته شده اند، موفق نبود. آموزش و 
پرورش با سرعت در سراشیبی قرار گرفته است که باید به داد آن رسید. بطحایی 

در بحث مطالبات، پاداش بازنشسته ها و رتبه بندی نیز موفق نبود.«
وی با اشــاره به صحبت های ســخنگوی دولت، گفت: »ربیعی می گوید 
رتبه بنــدی معلمان را با 2 هزار میلیارد تومان تا دو ماه دیگر اجرا می کنیم، اما 

جناب ربیعی، رتبه بندی 15 هزار میلیارد تومان بودجه می خواهد.«
ســلیمی تصریح کرد: »بطحایی که به عنوان فرمانده مجموعه آموزش و 
پرورش بوده، چرا اآلن میدان را ترک کرده و سربازان را تنها گذاشته؟آیا این از 
یک وزیر پذیرفته است؟ همه این شواهد نشان می دهد ایشان تحت فشار بوده 

و گفته اند که باید بروید و او هم مجبور شده برود.«

ناپیداهایاستعفایوزیرآموزشوپرورش
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   حسن خدادی/  همه نظام های سیاسی برآمده از انقالب های سیاسی 
در ادامه مسیر و راه خود با پدیده ای به نام ریزش ها و رویش ها مواجه می شوند. 
پیری، انحراف یا تجدیدنظرطلبی نسل اول انقالبیون موجب نگرانی هر نظام 
سیاسی است. جمهوری اسالمی ایران در چند دهه اخیر، با موجی از تبلیغات 
دشمنان و رسانه های بیگانه مواجه شده و آن القای ناامیدی از نسل جدید و 
ریزش های انقالبیونی است که در آینده نظام موجود را از وجود افراد کارآمد 
و متعهد تهی می کند. یافتن مالک برای ســنجش این ریزش ها و رویش ها 
بسیار مهم است. با کدام معیار و سنجش باید نیروهایی را که حذف شده یا 
بازتولید شده اند ارزیابی کرد؟ بدون شک »هویت انقالب اسالمی« معیار بسیار 
مستحکمی خواهد بود؛ زیرا سنخیت انقالب اسالمی ایران با سایر انقالب های 
جدید از نظر ماهیتی شباهت بیشتری دارد. نیروهای اصلی موجد انقالب 22 
بهمن 1357، توده مردم مسلمان به رهبری امام خمینی)ره( بودند و همان ها با 
اکثریت ۹8 درصدی نظام جمهوری اسالمی را جایگزین رژیم سلطنتی کردند؛ 
پس انقالب اسالمی بر پایه های »اسالم« و »مردم« به رهبری امام خمینی)ره( 
شکل گرفت و هویت یافت و پس از رحلت حضرت امام)ره(، به رهبری رهبر 
معظم انقالب تثبیت شــد و تداوم یافت؛ بنابراین، این هویت، معیار سنجش 
ریزش و رویش نیروها انقالب و جریان های سیاســی خواهد بود. آنهایی که 
ریزش کرده اند، به درجات مختلف از این معیارها و ستون ها دور شده یا حتی 
به تخریب آنها پرداخته اند و آنها که پایدار مانده و بازتولید شــده اند، به این 

معیارها و ستون های مستحکم تکیه زده و آنها را تقویت کرده اند.
 این تبلیغات و تالش های آنها برای ترویج این مهم در افکار عمومی، از 
سوی رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی پاسخ  داده  شده است. 
با توجه به دیدگاه معظم له، در این یادداشــت دو پرسش اصلی مدنظر 
نگارنده در مورد ریزش ها و رویش های انقالب اسالمی قرار می گیرد. پرسش اول 
علت و چگونگی ریزش های انقالب اسالمی و پرسش دوم وضعیت رویش های 

انقالب اسالمی در چند دهه اخیر و آینده است.
واقعیت این است که ریزش های انقالب اسالمی که رسانه های بیگانه از 
آن یاد می کنند، بیش از آنکه ریزش انقالبیون اصیل و پاک دست باشد، ریزش 
افراد و جریان های سیاســی اســت که با ظاهری نفاق گونه و بدلی غیرواقعی 
خود را در چهره اصلی انقالبیون بزک  کرده اند. از همان اوایل انقالب اسالمی 
جریان هایی مانند منافقین و ملی گرایــان غرب گرا که خود را همراه انقالب 
اســالمی و عامل پیروزی بخش انقالب اســالمی می دانستند، به  تدریج و در 
اولین دوره های انتخابات و بروز بحران هایی مانند جنگ تحمیلی ســریع تر از 
دیگر افراد و گروه های دیگر، چهره خود را نمایان کردند و از ســاختار نظام 
سیاسی حذف شدند. بعد از دهه شصت و در وقایعی مثل فتنه های سال 1378 
و 1388 عده ای دیگر از انقالبی نماها از ســاختار سیاسی کشور حذف شدند. 
مسئله مهم این است که اولً این افراد و جریان های سیاسی به شکلی کاماًل 
قانون مند و با فشار مردم حذف شدند و ثانیاً ماهیت اصلی آنها انقالبی نبوده 
است که جمهوری اسالمی نگران ریزش های نسل اول باشد. تنها اتفاق مهم 
این است که حوادث و بحران هایی مثل جنگ، کودتا، فتنه ها، تحریم و... مانند 
بارانی عمل کرده اند که چهره آرایش شده و بزک شده این افراد و جریان های 

سیاسی را برمال ساخته و مردم را نسبت به حذف آنها ترغیب کرده است.
بنابرایــن ریزش چنین افراد و گروه هایی نه به معنی تهی شــدن نظام 
جمهوری اســالمی از افــراد متعهد و انقالبی، بلکه به معنی پاک شــدن از 
کســانی اســت که چهره دروغین خود را آراسته اند و با نفوذ در دستگاه های 
مختلف حکومتی به  عنوان ســتون پنجم دشــمن عمل می کنند؛ از این رو 
اهمیت رویش های بعد از انقالب اسالمی دوچندان می شود. ریزش این افراد 
از یک ســو ناشــی از افزایش درک و شعور اجتماعی و سیاسی مردم است. از 
سوی دیگر پیامد چنین ریزش هایی، رویش جوانان انقالبی است که هم  سو 
با امر ولیت به یاری جمهوری اسالمی ایران می شتابند. اتفاقاً در عرصه های 
مختلف ورزشی، نظامی، فرهنگی، علمی و پزشکی جایگاه و اعتبار جمهوری 
اسالمی ایران در مقایسه با گذشته نشان از رویش های گسترده جوانانی دارند 
که حاصل عملکرد چهل  ساله انقالب اسالمی هستند و تنها عرصه ای که جوانان 
و رویش های جدید جمهوری اسالمی ایران کمتر به آن ورود کرده یا کمتر به 
کار گرفته  شده اند همان عرصه سیاسی است؛ عرصه ای که همان جریان هایی 
که به  سرعت در حال ریزش هستند تسخیر کرده بودند و با نام تجربه و تعهد 

مانع از ورود رویش های جدید انقالب اسالمی می شدند.
عملکرد رهبر معظــم انقالب)مدظله العالی( هم در مقام گفتار و هم در 
عمل به آنها نشان داده است یکه تاز توجه به رویش های جدید انقالب اسالمی 
در عرصه سیاست است و اگر دیگر نهادها و دستگاه ها، به ویژه سازمان هایی 
اجرایی در این زمینه پیرو فرمایش های ایشان باشند، نشان داده خواهد شد 
در عرصه سیاســی نیز رویش های انقالب اسالمی بسی بیشتر از ریزش هایی 
اســت که با چهره ای فریبنده همواره کارشکنی می کردند. در نهایت به نظر 
می رسد می توان هر دو پدیده ریزش ها و رویش ها در جمهوری اسالمی را به 
فــال نیک گرفت. ریزش افراد ناکارآمد، نفوذی، تجدیدنظرطلب و... و رویش 
افــراد و جریان های جوان و حزب الهی که می توانند چهل ســال دوم انقالب 

اسالمی را تضمین کنند.

تبیینرویشهاوریزشهادرگامدوم

»حمدبن جاســم« نخســت وزیر سابق قطر در بیان علت دوستی با ایران به روزنامه تلگراف گفت: چگونه بگوییم که ایران دشمن ماست، در حالی که 
تنها گذرگاه هوایی، دریایی و زمینی ایران است. آیا باید با همکاری نکردن با ایران دست به خودکشی بزنیم؟ چون سعودی ها می گویند با ایران همکاری 

نکنیم؟ نظر ما این است که ایران هیچ ضرری به قطر نزده است.

دلیلیبرایدشمنی
باایراننداریم

اینهمهاختیارات
علــی صوفــی، فعال سیاســی 
اصالح طلب و از مشاوران خاتمی گفته 
است: »مشکل آقای روحانی این است 
که از اختیارات موجود به شکل کامل 
و مؤثر اســتفاده نکرده و دولت را در 
زمینه هایی فشــل نشان می دهد. این 
نشان می دهد که دولت یا از اختیارات 
خود اســتفاده نمی کند یا اختیاراتش 
به هم ریخته است؛ در این شرایط که 
همه معتقدند دولت فشــل است و از 
اختیارات خود استفاده بهینه نمی کند. 
از طرف دیگر مدت هاست شاهد تشکیل 
نهاد جدیدی تحت عنوان شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا 
و به ریاست رئیس جمهور با اختیارات 
بسیار بال و فراقانونی هستیم. بدین نحو 
که اگر چیزی را مصلحت دیدند که در 
قانون وجود نداشــته، می توانند اجرا 
کنند و بعداً به مجلس مراجعه کرده و 
آن را قانون کنند. آقای رئیس جمهور 
در این حد اختیــارات دارد؛ اما اتفاق 

خاصی نیفتاده است.«
زرادخانهاقتصادیآمریکا

نشریه »اکونومیست« در سرمقاله 
این هفته خود به بررســی تسلیح ابزار 
اقتصادی آمریکا به  عنوان روشی برای 
توسعه قدرت خود پرداخته است. بر این 
اساس، اعمال ناگهانی تعرفه ها، تحریم 
شــرکت های فناوری، تهدید به خارج 
کردن برخی کشورها از سیستم تبادل 
دلر و تنگ تر شدن حلقه تحریم ها علیه 
چند کشــور دیگر، نشان دهنده قدرت 
عجیــب یک ابرقــدرت در زمان نبود 
محدودیت های بین المللی است. ممکن 
اســت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا شــاید از چنین وضعیتی بسیار 
راضی باشــد؛ اما تاکتیک  او می تواند 
بحران فراگیر اقتصادی را در جهان کلید 
بزند و در عین حال مشروعیت آمریکا را 
به  عنوان با ارزش ترین ابزار این کشور 
خدشه دار کند. جایگاه مرکزی آمریکا 
در تجارت جهانــی قدرت بی پایانی را 
در اختیار مقامات آن قرار می دهد؛ اما 
ترامپ باید بداند درصورت سوءاستفاده 
از این قدرت آن را از دست خواهد داد.
دشمنیآمریکابامقاومت

»نــوام چامســکی« نظریه پرداز 
و اندیشــمند مطــرح آمریکایی طی 
آمریکایــی  نشــریه  در  یادداشــتی 
»INthesetimes« تصریح کرد که 
از انقــالب 1357 تاکنون، جرم ایران 
»مقاومــت موفقیت آمیــز« در مقابل 
آمریکا بوده اســت. چامسکی با بیان 
اینکه نمی توان نقــش خلیج فارس را 
در اداره کنونــی جهان نادیده گرفت، 
ادامــه داد کــه هم اکنــون قابل فهم 
می شــود به چــه دلیل آمریــکا تاب 
مقاومت موفقیت آمیز کشــور ها را در 
منطقــه ندارد. وی ســپس ادامه داد 
که ســازمان های اطالعاتی آمریکا در 
ســال های 2007 و 2012 اعتــراف 
کردنــد ایران در حــال حاضر برنامه 
بنابراین  ندارد؛  تسلیحاتی هســته ای 
برای آنهایی که می خواهند آزادانه در 
منطقه وحشــیگری و اعمال خشونت 
کنند، »بازدارندگی« تهدیدی غیرقابل 
تحمــل و حتــی بدتــر از »مقاومت 

موفقیت آمیز« است.
رهبریوپاسخبهانتقادات

پس از دیدار رمضانی امسال رهبر 
معظم انقالب با دانشجویان، بی بی  سی 
فارســی گزارشــی با عنوان »جلسه 
پرحاشیه؛ انتقاد از »بیت رهبری« در 
حضور آیت اهلل خامنه ای« را منتشــر 
کرد و اعتقاد داشــت کــه افراد بیت 
رهبری اجازه آزادی بیان و اظهار نظر 
در مورد شــخص رهبری را به فعالن 
نمی دهند؛ در حالی که ســالیان سال 
شــاهد برگزاری افطاری دانشجویان و 
جوانان با رهبری هســتیم؛ مراسمی 
کــه در آن دانشــجویان دغدغه ها و 
مسائل خود را بدون هیچ واسطه ای به 
گوش رهبر فرزانه جمهوری اســالمی 
می رســانند و در این جســات بار ها 
شاهد بودیم که نخبگان و دانشجویان 
از مسئولن دولتی، سیاست های کلی 
نظــام و حتی سیاســت های رهبری 

صریحاً انتقاد کرده اند.
نمایندگانخاطی

حجت السالم احمد سالک گفت: 
»در مجلس شــاهد حضــور افرادی 
هســتیم که از ســران فتنه حمایت 
می کننــد. هر جای دنیــا در مجلس 
کشور در حمایت از براندازان حرف زده 
شود برخورد جدی صورت می گیرد.« 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار 
داشت: »البته بنده از خانم سلحشوری و 
آقای حیدری نمایندگان تهران، که در 
دفاع از ســران فتنه در تریبون رسمی 
مجلس صحبت کردند، به هیئت نظارت 

بر رفتار نمایندگان شکایت کردم.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دیدگاه

سرنگونی پهپاد 
60 میلیون دالری 
ساخت آمریکا با 

تالش نیروهای یمنی؛ 
این 60 میلیون دالر 
می توانست مشکل 

سوءتغذیه مردم 
یمن را حل کند؛ اما 

افسوس که سران 
سعودی به دنبال 

مسلمان کشی هستند!

انداختن پارچه 
سفید بر روی ناو 

برای پوشاندن 
نام »مک کین« از 

چشمان ترامپ در 
جریان بازدیدش 

از ژاپن! »جان 
مک کین« مرده، 

اما ترامپ کماکان 
حتی نمی خواهد 
اسمش را ببینید!

نخست وزیر
 مردم لبنان 
باشی و  نماز 

عید فطر 
را به امامت 

آدمکش های 
سعودی بخوانی! 

سعد حریری و 
اقامه نماز عید 

در عربستان

در شرایطی که 
بیش از 5 میلیون 
نفر تعطیالت عید 

فطر را در جاده های 
شمال کشور بنزین 
سوزاندند و آلودگی 

ایجاد کردند؛ افرادی 
هم بودند که به 

دنبال هوای پاک و 
طبیعت بکر به غرب 

کشور رفتند

میوه فروشی که 
میوه های نوبرانه 
را برای کودکان 
گذاشته است. 

و در ازایش یک 
صلوات می خواهد 
در وضعیت سخت 

اقتصادی پدرانی 
هستند که توان 
خرید میوه های 

گران قیمت را ندارند

پایش

   سید فخرالدین موسوی/   
رهبر معظم انقالب به صراحت 
اعالم کردند مذاکره با آمریکا ســم 
مضاعــف اســت. رئیس جمهور نیز 
قاطعانه گفت تنها راه، مقاومت است 
و وزیــر خارجه هرگونــه مذاکره با 
ایالت متحده را پیش از بازگشــت 
کاخ ســفید به برجام و اجرای مو به 
مــوی تعهداتش بی معنی و بی فایده 
دانســت. منطقی این بود که پس از 
این مواضع صریح در شــرایطی که 
نیاز به شــنیده شدن صدای واحد و 
رسا در داخل کشــور برای تقابل با 
اقدامات آمریکا ضروری اســت، همه 
جریان های سیاسی به گفتمان سازی 
مقاومت پرداخته و روند عقب نشینی 
کاخ ســفید را که پس از این مواضع 
آغاز شده است تسریع کنند؛ اگرچه 
از تیترها و یادداشت های رسانه های 
اصالح طلب در ضرورت و لزوم مذاکره 
کاسته شد، همچنان شاهد هستیم 
ایــن رســانه ها به دنبــال زنده نگه 
داشــتن موضوع مذاکره، البته با سر 
و شــکلی متفاوت و در پس بازی با 

کلمات هستند!
روزنامه سازندگی در یادداشتی 
با عنوان »خبری در راه اســت؟« به 
قلم »احمد نقیب زاده« می نویســد: 
»در حال حاضر مهم ترین تالش هایی 
کــه ایران برای شکســتن تحریم ها 
انجام داده اســت همیــن رایزنی ها 
و البته ســفر نخســت وزیر ژاپن به 
ایران اســت. در روابط خارجی نباید 
فرصت هــا را از دســت داد. نبایــد 
گذاشــت روزها بی جهــت بگذرند. 
وقتی زمان طولنی می شود، ممکن 

اســت متغیرهای دیگــری نیز وارد 
شود؛ بنابراین باید از فرصت ها برای 
اســتفاده کنیم.  تحریم ها  شکستن 
شاید این بار نخست وزیر ژاپن حامل 

پیامی به نفع ایران باشد«.
روزنامه جهان صنعت در مطلبی 
نوشــت: »به دلیــل اینکه درصورت 
وقوع جنگ، ایران بیشترین خسارت 
را خواهد دید و دوســتان منطقه ای 
و جهانــی اش همچون دوران جنگ 
عراق و ایران بسیار اندک خواهند بود، 
بهترین راهبرد استفاده از دیپلماسی 
برای اجتنــاب از وقوع جنگ و حل 
بحران کنونی به ویژه بحران اقتصادی 

خواهد بود.«
روزنامــه آرمان در یادداشــتی 
با عنــوان »رئیس جمهــور به جای 
مذاکره، مناظره کند« به قلم »محسن 
تحریم ها،  »مسئله  نوشت:  غرویان« 

بحران و فشار اقتصادی فزاینده روی 
مردم واقعیت هایی اســت که مردم 
خــود آن را لمس می کنند. افزایش 
قیمت ها، نرخ تورم و... نشــان دهنده 
یک ســری از واقعیت های سیاسی و 
اقتصادی در کشورمان و جهان امروز 
است. اینکه دلواپسان این مسائل را 
به گردن دولــت می اندازند برخالف 

واقعیت هاست«.
»عباس عبدی« در پیشنهادی 
مشــابه گفته بود: »برای خلع سالح 
ترامپ، ایران پیشنهاد کند که نیازی 
به گفت وگوی رو در رو در اتاق های 
بسته نیســت، توئیتر بهترین وسیله 
است. پایه گفت وگو را همین آخرین 
جمله ترامپ قرار دهند. طرف ایرانی 

می تواند رئیس جمهور باشد.«
درباره علت این اصرار مضاعف 

می توان به دو نکته اشاره کرد:

اول اینکه می توان تأکید مضاعف 
و ادامه دار رسانه های جریان اصالحات 
بــر مذاکره با این نقطه کانونی را که 
»باید برای حل مشــکالت با آمریکا 
مذاکــره کنیم« نوعی ارســال پیام 
غیر مستقیم به جامعه درباره ریشه 
مشــکالت موجود دانســت. جریان 
سیاسی اصالحات که دولت یازدهم 
و دوازدهــم را در اختیار داشــته و 
نمایندگان بســیاری نیز در مجلس 
شورای اســالمی دارد و در انتخابات 
شوراهای بســیاری از شــهرها، به 
ویژه در تعداد زیادی از کالن شهرها 
پیروزی 100 درصد به دست آورده 
است، اکنون باید پاسخگوی اعتماد و 
رأی مردم باشــد و به رأی دهندگان 
بگوید چه مشکالتی را از دوش مردم 
برداشــتند و کدام یک از وعده های 
انتخاباتی خــود را عملیاتی کردند؛ 

پرسشــی که پاسخش را می توان در 
نگاهی به مشکالت موجود دریافت. 
در این شــرایط این جریان به جای 
پاسخگویی، تصمیم گرفته است که 
با بزرگنمایی فشارهای خارجی و طرح 
لزوم مذاکــرات این ذهنیت را برای 
مخاطب به وجود بیاورد که مشکالت 
مربوط به عملکرد دولت، نمایندگان و 
شوراهای مورد حمایت اصالح طلبان 
نیســتند، بلکه این عمــل ترامپ و 
بی عملی اروپاست که مشکالت را به 

وجود آورده است.
نکته دوم نقش خاستگاه و زمینه 
فکری جریان اصالحات و رسانه هایی 
اســت که نام شان در بال آمده است؛ 
جریانی که در سپهر سیاسی ایران به 
جریان غرب گرا نیز معروف شده  است 
و در مقابل جریان درون گرا و متکی 
به قدرت درونی ایران تعریف می شود. 
به معنای دقیق تر؛ همان جریانی که 
غرب را مرکز دنیا و ایالت متحده را 
ابرقــدرت و کدخدای جهان می داند 
و بر این اســاس هرگونه پیشرفت و 
برطرف کردن مشکالت را در گروی 
اتصــال به غرب می پنــدارد! اکنون 
اگرچــه با توجه بــه تجربه برجام و 
عمیق تر شدن بی اعتمادی جامعه و 
افکار عمومی کشورمان به مذاکره با 
غرب و همچنین مواضع محکم نظام 
اســالمی در مورد مذاکره با آمریکا، 
ســعی می کنند موضــوع مذاکره را 
در لفافــه بیان و در پــس عباراتی 
چون مناظره، رویارویی توئیتری و... 
پنهان کنند، در کنه مطلب همچنان 
به مذاکره و پذیرش قواعد و شروط 

طرف مقابل معتقدند.

   حسین عبداللهی فر/ چندی پس 
از نزاع طیف های گوناگون یک جریان سیاسی 
بر ســر مشــارکت یا تحریم انتخابات، سعید 
حجاریان از طیف اصالح طلبان بیرون قدرت، 
راهکاری با عنوان »مشارکت مشروط« ارائه کرد 
که مفهوم آن نه مشارکت بدون پیش شرط و نه 
تحریم انتخابات بود. مقصود وی از این راهبرد 
شــرکت نکردن به هر قیمت بوده و می گوید 
اصالح طلبان مجبور نیستند با جنس بنجل در 

این رقابت ها شرکت کنند. 
این پیشنهاد از همان ابتدا با سه واکنش 
مواجه شــد. عده ای با بی تفاوتــی از کنار آن 
گذشــتند و مشی ســکوت در پیش گرفتند. 
عــده ای نیز بــه مخالفت با آن برخاســته و 
این گونه ســخنان را حرف هایــی برای حرف 
زدن و بدون ضمانت اجرایی دانستند؛ چرا که 
اساســاً جریانات سیاسی در موقعیت ناز و قهر 
نیســتند و شرکت در انتخابات برای آن حکم 
حیات و ممات را دارد و تحریم انتخابات تاکنون 
 مرگ سیاسی تحریم کنندگان را در پی داشته 

است. 
در این میان عده ای نیز به منظور حمایت 
از ایده مشارکت مشروط اقدام به تئوریزه کردن 
آن کرده و آن را روشــی اجرایــی برای بیان 

صداقت اصالح طلبانه می دانند. یکی از عناصر 
اصالحــات ضمن اعالم حمایت از این راهبرد، 
در توضیح مفهوم صداقت در تعبیر خود اظهار 
داشت: »با شــرط گذاشتن برای مشارکت در 
انتخابات در واقع ما صادقانه به مردم می گوییم 
که علت ناکارآمدی اصالح طلبان در مجلس، در 
شوراها و هر جای دیگر این است که نیروهای 

اصلی ما تأیید نشده اند.«
بدیــن ترتیــب اصالح طلبــان هم علت 
حمایــت خود از روحانی را توجیه کرده و هم 
به آســان ترین روش ممکن از پاسخگویی به 
وضعیتی که عامل آن هســتند، فرار می کنند. 
ضمن آنکه با این ســخنان روشــن می شود 
مشارکت مشروط عالوه بر توجیه ناکارآمدی 
اصالح طلبان، کاربــرد مهم تری نیز دارد و آن 

اعمال فشار بر شورای نگهبان است. 
این مقصود را روزنامه ابتکار در شماره 13 
خرداد ذیل عنوان »دلیل شکاف بین نخبگان 
سیاســی و مطالبات مردمی« علنی کرد و از 
قــول یکی دیگر از عناصر اصالح طلب در ارائه 
راهکار برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات 
نوشــت: »اولین راه و در واقع بهترین راه برای 
عبور از این مرحله انتخابات آزاد در کشور است؛ 
یعنی رجوع به افکار عمومی و اعتماد به مردم. 

اگر نظارت استصوابی حذف شود و تفکر بسته 
راست سنتی سایه اش را از سر انتخابات بردارد، 

انتخاباتی پر شور خواهیم داشت.«
رونمایی تدریجی از مقاصد و کارکردهای 
راهبرد »مشارکت مشروط« در حالی صورت 

می گیرد که:
اولً، زمانی که مردم از جریان های سیاسی 
می خواهنــد تا کارنامه خــود را در پایان یک 
دوره حضــور در مجلس ارائــه کنند، هرگونه 
بهانه تراشــی را عذر بدتر از گناه دانسته و آن 
را نشــانه بی صداقتی آنهــا می دانند؛ بنابراین 
اصالح طلبان برای بازگشــت به مردم به جای 
شــرط گذاری برای نظام و بهانه تراشــی باید 
اشــتباهات خود را در رویکردهای سیاســی 
به جــای اقتصادی، بی توجهی بــه مطالبات 
واقعی مردم، نخبه گرایــی بیش از حد بجای 
مردم گرایــی، سوء اســتفاده از جوانان بدون 
اعتنای واقعی به آنها و از این دست خطاهای 

راهبردی بپذیرند.
ثانیاً مردم دوره حضــور اصالح طلبان با 
چهره های اصلی شان را هم در مجلس ششم و 
هم هشت ساله اصالحات دیده اند. بزرگ ترین 
تفاوت حضور آنها با اقلیت آنان در آرامش بیشتر 

مجلس و کاهش افراط گری آنهاست. 

ثالثاً، وقتی اصالح طلبان موضوع انتخابات 
آزاد را مطرح می کنند و همه مشــکالت خود 
را ناشی از نظارت اســتصوابی می دانند؛ تنها 
چیزی که برای افکار عمومی تداعی می شود، 
این اســت که در روی همان پاشنه می چرخد 
و آنهــا نه تنهــا برای کارآمــدی خود و حل 
مشکالت مردم برنامه ای ندارند، بلکه همچنان 
از پذیرش واقعیت ها ســرباز می زنند و دنبال 

بهانه می گردند.  
رابعــاً، اصالح طلبان در طرح مشــارکت 
مشروط و فشار به نظام برای تأیید صالحیت 
افراطیــون این جریان، به ویژه چهره هایی که 
ســابقه فتنه گری در کارنامــه خویش دارند، 
با تناقضاتی مواجه هســتند که از جمله آنها 
عملکرد ضعیف شان در شوراهای اسالمی شهر 
و روستاست؛ جایی که هیچ نظارت استصوابی 

صورت نمی گیرد.
از این رو، وقتــی اصالح طلبان می توانند 
فقدان نیروهای اصلی خود در مجلس را توجیه 
کنند که توانایی و کارایی خود را در شوراها و 
شهرداری ها به نمایش بگذارند؛ در حالی که این 
جریان در حوزه شهری که میدان فعالیت های 
عملیاتی است از سایر حوزه های بوروکراتیک و 

تقنینی کارنامه ضعیف تری دارد. 

نگاهی به تالش رسانه های اصالح طلب برای زنده نگه داشتن مسئله مذاکره

حیاتسیاسیباسممضاعف!

رونماییتدریجیازمشارکتمشروط
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به دلیل شدت 

بارندگی و جاری 
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زیر آب رفت؛ 
اما کسی نگفت 

سدسازی بیش از 
حد یا بارورسازی 

ابرها سیل راه 
انداخته است!



   یاسر سعیدنژاد/  عربستان 
ســعودی طی هفته گذشــته میزبان 
سه نشســت اضطراری اتحادیه عرب، 
کشــور های عضــو شــورای همکاری 
خلیج فارس و سازمان همکاری اسالمی، 
با هدف ایران هراســی بود. انفجار چند 
کشــتی در بنــدر »فجیــره« امارات و 
اقدامات تالفی جویانــه نیرو های یمنی 
علیــه عربســتان، با هدف قــرار دادن 
مراکز حســاس و امنیتــی در واکنش 
به جنایات جنگی ائتالف ســعودی به 
سرکردگی عربســتان علیه یمن سبب 
شــد تا آژانس خبری دولتی عربستان 
)SPA( در 1۹ مه )2۹ اردیبهشــت( از 
سوی »عادل الجبیر« به نقل از »سلمان 
بن  عبدالعزیز« اعالم کند کشــور های 
منطقه را برای شــرکت در سه نشست 
اضطراری در 30 مه )۹ خرداد( در مکه 
دعوت خواهد کرد. این نشســت مانند 
گذشته با سخنرانی پادشاه عربستان آغاز 
شد و »ملک سلمان«، پادشاه سعودی در 
سخنان خود برای افتتاح نشست شورای 
همکاری خلیج فارس ایران را به دخالت 
در منطقــه متهم کرد. وی همچنین از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس خواست با 
آنچه به گفته وی »اقدامات جنایتکارانه 

ایران« است، مقابله کنند. 
در این نشســت برخی کشورهای 
عربی مانند عراق، سوریه و قطر با بیانیه 
پایانی مخالفت کردند و خواستار توافق 
کشورهای عربی در موضوعات مهم دیگر 
شــدند. اکنون به منظــور تبیین وضع 
موجود و چرایی برگزاری این نشســت 
در ایــن مقطع زمانی و اهداف و چرایی 

موضوع ذکر چند نکته اهمیت دارد:
1ـ ایــن نشســت بــا محوریت 
عربستان سعودی در جهت موج جدید 
ایران هراسی در منطقه برگزار شده که 
با همراهی برخی کشورهای عربی دیگر 
راه اندازی شده اســت. این کشورها به 
گونه ای القا می کنند که ایران با اقدامات 
خود به عنوان موجودیتی، کشــورهای 
خلیج فارس و موجودیت و امنیت آنها را 
تهدید می کند. از این منظر عربستان با 
سیاست یک تیر و دو نشان، هم ایران را 
متهم به انجام اقدامات تروریستی کرد 

و هم گروه های مقاومت در منطقه را. 
2ـ در گام دوم، عربستان به دنبال 
تشــکیل ائتالفی سیاسی علیه ایران در 

منطقه است. 
سعودی ها در مرحله ائتالف سازی 
به خوبی به این امر پی برده اند که از بُعد 

نظامی توان چندانی برای مقابله با ایران 
نخواهند داشــت و تمام تحرکات خود 
را در راســتای ناتوی عربی با محوریت 
آمریکا قرار داده اند. اکنون ائتالف سیاسی 
و همراهی برخی کشــورها با عربستان 
سعودی می تواند هم سویی تهدید واهی 
نظامی را با ائتالف سیاسی در جهت موج 

جدید ایران هراسی هموار کند.
3ـ عربســتان ســعودی تاکنون 
در اجماع کشــورهای عربی علیه ایران 
موفق نبوده است. هدف برگزاری چنین 
نشست هایی نیز ایجاد اجماع علیه ایران 
و وحدت و یکپارچگی در میان کشورهای 
عربی اســت. در این بــاره فاطمه امان، 
تحلیلگر ارشــد مرکز جنوب آســیا در 
شورای آتالنتیک اعالم کرد: »عربستان به 
دلیل اختالفات گسترده در اتحادیه عرب 
عماًل نمی تواند جبهه منســجمی علیه 
ایران را ایجاد کند.« نمود این شکست 
را باید در مواضع برخی کشورهای عربی 
از جمله عراق و قطر مشــاهده کرد که 
بغداد مواضع عربســتان و بیانیه پایانی 
را به رسمیت نشناخت و هیئت قطری 
علی رغم دعوت شاه سعودی از امیر قطر 
بدون حضور وی و حتی مقام بلندپایه ای 

در این اجالس شرکت کرد.
۴ـ تشکیل چنین جلساتی سابقه 
دارد و هر زمان که عربستان سعودی در 
ایجاد راهبردهای خود با شکست مواجه 
شــده، با دعوت از چند کشــور عربی 
کوچک و وابســته به پول ســعودی ها 
درصدد نشان دادن توان خود در اجماع 
علیه ایران بوده است. در پایان نشست 

مکــه نیز با اعالم بیانیه پایانی به دنبال 
تالشــی هدفمند در جهــت عملیات 

تبلیغاتی و روانی علیه ایران بودند.
5ـ برگــزاری این نشســت با دو 
اتفاق مهم همراه بود: اول، اعالم اجرای 
معاملــه قرن از ســوی آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی و دوم سفر جان بولتون 
بــه منطقه. درباره بحــث معامله قرن 
باید گفت برخی کشورهای عربی مانند 
عربستان سعودی، مصر، اردن و بحرین 

با همراهی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
تالش خود را برای اجرای آن بعد از ماه 
رمضان انجام داده اند. مقدمات آن نیز با 
کنفرانس منامه در بحرین آغاز خواهد 
شد. سفر جان بولتون به منطقه پیش 
از برگزاری این نشســت نشان دهنده 
نقش رهبری آمریکا در تشکیل چنین 
جلســاتی اســت. در واقع بولتون به 
دنبــال پر کردن شــکاف های موجود 
میان کشورهای عربی به منظور اجرای 
سیاســت های ضد ایرانی است. وجود 
رقابت های داخلی میان شیخ نشــینان 
خلیج فارس از نظر جذب سرمایه گذاری 

خارجی، رقابــت در خریدهای کالن 
نظامی و حتــی اختالفــات تاریخی 
در مرزهــای خــود بزرگ ترین مانع 
در انسجام کشــورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس اســت؛ بنابراین واشنگتن 
بــه خوبی به ایــن امر پی بــرده که 
اختالفات موجود میان کشورهای عربی 
بزرگ ترین مانع اجــرای تصمیم های 
ضد ایرانی آمریکاست و اجماع آنها در 
موضوعی واحد )ایران( کار سختی است.

6ـ در پشــت پرده این نشست و 
نشست های مشابه، نباید راهبرد موازنه 
تهدید آمریکا را فراموش کرد. واشنگتن 
بر اســاس اصــل »همــه تهدیدها در 
منطقه از جانب ایران اســت« توانسته 
میلیاردها دلر ســالح به کشــورهای 
عربی بفروشد. در آخرین اقدام، »دونالد 
ترامــپ« رئیس جمهور آمریکا با ادعای 
تهدید ایران 8/1 میلیارد دلر تسلیحات 
به عربستان و سایر متحدان عرب خود 
فروخــت. پایگاه میدل ایســت مانیتور 
نیز در مطلبی ضمن اشــاره به بی تأثیر 
بودن کمپین فشار حداکثری واشنگتن 
علیه تهران می نویسد: »اعالم وضعیت 
اضطراری بهانه ای برای فروش میلیارد ها 
دلر ســالح به چند کشــور عربی بوده 
اســت.« در نتیجه، این نشست ها برای 
واشــنگتن از حیث تهدیدهــا و منافع 

اقتصادی بسیار مهم است.
7ـ برگزاری این نشست همزمان با 
روز جهانی قدس نشان دهنده فراموشی 
آرمان فلســطین در لوای معامله آن با 
آمریکا و صهیونیست هاست. این نشست 

از یک ســو تغییر تهدید امنیتی جدید 
در منطقه از رژیم صهیونیستی به سمت 
ایران را توجیه می کرد و از ســوی دیگر 
تغییر نگاه در میان دولتمردان عربی به 
مسئله فلسطین از یک موضوع اصلی به 
یک موضوع حاشیه ای محسوب می شد. 
آنچــه اکنون ســعودی ها در منطقه به 
دنبال آن هســتند، اجمــاع علیه ایران 
به جای اجماع علیه رژیم صهیونیستی 

است.
8ـ برگــزاری این نشســت ها از 
سوی عربســتان مؤید این نکته است 
که این کشــور برای ایجاد جبهه ای از 
تقابل ها با ایران آماده است؛ به گونه ای 
که سی ان ان در مطلبی جهت دار اعالم 
کرد: »عربســتان ســعودی با متحد 
کــردن جهان عرب اکنون یک قدم به 
تقابل با ایران نزدیک تر شده است.« در 
حالی که بارها مقامات سعودی و حتی 
آمریکایــی به این امر اشــاره کرده اند 
که قصــد هیچ گونه اقدام نظامی علیه 
ایران ندارند و آنچه از دیدگاه آمریکا و 
هم پیمانان آن وجود دارد تنها ناقوس 

تهدید علیه ایران است.
۹ـ برگــزاری این نشســت ها در 
راســتای تالش مکرر و هدفمند جریان 
رســانه ای غربی به منظــور تخریب و 
تضعیف جایگاه منطقه ای ایران و القای 
جهــت دار اجماعــی قوی متشــکل از 
کشورهای اسالمی و عربی برای مقابله 
با نفوذ منطقه ای ایران و محکوم کردن 

اقدامات ایران است.

ارزیابی نهایی
برگزاری نشســت مکــه با هدف 
ایران هراســی بیش از آنکه نمود عینی 
تهدیدات واقعی در جهان اسالم و منطقه 
باشد، نمایانگر راهبردهای آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی در منطقه است که برای 
تهدید واقعی نشان دادن ایران در منطقه 
به اتخاذ سیاست های سیاسی و اقتصادی 
خود می پردازند. از سوی دیگر میزبانی 
عربستان از این نشست نشانه شکست 
ریاض در سیاســت های منطقه ای خود 
به ویژه در یمن است. در واقع عربستان 
ســعودی به دنبال آن است که با سوار 
شدن بر موج ایجاد شده از سوی آمریکا 
در منطقه، نقش آفرینی از دســت رفته 
منطقه ای را احیا کنــد و نفوذ ایران را 

کاهش دهد. 

   محمدرضا بلوردی/ بامداد پنج شــنبه )نهم خــرداد 13۹8( پایان مهلت قانونی بنیامین 
نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید در سرزمین های اشغالی بود که به واسطه ناتوانی او در معرفی دولت 
جدید، قانونگذاران اسرائیلی به انحالل پارلمان این کشور )کنست( و برگزاری دوباره انتخابات سراسری 
رأی دادند. بنیامین نتانیاهو که تا نیمه شب چهارشنبه فرصت داشت با تشکیل دولت ائتالفی جدید، 
پنجمین دوره نخست وزیری خود را آغاز کند، در نهایت برای ایجاد ائتالف میان احزاب راستگرای رژیم 
صهیونیستی ناکام ماند. نتانیاهو که از او به عنوان مرد تشکیل ائتالف های سخت یاد می شود، در پی این 
ناکامی مدعی شد تأمین شروط احزاب راستگرا از جمله حزب »اسرائیل خانه ما« به رهبری آویگدور 
لیبرمن، وزیر دفاع سابق، برای شکل گیری ائتالف بسیار دشوار بوده است. همچنین به ادعای او لیبرمن 
در مذاکرات برای تشــکیل دولت جدید بارها خواســته های تازه مطرح کرده و جاه طلبی او سبب شده 
است تا اسرائیلی  ها مجبور شوند یکبار دیگر پای صندوق های رأی بروند؛ در حالی که حزب »اسرائیل 
خانه ما« تنها پنج کرسی در پارلمان اسرائیل داشت؛ ولی حزب لیکود و بنیامین نتانیاهو برای تشکیل 
دولت جدید به آرای این حزب نیاز داشتند.  در چنین شرایطی، نتانیاهو ترجیح داد با برگزاری دوباره 
انتخابات در ماه سپتامبر یکبار دیگر شانس خود را برای تشکیل دولت امتحان کند؛ البته برگزاری دوباره 
انتخابات هزینه های سنگینی را به اسرائیل تحمیل می کند. آن گونه که خود نتانیاهو اعتراف کرده برگزاری 
دوباره انتخابات عالوه بر اینکه هزینه های هنگفتی برای کشورش به دنبال داشته است این رژیم را به 
مدت شش ماه دیگر فلج خواهد کرد. طبق برآورد وزارت دارایی اسرائیل، تجدید انتخابات سراسری این 

رژیم در ماه سپتامبر حدود 120 میلیون یورو هزینه به دنبال خواهد داشت.
بنیامین نتانیاهو در حالی در تشکیل دولت جدید ناکام ماند که احزاب راستگرا نسبت به دوره قبل 
کرسی های بیشتری را به دست آورده بودند؛ از این رو در نگاه اول پیش بینی می شد که بدون مشکل 
خاصی دولتی راســتگرا و در عین حال افراطی تر از قبل روی کار آید که اهدافی از قبیل انضمام کرانه 
باختری به سرزمین های اشغالی و اجرای طرح معامله قرن را در سر می پروراند؛ اما مجموعه ای از موانع 
و چالش ها سبب شد نتانیاهو نتواند به خواسته خود برسد که در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:
1ـ بنیامین نتانیاهو و خانواده اش با مجموعه ای از اتهام های فســاد مواجه هســتند. به رغم اینکه 
نتانیاهو تمام اتهامات را رد کرده است، سه پرونده اصلی مربوط به فساد او سبب شده تا از نظر سیاسی 
در مقابل مطالباتی که شــرکای ائتالف او داشته اند ضعیف عمل کند.  2ـ برخی اختالفات داخلی بین 
حزب تندروی »اســرائیل خانه ما« به رهبری آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع ســابق رژیم صهیونیستی با 
حزب یهودات هتوراه درباره موضوع قانون جذب ســرباز برای ارتش و معافیت های در نظر گرفته شده 
برای کسانی که در مراکز دینی تحصیل می کنند، سبب شد تا مذاکرات برای تشکیل ائتالف حاکم به 
بن بست برسد.  3ـ هر چند که همراهی نکردن لیبرمن با نتانیاهو برای تشکیل دولت به اختالف بر سر 
قانون جذب سرباز برای ارتش نسبت داده می شود، برخی صاحب نظران بر این باورند که انگیزه اصلی 
لیبرمن این است که در نهایت خودش جانشین نتانیاهو شود و به همین دلیل تالش می کند با ابزارهای 

موجود نتانیاهو را از نظر سیاسی تضعیف کند.
با توجه به بن بست سیاسی که رژیم صهیونیستی با آن مواجه شده است، اولین پرسشی که پیش 
می آید درباره طرح صلح موســوم به »معامله قرن« اســت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای 
صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان و کشورهای عربی تدارک دیده است. قرار است تیم ترامپ 
به رهبری جرد کوشــنر، داماد و مشــاور او در جریان کنفرانس سرمایه گذاری بین المللی که قرار است 
در اواخر ژوئن در بحرین برگزار شــود، جزئیات این طرح را ارائه کند؛ اما با وضعیتی که در اسرائیل به 
وجود آمده نمی توان انتظار داشــت گشایش خاصی در این خصوص ایجاد شود. در واقع ترامپ قبل از 
اینکه حرکتی در این زمینه انجام دهد، مجبور اســت تا زمانی که انتخابات در اسرائیل برگزار و دولت 
جدید تشــکیل می شود منتظر بماند. هر چند برخی منابع فلسطینی از به تعویق افتادن طرح معامله 

قرن تا سال 2020 خبر می دهند.

پنجره

شکستنتانیاهووآیندهمعاملهقرن معضلالینحلسالحدرآمریکا
   محمدرضا مرادی/ یکی از مشــکالت جامعه آمریکا آزاد بودن حمل اســلحه در این 
کشــور است. آمریکا یکی از سه کشوری اســت که قوانین مالکیت اسلحه را به تصویب رسانده 
و آن را در قانون اساســی خود دارد. کشــورهای مکزیک و گواتمال نیز چنین قوانینی دارند. بر 
اســاس گزارش رســانه های آمریکایی، بیش از 270 تا 300 میلیون قبضه سالح گرم در آمریکا 
وجود دارد؛ یعنی تقریباً به ازای هر نفر یک اسلحه در این کشور یافت می شود. به گفته هیالری 
کلینتون، وزیر خارجه اســبق آمریکا ســالیانه 33 هزار نفر در آمریکا با اسلحه به قتل می رسند 
که این به معنای کشــته شــدن ۹0 نفر در هر روز اســت؛ اما در مدارس آمریکا وضع وخیم تر 
اســت و بر اســاس گزارش دیلی تلگراف به طور متوســط در هر 60 ساعت یک نفر در مدارس 
آمریــکا به ضرب گلوله جانش را از دســت می دهد. نکته مهم این اســت که با وجود وضعیت 
بغرنج ناشی از آزاد بودن سالح در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور یکی از حامیان 
آزادی ســالح اســت. دلیل این مسئله نیز به حمایت های لبی های سالح در آمریکا از ترامپ در 
انتخابات مربوط اســت. در واقع ترامپ بخشــی از آرای خود را مدیون این لبی هاست؛ بنابراین 
طبیعی است مخالفت با آزادی حمل سالح به معنای کاهش فروش سالح در آمریکا و درنتیجه 
 کاهش قدرت لبی های سالح خواهد بود که این امر به معنای پایان حمایت از ترامپ نیز تعبیر

 می شود. 
در شرایط کنونی، تلفیق ترامپیسم با قانون آزادی حمل سالح سبب شده است تا خشونت 
منجر به تیراندازی در آمریکا رشــد محسوسی داشته باشد. در این میان آنچه اهمیت دارد این 
است که سیاهپوستان بزرگ ترین قربانیان به شمار می آیند. این مسئله تنها مختص به شهروندان 
عادی نیســت و بیشترین شــمار قربانیان تیراندازی های پلیس به شهروندان عادی نیز از میان 
سیاهپوســتان هستند؛ اما فلسفه آزادی سالح در آمریکا چیست؟ در واقع این مسئله به دوران 
انقالب این کشــور برمی گردد که قانونگذاران آمریکا از قدرت بیش از اندازه دولت فدرال واهمه 
داشتند؛ از این رو به هر ایالت این امکان را دادند که با حفظ و نگهداری سالح در مواقع لزوم از 
خود دفاع کنند؛ اما در شرایط کنونی دولت فدرال به اندازه ای قوی شده که ایالت ها عماًل امکان 
مقابله با آن را ندارند و امکان برخورد میان ایالت ها و دولت فدرال نیز کاماًل از بین رفته اســت؛ 
بنابراین این قانون نیز به طور طبیعی باید لغو شــده و حمل سالح ممنوع می شد؛ اما لبی های 
سالح در آمریکا با قدرت و نفوذی که دارند مانع از این کار شده اند و مسئله اسلحه بیش از پیش 

موجب چندپارگی اقشار مختلف جامعه آمریکا شده است.
در واقع جامعه آمریکا به دلیل گوناگون به سمت خشونت بیشتر پیش می رود و با توجه به 
آزاد بودن اسلحه همواره می توان شاهد تیراندازی های جمعی بود. این مسئله زنگ خطری برای 
جامعه آمریکا اســت؛ به گونه ای که در برخی ایالت ها مانند فلوریدا، معلم ها با اسلحه سرکالس  
درس حاضر می شوند. در حال حاضر، در ۴2 ایالت آمریکا مردم حق دارند اسلحه را به صورت آزاد 
و در زیر لباس خود حمل کنند. در 8 ایالت نیز می توانند به صورت آشکار سالح خود را در معابر 
عمومی در دست بگیرند. در واقع آزادی خرید و فروش و حمل اسلحه بخشی از بازار اقتصادی و 
درآمدزایی سرمایه گذاران صنایع تسلیحاتی آمریکا در کنار بازار پررونق صادارت تسلیحاتی به دیگر 
کشورهاست که دولتمردان آمریکا را بر آن داشته تا امنیت مردم را قربانی منافع سرمایه داران و 
صاحبان صنایع کنند. در این میان، انجمن ملی اسلحه نقش محوری در پیوند میان کمپانی های 
اسلحه سازی با سیاستمداران دارد و اصلی ترین دژ حامیان آزادی سالح در آمریکا به شمار می آید. 
این انجمن که بیش از 5 میلیون نفر عضو دارد، به قدری بانفوذ اســت که برخی رؤسای جمهور 
آمریکا مانند »جان اف کندی« و »رونالد ریگان« عضو آن بودند و رئیس جمهور کنونی آمریکا، 
»دونالد ترامپ« نیز عضو آن است. باید توجه داشت که این انجمن اصلی ترین مانع در لغو آزادی 

سالح در آمریکا به شمار می رود. 

فراسو

در نشســت مکــه برخی 
کشــورهای عربی مانند عراق، 
ســوریه و قطر با بیانیه پایانی 
عربستان  تالش  همه  علی رغم 
برای ایجــاد ائتالف ضدایرانی 
مخالفت کردند و خواستار توافق 
موضوعات  در  عربی  کشورهای 

مهم دیگر شدند
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  علــی کریمیان/اصــل 
سیاســت خارجی ترکیه در سوریه 
بر سیاســت مداخله گرا یا سیاست 
فعال مبتنی اســت که حضور آنکارا 
را در مناطق شمالی به صورت فعال 
در هم آمیخته است. سیاست ترکیه 
در شمال ســوریه از ابتدای بحران 
جدایی ناپذیر  اصل  چند  براســاس 
اســت که مهم ترین آنها اســتقالل 
نداشتن کردها، ایجاد منطقه حائل و 
حضور نظامی فعال در قالب حمایت 
از گروه های وابسته محسوب می شود 
که سیاست اعمالی ترکیه را هویدا 

کرده است.
آنکارا در  در وضعیت فعلــی، 
شــمال ســوریه با برخــی موانع و 
مشکالت دست و پنجه نرم می کند 
که می توان آنها را بن بســتی برای 
تصمیم های آتی ترکیه دانست. این 

موانع عبارتند از:
1ـ وجــود بازیگران متعدد در 
سوریه و منافع گوناگون در چارچوب 
هزینه ـ فایده بازیگردانی، هر بازیگر را 
با چالش مواجه کرده است. در این 
میان، ترکیه با تضاد منافع روسیه، 
کردها و سوریه مواجه است که همین 
امر عاملی بــرای تصمیم گیری های 
خارج از چارچوب منافع بازیگردان به 
شمار می آید. مسکو به دنبال کاهش 
تنش و صلح در مناطق شمالی برای 
حفظ منافع بلندمــدت خود مانند 
حضور نظامی در این منطقه است. 
کردها همچنان داعیه اســتقالل و 
خودمختاری را در سر می پرورانند که 
همین عامل سبب تصمیم گیری های 
غیر برای آنها درباره ترکیه شده است. 
سوریه نیز به عنوان بازیگر اصلی در 
صحنــه بنا بر حفظ تمامیت ارضی، 
خواهــان حضور نداشــتن و حتی 
مداخله نکردن بازیگران موجود است.

بازیگــران متعدد بــا اهداف و 
انگیزه های متنوع رسیدن به نتیجه 
دلخواه سیاســی ترکیه را با چالش 
جدی و پیچیدگی مواجه کرده است.

2ـ مناطق شــمالی سوریه از 
حیث تجمع گروه های تروریســتی، 
قرابتی با سازمان های اطالعاتی ترکیه 
دارد. حضور این گروه ها حضور ترکیه 
را در شمال سوریه بنا بر اصل تهدید 
امنیت ملی توجیه می کند. ترکیه از 
یک سو از گروه های موجود حمایت 
می کند و از سوی دیگر آنها را تهدید 
اصلی برای امنیت ملی خود می داند. 
در نتیجــه حضور ایــن گروه ها در 
شمال سوریه، حداقل در کوتاه مدت 
زمینه ساز یکی از اهداف ترکیه، یعنی 
ایجــاد منطقه حائل یا فدرالی برای 
آنکارا است؛ اما آمادگی برای عملیات 
ترکیه  تصمیم های  ادلب  آزادسازی 

را در این زمینه مختل کرده است.
3ـ مناطق مورد اشاره در شمال 
سوریه در راستای توافق آستانه۴ به 
عنوان مناطق کاهــش تنش مورد 
موافقت ترکیه، روســیه و ایران قرار 
گرفته اســت. در نتیجــه هرگونه 
عملیات با موافقت ســایر بازیگران 
ممکن خواهد بود و توافق نداشــتن 
بازیگــران راهبردهای پیش رو را از 
بین خواهد برد. اکنون حضور ترکیه 
در شــمال ســوریه مورد پذیرش 
سایر بازیگران نیست؛ زیرا برخالف 
معاهدات چندجانبه گذشته از جمله 
توافق های آستانه است. همین عامل 
سبب ایجاد بن بست در تصمیم های 

آتی آنکارا خواهد شد.
۴ـ ترکیه در مناطقی از شمال 
ســوریه خواستار ایجاد منطقه نفوذ 
است که مورد مناقشه سایر بازیگران 
اســت؛ برای نمونه آمریکا اکنون در 
مناطق کردنشــین حضــور فعال و 
مستمری دارد و همین عامل سبب 
اصطکاک بین طرفین شــده است؛ 
هــر چند در برخی مــوارد آنکارا و 
واشنگتن هم سویی چشمگیری در 

شمال سوریه دارند.
به عنوان جمع بندی مســائل 
موجود باید به این مورد اشاره کرد 
که در پیش گرفتن راهبرد مداخله 
فعال ترکیه در شمال سوریه اکنون 
به راهبــرد بازیگر مداخله گر تبدیل 
شده که هر کنشــی از سوی آن با 
واکنشی از ســوی بازیگران درگیر 
مواجه خواهد شد. وجود همین کنش 
و واکنش صحنه موجود را برای آنکارا 
بیش از آنکه با منافع همراه کند، با 
تشدید تنش و اصطکاک بین طرفین 
روبه رو کرده است. آنکارا باید به این 
نکته راهبردی توجه کند که امنیت 
ملی ترکیه از رهگذر توجه به امنیت 
جمعی منطقه و پایبندی به توافقات 

گذشته حاصل می شود.

بنبستدرمداخلهگری محمدحسنین هیکل، متفکر مصری ۴0 سال قبل گفت: سعودی با یمن جنگ خواهد کرد و در یمن غرق خواهد شد و شکست خواهد خورد و اگر چنین 
نشد جسدم را از خاک بیرون بیاورید و همراه تمام مؤلفاتم بسوزانید!

غرقشدن
سعودیها

روزنه

چرخهبازتولیدحاکمانوابسته
   فرزان شــهیدی/  رصد تحولت اخیر در جهان اسالم و دنیای عرب، 
تردیدی بــرای ناظران نمی گذارد که شکســت های ابوظبــی و ریاض و حامیان 
فرامنطقه ای آنها در منطقه، به تغییر نگرش آنها منجر شده است. عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی با همکاری مصر، که این روزها در میان اعراب به »ائتالف ضد 
انقالب« معروف شده اند، تالش گسترده ای را آغاز کرده اند تا با دستکاری و مدیریت 
تحولت کشورهایی از جمله مغرب عربی و دیگر کشورهای جهان اسالم و روی کار 

آوردن عناصر وابسته، تا حدودی شکست های خود را جبران کنند.
اما در ســودان چه می گذرد؟ با تغییر ناگهانی بن عوف و ریاســت عبدالفتاح 
البرهان بر شــورای انتقالی این کشور، جای تردیدی نیست که تحولت این کشور 
ساختگی است و با حمایت برخی کشورهای منطقه مانند امارات و سعودی در حال 
رخ دادن اســت. در مورد البرهان باید متذکر شد که او از افراد نزدیک به حاکمان 
ریاض و ابوظبی است و از دست اندرکاران اصلی اعزام نیروهای سودانی به یمن به 
شمار می آید. ارتباط مستمر میان البرهان با ریاض، ابوظبی و قاهره در کنار کشتار 
معترضان از سوی شورای نظامی در خارطوم در شرایطی رخ می دهد که تحولت مصر 
و روی کار آمدن مجدد حکومت قبل از انقالب در قالب السیسی را به یاد می آورد. 
در لیبی نیز چشــم های امید به نشســت غدامس و شکل گیری توافق میان 
طرف های درگیر دوخته شــده بود تا پس از آن برای برگزاری انتخابات و تدوین 
قانون اساسی اقدامی مشترک صورت بگیرد. از سوی دیگر نشانه های نسبی فروکش 
کردن جنگ های داخلی و تثبیت اوضاع نمایان شده بود؛ اما بار دیگر با جنگ افروزی 
برخی طرف ها، امیدها نیز از بین رفت و ســه روز مانده به برگزاری این نشســت، 
جنگ طرابلس بار دیگر شروع شد؛ رویدادی که دخالت برخی بازیگران منطقه ای 
و فرامنطقه ای را دوباره آشــکار کرد. ژنرال خلیفه حفتر، عامل اصلی این اتفاق و 
آغازگر دوباره جنگ، همواره از ســوی عربستان، امارات و برخی قدرت های غربی 
حمایت نشده است. حفتر در شرایطی برای تصرف لیبی و طرابلس تالش می کند 
که گروه های اسالم گرا و وابسته به اخوان المسلمین در لیبی مورد اقبال عمومی قرار 
گرفته بودند و قدرت را در بخش هایی از لیبی از جمله طرابلس در دست داشتند. در 
این میان ممکن بود این کشور قدمی اساسی به سوی استقالل بردارد که بی شک 
اسالم گرایان نقشی تأثیرگذار در آن داشتند؛ رویدادی که به کام برخی دولت های 
فرامنطقه ای و دست نشاندگان منطقه ای آنها یعنی عربستان و امارات خوش نیامد. 
الجزایر نیز از دیگر کشورهایی است که عربستان و به ویژه امارات این روزها برای 
حفظ نفوذ خود در آن مشغول برنامه ریزی هستند. هرچند مردم این کشور از این 
موضوع آگاه شده اند و ضمن اعتراض به منظور پایان دوران بوتفلیقه برای برکناری 
»عبدالقادر بن صالح« رئیس جمهور موقت و »نورالدین بدوی« نخست وزیر به عنوان 
عناصر وابسته به حکومت سابق، تالش می کنند، در مقابل بن صالح نیز با سفرهایی 
که به ابوظبی کرده و با تالش برای جلب نظر آمریکا در نظر دارد همچنان در رأس 
قدرت باقی بماند. از سوی دیگر، شاهد لغو انتخابات در این کشور نیز هستیم؛ زیرا 
77 نفری که برای این موضوع اعالم آمادگی کرده بودند، از تصمیم خود منصرف 
شدند. از دلیل اصلی این رویداد وجود عناصر وابسته به دولت قبل در تمام ارکان 
اداره کشور الجزایر اســت؛ چرا که خواست عمومی و همه فعالن سیاسی الجزائر 

کناره گیری این افراد است.
نگاه کالن به سیر تحولت اخیر در جهان عرب به ویژه سودان، لیبی و الجزائر 
نشان می دهد این اتفاقات با برنامه ریزی غرب و آمریکا برای اثرگذاری بر آنها همراه 
بوده اســت؛ از این رو بازیگران فرامنطقه ای مذکور با استفاده از سعودی و امارات 
و ضمن کسب تجربه از تحولت 2011 و سال های بعد از آن، به دنبال دستکاری 
تحولت مغرب عربی بر آمده اند که نتیجه آن بی شک روی کارآمدن حکومت های 

دست نشانده خواهد بود.

یادداشت 

بلومبرگ: ارتش آمریکا برای مطالعه شــیوه های تغییر و نحوه شکل گیری 
جنبش های اجتماعی در سراسر جهان، بالغ بر 350 میلیارد مطلب منتشر شده 
در شبکه های اجتماعی را آنالیز می کند. این پروژه با هدف تحلیل مطالب منتشر 
شده از سوی 200 میلیون کاربر به بیش از 60 زبان در بیش از 100 کشور جهان، 
به دانشــکده علوم دریایی کالیفرنیا واگذار شده است. پیام رسان های فیسبوک و 

توئیتر در اولویت این پروژه مطالعاتی قرار دارند.
ایران اینترنشنال: در تحلیل اظهارات ترامپ درباره مذاکره با ایران، سه 
فرضیه مطرح اســت:  1ـ میان سیاســت های ترامپ با آنچه پمپئو و بولتون در 
سر دارند، تفاوت اساسی وجود دارد و چه بسا همین اختالف، به شایعه برکناری 
احتمالی بولتون دامن زده است. 2ـ ترامپ موضع تند خود را نرم کرده است؛ چون 
دریافته که افکار عمومی آمریکا سیاست خروج از برجام و تحریم های شدید ضد 
ایرانی را عامل افزایش تنش های منطقه ای می دانند. 3ـ سخنان ترامپ در توکیو، 
ادامه همان مواضع تند قبلی علیه ایران است؛ اما با زبان دیپلماتیک و در راستای 
سیاســت چماق و هویج تا جمهوری اسالمی را به مذاکره ترغیب کند؛ حتی اگر 

شده »پنهانی« و از مسیر لبی با سیاستمداران!
 واشنگتن اگزمینر: ترامپ خواستار مذاکره با ایران نیست، بلکه به دنبال 
تسلیم شدن این کشور است. در واقع هدف از تحریم های سخت علیه ایران این 
اســت که این کشور را به زانو درآورد تا خواســته های آمریکا تن دهد؛ اما ایران 
هیچ نشانه ای از زانو زدن از خود نشان نداده و سیاست ترامپ در عمل با شکست 

مواجه شده است.
      بی بی سی: عربستان مدت هاست تالش می کند ائتالفی از کشورهای عربی 
علیه ایران تشــکیل دهد؛ اما تاکنون موفق نشــده است. امروز امارات، هم پیمان 
راهبردی عربســتان نیز با این کشور به ویژه بر سر یمن به اختالف رسیده است. 

امروز اصاًل چیزی به اسم جهان عرب وجود خارجی ندارد.
القدس العربی: عبدالباری عطوان  نوشت: »سیدحسن نصراهلل در سخنرانی 
آخرش قاطعانه گفت که جنگ علیه ایران محدود به مرزهای جغرافیایی آن کشور 
نمی شود و همه منافع آمریکا، اسرائیل و سعودی را در تمام منطقه به آتش خواهد 
کشید. این مرد اهل عمل است و هنگامی که تهدید می کند، می داند چه می گوید. 
موشــک های مقاومت فلسطین، معامله قرن را ساقط کردند. همین موشک ها در 
کنار موشک های سوریه، لبنان، عراق و ایران، جولن و قدس و سایر اراضی اشغالی 

را آزاد خواهند کرد.«
نیویورک تایمز: به گفته دو فرد مطلع، بن زاید پیش از روی کار آمدن دولت 
ترامپ با مشاوران رئیس جمهور کنونی آمریکا در تماس بوده و تالش می کرده به 
آنها درباره »خطرات ایران« هشدار دهد. »ریچارد گرسون« که مشاور بن زاید و 
دوست »جرد کوشنر« داماد ترامپ است، پس از گفت وگوهایش با دستیاران دولت 
ترامپ، در پیامی به ولی عهد ابوظبی نوشته بود: »آنها عمیقاً تحت تأثیر شما قرار 
گرفته اند و همین اآلن هم متقاعد شــده اند که شما دوست واقعی و نزدیک ترین 

متحد آنها هستید.«
رأی الیوم: واضح بود که شــورای نظامی انتقالی ســودان به رهبری ژنرال 
عبدالفتاح البرهان و معاون وی محمد حمدان دقلو )حمیدتی( از همان روز اول 
قدرت از طریق کودتایی نظامی، هیچ احساس دوستی و مودتی به جنبش مردمی 
ســودان نداشت و منتظر فرصتی برای برهم زدن تحصن ها بود تا تجربه همتای 

نظامی خود در مصر را به نحوی تکرار کند. 
 فارین پالیسی: ائتالف به فرماندهی عربســتان در منطقه، با اختالفات 
داخلی روبه روســت. مصر و عربستان با یکدیگر اختالف پیدا کرده اند؛ زیرا قاهره 
به شــیوه تعامل ریاض و ابوظبی با خود به عنوان شــریک »کوچک و وابسته« 

اعتراض می کنند.

رصد

بررسی اهداف و چرایی نشست های ضد ایرانی اخیر مکه

دستآمریکادرجیبدولتهایعربی

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان



جوهره انقالب اســالمی ایران یک حرکت مستمر، پویا و تکاملی است که جهت گیری 
انقالبی سکانداران و درجه تبعیت و اطاعت امت از رهبری رمز پایایی و مانایی آن است. بر 
این مبنا، یکی از سنت های الهی هم برای ِخزالن و نقمت هر امت و ملتی ناسپاسی در برابر 
نعمت زعامت رهبری صالح است. امروز ائتالف معاندان، منافقان و مداهنان با هجمه وسیع 
رسانه ای به تکاپو افتاده اند تا زعامت 30 ساله رهبر معظم انقالب، این آفتاب روشنی بخش 
در عصر جاهلیت مدرن را کم فروغ نشان دهند. سالگرد ارتحال امام راحل عظیم الشأن در 
 طلیعه گام دوم انقالب فرصت مغتنمی اســت تا ویژگی های این نعمت را در ابعاد مختلف 

تبیین کنیم.    
1ـ جامعیت علمــی، فقهی و ادبی؛ تأیید مرتبت علمــی و فقهی رهبر معظم انقالب 
از سوی امام عظیم الشأن، شــهادت مرحوم هاشمی رفسنجانی و احمد آقا بر تأکید مکرر 
امــام بر صالحیت رهبری حضرت آقا، همچنین اظهــار صالحیت علمی و اجتهاد معظم له 
از سوی بســیاری از مراجع و بزرگان و جامعه مدرســین ازجمله مرحوم آیت اهلل العظمی 
فاضل لنکرانی که فرمودند در مقام شامخ علمی و اجتهاد و فقاهت معظم له جای هیچ گونه 
تردید نیســت و سوابق درس خارج رهبری که از سال 69 شــروع شده و ایشان بیش از 
25 سال اســت به صورت منظم مباحث فقهی، اصولی و رجال ارائه می دهند، نشان دهنده 
جامعیت امام خامنه ای، مانند سلف خود امام راحل است و به تعبیر اعضای شورای خبرگان 

 رهبری وقت، ایشــان همچنان بــرای جایگاه رهبری نظام اســالمی »خیر الموجودین« 
هستند.  

2ـ برخوردار از نظام معرفتی و تفکر منظومه ای با تأسی بر مبانی اندیشه ای امام راحل؛ 
تفکر جامع نگر، سیستمی و شبکه ای معظم له به حوزه های متکثر، با ماهیت تخصصی متفاوت 
اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، نظامی، بین الملل و... از خصوصیات بارز و بی بدیل ایشان 
اســت که پیکره مجموعه بیانات و تصمیمات ایشان عاری از تضاد، تداخل و تعارض بوده و 
بالعکس قرین انسجام، درهم تنیدگی و روح واحد است. همه این خصایص با تأسی و در پرتو 
راه و تفکر امام)ره( سامان یافته است؛ به طوری که فرمودند: »ما با خدا پیمان بسته ایم راه 
امام خمینی)ره( را دنبال کنیم و از هیچ یک از آرمان هایی که به وســیله امام ترسیم شده، 

چشم پوشی نخواهیم کرد.«
3ـ اخالص و تقوای عملی؛ اخالص و تقوای ناب ایشان در مشی رهبری، جهت گیری های 
مدیریتی و مواجهه حکیمانه با دوست و دشــمن که ملهم از توحیدباوری، مرگ آگاهی و 
عدالت محوری اســت، آن چنان مشهود است که برخی از بزرگان فرمودند: »گوش فقط به 
دهان رهبری بدوزید که او گوش به دهان امام زمان)عج( دارد.« بر همین مبنا، زهد و پارسایی 
ایشان در زندگی شخصی و مراقبت ویژه از زندگی فرزندان برای نیالوده شدن به بازار مکاره 
دنیاگرایی به قدری برجسته است که بحمداهلل تاکنون دشمنان هر چه در این 30 سال رهبری 

کوشیدند تا چیزی را به ایشان نسبت دهند، نتوانستند.
4ـ بصیرت نافذ و هوشــمندی سیاسی؛ زمان شناسی، درک مقتضیات زمانه و رصد و 
پیش بینی تحوالت، توأم با درک اغراض و مقاصد پیدا و پنهان و شیوه های دشمنی، عرصه 
را چنان بر طراحان مکر و فتنه تنگ کرده که برخی از آنان به صراحت ابراز داشتند آنچه ما 
در اتاق های فکر پس از ماه ها کار مطالعاتی و اطالعاتی طراحی می کنیم، او با یک سخنرانی 

نابود می کند. 
5ـ مجاهدت انقالبی و شجاعانه در افزایش قدرت و عمق استراتژیک جمهوری اسالمی 

ایران؛ نگاه اعتقادی و قرآنی معظم له به مقاومت، کنار نیامدن با ظالم، رشــوه نپذیرفتن از 
زورمند و زرمند، پافشردن بر حقیقت، سازش نکردن با نظام سلطه و استکبارستیزی سبب 
شــد تا ادبیات پایداری و گنجینه گرانبهای دفاع مقدس به تصویر کشیده شود. اقدامات و 
تحرکات شومی که از ســال 1370 برخی جریان های سیاسی برای سازش با آمریکا شروع 
کردند، ناکام بماند و معادله قدرت در منطقه به نفع جبهه مقاومت تغییر یابد و مبارزه سنگ 
فلسطینیان به »موشک جواب موشک« تبدیل شود و ارتقا یابد. حاصل همه اینها، رخ عیان 
کردن عمق اســتراتژیک قدرت و ضریب نفوذ جمهوری اسالمی ایران در لبنان، فلسطین، 

سوریه، عراق، افغانستان، یمن و... بوده است.  
6ـ مدیریت حکیمانه و طبیبانه در عبور از بحران ها؛ یکی از مهم ترین ویژگی های رهبر 
معظم انقالب به اعتراف دوست و دشمن، مدیریت عالی و خالقانه ایشان در اوضاع حساس 
و بحرانی است. مشکالت و معضالتی همچون فتنه طالبان و القاعده در افغانستان، کاهش 
قیمت نفت به زیر 10 دالر، پرونده انفجار آمیا، تحریک قومیت ها و اقلیت های دینی، گشایش 
ســفره بحران و ناامنی در کشور، تحریم های شدید اقتصادی، قطعنامه های شورای امنیت، 
دادگاه میکونوس، کنفرانس برلین، اصالح قانون مطبوعات، تحصن نمایندگان مجلس ششم، 
جنگ 33 روزه حزب اهلل لبنان و سلســله جنگ های مقاومت فلسطین)22روزه، 8 روزه و 
2روزه( با رژیم صهیونیستی، صدور حکم حکومتی در تأیید صالحیت مصطفی معین، فتنه 
88 و... نشان می دهد، انقالب چه نگین ارزشمندی را بر رکاب خود نشانده است. خطبه ها 
و بیانات هنرمندانه و روشــنگرانه ایشان درباره عبرت های عاشورا در 18 اردیبهشت 77 و 
خطبه ایشان در برهه قتل های زنجیره ای در 18 دی ماه 77 و همچنین خطبه معروف شان در 
حوادث کوی دانشگاه در 8 مرداد 78 و در نهایت خطبه طوفانی ایشان در 29 خرداد 88 را 
می توان جزء خطبه های تاریخ ساز ایشان در مدیریت بحران ها به شمار آورد. امید که رابطه 
 عاطفی، التزام فکری و تبعیت عملی امت با امام شان تا ظهور بقیه اهلل اعظم)عج( مستدام و

 تابناک باقی بماند.  
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»جامعه« یک کل است که از آحاد انسان ها تشکیل می شود 
و به صورت ارادی شکل می گیرد. جامعه به طور قطعی با کنار 
هم قرار گرفتن »انبوهی انســان« متفاوت است؛ چرا که صرف 
کنار هم قرار گرفتن از یک »قرار« حکایت نمی کند. بر اساس 
این، چه بسا بتوان میلیون ها انسان را در یک مجتمع گرد هم 
آورد و در چارچوب معینی آن را اداره کرد؛ مانند اردوگاه هایی 
که در گذشته و حال در بخشی از سرزمین یک کشور تشکیل 
شده اند و ملیت های مختلف را در خود جای داده اند؛ ولی حتی 
با گذشــت ده ها سال نمی توان آن مجتمع را »جامعه انسانی« 
نام گذاشــت. جامعه در اصطالح جامعه شناسی، گروه انسانی 
اســت، مشروط بر اینکه دارای تعامل انســانی پایدار باشند و 
تحت نظامات خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اداره شوند.

خارج از این کلیات جوامع با هم تفاوت هایی دارند که به 
میزان آگاهی و خردمندی افرادش از یکدیگر ممتاز می شوند؛ 
از این  رو در جوامع پای بحث از تاریخ و تمدن به میان می آید. 
تاریخ و تمدن تنها از رهگذر سنن پایدار و در عین حال فعال 
شکل می گیرد و فرهیختگان نشانه های برجستگی و تمایز یک 
جامعه هســتند. در اینجا پای »رهبران« بــه میان می آید. از 
آنجا که جامعه به صورت ارادی شکل می گیرد و تعهد افراد به 
یکدیگر و به آنچه به آن برمی گردد، از طریق »اختیار« و »اراده« 
شکل می گیرد، »رهبری« نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای 
دارد. در بســیاری از جوامع و مکاتب فکری، رهبری از طریق 
محدود کردن اراده و اختیار شــهروندان جامعه را اداره کرده و 
نظریه پردازان برجسته ای نظیر »مونتسکیو« و »روسو« معتقدند 
جامعه انســانی از طریق واگذاری بخش بزرگی از اراده، اختیار 
و آزادی شــهروندان به حکومت شکل می گیرد؛ یعنی در واقع 
انسان ها تا حد زیادی از آنچه شکل دهنده به هویت آنان )یعنی 
انســانیت آنان( است چشم می پوشــند! وقتی به پیامد چنین 
وضعیتی نگاه کنیم، درمی یابیم جامعه و حکومت شکل گرفته از 
انسان هایی که از هویت شان فاصله گرفته اند به مجتمعی حیوانی 
تبدیل یا نزدیک می شوند و کاماًل واضح است که این با اندیشه 
الهی و تعالیم انبیای الهی مغایرت دارد؛ چرا که رشد انسان که 
هدف غایی تشکیل جوامع الهی و نبوی است نه تنها با محدود 
کردن اختیار و اراده انســان ها مغایرت دارد، حتی به توســعه 
اراده و اختیار و آزادی آنان وابسته است. در اینجا هم جامعه ای 
توحیدی و هم حکومتی توحیدی با انواع دیگری از حکومت ها 
تفاوت بنیادی دارد. بر اساس این، حضرت امام خمینی )ره( در 
تبیین تأثیرات اجتماعی والیت فقیه تأکید داشتند والیت فقیه 

جلوی دیکتاتوری را می گیرد.
بر اســاس این، منطق شــکل گیری جامعه و اداره آن در 
منطق الهی با منطق شکل گیری و اداره جامعه در نگرش های 
غیرالهی به طور کلی متفاوت است؛ چرا که نگاه ها به انسان ها 

و جامعه کاماًل از یکدیگر متمایز هستند.
رهبری در جامعه دینی برعهده کســی اســت که از نظر 
فضایــل و کماالت شــخصی از آحاد آن جامعه جلوتر باشــد. 
این رهبری به طور طبیعی شــکل می گیــرد؛ به این معنا که 
سازوکاری خارج از جامعه و آحاد انسان ها برای تشخیص فردی 
که صالحیت رهبری جامعه را دارد، وجود ندارد و در واقع آنچه 
فرد را در جایگاه رهبری می نشاند، فضیلت ها و برتری های علمی، 
اخالقــی و رفتاری خود آن فرد اســت و این رهبری تا زمانی 
امتداد پیدا می کند که این برتری در فضایل در او موجود باشد.
یکی از جنبه های رهبری دینی احاطه علمی اوست. این 
احاطه دو ساحت را در برمی گیرد: ساحت دینی، یعنی تسلط 
فرد به آموزه های دینی و توانایی کافی او در استنباط از مصادر 
دینی در مواردی که حکم یک موضوع از پیش مشخص نیست و 
ساحت اجتماعی، یعنی تسلط فرد به اطالعات و علومی که برای 
اداره جامعه الزم است. رهبری باید سعه آگاهی اش به اندازه ای 
باشد که خود بتواند در وقت خود راه درست و حتی ترجیحات را 
تشخیص دهد و جامعه را در »میدان« دنیا و دین مدیریت کند.
یکی دیگر از جنبه های رهبری در جامعه دینی، آراســته 
بودن او به »تقوا«ست. به این معنا که از نظر خلق و خو ظرفیت 
اداره جامعه را ـ به گونه ای رشــددهنده فضایل انسانی از جمله 
فضیلت آزادی و اختیار انسان ـ داشته باشد. رهبری باید بر نفس 
خود مسلط بوده و اجازه دهد انسان ها در محیط آزادی و اختیار 
به رشد برسند. خودکامگی، به معنای ترجیح رأی خود بر رأی 

جامعه و واداشــتن مردم به اموری که بر پایه انتخاب و آگاهی 
آنان ـ بصیرت ـ نیســت، با فلسفه رهبری الهی منافات دارد. در 
این میان رهبری دینی جامعه دو وظیفه توأمان را دارد؛ توسعه 
اختیار و اراده و آزادی های انسان و رشد دادن آنان به گونه ای 
که توسعه اختیارات در جامعه سبب توسعه کماالت و فضایل 
شود. از این رو در قرآن کریم یکی از شئون انبیاء و ائمه هدی 
»بیان« ذکر شده و با »لتبین« آمده است. تقوا در اینجا از یک سو 
بر خویشتن داری زمامدار و سوءاستفاده نکردن از مقام خود و از 
سوی دیگر بر اهتمام او به رشد فضایل اخالقی جامعه تأکید دارد.
یکــی دیگر از جنبه های رهبری دینی، »عدالت« اســت 
بــه این معنا که باید نتیجه رهبری فرد الهی توســعه عدالت 
و بهره منــدی آحاد مــردم از مواهب حکومــت و ممانعت از 
ویژه خواری ها و جلوگیری از شــکل گیری کانون های فزونخواه 
قدرت باشد؛ از این رو رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام 
خامنه ای )دامت برکاته( می گویند، اگر در جامعه ای دینی تولید 
ثروت وجود داشته باشد و در انواعی از امور به سطح باالی علمی 
و صنعتی و رفاهی رســیده باشد، اما عدالت در متن جامعه و 
حکومت نباشد، آن حکومت، دینی نیست و با فلسفه تأسیس 
حکومت دینی مغایرت دارد. بر اساس این، مبارزه با زورمندانی 
که درصدد به دست آوردن قله های ثروت و تعمیق شکاف های 

فقیر و غنی هستند، موضوعیت پیدا می کند.
یکی دیگر از جنبه هــای رهبری دینی، مدیریت و تدبیر 
است. رهبری در کنار فضایل اخالقی و شایستگی های علمی و 
حساسیت داشتن روی موضوع عدالت، باید توانایی اداره جامعه را 
به گونه ای که به جامعه ای برتر و اسوه تبدیل شود، داشته باشد. 
تدبیر و تدبر البته در ذیل علم، تقوا و عدالت قرار می گیرد؛ ولی 
از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن، فضایل رهبری 
به عنوان »اسوه« به جامعه سرریز نمی شود و کار جامعه معطل 
می ماند. تدبیر و تدبر به معنای استفاده درست از ظرفیت های 
جامعه برای خودگردان کردن آن است. انتخاب درست مدیران و 
زمامداران و نظارت دقیق بر رفتار آنان از نشانه های تدبیر و تدبر 
رهبری است. بر این اساس امام خامنه ای در همه دولت ها روی 
انتخاب دقیق مدیران، بازگذاشتن دست آنان در تصمیم گیری 

و نظارت بر رفتار و عملکرد آنان تأکید زیادی داشته اند.
یکــی دیگر از جنبه های رهبری دینــی، »قانون گرایی« 
اوســت. قانون گرایی به این معناست که از یک سو رهبر دینی 
باید ملتزم ترین فرد به قانون باشد و از آن تخطی نکند؛ چرا که 
تخطی او سبب تخطی دیگران و گسترش خطاها می شود. در 
این میان البته از آنجا که »گره گشایی« و »فصل الخطاب بودن« 
یکی از ویژگی ها و شئون رهبری است، در آنجا که قانون وجود 
ندارد یا ابهاماتی در این زمینه وجود دارد و متولیان امور از حل 
مسائل در چارچوب قوانین موجود عاجز می شوند، رهبری باید 
ارائه طریق کند و در اینجا ارائه طریق او، خود، »قانون« است. 
بنابراین حضرت امام خامنه ای)دامت برکاته( همواره روی قانون 
و مرزهای آن تأکید بســیاری کرده اند و در مواردی که افراد یا 
دستگاه هایی درصدد زیر پاگذاشتن قانون بوده اند، فرموده اند من 
به هیچ وجه اجازه بدعت زیرپا گذاشتن قانون را نمی دهم. البته 

رهبری می داند که این ایستادگی هزینه دارد.
از سوی دیگر، رهبر دینی باید با پشتیبانی تام از قوانین، 
اداره امــور را بر مجرای طبیعی دنبال کند و به مرور همه امور 
بر مدار قانون قرار گیرد. در این شــرایط همه دســتگاه ها و به 
گونــه ای همه مردم در اداره امور کشــور و در واقع در رهبری 
کشور سهیم شده و رشد می یابند. قانون در اینجا ناموس نظام 
سیاســی است و رهبری اولین کسی اســت که در صیانت از 
آن متعهد اســت. با این وصف، می توان گفت رهبری در نظام 
دینی در مقایسه با رهبری در نظام ها و مدل های دیگر توأم با 
سختی های بسیار است. ما می توانیم با مقایسه حکومت چهار 
و نیم ساله امیرالمؤمنین)ع( با خلفای پیش و بعد از او دریابیم 
که چرا کار امام پرواپیشــگان از دیگران ســخت تر بوده است. 
امیرالمؤمنین برای آنکه فضایل در جامعه رشد کند، انواعی از 
محدودیت ها را بر خود می پذیرد و با مخالفان خود حداکثر مدارا 
را می کند و از سوی دیگر همین امیرالمؤمنین)ع( برای سالمت 
حکومت، جلوی ویژه خواران و استعالطلبان می ایستد و جنگ 
 با آنان را به تحمل دســت درازی آنان بر حقوق جامعه ترجیح

 می دهد.

 سعداهلل زارعی ویژگی های یک رهبر خوب 
تحلیلگر مسائل راهبردی

چرا رهبری برای حل مشکالت مردم ورود نمی کند؟ چرا 
دایره مشاوران رهبری گسترده تر نمی شود؟ چرا برآیند رفتار 
رهبری در برخورد با جریان های سیاسی دوگانه به نظر می رسد؛ 
به گونه ای که نظرات رهبری به برخی افراد و جریان های سیاسی 
چنان نزدیک می شود که شائبه جناح گرایی و طرفداری پیش 
می آیــد؟ آیا رهبری به دلیل جایگاه خودشــان از تغییر نظام 
سیاسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری استقبال نمی کنند؟ 
چرا رهبری بر رویکرد مقاومت در مسائل منطقه ای که هزینه 
دارد و می توان آن را صرف ساماندهی برخی معضالت اقتصادی 
داخلی کرد، اصرار می کنند؟ و سؤال ها و شبهاتی از این جنس 
که به قصد تمرکز هجمه ها به ســمت رهبری نظام در بیرون 
از مرزها و در اتاق فکرهای عریض و طویل ســاخته شده و در 

داخل توزیع و پمپاژ می شوند.
برخورد و مواجهه با این ســؤاالت و شبهات چگونه باید 
باشد؟ اوالً بین آن بخش که با طراحی و هدف یاد شده از سوی 
دشمنان و به نیت تضعیف جایگاه رهبری نظام به منزله مرکز 
ثقل هدایت صحیح کشــور و عامل اصلی پیروزی ها طراحی 
می شــود، با فهم و درک ناقص یا اشــتباه افراد و جوانانی که 
واقعاً متوجه آن جایگاه و شأن رهبری نیستند، باید تفاوت قائل 
شــد. ثانیاً، به تبع آن، پاسخ ها نیز متمایز خواهند بود. پاسخ 
گروه اول، اصرار بر مواضع ثابت و اصولی نظام و انقالب اســت 
بدون ذره ای عقب نشــینی. اما برای سخن گفتن با گروه دوم، 
بــه رویکرد تبیینی احتیاج داریم؛ تا راه نجاتی از دام عملیات 

روانی دشمن فراهم شود.  
حال اگر بخواهیم به این سؤاالت و شبهات ولو به اختصار 
به صورت علمی و تبیینی پاســخ دهیم، الزم اســت »مسئله 
اصلی« را از دل این سؤاالت و مشکالت بیرون بکشیم. اگر به 
زوایای مسئله اصلی در این زمینه نوری بتابانیم، پاسخ به سایر 

آنها آسان خواهد بود؛ اما مسئله اصلی در این مورد چیست؟
طرح و تعمیق سرجمع شبهات در این مورد، به یک مسئله 
اساســی برمی گردد و آن، چیستی و چگونگی فهم و درک ما 
از »منطق مدیریت رهبری معظم انقالب در اداره امور کشور« 
است. به راستی ما چه تصویری از جایگاه، وظایف و اختیارات 
رهبری طبق فقه سیاسی مکتب شیعه و قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران داریم؟ منطق رهبری در اداره امور کشور چیست؟

با وجود موفقیت ها و تالش های چشمگیر نظام جمهوری 
اســالمی ایران در طول چهار دهه از عمر آن، بدیهی اســت 
مشــکالت و چالش هایی نیز داشته باشــیم که هر جامعه ای 
این گونه اســت؛ اما مهم این است که نظام چگونه به آنها نگاه 
می کند و جهت گیری کلی آن آیا مبتنی بر حل مشــکالت و 
مســائل است یا نه توجهی به این حوزه ندارد و بیشتر به فکر 

حل مسائل خود و تداوم قدرت به هر نحو است؟ 
البتــه در این میان واکاوی چرایی و تعلیل وجود و تداوم 
مشکالت ریز و درشت جامعه ایرانی بسیار مهم شده و نظرات 
و تحلیل های گوناگونی در این زمینه ارائه می شود که برخی از 
آنها، ساختار و سازمان نظام سیاسی جمهوری اسالمی و برخی 

هم کارگزاران نظام را عامل مشکالت می دانند. 
رهبر معظم انقالب ناظر به برخی موفقیت ها در حوزه هایی 
که با روحیه انقالبی و جهادی عمل کرده اند و مرزهای جدیدی 
از علم و پیشــرفت و توســعه را درنوردیده اند، ساختار را مبرا 
دانسته، بیشتِر ضعف ها و نقایص را به مدیریت ها و تدبیرهای 
مسئوالن و مدیران مرتبط می دانند. البته طبق سخنانی که در 
دیدار با دانشجویان در ایام مبارک رمضان داشتند، منکر روند 
تکاملی برخی ساختارهای ناقص هم نیستند؛ اما برخی افراد و 
جریان های سیاسی که امروزه در دنباله نظریه پردازی دشمنان 
در داخل و سیاه نمایی از عملکرد نظام دینی تحلیل می کنند، 
مشــکالت را به دلیل ناکارآمدی ساختارهای نظام می دانند و 

لذا از تغییر ساختار سیاسی دم می زنند.  
به نظر می رسد آنچه ســبب این تلقی اشتباه می شود و 
انگشــت اشــاره ضعف ها و ناکارآمدی ها در سامان اقتصادی و 
معیشتی جامعه را متوجه جایگاه رهبری می کند، فهم نادرست از 
منطق مدیریت رهبری در اداره امور کشور است. منظور از منطق، 
یک سلسله روش ها، اسلوب، اصول و معیارهای ثابتی است که 
بر رفتار رهبر معظم انقالب در مدیریت اداره کشور حاکم است. 
مفروض هم در این نوشته این است که رفتار معظم له در اداره 

کشور و در حل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مواجهه 
با موضوعات و چالش ها از اصول و منطق خاصی پیروی می کند 
که توجه به اجرای اصول اسالمی و انقالب، استکبارستیزی در 
اندیشــه و عمل سیاســت خارجی، لحاظ مصالح مردم و نظام 
اسالمی، توجه به خواست و خیر عمومی و... بخشی از این اصول 
و مؤلفه های منطق رفتاری معظم له به شمار می آیند. به عبارت 
دیگر، رهبری در سیســتم والیت فقیه، به مثابه دولت و حاکم 
مطلقه قرون وسطایی در اروپا نیست که عین قانون باشد و هر 
که را خواست دفع کند و هر اقدامی تمنای هوای نفسش بود، 
به منصه ظهور برســاند؛ بلکه ولی فقیه در وهله اول بیشترین 
محدودیت را در حصار همین »والیت فقاهت« دارد، یعنی باید 
بــا عدل، تقوا، تدبیر، منحصر در دایره فقاهت، متضمن حقوق 

عامه مسلمانان و ده ها شرط دیگر حکومت کند.
از ســوی دیگر، قانون اساسی کشــور برای این جایگاه 
تعییــن تکلیف کرده و از باب تمثیــل وظایف و اختیاراتی را 
برشــمرده اســت که مرور آنها در اصل 110 قانون اساســی 
جمهوری اســالمی حاکی از این واقعیت است که رهبری باید 
دیده بانی اصول انقالبی و اســالمی و هماهنگی بین قوا برای 
حرکت در جهت اساســی تعیین شده نظام و حفظ اصل نظام 
را برعهده بگیرد که در این زمینه به اذعان همگان موفق بوده 
است. البته به رغم اینکه قانون اساسی هیچ گونه شأن اجرایی 
برای رهبری در مداخله مستقیم به وظایف قوا قائل نشده، اما 
ایشــان از همین زاویه اتفاقاً وارد برخی حوزه های هشداری و 
مولوی برای کاستن از اصطکاکات مدیریتی و راهنمایی دولت 
و سایر قوا برای رسیدگی به معیشت و اقتصاد مردم می شوند؛ 
زیرا به عینه و هوشــمندانه می بینند که دشمن در این حوزه 
ســرمایه گذاری کرده تا اصل انقالب و نظام را هدف قرار دهد. 
از این رو، ایشان به دلیل دغدغه مندی و تکلیف مداری اسالمی 
و نــگاه مردم گرایانه ای که دارند، بهترین و بیشــترین دفاع از 
حقوق مردم را داشته و در خفا و آشکارا مدافع مردم و منتقد 
بزرگ ضعف ها و مشکالت بوده اند و حل آنها را به جد و البته 
با توجه به مصالح کالن ملی و اسالمی که بخشی از مؤلفه های 
منطق رهبری است ـ و شاید ما ندانیم یا اعالم عمومی فلسفه 
برخی اقدامات و برخوردهای رهبری مفســده داشته باشدـ از 

دولت ها و مسئوالن مختلف مطالبه می کنند.
در پایان الزم است بار دیگر بر اهمیت فهم و درک منطق 
رهبری جامعه اسالمی تأکید کنیم؛ چرا که ادراک درست آن 
در وهله اول و تبییــن صحیح و منطقی منطق رهبری برای 
اداره جامعه در رتبه بعدی، برکات بی شماری دارد؛ همان طور 
که درک نادرســت آن پیامدهای مخاطره آمیزی دارد. در پرتو 
فهم درســت منطق رهبری در اداره جامعه، افزون بر اصالح 
دیدگاه ها نســبت به جایگاه رهبری، شناخت دقیق تر عامل یا 
عامالن اصلی ضعف و نارســایی کشور هم روشن می شود که 
خود گامی مهم برای اصالح روش ها و نظامات غلط و ناکارآمد 
اســت و توطئه دشمنان را که همه مساعی خود را بر تقویت 
و تغذیه انگاره زدودن مشــروعیت و مقبولیت مسئوالن کشور 
گذاشته اند، خنثی می کند. دشمنان به شدت بر تنور این انگاره 
القایی که منطق مدیریت رهبری نظام اسالمی مشخص نیست 
یــا به زعم خــام و باطل آنها هیچ اصل و منطقی بر آن حاکم 
نیســت، دمیده و سر رشته تبلیغ علیه رهبری و نظام اسالمی 

را به دست گرفته اند.
فهم اشــتباه یــا انحرافی و القایی ایــن منطق می تواند 
پیامدهــای خطرناکی برای امنیت ملی، منافع مردم و جایگاه 
رفیع رهبری به دنبال داشته باشد و مشروعیت رهبری به مثابه 
عامل اتحاد ملی و انســجام اسالمی را زیر سؤال ببرد. این در 
حالی است که اگر اصول رهبری و مدیریت همین سه دهه اداره 
حکیمانه و مقتدرانه و هوشمندانه کشور از سوی امام خامنه ای 
را با توجه به تعدد، تنوع، پیچیدگی و هوشمند شدن تحوالت 
و دشــمنی ها با انقالب و نظام اسالمی در نظر بگیریم و حتی 
آن را در مقایســه با زمینه و زمانه سیاســی و بین المللی امام 
خمینی)ره( بسنجیم، خواهیم فهمید که عبور کشور از داالن 
هزار توی چالش ها و توطئه های رنگارنگ پس از فضل الهی و 
همیاری مردم در پرتو هدایت های داهیانه معظم له میسر شده 
است و این بزرگ ترین شاهد مثال منطق رهبری و رفتار منطقی 

رهبر معظم انقالب است.

مسئله فهم منطق رهبری
فتح اهلل پریشان

کارشناس سیاسی

زهرا ظهره وند/  امسال سي امین سالگرد رحلت بنیانگذار 
انقاب اســامي، حضرت امام خمیني)ره( و سي امین سال 
رهبري رهبر معظم انقاب، حضرت آیت اهلل العظمي خامنه اي 
اســت؛ لذا بر آن شــدیم »نحوه مواجهه و تعامل رهبري با 
جریان هاي سیاسي کشــور« را با دو شخصیت از دو جریان 
سیاسي کشور »حجت االسام رسول منتجب نیا« از اعضاي 
سابق شوراي مرکزي مجمع روحانیون مبارز و قائم مقام سابق 
حزب اعتماد ملــي از جریان اصاح طلب و »مهدی چمران« 
رئیس سابق شورای اسامی شهر تهران از جریان اصولگرا، به 

بحث بگذاریم که نتیجه این گفت وگو در ادامه مي آید:
*** 

* به عنوان سؤال اول در خصوص نحوه 
مواجهه و تعامل رهبر معظم انقالب با 

جريان هاي سياسي بگوييد.
منتجب نیا: آشــنایي من با رهبــر معظم انقالب به قبل از 
پیروزي انقالب اسالمي برمي گردد. پس از پیروزي انقالب اسالمي 
در زمان ریاست جمهوري ایشان که بنده نماینده مجلس بودم و 
مأموریت هاي دیگري نیز داشتم، همچنین زماني که عضو حزب 
جمهوري اســالمي بودم و ایشــان دبیر کل مــا بودند و تا زمان 
رحلت حضرت امام)ره(، در برخورد با گروه هاي سیاسي باز عمل 
مي کردند و مي کوشیدند همه سالیق و نظرات کنار هم جمع شده 
و با هم تبادل نظر کننــد. در برخوردهاي متعدد، تنگ نظري و 
انحصارطلبي در دیدگاه هاي ایشان مشاهده نمي کردم. زماني که 
در حزب جمهوري اسالمي بودیم، از طرف ایشان مسئولیت هایي 

داشتم و ایشان همواره به جذب نیروها توصیه مي کردند.
ایشــان وقتي به مقام رهبري رسیدند، قاعدتاً افق نگاه شان 
فراتر از گذشــته شد. به خاطر دارم زماني که ما به عنوان شوراي 
مرکزي مجمع روحانیون مبارز خدمت ایشان رفتیم، گفتند من 
در گذشــته عضو جامعه روحانیت مبارز و در تشکیالتي خارج از 
تشکیالت شما بودم و اآلن در سمتي که قرار گرفته ام، براي بنده 

هر دو گروه یکسان بوده و با یک نگاه به هر دو مي نگرم.
دیدگاه ایشــان در دوره هاي بعد نیز به همین شکل بود، در 
انتخابــات دوم خرداد و بعد از آن، ســعه صدر و فراجناحي عمل 
کردن ایشــان را در نوع نگاه و برخورد کاماًل مشاهده کردیم. در 
دیداري خصوصي که سال 1396 همراه با آقاي روحاني با ایشان 
داشتیم، بنده درباره انزواي برخي اصالح طلب ها گله کردم و گفتم 
چرا مالقات یا دیداري انجام نمي شــود. ایشان گفتند من هرگز 
چنین نظري ندارم و اصولگرا و اصالح طلب هر دو براي من یکسان 
است، کسي که انقالب، امام و خط امام)ره( را قبول داشته باشد، 

از او حمایت مي کنم و مي توانند مالقات یا مکاتبه داشــته باشند 
یا پیشنهادهایي بدهند. 

چمران: برخورد رهبر معظم انقالب با جریان های سیاسی 
همیشه از یک دید پدرانه و باال بوده، یعنی عموماً سعی شده است 
حالت خاصی داشــته باشد، اما در حوادث سال 88 مواضع شان را 
خیلی شفاف نسبت به فتنه گران که منتسب به جریان اصالح طلب 
بودنــد بیان کردند. چون دیگر یک فعالیت سیاســی نبود، بلکه 
یــک حرکت براندازی بود و دقیقاً پای دشــمنان در میان بود و 

حمایت های کاماًل صریح و آشکارشان دیده می شد.
در مسائل آمریکا، بحث مذاکره و نظایر آن می بینیم که ایشان 
نقد و استدالل خود را دارند، نه اینکه به جریان های سیاسی نگاهی 
نداشته باشند، بلکه تحت تأثیر آن جریان ها نیستند و مسیر واقعی 
و حق را به عنوان یک راه روشــن دنبال می کنند و به مردم هم 

نشان می دهند.

* نحوه تعامــل رهبر معظم انقالب به 
عنوان شــخص اول مملکــت با قواي 

مختلف چگونه است؟
چمران: آنچه دقیقاً دیده می شود، این است که توصیه ایشان 
بر آزادی عمل همه قوا مطابق قانون است که با همین روال، کار 
خود را هر چه بهتر و بیشتر انجام دهند. هر زمان هم که نیاز بوده 
به دلیل شرایط روز با اختیارات بیشتری کار کنند، این اختیار به 

آنها داده شده است. 
برای نمونه، در این زمان که فشــار اقتصادی به ملت ما وارد 
می شود، شرایط ایجاب می کرد که سران سه قوه جلسه ای بگذارند 
و سریع تر تصمیم گیری کنند. آقا اعالم کردند جلسه سران سه قوه 
که با اختیارات بیشتر رئیس جمهور هم همراه است، برگزار شود 
که مسائل را طرح و بررسی کرده و سریع بتوانند چاره جویی کنند، 
همچنین بتوانند مواردی که به اقدامات سریع و فوری نیاز است 
انجام دهند. مورد دیگر در ارتباط با مفاسد اقتصادی، مفسده جویان 
یا اختالس گران و نظایر آن بود که رئیس قوه قضائیه برای پیگیری، 

اختیارات بیشتری می خواست که در اختیارش قرار گرفت.
منتجب نیا: هر یک از ســه قوه اقتضایي دارند و ســالیق 
اشخاصي که در رأس آن قرار مي گیرند، متفاوت است. قرار دادن 
و هماهنگ کردن اینها کنار هم و حل کردن مشکالت و اختالف 
نظرها کار بسیار دشواري است که رهبري در این کار موفق بوده اند 
و کارهایي انجام داده اند یا گاهي فرمول هاي جدیدي داشــته اند. 
براي نمونه، مرحوم آیت اهلل هاشمي شاهرودي را مأمور کرده بودند 
که براي حل اختالفات، شــورایي تشکیل دهند، آن هم در زمان 

درگیري و مشاجره شدید بین قوه مجریه و مقننه در دولت گذشته 
که در این کار تا حد زیادي موفق بودند. اما اصل بر این نیســت 
که هیچ اختالف نظري نباشد و همه مثل هم فکر کنند. مهم این 
اســت که در اختالف نظرها، مشاجره و تنازع به وجود نیاید و در 
جلسات، کثرت نظر را به یک نظر واحد برسانند که خدا را شکر این 
کار انجام مي شود. در حال حاضر که در وضعیت بحراني اقتصادي 
هستیم، کار بر عهده رؤساي سه قوه گذاشته شده تا تصمیم گیري 
کنند. کار جالبي است که هیچ کسي نمي تواند شانه خالي کرده 
و همه مسئولیت ها را به قوه دیگر واگذار کند. این سنتي است که 
امام)ره( ابداع کردند؛ ایشــان کارهاي بسیار مهم و حساس را به 
جلســه رؤساي قوا واگذار مي کردند. اآلن نیز در بسیاري از موارد 

این کار انجام مي شود که کار زیبا و مدبرانه اي است.

* رهنمودهــاي رهبر معظم انقالب در 
مقاطع مختلف و مهم راهگشــا بوده، 
مصاديقي از اين رهنمودها را بيان کنيد.

منتجب نیا: این مــوارد زیاد بوده که اگر ایشــان دخالت 
نمي کردند، مشکالتي به وجود مي آمد. بنده معتقدم در دوم خرداد 

که فضا مقدار زیادي باز شد ماحصل تدبیر ایشان بود. 
مصادیق بســیاري وجــود دارد؛ بعد از انتخابات ســال 88 
نماینــدگان نامزدهاي ریاســت جمهوري را دعــوت کرده بودند 
کــه بنده از طرف کروبي رفته بودم. در این جلســه گفتند همه 
حرف هاي خود را بي پرده بزنید. بنده پیشنهادي دادم که گفتند 
این بهترین پیشــنهاد است. حاال اینکه عمل نشد حرف دیگري 
است؛ اما نفس قضیه که دعوت کرده و نظرها را شنیدند و اقداماتي 

شد، کار مثبتي بود.
اینکه حــاال چرا گاهي به رهنمودهاي ایشــان جامه عمل 
پوشیده نمي شود و خالف آن عمل مي شود، مشکلي است که در 
کشــور ما وجود دارد و باید بررسي شود. در زمان امام هم شاهد 
بودیم بسیاري از رهنمودها و فرمان هاي امام)ره( ابتدا با استقبال 

مواجه مي شد؛ ولي در اجرا مشکل به وجود مي آمد.
چمران: به طور کلی ایشان در هر یک از دیدارها، سخنرانی ها 
و جلسات، رهنمودهایی برای مردم و برای دولتمردان داشته اند. به 
ویژه در سخنرانی هایی که ابتدای هر سال جدید در حرم مطهر امام 
رضا)ع(، در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، سالگرد ارتحال حضرت 
امام)ره( یا شرایط خاص دیگری داشته اند. ایشان عموماً مصادیقی 
را مطرح کرده اند که شامل موارد خاصی بوده و گویای حرکت رو 
به جلو و باز کردن بسیاری از گره های موجود در جامعه بوده است.

یکی از همین رهنمودها، منشور و گام دوم انقالب است که 

به طور کلی منشور چهل ساله دوم انقالب است و می بینیم که با 
چه دقت، هوشــیاری و آینده نگری ای تنظیم شده است. البته در 
برخی اوقات رهنمودهای انتقادی نیز داشته اند. انتقاد از آنچه که 
گفته و تذکر داده شده که بخشی از آن عمل شده و برخی اوقات 
نیز عمل نشده است که نتایج عمل نکردن آنها را هم، همه دیده ایم. 
یکی از همین رهنمودهای انتقادی مســئله برجام بود که ایشان 
درباره برجام، 8 مورد را مطرح کردند و به عنوان کلیدی دســت 
دوستان مذاکره کننده و مسئولین دادند که دنبال آن باشند که 
به هر دلیل، آن گونه که می بایست دنبال نکردند. بعد از آن ایشان 
انتقــاد کردند و گفتند که من گفتم و این جریان و راه بود و آن 

موارد را نیز تذکر دادم، اما متأسفانه عمل نشد. 

* درباره نحوه مديريــت رهبر معظم 
انقالب در اوضاع بحراني و حســاس 

توضيح دهيد. 
منتجب نیا: مدیریت کشور انقالبي که براي آن دائم بحران  
ایجاد مي کنند، کار ساده اي نیست؛ اما در مجموع قابل دفاع است و 
فکر نمي کنم فردي دیگر از افراد موجود امروز و دیروز، مي توانستند 
بهتر از این عمل کنند؛ چرا که در بسیاري از موارد، سیره امام)ره( 

در روش ایشان مشاهده مي شود.
آنچه انتظار مي رود و بنده هم خدمت ایشان گفته ام، این است 
کــه باید زیرمجموعه ها را وادار کنند که این دیدگاه فراجناحي و 
سعه صدر را در عمل پیاده کنند. باید خیلي بیشتر مجموعه دفتر 
یا گروه هایي که موظف هســتند، فعال تر شوند که مردم احساس 
کنند نهاد رهبري، پدر براي همه افراد جامعه اســت و هیچ کس 
احساس نکند مقداري از دیگران عقب تر است یا کم مهري مي شود 
یا به دیگري لطف بیشتري مي شود. یکسان نگري و توجه به همه در 
نیروهاي انقالبي، شیعه و مسلمان باشد و همه مردم ایران احساس 
کنند که واقعاً رهبري، متعلق به همه است. چون از ابتدا برنامه این 
بــود که عده اي رهبري را انحصاري کرده و خود را حامي رهبري 
قلمــداد کنند و دیگران را مقابل یا بي تفاوت بدانند که این خطر 
بزرگ و توطئه علیه رهبري است و این فکر و نقشه را باید خنثي 
کرد. نباید در جامعه چنین اتفاقي بیفتد که یک درصد هم چنین 
توهمي داشــته باشند. همه باید احساس کنند زیر چتر، حمایت 
و عنایت رهبري هستند و براي ایشان، چپ، راست، شیعه، سني 
و قومیت هاي مختلف هیچ تفاوتي ندارد. باید این مســائل را که 

به چنین تفکراتي دامن مي زند، خنثي و آن را ریشه یابي کرد. 
چمران: از بدو پیروزی انقالب تاکنون چه زمانی که حضرت 
امــام)ره( در قید حیات بودند و چه زمانی که رهبر معظم انقالب، 

مسئولیت رهبری را عهده دار شدند، حوادث بسیاری داشتیم که هر 
یک از حوادث کافی بوده تا یک کشوری را زمین بزند. خوشبختانه 
مدیریت های کالن رهبــری، همکاری خوب مردم و در رأس همه 
آنها اراده الهی ســبب شــده اســت انقالب ما همچنان با صالبت 
بایســتد. رهبری های 30 ساله حضرت آقا به گونه ای بوده است که 
در مواقع واقعاً شدید، با کمال قدرت، صالبت، روشنی و شفافیت به 
میدان آمده اند و می توانیم بگوییم الحق و االنصاف مردم نیز پشت 
سر ایشان ایستاده اند و کشور و انقالب اسالمی توانسته است از آن 
امواج خروشان و طوفان های سهمگین به سالمت عبور کند. یکی از 
این حوادث سخت، فتنه 88 بود که نمی توان گفت یک حادثه بود؛ 
بلکه یک توطئه خارجی ـ داخلی بود که همزمان هر دو طرف فشار 
می آوردند و فکر می کردند بساط انقالب برچیده خواهد شد. موارد 
دیگر مربوط به حوادث سال 96 و تابستان به اصطالح داغ 97 بود 
که دشمن برنامه ریزی بسیار مفصلی کرده بود. همچنین تحریم های 
مختلفی در این مدت داشته ایم که گاهی شدیدتر و گاهی کمتر شده 
و اآلن نیز در شرایط تحریم شدید قرار گرفته ایم که می بینیم انقالب 
اسالمی با قدرت مقابل آنها ایستاده است. رهبر معظم انقالب بارها و 
بارها تأکید کرده اند با اتکا به قدرت داخلی می توانیم مقابل همه این 
فشارها بایستیم و آنها را از سر بگذرانیم. همچنین می توانیم از این 

شرایط بهره برداری کرده و این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

* مصاديــق ايســتادگي رهبر معظم 
انقــالب بر روي مســائل اساســي و 
ناموســي نظام، مانند آنچه در ديدار 
اخير خود با اســتادان دانشــگاه هاي 

کشور داشتند، بيان بفرماييد.
چمران: این مصادیق ایستادگی، مصادیقی بوده که خیلی 
با سادگی و شفافیت همراه بوده است. یکی از آنها همین مسئله 
مذاکره است که ایده و منظور آمریکا از مذاکره، واقعاً یک مذاکره 
نیست، بلکه به زانودرآوردن جمهوری اسالمی است. آنها می خواهند 
با مذاکره، جمهوری اســالمی ایران را تسلیم کنند که ایشان هم 
با صراحت، صالبت و با قدرت در مقابل آن ایســتادند و گفتند ما 

مذاکره نداریم و مذاکره سم است.
حتی وقتی فراتر از آن شــماره تلفن دادند و شــرط خود را 
برداشتند، می بینیم رهبر معظم انقالب با صراحت فرمودند ما با این 
آقا، یعنی ترامپ که نقض عهد کرده، مذاکره نمی کنیم و مذاکره با 
چنین افرادی بی معنی است. ایشان مثال زدند زمان پیروزی انقالب 
و دفاع مقدس، آمریکا خیلی قوی تر بود و رئیس جمهورشان در آغاز 
تحریم ها قوی تر از حاال بود و اآلن در ضعیف ترین شرایط قرار گرفته 

و رو به افول است، اما داد و فریاد و تبلیغات میدانی فراوانی داشته 
و جنگ روانی علیه ملت ما دارند. ایستادگی و شفافیت تصمیمات 

ایشان بسیار روشن و واضح است.
امام)ره( مشــورت پذیر  از ویژگي هاي  منتجب نیا: یکــي 
بودن بود. ایشــان بعد از مشورت تصمیم مي گرفتند و استقامت 
و مقاومــت مي کردند که همین موجب رشــد نهضت، پیروزي و 
برکات انقالب اســالمي شــد. یکي از ویژگي هاي خوب رهبري 
نیز مقاومت و اســتقامت است و در آنچه به آن رسیده اند، کوتاه 
نمي آیند. توکل و استقامت ایشان ستودني است و از کمتر کسي 
مي توان انتظار داشــت در برابر این همه فشار و بحران  استقامت 
داشته و هیچ گونه عقب نشیني و توقف نداشته باشد، بلکه همواره 
بر مقاومت پافشــاري و تأکید کرده اند که این هم از ویژگي هاي 

مثبت و پسندیده ایشان است. 

* و سؤال آخر اينکه استحکام مواضع 
آقا دربــاره موضوعات کالن،  حضرت 
اصول مسلم و منافع ملي کشور را چطور 

ارزيابي مي کنيد؟
منتجب نیا: در مقاومت و استحکام ایشان هیچ جاي تردید 
نیســت. بحث این اســت که ما باید منافع ملي را تعریف کنیم. 
مشکلي که ما در کشور داریم، این است که هنوز نیامده ایم منافع 
ملي را که مشترک بین همه ایرانیان است، تعریف کنیم که همه 
روي آن پافشاري کنند. در واقع هر کسي از ظن خود، منافع ملي 
را تعریف مي کند. من همیشه گفته ام نخبگان و صاحبنظران باید 
در همایش هایي بررسي کنند و تبادل افکار داشته باشند و منافع 
ملي در کشور را مشخص کنند. در واقع تضارب اندیشه شود که 
در نهایت به یک مجموعه مشترک برسند که همه روي آن قسم 
بخورند و آن وقت چپ، راست، میانه، مسلمان، غیر مسلمان، شیعه 

و سني و هر نژادي آن را قبول داشته باشد.
باید به جایي برسیم که هر فردي رئیس جمهور، رئیس قوه 
قضائیه، مجلس یا هر نهاد دیگري مي شــود، در آن مدار حرکت 
کند و هیچ کس پاي خود را فراتر از آن نگذارد. این کار نشــده 
است که اگر این کار انجام شود، همه اختالف نظرها حل مي شود.

چمران: ایشان در همین جلسه اخیر نیز مطرح کردند ما روی 
مســائل ناموسی کشور با کسی صحبت و بحث و در واقع شوخی 
نداریم و روی آنها سخت ایستاده ایم و مقاومت کرده ایم. معتقدم 
این ایستادگی، مقاومت و شفافیت ایشان، هم در یک روشن بینی 
سیاسی، بررسی سیاست های جهانی و سیاست های داخلی و هم با 
اتکا به قدرت الهی و اعتقاد به حمایت های همه جانبه خداوند است. 

چهرههایسیاسیازنحوهمواجههامامخامنهای
باجریانهایسیاسیمیگویند

اصولگرا و اصالح طلب
  برای رهبری یکسان است

  

حسين معيني/ يکي از توصيه هايي که بزرگان اهل علم و فضل همواره براي طالبان 
راه حق داشــته اند، مطالعه تاريخ و آشنايي با حوادث گذشته است. گذشته به مثابه چراغ راه 
آينده، درس ها و عبرت هايي دارد که مي تواند هدايتگر امروز ما باشد. کسي که از تجربه های 
پيشينيان درس نياموزد، به واقع اشتباهات گذشته را تکرار خواهد کرد و چه زيبا گفته اند که 

»هرکه ناموخت از گذشت روزگار/ هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار«
درس آموزي از پيشينيان شيوه اي است که آخرين کتاب آسماني و پيامبر اعظم)ص( و 
خاندان مطهرش)ع( بدان تمسک جسته اند. خداوند متعال در آيه ۱۱۱ سوره يوسف مي فرمايد: 
»لََقْد َکان فِي قَِصِصِهْم ِعْبَرٌة الُِولِي االلَْباب«؛ در سرگذشــت آنان درس عبرتي براي صاحبان 

انديشه بود.
اميرالمؤمنين)ع( در وصيتي در نهج البالغه به امام حسن)ع( مي فرمايند: »پسرم! احوال 

امــم و ملــل و تواريخ را به دقت مطالعه کــن و از آنها درس بياموز!« بعد 
چنين تعبيري دارند: »پســرکم! اگر چه عمر محدودي دارم و با امت هاي 
گذشــته نبوده ام که از نزديک وضع و حال آنها را مطالعه کرده باشم؛ اما 
در آثارشان سير کردم و در اخبارشان فکر کردم؛ تا آنجا که مانند يکي از 
خود آنها شدم. آنچنان شده ام که گويي با همه آن جوامع از نزديک زندگي 

کرده ام.«)نهج البالغه/3۱(.
حضرت آيت اهلل العظمی خامنه اي از جمله کساني است که به اين سنت 
موالی متقيان پايبند بوده اند. معظم له در بحث آشنايي با تاريخ، ممارست 
فراواني داشته و طي ساليان متمادي در شناخت آنچه بر پيشينيان گذشته 

تالش کرده اند. 
آثار به جامانده از ايشان که هم در قالب سخنراني و مباحث کالمي و 
هم آثار مکتوب و ترجمه برخي آثار نويسندگان خارجي نمايان است، شوق 

و اشتياق و تخصص ايشان را در اين زمينه نشان می دهد. کتاب »صلح امام حسن عليه السالم«، 
اثر شيخ راضي آل ياسين که در سال ۱348 ترجمه شد، از جمله آثار ارزشمند در باب زندگي 
ائمه)ع( است. کتاب »پيشواي صادق و انسان 250 ساله« نيز به حوزه تاريخ اسالم و تحليل 

زندگي سياسي ائمه اختصاص دارد. 
معظم له هم در حوزه تاريخ اســالم و هم تاريخ جهان مطالعات گســترده اي داشــته اند 
و هــم تاريخ ايــران باالخص تاريخ معاصر را به خوبي مي شناســند. اين اشــراف اطالعاتي 
 به مثابه ابزاري قدرتمند در اختيار ايشــان اســت؛ براي تجريه و تحليل تحوالت سياســي

 اين روزها!
درس ها و عبرت هايي که از مطالعه تاريخ گرفته اند کافي اســت تا ايشــان را در جايگاه 
عالي ترين مقام تصميم گير نظام اســالمي از چنان بصيرت و هوشمندي ای برخوردار کند که 

تحليل هاي شان از رخدادهاي سياسي به ويژه در شناخت راهبردها و سناريوهاي دشمن مانند 
نداشته و حتي تعجب و تحسين مخالفان را نيز به همراه داشته باشد.

مروري بر رهنمودهاي رهبر حکيم و فرزانه انقالب اسالمي به خوبي نشان دهنده دغدغه 
ايشــان نســبت به مطالعه تاريخ و نگراني از غفلت نسل جوان نســبت به اين مهم، به ويژه 
مطالعه تاريخ دو سده اخير است. ايشان نارضايتي خود را از نداشتن توجه کافي به مطالعات 
تاريخ اعالم داشته و همه جوانان و نسل امروز را به تدبر در تاريخ دعوت کرده اند؛ برای نمونه 
معظم له در ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمي مي فرمايند: »جنگ هاي دنيا در 
اين برهه  اخير، در اين دو سه قرن اخير، غالباً تحت تأثير نفوذ نظام سلطه بوده. يا خودشان با 
کسي جنگ داشتند يا دو گروه را به جنگ هم انداختند، براي اينکه سود ببرند. فقر هم کار 
آنهاست. بسياري از اين کشورهاي فقيري که مردم آن در فقر زندگي مي کنند و از منابع طبيعي 
خودشان نمي توانند بهره برداري کنند، گناه فقر آنها به گردن اينهاست. اينها 
 خيلي از کشورها را بر اثر سلطه  سياسي، از موجودي دانش خودشان هم 

تهي کردند. 
ايــن کتاب جواهر لعل نهرو ـ نگاهــي به تاريخ جهان ـ را بخوانيد. در 
بخشي که دخالت و نفوذ انگليسي ها در هند را بيان مي کند، تصوير مي کند، 
تشــريح مي کندـ او آدمي است هم امين، هم مطلع ـ مي گويد صنعتي که 
در هند بود، علمي که در هند بود، از اروپا و انگليس و غرب کمتر نبود و 
بيشــتر بود. انگليسی ها وقتي وارد هند شدند، يکي از برنامه هاي شان اين 
بود که جلو گســترش صنعت بومي را بگيرند. خب، بعد کار هند به آنجا 
مي رسد که ده ها ميليون آن وقت ها، صدها ميليون در دوره هاي بعد، فقير و 
گدا و خيابان خواب و گرسنه  به معناي واقعي داشته باشد. آفريقا همين جور 
است. بسياري از کشــورهاي آمريکاي التين هم همين جورند؛ پس نظام 

سلطه عالوه بر اينکه جنگ افروز است، فقرآفرين است. 
اين ثروت هاي عظيمي که شــما مي بينيد در قله هاي ثروت ـ اين ثروتمندان درجه يک 
دنياـ جمع شده، همان »ما َرأيُت نِعَمًة َموفوَرة، ااِّل َو في جانِِبها َحقٌّ ُمَضيع« است. وقتي نفت 
يک کشور را غارت مي کنند، محصول کشاورزي يک کشور را غارت مي کنند، چاي يک کشور 
را غارت مي کنند، تجارت يک کشور را در دست خودشان مي گيرند که مردم خود آن کشور 
از آن محروم بمانند، توليد را، صنعت را و بقيه  شــئون پيشــرفت ملّي را از يک ملّت ســلب 
می کنند، خب ملّت فقير مي شود؛ پس هم جنگ کار آنهاست، هم فقر کار آنهاست، هم فساد 
کار آنهاست. گسترش فساد در دنيا و برافروختن آتش ميل جنسي ـ که يک امر طبيعي است 
و قابل برافروخته شــدن و شــعله ور شدن در همه  انسان هاـ کار آنهاست که هر کدام از اينها 

داستان جداگانه و مفصلي است.«)۱3۹2/6/26(

 آگاه از گذشته
 ابوالفضل صدقی/  با پیروزی انقالب اســالمی ایران، نظام سلطه جهانی به سردمداری 
آمریکا از همان روز اول به دنبال تغییر نظام و انحراف از دستاوردهای انقالب اسالمی بود؛ بنابراین 
جمهوری اســالمی همواره از سوی آنان به شکل های گوناگون تهدید می شد. جمهوری اسالمی 
ایــران برای حفظ بقا و امنیت خود به فناوری توازن قوا در مقابل آمریکا و هم پیمانان منطقه ای 
او بود. حفظ توازن قدرت در مقابل ارتش های دشمن به فناوری و بودجه نظامی کالن نیاز دارد. 
اگر توازن قدرت در مقابل دشمنی که هر روز تهدید می کند شکل نگیرد، نتیجه ای جز تسلیم و 
پذیرش خواسته های او باقی نمی ماند. پذیرش و تسلیم شدن در مقابل دشمن با اصول »نه شرقی، 
نه غربی جمهوری اسالمی« سازگار نیست. اکنون در مقابل دشمنی که توان ایجاد توازن قدرت 
را در برابر او ندارید دو راه حل باقی می ماند؛ نخســت اینکه با دســت خالی به مذاکره و گفت وگو 
با او بپردازید که در دیدگاه امام خمینی)ره( این رابطه و مذاکره، رابطه گرگ و میش محســوب 

می شود و بازنده اصلی کشور ضعیف تر است؛ اما مسیر دوم موازنه تهدید در 
مقابل دشــمن قوی اســت. در این موازنه تالش می شود به همان اندازه که 
دشــمن تهدید می کند شما هم بتوانید او را تهدید کنید. برای توازن تهدید 
نیازمند توازن قدرت نیســتید، بلکه از راه های متعدد و با هزینه ها و فناوری 
پایین تر می توانید آمریکا و دوستان منطقه ای او را تهدید راهبردی کنید. این 
گونه موازنه که به صورت ائتالف و اتحاد نمایان می شود، به دو شکل از سوی 

کشورها شکل می گیرد:
الــف ـ موازنــه درونگرا که بــه معنــای افزایش قــدرت داخلی خود 

کشورهاست)برنامه موشکی ایران(؛
ب ـ موازنه برونگرا که همان ائتالف و اتحاد است)برنامه منطقه ای ایران(.

جمهوری اسالمی ایران در دوره رهبری آیت اهلل خامنه ای توانست توازن 
تهدیــد در منطقه را ایجاد کند؛ بنابراین راهبرد اصلی آمریکا مقابله با قدرت 

توازن تهدید جمهوری اسالمی بود. مقابله با برنامه هسته ای، برنامه موشکی و منطقه ای جمهوری 
اسالمی ایران نیز بر همین اساس تعریف شده است. آمریکا به خوبی دریافته که اگر قدرت منطقه ای 
و موشکی ایران مهار نشود، هیچ گزینه نظامی برای مقابله با ایران اعتبار نخواهد داشت؛ چرا که 
جمهوری اســالمی اگر چه از نظر توازن قدرت در مرتبــه پایین تری قرار دارد، می تواند با توازن 
تهدید منافع آمریکا و دوســتان منطقه ای او را تهدید کند. به همین دلیل ایاالت متحده آمریکا 
پس از آنکه در برجام به بسیاری از خواسته های خود مبنی بر کنترل و عقب گرد برنامه هسته ای 
ایران دست یافت، با توجه به تجربه گذشته، در مرحله جدید با بهانه جویی های گوناگون نفوذ و 
قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی و برنامه موشکی ایران را نشانه رفت. شروط دوازده گانه آمریکا 

از ایران نیز بر همین اساس طراحی شده است.
در حــال حاضر در مقابل فشــارها و تحریم های آمریکا گروهــی معتقدند که اکنون عصر 

گفت وگوست نه عصر موشک؛ از این رو با راهبرد موازنه تهدید با آمریکا مخالفند. سیره عملی و 
نظری رهبر معظم انقالب در سال های رهبری ایشان، بر ایجاد موازنه تهدید و حفظ بازدارندگی 
با دشمنان منطقه ای و بین المللی جمهوری اسالمی ایران استوار است. اگر غرب گرایان بر راهبرد 
گفت وگــو و مذاکره با آمریکا تأکیــد دارند، رهبر معظم انقالب ضمن مخالفت با راهبرد مذاکره، 
به موازنه تهدید و بازدارندگی معتقد هســتند که آن را ناموس ملت ایران می دانند. ایشان درباره 

حفظ قدرت بازدارندگی می فرمایند:
»آنچه جمهوری اسالمی دارد، آنچه تاکنون تحصیل کرده است ـ که با ابتکار خود و با همت 
خود تحصیل کرده است و رهین منت هیچ دولت و هیچ قدرت دیگری نیست ـ برای بازدارندگی 
و برای داشــتن اقتدار بازدارنده به دست آورده است و تحصیل کرده است. بعد از این  هم در این 
راه پیش خواهد رفت. ما بعد از این  هم تا آنجایی که بتوانیم و با همه  همت مان، با همه  تالش مان ، 
با همه  اســتعداد نیروی انســانی  مان که کم هم نیست، در راه افزایش قدرت 
بازدارندگی پیش خواهیم رفت و آن را به کار خواهیم گرفت. امروز جوانان ما 
توانسته اند به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشوند. دشمن می داند که اگر 
یکی بزند، ده تا می خورد؛ پس موشک، مایه  امنیت و نقطه  قوت است. ببینید 
دشمن روی مسئله  موشــکی متمرکز می شود. یک عده ای هم متأسفانه در 

داخل با دشمن هم صدا می شوند که »آقا چه فایده ای دارد؟««
رهبــر فرزانه انقالب همواره بر حفظ قدرت بازدارندگی تأکید کرده و با 
جایگزینی آن از طریق مذاکره مخالفت ورزیده اند. ایشــان در پاســخ به این 

رویکرد که اکنون عصر گفت وگوست نه عصر مذاکره فرمودند:
»اینکه بعضی ها بیایند بگویند »فردای دنیا، فردای مذاکره است، فردای 
موشک نیست«، این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته شده باشد، خب ناآگاهی 
است. اگر از روی آگاهی گفته شده باشد، خیانت است. چطور ]چنین چیزی[ 
ممکن است؟ اگر چنانچه نظام جمهوری اسالمی دنبال علم برود، دنبال فناوری برود، دنبال مذاکره  
سیاسی برود، دنبال کارهای گوناگون تجاری و اقتصادی برود ـ که همه  اینها الزم است ـ اما قدرت 
دفاعی نداشته باشد، توانایی دفاع کردن نداشته باشد، هر بی سروپایی و ]هر[ دولت فزرتی کذایی 
او را تهدید می کند که اگر فالن کار را نکردید، ما موشــک می زنیم. خب اگر شــما امکان دفاع 

نداشته باشید، مجبورید عقب نشینی کنید.«
در واقع رهبر معظم انقالب بر عکس جریان غرب گرا در ایران به مذاکره نگاه راهبردی نداشته، 
بلکه به طور تاکتیکی از آن استفاده کرد ه اند. ایشان مسیر عزت و سربلندی و اقتدار ملت ایران را 
ساخت درونی قدرت می دانند. از دیدگاه ایشان امنیت خریدنی نیست، بلکه باید به کمک موازنه 
تهدید و قدرت بازدارندگی، آن را تولید کرد. اگر سیره عملی و نظری رهبر معظم انقالب به ویژه طی 
سی سال گذشته را به دقت بررسی کنیم متوجه می شویم لحظه ای از این راهبرد غفلت نشده است.

کاربست موازنه تهدید 

رهبر معظــم انقاب بر عکس 
جریان غرب گرا در ایران به مذاکره 
نگاه راهبردی نداشته، بلکه به طور 
تاکتیکی از آن اســتفاده کرد ه اند. 
ایشان مســیر عزت و سربلندی و 
اقتدار ملت ایران را ساخت درونی 
ایشان  دیدگاه  از  می دانند.  قدرت 
باید  بلکه  نیست،  خریدنی  امنیت 
به کمک موازنــه تهدید و قدرت 

بازدارندگی، آن را تولید کرد

مروري بر رهنمودهاي رهبر حکیم 
انقاب اســامي به خوبي  و فرزانه 
نشان دهنده دغدغه ایشان نسبت به 
مطالعه تاریخ و نگراني از غفلت نسل 
جوان نســبت به این مهم، به ویژه 
مطالعه تاریخ دو ســده اخیر است 
نداشتن  از  را  نارضایتي خود  ایشان 
به مطالعات تاریخ اعام  توجه کافي 
داشته و همه جوانان و نسل امروز را 

به تدبر در تاریخ دعوت کرده اند

در دیدار عادل عبدالمهدی با رهبر معظم انقالب، معظم له خطاب به وی گفتند:
 »تردیدی نداشــته باشــید که در آینده ای نزدیک عراق تبدیل به بهترین و پیشــرفته ترین 
کشور عربی خواهد شد و شما جایگاه مصر را در جهان عرب تصاحب خواهید کرد. مصر دوران 
السیســی را بــا دوران جمــال عبدالناصــر مقایســه کنیــد و ببینید چقدر نزول کرده اســت. شــما 
می توانید جایگاهی که مصر قبالً  در جهان عرب داشت را تصاحب کنید.« نخست وزیر عراق با 
تعجب پرسید: »این پیش بینی شما براساس چه معیاری است؟« ایشان در پاسخ فرمودند: 
ً  شما باالترین تراز دموکراسی را در جهان عرب دارید و دموکراسی شما واقعی است. دلیل  »اوال

دوم هم تراز باالی علمی شماســت. شــما در حوزه های مختلف علمی از 
بهترین دانشمندان برخوردار هستید. سومین دلیل هم برخورداری ملت 
عراق از نعمت های فراوان خداوند به ویژه در حوزه انرژی است. دلیل 
دیگر هم جوانان شجاع و غیرتمند عراقی هستند که هم در سال های 
اخیــر ایثارگرانــه پــای کار آمدنــد و داعش را در عراق ناکام گذاشــتند و 
هم در دوران جنگ با صدام رشادت های فراوانی از خود نشان دادند. 
لشــکر بدر یکی از بهترین لشــکرهایی بود که در دوران دفاع مقدس 

حضــور داشــت و در عملیات هــا قــوی و پرتــوان ظاهر می شــد. جوانان 
عراقــی کــه پــای کار می رفتند، کار را با شــجاعتی که از خودشــان 

نشان می دادند، به بهترین وجه انجام می دادند.«در جریان 
این دیدار،  عادل عبدالمهدی از لقب »مرشد اعظم« برای 
معظم له استفاده کرد. وی همچنین درباره روابط دو کشور 
گفت: »آمیختگی و پیوند روابط ایران و عراق باالتر از دو 
کشور همسایه است. ما با هم از یک روابط استراتژیک 

برخوردار هستیم.«

 سیدحســن نصرالله در زمینه تدابیر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در حوزه منطقه و 
جهان اسالم  با ذکر خاطره ای از رهبر معظم انقالب می گوید:

  »در اوج درگیری های ســوریه و زمانی که تکفیری ها به ۲۰۰ متری حرم حضرت زینب)س( 
رسیده بودند و بحث هایی درباره عبور از بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه مطرح  و مذاکره 
برای انتخاب جانشین وی شروع شده بود،  معظم له با درایت و شجاعت تمام پای دفاع از بشار و 
دولت وی ایستادند و یک قدم عقب ننشستند و این در حالی بود که برخی مراجع و علمای نجف 
در دفاع از بشار دچار تردیدهای جدی شده و می گفتند که چرا ما باید با افرادی بجنگیم که اهل 
نماز شب و حافظ قرآن هستند و محاسن آنها تا روی سینه های شان آمده و همسران آنها پوشیه 
می زنند و در مقابل از بشاری دفاع کنیم که پایبندی چندانی به 
دین ندارد؟« نصرالله در ادامه افزود:  »شرایط آن روز شبیه 
دوران جنگ نهروان بود که باید تصمیمی شجاعانه و قاطعانه 
شبیه تصمیم شجاعانه حضرت امیرمؤمنان علی)ع( گرفته 
می شد تا این فتنه بزرگ خاموش شود و ایشان یک تنه پای 
این تصمیم سرنوشت ســاز ایســتادند و فشــارها و تهدیدها را 
تحمل کردند و امروز همه ما آثار این تصمیم بزرگ را مشاهده 
می کنیم. اگر آن روز به وسیله حضرت آیت الله العظمی خامنه ای 
این تصمیم حکیمانه گرفته نمی شد، ما امروز در چه شرایطی به 
سر می بردیم؟ آیا خبری از حضور جبهه مقاومت در عراق 
ً  امروز  شــرایط  و ســوریه و دیگــر مناطــق بود؟ قطعا
مطلــوب و  امنیــت و آرامش موجود در منطقه از 
مدیترانه تا فرات دستآورد آن تصمیم حکیمانه 

است.«

ناگفته هایی از  دیدار عادل عبدالمهدی با رهبر معظم انقالب

مرشد اعظم!
 خاطره سید مقاومت  از تدابیر امام خامنه ای در اوج  درگیری های سوریه

تصمیم حکیمانه



آیتاللهوحیدخراســانیدردیدارباحجتاالسالموالمسلمینمروی،
تولیتآستانقدسرضویگفتند:سالممارابهآقایخامنهایبرسانید،

واقعامردبزرگواریهستندوخیلیبرایایشاندعامیکنم.

کوفیعنان:درمالقاتباآیتاللهخامنهایاحســاسکردمکهکسیرامثل
اوندیدهام.شخصیتمعنویایشانچنانمراگرفتکهازخودپرسیدمچرا
شــخصیتیمثلمندبیرکلسازمانمللباشــدوازمعنویاتچیزینداشته
باشد.بعیدمیدانمبهسازمانمللهمکهبرومشخصیتایشانازذهنمن

پاکشود.

ابوالحســنبنیصدر:اگرامامخمینی)ره(زندهبود،صدهاباربهآقای
خامنهایاحسنتمیگفت.دلیلاینتحسینآناستکهآقایخامنهای

بهخوبیتوانستهنظامیراکهآقایخمینیایجادکردحفظکند.

بنیامیننتانیاهو:آقایخامنهایازتنگهخیبردرعربستانتاتنگه
جبلالطارقدرمراکشرابهلرزهانداختهوملتهارابهسوی
خودجلبکردهاســت.دوستانهوشیارمامیدانندکهخیلی
وقتاسترهبرایرانرهبر،منطقهومسلمینجهاناست.

عطاءاللهمهاجرانی:منآیتاللهخامنهایراخوبمیشناســمو
میدانمکهدرتمامکارنامهاقتصادیخودواقوامش،نقطهسیاه

کههیچ،حتییکنقطهخاکستریهمنمیتوانیافت.

کاندولیــزارایس:رهبرایرانمیتواندنقشــههاییراکهبهترین
ذهنها،باصرفبیشــترینبودجهها،درزمانیبســیارطوالنی
کشــیدهومجریانیماهراجرایآنرابهعهدهگرفتهاند،بایک

سخنرانییکساعتهخنثیکند.

والدیمیرپوتین:باعنایتبهمطالعاتیکهمندربارهمســیحداشتهام،
درمالقاتبــارهبرانقالبایرانتمامویژگیهایحضرتمســیحرادر
آیتاللهخامنهایدیدهوبرایممتجلیشد.حکیمبزرگیدرایراننشسته
استکهبهذهنمنخطورنمیکرداوتابهاینحدهمهجانبهنگرباشد.
اوحکیمودانشمندیاستکهتصمیمگیریوتنظیمهمهسیاستهای

ایرانتوسطاوست.

چندســالپیشکهآیــتاللهخامنــهاییکهفتهای
تشریفآوردندقم،جمعیتزیادیبرایاستقبالآمده
بودنــددرخیابانها؛آیتاللهبهجــتهمآمدندجزء
جمعیتاســتقبالکنندگان،ازایشــانســؤالشدکه
حاجآقاشمابااینسنوسالآمدیدوسطاینجمعیت
استقبالکنندگان؟آیتاللهبهجتفرمودند:»اگرمردم
میدانســتندکهاســتقبالاینســیدچقدرثوابدارد

هیچکسدرخانهنمینشست.«

سیدحسننصرالله:مادربرابرامامیهستیمدررهبریوحسنحكومت،
درتقــواوزهد،درفقهواجتهاد،درتفكّروتفكیكســاحاتونوآوری،
عظیمالشــان.مادربرابرامامیهســتیمكهنگاهــیهمهجانبه،عمیق،
مســتحكمواستواردارد....حقیقتآناســتكهمادربرابرشخصیّتی

عظیمواستثنائیهستیم.

*بــهعنــوانســؤالابتدایی
بفرماییدتوانمندیهایاطالعاتی
وامنیتــیرهبــرمعظمانقالب

چگونهاست؟
بایــد در نظر داشــت که حضرت آقا اشراف شــان در 
حوزه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و 
اقتصادی از همه مسئولن کشور و حتی رؤسای جمهور سابق 
و فعلی و حتی حضرت امام راحل)ره( هم بیشــتر است. در 
دوره امام راحل)ره( نظام امنیتی کشور اطالعات کلی را به 
چند نفر محدود می دادند؛ خود امام)ره(، حضرت آقا، آقای 
هاشمی و مهندس موسوی. پس از پیروزی انقالب با وجود 
جریان های مختلف، سیستم های امنیتی کشور خودشان را 
پیدا کرده و بعد شروع به تولید برآوردها و اطالعات کردند. 
حضرت آقا جــزء گیرندگان اصلی این اخبــار و برآوردها 
بودند. حضرت امام)ره( که خودشان همه چیزها را بررسی 
نمی کردند؛ کار دســت احمد آقا بود و آقای هاشمی که در 
نهایت تا دوران ریاســت جمهوری این اطالعات را داشتند و 
امروز هم احمد آقا و آقای هاشــمی مرحوم شده اند. آقای 
موســوی هم در نهایت تا پایان نخست وزیری این اطالعات 
را داشــت. رؤســای جمهور بعدی هم در حد همان هشت 
ســال بوده است. پس باید دانســت تا اآلن مطلع ترین فرد 
کشور از وضعیت و برآوردهای اطالعاتی شخص حضرت آقا 
هستند. حتی بعضاً خبرنامه های به طور کلی سری که تک 
نسخه است، فقط به دست ایشان می رسد. از طرفی ایشان 
مشرف ترین فرد جمهوری اسالمی نسبت به مباحث اطالعاتی 
و امنیتی هستند و اصاًل اشراف ایشان قابل مقایسه با دیگران 
نیست. شاید حضرت آقا در تنظیم خاطرات شان که ممکن 
اســت سال ها بعد منتشر شود، به بخشی از این اطالعات و 
مباحث اشــاره کنند. حال درباره پاسخ به پرسش شما باید 
بگویم که اشــراف ایشان بر اخبار، تاریخ، سنت و سیره ائمه 
معصوم)ع( و مبارزات آنها علیه رژیم های اموی و عباسی به 
نوعی توانایی ویژه ای در حضرت آقا به وجود آورده اســت. 
این توانایی ها در ایشان با کارهای پژوهشی که شاید از 10 
ســال پیش از پیروزی انقالب شــروع کرده اند، ایجاد شده 
اســت. بر اساس این، توانایی اینکه چه باید کرد و چه نباید 
کرد و تشخیص این مسئله در ایشان بسیار قوی و بی نظیر 
اســت. تا این حد بگویم که موردهایی داشتیم که نهادهای 

اطالعاتی می خواســتند برخی اخبار را به دلیل و مصلحت 
اندیشی های خاص مکتوم نگه دارند، آقا اشاره می کردند که 
از فالن مسئله چه خبر و آنها هم تعجب می کردند که ایشان 
چطور از این مطلب مطلع شده اند؛ یعنی توانایی ایشان بسیار 

بالتر از تصورات است.
حضــرت آقا یافته های اطالعاتــی و خبری خود را به 
یک نهاد و یک مرکز محدود نکرده اند، بلکه تکثر نهادهای 
اطالعاتی در کشور یک اصل پذیرفته شده از نظر ایشان است 
و همه ســاختارهای سیاسی دنیا هم این را پذیرفته اند. در 
مقطعی برخی سیاسیون درمجلس پنجم به دنبال تجمیع 
توان اطالعاتی کشور در یک سازمان آن هم ذیل نظر رهبری 
بودند که حضرت آقا بنا به دلیلی از جمله اتفاقات سیاسی 

آن دوران گفتند این طرح مسکوت بماند. 
به عبارت دیگر، حضرت آقا یافته های اطالعاتی شــان 
منحصر در یک یا دو مرکز نیست و از چند مرکز این اطالعات 
را جمع می کنند. ایشــان اطالعاتــی را که در اختیار دارند 
می توانند بــه خوبی آنالیز کنند و در موقعیت های مختلف 
تصمیم لزم را بگیرند. این موضوع در سی سال گذشته به 

خوبی مشهود بوده است.

*درموضوعانتصابمسئوالن
و امنیتــی دســتگاههای در
اطالعاتیودرمجموعهجامعه
اطالعاتیباتوجهبهحساسیت
اینموضوع،حضرتآقاچگونه

عملمیکنند؟
مسئولن جامعه اطالعاتی کشور فصلی و سالی نیستند 
و برخی چهل ســال سابقه کار اطالعاتی بدون وابستگی به 
مباحث جناحی خاص و در جهت مصالح نظام اســالمی را 
دارند. چطور اآلن بازنشســته های نیروهای مسلح در سطح 
فرماندهان هنوز فعالیــت و انتقال تجربه دارند و دنیایی از 
تجربه هستند، در حوزه اطالعاتی هم افرادی هستند که یک 
عمر کار اطالعاتی کرده اند و از جنبه های مختلف وفاداری 
آنها برای مجموعه نظام مسجل شده است. آقا هم تیم های 
مورد اعتماد در مجموعه دستگاه رهبری دارند؛ یعنی دست 
ایشــان از داشتن کارشناسان خبره پر است و با استفاده از 

نظرات کارشناسی عمل می کنند.
در زمینه نصب مسئولن این نهادها هم بالخره ایشان 
که همه نیروهای مجموعه های امنیتی را نمی شناسند؛ اما 
مثاًل دستگاه های نظامی به ایشان نفراتی را معرفی می کنند 
و ایشــان با بررســی آن فرد اقدام به انتصاب به مسئولیت 
می کنند. برای نمونه، در نیروهای مســلح بیشــتر احکام 
با پیشــنهاد فرماندهان صادر می شــود و این یعنی اعتماد 
حداکثــری و نه صد درصد. از طرفی هم ســازوکار نظارت 
بر این دســتگاه ها و سازمان ها هم مشخص است که در هر 
مجموعه حفاظت اطالعات ایجاد شده، هم در نیروهای مسلح 
و هــم در وزارت اطالعات و قوه قضائیه و... همگی در کنار 
دســتگاه اطالعاتی، حفاظت اطالعات هم دارند. همگی هم 
در حوزه جامعه اطالعاتی قرار دارند و خود مجموعه رهبری 

هم دفاتری برای مدیریت این مجموعه ها دارند. 

*رهبرمعظمانقالبدربارهاطمیناناز
وثاقتمنابعودرســتبودناطالعاتی
کهبهایشانمیرسد،بهویژهاطالعاتی
کهنهادهایامنیتیدراختیارایشانقرار

میدهند،چگونهعملمیکنند؟
خود آقا از چندین تیم کارشناسی برای تصمیم گیری و 
کسب اطالعات استفاده می کنند. تجربه هم نشان داده است 
اگر یک یا دو گزارش درباره مسئله ای به حضرت آقا بدهند، 

ایشان صرفاً بر اساس همان اطالعات تصمیم نمی گیرند.
مثاًل قتل های زنجیــره ای یک موضوع مورد توجه بود. 
در آن دوره خاص نظام دچار چالشی جدی در حوزه امنیتی 
شــد و بخشی از افراد امنیتی و با تحلیل های خاص رفتند و 
یکسری قتل هایی را مرتکب شدند، مثاًل به ذهن شان رسیده 
بود که برخی از عناصر نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی ها مثل 
کنه چسبیده اند به تن نظام و تن دوم خردادی ها و باید اینها 
را از بین برد تا جناح دوم خرداد خالص و بی پیرایش شــود 
و ناخالصی هایش پاک شود که این تصمیم خیلی نابخردانه، 
غیر مســئولنه و خودسرانه بود. اخبار این اقدام علنی شد و 
آقا آمدند در نماز جمعه صحبت کردند و دســتور اکید برای 
پیگیری دادند که ما حتماً این را حل می کنیم. تیم بازجویی 
رفتند و فعال شدند و پس از یک مدت گزارشی به آقا دادند 
و آقا این گزارش را قبول نکردند. نه اینکه بگویند این را قبول 

ندارند، سکوت کردند و بعد گفتند تیم دیگری دوباره پرونده را 
پیگیری کند. این تیم دوم هم نتیجه بازجویی هایش را تقدیم 
آقا کردند، بازهم از نظر آقا قانع کننده نبود و نتوانســتند آقا 
را مجاب کنند. تیم سوم مسئول این کار شد که با توجه به 
بررســی های جدید و جمع بندی بررسی های تیم اول و دوم 
گزارش کامل تر و جامع تری را تنظیم کردند و خدمت آقا ارائه 
دادند. آقا بعد از این گزارش نظر قطعی خود را دادند و صحبت 
قطعی خود را کردند. آن موقع رئیس دولت آمد و برخورد کرد.  
آقــا در مباحث مختلف و در مقاطع گوناگون به یک گزارش 
اتــکا نمی کنند؛ بلکه بنا دارند گزارش ها را از جوانب و مراکز 
مختلف بگیرند تا به جمع بندی کامل تر و دقیق تری برسند. 

*باایناوصافمنابعاطالعاتیایشــان
چگونهاست؟

منابع اطالعاتی ایشان هم همان تیم های قابل اعتماد 
ایشان هســتند که این البته به جز منابع اطالعاتی رسمی 
است. افراد شاخص در دفتر ایشان دارای اشراف اطالعاتی و 

تحلیل در مسائل امنیتی هستند. 
افزون بر اینکه، با بســیاری از کارشناســان امنیتی و 
اطالعاتی ارتباط دارند و هماهنگ هســتند. این ارتباطات 
هم تشــکیالتی است و هم غیر تشکیالتی و حضرت آقا هم 
به تشکیالت خود اعتماد دارند. در کنار آن خود حضرت آقا 
هم گاهی بدون اتکا به منصوبان خود با توجه به شــناختی 
کــه دارند یک تیم را مأمور می کنند در یک ماجرایی، مثاًل 
در ماجرای نماینده و بررسی کننده می گمارند. در حصر آقای 
منتظــری، آن موقع آقا فردی را از درون سیســتم امنیتی 
مشخص کردند که در بحث رفع حصر آقای منتظری بیاید 
جمع بندی هــای خودش را اطالع دهــد. آقا به صورت غیر 
رســمی از دســتگاه رهبری چه از درون آن سیستم و چه 
خارج از آن شخص یا اشخاصی را مأمور می کنند که بروند 

و بررسی کنند و بعد بیایند نظر دهند. 
اما نکته دیگر درباره منابع اطالعاتی ایشــان این است 
که رفتارشناسی ایشان در حوزه های مختلف نشان دهنده این 
است که در حوزه فرهنگی اصاًل به محدودیت و یکپارچه سازی 
مراکز فرهنگی اعتقاد ندارند و معتقدند باید سالیق فرهنگی 
متعدد در قالب های گوناگون در کشــور حضور داشته باشند. 
ایشان همان طور که برای حوزه دستگاه های فرهنگی اعتقاد 

به تکثر دارند، در حوزه مسائل اطالعاتی هم همین طور است. 
از این رو ما با جامعه اطالعاتی متشکل از سیستم های امنیتی 
متکثر، چندگانه و موازی روبه رو هستیم. نمونه بارزش وزارت 
اطالعات است که در کنار آن به صورت موازی سازمان اطالعات 
ســپاه قرار دارد. شما اطالعات ناجا و حفاظت اطالعات ناجا، 
اطالعات ارتش و حفاظت اطالعات ارتش، اطالعات ســپاه و 
حفاظت اطالعات سپاه، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه 
قضائیه و حفاظت اطالعــات وزارت اطالعات و... را دارید که 
ممکن اســت همه روی یک پروژه کار کنند؛ اما هر کدام هم 
گزارش جداگانه به آقا بدهند و بعد حضرت آقا تصمیم بگیرند. 
این خاصیت منابع اطالعاتی متکثر است. البته در کل دنیا این 
تکثر پذیرفته شده است و عمده کشورهای موفق اطالعاتی، 
این تکثر را دارند. آمریکا، انگلیس و حتی رژیم صهیونیستی 

هم همین طور است.

*سناریوهایپیشدستانهیکی
ازکارهاییاستکهدستگاههای
اطالعاتیبهجهتجریاندادن
بــهمســائلازآناســتفاده
میکنند،برایناســاسآیااین
اقداماتبانظرمســتقیمرهبر
معظمانقالباستیاخیر؟

سناریوهای پیش دســتانه مهم است. درباره اینکه آیا 
حضرت آقا از این سناریوها مطلع هستند یا نه، باید گفت که 
نه لزم است و نه مصلحت. آقا حکم کلی برای امنیت کشور 
می دهند و با توجه به اینکه امنیت کشور اولویت درجه اول 

ایشان است، نسبت به آن هم حساس هستند. 
پس هر سناریوی پیش دســتانه مراکز اطالعاتی لزم 
نیست که به آقا عرضه شود. آقا هم این را نمی خواهند. مگر در 
یک شرایط ویژه و با اولویت بال. ایشان دست مراکز اطالعاتی 
را باز گذاشــته اند؛ بر این اســاس هم مسئولن اطالعاتی 
عمدتاً در حد اجتهاد هســتند که شرعیات را هم تشخیص 
می دهنــد. مراکز اطالعاتی اقدامات خوبی انجام داده اند؛ به 
خصــوص در حوزه عملیات روانی و مقابله با اقدامات روانی 
دشمن در فضای مجازی و ماهواره که ابعاد آن در بلندمدت 

مشخص خواهد شد.

گفت و گوی ویژه صبح صادق با یک تحلیلگر برجسته سیاسی ـ امنیتی

اشرافامامخامنهایبهمسائلکشوربیسابقهاست
   احسان امیری / امنیت جمهوری اسالمی به منزله جزیره امن در ناامن ترین منطقه جهان در یکی دو دهه گذشته، موضوع با اهمیتی است و به طور حتم در ایجاد و بنای این امنیت شخص 
رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان مرجع اصلی مباحث نظامی و امنیتی در کشور نقش اصلی را ایفا کرده اند. برای بررسی ابعاد این موضوع بر آن شدیم تا پای سخنان یکی از کارشناسان حوزه 

اطالعات و امنیت کشور بنشینیم که از درج نامش معذور هستیم. در ادامه گفت وگوی ما با این تحلیلگر برجسته سیاسی و امنیتی را می خوانید.



 مهدي دنگچي/  در شــماره گذشــته 
اظهارات دو نفر از اعضاي بازنگري قانون اساســي 
را که در ســال 1368 درباره موافقت و مخالفت 
الگوي پارلماني و ریاســتي ســخن گفته بودند، 
بررســي کردیم. در این قسمت بخشي از دیدگاه 
مرحــوم آیت اهلل عمید زنجاني را که در شــوراي 
بازنگري عضویت داشته و سال ها استادي دانشکده 
علوم سیاسي دانشگاه تهران را نیز برعهده داشتند، 

مي خوانیم:
»در مورد تمرکز در مدیریت قوة مجریه من 
یک نکاتي را فشــرده عرض مي کنــم: اولً  توجه 
مي دهم حضرات ســروران اســاتید کاماًل توجه 
دارنــد که قرآن و کلمــات امیرالمؤمنین حداقل 
آنچــه که در نهج البالغه آمده تأکید بر مطالعه بر 
کار گذشتگان دارند، تأکید بر استفاده از تجربیات 
دیگران دارند، این یک اصلي است که ما پذیرفته ایم 
که در تصمیمــات بالخره تجربیات انجام گرفته 
باید مورد توجه باشــد و نکته دوم این اســت که 
قرآن صریحاً امر به انتخاب احسن کرده. اگر این 
دو اصل را که دو اصل قرآني و متکي و مبتني بر 
فرمایشات حضرت امیر المؤمنین علي)علیه السالم( 
در نهج البالغه هست ما بپذیریم شکل قوة مجریه 
هیچ توقیفي نیست، تعبدي نیست و ما در متون 
چــه آیات و چه روایات حتي با توجه به اجماع و 
مسائل دیگر عقل به معناي خاصش، ما یک شکل 
خاصي در مورد قوة مجریه نداریم. بنابراین شکل 
قوة مجریه مانند شکل حکومت، انتخابي است و 
براســاس این دو اصل باید انجام بگیرد. یعني به 
صورت تطبیقي با توجه به تجربیات گذشتگان و 

دیگران و دوم انتخاب احسن.
روي این اســاس من مي خواهم این نکته را 
عرض کنم که ما باید تجربیات پیشرفته بشري را 
)همانطور که در قانون اساسي هم آمده( در مورد 
شــکل نظام سیاسي و بالخص در مورد مدیریت 
اجرایي به صورت تطبیقي مورد توجه قرار بدهیم. 
به عنوان مثال ما در تاریخ مشــروطه یک اشتباه 
بزرگي مرتکب شــده ایم. ما آمده ایم قلم به دست 
گرفته و با استفاده از منابع غني فقه، مشروطه را 
مشــروعه معرفي کرده ایم و دلیل بسیاري اقامه 
کرده ایم که مشروطیت تنها رژیم و شکل حکومت 
اســالمي اســت و اگر ما در مورد این اصل یعني 
اســتفاده از تجربیات دیگران دقت کرده بودیم، 

آنقدر قاطعانه برخورد نمي کردیم که بگوییم شکل 
نظام سیاسي مشروع یعني مبتني بر فقه عبارت 
از مشــروطه است. این یک اشتباه بزرگي بود اگر 
ما تجربیات را توجه داشــتیم و مسئله نظام هاي 
تطبیقي و تطبیق نظام ها را توجه داشتیم، مرتکب 
این لغزش نمي شــدیم. امروز در مورد قوة مجریه 
تجربیات بشري به یک سلسله نتایجي رسیده که 
نصب العین ما هست و بالخره نوشته شده و تقریر 
شــده و گفته شــده. ما اگر اینها را مورد مطالعه 
قرار بدهیم، خارج از چهارچوب اسالم نیست، نه 
بدعت اســت و نه غرب گرایي و مشرق گرایي و نه 

مفاهیم دیگر است.
ما دو راه بیشــتر در پیــش نداریم: یا اینکه 
چشــم مان را روي هم بگذاریــم، تجربیات را به 
کناري بگذاریم فقط آنچــه را که خودمان ابداع 
مي کنیم، بگوییم اسالم همین است و نظام سیاسي 
اسالم همین است و ل غیر. با توجه به اینکه شکل 

حکومت توقیفي نیست در 
هیچ متني هم نیامده، این 

یک راه.
یــک راه دیگــر هم 
این اســت که چشم مان را 
باز بکنیــم در عین حفظ 
انتخاب  در  اســتقالل مان 
شیوه اي که نه شرقي است 
و نه غربي است با حفظ این 
اصل با چشــم باز و مطالعه 
را  نظامي  یــک  تجربیات، 

انتخاب بکنیم.
امروز در جهان یک شیوه در نظام قوة مجریه 
به نام نظام ریاستي معروف و متداول است که کلیه 
اختیارات، اقتدارات و حاکمیت در قوة مجریه به 
رئیس جمهــور تفویض مي شــود و رئیس جمهور 
مســئول کلیه مســائل اجرایي در سراسر کشور 
است یا نخست وزیر وجود ندارد یا اینکه اگر وجود 
هم داشــته باشد یک مســئولیت هاي تشریفاتي 
محدودي دارد و حتي در بعضي از این نظام ها وزیر 
و وزرا وجود ندارند، اگر هم دارند به عنوان معاونت 
رئیس جمهور عمل مي کنند و اگر هم عنوان وزیر را 
دارند، این عنوان به صورت خاصي است که کارگزار 

مسئولیت هاي ریاست جمهوري است.
البته در این نظام بیشــترین مســئولیت ها 

و اقتــدارات بــه رئیس جمهور ســپرده شــده و 
رئیس جمهــور در انتخابش باید آرای قاطع مردم 
را در اختیار داشته باشد تا بتواند مجري این نوع 
حاکمیت با این نوع وســعت باشــد و اما در عین 
حال براي مهار کردن قدرت اجرایي رئیس جمهور 
شیوه هایي انتخاب مي شود که رئیس جمهور کنترل 
بشود و رئیس جمهور مسئول باشد. کیفیت مسئول 
بودن رئیس جمهور هم به شیوه هاي مختلف عمل 
مي شود که من براي اختصار فقط اشاره مي کنم 
و بعضي از نظام هاي سیاســي امــروز در دنیا با 
دســت کاري این مدل، با کمرنگ کردن، پر رنگ 
کردن مســئولیت ها امروز در دنیا متداول اســت 

لزومي هم ندارد اسم برده بشود.
مدل دوم نظام کابینــه اي یا نظام پارلماني 
هست که در این نظام عمدتاً مسئولیت ها متمرکز 
در قوة مقننه اســت و این قوة مقننه است که بر 
حسب اکثریت کرسي هایش نخست وزیر را معین 
مي کند و نخســت وزیر کلیه 
مســئولیت هاي اجرایي را بر 
عهــده مي گیرد و به وســیله 
مجلس وزرا انتخاب مي شوند 
و کاماًل وزرا و نخســت وزیر با 
انتخاب مستقیم مردم به عنوان 
مســتقیم  انتخاب  و  نماینده 
مجلس به عنــوان نمایندگان 
مردم به این سمت ها برگزیده 
مي شــوند و هیئت وزیران در 
مســئول  کاماًل  مجلس  برابر 
هست. اما براي اینکه توازن و تعادل قوا برقرار بشود 
و دو قدرت یعني قوة مقننه و مجریه تصادم هاي 
احتمالي آینده شان برطرف بشود، در برابر اختیار 
تامي که به قوة مقننه داده شده است که در انتخاب 
اعضا و مســئولن قوة مجریه مستقیماً  وارد عمل 
بشود، به رئیس قوة مجریه یعني نخست وزیر اختیار 
فوق العاده اي داده مي شــود که حتي در بعضي از 
نظام ها تا انحالل و منحل کردن مجلس هم پیش 
مــي رود صرفاً براي تعادل قوا و توازن بین دو قوة 

مجریه و قضائیه.
اآلن تفاوت هــاي بســیاري بیــن رژیم ها و 
نظام هایي که از این دو نوع و از این دو مدل انتخاب 
شــده و یا از اینها پیروي کرده اند وجود دارد ولي 
عمدتــاً  در این دو محور اســت که یا قوة مجریه 

عبارت از هیئت وزیران باشد، کلیه مسئولیت هاي 
اجرایي را دارد و در برابر مجلس مسئول و منتخب 
اســت، به عالوه این اختیــارات فوق العاده اي که 
خواه، ناخواه باید تفویض بشود یا کلیه اختیارات و 
اقتدارات و حاکمیت اجرایي به رئیس جمهور اعطا 

مي شود. آن هم باز به یک صورت قابل کنترل. 
با توجه به بافت و ســاختار سیاسي در نظام 
جمهوري اسالمي ایران که این ساختار کلي هرگز 
به هم نمي خورد، با تجدید نظر در قانون اساسي 
هم این اسکلت کلي باقي مي ماند، با توجه به این 
بافت و ماهیت حکومت اسالمي که یک حکومت 
صد درصد منطبق با موازین اسالمي است و مسئله 
رهبري در رأس نظام و در قله نظام و قله حاکمیت 
نظام قرار مي گیرد هم با مشروعیت مردمي که با 
انتخاب مردم هســت و هم با مشروعیت الهي که 
چون ولي فقیه هســت و مجتهد جامع الشــرایط 
هست، بالخره باید قوة مجریه که بیشترین قدرت 
و حجم حاکمیت را در اختیار دارد باید به نحوي 

باشد که در تصادم با رهبري نباشد.
نظام ریاســتي یعني سپردن مسئولیت هاي 
اجرایي به رئیس جمهــور همواره این خطر را در 
پیش دارد، حداقل در بعضي از موارد با اختیارات 
رهبري در تصادم باشــد و یک تجربه تلخي هم 
ما در گذشــته در ده سال گذشته داریم و آن به 
معناي این است که اگر فرد نالیقي باشد و بخواهد 
سوءاستفاده از قانون بکند، سوءاستفاده از اختیارات 
بکند، مخصوصاً اگر توأم با جوسازي باشد، مي تواند 
در قوة مجریه رشد پیدا بکند و استبداد به نوعي در 
قوة مجریه زمینه رشد پیدا بکند و بالخص اگر این 
مسئولیت ها، مسئولیت هاي چشمگیر هم باشد و در 
قانون اساسي به صورت صریح هم ذکر شده باشد. 
اتکا بــه آرای عمومي مــردم را هم که در 
اختیار دارد، همواره این خطر هســت، نمي شود 
روي شــخصیت ها و افراد حســاب کرد که افراد، 
افراد برجســته، افرادي هستند که پا روي نفس 
و نفسانیات شــان گذاشــتند، عالیق نفســاني و 
وابستگي هاي شیطاني و دروني ندارند، روي افراد 
نمي شود حساب کرد و قانون را روي افراد تنظیم 
کرد. بنابراین به نظر مي رســد که اگر شــیو هاي 
انتخاب بشود که در آن تمرکز قدرت به معنایي که 
در برابر رهبري به نحوي موجب اشکالتي بشود، 

نباشد به نظر بهتر مي رسد.«
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از  یکي   حسین معیني/ 
مقدس  دفاع  مهــم  عملیات هاي 
پس از خیبــر، در 25 مهر 1363 
انجام شد که به عملیات »عاشورا« 
شــهرت یافت و در پی آن بیش از 
50 کیلومتر مربع از مناطق اشغالي 
در استان ایالم بازپس گرفته شد.

در قرارداد »1۹75 الجزایر«، 
به  ارتفاعات »میمک«  خط  الرأس 
عنوان مرز ایــران و عراق تعیین 
شد. ســپس کمیته هاي مشترک 
دو کشــور براي تهیه اسناد لزم و 
کردند.  گفت وگو  مرز  میله گذاري 
این گفت وگوها که به کندي انجام 
مي شــد، تا آســتانه وقوع انقالب 
اسالمي به نتیجه تعیین کننده اي 
نرسید و در این میان، رژیم عراق 
که به تعیین قطعي مرزها تمایلي 
نشــان نمي داد، با پیروزي انقالب 
اسالمي زمینه را براي ملغي شدن 
قــرارداد مذکور فراهــم کرد و در 
روز 1۹ شــهریور 135۹ با حمله 
به میمک، پس از دو روز آن را به 

تصرف خود درآورد.
چهار مــاه بعــد، یعني روز 
1۹ دي 135۹، طــي عملیــات 
»ضربت ذوالفقار«، اگر چه دشمن 
از ارتفاعــات میمــک عقب رانده 
شد، اما شمال و غرب این منطقه 
همچنان تحت اشــغال او بود. این 
وضعیت ادامه داشــت تــا اینکه 
عملیــات »عاشــورا« بــه منظور 
آزادسازي ارتفاعات شمال میمک 
و نیز دامنه غربي آن طراحي شد و 

به اجرا درآمد.
از غــروب روز 25 مهــر ماه 
ســال1363، نیروهــا بــه طرف 
اهــداف خــود حرکــت کردند. 
درگیــري با دشــمن بــا رمز »یا 
اباعبداهلل الحسین)ع(« حدود ساعت 
سي دقیقه بامداد در محور میاني 
)فصیــل( آغاز شــد و در نهایت 
پــس از چند روز درگیري بین دو 
طرف، مواضع متصرفه تأمین شد و 
عملیات عاشورا با موفقیت به اهداف 

خود رسید.

 محمدرضا قضایی/ شیعیان 
کوفه از امام حسین)ع( دعوت کردند 
تا بــه کوفه بیاینــد و امامت مردم 
کوفــه را به عهده بگیرنــد. امام)ع( 
مســلم بن عقیل را به عنوان امین و 
معتمد خود به ســوی کوفه فرستاد 
تا درباره نیت حقیقی مردم تحقیق 
کــرده و حضرت را از اوضاع کوفه با 
خبر کند. جناب مسلم در فقاهت و 
شــجاعت و عمل به دستورات دین 
در بالتریــن درجات قرار داشــت. 
جنــگ آوری که صدها نفــر مانند 
مختار در رکابش ســرباز کارآموزی 
بیش نبودند. تبعیت ایشــان از امام 
خود و تقوایش، او را انیس و مونس 
حضرت امام حسین)ع( قرار داده بود 
تا جایی که امام)ع( در نامه به مردم 
کوفه می فرماید: »برادرم را به سوی 

شما می فرستم...«
ایشان روز پنجم شوال سال60 
هجری وارد کوفه شــدند. در تاریخ 
تعداد بیعت کنندگان از 12 هزار تا 
30 هــزار نفر آمده اســت. مردم به 
زبان خواهان حضور امام)ره( بودند، 
اما در دل پــای این بیعت نماندند. 
برخــی از بزرگان و فقهای کوفه که 
از مکنونات قلبــی مردم کوفه خبر 
داشتند، غیر مستقیم به تفاوت بیان 
و عمل مردم کوفه اشاره کردند. در 
یکی از تجمعات، عابس برخاست و 
گفــت: »اّما بعد، من از طرف مردم، 
سخن نمی گویم و نمی دانم در درون 
آنها چه می گذرد و تو را درباره آنان 
نمی فریبم. به خدا سوگند، از آنچه 
خودم را بر آن آماده کرده ام، سخن 
می گویــم، هرگاه مرا فــرا بخوانید، 
شــما را اجابت می کنم و به همراه 
شما با دشــمنان تان می جنگم و با 
شمشیرم از شما دفاع می کنم تا خدا 
را مالقــات کنم و از این کار، چیزی 
جز رضای خدا نمی خواهم.« سپس 
حبیب بن مظاهر همین ســخنان را 

بیان کرد.
 تفاوت میان گفتار و عمل نقطه 
ضعفی بزرگ در تاریخ مســلمانان 
صدر اســالم بود. پایبنــد نبودن بر 
اصــول شــریعت و عــدم اعتماد و 
دلدادگی به  فرستاده امام حسین)ع(، 
موجب وادادگی در برابر دشمن شد 
و غربت و شهادت حضرت مسلم)ع( 

را رقم زد. 

برفرازارتفاعاتمیمک

ِ أََحداً(  را نمی فهمد. وهابیان در حالی که مسئله توسل، شفاعت  آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی می گوید: »وهابیت«  معنی کلمه »مع« در آیه  )َفاَل تَْدُعوا َمَع اهللَّ
و زیارت قبور مردگان را درک نمی کنند آن را انکار می کنند. »محمد بن عبد الوهاب« پیشــوای این فرقه، مســلمانانی را که قائل به ســه امر مذکورند با توجه به آیه 

هجدهم سوره یونس از بت پرستان زمان جاهلیت بدتر می داند؛ در صورتی که شیعیان، امامان خود را عبادت نمی کنند، بلکه به ائمه اطهار)ع( توسل می جویند. 

برداشتنادرست
ازقرآن

ثباتقدمدرراهحق-۱۲
 سیدحسین خاتمی خوانساری/  در بحث ها به اینجا رسیدیم که اگر 
برای مؤمن ثبات وجود داشته باشد، نشاط و سرزندگی در دینداری و احقاق 
حق هم به وجود می آید. در دعای منسوب به امام سّجاد)ع( معروف به مناجات 
»انجیلیه« آمده است: »ای پروردگار جهان! و ای فرمانرواترین فرمانروایان! و ای 
بخشنده ترین بخشندگان، از تو می خواهم که من در شهادت ها، با عدالت ترین 
شهادت ها و در عبادت ها، با نشاط ترین عبادت ها را داشته باشم.« اهمیت نشاط 
در عبادت و بندگی به دلیل آن اســت که انســان دلش به حمایت و هدایت 
خداوند گرم اســت و از هیچ ســختی و خستگی در این جهان نگرانی ندارد. 
خداوند خود شاهد این نشاط در راه بندگی است و به این نشاط مؤمنان جزای 
خیر می دهد. کسی که در راه دین به ثبات رسیده و تزلزلی ندارد، در اجرای 
احکام الهی برای خودش نیز ســختگیر است و حدود الهی را رعایت می کند. 
اگر در جایگاه کارگزار اسالمی ظاهر شود، بر اجرای حدود الهی جدی و کوشا 
است و با این دقتش مؤمنان را نیز از مشکالت و سختی ها دور می کند. یک 
کارگزار و یک مدیر در کشور دینی بر اجرای احکام دین در کشورش حساس 
است و با آگاهی و توجه به اجرای درست احکام مردمش را از بی بندوباری و 
بی قیدی و بی دینی دور می کند. حضور دین در جامعه، یعنی ایجاد عالقه به 
خدا، به صورتی که اگر عده ای به معارف دینی آشنا نبودند هم با رفتار درست 
یک مسئول به دین عالقه مند شوند. پیامبر اسالم)ص( و امیرمؤمنان علی)ع( 
برای نشر معارف و اشاعه دین چنان مستحکم بودند که هیچ حکمی از احکام 
الهی را رها نکرده و برای خوش آمد دشــمنان آن را تعطیل نکردند. از سویی 
رفتار پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( مردم را جذب به اســالم و عالقه مند به 
دین می کرد. مردم دوســت داشتند همانند رسول خدا)ص( زندگی کنند و 
رفتار او را الگو قرار می دادند. هرچند دشــمنان دین هم از پا نمی نشستند و 
کارشکنی های خودشان را داشتند. غیرت دینی به این معناست که آدمی با 
مشاهده خالف شرع، بی تفاوت نباشد و وقتی می بیند برخالف قانون اسالم عمل 
می شود و ضد ارزش ها ارزش و ارزش ها ضد ارزش می شود، بی خیال و بی قید 
نباشد. غیرت دینی از نشانه های استحکام در دین و حق است. امیرالمؤمنین 
حضرت علی)ع( می فرمایند: »ای مؤمنان! هر که تجاوزی را بنگرد و شــاهد 
دعوت به منکری باشد و در دل آن را انکار نماید، خود را از آلودگی سالم داشته 
است و هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش داده خواهد شد و از اولی برتر 
است و آن کس که با شمشیر به انکار منکر و باطل برخیزد تا کالم خدا بلند 
و گفتار ســتمگران پَست گردد، همانا او راه رستگاری را یافته و نور یقین در 
دلش تابیده است!« غیرتمندان و ثابت قدمان با دیدن اجرای احکام در جامعه 
خشنود و با دیدن اجرا نشدن احکام متأثر می شوند و این خشنودی و تأثر هم 
به خاطر خدا است. پیامبر)ص( می فرمایند: »لیحق العبد حقیقة الیمان حتی 
یغضب هلّل و یرضی اهلل«؛ انسان در صورتی به حقیقت ایمان نائل می شود که 
خشم و رضایش برای خدا باشد. کسی که غیرتمند به دین است، برای وجود 
دین در جامعه تالش و جهاد می کند و از همه دارایی خود می گذرد تا مردم 
در لوای دین آسایش داشــته باشند. امام حسین)ع( درباره فلسفه قیام شان 
می فرمایند: »من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر فرامی خوانم. سنت مرده 

و بدعت زنده شده است.«

ما »هشتم شوال« را سالروز تخریب 
قبور ائمه  بقیــع)ع( می نامیم. جریانات 
امروز تکفیری هــا ادامه  همین حرکت 
و همان جریان اســت. امــروز اگر این 
حوادث در عالم اســالم است، ریشه اش 
بــه کجا برمی گــردد؟ آیــا برمی گردد 
به ســال تخریب قبور ائمــه بقیع)ع( 
یــا برمی گردد به قــرن دوازدهم افکار 
محمدبــن عبدالوهاب که وهابیون از او 
گرفته اند یا نه بالتر برمی گردد به قرن 
هشتم افکار ابن تیمیه یا نه برمی گردد به 
زمان خوارج دوران امیرمؤمنان علی)ع( 
و حرکت هایی که خوارج داشــتند در 
برابــر امیرمؤمنان علــی)ع( و یا حتی 
بالتــر، رگه های این حرکــت را ما در 
ابتدا  زمان خود پیامبر)ص( می دیدیم. 
لزم می دانم دو مطلب را یادآوری کنم. 
مطلب اول اینکه حســاب تکفیری های 
امروز و در طول تاریخ از حســاب عموم 
مسلمان ها جداست. بدون مبالغه بیش 
از صد کتــاب در رد افکار ابن تیمیه یا 
محمد بن عبدالوهاب وهابی ها از ســوی 
اهل سنت نوشته شده. علمای معاصر ابن 
تیمیه گفته اند این آدم افکارش خطرناک 
اســت. تمام قاضیان عصر ابن تیمیه، او 
را محکــوم به زندان کردنــد. این طور 
خشونت، این طور قتل و غارت، این طور 
بدنام کردن اسالم و مسلمان ها اآلن نظیر 
چیزهایی است که امروز به اسم داعش 
داریم می بینیم. همه از آنها ابراز نفرت 
دارند و ابراز برائت می کنند؛ بنابراین ابن 
تیمیه را در زندان انداختند و در زندان 
مرد. خود محمدبن عبدالوهاب وقتی افکار 
خودش را در قرن دوازدهم مطرح کرد، 
اول کســی که با او مخالفت کرد، پدر 
و برادرش بودنــد. اول کتابی که در رد 
وهابیت یعنی در رد محمدبن عبدالوهاب 
نوشته شده توسط برادرش سلیمان بن 
عبدالوهاب اســت. ایــن کتاب الصواب 
اللهیــه فی رد علــی الوهابیه نام دارد؛ 
بنابراین حساب اینها جداست. اگر تاریخ 
را بررســی کنیم، در عراق، در سوریه، 
در مصــر و اینها می دانیــد وهابی ها و 
تکفیری هــا قائل به گنبــد و بارگاه و 
زیارت و توســل و مرقد نیستند. اینها 
مخالفند و می گویند شــرک است، کفر 

است. خیلی ها به مدینه مشرف شدند. 
وقتی ما وارد قبرســتان بقیع می شویم 
انصافاً عدد ما شــیعیان در آنجا نسبت 
به عدد بقیه  مســلمان هایی که با عالقه 
برای زیارت در همین فضایی که تخریب 
کرده انــد، می آیند ناچیز اســت و عدد 
ایرانی هایی که می روند برای زیارت گم 
می شــود. من یک عبارت جالبی عرض 
کنــم. کتاب تاریخ بغداد بیســت جلد 
اســت که نویســنده  آن یکی از علمای 
بزرگ اهل ســنت است. محال است در 
کتابخانه ای از کتابخانه ها ی اهل سنت 
بروید و این کتاب نباشد. حدود هفتصد 
ســال پیش شرح حال مزارها و علمایی 
که در بغداد زندگی می کرده اند و از دنیا 
رفته اند، بیان شده که من یک نمونه اش 
را می خوانم؛ این جلد اول، صفحه  120 
است. می نویسد کسی بود به نام ابی علی 
خالل شیخ الحنابله، بزرگ حنبلی ها. این 
بزرگ حنابلــه می گوید »ما هّمني أمر 
فقصدت قبر موسي بن جعفر فتوّسلت 
به إلّ ســّهل اهلّل تعالي لي ما أحّب«: هر 
وقت مشکلی برای من پیش می آمد، من 
متوسل به قبر حضرت موسی بن جعفر 
می شدم و حاجتم برآورده می شد، شما 
فکر می کنید زیارت قبور رفتن و توسل 

فقط برای ماست؟ 
نکته  دوم اینکه ما امروز می گوییم 
تخریب قبــور ائمه  بقیــع، این عبارت 

عبارت کوتاهی اســت. امروز باید گفت 
سالگرد تخریب بسیاری از آثار اسالمی 
یا تمام آثار اسالمی باقی مانده از گذشته 
در مکه و مدینه، نه فقط قبرستان بقیع و 
قبور ائمه  بقیع)ع(. به اشاره عرض می کنم 
قبر همسر پیامبر خدیجه  کبری)س( را 
در مکه و قبر همســران پیامبر در بقیع 

را از بین بردند. قبر پدر پیامبر حضرت 
عبداهلل را از بین بردند. قبر اجداد پیامبر 
را عبدالمطلب، عبد مناف، هاشم همه را 
از بین بردند. قبر عموی پیامبر عباس را، 
قبر عمه های پیامبر عاتکه و صفیه و قبر 
شهدای احد را از بین بردند. قبر شهدای 
واقعه  حره در قبرســتان بقیع را از بین 
بردند. قبر شهدای واقعه  فخ در مکه را از 
بین بردند. قبر پدر بزرگوار امیرالمؤمنین 

ابوطالب، مــادر بزرگوارش فاطمه بنت 
اسد، همســر بزرگوارش ام البنین)س( 
را هم از بین بردند؛ فقط می گویند آثار 
اسالمی در مکه و مدینه، این هم باز کم 
است. اینها در همان زمان به کربال حمله 
کردنــد. در کربال بیش از ده هزار نفر را 
کشتند. آمار مختلف است. پنج هزار، ده 
هزار تا بیست هزار نفر گفته اند. گفتند 
خزائــن حرم سیدالشــهداء را به غارت 
بردند. نوشــته اند بعــد از جنگ حنین 
پیامبر)ص( مشغول تقسیم غنایم بودند. 
داستان را در تفاسیر اهل سنت و شیعه 
و همه  تواریخ ببینند ذیل آیه 58 سوره  
َدَقِت«  توبه »َوِمْنُهم مَّن یَلِْمُزَک فِی ٱلصَّ
یک کسی به حضرت خرده گرفت: اعدل 
یا محمد! حضرت را هم با اسم صدا زد. 
گفــت: با عدالت تقســیم کنید. پیامبر 
نگاهی کردند و فرمودند: با عدالت تقسیم 
می کنم. بــار دوم گفت: اعدل. حضرت 
فرمودنــد: من دارم با عدالت تقســیم 
می کنم. اگر من با عدالت تقسیم نکنم 
و رفتار نکنم؛ پس چه کســی با عدالت 
رفتار می کند؟ شــما پیامبر را به عنوان 
نبی قبول دارید. پیامبر را به عنوان یک 
رسول قبول دارید، آن وقت به عدالتش 
شک می کنید؟ کسی آنجا بود، گفت: یا 
رسول اهلل اجازه می دهید من مجازاتش 

کنم؟ حضرت فرمود: نه رها کن. 
ابــن تیمیــه کتابــی دارد به نام 

منهاج الســنه کــه در پنجــاه صفحه 
مقدمه، شــیعه را با یهــود و نصاری و 
است.  کرده  مقایسه  مشابهت های شان 
اول اینکه می گوید »مسیحیت قائل به 
تثلیثند؛ أب و إبن و روح القدس. عیسی 
را روح خدا می دانند. شیعه هم همین 
طــور، ائمه را خــدا می دانند.« کجای 
عالم شیعه ای را سراغ دارید که قائل به 
الوهیت ائمه باشد. دوم می گوید مشابهت 
یهود با شیعه این است که »یهود قرآن را 
تحریف کردند، شیعه هم قرآن را تحریف 
کرده اســت.« این قرآنــی که ما داریم 
با قرآن همه  مســلمان ها فرقی دارد؟ 
فرق ســوم می گوید »یهود با جبرائیل 
دشمن اند، شیعه هم دشمن است، چرا؟ 
چون شیعه ها معتقدند که جبرائیل باید 
وحی را و رســالت را به امیرمؤمنان)ع( 
می داد. امیرمؤمنان)ع( باید به پیامبری 
می رسید. رفت داد به خاتم النبیاء. گاهی 
آدم این  را می شنود، فکر می کند آدمی 
در گوشه و کناری و عوامی یک حرفی 
زده. متأسفانه منهاج السنه ابن تیمیه را 
این تکفیری ها و داعشــی ها و وهابی ها 
می پرستند و اگر بگویم از قرآن برای شان 
بالتر است مبالغه نکرده ام. آن وقت این 
آدم وقتی در کتابش می خواهد قضاوت 
بکند، این قضاوتش است. در چهارمین 
مطلب بین خوارج و شیعه مقایسه کرده 
اســت و می گوید: »خــوارج معروفون 
بالصدق، خوارج آدم های صادقی بودند، 
دروغ نمی گفتند؛ ولی شیعه من اکذب 
الطوائــف.« حرف پنجــم می گوید باز 
تعجب نکنند چرا اینقدر اینها خشن اند، 
چرا این قدر جالد ند، چرا به شیعه رحم 
نمی کنند، به سنی رحم نمی کنند، به 
مسیحی رحم نمی کنند. این زیربنایش 
این است که می گوید »یعطلون مساجد 
ل یصلــون فیها جمعــه ول جماعه«، 
شــیعیان مســاجد را تعطیل کرده اند، 
نماز جماعــت ندارند! ما جمعه نداریم! 
ما جماعــت نداریم! کجای عالم چنین 
نماز عید فطر را می خوانند، ما مســجد 
نداریم؟ ما مساجد را تعطیل کردهایم؟ 
این مبانی برمی گردد به آنجا و این که 

اآلن گرفتارش هستیم.
samtekhoda.tv.ir :منبع

سراج

استعمارانگلیسدرسرزمیناهرامثالثه
 محمد گنجي/ کشــور کهن مصر، از حدود هشــت هزار سال پیش، 
مسکوني و از 6500 سال پیش، داراي حکومت مرکزي بوده است. بیست سال 
پس از ظهور اسالم، مسلمانان این کشور فتح کردند. در سال ۹6۹ م، فاطمیان، 
مصر را به تصرف درآوردند و این کشور را به تدریج مرکز خلفاي فاطمي شد. 
در سال 1172 م، ایوبیان سلسله فاطمیان را سرنگون کردند و در اوایل قرن 

شانزدهم، عثماني ها بر مصر مسلط شدند.
نخستین رویارویي سرزمین هاي اسالمي با استعمار حمله ناپلئون به مصر 
اســت. اشغال سه ساله این ســرزمین )17۹8 ـ1801 م( که تحت حاکمیت 
عثماني قرار داشــت، نقطه عطفي در تاریخ معاصر مسلمانان به شمار مي رود. 
این حرکت تقریباً نقطه آغاز هجوم استعماري غرب در همه ابعاد و جوانب به 
جهان اســالم بود. ناپلئون نیز بعد از وقوع انقالب فرانســه، با دو چهره و رویه 
استعماري و کارشناسي، نماینده تمام عیار تمدن جدید غربي شد و به شخصه 

از سال 17۹6 م به بعد عالقه و دلبستگي خاصي به شرق پیدا کرد.
در ســال 1805 م، پس از آنکه قواي مشترک عثماني و انگلیس مصر را 
از اشــغال چند ماهه ناپلئون خارج کردند، حکمراني این کشور به محمدعلي 
پاشا سپرده شــد که وي و جانشینانش تحت عنوان خدیو، حکومت مستقل 
مصر را در اختیار داشــتند. بي کفایتي خدیوهاي مصر در اواخر قرن نوزدهم، 
سبب نفوذ روزافزون انگلیس در مصر شد تا اینکه دولت انگلیس در پي شورش 
مردم، در بندر اســکندریه مصر، نیرو پیاده کرد. در اوایل جنگ جهاني اول، 
انگلیس، مصر را تحت الحمایه خود اعالم کرد. ادامه مبارزه مردم مصر، به ویژه 
پس از جنگ، ســبب شد تا انگلیس در 28 فوریه سال 1۹22، استقالل مصر 

را به رسمیت بشناسد.
بریتانیا به رغم دادن استقالل ظاهري به مصر، تحت حکومت سلطان فؤاد 
اول در 1۹22، کنترل سیاست خارجي و دفاع نظامي مصر را همچنان در اختیار 
داشت. همچنین سواحل کانال سوئز را به اشغال خود درآورد و تسلط بریتانیا 

بر مصر، تحت پیمان 1۹36 انگلستان ـ مصر از نو تثبیت شد.
در این دوران ســیاه، انگلیسي ها در مصر به جنایات گوناگونی پرداختند 

که معمولً تنها بخش محدودي از آن ثبت شده است.
یکي از این جنایات که به ماجراي دینشاوي در تاریخ مصر مشهور است در 
سال 1۹06 رخ داد که مایة تحقیر و خفت شدیدي براي مصریان شد. ماجرا از 
این قرار بود که میان گروهي از سربازان انگلیسي، که در حوالي دلتاي نیل به 
شکار کبوتر مشغول بودند و روستاییان دینشاوي نزاعي در مي گیرد. چند افسر 
زخمي مي شوند و یکي از آنها بر اثر »شوک« و آفتاب زدگي مي میرد. سربازان 
انگلیسي به تالفي، یک روستایي را مي کشند، سپس 52 روستایي را دستگیر 
مي کنند. در محاکمه اي که به ریاست وزیر عدلیه مسیحي، پطرس پاشا غالي 
ترتیب مي دهند، چهار نفر از روستاییان به مرگ و بقیه به حبس با اعمال شاقه 
محکوم مي شوند و روز بعد با نمایشي از بي رحمي و قساوت، حکم اجرا می شود.
انگلیســي ها در دوران حضورشــان بخشي از آثار تمدني مصر را تخریب 
کردند و بخشي از آن را به غارت بردند. گوستاولوبون در کتاب تمدن اسالم و 
عرب مي نویسد: »انهدام ابنیه  تاریخي با مهارت خاصي انجام مي شود؛ به طوري 
که در بخشــنامه ها نامي از عامل اصلي یعني انگلیسي ها دیده نمي شود. براي 
تســریع در کار احداث پادگان ها دستور خراب کردن پنج ساختمان تاریخي 

قاهره را صادر کردند.«
نمونه دیگر، سرقت »سوزن کلئوپاترا« از سوی »جیمز دیکسون« است. 
ماجرا به »ابلیسک« یکي از سمبل هاي فراماسونري اشاره دارد که از قرن 16 
به بعد در میدان های مهم شــهرهاي بزرگ جهان نصب شده است. ابلیسک 
که نشــانه اي از بافومت، خداي بزرگ فراماســون ها دارد، نمادي است که در 
گذشته در مصر باســتان حضور داشته و یکي از نمادهاي شیطاني محسوب 
می شود. ابلیسک، درون استوانه مخصوص فلزي قرار گرفت و به وسیله قایق 
به انگلستان یدک کشي شد. در نهایت این اثر زیبا و تاریخي، در سال 1878، 
روي دیوار خاکي »رودخانه تیمز« افراشته شد؛ تنها یک سال بعد از قراردادي 

که »دیکسون« براي آوردن آن از مصر بسته بود.
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نمي شود روي شخصیت ها   
و افراد حســاب کرد که افراد، 
افرادي هستند  افراد برجسته، 
که پا روي نفس و نفسانیات شان 
و  نفساني  عالیق  گذاشــتند، 
وابستگي هاي شیطاني و دروني 
نمي شــود  افراد  روي  ندارند، 
حساب کرد و قانون را روي افراد 

تنظیم کرد

جنایتوجهمشترکجریانتکفیریووهابیت
گفتاری از حجت االسالم سیدحسین حسینی قمی

بــدون مبالغــه بیــش از صد 
کتــاب در رد افکار ابــن تیمیه یا 
محمد بن عبدالوهاب وهابی ها از سوی 
اهل سنت نوشته شده است. علمای 
معاصر ابن تیمیــه گفته اند این آدم 
افکارش خطرناک است. تمام قاضیان 
عصر ابن تیمیه، او را محکوم به زندان 
کردند. این طور خشونت، این طور قتل 
و غارت، این طور بدنام کردن اسالم و 
مسلمان ها اآلن نظیر چیزهایی است 
که امروز به اسم داعش داریم می بینیم
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کرمانشــاهی/  نــدا   
صاحبنظران حوزه کتاب و نشــر 
معتقدنــد که یکــی از مهم ترین 
عوامل کاهش بیش از پیش  سرانه 
مطالعه، گسترش و همه گیر شدن 
فضای مجازی اســت. واقعیت هم 
غیر این نیست و این را به راحتی 
می توانیــم در خــود و اطرافیان 
ببینیم. همیشه گوشی هایمان در 
دســتمان اســت و آنقدر در آنها 
می چرخیم که اگر کسی تذکری 
به ما ندهد، متوجه گذر زمان هم 

نمی شویم.
قطعاً این گونه زمان گذراندن، 
نه تنها از خواندن کتاب غافل مان 
می کند، بلکه اشتیاق  ما را هم از بین 
می بــرد؛ در حالی که دل مان را به 
مطالب زرد و بدون پشتوانه علمی 
فضای مجازی خوش کرده ایم. شاید 
در این میان کسی بپرسد مطالعه، 
مطالعه است؛ چه در فضای مجازی 
و شــبکه های مختلف آن و چه با 
ورق زدن یــک کتاب؛ اما واقعیت 
این اســت که این تنها توجیهی 
برای قصورمان در کتابخوانی است؛ 
زیــرا مطالب موجــود در فضای 
مجازی کاماًل سطحی و کم عمق؛ 
بنابراین خواننده آن را هم همین 
گونه تربیــت خواهد کرد. افرادی 
کــه در موضوعات مختلف عمیق 
فکر نمی کنند بصیــرت ندارند و 
بسیار گذرا از موضوعات گوناگون 

می گذرند.
یکی از ناشــران در این باره 
معتقد اســت که مــرور مطالب 
شــبکه های اجتماعــی جایگاهی 
در مطالعــه ندارد؛ چرا که شــما 
نمی دانید آنچه در این شــبکه ها 

می خوانید حقیقت دارد یا خیر.
آیت اهلل سیداحمد میرعمادی، 
نماینده ولی فقیه در استان لرستان 
و امام جمعه خرم آباد در این رابطه 
تعبیر زیبایی دارد و می گوید: »هیچ 
مطالعه ای به اندازه یک کتاب مؤثر 
و ماندگار نیست؛ کما اینکه تأثیر 
آن مانند نقش بستن بر روی سنگ 
است؛ اما تأثیر مطالعه اینترنتی و 
فضای مجازی مانند نقاشی بر روی 

آب است و باقی نمی ماند.«
اکنون این پرسش مطرح است 
که برای بازگشت مردم به مطالعه 
چه باید کرد؟ قطعاً وظیفه تک تک 
مــا در برابر خــود و خانواده مان 
انکارناپذیر اســت؛ اما واقعیت این 
است که ناشران نیز باید خود را به 
روز کننــد و این فضای مجازی را 
که می تواند تهدیدی برای تربیت 
سرمایه های انســانی کشور باشد 

یک فرصت بدانند.
ناشران می توانند با استفاده از 
فضــای مجازی و آیتم های جذاب 
مردم را به خواندن کتاب های شان 
تشویق کنند؛ مانند منتشر کردن 
بخش جذاب کتاب، ساختن تیزر 
مختلف  پویش های  راه انــدازی  و 
کتابخوانی. چند سال پیش تیزری 
برای کتاب »دختر شینا« منتشر 
شد و بســیاری را مشتاق تهیه و 

مطالعه این کتاب کرد.
شاید برخی بگویند راه اندازی 
پویش راه حل مناسبی نیست؛ زیرا 
عادت مان می دهد که برای خواندن 
کتــاب همیشــه منتظــر چنین 
اما واقعیت  تشویق هایی باشــیم؛ 
این است و باید بپذیریم که ضروری 
اســت از همین فضاهای مجازی 
اســتفاده کنیم و مــردم را مانند 
پدر و مادری که فرزندان شــان را 
به خواندن کتاب ترغیب می کنند، 
تشــویق به مطالعه کنیم؛ به امید 
آنکه همین امر زمینه را برای انس 

بیشتر با کتابخوانی فراهم کند.
چندین  دربــاره  رویداد  این 
کتــاب رخ داد و نتیجــه بســیار 
مطلوبی داشــت؛ برای نمونه سال 
گذشــته کتاب »جــام جهانی در 
جوادیه« بــرای نوجوانان در قالب 
یــک پویش ارائــه شــد و اتفاقاً 
نوجوانان زیادی را مشتاق به تهیه 
و مطالعه این کتاب کرد. از طرفی 
فضاهــای مجازی هــم دائماً این 
پویش را پوشــش  دادند و سبب 
اطالع خانواده ها از وجود این کتاب 

و مسابقه آن شدند.
 حــال که فضای مجازی این 
چنین زندگی هــای واقعی مان را 
تحت تأثیر قرار داده اســت، باید 
از آن بــرای هرچــه بهتر کردن 
ســبک زندگی مان استفاده کنیم 
تا این تهدید بــه فرصتی طالیی 

تبدیل شود.

کتابخوانیمجازی!
مرضیه برومند گفت: ما در زمینه عروســک فعالیت گســترده و مفیدی نداشتیم و می گوییم که چرا باربی، دنیای کودکان ما را گرفته. دلیلش نبود 
جایگزین اســت؛ همانند دیگر فعالیت های مان. اگر احســاس می کنیم فرهنگ غربی ها در کشــور ما رخنه کرده، باید با محصولت مان با آنها بجنگیم، اما 

می بینیم که هیچ کاری صورت نگرفته است.
بامحصوالتمان

بهجنگغرببرویم

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ سبک زندگی مدرن، با دوندگی ها و روزمرگی های 
تکراری اش برای همه مان آشناســت. کار و فعالیت دائمی، فشارهای روحی و 
جسمی و استرس هایی که حال بخشی از زندگی مان شده اند، همه حاصل همین 
نوع زندگی است که کم و بیش با آن درگیریم. این دوندگی ها و نا آرامی ها، به 
تدریج روح و جسم مان را خسته و افسرده می کند و اثری از نشاط و سالمتی 
در وجودمان باقی نمی گذارد. به دقت که به اطراف مان نگاه کنیم، همین حال 
هم این روند وارد زندگی مان شــده و خیلی ها در آرزوی فرار از آن هســتند؛ 
مادرها از تکراری شــدن روزها و بی حوصلگی های شان گالیه دارند؛ پدرها در 
ترافیک کســب و کارهای متعدد اسیر شده اند و به اجبار، ساعت های طولنی 
دور از خانه و خانواده هســتند. بچه ها هم بعد از نه ماه تحصیل و دوندگی، 
وارد فصل تعطیالت شدند و در انتظار یک تنوع و تحول اساسی  هستند. انگار 
خستگی ها و دوندگی ها وقتی به این حد نفس گیر می شوند، دیگر کار از پارک 
و شهر بازی و بوستان و سایر سرگرمی ها می گذرد. فقط روزمرگی ها نیستند 
که باید از آنها گریخت؛ بلکه باید شــهر را با همه هیاهو و شلوغی هایش رها 
کرد و با کوله باری ساده راهی جاده شد. فرقی ندارد مقصد کجا باشد و سفر 
چند روز... مهم جابه جا شدن از مکان همیشگی و دور شدن از تکرارهاست که 
می توان امید داشت حس نشاط و شادابی را به انسان برگرداند. در سفر، افراد 
خانواده فارغ از دغدغه ها، فرصت یک دورهمی متنوع را می یابند و می توانند 
به حس خوب مشــترک برســند. همین حس مشترک، مقدمه صمیمیت و 
دلبســتگی آنها می شــود و پیوند و بنیان خانواده را محکم تر می کند؛ یعنی 
می توان نقش خانواده را که در عصر تکنولوژی و در میان شــلوغی های کار و 
تنش های فکری گم شده، با مسافرت احیا کرد. کافی است خانواده گردشی 
جمعی را انتخاب کنند تا با تجربه های جدید و خاطرات به یاد ماندنی، به این 
مقصد بزرگ برسند و لذت با خانواده بودن و دلبستگی به آن را درک کنند؛ 
اما عالوه بر این، سفر تأثیر بی نظیری هم بر سالمتی جسم و روان افراد دارد. 
روح آدم ها هم همپای جسم شــان از زندگــی صنعتی و مدرن و از این همه 
مشغله های فکری و جسمی خسته می شود؛ سفر عالوه بر جسم، روح را هم 
از فشارهای زندگی دور کرده و سبب می شود مدتی استراحت کند و آرامش 
خود را بازیابد و برای شــروع زندگِی دوباره، با انرژی و نشــاط مضاعف آماده 
شــوند. شاید به همین دلیل است که در تعالیم دینی تأکید زیادی بر سیر و 
سفر شده و آیات و روایات متعددی بر این مهم تأکید دارند و به صراحت امر 
می کنند سفر کنید تا تندرست باشید. جالب اینجاست که محققان هم پس 
از سال ها تالش برای رهایی انسان ها از هیجانات و نابسامانی های زندگی، به 
همین راهکار رســیده اند و مسافرت را توصیه می کنند. تحقیقات آنها نشان 
داده است افرادی که سفری در پیش دارند، روزهای شان را شادتر از دیگران 
سپری می کنند یا از میزان افسردگی، استرس، اضطراب و خستگی های شان 
به شــدت کاسته می شود. ریسک سکته مغزی در میان این افراد کمتر است 
و ســالمتی روحی و جسمی بالتری را تجربه می کنند. همین مسئله سبب 
شده است روانشناسان، برای درمان بسیاری از بیماری ها مانند افسردگی های 
دوران بارداری و پس از زایمان یا سایر بیماری های روحی و روانی، مسافرت 
را به فرد پیشنهاد  دهند تا جایی که معتقدند بیماران شان به جای قرار  گرفتن 
در دوره درمانی روانشناسی و روی آوردن به قرص های آرام بخش، بهتر است 
به دامان طبیعت پناه برده و از آرامش طبیعت لذت ببرند یا با مسافرتی ولو 
کوتاه، به دنبال درمان روحی باشــند. در حقیقت، سفر افزون بر اینکه نقش 
پیشــگیری و کنترل بیماری های روانی دارد، در درمان آنها هم مؤثر است و 
به همین دلیل باید جدی گرفته شــود. روانشناسان معتقدند، حتی بسیاری 
از بیماری های جسمی هم ریشه روانی دارند و بر اساس این، سفر می تواند با 
دور کردن ذهن از دغدغه ها و مشکالت، جسم را هم از بیماری های گوناگون 
نجات دهد. با این اوصاف، مسافرت و گردش، عامل سالمتی روح و جسم است 
و نباید از آن غافل ماند. پس اگر از اســترس ها و فشــارهای روانی کالفه اید، 
خودتــان این داروی اعجاب انگیــز را برای خودتان تجویز کنید و مقصدی را 
برای سفر در نظر بگیرید؛ دیدن اقوامی که در شهرستان ساکنند، گردش در 
ییالق ها و طبیعت های متنوع کشور، بازدید از مناطق توریستی و تفریحی و 
تاریخی شهرهای مختلف، دریای جنوب و جنگل های شمال یا زیارت گنبدی 
به درخشــندگی آفتاب، همه و همه مقصد های خوبی برای دل به جاده زدن 
هســتند؛ به ویژه در این روزهای بلند و دلنشــین تابستان که لذت گردش 
و ســیاحت را صد چندان می کند؛ طرح یک ســفر کوتاه را بریزید و با همه 

احساسات منفی و نا آرامی های روانی وداع کنید. 

زندگی

راه نرفته

 باید بگوییم هر گونه ارتباط عاطفی و دوستانه دختر و پسر نامحرم چه 
از طریق پیامکی، تلفنی، حضوری، چت و... با هر توجیهی، به قصد شناخت 
بیشتر از نظر شرعی اشکال دارد و جایز نیست. گفتنی است، رابطه علمی و 
کاری زن و مرد هنگام ضرورت، با رعایت کامل مسائل شرعی اشکالی ندارد؛ 
ولی آنجا هم باید بســیار مراقب بود که این رابطه شــکل دوستانه و عاطفی 
بــه خود نگیرد. درباره ارتباط های پیامکی و تلفنی می توان گفت، با توجه به 
گرایش طبیعی دو جنس مخالف نسبت به هم، به روابط حضوری نیز منتج 
می شــود و ابعاد خطرناک تری پیدا می کند کــه ترک آن رفتارها و نجات از 

آسیب هایش بسیار مشکل می شود.
اگر کسی بگوید من می خواهم با جنس مخالف رابطه عاطفی و دوستانه 
پیامکی و تلفنی داشــته باشم بدون شهوت! از محالت است؛ چرا که اولً به 
دلیل وجود غریزه جنســی که خداوند آن را در وجود هر انسان سالمی قرار 
داده، دو جنــس مخالف به طور طبیعــی به هم تمایل دارند و در رابطه های 
عاطفی، دوســتانه و خارج از چارچوب به دلیل این ویژگی انسان ها، مسلماً 
شهوت وجود دارد و کسی که آن را نفی کند، تنها خود را فریب داده است؛ 
ثانیاً شــهوت در معنای اصلی خود به معنای میل و رغبت به چیزی است و 
وقتی شما با اراده و اختیار خود، با جنس مخالف تان رابطه عاطفی و دوستانه 
برقرار کنید، به معنای این است که میل به این کار دارید و این میل هم به 
دلیل وجود همان غریزه جنســی است. پس فرض رابطه عاطفی و دوستانه 

دختر و پسر بدون وجود شهوت، فرض باطلی است.
 بعضی ها می گویند ما می خواهیم با جنس مخالف ارتباط داشته باشیم 
و حرف های معمولی بزنیم و نیت بدی نداریم! به این افراد باید گفت، چرا این 
حرف های معمولی را با دوستان هم جنس خود نمی زنید؟ وقتی به درون خود 
رجوع کنند، می بینند رابطه با جنس مخالف برای شان لذتی دیگر دارد و این 
همان شهوتی است که معطوف به نامحرم است و گناه محسوب می شود. هر 
انســان عاقل و بالغی می داند که حتی فکر رابطه دوستانه و عاطفی با جنس 
مخالف)نامحرم( تحریک کننده است، حال چه برسد به ارتباط؛ نباید خود را 
فریب دهیم. البته گرایش زن و مرد نسبت به هم طبیعی است، ولی باید از 

راه شرعی به آن پاسخ داد که آن راه ازدواج است.

 شهناز ســلطانی / نظام آموزشی در 
هر کشــوری نهادی با اهمیت تلقی می شود. آن 
هم به این دلیل که نقطه آغاز حرکت های رو به 
جلو محســوب می شود. به همین دلیل است که 
ســرمایه گذاری روی آن به تضمین توســعه هر 
جامعه کمک فراوانی می کند و بالعکس جامعه ای 
که از سواد و آموزش بی بهره است، نقطه شروعی 

برای بازگشت به عقب است. 

سواد آغازگر راه توسعه
نظام آموزشــی در هر کشوری مسئولیت 
خطیــری به عهده دارد؛ زیــرا مهم ترین وظیفه 
را باید انجام دهد که آن هم ســوادآموزی است. 
ســواد آموختن هم به معنای همــوار کردن راه 
توســعه و پیشرفت جوامع محســوب می شود؛ 
زیرا از این راه اســت که آگاهی نشئت می گیرد 
و می توان گام های رو به جلو برداشــت. »پائولو 
فریری« که یکی از برجسته ترین پژوهشگران در 
زمینه سوادآموزی است، معتقد است: »سواد به 
معنای توانایی خواندن یک کلمه نیست، بلکه به 
معنای توانایی درک دنیاست.« بنابراین آموختن 
سواد گشودن دریچه های جدید به زندگی است 
و بالعکس بی سوادی بســته ماندن دریچه هایی 
اســت که می تواند آغازگر راه های روشن باشد، 

ولی محقق نمی شود. 
دکتر »کاترینا پاپویچ« دبیر کل IUCAE یا 
کنوانسیون بین المللی آموزش بزرگسالن و عضو 
کلیدی اتحادیه جهانی ســواد برای همه و استاد 
کامل در دانشــگاه بلگرادـ  صربســتان ـ است. او 
معتقد است: »در کشوری که سهم زیادی از افراد 
بی سواد هستند، هم اقتصاد فرصت رشد ندارد و 
هم ساختار سیاســی قدرت طلب و بی توجه به 
خواست های مردم است و این یعنی عقب ماندن 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم و کشور از 
روند رشد.« به گفته این محقق به جرئت می توان 
گفت، افزایش ســطح سواد سبب می شود مردم 
قدرت تفکر هدفمند خود را افزایش دهند و خود 
را در معرض انتخاب های بزرگ تر قرار دهند. در 
جامعه ای که سطح سواد مردم بالتر است، احتمال 
تأثیر گذاری نیروهای افراطی از قبیل داعش کمتر 
است؛ زیرا مردم به  درستی می توانند خوب و بد را 

از هم تشخیص دهند. مطالعات ما نشان داده است 
بین سطح فقر و سواد رابطه مستقیمی وجود دارد.

ریشه کن کردن بی سوادی ممکن است؟
وجود  زیــادی  دلیل 
دارد کــه ثابــت می کنــد 
ســوادآموزی به مردم یک 
جامعه تا چــه اندازه کمک 
می کند جایــگاه آن جامعه 
و مهم تر ســالمت جسمی، 
روانی و اجتماعی مردم و به 
تبع آن یک جامعه ارتقا پیدا 
کند. البته در همه جوامع از 
جانب سردمداران آن شرایط 
نمی شود.  مهیا  سوادآموزی 

ناگفته پیداســت که چشــم انداز یونسکو برای 
ریشه کن کردن بی سوادی در جهان تا سال 2030 
محقق نخواهد شد، البته به اذعان صاحب نظران 
حوزه سوادآموزی در جهان، چرا که بی سواد نگه 
داشــتن جامعه قطعاً راه مطمئنی برای سلطه و 
ادامه آن از جانب حکومت های خودکامه است. 

از 47 تا 91 درصد باسوادی
خوشبختانه کشور ما در دهه های گذشته در 
زمره کشــورهایی قرار گرفته است که بر توسعه 
سواد تأکید شده اســت. طبق آماری که »علی 

باقرزاده« رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ارائه 
کرده، نرخ باســوادی جمعیت در ســال 1355 
فقط ۴7 درصد بود و این یعنی بیش از نیمی از 
جمعیت کشور حتی سواد خواندن و نوشتن هم 
ندارند. البته خوشبختانه این 
میزان در سال 13۹0 به رقم 
۹1 درصد ارتقا پیدا کرد. به 
گفته »مهــدی نوید ادهم« 
دبیر کل شورای عالی آموزش 
و پرورش در ســال های قبل 
از انقالب فقــط 37 درصد 
جمعیت دانش آموزان دختر 
بودنــد که این میــزان هم 
اکنون به ۴۹ درصد افزایش 

پیدا کرده است. 
وضعیتی که در بی حجابی اجباری دختران و 
زنان در سال های قبل از انقالب حاکم بود، سبب 
شده بود بسیاری از خانواده های مذهبی و مقید 
بــه حجاب زنان و دختــران از تحصیل فرزندان 
دخترشــان خودداری کننــد. همین به تنهایی 
کافــی بود تا درصد پوشــش تحصیلی دختران 
کاهش چشــمگیری در مقایسه با پسران داشته 
باشد. مطالعات نشان داده است وقتی سطح سواد 
والدین به ویژه مادر در یک خانواده بال باشــد، 
احتمــال اینکه فرزندان آنها مدارج علمی را طی 

کنند، خیلی زیاد است. حال تصور کنید مادری 
را که بی سواد است تا چه اندازه فرزندان او از این 
کاستی تأثیر می پذیرند و ناخواسته تا چه حد به 
مسدود کردن راه آگاهی و توسعه کمک می شود.

9 میلیون بی سواد
طبق آخرین سرشماری که در کشور انجام 
گرفته تا دو ســال قبل 8 میلیــون و 800 هزار 
بی ســواد در کشــور وجود دارد که البته درصد 
بالیی از این جمعیت را میانســالن و سالمندان 

تشکیل می دهند.
»رضوان حکیم زاده« معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش چندی قبل گفته بود: 
»پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی به 70 درصد 
رسیده اســت.« این به معنای این است که اگر 
فکری به حــال 30 درصد باقی مانده نشــود، 
هر ســال به این جمعیت بی سواد کشور افزوده 
می شود. کودکان بازمانده از تحصیل مسئله ای 
است نه فقط برای مجموعه نظام آموزشی، بلکه 
برای جامعه که به دنبال خود مســائل بیشتری 
هم می سازد. بخشی از اینها کودکان کار هستند 
که بنا به دلیل مختلف خواســته و ناخواسته از 
تحصیل و حضور در مدرســه محروم هســتند. 
این کودکان برای امــروز و آینده هر جامعه ای 
که در آن باشــند، آسیب محســوب می شوند 
و هرچــه زودتر باید  به حــال آنها فکری کرد. 
بخشــی از این کودکان بازمانــده از تحصیل به 
دلیل فقر فرهنگی اســت. در برخی از روستاها 
و شــهرهای محروم و دورافتــاده مانند برخی 
از مناطق سیســتان و بلوچســتان هنوز هم با 
فرســتادن دختران به مدرسه مخالفت می شود. 
بخشــی دیگر از بازماندگان از تحصیل کودکان 
معلول و ناتوان ذهنی هستند که باید به همه این 
گروه های آسیب پذیر توجه جدی شود. بنابراین 
نظام آموزشــی کشور به یک بازنگری جدی در 
برنامه های پوششی خود نیاز دارد. هنر این است 
که ما این گروه های سنی را که ناتوان از رفتن به 
مدرسه هستند، راهی کالس درس کنیم و سواد و 
مهارت شغلی بیاموزیم تا برای خودشان و جامعه 
مفید واقع شــوند؛ وگرنه در شرایط عادی برای 
ورود کودکان به مدرسه محدودیتی وجود ندارد.

کنکاش
کودکان بازمانده از تحصیل به توجه جدی نیاز دارند

سواد،الفبایتوسعه

 نسیم اسدپور/ دعوا، کینه، 
داد و بیداد، عصبی بودن، بی توجهی 
بــه قانون و هزار معضــل دیگر و هر 
آنچه از خصوصیات بد جامعه ایرانی 
هست و نیست، همه را در سه سریال 
مــاه رمضان می بینیــد؛ ماه رمضانی 
که قرار اســت پس از 11 ماه دوباره 
مهمان دل های تک تک مان شــود و 
آرامش را به زندگی بازگرداند؛ اما انگار 
سریال های ماه رمضان چندان توجهی 

به این تناسبات ندارد. 
صدا و ســیما نمــره خوبی در 
از  نوروزی  مناســبتی  ســریال های 
مخاطبان و حتــی منتقدان دریافت 
کرد؛ اما انگار خود را برای ماه رمضان 
آماده نکرده بود. ســریال های »برادر 
جان«، »دل دار« و »از یادرفته« با سه 
ویژگی کامالً مشترک؛ در »برادرجان« 
دعوا، کشمکش و کینه؛ در دلدار دعوا، 
عصبانیت و قتل و در »از یاد رفته« هم 
تکرار همه اینها. در هر سه شلوغی و 

درهم ریختگی موج می زند.
»برادر جان« سریال شبکه سوم 
سیما با دیالوگی خاص، به سراغ قشر 
میوه فروش رفتــه و حق خواهی یک 
دوســت از فرزندان دوست مرحوم را 
داستان اصلی ماجرا کرده است. یک 
ماه رمضان گذشت و در این یک ماه 
آنچه دائم در این ســریال شاهدش 
بودیم، جنگ، نزاع، دعوا، چاقوکشی، 
آتش زدن و قلــدری کردن و خط و 
نشان کشیدن یکی برای دیگری است.

رسانه بیش از هر چیز باید 
مقتضیات جامعه را بشناسد

آیــا این تصویــر واقعی جامعه 
مــا اســت؟ جامعــه ای عصبانی که 
می خواهنــد با زور حــق دیگری را 
پایمال کرده یا حق خود را بستانند؟ 
شاید در پاسخ عده ای بگویند بسیاری 
از خانواده هــای ایرانــی درگیر این 
نزاع ها هستند، چه میوه فروش و چه 
اقشــار دیگر. بله، هر داستان روایتی 
از زندگی برخــی از افراد آن جامعه 
است، اما یک رسانه، یک مدیر و یک 
نویســنده و همچنین یک فیلم ساز 
نه موظف اســت و نه لزم اســت هر 
داستانی را روایت کند؛ بلکه یک رسانه 

بیش از هر چیز باید زمانه و شرایط و 
مقتضیات آن را بشناســد و بنا بر آن 
راوی زندگی اشخاص و افراد جامعه اش 
باشد. محوریت داستان بحث حالل و 
حرام است و این نیاز کنونی جامعه ما 
است؛ اما با چه داستان و روایتی و با 

چه نوع بیانی؟  
در سریال »برادر جان« مخاطب 
نمی داند با چه اشخاصی رو به رو است. 
می توان گفت بیشــتر شــخصیت ها 
نه کاماًل ســیاه هســتند و نه سفید. 
نویسنده تالش می کند در شخصیتی 
مانند »چاووش« نکات مثبتی را هم 
بگنجاند؛ اما واقعیت این است که این 
نکات مثبت آنقدر کمرنگ اســت که 
بالفاصله و بدون لحظه ای تأمل دوباره 
مخاطب را به این نقطه می رساند که 
من اشــتباه کرده ام. چاووش همان 
کاراکتر سیاه این سریال است و به او 
امیدی نیســت و از اینکه حس  کرده 
شاید این کاراکتر هم خاکستری باشد، 

پشیمان می شود.
البته طبق نظرسنجی ها »برادر 
جان« توانســته است رضایت بیشتر 
مخاطبــان را از آن خود کند. این را 
ابتدا می تــوان به دلیل بازی توانمند 
بازیگرانــی، چون علــی نصیریان و 
حســام منظور دانســت و بعد از آن، 
چیزی که ســبب پیگیری مخاطبان 
شده، »داستان« اســت؛ داستانی پر 

از کشمکش، کشــمکش هایی که به 
تنش ولو به چاقوکشی و آتش کشیدن 
ختم می شود، به گونه ای که مخاطب 
بالفاصله با خود می اندیشــد که آیا 
نویســنده از وجود قانون و پلیس در 
کشور بی خبر اســت یا دوست دارد 
تنها در زمانی که داستان نیاز دارد به 
مخاطب بگوید قانونی هم وجود دارد؟

ســریال »دل دار« سریال شبکه 

دوم سیما است، شخصیت های اصلی 
این داســتان چند جوان هســتند، 
تعدادی باج گیر، تعدادی انتقام بگیر 

و بقیه هم ساده لوح! 

سریالی که بدش نمی آمد
 پا جای پای شب دهم بگذارد

»از یاد رفته« نیز سریال شبکه 
یک سیما است؛ ســریالی که بدش 
نمی آمد بتواند ماندگاری مانند سریال 
شــب دهم یا هیایویی مانند سریال 

خانگی شهرزاد را از آن خود کند؛ اما 
در این ســریال هم مانند دو سریال 
دیگــر داد و بیداد و خشــونت موج 
می زند؛ صحنه هایی که حتی به خاطر 
آنها مجبور شــدند رده ســنی برای 
مخاطبان آن مشخص کنند. در این 
ســریال هم بیش از دو سریال دیگر 
قتــل و خون و خونریزی و در نهایت 
صحنه هایی مانند دزدی و... به تصویر 

کشیده می شود. 

سریال هایی که ماندگار نشدند
ســه سریال ماه رمضان با وجود 
گفته معاونت ســیما درباره آمار 55 
درصدی مخاطبان چنگی به دل نزد 
و ماندگار نشــد. مخاطبان دل شــان 
بازگشت به سال هایی را می خواهد که 
سریال های طنز ماه رمضان خودشان را 
در دل مخاطب جا می دادند و ماندگار 
می شدند، به گونه ای که بعد از سال ها 
که تکرارشــان از شــبکه هایی مانند 
آی فیلم و یا تماشــا پخش می شود، 

همچنان خواهان و مخاطب دارند.
آیا مدیران رسانه ملی به این مهم 
دقــت نمی کنند که در هر برهه ای از 
زمان، چه موضوع و مفهومی و چه نوع 
قالبی می تواند اولویت سریال ها باشد؟
در جامعه کنونــی ما که گفته 
می شــود دشــمن جنــگ روانی و 
اقتصادی علیه ما آغاز کرده اســت، 

کجاست سریالی که از این جنگ و با 
زباِن مورد نیاز برای رویارویی با آن، با 

مخاطب سخن بگوید؟
آیا این ســریال ها بازتاب جامعه 
کنونی ما و برگرفته از آن است و برای 
وضعیت کنونی ســاخته شده است؟ 
مسلماً که برای وضعیت کنونی ساخته 
نشده است؛ زیرا برای این روزهای مان، 
به سریال هایی پر از امید و نشاط نیاز 
داریم، اگر هم بازتاب جامعه کنونی ما 
است که وای به حال ما و جامعه مان! 
تولید و سختی ها و شیرینی های 
آن، طنز، شــادی و خنــده و امید به 
آینده داشــتن، می توانــد مهم ترین 
موضوعات سریالی در چنین روزهایی 

باشد.
تا به حال دقت کرده اید؟ وقتی در 
یک خانواده اتفاقی ناگوار رخ می دهد 
یا کمی شرایط زندگی برای خانواده 
ســخت می شود، بزرگ تر خانواده که 
مسئولیتی بر عهده دارد چه می کند؟ 
قطعــاً تالش می کند با شــاد کردن 
اعضای خانواده، مسافرت، رستوران و 
تفریح حال و هوای فرزندان را عوض 
کند؛ اما انگار مدیران ما یا باور ندارند 
یا نمی خواهند باور کنند که سریال ها 
به ویژه سریال های مناسبتی تأثیرگذار 
اســت و می تواند حال ما را خوب تر و 

یا بدتر کند.
مردم دوست دارند سریال ببینند 
و به آینده امیدوار شوند، مردم دوست 
دارند طنز ببینند و استراحت کنند، 
اصاًل مردم دوست دارند حداقل رنگ 
و بویی از ماه رمضان را در سریال های 
مناسبتی این ماه حس کنند، اما این 
اتفاق امسال نیفتاد، حتی در یکی از 

این سه سریال.
در گذشته حداقل با انداختن یک 
سفره سحری و افطاری و پخش فرازی 
از دعای سحر به مخاطب می فهماندند 
ما فراموش نکرده ایم که ســریال مان 
ماه رمضانی است، امسال دریغ از این 

سفره ها، دریغ از این دعاها.
برای نمونه، در »دلدار« ســفره 
پهن می شــد؛ اما برای ناهار و شــام. 
در »برادر جان« بر ســر یک ســفره 
می نشســتند؛ اما برای خوردن دیزی 

نه افطاری.

بازنگاهی به مجموعه های تلویزیونی رسانه ملی در ماه مبارک رمضان

سریالهامعرفخوبیبرایجامعهایرانینبودند!

 دعوا، کینــه، داد و بیداد، 
عصبی بودن، بی توجهی به قانون 
و هزار معضل دیگر  را در ســه 
سریال ماه رمضان می بینید، آیا 
این تصویر واقعی جامعه ما است؟ 
جامعه ای عصبانی که می خواهند 
با زور حق دیگری را پایمال کرده 

یا حق خود را بستانند؟

تحصیل  از  بازمانده  کودکان 
برای  فقط  نه  اســت  مسئله ای 
مجموعه نظام آموزشــی، بلکه 
برای جامعه کــه به دنبال خود 
مسائل بیشــتری هم می سازد.  
این کودکان برای امروز و آینده 
هر جامعه ای که در آن باشــند، 
آسیب محسوب می شوند و هرچه 
زودتر باید  به حال آنها فکری کرد

سفربرهردردبیدرماندواست

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیال وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

ارتباطپیامکیباجنسمخالفاشکالدارد؟



    امیر قلی زاده/  در روزها و 
هفته های اخیر موضوع با اهمیتی در 
فضای سیاســی و تا حدودی ساحت 
اندیشه ای جامعه در گرفته که می تواند 
آثار و پیامدهای زیادی در وجوه اثباتی 
و ســلبی به جا بگذارد. آن موضوع، 
بحث تغییر ســاختار نظام سیاســی 
کشور از ریاســتی به پارلمانی است 
که در گذشته بارها به صورت مقطعی 
مطرح و سپس از صفحه مکتوبه ها و 
خبرگزاری ها کنار گذاشته می شد؛ اما 
این بار این موضوع به صورت کش دار 
و مصّرانه در دســتور کار ترویجی و 
تبیینی برخی جریان های سیاســی 
و رســانه ای داخلی قرار گرفت و در 
صفحات نشریات زنجیره ای، کانال ها و 
گروه های فضای مجازی تداوم یافت تا 
اینکه در دیدار اول خرداد دانشجویان 
با رهبر معظم انقالب، ایشــان ضمن 
تأیید اصل ســاختار نظام جمهوری 
»مشکالت  کردند:  تأکید  اســالمی، 
نظام پارلمانی ـ برای ما لاقل ـ بیشتر 
از نظام ریاستی است. به  هر حال، من 
مشکلی در ساختار نمی بینم. بله، ما 
کارگزارها اشکال داریم؛ در این شّکی 
نیســت. کارگزارها کوتاهــی دارند، 
ســالیق گوناگون دارند، ناتوانی هایی 
دارند، کمبودهایی دارند و نتیجه این 
می شــود که گاهی در حرکت اشتباه 
می کنیم. اشتباه ماها هم مثل اشتباه  
اشخاص عاّدی نیست؛ ما وقتی اشتباه 
می کنیم، اشتباه مان شکاف های بزرگی 

در متن جامعه به وجود می آورد.« 

گالیه از اختیارات 
ریاست جمهوری؛ مسیری ناهموار 

برای فرافکنی  
همزمانی طرح موضوع تغییر نظام 
و ســاختار سیاسی کشور که از سوی 
دانشجویان کلید خورد و در رسانه ها 
پی گرفته شد، با گالیه رئیس جمهور 
از اختیاراتــش پرســش هایی را بــه 
اذهــان متبادر می کند کــه آیا طرح 
این دو مســئله تصادفی اســت؟ چرا 
رئیس جمهــور در دو ســال انتهایی 
ریاست جمهوری  ســاله  هشت  دوره 
زبان بــه گالیه از کمبــود اختیارات 
ریاست جمهوری خود باز کرده است؟ 
اساساً اختیارات رئیس جمهوری از نظر 
قانونی و حقوقی چگونه باید باشد؟ مگر 
مطالبه مردم از این جایگاه بیشــتر از 

حوزه اختیارات وی است؟ 
آقــای روحانی در روزهای اخیر 
به ویــژه در دیدارهای نوروزی اش با 
اصحاب رســانه و فرهنــگ و فعالن 
اقتصادی به تصریح و کنایه در مواجهه 
با سؤال از چرایی ناکارآمدی دولتش 
به آن گالیه نخ نما متوســل شــده و 
بــه تبع طرح وی، موضوع جایگزینی 
نظام سیاســی نیز مهــم جلوه کرده 
و سبب شــده اســت موج جدیدی 
از اظهار نظرات در ســطوح مختلف 
سیاست مداران تا نظریه پردازان مطرح 
شود. البته با ورود رهبر معظم انقالب 
به آن فعاًل بــا توقف و کندی روبه رو 

شده است.

سؤال از تغییر ساختار
 یا ناکارآمدی کارگزار 

حداقــل دو دیــدگاه کالن در 
این زمینه می توان قائل شد؛ عده ای 
معتقدند در ســیر حکمرانی و اداره 
کشــور گاهی چالش ها و مشکالتی 
در برخی حوزه ها به وقوع می پیوندد 
که ســاختار کنونی تــوان قانونی و 
حقوقــی برای رفع آن مشــکالت و 
چالش هــا را نــدارد یا بــرای نمونه 
در اختیار قوه مجریه که بیشــترین 
درگیری و مسئولیت را بر عهده دارد؛ 
نیســت، لذا نیاز به تغییر برای عبور 
از چنیــن تنگناهایی در قانون وجود 
دارد. دیــدگاه مقابل این نظر معتقد 
است، بن بســتی در ساختار سیاسی 

و قوای حاکمیتی نیســت؛ اما آنچه 
مهــم می نماید نقش کارگزاران نظام 
سیاسی است که ضعف های زیادی در 
مدیریت و سامان امور دارند؛ به گونه ای 
که حتی آنها توان و هنر اســتفاده از 
شــرایط و اختیارات موجود در قانون 
کنونــی را نیز ندارند. »احمد مازنی« 

نماینده عضو فراکسیون امید مجلس 
شورای اســالمی در این باره معتقد 
است: »آقای روحانی بعد از پنج سال 
نمی تواند مدعی شود اختیاراتش کم 
اســت!« وی افزود: »اگر منظور آقای 
روحانی از اختیــارات کم، اختیارات 
تعریف شــده در قانون اساسی است، 
که معتقدم این طور نیســت؛ منظور 
آقای روحانی اختیارات فراتر از قانون 
اساسی نیست و ایشان درباره تمرکز 
مدیریت در شــرایط بحران در دیدار 

رهبری سخن گفتند.«

البته برخالف نگاه خوشــبینانه 
این نماینــده مجلس، در نگاه طیفی 
به طرفداران و طراحان نظریه تغییر 
ســاختار نظــام اســالمی، می توان 
نشانگان و قراینی از نگاه افراطی نیز 
یافــت که در پس ذهن خود، مطالبه 
کالن تر را دنبال می کند و آن تقلیل 
اختیــارات رهبــری و تبدیل آن به 
جایگاه تشریفاتی و افزایش اختیارات 
ریاست جمهوری اســت. چنانچه در 
مقطعی لوایح دوقلو در دوره اصالحات 
با همین نگاه افراطی تهیه شده بود. 
به طور مسلم، در صورت فرض محال 
تحقق این نگاه، دیگر ساختار سیاسی 
کشور مبتنی بر نظام ولیی که تأیید 
بیــش از ۹8 درصــد آرای مردم در 
همه پرســی نظــام در اوایل پیروزی 
انقالب را با خود همراه کرد، نخواهد 
بود و چه بسا به همین دلیل است که 
رهبر حکیم انقالب معتقدند بن بستی 
در ساختار نیســت؛ اما در کارگزاران 
نظــام ضعــف کاری و مدیریتــی در 
برهه هــای مختلــف و از جملــه در 
شــرایط فعلی دیده می شود که باید 
برای کارآمدســازی دولت و سایر قوا 
در خدمــت به مردم فکر کرد و همه 
به نهاد و قــوای نظام کمک کنند. با 
همین استدلل متقن همان طور که 
رهبری نیز در دیدار با دانشــجویان 
تأکید کردند، اعتقاد به تکامل ضعف ها 
و نارســایی های احتمالی در ساختار 
موضوعی است که می توان در صورت 

رسیدن به آن به وسیله عقل و کارگروه 
شناسایی ضعف های ساختاری به آن 

اندیشید. 

مسئله آشنای اختیارات
 و موسم پاسخگویی

موضوع اختیارات رئیس جمهوری 
که قطعاً یکی از محورهای مهم و اصلی 
فکری و گفتمانی دنبال کنندگان تغییر 
ساخت نظام سیاســی کشور به ویژه 
از زمان دولت موســوم به اصالحات 
در کشــورمان اســت، بیش از آنکه 
یک مســئله واقعی باشد، یک مسئله 
» آشــنا« است. هر سه رئیس جمهور 
اخیر، پس از »آقای هاشمی«، در میانه 
دور دوم ریاســت جمهوری خود، وارد 
این ســنخ از حاشیه شده اند تا برخی 
عملکردهای نامناســب را با سهولت 

بیشتری توجیه کنند. 
هر سه رئیس جمهور هم قبل از 
نامزدی انتخابات به خوبی می دانستند 
به  »مشروط«  اختیارات شــان  دایره 
قوای مقننه و قضائیه و فدراتیو است. 
با این حال، در میانه راه، از این بهانه 
برای توجیه ناکارآمدی های خود بهره 
بردند. حال ایــن دولت، با کارنامه ای 
ضعیف تر از دو رئیس جمهور پیشین 
به آســتانه سال آخر رســیده و باید 
برای توجیــه هزیمت های انبوه خود 
کاری می کرد. پس، این یک دســتور 
کار »آشنا« و یک فوت و فن مدیریت 
افکار عمومی، برای شلوغ کردن شهر 

و امتناع از پاسخگویی است.)1(
 اینکه این فوت و فن »آشــنا« 
تا چــه اندازه موفق شــود، به میزان 
هوشمندی ما بستگی دارد. اگر زیادی 
به آن پــر و بال دهیــم و در اطراف 
آن پــر گویی کنیــم، مدیریت افکار 
عمومی »آشنا« به ثمر نشسته است 
و اگر با یــادآوری برخی اصول برای 
آموزش جوانان از آن عبور کنیم و به 
اصل موضوع، یعنی خلق و پیشــنهاد 
راه یابی ها برای حل مسائل واقعی کشور 
همت گماریم، برنده پایانی را می توان 
در تحقق عملی و نهادی آنچه به تازگی 
رهبر معظم انقــالب از آن به »دولت 

جوان حزب اللهی« نام برد، دانست. 
منبع:

1ـ حامد حاجی حیدری، »فوت و فن 
آشــنا!«، 6 خرداد 13۹8، قابل دسترسی در 

http://www.philosociology.ir
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اعدام های  زمانی/    شهاب 
1367، آخریــن بــار در انتخابــات 
بهره برداری  اخیر  ریاســت جمهوری 
سیاســی شــد و در تخریــب چهره 
یکی از نامزدهای انتخابات که در آن 
مقطع در هیئتی چند نفره از قاضیان 
برجســته برای بررسی این موضوع از 
ســوی امام)ره( تعیین شده بود، مؤثر 
واقع شد؛ اما اســاس این ادعا از کجا 

برخاسته است؟
آیــت اهلل منتظــری در کتــاب 
خاطــرات خود در بخــش مربوط به 
اعدام های ســال 1367، از بحث های 
میــان خود و امــام خمینی می گوید 
که آشکار می کند این داستان چگونه 
ســاخته شده اســت. به طور خالصه 
ایشان اشــاره می کند که وقتی بحث 
اعدام ها مطرح شد، من اعتراض کردم 
که در زندان ها زنان نیز اعدام می شوند. 
اعدام زن در اسالم بسیار محدود است 
و دختــران را نیز اعــدام نمی کنند. 
امام نیز گفــت خب به آقایان بگویید 
دخترها را اعدام نکنند. بعد این طرف 
و آن طرف این طور وانمود کردند که 
منتظری گفته دخترها را اعدام نکنید، 
اول آنها را صیغــه کنید و بعد اعدام 
کنید. در خارج از کشور هم منافقین 

این را دست گرفته بودند.1
پس می توان گفت این شــایعه 
محصول ساده لوحی مرحوم منتظری 
بود و از ســوی مخالفــان و منافقان 
درباره وی ساخته شد و بر سر زبان ها 
افتــاد. طبیعی بود کــه پس از تغییر 
نگرش وی و قــرار گرفتنش در برابر 
نظام اســالمی، دیگر پخش کنندگان 
این سخنان نمی توانستند در مورد او 
این گونه بگویند و به جای اینکه بگویند 
منتظری گفته، گفتند روال شــان در 

زندان ها چنین بوده است! 
این در حالی اســت کــه اعدام 
اعدام  ممنوعیت  سیاســی،  زندانیان 
دوشــیزگان و عقد آنها همه شایعات 
ساخته و پرداخته منافقین برای تطهیر 
جنایات و خیانت های خود به کشــور 
و تخریب وجهه نظام اســالمی است. 
اساساً این اعدام ها نه برای راحت شدن 
از شر زندانیان، بلکه در پی شورش آنها 
در زنــدان هم زمان با عملیات مرصاد 
بوده است؛ البته تنها افرادی محاکمه 
می شدند که پیش از این در عملیات 
تروریستی شــرکت داشتند و بر سر 
مواضــع خویش باقی مانــده بودند و 
حتی هم زمان با حملــه منافقین در 
سال 1367 با پشتیبانی ارتش عراق به 
دلیل اطالعاتی که داشتند به شورش و 
ایجاد ناامنی در زندان پرداختند. امام 
نیز حکمی را درباره بررســی مجدد 
پرونــده منافقین زندانی که همچنان 
بر ســر موضع طرفــداری و دفاع از 
منافقین بودند و شــورش می کردند 
صادر کردند؛ آن هــم با اوج احتیاط 
شــرعی که »تشخیص این موضوع را 
به رأی اکثریت قاضی شرع، دادستان و 
نماینده وزارت اطالعات واگذار می کند 
با تأکید بر اینکــه احتیاط در اجماع 
اســت.«2 البته این عمل پیش از این 
هم در مورد تروریست ها صورت گرفت 
و بسیاری از آنان به دلیل نداشتن خط 
مشی پیشین از اعدام نجات یافتند و 

بعدها آزاد شدند. 
در اینجا به نامــه امام خمینی 
به آقای منتظری اشــاره می کنیم که 
نشــان دهنده دل پر درد امام امت از 
ساده لوحی وی و امثال وی بوده که با 
شایعه و دروغ پردازی های خود کاری 
کردند که هنوز همانند زخم کهنه در 
بزنگاه سر باز می کند و ظرفیتی از نظام 
صرف دفاع از چیزی می شود که اساساً 
وجود نداشته است. در بخشی از نامه 
امام آمده است: »مثاًل در همین دفاعیه 
شما از منافقین تعداد بسیار معدودی 
که در جنگ مســلحانه علیه اسالم و 
انقالب محکوم به اعدام شده بودند را 
منافقین از دهان و قلم شــما به آلف 
و الــوف رســاندند و می بینید که چه 
خدمت ارزنده ای به استکبار کرده اید.«3

ادعای دیگر ضد انقالب هم درباره 
اعدام دختران باکره پس از صیغه کردن 
آنها از ســوی پاسداران، آنقدر مضحک 
و سســت اســت که به دو دلیل ساده 
منتفی می شود. اولً، اسالم هیچ منعی 
بــرای اعدام زنان یا دختران ندارد و در 
ســیره معصومان نیز مشاهده شده که 
زن محــارب اعدام می شــود. ثانیاً، اگر 
مبنای اعدام کنندگان، اســالم می بود 
)که به خاطــرش نتوانند دختران باکره 
را اعدام کنند( بر مبنای همین اســالم 
نمی توانستند یک دختر را به زور صیغه 
کنند و باکرگــی او را بردارند و بر این 
اساس باطل بودن این ادعا ثابت می شود. 

* منابع در دفتر نشریه موجود است.
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منشسیاسیوعملکردمبارزاتی
  فتح اهلل پریشــان/ در شماره گذشته از منظر سیدمحمدکاظم یزدی گستره 
اختیارات فقیه جامع الشرایط را بازشناسی کردیم و سیر عملی و سیاسی او که از شاگردان 
برجسته میرزای شیرازی بود، درس سیاست همراه با درس فقه و اصول دانستیم که سبب 
ورود ســید به مسائل سیاسی و اجتماعی خود شــد. در این راه، اهم مؤلّفه های منش و 

عملکرد سیاسی سید را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد؛
1ـ دفاع از کیان اسالمی: یکی از اصولی که سید در اعالمیه های خود به شدت 
مراقبت می کرد، فرق نگذاشتن میان کشورهای اسالمی بود؛ چرا که وقتی اشغالگران روسی 
شــمال ایران و متجاوزان انگلیسی جنوب آن را تصّرف می کنند و سید به عنوان مرجع 
تقلید می خواهد حکم جهاد بدهد و با اینکه کشــور ایران زادگاه اوست و طبعاً هر کسی 
به زادگاه خود تعلّق خاطر ویژه دارد، با این حال می بینیم سید در فتوای جهاد، ابتدا اسم 
کشور لیبی را می برد و حمله ایتالیا به آن کشور اسالمی را جلوتر از اشغال ایران ذکر کرده 
و از مقلدان خود می خواهد سرزمین های اسالمی را از دست کفار نجات دهند.)1( این امر 
نشان از توجه زیاد سید به اصل رعایت امت اسالمی دارد. شاید سید در این فتوا می خواهد 
به پیروانش گوشزد کند که در توجه به مشکالت مسلمانان نباید آنها را از هم جدا کرد.

2ـ بیگانه ستیزی: در مکتب سید بیگانه ستیزی اهمیتی ویژه دارد و روی همین 
منش و عملکرد سیاسی اوست که در اعالمیه هایش از حمله کشورهای استعمارگر با نام 
»تهاجم صلیبی ها« یــاد می کند. در حقیقت با این جمله می خواهد به همگان بفهماند 
روی آوردن جهان غرب به سوی کشورهای اسالمی، ادامه همان جنگ های صلیبی است 
که چهره عوض کرده است و این بار، از دِر حیله و تزویر وارد شده اند! بیگانه ستیزِی سید، 
تنها به بُعد نظامی خالصه نمی شود، بلکه بعد اقتصادی را نیز شامل می شود و این نشان 
از عمق تفّکر آن بزرگوار دارد. بر همین اساس، می بینیم که در راستای حکم جهاد نظامی، 

حکم جهاد اقتصادی و تحریم کالهای اقتصادی را نیز صادر می کند.)2(
3ـ ترجیح ندادن مصلحت ظاهری به احکام دینی: به تعبیر دیگر، در مکتب 
ســید، هدف وسیله را توجیه نمی کند؛ بلکه برای هدف عالی باید وسایل عالی نیز یافت 
و از هر وسیله ای نمی توان استفاده کرد. او د ر هیچ یک از جنبش های مشروطه مشروعه 
و جنبش علمای شــیعه بر ضّد ســلطه انگلستان در عراق و دیگر سرزمین های اسالمی، 
هیچ گاه تقّید خود به این ســنت را از دست نداد و تحت تأثیر جوسازی ها و تهدیدهای 

دشمن قرار نگرفت.
از همین رو ایشــان حاضر نشد ولو در لوای مشروطه، به حکومت پادشاهی )یا هر 
حکومتی که غیر شرعی باشد؛ مانند دموکراسی غربی( مشروعیت ببخشد و آنها را تأیید 
کند؛ به همین دلیل بارها مورد تهدید جانی قرار گرفت و جوابش همواره یکی بود و آن 

اینکه: »جان فدا کردن نزد من آسان تر از امضا کردن این مشروطه است!«)3(
4ـ تالش در رسیدگی به ضعیفان: سید اصل رسیدگی به مستضعفان را از جّد 
خود مولی مّتقیان، علی )ع( آموخته بود. به همین دلیل در همه مناقشاتی که به حیات 
اجتماعی مردم مربوط می شــد، حضوری جّدی داشــت. این سیاست و منش، در بیشتر 
اعالمیه های او، که در دفاع از جنبش تحریم یا جنبش مشــروطه یا در رهبری مبارزات 
شیعیان عراق و حّتی زمانی که طوایف عرب )مانند دو طایفه »شمرت« و »زکرت«)۴( به 
جان هم می افتادند صادر می کرد، دیده می شــد و او همواره تالش می کرد حافظ منافع 

مسلمانان باشد.
دغدغه اصلی سید معیشت مردم بود و هرگاه بزرگان مملکتی به حضورش می آمدند، 
نخستین و مهم ترین چیزی که از آنان طلب می کرد، مدارا با مردم بود. نویسنده »لمعات 
اجتماعیــه من تاریخ العراق الحدیث« به خوبی این اوضاع و اهتمام علما در حّل آنها، به 
ویژه نقش ســید را شرح داده اســت. مرحوم یزدی در تاریخ 2۴ محرم سال 1336ه.ق 
در نامه ای به یکی از تّجار نجف می نویســد: »در اوضاع نابسامان، فقرای مشاهد مقدسه 
و خانواده آنها در وضعی هســتند که توانایی تأمین غذا و قوت روزانه خود را ـ به جهت 
نداشــتن پول و امکانات ـ ندارند و هر صبح صدای ضجه درماندگان و ایتام، دل انسان را 
به درد می آورد! بر تو واجب است که تّجار نجف و اشراف و اعیان را جمع کنی و با تهیه 

پول، غذا و اطعام برای فقرا و مساکین تهیه نمایی.«)5(
5ـ حضور فعال در صحنه سیاست: در نهضت مشروطه و در مبارزه با استعمار 
انگلیس، سید فعال و مستمر در صحنه سیاسی حضور داشت و حّتی وقتی مشروطه چیاِن 
سکولر تهدید به قتلش کردند، ایشان فرمود: »من سال هاست آماده شهادتم.«)6( یعنی در 
راه مبارزه با مشروطه غربی، نه تنها گوشه گیری نکرد؛ بلکه حاضر بود همه چیز خود را فدا 
کند یا آنگاه که اشغالگران روسی با همکاری محمد علی شاه وارد ایران شدند، سید همراه با 
مرحوم آخوند و سایر فّعالن مشروطه، »حکم به جهاد داد.« یا وقتی عراق در خطر اشغال 

در آمد، نه تنها اعالم جهاد کرد؛ بلکه فرزندان خود را به جبهه فرستاد.
منابع:

1ـ عبدالهادي حائري، تشیع و مشروطیت، ص  و 160.
2ـ توفیق السیف، استبدادستیزي، ص83.

3ـ همان، ص 115.
۴ـ موسي نجفي، تاریخ تحولت سیاسي ایران، ص 312.

5ـ همان، ص 311.
6ـ مرتضي بذرافشان، سیدمحمدکاظم یزدي فقیه دوراندیش، ص 106. 

دکتر حســین کچویان می گوید: غرب شناســی در مفهوم حقیقی آن دارای اهمیتی بنیادین و الزام آور و حوزه ای مهم و تعیین کننده برای تاریخ تفکر 
کشــور و کل جامعه  بشــری اســت که البته تاکنون مورد غفلت تام بوده است. این امر نه تنها الزام نظری و شناختی دارد؛ بلکه شرط ضروری دوام و بقای 

انقالب اسالمی در معنای حقیقی دینی و مابعد تجددی در مفهوم اصیل آن است.

شناختغرب
شرطبقایانقالب!

سیاست نامه

     
تجددشناسیوغربشناسی

کتاب »تجدد شناسی و غرب شناسی؛ 
 حقیقت های متضاد« نوشته دکتر حسین 
کچویان در سال 138۹ از سوی انتشارات 
امیرکبیر منتشــر شــد. این کتاب جزء 
مجموعه »متــون انتقادی غرب مدرن« و 
جلد دوم آن به شــمار می آید. این کتاب 
بر مبنای مطالعه ای انتقادی از غرب مدرن 
نگاشته شــده و محور اصلی بحث در آن 
تفکیک »غرب شناسی« از »تجدد شناسی« 
است. تجدد شناسی ناظر بر بخش عمده ای 

از تالش هایی است که برای شناخت غرب، پس از نزدیک به دو قرن آشنایی با آن 
در ایران صورت گرفته است. آنچه امروزه در ایران »علوم انسانی« خوانده می شود، 
در واقع شکلی از تجدد شناسی است و صاحبنظران گوناگون این علوم، اعم از فلسفه، 
تاریخ، سیاست، جامعه شناسی، اقتصاد، انسان شناسی و نظایر آن دائماً در حال ارائه 

 شناختی از غرب بوده اند.
محتوای این علوم، نظریاتی است که محققان و دانشمندان غربی درباره جوامع 
خودشان مطرح کرده اند و به سرعت به برنامه های آموزشی علوم انسانی آنها راه یافته 
و ما در نظام علمی خودمان آنها را تکرار می کنیم. بر اساس این، هرگونه تالش برای 
غرب شناســی از دایره شناختی علوم انسانی که در کشور ما تدریس می شود خارج 
است. اساساً تاکنون یا طرح مسئله ای در زمینه غرب شناسی صورت نگرفته یا اینکه 
پاسخ درخور و شایسته ای به آن داده نشده است. آنچه تحت عنوان غرب شناسی مطرح 
بوده، همان تجدد شناسی رایج بوده است. این کتاب دل مشغول طرح مسئله شناخت 
غرب به منزله یک تمدن متمایز و خاص در کلیت خودش است. چنین تصوری از 
غرب شناسی، تنها در نتیجه وقوع انقالب اسالمی 1357 در ایران، امکان طرح یافته 
و در واقع، غرب شناسی همان شناخت بایسته ما از غرب و شرط تداوم و بقای انقالب 
اسالمی است. این کتاب که برگزیده دوره بیست ونهم کتاب سال جمهوری اسالمی 
ایران نیز بوده، تالش می کند در پنج بخش اصلی با عناوین »تجدد و غرب شناسی: 
موضوع محوری انسان، جامعه و تاریخ اخیر جهان«، »تجدد شناسی غربی: از تجدد به 
مثابه تاریخ عام بشری تا تجدد به منزله تاریخ خاص غربی«، »تطورات تجدد شناسی 
در شرق: فرایند رهایی از خود شناسی تجدد«، »کلیت بخشی و تعمیم دهی به هستی و 
تاریخ تجدد: ناممکن سازی غرب شناسی« و »غرب شناسی: شرایط امکانی و ویژگی ها« 

درباره شرایط و لوازم طرح این حوزه  شناختی بحث می کند. 

کتابخوان

ت  ا ر ختیــا ا ع  ضــو مو
رئیس جمهــوری که قطعاً یکی 
از محورهای مهم و اصلی فکری 
و گفتمانی دنبال کنندگان تغییر 
به  کشور  نظام سیاسی  ساخت 
ویژه از زمان دولت موســوم به 
اصالحات در کشــورمان است، 
بیش از آنکه یک مسئله واقعی 
برخی  تا  است  حاشیه ای  باشد 
عملکردهــای نامناســب را با 

سهولت بیشتری توجیه کنند

تحلیلی بر »مسئله آشنا«ی کمبود اختیارات

گالیهنخنما

    دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/  
در شــماره گذشــته اولین بخش از ضرورت 
تأســیس حکومت در عصر غیبــت در منظر 
مخاطبان گرامی قــرار گرفت. در این مطلب 
لزوم حکومت با توجه به طبیعت انسان و جامعه 
را از دیدگاه انقالب اسالمی بررسی می کنیم.  

***
ضرورت حکومت

 با توجه به طبیعت انسان و جامعه
یکی از مهم ترین دلیل عقلی تشــکیل 
حکومت اســالمی در عصر غیبــت توجه به 
ویژگی های طبیعی انســان و جامعه اوســت. 
ماهیت اجتماعی انسان و نیازمندی او به زندگی 
در اجتماع حقیقتی پذیرفته شده از سوی همه 
اندیشمندان اسالمی و غیر اسالمی است. از نظر 
آنان انســان موجودی است که در ساختمان 
وجودی آن زندگی جمعی طبیعی اســت و به 
اصطالح مدنی الطبع است و باید جامعه تشکیل 
دهد. از ملزومات تشکیل جامعه نیز وجود یک 
نظام سیاسی است تا بتواند نظم را برقرار کند. 
ارسطو معتقد است: »دولت از مقتضیات طبع 
بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی 
اســت و کســی که قائل به عدم لزوم دولت 
است، روابط طبیعی را ویران می کند و خود یا 
انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر 
ندارد.«1 »توماس هابز« نیز در کتاب »لویاتان« 
بر این باور است که در نهاد انسان ها سه علت 
اصلی »رقابت«، »ترس« و »طلب عزت« برای 
کشمکش و منازعه وجود دارد که انسان ها را به 
تعدی وا می دارد. مادامی که قدرت در یک فرد 
یا نهاد تجمیع نشود، آدمیان از هجوم یکدیگر 

و بیگانگان در امان نمی مانند.2
»ابن خلدون« نیز معتقد اســت، انسان 
موجــودی اســت که در طبیعــت حیوانی او 
خودخواهی و سرکشــی و شرارت نیز مخمر 
است. بنابراین برای برقراری نظم و جلوگیری 
از تجاوز افراد به هم در جامعه نیازمند حکومت 

است.3 عالمه طباطبایی از این ویژگی انسان با 
عنوان تمایل برای استخدام دیگران یاد کرده و 
قائل است انسان فطرتاً گرایش به استخدام دارد 
و این میل در همه اعمال او، از جمله تشکیل 
اجتماع تأثیرگذار است. انسان موجودی است 
کمال جو و بنابر ذات خود، می خواهد خیلی زود 
و سریع به کمال برسد. به همین دلیل، جهان 
اطراف خود را به دیده ابزار رســیدن به کمال 
می نگرد و همین صفت درونی سبب می شود 
به همنوعان خود نیز به همین غرض نگاه کند 

و قصد استخدام آنان را نیز داشته باشد.۴
تأمل در زندگانی گذشتگان نشان می دهد، 
به مقتضای قریحه و غریزه اســتخدام، افرادی 

که در جامعه های ابتدایی از 
همه قوی تر بودند و خاّصه 
توانایی جســمی  که  آنان 
و توانایــی ارادی بیشــتر 
داشــته اند، همان گونه که 
موجودات جمادی و نباتی و 
حیوان دیگر را مورد استفاده 
قــرار  داده اند، افــراد دیگر 
جامعه را نیز استخدام  کرده  

و اراده خود را بــه آنها تحمیل کرده اند.5 این 
ویژگی انســان او را ناچار می کند به حکومت 
تن دهد تا از این طریق بتواند نظم را در جامعه 
برقرار کند و مانع از این شــود که انسان هایی 
به دست انسان های دیگر استثمار شوند یا در 
مسیر شوم دیگران بی مزد و بی مواجب به کار 

گرفته شوند. 

قانون و زندگی اجتماعی
متفکران جریان عقالنیت اســالمی نیز 
معتقدنــد مطابق با هــدف آفرینش، زندگی 
اجتماعی برای انســان یک ضرورت اســت.6 
انسان ها ناگزیر از زندگی اجتماعی هستند و باید 
با یکدیگر همکاری کنند. لزمه زیست اجتماعی 
تداخل و تضاد فعالیت ها و منافع است. بنابراین 

جامعه اســالمی نیز نیازمند تشکیل حکومت 
و وضع قانون اســت. آیت اهلل مصباح یزدی در 
این باره می نویسد: »از آنجا که جامعه از افراد 
تشکیل شــده و انســان ها نیز دارای امیال و 
خواسته های بسیار متفاوت و متنوعی هستند؛ 
اگر هر کــدام بخواهند بدون هیچ محدودیت 
و ممنوعیتی به ارضای غرایز و خواســته های 
فردی خویش بپردازند؛ طبیعی است که حیات 
اجتماعی از هم می گسلد؛ در نتیجه انسان ها از 
وصول به ســعادت نهایی خویش باز می مانند. 
بنابراین ضرورت وجود عاملی که هر چه بیشتر 
بتواند موجب پیوستگی آحاد جامعه باشد عمیقاً 
احساس می شود و آن عامل چیزی جز قانون 

نیست.«7
جوادی آملی  آیــت اهلل 
نیز انسان را نیازمند زندگی 
گروهــی و حیات اجتماعی 
لزمه  می گوید  و  می دانــد 
حیــات اجتماعــی نظم و 
مقررات اســت که حکومت 
مجری اصلی نظم و مقررات 
اجتماعــی اســت؛ بنابراین 
جامعه اسالمی نیز از چنین قاعده ای مستثنی 
نیست.8 از دیدگاه عالمه طباطبایی نیز انسان 
در فرایند زندگی به این نتیجه رسید که برای 
رفع تزاحم ها و دستیابی به هدف باید با دیگران 
همکاری و مشارکت داشته باشد. برای سامان 
بخشیدن به همکاری ها و رسیدن هر صاحب 
حقی به حــق خود نیازمند اســتقرار عدالت 
اجتماعی اســت.۹ همچنین می فرماید: »پس 
این حکم یعنی حکم بشــر به اجتماع مدنی و 
عدل اجتماعی حکمی است که اضطرار، بشر 
را مجبور کرد به اینکه آن را بپذیرد، چون اگر 
اضطرار نبود هرگز هیچ انسانی حاضر نمی شد 

دامنه اختیار و آزادی خود را محدود کند.«10
اســتعدادها،  جامعــه  در  همچنیــن 
توانمندی ها، قدرت ها و منابعی وجود دارند که 

علی الصول باید در مسیر رشد و تعالی جامعه 
به کارگرفته شوند. این امر نیازمند قوه عاقله ای 
است که با داشتن قدرت و اقتدار این استعداد ها 
را کشف و به کارگیری کند و این همان کارکرد 
حکومت در جامعه است. بنابراین، حکومت در 
واقع مانند روح و سر در بدن است. شیخ بهایی 
بر این موضوع با عبارت »الملک للرعیه کالروح 
للجســد و کالرأس للبدن«11 تأکید می کند؛ 
همان گونه که حیات جســم بدون روح امری 
ناممکن است، حیات و نظم اجتماعی نیز بدون 
وجود و حضور حاکم امکان ناپذیر است. در این 
تمثیل سیاسی وجود زمام دار از مهم ترین ارکان 
جامعه معرفی شــده و از طرفی نشان دهنده 
شــدت ارتباط دیگر اجــزا و عناصر جامعه با 
این عنصر اساســی اســت. حال اگر بپذیریم 
همه نهادها در اســالم و به تبع آن در انقالب 
اسالمی باید بر اساس جهان بینی اسالمی که 
در آن حاکمیت از آن خداست استقرار یابند، 

حکومت نیز از این امر مستثنی نیست. 
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پژواک

در شماره پیش  بیت کوین را به عنوان مهم ترین ارز دیجیتال غیر متمرکز 
معرفی کردیم؛ امــا باید بدانیم که پول های مجازی تنها به بیت کوین ختم 
نمی شــوند، بلکه شکل های گوناگونی از آنها با اسم های متفاوت وجود دارد 
که هر کدام کارکردهای متنوعی دارند. در این شماره، نوع دیگری از ارزهای 
دیجیتال را معرفی می کنیم. این ارز »اِتر« نام دارد که نام بستر آن »اِتریوم« 
است. اتریوم چیزی بیش از یک ارز دیجیتال است و جهانی از خودکارسازی 

فرایندها به شمار می آید.
بســیاری از ارزهای دیجیتال برای رقابت با بیت کوین ایجاد می شوند؛ 
امــا اِتریوم و خالــق آن »ویتالیک بوترین« کاماًل هدف دیگری داشــتند. 
بوترین بســتری به نام اتریوم را ســاخت. این بستر مبتنی بر بالک چین به 
دیگر توســعه دهندگان اجازه می دهد به صورت آزاد برنامه های غیر متمرکز 
 مــورد نیاز خــود را روی آن اجرا کنند؛ برنامه هایــی که هیچ مدیر مرکزی

 ندارند.
 در واقع تمرکز بیت کوین از ابتدا بر ارزهای دیجیتال بوده ؛ اما اتریوم بر 
روی غیر متمرکزسازی فعالیت ها سرمایه گذاری کرده  است. غیر متمرکزسازی 
فعالیت ها در تعریف هدف ایجاد تیم اتریوم بهتر توصیف می شــود: »اتریوم 
ایجاد شد تا ما برای انجام کارهایمان به هیچ بانک، شرکت و نهاد دیگری به 
جز خودمان نیاز نداشــته باشیم.« می توان گفت اتریوم در حال تالش برای 
تبدیل شدن به ابرکامپیوتر اســت؛ سامانه ای که بتواند تمام کارها را بدون 
دخالت مدیر مرکزی انجام دهد! تا قبل از اتریوم هر شخصی که به بالک چین 
نیاز داشــت، می بایست شخصاً بالک چین خود را ایجاد می کرد؛ اما با اتریوم 
دیگر نیاز به این کار نیست؛ زیرا اتریوم به کاربران خود این امکان را می دهد 
 که به راحتی ارز دیجیتال شــخصی ایجاد کرده و در برنامه خود اســتفاده

 کنند.
واحد پول اتریوم »اتر« اســت. در بیت کوین استخراج وجود داشت؛ اما 
اتر در حال حرکت به ســمت اســتفاده از مفهوم سهام است. در این حالت، 
کاربران بر اساس میزان دارایی خود در شبکه، توان تأیید تراکنش ها را دارند 
و به ازای آن پاداش و ســهم بیشتری دریافت می کنند. تعداد واحدهای اتر 

بر خالف بیت کوین که 21 میلیون بود سقفی ندارد؛ اگرچه حتماً در آینده 
برای آن باید سقفی در نظر گرفته شود تا مانند اسکناس های کاغذی امروزی 
دچار تورم های غیر قابل کنترل نشــود. تورم در ارزهای دیجتال به سرعت 

سبب نابودی آن می شود.
در بیت کوین برای اســتخراج هر واحد )حدس پاسخ معادله و رفتن از 
برگی به برگ دیگر( میانگین حداقل 10 دقیقه زمان لزم است؛ اما در اتریوم 
این زمان کمتر از 10 ثانیه اســت. همین امر سبب می شود اتر ارزش بسیار 
کمتری داشته باشد و حتی بسیاری از پذیرش آن به عنوان ارز ارزشمند سرباز 
زنند؛ اما هدف اصلی از ســاخت این ارز ایجاد انگیزه برای فعالیت در شبکه 
بوده است. مانند بنزین که سوخت خودروهاست، اتر هم سوخت شبکه اتریوم 
اســت و اگر نباشد هیچ  انگیزه ای برای فعالیت شبکه وجود نخواهد داشت. 
این به دلیل هدف متفاوت اتریوم اســت که بنا ندارد تنها یک ارز دیجتال 
باشد و می خواهد بستر ارائه دهنده نرم افزارهای غیر متمرکز محسوب شود.
آینــده ای که اتریوم برای خود می بیند، جهانی اســت که در آن تمام 
فرایندها خودکار شده اند و هیچ نیازمندی ای به تأیید انسان برای انجام کار 
وجود ندارد. اتریوم در این زمینه قراردادهای هوشمند را تعریف می کند. فرض 
کنید قراردادی با شرکت بیمه برای خودروی خود منعقد کرده اید. در حالت 
متمرکز پس از تصادف باید تمام کارها را آن شــرکت تأیید کند تا خسارت 
به شــما داده شود؛ اما در غیر متمرکزســازی، برای تمام حالت های ممکن 
ســناریویی محتمل وجود دارد کــه در صورت رخ دادن، برخورد پیش بینی 
شده در آن سناریو انجام می شود. در این صورت دیگر به تأیید هیچ شخص، 
ارگان و مدیری نیاز نیست و پرداخت خسارت به شما خودکار انجام می شود. 
این حالت در مقایسه با متمرکز مزیت هایی هم دارد. فرض کنید که مسئول 
تأیید خسارت عمداً یا سهواً تشخیص اشتباه دهد؛ اما در غیر متمرکز تمام 
مراحل براساس ضوابط و قاعده های تعیین شده از قبل پیش می رود و امکان 

اشتباه وجود ندارد.
این نمونه ای از آینده ای اســت که اتریوم به دنبال آن است. هرچند که 
چنین مفهومی بسیار جالب و مفید به نظر می آید، خطراتی هم دارد. اصلی ترین 
خطر آن که شاید شما هم با خواندن این مطلب به ذهن تان رسیده این است 
که چگونه می توان به سامانه ای که رهبر و مدیر ندارد اطمینان کرد و چگونه 
از هرج و مرج در چنین سامانه هایی جلوگیری می شود؟ آیا اصال امکان پذیر 

است؟ پاسخ این پرسش ها در شماره های آتی بیان خواهد شد.

     نکته و نظر
حسن ختام

تقویم انقالب

محالنیست!
آسان ترین راه ها، راه خداست؛ چون مطابق با مذاق و فطرت بشر است. این 
نفس دجال بشــر است که برای اینکه آزاد باشــد، دائم منفی بافی می کند و راه 
را مشــکل و محال می داند؛ مثاًل می گوید ما کجا و اهل بیت)ع( کجا! ما کجا و 
رب الرباب کجا! بعضی ها چون خودشان در گردنه گیر کرده اند، می گویند راه بسته 
است و راه را خدا می بندد. بیچاره خودش گیر کرده است! اما سلمان ها رفتند و 

رسیدند به مقام اهل بیتی!
ریشه های طوبی، حاج محمد اسماعیل دوالبی

یکی از روزهای تلخ در تقویم انقالب اسالمی، 25 خرداد سال 1360 بود؛ 
زیرا در این روز گروهی موسوم به »جبهه ملی« با همراهی جمعی از گروهک های 
تروریستی موسوم به چریک های فدائیان خلق،  سازمان منافقین و سایر لیبرال ها 
و حقوقدانــان متمایل به فرهنگ غرب، با هم صدایی علیه لیحه قصاص، اعالم 
راه پیمایی اعتراض آمیز کردند و با صدور اطالعیه ای آن را لیحه »غیر انسانی« 
نامیدند. این اقدام نخســتین گام برای اسالمی کردن قوانین جمهوری اسالمی 
بود و از مجازات قوانین شــرعی در امور قصاص و حدود انتخاب شــده بود که 
ریشه قرآنی داشت؛  البته مبارزان،  انقالبیون و قاطبه مسلمانان هم اعتقاد و انتظار 
داشتند که نخستین راه اسالمی کردن قوانین کشور تحول در قوانین است؛  به 
عبارت دیگر، تبدیل احکام شــرعی به قانون مدنظر بود. در این راســتا، اعضای 
شورای عالی قضایی وقت این موضوع مهم و حیاتی را در دستور کار خود قرار 
دادند و آن را با حضور علما و فقها مانند آقایان شهید سیدمحمد حسینی بهشتی، 
مرحوم سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت اهلل جوادی  آملی،  مرحوم محمدمهدی 
ربانی املشی و شهید علی قدوسی در 218 ماده در 8 موضوع مهم تنظیم کردند 
و در اختیار دولت وقت قرار دادند. دولت هم بی درنگ در اردیبهشت سال 1360 
آن را تصویب کرد و به مجلس شــورای اسالمی ارائه داد تا روی آن بحث کنند 
و در نهایت به قانون تبدیل شود. مصادف با این بحث، گروه های سیاسی مسلح 
که همواره فتنه و آشــوب را در شــهرهای مرزی ایران به خصوص کردســتان 
دنبال می کردند و پیوســته در شهر تهران به آشوب و فتنه گری دامن می زدند، 
در 1۴ اسفند ماه 135۹ در دانشگاه تهران گرد بنی صدر  چرخیدند و به شدت 
هــواداری او را دنبال  کردند تا اینکه در 20 خرداد ماه خبر عزل او از فرماندهی 
کل قوا داده شد و این جریان های مخالف جمهوری اسالمی و امام راحل با صدور 
بیانیــه ای از مواضع بنی صدر، رئیس جمهور معذول حمایت کرده و به هواداران 
خود اعالم کردند که جان رئیس جمهور در خطر است. در چنین فضای التهابی و 
هیجان زده ای گروه سیاسی موسوم به جبهه ملی سر برآورد و با صدور اطالعیه ای، 
ضمن حمایت از بنی صدر لیحه قصاص را »غیر انســانی« خواند و راه پیمایی و 
تظاهرات علیه این لیحه را از مردم خواســتار شــد.  این واقعه امام خمینی)ره( 
را بســیار نگران و متأسف کرد. به قدری این اقدام یعنی »غیر انسانی« خواندن 
لیحه قصاص و راه پیمایی و قیام علیه آن برای امام خمینی)ره( سنگین بود. که 
شاید در هیچ یک از سخنرانی ها ایشان به این اندازه در فشار روحی قرار نگرفته 
بود. امام)ره( در ســخنرانی 25 خرداد سال 1360 نگرانی دیگری هم داشتند؛ 
اینکه بعضی از لیبرال ها مانند گروه نهضت آزادی که خود را مســلمان و مدافع 
قرآن معرفی می کردند، در برابر موضع جبهه ملی ساکت بوده یا با پیام هایی آن 
را تأیید کرده بودند. این مورد بیشتر امام خمینی)ره(  را متأسف کرده و ایشان 
چندبار فرموده بود متأســفم! راه پیمایی در مقابل اسالم ! در مقابل صریح قرآن! 
در مقابل حکم ضروری اسالم! را این را چه جور تعبیر کنیم؟ باز من کار ندارم 
به »جبهه ملی«  با اینکه بعضی افرادش شاید مسلمان باشند. در مجموع من کار 
دارم بــه آنهایی که پیوند کرده اند با این جبهه،  پیوند کرده اند با منافقان،  پیوند 
کرده اند با منحرفان. من با اینها چه کار دارم که شمایی که متدین هستید... با 
این نمازخوان ها باید چه کنیم؟ برای امام خمینی)ره(  این روز خیلی غم انگیز و 

با نهایت تأسف می فرمود: »ل حول و ل قوه ال باهلل«

غصهغربتتورادارم
مســلم وار حتی اگر در میان کوچه های شهر، تنها و غریب و دورمانده 
از وطن باشــی یا اگر در دل خیانت ها و جنایت ها و پشــت کردن های امتی 
که امام شان را نمی فهمند گرفتار و اسیر شده باشی یا اگر جماعتی تو را فرا 
خوانده باشند و چهار هزار نفری پشت سرت نماز خوانده باشند و بعد یک 
شب، در میان تاریکی ها  و سیاهی های شب بفهمی تمامی این شهر دل شان 
از این سیاهی ها، سیاه تر و چرکین تر است؛ اینجاست که حسینی بودن و بر 
پای امام و ولیت ماندن معنا می دهد، اینجاست که ماندن و دست نکشیدن 
از ولیت معنا می دهد، اینجاست که امامت تو را می خرد و می گوید: »یا دهر 

اف لک ل عیش بعد هولء«.
آقا جان!

فریاد »هل من ناصر ینصرنی« جدتان سال هاســت در دل انسان های 
آزاد و حر زمان فریاد می شــود، سال هاســت غریبــی و تنهایی اش، یاری  
از جنــس مســلم می خواهــد، یاری کــه وقتی تمــام عالم به او پشــت 
کردنــد و صدایش را نشــنیدند، برخیزد و بایســتد و صدایش را به گوش 
انســان های خفته تاریخ برســاند، برخیــزد و حقیقت ایمــان و حقیقت 
 مــودت و دوســتی و حقیقــت یاری به امــام را در دل های بیــدار دیکته

 کند.
موالی من!

هنوز همانند حضرت مســلم حال و روزم برای تان مضطر نیست، هنوز 
در کوچه پس کوچه های شهر برای تان بغض نکرده ام، هنوز غصه غربت تان 
را به جان نخریده ام، هنوز زنده ام و آمدن تان را تنها در زبانم اسیر کرده ام و 

هنوز لطف شما فیض است و استحقاقی نیست.

بهخانهعلیآتشآوردهای؟
نکته: ابوعمــرو زاذان )متوفی 82ق( از تابعین و اصحاب نزدیک حضرت 
علی)ع( بود که احادیث و داســتان های بسیاری در فضیلت اهل بیت از او نقل 
شده است، یکی از داستان ها این است که  من با قنبر، غالم امام علی)ع( محضر 
امیرالمؤمنین وارد شــدیم. قنبر گفت: یا امیرالمؤمنین چیزی برای شما ذخیره 
کرده ام. حضرت فرمود: آن چیست؟ عرض کرد: تعدادی ظرف طال و نقره! چون 
دیدم تمام اموال غنایم را تقســیم کردی و از آنها برای خود برنداشتی، من این 
ظرف ها را برای شــما ذخیره کردم. حضرت علی)ع( به قنبر فرمود: وای بر تو! 
دوست داری که به خانه ام آتش بیاوری! خانه ام را بسوزانی! سپس آن ظرف ها را 
تقسیم کرد و نمایندگان قبایل را طلبید و ظرف ها را به آنان داد تا عادلنه بین 
مردم تقسیم کنند)بحار، ج ۴1 ص 135؛ داستا ن های بحارالنوار، ج 1 ص۴6(.
نظر: در ایام نمایشگاه کتاب، بن کتاب هایی را به یکی از فرزندان رهبر 
معظــم انقالب می دهند که با آن کتاب تهیه کند؛ اما وقتی معظم له با خبر 
می شوند، به فرزندشان می فرمایند که این بن ها را خودت استفاده نکن و به 
طلبه های دیگر بده تا استفاده کنند. رعایت بیت المال با چنین ویژگی هایی 
در سی سال گذشته زعامت امام خامنه ای، در رفتار وی بسیار مشاهده شده 
است. حضرت آیت اهلل جوادی آملی )زید عزه( که یک وعده غذا مهمان بیت 
رهبری بوده اند، در مورد رعایت بیت المال ایشان می فرمایند: یک روز مهمان 
مقام معظم رهبری بودم. سفره را که گستردند، فرزند ایشان آقا مصطفی 
نیز نشسته بود. آیت اهلل خامنه ای به وی نگاهی کردند و فرمودند: پاشو برو! 
من خدمت ایشان عرض کردم: اجازه بفرمایید آقازاده هم باشند. من از او 
خواســتم که با هم باشیم. آقا فرمودند: این غذا مال بیت المال است، شما 
هم مهمان بیت المال هستید. برای بچه ها جایز نیست که بر سر این سفره 
بنشینند. آنها به منزل بروند و از غذای خانه بخورند. من در آن لحظه فهمیدم 

که خداوند چرا این همه عزت به ایشان داده است.

حرف تو حرف

درباره اظهارات یکی از متهمان اقتصادی
نیمهپرمتهمکالن
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پاداشرسیدگیبهخانواده
امام علی بن الحســین)ع( فرمودند: اینکه وارد بازار شوم و به همراهم درهمی 
باشد تا با آن برای خانواده ام گوشتی بخرم که به آن اشتیاق دارند، برای من محبوب تر 
است از اینکه فردی را آزاد کنم. کسی که مسئولیت خانواده ای را برعهده می گیرد، 
باید در حّد توان مالی به آنان وسعت دهد و نیازهاي شان را برآورده کند، تا احساس 
کمبود نکنند. رســیدگی به خانواده و تأمین خواســته های آنان در حّد معقول و 
متعادل، وظیفه مرِد خانه است و خدا هم به چنین کسانی اجر و ثواب عطا می کند.
وسائل الشیعة، ج 15، ص 251، ح 6.

معمــولً در اتفاقات روزمره گاهی اوقــات حوادثی پیش می آید که با 
توجه به آنها تصورات ما از وضعیت خود و جامعه به قبل و بعد از این جریان 
تقسیم می شود؛ مثاًل تا پیش از این فکر می کردیم اگر مجبور نباشیم کرایه 
خانه و پول پوشک بچه بدهیم و نخواهیم غذایی بخوریم و گذرمان به مطب 
پزشکان دلسوز بیفتد، شهریه دانشگاه بچه ها نباشد و بانو نخواهیم گذرمان 
را به بازار بیندازد و نخواهیم پراید بخریم و خیلی نه های دیگر حدود ۹0 ـ۹5 
یا 100 ســالگی می توانیم حدود یک میلیارد تومان آورده داشته باشیم. به 
همین اباطیل ســرمان گرم بود تا اینکه دادگاه یکی از مفسدان محترم )!( 
کشــور را دیدیم که در جواب قاضی که به او می گوید تو با این دزدی 80 
میلیاردی متهم کالن هستی، گفت: من متهم کالن نیستم و مفسد محترم 

اصاًل زیر بار نمی رفت.
بعد از این قضیه ما دچار یأس فلســفی خاصی شده بودیم که چگونه 
چنین کســی با این همه ســرمایه خودش را مثل ما متهم ناچیز می داند و 
حال آنکه اگر ما خودمان، خانواده مان، همه فامیل های وابسته و غیر وابسته 
و حتی تمام اینهایی که روزانه در مسیر رفت  و آمد و توی تلویزیون می بینیم، 
با شرایط فوق که گفتم تالش کنیم، در نهایت در آن ایستگاه 100 سالگی 
زندگی می توانیم چیزی حدودی 10ـ20 میلیارد تومان پس انداز داشته باشیم.

در همین سرگشتگی بودیم تا اینکه کارشناسی آگاه به مسائل جاری ما 
را از این بحران و یأس فلسفی نجات داد و فرمود: نه جانم این عزیز نور دیده 
و متهم نورســیده، نه تنها متهم کالن است که هست، بلکه خود هم قبول 
دارد؛ اما این خود متهم  کالن  نبینی وی، ریشــه در ذات احترام به بزرگ تر 

نهاد او دارد! و باید نیمه پر لیوان را دید.
ما که هر چه نگاه کردیم نیمه پر لیوان یا البته در این مقیاس نیمه پر 
دریاچه ارومیه هم به چشــم مان نیامد، تا اینکه خود کارشناس گفت: »این 
عزیز چون با بزرگان نشست و برخاست می کند، آنگاه که ما مردم را می بیند، 
می گوید که متهم کالنم و چون برخی از ابرمتهمان را می بیند که ده بیست 
برابر وی اندوخته دارند، خود را در برابر ایشــان خرد و ناچیز می بیند؛ پس 
شک و یأس به دل راه ندهید که از باب احترام به ایشان است وگرنه ایشان 

هم جزو متهمان کالن است!
علی بهمنی

کتیبه سبز

گامدومراهیم

نهضت چهل ساله ست و گام دوم راهیم
ما روزهایی بهتر از امروز می خواهیم

افتاده کار دشمنان ما به فرسایش
کاری نُبرد از پیش حتی لشکر داعش

پیش خالیق خصم را بی آبرو کردیم
ما یک سلیمانی برای خصم رو کردیم
با هم دلی اوضاع بهتر می شود بی شک
از داخل، آبادی میسر می شود بی شک

از آن مسیر اشتباه رفته ات برگرد
تکیه به حرف چشم آبی ها نباید کرد

این ملت از تحریم شیطان ها نمی ترسد
فرزند عاشورا ز طوفان ها نمی ترسد
فریادها را بر سر ابلیس می کوبیم

گفتند ما در اضطرابیم و در آشوبیم
ای دلقک خودخواه صهیون، گوش خود واکن

باد از جهنم می رسد آغوش خود واکن
دنبال آشوبی؟ قلم بردار خب بنویس

جمعه نه بلکه شنبه ها، تهران نه و پاریس
ظلمت بداند تا طلوع فجر بیداریم

نه جنگ خواهد شد نه قصد گفت وگو داریم
ایرانیان هرگز به وعده دل نمی بستند

مردم همه چشم انتظار یک فرج هستند
مرده و یا زنده به لطف یار محشوریم

ما با ولیت در پناه حضرت نوریم
می آید آخر یک نفر از راه می آید

با پرچم سبز ولی اهلل می آید

شعر از »حامد خاکی« و »حسین صیامی«

علی صوفان: عراق با بیانیه نشســت شــورای  اعراب مخالفت کرد، سعد 
حریری ندرتاً خودش را نشــان داد، شــورا هنوز دچار تفرقه اســت. یمن 
در هرج و مرج اســت، سوریه نابود شــده، لیبی تقسیم شده، سودان در لبه 
 جنگ داخلی اســت، به اردن خیانت شــده و الجزایر هم دچار آشــفتگی

 است. این وضعیت جهان عرب است.
 سیدمحمود رضوی: متأسفانه جنایتی رخ داده. یکی از چهره های شاخص 
اصالحــات ابتدا مظنون به قتل بوده و بعد خود را به آگاهی معرفی کرده و 
دیگر متهم است. حال یک سری از فعالن سیاسی اصالح طلب به جای صبر 
تا رسیدگی در دادگاه، به طراحی سناریو و جنگ روانی برای تطهیر خود و 
اتهام زنی به مقتول و دیگران مشغولند. چرا متوجه نیستید که هر چقدر این 
اتفاق متعفن را هم بزنید، بیشتر بوی تعفن آن منتشر می شود و ابعاد آن اول 

و آخر فقط و فقط دامن  خودتان و اصالحات را خواهد گرفت!

 علی علیزاده: نباید بگذاریم برخی صاحبان قدرت ذهن ما را با حاشیه سازی، 
اســتعمار، استثمار و استحمار کنند. نباید اصل ماجرا را فراموش کنیم. اما 
اصل ماجرا چیســت؟ در ایران امروز که بسیاری از جوانان به خاطر مسائل 
مالی توان ازدواج ندارند، نجفی برای همسر دومش منزلی پانزده میلیاردی 
در سعادت آباد تهیه کرده. نجفی همسرش را 1362 سکه مهریه کرده بوده؛ 
یعنی معادل حقوق 3۹۴1 ماه یک کارگر ایرانی و معادل 328 ســال کار. 
نجفی ادعا کرده هفته پیش برای حق السکوت به همسرش ماشین لکسوس 

داده. این دقیقاً یعنی چه؟

 عزت اهلل ضرغامی: 1ـ دوگانه فشــار و مذاکره آمریکایی ها، یادآور مدل 
فشــار از پایین و چانه زنی از بالی وطنی اســت! 2ـ جلسه شورای انقالب 
 فرهنگی، تشــکیل شــد. به ادامه آن امیدوار شدم. بن بستی در اداره کشور 

وجود ندارد.

نکته گرام تلخند

     
داغ های مجازی

 حمیدرضا حیدری / هفته ای که گذشت پر از سوژه های مجازی 
بود که کاربران شبکه های اجتماعی بدان پرداختند. 

 یکی از مســائل بســیار داغ در شبکه های مجازی اختالف بر سر رؤیت 
هالل ماه شــوال و عید فطر بود؛ در حالی که بســیاری از کشــورهای عربی 
سه شــنبه را عید فطر اعالم کرده بودند،  در جمهوری ســالمی چهارشنبه عید 
فطر بود؛ از این رو برخی کاربران تالش کردند با فضاســازی این طور القا کنند 
کــه ایرانی ها عید فطر را هــم روزه گرفته اند؛ اما پس از بررســی و بحث های 
علمی مشخص شد این اشتباه متوجه کشورهای عربی بوده که آخرین روز ماه 
رمضان را عید اعالم کرده اند. یکی از کاربران به نقل از شــبکه الجزیره نوشت: 
»عربســتان سعودی در رؤیت هالل شوال، اشتباهاً به جای ماه، سیاره زحل را 
 رصد کرده و شــب سه شنبه در کشورهای منطقه اساساً امکان رؤیت ماه وجود 

نداشته است!!«
 یکی دیگر از ســوژه های مجازی، هشتگ »ســد لفور« بود که در پی 
انتشــار تصاویر هنجارشــکنانه چند خانم بی حجاب در حال قایق سواری داغ 
شــد؛ موضوعی که نه تنها بر فضای مجازی تأثیر گذاشــت، بلکه ســبب شد 
بســیاری از شــخصیت های محلی درباره این اتفاق اظهار نظــر کرده و آن را 
 محکــوم کنند؛ تا جایی که پلیس وارد ماجرا شــد و گفت با خاطیان برخورد

 خواهد شد.
 داســتان استعفای بطحایی برای شــرکت در انتخابات مجلس شورای 
اســالمی هم یکی از موضوعات داغ شبکه های اجتماعی بود. برخی کاربران از 
این نوع استعفا انتقاد کردند و برخی دیگر معتقد بودند بطحایی متوجه شده که 
دولــت نمی تواند کاری انجام دهد؛ از این رو ورود به مجلس را راه بهتری برای 

حل مشکالت دیده است.
 برخی دیگر از ســوژه های پرتکرار فضای مجازی عبارتند از: ســالگرد 
ارتحال امام)ره(، منطق مقاومت، خامنه ای خمینی دیگر اســت، اگر امام نبود، 
خداحافظ رمضان، نحوالقدس و نه به معامله قرن. همچنین صحبت های رهبر 
معظم انقالب در مراسم سالگرد امام خمینی)ره( و عید فطر هم موضوع مهمی 

در فضای مجازی بود.

ازرؤیتهاللشوالتااستعفایحاشیهساز!

خورشیدفردا
سروده ای تقدیم به رهبر فرزانه انقالب

اي دو چشمانت چراغ شام یلداي همه
آفتاب صورتت خورشید فرداي همه

اي دل دریایي ات کشتي نشینان را امید
اي دو چشم روشنت فانوس دریاي همه

خنده هاي گاه گاهت خنده خورشید صبح
شعله لرزان آهت شمع شب هاي همه

اي پیام دلنشینت بارش باران نور
وي کالم آتشینت آتش ناي همه
قامتت نخل بلند گلشن آزادگي

سرو سرسبزي سزاوار تماشاي همه
گر کسي از من نشاني از تو جوید گویمش

خانه اي در کوچه باغ دل،  پذیراي همه
لله زار عمر یک دم بي گل رویت مباد

اي گل رویت بهار عالم آراي همه


