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»دکترین رفتار سیاسی مبنای فعالیت سپاه 
اســت.« این عبــارت را نماینده محترم 
ولی فقیــه در ســپاه در جمع تعدادی از مســئوالن 
سیاسی نیروهای مسلح بیان داشتند. پرسش اصلی 
آن است که »دکترین رفتار سیاسی سپاه چیست و با 
چه هدفی تدوین شده است؟« در پاسخ و به اجمال 
به اقتضای این یادداشت می توان گفت، دکترین رفتار 
سیاسی با هدف ضابطه مند کردن رفتار سیاسی سپاه 

تدوین، تصویب و ابالغ شده است.
این ســند راهبــردی در ســال 1391، در هیئت 
اندیشه ورزی حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، براساس 
اسناد باالدستی تدوین و پس از تصویب نماینده محترم 
ولی فقیه،  از سوی ایشان و فرمانده محترم کل سپاه،  به 
عنوان اصول حاکم بر فعالیت های سپاه در حوزه عمل 
سیاسی ابالغ شد. سند دکترین رفتار سیاسی سپاه در 
ســال 1397 مورد بازنگری قرار گرفت و بار دیگر از 
سوی نماینده محترم ولی فقیه و فرمانده محترم کل سپاه 
ابالغ شد. پیش فرض سند دکترین رفتار سیاسی سپاه 
قطعی بودن مأموریت سپاه در حوزه سیاسی براساس 

رسالت این نهاد انقالبی است؛ اما رفتاری که با رفتار 
احزاب و گروه های سیاسی تفاوت اساسی دارد. در این 
سند حوزه های مجاز و غیر مجاز و قلمروهای مجاز و 
ممنوع رفتار سیاسی سپاه مشخص شده است. دکترین 
یا اصول حاکم بر رفتار سیاســی سپاه دارای دو فصل 

شامل کلیات و اصول دکترین است.
در مقدمه دکترین به اســتناد تدابیر رهبر حکیم 
انقالب اسالمی و فرماندهی معظم کل قوا حضرت 
امام خامنه ای)مدظله العالی( آمده است: »عمل سپاه 
 نظامی نیســت، عمل سپاه نظامی،  سیاسی، 

ً
صرفا

امنیتی و فرهنگی است.« معظم له با چنین نگاهی به 
رسالت و مأموریت ها و کار ویژه های سپاه در برخی 

از مقاطع حساس می فرمایند:
 »یکی از چیزهایی که ســپاه توانســته است در 
 در همه 

ً
این چند ســال از اول انقالب تا حاال تقریبا

موارد یا بیشتر موارد، آن را نشان دهد، عبارت بوده 
است از تشخیص حق و باطل. فتنه ها را به صورت 
فتنه شناخته و با آنها در افتاده است. جبهه حق را به 
صورت حق  شناخته است و همیشه از آن دفاع کرده 
اســت. این درک سیاسی الزم دارد که بحمدالله تا 
امروز بوده اســت و باید این درک سیاسی را هرچه 

می توانید در خودتان تقویت کنید.«
در تعریف رفتار سیاسی ســپاه در این سند آمده 
است: »رفتار سیاسی سپاه عبارت است از مجموعه 

فعالیت هــا و اقدامات رصدی، صیانتــی،  تبیینی، 
بصیرت افــزا،  گفتمان ســاز و اتخــاذ مواضع برای 
تحکیم،  توسعه،  تعمیق و پاسداری از انقالب اسالمی 

و دستاوردهای آن مبتنی بر گفتمان امامین انقالب.«
در فصل دوم سند دکترین رفتار سیاسی سپاه، 12 
اصل شامل والیتمداری،  تکلیف گرایی، حکمت،  
عــزت و اقتــدار، انقالب  محوری،  امیدبخشــی 
و نشــاط آفرینی، استکبارســتیزی، مردمی بودن، 
اخالق مداری،  جذب حداکثــری و دفع حداقلی، 
هماهنگی و همسویی سازمانی و مشارکت آفرینی 
آگاهانه،  به عنوان اصول حاکم بر رفتار سیاسی سپاه 

مشخص شده است. 
ذیل هر اصل،  ضمــن تعریف و تبیین آن اصل، 
 شــاخص های تجویزی)بایدها( و شــاخص های 

تحذیری )نبایدها( به طور دقیق تعیین شده است.
برای نمونه، در تعریــف اصل  »عزت و اقتدار« 
آمده است: »نفوذناپذیری و توانایی تولید و کاربرد 
مؤثر قدرت سیاسی برای تأمین مصالح و منافع نظام 
و انقالب اسالمی در چارچوب ضوابط شرع، قوانین 
و مقررات نظام اسالمی و سیاست ها و تدابیر مقام 

معظم رهبری)مدظله العالی(.«
»ایســتادگی، مقاومــت و مقابله بــا اقدامات 
براندازانه« یکــی از بایدهای این اصل  و »پرهیز از 
ورود به دسته بندی ها و جناح بندی های سیاسی درون 

نظام« و همچنین »پرهیز از مناقشات سیاسی، خطی 
و جناحی مخدوش کننده عزت و اقتدار ســپاه«، از 

نبایدها و امور ممنوعه در این اصل است. 
اصــل دوازدهــم با عنــوان »مشــارکت آفرینی 
حداکثری و آگاهانه«،  بــه نوعی حدود و ثغور رفتار 
سیاسی سپاه در قبال انتخابات در کشور را مشخص 
می کند.  »تبیین و تبلیغ شرکت در انتخابات به عنوان 
یک حق و تکلیف شــرعی و قانونــی« از بایدهای 
این اصل اســت و اما »پرهیــز از ورود مصداقی در 
انتخابات«، برجســته ترین »نباید« و قلمرو ممنوعه 
برای سپاه در انتخابات اســت. براساس این اصل، 
سپاه و بســیج، پاسداران شاغل و بسیجیان در حکم 
شاغلین، حق تبلیغ برای مشارکت آفرینی در انتخابات 
را دارند؛ ولی ورود مصداقی آنان در انتخابات ممنوع 
است. براساس همین دکترین انسجام بخش به سپاه 
و بسیج، حضرت حجت االســالم والسلمین دکتر 
حاجی صادقــی نماینده محترم ولی فقیه در ســپاه، 
در همایش بصیرتی بســیجیان در حسینیه عاشقان 
کربالی شهر ساری، ضمن اشاره و تأکید بر یک دلی و 
یک سخنی حاکم بر سپاه، فرمودند: »حرف تمام سپاه 
و بسیج در انتخابات،  حضور حداکثری اقتدار آفرین 
است. هر کسی مصداقی به سپاه نسبت داد یا مدعی 
شد مصداق سپاه چه کســی است، دروغ می گوید؛ 
چرا که نقش سپاه و بسیج فقط بصیرت افزایی است.«
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حلقه مفقوده سیاست!

رمضــان مــاه میهمانــی خدا و   
فرصتی برای زدودن غبار از دل و 
پیراستن جان از سیاهی  و ناپاکی است. این 
فرصت ویژه و اســتثنایی در نــگاه اول یک 
موقعیت معنوی برای بهره گیری از فیوضات 
الهی قلمداد می شود که در مرحله باالتر در 
رفتارهــای اجتماعی تأثیر می گــذارد و به 
همدلی، همزبانی و مواسات بیشتر در جامعه 
می انجامد؛ اما کارویژه رمضان نباید تنها به 
ابعاد اجتماعی آن محدود و محصور شود و 
تقویــت بنیه های معنوی در ایــن ماه باید به 
کاربســت آن در فعالیت های سیاســی هم 
بینجامد و نتیجه آن سرایت اصول اخالقی به 
موضع گیری های سیاســی باشــد؛ چرا که 
فعالیت سیاسی در جامعه اسالمی پیش از هر 
چیز باید به زیور اخالق آراسته شود و همین 
وجــه تمایــز آن بــا سیاســت در جوامع و 

فرهنگ های دیگر باشد.
بر اســاس اعتقادات و مبانــی دینی ما، 
سیاســت در اسالم ریشــه در اخالق دارد. 
اخالق در حوزه سیاســت مسئله ای اساسی 
است و فعاالن سیاســی باید شاخصه های 
اخالقــی را مدنظــر قرار دهنــد. منظور از 
سیاســت در اینجا رفتارها و مواضعی است 
که مســئوالن و صاحب منصبــان در حوزه 
سیاســت دارند. بیان دیدگاه هــا، مواضع، 
مطالبات، معرفی توانمندی ها، شایستگی ها 
و دادن وعده ها با توجه به اصل حقیقت گویی 
و حفظ کرامت انسان ها در عرصه سیاست 
باید مــورد توجه قــرار گیــرد و حتی نقد 
دیدگاه های رقبــا و مخالفان با رعایت اصل 
انصاف و توجه به مفید بودن و سازنده بودن 
آنها باشــد که الزمه فعالیت سیاسی در یک 
جامعه پویا و بانشاط اســت؛ اما تنزل دادن 
آنها به سطح تخریب، توهین، تهمت و... از 
مصادیق بی اخالقی است که متأسفانه هر از 
گاهی آن هم در سطوح باال مشاهده می شود.   
مــردم در مقام صاحبــان و ولی نعمتان 
انقــالب در هنگامه انتخابات بــا توجه به 
شــعارها و وعده های نامزدهــا به انتخاب 
دست می زنند و انتظار دارند مشکالت آنها 
حل شود یا به سمت مرتفع شدن پیش برود 
و به مطالبات شــان رسیدگی شود؛ اما وقتی 
به هر دلیلی دولتمردان در برخی وعده های 
خود موفقیتی به دســت نمی آورند، کمترین 
کار این اســت که از مردم عذرخواهی کنند 
نــه اینکه با فرافکنی و متهــم کردن دیگران 
از پاســخگویی طفــره بروند و با ســخنان 
دور از واقعیت افکار عمومی را مشــوش و 
ملتهب کننــد. در این زمینه رفتار سیاســی 
رهبر حکیم انقالب می تواند معیار مناسبی 
برای مسئوالن، کارگزاران و فعاالن سیاسی 
باشد. ســخنان امام خامنه ای درباره اشتباه 
صورت گرفته در بین مسئوالن درباره کنترل 
جمعیــت در اواســط دهــه 70 و تأکید بر 
ضرورت جبران آن، حمایت از تصمیم سران 
قوا درباره مدیریت مصرف سوخت در سال 
1398، دفاع و حمایت از دولت و شــخص 
آقــای روحانی در برابر کســانی که به دنبال 
اســتیضاح رئیس جمهور بودند و نمونه های 
دیگر نشان دهنده پایبندی معظم له به اصول 
اخالقی اســت که در هیچ شرایطی حاضر 

نیستند آن را زیر پا بگذارند.
سیره سیاسی امام خامنه ای)مدظله العالی( 
نشــان دهنده این واقعیت است که ایشان در 
دوران زعامت و رهبری جامعه اسالمی تبیین 
و تحلیل و عقالنیت و منطــق را جایگزین 
هوچی گری و سیاسی کاری های رایج کردند 
که در کنــار حفظ چارچوب هــای اخالق 
اسالمی با هر گونه تندروی از سوی هر جناح 
و جریانی برخورد کرده و مســیر صحیح را 

نمایان می کنند.

   سرمقاله    

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

اصالح طلبان در مسیر حضور در انتخابات 
1400 با تناقضاتی روبه رو هســتند که بدون 
حل آنهــا نمی تواننــد به ســادگی با همه تــوان وارد 
رقابت های انتخاباتی شــوند! این جریان از یک سو بر 
حضور نامزدهایی در انتخابات تأکید دارد که به معنای 
واقعی اصالح طلب بوده و از سابقه فعالیت سیاسی در 
قالب احزاب سیاســی این جریان برخوردار باشــد. از 
ســویی دیگر چنین افرادی با توجه به عملکرد رادیکال 
خود در طول ربع قرن اخیــر، صالحیت خود را برای 
تصدی صندلی قدرت از دست داده اند و اکثریت آنان به 
احتمال قوی از سوی شورای نگهبان احراز صالحیت 
نخواهند شــد! با این شاخص هاســت که از نگاه آنان 
افرادی، چون سیدمحمد خاتمی، محمدرضا خاتمی، 
محسن صفایی فراهانی، مصطفی معین و... چهره های 
اصالح طلبی هستند که باید در میدان رقابت های 1400 
حاضر باشــند، اما به خوبی معلوم اســت که این افراد 
احراز صالحیت نخواهند شــد! از سویی دیدگاه طیف 
دیگری از اصالح طلبان رضایت بر حمایت از نامزدهای 
میانه روی می دهند که هرچند ممکن است اصالح طلبی 
واقعی نباشند، اما تمایالت اصالح طلبانه آنان برجسته 
شــده اســت. با این نگاه نام افرادی چون محمدجواد 
ظریف، علی الریجانی و علی اکبر ناطق نوری شــنیده 
می شــود. در این میان، یک نام می توانســت به ظاهر 
پایان بخش این مناقشــات بوده و اجماعــی را در این 
اردوگاه به وجود آورد. او کسی نبود جز حجت االسالم 
سیدحسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسالمی که 

نامش این روزها زیاد شنیده شده است. 

 Bابهام در رجل سیاسی
نام سیدحسن خمینی 48 ســاله از چندماه پایانی سال 
1399 به عنوان یکــی از نامزدهای انتخاباتی شــنیده 
شــد. این اخبار در حالی بود که طبــق اصل 115 قانون 
اساســی، رئیس جمهور باید از میان رجــال مذهبی و 
سیاســی که واجد ایــن شــرایط »ایرانی االصل، تابع 
ایــران، مدیر و مدبر، دارای حســن ســابقه و امانت و 
تقــوی، مؤمن و معتقــد به مبانی جمهوری اســالمی 
 ایــران و مذهــب رســمی کشــور« باشــند، انتخاب

 شــود. رئیس جمهور مطابق با اصل 113 قانون اساسی 
»پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی 
کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست 
 به رهبری مربوط 

ً
قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما

می شــود، بر عهده دارد.« نگاهی به پیشینیه سیدحسن 
به خوبی حکایت از آن داشــت که وی با شاخصه های 
 وی یک رجل 

ً
برشــمرده فاصله بسیار دارد؛ چرا که اوال

 در کارنامه وی مدیریت 
ً
سیاسی شناخته نمی شود، ثانیا

اجرایی مشــخصی ثبت نشده است که حال بخواهد به 
یکباره به عنوان نفر دوم کشور و عالی ترین جایگاه اجرایی 
کشور تکیه زند! به همین دلیل، نزد کارشناسان امر طرح 
نام سیدحسن خمینی بیشتر به یک بازی انتخاباتی شبیه 
 تصمیمی جدی و برآمده از اتاق فکری 

ً
بود تا آنکه واقعا

پویا بوده باشد!با فرا رسیدن ســال جدید و پس از پایان 
یافتن تعطیالت نوروزی، اوضاع دگرگون شــد و این بار 
نام سیدحسن با بسامدی بیشتر و سطحی گسترده تر در 

رسانه های مختلف اصالح طلبان شنیده شد!

 Bاهداف اصالح طلبان برای دعوت
در این میان این ســؤال مطرح بود که چگونه است 
با وجود آنکه احراز صالحیت وی برای حضور در 
انتخابات با تردیدهای جدی و آشکاری مواجه است، 
اصالح طلبان چرا بر این حضور تأکید دارند؟ و خود 
ایشــان چگونه حاضر شده اســت که احیانا در این 

میدان ورود پیدا کند؟! آشکار است، اصالح طلبان 
با هدف احراز نشــدن صالحیت سیدحسن تالش 
داشتند تا ایشان را وارد میدان رقابت های انتخاباتی 
کنند!آنــان بر این نیت بودند که یا شــورای نگهبان 
نخواهد توانست ایشان را ردصالحیت کند یا آنکه 
با این اقدام، هجمه های سنگینی را متحمل خواهد 
شــد و هزینه های گزافی را بایــد پرداخت کند! این 
آب گل آلود بستر را برای فرصت طلبان فراهم کرده 
و در زمانــه ای که اصالح طلبان برنامه مشــخص و 
منســجمی برای اداره آینده کشــور و ارائه به افکار 
عمومی ندارند، جوسازی پیرامون این ردصالحیت 
خواهد توانست افکار عمومی را تحریک کرده و آنان 
را در خدمت سناریوهای بعدی این جریان قرار دهد.

 Bانتخاب دشوار و حکیمانه
در این وضعیت، خبری به نقل از سیدیاســر خمینی در 
گفت وگو با پایگاه جماران انتشــار یافت که با اشاره به 
دعوت گسترده اقشار مختلف از برادرش سیدحسن گفته 
بود: »ایشان با تردید در حال مشورت و بررسی جوانب 
امر بودند تا اینکه امروز مطابق دیدارهای نوبه ای خود با 
رهبری به دیدن ایشان رفتند که طی این مالقات، رهبر 
انقالب کاندیداتوری ایشــان در انتخابات را به صالح 
ندانســتند و با بیان اینکه حاج حسن آقا را مانند فرزند 
خود می دانند، از ایشان خواستند که در شرایط فعلی به 
ایــن عرصه ورود نکنند.« وی تصریح کرد: »با توجه به 
این توصیه، طبیعی است که تصمیم ایشان روشن است 
و اخوی یقینا تصمیمی برای کاندیداتوری ندارند.« این 
خبر آب سردی بود بر آتش فتنه ای که اصالح طلبان خود 
را آماده بهره برداری از آن کرده بودند!درباره این حرکت 
ارزشــمند می توان گفت، اقدام درست و تصمیم دقیق 
سیدحسن خمینی در مشــورت گرفتن از رهبر معظم 
انقالب اسالمی، اقدامی شایسته و قابل تقدیری است 
که بدون شــک بهترین سرنوشت را برای ایشان و بیت 

امام)ره( رقم زده  اســت. بخش عمــده ای از مدعیان 
سیاسی که در طول ماه های اخیر تالش کردند تا ایشان 
را وارد میدان رقابــت انتخاباتی کنند، فرصت طلبانی 
بودنــد که بهره برداری های سیاســی و جناحی خود را 
دنبال می کردند و حاضر بودند در این مســیر به سادگی 
از آبرو و حیثیت بیت امام)ره( مایه بگذارند! آنان طالب 
به صدارت رسیدن سیدحســن نبودند و مدت هاست 
که از اندیشــه و خط امام)ره( فاصله گرفته اند! طرح نام 
خمینی تنها ابزاری بود تا در آستانه انتخابات در صورت 
عدم احــراز صالحیت وی پیراهن عثمانی برای حمله 
به شورای نگهبان قرار گیرد. این تصمیم درست هم از 
آینده سیاسی سیدحسن خمینی صیانت کرد و هم حافظ 
آبروی بیتی شد که اعتبار خود را از پیشوای بزرگ ملت 
ایران به یادگار دارد و نباید بازیچه دست فرصت طلبان 
شــود! البته بدخواهان امام)ره( و بیــت امام  راحل در 
مرحله جدید تــالش می کنند تا از این شکســت نیز 
فرصتی برای کامیابی فراهم کنند. از این رو دســت به 
کار شده و نوک تیز هجمه ها را به سمت رهبری انقالب 
خواهند برد.این در حالی اســت کــه توصیه رهبری به 
سیدحسن بدون شــک مبتنی بر درنظر گرفتن مصالح 
شــخصی و خانوادگی ایشــان و صیانــت از بیت امام 
انجام شــده و از جمله رهنمودهای ارشادی بوده است 
که با درخواست شخص سیدحسن ارائه شده است، نه 
اقدامی دستوری که سیدحسن می توانست از طرح آن و 

طلب اعالم نظر رهبری اجتناب  کند.
ســخن پایانی آنکه بدون شک این مشورت و 
حرف شنوی و تبعیت در کارنامه حجت االسالم 
سیدحســن خمینی به عنوان نقطــه عطفی باقی 
خواهــد ماند، این کناره گیــری از ورود به میدان 
رقابــت انتخابات 1400، پایان حیات سیاســی 
وی نیست، بلکه بالعکس می تواند سرآغاز فصل 

نوینی برای حضور وی در عرصه سیاست باشد.

آزمونسختسیدحسنخمینی

روزنامــه »کار و کارگر« در تاریخ 21 فروردین 1400 
مصاحبه ای را با »فیلیپ تیئبو« سفیر کشور فرانسه در 
ایران به عنوان تیتر یک خود منتشر کرد. سفیر فرانسه در 
این مصاحبه در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره بحث 
احیــای برجام تا قبل از انتخابات ریاســت جمهوری 
می گوید: »همان طور که گفتم، مذاکرات فعلی وین، 
نتیجه سال ها تالش همه طرف های باقی مانده در برجام 
اســت و رئیس جمهور مکرون نیز بارهــا از این توافق 
حمایت کرده اســت؛ حتی برای حفــظ برجام، آقای 
مکرون طرحی را ارائه کرد که متأســفانه کنش گرانی 
در ایران و آمریکا مانع از اجرایی شدن آن طرح شدند؛ 
ولی فرانسه تمام تالش خود را برای حفظ برجام داشته 
اســت. حتی آقای ظریــف را در اوج تنش های ایران 

و آمریکا بــه اجالس جی 7 دعــوت کردیم تا پنجره 
مذاکرات را باز نگاه داریم و خوشبختانه تا امروز پنجره 
مذاکرات بسته نشده است. در حال حاضر هم همین 
روند طی می شــود و هدف هم این است که تا قبل از 
شــروع انتخابات در ایران شــاهد احیای کامل توافق 
هسته ای باشیم.« جمله پایانی سفیر به عنوان تیتر یک 

روزنامه مذکور انتخاب شده است.
آنچه ســفیر فرانســه در تهران با گستاخی به یک 
روزنامه داخلی می گوید، البته موضوع جدیدی نیست. 
واقعیت آن اســت که بخشی از نگاه غربی ها به برجام 
همیشه داخلی بوده و می خواستند از آن برای اثرگذاری 
بر تحوالت سیاست داخلی ایران استفاده کنند. برای 
نمونــه »باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا در ســال 
2015، در گفت وگو با »توماس فریدمن« روزنامه نگار 
نیویورک تایمز در پاسخ به پرسشی درباره دالیل بنیادین 
برداشــتن تحریم های ایران می گوید: »رفع تحریم ها 
می تواند ســبب تقویب طبقه متوسط در ایران شود که 
از ادامه رفتارهای آسیب زای ایران در عرصه بین الملل 

جلوگیری کند.« کسانی که عالقه مند هستند بیشتر در 
ایــن مورد بدانند و تحقیق کنند، کافی اســت عبارت 
برجام و نرمالیزاســیون را با هم جســت وجو کنند تا 
با مواضع و تحلیل های جالــب توجهی در این زمینه 
مواجه شوند. این اظهار نظر سفیر فرانسه شاهد و سند 
دیگری مبنی بر بدعهدی و نفاق اروپایی ها در مواجهه 
با جمهوری اســالمی ایران است. اروپایی ها هرگز به 
تعهدات برجامی خــود عمل نکردند و پس از خروج 
 بــا دادن وعده و وعیدهای 

ً
آمریــکا از توافق نیز صرفا

توخالی ســعی در تکمیل جورچین آمریکا داشتند. به 
اذعان آقای ظریف، آنان در طول این ســال ها حتی به 
یکی از تعهــدات یازده گانه خود پس از خروج ترامپ 
از برجام عمل نکردند. حال چگونه و چرا برای احیای 
ســریع برجام، آن هم پیش از انتخابات ایران به تکاپو 
افتاده اند؟! فارغ از وقاحت و سیاســت مداخله جویانه 
غربی ها که روند همیشــگی آنان در مواجهه با ســایر 
کشورهاست، برخی مواضع و رفتارهای داخلی نیز در 
جسارت بخشی به آنان بی تأثیر نیست. متأسفانه برخی 

جریان ها و چهره های سیاســی داخلی با خدشــه دار 
کردن منافع ملی، مســائل فراجناحی و ملی را به ابزار 
رقابت سیاسی در ســپهر داخلی کشور تبدیل کرده و 
سعی دارند از این نمد کالهی برای کسب پست و مقام 
بسازند. اقدامی که هزینه آن را کشور و ملت می دهند. 
وقتــی برخی داخلی ها چنین نســبت بــه منافع ملی 
غیرمسئوالنه رفتار می کنند، اظهاراتی شبیه آنچه سفیر 
فرانسه می گوید، غیرمنتظره و عجیب نیست. اظهارات 
سفیر فرانسه نشان می دهد، در زمینه مذاکرات برجامی 
باید بسیار دقیق و موشکافانه برخورد کرد و اجازه نداد 
طرف غربی با عملیات روانی و بازی های رســانه ای، 
زمینه را برای عقب نشــینی ایران از شــروط منطقی و 
خطوط قرمز قطعی خود فراهم کند. رســانه ها در این 
زمینه نقشی مهم و اساســی دارند و آن رسانه هایی که 
در زمیــن حریف بازی می کننــد، اگر نگوییم همکار 
و همدســت حریف عهدشــکن و حیله گر هستند، با 
چنین اقداماتی در خوشــبینانه ترین حالت صالحیت 

نقش آفرینی در زمین افکار عمومی را ندارند.

چشمطمعغرببهصندوقرأی
محمد صرفی

روزنامه نگار
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دیدگاه

سپاه در مسیر سرافرازی 

»اگر ســپاه نبود، کشــور هم نبود.« این 
سخن حضرت امام)ره( شاید عمیق ترین 
سخنی است که درباره نقش سپاه بیان شده 
است. نهادی که در طول سال های گذشته 
مهم ترین ســپر نظام جمهوری اسالمی 
در مقابل هر گونه فشار علیه ایران و نظام 

جمهوری است.  
سپاه در اوایل شکل گیری به منزله یک 
نهاد نظامی ساختار مدون نظامی در داخل 
خود نداشت و همکاری نکردن بنی صدر، 
رئیس جمهور وقــت با این نهاد ســبب 
 دسترسی نیروهای سپاه به 

ً
شده بود عمال

تجهیزات نوین بسیار محدود شود. 
امــا شکســت راهکارهــای نظامی 
بنی صدر در چهار عملیات در زمســتان 
سال 1359 و در کنار آن برکناری بنی صدر 
زمینه را برای تبدیل شــدن ســپاه به یک 

سازمان کالسیک نظامی فراهم کرد. 
در اولین مرحله، چینش نیروها در سپاه 
از حالت توده ای به ســاختار کالسیک به 
شکل دسته، گروهان، گردان و تیپ درآمد 
و هریک از فرماندهان شــاخص سپاه با 
تشــکیل یک تیپ خاص از نیروهای هر 
استان پایه ای برای ایجاد لشکرهای زمینی 

سپاه را تشکیل دادند. 
اتفاق دیگری که زمینه را برای حضور 
سپاه به منزله یک نیروی تمام عیار فراهم 
کــرد، فرمان رهبــر کبیر انقــالب برای 
تشکیل ســه نیروی جداگانه در این نهاد 
انقالبی بود.  در ُبعد امنیت داخلی، سپاه 
با سرکوب شورش نظامی منافقین و انهدام 
تیم جاسوسی حزب توده گام های مؤثری 
در مقابله با توطئه های داخلی برداشــت 
کــه از مصادیق مهم توانمندی ســپاه در 
این حوزه می توان به انهدام هسته رهبری 
سازمان منافقین در 19 بهمن سال 13۶0 
اشــاره کــرد.  در دوران پس از جنگ هم 
سپاه کشور را با خطرات داخلی و خارجی 
فــراوان مواجه می دید. قلب فعالیت های 
فوق در نیروی هوایی ســپاه که بعدها به 
نیروی »هوافضا« تغییر نام پیدا کرد، زمینه 
تبدیــل ایران به قدرت موشــکی و اولین 
ماهواره غیر نظامی ایــران در فضا به نام 
»امید« و با پرتابگری به نام »سفیر« فراهم 
کــرد.  همچنین در ایــن دوره با توجه به 
سرمایه گذاری سنگین نیروهای متخاصم 
و به ویژه ایاالت متحده در نیروهای هوایی 
و... با بهره گیــری از تجارب رویارویی با 
ارتش آمریکا در خلیج همیشــه فارس، 
طرح ایجاد سیستم دفاع موزاییکی مورد 
توجه فرماندهی ســپاه قــرار گرفت.  در 
ُبعد داخلی ایجاد هسته های  نفوذ دشمن 
در سطح کشــور برای مقابله با نظام، از 
راهکارهای دیگر نیروهای خارجی برای 
مقابله با نظام بــود که در چنین وضعیتی 
نقش امنیتــی و اطالعاتی ســپاه بیش از 
پیش نمایان شد.  شاید مهم ترین عملیات 
هجومی ســپاه برای مقابله بــا تیم های 
ترور، موشکباران سنگین پایگاه های ترور 
منافقین در عراق بود که نیروی هوایی سپاه 
و همچنین توپخانه آن در پاســخ به ترور 
شهید صیاد شــیرازی انجام داد.  در بعد 
فرهنگی نیز ســپاه برای گسترش فرهنگ 
بســیجی تالش های فراوانی را در دستور 
کار خود قرار داد که شــاید مهم ترین آن 
توســعه اردوهای راهیان نور به منزله یک 
راهبرد فرهنگی مهم بود. در حوزه فضای 
مجازی نیز سپاه دفاع از عرصه های مهم 
امنیتی را برای مقابله با توطئه های دشمن 
در دســتور کار خود قرار داد و بسیاری از 
تالش های صــورت گرفته برای انحراف 

نسل جوان کشور را بی اثر کرد. 

   روزنه    

   عکس و مکث   

اســتقبال مؤمنانه از ماه رمضان / همزمان با ماه مبارک رمضان، مانند ســال های گذشته در سراسر کشور مردم 
خداجو با اهدای بســته های کمک مؤمنانه به نیازمندان، از دستگیری از مستمندان در این ماه بهره مند شدند. 
در همه گیری کرونا، بســیاری مشــاغل و درآمدها با دشــواری هایی مواجه شدند که بر همه ما واجب است بیش 

از پیش حواس مان به نیازمندان باشد.

ســریع موشکی!/ ســرتیپ یحیی سریع، ســخنگوی نیروهای مسلح یمن واقعًا باید سریع باشــه و تا حمله بعدی 
یمنی ها به ســعودی ها انجام نشــده، خبرش رو اعالم کنه. خبر رو هم از علی موشکی، جانشین رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح یمن دریافت می کنه که دیگه نام فامیلیش جای بحث نداره! در یمن گویا نام فامیلی اشــخاص 

بر اساس قابلیت های فعلی شون هماهنگه!

روزه داری در  مثبت ۸۰  /  حاج حسین دقاقیان، پیرمرد ۸۰ ساله ای است که در ماه مبارک رمضان با زبان روزه 
مســیر طوالنی خانه تا مزرعه را با دوچرخه طی می کند و در طول روز نیز به کشــاورزی می پردازد. عشق به کار او 
را از سن و سالش غافل کرده و در حالی که باالی ۸۰ سال سن دارد، تمام روز به کشاورزی مشغول است و ذکر 

گویان، انتظار لحظه افطار را می کشد. قبول باشد...

جدیدتریــن شــاهکار پلیس آمریکا/ نوجوان 13 ســاله ای که به نشــانه تســلیم دســت خالی خــود را باال برده و 
تهدیدی برای کســی نیســت؛ اما پلیــس آمریکا عادت دارد پرونده ها را خیلی ســریع مختومــه اعالمه کند و به 
همین دلیل به ســینه این نوجوان بی دفاع شلیک می کند! چقدر این صحنه برای کودکان کشورهایی که آمریکا 

سرزمین شان را اشغال کرده، آشناست!

سعید پورمالئی 
هریس

کارشناس سیاسی

برخی تحلیلگران و جریان های سیاســی 
کشــور در دوره مبــارزات انتخاباتی در 
آمریکا و ابتدای پیروزی بایدن، در تفسیر از روی کار 
آمدن دموکرات ها و بایدن بر این باور بودند که دوران 
سختی سپری شده و دولت بایدن در اولین فرصت به 
تعهدات برجامی خود بازگشــته و فشار حداکثری 
ترامــپ پایان خواهد یافت. در برابر این قبیل افراد، 
جریان واقع گرایانه ای بود که بین بایدن و ترامپ فرقی 
قایل نبود و تصریح داشت که رویکرد آمریکا نسبت 
به ایران در دوره جدید نیــز تغییری نخواهد کرد و 
بایدن نه تنها برجام را به شکل گذشته احیا نمی کند، 
بلکــه تحریم هــا همچنــان باقی خواهــد ماند و 
زیاده خواهی های ترامپ به شکل نوین و هوشمندانه 
دنبال خواهد شد. رهبر معظم انقالب نیز با دالیل 
متقنی دیــدگاه دوم را باور داشــتند. اکنون پس از 
گذشــت 90 روز از روی کار آمدن بایدن، درستی 
تحلیل گروه دوم را شاهد هستیم؛ زیرا طی این مدت 
دولت بایدن برخالف تحلیــل تخیلی جریان اول، 
هیچ تغییر اصولی و ماهیتی نسبت به ایران و برجام 
نشان نداد؛ هیچ یک از تحریم ها را ولو برای حسن 
نیت و نمادین برنداشت؛ اجازه آزادسازی ریالی از 
پول های بلوکه شده ایران را نداد و همچنان تهدیدها 
و تحریم را در دستور کار دارد و اروپایی ها را نیز علیه 

ایران هماهنگ تر کرده است. 
با وجود تداوم فشــار حداکثری ترامپ از سوی 
بایدن با چاشــنی مذاکره با ایران، به جدال تحلیلی 
دو گروه موصوف شکل جدیدی داد. گروهی که تا 
پیش از پیروزی بایدن او را ناجی برداشــتن تحریم 
فرض می کرد، در پویش جدیــد خود و در تحلیل 
ساده انگارانه ای، به توجیه دشواری بازگشت بایدن به 
برجام و برداشتن تحریم های ضدبرجامی پرداخته و 
دکترین اعالمی ایران مبنی بر اول آمریکا بعد ایران را 
به نقد کشیده و بر بازگشت ایران به تعهدات اصرار 
می ورزد؛ اما مواضع اعالمی و اعمالی کاخ سفید و 
حتی اروپایی ها به وضوح نشان داد آنها فقط به دنبال 
برداشته شدن اولین گام از سوی ایران نیستند؛ بلکه 
فراتر از آن مدعــی مذاکره برای بازنگری در برجام 
هســتند. در این راستا، تحلیل گروه دوم درست بود 
که نباید با طرح اول ایران بعد آمریکا، در یک چرخه 
نامعلوم عقب نشینی و پیشروی غرب قرار گیریم؛ به 
ویژه آنکه آمریکایی ها در شرایطی که از مذاکره پس 
از برداشتن گام اول از سوی ایران سخن می گفتند، 
تحریم جدیدی را اعالم و با رژیم صهیونیستی توافق 

کردند که با تشکیل یک تیم ویژه مشترک، اطالعات 
خود درباره برنامه هســته ای ایــران را با یکدیگر به 
 اعالم کردند 

ً
اشــتراک بگذارند. در عین حال رسما

چون شرایط 2015 تغییر کرده، بازگشت به برجام 
2015 ممکن نیست)وندی شرمن، 1399/12/14( 
و »ریچارد نفیو« مشــهور به »معمــار تحریم های 
ضدایرانی« را در وزارت خارجه منصوب کرد. در 
این راستا نظام ایران دسترسی بازرسان آژانس را که 

براساس پروتکل الحاقی انجام می شد، قطع کرد.
این وضعیت اگرچه خوشایند گروه اول نبود؛ اما 
اثربخش بر غربی بود. آمریکا و اروپا اعالم کردند که 
بدون شرط آماده مذاکره هستند. در چنین شرایطی 
همان جریان داخلی بدون توجه به سیاســت هویج 
و چماق کاخ ســفید، اصرار بر شروط ایران را مانع 
مذاکره دانســته و به بهانه از دســت ندادن فرصت 
مذاکره و القای جنگ در صورت فرصت ســوزی، 
پیشــنهاد مذاکره هر چه سریع تر با آمریکا را دادند. 
در این زمان رهبر معظم انقالب اعالم کردند، »ما 
هیچ اصرار و عجلــه ای نداریم که آمریکا به برجام 
بازگردد.« همچنین به هدف آمریکا از مذاکره اشاره 
کرده، فرمودند کــه »می خواهد مذاکره کند تا یک 
حرف باطل را تعبیر کند«؛ اما شوربختانه وقتی منطق 
رفتاری گروه حامی مذاکره به هر قیمت را مالحظه 
می کنیم، می بینیم که این گروه در همه شرایط چه در 
دوره فشــار حداکثری دولت ترامپ و چه در دولت 
بایدن همواره از یک سو رفتار آمریکا را توجیه کرده 
و از ســوی دیگر ملت ایران را از عواقب موضوع از 
جمله لولوی جنگ ترســانده و خواستار پذیرش و 

تسلیم محض خواسته های آمریکا شده است.
با وجود این و به رغم نگاه عمیق و دوراندیشــانه 
رهبر معظم انقالب، مذاکرات با 1+4 در وین کلید 
خورد و برای اینکه این اقدام خالف مصوبه مجلس 

و تدابیر رهبری نباشــد اعالم کردند، آمریکا در این 
مذاکرات حضور ندارد. در حالی که اصل دکترین 
بــر این بود که چون آمریکا از برجام خارج شــده و 
دولت های اروپایی نیز به بهانــه واهی به هیچ یک 
از تعهــدات برجامی خود عمــل نکرده اند، باید به 
تعهدات خودشان برگردند؛ بنابراین طرح مذاکره از 
سوی آمریکا و اروپا یک اقدام انحرافی برای تحمیل 
همان نظرات ترامپ است. با این حال، نشست های 
مذاکرات وین براساس همان تحلیل های آزمون شده 
برگزار شد، اما خیلی زود نشانه های خالف انتظار 
که از پیــش هم رهبر معظم انقالب پیش بینی کرده 
بودند، ظاهر شد. دیپلمات چینی اعالم کرد: »گروه 
کارشناسی هسته ای بسیار جلوتر از گروه کارشناسی 
لغو تحریم ها هســتند« که این بیان نشان می دهد، 
غرب به ســادگی بنا ندارد همه تحریم ها را بردارد. 
فرسایشی کردن مذاکرات شــیوه دیگری است که 
غربی ها دنبال می کننــد، به گونه ای که رهبر معظم 
انقالب به صراحت اعالم کردنــد مذاکرات نباید 

فرسایشی شود.
در هــر صــورت، 90 روز کاری بایدن در کاخ 
ســفید تحلیل واقع گرایان در برابر سطحی نگران را 
به اثبات رساند. یکی دیگر از نشانه هایی که موضع 
رهبر فرزانه انقــالب را اثبات کــرد و واقع گرایانه 
نشــان داد، تحریم های اتحادیــه اروپا علیه نهادها 
و شــخصیت های ایرانی در زمان مذاکرات وین و 
اقدام تروریست هسته ای در نطنز است. انتظار این 
بود که این دو حادثه برای خیلی ها درس آموز باشد، 
اما دریغ از عبرت. باز همان توجیهات!! در راستای 
این دو اقدام مزورانه غرب دو نوع تحلیل و تجویز در 

داخل شکل گرفت: 
یک ـ تحلیلگران توجیه گر بالفاصله با توجیه این 
دو اقــدام، اعالم کردند نباید مذاکرات وین را ترک 

کنیم. مشاور رسانه ای ریاست جمهوری نیز نوشت، 
آیا باید پاسخ قطع برق در نطنز را با قطع مذاکرات 
در ویــن داد؟ برخی دیگر تحلیــل کردند که رژیم 
صهیونیســتی با این اقدام خواست مانع مذاکرات 
شــود! با این حال این گروه با هزاران توجیه تالش 
کرد تا از ســوی ایران هیچ گونه واکنش مؤثری علیه 
دوگانگی رفتاری غرب )مذاکره و فشــار( صورت 

نگیرد.
دوـ تحلیلگــران واقع بین تحریــم اروپا و اقدام 
تروریســتی در نطنز را یکی از ســتون های فشــار 
غرب برای تحمیل خواسته های شان دانسته اند. این 
تحلیلگــران معتقدند، بایدن و اروپــا در مذاکرات 
 
ً
 بنا ندارنــد همه تحریم ها را لغــو کنند و ثانیا

ً
اوال

در تالشــند تا برجام پالس را که ترامپ با فشــار 
حداکثری نتوانســت بر ایران تحمیل کند، با شیوه 
نوین به ایران تحمیل کننــد. تحریم اتحادیه اروپا و 
 جزء الینفک دستورالعمل 

ً
خرابکاری در نطنز دقیقا

نشست وین است. بنابراین، انتظار این بود که پس از 
این دو رخداد به ویژه خرابکاری هسته ای و موضع 
نگرفتن اروپا نســبت بــه آن، مذاکره کنندگان ایران 
در وین، حداقل تــا زمانی که اروپا و آمریکا موضع 
کامال روشــنی نسبت به انفجار در نطنز نگرفته اند، 
مذاکره را متوقــف می کردند. با وجود این، افزایش 
غنی سازی ۶0 درصد گام مثبتی بود که ایران برداشته 
است و تردیدی نیســت که اگر نمایندگان ایران در 
کنار اعالم غنی ســازی ۶0 درصــد، مذاکرات را 
 ترک می کردند، اثرات بیشــتری در رفتار 

ً
هم موقتا

غرب می گذاشــت. با این حال، واکنش ها نسبت 
به غنی ســازی ۶0 درصدی بیان کننده درستی این 
راه اســت و غربی ها را در موقعیت تازه ای قرار داده 

است.  
در واقــع تنها راه پیشــبرد منافع ملی جمهوری 
اســالمی ایران این اســت که با اقتــدار و بدون هر 
نوع دادن نقطه ضعفی به غربی ها مشــکلش را حل 
کند. تجربــه ما از نحوه مواجهه 40 ســاله آمریکا 
با جمهوری اســالمی نشــان می دهد، بسیاری از 
سیاســت های آمریکا از جمله در ساحت سیاست 
خارجی به ویژه در مواجهه با جمهوری اســالمی 
ایران، تغییرناپذیر است و با رفت وآمد رؤسای جدید 
چیزی تغییر نمی کند؛ بنابراین، با رفتن ترامپ و آمدن 
بایدن در آمریکا، امکان رفع تحریم ها وجود ندارد. 
تنها راه عبور از تحریم ها همان راهبرد حکیمانه ای 
است که رهبر معظم انقالب بر آن تأکید و تصریح 
داشته  و دارند. خنثی سازی ره به جایی نمی برد، باید 
تمام ظرفیت ها را برای رفع تحریم ها بســیج کرد و 
آن نیز با تقویت روزافزون ســاخت درونی قدرت و 
تقویت مؤلفه های قدرت در ابعاد و سطوح مختلف 

امکان پذیر است. 

غنیسازی60درصدی
گامیواقعبینانهدرمواجههباغرب

سیامک باقری
عضو شورای سیاست گذاری 

صبح صادق

صبحصادقآخریناقدامهستهایجمهوریاسالمیایرانراواکاویمیکند
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۴
جمهور

 حجت االسالم حسن خمینی درباره دالیل 

کناره گیــری خــود از انتخابــات گفت: 
 خودم بنای 

ً
واقعیت این اســت که اصال

حضور نداشــتم؛ برای اینکه احســاس 
مســئولیت نمی کردم و معتقد بودم افراد 
زیادی برای تصدی این مسئولیت حضور 
دارند. این تصمیــم پابرجا بود تا اینکه با 
پیش بینی هــا و ارزیابی های قابل توجهی 
مواجه شــدیم.  وی در ادامه افزود: ما اگر 
گوشت و پوستمان هم برود نمی خواهیم 
جمهوری اسالمی از بین برود و هیچ کس 
نباید چنین توقعی را داشــته باشــد و اگر 
کسی روزی می خواهد به بنده اقبال کند 
بداند که ما تا آخرین لحظه هیچ وقت هیچ 
کاری نمی کنیم که جمهوری اســالمی 
بخواهد لطمه ببیند و اگر هم احیانا کاری 
انجام مــی دهیم برای ایــن نکته )حفظ 

جمهوری اسالمی( است.

حســین مرعشــی، عضو شــورای مرکزی 

کارگزاران ســازندگی دربــاره فعالیت یک 

کمیتــه در دولــت با عضویت اســحاق 
و محمدجواد  زنگنــه  بیژن  جهانگیری، 
ظریف درباره انتخابات و بررسی وضعیت 
کشور، اظهار داشت: تا آنجاکه من مطلع 
هستم این کمیته هنوز به فعالیت خود ادامه 
می دهــد. وی در خصوص کاندیداتوری 
محمدجواد ظریف گفت: من سخنگوی 
ایشان نیستم، ولی پیش بینی من این است 

که آقای ظریف ثبت نام نمی کند.

عبدالرضــا داوری، از چهره هــای نزدیک به 

احمدی نژاد با اشــاره به حضور احتمالی 

رئیس دولــت نهم و دهــم در انتخابات 
گفت: به نظرم احمدی نژاد فرســنگ ها از 
جمهوری اسالمی دور شــده و من واقعا 
تأییــد صالحیــت مهندس موســوی را 
محتمل تر از تأیید صالحیت احمدی نژاد 
می دانــم. این تحلیل را بیــان کردم، ولی 
احمدی نژاد نظرش این بــود که پیروزی 
بایدن موجب تأیید صالحیت خودش در 
انتخابات ریاست جمهوری می شود. بحث 
به درازا کشید و آقای بقایی به من گفت چرا 
شــما این قدر با آقای احمدی نژاد چالش 
می کنی؟ بعد بقایی به من گفت ایشان در 
جایگاه انبیا و اولیاء الهی اســت و ما فقط 
باید از ایشان تمکین کنیم و شما هم تمکین 
کن. من هم گفتم من چنین اعتقادی ندارم 
که بخواهم بــه آقای احمدی نژاد این طور 
نگاه کنم. به هر حــال بقایی جلوی خود 
احمدی نژاد چنین حرفی زد و احمدی نژاد 

هم متأسفانه هیچ واکنشی نشان نداد.

غالمحســین کرباســچی، دبیــرکل حزب 

کارگزاران ســازندگی ایــران حمایت خود 

از علــی الریجانــی بــرای انتخابــات 
ریاست جمهوری را تکذیب کرد؛ وی با 
تأکید بر اینکه معتقد به ترک صحنه سیاسی 
نیست، افزود: البته این سناریو وجود دارد 
کــه در انتخاب بین آقای الریجانی و یک 
فرد تندرو، جمیع اصالح طلبان به آن سو 
حرکت کنند. ایــن انتخاب بر مبنای یک 
انتخاب اســت. باالخره نیروی سیاسی 
باید در همه صحنه ها باشــد و انتقادات و 

اشکاالت نباید جلوی این امر را بگیرد.

محمد عطریانفر، از چهره های اصالح طلب با 

بیان اینکه بنده به صراحت عرض می کنم 
که مشارکت باالی 55 درصد است، اگر 
از ۶0 درصد باالتر نرود، گفت: اگر آقای 
رئیسی بیایند باید معادالت را به گونه ای 
دیگــر مطالعه کنیم. باالخــره تجربه 1۶ 
میلیــون رأی برای ایشــان تجربه مهمی 
است؛ ولی من می خواهم توصیه کنم اگر 
جریان اصولگرا به این داســتان دل بسته 
اســت، حادثه آقای کروبی را از نظر دور 
 کاندیدا شــدن برای 

ً
ندارد. در واقع حتما

دومین بار به معنای بیشتر شدن آرا نیست.

   تا انتخابات    

همانطور که می دانیم، در کنار سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری، ششــمین دوره 
انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و روستا نیز 
برگزار خواهد شــد. این ســومین دوره است 
که شــاهد همزمانی ایــن دو انتخابات پس از 
 مصوبه مجلــس مبتنی بر تجمیــع انتخابات

 هستیم.
 ایــن تجمیع هــر چند دســتاوردهای مهمی 
برای کشور به همراه داشته است، در این میان 
مالحظاتــی وجود دارد که نبایــد از آن غفلت 

ورزید: 
اولین مسئله آن است که شکل گیری حماسه 
سیاسی مطلوب نظام اسالمی در گرو برگزاری 
انتخاباتی مطلوب در شــوراها نیز هســت؛ از 
این رو باشــکوه برگزار شدن این انتخابات نیز 
گامی مهم در مسیر منویات رهبر معظم انقالب 

خواهد بود.
انتخابات شوراها، انتخاباتی محلی است که 
می تواند بخشی از نیازهای اجتماعی ـ اقتصادی 
هــر منطقــه ای را مرتفع کنــد. خصوصیات 
ممتاز این انتخابات خود می تواند کشش های 

قابل توجهی را در مــردم برای حضور در پای 
صندوق های رأی انتخابات ریاست جمهوری به 
همراه داشته باشد. همچنین انتخابات شوراها 
 غیرسیاســی است که همین 

ً
انتخاباتی نســبتا

مسئله رغبت بخشی از جامعه را برای حضور 
در آن افزایش می دهد.

نیــز  نامزدهــا  در  تکثــر  و  گســتردگی 
ویژگــی منحصــر به فــرد دیگری اســت که 
انتخابات شــوراها را در مقایســه با انتخابات 
ریاست جمهوری ممتاز کرده است؛ چرا که این 
مسئله می تواند تنوع سالیق را به همراه داشته و 
میل افراد را برای حضور در پای صندوق های 

رأی بیشتر کند.
نکته دیگر آنکه غفلت از انتخابات شوراها 
به بهانه توجه به انتخابات ریاســت جمهوری، 
می تواند زمینه نفوذ و موفقیت فرصت طلبان را 

در این عرصه فراهم کند. 
همه دلسوزان انقالب باید توجه داشته باشند 
که تالش برای انتخاب صالحــان و کارآمدان 
در این میــدان نیز باید مورد تأکیــد و توجه و 

حساسیت باشد.

انتخاباتیمحلی 
   خیابان بهشت    

مروریبراهمیتانتخاباتشوراهایاسالمیشهرروستا

ششــم  انتخابــات  در  رقابــت  بــرای 
ریاست جمهوری، 128 نفر نام نویسی کردند. 
از چهره های شــاخص و منتقد این انتخابات 
»عزت الله سحابی« از افراد نزدیک به گروهک 
نهضت آزادی بود کــه بعدها ائتالفی با عنوان 
ملی ـ مذهبی را تأســیس کرد. شورای نگهبان 
پس از بررســی پرونده داوطلبــان، چهار نفر 
شــامل آقایان »احمد توکلی«، »عبدالله جعفر 
علی جاســبی«، »رجبعلی طاهری« و »اکبر 
هاشمی رفســنجانی« را واجــد صالحیــت 
دوره  ششــمین  انتخابــات  داد.  تشــخیص 
ریاســت جمهوری در 21 خرداد ســال 1372 
برگزار شــد که بــرای حضــور در آن ۶۶/50 
درصد واجدان شــرایط بودنــد. در نتیجه این 
انتخابات آقای هاشــمی با کســب حدود 10 
میلیون و 500 هــزار رأی )معادل ۶3 درصد 
آرای شرکت کنندگان( برای بار دوم به ریاست 
 جمهوری برگزیده شــد. آقــای احمد توکلی، 
مهم ترین رقیب آقای هاشمی نیز حدود 4 میلیون 
رأی کسب کرد. میزان مشارکت مردم و کاهش 
آرای آقای هاشمی در ششمین دوره انتخابات 

ریاســت  جمهوری معنــای خاصی داشــت. 
مقایســه میزان مشــارکت مردم در انتخابات 
ریاســت جمهوری دوره ششــم بــا انتخابات 
مجلس چهارم که حدود یک سال قبل برگزار 
شده بود، معنادار بود؛ در حالی که در انتخابات 
ریاســت جمهوری حدود 1۶ میلیــون و 800 
هزار نفر به صندوق ها ریخته شد، پیش از آن در 
انتخابات مجلس چهارم نزدیک به 18 میلیون و 
800 هزار رأی به صندوق ها ریخته شد. به بیان 
دیگر، مردم اگرچه به آقای هاشمی دوباره رأی 
دادند؛ اما با کاهش مشارکت در انتخابات حتی 
نســبت به انتخابات مجلس چهارم، انتقادات 
خود را اعالم داشتند. از آنجایی که احمد توکلی 
در روزهای پایانی نام نویسی داوطلبان تصمیم 
گرفــت وارد صحنه رقابت ها شــود، می توان 
حدس زد که با ورود بهنگام به صحنه و استفاده 
بیشــتر از فرصت های تبلیغاتی، می توانســت 
رقیبی جدی  تر برای هاشــمی باشد. همچنین 
باید توجه کرد که اگر آقای توکلی وارد صحنه 
رقابت ها نمی شد، میزان مشارکت مردمی در 

انتخابات پایین تر از این بود.
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انتخابات ریاســت جمهوری در بیست وهشتم 
خرداد ماه رویدادی بزرگ در تراز یک حماســه 
ملی و انقالبی اســت که از هم اکنون در کانون 
توجــه رســانه ها و خبرگزاری هــای داخلی، 
منطقه ای و جهانی قرار گرفته اســت انتخاباتی 
که به تعبیر رهبــر معظم انقالب می تواند عالج 
دردهای مزمن در کشــور و به نوسازی مدیریتی 
منجر شود. واقعیت آن است که زوایای متعددی 
برای پردازش به این حماسه ملی وجود دارد ولی 
 به برخی نکات مهمی که 

ً
مــا در این مقاله صرفا

به عنوان مؤلفه های مؤثر در پیشاانتخابات ایفاگر 
نقش هستند می پردازیم که می تواند به تحلیل و 

تبیین درست این صحنه کمک کند.

 به مثابه کوه یخ:۱ انتخابات
 انتخابات به مثابه کوه یخی شــناور در آب اســت 
که بخش حجیــم و بزرگی از آن دیده نمی شــود؛ 
ولی در واقع جزء الینفک همان بخشــی است که 
دیده می شود. انتخابات خرداد 1400 از نظر ورود 
نامزدهای اصلی، میزان مشارکت مردم، نقش پیدا 
و پنهان آمریــکا و مواردی از این دســت به عنوان 
بخش های غیر شفاف صحنه فعلی انتخابات است 
و همین پنهان بودن به پیچیدگی و سخت بودن تبیین 
دقیــق می افزاید؛ از این رو فعال نمی توان با قطعیت 

درباره همه ابعاد آن سخن گفت.

 انتخابات 
صحنه جنگ احزاب:2

 تصویر واقعی از صحنــه انتخابات همانند تصویر 
جنگ احزاب در صدر اســالم اســت؛ در یک سو 
تمامی استکبار و اعوان و انصارش برای اثرگذاری 
روی مشــارکت یا نتیجه انتخابات قرار گرفته اند و 

در سوی دیگر انقالب اسالمی با همه سرمایه های 
اجتماعــی و سیاســی اش به دنبــال خلق صحنه 
شکوهمند و عزت آفرین است. به تعبیر رهبر معظم 
انقالب اگر قرار باشــد امروز یک دو قطبی واقعی 
را ترســیم کنیم، دو قطبی استکبار ـ انقالب است و 
مابقی دوقطبی ها کاذب و دروغین است که آگاهان و 
هوشمندان صحنه انتخابات نباید از این نکته کلیدی 

غافل شوند.

انتخابات صحنه تالش دشمن
 برای تصرف سطحی از مدیریت:3

 تالش های پیدا و پنهان اســتکبار با سیاســت های 
اعالمی و اعمالی از نکات مهم پرداختن به صحنه 
انتخابات اســت. تمایل برای بازگشــت به برجام 
و اعالم پیش شــرط برای ایران اســالمی مبنی بر 
اقدام اول از ســوی ایران، مذاکرات وین، اظهارات 
مداخله جویانه ســفیر فرانســه در تهــران مبنی بر 
تعجیل اروپا برای گره گشــایی در برجام تا پیش از 
انتخابات و همچنین سیاست ناامن سازی از سوی 
رژیم صهیونیستی مانند خرابکاری در نطنز همگی 
قطعاتی از جورچین خــواب غرب برای انتخابات 
است؛ خواب آشفته ای که هرگز تعبیر نخواهد شد. 

پرهیز از زودباوری پیروزی قطعی
 در انتخابات:۴

 تصور پیروزی قطعی، ســریع و آســان از ســوی 
هــر جریانی در انتخابات تصــوری غلط و خطای 
 نتیجه 

ً
محاسباتی است. باید در نظر داشت که معموال

انتخابات در ســایه ای از عدم قطعیت رخ می دهد 
و نباید از مؤلفه هــا و متغیرهای پیش بینی ناپذیر در 
دقایق پایانی غافل بود. فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی و عملیات روانی نیز نقش بســیار مهمی 

برای این عدم قطعیت ایفا می کنند.

ارتباط مشارکت مردم
 با وضعیت اقتصادی:۵

 مشــکالت عدیده اقتصــادی به ویــژه در بخش 
معیشت و فشــار ســنگین تورم و گرانی کاالهای 

اساسی تا اندازه قابل توجهی در وضعیت فعلی در 
نظرسنجی ها از حیث میزان مشارکت در انتخابات 
قابل تأمل است. اگرچه در حال حاضر در وضعیت 
کرونایی و مشکالت اقتصادی هنوز آن طور که باید 
و شاید تنور انتخابات گرم نشده است و می توان به 
مرور شاهد اقبال بیشتر از نظر مشارکت مردم بود؛ 
ولی باید توجه داشت که این احساس نارضایتی در 
وضعیت موجود باید با تبیین ضرورت مشــارکت 
و حضــور و همچنیــن اقدامات عملــی به نقطه 
امیدوارکننده برای مشارکت پرشور تبدیل شود که 
در ایــن جهت نخبگان و خواص نقش ویژه ای را بر 

عهده دارند.

 پرهیز
 از ورود مصداقی:۶

 پرهیز از ورود مصداقی نکته بســیار مهمی است 
کــه حاصلی جــز تشــویش و درگیــری ذهنی و 
مجادالت بی حاصل نــدارد. در واقع، از 21 تا 25 
اردیبهشت زمان نام نویسی کاندیداها و پس از آن تا 
ششــم خرداد که نتایج احراز صالحیت ها از سوی 
شورای نگهبان اعالم می شود، نمی توان درباره هیچ 
گزینه ای قضاوت قطعی داشــت چه بسا افرادی که 
امروز مطرح هســتند، نام نویسی نکنند یا افرادی به 
نفع دیگران کنار بکشــند یا اینکه افرادی دقیقه 90 
نام نویسی کنند. تازه پس از آن نوبت احراز صالحیت 
این افراد است که فرآیند تخصصی از سوی شورای 
نگهبان است و پس از این مرحله است که می توان 
از قطعیــت حضور یک کاندیدا ســخن گفت و به 
موضوع شاخصه های اصلح پرداخت. به عبارتی، 
پــردازش زودهنگام اثری جــز مباحث بی حاصل 

نخواهد داشت.

رهنمودهای رهبر حکیم انقالب: ۷ فصل الخطاب قرار دادن 
 یکی از مؤلفه های مهم در ورود عالمانه و درســت 
بــه صحنه انتخابات مبنا و معیار قرار دادن بیانات و 
نقطه نظرات رهبر حکیم و فرزانه انقالب اســالمی 
حضرت امام خامنه ای اســت که به مثابه مشــعل 

هدایت و چــراغ فروزان در انتخابات نورافشــانی 
می کننــد؛ موضوعاتی مانند اهمیت مشــارکت، 
ویژگی های اصلح، توصیه بــه کارگزاران اجرایی، 
توصیه به شــورای نگهبان، توصیه بــه کاندیداها و 
توصیه به پرهیز از غفلت در شــناخت رفتار دشمن 
همگی مواردی هســتند که در منظومه فکری رهبر 
معظم انقالب تا انتخابات بیان شده و خواهد شد. 
 والیت مــداری رئیس جمهور 

ً
در این زمینــه قطعا

منتخب به معنای واقعی کلمه می تواند کارآمدی و 
انقالبی گری و جهادی بودن را به همراه داشته باشد.

 انتخابات 
و تحقق شعار سال:۸

 تحقق شعار ســال، یعنی »تولید، پشــتیبانی ها و 
 در گرو انتخاب رئیس جمهوری 

ً
مانع زدایی ها« قطعا

کارآمد و انقالبی است که می تواند این مطالبه دیرینه 
رهبــر حکیم انقالب، یعنی تولیــد و رونق تولید و 

جهش تولید را تحقق بخشد.

 انتخابات
 و جهاد تبیین:۹

 بایــد در عین رصد لحظه ای رفتار دشــمن در این 
صحنه و سرک کشــیدن به اتاق و یافتن پاسخ های 
هوشمندانه در مقابل ترفندهای او به این نکته کلیدی 
باور داشته باشیم که مهم نیست دشمن چه می کند؛ 
بلکه مهم این است که ما چه می کنیم؟ ما باید با نقشه 
و برنامه دقیق و حساب شده انتخابات را به فرصتی 
برای خروج نظام از چالش مدیریت فعلی و شکستی 
برای غرب و طرفداران او در کشور تبدیل کنیم و این 
به واسطه جهاد تبیین و تالش بی وقفه و شبانه روزی و 
پیروی از گویش، منش و رفتار رهبر معظم انقالب از 

سوی نخبگان و خواص شدنی است.  

E E E
 انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و 
روستا صحنه اصلی برای نقش آفرینی مردم است. 
مــردم ایران در انتخابات حــرف نهایی را خواهند 
زد. در ایــن صحنه،  انتخاب آگاهانه،  یعنی انتخاب 

مدیران باکفایت و گره گشا.

ابوالحسن سلطانی زاده
هادی سیاسی

۹نکتهپیشاانتخاباتی
ریاستجمهوری
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جهان

یادداشت

محمدرضا بلوردی
کارشناس  مسائل منطقه

جهان

 سعودی ها 
پیام را دریافت می کنند؟

تجــاوز ائتالف تحت رهبری عربســتان 
ســعودی به یمن در حالی هفتمین سال 
خود را پشت سر می گذارد که چشم انداز 
روشنی برای این جنگ وجود دارد. این در 
حالی اســت که هدف اولیه سعودی ها به 
دست آوردن یک پیروزی قاطع در جنگی 
کوتاه مــدت و در عین حــال بازگرداندن 
دولت به اصطالح مشروع یمن به قدرت 
بــود. در ایــن میان عالوه بــر هزینه های 
ســنگین ادامــه جنگ برای ســعودی ها 
و هم پیمــان اصلی آنها، یعنــی امارات 
متحده عربی، آنچه به چالشی جدی برای 
سعودی ها تبدیل شده است، بهره برداری 
جنبش انصارالله یمن از پهپادهایی است 
کــه در چندین نوبــت از آنها برای هدف 
قراردادن مراکز مهم و حیاتی عربســتان 
و در عمق خاک این کشــور استفاده شده 
و خســارات ســنگینی هم برای ریاض 
در پی داشــته و حتی توانسته است روند 
 پاالیــش و صادرات نفت این کشــور را 

مختل کند.
یگان پهپادی انصارالله در عملیات های 
متعددی که انجام داد، توانســت اهداف 
 تأسیســات 

ً
مــورد نظر خود را که عمدتا

نفتی شرکت ملی نفت عربستان )آرامکو( 
است، در مناطق مختلفی از این کشور و از 
جمله در ریاض، جده، دمام، رأس تنوره و 
جازان هدف قرار دهد. حمالتی که افزون 
بر خسارت هایی که به بار می آورد، بخشی 
از آن از جمله حمله به تأسیسات مورد نظر 
در ریاض پایتخت عربســتان فشار روانی 
باالیی به سعودی ها وارد می کند و در عین 
حال بخش نفت این کشور را که وابستگی 
باالیی بــه آن دارد، تحت تأثیر قرار دهد. 
این در حالی است که سامانه دفاع هوایی 
عربستان هم با وجود هزینه های هنگفتی 
که به این کشــور تحمیل کرده، در موارد 
متعــددی توفیقی در مقابله بــا این گونه 

حمالت انصارالله نداشته است. 
اســتفاده نیروهای یمنی از پهپادهای 
بمب گذاری شده و موشک های بالستیک 
برای ضربه زدن به تأسیســات ســعودی 
یک پیام آشــکار برای مقامــات ریاض 
دارد بــا این مضمون که تــا وقتی جنگ 
علیه یمن ادامه داشــته باشد، اجازه ورود 
مواد غذایی و ســوخت به این کشور داده 
نشود و جلوی فعالیت آن برای استفاده از 
منابع انرژی موجود گرفته شود، تأسیسات 
و زیرســاخت های عربســتان هم امنیت 
نخواهند داشت و هر لحظه ممکن است 

مورد حمله قرار می دهد. 
تردیدی نیســت که رهبران عربستان 
سعودی متوجه مفهوم این پیام هستند، اما 
نسبت به آن بی توجهند و شخصیت های 
این جنگ  تصمیم گیرنده در خصــوص 
مانع از این می شــوند که آنچه الزم است 
اتخاذ شــود. در وضعیت کنونی مقامات 
ریاض انتظار دارند دولت بایدن راه حلی 
پیش پای آنها قرار دهــد تا به این ترتیب 
خروج آنها از این جنگ فرسایشی شکل 
آبرومندانه ای داشته باشــد و طرف ناکام 
این جنگ تلقی نشــوند. هرچند تضمین 
موقعیت نیروهای همســو با عربســتان 
ســعودی در داخل یمن از دیگر مواردی 
است که باید در گفت وگوهای احتمالی 
درباره آن توافق حاصل شــود؛ امری که 
باتوجه بــه وضعیت پیچیده ای که صحنه 
یمن پیــدا کــرده اســت و در عین حال 
مالحظات متفاوتی که دو کشور امارات 
متحده عربی و عربســتان سعودی در این 

زمینه دارند، چندان آسان نخواهد بود. 

محمدصادق مصطفوی
کارشناس بین الملل

   رصد    

انصارالله عملیاتبزرگ

 ایــران و رژیم غاصب صهیونیســتی از ابتدای 
پیروزی انقالب اســالمی تاکنون همواره روابط 
منازعه آمیــزی بــا یکدیگر داشــته اند. هر چند 
سیاست خارجی و امنیت منطقه ای ایران در طول 
دهه های گذشته در قبال سایر بازیگران، از جمله 
عربستان ســعودی توأم با رقابت بوده است، اما 
رژیم کودک کش صهیونیستی تنها بازیگری است 
که امنیت هستی شــناختی ایران از ابتدا در برابر 
آن منازعه محور دنبال شــده است. هر چند این 
دو بازیگر برای یکدیگر تهدید وجودی به شمار 
می آیند، اما به نظر می رســد رویکرد سال های 
اخیر این دو در برابر یکدیگر آن گونه که بسیاری 
از صاحبنظــران و اندیشــکده های غربی بیان 
داشته اند، در قالب منازعه هویتی تبیین می شود. 
در ایــن جنگ، تنش ، کشــمکش و رقابت  بین 
دو بازیگر در ســطوح مختلف از جمله نظامی، 
ایدئولــوژی، جاسوســی، تجهیــزات نظامی، 
صنعت و توســعه فناوری به اوج رسیده و با باال 
رفتن سطح مسابقه تسلیحاتی و گاها درگیری در 
جنگ های غیرمستقیم، سطح معمای امنیت بین 
دو طرف افزایش می یابد. نزاع بین تهران و تل آویو 
پس از نبرد 33 روزه با حزب الله در سال 200۶ 
رو به گسترش است. در واقع رژیم صهیونیستی 
در قالــب تهدیدات نظامی مکرر و پیوســته که 
از ســوی مقامات این رژیم علیــه ایران مطرح 
می شــود، عالقه وافری به اقدامــات مخرب و 
محدود علیه ایران نشان داده است؛ اما فشارهای 
ســاختاری و ارتقای قــدرت ایران در ســطح 
منطقه ای مانع از تحقق این امر شده است. منازعه 
بین دو طرف پس از تحوالت بیداری اسالمی در 
منطقه و بحران سوریه وارد مرحله نوینی شد. از 
ســویی ایران با درخواست رسمی دولت سوریه 
حضور به موقع و قدرتمند در نظم بخشی به ارتش 
سوریه و حمایت از تشــکیل نیروهای مردمی، 
مانع تحقق پروژه ســقوط حکومت ســوریه از 
ســوی آمریکا و رژیم صهیونیستی شد. از سوی 
دیگر، رژیم صهیونیســتی با وجود خودداری از 

ورود مســتقیم به نبرد، از تروریست ها حمایت 
کرد و پس از شکست داعش، به مواضع ایران در 
جنوب سوریه حمله کرد. در حوزه سیاسی نیز، 
نقش انکارناپذیر نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم 
در متقاعد کردن ترامپ برای خروج از برجام و 
عادی سازی روابط با کشورهای امارات و بحرین 
در ســال 2020 جلوه هــای دیگــر تقابل رژیم 
صهیونیستی با ایران به شــمار می آید. عالوه بر 
ابعاد نظامی محدود و سیاسی، منازعه بین طرفین 
در ســطح جاسوسی و خرابکاری داخلی نیز در 
جریان است که ترور شهید فخری زاده، دانشمند 
هسته ای ایران و نیز انفجار در تأسیسات هسته ای 
نطنز از آن جمله اســت. منازعه بین دو طرف با 
پیامدهایی از جمله برای رژیم صهیونیستی همراه 
بوده است. نخست، هدف اصلی تل آویو از دنبال 
کردن این منازعه علیه ایران، کشــاندن تهران به 
نبردی تمام عیار اســت. از نگاه سیاست گذاران 
صهیونیســت، واکنش مســتقیم ایران در قبال 
کنش های خصمانه این رژیم می تواند حمایت 
دولت آمریــکا و احتماال اروپــا را از تهاجم به 
ایران به همراه داشته باشد. با تحلیل رفتار اروپا و 
آمریکا در پسابرجام و استفاده آنها از هر فرصتی 
برای کاهش ابزارهای قــدرت ایران، نمی توان 
این موضوع را دور از ذهن پنداشــت. در حالی 
که پاسخ های ایران تاکنون به صورت غیرمتقارن 
دنبال شــده و از این منظر نتیجه ملموسی برای 
تل آویو در این سطح به همراه نداشته است.  دوم، 
منازعه تل آویو علیه تهران به تقویت هر چه بیشتر 
گروه های مقاومت در منطقه منجر شده و خروج 
نیروهای خارجی از جمله سربازان آمریکایی گام 
به گام در حال اجراست. سوم، همراهی روسیه 
و توافق همکاری راهبردی ایران و چین به دلیل 
ارتقای حوزه عمل ایران، نگرانی های تل آویو را 
فزونی بخشیده است. در نهایت نیز ناکارآمدی 
راهبرد فشار حداکثری آمریکا، مقاومت فعال و 
پاســخ متقابل ایران با عقب نشینی گام به گام از 
تعهدات هسته ای و در نتیجه دور جدید مذاکرات 
در موضوع هسته ای و رفع تحریم ها، موازنه را به 
نفع ایران و به ضرر رژیم صهیونیستی تغییر داده 

است.

تغییرموازنه
   پنجره    

در تحلیــل وضعیــت هــر جامعــه ای یکی از 
موضوعات بســیار مهمی که پرداختن به آن برای 
درک وضعیــت واقعــی جامعه بســیار کلیدی 
خواهد بود، مؤلفه »ســرمایه اجتماعی« اســت 
کــه از دو منظر کمی )شــمار جمعیت( و کیفی 
)ارزشمندی جمعیت( تحلیل و بررسی می شود. 
جامعه آمریکا ازجمله جوامعی اســت که در این 
حوزه گرفتار مشــکالت و چالش هــای فراوانی 
است تا جایی که آسیب پذیری سرمایه اجتماعی 
از مهم ترین تهدیدهای این کشور به شمار می رود، 
موضوعی که در کنار مســائل دیگــری ازجمله 
بحران اقتصادی، کاهــش نفوذ بین المللی، عدم 
توانایی تکوین و اثرگذاری بر روندهای منطقه ای و 
بین المللی بر سرعت افول این کشور افزوده است. 
بر این اســاس می توان موارد ذیل را از مهم ترین 

چالش های اجتماعی جامعه آمریکا برشمرد:
1ـ شکاف طبقاتی: در این باره رجوع به داده  های 
بانک مرکزی ایاالت متحده عمق فاصله طبقاتی 
غنــی و فقیر را در این کشــور آشــکار می کند. 
بر اســاس آمار این مرکز دارایــی ثروتمندترین 
آمریکایی ها که تنها یــک درصد از جمعیت این 
کشور به شــمار می آیند، حدود 34 تریلیون دالر 
اســت؛ در حالی که دارایی فقیرترین قشر مردم 
که 50 درصد جمعیت را تشــکیل می دهند، 2 
تریلیون دالر است و دارایی 50 فرد ثروتمند  این 
کشــور، معادل با دارایی 1۶5 میلیون آمریکایی 
است که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل 

می دهند.
این شــکاف طبقاتی بارها خود را در صحنه 
سیاســی و اجتماعی آمریکا نشان داده است و در 
جنبش هایی، همچون جنبش وال استریت نمود آن 
روشن بود. اکنون نیز همان وضعیت وجود دارد و 
تنها یک حالتی از آتش زیر خاکستر است که هر 

لحظه امکان شعله ور شدن آن وجود دارد.
2ـ نژادپرستی: شکی نیست که جامعه آمریکا از 
جمله جوامعی اســت که می توان آن را ملغمه ای 
از نژادهای متنوع دانست که دو دسته سیاه پوستان 

و سفیدپوســتان عمده آنها را تشــکیل می دهند، 
موضوعی که در وهله اول چه بســا فرصتی برای 
یک جامعه باشــد؛ ولی رســوخ نژادپرستی در 
فرهنگ و ســاختار سیاســی و اجتماعی جامعه 
آمریکا این مؤلفه را به بحرانی جدی تبدیل کرده 
اســت تا جایی که بر اســاس آمار رسمی مراکز 
دولتی آمریکا در مواجهه یک سیاه پوست با نیروی 
پلیس احتمال به قتل رســیدن وی ســه برابر یک 
سفیدپوست است یا در شرایط شغلی یکسان یک 
سیاه پوست 40 درصد کمتر از یک سفیدپوست 
دســتمزد دریافت می کنــد و در دادگاه های این 
کشور به عنوان مراکز اجرای عدالت، سیاه پوستان 
همواره با احکام سنگین تری درجرایم یکسان با 
سفید پوستان روبه رو هستند. قتل جرج فلوید نمونه 
بارز نژادپرستی عمیق در آمریکاست که به خوبی 
تمایز میان انسان ها را به رنگ آنها نسبت می دهد. 
همچنین طرفداری برخی تصمیم گیران آمریکایی 
از بحث نژادپرســتی نمونه بارز آپارتاید جهانی 

آمریکاست. 
3ـ اشاعه خشــونت: خشونت اجتماعی یکی از 
مهم ترین زیربناهای جامعه سالم، یعنی »امنیت 
اجتماعی« را با خطر روبه رو می کند، موضوعی 
که از دالیل اساسی تزلزل اجتماع آمریکایی شده 
است و عمق این بحران را در آمارهای رسمی که 
نشان می دهند در آمریکا ساالنه 3۶ هزار نفر بر اثر 
تیراندازی جان خود را از دست می دهند؛ یعنی به 
طور متوسط روزانه 100 کشته می توان درک کرد.

4ـ خشــونت علیه زنــان: زنان به عنــوان محور 
خانواده و نیمی از اجتماع در ارتقای هر جامعه ای 
نقشی تعیین کننده دارند، ولی آمریکا در این حوزه 
روز به روز وضعیت نامناســب تری پیدا می کند، 
تاجایی کــه در وضعیت فعلی هر 2 دقیقه به یک 
زن تجاوز می شود که نیمی از این افراد سن کمتر 

از 17 سال دارند.
در آخر باید اشاره کرد که موارد فوق و بسیاری 
از چالش های دیگر، جامعه آمریکایی را با خطر 
اضمحــالل روبه رو کرده اســت، خطری که هر 
لحظه واقعیت آن برای کارشناسان و مردم آمریکا 
پر رنگ تر می شــود و بر ســرعت افــول آمریکا 

می افزاید.

جامعهبحرانزده
   فراسو    

نگاهیبهوضعیتایاالتمتحدهآمریکانگاهیبهرویاروییمحورمقاومتونظامسلطه

چالش اقتصادی آمریکا

وال اســتریت ژورنال : کسری بودجه آمریکا به 
علت شیوع ویروس کرونا و تأمین بسته های مالی 
برای کمک به بهبــود وضعیت اقتصاد بحران زده 
این کشــور، اکنون به رقم بی سابقه یک تریلیون و 
700 میلیارد دالر رسیده است.کسری بودجه سال 
مالی آمریکا طی شــش ماه گذشته عمیق تر شده 
و در حالی که سومین بســته کمک های مالی که 
آخرین آن در دولت بایدن به تصویب رسید، صرف 
رسیدگی به وضعیت اقتصاد این کشور برای مقابله 
با ویروس کرونا شده است، اکنون به رقم بی سابقه 

یک تریلیون و 700 میلیارد دالر رسیده است.

اولین خاخام یهودیان در عربستان

 رأی الیوم: خاخام یعکوف یســرائیل هرتزوگ، 
خاخام یهودی اسرائیلی می گوید که وی به زودی 
اولین خاخام یهودیان در عربســتان خواهد شد. 
اقلیت یهودی از ســال ها قبل در عربستان ساکن 
هستند، اما در قرن گذشته حضور این یهودیان به 
طور کامل ممنوع شــد و یعکوف هرتزوگ که در 
قدس زندگــی می کند، می خواهد خاخام اصلی 

یهودیان در عربستان باشد.

دورویی اتحادیه اروپا

رویترز : یک  مقام اتحادیــه اروپا اعالم کرد، این 
اتحادیه هشــت فرمانده نظامی و رئیس پلیس و 
ســه زندان ایرانی را تحت تحریم های خود قرار 
داده است.  اتحادیه اروپا این تحریم ها را به دلیل 
آنچه »نقض حقوق بشر در ایران« خوانده شده، 
اعمال کرده است. سردار حسین سالمی و سردار 
غالمرضا ســلیمانی از جمله اشــخاص تحت 

تحریم قرار گرفته هستند.

 نگران توافقات برجامی

بنــی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی: 
هرگونــه توافق با ایــران بایــد در خدمت منافع 
واشنگتن باشد که با منافع ما همسوست. اسرائیل 
از نزدیــک با آمریــکا همکاری خواهــد کرد تا 
اطمینان حاصل شــود در صورت امضای توافق 
جدید با ایران، یک مسابقه خطرناک تسلیحاتی 

روی نمی دهد.
العربیه: تحلیلگر صهیونیســتی: اســرائیل در 
تالش اســت مانع واشــنگتن در لغو تحریم ها و 
بازگشــت به برجام شود؛ اما هیچ نشــانه ای از 

پذیرش خواسته اسرائیل از جانب بایدن نیست.

عملیات بزرگ انصارالله

 احمد السریع  ســخنگوی نیروهای مسلح 
یمــن: عملیات پهپادی اخیــر نیروهای مردمی 
یمن را که انجام داد، به شــرح ذیل  است: هدف 
قرار دادن پاالیشگاه های آرامکو در مناطق جده و 
جبیل با 10 پهپاد صماد3، هدف قرار دادن مراکز 
و پایگاه های حســاس نظامی در مناطق خمیس 
مشیط و جیزان، با پنج هواپیمای بدون سرنشین 
از نوع قاصف k2 و دو موشــک بالستیک از نوع 

بدر1.

  خط قرمز کاخ سفید

 لوید آستین وزیر دفاع آمریکا: دولت بایدن به 
حمایت از امنیت اســرائیل)رژیم صهیونیستی( 

پایبند است. از عادی ســازی روابط اسرائیل با 
کشورهای عربی مسلمان حمایت می کنیم. 

اسرائیل شریک راهبردی اصلی آمریکا 
به شمار می آید و روابط ما و تل آویو 

خاورمیانه  امنیــت  بــرای 
محوری است.

بدقولی آمریکا

نشریه پولتیکو: به نقل از یک مقام ارشد وزارت 
خارجه آمریکا نوشت، دولت بایدن به ایران اعالم 
کرده است، تمام تحریم های وضع شده در دوران 
ترامپ را لغو نمی کند. به نوشته نشریه پولتیکو، 
یک مقام ارشــد وزارت خارجه در پایان هفته ای 
کــه رایزنی های هســته ای در پایتخــت اتریش 
درباره بازگشــت به توافق سال 2015 در جریان 
ایاالت متحده  بود، موضع 
درخصوص تحریم ها را 

روشن کرده است.

سجاد مرادی کالرده
کارشناس بین الملل
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 BBBB در یک سال گذشــته بعضی از صنایع 
با توجــه به وضعیــت اقتصادی پیش 
آمده مجبور به تعدیل نیرو و... شدند. 
از تجربه صنعت ایران در ســال گذشته 

بگویید.
اقتصاد ایران سال 1399 را با وضعیت سخت شیوع 
ویروس کرونا آغاز کرد. با این حال، به نظرم جامعه 
تولیدکنندگان و صنعتگران ایران ثابت کردند می توان 
به فرموده رهبر معظم انقالب مبنی بر جهش تولید 
جامه عمل پوشــاند. همه ما به خاطر داریم که در 
روزها و هفته های اول شیوع ویروس کرونا وضعیت 
بسیار ســختی حاکم بود؛ به گونه ای که حتی یک 
ماسک ساده نیز در کشور نایاب شده بود؛ اما خیلی 
زود و ظرف مدت کوتاهی، جهادگران و رزمندگان 
جبهه اقتصادی خودشــان را با فضا تطبیق دادند و 
بسیاری از احتیاجات کشور خیلی زود برطرف شد. 
من بارها عرض کردم جهش در تولید یا هر چیزی به 
معنای تغییر و ساختن خود انسان است و این اتفاق 
در سال 1399 در جامعه صنعتی ما رخ داد. در این 
سال همه به این نتیجه رسیدند که نیازهای مملکت 
باید رفع شــود تا بتوانیم از این بیماری ـ که جامعه 
انسانی را فراگرفته و تهدید می کند ـ نجات پیدا کنیم. 
در این راستا بسیاری از شرکت های ما تقاضای تغییر 
خط تولید دادند و دیدیم که می توان کارها را ظرف 
مدت بســیار کوتاهی از نظر اداری انجام داد و تمام 
فرآیندهایی که باید در ارتباط با یک مجوز یا پروانه 
صادر می شد، ظرف مدت بسیار کوتاهی از طریق 
وزارتخانه های مرتبط و اداره های مربوطه صادر شد.

 در واقع سال 1399 و تجربه این سال به ما نشان 
داد، می توان ســاعت 10 شــب هم پروانه فعالیت 
صــادر کرد و می توان اداره صنایع در زمانی کوتاه با 
ادارات مربوط به صنایع دارویی و غذایی هماهنگ 
شوند؛ کاری که سال ها بود در این کشور نمی دیدیم. 
اگر تولیدکننده ای می خواست کاالیی را تولید کند، 
شاید باید ســال ها می دوید و مدت ها وقت صرف 
می کرد و آخر ســر هم به نتیجه نمی رسید؛ ولی در 
این جهش و تغییر این اتفاق افتاد و ما توانســتیم با 
کمک همین صنعتگران، شــرکت های دانش بنیان 
و جوانان ارزشــمندی که تجربــه جنگ تحمیلی 
را تداعی کردند، بســیاری از نیازهــای درمانی و 

بیمارستانی کشور را که باید از خارج تهیه می کردیم 
مرتفع کنیم. اینها کارهایی بود که مردم، شرکت ها 
و بنگاه های مــا انجام دادند، امــا دولت چه کرد؟ 
دولت قرار بود تولیدکنندگانی را که به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشــتی نیروهای خود را به صورت 
 شیفت و جداگانه دعوت به کار می کردند، حمایت 

کند. 
قرار بود اگر کارگری از کار بیکار می شود، تأمین 
اجتماعی از طریق بیمه بیکاری آن کارگر را حمایت 
کند و... اتفاقاتی که متأسفانه نه تنها صورت نگرفت؛ 
بلکه برخی از کارگران ما بین بیمه های شان نیز وقفه 
افتاد. ما فکر می کردیم بر اســاس وعده های دولت 
کمک هــای مالی به صورت تســهیالت در اختیار 
تولیدکنندگان قرار می گیرد؛ امــا این اتفاق نیز رخ 
نداد. ما در ابتدا امیدوار بودیم فشار مسائل مالیاتی بر 
تولیدکنندگان کاهش یابد، طبیعی است که سرعت 
تولید در این ایام کم و ســاعات بیکاری بیشتر شد؛ 
اما هیچ اتفاقی در این حوزه نیز نیفتاد و حتی فشــار 
مالیات ها بیشتر هم شد. فشار تراکنش های مالیاتی 
به حدی شــد که عزیزان تولیدکننده هر روز از نظر 

فکری و روانی متأثر این قصه بودند.

 BBBB نوسانات نرخ ارز  و سیاست های بانک 
مرکزی طی دو سال اخیر چقدر به تولید 

لطمه زده است؟
یکی از مشکالت امروز تولیدکنندگان این است که 
آنها نمی دانند سرمایه در گردشی که در اختیار دارند، 
فردا چقدر خواهد شد. متأسفانه در چند سال گذشته 
به ویژه در سال 1399 اتفاقات ناگواری رخ داد که در 
نتیجه آن ارزش پول ملی ما با افت شــدیدی مواجه 
شــد. کاری که پیش بینی شــده بود با ارز 10هزار 
تومانی انجام شود، به حدود 30 هزار تومان رسید؛ 
 سرمایه در گردش تولیدکننده صفر شد. 

ً
یعنی عمال

ضمن اینکه متأســفانه در کشــور عالوه بر گرانی، 
شاهد گران فروشی نیز بودیم. تولیدکنندگان ما درباره 
تهیه و تأمین مواد مورد نیازشــان آسیب های زیادی 
دیدند؛ به گونه ای که شما نمی توانید امروز در بازار 
یــک کاال را در دو مغازه با یــک قیمت پیدا کنید. 
مجموعه این عوامل باعث شد تولیدکنندگان ما در 

سال 1399 با زیان های بزرگی مواجه شوند.

 BBBB در وضعیت فعلی، صادرات غیر نفتی 
و بازار کشورهای همسایه برای ما خیلی 
مهم اســت. به نظرتان چرا سهم ما در 

بازارهای همسایه این قدر کم است؟
یکی از مباحثی که ما در عملکرد وزیر جدید صمت 
دیده ایم، این اســت که او موضوع اعزام رایزن های 
اقتصادی به کشورهای همسایه را پیگیری می کند؛ 
اما واقعیت این است که ما عالوه بر بازار باید برای 
تولیدکننده، راه را نیز بــاز کنیم. برای نمونه، حتی 
اگر بازار هم داشته باشیم، یکی از مشکالت ما این 
است که نمی دانیم باید با چه قیمتی قرارداد ببندیم، 
نمی دانیم فردا قیمت ارز در کشور چقدر می شود؟ 
به هرحال مهم ترین اصلی که در مذاکرات خارجی 
و بین المللی از نظر قرارداد برای تولید وجود دارد، 

ثبات قیمت هاست که ما از آن برخوردار نیستیم. 

 BBBB دولت قول داده بود فضای کسب وکار 
را بهتر می کنــد. به عنــوان یک فعال 
اقتصادی فکر می کنید دولت در تحقق 

این وعده چقدر موفق بوده است؟
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است! بهبود 
فضای کسب وکار، یعنی تولید و فروش باال باشد و 
مردم در رفاه باشــند. آیا این اتفاق افتاده است؟ در 
فضای مثبت یک کسب وکار قدرت خرید مردم باید 
افزایش یابد. آیا این اتفاق افتاده است؟ امروز مردم 
عزیز ما برای تهیه کوچک ترین لوازم زندگی شــان 
و امرار معاش شــان دچار مشــکل هستند. طبیعتا 
در حال حاضر فضای کســب وکار وضعیت خوبی 
نــدارد. فارغ از آمارهای موجود در این زمینه، وقتی 
می توان گفت فضای کســب وکارمان خوب است 
که نیروی کار آرامش و آســایش داشته باشد. امروز 
یکی از مهم ترین مشکالت واحدهای تولیدی ما از 
نظر روحی و روانی نیروی کار است. حوادث ناشی 
از کار به میزان قابل توجهی افزایش داشــته است. 
کارگری که سال ها شاغل بوده و حق بیمه پرداخت 
کرده است، از کوچک ترین امکاناتی محروم است. 
برای نمونه، اگر یــک کارفرما حق بیمه نیروی کار 
خود را پرداخــت نکند، دفترچه های بیمه کارگران 
تمدید نمی شــود و بیمه جرایم بســیار سنگینی از 
کارفرما می گیرد؛ یعنی کارگر عالوه بر اینکه حقوق 

خود را نمی گیرد، از دفترچه بیمه نیز محروم می شود. 
این حداقل کمکی بود که دولت باید در این شرایط 

انجام می داد.

 BBBB عملکــرد بانک ها در این زمینه چگونه 
بوده است؟ 

بانک ها فشارهای زیادی به تولیدکنندگان می آورند. 
فعاالن اقتصــادی که به دلیل مســائل اقتصادی و 
مشــکالت موجود گاهی معوقــات بانکی دارند، 
بانک هــا همــکاری کــه نمی کنند هیــچ، وثایق 
تولیدکنندگان را نیز به صورت بســیار ناحق تملک 
کرده و می فروشــند. قیمت هایی روی این دارایی ها 
می گذارند که گاهــی آدم به یاد بهره خورهای قدیم 
می افتد. اآلن برخی از تسهیالت با محاسبه جریمه 
معوقات آن به نرخ حدود 40 درصد رســیده است. 
اگر بنگاه اقتصادی بخواهد تسهیالتی برای توسعه 
تولید خود دریافت کند تا وثایق مورد نیاز را نداشته 
باشد، تســهیالت به آن پرداخت نمی شود. بعضی 
وقت ها بانک ها در محاســبات تســهیالت برای 
تولیدکنندگان به کارهایی دست می زنند که به هیچ 
وجه روا نیست. من بارها گفته ام اگر تولیدکننده ای 
بخواهد وارد فرآیند دریافت تســهیالت شود، باید 

فاتحه کارش را بخواند. 

 BBBB تغییر دولت آمریــکا و روی کار آمدن 
بایدن چه تأثیری داشــته است؟ چون 

برخی به این اتفاق امیدوار بودند.
ببینید من معتقدم این دولــت و آن دولت خارجی 
برای اقتصاد ایران تفاوتی ندارد. این بحث را رهبر 
معظم انقالب بارها فرموده انــد. اگر ما نگاه مان به 
اقتصاد مقاومتی نباشد و اقتصاد کشورمان دستخوش 
حوادث و اتفاقات بیرونی از جمله انتخابات آمریکا 
 موفقیتی نخواهیم داشــت. ما باید 

ً
باشــد، طبیعتا

خودمــان به خصوص در حوزه تولید قوی شــویم. 
دیدیم که در کرونا با اســتفاده از یک خرد جمعی و 
همکاری و نگــرش این اتفاق افتاد. باید این نگاه را 
داشته باشیم که همه در یک کشتی قرار داریم و باید 
همه مان پارو بزنیم. اقتصادی که حتی به واسطه بهبود 
شرایط بین المللی بخواهد احیا یا تقویت شود، این 

بهبودی بدون شک کوتاه مدت خواهد بود.

بازار

 دالیل قاچاق پذیری
 طالی سرخ

از حــدود 550 تــن زعفرانــی کــه در 
ســال های اخیر در داخل کشــور تولید 
داشــته ایم، حدود 270 تــا 300 تن آن 
صادر و حدود 80 تن آن در داخل مصرف 
می شــود. مابقی زعفران تولید شــده در 
کشور نیز به صورت کاالی سرمایه ای نزد 
تولیدکنندگان، شــرکت های بسته بندی، 
فروشگاه ها و... ذخیره مانده تا به صورت 
بسته بندی عرضه شود. ارزآوری صادرات 
زعفران برای اقتصاد ایران طی سال های 
اخیر عــددی حدود 300 تا 3۶0 میلیون 
دالر بوده اســت. از طرفــی اگرچه این 
اعــداد برای ظرفیت های زعفــران ایران 
عدد ناچیزی به شــمار مــی رود، با این 
حال این عدد در ســال هایی حتی به 150 
میلیون دالر نیز کاهش داشــته اســت. 
کاهشــی که می توان علت آن را برخی از 
مقررات دست و پاگیر صادراتی دانست. 
برای نمونه، در ســال های 1398ـ 1397 
مقررات تعهد ارزی باعث شد صادرات 
زعفران منحرف و بخــش خیلی زیادی 
از آن قاچــاق شــود. آماری وجــود دارد 
کــه ده ها تن زعفران از ایــران به صورت 
غیر قانونی به افغانســتان و کشــورهای 
جنوب خلیج فارس قاچاق شــده است. 
علت انحراف صــادرات زعفران در این 
سال ها را می توان نبود واقع بینی در قوانین 
دانســت. ضمن اینکه حجم کم و قیمت 
باالی زعفران سبب شــده قاچاق پذیری 
این کاال بسیار زیاد باشد، از طرفی تعدد 
صادرکنندگان یا حتی وجــود دالل ها و 
واسطه هایی که برای سایر کشورها خرید 
می کنند و به راحتی می توانند این کاال را از 
کف بازار با کمترین سود و ارزش افزوده 
از کشــور خارج کنند، از دیگر مشکالت 

صادرات این گیاه ارزشمند است. 
متأسفانه در حوزه اقتصاد کشاورزی با 
توجه به تسلطی که داللی و واسطه گری بر 
صنعت و ارزش افزوده دارد، نتوانسته ایم 
قوانین مــان را به نحوی تغییــر دهیم که 
صنعت زعفران و محصوالت کشاورزی 
و زنجیره هــای ارزش آن بــر اقتصــاد و 
تجــارت آن محصول تســلط پیدا کند و 
حمایت هایی که وجود داشته، مقطعی و 
محدود بوده است. در واقع اقتصاد کالن 
این محصوالت خوب دیده نشده است. 
موضوعی که حتی باعث شد رهبر معظم 
انقالب در شهریور ماه 1399 به آن، یعنی 
خام فروشــی محصوالتی مانند زعفران 
و خرما واکنش نشــان دهنــد. اگرچه به 
همین منظور پیگیری های جدیدی در این 
باره انجام شده، ولی هنوز نتیجه مطلوبی 

نگرفته ایم.
ایران، یعنی  مقصد صادرات زعفران 
حــدود 70 تا 80 درصد آن کشــورهای 
انگشت شماری مانند اســپانیا و امارات 
اســت که زعفران ما را به صورت خام یا 
ترانزیــت وارد کرده و از آنجا به بازارهای 
بعــدی صادر می کنند کــه بعضا به دلیل 
قوانیــن راحت و تجاری آســانی که این 
کشورها با کشورهای دیگر دارند، ارزش 
افــزوده اصلی این محصول به آنها منتقل 
می شود. در حالی که زعفران ایران به بیش 
از ۶0 کشور صادر می شــود و ما تجربه 
صادرات به بیش از 30 کشــور را داریم، 
ولی باز هــم بخش عمــده آن یعنی 93 
درصد زعفران صادراتی ایران به صورت 
ماده خام صادر می شــود و فقط صادرات 
7 درصد زعفران ما به صورت محصول 
نهایی است که خود این نسبت به گذشته 

کاهش داشته است.

یادداشت 

میالد شکری
خبرنگار

مخارج و هزینه های گوناگون از مجموع عواید شــرکت کسر 
شــده و درآمد ویژه باقی می ماند که مشــمول مالیات قرار می 
گیرد. با این حال محاسبه درآمد ویژه شرکت ها و نوع هزینه هایی 
که باید کسر شــود، به سادگی امکان پذیر نیست. ضمن اینکه 
باید میان مالیات و ســرمایه  اولیه  تشــکیل شرکت ها تناسب 
معقولی برقرار شود تا عدالت مالیاتی رعایت شود؛ به گونه ای 
که شرکت هایی با ســرمایه  اولیه  کمتر باید مالیات  کمتری در 
مقایسه با شرکت هایی با سرمایه  اولیه  بیشتر بپردازند که برای 
حل این مسائل، روش های متفاوت مالی و حسابداری به کار 

گرفته می شود.

مالیاتبردرآمد
منهای نفت

راشا تودی، ســازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدد، فائو، 
در آخریــن گزارش خود اعالم کــرد، در ماه مارس هم قیمت 
مواد غذایی اساســی در جهان برای دهمین ماه پیاپی افزایش 
یافته است. بر این اســاس شاخص قیمت مواد غذایی فائو که 
نشان دهنده تغییرات ماهانه قیمت مواد غذایی اساسی در حوزه 
بین الملل است، به طور متوسط در ماه مارس 118/5 واحد رشد 
کرده که نســبت به ماه فوریه 2/1 درصد باالتر بوده است. این 
شاخص هم اکنون در باالترین سطح خود در هفت سال گذشته 
قرار دارد. بنا بر اعالم فائو، روغن های گیاهی به باالترین میزان  

قیمت در 10 سال گذشته رسیده است.

تورمدرجهان
شاخص

علل و عوامل بازدارنده رشد نرخ بهره وری در ایران را می توان 
 فراگیر، قابل فهم و عملیاتی شــده از 

ِ
نبود یــک تعریف جامع

بهره وری دانست. عمده دلیل رشد نیافتن نرخ بهره وری، اقتصاد 
تک محصولی است که سبب کند شدن رشد بهره وری در کشور 
می شود؛ چرا که تا وقتی کشور یک منبع درآمدی مستمر داشته 
باشــد، هیچ گاه دنبال افزایش بهــره وری نخواهد بود.ضعف 
برنامه ریزی در زیر بخش ها، نبود نظام نظارت و پایش بهره وری، 
انحصارات اقتصادی، نبود انطباق بین سیاست های برنامه های 
توسعه ای و بودجه های سالیانه و...، از جمله دالیل پایین بودن 

بهره وری در کشور است.

رفعموانعبهرهوری
افزوده

علی شریعتی مقدم
 رئیس کمیسیون کشاورزی 

اتاق بازرگانی ایران

رئیسخانهصنعت،معدنوتجارتایراندرگفتوگوباصبحصادق

بانکهادرمسیرتولید
مانعتراشیمیکنند!

 شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱3۹۸ و تداوم آن تا امروز در کنار تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران وضعیت سختی برای بخش تولیدی کشور به ویژه حوزه 
صنعت و معدن ایران ایجاد کرده است. در این میان، صنایع داخلی با وجود مشکالت تحمیل شده بیرونی، از حمایت نکردن دولت از آنها و انجام نشدن وعده های 
دولت در این شرایط گله مندند. آنها معتقدند دولت به هیچ یک از وعده های خود عمل نکرده است. صبح صادق در گفت وگو با »عبدالوهاب سهل آبادی« رئیس 

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران این موضوعات را بررسی کرده است. 
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آیت الله فاطمی نیا: خدمت آیت الله بهاءالدینی رسیدم. گفتم آقا 
راز مقام و رتبه »سید ســکوت« چه بود؟ آقا دست باال آورد و 
به دهان اشاره کرد. خدا شــاهد است االن مردم خیلی دست 
 
ً
کم گرفته اند آبرو بردن را. خدا چند گناه را نمی بخشد: 1ـ عمدا

نماز نخواندن. 2ـ به ناحق آدم کشتن. 3ـ عقوق والدین. 4ـ آبرو 
بردن. این گناهان این قدر نحس هستند که صاحبان شان گاهی 
موفق به توبه نمی شــوند. پسر یکی از بزرگان علما که در زمان 
خودش استادالعلما بود، برای من تعریف می کرد: به پدرم گفتم 
پدر تو دریای علم هستی. اگر بنا باشد یک نصیحت به من بکنی 

چه می گویی؟ پدرم گفت: »آبروی کسی را نبر!« 

دین

جایگاه خشوع در دین

بنیان و اســاس دین داری خشــوع است. 
اگر خشوع وجود نداشته باشد، بندگی و 
اطاعت معنا پیدا نمی کند؛ به همین دلیل 
یک ضلع عبادات در بعد کیفیت و طریقه 
عمل آن سنجش خشوع افراد است، یعنی 
دســتور برای یک عمل عبادی با کیفیتی 
متفــاوت از عبادات دیگر بــه این منظور 
اســت که خشــوع و خضوع بندگان هم 

آزمایش شود. 
به طور معمول چندین نوع نماز داریم؛ 
از نمــاز یومیه و نماز شــب گرفته تا نماز 
جمعه و جعفر طیار و نمازهای اســتغاثه 
که هرکدام با کیفیتی متفاوت اســت و در 
آن خداوند خشوع بندگان را هم می سنجد 
که آیا بندگان آن  را می پذیرند یا بهانه جویی 
می کنند و مدام در این فکر هستند که فرق 
بین این نمازها چیســت؟ چرا این نماز 
باید به این نحو باشد؟ آیا نمی شد که همه 
نمازها یک شکل باشند؟ در عبادات دیگر 

هم اینچنین است. 
خداوند از بنده اش می خواهد در یک 
لحظه خوردن و آشــامیدن را قطع کند و 
در زمانی مشــخص آن  را ادامه دهد. در 
لحظه ای مطلبی را بشــنود و در لحظه ای 
دیگر نشــنود، یک جا نــگاه کند و جایی 
دیگر نگاه نکند. یک جا به نحوی خود را 
تطهیر مادی یا معنوی کند و در موضوعی 

به شکلی دیگر. 
خداونــد تقویــت خشــوع را تضرع 
و گریــه و مناجــات می دانــد. خداوند 
می خواهد بندگان با گریه به درگاه او روی 
بیاورند و از گناهان خود و دوری شــان از 
پروردگار اظهار پشــیمانی کنند. گریه ای 
که نتیجه اش خشــوع اســت؛ قــرآن در 
وَن  ایــن خصــوص می فرماید: »َوَیِخــُرّ
ــوًعا«؛ 

ُ
ش

ُ
ُهْم خ

ُ
ــوَن َوَیِزید

ُ
ــاِن َیْبک

َ
ق
ْ
ذ

َ ْ
ِلل

 و)اهل ایمان( گویند: پروردگار ما پاک و
 منزه است.

 واقع 
ً
 البته وعــده خدای ما محققــا

خواهد شــد و آنها با چشــم گریان همه 
ســر به خاک عبودیت نهاده و پیوسته بر 
فروتنی و ترس شــان )از خدا( می افزاید.
بــا  اشــک  و  تضــرع  )أســراء/109( 
خشــوع رابطه ای تنگاتنــگ دارند. گریه 
 از خشــوع اســت و خشــوع با گریه به

 دست می آید.
 به عبارتی هریک باعث تقویت دیگری 
می شود و این نشانه اهل ایمان و اطاعت 
است. خداوند در شناسایی اهل خشیت و 
آنان  که با این خشوع نجات پیدا کرده اند 
نیز می فرماید: »آنها پیامبرانی از فرزندان 
آدم بودند که خداوند آنها را مشمول نعمت 
خود قرار داده بود و از کســانی که با نوح 
بر کشتی سوار کردیم و از دودمان ابراهیم 
و یعقوب و از کسانی که هدایت کردیم و 

برگزیدیم.
 آنهــا کســانی بودند که وقتــی آیات 
خداوند رحمان بر آنان خوانده می شــد، 
به خاک می افتادند، در حالی که ســجده 
می کردند و گریان بودنــد.« )مریم/58( 
خشــوع و خضوع در برابر فرامین الهی 
اســت که بندگان را به اطاعت و عمل به 

دستورات می کشاند. 
در همین بــاره در قرآن آمده اســت: 
ِبیَرٌة 

َ
ک

َ
ل َها  َوِإَنّ ِة 

َ
ال َوالَصّ ْبِر  ِبالَصّ »َواْسَتِعیُنوا 

اِشِعیَن«؛ از صبر و نماز یاری 
َ

خ
ْ
ی ال

َ
 َعل

َّ
ِإال

جویید )و با اســتقامت و مهار هوس های 
درونی و توجه به پروردگار، نیرو بگیرید( 
و ایــن کار، جز بــرای خاشــعان گران 
است. )بقره/45( اما خشوع در حقیقت 
واســطه ای اســت تا به بندگی و اطاعت 

برسد. 

آیه

ادعیه روزهای ماه مبــارک رمضان پر از مفاهیم 
دینی و آموزه های الهی اســت. در هر روز با زبان 
روزه و با دلی آکنده از عشق الهی دست های مان را 
به درگاه پروردگار عالم بلند می کنیم و از او رزق و 
روزی معنوی و مادی طلب می کنیم. به خصوص 
آنکه دقــت در معانی و مفاهیم این ادعیه به درک 
بهتر این ماه مبارک کمک می کند. حتی ترتیب این 
ادعیه ما در موضوعات روز و سیری که دارد، قابل 

و جالب توجه است. 
در دعــای روز اول از خداونــد بیــداری و 
هوشیاری طلب می کنیم؛ از این رو که بتوانیم این 
ماه را آن طور که باید درک کنیم و این هوشــیاری 
در همین روز اول مورد نیاز ماســت. »...و َنّبْهنی 
فیِه عن َنوَمه الغاِفلیــَن«؛ و مرا از خواب غافالن 
بیدار ســاز... . در روز سوم هم این درخواست را 
ْهَن و الّتَنبیَه 

ّ
تکرار می کنیم؛ »اللهّم اْرُزقنی فیِه الذ

نی فیِه من الّسفاهه و الّتْمویِه...« خدایا، در 
ْ

و باِعد
این ماه به من تیزهوشــی و بیداری روزی کن و از 

بی خردی و اشتباه دورم ساز... . 
پس از آن اســت که در روز چهارم از خداوند 
ازدیاد قوت جســمی مان را می خواهیم؛ »اللهّم 

نــی فیِه َحالَوه 
ْ
قّونی فیِه علی إقاَمــه أْمِرَک و اِذق

ِرَک«؛ خدایا، در این ماه برای برپا داشتن امرت 
ْ
ِذک

نیرومند ساز مرا... . 
به عبارتــی در روزهای اول ایــن ادعیه تکیه 
بیشــتری بر قوای ذهنــی دارد و در ادامه به قوت 
مــادی و معنوی که الزم بــرای درک و ادامه ماه 
مبارک اســت، می پردازد؛ زیرا نیروی جسمانی 
الزمه بندگان اســت؛ چنانکه قوت مادی الزم و 
دوری از فقر بر عبــادت و بندگی خدا اثر زیادی 

دارد. 
امام علی)ع( می فرمایند: »کســی  حضرت 
که مبتال به فقر شــود مبتال به چهار خصلت می 
گردد: به ضعف در یقین، نقصان و کمبود در عقل، 
سستی در دین و کمبود حیا در صورتش ـ یعنی فقر 
موجب بی حیایی و زائل شدن پرده حیا می شودـ 
پس پناه می بریم به خدا از فقر.« البته فقر اقســام 
و مالک هایی هم دارد که بدترین آن فقر در دین و 

فقر در عقل است. 
امیرالمؤمنیــن)ع( در دعای کمیل  حضرت 
همین قــوت را از خداوند می خواهــد: »یاَربِّ 
ی 

َ
د َعل

ُ
 َجواِرحی َواشــد

َ
وِّ َعلی ِخدَمِتك

َ
، ق یاَربِّ

الَعزیَمه َجواِنحی«؛ پــروردگارا پروردگارا، اندام 
مرا بر خدمت گزاریت نیرومند ساز و درونم را در 

تصمیم گیری قوی دار.
 ایشــان دقیقا بر همین موضوع اشاره دارد که 
اول نیــروی مرا چه مادی و چــه معنوی افزایش 

بــده و هوشــیاری و ذکاوت به من عطــا کن تا 
تصمیم گیری های خوبی داشته باشم و از غفلت 
دور باشــم. تصمیم بر اینکــه در خدمت خلق 
خدا باشــیم و جزء بندگان مطیع خداوند باشیم، 
به هوشــیاری و ذکاوت نیاز دارد که آن را باید از 

خداوند بخواهیم.
 بســیار دیده شــده اســت که برخی افراد به 
بهانه خدمت به خلق و تمکن مالی برای بندگی 
بهتر خدا طمع کردند و نتوانســتند از توان شــان 
برای هدفی که در ذهن داشــتند، اســتفاده کنند 
و چه بســیار بودند کســانی که از تــوان مالی و 
توان ذهنی برای صدمه زدن به دیگران اســتفاده 
 کردند و با همان توان ذهنی رفتارشــان را توجیه

 کردند.
 آیا این توان مادی و جســمی فقط در عبادت 
به کار مــی رود؟ و ما آن را باید خودمان را تقویت 
کنیــم که بتوانیــم از نیروی مادی و جســمی در 
عبادات فردی استفاده کنیم؟ در دعای روز هشتم 
و پس از آنکــه بارها توفیق عبــادت، روزه داری 
و شــب زنده داری را ـ که عبادات فردی اســت 
ـ از خداوند درخواســت کردیــم، می خواهیم؛ 
»خدایا، در این ماه مهرورزی به ایتام و خوراندن 
طعام و آشــکار کردن ســالم و هم نشینی با اهل 
 کرامــت را نصیبم فرما، به عطایــت ای پناهگاه

 آرزومندان.«
 این ادعیه حیطه عبادات جمعی و خدمتگزاری 

به خلق را هم مشــخص می کند. ضمن آنکه در 
همیــن ادعیه می خواهیم خداوند مــا را از آفات 
ه األْبراِر و 

َ
ق

َ
نی فیِه ِلمواف

ْ
ق

ّ
بندگی دور کند: »اللهّم َوف

 الی 
َ

راِر و أِونی فیِه ِبَرْحَمِتک
ْ

ه األش
َ

ق
َ
َجّنْبنی فیِه ُمراف

مین«؛ خدایا مرا در 
َ
َه العال

َ
راِر بالِهّیَتِک یا إل

َ
داِر الق

این ماه به هم راهی و هم سویی با نیکان توفیق ده و 
از هم نشینی با بدان دور بدار و به حق رحمتت به 
خانه آرامش جایم ده، به خدایی خودت ای معبود 
جهانیان. همچنیــن می خواهیم که خداوند ما را 
از دشــمنان دور کند تا دل خوش به آنها نباشیم؛ 
 
ً
 و ُمعادیا

َ
 ألْولیاِئــک

ً
نی فیــِه محّبا

ْ
»اللهــّم اْجَعل

...«؛ خدایا، مرا در این ماه دل بســته 
َ

ألْعداِئــک
اولیائت و دشمن دشمنانت قرار ده... . 

بنابراین هر توان مادی، جســمی و مالی باید 
در راه اطاعت از خداوند و بندگی او و خدمت به 
خلق باشد که اگر این طور نباشد، همین توان آفتی 
می شــود برای دین مان و باری می شود بر دوش 
مخلوقات خداوند از انسان ها گرفته تا حیوانات و 

تمام موجودات. 
اکنــون بهتر می توانیــم درک کنیم که چرا در 
ادعیــه روزهای ماه مبارک رمضان هوشــیاری و 
ذکاوت را قبل از توان مادی و جســمی آورده اند؛ 
زیرا اگر توان ذهنی نباشد، دچار غفلت می شویم 
و از ابزاری کــه خداوند به ما عطــا کرده، برای 
 بندگی بهتر در مســیر بندگی غیرخدا اســتفاده 

می کنیم.

تعالیجسموروح
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

یک دســتورالعمل از خدای تبــارک و تعالی 
به پیغمبر داده شــده اســت، برای اینکه بتواند 
بار ســنگین نبوت را بــه منزل برســاند. از آن 
دستورالعمل ما هم استفاده کنیم تا بتوانیم این بار 
سنگین آدمیت را به جایی برسانیم و ان شاءالله 
بتوانیم آدم شــویم. البته مشــکل است، به قول 
مؤســس علمیه قم که بارها فرمــوده بودند مال 
 
ً
شدن چه مشکل، آدم شــدن محال است. جدا
یک کســی بتواند درخت رذالت را از دل بکند 
درخت فضیلت بــه جای آن غرس کند، آبیاری 
کند، بارور کند از میوه آن هم خود و هم دیگران 
اســتفاده کنند، کاری است بســیار مشکل، اما 
بسیار واجب. این دستورالعمل خطاب به پیغمبر 
اکرم)ص( اســت. همان اول بعثت »انا سنلقی 
علیک قول ثقیل« یا رســول الله بار سنگینی به 
دوشــت آمده، بار نبوت »یــا ایها المزمل«. ای 
کســی که عبای نبوت بــه دوش گرفتی، دیگر 
موقع اســتراحت نیست، کار ســنگین است. 

بار ســنگین اســت و باید این بار سنگین را به 
منزل برســانیم. در این چند آیه اول سوره مزمل 
یک دســتور ده گانه ای به پیغمبراکرم)ص( داده 
می شود و آن شــب بیداری و شب خیزی است 
 در تقویت اراده فوق العاده مهم است... 

ً
که قطعا

مــن از جوان ها تقاضا دارم رابطه تان با قرآن  هم 
محکم باشد. این برای سیر و سلوک خیلی مفید 
است. برای عاقبت به خیری و تأمین آتیه خیلی 
مفید اســت. برای رفع گرفتاری ها خیلی مفید 
است. برای کسی که کالف سر به گم است در 
زندگی خیلی مفید اســت و برای اینکه انسان 
بتواند سر کالف را پیدا کند، بتواند یک زندگی 
آرام، یک زندگی مطمئن و سکونت بخشی پیدا 
بکند، رابطه با قرآن مهم است. قرآن می فرماید: 
»و رتل القرآن ترتیال«؛ برای خودســازی برای 
اینکه این بار ســنگین را به منزل برسانی، قرآن 
بخوان. در همین ســوره می فرمایــد: »فاقروا 
ما تسیر من القرآن«. تا می شــود قرآن بخوان؛ 

بعد می فرمایــد که خب خــدا می داند گاهی 
مریضی، خــدا می داند گاهی خیلی کار داری، 
خدا می داند گاهی در خط مقدم جبهه هستی، 
اما »فاقروا ما تســیر من« به هر اندازه که ممکن 

است در زندگی قرآن بخوان؛ قرآن محال ها 
را هم خیلی عادی می کنــد. امیدواریم 
ارواحنا  که ظهور حضــرت حجــت 
فداک در زمان ما باشد. به دست ما و به 
رهبری حضرت ولی عصر)عج( پرچم 

اســالم روی کره زمین افراشته بشود... 
اکــرم)ص( می فرماید  پیغمبر  ]همچنین[ 

تمســک به قرآن فقط نه، تمســک به قرآن و 
والیت؛ تمســک به والیت و تمسک به قرآن. 

این دو بال بایــد با رابطه با والیت و رابطه 
با قرآن باشد، تا ما پرواز کنیم و به 

هر کجا که بخواهیم برسیم، 
ان شاء الله.

ارتباطمانباقرآنرامحکمکنیم
   منبر    

گناهنابخشودنی
سلوک

مانعزداییازتولیدعلم
راهنما

آیت الله محمدمهدی شب زنده دار: در مسئله تولید و پشتیبانی 
از تولید و مانع زدایی ها، ما یک تولیداتی در ناحیه  امور مادی و 
آنچه برای اعاشه  زندگی الزم هست داریم؛ اما یک مسئله  دیگر 
هم تولید علم هست، تولید معارف هست. البته در اینجا تولید 
به معنای کشف هســت، یعنی وجود دارد و ما به دنبال کشف 
آنها قرار اســت برویم؛ اینجا هم حقیقت مطلب این است که 
احتیاج به پشتیبانی ها و مانع زدایی ها دارد. رفع پشتیبانی از فضال 
و طالب محترم در تحصیل، ادامه تحصیل و پژوهش را که مانع 

از ترقی ها می شود، نیاز داریم.

پرســش: تهمت زدن به دیگران در صورت اثبات نشــدن چه 
حکمی دارد و وظیفه کسی که تهمت زده چیست؟ 

ی و واقعی از 
ّ

پاســخ: تهمت از گناهان بزرگ است و توبه جد
آن الزم اســت و باید گفته های خود را نزد هرکس که رسانده 
است، تکذیب کند و رضایت کسی را که به او تهمت زده است، 

به دست آورد. 

 )پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب، 8 مهر 1398(

گناهبزرگ!
حکمت

گفتاریازآیتاللهحسینمظاهری

ابزارمادیبندگیدرادعیهماهمبارکرمضان

محمد زارعی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

 رئیس
 جمهور
 نگاهی به اختیارات 

رئیس  قوه مجریه در ایران

پیش درآمد 

آیا اختیارات رئیس جمهور 
کم است؟

در ادوار مختلف  ریاست جمهوری  شاهد 
بودیم که برخی از رؤسای جمهور هنگامی 
که از آنها درباره کارنامه و عملکردشــان 
انتقاد می شــد، در پاســخ به انتقادات این 
موضوع را مطرح می کردند که اختیارات 
الزم برای پیشبرد امور یا تحقق وعده های 
انتخاباتی خود را ندارند و حتی از جایگاه 
ریاســت قوه مجریه به عنوان تدارکاتچی 
یاد کردنــد؛ حال ســؤال این اســت که 
واقعــا اختیارات رئیــس جمهور محدود 
اســت؟ رهبر معظم انقالب در سخنرانی 
ابتــدای ســال ۱۴۰۰ به تبییــن جایگاه  
 ریاســت جمهوری پرداخته و  در این باره

 فرمودند : 
ریاست جمهوری خیلی مسئله  مهمی 
است؛ یعنی مهم ترین و مؤثرترین مدیریت 
کشور، ریاست جمهوری است. اینکه حاال 
بعضی ها می گویند رئیس جمهور اختیاراتی 
رئیس جمهور تدارکاتچی اســت،  ندارد، 
رئیس جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد 
اختیارات دارد -چه جوری هم محاســبه 
می کنند من نمی دانم! چند ســال اســت 
که از ایــن حرفها گاهی گوشــه کنار زده 
می شود- همه ی اینها خالف واقع است؛ یا 
از روی بی مسئولیتی گفته می شود یا از روی 
بی اطالعی گفته می شــود یا خدای نکرده 
غــرض  ورزی در کار اســت. این جوری 
نیست؛ رئیس جمهور یکی از پرمشغله  ترین 
و پرمسئولیت  ترین دستگاه ها است؛ یعنی 
رئیس جمهور  از«؛  نمی شود گفت »یکی 
از همه  مدیریت های کشــور پرمشغله  تر 
 همه  مراکز 

ً
و پرمســئولیت  تر است؛ تقریبا

مدیریتی کشــور در اختیار رئیس جمهور 
اســت؛ یعنی فرض کنید که قوه  قضائیه یا 
دســتگاه های نظامی خب مدیریت هایی 
دارند؛ این ها در قبال مدیریتهایی که در قوه  
مجریه هست یک اندکی باالتر از صفرند 
یا چند درصد مختصرنــد. عمده  نزدیک 
به همه  مدیریت های کشــور کــه هزاران 
مدیریت است، در اختیار رئیس قوه  مجریه 
است. همه  بودجه  مصوب کشور در اختیار 
رئیس جمهور است، چون رئیس ]سازمان[ 
برنامه و بودجه معاون رئیس جمهور است 
و مســتقیم زیــر نظر ریاســت جمهوری 
است. امکانات حکومتی کشور هم همین 
طور، اکثر و اغلب در اختیار رئیس جمهور 
اســت. بنابر این، مدیریت هــای دیگر در 
جنب قوه  مجریه در واقع چیزی نیســتند. 
ریاست جمهوری یک چنین جای مهمی 
است. حاال شما می خواهید رئیس جمهور 
انتخاب بکنید؛ ببینید که چه مســئولیتی 
بر عهده ی من و شــما است که باید برویم 
رأی بدهیم. البته رأی بنده با رأی یک پسر 
شانزده هفده ســاله یک اندازه وزن دارد؛ 
هیچ کم و زیاد نیست. ما می خواهیم برویم 
رأی بدهیــم یک رئیس جمهــور انتخاب 
بکنیم؛ توجه کنیم به اینکه چه مسئولیتی بر 

دوش رئیس جمهور است.

گروه پرونده
صبح صادق

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

یه  مجر قوه  رئیس 
گسترده ای  اختیارات 

 برای پیشبرد کشور دارد
 قوانین باالدســتی و حتی قوانین عادی کشور از صدر تا ذیل دایره آزادی عمل 
گسترده ای را برای رئیس جمهور در نظر گرفته و حتی او را عالی ترین مقام کشور 
پس از رهبری خوانده اســت؛ اما چگونه است که همچنان عده ای معتقدند 
رئیس دولت اجازه ندارد به تصمیماتش عمل کند؟ برای بررسی این موضوع 
با دکتر »خیرالله پروین« اســتاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به 

گفت وگو نشستیم که حاصل آن پیش روی شماست.

 BBBBرئیس جمهور در قانون اساسی کشور چه جایگاهی دارد؟ 
از زمانی که بحث قانون اساسی مدون و معاصر مطرح شده است، به نوعی می توان 
گفت در همه نظام های سیاســی دنیا اختیارات، جایگاه نهادها و مقامات، در قانون 
اساسی مشخص و معین تضمین شده است که برای این موضوع دالیلی وجود دارد؛ 
یکی از این دالیل این است که برای نمونه اداره کشور بر اساس سلیقه ها و دیدگاه ها 
نباشد، بلکه بر اساس قانون باشد و بر اساس عرف هایی که در گذشته بوده نباشد، بلکه 
بر اساس وضعیت های منظم و ســازمان یافته باشد؛ دلیل دوم نیز این بوده که قدرت 
در دســت یک نفر و یک نهاد نباشد و تقسیم شده باشد و دلیل سوم هم این است که 
مسئولیت ها تخصصی شود، یعنی هر نهاد و سازمانی وظیفه تخصصی خود را انجام 
دهد، که اســم آن را »تفکیک قوا« گذاشته اند. بنابراین اگر بخواهیم تحلیل حقوقی 
درباره جایگاه مقامات در کشورهای دیگر و کشور ما )از جمله رهبری، رئیس جمهور، 
 بر اساس قانون اساسی است. 

ً
قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه( داشته باشیم، قطعا

هدف از قانون اساســی این است که نظم برقرار کند، از هرج و مرج در امور سیاسی 
جلوگیری کند و افراد دارای مسئولیت باشند و نیز در برابر مسئولیتی که دارند پاسخگو 
باشند. هر فردی نسبت به اختیاراتی که دارد، به همان نسبت هم مسئولیت دارد، یعنی 
باید بین اختیارات و مســئولیت تناســب وجود داشته باشد و اینطور نباشد که کسی 
اختیارات بیشتری داشته باشد و مسئولیت کمتری داشته باشد یا عکس این موضوع 
باشد؛ بنابراین، اصل 6۰ قانون اساسی می گوید اعمال قوه مجریه جز در اموری که در 
 بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراست، 

ً
این قانون مستقیما

یعنی یک بخشــی از امور قوه مجریه بر عهده رهبری است و بقیه امورات مربوط به 
قوه مجریه و رئیس جمهور است. منتها در سال ۱368 یک بازنگری در قانون اساسی 
صورت گرفت؛ قبل از بازنگری وظایف و اختیارات نخست وزیر هم وجود داشت و 
بعد از بازنگری به دالیلی نخست وزیری حذف شد و وظایف و اختیارات نخست وزیر 
به رئیس جمهور واگذار شد؛ به همین دلیل تغییراتی صورت گرفت و رئیس جمهور هم 
رئیس قوه مجریه و هم مســئول اجرای قانون اساسی و هم در عین حال رئیس هیئت 
وزیران است.  عالوه بر اصل6۰، اصل ۱۱3 قانون اساسی اختیارات و وظایف دیگری 
را نیز برای رئیس جمهور بیان می کند، پس اصل ۱۱3 نیز در ارتباط با رئیس جمهور نیز 
هست. این اصل می گوید پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی 
کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که 
به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد؛ یعنی در اینجا نیز به خوبی این را بیان می کند 
و مورد تأکید قرار می دهد. در اینجا شــورای نگهبان هم نظریه های تفصیلی در این 
خصوص داشته است. گفتنی است، یک قانونی به اسم قوانین عادی داریم که مربوط 

به اختیارت و وظایف رئیس جمهور است.

 BBBB براســاس اصــل تفکیک قوا در کشــور بــه طور جزئــی اختیارات 
رئیس جمهور به چه میزان است ؟

کشور را از نظر تنظیم قوای سه گانه و تفکیک قوا هم می توان دسته بندی کرد تا ببینیم 
در میان وضعیت های موجود نظام ما پارلمانی یا ریاستی یا نیمه ریاستی است؟ نظام 
 بیشتر نزدیک به نظام نیمه ریاستی 

ً
جمهوری اسالمی به نوعی پارلمانی نیست و تقریبا

و نیمه پارلمانی است که این هم مباحثی و نکاتی را می طلبد. حال که نظام قوه مجریه 
حقوقی کشور ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است، نمی توان ادعا کرد که قوه ای بر 
قوای دیگر برتری داشته باشد، بلکه تفکیک قوا مبتنی بر اصل توازن و تعادل بر یکدیگر 
هستند. مجلس حق سؤال و اســتیضاح را از رئیس جمهور دارد و دولت صالحیت 
تصویــب بودجه و آیین نامه را دارد. قوه مجریه می توانــد لوایح قانونی را به مجلس 
بفرستد، لذا در قانون گذاری نقش دارد؛ یعنی برخالف نظام های ریاستی یا مبتنی بر 
تفکیک قوا که قوه مجریه یــا رئیس جمهور، که رئیس جمهور و رئیس هیئت وزیران 
است، نمی تواند به مجلس الیحه بفرستد، اما در نظام ما بخش اعظم قانون گذاری از 
جانب قوه مجریه است. بنابراین، اصل ۱26 قانون اساسی هم به صالحیت مستقیم 
رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور اشاره می کند 
و هم اشــاره ای به مســئولیت رئیس جمهور در اداره امور کشور دارد. در قوه مجریه، 
هیئت وزیران زیر نظر رئیس جمهور هســتند و رئیس جمهور اختیار تعیین و معرفی 
وزرا را دارد و در عیــن حال اختیار عــزل وزرا را نیز دارد، یعنی رئیس جمهور بدون 
اینکه به کسی بخواهد پاسخگو باشد، می تواند وزیر را عزل کند؛ زیرا رئیس جمهور 
مسئول عملکرد وزراست. به عبارتی باید در برابر مجلس، ملت و رهبری پاسخگوی 
عملکرد وزرا باشــد. اینها مواردی در بحث قانونی نســبت به اختیاراتی اســت که 
رئیس جمهــور دارد. در اصل ۱۱3، بعد از رهبــری، رئیس جمهور عالی ترین مقام 
رســمی کشور است، اما بر اســاس این اصل، نمی توان گفت رئیس جمهور، رئیس 
کشــور است، چراکه ایشان به استناد این اصل پس از رهبری است؛ اما در عین حال 
بخشی از اختیارات رئیس جمهور، اختیارات رئیس کشور است، مانند اعزام سفرا به 

خارج از کشور، پذیرش سفرای کشورهای خارجی و شرکت در نشست هایی که در 
سطح جهانی است، لذا مراودات جهانی کامال بر عهده رئیس جمهور است، با وجود 
اینکه رئیس جمهور، رئیس کشور نیست؛ اما چنین اختیاراتی را دارد، به عبارتی ایشان 
در ســطح بین الملل جایگاه این گونه ای دارد. در اصل ۱25 هم آمده است، امضای 
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها 
و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه بین المللی پس از تصویب مجلس 
شورای اسالمی، با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. در این خصوص نیز شورای 
نگهبان نظریه تفسیری دارد که فرصت بازگو کردن نیست. اصل ۱26 قانون اساسی 
می گوید رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور 
را بــر عهده دارد و می تواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد. در اصل ۱25 بحث 
مراودات بین المللی اســت و در اصل ۱26 بحث امور مالی داخلی کشور است که 
 به موجب این اصول، این اختیارات در اختیار رئیس جمهور اســت. در اصل 

ً
کامال

۱27 می گوید رئیس جمهور می تواند در مورد خاص و بر حسب ضرورت، با تصویب 
هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشــخص تعیین کند که در این 
موارد، تصمیمات نماینده یا نماینده مذکور حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت 
وزیران را دارد.  این موارد اختیاراتی است که در قانون اساسی تعیین شده است؛ قانون 
تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور هم هست؛ ماده 3 این 
قانون در مورد وزرایی که کناره گیری می کنند یا عزل می شوند، می گوید رئیس جمهور 
می تواند برای مدت ســه ماه برای یک وزارتخانه ای سرپرست تعیین کند، عالوه بر 
این رئیس جمهور ریاســت بسیاری از شوراها را برعهده دارد؛ مانند ریاست شورای 
امنیت ملی، ریاست شورای عالی اداری و ریاست شورای عالی فرهنگی، همچنین 
رئیس جمهــور معاون اول را تعییــن می کند و به همین گونه بــا توجه به اصل ۱3۴ 
قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهور وجود دارد. در اصل ۱33 قانون اساسی 
می گوید وزرا، از ســوی رئیس جمهور تعیین و بــرای گرفتن رأی اعتماد از مجلس، 
معرفی می شــوند و در اصل ۱3۴ می گوید که ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور 
اســت، در عین حال در اصل ۱36 می گوید رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند 
و در اصل ۱37 می گوید هر یک از وزیران، مســئول وظایف خاص خویش در برابر 
رئیس جمهور و مجلس هستند. این موارد یکسری اصولی است که در قانون اساسی 
به خوبی مشخص و معین شده است و بیان کننده این است که رئیس جمهور اختیارات 
بسیار بسیار وسیع، وافی و کافی را در قانون اساسی دارد. رئیس جمهور بر کار وزیران 
نظارت می کند و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ کردن تصمیم های وزیران در هیئت 
دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را 
اجرا می کند. درباره اختالف نظر یا تداخل در وظایف قانونی نهادهای دولتی، تصمیم 
هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود، الزم االجراست.اینها اصولی 

بود که در قانون اساسی مربوط به اختیارات رئیس جمهور بود.

 BBBB فارغ از قوانین باال دستی مانند قانون اساسی، رئیس جمهور در قوانین 
عادی کشور چه اختیاراتی دارد؟

مطابق قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مســئولیت های رئیس جمهور که در 
ســال ۱365 تصویب شده اســت، رئیس جمهور می تواند طبق ماده ۱3 این قانون، 
اقدام به نظارت، کســب اطالع، بازرســی، پیگیری و اقدامات الزم داشته باشد و به 
قوای ســه گانه اخطار و تذکر دهد؛ همچنین مــاده ۱5 می گوید در صورت توقف یا 
اجرا نشــدن اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش 
برای اجرای قانون اساســی به نحو مقتضی اقدام می کند و برای این منظور می تواند 
مراتب را به اطالع باالترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا اجرا نشدن 
 و با ذکر دلیل به 

ً
را خواســتار شود. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحا

اطالع رئیس جمهور برساند، در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهور، 
توقف یا عدم اجرا ثابت شــود، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوامل 
ناشی از تخلف اقدام شود. قانون عادی این اختیار را با این وضعیت و با این وسعت 
در اختیار رئیس جمهور قرار داده است. ماده ۱۴ همین قانون می گوید رئیس جمهور 
می تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، اجرا نشدن، نقض و تخلف از قانون اساسی 
را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطالع مجلس شورای اسالمی برساند. ماده ۱6 
می گوید با عنایت به نظرات شورای نگهبان که در نظریه های تفصیلی خود ذکر شده، 
یکســری نکات دارد؛ برای نمونه در گذشته این گونه تلقی می شد که رئیس جمهور 
چون مســئول اجرای قانون اساسی اســت و به فرض این گونه برداشت کرده بودند، 
یــا برخی ها نظر داده بودند که می تواند جلوی یک قانونی را بگیرد، ولی اینجا نظریه 
تفسیری شورای نگهبان گفته اینطور نیست، این از اختیارات رئیس جمهور نیست، اما 
می تواند به آنها اخطار و تذکر دهد.  در نهایت طبق قانون عادی باید گفت، مسئولیت 
رئیس جمهور یکی از ظرفیت های موجود در قانون اساسی کشور ما هم هست که به 
خوبی می تواند ابزار مؤثر اجرای قانون اساســی را در اختیار رئیس جمهور قرار  دهد 
و با توجه به اصل ۱۱3 قانون اساســی که رئیس جمهور عالی ترین مقام کشور است 
و غالــب امکانات اجرایی کشــور هم همگی در حیطه اختیــارات و تحت نظارت 
رئیس جمهور صورت می گیرد، صالحیت های گسترده اجرایی بر عهده رئیس جمهور 
اســت؛ در نتیجه، این ظرفیت های قانون اساسی بسیار بســیار وسیع است و نقش 
بســیار فعاالنه ای در حیطه اجرایی دارد، قانون عادی هم چنین وظایفی را به خوبی 
برای رئیس جمهور قائل بوده اســت. منتها به نظر بنده، ما باید اختیارات مقامات و 

 وارد مباحث سیاسی نشویم؛ 
ً
نهادها را در چارچوب های حقوقی تحلیل کنیم و واقعا

برای نمونه در جلســه ای که با یکی از همکاران دانشگاهی داشتم، ایشان می گفت 
رئیس جمهور اختیار ندارد و بیشــتر تدارکاتچی است که در جواب سؤال بنده مبنی 
بر اینکه اگر فالن شخص هم رئیس جمهور بود، همین نظر را داشتی که گفت خیر، 
بنده گفتم پس چرا این گونه گفتید؟ گفت از نگاه سیاسی خود این حرف را می زنم. 
حقوقدان ها باید صرف نظر از نگاه های سیاســی و صرف نظر از اینکه آیا وابستگی 
گروهی باشد یا نباشد، باید تحلیل حقوقی داشته باشیم. تمام امور اجرایی کشور در 
دست رئیس جمهور است و تمام مسائل مالی کشور در دست رئیس جمهور است و 
این همه آنچه در قانون ذکر و بیان شد، همه در اختیار رئیس جمهور است؛ اما متأسفانه 
چون در جامعه ما  نگاه هایی وجود دارد که سابقه یا پیشینه تاریخی هم دارد و بیشتر 
قبیله ای، قومی، گروهی و دســته ای بوده، هنوز نتوانسته ایم به خوبی آن نگاه مّر قانون 
را داشته باشــیم؛ باید صرف نظر از اینکه این فرد به چه جناحی، گروهی و دسته ای 
وابسته است، به قانون توجه کنیم. اینکه گاهی اوقات به فردی که در رأس قوه مجریه 
اســت، با این نگاه که اگر طرف ما باشد بگوییم اختیاراتش کم است و اگر طرف ما 
نباشد بگوییم اختیاراتش وسیع است و یکســری ایرادات و اشکاالت دیگری وارد 
کنیم، خیلی حقوقی نیست؛ لذا به نظر می رســد اختیارات رئیس جمهور در قانون 
اساسی و قوانین عادی و با توجه به اختیاراتی که مشاهده می شود و مردم می بینند، این 
است که اختیارات رئیس جمهور طبق قانون بسیار وسیع است، حتی طبق اصل ۱22 
قانون اساسی رئیس جمهور وقتی سوگند یاد می کند، در آنجا نیز یکسری اختیارات 
برای ایشــان ذکر می شود که پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسالمی 
باشــد، خود را وقف خدمت به مردم و اعتالی کشــور کنــد، توجه به دین و اخالق 
کند، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت داشته باشد و اساسا از هر گونه خودکامگی 
بپرهیزد، از آزادی حرمت اشــخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته، 
حمایت کند و از استقالل سیاسی و فرهنگی کشور نیز به هر ترتیب دریغ نکند؛ اینها 
وظایف و اختیاراتی است که به نظر می رسد با توجه به اصول قانون اساسی بر عهده 

رئیس جمهور است و ایشان از این اختیارات برخوردار است.

 BBBB آیا رئیس جمهور نباید قانون اساسی را بداند و خوانده باشد و اختیارات 
خود را بشناسد که در نهایت و در پایان دوره ریاست خود، اینطور بیان 

نکند که من اختیاری ندارم یا اختیاراتم کم بوده؟ 
به نظر بنده این گونه جمالت، هم در پیشــگاه خداوند، هم در پیشــگاه ملت و هم 
 از ابتدا رؤسای جمهور 

ً
در پیشگاه وجدان، رافع مسئولیت افراد مسئول نیست. قطعا

قانون اساسی را خوانده اند، به ویژه بعضی از رؤسای جمهور ما، به هر نحوی حقوق 
خوانده اند و چون حقوق خوانده اند، شــاید اولی تر هســتند؛ اما در عین حال حتی 
اگر حقوق هم نخوانده باشند، مشــاوران و معاونان حقوقی دارند و این گونه نیست 
که از اختیارات خود اطالع نداشــته باشــند؛ لذا آگاهی دارند و حیف است که پس 
از گذشت سه یا چهار سال از مسئولیت، به نوعی عمل و صحبت کنیم که وضعیت 
خاصــی در جامعه به وجود بیاید؛ به نظر بنده در ایام انتخابات افراد به جای اینکه با 
نفی قابلیت های افراد مقابل بخواهند رأی بیاورند، ســعی در نشان دادن قابلیت های 
خود کنند. این درست نیست که طرف مقابل را فرد بدی جلوه دهیم که اگر انتخاب 
شــود فالن کار را انجام می دهد، تا خود رأی بیاورد؛ بلکه باید برنامه ها و طرح ها و 
نقشه راه خود را بگوید. باید در جامعه خود فرهنگی ایجاد کنیم که مردم بلد باشند، 
بشناسند و بتوانند به چه کسی رأی دهند، نه اینکه یک فرهنگی را در جامعه خود ایجاد 
کنیم که ملت بدانند به چه کسی رأی ندهند، اما ندانند به چه کسی رأی دهند؛ برای 
نمونه ممکن است یک زمانی از عملکرد یک فرد به هر ترتیب ناراضی باشیم، حال 
نماینده مجلس یا رئیس جمهور باشــد، لذا اگر این فرد بخواهد در دوره بعد کاندیدا 
شود، باید عملکرد چهار ساله وی را نقد کنیم و به فردی رأی دهیم که برنامه قوی تر 
و دیدگاه و نظر قوی تری داشته باشد؛ ولی متأسفانه هنوز در جامعه ما این فرهنگ که 
مِن شهروند، بلد باشم به چه کسی رأی دهم ایجاد نشده است، بلکه فرهنگی ایجاد 
کرده ایم که به نوعی می دانم در انتخابات به چه کسی رأی ندهم، اما اینکه چه کسی را 
انتخاب کنم که گزینه مناسب باشد، در جامعه ما جا نیفتاده است. بنابراین، افرادی که 
در منصب سیاسی هستند، برای اینکه از خود رفع مسئولیت کنند و در مقابل عملکرد 
خود پاســخگویی نداشته باشند، به نوعی از یکســری وضعیت های سلبی استفاده 
می کنند مانند اینکه اختیار نداشتیم یا اینکه اجازه ندادند کار کنیم؛ این حرف ها بسیار 
زده می شود. به نظر بنده باید فرهنگ جامعه ما به طرفی پیش برود که این حرف ها در 
جامعه کاربرد نداشته باشد تا افراد، برای رأی آوری یا رفع مسئولیت خود، متوسل به 
این وضعیت ها نشوند، بلکه پاسخگوی اعمال، رفتار، کردار و عملکرد خود در مدت 
 به حوزه 

ً
مســئولیت باشند؛ اگر هم بخواهند در جایگاهی قرار بگیرند، از قبل کامال

اختیارات و مسئولیت خود در آن جایگاه واقف باشند، نه اینکه وقتی انتخاب شدند، 
 اختیارات نداشتیم؛ 

ً
در ســال آخر یا روزهای آخر مسئولیت خود بگویند که ما مثال

ســؤال اینجاست که چرا از روز اول به این مورد توجه نکردی یا اگر چنین بود، همان 
روز اول به این موضوع می پرداختی و این مسئولیت را نمی پذیرفتی. بنده این جمالت 
و حرف ها را دال بر مظلومیت نظام و مردم می دانم؛ ما مسئوالن بسیار زرنگ و توانایی! 
داریم که بعد از اتمام دوران مسئولیت شان می گویند مثال ما اختیار نداشتیم که واقعا 
این صحبت ها مناسب نیست. امیدوارم مردم با رویکردی که خیلی ارزشمند و مؤثر 

باشد، به گونه ای عمل کنند که دیگر چنین حرف هایی جایگاهی نداشته باشد.

بررسیحقوقیدایرهاختیاراترئیسجمهور
درقوانینکشوردرگفتوگوبادکترپروین

تاریخ پس از انقالب اسالمی در ایران در مقاطع مختلف شاهد انتقاداتی نسبت 
بــه دایره اختیارات رئیس جمهور در انجام تکالیفش بوده و جالب اســت که 
 پس از پایان دوره هشــت ساله هر یک از دولت ها 

ً
این قبیل زمزمه ها را عمدتا

می شــنویم؛ اما چرا؟ آیا واقعا دولت ها دست شــان در تصمیم گیری و اجرا 
بسته اســت؟ در همین ارتباط با عباس سلیمی نمین به گفت وگو نشستیم تا 
 تاریخ سیاسی کشــور را بازخوانی کند و علل و عوامل این رویکرد را برایمان

 تبیین کند.

 BBBB اختیارات رئیس جمهور و دولت در ایران را نسبت به کشورهای دیگر 
چگونه ارزیابی می کنید؟

در چارچوب قانون اساســی ما، قوه مجریه به عنوان یک نیروی متغیر دارای قدرت 
فوق العاده است، یعنی وقتی مقایسه می کنیم که در نظام سیاسی، بخش ثابت به چه 
میزان و بخش متغیر به چه میزان اســت، متوجه می شویم که به بخش متغیِر دارای 
امکان تغییر، تغییرات اساســی داده شده است؛ در حالی که در هیچ نظام سیاسی، 
به بخش متغیر چنین قدرتی نمی دهند؛ یعنی به دولت اجازه نمی دهند که به راحتی 
پســت های مهم اداری را دستخوش تغییر قرار دهد و این گونه نیست که دولت ها 
بتواند هر مدیر کل و هر معاون وزیری را که دوســت داشته باشند، عوض کنند مگر 
اینکه ادله ای محکمه پســند ارائه دهند که مدیرکل یا معاون وزیر یا دارنده پســت 

حساس در وزارتخانه، دارای تخلفی باشد، واال حق ندارند او را عوض کنند.
 چنین امکانی را نه در انگلیس و فرانســه و نه در کشورهای دیگر به دولت ها 

ً
ابدا

 به این دلیل که دولت تغییر کرده است، می توانند صدر تا ذیل را 
ً
نمی دهند که صرفا

تغییر دهند؛ اگر به فرض مدیر کل را عوض کنند، او به نظام اداری شکایت می کند 
و نظام اداری بررســی می کند و اگر برخورد، برخورد حزبی و گروهی باشــد، از او 

دفاع می کند. 
در حالی که در کشــور ما متأســفانه این مطلب به رســمیت شــناخته شده که 
وقتــی دولتی می آید و وزرایــی را تعیین می کند، ایــن وزرا می توانند صدر تا ذیل 
وزارتخانــه را تغییر دهند. در حالی که در کشــورهای دیگر هرگز چنین قدرتی را 
به قوه مجریه نمی دهند؛ چراکه خالف مصالح ملی اســت و جلوی خالف مسلم 
منافع ملی گرفته می شــود، یعنی نمی توانند ســفرا و معاونــان را قلع و قمع کنند و 
فقــط می توانند یک معاون حزبــی در وزارتخانه ها بگمارند. بقیه بر اســاس نظام 
اداری اســت که نظام اداری هرگز تحت کنترل احزاب سیاسی نیست و روال ثابت 
 خود را دارد و رشــد افراد هم در آن چارچوب پله پله اســت و مراتب اداری را طی 

می کنند. 

 BBBB در اینجا سؤال مطرح می شود که چرا احزاب سیاسی وقتی به قدرت
می رسند، در واقع تهییج می شوند برای اینکه قدرت خود را افزایش 

دهند؟
اولین پاســخ این است که انسان، حریص به قدرت است و وقتی قدرتی را به دست 
می گیرد، اقناع نمی شــود و سعی می کند بر قدرت خود بیفزاید و این ویژگی انسان 
اســت که نه در ایران، بلکه در همه جهان اینطور اســت. تاریخ گواه این اســت که 
پادشاهان وقتی یک بخش یا کشوری را می گرفتند، قانع نمی شدند و به سمت گرفتن 
بخش یا کشور دیگر می رفتند، آلمان در جنگ جهانی دوم قانع نشد؛ چرا که اگر قانع 
می شد، چنین شکست فاحشی نمی خورد و بعد از اینکه کشوری را تحت کنترل خود 
در می آورد سراغ کشور بعدی می رفت، بنابراین انسان ها، حریص به قدرت هستند و 

 در یک جایگاه ثابت نمی مانند. 
ً
طبعا

مسئله دوم که به طور خاص در ارتباط با ایران است، این است که وقتی انقالب 
به پیروزی رســید، ساختارها و قوانین دچار تغییر شد، یعنی ما یک قانون و ساختار 
جوانی را روی کار آوردیم. وقتی قانون مندی جدید نحیف اســت، هنوز آن قدرت 
الزم را کسب نکرده است که این هم خود عاملی در تحریک قدرت مندان است به 
اینکه راه افزایش قدرت، باز است و هم اینکه به راحتی و با یک مصوبه قانونی بتوانند 

قانون را دور بزنند.   
اگر یادتان باشد، پیشنهادی که به مرحوم آقای هاشمی داده شد، این بود که بندی 
را در قانون قرار دهند که آقای هاشــمی بتواند رئیس جمهور مادام العمر شــود و در 
قدرت بماند. سؤال اینجاســت که مگر قدرت آقای هاشمی کم بود؟ خیر، اینطور 
نبود و قدرت بسیار زیادی داشت، اما باز هم فزونی طلبی جای خود را داشت و این 
فزونی طلب یکی از مسائل اساسی است. در دوران آقای خاتمی هم همینطور بود؛ 
در این دوران یک حزب سیاســی توانست هم بر قوه مجریه و هم بر قوه مقننه حاکم 

شود، اما آیا قانع شد؟ 
حاال می گوینــد قوه مجریه، خیلی قــدرت ندارد که خالف واقع اســت. آنها 
کــه قوه مقننــه را هم در اختیار داشــتند، آیا برای اینکه صدا و ســیما و قوه قضائیه 
 را در اختیــار بگیرند، تــالش فوق العاده ای انجــام ندادند؟! همه اینهــا در تاریخ

 ثبت است.
 توهین هایی که اینها به آقای الریجانی رئیس وقت صداوســیما کردند که رییس 
رسانه ملی در مشت اینها قرار بگیرد، به لحاظ تاریخی فراموش نشده است؛ همین 
آقای الریجانی است که امروز در مقام تجلیل از او برمی آیند که به نظر بنده، تظاهر 
است و دروغین چنین موضعی اتخاذ می کنند! اما چرا همین آقای الریجانی، آنچنان 

آماج حمالت اینها قرار می گرفت؟ برای اینکه او تابع آنها شود. 
بــرای اینکه صدا و ســیما را در کنترل خود بگیرند و الریجانی را موِم دســت 
خود کنند، بدترین توهین ها را در شــعارهای خیابانی و رسانه های خود، علیه آقای 
الریجانی داشتند تا بتوانند صدا و سیما را که بر اساس قانون اساسی، در حوزه رهبری 

تعریف شده، به حوزه قدرت خود در بیاورند. 
چنین مسائلی به لحاظ تاریخی فراوان است؛ بنابراین نمی توانند بگویند که قدرت 
ما در دولت اصالحات کم بود؛ البته این همه ادعا دارند که ما در دوران اصالحات، 
فالن کار را انجام دادیم و فقط ما در این دوران توانستیم کار فوق العاده انجام دهیم که 
اگر این ادعا درست باشد نشان می دهد که حتما قدرت داشتید که توانستید این کارها 
 نمی تواند 

ً
را انجام دهید، زیرا کسی که مسلوب االراده است و قدرت ندارد، طبیعتا

ادعا کند که من منشأ تغییر و تأثیر بوده ام. کسی می تواند ادعای منشأ تغییر و تأثیر بودن 
را داشته باشد که دارای قدرِت تعیین کننده باشد، واال نمی تواند چنین ادعا کند. اینها 

تناقضاتی در حرف های کسانی است که فزون طلبی را دنبال می کنند.
در دوران آقــای احمدی نژاد نیز همینطور بود و به قدری قدرت، زیر دندان آقای 
احمدی نژاد مزه کرد که با تمام توان تالش کرد در قدرت باقی بماند که این موضوع 
فراموش نمی شود. در واقع این همه کارهای خالف مرتکب شد تا بتواند در قدرت 
باقی بماند، آیا به معنای این است که قوه مجریه ما، مسلوب االراده است و فقط یک 
فرمانبردار اســت؟ خیر، اینطور نیســت، چراکه اگر قدرت فوق العاده در آن وجود 
نداشته باشد که این کارها صورت نمی گیرد. این کارها صورت گرفت به دلیل اینکه 

در واقع قوه مجریه تعیین کننده بود.
مثال هــای دیگــری درباره قدرت داشــتن قوه مجریــه بفرماییــد و اینکه چرا 
رؤســای جمهوری با علم به وجــود چنین قدرت و اختیــاری، از هر طریق ممکن 

خواستار ماندن در قدرت می شوند؟
آقــای احمدی نژاد در دولت دوم خود، تالش کــرد این مانع قانونی را دور بزند. 
یعنی آقای احمدی نژاد بعد از دو دوره ریاست جهموری باید قدرت را ترک می کرد، 
اما ببینید که ایشــان چه کار کرد؛ او تالش کرد آقای مشــایی را که جامعه او را یک 
عنصر منحرف فکری می دانســتند در قدرت بیاورد تا به این ترتیب خود در قدرت 
باقی بماند. بارها از ایشــان خواسته شــده بود آقای مشایی را کنار بگذارد، اما آقای 
احمدی نــژاد چنین فردی را با تمــام توان حمایت کرد، حتی در زمان نام نویســی 
انتخابات، برای حمایت از وی به وزارت کشــور رفت که خالف محرز بود؛ چون 
رئیس جمهور حق ندارد از یک کاندیدای خاص به این شکل حمایت کند، چرا که 

مجری قانون و انتخابات است.
 وقتــی رئیس جمهور به همراه یک نفر برای نام نویســی در انتخابات به وزارت 
کشــور می رود، یعنی مجری انتخابات می خواهد این فرد به این جایگاه برســد که 
این خالف محرز بود و وقتی به ایشــان انتقاد کردند، احمدی نژاد گفت من به عنوان 
فرد حقیقی و نه فرد حقوقی به آنجا رفته ام؛ مگر می شود چنین توجیهی را پذیرفت؟ 
آقای احمدی نژاد خالف های مختلفی را مرتکب شد و کشور را به لحاظ اقتصادی 
زمین گیر کرد تا رهبری بپذیرند که آقای مشایی بعد از آقای احمدی نژاد، کاندیدا شود 

و قدرت را به دست بگیرد.
همه اینها به این دلیل بود که قوه مجریه، به لحاظ قدرت جاذبه داشت؛ االن آقای 
 
ً
احمدی نــژاد همه اصول را زیر پا می گذارد که به کجــا برگردد؟ به جایی که اصال

قدرت ندارد؟! این به لحاظ عقلی قابل پذیرش است؟خیر، اینطور نیست. برعکس 
همه کشورها، قوه مجریه ایران قدرت فوق العاده ای دارد و آن بخش هایی که باید جزء 
قدرت ثابت در کشور باشد. متأسفانه در اختیار قوه مجریه است که این بسیار ضربه 
زننده است و همانطور که گفتم تصور این آقایان، این است که می توانند قوانین را دور 
بزنند و با تبلیغات، جایگاه های دیگر، از جمله جایگاه والیت فقیه را تضعیف کنند که 
می تواند بر حسن اجرای قانون اساسی از سوی سه قوه نظارت کنند تا بتوانند قدرت 
خود را فزونی ببخشند. این یک واقعیت است و به همین دلیل هم، به نظر بنده مردم 
ایران توجه دارند به اینکه چنین انتخاباتی مهم است و به همین دلیل با حساسیت زیاد 

نسبت به آن برخورد می کنند.
همچنین سرمایه گذاری که احزاب در این زمینه به عمل می آورند، نشانه دیگری 
از قدرت و جاذبه قوه مجریه است؛ مگر می شود درباره موضوعی که اهمیت ندارد، 
 
ً
سرمایه گذاری طوالنی مدت کرد؟ که اگر اینطور باشد خالف عقل است؛ اگر واقعا

همین احزابی که مدعی هستند قوه مجریه ما، خیلی دارای قدرت نیست، چرا برای 
مدت های طوالنی در این زمینه ســرمایه گذاری می کنند؟ سرمایه گذاری اینها واقعا 

خیلی گسترده است.
 زیرا اعتقاد دارند می توانند تأثیرات جدی در روند امور کشور بگذارند و به همین 
دلیل تالش می کنند و مدت ها قبل از انتخابات، این تالش های خود را با تمام توان پی 
می گیرند؛ بنابراین وقتی به لحاظ مقایسه ای بررسی می کنیم، این حرف را ناصواب 
و سســت می بینیم که رئیس جمهور قدرت و اختیار ندارد. همچنین وقتی عملکرد 
کسانی راـ  که در جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفتندـ  برای بقا می بینیم، متضاد با 
این مطلب است. آنها هر زد و بندی را برای خود مباح می دانند برای اینکه به قدرت 

برگردند که همه اینها در تضاد با این ادعاهای بی اساس است. 

 BBBB به نظر شــما اینکه دولت ها در اواخر دوران ریاست خود، می گویند 
ما اختیار کم داشتیم یا اختیار نداشتیم، می تواند به نوعی پنهان کردن 

کم کاری های شان باشد یا به نوعی مظلوم نمایی آنها و خواستار باقی 
ماندن آنها در قدرت باشد؟

این هم یکی از عوامل دیگری است که باید اشاره می کردم. یکی از بحث های مهم 
که رهبری هم نسبت به آن دقت جدی دارند، این است که هر جریانی وقتی در قدرت 
قرار می گیرد، متناسب با قدرت باید پاسخگو باشد؛ یعنی در آرامش کامل، تصمیمات 
خود را اتخاذ کند و پیش ببرد و در نهایت هم پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود 
باشد. بعضی از نیروها، متأثر از جریان های شیطان صفت تالش می کنند دولت ها را 
در میانــه راه زمین گیر کنند، حاال بعضی از آنها، اصالح طلب و بعضی ها اصولگرا 
هستند و فرقی نمی کند و جای تأسف دارد که انقدر دارای عقالنیت سیاسی نیستند. 
رهبری جلوی این مطلب را می گیرند که دولت نتواند بگوید که نگذاشــتند من کار 
کنم؛ استیضاح رئیس جمهور، فراخواندن او به مجلس و ایجاد این تنش ها، بهانه ای 
برای دولت ایجاد می کند، اما نگاه کنید که رهبری همواره مراقب این امر بودند که 

این بهانه برای دولت ها به وجود نیاید.
 اگرچــه بعضی قدرت فهم این مطلب را ندارند، البتــه به نظر من اصالح طلبان و 
کسانی که در این وادی گام برمی دارند، می خواهند به نوعی پایه های دولت را سست 
کنند، آنها هوشیار و هوشمند هستند، اما اصولگرایانی که در این قضیه وارد می شوند، 
هوشــمندی الزم را ندارند که دارند وارد میدان چه کسی می شوند و در چه میدانی 

دارند بازی و نقش ایفا می کنند. 
اصل سیاســت رهبری برای اینکه دولت ها در آرامش کامل از اختیارات قانونی 
خود اســتفاده کنند، برای این اســت که آنها در نهایت باید پاسخگو باشند؛ نفس 
پاسخگویی به معنای این است که دولت ها از سوی مردم ارزیابی شوند؛ یعنی وقتی 
ما یک جریان را انتخاب می کنیم، بعد از هشت سال باید بر این جریان مسلط شویم 
و نقاط ضعف و قوت ها، کارآمدی ها و ناکارآمدی هایش را بشناسیم، به عبارتی باید 
 مسلط شویم. مسلط شدن رأی دهندگان به یک جریان، موقعی ممکن خواهد 

ً
کامال

بود که در یک فضای آرام، بتوانند به ارزیابی بنشینند و بتوانند در مقام سبک، سنگین 
کردن یک دولت قرار بگیرند.   

 
ً
طبیعی اســت وقتی یک دولت، اختیارات قانونی دارد و شــرایط برای او کامال

فراهم اســت، باید کار کند و اگر در انتهــای دولت خود چنین حرف هایی بزند که 
اختیارات نداشــته، می خواهد از پاسخگویی فرار کند و اینکه جامعه نتواند به یک 
جمع بندی در مورد او برسد، یا الاقل با مظلوم نمایی، فضای ارزیابی را غبارآلود کند. 
خوشبختانه در ارتباط با این مسئله، رهبری یک سیاست واحد دارند که به نظر بنده، 
بسیار بسیار به نفع جامعه است، چون تمام آمد و شدها و کنش و واکنش ها باید در 

نهایت موجب رشد مردم شود. 
به عبارتی انتخابات، یعنی رشد برای مردم؛ هر انتخابی، یک رشدی را برای مردم 
رقم می زند و این بســیار حائز اهمیت است، چراکه اصال هدف از انقالب اسالمی 
 وقتی 

ً
و هدف پیامبران و اولیاءالله این اســت که مردم یک گام به جلو بروند؛ طبیعتا

مردم یک انتخاب می کنند، باید تالش کرد که این انتخاب موجب رشــد جامعه و 
رشد انتخاب کننده شود.

 لذا هم از این طرف، دقت می شود و هم از آن طرف بهانه های این چنینی خیلی 
مورد قبول قرار نمی گیرد؛ گرچه همانطور که گفتم می روند زیر پوســته یکسری از 
آدم های کم فهِم سیاسی، تا بتوانند این بهانه ها را به جامعه بقبوالنند، یعنی کارهایی 
که بعضا صورت گرفت مثل استیضاح، اگر محقق می شد امروز راحت می توانستند 
بگویند ما می خواستیم کار کنیم، اما نگذاشتند کار کنیم و ما را به استیضاح کشاندند 

یا کارهای اینگونه کردند؛ خوشبختانه اینطور نشده است. 
یک عده ای می خواســتند دوران دولت آقای هاشمی به گونه ای با چالش مواجه 
شــود که رهبری از دولت آقای هاشمی حمایت کردند؛ در دولت آقای خاتمی نیز 
همینطور بود و عده ای از نیروهای اصولگرا می خواستند نگذارند دولت آقای خاتمی، 
هشت سال خود را ســپری کند؛ این به معنای انتقاد نکردن از این دولت ها نیست، 
منتها همانطور که گفتم در چارچوب سیاست های نظام، باید زمینه رشد جامعه فراهم 

شود تا بهانه نداشته باشند و ارزیابی کاملی در مورد آنها صورت گیرد.

 BBBB همانطور که شــما بیان کردید، مردم با انتخابات یک گام رو به جلو 
برمی دارند، به نظر شــما در مقابل چنیــن صحبت هایی که دولت ها 
 در اواخــر دوران ریاســت خود می زنند، چه برخوردی باید داشــته

 باشند؟
هیــچ برخوردی نباید داشــت، همین کافی اســت که وارد میدان بــازی آدم های 
جنجال آفرین نشــویم. همانطور که می دانید آقای حجاریان اولین بار مطرح کرد که 
آقای روحانی باید برود و استعفا دهد؛ چون می خواستند خودشان پاسخگو نباشند، 
چرا که آنها او را انتخاب کرده بودند و هم اینکه زمینه ارزیابی ملت را مخدوش کنند. 
متأســفانه بعد از آن، یکسری افراد از اصولگرایان به میدان آمدند که رهبری مجبور 
 شــدند به آنها تذکر دهند و چند بار هم تذکر دادند که این به نظر بنده، بســیار مهم 

است. 
این افراد را باید شناخت که دارای آن توانمندی فکری الزم نیستند و به راحتی بازی 
می خورند و کســانی که در این جایگاه حســاس قرار گرفتنــد، اگر به راحتی بازی 
بخورند توده های مردم را به خطــا می اندازند؛ باید خیلی مراقب این موضوع بود، 
الزم نیست کار خاصی کرد و الزم است که دقت داشته باشیم و بازیچه قرار نگیریم.

  ادعای بی اختیاری
  تالش برای 
افزایش قدرت است

گفتوگوباعباسسلیمینمیندربارهگسترهآزادیعمل
رؤسایجمهوردرتاریخسیاسیایران
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به قدرت رسیدن رضاخان در ایران، 
ماجرایی تلخ و عبرت آموز است که 
حاصل آن حاکمیت حدود ۶0 ســال خاندان 
پهلوی اســت که یکــی از ســیاه ترین دوران 

پادشاهی در این سرزمین به حساب می آید. 
رضا پهلوی فردی بی لیاقت و فاقد حداقل 
صالحیت شخصیتی الزم برای حکمرانی بود 
که در پروژه ای سیاه، مورد حمایت دربار ملکه 
بریتانیــا قرار گرفت و با حمایت آنان به قدرت 
رســید و بر سرنوشت یک ملت مظلوم حاکم 

شد. 
انســان خودکامه ای که حظی از عقالنیت 
و انســانیت نبرده بود و آنچنان بــا دیگران با 
خشــونت و بی رحمــی برخــورد می کرد که 

تعجب هر ناظری را برمی انگیخت!
»کرنفلــد« وزیر مختار آمریــکا در تهران 
در آن دوران اســت که در گزارشــی در سال 
1922 میــالدی بــه وزارت امــور خارجــه 
کشورش، بخشی از این شخصیت عجیب و 

قریب رضاخان را توصیف 
می کند.

محمدقلی  دکتــر   
کتــاب  در  مجــد، 
خــود بــا عنــوان »از 
بــه پهلوی« که  قاجار 
مؤسســه مطالعــات و 

سیاســی  پژوهش های 
منتشــر کــرده، متن این 

گزارش را آورده است که 
در بخشی از آن می خوانیم:

»بــرای نشــان دادن ســبعیت و بیرحمی 
رضاخــان، تنها به دو اتفاق کــه به تازگی رخ 
داده است، اشاره می کنم. چند روز پیش یکی 
از روزنامه های شــهر به خــود جرئت داد که 
از وزیر جنگ درخواســت کند همانند دیگر 
وزارت خانه ها، بودجه خود را به مجلس ارائه 

کند.
 رضاخان بالفاصله سردبیر را به دفتر خود 
 او را مورد ضرب و شتم قرار 

ً
فراخواند و شخصا

داد؛ چند عدد از دندان های او را شکست و در 
نهایت او را به زندان انداخت.

 یکــی از اتباع آمریکایی که شــاهد عینی 
این ماجرا بود، این رفتار خشونت آمیز را برای 

اینجانب نقل کرد.
 واقعــه دیگــری کــه پرده از شــخصیت 
رضاخان برمی دارد، توسط وزیرمختار بلژیک 
به اطالع من رســید. یکی از افسران قزاق نزد 
مأمور بلژیکی وزارت مالیه آمده و به دســتور 
وزیر جنگ، 3000 تومان پول نقد درخواست 

می کند. 
کرده  اعتراض  بلژیکی  مأمور 
و به افســر قزاق می گوید که از 
پذیرش قبض او معذور اســت 
مگر اینکه به امضای وزیر مالیه 

برسد.
 اما افسر قزاق او را مورد ضرب 
و شتم قرار داده و در اتاق را به روی 
او قفل کرده و تــا زمانی که به زور 
وجه مورد نظر را می گیرد، او را در 

اتاق حبس می کند.«

وزنامهنگار دندانهایشکستهر
   دهلیز    

در شماره پیشــین درباره چگونگی شکل گیری دو 
جریان چپ و راست در اردوگاه نیروهای خط امام 
در دهه 13۶0 ســخن گفتیم. صف آرایی جدی که 
تا به امروز نیز تداوم یافته و منشــأ جناح بندی های 
سیاســی تاکنون بوده اســت. ایــن صف آرایی در 
فهم های مختلفی از اســالم و آموزه های آن وجود 

داشت که برخی از مهم ترین آنان به این شرح بود:

 Bفقه فردی ـ فقه حکومتی
یکی از مباحث مورد مناقشه در این مقطع تاریخی 
مواجهه فقه فردی با مسائل و مناقشات حکومتی بود. 
 
ً
یک نگاه، فقه موجود در رساله های عملیه را عمدتا

فقه فردی می دانست که تنها تکلیف فرد مکلف را 
در جامعه تعیین می کرد و به حوزه مسائل شخصی 
و غیر اجتماعی مربوط می شــد؛ اما از توجه به فقه 
حکومتی غافل بود. این جریان همچنین بر ضرورت 
توجه به »فلســفه احکام« تأکید داشت و این توجه 
سبب می شود از سطح »ظاهر احکام« فراتر رفته و 
این سخن را نپذیرند که ما مأمور به اجرای ظاهری 
احکام بوده و مســئولیتی در قبال نتایج اجرایی آنها 
نداریم؛ زیرا در مواردی نتایج اجرای ظاهری احکام 
سبب می شود اصل فلســفه آن حکم از میان برود. 
بنابراین به صورت ضمنی به مقوله »فلســفه فقه« 
توجه داشــتند. همچنین با نگاه حکومتی به فقه و 
احکام فقهی، معتقــد بودند ابواب فقه بدون عنصر 
حکومت مانند دانه های تسبیح بدون نخ پراکنده اند و 
با عنصر حکومت، شکل و قوام و جهت پیدا می کنند 
و همین امر سبب می شود حکومت در نظام اسالمی 
مجری نباشــد؛ بلکه سمت وســو و جهت و توازن 
میان ابواب پراکنده فقه را سامان دهد. از سوی دیگر 
باور داشتند که حکومت در درجه اول ضامن تحقق 
فلسفه احکام به ویژه در بعد عدالت اجتماعی و اقامه 
قسط است و نمی توان مسئولیت نظام اسالمی را در 
قبال مصالح مردم و جامعه اسالمی و جهت گیری 

احکام الهی نادیده گرفت.

 B مقوله مصلحت 
موضوع دیگر مورد مناقشــه بحث بر ســر جایگاه 
»مصلحت« در اداره حکومــت دینی بود. جریان 
چپ معتقد بود، در عمــل، حکومت ها مجبور به 

تصمیم گیری در حوزه ها و اموری  هســتند که جنبه 
اجرایی یا حکومت اســالمی بر اساس مصلحت  
درباره آن تصمیم گیری می کند و البته این دســته از 
مسائل هم کم نیســتند؛ لذا یکی دیگر از مباحث 
پر مناقشــه بحــث اصالت دادن بــه مصلحت در 
حکومت اسالمی و نسبت آن با احکام شرعی بود. 
جریان چپ معتقد بود، در نظر گرفتن ظاهر احکام 
بدون لحاظ کردن فلســفه آنها سبب می شود ما به 
اجرای ظاهری شریعت مبادرت کنیم، اما از نتایج 
عدالت خواهانــه آن بهره مند نشــویم؛ در حالی که 
حکومت اسالمی باید با توجه به مصالح عمومی و 
در نظــر گرفتن اولویت ها، احکام را اجرا کند و چه 
بسا برای تأمین مصالح غالب مردم، نیازمند تعطیلی 
احکامی باشد که اجرا ی آنها در آن شرایط، به زیان 
کلیت جامعه تمام می شود.  جریان راست بر اجرای 
احکام اولیه اصرار می ورزیــد و می گفت: »اگر ما 
بخواهیم از مســتضعفین حمایــت حقیقی کنیم، 
راهش اجرای احکامی است که در تحریرالوسیله و 
جواهر و سایر کتب فقهی آمده است. در این صورت 
باالترین حمایت را از ایشان کرده ایم.« این دو نگاه 
عاملی برای اختالفات جدی بود که ظهور و بروز آن 

در بسیاری از مسائل کشور آشکار شد.

 Bحوزه اقتدار حکومت و اختیارات ولی فقیه
در فاصله سال های ۶0 تا ۶۶ ریشه و منشأ بسیاری 
از اختالفات فکری در میان نیروهای خط امام)ره( 

را بایــد در بحث حــوزه اقتدار حکومــت دینی و 
دولــت و اختیارات ولی فقیه جســت وجو کرد. در 
آن زمان درباره میــزان اقتدار والیت و حکومت دو 
نظریه وجود داشــت: اول، کسانی که معتقد بودند 
ولی فقیه فقط در چارچوب احکام اولیه اقتدار دارد 
و حــق قانون گذاری نــدارد. از دیــدگاه این افراد، 
»والیت فقیــه« همان »والیت فقه« اســت و فقیه 
تنها شــأن اجرایی دارد و مجری احکامی است که 
در رســاله های عملیه وجود دارنــد. جریان فکری 
معتقد به والیت  فقه دایره اقتدار ولی فقیه را همچنان 
محدود می دانســت و هرگونه قانون گذاری و جعل 
حکم بر اســاس مصلحت حکومتی را نافی اصول 
استنباط فقه شیعه و نوعی قیاس و استحسان تفسیر 
می کرد و می نوشــت: »تصور اینکــه موضوعات 
جدید و مســتحدث و آنها که در زمان نزول وحی 
سابقه نداشــته و فاقد حکم است و تعیین تکلیف 
آنها به دست مجتهد، ولی فقیه و حکومت اسالمی 
 مجلس شورای اسالمی گذاشته شده است، 

ً
یا مثال

سخنی بی دلیل و بی اســاس است.«   دوم، کسانی 
که معتقد بودند فقه موجود پاسخگو نیست، به این 
دلیل که »فقه فردی« است نه »فقه حکومتی« و در 
عمل تنها با تکیه بر رساله های عملیه مراجع تقلید 
نمی توان جامعه را اداره کرد. به نظر اینان، در مباحث 
اقتصــادی و اجتماعی جدیــد موضوعات فراوانی 
وجود دارد که کارکرد اجتماعی گسترده  دارند، ولی 
در فقه ما درباره آنها از منظر حکومتی، بحثی صورت 

نگرفته اســت و از ایــن رو نمی توان بر اســاس آن 
نظامات اجتماعی اسالم را ساخت؛ زیرا نمی توان 
دست حاکم و دولت اسالمی را در چهارچوب فقه 
فردی بسته خواست. مبتنی بر همین برداشت از فقه 
و رسالت حکومت اسالمی بود که آنان با طرح ها و 
برنامه های دولت، مخالفت می کردند و حامیان این 
طرح ها را به داشــتن گرایش های شبه کمونیستی و 
اندیشه های انحرافی و التقاطی محکوم می دانستند. 
این دوگانه در قالب کالم دیگری همچون »فقه پویا ـ 
فقه سنتی«، یا »فقه فردی ـ حکومتی«، تداوم یافت و 
به یکی از مهم ترین مناقشاتی تبدیل شد که رگه های 

آن را تا به امروز نیز می توان مشاهده کرد.
نظــرات این دو گــروه به تدریــج در نهادهای 
حکومتی بــه ویژه دولت و مجلس انعکاس یافت و 
تقابل آنها به شــکل گیری جناح های سیاسی منجر 
شد. بر اســاس همان نگاه متفاوت، نظر هر طیف 
دربــاره سیاســت های اقتصــادی و اجتماعی هم 
متفــاوت بود و در چندین زمینه،  کار به مناقشــات 

گسترده و طوالنی کشید.
در ادامــه این اختالف، مســائلی چون »حدود 
و نحوه اختیارات دولت« به  ویژه در زمینه مســائل 
اقتصادی، »واگــذاری کارها به  بخش خصوصی« 
و »مناســبات کارگر و کارفرما« موضوعات مهمی 
بود که به مناقشــه این دو جریان دامــن زد و کار به 
مباحث نظری در باب عدالت، مصلحت و حدود 

و اختیارات دولت اسالمی کشیده شد. 

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

تأسیس سپاه 

انقــالب  تاریخــی  ســیر  در 
اسالمی، روز دوم اردیبهشت ماه 
سال 1358 روز تأســیس سپاه پاسداران 
ثبت شده است. این نهاد انقالبی با همت 
جمعی از مبارزان سیاســی که سال ها در 
زندان های سیاســی رژیم شاه بر مواضع 
سیاسی خود مقاومت کرده بودند، شکل 
گرفت. نشســت های اولیه پــس از دهم 
اســفند برگــزار شــد و هیــچ یــک از 
تصمیم گیــران زیــر تابلوی احــزاب و 
گروه های سیاســی قرار نداشتند و تنها به 
دغدغه هــا و رهنمودهای امــام)ره( دل 
سپرده بودند و برای حفظ انقالب تالش 

می کردند.
آنهــا پــس از دریافت نقطــه نظرات 
و رهنمودهــای رهبــر کبیــر انقالب در 
نشست های پی درپی به این نتیجه رسیدند 
که تأســیس نهادی به منزله بازوی دفاعی 
و امنیتــی  و فکری ـ سیاســی انقالب که 
پاســداری از ارزش ها و دســتاوردهای 
انقالب اسالمی را بر عهده گیرد،  ضروری 
است. این نشست های فشرده در کمترین 
فرصت به جمع بندی هایی رسیدند که در 
نهایت به تشــکیل چهار تشکل جدای از 
هم منجر شد که هر یک در محل استقرار 
خود فعال بودند. تــا اینکه جمعی که در 
پادگان جمشیدیه سابق بودند، موفق شدند 
اساســنامه ای در 9 ماده و 9 تبصره تدوین 
کردند و به شــورای انقالب رســاندند. 
اساســنامه روند قانونی خود را طی کرد و 

به رویت امام)ره( در قم رسید.
جمعی که پیگیر اساسنامه بودند، برای 
گرفتــن نظر امام راحل راهی قم شــدند 
تا اینکه نظر امام)ره( را به طور مســتقیم 
کنند. مرحوم عباس  دریافت  خودشــان 
دوزدوزانی نقل می کند: »همین که اشاره 
کردیم به اساسنامه سپاه، امام به طور قاطع 
فرمودند: همین خوب است بروید با قوت 
بــه کارتان ادامه دهید و مــورد تأیید قرار 
دادند. آن روز دوم اردیبهشت سال 1358 

بود.«
پس از این تأیید حضرت امام)ره( بود 
که چهار مجموعه جدا از هم به جمع بندی 
رســیدند و پس از ادغام در یکدیگر نهاد 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی متولد شد.
مرحله بعد نوشتن اساسنامه بود. طبق 
اساســنامه وظایف در قالب هفت واحد 
تنظیم شده بود که شورای انقالب برای هر 
یک از مسئوالن واحد حکم جداگانه ای 
صادر کرد که جملگــی تحت امر واحد 

فرماندهی انجام وظیفه کنند.
از این رو اهداف تأسیس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را چنین می توان برشمرد:

1ـ مهم ترین و اولین مأموریت اش حاکم 
کردن امنیت در جامعــه انقالبی ایران و 
مرزهای ایران بــود. 2ـ مقاومت و مقابله 
بــا جریان های غائله آفرین در شــهرها به 
عنوان گروهک های سیاسی با خط مشی 
مسلحانه که هر یک به بهانه هایی خواهان 
تجزیه طلبی برخــی از قومیت های ایران 
بودند.  3ـ تبیین مواضع امام خمینی)ره(، 
رهبــر کبیر انقــالب و بنیانگــذار نظام 
جمهوری اســالمی برای مردم و جوانان 
کشــور. 4ـ روشــنگری مــردم در برابر 
تهدیدات و خطرات دشمنان و آماده سازی 

مردم برای مقابله با متجاوزان.
در جمع بندی کلی اهداف، تأســیس 
ســپاه در اصل یکصــد و پنجاهم قانون 
اساسی تعریف شد و نامش در مقام حافظ 
دستاوردهای انقالب اسالمی ماندگار شد 
و تاکنــون هم با همین ماهیت و هویت به 

کار خود ادامه داده و خواهد داد.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

شخصیتبیرحموخشونتطلبشاهپهلوی

با آغاز دوران استعمار و لشکرکشی اروپایی ها 
برای غارت شرق، یکی از سرزمین های آسیایی 
که به تدریج مورد هدف غارتگران قرار گرفت، 

»چین« بود. 
نخســتین فرانســویانی که در عصر مدرن 
به سرزمیِن چین پا گذاشــتند، »یسوعیان« یا 
»ژزوئیت ها« بودند که در سال 1۶90 میالدی 
به فرمان لویی چهاردهم رهسپاِر درباِر امپراتور 
کانگ شــی، چهارمین امپراتوِر دودماِن چینگ 

شدند. 
در آن زمــان امپراتوری چیــن بزرگ ترین 
امپراتوری در شرِق آسیا بود و قلمرو پادشاهی 
لویی چهاردهم نیز یکی از قدرت های نیرومند 
اروپا به شــمار می رفت. هر دو فرمانروا مدعی 
خدمت گــزاری »خدا« بودنــد و از این راه به 

حاکمیت خود مشروعیت می بخشیدند.
 البتــه چینی ها پیــش از آن با کشــورهای 
اروپایی از جمله پرتغالی ها و هلندی ها وارد داد 
و ستد مستقیم تجاری، اما محدود شده بودند و 
هنوز دروازه های چین را به روی آنها باز نکرده 

بودند. 
امپراتور چین معتقد بود کشورش به گسترِش 
روابط تجاری با اروپا  نیازی ندارد و چینی ها از 

داد و ستد با اروپایی ها سودی نمی برند.
نخســتین نشــانه َزواِل امپراتوری چین را 
»نخســتین جنِگ تریاک« می داننــد که میان 
امپراتوری بریتانیا و امپراتوری چین در گرفت و 
از سال 1839 تا 1842 به طول انجامید. از قرن 
هجدهم اروپایی ها شیفته فرهنگ و تمدن چینی 
شدند. چای، ابریشم و ظروف چینی خریداران 

فراوان یافت.
 بریتانیایی هــا ایــن محصــوالت را وارد 
می کردنــد و چون چینی هــا از نظر اقتصادی 
خودبســنده بودند و به وارد کــردن کاال نیازی 
نداشتند، تاجران بریتانیایی  مجبور بودند نقره به 

چینی ها بدهند.
 این ناهم ترازی تجاری به کاهِش روزافزوِن 
ذخیــره نقــره بریتانیــا انجامیــد. در نتیجه، 
بریتانیایی ها  تصمیم گرفتند به جای نقره تریاک 

و کتان به چینی ها بدهند. 
آنان در آن زمان کشت خشخاش را در هند 
توسعه داده بودند، اما دولت چین هنگامی که 
متوجه افزایش اعتیاد در میان چینی ها شد، وارد 
کردن تریاک را ممنوع کرد. تاجران بریتانیایی به 

قاچاق تریاک روی آوردند.
 در اواخر دهه 1830 دولت چین محموله ها 
و انبارهــای تریاک را در بنــدر کانتون توقیف 
کرد و همه را ســوزاند. به درخواسِت تاجراِن 
قاچاقچی، نیروی دریایی بریتانیا به کانتون حمله 

کرد.
با آن جنگ که بــه امضای پیمان نانجینگ 
نگ را از 

ُ
در 1842 انجامیــد، چینی ها ُهنگ ک

دست دادند. پنج بندرگاِه چینی از جمله کانتون 
و شــانگهای به روی تاجران بریتانیایی گشوده 
شد تا هر گونه کاالیی را به چین وارد کنند؛ قرار 
شد عوارض گمرکی را بریتانیایی ها و چینی ها 
با هم تعیین کنند؛ شهرونداِن بریتانیایی از حق 
قضاوت کنســولی برخوردار شــدند و چین 
بــه پرداخت 21 میلیون یــوان غرامت جنگی 

محکوم شد.

   حافظه    

خداحافظهنگکنگ
چگونگینفوذاروپاییهادرچین

اختالفدرقرائتازوالیتفقیهتاریخ
صفآراییهایجناحهایسیاسیدردهه۶۰-بخشدوم
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 از ســال 1392، سیاســت خارجی و موضوعات 
مرتبط با آن، به یکی از کانون های منازعه انتخاباتی 
تبدیل شــده اســت. درواقــع، متأثــر از وضعیت 
تحریم ها، گفته می شــود راه حل تحریم ها، عبور از 
داعیه های ایدئولوژیک ـ ارزشی نظام است. در حالی 
که این گزاره غلط بوده و غلط بودن آن نیز ثابت شده 
است، سؤالی که اکنون مطرح می شود، این است که 
سیاست خارجی باید چگونه باشد که ضمن حفظ 
ســیرت انقالبی نظام، کمک حال توسعه اقتصادی 
کشــور و رونق تولید باشد؟ آنچه پاسخ دقیق به این 
پرسش را مهم تر می کند، همانا شعار امسال است. 

مختصات سیاست خارجی مقوم توسعه و تولید

کلیدواژه  اساسی برای نقش آفرینی سیاست خارجی 
در راستای پشتیبانی از تولید، »اقتصادمحور کردن 
سیاست خارجی« است. برای این منظور، سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی باید به موارد زیر توجه 

داشته باشد: 

۱
منطقه گرایــی : این موضــوع به معنای توســعه و 
تعمیق روابط و مناســبات با کشورهای همسایه و 
پیرامونی و حــل اختالفات مختلف بــا آنها برای 
کمک به توســعه اقتصادی کشور. درواقع، ایران بنا 
به دالیل فرهنگی)تمدنی(ـ تاریخی، توســعه ای ـ 
ژئوپلیتیکی و سیاســی ـ امنیتی ناچــار از تمرکز بر 
منطقه گرایــی، به صورت تلفیقــی از منطقه گرایی 
سنتی و نوین اســت. به عبارتی، به دلیل آنکه ایران 
در مرکزیت زیرسیســتم های مختلــف خاورمیانه 
بزرگ، همچون آسیای مرکزی و قفقاز، افغانستان، 
پاکســتان، خلیج فارس و خاورمیانه قــرار دارد و با 
13 کشور در موقعیت همســایگی قرار دارد، خواه 
یا ناخواه، به زیرسیســتم های مختلف در منطقه و 
محیط پیرامونی خود وصل می شود. حال سیاست 
خارجی اقتصادمحور و توســعه گرا بایــد بتواند با 
 
ً
تقویت همکاری ها و تعامالت با این کشورها، اوال

دروازه ها و امکانات جدیدی را به روی اقتصاد کشور 
 میان جهان گرایی)تمایل به غرب( و 

ً
باز کنــد و ثانیا

منطقه گرایی تعادل برقرار کند؛ زیرا به نظر می رسد 
در صورت ایجاد تعادل میــان این دو حوزه، منافع 

ایران بهتر تأمین خواهد شد. 
عالوه بر این، به سبب حاکم بودن سیستم  امنیتی 
واقع گرایانه)بــا حاصل جمع صفــر( در منطقه و 
مناطق مختلف پیرامونی ایران، تقویت منطقه گرایی 
در سیاست خارجی برای جمهوری اسالمی نه یک 
انتخاب، بلکه یک الزام و الزمه ای برای تأمین منافع 

سیاسی ـ امنیتی آن است. 

2
 برقراری تعادل)موازنه( میان شرق و غرب: نقش 
متغیرهــای اقتصادی در تعیین سیاســت خارجی 
جمهوری اســالمی ایران بیشــتر به روی آوردن به 
غرب و توسعه و تحکیم مناســبات با آن معنا شده 
است؛ در حالی که سیاست خارجی اقتصادمحور 
بیش از هر چیزی درصدد کسب منافع و سود، کمک 
به تولید داخلی، رونق صادرات، تقویت مزیت های 
اقتصاد ملی و... اســت و هیچ تفاوتی نمی کند که 
این مزیت ها و امتیازهــا در ارتباط با چه مجموعه 
کشورهایی حاصل شود.  درواقع، سیاست خارجی 
اقتصادمحور به همان میزان که می تواند به غرب نگاه 
داشته باشد، به همان میزان و شاید هم بیشتر، بنا به 
دالیل تاریخی، فرهنگی ـ تمدنی، ژئوپلیتیکی و...، 
می تواند به شرق هم نگاه داشته باشد. به عبارتی در 
رفتار سیاســت خارجی خود باید به گونه ای عمل 
کنیم که با نگاه متوازن به شــرق و غرب، بتوانیم از 

امکانات و ظرفیت های هر دو قطب استفاده کنیم. 

3
 توسعه و تعمیق مناسبات اقتصادی با کشورهای 
کمتــر توســعه یافته: باتوجه به اینکه بســیاری از 
کاالها و صنایع داخلی قــادر به رقابت با گونه های 
مشــابه خارجی نیستند و از ســویی، باتوجه به نیاز 
این کشورها به این قبیل کاالها، صنایع و خدمات، 
اقدام به توســعه و تعمیق روابط با آنها در اســاس 
نوعی بازاریابی برای عرضه کاالها و تولیدات داخل 
کشــور، در راستای ارزآوری، حل مشکل اشتغال و 

جهش تولید در داخل است. 

۴
 کارویژه تبدیلی: به این معنا که سیاســت خارجی 
اقتصادمحور جمهوری اسالمی باید بتواند ترجمان 
نفــوذ سیاســی، ایدئولوژیک و امنیتــی جمهوری 
اسالمی، حداقل در سطح منطقه ای، به منافع مادی 

و اقتصادی باشد.
 به عبارت دیگر، سیاســت خارجی باید بتواند 
از نفوذ و قدرت تعیین کننده جمهوری اســالمی در 
معادالت منطقه ای برای تقویت ارتباطات اقتصادی 
با کشورهای هدف، به منظور تقویت اقتصاد داخلی 
بهره گیری کند. در این راســتا بایــد میان نهادهای 
بوروکراتیــک فعــال در تنظیم و اجرای سیاســت 
خارجی؛ شامل سیاســی ـ دیپلماتیک، اقتصادی ـ 
تجاری و نظامی ـ امنیتــی، اجماع نظر، هم نوایی و 

هماهنگی وجود داشته باشد. 
 

۵
جلب همکاری هــای بین المللی در حوزه های 
مغفول یا مشترک: بخشــی از تالش برای جهش 
تولید و رونق داخلی، فعال سازی ظرفیت های بالقوه 
مغفول مانده در داخل کشور یا ظرفیت هایی است 
که در آنها با همسایگان اشتراک منافع داریم و در آنها 
به دالیل ضعف تکنولوژیکی و سرمایه ای، هنوز یا 
بهره برداری صورت نگرفته یا میزان بهره برداری از 

آنها در مقایسه با کشورهای همسایه کمتر است. 
بر این اساس، سیاســت خارجی اقتصادمحور 
باید بتواند ظرفیت ها و امکانات خارجی، به عنوان 
مکمل ظرفیت هــای داخلی و نــه جایگزین آنها، 
برای جبران ضعف های ســرمایه ای و تکنولوژیکی 
در داخــل را فراهم کند تا بهره بــرداری الزم از این 

حوزه ها صورت گیرد. 
 

۶
کارآمدســازی دیپلماســی علمی: منظــور از 
دیپلماســی علمــی در اینجــا، اســتفاده از علم و 
فناوری برای تحقق اهداف توســعه ای و سیاســت 
خارجی اســت. درواقع، همانگونه که تحریم های 
فناورانه یکی از ابزارهای مهــم در اعمال قدرت و 
تسلیم سازی کشورهاست، بهره گیری از دیپلماسی 
علــم و فناوری نیــز راهــکاری بــرای تضعیف 

تحریم های فناورانه است. عالوه بر این، با توجه به 
دانش بنیان شدن اقتصادها و دیگر کارکردهای این 
نوع دیپلماســی همچون تصویرسازی مطلوب نزد 
جهانیان، تضعیف اجماع و ائتالف های محدودساز 
و شــکل گیری تماس هــای غیررســمی، تقویت 
دیپلماســی علمی برای تحقق اهداف توســعه ای 
کشور ضرورتی انکارناپذیر است. به عبارت دیگر، 
دیپلماسی علمی در سیاست خارجی اقتصادمحور 
حداقــل در دو وجه کارکرد دارد؛ در وجه ســلبی 
می تواند در ناکارآمدسازی ابزارهایی، چون تحریم 
مؤثر باشد و در وجه ایجابی، با توجه به دانش بنیان 
شدن اقتصادها، زمینه را برای تقویت ظرفیت های 

داخلی اقتصاد کشور فراهم می کند. 

۷
 تالش برای کشــف فرصت هــای نوین: هم در 
راستای کشف فرصت های نوین برای سرمایه گذاری 
ایران)ایرانیان( در ســایر کشورها و هم تالش برای 
معرفی فرصت ها و جذابیت های ســرمایه گذارانه 
ایران برای طرف های خارجی. این مهم بیشــتر در 
حوزه تبلیغات و اقدامات رسانه ای وزارت خارجه 
و سایر دستگاه های مسئول قرار می گیرد تا با معرفی 
جذابیت های ایران به سایر کشورها و بازیگران و از 
سوی دیگر، معرفی جذابیت ها و ظرفیت های بکر و 
ناشناخته سایر کشورها به سرمایه داران داخلی، برای 

تقویت تولید ناخالص ملی اقدام کنند. 

۸
 اقدامات سیاسی مکمل: به نظر می رسد در صدر 
این اقدامات باید تالش برای تشــکیل اتحادیه های 
اقتصادی با کشورهای همسو یا مشارکت فعال در 
اتحادیه هایی، چون شانگهای یا بریکس که سمت 
و ســوی اســتقالل طلبانه دارند، توجه کرد. در این 
صورت، از میزان وابستگی به غربی ها کاسته می شود 
و آنها دیگر اهرم های قدرتمندی برای فشار بر ایران 

برای تغییر رفتار نخواهند داشت. 
عالوه بر این، ایران می تواند و باید تالش کند تا 
با مستحکم کردن پیوندهای خود با اینگونه کشورها 
و اتحادیه های اقتصادی، برای کاهش وابستگی به 
دالر، بــا انجام مبادالت پایاپای یا مبادله با ارزهای 

ملی اقدام کند. 

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی

گنجــی پــس از خروج از کشــور و 
حضور در محافــل و مراکز فکری و 
رســانه ای ضد انقالب با ســرعت بیشتری در 
مسیر سقوط قرار گرفت؛ به گونه ای که با حضور 
پرگار بی بی سی فارسی،  مانند  برنامه هایی،  در 
اتهامات و اهانت های جدیدی به رفتار و گفتار 
امام خمینی)ره( نسبت می داد. وی با برداشت 
غلط از سیره و بیانات امام خمینی)ره(، معتقد 
است امام دو تئوری والیت فقیه داشته است که 
در نظریه اول اختیارات والیت فقیه را مشروط 
به اجرای احکام اسالمی می داند؛ ولی در نظریه 
دوم خود حکومت را اصل فرض کرده و معتقد 
است دولت می تواند تمام احکام اولیه اسالم را 

تعطیل کند. 
گنجی بــرای گفته های خود بــه جلد 15 
صحیفه امام)ره(، صفحه 1۶ مورخ 27 مرداد 
13۶0 اســتناد می کند که امام)ره( فرموده اند: 
»وقتی که اســالم در خطر اســت همه شــما 
موظف هســتید که با جاسوسی حفظ بکنید 
اسالم را. وقتی که حفظ دماء مسلمین بر همه 
واجب باشد اگر فرض کنید که حفظ جان یک 
نفر مسلمانی وابسته به این است که شما شرب 
خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگوید 
واجب است بر شما«. بررسی این فراز از بیانات 
امام خمینی)ره( در حالی نشان از فهم روزآمد 
برای حفظ جان مسلمین دارد که عقل هم آن را 
تأیید می کند، اما به دلیل نداشــتن فهم و سواد 

فقهی از سوی گنجی تخطئه می شود؛ چرا 
که وی با نگاه اشــتباه و مطلق انگار خود 
به این مجوز مقطعی و اضطراری، فکر 

می کند هر دروغ و شرب خمری مجاز است)!( 
عــالوه بر فقر فهــم و دانش فقهــی و کالمی 
اسالمی، غم تداوم جیره و مواجب، اکبر گنجی 
را وامی دارد که این نــگاه امام)ره( را با ادبیات 
تمسخری »حفظ نظام« سیاسی جلوه دهد؛ اما 
اگر قدری به عقب برگردیم و نقاب روشنفکری 
وی را کنار بزنیم، وی در اوایل دهه ۶0 در پاسخ 
به پرسشی در گزینش یک نهاد درباره اقدامات 
دادگاه انقــالب و اینکه کــدام کارهای دادگاه 
انقالب مورد تأیید شما بوده و کدام یک نیست، 
این چنین نوشته بود: »آنچه مورد تأکید ماست 
اعدام مفسدین اســت و آنچه نیست برخورد 
مکتبی نکردن با ضد انقالب است که هزاران 
ساواکی و گروه های ضد انقالب در کمال مطلق 

آزادی هر کاری دل شان می خواهد می کنند.«
شاید کســی باور نکند گنجی که روزگاری 
این چنیــن مذهبی می اندیشــید و بــا حربه 
انقالبی گــری و مکتبی گری حتــی به بازرگان 
و مصــدق می تاخت، در دهه 70 شمســی به 
تجدیدنظرطلب دوآتیشــه غرب مداری تبدیل 

شود.

فرازوفروداکبرگنجیـبخشپایانی

خطبطالنبراندیشهوپیشینه!

   ریزش ها    

دو آســیب »ضعــف در ادراک و برنامه ریزی 
راهبردی« و »بی توجهی به سیاست های کلی 
نظام و سایر اسناد باالدستی« که از آسیب های 
کارگزاری نظام انقالبی به شــمار می آیند، در 
شماره گذشته بررســی شد. در ادامه دو آسیب 

دیگر بررسی خواهد شد. 
3ـ مدیریت نکــردن صحیح تقاضاها: بخش 
مهمی از برآورده نشــدن انتظارات جامعه، به 
دلیل احســاس محرومیتی است که بخش ها 
و الیه هایی از جامعه به لحاظ روانی احســاس 
می کنند. از این نظر، بخشــی از آنچه امروز به 
مثابه چالش با آن مواجه هســتیم، نه به لحاظ 
نامساعد بودن وضعیت عینی و واقعی، بلکه به 
دلیل احساس ناامنی و محرومیتی است که افراد 
در ذهن و روان خود دارند. ریشه  این مسئله نیز 
در نبود  برخورد صحیح با تقاضاهایی است که 

در جامعه مطرح شده است.
 به عبارت دقیق تــر، در حالی که در الگوی 
اسالمی مصرف باید مصرف هر کاالیی با هر 
قیمتی و به هر نحوی طرد شــود؛ اما به دالیل 
متعدد، در سال های اخیر شاهد هجوم و حضور 
انواع و اقســام کاالهای متعدد و متنوع در سبد 

مصرفی افراد و خانوارها هستیم.
 این وضعیت ســبب شده اســت با وجود 
امکانات الزم برای پاســخگویی، به دلیل نبود 

 اقناع روانی و ذهنــی، برخی همچنان از وضع 
موجود ناراضی باشند. 

4ـ وقوع برخی تغییرات ارزشــی و نگرشی در 
میان کارگزاران: تغییرات ارزشــی و نگرشــی 
طی سال های اخیر در جامعه، ثروت اندوزی و 
رفاه گرایی را در زمره  اولویت های اصلی برخی 
کارگزاران قرار داده و طبیعی است که احساس 
مسئولیت و حساسیت نســبت به بیت المال و 
منافــع عمومی در میان برخــی کارگزاران کم 

رنگ شود. 
در این زمینه، با بزهکاران یقه سفیدی مواجه 
هســتیم که اغلب وجاهت عمومی داشته و به 
طبقات اجتماعی باال تعلق دارند و با بهره گیری 
از قدرت و نفــوذ مؤثر خود، مرتکب جرایمی 
همچون کالهبرداری، اختالس، ارتشا، جعل، 
سوءاســتفاده از کارت های اعتبــاری و دیگر 

جرایم مشابه می شوند. 
به بیانی، یقه ســفیدی بر سوءاستفاده افراد 
بلندپایه از موقعیت و مقام خود داللت دارد که 
بیشتر با جرایم مالی همراه است. این نظریه را 
نخستین بار در مبحث جرم شناسی، جرم شناس 
آمریکایی به نام »ادوین ســاترلند« در دهه 50 
میالدی مطرح کرد. به اعتقاد وی، جرم  های یقه 
سفید بیان کننده فعالیت  های غیرقانونی است که 
از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوری 
و طبقه  باالتر جامعه سر می زند. تحوالت پس 
از جنگ تحمیلی و رویکرد توســعه ای دولت 
بعد از جنگ، زمینه های شکل گیری این پدیده 
را فراهم کرد و امروز نیز مصادیق آن کم و بیش 

در کشور وجود دارد.

نظریهنظامانقالبی-۴۶

کارگزارانیقهسفید!

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشهسیاسیفضلاللهنوری-1۹

 اصل اساسی شیخ
 محور مبارزات شیعی

با مروری بر همه نهضت های  مرجعیت  
شیعه  در ایران  که در فاصله شهادت شیخ 
فضل الله نوری   تا پیروزی  انقالب  اسالمی 
به وقوع پیوسته است، اصل مهم و اساسی 
که محور مبارزات رهبران این نهضت ها 
بوده و دســت مایه قانونِی  فقهــای  مبارز 
برای  ورود مقتدرانه  بــه  عرصه مبارزات  
اجتماعــی  و مطالبه قانونــِی  اصالحات  
در نظام  سیاســی  کشور قرار گرفته است، 
همان  اصلی  بوده  که  شیخ  در پگاهِ  مشروطه  
پیشنهاد داده  و با مبارزات  خونبارش  مایه 
درج  آن  در قانون  اساســی  شــده  است. 
شهید سیدحسن  مدرس، به  استناد همین  
اصل  از ســوی  مراجع  نجــف  برگزیده  
شــده  و حضور مقتدرانه اش  در مجلس  
شورا را آغاز کرده است. حاج  آقا نورالله 
اصفهانــی  و هم فکرانش  با تکیه  بر همین  
اصــل  در زمان  رضاخان  درفــش  قیام  بر 
ضد  دیکتاتوری  را برافراشــتند و شاه  را به  
پذیرش  درخواســت های  اصالحی  خود 
مجبور کردند که  البته  با مرگ  مشــکوک  
حاج  آقا نورالله و نبودِن  بدیل  مناسبی  برای  
رهبرِی  آن  قیام  پس  از وی، چراغ  نهضت  

خاموش  شد. 
همچنین این  اصل  دستاویزِ  دو مرجع  
گران قدر حاج آقا حســین  قمی  و حاج آقا 
حسین  بروجردی  پس  از خروج  رضاخان  
از کشور قرار گرفت  و با استناد به  آن، لغو 
منع  حجــاب و نظارت  فقها بر مجلس  را 
از دولت  خواستار شــدند. این  ماجرا در 
اوایل  دهه چهل  هم  تکرار شــد. مراجع  
بزرگ  قم  و مشهد به  اعتبار اصل  »نظارت  
فقها«، خود را مِحــق  دیدند که به  الیحه 
م  )انجمن های  ایالتی  و والیتی( 

َ
دولت  َعل

اعتراض  کنند و وقتی  شــاه  در خرداد 42 
امام  خمینی)ره(  را دســتگیر کــرده  و به  
جرِم  اخالل  در امنیت  کشــور تصمیم  به  
اعدام  وی  گرفت، آنها اجتهاد امام  را اعالم  
کرده  و دخالتش  در امور کشور را به  استناد 
  مجاز دانستند و جان  

ً
اصل  دو متمم  قانونا

امــام)ره(  را نجات  دادنــد. اصل  مزبور، 
حربه قانونــِی  موجهی  بود کــه  در طول  
نهضت  اســالمی  ایران  از سوی  امام )ره( 
و دیگران  بــرای  نفِی  مشــروعیت  رژیم  
پهلوی  به  کار می رفت.1 در نهایت  نیز این  
اصل، الهام بخِش  رهبران  انقالب  اسالمی  
در تصویب  اصل  شــورای  نگهبان  قانون  
اساسی  شد. همه  اینها بذری  بود که  شیخ  

پاشیده  و نهالی  بود که  او غرس  کرده  بود.
افشاگری ها و هشدارهاِی  به موقع شیخ 
شهید و نیز شــهادت باشکوهش، نقاب  
از چهره سکوالریســِم  منافــق  کنار زد و 
جامعه  را از سقوط  در گرداب  غرب  زدگی  
مصون  داشــت. بی حکمت نیســت که 
هجمه تند مخالفان  شیخ  به  وی در قالب  
گزارش  یا تحلیل  تاریخ  مشروطه، از عصر 
مشروطیت  تا کنون  بی امان  ادامه  داشته و 
شخصیت سیاسی و فرهنگی ای، همانند 
مرحوم جالل  آل  احمد، در آن  سخن  زیبا 
و ژرِف  خویش، پیکر شــیخ  را بر فراز دار 
به  مثابه پرچمــی  می داند که  »به  عالمت  
اســتیالی  غرب زدگی  پس  از دویســت  
سال  کشمکش  بر بام  سرای  این  مملکت  
افراشته  شــد و اکنون  در لوای  این  پرچم، 
ما شــبیه  به  قومــی  از خــود بیگانه ایم... 
راه   فرنگی مآب   و  فرنگی مآب  می پروریم  

حل  هر مشکل  را می جوییم.«2
منابع: 

1ـ علی ابوالحســنی)منذر(، »شیخ فضل الله نوری انقالبی 
عصر استبداد، اصالح گر عصر مشروطه«، قبسات، 1380، 

شماره 22، ص120.
2ـ جالل  آل  احمد، غربزدگی، ص  78 و کســروی، تاریخ  

مشروطه ایران، ص  410.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

الزاماتسیاستخارجی
برایپشتیبانیازتولید
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

به دنبال موفقیت آمیز بودن انجام 
تســت گرم نخستین قطار مترو 
ملی، از قطار متــرو ملی با 85 
درصد تولید داخل رونمایی شد. 
به  فناورانه کشور  این مگاپروژه 
همت پژوهشگران و مهندسان 
ایرانی تکمیل شــد و به مرحله 

بهره برداری رسید.
 در حالی کــه خیلی ها باور 
نداشــتند بــا دانــش و تالش 

جهــادی سیســتم رانش که به لحــاظ فنــاوری پیچیده ترین 
قســمت قطار مترو به شــمار می آیــد و از آن بــه منزله مغز، 
 قلــب و ماهیچه های یک قطار نامبرده شــده، طراحی و تولید

 شود.

قلبتپندهایرانی
ساختسیستمرانشقطار

هکرهــا و مهاجمــان اینترنتی 
بــا سوءاســتفاده از یک نقص 
در  خطرنــاک  ولــی  عجیب، 
می توانند  واتســاپ  نرم افــزار 
ایــن  کاربــران  حســاب های 
اپلیکیشــن را تعلیــق کننــد. 
مهاجمان در این شــیوه تنها با 
اطــالع از شــماره تلفن همراه 
کاربر خواهند توانست دسترسی 
وی به حســاب کاربری را برای 

مــدت طوالنی غیرممکن کنند. در حال حاضر هیچ راه حلی 
برای این مشــکل وجود ندارد و البته موضوع برای بررسی به 
اطالع مدیران واتساپ و فیس بوک، مالک این اپلیکیشن رسانده 

شده است.

نقصجدیدواتساپ
تعلیقحسابکاربران

بــازی جــذاب و هیجان انگیز 
»دبرنا« یــا »دبلنــا« از جمله 
بازی هــای قدیمی پرطرفداری 
اســت که به شیوه خاصی بازی 
می شــود و به نوعی شانس در 
آن حــرف اول را می زنــد؛ به 
خوش شــانس  اگر  که  گونه ای 
باشید، می توانید برنده شوید؛ به 
همین علت خیلی از افراد درباره 
فلسفه بازی بودن آن دچار تردید 

شــده اند؛ اما با این حال رغبت بسیار زیادی به انجام آن دارند. 
بازی دبرنا نســخه برخط یک بازی ایرانی اســت که با سبکی 
اعتیادآور در مواقعی که به دنبال سرگرمی هستیم، می تواند به 

کمک ما بیاید.

دبرنایایرونی
بازگشتبهخاطراتگذشته

محمــد حســینی، وزیــر اســبق فرهنگ و 

ارشــاد اســالمی: تخریــب تأسیســات 

 نطنــز دلیل آشــکاری بــر دروغ گویی و 
مکــر  آمریکا برای بازگشــت بــه برجام 
و لغــو تحریم هاســت؛چون همزمان با 
گفت وگوهای ویــن و اظهار تمایل بایدن 
به مذاکره و تفاهم با ایران، باخباثت تمام 
به  اسرائیل چراغ سبز نشان می دهد که از 

پشت خنجر بزند!

استیون، کاربر فضای مجازی:  جنوب لبنان 

ســال ها در اشغال صهیونیســت ها بود. 
مجامع بین المللی هم آن را مانند جوالن 
سوریه، اشــغال شده می دانستند، ولی در 
نهایت با جنگ و رشادت پس گرفته شد، 
نه بــا التماس از نهادهایی مثل ســازمان 
ملل، اینترپل، دادگاه بین المللی الهه و... 
که خود ساخته غربی ها هستند و در جهت 

منافع آنها.

تقوی نیــا، تحلیلگــر سیاســی:  علیرضــا 

انفجــار مجتمــع نطنز نشــان داد میزان 
سطح همکاری با ســازمان ها و تعهدات 
بین المللی برای ایران مصونیت و دوری 
از تنش نمــی آورد؛ بلکه عالوه بر تحمیل 
تعهدات دســت و پاگیر و محدودکننده، 
اطالعات سری ذی قیمتی را نیز در اختیار 
کشــورهای قدرتمند و رقیب ایران قرار 

خواهد داد.

رضا ســراج، کارشناس مســائل سیاسی:  با 

تدبیر رهبر معظم انقــالب مبنی بر نهی 
سیدحسن خمینی برای کاندیداتوری در 
انتخابات، تیر فتنه گران و نفوذی ها از طمع 
به خاندان بنیانگذار انقالب اسالمی برای 
ســناریوی خمینی علیه خمینی و ایجاد 
مصنوعی »ترمیدور انقالب« به ســنگ 

خورد!

علیرضا وهاب زاده، مشاور وزیر بهداشت:  فاز 

دو تست انسانی واکسن کووایران برکت تا 
هفته آینده با موفقیت به پایان می رسد. فاز 
سه نیز بر روی 20هزار نفر در شش استان 
در نیمه دوم اردیبهشت انجام خواهد شد. 
برکت با ظرفیت موجــود، توانایی تولید 
ماهیانه سه میلیون واکســن را دارد که با 
راه اندازی کارخانه جدیــد تا 12 میلیون 

افزایش خواهد داشت.

پویــان حســین پور، فعال فضــای مجازی: 

سیاست همراهی با اســرائیل مانند دوره 
ترامــِپ جمهوری خــواه، در دوره بایدِن 
دموکــرات هم ادامــه دارد و تنها ویترین 
آمریکایی هــا کمــی تغییر کــرده و البته 
زیرکانه تر شده است. در دوره اوباما هم، 
در همــان لحظاتی کــه اوباما به مقامات 
ایرانی نامه می نوشت، در یک تقسیم کار 
هماهنگ شده سرویس های امنیتی اروپا و 
اسرائیل، اقدام به ترور دانشمندان هسته ای 

کشورمان می کردند.

محســن رضایــی، دبیر مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام:  لطفا بازی با اعداد را تمام 

کنید. چه 100 روز، چه یک ساعت؛ شما 
منافع ملت را به صورت واقعی تامین کنید 
و کشور را از دور باطل دیپلماسی کاغذی 
و امضابازی بی ضمانت که راه انداختید، 

خارج کنید، همه استقبال می کنند.

آیت الله فاطمی نیا:  میگویند در هر کلمه ای 

که حروف »ر م ض« به کار رفته باشــد، 
معنای حرارت از آن اســتفاده می شــود. 
حاال رابطه ماه رمضان و حرارت چیست؟ 
یکی از احادیث شــریفه می فرماید: »ماه 
رمضان، رمضان نامیده شد چرا که گناهان 
را می ســوزاند و آن را از بین می برد.« از 
تمام لحظات این ماه مبارک باید استفاده 

کرد.

شــاید برای عضو شــدن در یک شبکه 
اجتماعــی، صدامحــور بــودن آخرین 
گزینه ای باشــد که برای کاربران جذاب 
باشــد؛ اما کالب هــاوس در مدت یک  
ســالی که از آغاز فعالیتش می گذرد، به 
یکی از روبه رشدترین شبکه های اجتماعی 
تبدیل شده  است. کالب هاوس در آوریل 
سال 2۰2۰ را پل دیویسن و روهان ست 
راه انــدازی کردند؛ درســت در زمانی که 
شــیوع کرونا روز به روز افزایش می یافت 
و افــراد بیشــتری دورکار یــا در قرنطینه 
قرار می گرفتند. در این شــبکه اجتماعی 
کالب ها یا باشــگاه هایی وجــود دارند 
که افراد عضو آن می شــوند و گفت وگو 
می کنند. در ابتدای راه اندازی این شبکه، 
کاربران آن به زحمت به هزار نفر می رسید 
که تعداد زیادی از آنها هم ســرمایه دارانی 
بودند که از ترس کرونــا خود را قرنطینه 
کرده بودنــد و قرارهــای کاری را در این 
نرم افزار انجام می دادند. این شبکه یک ماه 
بعد از راه اندازی توانست محبوبیت قابل 
توجهی پیدا کند و براســاس اطالعات 
از دسامبر ســال 2۰2۰، این برنامه۶۰۰ 
هزار کاربر ثبت شــده داشــت که فقط با 
 ios دعوتنامه برای کاربران سیستم عامل
در دسترس بود. بله، برای عضویت در این 
شبکه اجتماعی حتما باید یکی از کاربران 
عضو در این شــبکه شما را دعوت کند. 
پیشتر حدود ۱۵ سال قبل سرویس پست 
الکترونیکی گوگل با دریافت دعوت نامه 
قابل عضو شدن بود. ارزش این نرم افزار 
در حال حاضر ۴ میلیارد دالر تخمین زده 

می شود. 
دربــاره شــکل گیری کالب هاوس به 
وسیله »پل دیویســن« و »روهان ست« 
حرف های بسیاری در شبکه های اجتماعی 
نقل می شود. این برنامه با سرمایه گذاری و 
وامی که شــرکت »اندرسن هورویتس« 
به »دیویســن« و »ســت« می دهد، سر 
و شــکل اولیه خود را می یابد. شــرکت 
سرمایه گذاری اندرسن هورویتس به وسیله 
دو شــریک خود به نام مارک اندرسون و 
بنجامین آبراهام هوروتیس اداره می شود. 
اصالت هوروتیس بــه یهودیان مهاجر به 
آمریکا بر می گردد و از نظر سیاســی قائل 
به ایران هراسی و دشــمنی علنی با ایران 

است. مارک اندرسن هم وضعیت بهتری 
ندارد و شــبکه اجتماعی توئیتر حساب 
وی را بــه دلیــل اینکه ســخنان یک فرد 
ضداسالم به نام مایلو یناپولس را منتشر 
کرده بود، محدود کــرد. مایلو یناپولس 
در حالی مورد حمایت اندرســن، مالک 
شرکت سرمایه گذار بر روی کالب هاوس 
است که یک همجنس گرای ضداسالم با 
دیدگاه های بسیار تند است و به دلیل بیان 
اعتقاداتش به صورت عریان و رکیک، از 
سوی بسیاری از رسانه ها و حتی کشورها 

بایکوت شده است.
بنابراین باید گفت، اگرچه ســازندگان 
این برنامه تالش دارند آن را یک استارتاپ 
معرفی کنند که ایده اش به یکباره شــکل 
گرفته اســت، اما وقتی به سرمایه گذاران 
کالب هــاوس می نگریــم و یک یهودی 
ایران ســتیز و یــک تاجر اسالم ســتیز را 
می بینیم که به سختی می توانیم باور کنیم، 
چنین حمایتی بی جهت و بی دلیل پشت 
ســر کالب هاوس باشــد! به خصوص 
وقتی که این نرم افزار به یکباره مانند بمب 
در فضای مجازی ایرانیان منفجر شد و در 
تعطیالت نوروزی در هر جمعی، صحبت 
از این نرم افزار بود! اگر حتی این استقبال 
عجیــب ایرانیان از آن را عــادی بدانیم، 
همزمانی داغ شدن این نرم افزار و انتخابات 
ریاست جمهوری ایران تأمل برانگیز است 
که باید به آن توجه کرد. جواب این چراها 
و بسیاری از چراهای دیگر را شاید در یک 
اتاق و باشگاهی مخفی در کالب هاوس 
بتوانیم بشنویم، باشگاهی که فقط اعضای 

خاص امکان حضور در آن را دارند!
ایرانی  در هفته های گذشــته، کاربران 
کالب هاوس برای استفاده از این نرم افزار 
با مشــکل مواجه شــدند و خبــر فیلتر 
شــدن آن به گوش رسید. »محمدجواد 
آذری جهرمی« وزیر ارتباطات درباره فیلتر 
این برنامه گفت: »مشــکل کالب هاوس 
مربوط به یکی از اپراتورهای کشــور بود 
که اختاللی در برخی مناطق کشور داشت 
و ربطی به فیلترینگ ندارد. حتی سازمان 
تنظیم مقررات وزارت ارتباطات با ارسال 
هشدار به سه اپراتور اصلی کشور آنها را 
متهم به اختالل در کالب هاوس کرد و به 
اپراتورها 2۴ ساعت فرصت داد تا اختالل 
مشهود در شبکه اجتماعی کالب هاوس 

را بر طرف کنند.«
به عقیده بســیاری از کارشناسان، درز 
اطالعات در این نرم افزار بسیار باالست. 
چه اطالعــات محرمانه کــه با حضور 

شخصیت های مهم در اتاق های گفت وگو 
آن ممکن اســت لو برود و چه داده های 
کالنی که با آنها به راحتی می شود جامعه 
ایرانی را پایش و افکارســنجی کرد. این 
نرم افزار از نظر امنیتی هم استاندارد باالیی 
ندارد، به طوری که هک شدن و لو رفتن 
اطالعات کاربران آن هفته پیش منتشــر 
شد! همین مشکالت امنیتی و اطالعاتی 
سبب شده است که این نرم افزار در برخی 
کشورها، مانند چین و اندونزی فیلتر شود. 
عمان هم این شبکه اجتماعی را به دلیل 
اینکه مجوز فعالیت در آن کشور را ندارد، 
فیلتر کرده اســت. به تازگی ترکیه قانونی 
را تصویب کرده  اســت که شــبکه های 
اجتماعــی به ویــژه توئیتــر و فیس بوک 
موظــف هســتند در ترکیــه نمایندگی 
دایــر کنند و باید دســتورات دادگاه های 
ترکیــه را در خصوص حــذف برخی از 
مضامین و محتواهــای خاص بپذیرند، 
در غیــر این صــورت بایــد جریمه های 
مالی سنگینی پرداخت کنند. بسیاری از 
کشورهای دیگر برای فعالیت شبکه های 
اجتماعی در فضای سایبری خود، قوانین 
سختگیرانه ای دارند که درصورت رعایت 
نکردن این قوانین، نرم افزارهای اجتماعی 
حق بودن و فعالیت در آن کشور را ندارند. 

چیزی که مشابه آن در کشورمان دیده 
نمی شــود و هرشبکه مجازی در هرجای 
دنیــا در ایــران می تواند فعالیت داشــته 
باشد و اگر به دلیل نقض قوانین و انتشار 
محتواهای مجرمانه و حتی جنسی فیلتر 
شــود، صدای مدعیان آزادی و... بلند 
خواهد شــد در حالی که همان شــبکه 
اجتماعی در کشورهای دیگر برای ادامه 
کار خود، باید قوانین و مقررات بسیاری 

را رعایت کند.
بــا  می تــوان  می رســد،  نظــر  بــه 
سرمایه گذاری بیشتر و بهره بردن از نخبگان 
فنــاوری اطالعات، بســترهای داخلی 
شــبیه به کالب هاوس را ایجــاد کرد که 
دیگر نگران خروج داده ها از کشــورمان 
و سوءاســتفاده عوامــل خارجی از آنها 
نباشــیم. تجاربی که در دیگر شبکه های 
اجتماعی داخلی داشته ایم، که البته علل 
موفق نشدن کامل آنها بر می گردد به عدم 
حمایت و پشتیبانی الزم از آنها که در درجه 
اول از سوی دولت و وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات باید انجام می شد. 

باشگاهمخفی
نگاهیبهکالبهاوسوپشتپردهفراگیرشدنبینکاربرانایرانی

    نکته گرام    

محمد صالح نادری
کارشناس فنآوری اطالعات
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 رفتار ضدفرهنگی
 یک دستگاه فرهنگی

حدود 10 روز قبل بود که رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با 
یکی از رسانه ها، به نقل از دکتر نمکی، وزیر 
بهداشت اعالم کرد، دو وزارتخانه کشور و 
میراث فرهنگی مقصر اصلی ســفرهای 
نوروزی 1400 و بروز موج چهارم بیماری 
 وزارت میراث 

ً
کرونا هســتند. مشــخصا

فرهنگی و گردشــگری با این توجیه که از 
یک ماه قبل از عید بلیط فروخته اند و امکان 
لغو بلیط  ها و تورها برای شان فراهم نبوده 
است، جدیتی برای اعالم تعطیلی مراکز 
گردشــگری انجام نداده و وزارت کشور 
هــم جدیت و قاطعیتی بــرای برخورد با 
این مسئله به خرج نداده و شد، آنچه شد!  
اما این همه ماجرا نبود؛ چند روز قبل هم 
معاون گردشــگری وزیر میراث فرهنگی 
و گردشــگری با یکــی از خبرگزاری ها 
مصاحبــه کــرد و در اظهاراتی عجیب، 
مدعی شد ســفرهای نوروزی تأثیری در 
افزایش آمار کرونا نداشته، چرا که به زعم 
آقای معاون، روند قرمز و نارنجی شــدن 
شهرها، قبل از تعطیالت نوروزی آغاز شده 
است! ادعایی عجیب که واکنش طنزگونه 
مشاور رسانه ای وزیر بهداشت را به دنبال 
داشت که در توئیتر نوشت: »نه سفر تأثیر  
داشت، نه صف مرغ، نه باز بودن جاده ها، 
نه تورهای کیش و قشم، نه روزی 20 پرواز 
ترکیه! نه لغو نشدن پروازهای خوزستان... 
لعنت بــه این ویروس که خــودش پرواز 
می کند، دســت و پــا دارد و راه می افتد و 
شهر به شهر می چرخد!« خب حاال برسیم 
به نتیجه این گفت و شنودها. دستگاه های 
فرهنگی ـ از جمله وزارت میراث فرهنگی 
و گردشــگری ـ در هنگامه بــروز بحران، 
بایــد عاقالنه ترین و فرهنگی ترین رفتار را 
از خود بروز دهند و بدانند که هر گفتار یا 
رفتارشان، برای بدنه جامعه فرهنگ ساز و 
الهام بخش اســت. اگر هم خطایی از آنها 
ســر می زند، باید عذرخواهی کنند و در 
چارچوب قانون پاسخگو باشند تا هم راه 
تکرار خطا و بحران بسته شود و هم منزلت 
فرهنگی خود را نشان دهند.  حاال سؤال 
اینجاست که آیا وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری هنگامی که وزیر 
بهداشت به عنوان متولی دستگاه محوری 
مبــارزه با کرونا، مردم را قســم می داد که 
 سفر نروند، به رسالت فرهنگی اش 

ً
مطلقا

عمل کــرد؟! پاســخ این ســؤال با خود 
مسئوالن وزارت گردشگری و وجدان آنها، 
اما برای تلنگر باید این نکته را هم یادآوری 
کرد که آیــا این عملکرد غیرمســئوالنه، 
عالوه بر تشــدید بحران کرونــا و تهدید 
ســالمت عمومی جامعه، باعث گسست 
و تفرقــه فرهنگی در جامعه نمی شــود؟! 
بــا این توضیح کــه وقتــی وزارتخانه ای 
مثــل میراث فرهنگی با وجــود امکانات 
سازمانی و سهولت تصمیم گیری ها، هیچ 
اقدامی برای لغــو تورها و تعطیلی مراکز 
گردشگری نمی کند، این شبهه برای بخش 
دیگری از جامعه به وجود می آید که شاید 
از نظر آقایان، فقط مراکز مذهبی شــامل 
مساجد و حرم های مقدسه هستند که باز 
بودن آنها باعث ازدحام و تشــدید بیماری 
می شود! حاال بماند که به اذعان مسئوالن 
وزارت بهداشت، مراکز مذهبی و دینی از 
ابتدای اپیدمی کرونا بیشترین میزان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی را داشــته اند، اما 
نتیجه این عملکرد و این شبهه نیز، ایجاد 
گسســت و اختالف فرهنگی بین اقشار 
مختلف جامعه است که باعث می شود تا 
دائما با شک و سوء ظن نسبت به هم نگاه 

کنند.

ســریال های مناســبتی چندین ســال اســت که 
پرطرفدارتریــن بخش کنداکتور ســیما به شــمار 
می آینــد؛ بــه همین دلیــل مســئوالن و مدیران و 
تولیدکنندگان نیز از این مهم غافل نشده و هر ساله 
ســعی می کنند، بهترین ســریال های خود را برای 
مناسبت های خاص، مانند نوروز و رمضان تدارک 

ببینند. 
البته چند ســالی اســت که برخالف سال های 
گذشــته در ایامی مانند نوروز تعداد قســمت های 
یک ســریال به اندازه تعداد ایام عید نیســت؛ برای 
نمونه امسال ســریال هایی، مانند »نوروز رنگی« و 
»هم بازی« که ویژه ایام نوروز بودند تا مدتی پس از 
تعطیالت نیز ادامه داشتند و این اتفاق خوبی است که 
برخی سریال ها با تمام شدن نوروز، اگر داستان شان 

کشش الزم را داشته باشد، به پایان نرسد. 

 B کمدی شیرین دهه شصتی که 
نوروزمان را رنگی کرد

»نوروز رنگی« و »هم بازی« این ظرفیت را داشتند 
و چه بسا بسیاری از مخاطبان دل شان نمی خواست 
»نوروز رنگی« به این زودی ها هم تمام شود؛ سریالی 

که آنقدر موفق عمل کرد که توانست توجهات زیادی 
را به خود جلب کند.

ســریالی که فیلمنامه اش برخالف کمدی های 
 
ً
چند سال اخیر تلویزیون، با داستان یک خطی کامال

استخوان دار و محکم نوشته شده بود. داستان ابتدا، 
میانه و انتها داشــت و از نبود هیچ یک از اینها رنج 

نمی برد.
داستان این ســریال نوروزی روزهای پرخاطره 
دهه ۶0 را به تصویر کشــیده بود و آنقدر در این کار 
موفق بود که بسیاری از خاطرات آن روزها و سبک 

زندگی آن دوران را برای مخاطبانش زنده کرد.
شــخصیت پردازی های بســیار بجا و دوست  
داشتنی از جعفر و جواد و دوستان شان گرفته تا تک 
تک افــرادی که در محله آنهــا زندگی می کردند و 
استفاده از بازیگران بسیار توانمند که بعضی از آنها 
در این سریال معرفی می شدند، همگی کمک کرد 
تا مخاطب بتواند ارتباط بسیار خوبی با سریال برقرار 

کند.
لحظه هــای ناب و کمــدی که بتوانــد لبخند 
مخاطب را به قهقهه تبدیل کند، سال هاست که در 
کمتر سریالی حتی سریال های پرمخاطب کمدی به 
چشــم می آید، اما »نوروز رنگی« در این میدان هم 

خوش درخشید.
به جرئت می توان گفت، »نــوروز رنگی« یک 
رقیب بســیار جدی برای دیگر سریال های کمدی 
چند ســال اخیر اســت. در نهایت »نوروز رنگی« 

مورد اســتقبال مخاطبانش قرار گرفت و با آنکه در 
ابتدا کمتر کسی سریال را دنبال می کرد؛ اما رفته رفته 
طیف بینندگانش بیشتر شــد، تا جایی که براساس 
اعالم نظرســنجی صدا و ســیما، ســریال »نوروز 
رنگی« در همان هفته اول با رضایت 82/۶ درصدی 
»درحد زیاد«، رکورد سریال های شبکه پنج از سال 
1397 تاکنون را شکســت. به عبــارت دیگر، این 
سریال توانست رکورد بیشترین تماشاگر و رضایت 
را در بین سریال های پخش شده از شبکه پنج سیما 

از سال 1397 تاکنون به خود اختصاص دهد.

 Bکلیشه های قابل قبول 
 »هم بازی«

»هم بازی« سریال دیگری است که پخش آن تا پیش 
از شروع ماه رمضان ادامه داشت. سریالی با داستانی 
 بدون هیجان خاص که زندگی و عشــق چند 

ً
کامال

جــوان را همزمان با هم روایــت می کرد. هر چند 
نبود گره و فراز و فرودهای جدی در فیلمنامه، »هم 
بازی« را به سریالی نسبتا خنثی تبدیل کرده بود، اما 
درون مایه عاشقانه آن باعث شد تا مخاطبان خود را 

داشته باشد. 
شاید دلیل اصلی آن، شرایط کنونی جامعه است 
که از امید و نگاه به آینده روشــن استقبال می کند و 
 موضوع ازدواج و عشق پاک دو جوان، همیشه 

ً
قطعا

این نگاه روشن به آینده را خواهد داشت. 
سریال »هم بازی« مانند دیگر کارهای برادران 

محمودی، البته این بار در مقام تهیه کننده همیشه نیم 
نگاهی هم به مقوله تولید دارد و این بار نیز به سراغ 
کارآفرینی رفته بود و در میان ژانر عاشقانه، از تولید 
و فعالیت اقتصادی پویا هم غافل نشد و جالب این 
است که بیشتر شخصیت های کارآفرین و تولیدکننده 
خانم بودند. یک نکته دیگــر که می توان از ضعف  
»هم بازی« دانست، بزرگ کردن شخصیت محوری 
ســریال، یعنی لیال احتشام است؛ دختری خوب و 
قابل تحسین اما نه در این حد که همه او را در اوج و 

کمال می دیدند!
در نهایت »هم بازی« مثل بسیاری از سریال های 
دیگر در قسمت های پایانی بسیار کلیشه ای و ساده و 

با خوبی و خوشِی ساختگی به اتمام رسید.

 B تلویزیون 
و رمضان 14۰۰ 

با شــروع ماه رمضان پرونده ســریال های نوروزی 
به طور کامل بسته شــد تا شاهد کنداکتور رمضان 
1400 صدا و سیما باشــیم. البته هنوز سریال های 
ماه رمضان قدم در راه نگذاشــته اند که نبود سریالی 
در ژانــر کمدی در بیــن ســریال های رمضانی و 
همچنین انتخاب سریالی ماورایی و نسبتا ترسناک 
به نام »احضار« از شبکه اول سیما آن هم در شرایط 
بیماری و اســترس های ناشــی از آن و وضعیت بد 
اقتصادی و مشــکالت ناشــی از آن در جامعه، با 

انتقادات بسیاری همراه شده است.

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

یادداشت

بعد از شهادت امیرسپهبد شهید 
صیادشیرازی در 21 اردیبهشت 
1378، رهبــر معظــم انقالب 
صیادشــیرازی  شــهید  درباره 
فرمودنــد: »از اوایل انقالب تا 
 
ً
 و انصافا

ً
ــا

ّ
وقت شــهادت، حق

جز خیــر از این مرد ]شــهید 
ندیدیم.  چیزی  صیادشیرازی[ 
آنچــه در میدان های جهاد از او 
بروز کرد، کارهای بزرگی بود؛ 

هم در میدان جنگ و هم بیرون از میدان جنگ. چیزی که مهم 
است، این است که یک نفر عالوه بر جنگ با دشمنان، در جهاد 
با نفس هم پیروز شود.« پوستر »امیر جهاد با نفس« در تارنمای 

https://khamenei.ir منتشر شده است.

امیرجهادبانفس
پوستریبهیادشهیدصیادشیرازی

   هنر انقالب    

رمان »جایزه دخترانه« نوشــته 
»رضا وحید« در انتشارات کتاب 
جمکران منتشر و راهی بازار نشر 
شد. شیطنت های دخترانه، ورود 
به دنیای پرهیاهوی شان، آرزوها، 
ترس هــا، تالش ها و دســت و 
پنجه نرم کردن با مشکالت و... 
در کنــار هم دســتمایه ای برای 
خلق یک رمان نوجوانانه به قلم 
رضا وحید شــده است. او پیش 

از این »جایزه تابســتانه« را روانه بازار نشر کرده بود که با اقبال 
خوبی مواجه شد و جایزه دخترانه به نحوی استمرار کتاب جایزه 
تابســتانه اوست.این کتاب در 1۶0 صفحه و با قیمت 2۶ هزار 

تومان در انتشارات کتاب جمکران عرضه شده است.

جایزهدخترانه
داستانیبراینوجوانان

   رمان    

به  فیلم تلویزیونــی »رضایت« 
تهیه کنندگی »حجت سلیمانی« 
و کارگردانی »علیرضا سلیمانی« 
با موضوع مدافعــان حرم کلید 
خــورد. تصویربرداری این فیلم 
بر عهده »محمد قائم پناه« است 
و صدابــرداری آن به »کوروش 
فرجاد« ســپرده شــده اســت. 
»اسماعیل امیدی« هم به عنوان 
دستیار اول کارگردان و »علی پناه 

علیا« به عنوان مدیر صحنه در فهرست عوامل حضور دارند. در 
خالصه این فیلم تلویزیونی آمده است: »یوسف طالقانی برای 
دفاع از حرم حضرت زینب)سالم الله( قصد رفتن به سوریه را 

دارد، اما با مخالفت شدید خانواده روبه رو می شود... .«

     سریال    

رضایت
مجموعهایباموضوعمدافعانحرم

فرهنگ

وضعیت نشــر و فروش کتاب تا پیــش از کرونا 
چندان در کشور مســاعد نبود؛ گرانی چند باره 
کاغذ از یک سو و مشــکالت اقتصادی مردم از 
سوی دیگر سبب شده بود تا خرید کتاب از سبد 

خانوارها حذف شود. 
کرونا که آمد، وضعیت بدتر هم شــد و حاال 
تعطیلی های مکرر صنعت چاپ و نشر، صدای 

کتابفروشی ها را هم درآورده است. این تعطیلی ها 
در حالی اســت که در مراکــز غیرفرهنگی، که 
پروتکل ها تا حد زیادی هم رعایت نمی شود، به 
جز در مواقع بحرانی مشکلی برای فعالیت وجود 
ندارد؛ اما در صنف کتابفروشــی که مخاطبان آن 
قشر فرهنگی هستند و به طور معمول دستورات 
بهداشــتی را هم رعایت می کنند، تعطیلی ها با 

شدت و حدت بیشتری پیگیری می شود. 
شرایط کرونا و کاهش تفریحات مردم، سبب 
شده است تا عده بیشــتری برای پر کردن اوقات 
فراغت خود به کتابخوانی روی بیاورند؛ استقبال 
غافلگیرکننده مردم از اولین نمایشــگاه مجازی 

کتــاب تهران، اقبــال زیاد بــه طرح های فصلی 
فروش کتــاب، مراجعات فــراوان عالقه مندان 
به کتاب به کتابفروشــی ها و نیز رشــد بی سابقه 
اقبال بــه کتاب هــای الکترونیک در یک ســال 
اخیر نشــان داده اســت که مردم، با وجود همه 
فشــار های اقتصادی و تنگناهــای مالی، در این 
وضعیــت کتاب را برای پر کــردن اوقات خود و 
 راهــی بی خطر برای ســالمت روح و روان خود 

می دانند. 
حاال با آغاز موج چهارم کرونا، کتابفروشی ها 
که غذای روح را به مردم عرضه می کنند، در رده 
دوم و سوم شغلی قرار دارند و در شهرهای قرمز به 

تعطیلی کشانده شده اند. 
این در حالی است که مغازه های اغذیه فروشی 
که غذای جسم را تأمین می کنند، با قرار گرفتن در 

گروه اول شغلی، بدون مشکل فعالیت می کنند. 
کشــورهای زیادی در دنیا، بــا درک اهمیت 
موضوع کتاب، در دوران شیوع کرونا، با حمایت 
از عرضــه و چاپ کتاب، به خصوص کتاب های 
الکترونیکی، مردم را بــه مطالعه در ایام قرنطینه 

دعوت می کنند.
 در کشور اگرچه مردم مشتاق به خواندن کتاب 
شــده اند؛ اما با این حال، کتابفروشی ها روزگار 

خوشی ندارند. 

   برداشت    

تغذیهفرهنگیتعطیلبردارنیســت

حامدحسین عسکری
خبرنگار فرهنگی

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

وزرنگی خاطرهبازیدرنور
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میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

  معرفی کافی نیست
 نقد کنیم!

اگر ما بخواهیم با دید و احساس این زمانی 
شهدا را روایت کنیم، در ذهن ما نمی گنجد؛ 
اما اگر محیط و فضای درستی از آن زمان در 
کتاب مان بسازیم و ببینیم که در چه دورانی 
این جوانان توانستند این گونه تربیت شوند، 
شــاید راهکاری باشــد برای االن جامعه 
ما که جوانان رها شــده اند و کسی متولی 
تربیت شان نیست و آنها را به فضای مجازی 
سپرده ایم! برای نمونه در کتاب »خورشید که 
غرق نمی شود« درباره زندگی شهید محمد 
شمســی که توفیق نوشــتن  آن را داشتم، 
روایت مادر شــهید خیلی پررنگ است؛ 
زیرا مادر شــهید خیلی ســاده و معمولی 
اســت؛ اما برای تربیــت فرزندش نکاتی 
را رعایت کــرده که همه می توانیم رعایت 
کنیم؛ امــا گاهی ســهل انگاری می کنیم. 
مشــکل ما روایت تک جنبه ای است. ما یا 
روایت مادر و همســر شهید را می نویسیم 
یا فقط محیط جنگــی را روایت می کنیم؛ 
 در 

ً
در حالی که زندگــی این جوانان کامال

رفت و برگشت جنگ و تالطم احساسات 
مختلف بوده و همانطور که جاذبه خانواده 
مهم بوده و احساس مسئولیت می کردند، 
در جنــگ هم همان گونــه بوده اند و نحوه 
مدیریت احساسات در این دو فضا، اهمیت 
زیادی دارد.  تعداد آثار دفاع مقدســی در 
سال های اخیر خیلی باالست و اگر هریک 
را جداگانه بررسی کنید، هیچ یک تصویر 
کاملی ندارنــد؛ اما با توجه به تعداد باالی 
آثار، امید دارم شاید در آینده مجموع اینها 
بتواند تصویری درســت به آینــدگان ارائه 
کند؛ ولی کمبود کتاب های کیفی و اثرگذار 
حس می شود و البته چون متأسفانه راوی ها 
را به مرور زمان از دســت می دهیم، شاید 
تاکنون اقتضای دوره این بوده که روایت ها 
از ســینه ها بیرون کشیده شده و ثبت شود؛ 
اما از این به بعد اگر کسی بخواهد بنویسد، 
باید هوشمندانه برخورد کند و وارد فضای 
ادبیات شود تا بتواند آثارش را به نسل دیگر 
و جوامع دیگــر ارائه کنــد. باید خودمان 
را بشناســانیم که جهاد در منظر ما چقدر 
مقدس اســت و چه فداکاری هایی اتفاق 
افتاده است که البته بیان اینها از منظر تاریخ 
شفاهی سخت است و باید بتوانیم اینها را 
در قالب رمان و ادبیات داستانی ارائه کنیم. 
دستگاه های فرهنگی نباید نگاه ارگانی برای 
حمایت از آثار داشته باشند. اشکال اساسی 
این است که آموزش خوبی در حوزه ثبت و 
نگارش دفاع مقدس وجود ندارد و هرکس 
وارد این فضا می شــود به صــورت آزمون 
و خطا پیش می رود. حــال یا به راهکار و 
شیوه ای می رسد یا خیر، ولی اگر حوزه ای 
متولــی آموزش افراد در این زمینه باشــد، 
خیلی از اشــکاالت رفع می شــود. گاه با 
نویسندگانی مواجه می شــویم که دغدغه 
دارند، سوژه خوبی هم پیدا می کنند و وقت 
هم دارند، اما آمــوزش ندیده اند که برای 
نوشــتن چه مواردی را باید رعایت کنند. 
یکــی از راهکارها برای پیشــرفت در این 
زمینه، فعال کردن کانون های ادبی و مردمی 
اســت، یعنی برای آمــوزش، کانون هایی 
با حضور نویســنده ها راه اندازی شــود تا 
جلســات نقد و بررسی برگزار کنند. یکی 
دیگر از مشکالت در حوزه آثار دفاع مقدس 
این اســت که کتاب های دفاع مقدس، نقد 
نمی شود و فقط در فضای مجازی معرفی 
می شــوند؛ در حالی که نقد، بسیار مهم و 
اثرگذار است و با این روش نویسنده ها هم 
بیشــتر توجه می کنند که اگر کتاب خوبی 

 کتاب شان نقد می شود!
ً
ننویسند، بعدا

با دوستانش از طریق سپاه شاهین شهر در اواخر مهر 1359 عازم 
جبهه شد. در اوایل آذر وقتی همراه با همرزمانش از سردشت 
به ســنندج رفت، طی حمله کومله ها، آقا مسعود از ناحیه گلو 
دچار جراحت سطحی شد. دوستانش که قصد داشتند او را به 
درمانگاهی ببرند، در کمین کومله ها قرار گرفتند و اسیر شدند. 
خیلی او را شکنجه کردند،  حتی گوشت بدنش را بریدند تا به 
خیال خودشــان از او اطالعات بگیرنــد، در نهایت روز 9 آذر 
1359 تیر خالص را به قلبش زدند و در کنار جاده رها کردند. 

آقا مسعود در زمان شهادتش تنها 19 سال داشت. 

راوی:  اشرف فراهانی، خواهر شهید مسعود فراهانی

شکنجه
   خاطره    

پیر و جوان نداشت. کافی بود امام، پیامی بدهند تا همه دست به 
ساک شوند و بند پوتین های شان را محکم کنند. دیگر نه فکر زن 
و بچه می توانست جلودار باشد؛ نه نگرانی برای پدر و مادر... 
هیچ چیز مهم تر از پرکردن جبهه ها نبــود... »واجب کفایی« 

یعنی آنقدر برویم که کافی باشد...

واجبکفایی
   قاب    

در ماه های منتهی به شــهریور 1359 و آغاز رسمی 
جنگ تحمیلی، عالوه بر عرصه سیاســی، عرصه 
رسانه و تبلیغات نیز از میدان های عمده ستیزه جویی 
عراق با ایــران بود. همزمان با کوبیدن مســئوالن 
رژیم بعث عراق بر طبل ستیزه با ایران، رسانه های 
این کشور نیز با شــدت بر طبل جنگ و کینه توزی 
می کوبیدند. نمونه ای مکــرر در گفتارهای بخش 

فارسی رادیو بغداد چنین است:
 »قیام کن، ملت ایران به پا خیز، روز رســتاخیز 
اســت. ای سیســتان و بلوچســتان فقــرزده و ای 
کپرنشینان فقیر اهواز، ای ترکمن صحرای جرجانی 
و توماج و واحدی و مختوم به پا خیز، ای تهران، ای 
دربرگیرنده شصت هزار شهید و صد هزار معلول به 
پا خیز! ای زحمت کشان ملت ایران به پا خیزید. این 
رژیم آدم کشان و دزدان و جباران را در هم بکوبید و 
بار دیگر به مردم دنیا ثابت کنید که خلق های ایران 
زیر بار دیکتاتوری شــاه جدید و فرعون زمان کمر 
 خم نمی کند. پیروز باد مبــارزات پیگیر خلق های

 ایران.«
افراط در نشــان دادن دشــمنی با ایران و مورد 
خطاب قرار دادن روحانیــون متعهد و نیز احزاب، 
ســازمان ها و گروه هــای ملــی و مترقــی ایران و 
افسران و ســربازان میهن پرست ایرانی و همچنین 
فارغ التحصیــالن و کارگــران بیــکار در قیام علیه 
حکومت، بــه ویژه به کار بردن عبارات به شــدت 
کینه توزانه و سراسر فحش و ناسزا و استمرار حرکت 
در این راه، هرچند تبلیغات عراق را کم تأثیر می کرد، 
اما نشانه عزم جدی سران دولت عراق در دشمنی با 
ایران بود. حتــی گوینده یک برنامه در عراق مدعی 
شد، از یکی از کاندیداهای نمایندگی مجلس ایران 
نامه ای دریافت کرده اســت. در متن مفصلی که در 
قالب این نامه تنظیم شــده بود، آنقدر در دشمنی با 
ایران و تمجید از عراق افراط شده بود که به کلی به 

یک نوشته بی اثر و مضحک تبدیل شده بود.
در ادامه این گونه جنگ تبلیغاتی ناکارآمد عراق 
علیه ایران، می توان به گفتار رادیو بغداد به مناسبت 
فرارســیدن اول مــاه مه )11 اردیبهشــت 1359(، 
روز جهانی کارگر اشــاره کرد که در آن آمده است: 
»روز اول ماه مه که به مثابه روز کارگران در سراسر 
جهان اســت، اکنون طبق تصمیم بنی صدر تحریم 
شده است و هرگونه فعالیتی که در این روز جهانی 
کارگران صورت گیرد، ممنوع شــده اســت.« این 
در حالی اســت که مراسم این روز، بسیار وسیع در 
سراســر کشــور و با مدیریت جریان های مختلف 

برگزار شد.
گزارش هایــی از منابع محلی مرتبط با ایران نیز 

از کوشش مقامات عراقی در بسط دشمنی با ایران 
حکایت می کرد. از جمله در یک گزارش واصله از 
منابع محلی داخل عراق با عنوان تشکیل اجتماعات 
ضدایرانی در بصره آمده است: »به دستور حکومت 
بعث عراقی در کلیه شــهرها و قراء استان بصره که 
اکثرا شیعیان در آن سکونت دارند توسط مسئوالن 
حزب بعث اجتماعاتی با شرکت مردم تشکیل و در 
آن علیه انقالب اســالمی ایران سخنرانی و به مردم 
تفهیم می کنند که انقالب ایران توسط کشور آمریکا 

پایه گذاری و برقرار شده است.«
در چارچوب فضاســازی ضدایرانی در عراق، 
یکــی از مهم ترین محورهــای تبلیغاتــی در این 
کشــور تبلیغات شــدید و حتی خــارج از عرف و 
نزاکت رســانه ای و دیپلماتیک، علیه شخص امام 
خمینی)ره( بود. این گونه ادبیات به رسانه های عراق 
منحصر نبود و این امر در اردیبهشت 1359 از سوی 
شخص صدام، رئیس جمهور عراق نیز به طور جدی 

دنبال می شد. 
خبرگــزاری کویت در چهارم اردیبهشــت ماه 
1359 از بغداد گــزارش داد: »رئیس جمهور عراق 
در اشاره مستقیم به )امام( خمینی گفت عراق به این 
ایرانی... اجازه نخواهد داد که نژادپرســتی خود را 
به داخل خاک ما توســعه دهد. صدام حسین گفت 
خمینی که 14 سال در عراق به حالت پناهندگی به 
سر برد، شخص ناشناسی است. صدام حسین ایران 
را از نتایج یک جنگ علیه عراق برحذر داشــت و 
گفت نژادپرستان ایران از هر گونه اقدام برای مقابله با 
ما متأسف خواهند شد. رئیس جمهوری عراق گفت 
اگر بنی صدر فکر می کند که ارتش ایران می تواند در 
عراق زنده بماند، در رؤیا به سر می برد. وی گفت نه 
ارتش آمریکا و نه ارتش شوروی نیز نمی توانند دست 

به چنین اقدامی بزنند.« 
همچنین در ششــم اردیبهشت ماه همین سال، 
یونایتدپــرس از بیروت گــزارش داد: »خبرگزاری 
رســمی عــراق امروز اعــالم کرد صدام حســین 
رئیس جمهــوری عراق وعــده داده اســت که اگر 
آیت الله خمینی رهبر مذهبی ایران، جرئت کند از 
محدوده های فعلی خود خارج شــود، حساب او را 

خواهد رسید.«
از ســوی دیگر، در ایران مســئوالن و مقامات 
رسمی از هر جناحی در مجموع در نوع برخورد با 
عراق وحدت نظر و رویه داشتند. برای نمونه، وقتی 
بعد از حــدود دو هفته زمینه ســازی خبری عراق، 
قطعیت شهادت آیت الله صدر و خواهرش در ایران 
به طور رسمی اعالم شد، امام خمینی)ره( سه روز 
عزای عمومی و یک روز تعطیل عمومی اعالم و در 
این باره پیامی به این شرح منتشر کردند: »من از رده 
باالی قوای انتظامی عراق مأیوس هســتم، لکن از 
افســران و درجه داران و سربازان مأیوس نیستم و از 
آنان چشم داشــت آن دارم که یا دالورانه قیام کنند و 
اساس ستمکاری را برچینند همان سان که در ایران 

واقع شد از پادگان ها و سربازخانه ها فرار کنند و ننگ 
ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند.« 

یادآوری می شــود وقفه طوالنی بعــد از اعالم 
خبرهای مربوط به شهادت آیت الله صدر برای اولین 
بار، خود به خود نشــانه ای از ناتوانی رژیم عراق در 
عادی سازی خبر و انفعال و عقب ماندگی خبری و 
تحلیلی ارگان های ذی ربط و شخصیت های مسئول 

در جمهوری اسالمی تلقی شد.
بــا این همــه، به مناســبت شــهادت آیت الله 
ســیدمحمدباقر صدر در عراق، تظاهرات وسیعی 
در سراســر کشــور به مقصــد نهایــی مکان های 
برگزاری نمازجمعه برپا شــد. به ویژه قم و مشهد 
یکپارچه تعطیل و عزادار بودند. در همه شهرها در 
سخنرانی ها و در قطعنامه راهپیمایی های اعتراضی 
که برگزار شد، دولت صدام حسین و حزب بعث به 

شدت نکوهش شد. 
در تهــران، مراســم اهمیــت ویژه ای داشــت 
و راهپیمایی وســیع و ســپس تجمــع عظیمی در 
دانشگاه تهران، محل برگزاری نمازجمعه برپا شد. 

تجمع کنندگان شعارهای زیادی در ضدیت با عراق 
و آمریکا سر دادند. 

دکتر چمران در سخنرانی خود گفت: »آیت الله 
ســیدمحمدباقر صدر کسی است که ایجاد مکتب 
کرده است، کسی است که کارش و کتاب هایش در 
سرتاسر کشورهای اسالمی منتشر شده و در قلوب 
جوانان مؤمن و مبارز ریشه رویانده است، مکتب او 
منحصر به شاگردانش در نجف اشرف نبود، بلکه در 
گوشه و کنار دنیا شــاگردانی بودند که از طرز تفکر 
او بحث می کردند و حرکت علمی و تاریخی او را 

دنبال می نمودند.« 
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حمله 
عراق به ایران گفت: »اگر ارتش عراق به خاک میهن 
ما حمله کند، ملت ما با چنگ و دندان با آنها مبارزه 
خواهد کرد و اگر ارتش ما به خاک عراق وارد گردد، 
شــیعیان عراق با آغوش باز از آنها استقبال خواهند 
کــرد و رمز پیروزی ما نیز در اینجا نهفته اســت که 
ارتش عراق، ضدرژیم ســفاک صــدام خونخوار 

است.«

بررسیبخشیازرویاروییهایایرانوعراق،پیشازآغازرسمیجنگتحمیلیدرقالبجنگتبلیغاتی

ترافیکسختیهازیربارشسنگینبرف
بیانیههایمضحک

وگندهگوییهایصدام

انتشــارات »27 بعثــت«،  اولیــن کتــاب از دوره کتاب های 
خاطرات شفاهی اش را به خاطرات فرمانده بسیجی، »مصطفی 
عبدالرضــا« اختصاص داده اســت. این خاطرات از ســتاد 
جنگ های نامنظم شروع می شود و تا گردان شهادت لشکر 27 
محمد رسول الله)ص( ادامه می یابد. این کتاب را »سیدحسین 
هوشی ســادات« نوشته است. در این خاطرات که حاصل ۶0 
ســاعت گفت وگوی حضوری است، از شــهدای بزرگواری 
مانند شهید دکتر چمران، شهید علی اصغر صفرخانی و شهید 
سیدیوسف کابلی یاد و نامی به میان آمده است. کتاب بازمانده 
را انتشــارات 27 بعثت برای چهارمین بار و البته این بار با سر 
و شکلی متفاوت تجدید چاپ کرده و آن را با قیمت 25000 

تومان روانه بازار کتاب کرده است.

بازمانده
   تازه ها    

فائضه غفارحدادی
نویسنده
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ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

  قرارگاه سازندگی 
وارد عرصه مسکن شود

۰۹۱۴۰۰۰۸۹۶۱/ چــرا دولت در پایان 

عمر خود، بــه جای تحســین مدافعان 
سالمت و دانشــمندان جوان انقالبی که 
اقدام به ساخت واکسن های داخلی کرونا 
کردند، باز چشم طمع به بیگانگان دوخته 

است!
۰۹۱۴۰۰۰۸۹۶۱/ سالم، با عرض قبولی 

طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، 
پیشنهاد در خصوص گردش شغلی در بین 
 همکاران 

ً
همکاران صفی و ستادی، لطفا

صفی در 10 ســال آخر خدمت در ستاد 
خدمت کنند./ »رضا جهانگیری« از تبریز

۰۹33۰۰۰2۰۰۷/ با تغییر فرمانده قرارگاه 

و تصدی  ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
فرماندهــی این قرارگاه توســط ســردار 
هوش السادات، به نظر می رسد الزم است 
این قرارگاه در موضوع مسکن ورود کرده 
و به عنوان دبیر ابرپروژه های مســکن این 
پروژه ها را خرد کــرده و بین پیمانکاران 
بخش خصوصی تقسیم کند و با سرعت 
بســیار باال حداقل ســاخت یک میلیون 
واحد مســکونی در سال محقق شود، که 
اگر نشود بحران آینده بحران مسکن است.
۰۹۱2۰۰۰۵۴2۸/ بــا عرض ســالم، به 

عنوان مسئول یک خیریه عرض می کنم. 
در ماجــرای کمک های مؤمنانه و اجرای 
امــور خیریه از ســوی افراد، مســاجد و 
تشکل ها باید یک شــفافیت دقیق وجود 
داشته باشد، متأســفانه در مجلس بارها 
این بحث شده است؛ اما اقدام عملی در 
این موضوع انجام نشــده، برای نمونه در 
ماه مبارک رمضان در اثر نبود شــفافیت 
عملکرد، یک خانواده بد سرپرســت از 
سه جا کمک دریافت کرد و یک خانواده 
بی سرپرســت از یک جا کــه ما هم بعدا 
متوجه این موضوع شــدیم. با شفافیت و 
تجمیع اطالعات محرومــان و مدیریت 
و نظارت مجموعه ای، مانند کمیته امداد 
در موضوع محرومیت زدایی و انجام امور 
خیر می توان با همین میزان کمک مردمی 

و تالش خیرین ثمرات بیشتری داشت.
رژیــم  متأســفانه   /۰۹۱2۰۰۰۹۱۱3

صهیونیســتی گستاخ شده و نشــان داده 
است تا پاسخ دندان شکن نگیرد، سر جای 
خودش نمی شــیند. به نظر الزم است در 
پاسخ به حمالت تروریستی این رژیم یکی 
از نیروگاه های اصلی و غیر هسته ای آن را 

با موشک زد تا درس عبرت شود.       
۰۹۱3۰۰۰23۵۰/ برای انجام یکســری 

خدمات از روی فیش حقوقی پاســداران 
مقداری مبالغ کسر می شــود، اما بنده و 
همکاران مان در ستاد ناحیه هیچ اطالعی 
از برخی از این کسری ها و خدماتی که در 
ازای آن داده می شــود، نداریم. مسئوالن 
 از طریــق مختلف مانند 

ً
مربوطه لطفــا

صبح صادق و سایت پاســدار نسبت به 
اطالع رسانی در این امور اقدام کنند. 

۰۹۱۴۰۰۰۱۸۵۸/ من بازنشســته ســپاه 

هستم، هفته پیش با یکی از همکاران سابق 
بازنشسته به سپاه ناحیه برای احوال پرسی 
و دیدار همکاران ســابق مراجعه کردیم. 
من تــا آن موقع به این نکتــه دقت نکرده 
بودم که دیگر در ســپاه ناحیه پاســداری 
نداریم که ســابقه حضور در دفاع مقدس 
را داشته باشــد. همه بازنشسته شده ایم و 
همه پاســداران ناحیه دیگر جوانان بعد 
از دفاع مقدس هستند، همانجا احساس 
مسئولیت کردم و از خودم پرسیدم چقدر 
ارزش های پاســداری و دفاع مقدس را به 

نسل بعد پاسداران منتقل کرده ایم؟!

   روی خط    

پاسدار

نماینده ولی فقیه در ســپاه طی پیام هــای جداگانه ای فرا 
رســیدن 2۹ فروردیــن را به فرمانــده کل ارتش و رئیس 

سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش تبریک گفت.
حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در 
سپاه در پیام های جداگانه ای  خطاب به امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موســوی  و حجت االســالم والمســلمین عباس محمد حسنی خود 
ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اســالمی ایران، اظهار داشت: 29 
فروردین نماد شکوه و عظمت جانفشانی ها و رادمردی های دلیرمردان 
قهرمان،  والیتمدار، ارزشــی و متعهد ارتش ایران اسالمی است که در 
پاسداشــت آرمان های واالی انقالب، همپای دیگر نیروهای مسلح به 
خصوص برادران سپاهی خویش،  با عزمی پوالدین و اراده های استوار،  
جلوه هایی ماندگار از ایثار و فداکاری  در عرصه های گوناگون را تجلی 
بخشــیدند. وی در بخش دیگری از این پیــام چنین مرقوم کرد: امروز 
ارتش مکتبی که نظم، انضبــاط و تعهد به آرمان های نظام و انقالب از 
مهم ترین شــاخصه های آن می باشد،  برخاســته از مردم، برای مردم و 
محجوب قلوب مردم و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است؛ چرا 
که اخالص، ایمان و روحیه معنوی جوانان متعهد ارتش، تداعی کننده 

روحیه سرشار از خلوص و صفای بسیجیان مخلص و بی ادعاست.

پیامتبریکبهفرماندهان
ومسئوالنارتش

معاون سالمت سپاه گفت: »شرایط پیش آمده در روز های 
اخیر موجب شد تا تخت های بستری بیمارستان های سپاه 
را به ویژه در تهران برای پذیــرش بیماران کرونایی دو برابر 

کنیم.«
ســردار دکتر احمد عبداللهی، معاون سالمت، آموزش پزشکی 
و دفاع زیستی ســپاه درباره اقدامات این معاونت در مقابله با موج 
چهارم ویروس کرونا، اظهار داشــت: »مراکز درمانی و بهداشتی 
تابعه سپاه در آماده باش کامل هستند تا در صورت اعالم نیاز وزارت 
بهداشت، در درمان بیماران کرونایی به آنها کمک های الزم را ارائه 
دهند و ظرفیت های بیمارستان های سیار را هم آماده ارائه خدمات 
کرده ایم.« وی افزود: »احتمال ســختی شرایط در اردیبهشت ماه 
وجود دارد و لذا در جهت آمادگی های الزم نیازهای بیمارستان ها 
احصا شده و در حال تأمین آنها هستیم.«  سردار عبداللهی درباره 
تعطیلی عمل های غیر اورژانسی در بیمارستان ها هم گفت: »هرگاه 
شرایط ایجاب کند، عمل بیماران غیر اورژانسی در بیمارستان های 
سپاه تعطیل می شود تا ظرفیت بیشتری برای درمان بیماران کرونایی 
در اختیار قرار گیرد، البته در برخی بیمارستان ها باید سیاست عاری 

از کرونا را داشته باشیم که تدابیر الزم اتخاذ شده است.«  

آمادگی
بیمارستانهایسپاه 

بیست وسومین کتاب صوتی معاونت فرهنگی و تبلیغات 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه با عنوان پرونده فوق ســری 

2۰۴۰ منتشر شد.
کتاب »پرونده فوق سری« رمانی است که بر اساس اطالعات 
واقعی از عملیات های رژیم صهیونیستی و ترورهای این رژیم 
و سیستم اطالعاتی موساد به قلم »محمد قنبری« در انتشارات 
شهید کاظمی منتشر شده است. این رمان داستانی از جنایات 
رژیم صهیونیستی علیه بشریت به ویژه ایران از ترور دانشمندان 
هســته ای تا نبردهای بیوتروریسم و ربایش چهره های شاخص 
انقالب است. در بخشــی از این کتاب با هم می خوانیم: »در 
دفتر مرکزی رئیس ستاد موساد ولوله ای به پا شده بود. فراخوانی 
برای تجمع تمامی افراد یهودی االصل و بانفوذ صهیونیســم، 
مسئولین نمایندگی های اصلی موســاد و مسئوالن عالی رتبه 
 محرمانه و 

ً
یهود در سرتاســر دنیا داده شــد. به صورت کامال

ســّری در قالب دعوتی عجیب و بی ســابقه! شــخصیت ها به 
همراه خانواده شان به همایشــی در اورشلیم دعوت شدند...« 
 کتاب صوتی »پرونده فوق سری« از پایگاه اینترنتی فرهنگیاران

 farhangyaran.com و پورتال پاسدار در دسترس است.

کتابصوتی
پروندهفوقسری

فرمانده کل سپاه گفت: »امروز به نقطه ای رسیده ایم 
که در نبرد هسته ای،  جدال تحریم و جنگ سیاسی 
و حتی مقابله نظامی، هر استراتژی ای که دشمن 
انتخــاب کند،  ما پیروزیم. ما حتی از تصور اینکه 

آسیب ببینیم هم عبور کرده ایم.«
به گــزارش خبرنــگار صبــح صادق، ســردار 
سرلشکر حســین ســالمی، فرمانده کل ســپاه در 
نشست مشترک مســئوالن سیاسی نیروهای مسلح 
که به صورت محدود و ارتبــاط تصویری با رده های 
مختلف برگزار شد، با بیان اینکه در یکی از فرازهای 
برجســته و سرنوشت ســاز انقالب و یکی از مقاطع 
تعیین کننده تاریخ اســالم و ایران قرار داریم، گفت:  
»به این حقیقت رســیده ایم که در هر زمانی و امروز 
بیــش از هر زمانی هیچ راهی جز قدرتمند شــدن و 
قوی بودن ضامــن بقا و حیات،  اســتقالل،  عزت و 
کرامت ما نیســت. مادامی که دشــمن فعال است و 
عمل می کند، جز بر کشیدن شمشیرها از نیام راهی 
 برای بقــا باقی نمی ماند و جــز در میدان جهاد قوی

 نمی شــویم.« وی با اشــاره به اینکه باید معادالت و 
ابزارهای پیروزی را بسازیم، تصریح کرد: »بصیرت 
نافذ، درک عمیــق،  ژرفای در اعتماد و باور، پایه های 
شخصیت یک ملت را می سازند؛ از این رو شکست 
و پیروزی مربوط به ابزارها نیســتند،  بلکه مربوط به 
اعتقادات درونی و کمیت استحکام قلب ها،  روح ها 
و عقیده هاســت. ملتی که در باورها سســت  شود، 
 سرنوشت نبرد را به دست دشمن خواهد سپرد. 

ً
قطعا

ملتی کــه در اعتقادات قوی باشــد، در هیچ جنگی 
نمی بازد.« فرمانده کل ســپاه راز موفقیت های چهل 

و چند ســاله نظام و انقالب در مقابل آرایش وسیع،  
به هم پیوســته و متراکم دشمنان را بصیرت و اتکای 
بــه خداوند دانســت و افزود: »اگر ملتــی در میدان 
تردید قرار گیرد، سســت می شود. ایمان نقطه مقابل 
تردید اســت.  ایمان آگاهانه قدرت ساز و پایان ناپذیر 
است. درخشــش نور والیت در تنویر افکار،  روشن 
کردن ضمیر و نشــان دادن مســیر است. بسط تفکر 
ولی فقیــه در جامعه، انتشــار امــواج روح بخش، 
 الهام بخش،  امیدبخش و تعالی بخش اندیشه اوست 
که شخصیت می ســازد. انسجام حول کالم والیت،  
مشارکت متعهدانه و  انقالبی مستلزم قدرت شناخت 
 صحیح اســت که هادیان سیاســی باید آن را ایجاد

 کنند.« وی با بیان اینکه خداوند واقعیت های قدرت 
ما را در دل دشمن نشــان می دهد، افزود: »سیاست 
فشــار حداکثری و معمار آن شکست خورده و امروز 
ما شرط تعیین می کنیم. وقتی شرط تعیین کنید،  شما 
پیروز هســتید. با نقطه قــوت و از موضع قدرت در 
مذاکرت حاضر می شویم. با عزت و اعتماد به نفس و 
از موضع یک پیروز حرف می زنیم.« فرمانده کل سپاه 
در پایان تأکید کرد: »رژیم صهیونیستی در محاصره 
قوای اسالم اســت و تحرکات تاکتیکی نمی تواند از 
نابــودی اش جلوگیری کند. ما پیــش می رویم و آنها 
پاســخ های الزم را دریافت می کننــد و گام به گام به 

سمت نابودی پیش می روند.«
حجت االســالم والمســلمین دکتــر عبداللــه 
حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در ســپاه نیز در این 
نشست، با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح به هیچ وجه 
وارد دسته بندی های سیاسی نمی شوند، گفت: »سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به عنوان نهاد پاسدار انقالب 
و ارزش ها و دستاوردهای آن، در حفاظت از انقالب و 
نظام اسالمی از هیچ کوششی دریغ نمی کند و دشمنان 

 بدانند که فضاسازی های آنها باعث انفعال ما نخواهد 
شــد.« وی بــا بیــان اینکه ســپاه بــا هماهنگی و 
انســجام داخلی نســبت به تحرکات دشمن عمل 
می کند، افزود: »ســپاه همچون گذشــته در دفاع از 
انقــالب بــا بصیرت و آگاهــی و محور قــرار دادن 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب برای تحقق حضور 
 حداکثری و شــوق انگیز مــردم در انتخابات تالش

 خواهد کرد.« وی با اشــاره بــه تدوین دکترین رفتار 
سیاسی سپاه، گفت: »از مجموعه معاونت سیاسی، 
به ویژه برادر با ســابقه و ارزشمند سردار دکتر جوانی 
تقدیر و تشــکر می کنم؛ ایشان هم در تدوین دکترین 
رفتار سیاسی سپاه در هیئت اندیشه ورزی نمایندگی 
ولی فقیه زحمت زیادی کشیدند و هم در چارچوب 
آن عمــل کردند و موفق هم عمــل کردند.« نماینده 
ولی فقیه در سپاه در ادامه با بیان اینکه مواضع معاون 
سیاسی سپاه موضع مجموعه ســپاه است، تصریح 
کرد: »در مسائل سیاســی هماهنگی خوبی در سپاه 
وجــود دارد و آنچه معاون سیاســی اعالم می کند، 
همان چیزی اســت که مجموعه ســپاه و نمایندگی 
ولی فقیه بــه عنوان متولی این امر درباره آن اتفاق نظر 
دارند.« حجت االسالم دکتر حاجی صادقی در ادامه 
هدایت سیاســی را هدایت به دین دانست و با اشاره 
به نقش مهم هادیان سیاســی در ســپاه، گفت: »در 
فرهنگ دینی سیاســت و اخالق مدقن توأم هســتند 
و کســانی که در اخالق موفق نباشــند، در سیاست 
هــم موفق نخواهند بــود.« وی با اشــاره به اهداف 
دشــمن در مقابله با جمهوری اسالمی، خاطرنشان 
کرد: »تغییر ذائقه فرهنگی مردم، تغییر ذائقه سیاسی 
مســئوالن نظام، ناکارآمد نشان دادن حاکمیت دینی 
و ناامید کردن مردم، از جمله هدف هایی اســت که 
از سوی دشمنان دنبال می شــود.« نماینده ولی فقیه 

در ســپاه در زمینه راهکارهای مقابله با سناریوهای 
دشــمنان گفت: »تبیین صحیح تقابــل پایان ناپذیر 
اســتکبار با جمهــوری اســالمی، درک صحیح از 
نقشــه های دشمنان برای اســتحاله از درون، تقویت 
کارآمدی نظام اســالمی و بیان ریشه های ناکارآمدی 
برخــی دولت های و تقویت انگیــزه و امید در مردم 
 از مواردی اســت که هادیان سیاسی باید مدنظر قرار
 دهنــد.« وی در پایان مشــارکت را بهترین راه تغییر 
برای حل مشکالت دانست و تأکید کرد: »مشارکت 
حداکثری مردم در پای صندوق های رأی راه حل قوی 
شدن کشــور و عبور از موانع و مشکالت پیش روی 

نظام جمهوری اسالمی است.«
رئیس  والمسلمین علی سعیدی  حجت االسالم 
دفتر عقیدتی سیاســی فرماندهی کل قوا هم در این 
نشست با اشاره به چالش های نظام جمهوری اسالمی 
ایــران در گام دوم انقــالب و راهکارهــای مقابله با 
آنها گفــت: اگر می خواهیــد جریان های منحرف و 
معارض و مخالف را بشناســید، اگر می خواهید راه 
حق را پیدا کنیــد، اگر می خواهید جبهه عقل را پیدا 
کنید؛ باید کســانی که از جبهه  حق منحرف شدند 
و معارض شــدند و مقابله کردند را بشناســید.  وی 
افزود: چالش های آینده ما جدا از چالش های گذشته 
نمی تواند باشد. چالش های آینده ریشه در چالش های 
گذشته دارد. اما اگر بخواهیم اهم چالش های فراروی 
نظام را ارزیابی کنیم باید به نوعی به چالش های گذشته 
اشاره کرد.  حجت االسالم والمسلمین سعیدی درک 
نادرســت از حاکمیت دینی و والیت فقیه، اعتقاد به 
توسعه سیاسی براساس مدل غربی، برخورد گزینشی 
و نفاق آمیــز در برابر خواســته های رهبری و تالش 
در جهــت ارتباط با غرب و گرایش بــه آمریکا را از 

شاخصه های گفتمان های انحرافی دانست.

فرماندهکلسپاهدرنشستمشترکمسئوالنسیاسینیروهایمسلح

تحرکاتتاکتیکینمیتواند
ازنابودیرژیمصهیونیستیجلوگیریکند

حسن ابراهیمی
خبرنگار

عکس : محمد دلیری گل



 خدیجه عاشق بود

خدیجه کوه محّبت! خدیجه عاشق بود
برای بودن با تو، خدیجه الیق بود

نخست مؤمنه ای که نبی خطابت کرد
زنی که با تو به هر شیوه ای موافق بود
تو خود طبیب جهان بودی و برای تو
خدیجه، مادر زهرا طبیب حاذق بود

اگر چه زود مسافر شد و وداعت گفت
شریک خوب تو تا آخرین دقایق بود

زنی به خاطر چشمت گذشت از همه چیز
زنی که دغدغه اش گفتن حقایق بود

زنی که قلب صبورش به رنج عادت داشت
زنی که دشت نگاهش پر از شقایق بود

خدیجه پاک و مطّهر... خدیجه مادِر نور
خدیجه کوه محّبت... خدیجه عاشق بود

وحیده افضلی

صدیقه شاهسون
نویسنده

اسالم به این خون ها 
نیازمند است

در خاطرم هست که ماه مبارک 
رمضــان بود، ولی هــوای گرم 
تیرماه در اهواز نتوانســت مانــع از روزه 
گرفتن ما شود، با همه آن گرمای نفس گیر و 
طاقت فرسا، روزه گرفتن هم لذت و صفای 
خاص خودش را داشــت. با تاریکی هوا 
نمازمــان را در ســکوت مطلقی که همه  
منطقه را فرا گرفته بود، خواندیم. کســی 
نمی دانست دقایقی بعد در همین سکوت 
بــر زمیــن خواهــد   چــه خون هایــی 

ریخت. 
می دانم شــاید گفتنش آسان باشد، اما 
باورش برای کســانی که فضای شب های 
عملیات را حس نکرده اند، بسیار سخت 
است، اما واقعیتی اســت که نمی توان آن 
را انکار کرد. در این گیرودار بود که معلم 
شهید »محمد حسن نژاد« از آمل با شکم 
به روی زمین افتاد و با دست دنبال عینک 
خود بود که آن طرف تر پرتاب شــده بود، 
عینک را از روی زمین برداشتم و به او دادم. 
با کمک شــهید »ولی الله استرآبادی« 
او را از روی زمین بلند کردم، شــکمش با 
تیر دوشــکا پاره شده بود، لبخندی زد و با 
همان چهره مظلومانه و دوست داشتنی اش 
با صدای آرام گفت: »چیه دواتگر؟ نترس 
چیزی نشده. اسالم به این خون ها احتیاج 
دارد.« انــگار که نه انگار گلوله دوشــکا 
شــکمش را شــکاف داده و خالصه او را 
به هر طریقی کــه بود به عقب آوردیم، اما 
 چند روز بعد در بیمارســتان به شــهادت

 رسید.
 به نقل از احمد دواتگر
 جانباز دفاع مقدس

شهید سیدمحمد حسن نژاد در تاریخ یکم 
فروردیــن 1337 در شهرســتان آمل و در 
خانواده ای ساده و متدین، چشم به جهان 
گشــود. او معلمی ورزشکار و شجاع بود 
و از طریق بســیج به جبهه اعزام شــد. در 
عملیات رمضان در منطقه شلمچه مورد 
اصابت قرار گرفــت و پس از چند روز به 
شهادت رســید. مزار او در گلزار شهدای 

امام زاده ابراهیم واقع است.

رّدپایی از ما نمانده است
 رّدپایی از ما نمانده اســت. هرچند ما پا 
روی برف عمر گذاشــته ایم و این گذرگاه 
ســخت و ســرِد زمســتانی را بــه جان 
خریده ایم. هرچنــد از زمهریر زندگی به 
خنکای بهار رسیده ایم، ولی انگار ردی از 

آمدن مان نمانده است.
آقاجان! می دانم که از وجودمان باخبری، 
می دانم که خوب می دانــی ما را روزگار 
ســوار بر اســب تندروی خود کرده و به 
 ما خود 

ً
این جا رســانده اســت. حقیقتا

نخواسته ایم که اینجا باشیم. این را می شود 
از بی پاسخی چراهای زندگی مان فهمید. 

یا صاحب الزمان)عج(این با شــما بودن 
اســت کــه جــواب چراهای بــی روح 
زندگی مان را جان می دهد. بیا و در این ماه 

رمضان روح ما را بزرگ تر کن!

حسن ختام

پیامبر اکرم)ص( فرمودند: همانا سخاوتمندترین مردم آن کسی است که کمک کند به کسی که امیدی به 
وی نداشته است و بخشنده ترین افراد آن شخصی است که نسبت به ظلم دیگری با آن که توان انتقام دارد، 
گذشت کند. صله  رحم کننده ترین مردم و دید و بازدیدکننده نسبت به خویشان، آن کسی ا ست که صله 

رحم کند با کسی که با او قطع رابطه کرده است.
رشادالقلوب، ج ۱، ص 2۹

سخاوتمندترینمردم
   صادقانه    

شکرگزاری واقعی آن است که تمام اعضا و جوارح انسان، از دست و پا و گوش و قلب، برای آن هدفی 
که خدا آنها را خلق کرده، یعنی همان مقام عبودیت، به کار بیفتد. وقتی هدیه ای به شما می رسد، قدردانی 

واقعی زمانی صورت می گیرد که آن را به درستی استفاده کنید، نه اینکه فقط با زبان تشکر کنید.

شکرواقعی
   صبحانه    
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جوان و حرفه ایده آل

 تــالش فراوان برای قبولــی در کنکور از 
دغدغه های مشترکی است که بسیاری از 
جوانان آن را تجربه می کنند و پس از چهار 
سال تحصیل در دانشگاه و هزینه وقت و 
 پول، با اشتیاق فراوان آماده ورود 

ً
احتماال

به بازار کار می شوند. 
آماده  جوانان دانش آموخته، خــود را 
نشستن پشــت میز کار و اســتخدام در 
شغل های دولتی می دانند؛ اما دولت اعالم 
می کند که امکان استخدام وجود نداشته 
و حجم نیروی انسانی در مشاغل دولتی 
به حداکثر رســیده است! البته شغل های 
وجود دارند که جوان تحصیل کرده، لیاقت 
و توانایــی خود را باالتر از آنها دانســته و 

راضی به پذیرفتن آنها نمی شود!
مســئله مهم تر در این زمینه این است 
که جوان تحصیل کرده، اگرچه به صورت 
نظری علوم را فراگرفته و در رشــته خود 
متخصص شده است، اما در عمل مهارتی 
کسب نکرده و در واقع، فاقد مهارت کافی 

برای ورود به حرفه  است. 
فردی  تخصص هــای  شــک،  بدون 
و  کاری  تعهــد  مهارت هــا،  کنــار  در 
خوش خدمتی فرد، فرصت های شــغلی 
خوبــی را برای او رقم زده و چشــم انداز 
حرفــه ای ایده آلــی را بــرای او به همراه 

خواهد داشت.

جوان

محبوبه ابراهیمی
پژوهشگر سبک زندگی

   تلخند    
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا/

 در حال خروج از افغانستان هستیم/ کارتونیست: عماد حجیج از اردن

صــدای خمپاره هــا و تک تیرها برای 
لحظه ای قطع نمی شود.

فرمانده بچه ها را پشت خاکریز بلندی به خط 
کرده اســت و دســتور داده تا آماده شدن اوضاع 
برای پیشــروی، هر کدام گوشه و کناری سنگر 
بگیرند. رضا پســر هفده ســاله ای، که جثه ای 
بزرگ تر از ســنش دارد، پشــت چند کیسه شن 
جاگیر می شود. احمد هم پشت سر او خودش را 

توی سنگر می اندازد.
با وارد شدن هر دو به سنگر، کپه ای از گرد و 

غبار به هوا بلند می شود.
احمد بند تفنگ را از شــانه اش آزاد می کند. 

گردن می کشد و با احتیاط پشت خاکریز را دید 
می زند.

صورتش در هم می شــود. لب های هر دو از 
تشنگی خشــک و بی رنگ شده، نتوانسته بودند 

سحری بخورند.
ـ یا خدا چه خبره! تانک هاشون یکی دو تا هم 

نیست!
رضا که دلدارتر از اوســت؛ با خونســردی 

خمپاره را سر لوله خمپاره انداز محکم می کند.
ـ نتــرس احمد جان... فرمانــده اجازه بده، 

پودرشون می کنیم!
لبخند زیر سبیل های کم پشتش کش می آید. 
ســر بلند می کند و به خورشید که درست وسط 
آسمان قرار گرفته نگاه می کند. عقربه های ساعت 

مچی اش را دید می زند.
ـ اذان گفتن احمد جون!

بی معطلی آستین هایش را باال می دهد و با آب 

قمقمه اش وضو می گیرد.
احمد که با این عادت رضا آشناست، دوباره 
بند کالشینکف را به شانه می کشد. صورت عرق 
کرده اش را پاک می کند و از سنگر کوچک بیرون 
می زند. یکی دو متری دورتر توی سنگر دیگری 
جا می گیرد تا جا برای سجده رضا باز شود. رضا 
به سرعت نشسته نیت می کند و نماز دو رکعتی 

اول را می خواند.
احمد با خنده می گوید: »قبول باشه حاجی!«

رضا با صــدای بلند می گویــد: »احمد آقا 
روستای قورت دره، شهرستان نقده، منزل مش 
رضا... بــه بابام بگو نماز عصرمــو برام بخونه! 

می شنوی چی می گم؟«
احمــد هنــوز گیج حــرف رضاســت که 
خمپاره ای صفیرکشان به دل سنگر رضا می نشیند 
ن فیکون می کند. دود و خاکستر 

ُ
و همه چیز را ک

است که بعد از صدای رضا در سنگر می پیچد!

   داستان    

وصیت

 پیروی از یک الگوی غذایی درست در ماه مبارک رمضان بسیار اهمیت 
دارد. امســال با توجه به شیوع بیماری کرونا رعایت الگوی غذایی سالم 
اهمیت چند برابری دارد. در ســاعات روزه داری، گرسنگی می تواند در 
صــورت رعایت نکردن اصول تغذیه صحیح در وعده ســحر و افطار یا 
حذف یکی از وعده ها به ویژه وعده ســحری، موجب تضعیف سیستم 
ایمنی بدن شــده و احتمال ابتال به بیماری کوویــدـ19 را افزایش دهد. 
بنابراین با رعایت تغذیه صحیح و مصرف منابع غذایی حاوی ویتامین های 
A، D، E، C و همچنین منابع غذایی حاوی آهن و روی و سلنیوم که برای 
عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به بیماری کووید19 
الزمند، در وعده های سحر و افطار از منابع غذایی ویتامین A )منابع گیاهی 
شامل انواع سبزی ها و میوه های زرد و نارنجی، مانند هویج، کدو حلوایی، 
موز و انواع مرکبات و منابع حیوانی، مانند زرده تخم مرغ، شیر و لبنیات( 
استفاده شــود. منابع غذایی ویتامین D )ماهی های چرب، لبنیات و زرده 
تخم مرغ( نیز برای افزایش ســطح ایمنی بدن مصرف شود. برای تأمین 
ویتامین E می توان از روغن های مایع، مانند کانوال، آفتابگردان و ذرت در 
طبخ غذا یا انواع آجیل، مانند فندق، بادام و گردو در فاصله وعده افطار تا 

شام استفاده کرد.

    سالمت    

وزهداریوکروناـ1 ر

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

   کتیبه سبز    

پرســش: دختر ۱۴ ساله ای دارم که به شدت اصرار دارد گوشی تلفن 

همراه شخصی داشته باشد، ولی گمان می کنم سن او هنوز مناسب 

نیست؛ چطور می توانم به این موضوع رسیدگی کنم؟

پاسخ: پرسشگر عزیز! امروزه با گسترش یافتن شبکه های اجتماعی و بازی های 
اینترنتی و آموزش های مجازی، بســیاری از افراد وابســتگی های شدیدی به 
گوشی های همراه خود پیدا کرده اند. در همین راستا بیشتر زمان خود را برای 
گوشــی همراه می گذارند، بســیاری از والدین نگرانند که موبایل مانع درس 
فرزندشان شــود یا او را از سایر فعالیت های مهم زندگی باز دارد. برای اینکه 
بتوانید بر نگرانی های تان غلبه کنید و بهترین برخورد را با نوجوان تان در زمینه 
استفاده از موبایل داشته باشید، توجه به نکات زیر می تواند کمک کننده باشد. 
در بستر ارتباطی صمیمانه به فرزندتان آموزش دهید. والدین بهترین و آگاه ترین 
منبع اطالعات برای فرزندان خود هســتند و اگر بتوانند روابط صمیمانه ای با 
نوجوان خود داشته باشند، تأثیر کالم شان بسیار بیشتر خواهد شد. مدام درباره 
موبایل و وسایل اینترنتی بدگویی نکنید و فرزندتان را نصیحت نکنید. به جای 
آن تالش کنید استفاده درست را به او بیاموزید. همیشه چیزی که نهی می شود، 
جاذبه پیدا می کند. در عین حال که استقالل نوجوان تان را حفظ می کنید، کنترل 
نامحسوس داشته باشید. هر چه قدر شکاف عاطفی میان شما و فرزندتان کمتر 
باشد، تأثیرگذاری کالم تان بیشتر خواهد بود. والدینی که خود در محیط خانه 
مدام مشغول کار کردن با گوشی همراه خود هستند، نمی توانند از فرزندشان 
انتظار داشته باشند. اصول محافظت از خود در فضای مجازی را آموزش دهید 
و فرزندتان را نسبت به جرایم و آسیب های موبایل و فضای مجازی آگاه کنید. 
 برای استفاده از موبایل و داشتن آن مقررات تعیین کنید تا فرزندتان متوجه 

ً
حتما

 در مواقع ضروری باید استفاده شود. 
ً
شود تلفن همراه وسیله ای است که صرفا

   راه نرفته    

ونگرانیها تکنولوژی

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده


