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سرمقاله
یک تذکر و چند نکته

بازیهای سیاسی برای جایگزینی مطالبات فرعی به عنوان اولویتهای اصیل مردم

علی حیدری
سردبیر

رهبر معظــم انقــاب در پایان
ســخنرانی تلویزیونی خــود در
سالروز رحلت امام خمینی(ره) که به تبیین
«جمهوریت» و «اسالمیت» به عنوان دو رکن
رکین نظام اختصاص داشــت ،با اشــاره به
گزارشهــای غلطی که باعث ظلم و جفا به
برخی ثبتنامکنندگان شــد ،از دستگاههای
مسئول خواســتند تا در مواردی که گزارش
خالف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی
داده شــده ،جبران صورت گیــرد .این تذکر
ضروری دینی و انسانی رهبر فرزانه انقالب
بازتابهــا و واکنشهای مختلفی در فضای
رسانهای و شبکههای اجتماعی داشت که در
این میان چند نکته مهم را باید در نظر گرفت؛
1ـ رهبر معظم انقالب در جایگاه یک مرجع
دینی و فقیه عادل ،باتقوا و پاکنیت هرجا که
بر اساس ادله کافی به نتیجه برسند که یک امر
خالف واقع و خالف اخــاق رخ داده و به
واســطه آن آبروی یک مؤمن به خطر افتاده،
ورود میکنند و بدون مالحظه فرد و جایگاه و
برخی مصلحتاندیشیهای رایج ،تذکرات
الزم را بیــان میدارند .چرا که در جمهوری
اســامی ،اخالق در باالترین ســطح هرم
سیاســتورزی و حکمرانی قرار دارد و این
خود نشــئت گرفته از اســامیت جمهوری
اسالمی است2 .ـ تذکر امام خامنهای در این
ســخنرانی ،تذکری شرعی و دینی و ناظر بر
اعاده حیثیت فرد یا افرادی از ثبتنامکنندگان
در انتخابات بود ،نه حکــم حکومتی که از
فحوای آن ضــرورت اعاده احراز صالحیت
افراد برداشت شود؛ چرا که تجربه نشان داده
اگر رهبر معظم انقالب بنا بر حکم حکومتی
داشته باشند ،در اولین زمان و بهطور رسمی از
این اختیار خود استفاده میکنند ،نه اینکه در
پایان یک ســخنرانی مناســبتی بــه چنین
موضوعــی بپردازنــد! از ایــن رو رهبــری
دستگاههای مسئول را به جبران ظلم و جفایی
که روا داشــته شده موظف کردند ،که کامال
بعد شــرعی دارد ،این مســئله هم صرفا به
شــورای نگهبــان بــر نمیگردد و شــامل
دستگاههای دیگری نیز میشود3 .ـ نگاهی
به ســیره رهبری در ســالهای گذشته نشان
میدهــد که چنیــن تذکری مختــص این
انتخابات و یا شــخص خاصی نیست و به
دیدگاههــا و جریانبندیهای سیاســی و...
مربوط نمیشود ،چرا که در موارد متعددی
نســبت به برخــی بیاخالقیهــا و هتک
حرمتها که از ســوی افــراد و جریانهای
مختلــف صورت میگرفــت ،واکنشهای
مشابهی داشــتند و تذکرات الزم را داهاند.
تذکر رهبری درباره اتهامات مطرح شده علیه
فرزندان و اطرافیان آقای هاشمیرفسنجانی و
آقای ناطقنوری در جریان مناظرههای سال
 1388و تذکر جدی نسبت به هتک حرمت
رئیسجمهــور در آبان ماه ســال  ،1399از
جمله این موارد اســت و اگر در موارد افراد
دیگری و در مقاطع دیگری چنین تذکراتی را
ندادهاند ،نشاندهنده این است که گزارشها
از وثاقت کافــی برخوردار بــوده و خالف
گزارشهــا اثبات نشــده اســت4 .ـ اینکه
گزارشــی مبنای اتهامزنی به یک شخص یا
خانواده و فرزندان او قرار گیرد و متأسفانه در
فضــای مجازی بــه صورت پررنــگ به آن
پرداخته شــود و پس از بررســیهای بیشتر
مشخص شود که آن گزارش غلط بوده ،باید
به همین مقدار اصالح و جبران شود .چرا که
این به معنای زیر سؤال رفتن کلیت عدم احراز
صالحیت فرد نیست ،چون ممکن است ادله
و مســتندات دیگری باعث این عدم احراز
شده باشد که هنوز به قوت خود باقی باشند و
با توجه بــه محدودیتهــای قانونی امکان
رسانهای شدن آنها هم وجود نداشته باشد.

سیامک باقری
عضو شورای سیاستگذاری
صبح صادق

یکی از مهمتریــن ویژگیهای کارزار رقابتهای
انتخاباتی،سیاستهایتبلیغیگروههاوکنشگران
سیاســی برای پیروزی در انتخابات است .در این
کارزار ،آن دسته از جریانات سیاسی که در منطق
کنشــگری آنها هدف ،وســیله را توجیه میکند،
تالش میکنند با استفاده از هر نوع وسیلهای و فارغ
از هر نوع اخالق و تقوای سیاسی ،آراء مردم به نفع
خود جلب نماید .یکی از بســترها یا میدانهای
راهبردی که مورد آماج این جریانات قرار میگیرد،
نظام نیازها و خواستههای جامعه هدف است .به
طور کلی انسانها و جوامع دارای نیازهای واقعی
متعددی اســت .به گونهای که محققان برای این
ّ
نیازهای واقعی ترتبی قائل شدهاند .به طور نمونه
سلسله مراتب «مازو» یکی از این نظریهها است
که نیازها را به صورت هرمی نمایش داده است .از
نظر «مازو» پایینترین سطح هرم از اساسیترین
نیازها تشکیل شده است ،در حالی که پیچیدهترین
نیازها در باالی هرم هستند .نیازهای زیستی که در
قاعده هرم قراردارد ،عمده فعالیتهای شخص را
تشکیل میدهد .بعد از نیازهای امنیتی اعم شغلی،
مالی ،ســامتی و ...اســت .پس از آن نیازهای
اجتماعی ،نیاز به احتــرام و قدردانی و در نهایت
نیازهایخودشکوفاییمیباشد.
در هــر صــورت آنچه کــه برای کنشــگران
سیاسی اهمیت دارد این اســت که انسان دارای
مجموعه از نیازهای واقعی اســت که نظام نیازها
یا خواســتههای او را تشکیل میدهد .از نظر آنها
گرچه این نیازها در هر دورهای بر حسب شرایط
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و دفاعی
در اولویت قرار میگیرد ،اما برای کســب قدرت
سیاسی در کارزارهای انتخاباتی اگر آن نیازهای
در راســتای نظام معنایی و گفتمانی آنها باشــد
تالش میکنند خود را نماد تحقق آن نیازها نشان
دهند و در صورتی که نیازهای اولویتدار جامعه
به نفع رقیب باشد با توسل به شیوههای عملیات
روانی و استفاده از همه ابزارهای رسانهای و غیرو
اولویتهــای جامعه هــدف را جابهجا نمایند و
چه بســا نیازهای کاذب را به عنوان نیاز واقعی در
جامعه تزریق نمایند.
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نظام نیازها
و آوردگاه انتخابات

جامعه ایــران نیز به طور طبیعــی دارای نیازها و
خواســتههای مختلفی براساس زیست بوم خود
بوده اســت .باوجود این ،این واقعیت را نمیتوان
نادیده گرفت که روند جهانســازی و تالشهای
غرب برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران تغییر
و تحوالتی را در نظام نیازها و خواستههای جامعه
ایرانــی به وجود آورده اســت و در حال حاضر با
مجموعهای از نیازهای ســاخته شده و نامتناسب
با فرهنگ و زیســت بوم ایران اسالمی و نیازهای
اصیل و متعالــی روبهرو هســتیم .این وضعیت
ســبب شده است تا دو دسته از کنشگران سیاسی
با تمرکز بر این نظام نیازها ،اغراض و انگیزههای
سیاسی خود را در جامعه پیگیری نمایند .دسته اول
بازیگران سیاسی برون نظام مانند دولتهای ضد
ایران ،معاندان و مخالف نظام جمهوری اسالمی
ایران هســتند و دوم بازیگران و جریانات سیاسی
درون نظام ،مانند اصالحطلبان و ...میباشند.
یکی از شــرایطی که این دســته از کنشگران
و بازیگــران سیاســی بــه عنوان فرصــت برای
چالشگری و مبارزه سیاســی تلقــی میکنند،
انتخابــات اســت .انتخابات به ویــژه انتخابات
ریاســتجمهوری در هــر دورهای نشــان داده
اســت که چگونه این جریانات برای جابهجایی
اولویتهای نظام نیازها و خواســتههای جامعه
بازی پیچیدهای راه انداختهاند.
انتخابات ریاســتجمهوری ســال 1376در
حالی آغاز شده بود که وضعیت اقتصادی به قدری
برای مردم بغرنج بود و نیاز به تغییر وضع موجود

را لمس میکردند .مردم برای اولین بار باالترین
نرخ تورم تاریخ اقتصادی ایران را در سال ۱۳۷۴
دیدند .تورم حدود  ۵۰درصد و رشــد بیسابقه
ک مرکزی
قیمت دالر ناشی از تالش دولت و بان 
برای آزادســازی نرخ ارز از مهمترین ویژگیهای
این دوران اســت .از ســوی دیگر بیتوجهای به
عدالــت اجتماعی و توزیــع عادالنه ثروت که به
شکاف طبقاتی دامن زده بود و ویژهخواری و فساد
اقتصادی و مالی رو هم رفته به بروز نارضایتیهای
اجتماعی در شــهرهایی مانند مشــهد ،اراک و
اسالمشهر شده بود .نرخ ارز نیز در پایان دوره دوم
ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی با یک رشد
 4برابر به حدود  478تومان رسیده بود .در چنین
شــرایطی مطالبه اصلی و اولویــتدار مردم حل
مشــکل اقتصادی و برخورد با مفاسد اقتصادی و
مالی بــود ،اما بازیهای انتخاباتی به گونهای رقم
خورد که این خواســته اولی با خواستههای دیگر
تحت عنوان توســعه سیاسی و آزادیهای ولنگار
جابهجا شــد .در انتخابــات  1384مردم مجددا
احســاس تغییر وضع موجود پیــدا کردند ،زیرا
طی هشت ســال زمامداری این دولت نیز قیمت
دالر با رشــد ۹۰درصدی به  ۹۰۴تومان رسید.
این فاصله بســیار زیاد ،نابهســامانی بازار ارز و
رانتهای گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز را
هم به همراه داشــت .روند رانتخواری و فساد و
عدم برخورد جــدی با آن و بیتوجهی به عدالت
اجتماعــی در این دوره نیز به گونهای بود که رهبر
معظــم انقالب فرمان هشــت مادهای به ســران
قوا درباره مبارزه با مفاســد اقتصــادی و مالی در
تاریخ  1380/2/10به ســران قوا ابالغ کردند .در
هر صورت شــرایط حاکم بر دوره دوم خاتمی به
طوری رقم خورد که شــعارهای اصول گرایان و
احمدینژاد نماد آن تغییر تلقی شــد؛ یعنی مردم
خواســتار عدالت اجتماعی و مقابله با فســاد و
ولنگاریهای فرهنگــی بودند .اما در دوره پایانی
دولت احمدینژاد نیز فضای اقتصادی و سیاسی
به دالیل مختلفی دچار تالطم شــد و فشارهای
اقتصادی ناشی از تحریمهای فلجکننده و افزایش
قیمتها ،افزایش دالر(به طوریکه در سال ،1391
دالر به  3160تومان رسید) و سایر مسایل ،مردم
را به این نتیجه رساند که باید وضعیت موجود تغییر
کند .واکاوی الیههــای اصلی این نگرش بیانگر
این حقیقت بود که اقشار خاکستری و غیر حزبی
جامعه که گفته میشود حدود  70درصد جامعه را
تشکیل میدهند ،خواستار تغییر وضعیت معیشتی
و ثبات بازار ارز و اقتصاد و شرایط سیاسی کشور
هستند .این اولویت باعث شــد تا مردم به دنبال
افراد و جریان جدیدی باشــند که این وضعیت را
حل نمایــد .گرچه پیروز رقابت انتخاباتی 1392
نســبت به رقیب پراکنده خــود فاصله معناداری
نداشــت .با این وصف ،جریــان پیروز با ترکیب
مطالبه اصلی مردم و با بخشــی از مطالبات غیر
اصیل و ورود جریانات بیرون از کشــور موفق به
کسب پیروزی در انتخابات شد.
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مطالبه
تغییر وضع موجود

اکنون دور پایانی دولت تدبیر و امید است ،مجددا
شــاهد مطالبه تغییر وضع موجود از ناحیه قاطبه
مردم هستیم .تمام نظرســنجیها نشان میدهد
که مردم از این هشت سالی که گذشت احساس
خسران میکنند .مردم احساس میکنند که دولت

هیچ یک از وعدههای خود را عملی نکرده است
نه چرخ اقتصاد چرخید و نه چرخ سانتریفیوژ! در
عین حال ،در این دوره شــاهد باالترین رقم تورم
در چهل گذشــته بودند .در کنــار تورم ،رکود نیز
اضافه شــد .در این راستا بسیاری از کارخانجات
تعطیل یا نیمه تعطیل شــده و کارگران آنها بیکار
و اخراج شــدند .ضریب چینی و شــکاف فقر و
غنا به شدت توســعه یافت .شاخص فالکت که
از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دســت میآید،
در ســال  ۱۳۹۹به باالترین رقم خود رسید .دالر
 3800تومانــی در آخر دولت احمدینژاد به 30
هزار تومان رســید .بیثباتی قیمتها و گرانی در
اکثر اقــام و کاالها  400یا  500برابری شــد.
افزایش قیمت مسکن ،خودرو همه اقالم ضروری
و غیر و ضروری مردم در کنار ،روند رو به افزایش
اختالسها و بیتوجهی دولت در انسداد مجاری
فسادخیز و سایر مفاســد اقتصادی و مالی و سوء
تدبیرها و مدیریتها از یک سوء و فشار حداکثری
تحریمهــا و ورود ویروس کرونا که مزید بر علت
بوده ،تابآوری مردم را کاهش داد و شرایط بسیار
بغرنجی را بر همه اقشار مردم وارد کرد؛ به گونهای
که با سوء تدییر در افزایش قیمت بنزین ،جرقهای
برای خشــم فرو خورده بخشــی از اقشار جوان
جامعه از وضعیت معیشتی و گرانیها و بیکاریها
شد که با سوء استفاده دشــمنان انقالب از آن در
حوادث دی ماه  1398متجلی شــد .با این همه،
روند اوضاع اقتصادی و سوء مدیریتها به طوری
فزاینده شد که گویا برای مردم قابل تحمل نیست
و اگر گفته شود دولت فعلی شش ماه دیگر تمدید
گردد چه بسا بخشی از مردم دست به اعتراضات
خیابانیبزنند.

B

اولویتهای
واقعیمردم

گرچه جریان ضد انقالب و دولت متخاصم تالش
دارند بــه جامعه القاء کنند که وضعیت اقتصادی
و گرانیهای لجام گســیخته و ...با مشارکت آنها
در انتخابــات نیز تأثیری بر تغییر اوضاع ندارد ،با
وجود این ،اکنون واضح اســت که اولویتهای
واقعی مردم مسائل معیشتی ،اقتصادی ،اشتغال،
تولید ،مدیریت کارآمد برای مهار تورم و گرانیها
و رکود و مقابله جدی با مفاسد اقتصادی و مالی
و ...است .همه کارشناسان و نتایج نظرسنجیها
نشــان میدهند که جامعه ایران امیدوار هســتند
که با تغییر دولت ،گشایشــی در اوضاع و احوال
فردی و جمعی حاصل شــود .مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران (ایسپا) طی یک پیمایش از ۲۵
تا  ۲۸بهمن  ۱۳۹۹با اندازه نمونه  1583نفر نشان
داد که  55/1از پاسخدهندگان ،مشارکت مردم را
ً
کامال یا تا حدی در حل مشــکالت کشور مؤثر
دانســتند .در یک پیمایش دیگر نیــز بیش از 50
درصد مردم مشــکالت اقتصــادی و ناکارآمدی
مسئوالن را عامل اصلی عدم شرکت در انتخابات
دانســتند و کمتر از  2درصد مســائلی همچون
ردصالحیتها را علت این مســئله اعالم کرده
بودند.
جالبترازهمهپیمایشایسپا،پرسششوندگان
از میان گزینههــای «آزادی»« ،بهبــود روابط با
کشــورهای خارجی»« ،عدالــت»« ،حمایت
از تولیــد داخلــی» و «امنیــت در برابر تهاجم
خارجــی»؛ «عدالت» را اولویــت اول انتخاب
کردند سپس به ترتیب «حمایت از تولید داخلی»

ذرهبین

 Eبازیگران سیاسی بیرون از مرزها و داخل کشور اقدامات وسیعی را
برای جابهجایی اولویتها طراحی کرده و به تناسب شرایط انتخابات
به تغییر محاسبات جامعه مبادرت میورزند
 Eهمهماازتجربههایگذشتهبهبهترینوجهاستفادهکنیموبدوناینکه
تحتتأثیرتبلیغاترسانهایجریاناتیکهدرآزمونادارهکشورمردودشدهاند،
قراربگیریم،بهانتخابفردیکهنمادرفعوضعموجوداست

و «بهبود روابط با کشــورهای خارجی» «امنیت
در برابر تهاجــم خارجی» جزو اولویتهای آنها
بوده اســت و موضــوع «آزادی» در اولویت آخر
قرار داشــت .در یک نظرســنجی دیگر براساس
نظرسنجی (الف) ،عمده دلیل رأی دادن مردم به
کاندیداها به ترتیب گزینههایی همچون «اداره بهتر
کشور»« ،حل مشــکالت اقتصادی»« ،افزایش
رفاه و آسایش عمومی»« ،رفع تحریمها»« ،رفع
معضل بیکاری» و «بهبود روابط با سایر کشورها»
اســت و گزینهای مانند «مذاکره بــا آمریکا» در
انتهای جدول است.
باوجــود ایــن که همه شــواهد ایــن دوره از
انتخابات مانند دورههای انتخابات گذشته ،بیانگر
اولویتهای مــردم در بهبود وضعیت اقتصادی و
اداری و کسب و کار کشور ،رفاه و آسایش عمومی
و مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی ...است ،چرا
آنها به مقصود خود با انتخــاب فرد مورد نظر در
انتخاب نمیرســند؟ این جاســت که جو حاکم
بر کارزار انتخاباتــی که از طریق مدیریت ادراک
توسط جریانات سیاسی با رسانههای خود ایجاد
میکنند ،نقش تعیینکننده پیدا میکند.

B

سناریوی
جابهجایی اولویتها

در حال حاضر بازیگران سیاسی بیرون از مرزها و
داخل کشور اقدامات وسیعی را برای جابهجایی
اولویتهــا طراحی کرده و به تناســب شــرایط
انتخابات بــه تغییر محاســبات جامعه مبادرت
میورزند .اکنون همه دولتهای متخاصم و ضد
انقالب خارج از کشور و بشی از جریانات سیاسی
داخل تالش میکننــد که القاء کنند که مطالبات
و نیازهای مردم از طریق صندوقهای رأی تأمین
نمیشود و عدم مشارکت را در صدر برنامههای
عملیات روانی خود قــرار دادهاند .این در حالی
است که اولویتهای بر حق مردم ،جز با مشارکت
گسترده و انتخاب درست رفع شدنی نیست.
اقدام دیگر کنشگران سیاسی بیرونی و داخلی
در ایــن دوره از انتخابــات جابهجایی اولویتها
اســت .این سیاســت از طریق رســانهها ،فضای
مجازی وتبلیغاتهای سیاســی تــاش دارند در
کارزار انتخاباتــی نیازهای کاذب یــا غیر اصیل
را بــا نیازهــای واقعی جابهجا کننــد .چنانکه در
انتخاباتهای گذشته شاهد بودیم با طرح مسائلی
چون پخش یکموســیقی خاص از رسانه ملی یا
اتهام دیوارکشی در خیابان و ...اولویتهای جامعه
را دستکاری کرده و جامعه دچار خطای محاسباتی
شد .در این دور از انتخابات براساس نظرسنجیها
گرچه موضوعاتی ماننــد آزادی ،فضای مجازی و
مذاکره با آمریکا جزو اولویتهای اول محســوب
نمیشــود ،امــا هراسافکنــان تــاش دارند که
مدلهای انتخاباتی ســالهای گذشــته را مجددا
بازتولید کنند .آنها مدتی است که تبلیغ میکنند اگر
دولتی متفاوت با دولت فعلی سرکار بیاید فشارهای
اقتصادی بیشتر شده و احتمال برخوردهای نظامی
هم محتمل خواهد بود .یا جریان رســانههای این
جریانات تالش میکنند با رقیبهراسی به گونهای
برای بخشــی از جامعه القاء کننــد که در صورت
پیروزی آنها نه تنها مشکالت معیشتی حل نخواهد
شــد بلکه آزادیهای آنها نیز مسدود خواهد شد و
فیلترینــگ بر همه فضای مجــازی حاکم خواهد
شد .از ترفندهای دیگر جریان رسانهای گروههای
موصوف رقیبهراســی اســت .در ایــن دور از
انتخابات به دلیل وضوح اولویتهای مردم ،همه
نامزدها تقریبا شعارهای مشابهی دارند ،از این رو،
تالش آنها این اســت که افکار عمومی در انتخاب
نماد حل وضع موجود به اشتباه بیاندازند و این کار
به طرق مختلــف دارند دنبال میکنند یکی از این
ترفندها اغراقگویی و هراسافکنی است .بنابراین،
الزم اســت که همــه ما از تجربههای گذشــته به
بهترین وجه استفاده کنیم و بدون این که تحت تأثیر
تبلیغات رسانهای جریاناتی که در آزمون اداره کشور
مردود شــدهاند ،قرار بگیریم ،به انتخاب فردی که
نماد رفع وضع موجود است و به تعبیر رهبر معظم
انقالب کارنامهای مثبتی در عملکرد مدیریتی خود
دارد ،مبادرت نماییم.

امام خامنهای در سیودومین سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب

راز ماندگاری
همراهی جمهوری و اسالمی
امامخامنهایدرسالروزعروجملکوتیامامخمینی(ره)
در سخنانی تلویزیونی ،ابداع و تحقق نظریه جمهوری
اسالمی یعنی تشــکیل حکومتی بر مبنای اسالم ناب
و متکی بر مردمســاالری برخاســته از عمق اسالم را
مهمترین ابتکار امام راحل عظیمالشأن خواندند و تأکید
کردند« :راز پرشــکوه ماندگاری جمهوری اسالمی و
نظام امام خمینی ،با وجود همه پیشبینیهای دشمنان
درباره زوال این نظــام ،همراهی دو کلمه جمهوری و
اســامی یعنی حاکمیت توأمان اسالم و مردم است و
از این پس نیز همراهی همین دو کلمه تضمین پیشرفت
مستمر خواهد بود».
رهبر معظم انقالب با اشاره به اول انقالب و حجم
بیســابقه پیشبینیهای مکرر زیادهخواهان جهانی
ش ماهه و یا حداکثر یک
مبنی بر نابودی دوماهه ،شــ 
ساله جمهوری اسالمی افزودند« :صالبت و قاطعیت
امام و پیروزیهای درخشــان ملت در جنگ و مسائل
دیگر ،این همهمه را کمرنگ کرد اما بعد از رحلت امام
خمینی ،دشمنان و بدخواهان بار دیگر به تکرار آرزوی
خود مبنی بر زوال جمهوری اسالمی پرداختند».
حضرت آیتالله العظمی خامنهای ،اعالم رسمی
یک حزب فرسوده و پرمدعا در سال  ،1369نامه چند
ســال بعد گروهی از نمایندگان مجلس مبنی بر رو به
پایــان بودن مهلت جمهوری اســامی و اعالم علنی
برخی مقامات آمریکای ی مبنی بر نرســیدن جمهوری
اسالمی به چهلسالگی را از نمونههای پیشگوییهای
غلط برای زوال جمهوری اسالمی بر شمردند و گفتند:
«این افراد و گروهها در پیشگوییهای خود ،عالوه بر
بیان آرزوهایشــان ،به شکست و نابودی انقالبهای
جهان نیز استناد میکردند».
رهبر حکیم انقالب افزودند« :حتی در داخل کشور
نیز دو نهضت مشــروطیت و نهضت ملی چند سال
ً
بعد از شکلگیری با روی کار آمدن دیکتاتوری کامال
ســیاه رضاخان و اســتبداد کودتایی ،پیچیده و عمیق
محمدرضا ،شکســت خوردند؛ بنابراین پیشبینیها
درباره نابودی جمهوری اسالمی به این مسائل تاریخی
نیز متکی بود».
امــام خامنــهای با اشــاره بــه شکســت کامل
پیشگوییهای دشــمنان و اقتدار و پیشرفت و توسعه
مستمر جمهوری اســامی افزودند « :راز پرشکوه و
افتخارآمیز مانــدگاری نظام امام خمینی ،همراهی دو
کلمه جمهوری و اسالمی است».
ایشان ،ابداع نظریه جمهوری اسالمی را کار بزرگ
امام خمینــی خواندند و افزودند« :امــام بزرگوار این
نظریه را در عرصه نظریات سیاســی بینالمللی وارد
کرد و با قدرت مردم و معرفت بسیار عمیق خود ،آن را
عینیت بخشید و محقق کرد».
رهبر معظم انقالب ،شــناخت و تسلط جامع امام

خمینی بر معارف اســامی را پشتوانه ایجاد و تحقق
نظریه جمهوری اسالمی برشمردند و گفتند« :امام لزوم
حاکمیت اسالم و اعتقاد به مردم را از دل اسالم ناب به
ً
دست آورده بود و به آنها عمیقا ایمان داشت».
ایشــان با اشــاره به مخالفان سرســخت دو وجه
اســامی و مردمی بودن جمهوری اسالمی افزودند:
«بخشــی از مخالفان حاکمیت اسالم ،سکوالرهای
غیرمذهبی بوده و معتقدند دین شــأنیت تشکیل نظام
سیاسی و مدیریت کشور را ندارد و محصور به مسائل
فردی و عبادات اســت ،البته عدهای از سکوالرها هم
ً
معتقد بودند دین اصوال مضر و افیون جامعه است».
رهبر حکیــم انقالب افزودند« :دســته دیگری از
مخالفان حاکمیت اســام ،به دین اعتقــاد دارند اما
میگویند اسالم نباید به سیاست آلوده شود ،این افراد
در واقع «ســکوالرهای مذهبی» هستند و به دخالت
و حاکمیت دین در شئون زندگی سیاسی ،اجتماعی،
اعتقــادی ندارند ».ایشــان ،مخالفــان مردمی بودن
جمهوری اســامی را نیز دو دســته دانستند و گفتند:
«جمعی از این مخالفان ،لیبرالهای سکوالر هستند
که میگویند دموکراسی و مردمساالری را باید لیبرالها
و تکنوکراتها ایجاد کنند و این مســئله ربطی به دین
ندارد .دســته دوم مخالفان مردمساالری دینی ،به دین
اعتقاد دارنــد اما میگویند مــردم در حاکمیت دینی
هیچ کار هاند و دین باید بدون اتکا و نقشآفرینی مردم
حکومت تشکیل دهد که شــکل افراطی این نظر ،در
سالهای اخیر در شکلگیری گروه داعش ظاهر شد».
حضــرت آیتالله العظمی خامنــهای حاکمیت
دین با اتکا به مردم را یک اســتنباط و نظریه عالمانه و
نه احساسی خواندند و گفتند« :مردمساالری دینی از
متن اسالم برخاسته است و هر کس انکار کند ،در قرآن
مطالعه و تدبر نکرده است».
ایشــان با اســتناد به آیات مکرر قرآن مبنی بر لزوم
اطاعت مردم از رسولاکرم(ص) افزودند« :در صدها
آیه قرآن زمینههای اطاعت مردم از نبی مکرم تشــریح
شــده است که آیات جهاد ،اقامه قسط و عدل ،اجرای
حدود ،معامالت اجتماعیـ اقتصــادی ،قراردادهای
بینالمللی و دهها عرصه دیگــر از جمله این زمینهها
هستند که مجموعه همین زمینهها ،به معنای تشکیل
حکومت است.
رهبر معظم انقالب با اســتناد به احادیث فراوان و
سنت رســول اکرم مبنی بر تشکیل حکومت افزودند:
«بعد از رحلت پیامبر با وجود اختالف درباره جانشینی
ایشــان ،احدی از مســلمانان شک نداشــت که باید
حکومت بر اساس دین و قرآن ادامه یابد».
ایشان در جمعبندی این بخش از سخنانشان تأکید
کردند« :بر اساس آیات قرآن مجید و احادیث و سنت
پیامبر ،اگر کسی به اســام اعتقاد داشته باشد باید به

حاکمیت اسالم هم معتقد باشد».
حضرت آیتالله العظمــی خامنهای بعد از تبیین
موضــوع حاکمیت اســام ،به موضــوع جمهوریت
و مردمســاالری پرداختند و با تأکید بــر اینکه اعتبار
رأی مردم مسئله بســیار مهمی است ،گفتند« :به این
موضــوع از دو منظر میتوان نگریســت۱ :ـ از منظر
دینی و اعتقادی و در چهارچوب مســئولیت و حق ۲ـ
از این منظر که تحقق عملی حاکمیت دین بدون مردم
امکانپذیرنیست».
ایشــان در خصــوص رأی مردم از منظــر دینی و
اعتقــادی افزودند« :در آیــات و روایات ،آحاد مردم و
خواص در قبال سرنوشت جامعه و همچنین جلوگیری
از انحراف و بروز شکاف طبقاتی مسئول دانسته شدهاند
و امر به معروف نیز یک وظیفه عمومی شمرده شده که
یکــی از مهمترین معروفهــا برپایی حکومت دینی
اســت .همچنین انســانها دارای اراده و حق تعیین
سرنوشت هستند که حاکمیت مردم یکی از نمودهای
حق تعیین سرنوشت است».
رهبر حکیم انقالب به موضوع مردمساالری دینی
از منظر نیاز حکومتها به پشــتوانه مردمی نیز اشاره
کردنــد و گفتند« :حکومتها بدون پشــتوانه مردمی
چارهای جز روی آوردن به زور و ظلم نخواهند داشت
و از آنجا که در حکومت اســامی ظلم جایز نیست،
تحقق حکومت اســامی و ادامه آن فقط با پشــتوانه
مردمی امکانپذیر است».
حضرت آیتالله العظمی خامنهای تأکید کردند:
«بنابراین مردمساالری دینی و جمهوری اسالمی یک
طرح ناب و خالص دینی است و اینکه برخی میگویند
امام مردمساالری را از غربیها گرفت ،سخنی بیمبنا
است؛ زیرا امام کسی نبود که به خاطر رودربایستی از
حکم خدا منصرف شود».
ایشــان افزودنــد« :روزی که امام موضــوع الزام
حجاب در اجتماع را مطرح کردند برخیها از جمله
بعضــی نزدیکان امام مخالف بودند اما ایشــان بطور
قاطع ،دستور دین را مطرح کردند».
رهبر فرزانه انقالب اســامی تأکید کردند« :امام
بزرگوار با انجام این نواندیشی دینی که مبتنی بر معرفت
عمیق دینی بود ،ملت ایران را که قرنها با استبداد خو
گرفته بود ،به میدان آورد تا با باور به تواناییهای خود،
کارهای بزرگی همچون ســاقط کردن سلطنت چند
هزار ســاله و ایستادگی در مقابل جنگ هشت ساله و
متکی به پشتیبانی همه قدرتهای بزرگ دنیا را انجام
دهند».
ایشــان با تاکید بر اینکه امام دو کلمه «جمهوری»
و «اســامی» یعنی «حاکمیت اسالم» و «حاکمیت
مردم» را گرهگشــای همه مشــکالت میدانســتند،
افزودنــد« :هر زمان کــه مردم ب ه کار گرفته شــدند و

معیارهای اســام رعایت شد ،پیش رفتیم و هرجا که
یکی از این دو رعایت نشد ،پیش نرفتیم».
حضرت آیتاللــه العظمی خامنهای به یک نمونه
اشاره کردند و گفتند« :اگر در اقتصاد ،رشد کارگاههای
کوچک و متوســط یعنی زمینه ورود مردم را به حوزه
تولید فراهم کرده بودیــم ،اکنون وضع اقتصادی بهتر
بود ».ایشــان افزودند« :بنابراین اگر مسئوالن حدود و
موازین اسالمی را در مسائل داخلی و خارجی رعایت،
و ساز و کار حضور مردم در صحنه را نیز فراهم کنند،
مشکالت حل خواهد شد».
رهبر حکیم انقــاب در ادامه با اشــاره به برخی
بیانات امام(ره) درباره اسالم و مردمساالری افزودند:
«از دیدگاه امام(ره) ،اســام از یک طرف ضد تحجر
و التقاط ،ضد ظلم ،استکبار ،فساد و ویژهخواری ،ضد
سلطه آمریکا و دخالت بیگانگان ،ضد اشرافیگری و
اختالف طبقاتــی و از طرف دیگرطرفدار محرومان و
عدالتخواهاست».
ایشــان همچنین در خصوص دیدگاه امام درباره
مردمســاالری و انتخابات خاطرنشــان کردند« :امام
انتخابات را فریضه دینی میدانستند و در وصیتنامه
خــود میگویند عدم حضــور در انتخابات در برخی
مقاطع چه بســا گناهی در رأس گناهان کبیره باشــد
و کوتاهی در مشــارکت ،پیامدهــای دنیوی و حتی تا
نسلهای بعد داشته باشد که مستلزم بازخواست الهی
است ».رهبر معظم انقالب گفتند« :به لطف خداوند
بعد از رحلت امام ،ملت ایران عطیه الهی مردمساالری
دینــی را حفظ کرده و در مقابل توطئه دشــمنان برای
جدایی مردم از نظام و بیاعتقاد کردن آنها به اســام و
مردمساالری دینی ،محکم ایستادهاند».
حضــرت آیتاللــه العظمی خامنــهای افزودند:
«متأســفانه برخی با ادبیات مختلف ،حرف دشمنان
را تکــرار میکنند .گاهی از لــزوم ایدئولوژیزدایی و
حرکت به ســمت لیبرال دموکراسی میگویند ،گاهی
از موضع دلسوزی برای قداســت دین وارد میشوند
و حتــی برخی هــم میگوینــد ضوابط اســامی با
مردمساالری قابل جمع نیست».
ایشان تأکید کردند« :کسانی که این سخنان را تکرار
میکنند ،دلسوز ملت ایران نیستند و ب ه دنبال زدن ریشه
اسالمهستند».
رهبر حکیم انقالب با اشــاره به قانون اساسی که
در آن ،هم جمهوریت و هم اســامیت در نظر گرفته
شــده اســت ،گفتند« :در قانون اساســی ،از شروط
رئیسجمهور ،رجل سیاســی و مذهبی بودن و حفظ
تقوا و امانت اســت و این بدین معناست که رئیس قوه
اجرایی با اقدامات خردمندانه ،در سیاست مصلحت
مردم را در نظر بگیرد و در میدان اعتقادات نیز دین مردم
را هدایت و حفظ کند».

عکس و مکث

همبســتگی جالب مجریان تلویزیون با خبرنگار فلسطینی /مجریان شــبکههای تلویزیونی مالزی در همبستگی با
خبرنگار فلســطینی که با شــلیک نظامیان اسرائیلی بینایی خود را از دســت داد با بستن یک چشم خود ،برنامه
اجرا کردند .رژیم اشغالگر صهیونیستی با حمله به خبرنگاران و زخمی و حتی کشتن آنها ،در تالش است تا اخبار
جنایتهای خود را مخفی نگه دارد.

برخورد بد با پرستاران در فرانسه /کارمندان بخش بهداشت و درمان فرانسه در اعتراض به شرایط سخت کاری
و چالشهای درآمدی خود دست به تظاهرات زدند .این پرستاران با بستن خیابانها ،خواستار افزایش دستمزد
خود شدند .فرانسه هنوز با چالش کرونا درگیر است و پرستاران این کشور نسبت به عدم افزایش حقوق خود
در طی سالیان گذشته و حتی قبل از کرونا معترض هستند.

راهتان را ادامه میدهیم /...از  ۳۷انتخاباتی که پس از انقالب اســامی ایران برگزار شــده ۶ ،انتخابات در زمان
دفــاع مقــدس بود.خیلیها نمیداننــد در جبههها هم صندوق رأی بود و رزمندهها رأی میدادند؛ وســط میدان
جنگ؛ زیر آتش! اکنون در آستانه انتخابات سیزدهم ریاستجمهوری ،مردم ایران یکبار دیگر با حاضر شدن پای
صندوقهای رأی ،با آرمان شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

واکسیناســیون در همه جا /اولین نوبت واکسیناســیون کرونا در ســال جدید با همکاری گروههای ســامت در
ییالقات شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی انجام شد .واکسیناسیون عمومی در کشور آغاز شده است و
حتی دورترین نقاط و صعبالعبورترین مکانها هم از دید مسئوالن پنهان نمانده است و به زودی با وارد چرخه
شدن واکسنهای ایرانی ،انشاءالله کرونا در کشور ریشهکن خواهد شد.
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روزنه

آثار انتخاب

دولت قدرتمند در منطقه
رضا قارزی
کارشناس سیاسی

برگــزاری انتخابــات به عنــوان یکی از
مؤلفههــای اثرگــذار در آینده سیاســی
کشــور و به تبع آن بر منطقه ،از مهمترین
بحثهای روز سیاسی محسوب میشود.
به معنی کاربردیتر به صورت یک پرسش
میتوان عنوان کــرد که با وجود پیشبینی
قدرتگیری جریان انقالبی در ایران در سال
 1400آثار مهم انتخابات ریاستجمهور
ایران درمنطقه چه میتواند باشد؟ همیشه
استکبار و نظام سلطه از تحرکات جمعیتی،
خاصه مســلمانان ترس و نگرانی داشته؛
حضور مردم پای صندوقهای رأی بازتاب
حرکتها مردمی میباشــد .در لغتنامه
دهخدا کلمه مشارکت که برگرفته از زبان
عربی اســت به معنای «شراکت و انبازی
و بهرهبــرداری ،شــریک بــودن و انبازی
داشــتن» آورده شده است .در ادامه برخی
از آثار و تبعات حضور حداکثری و انتخاب
اصلح را که نتیجه آن تشــکیل دولت قوی
جوان و پرتالش جهادی بر منطقه اســت،
به طور خالصه برشــمرده و مــواردی به
شرح کشیده میشــود1 :ـ پیام ایستادگی
و ماندگاری انقالب اســامی2 ،ـ آشکار
نمودن قدرت سیاســی کشــورها بعد از
تهدیدهــا3 ،ـ مؤلفهایی برای تغییر موازنه
قوا4 ،ـ نماد مردمســاالری دینی شــیعی
در منطقه5 ،ـ عامــل تغییر نگاه اقتصادی
دولتها به ایران 6ـ نشانگر بافت جمعیتی
جوان و فعــال اثرگــذار 7،ـ برهم زننده
محاسبات پوشالی دشمنان و صهیونیسم،
8ـ از تولید قدرت برای همپیمانان کشور،
9ـ تقویــت جبهه مقاومت شــیعی10 ،ـ
سهیم شــدن در قدرت و آیندهسازی برای
اســام11،ـ لید قدرت ملی ایــران12 ،ـ
مهندسی معکوس راهبرد مهار و فرسایش
غرب13 ،ـ افزایش توان دیپلماســی14 ،ـ
انتخاب دولت قوی باعث تغییر موازنه قوا
به نفع جبهه مقاومــت15 ،ـ بازدارندگی
بــاال16 ،ـ افزایش قــدرت ملی حضور
مــردم در انتخابات سرنوشتســازترین
و بــا اهمیتترین موضــوع در برگزاری
انتخابات است و انتخاب اصلح نیز پس از
آن از اهمیت باالیی برخوردار است و این
حضور آگاهانه قدرت بازدارندگی باالیی
برای کشور ایجاد میکند .انتخابات ،آثار
منطقهای و جهانی به دنبال داشته و میتواند
موقعیت ایــران را در جهــان و منطقه به
عنوان صحنهای از بینظیرترین دمکراسی
جهان ارتقاء دهد17 .ـ حرکت درمســیر
تحقق دولتها و تمدن اسالمی .انتخابات
ریاستجمهوری در ایران ،اگر به انتخاب
رئیسجمهور و کابینه قوی و تشکیل فضای
اجرایی قوی منتج شود یک فرصت طالیی
برای مردم ،نظام و کشور به حساب میآید.
مردم بــا بهرهگیری صحیح از این فرصت
برای حرکت در مسیر تحقق تمدن اسالمی
و آینده خود ،کشور ،انقالب و نظام و تشیع
را تغییر میدهند .انتخاب حقیقی منشــأ
خیرات و برکات اســت .تشکیل دولتها
و دولتسازی میتواند از آثار انتخاب قوی
و اصلح باشد18 .ـ استمرار دست برتر در
برابر مخالفان از تالشهای وافر ســردار
شهیدحاج قاسم سلیمانی ،قدرتگیری و
دســت برتر پیدا کردن با تمام توان شیعی
و بسیج مردمی بوده است .انتخاب دولت
شیعی مقتدر دســت برتر یافت شده بعد
از تحوالت ســوریه ،لبنــان و عراق ،یمن
را مســتمر و ادامهدار خواهــد کرد19 .ـ
گســترش فرهنــگ حقیقی اســامی در
منطقه20 .ـ تالش اقتصــادی و مبادالت
بین کشورها با انتخاب دولت قوی.
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کارنامه
فرهنگ

مؤلفههای حکمرانی اقتصادی
ناکارآمده بوده است

پیوستی برای بازخوانی عملکرد دولت اعتدال
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یادداشت
اوضاع آمریکا
جهان سومی شده است

زهرا ظهروند

اکبر معصومی

خبرنگار

کارشناس بینالملل

پیروزی حداقلی بایدن در انتخابات 2020
ریاستجمهوری آمریکا نتوانست فضای
داخلی آمریــکا را آرام کند .جناح رقیب
بایدن هر روز به فکر توطئهای جدید برای
باز پسگیری قدرت از وی است .در همین
راستا مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی
دولت ترامپ در یک کنفرانس در تگزاس
گفته است« :تصور میکنم کودتایی شبیه
میانمار بایــد در ایاالت متحــده نیز رخ
دهد ».یکی از شرکتکنندگان حاضر در
این کنفرانس از فلین پرسید« :میخواهم
بدانم چرا کودتایی که در میانمار رخ داد،
نمیتواند اینجا نیز اتفاق بیفتد؟» فلین نیز
در پاسخ گفت« :هیچ دلیلی وجود ندارد.
منظورم این است که باید چنین کودتایی در
اینجا نیز اتفاق بیفتد».
جنــگ قدرت در آمریکا بــه اندازهای
باالســت که نخبگان امنیتی و سیاســی
آمریــکا بر خالف ســاختار سیاســی در
تالشند که قدرت در این کشور  50ایالتی
را بهدســت بگیرند .در شرایط فعلی نیز
جناج حاکم در کاخ سفید از لحاظ سیاسی
دارای وضعیت شــکنندهای است که این
امر دولت را در شرایط داخلی و در عرف
بینالمللی با چالش عدم مقبولیت همراه
ساخته است.
دونالــد ترامپ رئیسجمهور ســابق
آمریکا که رقیب سرســخت دموکراتها
و شــخص بایدن اســت ،تمام توان خود
را به کار گرفته اســت تا خود را مجددا به
قدرت بکشــاند .استیو بنون در ماه فوریه،
ایده تکیه ترامپ برای ریاست در مجلس
نمایندگان را مطرح کرد،که این موضوع به
عنوان طرح جالب از ترامپ نامیده شــد.
ترامپ در پاســخ به پرســش مجری این
برنامه رادیویی که از او درباره پیشنهاد بنون
نظر خواسته بود ،گفت« :ایده بسیار جالبی
است ».وی همچنین یادآور شد که برخی
به او رقابت برای کســب کرسی در سنا را
پیشنهاد کردهاند .ترامپ همچنین چندین
بــار از احتمال رقابت مجدد در انتخابات
ریاســتجمهوری  ۲۰۲۴آمریکا سخن
گفته است.
نشســتن ترامپ در کرســی ریاست
مجلــس نمایندگان در واقع شــروعی بر
نهادینهسازی دوقطبی شــدید در آمریکا
خواهد بود که یک طرف آن در بین نخبگان
سیاســی خواهد بود و طــرف دیگر آن را
باید در خیابانهای آمریکا جســتوجو
کرد .بنابراین صحبت از کودتا و یا مطرح
شدن ایده اســتیو بنون در کشوری مطرح
میشــود که قبل آن ،چنین مباحثی بیشتر
به کشــورهای جهان ســوم نســبت داده
میشد.
حال آمریکا با ادعای مهد دموکراسی
بودن ،شــاهد جنگ قــدرت به صورت
نهــان کــه در نتیجه آمریکا را به ســمت
سراشیبی هدایت میکند .نکته بعدی این
اســت جنگ قدرت و دوقطبی در آمریکا
تا اندازهای است که بازیگران بینالمللی
با حالــت تردید در حــال ارتباطگیری با
کاخ سفید میباشند ،موضوعی که بیشتر
شــبیه آن را در بین کشــورهای آفریقایی
و افغانســتان و لیبــی و یمــن و ...دیده
بودیم.
با این روند آمریکا را باید جهان سومی
تلقی نمود که دموکراسی در آنجا فقط در
کتابها تدریس خواهد شــد و در عمل
اوضاع سیاسی چیز دیگری نشان خواهد
داد.

معیشــت مردم باید از مهمترین اولویتهای اقتصادی هر دولتی باشد؛ چرا که اگر وضع معیشتی جامعه مناسب باشد ،بسیاری از مشکالت دیگر کشور حل
میشود؛ این در حالی است که معیشت مردم در دولت اعتدال به دلیل نگاه و رویکرد اشتباه تیم اقتصادی آن به بازیهای سیاسی گره خورده و مردم با مشکالت
عدیدهای مواجه شدهاند .در همین زمینه با دکتر ساسان شاهویسی ،کارشناس مسائل اقتصادی گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
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دولت اعتدال در زمینــه اقتصادی چه
عملکردی داشته که سبب شده که مردم
از نظر معیشت در تنگنا باشند؟
مسئله معیشت به چند عامل برمیگردد که در وهله
اول بحث اشتغال اســت و از مهمترین مؤلفههای
دیگــر ،ســطح درآمد و نســبت بازتوزیــع منابع
عمومی کشور در ســطح آحاد جامعه ،خدمات و
فعالیتهایی که دولت برای این رویکردها صورت
داده مثــل جریان بخشــی به ســرمایهگذاریهای
عمومی و افزایش نرخ تولیــد ناخالص ملی که در
این موارد باید سیاســتگذاریهای مختلف انجام
میگرفت تا در نهایت جریان توزیع درآمد در سطح
کشور منطقی میشــد .این موضوع خروجیهای
مختلفــی دارد ،اینکه باید ضریــب جینی تحرک
منفی پیدا میکرد یا ســقف تولید ناخالص تحرک
مثبت پیدا میکرد و جریان انباشت سرمایه ،مثبت
میشد؛ متأسفانه در ارزیابیها دولت یکسری موارد
حاشیهای و ایضایی انجام داده ،برای نمونه در بحث
سیاستهای یارانهای ،هم از قانون عبور کرده و هم
اینکه هدفگــذاری مورد نظر اعمال نشــده یا کم
اهمیت شده اســت و در نهایت به آن به منزله یک
ابزار سیاسی تا اقتصادی نگاه شد .سیاستگذاریها
باید منجر به این شود که نرخ تورم ،مزمن نشود؛ یک
زمان میگوییم نرخ تورم یا تورم و یک زمان ابرتورم
میگوییم که در سالهای اخیر به خصوص دو سال
اخیر با ابرتورمها مواجه هستیم و دولت سعی میکند
با ابزارهای بخشی و مالی نقطهای ،اینطور تعبیر کند
که تورم در کشــور ما ابرتورم نیست ،کما اینکه این
نکته نیز بخشی از همان عواملی است که در نهایت
سفره معیشت را دچار از دست رفتگی میکند .در
نرخ تورم که جای بحث نیست و متأسفانه نرخ رشد
اقتصادی در متوسط هشت سال گذشته حدود صفر
است.
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در کنار عواملی که ذکر شد ،یکسریها
بحــث تحریمهــا را از عوامل اصلی
مشکالت معیشــتی میدانند ،لطفا در
این باره توضیح دهید.
در کنار این عوامل ،ابزارهایی داشتیم که میتوانست
تکانههای فشــار تحریم را نسبت به سفره معیشت
کم اثر کند که این کار انجام نشد؛ برای نمونه حدود
شش ماه قبل کاالهای اساسی مانند روغن ،کنجاله،
دان ،نهادههای دامی و شکر در گمرک دپو شده بودند
که دلیل تأخیر در ترخیص آنها را انتخابات آمریکا
ً
میدانستند ،عمدتا این اقدامات سیاسی میشود و
متأسفانه با تأثیرپذیری شدت یافته اقتصاد داخلی ما
از روابط سیاسی ،سفره معیشت کوچکتر میشود.
با دقت در جریان سرمایهگذاری میبینیم که در یک
دورهای ســالیانه بین یک تا یک میلیون و دویســت
هزار منزل مســکن ولو مسکن مهر ساخته میشد
که در این روند جریان بزرگی از صد رشته صنعتی و
ساختمانی فعال و باعث افزایش نرخ اشتغال میشد
که در آن ایام گفته میشد رشد اقتصادی نداریم ،در
حالی که اکنون آن دامنه ساخت مسکن که بین 800
هزار تا  12هزار دســتگاه بود ،به کمتر از  300هزار
ً
دستگاه رسیده است که مطمئنا همین تعداد را افراد
نیازمند نمیسازند و بخشی از جریان سرمایهداری
بزرگ برای معطل نماندن سرمایه خود ،آن را به مدد
گرفته است؛ در اینجا متوجه میشوید که بر اساس
آمارهای رسمی برای اولین بار طی  42سال بعد از
انقالب و حتی  70سال که از دامنه نظام برنامهریزی
کشور گذشته است ،جریان سرمایهگذاری به شدت
منفی شــده و به گزارش ســیمای اقتصاد ایران در
مرکز پژوهشها حتی به منفی  6/9رســیده است
که ســرمایهگذار باید چند برابر سرمایهگذاری کند
تا بتوانند رشــد با ثبات و پایدار خود را برای  2تا 3
درصد حفظ کند؛ حداقل حدود هفت ســال است
که کاهش رشد پایدار ســرمایهگذاری در کشور را
حفظ کردهایم که اینها در ســفره معیشت مردم اثر
میگذارد.

اینها به دلیل چالشهایی است که دولت  12از خود
به جای میگذارد .دولت  11و  12نه تنها فقر مزمن
در جامعه ایرانی را تکثیر و نهادیه کرد ،بلکه شرایط
اصالح آن را برای دولتهایی را که دیدگاه اقتصادی
آنها با دولت مستقر در تناقض است ،به چالش کشید
و چه بسا بسیاری از اقدامات دیگر باید انجام شود
تا در بازتوزیع منابع درآمدی کشور مصارف بهینه به
شکلی تخصیص داده شود که بتوان حداقل جریان
منفی کردن رشــد فزاینده نســبی فقر در کشور را
کاهش داد.
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رونــد تولید در دولت اعتــدال به چه
صورت پیش رفته اســت و چه تأثیری
در رشــد اقتصادی و سطح رفاه جامعه
داشته است؟
در کنار این مسائل ،آنچه برای من تعجبآور است،
این است که طی ســالهای مختلف گفته شده که
از تولیــد حمایت کنیم و رهبــر معظم انقالب نیز
ً
شعارهایی را مؤکدا درباره تولید دادهاند که حتی از
مطالبه هم فراتر رفته اســت و اینطور میتوان گفت
که بر جریده تاریخ نوشــتهاند ایران دهه پیشرفت و
عدالت خود را به تولید گره زده اســت ،اما در این
زمینه چه اتفاقی افتاد؟ ما تولید را به اقتصاد مقاوم گره
زدیم ،اما آیا واقعا مقاوم و تابآور شدیم؟ در حالی
که اینطور نیست و یکدفعه میبینیم قیمت نان و شکر
افزایش پیدا میکند .برای نمونه ،با اینکه شــکر در
کشور موجود است و چند ماه قبل با ارز ارزانتر به
کشــور وارد شده ،به راحتی قیمت آن را  70درصد
افزایش میدهند یا اینکه با وجود طرحهای فراوان
قبل از پیک مصرف برق ،برق خیلی از مناطق قطع
میشود؛ پس چه سرمایهگذاریای شده که در محل
و موقع بازدهی ،به درد مردم نخورده است؟
در کنــار آمار تورم از یکســری از آمارهای دیگری
مطلع میشویم ،برای نمونه می گویند صعود رشد
اقتصادی و دولت اصرار دارد بگوید که توانســتهام
رشد اقتصادی را فعال کنم .زمانی که رشد اقتصادی
افزایش پیدا کرد و رقم آن  12/6بود ،به شــدت آن
را تقبیح میکردند؛ برای نمونه این رشــد در دولت
دهم به حدود منفی  5/9رســید که هر سال افزایش
پیدا کرد و به  6/9و  7/9رسید ،در حالی که این همه
گذشته را تیره و تار کردیم و اقتصاد امروز را این همه
زیبا و بهنگام معرفی کردیــم ،خروجی آن چه بوده
است؟ متأســفانه هم در دولت اول و هم در دولت
دوم آقای روحانی نرخ متوســط خط فقر در جامعه
ما به شدت و هنجارشکن افزایش پیدا کرده است.
بر اساس گزارش مؤسسه عالی پژوهش در سازمان
تأمین اجتماعی در ســه سال گذشــته 60 ،درصد
طبقات فقیر جامعــه ایرانی افزایش یافته اســت؛
در حالی که اگر قبــا می گفتیم  3/5درصد دهک
جامعه نســبت به کل جامعه فقر نسبی داریم و باید
یارانه مستقیم به آنها پرداخت شود ،امروز متأسفانه
تا آستانه  7دهک از جامعه دچار فقر نسبی شدهاند
و این  7دهک ،یعنی حــدود  60میلیون نفر از کل
جمعیتکشور.
این سؤال مطرح میشود که مگر چقدر میخواهید
یارانه مستقیم بدهید یا حمایت کنید؟ فراموش نکنیم
زمانی این اتفاقات افتاده که جریان ســرمایهگذاری
منفی ،نرخ رشــد اقصادی منفی ،شــاخص سرانه
درآمد خانوار ایرانی منفی و ضریب جینی به شکل

فزایندهای افزایش پیدا کرده است و مسئلهای که از
آن به نرخ فالکت یاد میکنند نیز به شــدت افزایش
پیدا کرده اســت ،بیکاری و از دست رفتگی شغل و
به عبارتی نرخ بیکاری به شدت افزایش پیدا کرده که
بعد از مســئله کرونا شدت آن بیشتر شده است و به
دلیل سیاستگذاری نامناسب ،افراد فعالی که بدون
شغل اما جویای کار بودند نیز دچار آزردگی شدهاند.
در این دامنه در سال  1391بودجه عمومی کشور 92
هزار میلیارد و الیحه تقدیمی در سال 102 ،1392
ً
هزار میلیارد بوده که بعدا با متمم دولت یازدهم که
سر کار آمد ،حدود  60هزار میلیارد نیز به آن اضافه
کردنــد و دولت دهم در پنج ماه ابتدایی ســال و تا
زمانی که کلید پاستور را تحویل دولت آقای روحانی
داد ،از بودجه سال  1392استفاده نکرد ،به عبارتی
به مدت هفت ماه یک بودجــه دوبرابری در اختیار
دولت یازدهم قرار داده شد .تا به امروز بودجهریزی
کشور نسبت به سال  10 ،1390برابر شده است.
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با توجه به افزایــش  10برابری بودجه
کشــور طی این ســالها چــرا جریان
سرمایهگذاری دو برابر نشده است؟
در پاسخ به این پرســش باید گفت ،با توجه به این
روند چرا نباید جریان سرمایهگذاریهای عمرانی
دولت دو برابر شــود؟ در حالی که این دولت برای
دولتهای بعدی ،بدهی به ارمغان گذاشــته است
و بدهیهایــی دولت  11و  12به گــردن دولت 13
گذاشته میشود .مسئله بعد شــدت و ضعفی بود
که در نحوه توزیع بودجهریزی در کشور اتفاق افتاد
و کشــور گران اداره شد و گران اداره کردن کشور به
آحاد جامعه تحمیل شــد و نه تنها سطح معیشت و
درآمد مــردم کاهش پیدا کرد ،بلکه باعث به وجود
آمدن یــک تورم مزمــن بدون افزایش نرخ رشــد
ً
اقتصادی شد .میتوان گفت تقریبا با یک دورنمای
به شدت پرابهام روبهرو هستیم ،چراکه سال 1397
حدود  36هــزار میلیارد ،ســال  1398حدود 55
هزار میلیارد و سال  1399حدود  120هزار میلیارد
کسری بودجه داشتیم و امسال نیز تا االن حدود 50
درصد بودجه سنواتی که حدود  500هزار میلیارد
تومان میشود ،بودجه کسری دارد .در سالهایی که
این همه پول در اختیار دولت قرار گرفت و کشــور
را گران اداره کرد ،دســتاورد آن فقر نسبی مزمن ،از
دست رفتگی منابع ،عدم تخصیص بهینگی منابع
و عدم بهرهوری یا به عبارتی ناکارآمدی مؤلفههای
حکمرانی اجرایی در حوزه حداقل اقتصاد اجتماعی
بوده است؛ با این حساب به نظر میرسد هر کاری
کــه دولت بعدی انجام دهــد و دیدگاههای خود را
مطرح کند ،تا پایان سال یک ابهام فراگیر وجود دارد
و حداقل یک نرخ  50درصدی تورم داریم که همه

نوع نگاه دولت اعتدال در دولتی کردن
اقتصاد چقدر در بیثباتی اقتصاد نقش
داشته است؟
مشخصا وقتی میخواهیم درباره عملکرد دولتها
صحبت کنیم ،در وهله اول باید دیدگاههای آنها را
بسنجیم؛ تعبیر بنده این است که مهمترین مسئلهای
که در رویکردهای دولت مســتقر داشــتهایم ،نگاه
آنهــا به اقتصاد به آن تصویری کــه باید از عملکرد
شــاخصهای کالن اقتصادی مورد نظر قرار داد،
دچار چالش بوده و نکتهای که به آن رســیدهایم این
است که ما در نقشه نظام مسائل اقتصاد ملی ایران،
دچار یک تعارض و دو دیدگاه مبهم شــدهایم؛ یک
عده اصرار داشتند دیدگاههایی که در گذشته وجود
داشــته درســت مدیریت و منطقی عمــل نکرده،
ظرفیتها را شناسایی نکرده و در تخصیصها بهینه
عمل نکردهاند ،لذا کشور دچار یک فقر و نابرابری
شــده بود که خروجی آن رویش دولت  9و  10شد،
اما در دولت  11و  12گفتند نگاهی که قبال به جامعه
وجود داشته ،نگاه پوپولیستی و پول پاشی بوده و ما
آن را اصالح میکنیم .اما در عمل مشــاهده کردیم
همان نرخ رشــد  7/6درصد کــه در دولت  9و 10
اتفاق افتاده بود که آن هم به دلیل هم ظرفیت شدن
بنگاههای کســب و کار کوچک بــا یکدیگر بود و
توانستند یک ظرفیت بســیار بزرگ در اقتصاد را به
وجود آورند ،در دولت  11و  ،12کشور از این دست
ظرفیتها نیز محروم شــد؛ رهبــر معظم انقالب
فرمودنــد« :یکی از مهمتریــن چالشهای اقتصاد
ایران ،دولتی بودن آن است» که متأسفانه دولت  11و
 12روی اقتصاد دولتی پافشاری کرد .البته اقتصاد ما
فقط دولتی نیست و سرمایهداری دولتی است ،یعنی
هم دولتی است و هم تمایل دارد با آن پول به دست
آورد کــه این موضوع تولیــد رانت میکند و باعث
خروج منابع از دســت آحاد جامعــه به طرف عده
قلیلی میشــود که این اتفاق به شکل فزایندهای در
دولت  11و  12اتفاق افتاد و جریان نرخ نقدینگی در
کشور  10برابر دوره قبل از خود بود؛ فقط طی سال
گذشته یک میلیون و  250هزار میلیارد تومان منابع
جدید خلق شده که سؤال مطرح میشود این منابع
کجا رفته ،چون به چرخه اقتصاد که برنگشته است
تا رشد اقتصادی به وجود بیاورد ،بنابراین در اختیار
خواص قرار گرفته اســت ،آن هم در شرایطی که با
کلی تالش و وجود همه تحریمها و مشکالت ،منابع
ارزی جدید تعریف کردیم؛ در حالی که مشخص
نیســت در اختیار چه افرادی قرار گرفته اســت .به
گزارش دیوان محاســبات  47درصد آن در مســیر
سیاستهای اقتصادیـ اجتماعی قرار نگرفته است؛
به عبارتی وقتی ضرورت داشت که  20میلیارد دالر
یا بنا به تجویز امســال  8میلیارد دالر ارز ترجیحی
برای ورود کاالهای ضروری اختصاص داده شود تا
سفره خانوار گران نشود و قدرت خرید مردم معتدل
شود و دسترسی به امنیت غذایی بهبود پیدا کند ،نه
تنها این کار انجام نشد؛ بلکه ارز تخصیص داده شده
صرف کاالهایی شد که یا وارد نشد یا اگر هم شد به
درستی توزیع نشد ،همانند اتفاقاتی که این ایام افتاده
است .یکسری مســائل محوری نسبت به اتفاقاتی
که دولت صورت داده ،وجود دارد که دولت نه تنها
سعی نکرده این مسائل را حل کند ،بلکه متأسفانه
به گره روی گره زدن یا کور کردن گرهها کمک کرده
است و کشور دچار یک ضعف و بیثباتی در رشد
اقتصادی شده است.

دستاورد
یک دهه مقاومت
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نگاهی به انتخابات ریاستجمهوری سوریه و دستاوردهای آن

یادداشت

کابوس موشک و پهپاد
محمدصادق مصطفوی
کارشناس بینالملل

علی صالحی
کارشناسارشد مسائل منطقه

انتخابات سوریه و مشارکت گسترده مردم این کشور
در روند برگزاری آن ،که به تمدید چند ساعته انتخابات
نیز منجر شــد ،پیروزی بزرگ دیگــری برای محور
مقاومت در منطقه غرب آسیا و شکستی مفتضحانه
برای دشمنان ملت سوریه و اســتقالل آنان بود .این
رخداد بزرگ نــه تنها ابعاد داخلی مهمی دارد ،بلکه
جایگاه سوریه را نیز در عرصه بینالملل تقویت خواهد
کرد تا جایی که میتوان گفت ،کشــور سوریه و نظام
آن نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه از عربستان
گرفته تا امارات و دول حاشیه خلیجفارس از مناسبات
مردم ساالرانهتر و پشــتوانه اجتماعی قدرتمندتری
برخوردار اســت که نوید آیندهای روشــن برای این
کشور را میدهد و با وجود کارشکنی بیگانگان سوریه
به الگویی مناسب برای سایر ملتهای عرب تبدیل
خواهد شــد؛ از این رو جا دارد به انتخابات اخیر به
مثابه نقطه عطفی مهم در تحوالت سیاسی و اجتماعی
ســوریه به صورتی دقیق و با بررســی ابعاد مختلف
پرداخته شود ،بنابراین در ادامه این انتخابات از ابعاد
گوناگون تجزیه و تحلیل میشــود؛ از جمله شرایط
برگزاری انتخابات ،چالشهایی که کشورهای بیگانه
و برخی مخالفان دولت بر سر راه برگزاری انتخابات
ایجاد کردنــد و در نهایت فرصتهای مهمی که این
انتخابات در حوزههای داخلی و منطقهای برای کشور
و ملت سوریه ایجاد کرده است.

الف

شرایط برگزاری انتخابات
1ـ از لحاظ جغرافیایی ،وضعیت ســوریه نسبت به
ســال  ،2014یعنی دوره قبلی انتخابات ،تغییرات
ویژهای کرده و بسیاری از مناطقی که در سال 2014
در اختیار گروههــای مخالف بود ،در اختیار دولت
قرار گرفته است .انتخابات در بسیاری از نقاط سوریه
به جز ادلب و بخشهایی از شرق فرات برگزار و با
استقبال گسترده مردم نیز مواجه شد ،این در حالی
اســت که اقدامات خرابکارانه جریانهای معاند از
ابتدای آغاز روند انتخابات رخ نشان داد .از مجموع
حدود  18میلیون و  107هزار نفر واجد رأی ،نزدیک

بشار اسد نتوانسته ساختارهای دموکراتیک را سامان
دهد و انتخابات فرمایشی است؛
2ـ تحــرکات ترکیــه در ادلــب و اقدامات نظامی
بــا هدف امنیتی کــردن منطقه و لطمــه به آرامش
انتخابات؛
3ـ سفرهای متعدد مقامات آمریکایی و حتی فرانسوی
به مناطق کردنشــین و شرق فرات و تالش برای سوء
استفاده از مسائلی ،مانند نارضایتی کردها و جغرافیای
ادلب برای کاهش مشارکت مردمی در انتخابات؛
4ـ تحریمهای اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و
جنگ رسانهای گسترده علیه بشار اسد و تالش برای
سیاهنمایی وضعیت کشور سوریه؛
5ـ کارشکنی در مناطقی مانند قنیطره ،درعا و سویدا
از جمله با پخش اعالمیه ،شب نامه و تهدید رؤسای
عشــایر برای عدم همکاری با دولــت در برگزاری
انتخابات.

به  14میلیون  200هزار نفر در این انتخابات شرکت
کردند (حدود  78درصــد) ،که  95درصد ،یعنی
حدود  13میلیون و  500هزار نفر به آقای بشار اسد
رأی دادند و عبدالله سلوم عبدالله که از افراد دولتی
و دارای سابقه حضور در دولت بود  1/5درصد آرا،
یعنی  213هزار رأی به دست آورد و محمود احمد
مرعی که از چهرههای مهم معارض دولت و دبیرکل
جبهه دموکراتیک سوریه بود ،موفق به کسب 470
هزار رأی ،یعنی  3/3درصد آرا شد.
2ـ تحریمهای شدید اقتصادی ســوریه به ویژه در
سالهای اخیر از ســوی اتحادیه اروپا و آمریکا ،از
جمله با اجرایی شدن قانون قیصر (سزار) و همچنین
اقدامات ضد ســوری ترکیه شرایط سختی در برابر
تالشهای دولت برای ترغیب مردم به شــرکت در
انتخابات فراهم آورده بود.
3ـ شــرق فرات و مناطق کردی هم از نظر سیاسی
و هــم از نظر حضور کشــورهای بیگانه و حضور
گروههای مســلح معــارض دولت میتوانســت
برگزاری انتخابات را بــا پیچیدگی روبهرو کند که
با تمهیــدات دولت چالش مهمــی در پیش روی
انتخابات شکل نگرفت.
4ـ تالشهای برخی کشورها برای لطمه زدن به روند
برگزاری انتخابات از جمله آمریکا ،اتحادیه اروپا،
ترکیه و ...کــه اقداماتی ازجمله تحریم انتخابات و
زیر سؤال بردن مشــروعیت و صحت برگزاری آن
را در دستور کار قرار داده بودند و سناریوهایی مانند
برگزاری انتخابات جداگانه در شرق فرات و ادلب
مطرح شــد یا تالش شد ضمن رایزنی با گروههای
کرد و ســاکنان ادلب آنها را از حضور در انتخابات
دلسرد کنند و مجموع این شرایط ،فشاری بر دولت
ســوریه ایجاد کند که انتخابات برگزار نشــود یا با
اخالل روبهرو شود؛ ولی ایستادگی نظام و حمایت
برخی کشورها مانند ایران ،روسیه و چین و به ویژه
حزبالله به برگزاری انتخابات کمک شایانی کرد.

ج

اقدامات ایجابی
1ـ حضور آوارگان در انتخابات؛ به جز آلمان ،فرانسه
و ترکیه سایر کشورهای میزبان آوارگان سوری اجازه
برگــزاری انتخابــات را دادند ،از جملــه لبنان که
پذیرای بخش اعظمی از آوارگان ســوری است .بر
اساس آمار رسمی  800هزار آواره سوری در لبنان
ساکن هستند ،ولی در حقیقت این آمار یک میلیون
و  600هزار نفر اســت .این انتخابــات در لبنان با
حمایت حزبالله و میشل عون و با استقبال گسترده
سوریها برگزار شد ،فیلمهای مخابره شده حکایت
از این استقبال دارد ،هرچند گروههایی مانند قوات
لبنانی و طرفداران ســمیر جعجع تالش کردند این
رخداد به خوبی پیش نرود و اقدامات خرابکارانه نیز
ترتیب دادند که در نهایت ناکام شدند.
2ـ برنامه اصلی محور مقاومت مشروعیتبخشی
بــه انتخابات و حل موانع پیــش روی کمیته قانون
اساسی بود که در این زمینه اقدامات فراوانی از جمله
صحبت با بســیاری از رؤســای قبایل و گروههای
سوری انجام شد.
2ـ تالش شد روند نامنویسی انتخابات دموکراتیک
باشد و مانعی برای نامنویسی وجود نداشته باشد ،در
این راستا  61نفر ،از جمله هفت زن نامنویسی کردند

ب

چالشهای پیش رو
1ـ زیر سؤال بردن مشروعیت انتخابات؛ در نشست
آستانه و قطر تالش شد تا مشروعیت انتخابات با اما
و اگرهایی روبهرو شود و این باور تبلیغ شود که نظام

و در نهایت سه نفر که یکی از آنها از رؤسای احزاب
معارض بود ،برای ریاستجمهوری تأیید شدند.
3ـ حضــور هیئتهای بینالمللی بــرای نظارت بر
انتخابات؛ هیئتهای متعددی از کشورهای روسیه،
ایران ،چین و همچنین از سوی سازمان ملل به صورت
فعال بر روند برگزاری انتخابات نظارت کردند.
4ـ شرایط یکســانی برای تبلیغات نامزدها فراهم
شد؛ چه در زمینه تبلیغات میدانی در سطح شهرهای
سوریه و چه در رسانههای جمعی ،عالوه بر این در
حوزه رســانه و آگاهسازی اقدامات فراوانی صورت
گرفــت؛ از جملــه از طریق شــبکههای المنار و
المیادین و اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسالمی و
رسانهها سوری.

د

فرصتها
1ـ بیشک مشــارکت  78درصدی مردم ،موضع
سیاســی و پایگاه اجتماعی داخلــی و منطقهای و
بینالمللی نظام و دولت ســوریه و به ویژه شخص
بشار اسد را تقویت خواهد کرد.
2ـ برگزاری انتخابات با حوزه جغرافیایی گسترده که
تأییدی بر مشروعیت سیاسی دولت سوریه در اداره
کلیه مناطق کشور خواهد بود.
6ـ زمینهســازی برای تشــکیل گروههای مردمی و
نهادهای غیر دولتی ،مؤسسات مردمهاد و NGOها
با هدف تثبیت قدرت نظام سیاسی سوریه.
7ـ فرصتسازی هفت ساله برای جذب گروههای
معارض به سمت نظام.
8ـ تقویت گفتمان مقاومت در منطقه و کمک به برخی
از اعضای این جبهه برای برونرفت از بنبستهای
موجود از جمله بنبست سیاسی در لبنان.
در آخر باید اشاره کرد که پیروزی سیاسی دولت
مستقر در سوریه در کنار تفوق در میدان که در ادامه
پیروزی چشمگیر مقاومت مردم فلسطین در برابر
رژیم اشغالگر قدس بود ،تولید قدرت فزاینده برای
این کشورها و محور مقاومت را در پی دارد ،بنابراین
میتوان گفت ایــن تحوالت و ســایر رخدادهای
منطقه حکایت از این موضوع دارد که گفتمان محور
مقاومت تنها راه حل مناسب برای رهایی ملتها از
سیطره بیگانگان و غلبه بر مشکالت موجود است.

رصد

ارتش صهیونیستی در بحران!
تمرکز آمریکا بر جنگ با چین
روزنامه نیویورکتایمز :بودجــه ارتش آمریکا
بابــت آموزش نیروهای امنیتی افغانســتان کمی
افزایش داشــته ،اما هزینه ایــن وزارتخانه برای
انجام عملیاتهای رزمی با کاهش  ۲۱درصدی
مواجه شده و به  18/4میلیارد دالر رسیده است.
بودجه نیروهای مسلح ،تغییر تمرکز دولت «جو
بایدن» از مبارزه با گروههای شورشــی و حرکت
به سمت اختصاص منابع برای آمادگی به منظور
بروز جنگهای متعارف احتمالی با کشــورهای
مجهز به کشتیها و هواپیماهای پیشرفته را نشان
میدهد .چین ،در صدر این کشورها قرار دارد.
جاسوسی آمریکا از اروپا!
مرکز رسانه رسمی دانمارک ( ،)DRافشا کرد
که آژانس امنیتی ایاالت متحده آمریکا (،)NSA
با همکاری واحــد اطالعات خارجی دانمارک،
از طریق کابلهای ارتباطی این کشــور از مرکل،
صدراعظم آلمان و دیگر مقامات ارشــد اروپایی
جاسوسی کرده است .آژانس امنیت ملی ایاالت
متحده از طریق همــکاری اطالعاتی دانمارک
برای جاسوسی از مقامات ارشــد سوئد ،نروژ،

فرانسه و آلمان از جمله فرانک والتر اشتاین مایر،
وزیر خارجه سابق آلمان و پیر اشتین برک ،رهبر
مخالف سابق آلمان استفاده کرده است.

و بیثباتکننــدهای خواهد بود و بایــدن باید از
شکستهای تاکتیکی در عراق درسهای بیشتری
یاد میگرفت.

پایان حضور بیحاصل
وبگاه مؤسســه روابط بینالملل هلند :بایدن
در تصمیم اخیر خود در حالی که میتوانســت
همهچیز را به یک تاریخ نمادین گره بزند ،گزینه
عقبنشینی مشــروط از افغانســتان را در پیش
گرفت؛ از این رو ادامه حضور در افغانستان پس
از این تاریخ ،برای بایدن یک خودکشی سیاسی
خواهد بود .مقایسه جنگهای ویتنام و افغانستان
میتواند بسیار دقیق باشد .همانند ویتنام ،آمریکا
دولت ضعیفی را در افغانســتان تــرک میکند
که بدون هیچ دســتاوردی در مقابل یک دشمن
ایدئولوژیک قرار گرفته است .باوجود این ،مقایسه
دیگری هم وجود دارد که به شــرایط افغانستان و
تصمیــم بایدن نزدیکتر اســت .وقتــی درباره
پیامدهای تاکتیکی تعیین تاریخ دقیق عقبنشینی
بدون پیششرط صحبت میشود ،واشنگتن باید
از تجربه عراق درس بگیرد .تردیدی وجود ندارد
که خروج از افغانستان ،زمینهساز معامالت دشوار

رابطه بن سلمان با رئیس جدید موساد
روزنامــه عبری «تایمــز اســرائیل» از ارتباط
مستقیم بن ســلمان و بارنیا گزارش داد ه که وی
قبل از انتصاب به عنوان رئیس موســاد اسرائیل،
به عنوان معاون رئیس موساد مشغول به کار بود.
این روزنامه اظهار داشــت ،بارنیا در سال ۲۰۲۰
به عربستان سعودی ســفر و با محمدبنسلمان
مالقات کــرده اســت .رئیس جدید موســاد با
هیئت اسرائیلی به سرپرستی «بنیامین نتانیاهو»
نخستوزیر رژیم صهیونیســتی در سال ۲۰۲۰
مخفیانه به عربستان سفر کرده است .این روزنامه
تأکید کرد ،نتانیاهو با هیئتی که شامل بارنیا بود با
محمدبنسلمان دیدار کرده است.
فروپاشی ارتش صهیونیستی
ژنرال «اسحاق بریک» فرمانده ارشد نیروهای
ذخیره ارتش رژیم صهیونیســتی :اسرائیلیها
حقیقت تحقق ســناریوی وحشــت شــرقی را

چشیدند که فروپاشــی کامل این نظریه را که در
جنگها میتوان از طریق نیروی هوایی پیروز شد،
مجسم کرد .نیروی زمینی مورد اهمال ،غفلت و
زوال قرار گرفته و اکنون در آستانه فروپاشی است.
در طول جنگ ،اســرائیل فلج شــد و خسارات
اقتصــادی میلیارد دالری دیــد .حماس و جهاد
اسالمی ما را مسخره کردند و اسرائیل در توقف
روند شــلیک موشــکها و خمپارهها شکست
خورد.

پس از تفوق نیروهای یمنی بر آل ســعود
و پیروزی مردم فلســطین بر ارتش رژیم
صهیونیســتی میتوان گفــت ،آنچه در
صدر نگرانیهــای نیروهای آمریکایی و
متحدانشــان قرار گرفته ،توان موشکی و
پهپادی خاص این گروههاست.
اظهارات ژنرال مــک کنزی ،فرمانده
عالی نیروهای آمریکایی در غرب آسیا و
اعالم این نگرانی به صورت ویژه پیرامون
سطح فناوری هواپیماهای بدون سرنشین
و موشــکهایی کــه در اختیــار محور
مقاومت قرار دارد و افزایش اســتفاده از
آنها برای ضربه زدن به منافع اشــغالگران
به این امر بر میگــردد تا جایی که وی از
این نگرانی با عنوان «خطر ویژه» یاد کرده
است که میتواند ضمن هزینه زیادی که
برای شکســت محور مقاومت پرداخت
میشود ،در نهایت به پیروزی حامیان این
گفتمان منتهی شود.
درباره مزیتهای ایــن راهبرد جدید
مقاومت بایــد به چند نکتــه مهم توجه
داشت که مقابله با این تسلیحات را برای
دشمنان به کابوسی وحشتناک مبدل کرده
است:
ـ هزینه کم و سرعت تولید باالی این قبیل
تسلیحات؛
ـ استفاده ســاده و تاکتیکی و سهولت در
آموزش کاربران؛
ـ ســرعت باالی درگیری کــه گاهی به
غافلگیری نیروهای دشــمن و عدم توان
مقابلهمناسبمیانجامد؛
ـ ردیابــی ســخت و گاهــی ناممکــن
تسلیحات موشکی و پهپادی؛
ـ قابلیتهــای متنوع به ویژه در اســتفاده
از پهپادها ،از جمله عملیات شناســایی،
تهاجمی ،انتحاری و ...؛
ـ هزینه باال و چند برابری درگیر شــدن با
آنها تا جایی که در بسیاری از موارد هزینه
درگیری بسیار بیشتر از عدم برخورد با این
تسلیحاتاست؛
ـ توان ضربهزنی بسیار باال و در عمق؛
ـ تضعیف شدید روحیه نیروها در مواجهه
با این تسلیحات.
ارزش این تســلیحات برای نیروهای
مقاومت تا جایی است که عالیترین سران
جبهه استکبار نتوانســتهاند نگرانیهای
خود را از تجهیــز مقاومت به این ابزارها
بپوشانند؛ از جمله ســران اتحادیه اروپا
و آمریــکا به ویژه بایدن پس از شکســت
رژیم صهیونیســتی در جنگ  12روزه از
مبــارزان فلســطین از برنامهریزی برای
نابــودی زرادخانه موشــکی حماس به
منزله مهمترین تهدید رژیم صهیونیستی
صحبت کرد ،این سخنان در حالی گفته
میشــود که در نبردهای اخیر در منطقه
غرب آسیا از سوریه گرفته تا یمن و حتی
عراق اهمیت آسمان و تسلیحات هوایی
به صورت انکارناپذیری بر همگان آشکار
شــده اســت و در جنگ اخیری که میان
رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از به ظاهر
قدرتمندتریــن ارتشهای دنیا و نیروهای
تحت محاصره فلســطینی شکل گرفت،
بهتــر از هر اســتداللی گویــای اهمیت
این موضــوع بود تا جایی که با اســتفاده
نیروهای فلسطینی از پهپادهای انتحاری
و شناسایی در کنار موشکباران گسترده
و پیوســته رژیم صهیونیســتی از ســوی
گروههای فلسطینی این رژیم ناچار شد تا
بدون هیچ پیش شرطی و بدون هیچ گونه
دســتاوردی به ذلت شکست و آتشبس
تن دهد.
بیشــک این اتفاق سرنوشت محتوم
نیروهای آمریکایی نیز خواهد بود.
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میالد شکری
خبرنگار

ترمیم سرمایه اجتماعی
میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد

بزرگترین چالــش اقتصادی
دولت آینــده به ویژه در ســال
ابتدایی آن را میتوان انجام تعهدات ارائه
شــده از ســوی دولت دوازدهم دانست.
دولت فعلی به ویژه در یک ســال اخیر با
علم به ایــن موضوع که در ماههای پایانی
عمر خود به سر میبرد ،تعهداتی را ایجاد
کرده که اگر چه اجــرای این تعهدات در
ً
دولت دوازدهم بوده اســت ،اما عمال بار
اصلی اجرای آن بر دوش دولت سیزدهم
گذاشته شده است .برای نمونه ،با وجود
ثبــات تقریبــی نــرخ خریــد تضمینی
محصوالت کشاورزی از جمله گندم طی
دو ســال اخیر ،این نرخ در سال جاری با
افزایش حــدود دو برابــری مواجه بوده
اســت ،یا افزایش حقوق بازنشســتگان
تحت عنوان همسانسازی حقوق آنها چند
سالی است که دولت وعده آن را داده بود،
ً
اما عمال در سال پایانی و به نوعی ماههای
پایانی دولت دوازدهم محقق شده است.
اگر چه کســی منکــر حیاتی بــودن این
اقدامات نیست؛ اما واقعیت این است که
این افزایشها در ماههــای پایانی دولت
ً
دوازدهم رخ داده و اصوال دولت روحانی
نقش چندانی در تأمین منابع مورد نیاز آنها
نخواهد داشت؛ یعنی دولت سیزدهم در
حالــی باید تعهدات دولــت دوازدهم را
اجرا کند که منابع پایداری برای تأمین آن
از ســوی دولت وقت در نظر گرفته نشده
اســت .برای نمونه ،در ســال گذشته که
موضوعهمسانسازیحقوقبازنشستگان
مطرح شد ،رئیس سازمان برنامه از فروش
داراییهای دولت بــه عنوان محل تأمین
منابع مورد نیاز برای اجرای همسانسازی
حقوق مستمریبگیران یاد کرد؛ در حالی
ً
که طبیعتا فــروش داراییهای دولت یک
ً
درآمــد پایدار به شــمار نیامــده و صرفا
میتوانــد در کوتاهمدت منابع اجرای این
طــرح را تأمین کنــد؛ از ایــن رو به نظر
میرسد تعهدات ایجاد شده برای دولت
آینده در کنار تداوم کسری بودجه دولت،
بزرگترین چالش دولت سیزدهم در بدو
روی کار آمدن باشد.
از ســوی دیگر میتــوان بزرگترین
آســیب عملکردی دولتهای یازدهم و
دوازدهم طی ســالهای اخیر را آســیب
به ســرمایه اجتماعی و افزایش شــکاف
اعتماد میــان دولــتـ ملت دانســت.
اقداماتی که ســرمایه اجتماعی کشور را
به حداقل ممکن رسانده است؛ اتفاقاتی
چون پاســخگو نبودن در مقابل وضعیت
مؤسســات مالی و اعتباری و مسئولیت
نپذیرفتن بانک مرکــزی در قبال اتفاقات
رخ داده که در اواســط دهــه  90به اوج
خود رسیده و منجر به بدبینی بخش قابل
توجهی از جامعه نســبت به نظام بانکی
کشور شد ،در کنار افزایش ناگهانی قیمت
بنزین در آبان ماه سال  1398بدون ایجاد
زیرساختها و پیشزمینههای مورد نیاز و
بدون اطالعرسانی به مردم و البته موضوع
بورس و فروش سهام شرکتهای دولتی
در ســقف قیمتی به مردم و دعوت مردم
برای خرید سهام این شرکتها (دارا یکم
و دوم) و متضرر شــدن مردم عادی و...
از جمله اتفاقاتی اســت که طی سالهای
اخیر رخ داده و منجر به افزایش شــکاف
اعتماد میان دولتـ مردم شــده اســت.
به نظر میرســد ،اولین و مهمترین اقدام
دولت آینده باید ترمیم شکاف ایجاد شده
و بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به
دولت باشد.

با توجه به آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری طی روزهای گذشته شاید بتوان گفت ،مهمترین موضوع اقتصادی کشور در این روزها بررسی
برنامهها و شعارهای انتخاباتی هفت نامزد حاضر در انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم است .صبح صادق در گفتوگویی با بیژن پناهیزاده ،معاون خانه
صنعت ،معدن و تجارت ایران اولویتهای اقتصادی دولت سیزدهم را بررسی کرده است که متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
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با توجه به فرا رســیدن فصل انتخابات
ریاستجمهوری،بهنظرتانرئیسجمهور
آینده باید چه اقدامات و فعالیتهایی را
در اولویت کاری قرار دهد؟
در ابتدا اجازه دهید به موضوع قوانین جاری در کشور
بپردازم .متأســفانه ما در بحث قانونگــذاری دچار
مشکل هستیم؛ برای نمونه قانون مدنی ما برای حدود
یک قرن پیش اســت و قانون تجــارت ما نیز قدمتی
چند دهــهای دارد و هر جا این قوانین با تغییرات و به
اصطالح اصالحات مواجه شده ،نه تنها شرایط بهتر
نشده است؛ بلکه بدتر نیز شده است .چنانچه قوانین
به گونهای بوده که حتی گاهــی یکدیگر را نیز نقض
کردهاند .شــاید اگر قوانین و بخشنامههای موجود در
کشور کامل باشند ،هیچ کس برای ریاستجمهوری
و مدیریتهای دولتی چنین اشتیاقی نداشته باشد؛ چرا
که در این حالت همه چیز مشــخص است .موضوع
دیگری که هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی تا امروز به
آن اشــارهای نداشتهاند ،درباره ثبات اقتصادی و ثبات
قیمتهاســت ،اما مشخص نیســت برنام ه نامزدها
برای این موضوع چیســت! اگرچه شــعارهایی داده
شــده ،اما برنامه عملیاتی که تعــدادی از اقتصاددان
نیز آن را بررســی کرده و ببینند آیا این شدنی است یا
نه؟ ارائه نشده است .یا برای نمونه نامزدهای محترم
باید برنامهها و طرحهای خود را درباره صندوقهای
بازنشســتگی و تأمین اجتماعی مطرح کنند .چیزی
حــدود  ۳۰۰هزار میلیارد تومــان از پول نیروی کار،
کارفرمایان و تأمین اجتماعــی در اختیار دولت قرار
دارد ،امــا دولت نه جریمه آن را میدهد و نه ســودی
بــه آن پرداخت میکنــد؛ بلکه فقــط بعضی اوقات
چند کارخانه ورشکســته را تحت عنوان رد دیون به
تأمین اجتماعی و شســتا واگذار میکند .االن یکی از
مشکالت اصلی کشور در ســالهای آینده وضعیت
صندوقهای بازنشستگی اســت .یکی از برنامههای
مهم دولت آینده باید توجه به وضعیت این صندوقها
باشد؛ یعنی قرار اســت منابع مورد نیاز با چه روشی
به این صندوقها تزریق شود ،بحرانی که ما امروز در
بخش صندوقهای بازنشســتگی داریم ،یک بحران
بیسابقه اســت .وضعیت صندوقهای بازنشستگی
به شــدت خراب اســت و دولت باید تعهدات خود
نســبت به این صندوقها را انجام دهد تا از آن طرف
صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشســتگی بتوانند
حقوق مســتمریبگیران را پرداخت کنند .در حالی
مدیــران تأمین اجتماعی و ایــن صندوقها منصوب
دولت هستند که منابع این صندوقها از طریق نیروی
کار ،کارفرمایــان و کســانی که حق بیمــه پرداخت
میکنند تأمین میشود؛ اما مدیران منصوب دولت بوده
و تمام این شرکتها را به حیاط خلوت دولت تبدیل
کردهاند .موضوع دیگر این است که دولت محترم باید
تکلیف خودش را با شرکتهای دولتی مشخص کند؛
اگر این شــرکتها سود ده هستند ،پس چرا دولت از

منابع دولتی و بیتالمال به این شرکتها کمکهای
بالعوض میکند؛ به نحــوی که بخش قابل توجهی
از هزینههای جاری کشــور صــرف تأمین هزینهها و
کمکهای بالعوض دولت به این شرکتها میشود.
اگر هم این شرکتها زیانده هستند چرا این شرکتها
واگذارنمیشوند؟
موضوع دیگر نگاه دولت آینده به مسئله
تحریمهاست .بســیاری از کارشناسان
معتقدند یکی از مســائلی که طی هشت
سال گذشــته به اقتصاد کشــور آسیب
زد ،توجه بیش از حد دولت به مســائل
سیاست خارجی و امید به لغو تحریمها
بود؟
برای تحقق رشد اقتصادی ،ثبات اقتصادی بسیار مهم
اســت؛ یعنی دولت باید تکلیف خودش را بداند که
قرار است با توجه به ظرفیتهای داخلی برنامهریزی
ً
کنند یا منتظر لغو تحریمها باشــد .طبیعتا دولتی که
مدعی شود با لغو تحریمها و در مجموع با اما و اگرها
این اتفاقات خواهد افتاد و بعد هم در تحقق شعارهای
خود موفق نشود و دست روی دست بگذارد ،به نتیجه
نیز نخواهد رسید .به نظر میرسد زمان آن رسیده است
که پژوهشگران بیایند و بحث فایده و ضرر را در تمامی
امورات از جمله مذاکرات و قراردادهای خارجی در
نظر بگیریند .سالهاست که اقتصاد در حال وام دادن
به سیاست است و به اصطالح اقتصاد فدای سیاست
شده است .وقت آن رسیده است که سیاست تمام هم و
غم خودش را در تأمین منافع اقتصادی کشور قرار داده
و تمام اقدامات سیاسی کشور در جهت رشد اقتصادی
کشور باشد .ما برای رشد اقتصادی به امنیت و ثبات
در سیستم امنیتی و دفاعی کشور نیاز داریم تا مردم در
رفاه ،سالمت و امنیت باشــند؛ اما اگر اینها را داشته
باشیم و اقتصادمان مشکل داشــته باشد ،نمیتوانیم
حرفی برای گفتن داشــته باشــیم .در دنیا دو موضوع
منجر به اقتدار کشورها میشود :یکی اقتصاد کشورها
و دیگری قدرت دفاعی آنهاســت .این دو عامل یعنی
سیستم دفاعی و اقتصادی کشور اگر قوی باشند ،دو بال
پرواز کشور به سمت توسعه و رفاه هستند که سیاست
باید مســئول تنظیم این دو باشــد .در حالی که اآلن
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سالهاســت که کفه ترازو همواره به سمت سیاست
بوده اســت؛ یعنی هر تصمیمی اخذ شده ،بر اساس
منافع و مصالح سیاسی بوده است .اعتقاد شخصی من
این است که تمام تصمیماتی که از سوی اروپا و آمریکا
درباره ایران و مسائل مربوط به ما گرفته میشود ،برای
حل موضوع نیست ،بلکه همان سناریوهایی است که
در حال حاضر در کشورهایی ،مانند عراق و لیبی نیز
دیده میشود .در واقع اروپا و آمریکا درباره ایران نیز به
دنبال همان سناریوها اما با ظرافتهای دیگری هستند.
در هر صورت ما یک کشور نفتی هستیم و کشورهای
نفتی به خصوص کشــورهای نفتی جهان ســوم باید
چند کار را در دســتور کار قرار دهند یا اینکه اسلحه
و کاالهای غربی بخرند یا اینکه پولهای خودشــان
را در بانکهای آنها بگذارند ،ضمن اینکه همواره در
حال جنگ با یکدیگر باشند و ساختارهای اقتصادی
یکدیگر را نابود کنند تا چرخ اقتصادی کشورهای دیگر
از این طریق گردش داشته باشد .در واقع ،هدف دنیای
استعمار ضعیف شدن کشورهای نفتی و جهان سوم
است .برداشت من این است که تمام این مذاکرات به
نوعی بازی کردن با ایران اســت تا ایران همچنان بین
مذاکــره و لغو یا عدم لغــو تحریمها بالتکلیف باقی
بماند .در واقع هدف این اســت که ایران پیشــرفت
نکند و با این بهانهها برنامههای ساختاری و اقتصادی
خودش را دنبال نکند .ما باید تکلیف خودمان را روشن
کنیم اگر میخواهیم از برنامهها و آرمانهایی که داریم
دفاع کنیم ،باید محکم در راســتای تحقق آرمانهای
خودمانبایستیم.
نگاه و برنامه دولت آینده درباره تداوم یا
لغو تحریمها باید چگونه باشد؟
در موضــوع تحریمها برخی گمــان میکنند متضرر
اصلی تحریمهــا دولت اســت؛ در حالی که دولت
کسری بودجه خودش را از بورس جبران کرد ،اما آیا
در مدت تحریمها هزینه شرکتهای دولتی یا بودجه
شرکتهای دولتی کاهش یافت؟ خیر ،در حال حاضر
مدیران شرکتهای دولتی هرچقدر میخواهند برای
خودشان پاداش و امکانات و کارانه و ...تأمین میکنند؛
بلکــه در زمان تحریمها این مردم و بخش خصوصی
بودند که در مقابل تحریمها آســیب دیدند ،یعنی این
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بخش خصوصی بود که به واسطه این تحریمها و نبود
منابع ارزی نتوانســت مواد اولیه مورد نیازش را وارد
ً
کشور کند .بنابراین قطعا تاوان اصلی افزایش نرخ ارز
از سوی مردم و بخش خصوصی پرداخت شد؛ وگرنه
پاداش و کارانه مدیران شرکتهای دولتی در تمام این
ایام به راه بوده و بودجه این شرکتها نسبت به گذشته
نه تنها کاهشی نداشته؛ بلکه افزایش نیز داشته است.
در واقع این شــرکتها همــواره از طریق کمکهای
بالعوض دولت حمایت شــدهاند .حاال فرض کنید
تحریمها برداشته شود و این منابع آزاد و پولهای بلوکه
شــده وارد کشور شــوند ،اگر چنین درآمدی نصیب
کشور شــود این منابع در گام اول باید در ایجاد ثبات
ً
اقتصادی کشور هزینه شود مثال چند صد هزار میلیارد
تومان تســهیالت  ۲درصدی بــه واحدهای تولیدی
پرداخت شــود یا منابعی اختصــاص یابد تا بانکها
واحدهای تولیدی را از پرداخت جرایم و ...در دوران
رکود اقتصادی معاف کنند تا از این طریق قیمت تمام
شده تولید و کاالهای تولید شده کاهش یابد .مالیات
بر تولید ،مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی
و ...برای بخش تولید حذف شــوند .بخش تولید از
پرداخت مالیات تا  ۱۰سال معاف شود تا بتواند جان
تازهای بگیرد .از آن طرف مالیات بر مصرف افزایش
یافته و واقعی شود.
در واقــع منابــع آزاد شــده صــرف
فعالیتهای مولد اقتصادی شود؟
بله ،اگر قرار اســت اموال بلوکه شده ما آزاد شود این
منابع باید صرف این کارها شود ،نه اینکه صرف ریخت
و پاشهای دولتی شــود .اینکه برخــی از نامزدهای
ریاســتجمهوری میگویند ما اگــر رئیسجمهور
شویم میزان یارانه پرداختی را افزایش میدهیم اشتباه
اســت .ما در حدود  11سال گذشــته و از سال 1389
چیزی بیش از  ۴۰۰هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به
صورت مستقیم به مردم دادهایم که خروجی این پول
ً
تقریبا تأثیری هم در قدرت خرید مردم نداشته است.
در حالی که با این پول میتوانســتیم اقدامات بزرگی
را انجام دهیم .برای نمونه ،میتوانستیم بیش از هزار
بیمارستان مجهز تأسیس کنیم یا چندین استان کشور
ً
را به لحاظ ریلی به یکدیگر متصل کنیم .اما عمال این
منابع به صورت مستقیم میان مردم توزیع شده و حتی
نتوانسته قدرت خرید مردم را هم افزایش دهد .یکی
از مشــکالت ما که طی  80سال گذشته با آن مواجه
بودهایم ،رعایت نکردن آمایش سرزمینی است؛ یعنی
ً
پتانسیلهای آبی هر منطقه را ندیدهایم مثال در گذشته
فوالد مبارکه و ذوب آهن را به جای اینکه در بندرعباس
و هرمزگان که کنار آب هستند تأسیس کنیم ،این کار
را در اصفهان انجام دادهایم؛ بســیاری از این اتفاقها
به صورت غیر علمی و اصولی رخ داده اســت؛ یعنی
یک ســری از شهرها برای کشــاورزی با مشکل آب
مواجهند ،اما صنایعی در این شــهرها وجود دارد که
صنایع آببر به شمار میآمدند.
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منهای نفت

شاخص

افزوده

اصالح خطوط اصلی

قطار تحول

اقتصاد اسالمی

در حال حاضر ،میتوان اقتصاد را در صدر اولویتهای کشور
دانســت .افزون بر مشکالت عمد ه مشهود ،باید اذعان داشت
که در ده ه پیشرفت و عدالت ،نمر ه مطلوبی در باب عدالت به
دســت نیاوردهایم .این واقعیت ناخواسته باید همه را به تالش
فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف ،به مثاب ه اولویت
وادار کند .راه درست برای تحقق این مقصود اصالح خطوط
اصلی اقتصاد ملی ،یعنی اشتغال ،تولید ،ارزش پول ملی ،تورم،
اسراف و امثال آن است که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
در این زمینه ،راهنمای معتبری به شمار میرود .توجه به تنظیم
برنام ه هفتم توســعه در کنار توجه به کاهش نقش تعیینکنند ه
نفت خام در منابع مالی میتواند در این مسیر راهگشا باشد.

به گزارش ســیانان ،در حالی که چین در اوایل قرن بیســتم
میــادی راه آهن پرســرعت نداشــت ،اما اکنــون مجهز به
سریعترین شبکه راه آهن پر ســرعت در جهان است .از سال
 2008تاکنون حدود  37900کیلومتر از خط آهن بین شهری
در چین پر ســرعت شدهاند که نیمی از این شبک ه در پنج سال
اخیر ســاخته شده و  3700شــبکه ریلی هم در ماههای آینده
راهاندازی میشود.
از آنجایی که سرعت این قطارها به  350کیلومتر در ساعت
میرسد ،در بسیاری از مسیرهای شهری که پیش از این استفاده
از هواپیما رایج بو،د اکنون از قطارهای پر ســرعت اســتفاده
میشود.

اقتصاد اسالمی بر پایه مالکیت مختلط (خصوصی ،عمومی،
حکومتــی) آزادی (نه بیبند و بار) ،اقتصادی (در حرکتهای
تولیدی ،توزیعی و مصرفی) و عدالت اجتماعی استوار است.
اقتصاد اسالمی از اصول ارزشی چندی ،همچون اصل توحید،
اصــل معاد ،اصل اعتماد به خــدا در رزق ،اصل انفاق و اصل
میانهروی تأثیر میپذیرد .این اقتصاد تأمین نیازهای مادی بشر
و ایجاد رفاه را وسیلهای برای تکامل انسان میداند .جنبههای
اجرایی بر دو قســم الزامی و اخالقی اســتوار است .قسمت
الزامی ،یعنی قانون و احکام درباره مالکیت ،مالیات ،مبادالت،
تولیــد ،مصرف و ،...و قســمت اخالقی یعنی دســتورات و
سفارش در مورد احسان ،ایثار ،امانت و ...استوار است.

منبر
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اولویت حفظ اخالق و تحقق عدالت

دین

گفتاری از حجتاالسالم دکتر بهرام دلیرنقدهای
مهمتریــن کلیدواژه در حکومــت امام علی(ع)
چه در بحــث قبول حکومت و چــه پیاده کردن
اصول حکومتی تا زمان شــهادت ایشان ،بحث
اخالق بــود ،چه آنکه اگر ایشــان اخالق را زیر
ً
پا میگذاشــتند قطعا خانهنشــین نمیشــدند،
کمااینکه خود حضرت فرمودنــد من از معاویه
سیاستمدارتر هســتم ،اما برای ایشان رعایت
حقوق مردم و حقوق شهروندی در درجه نخست
قرار داشــت .عدالت و مواســات و اجرای حق
آنچنان در حکومت و ســیره علوی اهمیت دارد
که مولیالموحدین حضرت علی(ع) در آن کالم
معروف فرمودند اگر مسلمانی بشنود که خلخال
از پای زن یهودی به غارت بردهاند و از شنیدن این
خبر دق کند ،جای مالمت بر او نیست .چنانچه
به نامــه امام علی(ع) به مالک اشــتر و نیز دیگر
فرامین و دستورات حضرت خطاب به فرمانداران
و مســئوالن حکومتی نگاهی بیندازیم ،به خوبی
متوجه میشویم که مباحث اخالقی در همه اینها

در اولویت است .از سوی دیگر باید توجه داشت
که امیرالمؤمنین(ع) یک چهره صلحطلب است و
متأسفانه بهخاطر نفهمی ما که از دوستان و محبان
ایشان هســتیم ،جور دیگری در دنیا چهره ایشان
معرفی شده و در جهان ،مسیحیت را بهعنوان آیین
صلحطلبی میشناســند؛ در صورتیکه اسالم به
مراتب بیش از مسیحیت به دنبال صلح و اصالح
میان انسانها بوده است .یکی دیگر از شاخصهها
و نشانههای اخالقمداری حضرت آنجاست که
وقتی اطرافیان ایشــان به معاویه دشنام میگفتند،
حضرت یاران خــود را از این کار بازداشــتند و
فرمودند بهجای ســب و دشنام بگویید که خدایا
بیــن ما و آنها صلح و اصالح کــن .حتی در اوج
دفاع و نبرد نیز حضرت از مســائل اخالقی غافل
نبودند و ما امروز در جامعه خود بیش از هر زمان
دیگری باید اخالق و سیره علوی را مالک و معیار
خود قرار دهیم ،به گونهای که مولیالموحدین(ع)
حتی به مخالفان خود نیز امنیت سیاسی میدادند
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و به کسی اجازه نمیدادند که به حقوق شهروندی
مخالفان و نیز به خانــواده و اطرافیان آنها تعدی
کند.
در بحــث حکومترانی حضــرت اگر امر
دایر میشد بین حفظ نظام سیاسی و حفظ نظام
ً
اخالقی ،قطعا ایشان حفظ نظام اخالقی را مقدم
بر حفظ حکومت میدانســتند ،چرا که از نگاه
امام علی(ع) ،حکومتها میآیند و میروند ،اما
آنچه برای بشریت و انسانیت باقی میماند ،همانا
اخالق است که فلسفه بعثت نبوی نیز همین
مکارم اخالق بوده است .امام علی(ع)
و اوالد طاهرین ایشان ،به هیچ وجه
تشنه قدرت و ثروت نبودند؛ بلکه
هدفشان حفظ اخالق و ترویج
معنویــت و خداپرســتی در
جامعه بوده و اینکه با تحقق
عدالت به انسانیت در مسیر
رشد کمک کنند.

آیه

وعدههای دروغ
فساد در زمین است
عبدالرضا سمیعی
کارشناس علوم اسالمی

مکتب

قدرت امت اسالمی
حضور حداکثری برای همراه کردن جامعه با دین
سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

از جمله اهداف هر انســانی این است که زندگی
کاملی داشــته باشــد و از هر نظر در انسانیت و
الوهیت رشــد کند و به مراتب باال برسد؛ اما این
مهم به الگوگیری و تکیه بر اسوههای حقیقی نیاز
دارد .خداوند این حس را در وجود انسان قرار داده
و افرادی را نیز بــرای الگو قرار دادن به بندگانش
معرفی فرموده اســت ،حال نوبت آنهاست که در
الگوگیری خوب و موفق عمل کنند؛ اما این وجه
از تکلیف انســان ،فردی است .وظیفه دیگرشان
این اســت که نســبت به همنوعان خود و جامعه
خود احســاس تکلیــف کرده و برای رشــد این
جامعه تالش کنند .بهعبارتی انسانها هم خودشان
را باید به الگوهای معرفی شــده که پیامبر و آل او
هستند ،نزدیک کنند و هم اطرافیان و جامعهشان
را .رسول خدا(ص) میفرمایند« :مالزم ّ
مودت ما
خاندان باشید که هر کس با ّ
مودت ما خاندان خدا
ً
را مالقات کند ،با شــفاعت ما قطعا وارد بهشت
میشود ،قسم به آن که جانم در دست اوست ،عمل
کسی سودمند نیســت مگر با شناخت ّ
حق ما».
(الغدیــر ،ج ،2ص )301این مالزمت نیز فردی

نیست ،بلکه جامعه باید خود را مالزم پیامبر(ص)
و اهل بیت(ع) بداند .پیامبر اسالم(ص) در مورد
این مســئولیت میفرمایند« :همه شما نسبت به
آنچه عهدهدار شدهاید مســئولید ،زمامدار و امام
ّ
مسئول ملت ،مرد مسئول خانواده ،زن مسئول امور
منزل و فرزندان است پس هرکس نسبت به انجام
وظایف و حقوقی که به او واگذار شــده مســئول
است( ».صحیح بخاری ،ج ،3باب نکاح) همه ما
مسئول هستیم در مورد تعیین سرنوشت یکدیگر،
سرنوشتی که تفکیکناپذیر است .در یک جامعه
دینی مسلمین حقوقی نسبت به همدین و همنوع
خود دارند که باید به َآن حساس باشندَ .خداوند در
َّ
ُ ُْ ُ
َقرآن میفرماید« :یا أ َیها ال ِذ َین َآم ُنوا قوا أنف َسك ْم َو
ُ َ
أ ْه ِلیك ْم ن ًارا»...؛ حفظ خود و اهل خود که شامل
خانــواده و تکتک افراد جامعه اســت؛ از خطا،
اشتباه و گناه گاهی در لباس امر بهمعروف و گاهی
در لباس نهی از منکر .خداوند در قرآن کریم این
تکلیف را که بالنده کردن جامعه و دور کردن آن از
آفات و امراض است ،برعهده جامعه یا همان قوم
َّ َّ
َ
میگذارد ،نه فرد و میفرماید«ِ :إن الل َه ال ُیغ ِّی ُر ما
َُ
َ َ َ
ِبق ٍوم ح ّتى ُیغ ِّیروا ما ِبأنف ِس ِهم» (رعد)11/؛ پس ما
موظف و مکلف هستیم برای ایجاد این مالزمت.
البته کاری که گفته شد در ذات انسانها به ودیعه
نهاده شده اســت و به شناخت و معرفت هم نیاز
دارد .در موضــوع انتخابات در جامعه دینی چند

نکته باید در نظر گرفته شود :اول آنکه نخبگان در
جامعه دینی موظف هستند در صورت دارا بودن
صالحیت برای اداره امور مسلمین یا هر خدمتی
در جهت مالزم کردن جامعه با دین ،پیامبر(ص)
و اهل بیت(ع) وارد میدان شــوند و بالعکس اگر
خود را صالح نمیدانند ،نباید در این موقعیت قرار
بگیرند .رسول خدا(ص) در این مورد میفرمایند:
«کســی که صبــح کنــد و اهمیتی بــه کارهای
مسلمانان ندهد او از آنان نیست و کسی که صدای
مردی بشنود که فریاد کمکخواهی از مسلمانان
را سر دهد و پاسخش را ندهد مسلمان نیست».
(كافی ،ج ،۲ص )۱۶۴این احساس مسئولیت در
فرد اصلح و دیگر افراد جامعه نشان از مسلمانی
آنهاست.
دوم آنکه افراد جامعه فرد صالح را امر میکنند
به این فرضیه الهی که هم امر به معروف اســت
و هم حمایت از اوســت برای هدایت جامعه به
مقصد مورد نظر؛ یعنی فرد منتخب از طرف مردم
امر میشود به ایجاد مالزمت میان جامعه و دین.
سوم موضوعیت داشتن امت اسالمی است که
باید برای این رشد تالش کنند و در یک حرکت
جمعی فرد یا افراد مورد نظر را تعیینکنند ،یعنی
رفتن به ســمت معروف و دور شدن از یک نهی
دینی.
چهارم قدرت یافتن برای ایجاد این مالزمت،

زیــرا هرچه قدرت امت اســامی و یک جامعه
بیشــتر باشــد ،بهتر میتواند خــود را از آفات و
صدمات دور کند .خداوند در قرآن میفرماید« :و
در برابر آنــان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو
[و نفرات و ســاز و برگ جنگی] و اسبان ورزیده
[برای جنگ] آماده کنید تا به وســیله آنها دشمن
خدا و دشمن خودتان و دشمنانی غیر ایشان را که
نمیشناسید ،ولی خدا آنان را میشناسد بترسانید
و هــر چــه در راه خدا هزینه کنید ،پاداشــش به
طور کامل به شــما داده میشود و مورد ستم قرار
نخواهید گرفت( ».انفال)60/
جالب آنکــه تعریفات مرســوم کــه نوعی
تحریف در دین و منش انســانی اســت ،جامعه
را به ســمت باورهای حزبی و سیاسی و اولویت
دادن به یک جریان سیاســی بهجای جریان الهی
کشــانده اســت .حالتی که مالزمت با حزب یا
یک تفکر خاص بر مالزمت با دین رجحان پیدا
میکند .شــاید تکالیف گفته شــده در دایره دین
دیده شــود ،اما مربوط به همه انسانهاست؛ زیرا
ً
انســانها ذاتا بهدنبال تطهیر جامعه از رفتارها و
گفتارهای غیرانســانی هستند .امروزه حضور در
یک انتخابات را حق میدانند ،اما تعالیم اسالمی
آ ن را وظیفه میداند و نشان مسلمانی .دغدغه یک
جامعه فاضل باید در وجود هر شهروندی باشد که
وظایفی هم در قبال آن دارد.

سلوک

حکمت

راهنما

همه چیز برای خداست

حکم حقوق غیرمعتقد

انتخاب اصلح!

حاج اســماعیل دوالبی :هــر چیز تعریف کردنــد ،بگو مال
خداســت و کار خداســت .نکند خدا را بپوشــانی و آنرا به
خودت یا به دیگران نســبت بدهی که ظلمــی بزرگتر از این
نیســت .اگر این نکته را رعایــت کنی ،از وادی امن ســر در
میآوری .هر وقت خواستی از کسی یا چیزی تعریف کنی ،از
ربت تعریف کــن .بیا و از این تاریخ تصمیم بگیر حرفی نزنی
مگر از او.
هر زیبایــی و خوبی که دیدی رب و پروردگارت را یاد کن،
همانطور کــه امیرالمؤمنین(ع) در دعای دهــه اولذیحجه
میفرماید« :به عدد همه چیزهای عالم ال اله اال الله». ...

پرســش :آیا حقوق سازمانی کسی که التزام عملی و نظری به
والیت ندارد ،حالل است؟
پاســخ :نظامیگری از مشاغلی است که شــاغالن به آن باید
اعتقاد و التزام عملی و نظری به والیت فقیه داشته باشند ،با این
وصف ،اشتغال افراد غیرمعتقد به والیت فقیه در مشاغلی که
ً
قانونا اعتقاد به والیت فقیه شرط الزم برای شاغالن آن است،
غیرقانونی اســت و چه بســا از نظر دریافت حقوق نیز دچار
مشکلشوند.

حجتاالســام دکتر عبدالحمید واســطی :براســاس عملکرد
«الغاء خصوصیت» ،میتوان این روایت(مقبوله عمربنحنظله)
را بیانکننده مالک ترجیح و انتخاب برای تمام مواردی دانســت
که در سرنوشــت افراد تأثیرگذارند .معیارها براین اساس عبارتند
از1 :ـ میــزان دینشناســی و اطالع از دیدگاههــای وحیانی و به
خصوص نظام حقوقی اســام (مناط افقه بودن)2 .ـ میزان تعادل
رفتاری و گفتاری (مناط اعدل بودن)3 .ـ میزان شفافیت در گفتار
و رفتار و موفقیــت در انجام کارها (مناط اصدق بودن)4 .ـ میزان
احتیاطورزی در گفتار و رفتــار در رعایت حقالله و حقالناسها
(مناط اورعیت) و همچنین میزان رنگ و بوی خدایی داشتن. ...

برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

یکی از ناپسندترین صفات در نزد خداوند
عهدشــکنی و خلف وعده اســت .قرآن
افــراد را در برابر آنچه ادعا میکنند و قول
عمل آن را م َیدهند ،مســئول میداند و
ْ
ُ
َّ ْ َ َ َ
میفرماید« :أ ْوفــوا ِبال َع ْه ِدِ ،إن ال َع ْهد كان
َم ْس ُ
ــئوال»؛ به عهد(خود) وفا کنید ،که از
عهد سؤال میشود( .اسراء )34/همچنین
این صفت را مختص نیکوکاران میداند
َ َ َّ ْ َّ َ ْ ُ َ
....وال ُموفون
و میفرمایــد« :ول ِكــن ال ِبر
َ َ ُ
ِب َع ْه ِد ِه ْم ِإذا ع َاهــدوا» و نیز وفاکنندگان
َْ
فرمایــد« :قد
َرا مؤمــن مینامــد و می
َْ َ ُْ ْ ُ َ
ون َ
....و َّالذ َين ُه ْم َل َم َاناتهمْ
أفلــح المؤمن
ِ
ِ ِِ
ُِ َ
َ
َوع ْه ِد ِه ْم َراعون»(مؤمنون)8/؛ از طرفی
کســانی راکه عهــد میبندنــد و آ ن را
میشکنند« ،مفسد فی االرض» میداند
و میفرماید« :کسانی که پیمان خدای را
پس از بسته شدنش میگسلند و میبرند
آنچه خداوند امر به پیوند آن فرموده و در
زمین فســاد میکنند(».رعد )25/شاید
بگویید منظور در این آیه کســی است که
عهد با خدا را شکسته ،اما فساد در زمین
میتوانــد به ذات عهدشــکنی هم تعلق
بگیرد ،کمااینکه در ســوره آلعمران آیه
 76آمده اســت« :هر که به عهد خود وفا
کند و خدا ترس و پرهیزکار شود ،خدا او
را دوست میدارد ».کمتر گناهی در قرآن
است که فساد در زمین معرفی شده باشد؛
اما عهدشکنی جزء معدود گناهانی است
که فاعل آن مفسدفیاالرض معرفی شده
اســت .همچنین خداوند عهدشکنان را
بدترین جنبندگان توصیف کرده و فرموده
اســت« :بدترین جنبندههای روی زمین،
نزد خداوند کسانی هستند که ...از ایشان
پیمان گرفتــی ولی عهد خــود را در هر
باری که پیمان بستند شکستند و ایشان از
شکستن پیمان نمیپرهیزند یا از عقوبت
آنها نمیترســند( ».انفال )57/کسی که
عهد میبندد ،قول میدهد و وعده میدهد،
امانتی میان خود و مخاطب خود قرار داده
است که اگر به آن عمل نکند ،ادای امانت
نکرده و خائن بهشمار میرود .شاید شدت
برخورد با این فعل یعنی خیانت در امانت
و عهدشکنی بهدلیل این باشد که این رذیله
اخالقی ،بعد اجتماعــی دارد و میتواند
در زندگی انســانهای بیشماری اثر سوء
داشــته باشــد .قرآن خطاب بهکسانی که
وعده میدهند ،میگویــد اگر میتوانید
آن را انجام دهید وعــده دهید وگرنه این
کار خطاســت« ،اى كســانى كه ايمان
آوردهايــد ،چرا چيزى مىگوييد كه انجام
نمىدهيد؟» (صف )2/هیچکسی بهاندازه
کســی که وعده میدهد از محقق شدن و
نشدن آن وعده یا از توانایی و ناتوانی خود
در انجام آن خبر ندارد .پس باید با آگاهی
و بررسی همه جانبه وعده دهد و بیجهت
امانتی را از طرف مخاطب بردوش خود
نکشد .متأســفانه در عرصههای سیاسی
به این موضوع توجهی نمیشــود و دیده
میشود مسئول یا فردی که برای تصدی
مسئولیتی داوطلب شده است ،بهراحتی
وعــده میدهد و مــردم را منتظر محقق
شــدن آن میگــذارد .درحالیکه همین
وعدههــا اثر زیــادی در برنامهریزیهای
مــردم و تعامالت سیاســی ،اقتصادی و
فرهنگی جامعه میگذارد که محقق نشدن
آن موجــب نابودی زندگی مردم و تالطم
ً
جامعه میشود .حتی اگر مثال نامزدی در
انتخابات با این خیالکه انصراف میدهد
و وارد رقابت نمیشود و مسئولیتی ندارد،
وعدهای واهی بدهــد و انتظارات را باال
ببرد ،از جمله عهدشــکنان است و باید
منتظر عقوبت الهی باشند.
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چارچوب
آثار حضور حداکثری
در انتخابات از منظر قرآن
اللهبخش نجفی
فرهنگیار پاسدار

بیانات رهبر حکیم انقالب همواره براساس
یک رویکرد قرآنی بوده و ما میتوانیم برای
همه رهنمودهای ایشــان مصداقی از آیات
قرآنی را پیدا کنیم .در خصوص انتخابات
هم مقام معظم رهبــری با تأکید برحضور
حداکثری مــردم در انتخابــات آن را یک
تکلیف الهی و وظیفه ملــی میدانند و در
این خصوص میفرماینــد« :بنده اصرارم
ّ
بر حضور حداکثری و عمومی ملت ایران
بهخاطر این است که میبینم و میدانم که
حضــور یکپارچ ه مردم ،حضور پرشــوق
و امیدوارانــه و قدرتمندانــ ه مردم موجب
میشــود که دشمن مأیوس بشــود؛ وقتی
دشمن مأیوس شد ،کارآیی خود را از دست
خواهــد داد ».از ابتدای پیروزی انقالب تا
امروز یکی از مواردی که همیشه دشمن را
آزار داده حضور باشکوه و حداکثری مردم
در صحنههای انقالب اسالمی به خصوص
انتخابات میباشد مردم والیی ،انقالبی و با
بصیرت ما ،علیرغم مشــکالت ،در تمام
صحنهها حضوری باصالبت داشتهاند و به
برکت این حضور مؤمنین ،تمام نقشههای
دشــمنان نقش برآب شــده و مردم ما این
حضور را براساس آموزههای دینی ،وظیفه
خود میدانند .چرا که خداوند در خصوص
ویژگیهای مؤمنین در صحنه ،میفرمایند:
«مؤمنان حقیقی آنهایی هستند که به خدا و
رسولش ایمان و انقیاد کامل دارند و هرگاه
در کاری اجتماعشان به حضور رسول(ص)
الزم باشد حاضر آیند و تا اجازه نخواهند،
هرگز از محضر او بیرون نمیروند(».نور/
 )62این حضور باشکوه و حداکثری مردم
مصداق این امر جامعی اســت که در این
آیه شریفه از ویژگیهای مؤمنین حاضر در
صحنه بیان شده است .لذا حضور حداکثری
میتواند باعث ناامیدی دشــمنان و سبب
اتحــاد و یکپارچگی در صــف آحاد ملت
گردد که مورد تأکید خداوند بزرگ میباشد:
َّ
َ ََ ُ
ْ
َ«واع َت ِص ُموا ِب َح ْبل الل ِه َج ِم ًيعا َول تف َّرقوا».
ِ
این حضور حداکثری مردم برای آینده نظام،
دوام و بقای آن ،امنیــت و عزت ملی مؤثر
میباشد .دشمنان انقالب با درک این مسئله
به دنبال تحریف واقعیتها و موفقیتهای
نظام بوده و با بزرگنمایی مشــکالت قابل
حل کشــور ،به دنبال دلسرد کردن مردم از
آینده نظام هســتند و با ایجاد تفرقه و چند
دســتگی در جامعه با هدف شکســتن این
اتحاد مردم برای جلوگیری از شکلگیری
حضور حداکثــری آنها در انتخابات بوده و
از هر حربهای برای تحقق این خواسته خود
استفاده میکنند.ملت بصیر و انقالبی ایران
با درک مســائل راهبردی و کالن کشــور،
منطقه و جهان و پیروی از والیت ،با حضور
پرشور و باشکوه در صحنه انتخابات ،روح
تازهای را به صف مبارزه با استکبار خواهند
بخشــید و با انتخاب یک دولت انقالبی و
کارآمد که بتواند امنیت ،آســایش  ،رفاه و
عزت ملی را فراهم کنــد .زیرا که خداوند
متعال در ســوره انفال آیه  ۲۴میفرمایند:
«ای ایمــان آورندگان ،اجابــت کنید خدا
وپیامبرش را زمانی که شما را فرا میخوانند
که این اجابت ،به شما حیات میبخشد».
خالصه کالم اینکه امت الهی میدانند که با
یاری دین خدا ،سبب نصرت الهی خواهند
شــد .چرا که خداوند بــزرگ میفرمایند
یاری کند خدا نیز او را یاری
هرکس خدا را
ذين َآمنوا إن َت ُ
خواهد کرد؛ «یا َأ ُّي َها َّال َ
نص ُروا
ِ
َّ َ َ ُ ُ َ ُ َ ِّ َ َ ُ
قدامكم؛ ای کســانی
الله ينصركم ويثبت أ
که ایمــان آوردهاید! اگر (آیین) خدا را یاری
کنید ،شــما را یاری میکند و گامهایتان را
استوار میدارد».

چراغ

خط تحریف

چالش

شعارهایی ندهندکه به آنها اعتقاد ندارند

غرب به دنبال عدم رأیآوری تفکرانقالبی است

الزاماتایجادنشاطانتخاباتی

امام خامنهای در بخشی از سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت
ســالروز عروج ملکوتی امام خمینی(ره) با اشاره به گرمتر شدن
محیط انتخابــات گفتند« :دعــوت مردم به حضــور نیافتن در
انتخابات با بهانههای واهی ،عمل به خواســت دشمنان است و
اگر هر یک از دو رکن مردمساالری و دین تضعیف شود ،اسالم و
ایران ضربه و سیلی خواهند خورد».
رهبر معظم انقالب افزودند« :گفته میشــود برخی ب ه علت
فشــارهای معیشتی که همه ما آن را لمس میکنیم ،برای شرکت
در انتخابات مردد هســتند یا برخی میگویند در دورههای قبل با
شوق به فردی رأی دادیم اما در آخر دوره ،منجر به دلخوری شد،
بنابراین در انتخابات شــرکت نمیکنیم .این موارد استداللهای
درستی نیستند و نباید ما را از مشارکت در انتخابات دلسرد کنند».
ایشان تأکید کردند« :اگر نابهسامانی ،ناکارآمدی و ضعف در
مدیریتهــا وجود دارد ،باید آن را با انتخاب درســت و خوب و
روی کار آوردن مدیریت مردمی و اسالمی جبران کرد نه با شرکت
نکردن در انتخابات».
حضرت آیتالله العظمی خامنهای با تأکید بر دقت در انتخاب
ً
و توجه به عملکرد کاندیداها افزودند« :صرفا به وعدهها و حرفها

نمیتوان اکتفا کرد ،همچنانکه در قضیه مذاکرات هستهای هم که
در جریان است ،همواره به مسئوالن گفتهایم به عمل کار برآید و به
حرفها و وعدهها نمیتوان اعتماد کرد».
رهبر حکیم انقالب خاطرنشان کردند« :کارآمدی را با حرف
نمیشــود تشــخیص داد ،بنابراین باید نگاه کرد که آیا گذشته و
عملکرد کاندیداها ،وعدههای آنهــا را تأیید و تصدیق میکند یا
نه؟»
ایشــان در ادامه با توصیه مؤکد به کاندیداها به پرهیز از بیان
وعدههایی که از انجام آنها مطمئن نیستند ،گفتند« :دادن وعدههای
بدون پشتوانه عملی جایز نیست و اینگونه وعدهها ،گناه و به ضرر
کشور است چون با محقق نشــدن آنها مردم از انتخابات و نظام
دلسرد میشوند بنابراین فقط وعدههایی بدهید که اهل فن آنها را

تأییدمیکنند.
حضرت آیتالله خامنهای ،توقع دیگر از کاندیداها را صداقت
ً
با مردم و بیان شعارهایی دانستند که در دل خود به آنها کامال اعتقاد
دارند و افزودند« :کاندیداها با مردم صادق باشــند و شعارهایی
ندهند که به آنها اعتقاد ندارند».
رهبر انقالب اسالمی ،تشویق به مشــارکت در انتخابات را
وظیفه تک تک مردم دانســتند و گفتند« :تــک تک مردم خود را
موظف بدانند که همه آحاد مردم اعم از خانواده ،دوستان و آشنایان
را به مشــارکت در انتخابات دعوت کنند و این ،مصداق تواصی
به حق است».
ایشــان افزودند« :توقع دیگر از کاندیداها این اســت که در
صورت پیروزی ،خود را به عدالت اجتماعی ،کاهش فاصله فقیر
و غنی ،مبارزه بدون مالحظه با فساد ،تقویت تولید داخلی و مبارزه
با قاچــاق و واردات بیرویه و افرادی که با پرکردن جیب خود از
طریق واردات کمر تولید داخلی را میشکنند ،متعهد بدانند».
ً
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند« :کاندیداها صراحتا
درباره این موضوعات موضع بگیرند تا اگر بعد از انتخاب ،عمل
نکردند ،دستگاههای نظارتی بتوانند از آنها سؤال و مؤاخذه کنند».

دخالــت غــرب و بهخصــوص آمریکا و
انگلیس در انتخابات کشــورهای مستقل و
مخالف منافعشان امری بدیهی است که به
اذعان خودشــان بهطور آشکار و نهان اتفاق
میافتد .جمهوری اســامی ایــران نیز از
موضوع مســتثنی نیست و بیشتر تالش آنها
هم برای تأثیرگذاری بر کشورمان بوده ،در
نیم قرن اخیر شــاهد آن هســتیم .از این رو
رصد فضای مجازی و شبکههای ماهوارهای
تحت حمایت غرب ،نشــاندهنده تالش
دشــمن برای اثرگذاری بــر افکار عمومی

است که با فضاســازیهای ایجاد شده در
دورههای مختلف متفاوت اســت .در سال
 1388آمریکاییها به طور مستقیم و درحد
رئیسجمهــور در حوادث پس از انتخابات
دخالت و از اغتشــاش و ناامنــی در ایران
حمایت کردنــد که این موضــوع را امروز
بیشتر در فضای مجازی شاهد هستیم .یعنی
آمریکاییهــا تالش بــرای تأثیرگذاری در
صحنه انتخابات را از طریق بستر شبکههای
اینترنتی دنبال میکنند .مسئول نهاد رهبری
در دانشــگاهها در این باره میگوید« :غرب

مناظره

اخبار

E

مهدی چمران در پاسخ به این پرسش که لیستی در فضای
مجازی با عنوان لیســت شــورای ائتالف برای ششمین دوره
انتخابات شورای شهر تهران منتشر شده گفت« :هنوز لیست
شورای ائتالف بســته نشده اســت ».وی ادامه داد«:ما هنوز
انتخاب نهایی را انجام ندادهایم که بخواهیم لیست بدهیم این
لیستها که منتشر میشود ربطی به ما ندارد .به گفته چمران،
لیست نهایی به زودی اعالم میشود».

E

سعیدجلیلی:

E

مــردم عزیز میبینند که امــروز دو نگاه
وجود دارد .یک نگاه میگوید همینطور کشور
را به زور اداره کنیم .بعد هم موضوع  FATFرا
مطرح کنیم و یک بهانه دیگر بیاوریم -.سال
 ۹۲هم در زمان برجام من گفتم تحریمها رفع
نمیشود و دوستان گفتند میشود .حاال مردم
قضاوت کنند که شد یا نشد.
اگر میخواهیم کشــور را در چهار سال
آینده فقط اداره نکنیم و جهش پیدا کند ،باید
برنامه جدی داشته باشیم .دنبال بهانه نگردیم.
حال این جهش چگونه ایجاد خواهد شــد؟
وقتی محقق میشود که دو سه موضع اصلی
را مبنا قرار دهیم.

E

محسنرضایی:

E

در مســئله بورس ،دولت راه غیرقانونی
را برای کسر بودجه خود در پیش گرفت نرخ
ســود بانکی را پایین آورده و به غلط نرخ ارز
را  4200تومان تعییــن کردند و وقتی پول از
بانکها به بورس رفت و وقتی که برای بودجه
کشور تأمین مالی صورت گرفت مردم را در
زمین و آســمان رها کردند آیا این شیوه تنظیم
بودجه کشور است؟
آیا بودجه کشور را بایستی از طریق دست
کردن در جیب مردم تأمین کرد؟ مگر زندگی
مردم از زندگی دولت جدا اســت در حالیکه

E

این موضوع یکی از خطاهای اساسی است که
در انقالب به وجود آمده است.
متوسط رشــد اقتصادی در دولت فعلی
صفر بوده است ،متوسط تورم  24درصد بوده
اســت ،متوسط رشد ســرمایه ثابت خالص
منهای  5درصد بوده است.

E

سیدابراهیمرئیسی:

E

هدایت نقدینگی به ســمت طال و ارز و
زمین باید کاسته شود و به تولید هدایت شود.
در قوه قضائیــه جایگاه مطالبهگر دارم و
اگر به قوه مجریه بیایم جایگاه پاسخگویی پیدا
میکنم .سنت سنواتی آقایانی که بودند  5تا 10
ســال بوده و نیازی ندارم به اینکه دنبال پست
و مقام باشم و این مطلقا در ذهن من نیست.
اگر مشکل مردم با توهین و تخریب من
حل می شود ،من گذشت میکنم.
مــن با مردم با صداقــت حرف میزنم.
اولین بار که کســی در تاریخ سیاســی ایران
بهصورت پوششی عمل کرد و گفت من آمده
ام از دولت حمایت کنم ،از دوســتان شــما
(اصالحطلبان)بود.
شما مردم را گرفتار کردید و قوه قضائیه
بیش از 2هزار کارخانه را احیا کرده است.

E

E
E

E

علیرضازاکانی:

E

حجــم نقدینگی امروز بیــش از 3000

میدان پاستور

اتفاقات ویژه

آمار ادوار انتخابات ریاستجمهوری در ایران
مقایسه این  12دوره برگزار شده ،حاوی آمار
و ارقام قابل مالحظهای اســت .براین اساس
در میان رئیسجمهوران منتخب گذشــته در
 12دوره ریاستجمهوری ،حضرت آیتالله
خامنهای با  95درصد آرای شرکتکننده در
انتخابات بیشترین میزان آراء را در دوره سوم
کسب کردند و حسن روحانی رئیسجمهور
یازدهــم نیز با کســب  50/71درصــد آرا با
کمترین درصــد رأی به ریاســتجمهوری
رسید .کمترین میزان مشارکت مردم در ادوار
انتخابات ریاستجمهوری مربوط به ششمین
دوره ریاســت جمهوری در  21خرداد  72با
حضور  66درصد واجدین شرایط و باالترین
میــزان مشــارکت مردمی در دهمیــن دوره
ریاستجمهوری در  22خرداد  88با حضور
 85درصد واجدین شرایط بود.بیشترین تعداد
نامزدهــای تأیید صالحیت شــده در اولین

دوره ریاستجمهوری با  107نفر و کمترین
نامزدها در پنجمین دوره با  2نفر بوده است.
در دو انتخابات بود که نســبت بــه نتایج آن
اعتراضاتی وجود داشت و آن هم در دورهای
بود که جریــان اصالحطلب بازنده انتخابات
بود و اکثریت مــردم به رقیب این جریان رأی
دادند .انتخابات  1384که با اعتراض محدود
اصالحطلبان همراه بــود و انتخابات 1388
که با اردوکشــی خیابانــی و ادعای تفلب در
انتخابات به فتنــه عمیقی انجامید! انتخابات
ریاســتجمهوری اول ،تنهــا انتخابــات
ریاستجمهوری بود که بدون حضور شورای
نگهبان برگزار شد و حضرت امام خمینی(ره)
بر آن نظارت داشــت .علــت آن بود که برای
تشکیل شــورای نگهبان باید مجلس شورای
اسالمی وجود داشته باشد که در آن زمان هنوز
انتخابات مجلس برگزار نشده بود.

هزار میلیارد تومان اســت کــه به دلیل ایجاد
پول پرقدرت ایجاد شــده و بانکها هم بدون
نظارت بانک مرکــزی که وظیفه آقای همتی
اســت ،خلق پــول میکننــد و در نتیجه 11
ابربدهکار بانکــی داریم که  90هزار میلیارد
تومان بدهی دارند.
ابربدهکاران بانکی چه کسانی هستند و
این بیانضباطی که در بانکها وجود دارد از
کجا سرچشمه میگیرد؟ بزرگترین اشکال به
بانک مرکزی برمیگردد که نظارت نمیکند.
فاکتورهــای تورمی و افزایش پایه پولی و
افزایش نقدینگی ،سه معضلی است که امروز
آقای همتی باید پاسخگو باشد.

E
E

سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی:

E

متاسفانه در کشور ما مسئوالن مربوطه به
جای اینکه مسؤول حفاظت از ارزش پول ملی
باشند مســئول حفاظت از ارز خارجی شده
اند .آن مسئوالنی که وظیفه پاسخگویی دارند
مسئولیت خود را به گردن دیگران میاندازند.
اینکه بحث و مناظره اقتصادی به انحراف
برده میشود ،نشاندهنده این است که برخی
ً
از دوستان احتماال همینطور که در این سالها
برنامهای برای اداره کشــور نداشتند االن هم
ندارند و با ایجاد دو قطبی های کاذب ،تهمت
و افتــرا و با بــکار بردن کاندیدای پوششــی

E

االن علنا تصریح میکنــد که برای ما مهم
اســت که دولت آینده ایران ادامهدهنده راه
برجام باشد ،به همین دلیل هم االن دارند به
دنبال دادن امتیازها و مشوقهای سوری برای
تأثیر در افکار عمومی ،القاســازی از بستر
شــبکه اجتماعی برای موفقیت دولتهای
همســو با غرب هســتند ».موضوعی که با
توجه به مشــکالت معیشــتی و اقتصادی
میتواند از آن تحت عنوان تاکتیک هوشمند
نام برد .پمپاژ ناامیدی در در داخل کشــور
و شرطیســازی اقتصــاد ایــران از طریق

بازیگری عــدهای در داخل ،نشــاندهنده
تالش غرب برای منجی نشــان دادن خود
در حل مشکالت اقتصادی است ،که نتیجه
بخش بودن این تاکتیــک برای غرب ،عدم
رأیآوری تفکر انقالبی است .خنثیسازی
این سیاست نیز از مســیری است که رهبر
معظم انقالب بارها درباره اهمیت آن بیاناتی
داشتهاند که در یک جمله میشود به آن اشاره
کرد؛ ناامنســازی بستر مجازی برای آنها و
تالش شــبانهروزی نیروهای انقالبی برای
حل مشکالت کشور.

حجتاالسالم والمسلمین سیداحمد خاتمی با بیان اینگه
شورای نگهبان کف صالحیتها را تشخیص میدهد و احراز
میکند گفت« :اما سقف این صالحیتها که انتخاب اصلح
است توسط مردم در  ۲۸خردادماه سال  ۱۴۰۰صورت خواهد
پذیرفت ».وی افزود« :این رأی دادنها رأی آری مجدد به نظام
جمهوری اســامی ایران است و آنهایی که توفیق نداشتند در
ابتدای انقالب به این نظام آری بگویند  28خرداد سال جاری
روز بیعت مجددشان با نظام اسالمی است پس هر آن کس که
دلداده حاکمیت اسالم در این کشور است در انتخابات پیش
رو حضوری شکوهمند خواهد داشت».

میخواهند برنام ه خود را نشان دهند.
محسنمهرعلیزاده:

E

 ۴۲سال از انقالب گذشته و مردم مشکل
تولید و صادرات دارنــد .بیش از  ۷۰درصد
ظرفیت های تولیدی و معطل است.
هر دولت وزیر و جمع اقتصادی در دولت
های مختلف شکل گرفته است به فکر و ایده
خود کارهایی را انجام داده اســت جمعی به
نئولیبرالیستی و جمعی به سوسیالیستی اعتقاد
داشته است و ملغمهای از کارها صورت گرفته
است.

E

E

یک عضو حزب کارگزاران سازندگی در ویژهبرنامه شبکه
المیادین برای انتخابات ریاستجمهوری ایران پیشبینی کرد
که مهرعلیزاده به سود عبدالناصر همتی از رقابت انتخاباتی کنار
خواهد رفت .عطریانفر در پاســخ به این سؤال که چرا حزب
کارگزاران از محســن مهرعلیزاده حمایت نمیکند؟ گفت:
«آقای مهرعلیزاده و همتی از دوستان من هستند و هر دو رفتار
اصالحطلبانه دارند .اما ما معتقدیم که شکســته شدن آرا ء در
نهایت به شکسته شــدن نتیجه انتخابات منجر میشود ...ما
باورمان این اســت که آقای همتی و مهرعلیزاده با هم حرکت
میکنند و قبل از پایان رقابت انتخاباتی هر کدام موقعیت بهتری
داشــت ،دیگری به سود او کنار میرود .سیاست ما این است
هر چند نامزد داشته باشیم قبل از روز انتخابات یک نظرسنجی
صورت بگیرد و نامزد نهایی بر اساس آن در رقابت بماند»...
المیادین پرســید« :و شــما فکر میکنید کــه در نهایت آقای
مهرعلیزاده به سود آقای همتی کنار خواهد رفت ؟» و عطریانفر
گفت« :بله ،همینطوره!»

عبدالناصرهمتی:

E

بجــای اینکه قیمت دالر  ۵۵هزار تومان
شود االن روی  ۲۲تومان است و دوبرابرشده
است .شما در در برجام در زمین ترامپ بازی
کردید ،پدر کشور را در آوردید.
آقای جلیلی بعد از بیانیه خوانی شــما،
رشــد اقتصادی ما طی یــک دهه نیم درصد
ساالنه شــده است.کل رشد ما  ۵درصد بوده
است.
من نماینده آقای روحانی نیســتم من از
ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شدم بدلیل
اختالف نظری که به آقای روحانی داشتم .اما
آقای روحانی ،قویتر ،دنیا دیده تر وهم از نظر
فن بیان از همه شما بهتر است.

E

E

آلزایمر

E

روزنامه اصالحطلب شرق تمرکز خود را بر ایجاد شکاف
در جبهه اصولگرایی گذاشته است .ابتدا با اشاره به یک گالیه
ســاده از دادستانی از قطبسازی رضایی علیه رئیسی گفت و
بعد هم در گزارشی مدعی شده که رسانههای اصولگرا علیه
رضایی صفآرایی کردهاند! چند مثالی هم میآورد اما این را
ندیده میگیرد که فضای انتخابات است و از این دست مطالب
و تیترها در همه روزنامهها دیده میشــود .رصد روزنامههای
اصالحطلــب نیز مــا را به مطالب بســیاری علیــه همتی و
مهرعلیزاده که اکنون نامزد اصالحطلبان هســتند ،میرساند
اما چون غرضی در کار نیســت کســی از شــکاف در جبهه
اصالحطلبی نمیگوید .شرق در شــماره بعد نیز مینویسد:
«از وقتی محسن رضایی آرایش علیه رئیسی و سه نامزد جبهه
انقالب به خود گرفته اســت ،حمالت اصولگرایان هم به او
تشدید شده است؛ آنهم در حالی که نخستین شایعه مربوط به
ردصالحیتها که از سوی کانالهای خبری برخی جریانهای
اصولگرایی ،بهطور مشخص جبهه پایداری ،منتشر شد مربوط
به محسن رضایی بود!»

E

سید رضا اکرمی ،عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت
مبارز با بیان اینکه امروز مهمترین مســئله مشارکت مردم در
انتخابات اســت ،گفت :دارندگان قلــم باید هدف خود را بر
تشــویق مردم به شرکت در انتخابات بگذارند .در این شرایط
بیشتر مشارکت مردم است که اهمیت دارد نه شخصی که بر
صندلی ریاستجمهوری مینشیند .وی همچنین درباره حل
ی که
مشــکالت کشــور در دولت آینده گفت« :باید دید کس 
ریاست دولت آینده را بر عهده میگیرد چقدر از ظرفیتهای
داخلی اســتفاده میکند .در حال حاضر نزدیک به  ۲میلیون
تبعه خارجی در کشــور داریم که مشغول کار هستند؛ از کار
ساختمانی بگیر تا کار صنعتی .جوانهای ما در کشور حاضر
به کار کردن نیستند ».پس از سخنان رهبر معظم انقالب درباره
حواشــی ایجاد شــده در فرایند احراز صالحیتها اطالعیه
منتشر کرد ،در اطالعیه شورای نگهبان در راستای فرمایشات
مقام معظم رهبری آمده است« :شورای نگهبان ضمن تأکید
بر حفظ حرمت اشــخاص و محکوم نمودن هتک حرمت و
حیثیت داوطلبان و خانوادههای ایشان از کلیه رسانهها موکدا

میخواهد بــا توجه به محرمانه بودن بررســی صالحیتها
در این شــورا و با عنایت به اینکه در بررسیها مجموعهای از
موضوعات ،مســتندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و
برخی گزارشهای نادرســت در نظریه نهایی شورای نگهبان
مؤثر نبوده اســت ،از گمانهزنی و اســتناد به امور غیرواقعی و
نادرست اجتناب نمایند».

E

کاربران فضای مجازی مشــارکت گســترده در فعالیت های
انتخاباتی دارند ،بررســی دادههای توئیتر نشــاندهنده آن اســت
که هشــتگ های «#رایـ میدهم» و «#مــاـ منتظرـ انتخاباتیم»
صدرنشین توئیتر فارسی است .علیرغم تبلیغات رسانههای معاند
در فضــای مجازی و شــبکههای اجتماعــی درخصوص تحریم
انتخابات،هشتگهاییکهدرحمایتازانتخاباتریاستجمهوری
منتشر شده است ،در توئیتر فارسی ترند شده است.

E

«علــی تاجرنیــا» فعــال سیاســی اصالحطلــب و از
دستگیرشــدگان فتنه  ۸۸گفت« :یک جریان فکری در کشــور
خواهان قبضه تمامی قدرت اســت؛ یعنی پس از این که تمامی
نهادهای انتصابی را در اختیار گرفته ،سعی دارد تا تمامی نهادهای
انتخابی را هم از کانال نظارت استصوابی در دست بگیرد ...این
جریان میگوید در جمهوری اسالمی نباید انتخاباتی باشد و اگر
انتخاباتی هم هست بیعت با یک کاندیدا است .انتخابات با این
شیوه گام به گام در حال خالی شدن از روح دموکراسی است».
علی تاجرنیا در ادامه گفت« :تصور میکنم با توجه به مجموعه
فضای موجود عدهای تعمد دارند روح جمهوریت را از ساختار
نظام بگیرند و پوســتهای از جمهوری اسالمی باقی بماند .آنچه
در این انتخابات و روند بررســی صالحیتها گذشــت نه تنها
جمهوریت ،بلکه نگاه اســامی و انســانی را خدشهدار کرد».
طیف تندرو اصالحطلب بــه هیچ عنوان صالحیت اعالم نظر
درباره مشارکت حداکثری و جمهوریت و مردمساالری را ندارد.
این طیف همان جماعتی است که در انتخابات ریاستجمهوری
سال  1388با دروغ تقلب و عدم پذیرش شکست در انتخابات
و امتناع از پیمودن مسیر قانونی اعتراض به نتیجه آراء ،یک جشن
بزرگ ملی را که به واســطه مشارکت  ۸۵درصدی شکل گرفته
بود ،به آشوب و التهاب بدل کرد.

شهروند و مافیا

اتحاد شهر

ائتالف شهروندان در برابر فریب مافیا

ً
حتما شــما هم بارها دیدهاید یــا تجربه کردهاید
که در بازی «شــهروند و مافیا» گروه مافیا با اینکه
تعداد کمتری نسبت به شهروندان دارند ،توانستند
شهروندان را شکست داده و بر شهر مسلط شوند!
اما چرا شــهروندان با اینکه تعداد بیشــتری
هستند و با وجود کارآگاه ،پزشک ،تکتیرانداز و...
در شهر شکست میخورند؟ چه اتفاقی در بازی
رخ میدهد که شرایط علیه شهر رقم میخورد؟
آیا تنها گروه مافیا عامل این شکست است یا برای
شــهروندان هم میتوان سهم و نقشی قائل شد؟
یکی از دالیل اصلی شکست شهر در بازی مافیا
ناتوانی شــهروندان در شناختن یکدیگر و ایجاد
ائتالف شهروندی است!
اگر شــهروندان گفتهها و تحلیلهای جعلی
مافیا را باور کنند و فریب بخورند و اعضای گروه
مافیا را شهروند تلقی کنند ،به راحتی با رأی خود
به جای بیرون کردن مافیا ،شهروندان را یک به یک

از بازی اخراج و شهر را تقدیم مافیا میکنند! اگر
شهروندان ،پزشــک بازی را نشناسند و به اشتباه
او را از بازی خارج کنند ،شهر بیدفاع میشود و
اگر تک تیرانداز را با رأی غلط خود از شهر بیرون
کنند ،به مافیا خدمــت کرده و جان آنها را نجات
دادند! خطایی که میتواند تا ســقوط شهر پیش
رود.
موضوعی کــه در انتخابات ،به ویژه در کوران
تبلیغــات و مناظرهها قابل تکرار اســت و پیش
از این نیز شــاهد آن بودهایم که بخشی از مردم با
اظهارات وارونه و دوقطبیســازیهای کاذب در
فضای تبلیغات انتخاباتی دچار اشتباه محاسباتی
شــدهاند و رأی آن در خدمــت مافیا و ضد منافع
شهر قرار گرفته اســت .در زمان انتخابات مانند
بازی «شهروند و مافیا» شهروندان باید همدیگر
را پیدا و تالش کنند که همه شهر به آگاهی برسد و
با تشکیل اتحاد شهروندی مافیا را شکست دهند!

صاحبنظران و فعاالن سیاسی پاسخ میدهند

رونق بخشــیدن به انتخابات و ایجاد فضای شور و نشــاط انتخاباتی از عوامل مؤثر در حضور
پررنگ و مشــارکت گســترده مردم در عرصه انتخابات اســت؛ ملزومات تحقق شور و ذوق
انتخاباتی که به مشــارکت پرشور و حداکثری منجر خواهد شد ،چیســت؟ برای یافتن پاسخ
این پرســش با چند نفر از کارشناسان سیاسی و رســانهای گفتوگو کردهایم که ماحصل آن در
ادامه میآید:

B

تبلیغات مؤثر در فضای مجازی
زهره الهیان ،نماینده مجلس :در بحث این دوره از انتخابات و فضای کرونا
ً
قاعدتــا تجمعات ،همایشها و هماندیشــیهایی که در دورههای گذشــته
انتخابات داشتهایم ،خیلی قابلیت انجام ندارند و اگر به طور محدود برگزار
شــود ،متولیان آن باید مراســمها را با رعایت کامــل پروتکلها و اقدامات
الزم انجــام دهند تا آمار مبتالیان به بیماری کرونا باال نرود .در این وضعیت
تبلیغات و وبینارها در فضای مجازی رواج یافته که امر بســیار خوبی است
و میتــوان با کمترین هزینــه ،صرف وقت و با صفر کــردن احتمال ابتال به
بیماری کرونا نشستهای انتخاباتی را برگزار کرد .الحمدلله این مسئله در فضای عمومی جامعه ،در
مجامع دانشگاهی و تشکلهای دانشجویی رواج پیدا کرده و به یک رویه تبدیل شده است ،ضمن اینکه
رسانههای مکتوب ،خبرگزاریها و پایگاههای خبری نیز نقش مؤثری در دادن اطالعات ،آگاهی و تهییج
مردم به مشارکت مردم در انتخابات و حضور در پای صندوقهای رأی دارند .خوشبختانه صدا و سیما
نیز برنامههای مدون و مستمری را از چندی قبل شروع کرده و در مجموع میتوان گفت ،وقت مکفی به
کاندیداها و نمایندگان کاندیداها اختصاص داده اســت؛ به همین دلیل صدا و سیما نیز نقش مهمی در
اطالعرسانی و آگاهیبخشی به مردم دارد.

B

دقت در انتخاب گردانندگان ستادهای انتخاباتی
حجتاالسالم سیدناصر موسوی الرگانی ،نماینده مجلس :یکی از اقداماتی
که در حال حاضر میتواند در رونق بخشیدن به انتخابات و حضور مردم در
پای صندوقهای رأی نقش داشته باشد ،بحث فضای مجازی است که باید به
خوبی از آن استفاده کرد؛ نکته مهم این است که به نظر بنده تأثیر صحبتهای
کاندیداها در جریان مناظرات صدا و ســیما میتواند نقش خیلی مؤثری در
حضور مردم داشته باشد ،اما نکتهای که نباید از آن غافل شد و باید دقت کرد،
این است که مردم از حرف درمانی خســت ه شدهاند ،بنابراین کاندیداها باید
ً
وعدهها و قولهایی به مردم بدهند که واقعا شنیدنی بوده و قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن داشته باشد؛
چراکه اگر با وعدههای غیرواقعی بخواهند رأی مردم را به دســت آورند و سپس هر کاری که خواستند
انجام دهند برای مردم سخت و عذابآور است .در حال حاضر ،حضور مردم در این دوره از انتخابات
نسبت به دورههای قبل یک مقدار کاهش پیدا کرده است که در جذب رأیهای خاکستری و مردم باید
خود کاندیداها دقت کنند .صدا و سیما در رونق بخشیدن به انتخابات میتواند جدا از بحث برنامههایی
که کاندیداها دارند ،با افرادی که مردم آنها را قبول دارند و به نوعی حرفهایشــان برای مردم باورپذیر
اســت ،مصاحبه داشته باشد تا روشنگری ایجاد کنند که این مســئله نیز میتواند در رونق بخشیدن به
انتخابات مؤثر باشد.

B

در باب دعوت به پای صندوق رأی
حجتاالسالم احمد مازنی یکی از عواملی که میتواند در رونق بخشیدن به
انتخابات و افزایش مشارکت نقش داشته باشد ،این است که مردم احساس
کنند سلیقههای آنها در میان کاندیداها حضور دارند و اگر پای صندوق رأی
حاضر نشوند ،سلیقه مورد نظرشان رأی نمیآورد ولو اینکه انتخاب هم نشود،
اما مشارکت میکنند .اگر صدا و سیما ،احزاب و رسانهها به مردم بگویند که
آن سوی صندوق رأی تاریکتر از آن است که قابل پیشبینی باشد ،حتی اگر
مردم احساس کنند که صد درصد هدفشان با مراجعه به پای صندوق رأی
محقق نمیشــود ،اما به پای صندوقهای رأی میآیند .باید صنــدوق رأی یکی از روشهای گفتوگو
تعریف شود و اگر جز این نگاه و ادبیات به انتخابات وجود داشته باشد که ملت با هم ،جریانهای سیاسی
با هم و با حاکمیت و حاکمیت با مــردم ،از طریق صندوق رأی حرف خود را میزنند ،ادبیات دیگری
مطرح شود ،برداشت بیتفاوتی از آن میشــود که بیتفاوتی برای هیچ ملتی سود ندارد .برای اصالح
امور جامعه و حفظ اصول و ارزشهای ملــی ،دینی و انقالبی راهی جز صندوقهای رأی نداریم ،لذا
انتخابات فرصتی اســت که باید از آن استفاده کنیم و اصل حضور در پای صندوقهای رأی ،یک اصل
اسالمی است .به نظر میرسد ادبیات صدا و سیما میتواند بهتر از این باشد که هست و ادبیات مسئوالن
و سیاســیونی که در این رســانه مردم را به انتخابات دعوت میکنند ،باید نرم و به قول قرآن «قول لین»
ً
باشد ،چراکه رفتار منفی و تخریبی بازخورد منفی دارد .در بین همه گزینهها حتما تفاوت سلیقه و روش
وجود دارد و اگر این موضوع را رسانهها و به خصوص رسانه ملی که متعلق به نظام ملی و اسالمی و 80
میلیون نفر است ،به درستی تبیین کنند و گفتمان دعوت به اصل مشارکت باشد ،باعث رونق بخشیدن
به انتخابات میشود.

B

استفاده از ظرفیتهای مغفول
محمد لســانی ،کارشــناس و مدرس ســواد رســانه :در طراحی و اجرای
انتخابات در کشــورهای مختلف دستهبندیهایی وجود دارد که یکی از آنها
تبلیغات محیطی است که به آنها رسانههای بیرون از خانه نیز تلقی میشود؛
تلویزیون یک رسانه خانگی اســت و موبایل که تحرک و پویایی دارد ،جزء
رسانههای همراه است و یکسری رسانههای خارج از خانه وجود دارد؛ مانند
رســانههایی که داخل وسایل نقلیه هستند که بســیار مخاطب دارد ،چراکه
مخاطب اسیر دارد .هشت رسانه جمعی شامل کتاب ،روزنامه ،مجله ،رادیو،
تلویزیون ،سینما ،اینترنت و موبایل داریم که در کشور ما رادیو و تلویزیون خود را وقف انتخابات کردهاند،
اما در رسانههای دیگر کمتر این شور دیده میشود .به نظر بنده رسم سلبریتیکشی که طی سالیان گذشته
ً
راه افتاده باید متوقف شود ،چراکه سلبریتیها نهاد میانجی و اهرم کنترل هستند .به نظر بنده قطعا به میدان
آوردن ســلبریتیها با تأکید بر سلبریتی دارای عقالنیت نه منفعتطلبی مهم است؛ چراکه سلبریتیها
گونهای از رهبران افکار عمومی شناخته میشوند ،یعنی مردم در کنش و تصمیم خود به آنها نگاه میکنند
و بحث دیگر به میدان آوردن چهرههای کشور است .از این رو فعال کردن ظرفیتهای مغفول میتواند در
رونق بخشیدن به انتخابات مؤثر باشد که این ظرفیتها عبارتند از :تبلیغات محیطی ،رسانههای جمعی
و ارتباطات سنتی و رو در رو؛ ظرفیت مغفول مانده دیگر بحث خالقیت در ارائه شعار ،برنامه و معرفی
کاندیداست که کاندیداها در این حوزه میتوانند از آثار و برنامههای خود رونمایی کنند یا با طراحی یک
پایگاه یا نرمافزار خود را معرفی کنند ،در واقع در روشهای نوین ســرمایهگذاری کرده و بتوانند افراد را
درگیرکنند.

دبیر گروه پرونده:متین محجوب
مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند
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تقویم انقالب
غائلهآفرینی در خرمشهر
سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

در آســتانه انتخابــات مجلس
تدوین قانون اساســی در ســال
1358اخبار بدی از اوضاع شهرها منتشر
میشد ،که یک نمونه آن در خرداد ماه رخ
داد .غائلهآفرینی در اســتان خوزستان به
خصوص خرمشــهر بــود .گروهی به نام
«دفتر سیاســی خلق عرب» که مرتبط با
حــزب بعث عراق بود بــه تحریک مردم
پرداخــت تا امنیت شــهر را بههم بریزد.
فرماندار وقت خرمشهر میگوید« :تالش
سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان در
مرحله اول باال بردن روحیه عصبیت قومی
بود و تمام کســانی که آنجــا رفت و آمد
میکردنــد باید لباس میپوشــیدند و از
بلندگوی ستادشــان نیز مرتب سرودهای
عربی پخش میشود و به این وسیله اعالم
موجودیــت میکردند ».ایــن اقدامات
تفرقهانگیز موجب اختالف و درگیری میان
نیروهای انقالبی منطقــه و عناصر خلق
عرب خوزستان شــد .در بین این ماجرا
شــیخ شــبیرخاقانی مرجع تقلید وقت
گروهی از عشــایر منطقه تهدید به ترک
ایران کرد و در این رابطه از طرف امام با او
مذاکره شد و شیخ شبیر برکناری استاندار
وقت خوزستان را خواستار شد و در پاسخ
به این ســؤال کــه نظرتان در مــورد متن
پیشنویس قانون اساسی چیست؟ گفت:
«تنها چیزی کــه در مورد متن پیشنویس
قانون اساسی میتوانیم ذکر کنیم این است
که متأسفانه علیرغم مذاکراتی که با آقای
بازرگان داشــتیم ،هیچ حقی برای خلق
عرب منظور نشــده اســت ».همزمان با
اقدامات تبلیغــی و مداخله حزب بعث
حاکم بر عراق در تاریخ  22خرداد ،1358
برادر شــیخ شــبیر اعالم کرد« :آیتالله
شبیرخاقانی معتقد است به رفراندوم قانون
اساسی نخواهیم رسید ».در این فرصت
عدهای در مســجد شیخ شــبیر دست به
تحصــن زده بودند .رادیو بغــداد به زبان
عربی مرتبا برای مردم عرب خوزستان پیام
میفرســتاد .نیروهای عراقی نیز در مقابل
پاسگاههای مرزی به اقدامات تحریکآمیز
دست زدند و بالگردهای آنها در خسروآباد
به پرواز درآمدند .عالوه بر این  ،سیل سالح
از آن ســوی مرز ایران و عــراق به داخل
خوزستان سرازیر شد .یکی از اعضای سپاه
خوزســتان در اینباره میگویــد« :وقتی
درگیریهای خرمشــهر شروع شد آنقدر
این مرز بیدر و پیکر بود که همین عشایر
فریب خــورده را با ماشــینهای وانت و
کمپرســیهای بزرگ به داخل خرمشهر
میآوردند ».حتی استاندار وقت خوزستان
نیز در این رابطه گفــت« :از جانب عراق
توطئههاییمیشود،صدقبضهکالشینکف
از منطقه جمعآوری شــده است ».کار به
جایی رسید که دادستانی انقالب اسالمی
آبادان و خرمشهر طی اعالمیهای خبر داد:
«از اول روز  25خرداد  1358رفت و آمد
در جادههای مرزی آبادان وخرمشــهر از
ســاعت  21الی  6بامداد روز بعد ممنوع
اســت و به مأموران مســئول و پاسداران
انقالب دســتور داده شــد که متخلفان را
دستگیر و در اختیار دادگاه انقالب اسالمی
منطقــه بگذارند ».در نهایــت با حوادث
خوئینی که پیش آمد از طرف منزل شــیخ
شــبیر تیراندازی صورت گرفت و کار به
جایی رســید که به ناچار منزل شیخ شبیر
محاصره شــد و عدهای از عوامل حوادث
دستگیر شــدند و شیخ نیز به اهواز از برده
شــد .پس از آن برای منزل شیخ ،مقداری
سالح و تجهیزات فروشی و مقدار زیادی
دینار عراق به دست آمد.

صفآراییهای جناحهای سیاسی در دهه  - ۸۰بخش پنجم
مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

طرح باور «انسداد سیاسی» در فضای سیاسی کشور
از ســوی جریانها و شــخصیتهای افراطی دوم
خرداد در آســتانه انتخابات ریاستجمهوری سال
 ،1380حرکتی جدید برای ایجاد تشــنج و التهاب
در کشور بود« .انســداد سیاسی» که به معنای عدم
امکان فعالیت سیاســی قانونی در کشور و ضرورت
روی آوردن به اقدامات غیرقانونی و خشــونتآمیز
است ،در حالی از سوی برخی جریانهای سیاسی
مطرح شــد که این گروهها مدعــی «قانونمداری»
بوده و «توســعه سیاســی» را اولویت خود مطرح
کرده بودند .تکرار ســطحی و طوطیوار این مفهوم
از ســوی جریانهای افراطی دانشجویی ،از جمله
دفتر تحکیم وحدت ادامه داشــت که از جمله آنها
میتوان به برگزاری همایش دانشــجویی «اعتراض
به شکلگیری انسداد سیاسی» در دانشگاه صنعتی
امیرکبیر در پنجم آذر ماه ســال  1379اشــاره کرد
کــه در آن شــخصیتهایی ،چون عبــاس عبدی،
عزتالله ســحابی ،رجبعلــی مزروعی ،مصطفی
تاجزاده ،علیاکبر موســویخوئینی و علی افشاری
سخنرانی کردند .از جمله ســخنرانان این تجمع،
عزتالله سحابی از اعضای اصلی جریانهای ملیـ
مذهبی بود که نظــرات خود را بیان کرد .وی پخش
بخشهایی از نشست برلین ،ترور حجاریان ،تعطیلی
روزنامهها و زندانی کردن شخصیتهای سیاسی و
اعالم حکــم ارتداد را از جملــه تالشهای جناح
محافظهکار پس از انتخابات مجلس ششم خواند و
این اقدامات را نشــان ه حرکت برای انسداد سیاسی
دانست که هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
قطعنامه پایانی این همایش صادر میشــود و در
بخشــی از این قطعنامه ،ضمن متهم کردن جریان
رقیب چنین میآیــد« :اقتدارگرایان ،با ترتیب دادن
اقداماتی از قبیل ترور ،تهاجم ،ســرکوب و قتلهای
دامنهدار و زنجیرهای ،از یک ســو و از سوی دیگر،
با عمل به تئوریهای اقتدارگرایانه و ســد نمودن راه
مجلس از پیگیــری مطالبات مردم و تئوریزه نمودن
خشونت ،جهت برخورد با اصالحطلبان و سرکوب
جنبش دانشجویی ،ایجاد انســداد سیاسی را دنبال
کردهاند ».وضعیتشناسی معوج از فضای سیاسیـ
اجتماعی کشور و رسیدن به باور «انسداد سیاسی»،
بسترساز اندیشههای خطرناک انحرافی بود که ایده

«خروج از حاکمیت» از جمله آنها به شمار میآمد.
سناریوی خروج از حاکمیت نسخهای از طرحهای
براندازانــه نرم و راهبرد «نافرمانی مدنی» و «مبارزه
گاندیوار» و ...بود که در افواه بخشی از تندروهای
جریان اصالحات شکل گرفته و در قالب نوشتارهایی
مطرح و تالش شد تا به باوری عمومی در این اردوگاه
بدل شــود .تحصن دستهجمعی نمایندگان مجلس
ششم و اســتعفای برخی از آنان را میتوان اقدامی
عملی برای تحقق ســناریوی خــروج از حاکمیت
دانســت .کوبیدن بر طبل رادیکالیسم ،نتیجهای جز
تعطیلی باب گفتوگو و تفاهم و گسترش خشونت
ندارد و درســت اقدام علیه توسعه سیاسی به شمار
میآید؛ رویکردی که متأســفانه بــا محوریت یافتن
افراطیون در اردوگاه اصالحطلبی و به حاشــیه رفتن
عقــا حاصل آمد .هــر چند نبایــد از این حقیقت
غافل شد که پروژه توســعه سیاسی که در ذات خود
ســکوالریزه کردن نظام اسالمی را تعقیب میکند،
فرآیندی است که در خود نوعی خشونت را پرورش
میدهد و بسترساز برخوردهای فیزیکی خواهد بود.
نمونهای از ایــن حوادث را میتوان در ماجرای ترور
عضو شورای شهر تهران مشاهده کرد.
در حالی که فضای سیاسی سرگرم بررسی نتایج
ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی بود،
در نخستین ساعات روز بیستودوم اسفند ماه سال
 ،1378سعید حجاریان ،عضو شورای شهر تهران،
در حالی که قصد ورود به ساختمان شورای شهر را

دهلیز

تظاهرات در بلوارها!
مروری بر الگوی نوسازی ناکام رضاخانی
با روی کارآمدن سلطنت رضاشاهی ،
پروژه نوســازی مدنظر او که به واقع
اسالمزدایی از جامعه ایرانی بود ،آغاز شد .این
فرآیند چالش میان نوسازی و ارزشهای سنتی،
عرفی و دینی را در پی داشت .بنابراین شکاف
حاصل از این منازعه تا پایان عمر سلسله پهلوی
ادامه داشــت .تأثیرات فکری مشــروطیت و
حضور طبقه جدید تحصیلکردگان غرب در
کنار طبقه حاکم ،بیش از هر عامل دیگری سبب
رویکرد پهلوی اول به مدرنســازی در کشور
شــد .تأثیرات فکری نهضت مشــروطیت و
حضور طبقه جدیدتر تحصیلکردگان غرب در
کنار طبقه حاکمـ که معتقد بودند جامعه سیاسی
را بایــد از طریــق دموکراســی و بــر پایــه
دگرگونیسازی فرهنگ سنتی به فرهنگ مدرن،
پیش برد و از این طریق ،عظمت و تمدن گذشته
را بر پایه جدید ،در ایــران بنیان نهادـ در واقع
چشــمانداز سیاســتهای فرهنگی این دوره
است .اصالحات و نوسازی فرهنگی رضاشاه
بر ســه محور ناسیونالیســم،باســتانگرایی،
تجددگرایــی و مذهبزدایــی
میچرخیــد .در محــور
ناسیونالیسم ،تأثیر نهادهای
نوپدید و ترویج باستانگرایی
با تأکید بر یکتایی نژاد آریایی
به تأســیس فرهنگستانی با
همیــن رویکــرد انجامید.
تجددگرایــی و تضعیــف
ارزشهــای دینــی در یک
کارکرد تعاملی ،بخشــی از

برنامههای نوسازی فرهنگی دولت رضاشاه به
شمار میآمد .ریشهدار بودن تفکر دینی و مبانی
ارزشی حاکم بر جامعه ایرانی ،مانعی جدی بر
ســر فرآیند مدرنســازی در این دوره به شمار
میرفت .تمامی اصالحــات فرهنگی در پی
ایجاد هویت جمعی جدید و مبانی مشروعیت
دولت مطلقه رضاشاه بود که جوهر اصلی آن،
تأکید بر ناسیونالیسم تجددگرا بود .هدف دولت
نوگــرا از تمدن جدیــد ،فقط ظاهــر بود ،نه
شکوفایی اندیشه و فرهنگ.
«مخبرالســلطنه هدایــت» نامی آشــنا برای
عالقهمندان به تاریخ معاصر است .این شهرت
بیشتر برای حضور مکرر او با مناصب گوناگون
در صحنه سیاســت ایران اواخر قاجار و دوران
سلطنت رضاشــاه پهلوی است .دوران حیات
این شــخصیت سیاســی ،با ســلطنت شش
پادشــاه همزمان بود .وی که بیش از شش سال
رئیسالوزرای رضاشــاه بود در خاطرات خود
مینویســد« :در این اوقات (در سالهای بعد
س (دی 1307ش) روزی
از تصویب تغییر لبا 
به شــاه عرض کردم :تمدنی که آوازهاش
عالمگیر است ،دو تمدن است :یکی
تظاهرات در بلوارها و دیگری تمدن
ناشی از البراتورها .تمدنی که مفید
اســت و قابل تقلید اســت ،تمدن
ناشــی از البراتورهــا و کتابخانه
است .آثاری که بیشــتر ظاهر شد
تمدن بلوارها بود که به کار اللهزار
میخــورد و مــردم بیبنــد و بار
خواستاربودند».

داشت ،مورد سوءقصد چند مرد مسلح قرار گرفت
و به شــدت از ناحیه ســر ،صورت و گردن مجروح
شــد .حجاریان که پیش از این در وزارت اطالعات
فعالیت میکرد و از مسئوالن ردهباالی این وزارتخانه
به شمار میآمد ،پس از دوم خرداد ،به یکی از فعاالن
و کنشگران برجسته سیاسی جبهه اصالحات تبدیل
شــده بود .وی پس از تحوالت دوم خرداد ،افزون بر
عضویت در شورای شهر ،در مسئولیتهای متعدد
دیگری ،همچون عضویت در شورای مرکزی جبهه
مشــارکت ،مدیر مســئولی روزنامه صبح امروز و
مشاور سیاســی رئیسجمهور ایفای نقش میکرد.
بنابراین ،ترور وی در آن فضای پرالتهاب سیاســی
میتوانســت به فتنه بزرگی در انقالب تبدیل شود.
پس از وقوع این حادثه ،عمده شخصیتهای حقیقی
و حقوقی سیاســیـ مذهبی ،با همه سلیقههایی که
داشتند ،این ترور را به شدت محکوم و آن را اقدامی
در جهت به بحران کشــاندن نظام ارزیابی کردند.
رهبر معظم انقالب نیز با صــدور پیامی ،این اقدام
را جنایتآمیز و ناجوانمردانه نامیدند و از نیروهای
امنیتی و انتظامی کشور خواستند که با دقت و سرعت
هر چه تمامتر ،در شناســایی و مجازات عامالن این
توطئه سازمانیافته اقدام کنند.
انتظار میرفت پــس از پیام رهبر معظم انقالب
و هشدارهای ایشان نســبت به توطئههای دشمنان
انقالب اسالمی ،اندکی از هیجانات سیاسی برخی
از نیروهای افراطی و فرصتطلب کاســته شــود و

مطبوعات با پرهیز از گمانهزنیهای بیاساس خود،
فضا را بــرای پیگیری نیروهای امنیتــی و انتظامی
کشور فراهم کنند؛ اما برخالف انتظار ،جریان دوم
خرداد که فرصت را برای تسویهحسابهای سیاسی
از هر جهت مناســب یافته بود ،به غوغاســاالری،
گمانهزنیها و اتهامات بیاســاس علیــه برخی از
شــخصیتهای شاخص سیاســی و دینی ،مراجع
عظام تقلید ،نهادهای انقالبی و نظامی و گروههای
ارزشی وفادار به آرمانهای امام(ره) دست زد.
مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیهای چنین
ت علت
صــورت میتــوا ن گف 

نوشــت« :در ای ن
جسارت و جرئت عوامل محفلی برای ادامه اقدامات
ضد اســام ،انقالب و میهن آنها ،عالوه بر سخنان
ً
تحریکآمیــز برخی چهرههای مذهبی که اخیرا نیز
شــاهد تکرار آنها بودهایم ...،میباشند ».همچنین
ســه نفر از اعضای جبهه مشارکت (عباس عبدی،
محسن میردامادی ،صفاییفراهانی) در یک مصاحبه
مطبوعاتی ،این ترور را به نیروهای شکســتخورده
انتخابات  29بهمن نســبت دادند و صریحتر از آن
ً
نوشتند« :مســلما کسانی ترور را انجام میدهند که
در جناح مقابــل دولت هســتند(».روزنامه بامداد
نو) .حتی رئیس دفتر آقای خاتمی گفت« :کســانی
که دست به این اقدام خشــونتبار و ناجوانمردانه
زدند ،در واقع میخواستند انتقام خود را از شکست
مفتضحانهای که در انتخابات مجلس نصیبشــان
شد ،از مردم بگیرند».
سازمان مجاهدین انقالب نیز در بیانیهای ضمن
نفی انتساب این اقدام به تفکر سنتیـ مذهبی ،آن را
محصول «تفکرات فاشیستیـ استالینیستی» دانست
که خود را در «جامه زیبای دینداری و ارزشمداری»
پنهــان کردهاند و درباره این جریان نوشــت« :ترور
سعید حجاریان اقدامی سازمانیافته از سوی شبکه
مافیای قدرت اســت که طی ســالیان گذشته عامل
اصلی بسیاری از انحرافات و رویههای خطرناک در
مسیر انقالب و نظام بوده اســت و در دو سال و نیم
اخیر با هدف ایجاد نارضایتی ،اغتشــاش و بحران
منتهی به شــبهکودتا و در نتیجه به شکست کشاندن
جریان دوم خرداد ،از هیچ خیانت و جنایتی فروگذار
نکرده است».
پرونــده ترور ســعید حجاریان با شناســایی و
دستگیری ضاربان و تشکیل دادگاه در اردیبهشت ماه
 1379و محکومیت آنان ختم شد؛ اما خط دمیدن بر
آتش خشونت را افراطیون دوم خرداد دنبال کردند.

حافظه

کار اجباری
بهرهکشی مستعمران در آفریقا
جمهوری کامرون ،یکی از کشــورهای مرکز
آفریقاســت که در ســال  ۱۹۶۱بــا اتحاد دو
مستعمره فرانسه و انگلیس تشکیل شد .در سال
 ،۱۸۸۴پــس از کنفرانس برلیــن ،آلمان آن را
مستعمره خود کرد و این وضعیت تا پایان جنگ
جهانــی اول ادامه یافــت .در آن زمان اتحادیه
ملل ،سرپرســتی  ۸۰درصد از خاک کامرون
را به فرانســه و  ۲۰درصد هممرز با نیجریه را
به بریتانیا واگذار کرد .کامرون در سال ،1921
خودمختــاری به دســت آورد؛ ولی همچنان
تحت فرمان انگلستان و فرانسه بود.
در سال  ۱۹۴۶و تأسیس سازمان ملل متحد،
کامرون به نسبت آزادی بیشتری یافت تا جایی
که احزاب اجازه ّفعالیت داشــتند و این کشور
تحت تولیت سازمان ملل ،دارای خودگردانی
داخلی بود .کمکم کار استعمارگران باال گرفت
ّ
و درگیریها از ســال  1955تا  1958شــدت
گرفت و کامرون عرصــه درگیریهای خونین
برای به دســت آوردن استقالل کامل از فرانسه
شد .رهبری جنبش استقاللطلبانه کامرون ،به
ّ
عهده جان فونچــا از «حزب دموکراتیک ملی
ّ
کامرون» بود .ناحیه زیر نفوذ انگلســتان تا حد
زیادی قدرت اداره را به دست آورد و سرانجام
ّ
در ســال  ،1959مقدمات یک کشور مستقل
فراهم شد و پس از نزدیک به یک دهه خشونت
و خونریزی ،در اول ژانویه  ،۱۹۶۰کامرون از
فرانسه اعالم استقالل کرد.
به دنبال همهپرسی در سال  ،۱۹۶۱قسمت
شــمالی کامرون بریتانیا با نیجریه ادغام شد و
قســمت جنوبی با ســرزمین فرانسوی سابق،

حکومت فدرال تشکیل داد.
یکی از شیوههای استعمارگران در مواجهه
با مردم مســتعمرات ،وادار کــردن آنان به کار
اجباری بود .این برنامــه پس از آن که تجارت
برده در قرن نوزدهم ،با مشــکالتی مواجه شد
و با ممانعتهای قانونی همراه شد ،در دستور
کار اســتعمارگران قرار گفــت .کامرون نیز از
جمله مستعمراتی بود که آلمانیهای متجاوز،
بــرای بهرهبــرداری از نیــروی کار ارزان آن،
نقشه کشــیده بودند .در همین زمینه «ماریان
کورنون» در کتــاب «تاریخ معاصــر آفریقا»
مینویسد:
«نیروی بدنی الزم برای کشت محصوالت
کشاورزی ،بهرهبرداری از تولیدات کانی و نیز
ً
در مورد انجام کارهای ســاختمانی عموما به
طریق تحمیل کار اجبــاری تأمین میگردید.
آفریقاییان که چیزی در مغازهها گیرشان نمیآمد
تمایل بســیار کمی برای اشــتغال دستمزدی
در نقاط دورتر از محل ســکونت خود نشــان
میدادند .مناطقی که بیش از جاهای دیگر در
معرض تحمیل کار اجباری قرار میگرفتند ،در
درجه اول ســرزمین بامی لکه و در درجه دوم
سرزمین مونگو و باسا بودند.
تراکم جمعیت در سرزمین اول به نحو بارزی
به چشم میخورد که خود عامل اساسی جذب
کارگران اجباری به شمار میآمد .در سرزمین
دوم استقرار اکثریت مطلق کشت محصوالت
کشــاورزی و جنگلــی اروپاییــان موجبات
اصلی به کار گماشتن کارگران بیکار را فراهم
میآورد».

نگرشی نقادانه به رویکردهای کالن نامزدهای انتخابات

خطر عقالنیت ابزاری
روحانی بازتولیده شده است ،اصالت چندانی برای
فرهنگ قائل نیست ،در حالی که این سیاستها آثار
ّ
مخرب و ویرانگر فرهنگی خاص خود را دارد ،اما

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

انتخابات ریاســتجمهوری امســال از
مناظــر مختلفــی ّ
اهمیــت دارد که در
نوشتههای گوناگون آن را تذکر دادهایم ،با این حال
تبیین بیشتر این موضوع از منظری تازه ،روشنکننده
خواهد بود .با ورود به دهه پنجم انقالب اســامی
مطالعــه رویکردهای کالن حاکــم بر حکمرانی و
سیاستورزی در جمهوری اسالمی ایران و اصالح
این رویکردها در انتخابات  1400ضرورت بســیار
مهمی است؛ چرا که رویکردها یا جهتگیریهای
کالن کــه روح حاکــم بر سیاســتهای یک نظام
سیاسی را تشــکیل میدهند ،طبق تجربه بیشتر از
طریق قوه مجریه پیش رفته و عملیاتی میشــوند؛
مهمتر اینکــه این رویکردهــای کالن در وضعیت
کنونی غلبه روزمرهگرایی بر ذهن مسئوالن و حتی
بخشــی از نخبــگان فکــری به ســرعت از ذهن
میگریزند و به حاشــیه میروند ،آنگاه با گذشــت
عمری از یک دولت و به ثمر نشســتن اقداماتش،
وقتی به عقب مینگریم ،میبینیم که برای نمونه روح
سیاســتهای اقتصادی آن دولت را نئولیبرالیسم
تشکیل داده و جمهوری اسالمی را به سمتوسویی
برده است که دیگر مجالی برای جبران خسارتها
نیست ،بنابراین عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد.

B

رویکردهای کالن

مطالعه مواضع نامزدهای مختلف انتخابات 1400ـ
که تا لحظه نوشــتن این یادداشــت منتشــر شده و
نگارنده بخش زیادی از آنها را مطالعه کرده استـ
گویای جایگاه برجسته و مهم مشکالت اقتصادی در
مواضع نامزدهای مذکور است و در این زمینه تفاوتی
میان نامزدهــای اصولگرا یــا اصالحطلب وجود
ندارد .فراوانی مشــکالت اقتصادی و معیشــتی و
نقش اساسی حل این مشکالت در حرکت موفق به
سوی تمدنسازی امری انکارنکردنی است و نگرش
ّنقادانه این یادداشت به معنای ّ
اولویت ندادن به رفع
این مشکالت نیســت ،اما این موضوع را از منظر
دیگری مینگرد که در پایان روشن خواهد شد.
به صورت کلی ،جریــان اصالحطلب که خود
ّ
را داعیهدار تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی

میدانست ،چند سال اســت با افزایش مشکالت
اقتصادی و نیز سوء مدیریت دولت روحانی در حل
این مشکالت ،از برج عاج روشنفکریـ البته صورت
موقتـ پایین آمده و تالش کرده اســت ،با تأکید بر
«جامعهگرایی» ،به مشــکالت اقتصــادی جامعه
به ویژه مشــکالت طبقه پایین توجه کند و هرچند
در عمل اقدام ّ
خاصی انجام نداده اســت ،اما سعی
ً
کــرده در افکار عمومی خود را صرفا با نگرشهای
سیاسی و فرهنگی تعریف نکند .با این حال نمیتوان
نشانه برجستهای از شکلگیری این ادراک در جامعه
مشاهده کرد .در جریان رقابتهای انتخاباتی اکنون
نامزدهای نزدیک یا وابســته به این جریانـ که یکی
از آنان سابقه مدیریت مالی و اقتصادی داردـ تالش
میکنند نسخه و برنامه اقتصادی خاص خود را ارائه
دهند و در مجموع رویکرد کالن حاکم بر نامزدهای
این جریان بر حل مشــکالت اقتصادی و معیشتی
تأکیــد دارد ،هرچند نامزد اقتصــاددان نزدیک (یا
همسو) با این جریان سعی میکند خود را داعیهدار
مطالبات و نگرشهای سیاسی اصالحطلبان قلمداد
کند ،اما ّ
طنازی این اقدام بر همگان روشن است.
نامزدهای جریان اصولگرا که در افکار عمومی
جامعه به عنوان افرادی دغدغهمند نسبت به معیشت
مردم شناخته شدهاند ،با ارائه برنامههای اقتصادی
مختلــف ،خــود را در مقام ناجی وضــع موجود
قلمداد کردهاند و مروری بر سابقه عملکرد نیروهای
اصولگرا ،از اوایل دهــه  80تاکنون نیز گویای این

به هر حال انتظار پیوند فرهنگ و اقتصاد از اقدامات
ً
آنان بیهوده است و ثانیا جریان اصالحطلب از آنجا
که مدعی ادامه مســیر انقالب اســامی به سوی
تمدن اسالمی نیســت ،بنابراین ضرورتی نمیبیند
کــه به تبعات فرهنگی اقتصاد بیندیشــد و آن را در
افق تمدنســازی اسالمی بنگرد ،بنابراین در چنین
فضایی مسئولیت نیروهای اصولگرا برای اندیشیدن
به مبنای فکری برنامهها و اقدامات اقتصادی خود و
آثار فرهنگی آنها دوچندان میشود.
با وجود این ،آنچه از مواضع نامزدهای اصولگرا
ُ
پیشــبرد این
منتشــر شده اســت ،امیدواری برای
مســئولیت را برنمیانگیزد .بــرای نمونه ،برخی
از نامزدهــای اصولگــرا بر دو موضــوع اقتصادی
مهم تأکیــد کردهاند که واکنشهــای زیادی را هم
برانگیخته است و آن دو عبارتند از :تأمین مسکن و
ً
افزایش یارانههای نقدی؛ اتفاقا این دو موضوعاتی
ّ
هســتند که قبل از داشتن ماهیت اقتصادی ،هویت
فرهنگی دارند .مســکن ،از نوع آن گرفته تا محل و
مکان ایجادش ،اساســیترین ّ
موقعیت شکلگیری
ّ
خلقیات ،ارزشها و ســبک زندگی یک فرد است.
ّ
یارانــه نقدی نیــز اثرگذارترین متغیر بــر روحیه و

اســت که دعاوی آنان در حل مشکالت اقتصادی
و معیشتی جامعه میتواند در افکار عمومی کشور
باورپذیرباشد.

B

نقد رویکردهای کالن

برجســته بودن شــعارها و برنامههای اقتصادی در
مواضع نامزدهــای ایــن دوره از انتخابات دالیل
منطقی زیادی دارد ،اما آنچه در اینجا مهم اســت
اندیشــیدن به مبانی فکری رویکردهای اقتصادی و
آثار و نتایج فرهنگی این اقدامات است .این موضوع
بســی فراتر از نگرش الصاقی به فرهنگ اســت،
به این معنا که فرهنگ برچســبی نیست که بعد از
تولید یک کاال بر آن چســبانده شود و به این ترتیب
امیدوار بود که کاالی مذکور با هویت فرهنگی یک
جامعه سازگار شود؛ فرهنگ روح حاکم بر تمامی
سلولهای یک اقدام اقتصادی (از جمله تولید یک
کاال) و همــه فرآیند آن از ابتدا تا انتهاســت و این
موضوعی اســت که نه تنها در شعارها و برنامههای
اقتصادی نامزدهای انتخابات مغفول مانده است،
ً
بلکه اساسا چندین سال است با این خأل بسیار مهم
مواجه هستیم .نکته مهم این است که مشکل عدم
پیوند فرهنگ با اقتصاد ،بیش از همه در رویکردهای
ّ
اقتصادی نیروهای اصولگرا باید مد نظر قرار گیرد
ً
و دغدغه آنان را برانگیــزد ،چرا که اوال برنامههای
ً
اقتصــادی اصالحطلبان که در نگرشهای نســبتا
نئولیبرالی کارگزاران سازندگی ریشه دارد و در دولت

فرهنگ کار اســت .این دو موضوع وقتی در دولت
احمدینژاد شکل گرفتند ،مجالی برای اندیشیدن
به هویت فرهنگی آنها در کوران عملگرایی سطحی
پیدا نکردنــد و در وضعیت کنونی نیز روا نیســت
نامزدهای اصولگرا ایــن دو را بدون تأمل در مبانی
فکری و آثار فرهنگیشان در دستور قرار دهند.
این موضــوع را درباره بســیاری از برنامههای
اقتصــادی نامزدهــای انتخابــات  ،1400بهویژه
نامزدهــای اصولگرا باید در نظــر گرفت؛ رویکرد
ایران به تجارت خارجی ،توســعه روابط اقتصادی
با شرق ،چگونگی دور زدن تحریمها (و حتی تأکید
برخی بر استفاده از رمزارزها برای کاستن از سیطره
دالر) و ...همه اقداماتی هســتند کــه ب ه هیچوجه
تنها در دایره اقتصاد تعریف نمیشوند و خواسته یا
ناخواسته ،آثار و پیامدهای فرهنگی و حتی فکری و
معرفتی خاص خود را دارند .نیندیشیدن به این آثار و
ّ
عقالنیت ابزاری را بر
پیشه کردن سکوت ،راه سیطره
جهتگیریهای کالن کشور هموار میکند و زمینه
هبوط ارزشهای انقالب اسالمی را فراهم میآورد.

ریزشها

آفاق

فراز و فرود سیدعلی محمد دستغیبـ ۷

نظریه نظام انقالبی ۵۳-

از او تقلیدکنید!

یکــی از معیارها ،قرب و بعد آدمها و
جریانها به دشمنان نشاندار انقالب
توصیفــی اســت که آنهــا از شــخصیتها و
جریانهای سیاسی دارند .امام(ره) میفرمایند،
هر گاه دشــمنان از شــما تعریف کردند در راه
خودتان شــک کنید و هر گاه از شما بد گفتند،
بدانید در مســیر درست قرار دارید .دکتر باقر
لنکرانی ،وزیر بهداشــت دولت نهــم درباره
همشهری شیرازیاش سیدعلیمحمددستغیب
میگوید« :مــا این را افتخــار نمیدانیم اولین
جایی که مرجعیت ایشــان را اعالم کرد رادیو
 VOAآمریکا باشد .این نکته بسیار تاریکی است
و انســان باید از خودش بپرسد که چرا دشمن
چنین ســرمایهگذاری را روی من کرده است.
بعضــی از صحبتهــا هنوز به گوش کســی
نرســیده ،تبدیل به خبر دوم و ســوم شبکههای
ً
دشمن میشــود ».واقعا اگر کســی در مسیر
امام(ره) باشد و شــهرت و نفوذش را مدیون و
مرهون شــهید دستغیبی باشــد که خالصانه و
مجاهدانه برای امام تالش کرد و محرومیتها
کشــید و در انتها نیز جانش را فدای آرمانهای
اسالم و امام کرد ،میتواند در مقابل تفکر امام و
شهید دستغیب بایستد ..شهید دستغیبی که در
خصوص رهبری در نظام اسالمی و والیت فقیه
در مجلس خبرگان طرفدار جدی اصل والیت
فقیه بود .ســرعت حرکت دستغیب در مسیر
خالف راه و آرمان امام راحل به قدری تند بود که
«گویانیوز» پایگاه اینترنتی ضد انقالب که چند
ً
سال پیش و تا هفتهها رسما آگهی استخدام در
سازمان جاسوسی آمریکا را منتشر میکرد ،در

مقالهای به قلم «ناصــر م» ،فردی که در خارج
کشــور حضور دارد و در اوج فتنه  ۸۸خواستار
حمایت از حمله رژیم صهیونیستی به ایران شده
بــود ،از وی دفــاع میکنــد و با ســرزنش از
جریانهای متمایل به غرب در داخل میخواهد:
«ای اصالحطلبان مدعی چرا در نبرد با نظام از
آیتالله دســتغیب به عنوان یک روحانی متقی
تقلید نمیکنید!؟» به راستی مگر دستغیب چه
جور مطالب و مواضعی داشت که طمع عناصر
ضد انقالب را برانگیخته بود؟! برخی از مواضع
وی به اختصار این چنین بودند:
۱ـ موضعگیریهــای ناصــواب علیه نظارت
شــورای نگهبان بــه ویژه انتخابــات مجلس
خبرگان؛
2ـ مخالفت صریح و بیمنطق و غیرمستند با
شخص رهبر معظم انقالب در مجلس خبرگان
رهبری؛
۳ـ اعالم حمایت از موســوی و کروبی بعد از
اغتشاشات و تمکین نکردن نامبردگان از قانون؛
4ـ سکوت در مقابل حرمتشکنی گستاخانه
و وقیحانه عاشــورای حســینی و دهها موضع
مسئلهدار و چالشساز دیگر.

ضرورت جوانگرایی!
محسنمحمد یالموتی
استادیار مجتمع آموزش
عالی شهید محالتی(ره)

به پنج الــزام از الزامات تحقــق نظام انقالبی
در ســطح کارگــزاری اشــاره شــد .در این
مطلب تعدادی دیگر از این الزامات بررســی
میشود.
6ـ اقدام قاطع برای حل مشــکالت و مبارزه با
مفسدان :اقدام جهادی ،انقالبی ،قاطع ،سریع،
مقتضی و متناســب برای حل مشــکالت و
برخورد بدون مماشات و مالحظه با اخاللگران
و مفســدان در امور کشــور از دیگر الزامات
تحقــق گام دوم انقالب اســامی اســت .بر
این اســاس ،مســئوالن باید در حوزههایی که
میتوانند و مربوط به حوزه مسئولیت آنهاست،
عزم و اراد ه جدی برای حل مشــکالت داشته
باشند .به نظر میرســد در صدر این اقدامات
باید ایجاد ثبات نســبی در اقتصاد ،حمایت از
اقشــار ضعیف و کمدرآمد ،ایجاد فرصتهای
شغلی ،چابکســازی روندهای بوروکراتیک،
مبــارز ه جــدی ،علنی ،شــفاف و اثربخش با
مفســدان و محتکران ،بــه ویــژه آقازادهها و
نزدیکان به برخی مســئوالن و ...قرار داشــته
باشد.
7ـ پرهیز از رویکــرد جناحی و حزبی در اداره
امــور :عمل جهادی به حواشــی مسئلهســاز
توجه ندارد؛ زیرا آنچــه در عمل جهادی مهم
اســت ،خدمتگزاری اســت .از ایــن رو ،در

عمل جهادی باید تالش شــود تــا بدون توجه
به وابســتگیهای حزبی و جناحی ،از ظرفیت
تمامی نیروهــای مؤمن و معتقد بــه اصول و
مبانی نظام جمهوری اســامی اســتفاده شود
تا آنان به ســوی عملکــرد واگرایانه کشــیده
نشوند.
8ـ تــاش برای گســترش عدالــت :توجه به
عدالــت در گام دوم انقالب اســامی از چند
جنبــه حائز اهمیت اســت؛ اول اینکه عدالت
یکی از شــعارهای اصلی انقالب اســامی
و در عیــن حــال ،از مهمتریــن کارویژههای
حکومت اســامی اســت .دوم اینکه عدالت
از جمله حوزههایی اســت که اگرچه در چهل
ســال گذشــته مورد توجه بوده ،اما هنوز هم
مســائل حل نشــد ه فراوانی در ارتبــاط با آن
وجود دارد .نظام انقالبــی در گام دوم انقالب
اسالمی نمیتواند به مســئله عدالت بیتوجه
باشد.
9ـ جوانگرایی :میدان دادن به جوانان به منزله
مخاطبان اصلــی رهبر معظم انقالب در بیانیه
گام دوم ،الزامــی تردیدناپذیر در حوزه تحقق
نظریه نظام انقالبی است .این موضوع از چند
جنبــه حائز اهمیــت اســت؛ اول آنکه میدان
دادن به جوانان تجربه موفقی اســت؛ یعنی در
هر جایی که به جوانان اعتماد شــده ،موفقیت
حاصل شده اســت .دوم آنکه کشور در آستانه
یک گذار نسلی قرار دارد که طی آن ،نسل اول
و دوم انقالب باید رسالتها و مسئولیتهای
انقــاب را به زودی به نســل جــوان واگذار
کنند.
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سیاستنامه
اندیشه سیاسی فضلالله نوری۲۶-

ثمره شهادت!

فتحالله پریشان
دبیر گروه اندیشه

در سیر بررســی و ارزیابی کارنامه شیخ
فضلالله نوری به فصل شــهادت ایشان
میرسیم و این سؤال حائز اهمیت است
که این شــهادت چه پیامدهایی در ایران
داشت؟
شهادت شیخ فضلالله در فضای خاصی
رقم خورد؛ یعنی هــم در داخل و هم در
خارج ایران و بخشــی از عتبات که جزء
عثمانی بود فضای خاصی حاکم بود؛ یعنی
رقابت سیاسی میان جریانهای مختلف به
شدت در رواج حاکمیت یک دیدگاه تأثیر
داشت و خبرســازیها و پذیرش و نقل و
انتقال برخی از اخبار سیاســی هم مؤثر
بود .مرحوم شیخ فضلالله در فضایی به
شهادت رسید که تهران به دست گروههای
مختلف فتح شده بود ،به گونهای که حتی
ریاست نظامی شــهر هم در دست ِف َرق
غیر اســامی بود و این در روند قضایای
مشروطه معنادار بود.
فضاسازیها علیه شیخ به قدری سنگین و
اثرگذار است که در خاطرات حاج سیاح
محالتی ،این تعبیر اهانتآمیز درباره شیخ
به قلم او نوشته میشود« :شیخ فضلالله
به واســطه حسدی که به ســیدعبدالله و
سیدمحمد داشت ،مرکز فساد و مخالفتی
علیه مشروطیت درست کرده بود».
ایــن تعبیــر میرســاند کــه جناحهای
مشــروطهخواه داخل و خــارج از تهران
ً
اساسا با علما و از جمله شیخ فضلالله سر
آشتی ندارند که بخواهند ماجرای شهادت
ایشان را به نحو درست حکایت کنند.
یا وقتی به لحن سخنان کسی مانند شیخ
ابراهیم زنجانی که حکم اعدام شــیخ را
صادر میکند نگاه میکنیم ،عالوه بر درک
غربت و مظلومیت شیخ ،به شناخت بهتر
زمینه و زمانه وی نائل میشویم که جریان
غربگرا به هر حال قصد دشمنی جدی با
علما و روحانیتی را دارند که به دنبال حفظ
اصالتهای دینی هستند و طبیعتا اختالف
رایج در جامعــه را به نحوی میخواهند
هدایت کنند که مشــروطه غربی از دل آن
بیرون آید.
شــیخ ابراهیم زنجانی دربــاره اختالف
عینالدوله با علما معتقد اســت« :کاش
اختالف دولت و ملــت یعنی درباریان و
آخوندها در ســر ترتیب اداره مملکت و
نفع ملت و بقای استقالل و طرز اداره بود.
خیر! بر ســر این بود که این مشت رعیت
بدبخــت را که در خطر مرگ هســتند،
ّ
دولتیان بیشتر بخورند یا مالها ».این لحن
صحبت کسی است که لباس روحانیت به
تن کرده ،اما دچار فساد اعتقادی و رفتاری
شده و مورد حمایت اجانب و گرایشهای
ماسونی شده اســت .بنابراین مهمترین
پیامد شــهادت شیخ شناخت جریانها و
افرادی بود که خود را در پوشش انقالبیون
و آزادیبخشهــای جامعــه پنهان کرده
بودند.
مردم با شناخت این افراد و اقداماتشان
با اهــداف و پیامدهای حضــور اجانب
و استعمار آشــنا شــدند و به این ادراک
رسیدند که منافع ملت باید از سوی خود
ملت و رهبران دینی در خط اسالم راستین
صیانت شود .علمای اسالم به این واقعیت
تلخ و بــه قیمت گزاف جان شــیخ نائل
شــدند که دچار شدن به تفرقه اعتقادی و
تحلیلهای غلط متمایز از اختالف سلیقه
است و راه نفوذ و ضربه زدن را به دشمنان
س دیگر که
اســام میدهد و دههــا در 
زمینههای پیروزی انقالب اسالمی ملت
ایران را در سال  1357فراهم کرد.
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بر خط باجگیری!

نکتهگرام
حسین مرتضی ،فعال فضای مجازی عربزبان:

شرکت تویوتا به بهانه تحریم اقتصادی ایران
از فــروش اتومبیل (آمبوالنــس) به وزارت
بهداشــت و هالل احمر ایــران خودداری
میکند .توجه داشته باشید که اتومبیلهای
سازمان تروریســتی داعش را تویوتا تولید
میکند و این ســازمان در آغاز سال ۲۰۱۱
بیــش از  ۱۵هزار خــودروی تویوتای صفر
کیلومتر دریافت کرده است.

حجتاالسالم همازاده ابیانه ،طلبه فعال فضای
مجازی :بخشی از جر و بحث نفتالی بنت که

به جای نتانیاهو نخستوزیر رژیم اشغالی
شــده ،با مهدی حسن در شــبکه الجزیره
ً
رو دیدم .دیدگاه عمیقــا ایدئولوژیک برای
پاکســازی نژادی و اشــغالگری داره که نه
حاصل تحرکات نظامی مخالفانش است و
نه متعهد به قراردادهای صلح.

مهــدی فضائلــی ،کارشــناس رســانه:

واشنگتنپســت ضمن پیشــنهاد تأخیر در
ً
مذاکرات نوشــته پس از انتخابات احتماال
واشــنگتن «ارزیابی دقیقتر و مطمئنتری»
خواهد داشــت و «در موضع بهتری برای
دادوســتد امتیازات» قرار میگیرد! پ.ن:
دشمن منتظر کاهش مشارکت برای فشار و
گرفتن امتیاز بیشتر است.
قیس قریشــی ،کارشــناس بینالملــل :بزنید
تو دهن اون ســایبری ســعودی اماراتی که
تو کشــورش یک خانواده بــدون انتخابات
حکومت میکنند و اســم کشور اسم قبیله
است و نه انتخابات دارند و نه آزادی بیان و
عقیده و به خاطر یک توئیت اعدام میکنند،
اون وقت نگران انتخابات و آینده دموکراسی
در ایرانند!

عباســعلی کدخدایی ،ســخنگوی شــورای
نگهبان :سرانجام نتانیاهو با پروندهای مملو

از ظلــم ،جنایت و فســاد بــه مزبله تاریخ
پیوست .اکنون به موازات محاکم داخلی که
پیگیر فساد بی بی (نتانیاهو) هستند ،از ICC
نیز انتظار میرود به عنــوان مطالبه جامعه
بینالمللــی او را بابت جرایم بیشــمار در
سرزمینهای اشغالی ،از جمله کودککشی
محاکمهکند.
عبداللــه گنجی ،روزنامهنگار :خوشــبختانه
عمده کاندیداها ســخن خود را بر زندگی
و معیشــت مردم متمرکــز کردهاند .این را
باید یک گام به جلو دانســت یا واقعیتها
نمیگذارد ،از گفتمــان غالب عدول کنند
یا جنــس کاندیداها اینگونه اســت .حال
نوبت انتخابکنندگان است تا به جای رأی
عاطفی بین مشــکالت خود و کاندیدا پلی
برقرارکنند.
علیرضــا گرائــی ،فعــال فضــای مجــازی:

دغدغههای مردم؛ قیمــت دالر ،بیکاری،
مسکن،گرانی،بیثباتی،فساد،رانتخواری
و ...دغدغه غربزدهها :سانســور مســتند،
پیامک حجاب ،جابهجایــی زمان مناظره،
رنگ انتخاباتی و ...اگر کسی خودش را به
خواب نزده باشد ،همین برایش کافی است.

ســیدمصطفی میرســلیم ،نماینــده مجلس:

نامزدهــای ریاســتجمهوری بــه جای
عوامفریبــی با مســابقه دادن در اعالم ارقام
یارانه نقدی ،به بیــان چگونگی رونق دادن
به اقتصاد و اشتغال مولد بپردازند با تکیه بر
کارنامهخودشان.
محمد ایمانی ،فعال سیاسی :اسحاق هرتزوگ
در حالی بــه عنوان رئیس رژیم اشــغالگر
قدس معرفی شد که اوضاع سیاسی و امنیتی
این رژیم بحرانیترین دوره خود را ســپری
میکند.

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

دنیای ســایبری و مجــازی آنقدر با دنیــای واقعی ما
یکپارچــه و عجین شــده اســت و اثراتش بــر تمام
جنبههای زندگیمان مشــهود است که شاهد هستیم
بزهکاریهای ســایبری از جرم و جنایتهای دنیای
واقعی بیشتر شــده اســت .امروزه دیگر با گروههای
خالفکار و بانکزن سر و کار نداریم ،تمام آنچه برای به
دست آوردن پول نامشروع الزم است ،فقط یک رایانه و
یک ارتباط اینترنتی است!
مجــازی شــدن خدمــات و ســرویسهای
دریافتــی باعث به طمــع انداختن افراد شــرور برای
کالهبرداریهای اینترنتی و نوعــی باجگیری برخط
شده اســت .باجگیریهای برخط که در گذشته بود،
در نهایت با قفل کردن دسترســی کاربران به دادههای
شخصیشان ،از آنها طلب مبلغی پول برای آزادسازی
آن دسترســی میکردنــد ،امــا امروزه باجگیــران به
سراغ ســرویسها و خدمات همگانی میروند و با از
کارانداختن آنها و زدن خســارت به شرکتها به دلیل
توقف آن ســرویس ،شــرکتهای مزبور را مجبور به
پرداخت باج برای راهاندازی مجدد سرویس میکنند.
برای نمونه ماه گذشــته ،در پی حمله ســایبری به

بزرگترین خط لوله انتقــال نفت در منطقه آمریکای
شــمالی ،پمپ بنزینهای ایاالت مختلف آمریکا در
امتداد ساحل شرقی دچار کمبود سوخت شدند .این
حمله ســایبری فلجکننده ،فعالیــت بزرگترین خط
لوله انتقال نفت در آمریکای شــمالی را متوقف کرد.
خط لوله کلونیال ،بزرگترین شبکه توزیع سوخت در
آمریکا به شمار میرود که طول آن  8850کیلومتر بوده
و نیمی از سوخت مورد نیاز مردم آمریکا در ایالتهای
شرقی این کشور را تأمین میکند .حمله سایبری به خط
لوله انتقال سوخت به گونهای بود که رایانههای شبکه
توزیع ســوخت ،همگی هک و خاموش شده بودند!
چنین حمله سایبری سبب شــده بود که قیمت بنزین
در آن منطقه به مرز  3دالر برســد و چیزی تا باالترین
رقم خود از ســال  2014فاصله نداشــت .یک گروه
هکر به نام دارک ساید ،مسئول حمله سایبری به شبکه
توزیع سوخت کلونیال بوده است .هکرها طی پیغامی
غیرمستقیم گفت ه بودند که به دنبال ایجاد اختالل نیستند،
بلکه قصدشان فقط دریافت باج بوده است.
هک کردن و از کار انداختن شبکه انتقال سوخت
تنها یک پیامد را که فقط قطع دسترسی مردم به سوخت
باشد ،ندارد؛ قطعی بنزین ،رفت و آمد مردم ،حضور
کارمنــدان در ادارات ،انتقال مواد غذایی ،نرســیدن
بستههای پســتی و ...حتی درگیری و نزاع مردم را در
پی دارد .شاید به همین دلیل بود که در نهایت هکرها
به هدف خود رسیدند و توانستند  5میلیون دالر از این

شرکت باج بگیرند!
اعالم خبــر پرداخت باج به هکرهــا در آمریکا با
واکنشهای بســیار شــدیدی روبهرو شــد و بسیاری
تســلیم شدن شــرکت ســوختی در مقابل هکرها را
نشان ضعف سیستم امنیتی آمریکا دانستند که باعث
خواهد شــد هکرها به کار خود ادامه دهند که همان
هم شــد و در تازهترین باجگیری ،بزرگترین شرکت
توزیعکننده گوشــت گاو و مرغ در جهان مورد حمله
هکرها قرار گرفت! در این حمله مانند حمله شرکت
سوختی ،مقامات آمریکایی برای پنهان کردن ضعف
خود ،روســیه را مقصر اعالم کردند و حتی مقامات
آمریکایی از روسها خواستند که به مجرمان و هکرها
در کشورشــان پناه ندهند! چیزی که روسها تکذیب
کردند .باجگیران برای پایــان دادن به حمله خود ،باز
هم تقاضای پول کردهاند که دور از ذهن نیســت که به
خواسته خود برسند ،زیرا تنها چند ساعت پس از اعالم
این خبر ،قیمت مرغ و گوشت در آمریکا باال رفت.
با گره خوردن زندگی انســانها به رایانهها و متکی
بودن ســوخت ،مرغ ،گوشت و حتی آب و ...به دنیای
دیجیتال ،باید به امنیت در فضای ســایبر بیشتر توجه
کرد .دیگر با ســارقانی که تنها دادههای ما را بدزدند،
روبهرو نیستیم ،در کشــور خودمان ایران هم هر چند
وقت یک بار اخباری مبنی بر لو رفتن اطالعات کاربران
یک شرکت فناوری را میشــنویم .حریم خصوصی
و امنیت اطالعات موضوعی اســت که در ایران به آن

کمتر توجه شده است .مدتی قبل بود که خبر فروختن
اطالعات  24میلیون کاربر ایرانی شبکههای اجتماعی
در انجمنهای اینترنتی منتشــر شد! نشت اطالعات
حتی به کاربران مراکز حساس هم رسید و ماه گذشته
خبری مبنی بر لو رفتن اطالعات  30میلیون مشــتری
بانک ملت ،بین کاربران فضای مجازی میچرخید؛
در حالی که هیچکــدام از مدیران این بانک حاضر به
پاسخگویینبودند.
ً
باید بدانیم تالش هکرها برای باجگیری اصوال با
رخنههای ســاده و سطحی آغاز میشود و پس از آنکه
ً
سیســتم را کامال آلوده کرده و آلودگی را در سراســر
شبکه پخش کردند ،با فعال کردن کدهای خود و قفل
کردن خدمات ،تقاضای باج خواهند کرد .تالش برای
مقابله با این حمالت سایبری در همه جای دنیا وجود
دارد و شــرکتهای امنیتی در دنیا ،بیشترین سود را از
آن میبرند .سالها قبل شــایعهای در فضای مجازی
منتشــر شد که هیچگاه رد نشــد و آن این بود که یکی
از غولهای امنیتی دنیا ،برای ماندن در رتبههای باال،
ویروسهای رایانهای را منتشرکرده است که با کشف
ظاهری آنها ،اعتبارش را حفظ کند! حتی برخی گمان
میکنند که باجگیران امروزی ،میتوانند شرکتهای
امنیتی باشــند که هم باج را میگیرند و هم با افزایش
سهام شرکتشان ،بازی دو سر بردی را راه میاندازند!
امری که سبب شده است باجگیران و باجدهندگان برای
همیشهباقیبمانند!

برق کجا رفت؟
امیرمهدی صالحی
کارشناس رسانه

نه تنها امسال ،بلکه با داغ شــدن بازار رمزارزها در
سالهای گذشته هم ،هروقت حرفی از قطعی برق
به میان میآمد ،دلیل آن را گردن رمزارزها و مصرف
شــدن توان برقی کشــور برای روشــن نگهداشتن
تجهیــزات بــه دســتآوری و اســتخراج رمزارز
میانداختند .اگرچه شــاید فرسودگی صنعت برق
کشــور یکی از دالیل قطعیها باشد ،اما نباید نقش
اســتخراجکنندههای غیرمجاز ارزهای دیجیتال را
نادیده گرفت .مشترکانی که با ایجاد مزرعههای تولید
غیرقانونی بیتکوین و سایر ارزها ،در شبکه توزیع
برق کشور خلل ایجاد کردهاند.
اما چرا بیتکویــن و رمز ارزهــا برق مصرف
میکننــد؟ بیتکویــن شــبکهای از کامپیوترها و
دستگاههایی است که در سراسر دنیا وجود دارد و به
اصطالح ماینر یا استخراجکننده شناخته میشوند.
هر دو کار تأیید تراکنشها و ایجاد بیتکوین جدید
بر عهده ماینرها یا همان استخراجکنندگان بیتکوین
است .استخراج بیتکوین یک صنعت چند میلیارد

دالری در دنیاســت .با رشــد قیمت بیتکوین در
سالهای اخیر ،افراد زیادی برای استخراج این ارز
هجوم آوردهاند .در ایران نیز به دلیل قیمت پایین برق،
هزینه استخراج بیتکوین کمتر از برخی کشورهای
دنیاســت .به همین دلیل در مدتی محدود ،مزارع
اســتخراج بیتکوین زیادی با برق کشاورزی ،برق
صنعتی و ...راهاندازی شــده است .خوراک اصلی
دستگاههای ماینر ،برق اســت .یک نمونه متداول
دســتگاه ماینر توان مصرفی  ۱۳۵۰وات دارد .کافیه
مقایسه کنید با یک لپتاپ معمولی که تنها حدود
 50وات برق مصرف میکند .این در حالی اســت
که استخراجکنندهها یه یک ماینر بسنده نمیکنند و
به اصطالح مزرعهای از ماینرها را ایجاد میکنند که
مصرف برق بسیار باالیی را به وجود میآورد.
شــاید جالب باشد که بدانید مصرف کل شبکه
بیتکوین نزدیک به مصرف برق کشور اتریش است
و مصرف برق هر تراکنش بیتکوین برابر با مصرف
برق  ۲۰روز یک خانواده معمولی در آمریکاســت!
بنابراین وقتی شما مقداری بیتکوین از یک آدرس به
آدرس دیگر میفرستید ،معادل مصرف برق  ۲۰روز
یک خانواده آمریکایی برق مصرف میکنید .چنین

مصرف باالیی دلیل بر این شده تا انتقادات زیادی به
بیتکوین وارد شود ،زیرا مصرف برق باالی شبکه
بیتکوین موجب شــده تا این شبکه مسئول انتشار
گازهای گلخانهای به اندازه کشور دانمارک باشد.
از دالیلی که ســبب شده است بیتکوین چنین
مصرف برق باالیی را داشته باشد ،الگوریتم آن است
که بر اساس اثبات کار بنا شده است .اثبات کار همان
مفاهیمی است که تا به اینجا گفت هایم ،یعنی روشی
برای تأیید تراکنشها در شبکههای غیرمتمرکز که به
آن همان استخراج یا ماینینگ میگویند .در این روش
افراد داوطلب میتوانند قدرت پردازشی سختافزار
کامپیوتر خود را به شبکه یک ارز دیجیتال مانند بیت
کوین اختصاص بدهند و با کمک به تأیید تراکنشها
از شبکه پاداش دریافت کنند .ضعف بیت کوین در
مصرف باال استفاده از همین ســاز و کار است .در
مقابل این الگوریتم ،ما اثبات سهام را داریم که یک
روش جایگزین برای تأیید تراکنشها در شبکههای
غیرمتمرکز اســت کــه به ســختافزار و مصرف
برق نیاز ندارد .در یک شــبکه مبتنی بر اثبات سهام
افرادی که بخواهند در کار تأیید تراکنشها شرکت
کنند ،باید ارز دیجیتال آن شبکه را بخرند و در کیف

پول خود به شــبکه اختصاص دهند یا بهاصطالح
سهامگذاری کنند .به این ترتیب در ازای سهامی که
در اختیار شبکه قرار دادهاند ،بهطور مرتب مقداری
به ارزهــای دیجیتال آنها اضافه میشــود .یعنی به
جای استخراج ،باید ارز دیجیتال خود را قفل کرده
تا به عنوان پاداش ،درصدی از کارمزدهای شــبکه
را دریافت کنیم .چنین سازوکاری یک بنای سبز را
ارائه میدهد که در آینده به دلیل مصرف بسیار پایین
برق و سوختهای فسیلی ،از ارزهای مبتنی بر این
ساختار بیشتر خواهیم شــنید .اما برگردیم به ایران
خودمان ،علت قطعیهای مکرر برق در کشورمان را
باید مجموعهای از دالیل دانست که همگی دست به
دست هم دادهاند و با به اوج رسیدن مصرف کاربران،
شبکه برق کشــور دیگر توان پاسخگویی به آنها را
ندارد و شهروندان مجبورند به دنبال زمان قطع برق
خود بگردند .استخراج ارزهای دیجیتال ،فرسودگی
شبکه برق کشور و ساخته نشدن نیروگاههای جدید،
اسراف و مصرف بیرویه کاربران و بسیاری از دالیل
دیگر ســبب ایجاد مشکالتی برای مردم شده است
که باید با همت جهادی ،برنامهریزی و فرهنگسازی
هرچه سریعتر آنها را رفع کرد.

نرمافزار

پژواک

خبرخوب

شنبه

هوش مصنوعی

پرواز نبوغ ایرانی

دیگه وقتشه شروع کنی!

درمان کرونا با فناوریهای نوین

بالگرد نیم ه سنگین بومی در آسمان

مدیریــت زندگــی بــه روش
شنبه؛ «شنبه» یک برنامه ساده
و کاربــردی بــرای مدیریت و
برنامهریزی زندگی اســت .به
راحتــی کارهایــت رو منظم
کن تا حســاب همــه چی رو
به دســت بگیری! بــه کارها و
ایدههایت در همــان لحظهای
که به ذهنت میرســند ،ســر
و ســامان بده تــا از دنیا عقب
نمونی .شــنبه میتونه ســر موقع همه چیز رو یــادت بندازه و
راه رســیدن به اهداف و آرزوهات را متوجه بشــی .میتونی
از روزت بهتر اســتفاده کنی .از شنبه شــروع کن به مدیریت
زندگی.

سرویس سالمت ملی انگلیس
از هوش مصنوعی برای کمک
به بهبود بیماران مبتال به کرونا
و کاهش زمان بســتری شــدن
آنهــا در بیمارســتان اســتفاده
میکند .این روند پزشــکان را
قادر میســازد تــا برنامههای
درمانــی را ســریعتر و مؤثرتر
انجام دهنــد و به آنهــا امکان
میدهد دقیقتر پیشبینی کنند
که چه بیمارانی ممکن است در وضعیت بحرانی قرار بگیرند.
این روش با گردآوری بیش از  ۴۰هزار سیتیاسکن و  MRIاز
بیش از  ۱۰هزار بیمار در سراسر کشور در طی همهگیری ایجاد
شده است.

طــرح کالن ملــی طراحــی
و ســاخت نمونــه پــروازی
بالگرد نیمهســنگین ،منطبق با
اســتانداردهای جهانی اجرایی
شــد و متخصصــان در حــال
بومیسازی قطعات آن هستند.
این بالگرد در کالس وزنی نیمه
سنگین است و فضایی برای دو
خدمه 13 ،سرنشین ،چهار بلید
و دو موتــور در آن تولید شــده
است .گفتنی است ،پروژه طراحی و ساخت یک نمونه پروازی
از بالگرد متداول ،با کمک شرکتهای دانشبنیان قطعات اولیه
آن در حال تولید است .قطعاتی با رعایت استاندارد جهانی()TC
تولید میشوند و به بازار غیرنظامی وارد خواهند شد.

گذری بر نقش هنرمندان و ورزشکاران سرشناس در روزهای انتخاباتی و جهتگیری رأی دهندگان

آزموده را دوباره میآزمایند؟!
نیستند تجربه تلخ گذشتهشان را تکرار کنند؟ و اینکه
ً
اساسا مردم در مقابل این هیجانسازیهای خالی از
معنا و مفهوم ،چه باید بکنند؟

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

با نزدیکتر شــدن به زمــان برگــزاری انتخابات
سیزدهمین دوره ریاستجمهوری ،رفته رفته شور و
حال انتخاباتی هم در جامعه بیشتر میشود و گروهها
و اقشار مختلف سعی میکنند هر یک از دریچه نگاه
و اهداف خود در میدان رقابتها وارد شوند و بر رأی
و نظر مردم تأثیر بگذارند .یکی از این اقشار و گروهها
که گاهی با هیجان بیشتری هم وارد میدان میشوند
و فضــای انتخاباتــی را گرم میکننــد ،چهرههای
مشهور هنری و ورزشی هستند که به «سلبریتیها»
معروفند.
ســلبریتیها به دلیل محبوبیتی که به واســطه
حرفهشان در میان مردم ،به ویژه نوجوانان و جوانان
ً
دارند ،معموال با ســخنان ،مواضع و رفتارهایشان
ت نســبی میدهند و
به رفتار و افکار مخاطبان جه 
خواه و ناخواه به مثابه یک الگو برای سبک زندگی
و منش نوجوانــان و جوانان جا میافتند؛ فرقی هم
نمیکند که این الگوگیری بجا و صحیح باشــد یا
نابجا و مخرب ،مهم این واقعیت است که مردم به
ویژه نوجوانان و جوانان آنها به این گروه نگاه میکنند
و تأثیر میپذیرند .حاال اگر رفتار و گفتار سلبریتیها
در یک موضوع خاص ،مبتنی بر عقالنیت ،متانت،
آگاهی و مسئولیتشناســی باشد ،طبیعی است که
تأثیر مثبت و ســازندهای بر جامعه میگذارند و اگر
این رفتارها و گفتارها ناشی از بیسوادی ،جوزدگی یا
هیجانهای گذرا باشد ،دیگر نباید انتظار کنشگری
مثبت و مفید از آنها داشت.

B

یک تجربه قابل تأمل

هنــوز خاطره انتخابات ریاســتجمهوری ســال
1396ـ و تا حدودی سال 1392ـ و نوع کنشگری

B

 1396و هنگامی که نتیجــه عملکرد جریان مورد
حمایت آنها در اداره اقتصاد کشور و معیشت مردم
خودش را نشان داد ،به جای آنکه به خودشان بیایند
و بــه خاطر هزینه کردن خود بــرای چنین جریانی
و هیجــانزده کــردن گروههایی از مردم پشــیمان
شــوند ،حاصل ســوء مدیریتها و بیعملیهای
جریان مورد حمایتشــان را به پای اصل انقالب
و نظام نوشــتند و در صفحات مجازیشان و در هر
موقعیت و فرصتــی ،با کنایههای عجیب و غریب،
به اصل نظام که رهاورد خون هزاران شــهید است،
تاختنــد و ایــن جریــان همچنان هم کــم و بیش
ادامه دارد.
حاال سؤال اینجاســت که آیا آن رفتارها این بار
و در انتخابــات  1400هم تکرار میشــود یا اینکه
ســلبریتیها برخی حقایق را متوجه شده و حاضر

عده قابل توجهی از چهرههای ورزشــی و هنری در
خاطره عمومی جامعه کمرنگ نشده که در آن روزه ا
این جماعت با دامن زدن بــه دوقطبیهای موهوم
«جنگ و صلح» یا «مذاکــره و جنگ» و «آزادی و
خفقــان» ،طوری برای یک نامزد انتخابات ســینه
چاک می کردند که شــاید خود آن نامزد هم در این
حد انتظار نداشت! از سوی دیگر ،با حمله و تمسخر
بیمحابا نسبت به نامزدهای دیگر و ترساندن مردم
از رأی دادن بــه آنها ،چنان آینده خطرناکی را پیش
روی مخاطبان ترســیم میکردند کــه انگار بارها
و بارهــا حقیقــت آن را درک کرده و چشــیدهاند.
مخلوط کردن اطالعات درســت و غلط و افزودن
چاشنی بیانصافی و بداخالقی هم ،پای ثابت این
میدانداریهای هیجانی سلبریتیها بود.
اما بعد از گذشت کمتر از یک سال از انتخابات

چه باید کرد؟

اول ایــن نکته را باید یادآوری کرد که ورزشــکاران
و هنرمندان هم مانند همه اقشــار حق دارند در هر
انتخاباتی از هر نامزدی که بخواهند حمایت کنند
و حتــی دیگران را به رأی دادن به آن نامزد تشــویق
کنند و این حق شهروندی آنهاست ،اما مسئله وقتی
چالشبرانگیز و مشکلســاز میشــود که از روی
کمسوادی و بیاطالعی نســبت به مبانی فکری و
اعتقادی جامعه یا مؤلفههای اقتصادی و سیاســی
و تنها از ســر جوزدگی و هیجان و با ســوء استفاده
از پایگاه اجتماعی خود ،به نفع یکی هورا بکشــند
و با نشــر اطالعات غلط و گمراهکننده ،دیگری را
تخریب کنند؛ اینجاســت که شأن و منزلت اهالی
هنر و فرهنگ به پیادهنظام جریانهای سیاسی تنزل
پیدامیکند.
از طــرف دیگر ،مردم به ویــژه جوانترها کافی
است به تجربه انتخابات گذشته و نوع رفتار و گفتار
ســلبریتیها نگاهی بیندازند و آنچــه را که وعده
میدادند با آنچه در عمل محقق شد مقایسه کنند تا
معیار پذیرش حرف درست و رد حرف غلط را بهتر
پیداکنند.
جامعه ایرانــی روز به روز با پدیدههای جدیدی
همچون فضای مجازی و رسانه بیشتر آشنا و درگیر
میشــود؛ الزمه بهرهگیری بهتر از ایــن پدیدهها،
تعمیــق اطالعــات و مطالعات و افزایش «ســواد
رســانهای» است تا نه ســلبریتیها و نه هیچ گروه
دیگری ،با دوقطبیسازیهای کاذب و موجسواری
بــر مشــکالت و دغدغههای مــردم ،آنهــا را در
انتخابشان دچار پشیمانی نکنند.

برداشت

ذبح فرهنگ با اختالف طبقاتی
نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

«همرفیق» نام یک مجموعه شبکه نمایش خانگی
با اجرای شــهاب حســینی اســت .طبق روال
همیشگی یک سلبریتی به همراه رفیقش مهمان
این برنامه میشوند .هفته پیش بود که بخشی از
این ویدئو با حاشیهها و بازتابهای زیادی همراه
شد.
«پانتهآ بهــرام» به همــراه خواهرش مهمان
این برنامه بودند ،وقتی شــهاب حسینی از جایزه
 20میلیونی برای فرد منتخب از میان افرادی که
برای همرفیق ویدئو میفرستند ،صحبت میکند
و از مهمان برنامه میپرسد که این رقم کم است

نداریم ،اما به هر حال بایــد این حقیقت را باور
کنیم که نتیجه مشکالت اقتصادی فعلی در کشور
که در ســالیان اخیر تشدید شده ،شکاف طبقاتی
اجتماعی و در پی آن ،شکاف فرهنگی است که به
مردم تحمیل میشود و این همان خطری است که
با آرمانهای انقالب اسالمیـ بزرگترین انقالب
فرهنگی قرنـ فاصله معناداری دارد.
وقتــی اختالفات مــادی اینطور سرســامآور
میشــود ،هر کســی که در طبقه بــاالی جامعه

یا زیــاد ،خواهر پانتهآ بهرام میگوید« :با توجه به
طبقهای که هستند ،عدد خوبی است»!
این پاسخ بازتابهای زیادی در فضای مجازی
داشت و باعث دلخوری بسیاری از مخاطبان شد
ً
و قطعا این دلخوری به انصاف و بحق بود .هر چند
جمله خواهر خانم پانتهآ بهرام بسیار بد و تلخ ادا
شد ،اما در این یادداشت قصد قضاوت در مورد آن
جمله و به خصوص شخص این خانم و نیت وی
از گفتن این جمله و ســبک زندگی اقتصادیاش

نشسته و البته از لحاظ فرهنگی نیز به اندازه رشد
اقتصادی ،رشد نداشته باشد ،ممکن است افراد
طبقه پایین را کوچک ببیند و خود را بزرگ بپندارد
و بعد همین نوع نگاه در تکتک افراد جامعه بروز
پیدا میکند و پس از آن است که دیگر پیامدهای
اجتماعی و فرهنگی آن قابل جبران نخواهد بود.
نکتــهای دیگری که نباید فرامــوش کرد ،این
اســت که وقتی نظارت کافــی و دقیقی بر روی
خروجی پلتفرمها وجود ندارد ،این شکافهای
فرهنگــی زمختتــر و عریانتر بــروز و ظهور
پیــدا کرده و ســرخوردگی در جامعه را بیشــتر
میکنــد .در این میــان ،چهرههــای فرهنگی و
هنری یا همان ســلبریتیها باید بیشــتر مراقب
باشــند تا با رفتــار و گفتارشــان ،تکمیلکننده
ایــن جورچیــن خطرنــاک ضــد فرهنگــی
نباشند.

ادبیات مقاومت

کتاب

سینما

راز سربند

تاریخ مردم ایران

مسیر معکوس

روایت زندگی شهید علیاکبر جمراسی

چاپ هجدهم اثر عبدالحسینزرینکوب

اثر ابوالفضل جلیلی مجوز نمایش گرفت

«راز ســربند» روایــت زندگی
شهید علیاکبر جمراسی است
که انتشــارات شــهید کاظمی
آن را منتشــر کرده است .شهید
«علیاکبــر جمراســی» در ۳
فروردی ن ماه  ۱۳۴۷در روستای
تلخاب اراک به دنیا آمد .او نیز
ِ
مانند بســیاری از همساالنش
خود را داوطلبانه به جبهه رساند،
اما با ســابقه  ۸۵ماه حضور در
خط مقدم شهید نشد .شهید جمراسی همراه دیگر دوستانش
اطالعات ســپاه قم را سر و سامان بخشید و توسعه داد.
واحد
ِ
او که در تفحص شهدا نقشی پررنگ داشت ،سال ،۱۳۹۰طی
عملیات تروریستی گروهک پژاک به شهادت رسید.

مجموعــه دو جلــدی «تاریخ
مردم ایران» تجدید چاپ شد.
این اثر کــه تاکنــون  18نوبت
به چــاپ رســیده ،تألیف دکتر
عبدالحسینزرینکوب است که
در دو جلد تاریخ ایران را با زبانی
شــیوا و فصیح بازگــو میکند.
جلد نخست این اثر تاریخ قبل
از اسالم اســت که به دو بخش
تاریخ پهلوانــی و تاریخ واقعی
تقسیم میشود ،اما جلد دوم کتاب از جایی که کتاب اول به پایان
رسیده است شروع کرده تا بخشها و زوایای مهم تاریخ مردمان
ایرانزمین چون فرهنگ ،تصوف ،کالم ،فلسفه و ادبیات فارسی
رادر کنار روایت تاریخ دورهای از ایران بررسی کند.

شورای پروانه نمایش فیلمهای
سینمایی در جلسه اخیر با صدور
پروانه نمایش «مسیر معکوس»
بــه تهیهکنندگــی و کارگردانی
«ابوالفضل جلیلــی» موافقت
کرد .فیلم ســینمایی «مســیر
معکوس» به چالش چند جوان
در جامعــه امروز ایــران برای
ســاخت فیلم و ورود به جرگه
ســینماگران جوان میپردازد.
این فیلم نوجوانانه نخســتین اکران خود را ســال گذشــته در
سیوسومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
تجربه کرد .گفتنی است ،ابوالفضل جلیلی  ۱۵فیلم سینمایی
و دهها جایزه از جشنوارههای کوچک و بزرگ سینمایی دارد.
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یادداشت
چند جای خالی
در جشنوارهای جهانی!
آرش فهیم
منتقدسینما

جشنواره جهانی فیلم فجر در حالی برای
هشتمین ســال پیاپی به صورت مستقل
از جشــنواره ملی فجر برگزار میشود که
هنوز برآوردی درباره نتیجه این جداسازی
صــورت نگرفته اســت .هــدف بخش
بینالملل جشــنواره فجر ،جریانسازی
در ســطح داخلی و خارجی بوده است؛
اما خود برگزارکنندگان بخش بینالملل،
ً
اصال نمیتوانند تعریفی از جریان مدنظر
خود اعالم کنند .در نتیجــه ،به نظر من،
جشــنواره جهانی فیلم فجر ،در هر دوره
به جز یــک مهمان مطرح و ســخنرانی
وی ،هیچ تأثیرگذاری و جریانسازی قابل
توجهی نداشته است .اگر تأثیر و جریانی
در کار است ،مدیران جشنواره اعالم کنند
تا ما هم مطلع شویم .نکته مهم این است
که مالک ارزیابی یک جشنواره سینمایی،
فیلمهایی اســت که در آن بــه نمایش در
میآید ،نه ســخنرانی و میزگرد .هر چند
سخنرانیها و نشستهای بحث و بررسی،
به پربار شدن جشنوارهها کمک میکنند،
اما به جشــنواره ،اعتبار نمیدهند .برای
نمونه ،در سیوهفتمین جشنواره جهانی
فیلم فجر« ،پل شــریدر» فیلمنامهنویس
هالیوودی ،یک نشست خبری داشت که
چند حرف خوب هم به زبان آورد ،نشستی
درباره ســینمای آخرالزمانی در حاشــیه
جشنواره برگزار شد ،یک نشست با دو سه
جمله داغ تشکیل شد و ،...اما هیچ کدام
از اینهــا خأل اکران فیلم بــزرگ و مهم را
پر نمیکند .فیلمهای خارجی جشنواره،
انگیزه و اشــتیاقی را برای دیدنشــان بر
نمیانگیزند و این گونه نیست که بگوییم،
اگر در جشنواره حاضر نشویم ،چیزی را
از دست میدهیم .جشنواره جهانی فیلم
فجر ،دچار یک نقض غرض هم هست؛
فلسفه تفکیک جشنواره فجر به دو بخش
ملــی و جهانی از ابتدا این بود که چون در
زمان برگزاری جشنواره در دهه فجر ،توجه
همه به فیلمهای ایرانی بود ،کمتر کســی
فرصت تمرکز بر بخش بینالملل را پیدا
میکرد؛ بنابراین ،سازمان سینمایی ،بخش
بینالملــل را از بخش ملی منفک کرد تا
این بخش بهتر دیده شــود؛ اما اتفاقی که
طی این سالها افتاده ،این است که بیشتر
مردم و اهالی رسانه برای تماشای فیلمهای
ایرانی به جشنواره جهانی پا میگذارند و
باز هــم فیلمهای خارجی ،در محاق قرار
میگیرند .جشــنواره جهانــی فیلم فجر
زمانی میتواند در عرصه بینالمللی عرض
اندام کند که هم در شکل برگزاری و اجرا،
به هویت و تعریفی مستقل دست یابد و هم
در نوع فیلمهایی که در آن حضور مییابد،
خبرساز شــود؛ یعنی جشنواره باید بتواند
با ویژگیهای متمایزی ،چشم سینماگران
و سینمادوستان دنیا را بگیرد و رسانههای
بینالمللی ،درباره برگزاری جشــنوارهای
خاص و منحصر به فرد در ایران ،واکنش
نشان دهند و اخبار و تحلیلهایی را منتشر
کنند .به نظر میرســد جشــنواره جهانی
فیلم فجــر دچار نوعــی محافظهکاری و
خنثیزدگی اســت .گویا این جشــنواره
زمانی میتواند به وضعیت آرمانی برسد
که رویکرد و سیاســتی تهاجمی داشــته
باشــد و به محلی برای نمایش و معرفی
فیلمهای سرکوب شــده در سطح جهان
تبدیل شود .به این معنا که فیلمهای مطرح
از فیلمسازان مســتقل و معترض جهان،
ازجمله در آمریکای التین ،جهان اسالم
و حتــی در خود اروپا و آمریکا را جذب و
برای آنها پروپاگاندا کند.
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یادداشت
دستور به یگانهای صدام!
مرتضی قربانی
فرمانده وقت
تیپ  ۲۵کربال

در جریان عملیــات بیتالمقدس وقتی
به مرز رســیدیم و دشــمن از پیشرفت ما
مطمئن شــد ،جبهه آن طرف مرزش هم
ســقوط کرد و با سرعت ،نیروهایش را به
شــرق بصره منتقل کرد .ارتش عراق در
واقع میخواســت از پیشروی بیشتر ما به
سمت بصره جلوگیری کند که در اینجا هم
نیروهای زیادی را از دست داد .نیروهای
ما تعدادی از تانکهایی را که نزدیک جاده
حســینیه آمده بودند ،زدند .وقتی به مرز
رسیدیم ،تعدادی از سنگرهای فرماندهان
عراقی به دســتمان افتاد ؛ ســنگرهای
مجهزی که برق ،وسایل برقی مثل رادیو و
تلویزیون ،مبلمان و فرش داشت .سنگرها
را که گرفتیم ،یکی از آنها را قرارگاه کردیم
و وســایل مخابراتیمان را به آنجا بردیم.
بــرای هدایت و کنترل تیــپ  25کربال،
تعــدادی پیک موتورســوار ،یــک نفربر
مجهز به بیســیم راکال و بیسیم بزرگ
و یک دســتگاه جیپ فرماندهی داشتیم
که خودم و جانشــینهایم از آنها استفاده
میکردیم.
عراقیها در بعضی از سنگرهایشان
نوشته بودند :آمدهایم که بمانیم.
حــدود 200نفــر را اســیر کردیم.
نیروهای ما موانع و خاکریزهای عراقیها
و حدود  80سنگر کمینشــان را منهدم
کردند؛ اما وقتی عراقیها به آن طرف مرز
رفتند ،دیگر تعقیبشان نکردند .دشمن
به لشــکرهای  5و  6زرهــی و نیروهای
پیادهاش ،دســتور عقبنشــینی داد و به
سرعت یک جبهه پیوسته از گوشه طالئیه
تا مناطق جفیر ،کوشک و شلمچه تشکیل
داد .ارتش عراق تیپ  10زرهی خودش را
هم که مستقل بود و مشت محکم صدام به
شمار میرفت ،از قسمت شمالی به شرق
بصره فرستاد .در شرق بصره هم تیپهای
پیاده بودند.
بچههای خرمشهر و اهواز یا بعضی از
نیروهای شــهید چمران که به زبان عربی
تسلط داشتند ،مکالمات دشمن را شنود
میکردنــد .در تیپ  14امام حســین(ع)
روحانــی به نام رجب حســینی بود که به
زبان عربی تســلط داشــت و کار شــنود
میکرد .در یگان ما هم یکی از رزمندگان
خرمشهری به نام حمود و یکی از بچههای
یزد به نام مفیدی به عربی مســلط بودند و
شــنود میکردند .نیروهای مخابراتیمان
روی فرکانس شبکههای مخابراتی دشمن
میرفتند و همــه آنها را مختل یا شــنود
میکردند .گاهی به عراقیها دستورهایی
منحرفکننده میدادیم .گاهی هم به عنوان
فرمانده مافوق عراقــی ،به فرمانده گردان
آنها دستور میدادیم و او هم نمیتوانست
تمرد کند! تا میآمدند بفهمند قضیه از چه
قرار است ،ما به اهدافمان رسیده بودیم
و بین تیپ و گردانهایمان الحاق برقرار
کرده بودیم.
مــا از مرحله اول تا آخــر مرحله دوم
عملیات بیتالمقدس حــدود 900نفر
اسیر گرفتیم .حدود 1200نفر از عراقیها
کشته و عده زیادی متواری شدند؛ یعنی به
طور میانگین حدود  2100عراقی اسیر یا
کشته شدند .همین تعداد یا بیشتر هم فرار
کردند .عــدهای از نیروهای عراقی هم از
نیروهای جیشالشعبی بودند .ما در واقع
خرمشــهر و اهواز را رهــا کردیم و کمر
دشمن را گرفتیم .وقتی کمرش را گرفتیم،
باالتنه و پایش تــکان میخورد ،اما دیگر
نمیتوانست کاری بکند.

همکالم با زینب پاشاپور
همسر شهید مدافع حرم حجتاالسالم محمد پورهنگ

با روی سفید
َ
پر کشید

زینب گلمحمدی
پژوهشگر دفاع مقدس

قرارشان هر هفته چهارشنبهها بعدازظهر است؛
روز امــام رضــا(ع)؛ روزی که پدر شهیدشــان
محمدآقا خیلی دوستش داشت؛ در یکی از همین
چهارشــنبهها بود که شهید شد .چهارشنبههایی
که بهشت زهرا(س) هم خلوتتر است .فاطمه
و ریحانه ،دوقلوهای شــهید ،از پدرشــان ســیر
نمیشوند .کنار مزار بابا تا میتوانند بازی میکنند.
مادرشان هم سعی میکند خاطرات خوبی از این
روزها یادشان بماند.
صحبــت از فرزندان شــهید مدافــع حرم،
حجتاالســام حاج محمد پورهنگ اســت و
همسرش .همسری که بعد از بارها جواب منفی
دادن ،پذیرفــت که با  11ســال تفاوت ســن ،به
خواستگار طلبهاش جواب مثبت بدهد.
«میگفتم  11ســال تفاوت سنی ،خیلی زیاد
است .فکر میکردم چون بیشتر از سی سالشان
است ،طور دیگری فکر میکنند و به پختگیای
رســیدهاند و احتمال میدادم زندگی با ایشــان
حوصلهام را سر ببرد!» انرژی حاج محمد بیشتر از
آن بود که پاسخگوی فعالیتها و دلمشغولیهای
همسر جوانش نباشد.
«زینب پاشاپور» از آن شبی میگوید که همین
فاصله ســنی ،تمام ذهنش را پر کــرده بود .مردد
بود چه جوابی به بــرادرش اصغر بدهد که رابط
خواســتگاری از او برای دوست و رفیق گرمابه و
گلســتانش بود« . ...در هیئت نشســته بودیم که
برادرم اصغر پیام داد و جواب نهاییام را خواست.
همان شب ســخنران هیئت ،اشارهای به زندگی
حضرت علــی(ع) و حضرت زهــرا(س) کرد
و گفت ایــن دو بزرگوار ،بیش از ده ســال با هم
اختالف ســنی داشــتند ...متعجب شدم .انگار
مخاطب اصلی این کالم،من بودم .با خودم گفتم:
مگر ادعا نمیکنیم پیرو این بزرگان هستیم ...دلم
آرامتر شــده بود برای دادن جواب مثبت ».در آن
گیــر و دار به برادرم اصغر گفتــم :اجازه بده من
آزمون سراسریام را بدهم و بعد خانواده پورهنگ
بیایند به خواستگاری ...قبول نکرد.
آخرین دختر خانوادهای که  11خواهر و برادر
بودند ،باالخره پذیرفت که حاج محمد با خواهر و

برادرش به خواستگاری بیاید« . ...کال در خانواده
ما رسم نیســت مهریه باال بگیریم؛ حداکثر 114
سکه .من اما به برادر بزرگترم گفتم :من اگر آدم
خودم را پیدا کنم  ،دوست ندارم مهریهام بیشتر از
 14تا باشــد .از برادرم خواستم قضیه را به پدرم
بگوید .پدرم با این نظر موافق نبود .برادرم پیشنهاد
داد در جلسه میگوییم نظر ما  14سکه است ،اما
نظر حاجآقا فرق میکنــد .خانواده حاج محمد
چانه میزدند تا مهریــه را باالتر ببرند؛ ولی من
اصرار داشتم که همان  14سکه باشد!»
حاج محمد بعدها به همســرش گفت« :من
دو رکعت معــروف نماز حضرت زهرا(س) بین
نماز مغرب و عشــا را هر شب میخواندم؛ نیتم
هم این بود که اگر این خانم ،همان است که من
از حضرت عباس(ع) خواســتهام ،مهریهاش 14
سکه باشــد .یک عقد خانوادگی گرفتیم و رفتیم
زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) .البته
من دوســت داشتم خطبه عقدمان را حضرت آقا
بخوانند .بعدا متوجه شــدم صفی طوالنی دارد.
ی عقد انجام شد و مراسم
فردایش هم ثبت رسم 
مختصری در منزل گرفتیم».
آتش جنگ سوریه که شعله کشید ،حاج محمد
عزم رفتن کرد .نظامی نبود .طلبهای ساده بود که
میفهمید در گیــر و دار نبرد ،باید برای نزدیکتر
شدن قلبها و تسکینشــان برای غم آوارگی و
مرگ ،کار فرهنگی کرد .پاشــنههای کفشش را
باال کشــید و با اینکه فاطمــه و ریحانه کوچک
بودند ،عازم دمشق شــد .مأموریت فرهنگیاش
یک سال طول کشید ،یکی دو ماه در سوریه بود و
چند روزی برای دیدن همسر و فرزندانش به ایران
میآمد .سال دوم ،همسرش هم که عاشق کارهای
فرهنگی بود ،اصرار کرد همراه حاج محمد برود.
برنامه مفصلی برای برگزاری کالسهای فرهنگی
و دورههای آموزشــی چیدند و ســوار هواپیمای
تهرانـ دمشق شدند.
هنوز دو ماه بیشــتر از زندگیشــان در سوریه
نگذشته بود که یک اتفاق  ،همه چیز را تغییر داد.
حاج محمد که اتفاقا تسلط خوبی در کار با انواع
سالحها داشت و با بدن ورزیدهاش میتوانست در
خطوط مقدم نبرد باشد ،پی برده بود که خألهای
فرهنگی روی زمین مانده تــا چه اندازه میتواند
آینده نبرد را تهدید کند .دشــمن هم که عمق این

قاب

پرواز از سجاده

زیــر آتش و دود و خون ،هر چیزی را میشــد تعطیل کرد؛ اال
نماز .وقت اذان که میرســید ،همه منتظــر بلندگوهای واحد
تبلیغات بودند تا یا به حســینیه مقر بروند یا اگر در خط بودند،
برای خواندن نماز اول وقت ،از همرزمشــان ســبقت بگیرند.
تعدادی هم بر ســر سجادههایشــان ،پرواز کردند و آسمانی
شدند. ...

تفکر را میدانست ،با یک لیوان آب مسموم ،حاج
محمد را از معرکه خارج کرد.
سمی که پزشکان سوری و ایرانی ترکیبش را
پیدا کردند ،اما هر چه تالش کردند ،بیفایده بود.
رنگ حاج محمد روز به روز زردتر میشد و حال
عمومیاش مطلوب نبود .انواع و اقسام تجویزها
برادرهمسرش اصغرآقا
در ســوریه جواب نداد و ِ
که در جبهه سوریه میجنگید ،تصمیم گرفت او
را با خواهر و فرزندانش به تهران برگرداند .خانم
پاشاپور که با هزار امید  ،دورههای فرهنگی را برای
دخترکان ســوری راهانداخته بود ،حاال باید همه
چیز را رها میکرد و مینشست در پرواز دمشقـ
تهران. ...
آمبوالنس ،حاج محمــد را بیدرنگ از باند
فرودگاه امام خمینی به بیمارستان بقیهالله برد .در
طبقه پنجم ،تختی انتظار حاج محمد را میکشید.
تختی که با بقیه فرق داشــت؛ ظاهر و امکاناتش
با بقیه تختها فرقی نداشــت؛ امــا از بین همه
تختهای آن بخش ،توفیق داشت میزبان کسی
باشد که کمتر از پنج روز دیگر در آغوش او شهید
میشود!
«روز عید غدیر محمدآقا به من گفتند فقط از
این میترسم خوب بشــوم و از روی تخت پایین

خاطره

آرزوی اسیران عراقی

در عملیات بیتالمقدس به خاطر مجروحیتهایم نمیتوانستم
اسلحه دست بگیرم .وقتی وارد خرمشهر شدم ،عدهای مشغول آب
و جارو کردن مسجد بودند و عدهای نیز اسیران عراقی را به عقب
برمیگرداندند .حدود بیســت هزار عراقی در اسارت ما بودند که
باید دانه درشتهایشــان را بازجویی میکردیم .حداقل نیمی از
اسیران آرزو میکردند در بند ایرانیها افتاده باشند .حتی بسیاری
ً
از آنها قلبا به ایران عالقه داشتند و به زور به جنگ آمده بودند .یکی
میگفت خدا را شکر به شهر خودمان برگشتیم .آن یکی میگفت
ما را برادر خودتان بدانید .از دل این بازجوییها اطالعات خوبی
به دســت آوردیم که باید به اطالع فرماندهان میرسید .یاد شهید
چمران افتادم که هر بار پیشــش با دست پر میرفتیم ،خوشحال
میشد و تشــکر میکرد و میگفت :خیلی از این عکسهایی که
میآورید ،ما را چندین ماه جلو میاندازد .دو هفته بعد دوباره به قم
برگشتیم .تابستان شده بود و اعزامها کم .باید کاری میکردیم...
راوی  :حجتاالسالم ابوالقاسم اقبالیان

بیایم؛ ولی دیگر نگذارند به سوریه بروم یا بروم و
اتفاقی برایم نیفتد .آرزو داشــت این مدلی شهید
نشود؛ یا تیر بخورد و یا حتی اسیر بشود تا شهیدش
کنند .فکر میکنم آنقدر زجر کشــید که روزهای
آخر به این مدل شهادت رضایت داد .به من گفت:
برایم دعا کن حضرت علی نگاهی به من بکنند.
خسته شدهام .دعا کردهام یا مأموریتم تمام بشود یا
شهادتم برسد...که هر دوتایش با هم اتفاق افتاد.
حاج محمد از بیمارستان با منزل تماس گرفت
و گفت :امروز بــرای مالقات نیا! اولین باری بود
که چنین درخواستی داشــت .بعد از تماسشان
دلهرهای به جان من افتاد .دو ســاعت تا ساعت
مالقــات مانده بود کــه آماده شــدم و راه افتادم.
انگار حــس میکردم یک چیــزی نمیگذارد به
اتاق حاجی برســم .مدام فکر میکردم موانعی
ً
ایجاد میشود .مثال آسانسور نمیآمد .مدام درها
بسته میشــد .وقتی که رسیدم ،داشتند حاجی را
احیا میکردند .دوســت و همــراه حاج محمد
حواسشان نبود که من رسیدهام و از پشت شیشه
بلند بلند داشتند به یک نفر دیگر میگفتند که تمام
کرد! من آن لحظه را دیدم و میدانستم دارند راجع
به حاج محمد صحبت میکنند ،اما نمیخواستم
باور کنم». ...

تازهها

ایرانیها آمدند
سردار حاج قاسم سلیمانی  ،تأکید زیادی بر نبردنگاری و ثبت
مستند عملیاتها در جبهه مقاومت داشت .کتاب «ایرانیها
آمدند» ،دو روایت از آزادســازی شــهرهای نبــل و الزهرا در
ســوریه ،با همین تأکید تدوین و منتشر شــد .این کتاب یکی
از جدیدترین منشــورات «خط مقدم» است که «امیرمحمد
عباسنژاد» آن را تدوین کرده است .این کتاب دارای دو بخش
است که هر بخش روایت جداگانهای دارد .بخش اول را احمد
حــاج محمدطاهر روایت کرده اســت و روایت بخش دوم را
سردار شهید ،حاج محمدعلی حقبین به عهده گرفته است.
نویسنده کتاب با نثری روان و خواندنی وقایعی را که دو راوی
گفتهاند ،به رشته تحریر درآورده است.
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گام اول پاسداری از پاسداری
در گزینش است
همایش عضویابی و گزینش به همت معاونت
نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه و با
حضور مسئوالن دفاتر نمایندگی و مسئوالن
گزینش فرماندهی به صورت ارتباط تصویری
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صبح صادق ،حجتاالسالم
والمســلمین دکتر عبدالله حاجیصادقی در این
همایش ضمن قدردانی از تالشها و مجاهدتهای
ناپیدای دستاندرکاران گزینش و عضویابی سپاه
در مرکز و ردههای سپاه گفت« :گام اول پاسداری
از پاســداری ،در گزینش است .لذا نگذارید هیچ
عاملی شــما را در انجام وظایف خود تحت تأثیر
قرار دهد ».وی با اشــاره به اینکه کار گزینش یک

نوع قضاوت اســت ،افزود« :بعضی اوقات برخی
رد کردنها ممکن است افراد را در زندگی بشکند
و سرنوشــت آنها را تغییر دهد .لذا باید در دقت و
توجه ویژهای به این کار داشــته باشــید ».نماینده
ولیفقیه در ســپاه در ادامه ضمن انتقاد از طوالنی
شدن استعالمهای تأکید کرد« :در صورت قبولی یا
رد افراد در کمترین زمان به آنها اعالم شود و تکلیف
فرد به سرعت مشخص شود».
حجتاالسالموالسلمینحاجیصادقیتأکید
کرد« :کســانی را که برای خدمت در نمایندگی
ولی فقیه در سپاه دعوت میکنید ،از کسانی باشند
که نمایندگی را شناخته باشند و با مأموریتهای
این مجموعه آشنا باشند که در ادامه کار مشکلی
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نداشته باشند .پاسداران شاغل در نمایندگی باید
تجســم معنویت و بصیرت باشند و این مختص
معاونت خاصی نیست بلکه شامل همه همکاران
در نمایندگی میشود».

وی در پایــان تأکید کرد« :همه ردهها و نیروها
باید از مصوبات هیئت عالی گزینش تبعیت کنند
و ابالغیههایی که به تصویب این هیئت نرســیده
باشد ،وجهه قانونی ندارد».

صبح صادق به بهانه سالروز ترور سردار شهید عبدالله رودکی گزارش میدهد

سردار گمنام جبهه مقاومت
و طراح سازمان رزم نیروی دریایی سپاه
B

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

شــاید نامش را همزمان با افتتاح و رونمایی از
ناو بزرگ سردار شــهید عبدالله رودکی شنیده
باشید .سردار شهید عبدالله رودکی خرداد ماه
سال  1379در حالی که چند ســالی از دوران
خدمت او در نیروی قدس و معیت حاج قاسم
سلیمانی نمیگذشت ،درست بعد از شکست و
عقبنشینی رژیم اشغالگر قدس از جنوب لبنان
توسط موساد ترور شد؛ دو دهه قبل از شهادت
سیدالشهدایمقاومت.

B

قهرمان بوکس و کشتی

B

آغاز مجاهدت

عبدالله رودکی در ســال  ۱۳۳۴در شیراز و در میان
خانوادهای متدین به دنیــا آمد .تحصیالت خود را
تا مقطع دیپلم ادامه داد و در ســن  ۲۰ســالگی در
شرکت گاز مشغول به کار شــد .رودکی در پخش
اعالمیههایخمینی،سازماندهیراهپیماییوتوجیه
جوانان نقش مؤثری داشت که به همین دلیل چندین
بار از طرف شــهربانی تحت تعقیــب قرار گرفت.
وی با عالقه زیاد به ورزش ،توانست  ۳سال متوالی
مقام قهرمانی رشته «بوکس» کشور را کسب کرده و
چندین عنوان قهرمانی در رشته کشتی به دست آورد.
او در سال  ۱۳۵۷ازدواج کرد.
در ســال  ۱۳۵۹به سپاه پاسداران شیراز پیوست .با
شروع جنگ تحمیلی به همراه اولین گروه اعزامی
به جبهه رفت و در عملیات ثامناالئمه شرکت کرد
و در همان عملیات مجروح شــد .عبدالله رودکی
در عملیاتهای مختلف با ســمت فرمانده گردان
حضور داشت.

B

B

از قرارگاه نوح تا نیروی دریایی سپاه

در شــکلگیری گردانهای غواص لشکر ۱۹فجر و
همچنین تشکیل قرارگاه نوح نبی(ع) نقش مؤثری
ایفا کرد .او عالوه بر آموزش نیروها ،خود در طراحی
و اجرای عملیات حاضر میشد .رودکی در شناسایی
منطقه عملیاتی والفجر ۸رشادتهای زیادی از خود
نشــان داد و با تشکیل نیروی دریایی سپاه همواره به
عنوان یکی از فرماندهــان عملیاتی مناطق دریایی
سپاه در شکلگیری و به کارگیری استراتژی قایقهای
تنــدرو و مینگذاریهــای دریایی نقــش کلیدی
داشــت .در کلیه عملیاتهای دریایی شرکت کرد،
با وجود مجروحیت از قسمتهای مختلف به ویژه
مجروحیت شــیمیایی و شــرایط سخت جسمی،
روح بلند و متعهدش او را همیشه در صحنه حاضر
میساخت و با  ۸۹ماه سابقه حضور در جبهه ،پس
از جنگ نیــز در کاربردی کردن تکنولوژی و صنایع

نظامی و در توانمندسازی تسلیحاتی نیروها کوشید.

B

طراح سازمان رزم دریایی

دریادارعلیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه
درباره این شهید میگوید« :نگاه خاص و راهبردی
شهید رودکی نقشــی تعیینکننده در دفاع مقدس و
شــکل گیری یگانهای غواصی و شناورهای تندرو
سپاه داشت .ایشان با اینکه طراح سازمان رزم نیروی
دریایی ســپاه بود و برای تســلیح نمودن شناورهای
تندرو به راکتها و موشــکهای هدایت شــونده و
راهاندازی پدافند هوایی و شــکلگیری هسته اولیه
جبهه مقاومت ،تالشهای موفقیتآمیزی نموده بود،
هیچگاه خــودش را بانی این ابدعات نوین ،معرفی
ننمود و بــا اخالص ،تدین و محبــت به اهل بیت
عصمت و طهــارت به ویژه حضرت زهراء(س) در
کنار رزمندگان دریادل ،به مجاهدت فی ســبیلالله
ادامه میداد».

کبیر انقالب اســامی ســعید مجیدی و حسن
عبدالله زاده از مدافعان حرم و سربازان حضرت
روحالله در سوریه به شهادت رسیدند.
شهید حسن عبدالله زاده و سعید مجیدی از
نیروهای مستشــاری ایران در سوریه بودند که در
مسیر دیرالزور به تدمر در کمین نیروهای داعش به
فیض شهادت نائل شدند.
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ترور بعد از پیروزی بزرگ

سردار شهید عبدالله رودکی پس از سالها مجاهدت
در جبهههــای جنگ تحمیلی دفاع مقــدس و بعد از
تالش بســیار برای ارتقای توان نیروی دریایی سپاه پا
به عرصه گمنامی و مجاهدت در جبهه مقاومت لبنان
نهاد و در همراهی با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
در مدت کوتاهی ارتش رژیم صهیونیستی را پس از 15
سال اشغال ،مجبور به عقبنشینی از مناطق اشغالی
جنوب لبنان در ســال  2000میالدی کرد .همین امر
باعث شد تا سرویس ترور موساد که قبل از آن بارها این
شهید بزرگوار را تهدید به ترور کرده بود ،علملیات ترور
این شهید را در اولویت قرار داده و تنها چهار روز پس
از اجبار به عقبنشینی از جنوب لبنان و ثبت پیروزی
بزرگ مقاومت در حالی که شهید عبدالله رودکی برای
حضور در مراسم معارفه و تکریم فرمانده منطقه دریایی
در استان بوشــهر در یکی از روستاهای این استان در
منزل یکی از بســتگان در حال تجدید وضو برای نماز
بود ،ترور شد و به خیل یاران شهیدش پیوست.

شهادت دو مدافع حرم
شهید حسن عبدالله زاده و سعید مجیدی از
نیروهای مستشــاری ایران در سوریه در مسیر
دیرالزور به تدمر به فیض شهادت نائل شدند.
روابط عمومی ســپاه روح الله اســتان مرکزی با
انتشاراطالعیهای از شهادت شهید حسن عبدالله
زاده و سعید مجیدی در ســوریه خبرداد .در این
اطالعیه آمدهاست :در ایام سالگرد رحلت رهبر

همراه سیدین مقاومت

نکته مهم درباره شــهید رودکی این بــود که وی در
تشــکیل ســازمان جبهه مقاومت نیز از طراحان و
همیاران سیدین حزبالله لبنان( سیدعباس موسوی
و سیدحسن نصرالله) بود و امروز تأثیر اندیشههای
او در سراســر جبهه مقاومت راهگشا و پیش برنده
اســت .توان بــاالی او در رزم دریایــی ،غواصی،
موشکاندازی و تسلط بر زبان عربی ،او را در جایگاه
یکی از مربیان آموزشی حزبالله لبنان قرار داد.
دریادار تنگسیری درباره این شهید چنین توصیفاتی
دارد« :اخــاص ،عبودیت ،مردانگی ،شــجاعت
و والیتمداری این شــهید واالمقام همیشــه برای
همرزمانش الگویی شایسته و حتی در جامعه بیرون
از سپاه نیز فردی مردمدار ،مهربان ،ملجأ محرومین و
با صداقت پیگیر حل مشکالت مردم بود».

شارژ حکمت
متناسب با تورم نیست
/09150009326مــا در یــک روز
رأی میدهیــم اما اثر آن تا چند ســال بر
زندگی و کشــور ما خواهد بود .مواظب
انتخاب کردنمان باشیم .جوگیر نشویم.
باچشــمانی باز و با بصیرت رأی دهیم تا
آنچه آزمودیم ،دوباره تکرار نشود.
 /09120003133قبل از بازنشســتگی
به مــا قول پرداخت پــاداش را طی یکی
دوماه دادند ،اما شش ماه گذشت و خبری
نیست.
/09140008961انتقــاد از وزارت
آمــوزش و پــرورش؛ چرا کتــاب زبان
انگلیســی پایه هفتم دوره اول متوسطه،
همانند کتاب مقطع دکترا کامال انگلیسی
چاپ شده و حتی یک حرف فارسی نیز به
چشم نمیخورد؟ آیا میخواهند بچهها را
علم گریز کنند و یا واقعا علمآموزی است؟
 /09130008902ســام سه سال است
برای خرید ســاح شکاری شاهین ،پول
واریز کردهایــم اما خبــری از تحویلش
نیست.
 /09170008977رســانه ملــی باید با
نشــان دادن دوران دفاع مقدس و تصاویر
شــهدأ و لحظه شــهادت حاج قاســم
سلیمانی و شهید حججی مردم را به پای
صندوقهای رأی بکشاند نه این که فقط
پیامهای بازرگانی پخش کند!
 /09150008812چــرا شــارژ کارت
حکمت طبق تورم افزایش نداره ،االن یه
پنیر  20تومن شــده بعد نفری  28تومن
شارژ میدن!
 / 09170009836سیمای شهرها هنوز
ظاهر انتخاباتی پیدا نکــرده ولی صدا و
سیما در این شرایط کرونایی فعال است،
بهتر اســت که صدا و ســیما تنها رسانه
اصلی تبلیغات نباشد و برای سالهای بعد
به فکر ایجاد رســانههای دیگر هم باشیم
تا فضای گسترده و متنوعتر تبلیغی داشته
باشیم.
 /09180001275در اســتان کرمانشاه،
فروشــگاههای اتکا اجناس قســطی به
شــاغلین ســپاه نمیدن ،فقط بــه نیروی
انتظامــی و ارتــش و وزارت دفاع تعلق
میگیره ،لطفا پیگیری کنید .از کجا بیاریم
یک دفعه  5تا  8میلیون بدیم کولر آبی؟
 /09180006436روشــنی چشم و دل
مؤمنان اســت خامنهای /نائــب بر حق
صاحــب زمان اســت خامنــهای /وطن
ســربلند از حادثههای روزگار گر شد /به
تدبیــر و دعای بیامان اســت خامنهای.
جانم فدای سیدعلی.
 /09120003128در رابطــه با خدمات
بیمــهای متمرکز و غیرمتمرکــزی که به
کارکنان و بازنشستگان سپاه ارائه میشود
باید خوب اطالعرســانی کنند ،چون من
از برخــی از این خدمــات مطلع نبودم
مثال در سرقت و سیل و زلزله میتوانستم
با باالبردن ســقف پرداخت خســارت
کاملتریبگیرم.
 /09040002838هنوز تکلیف ما برای
انتخابات مشخص نشده ،شخصیتهای
خوبی نامزد شــدهاند ،نمیدانیم به کدام
رأی بدهیم بهتر است ،به نظر من اگر خود
ح کنار بروند برای ما
نامزدها به نفع اصل 
کمی راحتتر میشود و رئیسجمهوری
با رأی باالتر انتخاب خواهد شد .خدارا
شــکر از هر دو طیف هــم در انتخابات
هستند و مشارکت هم کم نخواهد بود.
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ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

صبحانه

هفتهنامه
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

صاحب امتیاز
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

صادقانه

نیکبختی

نیت و طریقت

مال از بهر آســایش عمر اســت نه عمر از بهر گرد کردن مال .عاقلی را پرسیدند« :نیکبخت کیست و
بدبختی چیست؟» گفت« :نیکبخت آن که خورد و ِکشت و بدبخت آن که مرد و ِهشت».
دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند :یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و
نکرد .علم از بهر دین پروردن است ،نه از بهر دنیا خوردن!

امام جعفرصادق(ع) فرمودند :اهل دوزخ از اینرو در دوزخ جاودان باشــند كه نیت داشتند اگر در دنیا
جاودان باشند ،همیشه نافرمانی خدا كنند و اهل بهشت از اینرو در بهشت جاودان باشند كه نیت داشتند
اگر در دنیا باقی بمانند همیشه اطاعت خدا كنند .سپس قول خدای تعا ل را تالوت فرمود :بگو هركس
طبق طریقه خویش عمل میكند و فرمود :یعنی طبق نیت خویش!
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کتیبه سبز
وداع حضرت خورشید
بيا و زمزمه کن خاطرات باران را
ميان دفتر دل ،شعر ناب ايمان را
دوباره چشم غزل زخمخورده صدافسوس!
گالب ديده عيان کرده ،بغض پنهان را
ستارگان به تماشا نشستهاند ،آرى!
وداع حضرت خورشيد و ماه تابان را
چه روى داده که هرسو ستاره مىگريد!
به چشمتر بنگر ،وسعتى گل افشان را
چه زود وقت خداحافظى سرآمده بود
به دست خاک سپردند ،جان جانان را
هنوز در گذر ماه و سال مىشنويم
حديث درد زمين در گذار توفان را
تجسم غزل عاشقى« ،خمينى» بود
چه عاشقانه سرود انقالب انسان را!
ميان موج بالخيز فتنه ،احيا کرد
شکوه خيبرى ساحل جماران را
محمدمهدیعبداللهی

بنای تازه
بگو که حاکم این شهر نابلد بوده
خوبان شهر ،بد بوده
و با تمامی
ِ
بگو که حاکم بد هرچه بود غارت کرد
و با تمول این مردمان تجارت کرد
ثروت ما را به این و آن بخشید
تمام ِ
ِ
قدرت جهان بخشید
و شهر را به ابر ِ
قاب سپید
عکس سیاه و ِ
کجا شنی دهای ِ
«انقالب سپید»
اسم
به ذوق میزند این
ِ
بگو بگو که جهان جای زورگویی نیست
مجال سیاهرویی نیست
که
پیش صبح ِ
ِ
بگو به ابرهه دارد سپاه میآید
سپاه حضرت باری ز راه میآید
ِ
سپاه خداوند میرسد از راه
بگو ِ
دار سپاهست امام روحالله
طالیه ِ
قیام خلق در آن روز سخت خونین بود
قیام سخت و برای حفاظت از دین بود
ِ
قیام شد که دگر نیزه تا سری نرسد
دست هیچ ستمگر به معجری نرسد
و ِ
باب تازهای وا کرد
پانزدهم
قیام
ِ
ِ
حاکم بد را عجیب رسوا کرد
نیز
و
ِ
سخت پانزده خرداد
مقاومت
همان
ِ
ِ
انقالب تازه نهاد
بنای تازه یک
ِ
اعتبار خوشنامی است
قیام پانزدهم ِ
ِ
انقالب اسالمی است.
و شکل دیگری از
ِ
ِ
احمد شهریار شاعر پاکستانی

داستان

لذت

نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

با قیافه بههم ریختهای وارد کالس شد.
موهای نامرتبش روی پیشانی پخش شده
بود .گفتم« :اینجوری نمیشــهها ،چقدر بگم سر
وقت بیایید؟ اولین بارت که نیســت با من کالس
داری »...نگاهــش نافــذ و گیرا بــود ،با خندهای
فلســفی .حرف که میزد همــه را جذب میکرد.
حتــی اتفاقات بد را طوری تعریف میکرد که اکثر
دانشجوها از خنده رودهبر میشــدند .خودش را
میزد به لودگی و مســخرهبازی ،اما گاهی از میان
حرفهایش درسهای جدیدی میشنیدم .معروف
بود به دانشجوی هزار ساله ،کارشناسی را همینجا
خوانــده بــود و حــاال هــم ارشــدش را و همه
میشناختندش .گفت« :آقای دکتر ،شما تا حاال از
بیادبی کســی خوشحال شــدید؟ از اینکه کسی
بهتون فحش بده لذت بردید؟» گفتم« :شروع شد

جالل؟ دیر میای ،هر بــارم با یه قصه ،ناچارم این
جلسه رو برات غیبت رد کنم ،خیلی دیر کردی!» اما
بدم نمیآمد قصه امروزش را هم بشنوم .حتما سوژه
خوبی بــرای بحــث شخصیتشناســی کالس
بعدازظهــر میشــد ،آ ن هــم کالس خشــک
شخصیتهایدوقطبی.
گفت« :اشکال نداره اســتاد ،من امروز خیلی
خوشحالم ،چندتا فحش آبدارم نصیبم شده با دو تا
چک جانانه ،ولی خوشحالم ،خیلی خوشحال»!...
بچههای ته کالس پچپــچ کردند و خندیدند.
روی میز کوبیدم و گفتم« :بگم مسئول آموزشم دو
تا پسگردنی بزنه سر حال بشی؟ خب بفرما ،امروز
چی شده؟»
خنــدهریزی کرد و آرام گفــت« :آقا امروز من
خواب موندم ،گفتم اگه دیر برسم باز شما ...حاال
بیخیال ،سوار ماشین شدم ،خوابالو بودم به سمت
پل کوچیک رودخونه که پیچیدم ،یه موتوری کنارم
بود نفهمیدم ،محکم خوردم بهش ،چشمتون روز
بد نبینه ،موتورسواره افتاد توی رودخونه زیرپل ،به
ً
خدا دست و پام کرخت شده بود ،گفتم حتما تمومه

دیگه ،با ترس و لرز از ماشین پیاده شدم ،از نردههای
کنار پل ،پایین رو نگاه کــردم ،هرچی دقت کردم
نفهمیدم کجا افتاده ،داشتم از ترس میمردم ،همینم
مونده بود قاتل بشــم ،اونم پیک موتوری ...دیگه
داشت اشکم درمیاومد ،یهو یه نفر زد پس گردنم تا
اومدم به خودم بیام دوتام زد تو گوشم ،خیس خیس
بود ،نمیدونم چطور خودشــو رسونده بود باالی
پل ،البد میخواســته تا در نرفتم خسارت بگیره،
گفت مگه کوری؟ کی به تو گواهینامه داده ،مثل بز
اخفش ...باورتون نمیشه اینقدر خوشحال بودم که
نگو ،هرچی بیشتر فحش میداد بیشتر خوشحال
میشــدم ،آخه مطمئن میشدم که چیزیش نشده،
همه دویســت تومنی که دیــروز کار کــرده بودم
دادم بهش ...تا حــاال از بیادبی هیچکس اینقدر
خوشحال نشده بودم».
بدون اینکه کسی متوجه بشود ،کلمه غیبت را از
جلوی اسمش برداشتم ،امروز جالل درس خوبی
به ما داده بود ،اینکه گاهی فارغ از ضربههای دردآور
وتلخ روزگار باید از زندگی و نعمت زنده بودن لذت
برد.

راه نرفته

سالمت

رفتار مؤدبانه

آمادگی برای واکسیناسیون
زهرا وحیدی نیا

صدیقهسادات شجاعی

کارشناس علوم تغذیه

مشاور خانواده

پرسش :خانواده همسرم ادب را در کالم رعایت نمیکنند و از تأثیر آن
روی فرزندانم نگرانم؛ چطور با آنها رفتار کنم؟

پاســخ :پرسشگر عزیز! انسان ،خواه و ناخواه با اطرافیانی که ادب را رعایت
ً
نمیکنند ،برخورد دارد و مطمئنا وقتی پای تربیت فرزندان به میان است ،باید
دقت نظر بیشــتری درباره رفت وآمدها و ارتباطاتمان داشته باشیم .خانواده
همسر جزئی از خانواده خودتان است و بهتر است با تکنیکهایی هم احترام
متقابل را نگه دارید و هم مسئله مهم تربیت فرزند را به بهترین نحو مدیریت
کنید۱ .ـ حد و حدود را تعیین کنید؛ ۲ـ از درگیری کالمی بپرهیزید؛ جواب
بیادبــی در کالم را با مهربانی بدهید؛ این قدرت شــما را نشــان میدهد؛
۳ـ در بحث و گفتوگوهایتان در مقابل کلمات ،معادل مؤدبانه به کار ببرید؛
۴ـ اگر مایل هستید انتقاد یا پیشنهادی به خانواده داشته باشید ،هیچگاه با خشم
و عصبانیت مطــرح نکنید؛ ۵ـ مقابل کالم ناشایســت ،از واکنش بیاندازه
جلوگیری کنید؛ ۶ـ در صحبتها و کالم خود شــوخ طبعی داشــته باشید؛
۷ـ روابط خود را با خانواده مدیریت کنید و در صورت امکان به خاطر حفظ
موضوع تربیــت فرزندان میتوانید روابط را کمرنــگ کنید؛ ۸ـ تفاوتهای
فرهنگیتان را بشناســید و آن را برای فرزندانتان توضیح دهید؛ ۹ـ با در نظر
گرفتن اولویتهای همسرتان ،در بیشتر مواقع از او برای رفع بیادبی در کالم
خانواده کمک بگیرید؛ ۱۰ـ از ماندن طوالنی مدت و خواب شبانه فرزندان در
منزل اقوام جلوگیری کنید(با توجه به اینکه هیچگاه علت موضوع را فرزندان
متوجه نشوند تا وقتی که به سنی از بلوغ فکری برسند و بتوانند بین کالم خوب
و بد تفکیک قائل بشوند).

به طور کلی برای تزریق واکســن به رژیم غذایی خاصی نیاز ندارید ،اما الزم
اســت با موادی که پیش و پس از واکسیناســیون بهتر است مصرف کرده یا
از آن اجتناب کنید ،آشنا شــوید تا بتوانید عالیم و عوارض احتمالی ناشی از
واکسیناسیون را به حداقل رسانده و سیستم ایمنی خود را تقویت کنید .شب قبل
از واکسیناسیون خواب خوب و راحتی داشته باشید .خواب کافی ،نقش مهمی
در آمادهسازی سیستم ایمنی بدن دارد .مصرف میوهها ،سبزیجات ،ماهیهای
چــرب ،آجیل ،مغز دانهها و زردچوبه که خاصیت ضد التهابی دارند ،پس از
تزریق واکسن میتواند کمککننده باشد؛ برای نمونه ماهی نوعی غذای ضد
التهاب به شمار میآید .ماهی آزاد ،خال مخالی ،ساردین و شاه ماهی و روغن
ماهی بیشترین امگا 3را به عنوان عامل ضد التهابی دارند .آجیل ،بادام ،گردو و
روغن زیتون فرا بکر نیز از مواد غذایی ضدالتهاب هستند که مصرفشان پاسخ
ایمنی به واکسیناسیون را تقویت میکند .مصرف مایعات کافی پیش و پس از
تزریق واکسن کووید بسیار مهم است .افرادی که به بیماریهای قلبی و عروقی،
فشار خون باال یا بیماریهای ریوی مبتال هستند ،در
خصوص میزان مصرف مایعات باید با پزشک خود
مشورت کنند .همچنین در صورت ایجاد تب پس از
واکسیناسیون ،توصیه میشود مایعات به میزان فراوان
نوشیده شود .شــب قبل از تزریق واکسن از مصرف
غذاهای فرآوری شده ،مانند فستفود ،غذاهای سرخ
شده و غذاهای کنســروی که معموال در بدن التهاب
ایجاد میکنند ،اجتناب کنید.

همکار گرامی سرکار خانم ترابی

مصیبت فقدان والده گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض کرده و برای شما صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه غفران الهی مسئلت میکنیم.

هفتهنامه صبح صادق

قبیله عشق
ما اهل کوفه نیستیم

چند ماه قبل از وقایع  15خرداد،
دایــی مادرمان بــه خاطر تبلیغ
انقالب دستگیر شــده بود .مادرم خیلی
ناراحت بود ،در خانه نشسته بود و خیلی
بیتابی و گریه میکرد .وقتی امیر به خانه
آمد و ایــن وضع را دید گفت« :مادر جان
چرا گریه میکنی؟» مادر گفت« :دایی را
دســتگیر كردهانــد و به خاطــر آن گریه
میكنم».
امیر گفــت« :مادرجان ،اینكه گریه كردن
ندارد .ای كاش در راه اسالم تیری به قلبم
بخورد و به شــهادت برســم و با انگشت
قلبش را اشاره کرد».
روز  ۱۵خرداد وقتی جمعیت زیاد شد ،به
او گفتم اگر از اینجا برگردیم چه میشود؟
امیر گفت« :کوفیها برگشــتند ،ما اهل
كوفه نیستیم كه برگردیم».
بعد از شــهادتش روز  15خرداد نزدیک
پل باقرآباد همراهش بــودم ،وقتی باالی
سر پیکرش رسیدم ،گلوله به همان جا كه
با انگشت اشــاره میكرد ،یعنی به قلبش
اصابت كرده بود.
به نقل از برادر شهید
امیر (هوشنگ) معصومشــاهی در سال
 1314در خانوادهای متدین در ورامین دیده
به جهان گشــود .او كنار پدر بزرگوارش
حاج عباس در نانوایی همراه برادران به پدر
كمک میکرد و در رسیدگی به محرومان و
مستضعفان فعالیت زیادی داشت.
او در  15خرداد 1342با سینهای ماالمال از
عشق به مقتدای خویش خمینی كبیر(ره)
در باقرآباد جلوی جمعیت با اصابت گلوله
به قلب مباركش به شــهادت رسید .پیکر
خونین آن شــهید بزرگوار به دست رژیم
ستمشاهی به مســگرآباد منتقل و همراه
دیگر شهدا غریبانه به خاک سپرده شد.

حسن ختام
از ایمان تا سعادت
حسن نوروزی
نویسنده

از دل ایمان تا باطن کفر ،خطی اســت به
روشــنی وجدان .از دل واژه تا باطن معنا،
خطی است به روشنی عرفان .از دل عالم
تا باطن شناخت ،خطی است به روشنی
معرفــت .از دل من تا باطن انتظار خطی
است به روشنی شما.
آقاجان ،خدا را شکر که در پس تمام فکرها
و ناگفتههای بیوطنم ،وطنی دارم به سبزی
و طراوت ردپای شــما ،ســکوتی دارم به
شگفتی آخرین برگ پاییزی ،انتظاری دارم
به قدر مهربانی مادری که سالیان سال به
هوای دیدار دوباره فرزند مفقود شهیدش
کوچه را آب و جارو کرده است.
موالی مــن ،من در پــس همه خیاالت
عاشــقی زیســتهام ،محبت را به آغوش
کشــیدهام ،دلتنگی را متن زدهام ،فراق را
اشک شدهام ،غریبی را سالم دادهام ،انتظار
را چشم شدهام ،تا بیایی.
بیایــی و مــا را بخوانی .مایی کــه راه را
یافتهایــم .راهی که در آن مرد ســعید ،با
ذرهذر ه وجودش ،درشت نوشت« :به خدا
سوگند! اگر مرا بکشید و خونم را بر زمین
بریزیــد ،در هر قطره خونــم ،نام مقدس
خمینی را خواهید یافت».

