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نگاه

گاندو راست یا دروغ؟

»ســریال گاندو دروغ اســت!«   
خبرگزاری جمهوری اسالمی در 
12 فروردیــن با این عنوان نوشــت: »وزیر 
خارجه ایران با انتقاد از پخش سریال گاندو 
گفت: »این سریال تلویزیونی از اول تا آخر 
دروغ بوده و موجب بی اعتمادی در کشــور 
شده اســت«؛ موضعی که از سوی افراد و 
رســانه های نزدیک به دولت با ادبیات های 
متفاوت تکرار شــد. آقای آشــنا در توئیتی 
نوشــت: »بــا گانــدو گنده نمی شــوید.« 
رئیس جمهور هم گفت: »اگر بناست از پول 
ملت فیلم درســت کنید و نمایش بدهید، 
واقعیت ها را فیلم درست کنید، پیروزی ملت 

را بگویید...«
اما ســریال »گاندو« چه هدفی را دنبال 
می کند؟ در پاسخ باید گفت، گاندو تالش 
می کند بر اساس یافته های دقیق اطالعاتی، 
از نفوذ بیگانه پرده برداری کرده، به مسئوالن 
در تمامی سطوح، به سازمان ها و دستگاه ها 
با هــر مأموریتی و به آحاد مردم نســبت به 
این شــبکه خطرناک ضد منافــع و امنیت 
ملی هشدار دهد. موضوعی که سوگمندانه 
باید گفــت، بی توجهی دولت هــا، به ویژه 
بی توجهی دولت کنونی به آن واقعیت های 

تلخی را در کشور پدید آورده است. 
رهبر معظم انقالب هشدارهای فراوانی 
را درباره پدیده خطرناک نفوذ دادند، از جمله 
آنها بیانــات معظم له در تاریخ 29 فروردین 
1397 اســت. امــام خامنــه ای خطاب به 
مدیران و کارکنان وزارت اطالعات با اشاره 
به نقش سرویس های جاسوسی در رویارویی 
جبهه استکبار با ملت ایران و با تأکید بر اینکه 
اگر در این جنگ از دستگاه های اطالعاتی 
جبهه مقابل غافل شده و دچار ساده اندیشی 
شــویم ضربه خواهیم خورد، فرمودند: »در 
این جنگ، شیوه ها و روش های مختلفی در 
دستور کار است، از نفوذ و سرقت اطالعات 
و تغییر محاســبات تصمیم گیــران و تغییر 
باورهای مردم تا ایجاد نابســامانی  مالی و 

اقتصادی و ایجاد آشفتگی های امنیتی.«
اکنون پرســش آن اســت کــه اگر این 
هشــدارها جــدی گرفته می شــد، آیا این 
همه خسارت از قبیل ســرقت اطالعات، 
اخالل هــای امنیتی چون حوادث تلخ نطنز 
و نابســامانی های اقتصادی و... بر کشور و 
مردم وارد می شد؟ اما حال که فایل صوتی 
دکتر ظریف از درون دولت به ســرقت رفته 
و از سوی شبکه صهیونیستی ـ سعودی ایران 
اینترنشنال سر درآورده و خسارت های جدی 
در ســطوح مختلف به بار می آورد، آقایان 

چنین می گویند:
1ـ دکتر ظریــف: نمی دانم چگونه این نوار 
از آن ســوی آب ها ســر درآورده!  2ـ آقای 
روحانی: یک سرقت انجام گرفت. وزارت 
اطالعات باید تمام توان خود را به کار گیرد 
که بفهمند این فایل صوتی چگونه ســرقت 
شده اســت! 3ـ آقای آشــنا پس از استعفا: 
امیدوارم مســئوالن ذی ربط بــه جای دراز 
کردن حکیم باشی، حداقل یک مسیر نفوذ 

را شناسایی کنند!
اگر ســخنان این سه نفر در صدر و پایان 
یادداشــت مقایسه شــود، آنگاه مشخص 
خواهد شــد که ســریال گاندو، واقعیت را 
نمایش می دهد یا به دنبال تحریف واقعیت 
است؟ شاید در آینده، سازندگان گاندو این 
مجــال را پیدا کنند و با ســاخت گاندویی 
دیگر، از »مســیر نفوذ« مورد نظر آشــنا و 
»چگونه ســر برآوردن این نوار از آن سوی 
آب ها« که ظریف گفته و »کشف چگونگی 
سرقت این فایل صوتی« که رئیس جمهور از 
وزارت اطالعات مطالبه کرده، با اســتناد به 

یافته های اطالعاتی پرده برداری کنند. 

   سرمقاله    

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

در آســتانه فرارسیدن 12 اردیبهشــت ماه، سالروز 
شــهادت اســتاد شــهید مرتضی مطهری و هفته 
عقیدتــی ـ سیاســی در ســپاه، حجت االســالم 
والمســلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی، نماینده 
ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
نشست خبری اقدامات و فعالیت های حوزه عقیدتی 

و دکترین رفتار سیاسی سپاه را تشریح کرد.
نماینده ولی فقیه در سپاه در این نشست از عالمه 
شهید مرتضی مطهری به عنوان متفکر بزرگ عالم 
اسالم و الگوی اســتاد کامل نام برد و گفت: »امام 
راحل)ره( توصیفاتی در مورد شهید مطهری دارند 
که در مورد هیچ فرد دیگری نداشته اند. برجسته ترین 
ویژگی این عالمه بزرگ جامعیت بود و سپاهی که 
هویــت و اصالت اصلی خــود را به جوانان بصیر، 
انقالبی و مجاهد دارد، ســالروز شهادت این استاد 
بزرگوار را به عنوان روز عقیدتی ـ سیاســی در سپاه 

قرار داده است.«
حجت االسالم والمســلمین حاجی صادقی در 
ادامه در پاســخ به پرسش خبرنگاری در خصوص 
انتشــار فایل صوتی محرمانه مصاحبــه وزیر امور 
خارجــه و مباحثی که در ایــن صوت در خصوص 
شهید حاج قاسم ســلیمانی و نیروی قدس مطرح 
شــده، با اشــاره به بخشــی از ویژگی ها و فضایل 
اخالقی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تأکید بر 
اینکه باید مراقبت کنیم تا افتخارات خود را کمرنگ 
نکنیم، اظهار کرد: »حاج قاسم نه تنها یک مجاهد 
برجســته، بلکه دیپلماتی کارکشته بود که بسیاری 
از سران کشــورها را با منطق اســتوار خود همراه 
می کرد؛ حاج قاسم شخصیتی فراجناحی بود؛ اما 
این فراجناحی بودن هرگز روحیه انقالبی ایشان را 
تحت تأثیر قرار نمی داد و حتی دشمنانش هم برای 

این شخصیت برجسته احترام قائل بودند.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه با بیان اینکه دنیا آرزو 
می کرد شخصیتی چون حاج قاســم داشته باشد، 
گفت: »شخصیت هایی از جنس حاج قاسم عزیز ما 
می توانند در دنیای امروز مؤثر باشند و عزت و اقتدار 

کسب کنند.«
وی موضــع غیر عزتمندانه را عامل پیشــرفت 
دشــمن توصیف و تصریح کرد: »عشــق و عالقه 
وافر مردم به ســردار ســلیمانی به معنای واقعی از 
روی معرفت و قدرشناسی بود و همگان این شهید 
واالمقام را مرد میدان و تجسم اراده های قاطع یک 

ملت می شناسند.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االســالم 
حاج قاسم را مرد تمامی میدان ها توصیف و اظهار 
کرد: »سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مرد میدان 
نظامی، خدمت، مردم داری و دفاع از مظلوم بود و در 
عین حال هنر و قدرت اقناع سازی دیپلماتیک ایشان 

بر همگان عیان بود.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه در بخش دیگری از 
ســخنانش در پاســخ به خبرنگار صبح صادق در 
خصوص کیفیت برنامه های هفته عقیدتی ـ سیاسی 
در وضعیت کرونایی کشــور گفت: »هرچند کرونا 
سبک زندگی ما را تغییر داد، اما حتی در این شرایط 
نیز در حــوزه عقیدتی ابتــکارات و خالقیت های 
خوبی شکل گرفت و اقدامات مؤثری با بهره گیری 
از ظرفیت های جدید به ویژه فضای مجازی به انجام 
رسید. این تجربه به ما نشان داد باید حتی در شرایط 
غیر کرونایی هم اســتفاده از این روش ها را تعطیل 
نکنیم و با استفاده از این ظرفیت ها هم مأموریت های 

خود را انجام دهیم.«
وی در پاســخ به دیگر پرســش خبرنگار صبح 
صــادق درخصوص رفتار ســپاه در قبــال معرفی 
کاندیــدای واحد از جبهه انقالب، با تأکید بر اینکه 
دکترین سیاســی مبنای عمل و رفتار سیاسی سپاه 
اســت که مبتنی بر اندیشــه های امامیــن انقالب 
اسالمی تدوین شده، اظهار داشت: »سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در صیانت از اصل انقالب، ارکان 

و ماهیت انقالب هیچ گاه بی طرف نبوده و نخواهد 
بود؛ ما در برابر جبهه استکبار بی طرف نیستیم، اما 
درون جبهه انقالب در هیچ شــرایطی از مصداق یا 
شــخصی حمایت نمی کنیم و مبنای حرکت سپاه 
فراجناحی اســت و این درست مشی رهبر معظم 
انقالب و حضرت امام راحل اســت که در ســپاه 

ساری و جاری است.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االســالم 
در ادامــه مباحث خــود حضور حداکثــری، بیان 
شــاخصه های انقالبی، عدم ورود مصداقی، تأمین 
ســالمت و امنیت، فرصت بــودن انتخابات برای 
نظام اســالمی و دعوت جبهه انقــالب به وحدت 
برابر اســتکبار را از مبانی دکترین رفتار سیاســی 
ســپاه برشــمرد و گفت: »مردمی و پاسخگو بودن 
از جمله ویژگی هــای یک رئیس جمهور اســت، 
اما برجســته ترین شــاخصی کــه با اســتفاده از 
تجربیات گذشــته به آن نیازمندیم، این است که ما 
رئیس جمهوری می خواهیم که ســرباز والیت و در 

امتداد والیت باشد.«
وی افزو د: »در تاریخ اسالم و انقالب اسالمی در 
هر مقطعی تبعیت کامل از والیت فقیه داشتیم موفق 
بودیم؛ برجســتگی حاج قاســم و آقای سیدحسن 
نصراللــه بــه دلیل والیت مــداری اســت که این 
والیت مداری را هــم در عمل این دو دیده ایم و هم 
بارها در سخنان حاج قاسم و سیدحسن نصرالله بر 

این موضوع تأکید شده است.«
نماینــده ولی فقیــه در ســپاه در ادامه بــه لزوم 
ایجاد وحــدت در جبهه درونی انقــالب به عنوان 
یکی از اصول دکترین رفتار سیاســی ســپاه اشاره 
کــرد و اظهار داشــت: »بــه فرمــوده رهبر معظم 
نامتجانس  جبهه  دشــمن  انقالب)مدظله العالی( 
علیه انقالب اسالمی ایجاد کرده است؛ توصیه ما به 
دوستان این است که نگذاریم وسوسه های شیطانی 

ما را به خود مشغول کند.«
وی در ادامه در خصوص شائبه هایی در رابطه با 
هدف قرار گرفتن مواضع صهیونیســت ها به وسیله 
موشک های ایرانی گفت: »موشک هایی که مواضع 
صهیونیســت ها را هدف قرار داده اند، نه از پایگاه 
ایران؛ بلکه از پایگاه های انقالب اســالمی شلیک 
شــدند؛ گفتمان انقالب اســالمی امروز مرزها را 
درنوردیده و موجب توانمندی و بیداری مردم منطقه 
شده است. رژیم صهیونیستی بداند که این انقالب 
اسالمی و بیداری اســالمی است که آنان را روز به 

روز به مرگ نزدیک می کند.«
با  والمســلمین حاجی صادقی  حجت االسالم 
تأکید بر اینکه دشمنان ما زبانی جز قدرت و اقتدار 
را نمی فهمند، اظهار کرد: »اگر امروز جبهه استکبار 
جرئت ندارد کوچک ترین تعرضی به ایران اسالمی 
کند، بــه برکت اقتدار، قدرتمنــدی و ظرفیت های 

دفاعی است که به فضل الهی از آن برخورداریم.«
با  والمســلمین حاجی صادقی  حجت االسالم 
تأکید بر اینکه بحمدالله در اوج قدرت قرار داریم، 
گفت: »امروز دشــمن می داند که ما هم از اشراف 
اطالعاتی خوبی برخورداریم، هــم توان و قدرت 
نظامی ما را شناخته اند، در کنار این دشمن به قدرت 

ایمان نیروهای ما واقف است.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه، در خصوص توان 
دفاعی کشــور افزود: »امروز وزارت دفاع و ســپاه 
پاسداران و مجموعه نیروهای مسلح به این دستور 
قرآن، یعنی آیه »وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخیل« عمل کرده اند، و لذا این عمل به قرآن 

است که چنین نتیجه ای را حاصل کرده است.«
وی افزود: »امروز بــه برکت گفتمان مقاومت، 
مــردم یمــن، عــراق، فلســطین، ســوریه و... با 
برخورداری از روحیه انقالبی محکم و استوار برابر 
دشمن ایستاده اند و امیدواریم به برکت این امت ها، 
برخی دولت های اسالمی نیز بیدار شوند و دشمنان 

را در اهداف شوم شان ناکام گذارند.«
حجت االســالم والمسلمین حاجی صادقی در 
پاســخ به پرســش خبرنگار دیگری در خصوص 
فعالیت و حضــور نظامیان در صحنه سیاســی با 
اشــاره به اینکه برخورداری از بصیرت سیاســی 
از ویژگی های مهم پاســداران اســت، اظهار کرد: 
»برخورداری از بصیرت سیاســی بــا حضور در 
جناح ها و احزاب مغایر اســت؛ در صحنه سیاسی 
آنجا که مشــاهده کنیم دشــمن در حال استحاله 
مبانی است، در صیانت از انقالب اسالمی محکم 
ایســتاده ایم؛ اما درون جبهه انقــالب از مصادیق 
حمایت و یا آنها را رد نمی کنیم، لذا سیاســی بودن 
را بایــد از جناحی بودن مجــزا بدانیم، از این نظر 
نیروهای مسلح سیاسی هستند؛ چون از چیزی که 
باید از آن دفاع کنند باید شناخت و بصیرت داشته 
باشــند و به عالوه باید رأی هم بدهند، اما جناحی 
بودن به هیچ وجه برای نیروهای مســلح و ســپاه 

پذیرفته نیست.«
نماینــده ولــی فقیه در ســپاه افــزود:» مربیان 
عقیدتی و هادیان سیاســی هر دو خدمت، تربیت 
و بصیرت افزایــی را انجام می دهنــد. آنها وظیفه 
خود را نســبت به بصیرت افزایی،  تحلیل شرایط و 
ضرورت های موجود انجام می دهند که من همین  
جا از دوستان عزیزم در معاونت عقیدتی و برادرانم 

در معاونت سیاسی تشکر می کنم.«
وی گفت: »حضور در انتخابات حق شهروندی 
است و هر شــهروندی هم می تواند با رعایت همه 
ضوابط و مقررات در هر انتخاباتی شرکت کند.یک 
سلســله ضوابط برای همه وجود دارد، یک سلسله 
ضوابطی هم برای مسائل سازمانی سپاه وجود دارد 
و سپاه در صورت رعایت این ضوابط و قوانین نسبت 

به هیچکس نظر منفی ندارد.«
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی  تاکید 
کرد: »همه افراد برای ما مساوی هستند؛ هم کسانی 
که نامزدی خود را اعالم کردند، هم کســانی که در 
مظان کاندیداتوری هســتند. سپاه براساس دکترین 
سیاســی خود، موضعی واحد و  منسجم دارد و به 
همه افراد به یک چشم نگاه می کند. به همه احترام 
می گذارد و به آن ها توصیه های الزم را کرده است.

لذا با همه کسانی که به ما مربوط می شوند، به طور 
یکسان اتمام حجت شده است. به همه آنها دوستانه 
و مهربانانه،  چه شفاهی، چه کتبی گوشزد شده است 
و آن عزیزان هم ان شاءالله رعایت می کنند. البته به 

جز عده ای از پاسداران که در گذشته در سپاه بوده اند 
ولی االن در جای دیگر مشــعول هستند و  در دورن 

سپاه نیستند و موضوعشان متفاوت است.«
وی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه 
ســپاه به عنوان پاسدار انقالب در اقتصاد، فرهنگ، 
محرومیت زدایی و سایر مباحث هم ورود دارد، اما 
متکفل این امور نیست و کمک کار دولت است، به 
اقدامات سپاه در حوزه سازندگی اشاره کرد و گفت: 
»فعالیت ها و اقدامات ســپاه در حوزه سازندگی با 
هدف حفظ استقالل و آبادانی و سازندگی کشور و 
محرومیت زدایی انجام می پذیرد و سپاه هرگز دنبال 
درآمدزایی نیســت و متولی اصلــی این بخش هم 

نیست.«
نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه موضع 
ســپاه در خصوص انتخابات، واحد، منسجم و بر 
اســاس دکترین رفتار سیاســی است و حتی قدمی 
کار غیرقانونی نمی کند، گفــت: »برای حضور در 
انتخابات با رعایت ضوابط و قوانین نسبت به هیچ 
کس نظر منفی نداریم و همه افراد از نظر سپاه یکسان 

هستند.«
وی در ادامه به بخشــی از اصــول دکترین رفتار 
سیاسی سپاه اشاره کرد و افزود: »یکی از این اصول 
مطالبه گری از مسئوالن است که در مسیر انقالب و 
مطالبات رهبری که به نفع همه و مردم است حرکت 
کنند، در واقع دکترین رفتار سیاسی نمودی از رفتار 
سیاســی رهبری است و بر اســاس آیه سوم سوره 

انسان، انا هدیناه السبیل... تنظیم شده است.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه در بخش دیگری از 
سخنانش با توصیه به اصحاب رسانه، اظهار داشت: 
»مراقب باشــید برای دنیای دیگــران آخرت خود 
را خراب نکنید، امروز شــاید یک خبر دروغ یا غیر 
 تکذیب شود؛ اما در 

ً
مستند منتشر شــود؛ ولو بعدا

پیشــگاه خدا راحت از آن عبور نمی شود و خدا از 
حق الناس نمی گذرد.«

وی همچنیــن تشــریح کــرد: »نــه در صحنه 
انتخابــات، در همه صحنه ها، مواظب باشــید این 
فضاســازی های جبهه استکبار، تخریب ها و اخبار 
دروغین شــما را فریب ندهد؛ جالب است خبری 
را می ســازند، به کســی یا جایی نسبت می دهند و 
خودشــان هم تکذیب می کنند؛ ایــن فرار به پیش 

است.«
با  والمســلمین حاجی صادقی  حجت االسالم 
بیان اینکه از دشــمن انتظاری جز دشمنی نیست و 
از استکبار انتظاری جز حمله نیست، گفت: »اما از 
دوستان انتظار است که گرفتار حمله و تهاجم دشمن 
نشوند و بازی نخورند.« وی ادامه داد: »ما دهه پنجم 
انقالب را به خوبی با بیانیه گام دوم شــروع کردیم 
و ان شــاءالله با یک انتخاب عالــی و تعیین کننده، 
سرنوشت ســاز و مأیوس کننده برای جبهه استکبار 
ادامه می دهیم و ان شــاءالله از این وضعیت سخت 

هم عبور خواهیم کرد.«
وی افزود: »در ادبیات دینی ما گفته شــده است 
حرمت انسان مؤمن از حرمت کعبه باالتر است. به 
دوســتان هم می گویم در مقام دفاع در نیایید، چون 
حرمت یک مؤمن دیگری ریخته می شود، خیلی ها به 
ما می گویند که چرا عکس العملی را نشان نمی دهید 
و می گوییم ما که نباید در میدان دشمن بازی کنیم. ما 
هم اگر بخواهیم صحبت کنیم، حرمت یک انسان 
دیگری را از بین می بریم و لذا ما این کار را نمی کنیم 
و ما در جبهه امیرالمؤمنین)ع( تعریف شده ایم و نه 

در جبهه خدعه و نیرنگ معاویه.«
حاجی صادقی  والمســلمین  حجت االســالم 
در پایان تأکید کرد: »ما در جبهه حق ایســتاده ایم، 
نمی لرزیــم و از مالمت دیگران هــم باکی نداریم 
و سســتی هم نخواهیم کرد؛ به دوســتان سفارش 
می کنیم »آخرت خود را به دنیای دیگران نفروشید 
و اگر هم کاری می خواهید ال اقل دنیای خود را آباد 

کنید و نه دنیای دیگران را«.

 بیان شاخص در انتخابات آری
ع  ورود مصداقی ممنو

نماینده ولی فقیه در سپاه در نشست خبری به مناسبت هفته عقیدتی ـ سیاسی تأکید کرد

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالله حاجی صادقی،  نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی  در آستانه فرارسیدن ۱2 اردیبهشت ماه، سالروز شهادت 
استاد شهید مرتضی مطهری و هفته عقیدتی ـ سیاسی در سپاه،در نشست خبری به  همین مناسبت با تأکید بر اینکه موضع سپاه در خصوص انتخابات واحد، منسجم 
و بر اســاس دکترین رفتار سیاسی است، گفت: »برای حضور در انتخابات با رعایت ضوابط و قوانین نسبت به هیچ کس نظر منفی نداریم و همه افراد از نظر سپاه 

یکسان هستند.«

ذره بین

- همه افراد برای ما مساوی هستند؛ هم کسانی که نامزدی خود را اعالم کردند، 
هم کسانی که در مظان کاندیداتوری هستند. سپاه براساس دکترین سیاسی خود، 

موضعی واحد و  منسجم دارد و به همه افراد به یک چشم نگاه می کند. به همه 
احترام می گذارد و به آن ها توصیه های الزم را کرده است.لذا با همه کسانی که به 

 ما مربوط می شوند، به طور یکسان اتمام حجت شده است. 
- به همه آنها دوستانه و مهربانانه،  چه شفاهی، چه کتبی گوشزد شده است و آن 
عزیزان هم ان شاءالله رعایت می کنند. البته به جز عده ای از پاسداران که در گذشته 
در سپاه بوده اند ولی االن در جای دیگر مشعول هستند و  در دورن سپاه نیستند و 

موضوعشان متفاوت است



شماره 997 |  دوشنبه  13 اردیبهشت 14۰۰

3
دیدگاه

تصمیم تاریخی درباره قدس
یکی از اثرات کلیدی پیروزی انقالب اسالمی، 
ایجاد حس جمعی و وحدت اســالمی میان 
مســلمانان جهان بود. در حقیقت، عملکرد 
فرافرقه ای و جهانی حضرت امام خمینی)ره( 
در ســطح جهانی اسالم، به ویژه مسئله قدس 
شریف، موجب وحدت و هم دلی مسلمانان بر 
محور اسالم و آرمان های بلند اسالمی گردید. 
در اندیشه امام)ره(، صهیونیسم حرکتی بر ضد 
اسالم و مسلمانان است و ایشان با نام گذاری 
روز قدس و تغییر این مسئله از مقوله ای صرفا 
عربی به مقوله ای اسالمی، جهان اسالم را به 
وحدت در برابر خطر بزرگ اسرائیل فراخواند. 
بعد از گذشــت یک ســال از پیروزی انقالب 
اســالمی در ایران، با تدبیــر امام خمینی)ره( 
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان »روز 
قدس« نامگذاری شد تا الاقل یک روز از سال 
همه به فکر فلســطین و فلسطینیان باشند. در 
16 مرداد 1358 مصادف با سیزدهم رمضان 
1399، پــس از بمباران جنوب لبنان توســط 
نیروهای رژیم صهیونیستی، امام خمینی)ره(، 
از مسلمانان جهان خواستند تا آخرین جمعه 
مــاه مبارک رمضــان را به عنــوان روز قدس 
انتخــاب کنند و در این روز همبســتگی خود 
را در حمایت از حقوق قانونی مردم مســلمان 
فلسطین به نمایش بگذارند.  البته، سال  ها قبل 
از پیروزی انقالب، کشورهای عربی و در رأس 
آن ســازمان آزادی بخش فلسطین روزی را در 
ماه اکتبر که یادآور پیروزی فلســطینیان در دره 
کرامه بود روز فلســطین عنوان کردند. منشاء 
این نامگذاری نیز به این مسئله برمی گردد که 
بعد از جنگ چند روز سال 1967 و شکست 
مصر و ســوریه، برای اولین بار فلســطینی  ها 
توانستند با یک سلسله عملیات نظامی در دره 
کرامه که مرز اردن و سوریه بود ارتش اسرائیل 
را بــه داخل آن منطقه بکشــانند و با عملیات 
چریکی لطمات بســیاری شدیدی علیه رژیم 
صهیونیســتی وارد کردند. اما این نامگذاری 
هیچگاه با اقبال افکار عمومی جهان اســالم و 
عرب مواجه نشده و سرآغاز انگیزشی جدید در 
میان ملت ها نشده بود.  شاید تصور اینکه این 
حرکت و نامگذاری می تواند سرآغاز تحولی 
جدیــد جریان مقابله ملت مســلمان با رژیم 
صهیونیســتی و حیات دوباره نهضت انتفاضه 
ملت فلسطین باشــد، برای اشغالگران قدس 
به هیــچ وجه قابل تصور نبــود، اما به تدریج 
مشــخص گردید که با ایســتادگی جمهوری 
اسالمی، اسرائیل در سراشیبی سقوط و نابودی 
قرار گرفته است.  این حرکت مستمر توانست 
الهام بخش مبارزان فلســطینی و لبنانی بوده و 
بی شک شــکل گیری انتفاضه ملت فلسطین 
و نهضــت مقاومت به رهبری حزب الله لبنان 
را می توان مرهون حماســه بزرگ مسلمانان 
جهان اسالم در روز جهانی قدس دانست. از 
دیگر سو همه ســاله با فرا رسیدن ماه رمضان 
و آماده شدن مسلمانان برای برگزاری مراسم 
روز قدس، اضطراب و التهابی شدید سراسری 
رژیم صهیونیستی را فرا می گیرد به طوری که 
یگان هــای امنیتی و نظامی این رژیم به حالت 
آمــاده باش کامــل در  آمده و فضــای امنیتی 
در سراسر ســرزمین های اشغالی حکمفرما 
می شــود. اوج تجمعات میلیونــی علیه رژیم 
صهیونیســتی را می تــوان در راهپیمایی روز 
قدس ملت ایران مشاهده نمود که هر ساله در 
چهار دهه اخیر پس از شکل گیری جمهوری 
اسالمی باشکوه تر از سال گذشته برگزار شده 
و ملت ایران در این مراسم پشتیبانی و حمایت 
همه جانبه خــود را از مردم مظلوم فلســطین 
در مبارزه مقدســی که علیه اشغالگران قدس 

شریف آغاز کرده اند، ابراز داشته اند.
امسال هم ماجرای شــیوع کرونا به ظاهر 
حضور میدانی مسلمان جهان را تحت الشعاع 
قرار داده است، اما حقیقت آن است که آرمان 
قدس بــه آرمانــی جهانی بدل شــده و همه 
ملت های آزاده مسلمان و غیرمسلمان جهان، 
امروز خواهان آزادی قدس و محکومیت رژیم 

اشغالگر قدس هستند.

   روزنه    

 BBBB در کنار طیف بسیار زیادی که معتقد هستند  
در مصاحبه آقای ظریف اتهامات  زیادی به 
سپاه و به طور ویژه حاج قاسم روانه شده، 
برخی  معتقد هستند این صحبت ها اتهامی 
را متوجه شهید سلیمانی نکرده است. نظر 

شما در این خصوص چیست؟
در فایل صوتی منتشر شــده از آقای ظریف، متأسفانه 
با صراحت چند اتهام به شخص حاج قاسم سلیمانی 
و سپاه زده می شود که عبارت هســتند از: قرارگرفتن 
غیرقانونی پایگاه نظامی ایران برای نیروهای روسیه ای، 
معرفی حاج قاســم به عنوان کســی که تابع تصمیم 
»پوتین« رئیس جمهور روســیه است، معرفی ایران به 
عنوان پیاده نظام روســیه و تضعیف برجام با اقدامات 
حاج قاســم و نیروهایــش در میدان. اینهــا از جمله 
اتهاماتی بودند که در فایل صوتی منتشــر شده از آقای 

ظریف، متوجه شهید سلیمانی و سپاه شد.

 BBBB یکی از مســائلی که در مصاحبه آقای   
ظریف برجسته شد، استفاده غیرقانونی 
نیروهای نظامی روسیه از پایگاه نظامی 
ایران بود. به لحاظ حقوقی، این ادعای 

آقای ظریف مسموع است؟
در اصل 146 قانون اساســی آمده اســت: »استقرار 
هــر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشــور هرچند به 
عنــوان اســتفاده صلح آمیز، ممنوع اســت.« مجری 
در بخشــی از این گفت وگو مطــرح می کند که حاج 
قاسم برخالف قانون اساسی، پایگاه در اختیار روسیه 
گذاشته اســت که با تأیید ضمنی آقای ظریف مواجه 
می شــود. وزیر خارجه پس از این تأیید ضمنی، ادامه 
می دهد: »روس ها می توانســتند از طریــق مدیترانه 
که در اختیارشــان بوده، به داعش ضربه بزنند.« نکته 
کار اینجاســت؛ ما در حقوق دو دیــدگاه داریم؛ یک 
دیدگاه معتقد است حقوق داخلی از حقوق بین الملل 
مجزاست و دیدگاه دیگر که به حقوق به مثابه یک هرم 
می نگرد و به آن نگاه یگانگی دارد، معتقد است حقوق، 
حقوق است و در کل نباید تفاوتی میان حقوق داخلی 
و حقوق بین الملل برای کشورها وجود داشته باشد. تا 
پیش از حادثه 11 سپتامبر، حقوق بین الملل اصل را بر 
صلح و اســتثنا را بر جنگ گذاشته بود و جنگ را نیز 
تنها در دو حالت دفاع مشــروع و امنیت دسته جمعی 
قابــل انجام می دانســت. بعد از حادثه 11 ســپتامبر، 
تحول عمیقــی در حقوق بین الملل صورت گرفت که 
در ابتــدا منجر به صدور قطعنامــه 1368 و پس از آن 
قطعنامه 1373 شــد؛ قطعنامه ای که همه مطالب در 
خصوص موضوع مبارزه با تروریست، از زمان صلح 
ورســای تا قطعنامه 1368 را در خود جای داده بود و 
در جهان به عنوان محور مبارزه با تروریســت شناخته 
می شــد و اکنون هــم همگان به آن اســتناد می کنند. 
یکی از مهم ترین بندهای این قطعنامه آن اســت که به 
دولت های عضو سازمان ملل متحد تأکید می کند در 

سرکوب و محو تروریسم در جهان با همدیگر همکاری 
و معاضدت داشته باشند؛ از همین رو اگر ما معتقد به 
دیدگاه یگانگی حقوق باشیم، متوجه می شویم که ارائه 
خدمات به جنگنده های روســی در پایگاه شهید نوژه 
همدان به هیچ عنوان خالف قانون نبوده اســت. دفاع 
حقوقی ما از سوخت رســانی به هواپیماهای جنگنده 
روســیه  در پایگاه شهید نوژه که قصد حمله به مواضع 
داعش را داشتند، بر همین اساس بوده و هست. کاری 
 موافق 

ً
که ما در پایگاه شــهید نوژه انجام دادیم، دقیقا

قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. 
ضمن آنکه باید توجه کنیم روس ها هیچ گاه در کشور 
ما پایگاه نظامی نداشــتند؛ بلکه ما در راستای هدف 
مشترکی که با روسیه در زمینه مقابله با داعش داشتیم، 
در بخشی از پایگاه همدان خدمات سوخت رسانی به 

هواپیماهای شان را ارائه می دادیم. 

 BBBB آقای ظریف به نوعی سردار سلیمانی   
را پیرو تصمیمات پوتیــن در مبارزه با 
داعش عنوان می کند و خدمت رسانی 
انجام شــده در پایگاه شــهید نوژه به 
جنگنده های روســی را در همین راستا 

می داند، نظر شما در این باره چیست؟
اتهام مهم موجود در این مصاحبه این بود که »پوتین« 
سردار سلیمانی را به روسیه فراخوانده و در آنجا تصمیم 
دولت روســیه برای مقابله با داعش را بر اساس منافع 
ملی خودشان به حاج قاسم تفهیم کرده  است. آنچه از 
این صحبت ها به ذهن تبادر می شود، این است که ایران 
پیاده نظام روســیه بوده، این در حالی است که واقعیت 
به گونه ای دیگر اســت. »گرســیوس« به عنوان پدر 
حقوق بین الملل می گوید: »هیچ کشور قدرتمندی در 
جهان نیست که بدون نیاز از همکاری دیگر دولت ها 
باشــد.« آقای ظریف باید توضیــح دهد که همکاری 
ایران و روســیه در دور کردن تروریست از جان منطقه 
یک همکاری و توافق بردـ برد بــوده یا آنکه ما در این 
همکاری بازنده بودیم؟ آنچه مســلم است، این است 
که حاج قاسم سلیمانی همواره بر اساس راهبردهای 
استراتژیک نظامی حرکت می کرد. ائتالف سازی برای 
مبارزه با داعش در منطقه از ابتکارات حاج قاسم بود. 
 از طریق مدیترانــه به داعش حمله 

ً
اگر روســیه صرفا

می کرد، همه حمالت هوایی اش زیر نظر آمریکا و رژیم 
صهیونیستی ابتر و ناقص می ماند. غافلگیر کردن دشمن 
داعشــی در عرصه هوایی نیازمند احاطه هوایی بیشتر 
نیروهای خودی بود؛ به همین دلیل در پایگاه شــهید 
نوژه همدان به جنگنده های روســی سوخت رســانی 
می شــد. دیپلمات های محترم کشور که ابعاد میدانی 
نبردهای حساس را نمی دانند، اجازه بدهند نظامی ها 

در خصوص این مسائل تصمیم گیری کنند. 

 BBBB تضعیف دیپلماســی از سوی میدان، از 
جمله گزاره های مورد تأکید آقای ظریف 
در مصاحبه بــود. اصواًل میدان قادر به 

تضعیف دیپلماسی است؟ 
سؤال من این است که آقای ظریف این جمله »اسپینوزا« 
پدر حقــوق بین الملــل واقع گرایی را کــه می گوید 
»کشــورهای جهان به همان اندازه حق دارند که زور 
دارند«، نشنیده است؟ میدان یا همان قدرت نظامی، 
به هیچ وجه تضعیف کننده دیپلماسی نیست. تقویت 
قدرت نظامی خواه و ناخواه تقویت کننده دکترین های 
 در مکتب واقع گرایی روابط 

ً
دیپلماسی است. اساســا

بین الملل که ظریف خود را شاگرد این مکتب می داند، 
ستون فقرات منافع ملی »قدرت نظامی« است. خود 
آقای ظریف که بعد از برجام قهرمان ملی ایران معرفی 
شد، چگونه می تواند تضعیف برجام را بر گردن قهرمان 
ملی ایران و کشورهای مسلمان منطقه بیندازد! به هیچ 
عنوان امتیازاتی که در جریان برجام داده شــد، نباید به 
پای سپاه و حاج قاســم گذاشته شود. بهتر است آقای 
ظریف به این پرســش پاســخ دهند که چگونه همان 
کسی که امضایش را تضمین برجام می دانستند، امروز 
ایرانی ها را دروغگو می خواند؟! آقای ظریف باید به این 
درک مهم دست پیدا کند که تضعیف میدان و شخص 
حاج قاسم، به عبارتی تضعیف دیپلماسی کشور است. 
دیپلماسی باید بداند در زمانی که مکتب واقع گرایی بر 
جهان حاکم است، نباید میدان را تضعیف کند؛ چرا که 

این موضوع به نفع امنیت ملی کشور نیست. 

 BBBB چگونه می شود فایل صوتی با این درجه 
از اهمیت ســر از رسانه بیگانه و معاند 

نظام جمهوری اسالمی ایران در آورد؟
از دو حال خارج نیســت: یا جاسوس ها این مصاحبه 
را به دســت رسانه سعودی اینترنشــنال رسانده اند یا 
 مقاماتی که این مصاحبه را صورت 

ً
 و عامدا

ً
آنکه عامال

دادند، فایل صوتی اش را به لندن و دفتر شبکه سعودی 
ارســال کرده اند. افرادی که بــه مصاحبه آقای ظریف 
دسترســی داشــتند و در مکان انجام مصاحبه حاضر 
بودند، باید حیطه بندی و طبقه بندی می شــدند. آیا آن 
مجری ای که با آقای ظریف مصاحبه کرده و در وقایع 
ســال 1388 دستگیر و زندانی شــده بود، صالحیت 
انجام این مصاحبه را داشــت؟ آیا افراد دیگری که در 
جریان این مصاحبه بودند از صالحیت الزم برخوردار 

بودند؟

 BBBB آقــای ظریف ادعا می کند  وزیر خارجه 
وقت آمریکا در زمان مذاکرات برجام به 
او اطالع می دهد که رژیم صهیونیستی 
به  200 هدف ایرانی در خاک ســوریه  
ضربه زده است. آیا بیان چنین نکاتی در 

شرایط فعلی ضرورت داشت؟
 ضرورتی نداشت. وقتی این بخش از صحبت های 

ً
قطعا

آقای ظریف به آمریکا رسید، زلزله ای در کنگره آمریکا 
صورت گرفت. جمهوری خواهــان به کری تاختند و 
گفتند او یا باید محترمانه استعفا دهد یا آنکه بایدن عذر 
او را بخواهد. دموکرات ها نیــز توپ را به زمین ایران 

انداختند و ایرانی ها را دروغگو خواندند. کری هم در 
مقام دفاع از خودش، آقای ظریف را دروغگو خواند. 

 BBBB حفظ اسرار حاکمیت یکی از مهم ترین  
ویژگی هــای مســئوالن عالی رتبــه در 
کشــورهای مختلف جهان است. آیا 
آقای ظریف با توجه به جایگاه مهمی که 
داشته و دارد، توانسته است از این اسرار 

به خوبی محافظت کند؟
آقای ظریف بــا توجه به جایگاهی کــه دارد، باید در 
جریان ضرورت حفظ اســرار حاکمیتی کشور باشد. 
آقای ظریف در اطراف خود ببیند کدام یک از مقامات 
کشور که مسئولیت امنیتی دارند، این چنین حرف های 
حساسیت برانگیزی را بر زبان می آورند؟ آقای ظریف 
گفته بود ســریال گاندو یک توهم اســت؛ اما انتشار 
گسترده فایل صوتی یک مصاحبه محرمانه و پخش آن 
از رسانه سعودی اینترنشنال که هدفش دوگانه سازی در 

ایران است، نشان داد که گاندو افسانه نیست.

 BBBB شاید این نگرانی وجود داشته باشد که  
آقای ظریف یا دیگر افرادی که به واسطه 
مســئولیت خود به برخــی اطالعات 
حیطه بندی شده دسترســی دارند، در 
زمانی که نباید، اسرار نظام و حاکمیت 
را فاش کنند. چگونه باید از بروز دوباره 

چنین موقعیتی جلوگیری کرد؟
همه این مســائل به این خاطر پیــش می آید که ما در 
کشــورمان فاقد »حقوق امنیت ملی« هســتیم. دلیل 
تاختن آمریکایی ها به کری پس از انتشار فایل صوتی 
آقای ظریف، این بود که آنها حقوق امنیت ملی دارند. 
در حقوق امنیت ملی آمریکا تأکید شده است، مسائل 
سری را نمی توان قبل از گذشت 30 سال بیان کرد و در 
اختیار بیگانه قرار داد. ما هم برای جلوگیری از تکرار 
مسائلی، نظیر اظهارات آقای ظریف که متأسفانه فایل 
صوتی آن در اختیــار عموم ایران و جهان قرار گرفت، 
نیازمند آن هستیم که هرچه سریع تر حقوق امنیت ملی 
 اگر ما نیز 

ً
تدوین  شده ای برای کشور داشته باشیم. یقینا

مانند سایر کشــورها از حقوق امنیت ملی برخوردار 
بودیم، ضربه اخیر را نمی خوردیم. 

 BBBB کلیــدواژه مرد میدان پس از انتشــار فایل 
صوتی مصاحبه آقــای ظریف به یکی از 
ترندهای شــبکه های اجتماعی از جمله 

توئیتر تبدیل شد. چرا این اتفاق رخ داد؟
مردم کشور ما و کشورهای منطقه و همه آزادی خواهان 
جهان، دلداده و دلباخته ســردار شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی هستند. نخســتین بار رهبر معظم انقالب 
لقب »مرد میدان« را برای حاج قاسم سلیمانی به کار 
بردند و در شرایطی که برخی ها درصدد تخطئه و لوث 
کردن این کلیدواژه هستند، شاهد هستیم مردم انقالبی 
کشورمان دوباره در حمایت از حاج قاسم سلیمانی و 

مکتب او یکصدا شدند.

ملی! امنیت  حقوق  فقدان 
سردار دکتر آقایی در گفت وگو با صبح صادق ابعاد حقوقی انتشار صوت مصاحبه وزیر امور خارجه را تحلیل کرد

ماجرای افشای فایل صوتی »محمدجواد ظریف« وزیر امورخارجه کشورمان که مشحون از اظهارات ضدامنیت و خالف منافع ملی است، همچنان ادامه دارد. یک 
سویه این نقدها به تحریف های تاریخی و تحلیل های غلط از رابطه میدان با میز دیپلماسی و سویه دیگر آن به نحوه افشای این فایل صوتی که ادعا می شود محرمانه بوده 
است، برمی گردد. فایل منتشر شده از سوی شبکه سعودی »ایران اینترنشنال« که با هزینه های هنگفت حاکمان آل سعود در فضای رسانه ای تنفس می کند، موجی از حیرت 
و تعجب را در میان مردم کشــورمان به راه انداخت. این فایل صوتی از جمله مصاحبه هایی است که زیر نظر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به مدیریت 
»حسام الدین آشنا« با مدیران دولت روحانی انجام شده است.از سوی دیگر، آن طور که برخی مسئوالن دولتی می گویند این فایل برای آرشیو شدن انجام شده و بنا بر 
انتشار آن نبوده است. ظریف در این گفت وگو به موضوعات مهمی درخصوص دیپلماسی و سیاست خارجی کشور پرداخته و سعی کرده است در این مصاحبه دوگانه 
دیپلماسی و میدان )منظور از میدان یعنی اتفاقات و سیاست های منطقه ای ایران در کشورهایی، نظیر سوریه، عراق، یمن و...( را برای مخاطب جا بیندازد. به همین 
مناسبت با سردار دکتر »محمد آقایی« جانشین اسبق معاونت حقوقی سپاه در خصوص ابعاد مختلف مصاحبه آقای ظریف به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

حسین چخماقی
خبرنگار

فرمانده کل سپاه گفت: اگر این نیروی عظیم با آن 
پشتوانه های وسیع و آن مردان در میدانی همچون 
حاج قاســم در میدان نبودند، امــروز داعش آن 
ویروس خطرناک سیاســی که خود یک کرونای 
سیاسی و یک کرونای امنیتی بود عالمگیر می شد.

فرمانده کل ســپاه در آیین معارفه جانشــین و 
معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه سخنانی 
با بیان این که نیروی قدس در پی این نبوده اســت 
که منفعت و امنیت کشــور دیگری را فدای ایران 
کند یــا منفعت و امنیت ایــران را فدای دیگران، 
گفت: شــهید حاج قاســم در پی هم افزایی این 
منافع و مستحکم کردن آنها در یک آرایه وسیع و 
به هم پیوسته جهانی و منطقه ای بوده است و این 
ســر و رمز و راز واقعی پیــروزی نیروی قدس در 

میدان هایی است که در آن درگیر بوده است.
وی خاطر نشان کرد: مصیبت هایی که بر ائمه 

اطهار)ع( علی وارد شد همه از نبود مردان میدان 
بود.  

وی با تأکید بر اینکه اگر مردان با شرف میدان 
دفاع مقدس نبودند همان سرنوشت صدر اسالم 
تکرار می شد و انقالب، اسالم و ایران همه با هم 
شکســت می خورد، تصریح کــرد: همه چیز در 
میدان شکل می گیرد، نیروی قدس ما در میدان از 
منافع اسالم و ایران دفاع کرد، هر کجا دشمن وارد 
شد و ایســتاد و جوانان مسلمان را به صحنه دفاع 
وارد کرد و جبهه را استحکام بخشید، حمایت و 
پشتیبانی کرد و تدبیر و اندیشه دفاع را به واقعیت 

روی زمین تبدیل کرد.
وی تأکید کرد: سپهساالر و سردار بزرگ میدان 
شهید حاج قاسم سلیمانی بود که برای امنیت ایران 
و سایر بالد اسالمی همواره در کوه ها، بیابان ها و 

دشت ها در تعقیب دشمن بود.

سرلشــکر ســالمی با تأکید بر اینکه اگر این 
نیروی عظیم با آن پشــتوانه های وســیع در میدان 
نبود امروز داعش آن ویروس خطرناک سیاسی که 
خود یک کرونای سیاسی و یک کرونای امنیتی بود 
عالمگیر می شد، خاطرنشان کرد: اگر حاج قاسم 
نمی ایســتاد امروز داعش در این سرزمین و سایر 
سرزمین ها و پیکرهای اجتماعی نفوذ می داشت، 
 از نزدیک چهره یک داعشــی را 

ً
مردم ما اصــال

ندیدند! چرا؟ چــون او در میدان بود؛ چهره یک 
آمریکایــی مهاجم را ندیدند! چون او و شــما در 

میدان بودید.
فرمانده کل سپاه میدان را مقدس دانست و با 
اشــاره به نقش سرنوشت ساز و تعیین کننده حاج 
قاســم در میدان گفت: او این هنر را داشــت که 
دیپلماســی را در خدمت میدان آورد، این قوت و 
جامعیت شخصیت او بود که هم در میدان جهاد 

می جنگید و هم می توانست اجماع بسازد، ائتالف 
ایجاد کند و آرایش سیاسی صحنه را تغییر دهد و 

در عین حال برای دیپلماسی نیز قدرت بسازد.
وی افــزود: همــه می دانیــم و می داننــد که 
دیپلماسی بدون مضمون و محتوای قدرت صوت 
و کلمه است و امروز جهان برای صوت و کلمه ای 
که بدون پشتوانه قدرت باشد احترامی قائل نیست، 
نفوذ کالم پشتوانه قدرت می خواهد، سپاه و نیروی 
قدس آن و فرمانده رشید و فرماندهان شجاع آن این 

قدرت را می ساختند.
سرلشکر سالمی در پایان شهیدان را نقطه اوج 
و نماد شرافت ملت ایران توصیف و تصریح کرد: 
حاج قاسم ســلیمانی امروز در اوج عزت است و 
در قلب همه مردم جا دارد، او را دیگر نمی توان از 
قلب ها جدا کرد و امروز عزیزتر از دیروز است او 

زنده است و نزد خداوند روزی خوار است.

دیپلماسی  قدرت ساز   میدان،  سپهساالر 
 فرمانده کل سپاه در تبیین نقش حاج قاسم سلیمانی
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 یکی از موضوعات اساســی در مباحث مربوط به 
علوم سیاسی نسبت بین انتخابات و توسعه در یک 
نظام سیاسی است. حال این پرسش مطرح می شود 
که چه رابطه ای بین این دو پدیده وجود دارد؟ به نظر 
می رسد بین این دو رابطه ای متقابل وجود دارد. در 

این باره قدری با تفصیل بیشتر نکاتی بیان می شود.
انتخابات پدیده ای اســت که بــر رویکردها و 
عالیق توســعه گرایانه هر نظام سیاسی تأثیرگذار 
 مشارکت سیاسی و انتخابات در شکل 

ً
است. اوال

کلی آن به معنای تعیین سرنوشت یک نظام سیاسی 
و جامعه در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و 
امنیتی است. بنابراین نفس حضور مردم در صحنه 
انتخابات به معنای آن اســت که سرنوشت مسئله 
توسعه و پیشــرفت نیز معین خواهد شد. البته این 
را هم باید در نظر داشت که صرف مشارکت مردم 
در انتخابات که نشانه ای واضح از اتحاد و انسجام 

ملی است، زمینه های اجتماعی را برای امر توسعه و 
پیشرفت مهیا می کند. 

حضور گسترده و قابل قبول مردم در انتخابات و 
حمایت درخور از یک جریان سیاسی و فرد منتخب، 
موقعیت ملی و بین المللی مناسبی را برای پیشرفت 
جامعه و دولت فراهم می کند. اگر این کنش سیاسی 
و هوشمندانه مردم در انتخابات، به مشارکت مردم 
در فرآیند توســعه و پیشــرفت منتهی شود و دولت 
مستقر بسترهای مشــارکت اقتصادی مردم را مهیا 
کند، نقش مشارکت و انتخابات بر توسعه به شکل 
واضح و مؤثــر تجلی می یابد؛ چــرا که هیچ گونه 

توسعه ای بدون مشارکت مردم صورت نمی گیرد.
در ایــن باره نقــش رســانه ها و مراجع فکری 
تعیین کننده اســت، بــه گونه ای کــه بتوانند رفتار 
سیاسی مردم را به شــکل هوشمندانه تنظیم کرده 
و ایــن درک عمومــی را در ســاخت ذهنی مردم 
ایجاد کنند که حضور امیدوارانه و باانگیزه شان در 
انتخابات و امکانــی که برای یک تفکر و دولت به 
وجود می آورند، نقش کلیدی و سرنوشت سازی در 

خصوص توسعه و پیشرفت آنها به همراه دارد. 
آنچــه در این زمینه اهمیت دارد، آن اســت که 

مردم باید این حقیقت را در ذهن داشــته باشند که 
بین کنش و رفتار انتخاباتی آنها با مســئله توسعه و 
پیشــرفت رابطه مســتقیم و قطعی وجود دارد. در 
نظام های سیاســی مبتنی بر مردم ساالری این حق 
به مردم داده شــده تا بر مبنای رفاه و پیشرفت مورد 
مطالبه آنها، بــه تفکرات و افــرادی که می توانند 
تأمین کننده خواســته های آنها باشند، اعتماد کرده 
و آنها را برگزینند. آنچه حائز اهمیت است، درک 
این نکته از ســوی مردم اســت که بدانند هر چند 
آنها در تعرفــه و برگ اخــذ رأی انتخاباتی مانند 
ریاســت جمهوری، نام یک فرد را می نویسند، اما 
در حقیقت با تجمیع این آرا در نهایت آنها کمیت 
و کیفیت توسعه و نظام سیاسی و جامعه خودشان 

را معین می کنند.
بنابرایــن، مردم پیــش از انتخاب یــک فرد، 
ضرورت دارد برنامه های کارشناســی شده و تیم 
سیاسی همراه کاندیداهای را رصد کرده و انتخاب 
و گزینش خود را بر این اســاس اســتوار کنند. این 
شــناخت الزم، اما بــه اقدامــات و فعالیت های 
جریان ها و احزاب سیاســی برمی گردد. اما درباره 
جمهوری اســالمی ایران متأســفانه این ضعف و 

نقص به طوری جدی احســاس می شود؛ چرا که 
کارکرد احزاب سیاسی در این زمینه آن است که با 
معرفی ایده ها و برنامه های خود معطوف به مسائل 
مشــکالت کنونی و پیشرفت و توســعه جامعه را 
اعالم کنند؛ ضرورتی که در ایران جای خالی آن به 

شدت احساس می شود.
درباره رابطه انتخابات و توســعه نکته پایانی آن 
است که مردم باید آثار رأی دادن و کنش انتخاباتی 
خود را مشاهده کنند. درست است که نقش مردم با 
انتخاب یک تفکر و بازیگر سیاسی مقدمات توسعه 
و پیشرفت را معین می کند، اما از آن سو نمایندگان 
و منتخبان مردم در بخش اجرایی و تقنینی نیز باید 
برنامه های خود برای حل چالش های موجود و در 
پیش گرفتن توســعه را عملیاتی کنند. معنای این 
ســخن آن اســت که این باور باید در مردم تعمیق 
شود که آثار و پیامدهای مشارکت سیاسی آنها در 
تحوالت و رویدادهای سیاسی و خاصه انتخابات 
در زندگی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آنها به 
طور مســتقیم اثر می گــذارد. در نهایت درک این 
واقعیت هم حضور مردم در انتخابات و هم کیفیت 

انتخاب آنها را آگاهانه تر می کند.

جمهور

کاندیدای پنهان اصالح طلبان 

مرعشی« ســخنگوی حزب  »حســین 
کارگزاران سازندگی اعالم کرد، گزینه های 
حزب کارگزاران برای ریاست جمهوری به 
جبهه اصالحات معرفی می شوند. حسین 
مرعشی نجفی، در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه چرا به ســراغ کاندیدا های پنهان 
برای انتخابات ریاست جمهوری رفتید و 
از ابتدا یک گزینه را برای انتخابات معرفی 
نکردید، گفت: »من نگفتم کاندیدا های 
پنهان، بلکه گفتم نامزدی که هنوز نامش را 
اعالم نکردیم و این به معنای کاندیدا های 
پنهان نیست.« سخنگوی حزب کارگزاران 
سازندگی درباره ویژگی های کاندیدا های 
پنهان بیان کرد: »کاندیدا های پنهان ســه 
خصوصیــت دارند؛ یکی اینکه بتوانند از 
فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، دوم اینکه 
بتوانند مردم را تحت تأثیر قرار دهند و به 
پای صندوق های رأی بکشــانند و ســوم 
اینکه کشور را به شایستگی اداره کنند.« 
مرعشی در واکنش به برخی اصالح طلبان 
که نســبت به کاندیدا های پنهان و دقیقه 
نودی واکنش منفی نشان دادند، تصریح 
کرد: »ما هنوز کاندیدایی معرفی نکردیم 
که کسی بخواهد موافق یا مخالف باشد. 
ما کاندیدا های خود را به جبهه اصالحات 

معرفی می کنیم.«

دوقطبی سازی!

»حشمت الله فالحت پیشه« رئیس پیشین 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی گفت: »برخی 
از جریان های سیاسی که شکل انتخابات 
برای شــان مهم اســت نه محتوای آن، به 
دنبال شکل دادن دو قطبی ظریف ـ رئیسی 
در انتخابات هســتند، فارغ از اینکه افراد 

داوطلب برنامه ای داشته باشند.«
 

ظریف مرد میدان ریاست جمهوری نیست

»حسین کنعانی مقدم« دبیرکل حزب سبز 
در گفت وگویی درباره حضور محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در 
انتخابات آینده ریاست جمهوری و انتشار 
فایل صوتی پرحاشــیه سه ســاعته از وی 
گفــت: »در ابتدا باید دید که چرا اســناد 
سری نظام توسط نیرو های نفوذی منتشر 
 یک 

ً
شــده اســت.« او ادامه داد: »قاعدتا

ســناریویی پشــت این اقدام است که به 
ســبب ضربه زدن به اصل نظام و مسائل 
سیاست خارجی در شرایط بسیار حساس 
مذاکرات وین انجام شده، ممکن است که 
به سبب ترور شخصیتی او این کار انجام 
شده باشد، اگرچه صحبت های او در این 
 مسائلی که 

ً
فایل قابل تأمل است. اگر واقعا

مطرح شــده صحت دارد، رئیس جمهور 
باید در این موضوع موضع گیری کند، نه 
اینکه فقط اعالم کند این مســئله پیگیری 
خواهد شــد، بلکه باید صحت و ســقم 
افــکار عمومی  توســط  این صحبت ها 
روشن شــود.« کنعانی مقدم درباره ربط 
این موضوع به مسئله انتخابات هم گفت: 
»معتقدم که این فایل بــه نفع ظریف در 
 قشر 

ً
مسائل انتخاباتی شــده، زیرا عمدتا

خاکســتری خواهان همیــن صحبت ها 
هستند تا شرایط را به سمت بحرانی کردن 

اوضاع پیش ببرند و به او رأی دهند.«

   اعالم کاندیداتوری محسن رضایی

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام: 
به عنوان سرباز وطن به صحنه انتخابات 
ورود می کنم تا گفتمان شبکه نفوذ را خنثی 
کنم. جلوی ســراب دروغین دیپلماسی 
در برابر میدان می ایســتم و با آنانی که با 
دوگانه ســازی ســراب آرامش و آسایش 
دیپلماسی ذلت و تسلیم در مقابل مقاومت 
و میــدان، بــه تحریف افــکار عمومی 

می پردازند، مبارزه می کنم.

یادی دارند مردم در انتخابات قدرت انتخاب ز
کاظم انبارلویی عضو ارشد حزب مؤتلفه اسالمی در گفت وگو با صبح صادق

   تا انتخابات    

توسعه و  انتخابات 

 
از  دوره  ســیزدهمین  بــه  مــاه  دو  از  کمتــر 
انتخابات ریاســت جمهوری باقی مانده است. 
انتخاباتی که مهم تریــن و کلیدی ترین بحث آن 
مشــارکت در انتخابات اســت. صبح صادق 
برای بررســی ایــن موضوع بــا محمدکاظم 
انبارلویــی روزنامــه نــگار، فعال سیاســی و 
 عضو ارشــد حزب موتلفه اسالمی گفت وگو

 کرده است: 

 BBBB ارزیابی شما درباره میزان مشارکت در  
انتخابات چیست؟

بر اساس آخرین نظرســنجی های صورت گرفته، 
نزدیک به 50 درصد مصاحبه شونده ها گفته اند ما در 
انتخابات شرکت می کنیم. بین ده تا 15 درصد عنوان 
کرده انــد هنوز تصمیم برای شــرکت در انتخابات 
نگرفته ایم و بقیه هم مردد هستند. پیش بینی می کنم 

اگــر معادله رقابــت در انتخابات آینده بر اســاس 
کارآمدی و ناکارآمدی و ارزیابی درســت کارنامه 
دولت در هشت سال گذشته شکل گیرد، مردم برای 
تضمین امنیت ملی و برای رسیدن به رفاه و مطالبات 
 در انتخابات آینده با یک رقم 

ً
معیشــتی خود قطعا

باالیی مشارکت خواهند کرد.

 BBBB یعنی مشــارکت باالیــی را پیش بینی 
می کنید؟

بله. با توجه به نظرسنجی ها و آن چیزی که در جامعه 
بین مردم دیده می شود، در انتخابات حضور خواهند 
داشتند. نباید به راحتی از این انتخابات عبور کرد و 

شرکت نکرد. 

 BBBB بسیاری اذعان دارند افزایش مشارکت 
به بســیاری از عوامل از جمله مسائل 
اقتصادی و سیاســت داخلی بستگی 
دارد. تحلیل شما در این زمینه چیست؟

بر اســاس داده های بانک جهانــی و مراکز ارزیابی 
قدرت اقتصادی کشــورها، ایران در بین 20 تا 25 
قدرت اقتصادی جهان اســت. گاهی هفدهمین یا 
هجدهمین اقتصاد جهانــی هم رتبه اقتصاد ما بوده 

اســت. تولید ناخالص ملی ما یک رقم فوق العاده 
اســت. آنچه درباره آن مشکالت داریم، تدبیر امور 
و مدیریت کشور اســت. من فکر می کنم مردم دو 
دوره مدیریت کشور را با دولت فعلی و دولت قبلی 
تجربه کردند و با توجه به نیروهای تازه نفسی که در 
انتخابات 1400 به میدان خواهند آمد، مردم قدرت 
انتخاب پیدا خواهند کرد و نیروهای جوان و انقالبی 
و با کارنامه جهادی می توانند پاســخگوی نیاز آنها 
باشــند و در چهار سال آینده ریل مدیریت کشور بر 
اساس مدیریت جهادی ســرعت بیشتری خواهد 

یافت.

 BBBB تحلیل شما درباره وضعیت اصولگرایان
به چه صورت است؟

از یک طرف در انتخابات گذشته اصولگرایان نشان 
دادنــد قدرت تجمیــع و تمرکز روی یک 

کاندیدای خــاص را دارند و اتاق فکر 
اصولگرایــان بــرای 1400 به این 

سمت اســت که ان شاءالله روی 
یک فــرد انقالبــی و کارآمد 

تمرکز کنند.  از سوی دیگر 
باید ببینیــم که مطالبات 

مردم چیســت و مردم چه چیزی می خواهند. االن 
مردم دنبال کســی هستند که کارنامه روشنی داشته 
باشد، ســوابق روشنی از انقالبی گری داشته باشد، 
مبارزه با فساد داشته باشد، اگر این خواسته و مطالبه 
مردم روی هر فردی متمرکز شود، به چه دلیل نباید 

مردم به سمت گزینش وی بروند! 

انتخابات در شوراهای  نامزدهای  نام نویســی 
شهر و روســتا به اتمام رسیده و مرحله بررسی 
صالحیت هــای نامزدها آغاز شــده اســت. 
همان طور که قانون انتخابات شوراها مشخص 
کرده، این انتخابات، تنها انتخاباتی اســت که 
در آن شورای نگهبان نقش نداشته و همه امور 

نظارت به مجلس واگذار شده است. 
در انتخابات شــورا ها بر اســاس ماده 53 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورا های 
اسالمی کشــور و انتخاب شهرداران مصوب 
1375/3/1 ناظــر بــه مــواد 73 و 74 قانون 
قانون تشکیالت شــورا های اسالمی  اصالح 
کشوری و انتخابات شورا های کشوری مصوب 
1365/4/29، نظارت بر انتخابات شورا ها به 
عهده مجلس شورای اسالمی است. ماده 73 
قانون مزبور مقرر می دارد: به منظور نظارت بر 
امر انتخابات شــوراها، هیئت مرکزی نظارت 
بر امر انتخابات شــورا های اسالمی کشوری 
متشکل از سه نفر از اعضای کمیسیون شورا ها و 
امور داخلی و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل 
90، به انتخاب مجلس شورای اسالمی تشکیل 

می شود.
در صورتی که به تعداد الزم از کمیسیون های 
مذکور داوطلب نباشــد، مجلس از میان سایر 

نمایندگان داوطلب پنج نفر را انتخاب می کند. 
همچنیــن، طبق ماده 74 ایــن قانون به منظور 
نظارت بر امر انتخابات شــورا های اســالمی 
کشوری در هر استان هیئت عالی نظارت استان 
مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی آن استان به تعیین هیئت مرکزی نظارت 
تشکیل می شود. هر استانی که تعداد نمایندگان 
آن از ســه نفر کمتر باشد یا به حد نصاب از آن 
استان داوطلب نباشد، تعیین بقیه  اعضا از بین 
نمایندگان اســتان های مجاور با هیئت مرکزی 

نظارت است.
نظارت بر انتخابات در سه مرحله نام نویسی، 
هنگام برگزاری انتخابات، پــس از انتخابات 
برگزار می شود. براساس ماده 48 قانون مزبور 
نظر هیئت های اجرایی بخش و شهرستان مبنی 
بر تأیید صالحیت داوطلبان قطعی است، اما رد 
صالحیت آنان باید به تأیید هیئت های نظارت 
معتبر اســت. هیئــت نظارت موظف اســت 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات 
رسیدگی و نتیجه را هیئت اجرایی اعالم کند. 
نظر هیئت نظارت قطعی و الزم االجرا خواهد 

بود.
نظــارت بر ایــن دوره انتخابــات بر عهده 

مجلس انقالبی واگذار شده است. 

 ناظر انتخابات شوراها
   خیابان بهشت    

جایگاه مجلس شورای اسالمی در نظارت بر شوراها

پایان کار دولت آقای خاتمی و برگزاری انتخابات 
دور هشتم ریاســت جمهوری در خردادماه سال 
1380 را می توان مهم ترین حادثه سیاسی دانست 
که به دغدغه اصلی جریان های سیاسی کشور در 
نیمه پایانی ســال 1379 مبدل شــده بود. جریان 
چپ حامی خاتمی معتقد بود، رقیب سیاسی اش 
با سه ســناریو وارد معرکه انتخابات شده است: 
1 ـ تالش بــرای انصراف خاتمــی، 2ـ مرعوب 
کردن فعاالن سیاســی و 3ـ جلوگیری از حضور 

حداکثری مردم در انتخابات.
در روزهای پایانی اردیبهشــت ماه، سرانجام 
شــورای نگهبان از میان 814 نفر، صالحیت 10 
نفر را تأیید کرد. این اشــخاص عبارت بودند از 
آقایان: 1ـ ســیدمحمد خاتمی، 2ـ احمد توکلی، 
3ـ علــی شــمخانی، 4ـ عبدالله جاســبی، 5ـ 
سیدمحمود کاشــانی، 6ـ حسن غفوری فرد، 7ـ 
سیدمنصور رضوی، 8ـ سیدشهاب الدین صدر، 

9ـ علی فالحیان، 10ـ سیدمصطفی هاشمی طبا.
با نگاهی به کاندیداهای تأیید صالحیت شده 
دوره هشتم انتخابات ریاست جمهوری، می توان 
این دوره را دوره تکثر فکری ـ سیاســی کاندیداها 
بــرای احراز مقام ریاســت جمهوری دانســت. 
داوطلبــان در این دوره با شــعارها و برنامه های 
متفاوتی سعی در جلب آرای مردم داشتند. احمد 

توکلــی با برنامه تحقق جمهــوری دوم؛ عبدالله 
جاسبی با برنامه و شــعار ایران شاد برای فردایی 
آباد با دانایــی ـ توانایی؛ ســیدمنصور رضوی با 
شعار تشــکیل دولت تفاهم ملی؛ علی شمخانی 
با شعار ایجاد امنیت و اصالحات برای ایران 80 
در سایه آرامش سیاسی ـ همبســتگی ملی ـ رفاه 
اجتماعی؛ شــهاب الدین صدر با شعار به سوی 
تمدن نوین ایران اســالمی؛ حسن غفوری فرد با 
شعار توسعه علمی کشور؛ علی فالحیان با شعار 
حرکت به سمت توسعه فراصنعتی؛ سیدمحمود 
مصطفوی کاشانی با شعار تشکیل حکومت قانون 
و مبارزه با نابسامانی ها؛ سیدمصطفی هاشمی طبا 
با شــعار اجرای برنامه ســوم توســعه کشــور و 
سیدمحمد خاتمی با شــعار تداوم اصالحات به 

عرصه رقابت های انتخاباتی پا گذاشتند.  
ریاست جمهوری  دوره  هشــتمین  انتخابات 
در تاریخ 1380/3/18 برگزار شــد. در این دوره 
42170230 نفر واجد شــرایط بودند که از این 
تعداد 28155969 نفر شرکت کردند که معادل 
67/77 درصــد ضریب مشــارکت مــردم بود. 
ســیدمحمد خاتمی بــا 21659053 رأی 77 
درصد منتخب مردم شد و پس از آن دکتر توکلی، 
شــمخانی، غفوری فرد و... در مراتب بعدی قرار 

گرفتند.

میلیونی  21 رئیس جمهور   
   میدان پاستور    

هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1380

ویژه انتخابات 1۴00

زهرا ترابی
خبرنگار

عزیز غضنفری
 کارشناس و پژوهشگر 

علم سیاست
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جهان

یادداشت

جهان

  از پیروزی در میدان
 تا تفوق در دیپلماسی

از اخبارمهمی که در روزهای اخیر توجه 
بسیاری از کارشناســان منطقه را به خود 
جلب کرده، مذاکــرات تهران ـ ریاض با 
میانجیگری عراق است. ولی عهد سعودی 
شــامگاه سه شــنبه در مصاحبه با العربیه 
گفت که ایران کشــوری در همســایگی 
عربستان سعودی اســت و امیدوار است 
کشــورش بتواند با آن رابطه خوبی داشته 
باشد. خبرگزاری رویترز در تحلیل سخنان 
وی نوشت: »محمد بن سلمان« ولی عهد 
سعودی موضع علنی آشتی جویانه تری را 
نســبت به ایران اتخاذ کرده و سعی دارد 
خصومت دیرینه را با توجه به مالحظات 
اقتصادی متعادل و اختالفات با واشگتن 
دربــاره چگونگــی مقابله بــا رفتارهای 
منطقه ای تهــران را کمتر کند. موضوعی 
کــه حکایت از این نکتــه دارد که ریاض 
در راهبرد منطقه ای خود دچار شکســت 
اساسی شده است. قبل از این بن سلمان 
گفته بود که به دنبال »کشیدن نزاع به داخل 

ایران« است از:
1ـ دست برتر محور مقاومت در »میدان« 
رویارویی با اذناب سعودی به ویژه در یمن، 
ســوریه و عراق که در پی شکســت های 
متعدد نیروهای متحد عربستان خودنمایی 

کرده است؛
2ـ پیشرفت های روزافزون کمی و کیفی 
محور مقاومت به ویژه انصارالله در حوزه 
موشکی و کشیده شــدن جنگ به داخل 
خاک عربســتان و به خطــر افتادن منافع 

اقتصادی و ثبات این کشور؛
3ـ ناامیدی متحدان فرامنطقه ای ریاض از 
جمله واشنگتن برای ادامه راهبرد کنونی 
عربســتان در منطقه با توجه به هزینه های 
سنگینی که این اقدام تا کنون در پی داشته 
اســت و از سوی دیگر نه تنها به تضعیف 
انصارالله و محور مقاومت منجر نشــده 
بلکه روز به روز جایگاه انصارالله در یمن 
تثبیت شــده اســت؛  این در حالی است 
که به نوشته رویترز، ولی عهد سعودی که 
در ســال 2015 و آغاز جنگ یمن، وعده 
داده بود انصارالله یمن را له خواهد کرد. 
محقق ارشــد مطالعات عربی و اسالمی 
در کالج »پمبروک« آکسفورد، در همین 
خصوص گفت: عربســتان ســعودی به 
شدت نیاز دارد راهی برای خارج شدن از 
جنگ یمن که هم بدنام و هم غیر قابل ُبرد 
است، بیابد  از این رو می توان نتیجه گرفت 
هرچند در سطح راهبردی کماکان ریاض 
و جبهه غرب که این روزها در تالش برای 
به نتیجه رســاندن مذاکرات وین با تهران 
است راهبرد »تغییر رفتار محور مقاومت« 
را بــه عنــوان اصلی ترین راهبــرد خود 
درمنطقه غرب آسیا کماکان حفظ کرده اند 
لیکن تفــوق محور مقاومــت با رهبری 
جمهوری اســالمی ایــران در »میدان« 
سبب گشته است تا دشمنان به انعطاف و 
شکست درپای میز دیپلماسی تن داده و با 
کوتاه آمدن ازبسیاری از خواسته های خود 
به مذاکره تن دهند درحالی که دست برتر 
از آن مقاومت و طرف ایرانی است. دست 
برتری که فقط مرهون تالش های شهدای 
مقاومت و سیدالشــهدای مقاومت حاج 
قاسم سلیمانی اســت. از این رو می توان 
نتیجه گرفت دیپلماســی موفــق صرفا با 
دســت برتر در میدان حاصل می شــود 
موضوعی کــه نه تنها واقعیت های منطقه 
غرب آســیا بر آن صحه می گذارند بلکه 
نظریات رئالیســتی )واقع گرایانه( وحتی 
ایده آلیستی روابط بین الملل آشکارا آن را 
تصدیق کرده و از آن بــه منزله مهم ترین 

راهبرد تفوق در دیپلماسی یاد می کنند.

رامین بخشی
کارشناس بین الملل

   رصد    

  نشــانه های شکست در گفته های شاهزاده جاه طلب!

 روز چهارشنبه)1 اردیبهشت( گذشته بیش از 100 
عضو کنگره آمریــکا، در نامه ای به رئیس جمهور 
آمریکا از وی خواســتند که به طور رسمی رویداد 
24 آوریل 1915 را »نسل کشــی« توصیف کند. 
رئیس جمهــور آمریکا شــامگاه شــنبه )چهارم 
اردیبهشــت ماه( نسل کشــی ارامنــه در دوران 
حکومت عثمانی را به  رسمیت شناخت و گفت: 
»هر سال در این روز،  ما کسانی را که در نسل کشی 
ارامنه در دوران عثمانی کشــته شــدند، یادآوری 
می کنیم تا بار دیگر بر تعهد خود برای جلوگیری 
از چنین رویدادی تأکید کنیم.« بایدن در بیانیه خود 
از لفظ نسل کشــی برای این رویداد استفاده کرده 
است، عبارتی که رؤسای جمهور سابق آمریکا از 
آن استفاده نکرده بودند. رئیس جمهور آمریکا در 
ادامه بیانیه خود نوشت، در 24 آوریل 1915، یک 
میلیون و پانصد هزار ارمنی به دســت امپراتوری 
عثمانی قتل عام شدند. خشم ترکیه از اظهارنظر 
بایدن درباره نسل کشی ارامنه موجب شد وزارت 
خارجه ترکیه، »دیوید ســاترفیلد« سفیر آمریکا 
در آنکارا را احضار کنــد. وزارت خارجه ترکیه 
با صدور بیانیه ای در این باره گفت: »مشــخص 
اســت که این اظهارات، هیچ مبنــای حقوقی یا 
علمی نــدارد و همچنین از حمایت مســتند نیز 
برخوردار نیست. درخصوص وقایع سال 1915، 
هیچ یک از شــرایط الزم برای استفاده از عبارت 
»نسل کشی«، آنطور که در قوانین بین المللی آمده، 
وجود ندارد.« رئیس جمهور ترکیه نیز در واکنش 
به اظهارات بایدن گفت: »آنهایی که از حلقه های 
ارمنی حمایت می کنند، بایــد به آن چیزی که از 
درسدن تا شــهرهای ژاپنی که در آنجا بمب های 
اتمی انداخته شــد، بنگرند. من برخالف بایدن،  
درباره اســناد حرف می زنــم.« وی اضافه کرد: 
»ما هرگز حمالت ســازمان تروریستی آساالی 
ارمنی ها به دیپلمات های غیرمســلح را فراموش 
نخواهیم کرد. مــا می دانیم کــه چگونه قاتالن 
دیپلمات هــای ما حمایت شــده و از زندان آزاد 
شدند.« اردوغان اضافه کرد: »نسل کشی اعالم 

کردن حوادث ســال 1915 باعث ناراحتی ترکیه 
شد. بیانیه بایدن برای روابط دوجانبه مخرب بود. 
تنها تاریخ دانان می توانند چنین حوادثی را روشن 
کنند. ما هیچ پاسخی از ارمنستان درباره پیشنهاد 
برای تشکیل کمیسیون تاریخی مشترک دریافت 
بایــدن، رئیس جمهور  اســتفاده جو  نکردیم.« 
آمریکا از واژه نسل کشــی برای حوادث 1915، 
راهبــردی برای کنترل اقدامات ترکیه به شــمار 
می آید. نسل کشی ارامنه بعد از جنگ جهانی اول 
با اصرار ارمنستان و انکار ترکیه همراه بوده است 
و بازیگرانــی چون اتحادیه اروپا و آمریکا، از این 
رویداد در بزنگاه های تاریخی به بهره برداری های 
سیاسی دست می زنند تا بتوانند منافع خود را در 
منطقه موردنظر پیش ببرند. اقدامات اخیر ترکیه 
در مناطق مختلف، نگرانی هایی را در اعضای ناتو 
و به ویژه آمریکا به وجــود آورده بود. ورود ترکیه 
به لیبی، حضور در شــمال عراق و لشکرکشــی 
به شــمال ســوریه، تقابل با مصر، یونان و رژیم 
صهیونیســتی در دریای مدیترانه بر ســر مسئله 
انرژی، تقابل با یونان در دریای اژه و قبرس، ورود 
به جنگ قره باغ و گســترش نفــوذ خود در قفقاز 
جنوبی و آســیای مرکزی و خرید سامانه دفاعی 
اس ـ400 از روسیه برخالف مخالفت های ناتو 
از جمله عواملی هستند که آمریکا را در این برهه 
به واکنش سیاسی واداشت و نسل کشی ارامنه در 
جنگ جهانی اول از ســوی ترکیه را به رسمیت 
شناخت؛ در حالی که نسل کشی ارامنه برای ترکیه 
به عنوان خط قرمز تعریف می شود. همکاری های 
ترکیه با روســیه در قفقاز بــرای تأمین صلح در 
منطقه و تالش ترکیه برای تبدیل شــدن به قطب 
انرژی برای اتحادیه اروپا با ایجاد کانال مغری از 
جنوب ارمنستان، به بیشینه سازی قدرت ترکیه در 
شرق آناتولی می شود که این امر با منافع اتحادیه 
اروپا و آمریکا همخوانی ندارد. فشــار سیاسی به 
ترکیه از طریق شناسایی نسل کشی ارامنه، اهرمی 
روانی در کنار تحریم ارزی برای برهم زدن بازی 
ترکیه است. در چنین وضعیتی باید توجه داشت، 
اقتصاد ترکیه بسیار لرزان است و با کوچک ترین 
تحریم از سوی آمریکا به فاجعه ای جبران ناپذیر 

برای ترکیه تبدیل می شود.

اهرمی به نام نسل کشی
   پنجره    

رژیم صهیونیســتی همــواره در مرزهای خود 
و صدهــا مایل دورتر بــا چالش های امنیتی و 
راهبردی متعددی روبه رو بوده است که از جمله 
مهم ترین آنها عبارتنــد از: فعالیت حماس در 
غزه، حضور ایران در ســوریه، حزب الله لبنان 
و برنامه صلح آمیز هسته ای ایران که برای درک 
کامــل دامنه این تهدیدها، بایــد آنها را از نظر 

بی واسطه بودن و شدت بررسی و تحلیل کرد:
الف ـ تهدید حماس: تهدید رژیم صهیونیستی 
از ســوی حماس فوری است، اگرچه کمترین 
میزان آن از نظر شدت است. با نگاهی به غزه، 
پنج ســناریوی بالقوه در این زمینه وجود دارد: 
»جنگ تمام عیار«، »عملیات نظامی محدود«، 
»آتش بس«، »توافق سیاسی محدود« و »توافق 
بلندمدت«؛ ولــی نه رژیم صهیونیســتی و نه 
حماس  خواهان جنگی گسترده نیستند و همواره 
در حال جابه جایی بین ســه وضعیت بوده اند: 
عملیات نظامــی محدود، آتش بــس و توافق 
سیاسی محدود. توافق سیاسی محدود بر اساس 
پارامترهای محــدود؛ ازجمله پرداخت حقوق 
کارمندان دولت، بازگشایی محدود گذرگاه ها، 
تأمین سوخت و برق بیشــتر برای غزه، بزرگ 
کردن مناطق ماهیگیری و... قابل دستیابی است. 
در حقیقت، بیشتر خواسته های حماس درمورد 
آتش بس مربوط به لغو تحریم های اعمال شده 
از سوی تشــکیالت خودگردان است، نه رژیم 
صهیونیستی. تبادل آتش در ماه نوامبر 2018 بین 
رژیم صهیونیستی و حماس را می توان به منزله 
یک عملیات محدود نظامی دسته بندی کرد. هر 
دو طرف بدون اوج گرفتن به سمت جنگ تمام 

عیار، در حال شلیک به یکدیگر بودند. 
ب ـ حضور ایــران در ســوریه: جنگ داخلی 
ســوریه پایان یافته است؛ اگرچه هنوز درگیری 
در برخی مناطق وجود دارد. به عالوه، با پایان 
جنگ و درگیری، بســیاری از مناطق کشــور 
به بازســازی احتیاج دارند. حضــور ایران در 
ســوریه همچنان یک مشکل بزرگ برای رژیم 

صهیونیستی است و این رژیم می داند که ایران 
توسط روس ها یا آمریکایی ها از سوریه حذف 

نخواهد شد. 
ج ـ موشک های حزب الله و پروژه دقت: سومین 
تهدید امنیتی برای رژیم صهیونیستی، حزب الله 
است که ظرفیت قوی تر و بسیار بیشتری در لبنان 
نسبت به ایران در سوریه دارد. اگر ایران تصمیم 
به مقابله به مثل با رژیم صهیونیســتی بگیرد، 
یکی از ابزارهای مؤثر برای این کار، حزب الله 
است. در بسیاری از تعهدات حزب الله، تعهد 
نسبت به ایران همواره غالب بوده است، بنابراین 
نادیده گرفتن خواسته های ایران دشوار خواهد 
بود. تهدید حزب الله اگرچه فوری ترین تهدید 
نیست، اما یکی از مهم ترین آنهاست. سخنرانی 
بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در سپتامبر 2018، که طی آن او تصاویری 
از سایت های کارخانه ایران و حزب الله را نشان 
داد که از سوریه به لبنان منتقل شده اند، شدت 
این تهدید را نشان می دهد. پروژه »دقت« کلید 
اصلی درک این تهدید است. این پروژه، برنامه 
بزرگ ایران بــرای مؤثرتر بــودن تهدیدها در 
برابر رژیم صهیونیستی به طور متعارف است 
و شامل برنامه هایی برای به روزرسانی هزاران 
موشک و راکت در زرادخانه حزب الله است، 
با اســتفاده از فناوری هدایــت دقیق که اجازه 
می دهد موشــک ها در فاصله 5 تــا 10 متری 
هدف اصابت کنند. این موضوع دامنه و شدت 
تهدید علیه رژیم صهیونیستی را تغییر می دهد. 

دـ چالش هسته ای ایران: آخرین و جدی ترین 
تهدید، پیشــرفت هسته ای ایران است که از آن 
به یک مشــکل طوالنی مدت می توان نام برد. 
برنامه تسلیحات هســته ای ایران در هر لحظه 
قابل تمدید اســت و پــس از تصمیم ترامپ 
برای خــروج از برنامه جامع اقدام مشــترک 
)JCPOA(، ایران می تواند تصمیم بگیرد که از 
این الگو پیروی کند و از توافق خارج شود. با این 
حال، ایران با نهایت احتیاط در حال مرور این 
وضعیت است، به این امید که آمریکا در حاشیه 
قرار بگیــرد و بقیه جهان در تحریم مشــاغل 

تجاری با ایران به او ملحق نشوند. 

تل آویو در باتالق
   فراسو    

چالش های استراتژیک رژیم صهیونیستیچرایی طرح موضوع نسل کشی ارامنه از سوی آمریکا

پایان اشغالگری

مرکز مطالعات راهبردی فلسطینی مدار: به نظر 
می رسد رژیم اسرائیل با توجه به نتایج انتخابات به 
سمت بحرانی شدن صحنه سیاسی پیش می رود؛ 
در صحنه خارجی هم دوره پر سر و صدای دونالد 
ترامپ تمام شــده و ریاست جمهوری در آمریکا 
به حزب دموکرات رسیده است. از طرف دیگر، 
دادگاه بین المللــی کیفــری تصمیمی مهم برای 
آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی در اراضی 
فلسطینی گرفته و اینها به معنای آن است که ممکن 
است فرصت مبارزه فلسطینی ها و رفتن به سمت 

پایان اشغالگری تقویت شود.

قدرت برتر حزب الله

وبگاه عبری زبان واال: ارتش رژیم صهیونیستی 
به این درک رســیده اســت که حزب الله تفکر 
جنگاوری خود را برای وارد کردن نیروهای خود 
به درگیری ها توسعه داده است؛ به شکلی که یک 
تهدید واقعی برای شهرک ها و پایگاه های ارتش 
صهیونیستی در نزدیکی مرز لبنان به شمار می رود. 
بــه عقیده ارتش صهیونیســتی، با وجــود اینکه 

حزب الله با مشــکالت مخصوص خود مواجه 
اســت، اما همزمان سناریوهای متعددی را برای 
ورود به درگیری  نظامی آماده و طراحی کرده است 
که از جمله آنها هدف گیری سربازان اسرائیلی یا 
ربایش و نفوذ به درون نیروهاســت. هدف گیری 
پهپادهای ارتش صهیونیســتی نیز یکی دیگر از 

برنامه های حزب الله است.

چرخش ۱80 درجه ای

خبرگزاری رویترز: »محمدبن سلمان« ولی عهد 
سعودی موضع علنی آشتی جویانه تری را نسبت به 
ایران اتخاذ کرده و سعی دارد خصومت دیرینه را با 
توجه به مالحظات اقتصادی متعادل و اختالفات 
با واشــنگتن درباره چگونگی مقابله با رفتارهای 
منطقه ای تهران را کمتر کند. دلیل اصلی این تغییر 
موضع این اســت که عربستان سعودی به شدت 
نیاز دارد راهی برای خارج شــدن از جنگ یمن 

بیابد که هم بدنام و هم غیر قابل ُبرد است.

هدف مهم

نیروهای  کامــل  العربی جدید: عقب نشــینی 

آمریکایی در آینده نزدیک از عراق بعید است که 
این امر دالیل زیادی دارد. حضور این نیروها در 
عراق، برای حفظ و صیانت میزان نفوذ راهبردی 
ایالت متحده آمریکا در منطقه ضروری اســت؛ 
امری که نمی توان با حضور در پایگاه های نظامی 
دیگر در کشورهایی مانند عربستان سعودی، ترکیه 

و قطر به آن رسید.

حربه جدید

خبرگزاری آسوشــیتدپرس : دولــت بایدن در 
حال بررسی عقب نشستن از برخی از شدیدترین 
تحریم هــای دوره ترامپ اســت تا ایــران را به 
بازگشت به پایبندی به برجام ترغیب کند. این امر 
نشان می دهد، مقامات آمریکایی بیش از گذشته 
به توسعه آنچه ممکن است به ایران پیشنهاد دهند، 

تمایل پیدا کرده اند.

قدرت ایران

اندیشکده آمریکایی، مؤسسه خاورمیانه: 
نگاه به ســند همکاری پکن و تهران از 

اســتراتژیک  رقابت  گفتمان  منظر 

آمریکا و چین این اســت که چیــن دارد تالش 
می کند ایــران را وارد »خانواده« طرح کمربند و 
جاده کند و به این ترتیب این کشــور را به سوی 
نوعی »عادی ســازی« روابط با سایر کشورهای 
عضو خانواده  کمربند و جاده در منطقه سوق دهد 
تا حمل ونقل کاال و تراکنش های مالی را تسهیل 

کند.

حسن مرادخانی
کارشناس بین الملل

محمدصادق مصطفوی
کارشناس بین الملل
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نداشتن  سناریو در اقتصاد 
و پیامدهای آن

اقتصاد ایــران پس از خــروج ترامپ از 
برجــام در ســال 1397 بــا تحریم های 
مجــدد آمریکا مواجه شــد؛ اما واقعیت 
این اســت که ترامپ از بدو ورود به کاخ 
سفید و حتی قبل از آن و هنگام مبارزات 
انتخاباتی خود از خروج یا حداقل احتمال 
خروج خود از برجام ســخن گفته و این 
طــور نبود که تصمیم او بــرای خروج از 
برجام یک شــبه اتفاق افتاده باشد. با این 
حال خروج آمریــکا از برجام حدود یک 
 ســال و نیم پس از روی کار آمدن ترامپ

 روی داد. 
این موضوع به این معناست که اقتصاد 
ایران طی همین مدت نیز فرصت داشت 
خودش را برای مقابلــه با پیامدهای این 
 هر اقتصادی 

ً
تصمیم آماده کند. طبیعتــا

باید خودش را بــرای وضعیت متفاوتی 
که امــکان رخ دادن آن وجود دارد، آماده 
کرده و متناســب با این شرایط، برنامه ها 
و ســناریوهای متفاوتی داشته باشد؛ اما 
ما حتــی پس از حضــور ترامپ در کاخ 
ســفید نیز همچنان ســناریویی نداشتیم 
و برنامه ریــزی و حرکــت مــا از روزی 
آغاز شــد که وزارت خزانه داری آمریکا 
 پیرو دســتور ترامپ موضوع تحریم ها را 

ابالغ کرد.
 یعنــی برنامه ریــزی و حرکــت مــا 
درســت زمانــی آغاز شــد کــه وزارت 
خزانــه داری آمریکا تحریم ها را عملیاتی 
کرد. ایــن به معنای بی برنامگی ما بود که 
 پیامدهای بســیاری را برای اقتصاد ما به 

همراه داشت. 
چند ماه پــس از آغاز مجدد تحریم ها 
در اقدامــی واردات 2500 قلــم کاال به 
کشــور ممنوع اعالم شــد. با ایــن اقدام 
تالش کردیم نتیجه بی فکری های قبلی را 
 در جایــی آن هم در قالب ممنوعیت کاال 

جبران کنیم.
  از طرفی وقتی واردات کاالیی ممنوع 
می شــود، باید قبل از ممنوع کردن آن به 
این موضوع فکر کرد که قرار اســت این 
کاال از چه طریقی تأمین شــود؟ چرا که 
وقتــی واردات کاالیی ممنوع می شــود، 
به این معناســت که این کاال در گذشته به 
کشور وارد می شده اســت که اگر چنین 
 ممنوعیت واردات آن نیز 

ً
نباشــد، عمال

بی معنــا خواهد بود، اما اگر در گذشــته 
وارد می شده، به این معناست که آن کاال 
در ایران بازار داشــته اســت. بنابراین، با 
ممنوعیت واردات آن، نیاز به آن کاال از بین 
 این نیاز از طریق قاچاق 

ً
نمی رود و احتماال
تأمین خواهد شد. 

در حوزه ارزی نیز ماجرایی شــبیه این 
موضوع رخ داد. برنامه ریزان اقتصاد ایران 
در سال 1397 پیش بینی افزایش نرخ ارز 
را نداشــتند؛ در حالی که یکی از وظایف 
اصلی دولت داشتن پیش بینی از اوضاع و 
اتفاقات احتمالی و پیامدها و آثار آن اتفاق 

در سایر حوزه هاست.
 مــا در ســال های گذشــته در مورد 
تأثیــر افزایــش نــرخ ارز بــر قاچــاق 
خروجی کــه امروز یکــی از معضالت 
 کشــور اســت، هیچ پیش بینی و اقدامی

 نداشته ایم. 
بــرای احتماالت  برنامــه  نداشــتن 
مختلف در کنار پیش بینی نکردن افزایش 
نرخ ارز و پیامدهای ناشی از آن، از جمله 
مواردی اســت که طی سال های گذشته 
حداقــل در حوزه قاچاق کاال به کشــور 

آسیب زده است. 

 BBBB به نظرتان دولت طی هشت سال گذشته  
توانست گرهی از مشکل مسکن در کشور 

باز کند؟
شــاید نگاه من با نگاه شــما در این حوزه متفاوت 
باشد. من عملکرد دولتی را در حوزه مسکن مناسب 
می دانم که کمترین دخالت را در این حوزه داشــته 
باشــد؛ یعنی دولت هایی که در این حوزه کمتر کار 
می کنند، نمــره باالتری می گیرند. حــاال چرا این 
 به دلیل وضعیت 

ً
حرف را می زنم؟ چون معمــوال

کشور بعضی از دولت ها قبل از حضور در عرصه و 
در تبلیغات انتخاباتی خود وعده هایی می دهند  که 
وقتی وارد قدرت می شــوند و شروع به کار می کنند 
بر اســاس آن وعده ها می خواهند نشان دهند برای 
بخش مسکن یک بیالن و برنامه  دارند و برای نشان 
 حرکت هایی انجام می دهند 

ً
دادن آن بیالن معموال

که در حد و اندازه دولت ها نیســت؛ یعنی دولت ها 
توان اقتصــادی انجــام آن را ندارند. بــرای نمونه 
مداخالتی می کنند که شــرایط برای اکثریت مردم 
دچار اختالل شــده و عمده مردم زیان می بینند؛ به 
گونــه ای که اقدامات دولت ها در طول این ســال ها 
 به نفع عده ای محــدود و به ضرر اکثریت 

ً
معمــوال

مردم بوده است. البته حتی شخصی مانند آخوندی 
که عمال در وزارتخانه راه و شهرسازی هیچ اقدامی 
در حوزه مســکن نکرد، وقتی بــرای رأی اعتماد به 
مجلس رفت، طرح هایی را در این حوزه مطرح کرد 
 این طور است 

ً
که هیچ یک اجرایی نشــد.   معموال

که افــراد وعده هایی می دهند، اما موفق به تحقق آن 
نمی شوند؛ چون امکان تحقق وعده ها وجود ندارد. 
 نیز وزیر بوده 

ً
تازه آقای آخوندی شخصی بود که قبال

و آشنایی کاملی با حوزه مسکن داشت. اما واقعیت 
این است که خیلی از وزرا می خواهند کارهایی انجام 
دهند، اما قدرت و نفوذشان در حوزه مسکن چندان 
 عمده همان وعده های اولیه ای 

ً
زیاد نیســت. عموما

که وزرای مســکن مطرح می کنند خــارج از حوزه 
مسئولیت و اختیارات آنهاست. به همین دلیل وقتی 
شما بیالن و خروجی هر وزیری را بررسی می کنید با 
چشم انداز و وعده هایی که ارائه داده، خیلی متفاوت 
است. اگر بخواهم یک مثال ملموس برای تان بزنم 
باید بگویم اگر فردی وارد یک فضای تاریک شود که 
اشیای قیمتی در آن فضا وجود دارد و آن فرد به دلیل 
تاریکی قادر به دیدن نباشد، هر چقدر تحرک کمتری 
در آن فضا داشته باشد، به نفع آن فضاست. واقعیت 
این اســت که انتظارات مردم از دولت و وزارت راه 
و شهرسازی خانه دار شدن مردم است. در صورتی 
که شــاید دولت ها توان انجام آن را نداشــته باشند، 
انتظار درســت این اســت که دولت و وزارت راه و 
شهرسازی بتواند شرایط کار و ساخت وساز را برای 
فعاالن بخش خصوصی فراهم کند؛ اما متأسفانه این 
 دیده نمی شود و دولت ها وارد 

ً
چشم اندازها معموال

بخش های اجرایی می شــوند و ایده هایی را مطرح 
می کنند که غیر عملیاتی است. بازار مسکن در ایران 
تحت تحوالت باالدستی سیاسی و اقتصادی است؛ 
یعنی در هشت سال گذشته اتفاقات بزرگی در فضای 
کشــور رخ داده که روی بازار مسکن تأثیر گذاشته 
 اتفاقات خوبی در حوزه 

ً
اســت؛ یعنی اگر هم احیانا

مسکن افتاده باشد، آن اتفاقات باالدستی باعث شده 
اتفاقات خوب در بخش مسکن ظهور و بروز نداشته 

باشد و مردم آن را حس نکنند.

 BBBB به نظرتان مهم ترین شاخصی که می توان 
بر اساس آن گفت وضعیت مسکن بهتر 

یا بدتر شده، چیست؟
 تعریف شده است. به نظرم مدت 

ً
این شاخص قبال

زمان انتظار مسکن دار شدن مردم یا کیفیت متوسط 
مسکن در کشور مهم ترین شــاخص برای مردم و 
مصرف کنندگان مســکن است. از طرفی مهم ترین 
شــاخص در حوزه تولید مســکن این است که من 
سازنده از زمانی که ملکی را خریداری کرده و اقدام 
به اخذ مجوز می کنم تا زمان اخذ مجوز چه زمانی 
طول می کشــد، آخرین اطالعاتی که وجود دارد، 
این است که دریافت مجوز ساخت به طور متوسط 
حدود دو سال زمان می برد. با این حال هیچ دولتی 
نگفته اســت که من این شرایط را اصالح می کنم و 
 هر دولتی کــه روی کار آمده این زمان نه تنها 

ً
واقعا

کاهشــی نداشته، بلکه افزایش هم پیدا کرده است. 
متأسفانه این فرآیند هر ســال پیچیده تر و زمان برتر 
شده اســت. عالوه بر زمان صدور مجوز ساخت، 
تسهیالتی که برای سازنده ها در نظر گرفته می شود، 
در کنار دسترسی به بازارهای بین المللی برای ورود 
فناوری های جدید از جمله شاخصه ها و معیارهایی 
هســتند که متأســفانه در مدت هشت سال گذشته 
بهبود پیدا نکرده و شــرایط موجــود هر روز در این 

حوزه ها دست و پاگیرتر و سخت تر شده است. االن 
عالوه بر وزارت راه و شهرســازی، وزارت کشور، 
شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی، سازمان  میراث 
فرهنگی، آب و برق و آتش نشــانی و... در موضوع 
مسکن درگیر هستند. باید از دل این سازمان ها تیمی 
تشــکیل شود که آن تیم این مســئولیت را بر عهده 
داشته باشد که روند ساخت وسازها در کشور تسریع 

شود. 

 BBBB یعنی شما مخالف حضور دولت در بخش
مسکن هستید؟

من مخالف طرح هایی هســتم که دولــت بخواهد 
مجری آن باشــد؛ بلکه دولــت و وزارت راه باید در 
بخش مسکن این سیاست گذاری ها را به نحوی جلو 
ببرند که شرایط برای بخش خصوصی جذاب باشد؛ 
یعنی بخش خصوصی بتواند مسکن تولید کند تا تمام 
جامعه از نتایج این تولیدات بهره مند شوند. برای نمونه 
در هیچ کشوری کسی توقع ندارد دولت نان تولید کند. 
در کشور ما نیز تولید نان بر عهده دولت نیست، اما اآلن 
در کشور ما عملکرد مربوط به تولید نان خوب است با 
اینکه بخش آزاد و خصوصی متولی اصلی تولید نان در 
کشور هستند؛ اما دولت ها شرایط را به گونه ای ایجاد 
کرده اند که نان به صــورت ارزان در اختیار مردم قرار 
گیرد، این اتفاق باید در حوزه مسکن نیز رخ دهد و فضا 
این قدر رقابتی شــود که بخش خصوصی با یکدیگر 
رقابت کرده و قیمت ها کاهش پیدا کنند. اآلن شرایط 
 برعکس است، شرایط آنقدر برای تولیدکننده 

ً
کامال

سخت شده است که اگر کسی هم بتواند تولیدی انجام 
دهد می تواند تولید خودش را به قیمت هایی که دوست 
دارد بفروشــد. این روند به نفع عده ای محدود بوده و 

اکثریت جامعه از آن آسیب می بینند.

 BBBB اگــر بخواهید عملکــرد دو وزیــر راه و
شهرسازی دولت های یازدهم و دوازدهم 

در حوزه مســکن را ارزیابــی کنید، چه 
نمره ای به آنها می دهید؟

به نظرم آقای آخوندی حوزه مســکن را خیلی خوب 
می شــناخت؛ اما با این حال عملکــرد او خروجی 
خوبی نداشــت. وی مقاومت هایی در حوزه مسکن 
مهر انجام داد که به نظرم این مقاومت ها اشــتباه بود؛ 
چون ایشان میراث دار وعده ای بود که باید به سرانجام 
می رسید. اگر می خواست می توانست ادامه مسکن 
مهر را نپذیرد، اما باید آن وعده داده شــده از گذشته را 
نهایی می کرد. متأسفانه حرکت وی در راستای تکمیل 
نکردن مسکن مهر یک حرکت اشتباه بود. ضمن اینکه 
آخوندی می توانســت برخی از کارهای اساسی را در 
مدت حضــورش در وزارت راه و شهرســازی انجام 
دهد، اما متأســفانه انجام نداد. به هرحال او قدرت و 
نفوذ باالیی در دولت داشــت و در بخش خصوصی 
هم فعالیت کرده بود؛ لذا می توانست کارهای بزرگی 

انجام دهد، اما متأسفانه انجام نداد. 

 BBBB در دوره هــا و دولت های مختلف عموما 
قیمت مسکن حدود 200 یا 300 درصد 
افزایش داشته، اما در هشت سال دولت 
روحانی این افزایش قیمت به حدود 600 
تا ۷00 درصد رسید. به نظرتان دلیل این 

افزایش عجیب چه بوده است؟
شــاید یکی از دالیل این موضوع، اتفاقات باالدستی 
بود که در اقتصاد ما رخ داد و روی مسکن نیز تأثیراتی 
گذاشت. اوایل تحریم ها بود که من گفتم این تحریم ها 
که آمد اتفاقاتی بعد از این نیز خواهد افتاد؛ اآلن دولت 
توانایی هایی دارد و می تواند در حوزه مسکن کارهایی 
انجام دهد تا با این اقدامات با اتفاقات خارج از سیستم 
وزارتخانه مقابله کند. نمی توان گفت مقصر همه این 
افزایش  حدود 700 درصدی وزارت راه و شهرسازی 
است، اما عمده تقصیر وزارتخانه آنجاست که وقتی 
این ضربه ها به سمت حوزه مسکن آمد، وزارتخانه به 
جای اینکه برای این ضربه ها برنامه ریزی داشته باشد و 
بتواند مقداری از شدت این ضربه ها بکاهد، این کار 

را نکرد.

 BBBBمثاًل چه کار می کرد؟ 
می توانســت کار ساخت وساز را تســهیل کند، اما 
برعکس شد. اتفاقی که در حوزه واردات نیز شاهد 
بودیم، از هشت ماه قبل از تحریم های مجدد، دولت 
گمرکات را بســت و اجازه واردات نــداد. به نظرم 
اگر دولت آمریکا می خواســت برای ایران تصمیم 
بگیــرد همین کار را می کرد. در واقع دولت ما 9 ماه 
جلوتر خــودش را تحریم کرد و بــه جای مقابله با 
تحریم ها و کاستن شدت تحریم ها خودش تحریم 
مضاعفی را بر اقتصاد کشور ایجاد کرد. وزارت راه 
و شهرسازی نیز همین کار را انجام داد و همزمان با 
اعمال تحریم ها، سخت گیری ها برای تولید مسکن 

نیز افزایش یافت.

بازار

امیرمحمد پرهام فر
 مدیر کل ستاد مبارزه

 با قاچاق کاال  

یادداشت 

 
ً
»اقتصاد مقاومتی« یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرفا
پدافندی نیست؛ بلکه چشــم اندازی کالن به اقتصاد دارد و یک 
اقدام بلندمدت به شمار می رود. در این رویکرد، ما در پی »اقتصاد 
ایده آلی« هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد 
اول منطقه برساند؛ اقتصادی که زمینه ساز تشکیل »تمدن بزرگ 
اسالمی« باشــد. این نوع اقتصاد مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی، 
ریســک پذیری و نــوآوری اســت. از مهم ترین نــکات اقتصاد 
مقاومتی، می توان به برون گرایی و گسترش ارتباطات بین المللی، 
کاهش اتکای بودجــه به درآمدهای نفتــی، مدیریت مصرف، 

بهره وری حداکثری، توزیع عادالنه درآمد و... اشاره کرد. 

 اقتصاد الگو
منهای نفت

بــه گزارش رویترز، قیمت جهانی ذرت کــه برای خوراک دام 
استفاده می شود، تحت تأثیر کمبود عرضه در بازار به بیشترین 
قیمت هشت سال گذشته رسید. بر اساس آمارهای اعالم شده 
قراردادهای آتی بازار شــیکاگو، قیمت ذرت به بیشــترین رقم 
تاریخی خود از ســال 2013 تاکنون رسیده که عامل اصلی آن 
کاهش عرضه به بازار بوده اســت. این کاهش تولید در آمریکا 
و خشکسالی های گسترده در برزیل به کاهش عرضه و افزایش 
قیمت این محصول اساسی دامن زده و دامداران را نگران کرده 
است. گفتنی اســت، تولیدکنندگان این نوع ذرت به دلیل نیاز 

شدید این محصول به آب، محدود است. 

 ذرت در اوج
شاخص

ســرمایه گذاری همان طور که می تواند بســیار ُپرســود باشد، 
می تواند ُپرضرر نیز باشــد. تاریخ علم مالی سرشــار از داستان 
سرمایه گذارانی است که با سرمایه گذاری در شرکت های مناسب، 
مبلغ پول چشمگیری را به دست آوردند. به همان اندازه )شاید هم 
بیشتر( داستان درباره بداقبالی ها وجود دارد. یکی از موارد جالبی 
که در اصطالحات ســرمایه گذاری وجود دارد، روش بنجامین 
است. این روش که منتسب به »بنجامین گراهام« است، بر اساس 
اصول بنیادی ســرمایه گذاری ارزشــی و فرآیند کشف سهام کم 
ارزش گذاری شده شکل گرفته اســت. این روش به دنبال راهی 
برای کاهش زیان ها به جای افزایش سود در سرمایه گذاری است.

 روش بنجامین
افزوده

 آسیب شناسی عملکرد دولت ها در حوزه مسکن
 در گفت وگو با محمدمهدی مافی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران

سیاست گذاری به جای تصدی گری
علی مرزبان

خبرنگار

 دولت به هفته های پایانی خود در حالی نزدیک می شود که افزایش قیمت متوسط مسکن طی دولت های یازدهم و دوازدهم رکوردی عجیب از خود به جای گذاشته 
است. افزایش بیش از هفت برابری قیمت مسکن در کشور را می توان محصول عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم در این حوزه دانست. افزایشی که سبب شده است 
خانه دار شدن رویا و تبدیل منازل مسکونی به احسن به آرزویی برای شهروندان شهرهای بزرگ تبدیل شود. صبح صادق در گفت وگویی با محمدمهدی مافی، عضو 

هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت های یازدهم و دوازدهم و عملکرد آنها را در حوزه مسکن بررسی کرده است. 
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حضرت آیت الله بهجت)قدس سره(: خدا می داند چه پاداشی 
برای اعمال ]انســان[ ثابت است و برای او مقرر می شود! نباید 
خیال کرد که مطلب، ماِل کمی و زیادی اســت؛ ]بلکه مربوط 
به[ کیفیت اســت؛ برای خدا باشد، کم باشد]سودمند است[؛ 
و برای خدا نباشد زیاد]هم[ باشد؛ بی فایده است... ما مهمان 
خدا هستیم، در سفره او هستیم. می بیند ما را، می داند ما چه کار 

می کنیم، می داند که ما خیال داریم چه ]کاری[ بکنیم!

 )به سوی محبوب، ص ١١(

دین

 صلح؛ اما نه به هر قیمت

چندی پیش تفســیری از یکــی از آیات 
ســوره انفــال در مورد صلح با دشــمن 
مطرح شــد که دقیق نبود. قرآن و روایات 
و سنت اهل بیت)ع( برای پرسش هایی، 
همچون چه زمانی باید با دشمن بجنگیم؟ 
به چه نحو بجنگیــم؟ و چه اصولی را در 
جنــگ و بعد از جنگ باید رعایت کنیم؟ 
پاســخ هایی در اختیار ما قــرار داده اند. 
همچنیــن در مــورد صلح و دوســتی و 
ایجاد روابط دوستانه با کسانی که در نظر 
و عقیــده با ما متفــاوت و حتی مخالف 
 هستند و دشــمن حربی نیستند هم گفته

 شده است.
 در آیاتــی که موضوع بحث اســت، 
به صورت کلی صحبت از صلح اســت، 
ولی حــد و حدود صلــح و طریقه آن را 
بایــد در آیات دیگر یا حتــی منابع دیگر 
جســت وجو کرد. به عبارتی نباید آیه ای 
را بــدون تقدم و تأخــر آن قرائت کنیم و 
بگوییم منظور این آیه فالن موضوع است 
یا فالن روش و رفتار؛ مانند کسانی که نماز 
َها  یُّ

َ
نمی  خواندند و می گفتند قرآن گفته: »َیاأ

ة«! بدون آنکه 
َ

ال َرُبوا الصَّ
ْ

ق
َ
ِذیَن آَمُنوا الت

َّ
ال

ْنُتْم 
َ
ادامه آن را بخوانند که می فرماید: »َوأ

اَری« )نساء/43( به عبارتی نمی توان 
َ
ُسک

هرطور که دل مان خواست، با آیات قرآن 
و روایات و ســیره و ســنت اهل بیت)ع( 

برخورد کنیم.
 اینکــه بگوییم در قرآن آمده اســت: 
 

ْ
ل

َّ
َوک

َ
َها َوت

َ
اْجَنــْح ل

َ
ِم ف

ْ
ــل »َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّ

َعِلیُم«؛ و اگر 
ْ
ــِمیُع ال ُه ُهَو السَّ ِه ِإنَّ

َّ
ی الل

َ
َعل

به صلح گراییدند تو ]نیــز[ بدان گرای و 
بر خدا توکل نما که او شــنوای داناست. 
 برویم و با دشــمنان 

ً
)انفال/61( پس فورا

 
ً
صلح کنیم، حرفی جاهالنه است. طبیعتا
همه ما می دانیم که منظور قرآن صلح در 
هر شرایطی نیســت، اما اینکه بگوییم در 
چه شرایطی است، به تأمل و دقت در آیات 

قرآن نیاز دارد.
 برای نمونه کافی اســت آیه قبل)60/

انفال( را بخوانیم تــا یکی از مالک های 
متعــدد را دریابیــم. این آیــه می گوید: 
ٍة َوِمْن  وَّ

ُ
ْعُتْم ِمــْن ق

َ
ُهْم َما اْســَتط

َ
وا ل

ُّ
ِعد

َ
»َوأ

ْم 
ُ
ک وَّ

ُ
ِه َوَعد

َّ
وَّ الل

ُ
ْرِهُبوَن ِبِه َعد

ُ
ْیِل ت

َ
خ

ْ
ِرَباِط ال

ُه 
َّ
ُموَنُهُم الل

َ
ْعل

َ
 ت

َ
ِریَن ِمــْن ُدوِنِهــْم ال

َ
َوآخ

ِه 
َّ
ْيٍء ِفي َسِبیِل الل

َ
وا ِمْن ش

ُ
ْنِفق

ُ
ُمُهْم َوَما ت

َ
َیْعل

ُموَن«؛ و هرچه در 
َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
ْنُتْم ال

َ
ْم َوأ

ُ
ْیک

َ
 ِإل

َّ
ُیَوف

توان دارید از نیرو و اسب های آماده بسیج 
کنید تا با این ]تدارکات[ دشــمن خدا و 
دشــمن خودتان و ]دشــمنان[ دیگری را 
جز ایشان که شما نمی  شناسیدشان و خدا 
آنان را می  شناسد بترســانید و هرچیزی 
در راه خدا خرج کنید پاداشــش به خود 
 شما بازگردانیده می  شــود و بر شما ستم 

نخواهد رفت.
چه دلیلی دارد دشمنی که بر ما مسلط 
است، دست صلح به سمت ما دراز کند؟ 
خداوند قدرتمند بــودن را ضامن صلح 
دانسته است و به آن دســتور داده است؛ 
به عبارتی وقتی شما دست برتر را در توان 
و قدرت داشته باشید، دشمن چاره ای جز 

تسلیم ندارد. 
ضمن آنکه مبــادا این توان را با اختیار 
به واســطه تطمیــع، تهدید  و  خودتــان 
یــا هوچی گری دشــمن واگذاریــد و از 
قدرت تان بکاهید. پــس این امر موجب 
طمع دشــمن برای فشــارهای مختلف 
بنابراین  یا جنــگ می شــود.  سیاســی 
نبایــد فکر کنیم هرگاه دشــمن دســت 
 صادق اســت و 

ً
صلــح دراز کــرد، اوال

 به بهانه صلح ابزار قــدرت ما را از
ً
 ثانیــا

 دست مان بگیرد. 

آیه

 دشــمنان اسالم و مســلمانان از همان روزهای 
اول، درصدد بودند از تولیدات علمی و اخالقی 
و معنوی اسالم جلوگیری کنند و نگذارند انسان ها 

در پرتو تربیت دینی با حقایق عالم آشنا شوند.
از اقدامات آنها ،  جلوگیری از حضور رســول 
خــدا در میان مــردم تا ترور آن حضــرت، بود. 
آنها می دانســتند پیامبر)ص( با عرضه هر تولید 
معنوی می تواند تقاضای بعــدی را ایجاد کند و 
ســیل خروشانی از طالبان معرفت و انسانیت راه 
بیندازد. انواع و اقسام فشارها، جنگ ها، تحریم ها 
و کشتارها برای جلوگیری از اشاعه کلمه »حق« 
بود. آنان  که به  دنبال شناخت و توسعه حق بودند 
ســختی ها را تحمل می کردنــد و آنها که حق را 
نمی شناختند یا ارزشــی برای آن قائل نبودند، با 
کمترین فشار متمایل به کفار و مشرکین می شدند 
و پرچم اســالم را زمین می گذاشتند؛ البته بودند 
افرادی که از این وضعیت در همان صدر اســالم 
برای خود کیسه ثروت و قدرت دوختند و به امید 

زندگی بهتر عاقبت به شّر شدند.
 تاریــخ اســالم پــر اســت از مقاومت  ها و 
صبوری ها برای بقــای دین و اخالق و حکومت 
الهی. حاکمیت حق در طول تاریخ برخاســته از 

مقاومت ها و رشادت هایی بود که فشار و تحریم 
دشمن همیشه در کنارش دیده می شد، فشارهایی 
که هر روز بیشتر می شد، اما خستگی ناپذیر بودن 
عده ای آن را به پیشــرفت و توسعه اخالق و علم 
تبدیل می کرد. این عده به واســطه حضور در راه 
دین مــورد حمایت  عینی و غیبــی خداوند قرار 

داشتند. 
آیات متعددی در قــرآن کریم به این موضوع 
می پــردازد که اگر ایمان و تقــوا و عمل صالح و 
استقامت باشد، خداوند باران رحمتش را جاری 
می ســازد و اگر کفر، شــرک، نفــاق و بی دینی 
باشــد، خداوند کمکش را دریغ می فرماید. آری 
فقط کسانی می توانند شامل هدایت، حمایت و 
رحمت خداوند شوند که تقوای الهی پیشه کرده 

یا می خواهند در راه خدا قدم بگذارند.
 پس اگر در تولیدات معنوی و اخالقی و حتی 
مادی به حمایت خداوند نیاز داریم، باید تقوا پیشه 
کنیم و رفتارمان را با دین اسالم تطبیق دهیم؛ اما 
حمایت خداوند چگونه است؟ در قرآن و مکتب 
اهل بیت)ع( نمونه های زیادی از این حمایت ها 

آمده است. 
زندگی پیامبــر)ص( و ائمــه طاهرین)ع( و 
بزرگان دین و مسلمانان پر است از این حمایت ها 
و هدایت ها که اگر نبودند اسالم نمی توانست رشد 

کند و جهانی شود. 
 نمونه های آن قابل شــمارش نیســت 

ً
مطمئنا

و نمی تــوان آن را در هــزاران کتاب ثبت و ضبط 

کرد، اما در هر برهه ای نمونه های بســیاری از آن 
را می توان دید. نمونه هایی که حتی آن را معجزه 
خوانده ایم، همگی بــرای اهل ایمان اتفاق افتاده 

است. 
غالب این حمایت ها را می توان در یک شاخه 
آورد و آن را »ایجاد مانع« برای کور شدن دشمنان 
نامید. خداوند از طریق تار عنکبوتی جان پیامبرش 
را حفظ می کند، در جنگ ها فرشتگان را به یاری 
ایشان می فرستد و با ایجاد ترس در دل دشمنان، 
آنهــا را از صدمه زدن به مســلمانان باز می دارد. 

خداوند در سوره یس آیه 9 می فرماید: 
ِفِهْم 

ْ
ل

َ
 َو ِمْن خ

ً
ا

ّ
ْیِدیِهْم َســد

َ
نا ِمْن َبْیِن أ

ْ
»َوَجَعل

ُهْم الُیْبِصُرون«؛ و در پیش روی 
َ
ْیناُهْم ف

َ
ش

ْ
غ

َ
أ
َ
 ف

ً
ا

ّ
َسد

ی 
ّ

ی قرار دادیم و در پشت  سرشان سد
ّ

آنان ســد
و چشمان شــان را پوشــانده ایم، لذا نمی بینند. 
به عبارتــی خداوند مانع فهــم حقیقت از طریق 
دشــمنان می شــود تا مزاحمتی برای مسلمانان 

نداشته باشند.
 در تاریخ انقــالب از این قبیل حمایت ها کم 
نداشتیم، از پیروزی با دستان خالی، ترس دشمنان 
از هیبــت انقالبیون و حتی طوفان طبس گرفته تا 
امدادهــای الهی در جنگ تحمیلی، مانند آزادی 
خرمشهر و بسیاری از حمایت ها که از امدادهای 
غیبی بــود. آنجاکه خداوند موانعــی بین مردم و 
دشمنان ایجاد کرد تا آنها نتوانند حقایق را ببینند 
و نتوانند بــه مؤمنان لطمه وارد کنند و آنجا که در 
راه حق قدمی برداشته شد و جز رضایت خداوند 

در فکرها نبود، به وضوح دست یاری خداوند را 
دیده ایم. 

در خصوص تولیــدات معنــوی و مادی که 
دشمنان اسالم و انقالب قصد ضربه زدن به آن را 
دارند، مانند هر مســئله ای دیگر نیازمند حمایت 
خداوند و ایجاد مانع برای دشــمنان هستیم و هر 
لحظه برای این کمک و یاری باید دســت طلب 
به آسمان بلند کنیم. همان طور که امام سجاد)ع( 
در صحیفه ســجادیه از خداوند می خواهد: »... 
خداوندا، مشــرکان را چنان به یکدیگر مشغول 
 ساز تا از دستبرد به مرزهای مسلمانان بازمانند و 
با کاستن عددشــان، از کاستن مسلمین باز دار و 
رشته اتحادشان را با تفرقه برهم زن تا از همدستی 
علیه مسلمانان بازمانند. خدایا، دل های شان را از 
آرامش و بدن های شــان را از توانایی بی بهره کن 
و راه چاره را به روی شــان ببند و اندام شان را در 
رویارویی با مردان مســلمان سست گردان و در 
دل شان از درگیر شدن با دلیرمردان اسالم هراس 
و ترس بیفکن و ســپاهی از مالئکــه ات را برای 
ترس و عذاب بر آنــان برانگیز، چنانکه روز بدر 
چنین کردی، تا بدین ســان بنیان شان را برکنی و 
شوکت شان را ریشه کن ســازی و جمعیت شان 
را پراکنده کنــی.« برای تولیدات معنوی و مادی 
و اســتحکام بنیان علمی و اقتصادی کشــور به 
هیچ کسی جز خداوند نیاز نداریم. خداوند راه را 
نشان می دهد، حمایت می کند، دشمنان را دور و 

کور می کند و مسیر را هموار می گرداند.

 دشمنان و مانع زایی برای تولید!
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

قیام برای خدا، یعنی برخاســتن از ســر ســفره 
شــهوات و حرکت به سوی خدا؛ یعنی مسافرت 
از خانه نفس به ســمت بیت اللــه؛ همان طور که 
ُرْج ِمْن 

ْ
خود خــدا در قرآنش فرمود: »َو َمــْن یخ

ِه َو َرُســوِلِه«؛ قیام برای خدا 
َّ
ی الل

َ
 ِإل

ً
َبیِتِه ُمهاِجرا

یعنی آن طوری که رســول خــدا در تبیین ویژگی 
زیرک ترین انســان ها می فرمایــد: »دل کندن از 
لذت های دنیایی و آمادگی برای ســفر اخروی.« 
 قیام از جنس 

ً
)ارشادالقلوب، ج 1، ص46( اساسا

حرکته و قعود از جنس ســکون. طبیعیه که کسی 
که اهل حرکت نباشــه مثــل آب مونده توی یک 
گودال بعد از چند صباحی می گنده. اما آب زالل، 
آب جوشنده اســت، آب رونده است. بیایید در 
ماه رمضان با هم تصمیم بگیریم تو زندگی اهل 
قیام بشیم، نه اهل قعود. آخه می دونید در واقع ماه 
رمضان هم ماه تمرین برای همین قیام در زندگی 
اســت. ماهی است که اگه خوب تمرین کنیم یاد 
می گیریم که توی یازده ماه دیگه چطوری زندگی 

کنیم که دلبسته دنیا نشیم، بلند شدن از پای انواع 
شــهوات رو تمرین می کنیم: شــهوت خوردن، 
شــهوت خوابیدن، شــهوات جنســی و...؛ لذا 
بهترین فرصت برای تمرین قیام همین ماه مبارکه؛ 
اما بهتریــن تمرین در این ماه چیه؟ همون چیزی 
که در دعای روز اول مــاه مبارک از خدای کریم 
... ِقیاِمی ِفیِه ِقیاَم 

ْ
ُهمَّ اْجَعل

َّ
درخواست کردیم: »الل

اِئِمیَن« از خدا می خوایم که شــب زنده داری 
َ

ق
ْ
ال

ما رو در این ماه جزء شــب زنده داری های واقعی 
و خالصانه خودت قرار بده. ممارســت بر نماز 
شب یکی از کامل ترین تمرین های قیام است... 
 اهل قیام باشیم؛ 

ً
اگه بخواهیم تو زندگی مون واقعا

مثل امــام روح الله)ره( که فرمــوده بود: »من به 
پشــتوانه همین آیه أن تقوموا لله...« قیام کردم؛ 
باید مثل ایشان هم اهل قیام لیل و شب زنده داری 
بشیم. یکی از نزدیکان امام می گوید: پنجاه سال 
نماز شــب امام خمینی)ره( ترک نشــد. امام در 
بیمــاری، در صحت، در زنــدان، در خالصی، 

در تبعیــد، حتی بر روی تخت بیمارســتان قلب 
هم نماز شــب می خوانند.  ما کــه این  همه دم از 
مهدی فاطمه)عج( می زنیم و ندای »یابن الحسن 
کجایــی داد از غم جدایی« ســر می دیم؛ برای 
چی وقتی اون نام مبارک حجت بن الحســن)ع( 
رو می بریــم، همگــی قیام می کنیم و دســت به 
ســر می گذاریم؟ شــاید یه دلیلش این باشه که 
می خوایم به آقامون بگیم: آقاجان هر وقت شــما 

قیام کنید، ما هم آماده قیامیم. راستی 
 آماده قیامیم؟ 

ً
رفقا خودمونیم، واقعا

می دونســتید تا موقعی که اهل قیام 
نشیم، به  درد آقامون نمی خوریم. اگه 

می خوای به درد آقامون بخوری نه اینکه 
به دردش اضافه کنــی، هر بار که به 

احترام نام مبارکش بلند میشی، ببین 
چقدر تو زندگیت اهل قیامی؟ اگه 
دیدی قیامت کم رنگ شده، سریع 

روند زندگیت رو عوض کن.

 ماه رمضان ماه تمرین
   منبر    

 مهمان خدا 
سلوک

 شیخ و غربگرایان
راهنما

دوران  در  ابوالحســنی:  محمدصــادق  حجت االســالم 
مشــروطه، یک جریان اسالم گرا فعال است که دو شاخه دارد؛ 
یکی اســالم گرایان مشــروطه خواه کــه در رأس آنها مرحوم 
آخوندخراسانی است؛ جریان دیگر، جریان مشروعه خواهان 
هستند که در رأس آنها آیت الله شیخ فضل الله نوری، قرار دارد، 
اما جریان دیگری هم هست که با اینکه داعیه مشروطه خواهی 
دارد، اما غربگراست و شیخ ابراهیم زنجانی که حکم قتل شیخ 
فضل الله را صادر کرد، از این جریان اســت. شــیخ فضل الله 
کانون مبارزه خودش را شــیخ ابراهیم زنجانی ها و تقی زاده ای 
قرار داد که معتقد بود باید از فرق سر تا نوک پا غرب زده شویم.

پرسش: افشــاگری در ارائه تحلیل ها در چه مواردی واجب یا 
حرام است؟                

پاســخ: در جایی که حقوق مردم و بیت المال مطرح اســت، 
افشاگری واجب اســت و چنانچه از راه دیگری نتوان احقاق 
نمود، باید متجاوزین معرفی شــوند؛ ولی در جایی که جرمی 
ثابت نشــده و عرض و آبروی مؤمنی در خطر است، افشاگری 
حرام است؛ البته گاهی اصل افشاگری جایز، اما رسانه ای شدن 

آن جایز نیست.    
برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی

منتشر شده در معاونت سیاسی سپاه

 حرمت افشاگری 
حکمت

گفتاری از حجت االسالم اسماعیل محرابیان

محمدرضا قضایی 
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

 ایران
قوی

 نگاهی به جایگاه انتخابات
 در شکل گیری ایران قدرتمند

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

پیش درآمد 

گامی برای ایران قوی

 »ایران قوی«، شعار مورد اتفاق ملی است، 
فــارغ از اینکه افــراد دارای کدام گرایش 
سیاسی و فکری باشند؛ اما با کدام راهبرد 
می شــود ایران را قدرتمند تر، پیشرفته تر و 

آسیب ناپذیر تر کرد؟
رهبر معظم انقالب امســال در بیانات 

نوروزی به صراحت گفتند: 
»ما باید تالش کنیم ایران را قوی کنیم. 
کشوری که دشــمنی های زیاده خواهان را 
می بیند باید خودش را قوی کند. ایران قوی 
یک شعار عمومی است و کسی که من را 
هم قبول ندارد، شعار ایران قوی دارد. ایران 
قــوی بهتر از ایران ناتوان و توســری خور 
است. این قدرت و قوت را ملت به کشور 
می بخشند و حضور ملت هم و مشارکت و 
اندازه مشارکت در این قوت ملی تأثیرگذار 

است.«
بی شــک ایران و ایرانــی در انتخابات 
پیش رو نیز بــه خود خواهــد بالید که در 
گام دوم انقالب، با وجود همه ســختی ها 
و چالش هــا برای اقتدار و عزت کشــور، 
گوش به فرمان ولی  فقیه پا به عرصه خلق 
حماسه ای دیگر می گذارد تا بگوید »رأی 
من هدیه به قاسم سلیمانی«، آن سرداری 
که بی رنــگ و خط بود، ســرباز والیت و 

وطنش بود.
 ایده ســاخت ایران قوی از مسیر 

ً
یقینا

به کارگیری درست نظریه اسالمی عدالت 
می گــذرد. ایــران قوی هم یــک مفهوم 
سخت افزاری اســت و هم یک برساخت 
نرم افــزاری. این هر دو نیازمند کار متقن و 
بر پایه ارزش های اخالق فردی و اجتماعی 
اســت؛ یعنی ما هم جامعه ای اخالق پایه 
می خواهیم برای قوی شدن و هم پیشرفت 
مادی و فناورانــه می خواهیم برای حفظ 

استقالل مان.
لذا کاندیدایی می تواند برای ایران مؤثر 
 »من یتق الله« باشد 

ً
و مثمر باشــد که اوال

تا »یجعل له مخرجا« و »یرزقه من حیث 
 
ً
ال یحتســب« برایش مقدر شــود و ثانیا
جزء طایفه »الذین جاهدوا فینا« باشــد تا 

»لنهدینهم سبلنا« رزقش شود.
هــم  تــا  اســت  راه طوالنــی  امــا 
عقب افتادگی هــای عمیــق دوره طاغوت 
ستمشاهی جبران شود و هم فشار و تحریم 
استکبار عقیم شود. ســاخت ایران قوی، 
از دل ظرفیت هــای همیــن آب و خــاک 
بر می آیــد؛ وگرنه صــرف وقت هنگفت 
برای راضــی کردن دشــمن، فقط هزینه 
فرصت)بعضــا غیر قابل جبــران( ایجاد 

می کند.
لذا در این پرونده این پرســش کلیدی 
مطرح اســت کــه مشــارکت و حضور 
در انتخابــات، چه از ســوی مــردم و چه 
کاندیداها با چه الگویــی می تواند آرمان 

ایران قوی را محقق کند؟

گروه پرونده
صبح صادق

 BBBB با توجــه بــه مطالبات رهبــر معظم 
انقالب در خصوص ایران قوی، مقوله 
انتخابات چه تأثیری در تحقق این مهم 

خواهد داشت؟
برای هر کشور و جامعه ای، دو گونه مؤلفه برای قوت و 
قدرت آن کشور وجود دارد که یکی از آنها، مؤلفه ملی 
و منابع زیرزمینی و روی زمین و وضع اقتصادی است 
که ُبعد سخت قدرت ملی کشور را شکل می دهد. ُبعد 
دیگر، بعد نرم قدرت یک کشور است که بحث مردم، 
مشــارکت و حضور مردم، میزان التزام و باور مردم به 
هویت ملی خود و در پی آن، مشارکت مردم در جامعه 
و یک نوع علقه هویتی بین مردم، کشور و جامعه است. 
این دو مؤلفه اساسی هستند؛ اما مؤلفه دوم یعنی حضور 
مردم اثرگذارتر است؛ چراکه اگر کشوری همه منابع 
غنی زیرزمینی، روزمینی و فناوری و این قبیل ظرفیت ها 
را داشــته باشــد، اما دلبســتگی و حضور مــردم به 
 نمی تواند در 

ً
کشورشان کمرنگ باشد، این کشور قطعا

عرصه تعامالت جهانی قوی باشد. البته امروز، غرب 
مؤلفه ای که بیشتر تحقق قدرت سلطه را افزایش داده، 
همان قدرت سخت و دانش و فناوری برای ابزارهای 
جنگی است که به عاملی برای قدرت در غرب تبدیل 
شده است؛ اما در کشور ما به منزله یک کشور اسالمی، 
حضور و مشارکت مردم عامل اساسی قوت بخشی به 
کشور است و بزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی این 
اســت که حاکمیت ملی را در کشور تحقق بخشید و 
کشور به صاحبان آن که مردم هستند، برگشت. بنابراین 
انتخابات نماد این حرف اســت کــه مردم، صاحب 
قدرت و کشــور هستند، لذا دشمنان ما سعی می کنند 
این مهم ترین نقطه قوت ما را تضعیف کنند. به همین 
دلیل حضور و شــرکت مردم در انتخابات که یکی از 
مؤلفه های قدرت است، به جهت مهم بودن عنصر نرم 

در شکل گیری قدرت ملی کشور، بسیار مهم است.

 BBBB چه دلیلی دارد که دشمنان می خواهند  
مهم ترین نقطه قوت کشور ما را تضعیف 

کنند؟
به هر حال قبل از انقالب اســالمی، کشور برای مردم 
نبود و بیگانگان بر آن مسلط بودند و عده ای از اشراف و 
افرادی که ثروت های بادآورده داشتند، احساس صاحب 
بودن برای کشــور می کردند و قدرت، وابسته دربار و 
نظام سلطنت بود که کشــور را برای خود می دانستند؛ 
به همین دلیل در قبل از انقالب همه پادشاهان، کشور 
را ملــک خود تلقی می کردند و مــردم را رعیت خود 
می دانستند؛ انقالب اســالمی این رویه را 180 درجه 
 یک چرخش اساســی در اینجا ایجاد 

ً
تغییر داد و دقیقا

کــرد. یادمان نرفته که حضرت امام)ره( قبل از انقالب 
وقتی ضرروت انقالب را تبیین می کردند، این موضوع 
مطرح بود که کشــور باید به دست مردم برگردد و تمام 
دســتاوردهای دیگری که انقالب اســالمی داشته، بر 
همین زیرساخت استوار است، به همین دلیل دشمنان 
ما می خواهند خود صاحب کشــور باشــند؛ شرکت 
نکردن در انتخابات به این معناست که صاحبان کشور، 
راه را برای غاصبان و کسانی که می خواهند کشور را به 
تصرف خود در بیاورند، هموار کنند، همچنین کسانی 
که مخالف انتخابات هستند، می خواهند مردم حضور 
نداشته باشند و خود زمام کشور را به شکل دیکتاتوری 
در دســت بگیرند و با ظاهر غرب گرایی و تجددگرایی 
ســعی کنند کشور را به غرب وابســته کنند و کشور را 
بار دیگر برده کشــورهای سلطه گر کنند که این معادله 
خیلی روشــنی است. به همین دلیل هر کسی که نغمه 
 در زمین 

ً
مخالفــت با انتخابات ســر می دهد، حتمــا

دشمن بازی می کند. حضرت امام)ره( در وصیت نامه 
خود، تأکید بســیار بر انتخابات داشته اند و اینکه اقشار 
مختلف مردم، علما، مراجع، نخبگان، دانشگاهیان و 
همه و همه باید در انتخابات شــرکت کنند و امروز به 
مثابه یک وظیفه واجب تلقی می شــود. امام)ره( با آن 
نگاه حکیمانه خود دریافته بودند که اگر مردم از صحنه 
غایب شوند، آنچه که جای مردم را پر می کند، چیزی 
نیست جز استبداد، وابستگی، انحطاط، عقب ماندگی و 
ضعف ملی؛ در هر انتخابات این مسئله مشارکت مردم 
وجود دارد و دشــمنان ما همواره گوش به زنگ هستند 
که زمــان انتخابات تردیدهایی در جامعه ایجاد کنند و 

بهانه های خیلی سطحی را برای شرکت نکردن مردم در 
انتخابات َعلم کنند. در همین حال بزرگ ترین سؤالی 
که اینجا مطرح می شــود این است که شرکت ضعیف 
مردم در انتخابــات، به نفع چه کســانی تمام خواهد 
شد؟ به عبارتی چه کسانی از حضور کمرنگ مردم در 
انتخابات استفاده خواهند کرد که مشخص است رژیم 
صهیونیستی، عربستان و آمریکا از حضور ضعیف مردم 
در عرصــه انتخابات سوءاســتفاده خواهند کرد. نکته 
مهم تر این است که در طول 43 سال از پیروزی انقالب 
اســالمی، نشان داده شده است این مردم هستند که در 
میدان انتخابات تعیین می کنند چه کسی زمام دار کشور 
شــود. در انتخابات مختلف تا زمانی که مردم حضور 
فعال، پررنگ و حداکثری دارند، خود به خود کسانی از 
صندوق، انتخاب شده اند که بیشترین رأی را پشت سر 
خود داشته اند. البته ممکن است کسانی که انتخاب شده 
بودند، در یک جاهایی اشــتباه کرده باشند یا در برخی 
مسائل مدیریت ضعیف داشته باشند، اما هیچ کدام از 
اینها دلیل موجهی برای شــرکت نکردن در انتخابات 
نیست. به عنوان تجربه و عبرت باید این را در ذهن خود 
داشته باشیم که ضمن شرکت در انتخابات، از فهرست 
مورد تأیید شــورای نگهبان، افرادی را که قوی تر، بهتر 
و بانشاط  تر هستند انتخاب کرد که برآیند این حرکت 

ملی، حتما بهترین انتخاب هم خواهد بود. 

 BBBB بنابرایــن حضــور حداکثــری مردم  
در انتخابــات، در تشــکیل ایران قوی 

می تواند بسیار مهم باشد؟ 
حضور حداکثری مــردم مهم ترین مؤلفه اســت؛ به 
عبارتی مهم ترین مؤلفه قدرت ملی ما حضور مردمی 
است؛ در قضیه ترور شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی 
دشــمنان تصور می کردند توانسته اند ســردار بزرگ 
تأثیرگــذار در میدان تعامالت دیپلماتیــک ما را از ما 
بگیرند که حضور مردم صحنه را عوض کرد و دشمنان 
 پشت جبهه مقاومت ایستاده 

ً
متوجه شدند ملت ما واقعا

است. ملت با انتخاب بسیار هوشمندانه و آگاهانه در 
این مقطع بسیار مهم و سرنوشت ساز در جهان اسالم با 
حضور خود در مراسم تشییع این شهید واالمقام نشان 
داد از جبهــه مقاومت، دفاع و حمایت می کند و با این 
انتخاب هوشمندانه راه امام و شهدا را دنبال می کند. این 
نکته بســیار مهمی است که حضور مردمی در مراسم 
شهید سلیمانی محاسبات دشمن را به هم ریخت و از 
بسیاری از توطئه ها پیشگیری کرد. به خاطر داریم که در 
دو ماه آخر دوران ریاست جمهوری ترامپ، حرف های 
خیلی خطرناکی زده می شد و دشمنان توطئه های بسیار 
خطرناکی داشتند، آنچه موجب شد آنها عقب نشینی 
کنند و این جنگ بسیار خشن و خصمانه اقتصادی در 
طول این 4 سال شکست بخورد، همین حضور مردم 
در اســتقبال از پیکر خونین شهید سلیمانی بود و این 
حضور باید در روز انتخابات، به برگ رأی تبدیل شود تا 
 معنای خود را برساند. در حقیقت، ترجمه 

ً
بتواند کامال

آماری و مشهود حضور مردم در استقبال از پیکر شهید 
سلیمانی، همان حضور مردم در پای صندوق های رأی 
است. خوشبختانه انتخابات در کشور ما همیشه رقابتی 
بوده و همواره از ســلیقه های مختلف، کاندیداهایی 
حضور داشته اند و این فضای باز در حالی شکل گرفته 
که در یــک کلمه می توان گفت دشــمنان انتخابات، 
دشــمنان جامعه باز و آزاد در کشور هستند و هیچ گاه 
حاضر نیســتند در یک گفت وگوی علمی و منطقه ای 

شــرکت و اثبات کنند که شرکت نکردن در انتخابات 
 غلط اســت 

ً
به نفع مــا خواهد بود؛ این گزاره، کامال

که کسی بگوید شرکت نکردن در انتخابات به نفع ما 
خواهد بود؛ در حالی که به نفع دشــمنان ماست، لذا 
حواس مردم باید خیلی جمع باشــد و تک تک ما باید 
این را در جامعه بازگویی و تبیین کنیم و استدالل کنیم 
که در این فضای بسیار سخت جنگ روانی که دشمن 
ســعی می کند حتما آن را ایجاد کنــد، خدایی نکرده 
مسیر حق و درست گم نشود و دچار اشتباه نشویم که 
جبران ناپذیر است، باید با صدای بلند بگوییم دشمنان 
انتخابات و مشارکت مردم در روز رأی گیری، دشمن 
این هســتند که ایران، یک جامعه باز مردم ساالر باشد 
که خود مردم، سرنوشت خود را رقم بزنند که به هیچ 
وجه نباید از این مهم ترین دستاورد شهدای مقاومت و 

انقالب غفلت کنیم.

 BBBB نامزدهای انتخابات با توجه به برنامه ها  
و شــعارهایی می دهند یا گاهی اوقات 
دوگانه هایی که در سطح جامعه ایجاد 
می کنند، چقدر در تحقق ایران قوی تأثیر 

دارند؟
این نکتــه را توجه کنیــم که نقش اساســی بر عهده 
مردم اســت؛ به هر حال مردم باید شعارها، برنامه ها، 
کارنامه، عقبه سیاســی و فکری نامزدها را بررســی 
 فهرســتی 

ً
کنند و به بهترین فرد رأی دهند. البته قطعا

که شــورای نگهبان تأیید خواهد کــرد، واجد حداقل 
شرایط صالحیت هستند که شــورای نگهبان آنها را 
تأیید می کند که همیــن موضوع، عنصر اعتمادبخش 
به مردم اســت. مردم باید حواس خود را جمع کنند تا 
خدایی نکرده در رقابت هــای جناحی و حزبی اصل 
مسئله فراموش نشــود؛ اگر نامزدی به گونه ای سخن 
 منفی نشان 

ً
بگوید که بخواهد ســایر نامزدها را کامال

دهد، مشخص است که کار درستی انجام نمی دهد و 
به اعتقاد بنده، هر یک از نامزدها ضمن احترام به سایر 
نامزدها و پذیرش حداقل صالحیت نامزدها، از خود 
دفــاع کند و برای مردم هم باید این نقطه اعتمادبخش 
تلقی شود. خوشبختانه انتخابات در کشور ما به گونه ای 
اســت که افراد منفی، وابسته، خائن و افرادی که هیچ 
صالحیتی ندارند، نمی توانند تأیید شورای نگهبان را به 
دست آورند. بنابراین کسی که هیچ شناختی هم نسبت 
به کاندیداها ندارد، باالخره به کســی رأی می دهد که 
دارای آن حداقل های صالحیت است. پس نکته مهم 
تأکید بر حضور حداکثری مردم اســت و نکته بعدی 
کاندیداها هستند که باید یک رقابت اخالقی و منطقی 
 برنامه ها و تحلیل های 

ً
را شــکل دهند. نامزدها قطعا

متفاوتی با یکدیگر دارند و ممکن اســت اولویت ها و 
راهکارهای شان برای حل مسائل کشور متفاوت باشد 
 بعضی از کاندیداها، نسبت به مدیریت اقتصادی 

ً
و قطعا

کشور در سال های گذشته و نسبت به مدیریت کرونایی 
انتقاد خواهند داشت؛ ممکن است برخی از کاندیداها 
به برجام و پیامدهای آن انتقاد سخت داشته باشند که 
همه درست و قابل پیش بینی است؛ نکته مهم این است 
که هیچ کــدام از این انتقادها نباید حالت خصمانه به 
خود گیرد و از موازین انصاف، عدالت و اخالق فاصله 
گیرد؛ جامعه ما باید جامعه ای نمونه در جهان باشــد، 
چون ما ادعا می کنیم و معتقد هســتیم قدرت اصالت 
ذاتــی ندارد؛ اگر قدرت، مقدمــه خدمت در جامعه، 
اســتقرار عدالت و مقدمه پیشرفت برای کشور باشد، 

ارزشــمند است، و  اال چرا کسی با این همه دردسرها 
و مشکالت بخواهد رئیس جمهور شود. بنابراین مردم 
باید بتوانند از تبلیغات کاندیداها و رقابت آنها، این را 
 با توانمندی های 

ً
استشــمام کنند که کاندیداها واقعــا

مختلــف و تفاوتی که در جناح بندی سیاســی دارند، 
همگی آمده اند که بر اســاس آن برداشت ها، به مردم 
خدمت کنند که این نکته بسیار مهمی است و می توانند 
یک فضای رقابتی ســالم و برانگیزنــده را برای مردم 
ایجاد کنند؛ بنابراین از این نظر، کاندیداها بسیار مهم 
هستند و شورای نگهبان باید یک نوعی التزام اخالقی 
و فرهنگ سیاســی مطلوب را به نامزدها گوشزد کند. 
در واقع نظارت شــورای نگهبان در بحث انتخابات، 
یک نظارت حداکثری بوده که امر بســیار مثبتی است 
و یک ضمانت اجرا برای کاندیداهاســت که در دوره 
رقابت ها، از حد قانون، اخالق و انصاف خارج نشوند. 

 BBBB بســیاری بر ایــن باورنــد که حضور  
گســترده در انتخابات شرط الزم برای 
تشکیل ایران قوی است، اما شرط کافی 
نیســت و حضور گسترده و پرشور باید 
با انتخاب هوشمندانه کامل شود، نظر 

شما چیست؟
دولت های مختلف که با انتخاب مردم همواره بر ســر 
کار آمدند اگرچه هر کدام ضعف و نقص هایی داشتند؛ 
اما در مسیر تشکیل ایران قوی قدم برداشتند، در این 43 
سال قدرت ملی ما به یاری خداوند متعال و به پشتوانه 
خون شــهدا، پشــتوانه مکتب امام)ره(، اعتقادی که 
جامعه ما به انقالب اسالمی دارد، با رهبری های رهبر 
فرزانه انقالب و حضور میدانی نخبگان و دانشــمندان 
متعهــد و حوزویــان انقالبی، وضع رو به رشــدی را 
داشــته اســت، البته چالش های ما با دشمنان مان هم 
به همین نســبت عمق پیدا کرده است و این عمق یابی 
چالش های ما با دشمنان، نشان دهنده پیروزی ماست، 
همچنین نشــان دهنده این است که خط انقالب پیش 
مــی رود، ان شــاءالله با حرکت های جــدی مردم و با 
تشخیص درســت و قاطعانه مردم، یک دولت حزب 
الهی، انقالبی، با نشاط، جوان و کارآمد شکل بگیرد و 
ان شاءالله این حلقه کامل تر خواهد شد و این دستاوردها 

در عرصه عمل خود را بیشتر نشان خواهد داد. 

 BBBB اگر بخواهیم عالوه بر مشارکت مردم  
در انتخابــات و اثــر آن در تحقق ایران 
قوی، به موارد دیگر قدرتمندتر شــدن 
ایــران بپردازیــم، به چه نکاتی اشــاره 

می فرمایید؟ 
همانطور که گفتم حضور مردم یــک وجه انتخابات 
اســت، امــا همان گونه که تــا امــروز در عرصه های 
مختلف مواردی مانند تشکل های مردمی، تشکل های 
حزب اللهــی، مجموعه های جهــادی در عرصه های 
مختلف دانشــجویی، طلبه، دانش آمــوزی و خیرین 
حضور داشته اند و توانسته اند بنیان های جامعه را محکم 
کنند، باید همچنــان همین رویکرد را تقویت کرد؛ در 
حقیقت بیش از اینکه دولت کار مستقیم انجام دهد و 
بخواهد با مردم رقابت کند، باید در عرصه های مختلف 
اقتصادی و تولیدی در کنار و کمک حال مردم باشد تا 
آحاد مردم در اداره جامعه نقش جدی تری داشته باشند. 
همان گونه که نام گذاری امســال به عنوان رفع موانع و 
ایجاد زمینه ها و پشتیبانی ها از تولید است، باید این نکته 
 
ً
را به همه موارد دیگر تســری داد، یعنی دولت اساسا
باید کاری کند که حضور مردم در عرصه های مختلف 
اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی و در قالب های 
جهادی و با انگیزه انقالبی تقویت شــود و رفع موانع 
کند. همچنین دولت باید حضور مردم در عرصه های 
اقتصادی، تولیدی و جهادی را که با مقررات و ضوابط 
کمرنگ شده،مورد توجه قرار دهد و در واقع به مؤلفه 
اصلی یک جامعه اســالمی که مردم در عرصه عمل 
حضور دارند، توجه کنــد. حضور پررنگ مردمی که 
با تکیه بر ایمان دینــی و ارزش های الهی به دنبال امام 
خود حرکت می کننــد، در عرصه های مختلف برای 
جامعه قدرت ســاز اســت و مؤلفه های ایران قوی را 
افزایش خواهد داد که در این خصوص، جوان ها نقش 
اساسی تری را ایفا می کنند و باید خود را در میدان عمل 

وارد کنند.

حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم، مسئول دبیرخانه بیانیه گام دوم انقالب در گفت وگو با صبح صادق

 انتخابات پرشور  
 مؤلفه  اصلی تحقق ایران قوی است

انتخابات و حضور و مشارکت مردم در عرصه انتخاب، نقش مهم و تأثیرگذاری در سرنوشت مردم و تقویت قدرت بازدارندگی یک کشور دارد؛ کشور ما که مورد خصومت و کینه توزی دشمنان قرار دارد، با انتخابات گرم 
و پرشور و حضور حداکثری مردم می تواند طمع دشمنان را کمتر کند؛ چراکه آنها در می یابند این انقالب و نظام از پشتوانه عظیم مردمی برخوردار است و نمی توانند با اقدامات خود به اهداف شومی که در سر می پرورانند، 

برسند. در همین خصوص و درباره تأثیر انتخابات و مشارکت مردم در تحقق ایران قوی با »حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم« مسئول دبیرخانه بیانیه گام دوم انقالب گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:



 BBBB ،با توجه بــه اینکه بحث ایــراِن قوی  
مطالبه رهبر معظم انقالب اســت، چه 
ارتباطی بین مشارکت مردم در انتخابات 

و ایران قوی وجود دارد؟
ایران قوی زمانی شکل می گیرد که به قدری توانایی 
داشته باشیم که هیچ کشوری قادر نباشد آن را تحت 
تأثیر خود قرار دهد؛ به عبارت دیگر زمانی قدرتمند 
خواهیم بود که توانسته باشیم در حوزه های مختلف 
از فرهنگی و سیاسی تا دفاعی و... قدرت ایجاد کرده 
باشیم. یکی از مؤلفه های اساسی که در برابر طمع 
دشــمنان ایران بازدارندگی ایجاد می کند، پشتوانه 
مردمی و مردم نهاد بودن نظام اســالمی اســت که 
جلوه گاه و نمایش آن در انتخابات شــکل می گیرد، 
بنابراین یکی از مؤلفه های بســیار مهم و مؤثر ایراِن 
قوی، مشــارکت مردم در انتخابات است؛ چراکه 
چــون نظام جمهوری اســالمی ایــران، یک نظام 
مردمی بوده و استوار بر مردم ساالری دینی است. به 
عبارت دیگر خواست مردم علت موجبه جمهوری 
اســالمی ایران اســت. البته نمی تــوان این نکته و 
واقعیت انکارناپذیر را نادیده گرفت که متأســفانه 
دولت فعلی با ناکارآمدی و رها کردن اقتصاد کشور، 
هــر روز مردم را عصبانی تــر و گالیه مندتر می کند 
که این مسائل در مشارکت مردم تأثیرگذار خواهد 
بود. برخــالف روندی کــه در دوره های انتخابات 
گذشته وجود داشته و اینکه هر مقدار که به انتخابات 
نزدیک تر می شدیم، مشارکت افزایش پیدا می کرد؛ 
اما بر اساس نظرسنجی ها برای انتخابات پیش رو، 
مشــارکت مردم در ماه فعلی از ماه قبل کمتر نشان 
داده می شــود؛ علت این مسئله این است که دولت 
مشــکالتی را برای مردم ایجاد می کند که مردم با 
حضور نداشتن در پای صندوق های رأی، بخواهند 
ناراحتــی و عصبانیت خود را نشــان دهند که این 
مســئله مهمی اســت؛ تا زمانی که دولت هر روز، 
مسئله و مشکل ایجاد می کند و قیمت کاالها افزایش 
می یابد و پاســخگویی نسبت به مطالبات مردم نیز 
وجود ندارد، همگی زمینه های مشــارکت مردم را 
به شــدت کاهش می دهد. این موارد را می توان در 
کنار مشکالت ناشــی از بیماری کرونا قرار داد که 
مردم را خسته و عصبی کرده است و نکته مهم دیگر 
برخورد غلط دولت در مدیریت این مســئله است؛ 
مردم همچنان این ســؤال را از دولت دارند که چرا 
تعطیالت رسمی عید نوروز را قرنطینه اعالم نکرد 
که هر روز شاهد روند افزایشی بیماری و مرگ و میر 
ناشی از کرونا باشیم. اینها نکاتی است که به شدت 
مــردم را آزار می دهد و آنها را بــه این جمع بندی 
می رســاند که با حاضر نشــدن خود در انتخابات، 
اعتراض خود را نسبت به روند موجود نشان دهند؛ 
اما  مطمئنیم مردم عزیز با رفتار معکوس و مشارکت 
باال، مانع از شکل گیری یک دولت خسته، فرسوده 
و بی انگیزه و بی تدبیر می شــوند. در هر حال به نظر 
بنده، مؤلفه های مؤثری در ایــراِن قوی وجود دارد 
که یکی از آنها مشــارکت مردم در انتخابات است. 
مؤلفه دیگر در خصوص ایراِن قوی، بحث اقتصاد 
اســت. هر چه خدمات دولت به مردم افزایش پیدا 
کند، مردم تمایل بیشــتری برای حضــور در پای 
صندوق های رأی خواهند داشــت و با حضور خود 
می توانند اســتمراربخش ثبات در اقتصاد باشــند. 
در حال حاضر عملکــرد دولت در موضوع کرونا، 
مســئله اقتصاد، تصمیمات متناوبی که متأســفانه 
 
ً
بعضی از دستگاه ها در داخل دولت می گیرند مثال
بخش کشاورزی یک سیاســت و وزارت صمت، 
یک سیاســت دیگری را اعالم می کنند که همه این 
 مردم را حیران و ســرگردان می کند. 

ً
کارها واقعــا

ناکارآمدی ها، گرانی ها، بیماری کرونا و بی اعتنایی 
به مطالبات مــردم، همگی مؤلفه های تأثیرگذار در 
مشارکت یا عدم مشارکت مردم در انتخابات است 
که متأسفانه امروز، حرکت دولت به صورت جدی، 

تولید کاهش مشارکت را نشان می دهد.

 BBBB اگر مردم در انتخابات مشــارکت کمی 
داشته باشــند، در ایراِن قوی و قدرتمند 

چقدر اثرگذار است؟

ایران یک کشور دیکتاتوری نیست و کشوری نیست 
که بقای آن با قدرت نظامی شکل گرفته باشد، بقای 
جمهوری اســالمی ایران، بعد از توکل بر خدا، به 
مشــارکت مردم و حضور مــردم در همه صحنه ها 
شکل می گیرد؛ ایران کشوری است که به دو قدرت 
جهانی یعنی قدرت شــرق و غرب را پشت پا زده و 
اعالم اســتقالل، آزادی و جمهوری اسالمی کرده 
اســت که این استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی 
بر اســاس یک فرآیند مردم پایه شکل گرفته است 
که اگر مردم در این عرصه، حضور کم داشته باشند 
دشمنان ما از این مشارکت پایین امکان سوءاستفاده 
پیدا می کنند و تالش می کنند اینطور جلوه گر کنند 
که جمهوری اسالمی، پشتیبان مردمی را از دست 
داده است؛ این مســئله می تواند تهدید دشمنان ما 
را به شــدت افزایش دهد و آنهــا را به طمع بیندازد 
و بخواهنــد از این تهدید و ایجاد گــره بین مردم و 
نظام سوءاستفاده کنند و حرکاتی را در جهت تغییر 
جمهوری اسالمی انجام دهند. در بحث مذاکرات 
هم همین طور است؛ اگر مذاکره کنندگان احساس 
کنند که مردم پشت این مذاکره کنندگان قرار دارند، 
 دست این دولت در مذاکره بسیار باز خواهد 

ً
طبیعتا

بود و می تواند از این دســتاورد استفاده کند؛ چراکه 
مشارکت باال در انتخابات، دولت مؤثر قدرتمندی 
را به وجود می آورد. نکته اساسی این است که اقتدار 
جمهوری اسالمی و عزت ملت ما، همه در گرو یک 
ایراِن قوی است که یکی از پایه های مسلم آن بحث 

مشارکت گسترده است. 

 BBBB برای تحقــق راهبــرد ایــراِن قوی به 
مؤلفه های مختلفی نیاز است که شما 
عالوه بر مشارکت مردم در انتخابات، به 
بحث اقتصاد اشاره کردید؛ اقتصاد چه 

نقشی در قدرتمند شدن ایران دارد؟
مهم ترین اولویت کشــور و همچنین شــعار سال 
کشور، همگی یک جوهره اقتصادی دارد و این نشان 
می دهد امروز مهم ترین تهدیــد، تهدید اقتصادی 
است که می تواند بســیار تأثیرگذار باشد؛ با توجه 
به موضوعاتی که در برجام شــاهد بودیم، این امر 
مســلم برای ما به وجود آمد که اگر اقتصاد داخلی 
کشــور را تقویت نکنیم، به طور طبیعی تحریم ها، 
آثــار خود را به صــورت جدی تــری در اقتصاد ما 
نشان می دهند؛ همچنین دشمنان ما را به این طمع 
می اندازند که وقتــی این تهدید، بر جدایی ملت از 
دولت و نظام ایران تأثیر می گذارد، پس ما تحریم ها 
را تشدید کنیم. مشــارکت سبب می شود دشمنان 
حتی در موضوع تحریم ها نیز حســاب روشن تری 
کنند. در واقع وقتی احساس کنند این تحریم ها اثر 
می گذارد و مردم نســبت به نظام رویگردانی نشان 
می دهند، آنها مصر به ادامه دادن آن می شــوند که 
این مسئله می تواند به شــدت برای کشور آسیب زا 
باشد. متأسفانه در این هشــت سال، آقای روحانی 

نقدینگی کشــور را چندبرابر کرده که این باال بودن 
نقدینگی مانند یک سونامی است که اگر مدیریت 
شود، ممکن اســت نه تنها آســیب نرساند، بلکه 
می توانــد آثار مثبتی هم داشــته باشــد. به عبارتی 
اینطور در نظر بگیرید که اگر دولت بتواند یک مدل 
تشویقی ایجاد کند، تسهیالت باالیی را برای کسانی 
که سرمایه های شــان را در اقتصاد کشور می آورند 
فراهم کنــد، قوانین دســت وپاگیری را که وزارت 
صمت و وزارتخانه های مرتبط با بحث صادرات و 
واردات دارند بردارد، امر صادرات را تسهیل کند، 
برای واردات سخت گیری کند و واردات را در حد 
ضرورت و صادرات را به شــکل حداکثری انجام 
دهد، از تولیدکننده های داخلی حمایت کند، اقتصاد 
مقاومتی را شروع کند و جهش تولید و پشتیبانی از 
تولید و رفع موانع تولید را در دســتور کار خود قرار 
دهد، به طور طبیعی انجام همگی موارد ذکر شــده 
سبب می شود که اعتماد عمومی برگردد و مشارکت 
افزایش پیدا کند؛ بنابراین چاقوی تحریم کند می شود 
و نشاط، شادابی، امید به آینده و امید به برون رفت از 

معضالت و مشکالت کشور بیشتر فراهم می شود.

 BBBB در واقع تحریم ها به نوعی برای زیرسؤال 
بردن اقتدار و قدرت کشور است؟ 

بله، وقتی دشمن می بیند که کشور پشتیبان مردمی 
خود را به علت اقتصاد از دســت داده است، معتقد 
اســت تحریم ها می تواند بین ملت و نظام و مردم 
فاصله بینــدازد، بنابراین تحریک می شــود که این 
مؤلفه را شدیدتر کند که این مسئله برای خود مردم 
هم می تواند آسیب های بسیار باالیی را ایجاد کند. 
به نظر بنده باید پیام روشنی را در انتخابات به دشمن 
بدهیم که بدانند ملت ایران به هر نحوی که باشــد 
پای نظام هستند، هر چند گالیه مندی های بسیاری 
در رفتــار این دولت وجود دارد و اقدامات آن، مردم 
را به شدت آسیب پذیر کرده، جیب مردم را خالی، 
سفره مردم را کوچک و نقدینگی مردم را به شدت 
آســیب پذیر کرده و قدرت خرید مردم را به شدت 
کاهش داده اســت؛ این نکات، مواردی اســت که 
دشمن را امیدوار می کند که فشارهای بیشتر می تواند 
مشکالت بیشــتری را برای اقشار حامی انقالب و 
نظام ایجاد کند، به همین دلیل تحریم ها توسعه پیدا 

می کند.

 BBBB در بخشــی از این گفت وگو شــما به
بحث مذاکرات هم اشاره کردید؛ یکی 
از مؤلفه هــا و راهبردهــای ایران قوی، 
روابط مناسب دیپلماسی است، در این 

خصوص بیشتر توضیح دهید.
سؤال بسیار مهمی است؛ همه ظرفیت های کشور 
باید بر اقتصاد و حل معضالت و مشکالت کشور 
متمرکز شــوند؛ به طور طبیعی دیپلماســی کشور 
هــم باید چهره اقتصادی بگیرد، یعنی دیپلماســی 
اقتصادی باید اولویت اصلی دولت باشد، در حالی 

که مشاهده می کنیم متأسفانه طی این هشت سال، 
دیپلماسی کشور بر روی موضوع بی نتیجه ای مانند 
برجام، مسکوت مانده است، از این رو ظرفیت های 
بزرگی را از دست دادیم. این در حالی بود که عراق، 
سوریه و کشورهای مختلف منطقه به شدت آمادگی 
داشتند تا روابط مناسب اقتصادی با ما ایجاد کنند، 
اما بی مهری و بی توجهی این دولت و نگاه بسیار قوی 
به غرب، ســبب شد این فرصت های به دست آمده 
را از دست بدهیم. برای اولین مرتبه بعد از انقالب 
اسالمی، یک فرصت بزرگ اقتصادی برای کشور ما 
ایجاد شد، آمریکا با دکترین غلطی که داشت، نوک 
تیز حمله خود را به دو کشور بزرگ دنیا مانند چین 
و روســیه گذاشت؛ بنابراین دیپلماسی اقتصادی ما 
می توانست در این زمینه به جای نگاه غلط به غرب، 
از مشترکات بین کشور ایران با چین و روسیه استفاده 
کند. قبل از ادامه بحث، گفتنی است هیچ کشوری 
در دنیا وجود ندارد که نگاه ایدئولوژیک خاصی در 
رابطه با ما داشته باشد و در واقع همه به منافع خود 
فکر می کنند؛ ما هیچ منافع مشترکی با آمریکا و غرب 
نداریم؛ اما ما تحریم شدیم، چین و روسیه هم تحریم 
شدند و تهدیدهای آمریکایی ها به صورت روزافزون 
علیه روسیه و چین و ایران در حال شکل گیری است. 
طبیعی اســت در چنین شــرایطی ما می توانستیم 
با تکیه بر مشــترکات خود با این کشــورها، روابط 
مناسبی را برای صادرات محصوالتی مانند نفت به 
چین ایجاد کنیم؛ چراکه چین به دنبال یک فروشنده 
نفت می گردد که در کانون جاذبه آمریکا نباشــد و 
طبیعی است که به عربســتان و کشورهای اقماری 
آمریکا در منطقه اعتماد ندارد، چون می داند آمریکا 
هر زمــان که بخواهد می تواند بــرای اقتصاد چین 
مشــکل ایجاد کند، بنابراین چین به دنبال کشوری 
می گردد که روابط مناسبی با آمریکا نداشته باشد تا 
بتواند بر ثبات رفتار این کشور حساب کند. چینی ها 
دست شان را به سوی ما دراز کردند، اما این دولت 
غرب پایه، همه تخم مرغ های خود را در سبد غرب 
گذاشــت و هشت سال، کشور را که می توانست به 
شــادابی اقتصادی برســد از این موهبت دور کرد؛ 
رئیس سابق کمیســیون امنیت ملی مجلس به بنده 
گفت که چینی ها اعالم کرده بودند باالترین سطح 
وام خارجی را بعد از روســیه که مبلغ 50 میلیارد 
دالر بود را به ما می دهند که می توانســت کشور را 
به شدت به یک نقطه عظیمی برساند، حتی آنها به 
صورت رسمی اعالم کرده بودند بزرگ ترین پروژه 
خود را به ما بدهید و ما حاضر هســتیم بزرگ ترین 
مســئله ای که دارید را با ســرمایه گذاری خود وارد 
مذاکره شــویم که دولت مخالفت کرد و زمینه های 
این موضوع را برداشت.  کشوری که در اوج تحریم 
است، مهم ترین روزنه نفس کشــیدن آن ارتباط با 
یکی از بزرگ ترین کشورهایی است که سازمان ملل 
اعالم می کند در چند سال آینده بزرگ ترین اقتصاد 

دنیا را خواهد داشت؛ در حالی که ما چند سال برای 
 مهم 

ً
این کشور سفیر نداشتیم؛ یعنی این کشور اصال

نیست؛ این مشکلی است که دیپلماسی اقتصادی 
دارد و برای ما تولید هزینه می کند، به نظر بنده باید 
 دیپلماســی خود را بر اساس منافع مشترک با 

ً
اوال

کشورها لحاظ کنیم و هر کشــوری را که می تواند 
در حوزه منافع ملی نقش آفرینی کند مالک اولویت 
خود قرار دهیم؛ زمانی که در مذاکرات غربی ها ما 
را تحریم می کنند، یعنی به دنبال ضربه زدن به کشور 
ما هســتند و به دنبال فریز کــردن اقتصاد و تقویت 
standby اقتصاد ما هستند. این در حالی است که 

چینی ها و روس ها اعالم کردنــد ما به دنبال منافع 
خود هستیم و آماده ایم منافع مشترکی با کشورهایی 
چون ایران ایجاد کنیم؛ دلیل اینکه کشــور ما از این 
فرصت اســتفاده نمی کند، این است که دیپلماسی 
ما، دیپلماسی واداده ای است؛ به نظر بنده دیپلماسی 
کشــور ما در حال حاضر یک شعار بوده و به دنبال 
اجرای یک نمایش اســت؛ متأســفانه عملیاتی که 
سبب تقویت ایران قوی و باالرفتن سطح تعامالت 
اقتصادی شود، وجود ندارد که این موضوع در حوزه 
امنیت هم می تواند بسیار مؤثر باشد، چون همانطور 
که ما منفعت پیدا می کنیم، کشورهای طرف ما نیز 
منفعت پیدا می کنند، آنها نیز مثل ما نمی خواهند به 
منافع شان ضرر زده شود، لذا به طور طبیعی اقتدار 
و امنیت کشور هم توسعه پیدا خواهد کرد؛ معتقد 
هستم در حوزه دیپلماســی در این هشت سال، به 
شــدت ضعیف عمل کردیم، در شعار دادن خود را 
خیلی برتر می دانیــم، اما در عمل اتفاقی نمی افتد. 
خاطــرات افرادی مانند »وندی شــرمن« و »جک 
اســتراون« نشــان می دهد چقدر اینها از وادادگی 
کشور ما سوءاســتفاده کرده و تالش کرده اند از این 

دیپلماسی التماسی ما بهره ببرند. 

 BBBB اگر بخواهیم به یکی دیگر از مؤلفه ها و 
بپردازیم،  قوی  ایران  تحقق  راهبردهای 
بحث علم و فناوری است، به نظر شما 
این شاخصه چه تأثیری در فرآیند ایران 

قوی دارد؟
مؤلفه بسیار تأثیرگذار در زندگی امروز بشر، بحث 
بنیــه علمی و خالقیت ها و رشــد علــم و فناوری 
کشورهاســت؛ الحمدلله با درایــت رهبر معظم 
انقالب، کشــور ما در این زمینه روند بسیار خوبی 
را در پیــش گرفته و بــا اقتدار مواجه شــده بود که 
متأسفانه طی ســال های اخیر این روند رو به رشد 
کاهش پیدا کرد؛ جوانــان عزیز ما با خالقیت های 
علمی و خلق فرصت های جدید علمی، همچنین 
ایجاد مجموعه های دانش بنیان نشــان دادند که در 
این راه اراده ای قوی دارند، هر چند که نظام ســلطه 
و اقمارشان از همه ظرفیت های خود استفاده کردند 
تا ایران را در عقب ماندگی قرار دهند، اما جوان های 
ما نشان دادند در همه عرصه ها خالقیت دارند. اگر 
امروز امنیت داریم به دلیل خالقیت همین جوان هایی 
اســت که قدرت بازدارندگی و فناوری های نظامی 
جمهوری اسالمی ایران را به شــدت باال برده اند. 
اگــر ما امروز می توانیم در عرصه هســته ای حرفی 
برای گفتن داشته باشیم، برای این است که جوانان 
رعنای ما توانســتند غنی سازی هســته ای را تا 60 
درصد افزایش دهند؛ همه اینها یعنی ما در این حوزه 
ظرفیت ها و اســتعدادهای بزرگ بالقوه و بالفعلی 
داریم که اگر دولت در این زمینه برنامه ریزی جدی 
داشته باشد، همه عرصه های کشور تحت تأثیر رشد 
علمی کشور قرار خواهند گرفت و می توانیم از این 
رشد علمی در استقالل کشــور و روندی که منجر 
به رفاه عمومی کشور شــود، استفاده و نقش آفرینی 
کنیم. امیدوار هستیم دولت جدید، دولتی باشد که 
هم به موضوع فنــاوری و مجموعه های دانش بنیان 
و هم دیپلماســی اقتصادی توجه ویژه داشته باشد و 
هم اینکه در عرصه های سیاســی، بتواند رجوع به 
مردم را به عنوان برنامه های مهم خود در نظر بگیرد. 
ان شــاءالله بعد از هشت سال شاهد یک روند رو به 
رشد خواهیم بود تا بتوانیم عقب گردهای دولت در 

این مدت را جبران کنیم.

بررسی نسبت انتخابات و تحقق ایران قوی در گفت وگو با پرویز سروری، کارشناس مسائل سیاسی

 حضور حداکثری  
 پیش شرط ایجاد ایران قدرتمند است

رهبر معظم انقالب اسالمی راهبرد نظام و کشور را ایراِن قوی اعالم کردند که یکی از الزامات مهم تحقق این شعار، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و تشکیل دولت قوی است. انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت باالیی برخوردار است و راهبرد نظام، مشارکت 
حداکثری در همه انتخابات بوده و هست و مردم هم به صورت میانگین، مشارکت باالیی در انتخابات ریاست جمهوری داشته اند. عالوه بر حضور مردم در پای صندوق های رأی، مؤلفه ها و شاخصه های دیگری برای تحقق ایران قوی و قدرتمند وجود دارد که برای 

شناخت و تأثیر این عوامل با »پرویز سروری« کارشناس سیاسی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:
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در روزهــای پایانی پاییز 1357 بود که 
دیگر مشخص شده بود امکان حضور 
شــاه در کشور وجود ندارد. محمدرضا در پی آن 
بود تا فضای کشــور را به نحوی مدیریت کرده و 
امور را به فردی بسپارد که بتواند در غیاب او کشور 
را اداره کند و خود به بهانه ای از کشور خارج شود. 
برای این کار یکی از چهره های شناخته شده جبهه 
ملی را برگزید که جاه طلبانه سودای قدرت داشت 
و پذیرفت؛ در حالی که حرکت ملی ـ اســالمی 
ملت ایران به روزهای اوج خود می رسید، در برابر 
این نهضت بایســتد و امور حکومت وابســته و 
مســتبد پهلوی را بر عهده گیرد. این فرد شاهپور 
بختیــار بود کــه در 15 دی ماه با شــاه بر ســر 
نخست وزیری به توافق رســید و 37 روز تا 22 
بهمن 1357 در این ســمت باقــی ماند. وی در 
غیــاب شــاه پهلوی کــه 26 دی ماه از کشــور 
گریخت، نقشه های مختلفی برای تبدیل شدن به 
قدرت برتر در کشــور طراحی کرد که آخرین آن 

اعالم »جمهوریت« در کشــور و معرفی خود به 
عنوان رئیس جمهور بود. سیاست که عمر کوتاه 
نخســت وزیری بختیار اجازه اجرایی شدن آن را 
نداد. تیمسار حسین فردوست در جلد اول کتاب 
خاطرات خود با عنوان »ظهور و سقوط سلطنت 
پهلوی« به خاطرات خود با سرلشــکر قره باغی 
اشاره کرده و در دل این خاطرات نقل می کند: »در 
ایــن 37 روز، قره باغــی خــود را خیلــی مهم 
می دانست؛ به خصوص روزی که به دفترم آمد و 
مشــاهده کردم که روی لباس نظامی نشان های 
خــود را زده )که به هیچ وجه معمول نیســت( و 
چماق مارشــالی به دست دارد! چون او را خوب 
می شــناختم و 42 ســال بی وقفه دوست بودیم، 
میزان تکّبرش را از روی ســرفه اش تشــخیص 
می دادم: هر چه سرفه بلندتر، تکّبر بیشتر! خالصه 
آن روز قره باغی با این شمایل آمد و سرفه اش نیز 
خیلی بلند بود! کم نشست و رفت و مطلب مهمی 
هم نگفت! متوجه شــدم که مسئله ای رخ داده و 
بالفاصله تلفنی از پرویز ثابتی )مرد دوم ساواک( 
پرسیدم که جریان چیســت؟! ثابتی گفت که در 
جلسه دیروز بعدازظهر کمیسیون، بختیار مطرح 
کرد که بهترین راه مقابله با انقالب این است که 
رژیم جمهوری اعالم شود و من رئیس جمهور و 
قره باغی جانشــین رئیس جمهور شــود )چنین 
جمله ای(! در این موقع بدره ای به شدت عصبانی 
شد و به بختیار ناسزا گفت و خواست با او گالویز 
شود که دیگران نگذاشــتند و او از جلسه خارج 
شد، ولی بقیه ماندند )یعنی اعتراضی نداشتند(. به 
هر حال، چنین وعده هایی به قره باغی داده شــده 
بود و او خود را فرد دوم مملکت حساب می کرد!«

یاست جمهوری ر سودای 
   دهلیز    

 همان طور که در شــماره های پیشین اشاره شد، 
اختالفات در نوع مدیریت کشور در دهه 1360 
ابعاد گوناگونی یافــت، به گونه ای که اختالفات 
حتی بــه درون دولت و بین اعضــای کابینه نیز 
کشیده شد و باز تاب های رسانه ای یافت. عمده 
اختالفات در نحوه مواجهه با مســائل اقتصادی 
بود که حتی موجــب ایجاد اخالل در روند اداره 

کشور شد.
از حوزه های اختالفی، بحث معادن کشــور 
و میــزان مالکیت افــراد بر معادنی بــود که در 
زمین های آنها کشف می شد. یک نگاه سنتی باور 
داشت معادن از مصادیق خمس  به شمار می آیند 
و در صورتــی که در زمین افــراد، معدنی وجود 
داشته باشد، مالک زمین پس از پرداخت خمس، 
مالک آن معدن تلقی می شــود. این حکم اگر با 
توجه به مصادیق معدن، نظیر نفت و زغال سنگ 
و فلزات گران قیمت مانند طال و نقره در نظر گرفته 

شود، مشکل آفرین خواهد شد. 
در مالکیت منابع نفتی کشــف شده در زمین 
افراد هــم اختالف نظرهایی وجود داشــت، اما 
حضرت امام)ره( با طرح یک فتوا درباره حدود 
مالکیت افراد بر معادن زیرزمینی، مانع از ظهور 
مناقشه ای جدی در این زمینه شدند. ایشان در این 
باره فتوا دادند که افراد از نظر مالکیت بر زمین و 
منابع زیرزمینی و نیز فضای باالی سر هر ملک، 
محدودیــت دارند و این گونه نیســت که مالک 
همه فضای باالی ســر ملک خود و همه معادن 
زیرزمینی در عمق بسیار زیاد باشند؛ بلکه این امر، 
 نمی توان افراد صاحب 

ً
تابع عرف است و قاعدتا

ملک را مالک آن منابع مهم زیرزمینی دانست.
مســئله اختالفی دیگر، چگونگــی تدوین 
قانون کار بود. در دولت شــهید رجایی، آیت الله 
مهدوی کنی در ســال 1360، وزیــر وقت کار، 
الیحــه قانــون کار را تهیه کــرده و در دولت به 
تصویب رسانده بود، اما با تغییر دولت، وزیر کار 
بعدی )احمد توکلی( اقدام به تهیه قانون جدیدی 
کرد. ایــن قانــون از نظر جهت گیــری و نحوه 
نگارش، منطبق بر نظرات فقهای شورای نگهبان 

بــود؛ زیرا آنان به وزیر کار توصیه کرده بودند این 
قانون را بر اســاس باب اجــاره که یکی از عقود 
اسالمی است، تهیه کند. مطابق احکام شرعی، 
هر عقدی هنگامی صحیح اســت که دو طرف 
عقد به مفاد و محتوای آن راضی باشــند؛ یعنی 
اصل »تراضی طرفین عقد« رعایت شده باشد. 
بر این اساس، در قانون کار که تنظیم کننده رابطه 
میان کارگر و کارفرماست، مسائلی باید گنجانده 
شود که بر کارگر یا کارفرما، شرط یا شروطی را 
تحمیل نکند؛ زیرا در صورت ملزم کردن یکی از 
دو طرف به رعایت برخی از شــروط، دیگر یک 

عقد شرعی تحقق نخواهد یافت.
در قانون کار تهیه شــده، این برداشت مبنای 
تهیه قانون شــده بود و لذا در آن شروط ذکر شده 
به صورت یک الزام قانونی برای کارفرما مطرح 
نشده بودند؛ بلکه امور مطلوبی تلقی شده بودند 
که فقــط در صورت توافق کارگــر و کارفرما به 
صــورت داوطلبانه اجرا می شــدند. مخالفان، 
این گونه قانون گذاری را رها کردن میلیون ها کارگر 
در مقابل کارفرمایانی می دانستند که فقط به منافع 
خود می اندیشند. از سویی، کارگران که نیازمند 
کسب درآمدند، به هر شرایطی تن می دهند؛ چرا 
کــه مجبور به کارند و لذا دولت اســالمی نباید 
آنــان را در مقابل کارفرمایان رها کند؛ بلکه باید 
شروط ذکر شــده را به منزله شروط الزامی برای 

کارفرمایان در نظر بگیرد.

این اختالفــات آنچنان باال گرفت که واکنش 
جامعه را برانگیخت و در درون هیئت دولت هم 
شکاف هایی را پدید آورد و سرانجام به استعفای 
وزیر کار و وزیر وقت بازرگانی )عسگر اوالدی( 

منجر شد.
در ردیف همــان موضوعات مورد اختالف، 
می توان به نظر دو جناح درباره تعاونی ها اشــاره 
 به 

ً
کــرد. بخشــی از نیروهای خط امام اساســا

تعاونی ها اعتقاد نداشتند و به هنگام مطرح شدن 
ایــن موضوع در دولت و شــورای اقتصاد، با آن 
 مانع شکل گیری قوانین 

ً
مخالفت کردند و عمال

تعاونی ها شــدند. به نظر این عــده، تعاونی ها 
سازوکاری  هستند که در نظام غربی پدید آمده اند 
و از رژیم گذشته الگوبرداری شده اند و »بدیهی 
اســت که از کارشناســان خارجی تعاونی ها یا 
متخصِص ایرانی تربیت شده غرب، نسخه ای جز 
قانون های برگرفته از افکار و ایده های مطروحه در 
دنیای الحادی و مبتنی بر نظریات تئوریسین های 
مادی مســلک غرب، چیز دیگری قابل تجویز 

نیست.«
در مقابل این طیف، دولــت و طرفداران آن 
قرار داشتند که شکل دهی به تعاونی ها را جدی 
تلقــی کــرده و آن را به معنای ســلب اختیار از 
مردم نمی دانستند؛ بلکه بهترین شکل مشارکت 
مردم در امور اقتصادی تفســیر می کردند؛ زیرا 
در صورت شــکل گیری تعاونی هــا، بدون آنکه 

سرمایه داری لجام گسیخته و سرمایه های بزرگ 
بخش خصوصی پدید آید، مشکل سرمایه گذاری 
در بخش هــای تولیدی با ســرمایه های کوچک 
نیز حل می شــود و رشد و توسعه اقتصادی پدید 

می آید.
تجارت خارجی نیز یکی دیگر از موضوعات 
اختالف برانگیز بود که به میزان اقتدار حکومت  
ارتباط داشــت. دولت در دوران جنگ، معتقد 
به کنترل تجارت خارجی بــود و آن را منطبق با 
اصول قانون اساسی )اصل 44( می دانست که در 
آن تجــارت خارجی در اختیار دولت و در حوزه 
بخش دولتی قرار گرفته بود. در مقابل، کسانی به 
ویژه آنان که با امر تجارت خارجی در عمل سر و 

کار داشتند، با این سیاست مخالف بودند. 
فقهای شورای نگهبان بســیاری از مدرسان 
و اعضای جامعــه مدرســان و اعضای جامعه 
روحانیت و گروه هایی از نمایندگان و مســئوالن 
نیز بنا بــه دالیل مختلف با سیاســت بازرگانی 
خارجی دولتی مخالفــت می کردند. عده ای آن 
را خالف شرع می دانســتند؛ چون از نظر آنها،  
دولــت نباید یک امر مباح، یعنــی تجارت را بر 
بخــش خصوصی حــرام اعالم کنــد، مگر در 
مواردی که موضوع تجارت، مبادله کاالیی باشد 
 خرید و فروش آن حرام است. برخی 

ً
که شــرعا

دیگر به نقادی این سیاست از منظر کنار گذاشته 
شــدن مردم و بخش خصوصی از اقتصاد کشور 
نگاه می کردند و معتقد بودند: »مسئوالن محترم 
بگذارند هر کس کار خودش را بکند، بازرگانی 
و اقتصاد را بدهیــد به بازار، این کارها متعلق به 

بازار است.«
طرفــداران دولت، اجرای سیاســت اقتصاد 
کنترل شــده به ویژه در حوزه بازرگانی خارجی 
را، هم منطبق بر نص قانون اساسی می دانستند، 
هم عامل کنترل و ابزار نظارت دولت بر اقتصاد 
و جلوگیری از قدرت یابی سرمایه داران داخلی و 
تروریست های اقتصادی تلقی می کردند و هم در 
شرایط جنگی، بهترین شکل اداره اقتصاد کشور 
را این شیوه می دانستند که درآن، دولت حرف آخر 
را می زند و هر روز با فتنه ای از سوی سرمایه داری 
وابسته مواجه نیست. همین مناقشات به استعفای 

وزیر بازرگانی منجر شد.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

گروهک های ضدانقالب

بــا پیــروزی انقالب اســالمی 
پایگاه  کــه  بودند  جریان هایــی 
اجتماعــی قابــل مالحظه ای نــزد ملت 
نداشــتند. آنها اقلیت هایی بودند که قصد 
داشتند با تبلیغات، شایعات و حتی خشونت  
و ترور و... مطالبات شان را به جامعه تحمیل 
کنند. این اقلیت ورشکسته سیاسی هرچند 
به ظاهر در جبهه واحدی قرار داشــتند، اما 
هر یک از گروه ها خودشان مدعی پیشگامی 

بوده و غرق در اختالفات جدی بودند. 
1ـ احــزاب و گروه هایی کــه آتش افروزی 
می کردند و با اعــالم مواضع خصمانه، در 
مراکز استان ها و شهرهای مرزی با نهادهای 
انقالب سر ستیز داشــتند؛ مانند احزاب و 
گروه های کمونیستی و اندیشه های الحادی 
از قبیل حزب دموکــرات، کومله، خبات، 
رزگاری، پیکار و چریک های فداییان خلق با 
اتکا به سالح های گرم فاجعه های خونینی را 
به وجود آوردند. گروه های کمونیستی تقسیم 
کار کــرده بودند! جمعی از آنها در مرزهای 
شمالی ایران، مانند گنبد و دیگر شهرهای 
مرزی مازندران و گیالن، مانند بندر انزلی و 

با رشت آشوب هایی به راه انداختند.
2ـ مشابه همین عملکرد در استان خوزستان 
به نام »جریان خلق عرب« شکل گرفته بود. 
جریانی به نام »جبهــه التحریر« از عوامل 
باقی مانــده انگلیس در خوزســتان که در 
شــهرهای اهواز و خرمشهر و آبادان با زور 
اسلحه و غائله آفرین های مختلف، همچون 
انفجار لوله های نفت و خطــوط راه آهن، 
بمب گذاری در محل تجمعات مردم و... به 
ناآرامی ها دامن می زدند. گفتنی است، این 
جریان از ناحیه حزب بعث عراق مدیریت 

و هدایت و حمایت می شد.
3ـ گروه دیگر جنبش خلق مسلمان بود که 
عملکردی مشابه دیگر گروه های انحرافی در 
غائله آفرینی داشت. این حزب به اسم اسالم 
و مذهب و مرجعیت دینــی و... به میدان 
آمده بود؛ در حالی که با نفوذ روشــنفکران 
غرب زده و وابسته عمل می کرد. این حزب 
خــود را در پشــت ســر آیت الله العظمی 
ســیدکاظم شــریعتمداری پنهان کرده بود 
و ایشــان را بازیچه اهداف خــود قرار داده 
و آذربایجــان و تبریز را بر هــم ریخته بود! 
و همصدا بــا دیگر جریان هــای برانداز و 

مخالف نظام اسالمی عمل می کرد.
4ـ گروه  دیگری که در طیف روشــنفکران 
مسلمان خود را تعریف کرد و مدعی مبارزه 
و انقالبی گری بود، به »جنبش ها« معروف 
شــده بودند. اینها در مواضع شان با امام و 
انقالب اسالمی منافقانه برخورد می کردند 
و مدعی بودند رهبری امام را در مبارزه قبول 
داشــته اند، اما اندیشه های او را سنتی تلقی 
می کردند. بخشــی از آنان خیلی زود تغییر 
مشی داده و به مشی مسلحانه روی آوردند. 

 
ً
5ـ مجموعه دیگر کسانی بودند که عمدتا

مواضع سلطنت طلب ها را داشتند و نقش 
حمایتــی و پشــتیبانی مالــی و تدارکاتی 
گروه های معاند را برعهده داشــتند. برخی 
از آنها از عناصر ساواک،  ارتش،  نمایندگان 
مجلس دوران پهلوی بودند و در تهیه سالح، 
پول و... نقش پشتیبان را برعهده گرفته بوده و 

حتی به دنبال طراحی کودتا بودند.
گروه  مذکور خط رسانه ای تبلیغات واحدی 
را نیز دنبال می کردند. آنان همواره از مردم 
می خواســتند از نظام جمهوری اســالمی 
فاصله بگیرند و در رفراندوم و انتخابات های 
مختلف در ســال 1358 شــرکت  نکنند؛ 
سیاســتی که در عمل همــواره محکوم به 
شکســت بود و مــردم بی اعتنا بــه آنان در 
حمایت از خط امــام)ره( و انقالب عمل 

می کردند.

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تصمیمات بختیار در 3۷ روز نخست وزیری

»هلند« کشوری اســت کوچک از قلمروهای 
پادشــاهی هلند در شمال غربی اروپا با شانزده 
و نیم میلیون جمعیت که بیشترشــان مسیحی 
پروتستان هســتند. جمعیت مسلمانان هلند، 
نزدیک به یک میلیون نفر است. پایتخت هلند 
شهر آمستردام است؛ اما به منظور تمرکززدایی، 
بسیاری از وزارت خانه ها و سفارت خانه ها در 

شهر الهه یا پیرامون آن مستقر شده اند. 
هلند بخش اصلی و اروپایی پادشاهی هلند 
به شــمار می رود که جزایــری را در آمریکای 
مرکزی شامل می شــود. این کشور از شرق با 
آلمان، از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق 

دریا با بریتانیا همسایه است. 
بر پایه منابع تاریخی موجود، هلند بخشی از 
امپراتوری عظیم روم بود. رومی ها حدود سال 
1358 قبــل از میالد، تحت فرماندهی »ژولیو 
سزار« ســرزمینی را که امروز هلند و بلژیک و 
لوکزامبورگ خوانده می شود، تحت انقیاد خود 
درآوردند. این سرزمین در طول تاریخ در اختیار 
حاکمان و پادشــاهان گوناگونی از ســرزمین 
ژرمن ها، فرانسوی ها و اسپانیایی ها قرار داشته 

است.
در قــرون وســطی خانواده های ســلطنتی 
ممالک مختلف اغلب با هم وصلت می کردند 
و چه بسا ســرزمین هایی از راه این وصلت ها 
به آنها می رســید. سلطنت اســپانیا از همین 
راه به شــاخه ای از خانواده هابسبورگ، یعنی 
فرمانروایان اتریش رسیده بود و به همین ترتیب 
پادشــاهان اسپانیا صاحب سرزمین هلند شده 

بودند. 

در هلند فرقه پروتســتان طرفــدار و عضو 
بســیاری داشــت و مردم این سرزمین حاضر 
نبودند برای خوشایند پادشاهانی که از قوم آنها 
نبود عقیده خود را عوض کنند، ولی دســتگاه 
بازپرســی پاپ تحت حمایت پادشاه اسپانیا با 
خشونت مشغول کار شد و مردم را دسته دسته 

اعدام می کرد و می سوزاند.
این رویه با مقاومت شــدید مــردم روبه رو 
شــد و به قیام علیه حکومت اسپانیا انجامید. 
پروتستان ها شروع به غارت کلیساهای کاتولیک 
کردند و مردان و زنان تارک دنیا را از صومعه ها 
بیرون راندند. اشــخاص برجسته سرکردگی 
قیام مردم را به دست گرفتند و جنگ بین قشون 

اسپانیا و مردم هلند آغاز شد.
 این جنگ برای آزادی عقیده و در ضمن به 
دست آوردن استقالل هلند هشتاد سال به طول 
انجامید. اسپانیایی ها در این کشمکش از هیچ 
گونه قساوت و بی رحمی ای کوتاهی نکردند. هر 
جا رؤسای هلندی ها را اسیر می کردند به وضع 
فجیعی می کشتند، گوش آنها را می بریدند، با 
گازانبر گوشت بدن آنها را می کندند. باالخره 
آنها را به دار بسته، زیر آنها آتش روشن می کردند 

و روی سر آنها قیر مذاب می ریختند.
رهبری مبارزه استقالل طلبانه مردم هلند با 
ویلیام اول )معروف به ویلهلم ســاکت( حاکم 
هلند بود که به »پرنس ویلیام اورانژ« شــهرت 
یافته بود. سرانجام در سال 1581 هفت ایالت 
شمالی هلند، استقالل خود از سلطه اسپانیا را 
اعالم کرده و جمهوری متحد هلند را شــکل 

دادند و هویت مستقل یافتند.

   حافظه    

 هشتاد سال جنگ برای استقالل
استقالل هلند از سلطه امپراتوری اسپانیا

ون کابینهتاریخ  مناقشات اقتصادی در در
صف آرایی های جناح های سیاسی در دهه ۶0 - بخش چهارم



شماره 997 |  دوشنبه  ۱3 اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۱

انتخابات امسال در حالی برگزار می شود   
که به لحاظ وضعیت اقتصادی ـ معیشتی، 
از حدود سه سال گذشته، معیشت مردم در فشارهای 
دشواری قرار گرفته اســت. طبیعی است که در این 
شرایط، مباحث اقتصادی ـ معیشتی یک محور مهم و 
تعیین کننده در انتخابات خواهد بود و همه  جریان های 
 
ً
سیاسی در شعارها و برنامه های انتخاباتی خود قطعا
بــه آن توجه خواهند کرد. در واقع، آنچه در ارتباط با 
وضعیت اقتصادی کشور بیش از همه حائز اهمیت 
بوده و می تواند مورد توجه جریان های سیاســی در 
انتخابات باشد، دو واقعیت مهم است؛ اولی عبارت 
است از اوضاع نامطلوب معیشت مردم، به گونه ای که 
در این اوضاع، شــاهد افزایش نــرخ تورم، بیکاری، 
بی ثباتی اقتصادی و... هستیم. واقعیت دیگر هم همانا 
ضعــف کارنامه اقتصــادی دولــت و نارضایتی از 
عملکرد هشت ســاله  دولت کنونی اســت. بر این 
اساس، اگر قرار باشد شعارهای اقتصادی رأی مردم 
را سامان دهد، این شعارها باید حاوی دو خصیصه 
باشد؛ انتقاد از دولت و عملکرد اقتصادی آن و وعده 
حل مشکالت اقتصادی. البته باید توجه داشت که هر 
وعده ای برای حل مشکالت اقتصادی نمی تواند در 
جلب آرا مؤثر باشد، بلکه تنها آن دسته از شعارهای 
اقتصادی می تواند آرای مردم را به خود جلب کند که 

معطوف به تأمین منافع کنونی آنها باشد. 

 Bمسائل اقتصادی و انتخابات
وضعیت اقتصادی حداقل از ســه طریق یا به ســه 
نحو بر انتخابات و بازی جریان های سیاســی تأثیر 

می گذارد:
1ـ باتوجــه به ضعف کارنامه  اقتصــادی دولت، به 
طور طبیعی دولــت و جریان متبــوع آن در موضع 
پاسخگویی قرار دارند. این امر ضمن اینکه فرصتی 
برای جریان رقیب دولت به شمار می آید، جذابیت 
بــه کارگیری زبــان و ادبیات انتقــادی)در انتقاد از 
سیاســت ها و کارنامه عملکرد اقتصادی دولت( از 

سوی کاندیداهای جریان اصولگرا را باال می برد. 

2ـ باتوجه بــه نامطلوب بودن اوضــاع اقتصادی و 
این واقعیت که افکار عمومی تشنه  دریافت پاسخی 
معتبر و البته آنی برای حل مشکالت اقتصادی خود 
می گردد، امکان طرح شعارها و وعده های اقتصادی 

پوپولیستی را تقویت می کند.
3ـ باتوجه به گره خوردن حل مشــکالت اقتصادی 
به گشــایش در وضعیت روابط و سیاست خارجی 
کشور، نقش متغیر روابط خارجی در انتخابات بسیار 

برجسته و تعیین کننده خواهد بود. 

 Bضرورت تغییر انگاره ها
واقعیت آن است که مسائل اقتصادی امروز مهم ترین 
مسئله کشور است و انتخابات به هر ترتیب و کیفیتی 
که باشد، نتیجه  آن باید وضعیت اقتصادی موجود را 
تغییر دهد. بنابراین، سؤالی که اینجا مطرح می شود 
این است که باتوجه به تأثیرات احتمالی متغیرهای 
اقتصادی بــر وضعیت انتخابات، آیــا امکان تغییر 
وضعیت اقتصادی کشــور وجود دارد؟  پاســخ آن 
اســت که با توجه به تأثیری کــه وضعیت اقتصادی 
موجود بــر انتخابــات خواهد گذاشــت، به طور 
طبیعی چنانچه به صورت بی طرفانه و بی مسئولیت 
با این وضعیت مواجه شــویم، بدون شک انتخابات 
نمی تواند منتج به حل مشــکالت اقتصادی شــود. 
درواقع، اگرچه مشکالت اقتصادی در کشور وجود 
دارد، اما راه حل آنهــا نه در پذیرش تبعات محتمل 
این مشــکالت بر انتخابات اســت. به طور دقیق تر 

باید گفت، اگرچه مشکالت اقتصادی وجود دارد و 
خواه یا ناخواه این مشکالت بر کیفیت انتخابات در 
ایران تأثیر می گذارد، اما باید توجه داشت که راه حل 
رهایی از تأثیرات نامطلوب مشکالت اقتصادی بر 
انتخابات و اینکه انتخابات بتواند چاره  مشــکالت 
اقتصادی باشد، تغییر برخی انگاره ها و ذهنیت های 
رســوب یافته نسبت به مشــکالت اقتصادی است. 
همانگونه که در باال گفته شــد، اینکه تصور شــود 
کســی یا جریانی با انتقاد از برخی سیاســت های 
دولت مســتقر یا دادن وعده های پوچ و پوپولیستی 
یا گره زدن حل مشکالت کشور به مسائل سیاست 
 منشــأ داخلی 

ً
و روابط خارجی در حالی که عمدتا

دارند، می تواند مشــکالت اقتصادی موجود را حل 
کند، تصوری غلط اســت. به بیان دیگر، مشکالت 
اقتصادی ایــران و ایرانیان نه با تنــد و تیز صحبت 
کردن و همه چیز را به باد انتقاد گرفتن حل می شود، 
نه با دادن وعده های پوچ و بی اســاس و غیرمنطبق با 
وضعیت اقتصادی کشــور و نه راه حل آنها در وین و 
ژنو و نیویورک قرار دارد. مشکالت اقتصادی ایران به 
طور عمده منشأ داخلی دارد و بخش عمده  آنها حتی 
قبل از اعمال تحریم های فلج کننده  دشمنان جنایتکار 
ملت ایران وجود داشــته اســت. بنابراین، اگرچه 
تحریم در تشدید این مشــکالت تأثیر گذاشته، اما 
همه  این مشکالت با رفع تحریم حل نمی شود. کلید 
حل این مشکالت در داخل کشور وجود دارد که باید 
با ســرپنجه  تدبیر ایرانیان حل و رفع شود. در همین 

راســتا، باید متذکر شــد که تصور اینکه مشکالت 
اقتصادی ایران را می توان در بازه ای کوتاه مدت حل 
کرد و رونق و رفاه را بــه ارمغان آورد، تصور غلطی 
است و یکی از معیارهای تشخیص پوپولیستی بودن 
شــعارهای اقتصادی در انتخابات، توجه به همین 
نکته است.  توجه به آنچه گفته شد در انتخابات و در 
ادبیات، گفتمان و شعارهای کاندیداهای مختلف و 
دقت در نوع انتخاب بر این مبنا؛ یعنی دقت در اینکه 
 
ً
کدام کاندیداها برای حل مشکالت اقتصادی، اوال

شناخت درستی از واقعیت های اقتصاد ایران دارد؛ 
 حل این مشکالت را با اتکا به ظرفیت های داخل 

ً
ثانیا

کشــور می داند و برای عملی کردن این موضوع نیز 
برنامه و روش منطقی و مبتنی بر واقعیت های موجود 
اقتصاد ایران دارد، می تواند ضامنی برای گره گشایی 
از وضعیت اقتصادی کشــور باشــد. بر این اساس، 
مردمی که مشــکالت اقتصادی دارند و کم و بیش 
تار و پود زندگی آنها آمیخته به این مسائل است، باید 
دقت کنند تا بین شعارهایی مانند فیلترینگ، ولنگاری 
فرهنگــی و... و از ســویی، شــعارهای معطــوف 
به حل مشــکالت اقتصــادی ماننــد جوان گرایی، 
شایسته ساالری و... شــعاری را انتخاب کنند که با 

ماهیت مشکالت آنها تناسب دارد.

 Bسخن پایانی
انتخابات در کنار برکات گوناگونی که در عرصه های 
بین المللی می تواند داشته باشد، در عرصه  داخلی نیز 
می تواند به صحنه  تحول اندیشــه بنیادین حکمرانی 
و رقم خوردن سرنوشــت یا تعیین آن تبدیل شود که 
از ســوی مردم و با رأی آگاهانــه آنها رقم می خورد. 
بنابراین، به میزانی کــه مردم در کیفیت رقم خوردن 
این امر دقت و حساسیت داشته باشند، نقش آفرینی 
آنها در تعیین سرنوشت شان بهتر خواهد بود. این امر 
عــالوه بر اجر اخروی، بهبود وضعیت زندگی مادی 
و دنیوی را نیز در پی خواهد داشــت. بر این اساس، 
اکنون که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب ارزیابی 
می شود، گزاف نیســت اگر بگوییم بخش عمده  آن 
محصول نوع انتخاب مردم در انتخابات ها بوده است. 
مواجهه عقالیی با این وضعیــت واجد این درس و 
عبرت برای همگان است که با استفاده از تجربه های 
گذشته، با رویکرد تغییر و نه امتداد وضع موجود، در 

مسیر تکرار نکردن خطاهای گذشته قدم برداریم. 

اگرچه شــهرت و بالیدن علی محمد 
دستغیب مرهون شهرت دایی شهیدش 
آیت الله عبدالحسین دستغیب است؛ اما به گفته 
بزرگان، ایشان هرگز از علی محمد راضی نبوده 
و حتی با ذکر نــام از وی اظهار ناراحتی کرده 
بودند. آیت الله علی شیخ موحد، نماینده مردم 
استان فارس در مجلس دوم خبرگان رهبری با 
بیــان این مطلــب که در ســال 1360، حامل 
نامه ای از ســوی شهید دســتغیب به مرحوم 
می گویــد:  بــوده،  مشــکینی  آیت اللــه 
»ســیدعلی محمد دستغیب در ســال 1360 
قاضی دادگاه انقالب بود که گروهی از عناصر 
چپ دور او نفوذ کرده بودند و کارهای خالف از 
جمله گرفتن زمین های مردم را انجام می دادند 
که باعث ناراحتی و نگرانی شهید دستغیب شد 
و ایشــان چند بار به سیدعلی محمد دستغیب 
تذکر دادند، ولی او قبول نمی کرد و به راه خود 

ادامه می داد.«
آیت الله علی شیخ موحد با شناختی که از 
روحیه شهید دستغیب و اقدامات علی محمد 
دستغیب دارند، شــهادت شرعی می دهند که 
شهید دســتغیب از فعالیت های انجام شده در 
مســجد قبا و ســیدعلی محمد راضی نبوده و 
هیچ گاه روی خوشــی به اینها نشــان ندادند و 
همین امر ســبب نامه نگاری شــهید دستغیب 
بــه آیت الله مشــکینی بــه منظــور برکناری 
از قضاوت دادگاه  سیدعلی محمد دســتغیب 
انقالب شیراز بوده است. وی تصریح می کند: 
»من نامه را به قم بردم و وقتی نامه را به آیت الله 
مشــکینی دادم، ایشــان پــس از خواندن نامه 

گفتند: »آقای عبدالحسین دستغیب از عملکرد 
ســید علی محمد دســتغیب در دادگاه شیراز 
ناراحت هستند و تهدید کرده اند که اگر ایشان را 
تعویض نکنم از اینجا می رود. سیدعلی محمد 
وقتی از این واقعه اطالع پیدا کرد، زود اســتعفا 
داد و بــه مکه رفــت. بعضی وقت هــا که در 
خصوص فعالیت های مســجد قبا از شــهید 
دستغیب سؤال می کردم ایشان می گفتند اینها 

می گویند هر چه گفتیم انجام دهید.«
کانــون انتقــادات شــهید دســتغیب در 
موضوعاتی مانند قضیه مســجد قبای شیراز و 
اقدامــات علی محمد دســتغیب و امثال آن به 
ویژه در کســوت روحانیت، ضرورت تبعیت 
از رهبری و والیت مداری بــه ویژه »عمامه به 
سرهای ایران« بوده است: »هر کی می خواهی 
باش! خــودت را مجتهد می دانــی، مقدمات 
خــوان می دانــی! نمی دانم، هرچــه خودتان 
می دانید بر تو واجب است امروز تبعیت از یک 
نفر، تو حق نداری در مقابل رهبر حرفی بزنی و 
 باید تبعیت کنند... هر عمامه به سری که از 

ً
تماما

رهبر مکرم فاصله بگیرد لعنت خدا برش باد.« 

 فراز و فرود سیدعلی محمد دستغیب  ـ ۲

هر چه گفتیم  ، انجام دهید!

   ریزش ها    

در مطالب پیشــین نظام انقالبی در سه سطح 
ایده، ســاختار و کارگزاران آن آسیب شناســی 
شد. مطالعه و مرور این آفات و آسیب ها زمانی 
مفیــد فایده خواهد بود که بــا عزمی از جنس 
خود انقــالب در صدد آســیب زدایی برآییم و 
نظام انقالبی را مصون از لغزش ها و آسیب ها 
در حرکت خود به جلو در بســتر بیانیه گام دوم 
انقالب یاری کنیم. تحقق افق های تعیین شده 
در گام دوم انقالب مســتلزم توجه به الزامات 
نظریه نظام انقالبی در ســه حوزه ایده، ساختار 
و کارگزار است. در چند شماره پیش رو، برخی 
از مهم ترین این الزامات را در ســطوح سه گانه 

بررسی خواهیم کرد. 
الف ـ در سطح ایده 

1ـ پایبندی به هندســه انقالب اسالمی: توجه 
به هندسه انقالب اســالمی که از دیدگاه رهبر 
معظم انقالب مبتنی بــر هفت اصل »مردم«، 
»استقالل کشــور«، »تدین و پایبندی به مبانی 
اسالمی«، »مبارزه با اســتکبار و زورگویی«، 
»مسئله فلسطین«، »موضوع معیشت مردم« و 
»توجه به مستضعفین و رفع فقر« است، بهترین 
تجلی نگاه انقالبــی و از مهم ترین الزامات آن 
در سیاســت گذاری و اقدام در گام دوم انقالب 

اسالمی به شمار می آید. 
2ـ پایبندی به شاخصه های انقالبی گری: نگاه 

انقالبی  ایجاب می کند که در گام دوم انقالب 
اسالمی، همچنان به شاخصه های انقالبی گری 
توجه شــود. این شــاخصه ها از دیدگاه رهبر 
معظم انقالب عبارتنــد از: »پایبندی به مبانی 
و ارزش هــای اساســی انقالب اســالمی«، 
»هدف گیری مســتمر آرمان هــا و همت بلند 
برای رســیدن به آنها«، »پایبندی به اســتقالل 
همه جانبــه  کشــور«، »حساســیت در برابر 
 دشــمن و تبعیت نکردن از او« و »تقوای دینی

 و سیاسی«.
نظــام:  حقیقــی  ســاخت  بــه  توجــه  3ـ 
سیاست گذاری و اقدام برای تقویت و استحکام 
ســاخت حقیقی نظــام جمهوری اســالمی 
ایران کــه از دیدگاه معظم له »همان آرمان های 
جمهوری اســالمی« و شامل عدالت، کرامت 
انســان، حفظ ارزش ها، ســعی بــرای ایجاد 
برادری و برابری، اخالق، ایستادگی در مقابل 
 نفوذ دشمن و... اســت، از دیگر الزامات نگاه

 انقالبی است. 
4ـ طرد و انزوای نگاه غیرانقالبی: اســتحکام 
نگاه انقالبی ایجاب می کنــد افزون بر تالش 
برای اثبات کارآمدی نگاه انقالبی، برای نفی، 
طرد و به حاشــیه راندن نگاه های غیرانقالبی 
نیز تالش شــود. درواقع، از آنجا که نگاه های 
غیرانقالبی در اداره کشــور منشــأ آســیب و 
دلزدگی بــوده، باید آســیب ها و مضرات این 
نوع نگاه هــا برای جامعــه تبیین شــود تا در 
بزنگاه هایی مانند انتخابــات، در دام لفاظی ها 
 و گفتار درمانی هــای گفتمان های غیرانقالبی 

گرفتار نشوند.

 نظریه نظام انقالبی  -۴8

تحقق! الزامات 

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۲1

 داعیه ما، داعیه کربالست!

با بررســی و غور در اندیشه سیاسی شیخ 
فضل الله نوری، »استقالل«، »عدالت« و 
»حاکمیت اسالم« را به صورت سه رکن 
»نظریه سیاسی« شــیخ می یابیم. در این 
ث فکری، اســتقالل در جهت رهایی 

ّ
مثل

از سلطه سیاسی و فرهنگی غرب است؛ 
چنانکه شیخ به نوشته چرچیل، از تماس 
با اروپاییان نیز احتراز می جوید. فعالیت 
شــدید در تحریم تنباکــو و حتی پیش از 
آن، حمایت از اموری چون تأسیس بانک 
ی، جلوه هایــی از مبارزه اقتصادی او با 

ّ
مل

استعمار است. شیخ مدام بر لزوم تدوین 
قانون و نظامنامه تأکید داشــت و حّتی در 
دوره تحصن در حضرت عبدالعظیم، بر 
ضد مشروطه خواهان تندرو موضع گرفت 
که ســخن از بی نیازی به قانون نویسی را 

مطرح می کردند.
شــیخ   ،1325 ذی القعــده   20 در 
فضل الله و یارانــش در اعتراض به چند 
فصل از متمم قانون اساســی در مدرسه 
مــروی تحّصن دیگــری داشــتند که با 
پادرمیانی عضدالملک پایان گرفت. نامه 
شــیخ به عضدالملک در پــی این ماجرا 
نیز پرنکته و تاریخی است. درگیری شیخ 
با مشروطه خواهان به ترور نافرجام او نیز 
کشیده شد و او را سه ماه و نیم بستری کرد. 
یک ماه بعد از این ترور، شیخ به آیت الله 
سیدکاظم یزدی و عضدالملک، نامه های 
پرسوز و گدازی بر این مبنا که »داعیه ما، به 

عین، داعیه کربالست« 1می نگارد. 
»اصرار ســفارت انگلیــس بر تبعید 
شیخ از تهران« و ترویج »شایعه پناهندگی 
شیخ« از دیگر افتراهای زندگی پر فراز و 
نشیب شــیخ است؛ اّما شیخ با این منطق 
 
ً
که »اسالم، زیر بیرق کفر نمی رود!« مکّررا

شیشه اصرار بیگانگان بر پناهندگی خود را 
بر زمین می زند. 

شــیخ فضل الله که به تصریح خود، 
خواستار مجلس شورا )به ویژه در ماهیت 
بومی و عدالتخانــه ای آن( بود، درصدد 
اصالح و نزدیک کــردن آن به آموزه های 
هام 

ّ
اســالمی برآمد. او در ایــن جهت، ات

مخالفت بــا مجلس را همــواره از خود 
به دور می دانســت.  اتهام وابستگی شیخ 
به دربار به دلیل برخی از مواضع ایشــان 
بود، مانند »حمایت شــیخ از محّمدعلی 
شــاه«، در حالی که نتیجه گیــری از این 
اقدام هنگامی تفســیر صحیحی خواهد 
یافت که اوضاع زمانه را به درستی تشریح 
کنیم. اینکه از یک ســو، اوضاع پیچیده و 
بغرنج کشــور و منطقه و از سوی دیگر، 
سیاست های کالن قدرت های بین المللی 
روشن شــود. »قرارداد 1907« در پی آن 
بود که از عثمانی تا افغانستان و تّبت را به 
صورت جدیــد مرزبندی کند؛ از این رو، 
حفظ اقتدار محّمدعلی شــاه، به معنای 

حفظ »تمامّیت ارضی ایران« بود.2
دوازدهم رجب 1327ق جلسه دادگاه 
شیخ فضل الله نوری برگزار شد و در پایان 
این جلســه، شــیخ ابراهیم زنجانی به پا 
می ایستد و می گوید: »جناب حاجی شیخ 
فضل الله بر طبق فتوا و حکم حجج اسالم 
نجف اشــرف که ســواد آن در همه ایران 
منتشر شده، مفسد فی االرض است و باید 
بر طبق قوانین اسالم با او همان معامله ای 
را که خداوند راجع به مفسدین فی االرض 
دســتور داده رفتار نمود.« این در حالی بود 
که در حکم منتسب به علمای نجف به هیچ 
وجه لفظ مفسد فی االرض به کار نرفته بود.

منبع: 

1ـ علی ابوالحسنی)منذر(، آخرین آواز قو!، ص58.

2-خانه بر دامنه آتشفشان، ص124.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

سیاست ها و  انگاره ها  تغییر 
نگاهی به تأثیرات مسائل اقتصادی بر وضعیت انتخابات

مصطفی قربانی
کارشناس سیاسی
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

با هــدف افزایش اســتحکام و 
مقاومت ســازه ها برنامه توسعه 
نویــن در طراحی  فناوری های 
و ســاخت گلخانه ها از طریق 
می شود.  اجرایی  دانش بنیان ها 
از مهم تریــن فناوری هــای این 
گلخانه که آن را از محصوالت 
خارجی و داخلی مشابه متمایز 
می کند، »نوع دریچه ها و سیستم 
موتــوری آن«، »پوشــش های 

پلی  اتیلن 180 و 200 میکرونی دوجداره« و »سیســتم تهویه 
و سیستم گرمایش و سرمایش با تأکید بر سامانه زیرسطحی« 
اســت. امروزه، گلخانه مکانی بــرای تولید انبوه محصوالت 

کشاورزی در همه فصول سال  است.

همیشگی! برداشت   
طراحی و ساخت گلخانه های نوین

اطالعاتــی  ســازمان  رئیــس 
انگلیس هشدار داد، جهان باید 
آماده مواجهه با جهانی باشــد 
که فناوری های موجود در آن از 
طریــق دولت هایی، مانند چین 
ابداع و مدیریت می شوند. وی 
مدعی شد، جهان به سرعت در 
حال تغییر است و کشورهایی، 
مانند چین و روســیه به سرعت 
در حــال رقابت بــرای ترویج 

ارزش های مدنظر خــود و ارتقای قدرت ســایبری به منظور 
استفاده از فناوری های خالقانه خود هستند. ترس انگلیسی ها از 
باختن به چین در دنیای فناوری در حالی است که چین در بیشتر 

زمینه ها در حال تبدیل شدن به یک رهبر است.

انگلیسی! ترس 
سیطره چین بر دنیای فناوری

پایــگاه »قرار«،  اپلیکیشــن و 
ابــزاری برای تمــاس گروهی 
در  اســت.  ویدئوکنفرانــس  و 
کالس مجازی درس بدهید؛ در 
دورهمی مجازی دوســتان تان، 
تعامل کنید و حرف  بی دغدغه 
بزنید؛ قرارهای کاری خود را از 
هر جایی که هستید برگزار کنید 
و برخط به جلسات خود برسید. 
کافی اســت در قــرار یک اتاق 

بســازید؛ لینک ورود به اتاق را برای افراد شرکت کننده ارسال 
کنید و یک تجربه ساده و باکیفیت از تماس تصویری و صوتی 
به دســت آورید. کاربران می توانند با ورود به پایگاه اینترنتی به 

نشانی »gharar.ir« یا دانلود برنامه قرار اتاق جدید بسازند.

 برقراری قرار
برنامه تماس رایگان

 محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلــس:  تدبیر 

و شــجاعت حاج قاســم میدان ها را فتح 
و معابر دیپلماســی را بــاز می کرد؛ چیزی 
جز سیاست بازی یا ســاده لوحی نمی تواند 
این حقیقت روشــن را کتمان کند. حاال که 
 حاج قاســم نیســت، نخواهیم گذاشت با 
فرصت طلبی برای رسیدن به مقاصد سیاسی 
خود به او جفا کنند و نقش تاریخی شــهید 

سلیمانی را وارونه جلوه دهند.

عبدالله گنجی، فعال رســانه ای:  ١6، ١٧سال 

پیــش با تعــدادی از دانشــجویان خدمت 
رهبر معظم انقالب رسیدیم. دانشجویی از 
موضوع امنیتی سؤالی کرد. رهبری فرمودند 
برخی مسائل را هیچ موقع و برای هیچ کسی 
نباید گفت و باید با خود به قبر برد)مضمون(. 
 ســر درآوردن مصاحبه طبقه بندی شــده از 
سعودی اینترنشنال به امثال جنتی و تاج زاده 
نشان داد، گاندو٣ را می توان با مشورت خود 

ظریف ساخت.

مهدی جهان تیغی، فعال فضای مجازی: دوگانه 

میدان و دیپلماسی برای شهید سلیمانی مانند 
برخی سیاسیون محل دل مشغولی نبود. او 
می جنگید تا جنگ به میــدان آزادی تهران 
نرســد. یادمان نرود که سلیمانی روزگاری 
حاضر نبود میدان را ترک کند که دیپلماسی 
قادر نبود داعــش را حتی در بخش هایی از 
سوریه و عراق محدود کند تا چه برسد مانع 

رسیدن آنها به مرزهای ایران شود.

رضا ســراج، فعال فضای مجــازی: خالصه 

ســخنان ظریف این اســت که مقاومت و 
گســترش عمق راهبردی، قــدرت دفاعی، 
روابط با دیگر کشــورها و همه عرصه های 
قــدرت کشــور را تعطیل کنیــد و اختیار 
سرنوشــت 80 میلیون ایرانــی و میلیون ها 
مسلمان منطقه را به من بدهید تا من با تقدیم 
همه آنها به کدخدا دیپلماسی را پیروز کنم! 

خداقوت پهلوان!

علی علیــزاده، فعــال فضای مجــازی: ورود 

تاج زاده به انتخابات یــک معنا دارد؛ یعنی 
بخشــی از اصالح طلبان با توجــه به نرخ 
پایین مشــارکت در نظرسنجی ها از امکان 
بســیج پایگاه اجتماعی شان و پیروزی قطع 
امید کرده و تصمیم بر مشــارکت نکردن یا 
تحریــم غیرفعال گرفته انــد و مقصر را هم 
ردصالحیت شورای نگهبان معرفی خواهند 

کرد.

سیدیاسر جبرائیلی، فعال فضای مجازی: باید 

گفت مخالف اصلی رفع تحریم ها کســی 
اســت که از سیاست راســتی آزمایی رفع 
تحریم ها کوتــاه بیاید. آقــای روحانی اگر 
دغدغه رفع تحریم هــا را دارد، باید با توجه 
به ســابقه برجام، محکم بر ســر سیاست 
راستی آزمایی که حرف قطعی نظام است، 
بایســتد؛ اما اگر با نیش و کنایه در پی کوتاه 

آمدن نظام از این سیاست باشد.

امیرعبداللهیان، دســتیار ویــژه رئیس مجلس: 

 در مذاکرات هســته ای منتهی بــه برجام و 
ســایر مذاکرات مهــم بین المللی، همواره 
دســتاوردهای میدانی جمهوری اســالمی 
ایران پشــتوانه بزرگ دیپلماسی بوده است. 
سردار سلیمانی هیچ گاه از مردم هزینه نکرد. 
او میدان و دیپلماسی را دو رکن حفظ منافع 

ملت و امنیت ملی می دانست.

محمدجواد اخــوان، کاربر فضــای مجازی: 

جهانگیری می گوید محتکــران میوه ضرر 
کرده اند و ضررشان به پای خودشان است. 
آقای معــاون اول! ضرر آب فراوانی که برای 
این میوه ها هزینه شــده، ضرر کشاورزهایی 
که میوه را ارزان به دالل ها فروختند و ضرر 
مردمی که به خاطر گرانی، میوه را به سختی 

تهیه کرده اند و. ..، برعهده کیست؟

پولدار شــدن و پول درآوردن یکــی از بزرگ ترین 
آرزوهای هر شخصی است. بسیاری از افراد برای 
رسیدن به پول، همیشه دنبال سریع ترین راه هستند 

که به قول معروف »پول مفت« دربیاورند! 
اما پول مفت هیچ وقت حاصل نمی شــود مگر 
توسل به راه هایی غیرقانونی و غیر شرعی. اما همیشه 
یکی از بهترین راه ها برای رســیدن بــه پول؛ کار و 
تالش، داشــتن برنامه، انگیزه و هدف اســت، اما 
باز هم افرادی هســتند که می خواهند راه صد ساله 
را یک شــبه بروند! همانطور که در دو سال گذشته، 
بسیاری از افراد با ســرمایه گذاری در بورس، بدون 
آشنایی با این بازار و ریســک های آن و حتی بدون 
هیچ گونه آموزش و تحلیل به دنبال سودهای کالن 
بودند که بررســی سرنوشت آنها از اهداف این متن 
نیست، اما به تازگی موجی از سرمایه گذاری در بازار 
رمز ارزها ایجاد شده است که افراد بدون آگاهی به 
سمت آن کشیده شده اند. »بیت کوین« و سایر رمز 
ارزها، فناوری ای  هســتند که این روزها خوب پول 

مفت می دهند!
شاید یک سال پیش تنها افراد کارشناس در زمینه 
فناوری اطالعات نام رمز ارزها و بیت کوین و... را 
شنیده بودند؛ اما امروزه با افرادی روبه رو هستیم که 
نام واحد پول کشــورهای همسایه کشورمان را هم 
نمی دانند، اما بر روی 20 نوع رمزارز سرمایه گذاری 
کرده اند! با توجه به این همه گیری سرمایه گذاری بر 
روی رمز ارزها، شــاید بهتر باشد کمی درباره آنها 

اطالعات داشته باشیم.
 بر بستر 

ً
ارزهای دیجیتال پولی هستند که عموما

»بالک چین« شکل گرفته است. پولی بدون پشتوانه 
که صفر و یک  و الگوریتم های رایانه تولیدکننده آن 
اســت. فرآیند تولید ارزهای دیجیتال با بیت کوین 

شروع شده اســت. بیت کوین یک فرمول ریاضی 
بسیار پیچیده است که به شکل کاراکترهای پشت 
ســر هم تولید می شود و به گونه ای است که هر چه 
جلوتر می رویم، تولیدش ســخت تر و ســخت تر 
می شود و این موضوع خودش ارزش نهفته ای را در 

بیت کوین ارائه می دهد.
 استخراج بیت کوین فرآیند بسیار هزینه بر 

ً
عمال

و زمان بری شده است و هزینه آن به شکل تصاعدی 
در حال افزایش است؛ به گونه ای که از مجموع 21 
میلیون بیت کوین قابل استخراج، طی سال 2009 
تا 2021 تعداد 18/5 میلیون بیت کوین اســتخراج 
شده و فقط سه و نیم میلیون باقی مانده که پیش بینی 
شــده در 120 سال آینده تولید شــود، یعنی هرچه 
جلوتر می رویم، اضافه شدن بیت کوین ها به چرخه 

سخت تر خواهد شد.
بهتر اســت برای درک چرایی ســخت تر شدن 
اســتخراج رمز ارزهــا و اینکه چرا رمــز ارزها به 
اســتخراج نیاز دارند، یک مثال بزنیم. فرض کنید 
هر بیت کوین در انتهای ریشــه یــک درخت قرار 
دارد. آدرس رســیدن به هر یک از آن بیت کوین ها، 
با محاســبه یک فرمول ریاضی به دســت می آید. 
ریشه های ابتدایی که در دسترس تر هستند، به راحتی 
و سریع استخراج می شوند، اما ریشه هایی که عمیق 
هستند و به عمق خاک رفته اند، برای استخراج زمان 
و هزینه بســیاری را صرف خود می کنند. همچنین 
 پیمایش شده اند و 

ً
پس از مدتی این ریشــه ها کامال

دیگر ریشــه جدیدی که بتوان بیت کوینی از آن پیدا 
کرد، وجــود ندارد. به همین دلیل بــه مرور ارزش 
بیت کوین و رمز ارزها بیشــتر خواهد شــد، زیرا با 
وجود اینکه روز به روز شناخته شــده تر می شوند و 
کارکرد بیشتری پیدا می کنند، اما محدودتر می شوند 
و حتی گفته می شــود برخی ســرمایه داران بزرگ 
در دنیا در حال خریــداری رمز ارزها در حجم باال 
هســتند تا با به انحصار درآوردن آنها، ارزشــش را 

بیشتر کنند.
اما بیشتر رمز ارزها بر بستر بالک چین هستند. 

یعنــی اینکه بالک چین نوع خاصی از شــبکه های 
 روی اینترنت پیاده سازی 

ً
کامپیوتری است که معموال

می شوند. وقتی از شبکه صحبت می کنیم، یک سرور 
مرکزی هم داریم؛ ولی در بالک چین یک ســرور 
 
ً
مرکزی وجود ندارد که به این نوع شبکه ها اصطالحا
نظیربه نظیر می گویند. در بالک چین همه اعضا در آن 
برابر هستند و دسترسی های شان به هم برابر است و 
بلوک هایی را شکل می دهند که به آن زنجیره بلوکی 
یا بالک چین می گوییم. یکی از دالیل امنیت باالی 
این شبکه این اســت که اطالعات در تمام زنجیره 
پخش شده اســت و نزد همه اعضای شبکه وجود 
دارد و امکان تغییر و تقلب در اطالعات وجود ندارد. 
بنابراین دارایی شخص برای همه افراد در این بستر 
شناخته شده اســت و امکان دستکاری آن نیست. 
مالکیت افراد بر روی دارایی ها و رمز ارزهای  شان با 
کلیدهای شخصی است که نزد خود نگه می دارند و 
آن کلید، تنها در اختیار خودشان است. در واقع کلید 

خصوصی سند مالکیت رمز ارز است.
اما ســؤالی که در ذهن بســیاری از افراد شکل 
گرفته اســت، اینکه آیا می توان با سرمایه گذاری در 
رمز ارزها به سود رسید؟ پاسخ کلی به این پرسش 
بله است، اما بله ای که هزاران متغیر تأثیر گذار دارد. 
هر سرمایه گذاری بدون تحقیق، نتیجه ای جز ضرر و 
 در هیچ بازاری »پول مفت« 

ً
شکست ندارد و اصوال

پخش نمی کنند! شاید در ابتدا سودی کسب شود، 
اما به دلیل نبود تجربه، آگاهی و آشنایی، همان سود 

زمینه ساز شکست های بزرگ تر می شود.
بازارهای بین المللی دامنه نوسان محدود ندارند. 
بــه این صورت که ممکن اســت در یــک روز 50 
درصد به ســرمایه شما اضافه شود یا از آن کم شود! 
اگرچه نداشتن دامنه شاید یک ُحسن باشد، اما برای 
کاربران کم تجربه، بسیار خطرآفرین است. فرض 
کنید رمز ارزی را خریده اید که تحت تأثیر یک خبر 
هیچ خریداری ندارد، در این هنگام، با 100 درصد 
ضرر تمام سرمایه شــما از دست می رود! عالوه بر 
ریسک های ســرمایه گذاری در رمز ارزها، برخی 

ریســک های جانبی هم وجود دارنــد. برای خرید 
و فروش هر رمــز ارزی، به یک صرافی برخط نیاز 
است که بیشــتر آنها در کشور ما مجوزی برای این 
کار ندارند. فرض کنید شما پول نقد خود را به این 
صرافی ها می دهید تا در فرصت مناسب رمز ارزی 
را خریداری کنید، اما ناگهان خبر بســته شدن این 
صرافی را می شنوید! برای نمونه، چندین صرافی ارز 
دیجیتال در هفته های گذشته در کشور ترکیه با قطع 
فعالیت و متواری شدن صاحبان صرافی، از کاربران 

خود کالهبرداری کردند.
ریســک بزرگ دیگر در این بازار، وجود بسیار 
زیاد ارزهای گمنام است. ارزهای دیجیتالی که بسیار 
ارزان هستند و بیشتر افراد با سرمایه کم به سمت آنها 
کشیده می شوند؛ اما باید توجه داشته باشیم که حدود 
8000 نوع ارز دیجیتال وجود دارد که شاید برخی از 
آنها ساخته چند دوست باشد و بین افراد کمی پخش 
شده باشــد، بنابراین اگر آن افراد سیستم های خود 
را خاموش کنند، آن ارز دیجیتال نابود خواهد شد! 
خطری که حتی بیت کوین و دیگر ارزهای معروف 
را هــم تهدید می کند. اگر در شــرایطی، جهان در 
خاموشی به ســر ببرد، دوباره تنها دارایی ارزشمند 

همان طال و ارزهای سنتی خواهند بود.
بــا اینکه امروزه رمز ارزها بــازار خوبی دارند و 
افراد بســیاری را پولدار کرده اند، امــا ورود به هر 
بازاری بدون شــناخت آن خطرات خود را دارد؛ به 
ویژه ورود کاربران با سرمایه خرد و تجربه کم به بازار 
بین المللی که عالوه بر احتمال خروج باالی ارز از 
کشور، به دلیل نبود قانون در خرید و فروش این نوع 
ارزها، احتمال کالهبرداری هم وجود دارد. عالوه 
بر این مانند تمام شبکه های کامپیوتری، امکان هک 
شدن و ســرقت اطالعات هم وجود دارد. بنابراین 
بهتر است قبل از ورود به این بازار، تمام ریسک های 
آن را بشناســیم و بدانیم که جایی پول مفت پخش 
نمی کننــد و با وارد کردن ســرمایه خود به کارهای 
تولیدی، هم به اعتالی اقتصاد کشور کمک کنیم و 

هم موجب اشتغال جوانان شویم.

مفت! پول 
 آشنایی با ارزهای دیجیتال

 و ریسک های سرمایه گذاری در آن
    نکته گرام    

محمد صالح نادری
کارشناس فنآوری اطالعات

هدفی که به منزله فلسفه وجودی بیت کوین عنوان 
شده، یک هدف آنارشیستی بوده در جهت اینکه 
پول ها و ارزهــا را از بین ببرد و یک پول واحد در 
جهان وجود داشته باشد که همه  مردم با آن معامله 
کنند، بدون آنکه دولتی پشــت آن باشــد؛ اما در 
عمل این فلسفه اتفاق نیفتاده است؛ زیرا دولت ها 
به شــدت در مقابل رواج چنین چیزی مقاومت 

کرده و می کنند و محدودیت های خاصی برای آن 
گذاشته اند.

بیت کوین یک دارایی اســت که در مقاطعی 
ســودآوری خیلی باالیی دارد و ممکن است در 
مقاطع دیگری ضرر بسیاری داشته باشد؛ در نتیجه 
دارایی با ریسک بسیار باالست؛ مردم اگر ندانند 
تحلیل تکنیکال و ماهیت بیت کوین چیســت، 
پول شان را در معرض مخاطره قرار داده اند،  البته 
ممکن است سود کنند؛ برای نمونه خیلی ها 18 
هزار دالر خریده اند و اآلن سرمایه شان 47 هزار 
دالر شده است؛ ولی ممکن است ضرر هم کنند؛ 
 روزی 47 هزار دالر بخرند و سرمایه شان 30 

ً
مثال

هزار دالر شود، این اتفاق ممکن است و یک بار 
 هم افتاده اســت؛ زمانی بیت کوین 18 هزار 

ً
قبال

دالر بود و یکباره شد 6ـ 7 هزار دالر.
بیت کوین یک دارایی بســیار پرریسک است 
و آدم هایــی که ریســک پذیر هســتند، وارد آن 
می شوند نه آدم هایی که ریسک گریز هستند! عامه 
مردم ریسک گریز هســتند و دوست دارند پول و 
سرمایه شــان را طوری نگه دارند که از بین نرود؛ 
بنابراین توصیه عمومی این است که خیلی مراقب 
باشید و تا زمانی که نوسانات را به صورت علمی و 

تکنیکال بلد نیستید، وارد این بازار نشوید.
متأسفانه، در ایران هنوز با این پدیده برخوردمان 

را مشخص نکرده ایم؛ نه گفته ایم ممنوع است، نه 
گفته ایم آزاد است و نه محدودیت و مقرراتی برای 
آن تعیین کرده ایم. می گویند ما بیت کوین را تولید 
کرده ایــم، اآلن آن را چه کار کنیم؟ آیا صرافی از 
ما می خرد؟ آیا واردکننده می خرد؟ اگر واردکننده 
بیت کوین را خرید و زمان ورود جنس به کشــور 
منشأ ارز را بیت کوین اعالم کرد، آیا بانک مرکزی 
قبول می کند؟ هیچ کــدام از این اتفاق ها نیفتاده 
 بیت کوینی که تولید می شود، 

ً
است؛ بنابراین عمال

در وضعیت فعلی سبب خروج سرمایه می شود و 
هر چقدر بیشتر بالتکلیف بماند، خروج سرمایه 

شدیدتر می شود.

 کار هر کسی نیست!
ناصر حکیمی

معاون سابق فناوری های نوین 
بانک مرکزی
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  بحران کاغذ 
سرآغاز پایان فرهنگ!

قیمت کاغذ در حالی با افزایش مجدد به 
بندی 800 هزار تومان رسیده که این رقم 
در ســال 1392 و در ابتدای دولت فعلی، 
تنها 70 هزار تومان به ازای هر بند کاغذ 
بود. افزایش حدود 12 برابر قیمت کاغذ 
در شرایطی است که صنعت چاپ و نشر 
کشــور، مدت هاســت با بحران روبه رو 
شده و افزایش قیمت کاغذ و به دنبال آن، 
افزایش هزینه تمام شــده کتاب ها باعث 
شده تا روز به روز از تعداد مخاطبان کتاب 
کاسته شــود و در همین شرایط، تألیف، 
ترجمه و نشــر کتاب های خــوب نیز با 

دشواری صورت گیرد.
دو سال پیش در شــرایطی که آخرین 
نمایشــگاه حضوری کتاب تهران برگزار 
شد، رهبر معظم انقالب در بازدید از این 
نمایشگاه، با بیان اینکه صورت وضعیت 
نشان  می دهد مردم هنوز کتاب می خرند، 
تصریح کردند: »باید مسئله کاغذ را حل 
کرد.« ایشــان از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خواستند تا با مشــارکت دیگر، راه حلی 

برای این مشکل پیدا کنند.
 اگرچه بعــد از بازدیــد رهبر معظم 
انقالب از نمایشگاه، بالفاصله  جلسه ای 
با حضور وزرای مربوطــه و معاون امور 
ویژه دفتر رهبر معظــم انقالب در همان 
محل نمایشــگاه برگزار شد، اما در عمل 
نــه تنها اتفاقــی برای کاغذ نیفتــاد که با 
حذف دالر حمایتی 4200 تومانی برای 
واردات کاغــذ و اختصاص ارز نیمایی به 
آن، اوضاع کاغذ بیش از گذشــته پیچیده 
شد. این بحران در شرایطی پیش رفت که 
در سال گذشته، با وجود آزادسازی قیمت 
کاغذ، افزایش تولید کارخانه های داخلی 
و البته برخورد با برخی محتکران کاغذ، 
باز هم روز بــه روز به قیمت کاغذ افزوده 
شد؛ البته همین کاغذ گران هم به راحتی 
به دست ناشران نمی رسد و با وجود قیمت 
گران، باز هم کمبود شدید کاغذ در بازار 

وجود دارد. 
واقعیت این است که کاغذ به مهم ترین 
مانــع بر ســر راه صنعت چاپ و نشــر 
کشور بدل شده اســت و در شرایطی که 
امسال به عنوان سال »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« نامگذاری شــده است، 
انتظار همگانی وجــود دارد که در مقوله 
فرهنگ، دولت به اشــکال مختلف از آن 
پشــتیبانی کند و صنعت نشــر، به عنوان 
پرسابقه ترین صنعت فرهنگی کشور، در 
اولویت قرار گیرد. در کنار آن، این انتظار 
هم وجود دارد که با مانع زدایی در مســیر 
تولید داخلی کاغــذ، امکان عرضه کافی 
و مناســب کاغذ در بازار فراهم شــود تا 
کمبودها باعث افزایش مداوم قیمت این 

محصول مهم فرهنگی نشود. 
اگر روند گرانی کاغذ متوقف نشــود، 
از محصوالت  امکان چــاپ بســیاری 
فرهنگی از دست می رود و از بین رفتن این 
فرصت، لطمه بزرگی به جریان فرهنگی 
کشور به شمار می آید و بعید است که دیگر 
فرصتی برای انتشار آثار فرهنگی فاخر در 

کشور باقی بماند. 
ارائــه ارز حمایتی در کوتاه مدت برای 
واردات گسترده کاغذ به میزان نیاز کشور 
از یک ســو و حمایت و همراهی دولت و 
دستگاه هایی، ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
در تولید کاغذ داخلی، می تواند مرهمی 
بر زخم صنعت چاپ و نشر کشور باشد؛ 

البته اگر خیلی دیر نشود!

یادداشت

نوشته  شــن ها«  »ِسماع  کتاب 
کیوان امجدیان رونمایی شــد. 
این کتــاب  ضمن بیان اتفاقات 
واقعه طبس در اردیبهشــت ماه 
سال 1359 و شکست خفت بار 
شهید  زندگی نامه  آمریکایی ها، 
محمد منتظر قائم تنها شــهید 
این حادثه را روایت کرده است. 
این رمان شامل 12 داستان و 5 
گزارش است که در آنها ضمن 

اشاره به واقعه طبس، جزئیات بیشتری از زندگی شهید منتظر 
قائم فرمانده سپاه یزد بیان شده است. کیوان امجدیان، نویسنده 
کتاب گفت: »مهم ترین ویژگی شهید منتظرقائم تنفر از نفوذی ها 

و خائنین بود و در همین راه هم به شهادت می رسد.«

شن ها ِسماع 
روایت واقعه طبس

    ادبیات    

سریال »در کنار پروانه ها« برای 
پخش در ماه محرم در شبکه دو، 
در دست تهیه و تولید قرار دارد. 
در خالصه داستان سریال آمده 
است: »مشکالت پی در پی در 
زندگی، از »رهی« که از بیماری 
حاد قلبی در رنج است و جوانی 
ناامید ســاخته اســت. او برای 
نجــات تنها دلخوشــی اش که 
خواهرش است، طعمه نقشه ای 

می شــود که...« به گفته امیرمحمد عبدی، نویســنده سریال 
داستان درباره تغییرات یک آدم است که بر اثر اتفاقی تلنگری 
متحول می شــود. قصه ای درباره رشد و بلوغ یک انسان که به 

بلوغی می رسد که همه دوست داریم تجربه اش کنیم. 

وانه ها در کنار پر
گذری معنوی بر مشکالت زندگی

مســتر«  »ســیاه چال  کتــاب 
خاطرات ربوده شــدن »جالل 
شرفی« دیپلمات ایرانی در بغداد 
است که به چاپ دوم رسید. او 
در پانزدهــم بهمن 1385 حین 
انجام خدمــت دیپلماتیک، در 
خیابان عرصات هندیه بغداد به 
دســت عده  ای تروریست ربوده 
می  شود و در فروردین 1386 از 
سیاه  چال آنها فرار می  کند و موفق 

می  شود خود را به سفارت ایران برساند. این گزارش دربرگیرنده 
خاطرات 47 روز اسارت جالل شرفی در سیاه  چالی در اطراف 
نخلستان  های بغداد است که تروریست  ها، وی را در آن زندانی 

کرده  بودند. 

   کتاب   

مستر    سیاه چال 
خاطرات یک دیپلمات در میدان

فرهنگ خ! برز از  ُرخی 

   تلویزیون   

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 خبر تولید و ساخت 3 سریال امنیتی از تلویزیون 
مصر برای شــب های ماه مبارک رمضان، از آن 
دســته خبرهایی بود که در هفته های اخیر برای 
اهالی هنر و رسانه جالب توجه شد. سریال های 
»انتخاب2«، »قاهــره ـ کابل« و »ضد حمله« با 
موضوع تهدیدات امنیتی به ویژه تهدیدات ناشی از 
گروه های تکفیری و سلفی تولید شده و در معرض 
 دیگر کشورهای 

ً
دید مخاطبان مصری و احتماال

عربی قرار گرفته است.

تجربه ســاخت ســریال هایی با موضوعات 
امنیتی در کشور ما نیز نشان می دهد مخاطب به 
این قبیل سریال ها توجه می کند و اگر فیلم نامه به 
صورت قوی، داستان دار و البته مستند نوشته شده 
باشد، مخاطب را به خوبی تا پایان با خود همراه 

می  کند.
 »گانــدوی1 و 2« و »خانه امــن«، از جمله 
ایــن تولیدات بوده که در ســال های اخیر خوش 
درخشــیده و البته سر و صدای عده ای را هم بلند 
کرده اســت! به ویــژه اینکه موضــوع اصلی این 
ســریال ها در گاندوی1 و 2، پروژه »نفوذ« بوده و 
به این نکته تلخ، اما واقعی پرداخته که ساده انگاری 
برخی مسئوالن و تحلیل های سطحی یا بنیان های 

ضعیف فکری، تا چه حد می تواند زمینه را برای 
نفوذ دشــمن و ضربه به امنیت مردم فراهم کند. 
هرچند، هر بار که این قبیل سریال ها تولید و پخش 
می شود، جنجال هایی به راه می  افتد، اما واقعیت 

این است که امنیت اتفاقی نیست!
ماجرای ســر در آوردن فایل صوتی ســخنان 
وزیر امور خارجه کشــورمان از شــبکه سعودی 
ایران اینترنشــنال، یک بار دیگــر همه حواس ها 
را متوجه پدیده »نفوذ« کرد و این ســؤال را پیش 
آورد کــه یک فایــل صوتی محرمانه کــه به قول 
مســئوالن دفتر رئیس جمهور قرار بوده بایگانی 
 شــود، چطور سر از یک شــبکه ضدانقالب در

 می آورد؟!

تجربه سریال های گفته شده و ماجرای جنجالی 
اخیــر، بار دیگر این نکته را بــه همه برنامه ریزان 
فرهنگی و رســانه ای و همه دغدغه مندان جبهه 
فرهنگــی انقالب گوشــزد می کند کــه »نفوذ« 
پدیده ای تو در تو و پیچیده اســت کــه هنوز در 
فیلم ها و سریال ها و آثار مستند، جای کار جدی 
دارد تــا هم خط نفوذ و تجربه های تلخ گذشــته 
بازخوانی شود و هم راه برای تکرار این تجربه های 

تلخ بسته شود.
شرط این اثرگذاری، انتخاب فیلمنامه قوی و 
اقناعــی و به کارگیری هنرمندان متعهد و توانمند 
اســت تا کار به دل مخاطــب و در عمق فکر او 

بنشیند..

   برداشت    

نیست! اتفاقی  امنیت 

 گذری بر برنامه های رمضانی رسانه ملی

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

از گذشــته تا امروز، همیشــه یکــی از مهم ترین 
مناسبت هایی که می توان از فرصتش برای تولیدات 
بهتر به ویژه در زمینه های ایمانی و اعتقادی استفاده 
کرد، ماه رمضان بوده است؛ از سریال های ویژه این 
ایام گرفته تا ویژه برنامه های سحرگاهی و زمان افطار.
در میــان همه برنامه هــا و فیلم هایی که در چند 
دهه اخیر در این زمینه تولید شده است، »ماه عسل« 
برندی بودی که با اجرای »فرزاد حسنی « شروع و 
با همت »احسان علیخانی« به مهمان همیشگی ماه 

رمضان خانه های ایرانیان تبدیل شده بود. 
ماه عسل هر چند در یکی دو سال پایانی، قوت 
ســال های قبل را نداشت و با برخی حاشیه ها روی 
آنتن می رفت، اما در نهایت در اوج به پایان رسید و 
شاید اگر سه سال پیش پایان نمی یافت، امروز مانند 
بســیاری از برنامه های دیگر تکراری و دم دستی به 
نظر می آمد. با پایان ماه عسل، نگاهی به برنامه های 
ویژه افطارهای ماه مبارک رمضان به وضوح نشــان 
می دهــد که جز تغییر اندکی در فرم و ســاختار یا 
اجــرای برنامه های افطار هیچ تغییر و تحولی برای 

ایجاد تنــوع و ابتکار عمل بــرای تولید برنامه های 
متفاوت تر وجود ندارد.

گفت وگومحور بودن برنامه و مهمانی که می آید 
و داســتان زندگی خود را بیان می کند، همه و همه 
تکرار مکرراتی است که جذابیت را از برنامه گرفته 
و مخاطب مانند گذشــته رغبتی به دنبال کردن این 
برنامه ها ندارد و اینها همه به این دلیل است که این 
برنامه ها با یک ایده پردازی  خالقانه تولید نمی شوند.

شــبکه اول ســیما با برنامه »دعوت« و اجرای 
حجت االســالم برمایی که شــاید بتوان گفت تنها 
تفاوتش با برنامه ماه عسل در همین انتخاب مجری 
خالصه می شود و با داستان هایی بسیار ضعیف تر از 

روایت های ماه عسل روی آنتن این شبکه می رود!
شبکه دوم سیما با برنامه »آدم های خوب شهر« 
باز هم با ساختاری گفت وگو محور که حاال تالش 
می کند آدم های خوب شهر را معرفی کند! این برنامه 
شاید در کل تفاوت هایی با برنامه های دیگر دارد، اما 

در نهایت باز هم با ایده ای جدید مواجه نیستیم.
شبکه سوم سیما هم با ویژه برنامه »مثل ماه« به 
جای ماه عســل! که تفاوت ایــن دو به نظر در کمی 

تغییر در اسم و تعویض مجری خالصه شود.

 B»تجربه موفق »زندگی پس از زندگی
اما در این میان شــبکه 4 ســیما با برنامه ای به نام 

»زندگی پس از زندگی« به اســتقبال افطار می رود. 
برنامه ای جذاب که تجربه افرادی در آن بیان می شود 
که یک بار رها شدن روح از جسم را تجربه کرده اند! 
 به برنامه و موضوعات آن تسلط 

ً
مجری برنامه کامال

دارد و این نشــان دهنده آن اســت که این برنامه با 
تحقیق و بررسی و کارهای مقدماتی تولید شده، اما 
واقعیت این است که این برنامه نیز نمی تواند طیف 
گســترده ای از مخاطبان را پای تلویزیون بنشاند. با 
وجود این، می توان گفت تنها برنامه متنوع و متفاوت 
از سایر برنامه های شبکه های دیگر همین »زندگی 

پس از زندگی« است، ولو با مخاطبانی اندک تر.

 B جای کمرنگ مناجات  های افطار
اما از تکراری بودن برنامه های افطاری که بگذریم، 
آنچه امسال بسیار به چشم می آید و صدای بسیاری 
از مخاطبــان را درآورده، کــم پخش شــدن دعا و 
مناجات در زمان افطار اســت. واقعیت این است 
که زمان افطار برای یک روزه دار مهم ترین لحظات 
برای نزول برکات الهی و زمان اجابت دعاست، اما 
به نظر می رســد رقابت میان برنامه های شبکه های 
مختلف آن چنان داغ است که باعث شده حتی برای 
دقایقی قبــل از اذان و دقایقی پس از اذان نیز آنتن را 
رها نکرده و به پخش دعا و مناجات رضایت ندهند.

حتی در زمان ســحر نیز اســتفاده نکــردن از 

مناجات هایی که بسیاری با آنها خاطره داریم، حس 
و حال ســحرگاهی را کاهش می دهد، در حالی که 
 پخش 

ً
در چنین شــرایط بیماری و مشکالت قطعا

شــدن آنها از تلویزیون می تواند باعث آرامش روح 
مخاطب شود. 

 B!یک نقص جدی
یکی از مهم تریــن نکاتی که بســیار کمبودش در 
برنامه های تلویزیون به چشــم می آید، تولیدات کم 
ویژه ماه رمضان بــرای کودکان و به ویژه نوجوانانی 
است که حتی برخی در روزه داری سال اولی هستند. 
در دهه 70 و 80 در ایام ماه رمضان سریال هایی هر 
چند بسیار ساده و با کمترین امکانات، اما ویژه این 
ماه برای نوجوانان ســاخته می شــد تا بیش از قبل 
با فضای ماه رمضانی آشــنا و مأنوس باشــند، اما 
 برخی هم فقط 

ً
متأسفانه به جز چند برنامه که اتفاقا

مختص ماه رمضان نیســتند بلکه حاال رنگ و بوی 
رمضانی گرفته اند، تــدارک ویژه ای برای نوجوانان 
دیده نشده است. این را می توان یکی از جدی ترین 
ضعف های برنامه های صدا و سیما در ماه رمضان به 
ویژه در چند سال اخیر دانست، این در حالی است 
که بسیاری از آموزه های این ماه را می توان در قالب 
سریال به فرزندان آموخت، مانند آنچه دهه شصتی ها 

در سریالی، مانند مغازه آقای ساعتچی می آموختند!
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میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

آخرت به خیر!

روایــت ســردار محمدعلــی حق بین از 
هشت سال جنگ تحمیلی را »سیده نساء 
هاشمیان سیگارودی« ثبت و ضبط کرده 
و در قالب کتاب »گیل مانا« نوشــته بود. 
روزی که در خبرگزاری مهــر، برای این 
اولین  کتاب رونمایی مختصری گرفتند، 
و آخریــن باری بــود که ســردار را با آن 
قامت رشید و رعنایش در کت و شلواری 

آبی رنگ می دیدم. 
 همسر 

ً
سخنان نویسنده کتاب که اتفاقا

شــهیدی بود که ســال ها همرزم سردار 
حق بین بود، نشــان می داد بــرای گرفتن 
خاطرات با چه ســختی هایی روبه رو بوده 
است. خانم هاشمیان چه خوب و پرانرژی 
از جلســات گفت وگو با سردار صحبت 
می کرد و چقدر خوب از سختی های پیدا 
کردن ســردار برای یک گفت وگوی یک 
ساعته،  وسط آن همه گرفتاری و مأموریت 

حرف می زد.
»گیــل مانــا« در روزهایی منتشــر و 
رونمایی شد که خبر انتشار کتاب دیگری 
به روایت این سردار هم به گوش می رسید. 
»ایرانی ها آمدند« روایت آزادسازی منطقه 
شیعه نشــین نبل و الزهرا در سوریه بود که 
سردار حق بین،  فرماندهی آزادسازی اش را 

بر عهده داشت. 
سرداری که سال ها در برابر ثبت و ضبط 
خاطراتش مقاومت می کرد، حاال انتشار 
دو کتاب از روایت هایش با فاصله ای اندک 
را می دید؛ در حالی که انتشار این کتاب ها 
نه از عزمش برای خدمت کم کرد و نه باد 

غرور را به گلویش انداخت.
انتهای نشســت رونمایی بود که نوبت 
به صحبت های سردار رسید. منتظر بودیم 
ماســک را از صورتش بردارد تا چهره اش 
را بی پرده ببینیم. مرد میانســال، موسفید 
کرده بود؛ اما هیچ نشــانی از خستگی یا 
بازنشســتگی در صورتش دیده نمی شد. 
منتظــر بودیــم از خــودش بگویــد؛ اما 
انتظارمان بی فایده بــود. هر چه گفت از 
شهدا بود. با دوســتان شهیدش در دوران 
جنگ شروع کرد و در نهایت به خاطراتش 

با حاج قاسم سلیمانی رسید. 
بعد از آن جلسه، مشــتاق به خواندن 
خاطرات مرد 55 ساله ای شدم که انگار به 
اندازه صد سال تجربه و حرف برای گفتن 
داشــت. حرف هایی که هیچ کدام شان به 
خودش ختم نمی شــد و اول و آخرشان به 

ذکر شهدا می رسید.
مرد 55 ساله ما که کتاب خاطراتش را 
به 322 شهید گردان کمیل از لشکر گیالن 
که روزگاری فرمانده شــان بــود و خاصه 
60 فرمانده شهید که عمری کنارشان بود 
تقدیــم کرده بود، همین چند روز پیش در 
56 سالگی به دوستان شهیدش پیوست. 
تنگی  نفس هــای محمدعلی حق بین که 
مجروحیت های شیمیایی سال های جنگ 
رنجش مــی داد، با ویروس این روزها گره 
خورد و قامــت تنومندش را داخل تابوتی 
چوبی ُبرد که رویش را با پرچم ســه رنگ 
پوشانده بودند. باور این تصویر برای همه 
کسانی که سردار را می شناختند، سخت 
بود. مگر می شــد از پیــچ و خم این همه 
اتفاق رد شــود و تا سال 1400 بیاید، ولی 

خانواده و یارانش را تنها بگذارد؟
حــاال از ســردار حق بیــن برایم یک 
یادداشت کوتاه باقی مانده بود. وقتی کتاب 
سبزرنگ را دادم تا برایم امضایی به یادگار 
بگذارد، با حوصله و با خودکار آبی رنگ 
نوشت:  »بسمه تعالی. اگر تقوا پیشه کنیم و 
در راه شهدا باشیم، آخرت به خیر خواهیم 

شد.« 

پرونده عملیات کربالی2 در جبهه به ظاهر بسته شد؛ اما مواجهه 
با خانواده شــهدا و مجروحان و اسرا کار ســختی بود. بعد از 
مراسم در مسجد محله پدرم را سوار ماشینم کردم و سمت خانه 
حرکت کردیم. گفت: شنیده ام عملیات سختی داشته اید. بچه ها 
چی شدند؟ بعد اسم همه بستگان را که در جبهه بودند ردیف 
کرد. همه یا شهید شده بودند یا اسیر و یا مفقود. عصبانی شد و 
با بغض َسَرم داد کشید:  پس تو برای چه غلط کردنی آمدی؟ به 
یاد عزاداری روز عاشورا افتادم. همه هیئت ها که جمع می شدند،  
مداح بلند فریاد می زد: »حســین چه شــد؟« مــردم هم فریاد 
می زدند: »شهید شد...« و به ترتیب، شهدای کربال را یکی یکی 
نام می بردند. حاال خودم را در چنان حماسه عاشورایی می دیدم.

 راوی: مرحوم سردار محمدعلی حق بین

 فرمانده گردان کمیل لشکر قدس گیالن

 تو برای چه آمدی؟
   خاطره    

 اگر در حال 
ً
پرش از تانک و نفربر کار راحتی نیست؛ خصوصا

حرکت باشند... اما سخت تر از آن، پرش از موانع نفس است. 
اینکه جانت را کف دســتت بگیری، زن و بچه  و مادر و پدرت 
را بگذاری و بروی به سرزمینی که معلوم نیست برگشتی در آن 

باشد...

 پهلوانان حقیقی!
   قاب    

 

هفته گذشــته برخی تحوالت در رابطه ایران و 
عراق در اردیبهشت ماه ۱359، از جمله دعوای 
عراق بر سر ســه جزیره ایرانی در خلیج فارس و 
برخی میانجیگری های بی فایده را بررسی کردیم، 
این هفته نیز قصد داریم بخش دیگری از اتفاقات 

این ماه حساس را بررسی کنیم. 

 Bاولین عملیات های ایذایی علیه ایران
همزمــان با اعالم مواضع عراق درباره ســه جزیره 
ایرانی و اروندرود و نیز تبلیغات عربستان ســازی، 
در عمل نیز عراق اقدامات موذیانه و ایذایی خود را 
در اردیبهشــت 1359 ادامه داد. این اقدامات حتی 
منجر به چند انفجار در اماکــن عمومی تهران نیز 
شد. بزرگ ترین حادثه در این زمینه، در روز هشتم 
اردیبهشت رخ داد که در سه مرکز پرجمعیت تهران، 
انفجارهــای مهیبی رخ داد و ده ها نفر را شــهید و 

مجروح کرد. 
انفجار اول در ســاعت 11:30 صبح در ســالن 
نمایش سینما نادر واقع در خیابان الله زار تهران رخ 
داد که بر اثر آن یک نفر شهید شد. در این انفجار که 
موجب آتش سوزی مهیبی شد، بخشی از ساختمان 

سینما فروریخت و عده ای مجروح شدند. 
دومین انفجار در ساعت 13:30 رخ داد. این انفجار 
در داروخانه شــمس، جنب یک شرکت مسافربری 
در خیابان ناصرخســرو تهران به وقوع پیوســت. در 
این انفجار تعدادی از کارمندان و مســافران شرکت 
ترانســپورت مجروح شدند و بخشــی از ساختمان 
این شــرکت، داروخانه مجاور و مسافرخانه ای که در 

همسایگی شان وجود داشت، ویران شد.
انفجار ســوم  بزرگ تر بود. ســاعت 17:30 بر 
اثر انفجار یــک بمب قــوی در محوطه پارکینگ 
شــمال غربی میدان امام خمینی تهران بسیاری از 
ســاختمان های مرکز شــهر به لرزه در آمد. شدت 
انفجار به حدی بود که دود ســیاهی همه منطقه را 
فراگرفت و شیشــه مغازه های میدان امام خمینی و 
ابتدای خیابان فردوسی به کلی شکست. خبرنگار 
روزنامه کیهان که دفتــرش در نزدیکی محل وقوع 
انفجار بود، در توصیف وضعیت پس از این انفجار 
نوشــت: »صدها نفر از مردم سراســیمه به طرف 
میدان می دویدند. مردم توانستند جسد قطعه قطعه 
شــده 3 نفر را که بر اثر انفجار بمب شــهید شده 
بودند تا آمبوالنس حمل کنند.« یک خبرنگار دیگر 
هم گزارش داد، ســه مجروح دیگر در راه انتقال به 

بیمارستان جان باختند.
با توجه به تجربه نوع انفجارهای خوزســتان و 
تحلیل و جمع بنــدی محافل مختلف که به نحوی 
به مسائل مرتبط بودند، به راحتی می شد مسئولیت 

آنها را متوجه رژیم حاکم عراق دانســت. مهندس 
میرســلیم، معاون وزیر کشــور هم گفت: »گروه 
مجهول الهویه ای به نام جبهــه رهایی بخش فدرال 
ایران، مســئولیت این انفجارهــا را بر عهده گرفته 
است.« جالب اینکه مجاهدین خلق ایران )منافقین( 
هم تحلیلی در نشریه شان نوشتند و تصریح کردند 
بدون شــک این انفجارات بخشــی از توطئه های 

امپریالیسم زخم خورده آمریکا در ایران است.
تحلیل ســازمان مجاهدین خلق، بخش جالب 
و خواندنی دیگری هم داشــت. آنجا که نوشــتند: 
»شیوه عملیات تروریســتی از قبیل بمب گذاری و 
ترور شــخصیت های انقالبی که برای ایجاد رعب 
و وحشــت در بین مردم انجام می شــود، از جمله 
شــیوه هایی اســت که امپریالیســم بعد از پیروزی 
انقالبات در برخی از کشورها برای سقوط دولت ها 

و شکست انقالب ها به کار گرفته است.«
به جــز تهران کــه بــه مــوردی از خرابکاری 
ضدانقالب مرتبط با رژیم صدام در آن اشــاره شد، 
به طور کلی، عملیات ایذایــی عراق در این مقطع 
تاریخی و قبل از آغاز رســمی جنگ را می توان به 
چهار دسته تقسیم بندی کرد؛ عملیات های ایذایی 
در خوزستان، در غرب کشور، در خارج از کشور و 

تعرضات مرزی.

 Bعملیات های ایذایی عراق در خوزستان
در بیشــتر روزهای اردیبهشــت 1359، خوزستان 
شــاهد عملیات های خرابکارانه رژیم بعث عراق 
بود. در گزارش های واصله از منابع معتبر، به استقرار 
افــراد ایرانی جبهه التحریر در برخی پاســگاه های 
مرزی عراق و نقش آنها در برقراری ارتباط با عناصر 

وابســته به عراق برای انتقال سالح و مواد منفجره 
اشــاره شده اســت. البته برخی از عوامل عراق که 
 موسوم به عناصر خلق عرب بودند،  در جریان 

ً
غالبا

انفجارهای جنوب دســتگیر، محاکمه و مجازات 
شــدند؛ اما برخی از آنها به عراق گریخته و در آنجا 

ساکن شدند.
خوزستان به دلیل هم مرزی با عراق و اشتراکات 
فرهنگی و بومی ســاکنان آن با اهالی مناطق مرزی 
عراق، همواره یکــی از اهداف اصلی فعالیت های 
ضدانقالب ایرانی وابســته به عــراق و نیز عوامل 
نفوذی رژیم بعث عراق بوده است. این عوامل باعث 
بروز مشکالتی برای اهالی این استان شد که هر از 
گاهی به شکل های مختلف با اقدامات خرابکارانه 

این افراد روبه رو می شدند. 
در مقایسه با کل ایران، خوزستان به دلیل شرایط 
منطقه و سابقه فعالیت های گروه های ضدانقالب، با 
مشکالت بیشتری در مقابله با عملیات های ایذایی 
رژیم بعث عراق روبه رو بود و همواره انفجارهایی در 

مناطق مختلف خوزستان، طراحی و اجرا می شد. 
برای نمونه، در اولین روز از اردیبهشت 1359 در 
آبادان، بمبی که در یک موتورسیکلت جاسازی شده 
بود در بازار ماهی فروشــان منفجر شد! این انفجار 
31 مجروح داشــت که یکی از آنها به دلیل شدت 

جراحات شهید شد. 
فعالیت جاسوسی عوامل عراق در خوزستان هم 
یکی از مسائل مهم و قابل توجه بود. در یک گزارش 
که در دومین روز از اردیبهشت 1359 به فرماندهی 
نیروی زمینی ارتش رسید، فردی به نام »ع« از اهالی 
بستان معرفی شــده بود که عامل نفوذی عراق بود. 
در این گزارش آمده بود: وی که ماه هاســت با یکی 

از ستادهای انقالبی ایران همکاری جمع آوری اخبار 
دارد، عــالوه بر همکاری با جبهه  التحریر، اخبار و 

اطالعات ایران را نیز به عراق می دهد.
مسئله دیگری که در خوزستان به چشم می آمد، 
 توزیع گسترده ســالح بود. برای نمونه فقط در روز 
15 اردیبهشــت 1359، طبق گزارشی به استاندار 
خوزســتان، دو نفر از افراد مرتبط با عراق، در یک 
مورد 600 قبضه و در مورد دیگر 400 قبضه سالح 
جداگانه در منطقه خوزستان توزیع کردند. همچنین 
وجود 75 قبضه ســالح نزد فــرد دیگری از عوامل 

عراق، گزارش شده بود.
ناگفتــه نماند که همزمان بــا اقدامات عراق در 
خوزستان، نیروهای وفادار به نظام اعم از نیروهای 
ارگانی یا داوطلــب، در مقابله با این توطئه ها فعال 
بودند. تکمیل شبکه ســیم خاردار در نوار مرزی و 
احداث جاده از سوبله تا طالئیه قدیم، از جمله این 
اقدامات برای جلوگیــری از خرابکاری های رژیم 

بعث عراق در این مقطع بوده است.
مقابله قطعی بــا نفوذ عناصر عراقی مســتلزم 
تجهیز و بســیج نیروهای زیادی در سطح بومی بود 
که به دلیل ارتباط وسیع با عوامل عراقی، معضالت 
عدیده ای به همراه داشت. با این همه، این راه یعنی 
تجهیز و بسیج نیروهای مردمی مورد توجه نیروهای 
پاســدار قرار گرفت و در عمل، کمک های مردمی 
برای شناسایی عوامل عراقی و پیشگیری از اقدامات 

جنایتکارانه آنها به نحو چشمگیری تداوم داشت.
ان شــاءالله هفته آینده نیز پرده هــای دیگری از 
عملیات های ایذایی عراق در اردیبهشت 1359 در 
خوزستان و سایر مناطق کشور را با هم مرور خواهیم 

کرد... .

 آتش کینه توزی های رژیم بعث عراق از بغداد تا خیابان های پایتخت ایران

انفجار سه بمب در قلب تهران!

کتاب »گیل مانا« اولین کتاب خاطراتی اســت که نشر »مرز و 
بوم« منتشر کرده است. در این نشر بدون روتوش و فیلتر اصل و 
متن جنگ روایت می  شود. یکی از گروه هایی که خاطرات شان 
می تواند جنگ را خیلی عیان و شــفاف منتقــل کند، فرمانده 
گردان ها و جانشــین فرمانده گردان ها هستند، چراکه در متن 
ماجرا قرار دارند. ســردار حق بین این ویژگی را داشت؛ یعنی 
با اینکه درست از کف شــروع کرده بود اما جنگ خیلی عیان 
در زندگی اش دیده می شد. ســردار محمدعلی حق بین جزء 
فرمانده هــان گردان تیــپ قدس گیالن بود کــه خاطراتش را 
خانم سیده نســاء هاشمیان سیگارودی نوشته و خانم معصومه 

رامهرمزی ناظر محتوای این کتاب بوده است.

 فرزند گیالن
   تازه ها    

زینب گل محمدی
خبرنگار
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سید پاسداران اهل قلم

 

سرهنگ پاسدار سیدحمید سجادی منش، 
نویســنده پاســدار عرصه ادبیات انقالب 
اســالمی و مؤلف کتاب »هدایت سوم«، 
)برگزیده کتاب سال پاســداران اهل قلم( 
و ده هــا اثر تألیفی و جوایــز دیگر در حوزه 
انقــالب اســالمی و دفاع مقــدس، بر اثر 
ایســت قلبــی در آخرین روزهای ســال 
1399 درگذشت. وی متولد 1341 شیراز 
 در جنگ و با جنگ 

ً
بود و نوشــتن را تقریبا

آغاز کرد. »یادداشــت های ســفر حج«، 
نام نخســتین اثر و اولین تجربه قلمی او به 
شــمار می آید. او که نویسنده و پژوهشگر 
دفاع مقدس بود، با کتاب »هدایت ســوم« 
که انتشارات ســوره مهر آن را منتشر کرد، 
توانست خبرساز شود. این کتاب خاطرات 
سردار محمدجعفر اسدی از دوران مبارزه 
و دفاع مقدس است که با متنی خواندنی به 
قلم این نویســنده به نگارش در آمده است. 
این کتاب از ابتدایی ترین زمانی که ســردار 
اســدی خاطراتش را به یاد می آورد، آغاز 
می شــود و تا پایــان دفاع مقــدس را که او 
در ِســمت فرماندهی یکی از لشــکرهای 
عمل کننده در جنگ مشــغول خدمت بوده 
است، تشــکیل می دهد. سجادی منش در 
ایامی که بهترین های اهل قلم ســپاه فارس 
را گرد هم آورده بود تا از شهدا بنویسند، در 
همــان روزگار از همه نحله ها و جریان ها و 
گروه های ادبی دعوت کرد تا به قافله نوشتن 
از عشــق و پیوندزدن امری کــه امروز هم 
غریب اســت چه رسد به دهه 70 و این امر 
نیز محصول همان حســن خلق و شرافت 
اخالقــی اســت. در حوزه قلــم هنوز نیز 
نمی توان هدایت سوم و سه گانه ابوهادی او 
را از یاد برد؛ آثاری دلنشــین که نشان دادند 
ضــرورت دفاع از آب و خاک و مرز پر گهر 
و ایمان و اعتقاد سالح دست نویسندگان ما 
داد و به جبهه فرســتاد؛ وگرنه لطافت روح 
اهالی قلم در وجود این مردان آسمانی موج 
می زند و توانمندی شان نیز پی آن است؛ چرا 
که هدایت سوم تا نامزدی جالل پیش رفت 
و چاپ های مکرر خورد. از دیگر تألیفات 
مرحوم سجادی منش، کتاب »ردای روشن 
آفتاب« است که در آن زندگی 450 روحانی 
شــهید دفاع مقدس را شرح داده و در قالب 
ادبی و با نثــری متفاوت از زندگی نامه های 
فعلی عرضه شده اســت. تازه ترین کتاب 
سیدحمید ســجادی منش کتاب »سه گاه 
ابوهادی« خاطرات شــهید روحانی مدافع 
حرم »علی تمامزاده« اســت که در مراسم 
انتخاب کتاب سال سپاه و پاسداران اهل قلم 
حائز رتبه شده و معاونت فرهنگی و تبلیغات 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه آن را به کتاب 
صوتی تبدیل کرده و در آینده نزدیک منتشر 
خواهد شــد. اگرچه »یادداشت های سفر 
حج«، نام نخستین اثر و اولین تجربه قلمی 
اوست که در سال 1372 در شمارگان اندک 
به چاپ رسید؛ اما از آن پس تاکنون، هفت 
عنوان کتــاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس 
منتشــر کرده که از آن میان، کتاب »سرو و 
سجود« یکی از برگزیده های ششمین دوره 
انتخاب کتاب ســال دفاع مقدس )1379( 
بوده است. از دیگر آثار او درنگ بی درنگی، 
مهربان مثل باران، خورشید در خاک، رود و 
رگبار و هلهله، خاطره گل سرخ، انعکاس 
آینه، رو به رود خاطره، سمفونی خوشه ها، 
پنج سخن و پیراسته زیستن است. سردبیری 
نشریات نیروی دریایی سپاه و نشریه فرهنگ 
پاسداری از جمله سوابق ادبی این نویسنده 

متعهد است.

پاسدار

 BBBB اولین دوره این دوساالنه چه زمانی برگزار  
شد؟

در ســال 1398 اولین دوره این جایزه برگزار شــد که 
البته با فرازوفرودهایی همراه بود. شــهید همدانی از 
فرماندهان ارشد و مؤثر دوران هشت سال دفاع مقدس 
بودند که ملت شــریف ایران در خاطرات خودشــان 
حماســه آفرینی های ایشان را در کســوت فرماندهی 
جنگ به خاطر دارند. این شهید بزرگوار در سال های 
اخیر در سوریه و در مقابل نیروهای معارض داعش با 
جان فشــانی و فداکاری در جبهه مقاومت حضور پیدا 
کردند و نقش تأثیرگذاری را از خود به یادگار گذاشتند. 
بــا توجه به نقش شــهید همدانی در ســازمان دهی و 
 جا داشت 

ً
سامان دهی رزمندگان مدافعان حرم، قاعدتا

تا چنین برنامه ای تحت عنوان »جایزه شهید همدانی« 
تدارک دیده شود و درصدد اجرایش باشند. این اقدام 
خیلی کوچکی برای قدردانی از همه حماسه سازی ها و 

فداکاری های شهید حاج حسین همدانی  است.

 BBBB در خصوص کم و کیف دومین دوساالنه 
بفرمایید.

برنامه دوســاالنه، همان طور که در فراخوان قید شده، 
شــامل کتاب های منتشر شده در ســال های 1398 و 

1399 خواهــد بود. با این توضیــح که همه آثاری که 
به نوعــی با مدافعان حرم مرتبط اســت، چه مدافعان 
حرمــی که در حــال حاضر زنــده هســتند و دارند 
انجام وظیفه می کنند، چه مدافعان حرمی که به فیض 
عظمای شهادت نائل شــده اند و چه مدافعان حرمی 
که به مقام جانبازی و ایثارگری نائل شده اند، موضوع 
این برنامه و فراخوان هستند. همه آثاری که به نوعی به 
موضوع مدافعان حرم اختصاص دارد، در دوســاالنه 
»جایزه شــهید حاج حســین همدانی« جمع آوری و 
داوری و ارزیابی خواهند شــد. ما ژانرها و گونه های 

مختلف آثار را مدنظر داریم.

 BBBBنحوه ارسال آثار چگونه است؟ 
جزئیات در قالــب فراخوانی که مرکز منتشــر کرده 
اســت، بیان شــده و عالقه مندان و افرادی که در این 
حوزه فعالیــت دارند، بــا مراجعه به متــن فراخوان 
می توانند از این جزئیات مطلع شــوند. گفتنی است، 
کتاب های ارسالی باید در قالب زندگی نامه، خاطره، 
کارهای مستند، کارهای پژوهشــی، داستان، رمان و 
حتی کارهای هنری مانند شعر باشد و موضوعات آثار 
هم باید ادبــی، تاریخی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، 

سیاسی، بین الملل و نظامی باشــند و عالقه مندان به 
شرکت باید سه نسخه از کتاب خود را تا پایان خرداد 
ماه به دبیرخانه این دوساالنه مستقر در نشر 27 تحویل 
دهند. 16 مهر در ششــمین ســالگرد شهادت شهید 
همدانی مراسم اهدای جوایز آثار برتر برگزار خواهد 

شد.

 BBBB ،نکته دیگری در خصوص این برنامه دارید
بفرمایید.

در برگزاری این مراسم مؤسســات و مراکز متعددی 
مشارکت دارند. با توجه به تجربه ای که مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس در برگزاری مراسم مشابه داشته 
و به تازگی هم مراسم اولین دوره  دوساالنه جایزه شهید 
حاج قاسم سلیمانی برگزار شــده است، مشارکت و 
همکاری جدی در این رویداد فرهنگی دارد و از همه 
دســت اندرکاران به ویژه خانواده بزرگوار شهید حاج 
حسین همدانی که فعالیت های خوبی را برای ترویج 
افکار شهید بزرگوار داشتند، دعوت به  عمل  آمده است. 
مؤسسه فرهنگی شهید همدانی مستقر در همدان، بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان، 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و نشر 27 در این 

رویداد فرهنگی بزرگ مشارکت دارند.

 دبیر دومین دوساالنه »جایزه شهید حاج حسین همدانی« تبیین کرد

همه آثار مرتبط با مدافعان حرم قابلیت شرکت دارند
دومین دوساالنه »جایزه شهید حاج حسین همدانی« که مربوط به آثار منتشر شده از مدافعان حرم است، از سوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در حال 
برگزاری اســت و قرار است در ســالگرد این شهید بزرگوار مراسم آن برگزار شود، به همین مناسبت با دبیر اجرایی این دوساالنه، آقای حسن عالیی فعال در 

خصوص کم و کیف برگزاری آن گفت وگویی انجام دادیم. 

زهرا جودکی
خبرنگار
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معاونت نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با 
رویکرد آگاهی بخشی و هماهنگ سازی فعالیت های 
رده ها در شــرایط کرونا اقدام به برگزاری سلســله 
جلســاتی به صورت ویدئو کنفرانس کرده است تا 
ضمن هماهنگ سازی نیروی انسانی رده ها بخششی 
از مأموریت آگاهی بخشی و ارتباط مستقیم با نیروها 
در رده ها را به انجام برساند. بر این اساس، در اواخر 
فروردین ماه جلسه نیروی انسانی رده های نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه به صورت ویدئو کنفرانس همراه 
با مهمانان ویژه، از جمله سردار فرجیان زاده معاون 
هماهنگ کننــده نمایندگی و ســردار ابوالحســنی 

جانشین معاون نیروی انسانی سپاه برگزار شد.
سردار ابوالحســنی در این جلسه اظهار داشت: 
»مزیت سپاه نیروی انسانی مؤمن و متعهد است که 
از ابتدای تشکیل تا به امروز و آینده این مزیت پا برجا 
بوده و هست و می توان گفت نقطه قوت اصلی سپاه 

همین است.«
وی ادامــه داد: »هــر مقدار نیروی انســانی در 
مجموعه ارزش آفرینی کند، مسئولیت ما هم بیشتر 
می شود، لذا برای ســال 1400 از چهار ماه گذشته 
قبل از اتمام سال 1399 برنامه هدفمند و هوشمندی 
که برگرفته از برنامه های پنج ساله است، با حضور 
همه رده های مختلف سپاه و مذاکره درباره دریافت 
کمبودها و خواســته ها و برنامه های آنها و به میزان 

مقدورات در نظر گرفته شده است.«
سردار ابوالحســنی به موضوع شایسته ساالری 
هم اشاره کرد و افزود: »باید به این موضوع مقدس 
برسیم و در کنار آن کیفیت گرایی نیروی انسانی هم 
مورد توجه اســت، هم در عناصــر موجود و هم در 
جذب جدید باید کیفیت را به کمیت ترجیح دهیم.«
وی توجه به بهره وری، آموزش و نیز تغییر در روند 
کار گزینش ها را از دیگر برنامه های تحولی ســال 
1400 دانست و ادامه داد: »برای جذب بهترین ها و 
تقویت شبکه عضویابی و نیز دقت در تشکیل پرونده 
و فرآیندها و همچنیــن توزیع عادالنه نیرو در رده ها 

توجهات خوبی شده است.« 
سردار ابوالحسنی از ترمیم نظام حقوق گفت و 

افزود: »افزایش خوبی در ســال 1399 در حقوق ها 
اعمال شد و در ســال 1400 هم مطابق بودجه این 
افزایش خواهد بود.« وی دیوان ساالری و کاغذبازی 
را مسئله مهمی دانست و افزود: »این امر با استفاده 
از سامانه های نوین قابل تحقق است که خوشبختانه 
به سمت این تحول رفته ایم و بروکراسی اداری را به 

حداقل می رسانیم.«
سردار ابوالحسنی با بیان اینکه امروز در دوره 
چهارم ارزشــیابی نظام جدید ارزشــیابی سپاه 
هســتیم، افزود: »توقعی که خیلی مهم اســت 
بحث نظم و انضباط کارکنان است که باید به این 
مسئله بسیار توجه شود.« وی در پایان به موضوع 
خدمات به منزله یکــی از مهم ترین و مؤثرترین 
کارهای نیروی انسانی اشــاره کرد و افزود: »این 

جزء برنامه های جدی سال 1400 است.« 
جانشین معاونت نیروی انسانی سپاه در ادامه 
به موضوعاتی مانند سرکشــی از خانواده شهدا، 
ازدواج جوانان مجرد در سپاه و بحث فرزندآوری 
اشاره کرد ودر مورد هر حوزه برنامه های سپاه را در 

سال 1400 تشریح کرد. 
سرهنگ نقی زاده، جانشین معاون نیروی انسانی 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه نیز در این جلسه با اشاره 
به تغییرات و بهینه ســازی پســت های نمایندگی به 

ایجاد کارگروهی برای این منظور اشاره کرد.
وی افزود: »برای اطالع رســانی بهتر به رده ها 
عالوه بر جلســاتی که به مرور به صورت ویدئو 
دانستنی های  برگزار می شــود، کتاب  کنفرانس 

نیروی انسانی هم تهیه شــده که در اختیار رده ها 
قرار گرفته است.«

اما دیگر جلسه ارتباطات تصویری جلسه ای با 
حضور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بود که 
مخاطبان این جلسه دانشجویان دانشکده شهید 
محالتی و دانشگاه  افسری و تربیت پاسداری امام 

حسین)ع( بودند.
حجت االسالم حسین طیبی فر در این جلسه 
گفت: »شما به اجبار به سپاه نیامدید، دوندگی و 
پیگیری کردید، آزمون های مختلف را پشت سر 
گذاشتید تا وارد این نهاد مقدس شوید، اما حضور 

در این نهاد الزاماتی دارد که باید رعایت کنید.« 
وی افزود: »پاسدار شدن میزان حقوق، پرستیژ 
اجتماعی یا این موضوعات را بر نمی تابد؛ چرا که 
پاســدار هم بر اساس قانون و هم بر اساس تأکید 
امامین انقالب باید پاسدار انقالب و دستاوردهای 

آن باشد.«
حجت االســالم طیبی فر افــزود: »ما مرزبان 
نیستیم، اصال امنیت داخلی و مرزداری کار سپاه 
نیست، در قانون وظیفه سپاه چیز دیگری است، 
یعنی صیانت از انقالب و دستاوردها؛ لذا کار ما 
سنگین است اگر سر مرز می رویم، برخورد با فتنه 
و نفاق داخلی می کنیــم، اگر محرومیت زدایی و 
امداد انجام می دهیم به خاطر این است که نظام 

نیاز دارد و ما وارد می شویم.«
جانشــین نماینده ولی فقیه در ســپاه ادامه داد: 
»سپاه خود نگهبان است، اما برای نگهبانی از خود 

ســپاه باید چکار کرد؟چه کسی ســپاه را نگهبانی 
کند؟ حفاظت اطالعات و نمایندگی که در این میان 
نمایندگی نگهبانی از عقیده، فکر اندیشــه سیاسی، 
اخالق و رفتار و... این موضوعات را در درون سپاه 
بر عهده دارد. پس ما هم در کنار ســایر پاسداران، 
نگهبان انقالب هستیم و هم پاسداری از پاسدار را 

در حوزه های گفته شده انجام می دهیم.«
وی به الزامات پاســداری در حــوزه نمایندگی 
ولی فقیه رد سپاه اشاره کرد و گفت: »از ویژگی های 
پاسداران نمایندگی بصیر و فهیم بودن است. الزمه 
آمدن در نمایندگی یکی این است که قدرت بصیرت 

و فهم باال برود.«
 قدرت هدایتگــری دیگر الزمه پاســداری در 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه بود که حجت االسالم 

طیبی فر به آن اشاره کرد.
نکته ســومی که جانشــین نماینده ولی فقیه در 
ســپاه به آن اشاره داشت یک سر و گردن باالتر بودن 
پاســداران نمایندگی در میان ســایر پاســداران در 

حوزه های تقوی، اخالق، خداترسی و... بود.
وی به رعایت بیت المال اشــاره کرد و سپس به 
موضوع خانواده ها هم  گریزی زد و در این خصوص 
گفــت: »خانواده های شــما باید توجیه شــوند که 
پاسداران ساکن نیستید و ممکن است مأموریت های 
مختلف در جاهای مختلف داشته باشند، کسی که 
لباس پاسداری پوشــید هر کجا نظام اسالمی الزم 

باشد حضور می یابد.«
نکته نهایی مسئله ازدواج دانشجویان مجرد بود 
که حجت االسالم طیبی فر در این خصوص گفت: 
»کسانی که ازدواج نکرده اند، باید به سرعت ازدواج 
کنند که بــرای این منظور کمک ها و مشــوق هایی 
هم در ســپاه درنظر گرفته شده است، البته در زمینه 
 ســپاه را در جریان قرار 

ً
انتخاب همســر باید حتما

دهند.«
در پایان این جلســه نیز مسئوالن ادارات نیروی 
انســانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه اقدام به توجیه 
دانشــجویان در حوزه های تخصصی خود کردند و 

پاسخگوی سؤاالت دانشجویان بودند.

زمینه ازدواج پاسداران جوان را فراهم می کنیم
 گزارش صبح صادق از جلسات ویدئو کنفرانس معاونت نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه



مؤذن شهید

پســری با اخالق کــه در دوران 
راهنمایی، پــدرش فوت کرد و 
تأمین مخــارج خانه به عهــده او و برادر 
بزرگش افتاد. از طریق نصب پرده و کرکره 
هزینه زندگی را تأمین می کرد و با توجه به 
وضع معیشــتی خــود بــه خانواده های 
بی بضاعت اصفهان نیز سر می زد و به آنها 
کمــک می کرد. طوری ایــن کار را انجام 
می داد که گویی خــودش از تمکن مالی 
برخوردار است. در اواخر سال 1353 وارد 
مدرسه علمیه حقانی قم شد و با بزرگانی 
چون آیت الله بهاءالدینی ارتباطی نزدیک 
داشــت و در تظاهــرات، تکثیر و پخش 
اعالمیه امام)ره( فعال بود. بعد از پیروزی 
انقالب از عناصر اولیه کمیته دفاع شهری 
شــد و پس از آن اســتاد اخالق آموزش 
15خرداد بود و به کردستان رفت و کارش 

آغاز شد. 
 به نقل از خانواده محترم شهید
 جالل افشار

شهید جالل افشار ششــم مهر 1335 در 
اصفهان متولد شد. تا پایان دوره کارشناسی 
در رشــته علــوم دینــی درس خواند. به 
عنوان پاســدار در جبهه حضــور یافت. 
بیست وچهارم تیر 1361، با سمت مربی 
عقیدتی در شــلمچه با رزمنده ها همراه و 
هم قدم شد و در عملیات رمضان شرکت 
کرد. در تاریخ 24 تیر 1361 همزمان با 23 
رمضان هنگام ظهر وقتی برای گفتن اذان 
باالی تپه ای می رود، ناگهان صدای گلوله 
توپ می آید و لحظه ای بعد جالل در حالی 
که ترکش پهلوی او را شکافته بود، نقش بر 

زمین می شود و به شهادت می رسد.

 من معتقد هستم...

بگذار خیال برشــان دارد که تو رفته ای و 
خاک فراموشــی می آورد. بگذار بگویند 
دیواری کوتاه تر از شهید نیست. بگذار با 
هیزم زبان شان آتش به پا کنند؛ اما تو بخند، 
از همــان خنده های صبــح عید فطرت. 
بخند که خدا از تو ابراهیمی ساخته که هر 
چه هیزم زبان شان بسوزاند، خدا گلستانت 

را رونق می دهد.
حاج قاســم ما! تبســمی کن تــا هالل 
لبخندت ماه را روشــن تر کنــد، تا راه را 
نشــان مان بدهد، تا از این ورطه  هولناک 
دنیادوســتی، همچون پرستوی مهاجری 

آرام و بی خطر پرواز کنیم.
مرد میدان ما! مــا خط و ربط مان را از 
تو می گیریم. از تویی که علمدار بوده  ای و 
به قله های انتظار عروج کرده ای. تویی که 
انتظار را معنا کــرده ای. تویی که کالمت 

حسن ختام ماست.

حسن ختام

امیرالمؤمنین علی)ع( می فرماید: نفس خود را از هر پســتی گرامی دار، هر چند تو را بدانچه خواهانی 
رســاند، چه آنچه را از خود بر ســر این کار می نهی، هرگز به تو برنگرداند. بنده دیگری مباش حال که 
خدایت آزاد آفریده و در آن نیکی ای که جز با بدی به دســت نیاید و آن توانگری ای که جز با ســختی و 

خواری بدان نرسد کسی، چه خوبی ای دیده می شود؟
نهج البالغه، ص ٣١

نفس گرامیداشت 
   صادقانه    

خوشبختی داشتن ادب است. ادب مدرک نیست، لباس زیبا و گران پوشیدن نیست، خانه زیبا و ماشین 
مدرن ادب نمی آورد، زیبا سخن گفتن هم ادب نیست. مدرک تحصیلی واحد اندازه گیری ادب نیست. 
ادب یعنی برای خانواده ات تکیه گاه و برای جامعه خود نعمت باشی. ادب یعنی در هر لباس و مقامی که 
هستی، انسان باشی و خود را در پیشگاه خالق هستی ببینی، که بزرگان همه از ادب به بزرگی رسیده اند.
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   صبحانه    
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 متصدی داروخانه، سرش را به سمت 
دریچــه آورد و با صــدای بلند گفت: 
»خانم ها و آقایان بهتون گفته باشم از دارویی که 
تازه رسیده پنج بسته بیشــتر نداریم، اونایی که 
دفترچه هاشون تو صفه بمونن، بقیه برن خونه فردا 

صبح بیان تا دارو برسه...«
هیاهویی میــان مراجعه کننده های داروخانه 
افتاد. صدای اعتراض ها و خواهش ها کم وبیش 
به گوش می رســید. مرد جوان خوش پوشی، که 
تازه وارد داروخانه شــده بود گوشه ای ایستاد، دو 
اسکناس درشــت الی دفترچه گذاشت، آن را 
روی پیشــخوان قرار داد و به خانم جوان اشاره 

کرد.
پیرمرد رو به دختری که کنارش نشســته بود، 
کرد و پرسید: »دخترم شما دفترچه تو دادی بذارن 

تو صف؟«
دختر در حالی که اشک در چشمانش حلقه 
زده بــود، گفت: »نگرفت، گفــت اول صبر کن 
ببینم دارو می رســه یا نه... نمی دونم چکارکنم 

مادرم بدحاله!«
پیرمرد نگاهش کرد و لبخند زد.

ـ  نگــران نباش! درســت می شــه، منم این 
مریضــی رو داشــتم، ببین االن خــوب خوبم! 

دفترچه تو بده به من!
دختر با اکــراه دفترچه را به ســمت پیرمرد 
گرفت و آخریــن امیدهایش را با دعایی زیر لب 
راهی پیشخوان داروخانه کرد. پیرمرد بلند شد، 
عصازنان به سمت پیشــخوان رفت و با صدای 
مهربانی گفت: »خانم دکتر اسم منو بنویس فردا 

میام، این دفترچه رو بــذار جای من، مریضش 
بدحال تر از مریض منه...!«

و آرام آرام از داروخانــه بیــرون رفــت. زن 
جوان از این رفتار پیرمرد غرق در شــادی شد و 
لبخندی لب هایش را پوشــاند، چند لحظه ای 
خوب به مردی که نمونه اش کم پیدا می شد نگاه 
کرد، ســپس دفترچه دختر را برای تهیه داروها 
به همکارش ســپرد. نگاهش بــه دفترچه مرد 
جوان افتاد و نگاه های ســنگینش را از همان جا 
حس کرد. خشمی به ســرعت جای شادی اش 
را گرفت، مرد جــوان را صدا کرد. دفترچه را به 
همراه اسکناس هایی که میان آن گذاشته بود، به 
او برگرداند و زیر لب زمزمه کرد: »اصالت رو با 
هیچ پولی نمی شه خرید، برای شما دارو نداریم 

تشریف ببرید.«
و در دلش هزاران بار به پیرمرد نحیفی که یک 

انسان به تمام معنا بود، غبطه خورد.

   داستان    

اصالت

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

»زولبیا« و »بامیه« در حالی که یکی از پرمصرف ترین شــیرینی ها در ماه 
مبارک رمضان است، مضرات فراوانی دارد. روش طبخ این شیرینی های 
خوشمزه، سرخ شــدن در روغن فراوان و با دمای باالست. همانطور که 
می دانید هر ماده غذایی که در روغن فراوان سرخ شود، به طور چشمگیری 
به کالری اش اضافه می شود؛ طوری که یک عدد بامیه کوچک حدود 80 
کالری و هر زولبیا حدود 150 کالری دارد که برای از بین بردن این مقدار 
کالــری به حدود 40 دقیقه تحرک و تمرینات هــوازی نیاز داریم. میزان 

کالری و قند باالی این شیرینی زمینه ساز چاقی و اضافه وزن است.
همچنین به دلیل سرخ شدن در دمای باال ترکیبی سمی به نام آکریل آمید 
در ماده غذایی تولید می شــود. یکی از عوامل اصلی سرطان های مری، 
معده و روده، مصرف زیاد مواد غذایی حاوی آکریل آمید است. به هیچ وجه 
زولبیا و بامیه های تیره رنگ را خریداری و مصرف نکنید، چرا که هر چه 

تیره تر باشد میزان آکریل آمید آن نیز بیشتر است. 
در وعده سحری از مصرف زولبیا و بامیه خودداری شود؛ زیرا قندخون 
را ناگهانی افزایش می دهد و سبب گرسنگی زودرس در ساعات ابتدایی 
روز می شــود. برای تأمیــن قند بدن در هنگام افطار نیز از شــیرینی های 

طبیعی، مانند خرما و عسل استفاده کنید.

    سالمت    

 خوشمزه مضر

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

در ابتدا نیاز است که با او همدلی کنید. همدلی یعنی خودتان را 
جای او بگذارید و از دید او به مسئله ای که سبب اضطراب شده 
اســت، نگاه کنید. او را درک کنید و خوب به حرف هایش گوش بدهید. 
نشــان دهید که گوش شــنوایی برای او هستید و همیشه می تواند به شما 
اعتماد کند. در همان ابتدا دنبال راه حل نباشید و پشت سر هم راهکار ارائه 
ندهید. اجازه دهید تا او به طور کامل احساساتش را بروز دهد. از نصیحت 
کردن به شدت بپرهیزید. احساسش را بی اهمیت جلوه ندهید؛ چراکه فرد 
مضطرب به شدت از اینکه جدی گرفته نشود، گریزان است. احساس او را 
مسخره نکنید و طوری وانمود نکنید که اضطراب او بی اهمیت است. او 
را ســرزنش نکنید؛ زیرا فرد مضطرب شاید نتواند احساساتش را کنترل 
کند، اما داروی او و هیچ دردی سرزنش کردن نیست. سعی کنید در جریان 
آرامش بخشی به او، خودتان مضطرب نشوید. اگر شما هم دچار اضطراب 
شوید، او احســاس خطر خواهد کرد و شرایط بدتر خواهد شد. بیش از 
انــدازه مراقبت نکنید. زیاده روی در این راه باعث می شــود که مســئله 
اضطراب طوالنی تر شود. کمک کنید تا جلوتر از این لحظه را ببیند و برای 
او یادآوری کنید که لحظات سخت گذشــتند و این شرایط هم به زودی 
خواهد گذشــت. مشــکل را باهم بررســی کنید. گاهی بررسی کردن 
موضوع، از شــدت اضطراب می کاهد و مرور اتفــاق، اهمیت آن را کم 
می کند. کمی به او زمان بدهید. گذر زمان شــدت هر مشکلی را کاهش 
می دهــد. در صورت امکان از آرام بخش هــای طبیعی مانند بهارنارنج، 
گالب و... اســتفاده کنید. به او یادآوری کنید که ذکر خدا باعث آرامش و 

اطمینان می شود.

   راه نرفته    

راه  کمک به  فرد مضطرب  

 این نفوذی ها

این نفوذی ها کنون، در شهر غوغا می کنند
با اشارت های شیطان، فتنه برپا می کنند
چاکری کردن به آمریکا، شده آمال شان

آشکارا خودفروشی کرده، حاشا می کنند
این سیه رویان مأمور اجانب، روز و شب

با عملکرد بد خود، خون به دل ها می کنند
این ز خود بیگانگان بی وطن، بی آبرو

خدمتی شایسته بر بیگانه، هر جا می کنند
در ستیزی بی امان هستند، با فرهنگ و دین

مردم بی ریشه را همواره اغوا می کنند
پایه های عزت ایران، نشانه رفته اند

خواست های دشمنان، همواره اجرا می کنند
هسته های هسته ای را، از میان برداشتند
دانش و دارایی این ملک، یغما می کنند

دعوی آزادگی دارند، اما در عمل
هر که گوید: روی چشم ابروست، دعوا می کنند

کارخانه شد فلج، با وعده های دلفریب
همچنان وابستگی، مستانه احیا می کنند
پیشرفت صنعتی، ابزار استقالل ماست

چوب الی چرخ صنعت کرده، ایذا می کنند
رهنمود رهبری را، پشت گوش انداختند
در اطاعت از والیت، نقش ایفا می کنند!
نامه ها برنامه ها، در پوشه ای در گوشه ای

گر بپرسی پس چرا؟ امروز و فردا می کنند
از خدا ببریدگان، او را ز خاطر برده اند

فتنه های تازه تر، اکنون مهیا می کنند
حضرت صاحب زمان، دارد تماشا می کند
این »نفوذی ها«خصومت، با توال می کنند

بهر تعجیل فرج هم، سنگ اندازی کنند
این وقیحان در عمل، این پا و آن پا می کنند

در وقاحت، سنگ پا را نیز، از رو برده اند
هر شکست تلخ را، یک برد، معنا می کنند

گر شود لبریز، صبر ملت ایران زمین
وارد میدان، خیانت پیشه رسوا می کنند

مشفقانه می دهد پندت »فرائی«، گوش کن
این زخود بیگانگان، ما را ز سر وا می کنند

عبدالمجید فرائی

 کربال زنده شده
ای که از صورت خونین تو غم ریخته است

با تماشای تو یکباره دلم ریخته است
چه به روز سر تو آمده آخر بابا

سرت از ضربه شمشیر به هم ریخته است
دخترت کاش بمیرد که نبیند هرگز

خون فرق تو قدم پشت قدم ریخته است
مادرم آمده باالی سرت با زحمت

اشک بر زخم تو با قامت خم ریخته است
کربال زنده شده در نظرم می  بینم

ترس دشمن که پس از صاحب علم ریخته است

حسن لطفی

   کتیبه سبز    

حسن نوروزی
نویسنده


