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من شعار امسال را این جور تنظیم کردم:

 »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم

 و حمایت های الزم را انجام بدهیم
 و مانع ها را از سر راه تولید برداریم.

 امیدواریم ان شاءالله به لطف الهی این شعار 
تحّقق الزم را پیدا کند.
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دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

انتخاباتتمدنساز

آیا انتخابات 1400 می تواند یک 
انتخابات شتاب بخش به حرکت 
انقاب اســامی در مســیر تمدن ســازی 
اســامی باشــد؟ آرمان انقاب اسامی، 
ساخت تمدن نوین اسامی و رساندن جامعه 
بــه حیات طیبــه و فراهم کــردن زمینه ها و 
بسترهای الزم و مناسب برای رشد، تعالی و 
در  انتخابــات  انسان هاســت.  ســعادت 
جمهوری اسامی، مظهر مردم ساالری دینی 
و دارای نقش کلیدی، اساسی و تعیین کننده 
در اداره کشور و حرکت به سمت آرمان های 
انقاب اسامی است. بنابراین انتخابات در 
ایران اهمیت فوق العــاده راهبردی دارد. در 
انتخابات 1400، هر چند برای اولین بار در 
برخی از حوزه ها، تمامی انتخابات تجمیع 
شده، ولی انتخابات ریاست جمهوری در این 
میان، نقش برجســته تر و راهبردی تر دارد؛ 
چرا که رئیس جمهور دارای نقش کلیدی در 
مدیریت اجرایی کشــور اســت. برخاف 
برخی نمک خوران و نمکدان شکنان که این 
روزها برای فرار از پاســخگویی می گویند 
رئیس جمهور تدارکاتچی است و اختیارات 
نــدارد، عمــده مدیریت هــای کشــور در 
حوزه های گوناگون در اختیار رئیس جمهور 
است. این رئیس جمهور را مردم با تک تک 
رأی های خود برمی گزینند و در این گزینش، 
وزن و ســهم رأی رهبــر حکیــم انقاب 
اســامی، بــا وزن و ســهم رأی تــک تک 
شهروندان ایرانی با هر سن و سال و هر سلیقه 
و گرایشی یکسان اســت. بنابراین، همگان 
بایــد به اهمیت انتخابات و نقش آن در اداره 
کشور توجه داشته باشند. رابطه مستقیمی بین 
انتخابــات و کارآمــدی نظام وجــود دارد. 
انتخابات فصل نوسازی در مدیریت و وارد 
کــردن نیروهای تازه نفس در دســتگاه های 
اجرایی کشور، آن هم به دست مردم است. با 
این مقدمات، باید به پرسش بسیار مهم مورد 
اشــاره در صدر این نوشــتار پاســخ داد که 
انتخابات 1400 با چه ویژگی هایی می تواند 
یک انتخابات تمدن ساز باشد؟ رهبر معظم 
انقاب در بیانیه گام دوم، چله دوم انقاب را 
دوران »خودســازی«، »جامعه پــردازی« و 
»تمدن ســازی« نامگذاری کردنــد؛ بر این 
اساس، انتخابات 1400 که اولین انتخابات 
ریاست جمهوری در گام دوم است، به دلیل 
نقش قوه مجریه در اداره کشور، عاملی بسیار 
مهــم و منحصر به فرد در تحقــق این امور 
ارزیابی می شود. به اختصار می توان گفت، 
انتخابــات 1400 بــا دو ویژگی اساســی 
می تواند به حرکت انقاب اسامی در مسیر 

ساخت تمدن نوین اسامی شتاب بخشد. 
1ـ انتخابات با مشارکت حداکثری و پرشور 
و نشاط مردم برگزار شود. حضور حداکثری 
مردم پای صندوق رأی، نشــان دهنده اقتدار 
ملی و انســجام داخلی بــوده، نقش مهمی 
در تأمین منافع ملی، امنیــت ملی و آبروی 

بین المللی برای کشور دارد.
2ـ پس از اصل حضــور مردم در انتخابات 
ویژگی هــای  دارد؛  ذاتــی  ارزش  کــه 
رئیس جمهــور منتخب مردم، بســیار مهم 
و سرنوشت ســاز اســت. کســی می تواند 
در جایــگاه ریاســت جمهوری، به حرکت 
تمدنی انقاب اسامی شــتاب بخشد که 
با تمام توان به دنبال تأمین ســعادت ملت و 
کشور، براساس حکمت و عقانیت دینی و 
انقابی باشد. چنین فردی باید دارای کفایت 
مدیریت، ایمــان قوی، رویکــرد انقابی، 
عدالت خواهی و فسادســتیزی و همچنین 
معتقد به ظرفیت های داخلی و به ویژه جوانان 
برای پیشبرد امور باشــد و آخر کام اینکه، 
چنین فردی باید تمامی این فضیلت ها را در 
گذشــته خود به نمایش گذاشته باشد؛ چرا 
که انتخابات 1400 نباید انتخابات آزمون و 

خطا باشد.

   سرمقاله    

الهام امیــن زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم 
گفت: متأسفانه االن آنقدر که بر شفافیت در عرصه بین المللی 
و پیوستن به FATF تأکید می شود، به شفافیت در عرصه داخلی 

توجه نمی شود.
 در حالی که پیوســتن به FATF به معنای واقعی شــفافیت 
نیســت، بلکه در شــرایط تحریــم هیچ ضرورتی نــدارد که 
بیگانگان اطاعات تبادالت مالی و ســرمایه گذاران و بخش 
خصوصی ما را در اختیار داشته باشند و هر وقت تمام تحریم ها 
 از بیــن رفت، می تــوان بر روی پیوســتن به این کنوانســیون

 فکر کرد.

نیست عضویت  به  لزومی 
»منصور حقیقت پور« نماینده مجلــس دهم گفت:  مقامات 
چینی عنوان می کردند که دولت ایران پس از برجام دولت چین 
را تحویــل نگرفت و در واقع چین را تحقیر کرد و ما حاضر به 
همکاری با دولت ایران نیســتیم، ولی اگر »نظام« جمهوری 

اسامی می خواهد با ما تعامل کند، ما هستیم.
 مقــام معظم رهبری در آن زمان رئیس مجلس وقت ]علی 
الریجانی[  را به عنوان مســئول پیشبرد سند همکاری با چین 
می کنند و برای وی در این باره حکم صادر و آقای الریجانی را 

 برای این منظور به مقامات چینی معرفی می کنند.
ً
رسما

حاضر به مذاکره نبودند!
»محسن رضایی« دبیرمجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
حاشــیه بازدید از خطوط تولید لوازم خانگــی یک کارخانه 
داخلی تصریح کرد: امســال ســال پیروزی های بزرگ ملت 
ایران در اقتصاد است و امیدواریم ملت بزرگ ما بتواند دست 
بــه زانوی خود گرفته و از همه منابع ملی برای بهبود شــرایط 
استفاده کند. شرط پیروزی بزرگ ملت ایران در عرصه اقتصاد 
در بازه زمانی سال جاری این است که همزمان با مبارزه ملت با 
تحریم های خارجی، دولتمردان تحریم های داخلی را برداشته 
و شرایط را بهتر کنند. بخشنامه های خلق الساعه بانک مرکزی 

و وزارتخانه ها مانعی برای رشد تولید است. 

خلق الساعه  بخشنامه های 

ســند راهبردی ایران و چین باید حدود پنج سال 
پیش با چین امضا می شــد. در سفری که حدود 
شش سال پیش دکتر حسن روحانی به شانگهای 
داشت، رؤسای جمهور دو کشور روابط  فیمابین 
را در ســطح راهبردی و استراتژیک دیدند. آقای 
سی جین پی، یک ســال بعد به ایران آمد و باز در 
بیانیه مشترک دو کشور و دو رئیس جمهور بر این 

مسئله تأکید شد. 
این ســند بعد از چهار سال امضا شد که من 
معتقد بودم باید پنج ســال پیش امضا می شــد. 
برنامه همــکاری در زمینه های مختلف در مدت 

25 سال با چین اجرایی می شود. 
دشمنان با تحریم های چندین ساله بخصوص 
در این چند ســال اخیر علیه جمهوری اسامی 
می خواستند ما را به زانو دربیاورند که الحمدلله 

تاکنون نتوانسته اند.
 این سند هم یک سندی است که می تواند به 
اقتصاد ما کمک کند، به روابط منطقه ای ما و روابط 
بین الملــل ما کمک کند و علیــه یکجانبه گرایی 

آمریکاست. این نکته مهم تر از همه است. 
آمریکایی ها خود را حاکم دنیا فرض کردند. 
الحمدللــه قدرت آمریکا روز بــه روز رو به افول 
اســت و این امر یکجانبه گرایی را از بین می برد؛ 
به ویژه در منطقه در خلیج فارس و دریای عمان و 
اقیانوس هند در زمینه های امنیت انرژی و امنیت 
تجاری و مبارزه با تروریسم قدرت آمریکا از بین 

رفته است.
 چرل که آمریکا حامی اصلی تروریسم است 
و در این زمینــه با صهیونیســت ها و تعدادی از 
کشــورهای غربی همکاری دارد. به راستی وقتی 
یک کشــور ابرقدرت همانند چین و یک کشور 
قدرت منطقه ای بــا هم همکاری کنند، می تواند 

طرح های آنها را به شکست بکشاند.
 مطلــع هســتید از زمانی کــه آمریکایی ها 
می خواهنــد منطقــه را ترک کنند چــون انرژی 
خود را در کشــور تأمین می کننــد، می خواهند 
ایــن منطقــه ناامن باشــد؛ لــذا داعــش را در 
منطقــه ایجــاد کردند؛ اما شــاهد هســتند با 
 ایــن تفاهم نامــه اهــداف آنها شــکل نخواهد 

گرفت.
 بنابراین، طبیعی است که با آن مخالفت کنند. 
اگر آمریکا و کشورهای غربی خوشامد می گفتند، 
باید شــک می کردیم که کجای کار ما ایراد دارد. 

حضرت امام)ره( اشــاره داشــتند که اگر دیدید 
دشمن در یک کاری شما را تأیید کرد، بدانید یک 
جای کار شــما ایراد دارد. زمانی که تأیید نکرد و 
از شما ایراد گرفت و انتقاد کرد بدانید راه درستی 

است. 
هر چه زودتر باید این راهبردها و تفاهم نامه ها 
را به قراردادهای عملیاتی برسانیم. من به شخصه 
معتقد هستم اولین کار، خط ابریشم است که از 
مسیر ایران به صورت ترانزیت شکل بگیرد؛ چون 
از نظر درآمد ارزی و ایجاد شــغل در کشور مفید 
اســت. مطلب دوم، در بخش انرژی نیروگاه های 
هسته ای و ســوالر سیســتم و نیروگاه های بادی 
است که زیرســاخت صنعت و اقتصاد را شکل 
می دهد. مطلب ســوم، در بخش معدن است و 
ســرمایه گذاری و نهایی کردن پروژه های معدن و 
ماشین آالت و تولید ماشین آالت معدن در کشور 
اســت تا بتوانیم معادن را توسعه دهیم؛ زیرا خود 
معــدن ابتدای یــک زنجیره در فلــزات فلزی و 
غیرفلزی است که بسیار در صنعت اهمیت دارد. 
در بخش های دیگر اعم از ســامت، تجهیزات 

پزشکی و جهانگردی هم اهمیت دارد. 
چین هر ساله 250ـ 200 میلیون نفر توریسم 
دارد و این در حالی است که توریسم چین به تاریخ 
جمهوری اســامی ایران عاقه مند است. کشور 

چین یک کشــور قدیمی و کهنسال است و ایران 
هم به این صورت است.

 در کتاب های چینی ها در مدارس خود درباره 
ایران و پرسپولیس و هخامنشیان و اشکانیان نوشته 
شده است و آنها عاقه مند هستند ایران را ببینند که 
چهار فصل است و مکان های دینی بسیار زیادی 
دارد. این زمینه هاســت که باید زودتر شکل گیرد 
و این مسائل اجرایی شود. در انرژی باالدستی و 
پایین دســتی، پاالیشگاه سازی، در پتروشیمی ها 
فاینانس شــود به خصوص در بنــادر که بتوانیم 
محصوالت را به کشــورهای دیگر صادر کنیم تا 
از این وابســتگی به نفت خام که مجبور هستیم 
باشــیم، نجات  داشــته   بازاریابی های مختلف 

یابیم.
 باید تاش کنیــم در هر آنچه آمریکایی ها ما 
را تحریم می کنند، هر چه زودتر مســتقل شویم؛ 
همانند بنزین که از ســال 1359 تا یک سال پیش 
تحریم بودیم و هنوز هم هســتیم؛ ولی امسال با 
تاش های انجام شده خودکفا شده ایم و در حال 
حاضر هم صادرات داریم. در بخش نفت خام هم 
اگر بتوانیم با چهار یا پنج پاالیشگاه نفت های خام 
را به فرآورده تبدیل کنیم، الزم نیســت بازار برای 
نفت خام داشته باشیم و می توانیم محصوالت آن 

را صادر کنیم.

   نیم نگاه    
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 سفیر پیشین ایران در چین

حنیف غفاری
کارشناس روابط بین الملل

قرار است روز سه شنبه، مذاکرات نمایندگان ایران و 
اعضای 1+4 )تروئیکای اروپایی، چین و روسیه( در 
»وین« حول آخرین وضعیت توافق هسته ای و نحوه 
احیای آن برگزار شــود. در این میان، شاهد ارسال 
سیگنال های معنادار و هدفمندی از سوی دولت جو 
بایدن در آمریکا و دولت های اروپایی)به ویژه دولت 
فرانسه( هســتیم. مقامات آمریکایی مدعی هستند 
تعلیق همــه تحریم های ایران )وفق ســند برجام( 
در»ابتــدای راه« امکان پذیر نیســت! مقامات کاخ 
الیزه نیز تأکید دارند که ایران نباید فرصت بازگشت 
به توافق هســته ای را از دست بدهد و زمان چندانی 
برای احیای برجام وجود ندارد. همچنین »ژان ایو 
لودریان« وزیر خارجه فرانســه تصریح کرده است 
که پاریس درصــدد تنظیم راهکارهایی برای انجام 
مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و آمریکاست. به 
راســتی این مواضع با چه هدفی از سوی بازیگران 
غربی بیان می شود؟ در این خصوص نکاتی وجود 

دارد که الزم است به آنها توجه شود:
نخســت اینکه، »هضــم اســتراتژی ها در دل 

تاکتیک ها« یک فرمول رفتاری مســبوق به سابقه و 
شناخته شده از سوی غرب به شمار می آید.

 بر این اســاس، بازیگران غربی در مواردی که 
به لحاظ حقوقی و راهبردی در موضع ضعیف تری 
نســبت به طرف مقابل قرار دارند، ســعی می کنند 
با اســتناد به الگوهای رفتاری، روبنایی و تاکتیکی 
خــاص، مانــع از تمرکــز رقبای شــان بــر روی 
»خواســته های ثابت« و »خطوط قرمز راهبردی« 
شــوند. به عبارت بهتر، سیاستمداران و رسانه های 
غربی به گونــه ای زمینه غلبه »حواشــی« بر »متن 
و اصــل ماجــرا« را فراهــم می کنند کــه »طرف 
 به یک »طــرف مذاکره« 

ً
 محــق ماجــرا« را صرفا

تبدیل کنند.
 نبایــد فراموش کــرد که ایران اکنــون »طرف 
محق« و غرب »طرف خطاکار« این پرونده است. 
 قرار دادن این دو )ایران ـ غرب( در 

ً
بنابراین اساســا

یک »شاکله« و »چارچوب تحلیلی واحد« محلی 
از اعراب ندارد. اکنون طرف غربی بر روی »شکل 
مذاکرات« متمرکز شــده و سعی در محو »ماهیت 
 »خطاهای بــزرگ برجامی 

ً
مذاکــرات« و متعاقبا

خود« دارد. 
نکته دوم اینکه بر خاف آنچه آمریکا و تروئیکای 
اروپایی ســعی در القای آن به افــکار عمومی دنیا 
دارند، اکنون در »ابتــدای راه« قرار نداریم! این راه 

از ابتدای ســال 2016 میادی و با اجرایی شــدن 
برجام آغاز شده است. پس از خروج رسمی ایاالت 
متحده از برجــام و بی تعهدی محــض و عامدانه 
تروئیکای اروپایی در تأمین حداقلی خواســته های 
بر حق کشــورمان، شاهد کاهش تعهدات برجامی 
ایــران در ذیل راهبــرد »مقاومت فعــال« بودیم. 
بنابراین جنس نقض تعهــدات برجامی آمریکا از 
جنس »کنش اولیه« و جنس کاهش تعهدات ایران 
 از جنس »واکنشی مســتند به متن توافق هسته ای« 

بوده است.
 با »یک بازیگر 

ً
 بنابراین در این معادله، ما صرفا

ناقض برجام« مواجه هستیم و آن آمریکاست. دوباره 
تأکید می شود که کاهش تعهدات برجامی جمهوری 
اسامی ایران در »واکنش« به خروج رسمی آمریکا 
از برجام و بی تعهدی طرف های اروپایی و »مستند 
به متن برجام« صورت گرفته است. سیاستمداران و 
رسانه های غربی در یک بازی تبلیغاتی هدفمند سعی 
دارند »بحران یک جانبه«ای را که آمریکا و اتحادیه 
اروپا مولــد آن بوده اند، به یک »بحــران دو طرفه« 
تبدیل کنند که ایران نیز در شکل دهی آن سهیم بوده 
 نباید تسلیم این آدرس غلط و خطرناک 

ً
است! قطعا

شویم.
نکته ســوم اینکه غرب نهایت تاش خود را به 
کار گرفته اســت تا جمهوری اســامی ایران را از 

دو مطالبه اصلــی، حقوقی و منطقی خود منصرف 
کند: یکی »رفع تمامی تحریم های هسته ای ایران« 
و دیگــری »راســتی آزمایی غرب توســط ایران بر 
اســاس ارائه تضمین های واقعی آمریــکاـ اروپا«. 
جبهه غرب به خوبی می دانــد که در صورت بندی 
حقوقی پرونده »نقض برجام«، حتی ذره ای قدرت 
مانــور نــدارد؛ از این رو ســعی دارد یک »معادله 
ســاده و تک مجهولی« با محوریت غرب را به یک 
»معادله پیچیده و دومجهولی« با محوریت ایران و 
غرب تبدیل کند! بدیهی اســت که تنها راه مواجهه 
با این رویکــرد و بازی وقیحانــه، »فاصله گیری از 
رویکرد تعهد محور« و استناد به رویکرد »تضمین 
 محــور« در برابــر آمریــکا و تروئیــکای اروپایی

 است.
 دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما باید این 
حقیقت را بپذیرد که در فرآیندی که از سوی غرب 
»احیای برجام« نامگذاری شده است، نباید کمترین 
تفکیک و تمایزی میان واشنگتن و شرکای اروپایی 
آن قائل شــد؛ زیرا این خطای محاسباتی، به پاشنه 
آشــیل مجدد ما در برجام تبدیل می شود. از سوی 
 در این آوردگاه نباید ذره ای از دو مطالبه 

ً
دیگر، قطعا

حکیمانه و حقوقی مطرح شده از سوی رهبر معظم 
انقاب اسامی، یعنی »رفع تضمین شده تحریم ها« 

و »راستی آزمایی« آن کوتاه آمد.

 هضم استراتژی ها در دل تاکتیک ها!
بهبهانهنشستنمایندگانایرانو1+4دروین

بازنماییجنبههایاهمیتسندهمکاری۲۵سالهایرانوچین



شماره ۹۹۳ |  دوشنبه  16 فروردین 14۰۰

3
دیدگاه

سازمانملیفضایمجازی!

اقیانوس بی انتهای علوم رایانه، رشد و توسعه 
بدون مرز فضای مجازی و اثرگذاری آن بر 
حاکمیت های ملی، لزوم مواجهه فعال و نه 
منفعل را، با این پدیــده دنیای مدرن یادآور 
می شــود. نظام جمهوری اسامی به منزله 
یکه علمدار اســام ناب محمدی)ص( در 
فضای کفر و انحطاط دنیای امروزی، برای 
صیانت از مرزهای حکمرانی ترســیم شده 
در قانون اساسی وظیفه ای سنگین بر عهده 
دارد.  دور از ذهن نیســت؛ انقاب علمی 
و رایانه ای منبعث از علوم شــناختی، تمام 
تعاریف مصطلح و کاربردی علوم را در ابعاد 
مختلف دچار بازنگری کند. تأثیر علوم رایانه 
در جابه جایی فهم از موضوعات انکارشدنی 
نیست. فارغ از نگاه فلسفی به کارکرد رایانه 
در زندگی بشــر، زیر و رو شدن طبقه بندی 
علوم، به تغییــر در ارزش گذاری های رایج 
خواهــد انجامید. »کامپیوتــر، خلیفه خدا 
در زمین« یادداشــت ادبی مرحوم »قیصر 
امین پور« ناظر بــر آینده پژوهی طنازانه این 
شــاعر دردمند بود، که نگاهــی انتقادی به 
کارکردهای رایانه و فضای مجازی داشت. 
نحوه مواجهه با فضای مجــازی از ابتدای 
ظهور و بروز این پدیده، دغدغه مســئوالن، 
نخبگان، سیاست گذاران و دلسوزان است.  
رهبــر معظم انقــاب در بیانــات خود در 
اول فروردیــن 1400 با اشــاره به وضعیت 
فضای مجازی در کشــور، بــرای چندمین 
بــار، از یله و رهاشــدگی فضــای مجازی 
کشــور ابراز تأســف کردند. معظم له پیش 
از این نیــز گفته بودند: »اگر من امروز رهبر 
انقاب نبودم، رئیس فضای مجازی کشور 
می شــدم!« لــزوم صیانــت از هویت ملی 
و اعتقادی مردم شــیعه و مســلمان ایران و 
ضرورت بسترســازی برای راهبری نســل 
آینده و اســتفاده از فرصت های فناوری در 
رونــق اقتصاد کان کشــور، پرهیز از هدر 
رفت هزینه ها، جلوگیــری از موازی کاری، 
خروج از ســردرگمی در سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و اجرا، وجوب تمرکز حاکمیتی 
در فضای مجازی کشــور را تذکر می دهد. 
دســتگاه قانون گذار با دعوت از اســتادان و 
کارشناسان نخبه، می تواند بسترساز صیانت 
از آینده کشــور بوده و مســئولیت خود در 
قبال آیندگان را ایفا کنــد. تجمیع و تمرکز 
کارشناسانه وظایف، کارکردها و مسئولیت 
دستگاه های مختلف اجرایی کشور اعم از 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، صداو 
سیما و... در حوزه فضای مجازی و تشکیل 
سازمان ملی فضای مجازی، زیر نظر رهبر 
معظم انقاب، اولین قدم برای برون رفت از 
آشفتگی فعلی است. سازمان صدا و سیما 
و ســازمان ملی فضای مجازی به منزله دو 
نهــاد حاکمیتی، با مدیریت تثبیت شــده، 
فارغ از جابه جایــی دولت ها با برنامه ریزی 
بلندمدت، ضامن استقال کشور در مواجهه 
با پدیده های نوظهور خواهد بود. ایجاد بستر 
قانونی سازمان ملی فضای مجازی، وظیفه 
نمایندگان مجلس شــورای اسامی بوده و 
به مدیریت جزیره ای و ولنگاری حاکم پایان 
می دهد. پاسخگو بودن، تمرکز امکانات و 
قوا، عدم هدر رفت منابع انســانی و مالی، 
تولید محتوا با رویکرد بومی و بین المللی و 
نظارت بر آن، طراحی بســتر ارائه خدمات 
کان و خرد برای مشتریان، توسعه، تحقیق 
و نوآوری در زیرساخت های فضای مجازی 
کشور، تنظیم قوانین و مطالعات راهبردی با 
رویکرد آینده نگری و آینده پژوهی، بخشی از 
منافع حداقلی سازمان ملی فضای مجازی 
برای کشور است.   نگاه حاکمیتی، کان و 
راهبردی در تشکیل این سازمان، استفاده از 
فرصت های فناوری، پیشگیری و مصونیت 

از خطرات احتمالی را در پی دارد. 

   روزنه    

   عکس و مکث   

عشــق به سردار دل ها هر کجا باشــی جذبت می کند/ بیشتر از چهار دهه است که در سوئیس زندگی می کند، اما در همه 
این ســال ها، دلبســتگی و غیرت خاصی نســبت به ایران داشــته اســت؛  به گونه ای که معمواًل هر ســال برای شرکت در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن خودش را به ایران می رســاند. حال به عشــق »ســردار دل ها« نقاشی او را کشیده تا به بنیاد شهید 
سلیمانی تقدیم کند. »رحیم فردین« با اینکه سال هاست دور از وطن خود است، اما خاک خود را فراموش نکرده است.

واکســن کرونا برای همه/ یکی از خبرهای خوبی که در ایام عید کمتر دیده و شــنیده شــد، آغاز واکسیناســیون 
کرونا برای پاکبان های شهرها بود. قشر زحمت کشی که کمتر مورد توجه هستند؛ اما برخالف دیگر کشورها، در 
جمهوری اســالمی توزیع واکسن با اولویت های درست در حال انجام است. هرچند رسانه های غربی برای کمرنگ 

کردن موفقیت های کشور همیشه مشغول به کار هستند.

نوروز کرونایی/ با اعالم ناگهانی نبود منعی برای ســفر در تعطیالت، بســیاری از شــهرها مملو از مهمانان نوروزی 
شــدند. مهمانان ناخوانده ای که بر اســاس آمــار 15 هزار بیمار کرونایی هم در بین آنهــا بودند و ویروس جهش 
یافته را در کشــور پخش کردند. باید بدانیم تنها با رعایت قوانین و توصیه های بهداشــتی، ســال 1400 ســال 

پایان کرونا خواهد بود.

وقتی قافیه به تنگ آید!/ بنگاه های دروغ پراکنی غرب و انگلستان به حدی اخبار مثبت برای اعالم درباره کشور 
خود ندارند که به جفنگ گفتن رســیده اند و از کچلی شــاهزاده خود خبر ساخته اند و مخاطبان فارسی زبان شان 
باید حسرت کچل و جذاب بودن پرنس ویلیام را بخورند! حال اگر یک مسئول در ایران کچل باشد، تیتر خواهند 

زد: »بحران کچلی در ایران«.

ســردار دکتر یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه 
در گفت وگویــی تفصیلی با خبرگــزاری فارس 
سیاست های سپاه در انتخابات ۱۴۰۰ را تشریح 
کرده است و به پرسش های مختلفی در این زمینه 
پاســخ گفته اند. در اینجا مهم ترین مباحث دکتر 

جوانی به این شرح است:

E در بحث انتخابات و دولت جوان حزب اللهی، 
منطق این راهبرد حضرت آقا را باید شــناخت و به 
آن پرداخت. رسانه ها در این موضوع سهم باالیی را 
می توانند داشته باشند. این منطق چیست؟ این است 
که وقتی ســال های بعد از انقاب را نگاه می کنیم، 
می بینیــم در جاهایی به خوبی موفق شــده ایم و در 

جاهایی کمتر موفقیت کسب کرده ایم.
E اگر این 42 ســال را بررسی کنیم، می بینیم کجا 
موفق بوده ایم و کجا ناموفق. در چه عرصه هایی موفق 
بوده ایــم و در چه عرصه هایی نه تنهــا موفقیت زیاد 
نبوده، بلکه مشکل هم داریم. وقتی بررسی می کنیم 
می بینیم در حوزه هایی موفق بوده ایم که رویکردمان 
در انجام کارها،  انقابی،  اســامی و دینی بوده و آن 
نیرویی که در آن حوزه وارد شده،  نیروی کار و بانشاط 
بوده. نیرویی که وقت می گذاشته و مدیریتش مدیریت 
میدانی پای کار بوده. یعنی درواقع اگر جنگ تحمیلی 
تبدیل به دفاع مقدس شــد، مبتنــی بر تفکر دینی و 

فرهنگ عاشورایی بود.
م رهبــری می گویند 

ّ
E بنابرایــن وقتــی مقام معظ

»دولت جــوان حزب اللهی« ایــن حزب اللهی یا 
انقابی بودن معادلش اســامی بودن است. وقتی 
می گوییم انقــاب، یعنی انقاب اســامی. وقتی 
ایشــان می فرمایند دولت جوان حزب اللهی، یعنی 
رویکردهای این دولت اسامی باشد. وقتی تفکر و 
رویکرد اسامی باشد، درواقع اینجا شما نگاه تان به 
دشمن نیست، نگاه تان به توانمندی و همت خودتان 
است. ظرفیت های داخلی است و بعد هم باور دارید 
که اگر در این مسیر برای خدا مجاهدت کنید، خدا 
کمک می کند. همین نگاه، جنگ را به دفاع مقدس 
تبدیل کــرد و همین نگاه، امروز ایــران را صاحب 
اقتدار موشکی و توانمندی هسته ای و اقتدار در سایر 

حوزه ها کرده است.
E پس وقتی می فرمایند راه عاج مشکات تشکیل 
یک دولت جوان حزب اللهی است، به نظر می رسد 
که مبتنی بر یک تجربه تاریخی 42 ســاله اســت، 
یعنی آنجایی که موفق بودیــم انقابی و مجاهدانه 
کار کردیم. آنجایی که مشکل داشته ایم، جایی بوده 
که رویکردهای ما انقابی نبوده و نیرویی که پای کار 

آمده، نیروی میدانی 24 ساعته نبوده است.
E حاال ممکن اســت اینجا تحریف و برداشــت 
ناصحیحی صورت بگیرد و آن هم اینکه جوان بودن 
را در دولــت جوان حزب اللهــی، به بحث تقویم و 

شناسنامه و سن و ســال تقلیل دهیم و بگوییم برای 
اینکه رئیس جمهور مطلوب را انتخاب کنیم، ســن  
افراد را بنویسیم و جوان ترین را انتخاب کنیم. خود 
حضرت آقا برای اینکه این برداشت اشتباه صورت 
نگیرد، چند جا توضیح دادند و حتی یکجا مثال زدند. 
فرمودند حاج قاسم باالی 60 سال سن داشت، اّما 
عین یک جوان کار می کرد و جالب اســت که حاج 
قاسم در 24 ساعت در دو سه کشور جلسات متعدد 
کاری داشت. پس جوان بودن به عنوان نماد پویایی و 
کار و تاش و  اسامی و انقابی بودن هم به معنای 

رویکردهاست.
E انتخابات دستاورد انقاب اســت و درواقع در 
قانون اساسی هم آمده که جمهوری اسامی، یعنی 
اداره کشــور متکی به رأی مردم از طریق انتخابات. 
خب حاال اصل حضور مردم یــک معنا دارد و آن 
این اســت که مردم نسبت به سرنوشت خودشان و 
کشورشان و آینده کشورشان بی تفاوت نیستند. مردم 
کشورشــان را دوست دارند و به سرنوشت کشور و 
خودشان عاقه مند هستند. مردم در صحنه هستند 
که آینــده بهتری را برای خودشــان رقم بزنند. این 
مشارکت وقتی به شکل حداکثری اتفاق بیفتد، بدان 
معناســت که مردم پویا و زنده و منسجم در صحنه 
حضــور دارند. این خــودش تضمین کننده امنیت 
است و برای دشمن پیام دارد و باعث آبروی کشور 

می شود.
E سپاه یک نهاد انقابی اســت که اقدام و عمل و 
رفتار سیاســی دارد، اّما نه مثل یک حزب سیاسی. 
ســپاه، حزب سیاسی نیســت،  باند و گروه سیاسی 
نیست و تابع احزاب و گروه های سیاسی هم نیست 
و اجــازه هم نمی دهد احزاب و گروه های سیاســی 
بخواهند در درون ســپاه ورود کنند. ســپاه،  پاسدار 
انقاب اســت. نهادی اســت که بایــد از انقاب 
پاســداری کند. در کدام حوزه ها ورود پیدا می کند؟ 
آن حوزه هایی که نیاز باشد از انقاب پاسداری بشود. 
حاال این حوزه یک زمانی نظامی ـ دفاعی است؛ مثل 
زمان جنگ که سپاه ورود پیدا کرد. یک موقع امنیتی 
اســت که در طول این سال ها به شکل های مختلف 

بوده اســت. یک زمان اقتصادی و جنگ اقتصادی و 
بحث عمران و آبادانی است؛ کارهایی که امروز سپاه 
دارد انجام می دهد و مردم دارند می بینند. یک زمانی 

فرهنگی است و دشمن تهاجم فرهنگی می کند. 
E در انتخابات رفتار سیاسی ما به چه شکل است؟ 
 به همان شکلی که رهبر معظم انقاب معیارها 

ً
دقیقا

را مطرح می فرمایند. ایشان مطالبه شان این است که 
مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد. خب سپاه و بسیج 
ظرفیت های زیادی دارند که به کار بگیرند برای ایجاد 

بسترهای مشارکت حداکثری.
E یــک رفتــار ســپاه در انتخابات زمینه ســازی، 
بسترسازی و کمک به مشارکت حداکثری است. دوم 
اینکه در بحث معیارها و ماک ها ورود پیدا می کند. 
م رهبری وقتی که مشارکت 

ّ
همانطور که مقام معظ

حداکثری را بیان می کنند، معیارها را بیان می کنند. 
 در سپاه معاونت سیاسی که امروز یک مجموعه 

ً
اتفاقا

فعال هست، اگر سؤال بشود چه وظایفی دارد،  یکی 
از وظایفش تبیین و تشــریح فرامیــن امام و رهبری 
اســت؛ یعنی وقتی ایشان شعار ســال را مشخص 
می کنند و در حوزه انتخابات صحبت می کنند، این 
بیانات باید تبیین و تشــریح بشــود. اّما مقام معظم 

رهبری مصداق گرایی هم دارند در انتخابات؟ نه.
E فلذا ما می بینیم بر اســاس دکترین رفتار سیاسی 
سپاه، در بحث انتخابات مهم ترین امری که ممنوع 
اعام شده، مصداق گرایی است. تا جایی که عاوه 
بر اینکه در دکترین آمده و در اسناد اباغی در حوزه 
انتخابات آمده، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه در 
همین یک سال گذشــته چند مورد بیان فرمودند که 
ورود مصداقی در انتخابات برای سپاه و بسیج، حرام 
شرعی است. این خیلی مطلب مهمی است، حرام 
شرعی اســت. یعنی ما باید برای مشارکت آفرینی 
اقدام بکنیم؛ ولی حق نداریم بگوییم به چه کســی 
 ماک ها گفته 

ً
رأی بدهید و به چه کسی ندهید. صرفا

شود، همانطور که رهبر معظم انقاب فرمودند. یعنی 
بگوییم: »مردم! کســی را انتخاب کنید که انقابی 
باشد،  رویکرد ضدفساد داشته باشد،  فسادستیز باشد، 
کســی که در واقع امانت دار باشد، کسی را انتخاب 

کنید که به نیازهای کشــور واقف باشــد،  کسی را 
انتخاب کنید که تجربه  داشته باشد.«

E متأسفانه در این سال ها یک ظلمی به سپاه و بسیج 
شده که اگر در یک جایی و شهری فردی آمده خافی 
انجام داده، آن را به کل سپاه تعمیم داده اند. در همین 
انتخابات هم شاهد هستیم که می گویند: »بله سپاه 
دارد زمینه را بــرای آمدن فان فرد فراهم می کند.« 
در حالی که با قاطعیت عرض می کنم که ســپاه در 
انتخابــات به هیچ عنوان رویکــرد مصداقی ندارد. 
چه در ریاست جمهوری، چه شوراها و میان دوره ای 
خبرگان و انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای 
اسامی، و اگر کســی هم مطرح می کند که »سپاه 
از فانی حمایت می کند«، این باید تکذیب و با آن 
فرد برخورد بشــود و به آن فرد بگویند که شما به چه 
دلیلی می گویید که سپاه می خواهد از فانی حمایت 
کند یا فان لیســت مورد حمایت سپاه است؟ این 
قابلیت پیگیری و برخورد را دارد، چون ظلم به سپاه 
است. البته من فکر می کنم جریان های غیرانقابی و 
جریان های غربگرا و جریان هایی که درواقع با نظام 
دینی و انقابی مشکل دارند، همیشه سعی کرده اند 
به نوعی به این مسئله بپردازند تا بهره اش را در حوزه 

رفتار سیاسی خودشان ببرند.
E ســپاه نه از ســعید محمد و نه از هیچ کاندیدای 
دیگری در انتخابات حمایت نمی کند و نخواهد کرد. 
 ورود سپاه و بسیج به انتخابات به طور مصداقی 

ً
اساسا

و حمایت از افراد و گروه ها و فهرست ها دارای منع 
قانونی و شرعی است. این فضایی که در شبکه های 
اجتماعی داخلی و رسانه های خارجی و به ویژه در 
 
ً
شبکه های ماهواره ای ضدانقاب شکل گرفته و بعضا

سعید محمد را کاندیدای مورد حمایت سپاه معرفی 
می کنند، از یک طرف ساخته و پرداخته کسانی است 
که می خواهند چهره ســپاه را مخــدوش کنند و از 
طرفی، متأثر از افرادی است که تصور می کنند چون 
سعید محمد مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( سپاه را برعهده داشته  و به عرصه 
 ورود ایشــان به 

ً
انتخابــات ورود کرده اند، احتماال

عرصه انتخابات با نظر و تأیید و حمایت سپاه است.
 خاف واقع اســت؛ 

ً
E این تصورات نه تنها کاما

 با ورود 
ّ

بلکه واقعیت این اســت که ســپاه به جــد
پاسداران و از جمله ایشان به عرصه انتخابات بدون 
طی مراحل و فرآیندهای قانونی تعریف شده مخالف 
 منفک کردن سعید محمد از مسئولیت 

ً
است. اتفاقا

فرماندهی قرارگاه ســازندگی خاتم به دلیل همین 
تخلف و رعایت نکردن مقررات از سوی ایشان بوده 

است.
E رسانه ها تاش کنند انتخاب مردم مبتنی بر یک 
آگاهی متناســب با اقتضائات و شرایط باشد؛ چون 
به هر حال بحث سرنوشت کشور است. شرکت در 

انتخابات هم حق  مردم است و هم تکلیف شان.

وه های سیاسی نیست سپاه تابع احزاب و گر
سرداردکترجوانیدرگفتوگوییسیاستهایانتخاباتیسپاهراتشریحکرد

جواد رهنما 
کارشناس سیاسی



شماره 993 |  دوشنبه  ۱6 فروردین ۱۴۰۰

۴
جمهور

 دگردیسی فکری رئیس اصالحات

»عبداللــه ناصری« یار غــار و نزدیک به 
خاتمی و عضو بنیاد باران درباره تغییرات 
فکری رئیس دولت اصاحات گفته است: 
»با کمال شــهامت و با اعتــراف به همه 
نقصان ها، دوره هشت ساله اصاحات را 
 موفق می دانم که اگر ادامه 

ً
یک تجربه نسبتا

می یافت، شــاید در ایران و جهان ایرانی، 
کمپین براندازی با این قدرت و ســرعت 
پا نمی گرفت. البته علت این استثنا را باور 
عمیق ســیدمحمد خاتمی به دموکراسی 
و مردم ســاالری می دانم، هرچند در آن 
دوره به جمهوری دینی هنوز باور داشت 
)تأکیدم بــر کلمه هنوز ازآن روســت که 
برداشــت امروزم این است که او هم مثل 
بازرگان به ناکارآمــدی حکومت بر پایه 
شریعت رسیده اســت( لکن بر اصالت 
و اساســیت رأی و نظر مــردم  باور عمیق 
داشت. اگر او در عصر اصاحات اختیار 
می داشت، رفراندوم و متغیر قانون اساسی 

را برگزار می کرد.«
انتخابات ۱۴۰۰ در کالب هاوس!

بــا گســترش فعالیت شــبکه اجتماعی 
انتخابات  مباحــث  هــاوس«،  »کاب 
1400 بــه اتاق های گفت وگــوی آن راه 
یافته و با شــدت دنبال می شود. بسیاری 
از فعاالن سیاسی جناح های گوناگون نیز 
در این فضا فعال شــده و گپ وگفت های 
سیاســی رونق یافته اســت. طبق آخرین 
اخبار، آقای محمــود احمدی نژاد هم در 
کاب هاوس دارای اکانت شــده است. 
نهــاد اجماع ســاز اصاح طلبــان که به 
ریاســت »بهزاد نبــوی« فعالیت خود را 
آغاز کرده اســت، از طریق یک کاب در 
فضای کاب هاوس فعالیت خود را آغاز 

کرده است.
دو راهی حمایت از کاندیدای اجاره ای

رضایــت  میــان  در  اصاح طلبــان 
دادن یــا ندادن بــه حمایــت از نامزدی 
غیراصاح طلــب مانده اند! »حمیدرضا 
ترقی« فعال سیاســی اصولگــرا معتقد 
است: »اصاح طلبان هرچه تاش کردند 
که بر سر نامزدهای تند و تیز اصاح طلب 
به توافق برسند، نتوانستند و اکنون به سمت 
نامزدهای اجاره ای حرکت می کنند.« اما 
شورای  عضو  حق شناس«  »محمدجواد 
مرکزی حزب اعتماد ملی معتقد اســت: 
»در ســال 1392 در وضعیتی قرار گرفته 
بودیم که ناچار شدیم از »حسن روحانی« 
حمایت کنیم. در فضای »پسا انتخابات« 
۸۸ بودیم و جامعه با یک عامت ســؤال 
بــزرگ روبه رو شــده بــود، حتی بخش 
عمده ای از جریان اصاحات به خصوص 
 تمایلی برای حضور 

ً
بدنه اصاحات اصا

در انتخابات نداشت. در این فضا، جریان 
اصاحات برای آنکه بتواند حضور خود 
در فضای انتخابات را حفظ کند، ترجیح 
داد از میــان گزینه های موجود به ســراغ 
گزینه ای که به تفکر اصاح طلبی نزدیک تر 
بــود اعام تمایــل کند؛ بــه همین دلیل 
ائتاف نانوشته ای بین جریان اصاحات، 
میانه و اصولگرای معتدل شکل گرفت و 
این ســه جریان نامزد واحدی را معرفی 
کردنــد و در انتخابــات هم بــه پیروزی 
رسیدند؛ فضای سیاسی کشور در 1400 
با 1392 به شــدت متفاوت است و حتی 
اگر رهبر جریان هم اعام نظر کنند بدنه 

اصاحات با آن همراهی نخواهد کرد.«
نام نویسی نامزدهای ریاست جمهوری

ستاد انتخابات کشــور مهلت نام نویسی 
داوطلبــان انتخابات ریاســت جمهوری 
را از روز سه شــنبه مورخ 21 اردیبهشت 
اعــام کرده که تا پایان وقــت اداری روز 
شــنبه مورخ 25 اردیبهشت به مدت پنج 
روز ادامه می یابد. بر اســاس  این شرایط 
نام نویســی نامزدهــا طبق قانــون فعلی 
انتخابات احراز خواهد شــد و از اصاح 

قانون انتخابات خبری نخواهد بود.

مردم به دنبال تأثیر رأی خود در اقتصاد هســتند
حسینکنعانیمقدمفعالسیاسیاصولگرادرگفتوگوباصبحصادق

   تا انتخابات    

یکــی از موضوعات مهم در مواجهه با مســئله 
انتخاب آن است که از کدام منظر و مبتنی بر کدام 
شــاخص باید به وضعیت نامزدهای انتخاباتی و 
شعارها و روندها نگاه کرد تا بتوان به جمع بندی 
درستی برای انتخاب رسید؟ بدون شک یکی از 
پاسخ های مناسب به پرســش مذکور، کلیدواژه 
»کارآمدی« اســت. کارآمدی در تعریف ساده، 
یعنی توانایی برای انجام امر سپرده شده است. این 
مؤلفه مبتنی بر اختیاراتی که به فرد داده می شود، 
تعیین خواهد شد. همه ماک ها و معیارهایی که 
برای انتخاب کارگزاران نظام اسامی مشخص 
شده، معطوف به کارآمدی است؛ به این معنا که 
وجود ماک ها و معیارها حتی در حاکم اسامی 
نیز الزمه  رســیدن به اهداف حکومت اسامی 
است؛ برای نمونه با برشمردن سه شاخصه  اصلی 
حاکم اسامی، فقاهت )اسام شناسی(، عدالت 

)تقوا به عنوان تضمین عملی عمل حاکم به آنچه 
از اسام می داند( و درایت)تدبیر الزم برای اداره 
جامعه  اســامی( متوجه می شــویم که همگی، 
شرط های الزم برای موفقیت عملی نظام سیاسی 
اســام در رسیدن به اهداف است و الغیر! وگرنه 
خداوند متعال در این فکر نبوده اســت که برای 
افراد یا تباری خاص یا طبقه  خاص، شأنیتی متمایز 
از دیگران قائل شده و دیگران را به تبعیت از ایشان 
سوق دهد؛ چرا که در بحث حکومت اسامی، 
مسئله  اصلی در پذیرش مسئولیت، انجام وظیفه 
اســت، مسئولیتی که قرار است کاری را به انجام 
رســاند که همانا تحقق اهــداف حکومت دینی 
باشــد؛ و گرنه ذات مســئولیت در نظام اسامی 
برای فرد مسئول، جایگاه و شأن خاصی به همراه 
ندارد.  کارآمدی تا آنجا در مسئله مدیریت کشور 
اهمیت دارد کــه می تواند به مثابه شــاخصه ای 
بــرای مشروعیت بخشــی کارگــزاران در نظام 
اسامی معرفی شود. حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای درباره نسبت بین کارآمدی و مشروعیت 
می فرمایند: »مشــروعیت همه  ما بسته به انجام 
وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی 

این اصــرار و تکیه دارم که بــر روی کارآیی ها و 
کارآمدی مسئوالن طبق همان ضوابطی که قوانین 
ما متخذ از شــرع و قانون اساسی است، بایست 
تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از 
بین خواهد رفت. اینکه ما در قانون اساسی برای 
رهبر، رئیس جمهور، نماینده  مجلس و برای وزیر 
شــرایطی قائل شــده ایم و با این شرایط گفته ایم 
این وظیفه را می تواند انجام بدهد، این شــرایط، 
ماک مشــروعیِت برعهده گرفتن این وظایف و 
اختیارات و قدرتی اســت که قانون و ملت به ما 
عطا می کند« )13۸3/6/31( مســئله کارآمدی 
و توانایی انجام امور در همه انتخابات ها یکی از 
دغدغه های بزرگان انقاب اســامی بوده است. 
رهبر معظم انقاب اســامی بارهــا به این مهم 
اشــاره کرده اند. آخرین بار در کام نوروزی شان 
در ســال 1400 اســت که خطاب به نامزدهای 
 مشــکات و مسائل 

ً
انتخاباتی فرمودند: ... اّوال

اصلی کشور را بشناسید. مسائل کشور یکی دو تا 
که نیست؛ صدها مسئله هست که از این صدها 
 ده ها مســئله اش جزء مسائل اساسی 

ً ّ
مسئله اقا

و مهّم کشــور اســت؛ اینها را بدانید، بدانید که 

مشکل کشور کجا است و مسائل کشور چیست، 
ی 

ّ
 آن مسائل هم یک برنامه ای و راه حل

ّ
برای حل

داشته باشید... مسئله   اقتصاد را بشناسید؛ اقتصاد 
مهم است. در خود مسئله  اقتصاد کارهای مهّمی 
ی، رشد ســرمایه  گذاری 

ّ
هست؛ رشــد تولید مل

ی، مســئله   توّرم و امثال اینها 
ّ
ی، تقویت پول مل

ّ
مل

در ذیل عنوان اقتصاد اســت. بعد، مسئله  امنّیت 
کشور که مســئله  بســیار مهّمی است. موضوع 
آســیب های اجتماعی که یکی از آن مسائل مهّم 
کشور مسئله  آسیب های اجتماعی است. روبه رو 
شدن با سیاست های پیچیده  دنیا؛ شما می خواهید 
با این سیاســت ها مواجه بشوید؛ مسئله  سیاست 
خارجی. ]همچنین[ مسئله  بسیار مهّم فرهنگ. 
شما باید بدانید که در کشور چه خبر است و چه 
انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیرد؛ اینها 
را بدانید. اگر می بینید می توانید این بار سنگین و 
مهم را به دوش بگیرید، بســم الله، وارد بشوید؛ 
اگر دیدید نه، وارد نشوید که در روایت دارد که به 
آن کسی که یک کاری را نمی تواند و وارد آن کار 
می شود وعده  خیلی بدی داده اند که من حاال دیگر 

آن وعده را عرض نمی کنم.« 

 آوردگاه کارآمدان

حدود دو مــاه به انتخابــات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری باقی مانده است؛ انتخاباتی که 
این سؤال را در ذهن همه ایجاد کرده است که آیا 
مشارکت این انتخابات نیز مانند انتخابات سال 
۱398 خواهد بود و آیا احزاب به اجماع خوبی 
می رسند؟ در همین باره خبرنگار صبح صادق با 
»حسین کنعانی مقدم« فعال سیاسی اصولگرا 

گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید:

 BBBB با توجه به اینکه بــه انتخابات نزدیک  
می شــویم، فضای انتخابات را چطور 

ارزیابی می کنید؟
هنــوز نامزدهای نهایی برای انتخابات مشــخص 
نشــده اند، اما جناح هــای سیاســی در تب و تاب 
فضاسازی برای انتخابات هستند و بیشتر رقابت ها 
بین احزاب و گروه ها و تشــکیات است و مردم به 
نظر می رســد هنوز ورود نکرده اند و حتی نسبت به 
اخبــاری که در این زمینه مطرح می شــود، چندان 
موضع گیری انجام نمی دهند. می توان گفت، فضای 
 سرد اســت و امیدواریم با نزدیک 

ً
انتخاباتی نسبتا

شدن به انتخابات و تعیین نامزدهای انتخاباتی فضا 
پرشور و گرم شود.

 BBBB به نظر شــما چه چیزهایــی می تواند  
فضای انتخابات را گرم کند؟

بستگی دارد نامزدهای انتخاباتی چه گفتمانی را بیان 
کنند و چه برنامه هایی را ارائه دهند. خود نامزدها هم 
انگیزه ای برای حضور مردم در انتخابات هســتند. 
مشــارکت حداکثری مردم نیازمند این اســت که 
فضا برای رقابت های ســالم و نزدیک آماده شــود. 
در غیر این صورت ممکن اســت انتخابات برگزار 
شــود؛ اما رئیس جمهور حداقلی انتخاب شــود و 
این رئیس جمهــور حداقلی تأمین کننده اقتدار نظام 
و حرکت به ســمت توســعه و داشتن یک قدرت و 

پشتوانه مردمی برای چالش های بین المللی نباشد.

 BBBB به نظر شــما موضــوع کرونــا هم بر 
انتخابات و شــور و هیجان تبلیغات و 

مشارکت در آن تأثیر خواهد گذاشت؟
به هر حــال تاثیر دارد. با توجه به اینکه دوران کرونا 
را پشــت ســر می گذاریم، فضا چندان چالشی و 
گرمی نیست. نه میتینگی وجود دارد و نه گردهمایی 
و نه اینکه شــخصیت های مختلف در بین مردم و 
مســاجد و مراکزی که در این زمینــه فعال بودند، 
حاضر می شوند. باید دید با توجه به اینکه ماه مبارک 
رمضان هم نزدیک است، بعد از ماه مبارک رمضان 

فضا چطور خواهد شد. 

 BBBB وضعیت اصالح طلبان و اصولگرایان را 
چطور می بینید؟

اصولگرایان و اصاح طلبــان را با هم جمع کنیم، 
رأی سازمان دهی شــده آنها در حالت طبیعی 30 
درصد اســت. به همین دلیل آنهــا همان الگوهای 
 70 درصد 

ً
قبلی خود را دنبال خواهند کرد و بعضا

رأی خاکستری داریم که نیازمند کار جدی و فضای 
انتخاباتی است تا آنها را پای صندوق بیاورد. 

 BBBB به نظر شما اصولگرایان به نامزد واحدی
در انتخابات پیش رو خواهند رسید؟

ما با مجموعه هایی که مؤتلف شدیم و کار می کنیم، 
روحانیت مبارز و شورای وحدت است. هنوز روی 
مصداق ها بحث نشده و تا زمانی که شورای نگهبان 
اعام نظر نکنــد، بعید به نظر می رســد گروه ها و 
احزاب کسانی را به عنوان نامزد قطعی مطرح کنند.

 BBBB آیا این دوره از انتخابات با دوره های قبل 
تفاوتی دارد؟

شرایط کشور ویژه است. به نظر می رسد مشکات 
اقتصادی و محقق نشــدن بســیاری از تعهدات و 
شعارها نوعی یأس و ناامیدی بین مردم ایجاد کرده و 

همین موضوع سبب می شود مردم منتظر کسی باشند 
که در عمل شــعار و عملکرد آن حال مشکات 
باشد، نه اینکه با شعارهای پوپولیستی رأی بیاورد و 
بگوید نگذاشتند، اختیارات نداریم و فرافکنی کنند. 
فرق این دوره از انتخابات با دوره های قبل این است 
که مردم بیشتر از قبل دنبال این هستند که رای شان 
باعث تغییر و تحول در کشور بویژه عرصه اقتصادی 
شود. اگر چنین چیزی را مردم احساس کنند، مانند 
گذشــته با حضور پر شور در پای صندوق های رای 

حماسه سیاسی دیگری را رقم خواهند زد.

انتخابات دور چهارم شــوراها بــا تفاوت هایی 
برگزار می شــد و با تغییر قانون قرار شــد تا به طور 
همزمان با انتخابات ریاســت جمهوری در روز 24 
خردادماه 1392 برگزار شود. اولین تجربه تجمیع دو 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شرایط جدیدی 
را برای کشــور فراهم خواهد آورد. دو انتخاباتی که 
از تفاوت های ماهوی و ســاختاری برخوردارند، اما 
همزمانی آن می تواند فرآیند طبیعی و تجربه شــده 
پیشینی این دو انتخابات را به هم زده و تا حد زیادی 
تحت الشعاع شــرایط تجمیع قرار دهد. با توجه به 
افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران از 15 نفر 
به 31 نفر، تکاپوی زیادی بین گروه های سیاســی و 
اجتماعی از مدت ها پیش آغاز شده بود که نتیجه این 
تکاپوها انتشار فهرست های گوناگون در پایتخت بود 
که آمار آنان به بیش از 60 فهرست می رسید! تکثر و 
تفرق در اردوگاه اصولگرایان در این دوره از انتخابات 
موج می زد که حاصل آن ارائه فهرســت های متعدد 
در این اردوگاه بــود. در مقابل اصاح طلبان با ارائه 
فهرست ائتافی تحت عنوان »ائتاف اصاح طلبان« 
وارد عرصه رقابت شــدند و بــا همین همگرایی به 
پیروزی رسیدند.  بر اســاس نتایج به دست آمده از 

آرای شــمارش شــده در تهران راه یافتگان شورای 
چهارم شــهر تهران عبارتند از: »مهــدی چمران، 
علیرضا دبیر، احمد مسجدجامعی، حسین رضازاده، 
حبیب کاشانی، هادی ساعی، مرتضی طایی، پرویز 
سروری، رضا تقی پور، الهه راستگو، عباس شیبانی، 
محمدساالری،  احمددنیامالی،  دوستی،  اسماعیل 
محمدمهــدی  تندگویــان، فاطمه دانشــور، احمد 
حکیمی پــور، محمــد حقانی، مجتبی شــاکری، 
عبدالحسین مختاباد، رحمت الله حافظی، ابوالفضل 
قناعتی، اقبال شــاکری، مهــدی حجت، غامرضا 
انصــاری، معصومه آبــاد، عبدالمقیــم ناصحی، 
محسن سرخو، عباس جدیدی، محسن پیرهادی، 
محمدمهدی مفتح.« شگفتی بزرگ چهارمین دوره 
انتخابات شورای شــهر تهران را ناکامی و شکست 
فهرســت حامیان دولت )در امتداد مهــر( رقم زد. 
انتشار آرای کامل 1732 نامزد تأیید صاحیت شده 
برای شورای چهارم تهران نشان داد، فقط سه نفر از 
نامزدهای ائتاف در »امتداد مهر« یا حامیان دولت 
)ایراندخت فیاض، عبدالرضا شیخ االسامی، پروین 
احمدی نــژاد( رتبه هایی بین 67 تــا 100 را به خود 

اختصاص داده اند! 

انتخابات دو  تجمیع 
   خیابان بهشت    

چهارمینانتخاباتشوراهایشهروروستادرسال139۲

پــس از پایان عمر چهار ســاله دولت آیت الله 
انتخابات  برگــزاری  آماده  خامنه ای، کشــور 
دیگــری در ســال 1364 می شــد؛ آن هم در 
شــرایطی که جنگ تحمیلی به میانه راه خود 
رســیده بود و کشــور بــه طور جــدی درگیر 
ســخت ترین نبردهــای نظامی بود و فشــار 
اقتصادی ناشــی از تداوم جنــگ و هزینه های 
بــاالی آن و افزایــش تحریم های دشــمنان، 
روزافزون شــده بــود. نکته دیگر در آســتانه 
انتخابات ریاست جمهوری چهارم، جدی شدن 
اختافــات میان دو جریان چپ و راســت در 
میان نیروهای خط امام بــود که آثار خود را در 
دســتگاه اجرایی کشور و دولت و وزرا گذاشته 
بود. اختافاتی کــه حتی میان رئیس جمهور و 
نخســت وزیر منتخب او نیز نمایان شده بود؛ 
به گونه ای که آشــکار شــده بود که در صورت 
 فرد 

ً
انتخاب مجدد آیت الله خامنه ای، احتماال

دیگری جز میرحسین موسوی به عنوان رئیس 
 
ً
دولت معرفی خواهد شد. )موضوعی که عما

اتفاق افتاد، اما با وساطت و مدیریت حضرت 
امام، اختافات تا حدی فروکش کرد و به تداوم 

تاریخ 25  انجامید(  نخست وزیری موســوی 
مرداد 1364، روز برگزاری انتخابات چهارمین 
دوره ریاست جمهوری در سراسر کشور تعیین 
شــده بود. در این انتخابــات 50 نفر داوطلب 
شدند که شورای نگهبان صاحیت سه نفر را 
تأیید کرد. طبیعی بود که رقابت با رئیس جمهور 
حاضر رقابتی دشوار باشد، از این رو دو گزینه 
دیگر امید چندانی به پیروزی نداشــتند. همین 
امر موجب می شــد که رقابــت انتخاباتی از 
حساسیت کمتری برخوردار باشد و در نتیجه 
از میزان مشــارکت مردمی کاسته شود. در این 
انتخابات 25 میلیــون و 113 هزار و ۸02 نفر 
واجد شــرایط رأی دادن بودند که از این تعداد 
14 میلیــون و 23۸ هــزار و 5۸7 نفر معادل 
54/75 درصد شــرکت کردند. نامزدهای این 
دوره به ترتیب آرا عبــارت بودند از: حضرت 
آیت الله خامنــه ای با 12 میلیون و 205 هزار و 
12 رأی)۸5 درصد(، محمود کاشــانی )استاد 
دانشــگاه( یک میلیون و 402 هــزار و 935 
رأی)9/۸5 درصد(، عسگراوالدی مسلمان با 

27۸ هزار و 113 رأی)0/95 درصد(. 

میلیونی  12 رئیس جمهور 
   میدان پاستور    

چهارمینانتخاباتریاستجمهوریدرسال1364

ویژهانتخابات1400

زهرا ترابی
خبرنگار

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی
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جهان

یادداشت

جهان

نزاعبیپایان...

از جمله مهم ترین تحوالت سال های پایانی 
قرن بیســتم فروپاشی شــوروی و پیروزی 
ایاالت متحده در جنگ سرد با بلوک شرق 
است که از آن به عنوان آغاز دوران ساختار 
هژمونیک در روابط بین الملل یاد می کنند؛ 
دورانی که با حضور بامنازع ایاالت متحده 
آمریکا در بسیاری از نقاط جهان همراه بوده 
اســت. این در حالی است که در سال های 
اخیر موضوعاتی از جملــه موارد ذیل این 

ساختار را به چالش کشیده است: 
1ـ بحران هــای داخلی کشــور آمریکا در 
حوزه های گوناگــون، از جمله بدهی های 
سنگین مالی، نارضایتی های گسترده مردمی 
و شکاف های عمیق اقتصادی، معضات 
اجتماعی، از جملــه در موضوعات نژادی 
و مهاجرت، بحران های سیاســی و موارد 

بسیاری از این دست؛ 
2ـ قدرت یابی کشورهای رقیب آمریکا که 
ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک عمیق با جغرافیای 
غرب و به ویژه کاخ سفید دارند، از جمله در 

حوزه های اقتصادی و نظامی؛ 
3ـ شکســت های اخیر واشنگتن و غرب 
در پیشبرد سیاســت های منطقه ای خود و 
ناتوانی در مدیریت تحــوالت جهانی در 
نقاط مختلف دنیا، از آمریکای جنوبی گرفته 

تا غرب آسیا؛ 
4ـ ناکارآمدی ایدئولوژی لیبرال دموکراسی 
به ویژه در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی و کاهش ســرمایه اجتماعی این 
گفتمان در داخل و خارج از کشور آمریکا. 

این در حالی است که اوج افول ساختار 
هژمونیک و قدرت آمریــکا را می توان در 
رابطه این کشور با بلوک شرق از جمله چین 
و روسیه جست وجو کرد، در حالی که روز 
به روز آمریکا نیاز بیشتری به همراهی سایر 
قدرت های جهان برای مدیریت روندهای 
منطقه ای و بین المللی دارد، این کشورها از 

همراهی با آمریکا استنکاف می کنند. 
کاخ کرملیــن را می تــوان از مهم ترین 
رقبای واشــنگتن برشــمرد که بــا توجه 
بــه جایــگاه بین المللــی آمریــکا تاش 
داشــته اســت، ضمن تأمین منافع خود و 
هم پیمانانش از منازعه جدی با واشــنگتن 
پرهیز کند؛ ولی این امر در سال های اخیر با 
توجه به چالش های داخلی و جهانی آمریکا 
که در ابتدای نوشتار مورد اشاره قرار گرفت، 
دچار تغییر شده است و روسیه مطمئن تر از 
گذشته در مســیری متفاوت از آمریکا قدم 
بر می دارد و در مــوارد مختلفی از رقابت 
با ایاالت متحده نیز اســتقبال کرده است؛ 
رقابتی که گاهــی با منازعات عمیقی میان 
این دو کشور همراه بوده و از جمله مهم ترین 

آنها عبارت است از: 
1ـ تحــوالت برخی کشــورهای منطقه از 
جمله سوریه و همراهی روسیه با مخالفان 
راهبردی آمریکا، به ویژه جمهوری اسامی 
ایران در حمایت از دولت بشار اسد و تاش 

برای نابودی گروه های تکفیری؛ 
 S400 2ـ فروش سامانه دفاعی ـ راهبردی
به کشورهایی از جمله ترکیه و هند با وجود 

مخالفت شدید کاخ سفید؛ 
3ـ پیگیری پروژه نورد اســتریم2 با هدف 
انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان و سایر 

کشورهای اروپایی؛ 
4ـ حمات سایبری متقابل میان روسیه و 
آمریکا که در ماه های گذشته زیرساخت های 
مدیریتی آمریکا را در این حوزه با مشکات 

جدی روبه رو کرد؛ 
5ـ تحریم هــای دوجانبه میان دو کشــور 
روســیه و ایاالت متحده که روز به روز به 
کیفیت و کمیت آن افزوده می شود و سبب 
عمیق تر شدن منازعات راهبردی میان این 

دو کشور شده است.

حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل

   رصد    

نفوذ ایران بیشتر شده است

 هفتمین سال از تجاوز ائتاف سعودی ـ آمریکایی 
به یمن در حالی آغاز می شــود که در طول شش 
سال گذشــته مردم یمن نه تنها اشغالگران را از 
آغاز این جنگ پشیمان کرده اند، بلکه با مقاومت 
و توانمندســازی سیاســی، نظامی و اقتصادی 
کشور خود، جهان را شگفت زده کرده  و »طوفان 
قاطعیت« را که نام عملیات تجاوز به یمن بود، به 
»بن بست حقارت« برای عربستان و متحدانش 
تبدیل کرده اند. توقع رژیم ســعودی در روزهای 
شــروع جنگ، تصرف چند هفتــه ای صنعا و به 
زانــو درآوردن انصارالله با اســتفاده از حمات 
هوایی بود؛ اما نه عربستان و نه حامیان غربی اش 
حتی فکر ایــن را هم نکرده بودند که یمن بتواند 
ســال ها در برابر جنایات ائتاف متجاوز بایستد 
و معادالت جنــگ را چنان به نفــع خود تغییر 
دهد که هزینه استمرار جنگ چیزی جز نابودی 
چاه های نفت و تأسیسات پاالیشگاهی عربستان و 
تقویت روزافزون مقاومت در یمن نباشد. نگاهی 
به وضعیت دو کشور در ابتدای جنگ و وضعیت 
کنونی آنها گویای نکاتی است که حقیقت شکست 
ائتاف متجاوز سعودی آمریکایی را بیشتر نمایان 
می کند. بودجه نظامی شاخصه مهمی در ارزیابی 
قدرت کشورهاست و عربستان از باالترین ردیف 
بودجه نظامی در میان کشــورهای غرب آســیا 
برخوردار است، همچنین عربستان پس از آمریکا 
و چین ســومین هزینه نظامی جهــان را به خود 
اختصاص داده است. بودجه نظامی عربستان در 
آغاز جنگ حدود 50 میلیــارد دالر بوده که این 
رقم در ســال 2020 به 62 میلیارد دالر رسیده 
اســت و می توان گفت، از سال 2016 تا 2020 
حــدود 273 میلیارد دالر، یعنــی 20/9 درصد 
هزینه های دولت را تشــکیل داده است. ریاض 
بزرگ ترین خریدار و واردکننده ســاح از غرب 
بوده و هیــچ محدودیتی برای تهیه ســاح اعم 
از بالگردها، خودروهــای زرهی، جنگنده های 
پیشرفته و سامانه های پدافندی و راداری از سایر 
کشورها نداشته و از 22 کشور از جمله آمریکا، 

انگلیس، فرانسه، اســپانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، 
ســوئیس، ترکیه، بلژیک و... تجهیزات نظامی و 
اسلحه وارد می کند. از طرفی ارتش عربستان از 
پنج نیروی زمینی، دریایی، هوایی، پدافند هوایی 
و یگان استراتژیک موشکی تشکیل شده است که 
بالغ بر 230 هزار نفر عضو دارد. در مقابل یمن 
که فقیرترین کشــور عربی شناخته می شود، قبل 
از حمله  عربستان، شــاهد بی ثباتی و تحوالت 
داخلی، نظیر جنگ هــای داخلی و انقاب بوده 
است و توان نظامی و اقتصادی آن قابل مقایسه با 
عربستان و دیگر کشورهای ائتاف عربی نیست. 
از طرفی عربســتان بزرگ ترین صادرکننده نفت 
و سومین تولیدکننده آن در جهان است که تولید 
ناخالص داخلی آن 654 میلیارد دالر در ســال 
2015 بوده است. این رقم در همان سال در یمن 
42 میلیــارد دالر بوده که بــا 50 درصد کاهش 
در سال 2019 به 22 میلیارد دالر رسیده است. 
اگرچه شــدت محاصره یمن تا حدی است که 
حتی محموله های مــواد غذایی نیز در بندرهای 
ورودی این کشــور تفتیش و اسکن می شود، اما 
مردم یمن با تکیه بر تــوان داخلی خود در طول 
شش سال گذشــته توانسته اند به فناوری ساخت 
ســاح های پیشــرفته، از جمله موشــک های 
بالســتیک و پهپادهای هجومی دست پیدا کنند. 
از طرفی تعامل شایســته و ارتباط سازنده دولت 
نجات ملی یمن با قبایل این کشور موجب اعتماد 
مردم به انصارالله و دولت مذکور شــده اســت. 
اگرچه ائتاف سعودی آمریکایی تمام توان خود 
را به کار بسته تا از تســلط نیروهای مقاومت بر 
شــهر مأرب جلوگیری کند؛ اما به خوبی واضح 
است که این ائتاف در روزهای اوج قدرت خود 
نتوانست در مقابل عزم راسخ مردم یمن بایستد، 
حال که ضعیف تر از هر زمان دیگری اســت نیز 
نمی تواند حریــف همت و اراده  یمنی شــود و 
چاره ای جز استمرار جنگ و از دست دادن مأرب 
یا پایان دادن به جنگ آن هم با پذیرش شروط یمن 
ندارد که هر دو مســیر فوق به یک مقصد منتهی 
می شود و آن، شکست فضاحت بار ائتاف پول و 
زور و قدرت و توّحش در مقابل ایستادگی مردمی 

است که به وعده های الهی ایمان دارند.

مقاومت سال  هفت 
   پنجره    

سرانجام پس از چند سال، با سفر وزیر 
خارجه چین به ایران، ســند همکاری 
25ســاله به امضای دو طرف رسید. امضای این 
قرارداد منحصربه فرد نقطه عطف مهم تاریخی در 
تاریخ معاصــر روابط خارجی ایران به شــمار 
می آید. ضمن اینکه پس از سال 1357 و انقاب 
اسامی، این نخستین سند همکاری با یک قدرت 
بزرگ بین المللی است که قید »مشارکت جامع 
 جمهوری اسامی ایران را 

ً
راهبردی« دارد و عما

در حوزه های مهم تجاری، اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی و امنیتی ـ نظامی وارد یک همکاری برد ـ 

برد می کند. 
همچنان در طول یک ســال اخیــر و پس از 
جدیت یافتن امضای این قرارداد، برخی کشورها و 
بازیگران بین المللی و منطقه ای به خصوص ایاالت 
متحده و رژیم صهیونیســتی دربــاره این قرارداد 
فرافکنی می کردند، در همین راستا بافاصله پس 
از امضای این قرارداد نیز رئیس جمهور آمریکا در 
پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسید چقدر 
نگران همکاری های ایران و چین هستید؟ پاسخ 
داد: »یک سال است که نگران آن هستیم«. پاسخ 
بایدن به پرسش خبرنگار در واقع نه تنها نخستین 
واکنش رسمی دولت آمریکا به امضای قرارداد 25 
ساله است، بلکه از سوی دیگر از این موضوع مهم 
حکایت دارد که امضای این قــرارداد، به خوبی 
»پیام واقعی« خود در ســطح بین الملل را به کاخ 
سفید که بیش از دو ســال است با سیاست فشار 
حداکثری و تحریم های شدید در صدد فروپاشی 
اقتصاد ایران و انزوای جمهوری اسامی در جهان 
است، مخابره کرده است. در این راستا مهم ترین 
و واضح ترین پیامی که امضای سند همکاری های 
جامع راهبــردی ایــران و چین به کشــورهای 
متخاصم به ویژه آمریکا دارد، »شکســت راهبرد 

فشار حداکثری« با اهداف مشخص خود است.
پیام دوم امضای قرارداد 25 ساله این است 
که جمهوری اسامی ایران همچنان از متحدانی 

نیرومند در عرصه روابــط بین الملل برخوردار 
است که عاوه بر برخورداری از کرسی دائم و 
حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
نگاه مثبت و سازنده ای به جمهوری اسامی در 
تحوالت منطقه و بین الملل داشته و ایران را جزء 
بازیگران قدرتمند دانسته و تعامل با تهران را جزء 
خطوط کلی سیاســت خارجی خود می دانند. 
پیام بعدی ســند مشــارکت جامع راهبردی که 
روابط و همکاری های بین تهران ـ پکن را نهادینه 
و چارچوب مند کرد، نشان دادن استقال واقعی و 
راهبردی ایران در سیاست خارجی است که کمتر 
کشور در حال توســعه ای از آن برخوردار است. 
از این منظرگاه، آمریکا و کشورهای اروپایی این 
سند را که به نوعی نشان دهنده احیای جدی نگاه 
به شرق در سیاست و روابط خارجی ایران است، 
ضربه ای بزرگ به منافع خود می دانند، کمااینکه 
تاکنون نیز از هرگونه اقدام سیاســی، اقتصادی، 
تبلیغاتی و غیره برای جلوگیری از فعال سازی آن 

ابا نداشته اند. 
در هــر حــال ســند همکاری هــای جامع 
راهبــردی، اشــتباه اســتراتژیک آمریکایی ها و 
کشورهای اروپایی علیه ایران را نشان داد که بیش 
از حد به ساح تحریم های خود اطمینان کردند 
و جاسوسان شــان نیز پیش بینی نکرده بودند که 
ایرانی ها راه خروج از این تحریم ها را در ســطح 
راهبردی و بــرای بلندمدت می توانند پیدا کنند. 
همچنیــن با توجه به توانمندی هــای باالی فنی 
ایران، همکاری ایران و چین می تواند سبب ایجاد 
یک قطب اقتصادی جدید در جهان شــود که در 
رسیدن به فناوری های بسیار پیشرفته مؤثر است. 
با توجه به اینکه توافق های مشــابهی بین ایران و 
روســیه وجود دارد که به تازگی نیز تمدید شده و 
همچنین چین و روســیه به زودی تفاهم نامه های 
مشــابهی را امضا خواهند کرد، تصور می شود 
کم کم این تفاهم دوجانبه به توافق سه جانبه یا حتی 

چندجانبه نیز تبدیل شود.
همین کافی اســت تا متوجه شــد این سند 
همکاری چه ضربه ای را به همه نقشه های آمریکا 
و غرب در منطقه غرب آســیا و شــرق آسیا زده 

است.

همکاری جامع  سند 
   فراسو    

پیامهایبینالمللیتوافقایرانوچیناز»طوفانقاطعیت«تا»بنبستحقارت«

نفوذ ایران بیشتر شده است

وبگاه مؤسســه روابط بین الملل کلینخندال 
هلند: درباره »اهرم قــوی اقتصادی« که آمریکا 
طی سال های گذشــته ایجاد کرده است، ایران با 
وجود صدمات اقتصادی، سر تسلیم فرود نیاورده 
و در واقع نفوذ این کشور در منطقه بیشتر از گذشته 
 در انتخابات 

ً
شده است. از سوی دیگر، احتماال

ریاســت جمهوری ژوئــن امســال ایــران، یک 
رئیس جمهور مخالف برجام بر سر قدرت بیاید 
و از این رو تعامل دیپلماتیکی آمریکا و واگذاری 
امتیازات امنیتی را نامطلــوب و حتی خطرناک 
کند. با توجه به این تحوالت مشکل ساز، اولویت 
آمریکا دستیابی به توافق بعدی نبوده، بلکه تاش 
برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره خواهد بود. تا 
زمانی که طرفین سر میز مذاکره نیامده اند، نباید با 
تحمیل محدودیت های راهبردی مضاعف، ایران 

را عصبانی تر کرد.

توافق بد برای ایالت متحده

یورونیوزآنتونــی بلینکــن، وزیــر خارجــه 
ایــاالت متحده در جریــان مصاحبه با برنامۀ 
»گفت وگوهای جهانی« یورونیوز گفت: جو 
بایدن به طور شــفاف اعام کرده اســت که این 

توافق را توافق خوبــی برای آمریکا، اروپا و دیگر 
شرکا نمی داند. نورد استریم2 ارزش های پایه اروپا 
را نادیده گرفته و استقال و امنیت آن را با چالش 
مواجه می کند. پروژه نورد استریم2 می تواند برای 
لهســتان، اوکراین و دیگر کشــورهایی که برای 

آمریکا مهم هستند، مشکاتی به وجود آورد.

آمریکا باید نخستین گام را بردارد

نیویورک تایمز: چین در ســند همکاری با ایران 
توافق کرده اســت، ظرف 25 سال آینده در ازای 
دریافت بدون وقفه نفت از ایران، سرمایه گذاری 
قابل توجهــی در ایران انجام دهد. این ســند در 
حالی امضا شــده که رئیس جمهور آمریکا برای 
بازگشت به توافقی که سلفش از آن خارج شده، 
پیشنهاد مذاکره داده است؛ البته او می گوید ایران 
باید به تعهداتش در توافق برجام بازگردد. ایران، 
پیشنهاد آمریکا را رد کرده و گفته است این کشور 
باید نخســتین گام برای فعال شدن توافق را که با 

اعمال تحریم نقض کرده، بردارد.

الگوی کلی روابط ایران و چین

شبکه رسمی چین: »جائو لی جیان« سخنگوی 
وزارت خارجه چین می گوید:  سند برنامه جامع 

همکاری های چین و ایــران الگوی کلی روابط 
ایــران و چین در آینده اســت. موضوع این طرح 
بهره گیری از پتانســیل همکاری بین دو کشور در 
زمینه های اقتصادی، علوم انسانی و سایر زمینه ها 
و برنامه ریزی چشم اندازها و مسیرهای همکاری 
طوالنی مدت است و هیچ طرف ثالثی نیز در آن 

مورد هدف قرار نخواهد گرفت.

انگلیس اتهام ها علیه چین را رهبری می کند

وبگاه مؤسســه بریتانیایــی چتم هاوس: 
همگرایــی آمریکاـ انگلیس تغییــری در موضع 
انگلیس در قبال آمریکاست، اما برخی مقامات 
انگلیســی اظهار کرده اند که این کشور »اتهام ها 
علیه چیــن« را رهبری می کند. شــاید این امر 

کمی خیالــی و بازتابی از تصور هارولد 
مک میان باشد که انگلیس را همچون 
یونان و آمریکا را همچون رم قلمداد 
کرده است. اما واقعیت این است که 
انگلیس در برخی حوزه ها، از جمله 
در پیوســتن به »همکاری جامع و 

پاســفیک«  ترانس  مترقی 
بوده؛ در حالی که  پیشتاز 

دولت بایدن به واســطه 

مخالفت کنگره آمریکا با موافقت نامه های تجاری 
جدید منطقه ای محدود شده است.

 نگرانی اروپا از نزدیکی روسیه و چین

اندیشکده کارنگی: ظهور یک صلح چینی 
که روســیه را هم شامل شــود، می تواند خطوط 
تقســیم کننده جدیدی را در اوراسیا ترسیم کند. 
نزدیکــی چیــن و روســیه در حال 
تبدیل شدن به مسئله ای مهم در 

سیاست اروپاست.

ایوب منادی
کارشناس بین الملل

محمدصادق مصطفوی
کارشناس مسائل منطقه
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 اگر چه از ابتدای آغاز دهه 90 و به ویژه در ســال های 
اخیر به واســطه اعمال تحریم های اقتصادی، برخی 
از ســوء مدیریت های موجود، توجه بیــش از حد به 
خارج از مرزها و شرطی کردن اقتصاد کشور بسیاری 
از شاخصه های اقتصادی داخل کشور، از جمله نرخ 
تورم، رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ بیکاری 
و... وضعیت مناسبی نداشته و می توان دهه 90 را برای 
اقتصاد ایران دهه ای کم حاصل دانست؛ به گونه ای که 
میزان رشد اقتصادی و تولید کشور در این دهه با رشد 
 می توان گفت حجم 

ً
قابل توجهی مواجه نبوده و تقریبا

اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 تا انتهای این دهه تغییر 
چندانی نداشــته اســت؛ اما با همه این مسائل نکات 
امیدوارکننده ای در اقتصاد کشــور و حتی بیان همین 
آمارها وجود دارد. نکته اول این است که اقتصاد ایران 
با وجود تحریم های اقتصادی حاکم بر آن از سال های 
ابتدایی انقاب در کنار تحریم های شدید دهه 90 که با 
قید فلج کردن اقتصاد ایران از سوی دشمنان این کشور 
اعمال شده بود نه تنها همچنان پابرجا بوده و دشمنان 
کشــور به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده اند؛ بلکه 
توانسته اســت در برخی از شاخصه های اقتصادی در 
حوزه بین المللی عملکرد قابل توجهی داشــته باشد. 
موضوعی که نشــان دهنده ظرفیت ها و توانمندی های 
بسیار باالی اقتصاد ایران است؛ از این رو می بینیم که با 
وجود وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در شاخصه های 
اقتصادی در داخل کشور، اقتصاد ایران همچنان یکی 
از 20 اقتصاد برتر دنیا شناخته می شود؛ به گونه ای که بر 
اساس آمارهای اعام شده از سوی نهادهای بین المللی 
از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اقتصاد 
ایران با وجود تحریم های موجود طی سال های اخیر که 
به کوچک شدن اقتصاد ایران انجامیده است، در آخر 
رتبه بندی اقتصادهای بزرگ دنیا از جایگاه هجدهمین 
اقتصاد برتر دنیا برخوردار است. در این گزارش سعی 
شده است به برخی از شــاخصه های اقتصادی ایران 
و جایگاه بین المللی این شــاخصه ها از دید نهادهای 

بین المللی پرداخته شود:
۱ـ توســعه انسانی: در این شــاخصه مباحثی چون 
آموزش، رفاه و بهداشــت لحاظ شــده است. شکی 
نیست که فراگیری و گسترش آموزش و بهداشت یکی 
از عوامل مهم در رفاه هر جامعه است. رتبه ایران در این 
شاخص یکی از موفق ترین کشورهای دنیا طی دهه اخیر 
بوده است؛ به گونه ای که بر اساس آمارهای سال 2019 
این شاخص در اقتصاد ایران حتی از کشورهایی، چون 
برزیل و چین نیز باالتر است. شاخص توسعه انسانی 
ارقامی از صفر تا یک را در بر می گیرد که هرچه این رقم 
برای یک کشور بیشتر باشد )به یک نزدیک تر باشد( بر 
توسعه یافتگی بیشتر آن کشور در حوزه انسانی داللت 
می کند. بر اساس آخرین آمار، شاخص توسعه یافتگی 
در ایران عدد 0/7۸3 واحد است. ایران در تقسیم بندی 
کشــورها در این شــاخص در گروه کشورهای دارای 

توسعه انسانی باال قرار دارد. 
2ـ گرســنگی: مؤسســه تحقیقــات بین المللــی 
سیاســت گذاری غذا بــا همکاری ســازمان کمک 
گرسنگی جهان )Welthungerhilfe(  از سال 2006 
گزارشــی تحت عنوان شــاخص جهانی گرســنگی 
کــه  می کنــد  منتشــر   )Global Hunger Index(
نمرات این شــاخص جهانی براساس چهار شاخص 
ســوء تغذیه، کم وزنی کودکان، کوتاه قــدی کودکان و 
مرگ و میر کودکان زیر پنج ســال تدوین می شود. این 
گزارش وضعیت گرسنگی را در نقاط مختلف جهان 
مورد ارزیابی قرار می دهد، عاوه بر آن بینش هایی را 
درباره عوامل ایجادکننده گرسنگی مطرح کرده و درجه 
موفقیت و ناکامی کشــورها را در کاهش گرســنگی 
برجسته می کند. در گزارش شاخص گرسنگی جهانی 
ســال 2019، که این مؤسسه ها منتشــر کرده اند، این 
شــاخص در ســال 2019 میادی برای 117 کشور 
جهان از جمله ایران محاسبه شده است. در این بررسی 
که میان 117 کشور جهان صورت گرفته، ایران با نمره 
کل 7/9 در رتبه 31 این جدول قرار داشــته و وضعیت 
بهتری از ۸6 کشــور بررسی شده از جمله عربستان و 

عمان دارد.
3ـ برابری قدرت خرید: نهادهای بین المللی مبنایی 
را با عنوان »برابــری قدرت خرید« که به اصطاح به 
آن »PPP« گفته می شود، معرفی می کنند که بر اساس 
آن سبد مشخصی از کاال از سوی این نهادها معرفی و 
بررسی می شــود که در هر کشور و بر اساس پول ملی 
آن کشــور چقدر از پول ملی هر کشور برای تأمین این 
سبد کاالی تعیین شده باید پرداخت شود. برای نمونه، 
این شاخص در حال حاضر برای اقتصاد ایران عددی 
حدود 3/5 است. به این معنا که با در نظر گرفتن مبنای 
10 هزار دالر آمریکا این رقم با تبدیل شدن به پول ملی 
ایران )بــا در نظر گرفتن دالر 25 هزار تومانی( حدود 
250 میلیون تومان خواهد شد. از آنجا که این ضریب 
برای اقتصاد ایران 3/5 است؛ یعنی 250 میلیون تومان 
در ایــران قدرت خریدی برابــر 35 هزار دالر آمریکا 
دارد. بر اســاس این شاخص و با در نظر گرفتن میزان 
تولید ناخالص ایران GDP نســبت به برابری قدرت 
خرید اقتصاد ایران طبق آخریــن آمارها اقتصاد ایران 
هجدهمین اقتصــاد برتر جهان به شــمار می رود که 
نشــان دهنده جایگاه قابل توجه اقتصاد ایران در میان 

اقتصادهای دنیاست.
۴ـ بدهی نسبت به تولید: شاخص نسبت 
بدهی به تولید در اقتصاد هر کشــور به این 
معناســت که چه میزان از تولید ناخالص 
یک کشــور به بدهــی )بدهــی داخلی یا 
خارجی( وابســته اســت. این شاخص در 
حالی برای اقتصاد ایران حدود 40 درصد 
است که برای اقتصادی، مانند آمریکا بیش 
از 100 درصد و بــرای اقتصاد ژاپن حدود 
240 درصد اســت. موضوعی که نشــان 

می دهد، اقتصاد ایران در این شاخص 
 خوبــی در 

ً
در وضعیــت نســبتا

مقایسه با دیگر کشور های 
جهــان قــرار دارد، 

به گونه ای که از نظر میــزان ارزش بدهی ها، ایران در 
رتبه 41 جهان قرار دارد. با این اوصاف به نظر می رسد 
در صــورت اصاح نحوه تأمین این بدهی و همچنین 
اصاح نحوه مصرف آن، می توان به آینده اقتصاد ایران 
از محــل بدهی ها امیدوار بود؛ چرا که در حال حاضر 
حدود 40 درصد از میزان تولید ناخالص ایران مبتنی 
بر بدهی اســت، در حالی که میــزان طبیعی این عدد 
در کشــورهای دنیا حدود ۸0 درصد است. عاوه بر 
این موضوع میزان بسیار کمی از این بدهی ها، بدهی 
خارجی هســتند و مجموع بدهی های خارجی ایران 
در حال حاضر حدود 9 میلیارد دالر برآورد می شــود 
که این عدد در مقابــل حجم GDP اقتصاد ایران عدد 
بسیار ناچیزی اســت. در واقع با در نظر گرفتن بازه 5 
تا 10 ساله برای بازپرداخت این میزان بدهی، اقتصاد 
ایران باید ســالیانه حدود یک تا دو میلیارد دالر بدهی 
خارجی خود را بازپرداخت کند که رقم کمی به شمار 
رفته و می توان گفت اقتصاد ما از این نظر کوچک ترین 

وابستگی به خارج از مرزها ندارد.
5ـ شــاخص علمــی: بســیاری از صاحب نظران، 
دانش بنیان کردن اقتصاد را یکی از نشــانه های حرکت 
در ریل توســعه یافتگی آن کشور می دانند. در این زمینه 
یکــی از عوامل مهــم در تحقق اقتصــاد دانش بنیان، 
ســرمایه گذاری در تولید علم اســت. در گزارشی که 
جایگاه و رتبه علمی ایران از داده های پایگاه اســتنادی 
اســکوپوس )Scopus( استخراج شــده است و برای 
رتبه بندی جایگاه علمی کشورها از رتبه بندی سایمگو 
)SCImago( استفاده شده، روند این رتبه بندی اینگونه 
است که رتبه بندی سایمگو )SCImago( اطاعات خود 
را به صورت روزانه از بانک اطاعاتی Scopus دریافت 
و آنها را به رایگان در اختیار عموم قرار می دهد. تعداد 
مقاالت، تعداد مقاالت قابل ارجاع، تعداد ارجاعات، 
تعداد ارجاعات به خود، تعداد ارجاعات نسبت به مقاله 
و درنهایت شاخص H، شش شاخصی هستند که پایگاه 
استنادی اسکوپوس از طریق آنها جایگاه علمی کشورها 

را رتبه بندی می کند.

بر اســاس گزارش این پایگاه در ســال 2019، 
ایران در این شــاخص در رتبه 16 جهان و باالتر از 
کشورهای لهستان، ســوئیس، ترکیه و سوئد قرار 
دارد؛ رتبه ای که نشــان دهنده جایگاه و رتبه باالی 
ایران در شاخص علمی در میان کشورهای مختلف 

دنیاست.
6ـ تولید گندم: اگر چــه تولید گندم به منزله یک 
محصول کشــاورزی به تنهایــی نمی تواند به مثابه 
یک شاخص اقتصادی مدنظر باشد؛ اما با توجه به 
گســترده  بودن آمارهای مربوط به بخش کشاورزی 
و در دسترس نبودن یک شاخص کلی برای ارزیابی 
این بخش در ایران، تولید گندم به منزله شــاخصی 
برای تعیین امنیت غذایی کشورهای دنیا و یکی از 
محصوالت استراتژیک بخش کشاورزی می تواند 
تا حدودی نشــان دهنده واقعیت های کشاورزی در 
هر کشوری باشد؛ چرا که تولید این محصول عاوه 
بر اینکه اهمیت زیادی در امنیت غذایی ایران دارد، 
نقش شایســته ای در جلوگیری از خــروج مقادیر 
قابل توجهــی ارز دارد. در کنار این دو مؤلفه، طبق 
داده های مرکز آمار ایران در حال حاضر بیش از 21 
میلیون نفر از جمعیت ۸6 میلیــون نفری ایران در 
روســتاها زندگی می کنند که عما معیشت بخش 
بزرگی از این جمعیت به کاشــت و برداشت گندم 
وابسته است. با وجود وضعیت خاص جغرافیایی 
و اقلیمی ایــران و توالی دوره های خشکســالی و 
همچنین پایین بودن بهره وری تولید در کشــورمان، 
ایران در تولید گندم از جایگاه شایسته ای در جهان 
برخوردار اســت. در این گزارش کــه از آمارهای 
ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در 
سال 201۸ استفاده شده، ایران بین کشورهای جهان 
با تولید حدود 14 میلیون تن گندم، پانزدهمین کشور 
بزرگ جهان در تولید گندم است. براساس این آمار، 
کشورهای لهستان، رومانی، مصر، مراکش و ایتالیا 
نیز به ترتیب پس از ایران در رتبه های شــانزدهم تا 

بیستم قرار گرفته اند.

بازار

حمایتهاوموانع
دربخشکشاورزی

آنچــه رهبر معظم انقاب درباره نقشــه 
راه کشــور برای سال 1400 تحت عنوان 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« بیان 
کردند، باید با جدیت هر چه بیشتر از سوی 
مردم و مسئوالن دنبال شود؛ چرا که اشاره 
ایشان به کلمات به کار رفته در این عبارت 
بسیار دقیق است. از این حیث که مسئوالن 
باید متوجه لزوم برخی حمایت ها از تولید 
و رفع موانع موجود از سر راه تولید باشند. 
در وضعیت فعلــی مهم ترین حمایتی که 
باید از تولیدات بخش کشــاورزی انجام 
شود، تأمین ســرمایه در گردش مورد نیاز 
کشاورزان است. در واقع نهادها و مراکزی 
نظیر بانک ها یا صندوق های کشــاورزی 
باید به تولیدکنندگان و کشاورزان کمک 
کنند تا بخش کشاورزی با تأمین سرمایه 
در گردش مورد نیاز خود امکان توســعه 
هر چه بیشتر داشته باشد. از سوی دیگر، 
بزرگ ترین مانع موجــود در حوزه تولید 
این اســت که  محصوالت کشــاورزی 
متأسفانه کشاورزی در کشور ما به عنوان 
یک شــغل ســخت و نامطمئن شناخته 
شده است. این مســئله بزرگ ترین مانع 
در گرایش نســل جوان تحصیل کرده به 
فعالیت در حوزه کشــاورزی است، برای 
نمونه ممکــن اســت در مرغداری های 
کشــور، ســرمایه گذاری های خــوب و 
ســنگینی انجام شــده و با هزار زحمت 
فرآینــد جوجه ریــزی انجام شــود؛ اما 
آنفلوانزای فوق  بیمــاری  پدیده ای مانند 
حاد پرندگان به یکباره شــیوع پیدا کرده و 
مرغداری ها را نابود کند، چنین اتفاقاتی 
در ســایر بخش های کشــاورزی با توجه 
به موضوعاتی، چون سیل، آفات و... نیز 
محتمل است. بنابراین، صنعت کشاورزی 
نیازمند حمایت های بیمه ای اســت، چرا 
که کشاورز آســیب دیده تا آسیب وارده را 
جبران کند سرمایه و زندگیش را از دست 
می دهد و ممکن اســت از ادامه فعالیت 
خســته شود، حتی دیده شــده با توجه به 
همکاری نکردن بیمه ها یا موانع موجود بر 
سر راه، از دنبال کردن حقوق بیمه ای خود 
نیز خسته شود، لذا این حمایت ها بسیار 

حائز اهمیت است.
از ســوی دیگــر بانک هــا نیــز باید 
تســهیات الزم در راســتای حمایت از 
تولیدات کشاورزی را به دست کشاورزان 
برســانند. یکی از موانعی که به اصطاح 
کشاورزان را در طول زمان اسیر می کند، 
مازاد تولید اســت که به شدت باالست. 
ضمن اینکه خریداری در بازار نیســت، 
دولــت هم که برخــی از محصوالت را 
خرید تضمینــی می کنــد، در پرداخت 
پول آن به کشــاورزان دچار تعلل است، 
به نحوی کــه برخی از کشــاورزان پول 
خود را گرفته و برخــی دیگر نمی گیرند! 
از ایــن رو اطمینان خاطــر و آرامش در 
حوزه کشاورزی بســیار اندک است. در 
دامداری و باغبانی نیز وضعیت به همین 
شکل اســت، برای نمونه در سال گذشته 
با باغدارانی از مشــهد صحبت می کردم 
که می گفتند در سرمای اسفند ماه زردآلو، 
بادام و میوه هایی که اوایل فصل شــکوفه 
می دهند سرما زده است، اما نمی دانستند 
باید چه کار کنند، به گونه ای که خیلی از 
فروشندگان سیار میوه می گویند ما کشاورز 
بودیم و به دلیل ورشکســتگی به این کار 
روی آورده ایم. در واقع شرایط به گونه ای 
اســت که آنها ترجیح می دهند با فروش 
میوه، امــورات زندگی خود را بگذرانند؛ 

اما دیگر کشاورزی نکنند.

یادداشت 

محمدحسین انصاری فرد
 سخنگوی اسبق

 وزارت جهاد کشاورزی 

میالد شکری
خبرنگار

یکی از راه های تحقق اقتصاد بدون نفت را می توان افزایش تولید و 
به تبع آن GDP کشور دانست. به طور طبیعی برای تحقق افزایش 
تولیدات غیر نفتی در اقتصاد نیازمند رفع موانع موجود بر ســر راه 
تولید ملی هستیم. امروزه، می توان بهبود فضای کسب وکار و تغییر 
نحوه تسهیات دهی نظام بانکی به فعالیت های تولیدی را، از جمله 
مانع زدایی های مهمی دانست که با برداشتن آنها تولید ملی می تواند 
به مقدار قابل توجهــی افزایش یابد. به گونه ای که جایگاه جهانی 
ایران در شاخص فضای کسب و کار رتبه مناسبی نبوده و در جایگاه 
 حل مشکات موجود در این حوزه 

ً
باالی 100 قرار دارد که طبیعتا

می تواند کمک شایانی به افزایش میزان تولید در کشور کند.

 مانع کسب وکار
منهای نفت

به گزارش آناتولی، درآمد دولت ســعودی طی کاهش قیمت 
نفت به مثابه اصلی ترین منبع درآمدی این کشور به پایین ترین 
مقدار در 10 ســال گذشته رسیده اســت؛ به گونه ای که در ماه 
مارس 2020 50 میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود را از دست 
داد. از این رو  ریاض از سال 2014 به این سو در مجموع بیش 
از 400 میلیارد دالر کســری بودجه داشــته و در سال جاری 
میادی نیز با 79 میلیارد دالر کسری بودجه مواجه شده و برای 
تأمین هزینه های خود از ژوئیه گذشــته نــرخ مالیات بر ارزش 
افزوده را سه برابر کرده که موجب کاهش قدرت خرید عمومی 

و رشد تورم شده است.

 کاهش ذخایر عربستان
شاخص

نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول مبنایی را 
با عنوان »برابری قدرت خرید« معرفی می کنند که بر اســاس 
آن سبد مشخصی از کاال از سوی این نهادها معرفی و بررسی 
می شود که در هر کشور چقدر از پول ملی هر کشور برای تأمین 
آن سبد کاالی تعیین شده باید پرداخت شود. در حال حاضر، 
این شاخص برای اقتصاد ایران عددی حدود 3/5 است؛ به این 
معنــا که با در نظر گرفتن مبنای 10 هزار دالر این رقم با تبدیل 
به پول ملی ایران حدود 250 میلیون تومان خواهد شد. از آنجا 
که این ضریب برای اقتصاد ایران 3/5 است؛ یعنی 250 میلیون 
تومان در ایران قدرت خریدی برابر 35 هزار دالر آمریکا دارد.

 برابری قدرت خرید
افزوده

گزارشصبحصادقازشاخصههاوجایگاهامیدبخشایرانازنظراقتصادی

وشن آینده  راه ر
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برای آسایش فکر و روزی های با برکت و نزدیکی به معیارهای انسان 
آزاد از نظر آیت الله بهجت)ره( بیان می کنیم؛ از واضحات اســت که 
خواندن قرآن در هر روز؛ ادعیه مناســبه اوقات و امکنه، در تعقیبات و 
غیر آنها؛ کثرت تردد در مساجد و مشاهد مشرفه؛ زیارت علما و صلحا 
و همنشینی با آنها، از مرضیات خدا و رسول)ص( است. باید روز به 
روز، مراقب زیادتی بصیرت و انس به عبادت و تاوت و زیارت باشد 
و برعکس کثرت مجالست با اهل غفلت، مزید قساوت و تاریکی قلب 
و اســتیحاش)دوری( از عبادت و زیارات است. با کسانی نشست و 
برخاست کنید که دیدن آنها شما را به یاد خدا بیندازد و سخن گفتن شان 

بر علم تان بیفزاید و عمل آنها شما را به آخرت ترغیب کند.

دین

تحملسختیها
سنتپیامبرانالهی

تاریخ اسام پر است از هجمه ها و حمله ها 
از سوی دشــمنان و پر اســت از اراده ها و 
تحمل نامایمات از جانب بندگان خدا؛ در 
میان مسلمانان آنان  که صبر کردند و زیر بار 
دادند،  به خرج  استقامت  فشارهای دشمن 
توانســتند پرچم دین را به دوش بکشــند 
و در تحقــق آرمان های اســامی و الهی 
نقش آفرینی کنند. پیامبر گرامی اسام)ص( 
توانست با صبر و تحمل سختی ها اهداف 
خود را که اشاعه و توســعه دین بود، پیش 
ببرند. ایشــان انواع و اقســام مزاحمت ها، 
توهین ها، تهمت ها، دسیسه ها و هجمه ها را 
تحمل فرمودند تا دین خدا پا بگیرد. در قرآن 
کریم آیات متعددی آمده اســت که به این 
سختی ها و البته صبرها اشاره می کند. آیاتی 
که از پیروزی مؤمنان و صابران و از شکست 
مشرکان، منافقان و کافران می گوید و عاقبت 
هر دو را ذکر می کند. هر زمان  که احساس 
می شد پیامبر اســام)ص( در این فشارها 
غمگین یا خســته شده اســت، خداوند به 
ایشان و همه پیروان شان دلداری داده و حق 
را به رهروان مســیر حق می دهد. خداوند 
در آیات 33 و 34 ســوره انعام می فرماید: 
ُهْم  ِإنَّ

َ
وَن ف

ُ
ول

ُ
ذي َیق

َّ
َیْحُزُنک ال

َ
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َ
 َنْعل
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د

َ
»ق

اِلمیَن ِبآیاِت اللِه 
َّ

ُبوَنک َو لِکــنَّ الظ
ِّ

ال ُیکذ
وَن«؛ به یقین می دانیم که گفتار آنها، 

ُ
َیْجَحد

تــو را غمگین می کند؛ ولــی ]غم مخور و 
بدان  که[ آنها تو را تکذیب نمی کنند، بلکه 
ستمکاران، آیات خدا را انکار می نمایند. به 
یقین پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و 
در برابر تکذیب ها، صبر و استقامت کردند 
و ]در این راه[ آزار دیدند، تا هنگامی که یاری 
ما به آنها رســید.  در این آیه آزار مشرکان و 
کافران یک عادت همیشــگی دانسته شده 
و صبر و اســتقامت پیامبران و اهل دین هم 
یک سنت برشــمرده شده است. در تفسیر 
البرهان ذیل این آیه آمده اســت که علقمه 
می گوید: به امام صــادق)ع( عرض کردم: 
ای فرزند رســول خدا)ص( مردم ]گناهان 
و[ امور بزرگی به ما نســبت می دهند و به 
خاطر آن ســینه های ما تنگ شــده است. 
امــام)ع( فرمودنــد: »ای علقمه! رضایت 
مردم به دســت نمی آید و زبان های شــان 
نگاه  داشــته نمی شود. شــما چگونه سالم 
می مانید از آنچه پیامبران خدا و رسوالنش و 
حّجت های الهی)ع( از آن سالم نماندند... 
آیا به پیامبر ما محّمد)ص( نسبت ندادند که 
او شاعر و مجنون اســت؟! آیا در مورد این 
سخنش که او رســولی از طرف خداوند به 
 سوی آنهاست دروغگو ندانستند؟! تا اینکه 
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تاُهْم َنْصُرنا....« از اســام و 
َ
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ُ
وذ

ُ
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اهداف و آرمان های اســام گفتن سخت 
است و در این راه ســختی که با آن مواجه 
هستیم، باید صبر داشته باشیم و از مامت 
دشمنان غمگین نشویم. اگر هم روزی این 
فشارها زیاد شد و احساس کردیم در برابر 
آن باید به یاد بیاوریم سختی هایی که پیامبران 
و ائمه)ع( تحمل کردند تا بتوانند انسان ها را 
نجات دهند و دین را گســترش دهند. امام 
صادق)ع( در حدیثی می فرمایند هنگامی 
که دشمنی ها به حد اعای خود رسید، آیه 
35 سوره احقاف را به یاد بیاورید. گام نهادن 
در راه تبلیغ اســام و انقاب کار کســانی 
اســت که صبر و استحکام شان زیاد است 
و از ســنگ اندازی هایی که همیشــه وجود 
دارد، هراســی ندارند. پس تحقق شعارها 
و آرمان هایــی که هزاران شــهید برای آن 
داده ایم، مهم تر است از ضربات روحی ای 

که با آن مواجه می شویم.

آیه

 ایمان معینی
کارشناس علوم اسالمی

 یکــی از مهم تریــن اعمال ماه شــعبان خواندن 
»مناجات شــعبانیه« است. مناجاتی با مضامین 
الهی که قصد دارد ارتباط انســان ها با پروردگار 
عالمیــان را نزدیک کند. کام بــزرگان در مورد 
مناجــات شــعبانیه، خــود اهمیت ایــن دعا را 
می رســاند، از جمله بیان آیت الله جوادی آملی 
که می گوید: »دعایی مانند مناجات شــعبانیه کم 
دیده می شــود، تا در آن به خداوند عرض کنیم؛ 
خدایا توفیق بده که من به  طرف تو سیر کنم، اول 
منادات داشــته باشــم، وقتی نزدیک شدم، چون 
جای ندا نیست با تو مناجات می کنم و از منادات 
به مناجات منتقل شــوم و وقتــی خیلی نزدیک 
شــدم باید ساکت باشم تا شما از آن  طرف حرف 
بزنید.« مناجات شعبانیه، مناجات کبیر در میان 
مناجات هاســت؛ چرا که معــارف بلندی که در 
آن است در کمتر مناجاتی یافت می شود. در این 
مناجات آمده اســت، ما در محضر الهی هم نیاز 

داریم و هم ناز داریم.
شروع دعا با ذکر صلوات می تواند این پیام را 
داشته باشد که هیچ گاه ولی نعمتان جهان هستی 
را از یاد نبریم؛ چرا که تمام خیر در عالم هستی به 
ُیمن وجود آنها بوده است، همچنان که در زیارت 

وله و 
َ
کر الخیُر کنتم ا

ُ
جامعه کبیره آمده است: »إن ذ

صله و فرُعه و معدُنه و مأواه و منتهاه«. در ابتدای 
َ
ا

مناجات می فرماید: »واســمع دعایی اذا دعوتک 
واسمع ندایی اذا نادیتک«؛ دعای مرا و ندای مرا 
بشنو. شنیدن الهی دو گونه است: الف ـ یکی آنکه 
چون سمیع اســت و تمامی صداها، صوت ها و 
نجواها را می شنود؛ ب ـ آنکه می شنود تا عنایت 
کند، مســتجاب کند و به فریاد برسد. در فرازی 
دیگــر می فرماید: »واقبل علــّی اذا ناجیتک فقد 
َهَربُت الیک«؛ و چون با تو مناجات کنم به حالم 
توجه فرما که من به  ســوی تو گریخته ام. فرار از 
چیزی به معنای ترس و وحشت از آن چیز است. 
در این مناجات امام)ع( با این عبارت وحشــت 
خود از غیر خداوند و در نتیجه آرام گرفتن در سایه 
 لمالدیک 

ً
مناجات بــا او را ابراز می دارد. »راجیا

ثوابی«. در این فراز بنده می خواهد عرض کند: من 
که با هزار امید به تو روی می آورم و به تو دل خوش 
نمودم، چگونه می پسندی، ناامید از در خانه ات 
برگــردم. بنابرایــن »امید به خداونــد« خود، از 
کلیدهای گشودن در رحمت و اجابت حضرتش 
به شمار می رود. چنانچه در دعای ابوحمزه ثمالی 
آمده است: »واعلم أنک للراجی بموضع اجابة« 
»وتعلم مافی نفســی و تخبرحاجتی« خداوند به 
آنچه در قلب ها می گذرد، آگاه است و باالتر از آن، 
اینکه بر هر چیزی در جهان هستی، علمی کامل 
دارد. ایــن عبارت به نوعی ســتایش از محبوب 
اســت که خود یکی از آداب دعاست. تأثیر دعا 

تا آنجاســت که می تواند قضای الهی را نیز تغییر 
دهد، همان گونه که از امام باقر)ع( نقل شده است: 
»دعا قضای الهی را تغییر می دهد، اگر چه آن قضا 
 محکم شده باشد.« خداوند حکیم است و 

ً
کاما

آنچه از او به ظهور می رسد از سرچشمه حکمت 
و مصلحت جاری می شود. بنابراین اگر نقصان 
و ضرری نیز متوجه انســان می شود، از حکمت 
و مصلحتی پنهانی برخوردار است، اگرچه آدمی 
به سبب علم اندکش از آن مصالح بی خبر است. 

»الهی إن حرمتنی فمن ذاالذی یرزقنی« خدایا 
اگر مرا محروم کنی چه کســی روزی دهد؟ رزق 
دو گونه اســت. الف ـ رزق مــادی)آب، خاک، 
خانــه و...(، ب ـ رزق معنوی )علم، تقوی، آبرو، 
امنیت و...( که خدای متعال آنها را تأمین می کند. 
چنانچه قرآن کریم می فرماید: »إن الله هو الرزاق 
ذو القّوة المتیــن« )ذاریــات/5۸( همانا روزی 
دهنده تنها خداســت که صاحب قدرت و اقتدار 
ابدی است. »الهی اعوذ بک من غضبک و حلول 
سخطک«؛ پروردگارا پناه می برم به تو، از سخط و 
غضبت. غضب در انسان ها نوعی حالت نفسانی 
 در صورت و چشــمان 

ً
اســت که اثر آن معموال

آدمی پدیدار می شود که این تغییر حالت در ذات 
احدیت الهی محال است. معنای غضب خداوند 
همان عقاب و عذاب اوســت که به سبب گناهان 
خود آدمی، که البته چون خداوند رحمت محض 
است، گاهی امکان دارد که انسان به دلیل انجام 

گناهان سبب قطع نور رحمت الهی شود. 

اینکه انســان دعا و مناجات را با زبان معصوم 
انجــام بدهد، چند خاصیــت دارد: الف ـ دعا از 
زبان معصوم، وسعت نیاز بنده و وسعت کرم الهی 
را نشــان می دهد، که زبان ما بسیار قاصر است. 
ب ـ معصوم زبــان فطرت انســان را باز می کند 
که با حقایق عالم هماهنگ اســت. ج ـ معصوم 
بامضامیــن دعا، ما را ســیر می دهد تا به مقصد 
برسد. او همه راه را بلد است و بی راهه نمی رود و 
در عین حال او را به سمت توجه به خدا می برد و 
موانع و کوتاهی ها را هم متذکر می شود و عظمت 
خدا را به انسان نشان می دهد. دـ معصومین برای 
شــفاعت، به این دنیا آمده اند و خیلی از عبادات 
معصومین برای شفاعت است. در کنار شفاعت 
معصومین نور وجود آنها برای عالم وجود برکات 
خود را دارد. چه آنکه خداونــد اولین نور را، نور 
نبی اکرم)ص( و سپس عوالم دیگر را از نور ایشان 

آفرید.

مناجات کبیر
   مکتب    

اگر این حالت در کسی پدید بیاید که فراتر از همۀ 
اسباب و علل، نقش خدا را ببیند، حس مناجات 
 دعا و مناجات را 

ً
در او تشدید می شــود. ما اکثرا

یا به عنوان یک مراســم مؤدبانه یا فوقش به عنوان 
یک اقدام عاطفــی انجام می دهیــم؛ البته ادب 
ورزیدن خیلی عالی است و عاطفه داشتن نسبت 
به پروردگار و ارتباط با خدا هم خیلی عالی است، 
ولی اینها مغایرت ندارد با اینکه انســان اضطرار 
خــودش و نیاز شــدید خودش را بــه مناجات 
درک کنــد. اهل بیــت)ع( هم مؤدبانــه با خدا 
 
ً
ســخن می گفتند، هم از سر محبت و هم شدیدا

از ســِر اضطرار. حاال این اضطرار از کجا پیش 
می آید؟ این اضطــرار از توحید پیش می آید؛ از 
آن توحید قلبی، نه در شرایط با، بلکه در شرایط 
عادی. امیرالمؤمنین)ع( در مناجات شان عرضه 
ِنی 

ُ
ِذی َیْرُزق

َّ
ا ال

َ
َمْن ذ

َ
ِهی ِإْن َحَرْمَتِنی ف

َ
می دارند: »ِإل

ِذی َیْنُصُرِنی«؛ خدایا اگر 
َّ
ا ال

َ
َمْن ذ

َ
َتِنی ف

ْ
ل

َ
ذ

َ
َو ِإْن خ

من را رها کنی، چه کســی من را کمک می کند؟ 

یکی از بزرگ ترین باها و تهدیدهای خدا برای 
آدم هــای بــد، محرومیت از کمک خداســت. 
 بــه کمک خدا احتیاج داریم، 

ً
باور اینکه ما دائما

خیلی باور ارزشمندی است، یکی از بزرگ ترین 
باهایی که خــدا در قرآن، آدم های بــد را به آن 
با تهدید می کند، این اســت که می فرماید »من 
کمکت نمی کنم!« ایــن تهدید خداوند معنایش 
چیســت؟ یعنی ما در جهانی قرار داریم که این 
جهان صددرصد حساب شده و دقیق است و هر 
لحظه می تواند ما را الی چرخ دنده های خودش 
ِله کند و نابود کند، لذا ما هر لحظه به کمک خدا 
احتیــاج داریم. هم در این دنیا و هم در آن دنیا که 
باب حســاب و کتاب دقیق باز می شود. خداوند 
متعال درباره بدترین دشمنانش در قرآن می فرماید: 
»من آنها را کمک نمی کنــم!« )آل عمران/ 192( 
وقتی خدا به کسی کمک نکند، این یعنی نابودی 
دائم! البته ممکن است خدا خیلی از آدم های بد 
 روی پا نگــه دارد و یک مدتی هم به آنها 

ً
را موقتا

فرصت بدهد و کمک کند، کمااینکه می فرماید: 
»ما بــه کافران فرصــت می دهیــم و امکانات 
می دهیــم و...« )آل عمــران/ 17۸ و طارق/ 17( 
این ما هســتیم که بــه آنها فرصــت می دهیم و 
اال آنها نمی توانســتند لحظــه ای دوام بیاورند. 
اضطرار می تواند باب محبت به خدا را باز کند. 
ان شــاءالله خداوند این معــارف توحیدی را در 
قلب ما جاری کند، به طوری که بدون با، مضطِر 
مضطِر مضطر برای کمک گرفتن از خدا بشویم و 
خیلی ملتمسانه بتوانیم با خدا مناجات کنیم. این 
 منافاتی با ادب، منافاتی با عشق 

ً
اضطرار هم قطعا

و منافاتی با محبت نسبت به پروردگار ندارد، 
بلکه این اضطرار می تواند باب محبت 

را باز کند و ان شاءالله این اضطرار با 
کمی تفکر به دست می آید؛ البته 

اگر خــود خداوند متعال به ما 
کمک کند.

اضطرار  باب محبت خدا  را  باز  می کند
   منبر    

 برای انسان آزاد
سلوک

 رابطه عقل و تفقه
راهنما

حجت االســام والمســلمین رضا غامی: ما روایات زیادی 
داریم که وجاهت شــرعی حضور عقل در عرض قرآن و سنت 
را تأیید می کنند. برای نمونه، از پیامبر اکرم )ص( نقل مشهوری 
است که می فرمایند: »هرگاه ســخنی از من به شما رسید، آن 
را بــر کتاب خدا و خردهای تان )حجت عقل( عرضه بدارید؛ 
اگر با این دو هماهنگ بــود آن را بپذیرید وگرنه آن را بر دیوار 
بکوبیــد.«... جــدای از حجیت انداختن ظاهر قرآن توســط 
اخباری ها، حذف عقل از مصادر و ادله فقه، ضربه دیگری بود 
که از سوی اخباری مسلک ها به فقه زده شد. مشکل اخباری ها 

با اصولیون هم در این بود.

پرسش: دروغی که بین مردم رایج و به عنوان دروغ مصلحتی 
مطرح است، چه حکمی دارد؟

پاســخ: »دروغ مصلحتی« به معنایی که نزد مردم رایج است 
و در واقع دروغ منفعتی اســت، حرام است و جزء موارد مجاز 
محســوب نمی شــود؛ موارد جواز دروغ در اسام مشخص 
اســت؛ از جمله آنها وجود مصلحت اهــم، مثل حفظ جان 
مؤمن یا رفع نزاع بین دو مسلمان است. )امام، استفتائات، ج2، 

گناهان کبیره، س4(

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقاب

 حکم دروغ مصلحتی 
حکمت

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

گفتاریازشیخعلیرضاپناهیان

نگاهکوتاهبهبعضیمضامینبلندمناجاتشعبانیه
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پرونده

نسخه 
پیشرفت-9

 الگوی اسالمی- ایرانی 
پیشرفت

پیش درآمد 

نسخه پیشرفت مبتنی بر 
اسالم و ایران

هفته نامه »صبح صادق« در هشــت شماره 
گذشــته به پرونده هایی با عنوان »نســخه 
پیشــرفت« پرداخت و عوامل و چگونگی 
پیشرفت کشورهایی را بررسی کرد که طی 
دهه های اخیر به رشــد و پیشــرفت رسیده 
بودند؛ این کشورها شــامل ژاپن، مالزی، 
اندونزی، کــره جنوبی، چین، ســنگاپور، 
روســیه و هند بودنــد. عوامــل متعددی 
موجب رشــد و پیشرفت این کشورها شده 
بودند که مهم ترین آنها توجه به ظرفیت ها و 
توانمندی های داخلی، نگاه به تولید داخلی 
و صادرات اصولی و بــه موقع، جلوگیری 
از واردات بی رویــه و آزاد، توجه و حمایت 
دولت ها به ظرفیت هــا و تولیدات داخلی، 
ارزش گذاری بــه فرهنگ داخلی، تربیت و 
آموزش صحیح دانش آموزان و دانشجویان، 
روابط صحیح اجتماعی بیــن مردمان این 
کشــورها، دوری از نزاع، روابط مناسب با 
کشورهای همســایه، شفافیت سازمان ها و 
نهادهای دولتی و خصوصی و فسادســتیز 
بودن مردم و دولتمردان این کشورها بود. در 
این شماره الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 
را که یکی از دغدغه های رهبر معظم انقالب 
است، از زوایای گوناگون بررسی کرده ایم. 
مرکز الگوی اســالمی ـ ایرانی پیشرفت در 
بخشــی از ســند پایه این الگو می نویسد: 
»اکنون ملت ایــران با همه دســتاوردها و 
تجــارب و عبرت هــای ارزشــمند خود، 
رســالتی ملی، انسانی و اســالمی برعهده 
دارد. این ملت در گام دوم انقالب اسالمی 
وظیفــه دارد توانمندی هــا و ظرفیت های 
تمدنی ایران و اســالم را با استفاده از علم و 
فناوری روز و تجارب بومی و جهانی برای 
نیل به تمدن نوین اســالمی ـ ایرانی شکوفا 
سازد و آن را برای حل مسائل اساسی کشور 
و تعالی و سعادت خود به خدمت درآورد. 
همزمان موظف اســت توانمندی خویش 
را برای التیام آالم مســلمانان و مردم جهان 
و دســتیابی ایشان به ســعادت تقدیم دارد. 
دســتیابی به این هدف، با »پیشــرفت« در 
عرصه های فکر، علــم، معنویت و حیات 
فراهم می شود. این پیشرفت به الگویی جامع 
و بلندمدت نیاز دارد تا مسیر و مقصد آن را 
معین و تحوالتش را هدایت کند. به همین 
روی، رهبر معظم انقالب اســالمی در دوم 
خرداد 1390 تهیه الگوی اســالمی ـ ایرانی 
پیشرفت را مقرر کردند.« الگوی اسالمی ـ 
ایرانی پیشــرفت در حوزه هــای مختلف 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، 
دفاعی و امنیتی، خانــواده، عدالت و فقه و 
حقوق اندیشکده هایی دارد و هر یک دارای 
شــاخصه ها و مؤلفه هــای مختص به خود 
است و اندیشــکده های دیگری نیز در حال 
تأسیس و تدوین هستند. از این رو با رویکرد 
صحیح به این الگو می توانیم به نسخه ای از 
پیشرفت برسیم که مبتنی بر اسالم و ایرانی 
بودن باشــد و بتواند به الگویی برای ســایر 
کشورها به ویژه کشورهای اسالمی در مسیر 

رشد و بالندگی تبدیل شود.

گروه پرونده
صبح صادق

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند

الگویی 
برای  پویایی

اقتصادی
 BBBB آقای دکتر در ابتدای بحث بفرمایید با توجه به توصیه های

رهبر معظــم انقاب در زمینه الگوی اســامی - ایرانی 
پیشرفت، در حوزه اقتصاد مهم ترین پیام این الگو چیست؟

اگــر بخواهیم به مســئله الگوی اســامی ـ ایرانی پیشــرفت با 
رویکردهای اقتصادی بپردازیم، باید بدانیم که رهبر معظم انقاب 
چارچوبی را برای ســند پایه الگوی اســامی ـ ایرانی پیشرفت 
تجویز فرموده اند که مبتنی بر آن مرکز ملی الگوی اسامی ـ ایرانی 
پیشرفت، مستخرجی را حدود دو سال قبل ارائه کرده اند که محل 
نقد و چالش اندیشمندان در حوزه های مختلف است؛ اما به نظر 
بنده شاید مهم ترین پیام الگوی اسامی ـ ایرانی پیشرفت در حوزه 

اقتصاد، غنا بخشیدن به نظریه اقتصاد مقاومتی است.

 BBBB مهم ترین کارکرد الگوی اســامی- ایرانی پیشــرفت در 
حوزه اقتصاد چیست؟

اگر بخواهم مختصــر توضیح دهم، به نظر می رســد مهم ترین 
کارکرد آنها ایجاد بستر مناسب برای نظریه پردازی در حوزه اقتصاد 
مقاومتی اســت؛ یعنی باید جایگاه دولت و بازار را مشخص و 
الگوی اقتصاد مردم پایه را موجه کرد، همچنین باید تولید داخلی 
و تولید ملی را استحکام بخشید و زیرساخت ها و دامنه آن را در 
شــریان ها و منابع ملی کشور توسعه داد. همچنین باید استقال 
اقتصادی را به منزله مهم ترین محرک و مؤلفه اســتحکام درونی 
نظام در حوزه اقتصاد ملی جهت داد و در نهایت مشــخص کرد 
که در استدالل، مبانی و اصول اندیشه ای انقاب اسامی، نسبی 
بــودن یا مطلق بودن اقتصاد چه اقتصــاد مقاومتی و چه اقتصاد 

رقابتی، چه دامنه ای دارد. 

 BBBB تجربه های تاریخی اقتصادی و گفتمان ســازی چه اندازه 
می تواند در اقتصاد ما مؤثر باشد؟

به نظر می رســد ضرورت دارد بخش بزرگــی از تجربه تاریخی 
مکاتب مختلف اقتصادی اســتنتاج شده، محســنات آن جدا 
شــود و معایب و در عین حال کاستی های آن و تهدیدات آن در 
نظام ملی اقتصاد جمهوری اسامی ایران بازشناسی شود؛ چون 
می گوییم مکاتب را ارزیابی می کنیم، امــا وقتی وارد حکمرانی 
می کنیم متأسفانه مسلوب االراده در مقابلش قرار می گیریم و آنها 
خود را به ما مسلط می کنند. رهبر معظم انقاب می فرمایند وقتی 
می خواهیم گفتمان ســازی کنیم، از مفاهیم و عدد وارد واژگان 
شویم و واژگان را بسط دهیم تا بتوانیم آن را به اقشار و دامنه های 
مختلف اجتماعی مرتبط کنیم؛ به نظر می رسد مفاهیم مشابه باید 
یک بار استنتاج شود. در عین حال واژگان و معانی مورد قبول که 
مبتنی بر ادبیات و دیرینگی انقاب و اسام در کشور ما و ایرانیان 

است، مورد مازمه قرار گیرد.
 یک تعاریفــی را حضرت آقا در حوزه هــای مختلف اعم از 
الگوی بومی و الگوی علمی به منزله نمونه کشور اول در منطقه 
آســیای جنوب غرب دارند؛ برای نمونه اقتصــادی که از درون 
جوشش پیدا می کند، چه ظرفیتی دارد و چه دامنه ای از استحکام 
و حکمرانی را می تواند به وجود بیاورد. ایشان سپس یک مسیر را 
مشخص و استدالل می کنند و می فرمایند ما یک مسیر فعلی داریم 
و یک مسیری که باید جانشین شود و از ایده به نظریه، به نظام، به 
الگوی سیاســت های کلی و به برنامه و اقدام می رسیم؛ ما دچار 
اختال روندی در این فرآیند هستیم که به نظر می رسد از لجاجات 
سیاسی مدیریتی برنامه ای باید آن را دور کنیم، در عین حال به مثابه 
یک ســاخت چند الیه که مهم ترین آن کارآمدی، مقاوم سازی و 
پویایی اقتصاد ملی است با هنر الگوی اسامی ـ ایرانی پیشرفت 
بتوانیم آن را حل کنیم و در نهایت بتوانیم به چند چرایی و چیستی 

پاسخ دهیم.

 BBBB ما چه مشــکاتی در اقتصاد ملی کشورمان داریم و برای 
برون رفت از آن چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟

به نظر می رســد ما چند مسئله داریم که شــامل اقتصاد دولتی، 
مخاطــرات اقتصــاد داخلی، مخاطــرات اقتصــاد جهانی و 
مخاطرات نظام ســلطه اســت؛ برای نمونه تحریم ها و اقتصاد 
نفتی شامل این مسائل می شود؛ در کنار این مسائل ما یک سری 
از عارضه ها را در متــن اقتصاد ملی خود داریم، مانند هدر رفت 
منابع؛ وقتی قرار می شــود دولت کارگزاری کند، متأســفانه به 
شــدت شاهد هدر رفت، اســراف منابع و نبود توازن اجتماعی 
هستیم. ما امروز توانســته ایم نرخ رشد اقتصادی خود را نسبت 
به همین موقع از ســال قبل، بیش از دو برابر کنیم، اما اثر وضعی 
آن را در الیه های اجتماعی نمی بینیــم. در نتیجه یک عده واقعا 
برخوردار می شوند و یک عده به شکل بسیار انفجاری، در حال 

از دست رفتگی و فقر مطلق و مزمن هستند؛ در عین حال به نظر 
می رسد در پارادایم های اقتصادی جهانی که یک روز کرونا، یک 
روز جنگ های محلی، منطقه ای و بین المللی اســت و یک روز 
درگیری های بین قطب بندی و بلوک بندی های بین المللی و نظم 
گذشته جهانی است که اثراتی مثل رکود و بحران را جا گذاشته و 
یک روز شوک های بیرونی و فشارهای بیرونی مثل تحریم هاست 
و ضعف و بی ثباتی در قابلیت رشد اقتصادی است، اگر بخواهیم 
حداقل های حوزه های اقتصادی را هم داشــته باشیم، باید رشد 
اقتصادی داشــته باشــیم که این موضوع هم ضعف دارد و هم 
بی ثبات است. این کارکرد باید به کارآمدی اقتصادی، تاب آوری 
اجتماعی، تاب آوری اقتصادی و در نهایت به پویایی اقتصادی و 

اقتدار و تاب آوری سیاسی منجر شود.

 BBBB برای داشتن اقتصاد کارآمد و پویا، چه پیش نیازهایی الزم 
است؟

اگر ســه الیه  کارآمدی، تاب آوری و پویایــی را باز کنیم، اجزای 
مختلفــی را در اختیار مــا قرار می دهد که خروجــی آن اقتصاد 
کارآمد، مقاوم و پویاست؛ برای اینکه بتوانیم این روند را محقق 
کنیم، باید یکسری از ظرفیت سازی های ما بالفعل شود؛ یک سری 
از کارآمدی هایــی کــه در داخل اقتصاد تعریــف کردیم، باید در 
اقتصاد درون زا متنوع شود؛ در حال حاضر به تولید فکر می کنیم و 
فان محصول را تولید می کنیم که اگر با همین مدل فعلی تولید و 
به بازاری که اشباع شده از این کیفیت و اندازه و مدل ارائه دهیم، 
بافاصله بازار به سمت کاالهای رقیب وارداتی یا قاچاق می رود؛ 
باید یک تنوع اقتصــادی مبتنی بر درون زایــی اقتصاد را تعریف 
کنیم که خروجی آن طوری شــود که ما در دوره تحول بتوانیم از 
این ظرفیت عبور کنیم.در عین حال به نظر می رسد زمینه هایی که 
می تواند آن نظریه پردازی اقتصاد را مقاومتی کند که باید در دامنه 
الگو، در کرانه الگو و حتی در قله الگوی اسامی ـ ایرانی پیشرفت 
به آن برسیم، این است که دولت و بازار بسترها و زمینه هایی مانند 
اقتصاد مردم پایه، تولید داخلی و مهم تر از همه استقال اقتصادی 
ما را بتواند تأمین کند، در عین حال وقتی این اتفاقات بیفتد با یک 
چالش هایی مواجه هستیم که بنده از آن به »نظام مسائل اقتصاد 

ایران« نام می برم.

 BBBB.درباره این نظام مسائل اقتصاد ایران بیشتر توضیح دهید
ما در نظام مسائل اقتصاد ایران، چارچوب هایی را تعریف کرده ایم 
که عوامل ساختاری، مدیریتی، محوری و زمینه ای دارد و در کنار 
آن، یک ســری از راهبردها و سیاست ها وجود دارد که در اقتصاد 
ایــران اتفاق افتاده اســت؛ ما انتظار داریم تمامــی این پیامدها، 
مســائل و روابط اعم از محورها، زمینه ها، مناســبت ها، روابط 
واســطه ای و مصونیت و ساختاری در کنار هم قرار گیرد و سبب 
پویایی اقتصادی، عدالت اقتصادی و اســتقال اقتصادی شود؛ 
اما وقتی درباره ضربه پذیری اقتصاد، ضعف در عدالت اقتصادی 
و بی ثباتی و رشــد صحبت می کنیم، همه فقط این مســئله را به 
شکل یک کل نگاه می کنند و دیگر آن را استنباط نمی کنند؛ وقتی 
از بی عدالتی اقتصادی صحبت می کنیم این بی عدالتی می تواند 
تورمی، برخورداری منطقــه ای در توزیع فرصت ها و ثروت ها و 
جمعی از عوامل باشد یا حتی می تواند یارانه ای باشد. به نظر بنده 
انقدر مسائل گوناگون می تواند مورد پایش و چینش قرار گیرد تا 
به ثبات و یکسری از راهبردها برسیم که یک استنتاجی از اسناد و 
مفاهیم باالدستی خود به عنوان الگوهای متمایزکننده اقتصاد ملی 
جمهوری اسامی ایران با مبانی ارزش ها و آرمان های واقع بینانه 

آن به وجود آید.

 BBBB در نهایت چگونه می توانیم از راهبردهای الگوی اسامی ـ
ایرانی پیشرفت به وضعیت مطلوب اقتصادی برسیم؟

راهبردهای مردمی کردن اقتصاد خود را باید در آن الگو پیدا کرد 
و راهبردهای برون گرایی خود را مبتنی بر آن تعریف کنیم و اینکه 
نســبت ما با جهان معاصر، جهان فردا و جهان گذشته چیست. 
برای هر یــک از این عرایض می توان مؤلفه هــا و زیرمؤلفه های 
متعددی را فرض کرد؛ به نظر می رسد باالی 167 شاخص وجود 
دارد که می تواند این کارآمدی را مبتنی بر الگوی اسامیـ  ایرانی 
پیشرفت به اقتصاد ملی برگرداند و هر یک از این متغیرها بین 5 تا 
12 جز، مسئله را می توانند در مهندسی و از آن بزرگتر در معماری 
اقتصاد ملی جمهوری اسامی ایران در ذیل الگوی اسامی ایرانی 
پیشرفت، پاسخگو باشند و در نهایت ما از آن به وضعیت مطلوبی 
برسیم که در نظام اقتصادی جمهوری اسامی ایران مورد نظرمان 

است که این هم باب بزرگی است.

دکتر محسن زنگنه
عضو فراکسیون گام دوم انقالب اسالمی مجلس

دکتر حسن بنیانیان
مسئول کارگروه پیوست نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

 دکتر محمدمهدی اسماعیلی
 استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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الگوی اسامی ـ ایرانی پیشرفت در زمینه ها و شاخصه های متفاوتی تعریف شده است که اگر هر یک از آنها سرمشق و الگویی برای هر کدام از این مؤلفه ها 
باشند، می توانند موجب پیشرفت ایران در زمینه های مختلف شود و الگویی برای دیگر کشورها قرار بگیرند. یکی از مؤلفه های این الگو »اقتصاد« است 

که در این زمینه با دکتر »ساسان شاه ویسی« کارشناس مسائل اقتصادی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

در وهله اول نخبگان جامعه باید در گســترش فرهنگ 
در جامعه تــالش کنند تا فرهنگ توســعه پیدا کند؛ 
فرهنــگ، فعالیت های فرهنگی، باورهــا، ارزش ها و 
الگوهای رفتاری پایدار که مردم یک جامعه دارند، در 
همه عرصه های اقتصادی، سیاســی، نظامی، امنیتی و 
الگوهای رفتاری نقش ایجاد می کند. از این رو در ابتدا 
باید مفهوم فرهنگ در ســطح مدیران و نخبگان درک 
شود؛ البته به این معنا نیست که مسئول فرهنگی، فقط 
سازمان های فرهنگی هســتند که باالسر سازمان آنها 
تابلوی سازمان فرهنگ و ارشــاد اسالمی یا تبلیغات 
اسالمی نصب شده است؛ بلکه همه افراد یک جامعه 
بر حسب میزان نفوذ و موقعیتی که دارند، با حرف زدن، 
لباس پوشــیدن و ســطح ارتباطات خود در تحوالت 
مربوط به اتخــاذات و ارزش هــا و الگوهای رفتاری، 
مداخله و نقش آفرینی می کنند؛ یعنی مردمی که لباس 
خاص می پوشند در جامعه مورد توجه قرار می گیرند؛ 
چون این لبــاس مورد توجه بچه ها قرار می گیرد و آنها 
می توانند الگو بگیرند یا از آن لباس بدشــان بیاید، لذا 
ابزار تحول فرهنگی در دانش آمــوزان در حد کارکرد 
لباس هم می تواند باشــد. برای نمونه معلمی که روی 
تابلوی کالس درس »بسم الله الرحمن الرحیم« را با 
خط خوش می نویسد و مهربان و دوست داشتنی است، 
رفتار و اخالق او در بچه ها تأثیر گذاشــته و می تواند با 
ذهــن بچه ها پیوند برقرار کند و در نتیجه گرایش دینی 
بچه ها به دین تقویت می شــود؛ اما معلمی که همین 
عبارت را با خط خوش می نویسد، ولی بداخالق بوده 
و ســخت گیری بی جا می کنــد، روی ذهن بچه ها اثر 
منفی می گذارد؛ بنابراین همــه افراد جامعه می توانند 
نقش آفریــن و تحول آفریــن فرهنگی باشــند. وظیفه 
دســتگاه های فرهنگی این اســت که همه را نسبت به 
مســئولیت خود در نقش آفرینی در فرهنگ آگاه کنند. 
برای نمونه یک عالم دینی یا روحانی می تواند در منبر 
خود طوری سخنرانی کند که به کاسب محل بگوید با 
باورهای خود می تواند در معامله اثرگذار باشــد و این 
احساس مسئولیت را در مخاطبان خود به وجود آورد. 
اگــر این مقدمه در ذهن مخاطب جــا بیفتد، آن وقت 
است که الگوی اســالمی ـ ایرانی پیشرفت که درباره 
اقتصاد، سیاســت، روابط بین الملــل، خانواده و همه 
جزئیات زندگی حرف می زنــد، می تواند تحقق پیدا 
کند. فرهنگ بستری است که اگر در جامعه به سمت 
اصالح رفت، در تحقق ایــن الگو نیز کمک می کند. 
بنابراین همه زوایای فرهنگ و شکل گیری محتوای الگو 
تأثیرگذار است؛ عزیزانی بر اســاس باورهای دینی و 
آیات قرآنی و روایات این الگو را تنظیم کرده و نوشته اند 
که اگر این الگو به خوبی در سطح جامعه اجرا شود، در 
فرهنگ ما آثار مثبتی دارد و اگر بد اجرا شود، آثار منفی 
دارد، در واقــع با فرهنگ جامعه یک داد و ســتد دارد. 
بنابراین فرهنگ، در الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت، 
نقش پیشــران را بازی می کند؛ یعنی در ابتدا باید توده 
مردم مشــتاق اجرای الگوی پیشرفت شوند و در قدم 
اول مدیران و نخبگان این پیشــتازی را انجام بدهند و 
روی رفتارهــای خود دقت کنند تا کارکردهای شــان 
دوست داشتنی شــود و مردم احساس کنند که چقدر 
خوب اســت این الگو اجرا شــود؛ باید روی روحیه 
خدمت گذاری و ساده زیست بودن و فداکاری آنها تأثیر 
بگذارد تا بســتر اجرای آن در سطح جامعه آماده شود 
و کم کم اقشار جامعه مشتاق اجرای کامل این الگوی 

پیشرفت شوند. 
یک بخش هایــی با دین ارتباط مســتقیم تری پیدا 

می کنند، یعنی نهادهایی مانند سازمان آموزش و پرورش 
و آموزش عالی چون با تربیت نسل آینده مواجه هستند، 
این مســئولیت را مستقیم تر و بیشــتر بر عهده دارند، 
برای اینکه می توانند برای الگوی پیشرفت زمینه سازی 
کنند تا مورد اســتقبال قرار گیرد. نکته ای که باید به آن 
توجه کرد، این است که چون چنین الگویی را از منابع 
 نخبگان آن را تصحیح و قطعی 

ً
دینی گرفته ایم و قاعدتا

می کننــد، از طرف مردم هم باید مورد اســتقبال قرار 
گیرد، چرا که ما مردم ســاالری را پذیرفته ایم و به مردم 
حق انتخاب داده ایم؛ بنابراین اگر مردم اندیشه اسالمی 
را دوست داشته باشــند، این الگو ضمانت اجرا پیدا 
می کند. اگر مردم در زمان انتخابات فردی را بپسندند 
که فاصله بیشتری با مفاهیم دینی و ارزش های اسالمی 
 این شــخص بــرای حفظ موقعیت خود 

ً
دارد، طبیعتا

شعارهای غیراســالمی می دهد نه اینکه ضد اسالمی 
باشــد، اما شعارهای بازتری می دهد تا محبوبیت پیدا 
کند؛ این مباحث در شرایطی انجام می شود که جامعه 
ما به ســرعت در حال باز شدن اســت، یعنی االن به 
شــدت تحت تأثیر فرهنگ بیگانه و رسانه های بیگانه 
هســتیم و آنها تالش می کنند کــه نگذارند این اتفاق 
بیفتد و این الگو در جامعه انجام شــود، چون اگر این 
اتفاق بیفتد، به نفع آنها نیســت؛ چرا که بخش مهمی 
از اســتیالی آنها مربوط به تســلط آنها بر کشورهای 
اسالمی اســت و یک تالش ســازمان یافته منسجم و 
پیوســته برای تخریب فرهنگ نوجوانــان و جوانان ما 
مرتب در حال اعمال است که اینها غیر از آسیب هایی 
اســت که به طور طبیعی در تعامل فرهنگی ما ایجاد 
می کنند. بنابراین شرط تحقق الگوی اسالمی ـ ایرانی 
پیشرفت، ایجاد یک نظام مدیریتی جامعه فرهنگی فراتر 
از مدیریتی اســت که امروز تعریف می شود؛ مدیریت 
جامعه فرهنگی به این معناست که تفکر همه مدیران 
در همه وزارت خانه ها و ســازمان ها اعم از ســازمان 
فرهنگی یا غیر فرهنگی و دولتی یا غیر دولتی باشــند، 
این باشد که دغدغه فرهنگی و کارکردهای آن را داشته 
باشند. برای نمونه، مدیرعامل یک کارخانه چندهزار 
نفــری باید دغدغه فرهنگی کارگرها و کارکنان خود و 
خانواده های شــان را داشته باشد و درباره آنها احساس 
مسئولیت کند و برای این کار هزینه کند و نیرو و مشاور 
بگیرد و ســعی کند نقش خود را در تحوالت فرهنگی 
بشناســد و آن را اصالح و عملیاتی کند. بنابراین این 
موضوع باید در همه سازمان ها و وزارت خانه ها اتفاق 
بیفتد و طبیعتا یک سازمان و وزارت خانه فرهنگی باید 
وجود داشته باشد که این مسئولیت را یادآوری، آموزش، 
پیگیری و نظارت کند و با روش های مناسب فرهنگی 
این احساس مسئولیت را در مدیران جامعه ایجاد کند. 
اگر این مدیریت شکل نگیرد با فعالیت محدود دستگاه 
فرهنگی موجود نمی توانیم الگوی اســالمی ـ ایرانی 
پیشرفت را اجرا کنیم، چون قدرت و حجم مفاسدی که 
وارد استخر جامعه ما می شود، بزرگ تر از دستگاه های 
تصفیه کننده اســت که در این استخر کار گذاشته شده 
است؛ یعنی با شعائر و تعدادی مسجد یا تشکل هایی از 
بچه های متدین و با این میزان از کار فرهنگی نمی توان 
این الگو را اجرا کرد و اجرای آن نیازمند حرکت تازه در 
مفهوم مدیریتی فرهنگی جامعه است که رهبر معظم 
انقالب اســم آن را مهندســی مجدد فرهنگی جامعه 
نامیده اند که متأســفانه فهم نمی شود. امیدوار هستیم 
پیشــرانی مدیریتی جامعه فرهنگی برای بسترسازی 
الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشــرفت هم فهم شود و هم 

اینکه در خود الگو، تمهیدات الزم پیش بینی شود.

الگوی ایرانی ـ اســالمی پیشــرفت به منزله یک 
پایلوت حرکــت نظام جمهوری اســالمی طی 
مراحل پنج گانه انقالب اســت کــه رهبر معظم 
انقالب آن را تبیین کردنــد. به عقیده بنده، حوزه 
سیاســی در جمهوری اسالمی به لحاظ توانایی و 
ایجاد مشارکت فعاالنه مردم در تعیین سرنوشت 
سیاسی خود تا حد بسیار زیادی به استانداردهای 
الزم و مــورد نظر انقالب اســالمی و جمهوری 
اسالمی رسیده است. به عبارتی به جز موضوعاتی، 
ماننــد انتخابات و حضور مــردم در صحنه های 
تعیین سرنوشت سیاســی، این اتفاق قابل رصد و 
اندازه گیری است. البته معتقد هستم حضور مردم 
در عرصه های تعیین سرنوشت یا ایجاد فعالیت های 
عمومی به مشــارکت سیاســی منحصر نیست و 
می تواند در حوزه های اقتصادی، به مردمی سازی 
اقتصاد یا توسعه تعاونی ها منجر شود و جلوی این 
همه فسادی که با عناوینی مانند خصوصی سازی 
که به درستی »خصولتی« نامیده اند، گرفته شود، 
همچنین در حوزه های فرهنگی به حضور گسترده 
نیاز داریم که رهبر معظم انقالب اسالمی در این 
خصوص تعابیری، مانند آتش بــه اختیار دارند. 
حوزه فعالیت های مردمی به شدت باز است، اما 
در ایــن حوزه تا اهداف مورد انتظار فاصله داریم؛ 
البته در حوزه سیاســی تا حد زیادی این اتفاق رخ 
داده اســت. اگر به 42 سال گذشته بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی و انتخابات هایی که برگزار شده 
است، نگاه کنیم، می بینیم نظام جمهوری اسالمی 
توان ایجاد مشارکت سیاسی را به خوبی نشان داده 
است. بنده فکر می کنم دو مسئله در فضای تکامل 
سیاسی جمهوری اسالمی در آیینه و آرمانی که به 
نام الگوی ایرانی ـ اسالمی پیشرفت وجود دارد، در 

ادامه راه نیاز است. 
اولین مســئله این اســت کــه به نظــر بنده 
ساختارهای سیاســی در جمهوری اسالمی را که 
سبب تولید آســیب می شود، آسیب شناسی کرد؛ 
برای نمونه از نظر تاریخ سیاســی کشورمان این 
تزاحم های آزارهنده بین ســاختارهای سیاسی، 
یک تجربه ناموفق را در جمهوری اسالمی ایجاد 
کرده است؛ در ســاختارهایی که در قوای سه گانه 
و حاکمیت جمهوری اســالمی تبیین شده است، 
اغلب تزاحم های ســاختاری و جدی را مشاهده 
 آهنگ رشــد و 

ً
می کنیم کــه این تزاحم ها طبیعتا

پیشرفت کشور را کند می کند که این مسائل باید 
آسیب شناسی شده و این موانع برطرف شود. برای 
نمونه همیشه بین دولت و مجلس و اختیاراتی که 
برای رئیس جمهور وجــود دارد، ابهام وجود دارد 
که به نظر بنده بخشــی از آن ناشــی از مشکالت 
ساختاری سیستم کشور است و این سیستم به یک 
روان سازی نیاز دارد. پس از تجربه یک دهه ای بعد 
از پیروزی انقالب اســالمی به این نتیجه رسیدیم 
که برخی از ساختارهای موجود در مدیریت ها و 
حاکمیت سیاسی کشور مشکل ایجاد می کند که 
البته برخی از مســائل را حل کردند، برای نمونه 
همیشه بین نخست وزیر و رئیس جمهور تزاحم و 
اختالف نظر وجود داشت که این مسئله از ابتدای 

شــکل گیری نهاد دولت شروع شــد و تا آن زمان 
ادامه داشــت که اگر تا امروز این مسائل را تغییر 
نمی دادیــم، این تزاحم ها خیلی بیشــتر طراحی 
مدیریت کشــور را کند می کرد، لذا آن زمان این 
مســئله را حل کردند؛ در بحث دستگاه قضا نیز 
مدیریت متمرکــز را در نظر گرفتنــد و برخی از 
اشکاالت ساختاری را برطرف کردند. به نظر بنده 
در گام اول این حرکت که به سمت الگوی پیشرفت 
ایرانی ـ اســالمی است، با آسیب شناسی هایی که 
انجام می دهیم، می توانیم برخی از سیاست های 
موجود سیاسی را تغییر دهیم؛ برای نمونه در حوزه 
مجلس شورای اسالمی و انتخابات مجلس، دچار 
یک مشکل فزاینده هستیم؛ قانون اساسی دو وظیفه 
کلیدی »نظــارت« و »تقنین« را بر عهده مجلس 
گذاشته است؛ توقعاتی که از یک نماینده مجلس 
در ایفای وظایــف حوزه های انتخابیه اش دارد، به 
نحوی جلو رفته اســت که آنها را از وظایف ملی 
دور کرده اســت و هر نماینده ای که وارد مجلس 
می شودـ فرقی هم ندارد که از کدام حوزه انتخابیه و 
با چه گرایش سیاسی وارد مجلس شده است ـ این 
توقعات وجــود دارد، در نتیجه نظامی پدیده آمده 
 مانع ایفای نقش اصلی آنها شده 

ً
است که طبیعتا

که این مسئله باید برطرف شود. البته ممکن است 
این ظرفیت در ساختار قانون اساسی امروز موجود 
 بیشتر فعاالن سیاسی به ضرورت 

ً
نباشد که تقریبا

ایجاد دو مجلس رســیده اند که الزم است ایجاد 
شود تا ساختار آن تغییر پیدا کند؛ البته این یک مثال 
بود که از این نمونه ها در جاهای مختلف نیز داریم. 
در مدیریت متمرکز اقتصادی امروز در نهاد قضایی 
نیز این اشــکالت رو آمــده و اصالحات جدی 
احســاس می شــود. به هر حال فضای مشارکت 
 فراتر از توقعات معمول 

ً
سیاسی کشــور ما تقریبا

در نظام های سیاســی به وقوع پیوسته است، یعنی 
سیستم موفق بوده، اما در کنار این موفقیت ها نظام 
سیاسی آسیب هایی دارد که اولین آن مسئله ساختار 
است. آسیب دومی که می توان به آن اشاره کرد و به 
نظر بنده خیلی مهم است و به تغییر نیاز دارد، در 
حوزه فرهنگ سیاسی مردم است که بخشی از آن 
در حوزه سیاست است، اعم از فرهنگ کار جمعی 
و تحقــق ایجاد احزاب قوی مردمــی که اگر این 
مسائل در کنار رفع مشکالت ساختاری مورد توجه 
قرار نگیرد، کشور را دچار مشکالت خواهد کرد. 
در نهایــت می توان این گونه جمع بندی کرد که در 
حوزه نظام سیاسی در کنار افزایش مشارکت های 
سیاســی و تحقق آرماِن دخالت مــردم در تعیین 
سرنوشــت خود، این دو مشکل عمده باید در این 
الگو مورد توجه قرار گیرد و ان شاءالله بتوانیم آنها 
را برطرف کنیم تا نظام سیاسی کشور کارآمدتر از 
گذشته بتواند کار خود را انجام دهد. تجربه چهار 
دهه جمهوری اسالمی نشان می دهد، اگر اجماع 
نسبی میان نخبگان اتفاق بیفتد، این مسئله محقق 
می شــود و به نظر بنده فاصله ما با تحقق این امر 
خیلی کم است و جمهوری اسالمی در نهایت تا 
یک بازه زمانی پنج ساله، باید بتواند برای برطرف 

کردن آسیب ها برنامه عملی داشته باشد.

درباره بحث اســالمی بودن الگوی پیشــرفت 
اینطور می توان گفت که متأسفانه با وجود اینکه 
به طور کامل به مبانی فلسفه و اصول یک نظام 
اسالمی مجهز هستیم و درباره آن در روایت ها 
و سیره ائمه اطهار)ع( و پیامبر اکرم آمده است، 
اما این مبانی و اصول به یک مانیفست عملیاتی 
در حوزه های مختلف مدیریت اقتصاد، علوم 
اجتماعی، نظامات اداری، حاکمیتی و حکومتی 
 در همه 

ً
تبدیل نشده است. برای نمونه معموال

دنیا مکاتب فلسفی، پیشران تولید علم در سایر 
عرصه های حکومتی و نظام سازی هستند؛ یعنی 
اگر مکاتب سیاســی را در غــرب دنبال کنید، 
می بینیــد در حقیقت آبشــخور و مبدأ هر یک 
از آنها یک تفکر و یک مکتب فلســفی است. 
حتی خیلی ها معتقد هســتند ایــن یک اتحاد 
درســت است و پیشرفت غرب به جهت تغییر 
غرب در حوزه فلسفه و مکتبی را مکتب فلسفی 
خود می دانند، اما متأســفانه با وجود اینکه ما 
از نظر پایه های فلســفی یکی از محکم ترین و 
مستحکم ترین مبانی و مکتب های فلسفی راـ 
که همان اســالم است ـ داریم، اما این مبانی به 
یک نقشه عملیاتی برای ما تبدیل نشده، در واقع 
روی زمین ترسیم نشــده است. وقتی در مورد 
فلسفه و مکاتب مادی گری صحبت می شود، 
 اقتصاد مادی گری و اقتصاد 

ً
از آن مکاتب کامال

لیبرالــی را می توان دیــد و مدیریت مبتنی بر 
 هویداست؛ در مقابل آنها 

ً
جهان مادیت کامال

وقتی مکاتب کمونیستی را نگاه می کنید، غلط 
یا درست به یک سرس نظام های اقتصادی در 
حوزه مارکسیسم یا کمونیســم می رسیم. اما 
متأســفانه در حوزه اســالم این اصول و مبانی 
به نقشــه راه تبدیل نشده اســت، بنابراین اگر 
بخواهیم از الگوی پیشرفت اسالمی آن صحبت 
 تکلیف اولیه ما این است که بتوانیم 

ً
کنیم، قطعا

آن مبانی و اصول اســالم را به یک نقشه روی 
زمین تبدیل کنیم که هم قابل درک برای مردم 
باشــد و به یک گفتمان و فرهنگ تبدیل شود و 
هم بتوانیم از آن نظام های اقتصادی و سیاســی 
را استخراج کنیم. متأسفانه وقتی به تاریخ ایران 
نگاه می کنیم، چه ایران قبل از اسالم و چه ایران 
بعد از اسالم، یعنی ایران قبل از دهم و یازدهم 
هجری، می بینیم آنها به مراتب از نظر استفاده از 
آن مبانی و اصول برای طراحی نظام های سیاسی 
و اقتصای خود، از ما جلوتر بودند. به نظر بنده 
فکر می کنم کمی بین ما فاصله افتاده اســت، 
یعنی با وجود اینکه ما پس از انقالب اسالمی، 
پیشــرفت ها و تولیدات خوبی در عرصه علوم 
انسانی داشــته ایم، اما این پیشرفت ها نتوانسته 
بــه ما الگوی جامع و منســجمی در نظام های 
اقتصادی، سیاسی و حکومتی ما بدهد. بنابراین 
امــروز نظام اقتصادی، بانکــداری، نظام بازار 
ســرمایه، نظام بازار، فرآینــد قیمت گذاری و 
تجارت ما هیچ کدام از یک نخ تسبیح منسجم 
 یک آشفتگی 

ً
و واحد پیروی نمی کنند و کامال

در این نظامات دیده می شود که حتی خود را در 
قانون گذاری نیز نشان می دهد.

 امروز ما حــدود 12 هزار قانون داریم که با 
یک نگاه کلی به آنها، می توان متوجه شد که نه 
تنها با هم پیوستگی ندارند؛ بلکه خیلی وقت ها 
تناقض هــم دارند. وقتی از الگوی پیشــرفت 
ایرانی ـ اسالمی صحبت می کنیم، ابتدا باید به 
آن خط و مسیر واحد برسیم که این مسیر واحد 
برگرفته از همان مبانی اســالمی و تاریخ ایران 
اســت. در حوزه ایرانی به نظر بنــده و در یک 
 فرهنگ ایرانی و اسالمی در 

ً
نگاه کل نگر، واقعا

خیلی از جاها به همدیگر نزدیک هستند؛ یعنی 
یکی از دالیلی که ایرانیان اســالم را با آغوش 
باز پذیرفتند، نزدیکی فرهنــگ ایرانی و ایران 
باستان و اسالم بود؛ به عقیده بنده نمی توان هیچ 
نقطه ای را پیدا کرد که بگوییم اینجا اســالمی 
اســت و با ایرانی بودن مغایرت دارد یا ایرانی 
اســت و با اســالم مغایرت دارد. این موضوع 
نشــان دهنده این اســت که ایرانیــان از همان 
دوران باســتان و قبل از اســالم، حتی در شیوه 
حکمرانی، نظامات اقتصادی، تجارت، فرهنگ 
و اخــالق خود به احکام و دســتورالعمل های 
اســالم خیلی نزدیک بودند. بنده فکر می کنم 
ما با الگوی پیشرفت خیلی فاصله داریم و باید 
افرادی که به علــوم روز، یعنی به اقتصاد روز، 
مدیریت روز و به ابزارهای نظامات اجتماعی 
روز مجهــز و مســلط هســتند و در این زمینه 
تحصیالت تخصصی و تجارب عملی دارند، 
به نحوی باید با اصول اسالمی و مبانی اسالمی 
و شــیوه های اهل بیت تلفیق شــوند، یعنی ما 
نیازمند مجموعه هایی هستیم که هر دو بحث را 
با هم ببینند؛ بحث وحدت حوزه و دانشگاه که 
مرحوم شــهید مفتح دنبال آن بود و مورد تأکید 
امــام راحل و رهبر معظم انقــالب هم بود، از 
این حیث اســت، یعنی ما می توانیم بین اینها 
ارتباط برقرار کنیم؛ تا زمانی که نگاه ما به علوم 
 یکجانبه گرایانه 

ً
منبعث از غرب، یک نگاه کامال

باشد و یک نگاه با پیش داوری باشد و از طرف 
دیگر نگاه برخی ها به مبانی اســالمی و سیره 
اهل بیت و آیات قرآنــی، یک نگاه متحجرانه 
باشــد، ما نمی توانیم به یک الگوی صحیح و 
درست اسالمی ـ ایرانی برسیم. نکته دیگر این 
 منعطفی 

ً
اســت که جامعه ایرانی جامعه کامال

 آمادگی دارد؛ اگر ما بتوانیم 
ً
است، یعنی کامال

مدل ها و الگوهای درستی را مبتنی بر فرهنگ 
ایرانی و فرهنگ اســالمی استخراج کنیم و به 
 جامعه ایرانی را جامعه 

ً
جامعه ارائه کنیم، واقعا

مستعدی می دانم برای اینکه در عملیاتی شدن 
الگوی ایرانی ـ اســالمی پیشــرفت پیش قدم 
باشــد؛ اما فکر می کنم مشــکل اینجاست که 
فرهیختگان، اندیشمندان، دانشمندان، اصحاب 
دانشگاه و حوزه ما متأسفانه نتوانسته اند در زمینه 
الگوسازی و مدل ســازی کارنامه خوبی داشته 
باشــند؛ فکر می کنم اولین قدم همین است که 
واقعــا در حوزه های علمیه نباید خیلی بر روی 
 فلسفه اسالمی یا کالم اسالمی تأکید 

ً
مبانی مثال

کنیم؛ بلکه باید یک قدم جلوتر رویم و بتوانیم از 
این مباحث و مسائل به یک بخش های عملیاتی 
برای مدیریت جامعه برســیم و در دانشگاه نیز 
باید به همین ترتیب باشد؛ در دانشگاه های ما 
متأسفانه ســال ها دانشجو و استاد حتی در حد 
تحصیالت تکمیلی مرتب در حال بررســی و 
نقد و تحلیل همین الگوهای غربی هستند؛ اگر 
بخواهم تقسیم بندی کنم، باید 30 تا 40 درصد 
را برای آشنایی با این الگوها بگذاریم که الزم 
است؛ اما باید بخش بیشتر را برای بومی سازی 
این مدل ها گذاشــت. در حال حاضر مشکل 
 
ً
اقتصادی کشور ما این است که مدل های کامال

غیربومی را ـ که البته در کشورهای بومی خود 
مدل توســعه ای جواب داده و توانسته اند تورم 
را رفع کنند و اشتغال را افزایش دهند و جهش 
تولید را امکان پذیر کنندـ برداشــته ایم و بدون 
توجه به مقتضیات بومی، فرهنگی، سیاســی، 
اقلیمــی و جغرافیایی کشــور، آن را در داخل 
کشور اعمال کرده ایم که باعث بروز مشکالت 

اقتصادی شده است. 

دکتر »ساسان شاه ویسی« کارشناس مسائل اقتصادی در  گفت  وگو با صبح صادق الگوی اســامی- ایرانی پیشرفت چگونه محقق می شود؟
 الزامات تحقق پیشرفت بر مبنای الگوی اسامی - ایرانی را  تبیین کرد
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درباره ظلم شــاهان قاجار و درباریــان آن در 
صفحات تاریخ بســیار نوشته شــده است. در 
این دوران درباریان بســیاری بودند که ظلم را 
به حد اعای خود رســاندند. نمونه ای از این 
درباریان فاسد، »عاءالدوله« حاکم تهران در 
دوران مظفرالدین شاه بود که ظلم ها و جنایاتش 
از دالیل عمده شــکل گیری نهضت مشروطه 
بــود. وی نامردمی های بســیاری را در پرونده 
حکومت داری خود به ثبت رســانده اســت. 
ملک الشــعرای بهار در کتاب »تاریخ مختصر 
احزاب سیاسی ایران« نمونه ای از جنایات وی 
را که در دوره ناصرالدین شــاه به وقوع پیوسته، 
بیان کرده است: روزی شاه به زیارت حضرت 

شاهزاده عبدالعظیم می رفته است. 
در بین راه تعداد زیادی از ســربازان سر راه 
شــاه می آیند و داد و فریاد راه می اندازند که از 
رئیس خود )عاء الدوله( شــکایت کنند. شاه 
کالســکه اش را نگاه مــی دارد. رئیس فوج که 
ســواره و ملتزم رکاب بوده است، به سربازان 
می تازد. در نتیجه سربازان که نمی توانند علیه او 
به شاه شــکایت کنند، به او )عاء الدوله( بد و 
بیراه می گویند و به طرفش سنگ می اندازند. از 
قضا سنگی به کالسکه شاه می خورد و شاه متغیر 
می شود. در این بین سردار مزبور به شاه عرض 
می کند که زود تشریف ببرید که سربازها یاغی 

شده اند و خطرناک است. 
شاه با حالت تغیر می رود و پس از برگشتن 
به شــهر امر می کند که مرتکبین را بیاورند به 
حضور!... درباریان متحیــر بودند که چه باید 
کرد. شاه بی اندازه ناراحت بود و عامت خطر 

از هر طرف احســاس می شد. آنها با شناختی 
که از خصوصیات اخاقی شــاه داشــتند تنها 
چاره کار را در این دیدند که چند ســرباز زیبا 
و جوان را بــه حضور بیاورند تــا به ماحظه 
زیبایی از خون آنها بگذرد! چرا جز این چاره ای 
نمی دیدنــد؟ برای اینکه نمی خواســتند اصل 
قضیه به ماحظه حیثیت همکارشان به عرض 
شاه برسد. شاه در عمارت تخت مرمر، پشت 
پرده زنبوری ایستاده بود و گیاس های کنیاک را 
خورده بود و به قول کســی که از نزدیک شاهد 
بود و برایم نقل می کرد، سبیل هایش از فرط تغیر 
تارتار شده بود. جوان ها را آوردند کنار حوض. 
ده جوان زیبا، جوان و بیگناه. شاه که مست بود 
معطل نشد حکم کرد همه را طناب بیندازند. 
همه را طناب انداختند و خفه کردند ! این خبر 
هولناک در جراید اروپا به تفصیل منتشر شد و 

شاه را رسوا کرد. 

بی گناه سربازان  قتل 
   دهلیز    

حضرت امــام)ره( را می تــوان مردمی ترین رهبری 
دانست که در قرن بیستم ظهور و بروز یافتند. در طول 
تاریخ بودند رهبرانی که ادعای مردمی بودن داشتند، 
اما این ادعا هیچ گاه به طور کامل عملی نشد! به ویژه 
آنکه این رهبران پس از به قدرت رســیدن در مســیر 
خودکامگــی حرکت کردند و آنچــه در عمل تحقق 
نیافت، ظهور و بروز حاکمیت مردم و مردم ســاالری 

بود. 
در بررسی سیره سیاسی حضرت امام)ره(، به ویژه 
در ماه های پس از پیروزی انقاب اسامی نمونه های 
فراوانــی از این باور عمیق را می توان مشــاهده کرد. 
امــام)ره( با همه توان تاش کردند تا حاکمیت مردم 
در ساختار قدرت جمهوری اسامی نهادینه شود. از 
جمله اقدامات امام)ره( برای تحقق حاکمیت مردم، 
تشکیل شوراها بود. نظام های شــورایی، نظام هایی 
هستند که امور کشــور را در اختیار مجمع برگزیده 
ملت می ســپارند و از طریق مشورت و رأی اکثریت 
کار را پیش می برند. ایده تشــکیل شــوراها در ایران 
 به زمان انقاب مشروطه باز می گردد. نخستین 

ً
تقریبا

بار با تصویب قانون بلدیه در سال 12۸6 انجمن های 
بلدیه شکل گرفتند و به واسطه آن به ظاهر امر مدیریت 
شهری شــکل مردمی به خود گرفت. در همان سال 
در برخی از شــهرها این انجمن کار خود را آغاز کرد 
و توانســت دخالت مســتقیم حکومت مرکزی در 

مدیریت شهرها را کمرنگ کند؛ اما خیلی زود در سال 
 این نهاد منحل شد تا یک بار دیگر نفوذ 

ً
1290 عما

دولت، کارگزاران دولتی و افراد ثروتمند و متنفذ رقیب 
جدی خود را جهت منافع خود کنار بزنند و کیان امور 

را به دست بگیرند.
در دوران پهلوی اول و شــیوه حکومت استبدادی 
رضاخان نیز انجمن بلدیه به فراموشــی ســپرده شد 
و دیگــر اثری از آن نماند. هرچند در ســال 1309 با 
تصویب قانون شهرداری ها، دولت ملزم به رسمیت 
شناختن انجمن بلدیه شد، اما انجمنی تشکیل نشد 
تا این الزام عملی شــود. در دوره پهلوی دوم پس از 
نخست وزیری مصدق قانون جدیدی به نام »تشکیل 
شهرداری ها و انجمن های شهر« به تصویب رسید و 
انجمن های شهر به شکل ابتدایی و اولیه در برخی از 
شهرها تشکیل شدند، ولی شاه که شیوه  حکومتی پدر 
را الگــو قرار داده بود، اجازه افزایش قدرت مردم و پا 
 از انجمن بلدیه 

ً
گرفتن انجمن های شهر را نداد تا عما

تنها اسمی وجود داشته باشد و تأثیرگذاری در عرصه 
مدیریت شهری نداشته باشد.

با پیروزی انقاب اسامی ایده اداره شورایی کشور 
خیلی زود در ادبیات انقابیون دیده شــد. حضرت 
امام)ره( پیشــگام این ایده بودند و تشکیل شوراها را 
یکی از ضرورت های جمهوری اسامی می دانستند 
و طی بیاناتی در جمع دانشجویان سنندجی فرمودند: 
»اآلن مشــغول طرح ریزی آن هســتند که شما برای 
خودتان، مسائل خودتان باشد. انتخابات مال خودتان 
باشــد؛ خودتان انجام بدهید. کارهای تان محول به 

خودتان باشد. نه تنها شما؛ خراسان هم همین طور، 
اصفهــان هم همین طور، همه جــا همین طور. این 
شوراها باید همه جا باشــد و هر جایی خودش اداره 
کند خودش را« لذا دو روز  بعد   طی فرمانی در تاریخ 9 
اردیبهشت 135۸، شورای انقاب را موظف کردند: 
»بی درنگ     به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره 
امور محلی شهر و روستا در سرتاسر ایران     اقدام و پس 
از تصویب به دولت اباغ نمایید و تا دولت بافاصله 

به مرحله اجرا     درآورد.«    
همین تأکیدات حضرت امام)ره( موجب شــد تا 
دولت موقت و نخست وزیر آن نیز در این مسیر تاش 
کنند و تحقق آن در دســتور کار دولت قرار گیرد. در 
همین راستا مهندس بازرگان با صدور پیامی در رادیو 
و تلویزیون، تأکید کرد حاکمیت باید به مردم ســپرده 
شــود. وی گفت: »حاال اگر ما انقاب ضداستبداد 
کردیم باید عمل ما عمل استبدادی نباشد درست در 
جهت عکس باشد، یعنی ما باید حاکمیت را و امور 
و اختیار و مســئولیت و ابتکار را تا آنجا که می توانیم 
برگردانیم به خود ملت. برای گام برداشتن به سوی این 
نیت باید به خودکفایی استان ها توجه کرد، به طوری 
که هر دستوری و هر امری از مرکز صادر نشود، بلکه 
مردم کارشان را خودشان انجام دهند تا آنجا که کار در 
سطح عمومی است و تا آنجایی که جنبه محلی دارد، 
در هر والیتی و هر جایی مثل خراســان، آذربایجان، 
کردستان و بلوچســتان و... الاقل در امور مربوط به 
خودشــان مانند امور عمرانی، امور شهرداری، آب، 
برق، فرهنگ تا حدود متوسطه و امور انتظامی و اینها 

با اختیار خودشــان باشد.« نخست وزیر گفت: »این 
طرحی است که البته در شــورای طرح های انقاب 
مورد بحث است و امیدواریم شاید اگر زودتر بتوانیم 
حتــی قبل از مجلس مؤسســان ]مجلــس خبرگان 
قانون اساسی[ تا آنجا که ممکن است این انجمن ها 
یا شــوراهای محلی در سطح استان انجام بشود و به 
صورت تجربه هم که شــده دربیاید و مســلم وقتی 
این طور باشــد کار هم ارزان هم بهتر و هم راحت تر 
می شود چه برای مردم و چه برای دولت.« در همین 
زمان دفتر آیت الله طالقانی نیز مشغول نوشتن طرحی 
برای اجرایی شدن قانون شوراهای محلی بود که پس 

از تهیه شدن منتشر و رسانه ای شد.  
ســرانجام شــورای انقــاب در اجــرای فرمان 
امام)ره(، »آیین نامه تشکیل شوراهای محلی« را در   
  تاریخ 7 تیر 135۸ تهیــه و برای اجرا به دولت اباغ 
کرد. روند تحوالت کشــور و وقوع حوادث گوناگون 
از جمله وقوع جنگ تحمیلی، امکان تحقق شوراهای 
اســامی را به نحوی که در قانون اساسی پیش بینی 
شده بود، فراهم نکرد. به همین سبب چند سال پس 
از پایان جنگ تحمیلی، قانون تشــکیات، وظایف 
و انتخابات شــوراهای اســامی کشــور و انتخاب 
شــهرداران در تاریخ 1375/3/1 به تصویب مجلس 
شــورای اسامی رســید و پس از برگزاری ششمین 
انتخابات ریاست جمهوری زمینه برگزاری انتخابات 
عظیم شوراهای اسامی در سراسر کشور در 7 اسفند 
ماه 1377 فراهم شد و شــوراهای اسامی فعالیت 

خود را آغاز کردند.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

موفقیتهایامام)ره(

حضرت امام)ره( پس از سال ها 
مبارزه، در ســال 1357 با همه 
توان به میدان آمدند تــا کار انقاب را به 
پیش ببرند و کار رژیم دست نشانده پهلوی 
را یکسره کنند. ایشان که خود را مستحضر 
به حمایت الهی و اراده ملت می دانستند، 
آنچنان مقتدرانه حرکت کردند که تمامی 
گام های انقاب را یکی پس از دیگری با 
پیروزی و کامیابی برداشتند. این موفقیت ها 
در حالی به دست می آمد که رژیم پهلوی 
که صدای ناقوس مرگ و فروپاشی خود را 
شــنیده بود، با همه توان در تاش بود تا 
نگذارد سرنگونی حکومت رقم خورده و 
چرخ های انقاب شتاب بیشتری گیرد؛ اما 
در برابر موج عظیــم انقاب ملت ایران 
ناکام بود و موفقیت های امام)ره( یکی پس 

از دیگری رقم می خورد. 
1ـ امام خمینــی)ره(  در نیمه دوم ســال 
1357 موفقیت هــای فراوانی را کســب 
کردند. یکــی از بارزترین آنها این بود که 
موفق شدند ملت ایران را از هر قومیت و 
صنفی، در مسیر مبارزه علیه رژیم شاه قرار 
دهند و وحدت و همبســتگی ملی ایجاد 
کردند و هرگونه اختافات را به ســرعت 

کاهش دادند.
2ـ امام خمینــی)ره( از پایگاه اجتماعی 
بســیار قوی و غنــی برخــوردار بودند. 
همه ســران احزاب و گروه های سیاسی 
کــه موقعیــت اجتماعــی داشــتند و به 
نوعــی مرجعیت مردم بودند، با ایشــان 
در مبارزه با رژیم شــاه همصدا شــدند. 
مســاجد، دانشــگاه ها، بــازار، مراجع 
تقلید، معلمان، استادان دانشگاه ها، کادر 
بیمارســتان ها، ارتش و سایر دستگاه های 

اداری تابع نظرات امام بودند.
3ـ امــام خمینی)ره( با قــدرت معنوی 
باالیی که داشــتند موفق به جذب ارتش 
شــدند و تاش کردند تا با مردم برخورد 
نکنند و رو در رو نشــوند و از ملت ایران 
با ارتش برخورد مسالمت آمیز  خواستند 
شود. مردم نیز ارتشیان را در آغوش گرفتند 

و از آنها به عنوان برادر ارتشی نام بردند.
4ـ امام خمینی)ره( به خوبی می دانستند 
که مسئولیت سنگینی در مبارزه را عهده دار 
شــده اند،  لذا در هر واقعه خونینی مانند 
15 خــرداد 1342، 19 دی 1356 و  17 
این حرکت  شــهریور 1357، رهبــری 
خونین را برعهده گرفتند. در ماجرای 17 
شهریور در حالی که همه سران احزاب جا 
زده بودند، امام فریاد حمایت از شــهدای 
17 شهریور را سر دادند و با صدور پیامی 
اعام کردنــد: »ای کاش خمینی در بین 

شماها بود و کشته می شد.«
5ـ رهنمودها و فرمایش های امام در مقابل 
چشــم ملت ایران تحقــق یافت و ملت 
دیدند، وقتی گفتند شاه باید برود، مجبور 
شــد که برود تــا در دادگاه انقاب مردم 
محاکمه نشــود! هر دولتی که بر سر کار 
می آمد، اگر تأیید امام را نداشت محکوم 
به سقوط بود، همانطور که شریف امامی 
شکســت خورد و دولت نظامی ازهاری 

رسوا شد و بختیار ناکام ماند.
6ـ حضــرت امــام)ره( بــا تدابیر خود 
توانست پس از فروپاشــی رژیم پهلوی، 
امور کشور را به دست گرفته و اجازه ندهد 
تا یکپارچگی این ســرزمین از هم بپاشد 
و جریان تجزیه طلب، کشور را به باتاق 
چندپارچگی بکشــاند. امــام )ره( امور 
کشور را به دست گرفت و قطار انقاب را 
در مسیر قانونمندسازی و ساختارمندی به 

حرکت در آورد.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

نمونهایازفساددربارقاجار

رشد و شــکوفایی هلند و رســیدن به دورانی 
که از آن بــه دوران طایی هلند یاد می کنند، با 
مهاجرت یهودیان شــبه جزیره ایبری )پرتغال 
و اسپانیا( به هلند قرین اســت. در اواخر قرن 
شانزدهم شاهد رشد خیره کننده و ناگهانی هلند 

هستیم.
 اولیــن یهودیــان پرتغالی در ســال 1593 در 
آمســتردام ســاکن شــدند و چیزی نگذشت 
که تعداد آنها رو به فزونی نهاد. اولین کنیســه 
یهودیان در آمستردام نیز در 159۸ افتتاح شد و 
در اواسط سده هفدهم در بسیاری از شهرهای 
هلند، جوامع یهودی حضور داشتند. یهودیان 
به تدریج آمســتردام آن ایام را اورشلیم جدید 

می خواندند.
بزرگ  یهودیان ســهامداران  گفته می شود 
کمپانی هند شــرقی هلند بودند و می دانیم که 
رئیس کمپانی، که نقش اصلی را در اســتقرار 
ســلطه هلند بر جــاوه داشــت، »کوهن« نام 
دارد. به عاوه، نگاهــی به تصاویر حکمرانان 
مســتعمرات هلند روشــن می کند که او تنها 
یهودی در میان گردانندگان کمپانی هند شرقی 
هلند نبود. یهودیان در هیئت مدیره کمپانی نیز 
حضور داشــتند و خاصه هیچ مســتعمره ای 

بدون وجود آنان کامل نمی شد.
مهاجرت یهودیان )که به مارانوها مشــهور 
بودند( به هلند، دقیقا با آغاز اقتصاد مستعمراتی 
این سرزمین و تأسیس کمپانی هند شرقی هلند 
در پیوند است تا آنجا که در سده هفدهم هلند را 
به مرکز اصلی شبکه جهانی الیگارشی یهودی 
بدل کرد. مورخان دانشــگاه عبری اورشــلیم 

می نویســند: »مارانوهای مســتقر در هلند به 
شــکل فزاینده ای در فعالیت هــای اقتصادی 
و مهاجرت هایــی که ناشــی از »اکتشــافات 
جغرافیایی« بود، شرکت جستند. آنها همچنین، 
»بــا حمایت برادران یهودی شــان« در آلمان، 
لهستان، لیتوانی و عثمانی پیوندهای خود را با 

این کشورها برقرار کردند.«
در ســال 1624 کمپانی هنــد غربی هلند 
برای اشــغال برزیل و قاره آمریکا تأسیس شد 
که یهودیان در آن ســهم مهمی داشتند. از این 
زمان اهمیت یهودیــان، به ویژه در زمینه انتقال 
سیورسات و اجاره دادن نیروهای نظامی افزایش 
یافت و آنان در بورس سهام کمپانی هند شرقی 
هلند نیز نقش مهمی را به دســت گرفتند. آنان 
در نیمه دوم سده هفدهم بخش عمده تجارت 
شکر، تنباکو، ابریشم و الماس هلند را به دست 
داشتند و سهامداران اصلی کمپانی هند شرقی 

هلند بودند. 
در پایان ســده هفدهم، به طور رسمی یك 
چهارم کل ســهام کمپانی هند شرقی هلند به 
یهودیان تعلق داشــت. باید توجه کرد که این 
سهام یهودیانی است که به نام یهودی شناخته 
می شــدند. مارانوها، که بخش عمده یهودیان 
 مسیحی به 

ً
هلند را تشــکیل می دادند، رسما

شمار می رفتند و از میزان سهام آنان اطاعی در 
دست نیست.

 بــه هر روی، حتی اگر کل ســهام یهودیان 
همین مقدار نیز ارزیابی شــود، برای سنجش 
میزان ســلطه آنان بر کمپانی هند شرقی هلند 

کافی است.

   حافظه    

 یهودیان در امپراتوری هلند
مروریبرنقشیهودیاندرغارتجهان

 اداره شورایی امور اداره شورایی امورتاریخ
مروریبرمروریبرتدابیروتصمیماتامامخمینی)ره(تدابیروتصمیماتامامخمینی)ره(درامرحکمرانیدرامرحکمرانی
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امسال در حالی از سوی رهبر معظم انقاب 
مانع زدایی ها«  پشــتیبانی ها،  »تولید،  سال 
نام گذاری شــد کــه بیش از یک دهه اســت معظم له 
شعارهای سالیانه را با مضامین اقتصادی و به ویژه امر 
تولید نام گذاری می کنند؛ »حمایت از کار و ســرمایه 
ایرانــی، اصاح الگوی مصــرف، حمایت از کاالی 
ایرانــی، رونق تولید و جهش تولید« از جمله عناوینی 
اســت که به عنوان شعار ســال انتخاب شده و به طور 
مستقیم با موضوع تولید مرتبط هستند. انتخاب عناوین 
 به هم مرتبط و به نوعی تکرار شعارهای سالیانه 

ً
کاما

در قالب ها و الفاظ متفاوت، به ویژه از ســال 1396 به 
بعد نشان می دهد، از نظر رهبر معظم انقاب، تولید و 
رونق آن، مهم ترین مسئله کشور است که باید مسائل آن 
مرتفع شــده و رونق آن محقق شود. سؤالی که در این 
میان مطرح می شــود، این اســت که تولید چرا به این 
اندازه اهمیــت دارد؟ به بیان دیگر، بنا به چه عوامل و 

متغیرهایی تولید مهم بوده و مسئله تلقی می شود؟ 

خنثی سازی  تحریم ها۱
در یک نگاه کان و بنیادین، ضعف در زیرساخت های 
تولیدی یکی از مهم ترین عوامل تحریم شدن و افزایش 
ضریب اثرپذیری اقتصاد ملی از تحریم های ضدایرانی 
اســت. از این جهت، پشــتیبانی از تولید و رفع موانع 
پیش روی آن، راه حل بســیار مهمی برای خنثی سازی 
تحریم هاست. به بیان دقیق تر، خصومت ها و فشارهای 
اقتصادی خارجی که می توان آنهــا را در تحریم های 
خارجی خاصه کرد، ازجملــه واقعیت های موجود 
در صحنه  اقتصاد و محیط کسب و کار در کشور است 
که در ســال های اخیر با شــدت یافتن و به اصطاح 
»فلج کننده شــدن« آن، باعث بروز چالش هایی برای 
رونق تولید داخلی شده اســت. البته ناگفته نماند که 
تحریم اثر دوسویه داشته است؛ یعنی در حوزه هایی هم 
سبب جوانه زدن و پا گرفتن نوآوری ها و روی آوردن به 
برخی از ظرفیت های مغفول شــده، اما در حوزه هایی 
نیز منشأ آسیب پذیری اقتصادی کشور بوده است. باید 
توجه داشت که مهم ترین دلیل اثرگذاری تحریم ها بر 
حیات اقتصادی کشور، به دلیل وابستگی های کاالیی 
و مالی به دنیای خارج بوده اســت. حال با رونق تولید 

داخلــی، چون بخش عمــده  نیازهای بــازار داخلی 
کشــور از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود، 
هم از میزان وابســتگی به کاالهــای خارجی و هم از 
وابستگی های مالی و اعتباری به خارج کاسته می شود. 
به بیان ســاده، در حالی که تحریم های خارجی، برای 
کسب و کار و تولید کشور تأثیرات تضییق کننده داشته 
اســت، یک راه حل عملی برای مقابله و کاستن از این 

اثرات تضییق کننده، رونق تولید است.

هم راستایی با اقتصاد مقاومتی 2
رونــق تولید در زمــره  الزامات و بایســته های الگوی 
مطلــوب مدیریت اقتصادی کشــور، یعنــی اقتصاد 
مقاومتی قرار دارد؛ زیرا در سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی نیز بر رونق تولید تأکید شــده اســت. برای 
نمونه، در بند ششم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
آمده است: »افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای 
اساســی )به ویژه در اقام وارداتی(، و اولویت دادن به 
تولید محصوالت و خدمــات راهبردی و ایجاد تنوع 
در مبادی تأمیــن کاالهای وارداتــی با هدف کاهش 
وابستگی به کشــورهای محدود و خاص.« بنابراین، 
مشخص است که رونق تولید، بخش مهمی از راهبرد 
و الگوی مطلوب مدیریت اقتصاد کشــور اســت و به 
میزانی که در این زمینه گام برداشــته شــود، می توان 
امیدوار بود که اقتصــاد مقاومتی صورت انضمامی و 

عینی به خود بگیرد.

3 حل مشکل اشتغال

با تولید بخشی از مشکل اشتغال در کشور حل خواهد 
شد؛ زیرا با رونق تولید و تقویت عرضه  کاالهای داخلی 
به بازار، به طور طبیعی به نیروی کار بیشتری نیاز بوده، 
افراد بیشــتری مشــغول کار شــده و از بیکاری نجات 
می یابند. درواقع، به جای توسعه  واردات، باید با در پیش 
گرفتن راهبرد جایگزینی واردات و در گام بعدی، توسعه 
صادرات، حمایت از رونق تولید و جلوگیری از واردات 
بی رویه به کشور، تاش شود تا ارزش افزوده و ارزی که 
از کشور خارج می شود، در داخل باقی بماند تا با استفاده 
از آن بتوان به توسعه  زیرساخت های اقتصاد کشور، ایجاد 
اشتغال و... پرداخت. این موضوع برای ایران، با توجه 
به داشتن ظرفیت های الزم در داخل جهت رونق تولید 
و تقویت کاالهای ایرانی از یک ســو و آمار سرسام آور 

بیکاری از سوی دیگر، اهمیت مضاعف دارد.

۴ کاهش آسیب های اجتماعی
با توجه به اینکه بیکاری در کنــار اعتیاد، طاق و فقر 
در ردیف مهم ترین آســیب های اجتماعی در کشــور 
قرار دارد، تولید و رونق آن، مســتقیم و غیرمستقیم در 
کاهش این آسیب ها نقش دارد. در واقع، همان گونه که 
در باال اشاره شد، با توجه به تأثیراتی که رونق تولید، در 
اشتغال زایی و حل مشکل بیکاری دارد، به طور مستقیم 
در کاهش یکی از آسیب های اجتماعی، یعنی بیکاری 
نیز نقش اصلی را بر عهده دارد. عاوه بر این، از آنجا 
که همین بیکاری در زمره  یکی از مهم ترین ریشه های 
سایر آسیب های اجتماعی قرار دارد، رونق تولید به طور 
غیرمستقیم و البته دومینووار در کاهش یا حل بخشی از 

آسیب های اجتماعی نقش دارد.

کاهش نرخ تورم 5
چنانچه تولید در داخل کشــور رونق گیرد، به نحوی که 
نیازهای بازار داخلی و پاســخگویی به تقاضاهای بازار 
با کاالهای ایرانی صورت گیرد، می توان امیدوار بود که 
نرخ تورم در کشور کاهش یابد؛ زیرا در غیر این صورت، 
برای تأمین نیازهای بازار چاره ای جز واردات نیســت و 
در این صورت، قیمت تمام شــده  کاالهای وارداتی که 
در بازار عرضه می شود، به دلیل هزینه های نقل و انتقال 
از خارج به داخل کشــور و همچنین پرداخت عوارض 
گمرکــی، باال رفتــه و کاال با قیمت باالتری به دســت 
مصرف کننده می رسد. حال اگر همان کاال)ها( در داخل 
کشور تولید شــود، از آنجا که هزینه های مذکور حذف 

شده یا کاهش می یابد، قیمت تمام شده  کاال پایین تر بوده 
و مصرف کننده با پرداخت قیمت کمتری می تواند کاال 
را خریداری کند. گفتنی است، یکی از مهم ترین دالیل 
افزایش بی رویه  تورم در کشور طی سال های اخیر، به ویژه 
در دولت دهم، »دالریزه شدن اقتصاد ایران یا وارد شدن 
شوک ارزی« به کشور و اثرات نامطلوب و تورمی آن بر 
اقتصاد کشور بود؛ زیرا در شرایطی که برای واردات کاال 
به داخل کشــور به ارز خارجی، یعنی دالر نیاز داریم، با 
باال رفتن قیمت دالر در داخل کشــور، قیمت کاالهایی 
که با دالر وارد کشــور می شود، به صورت جهشی باال 
می رود؛ پدیده ای که در سال 1391 و چند نوبت بعد از آن 
شاهد بودیم. حال با رونق تولید داخلی و تأمین نیازهای 
بازار با کاالهای ساخت ایران، از شدت وابستگی به دالر 
برای واردات کاسته خواهد شد و طبیعی است که در این 
صورت می توان امیدوار بود که از میزان آســیب پذیری 

کشور از نوسانات دالری کاسته شود.

6 شکوفایی امکانات و منابع تولید
تولیــد از این جهت اهمیت کاربردی دارد که ســبب 
شــکوفایی و پویایی منابع و عوامل تولید در کشــور 
می شــود. توضیح آنکه، نیروی انسانی، منابع طبیعی 
و اولیه تولیــد، دانش و فناوری، ســرمایه، تجهیزات 
و... ازجمله عوامل و منابع تولید در اقتصاد به شــمار 
می آیند. به عبارتی، اگر کشــوری می خواهد در حوزه  
تولید موقعیت خود را ارتقا دهد، باید در گام نخست 

به میزان کافی از این منابع برخوردار باشد.
حــال در اینجا به طور کلی می توان گفت، موقعیت 
کشورمان به لحاظ دارا بودن این عوامل، بسیار بیشتر و 
باالتر از آن چیزی اســت که در عمل شاهد آن هستیم. 
درواقع، ظرفیت های بالقوه  اقتصاد کشور برای تقویت 
تولید داخلی و عرضــه  کاالهای ایرانی به بازار فراتر از 
وضعیت موجود است. برای نمونه، میانگین تولید علم 
در ایران باالتر از میانگین جهانی است، ایران بیشترین 
منابع انرژی دنیا)مجموع نفت و گاز( را در اختیار دارد، 
از جمعیت جوان، بامهارت و تحصیل کرده ای برخوردار 
اســت و... . بنابراین، با وجود دارا بودن این ظرفیت ها، 
شرط الزم برای تقویت تولید داخلی وجود دارد و برای 
تحصیل شــرط کافی، باید دیگر عوامل نیز دســت به 
دست هم داده و جایگاه اقتصاد کشور در نردبان قدرت 
نظام بین الملل را ارتقــا دهد. به بیان دیگر، از عوامل و 
ظرفیت های موجود در کشور باید به سمت و سوی رونق 
و تقویت تولید در کشور جهت دهی شود؛ زیرا اقتضای 

داشتن این ظرفیت ها، بهره برداری بهینه از آنهاست.

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

قصه زندگی همه آدم ها هم نقاط سفید 
دارد و هم لکه های سیاه! آنچه مهم است 
چگونگی پایان آدم هــا و رخدادها در این مصاف 
همیشگی است که عبرت آموز و یادگرفتنی است. 
اکبر گنجی در بهار 1379 در کنفرانس برلین که از 
سوی حزب سبز آلمان با رویکرد ضدیت با انقاب 
اسامی برگزار شده بود، اظهارات بی پایه و اساس 
فراوانی درباره نظام اسامی مطرح کرد. طبیعی بود 
که دادستانی تهران به عنوان مدعی العموم به دلیل 
اظهارات و افترائات وی به انقاب و نظام اسامی ، 
وی را پس از بازگشــت به تهران بازداشــت کند. 
گنجــی پس از مدتی به دلیــل اظهارات موهنش 
محاکمه شد. دادگاه بدوی، وی را به 10 سال حبس 
و 5 ســال تبعید محکوم کرد؛ اما دو سال بعد در 
دادگاه تجدید نظر حکم گنجی به شش ماه حبس 
کاهش یافت که با اعتراض مجدد دادستانی تهران 
حکم گنجی دوباره نقض شد و این بار به شش سال 
حبس بدل شــد. اکبر گنجی در زنــدان نه تنها از 
مواضــع خود عــدول نکرد که در برخــی از آنها 
رادیکال تر شــد. وی در زندان جزوه »مانیفست 
جمهوری اسامی« را نوشت.اکبر گنجی همچنین 
در این کتــاب به صراحت خواســتار جایگزینی 

منشور حقوق بشر به جای احکام قرآن و سنت شد. 
در نمایشی تبلیغاتی در زندان اقدام به اعتصاب غذا 
کرد تا حمایت های مردمی را به نفع خود برانگیزد. 
همزمان با این موضوع، از ســوی برخی احزاب 
تجدیدنظرطلب اکبــر گنجی به عنوان ســمبل 
دموکراســی خواهی مــردم ایران معرفی شــد. 
حمایت های صریح و مســتقیم ســران استکبار 
جهانی از جمله جرج بــوش رئیس جمهور وقت 
آمریکا، تونی بلر نخســت وزیــر انگلیس از اکبر 
گنجی میزان وابستگی وی به کشورهای مسئله دار 
با انقاب و نظام را نشان داد. سرانجام اکبر گنجی 
در روزهای پایانی ســال 13۸4 از زنــدان آزاد و 
بافاصله از کشــور خارج شد و با اخذ پناهندگی 
سیاسی و حضور در برنامه های تحلیلی و رسانه ای 
به لجن پراکنی نه تنها علیه انقاب و ایران پرداخت؛ 
بلکه به تمــام داشــته ها و حتی باورهــای دینی 
گذشته اش خط بطان کشید. اکبر گنجی در مسیر 
سقوط به تدریج پای خود را از حد زیر سؤال بردن 
نظام جمهوری اســامی فراتر نهاد و به تقلید از 
افرادی چون ســروش و شبستری به اسم عقانی 
کردن معتقــدات دینی، بدیهی تریــن اعتقادات 
مســلمانان، همچون کام خدا بودن قرآن کریم، 
خاتمیت پیامبر اسام)ص( و وجود زندگی پس از 
مرگ را انکار کرد. اکبر گنجی به تازگی در یکی از 
آخرین مقاالت خود از همجنس گرایی دفاع کرده و 
در فــرازی از بخش دوم مقالــه »همجنس گرایی 
اقلیتی ناحق؟ و فاقد حقوق؟« با طرح این پرسش 
که مسیر صحیح بشری چیست؟ »هم جنس گرایی 
را همان قدر انسانی دانست که ناهم جنس گرایی« 

هست!

فرازوفروداکبرگنجیـ4

از جمهوری خواهی تا هم جنس گرایی!

   ریزش ها    

آسیب شناسی چهار دهه فعالیت انقاب اسامی، 
در واقع، نقشه راه حرکت پیشبرنده نظام انقابی 
در گام دوم انقاب است؛ اما انقاب نیز همانند 
هر پدیده و موجود زنده ای در سیر تکاملی خود با 
موانع و آســیب هایی مواجه است که اگر درست 
و به هنگام شناســایی و درمان شــو د، به رسالت 
پیشروندگی و پیشبرندگی خود ادامه خواهد داد. 
در سلسله مطالب این ستون در سال گذشته متذکر 
این نکته مهم شــدیم که مهم ترین آســیب های 
نظام انقابی در ســه ســطح ایده ای، ساختاری 
و کارگزاری قابل مطالعه اســت. منظور از ایده، 
مجموعه  دیدگاه ها، مباحثات و اندیشه ورزی هایی 
اســت که درباره  اداره  کشــور مطرح می شــود. 
راهبردها  درباره  »سیاســت ها،  نبود اجماع نظر 
و جهت گیری هــای کان«، وجــود »تضادهای 
دوگانگی هــای  و  هستی شناســانه  و  فلســفی 
پایدار تاریخی میان نخبــگان«، »تأثیرپذیری از 
گفتمان های بین المللی« و »ضعف در پایبندی به 
اصول، ارزش ها و شیوه های انقابی« آسیب های 
جدی در ارتباط با ایده های اداره  کشور هستند که 
در شماره های جداگانه ای تبیین و بررسی شد. اما 
ساختارهای نظام یا کشور، مجموعه  دستگاه های 
اجرایی اســت که آســیب های معطوف به آنها، 
ند شدن روند تحقق اهداف و انتظارات از 

ُ
سبب ک

نظام انقابی شده است که در بررسی آسیب های 

ســاختاری نظام انقابی، با شــش آسیب عمده  
»تحول ناقص فرهنگی و ساختاری«، »وابستگی 
ســاختارها به نفــت«، »دولتی بــودن اقتصاد و 
ضعف در خصوصی سازی«، »ضعف در چابکی 
و چاالکــی ســاختارها«، »بوروکراتیزه شــدن 
ساختارها« و »شــخص محور بودن ساختارها« 
آشنا شدیم. از این شماره آسیب های دسته سوم، 
یعنی آسیب های معطوف به کارگزاران و مدیران 
نظام انقابی را بررسی خواهیم کرد. کارگزاران 
یا مدیران که در حکم »قوای حارسه« و اندام های 
حرکتی نظام های سیاسی برای تحقق کارآمدی و 
برآورده شــدن انتظارات از نظام سیاسی هستند، 
نقش اساســی و بی بدیلی در تحقــق اهداف و 
انتظاراتی که متوجه نظام های سیاســی اســت، 
دارند. مشــخص است که ضعف یا قوت در این 
حوزه، تأثیری تعیین کننده بر سرنوشــت کشور 
دارد، به این ترتیب که چنانچه در حوزه  کارگزاری 
دچار ضعف باشــیم، ضعف هــا در حوزه های 
ایده ای و ســاختاری تشدید می شود و اگر هم در 
حوزه  ایده ای و ساختاری، ضعف نداشته باشیم، 
اما در حوزه  کارگزاری ضعف داشــته باشیم، در 
این صورت، ظرفیت های ایده ای و ساختاری رو 
به تباهی می گذارد؛ امــا اگر در حوزه  کارگزاری 
توانمند باشــیم، نــه تنها ضعف هــای ایده ای و 
ساختاری به نوعی پوشش داده می شود، بلکه در 
ترکیب با نقاط قوت  ایده ای و ســاختاری، نوعی 
هم افزایی ایجاد می شــود و ظرفیت های نظام را 
تقویت می کند. نظر به اهمیت ویژه آســیب های 
کارگــزاری نظام انقابی در شــماره های آتی با 

مهم ترین آنها آشنا خواهیم شد.
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 آسیب های نظام انقابی در سطح کارگزار

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشهسیاسیفضلاللهنوری-1۷

دروغبزرگمخالفت
بامجلس!

آیا شیخ فضل الله نوری مخالف مجلس و 
شورا بود؟ این سؤال بارها با اسناد بررسی 
شده و پاسخ مســتند منفی دریافته کرده 
است؛ اما اهداف و انگیزه هایی خاص از 
جمله ترسیم چهره ای خشن از شیخ شهید 
در پشت این ســؤال نهفته است؛ چرا که 
شــیخ، نه تنها حتی  در استبداد صغیر نیز 
مخالف  وجود  مجلس  شــورا و مشروطه  
نبود، بلکه  به  تعبیر خودش بر »مشــروطه  
مشــروعه  و مجلس  محــدود« تأکید هم 
می کرد، لــذا چند روز پــس  از انحال  
مجلس  اول، به  شاه  نوشت: »مشروطه  باید 
باشد، ولی  مشــروطه  مشروعه  و مجلس  

محدود، نه  هرج  و مرج.«1
اما مخالفت  صریح  شیخ  با مشروطه  
و مجلس  در اواخر عمر، ممکن  اســت  
در نــگاه  ابتدایی  نوعی  عدول  آشــکار از 
مواضع  پیشــین  وی در باب »مشــروطه 
مشروعه« تلقی  شــود. درحالی که  شیخ  
نسبت به  »مشروطه  غربی« از روز نخست  
تأ مات و ایرادات اصولی  داشــت  و قائل  
به  اصاحات  اساســی  مطابــق با اصول  
اســامی در آن  بود. مع  األ ســف، جناح  
تندرو با شهر آشــوبی هایش  در مشروطه  
اول  و بنــد و بســت  بــا روس  و انگلیس  
بــرای  برانــدازی  حکومــت  مرکزی  در 
دوران  موسوم  به  استبداد صغیر، نشان  داد 
نگرانی  شیخ  و هم فکرانش  از فتنه گران و 
غوغاســاالران بی اساس  نبوده و اسفبارتر 
آنکه  روس  و انگلیس  نیز در اولتیماتومی  
که  به  محمدعلی شاه  داده بودند، بر عفو و 
تبعید شده   آزادی  عمل  مشروطه خواهان  
اصرار داشــتند و مفهوم  این  امر آن  بود که  
باز باید بســاط  تندروی ها و بلواگری های  
مشروطه  اول  تجدید شــود و این  چیزی  
نبود که  شــیخ  و مصلحــان  هم فکر وی، 

به هیچ وجه  آن  را برتابند.
در توضیح  عدول  نکردن شیخ  از آرمان  
عدالت  و شــورا، باید خاطرنشان  کرد که 
شاه  در دســت خطی  که  در اواسط  دوران  
اســتبداد صغیر خطاب  به  شــیخ  و علما 
صادر کرد، قول  داد که  در نشــر عدالت  و 
بسط  معدلت، دستورالعمل  الزم  را صادر 
کند و از آنان  خواســت  مــردم  را از عزم  
ملوکانه  به  نشــر معدلت  و رعایت  حقوق  
رعیت  و اصاح  مفاسد به  قانون  دین  مبین  
اسام  حضرت  خاتم النبیین)ص( اطاع  

دهند.2
در پی  این  امر، »مجلس  شورای  کبرای  
مملکتی« در ذی القعده  1326 ق. گشایش  
یافت  تا بــه  صورت  قائــم  مقام  مجلس  
شورای  مشــروطه  عمل  کند. اعضای  این  
مجلس  که  حق  نداشتند شغل  دولتی  داشته  
باشــند و در صورت  قبول  ســمت  دولتی  
باید اســتعفا می دادنــد، از حقوق  مهم  و 
قابل  توجهی  برخــوردار بودند، همچون: 
حق  نظارت  بر وزارت خانه ها و تحقیق  و 
تفحص  در امور آنها، احضار و استیضاح  
و در صورت  لــزوم  محاکمه  و عزل  وزرا، 
رســیدگی  به  شکایت  عارضین  و سؤ ال  از 
وزیر مربوطه  برای  احقاق  حق  آنان، ارائه  
نظریات  اصاحی، رد  لوایح  دولتی  و لزوم  
کسب  اجازه  دولت  از آنان  برای  واگذاری  

امتیازات  خارجی.3 
شــیخ  در همــان موقع طــی نامه ای  
به  علمــای  مازندران  ضمن  مــژده  افتتاح  
مجلس  مزبــور، اظهار امیــدواری  کرد: 
»ان شاءالله من  بعد آنچه  راجع  به  قوانین  
عامه  و معدلت  تامه  است  در این  دارالعداله  

مبارکه  مذاکره  و اقدام  خواهد گردید.«4
منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

تولید نام  به  مسئله ای 
صبحصادقاهمیتوابعادمختلفشعارسال1400راواکاویمیکند
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

اگر شــما هم از جملــه کاربران 
پرمخاطب  پلتفرم های  ناراضی 
داخلی، از جمله شــاد، روبیکا 
و... هستید و نسبت به ناپایداری 
برخی از خدمات آنها شــکایت 
 از شــنیدن خبر 

ً
دارید، احتماال

مانیتورینگ  مرکــز  راه انــدازی 
داخلی  دیجیتــال  پلتفرم هــای 
خوشحال خواهید شد. این مرکز 
مانیتورینگ لحظه ای  با  پیشرفته 

پلتفرم هایی نظیر شبکه »شاد«، برخی شبکه های اجتماعی مانند 
روبیکا و همچنین موتور جست وجویی همچون »ذره بین« زمینه 
پاسخ به مشکل و رفع آن را در کمترین زمان ممکن فراهم می کند 
و تأثیر قابل توجهی بر کیفیت خدمت رسانی آنها  خواهد داشت.

داخلی ینگ  مانیتور
مرکزمانیتورینگپلتفرمهایدیجیتال

شــرکت »Bionaut Labs« که 
اســتارتاپی در زمینــه کنترل از 
راه دور ربات های ریز پزشــکی 
اســت، قصــد دارد ربات های 
بســیار ریــزی را بــه داروهای 
کشــنده ســلول های سرطانی 
تجهیز کند و با تزریق آنها به بدن 
روش تــازه ای را برای مبارزه با 
این بیماری بــه وجود آورد. این 
شــرکت با حمایت 20 میلیون 

دالر سرمایه، مشغول توسعه دستگاه بسیار کوچکی است که 
پزشکان می توانند آن را به ستون فقرات یا جمجمه تزریق کرده و 
به صورت مغناطیسی به سمت تومورهای سرطانی هدایت کنند 

تا دوز مشخصی از دارو را تحویل بدهد.

درمان از راه دور
توسعهریزرباتهایدرمانگرسرطان

اقلیمــی و روند رو  تغییــرات 
به رشــد گرمایش زمیــن آینده 
نامطلوب و پر چالشی را پیش 
روی بشــر قرار داده اســت؛ به 
همین دلیل در چند ســال اخیر 
زیــادی در  اســتارت آپ های 
جهان با هــدف کمک به حفظ 
محیط زیســت و جلوگیری از 
گرمایــش زمیــن فعالیت خود 
آغاز کرده   انــد. »ُدَنک، یک  را 

مجموعه دوســتدار طبیعت اســت که برای پشــتیبانی مالی 
فعالیت های خود در راستای حفظ و احیای طبیعت ایران، یک 
کســب وکار اجتماعی راه انداخته که  به کمک آن می توانید در 

کاشتن درخت در جای جای کشورمان سهیم شوید.

یست کمک به محیط ز
کاشتدرختباپرداختقبض!

فعال  توســلی،  ســیدمحمدمهدی   
رسانه ای: ســناریوی سوخته انتخاباتی؛ 
برکناری  مهر 97 جهانگیــری: اجــازه 
منشــی خودم را هم ندارم/ اردیبهشــت 
9۸ روحانــی: بایــد در حــد اختیارات 
داشــت/  از دولت مطالبه  رئیس جمهور 
اسفند 99 رزم حسینی: ستاد تنظیم بازار 
اختیاری نــدارد/ فروردین1400 ظریف: 
اختیارات وزیر خارجه در حد صفر است.

محمد شیروانی، فعال فضای مجازی: 
 جریانی که به »بهانه«  کرونا جاده منتهی 
به جمکران را مسدود می کند و حرم ها را 
تعطیل و تجمعات مذهبی را منع می کند، 
اما کاری به جاده شــمال و تله کابین ها و 
سایر تجمعات ندارد؛ اگر خائن نباشد، در 

بهترین حالت »مشکوک« است!

مسعود براتی، تحلیلگر:  خرید مستمر 
نفت ایران توســط چین در افق 25 ساله 
معنایش از کار افتادن  تحریم نفتی آمریکا 
علیه ایران است.پس می توان با یک ثباتی 
به دنبال کارهای توسعه ای در اقتصاد رفت. 
مثا ساخت پترو پاالیشگاه و افزایش توان 

تولید فرآورده های نفتی.

علی نصری، تحلیلگر: حاال که طرف 
معامله با ایران کشــور چین اســت که تا 
کنــون نه کودتایی در ایران ســازماندهی 
کــرده، نه مرزهــای کشــور را محاصره 
نظامی کرده، نه با قلدری ملت ایران را به 
»چماق و هویج« و »گزینه های روی میز« 
و »فشار حداکثری« و »علف خواری« و 
بناهای فرهنگی« تهدید کرده،   »بمباران 
ناگهان روح استعمارستیزی دکتر مصدق 
و ماهاتما گاندی همزمان در برخی ظهور 

کرده و نگران شده اند!

محمد پازوکی، فعال فضای مجازی: 
 مشــکل توافق 25 ســاله با چین اینه که 
تأسیسات هسته ای رو نابود نمی کنه، هیچ 
تحریمی رو تمدید نمی کنه، ترامپی نیست 
که بتونه نقضــش کنه و لغو قــرارداد رو 
بندازیمش گردنش. دالر رو به 50 هزار، 

مرغ رو به 79 هزار و سکه رو تایید

قالیبــاف، رئیس مجلس:  محمدباقر 
 بخش مهمی از اعتبارات خرج وام دادن 
به نورچشــمی ها و ابر بدهکاران بانکی 
می شد، نوبت مردم که می رسید می گفتند 
بودجــه نداریم! مجلس با هدف ســوق 
دادن منابع به سمت رفع نیازهای مردم و 
برای  حمایت از خانــواده، وام ازدواج را 
به200میلیون تومان برای زوج های جوان 
و140 میلیــون تومان بــرای همۀ زوج ها 

افزایش داد.

مجتبی امینی، تهیه کننده سریال گاندو 
در توئیتر نوشــت:  جناب آقای ربیعی، 
در گاندو اگر همه واقعیت پرونده ها را به 
تصویر می کشیدیم، بسیاری از آقایان حتی 
جرئت سربلند کردن هم نداشتند.  به جای 
حمله به ســریال، در این  چند ماه آخر به 
فکر سفره کوچک شده مردم باشید. سینما 
و تلویزیون را به اهلش بسپارید، فکر کنم 

شما کارهای بر زمین مانده دیگر دارید.

محمدجــواد ظریف، وزیــر خارجه: 
دولت شما همان مســیر ترامپ را ادامه 
داده اســت، در حالی کــه تاش می کند 
از تحریم هــای غیرقانونــی وی به عنوان 
»اهــرم« اســتفاده کنــد. تــرک عادات 
زننده  دشوار اســت. وقت ترک این یکی 

فرارسیده است.

ســند همکاری 25 ساله پس از حدود شش سال 
کش و قوس، سرانجام در 7 فروردین سال جاری 
امضا شد. موضوعی که شاید بتوان آن را داغ ترین 
موضــوع این روزهای رســانه ها و افکار عمومی 
دانســت. عاوه بر آنکه در متن جامعه بســیار به 
این موضوع پرداخته می شود، فضای مجازی هم 
به محفلی تبدیل شده که هر کسی از هر طیف و 
تفکری و با هر محدوده جغرافیایی در جهان درباره 

آن اظهار نظر می کند.

 Bمخالفان توافق
ایــن اظهار نظرها را می توان به چند دســته کلی 
تقسیم کرد؛ دســته اول کسانی که مخالفت خود 
را با این قرارداد اعام کردند و کوشــیدند فضایی 
را به وجود بیاورند که مردم را در این باره تحریک 
کنند. این دسته بیشتر متشکل از کسانی است که 
سال هاست در کشور حضور ندارند و در خارج از 
ایران فعالیت می کنند؛ افرادی که با پول دشمنان 
ملت ایران برنامه سازی کرده یا با کمپانی های ضد 

ایرانی همکاری می کنند.
»ســینا ولی الله« مجری برنامه ای در شــبکه 
فارســی1 که بارها و بارهــا در برنامه اش به مردم 
ایران توهین کرده اســت، حاال نگران ایران شده 
و این قرارداد را به »عهدنامه ننگین ترکمانچای« 
تشبیه می کند. کسی که در بیرون از مرزهای ایران 
هر کاری برای ضربه زدن به ایران و ایرانی می کند، 

حاال کاسه داغ تر از آش شده است.
یکی از جالب ترین و در عین حال عجیب ترین 
واکنش هایی که این دســته از اظهارنظرکنندگان 
داشته اند، متعلق به گلشیفته فراهانی است. او در 
صفحه توئیتر بخشی از سخنان رهبر کبیر انقاب 
را منتشــر کرده و نوشته است:  »آیت الله خمینی:  
باید جوانان مــا بدانند که چین و شــوروی مثل 
آمریکا و انگلیس از خون ملت ما تغذیه می کنند.« 
گلشــیفته فراهانی هم از زمان خروج از کشــور 
اظهار نظرهای متعدد ضدایرانی داشــته اســت. 
عاوه بر این در یک فیلم صهیونیستی بازی کرده 
است؛ البته نوع انتقاد او به این قرارداد واکنش های 
بسیاری را برانگیخت که عمدتا به شکل طنز به آن 

نگاه کرده اند.
 
ً
دسته دوم را کسانی تشکیل می دهند که معموال

در واکنش به هر عملی که جمهوری اسامی انجام 
می دهد، علم مخالفت برمی دارند. کسانی که 17 
هزار ایرانی را در کوچه و خیابان به بهانه های واهی 
ترور کردند، حاال مدافع حقوق مردم شده  و همه 
تاش شــان را کردند که قرارداد ایران و چین را به 
نوعی وطن فروشــی جلوه دهند و این کلید واژه 
را آن قدر تکرار کنند که هر کسی که در فضاهایی 
مانند توئیتر حضور دارد، در اثر این بمباران پیام، 
احساس کند که این عمل چیزی جز وطن فروشی 
نیســت و در حالی که هیچ یک از بندهای ســند 
را نمی دانند، شــروع کرده اند به ساختن مفاد من 

درآوردی که احساسات مردم را تحریک کنند.
یکی از کاربران در واکنش به این گونه اظهارات 

در توئیتــر نوشــت:  »اگــر جمهوری اســامی 
می خواســت ایران را بفروشــد به چین و روسیه 
نمی فروخت، به آمریکا و انگلیس می فروخت و 
مثل کشورهای عربی راحت می نشست حکومت 

می کرد.«
دسته ســوم برخی سیاســتمداران غرب گرا 
هســتند که همواره راه حل تمام مشکات را در 
گرو ارتباط با غرب دیده اند و برای آنکه ارتباطات 
وسیع با غرب شــکل بگیرد، همه توان خود را به 
کار گرفته اند؛ اما حاال مدعی هســتند قرارداد با 

چین نمی تواند مشکاتی را حل کند.
محمود صادقی، نماینده سابق مجلس و یکی 
از طرفداران بی چون و چــرای برجام در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت:  »آنها که به قرارداد 
همکاری 25 ساله ایران و چین دل بسته اند، خوب 
اســت لختی درنگ کنند که چین مائوئیستی چه 

مسیری را پیمود که به چین امروز تبدیل شد؟«
صادق زیباکام هم که یکی از اســتادان علوم 
سیاسی است، سعی کرده این موضوع را از منظر 
تاریخ سیاسی بررسی کند، لذا آن را با قراردادهای 
عصر قاجار مقایســه می کند. هــر چند او بارها 
نشان داده است، تحلیل درستی از واقعیات جامعه 
ندارد و همــه چیز برایش در ارتبــاط با غربی ها 
خاصه می شــود. او در توئیتر خود نوشته است:  
»برخاف تصور بسیاری، توافق با چین شباهتی به 
ترکمنچای یا گلستان ندارد. ما به هنگام عقد آنها 
به عنوان کشوری شکست خورده بودیم. توافق با 
چین بیشتر یادآور قرارداد 1919 با انگلستان است. 
ایران از نظر سیاسی در بن بست، از نظر اجتماعی 
ناامید و از نظر اقتصادی ورشکسته بود. لندن هم 

متقابا خواهان نفوذ کامل.«
البته بایــد اذعان کــرد چنین ســیاه نمایی از 
وضعیت جامعه هم تنها از دســت افرادی چون 
زیباکام برمی آید که هیچ گاه توفیقات جمهوری 

اسامی و ملت ایران را نمی توانند ببینند.

 Bحاشیه سازی برای یک سند
اما فضای رسانه و شبکه های اجتماعی تنها محل 
موافقت و مخالفت با ایــن موضوع نبود بلکه در 
روزهای اخیر برای حاشیه سازی و تحریک افکار 
و اذهان، کلیپی در فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی منتشــر شــد که برخورد نامناســب 
شــرکت های چینی با برخی کشورهای کوچک 
که اقدام به دریافت وام برای توســعه کشورشــان 
کرده اند و نتوانسته اند وام دریافتی را پس بدهند را 
نشان می داد که مجبور شده  بودند امتیازاتی را به 
چینی ها بدهند. برای نمونه، سریانکا یا گینه نو در 

مقطعی چنین کاری کرده اند.
این کلیپ و کلیپ هایی مشابه آن و توئیت هایی 
که در چنین فضایی بودند، این گونه القا کردند که 
چین با جمهوری اسامی نیز مانند کشورهای یاد 
شــده رفتار خواهد کرد. یکــی از کاربران در این 
باره نوشته اســت:  »کامبوج حدود دو دهه پیش، 
با چین قرارداد مشــابهی امضا کــرد و نتایج این 
قرارداد بسیار سهمگین و غم انگیز شد: اول: بیش 
از یک میلیون کارگر چینی در کامبوج مشــغول 
به کار شــدند و مردم کامبوج تنها کارهایی چون 
خودفروشــی و قاچاق مواد مخدر به چینی ها را 

انجام می دادند.«
اما به یک نکته اساسی در این باره باید توجه کرد 
و آن، این است که کسانی که قرارداد ایران و چین 
را با قراردادهای شــبیه به آنچه درباره کشورهای 
یاد شده اتفاق افتاده قرار می دهند، یا واقعیت های 
جمهوری اسامی را نمی دانند یا خود را چشم بر 

روی واقعیت بسته اند. 
مقایسه جمهوری اســامی ایران و موقعیت  
و شــرایط آن در حال حاضر بــه هیچ عنوان قابل 
مقایسه با کشــورهایی نیست که هیچ عزم و اراده  
درونی برای آبادانی کشــور خود نداشته اند. نکته 
دوم آنکه ایران سند راهبردی با چین امضا کرده که 
شامل همکاری های دوجانبه است و نمی توان آن 

را شبیه اخذ وام توصیف کرد.
اگــر همه این مخالفت هــا را در کنار واکنش 
برخی مقامات غربی، صهیونیســتی، سعودی و 
ضدانقاب ها بگذاریم، متوجه می شویم که چنین 
واکنش هایی تنها و تنها ترس دشمنان ایران از بی اثر 
شــدن تحریم هایی اســت که آنان هنوز هم امید 

دارند که ملت ایران را به زانو درآورد.
یکی از کاربران در واکنش به این دست اظهار 
نظرها نوشــت:  »از حمله و تهاجم ضد انقاب 
و دولت های متخاصمی چــون آمریکا به قرارداد 
 
ً
25 ساله با چین مشــخصه که این قرارداد دقیقا

همونجایی رو که باید، داره می زنه.«
کاربــر دیگــری هم بــا اشــاره بــه نگرانی 
ســلطنت طلب ها از قرارداد ایران و چین نوشت:  
»به اونایی که نگــران فروختن خاک ایرانن، باید 
بگم اون سلســله  ایران فروش که به کشور چوب 
حراج زده بود، 40 ســالی هست که دیگه ازشون 

خبری نیست.«
البته فضــای توئیتر تنها جایی نبــود که در آن 
کاربران درباره این قرارداد صحبت کرده باشــند؛ 
بلکه شبکه اجتماعی نوظهور »کاب هاوس« نیز 
میزبان چنین مباحثی بود. در مهم ترین این مباحث 
روز چهارشنبه 11 فروردین ماه اتاقی با این موضوع 
شــکل گرفت که قرار بود با حضور ســخنگوی 
وزارت خارجــه برگزار شــود؛ اما پس از چندی 
شــخص وزیر خارجه کشــورمان در آن حضور 
پیدا کرده و به برخی از پرسش های کاربران پاسخ 

گفت.
آقای ظریف پس از خروج از این اتاق با انتشار 
پستی در صفحه اینستاگرام خود نکاتی را درباره 
برنامه راهبردی ایران و چین گوشزد کرد که برخی 
از آنها عبارتند از: »این ســند قــرارداد و معاهده 
نیســت«، »هیچ منطقه یا حتی نقطه ای را واگذار 
نمی کند«، »هیچ تعهدی برای هیچ یک از طرفین 

ایجاد نمی کند« و »هیچ عدد و رقمی ندارد«.

سند سند 2۵2۵ ساله در فضای مجازی ساله در فضای مجازی
نگاهیبهحاشیهسازیهایرسانهایبرایهجمهبهیکهمکاریراهبردی

حمیدرضا حیدری    نکته گرام    
روزنامه نگار
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قربانیمخاطب
بهپایپول!

 پلتفرم های پخش برخط موسیقی، فیلم و 
حتی بازی به بخش جدایی ناپذیر زندگی 
دیجیتالی مردم بدل شده است؛ دسترسی 
به آرشیو هزاران فیلم، سریال، موسیقی و 
بازی و...، جذابیــت انکارناپذیری برای 
مــردم دارد؛ امــا این جذابیــت تا جایی 
است که بتوانند هزینه های آن را پرداخت 
کنند. پلتفرم ها، بسترهای تعاملی کسب و 
کارهای جدید هستند که از طریق ارتباط 
تعاملــی بــا تاییددریافت کرده و کســب 
و کار خــود را می چرخاننــد. حاال چند 
سالی اســت که پلتفرم های پخش برخط 
فیلم ها هم در ایران، جایگزین کلوپ های 
عرضه فیلم شده و شبکه نمایش فیلم های 
خانگی و حتی سینمایی را با تحول بزرگی 
روبه رو کرده اند. در شرایطی که مردم برای 
دیدن ســریال های نمایش خانگی مجبور 
به خرید لوح فشــرده این فیلم ها از سوپر 
مارکت ها و مراکز عرضــه فیلم بودند، با 
آمدن ایــن پلتفرم ها، مردم نه تنها نیازی به 
این لوح های فشرده نداشتند که با عضویت 
در ایــن پلتفرم ها می توانســتند به دنیای 
بزرگی از فیلم ها و ســریال ها دســت پیدا 
کنند. ورود این پلتفرم ها البته مزیت دیگری 
هم داشــت و آن هم، تشویق مردم به دیدن 
قانونــی فیلم ها با پرداخت حق اشــتراک 
این سایت ها بود. اما حاال، پلتفرم ها که به 
خوبی ذائقه مخاطب را با خود همراه کرده 
بودند، بنای دیگری گذاشــته اند و افزایش 
هزینه ها، شوک بزرگی را به جریان فرهنگی 
کشور وارد کرده اند. »فیلیمو« به منزله یکی 
از پلتفرم های پخش برخط فیلم در ایران، 
در حالی طی ماه های اخیر هزینه اشتراک 
خود را طی دو مرحله به بیش از چهار برابر 
رسانده است که این افزایش قیمت، موجب 
اعتراض گســترده ای از ســوی مشترکان 
این رسانه شده است. این افزایش قیمت، 
البتــه جدا از اینکه موجــب ریزش جدی 
مخاطبان این پلتفرم پخش فیلم شده، آثار 
ســوء دیگری را هم بــرای جریان هنری 
کشــور در پی داشته است. در شرایطی که 
طی سال های اخیر به واسطه هزینه مناسب 
پلتفرم های مجــازی پخش فیلم، مردم به 
تماشای قانونی فیلم ها تشویق شده بودند 
و حتی این بســتر، به فضایی برای نمایش 
برخط فیلم های روز ســینمایی بدل شده 
بود، حاال بســیاری از مخاطبان معتقدند 
توان پرداخت ایــن هزینه ها را ندارند و از 
این جهت، ترجیح می دهند دوباره به سمت 
دانلود غیرقانونی فیلم ها بروند. حرکتی که 
در بلندمدت، ضربه ســنگینی را به شبکه 
نمایش فیلم در کشــور وارد خواهد کرد. 
اگرچــه فیلیمو ادعا کرده اســت، افزایش 
هزینه ها منجر به سرمایه گذاری در ساخت 
فیلم و سریال خواهد شد، اما واقعیت این 
است که اگر بنا به دانلود غیرقانونی باشد، 
دیگر فضایی برای ســاخت فیلم هم باقی 
نخواهد ماند و این ضرر، دو چندان خواهد 
بود. از سوی دیگر، موضوع قیمت گذاری و 
تعیین ضابطه برای پلتفرم ها مطرح است. 
پلتفرم های  متأسفانه در سال های گذشته، 
برخــط پخش فیلــم، با برخی فشــارها، 
موفق شــدند پایگاه هــای عرضه فیلم ها و 
سریال های خارجی را از میدان به در کنند 
و حــاال که فضای رقابــت از بین رفته و به 
انحصار بدل شــده، قیمت ها را چند برابر 
کرده اند. موضوعی که باید به صورت جدی 
از ســوی مرجع نظارتی)صوت و تصویر 
فراگیر صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی( مورد توجه قرار گرفته و جلوی 

افزایش بی ضابطه قیمت ها گرفته شود.

 در بهمــن مــاه 1399 و در روزهــای کرونایــی، 
ســی ونهمین جشنواره فیلم فجر در حالی به کار خود 
پایان داد که سیمرغ بهترین فیلم به »یدو« به کارگردانی 
»مهــدی جعفــری« و تهیه کنندگــی »محمدرضا 
مصباح« رسید. سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی 
هم به »تک تیرانداز« به کارگردانی »علی غفاری« و 
تهیه کنندگی »ابراهیم اصغری« اهدا شــد. اما بیشتر 
از دو ماه از روزهای جشــنواره فجر نگذشــت که در 
اقدامی بی سابقه این دو فیلم که هنوز وارد چرخه اکران 
در سینماها نشده  بودند، نام شان در کنداکتور نوروزی 
سیما قرار گرفت. در واقع، مدیران صداوسیما تصمیم 
گرفتند تا این بار، برای عید نوروز که شــاید شرایط، 
مانند ایام عادی برای حضور در سینماها مهیا نیست، 
سینما و پرده نقره ای آن را مهمان تلویزیون های کوچک 
مخاطبــان خود کنند. این اقدام هــر چند مخالفان و 
موافقان زیادی داشته است، اما می تواند در کم کردِن 
باِر ترافیکی فیلم هایــی که در نوبت اکران قرار دارند، 

 بدون پرداخت هزینه 
ً
نقش مهمی ایفا کند.  البته قطعا

این اتفــاق رخ نمی داد، کما اینکه تهیه کننده »یدو« از 
پرداخت حداقل دو میلیارد تومان برای دو نوبت پخش 
این فیلــم در تلویزیون خبر داد. در هر حال، این اقدام 
بی سابقه سبب شد تا مخاطبان زیادی که امسال شرایط 
حضور در سینماها را نداشتند یا کمتر می توانستند به 
دلیل وضعیت کرونایی در ســالن های سینما حاضر 
شوند، بدون هزینه به تماشای دو فیلم ارزشی بنشینند 

که یکی از آنها، بهترین فیلم از نگاه ملی نیز شده بود.

 B»روایتی جدید از یک »تک  تیرانداز
»تک تیرانداز« به دلیل اینکه رشــادت های ســردار 
شــهیدی را روایت می کرد که نه یک قهرمان خیالی، 
بلکه یک اســطوره واقعی بوده اســت، بســیار مورد 
استقبال مخاطبان قرار گرفت. سوژه »تک تیرانداز« که 
راوی شجاعت  و مهارت بی نظیر شهید »عبدالرسول 
زرین« است، بسیار بکر و ستودنی بوده است. »کامبیز 
دیرباز« هم برای نقش شــهید زرین به خوبی انتخاب 
شده اســت. فیلم با جذابیتی به جا و مناسب که برای 
شروع هر داستانی مورد نیاز است، آغاز می شود و رفته 
رفته هرچه به پایان فیلم نزدیک تر می شویم، این هیجان 
بیشتر می شــود و این را می توان نقطه قوت فیلمنامه 
دانست. شــاید نتوان گفت نقطه ضعف، اما یکی از 

مواردی که در سال های اخیر در بسیاری از فیلم های 
دفاع مقدسی دیده می شود، این است که برای دوری از 
شعارزدگی فضای جبهه ها و رزمندگان اسام را کمی 
با فاصله از واقعیت های آن دوران نشان می دهند، زیرا 
یکی از وجهه های شاخص شهیدان و در کل، فضای 
جبهه های جنگ، معنویت و شــور ایمان بوده اســت 
که در لحظه لحظه دفاع مقدس به چشــم می خورد. 
در گذشــته این بعد از فیلم های دفاع مقدسی آنچنان 
برجسته بود که گاهی غلو به نظر می رسید؛ ولی امروز 
برعکس، آنچنان ســازندگان برای کلیشه ای نشدن از 
این ُبعد فاصله می گیرند که گاهی تفاوت بین فیلم های 
هالیــوودی و دفاع مقدســی اندک و کم می شــود! 
تک تیرانداز هم تا حدی دچار این اشکال شده است؛ 
قهرمان سازی و روایتی واقعی از یک الگوی ملی قابل 
تحسین اســت، اما می توان به ابعاد دیگر شخصیتی 
این شــهید نیز بیش از آنچه در فیلم نمایش داده شد، 

پرداخته شود.

 B۵۹ یدو« و ماجرای آبادان«
فیلمی که از همان ابتدا می شد فهمید، چیزی در چنته 
دارد، اما رفته رفته در برخی بخش ها کمی کسل کننده و 
حوصله بر می شود. ابتدا و میانه آن آنطور که باید و شاید 
مخاطب را همراه نمی کند، برخی قســمت ها تا حد 

زیادی برای مخاطب بی جواب می ماند؛ مانند اصرار 
مادر یدو بــرای ماندن در زیر بمباران آبادان! در حالی 
که مخاطب هر لحظه شــاهد در خطر بودن فرزندان 
این مادر است، اما مادر همچنان به ماندن اصرار دارد.  
اما در پایان مهدی جعفری خیلی خوب توانسته است 
ضربه نهایی را بزند و یک شوک به مخاطب وارد کند. 
البته چینش رسیدن به این ضربه، خیلی قوی و محکم 
نیست؛ مانند نگاه آخر یدو که گویای تعلق خاطر او به 
دوستش بوده که به تازگی شهید شده است، اما در نوع 
ارتباط این دو دوست، این دلبستگی چندان نمایان و 
مقابل چشم مخاطب نیســت.  با این حال »یدو« در 
توصیف لحظات سخت جنگ برای مردم شهرهای 
جنگ زده، بسیار موفق اســت. کارگردان جنگ را از 
نگاهی نو دیده است؛ از نگاه خانواده هایی که مجبور 
بوده اند با تلخی و ســختی، خانه و شــهر خود را رها 
کنند و در این میان، باید از تمام دلبســتگی های مادی 
و معنوی خود می گذشــتند و این ابتــدای راهی بوده 
که ادامه آن، گذشتن از فرزند را به آنها آموخته است. 
جعفری یــک بــار در »23 نفر« و حــاال در »یدو« 
ثابت کرد روزهای جنــگ و دفاع مقدس را به خوبی 
می شناسد و با کمی تأمل بیشتر در فیلمنامه، می تواند 

آثاری بسیار ماندگار در این حوزه خلق کند.

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

یادداشت

نویسندگی  به  ســریال »ســنجرخان« 
زنده یــاد »ضیاءالدیــن دری« از اوایل 
 وارد 

ً
خردادمــاه پس از مدت ها رســما

پیش تولید شد. »محمدحسین لطیفی« 
کارگردانی این مجموعه و تهیه کنندگی 
و نظارت کیفی این سریال نیز به ترتیب 
برعهده »حسین جالی« و »قطب الدین 
صادقی« اســت.  به گفته تهیه کننده این 
مجموعه، »ســنجرخان« بیــن 20 تا 
26 قســمت تولید می شــود؛ قرار بوده 

اســت نیمه اول سال 1400 به پخش برســد که با روشن شدن وضعیت تولید 
و کلید خوردن این سریال می توان درباره زمان پخش، بهتر تصمیم گیری کرد. 
»سنجر خان« وزیری ملقب به سردار اکرم پس از مبارزه های بی وقفه در مقابل 

تجاوزگری های روس و انگلیس در ایران، در روز عاشورا به شهادت رسید.

سنجرخان
پیشتولیداثرمرحومضیاءالدیندری

   سریال    

تئاتر »خاله مرجان و خروس« که 
از تولیدات سال 1390 مرکز تولید 
تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش 
فکری است، از روز چهارشنبه 11 
پایگاه مجازی  فروردین 1400 در 
کانون بــه نشــانی »th.kpf.ir« به 
نمایش گذاشته خواهد شد. »خاله 
مرجان و خــروس« به کارگردانی 
تلویزیونی مهدی گنجی، ماجرای 
دو خواهر بــه نام هــای مرجان و 

ریحان اســت که در دو مزرعه کنار هم زندگی می کنند؛ اما یکی از 
آنها اهل کار و کوشش نیست و باعث مشکاتی در مزرعه می شود. 
این نمایش شاد و آهنگین با شیوه  دست کشی و نخی بر اساس داستان 

»قوقولی قوقول« کتاب فارسی ابتدایی قدیم ساخته شده است.

وس   مرجان و خر
اکراناینترنتیتئاترعروسکی

   تئاتر    

»در همســایگی ماه« مستندی 
کارگردانــی »رضا  بــه  بلنــد 
تهیه کنندگــی  و  فرهمنــد« 
که  است  شــعبانی«  »مرتضی 
ســعی دارد با نگاهی عمیق در 
زندگــی روزمره یــک خانواده 
بیمارستان حلب،  جنگ زده در 
روزنه هــای امیــد در ذهن یک 
دختر نوجــوان پرســتار به نام 
»جولی« را به تصویر بکشــد. 

برخی دیگر از عوامل این فیلم مستند عبارتند از: مدیر تولید: 
امیرحسین جان پناه و حســام بغدادی،تدوین: رضا فرهمند، 
مصیب حنایی و ستاره بنیادی، آهنگساز: کریستوف رضاعی، 

پخش بین الملل: مرجان علیزاده.

     مستند    

ماه همسایگی  در 
زندگیپرستارنوجواندرسوریه

فرهنگ

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 درســت از همان ظهر 20 فروردین 1372 که آن 
»مین والمری«، در زمین ســبز و خاکی فکه زیر 
پای »سیدمرتضی آوینی« منفجر شــد و او را به 
همراه محمدســعید یزدان پرست راهی ملکوت 
کرد و دست زمینی ها را از دامنش کوتاه حقانیت 
حرف ها و نوشــته ها و دردهای سیدمرتضی برای 
خیلی ها آشکار شد و بماند که برخی ها هم که تا 
قبل از آن، سایه اش را با تیر می زدند و او را به افراط 
م محبت 

َ
یا تفریط متهم می کردند، همان ها هم َعل

آوینــی را بلند کردند و در رثای او حرف زدند. اما 
هرچه باشد، آثار و نوشته های آوینی هنوز هست و 
همچنان هم خواهد بود و همین آثار، بزرگ ترین 
ُمعرف برای شــخصیت اوســت و البته بهترین 
رســواکننده برای مدعیان دروغین روشنفکری یا 

انقابی گری.
آوینی با حیات و مماتش ثابت کرد که می توان 
ایدئولــوژی و مکتب را معیار و شــاخص اصلی 
برای سنجش و پذیرش هر چیزی قرار داد و از این 
منش هم نترسید. آوینی با صدای بلند فریاد زد که 
می توان گم شده خود را از میان نهله ها و فرقه های 
رنگارنــگ، در امام )ره( و انقاب اســامی پیدا 

کرد. ســیدمرتضی به قول خــودش »از راه طی 
شده« با ما سخن می گفت و از »سیبیل نیچه ای« 
گرفته تا »ریش پروفسوری« و حمل کردن نمادین 
کتاب های عجیب و غریب منورالفکرها که برای 
خیلی از خوانندگان شان هم مفهوم نیستند، همه 
را تجربه کرده بود و آخر به این نتیجه رســیده بود 
که گم شده اش کجاست و بدون تعارف می گفت 
»تخصص حقیقی، در ســایه تعهد اســامی به 
دست می آید و الغیر« و به خاطر همین صراحت 
و صداقتــش بود که خیلی هــا او را نمی فهمیدند 
و جاهان مقدس مــآب از یک طرف و وادادگان 

غرب زده از طرف دیگر، به خونش تشنه بودند.

حاال 2۸ ســال از شهادت سید گذشته و چند 
سالی است که روز شهادتش را با عنوان »روز هنر 
انقاب اســامی« نامگــذاری کرده اند. در میان 
رویش ها و ریزش های هنری و فکری در جمهوری 
اسامی، بد نیســت اهل فکر و دغدغه، یک بار 
دیگر از آوینــی اذن بگیرنــد و ویژگی های »هنر 
انقاب اســامی« را برای خود و دیگران احصا 
کنند. تعهد و التزام به مبانی دینی، پویایی و پرهیز 
از جزم اندیشی، امیدبخشی در عین نقد صریح و 
ده ها شاخصه دیگر، در جای جای آثار مکتوب و 
تصویری مرتضی به چشم می خورد و پیش روی 

مشتاقان و پویندگان هنر ناب انقابی است.

   برداشت    

وز ما  سیدمرتضی  و حال امر

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

وز 1400 وایت از دفاع مقدس در نور دو ر
بهبهانهنمایشبهترینفیلمهایسیونهمینجشنوارهفیلمفجرازرسانهملی



شماره 993 |  دوشنبه  ۱6 فروردین ۱۴۰۰

۱۴

زینب گل محمدی
خبرنگار

محمود صالحی
فرمانده وقت سپاه بوکان

جبهه

   یادداشت    

19گلولهژ3دریکپا!

 دربــاره خدمــات بی دریغ پیشــمرگان 
مســلمان کرد احســاس دین می کنم که 
حداقــل برای نمونــه، یکی دو مــورد از 
رشادت ها و جانبازی های شان را بیان کنم. 
شاید تا حدی توانسته باشم حق رزمندگان 
و شهدای پیشــمرگی را که تعدادشان نیز 
کم نیســت، ادا کنــم. از جمله مهم ترین 
پیشــمرگی که بعدها تبدیل عضویت داد 
و پاسدار رسمی شــد، شهید سیدصمد 
محمدی اســت. او جزء اولین نیروهایی 
بود که در ســال 135۸ به سپاه بوکان آمد. 
پس از اینکه سپاه از آنجا رفت، توسط ضد 
انقاب دستگیر و چند ماهی زندانی شد. 
یک بار هم حکم اعدامش را صادر کردند 
و گذشته از آن، هر بی حرمتی که توانستند 
درباره اش روا داشتند. تا حدی که یک روز 
او را در شهر بســته و افراد ضدانقاب از 
کنارش رد شــده و آب دهان به صورتش 

می انداختند.
در سال 1360 که ســپاه برای بار دوم 
به بوکان آمد، باز هم او اولین کســی بود 
که جذب شــد و خدمات بسیاری انجام 
داد. شــهید محمدی تا اواخر سال 1360 
یــا اوایل 1361 در خدمت ســپاه بود. در 
این سال ســردار تمیزی و همراهانش از 
کردســتان آمدند تا مقری از ضدانقاب 
واقع در محور بوکان را پاک ســازی کنند؛ 
اما شــهید ســیدصمد محمدی مانع از 
جلورفتن رزمنــدگان اعزامی شــد و در 
توضیح ایــن رفتارش گفــت: نه، حیف 
است که شما شهید شوید. اینها همشهری 
ما هســتند. اینها خیانت کرده اند و ما باید 

برویم و جواب شان را بدهیم.
در حالــی که به تنهایی به نبرد رفته بود 
و در داخــل آن مقر، 19 تیــر ژـ3 به یک 
ران پایــش اصابت کرده بــود، باز هم از 
تیراندازی دست برنداشت تا اینکه باالخره 
مقر ضدانقاب را منهدم کرد. بعد از این 
جراحت به بیمارستان امام خمینی تهران 
اعزام و سه ســال در آنجا بستری شد. در 
این مدت 17 بار عمل جراحی روی پایش 
انجام دادند؛ اما باالخره مجبور شدند آن 

را قطع کنند.
وقتی از تهران برگشــت،  روی ویلچر 
بود. به من پیغام داد من وارد شهر نمی شوم 
مگر اینکه یک دســت لباس ســپاه برایم 
بیاورید. ما هم با یک دســت لباس سپاه 
در 5 کیلومتری شهر به استقبالش رفتیم. 
لباس را پوشید و گفت: من حاال وارد شهر 
می شــوم تا مردم بدانند هنوز پاسدارم و با 
سپاه هستم. ضدانقاب بداند با اینکه یک 
پایم قطع شــده و اگر پای دیگرم هم قطع 

شود، دست از آرمان هایم برنمی دارم.
شــجاعت بی نظیر این شهید به حدی 
بود که با لباس ســپاه روی ویلچر در شهر 
تردد می کــرد و هیچ تــرس و واهمه ای 
نداشت. حتی با آنکه افراد ضدانقاب یک 
بار خانــه اش را آتش زدند؛ ولی باز هم از 

اعتقاداتش دست برنداشت.
روزی که منزل شهید سیدصمد آتش 
گرفت، حاج آقا جنیدی )پدر چهار شهید و 
امام جمعه رودسر( مهمان من بود. گفت: 
من از مردم رودســر کمک جمع می کنم، 
خانه اش را بسازید... ما هم از محل همین 
کمک ها، خانه شهید محمدی را بازسازی 

کردیم.
در آخر، شهید محمدی بر اثر جراحت 
ترکش هایی کــه در بدن داشــت، دچار 
نارســایی کلیه و کبد شــد و بر اثر همین 
جراحات به شــهادت رســید. این شهید 
واالمقــام یکــی از شناخته شــده ترین و 

بارزترین پیشمرگان کرد مسلمان بود.

حضــرت آقا که به جمع خانم ها آمدند، یکی از خانم ها من را 
معرفی کردند. وقتی فهمیدند مادر سه شهید هستم، گفتند: به 
قیافه تان نمی آید!... همه خندیدند... تعجب کردند که چرا تا آن 
موقع به خانه ما نیامده اند. یکی از اعضای دفتر را صدا کردند تا 
نوبــت دیداری برای خانه ما تنظیم کند. عصر یک روز پاییزی 
بود. آقایی آمد دم در خانه و گفت ما از صدا و سیما آمده ایم برای 
فیلمبرداری. فهمیدم خبری است. ازشان خواستم دخترم را خبر 
کنم. یواشکی به چند نفر از دوستانم هم خبر دادم. آقا آمدند و با 
خودم گفتم کاش چیز با ارزشی داشتم و به آقا تقدیم می کردم. 
یادم به امیرحســین افتاد. پیش آقا رفتم و گفتم امیرحسین تنها 
بازمانده خانواده خالقی پور اســت. اگر اســام اجازه می داد، 

آخرین پسرم را جلوی پای تان قربانی می کردم!

راوی: فروغ ُمنهی، مادر شهیدان داود، رسول و علیرضا خالقی پور

ین پسر  آخر
   خاطره    

نوروز که می رسید خیلی از مناطق، رنگ و بوی آرامش به خود 
می گرفت. عملیات هایی که از بهمن و اســفند سال قبل شروع 
شــده بود، به نتایجش دست پیدا می کرد و حاال می شد بساط 
مختصر نوروز را برپا کرد. سفره های هفت سین پا می گرفت و 
سیم خاردار، سیم ُبر، سیمینوف، سرنیزه و... جای سیر و سماق 

و سنجد را می گرفتند...

 هفت سین جبهه
   قاب    

فروردین و اردیبهشت ماه 1360 تنها هفت ماه از 
آغاز رسمی و بی پرده جنگ تحمیلی از سوی رژیم 
بعث می گذشت و کشور با چالش های متعددی 

روبه رو بود.
از نظر نظامی می توان این بازه تاریخی را مقطع 
شروع فراهم سازی بسترهای مناسب برای تحول 
در شیوه ها و تاکتیک های نظامی ایران در زمین گیر 
کــردن ارتش رژیــم بعثی عراق و اخــراج آن از 

سرزمین های تحت اشغال دانست.
پس از ناکامی های نیروهای ایرانی در عملیات 
نصر که 15 دی ماه 1359 انجام شــده و به عنوان 
ســند مظلومیت دانشــجویان مدافــع هویزه به 
فرماندهی »سیدحسین علم الهدی« ماندگار شد، 
ضرورت تجدیدنظر در راهبرد نظامی کشور در 
میان فرماندهان سپاه و برخی فرماندهان ارتش و 
دکتر مصطفی چمران که نماینده حضرت امام در 
شورای عالی دفاع بود، به چشم می خورد. مجموع 
عملیات های محدود اجراشــده در نیمه نخست 
ســال 1360، حاصل عملی کردن این ضرورت 
بود. بنی صدر در فرماندهی عملیات نصر، ناکام 
بود و نظــرات ارتش مبنی بر اجرای شــیوه های 

کاسیک در نبرد هم ناکام ماند.
در حقیقــت عملیات های محــدود اهداف 
دیگری، نظیر انهدام ســاح و تجهیزات دشمن 
و از بیــن بردن تــوان رزمــی اش در منطقه مورد 
نظر، گرفتن اسیر و ضربه زدن به روحیه دشمن و 
حفظ روحیه نظامی و جنگی نیروهای خودی در 
مناطقی را که دور از پشتیبانی آتش مستقیم دشمن 

باشد، دنبال می کرد.
به نظر می رســد بــا وجود قرار داشــتن بنی 
صدر در رأس فرماندهی نیروهای مسلح در این 
زمان، دو عامل در پیشبرد دیدگاه های فرماندهان 
ســپاه و تغییر نظر فرماندهان ارتش در اصرار بر 
اجرای عملیات به روش های کاسیک گذشته، 
بیشــترین نقش را داشــت: یکی گردش توجه و 

اختصاص وقت بنی صدر از جبهه های جنگ به 
مسائل سیاسی در مرکز و دیگری، سر خوردگی 
بنی صدر و فرماندهان ارتش از نتایج به دست آمده 
از عملیات های کاسیک مرسوم و آثار منفی آن. 

نقطه آغاز تغییر ایــن رویکرد را باید عملیات 
امام مهدی)عج( در غرب سوســنگرد دانســت 
که در تاریخ 26 اســفندماه 1359 اجرا شد. این 
عملیات اگرچه از لحاظ ســرزمینی دستاوردی 
برای رزمندگان نداشــت ـ یعنی عراقی ها پس از 
گذشت 4۸ ســاعت مجدد موفق به استقرار در 
مواضع پیشــین خود شــدند ـ اما غافلگیر کردن 
دشمن و انهدام بخش قابل توجهی از امکانات و 
نفرات آن، اعتماد به نفس را در نیروهای رزمنده 
احیا کــرد و امیدواری فرماندهــان نظامی را به 
نتیجه بخش بودن شــیوه انتخاب شده، مضاعف 
کرد. این روند با عملیات های محدود و ایذایی، 
همچــون آزادســازی ارتفاعات قوچ ســلطان، 
ارتفاعات تتــه و ژاالنه در کردســتان، عملیات 
حضرت مهدی)عج( در تپه چشــمه شــوش و 
عملیات بــازی دراز 1 در فروردین ماه و دهه اول 

اردیبهشت ماه 1360 تداوم یافت. 
نقطــه پایانی ایــن رویکرد جدیــد نظامی را 
می توان عملیات »فرمانده کل قوا، خمینی روح 
خدا« تلقی کرد که بافاصله یک روز پس از عزل 
بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح در تاریخ 
21 خرداد 1360، در شمال منطقه اشغالی عراق 

در شرق کارون اجرا شد. 
این عملیات از سویی نشان دهنده حساسیت 
رزمندگان در مورد وضعیت سیاســی کشــور و 
حمایت آنــان از امام و نیروهای خــط امام)ره( 
در مواجهه با بنی صــدر و همفکران وی بود و از 
طرف دیگر، مقدمه و آزمونی برای آغاز سلســله 
عملیات های آزادسازی سرزمین های اشغالی به 
شمار می آمد که در مهرماه سال 1360، به اجرای 
عملیات ثامن االئمه)ع( و شکست حصر آبادان و 

اخراج نیروهای عراقی از شرق کارون انجامید.
در این فرصت به عملیات هایی که براســاس 
رویکرد یاد شده در دوره زمانی ابتدای سال 1360 

تا دهم اردیبهشــت ماه این ســال انجام شده اند، 
مروری خواهیم داشت.

 B عملیات قوچ سلطان  
در منطقه مریوان 

این عملیات در اول فروردیــن ماه 1360، به 
منظور آزادسازی ارتفاع قوچ سلطان و روستاهای 
اطراف آن اجرا شــد. در این عملیات که حدود 
200 نفر از نیروهای سپاه پاسداران به فرماندهی 
احمد متوســلیان و حــدود 100 نفر از نیروهای 
ارتش جمهوری اســامی ایران بــه فرماندهی 
سرهنگ رسول عبادت به اجرا در آمد، نیروهای 
خودی ضمن آزادســازی ارتفاع قوچ ســلطان و 
روستاهای اطراف آن، ۸7 نفر از نیروهای دشمن 

را به اسارت درآوردند.

 B عملیات ایذایی  
در ارتفاعات ذیل در منطقه ایالم 

این عملیات در 14 فروردین ماه، با شــرکت 
یک دسته از نیروهای سپاه ایام و با هدف انهدام 

سنگرها و نیروهای دشمن اجرا شد.

 B)عملیات حضرت مهدی)عج  
 در منطقه غرب دزفول 

ایــن عملیات در 15 فروردیــن ماه، به منظور 
تصرف کانال ِال )هندلی( و تپه چشمه در منطقه 
غرب دزفول و با اســتعداد دو گروه گشتی ـ رزمی 
از ارتش جمهوری اسامی ایران و یک گردان از 
سپاه پاسداران و بسیج عشایر اجرا شد که در نتیجه 
آن تپه چشمه آزاد شد و تلفاتی بر دشمن وارد آمد.

 B )عملیات امام مهدی)عج  
در منطقه شوش 

این عملیات در 25 فروردین ماه برای تصرف 
بلندی های زغن و شلیبه و با شرکت یک گروهان 
تقویت شده از نیروهای ســپاه و دو دسته پیاده از 
گردان های 169 و 141 از لشکر21 حمزه ارتش 
اجرا شد. هرچند عملیات در مراحل اولیه موفق 
بود، اما با افزایش فشار دشمن، نیروهای خودی 
به مواضع خود بازگشتند. در این عملیات 24 نفر 
عراقی اسیر شدند و 22 دستگاه تانک، دو نفربر و 

یک فروند بالگرد دشمن منهدم شد.

 B عملیات بازی دراز
در بامــداد 1360/2/2، عملیــات هماهنگ 
نیروهــای ایران متشــکل از واحدهایی از ارتش 
جمهوری اســامی، ســپاه پاســداران، بسیج و 
رد با پشتیبانی هوانیروز در 

ُ
پیشمرگان مســلمان ک

جبهه غــرب و در ارتفاعات بــازی دراز به اجرا 
در آمد. عملیات مذکور در حدفاصل شــهرهای 
قصرشیرین، گیانغرب و سرپل ذهاب، با هدایت 
قرارگاه مقدم سپاه و ارتش و با هدف سلب امتیاز 
ســلطه و دیدبانی ارتش عراق بر شهرها و مناطق 
قصر شیرین و سرپل ذهاب طرح ریزی و اجرا شد.

نیروهای شناســایی سپاه پاســداران و ارتش 
جمهوری اســامی پس از ســه ماه کار بر روی 
منطقه، نتایــج فعالیت های خــود را در اختیار 
فرماندهان قرارگاه گذاشتند و قرارگاه مقدم غرب 
ســپاه و ارتش نیز با کمک یگان های مســتقر در 
منطقه، نخستین عملیات نیمه گسترده را در این 

منطقه طرح ریزی کرد.
برای این عملیات، عاوه بر شناسایی زمینی، 
فیلم برداری از منطقه و تهیه عکس های هوایی نیز 
انجام گرفت و سپس مقداری مهمات پیش از آغاز 

عملیات به باالی ارتفاعات انتقال داده شد.
نیروهای ایران برابر طرح عملیات، با استعداد 
دو گردان از سپاه پاســداران و دو گردان از ارتش 
رد 

ُ
و واحدهایی از بســیج و پیشمرگان مسلمان ک

در چهــار گروه رزمی )اژدر، ببر، پلنگ و شــیر( 
سازماندهی شــدند و در بامداد 2 اردیبهشت به 

سوی اهداف تعینی شده حرکت کردند. 
اســتعداد نیروهای پیاده عرا ق در ارتفاعات 
بــازی دراز حدود یک لشــکر بــود و در ادامه با 
افزایش تلفات، یک لشکر دیگر هم به نیروهای 
عراق اضافه شد. عراق اولین بار با 60 تانک و بار 
دیگر با 200 تانک تصمیم گرفت سرپل ذهاب را 
دور بزند، اما هر بار با بالگردهای هوانیروز مواجه 
شد و تلفات ســنگینی داد. شهید سروان خلبان 
علی اکبر شیرودی که جوانی بیست و شش ساله 
بود در همین عملیات و در دشت ذهاب با اصابت 

گلوله به بالگرد کبرایش به شهادت رسید.

نگاهیبهچندعملیاتمحدودبرایزمینهسازیآزادکردنسرزمینهایاشغالی

بارش سنگین برف یر  چ سلطان تا بازی درازترافیک سختی ها ز قو

کتاب »خانوم ماه« زندگی خانم ناز علی نژاد، همســر شــهید 
شیرعلی ســلطانی است که در ســه فصل جداگانه به روایت 
خانم ناز می پردازد و در این میان داســتان زنی دیگر از پاریس 
را به نمایش می گذارد که در جایی از داســتان این دو زن به هم 
مرتبط می شوند و کتاب به صورت داستان های کوتاه بهم پیوسته 
روایت می شــود. این کتاب رمانی با زمینه عاشقانه است و دو 
ســبک زندگی را در کنار هم روایت می کند. »خانوم ماه« را 
انتشارات به نشــر در 364 صفحه قطع رقعی به قلم »ساجده 
تقی زاده« با طراحی جلد »آرزو آقابابائیان« در هزار نسخه و با 

قیمت 50 هزار تومان روانه بازار کتاب کرده است.

 رمان عاشقانه
   تازه ها    
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بایدگاندوهایزیادی
ساختهشود

 ۰936۰۰۰۴7۱۱/ امسال هم با وجود 
کرونا نتوانستیم به مسافرت برویم و سهمیه 
کارت یکسان ســازی را برای مســافرت 
عید نگه داشته بودیم، حاال ظاهرا تا آخر 
فروردین فرصت داریم از سهمیه استفاده 
کنیم؛ اگر ممکن است، فرصت استفاده از 

سهمیه مانده سال گذشته را تمدید کنند.
خصــوص  در   /۰933۰۰۰۴۱۰2
مطلبی درباره نمک دریــا که در صفحه 
آخر صبح صادق منتشــر کردیــد، باید 
بگویم که برخی متخصصان طب سنتی 
هم این موضوع را تأیید می کنند که نمک 
دریا ممکن است دارای فلزات سنگین و 
مضر برای بدن باشد و لذا تأکید بر استفاده 
از نمک های معدنی یا همان پودر ســنگ 
نمک اســت که از دل کوه ها اســتخراج 

می شود.
۰9۱3۰۰۰۴779/ من در اســتان یزد 
گلخانه دار هستم، در استان یزد و اصفهان 
و بسیاری از استان های خشک کشور در 
بازدیدهای متعدد متوجه شدم که در امر 
کشاورزی مشکات بسیاری وجود دارد، 
برای نمونه در اســتان سمنان با وجود آب 
کشــاورزی کافی به علت کوچک بودن 
زمین ها و نیز کشت غرقآبی دقیقا ده برابر 
میزانی که من برای گلخانه آب اســتفاده 
 
ً
می کنم آب مصرف می کننــد؛ اما تقریبا

محصول شان نزدیک به صفر است. جهاد 
کشاورزی هم عما تعطیل است، در این 

زمینه سپاه برنامه ریزی و عمل کند.
۰9۱۰۰۰۰689۴/ دوبــاره صــف و 
ماجرای کمبود و جو روانی در خصوص 
کاالی اساسی، مانند مرغ و روغن تکرار 
شد. همه این ماجرا در اثر سوء مدیریت 
اســت. همه این کاالها در اختیار دولت 
اســت. به نظر مــن اگر اختیــار تأمین و 
توزیع کاالی اساسی را در چنین شرایطی 
از دولت بگیرند و به بســیج و گروه های 
جهادی در ســطح محات واگذار کنند، 

مشکات بسیار کمتر خواهد بود. 
ســریال  از  بعــد   /۰9۱۱۰۰۰78۴9
آسمان من، در سریال گاندو در تن بازیگران 
لباس سبز پاســداری دیدیم. متأسفانه در 
هفتــه ای که مزین به نام ســربازان گمنام 
امام زمان)عج( بود، بی لطفی و بی مهری 
برخی صاحبان مسئولیت در دولت شامل 
حال این سربازان گمنام شد و در جاهایی 
که هنر و سربازان گمنام امام زمان)عج( به 
هم دست داده بودند تا گوشه ای از واقعیت 
را بگویند، مانع تراشی شد. اما با همه اینها 

باید گاندوهای زیادی ساخته شود.
می کنم  پیشــنهاد   /۰9۱2۰۰۰۴2۱5
بنیاد تعاون ســپاه از محل کسر از حقوق 
ماهانه پاســداران و بازنشستگان سپاه در 
پروژه های مهم کشور که قرارگاه سازندگی 
ســاخت  دســت  در  خاتم االنبیاء)ص( 
دارد، با مجوز ســتاد کل نیروهای مسلح 
ســرمایه گذاری کند، به ویژه در پروژه ها 
پاالیشــگاهی و پتــرو پاالیش که ســود 
سرشار و اشتغالزایی زیاد دارد و به صورت 
ساالنه سود این سرمایه گذاری محاسبه و 

به حساب عزیزان واریز شود.
ســال  امیــدوارم   /۰9۱8۰۰۰2838
جدید سالی باشد که همه پاسداران و همه 
کارکنان دولت و همه مشاغل آزاد صاحب 
خانه شوند. بعد از 20 سال خدمت و 12 
سال تاش و پیگیری و بدهکاری باالخره 

صاحب خانه شدیم.

   روی خط    

پاسدار
مراســم تکریم و معارفه معاون هماهنگ کننده 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در سالن والیت 

ستاد فرماندهی کل سپاه، برگزار شد. 
به گــزارش صبح صــادق، حجت االســام 
والمسلمین عبدالله حاجی صادقی در این مراسم با 
بیان اینکه پاسداری یک فرهنگ بی بدیل است که 
خداوند به بندگان خاصش عطا کرده، اظهار داشت: 
»جهاد در دوران غیــر از جنگ نظامی از جهاد در 
دوران جنگ نظامی خیلی سخت تر است. در واقع 
جهاد تعطیلی بردار نیست، لذا پاسداری هم تاریخ 
مصرف و تعطیلی ندارد و جهاد در برابر فتنه، نفوذ، 
تحریف، دنیاگرایی و از همه مهم تر در عصر حاضر 
جهاد کبیر که راهبرد قرآنی جهاد فکری و اندیشه ای 

در برابر دشمن است، همواره جاری خواهد بود.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه در پایان از ســردار 
قریشی به عنوان یکی از بهترین نیروهای نمایندگی 
یاد کرد و افزود: »اگرچه رفتن ایشــان از نمایندگی 
برای ما بســیار سخت است؛ اما در ازای این رفتن 
عزیز بزرگوار دیگری، همچون سردار فرجیان زاده  
را که با ســوابق بســیار عالی و روشــن در ســپاه 
هستند، به دســت آوردیم.« وی ادامه داد: »سردار 

فرجیان زاده از خانواده شهید، آزاده و فردی با سابقه 
مجاهدت اســت که امید داریم حضور ایشان در 
مســئولیت هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه همراه با تداوم فعالیت های تحولی مجموعه 

باشد.«
ســردار  سید قاسم قریشــی  نیز در این مراسم 
با بیــان اینکه یکی از بهتریــن دوران خدمتش در 
ســپاه بعد از دوران دفاع مقدس، حضور ده ســاله 
در نمایندگی ولی فقیه در ســپاه بوده، افزود: »سپاه 
نهــادی متفاوت از همه نهادهاســت و وجه تمایز 
آن در موضوع معنویــت، روحیه جهادی و والیت 
است که سهم نمایندگی در این وجوه تمایز بسیار 

باالست.«
ســردار ســعید فرجیان زاده نیز در این مراسم 
گفت: »ســپاه رســالتش ترویج معنویت انقابی 
در خود و در ســطح جامعه است که این مهم را با 
بسیج محقق می کند و ما باید در بعد والیتمداری با 
فهم درست از تدابیر رهبر معظم انقاب و تقویت 
برنامه های معنویت  بخش و بصیرت افزا این مهم را 

محقق کنیم.«
در این مراسم که ســردار »محمدرضا نقدی« 

معاون هماهنگ کننده سپاه و سردار »علی فضلی« 
جانشــین معاون هماهنگ کننده سپاه نیز حضور 
داشتند، ضمن تقدیر از زحمات سردار سیدقاسم 
قریشی با اهدای لوح سپاس از طرف نماینده ولی 
فقیه در ســپاه، حکم ســردار فرجیان زاده به عنوان 

معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه در سپاه از 
سوی حجت االســام والمسلمین حاجی صادقی 
به وی اهدا شد.  گفتنی اســت، سردار سیدقاسم 
قریشــی با حکم فرمانده کل سپاه جانشین رئیس 

سازمان بسیج مستضعفین شده است.

نمایندهولیفقیهدرسپاه

یخ مصرف است پاسداری مجاهدت بدون تار

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: »با توکل به 
خدای متعال بر مشکالت اقتصادی با پیروی 
کامل از فرمان فرمانــده کل قوا و امام جامعه 

اسالمی فائق خواهیم آمد.«
سردار دریادار علیرضا تنگسیری در بازدید و 
سرکشی عملیاتی و رزمی از پایگاه دریایی امامت 
در جاســک و دیدار با اهالی خونگرم این منطقه 
با اشــاره به نامگذاری شعار سال1400 از سوی 
رهبر گرانقدر انقاب اسامی به عنوان »تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« حفظ امنیت آب های 
ســرزمینی و فرا ســرزمینی، جلوگیری از صید 
ترال و قاچاق کاال و سوخت را از راه های تحقق 
توسعه تولید دانست و افزود: »تاش خواهیم کرد 

با تاش بسیج دریایی مردم پایه و استمرار امنیت 
پایدار، زمینــه صید و صیادی را بــرای صیادان 
شــریف بومی در مناطق دریایی همــوار و برای 
حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی، به شدت از 

قاچاق کاال و صید ترال جلوگیری کنیم.«
وی پس از این بازدید در جمع صیادان و مردم 
محلی حضــور پیدا کرد و با اشــاره به خدمات 
نیروی دریایی سپاه به تشکیل بسیج دریایی مردم 
پایه برای ایجاد اشتغال و ثبات امنیت پایدار مؤثر، 
افزود: »در سال جاری نیز به همت بسیجیان این 
فعالیت های خدماتی افزایــش یافته و با توجه به 
لبیک فرمانده محترم سپاه محضر رهبر عزیزمان، 

با جهش پرشتاب عملیاتی خواهد شد.«

خدمت رسانی پرشتاب می شود

سامانه نوین بیمارستان نیروی زمینی سپاه با رویکرد 
مقابله با بیماری کووید19 همزمان با اعیاد شعبانیه و 
آخرین روزهای سال 1399 رونمایی شد. این سامانه 
بیمارستانی سیار با ظرفیت 12۸ تخت بیمارستانی 
سیار و ترکیبی از ســامانه های کانکسی، کانتینری 
و چادری اســت که در کنار آن سیر تحولی توسعه 
بیمارستان های سیار نیروی زمینی سپاه نیز به نمایش 

گذاشته شده است.
مدیر امداد عملیات بهداری نیروی زمینی سپاه در 
گفت وگو با خبرنگار صبح صادق در زمینه مجموعه 
نمایشگاهی برپاشــده از توان رزمی نیروی زمینی 
سپاه در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی می گوید: 
»این مجموعه، از صحنه رزم شــروع می شــود که 
در آن خودروهای واکنش ســریع و سامانه جراحی 
تاکتیکــی حیات بخش را داریم. این ســامانه ها در 
مناطق صعب العبور هم کاربرد دارد و ســامانه های 
دیگر، مانند اتوبوسی و چادری را داریم که تا کنون 
بالغ بر 192 مأموریت در بحران های مناطق شمال 
غرب، جنوب شرق کشور، سیل گلستان، پلدختر، 

خوزستان و چابهار در کنار مردم بوده است.«
ربیعی اضافه می کند: »ســامانه بیمارستان 12۸ 
تخت خوابی کانتینری که در این نمایشگاه رونمایی 
شد، به روزترین بیمارستان سیار در جهان است که 
مرکز بهداری رزمی غرب در کرمانشاه آن را طراحی 

و ساخته است. «
دکتر جلیلی فر، متخصص ارتوپدی و جانشین 
بهداری نیروی زمینی سپاه نیز درباره این سامانه ها 
و سامانه بیمارستانی سیار امام حسین)ع( می گوید: 
»این مجموعه یک سامانه سیار بیمارستانی است که 
در سه ســطح وجود دارد: سطح اول، سطح منطقه 
 در منطقه جنگ واقع می شود که 

ً
رزم اســت و دقیقا

اتاق عمل  هــا روی کامیون های مایلــر 911 وصل 
هســتند و می توان هر نوع آسیبی را جراحی کنند؛ 
منطقه 2 چادری اســت که در نزدیک ترین منطقه 
 حدود دو هزار متر پشت 

ً
ممکن به منطقه رزم مثا

منطقه رزم قرار می گیــرد و اعمال ثانویه درمانی در 
آن انجام می شــود و قسمت بعد اتوبوسی است که 
چون امکان تردد در هر جاده ای را ندارد، در سطح 
3 قرار می گیرد. در نهایت هم بیمارســتان ســیار 
امام حســین)ع( است که به بحث بیولوژیک یعنی 
جنگ های نوین اختصــاص دارد؛ اگر کووید 19 را 
یک جنگ در نظر بگیریم، از این بیمارستان می توان 
در خدمت رسانی به این بیماران استفاده کرد. کار از 
درمانگاه های تخصصی و اورژانس شروع می شود 
و قسمت PCR دارد و می توان گفت تنها بیمارستان 
سیار است که PCR و سی تی اسکن و ام آرآی دارد. 
هر نــوع ویروس، میکروب یا عامــل بیولوژیک را 
می توان در این بیمارســتان ســیار شناساسی کرد، 
همچنین دو اتاق عمل اختصاصی با تمام امکانات 
دارد که هر نوع عملی را می تــوان در آن انجام داد. 
بخش ریکاوری نیز دارد که رزمنده بعد از آن مجدد 
می تواند به منطقه جنگ برگردد. این بیمارستان در 

واقع پشت سه منطقه قبلی قرار می گیرد.« 
امیر غامعلیان، رئیس اداره عملیات ســتاد کل 
نیروهای مسلح در جریان بازدید از این سامانه های 
بیمارســتانی خاطرنشــان می کند: »بــا توجه به 
خصوصیات جغرافیایی کشــور و حادثه خیز بودن 
کشــورمان، وجود چنین مراکزی بســیار ضروری 
است؛ الحمدلله نیروی زمینی سپاه طی چند سال 
گذشــته قدم های خوبی برداشــته و در مقایســه با 
سال های قبل پیشرفت بسیار محسوسی داشته و با 
تجهیز مجموعه بیمارستانی که به طور کامل و جامع 
در مقایسه با یک بیمارستان ثابت منطقه ای است، 

هیچ چیزی کم ندارد و می تواند در بایا و حوادث 
مختلف به یاری مردم برود. ضمن اینکه با توجه به 
مأموریت های نیروی زمینی ســپاه در سایر مناطق 
برای رفــع محرومیت و کمک به نیازمندان منطقه، 
چنین مجموعه ای بسیار مؤثر است که جای تقدیر 

و تشکر دارد.«
امیر دکتر جلیل رجبی، رئیس اداره بهداشــت، 
حضــرت  مرکــزی  قــرارگاه  درمــان  و  امــداد 
خاتم االنبیاء)ص( نیز بعد از بازدید از این ســامانه 
درمانی درباره این بیمارســتان سیار می گوید: »در 
بازدید از این مجموعه، انتظار دیدن چنین پیشرفت و 
سازه ای را نداشتم و شوکه شدم و بر خود بالیدم که در 
سازمان نیروهای مسلح چنین عزیزانی وجود دارند 
و این چنین خاقیت به خرج داده و این مجموعه را 
درست کرده اند. مجموعه ای که کمتر از هشت ماه 
طراحی و ساخته شده و در نوع خود بی نظیر است. 
با توجه به اینکه ســامانه های چندین کشور دنیا را 
دیده ام، مثل این مجموعه ندیده ام و پیامی که برای 

همه دنیا دارد، این است که ما می توانیم.«
مجتبی شرفی، رئیس بیمارستان امام حسین)ع( 
کرمانشاه و رئیس بیمارستان سیار درباره سازه های 
مختلف بیمارســتان های صحرایی مستقر در این 
مکان این طور توضیح می دهد: »ســه الیه ســازه 
بیمارســتانی داریم کــه یک الیــه قدیمی تر چادر 
و اتوبوس هســتند که سال هاســت از آنها استفاده 
می کنیم. الیه دیگر روی کفی های کامیون کشــنده 
سوار هستند و تاکتیکی هستند و این سازه جدید که 
بیمارستان ســیار امام حسین)ع( است، روی 14 تا 

تریلی 14 متری سوار شده اند و یک بیمارستان کامل 
را تشکیل داده اند که بخش های مختلفی دارد. این 
سازه از دو طرف باز می شود و حجم خیلی وسیعی 
پیدا می کند. یکی از تریلی ها فقط مخصوص دستگاه 
اکسیژن ساز 600 لیتری است که اکسیژن سانترال و 
مرکزی است و دیگر به کپسول اکسیژن نیاز نداریم. 
یکی از تریلی  ها ژنراتور برق و تأسیسات آب است 
و یــک مخزن ۸ هزار لیتــری دارد و یک تریلی هم 
فقط مخصوص ســرویس بهداشتی و حمام است. 
این تریلی ها با توجه به طول 14 متری، قدرت مانور 
بســیار باالیی دارند و از نظر اتصال هم محدودیت 
ندارند. در حال حاضر 9 تریلی به هم وصل شده اند 

که می توانیم آن را به 19 تریلی برسانیم.«
دکتر شــرفی در ادامه چنیــن می گوید: »بخش 
بســتری یک تریلی است که دو طرف دارد و زنانه و 
مردانه اســت و اگر الزم باشــد می توان آن را به سه 
یا پنج تریلی اضافه کــرد و هیچ محدودیتی ندارد. 
بنابراین بســته به موقعیت به تعداد هر کدام افزوده 
می شــود. همچنین ســازه ها به راحتی باز و بسته 
می شــوند و طوری طراحی شــده اند که در خود، 
باز و بسته می شوند. این ســازه جدیدترین است و 
هنوز به عملیات نرفته و کاما نو و آماده رزم اســت 
و ان شاءالله موقعیتی برای رزم پیدا نشود و در شرایط 

صلح برای مردم یاری ها استفاده شود.«
گفتنی است، بیمارســتان سیار تخصصی 12۸ 
تخته بهداری نیروی زمینی سپاه، کمتر از هفت ماه 
با تــاش مرکز بهداری غــرب، تحقیق، پژوهش، 
طراحی و ساخته شده است، قابلیت توسعه و ارتقا 
تا 13۸ تخت بیمارستانی را دارد و شامل بخش های 
تصویربرداری،  آزمایشــگاه،  بســتری،  اورژانس، 
داروخانه، ICU،CCU، ریکاوری و CSR، اتاق عمل 
با استعداد دو تخت عمل، MRI، CTS و همچنین 
بخش های پشتیبانی، آشپزخانه سیار، واحد سیار فنی 
پشــتیبانی و... است. از قابلیت های این بیمارستان 
تحرک و جابه جایی سریع، خوداتکایی، دارای باالبر 
به منظور انتقال مجروحان و مصدومان، باز و بسته 
شــدن به صورت الکتروپنوماتیک و دستی، پوشش 
یکنواخت بدنه از جنــس GRP، درب های برقی، 
پرده های برقی آنتی باکتریال و رعایت استانداردهای 

بیمارستانی است.«

بیمارســتانی که در کم تر از هفت ماه طراحی و ساخته شد
گزارشصبحصادقازنوینترینسامانهدرمانیغربآسیا

زهرا ظهروند
خبرنگار

عکس : سید محمد موسوی منش



صاحبذوالفقار
ای سبزترین بهار، کی می آیی؟

منظومه انتظار، کی می آیی؟
ای الله سرخ باغ زیبای خدا

ای سبزترین سوار کی می آیی؟
ای راز بزرگ آفرینش، ای مرد،

گنجینه روزگار، کی می آیی؟
ای روشنی چشم جهان، یا مهدی)ع(

ای صاحب ذوالفقار، کی می آیی؟
ماییم و نگاه انتظاری بر در

ای مونس و غمگسار کی می آیی؟
خورشید درخشان حریم زهرا)س(

آیینه کردگار، کی می آیی؟
ای باور ما ز نور رویت روشن،

از نسل گل و بهار، کی می آیی؟

نسترن قدرتی

صدیقه شاهسون
نویسنده

چهزودبهآرزویشرسید

مســلم برای مرخصی به خانه 
آمد، خیلی تغییر کرده بود و مثل 
پروانــه دور مــادرم می چرخیــد؛ گویی 
چشــم هایش از حرف هــای ناگفته خبر 
می داد. رفتارهای محبت آمیزی داشــت، 
گوشه ای نشست و نقاشی زیبایی کشید و 
ســپس برای اســتحمام آماده شد و وقتی 
برگشــت، مادرم را در آغــوش گرفت و 
گفت: »مادر غســل شــهادت کــرده ام؛ 
احســاس عجیبی دارم برای شهید شدنم 
دعا کنیــد و از خداونــد بخواهید که این 
عنایــت خاص را خداوند بــه من ارزانی 
کند.« مســلم همــان روز لباس هایش را 
پوشید و به طرف جبهه قاویزان اعزام شد؛ 
2 روز بعــد خبر شــهادتش را بــرای ما 
آوردنــد؛ همه تعجــب کــرده بودیم که 

آرزویش چه زود برآورده شد.
به نقل از برادر شهید

شــهید مســلم احمدی فرزند اول اسفند 
ماه 1346 در روســتای گان شهرســتان 
ایوان غــرب دیــده به جهان گشــود. وی 
تحصیات خود را تا سال چهارم دبیرستان 
در رشــته علوم تجربی ادامه داد. در زمان 
جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی رزمنده به 
تیپ 114 امیر المؤمنین)ع( سپاه پاسداران 
پیوســت و به مجاهــدت در راه دین خدا 
پرداخت تا آنکه سرانجام پانزدهم فروردین 
ماه سال 1366 در منطقه قاویزان مهران 
مورد اصابت ترکــش خمپاره قرار گرفت 
و به شــهادت رســید. مزار وی در گلزار 

شهدای ایوان غرب قرار دارد.

پروازرابهیادآور
پروانه ای که تمنای سوختن ندارد؛ بالش 
جز وبال نیســت. تنها در گوشه ای مانده 
و پرواز را نمی فهمد. شــیرینی عروج را 
نمی چشد. در ذهنش فلسفه آمدن و ماندن 
و رفتــن را مرور نمی کنــد. از کوچ، پوچ 
است. سربار شدن را بیشتر می خواهد تا 
سرباز شدن. ایمان ندارد که زمستاِن عمر 
نزدیک است و باید توشه بردارد. باید توبره 
دســت باف تنهایی را بشکافد. باید از این 
زندان پیله، به ســوی رندان دیده هجرت 
کند. باید به دور این شــمع جانســوخته 
عشــق، طواف کند تا ذره ذره شعله عشق 
را به آغوش بکشد. او به اینها ایمان ندارد.

موالجــان، ای چــراغ هدایت، چه 
بگویم که کوزه  خالی عمرم ترک برداشته، 
تمام وجودم را تمنا گرفته، دلم شکسته! اما 
باور دارم که روزی نور شــما از همین 
شکستگی ها به من خواهد رسید و روزی 
پروانه دلم، پرواز را به  خاطر خواهد آورد.

حسن ختام

همانند بی رغبتان به دنیا و اعراض کنندگان از آن به دنیا بنگرید، که به خدا قسم دنیا به زودی اهل اقامت 
و ســاکنانش را از میان بر می دارد و عیاشان بی خیال را دچار حادثه و با می کند. آنچه در دنیا از دست 
رفته و پشت کرده، باز نمی گردد و آینده آن هم روشن نیست، شادی دنیا آمیخته به اندوه است و قدرت و 
قوت مردان آن رو به سستی و ضعف می  رود. پس فراوانی آنچه شما را خوشایند است فریب تان ندهد، 
زیرا آنچه از دنیا با شما خواهد بود، اندک است.                                                )نهج البالغه، خطبه 98(

 سوِد اندک دنیا
   صادقانه    

آدمی هر چه خوب باشد، دیده نمی شود، اما چه بهتر! تازه می شود رنگ خدا! خوی خدایی می گیرد و در 
مسیر او قدم برمی دارد. خداوند بنده اش را دوست دارد، اما وقتی نیکوکاری، یا انسانی برای رضایت او 
قدم برمی دارد و در قید و بند خودنمایی نیست، به او مقامی بلند و اجری عظیم هدیه می کند. رنگ و بوی 

خدا داشتن، باالترین درجه مقام یک انسان است.

 رنگ و بوی خدا
   صبحانه    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

   قبیله عشق    

شمشیردولبه

شیوع اعتیاد به اینترنت در سطح جهانی و در 
جامعه ما، مسئله ای بارز و انکارناپذیر است. 
اگر در گذشــته ای نه چنــدان دور، جوان ها، 
بیشــترین گرایش را بــه اینترنت داشــتند، 
وضعیت کرونا در عصر ارتباطات، شــرایط 
را به گونه ای پیش برد که امروزه تمام اقشــار 
جامعه حتی کودکان و نوجوانان و حتی برخی 
از سالمندان، ســاعات زیادی از روز و شب 
خود را در شبکه های اینترنتی و فضای مجازی 
سپری می کنند. تحصیل و کسب وکار و حتی 
روابط و دورهمی های خانوادگی و دوســتانه 
 واضح 

ً
به فضای مجازی منتقل شده و کاما

است که بخش زیادی از اوقات شبانه روز افراد 
به حضور در فضای مجازی اختصاص داشته و 
اعتیاد به اینترنت در سطحی گسترده در کشور 
فراگیر شود. مطالعات متعدد در میان جوانان، 
رابطه معنادار میان اعتیاد به اینترنت و فضای 
مجازی با برخی از صفات شــخصیتی آنان 
نظیر پرخاشگری، اختاف با والدین، اختال 
در خواب و افت تحصیلی را تأیید می کنند؛ 
در عین حال وابســتگی شــدید به این فضا، 
عاوه بر آســیب های جسمانی نظیر ضعف 
بینایی و خشکی چشم، سبب فاصله گیری فرد 
از اطرافیان و قطع روابط اجتماعی و در نتیجه 
تنهایی شــده و خأل عاطفی و روانی را برای 
فرد به همراه خواهد داشت. امنیت اخاقی و 
روانی جوانان از دیگر مسائل مهمی است که 
باید مورد توجه قرار بگیرد. عصر ارتباطات، با 
ورود به فضای مجازی آمیخته و شاید گریزی 
از آن نباشد؛ اما می توان آن را شمشیر دو لبه ای 
دانســت که هر روز در دست ماست و باید با 
مدیریت زمانی و اخاقی درست، از مزایای 
این فناوری بهره گرفته و از آسیب ها و مضرات 

آن در امان ماند.

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

   تلخند    
چی فکر می کرد چی شد! / 

 بن سلمان در حالی تصاویر شکار کردن خود را منتشر می کند که کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این کاریکاتور، نوشتند پیش از این بن سلمان به شکار رزمندگان یمنی رفته بوده است!

فضای دم کــرده مترو و ماســکی که 
نفسش را به خودش پس می دهد، حال 
کیمیا را رو به تهوع می برد. دختر جوان چاره ای 
جز تحمل ندارد. تا ایســتگاه بعدی هنوز چند 

دقیقه ای باقی است.
ســر می چرخاند و از میان جمعیت انبوهی 
برای شــان معنی  که فاصله گــذاری اجتماعی 
ندارد، نگاهش روی صورت پیرزن ریزنقشــی  
گیر می کند. یکی دو نفــر بین او و پیرزن فاصله 
انداخته اند. پیرزن یک دســتش را توی دستگیره 
آویزان از ســقف مترو چفت کرده و با دســت 
دیگرش دفترچه آبی رنگ بیمه را محکم چسبیده 
است. دفترچه را باال می آورد و از پسر جوان قد 

بلندی که کنارش ایستاده، می پرسد: »پسرم کدوم 
ایستگاه پیاده بشم به این داروخونه نزدیک باشه؟«

مرد جوان بدون اینکه دفترچه را بگیرد آدرس 
را دید می زند: »همین ایستگاه بعدی!«

پیرزن ادامه می دهد، انگار دلش می خواهد با 
کسی درد دل کند.

ـ برای شوهرم دنبال انسولین می گردم. خودش 
نتونســت بیاد! چند تا داروخونه گشــتم انگار 

انسولین کیمیا شده، گیرم نمی یاد!
کلمه کیمیا مثل زنگ توی گوش دختر جوان 
صدا می کند. دســتی به پیشــانی چرب و عرق 
کرده اش می کشد. ســمت دیگری می چرخد. 
پوســتر کوچکی که کلمه »یا مهــدی« روی آن 
نوشته و به پنجره مترو چسبانده شده، توجهش را 
به خود جلب می کند. چشم هایش را ریز می کند 

تا بتواند جمله های زیر پوستر را بخواند.
هدیه تولد بزرگ ترین منجی...

آهی می کشــد و به فکر فرو می رود. از صبح 

که دوستش ســحر زنگ زده و گفته بود چند ُدز 
انسولین برایش نگه داشته است، او هم مثل پیرزن 
راهی این قسمت از شهر شده بود. شانس آورده 
بود که سحر توی داروخانه کار می کرد و در این 
اوضاع و احوال برایش انسولین کنار می گذاشت، 

و اال او هم به روزگار پیرزن می افتاد.
صدای خانمی از بلندگوهای مترو او را از فکر 

کردن به این خوشبختی بیرون آورد.
ـ ایستگاه حقانی... ایستگاه...

مسافران با عجله از مترو خارج شدند. هنوز 
پای کیمیا به پله های خروجی نرسیده بود که باز 
هم پیرزن را چند قدم دورتر دید که دارد سانه، 

سانه سمت پله ها می آید.
فکری مثــل برق از ذهنش گذشــت. امروز 
باید هدیه ای به امام عصر مــی داد و پیرزن را از 
جست وجو کردن های بی فایده برای چند روزی، 

نجات می داد.
- حاج خانم... حاج خانم... وایسید...

   داستان    

هدیه

 کاژن باعث فرم دهی پوســت، بازسازی و تجدید ســلول های مرده و ایجاد 
مقاومت پوست نیز می شود. کاژن ماده ضروری برای ایجاد خاصیت االستیک 
پوســت و جوان سازی آن و همچنین تعقیب روند پیری سلول های بدن است. 
کاژن با کراتین برای ایجاد استحکام سلول های پوست ترکیب می شود؛ ولی 
بدن با افزایش ســن به تدریج توانایی تولید کاژن را از دست می دهد که نتیجه 
آن ایجاد چین و چروک در پوســت و شل شدگی پوست است.  پروتئین ها با 
قرار گرفتن در کنار هم ســاختار مستحکم را تشکیل داده اند و عهده دار اتصال 
بافت های مختلف در بدن هستند؛ مانند پوست، استخوان، تاندون ها و رباط ها. 
اسیدهای آمینه که واحدهای ســازنده پروتئین هستند، برای ساخت و 
تولید کاژن در بدن ضروری است. شما می توانید با مصرف غذاهای 
پروتئینی به ساخت کاژن در بدن کمک کنید. ماهی یکی از منابع 
عالی کاژن اســت که توصیه می شــود دو بار در هفته مصرف 
کنید. از دیگر مزایای ماهی می توان به اسیدهای چرب امگا 3 
و ویتامین D اشاره کرد که بر زیبایی پوست شما می افزاید. 
مرغ گزینه مناسب دیگری برای افزودن کاژن بیشتر 
به رژیم غذایی شماست. از دیگر منابع عالی دیگر 
کاژن آبگوشت استخوان اســت. با جوشاندن 
استخوان و گوشت حیوانات برای مدت زمان 
طوالنی کاژن را از استخوان ها استخراج کرده 
و درون آبگوشت قرار می دهد. گیاه خواران نیز 
می توانند با خوردن میوه و سبزیجات سرشار از 
ویتامین C مانند مرکبات و سبزیجاتی مانند کلم 
بروکلی، سبزیجات برگ دار و گل کلم به ساخت 

کاژن در بدن خود کمک کنند.

    سالمت    

کاژن سازها

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

   کتیبه سبز    

پرسش: بین من و همسرم ناخواســته بحث و کشمکش هایی پیش 

می آید که هر دوی مــا را ناراحت می کند، چه کنیم که ارتباط کالمی 

ناخوشایند ما به حداقل برسد؟

پاســخ: پرسشگر گرامی! جر و بحث در بیشتر خانواده ها وجود دارد. مورد مهمی 
که ما باید همواره آن را یاد بگیریم این است که چگونه شرایط و اختافات دشوار را 
بپذیریم و آن را مدیریت کنیم. راهکارها: برای حل این مسئله، استقال در زندگی 
مشترک و فاصله نسبی داشتن از خانواده های طرفین، کمک کننده است. در کنار آن 
بهتر است سعی کنند انعطاف پذیری را در خود باال ببرند و زمینه سازی در خانواده 
شکل بگیرد. بدین نحو که با شنیدن هر مورد انتقادی درصدد مقابله به مثل نباشیم و 
به اصطاح به دنبال نکات منفی از یکدیگر نباشــیم و آن را به عنوان ساح در برابر 
همسر به کار نبریم. پذیرش عقاید دیگران از راهکارهای کاهش جر و بحث است. 
هیچ کس نباید کسی را به دلیل سبک زندگی یا نظرات مختلفی که دارد مورد فشار 
روانی قرار دهد؛ چه خانواده ها نســبت به هم، چه همسران نسبت به هم. کاهش 
انتظارات بیهوده می تواند کمک شایانی به کاهش بحث های بین خانواده ها و زوجین 
کند. ترک کردن موقعیت هنگام بحث، تا هر دو طرف آرام تر شــوند، شیوه مناسبی 
است. کسب اراده ای برای بخشش و فراموشی اشتباهات طرف مقابل تنش را کاهش 
می دهد و از ادامه دعوا جلوگیری می کند. سرزنش ها و عیب جویی در بحث و جدال 
در خانه اوضاع را وخیم تر می کند و بهتر اســت ترک شود. در دعواهای خانوادگی 
بهتر است بیشتر شنونده باشید تا پاسخ دهنده، این مهارت کمک بزرگی برای خاتمه 
دادن به بحث هاست. در کشمکش ها با همسر بهتر است اهداف مشترک تان را به یاد 
بیاورید؛ آنگاه حل و فصل اختاف نظرها ساده تر می شود. از شوخ طبعی در کام 
غافل نشوید، اما به شدت از تمسخر بپرهیزید، با کلمات محبت آمیز سعی در کنترل 
فضای پر تنش بین تان داشته باشید. لبخند و شوخ طبعی همراه با چاشنی محبت، چه 

هنگام صلح و سازش و چه هنگام بحث و جدل، کلید طایی است.

   راه نرفته    

محبت چاشنی 

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده


