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فرهنگ مسئله  از  غفلت 
 بررسی عملکرد فرهنگی دولت در گفت وگو صبح صادق با دکتر حسن بنیانیان

سالم بر فلسطین مقتدر و مظلوم؛ سالم بر جوانان شجاع و غیور فلسطین، سالم 
بر غزه  قهرمان و مقاوم، سالم بر حماس و جهاد و همه  گروه های جهادی و سیاسی 

فلسطین.
خداوند عزیز و قدیر را برای نصرت و عزتی که به مجاهدان فلســطینی عطا کرد 
سپاس می گویم، و نزول ســکینه و طمأنینه بر دل های مجروح شهید دادگان، و 
رحمت و بشارت برای شهیدان، و شفای کامل برای آسیب دیدگان را از خداوند 

منان مسئلت می کنم، و پیروزی بر رژیم جنایتکار صهیونیست را تبریک می گویم.
آزمون این چند روز، ملت فلسطین را سرافراز کرد. دشمن وحشی و گرگ صفت 
به درســتی تشــخیص داد که در برابر قیام یکپارچه  فلسطین ناتوان است. آزمون 
همکاری قدس و کرانه  باختری با غزه و اراضــی ۴۸ و اردوگاه ها، راهکار آینده  
 در غزه 

ً
فلسطینی ها را نشان داد. در این ۱۲ روز رژیم جابر، جنایات بزرگی عمدتا

 ثابت کرد که بر اثر ناتوانی در مقابله با قیام یکپارچه  فلسطین، 
ً
مرتکب شد و عمال

رفتارهایی آنچنان ننگین و دیوانه وار مرتکب می شود که افکار عمومِی همه  عالم را 
بر ضد خود برمی انگیزد و خود و دولت های غربی پشتیبان خود به ویژه آمریکای 
جنایتکار را از گذشــته باز هــم منفورتر می کند. ادامه  جنایت ها و درخواســت 

آتش بس هر دو شکست او بود. او ناچار شد شکست را بپذیرد.
رژیم خبیــث از این هم ضعیف تر خواهد شــد. آمادگی جوانان فلســطینی، و 
قدرت نمایی مجموعه های ارزشــمند جهادی، و اعداد قوه به صورت مستمر، 
فلسطین را روزبه روز قدرتمند تر و دشمن غاصب را روز به روز ناتوان تر و زبون تر 

خواهد کرد.
زمان آغاز و توقف درگیری ها بسته به تشخیص بزرگان جهادی و سیاسی فلسطینی 
است، ولی آماده سازی و حضور قدرتمندانه در صحنه، تعطیل بردار نیست. تجربه  
»شیخ  جراح« در ایســتادگی در برابر زورگویی رژیم و شهرک نشیناِن مزدور، باید 
دستورالعمل همیشگی مردم غیور فلسطین باشد. به جوانمردان »شیخ جراح« 

درود می فرستم.
دنیای اسالم یکسره در برابر قضیه  فلسطین، مسئول و دارای تکلیف دینی است. 

عقل سیاســی و تجربه های حکمرانی هم این حکم شرعی را تأیید و بر آن تأکید 
می کند. دولت های مسلمان باید در پشتیبانی از ملت فلسطین صادقانه وارد میدان 
شوند، چه در تقویت نظامی، چه در پشتیبانی مالی که امروز بیش از گذشته مورد 

نیاز است، و چه در بازسازی زیرساخت ها و ویرانی ها در غزه.
مطالبه و پیگیری ملت ها، پشــتوانه این خواسته  دینی و سیاسی است. ملت های 
مسلمان، باید انجام این وظیفه  را از دولت های خود مطالبه کنند، خود ملت ها نیز 

در حد توان موظف به پشتیبانی مالی و سیاسی اند.
وظیفه  مهم دیگر، پیگیری مجازات حکومت تروریســت و سفاک صهیونیست 
است. همه وجدان های بیدار تصدیق می کنند که جنایت گسترده  کشتار کودکان 
و زنان فلسطینی در این ۱۲ روز نباید بی مجازات بماند. همه  عوامل مؤثر رژیم و 
شخص جنایتکار نتانیاهو باید تحت پیگرِد دادگاه های بین المللی و مستقل قرار 
گیرند و مجازات شــوند؛ و این به حول و قــوه الهی تحقق خواهد یافت، والله 
غالٌب علی امره.             جمعه ۹ شوال ۱۴۴۲
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

پیام امام خامنه ای به مناسبت پیروزی مقاومت در جنگ ۱۲روزه بر رژیم خبیث صهیونیستی

خرمشهر  را
خدا آزاد کرد

نگاهی به تغییر معادالت در فلسطین اشغالی

صبح صادق آتش بس در غزه، بنیان تازه تحوالت راهبردی در منطقه را واکاوی می کند

غزه وزی  غزهپیر وزی  پیر
قدس شمشیر  قدسبا  شمشیر  با 
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   سرمقاله    

نسبت نظام و خرمشهر

 

 هر ســال به روزهــای آغازین 
خردادماه که می رســیم، عده ای 
دنبال برگزاری برنامه هــای نمادین برای 
حماسه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر 
هســتند و عــده ای هم در گوشــه و کنار، 
خودجوش و بی سر و صدا سعی می کنند 
برای گرامی داشــت این روز، هر کاری از 
دست شان برمی آید انجام دهند؛ از دیدار با 
بیت المقدس  خانواده شــهدای عملیات 
گرفته تا تبلیغ و ترویج کتاب های خوبی که 
در این حوزه منتشر شــده و... . اما جمع 
دیگری هم هستند که کنج عافیت را به هر 
چیزی ترجیح می دهنــد و فقط بلدند هر 
سال، کوس رســوایی برخی مسئوالن در 
کم کاری برای رفاه مردم خرمشــهر را از 
باالی بام به پایین پرتاب کنند. نزدیک سوم 
خرداد که می شود، صفحه های مجازی و 
گروه های واتس آپی و تلگرامی پر می شود 
از دلسوزی های شکم ســیرانه برای مردم 
خرمشــهر کــه در نهایت هــم هیچ آبی 
برای شان گرم نمی کند. یکی سراغ موضوع 
آب می رود و دیگری از مشــکالت برق و 
گاز می گویــد. عده ای هم مــدام، چوب 
بیکاری ها در خرمشهر را به سر دولتمردان 
و نظــام می کوبنــد.  همه می دانیم ســوم 
خــرداد،  سال هاســت در تقویم رســمی 
کشورمان، به مناسبتی شــاد و غرورانگیز 
تبدیل شــده که رســانه ها را بــه واکنش 
وامی دارد و طی آن، بسیاری از سازمان ها و 
نهادهــا، طرح ها و پروژه هــای عمرانی و 
اقتصادی و فرهنگی شان را افتتاح می کنند. 
هر دولتی تالش دارد خدمات بیشتری به 
خرمشهر و مردم روستاهای اطرافش ارائه 
کند تــا جبران کننــده کســر کوچکی از 
ســختی های این مردمان در دوران جنگ 
تحمیلی باشد. پس چرا مشکالت به طور 
ریشه ای حل نمی شود؟ واقعیت چیست؟ 
همانگونــه کــه مشــهود اســت، عمده 
کاســتی های موجود در خرمشــهر، تابع 
همان وضعیت در کل کشــور اســت که 
خیلــی از آن ها را می توان در بســیاری از 
شهرهای کوچک و بزرگ نیز ردیابی کرد.  
در دوران حکومــت پهلــوی، ناهمگونی 
توزیع سرمایه در کشــور و به ویژه در بین 
بنادر جنــوب کشــور، باعث شــده بود 
خرمشهر و آبادان وضعیت بسیار بهتری از 
منظر اقتصادی داشــته باشند و در عوض، 
مناطقی مانند بندر بوشهر، بندرعباس،  بندر 
چابهار و بسیاری از بنادر کوچک و بزرگ 
دیگر در همسایگی خلیج فارس، طعم فقر 
و نداری را به نحوی مضاعف بچشند. این 
تبعیض هــا در روزگار انقالب اســالمی 
برچیده شــد و فرصت هــای اقتصادی و 
رفاهی در گستره وسیع تری توزیع و تقسیم 
شــد. بدیهی اســت با تمام مشکالت و  
تحریم هایی که در چهل و دو سال گذشته 
داشته ایم، منابع محدود داخلی باید در بین 
جمعیت بیشتری تقسیم می شد که ناگزیر، 
ســهم مردمان خرمشــهر و آبــادان را از 
سرمایه های ملی، محدودتر از قبل می کرد. 
این محدودیت که زمینه ای عقلی و واقعی 
دارد، سال هاست به عنوان چوب کم کاری 
بر سر نظام و انقالب کوبیده می شود حال 
اینکــه باید منصفانه به موضوع نگاه کرد و 
تالش های انجام شــده در سی و یک سال 
گذشته را نادیده نگرفت. بی شک هنوز هم 
باید مردمان این خطه را ستایش کرد و تمام 
تالش را برای رفاه بیشترشان به کار گرفت ؛ 
اما نباید فراموش کرد که دود بی انصافی در 
بیان نکــردن خدمات انقالب، پیش از هر 
مــردم همیــن  چشــمان  در   جــا 

 خواهد نشست.

میثم 
رشیدی مهرآبادی

رژیم صهیونیســتی که بیش از دو ســال اســت که دبیر گروه دفاع مقدس
گرفتار بحران سیاســی ـ انتخاباتی و تشکیل کابینه 
و بحران هــای اجتماعــی و اقتصادی اســت، در 
ماجراجویی هــای نتانیاهو برای نجــات از حذف 
سیاسی و محاکمه و زندان با تکیه بر برنامه معامله 
قــرن ترامپ و آمریکا،  برای یکسره ســازی اوضاع 
بیت المقدس، دســت به اقدامــات جدیدی زد تا 
شــرایط اجتماعی، حقوقی و امنیتی آن را دگرگون 
و امکان سلطه کامل بر مســجداالقصی را فراهم 
کنــد. بدین منظور بــا کارشــکنی در روند اجرای 
انتخابات پارلمان فلسطین و جلوگیری از اجرای آن 
در بیت المقدس،  یک بن بســت سیاسی ـ حکومتی 
برای فلسطینی ها رقم زد و بالفاصله با اجرای قانون 
نژادپرســتانه ای در محله حی الجراح که در بخش 
شمال غربی و متصل به مسجداالقصی قرار دارد، 
به هر صهیونیست ساکن این شهر که از سال 1948 
در آن حضور داشــته،  این حــق را داد تا یک منزل 

فلسطینی در حی الجراح را اشغال کند.
این محله که ســاکنان حــدود 2500 نفری آن 
از آوارگان جنگ 1948 هســتند، اقدام به مقاومت 
کــرده و با اینکــه تعــدادی از منازل را از دســت 
دادنــد، با برخورد با صهیونیســت ها،  شــرایط را 
برای صهیونیست ها ســخت کردند. همزمان نیز، 
صهیونیست ها سالگرد اشغال قدس در سال 1967 
را بهانه جشــن و حضور فعال در مســجداالقصی 
اعالم و با مسلمانان فلســطینی که برای شب های 
قدر در مســجداالقصی حضور داشتند، اقدامات 
به ســرکوب برای اخــراج کردنــد. مجموعه این 
اقدامات موجب شــد تا برای اولین بار، از ســوی 
گروه های مقاومت فلسطینی یک هشدار 24 ساعته 
و سپس دو ساعته برای توقف این اقدامات از سوی 
صهیونیســت ها، اعالم شد که از ســوی نتانیاهو، 
مورد اعتنا قرار نگرفت. در پایان مهلت،  گروه های 
مقاومــت در دفــاع از قدس،  مســجداالقصی و 
فلسطینی های حی الجراح، مبادرت به اقدام حمایتی 
کرده و برخی از مناطق صهیونیســتی را هدف قرار 
دادند، روند جنگ،  با سرعت به جغرافیای وسیعی 
کشیده شد و در مقابل اقدامات ارتش صهیونیستی، 
به تل آویو و مناطق حساس مرکزی این رژیم و تعطیل 
شــدن فرودگاه بن گورین حمله موشــکی صورت 

گرفت. 
رژیم صهیونیســتی کــه از یک مــاه قبل برای 
یک مانور گســترده و همه جانبه و با حضور برخی 
کشورها، مانند امارات در بخش هوایی، آماده می شد 
و عمده ثغل خود را در محورهای شمالی و مرز لبنان 
قرار داده بود با هشــدار سیدحسن نصرالله مبنی بر 
اینکــه هرگونه خطا و اقدام با پاســخ جدی مواجه 
خواهد شد، در شرایط غافلگیری قرار گرفت؛ زیرا 
این احتمال می رفت که رژیم صهیونیستی به بهانه 
مذاکرات وین و بی اثر ماندن فشــار صهیونیست ها 
در سناریو های مذاکراتی آمریکا، دست به اقدامات 
تحریک آمیز بزند و یکی از این اهداف لبنان،  سوریه 
 ایران ارزیابی شــد. اقدام گروه های مبارز 

ً
و احتماال

فلسطینی و نوع واکنش ارتش صهیونیستی،  نشان داد 
که چیزی به نام بانک اطالعاتی یا آمادگی اطالعاتی 
و اســتخباراتی از ســوی این رژیم وجــود ندارد و 
اهداف کور و جنایتکارانه در کشــتار شهروندان و 
ویران  کردن زیرساخت ها و ســاختمان ها را دنبال  
می کنند. اولین ویژگی  عملیاتــی در جنگ غزه، به 
کارگیری موج موشــکی و پرتعداد علیه شهرک ها 
و شــهرهای صهیونیست نشــین بود که حمالت 
هوایی ارتش صهیونیستی قابلیت ساکت کردن این 
شــلیک ها را نداشــت؛ چرا که در واقع، گروه های 
مقاومت بــا آمادگــی از قبل و ایجــاد و امکانات 
زیرزمینی و گسترده در غزه، دسترسی و آسیب رسانی 
به توانایی موشکی را برای صهیونیست ها غیر ممکن 
کرده بودند. این توانمندی پاسخ با گسترش دامنه و 
شــعاع به نقاط جدید در سرزمین های اشغالی، بر 
دشواری و غافلگیری صهیونیست ها افزود و با ورود 
فلسطینی ها اراضی اشغالی 1948 و فلسطینی های 
کرانــه باختــری و قدس بــه درگیــری خیابانی با 
صهیونیســت ها، پدیده نوین همبستگی فراگیر در 
جنگ با صهیونیست ها ثبت شد. همین امر موجب 
شــد تا دامنه تدابیر رژیم صهیونیســتی از مقابله با 
موشــک های مقاومت در غزه، به ناچار در سراسر 

مناطق حضور فلسطینی ها گسترش یابد و در تنگنا 
قرار گیرد و آمدن فلسطینی ها و شهروندان فلسطینی  
در کشــورهای لبنان،  اردن و صحرای سینا در کنار 
مرزها ابعاد تازه ای به همبســتگی و سطح فشار به 
رژیم صهیونیستی بخشــید. همزمان با حفظ یک 
ضربان ثابت از شلیک روزانه و تقریبی 400 موشک 
که معادله رعب و وحشت را بر جامعه صهیونیستی 
و تمامی عرصه های حیات آنها حاکم کرد، به تدریج 
و در روزهای پایانی، از موشک های نقطه زن و با برد 
عملیاتی بیشتر نیز رونمایی شــد و فرودگاه رامون 
در نزدیکی ایالت و شــهرهای بئر اسبع در جنوب 
و تمامی شــهرک های پیرامون غزه و شهرهای مهم 
ساحلی اشدود،  عسقالن تا نزدیکی حیفا در شمال 
و مناطق مرکزی را شــامل شــد. از روزهای میانی 
جنگ،  بخشــی از حمالت موشــکی مقاومت به 
مراکز، پایگاه ها و پادگان های نظامی و فرودگاه های 
نظامی اختصاص یافت و در عملیات های پیرامون 
غزه که در اشــراف اطالعاتی مقاومت قرار داشت، 
یک جیــپ و یک اتوبوس که سرنشــینان امنیتی و 
نظامی داشــتند هدف قرار گرفت و سیاست پنهان 
نگه داشتن تلفات و زخمی ها و خسارت های مادی 
که رژیم صهیونیســتی مدیریت می کرد،  با چالش 
روبه رو شــد. انعکاس رخدادها و روندهای جنگ 
در فضای مجازی و باال گرفتن اعتراضات در جامعه 
صهیونیستی و بازتاب جنایات جنگی صهیونیست ها 
در کشــتار اطفال و زنان و شهروندان عادی و مراکز 
مسکونی و ساختمان های رسانه های ساکن در غزه، 
به ســرعت به پدیده جدید دو کشورهای اسالمی و 
عربی و جهانی تبدیــل و تظاهرات حمایت از غزه 
و فلسطین و محکومیت جنایات صهیونیست ها در 
نقاط مختلف جهان برپا شد. اثرپذیری کشورهای 
محــور مقاومت کــه با مقاومت فلســطینی اعالم 
همبستگی و اعالم آمادگی برای کمک کرده بودند، 
فضای منطقه ای در عراق،  ســوریه، لبنان، مصر و 
لیبی و دیگر کشــورها را به شکل جدی تحت تأثیر 
قرار داد. اگرچه در مصر،  عربستان و امارات اجازه 
واکنش های اجتماعی داده نشــد، ولی گستردگی 
حرکت مردمی در اردن و حرکت به ســوی مرزها 
و آنچه در بسیاری از کشورها شکل گرفت،  ابعاد و 
پیامدهــای این جنگ را متفاوت از همه جنگ های 
گذشــته در غزه کرد و دامنه این پیامدها را گسترش 
داد. به گونــه ای که در اولیــن تماس های حمایتی 
بایدن با نتانیاهو،  از پیامدهای منفی جنگ در غزه و 
اقدامات صهیونیست ها در ابعاد وسیعی که بر روی 
منافع آمریکایی و غربی ارزیابی شــد، تأکید شد که 
پیامدهای این جنگ در سطح منطقه و حتی بر روی 
مذاکرات جاری در وین خواهد بود. لذا درخواست 
پایان دادن به جنگ از سوی آمریکا از چند روز اول، 
آشــکار بود؛ ولی نتانیاهو برای کاستن از زیان های 
راهبردی یا کســب دستاوردهای حداقلی خواستار 
استمرار و ادامه جنگ شد. با اینکه در پایان هفته اول، 
 زمزمه حمالت زمینی به غزه را نیز صهیونیست ها 
مطــرح کردند ولی به ســرعت بــا تکذیب ارتش 
صهیونیستی مواجه شــد، چرا که آمادگی نیروهای 
مقاومت برای جنگ زمینی،  کابوس خسارت های 

راهبردی،  تلفات سنگینی،  اسارت نیروهای شان و 
عدم امکان کسب دستاورد نظامی،  آنها را از حمله 

زمینی منصرف کرد.
حمالت هوایی و تدریجا توپخانه و ناوچه های 
ارتش صهیونیســتی بدون اینکــه قابلیت ثبت یک 
دســتاورد نظامی از خود داشــته باشند، یک جنگ 
جنایت کارانه با کشــتار عمدی مردم عادی و هدف 
قرار دادن مراکز مســکونی و زیرساخت ها،  از خود 
نشــان دادند. این امر داللت روشــنی داشــت که 
دستگاه های اطالعاتی رژیم صهیونیستی فاقد بانک 
اطالعاتی و یا اشــراف اطالعاتــی در غزه بوده و از 
وجود هزاران موشــک در شهر زیرزمینی نظامی و 
موشکی مقاومت غافل هستند که رسوایی جدیدی 
را ثبت کرد. از ســوی دیگر ارتش صهیونیستی که 
در پروژه اشــغال فلسطینی و توجیه مهاجران یهود، 
 وعده توان امنیت سازی داده بود،  اکنون با گنبد آهنین 
ناکارآمد، پاســخی در مقابل جامعه صهیونیستی 
نداشــت. گنبد آهنین که قــرار بود بــرای جبران 
شکست  پاتریوت های آمریکایی در مناطق عربستان 
سعودی یا دیگر نقاط در امارات و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس مســتقر و کاستی های آنها را پاسخگو 
باشد،  با رسوایی مشابه تانک های میرکاوا در جنگ 
33 روزه روبه رو شــده و مهم تــر از همه در مفاهیم 
راهبردی امنیت و دفاع،  تــوان بازدارندگی خود را 
در مقابل موشــک های مقاومت و تاکتیک های به 
کارگیری انواع آن،  از دســت دادنــد. گزارش های 
منابع اعالمی صهیونیســتی حاکی اســت، میزان 
تلفات و کشته های صهیونیســت ها از یکصد نفر 
تجاوز می کند که تعداد بیــش از ده نفر آنها نظامی 
و بقیه از شهرک نشینان صهیونیست  هستند که آمار 
زخمی ها از چند صد نفر و خســارت های مادی،  
سقوط بورس،  کاهش ارزش ارزی و خسارت های 
اقتصــادی و تعطیلی کامــل مراکــز فرودگاهی و 
اقتصادی و توزیع و... ارقام قابل توجهی را شــامل 

می شوند. 
با اینکــه جنگ جنایتکارانه علیــه مردم مظلوم 
غزه در 12 روز ادامه داشــت و 250 کشــته و چند 
هزار زخمی بر جای گذاشت و ویرانی های زیادی 
به جای ماند؛ ولی روحیه قدرتمند مردم که آســتانه 
تحمل بــاال و جدی در حمایت از مقاومت از خود 
نشــان دادند، در مقابل آستانه تحمل فرو پاشیده در 
جامعه صهیونیســتی، از عوامل مؤثر در شکاف و 
اختالف بین نظامیان، سیاسیون حکومتی و جامعه 
صهیونیستی بود که از پس لرزه های فوری این جنگ، 
باید به مــوج مهاجرت معکوس و قابل توجه تأکید 

کرد.
آنچه این جنــگ و نتایج و گســترده پیامدهای 
آن را از جنگ های گذشــته متمایــز می کند،  یک 
الگوی مــورد تأکید قرار گرفته در پیــام روز قدس 
رهبری معظــم انقالب و به زبان عربی اســت که 
مقاومت و تمامی مردم فلســطین در داخل و سپس 
در کشورهای پیرامونی و یک پیوند روشن با محور 
مقاومت منطقــه ای، بر قدرت،  اعتمــاد به نفس و 
کارکردها و پیامدهای آن آثار وســیعی داشــت. به 
نحوی که حتی عربستان و امارات و بحرین و دیگر 

کشورهای سازشکار،  مجبور به محکومیت اقدامات 
صهیونیستی شده و خواستار توقف جنایت های آن 
شدند، دامنه نگرانی صهیونیســت ها به حدی بود 
که از روزهای اول و از طریق روسیه،  خواستار عدم 
مداخله حزب الله شــده یا از مصر و ترکیه و قطر و 
دیگر ظرفیت های بین المللی،  خواستار میانجی گری 
شــدند  تا حتی مهار آسیب های مومشکی مقاومت 
و انتفاضه ای که در اراضــی 1948 و 1967 )کرانه 
باختری و قدس( آن را همراهــی می کرد،  در امان 
بماننــد و در صورت امکان،  به دســتاورد جدیدی 
هم دســت یابنــد و اقدامــات خــود در قدس و 

مسجداالقصی را متوقف نکنند.
حکومت اردن که به تازگی از امارات و عربستان 
زخم خــورده کودتایی بــود،  در مقابل اعتراضات 
و انتفاضه مردمی به ســمت مرزها قرار نگرفت.و 
رخداد دلهره آوری برای صهیونیستی ها ثبت کردند. 
فضای عمومی عراق از زمزمه های عادی ســازی با 
صهیونیســت ها و قلدری آمریکایی ها برای ماندن 
در عراق به فضــای مقاومت و آمادگی برای کمک 
به مقاومت فلسطینی و تظاهرات مکرر در شهرهای 
مختلف تبدیل شــد و مصطفی کاظمی هم موضع 
محکومیت صهیونسیتی را اتخاذ کرد. با گرفتار شدن 
صهیونیست ها در جنگ غزه و در سراسر فلسطین 
اشغالی،  نه تنها ناتوانی ها و آسیب های راهبردی در 
جبهه داخلی صهیونیست ها و دستگاه های نظامی و 
امنیتی آنان و قابلیت های بازدارندگی آنها آشکار شد، 
بلکه از شرارت های جاری صهیونیست ها در سوریه 

یا فعالیت های آنان در سطح منطقه کاسته شد. 
این آســیب ها و شــکنندگی ها و خسارت های 
راهبردی موجب شــد تا آمریکا در چهار نشســت 
شورای امنیت ســازمان ملل، از صدور قطعنامه یا 
بیانیه رئیس نوبه ای این شــوراها ممانعت ورزیده و 
موجبات ســرزنش در مجامع بین المللی و واکنش 
چینی ها و روس ها را برانگیــزد. در محیط داخلی 
رژیم صهیونیســتی، با اعتراف علنی رســانه ها به 
شکســت در جنگ غزه و لکه ننگ توصیف کردن 
آتش بس بر چهره اســرائیل و شــرم آور دانستن آن 
توسط پارلمان صهیونیستی، لیبرمن،  به وزرای کابینه 
تأکید کرد که اگر این رژیم در مقابل غزه و مقاومت 
آن تا این اندازه ناتوان و شکســت خورده است،  در 

مقابل حزب الله و ایران،  چه می تواند بکند. 
بدیهی است که بخش های دیگری از آسیب های 
عمیق و راهبردی در این رژیم و دستگاه های امنیتی 
و نظامی و نظــام اجتماعی و اقتصادی آن به تدریج 
خودنمایی می کند که کمترین مفهوم آن این اســت 
که ارتش مدعی غیر قابل شکســت بودن، امروز به 
ارتشی تبدیل شــده که دیگر قادر به پیروزی نیست 
و جایگاه کارکردی آن برای نظام های اســتعماری 
غربی، به شــدت آســیب خواهد دید که به میزان 
حمایت های آنان درآینده از این رژیم، اثرات جدی 

به بار می آورد.
الگوی همبستگی مقاومت و مردم فلسطین در 
داخل و خــارج و پیوند راهبردی محور مقاومت با 
آنها که پیکره ای راهبردی و قدرتمند را در این جنگ 
به نمایش گذاشــت، به قول رهبــر معظم انقالب، 
 هســته اصلی پیروزی های راهبردی و جدید برای 
فلسطین و شکست مســتمر و ناتوانی مهلک برای 

صهیونیست ها خواهد بود. 
باید در انتظار کارکردهای این شکســت بزرگ 
صهیونیســت ها در عرصه های مختلف نیز باشیم،  
چرا که به جز به حاشیه رفتن نتانیاهو در رقابت های 
حزبی و سیاسی، مســئله پیگیری های حقوقی در 
خصوص اقدامــات جنایتکارانــه و جنایت علیه 
بشریت از ســوی وی و مقامات نظامی و امنیتی در 
محاکم بین المللی مطرح اســت و چهره منطقه از 
پیامدهای این رخداد مبــارک،  تغییر خواهد کرد.  
اگر قرار بود صهیونیســت ها از امــارات ، بحرین و 
عربستان حفاظت کنند و جنگ افزارهای این رژیم، 
بهانه چپاول و غارت اموال این کشــورها باشــد، 
امروز ایــن رژیم را ناتوان تــر از اینکه حتی از خود 
امکان دفاع داشــته باشد، نشــان می دهد. شمشیر 
غزه نه تنها در ابعاد پیش گفته  دستاوردهای خود را 
ثبت کرد؛ بلکه با شروط خود در مورد حی الجراح 
و مســجداالقصی،  رژیم صهیونیستی را مجبور به 
درخواســت آتش بس بدون شــرط کرد و آن را در 
میانجیگری های سیاسی نیز تحقیر و بر این واقعیت 
تأکید کرد که تکرار اقدامات تجاوزکارانه جدید از 
سوی صهیونیســت ها، تکرار کابوس شمشیر غزه 
برای آنها و با قدرت بیشتر خواهد شد،  که این رژیم 

را به نقطه زوال نزدیک تر می کند.

وزی غزه با شمشیر قدس پیر
 صبح صادق آتش بس در غزه، بنیان تازه تحوالت راهبردی در منطقه را واکاوی می کند

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین  الملل

فرمانده
فلسطینیان صاحب شمشیرند

در گفت وگوی تلفنی فرمانده کل سپاه با فرماندهان مقاومت فلسطین، سردار سالمی بر همراهی 
ســپاه با ملت فلســطین تا فروپاشــی اســرائیل غاصب تأکید و رهبران مقاومت از مواضع قاطع و 

حمایت های جمهوری اسالمی ایران قدردانی کردند.
به گزارش صبح صادق درپی پیروزی مقاومت فلســطین در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی؛ 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه در گفت وگوهای تلفنی جداگانه با اسماعیل 
هنیه، رئیس دفتر جنبش مقاومت اســالمی فلســطین)حماس( و زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد 
اسالمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام مقاومت به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
و تبریک این پیروزی بزرگ به مردم مقاوم و عزتمند و مجاهدان شجاع و غیور فلسطینی، بر همراهی با 

مقاومت تا زوال و فروپاشی اسرائیل غاصب و تنها نگذاردن ملت فلسطین تأکید کرد.
سرلشکر سالمی در این گفت وگوهای تلفنی از پیروزی مقاومت فلسطین به عنوان معجزه ای الهی 
و احیاکننده شــرف و کرامت انســانی نام برد و اظهار کرد: »شکست اسرائیل غاصب تنها شکست 
صهیونیست ها نبود؛ بلکه شکست آمریکا، انگلیس و رژیم های حقیری بود که در فرآیند عادی سازی 

روابط با این غده سرطانی سبقت می گرفتند.«
فرمانده کل سپاه ظهور و شکل گیری فلسطین جدید، بزرگ، جهانی و با دست های برتر را ثمره این 
حماسه و رخداد عظیم برشمرد و اظهار کرد: »در عرصه پیروزی اخیر مقاومت فلسطین همگان شاهد 

اسرائیلی رو به زوال، شکست پذیر، محوشدنی، سست و آماده فروپاشی بودند.«
وی با بیان اینکه حماسه آفرینی اخیر به صهیونیست های غاصب فهماند که فلسطینیان مقاوم بی پناه 
نیستند؛ بلکه صاحب شمشیرند و نباید به آنان تعرض کرد، بر لزوم قدرت افزایی مقاومت در مسیر قوی 
شدن و همراهی سپاه با ملت فلســطین تا زوال و فروپاشی اسرائیل غاصب و نیزآزادی قدس شریف 

تأکید کرد.
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سیاست
۳

خروج از اعتدال

 

برای بررســی عملکرد و ســیر حرکت 
دولت های یازدهــم و دوازهم باید به این 
مهم توجه داشته باشــیم که مبانی دولت 
در اسالم اعم از حکومت به مثابه امانت 
و حرکت در جهت تحقق عدالت است و 
در مقام بررسی ابتدا باید هدف اصلی هر 
دولت را مشخص کرده و در مرحله بعد 
نسبت این اهداف با اسالم و جایگاه آنها 
را در میان آموزه های اســالمی مشخص 
کنیم. اگــر از دولت زمان جنگ تحمیلی 
به دلیل شــرایط خاص کشور صرف نظر 
کنیم، اولیــن دولت پس از جنگ، دولت 
سازندگی است. دولت سازندگی هدف 
اصلی خود را توســعه اقتصادی قرار داد 
و بــرای دســتیابی به آن حتــی برخی از 
ارزش های سیاسی در اندیشه اسالمی را 

هم نادیده گرفت.
بعد از دولت ســازندگی، نوبت به دولت 
اصالحات رســید. این دولت برخالف 
دولت قبلی بر توسعه سیاسی متمرکز شد 
و ارزش هایی همچون آزادی را در اولویت 
خود قــرار داد و حتی در مــواردی به نام 
آزادی برخــی از ارزش های دینی هم زیر 

سؤال برده می شد.
دولت ســازندگی و اصالحات از سوی 
برخی جریان های سیاسی به شدت مورد 
انتقاد قرار گرفت. آنهــا بر این باور بودند 
که دولت ســازندگی با تأکید بر توســعه 
اقتصادی و بی توجهی به عدالت، شرایط 
زندگی را بــرای طبقات پاییــن جامعه 
ســخت تر و شــکاف میان غنی و فقیر را 
عمیق تر کــرده و دولــت اصالحات در 
فرآیند توسعه سیاسی ارزش های دینی را 

تضعیف کرده است.

نقد مشــترک به این دولت ها، بی توجهی 
بــه عدالت بــه منزله یکــی از مهم ترین 
ارزش هــای اســالمی در درون جامعــه 
اسالمی بود. به شــکل گیری دولت بعد 
منجر شــد، بــه نظر می رســد مهم تر از 
عدالت، جمع میان آن با توسعه اقتصادی 
و سیاسی بود که دولت نهم و دهم در این 

عرصه موفقیت عمل نکرد.
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد روشن 
اســت که عالقه مندی ایــن دولت ها به 
حفظ ارزش های اســالمی یکسان نبوده 
است. چالش میان توســعه و عدالت در 
این دولت ها وجود داشت تا اینکه دولت 
اعتــدال از فرصت و انتظــار پیش آمده 
اســتفاده کرد و خــود را در جایگاه پیروز 

انتخابات قرار داد.
بــا وجود این، دولت اعتــدال در عمل به 
جای حرکت در مسیر اعتدال، راه به هم 
ریختگی سیاســی را در پیش گرفت و به 
همین دلیل بسیاری از آسیب های موجود 
در دولت های قبلی را در این دولت یکجا 
می  بینیم. البته اعتدال حقیقی که خود عین 
حــق و حقیقت و از ارزش هــای بنیادی 
اسالمی اســت که می  تواند ما را به سوی 
دولت منطبق با آموزه های اسالمی هدایت 
کند؛ ولی آنچه مشاهده می شود چیزی به 

جز اعتدال است.

   ضمیمه    

حجت االسالم
 مهدی قربانی

کارشناس سیاسی  BBBB در ابتدا ارزیابی کلی شما از عملکرد  
فرهنگی دولت اعتدال چیست؟

در ابتــدا باید تکلیف نقش دولت هــا در فرهنگ 
را شفاف و ســپس آن را آسیب شناسی کرد؛ آنچه 
اهمیت دارد، این اســت که هم فضای رســانه ای 
و هم فضــای دولت ها در زمینه درک مســئولیت 
دولت ها در حوزه فرهنگ دچار مشــکل است؛ به 
این معنا که فرهنگ را به فعالیت های فرهنگی تقلیل 
می دهیم و نتیجه می گیریم که بهتر است دولت ها 
در فرهنگ دخالت نکنند یا اینکه آن را به ابزارهای 
فرهنگی تقلیل می دهیم و نتیجه می گیریم هر چه 
دولت ها کمتر دخالت کنند به نفع فرهنگ است؛ 
منظور از فرهنــگ اعتقادات، ارزش ها و الگوهای 
رفتاری غالب مردم اســت؛ در واقع ذات هر نوع 
تصمیم گیری، سیاســت گذاری و سبک مدیریتی 
کــه در وزارتخانه های مختلف حاکم اســت، در 
اعتقــادات، ارزش ها و الگوهــای رفتاری جامعه 
هم داخل می شــود و آگاهانه یــا غیرآگاهانه، این 
دخالت صورت می گیرد. بخش کوچکی از نفس 
مداخله دولت ها در فرهنگ، ارادی است و بخش 
بزرگ تــری از آن ناخودآگاه و غیرارادی اســت، 
بنابراین اگر بنا باشد فرهنگ جامعه اصالح شود، 
باید این مداخالت ناخودآگاه و ناآگاهانه را آگاهانه 
کنیم و همــه وزارتخانه ها بایــد درک فرهنگی از 
تأثیرات خود در تحوالت فرهنگی داشــته باشند، 
ضمن اینکه موانع فرهنگی اهداف خود را شناخته 
و در جهــت اصالح آن تالش کننــد. این درک و 
اراده نه تنها در این دولت وجود نداشــته، بلکه در 
دولت هــای قبل هم نبوده اســت؛ در این دولت و 
در بخش دخالت مستقیم در کاالهای فرهنگی به 
واســطه جنس اعتقادات خود، بیشتر معتقد بودند 
 
ً
که باید آزادی عمل دهیم و دخالت نکنیم و تقریبا

با قضیه نظــارت و کنترل محصــوالت فرهنگی 
خیلی بــا اغماض برخورد کــرده و فضا را خیلی 
باز کرده اند. اما باید بدانیم که این مسئله در مقابل 
مسئله دخالت کالن و تأثیرات ناخودآگاه یک امر 
کوچک اســت و این همان انحرافی است که روی 
آن مانور می دهیم؛ بــرای نمونه می گوییم که یک 
ســری فیلم ها و کتاب هایی از زیر دست شــان رد 
شده که فاجعه اســت، در حالی که این مسائل 5 
درصد در تحــوالت فرهنگی ما اثر دارد و در قبال 
95 درصدی که شــکل مدیریتی آقای روحانی و 
مدیریت مدیران و وزارتخانه ها در فرهنگ ما تأثیر 
گذاشته، چیزی نیست. یعنی وقتی سبک دفتر وزیر 
تجمالتی اســت و برای مالقات بــا وی باید یک 
مســیر طوالنی و اداری طی شــود و همه افراد نیز 
 
ً
به او دسترسی ندارند یا اینکه رئیس جمهور اساسا
برای وزاری خود وقت نمی گذارد تا مسائل را بازگو 
کنند، اثرات تخریبی که این مسائل در فرهنگ ما 
ایفا می کنند، صدها برابر آثار غیراخالقی ســت. 
 رسانه های ما این انحراف اخالقی فیلم ها 

ً
معموال

و کتاب ها را پیگیــری، ارزیابی و بزرگ می کنند؛ 
در حالــی که از تحوالت بزرگی کــه دولت ها در 
فرهنگ ما می گذارند رد می شوند، بنابراین سعی در 
اصالح آنها نمی شود. سبک حضور رؤسای جمهور 
مختلــف در بین مــردم و آثار فرهنگــی که روی 
باورهای مردم نســبت به نظام اسالمی می گذارد 
و ســبک مدیریتی آنها و وزرای شان، موجی از آثار 
مثبــت و منفی درجامعه می گــذارد. برای نمونه، 
اگر یــک وزیر برای تعیین معاونــان خود به جای 
در نظر گرفتن شایســتگی افراد، به هم قوم بودن با 
آنها نگاه کند، آســیب فرهنگی می زند. ما از این 
مدل مصیبت های فرهنگــی داریم و همین حاال 
که کاندیداها برای ریاســت جمهوری وارد میدان 
انتخابات می شــوند، وقتــی می خواهند تیم خود 
را مشــخص کنند، بیش از آنکه به شایستگی افراد 
برای انتخاب وزیر دقت کنند، به این نگاه می کنند 
کــه در این ایام انتخابات آنها چقــدر و در کجا به 
او کمــک کرده اند تا ســهمش را از طریق جبران 

کنند. این مسائل در جامعه فرهنگ سازی می شود 
و اگر بخواهیــم نقدی به کارکردهــای دولت در 
عرصه فرهنگ داشته باشیم، باید روی این مسائل 
تمرکز کنیم تــا حق مطلب ادا شــود. به هر حال 
تجمل گرایی و بی توجهی بــه کارکردهای دولت 
در فرهنــگ، در این دولت یکی از نقاط ضعف آن 
در عرصه فرهنگی بوده که آسیب های جدی وارد 
کرده اســت، البته دولت های گذشــته هم از این 
آسیب ها زیاد داشته اند. گاهی افراط نیز بدآموزی 
دارد، برای نمونه رئیس جمهوری که باید بیشــتر 
وقت خود را با اندیشمندان بگذراند، برای کسب 
توجه مدام به مراکز خاص مانند مهدهای کودک 
می رود تا شب هنگام، رسانه ملی آن را پخش کند 
و مردم بگویند عجب رئیس جمهور مردمی داریم، 
این کارها شــارالتانیزم رســانه ای است؛ یا وقتی 
رئیس جمهوری می گوید به دلیل مشغله کاری نیمه 
شب جلسه می گذارد، این کارها نیز قالتاق بازی و 
شارالتانیزم سیاسی است، چراکه آنها باید به اندازه 
کافی استراحت داشته باشند تا مغزشان برای مسائل 
مختلف کار کند. متأسفانه به دلیل اینکه فرهنگ را 
نمی شناسیم، از این نمونه های افراط و تفریط زیاد 
می بینیم. این مباحث باید مورد نقد و آسیب شناسی 
قرار گیرد و نباید فقط به چند مسئله فرهنگی مانند 

مجوز چند کتاب و فیلم گیر داد. 

 BBBB به نظر شما آیا این دولت توانسته است
عدالت فرهنگی را در سراســر کشور 

محقق کند؟
اصوال وزارت ارشــاد را بعــد از انقالب تخریب 
کرده ایم؛ این وزارتخانه باید 50 درصد وقت خود را 
برای اصالح عملکرد فرهنگی دولت ها صرف کند، 
یعنی وزارت ارشــاد باید مدعی آموزش و پرورش 
باشــد که عدالت آموزشــی و تربیتی وجود دارد یا 
خیر و همچنین باید از دانشــگاه ها مدعی باشد که 
کارکرد فرهنگی آنها در شــرایط موجود چیست و 
چگونه باید اصالح شود. در کل وزارت ارشاد خود 
را از این قصه دور کرده و کاری به کارکرد فرهنگی 
وزارتخانه های دیگر ندارد. بحث دیگر این اســت 
که در مقوله توزیع فعالیت های فرهنگی مستقیم، 
بی عدالتی بیداد می کند؛ برای نمونه هیچ خدمت 
فرهنگی به یک کودک روستایی نمی رسد؛ در حالی 
که خانواده هایی که در شــمال شهر تهران زندگی 
می کنند حق انواع انتخاب های فرهنگی را دارند. 
بحث عدالت فرهنگی به مفهوم دسترسی به خدمات 
فرهنگی، مسئله ای اســت که به طور دائم دوره به 
دوره در دولت ها بدتر شده است؛ از یک جایی باید 
با یک نگاه عدالت جویانه چه در سطح شهرها و چه 
در سطح روستاها جهت عکس پیدا کند؛ به عبارتی 
همان قدر که باید به یک روستایی خدمات فرهنگی 
ارائه دهیم به مناطق جنوب شهر تهران هم خدمات 
 پدرها کارگر بوده 

ً
فرهنگی ارائه دهیم؛ چون معموال

و مادرها نیز کار می کنند و بچه ها رها شــده اند، در 
حالــی که فرزند خانواده های متوســط و رو به باال 
در مهدهای کودک نام نویسی می شوند. نکته دیگر 
اینکه متأسفانه خدمات فرهنگی در شمال شهر واقع 
شده که وزارت ارشاد باید مدعی این بی عدالتی ها 
 وزارت ارشاد به دستگاهی تبدیل 

ً
شود؛ اما معموال

شــده که از دولت پول بگیرد و آن را به صورت وام 
بالعوض در اختیار هنرمندان مختلف قرار دهد تا 
صدای شان در نیاید و از دولت ها حمایت کنند. البته 
آسیبی که این دولت وارد کرده است، با دولت های 
قبل فرق می کند و فرق آن این است که دولت های 
گذشــته، گاهی به این مسائل توجه می کردند، اما 
این دولت کال کاری به این مباحث نداشــته است. 
نقدهای مــا به دولت می تواند باعث شــود تا نظر 
کاندیداهای ریاست جمهوری به این مسائل جلب 
شود؛ در دســتگاه های فرهنگی ما خیلی نارسایی 
وجود دارد، امــا باید نتیجه گرفت که در قبال دادن 
منابع، از آنها درباره کارکردشــان مطالبه شــود و 

نگوییم چون اثربخش نیستند پس جمع شوند یا به 
آنها بودجه ندهیم. بسیاری از معضالت اقتصادی ما 
ریشه های فرهنگی دارند. وقتی بیشتر دانشجویان به 
جای اینکه دنبال کسب علم باشند به دنبال مدرک 
هستند، در چنین دانشــگاهی علم، موتور توسعه 
نمی شــود؛ بنابراین باید روی این مسئله و معضل 
فرهنگی مدرک گرایی دانشــجوها کار شود و آن را 
اصالح کرد. یک نهاد ستادی الزم داریم تا وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی را متوجه کند که در کنار 
کارهای کالن، نگاه دانشــجویان به درس را تغییر 
دهند. یا اینکه وزارت صنایع به نقطه بلوغی برسد 
که صاحب کارخانه بــرای دریافت مجوز، درگیر 
کارهای اداری نباشــد که اگر ایــن فرهنگ اتفاق 
بیفتد، تولید در کشــور راه می افتد. متأسفانه نگاه 
وزارت ارشــاد به موضوع فرهنگی، حداقلی و در 
حد ابزارهای فرهنگی اســت، اگر دولت بخواهد 
نقش خود را در فرهنگ ایفا کند، قدم اول این است 
که رؤسای جمهور آموزش ببینند و مطابق با دیدگاه 
رهبــر معظم انقالب، فهم فرهنگــی کاندیداهای 
ریاســت جمهوری باال برود، چراکه همه آنها این 
نقطه ضعف را دارند که درک روشــنی از فرهنگ 
و نقش فرهنگ در دولت ندارند و تا این درک پیدا 
نشــود، به آن توجه نمی کنند. به قدری معضالت 
فرهنگی در کشــور وجود دارد کــه حتما باید نیم 
ســاعت از 4 ساعت جلســه دولت، برای اصالح 
فرهنگ جامعه لحاظ شــود و دولــت از وزرایش 
مســائل فرهنگی را مطالبه کند. به نظر بنده در این 
ایــام انتخابات بایــد خبرنگارهــا از کاندیداهای 
ریاســت جمهوری ســؤال کنند که برنامه آنها در 
حوزه فرهنگی چیســت، البته اینطور نباشد که با 
بازی دادن و یکســری شعار مانند آزادی، بخواهند 
مردم را فریب دهند و رأی جمع کنند، باید بگویند 
برای حل فرهنگ اقتصادی، حل فرهنگ سیاسی 
و بازگرداندن مشــروعیت و مقبولیــت نظام، چه 
برنامه ای دارند که در این صورت ناچار می شــوند 
درباره این مسائل فکر کنند. ما در دام دشمن گرفتار 
شده ایم و باید نجات پیدا کنیم؛ دشمن در یک اقدام 
سازماندهی شده، تهاجم فرهنگی را تدارک دیده و 
کار خود را مستمر و پیوسته انجام می دهد و سموم 
خود را در فرهنگ ما می ریزد؛ همزمان که این کار 
را آرام آرام و با یک شیب مالیم پیش می برد و افکار 
نسل جوان را در اختیار خود می گیرد، آگاهانه روی 
مسائل حقوق بشر، هسته ای و تحریم ها یک معضل 
مدیریتی کوتاه مدت ایجاد می کند تا مدیران سرگرم 

حل این مسائل شوند و از آن تهاجم فرهنگی غافل 
شــوند؛ در حال حاضر کشــور در دام این غفلت 
گرفتار شده که در این دولت بیشتر بوده، در واقع این 
 کاری به این حرف ها نداشته و تمرکزی 

ً
دولت اصال

بر تهاجم فرهنگی نداشته اســت، لذا دولت های 
آینده باید ضمن مبارزه برای حل مسائل معیشتی، 
همزمان روی مســئله تهاجم فرهنگی دشمن نیز 

متمرکز شوند.

 BBBB اصلی تریــن موانع اصــالح فرهنگ 
در جامعه در دولــت اعتدال چه بوده 

است؟
 توجه به فرهنگ 

ً
تصور کلی بنده این است که اساسا

در این دولت، ذیل این انگیزه که بهتر است دولت 
در فرهنگ دخالت نکند، تعطیل شــد؛ این بینش 
در مشاوران این دولت وجود داشت که بهتر است 
در فرهنــگ دخالت نکنند؛ چراکــه تلقی آنها از 
فرهنگ، کاالهــای فرهنگی بود و با همین بینش، 
تمام دســتگاه های فرهنگی مشــخص نیست که 
بودجه هایی که به آنها تخصیص داده می شد، صرف 
چه کاری می شــد و البته دوره بــه دوره بودجه این 
دستگاه ها را کم کردند و به همه ضربه زدند تا جایی 
که رکود در همه دستگاه ها به وجود آمد و کارمندان 
بدون اینکه کار خاص فرهنگی انجام دهند، فقط 
حقوق می گیرند. امیــد داریم که در دولت جدید، 
نگاه درستی به فرهنگ به وجود بیاید، ضمن اینکه 
بودجه ای را که به سازمان های فرهنگی تخصیص 
داده می شود از تک تک آنها مطالبه کنند که چه کاری 
انجام می دهند؛ برای نمونه از ســازمان تبلیغات 
و وزارت ارشاد ســؤال شود چه نقشی در فرهنگ 
ایفا کرده اند و کــدام یک از معضالت فرهنگی را 
می خواهند حل کنند. همه دســتگاه های فرهنگی 
ما نیازمند منابع دولتی هم هستند، اما باید تالش 
کنند بابت بخشی از خدمات به جامعه پول دریافت 
کنند، اما برای اصالح فرهنگ جامعه باید به عنوان 
یک جریان حاکمیتی از منابع کشــور هزینه شود. 
این حرف های شــعاری که در گذشته مردم برای 
خدمات فرهنگی پول می دادند، درســت نیست؛ 
چراکه در گذشته نظام مالیاتی و ارزش افزوده وجود 
نداشــته و جامعه به دست خود مردم اداره می شده 
اســت، در حالی که اکنون از طریق سازوکارهایی 
از جامعه مالیات دریافت می شود که بخشی از این 
مالیات باید به خدمات فرهنگی برای اقشار محروم 

جامعه تبدیل شود.

کارنامه

عرصه فرهنگی یکی از شــاخصه های عملکرد دولت ها به حساب می آیند، چراکه اگر فرهنگ و زیرساخت های فرهنگی یک جامعه کارکرد مناسب 
داشته و توانسته باشد همزمان با تطابق پیشرفت و فناوری، آن را به رشدی قابل قبول رسانده باشد، می توان گفت که آن دولت، خوب عمل کرده است. 
فرهنگ در بسیاری از مسائل یک جامعه ریشه دارد که بی توجهی به آن ممکن است ضربه های متعددی به ساختار یک کشور بزند. به دلیل مهم بودن این 
مؤلفه در عملکرد دولت، با دکتر »حسن بنیانیان« مسئول کارگروه پیوست نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی گفت وگو کردیم 

که در ادامه می خوانید:

زهرا ظهروند
خبرنگار

فرهنگ مسئله  از  غفلت 
 بررسی عملکرد فرهنگی دولت در گفت وگو صبح صادق با دکتر حسن بنیانیان

پیوستی برای بازخوانی عملکرد دولت اعتدال



شماره ۱۰۰۰ |  دوشنبه  3 خرداد ۱۴۰۰

۴
پاسدار

 مباحث انتخاباتی را 
پررنگ تر کنید

۰۹۱۱۰۰۰۴۸۲۱/ اسرائیل نه یک کشور، 

بلکه یک پادگان تروریســتی علیه ملت 
فلسطین و دیگر ملت های مسلمان است! 
مبارزه با آن وظیفه ای همگانی است. ولی 
امرمســلمین امام خامنه ای / »اسدی« از 

لنگرود.
۰۹۱۲۰۰۰5۹۸۹/فاز 4 شهر پردیس در 

25 کیلومتری شرق تهران با جمعیتی بالغ 
بر 20 هزار نفر از نظر خدمات بهداشتی 
و درمانی ضعیف است. صمیمانه استدعا 
دارم موضوع خدمت رســانی به ساکنان 
این منطقه را که همجواری با پایتخت را 
یدک می کشد، پیگیری کنید./ »نیکویی« 

از پردیس
ســهمیه  چــرا   /۰۹۱۳۰۰۰۸۹۴۰

یکسان سازی 99 را حذف کردید؟ الاقل 
تمدید می کردید. حق خیلی از افراد ضایع 

 پیگیری کنید.
ً
شده است. لطفا

۰۹۱۴۰۰۰۸۹6۱/ ما بازنشسته ها آماده ایم 

با چنگ و دندان از تروریست های لعنتی 
در رأس آنها، آمریکا و رژیم صهیونیستی 

انتقام بگیریم.
۰۹۱۴۰۰۰۸۹6۱/ یک پیشنهاد دلسوزانه 

 
ً
به مســئوالن محترم ورزش کشور: لطفا
در کنار تمرینات برای بازیکنان، در همه 
رشته ها مخصوصا فوتبال، کالس اخالق 
نیز در نظر بگیرید تا شاهد چنین رفتارهای 
ناشایســت دشمن شاد کن نشــویم. / با 

تشکر »رضا جهانگیری«
 از مسئوالن سؤال 

ً
۰۹۱7۰۰۰۱۱7۴/ لطفا

بفرمایید چرا خدمات کارت اتکا با توجه 
به تورم و فشار اقتصادی افزایش پیدا نکرده 

است! 
۰۹۱7۰۰۰56۸۹/ امسال هم ماه مبارک 

آمد و رفت؛ امــا خبری از بن ماه رمضان 
در کارت حکمــت نبود. با وجود بیماری 
کرونا و مخارج آن فکری به حال معیشت 

ما کنید.
۰۹۹۰۰۰۰۴5۲۹/ در شهرســتان کهنوج 

حدود چهار ســال اســت از رســتوران 
یکسان سازی خبری نیست، از آغاز شیوع 
کرونا هیچ مســافرتی نرفتیم و دو ســال 
است که تمام سهمیه کارت یکسان سازی 
سوخت می شود، چرا از سپاه استان پیگیر 

این امر نمی شوند؟
در  کنیــد  لطفــی   /۰۹۱۹۰۰۰۱7۱۹

خصوص خدمــات معیشــتی و رفاهی 
در ســال 1400 مصاحبــه و گزارشــی 
از مســئوالن مربوطه در بنیــاد تعاون یا 

نیروانسانی و مرکز خدمات تهیه کنید.
۰۹۰۴۰۰۰۲۸۳۸/ بــا نزدیک شــدن به 

ایام انتخابات به نظر می رســد باید صبح 
صادق به عنوان بازوی رسانه ای معاونت 
سیاســی بخش بصیر ت بخشی سیاسی 
خود را پر رنگ کند، انتظار داریم حداقل 
چند صفحه در خصوص بصیرت     بخشی 

انتخابات تولید کنید.
صبح صادق: صفحــات متعددی در 
صبح صادق به موضوعات سیاســی 
داخلــی از جمله انتخابــات در ابعاد 
مختلف تحلیلی، تاریخی و اندیشه ای 
و... می پردازد. از جمله صفحه ۲، ۳، 
۴، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱و برخی صفحات 
دیگر که به طور اقتضایی به این موضوع 
از  بــه طور مشــخص  می پردازنــد. 
اواخر ســال گذشته صفحه۴ با عنوان 
اخبــار و تحلیل های  بــه  »جمهور« 
انتخاباتی می پردازد. از این شماره هم 
دو صفحــه ۸ و ۹ )صفحات پرونده 
ویــژه( به طــور خاص بــه انتخابات 

خواهد پرداخت.

   روی خط    

مدیر فناوری و اطالعات ســازمان اتکا گفت: 
»در راستای ارتقای ســطح خدمات رسانی و 
دسترسی هر چه بهتر و بیشتر به محصوالت و 
اقالم مورد نیاز جامعه هدف، فروشگاه اینترنتی 

راه اندازی شد.«
دکتر صادق خانپور با بیان این خبر به ضرورت 
راه اندازی این فروشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: 
»در نقاط مرزی و نقاطی که فروشــگاه فیزیکی 
وجود ندارد، وجود فروشــگاه اینترنتی می تواند 
کمک شایسته ای در مســیر خدمات رسانی هر 

چه بیشــتر به خانواده نیروهای مســلح باشد. 
پیش از این فروشــگاه اینترنتــی »اتکاالین« با 
عرضه  لــوازم خانگی و محصــوالت بادوام در 
 www.etkaline.ir بستر پایگاه اینترنتی به نشانی
فعال بود و در ســال جاری نیز مراحل راه اندازی 
فــروش اینترنتی کاالی ســوپرمارکتی در قالب 
فروش اینترنتی »اتکاال« هستیم. با راه اندازی این 
فروشگاه، مشتریان می توانند با برنامک ایزی کاتو 
اقدام به خرید کاالی سوپرمارکتی از نزدیک ترین 

فروشگاه اتکای محل مورد نظرخود کنند.«

اتکا اینترنتی  وشگاه  فر  

سوم خرداد ماه هر ســال با یادآوری حماسه بزرگ 
مقاومت پیــروزی در ســال 1361 اولین ثمره های 
این حماسه در فتح خرمشــهر را مرور می کنیم تا 
راهبرد فتح قله های بزرگ تر پیش چشم مان همواره 
تداعی شود. سوم خرداد سال 1400 نیز با خبرهای 
نویدبخشی در خصوص فتح قله ها همراه بود. یکی 
از این خبرهای نویدبخش در نیروی هوافضای سپاه 
اتفاق افتاد و با حضور فرمانده کل ســپاه و فرمانده 
این نیرو سه دستاورد مهم دارای لبه فناوری  رونمایی 
شــد؛ یک دســتاورد پهپادی و مهم و دو دستاورد 
پدافندی. البته سوم خرداد یک فرصت برای بیان این 
دستاوردهاست، چراکه دستیابی جوانان این مرز و 
بوم به چنین فناوری هایی به شکل محرمانه سال های 
گذشــته رقم خورده و حــاال آرام آرام و برای ایجاد 

خواب آشفته تر برای دشمن رونمایی می شود.
در اهمیت دکترین اقدام ناهمتراز دفاعی سال های 
گذشته بســیار ســخن گفته شــده و در طول 42 
سال انقالب اســالمی جوانان این کشور بارها این 
دکتریــن را در الیه هــا و ســطوح مختلف دفاعی 
مشــق کرده اند. در حوزه هوافضا به دلیل موضوع 
دفاع هوایی و پرنده های عملیاتــی یکی از آخرین 
عرصه های ورود به موضوع اقدام ناهمتراز بود؛ اما 
با وجود پیش زمینه هایی از دفاع مقدس و بعد از آن 
آســمان امن و قدرت باالی دفاعی هوایی تا سطح 
بازدارندگی نزدیــک به صددرصــد در این حوزه 
ها رقم خورده اســت. در شــرایطی که در تعریف 
کالسیک برتری هوایی نیروی نظامی به تعداد کمی 
و کیفی پرنده های بمب افکن و جنگنده با سرنشین 
بود، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی این دکترین 
مهم دشــمن را با قدرت پهپادی به چالش کشیدند 
و امروز به اذعان فرماندهان تروریســت آمریکایی 
دیگــر بزرگ ترین ارتش دنیا در منطقه غرب آســیا 
دارای برتری هوایی نیســت و این برتری در دست 
جمهوری اســالمی قــرار گرفته اســت. در همین 
زمینه ســردار حاجی زاده در مراسم رونمایی از این 
سه دستاورد گفت: »به اذعان فرمانده سنتکام ایران 
با پهپادهــا برتری هوایــی را از آمریکا گرفت، این 
اعتراف دشمنان به توانمندی ما است و همان گونه که 

نشان دادیم در حوزه های دفاعی که پیچیدگی های 
صدها برابری نسبت به بخش های غیرنظامی دارد 
می توانیم؛ در حوزه هایی مانند خودرو، پتروشیمی 

و... بسیار بهتر خواهیم توانست.«
در این میان باید به این سخن فرمانده کل سپاه در 
رونمایی اخیر اشاره کرد که در بخشی از سخنانش 
بــا تأکید بر اینکــه راهبرد و سیاســت عملیاتی ما 
توسعه  قلمرو دفاعی در اعماق وسیع و در ارتفاع بال 
اســت، گفت: »سامانه هایی که امروز از آنها بازدید 
کردیم بخشی از این نیازهای ما را پاسخ می دهند؛ 
ما نیازمند به دســت آوردن قابلیت جنگ از راه دور 
هستیم که به فضل الهی به این قابلیت دست یافته ایم 
و سامانه هایی که توسعه پیدا می کنند در تکمیل این 
هدف راهبردی یاریگر ما هســتند و به امید خدا در 
آینده نزدیک از دستاوردهای بزرگ تری برای مردم 

عزیزمان صحبت خواهیم کرد.«
تأکیــد بر جدید نبــودن این دســتاورد و تداوم 
رونمایــی از ابعاد مختلف تســلیحاتی این راهبرد 
دفاعی در کالم سردار سالمی چنین تبلور پیدا کرد. 

سرلشکر سالمی با تأکید بر »بلندتر شدن دست 
برتــر ایران در اشــراف اطالعاتــی و ظرفیت های 
مقابله با تهدیدات« گفــت: »توانمندی های امروز 
ما در عرصه های مختلف از جمله آنچه دیده شــد، 
شعاع بازدارندگی، اقتدار و آمادگی ها برای صیانت 
از امنیت کشــور و آرامش مردم عزیــز و مقابله با 
تهدیدات محتمل و متصور را توســعه و به مرحله 

اطمینان بخش تری رسانده است.«
این رونمایی در حالی بود که مدتی قبل هم ارتش 
جمهوری اســالمی ایران در تــداوم دکترین اقدام 
ناهمتراز از قســمتی از توان پهپادی خود به شکل 

غافلگیرانه رونمایی کرد.

در خالل رونمایی از این پهپاد که به مناسبت یک 
پیروزی راهبردی دیگر بعد از فتح خرمشهر و خروج 
ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در خرداد ماه 
رقم خورد، نام »غزه« به خود گرفت، اطالعات قابل 
توجهی در خصوص این پرنده بدون سرنشین اعالم 
شد که نشان می دهد با یک بازیگر جدید و قدرتمند 
در آســمان روبه رو هســتیم. همانطور که ســردار 
سالمی هم به آن اشاره داشت، این پهپاد از مهم ترین 
گزینه هــای جایگزینی پهپادها بــا جنگنده های با 
سرنشین اســت. قابلیت هایی چون ارتفاع پروازی 
35 هزار پا یا به عبارت دیگــر 10/668 کیلومتر، 
طول دهانــه 21 متر، برد عملیاتی 2 هزار کیلومتر، 
توان حمل 13 بمب در یک مأموریت رزمی یا 500 
کیلو تجهیزات شناســایی، جمع آوری اطالعات و 
جنــگ الکترونیک و مداومت پروازی 35 ســاعته 
حتی می تواند مزیت های بیشــتری برای این پرنده 
بدون سرنشین نسبت به پرنده های با سرنشین باشد. 
ارتفاع پــروازی باالی 10 کیلومتر به راحتی این 
پهپاد را از گزند تمام سامانه های دفاع هوایی کوتاه برد 
خارج کرده و در شــرایط نبردهای تجربه شــده در 
منطقه مانند سوریه و عراق، می تواند یک گزینه مهم 
و قابل توجه باشــد؛ چراکه نیروهای دشــمن حتی 
قدرت های فرامنطقه ای حاضر در اطراف کشورمان، 
حتی در صــورت مجهز بــودن به پیشــرفته ترین 
سامانه های پدافندی کوتاه برد و حتی شناسایی این 

پهپاد توان رسیدن به ارتفاع پروازی آن را ندارند.
جالب آنکه این پهپاد با شباهت ظاهری به پهپاد 
شاهد 129 و هم خانواده این پهپاد است؛ اما ارتفاع 
عملیاتی آن ســه برابر شده و قابلیت حمل بمب آن 
از 4 به 13 عدد ارتقا یافته اســت که به معنای توان 
باال بــرای افزایش حجــم و وزن محموله جنگی، 

شناســایی، جنگال و باری تا نیم تن اســت. مدتی 
اســت که قابلیت هدایت ماهواره ای هم به ســری 
شــاهد افزوده شده بود که غزه هم در این مسئله این 

قابلیت را دارد. 
برد عملیاتی دو هــزار کیلومتری غزه با هدایت 

ماهواره ای افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
پهپاد غزه عــالوه بر کاربرد نظامــی و دفاعی، 
در پایــش جنگل هــا، عملیات امــداد و نجات و 
کمک رسانی در حوادث و بالیای طبیعی مانند سیل 

و زلزله می تواند به اجرای مأموریت بپردازد.
رونمایی از سامانه موشکی زمین به هوای تمام 
ایرانی »9دی« که توانایی درگیری با انواع تهدیدات 
در فاصله نزدیک مانند کروز، بمب هواپیما و انواع 
پهپادهــا و انهدام آنها را دارد و نیز ســامانه راداری 
»قدس« با قابلیت اســتقرار در موضع و جابه جایی 
ســریع از دیگر دستاوردهای رونمایی شده از سوی 

فرمانده کل سپاه بود.
فرمانده نیــروی هوافضای ســپاه با اشــاره به 
قابلیت ها و ویژگی های سامانه راداری قدس در این 
مراســم گفت: »ما در این سامانه از تجربه ساخت 
رادارهای قبلی اســتفاده کردیم؛ برجستگی رادار 
قدس این است که هواپیماهای پنهان کار را تا شعاع 
500 کیلومتر کشف می کند و استقرار و جابه جایی 
سریع از ویژگی های متمایزکننده این سامانه به شمار 

می رود.
اما دیگر ســامانه مهم پدافنــدی یعنی »9دی« 
ارتقایافته سامانه ســوم خرداد است، سامانه ای که 
می تواند کشــور را از ســامانه های وارداتی گذشته 
بی نیاز کند. درگیری با اهداف ســطح پایین مانند 
کروز، پهپاد، بالگرد، هواپیماهای با سرنشین که در 
نزدیکی سح زمین پرواز می کنند و... از قابلیت های 
مهم این سامانه است و توانایی درگیری همزمان با 
تعداد زیادی از این تهدیــدات یکی از ویژگی های 

مهم آن است.« 
اما نکته پایانی از زبان فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه: »دســتاوردهای امروز در لبه تکنولوژی روز 
دنیا قــرار دارد، وضعیت ما در فناوری پهپادی برای 
دنیا مشخص است، ما امروز در حوزه سامانه های 
پدافندی در زمره 10 کشــور اول دنیا قرار داریم در 
تولید رادارهای هشدار اولیه نیز جزء 20 کشور اول 
جهان قرار داریــم و تمامی این اتفاقات فرخنده در 
شرایط تحریم و با همت متخصصان توانمند داخلی 

حاصل شده است.«

 به بهانه رونمایی از سه دستاورد نیروی هوافضای سپاه در آستانه سوم خرداد

وی دفاعی  در عمق و ارتفاع  توسعه قلمر

۳ ۵ ۳ ۳ ۴ ۵ ۰ ۶
۳ ۵ ۲ ۳ ۲ ۴ ۲ ۲
ارتباط با سردار صفری مشاور امور ایثارگران فرمانده کل سپاه

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

معــاون سیاســی ســپاه گفــت: »انتخابات 
ریاست جمهوری خرداد ماه در صورتی گره گشا 
خواهــد بود که مــردم با حضور پرشــور به پای 
صندوق هــای رأی بیایند و فــرد والیت مدار، با 
ایمان، عدالت خــواه، معتقد به مبارزه با فســاد 
و دارای رویکــرد انقالبی و جهــادی و معتقد به 
توانمند ی ها و ظرفیت هــای داخلی را برای اداره 

امور کشور انتخاب کنند.«
به گــزارش صبح صادق ســردار دکتر یدالله 
جوانــی در نشســت بصیرت افزایی بســیجیان 
در مصلی شاهین شــهر اظهار کرد: »انتخابات 
ریاست جمهوری از آن  رو بااهمیت است که مردم 
با آرای خود رئیس جمهور را مســتقیم و هزاران 
مدیر و مسئول جدید کشور را غیرمستقیم انتخاب 
می کنند.« معاون سیاسی سپاه با استناد به بیانات 
رهبر معظم انقالب خاطرنشان کرد: »راه عالج 

دردهای مزمن کشــور، حضور پرشور ملت در 
انتخابات و ســپس انتخاب فرد اصلح به عنوان 

رئیس جمهور برای اداره امور کشور است.«
وی به این نکته اشاره کرد که دشمنان انقالب 
اسالمی به دنبال آن هستند که از رهگذر انتخابات 
نه تنها مشــکالت کشــور حل نشــود، بلکه بر 
مشکالت اضافه شــود؛ بنابراین دائم در فضای 
رســانه ای و مجازی به دنبال مأیوس کردن مردم 
و کاهش مشــارکت در انتخابات هستند. سردار 
جوانی در تبیین شگردهای دشمنان برای کاهش 
مشارکت گفت: »سرویس های تبلیغاتی دشمن 
با طرح شــبهه هایی چون مهندســی انتخابات، 
فرمایشــی بودن آن و بی تأثیر بودن رأی مردم را به 
جامعه القا می کنند تــا مردم به پای صندوق رأی 
نروند.« معاون سیاســی ســپاه ادامه داد: »جبهه 
رسانه ای دشمن به دنبال تخریب فضای انتخابات 

همانند انتخابات ســال 1388 اســت. بنابراین 
راهکار مقابله با این توطئه نیز حضور حداکثری 
همراه با آرامش مردم در انتخابات است. دشمنان 
تالش می کنند در این انتخابات اگر بتوانند آرامش 
کشــور را به هم زده،  مشارکت را کاهش دهند و 

روی نتیجه  انتخابات هم تأثیر بگذارند.«
ســردار جوانی تصریــح کــرد: »انتخابات 
ریاست جمهوری خرداد ماه در صورتی گره گشا 
خواهــد بود که مــردم با حضور پرشــور به پای 
صندوق هــای رأی بیایند و فــردی والیت مدار، 
باایمــان، عدالت خواه، معتقد به مبارزه با فســاد 
و دارای رویکــرد انقالبی و جهــادی و معتقد به 
توانمندی ها و ظرفیت هــای داخلی را برای اداره 
امور کشــور انتخاب کنند.« معاون سیاسی سپاه 
از افراد با بصیرت، انقالبی و دلســوز خواست، 
دیگــران را به حضــور حداکثــری در مهم ترین 

انتخابات تاریخ جمهوری اســالمی به ســبب 
شرایط داخلی ایران، تحوالت غرب آسیا و جهان 

تشویق کنند.
وی سالگرد آزادســازی حماسه خرمشهر را 
تبریک گفت و یــادآور شــد: »از عوامل اصلی 
این فتح بــزرگ اعتقاد و باور رزمندگان اســالم 
به نصرت الهی بود.« ســردار جوانی با اشــاره 
به نبــرد فلســطینی ها و گروه هــای مقاومت با 
صهیونیست ها، اظهار داشــت: »سیدالشهدای 
جبهه مقاومت سردار ســلیمانی،  سنگ های در 
دستان فلسطینی ها را به موشک تبدیل کرد و این 
جنگ اخیر نشان داد موازنه قوا به طور کامل به نفع 
مقاومت تغییر کرده و صهیونیست ها هرگز قادر به 
تغییر این موازنه نخواهند بود و فرجام آنان به عنوان 
یک رژیم جعلی،  چیزی جز نابودی و پیوستن به 

تاریخ نخواهد بود.«

انتخابات گره گشا با حضور پرشور مردم
سردار جوانی در جمع بسیجیان شاهین شهر عنوان کرد

شهادت برادر پاسدار رضا غضنفرپور، مسئول نظارت بیمارستان بقیه الله)عج( که در حین انجام 
خدمت، به بیماری کرونا مبتال شده بود را به خانواده معظم این شهید، همکاران و همرزمان وی 

در پاسداری از سالمت جامعه، تبریک و تسلیت می گوییم.

جمعی از دانش آموختگان مجتمع آموزش عالی شهید محالتی

   تسلیت    

سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر گرامی باد
گردهمایی تجلیل از سربازان نمایندگی ولی فقیه در سپاه

زمان دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ مصادف با سالروز فتح خرمشهر - روز مقاومت،  ایثار

مدیریت ایثارگران معاونت نیروی انسانی نمایندگی ولی فقیه در سپاه
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بن بست سیاسی در لبنان

بحران سیاســی دنباله دار لبنان و ناتوانی 
سیاســتمداران این کشــور در رسیدن به 
توافقی برای تشکیل کابینه از سوی سعد 
حریری، گزینه معرفی شــده برای پست 
نخست وزیری و تشــکیل دولت، سبب 
شــده اســت تا قدرت هــای بین المللی 
اثرگذار در عرصه سیاسی لبنان هم تالش 
کنند ضمن حل این بحــران، برنامه های 
سیاسی خود را در حمایت از جریان های 
سیاسی همســو پیش ببرند. یکی از این 
کشورها فرانسه است که از زمان استقالل 
لبنان از نفوذ سیاسی باالیی در این کشور 
برخوردار است و همیشه به منزله یکی از 
بازیگران بین المللی برای حل بحران های 
سیاسی و امنیتی که لبنان با آن مواجه بوده، 

نقش آفرینی کرده است. 
در همین راســتا »جان ایــو لودریان« 
وزیر خارجه فرانســه ســفری به بیروت 
داشــت و در جریان آن با شخصیت های 
سیاســی لبنانی و از جمله میشــل عون، 
رئیس جمهور و ســعد حریــری، گزینه 
نخست وزیری، مالقات و گفت وگو کرد. 
مالقات هایی که با هدف پیشــبرد طرح 
فرانسه  رئیس جمهور  ماکرون«  »امانوئل 
برای تشــکیل دولت در لبنان انجام شده 
است؛ اما آنگونه که انتظار مقامات پاریس 
بود، نتیجه ای درخور توجه به دنبال نداشته 

است. 
به نظر می رسد سرخوردگی فرانسه از 
ناتوانی در رسیدن به یک راه حل سیاسی 
بــرای بحــران در لبنان، ایــن احتمال را 
تقویت می کنــد که مقامــات پاریس به 
همراه تعدادی از کشــورهای اروپایی به 
سمت اعمال برخی فشــارها بر آن دسته 
از رهبران سیاســی لبنانی بروند که مانع 
از حــل بحران می شــوند. رویکردی که 
می تواند حمایت کشورهای دیگری را هم 
نیز به همراه داشــته باشد؛ کشورهایی که 
تشدید تنش های سیاسی در لبنان می تواند 

بر وضعیت آنها اثر منفی بگذارد.
در چنیــن فضایــی تــالش مقامات 
لبنانی بر این بوده است که نشان دهند به 
دنبال حل بحران هستند؛ میشل عون در 
نامه ای بــه ماکرون آخرین تحوالت لبنان 
و روابط بین بیروت و پاریس را بررســی 
کرد و سعد حریری نیز در تماسی تلفنی 
با ســامح الشــکری، وزیر خارجه مصر 
ضمن بررسی اوضاع بحرانی لبنان، تالش 
کرد تا خــود را در قامت کســی معرفی 
کنــد که می توانــد لبنــان را از وضعیت 
اقتصادی آشــفته کنونی خارج کند. این 
در حالی است که شخصیت هایی مانند 
نبیه بری، رئیــس پارلمان لبنان، نیز برای 
اینکه تحرکی در عرصه سیاسی کشور به 
وجود آورد، طرح سیاسی مد نظر خود را 
همچنان دنبــال می کند. هرچند احتمال 
کنار کشــیدن ســعد حریری از تشکیل 
دولت و جایگزین شدن فردی مانند نجیب 
میقاتی، نخســت وزیر اسبق، بیش از هر 

زمان دیگری کمتر شده است. 
به هر حال، با وجود اینکه تالش های 
فرانسه برای حل بحران سیاسی در لبنان 
به نتیجه ای منجر نشــده است، اما آنچه 
می توان انتظار داشــت تداوم تالش هایی 
است که از سوی کشورهایی مانند مصر، 
عربســتان ســعودی و فرانســه صورت 
می گیرد و هدف آن هم تشویق جریان های 
سیاســی لبنانی برای سرعت بخشیدن به 
موضوع تشکیل دولت است. تحولی که 
قدرت هایی مانند فرانســه، حمایت های 
خود از لبنان را به محقق شــدن آن منوط 

کرده اند.

جهان

یادداشت

جهان

علیرضا عرب
کارشناس مسائل فلسطین

   رصد    

ودتر از 25 سال!  پایان بسیار ز

اخیرا خبری مبنی بر سفر محرمانه رئیس سازمان 
اطالعات عربستان سعودی به سوریه در رسانه ها 
 در 

ً
منتشر شد. سفرهایی در این سطح معموال

عرف سیاسی رســانه ای نمی شود. اما این سفر 
نه تنها رسانه ای شــد، بلکه مانور گسترده ای از 
سمت رسانه های سعودی به آن داده شد که منتج 
به تحلیل های مختلفی از سمت سایر رسانه ها 
نسبت به اتفاقات گذشــته شد. درباره این سفر 
و ابعاد دیگر روابط عربستان و سوریه ذکر چند 

نکته تأمل برانگیز است:
1ـ عربســتان بخاطــر حمایــت از گروه های 
تروریســتی و کمک های مالــی و تجهیزاتی به 
این گروه ها، جــزء مظنونان اصلی اتفاقات رخ 
داده در سوریه است. ریاض با هماهنگی برخی 
کشــورهای عربی، حمایت های نظامی آمریکا 
و کمک های اطالعاتی رژیم صهیونیســتی به 
تجهیز، تقویت و حمایت از گروه های تروریستی 
پرداخت. اما با شکست طرح های سعودی در 
عربستان و ابقای بشار اسد در حکومت، از سال 
2018، عربستان راهبرد »تعامل دوسویه« را با 
ســوریه برگزید. براساس این راهبرد، عربستان 
در ابتدا عدم هرگونه مداخله را در پیش گرفت 
و در مرحله دوم مترصد ارتباطات مســتقیم با 
دولت سوریه شد. در این مرحله عربستان برای 
تأثیرگذاری بر روند معادالت سیاسی و نظامی 
ســوریه باید به صورت مستقیم وارد تعامالت 
می شــد که در این راستا ســفر برخی مقامات 
سعودی به سوریه قابل تبیین است. در آینده نیز 
و برپایــه این تعامالت به احتمال زیاد روابط در 
ابعاد سیاسی به شکل گسترده تری ادامه پیدا کند.

2ـ نگاه عربستان به مسئله ارتباط با سوریه، صرفا 
یک نگاه سرزمینی و دولت محوری نیست. در 
کنار طرح نفوذ عربستان در سوریه، در وهله دوم 
طرح نفوذ گسترده در لبنان مدنظر ریاض است. 
جمله مشهوری در ســوریه هست که می گوید 

ســعودی ها در هر ابتکارعملــی در مورد لبنان 
ســعی کرده و شکست می خورند، تا زمانی که 
رضایت دهند و با ســوری ها کار کنند، نه علیه 
آنها. »میدل ایســت آی« در گزارشی پیرامون 
این مسئله می نویسد: »پس از سقوط بانک های 
لبنانی و داســتان بازداشت حریری، ریاض کم 
و بیش لبنــان را در لیســت اولویت های خود 
نوشت. از آن زمان، محمدبن سلمان، ولی عهد 
سعودی به طور پیوسته و به طور حتم به سمت آن 
حرکت کرده که ریاض را دوباره بازیگر اصلی 
در لبنان کند. بن ســلمان نمی خواهد در لبنان 
پس زده شــده و مقابل ایران تسلیم شود. بدین 
ترتیب، به نظر می رسد او هم همچون بسیاری 
از ســلف های خود که تاریخ شان به ابن سعود 
می رســد، برای ثبات در لبنان به سمت دمشق 

رفته باشد.«
3ـ عربســتان براســاس راهبرد »توازن قوا« به 
مســائل منطقه ای بر مبنای رویکرد همگرایی 
به ارتباط با کشــورهای عربی همچون سوریه 
روی آورده اســت. از منظر عربســتان رقبای 
منطقه ای اش همچون ایران و ترکیه در صورت 
منفعل بودن ریاض، جای عربستان را در منطقه 
شــامات خواهند گرفت. در واقع عربســتان 
به دنبال آن اســت که در یــک رویکرد دوگانه 
محوری)از یک سو ارتباط با دولت سوریه و از 
سوی دیگر عدم برهم خوردن توازن منطقه ای 
به نفع رقبایش( مسائل منطقه ای را پیش ببرد. 
در رویکرد همگرایی منطقه ای اصل مهم تأکید 
بر قاعده تســری اســت. براســاس این قاعده 
چنانچه ارتباط یــک بازیگر با بازیگر دیگر در 
یک سطح به ویژه در ابعاد اقتصادی آغاز شود، 
طبق قاعده دومینو این ارتباطات به سایر حوزه ها 
همچون مســائل سیاسی نیز کشــیده خواهد 
شد. عربستان بر مبنای همین رویکرد ابتدا در 
سطح گسترده ای به تعامل با عراق روی آورده و 
اکنون همین سناریو را براساس مدل همگرایی 
از ابعاد سیاســی و امنیتی با ســوریه آغاز کرده 
است. هرچند تا قبل از این عربستان تمایل خود 
را برای فعالیت های اقتصادی در سوریه اعالم 

کرده بود.

 نفوذ در شام!
   پنجره    

 پس از به تعویــق افتادن تأســف بار انتخابات 
فلسطین که محلی برای همگرایی فلسطینیان به 
شمار می آید، وقایع اخیر فلسطین اعم ازحمالت 
موشــکی گروه هــای مقاومت از نــوار غزه به 
اسرائیل و اعتراضات و قیام فلسطینیان در قدس، 
مناطق اشــغالی 1948 ،کرانه باختری و مقابله 
همه جانبه فلســطینیان با تهاجم اسرائیل جهت 
تغییر بافت جمعیتی شهر قدیمی قدس)محله 
شیخ جراح( و نیز تغییر تدریجی هویت اسالمی 
و تاریخی حرم شریف و مسجداالقصی، بهترین 
فرصت را برای همگرایی مجدد فلســطینی ها 
فراهم کــرد. دلیل عمده اعتراضــات اخیر در 
مناطق اشــغالی 1948، خشم فروخفته و تنفر 
پنهان شــده در فلسطینی ها نســبت به بیش از 
70 سال ظلم و اشغالگری اسرائیل بود. تحول 
مهم دیگــر ورود حمــاس و ســایر گروه های 
مقاومت در غزه برای حمایت از حریم و هویت 
مســجداالقصی، اعتراضات مدنی فلسطینیان 
در قدس، اراضی 1948 و کرانه باختری اســت 
که منجر به شــکل گیری معادلــه جدید »غزه ـ 
قدس« شــد و سبب تقویت بیش از پیش اعتبار 
حماس در نزد فلسطینیان قدس، کرانه باختری 
و اراضی اشــغالی 1948 و کاهش محبوبیت و 
اعتبار ابومازن و تشــکیالت خودگردان شد.به 
این ترتیب نقش حماس در میان فلســطینیان از 
مدافع غزه به مدافع مسجداالقصی و مبارزات 
و حقوق ملت فلسطین ارتقا پیدا کرد. حماس در 
مبارزات ملت فلسطین در سه محیط جغرافیایی 
اشــغالی  غزه، کرانه باختری و ســرزمین های 
1948 جایگاه رهبــری و هدایتگری پیدا کرد.  
گفتنی است، حماس در دفاع از مسجداالقصی 
که خط قرمز فلسطینیان و همه مسلمانان جهان 
اســت، به دفاع از حریم حرم شریف اقدام کرد 
و در پرتو این موقع سنجی هوشمندانه حماس و 
انتخاب دقیق زمان و مکان مناســب برای ورود 
به مبارزه مســلحانه موشکی با اسرائیل و ایفای 
نقش چندگانه و مکمل در کنار مبارزات مدنی 

مردم فلسطین در اراضی اشغالی 1948)داخل 
اســرائیل( و کرانه باختری و قــدس، اکنون این 
گزاره در جامعه فلســطینی بیش از پیش تثبیت 
شده اســت:  حماس و سایر گروه های مقاومت 
در غزه ثابــت کردند که از مبــارزات و حقوق 
فلسطینیان در کل سرزمین های اشغالی حمایت 
خواهند کرد و حامی و مدافع مسجداالقصی به 
عنوان قبله اول مسلمین جهان و هویت اسالمی 
فلسطینیان هســتند؛ اما آنچه در آینده مبارزات 
فلسطین ارزش راهبردی دارد، شدت خسارات 
وارده به زیرساخت های اقتصادی و رفاهی نوار 
غزه نیســت، چون آنها قابل جبران هســتند و 
موشک ها نیز با موشک های جدیدتر و پیشرفته تر 
جایگزین خواهند شد.  لذا آنچه تغییر کرده  است 
و ارزش راهبردی در سیر مبارزاتی ملت فلسطین 
دارد، تثبیت گفتمان و راهبرد مقاومت مسلحانه و 
افزایش اعتبار و مشروعیت حماس و ارتقای این 
جنبش به جایگاه رهبری و هدایتگری مبارزات 
ملت فلســطین در ســه جغرافیــای غزه،کرانه 
باختری و مناطق اشــغالی 1948 اســت که به 
احتمال بســیار در عرصه های سیاسی، نظامی 
و اجتماعی منشأ تحوالت اساسی در مبارزات 
آینده فلســطینیان خواهد شد.  حماس با توجه 
به تمامی داشته های فوق الذکر قادر خواهد بود 
در آینده و در عرصه سیاســی، نظامی، امنیتی و 
اجتماعی مبارزات فلســطینیان معادالت را به 
نفــع خود تغییر دهد و پــروژه مقاومت را پیش 
ببرد. البته نقش حماس در صحنه فلســطین به 
علت ویژگی های گروه های مقاومت، به احتمال 
فراوان سلبی و ضد سیستمی خواهد بود. از این 
رو در این راستا حماس قادر خواهد بود بیشترین 
تأثیرگذاری را با کمتریــن هزینه، بر معادالت 

سیاسی و نظامی اعمال کند. 
برای نمونه، هنگامی که مذاکرات ســازش 
به علــت تناقضات موجود در بطــن آن و نقاط 
ضعف درونی دچار رکود یا بن بســت شد، در 
اینجا حماس با اســتفاده از ناامیدی و شکست 
ایجاد شــده در جامعه فلسطینی به نقش آفرینی 
در راستای پروژه مقاومت اقدام خواهد کرد و بر 

اعتبارش افزوده خواهد شد.

مقاومت  نوین  سپهر 
   فراسو    

نگاهی به تغییر معادالت در فلسطین اشغالیعربستان در منطقه به دنبال چیست؟

آیا اسرائیل زودتر محو می شود؟

پایگاه خبری »میدل ایست مانیتور«: رهبر ایران، 
آیت الله خامنه ای در ســال 2015 در موضع گیری 
اعالم کرد: »رژیم صهیونیســتی 25 ســال آینده را 
نخواهد دید. تــا آن زمان، روحیه قهرمانانه، مبارز و 
جهادی مبارزان مســلمان، هیچ لحظه ای که توام با 
آرامش باشــد را برای صهیونیست ها باقی نخواهد 
گذاشــت.« با این حال، به نظر می رسد که در برهه 
کنونی و با توجه به وقوع تحوالت تازه میان اسرائیل 
و فلسطینی ها، سخنان و گفته های رهبر ایران، بیش 
از پیش در حال نزدیک شــدن به واقعیت اســت. 
»یوال دیســکین« رئیس اسبق ســازمان اطالعاتی 
اسرائیل موسوم به »شین بت« در مقاله ای در روزنامه 
صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« اظهار می کند که 
رژیم اسرائیل احتماال تا نسل آتی)25 سال دیگر(، 
بیشــتر دوام نخواهد آورد و نابود می شــود. من در 
مورد تهدید قدرت گیری هسته ای ایران، موشک های 
حزب الله لبنان یا رویه های اســالم سیاســی علیه 
اسرائیل صحبت نمی کنم؛ بلکه اشاره من به تغییرات 
جمعیتی و روندهای اجتماعی و اقتصادی است که 
ماهیت رژیم اســرائیل را تغییر می دهند و می توانند 
موجودیت آن را در دوره زمانی مرتبط با یک نســل 

به خطر بیندازند. 

ناتوان در برابر حماس

پراجکت ســیندیکیت: حماس حمله موشــکی 
بی ســابقه و گسترده ای به شــهر های اسرائیل)رژیم 
صهیونیستی( انجام داد. آنها حتی اورشلیم و تل آویو 
را هم هدف قرار داده و نیمی از جمعیت اسرائیل را به 
پناهگاه ها فرستادند. اسرائیلی ها بعد از این به این فکر 
فرو رفتند که با این شرایط چگونه قرار است در برابر 
حمالت احتمالی موشکی ایران و حزب الله مقاومت 
کنند. حزب الله با دارا بودن زرادخانه ای با 150 هزار 

موشک قدرتش چندین برابر حماس است.

چین و ابعاد قدرت نرم آن

در گزارش اندیشکده مؤسسه روابط بین الملل 
فرانســه که از اعضای بنیانگذار این اتاق فکر به 
شــمار می آید، آمده است: از سال 2007 تاکنون 
توســعه قدرت نرم یکی از ســتون های سیاســت 
خارجی چین بوده و تا ســال 2035 هدف اعالمی 
گرایش سیاســی بلندمدت چین خواهد ماند. این 
گزارش تحلیلی ســه رویکرد برجســته چین برای 
توســعه قدرت نرم را در اروپا شناســایی می کند: 
ارتقای زبان و فرهنگ چینی؛ شــکل دادن به چهره 
چین از طریق رسانه ها؛ اســتفاده از تأثیرات ثانویه 

قدرت نرم توان اقتصادی.

فروپاشی قریب الوقوع رژیم صهیونیستی

عبدالباری عطوان با اشاره به درگیری های خیابانی 
میان اعراب فلسطین اشــغالی با صهیونیست ها و 
شهرک نشینان صهیونیستی در شهرهایی مثل یافا، 
حیفا، اللد زادگاه جورج حبش نوشت، تبدیل خیابان 
این شهرها به میدان تقابل و درگیری با شهرک نشینان، 
اتفاقی تاریخی است که آغاز شمارش معکوس برای 
فروپاشی اســرائیل را به نمایش گذاشته است. این 
تحلیلگر فلسطینی االصل با اشاره به واکنش موشکی 
گروه های مقاومــت از غزه به شــهرهای مختلف 
فلســطین اشــغالی ادامه داد: این اتفاقات انتفاضه 
موشکی است که مقوله بازدارندگی اسرائیل و افسانه 
دروغین ]ســامانه های پدافند موشــکی[ گنبدهای 
آهنین را پایان داده است. آنچه در ادامه بر سر اسرائیل 

خواهد آمد، بزرگ تر و بدتر است.

سردرگم در برابر ایران!

العربی جدید: سیر مذاکرات در وین نشان می دهد 
دولت بایدن قانع شــده اســت بازگشــت به توافق 
هســته ای، تنها راه پیش روی آن اســت تــا بتواند 
صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران را تضمین 
کند و بازنگشتن به توافق، آمریکا را در برابر دو گزینه 
تلخ قرار می دهد، اول نزدیکی ایران به ساخت سالح 
هسته ای و دوم، ورود ایاالت متحده به جنگ مستقیم 

و فراگیر با ایران.

محمدرضا فرهادی
کارشناس  مسائل منطقه

محمدرضا بلوردی
کارشناس  مسائل منطقه
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حمایت از تولیدکننده 
خارجی!

 اگر بخواهیم دالیل مشکالت ایجاد شده 
در کاالهایی، مانند مرغ را بررسی کنیم، 
باید بــه موضوع تخصیــص ارز 4200 
تومانی به عنوان دلیل اصلی آن اشاره کرد؛ 
زیرا تخصیص این ارز به واردات نهاده ها 
به این معناســت که این نهاده ها با قیمت 
مصــوب و یارانه ای در اختیار تولیدکننده 
قرار می گیرد؛ لذا دولت این حق را برای 
خودش قائل می شود تا برای کاالی نهایی 
قیمت تعیین کند. از طرفی به دلیل اینکه 
ســایر هزینه های تولید مرغ خودشان را 
متناسب با شرایط قیمت بازار آزاد و دالر 
23 هــزار تومانی تطبیــق داده اند، تداوم 
تولید بــرای تولیدکننده با قیمت هایی که 
برایش تعیین می شــود به صرفه نیست. 
این به صرفه نبودن سبب می شود انگیزه ها 
برای نشت مرغ از سیستم توزیعی ایجاد 
شود. اتفاقی که در این شرایط رخ می دهد 
 سبب ایجاد یک 

ً
این است که دولت عمال

سرکوب قیمتی در بازار مرغ شده است؛ به 
همین دلیل شما در کاالیی مانند گوشت 
قرمز با وجود باال بودن قیمت آن و کاهش 
مصرف شهروندان، شاهد تشکیل صف 
برای خرید آن نیســتید؛ امــا در موضوع 
مرغ دولت با ایجاد سرکوب قیمتی باعث 
ایجاد مازاد تقاضا در بازار شده است که 
این مازاد تقاضا ســبب ایجاد صف های 
طوالنی شده اســت. مصرف کننده وقتی 
بــا چنین صف هایی مواجه می شــود، به 
واسطه انتظارات تورمی موجود احساس 
می کند که قیمت ها در هفتــه یا ماه آینده 
بیشتر و صف ها شلوغ تر خواهد شد، لذا 
تقاضــای ماه یا هفته آینــده را امروز وارد 
بازار می کند که همین امر ســبب تحمیل 
یک تقاضای اضافه از طرف مصرف کننده 

به بازار می شود. 
در این وضعیت بازار با حجم زیادی از 
 
ً
تقاضا مواجه می شود و از آنجا که طبیعتا
امکان افزایش تولید در کوتاه مدت وجود 
ندارد، خــود این موضوع به تنهایی منجر 
به تشدید تشــکیل این صف ها می شود. 
از سوی دیگر افرادی هستند که حاضرند 
مرغ را با قیمت آزاد یا غیرسرکوبی آن تهیه 
کنند که این گروه از افراد متقاضی مرغ در 
بازار سیاه می شوند. تمایل عرضه کنندگان 
مرغ به فروش مرغ با قیمتی باالتر و حضور 
متقاضیانی کــه حاضرند مرغ را با قیمتی 
باالتر از قیمت تعیین شده خریداری کنند، 
منجر به نشــت مرغ از سیســتم عرضه و 
توزیع می شود. از طرفی چون میزان نیروی 
انســانی در نهادهای نظارتی برای کنترل 
بازار محدود است، نمی توان از این طریق 

بر بازار نظارت کرد.
اشــکال دیگر ارز 4200 تومانی این 
اســت که با تخصیــص ارز یارانه ای به 
واردات این نهاده ها تولید داخلی کاهش 
و به نوعی از کشاورزان خارجی حمایت 
می شــود. برای نمونه، در نهاده ای مانند 
ذرت کــه منبع اصلــی مصرفش همین 
مرغداری هاســت، میزان تأمین ذرت از 
تولیدات داخلی از بــاالی 30 درصد در 
اوایــل دهه 90 به کمتــر از 10 درصد در 
ســال 1399 رسیده اســت؛ یعنی ما در 
ســال 1390 حدود 35 درصــد از ذرت 
مــورد نیازمــان در داخل کشــور تأمین 
می شده اســت؛ اما در نتیجه تخصیص 
ارز ارزان، واردات نهــاده ای مانند ذرت 
از 35 درصد به حدود 10 درصد رســیده 
است که دلیل اصلی این موضوع این است 
که ما طی این ســال ها به جای حمایت از 
 کشــاورز ایرانــی، از کشــاورز خارجی 

حمایت کرده ایم.

 BBBB مردمی شــدن اقتصاد ایران یا به عبارتی  
اقتصاد مردمی از موضوعاتی اســت که 
تقریبا همزمــان با بحث اقتصاد مقاومتی 
مطرح بوده اســت. به نظرتــان مهم ترین 

ویژگی های یک اقتصاد مردمی چیست؟ 
برای پاســخ به این پرســش ابتدا باید مباحث نظری 
پارادایم های گوناگون فکری بررســی شود؛ یعنی باید 
بدانیم مردمی شدن اقتصاد در مکاتب اقتصادی مرسوم 
دنیا چــه جایگاهــی دارد. در پارادایم های اقتصادی 
جهان یکی از ریشــه ای ترین و تاریخی ترین مباحث 
نظری دعوای بین دولت و بازار یا همان چالش دولت ـ 
بازار است که شاید از حدود300 سال پیش در محافل 
علمی و نظری وجود داشــته است. البته وقتی از بازار 
ســخن می گوییم، بازار به معنــای بخش خصوصی 
اقتصاد اعم از تولیدکنندگان، ســرمایه گذاران، تجار 
و فروشــندگان اســت که به تعبیر علمی بــه آن بازار 
می گوینــد، اما وقتی از عبارت دولت ـ بازار اســتفاده 
می شــود، منظور این است که شیوه بهینه اداره اقتصاد 
اگر دست دولت یا دست بازار باشد، کدام یک کارکرد 
بهتری خواهد داشت؟ در مکتب یا پارادایم لیبرالیسم 
گفته می شــود اصالت با بنگاه یا همان بازار است و در 
بنگاه نیز اصالت با صاحبان ســرمایه اســت. در واقع 
این مکتب بر مدار بنگاه طراحی شده و دولت باید به 
گونه ای رفتار کند که عملکرد بنگاه به حد بهینه برسد، 
در اینجا صحبتی از مــردم وجود ندارد، فقط دولت و 
بنگاه مطرح است و مردم تنها با عنوان خانوار و به عنوان 
مصرف کننــده و البته تأمین کننده نیــروی کار حضور 
دارند. لذا از ادعای مردمی شدن اقتصاد در این پارادایم 
فکری خبری نیست؛ بلکه بر اساس این مکتب فکری 
دولت باید به حداقل رسیده و دخالت دولت در اقتصاد 
یک دخالت حداقلی باشد. در پارادایم مارکسیسم نیز 
همین تقابل دولت ـ بازار مطرح است منتها جمع بندی 
آنها به گونه دیگری است به نحوی که می گویند به دلیل 
وجــود رقابت ذاتی بین کارفرما و کارگر الزم اســت 
دولت دخالت حداکثری در اقتصاد داشته باشد تا این 
رابطه درست تنظیم شود. بعد هم به تئوری های مربوط 
به خودش می رســد که در مقابل ماکسیمم کردن سود 
شــخصی مباحث دیگری، مانند مالکیت عمومی را 
مطرح می کند. در دیدگاه مارکسیسم نیز مردمی شدن 
اقتصاد وجود ندارد و بیشــتر صحبت از این است که 
دولت باید در تولید و توزیع ثروت دخالت حداکثری 
داشته باشد تا منفعت طبقه کارگر مردم حاصل شود. 
پارادایم های جدیدی که در کمتر از 100 سال اخیر و 
به نام »نهادگرایی« مطرح شــده اند ضلع سومی را در 

اقتصاد تحت عنوان پارادایم نهادگرایی ایجاد کرده اند. 

 BBBB در ایــن مکتب فکری نقــش مردم چه   
جایگاهی دارد؟ 

آنجا هم دســته ها و مکاتب متعددی وجود دارد. آنها 
معتقدند دوگانه دولت ـ بازار درســت نیست و اصل 
موضوع یک سه گانه تحت عنوان دولت ـ بازار ـ نهادها 
هستند؛ یعنی نهادها نیز اضافه می شوند. این نهادها نیز 
شامل نهادهای سخت و نرم هستند که نهادهای سخت 
مثل دانشــگاه ها، بخش های خدماتی، غیر اقتصادی 
و... را شامل می شود و هم نهادهای نرم مانند قواعد و 
ساز و کارهایی که بر اقتصاد حاکم است. در واقع این 
پارادایم می گوید تنظیم رابطه بهینه در اقتصاد صرفا با 
دولت و بازار امکان پذیر نیست، مگر اینکه ضلع سوم 
یعنی نهادها نیز دیده شــوند؛ یعنی خیلی جاها وجود 
نهادها برای تنظیم این کارکرد ضروری است. در این 
نگاه نیز باز صحبت از مــردم وجود ندارد، اگرچه در 
پارادایم نهادگرایی در مقایســه با دوگانه دولت ـ بازار 
مقداری به مردم نزدیک تر می شــویم، اما باز حرفی از 
مردم نیســت؛ چرا که ما در اقتصاد مردمی و مردمی 
شــدن اقتصاد به لحــاظ نظری ادعا داریــم این مدل 
می تواند پارادایم چهارمی تحت عنوان اقتصاد مردمی 
خلق کند که صورت مســائل این اقتصاد و توصیه آن 
 متمایز از پارامترهای سایر مکاتب اقتصادی 

ً
اساســا

 
ً
اســت؛ یعنی حرف جدیدی برای گفتن دارد و صرفا
به دنبال همان سؤاالت و راه حل های تکراری و سنتی 
مرســوم در اقتصاد نبوده و از دریچه دیگری به اقتصاد 
نــگاه می کند. در این پارادایم شــاهد حضور مردم به 
عنوان رکن چهارم اقتصاد هستیم، به طوری که پارادایم 

دولت ـ بازار ـ نهاد ـ مردم شکل می گیرد.

 BBBB اگر بخواهیــم اقتصاد مردمی را تعریف   
کنیم، تعریف اولیه آن چیست؟

ما مردمی شــدن اقتصاد یا اقتصاد مردمی را به معنای 
حضــور حداکثری مردم در تمــام الیه های اقتصادی 
اعم از سرمایه گذاری، مدیریت، مالکیت و سهم بری 
یا همان سودبری می دانیم. اگر بخواهیم اقتصاد را در 
این چهار الیه تقسیم کنیم، حضور حداکثری مردم در 
این الیه های اقتصادی به نوعی به معنای مردمی کردن 
اقتصاد است، یعنی مردم عاملیت اصلی را در اقتصاد 
 با مردم باشد. 

ً
داشته باشند و عاملیت اقتصادی عموما

این تعریف ما را از اقتصاد مارکسیستی، لیبرالی و حتی 
اقتصــاد نهادی متمایز کرده و در واقع بحث دیگری را 
مطرح می کند. در واقع اقتصاد مردمی مدعی اســت 
که مسئله ما از رابطه بین دولت ـ بازار، شکاف طبقاتی 
و کارکردهای نهادی شــروع نمی شود بلکه مسئله ما 
از عاملیت مردم شروع می شــود. آیا مردم در اقتصاد 
 در 

ً
 مصرف کننده اند؟ آیــا مردم را می توان صرفا

ً
صرفا

یک نــگاه طبقاتی محدود کرد که دولــت باید به آنها 
 به سمن ها و 

ً
رســیدگی کند؟ آیا مردم را می توان صرفا

NGOها تقلیل داد و گفت که مردم در این نهادها متبلور 

می شوند؟ ادعای ما این است که مردم در اقتصاد مفهوم 
بزرگ تری را ایجاد می کنند، یعنی ضمن اینکه سه رکن 
دیگــر یعنی دولت، بازار و نهادها را نیز در این اقتصاد 
داریم، اما مقوله چهارم تحت عنوان مردم نیز وارد این 
سازوکار شده و دارای نقش، حضور و عاملیت هستند. 
برای نمونه در اقتصاد مردمی سهم بری عادالنه عوامل 
از اقتصاد مطرح می شــود؛ در حالی که این مسئله در 
سایر پارادایم ها مطرح نیست. پس در یک کالم ادعای 
ما این اســت که با نگاه ویژه به مردم می شود پارادایم 
جدیدی در اقتصاد به نام اقتصاد مردمی شــکل داد که 
 در تجارب 40 ساله ما در کشور نیز تجربه شده 

ً
اتفاقا

است. این اقتصاد انتزاعی یا مفهومی صفر نیست بلکه 
مبتنی بر تجارب ماست.

 BBBB خــب چه شــواهدی وجــود دارد که   
بخواهیم بگوییم وضعیت فعلی اقتصاد 
دنیا یا ایران با مفهوم مردمی شدن اقتصاد 

فاصله دارد. 
اولین پدیده ای که همه ما سال های سال است 
که با آن در حوزه کشاورزی مواجهیم، این 
است که از ضعیف ترین افراد جامعه 
تا بزرگ تریــن عوامــل و فعاالن 
اقتصادی در حوزه کشــاورزی 
فعال هســتند، اما سؤال این 
است که آیا عاملیت در این 

بخش در اختیار مردم اســت؟ امروز در ایران بیش از 
حــدود 25 درصد مردم در روســتا زندگی می کنند و 
همین تعداد یا حتی بخش بزرگ تری از آن به کشاورزی 
مبادرت دارند؛ چرا که برخی از مردم ساکن شهرها نیز 
کشــاورزی می کنند. ضمن اینکه در حوزه کشاورزی 
بیش از 90 درصد از فعــاالن این حوزه خرده مالکان 
یا همان افراد روســتایی هســتند، یعنی ما در بخش 
کشاورزی، مانند آمریکا با مدل کارتلی مواجه نیستیم 
 10 شرکت بزرگ هستند که 80 درصد 

ً
که بگوییم مثال

کشاورزی ایران را در اختیار دارند، بلکه در بخش تولید، 
یعنی کشت و زرع، عموما با خرده مالک هایی مواجهیم 
که به امر تولید محصوالت کشاورزی مبادرت دارند؛ 
یعنی در اینجا می توان گفت مردم در تولید محصوالت 
کشــاورزی حضور دارند، اما متأسفانه این حضور در 
مرحله توزیع محصوالت کشــاورزی وجود ندارد؛ از 
این رو نفع بری حوزه کشــاورزی بــرای عموم مردم و 
کشاورزان نیســت، بلکه در اختیار قشر خاصی به نام 
دالل ها یا برخی شرکت های بزرگ دولتی یا خصولتی 
است؛ یعنی عموم کشاورزان که با داشتن زمین، باغ، 
مزرعــه و فعالیت های دامــداری و... در حوزه تولید 
محصوالت کشــاورزی حضور دارند در توزیع همان 
محصوالت عاملیت ندارند و نفعــی از فرآیند توزیع 
نمی برند. به نحوی که می توان با یک نگاه سرانگشتی 
گفت، نســبت این نفع بری یا سود 1 به 7 است؛ یعنی 
اگر تولیدکننده یک واحد ســود ببرد، مجموعه عوامل 
واسطه ای حدود هفت برابر تولیدکننده سود می کنند. 
یعنــی تولیدات کشــاورز تا به بازار مصرف برســد، 
اصطالحا هفت دست می چرخد. چرا کشاورزی که 
نزدیک به یک ســال برای تولید این محصول زحمت 
کشیده و ریسک های تولید را متحمل شده، هیچ نفع 

و اثرگذاری در بازار توزیع ندارد؟

 BBBB ،سود آن بخش که هفت برابر تولید است  
در اختیار گروه خاصی قرار می گیرد؟ 

بلــه؛ البته این دالل ها هم عضــوی از پیکره جامعه و 
مردم هســتند، اما تعریف ما از اقتصاد مردمی حضور 
حداکثری مردم در سرمایه گذاری، مدیریت و مالکیت 
اســت، اما در اینجا حضور حداکثــری وجود ندارد؛ 
بلکــه اینجا جامعه بزرگ کشــاورزی مــا در بخش 
 کاره ای نیســت و ســهم اصلی به جیب 

ً
توزیع، عمال

دالل ها می رود. جالب است که وقتی جلوتر می رویم 
حتی مصرف کننده ها که مردم هســتند نیز نفع اصلی 
را نمی برند. منفعت و عاملیت اصلی با بخشی است 
که توزیع را در اختیــار دارد که این بخش عموم مردم 

نیستند.

بازار

یادداشت 

مهم ترین اقدام در بهبود برنامه تــراز پرداخت ها، مدیریت دقیق 
منابع ارزی و اجرای مؤثرتر پیمان سپاری برای بازگشت حداکثری 
ارز به کشور است. طبق گزارش ها، طی سال های اخیر بخشی از 
ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه نشده است. این در 
حالی است که آمار مربوط به صادرات غیرنفتی و واردات منتشره 
از سوی گمرک نشــان می دهد، اجرای دقیق پیمان سپاری منابع 
حاصل از صادرات غیرنفتی کفاف نیاز کاالهای وارداتی کشــور 
را می کند. برای جبران کسری حساب خدمات نیز ضروری است 

مصارف ارزی کشور به کاالها و خدمات اساسی محدود شود.

 مدیریت منابع ارزی
منهای نفت

به گزارش راشا تودی، بازار جهانی ارزهای مجازی بزرگ ترین 
افت طی سه ماه گذشته را در هفته اخیر تجربه کرد، البته »ایالن 
ماســک« پس از ســقوط قیمت بیت کوین با هدف احتمالی 
نوســانگیری در یک توئیت نوشــت، شــرکت »تسال« بیت 
کوین های خود نفروخته و همین امر باعث شده است تا قیمت 
بیت کوین کمی رشد کرده و به مرز 45 هزار دالر برسد. ماسک 
حدود 10 روز پیش طی اظهارنظری غیرمنتظره گفته بود تصمیم 
شرکت تسال برای فراهم کردن امکان خرید ماشین با بیت کوین 

را به حالت تعلیق درآورده است. 

 سقوط بیت کوین
شاخص

نوعی ارزیابی اقتصادی اســت که تخمین هــای اولیه هر پروژه 
را راســتی آزمایی می کند. هدف از آنالیز حساســیت کمک به 
تصمیم گیرندگان است؛ بدین ترتیب که اگر پارامترهای اولیه تغییر 
کنند و نتایج ثابت بمانند، برای سرمایه گذار امیدوارکننده است. 
در آنالیز حساســیت همه رویکردها با سؤاالتی چون اگر فرآیند 
مالی از الگوی طرح ریزی شده پیروی نکند یا اگر در آینده رقیب 
بهتری ظاهر شود یا تورم بیشتر از آنچه پیش بینی می شود، باشد 
و... آغاز می شود. گفتنی است، آنالیز حساسیت با به کار گرفتن 

فرآیند مالی قبل و بعد از مالیات انجام می شود.

حساسیت؟ آنالیز   
افزوده

 دکتر ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با صبح صادق

ونق اقتصاد ر
با حضور حداکثری مردم ممکن است

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

با وجود گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقالب اسالمی و دستیابی به توفیقات بزرگی، از جمله پیشرفت های ایجاد شده در حوزه های علمی، دانشگاهی، 
نظامی، سیاســی و... و در رأس آنها تحقق اســتقالل که همواره جزء آرمان های ملت ایران به شمار می رفته است، به نظر می رسد کشور در حوزه اقتصاد تا 
حدود زیادی دچار سردرگمی بوده و همچنان به راه مناسب و همخوان با ظرفیت ها و قابلیت های ملت ایران دست نیافته است. در این باره صبح صادق در 
گفت وگویی با دکتر روح الله ایزدخواه، نماینده و عضو کمیسیون صنایع مجلس ویژگی های اقتصاد مردمی و راه های تحقق مردمی سازی اقتصاد ایران را به 

عنوان پارادایمی برای بهبود و ارتقای اقتصاد کشور بررسی کرده است. 

حامد نجفی
 عضو هیئت علمی

  دانشگاه تربیت مدرس
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منافقان و افشاگری

در عصری که اخبار و اطالعات به سرعت 
منتشــر می شــود و هیچ گاه نمی توان از 
وسعت، فراگیری و عواقب آن دور ماند، 
باید برای نشــر هر اخبار و اطالعاتی که 
به دست ما می رسد آگاهانه تر عمل کنیم. 
این آگاهانه عمل کردن بسیاری از اوقات 
کار ســختی نیســت و فقط کافی است 
لحظه ای برای گفتن یک ســخن یا بازگو 
کردن یک خبر و منتشــر کردن اطالعاتی 
که در اختیار داریــم، فکر کنیم و عواقب 
آن را بسنجیم. شاید فکر کنیم حفظ اسرار 
فرد یا گروهی خاص هم سخت باشد، اما 
ســخت تر از تحمل آثار آن برای خودمان 
یا جامعه مان نیســت و بعضی اوقات این 

سختی طاقت فرساست. 
پــس الزم اســت بیشــتر روی هــر 
موضوعی فکر کنیم و جوانب متعدد کار یا 
سخن مان را بسنجیم. این حساسیت برای 
اســالم و انقالب اســالمی بیشتر است؛ 
زیرا دشــمنانی دارد که هر لحظه به دنبال 
شکست آن هستند و از هیچ حرکتی علیه 
اسالم و نظام اســالمی فروگذار نیستند. 
بنابراین در انتشــار برخی اخبار و اسرار 
که باعث تحقیر و تضعیف دین و انقالب 
می شــود، باید دقیق تر و محتاط تر عمل 
کرد. قرآن کریم کســانی که هر خبری را 
بدون تحقیق و بدون در نظر گرفتن عواقب 
آن منتشــر می کنند، »منافق« یا »سست 

ایمان« خوانده است.
ا 

َ
 خداونــد در قرآن می فرمایــد: »َوِإذ
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ذ
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ُ
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ُ
ل

ْ
ض

َ
ف

ِلیال«؛ و )منافقان( چون امری به آنان 
َ
ِإال ق

برسد که باعث ایمنی یا ترس )مسلمین( 
اســت )و باید پنهان داشت( آن را منتشر 
می ســازند، در صورتی که اگــر آن را به 
رسول و به صاحبان حکم که از خودشان 
هســتند گزارش می دادند همانا آنان  که 
اهل بصیرتند در آن واقعه صالح اندیشی 
می کردند... . )نســاء/83( کســانی که 
می دانند یک خبر یا اتفاق ممکن است به 
جبهه مسلمین صدمه بزند و می دانند که 
حفظ کردن ایــن خبر یا اطالعات الزم و 
حیاتی است، اما بدون آنکه در مورد آن به 
یک عالم و مطلع مراجعه کنند، منتشرش 
می کنند و به آســایش و آرامش مسلمین 
 از منافق بدتر 

ً
لطمه وارد می کنند، قطعــا

هستند و عقوبت ســختی در انتظار آنان 
است. 

الزمه زندگی در یک جامعه دینی فقط 
انجام ظواهر آن نیست، بلکه باید عالم و 
آگاه باشیم تا خوب و بد را تشخیص دهیم 
و به سخنان، سنت و ســیره پیامبر)ص( 
و اهل بیت)ع( مراجعــه کنیم و خوب و 
بد را از ایشــان دریابیــم. امام صادق)ع( 
 
ً
َواما

ْ
ق
َ
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 در این آیه، 
ّ

اَعــْه«؛ خداوند عّزوجل
َ
ذ ِ

ْ
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اقوامی را به سبب افشــاکردن، سرزنش 
ْوِف 

َ
خ

ْ
ِو ال

َ
ْمِن أ

َ
َن األ ْمٌر مِّ

َ
ا َجاءُهْم أ

َ
کرده َو ِإذ

 ِبِه یعنی شما را از افشاسازی برحذر 
ْ
اعوا

َ
ذ

َ
أ

می دارم. )الکافی، ج2، ص369( 
البتــه امــروزه افشــاگری یکــی از 
روش های مطلوب برای پیشــبرد اهداف 
غیر الهی اســت و کســانی که هدفی جز 
تأمین منافع خــود ندارنــد از این روش 
پیــروی می کنند، اما اهل تقوا و کســانی  
که نمی خواهند در روز جزا جزء منافقین 
 باشند، در این خصوص دقت زیادی به کار

 می گیرند.

عالمه حســن زاده آملی: عبرت بگیر! بــرادرم! حرف این و آن 
را مزن، دم فروبند و تماشــا کن، بنگــر و عبرت بگیر، به فکر 
خود باش و دســت توّســل به دامن خاتم اوصیاء و اولیاء امام 
زمان)عج( دراز کــن که گردنه های ســهمگین و هولناک در 
پیش  اســت. از افراط و تفریط بپرهیــز. از پیروی نفس حذر 
کــن، از اوباش بگریز... به آنچه که شــفاها معروض داشــتم 
اهتمام و اعتنا داشته باش. پاســبان حرم دل باش…. مناجات 
 محّبیــن امــام زین العابدیــن)ع( و سّیدالســاجدین)ع( را

 فراموش مکن.

دین

آیه

دیــن مبین اســالم امتیــازات زیــادی را برای 
انســان های اهل سعی و تالش قائل شده است؛ 
تــالش در هر راهی که در مســیر انســانیت و 
الوهیت قرار دارد و موجب خیر فردی و جمعی 
می شــود و از شــرور فردی و جمعی جلوگیری 
می کند. هنگامی کــه انســان  را در خدمت به 
خود و دیگران می بیند، او را ارزشــمند توصیف 
می کند و هنگامی کــه او را در خیانت به خود و 
دیگر انســان ها می یابد، ارزشش را از حیوان ها 
پایین تر معرفــی می کند. خداونــد در قرآن در 
بیش از 30 آیه جهاد را تبیین کرده اســت و آن را 
یکی از ارزشمندترین اعمال در نزد خدا تعریف 
می کند و هنگامی که جایگاه ارزشــمند و رفیع 
جهاد را می شناساند، برخی اعمال را مانند جهاد 
در راه خــدا دارای ارزش می داند. اهل بیت)ع( 
در احادیث متعــددی برخی فعالیت ها را جهاد 
قلمداد می کنند با این نگاه که این عمل یا فعالیت 
پاداشی هم سنگ جهادگران دارد و فاعل آن عمل 
در مقام جهادگران و شهدا و صالحین است. امام 
 ِمن 

َ
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َ
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َ
م َیقِضِه کاَن عل

َ
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رزق و روزی اش را از راه حــالل بطلبد تا آن را 
خرج خــود و خانواده اش کند، مانند مجاهد در 
راه خداست. )وسائل الشیعه، ج6، ص11( ائمه 
اطهار)ع( می فرمایند، کسانی را که در راه کسب 
رزق )که به زعم ایشــان نه قسمت از ده قسمت 
رزق در تجارت و فعالیت اقتصادی است( قدم 
برمی دارند، در روز قیامت به لقای پروردگار خود 
نائل می آیند؛ در حالی که صورت شان مانند ماه 
شب چهارده می درخشــد.)همان، ح5( یعنی 
آنها رو ســفید هستند و اعمال شــان مورد قبول 
و رضایت خداوند اســت. پیامبــر)ص( و ائمه 
طاهرین)ع( ضمن بیانات گهربارشــان در مورد 
تجــارت و تالش برای رزق و روزی، خود نیز به 
آن عمل می فرمودند و جملگی اهل کار، تالش، 
تجــارت، فعالیت های اقتصادی و کشــاورزی 
بودنــد و از کار کــردن و تولیــد کــردن دوری 
نمی فرمودند. در روایتی آمده که عبداألعلی گفته 
اســت: در یک  روز گرم، حضرت صادق)ع( را 
در یکی از راه های مدینه دیدم. عرض کردم یابن 
ه فدایت شومشما با این مقامی که نزد 

ّ
رسول الل

خدا داری و خویشاوندی با رسول خدا)ص( در 
چنین روز گرمی خودت را به سختی انداخته  ای؟ 
ایشــان فرمودند: »ای عبداألعلــی برای طلب 
روزی از منزل خارج شــده  ام تا از مثل تو بی نیاز 
باشــم.« ســؤال کننده در اینجا امام را در قامت 
یک دنیادوســت دیده است و امام فعالیت و کار 
خود را بی نیازی بــه دیگران می داند. روایات ما 
به شــدت مؤمنان را از بار بودن بر دوش دیگران 
برحــذر داشــته اند و این اخالق را به شــدت 
محکوم فرموده اند. پیامبر اســالم)ص( کســی 
 )ســربار( بر دیگران اســت را لعنت 

ّ
را که کل

فرموده)وسائل الشــیعه، ج6، ص18( و اهــل 
بیت)ع( دستور داده اند استغنا و عافیت در دنیا و 
مغفرت و بهشت را از خدا بخواهیم. همچنین 
طلــب رزق در دنیــا را در اصــل آخرت طلبی 
می دانند. برای نمونــه، مردی به امام صادق)ع( 
عرض کرد که ما طالب دنیا هستیم؛ امام فرمودند: 
»که با آن چه کنی؟« مرد پاسخ داد با آن به خودم و 
خانواده ام بهره ای رسانم، از آن صدقه بدهم، با آن 
صله رحم به جا آورم و از آن حّج بگذارم. امام)ع( 
فرمودند: »این دنیاطلبی نیست، این آخرت طلبی 
است.« )بحار، ج73، ص127( در ضمن آنچه 
در میان برخی مؤمنان به اسم زهد عمل می شود 
که ترک دنیا و گوشه نشــینی و بار شدن بر دوش 
دیگران یا فقر است هم در واقع زهد نیست، زیرا 

زهد دوری از محرمات دینی تعریف شده است. 
رسول خدا)ص( می فرمایند: »بی رغبتی به دنیا 
عبارت است از کوتاه کردن آرزو و به جای آوردن 
شــکر هر نعمتی و پرهیز از هــر آنچه خداوند 
حرام کرده اســت.« )تحف العقول 58( اینکه 
برخــی کار و تالش را در راســتای دین داری و 
اطاعت نمی دانند، باید نگاه خود را نسبت به دین 
اسالم تغییر دهند. نگاهی که مقام شهدا را برای 
دنبال کنندگان روزی در نظر گرفته است، با تنبلی 
و بیکاری منافات دارد. در کنار ســفارش متعدد 
اهل بیت)ع( به تجارت، کشاورزی، کار و تالش 
برای اســتقالل مالی و دوری از احتیاج و فقر به 
نکات دیگری مانند طلــب حالل و ترک حرام 
در این فعالیت ها اشاره فرموده اند و درخواست 
از خداوند برای پربرکت شــدن کسب و کار و 
دفع آفات را ســفارش داشته اند. ابواب بسیاری 
در کتب روایی وجود دارد که مؤمنان را با روش 
کسب و کار آشــنا می کند و قصد دارد ایشان را 
از افتادن در مســیر حرام نجات دهد. همچنین 
ائمه)ع( ما را از برخی کارهای اقتصادی و کسب 
درآمد از برخی فعالیت های اقتصادی که منجر 
به صدمه روحی و جسمی به خودمان و دیگران 
می شــود مانند طالع بینی، ســحر و جادو و... 
به شدت برحذر داشته اند که دقت در آن به آسایش 

و آرامش اقتصادی جامعه منتهی می شود. 

 جهاد در راه خدا
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

محدث بزرگ حضرت عبدالعظیم حسنی محضر 
سه امام رسیده، یعنی امام رضا)ع( ، امام جواد)ع( 
و امام هادی)ع(؛ ما بارها این را شنیدیم، اما دقت 
کنیم، امتیاز پیدا کردن افراد به خاطر قرابت و قوم 
و خویشی نیست. اینها بندگی خدا را کرده اند، از 
رهگذر محاسبه و رهگذر مراقبه به این درجات 

واال رسیدند. 
خیلی خوب است انسان اهل محاسبه باشد. 
محاســبه در واجبات، محاســبه در محرمات، 
محاسبه در اعتقادات، بشیند محاسبه کند، شاید 
یک جا عقیده آدم خراب باشــد. شاید کمیت آدم 

در عقیده بلنگد. 
یکــی از مراجــع بزرگ تقلید محضرشــان 
مشــرف بودیم، یک طلبه ای از قطیف عربستان 
آمده بود محضر ایشان سؤال و جواب هایی کرد و 
مطالبی رد و بدل شد. ایشان وقتی داشتند می رفتند 
اســتاد ما به ایشان فرمودند بنشینید آقا، من لحنم 
لحن عجم است، تو لحنت لحن عرب است، من 

حمد و سوره ام را بخوانم ببین درست می خوانم! 
مرجع تقلید است، کلی مقلد دارد، ولی می گوید 
بشــین من حمد و سوره ام را بخوانم ببین درست 
می خوانم! چرا برخی افرادی از پرســش غفلت 
می کنند؟ بپرسیم، ســؤال داریم بپرسیم، مسائل 
شــرعی را بلد باشــیم... چرا بعضی ها در مقام 
پرسش کوتاهی و سهل انگاری می کنند؟ بعد در 

مخمسه می افتند. 
الحسنی)ع( رسید  ســیدالکریم عبدالعظیم 
محضر امام هــادی)ع(، آقاجان شــما محضر 
جواداالئمه)ع( رســیدی محضــر امام رضا)ع( 
رســیدی؛ دیگر محضــر این بزرگوار رســیدی 
دیگر ســؤالت اینجا در محضر امــام هادی)ع( 
چیســت؟ حاال قبل از اینکه ســؤالش را از امام 
هادی)ع( بپرســد و خواســته اش را عرض کند، 
به محــض ورودش امــام هــادی)ع( رو کردند 
به عبدالعظیم حســنی، جملــه ای را فرمودند: 
»مرحبا بک یااباالقاسم انت ولینا حقا«؛ تو واقعا 

دوست ما هســتی، شــبیه این کلمه را از لسان 
امام زمان)ع( برای شــیخ مفید نوشــته اند. »به 
برادرم، مرحبا بک یا اباالقاســم انت ولینا حقا«؛ 

ســیدالکریم عرض کرد: »آقا اجازه بدهید 
اعتقاداتم را به شما عرضه کنم، باورهایم 
را به شــما عرضه کنم« امــام هادی)ع( 
فرمودند: »بگو« شروع کرد آقا باورهای 
من این اســت... دانه به دانه توضیح داد 

 برای حضرت، عرض کرد: »آقا درســت
 است؟« 

حضرت فرمودند: »درست است. این همان 
دینی است که خدا و رسول خدا)ص( به این 

رضایت داده انــد.« بعد عرض کرد: 
»آقا برای من دعا کنید.« جوان، 

یک وقتی دستت به جایی بند 
یک  بروی  می توانی  نیست 

گوشــه از امــام زنده ات 
کمک بگیری یا نه؟

 سلوک از رهگذر محاسبه و مراقبه
   منبر    

سهمگین گردنه های 
سلوک

 نگاه و تفاوت استدالل  
راهنما

آیت الله ابوالقاسم علیدوست: چرا فردی از یک روایت والیت 
فقیه را اســتنباط می کند، ولی دیگری استنباط نمی کند؟ چون 
نگاه ها متفاوت است. نگرانی بنده از عهده داری برخی از این 
موضوعات توســط افرادی است که رویکرد و گفتمان ندارند. 
از فرهنگ و شــخصیت، دو رویکرد تولید می شــود؛ رویکرد 
اجتماعی و رویکرد فهمی. یا رویکرد طرفدار فقه سیســتمی و 
رویکرد طرفدار فقه اتمیک. بنابراین باید نخست، گفتمان یعنی 
همان فرهنگ، شخصیت و ساخت انسان، دوم رویکرد و سوم 

گفت وگو شکل بگیرد.

پرســش: آیا بر فقیهی که در کشــور جمهوری اسالمی ایران 
زندگی می کند و اعتقادی به والیت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت 

از دستورات ولی فقیه واجب است؟     
پاسخ: اطاعــت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر 
مکلفی ولو اینکه فقیه باشد، واجب است و برای هیچ کسی جایز 
نیست که با متصدی امور والیت به این بهانه که او را قبول ندارد 
یا خودش شایسته تر است، مخالفت کند. )اجوبه، س65(         

 برگرفته از کتاب احکام هدایت سیاسی 
براساس فتاوای رهبر معظم انقالب

 لزوم اطاعت از ولی فقیه
حکمت

گفتاری از حجت االسالم و المسلمین سیدحسین مؤمنی

محمد زارعی
کارشناس علوم قرآنی

نگاهی به جایگاه و شأن تولیدکنندگان در اسالم
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پرونده

چارچوب 

نمی توانی شورای نگهبان 
را قبول نداشته باشی!

اســامی  اساســی جمهوری  قانون  در 
ایران، شــورای نگهبان براساس نظارت 
استصوابی وظیفه ای خطیر در احراز یا رد 
صاحیت كاندیداهای انتخابات برعهده 
دارد. عاوه بر این، این نهاد نظارتی همانند 
یك شــاخص، عهده دار تطبیق قوانین و 
مصوبات مجلس شــورای اســامی با 
شرع مقدس اسام و قانون اساسی كشور 
است. در این بین جریان هایی وجود دارند 
كه در طول تاریخ بعد از انقاب اسامی 
با تخطئه نقش شــورای نگهبان به دنبال 
تحدید اختیارات این شورا بوده و هستند. 
در همین راســتا امام خمینی)ره( نیز در 
فرمایشــات خود با برشمردن نقاط قوت 
شورای نگهبان به لزوم پیروی از این شورا 
تأكید و حتی مخالفان شورای نگهبان را 

مفسدفی االرض عنوان كرده اند.

انقاب اسامی همچنین  رهبر كبیر 
در جایی دیگر مخالفان شــورای نگهبان 
را به تندی مــورد نكوهش قــرار داده و 
می فرمایند: »نمی  شــود از شما پذیرفت 
كه ما قانون را قبول نداریم. غلط می  كنی 
قانــون را قبول نداری! قانــون تو را قبول 
ندارد. نباید از كسی پذیرفت كه ما شورای 
نگهبان را قبــول نداریم. نمی  توانی قبول 

نداشته باشی. «
امام خمینــی)ره( همچنین اهانت به 
شــورا و تاش برای به حاشیه راندن این 
نهاد را ناشــی از عملكرد صحیح شورا 
دانســته و خطــاب به اعضای شــورای 
نگهبان می فرمایند: »از تحمل زحمات 
و رنج های شما تشكر می  كنم. شما توقع 
نداشته باشید كه مورد اهانت واقع نشوید. 
همه می  دانید تا كسی كاری انجام ندهد، 
كســی به او توهین نمی  كند. توهین برای 
كسانی است كه می  خواهند زنده باشند. 
هیچ كــدام از ما نباید انتظــار تعریف را 
داشته باشیم. باید به حكم خدا عمل كنیم 
و به این هم كاری نداشــته باشیم كه چه 
كسی از این كاری كه برای خدا می  كنیم، 
خوشــش می  آیــد و یا چه كســی بدش 
می  آید. مــن در تمام مواقعی كه مقتضی 
بوده اســت، مجلس و شورای نگهبان را 
تأیید كرده  ام. بار دیگر از مساعی شما در 
شورای نگهبان تشكر می  كنم. شما برای 
ه  خداوند شما 

ّ
خدا كار می  كنید و ان شاءالل

را تأیید فرماید.«
بنا بر فرمایشــات امــام خمینی)ره( 
شورای نگهبان نهادی مهم و حیاتی بوده 
و عاوه بــر اینكه خود این نهاد وظیفه ای 
خطیر بر عهــده دارد، دیگران نیز در قبال 
شورا وظایفی دارند كه همان تأیید شورا 
و حمایت از این نهاد اســت. از نظر امام 
تضعیف شــورای نگهبــان چنانچه در 
جریان مشروطه به ظهور رضاخان ختم 
شــد به دیكتاتوری می انجامد لذا حفظ 
و حراســت از این نهاد بر همگان الزم و 

ضروری است.

محمدجعفر بگلو
کارشناس سیاسی

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

جمهور
ویژه انتخابات ۱۴۰۰

592 نفر طی 5 روز در ســیزدهمین دوره از انتخابات ریاســت جمهوری نام نویسی کردند که از 
این تعداد چهره های شــاخص و مطرح سیاسی از جریان های مختلف سیاسی حضور داشتند؛ 
پس از پایان نام نویسی احراز صالحیت داوطلبان شروع می شود که از این تعداد عده محدودی 
حائز صالحیت های ریاست جمهوری هستند. حضور چهره های شاخص سیاسی از جریان های 
مختلف سیاسی کشور در زمان نام نویسی این مطلب را در اذهان به وجود آورده که آیا این موضوع 
می تواند در پرشــور شدن انتخابات تأثیرگذار باشــد یا خیر؛ به همین دلیل این مسئله را از چند 

شخصیت و کارشناس سیاسی جویا شدیم که در ادامه می آید.

 Bحسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس
بنده فكر می كنم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری تعداد نامزدهایی 
كــه با یكدیگر رقابت می كنند حدود 10 نفر به پایین باشــد، یعنی یک تا دو 
نفر كمتر از این تعداد با همدیگر بر سر تصاحب كرسی دولت رقابت كنند. 
البته تعداد باالی كاندیداها می تواند به حضور فراگیرتر و گسترده تر مردم در 
انتخابات كمک كند. مردم ایران همیشــه شگفتی آفرین بوده اند و پیش بینی 

می شود كه در این انتخابات نیز، بار دیگر شگفتی كسانی را كه بدخواه ایران هستند، فراهم می كنند. این 
مردم برای این نظام و انقاب و كشــور هزینه ها پرداخت كرده اند، جان ها داده اند و قهرمانان ملی مانند 
شهید سلیمانی را در این راه فدا كرده اند؛ چراكه دوست دارند نظام و كشورشان سربلند باشد؛ منتها از نوع 
عملكرد مقامات اجرایی و برخی مقامات دیگر در مجلس و غیره، گایه هایی دارند كه به حق هم است و 
امیدوار هستیم با یک انتخاب درست این روند را تغییر دهند و بتوانیم شاهد باشیم كه در شروع سال های 

اولیه گام دوم انقاب، یک دولت حزب الهی جوان، با انگیزه و جهادی سر كار بیاید.

 Bعبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان
به نظر بنده تعداد نامزدها خیلی در مشــاركت باالتر مردم در انتخابات مؤثر 
نیســت؛ ما دو تا سه سلیقه سیاسی داریم كه آنها باید در انتخابات نمایندگی 
داشته باشــند، اما اینكه یک نمایندگی یک نفر یا ده نفر كاندیدا داشته باشد، 
دیگر خیلی تأثیر ندارد؛ چراكه همه در یک محفظه گفتمانی یا یک كانتكس 
اجتماعی قرار دارند. بنابراین اصل موضوع این اســت كه سلیقه های اصلی 

در انتخابات، نمایندگی داشته باشند و بقیه دیگر مهم نیست. بنده فكر می كنم انتخابات این دوره، یک 
انتخابات سه ضلعی است كه این موضوع از نظر اجتماعی، اشباع كننده است. یک ضلع این انتخابات، 
جریان انقابی و ارزشی كشور است، ضلع دیگر جریان اصاحات و ضلع دیگر هم بیشتر جریان دولت 
 به آنها رحم اجاره ای 

ً
است؛ یعنی اصاح طلبان عاقه مند نیستند كه با دولتی ها همسو باشند؛ چون قبا

 هم ظرفیت دارند و هم شبكه 
ً
بودن را قلمداد كرده و تحقیرشان كرده بودند. بنابراین دولتی ها نیز ظاهرا

 به یک كاندیدای غیراصاح طلب فكر می كنند، مگر اینكه بعد 
ً
مدیریتی كشور در دستان شان است و فعا

از تأیید صاحیت ها در جهت مهره های در صحنه، تغییر صورت بگیرد؛ وگرنه در حال حاضر یک فضای 
سه ضلعی بین اصاح طلب ها، اصولگراها و شخصیت های نزدیک به دولت وجود دارد. 

 Bمحمدجواد حق شناس، فعال اصالح طلب
تعداد نامزدهای انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری در پرشور شدن آن 
مهم نیست؛ بلكه مهم این است كه نمایندگانی از اقشار، افكار و جریان های 
مختلف كشور در جریان رقابت های سیاسی حضور داشته باشند؛ یک زمان 
ممكن اســت در یک انتخابات، 9 تا 10 نفر نامزد شوند؛ اما همگی از یک 
جریان سیاسی باشــند كه این موضوع هیچ كمكی به پرشور شدن و رقابتی 

شدن انتخابات نمی كند. به طور مشخص اگر در انتخابات پیش رو همه نامزدها برخاسته از یک جریان 
سیاسی باشند، چه كمكی می تواند به پرشور شدن فضای انتخاباتی كند، اما اگر از جریان های سیاسی 
متفاوت چند نفر انتخاب شوند، انتخابات به شدت رقابتی و پرشور می شود. برای نمونه، به طور مشخص 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376، تعداد كاندیداهای انتخابات چهار نفر بیشتر نبودند، اما در 
 رقابتی بود؛ اما در 

ً
این مقطع سه جریان مختلف سیاسی وارد فضای انتخاباتی شدند و انتخابات كاما

انتخابات سال 80 كه تعداد كاندیداها بیش از دو برابر سال 1376 بودند، با توجه به اینكه بیشتر از یک 
جریان سیاسی بودند، انتخابات پرشور نشد. این نشان می دهد، تعداد نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان 
در فضای انتخاباتی مؤثر نیست و آنچه در این موضوع تأثیرگذار است، حضور نمایندگان از جریان های 
مختلف سیاسی است كه می توانند انتخابات را رقابتی و پرشور كنند و به مردم انگیزه دهند كه رأی آنها 

اثرگذار است یا خیر.

 Bمحمدرضا محبوب فر، جامعه شناس سیاسی
بنده معتقد هســتم در انتخابات مردم نه به ســیاه لشكر كاندیداها و نماینده 
تفكرات مختلف در جامعه، نگاه می كنند و نه به تعداد محدود كاندیداهایی 
كه از فیلتر شورای نگهبان عبور كرده اند، بلكه مردم به عملكرد افراد در سمت 
و پست های گذشته نگاه و توجه می كنند كه آیا مناسب وضعیت كنونی جامعه 
هستند یا خیر. همچنین مردم به حرف ها، شعارها و متانت كاندیداها دقت 

می كنند و اینكه اصاح طلبی در جامعه ایران یک جریان سیاســی نیســت و مربوط به همه مردم ایران 
است، پس اصاح طلبی مختص یک گروه و جریان سیاسی نیست كه عده ای عنوان می كنند ما پرچمدار 
اصاحات هستیم و اگر ما رد صاحیت شدیم، در انتخابات شركت نمی كنیم و مردم ایران در انتخابات 
پیش رو به هیچ عنوان به كاندیدایی كه به فكر تشكیل دولتی باشد كه در امتداد دولت های گذشته باشد 
 كارنامه شكست خورده ای دارند، نیستند. مردم می گویند كاندیداهایی كه از فیلتر شورای نگهبان 

ً
كه اتفاقا

عبور می كنند، باید حرف و طرح نو با جنبه اجرایی داشته باشند. همچنین معتقد هستم در این انتخابات 
رقابت بین دو گرایش اصولگرا و اصاح طلب به همراه یک گرایش مستقل است.

 Bابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
تعداد كاندیداها در رقابت های انتخاباتی شاید از نظر كمی و كیفی تأثیرگذار 
باشد؛ اما به این معنا نیست كه اگر تعداد كاندیداها افزایش پیدا كند، كسانی 
كه فاقد صاحیت الزم باشــند تأیید می شوند. باید ضمن داشتن شاخصه ها 
و ویژگی های الزم تأیید صاحیت شوند و یكی از اصول رقابت های پرشور 
شــناخت و انتخاب دقیق است. مهم این اســت كه مردم با شناخت و دقت 

كافی، صبر و حوصله و وقت گذاشــتن روی برنامه كاندیداها به آنها رأی دهند. حضور حداكثری مردم 
 رقابت پرشور در تعداد كاندیداها نیست، اما 

ً
در انتخابات برای كشور و نظام اسامی مهم است و الزاما

می تواند یكی از مؤلفه های انتخابات پرشور باشد. یكی از فرصت های خوبی كه پیش روی نظام اسامی 
است، موضوع انتخابات است؛ انتخابات یک ظرفیت خوب برای تحقق ارزش های یک ملت و فرصت 
بی نظیری برای رسیدن به اهداف سرنوشت ساز است و هر چه روی این موضوع سرمایه گذاری كنیم كه 
البته باید همراه بصیرت و آگاهی باشد، به حتم دستاوردهای بسیار خوبی برای كشور به ارمغان خواهد 
آورد. پیشنهاد ما این است كه اگر این امكان وجود داشته باشد كه تعداد كاندیداها به سمت و سویی برسد 
كه زمینه مشــاركت حداكثری را فراهم كند، بسیار خوب است؛ در عین حال نیز معتقد هستیم شورای 
نگهبان پاســدار حقیقی قانون اساسی و پاســدار حرمت قوانین كشور است، حتما تصمیمات شورای 
نگهبان هم بر مبنای یک نگاه همه جانبه است و ان شاءالله همه مردم با اعتماد و اطمینان كامل به صحنه 

انتخابات می آیند.

تعدد نامزدها و هیجان انتخابات
   چالش    

صاحبنظرانوفعاالنسیاسیپاسخمیدهند

انتخابات ریاست جمهوری را می توان تحولی بزرگ برای 
تغییر در رویكرد مدیریتی در كشور به شمار آورد، تغییری كه 
اگر در راستای منافع ملی و با یک پشتوانه عظیم مردمی صورت 
گیرد، وضعیت كنونی را تغییر خواهد داد و به تعبیر رهبر معظم 
انقاب یک نفس تازه برای نوســازی كشور و تشكیل دولت 
كارآمد و... خواهد بود. از این رو دشمنان قسم خورده انقاب 
و مردم برای جلوگیری از ایجاد یک حماســه در انتخاب فرد 

اصلح و انتخابات پرشور، تمام توان خود را به كار بسته اند. 
اینكه در وضعیت فعلی غرب به یک كنشگر در انتخابات و 

روند آن تبدیل شود، امری بدیهی است. نكته مهم این است كه 
مطلوب غرب و دشمنان در انتخابات پیش رو چیست؟ بدون 
شک ادامه روند فعلی برای غرب یک نقطه عطف و پیروزی به 
شمار می آید كه دلیل آن را می توان چنین شمرد كه هر چه نظام 
اســامی در داخل خود با مشكات متعدد از جمله مباحث 
اقتصادی و معیشتی روبه رو باشد، نفوذ آنها بیشتر خواهد شد؛ 
از ایــن رو انتخاب غیر صحیح و تاش برای حضور كمرنگ 
جزء برنامه های دشمن در انتخابات ریاست جمهوری خواهد 
بــود. در كام رهبر حكیم انقاب خطــر پرهیز در غفلت از 

رفتار دشمن در انتخابات بارها تكرار شده است. ایشان بخشی 
از توطئه انتخاباتی دشــمن را در وضعیت كنونی، اســتفاده 
حداكثــری از فضای مجازی با هدف دلســرد كردن مردم با 
رویكرد متهم كردن كارگزاران انتخابات و شــورای نگهبان به 
انتخابات مهندسی شــده و بی تأثیر بودن رأی مردم در بهبود 
اوضاع دانستند. لذا برگزاری انتخابات با حضور حداقلی مردم 
در یک محیط ناسالم و ایجاد یک دو قطبی كاذب و در نهایت 
تشــكیل یک دولت غیرانقابی، ناكارآمد، منفعل و طرفدار 

غرب، اولویت دشمن در انتخابات پیش رو خواهد بود. 

حضور حداقلی!
   خط تحریف    

نگاهیبهبرنامهدشمنانانقالباسالمیدرانتخابات۱۴۰۰
رهبــر معظم انقالب اســالمی با انتقــاد از برخی تالش ها 
برای دلســرد کــردن مردم نســبت بــه انتخابــات گفتند: 
»داوطلبــان وعده هــای فریبنده و بدون پشــتوانه ندهند و 
با ارائه برنامه های واقعی با مردم ســخن بگویند.« ایشــان 
در بخــش دیگری از سخنان شــان، انتخابــات را به معنای 
واقعــی کلمــه فرصت مهــم و بی نظیری برای اســتحکام 
پایه های اقتدار و امنیت کشــور خواندند و گفتند: »عده ای 
بــا خدشــه وارد کردن در اصــل انتخابات یــا در عملکرد 
دســت اندرکاران اعم از شــورای نگهبان یا دســتگاه های 
 دیگر موجب دلســردی مردم می شــوند که ایــن کار غلط

 اســت.« ایشــان افزودنــد: »در جمهوری اســالمی همه 
انتخابات ها سالم برگزار شده است. ممکن است تخلفات 
کوچکی روی داده باشد؛ اما در نتیجه انتخابات هیچ تأثیری 
نداشــته و همواره انتخابات در جمهوری اسالمی همراه 
با امانت بوده اســت.« رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
برخی ها هنگامی  »البته  خاطرنشــان کردند: 
که نتیجه مورد نظر آنهــا در انتخابات 

حاصل می شود آن انتخابات را سالم می خوانند اما اگر نتیجه 
مورد نظر آنها به دست نیاید یا برگزارکنندگان را متهم می کنند 
و یا همانند ســال 1388 اغتشاش به  پا می کنند که آن متهم 
کردن ها بی انصافی اســت و اغتشــاش به راه انداختن جرم 
است.« ایشــان در یک توصیه مهم به افرادی که وارد عرصه 
انتخابات می شوند، گفتند: »این افراد از سخنان و وعده های 
فریبنده و بدون پشتوانه فکری و بدون در نظر گرفتن امکانات 

 پرهیز کنند.«
ً
یا بدون اطالع از آنها حتما

رهبر حکیم انقالب اسالمی تأکید کردند: »کسانی که وارد 
عرصه انتخابات می شوند باید یک برنامه واقعی ارائه دهند؛ 
به گونه ای که کارشناســان با شنیدن این برنامه، آن را تصدیق 
کنند.« حضرت آیت الله العظمــی خامنه ای افزودند: »البته 
برخی اوقات هم از برخی افراد حرف هایی صادر می شــود 
که گویا قانون اساســی را قبول ندارند، در حالی  که کسی که 
می خواهد وارد عرصه انتخابات شود باید معتقد به اسالم، 
قانون اساســی و رأی مردم باشد؛ لذا مطالبه جدی داریم که 

این موضوع رعایت شود.«

خدشه به شورای نگهبان غلط است
   چراغ    

   اخبار    

E سعید جلیلی:
اگر بحث عدالت اجتماعی مطرح 
می شــود، باید امكان سفر زیارتی 
و ســیاحتی بــرای دورافتاده ترین 
نیز فراهم باشد.  روستاییان كشور 
اقتصادی،  شرایط  سخت ترین  در 
هزینه های كانی بــرای امكانات رفاهــی كاركنان دولت 
اختصاص پیدا كرده است كه می توان بدون افزایش بودجه، 
همین خدمات را در اختیار ســایر آحاد جامعه نیز قرار داد. 
عدالت شــعار خوبی اســت و همه آن را دوست دارند، اما 
این شعار باید در مناسبات سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و حتی رفاهی ـ تفریحی تعریف و با برون دادهای مشخص 
به طرح های مشــخص تبدیل شود تا مردم این عدالت را در 

زندگی  خود احساس كنند.

E اسحاق جهانگیری:
برای بهبودی همــه ایرانیان راهی 
نمی شناسم.  از صندوق رأی  بهتر 
اكنون گشــایش وضعیت كشــور 
نیازمنــد رأی ایرانیانی اســت كه 
دل خسته از امروز و ناامید از آینده به 
انتخابات پشت كرده اند؛ رأی دادن آنها بهتر از انفعال است. 
تمایل به تشویق مردم به مشاركت حداكثری از بخش هایی 
از حكومت كاهش یافته اســت. متأســفانه برخی نهادها و 
رســانه ها بر این باورند كه مشــاركت حداكثــری منجر به 
شكست كاندیدای مطلوب آنها خواهد شد. من بنا دارم همه 
توان و همتم را به كار بگیرم. امید و برنامه ای كه برای توسعه 

ایران دارم با اختیارات ریاست جمهوری صورت می گیرد.

E محسن رضایی:
ایران دولتــی می خواهد با روحیه 
جهادی و فداكارانه. ما آمده ایم كه 
سپر شــویم نه اینكه ملت ایران را 
سپر خود كنیم. آمده ایم تا با اعام 
شــرمندگی به ملت ایران بگوییم 

تغییــر را از خود و خانواده های خود آغــاز كنیم. آمده ایم تا 
صادقانه بــا مردم حرف بزنیم و دوباره خوشــی را به چهره 
ملت ایران برگردانیم؛ تا دوباره مردم با نشاط شوند؛ به همین 
دلیل دوران شعار گذشته اســت و دوران اقدام برای عبور از 
مشــكات و رفتن به سوی آینده اســت. برنامه هایی داریم 
كه جلوی این روندهای منفی را بگیریم و معیشــت مردم را 
بهبود ببخشیم. با ۲۵ كشــور اطراف خود اتحادیه ای شبیه 
اتحادیه اروپا ایجاد می كنیم. در ســطح بین المللی به توازن 
می اندیشــیم. افتادن به دام هر كشــور بزرگ برای ما ضرر 

خواهد داشت.

Eابراهیم رئیسی:
من رقیب جناح های سیاســی و 
گروه هــای مختلف نیســتم. من 
رقیب ناكارآمدی هستم و در این 
میــدان همانطور كه در دســتگاه 
قضایــی از همكاری دانشــگاه، 
حوزه و سایر بخش ها استفاده كردم در این عرصه هم استفاده 
می كنم. حضور ما باید منجر به انسجام گروه های مختلف و 
جناح ها و همه كسانی شود كه دغدغه مردم، دین و ارتقای 
كشور را دارند، معتقدم هیچ بن بستی برای اداره امور كشور 
وجود نداشــته و همه امكانات را داریم و باید یک مدیریت 

كارآمد و جهادی باشد.

E علی الریجانی:
 اگر كســی بتواند موضوعی به این 
مهمی)برجــام( را كه مشــكات 
مردم را حــل می كند ۲0 دقیقه ای 
تصویب كنــد، خیلی مدیر خوبی 
اســت و به آن رأی بدهید. برجام 
مسئله ملی بود و نمی خواستیم پیاز بفروشیم كه همینطور حل 
شود. اگر برجام طرح خائنانه ای بود شورای نگهبان می توانست 
نگه دارد و به نظرم مسئله عمیق تر است. اگر برجام چیز نجسی 
بود چرا زیرش نمی زنند و می گوینــد باید اجرا كنیم؟ برجام 
در آن مقطع كار درســت و دقیق نظام بود و االن هم باید برای 

نجات كشــور تا جایی كه می توانیم باید شرایط را برای یک 
تفاهم حل كنیم.

E رستم قاسمی:
اگربتوانیم پوسته ی پیر و سنگین 
را  كشــور  اجرایــی  مدیریــت 
بشــكنیم و با اعتمــاد و تكیه بر 
قدرت بی نهایت داخلی، مســیر 
و ریل حركــت اقتصاد ؛ فرهنگ 
و  روزمرگــی  از  را  سیاســت  و 
فرسودگی به شادابی و جوانی تغییر دهیم و خیر اگر به روند 
اجرایی امروز كشــور قانع باشــیم و امید خود رانسبت به 
تغییر وضعیت از دست دهیم. امروز ایران سربلند نیازمند 
عملگرایی و اعمال ســازكارهای جدیدی است كه بجای 
كپی برداری ناقص از نســخه های شرقی و غربی، برآمده 
ازفرهنگ؛ تمدن؛ و ارزشــهای واالی اســامی و ایرانی 
باشد. عزیزان من، امروز حل مشكات كشور با مماشات 
و كلمات نخ نما شده ای مانند اصاح امور و امثالهم حل 
نخواهدشد چراكه اگر با این روش قرار بود مشكات مرتفع 

گردد مردم شریف ایران اینچنین در سختی و رنج نبودند.

E حسین دهقان:
برجام یک تصمیم ملی اســت 
و مســئولین در چارچوب نظام 
باید برجام را انجــام دهند باید 
تمــام عیار مورد توجــه قرار می 
گرفت. برجــام را در ابتدا قبول 
داشتم و در مورد اجرا انتقاد داشتم. رئیس جمهور باید تمام 
وظایف و اختیارات را با قدرت انجام دهد آنهایی كه گفتند 
اختیارشان كم بوده خودشان نتوانستند. بنده با تمام اساتید و 
كارشناسان نشست چهره به چهره داشتم و برنامه ها با توجه 
به مشكات ملموس جامعه نوشته شده است. همكاران ما 
افرادی توانمند متخصص و تجربه شده و توانمند هستند 
 و همــه ملت را بــه عنوان مردم خودشــان درنظر گرفته و

 پذیرفته اند.

   مناظره    

جریان اصاح طلب كه در انتخابات گذشته 
هم نتیجه انتخابات را باخته بود و هم اخاق 
را، پــس از پایان فتنه 1388، باز هم به آرامی 
به میــدان آمده بــود تا این بار بــا گزینه های 
اعتدالی تجربه انتخابات را داشته باشد و اگر 
توانســت به قدرت بازگردد. برای همین امر 
آقایان هاشمی رفســنجانی، حســن روحانی 
و محمدرضــا عارف، مهم تریــن گزینه های 
این جریان برای رقابت بودند كه در بررســی 
صاحیت  نگهبــان  شــورای  صاحیت ها 
مرحوم هاشمی را برای این دوره احراز نكرد؛ 
اما آقایــان روحانی و عارف احراز صاحیت 
شــده و وارد میدان رقابت انتخاباتی شدند. 
در مقابل جریان اصولگــرا كه برای پیروزی 
در انتخابات امیدوار بود، به طور متفرق وارد 
میدان شــد و باقر قالیبــاف، غامعلی حداد 
عادل، ســعید جلیلی، علی اكبــر والیتی و 

محسن رضایی را در صحنه دید. رقابت بین 
دو اردوگاه اصولگرایــان و اصاح طلبــان به 
اوج خود رســیده بود. چند روز مانده به روز 
انتخاب، با مدیریت پشت پرده اصاح طلبان، 
محمدرضا عــارف به نفع حســن روحانی 
كناره گیری كــرد و روحانی به عنــوان نامزد 
اصلــی این جریان در رقابت ها باقی ماند؛ در 
حالی كه اصولگرایان نتوانســتند به وحدت 
برســند و با چهار گزینه در انتخابات حاضر 
شدند كه حاصل آن ناكامی و شكست بود. در 
حالی كه انتظار می رفت رقابت انتخاباتی به 
دور دوم كشیده شود، اما آقای حسن روحانی 
توانست با هفت دهم درصد بیشتر از سقف 
مجاز پیروز انتخابات شــود. براساس نتیجه 
قطعی شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری، حســن روحانــی با 18 

میلیون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

 رئیس جمهور 18 میلیونی
   میدان پاستور    

یازدهمینانتخاباتریاستجمهوری
حاال دیگر بــازی مافیا، بازی آشــنایی برای 
ایرانیان است! تقابل شهر و مافیا و برای نجات 
شــهر! بازی ای كه مافیا با شهرنمایی و فریب 
بازیگران تاش می كند بر شهر مسلط شود و 
بازی را ببرد! اما واقعیت این است كه مافیا تنها 
محدود به یک بازی نیست و در صحنه سیاست 
نیز بسیار مافیاهایی را می بینیم كه با شهرنمایی 
تاش می كنند بر شــهر مسلط شــوند! اما با 
یک فرق، در دنیای سیاســت هیچ وقت بازی 
تمام نمی شود و مشــخص نمی شود كه كدام 
بازیگر مافیاست و كدام یک شهروند! یكی از 
رفتارهای مافیا در این بازی ایجاد تردید و خطا 
و در شــهروند است، اینكه تاش كند یكی از 
شهروندها را با اتهام هایی مافیا نشان دهد، حاال 
به مدد فضای مجازی مافیا امكان بیشتری برای 
ایجاد این خطا دارد و شبكه اجتماعی نوظهور 
كاب هــاوس به كمک مافیا آمده اســت. در 
یكی از اتاق های این شبكه یكی از چهره های 

سیاسی مطرح با اشاره به یک نامزد خاص كه 
به صحنه انتخابات آمده، این موضوع را نوعی 
قدرت طلبی دانســته و مدعی شده كه ممكن 
است آن نامزد جایگاه ریاست جمهوری را هم 
در نیمه راه رها كند! این در حالی است اوال در 
همه جای دنیا این یک اصل پذیرفته شده است 
كه هركس بتوانــد در موقعیت و جایگاه بهتر 
و بزرگ تری خدمت كنــد، داوطلب حضور 
در آن عرصه می شــود و این مردم هستند كه با 
انتخاب خــود این فرصت را به می دهند. ثانیا 
اگر شخصی در جایگاههای قبلی خود منشا 
اثر بوده و در شرایط فعلی برای حل مشكات 
كشــور برنامه دارد، و می تواند مشــكات را 
حل كند، به هر دلیلی وارد صحنه نشــود باید 
پاسخگو باشد، نه برای حضور در انتخابات! 
سخنانی كه نشــان می دهد باید در انتخابات 
پیش رو حواس ها به مافیا باشد كه از چه شیوه 

های برای چیره بر شهر استفاده می كند.

شهروندنمایی!
   شهروند و مافیا    

شبکههایاجتماعیدرخدمتمافیا

E  رسول منتجب نیا، دبیر حزب جمهوریت با بیان اینكه اكنون 
مردم ناراضی هســتند و نارضایتی  آنها از سیاســت های دولت 
اســت و باید توجه داشته باشــیم كه كاری نكنیم مردم بیشتر از 
اصاح طلبان عصبانی شوند، گفت: »باید افرادی انتخاب شوند 
كه حرف جدید و طرح نویی داشته باشند و جامعه ذهنیت منفی 
نسبت به آنها نداشــته باشد. من تأكید می كنم كه اصاح طلبان 
ســراغ كاندیداهای نیابتی نروند؛ چرا كه آبرو و حیثیت خود را 
برای همیشه از دست خواهند داد. مبادا به این جمع بندی برسند 
كه چون تعداد قابل توجهی كاندیدای اصاح طلب دارند آنها را 

كنار گذاشته و به سراغ گزینه دیگری بروند.«

E  عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبان در 
پاسخ به پرسشی درباره تأثیر اظهارنظر كاندیداهای انتخابات در 
بررسی صاحیت شان گفت: »مطالب، انتقادات و اعتراضات با 
زبان رسا بیان می شود. شورای نگهبان به صرف اعتراض و انتقاد 
لفظی، هیچ وقت ورودی در بررسی صاحیت نخواهد داشت.«

E  محمدکاظــم انبارلویــی، فعاالن رســانه ای اصولگرا با 
ابراز نگرانی از شــكل گیری دو قطبی كاذب در انتخابات پیش 
رو گفت:  »دوقطبی كاذب؛ وحدت، انســجام و امنیت ملی را 
نشانه می گیرد و شــكافی پدید می آورد كه سرویس های امنیتی 
آمریكا، انگلیس و رژیم صهیونیســتی در آن تخم تخاصم ملی 
می كارند و سوخت اصلی براندازی نرم را از آنجا تأمین می كنند. 
دوقطبی كاذب باعث دلزدگی و خســتگی مــردم برای حضور 
در عرصه های سیاســی می شود و شكنندگی جامعه را تا حدی 
باال می برد كه افراطی  گری و پرخاشــگری و رادیكالیسم ارزش 
می شود! دوقطبی سازی كاذب از انتخابات 1376 وارد فرهنگ 
رقابت های سیاسی شــد و در دوسو یا سه سوی رقابت اتاق های 
 تعزیه گردان آن برخی عناصر 

ً
جنگ روانی شكل گرفت كه عمدتا

تصفیه شده در نهادهای نظامی و امنیتی بودند.«

E  رحمانی فضلــی، وزیر كشــور با بیان اینكــه نامزدهای 
ریاســت جمهوری كه صاحیت آنان در شورای نگهبان تأیید و 
اســامی آنها از طرف وزارت كشور اعام می شود، هر یک حق  
دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 

برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده كنند و  ترتیب و تنظیم 
برنامــه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و ســیما بر 
عهده این كمیسیون خواهد بود، افزود: »فعالیت های انتخاباتی 
نامزدهای ریاست جمهوری از تاریخ اعام اسامی آنان به وسیله 
 آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی 

ً
وزارت كشــور رسما

خاتمه می پذیرد. داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنها، به 
هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت سایر نامزدها نیستند و 

در صورت تخلف، برابر مقررات مجازات خواهند شد.«

E  پرویز ســروری دبیر شــورای ائتاف نیروهای انقاب 
اسامی اظهار داشت: فرصت ها خیلی زود ایجاد می شوند و 
خیلی سخت برمی گردند و فرصتی كه این روزها در آن به سر 
می بریم شاید دیگر تكرار نشود و همه باید در این یک ماه تاش 
كنیم و این لوكوموتیو ناكارآمدی را از روی ریل رانت خواری و 
ویژه خواری برداریم و در مسیر انقاب قرار دهیم.وی افزود: 
دشــمن و جریان رقیب به دنبال سیاهچاله سازی برای ایجاد 
دوقطبــی های غیر موجه و خروج مــا از اولویت های اصلی 

هست.

E  محمد عطریانفر عضو شورای مركزی حزب كارگزاران  
در اظهاراتی تعجب برانگیز گفت: قطعــا انتخابات به مرحله 
دوم كشیده می شود و احتمال می دهم شاهد دوگانه جهانگیری 
و الریجانی در مرحله دوم باشــیم چون رییسی در دور گذشته 
انتخابات ریاست جمهوری )سال 96( كه مشاركت خیلی باال 
و حدود ۴0 میلیون بود حداكثر 16 میلیون رای آورد. پیش بینی 
می كنم كه رای او به مرز 10 یا 11 میلیون برســد. از آنجایی كه 
پیش بینی می كنم مشــاركت باالی ۵۵ درصد باشــد رییسی 
نمی توانــد در مرحله اول توفیق یابد و در مرحله دوم هم رقابت 

نهایی از آن الریجانی و جهانگیری است.

E  منوچهر متکی ســخنگوی شورای وحدتضمن اشاره 
به این مســئله كه فعالیت های انتخاباتی شــورای وحدت در 
سراسر كشور با مسئولین ذیربط منصوب جناب آقای رئیسی 
هماهنگ خواهد بود، افزود: شورای وحدت تمام ظرفیت خود 
در سراسر كشور را برای حمایت یكپارچه از حجت االسام 

آقای رئیسی بسیج نموده است.

E  غالمعلی دهقان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه با بیان 
اینكه می تــوان- پیش بینی كرد كه در نهایت انتخابات دو قطبی 
خواهد شد گفت در سال 9۲ یک اصاح طلب از مواضع خود 
كوتاه آمد و به نفع یک اعتدالگرا كنار رفت  و ممكن است این بار 
بر اساس نظرسنجی ها شرایط بر عكس شود. هر چند هنوز پیش 

بینی سخت است، اما چاره ای جز اتحاد نیست.

E ســعید نورمحمدی عضو شــورای مركــزی حزب ندای 
ایرانیان درباره احتمال حمایت اصاح طلبان از علی الریجانی 
در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: ترجیح اصاح 
طلبان حمایت از نامزد خودشــان در انتخابات اســت، اما اگر 
شــورای نگهبان تمام گزینه های اصاح طلب را رد صاحیت 
كنــد، این احتمال وجــود دارد كه بخشــی از اصاح طلبان از 
الریجانی حمایــت كنند.وی ادامه داد: احتمال كنار كشــیدن 
اسحاق جهانگیری به نفع الریجانی بستگی به شرایط دارد، اما 
اگر الریجانی یا جهانگیری به تنهایی نتوانند در انتخابات پیروز 
شوند و به ائتاف نیاز داشته باشــند، فارغ از اینكه چه كسی از 
انتخابات كنار بكشد و چه كسی بماند این كار را خواهند كرد. 
وی درباره اینكه چرا اصاح طلبان از اول موضعشان بر ائتاف 
نبود، اما در نزدیكی انتخابات حرف از ائتاف می زنند، بیان كرد: 
اصاح طلبان نمی توانستند از ابتدا كاندیدای خود را رها كرده و 

از ائتاف صحبت كنند چون ائتاف خودكشی سیاسی است.

E نقوی حسینی  نماینده سابق مجلس شورای اسامی با بیان 
اینكه اكثر مدیرانی كه در این دو دوره روی كار بودند هم اصاح 
طلب هستند ادامه داد: اصاحات نمی تواند خودش را مبرا از 
عملكرد دولت روحانی بداند. دولت هم اكنون در تاش است 
در مذاكرات وین دستاوردی داشــته باشد تا مانوری بدهد. اما 
مذاكرات وین دستاوردی برای اصاح طلبان به ارمغان نخواهد 
آورد. البته این مذاكرات هم به نتیجه نمی رســد و اســتراتژی 
جمهوری اسامی ایران در مذاكرات وین لغو تحریم هاست در 
صورتی كه غرب در صدد تعلیق تحریم هاست. هر كسی نامزد 
اصاح طلبان باشد میدان انتخابات 1۴00 را باخته، چون مردم 
به هیچ وجه به اصاح طلبان اعتماد نمی كنند و اقبالی هم نشان 

نمی دهند.

   آلزایمر    
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در رژیم پهلوی دوم، توزیع مسئولیت ها 
و مشــاغل نیز مانند ســایر جلوه های 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی، ناعادالنه بود. 
متملقان حکومتی و از جمله درباریان در آن واحد 
تعداد زیادی شغل در اختیار داشتند، به طوری که 
از عهده انجام همه کارها و مسئولیت های خود 
برنمی آمدند. یکی از این افراد که تصریح کرده به 
دلیل تعــدد مســئولیت هایش به همــه کارها 
نمی رســد »علم« وزیر دربار شاه بود. در کتاب 
»خاطــرات امیراســدالله علم« آمده اســت:  
»بعضی مالقات ها و کارهای عقب افتاده داشتم، 
انجام دادم. من در این جا زیاد راجع به کارهای 
عقب افتــاده صحبــت می کنم. ممکن اســت 
خواننده بپرسد، چرا همیشه کار عقب افتاده دارم، 
باید بگویم آن قدر کار و مشغله و مسئولیت دارم 
که 24 ســاعت هم برایم کم اســت. عالوه بر 
شرفیابی های هر روز صبح، که باید آمادگی آن را 
داشته باشم و به این جهت همه روزه آخر شب در 
منــزل کار می کنــم، و عــالوه بر تشــریفات 
مهمانی های مستمر، من به طور رسمی، تا آنجا 
که حافظه ام حکایت می کند، این کارها را دارم: 
 1ـ مســئول مســتقیم آســتان قــدس رضوی؛

بازرســی  مســتقیم  مســئول  2ـ 
دانشگاه ها از طرف شاهنشاه  که 

یك کار بسیار بزرگ و پیچیده 
است؛ 3ـ رئیس هیئت امنای 
دانشــگاه پهلوی؛ 4. رئیس 
دانشــگاه  امنــای  هیئــت 

آریامهــر؛ 5ـ رئیــس هیئت 
 امنای مدرســه عالی پارس؛ 

6ـ رابط مخصوص شاهنشاه با سفرای خارجی ـ 
مطالبی که با وزیر خارجه نمی فرمایند؛ 7ـ رئیس 
هیئــت امنــای دانشــگاه مشــهد؛ 8ـ عضــو 
الزم الحضور هیئت امنای دانشــگاه تهران؛ 9ـ 
عضو الزم الحضور ]هیئت امنای[ دانشگاه تبریز؛ 
10ـ رئیس انجمن سلطنتی بهبود نژاد اسب ـ که 
خــود هم بــه آن عالقه زیــاد دارم. رئیس عالی 
واالحضرت همایونی هستند؛ 11ـ رئیس انجمن 
سلطنتی خانه های فرهنگ روستایی. رئیس عالی 
واالحضرت همایونی هستند؛ 12ـ رئیس کمیته 
پیش آهنگی؛ 13ـ رئیــس کانون کار؛ 14ـ نایب 
اجتماعی ـ  رئیس سازمان شاهنشاهی خدمات 
رئیــس واالحضرت اشــرف؛ 15ـ نایب رئیس 
انجمن شیر و خورشید سرخ ـ رئیس واالحضرت 
شمس؛ 16ـ رئیس انجمن حمایت از مادران و 
نــوزادان؛ 17ـ نایب رئیس کانون پرورش فکری 
کودکان ـ ریاســت عالیه، علیا حضرت شهبانو؛ 
18 ـ مسئول مســتقیم لژیون خدمتگزاران بشر؛ 
19ـ مسئول مســتقیم عمران کیش؛ 20ـ رئیس 
هیئت امنای بنیاد پهلــوی؛ 21ـ ]نایب[ رئیس 
]هیئت امنای[ بنیاد فرهنگ ایران ـ مؤسسه ای که 
متون اصلی کتاب های مهم فارسی را تفحص، 
چاپ و منتشر می کند... ؛ 22ـ عالوه بر 
این، امور شخصی و مالی شاهنشاه 
را اداره می کنــم. 23ـ خود اداره 
وزارت دربار دردسر بزرگی است 
به خصوص بــا گرفتاری هایی که 
شاهنشــاه با علیاحضــرت ملکه 
پهلوی و خواهرها و برادرها و به طور 

کلی با اقوام و خویشاوندان دارند!«

هزارکاره! مرد 
   دهلیز    

در دو شــماره پیشــین از چگونه شکل گیری و 
تولد حیات سیاسی دو جریان سیاسی اصولگرا 
و اصالح طلب ســخن راندیم؛ دو جریانی که 
منازعات سیاسی قریب به ربع قرن اخیر کشور 

را در آینده رقم زدند. 
در همان سال های ابتدایی شکل گیری این دو 
جریان، رقابت شدید دو جریان سیاسی که برآمده 
از تضاد های بنیادین گفتمانی بود، آثار اختالفی 
خود را در عرصه های مختلفی نشان داد و هشت 
ســال دوران اصالحات را به پرتنش ترین ادوار 
رقابت های سیاسی بدل کرد که در ادامه تنها به 

چند نمونه برجسته آن اشاره می شود.
یکــی از موضوعــات مورد مناقشــه طرح 
موضوع افزایش اختیــارات رئیس جمهور بود. 
آقای خاتمی در تاریخ 1379/9/6 در ســومین 
همایش ســالیانه هیئت پیگیــری و نظارت بر 
قانون اساســی با اشاره به مطالعات، اقدامات و 
اخطارهای قانون اساســی اظهار داشت: »باید 
اعالم کنم بعد از ســه سال و نیم رئیس جمهور 
هنوز اختیار کافی بــرای انجام این وظیفه مهم 
را نــدارد.« وی تصریح کرد: »رئیس جمهوری 
 قادر به متوقف کردن روند 

ً
در مقام عمل اجماال

نقض یــا وادار کردن به اجرای قانون اساســی 
نیست.«  

طرح این مســئله عجیب بــا موضع گیری 
موافقــان و مخالفان به یک جنجال رســانه ای 
مبدل شــد. برای نمونه حجت االسالم رسول 
منتجب نیا، با اشــاره به اصل یکصدوسیزدهم 
قانون اساســی مبنی بر اینکه مسئولیت اجرای 
قانون اساســی برعهده رئیس جمهور اســت، 
خاطرنشــان کرد: »رئیس جمهور در این رابطه 
مبسوط الید نیست و اختیارات قانونی او محدود 

شده است.« 
جمعیت ایثارگران انقالب اســالمی نیز با 
انتشــار بیانیه ای، بحث ناکافی بودن اختیارات 
رئیس جمهوری را، خوراک تبلیغات انتخاباتی 
 در شــرایطی که 

ً
دانســت و اعالم کرد: »واقعا

مشکالت معیشتی، اقتصادی، بیکاری، تبعیض 
و فســاد و اعتیاد در ســطوح مختلف، جامعه 
را از درون متالشــی می کنــد، موضوع افزودن 
ل کدام مشکل 

ّ
اختیارات رئیس جمهوری، حال

اقتصادی و اجتماعی مردم اســت که این همه 
روی آن سرمایه گذاری می شود؟« 

انبارلویی، ســردبیر روزنامه   محمدکاظــم 
رســالت نیز در گفت وگو با خبرنگار سیاســی 
ایســنا ضمن نقد این اظهارات گفت: »افزایش 
اختیارات رئیس جمهور به چه معناســت؟ آیا 
فراتر از قانون اساسی است؟ آقایان باید توضیح 
بدهند بعد از گذشت ســه سال و نیم که پرچم 
قانونگرایی را بر دوش می کشــیدند، چطور به 
این نتیجه رســیده اند که باید قانون اساســی را 

دست کاری کنند.« 
مناقشــات مذکور که در حقیقت امر بدون 
توجه کارشناســی به بنیان های حقوقی مسئله 
صورت می گرفت، بیشتر متأثر از نگاه جناحی 
بود؛ چرا که به نظر می رسد اگر به جای شخص 
رئیس جمهور حاضر که به جبهه اصالح طلبان 
تعلق داشــت، فردی از جبهه مقابل بر مســند 
قــدرت تکیه زده بــود، همین موافقــان امروز 
افزایش اختیارات رئیس جمهــور برای اجرای 
قانون اساسی، خود به اولین مخالفان این افزایش 
اختیار مبدل می شدند و برعکس مخالفان امروز 

نیز موافقان سرسخت بودند.
موضوع مورد مناقشه مهم دیگر، حادثه کوی 
دانشگاه تهران بود که در تیرماه سال 1378 رخ 
داد. طرح »تغییر قانون مطبوعات«، در مجلس 
پنجم با مخالفت های جریان های سیاسی دوم 
خرداد به چالشــی سیاســی در میان مجلس و 
مطبوعات مبدل شد. این مشاجرات و اختالفات 
تا آنجا کشیده شد که روزنامه »سالم« در تاریخ 
1378/4/15، نامه محرمانه ای را منتشــر کرد 
که در آن ســعید امامی، متهم ردیف اول پرونده 
قتل های زنجیــره ای، خطاب به وزیر اطالعات 
نوشته بود: »قانون مطبوعات فعلی جوابگوی نیاز 
کنونی و دسیسه های موجود نیست؛ چرا که تنها 
در رابطه با صاحبان امتیاز و مدیر مسئول تعیین 
تکلیف می کند. حال آنکه ما در عرصه فرهنگی 
قشر وسیع نویسنده، مترجم، مؤلف، گزارشگر، 
شاعر و... را داریم که تنها با برخورد انفرادی و 
قانونمند نظیر ممنوع القلم یا ممنوع النشر نمودن 

نمی توان از هجمه ایشان جلوگیری نمود.« 
درج این نامه محرمانه با تیتر جنجالی »سعید 
امامی پیشــنهاد اصالح قانون مطبوعات را داده 
است« در حالی صورت گرفت که گردانندگان 
روزنامه سالم در صحت و سقم نامه شک داشته 
و دریافت آن را از طریــق فاکس روزنامه اعالم 
کردند! پس از انتشــار این نامه، نشــریات دوم 

خردادی که منتظر بهانــه ای جدید برای حمله 
به نمایندگان مجلــس و طراحان اصالح قانون 
مطبوعــات بودند، هجمه جدید خــود را آغاز 

کردند.
روزنامه سالم طی شکایت وزارت اطالعات، 
بــه حکــم دادگاه ویــژه روحانیــت توقیــف و 
مدیرمسئول آن حجت االسالم موسوی خوئینی ها 
به دادگاه احضــار شــد. جنجال آفرینان، توقف 
روزنامه ســالم را بهانه ای برای تشــدید جنجال 
کــرده، رادیوهای بیگانــه نیز آتش بیــار معرکه 
شدند. اعتراضات ساختگی و هدایت شده کوی 
دانشــگاه در جمعه 18 تیر به آشوب و درگیری با 
نیروی انتظامی انجامید که در ادامه با ورود نیروی 
انتظامی به کوی دانشگاه و مضروب کردن برخی 
از دانشــجویان غائله کوی دانشــگاه به راه افتاد. 
روز جمعــه 1378/4/18، دفتر تحکیم وحدت 
و برخی جریان های مشــکوک دانشــجویی )با 
محوریت منوچهر محمــدی و اکبر محمدی(، 
آتش بیار معرکه شــده و حادثه شب گذشته کوی 
را بــه بحرانی ملــی تبدیل کردنــد. جریان های 
سیاسی فرصت طلب )اعضای حزب مشارکت 
و مجاهدیــن( نیز وارد میدان شــده و با تحریک 
دانشجویان خواستار تداوم تجمعات و کشاندن آن 
به بیرون دانشــگاه شدند و در این میان رادیوهای 
بیگانه نیز ساکت ننشسته و با انتشار اخبار جعلی 
و دروغین، به کمک فتنه گران آمدند. از روز شنبه 
با انتشــار مطبوعات زنجیــره ای فضای عمومی 
جامعه ملتهب شد و به تدریج درگیری ها به سطح 
شهر تهران کشیده شد و نفوذی ها و فرصت طلبان 
کنترل اوضاع را از دست تشکل های دانشجویی 

خارج کردند.
حوادث تلخ تا تاریخ 1378/4/23 با فراز و 
نشیب های بسیار ادامه یافت، تا اینکه در این روز 
حضور میلیونی ملــت حزب الله در راهپیمایی 
بزرگ خود در مقابل دانشگاه تهران، فضا را بر 
ضد انقالب تنگ کرد و غائله فتنه 18 تیر به پایان 
 رسید. اما آنچه در این میان قابل بررسی است، 
مواضع و عملکرد جریان ها و گروه های سیاسی 
است که در مواقع حساس و بحرانی در راستای 

منافع ملی چه اقداماتی انجام داده اند.

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

پیش نویس قانون اساسی

  یکی از مباحــث مهم در تاریخ 
جمهــوری اســالمی چگونگی 
تدوین قانون اساســی آن اســت. بحث از 
تدویــن پیش نویس بــرای قانون اساســی 
جمهوری اســالمی آغاز شــد که قرار بود 
جایگزین قانون اساسی حکومت سلطنتی 

شود. 
روند شــکل گیری این سند از زمانی که 
حضرت امام خمینی)ره( از نجف به پاریس 
مهاجرت کردند، آغاز شــد. نســخه اولیه 
پیش نویس را مرحوم دکتر حســن حبیبی 
و ســید فتح الله بنی صدر در پاریس تدوین 
کردند. ســپس تعدادی از تحصیل کردگان 
رشــته حقوق همچون دکتــر احمد صدر، 
الهیجی،  عبدالکریم  ســیدجوادی،  حاج 
جعفری لنگــرودی و ناصــر کاتوزیان آن را 

تکمیل کردند.
 بعدها در تهران کمیسیونی برای نهایی 
شدن متن پیش نویس قانون اساسی در دفتر 
مرحوم دکتر یدالله ســحابی تشــکیل شد 
که در این جلســه افرادی چون؛ ابوالحسن 
مهدی  ســحابی،  عزت اللــه  بنی صــدر، 
بازرگان، شــهید مطهری، کریم سنجابی، 
کریم الهیجی و چند نفر دیگر به همراه دو 
نفر قاضی از دیوان عالی کشــور اعضای آن 

بودند.
 در ایــن کمیســیون پیش نویــس قانون 
اساسی تدوین شد؛ سپس شورای انقالب و 
دولت موقت آن را بررسی کردند و در تاریخ 
24 خرداد 1358 در جراید منتشــر شــد. 
گفتنی است، متن اولیه پیش نویس از سوی 
امام)ره( در فرانسه برای اظهار نظر مراجع 
و مدرسین قم فرستاده شــده بود و مرحوم 
آیت الله مشــکینی برای بررسی آن جلسه 
فوق العــاده ای با اعضای جامعه مدرســین 
ترتیب داد که طی یک هفته آن را بررســی 

کردند. 
با عنایــت بــه بحرانی بــودن اوضاع، 
بررســی ها به سرعت انجام شــد و مجال 
بررســی و تطبیق دقیق و موشکافانه اصول 
 پیش نویــس بــا احــکام اســالمی وجود 

نداشت. 
در همین راســتا بزرگان و علما نظرات 
خود را اعالم داشــتند کــه از آن جمله در 
بیانیه آیت الله العظمی گلپایگانی آمده است: 
»قانون اساسی اســالم قرآن مجید است و 
تمام احکام اســالمی اصل است و الی یوم 
القیامه برقرار و پایدار اســت. تدوین قانون 
اساسی در کشورهایی که اکثریت آن معتقد 
و متدین به احکام اســالمی و مذهب تشیع 
هســتند، این است که بر اســاس ضوابط 
اسالمی و بینش تشــیع در تمام امور، خط 

مشی ثابت مملکت اعالم گردد.
 از بعضــی از مــواد پیش نویس معلوم 
می شود که به واسطه فاصله ای که در دوران 
استبداد 54 ساله اخیر میان مردم و فرهنگ 
اســالمی ایجاد شــد، تحت تأثیر یکی از 
دو فرهنگ شــرق و غرب ناخودآگاه برآنند 
که آنچــه در مملکت به عنــوان نظام مقرر 
می شــود، باید یا تقلید از مقامات غربی یا 

نظامات شرقی باشد.«
پیش نویس طرح قانون اساسی مصوب 
دولــت موقت در شــورای انقــالب مورد 
بررسی قرار گرفت و تغییرات محدودی در 
آن به عمل آمد، و آن متن برای تصویب نهایی 
نزد امام خمینــی)ره( و مراجع عظام تقلید 
ارائه شد، اما بعد از چند روز مذاکره، شش 
اصل محل بحث جدی قرار گرفت که پس 
از مذاکرات انجام شده در سه مورد نظرات 
شــورای انقالب پذیرفته شد و در سه مورد 
قرار شد تا در مجلس خبرگان قانون اساسی 

پیرامون آن بحث و گفت وگو شود. 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر تقسیم مناصب دولتی میان افراد خاص

بورکینافاسو، در غرب آفریقا واقع شده و با مالی، 
نیجر، بنین، توگو، غنا و ســاحل عاج همسایه 
است. مســاحت آن 274/200 کیلومتر مربع 
و پایتخــت آن اوآگادوگو اســت. جمعیت آن 
نزدیك به 12 میلیون نفر بــوده که اکثریت آنان 
پیرو آیین مقدس اسالم هستند و به زبان رسمی 
فرانســوی صحبت می کنند. در گذشته نام این 
کشــور »ولتای علیا« بود که در ســال 1984، 
نام این کشــور به طور رســمی از ولتای علیا به 

کرد.  تغییر  بورکینافاسو 
بورکینافاسو از قرن سوم 
تــا ســیزدهم میالدی، 
بخشی از حکومت غنا، 
نخســتین و بزرگ ترین 
حکومت آفریقای غربی 
بــود. در حــدود قــرن 

چهاردهم، مهاجمانی از شــمال غنای کنونی، 
به بورکینافاسوی امروزی حمله ور شدند و اقوام 
بومی را شکست دادند و خود حاکمیت یافتند. 
در 1895 فرانســوی ها به بهانه وساطت و رفع 
اختالفات داخلی آنجــا را تحت الحمایه خود 
قرار دادند. در 1898، با یک معاهده انگلیسی ـ 
فرانسوی، مرزهای متصّرفات جدید فرانسه و 
سرزمین های شمالی ساحل طال )غنای کنونی( 
تثبیت شد. این کشور از 1898 تا 1919، جزئی 
از مســتعمره ســودان فرانســه بود. در 1919، 
فرانسه مســتعمره ولتای علیا را بنیان گذاشت. 
سلطه فرانسه بر این منطقه، به ویژه در حد فاصل 
ســال های 1896 تا 1904م، بــه قتل عام مردم 
بومی، کشــتار حیوانات، آتــش زدن خانه های 

مردم و سرانجام مهاجرت به کشورهای همسایه 
منجر شد. استعمارگران فرانسوی به زور مردم 
این سرزمین را به کار اجباری وادار می کردند. 
در یکــی از برنامه هــا برای تبدیــل زمین های 
وحشی و غیر زراعی دلتای مرکزی رود نیجر به 
زمین های قابل کشت، مردم بورکینافاسو به زور 
به کشور مالی انتقال یافتند و در روستاهایی که 
به همین منظور احداث شــده بود، اسکان داده 
شــدند. این مردم بومی مهاجر در روستاهای 
جدید، ناچــار به قبول 
زندگی تحت شــرایط 
بودند.  نظامی  شــدید 
آنها از بامداد تا شامگاه 
به اجبار کار می کردند. 
این کارگران اجیر شده، 
حق گشت زنی و رفت 
و آمد در منطقه را نداشتند. افزون بر این، آنها در 
موقع استفاده از امکانات روستا و آب آشامیدنی، 
باید بهای تعیین شده را پرداخت می کردند.   در 
1932، ولتای علیا میان مستعمره های ساحل 
عاج، نیجر و ســودان فرانسه تقســیم شد. در 
1947، فرانســه دوباره ولتای علیا را به عنوان 
یک سرزمین ماورای بحار اتحادیه فرانسوی، با 
یک مجلس داخلی تأسیس کرد. مجلس ولتای 
علیا در 1957، حق انتخاب شــورای اجرایی 
حکومتی را به دست آورد. در 11 دسامبر 1958، 
ولتای علیا، جمهوری خودمختــاری در میان 
جامعه فرانسوی شد. الّبته پیش از خودمختاری 
جزئی از اتحادیه فرانسوی شد، در نهایت در 5 

اوت 1960، به  استقالل رسید.

   حافظه    

اجباری!  کار 
استعمارگری در غرب آفریقا

  مناقشات سیاسی در دولت اصالحات تاریخ
صف آرایی های جناح های سیاسی در دهه ۸۰ - بخش  سوم
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اگر مهم ترین موضوع در انتخابات 1400   
را ضــرورت حضــور حداکثــری مردم 
بدانیم، الزم است تأمل بیشتری در پدیده »حضور« 
داشته باشیم. »حضور« از جمله دستاوردهای مهم 
انقالب اسالمی در حوزه سیاست به شمار می آید که 
پیش از آن فرد ایرانی شناختی از آن نداشت. مفهوم 
حضور به معنای ایفای نقش سیاسی افراد به صورت 
جمعی است و بیان کننده اقدامی حمایت آمیز از یک 
نظام سیاسی اســت. این موضوع در دوران بعد از 
انقالب اسالمی با عیّنیت یافتن در مراسمات انقالبی 
و انتخابات متعدد زمینه تولید قدرت برای جمهوری 
اسالمی ایران را فراهم کرده است و هرچند منتقدان 
آن را برخاســته از یک رفتار تبعی در حوزه سیاست 
می دانند، اما ایــن پدیده در ایران بعــد از انقالب 
اقدامی ارادی از سوی مردم بوده و بی بهره از شناخت 

آنان نسبت به وضعیت کشور نبوده است. 
در وضعیت کنونی حضور در انتخابات 1400 از 
جوانب مختلف تحت فشار قرار گرفته است و الزم 

است درباره آن تأمل و چاره جویی شود.

 Bبی ثباتی اقتصادی 
 و تضعیف فضای حضور

بســیاری موانع و چالش های پیــش روی حضور 
حداکثری مردم در انتخابات مــاه آینده را در حوزه 
مشکالت اقتصادی دانسته و تأکید بر رفع آنها و ارائه 
برنامه هایی در این زمینه )یا برنامه محوری نامزدها( 
را راه حــل اصلی این موضوع می دانند. این دیدگاه 
درستی است، اما به نظر می رسد الزم است بیشتر در 
این موضوع تأمل کنیم و رانه های اصلی برانگیختن 

فرد ایرانی در وضعّیت کنونی را دریابیم.
فراوانی اخبار و اطالعات در عصر حاضر، خود 
به حجاب بزرگی برای دریافت حقایق تبدیل شده و 
حقایق را پیش از ظهور، به تفســیر درآورده است و 
بر این اساس در دنیایی از تضارب روایت ها زندگی 
می کنیم که راه درک مشــکالت اصلی را مسدود 

کرده اند.
روشن اســت که در جامعه کنونی با مشکالت 

اقتصادی مختلفی مواجه هستیم؛ از گرانی و رکود 
گرفته تــا موانع پیش روی تولید و تولیدگران و...؛ با 
ت در دیدگاه های اقتصادی کارشناسان درمی یابیم 

ّ
دق

که معنای اصلی این مشکالت، بی ثباتی اقتصادی 
 اقتصاد بر محور اعتماد در چرخش 

ً
است. اساســا

است و اعتماد برخاســته از ثبات و پایداری است. 
ثبات و پایداری سیاســت ها و برنامه های اقتصادی 
سبب شکل گیری اعتماد شده و نظم اقتصادی از این 
راه حاصل می شود. ضعف یا فقدان چنین وضعیتی 
در جامعه ایران ناامیدی را تا سر حد ترس و احساس 
قات سیاســی 

ّ
ناامنی اقتصادی ارتقا داده و حتی تعل

فــرد ایرانی را در نظر وی به داشــته هایی کم ارزش 
تبدیل کرده است. مشکالت اقتصادی در حوزه هایی 
همچون بیکاری، نوسانات بازار خودرو، مسکن و 
بورس، قبل از هر چیز به معنای ربودن فضا و موقعّیت 
حضور است. در عصر کنونی انسان درون شبکه ای 
از ارتباطات زندگی می کنــد و چون گریزی از این 
زندگی شبکه ای نیست، بنابراین وجود لنگرگاه های 
ثبات اهمّیتی دوچندان می یابد و ثبات اقتصادی، به  
ویژه ثبات شغلی و ثبات قیمت مسکن، از آنجا که 
موقعّیت حضور فرد در جامعه را تحکیم و تضمین 
می کنند، از اهمّیت بسیار زیادی برخوردارند. به این 
ترتیب بی ثباتی در این حوزه ها بسترها و زمینه های 
ق به کشــور را تخریب می کند. این 

ّ
احســاس تعل

مشکل در شــرایط کنونی که بیماری کرونا ترس از 

حضور در اجتماع را برانگیخته است، مضاعف شده 
و به این ترتیب فضای حضور در جامعه از جوانب 
مختلف با مشــکل مواجه شده و به تبع آن در حوزه 

سیاست نوعی بی تفاوتی شکل گرفته است. 
در این زمینه اخبار نگران کننده ای وجود دارد، اما 
از این میان معنای چند خبر تأمل برانگیز است. خبر 
اول بیان کننده روی آوردن مردم به رمزارزها، آن هم 
با استفاده از دستگاه های ماینر در منازل است که به 
گفته ســخنگوی صنعت برق سبب بحران مصرف 
برق خواهد شد و خبر دوم هم همان موضوع دائمی 
احتــکار دالرهای خانگی و خرید خانه از ســوی 
ایرانی ها در خارج است. در این زمینه یک فّعال بازار 
ارز چند هفته قبل به ایلنا گفت: »مردم ایران حدود 
40 میلیارد دالر در منازل ذخیره کرده اند و حدود دو 

و نیم میلیون دالر ملک در ترکیه خریده اند.«
اخباری از این دست گویای از دست رفتن محیط 
و عرصه حضور اســت و آنچه سبب این وضعّیت 
شده است، سیالّیت مدام اقتصاد بوده که طبق آنچه 
گفته شد، بر تزلزل و سیالّیت زمینه حضور فرد ایرانی 
در جامعه شبکه ای امروز می افزاید و طبیعی است که 
در چنین وضعّیتی حضور در انتخابات نیز با مشکل 

مواجه شود.

 Bضرورت پیشه کردن 
 سیاست اخالقی و مقتدرانه

طبق آنچه گذشــت نیاز اصلی امروز ایران ثبات و 

پایداری در حوزه اقتصاد اســت. ناگفته پیداســت 
که منظور از ثبات در اینجا جلوگیری از نوســانات 
اقتصادی اســت که ســبب ســردرگمی مــردم و 
بی اعتمادی آنان شــده اســت و روشــن است که 
رشــد اقتصادی )که در جمهوری اسالمی در قالب 
پیشــرفت توأم با عدالت تعریف می شود( از بستر 
ثبات و نظــم اقتصادی برمی خیزد، نــه بی ثباتی و 

بی انضباطی. 
در هر حال ثبات و انضباط اقتصادی با ابزارهای 
اقتصادی حل نمی شــود، بلکــه راه حل آن در یک 
سیاست اخالقی و مقتدرانه اســت. جامعه امروز 
ایران تحت ســایه سنگین اظهارات کثیر و دامنه دار 
مسئوالن، یعنی کسانی که جامعه همان ها را مقصر 
وضع موجود می داند، حوصله شنیدن شعار و حتی 
شــنیدن اظهارنظر به صورت کلی را ندارد. امروزه 
اظهارنظرهای برخی مســئوالن را جامعه به مثابه 
نوســانی دیگر در بازار می بیند و حتی این احساس 
ل می شود. در چنین شرایطی چند 

ّ
به واقعّیت هم مبد

راه حل وجود دارد:
اولین راه حل، شکل گیری احساس صادقانه بودن 
مسئوالن از ســوی مردم است و صداقت وابسته به 
کارنامه مسئوالن است، اما در عین حال پاسخ های 
صادقانه به جای خطابه های طوالنی، کمترین کاری 

است که شاید بتواند فضا را تغییر دهد. 
راه حل دوم نشــان دادن ظرفیت های ساختاری 
حل مشکالت اســت، به این معنا که چون جامعه 
تصویری سّیال و بی ثبات از حکمرانی دریافت کرده 
است، الزم اســت در گام اول احساس کند کشور 
از یک ساختار سیاســی مقتدر و کارآمد برخوردار 
اســت تا اعتماد به حاکمّیت برانگیخته شــود. در 
واقع اقتدار نظام باید برای مردم توضیح داده شــود 
 تا آنان دریابند، مشکالت از افراد و کارگزاران است

 نه ساختار.
 نکته بســیار مهم این اســت کــه درک اقتداِر 
 با حضور مستقیم و 

ً
حاکمّیت از ســوی مردم حتما

بی واسطه در میان آنان که احساس می کنند موقعّیت 
و فضای ابراز وجودشــان ربوده شده است، تأمین 
نمی شــود. آنچه مهم است اینکه مردم باید ساختار 
و مســئوالن را در حل مشــکالت توانمند بدانند و 
 این توانمندی حتما با حضور مســتقیم احســاس

 نمی شود.

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

با وجود  دســتغیب  سید علی محمد 
نشانه هایی از مداخالت بیگانگان و 
بازی ســران و عامالن داخلی فتنــه در زمین 
طراحی شــده از سوی دشــمنان از سران فتنه 
حمایت و پشــتیبانی  کرد و از مجلس خبرگان 
رهبری خواست تا به سران فتنه فرصت دهد تا 
در این مجلس صحبت و ادعاهای خود را تکرار 
کنند. او در اجالسیه مجلس خبرگان به تاریخ 
31 شــهریور 1388 می گوید: »از این مجلس 
می خواهــم و همچنیــن از ریاســت محترم 
مجلس، که از حضرات موســوی و خاتمی و 
کروبی دعوت شود، سخنانی که دارند بزنند و 
همه چیز را تمام شده ندانید. مردم امیدشان به 
شماست.« پس از حضور میلیونی و خودجوش 
مــردم در راهپیمایی عظیــم 9 دی و همچنین 
مشارکت گسترده و متفاوت مردم در راهپیمایی 
22 بهمن سال 1388، که عمال ُمهر پایانی بر 
حیات سیاســی ســران فتنه بود و به مرگ این 
جریــان منجــر شــد، ســخنان و مواضــع 
ساختارشکنانه دســتغیب همچنان ادامه دارد. 
وی تالش می کند تا با سوء استفاده از موقعیت 
خود در شیراز فضای این شهر را متشنج کند. 
برای رسیدن به این هدف، خدشه به ستون خیمه 
انقالب و نظام اسالمی، یعنی والیت فقیه را در 
دستور قرار داد. دستغیب با القای این شبهه که 
مردم حمایت خود را از والیت فقیه برداشته اند، 
گفــت: »اینکه امام خمینی فرمودند پشــتیبان 
والیــت فقیه باشــید تا به ایــن انقالب ضربه 
نخورد، یعنی همین که اگر مردم حمایت شان را 
از والیت فقیه برداشــتند دیگــر از این والیت 

کاری ساخته نیست و در واقع ارزشی ندارد.« 
اظهارات توهین آمیز آقای دستغیب به ساحت 
والیت فقیه خشم مردم شیراز را برانگیخت و 
جمع کثیری از مردم در مقابل بیت وی در شیراز 
تجمــع و تحصن کردند؛ امــا در حین تجمع 
اعتراض آمیز مردم، شــاگردان دستغیب برای 
مظلوم نمایی شیشه های مسجد را شکستند و از 
پشت بام مسجد بر مردم سنگ و آجر و کپسول 
آتش نشــانی پرتاب کردنــد و هم زمان عده ای 
اوباش با چوب و چماق بر سر مردم ریختند که 
در ایــن برخورد وحشــیانه 10 نفر زخمی و به 
بیمارستان منتقل شدند. این در حالی است که 
آیت الله سیدعلی اکبر قره باغی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری حضور دستغیب در این مجلس 
را مدیون عنایــت و لطف رهبر معظم انقالب 
می داند و درباره رفتار توأم با التفات اســالمی 
نظام با وی معتقد است: »در گذشته دستغیب 
حرف هــای بی مورد بر زبان جــاری می کرد و 
زمانی که برخی از نمایندگان مجلس خبرگان 
تصمیم گرفتند وی را از این نهاد اخراج کنند، با 

مخالفت مقام معظم رهبری مواجه شدند.« 

 فراز و فرود سیدعلی محمد دستغیب  ـ ۵

خدشه به والیت فقیه!

   ریزش ها    

پس از اشــاره اجمالی به الزامات تحقق نظام 
انقالبی در دو سطح ایده و ساختار، در مطلب 
پیش رو الزامات تحقق نظریه نظام انقالبی را در 

سطح کارگزاران بررسی می کنیم. 
1 ـ اثبات کارآمدی نگاه انقالبی: سیر تحوالت 
چهل ســاله انقالب اسالمی نشــان می دهد، 
هرگاه نگاه انقالبی مبنای تصمیم گیری و اقدام 
بوده اســت، نه تنها از مشکالت پیش رو عبور 
کرده ایم، بلکه فرصت ســازی و مزیت آفرینی 
نیز صورت گرفته اســت. این در حالی اســت 
که همواره با تحریم های ســنگینی نیز مواجه 
بوده ایــم؛ یعنی بــا وجود موانع و فشــارهای 
متعدد، توانسته ایم پیشرفت کنیم. با این حال، 
در حوزه هایی مانند اقتصاد که از اصول و مبانی 
انقالبــی فاصله گرفته ایــم و جهت گیری های 
معطوف بــه تقویــت درون، مدیریت جهادی 
و انقالبی نداشــته ایم و در عوض، به بیرون از 
مرزهای کشور چشم  دوخته ایم، پیشرفت های 
چشــمگیری نداشــته ایم. دقــت در آمارهای 
تخصیص بودجه و اعتبار در سال های مختلف 
ادعای مطرح شــده در باال را بــه خوبی تأیید 
می کند؛ زیرا در حوزه  دفاعی در حالی به توان 
دفاعی راهبردی و بازدارنده دســت یافته ایم که 
بودجه  اختصاص یافته بــه تقویت بنیه  دفاعی 
کشــور حدود پنج درصد بوده است. آنچه در 
این زمینــه بیش از همه حائز اهمیت اســت، 

تصویرسازی اســت؛ زیرا در اصل اینکه نگاه 
انقالبی حالل مشــکالت کشور است، شکی 
نیســت، اما اینکه ادراک نخبگی و عمومی تا 
چه حد به این گزاره باور داشته باشد، وابسته به 
کیفیت و میزان اثربخشی تصویرسازی رسانه ها 
از ظرفیت هــای نگاه انقالبی در اداره کشــور 

است. 
2ـ مردم بــاوری و مردم محــوری: موفقیت ها 
و دســتاوردهای بیــش از چهار دهه گذشــته 
و همچنیــن، عبــور از گردنه های ســخت و 
صعب العبور پیش روی انقالب اســالمی، در 
سایه  حمایت های مردمی امکان پذیر بوده است. 
از این رو، نگاه انقالبی ایجاب می کند که در گام 
دوم انقالب اسالمی مردم باوری و مردم محوری 
تداوم داشته باشــد. امامین انقالب اسالمی، 
همواره بر ســاری و جاری بــودن انقالب در 
جامعه و تداوم جوش و خروش روحیه  انقالبی 
در میــان آحاد مردم تأکید داشــته اند. دقت در 
این مهم سبب شده است جمهوری اسالمی، 
ثبات و پایداری خــود را حتی در بحرانی ترین 
لحظات، به حضور مردم در صحنه گره بزند و 

تاکنون در این زمینه موفق بوده است. 
به عبارت دیگر، انقالب اســالمی از آن رو 
موفق به تداوم حیات خود شده است که بسیج 
سیاســی مردمی را همواره در طول 40 ســال 
گذشته حفظ کرده است. حال آنکه نهضت های 
 در مرحله  

ً
پیش از انقالب اســالمی، عمدتــا

قبــل از پیروزی به نیروی مردمی اتکا داشــتند 
و در مرحلــه  بعد از پیروزی، اتکای چندانی به 

نیروهای مردمی نداشتند.

 نظریه نظام انقالبی  -۵۱

 کارآمدی نگاه انقالبی!

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری-۲۴

  تحدید استبداد
 با حاکمیت قانون

 دروغ بزرگ حمایت شــیخ از ســلطنت 
که ســاخته و پرداخته دشــمنان غرب زده 
و بی انصاف شیخ شــهید فضل الله نوری 
است، مبتنی بر واقعیت های تاریخی و آثار 
و آرای وی آن قدر آشــکار و روشــن است 
که بــه اقامه ادله نیاز ندارد؛ بلکه بالعکس، 
مساعی و کوشش های شــیخ نشان از این 
واقعیت دارد که شــیخ فضل الله نه  تنها در 
مسیر حفظ ســلطنت قاجار تالش نکرد، 
بلکــه به دنبــال محدود و مقّیــد کردن آن 
به وسیله قانون اسالمی بود. شیخ در رساله 
مهــم »تذکرة الغافــل و ارشــادالجاهل« 
به ضرورت حاکمیت قانون اشــاره می کند 
و می گوید: »حفــظ نظام، محتاج به قانون 
اســت و هر ملتی که تحــت قانون داخل 
شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آنان 
به استعداد قانون شان منظم شد؛ ولی بهترین 
قانون، قانون اسالمی است و این مطلب از 
برای مسلمانان، محتاج به دلیل نیست.« در 
حقیقت شیخ فضل الله از حاکمیت قانون بر 
 حمایت می کند؛ اما نه قوانین 

ً
جامعه جدا

غیر اسالمی که برخالف قانون خدا وضع  
شده باشد. اسالمی که شیخ به  عنوان یک 
مجتهد برجســته آن را می شناسد، اسالم 
برکنار شــده از جامعه و زندگی اجتماعی 
نیست، بلکه اســالمی است که نه  فقط در 
متن جامعه حضور پررنگ و همه جانبه دارد. 
با همین استدالل به راحتی می توان گفت، 
حال که قانون جامعه باید اســالمی باشد، 
پس مجلسی که شیخ از آن حمایت می کرد، 
مجلسی اســالمی اســت. از نظر شیخ، 
یا دســتورالعمل های  وضع قوانین جزئی 
اجرایــی در ذیــل قوانین اســالمی مادام 
که انطبــاق آنها با قوانین اســالمی محرز 
شــود، هیچ ایرادی ندارد؛ بلکه برای اداره 
جامعه اجتناب ناپذیر اســت؛ بنابراین، از 
منظر آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری، 
کارکــرد مجلس یــا دارالشــوری، نوعی 
برنامه ریــزی و سیاســت گذاری در قلمرو 
مباحات و در چارچوب شریعت است که 
البته آدم هــای خودش را می خواهد، یعنی 
هر کســی صالحیت این کار را ندارد. لذا 
از نظر شیخ، اگر آزادی و حرّیت به معنای 
تأمین حقوق شرعی و قانونی مردم در دایره 
مباحات است و چنانچه برابری و مساوات، 
به معنای عــدم تبعیــض و بی عدالتی در 
 مورد موافقت 

ً
اجرای قوانین اســت، قطعا

فقهاست و از همین رو می توان نتیجه گرفت 
که تن دادن به استبداد و دولت طاغوت که 
با آزادی های مشــروع مردم منافات دارد و 
زمینه تبعیض در اجــرای قوانین را ایجاد 
 جزء محّرمات الهی به شمار 

ً
می کند، حتما

می آید. در عین حال، شیخ به  صراحت تذکر 
می دهد که آزادی یا مساواتی که غرب زده ها 
با الهام از جریان اســتعمار از آن صحبت 
می کنند، نقض حقوق الهی مردم و مصداق 
بارز تبعیــض و بی عدالتــی در مواجهه با 
قوانین اســالمی اســت، لذا شیخ هشدار 
می دهــد که مراقبت کنید تا در دام گروهی 
المذهب و طرفدار انگلیس که از کلمات 
متشابه چون آزادی و مساوات سوءاستفاده 
می کنند و می خواهند به اسم تجدد، رسم 
و آیین کفرستان را بر جامعه و قوانین مترقی 
اســالمی غالب کنند، قرار نگیرد.  شــیخ 
فضل الله در افشاگری های خودش تصریح 
می کند، مراد روشنفکران غرب زده، اجرای 
عدالت اسالمی و تأمین حقوق و آزادی های 
مشروع مردم نیست، بلکه هدف آنها ایجاد 
یک دولــت الئیک بر اســاس ایدئولوژی 
لیبرالیسم است. و دیدیم این اتفاق افتاد و 

شیخ جان خویش بر سر این راه گذاشت.

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حضور مسئله 
تهدیدات و رانه های حضور حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰
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سیاست
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مجازستانزندگی

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

یک شــرکت دانش بنیــان موفق 
شده اســت با بومی سازی برخی 
قطعات مهــم در صنعت ریلی، 
گامی اساسی در این حوزه بردارد. 
شرکت دانش بنیان اصفهان کفری 
بــا تمرکز بــر تولیــد قطعات و 
تجهیزات صنعتی و با توسعه گروه 
تحقیقی خود وارد صنعت ریلی 
کشور شده و توانسته است چرخ 
بانداژ قطار و چــرخ مونوبلوک 

قطار را بومی کند. این قطعات از جمله محصوالتی بودند که پیش 
از این به صورت کامل از خارج وارد کشــور می شد. در صورتی 
 با قیمت رقابتی 

ً
که این قطعات به صورت انبوه تولید شوند، قطعا

عرضه خواهند شد و از خروج ارز کشور جلوگیری می کنند.

یل تمام ایرانی   ر
خودکفایی شرکت های راهبری 

هیئت مدیره مایکروســافت در 
ســال 2020 تصمیــم گرفت 
»بیــل گیتــس« مؤســس این 
شــرکت را کنار بگذارد و حاال 
علت  اســت  شــده  مشخص 
این مســئله روابط غیراخالقی 
وی بــوده اســت. به نقــل از 
سی ان بی ســی، هیئــت مدیره 
مایکروســافت دربــاره روابط 
بیل  غیراخالقــی  و  عاشــقانه 

گیتس با یکی از کارکنان زن شــرکت مایکروســافت تحقیق 
کــرده بــود. این در حالی اســت کــه در آن ســال علت این 
 تصمیم عالقه گیتس به تمرکز بر کارهای بشردوســتانه اعالم 

شده بود!

 رسوایی دیگر
اخراج به دلیل مشکالت اخالقی

بــه روز  ارزش  »فانــوس« 
دارایی های ارزی، طال و بورسی 
و تغییراتش را به شــما نشــان 
شخصی  حسابداری  می دهد. 
فانوس با تحلیــل کدال بورس 
به صــورت رایگان به شــما در 
خرید و مدیریت ســهام کمک 
می کند و شــما می توانید تمام 
اطالعات به روز وام  های بانکی 
کشور را در این برنامه کاربردی 

ببینید. فانوس به صورت خودکار و رایگان هزینه ها و درآمدتان 
را ثبت کرده، آنها را هوشــمندانه مدیریت کرده و در نهایت به 
شما پیشنهادهای اقتصادی می دهد. همچنین، این برنامه به شما 

گزارش های جالب و کاربردی می دهد.

فانوس
حسابداری شخصی و مشاوره بورس

عبداللــه گنجــی، روزنامه نگار: با اشــاره 

بــه عدم حضــور قالیبــاف در انتخابات 
ریاســت جمهوری بــرای وحدت جبهه 
انقــالب، به نکتــه ای دربــاره حمالت 
رسانه ای اخیر علیه وی باید اشاره کنم که 
چرا توپخانه علیه اتهام فســاد قالیباف از 

1400/2/25 خاموش شد؟

صادق الحســینی، کاربر فضای مجازی: هر 

ادعایی راجع به اهمیت قوانین بین المللی، 
آزادی رســانه ها و بی طرفی شــبکه های 
اجتماعــی نه تا تغییر اساســی وضعیت 
فلسطین و احقاق حقوق فلسطینی ها که تا 
زمانی که حتی اجازه نمی دهند داستان این 
ظلم به درستی گفته و شنیده شود، نیرنگ و 
فریبی بزرگ است. جمع کنید این سیرک 

جهانی رو...

حسن عابدینی، کارشــناس رسانه: موشک 

قاســم به یاد فرمانده شــهید وارد میدان 
جنگ رمضان دوم شــد. این موشــک را 
گردان های قدس وابسته به جنبش جهاد 
اسالمی فلســطین رونمایی کرد. قدرت 
قاســم اگرچه بی تردیــد در تغییر موازنه 
قدرت مؤثر اســت، اما نماد شکســت 
اطالعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی است. 
ایدی کوهن دقیقا کجایی؟  ایدی کوهن 
خبرنگار و تحلیلگر اســرائیلی است که 
گفته بود ما مذاکره نمی خواهیم، ما جنگ 

با ایران را می خواهیم.

علی رجبی، فعال مجازی: خسارت »جنگ 

مستقیم با بلژیک« از خسارتی که مدیران 
ورزشــی دولــت روحانی در »قــرارداد 
ویلموتس« به ایــران زدند، کمتر بود. 10  
میلیون یورو جریمــه! 10 میلیون یورو = 

2/700/000/000/000 ریال.

حاج حسین یکتا، راوی دفاع مقدس: به نقل 

از یک مادر فلسطینی؛ من امشب فرزندانم 
را به اتاق خــودم آوردم تا اگر قرار شــد 

بمیریم در آغوش هم بمیریم...

مهــدی مهرپــور، کارشــناس اقتصــادی: 

داشــتم حرف های اســحاق جهانگیری 
در انتخابات 96 رو مــرور می کردم، در 
بررسی هام، به بیش از 70 وعده اقتصادی 
جهانگیری رســیدم! هیچ کــدوم تا االن 
اجرایی نشــده. با یک ســرچ ســاده در 
گوگل می تونید تمام وعده های معاون اول 
 هم خوب 

ً
روحانی را مشاهده کنید. انصافا

وعده می ده و هم خوب ناله می کنه...

مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس: اگر 

مثل حسن روحانی مبارزه انتخاباتی کنید، 
مثل حسن روحانی دولت را اداره خواهید 

کرد.

ابراهیم خوش گفتار، نایب رئیس هیئت مدیره 

سندیکای تولیدکنندگان برق: سه و نیم سال 

اســت از وزیر نیرو وقت می خواهیم، به 
ما کــه بخش خصوصی هســتیم، وقت 
نمی دهند! هیچ ســرمایه گذاری جدیدی 
در این چهار ســال در حوزه تولید برق در 
کشور صورت نگرفته است! صادرات برق 
از سال 1392 روند کاهشی داشته و دلیل 
آن انحصار در صادرات و عدم برنامه ریزی 
وزارت نیــرو بوده اســت. نمره عملکرد 

وزارت نیرو صفر است.

حســین نخلی، فعال فضای مجازی: یکی 

از اهالی غزه نوشــته بــود که غریب ترین 
کاری که امشــب انجــام دادم این بود که 
دوتا از پســرانم را با دوتا از پسران برادرم 
عوض کردیم. که اگر خانه ی آن ها موشک 
خورد از خانواده ی ما کســی زنده بماند و 
اگر خانه ی ما موشک خورد، از خانواده ی 

آن ها کسی زنده بماند.

 پیوســتن ایران به 10 کشــوری که توانایی طراحی و 
اســتفاده از ابررایانه ها را دارند همزمان با رونمایی از 
ابررایانه سیمرغ یکی از خبرهایی بود که هفته گذشته 
در بیــن اخبار انتخاباتی و سیاســی کمتر دیده شــد. 
ابررایانه سیمرغ در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات 
و رؤســای چندین دانشــگاه کشــور به طور رسمی 
رونمایی شــد. توان پردازشی فعلی این ابررایانه بیش 
از یک پتافالپس اســت که بــا 500 پتافالپس در روز 
کار خــود را آغاز کرد و بعــد از دو ماه در پایان فاز اول 
با ظرفیت کامل به کاربران خدمات ارائه خواهد کرد. 
ظرفیت پردازشی این ابررایانه تا 5 پتافالپس با استفاده 
از زیرســاخت فعلــی و تا 10 پتافالپــس در فازهای 
بعدی قابل افزایــش خواهد بود که چنــد هزار برابر 
ســریع تر از پرقدرت ترین رایانه های رومیزی خواهد 
بود. ایــن ابررایانه چیزی حدود 10 برابــر از ابررایانه 
قبلی کشورمان قوی تر است. همچنین توان پردازشی 
فعلی ابریارانه ســیمرغ در کاربردهای فوق سریعی که 
به دقت محاســبات 64 بیتی نیاز ندارند )مانند هوش 
مصنوعی یــا یادگیری عمیق( تا انتهای فاز اول برابر با 
20 پتافالپس خواهد بود. بســتر محاسباتی ابریارانه 
سیمرغ بر مبنای فناوری مجازی سازی و رایانش ابری 
طراحی شده، مجازی سازی موجب افزایش بهره وری 
از منابع موجود و انعطاف پذیری در ارائه خدمات متنوع 
شــده و همچنین امنیت داده ها را دو چندان می کند. 
از ابررایانه ســیمرغ می توان در کاربردهای نوین مانند 
هوش مصنوعــی، تحلیل کالن داده، اینترنت اشــیا، 
تصویرسازی، بازی سازی و پویانمایی، شبیه سازی های 
علمی، هواشناســی، تحلیل داده های ژنتیک و دیگر 
کاربردهای علمی که به توان پردازشی بسیار نیاز دارند، 

استفاده کرد.

 Bچرا ابررایانه ها؟
ابــر رایانه یــا Supercomputer بــه رایانه هایی گفته 
می شــود که ظرفیت باالیی در محاسبات دارند. این 
واژه بــرای اولین بــار در مجله نیویــورک ورلد برای 
اشــاره به جدول ســاز های IBM در دانشگاه کلمبیا به 
کار رفت. این رایانه ها برای پردازش  های ســنگین به 
کار گرفته می شوند و برای سیستم  هایی به کار می روند 
که قدرت پردازش اطالعات فراوانی را در کســری از 
ثانیه داشــته باشــند؛ از این رو این ابزار های هوشمند 
برای آزمایش الگو های ریاضی در پدیده های پیچیده 
فیزیکی، شبیه ســازی آب و هوای آینده، شبیه ســازی 
پیدایــش و تکامــل کیهان، شبیه ســازی و بررســی 
عملکرد راکتورها، تحقیقات بر روی مواد شــیمیایی 
برای ســاخت دارو های جدید، جوش هسته ای و در 
حوزه رمزنگاری اســتفاده می شــود. برای طراحی و 
راه اندازی ابررایانه سیمرغ، حدود 100 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شده است. هرچند 100 میلیارد تومان 
در مقابل هزینه هایی که کشورهای همسایه در همین 
زمینه ها انجام می دهند بســیار ناچیز است، اما از این 
ابررایانــه چه چیزی نصیب ما خواهد شــد که ارزش 
چنین ســرمایه گذاری هنگفتی را دارد؟  یک ابررایانه 
از صدها هزار هسته پردازشی استفاده می کند و برای 
خنک ســازی و نگهداری به یک ساختمان کامل نیاز 
دارد. برای ســاخت و نگهداری آنها به میلیون ها دالر 
نیاز است؛ اما با وجود این چالش ها، کشورهایی مانند 
آمریکا و چین همواره به دنبال ســاخت ابررایانه های 
جدید هستند و روز به روز از ابررایانه های نسل جدید 
خود رونمایی می کننــد! ابررایانه ها بازوهای قدرتمند 
علمی در همه  کشــورها هستند. قدرت و سرعت این 
کامپیوترها به نوعی نشان دهنده توان علمی یک کشور 
است که دولت ها برای ارتقا و پیشرفت آنها برنامه های 
مشــخصی دارند. برای نمونه، هنگامی که در ســال 
1996 ایاالت متحده آمریکا تصمیم به خریداری یک 
 ابررایانه از ژاپن را گرفته بود، با مخالفت مجامع علمی

 خود روبه رو شد.

 Bشبیه سازی زیستی
کاربردهــای  مهم تریــن  از  یکــی  شبیه ســازی 
ابررایانه هاســت. از ابررایانه می توان برای ارائه مدل 
کار سیســتم عصبی یا مغز یک موجود استفاده کرد. 
در سال 2006 در فرانســه توانستند با استفاده از یک 
ابررایانه بخشی از مغز موش را شبیه سازی کنند. با این 
کار دانشمندان توانستند بفهمند که مغز چگونه پیام های 
عصبــی را تولید و ارســال می کند. در ســال 2009 
دانشمندان توانستند با استفاده از ابررایانه به شبیه سازی 
یک درصد از مغز انسان بپردازند و امیدوارند تا 10 سال 
آینده بتوانند به طور کامل مغز انسان را شبیه سازی کنند.

 Bهواشناسی
ســاده ترین کاربرد ابرکامپیوترها در علم هواشناســی 
است. ابررایانه ها می توانند با تحلیل داده ها و پردازش 
آنها الگوهای تغییرات آب و هوایی را پیش بینی کنند. 
بــا کمک این تحلیل هــا می توان آمادگــی الزم را در 
مقابل بسیاری از بالیای طبیعی، مانند طوفان ها، سیل 

وسونامی کسب کرد.

 Bعلوم مهندسی
ابرکامپیوترها در صنعت هوافضا نقش اساســی ایفا 
می کنند و بدون وجود آنها، ساخت و پرتاپ موشک ها 
و ماهواره ها غیر ممکن اســت. طراحی و شبیه سازی 
موتور جت و پیش بینی چگونگــی حرکت آن، نحوه 
قرارگیری ماهواره  در مدار و جزئیات مصرف سوخت 
موتور فضاپیما از مواردی است که انسان به تنهایی قادر 
به محاسبه  آنها نیست، اما کامپیوتر های پیشرفته  امروزی 
در چند ساعت یا چند دقیقه تمام اطالعات مورد نیاز را 

در اختیار مهندسان قرار می دهند.

 Bصنایع نظامی
در صنایــع هوایی و نظامی ابر رایانه ها با شبیه ســازی 
الگوهای پرواز، مدل سازی پرواز و مسائل آیرودینامیک 
پرواز می توانند کمک خوبی در پیشــرفت این فناوری 
داشته باشند. آزمایش تسلیحات و توان نظامی ارتش ها 
عــالوه بر مخــرب و پرهزینه بــودن، توانمندی های 
نظامی هرکشــور را برای دشــمنان آشــکار می کند. 

برای پیشگیری از این آســیب ها الزم است تا برخی 
شبیه سازی ها به کمک ابرکامپیوترها انجام شود. تعیین 
هدف دقیق برای موشــک ها از مواردی است که این 
رایانه ها انجام می دهند. این گونه محاسبات باید با دقت 
بسیار باال انجام شــود و کوچک ترین خطا در یک ده 
هزارم اعشــار هم می تواند مسیر حرکت موشک ها را 

به کلی تغییر دهد.

 Bصنایع پزشکی
پروتئین ها یکی از اجزای بســیار اساســی  زیســتی 
هستند که ساختار مولکولی ســه بعدی و پیچیده ای 
دارنــد. آنها با تغییــر اندکی در ســاختار مولکولی ، 
می توانند واکنش های متفاوتی را در بدن ایجاد کنند. 
بیماری هایی مانند آلزایمر با این پروتئین ها در ارتباط 
است؛ بنابراین شناخت ماهیت پروتئین های معیوب 
و چگونگی پروتئین های عادی، کلیدی اســت برای 
یادگیری اینکه چــرا و چگونه چنین بیماری هایی رخ 
می دهند و راه درمان آنها چیســت؟ شببیه ســازی و 
بررســی پروتئین ها کار بسیار پیچیده و پر محاسبه ای 
است که از طریق ابررایانه ها انجام می شود. همچنین 
جریان خون، مســیر و سرعت آن، عواملی هستند که 
در کارکــرد صحیح بدن نقش اساســی دارند. یکی 
از اســتفاده های پزشــکی از ابررایانه ها شبیه ســازی 
این فرآیندها در بدن اســت. بــرای نمونه، می توان با 
مقایسه عملکرد جریان خون در افراد مختلف به انواع 

اختالالت خونی و عملکرد آن پی برد.

 Bنجوم
یکی دیگــر از علومی که ابررایانه ها در پیشــرفت آن 
نقش اساســی دارند، علم نجوم اســت. مدل سازی 
مسیر حرکت و رفتار اجرام آسمانی، بررسی توفان های 
خورشــیدی، اثر آنها بر زمین و بررسی اینکه چگونه 
بعد از انفجار بزرگ، زمین، ستاره ها و اجرام دیگر در 
فضا شــکل گرفته اند و اینکه چند سال از عمر جهان 
می گذرد؟ چقدر تا پایان عمر جهان باقی مانده است؟ 
اینها از سؤاالتی است که دانشمندان سعی در حل آن به 

وسیله ابررایانه دارند.

غ ایرانی در لبه دانایی، چون سیمر
بررسی کارکردهای ابررایانه ها همزمان با رونمایی از قوی ترین ابررایانه ایرانی     نکته گرام    

  کمتر از 10 کشــور صاحب فناوری ابررایانه ها 
هســتند و ما وقتی بــه 500 ابررایانــه دنیا نگاه 
می کنیم، به این نتیجه می رسیم که بیشتر، مختص 
کشــورهای محدودی از جمله آمریــکا و چین 
هستند. با این حال با رونمایی از ابررایانه سیمرغ 

به جمع دارندگان ابررایانه می پیوندیم.
داده های اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی به 

صورت مرتب در حال تولید است و هر تصمیمی 
کــه بخواهیم بگیریم، باید بر اســاس تحلیل این 
داده ها باشــد. به همین دلیل کشورهای مختلف 
سال هاست که بحث ابررایانه و موضوع ابر رایانش 
را در دستور کار خود قرار داده اند و سامانه هایی را 
توسعه داده اند که بتواند داده های بزرگ را تحلیل 
کرده و بر اساس آن تصمیمات منطقی اتخاذ شده 
را در اختیار سیاســت گذاران قرار دهند.ابررایانه 
طیف وسیعی دارد و ما با داده های عالمانه و علمی 
مورد کاربرد در طرح های تحقیقاتی دانشگاه ها و 
با داده های اقتصادی، سیاسی و نظامی مواجهیم 
که همه این داده ها باید تحلیل شود و بر اساس آن 

راهکارهایی در اختیار متخصصان و متبحران قرار 
گیرد. در جهــان هزینه های هنگفتی در این زمینه 
انجام می شود و ابررایانه هایی با پردازش های زیاد 
و سنگین تولید شده و این موضوع به قدری اهمیت 
دارد که هر سال 500 ابررایانه بزرگ دنیا، رده بندی 
و اعالم می شود.هم اکنون داشتن ابررایانه به یکی 
از مؤلفه های قدرت نرم تبدیل شده و هر کشوری 
که ابررایانه دارد، مستقل است و خودش می تواند 
با سرعت داده های خود را تحلیل کند.متخصصان 
و محققــان ایرانی که به پردازش ســنگین داده ها 
نیاز دارند، مجبورند از کشــورهای صاحب این 
فناوری نوبت بگیرنــد و مدت ها در صف بمانند 

تا داده ها را برای شــان تحلیل کنند و گاهی اوقات 
این زمان شــش ماه به طول می انجامــد. این در 
شرایطی اســت که ما به اخذ سریع یک تصمیم 
نیاز داریم، اما تحلیل داده هــای ما زمان می برد.
طراحی و پیاده سازی ابررایانه سیمرغ از یک سال 
پیش در دانشــگاه امیرکبیر و با بهره گیری از توان 
متخصصــان و دانش و توانمنــدی داخلی انجام 
شده؛ البته بخشی از تجهیزات سخت افزاری این 
طرح از خارج از کشور تأمین شد، اما طراحی آن 
بومی بوده است. این ابررایانه ظرفیت پردازشی در 
ابعاد نیم پتافالپس دارد و با توسعه هایی که انجام 

می شود به ظرفیت یک پتافالپس خواهد رسید.

ابررایانه ها  مؤلفه   قدرت نرم  
وحید یزدانیان

 رئیس پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات 

محمد صالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات
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سیاست
۱۳

 بیسوادی تان را
 فریاد نزنید!

از دیرباز تاکنون نویســنده و نویســندگی 
در بین ملت هــا و فرهنگ های مختلف 
جایگاهی ویژه برخوردار بوده است. این 
نویسندگان هستند که در هر کشوری علم 
و دانش و فرهنگ ملت شان را نسل به نسل 
و سینه به سینه با نوشتن منتقل می کنند و 
با قاطعیت می توان گفت اگر نویسندگان 
و هنر نویســندگی نبود، بشر امروز هرگز 
نمی توانســت مدعی پیشــرفت علمی، 

هنری و ادبی باشد. 
این نوشــتن اســت که علم و دانش و 
هنــر و ادبیات را برای نســل های بعدی 
به ودیعــه می گذارد. امام صــادق)ع( از 
پیغمبر اکرم)ص( نقل می کند که فرمود: 
ُح  ُیَرجَّ

َ
َهداِء ف

ُّ
ماِء ِبِدماِء الش

َ
ُعل

ْ
َن ِمداُد ال »ُوزِّ

ــَهداِء«؛روز 
ُّ

الش ِدماِء  َعلی  ماِء 
َ
ُعل

ْ
ال ِمداُد 

قیامت ُمرکب های )نوک قلم های( علما 
و دانشــمندان با خون های شــهیدان در 
ترازوی ســنجش اعمال مقایسه می شود 
و مرکب هــای دانشــمندان بر خون های 

شهیدان برتری می گیرد!
بــا این توضیــح، زمانی یک کشــور 
پیشــرفت می کند کــه بتوانــد از وجود 
و حضــور صاحبــان قلــم و اندیشــه و 
نوشته های شــان بهــره برده و قــدردان 
آنها باشــد. جامعه ای که بــا کتاب و به 
اصطــالح امروزمــان کتابخوانی در هر 
زمینــه تخصصی و عمومی قهر باشــد، 
روی خوش آرامــش را نخواهد دید و در 
بلندمدت دچار عقب ماندگی های فراوانی 

خواهد شد.  
متأسفانه کشــور ما نیز طبق آمارها از 
این معضل فرهنگی رنج می برد و نتیجه 
این فقر نیز همان می شــود کــه در ابعاد 
مختلف اجتماعی شاهدش هستیم! زمانی 
که کتاب کم اهمیت می شــود، نوشتن و 
نویســندگی نیــز در مهجوریت غوطه ور 
خواهد شــد و به همین دلیل اســت که 
کسانی مانند برخی ســلبریتی ها ـ اعم از 
هنری ها و ورزشــی ها ـ که بسیاری از آنها 
نه تنهــا تحصیالِت باالیــی ندارند که با 
کتاب نیز بیگانه هستند، بیسوادی رسانه ای 
خود را نیز در تلویزیون ملی و در برنامه ای 
پرمخاطب فریاد زده و زمانی که از آنها می 
پرسند چند نویسنده نام ببرید، با تمسخر 
می گویند نویســندگان بیکار هستند! و با 
این ادبیات از نویسندگانی یاد می کنند که 
عمری را با قلم و کاغذ ســپری کرده اند تا 
شــمع فرهنگ و هنر و علم این مملکت 

خاموش نماند. 
این نوع برخورد نتیجه همان بیگانگی 
با فرهنگ کتاب و کتابخوانی است که این 
چنین با ســهل انگاری و بی تفاوتی ارزش 

کار نویسندگان به شوخی گرفته می شود. 
اگر صدا و سیما در هر برنامه ای و برای 
پر کردن هر آنتنی، این چنین به سلبریتی ها 
وابســته نبود و بیش از آین فضای خود را 
به معرفی کتابــی و ارج نهادن به جایگاه 
نویســندگی اختصاص مــی داد، اینطور 
در برنامــه پربیننده ای ماننــد »خندوانه« 
با زشــت ترین لفــظ که بیــکار خواندن 
نویســندگان اســت، روبه رو نمی شدیم! 
رســانه ملی با اســتفاده از ظرفیت باالی 
خود می توانــد چهره هــای اهالی قلم 
را بیشــتر بنمایاند. رامبد جوان هر چند 
خودش مســتقیم توهینی به نویسندگان 
نکرد اما مهمان برنامه اش را همراهی شان 
کرد؛ البته با عذرخواهی آن را جبران کرد، 
شاید به این دلیل که خودش نیز به ترویج 
کتابخوانی معتقد است، اما برخی متولیان 
فرهنگی کشور باید بیش از پیش دغدغه 

اهالی قلم را داشته باشند.

یادداشت

فیلمبــرداری ســریال رده الف 
»سلمان فارسی« به کارگردانی 
داوود میرباقــری و تهیه کنندگی 
حســین طاهری کــه محصول 
جدید مرکز ســیمافیلم است، 
به خرابه های شــام رسید. پس 
از اینکــه با پایان ســال 1399، 
فصل  اعظم  بخش  فیلمبرداری 
دریایی ها در شــاهرود به پایان 
با آغاز ســال 1400،  رســید؛ 

فیلمبرداری بخش دیگری از این پروژه فاخر در شهرک سینمایی 
نور از سرگرفته شــد. در این بخش، پس از ساخت دکورهای 
خرابه های شام، فیلمبرداری در این دکورها در حال انجام است. 

این سریال برای پخش از رسانه ملی در حال ساخت است.

فارسی سلمان 
ادامه ساخت جدیدترین اثر میرباقری  

    سریال    

»پسرم رسول«  تلویزیونی  فیلم 
به تهیه کنندگی نازنین پیرکاری 
قلــی زاده در  نبی  و کارگردانی 
شــهر اندوهجرد استان کرمان 
کلید خــورد و بــرای پخش از 
رسانه ملی ساخته خواهد شد. 
در خالصــه داســتان این فیلم 
که به جشــنواره فیلــم کودک 
و نوجــوان نیز ارســال خواهد 
شــد، آمده اســت: حــال پدر 

نامساعد اســت. رســول می داند عمر پدر به این دنیا نیست. 
او هــر طور شــده باید بــرای امری مهــم خــود را به حاج 
 قاســم برســاند؛ اما در میانه راه، رازی بزرگ بــرای او برمال 

می شود. 

رسول پسرم 
 نوجوانی به دنبال حاج قاسم

ســینمایی  فیلم  تصویربرداری 
ژانر کودک  )بلوط( در  »بلیط« 
و نوجــوان بــه نویســندگی و 
کارگردانــی مرتضی رحیمی و 
سجادپور  علیرضا  تهیه کنندگی 
بــه تازگی آغاز شــده اســت. 
تصویربرداری در شهرستان های 
اندیکا، مسجدسلیمان، شوشتر، 
ایذه و اصفهان انجام می شود. در 
خالصه داستان فیلم آمده است: 

بلیطی، کودک خردسال که از قضا یتیم نیز هست و با پدربزرگ 
خود زندگی می کند، مشــتاق دیدار مادر است و اهالی محله 
زندگی مادر را از او مخفی نگه داشته اند. صبر بلیطی لبریز شده 

و در نهایت شماره تلفنی از مادر خود می یابد، اما...

   سینما   

بلیط
اثری با موضوع نوجوانان

فرهنگ
رؤیا! یک  شده  پیش بینی  مرگ 

   تلویزیون   

خبر تلخ قتل یک کارگردان سینما به دست پدر و 
مادرش و کیفیت فجیع قتل، از آن دست خبرهایی 
بود که مانند یک پتک بر ســر جامعه کوبیده شد! 
اینکه پدر و مادری، بنا به هر علتی دســت به قتل 
فرزندشــان بزنند و بعد از قتل نیز جسد او را مثله 
کنند، چیزی نیســت که مخاطب بشنود و مانند 
خبــر یک قتل معمولــی و عــادی از کنارش رد 
شود. با شنیدن خبری مانند آنچه هفته گذشته در 
رسانه ها پیچید، موجی از عالمت سؤال  در ذهن 

جامعه ایجاد می شود که چرا این قتل اتفاق افتاد؟ 
انگیزه شان از قتل چه بود؟ چرا اینقدر فجیع؟ و...

کمتر از دو ماه قبل و در ایام عید نوروز هم خبر 
فوت یک خانم مجری سابق تلویزیون حسابی در 
جامعه اثرگذار شد و در آن ماجرا هم اما و اگرهای 
بسیاری درباره قتل، خودکشی یا مرگ مشکوک 
این چهــره معروف مطرح شــد و در نهایت هم 

معلوم نشد که ماجرا چه بوده است. 
شــاید گفته شــود، در میان انبوه مســائل و 
مشــکالت مردم، اینکه علت مرگ یا قتل فالن 
سلبریتی چه بوده، اهمیت چندانی ندارد و چه بسا 
اینها اطالعات شخصی آنها بوده و به خانواده شان 

مربوط است؛ این حرف چندان بیراه نیست، اما 
برای وقتی که ســلبریتی ها »سلبریتی« نباشند و 
در زمان حیات شان جامعه را به اشکال مختلف 

درگیر متن و حاشیه های خودشان نکرده باشند. 
به بیان روشــن تر، شهرت سلبریتی ها و بعضا 
حاشیه های دوران زندگی آنها، باعث می شود که 
وقتی چنین حادثه ای هم برای شان رقم می خورد، 
بیشــتر افکار عمومی جریحه دار شود. بنابراین، 
در چنین مواقع تلخی، اطالع رسانی دقیق درباره 
علل ماجرا به افکار عمومــی، اگر هیچ فایده ای 
نداشته باشــد حداقل از دامن زدن به شایعات در 
کف جامعه جلوگیری خواهد کرد؛ نکته ای که از 

قضا چندی پیش یک مقام ارشد قضایی هم درباره 
پرونده فوت مشکوک خانم مجری به آن اشاره و 

تأکید کرد که باید در این باره اطالع رسانی شود.
در واقع، اطالع رسانی دقیق درباره علل چنین 
حــوادث تلخی، هم برای جامعه خوب اســت 
تا از »یــک کالغ چهــل کالغ« کردن ها و خاله 
زنک بازی هــای مجازی جلوگیری شــود و هم 
برای عموم هنری ها خوب است که وزانت خود 
را بیشــتر حفظ کنند و بیشتر مراقب حاشیه های 
اطراف شــان و خطرات این حاشــیه ها باشند تا 
ماجرای زندگی و پس از زندگی شان سر زبان این 

و آن نیفتد.

   برداشت    

 استخوان الی زخم 

 مست عشق  و زمینه سازی مصادره موالنا در ترکیه

حواشــی فیلم جدید حســن فتحی با نام »مست 
عشــق« یادآور یک غفلت بزرگ است؛ فراموشی 
مفاخر و اسوه های علمی و ادبی و گذشته درخشان 
تمدن اســالمی ـ ایرانی در ســینما و تلویزیون ما و 

تالش دیگران برای سرقت آنها!
حدود دو سال قبل خبر خوشحال کننده ساخت 
فیلمی درباره بخشــی از زندگی موالنا منتشر شد. 
خوشــحال از اینکه باالخــره یکی از شــاعران و 
اندیشــمندان دوران طالیی تمــدن ایرانی در قرون 
وســطی به دســت یک کارگردان چیره دســت و 
کارآزموده روی پرده ســینما خواهد رفت؛ اما این 
خوشــحالی دیری نپایید، چون معلوم شد که یک 

طرف ماجرا ترکیه قرار دارد!
متأســفانه همان طور که پیش بینی می شد، این 
انتخاب غلط، به حاشــیه های بد و هشداردهنده ای 
منجــر شــد! موالنا، حســن فتحی و یک شــبکه 
ماهــواره ای در ترکیــه، مثلث ناخوشــایندی بوده 
و هســتند که از ابتدا می شــد منتظــر رخدادهای 
ناگواری بود. عجیب اســت که فیلمســاز باتجربه 
و آزمــون و خطــا دیده ای، چون »حســن فتحی« 
چــرا و چگونه ســراغ ترکیه رفت؟! کشــوری که 
 سال هاســت چشــم طمع به موالنای مــا دوخته

 است.
 در این ســال ها بارها شنیده بودیم که این کشور 
آســیایی ـ اروپایی، شــاعر فارســی زبان ما را برای 
خودش می داند، چون زادگاه و آرامگاه ابدی اش در 
قونیه قرار دارد. عجبا که گروه سازنده »مست عشق« 

پای یک رقیب پرادعا را به این پروژه مهم فرهنگی 
باز کردند. بر فرض که سرمایه گذار ایرانی از اهداف 
شــریک خارجی اش بی اطالع بود، چطور می توان 
باور کرد که حسن فتحی و نویسنده همکارش، یعنی 
فرهاد توحیدی فریب بیگانگان طمع کار را خوردند 

و زیر بار همکاری با آنها رفتند؟! 
جدای از موالنا، سرنوشــت غمبــار و تراژیک 
ســینماگران و بازیگران و خوانندگانــی که در این 
ســال ها زیر یوغ شــبکه های ماهواره ای ترکیه ای و 
امثــال آنها رفتند نیز پیش روی ما قــرار دارد. کدام 
هنرمند ایرانی از ماهواره های ترکیه ای ســود برده 
است که فتحی و یارانش در پی آن بودند؟ در نهایت، 
»مست عشق« قربانی شد و یک شبکه ماهواره ای، 
بدون رضایت و نظارت ســازنده ایرانــی، آن را در 
قالب یک ســریال پخش می کنــد. درواقع، گروه 
تولیــد این فیلم، هم تحت اســتثمار کاری و مالی 
طرف ترک رفتند و هم با دســت خودشــان، زمینه 
 را برای مصادره بیشتر موالنا به دست ترکیه فراهم 

کردند. 
هر چند که از ســر تقصیر بســیاری از مدیران 
فرهنگی نباید گذشــت که سال هاســت، رسالت 
سینما و صنعت سریال سازی را به سمت موضوعات 
بی خاصیــت و روایت های بی ســر و تــه برده اند و 
این وســط، دیگران هســتند که به مصادره و جعل 
ارزش های فرهنگی و تاریخی به وســیله قدرت و 

جادوی هنر هفتم مشغول هستند.
سینما و توابع آن ـ ازجمله صنعت سریال سازیـ  
در دنیای امروز به یک ابزار راهبردی و تمدن سازی 
تبدیل شــده است. بسیاری از کشورهایی که از این 
موهبت شگفت انگیز برخوردار شده اند، ازقضا جزء 
کشورهایی هستند که فرهنگ و گذشته درخشان و 
طالیی ندارند و به همین دلیل هم از طریق ابزارهای 

هنری و رســانه ای تالش می کنند تا برای خودشان 
»تاریخ سازی« کنند. 

به جز هالیوود که برای بازسازی رؤیای آمریکایی 
و تبدیل شکســت به حماســه و منجی نشان دادن 
جنایات آمریکا در جنگ ها فیلم می ســازد، شاهد 
تولید فیلم و سریال های مختلفی در دیگر کشورهای 
غربی و شــرقی برای بازسازی یک گذشته باشکوه 
هســتیم. تا یک دهه قبل این کــره جنوبی بود که با 
ســریال هایی مانند جومونگ چنین هدفی را دنبال 
می کرد؛ اما دهه کنونی را باید دوره ترکیه دانست. 

تالش ترکیه ای ها هم بــرای تبلیغ جاذبه های 
گردشگری این کشور و هم در ساخت تاریخ 
و هویت از طریق فیلم و ســریال، می تواند 

الگوی ما باشد.
شاید اتفاق تلخی که درباره فیلم »مست 

عشق« و سازندگان ایرانی اش پیش آمد، یک 
تلنگر برای فیلمسازها و مدیران فرهنگی 

ما باشــد تا بیش از پیش قدر ذخایر 
و اســاطیر تاریخــی خــود را 

کشورهای  از  بسیاری  بدانند. 
غربی و شــرقی با ترفندهای 

ســینمایی  و  دراماتیــک 
اســوه های  و  گذشــته 
پدیدار  را  ناداشته شــان 
می سازند؛ اما در ایران، 
درخشان  ستاره  صدها 
علمی و هنــری و ادبی 
ما  غفلت  خاکستر  زیر 
باقــی مانده اند. از قضا 
این ســتاره ها، اکســیر 
نسل های  نجات بخش 

جدید و آینده در بمباران 

و شبیخون فرهنگی هســتند. در حالی که دیگران 
برای قهرمان پردازی و تاریخ ســازی به تخیالت و 
اسطوره های جعلی دست می زنند، در ایران معدنی 
از قهرمانــان و بزرگان علمی  ـ به ویژه در دوران اوج 
تمدن اســالمی ـ موجود اســت که ساخت فیلم و 
ســریال درباره هــر ذره از آن، می تواند ملتی را به 
خودش مغــرور و مفتخر کند. دریغ که ما نه تنها از 
این معدن بهره نبرده ایم که دســت دیگران را برای 

دستبرد به آن باز گذاشته ایم!

حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

ندا کرمانشاهی 
خبرنگار فرهنگی

نگاهی به حواشی و خبرسازی های سلبریتی ها در ماه های اخیر

آرش فهیم
منتقد سینما
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۱۴
جبهه

   یادداشت    

عملیات بیت المقدس روی 
82 میلیارد بشکه نفت!

 
سردار سرلشــکرصفوی که در عملیات 
بیت المقدس به عنوان جانشــین فرمانده 
کل سپاه در قرارگاه مرکزی کربال حضور 
داشــت، در کتاب تاریخ شــفاهی خود 
بــا عنوان »از ســنندج تا خرمشــهر« که 
انتشارات مرکز اســناد و تحقیقات دفاع 
مقدس منتشر کرده، درخصوص اهمیت 
منطقه عملیاتــی بیت المقدس می گوید: 
»برای اینکه در تاریخ ثبت بشــود عرض 
می کنم بعــد از جنگ در ایــن منطقه، از 
اهواز به سمت بستان تا نوار مرزی کوشک 
و طالییه تا خرمشــهر 82 میلیارد بشکه 
نفت کشف شــد و جزء ذخایر اثبات شده 
نفت کشــور به شــمار آمد که اآلن داریم 

استخراج می کنیم.
ما نمی دانســتیم اما سؤال این است که آیا 
عراقی ها می دانســتند که آمدند اینجا را 
گرفتند؟ ما این را اطالع نداریم، ولی من 
احتمال می دهم انگلیسی ها چون در این 
منطقه بیشــتر از همه حفاری نفتی کرده 
بودند، می دانســتند. آنها حتی در جزایر 
 ایران و 

ً
مجنون هم چــاه زده بودند. بعضا

 
ً
عراق چاه های نفت مشترک دارند؛ مثال

در گوشه طالییه در مجنون حوضچه نفتی 
ایران و عراق مشترک است. اینکه عراقی ها 

می دانستند یا نمی دانستند، نمی دانم.«
یکی  به عنــوان  بیت المقدس  عملیــات 
از عملیات هــای بزرگ و بســیار مهمی 
اســت که طی چهار مرحلــه رزمندگان 
ایران اسالمی توانســتند بیش از 5/400 
کیلومترمربع از خاک ایران را که به اشغال 
عــراق درآمده بود، پس بگیرند. همچنین 
آزادســازی شهرهای خرمشــهر، هویزه 
و پادگان حمید در اســتان خوزســتان را 
می توان از دیگر دســتاوردهای بزرگ این 
عملیات برشمرد. ابعاد اقتصادی این اقدام 

هم در نوع خود مهم بود.
همچنیــن ایــن عملیــات مهــم دارای 
ابعاد مختلفی اســت که هر یــک از این 
ابعاد تأثیــرات زیادی در آینده سیاســی، 
بین الملل  اجتماعی، نظامــی و روابــط 
داشته اســت. از جمله می توان به اهمیت 
زمین های بازپس گیری شــده اشاره کرد؛ 
به طوری که فقط در یک فقره میزان ذخایر 
نفت موجود در مناطق اشــغالی عراق که 
در عملیات بیت المقدس آزاد شــد شاید 
یکی از بزرگ ترین ذخایر نفتی اثبات شده 
جهان باشــد که البتــه در بخش هایی هم 
بین ایران و عراق مشــترک است. هرچند 
ایــران در دوران دفــاع مقــدس با هدف 
فرعی جلوگیــری از صادرات نفت عراق 
ذیل هدف رسیدن به بصره عملیات هایی 
همچون بدر و خیبر را در جزایر مجنون، 
کوشــک و طالئیه و جفیر اجرا کرد؛ اما 
آن زمان هم میزان ذخایر اثبات شده نفت 
ایران و عراق به صورت غیر شــفاف برای 

هر دو طرف بود. 
لذا یکی از ابعاد مهم عملیات بیت المقدس 
که بعدها جهانیان و هر دو طرف جنگ به 
آن پی بردند همین میزان ثروت خدادادی 
زیر این سرزمین است. البته نمی توان گفت 
که انگلیسی ها که سال ها در جنوب ایران 
وعراق فعالیت نفتی و فعالیت جاسوسی 
کرده  بودند از این امر مطلع نبودند، هرچند 
ممکن است برآوردشان از نفت موجود در 

زیر این سرزمین کمتر بوده است. 
در واقــع یکــی از عنایت هــای الهی در 
آزادســازی خرمشــهر همیــن ثــروت 
خدادادی این سرزمین بوده است که برای 
آینده بتواند برای کشــور ایجــاد ثروت و 

ارزش افزوده کند.

حاج قاســم درباره اش گفته بود: »جان محمد؛ یعنی 
فدایی رســول الله)ص(« سردار شــهید جان محمد 
علیپور، فرمانده ارشد زرهی جبهه مقاومت در سوریه 
بود. شــهیدی مظلوم که نامش را کمتر شنیده ایم و از 
فرزندان دلیر اندیمشک بود. ســردار علیپور در زمان 
جنگ تحمیلی هم شهر و دیارش را رها نکرد و در کنار 

همرزمانش ایستاد و جنگید.
سرکار خانم مریدی، همســر شهید درباره سردار 
می گوید: اســفند 68 بود که پسرخاله پدرم با همسر 
و پســرش آمدند خانه مان. پدر و مادرم خانه نبودند. 
با کمــک برادر از مهمان ها پذیرایی کردم. پسرشــان 
آقاجان محمد ســپاهی بود. زمان جنگ که اندیمشک 
بودیم با خانواده شــان رفت و آمد داشــتیم، ولی چون 
 او را ندیده 

ً
آقاجان محمــد مــدام جبهه بــود اصــال

بودم. ظاهرش خیلی ســاده و حزب اللهی بود. برای 
خواســتگاری آمده بودند. پدرم با ازدواج ما موافقت 
کرد. یک هفته بعد از خواســتگاری در نیمه شــعبان 

عقدمان بود. 2 فروردین 1369 هم عروسی کردیم. 
سال 1370 رفتیم اهواز. در مجتمع، با همکارهای 
آقاجان محمد همســایه بودیم. صبح ها که آقایان سر 
کار بودنــد خانم ها با هم زیاد رفــت و آمد می کردند. 
آقاجان محمد همیشه ســر به زیر وارد می شد و هیچ 
وقت ســر بلند نمی کــرد؛ به همین خاطر کســی را 

نمی شناخت. 
کارش ســنگین بود و درد در ناحیه دیســک کمر 
اذیتش می کرد. شیمیایی هم شده بود، ولی هیچ وقت 
خستگی کار و دردهایش را به خانه نمی آورد. همیشه 
با پسر ها )حسین و محسن و علی( بازی می کرد و در 
امور خانه، کمک کارم بود. آشپزی  فوق العاده ای داشت. 
تزئین ساالد و غذایش حرف نداشت. وقت آشپزی از 
اول تا آخر پا به پای مــن کار می کرد. اخالق خاصی 

داشت و کارهایش را روی دوش کسی نمی انداخت؛ 
حتی وقتی کمردرد امانش را می  برید، از گفتن کارهای 
شخصی اش ابا داشت. در نهایت می گفت: »لطفا یک 

لیوان آب بیاور!« و بعدش هم کلی تشکر می کرد. 
حتی خانه فامیل هم آرام و قرار نداشــت. می گشت 
ببیند اگر کاری هســت انجام بدهد؛ از بنایی و تعمیرات 
گرفتــه تــا تعویض المــپ و هــر کاری که از دســتش 
برمی آمد. تیرماه سال 1396 رفتیم خانه پدرم در خرم آباد. 
آقاجان محمد به خاطر مشــکل دیســک کمــرش برای 
رانندگی در مســیر خیلی سختی کشــید. وقتی رسیدیم 
خانواده ام داشتند آماده می شدند تا برای چیدن میوه ها  به 
باغ بروند. حاجی جان محمد هم با آنها رفت. هر چه گفتم 
تازه آمده ایم و خســته ای؛ قبول نکرد و با آنها راهی شد. 
آدمی نبود که نسبت به دور و برش بی تفاوت باشد؛ کاری 
روی زمین باشــد و بنشــیند و نگاه کند. به خصوص این 
اواخر چیزی به اسم خستگی توی چهره اش دیده نمی شد.    
زمان جنگ در کارهای زرهی بود. یک بار از باالی 
تانک افتاد بود؛ به خاطر همین حادثه دیسک کمرش 
اذیتش می کــرد. بعد از جنگ هم درد در ناحیه خیلی 
اذیتش می کرد. باالخره ســال 1381 راضی شــد که 
جراحی کند. یک ماه مرخصــی گرفت. با اینکه باید 
مدام دراز می کشید و استراحت می کرد، ولی تمام فکر 
و ذکرش پیش کارش بــود. حتی یک  روز که تعدادی 
از همکارانش برای عیادت آمده بودند، حاجی را روی 
تخت گذاشتند و به محل کار بردند. فقط می خواستند 
حاجی جان محمد باالســر کار باشــد و نظارت کند. 
مدتی با همان وضعیت می رفت سر کار تا اینکه کم کم 

حالش رو به راه شد و شروع کرد به راه رفتن.
قبل از قضیه ســوریه هم مأموریت خارج کشــور 
داشــت، اما باب شهادت بسته شده بود. وقتی برایم از 
شهادت رفقایش می گفت، اشــک توی چشم هایش 
حلقه می زد. ناراحت بود که الیق شهادت نبوده است! 
توی جنگ چندین بار با مواد شیمیایی و موج گرفتگی، 
مجروح شد اما آرزویش شهادت بود. بدنش پر بود از 

عالیم شیمیایی. توی همین حال و هوا بود که یک روز 
آمد و گفت می خواهد برود سوریه. بنا نداشتم با رفتنش 
مخالفت کنم، اما دلم شکســته بود و بی اختیار اشک 
می ریختم. حالم را که دید ناراحت شد و می خواست 
هر طوری هســت آرامــم کند. آن روز گذشــت، اما 
بحث سوریه تمامی نداشت. هر چند وقت یک  بار سر 
صحبت را می برد سمت سوریه و عالقه اش به رفتن را 
ابراز می کرد. بچه ها فکر می کردند من مخالف رفتنش 
هستم، ولی من مخالف نبودم و فقط تحمل دوری اش 
را نداشتم. پسرها می گفتند:  چرا با رفتن بابا مخالفتی 
می کنــی؟  بابامحمــد از اول توی جنگ بــوده و االن 
وقتی شرایط سوریه را می بیند برایش سخت است که 
دست روی دست بگذارد و کاری نکند. نکند شرمنده 
حضرت زینب بشــویم... حتی آنها هم می دانستند تا 

رضایت من را نگیرد،  دلش رضا نمی دهد به رفتن. 
سال 1393 بعد از ســفر حج دلم آرام شد. گفتم: 

برو. خدا پشت و پناهت...
بنا نداشــت بی خبــر برود. بــرای دوســتان و اقوام 
پیامک می فرســتاد و خداحافظــی می کرد. جمله ثابت 
پیامک هایــش هم این بــود؛  هر کــه دارد هوس کربال 
بسم الله... اولش می ترسیدم و نگران می شدم، اما رفت و 
آمدهایش آنقدر زیاد شده بود که من هم عادت کرده بودم. 
دلش برای مظلومیت مردم ســوریه می سوخت. 
می خواســت هر کاری از دســتش برمی آیــد انجام 
بدهد. درد کمــرش هنوز هم رهایش نکرده بود. حال 
جســمی اش خوب نبود و به زحمت سر پا می ایستاد. 
خیلی ها می  گفتند تــو کارت را انجام داده ای. ِدینی به 
گردنت نیســت... اما نظر خودش چیــز دیگری بود. 

می گفت: ِدین ما به اسالم ادا شدنی نیست.
یک بار که فکر و خیــال بچه ها افتاده بود به جانم، 
گفتم: حاجی جان! حســین و محسن هنوز مجردند. 

وقــت ازدواج شــان اســت. نمی خواهــی بمانی و 
تکلیف شان را روشن کنی؟ گفت: خانم! تکلیف ما را 
سیدالشهداء روشن کرده اند. بچه ها هم راه خودشان را 

پیدا می کنند.
اعزام آخر که می خواســت به ســوریه برود مدام 
ذکر شهادت داشت. می خواســت برایش دعا کنیم. 
امید داشــت به آرزوی قدیمی اش، یعنی »شــهادت« 
برسد. خیلی برایم سخت بود برای شهادتش دعا کنم. 
آقاجان محمد بیشــتر از اینکه همسرم باشد، همدم و 
رفیقم بود. آنقدر مهربــان بود که دوری از خانواده ام را 
حس نمی کردم. اما این بار با دفعات قبلی فرق می کرد. 
برای شهادت بی قراری می کرد. مدام نگرانی اش این 
بود که توی بســتر بیماری یا با حادثه و تصادف از دنیا 
نرود. به هر کسی می رســید، التماس دعای شهادت 
داشت. دعای شــهادت حاجی برای من سخت بود، 
امــا برای عاقبت بــه خیری اش دعا می کــردم. دیگر 
راضی شــده بودم به رضای خدا. ته دلم می خواستم 
به خواسته دلش برسد. یادم نمی آید قبل از آن، اینقدر 
صریح از شــهادت حرف زده باشــد. حداقل پیش ما 
چنین حرف هایی نمی زد که ناراحت نشــویم، اما این 
بار اوضاغ فرق کرده بود. چند روز بیشتر در ایران نبود. 
آرام و قرار نداشــت. خیلی کم اینجا ماند و خیلی زود 
برگشت سوریه. دو هفته از رفتنش نمی گذشت که خبر 
شهادتش را آوردند. انگار دفعه آخر فقط آمده بود تا با ما 
خداحافظی کند. نمی خواست دلتنگی های مان بیشتر 
از این بشود. االن هم کنارمان هست. لحظه ای نبودش 
را حــس نکرده ام. حاجی جان محمــد را کنارم حس 
می کنم و هنوز هم توی کارهای خانه کمکم می کند. 
خیلی دوستش دارم. هنوز حس می کنم االن بهم زنگ 
می زند یا در را باز می کنم و پشت در با لبخند همیشگی 

می بینمش... .

احسان امیری
خبرنگار

 آرزوی شهادت بر همه آرزوهای
سردار مدافع حرم  شهید جان محمد علیپور پیشی گرفت

برای شهادت 
بی قراری می کرد

فاطمه  میرعالی
پژوهشگر دفاع مقدس

۱- »تواصی به حق« در انتخابات چگونه است؟

 شــرکت در انتخابات اســت / ب( از طریق روشــنگری و هدایت 
ً
الف( صرفا

سیاسی حاصل می شود /  ج( هم حضور در پای صندوق رأی است و هم توصیه 

 تشویق مردم به شرکت در 
ً
به دیگران برای حضور در انتخابات اســت / د( صرفا

انتخابات است.

۲- انتخاباتی می تواند امید به حل مشکالت را زیاد کند که رویکرد اصلی 

آن............ باشد.

الف( تداوم وضع موجود / ب( تغییر وضع موجود / ج( پول پاشی و رقیب هراسی 

/  د( دروغ پردازی

۳- سپاه در قبال انتخابات............

 الــف( باید بی تفاوت باشــد / ب( مانند یک حزب سیاســی عمــل می کند /

ج( مجاز به ورود مصداقی اســت / د( با هدف تحقق انتخاباتی با مشارکت باال 

و با رویکرد صیانت از هویت سازمانی خود، از ورود مصداقی اجتناب می کند.

۴- دولت جوان حزب اللهی............. . 

الف( در بزنگاه ها به جای بهانه تراشی، از تمام ظرفیت های کشور استفاده می کند 

/ ب( والیت مدار، جهادی، چابک، چاالک و کارآمد اســت / ج( در این دولت 

 شخص رئیس جمهور جوان باشد / د( همه موارد
ً
الزم نیست که حتما

5- روی کار آمدن یک دولت انقالبی..........

الف( تهدیدزا اســت / ب( می تواند سایه تهدید را بیش از پیش از سر کشور کم 

کند / ج( باعث جنگ می شود / د( هیچ تمایلی به مذاکره نخواهد داشت.

6- در مورد آقای احمدی نژاد کدام گزینه صحیح است؟

الف( بزرگترین انحراف وی در فاصله گرفتن از والیت، استحاله فکری و سازش 

با دشمنان است / ب( هنوز در دایره  نیروهای انقالبی جای می گیرد / ج( او صف 

خود را از نیروهای انقالبی جدا نکرده و هنوز عدالت خواه و آرمان خواه است / د( 

چندان در حلقه جریان انحرافی گرفتار نیست.

7- احمدی نــژاد در صورت کاندیدا شــدن در انتخابات و ردصالحیت 

شدن، چگونه رفتار خواهد کرد؟

الف( رأی و نظر شورای نگهبان را می پذیرد / ب( تالش می کند با طرح اتهاماتی، 

به هزینه ســازی برای نظام بپردازد / ج( تالش می کند برنامه جریان انقالبی در 

انتخابات را برهم بزند / د( ب و ج

۸- اصالح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰............

 بر تداوم برجام و مذاکره با غــرب تأکید می کنند / ب( برگزاری 
ً
الــف( مجددا

انتخابات آزاد، پرهیز از مهندسی انتخابات و... را مطالبه می کنند / ج( درصدد 

ایجاد دوگانه سازی هستند / د( همه موارد

۹- انتخابات از چه طریقی می تواند منجر به حل مشکالت شود؟ 

الــف( با انتخاب اصلح / ب( بــا رعایت اخالق انتخاباتی / ج( با مشــارکت 

حداکثری مردم / د( با مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح 

۱۰- سیاست غربی ها در قبال انتخابات ایران در مقطع کنونی چیست؟

الف( کاهش مشــارکت مردم / ب( تأثیر بر نوع انتخــاب مردم و جلوگیری از 

 شــکل گیری دولتی انقالبی / ج( تالش بــرای روی کار آمدن دولتی انقالبی / 

د( تداوم تحریم و فشار حداکثری

۱۱- در مورد عبور از تحریم ها کدام گزینه صحیح است؟

الف( برای عالج تحریم ها دو مسیر خنثی سازی و رفع تحریم ها وجود دارد / ب( 

مسیر خنثی سازی تحریم ها خوش عاقبت تر است / ج( رفع تحریم ها با آمد و رفت 

کاخ سفیدنشینان شدنی نیست / د( همه موارد

۱۲- دو وظیفه عمده و اصلی ما در انتخابات چیست؟

الف( مشــارکت و انتخاب هــر کدام از کاندیداها / ب( مشــارکت حداقلی و 

انتخاب اصلح / ج( مشارکت آگاهانه و دعوت دیگران به آن / د( هیچکدام

۱۳- شرکت در انتخابات............ 

الف( تکلیف اســت / ب( حقی است که خداوند به انســان اعطا کرده است /  

ب( هم حق است و هم تکلیف / د( عدم شرکت در انتخابات، مستوجب عقاب 

اخروی نیست.

۱۴- دالیل دفاع اصالح طلبان از مذاکره کدامند؟

الف( مرعوب قدرت آمریکا هســتند / ب( سیاست های جمهوری اسالمی را 

عامل تنش می دانند / ج( حل مشــکالت اقتصادی را به سیاســت خارجی گره 

می زنند / د( همه موارد

۱5- از دیدگاه امام خامنه ای)مدظله العالی( ........ موجب خنثی ســازی 

طراحی های دشمنان انقالب و تضمین امنیت ملی کشور می شود.

 الــف( / انتخابــات / ب( مردم ســاالری دینــی / ج( والیت مــداری مــردم

د(مشارکت مردم در انتخابات

۱6- گزینه اصلح طبق شــاخص های اعالمی رهبر معظم انقالب فردی 

است که............ 

الف( برای خدمت به مردم همیشــه در میدان باشد / ب( مانند شهید سلیمانی 

انقالبی و جهادی باشد / ج( معتقد به اولویت استفاده از ظرفیت های داخلی باشد 

/ د( همه موارد.

۱7- نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از نوع ....... بوده؛ زیرا.......... 

است.

 الــف( اســتطالعی – کفایــت می کنــد / ب( اســتطالعی – عاقالنه اســت / 

ج( استصوابی – تنها نظارت عقالیی است / د( استصوابی – الزمه روی کار آمدن 

دولتی مردمی است.   

۱۸- کدام گزینه درباره اصول گرایان درست است؟

الف( همواره از مذاکره واهمه دارند /  ب( بر »ما می توانیم« و تقویت ســاخت 

 درونــی قدرت تأکید دارند / ج( درصدد دوگانه ســازی در انتخابات هســتند / 

د( راه حل مشکالت کشور را در بیرون از مرزها می دانند. 

۱۹- جمهوری اســالمی، نظامی ......... اســت که در آن ........رکن 

اصلی تشکیل حکومت به حساب می آیند. 

الف( مردم ساالر – مردم / ب( نخبه ساالر – نخبگان / ج( تکنوکرات – مردم /   د( 

مردم ساالر – نخبگان

۲۰- کدام گزینه درباره ی جریان های سیاسی کشور صحیح است.

الف( در سال های اخیر، اصول گرایان بهتر از اصالح طلبان در مسیر همگرایی و 

ائتالف حرکت کرده اند /  ب( ضریب اجماع پذیری در اصول گرایان در سال های 

اخیر بیشتر از اصالح طلبان بوده است / ج( اصالح طلبان حرف شنوی بیشتری 

از بزرگان خود دارند / د( رحلت بزرگان اصول گرا در افزایش میل این جریان به 

وحدت تأثیر مثبت گذاشته است. 

     مسابقه بزرگ بصیرت در انتخابات 1۴۰۰

پاسخ نامه
د ج ب الف

۱

۲

۳

۴

5

د ج ب الف

6

7

۸

۹

۱۰

د ج ب الف

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱5

د ج ب الف

۱6

۱7

۱۸

۱۹

۲۰

نام: ------------------------

نام خانوادگی: ------------------

شناسه پاسداری: ---------------- 

نام رده: ----------------------

شماره تماس: ------------------

شرکت کنندگان در مسابقه پس از تکمیل مشخصات و پاسخ به سئواالت، قسمت پاسخنامه را جدا کرده و تحویل سیاسی رده خود نمایید.

خوانندگان گرامی کتاب بصیرت در انتخابات ۱۴۰۰ را از سیاسی رده خود تهیه
و پس از مطالعه آن با شرکت در این مسابقه برنده جوایز ارزنده شوند.
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سیاست
۱5

امیرالمؤمنین علی)ع( می فرماید: تقوای خدا، کلید پاکی و درستی و اندوخته ای برای معاد و باعث آزادی 
از هر بندگی و رهایی از هر نابودی است. به وسیله تقواست که جوینده به مطلوبش می رسد و گریزاِن )از 
عذاب و کیفر الهی( رهایی می  یابد و به خواسته ها می رسد و هر کس نّیتش خوب باشد، توفیق یاریش 

خواهد کرد.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص ۲7۲

 کلید پاکی و درستی
   صادقانه    

یقین داشته باش آن کسی که عیب های تو را در خلوت باز گو می کند، دوست توست؛ زیرا خود را با خشم 
و کینه تو روبرو می کند و از این کار هیچ باک ندارد. انگشت شمارند کسانی که بتوانند چنین چیزی را 
تحمل کنند؛ زیرا هیچ دوستی آزار دیدن اطرافیانش را نمی پسندد. بیشتر مردم خواستار شنیدن ستایشند 

و تعریف و تمجید و این، یکی از بالهایی است که بیشتر از هر چیز بشر را می فریبد و جادو می کند.

 دوست واقعی
   صبحانه    

   تلخند    
 گیر افتادن نتانیاهو در دستان مقاومت/ کارتونیست: دکتر عالء اللقطه از فلسطینی

ترم آخر بودم، اما هیچ چیزی توی این 
ســال ها آزارم نمی داد مگر استاد عصا 
قورت داده ای که فکر می کرد هیچ چیز مهمی در 
دنیا جز درس پیش پا افتاده او وجود ندارد. جوری 
به همه دانشــجوها ســخت می گرفت که انگار 
بدون دانستن درس او روزگارمان نمی گذرد. هر 
چند همه می دانستیم تنها اســتادی است که از 
لحاظ علمی نظیر ندارد، اما سخت گیری هایش 
همه را کالفه می کرد. دو ســال پی درپی اســتاد 
نمونه دانشگاه شده بود و این موضوع بیشتر از هر 

چیزی حرص مان می داد.
گاهــی  اوقات بــا هم کالســی ها که حرف 
می زدیم، بیشتر غصه زن و بچه اش را می خوردند 
که با این اخالق چطور تحملش می کنند. من هم 
که همیشه حرف آخر را می زدم: »آخه کی با این 

می تونه زندگی کنه...«
کالس که تمام شد با عجله از دانشگاه بیرون 
زدم. باید مادر بزرگم را برای عکس رادیولوژی به 
درمانگاه می بردم. ماشین را که روشن کردم استاد 

را دیدم که از دانشگاه بیرون آمد و در کنار خیابان 
منتظر تاکسی شــد. تعجب کردم، اما خودم را 

طوری پنهان کردم که نخواهم به او تعارف کنم.
مادربزرگ را سوار کردم و با هم به درمانگاه 
رفتیــم. گوشــه ای صندلی پیدا کــردم تا پیرزن 
بنشــیند. خانم جوانی کنار مــا روی ویلچرش 
نشســته بود. ناله های مادربزرگ را که شنید، به 
سمت ما برگشت و با لبخند گفت: »مادر جون 
همین که باز هم می تونید بــا پاهای خودتون راه 

برید، خداروشکر کنید، نعمت بزرگیه...«
نگاهم به پاهای الغر و نحیفش افتاد که آویزان 
بود. یک لحظه به خودم آمدم و نگاهم را دزدیدم. 
لبخندی زد و متوجه شــرمندگی ام شــد و آرام 
گفت: »اشکالی نداره، ناراحت نمی شم، یعنی 
اوایل ناراحت می شدم، اما اآلن دیگه عادیه برام، 
توی تصادف از ناحیه هر دوپا قطع نخاع شــدم. 
اوووه شش سال گذشته دیگه بهش عادت کردم.«

مادر بزرگم بیشــتر از من آه و ناله ســر داد. 
تأســف می خورد که چرا زن جوانی اینطور باید 
زمین گیر باشد. ناگهان انگار جرقه ای ذهنش را 

روشن کرد.
ـ مادر، کســی رو داری بهت برســه؟ با این 

وضعیت کی کاراتو می کنه؟
خانم جوان خوش اخالق بــا لبخندی گیرا 

و صمیمی سرش را به ســمت آسمان گرفت و 
گفت: »خداروشکر همسرم هست، دوتا پاهامو 
تصادف ازم گرفت، اما خــدا یه مردی بهم داده 
که تو این ســال ها یه لحظه ناراحتی نکرده، خدا 

خیرش بده...«
مادربزرگ، مردی را که نمی شــناخت، دعا 
کرد و من هم در دلم از بودن چنین انســان هایی 
خوشحال شــدم و به حال مردی که شش سال 
عمرش را بــرای مراقبت از همســر معلولش 

گذاشته بود، غبطه خوردم.
اپراتور نام خانم جوان را صدا کرد. یک لحظه 
خشکم زد. مردی که از انتهای سالن برای بردن 
ویلچر می آمد، همان اســتاد عصاقورت داده ای 
بود که از دستش کالفه بودم. لبخندی زد و سالم 
کرد. دست پاچه نگاهش کردم و به سختی جواب 
ســالمش را دادم. روبه روی زن جوان نشست، 
پاهایــش را بــا مهربانــی روی پایه های ویلچر 
جابه جا کرد و به راه افتاد. حال عجیبی داشــتم، 
انگار به یک باره زلزله ای در تمام وجودم رخ داده 
بــود. مردی که با لبخند ویلچر همســرش را به 
سمت اتاق عکسبرداری می برد، دیگر آن استاد 
سخت گیر دانشــگاهم نبود و هزارها فرسنگ با 
او فاصله داشــت. با خود اندیشــیدم... باید در 

قضاوت هایم تجدید نظر کنم.

   داستان    

ت و قضا

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

برای انجام با کیفیت کارهای روزانه، یادگیری و مطالعه نیاز به تمرکز داریم. 
روش های زیادی بــرای کمک به حفظ تمرکز وجود دارد، اما غذا هم نقش 
مهمی در تمرکز ما در طول روز دارد. با افزایش سن، بدن هم پیرتر می شود. 
اما خبر خوب این اســت که می توانیم با افزودن مواد غذایی مناسب به رژیم 
غذایی، با پیری مقابله کنیم و جلوی کاهش قدرت تمرکز را بگیریم. مصرف 
صبحانه را فراموش نکنیم؛ با مصرف غالت سبوس دار، لبنیات و میوه در وعده 
صبحانه ســطح مورد نیاز انرژی شما برای انجام کارهای تان تأمین می شود 
و قند خون الزم به مغزتان می رســد. البته زیاده روی نکنید؛ چرا که محققان 
کشف کرده اند که صبحانه  پرکالری ســبب اختالل در تمرکز خواهد شد. 
امگا3 را در رژیم غذایی خود بگنجانید؛ ماهی و گردو از منابع عالی امگا3 
هستند. شــکالت تلخ اگر به مقدار کم مصرف شود، می تواند بسیار مفید 
باشد. مطالعات زیادی نشان داده اند که ترکیب گیاهی به نام فالوانول موجود 
در دانه های کاکائو که در تهیه شــکالت استفاده می شود، می تواند سالمت 
قلب شما را بهبود بخشد و به کاهش استرس کمک کند. استرس کمتر به شما 
کمک می کند بهتر تمرکز کنید. بسیاری از مطالعات ثابت کرده اند که قهوه در 
دوزهای مناسب برای تمرکز مفید است؛ اما باید مراقب باشید و روزانه مقدار 
زیادی از آن را مصرف نکنید که ممکن است باعث بی خوابی، بی قراری و... 
شود. نوشــیدن آب و عملکرد مغز با هم ارتباط مستقیمی دارند، پس برای 

داشــتن تمرکز در طول روز، بدن 
باید هیدراته باشد، بنابراین آب 

کافی در روز بنوشید.

    سالمت    

 ذهن قدرتمند

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

یکی از بهترین مسائلی که بعد از ازدواج موجب تحکیم رابطه و البته 
تقویت روابط زن و مرد می شود، مهارت برقراری ارتباط مؤثر است. 
کسب مهارت نیازمند آشنایی و آگاهی از راهکارهایی است که شاید پیش پا 
افتاده به نظر برســد، اما تقویت کننده و معجزه گر اســت. 1 ـ قدردانی کنید. 
قدردانی حــس مثبت در رابطه را به فــرد القا می کند و فــرد را برای انجام 
فعالیت هــای مثبت دیگــر باانگیزه تر خواهــد کرد. 2ـ خــود را بیان کنید. 
خودافشایی کنید. همیشه در رابطه همه چیز مثبت نیست. ترس ها و احساسات 
خود را با همسرتان بیان کنید و اشتباهات تان را بپذیرید. 3ـ شوخ طبع باشید. 
بخندید و ســعی کنید همســرتان را بخندانید. خنده حل بیشــتر مسائل را 
راحت تر می کند. 4ـ عذرخواهی کنید و مسئولیت عمل و رفتار اشتباه خود را 
بپذیرید. 5ـ زندگی تان را همیشه با ادویه دوستت دارم طعم دار کنید. 6ـ دروغ 
را از سفره زندگی تان حذف کنید. 7ـ طرفین رابطه باید به بهداشت فردی خود 
اهمیت دهند.  8ـ تجربه های جدید با همسر خود داشته باشید. تنوع در تمام 
مســائل، حتی شروع یک بازی خنده دار و مهیج می تواند انگیزه شما را برای 
رویارویی با مشکالت تقویت کند. 9ـ زمان هایی که قرار است با هم بگذرانید، 
رودررو باشد نه در فضای مجازی و مکالمات تلفنی! 10ـ حتی اگر روز و شب 
بدی را گذرانده باشــید، از صبح بخیر و شــب بخیر گفتن غافل نشوید. 11ـ 
خشونت کالمی و رفتاری را از دایره زندگی تان حذف کنید. احترام در عمل و 
رفتار و کالم معجزه می کند. 12ـ زمانی که با یکدیگر صحبت می کنید با تمام 
وجود همسرتان را بشنوید، گوش دادن عمیق تقویت کننده ای عالی است. 13ـ 
یکدیگر را با اسامی عاشــقانه صدا بزنید، پیشوند و پسوند محبت آمیز اسم 

همسر، تکنیکی فوق العاده است. 14ـ  از معجزه هدیه  دادن غافل نشوید.

   راه نرفته    

وج همدل ز

دلسوز و شجاع

کسی برای ما آب و غذا نمی آورد و 
البته امکان تــردد بین خط مقدم 
وجود نداشت. با این حال شهید غالمرضا 
فضلی خود را به ما رساند. دو روزی بود که 
هیچ  آب و غذایی به دست مان نرسیده بود.  و 
هر چقدر پشت بیسیم اعالم می کردیم کسی 
برای مــا آب و غذا نمــی آورد. تعدادی از 
رزمندگان شهید و تعدادی نیز مجروح شده 
بودند. دشــمن آتش ســنگینی بر ســر ما 
می ریخــت. هیچ کس اجازه عبــور و مرور 
نداشت. فقط در مواقع ضروری تردد محدود 
به خط مقدم صورت می گرفت دیگر طاقتم 
تمام شده بود بدون رمز و به زبان مازندرانی 
گفتم: »از گشنگی و تشنگی بمردمه کسی 
دنیه مه وســه آذوقه بیاره؟« شهید غالمرضا 
فضلی با مشغله زیادی که داشت متوجه سن 
و سال کم من از پشت بیسیم شد و مقداری 
آب و بیسکویت و آب میوه و کلی خوراکی 
دیگر آورد. خیلی دلسوز بود. ناگهان متوجه 
شدم ماشین جی پی در مقابل سنگرم ایستاده 
است و خوراکی ها را داخل سنگر ریخت. 
برنج را داد دســتم و به شــوخی بــه زبان 
مازندرانی گفت: »بییر، وشنمه وشنمه!اینم 
غذا، امه آبرو ره بوردی.« باورم نمی شد وقتی 
که بدنه ماشــین را دیدم تمام بدنه ماشــین 
سوراخ سوراخ شــده بود. هر چقدر اصرار 
کردم که کمی حوصله کن تا آتش دشــمن 
کمتر شود بعد بازگرد، قبول نکرد و برگشت 

به پست خودش.
به نقل از همرزم شهید غالمرضا 
فضلی زاده

غالمرضا در مهر 1345در شهر ساری در 
خانواده ای ســاده و معتقد چشم به جهان 
گشود. او پس از شروع جنگ تحمیلی به 
جبهه اعزام شــد و با جان و دل از ایران و 
اســالم دفاع کرد. شجاعت و جسارت او 
زبانزد همرزمانش بود. سرانجام در اسفند 
1364 در خرمشهر به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد. او را در گلزار شــهدای روستای 

ورمز آباد ساری، به خاک سپردند.

حرف هایی برای آمدن

 در جایی از این پهنه  گیتی، میان برگ های 
همیشه ســبز درختان زیتون، زیر آسمان 
همیشــه آبی مظلوم ترین قبیله دنیا، کنار 
ســرخ ترین غروب دنیا، نوزادی از بانگ 
خونین موشکی، کام از شهادت می گیرد و 
خیاالت رنگین کودکی از اصابت تیری ، 

تیره و تار می شود.
موال جان، این ها قصه هــای کوتاه، ولی 
غصه داری است که از دل مردمان سرزمین 
رسوالن و انبیا خبر می دهد. مردمانی که 
در چنگال وحــوش، آرام و بی صدا دفن 
می شوند و تنها تو خوب می دانی، روزی 
از این بذرهای مدفــون جوانه های آزادی 

طلوع خواهد کرد.
یــا صاحب الزمان)عــج(، در پــس این 
حرف ها  که کلمه به کلمه اش نوک انگشت 
می سوزاند و سینه سنگین می کند، انتظار 

آمدن شماست . 
ما شما را می خواهیم شبیه کودک یتیمی 
که هنوز رفتن را باور ندارد و دلش به آمدن 

پدر قرص است، بیا و دست مان را بگیر.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

 مادر، سالم
در ستایش مقاومت مردم خونین شهر

خانه    ات آبادان
گفتم که خانه ات؟

در نامه  تو خواندم و دانستم
بیداد زخم ظالم موشک

سقف گلین خانه ما را به خاک ریخت
مادر غمت مباد، که پاهای ما به پاست

دست تو، دست من، دست هزار من
می سازد و دوباره می آغازد

هر آنچه را که تیر فتنه می اندازد
گفتی: »آن شــب که موشک آمد و ویران 

کرد
مریم به خواب بود،

فردا فقط عروسک خونینش بر جای مانده 
بود

یک هفته بعد نیز، یک پیرمرد
دست به خون نشسته مریم را

از قلب سبز باغچه  سرخ خانه اش
در البه الی گریه  گل ها جست

مظلوم کوچکــم، این گونه در شــقاوت 
ظلمی بزرگ سوخت...

مادر غمت مباد که تاریخ جنگ ما
با خون پاک و روشن مریم، نوشته خواهد 

شد
با دل، نگاه کن

 ُپر تأللؤ مظلومان
ِ

تاریخ
سرشار از شکفتن مریم هاست

این نامه را از جبهه  جنوب
از سرزمین زخمی خوزستان

با خون پاک و روشن مریم
با خون پر تالطــم کارون، با خون کرخه 

می نویسم و می گویم: مادر غمت مباد
اینجا حضور روشن ایثار

جاری تر از تالطم کارون است
مادر، اینجا ستاره ها همه روشن

اینجا ستاره ها همه نزدیک
در یک شــب حماســه و حملــه، بر بام 

خاکریز
گرمای یک ستاره  قرمز را

من با دو دست خویش چشیدم
دیروز در ُهرم آفتاب و آتش جبهه

یک زن به سن و سال تو را دیدم
گفتم: سالم مادر

چرخی زد و به شوق نگاهم کرد
در التهاب گونه  او

قد کشید اشک
گفتا: »شهید شد، با کرخه نور تا دل دریا 

رفت،
مثل صدای اوست، صدایت،

او پاره ای ز پیکر من بود، نه
من پاره ای ز پیکر او بودم«

مادر
این نامه یک اشارت کوتاه

از سرزمین نور و نخل و پرنده است
از سرزمین زخمی خوزستان

از سرزمین راز شهادت
از سرزمین فرصت پرواز

اینجا، فرصت برای نوشتن زیاد نیست
چشم تفنگ منتظر پنجه  من است

چشم انتظار باش
خداحافظ

محمد رضا عبدالملکیان

   کتیبه سبز    

جوان
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هفته نامه
۱۰۰۰سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

اولین  پیش شماره نشریه صبح صادق در 28 شهریور سال 1379 منتشر 
شد و بزودی به مرحله انتشار شماره های اصلی خود رسید.  از آن روز تا 
کنون هیچ هفته ای نبوده که دوشنبه هایش شاهد انتشاراین نشریه نباشد. 
ســال های زیادی که  در روزها و هفته هــای آن  صبح صادق با فکر و 

اندیشه و قلم بزرگوارانی قد کشید و بالنده شد. 
صبح صادق در کوران اتفاق های سیاسی دوران دوم خرداد طلوع کرد، 
در زمانی که روزنامه های زنجیره ای، تــالش می کردند تا زنجیری از 
وابستگی مدرن را بر اذهان افکار عمومی بزنند و به نام توسعه سیاسی، 
انگاره های فرهنگ غربی را بر تارک فرهنگ کهن اسالمی ـ ایرانی ملت 
بزرگ ایران بنشــانند. روزنامه هایی که به تعبیر رهبر حکیم انقالب به 
پایگاه دشمن تبدیل شده بودند و آتش توپخانه آنها ملت ایران و ارزش 

های انقالبی آن را نشــانه می رفت. در چنین شــرایطی صبح صادق 
با تمرکز بر ارتقای بصیرت اعضای خانواده بزرگ ســپاه و بســیج و 
روشنگری در جامعه انقالبی نقش و رسالت خود را به خوبی ایفا کرد 
و به مثابه یک رسانه تحلیلی و تبیینی چراغی شد در دل تاریکی هایی که 
به واسطه سم پراکنی ها و سیاه نمایی های رسانه های بیگانه از یک سو و 
رسانه های جریان غربگرا از سوی دیگر ایجاد می شد و این نقش مهم 
را در برهه های مختلف و مقاطع حساسی سیاسی همچون فتنه 88 به 

خوبی ایفا کرد. 
امــروز قریب 21 ســال از روزهایی که صبح صادق بنیان نهاده شــد، 
می گــذرد. دو دهه مملو از تحوالت گوناگون داخلی و بین المللی؛ دو 
دهه ای که جمهوری اسالمی ایران در طی آن حرکت شتابانی در مسیر 

اهداف عالیه خود در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
علمی و دفاعی داشت.  هفته نامه صبح صادق امروز جایگاه خود را به 
عنوان ارگان سپاه در بین افکار عمومی و رسانه های داخلی و خارجی 
و در بین صاحب نظران و اصحاب رسانه باز کرده است. به همین روی 
راهبردها و مواضع تحلیلی این نشریه زیر ذره بین رصد افکار عمومی 

است. 
هزارمین شــماره صبح صادق در شرایطی منتشــر می شود که نظام 
جمهوری اســالمی در دهه پنجم عمر پربرکت خود می رود تا مهیای 
طرح ریزی تمدن اســالمی شود. صبح صادق در این مقطع مهم نقش 
خود را در تبیین صحیح مسیر حرکت انقالب اسالمی تحت زعامت 

امام خامنه ای ایفا خواهد کرد. ان شاءالله                                     سردبیر

صادق صبح  هزارمین 
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