صبح صادق پیامدهای همهپرسی ترکیه را بررسی میکند
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پایان الگوی اسالمی ـ لیبرالیستی ِترکیه

اردوغان این الگوی جدید را با افزایش اختیارات خود به نوعی به یک الگوی «ریاستی خاص» یا الگوی «ترکی» تبدیل کرده است که قدرت رئیسجمهور همانند یک دیکتاتور است .بیشک این
مسئله ترکیه را وارد دوران پسرفت اقتصادی ـ سیاسی خواهد کرد
شاید بتوان مهمترین پیامد این همهپرسی را پایان شیوه حکومتی ترکیه برای جهان اسالم دانست؛ شیوهای که براساس آموزههای لیبرالیستی طراحی شده است

هفتهنامهداخلی
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
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تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمی

تبدیل انتخابات به فتنه

اینکه دشمن با وجود شکست برنامههایش در براندازی
نرم نظام جمهوری اســامی ایران هنوز مأیوس نشــده و
همچنان برنامه تغییر رژیم را دنبال میکند ،از باورهای جدی
رهبر معظم انقالب است )1389/8/4(.در واقع ،از وقتی غرب
به این نتیجه رسید که از طریق اقدامات نظامی قادر به تغییر
رفتار و رژیم جمهوری اسالمی ایران نیست ،رویکرد جنگ
اقتصادی ،جنگ نرم و نفوذ را مناسبترین الگوی براندازی
نظام در نظر گرفت .در این میان؛ فرصت انتخابات به منزله

شرایط استراتژیک تلقی شد .بر اساس تئوریهای مطرح شده
و نمونههای تجربی ،براندازی با محوریت انتخابات مشروط
به تحقق یکســری از شرایط ذهنی و عینی در زمان پیش
از انتخابات و ایجاد اقدامات و فرایندهایی برای فتنهانگیزی
پس از انتخابات است.
بر اســاس این ،غرب و مخالفان نظام با توجه به فتنه
 ،88انتظار فتنه بزرگتری از طریق فضای دموکراتیک ایران
را در شرایط انتخاباتی دارند.
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دکتر محمدحسین رجبیدوانی در گفتوگو با صبحصادق

نتیجه بررسی صالحیتها و تأثیر آن بر مشارکت حداکثری
نگاهی به ویژگیهای رقابت سیاسی
در انتخابات از منظر امام خامنهای

هشتگانهای برای انتخابات
در تراز جمهوری اسالمی

صفحه۲

موشک بازی آمریکا برای
پنهانسازی بحرانهای داخلی

سبد کاال
با طعم شب انتخابات
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سرمقاله
بعثت؛ نقطه آغاز

علی حیدری /در بین مسلمانان «بعثت» به نقطه آغاز معروف
است؛ روزی که پیامبر اعظم(ص) به رسالت مبعوث شد و شروع فصل
جدیدی از تاریخ بشــریت به نام تاریخ اسالم رقم خورد .این واقعه
ســترگ انقالب بزرگی بر ضد جهالت ،گمراهی و ظلم و ستم از یک
سو و نویدبخش دنیایی مملو از انسانیت ،معنویت و مهر و محبت از
ســوی دیگر بود .استاد شهید مرتضی مطهری در این باره میگوید:
«روز مبعث خاتماالنبیاء(ص) ،روز رستاخیز انسانیت است؛ زیرا در این
روز تنها او برانگیخته و مبعوث نشد؛ [بلکه] دنیا به پاخاست؛ انقالبی
عظیم و همهجانبه بر پا شد؛ انقالبی که در آن واحد در دو جبهه بود؛
در دو جبهه متخالف و متضاد؛ هم برونی و هم درونی ،هم اخالقی و
هم اجتماعی ،هم معنوی و هم دنیایی».
رسول و فرســتاده خداوند در این روز درباره این رویداد عظیم
ْت ِ ُ
لتَ ِّم َم َم َکا ِر َم ْالَ ْخ َل ِق؛ بهراستی که من مبعوث
میفرماید« :إِن َّ َما ب ُ ِعث ُ
شدم تا شرافتهای اخالقی را کامل کنم و به مردم بیاموزم ».اخالق
از ویژگیهای بارز انبیای الهی است .آنها همانطور که الگوی مردم از
جنبهها و ابعاد مختلف هستند ،الگو و اسوه اخالق نیز به شمار میروند.
در طول زندگانی پیامبر اســام(ص) در جایگاه حاکم اسالمی نیز به
خوبی دیده میشود که پایبندی به اخالق و رشد و تعالی اخالقی مردم
در صدر کار ایشان بوده است.
جایگاه و نقش اخالق در سیاست و تعامل این دو با یکدیگر یکی
از دغدغههای اصلی فالسفه سیاسی و صاحبان اندیشه در طول تاریخ
بوده است و به طور کلی در جوامع مختلف ،نظامهای اجتماعی ،مبتنی
بر زنجیرهای از اصول ،هنجارها ،ارزشها و الگوها هستند که اخالق
نامیده میشود و به تعبیر جامعهشناسان اخالق همانند خونی است که
به صورت پنهان در پیکر جامعه و نهادهای اجتماعی در جریان است.
اخالق هر جامعه مالک و معیار بایدها و نبایدهای آن را تعیین کرده
و انســان اجتماعی را در مسیر زندگی هدفدار خود در مسیر کمال،
فضیلت و سعادت هدایت میکند.
در جامعه اسالمی ضرورت توجه به این نکته کلیدی که به جرئت
میتــوان گفت غایت بعثت پیامبر اعظم(ص) بــوده ،بیش از دیگر
جوامع احساس میشــود؛ هم در سطح حاکمان ،هم در حوزه مردم
از نخبگان تا تودههای مردم و تردیدی نیســت که اخالق و معنویت
باید از مســئوالن و زمامداران جامعه نشئت بگیرد و به بدنه جامعه
ســرایت کند .مردم هر قدر که اخالق و پایبندی به آن را در مدیران
مشاهده کنند ،خود نیز در این مسیر حرکت خواهند کرد .این تعهد
به اخالق و اصول و ارزشهای انسانی در شرایط خاص و ویژه بیشتر
خودنمایی میکند .رعایت تقوای سیاسی در عرصه زندگی فردی و
اجتماعی یکی از عواملی است که به حاکم شدن فضای سالم در جامعه
کمک میکند.
چالشهای سیاسی در یک کشور و موقعیتهایی مانند انتخابات
صحنه آزمون مسئوالن و کسانی است که با هم رقابت میکنند .در
همین زمینه از دیگر اصول اخالقی ،تعهد به عملی کردن شــعارها و
وعدههایی است که به مردم داده میشود .در سیاست خارجی نیز ضمن
حفظ کرامت انسانی و آداب اخالقی در تعامل با دولتها باید از عزت و
استقالل کشور و از حقوق ملت در برابر قدرتهای جهانی دفاع کرد.
خالصه کالم اینکــه ،درس بزرگ بعثت بــرای امروز ما توجه
بیش از پیش به اخالق و حاکم کردن فضای انســانی و ارزشی است
تا بتوان در پرتو آن به ســوی جامعهای ایمانی و عاری از بیاخالقی
حرکت کرد.

مرثیهای
برای دیده شدن
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همین صفحه

گزارشی از فعالیتهای گروه جهادی امام محمد باقر(ع)

روایتی جسورانه
از پشت پرده برجام
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نفوذ و گسترش اسالم
مرهون اخالق
(ص)
پیامبراعظم
بود

زدودن غبار محرومیت از چهره عروس خلیج فارس
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بنــدر لنگه یکــی از بنادر مهم
جنوب ایــران ،در اســتان هرمزگان
اســت که با ارتفاع  ۱۴متر از ســطح
دریا و تاریخی درخشــان و پررونق،
هنوز عــروس و مروارید خلیج فارس
به شمار آمده و قابلیتها و مزیتهای
فراوانی دارد؛ اما با این حال مردم برخی
از روســتاهای آن با مشکالتی مواجه

اقتصاد مقاومتی بدون مدیریت جهادی و نگاه انقالبی محقق نمیشود

فرمانده کل ســپاه گفت80 :
درصد تجهیزات ستاره خلیج فارس
ساخت داخل است و افتتاح آن بار
دیگر اثبات«ما میتوانیم» ایرانیها
را به رخ دشمنان کشید.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری
در بازدید از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
بــا قدردانی از همت جهــادی قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیاء(ص) در ساخت
این پاالیشگاه گفت« :پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس به منزله نخستین پاالیشگاه
طراحی شده بر اساس خوراک میعانات
گازی در ســه فاز  360هزار بشــکهای
در کنار پاالیشــگاه فعلی بندرعباس با
همت و تالش جهادی قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) ساخته شده است .این
پاالیشگاه در حال حاضر 12میلیون لیتر
بنزین تولید میکند؛ اما ظرفیت تولید

روزانه  37میلیون لیتر بنزین را دارد».
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی افزود« :خوراک (میعانات گازی)
مورد نیاز این پاالیشــگاه از طریق یک
خط لوله به طول بیش از  388کیلومتر
از پاالیشــگاههای گازی عسلویه تأمین
میشود».
سرلشــکر جعفری با بیان اینکه
این پاالیشگاه از نظر وسعت بزرگترین
پاالیشگاه جهان است ،گفت« :مساحت
 700هکتاری پیشبینی شــده قابلیت
توسعه آن را در آینده فراهم کرده است».
وی خاطرنشــان کرد« :ســاخت
ایــن پاالیشــگاه از بهمــن ماه ســال
 1389و در اوج تحریمهــای ظالمانــه
با همت پیمانکاران و مشــاوران داخلی
و متخصصــان و جهادگــران قــرارگاه
خاتماالنبیاء(ص) آغاز شد که حدود 80

درصد تجهیزات به کار گرفته شــده در
آن ساخت داخل است».
وی افزود« :با راهاندازی پاالیشگاه
ســتاره خلیج فارس نه تنها در تأمین
بنزین مورد نیاز خودکفا شدهایم؛ بلکه
قادر هستیم صادرات بنزین به کشورهای
دیگر را نیز آغاز کنیم».
سرلشــکر جعفری با بیان اینکه
موضــوع «اقتصــاد مقاومتــی» بدون
مدیریــت جهادی و نگاه انقالبی محقق
نمیشــود ،گفت« :کانون اصلی و منشأ
این نوع نگاه ،اخالص ،فداکاری و روحیه
جهادی دوران دفاع مقدس اســت که
امیدواریم با توســعه و تعمیق این نگاه
مشکالت کشور مرتفع شود».
فرمانده کل سپاه ساخت پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس را توانمندی ارزشمند
و تجربهای گرانســنگ دانست و گفت:

«تردیدی نیست که اگر در اجرای این
پروژه باور ،توان و ظرفیت داخلی و نگاه
انقالبی و مدیریت جهادی وجود نداشت،
سرنوشــت این پروژه مشخص نبود ،به
همین دلیل شــما باید این تجربیات را
ثبت و آن را بهینه و کارآمدتر کنید».
فرمانده کل سپاه در پایان با تأکید
بر اینکه افتتاح این پاالیشــگاه بار دیگر
اثبات «ما میتوانیم» ایرانیها را به رخ
دشــمنان و آنانی که فکر میکنند باید
با فشار و تحریم ما را نیازمند خود نگه
دارند ،کشــید ،گفت« :بــه فضل الهی
این روحیــه انقالبی و مدیریت جهادی
دستاوردهای جدیدی را در عرصههای
دیگر اقتصادی به دنبال خواهد داشت و
ثمرات حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی
و تکیه بر خودباوری بومی را به همگان
نشان خواهد داد».

جانشــین فرمانده کل سپاه
گفت نیروی زمینی ســپاه ،چه در
عرصه دفاع از مرزهای کشور و چه
در جبهههای دور و در جبهههای
مقاومت اســامی و دفاع از حریم
اهل بیت(ع) مجاهدت کرده است.
سردار حسین ســامی جانشین
فرمانده کل سپاه در پنجمین همایش
بهداشت و درمان ســپاه طی سخنانی
اظهار داشت« :نیروی زمینی سپاه ،چه
در دفاع مقدس و چه در عرصه امنیت و
دفاع از مرزهای کشور و چه در جبهههای
دور و در جبهههای مقاومت اسالمی و
دفاع از حریم اهل بیت(ع) و مسلمانان
در اقصی نقاط جهان اســام مجاهدت

کرده است».
وی فرماندهی را قلمروی همهجانبه
از تعهدها و مســئولیتها دانســت و با
بیان اینکه توجه به انسانها از مهمترین
ارکان مدیریت یک فرمانده است ،گفت:
«ما فقط نسبت به آمادگی تجهیزات یا
رزم نفرات مسئول نیستیم؛ بلکه نسبت
به محیط و همه شــئون ســربازانمان
مسئولیت داریم».سردار سالمی ،ادامه
داد« :ما رسالت بزرگی بر دوش گرفتهایم
و آرمانهای بلندی داریم و دشــمنان
بزرگی در مسیر داریم که با آنها درگیر
شدهایم و هنوز هم درگیریم».
جانشین فرمانده سپاه تصریح کرد:
«برای شکستن اراده و دفن سیاستهای

آنها و ناامید کردن سیاستمدارانشان،
نیازمند ساختن قدرتی عظیم هستیم؛
قدرتی که بیــش از تکیه بر تجهیزات،
بر اراده نیروهای انسانی متکی باشد».
وی با بیان اینکه در سپاه ،نیروی
انسانی نیز مانند تجهیزات مهم هستند،
گفت« :مــا میخواهیم ســختترین
لحظههای تاریخ نبرد در جهان را روی
دوش پاســداران قرار دهیم؛ کسانی که
معادالت میــدان نبرد را تعیین کرده و
از شکســتها جلوگیــری کنند ».وی
تأکیــد کــرد« :باید تــاش کنیم که
انســانهایمان همه شاخصههای یک
مجاهد شکســتناپذیر و نفوذناپذیر در
صحنههای جهاد را داشته باشند ،در غیر

این صورت نمیتوانیم به موفقیتهای
بزرگ برسیم».
جانشین فرمانده سپاه افزود« :در
این مســیر باید به بهداشت و سالمت
جسم نیروها توجه شود و این مهم حتی
باید در طراحی تسلیحات مدنظر باشد».
سردار ســامی خاطرنشان کرد:
«رزمندگان ما باید از نظر قوای جسمانی
بسیار قویتر از ســربازان آمریکاییها
باشــند ».وی ضمــن تأکیــد بر لزوم
آرامبخش بودن محیط پادگانها ،گفت:
«در عیــن حال که بایــد منضبط و در
انجام مسئولیتها جدی باشیم ،اما الزم
اســت از ســختگیریهای بیمورد نیز
پرهیز کنیم».

نیروی زمینی سپاه در جبهههای مختلف مجاهدت کرده است

یادواره شهدای توپخانه سپاه و سالروز شهادت سرلشکر
شهید حسن شفیعزاده (فرمانده توپخانه سپاه)

زمان :پنجشنبه  ۷اردیبهشت ۱۰ ،صبح
مکان :مصالی بزرگ تبریز

پیامک صبح صادق
۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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سؤال تریبون اول

مهمترین شاخصه نامزد مورد نظر شما
برای انتخابات ریاستجمهوری چیست؟
همراه با  ۳جایزه
پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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آخرین فرصت
پاسخ
به تریبون اول
۶
اردیبهشت ۹۶

هستند که برای رفع محرومیت در این
منطقه ،گروههای جهادی فعالیتهایی
را آغــاز کردهاند .گــروه جهادی امام
محمدباقــر(ع) در ســال  1390در
غرب استان هرمزگان شهرستان بندر
لنگه بــه صورت خودجوش و مردمی
در جهــت امــور محرومیتزدایی در
روســتاهای مختلف این شهرســتان

شــروع به فعالیت کرد تــا به منظور
کمک به محرومان و محرومیتزدایی
از روستاهای محروم که فرمایش رهبر
معظم انقالب اســت ،اقدامات الزم را
برنامهریــزی و اجرایی کند .این گروه
در کمیتههــای آموزشــی ،فرهنگی،
عمرانی ،ورزشی ،اشتغال و بهداشت و
درمان سازماندهی شد.
صفحه11

یادداشت

هشتگانهای برای انتخابات در تراز جمهوری اسالمی

مهدي سعيدي /نظام اسالمي به تمامي انتخاباتها به چشم فرصتي براي
تقويت ارکان نظام مردمســاالر اسالمي نگاه کرده و خواهان آن است که انتخابات
به شايستهترين شکل ممکن برگزار شود .انتخابات شايسته مؤلفهها و شاخصههايي
دارد که رهبر فرزانه انقالب اســامي در طول ســالهاي متمــادي آنها را معرفي
کردهاند .توجه به اين شاخصهها ميتواند جهت فعاليت دغدغهمندان نظام اسالمي
را در انتخابات آتي تعيين کند .در واقع ،همه تالشها و برنامهها بايد با هدف تحقق
چنين انتخاباتي صورت گيرد.
حکيم فرزانه انقالب اســامي در آخرين بياناتشان در ديدار با فرماندهان و
کارکنان ارتش جمهوري اسالمي با تأکید بر اينکه همه بايد قدر انتخابات را بدانند،
فرمودند« :انتخابات را بايد گرامي بداريد .انتخابات ســالم ،با امنيت ،با سالمت و با
گســتردگي بايد انجام بگيرد ».معظمله با تأکید بر اينکه دشمن در تالش است تا
انتخابات کشور را خراب کند ،اظهار داشتند« :ملت ايران با همين بيداري و هوشياري
پيش بروند و يک انتخابات گسترده ،با نشاط ،با شور و شوق و سالم و همراه با امنيت
انشاءاهلل اتفاق بيفتد .اين براي کشور يک ذخيرهاي خواهد بود! خود اين کشور را
مصونيت بسياري خواهد داد)1396/1/30( ».
معظمله در سخنان خود هشت مؤلفه را براي انتخابات تراز جمهوري اسالمي
برشمردند که به این شرح است« :مشارکت حداکثري ،آرامش در انتخابات ،سالمت
انتخابــات ،قانونگرايي در انتخابات ،رقابتي بودن انتخابات ،فراگير بودن انتخابات،
سالمت رقابتهاي انتخاباتي و به قدرت رسيدن گزينههاي اصلح».
1ـ مهمترين رکن انتخابات را ميتوان حضور حداکثري و گســترده مردم در
پاي صندوقهاي رأی دانســت .نظام مردمســاالري ديني ،نظامي مبتني بر رأی و
خواســت مردم است که با حضور آنها معنا مييابد .هر چقدر اين حضور گستردهتر
باشد ،به همان اندازه پايههاي نظام تقويت شده و مشروعيت آن ارتقا خواهد يافت.
2ـ يکــي از دغدغههاي مهم در انتخابات ،حفظ آرامش آن اســت .انتخابات
همواره بايد مظهر وحدت و انسجام ملي باشد و الزمه و نشانه آن وجود آرامش در
انتخابات است .ايجاد تشنج ،درگیری و ناامنسازي فضاي انتخاباتي ،اقداماتي است
که از تبديل فرصت انتخاباتي به تهديد براي انســجام و امنيت ملي کشور حکايت
دارد؛ اقداماتي که به طور معمول با تحرکات و سناريوهاي طرحريزي شده در بيرون
از مرزها و حمايت ايادي داخلي دشمن و غفلت و سوءتدبير جناحهاي سياسي داخلي
و گاه هواداران نامزدها به وجود ميآيد.
3ـ حفظ سالمت انتخابات از ديگر ارکان تحقق انتخابات اصلح است .به واقع
رأي ملت امانتي اســت که در اختيار مســئوالن امر قرار دارد و ايشــان موظفند با
تمام توان در حفظ و سالمت آن بکوشند .سالمت انتخابات ،هم به مرحله پيش از
انتخابات ،هم هنگام انتخابات و هم پس از انتخابات توجه دارد .در واقع ،تمام فرایند
انتخابات از زمان آغاز فعاليت سياسي جناحها تا اعالم و تأييد نتايج نهايي انتخابات
بايد مورد توجه قرار گيرد .حافظ سالمت تنها ستاد انتخابات کشور و شوراي نگهبان
نيستند؛ بلکه همه جناحهاي سياسي ،نامزدهاي انتخاباتي ،رسانهها ،هواداران و توده
رأيدهنده در اين ميان نقش خواهند داشت.
4ـ يکي از ارکان برگزاري انتخابات تراز انقالب اسالمي ،قانونگرايي و پايبندي به
ضوابط قانوني است .اين قانونگرايي نيز از اصولي است که همه فعاالن صحنه انتخابات
از مجريان و ناظران و نامزدها تا هواداران و انتخابکنندگان بايد به آن پايبند باشند.
5ـ يکي از شاخصههاي انتخابات شايسته نظام اسالمي ،رقابتي بودن آن است؛
بــه اين معنا که بــا تکثر و تعدد نامزدهاي انتخاباتي ،حق انتخابات و گزينش براي
رأيدهندگان وجود داشــته باشد .اين مســئله خود يکي از عوامل مؤثر در جدي
شدن انتخابات و پرشور بودن آن است که موجب افزايش اشتياق شرکتکنندگان
در انتخابات خواهد شد.
6ـ يکي ديگر از مؤلفههاي مؤثر در رســيدن به انتخابات تراز جمهوري اسالمي،
فراهم آوردن بستري براي حضور همه استعدادها و گرايشهايي است که به قانون اساسي
و آرمانهاي ملت اعتقاد داشته و براي اداره کشور برنامه دارند .ادامه در صفحه۲
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آیتاهلل خامنهای
رهبر منطقه است

سال هجدهم

شماره ۷9۵

«عبدالحمید عباس دشتی» رئیس شورای بینالمللی حمایت از محاکمه عادالنه و حقوق بشرمیگوید :امیر کویت به رهبری ایرانگفته شما نه تنها رهبر ایران ،بلکه
رهبر منطقه هستید ،برخی از اینکه امیر کویت حقیقت را درباره آیتاهلل خامنهای(حفظهاهلل تعالی) به کار برده ،به خشم آمدهاند ،اما خاندان حاکم به آن اهمیتی نمیدهند
و آنها در سطح شورای همکاری کشورهای شورا را متقاعد کردهاند که به ما اجازه دهید ،محدوده خاصی در روابط با جمهوری اسالمی ایران برای خود داشته باشیم.
نگاهی به ویژگیهای رقابت سیاسی در انتخابات از منظر امام خامنهای

یادداشت

بایدها و نبایدهای انتخابات

چند سال در گذر یک معنا

حسن مرادخانی /سال  1389برای اولین بار واژه «اقتصاد مقاومتی» از زبان
رهبر معظم انقالب به گوش مردم رسید و اهل فن در مواجهه با این مسئله به تکاپو افتادند
تا تفاسیر و تعابیر متفاوت خود از این واژه را بیان کنند .در ابتدا ارگانهای مختلف کشور به
منظور تبلیغ و ترویج واژه اقتصاد مقاومتی ،به سراغ انواع بنرها ،بروشورها و تراکتها رفتند
و نمودارها و جداول گوناگونی طراحی کردند تا از کانالهای خود به اذهان عمومی برسانند.
رهبــر معظم انقالب با بیان این نکته مهم ،سیاســتهای راهبردی نظام در زمینه
اقتصادی را به مسئوالن کشور گوشزد کردند؛ اما مسئوالن به جای همت گماردن در فهم
مســئله ،از این واژه اســتفادههای تبلیغی و فردی کردند؛ از این رو تا چند سال پیدرپی،
شــعار مسئوالنی که به بنبســت اقتصادی رسیده بودند ،چیزی جز دیکته کردن اقتصاد
مقاومتی بر ســپهر جامعه نبود .بنابراین ،این واژه با مظلومیت تمام بر دیوارها و تابلوهای
تبلیغاتی ارگانها نقش بست.
پس از پنج سال که حرکت جدیای در این زمینه از سوی مسئوالن مربوطه انجام
نشــد ،رهبر معظم انقالب ناگزیر سال  1395را ســال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
نامگذاری کردند تا شاید مسئوالن تدبیری بیندیشند؛ اما سال  ،1395جامعه ایران ،رکود
اقتصادی بیسابقهای را متحمل شد که این بار هم مسئوالن به جای توضیح وضعیت ،به
توجیه آن پرداختند و بخش عمدهای از آن را به تحریمهای غرب ربط دادند؛ مسئلهای که
در این بین نمود بیشتری یافت ،بازیهای سیاسی مسئوالن و سردرگم کردن مردم جامعه
بود .به تبع این قضیه ،مسائلی در جامعه ،سیاسی شدند که هیچ ربط سیاسی نداشتند .از
این رو ،مردم ایران در وضعیتی قرار گرفتند که هر چه زمان پیش میرفت ،فاصله طبقاتی
بین فقیر و غنی بیشتر میشد .این در حالی بود که رهبر معظم انقالب در پیام اول سال،
تالش اقتصادی مسئوالن در قالب اقدام و عمل را بیان کرده بودند .بنابراین ،سال 1395
وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوب بود.
رهبر فرزانه انقالب با مشاهده بیاعتنایی و عدم تالش مداوم افراد و ارگانهای مربوط
به این مهم ،به ناچار ســال  1396را نیز در راســتای تحول اقتصادی« ،اقتصاد مقاومتی؛
تولید و اشتغال» نامیدند؛ به امید اینکه مردم جامعه از وضعیت نامطلوب فعلی به وضعیت
مطلوب برسند.
مشاهده وضعیت کنونی جامعه در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ،این امر را مشهود
میکند که تحت فضای سنگین انتخاباتی و شعارهای پر آبوتاب اقتصادی در چنین وضعیت
نامطلوب اقتصادی ،اگر چنین شــعارهایی خالی از عمل در آینده باشد ،با شکننده شدن
شخصیت اجتماعی مردم و فعال شدن شکافهای اجتماعی در جامعه مواجه خواهیم شد،
که میتواند آسیبهای جدی به نظام ارزشی جامعه وارد کند.
رهبر معظم انقالب با بینش عمیقی که نسبت به مسائل جاری دارند ،مهمترین نقاط
ضعــف جامعه ،یعنی «تولید» و «اشــتغال» را با صراحت تمام اعالم کردند .این تیزبینی
رهبر حکیم انقالب ،نشان از اشرافیت اطالعاتی کامل ایشان از وضعیت جامعه دارد؛ چرا
که ورشکســته شدن بیشتر کارگاههای تولیدی کشور در وضعیت رکود اقتصادی ،موجب
بیکاری شمار بسیاری از قشرهای جوان و آسیبپذیر جامعه شد ،که این امر میتواند انواع
مشکالت و مفاسد اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته باشد.
در کل ،رهبر معظم انقالب با اینکه در ســال  1389با واژهای کلی ،مشــکل اساسی
کشور را بیان کردند ،با گذشت زمان و عدم فهم درست از بیانات رهبری از سوی مسئوالن
مربوطه در سال  ،1395ضعف عمده مسئوالن در جهت اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی را
فقدان عمل و اقدام مؤثر آنان ،در قالب نامگذاری سال جدید ،اظهار داشتند.
در جریان این مهم و عدم تحول مناسب در زمینه اقتصادی و نامطلوبتر شدن هر
چه بیشتر وضعیت اقتصادی جامعه و فشار بیامانی که به قشر ضعیف و شکننده جامعه
وارد میشــد ،رهبر معظم انقالب با طرح جزئیات کلیدی اقتصاد مقاومتی ،یعنی تقویت
تولید داخلی و کاهش بیکاری در قالب اشــتغالزایی ،درد واقعی جامعه را با صراحت به
همه مسئوالن و صاحبان امر گوشزد کردند و همانطور که خود رهبر معظم انقالب بیان
داشتند ،این نشاندهنده آن است که ایشان از درد و رنج مردم به درد آمدهاند .حال باید
منتظر ماند و دید مســئوالن تا چه میزان از دغدغههای رهبر معظم انقالب را پیگیری و
محقق خواهند کرد.

یادداشت
هشتگانهای برای انتخابات در تراز جمهوری اسالمی
ادامه از صفحه اول
در واقع ،انتخابات شايسته و حقيقي به صرف تعدد نامزدها حاصل نخواهد شد؛
بلکه الزمه اين تعدد ،تکثر و تنوع افراد ،ســليقهها و گرايشها خواهد بود که امکان
انتخابهاي مختلف را براي مردم فراهم آورد؛ البته اين تکثر و تنوع بايد چارچوبي
داشته باشد که از منظر رهبر معظم انقالب اسالمي «اعتقاد به نظام اسالمي ،اسالم،
قانون اساسي و حضرت امام(ره)» شروط الزم براي آن است .در واقع ،اين دايره فراگيري
تنها جريانها و گروههاي سياسي را در بر ميگيرد كه در نظر و عمل پايبندي خود را
به انقالب اسالمي ،قانون اساسي و منافع ملي ثابت كرده باشند كه در قانون اساسي
وظيفه تشخيص آن برعهده شوراي نگهبان است.
7ـ توجه به سالمت رقابتهاي انتخاباتي مالحظه اساسی ديگري است که تحقق
آن در گرو رعايت اخالق در ميدان رقابتهاست .مسائلي ،از قبيل دروغ ،تهمت و افترا،
تخريب ،بزرگنمايي مشکالت ،اسراف ،هزينهکردهاي غير شرعي ،دادن وعدههاي غير
واقعي ،خريد رأي و ...دغدغههايي اســت که پرهیز از آن ميتواند متضمن ســامت
انتخابات باشد .اين اصول بايد در سطوح مختلف رقابت انتخاباتي ،همچون تبليغات،
مناظرات و گفتوگوها و مصاحبهها با رسانههاي مختلف ،يادداشتها و تحليلهاي
مطبوعات وابسته به جريانهاي سياسي و همچنين رقابت نزد طرفداران و هواداران
مورد توجه قرار گيرد.
8ـ در نهايــت همه اين تالشها آنگاه کامل میشــود که نتيجه رأی ملت ،به
قدرت رسيدن فردي اصلح و شايسته باشد که توانايي مديريت صحيح امور را داشته
و با تالش همهجانبه براي رفع مشکالت کشور کوشش کند.

نکتهونظر

جبران شایعه

نکته :فردی درباره همسایهاش شایعات زیادی ساخت و شروع به پراکندن
آن کرد .بعدها وقتی متوجه شد همه آن شایعات دروغ بوده و وضعیت همسایهاش
را دید ،از کار خود پشــیمان شد و سراغ مرد حکیمی رفت تا از او کمک بگیرد،
شــاید بتواند این کار خود را جبران کند .مرد حکیم به او گفت« :به بازار برو و
یک مرغ بخر ،آن را بکش و پرهایش را در مســیر جادهای نزدیک محل زندگی
خود دانه به دانه پخش کن ».آن زن از این راه حل متعجب شد؛ ولی این کار را
کرد .فردای آن روز حکیم به او گفت« :حاال برو و آن پرها را برای من بیاور ».آن
زن رفت ،ولی پنج تا پر بیشتر پیدا نکرد .مرد حکیم در جواب تعجب زن گفت:
«انداختن آن پرها ساده بود؛ ولی جمع کردن آنها به همین سادگی نیست ،همانند
آن شایعههایی که ساختی و به سادگی انجام شد؛ ولی جبران کامل آن ناممکن
است .پس بهتر است از شایعهسازی دست برداری».
نظر :دین اسالم ســفارشهای بسیاری در پرهیز از شایعه ،غیبت،
تهمت و مسخره کردن دیگران دارد؛ امروزه با آمدن شبکههای اجتماعی و
پایگاههای اینترنتی سرعت انتشار این منکرات افزایش چشمگیری یافته
است و با توجه به نزدیک بودن برگزاری انتخابات ریاستجمهوری شاهد
این قبیل موارد هستیم .اکنون که تبلیغات ریاستجمهوری و شوراهای
شهر فعال شده است ،برخی گمان میکنند تبلیغات یعنی دروغپراکنی
و شایعهســازی علیه دیگران ،این در حالی است که آوار این دروغها و
شایعهها روزی بر سر سازندگان و منتشرکنندگان آن خراب خواهد شد
و فرصتی برای عذرخواهی و اصالح امور وجود نخواهد داشت.

عباداهلل صادقی /در وضعیت حســاس
منطقهای و جهانی ،انتخابات ریاستجمهوری را در
پیش داریم و دشمنان نیز در صددند از این فرصت
اســتفاده کنند تا به اهداف خود دست یابند؛ رهبر
معظم انقالب در انتخاباتهای مختلف توصیههایی
را بــرای رعایت اخــاق انتخاباتی و همچنین لزوم
بزرگداشت نظام اسالمی و مأیوس کردن دشمنان
در این جشن سیاسی بیان میکنند که بیان ،تذکر و
عمل به آنها میتواند منافع ملی کشور را در پی داشته
باشد و ســبب اعتال و سرافرازی میهن اسالمیمان
شــود .در ادامه به برخــی از بایدها و نبایدهایی که
امام خامنهای (مدظلهالعالی) در انتخاباتهای مختلف
بیان کردهاند ،پرداخته خواهد شد.
الفـ بایدها
۱ـ رقابت انتخاباتی در چهارچوب نظام

باشد
محسناتش
این انتخاباتها یکی از بزرگترین ّ
این اســت که از رکــود جلوگیری میکند .بهترین
شکل ادام ه یک نظام اجتماعی این است که در عین
ثبات ،تحول داشته باشد .رکود بد است و ثبات خوب
است .ثبات یعنی استقرار؛ یعنی این چهارچوب ،این
هندسه ،در جای خود محفوظ باشد ،مستقر باشد،
ریشهدار باشد؛ در عین حال در داخل این چهارچوب،
تحوالت ،مســابقات و رقابتها وجود داشته باشد.
این بهترین شکل است که کشتی نظام در دریاهای
طوفانی بتواند بدون دغدغه حرکت کند ...اگر چنانچه
کسی وارد میدان رقابت انتخاباتی و مسابق ه انتخاباتی
بشــود ،اما بخواهد چهارچوب را بشکند ،او از قاعده
نظام خارج شده اســت ،از قواعد حرکت انتخاباتی
خارج شده؛ این غلط است ،این درست نیست .باید
همه چیز در چهارچوب نظام باشد .این چهارچوب،
قابل تغییر نیست)1388 /6 /12(.
2ـ به قانون تمکین شود
در مسئله انتخابات و غیر انتخابات ،همه باید
تسلیم رأی قانون باشــند؛ در مقابل قانون تمکین
کنند .آن حوادثی که در سال  ۸۸پیش آمد ـ که برای
کشور ضرر داشت و ضایعهآفرین بود ـ همه از همین
ناشی شد که کسانی نخواستند به قانون تمکین کنند؛
نخواستند به رأی مردم تمکین کنند .ممکن است
من شخصی
رأی مردم برخالف آن چیزی باشد که ِ
مایل به آن هستم؛ اما باید تمکین کنم)1392/1/1(.
۳ـ مرزها با دشمن کمرنگ نشود
انتخابات مال ملت ایران است ،مال جمهوری
اسالمی اســت ،مال اسالم اســت؛ مرزهاشان را با
دشمن مشخص و متمایز کنند .من بارها به بعضی
از افراد سیاسی که فعالیتهایی دارند و گاهی یک
مخالفخوانیهایی میکنند ،تذکر دادهام ،نصیحت
کردهام؛ گفتهام مواظب باشید مرزهای میان شما و
دشمن کمرنگ نشود؛ پاک نشود .مرز وقتی کمرنگ
شد ،احتمال اینکه کسانی از این مرز عبور کنند ،یا
دشــمن از این مرز عبور کند و بیاید این طرف ،یا
دوست و خودی غافل شود و از مرز عبور کند و برود
به دامن دشــمن ،زیاد خواهد بود .مرزها را روشن
کنید؛ مشخص کنید)1386/10/19(.
4ـ به امنیت ملی پایبند باشید
هم ه نامزدهای انتخابات و هم ه هوادارانشان،
خودشان را در مقابل توطئ ه احتمالی دشمن مسئول
امنیت بدانند .انتخابات را متهم نکنند؛ کســی آب
به آســیاب دشمن نریزد؛ در تبلیغات ،القای فضای
اختالف و ناامیدی نشود ،تا انشاءاهلل انتخابات خوبی
داشته باشیم(۱۳۹۰/۱۱/۱۴).

5ـ انتخابات را وسیلهای برای ناامیدی
دشمن کنید
جناحهــای مختلــف ،جریانهــای مختلف،
گرایشهای مختلف ،با شــوق و ذوق و عالقهمندی
هم ه عواملشان را بسیج کنند و انتخابات را به عنوان
یک هدف عالی ،هدف خوب ،هدف شــیرین مورد
توجه قرار بدهند و به دعوا و جنجال و اهانت و پنجه
به روی هم کشــیدن قضایا را نکشانند .انتخابات را
وسیلهای بکنید برای اینکه دشمنان را ناامید بکنید و
انشاءاهلل این انتخابات هم مثل بقی ه انتخاباتها مایه
عزت روزافزون اسالم باشد)1386/6/31(.
6ـ فقط آنچــه میتوانید انجام دهید به
مردم بگویید!
من از نامزدهــای انتخاباتی خواهش میکنم
در تبلیغــات ،حرفهای واقعی بزنند و کارهایی که
میتوانند انجام دهند و آنچه واقعاً عقیدهشان هست،
آن را به مردم بگویند .مردم را آزاد بگذارند تا هرکس
را خواستند ،انتخاب کنند(۱۳۸۲/۱۱/۲۴).
7ـ تبلیغات انتخاباتــی تثبیتکننده
مواضع عزتآفرین انقالب باشد
در تبلیغات انتخاباتی ،در شعارهای انتخاباتی،
آنچه که اهمیت دارد ،این است که مواضع عزتآفرین
و صحیح و عاقالنه و حکیمان ه انقالب و نظام تثبیت
شود .مبادا در شــعارهایمان ،ما به زید و عمرو در
خارج از این مرزها یا آدمهایی در داخل مرزها ،چراغ
سبز نشان دهیم)1392/3/6(.
8ـ در بیان نقاط قوت و ضعف کشــور
انصاف را رعایت کنید
کارهای مهمی در کشــور انجام گرفته است.
خدماتی که شــده ،کارهــای زیربناییای که انجام
گرفته ،سازندگیهایی که انجام گرفته ،اینها را نباید
ندیده گرفت .اینهــا در اظهارات نامزدهای محترم،
در برنامههای دو ســه هفتهاىِ تبلیغات انتخابات،
غالباً ندیده گرفته میشــد .چقدر خوب بود وقتی
که مث ً
ال معضل اقتصادی را بیان میکنند ،گرانی را
بیان میکنند ،تورم را بیان میکنند ـ که البته اینها
واقعیــت هم دارد ـ در کنــارش کارهایی که انجام
گرفته اســت ،زحماتی که کشیده شده ،اینها را هم
بیان میکردند .اینجور برخورد کردن ،انصاف است.
انسان باید هم جهات مثبت را ببیند ،هم جهات منفی
را ببیند .البته بدیهی است کسی که خود را به مردم
عرضه میکند ،اشکاالت موجود را میبیند ،به مردم
هــم میگوید ،این ایرادی نــدارد؛ اما در این زمینه
نباید مطلق نگاه کرد و فکر کرد؛ نقاط مثبت هم باید
گفته شود ،نقاط منفی هم گفته شود)1392/4/5(.

خبر تحلیلی

بـ نبایدها
۱ـ وجه ه کشور را تخریب نکنید
گروههــای مختلــف ،جناحهــای مختلف،

کمیسیون تبلیغات و مناظرههای تبلیغاتی

محمدحسین مصطفایی /نحوه بهرهبرداری نامزدهای انتخابات از امکانات صداوسیما
در قانون پیشبینی شــده است .در این مورد قانون انتخابات ریاستجمهوری کمیتهای را برای
اهم کارهای آن پرداخته میشود.
برنامهریزی تبلیغات مشخص کرده است که در این نوشتار به ّ
قوانین زیر مربوط به نحوه تبلیغات در انتخابات ریاستجمهوری است:
در ماده  62به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياستجمهوري از امكانات دولتي
كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات زير نظر هیئت اجرایی مركزي انتخابات و
بنا به دعوت وزير كشور تشكيل میشود.
ماده 63ـ اعضای كميسيون بررسي تبليغات رياستجمهوري عبارتند از:
1ـ دادستان كل كشور يا نماينده تاماالختيار او؛
2ـ وزير كشور يا نماينده تاماالختيار او؛
3ـ دبير هیئت اجرایی مركزي انتخابات؛
4ـ رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي
ايران به انتخاب شورا؛
5ـ رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران يا نماينده تاماالختيار او.
تبصره ـ شوراي نگهبان ميتواند يك نفر را از ميان اعضاي خود يا خارج به منظور نظارت

اخبارویژه

تقسیم کار در انتخابات

بهنظر میرســد برنامه انتخاباتی دولتیها بر
مبنای تقســیم وظایف «حتی در باالترین سطوح
ممکن» طراحی شــده است .واقعیاتی نظیر کارنامه
انتقادبرانگیــز دولت در زمینه سیاســت خارجی و
عاری بودن برجــام از خروجی ملموس ،ناکارآمدی
کابینــه یازدهــم در برآوردن مطالبات معیشــتی،
حضور منتقدان جدی عملکرد دولت در جمع رقبای
رئیسجمهــور ،وی را قانع کرد تــا با خطرپذیری
توسل به «نامزد پوششی» ،از حضور جهانگیری در
مناظرههای انتخاباتی بهره ببرد .این مهرهچینی شاید در پاسخگویی به گوشهای از
انتقــادات وارده و تقویت برخی مواضع آقای روحانی مؤثر بیفتد ،اما در واقع حامل
پیامهای دیگری نیز است که نمیتواند چندان برای وجهه رئیس دولت زیبنده باشد.

سیاســتها و جهتگیریهای مختلف ،در مقابله با
دشمن ،باید با هم باشند و کاری نکنند که دشمن
سوءاســتفاده کند .اختالف سیاســی مانعی ندارد؛
اختالفنظر مانعی ندارد؛ مبارزات انتخاباتی به شکل
سالم ،مانعی ندارد؛ اما خراب کردن یکدیگر ،خراب
کردن چهر ه کشور اشکال دارد)1371/1/15(.
در سالهای طوالنی ،در دور ه مسئولیتهای
مختلف دولتها ،هزاران زیرســاخت اساسی برای
این کشور به وجود آمده است؛ علم پیشرفت کرده
است ،صنعت پیشرفت کرده است ،کارهای زیربنایی
پیشرفت کرده است ،امور بسیار مهم در زمینههای
مختلف برنامهریزی و اجرا شده است؛ اینها را نباید
از دست بدهند؛ هر کاری میکنند ،باید از اینجا به
بعد باشــد .این همه کار را نمیشــود فقط به بهانه
اینکه امروز مشکالت اقتصادی داریم ،گرانی و تورم
داریم ،انکار کنیم؛ اینکه درست نیست .بله ،مشکالت
اقتصادی هست ،تورم هست؛ انشاءاهلل آن کسی که
بعدا ً خواهد آمد ،بتواند ح ّ
الل این مشکالت باشد ،این
گرهها را هم باز کند؛ اینکه آرزوی ملت ایران است؛
اما این معنایش این نباشــد که اگر ما یک راهحلی
برای مشکالت در نظر خودمان داریم ،هم ه آنچه را
که امروز انجام گرفته است و وجود دارد ،انکار کنیم.
()1392/3/14
۲ـ ذهنیت مردم را تخریب نکنید
خــراب کردن ذهن مردم و چهر ه مســئوالن
دلســوز ،اشکال دارد .ایجاد ســؤال و ابهام در ذهن
مردم ،اشکال دارد .با وحدت و یکپارچگی« ،کأنهم
بنیان مرصــوص» ،مثل یک دژ پوالدین ،در مقابل
دشمن بایستید)1371/1/15(.
۳ـ برای پیروز شدن به کارهای ظالمانه
متوسل نشوید
یکــی از خصوصیــات سیاســتورزی
امیرالمؤمنین(ع) این بود که برای پیروز شــدن ،به
ظلم و به دروغ و به کارهای ظالمانه متوسل نمیشد.
یک عدهای در اوایل حکومت امیرالمؤمنین(ع) آمدند
که آقا شما این افرادی که تو جامعه هستند ـ این
مالحظه اینها را بکن و سهم

متنفذین ـ یک مقداری
بیشتری از بیتالمال به اینها بده ،مخالفت اینها را
موجب نشــو و دلهایشان را جلب کن! فرمود« :أ
تأمرون ّی ان أطلب ال ّنصر بالجور»؛ شما میخواهید
وسیله ظلم برای خودم دست و پا

من پیروزی را به
کنم؟ «واهلل ال اطور به ما ســمر سمیر و ما أ ّم نجم
السماء نجما»؛ امکان ندارد امیرالمؤمنین با ظلم،
فی ّ
با راه غلط و خطا ،با شیوههای غیر اسالمی دوست
برای خودش درست کند)1388/6/20(.
4ـ دیگران را تخریب نکنید!
از بداخالقیهای انتخاباتی باید به شدت پرهیز
کنند؛ بدگویی کردن ،اهانت کردن ،تهمت زدن ،برای
عزیــز کردن خود و یا نامزد مورد نظر خود ،دیگران

را و رقبا را در چشم مردم خوار کردن ،اینها راهها و
روشهای صحیح و اسالمی نیست .رقابت باید باشد؛
رقابت مثبت و پرشور ،اما با رعایت موازین اخالقی.
()1386/10/15
5ـ اختالفنظر را به تنازع نرسانید
در مردمســاالری اســامی ،گفتوگــو بــا
عربدهکشی و چاقوکشــی در بعضی از دموکراسی
تفــاوت دارد .اینجا گفتوگو میکنند؛ به قول امام،
مثل مباحثههای طلبگی .در مجلس و جاهای دیگر
مباحثه کنند ،حتّی بر سر مسئله دعوا کنند؛ اما کینه
از هم به دل نگیرند؛ بعد هم پهلوی همدیگر بنشینند
و با هم صحبت کنند .نگذارند اختالفنظر به تنازع
برســد .این تنازع موجب فشل و ضعف قوا خواهد
شد .دروغ ،اهانت ،دستگاهها یکدیگر را متّهم کردن،
عصبیتهای
شایعهپراکنی ،افترا به رقیب ،تحریک
ّ
گوناگون؛ اینها هیچکدام با انتخابات اسالمی سازگار
نیست .این خطاب به هم ه جناحهاست؛ خطاب به
معینی نیست؛ این وظیف ه همه
اشــخاص یا جناح ّ
ماســت .همــ ه جناحها باید این چیزهــا را رعایت
کنند .همه هم در چارچــوب قانون حرکت کنند.
()1382/5/15
6ـ با مطــرح کــردن نامطمئن بودن
انتخابات ،آن را تخریب نکنید
انتخابــات را نبایــد خراب کــرد .بعضیها
خوششان میآید و کأن ّه عادت دارند که از نزدیکی
انتخابــات ،دائم بر کوس نامطمئن بودن انتخابات
بدمند؛ عادت کردهاند .این خیلی عادت بدی است،
مرض بدی است ،چرا؟ انتخابات ،انتخابات سالمی
اســت .ممکن اســت در هر انتخابی ،یک تخلّفی
در یک گوشــهای انجام بگیرد؛ این ممکن است،
همیشــه هم از اینقبیل اتّفاق میافتد ـ خب در
کارهای خود ما هم ،کارهای شــخصی و عمومی و
خصوصیمان ممکن اســت تخلّفاتی اتّفاق بیفتد
ـ ا ّما تخلّفاتی که نتایــج انتخابات را تغییر بدهد،
مطلقاً وجود ندارد؛ تخلّف سازمانیافته مطلقاً وجود
غیردولتی
ندارد؛ عدم رعایت مســئوالن دولتی و
ِ
انتخابــات ابدا ً وجود نــدارد .از ا ّول انقالب تا حاال
هم همینجور بوده؛ مسئوالن ،مسئوالنه به مسائل
انتخابات [پرداختهانــد و] هم ه دولتهایی که در
این بین بودهاند .دولتهایی که آمدهاند و رفتهاند،
بعضیها از لحاظ گرایشهای سیاسی  ۱۸۰درجه
با هم تفاوت داشتهاند ،ا ّما رفتار هم ه آنها در مورد
انتخابات ،رفتار درســتی بوده[ .نباید] کسی ا ّدعا
کنــد که در این انتخابات خیانت شــد یا [تقلّب]
شد)1394/10/14(.
7ـ شورای نگهبان را پس از رد صالحیت
تخریب نکنید
بعضی وقتی در شورای نگهبان رد شدند ناراحت
میشوند؛ این ناراحتی قابل فهم است ،قبول است.
بنده هم ممکن اســت اگر چنانچه در یک موردی
صالحیت نداری» ناراحت بشوم ،ا ّما آیا
بگویند «شما
ّ
وقتی ناراحت شدیم بایستی جنجال بکنیم؟ انسان
اگر ناراحت شد ،اگر راه قانونیای وجود دارد ،باید به
تعجب میکنم که
متوسل بشود .من ّ
آن راه قانونی ّ
ن طرف و
بعضی بنا میکنند نوشتن در روزنامه و ای 
آ ن طرف و از این قبیل کارها علیه شــورای نگهبان
که چرا ما را رد کردید؛ ما صالح بودیم .خیلی خب،
شما صالح؛ اگر چنانچه شورای نگهبان اشتباه کرده
باشــد ،شما بایستی به آنها مراجعه کنید و آنها هم
طبق قانون ،همان وظیفهای کــه دارند باید انجام
بدهند؛ اگر نشد ،نمیشود شورای نگهبان را تخریب
کرد)1394/12/20(.

بر كار كميسيون مزبور تعيين کند.
در روزهای اخیر موضوع پخش ضبط شده مناظرهها ،یکی از مباحثی بوده است که مردم و برخی
از نامزدها نسبت به آن اعتراض داشتهاند .در این زمینه اعضای کمیسیون به مواد زیر ارجاع میدهند:
ط شده
ماده 64ـ چنانچه به تشــخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامههاي تبليغاتي ضب 
نامزدها در صداوسيما در برگيرنده مطالب توهينآميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد
و يا مغاير با قوانين باشد ،سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران موظف به حذف آن مطالب
ي كه ضمن پخش برنامه زندهاي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات
است؛ در صورت 
يا نماينده آنها واقع شود ،سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان
مناسب و به صورت ضبطشده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده 65ـ نامزدهاي رياستجمهوري كه شوراي نگهبان صالحيت آنان را تأييد و اسامي آنها
از سوی وزارت كشور اعالم میشود ،هر يك حق دارند به طور مساوي از صداوسيماي جمهوري
اسالمي ايران براي معرفي و ارائه برنامههاي خود استفاده کنند.
گفتنی اســت ،ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صداوســيما به
عهده كميسيون بررسي تبليغات است.
ماده 66ـ فعاليتهاي انتخاباتي نامزدهاي رياستجمهوري به طور رسمی از تاريخ اعالم اسامي
آنان به وسيله وزارت كشور آغاز میشود و تا  24ساعت پیش از شروع اخذ رأي خاتمه ميپذيرد.

اعتدال
ریشه ندارد

مرتضی مبلّغ معاون سیاســی
وزارت کشور دولت اصالحات گفت:
«اعتــدال ،عنوانی اســت که دولت
برای خودش برگزیده ،اما این بدان
معنا نیست که پشت آن یک جبهه
سیاسی ریشهدار مانند اصالحطلبی
یا اصولگرایی باشد.
یک سری از نیروهای طرفدار
دولــت که هویت سیاســی چندان
روشنی ندارند هم جزء اعتدالگرایان
هستند.

نماینده کمتر از بخشدار است

محمدعلــی پورمختــار عضو فراکســیون
اصولگرایان مجلس درباره مشکالت نمایندگان و
ت و رسیدگیها
مجلس گفته اســت« :همه خدما 
دست وزیر اســت ،اما یک نماینده مثل یک وزیر
نیســت؛ بلکه کمتر از یک بخشــدار هم امکانات
دارد .در مجلس هیچگونه خدماتی به نمایندگان
داده نمیشود ،حتی در حد یک فتوکپی هم خود
نماینده باید اقدام کند .اینها از ضعفهای عمدهای
است که در مجلس وجود دارد و توقع این است که
هیئترئیسه آنها را حل کند و چون حل نشده االن یک نارضایتی در این بخشها
وجود دارد .یا مث ً
ال رفت و آمد به داخل مجلس هم با موانع زیادی همراه اســت
که مراجعهکننده نمیتواند به راحتی داخل مجلس حضور یابد».

روی خط خبر
سر گردنه
از جنس اصالحطلبی

با وجود فشار برخی چهرههای
افراطی اصالحطلب به هیئتهای
نظــارت ،صالحیت الهه راســتگو
تاکنــون مورد تأیید قــرار نگرفته
اســت .در جلسهای که به تازگی با
حضور تعدادی از اعضای سرشناس
اصالحطلب برگزار شــده ،یکی از
این افراد گفته است« :راستگو باید
هزینه نافرمانی چهار ســال پیش
در شورای شــهر تهران را بپردازد.
به هیــچ وجه نباید اجــازه دهیم
صالحیت وی تأیید شود ».با توجه
بــه اینکه در ماههای اخیر اســناد
زیادی از رانتخواری ،فســاد مالی
و ...برخی از چهرههای سرشــناس
اصالحطلب شــورای شــهر تهران
در رســانهها منتشــر شــده ،ولی
خبــری از ر ّد صالحیت در اردوگاه
اصالحطلبان به گوش نمیرسد.

دسترنج ایرانی
با برند غربی

در یازده ماهه نخســت سال
 ،95حدود  53کشور جهان پذیرای
زعفران ایرانی بودهاند که از جمله
آنها میتوان کشــورهای اسپانیا،
ایاالت متحده آمریکا ،آلمان ،امارات
متحده عربــی ،اســترالیا ،برزیل،
دانمارک ،نروژ ،هلند ،انگلســتان و
ترکیه را نــام برد .برخی بازارها در
جهان مصرفکننده زعفران ایرانی
هستند؛ اما کشورهایی مانند اسپانیا
با تبلیغات زیادی که انجام میدهند،
اجازه نمیدهند این بازارها متوجه
شوند زعفرانی که استفاده میکنند،
محصول و دسترنج ایران است .درد
ما این اســت که زعفران متعلق به
کشــور ایران اســت؛ اما متأسفانه
با برند کشــورهای دیگر از جمله
اســپانیا در جهان عرضه میشود.
این کشــور سالی یک تن محصول
تولیــدی دارد؛ اما حدود  40تن از
ایران زعفران میخرد و سپس این
زعفران خریداری شــده را به اسم
زعفران اسپانیا میفروشد.

تذکر به
وزیر اقتصاد

دیوان محاســبات کل کشور
به وزیــر اقتصاد درباره مانده وجوه
مصرف نشــده اعتبــارات تملک
داراییهای سرمایهای سال 1395
در سال جدید تذکر داد.

فروش سالح
به کردهای عراق

پنتاگــون چهارشــنبه 30
ن ماه اعالم کرد« :که وزارت
فروردی 
خارجه آمریکا با فروش تسلیحاتی
بــه ارزش  ۲۹۶/۶میلیون دالر به
یگانهای توپخانهای و پیاده نظام
نیروهای پیشمرگه ُکردستان عراق
موافقت کرد».

کاهش
نزاع اجتماعی

بر اســاس گزارش پزشــکی
قانونی میزان معاینات نزاع در سال
 1394در کشور 716 ،مورد به ازای
هر صد هزار نفر بوده ،که این میزان
نسبت به سال 1391ـ که 812در
هر صد هزار نفر بوده استـ حدود
 9درصد کاهش را نشــان میدهد.
گزارشهای منتشــر شده از سوی
نیروی انتظامــی هم مؤید کاهش
میزان نزاع در کشــور است .برای
نمونه ،سخنگوی نیروی انتظامی نیز
تأیید کرده است ،نزاع و درگیریها
در کشــور در  9ماهه اول ســال
 1395نسبت به مدت مشابه سال
قبلش کاهش  19درصدی داشته
است.

رابطه تحریم
و مدیریت ناصحیح

آیتاهلل عبــداهلل جوادیآملی
در دیــدار با وزیر تعاون ،کار و امور
اجتماعــی گفــت« :تحریمها در
شــرایط مدیریت ناصحیح اثرگذار
میشــوند و اگر مدیریت صحیحی
در کشــور صورت بگیرد ،تحریمها
هیچ اثری نمیگذارند ،ما در داخل
کشور منابع طبیعی زیادی داریم،
آنوقت با این مشــکالت ارزی ،از
کشــوری مانند ترکیه علوفه وارد
میکنیم و طبیعی است که در این
شــرایط لبنیات روز به روز گرانتر
میشود».

دوشنبه  4اردیبهشت 139۶

روی خط انتخابات

لبخند تبلیغاتی
با امکانات صداوسیما

یک کاندیدا
در مرحله نهایی

مسئول طرح و برنامه جبهه
مردمــی نیروهــای انقالب گفت:
«جبهــه مردمی طبــق آنچه در
فرایند مشخص کرده و تا به امروز
هم این فرایند ادامه داشته ،قطعاً
در پایان کار به یک نفر میرسد».
محمد ناظمیاردکانی اظهار داشت:
«امروز کام ً
ال مشهود است که یک
رویارویی بین تمدن غربی با تمدن
اسالمی وجود دارد و آثار آن را به
صورت مشــخص میبینیم ».وی
افزود« :امــروز چه بخواهیم و چه
نخواهیم تفکر غرب با تفکری که
در اســام هســت ،رو در رو قرار
گرفته و اگر به نوعی اسالمستیزی،
ایرانهراسی و حتی قرآنسوزی را
شاهد هستیم ،به دلیل این است که
تمدن غرب در مقابل تمدن اسالمی
کم آورده اســت؛ اینکه به ساحت
مقدس پیامبر اسالم در غرب اهانت
میشــود ،از آن رو است که آنها از
نظر تفکری هم کم آوردهاند».

تاکتیک مرحوم هاشمی
در انتخابات 96

محمــد هاشــمی ،داوطلب
دوازدهمیــن دوره انتخابــات
ریاســتجمهوری گفــت« :طبق
وصیــت برادرم (مرحــوم آیتاهلل
هاشمیرفســنجانی) که سفارش
کرده بــود پنج نفر بــه جز آقای
روحانــی داوطلــب انتخابــات
ریاستجمهوری شوند تا در صورت
ر ّد صالحیت وی عرصه خالی نماند،
در انتخابات نامنویسی کردم و حال
هم تمام تالشــم را برای انتخاب
مجدد روحانی به کار میگیرم».

احترام
به قانون

با وجود اینکه شورای نگهبان از
چهار کاندیدای ثبتنام کرده جبهه
مردمی نیروهای انقالب اســامی
فقــط دو کاندیدا را احراز صالحیت
کرده ،جبهه از تصمیم شورا استقبال
کرده و آن را ضامن اســامی بودن
و جمهوری بودن نظام اســامی و
برگزاری انتخابات قانونمند و باشکوه
میداند .آقایان سیدابراهیم رئیسی
و محمدباقــر قالیباف دو کاندیدای
جبهه مردمــی و حاضر در صحنه
انتخابات هســتند و جبهه با تمام
امکانات و قوا بــرای پایان دادن به
وضــع موجود در دســتگاه اجرایی
کشــور و جلب اعتماد مردم به آنها
کمک خواهد کرد.

تاکتیک
جهانگیری

عضــو هیئــت ر ئیســه
مجلس ،حســن روحانــی را گزینه
اصلــی اصالحطلبــان در انتخابات
ریاســتجمهوری دانست و گفت:
«پروژهای برای عبور از روحانی وجود
ندارد و حضور اســحاق جهانگیری
در کنار روحانــی نیز یک تاکتیک
انتخاباتی است ».علیاصغر یوسفنژاد
به تحلیل فضای رقابــت انتخابات
پیشرو پرداخــت و افزود« :در این
دوره رقابت بین حزبی و بین گروهی
نخواهیم داشــت و رقابت بین یک
گروه سیاســی با یک گروه سیاسی
دیگر خواهد بود و افراد همســو در
ادامه از رقابت انصراف میدهند».

شگردهای
انتخاباتی

خبرگزاری روسی «اسپوتنیک»
از وضعیت کاندیداهای اصلی انتخابات
ایران و شگردهای آنها سخن به میان
آورد و نوشــت« :اصالحطلبــان به
فضای انتخاباتی چالشی نیاز دارند و
معموالً از شگرد ایجاد رعب و وحشت
برای ترغیب هواداران خود استفاده
میکنند؛ زیــرا روحانــی به دلیل
شرایط اقتصادی کشور با چالشهای
متعددی روبهروســت و با ریزش آرا
مواجه خواهد بود .این در حالی است
که بسیاری از اصالحطلبان نیز شور
و شــوق رأی دادن نخواهند داشت.
اصولگرایان سیاســت جلوگیری از
ایجــاد ترس در میان رأیدهندگان
را پیشه کردهاند .رئیسی و قالیباف
اگر بتوانند چهره آلترناتیو مقبولی از
خود در جامعه نشان دهند ،میتوانند
افزون بر آرای اصولگرایان (که قطعاً
رأی خواهند داد) بســیاری از آرای
ناراضیان از عملکرد دولت را به سمت
خود جذب کنند».

سال هجدهم
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محمدحسین قدیریابیانه گفت :بسیاری از کارکنان صداوسیما ماههاست که حقوق نگرفتهاند و دولت پرداخت وجوه را به پس از تبلیغات انتخاباتی خود موکول کرده است .این
تبلیغات به حدی برای دولت مهم اســت که افتتاح پروژههای پیشــتر طراحی شــده را حتی به رسیدگی به مردم آذربایجان در اوج مشکالت ترجیح داده است ،مردم از رخ دادن سیل
آذربایجان اعالم عزا میکنند ،در حالی که رئیسجمهور در جنوب کشور به افتتاح طرحهایی که عمده آن در دولت گذشته انجام شده ،پرداخته و لبخند تبلیغاتی از لبش نمیافتد.

رهیافت

پايه
هجمه به نهاد نگهبان

محمد گنجي /مسئله صالحيت يکي از مهمترين مسائل بنيادين در نظام جمهوری اسالمي
است که با موضوع مشروعيت پيوندي توأمان دارد .در نظام مردمساالري ديني کارگزاري از مشروعيت
برخوردار است که اوالً ،صالحيت داشته باشد و ثانيا ً،با رضايت و انتخاب و آرای ملت به قدرت رسيده
باشد .آرای ملت در اين فرآيند هنگامی معنا مييابد که به فردي داراي صالحيت تعلق گيرد ،وگرنه
اعتباري نخواهد داشت.
فرآيند بررســي صالحيتها در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران بر عهده شوراي نگهبان
گذاشته شده است .اين شورا وظيفه نظارت بر تدوين قوانين در مجلس شوراي اسالمي و همچنين
نظارت بر کليه انتخابات کشور را دارد و موظف است ،صالحيت همه نامزدهايي که برای شرکت در
هر انتخاباتي (به جز انتخابات شــوراهاي اسالمي شهر و روستا) در وزارت کشور نامنویسی ميکنند
را بررســي کرده و صاحبان صالحيت را به مردم معرفي کند تا مردم بتوانند از ميان آنها بهترين يا
بهترينها را برگزينند.
اين نهاد خطير در
طول چهار دهــه اخير
همــواره مــورد هجمه
مخالفان و معاندان قرار
داشته و نظارت اين شورا
بر ادوار انتخابات به مذاق
بســياري خوش نيامده
است! لذا در هر انتخاباتي
ســيلي از هجمههــا و
انتقادات براي تحت فشار
قرار دادن شوراي نگهبان
به سمت آن سرازير شده
است .اما اين شورا به برکت ساختار و اعضايش در برابر اين هجمهها ،محکم به وظايف قانوني خود
عمل کرده و پاسدار قانون اساسي و مشروعيت انتخابات در کشور بوده است .اين ايستادگي و ثبات
قدم در انجام وظيفه موجب شــده که بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران نه تنها تأکيدکنند که «با
شــوراي نگهبان صددرصد موافقم»؛ بلکه اعضاي آن را «حافظ مصالح اســام و مسلمين» دانسته و
نسبت به کساني که بيپروا به فقهاي شورا ميتازند ميفرمايند« :من به اين آقايان هشدار ميدهم
که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسالم است».
حضرت امام خميني(ره) در  ۱۸خرداد سال  ۱۳۶۰و در بحبوحه آشوبآفرينيهاي بنيصدر و
حاميانش ،کساني را که از قانون يا مصوبات مجلس که به تأیید شوراي نگهبان رسيده است ،تمکين
نميکنند« ،مخالف با اسالم» خواندند.
ايشان سالهاي بعد در سخنرانياي به برخي مخالفتها با نظر شوراي نگهبان در ابطال برخي از
حوزههاي انتخابي در مجلس دوم اشاره ميکنند و با تأکيد بر جايگاه رفيع شوراي نگهبان و نگراني از
خطر تضعيف آن ميفرمايند« :معلوم نيست در صدر مشروطيت در دوره اول با فقهاي ناظر به قوانين
اين نحو عمل شده باشد .در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و به سر اين ملت آن
آوردند که ديديم .من به اين آقايان هشــدار ميدهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان
امري خطرناک براي کشور و اسالم است .هميشه انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد ميشود و در
آخر ،رژيمي را ساقط مينمايد .الزم است همه به طور اکيد به مصالح اسالم و مسلمين توجه کنيم
و به قوانين ،هر چند مخالف نظر و سليقه شخصيمان باشد ،احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا
که مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست ،وفادار باشيم».
بنيانگذار جمهوري اســامي ايران که ادامه اين خدمت بزرگ (شــوراي نگهبان) را به اسالم و
جمهوري اسالمي امري ضروري ميدانند ،در ديدار فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان ،تأکيد ميکنند
که «شوراي نگهبان بدون مالحظه از هيچ کس فقط و فقط خدا را در نظر بگيرند».
امروز نيز شوراي نگهبان مورد هجمه گروههاي سياسي قرار دارد و آنهايي که در سازوکار احراز
صالحيتها ناکام ماندهاند ،دل خوشي از شوراي نگهبان نداشته و جهت هجمهها و انتقادات خود را
به ســوي این نهاد نشــانه گرفتهاند .در اين ميان افکار عمومي بايد هوشيار بوده و به اين نکته توجه
داشته باشد که اين انتقادات نه مبتني بر دليل ،که برخاسته از علل بوده و در آن منافع ملي در نظر
گرفته نشده است.

تبیین

نتیجه بررسی صالحیتها و تأثیر آن بر مشارکت حداکثری

حسین عبداللهیفر /نتیجه بررسی صالحیتها در شورای نگهبان اعالم شد و انتخابات
 96نامزدهای خود را شناخت .اکنون که مثلث رقابتها شکل گرفته و در یک ضلع آن رئیسجمهور
با معاون اولش قرار گرفته ،در ضلع دیگر دو نامزد از جبهه مردمی نیروهای انقالب و در ضلع ســوم
هم دو نامزد با گرایش اصولگرایی و اصالحطلبی حضور دارند ،صحنه آرایش سیاسی انتخابات به طور
کامل شفاف شده؛ اما نتیجه انتخابات همچنان مبهم و پیشبینیناپذیر است که باید با سر انگشتان
مردم روشن شود.
صرفنظر از تحلیلهای عوامانه که با گزارههای کلی حکم صادر میکنند و معموالً از دو حالت کام ً
ال
صد درصدی نیز خارج نیستند ،پیشبینی دقیق آنچه اتفاق خواهد افتاد ،برای هیچ یک از تحلیلگران
داخلی و خارجی ســاده نیست .دغدغههای اردیبهشــت ماه نامزدها و حامیان مردمی و جریانی آنها
اثباتکننده این ادعاست که نمیتوانند از تصمیم ملت آسوده خاطر باشند.
حضــور نامزدها با گرایشهای مختلف و پیشبینیناپذیر بودن نتیجه انتخابات ،دو عامل اصلی
مشارکت حداکثری مردم
هســتند که در انتخابات
پیــش رو وجــود دارد؛
اما متأســفانه چند گروه
خواسته یا ناخواسته سعی
دارند حضــور حداکثری
به منصه ظهور نرسد؛ از
این رو پرســش اساسی
این است که چه کسانی
و با چه اهدافی به دنبال
کاهش مشــارکت مردم
هستند؟
1ـ غرب و آمریکا
غربیها با این تحلیل که مردم ایران به دلیل مشــکالت اقتصادی ناشــی از تحریمها تمایلی به
حضور در پای صندوق رأی نداشته و پشتوانه مردمی نظام به ویژه پس از برجام کاهش یافته است،
آرزو میکنند با کاهش حضور مردم این ادعایشان را با ارقام و اعداد به اثبات برسانند.
2ـ جریان غربگرای داخل کشور
توفیق نداشتن دولت در حل مشکالت معیشتی مردم که قرار بود از طریق برجام و کمک غرب
صورت پذیرد ،رویکرد به بیرون و دیپلماسی تعاملگرا را با بنبست مواجه کرده که به احتمال بسیار
زیاد بر رأی مردم در انتخابات آتی تأثیر خواهد گذاشت .ابعاد این نگرانی زمانی عمیقتر نمایان میشود
که این جریان همه تخممرغهای خود را در سبد نامزد دولتی گذاشته است که در واقع باید پاسخگوی
نابسامانیهای فعلی باشد .این در حالی است که هر چه بر تعداد مشارکتکنندگان افزوده شود ،کسب
 51درصد آن نیز سختتر میشود.
این جریان راه خروج از کابوس شکســت را تخریب رقیب و وانمودســازی پیروزی نامزد خود
تشخیص میدهد که مانع تحقق مشارکت حداکثری است.
3ـ ورشکستگان سیاسی
در این میان ،عدهای که مدعی هستند فقط آنها توانایی شکست دادن دولت مستقر را دارند ،برای
اثبات ادعای خود ،اینگونه وانمود میکنند که نتیجه انتخابات به طور کامل مشخص است و امکان
ندارد کسی به جز نامزد آنها بتواند این شرایط را تغییر دهد .اقدام دیگر این گروه «رأی به روحانی»
است و میگویند ،در صورتی که دولت در مناظرهها و تبلیغات علیه دولت نهم و دهم سخنی نگوید،
میتواند رأی آنها را داشته باشد.
اقدام سوم این گروه افزایش آرای باطله و رأی سفید به صندوقها است که به منظور نشان دادن
وزن خود دست زدن به چنین رفتارهایی متصور است.
مخاطره آمیزترین رفتار این گروه تشویق به حضور نیافتن در پای صندوقهای رأی است که در
راستای سرد جلوه دادن انتخابات صورت میگیرد .از نظر این گروه ،در غیاب آنها حضور حداکثری روی
نخواهد داد .اینکه چنین رفتارهایی از ســوی عدهای در دستور کار قرار گیرد ،متصور است؛ اما مهم
این است که نیروهای ارزشی با برخورد هوشمندانه ،از تأثیر برنامههای این گروه کاسته و اجازه ندهند
عزیزانی از مجموعههای خود به دلیل ناآگاهی و نداشتن بصیرت در تکمیل جورچین آنها قرار گیرند.

اخبار
چهرههای نامداری که تأیید صالحیت نشدند

اقدام احمقانه ترامپ برای مقابله با ایران

در اجــرای مــاده  60قانــون
انتخابات ریاســتجمهوری ،اســامی
نامزدهای انتخابــات دوازدهمین دوره
ریاســتجمهوری اســامی ایران که
صالحیــت آنان مــورد تأیید شــورای
محترم نگهبان قرار گرفته ،به این ترتیب
است1 :ـ سیدمصطفی آقامیرسلیم؛ 2ـ
اســحاق جهانگیریکوشایی؛ 3ـ حسن
روحانی؛ 4ـ سیدابراهیم رئیسیساداتی؛
5ـ محمدباقر قالیباف؛ 6ـ سیدمصطفی
هاشــمیطبا .از میان داوطلبانی که احراز صالحیت نشــدهاند ،اسامی دستکم  1600نفر بدیهی بود ،چون با هر متر و
معیاری رجل سیاســی و مذهبی شــناخته نمیشدند .نامزدهای نهایی که از فیلتر شورای نگهبان رد شدهاند ،سه به دو
بین اصولگراها و اصالحطلبها تقسیم شدهاند و یک نفر هم مستقل است(.سه نفر اصالحطلب ،دو نفر ارزشی و یک نفر
مستقل) اما در بین چهرههای شناخته شده که احتمال رجل سیاسی شناختهشدنشان مطرح میشد ،تعداد اصولگراها
بیشتر است .دستکم 11چهره اصولگرا از گردونه رقابتها حذف شدهاند .مستقلها سه نفر .از میان حذف شدهها دستکم
هفت چهره اصالحطلب و حامیان دولت سابق نیز حضور دارند .اصالحطلبان :قاسم شعلهسعدی ،محسن غرویان ،اعظم
طالقانی ،محســن رهامی ،عبدالحسن مقتدایی ،محمد هاشمی ،مصطفی کواکبیان .تیم حامیان دولت سابق :حمیدرضا
بقایی ،محمود احمدینژاد ،مهدی کلهر ،مسعود زریبافان .اصولگرایان :محمدعلی پورمختار ،موسیالرضا ثروتی ،حسن
سبحانی ،حسن نوروزی ،علیرضا زاکانی ،حمیدرضا حاجیبابایی ،حسن بیادی ،محمدمهدی زاهدی ،علیرضا منادیسپیدان،
صادق خلیلیان ،عوض حیدرپور .مستقلها :سیداحمد کاشانی ،محمد غرضی ،هاشم بطحایی.

پایگاه آمریکایی «امریکن
کانســروتیو» با انتشار گزارشی
تحــت عنــوان «حمایــت
منزجرکننده آمریــکا از جنگ
علیه یمــن» از سیاســتهای
جنگطلبانه مقامات واشــنگتن
انتقاد کرده است .در این گزارش
آمده اســت« :پنتاگون به دنبال
حمایت گسترده آمریکا از حمله
به بندر حدیده یمن است؛ این در
حالی است که چنین حملهای موجب گسترش و سرعت گرفتن بحران انسانی در یمن شده و قحطی
در این کشــور را تســریع خواهد کرد .باید گفت در حال حاضر نیز ائتالف تحت رهبری عربستان
سعودی یمن را در آستانه قحطی قرار داده و بخشهایی از این کشور هماکنون گرفتار قحطی است.
انجام چنین اقداماتی برای نشان دادن خصومت آمریکا با ایران ،حاکی از آن است که سیاستهای
آمریکا در یمن تا چه میزان احمقانه بوده و هســت .تخریب و به قحطی کشــیدن یمن ،آسیبی به
ایران نمیرساند و تنها به کام مرگ کشاندن هزاران نفر از مردم بیگناه یمن است که هیچ آسیبی
به ما نرســاندهاند .همدســتی آمریکا در جنایات ائتالف عربی ،دشمنی دیگر برای آمریکا به وجود
خواهد آورد؛ این سیاســتی هولناک و منزجرکننده است؛ باید گفت حمایت اوباما و ترامپ از این
جنگ ،موضوعی شرمآور است ».موضوع خطرناک آن است که به نظر میرسد دولت ترامپ تمایل
دارد به عربستان سعودی اجازه دهد که از شرایط موجود لذت برده و هر چه میخواهد انجام دهد.

نسلکشی شیعیان و سکوتهای معنادار

الف تبلیغاتی تروریستها در فضای انتخاباتی ایران

نشــریه هافینگتونپست در
مطلبی نوشته است« :زمان اعتراف
به نسلکشی شــیعیان فرارسیده
اســت؛ چرا که شیعیان در مناطق
مختلف جهان ،از جمله کشور بحرین
در معرض نسلکشی و سرکوب قرار
دارند ».این نشریه با اشاره به کشتار
دهها شیعه ساکن کفریا و فوعه افزود:
«جامعه جهانی این جنایت را نادیده
گرفت ،همانطور که جنگ عربستان
علیه یمن را نادیده میگیرد ».این نشــریه آمریکایی ضمن محکوم کردن بیتوجهی به کشتار شیعیان در
سوریه ،پاکستان ،یمن ،عراق ،نیجریه ،بحرین و عربستان ،تأکید کرد« :رسانهها هنگام انتشار چنین مسائلی،
از ترس افزایش تنشهای سیاسی با احتیاط عمل میکنند ،اما زمان آن فرارسیده است که به شیعیانی که
در آتش میسوزند و فراموش میشوند حق دفاع از خودشان را بدهیم ».در همین حال روزنامه آمریکایی
لسآنجلستایمز در گزارشــی به انتخابات ایران و افزایش تهدیدات ترامپ و سکوت دولت ایران پرداخت و
نوشت« :در حالی که هر روز به انتخابات ریاستجمهوری ایران نزدیکتر میشویم ،برخی آمارها حاکی از
بهبود اوضاع انتخاباتی ایران دارند ،ولی همچنان در این کشور بسیاری از منتقدان ،مخالف رویه حسن روحانی
میباشند ».دولت روحانی نه تنها از حقوق مسلم کشورمان در مقابل تهدیدات سخن به میان نمیآورد ،که
کمترین واکنشی نسبت به کشتار شیعیان در سایر کشورها ندارد ،این در حالی است که نسبت به هرگونه
حمله تروریستی در کشورهای اروپایی حساس است و فوری بیانیه محکومیت صادر میکند!

شهریار زرشناس با اشاره به
یکی از دوقطبیهای نظام سلطه
برای اثرگذاری بر انتخابات نوشته
اســت« :نئولیبرالهای حاکم بر
قوه مجریه که به واسطه طراحی
دولتهــای امپریالیســتی برای
تشدید تحریمها و سوار شدن بر
موج ناخشنودی اقتصادی پدید
آمــده در ســال 1391؛ خود را
«منجی» و دارای کلید گشایشگر
قفل اقتصاد کشور جلوه داده بودند؛ حاال که ناکارآمدی نسخههای اقتصادی و سیاسی و فرهنگیشان
آشکار شده است؛ در یک همسویی تبلیغاتی با تیم ترامپ (که گاه و بیگاه الف «روی میز بودن همه
گزینهها» میزنند) ،میکوشند با مطرح کردن ادعای بیپایهای به نام «خطر جنگ» خود را منجی!
صلح و برطرف کردن «ســایه جنگ» بنمایانند .ســایه هیچ تهدید یا تجاوز نظامی و جنگی ،ایران
امروز را تهدید نمیکند .اگر مشکلی هست (که هست) ناشی از سیطره مدیریت بیانگیزه کمکار
غیر انقالبی تکنوکرات اشرافی و رانتخوار بر قوه مجریه است؛ مدیریتی که نسخههای ناکارآمد و
ظالمانه و سرمایهدارانه نئولیبرالی را مبنا و الگوی خود قرار داده است .ترامپ و آمریکا گاهوبیگاه
الف جنگ میزنند تا ضعفهای بنیادین و فقدان خودباوری خود را پنهان کنند و در عین حال از
طریق این الف تبلیغاتی و مغشوش کردن اذهان و فضا برای پیروزی دوباره نئولیبرالها در انتخابات
ریاستجمهوری پیش رو در ایران ،پاس گل بدهند.

شورای نگهبان از منظر قانون و امام خامنهای

حسن خدادی /طي سالهاي اخير ،حمله به شوراي نگهبان و تخطئه آن از
سوي افراد و جريانات مختلف سياسي آنقدر عادي شده كه اگر يك روز با تورق برخي
روزنامههاي داخلي و گشت و گذار در فضاي مجازي با چنين رويهاي برخورد نكنيم ،به
یقین تعجب خواهيم کرد .در آستانه هر انتخاباتي هجمهها و حمالت به شوراي نگهبان
افزايش چشمگيري پيدا ميكند .امام خامنهای(مدظلهالعالی) در اردیبهشت  87فرمودند:
«این بحث «نظارت استصوابی» و این چیزهایی که باز هم رویش جنجال میکنند ،از
آن جنجالهای بسیار بیمبنا و بیریشهای است که هدفش تضعیف شورای نگهبان و
در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اســام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوری
اسالمی در ارکان قانونگذاری است .مانعشان شورای نگهبان است».
پیشینه  100ساله نظارت شــورای نگهبان(اصل طراز) /پیشبینی مسئله
«نظارت بر قانونگذاری» در حقوق ایران ،موضوع جدیدی نیست؛ بلکه میتوان گفت
از نظر قدمت ،همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانونگذاری در ایران است.
اصل  2متمم قانون اساسی مشروطه ،که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز»
معروف است ،جلوهای ناقص از شکل تکاملیافته نهاد شورای نگهبان بوده است
وظایف و اختیارات شورای نگهبان /از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان،
ســه وظیفه «نظارت بر قانونگذاری»« ،تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات»
اهمیت بسیاری دارند و مباحث زیادی نیز درباره هر یک وجود دارد.
1ـ نظارت بر قانونگذاری؛ در منابع حقوق اساسی ،از ضرورت کنترل قوانین به
ث شده و دو روش در این زمینه ذکر شده است :روش «کنترل
وسیله قانون اساسی بح 
قضایی» و روش «کنترل غیر قضایی» .در جمهوری اســامی ایران روش کنترل غیر
قضایی استفاده شده است؛ یعنی نظارت بر قانونگذاری به یک نهاد غیر قضایی مستقل
به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.
2ـ تفسیر قانون اساسی؛ معموالً بهترین مرجع برای تفسیر یک سخن ،گوینده
آن است .هر کس بهتر از دیگران میداند که مقصودش از جمالت بر زبان آمده چیست.
بر این مبنا ،شــرح و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسالمی گذاشته شده
است (اصل )73؛ زیرا قوانین عادی را مجلس تدوین و تصویب میکند .در نظام جمهوری
اســامی ایران ،تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان» ،به منزله قوه مؤسس
ناظر ،گذاشــته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلس مؤسس قانونگذار ،قانون
اساسی را تفسیر خواهد کرد.
3ـ نظارت بر انتخابات؛ ســومین وظیفهای که برای شــورای نگهبان در نظر
گرفته شده ،نظارت بر انتخابات است« .نظارت» در لغت به معنای «مراقبت کردن» و
«تحت نظر گرفتن» است .برای نظارت ،ارکان یا مؤلفههایی قابل تصور است .این ارکان
که همواره وجود دارد ،عبارت اســت از« :نظارتکننده»« ،نظارتشــونده» و «موضوع
رکن ناظر است؛ نظارتشونده در این مورد ،مجری
نظارت» .برای نمونه ،شورای نگهبان ِ
انتخابات(وزارت کشور) است و موضوع نظارت ،برگزاری انتخابات میباشد .فلسفه نظارت
بر انتخابات ،پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای
برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است.
روال احراز و تشــخیص صالحیت هم یک
رهبر معظم انقالب نیز فرمودند« :این ِ
جایی دنیایی اســت و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شــورای اسالمی
روال همه ِ
هم نیست .بنابراین کار ،کار معمولیای است؛ کاری است که در همه جای دنیا و پیش
هم ه عقالی عالم انجام میگیرد .مردم هم این روال را قبول دارند و قانون اساسی هم
این روال را احراز کرده است)۱۳۷۰/۱۰/۲۴(».
تبدیل مشروطه به استبداد رضاخان؛ نتیجه حذف طراز اول /چرا مشروطه
شکســت خورد و نظام مطلقه پهلوی روی کار آمــد؟ دالیل حذف طراز اول چه بود؟
درجه اول تبدیل شد ... .به اعتقاد ما ،همه
«مشروطه به استبدادی از طراز استبدادهای 
شده در
اینها ناشــی از عدم حضور طراز اول در آنجاســت؛ و ّال اگر علمای پیشبینی 
متمم قانون اساســی که همان طراز اول باشند ،حضور میداشتند و میتوانستند نقش
خودشان را ایفا کنند ،ما امروز از آنچه که هستیم ،خیلی جلوتر بودیم»()۱۳۷۰/۱۲/۴

یادداشت

وظايف و کارکرد شوراها

حسين معيني /از مجموعههاي مردمنهادي که در نظام جمهوري اسالمي ايران
پس از پيروزي و تدوين قانون اساسي بر ضرورت شکلگيري آن تأکید شده ،شوراهاي اسالمي
شــهر و روستا است .در نظام سياسي که عنوان نظام «مردمساالري ديني» را بر خود نهاده
است ،نهاد شوراها تبلور برجسته حضور جدي مردم در مديريت کشور است.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با اذعان بر اصل مشارکت همگاني ،ضمن حدود
پنجاه اصل ،بر حق تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان تأکید کرده است .فصل هفتم
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از اصل  ۱۰۰تا  ۱۰۶به اهميت شوراها در نظام جمهوري
اســامي ميپردازد و وجود آن را هم فرصت میشــمارد و هم الزم و واجب میداند .شوراها
همچنين در ابعاد نظارتي و تصميمگيريها انجام وظيفه ميکنند و از اين طريق حاکميت
با خواســتههاي مردم و مردم با مشکالت مسئوالن آشنا ميشوند .از طريق شوراها بخشي
از اختيارات دولت به مردم بازگردانده شــده و تا حدودي از حجم امور و مشکالت دولت در
موارد اجرايي کاسته خواهد شد.
حوادث سياســي ســالهاي  57تا  60که زماني براي حضور کمرنگ شوراها بود ،با
فعلو انفعاالت فراواني مواجه شد و از سال  60به بعد امکان تحقق اين وعده ميسر نشد تا
اينکه با آغاز دوره اصالحات و شــروع به کار رياســتجمهوري آقاي خاتمي و اولويت يافتن
شــعار توسعه سياســي ،تالش براي تحقق اين اصل قانون اساسي در اولويت قرار گرفت .به
این ترتیب ،اولين انتخابات شوراها در اسفند ماه سال  1377برگزار شد و اکنون در آستانه
برگزاري پنجمين دوره آن قرار داريم.
در اين ميان ،توجه به کارکردها و وظايف شوراها ميتواند انگيزه صاحبان رأی را براي
مشارکت در انتخابات ارتقا بخشد .مطابق با قانون ،شوراها وظايف و اختياراتي دارند که برخي
از آنها به شرح زیر است:
ـ انتخاب شهردار براي مدت چهار سال؛
ـ بررســي و شناخت کمبودها ،نيازها و نارســاييهاي اجتماعي ،فرهنگي ،آموزشي،
بهداشتي ،اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصالحي و راهحلهاي
کاربردي در اين زمينهها به منظور برنامهريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط؛
ـ نظارت بر حســن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير
سازمانهاي خدماتي در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نشود؛
ـ برنامهريزي در زمینه مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني،
فرهنگي ،آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط؛
ـ اقدام در زمینه تشــکيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ،امدادي ،ارشادي و تأسیس
تعاونيهاي توليــد و توزيع و مصرف و همچنین انجام آمارگيري ،تحقيقات محلي و توزيع
ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط؛
ـ نظارت بر حســن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي ،جنسي و اموال منقول و
غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونهاي که ّ
مخل
جريان عادي امور شهرداري نباشد؛
ـ تصويب بودجه ،اصالح و متمم بودجه ســالیانه شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي
وابسته به شهرداري با رعايت آييننامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي
شهر؛
ـ نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و کليه سازمانها ،مؤسسات ،شرکتهاي
وابســته و تابعه شهرداري و حفظ ســرمايه ،داراييها ،اموال عمومي و اختصاصي شهرداري
و همچنين نظارت بر حســاب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعالم موارد
نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي الزم بر اساس مقررات قانوني.
در پايــان بايد به اين نکته کليدي توجه کرد که عمل به وظايف و اســتفاده بهينه از
اختيارات منوط به انتخاب شايستگان است که اين مهم دقت نظر رأیدهندگان را ميطلبد.

اقتصاد/رسانه
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شــاپور محمدی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت :در سال  95انتشار اوراق مالی اسالمی نسبت به سال  ،94صد درصد رشد داشته که
رشد صد درصدی انتشار
امیدواریم بتوانیم از ابزارهای مالی اسالمی برای تأمین مالی پروژههای دولتی و نیمهخصوصی بهرهبگیریم .از زمان شروع انتشار ابزارهای مالی اسالمی
اوراق مالی اسالمی
تاکنون  14/5میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی منتشر شده است.
گزارشي از عملكرد اقتصادي دولت با رنگ و بوي تبلیغاتی

آنرویسکه

سبد کاال با طعم شب انتخابات

آمارهایی که با واقعیت منطبق نیستند!

اکبر معصومی /رشــد اقتصادی به اصطالح ســاده زمانی در کشور
محقق میشــود که در آن تولید ملی و درآمد سرانه افزایش پیدا کرده باشد.
در محاسبه رشد ،عوامل متعددی را در نظر میگیرند که به دو عامل اقتصادی
و غیر اقتصادی تقسیم میشود .در عامل اقتصادی رشد ،منابع طبیعی ،تمرکز
سرمایه ،تغییرات زیربنایی و ...وجود دارد و در عامل غیر اقتصادی رشد ،عوامل
اجتماعی ،انسانی و تشکیالتی وجود دارد .با توجه به عوامل مطرح شده ،رشد
اقتصادی زمانی در اقتصاد یک کشــور اتفاق میافتد که تولید ملی و درآمد
سرانه افزایش پیدا کرده باشد.
به بیان دیگر ،عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی باید در خدمت تولید آن
کشور باشد .در روزها و هفتههایی که به انتخابات ریاستجمهوری نزدیکتر
میشویم ،مسئوالن ارشد دولت یازدهم آمارهای رشد اقتصادی کشورمان را
باالی  10درصد مطرح کرده .و با توجه به آمار ذکر شــده ،عملکرد دولت را
در طول این مدت موفق ارزیابی میکنند .رشد اقتصادی در حالی باالی ۱۰
درصد مطرح میشــود که دولت همواره برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم
و تولید کشور نگاه به خارج از کشور داشته است .دولتمردان تصور میکنند
با ایجاد رابطه و مذاکره با کشــورهای غربی ،به ویژه با ایاالت متحده آمریکا
اهداف و وعدههای داده شــده محقق میشــود و به رشد قابل توجهی دست
پیدا خواهند کرد.
این در حالی اســت که به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران
موتور رشد اقتصادی واقعی کشورمان درونزا است و این امر صرفاً با برقراری
ارتباط با کشورهای دیگر اتفاق نخواهد افتاد .از سوی دیگر ،یکی از معیارهای
مهم در ارزیابی رشد اقتصادی کشور ،مراجعه به معیشت و سطح زندگی مردم
است .همچنین ،رونق تولید و در نتیجه کاهش آمار بیکاری در بین جوانان از
مهمترین معیارهای رشد اقتصادی کشور است .با توجه به معیارهای سنجش
رشد اقتصادی ،در دولت کنونی نه تنها در معیشت مردم ،بلکه حتی در تولید
نیز اتفاق خاصی نیفتاده است.
حال این پرسش مطرح میشود که مسئوالن دولتی و مراکز آماری دولت
یازدهم چه متغیرهایی را در اقتصاد محاسبه کردند که آمار رشد اقتصادی با
زندگی مردم انطباق ندارد و در بین مردم باورپذیر نیست؟
در پاسخ به پرسش مطرح شده باید به این نکته اشاره کرد که آمار رشد
اقتصادی غیر علمی در دولت فعلی با اهداف و انگیزههای گوناگونی اعالم شده
است؛ 1ـ صاحبنظران معتقدند ،دولتمردان در محاسبه آمار رشد اقتصادی
نفت را نیز محاسبه میکنند؛ از این رو با توجه به افزایش تولید و فروش نفت
در ســال  ،95بیشک درصد آمار رشد اقتصادی باال خواهد بود؛ گرچه وضع
زندگی مردم چیز دیگری را نشان میدهد .از سوی دیگر ،رشد اقتصادی باید
پایدار باشد نه اینکه با تولید و فروش نفت هر روز تغییر پیدا کند۲ .ـ با توجه
به نزدیکی انتخابات ریاســتجمهوری و خالی بودن دســت دولت از تحقق
وعدههای خود ،دولتمردان به آمارهای غیر علمی روی آوردهاند که این امر به
نوعی سبب گمراه کردن مردم جامعه میشود.
به نظر میرســد ،رسیدن به رشد اقتصادی واقعی تنها با دادن آمارهای
غیر دقیق به مردم امکانپذیر نیست؛ بلکه این امر نیازمند برنامهریزی دقیق
با توجه به ظرفیتهای داخلی و از طریق نیروهای توانمند دلســوز و انقالبی
است که منافع ملی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح دهد.

نکتهگرام

سعید مهدوی /با نزدیک
شدن به روزهای پایانی عمر دولت دهم
و شروع فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات
ریاستجمهوری ،خدمات دولت کنونی
نيــز رنگ و بــوی تبلیغاتــی به خود
گرفته اســت .هر چند که دولتمردان
دولــت یازدهم خود را مخالف اقدامات
پوپولیستی و تبلیغاتی معرفی میکنند
و از ایــن لحاظ بــه دولتهای قبلی
انتقادهای فراوانی را وارد میدانند؛ اما
با فعالیتهــا و اقداماتی کنونی كه در
ادامه به چند نمونه آنها اشاره ميشود،
گوی ســبقت را از همــه ربوده و یک
سنت ناپسند را براي دولتهاي بعدي
پایهگذاری میکنند.
تصمیم دولت یازدهم برای افزایش
 ۵۰درصدی حقوقها در آستانه
انتخابات
دولت یازدهم در روزهای پایانی
سال گذشته مصوبهای را تصویب کرده
کــه راه را بــرای افزایش  50درصدی
حقوق مدیــران و کارمنــدان ممکن
میکند .بنابراین افزایش  50درصدی
حداکثر امتیازات برای کارمندان ،عم ً
ال
بــه معنای افزایش چشــمگیر حقوق
کارمندان و به ویژه مدیران در ســال
جاری اســت .براســاس قانون بودجه
امســال ،ضریب حقــوق کارمندان و
بازنشستگان  10درصد افزایش مییابد؛
امــا دولت یازدهم پس از چند ســال
تثبیت امتیازات شغلی ،تصمیم گرفته
حداکثر امتیازات شغلی حقوقبگیران
را تــا  50درصد افزایــش دهد که در
صورت تصویب شورای حقوق و دستمزد
به منزله افزایــش  30تا  50درصدی
دریافتــی حقوقبگیران در ســال 96
نسبت به سال  95خواهد بود.
در بودجه امسال حدود  150هزار
میلیارد تومــان اعتبار برای پرداخت
حقــوق کارمندان و بازنشســتگان و
سایر حقوقبگیران دولتی لحاظ شده
که با توجه بــه افزایش 10درصدی
دریافتیها نسبت به بودجه سال 95
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بوده اســت .اما با مصوبه اخیر دولت
در افزایــش  50درصــدی امتیازات
حقوقبگیران ،دولت به چند ده هزار
میلیارد تومان اعتبــار مازاد نیازمند
است .به یقین بودجه مصوب امسال،
تکافوی اجرای این مصوبه را برای همه
حقوقبگیران ندارد و دولت مجبور به
ارائه الیحه متمم بودجه اســت .البته
مهمترین نکته ،نحوه تأمین اعتبار این
افزایش است و شاید بودجه عمرانی
قربانی این افزایش شود.
ياد دولت نجومیها از محرومان در
شب انتخابات!
در آخرین روزهای عمر دولت
یازدهــم و در آســتانه انتخابــات
دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری
افزایش سه برابری یارانه نقدی برای
اقشــار خاص ،از جمله مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی در دستور
کار قــرار گرفت؛ طرحــی که براي
اولین بار در فروردين ماه سال جاري
عملی شد .بر این اساس ،پیش از این
خانوارهای یک نفــره ،مددجو53 ،
هزار تومان از محل دستگاه اجرایی
و  45هزار تومان از محل هدفمندی
یارانههــا دریافــت میکردند که به
اســتناد این ابالغیه جدید مبلغ 95
هزار تومان به منابــع یارانه افزوده
میشود و مجموع دریافتی یک نفر
را بــه  193هزار تومان میرســاند،
همچنین این رقم برای خانوادههای
پنج نفره و بیشتر با احتساب یارانه
و مستمری معادل  690هزار تومان
خواهد بود.
نکتهای که در این میان بســیار
مهم و البته خندهدار میباشد ،حرفی
است که چند روز پیش ولیاهلل سیف
درباره طرح وعده افزایش سه تا پنج
برابری یارانه نقــدی از طرف برخی
کاندیداهای احتمالی ریاستجمهوری
ســال  96زد ،او گفــت« :با توجه به
ظرفیت اقتصاد ایران ،من از طرح این
صحبتها تعجب میکنم».

سید فخرالدین موسوی /با وجود همه
تالشهایی که در سالهای اخیر در تخریب صداوسیما
و کم اثر نشــان دادن آن صورت گرفته است ،توجه
ویژه طیفهای مختلف سیاسی به عملکرد صداوسیما
را میتــوان اعتراف مجدد به تأثیرگــذاری ویژ ه این
رسانه بزرگ و فراگیر دانست؛ تأثیر چنان ویژهای که
نحوه عملکرد آن به تیتر یک رسانهها و بحث حامیان
نامزدهای مختلــف در فضای مجازی و حقیقی بدل
شده اســت؛ ابتدا ابراهیم رئیسی از پوشش گسترده
اخبار حســن روحانی در تلویزیــون انتقاد میکند و
بعد نوبت رســانه اصالحطلب میشود که با این بهانه
به رسانه ملی حمله کند ،چنانچه روزنامه اصالحطلب
ن صداوســيما به ســود
«اعتماد» تحت عنوان «آنت 
كيست؟» مینویسد« :ابراهيم رئیسی كه هوادارانش
او را شبيهترين فرد به شهيد بهشتي ميدانند ،دست
به قلم شــده و در ايامي كه شوراي نگهبان مشغول
بررسي صالحيت او و رقبايش هستند دو نامه نوشته
است :گلهمندانه و كوتاه؛ يكي به رئیس صداوسيما و
ديگري به سرســختترين رقيبش حسن روحاني .از
صداوســيما به خاطر عدم رعايت «عدالت تبليغاتي»
و از رقيب سرســختش حســن روحاني كه به زعم
او آنطور كه بايد جانــب اخالق را رعايت نميكند،
گلهمند است .اما اعتراض رئیسی به صداوسيما براي

وعده پرداخت سود سهام عدالت
در شب انتخابات
بحث پرداخت سود سهام عدالت
و زمینهسازی برای آزاد ساختن خرید
و فروش آن پس از  ۱۰ســال از اجرای
طرح ،در سال گذشته مطرح شد و در
اسفندماه به طور رسمی کلید خورد .بر
این اساس طرح ساماندهی سهام عدالت
و پذیرش  ۴۹میلیون نفر سهامدار از 17
اسفندماه سال  ۹۵آغاز شد که تاکنون
نزدیک به  ۳۰میلیون مراجعه به سامانه
صورت گرفته است .در این مرحله ورود
افراد به سامانه سهام عدالت با کد ملی
صورت میگیرد و به مشموالن صورت
حســاب ارائه میشود .در همين رابطه
به تازگی علی اشــرف ،رئیس سازمان
خصوصیســازی از آغــاز مرحله دوم
طرح ســاماندهی ســهام عدالت خبر
داده و تصریــح کرده اســت« :در این
مرحله مشموالن با مراجعه به بانکها
و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید
بانک مرکزی باید شماره شبا بانکی خود
را تهیه کرده و در سامانه ثبت کنند».
از ســوي ديگــر مدیرعامــل
تعاونیهای سهام عدالت استان تهران
معتقد اســت که پرداخت سود سهام
عدالت در این ایام یک اقدام پوپولیستی
اســت؛ چرا که هنوز ابهامات برگههای
ســهام عدالت برطرف نشــده اســت.
سیدعلی حسینی در واکنش به اقدام
دولت مبنی بر اعالم دریافت شــماره
شبای سهامداران عدالت برای واریز سود
ســهام عدالت ،تأکید کرد« :این اقدام

غیر قانونی است ».وی با اشاره به اینکه
شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت
دارای سود هســتند ،افزود« :براساس
آییننامهها و مصوبات سهام عدالت باید
بعد از  10سال نسبت به آزادسازی آن
اقدام شود و اصل پول سهام باید در این
دوره تسویه میشد ».حسینی با طرح
این پرسش که معلوم نیست پرداخت
سود سهام عدالت بر چه اساس و مبنایی
قرار است به حساب شخصی افراد واریز
شود ،گفت« :دریافت شماره حساب به
طور مستقیم از مردم برای واریز سود
ســهام عدالت اقدامی سیاسی در ایام
انتخابات ریاستجمهوری است».
افزایش حقوق بازنشستگان تا
 ۲۷درصد
از ديگر اقدامــات تبليغاتي دولت
ميتوان به افزایش  ۲۷درصدي حقوق
بازنشستگان در روزهاي اخير اشاره كرد.
براســاس بند  ۲مصوبه هفته گذشــته
هیئت دولت ،حقوق بازنشستگان سنوات
قبل تا  ۲۷درصد افزایش خواهد یافت.
طبــق ايــن مصوبه برای اولیــن بار در
راســتای افزایش حقوق بازنشستگان و
همسانسازی حقوق آنان ،میزان دریافتی
کل بازنشســتگان در مقایســه با سال
قبل  15درصد رشــد خواهد داشت که
پس از همسانسازی ،این افزایش برای
بازنشســتگان سنوات قبل تا  27درصد
نیز خواهد رســید و در سال  96حقوق
بازنشســتگان دارای  30سال خدمت با
احتساب ضریب افزایش و همسانسازی

اعتراف به اعتبار رسانه ملی

چيست و منظورش از «عدالت تبليغاتي» چيست؟ در
 ١١٧كلمهاي كه حجتاالسالم رئیسی خطاب به علي
عسکری نوشته به درستي روشن نيست صداوسيما در
پخش كدام برنامه رئیسجمهور بيعدالتي كرده است.
آيا پخش سخنراني رئيسجمهور در مراسم روز ارتش
كه همه ساله به صورت زنده پخش ميشود ،مصداق
بيعدالتي تبليغاتي اســت ،يا پخش زنده مراسم روز
ملي فناوري هستهاي با حضور رئیسجمهور ،يا پخش
مستقيم افتتاح فازهاي  ١٧تا  ٢١پارس جنوبي كه بعد
از نزديك به يك دهه باالخره ايران را در بهرهبرداري
از ميدان نفتي مشــترك با قطر برابر كرد؟» عباراتی
که دقیقاً مشــابه آن با چند کلمــه پس و پیش در
روزنامه «شــرق» نیز با تیتر «دو نامه یک اعتراض»
تکرار میشود« .شرق» همچنین در سرمقاله خود به
قلم کامبیز نوروزی با تیتر «نامههای غیر مستند» ،به
شــدت به رئیسی حمله کرده ،وی را به طور تلویحی
به فرافکنی و فرار به جلو متهم میکند و در ادامه نیز
رســانه ملی را حامی جناح رقیب خود میخواند و از
عملکردش گله میکند.
امــا در مقابل روزنامهها و پایگاههای اینترنتی
اصولگرا که کم و بیش به پوشــش گســترده چهره
حسن روحانی و پخش زنده سخنرانیهای وی انتقاد
داشتند ،با طرح موضوع مناظرات ضبط شده به طور

کمتــر از یک میلیون و  150هزارتومان
نخواهد بود .از سوي ديگر همزمان مصوبه
افزایش حقوق کارکنان دولت ،اســاتید
دانشــگاهها ،قضات و شاغلین مؤسسات
عمومی غیر دولتی ابالغ شــد و از یکم
فروردین ماه سال  96باید اجرایی شود.

جــدی به موضوع ورود میکنند و از فشــار دولت به
صداوسیما برای جلوگیری از شفافیت در انتخابات و
پوشش اخبار مرتبط با حسن روحانی سخن به میان
میآورند .پایگاه «رجانیوز» تیتر «سخنرانی روحانی
زنده و مناظرات ضبط شده!» را روی خروجی پایگاه
خود قرار میدهد؛ «کیهان»؛ «مناظره زنده نیاز مردم
برای انتخــاب رئیسجمهور آینده» را تیتر یک خود
برمیگزینــد و روزنامه «وطن امــروز» نیز با انتخاب
عنــوان «مرده یــا زنده» مینویســد« :درحالی که
دولتیها تالش داشتند نشان دهند آنها مخالف پخش
غیرزنده مناظرهها هستند ،در حساب شخصی منتسب
به حســین فریدون ،برادر جنجالی حسن روحانی در
توئیتر از تصمیم کمیســیون بررســی تبلیغات برای
پخش غیرزنده مناظرهها حمایت کرده است .در پیام
توئیتری حسین فریدون که ساعت  10:49صبح روز
 21آوریل  2017روز چهارشــنبه منتشر شده(!) وی
به دلیل آنچه چند برابر شــدن «مشکالت امنیتی»
خوانده ،خواستار عدم پخش مناظرات به صورت زنده
شده است ».پایگاه خبری «مشرق» نیز طی مطلبی با
عنوان «حرف روحانی را باور کنیم یا رأی نمایندههای
روحانی را؟» در این باره نوشــت« :وزارت کشــور در
بیانیه تهدیدآمیزی خود نســبت به رســانهها ،بدون
اینکــه بگوید نظر دولتیها درباره حذف آنتن زنده از

سهم كارگران از اقدامات تبليغاتي
دولت چه بود؟
دولــت يازدهم بــراي جمعيت
كارگري كشــور كه در طول اين چهار
سال درگير مشكالت معيشتي بودهاند
نيز برنامــه تبليغاتي دارد .علی ربیعی
وزیــر کار ،تعاون و رفــاه اجتماعی در
حاشــیه جلســه اخير هیئــت دولت
در جمــع خبرنگاران اظهار داشــت:
«با تصمیماتی که گرفته شــد ،تعداد
 200هزار نفــر دیگر به بیمه کارگران
ســاختمانی اضافه کردیــم ،این 200
هزار نفر در شــرایط فعلی عدد باالیی
اســت که تحت بیمه تأمین اجتماعی
قرار میگیرند که  100هزار نفر آنها به
ترتیب در فروردین و  100هزار نفر دیگر
در اردیبهشت تحت پوشش قرار خواهند
گرفت .همچنين به گفته ربيعي دولت
در اردیبهشــتماه يك سبد کاال تحت
عنوان حمایت غذایی توزیع خواهد کرد.
سهم مردم بيش از اين است
البته ،بر كسي پوشيده نيست كه
حق خدمت به مردم شــريف و فهيم
جمهوري اســامي ایران بيش از اين
فعاليتهاي شائبهدار و تبليغاتي است،
ولي حرف مردم اين است كه اگر دولت
يازدهم در طول اين چهار سال به جاي
دل بســتن به مشكلگشايي از سوي
كشورهاي غربي و اروپايي ،اينچنين به
مردم خدمت ميكرد و بر پتانسيلها و
ظرفيتهاي داخلي تكيه ميكرد ،ديگر
نيازي به اين اقدامات يك شبه و تبليغي
نداشت و تنها عملكرد و كارنامهاش براي
دور بعدي انتخابات كفايت ميكرد ،ولي
افسوس كه چنان نكرد! و حال چنين
ميكند!!

اخبار اقتصادی

فقط  ۳درصد ثروتمندان
کشور مالیات میپردازند

آخرین آمارهای ارائه شده از سوی
بانک مرکزی نشاندهنده آن است که
از ابتدای فروردین سال گذشته تا پایان
بهمــنماه ،ایرانیها  117هزار و 760
میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند
که رشدی برابر با  31/1درصد را نشان
میدهد .گفتنی اســت ،دولت در این
دوره زمانــی دو هــزار و  360میلیارد
تومــان با عنوان «مالیــات بر ثروت»
دریافت کرده اســت .در حالی اقتصاد
کشور در سال گذشــته  31/1درصد
بیشتر مالیات پرداخت کرده است که
بررسیها نشان میدهد ،فقط سه درصد
ثروتمندان در کشــور مالیات پرداخت
میکنند؛ نشان میدهد ،دریافت مالیات
بیشتر ،از محل جلوگیری از فرار مالیاتی
نبوده ،بلکه بیشــتر به کســبه خرد و
تولیدکنندگان فشار آمده است.

روند کاهش صادرات
نفت عربستان

صادرات نفت عربستان سعودی در
ماه فوریه به شــش میلیــون و  ۹۵۰هزار
بشکه در روز رسید که کمترین رقم از ماه
می سال ( ۲۰۱۵اردیبهشت ـ خرداد )۹۴
میالدی به بعد محسوب میشود؛ این در
حالی است که صادرات نفت این کشور در
نخستین ماه ســال  ۲۰۱۷میالدی هفت
میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه در روز ثبت
شده است .باید افزود ،تولید نفت عربستان
از  9/7میلیون بشکه به  ۱۰میلیون بشکه
در روز افزایش یافته است.

میزان یارانه نقدی
واردات بنزین

عارفی،کارشناس فناوری اطالعات و
مشاور سامانه هوشمند سوخت گفت :در
شش ماهه دوم سال  ،٩٥روزانه  ١٣میلیون
لیتر بنزین وارد کشور شده است .در مدت
این شــش ماه ،از منظر هزینه ـ فرصت از
دست رفته دولت چهار هزار و  700میلیارد
تومان برای واردات بنزین پرداخت کرده که
به صورت ارز از کشــور خارج شده است.
با توجه بــه اختالف قیمت فوب و قیمت
فروش داخلی ،یارانه نقدی که دولت برای
واردات این مقــدار بنزین پرداخت کرده،
 ١١٨٥میلیارد تومان بوده است.

پژواک

شبکههای اجتماعی و سالمت ـ ۲۳
مناظرات چیست ،به حقیقتی اشاره میکند که نشان
میدهد همه حرفها و ژســتهای دولتیها ،دروغی
بیش نیست .در قسمتی از این بیانیه آمده است :برابر
ماده  ۶۲قانون انتخابات ریاســتجمهوری ،بهمنظور
تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاستجمهوری
از امکانات عمومی ،کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات
تشــکیل میگردد و اعضا کمیسیون مطابق ماده ۶۳
قانون انتخابات از پنج عضو کمیسیون بررسی تبلیغات
انتخابات ریاســتجمهوری ،فقط دو عضو آن مربوط
به وزارت کشــور و یا هیئت مرکزی اجرائی انتخابات
هســتند ».اما دقت کنید؛ علی عسکری رئیس رسانه
ملــی در واکنش به مصوبه کمیته نظارت بر تبلیغات
انتخابات ،گفت که «با وجود اصرار رســانه ملی برای
پخش زنده مناظرههای انتخاباتی متأسفانه کمیسیون
تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری با این امر مخالفت
کرد .حاال برگردیم به این عبارت در بیانیه وزارت کشور؛
«از پنج عضو کمیسیون بررســی تبلیغات انتخابات
ریاســتجمهوری ،فقط دو عضو آن مربوط به وزارت
کشور و یا هیئت مرکزی اجرایی انتخابات هستند ».اگر
دو عضو دولتی کمیسیون تبلیغات همنظر با نماینده
صداوسیما بوده باشند؛ یعنی سه عضو کمیسیون فوق
مخالف حذف آنتن زنده بودهاند و باید رأی کمیسیون،
بر پخش زنده مناظرات تعلق میگرفت».

تصویر سردار شهید تیمور علیپور در جشن قهرمانی

وبگاه «دیلیکالر» :احتماالً اصولگرایان پیروز انتخابات آینده هستند.

لباس پدر بر تن فرزند /تشییع پیکرهای مطهر هفت تن از شهدای مدافع حرم

دستان پینهبسته کشاورزی که با افتخار مهرهای انتخابات را نشان میدهد

گفتوگوی روحانیون با توریستهای خارجی در مسجد شیخ لطفاهلل

راهیان نور حزباهلل لبنان در مرز فلسطین اشغالی؛ انشاءاهلل به زودی در سوریه

رزمایش الی بیتالمقدس در شهرستان بجنورد

جامعهپذیری سیاسی نقش مهمی در آموزش کودکان دارد

اپىژنتیک۲-

مهدی فرهادی/
نمونههای اثرات اپىژنتیک
طــی یــک دهــ ه گذشــته ،در
پژوهشهای مختلفی مشــخص شده
اســت بعضی عوامل محیطی استرسزا
میتوانند روی سالمت فرزندان یا حتی
نوههای انسان تأثیر بگذارند و تجربیات
زندگی پدر روی صفات فرزند تأثیرگذار
است؛ این در حالی است که تا چند دهه
پیش تصور میشد ،صفات اکتسابی قابل
انتقال به نسل بعد نیستند.
در پژوهشــی که در ســوئد نیز
انجام شــد ،مشــخص گردیــد آنهایی
که پدربزرگها و مادربزرگهایشــان
بین  ۹تا  ۱۲ســالگی خود گرســنگی
کشــید ه بودند ،بیشــتر عمر کردهاند.
پژوهشی دیگر در ســال  ۲۰۱۳نشان
داد ،حتی خاطرات میتوانند به صورت
اپیژنتیکی منتقل شــوند .پژوهشگران
بــرای اثبــات فرضیه خود هــر بار که
بــرای موشهای آزمایشــگاهی رایحه
شیرین پخش میکردند ،به آنها شوک
الکتریکی میدادند .به این ترتیب ،آنها
هر بار که رایحه را میشــنیدند ،دچار
استرس میشدند .بعدها مشخص شد،
نســل بعدی این موشها هــم دقیقاً با
استشــمام رایح ه شیرین دچار استرس
میشــوند و این در حالی است که هیچ
وقت شــوک الکتریکی دریافت نکرده
بودند .در طول زندگی ،شرایط محیطی
ســبب ایجاد تغییر در فعال یا غیرفعال
شدن ژنهای ما میشوند .در عین حال،
دیانای ما تغییر نمیکند .این تغییرات
در ژنهــا ،یعنــی اضافه یا کم شــدن
تگهای شیمیایی تنظیمی ،با استفاده
از اپیژنتیک انجام میشود .برای نمونه،
نوع رژیم غذایی افراد یا سیگار کشیدن
میتواند تغییرات اپیژنتیکی ایجاد کند.
اکنون که این نظریه اثبات شده است،
این پرســش برای ما ایجاد میشود که
چه ارتباطی میان شبکههای اجتماعی
و اپىژنتیک وجود دارد یا اینکه استفاده
از شــبکهها چه تأثیراتی بر اپىژنتیک
دارد .مطالعات انجام شده در این زمینه
نشــان میدهد ،استفاده بیش از حد از
رســانهها و وابستگی به آنها سبب بروز
مشکالتی ،مانند استرس ،فشار خون و
دیابت میشود.
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پنجره

بشار اسد
باقی می ماند

تصورات کوتولههای سیاسی

علی تتماج /ســاختار نظام
بینالملــل همچنــان در یک جمله
خالصه میشود و آن ،دورانی تنشآلود
با سرنوشــتی ابهامبرانگیز اســت که
معادالت جدیدی را رقم زده اســت؛
چنانکــه برخی ایــن دوران را با زمان
جنگهــای جهانــی و برخــی آن را
پیشزمینهای برای توافقات جهانی به
منظور پایان نزاعها و رسیدن به ثبات
نســبی میدانند .در این میان ،غرب
آسیا در حالی از اصلیترین کانونهای
تحوالت جهانی به شــمار میآید که
روند تحوالت نشــاندهنده تحرکات
برخی کشورهای کوچک و به عبارتی
ذرهبینی برای نشان دادن جایگاه بزرگ
در معادالت است.
اردن از جمله کشــورهایی است
که چنین تصوری را دارد و زنجیرهای
از اقدامــات را نیز صورت داده اســت.
این کشور به جای رویکرد به حمایت
از فلســطین که صحنه اشــغالگری
صهیونیستها است به توسعه مناسبات
اقتصادی ،از جمله در حوزه نفت و گاز
با رژیم صهیونیستی میپردازد و شواهد
نشان میدهد ،این کشور در حال تبدیل
شــدن به مؤلفهای برای امنیت رژیم
صهیونیستی است.
براساس گزارشها ،اردن پس از
تونس بزرگترین صادرکننده تروریسم
است که نقش مهمی در ناامنی جهانی
دارد؛ در حالی که ســران این کشــور
اقدامــی برای مقابله بــا این وضعیت
صــورت نداده و صرفاً بــا اتهامزنی به
دیگر کشورها ســعی در پنهانسازی
این حقیقت دارند.
اردن روابــط گســتردهای را با
انگلیس و آمریکا نیز آغاز کرده است؛
چنانکه به تازگی ترزا می نخستوزیر
انگلیس به این کشــور سفر داشته و
گزارشهــا از افزایش نیروهای نظامی
انگلیس در اردن حکایت دارد .در همین
حال آمریکا نیز بر مناسبات گسترده با
اردن تأکید دارد و برخی توافقات نظامی
میان دو طرف به امضا رسیده است.
برخی معتقدند اردن سعی دارد
پایگاه نظامی و امنیتی آمریکا و انگلیس
در منطقه شــود تا خــود را بازیگری
تأثیرگذار در معادالت آنها نشان دهد.
نکته قابل توجه آنکه براســاس
گزارشها ،توافقاتی میان اردن و برخی
از کشورهای عربی و غربی برای اقدام
نظامی علیه ســوریه صورت گرفته و
گفته میشــود اردن مرکــزی برای
اجرای طرح ایجاد منطقه پرواز ممنوع
در جنوب سوریه است که محور آن را
ایجاد پایگاه نظامی آمریکایی تشکیل
میدهد؛ چنانکه در مناطق شــمالی
سوریه نیز این اقدام صورت گرفت.
تشدید اتهامزنیها علیه جمهوری
اسالمی ایران و جبهه مقاومت از دیگر
رفتارهای اردن است و سران این کشور
آشکارا به موضعگیری و بیان ادعاهای
واهی علیه ایران پرداختهاند تا جایی که
حتی خواستار اجماع عربی برای مقابله
با جمهوری اسالمی شدهاند .حال این
پرســش مطرح میشود که چرا اردن
چنین روی ه بحرانســازی را در پیش
گرفته و چه اهدافی را دنبال میکند؟
روند تحوالت نشــاندهنده یک
نکته کلیدی است و آن ،اینکه بر اساس
شرایط منطقه و نیز رفتارهای آمریکا در
دوران ترامپ ،اردن بر این تصور است
کــه میتواند با ایفــای نقش در روند
بحرانساز منطقه جایگاهی برای خود
کسب کند .در ســالهای اخیر ،اردن
به بازیگری حاشــیهای مبدل شده که
چندان کارکردی در سپهر سیاسی و
امنیتی منطقه ندارد .با توجه به اینکه
کشــورهایی ،مانند مصر و عربستان و
حتی ترکیه بــا بحرانهای متعددی
روبهرو هستند و کشورهای غربی ،مانند
انگلیس و آمریکا نیز به دنبال شرکای
جدید در منطقهاند ،اردن تصور میکند
با ایجاد بحران در منطقه و رویکرد به
آنچه این کشورها ،به ویژه علیه جبهه
مقاومت و روسیه میخواهند ،میتواند
نقشی برای خود کسب کند .این رفتار
چنان است که اردن زنجیرهای از ادعاها
را علیه سوریه ،ایران و مقاومت منطقه
مطرح میکند تا چنان نشان دهد که
نقشی مؤثر در تحقق اهداف غرب دارد.
با تمام این تفاســیر مشــخص
اســت که تصــورات اردن یک توهم
و خیالپردازی دســتنیافتنی است؛
چرا که آمریــکا اکنون هیچ موقعیتی
در منطقه ندارد و تحرکات آن بیشتر
جوســازی ظاهری برای پنهانسازی
شکستهایش اســت؛ مهمتر از همه
آنکه وحدت میان ارکان جبهه مقاومت
و روسیه نیز در مبارزه با تروریسم در
سوریه امری ناگسستی است.

سال هجدهم
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شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزباهلل لبنان گفت :باقی ماندن «بشار اسد» رئیسجمهور سوریه موضوعی قطعی است ،تمامی گامهایی که تا کنون
ترسیم شده یا ممکن است که ترسیم شود ،بشار اسد را به عنوان محور اصلی در نظر گرفته است؛ این مسأله تمام شده ،بشار اسد اساس راهحل سوریه است
و از هر راهحلی حمایت خواهد کرد.

فراسو

موشک بازی آمریکا برای پنهانسازی بحرانهای داخلی

کندوکاو
ایران به برجام عمل کرده است

خبرگزاری مهر« :رکس تیلرسون» به عنوان اولین نفر از مقامات رسمی دولت
«دونالد ترامپ» ،گفت« :ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است ».رکس
س مجلس نمایندگان آمریکا را از این
تیلرسون وزیر خارجه آمریکا« ،پل رایان» رئی 
ارزیابی آگاه کرده که ایران تا روز  ۱۸آوریل به تعهدات خود بر اساس برجام عمل
کرده است .تیلرسون در عین حال گفته است ،کنگره را از قصد دولت برای بررسی
اینکه آیا رفع تحریمهای ایران بر اساس برجام در راستای تأمین امنیت ملی آمریکا
بوده است یا نه ،آگاه کرده است .وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای نوشت :رئیسجمهور
دونالد ترامپ ،شورای امنیت ملی را مسئول هدایت چند سازمان برای بررسی برنامه
جامع اقدام مشــترک (برجام) و ارزیابی این مسئله کرده که آیا تعلیق تحریمهای
ایران ،در پی امضای برجام ،برای تأمین منافع امنیت ملی آمریکا حیاتی است یا نه».

کاخ سفید به دنبال تحریمهای جدید علیه ایران

قاسم غفوری /دولت جدید
آمریکا به ریاســتجمهوری دونالد
ترامــپ در حالی بــا مجموعهای از
بحرانهای داخلی و خارجی مواجه
شــده اســت که در حوزه سیاست
خارجی اقدامی مهــم صورت داده
است.
در رویکــردی تأملبرانگیــز
«مایک پنس» معاون رئیسجمهور
آمریکا در سفری دورهای به آسیا ،در
اولین مقصد این سفر به کره جنوبی
رفته است .وی در ادامه راهی ژاپن
شــده و بر توســعه روابط دو جانبه
تأکید کرده است .سفر به اندونزی و
استرالیا نیز در حوزه این سفر دورهای
قرار داشته است.
در همین حــال ژنرال هربرت
مکمستر ،مشاور امنیت ملی آمریکا،
پس از سفر به افغانستان و دیدار با
مقامات دولت وحدت ملی این کشور،
 28فروردین ،در سفری غیرمنتظره و
از پیشاعالمنشده ،وارد اسالمآباد،
پایتخت پاکستان ،شد .وی پس از آن
به هند رفت تا بر توســعه مناسبات
امنیتی دو کشور تأکید کند.
در اقدامی دیگر جیمز متیس،
وزیــر دفــاع آمریکا ســفر خود به
کشــورهای خاورمیانه و آفریقا را با
سفر به عربستان سعودی آغاز کرد.
متیس پــس از آن ،برای بررســی
مسائل امنیتی به مصر سفر کرد .در
 ۲۰آوریــل ،وزیر دفاع آمریکا برای
نشست با رئیس و نخستوزیر رژیم
صهیونیستی به اراضی اشغالی سفر

کــرد .متیس پــس از آن به قطر و
جیبوتی رفت.
نکته مهم آنکه این چهارمین
ســفر خارجی وی از زمان تصدی
سمت وزارت دفاع در ژانویه ۲۰۱۷
به شمار میآید و این موضوع نشان
از رویکــرد نظامی آمریکا به عرصه
جهانی دارد که در دو قالب توســعه
نظامیگری و فروش تسلیحات قابل
تعریف است.
مجمــوع ایــن تحــرکات در
حالی صورت میگیرد که در حوزه
سفرهای صورت گرفته مجموعهای
از اقدامات نظامی نیز از سوی آمریکا
مشاهده میشود .برای نمونه در کره
جنوبی استقرار سامانه موشکی تاد
با ادعای مقابله با کره شمالی مورد
تأکید قرار گرفت .همزمان با ســفر
مشاور امنیت ملی آمریکا به شبه قاره
هند ،منابع خبری از اعزام نیروهای
جدید آمریکا به افغانستان و نیروهای
امنیتی این کشور به پاکستان و هند
خبر دادند .آمریکا همچنین ابربمب
یا همان مادر بمبها را در افغانستان
آزمایش کرد.
همزمان با سفر متیس به غرب
آســیا و آفریقا نیز نیروهای جدید
آمریکایــی به عراق اعزام شــدند و
خبرهــا از حضــور نیروهای جدید
آن در ســوریه خبــر دادند .آمریکا
همچنان تحرکات نظامی در یمن را
تشدید کرده است .نکته قابل توجه
آنکه جیبوتی در حالی از محورهای
سفر متیس شد که همزمان آمریکا

از اســتقرار نیروهای آمریکایی در
سومالی کشوری هممرز با جیبوتی
و البته در نقطه مقابل یمن خبر داد.
مجموع این ســفرها در حالی
صورت گرفته که نهادهای آمریکایی
بر این ادعایند که در این سفرها بر
تحکیم پیمانهــای نظامی آمریکا
با شــرکای راهبردی این کشور در
مناطق مختلف جهان استوار است.

آمریکا همچنان سیاست نظامی
را کانون سیاست خارجی خود دارد
که میتواند از یک ســو برگرفته
از تعهــدات دولتمردان آمریکا به
شرکتهای اسلحهســازی برای
کسب منابع مالی برای آنان با ایجاد
بحرانهای جهانی و از سوی دیگر
تزلزل شــدید در ساختار آمریکا
باشــد که با رویکرد به قوه نظامی
و قدرتنمایی ظاهــری به دنبال
پنهانسازی بحرانهای داخلی و
ناتوانیهای جهانی است
در همیــن حــال آنهــا بــر
همکاریها برای مقابله با فعالیتهای
بیثباتکننده و شکست گروههای
تروریســتی افراطــی و آنچــه
برهمزنندگان ثبات متحدان آمریکا
مینامند ،تأکید کردهاند.
ایــن ادعاهــا در حالی مطرح
شده که در زمینه امنیت و مبارزه با
تروریسم دیدگاه آمریکا ،در حوزهای
خاص میباشــد .در حــوزه امنیت
توســعه حضور نظامی و نیز حرکت

کشــورهای عربی در راستای منافع
این کشور و در نهایت تحقق امنیت
رژیم صهیونیستی در اولویت است.
در همین حال آمریکا ســعی دارد
توســعه نظامی در شرق آسیا و نیز
شــبه قاره هند را در هر شــرایطی
اجرایی کند .شواهد نشان میدهد که
آمریکا با این حربه به دنبال محاصره
کشــورهایی مانند چین ،روسیه و
ایران اســت ،در حالی که مقابله با
کره شمالی و برقراری امنیت جمعی
را بهانه این رفتارها قرار داده است.
در حوزه تروریســم نیز آمریکا
هر چند ادعای مقابله با آن را ســر
میدهــد ،اما در عمــل در کنار آن
قرار دارد که تجاوز موشکی آمریکا به
سوریه خود سندی بر این مدعاست.
البته باید در نظر داشــت که
با توجــه به اقدامــات اخیر آمریکا
در عرصــه جهانی میتــوان گفت
که همچنان اولویت آمریکا شــامل
غرب آسیا و مقابله با جبهه مقاومت
میشــود که ایجاد فضای همسان
برای برخی تحــرکات نظامی علیه
ســوریه و البته کمک به ســعودی
در کشــتار یمن و حمایت از رژیم
صهیونیستی برای توسعه اشغالگری
از اهداف این طراحی است.
این فرآیند چنان است که در
اقدامــی قابل توجه وی به کشــور
ذرهبینی جیبوتی ســفر میکند و
این امــر صرفاً در یک حوزه تعریف
میشود و آن تشــدید نظامیگری
آمریکا در آفریقــا و نیز بهرهگیری

از این کشــور برای اجــرای اهداف
ســعودی علیه یمن است ،چنانکه
جیبوتی در دو سال اخیر نقشی مهم
در عملیات ائتالف آمریکایی سعودی
برای کشتار مردم یمن داشته است.
به هــر تقدیر میتــوان گفت
ســفرهای صورت گرفته از ســوی
مقامــات نظامــی و امنیتی و البته
معاون رئیسجمهور آمریکا برگرفته
از رویکــرد نظامی آمریکا به صحنه
جهانی اســت که اســتمرار راهی
ن گذشــته ،از
اســت کــه در دورا 
جمله در زمان اوباما و بوش سپری
کــرده و ترامپ در حــال تکرار آن
سیاستهاســت ،هر چنــد که در
ظاهــر ادعای پایــان نظامیگری و
ندادن هزینه در این عرصه را ســر
میدهد .شــواهد نشان میدهد که
آمریکا همچنان سیاست نظامی را
کانون سیاســت خارجی خود دارد
کــه میتواند از یک ســو برگرفته
از تعهــدات دولتمــردان آمریکا به
شــرکتهای اسلحهســازی برای
کسب منابع مالی برای آنان با ایجاد
بحرانهای جهانی و از ســوی دیگر
تزلزل شــدید در ســاختار آمریکا
باشــد که با رویکرد به قوه نظامی
و قدرتنمایــی ظاهــری به دنبال
پنهانســازی بحرانهای داخلی و
ناتوانیهــای جهانی اســت که در
قالــب هوچیگریها و ایجاد فضای
تنشآلود در سراسر جهان در لوای
حمایت از متحــدان آمریکا صورت
میگیرد.

رخنه

خبرگزاری فارس :یک مقام ارشد کاخ سفید از تالش واشنگتن برای اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران پیش از پایان ماه جاری میالدی خبر داد .نشــریه
«فارینپالیســی» به نقل از یک مقام ارشــد کاخ سفید اعالم کرد« :واشنگتن به
وضع تحریمهای شدیدتر علیه ایران تمایل جدی دارد .آمریکا حاال در حال بررسی
افزایش تحریمهای ایران شــامل بخش بزرگتری از اقتصاد این کشور از طریق
هدف گرفتن سپاه پاسداران است».

موضعگیری جدید «جان بولتون» علیه ایران

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران« :جان بولتون» سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل
متحد با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود خواستار قرار گرفتن نام «سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ایران» در فهرست سازمانهای تروریستی شد .بولتون در این پیام
مدعی شد« :ما باید برای حفظ امنیت ملی آمریکا و متحدان خود ،سپاه پاسداران
انقالب اســامی ایران را یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کنیم ».بولتون نه
تنها یکی از مخالفان سرسخت توافق هستهای ایران است؛ بلکه در گذشته نیز بارها
خواستار استفاده از گزینه نظامی برای متوقف کردن برنامه هستهای ایران شده بود.

حضور در عراق برای مهار ایران

خبرگزاری فارس :ژنرال «فرانکین جفری» از نظامیان و تحلیلگران امنیتی
ارشد آمریکایی ،در مقالهای در روزنامه «والاستریت ژورنال» به بررسی گزینههای
پیش روی کشــورش در عراق پرداخته و نتیج ه گرفته است که حضور نیروهای
نظامی آمریکا در عراق ضروری است و باید با روشی ،عراقیها را به قبول این حضور
راضی کرد .هر اقدامی که ایاالت متحده انجام میدهد ،باید در راســتای راهبرد
مهار ایران و مبارزه با افراطگرایی سنی باشد .این دو به هم مرتبط هستند؛ تحت
نفوذ ایران بود که دمشــق و بغداد آنقدر جمعیت عرب سنی خود را تحت فشار
قرار دادند که به داعش بدل شدند.

ترامپ تعلیق تحریمهای هستهای ایران را تمدید کرد

خبرگزاری ایرنا« :دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با تأیید پایبندی ایران
به تعهدات خود در برجام ،تعلیق تحریمهای هستهای را برای یک دوره  90روزه
دیگر تمدید کرد .رئیسجمهوری آمریکا باید هر  90روز یک بار دســتور تعلیق
تحریمهایی را که اجرای آنها به موجب برجام متوقف شده است ،صادر کند« .باراک
اوباما» رئیسجمهور پیشین در آخرین روز فعالیت خود در سمت ریاستجمهوری،
تحریمها را در یک بازه حداکثری تعلیق کرده بود .بر اساس این ،ژاپن و  10کشور
اروپایی از تحریمهای نفتی اعمال شده علیه ایران معاف خواهند بود.

تعویق در انتشار اسناد کودتای  ۲۸مرداد

خبرگزاری فارس :وبگاه «فدراسیون دانشمندان آمریکا» نوشت« :از انتشار
مستندات دخالت آمریکا در کودتای سال  1953در ایران(کودتای  28مرداد) که
در آن آژانس مرکزی اطالعات آمریکا(سیا) نقش داشته و مورخان منتظر انتشار
آن بودند ،جلوگیری به عمل آمده است ».وبگاه «فارینپالیسی» نیز پیشتر اسنادی
را منتشر کرده بود که نشان میداد آمریکا نقش مستقیمی در اجرای کودتای 28
مرداد علیه دولت قانونی ایران داشته است.

هویت

اتریش :افزایش حمله به مسلمانان

هژمونی آمریکا بر جهان اسالمـ 13

کنیا برگ برندهای در دستان آمریکا

عبداهلل عبادی /کنیا کشــوری به
پایتختــی نایروبی در شــرق آفریقا قرار دارد
مومباســا ،کیســومو و ناکورو شهرهای مهم
آن محســوب میشوند ۷۰ .درصد مردم کنیا
مســیحی ۱۹ ،درصد آنیمیست و بیش از ۱۰
درصد مسلمان هستند .زبانهای رسمی آنان
سواحیلی و انگلیسی است.
امور سیاســی کنیــا در چارچوب نظام
سیاسی ریاستی قرار دارد که رئیسجمهور ،هم
رهبر کشور و هم رهبر دولت است .قوه مجریه
در اختیار دولت است .قوه قانونگذاری میان
دولت و مجلس ملی کنیا تقســیم شدهاست.
قوه قضائیه مســتقل از مجریه و قانونگذاری
است .پس از مستقل شدن ،کنیا ثبات سیاسی
خود را در برابر تغییرات سیاســی بحرانهای
کشورهای همسایه حفظ کردهاست .با روی کار
آمدن دموکراسی ،کنیاییها از آزادی بیشتری
برخوردار شدند.
تاریخچه روابط با آمریکا
روابط آمریکا و کنیا به سال  ،1960یعنی
آغاز استقالل کنیا بازمیگردد ،از آن زمان تا به
امروز روابط دو طرف در سطحی باال بوده و از
سال  2002به این سو تا باالترین سطوح ممکن
گسترش یافته است که این موضوع به دلیل
بهبود وضعیت حقوق بشر در کنیا بوده است.
در حال حاضر حدود  15هزار آمریکایی در کنیا
زندگی میکنند و سال  2014حدود  10هزار
گردشگر آمریکایی از این کشور بازدید کردند.
یکی از وقایع مهم در روابط دو کشــور
انفجار سفارت آمریکا در سال  1998در نایروبی
به دست القاعده بود ،پس از این حادثه سطح
روابط دو کشــور در زمینه نظامی و اطالعاتی
نیز افزایــش یافت و کنیا به یکی از نمادهای
مبارزه با تروریسم در شرق آفریقا مبدل شد.
اهمیت راهبردی کنیا و واقع شدن آن در
شاخ آفریقا سبب شده که آمریکا توجه خاصی
به این کشــور داشته باشــد ،از اینرو شاهد
هســتیم که از سال  1976روابط نظامی بین

دو کشور برقرار شد و با امضای موافقتنامهای
در ســال  1980آمریکا امتیاز بهرهبرداری از
بنادر و فرودگاههای این کشــور را به دســت
آورد.
با امضای این موافقتنامه آمریکا حضور
خــود در اقیانــوس هند بــرای کنترل نفوذ
شــوروی و تســلط آن بر منطقــه نفتخیز
خلیجفارس را تضمین کرد .در دهه  1990و
در جریان جنگ نفت آمریکا با بهرهبرداری از
بنادر و فرودگاههای عربستان و متحدان خود
در شــاخ آفریقا ،از جمله کنیا توانست برگ
برنده را همچنان در دســت خــود نگه دارد.
با ظهور دولت محاکم اســامی در سومالی و
تشکیل یک دولت اسالمگرا در حساسترین
نقطه دریای ســرخ و تنگه بابالمندب چنین
به نظر میرســید که هژمونی آمریکا در این
منطقه حساس به چالش کشیده خواهد شد،
وجود یک دولت اسالمی ضد آمریکایی مانند
جمهوری اسالمی ایران در خلیجفارس و یک
دولت ضد آمریکایی و اسالمی دیگر در تنگه
بابالمندب ،یعنی به خطر افتادن منافع عظیم
این کشور در حساسترین نقاط جهان؛ از این
رو دولــت آمریکا با تســلیح ارتش اتیوپی به
جدیدترین سالحها و تجهیزات ،مبارزه با دولت

محاکم اسالمی را در دستور کار خود قرار داد.
طی نبردی چند ماهــه و نابرابر هواپیماهای
ارتش آمریکا ضمن پرواز از پایگاههای هوایی
ارتش کنیا و بمباران مواضع نیروهای محاکم
اســامی راه را برای نفوذ ارتــش اتیوپی باز
کردند و در نهایت دولت محاکم اســامی در
سومالی نابود شد و به این ترتیب آمریکا ضمن
اضمحالل این دولت اسالمی هژمونی خود را
با کمک دولتهای وابسته به خود نظیر کنیا
و اتیوپی به طور کامل در منطقه گســترش
داد.
بــا تحکیم روابط آمریــکا و کنیا زمینه
برای نفوذ رژیم صهیونیســتی در این کشور
مهیا شــد ،در حال حاضر رژیم صهیونیستی
یکی از مهمترین شرکای سیاسی ،اقتصادی و
امنیتی کنیا در منطقه است و سطح روابط دو
طرف به قدری پیشرفت کرده که عم ً
ال کنترل
بنادر و فرودگاههای مهم این کشور در دست
شرکتهای امنیتی رژیم صهیونیستی میباشد
و این شرکتها ورود و خروج کلیه مسافران و
گردشگران را به دقت زیر نظر دارند ،بر اساس
اطالعات رســیده شرکت صهیونیستی ماگال
بازرســی کلیه بنادر و فرودگاههای مهم این
کشور را در دست دارد و شرکتهای دیگری

چون تادیران بر سیستم مخابراتی این کشور
اشرافیت کامل داشته و از وقوع هرگونه اقدام
علیه منافع رژیم صهیونیســتی در این کشور
جلوگیری میکنند.
با به قدرت رسیدن اوباما در کاخ سفید و
از آنجا که او اصالتاً کنیایی بود ،سطح روابط دو
کشور بیش از پیش گسترش یافت .در هفتم
مرداد  1394اوباما در رأس یک هیئت بلندپایه
سیاسی ،اقتصادی به کنیا سفر کرد .این سفر
در حالی صورت گرفت که تهدیدات القاعده و
الشــباب در منطقه شرق آفریقا افزایش یافته
و تروریســتهای الشباب به دفعات با نفوذ به
خاک کنیا مردم و مقامات این کشور را هدف
اقدامات تروریســتی خود قرار داده بودند ،از
سوی دیگر چین که بزرگترین رقیب اقتصادی
آمریکا در ســطح جهان و آفریقا محســوب
میشود ،سرمایهگذاری سنگینی در کنیا کرده
و عم ً
ال کنیا را به یکی از از کشورهای وابسته به
خود در شرق آفریقا تبدیل کرده بود ،به همین
دلیل بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی
جهان سفر اوباما به کنیا را از دو مدخل مورد
بررسی و کارشناسی قرار دادند؛ نخست مبارزه
با بنیادگرایی اسالمی که به واسطه همسایگی
این کشور با سومالی رشد فراوانی در آن داشته
و هم اکنــون صدها جوان کنیایی با عضویت
در الشــباب به صفوف این جریان تروریستی
پیوستهاند و دیگری مبارزه با اژدهای زرد که
در حال بلعیدن قاره سیاه میباشد.
اهمیت راهبردی کنیا برای منافع آمریکا،
مسئوالن کاخ سفید را بر آن داشت تا پس از
پایگاه لمونیر که در ســال  2002در جیبوتی
ایجاد شــد ،با ایجاد یک پایگاه دریایی بزرگ
دیگر مانع از بــروز هرگونه اقدام علیه منافع
بیشمار خود در شاخ و شرق آفریقا شوند.
پایگاه سیمبا از جمله پایگاههای نیروی
دریایی آمریکاســت که در شــرق کنیا و در
مجــاورت اقیانوس هند ایجاد شــده و کادر
حاضــر در آن یکصد نفر از تفنگداران دریایی
آمریکا هستند.

وضعیت بحرانی مســلمانان به دلیل سیاستها و تبلیغات ضد اسالمی سران غرب
همچنان ادامه دارد؛ چنانکه گزارش مؤسســه تحقیقاتی از افزایش تعرض به مســلمانان
مقیم اتریش ،به ویژه بانوان مسلمان مقیم این کشور حکایت دارد .حمله به مسلمانان در
اتریش در قیاس با سال گذشته  62درصد افزایش داشته است.مؤسسه «مرکز مستندات
و مشــاوره به مسلمانان» طی گزارشی اعالم کرده اســت در سال  156 ،2015حمله به
مســلمانان اتریش صورت گرفت؛ اما در سال  2016این رقم به  253حمله افزایش یافته
اســت .زنان مسلمان بیشتر آماج این حمالت قرار گرفتهاند و جالب این است که بیش از
نیمی از این حمالت در مراکز حملونقل عمومی یا دیگر مکانهای عمومی صورت گرفته
است 31 .درصد این حمالت نوشتاری یا لفظی 30 ،درصد سخنان نفرتانگیز 12 ،درصد
حمله به مؤسسات مسلمانان و پنج درصد نیز تعرض فیزیکی علیه مسلمانان بوده است.

آلمان :پناهجویان همچنان در بحران

آلمان از جمله کشورهای غربی است که مدعی حمایت از پناهجویان است ،اما شواهد
امر از وضعیت بحرانی پناهجویان در این کشورها حکایت دارد؛ چنانکه به گفته سازمانهای
امدادرسان ،تعداد پناهجویان جوانی که در برلین به تنفروشی رو میآورند ،در حال افزایش
است .سازمانهای امدادی یاد شده میگویند ،در سال گذشته شمار جوانان تحت سرپرستی
آنها به طرز مشهودی افزایش یافته است .این وضعیت در حالی در آلمان رواج یافته است
که دولتمردان این کشور به بهانههای مختلف از انجام تعهدات خود در قبال پناهجویان شانه
خالی کرده که نتیجه آن نیز تشدید بحران پناهجویان در این کشور است.

فرانسه :اقامه نماز جماعت در پیادهرو

سرکوب و حذف حقوق مسلمانان از جمله آزادیهای دینی آنان هر روز در فرانسه
قربانی جدیدی میگیرد؛ چنانکه دهها مســلمان فرانسوی ساکن حومه شرقی پاریس در
اعتراض به تعطیلی مسجد منطقه زندگی خود در پیادهروی مقابل این مسجد نماز جماعت
برپا کردند .مسجد منطقه «مونت فرمیل» تعطیل شده و نمازگزاران این مسجد در اعتراض
به تعطیلی آن با پهن کردن زیراندازهای پالســتیکی در پیادهروی مقابل مسجد ،اقدام به
برگزاری نماز جماعت در این محل کردند .نمازگزاران همچنین به نشانه اعتراض خود به
تعطیلی این مســجد پارچهنوشتههایی را در دست گرفته بودند که بر روی آنها عباراتی،
چون «مسجد نباید تعطیل شود» و « 1500نمازگزار مکان عبادت ندارند» نوشته شده بود.
دولت فرانسه از چندی پیش به بهانههای واهی ،از جمله ترویج عقاید افراطی و عدم انطباق
فعالیتهای برخی مساجد با قوانین امنیتی شماری از مساجد این کشور را تعطیل کرده است.

آلمان :حذف مسلمانان به بهانه ارزشهای اروپایی

در اقدامی که بســیاری آن را مقابله با اسالم و مسلمانان به بهانه ارزشهای اروپایی
مینامند ،وزیر دارایی آلمان گفت« :مســلمانان مهاجری که حاضر به پذیرش ارزشهای
اروپایی نیســتند ،باید از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند ».ولفگانگ شویبله افزود« :به
مســلمانانی که پس از ورود به اروپا نمیخواهند روشهای خود را تغییر دهند ،باید گفت
تصمیم شما برای سفر به اروپا اشتباه بوده است ».شویبله که یکی از متحدان آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان شناخته میشود ،پیشتر گفته بود هجوم پناهجویان به این کشور« ،چالشی
برای روشنفکری در جریان اصلی جامعه» است .این سیاستمدار  74ساله در مقالهای برای
نشریه «ولت آم زونتاگ» از مسلمانان تازهوارد خواسته بود خود را با آنچه وی «اسالم آلمانی»
بر اساس لیبرالیسم و تحمل خوانده بود ،سازگار کنند .این ادعاها در اصل ترویج اقدام علیه
مسلمانان است که در لوای نام ادغام فرهنگی یا حفظ ارزشهای اروپایی صورت میگیرد.

تحلیلهفته
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مایکل جکسون
در تاالر وحدت!

نگاه

در پی انتشار خبری در برخی رسانهها مبنی بر اجرای آثار خواننده آمریکایی ،دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تکذیبیهای صادر کرد و نوشت« :متأسفانه در
روزهای اخیر در خبرگزاری خبرآنالین شاهد انتشار خبری با تیتر «یاد مایکل جکسون در تاالر وحدت زنده میشود» و تیترهای مشابه در برخی جراید درباره اجرای این گروه
بودیم که دفتر موسیقی قویا ضمن تکذیب این خبر آن را تبلیغات و ترفندی برای حاشیهسازی یا جذب مخاطبان به منظور فروش بیشتر بلیت اجرای مزبور دانسته است».
صبح صادق پیامدهای همهپرسی ترکیه را بررسی میکند

پایان الگوی اسالمی ـ لیبرالیستی ِترکیه

پوپولیسم در آستانه انتخابات

مصطفی قربانی /افزایش میزان یاران ه دریافتی اقشار ضعیف و همچنین
افزایش تردد و سفر مقامات مختلف دولتی به اقصی نقاط کشور و افتتاح طرحها و
پروژههای گوناگون در این مناطق ،دو بخش عمده از رویکرد انتخاباتی دولت در
روزهای منتهی به انتخابات بوده اســت .رنگوبوی پوپولیسم و تالش برای جلب
حمایت آرای طبقات پایین جامعه از سوی دولت به وضوح در این رویکرد مشخص
است؛ اما نکته مهم در این میان ،چرایی روی آوردن دولت به این موضوع است.
در پاسخ میتوان گفت ،دولت عمده ضعف سبد رأی خود را در میان اقشار
پایین و کمدرآمد جامعه میداند که اتفاقاً ســبد رأی جریان رقیب وی محسوب
میشود .توضیح آنکه طبقه متوسط و طبقه متوسط به پایین و ضعیف؛ دو طبقه
بزرگ و قدرتمند در ایران هســتند که عمده ســازمان رأی را تشکیل میدهند.
طبقه متوسط در هر انتخاباتی خواستههای سیاسی و روشنفکری دارد و به ویژه
از زمان انتخابات ریاســتجمهوری هفتم در سال  76به عنوان پایگاه اجتماعی
جریان اصالحطلبی یا به اصطالح «رأی ایدئولوژیک» این جریان ظاهر شده است؛
اما مهمترین خواســته طبقه دیگر که اتفاقاً نســبت به طبقه متوسط بزرگتر و
گستردهتر است ،عمدتاً مسائل اقتصادی و معیشتی است .در میان این دو طبقه،
قشــر خاکســتری نیز وجود دارد که رأی آن ماهیت سیال داشته و چندان قابل
پیشبینی نیست و اعضای آن در میان هر دو طبقه مذکور پراکندهاند.
با این توضیحات باید گفت ،به سبب حمایت نخبگان سیاسی اصالحطلب از
دولت و غلبه دیدگاهها و نگاههای اصالحطلبانه در دولت یازدهم ،دولتیها تقریباً
به طور قاطع از حمایت طبقه متوسط از خود آسودهخاطر هستند که البته اتکای
صرف به رأی همین طبقه به طور حتم شکننده است .نکته مهم در این میان این
است که به سبب ضعف در کارنامه چهار ساله خود و ناتوانی در عمل به وعدهها،
به ویژه وعدههای اقتصادی و معیشــتی ،آنها بابت برخورداری از حمایت طبقات
پایین در انتخابات نگرانی جدی دارند.
از این رو ،با تأســی به منطق «الغریق یتشبث بکل حشیش» به هر بهانه و
حربهای متوسل میشوند که خود را نماینده خواستههای طبقات پایین و کارآمد
در برآورده کردن نیازهای آنها جلوه دهند .به عبارتی ،روحانی با این اقدامات تالش
میکند خود را نمایندهای تمامعیار برای همه قشرها و طیفهای جامعه ،از فقیر
و مســتضعف گرفته تا اقشار متوسط و متوسط به باال ،با خواستههای فرهنگی و
سیاسی جلوه دهد .به تعبیر دقیقتر ،دولتیها برای آنکه از بابت پیروزی خود در
انتخابات آسودهخاطر شوند ،میکوشند تا نظر طیفهای پایین جامعه را نیز به خود
معطوف کنند .درست بر اساس همین منطق است که برخی مشاوران و اطرافیان
آقای روحانی به ترویج دوگانههای مخربی ،چون انقالبیگری ـ معیشت میپردازند.
در واقع ،افتتاح پروژهها و طرحهای متعدد از ســوی دولت و توجه به اقشار
ضعیف ،آن هم در یک ماه مانده به انتخابات ،عمدتاً به این دلیل صورت میگیرد
کــه هم دولــت را در عمل به وعدههایش کارآمد جلوه دهند و هم خود را تجلی
خواســتههای اقشار ضعیف جامعه نشان دهند؛ ضمن اینکه این قبیل اقدامات را
میتوان اقداماتی پوپولیستی دانست .باید متذکر شد که برای ارزیابی دقیق میزان
مردمداری و مردممحوری نیروها و نخبگان سیاسی مختلف ضروری است به کارنامه
عملکرد آنها در ادوار مختلف نگریست و دید که شعارهای مردمدارانه آنها صرفاً شعار
و عملیاتی برای فریب مردم است یا اینکه آنها به طور حقیقی خود را خدمتگزار
مردم و پیگیر حلورفع امور آنها میدانند .در واقع ،ضمن اینکه خدمتگزاری به
مردم در هر برههای ارزشــمند است؛ اما برای ارزیابی حقیقی یا فریبکارانه بودن
اقداماتی که به اسم خدمتگزاری به مردم انجام میشود ،باید اقدامات مسئوالن
در طول زمان و نه صرفاً در ایام منتهی به انتخابات معیار و مبنای ارزیابی باشد.

پرتو

سال هجدهم

شماره ۷9۵

بهرهبرداری صهیونیستها از اختالفات فلسطینیان

محمدرضا بلوردی /تصمیم دولت تشــکیالت خودگردان فلسطین در
راماهلل برای کاهش  30تا  50درصد از حقوق کارمندان فلســطینی در نوار غزه،
آخرین مورد از اختالفاتی است که بین دو گروه عمده فلسطینی در سرزمینهای
اشغالی (فتح و حماس) وجود دارد که پس از تهدید محمود عباس ،رئیس تشکیالت
خودگردان فلســطین ،به اتخاذ تصمیمات بیسابقه علیه نوار غز ه اجرایی شده و
سبب شده است شدت اختالفات و شکافها بین غزه و راماهلل بیش از پیش شود.
در این میان ،این رژیم صهیونیستی است که تالش میکند از این اختالفات
بهرهبرداری کرده و جایگاه خود را در تعامل و تقابلی که با دو طرف این دعوا دارد،
تقویت کند؛ در همین رابطه ،بخشی از تالشهایی که صهیونیستها دنبال میکنند،
حول این محور است که محمود عباس ،نماینده ملت فلسطین تلقی نمیشود؛ این
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم ماه آینده میالدی محمود
عباس برای مالقات با دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا به واشــنگتن میرود و
اختالفات داخلی فلسطینیان فرصتی طالیی برای رژیم صهیونیستی است تا اینکه
اجازه ندهند دولت آمریکا اقدام خاصی در زمینه منازعه تاریخی بین فلسطینیان
و اسرائیل انجام دهد و رابطه بین واشنگتن و تلآویو را تحتالشعاع قرار دهد .در
ی رژیم صهیونیستی این است که ترامپ برای حل منازعه فلسطینیان
این باره نگران 
و رژیم صهیونیستی ،برنامهای را دنبال کند که از آن با عنوان «معامله قرن» نام
برده و بارها در رسانهها مطرح کرده است.
در محافل استراتژیک صهیونیســتی اینگونه تبلیغ میشود که اختالفات
بین فلســطینیان نشاندهند ه این اســت که محمود عباس را نمیتوان نماینده
ملت فلسطین دانست و از همین رو رژیم صهیونیستی نمیتواند با او به سازشی
سیاسی دســت یابد .همچنان که «دوری گولد» رئیس مرکز مطالعات اورشلیم
تصریح میکند که منازعه بین غزه و کرانه باختری مؤید این موضوع اســت که
تشکیالت خودگردان فلسطین عم ً
ال تحت تأثیر دو رهبری سیاسی متفاوت است
و هیچ یک از این دو این توان را ندارند تا تصمیماتی را اتخاذ کنند که برای طرف
مقابل هم الزامآور باشد.
موضــوع بهرهبرداری رژیم صهیونیســتی از وضع موجــود بین گروههای
فلســطینی به تالش برای تضعیف جایگاه محمود عباس محدود نمیشود؛ بلکه
بخش دیگری از نخبگان سیاســی حاکم در رژیم صهیونیستی تالش میکنند تا
شــرایط را اینگونه جلوه دهند که وضع موجود بین فتح و حماس بیانگر از بین
رفتن وحدت سیاســی بین مناطق تحت نفوذ تشکیالت خودگردان فلسطین در
کرانه باختری و نوار غزه است.
از سوی دیگر ،تشدید اوضاع انسانی فلسطینیان تحت محاصره در غزه این
نگرانی را برای رژیم صهیونیستی به وجود آورده که ممکن است رویارویی دیگری
با جنبش حماس داشته باشد؛ از همین رو تمام تالش این رژیم بر این است که
در هر گونه تقابل احتمالی با حماس اتهامی علیه خودش وجود نداشته باشد .به
همین دلیل ،دســتگاههای رسانهای و تبلیغاتی آن برای ثابت کردن این موضوع
تالش میکنند که مســئوالن وضعیت انسانی نابســامان فلسطینیان ،حماس و
شخص محمود عباس هستند.
کالم پایانــی اینکــه با وجود تنشهای به وجود آمــده بین فتح و حماس،
ی و هماهنگی
بخش دیگری از تالشهای صهیونیستها معطوف به ادامه همکار 
امنیتی با دولت تشکیالت خودگردان در راماهلل است تا از این طریق به اصطالح با
تهدیدهای مشترک مقابله کنند؛ تهدیدهایی که جدیدترین نمونه آن را میتوان در
اعتصاب غذای بیش از هزار اسیر فلسطینی مشاهده کرد که برای مهار پیامدهای
آن هماهنگیهای کاملی بین تشــکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی وجود
دارد و این نگرانی در دو طرف دیده میشــود که هر گونه کوتاهی در قبال این
موضوع میتواند به بحرانی شــدن اوضاع امنیتی و شــعلهور شدن آتش انتفاضه
سوم منجر شود.

محمدرضــا مرادی /عبارت
«کتاب ترکیه مدرن برای همیشه بسته
شــد» تعبیر نشریه آمریکایی فارنافرز
بــرای همهپرســی اخیر ترکیــه بود.
همهپرسی اصالحات قانون اساسی در
ترکیه روز یکشنبه  27فروردین با رأی
شکننده به سود اردوغان به پایان رسید و
وی خود را یک قدم به ردای امپراتوری
در ترکیه نزدیکتر کــرد .رجبطیب
اردوغان به تدریج در حال قبضه کردن
کامل قدرت اســت .وی  13سال پیش
با روشــی کام ً
ال دموکراتیک بر سر کار
آمد و توانســت ترکیه را صاحب رشد
اقتصادی چشمگیری کند( .هر چند که
در چند سال اخیر سیاستهای اشتباه
منطقهای وی ســبب کاهش این رشد
اقتصادی شده است ).اما به نظر میرسد
که اردوغــان از همان ابتــدای امر به
دنبال اقتدارگرایی در ترکیه بوده است.
وی در ســالهای اخیر بارها خواستار
تغییر نظام سیاســی ترکیه از پارلمانی
به ریاستی شده است و به این وسیله به
دنبال افزایش قدرت رئیسجمهور بوده
اســت .برای این امر وی نیازمند تغییر
قانون اساســی ترکیه و تصویب آن در
پارلمان بود .تغییر قانون اساسی یکی از
محوریترین اقداماتی بود که اردوغان
پس از اینکه با رأی مســتقیم مردم به
ریاستجمهوری رسید ،قول پیگیری آن
را داد و اعتقاد داشت که قوای مقننه و
مجریه در ترکیه با توجه به مشــکالتی
که در تعریف وظایف نخســتوزیری و
ریاستجمهوری وجود دارد ،نمیتوانند
جوابگــوی نیازهای امروز این کشــور
باشند .وی در نهایت در دو مرحله؛ ابتدا
در پارلمان و سپس در همهپرسی موفق
به تصویب اصالحات مدنظر خود شد .اما
این همهپرسی چه اختیاراتی به اردوغان
خواهد داد و پیامدهای آن برای ترکیه
چه خواهد بود؟
بررسی اصالحات
قانون اساسی ترکیه
اردوغان از ســال  ۲۰۰۳تا سال
 ۲۰۱۴نخستوزیر ترکیه بود و در ماه
اوت ســال  ۲۰۱۴رئیسجمهور ترکیه
شد .وی از مدتها پیش به دنبال افزایش
قدرت خود در مقام ریاســتجمهوری
بــوده و راهحل این امــر را نیز حذف
پســت نخســتوزیری و حاکم کردن
شیوه حکومتی ریاستی ،همانند فرانسه
و آمریکا بر ترکیه میداند .در یک سال
گذشته اردوغان بیشتر از هر زمان دیگر
بر لزوم تغییر قانون اساسی در راستای
تغییر نظام سیاسی ترکیه تأکید کرده
است .پس از کودتای نافرجام  16ژوئیه،
اردوغان قدرت الزم را برای ســرکوب
مخالفان به دســت آورد و تغییر نظام
سیاسی را تنها راهحل برقراری امنیت
در ترکیــه دانســت .به همیــن دلیل
نمایندگان ترکیه در بهمن ماه اصالحات
مورد نظر اردوغان در قانون اساســی را
بررســی کردند .اردوغان بــرای تغییر
نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی به
رأی دوســوم نمایندگان پارلمان بدون
همهپرسی ،یا سهپنجم آرای نمایندگان
با برگزاری همهپرسی نیاز داشت .در این
باره ،قانونگذاران ترکیه دوم بهمنماه 95
بــا  339رأی موافق به طرح اصالحات
قانون اساســی مورد نظر اردوغان رأی
مثبت دادند .بنابراین ،قانون اساســی
جدید ترکیه بــا تأیید اردوغان باید در
همهپرسی نیز تصویب میشد.
برگزاریهمهپرسی
در فضای سرکوب و وحشت
پس از تصویــب طرح اصالحات
قانون اساســی ترکیه در پارلمان این
کشور ،حزب عدالت و توسعه شرایط را
برای برگزاری همهپرسی مهیا کرد .در
این مســیر دولت اردوغان عده زیادی
از مخالفــان را ســرکوب کرد و ضمن
تعطیلی صدها رسانه ،دستور دستگیری
دهها هزار نفر را نیز صادر کرد .با زندانی
کردن صالحالدین دمیرتاش رهبر حزب
کردها فضایــی تکصدایی در جامعه
ترکیــه حاکم شــد .ســرانجام نیز در
همین «فضای بسته» و «تکصدایی»
همهپرسی برگزار شد.
روز یکشنبه حدود  18اصالحیه
در قانون اساســی ترکیه به همهپرسی
گذاشته شد و کمیته انتخاباتی ترکیه
رأی «آری» در این همهپرسی را 51/41
درصد و رأی «نــه» را  48/59درصد
اعالم کرد .مهمترین اثر این تغییر ،باز

منطقه که علیــه حکام دیکتاتور خود
قیــام کردهاند ،هرگز تــن به پذیرش
شــیوه حکومتی ترکیه نخواهند داد،
به این دلیل کــه این الگوی حکومتی
دیکتاتورپرور است .بنابراین همهپرسی
قانون اساســی ترکیه را باید شکست
بزرگی برای حامیان اســام میانهرو و
غیر سیاسی در ترکیه دانست.

شــدن راه برای ادامه ریاستجمهوری
اردوغان تا سال  ۲۰۲۹و حتی فراتر از
آن است .در مجموع فاصله کم آرا بین
موافقان و مخالفان تغییر قانون اساسی
نشاندهنده حساسیت و اهمیت موضوع
و رقابت نزدیک دو بلوک موافق و مخالف
تغییر قانون اساسی یا به عبارت دیگر
موافقان و مخالفان حزب حاکم عدالت
و توسعه و رجبطیب اردوغان است .در
این همهپرســی نزدیک به  55میلیون
نفر از واجدان شرایط رأی دادند که از
لحاظ میزان مشــارکت با کسب بیش
از  86درصد از واجدان شــرایط ،یکی
از پرمشارکتترین انتخابات در ترکیه
بوده است.
اردوغــان بــا این همهپرســی
اختیــارات ویــژهای به دســت آورد.
مهمترین اثر این تغییر ،باز شــدن راه
برای ادامه ریاستجمهوری اردوغان تا
ســال  ۲۰۲۹و حتی فراتر از آن است.
مهمتریــن تغییراتی کــه مردم ترکیه
روز یکشــنبه به آن رأی مثبت دادند،
عبارت بود از:
ـ نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی
به ریاستی تبدیل میشود.
ـ با تعریف دو دوره پنج ساله برای
حضور رئیسجمهور در قدرت ،راه برای
ریاستجمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹
باز میشود.

شاید بتوان مهمترین پیامد
این همهپرسی را پایان شیوه
حکومتی ترکیــه برای جهان
اسالم دانست؛ شــیوهای که
براساس آموزههای لیبرالیستی
طراحی شده است
ـ ســمت نخســتوزیری حذف
شده و رئیسجمهور اعضای کابینه را
معرفی میکند.
ـ رئیسجمهــور میتواند بدون
دریافت مجوز از پارلمان ،ســمتها یا
وزارتخانههای جدیدی ایجاد یا آنها را
اصالح کند.
ـ رئیسجمهــور میتواند بدون
دریافــت تأییدیــه از کابینه ،وضعیت
اضطراری اعالم کند.
ـ اختیار تدوین بودجه از پارلمان
به ریاستجمهوری منتقل میشود.
ـ هیئت نظارت دولتی که تحت
نظر رئیسجمهــور اســت ،میتواند
مســتقل از قــوه قضائیه ،بــرای افراد
پرونده تشکیل دهد.
ـ دیــوان قانون اساســی ،اختیار
محاکمه رئیسجمهور را خواهد داشت.
امــا  ۱۲نفــر از اعضای ایــن دیوان را
رئیسجمهور و ســه نفر را هم پارلمان
تعیین میکند.
ـ رئیسجمهــور اختیار انحالل
پارلمــان را دارد ،امــا انحالل پارلمان
بــه برگــزاری انتخابــات زودهنگام
ریاستجمهوری منجر میشود.
ـ هر چند حداکثــر حضور یک
فرد در سمت ریاستجمهوری دو دوره
پنج ســاله تعیین شــده ،اما بر اساس
یک تبصــره ،اگر پارلمان در دوره دوم
یک رئیسجمهور تصمیم به برگزاری

انتخابات زودهنگام بگیرد ،رئیسجمهور
مســتقر میتواند در انتخابات شرکت
کنــد .این تبصــره راه را بــرای ادامه
ریاستجمهوری اردوغان ،حتی فراتر
از سال  ۲۰۲۹باز میکند.
بر اســاس این همهپرسی نظام
جدیــد ترکیه از نوامبر ســال 2019
به اجرا گذاشــته میشود .در آن سال
انتخابات ریاســتجمهوری و پارلمان
به صورت همزمان برگزار میشــود و
اردوغان پس از تغییــر حاکمیت این
کشور میتواند به مدت دو دوره دیگر،
یعنی تا سال  2029قدرت را در دست
داشته باشد.
پیامدهای پیروزی ناپلئونی اردوغان
در همهپرسی
اردوغــان برخــاف انتظار خود
نتوانســت در این همهپرسی پیروزی
قطعی را کســب کنــد 49 .درصد از
مردم ترکیه مخالف قانون اساسی جدید
ترکیه هســتند و این به معنای ایجاد
فضای دوقطبی عمیق در جامعه ترکیه
است .به طور طبیعی قانون اساسی در
کشــورهای مختلف باید مورد پذیرش
اکثریت باالی مردم قرار بگیرد؛ چرا که
دستورالعمل اداره کشور برای همیشه
اســت و نمیتوان همیشه برای تغییر
قانون اساســی همهپرسی برگزار کرد.
از ایــن رو ترکیه را باید در ســالهای
آینــده به میدان نبــرد بین موافقان و
مخالفان قانون اساســی جدید تشبیه
کرد .این مســئله ســبب خواهد شد
تمرکز مقامات ترکیه از پیشرفت و تالش
برای تحقق منافع این کشــور منحرف
شــده و به مقابله با مخالفان بپردازند.
اگرچه اردوغان ضمن اعالم پیروزی در
همهپرسی آن را پیروزی مردم ترکیه و
همه جناحهای سیاسی اعم از موافق و
مخالف خواند ،اما اولین برآورد سیاسی
از نتیجه همهپرســی ،تثبیت علنی و
آشــکار شــکاف بزرگ در جامعه و در
حاکمیت سیاسی ارزیابی شده است.
این همهپرسی نگاه مردم و طبقات
اجتماعی و سیاسی را آشکارتر نشان داد
و از نگاه تحلیلگران سیاسی ،ناپایداری
و نارضایتــی عمومی مردم در ترکیه را
تثبیت کرد .مخالفان اردوغان میگویند،
همهپرسی برای تثبیت قدرت مطلقه
رئیسجمهــور (اردوغان) انجام گرفت
و تا ســال  ۲۰۲۹حاکمیت و مرکزیت
بالمنازع قدرت او را تضمین کرده است.
همین مسئله میتواند ترکیه را بیش از
پیش ضعیف کند .چند ســال گذشته
اردوغان با اتخاذ سیاستهای اشتباه در
منطقه و حمایت از تروریستها ،ناامنی
و ترور را به مردم ترکیه هدیه کرده است
و منافع این کشور تحتالشعاع منافع
شخص اردوغان قرار گرفته است ،پس
ِ
از همهپرســی نیز این وضعیت تشدید
خواهد شد.
از سوی دیگر رؤیای ترکیه برای
پیوســتن به اتحادیه اروپا نیز به پایان
خود نزدیک خواهد شد و اتحادیه اروپا
ترکیه را در جمع خود نخواهد پذیرفت؛
چرا که پس از همهپرسی ،آلمان ،اتریش
و برخی دیگر از مقامات اروپایی خواستار

پایــان روند الحاق ترکیــه به اتحادیه
اروپا شدهاند.
شکست الگوی
حکومتی ترکیه
پیامدهای همهپرسی اخیر تنها به
مسائل داخلی و برخی مسائل کوتاهمدت
خالصه نمیشود .این همهپرسی یک
شکســت راهبــردی بــرای حامیان
شــیوه حکومتی ترکیه نیز محســوب
میشــود؛ شیوهای که قرار بود در برابر
مردمساالری دینی ایران در جهان اسالم
به مردم عرضه شود .انقالب اسالمي در
ايران به دليل ويژگيها و مشــخصات
ضد استعماري و ضد استكباري خود،
از همان ابتداي پيروزي مورد مخالفت
و دشــمني مستكبران شــرق و غرب
قرار گرفت و آنان از الگو شدن انقالب
ايران براي ديگر مردم مسلمان جهان
به شدت وحشت داشتند؛ لذا از همان
روزهــا ،با طراحي توطئههاي مختلف،
از جمله ،برپايــي جنگهاي داخلي و
خارجي ،ترور ،تحريــم و ...عليه ايران
ســعي كردند انقالب اسالمي ایران را
در چشم جهانيان ناكارآمد جلوه دهند.
بيداري اسالمي اخير مردم مسلمان در
كشورهاي عربي ،به خوبي تأثير انقالب
اسالمي در حركت و جنبشهاي آنان
را براي رهايي از وابستگي و استقالل و
آزادي به اثبات رساند و همين موضوع
ســبب شــد غربيها به فكر راه چاره
برآيند و به زعم خود الگويي جايگزين
را مقابل الگوي اسالمي ايران علم كنند.
اين الگوي جديد ،الگوي اسالم تركيه
بود .الگويي سكوالر و ليبرالمسلك كه
سردمداران آن اگرچه مسلمان بوده و
شعارهاي آنها نيز اسالمگرايي است ،اما
در عين حال اهل معامله و ســازش با
غرب و صهيونيستها نيز هستند.

اردوغان این الگوی جدید را
با افزایش اختیارات خود به نوعی
به یک الگوی «ریاستی خاص»
یا الگوی «ترکی» تبدیل کرده
است که قدرت رئیسجمهور
همانند یک دیکتاتور اســت.
بیشــک این مسئله ترکیه را
وارد دوران پسرفت اقتصادی ـ
سیاسی خواهد کرد
در چند سال اخیر ،به ویژه پس از
تحوالت مربوط به بیداری اسالمی جهان
عرب ،غربیها از ترس گسترش ماهیت
پیام انقالب اســامی ایران در منطقه،
ســعی کردهاند نظام سیاسی ترکیه را
الگوی انقالبیون جهان عرب بدانند و از
سویی شرایط را برای حضور دیپلماسی
ترکیه در جهان عــرب پررنگتر کنند.
حتــی اینگونه محافل پا را از این فراتر
گذاشته و بر اتحاد راهبردی اعراب منطقه
با ترکیه در مقابل ایران تأکید کردند.
اما به زودی این شــیوه حکومتی
ترکیه که بر اســاس اســام میانهرو و
باورهای لیبرالیستی بنا نهاده شده بود،
ناکارآمدی خود را به جهان اسالم نشان
داد؛ چرا که نتیجه این ظهور دیکتاتوری
به نام اردوغان است .در واقع کشورهای

همهپرسی
و احیای امپراتوری عثمانی
پیروزی هرچند شکننده اردوغان
در همهپرســی اخیر بار دیگر نگاهها را
متوجــه طرح نوعثمانیگری در ترکیه
کرد .اردوغان در چند ســال گذشــته
به مناسبتهای مختلف از عالقه خود
مبنی بر بازگشت به دوران امپراتوری
عثمانی ســخن گفته اســت .اردوغان
پس از پیــروزی در انتخابات پارلمانی
سال  2011طی ســخنرانی به نوعی
پروژه نوعثمانیســم را مطرح کرد .وی
گفت« :امروز از اســتانبول تا بوســنی
پیروز شده ،از ازمیر تا بیروت ،از آنکارا تا
دمشق ،از دیاربکر تا راماهلل ،نابلس ،کرانه
باختری ،قدس و غزه پیروز شده ،امروز
از ترکیــه تا خاورمیانه ،قفقاز ،بالکان و
اروپا پیروز شده است ».در واقع اردوغان
با دخالتهای نظامی در موصل و شمال
سوریه نشان داد که به خاک کشورهای
همســایه طمــع دارد .وی اکنون نیز
بــا تثبیت دیکتاتوری خود بیشــتر از
گذشــته به دنبال طرح نوعثمانیگری
اســت .البته ،این پیروزی اردوغان در
نهایــت نه تنها قــدرت وی را تقویت
نخواهد کرد؛ بلکه تشــدید مخالفتها
در جامعه ترکیه پایگاه اجتماعی وی را
تضعیف خواهد کرد .این مسئله نیز به
معنای دور شدن اردوغان از طرح احیای
امپراتوری عثمانی است.
پایان سخن
پیــروزی شــکننده اردوغان در
همهپرســی اصالحات قانون اساســی
ترکیه ،وی را به دیکتاتوری کامل تبدیل
خواهــد کرد .مخالفان نیــز معتقدند،
دموکراســی ترکیه را باید پایانیافته
دانســت؛ چرا که با وجــود اختیارات
گسترده اردوغان امکان حیات سیاسی
برای مخالفان وجود ندارد .بر اســاس
نتیجه همهپرسی ،مجلس ترکیه حذف
نشده است ،اما از قدرت تصمیمگیری در
اداره کشور به سطح «اعالم نظر» سقوط
کرده است .قوه قضائیه نیز تحت فرمان
رئیسجمهور قرار گرفته و رئیسجمهور
قضــات دیــوان عالی قــوه قضائیه را
تعیین و با حکم او قدرت و مسئولیت
قضاوت پیدا میکننــد .رئیسجمهور
عالیترین مقام تصمیمگیری و اجرایی
خوانده شده است .رئیسجمهور اعضای
کابینــه و وزیران را برای مســئولیت
مدیریتــی وزارتخانهها تعیین میکند
و در تشــخیص صالحیــت وزیــران
یــا تغییر و حــذف آنها ،بــه تصویب
مجلس و نمایندگان مردم نیازی ندارد.
رئیسجمهور ،فرمانده کل قوا خوانده
شده اســت که ارتش و همه نهادهای
ی ـ امنیتی را تحت فرمان خود
انتظام 
دارد و مجلس میتواند پیشــنهادهای
خود را در امور اقتصادی یا سیاسی به
رئیسجمهور ارائه دهد ،اما فقط با رد
یا قبول او مصوب میشود.
اما شاید بتوان مهمترین پیامد این
همهپرسی را پایان شیوه حکومتی ترکیه
برای جهان اسالم دانست؛ شیوهای که
براساس آموزههای لیبرالیستی طراحی
شده اســت .در جریان تحوالت جهان
عرب ترکیه این شیوه را به کشورهای
عربی ارائه داد و حتی هیئتهایی نیز از
این کشورها در این زمینه به ترکیه سفر
کردند .اما این شیوه به دلیل ناهمخوانی
با بافت فرهنگی ـ اجتماعی کشورهای
اســامی به زودی کارآمدی خود را از
دست داد و همهپرسی اخیر ترکیه نیز
پایان الگوی اسالمی ـ
مهر تأییدی بر
ِ
لیبرالیستی ترکیه زد .اکنون در نتیجه
این همهپرســی ،ترکیه نظام سیاسی
ریاستی فرانسه و آمریکا را الگوی خود
قرار خواهــد داد .البتــه اردوغان این
الگــوی جدید را بــا افزایش اختیارات
خود به نوعی به یک الگوی «ریاســتی
خاص» یا الگوی «ترکی» تبدیل کرده
اســت که قدرت رئیسجمهور همانند
یک دیکتاتور است .بیشک این مسئله
ترکیه را وارد دوران پسرفت اقتصادی
سیاسی خواهد کرد.

ژرفا
راز استمرار انقالب اسالمی

قربــان امینی /بــا پیروزی
انقالب اســامی و ایجــاد تغییر بزرگ
در کشــور و خارج شدن ایران از دست
قدرتها و تبدیل آن به نظام اسالمی و
الگوی الهامبخش ملتها ،ریل حرکت
کشور به سمت هدفهای بزرگ ،تحقق
عدالت اجتماعی واقعی ،ریشهکنی فقر و
جهل ،تأمین عزت و هویت ملی و اقتدار
بینالمللی بــا فعال کردن ظرفیتهای
کشور ،تغییر یافت تا دین خدا حاکمیت
پیدا کند که تنها شرط تحقق حاکمیت
دین خدا ،حرکت در مســیر انقالب و
انقالبیگری اســت .در طول تاریخ در
هر مقطعــی که انقالبی عمل شــده،
پیشــرفت نیز به دســت آمده است و
در هــر دورهای کــه از حرکت جهادی
و انقالبیگری غفلت شــده ،نتیجهاش
ناکامــی ،عقبماندگی و وابســتگی به
دشمن شده است.
رهبــر فرزانه انقــاب در تبیین
معیارهــای اصلی انقالبیگــری ،پنج
شــاخص ه عمده را برشمردند؛ از جمله
«پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی
انقالب اسالمی»« ،هدفگیری مستمر
آرمانها و همت بلند برای رســیدن به
آنها»« ،پایبندی به استقالل همهجانبه
کشور»« ،حساســیت در برابر دشمن
و تبعیــت نکــردن از او» و «تقــوای
دینی و سیاسی ».طبیعی است که اگر
این شــاخصهها رعایت میشــد ،ما در
زمینههای گوناگون؛ از جمله اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...این همه
مشکل نداشتیم.
تنبلی ،محافظــهکاری ،ناامیدی،
دلبســتگی بــه غــرب ،بزرگ شــدن
عبداهللبنزبیرهای زمان و ضعف ایمان
ســد راه پیشرفت و حاکمیت دین خدا
ّ
شــده است .این خصوصیات هر یک به
نوبه خود ،در نقطه مقابل انقالبیگری قد
علم کرده و مشکالت عدیدهای را برای
مردم و انقالب ایجاد کرده است.
محکم بودن کفار در سیاســت و
حکومت همواره در طول تاریخ یکسان
بوده است؛ برای نمونه وقتی مسلمانان در
مکه به قدرت رسیدند ،کافران با خدعه و
نیرنگ قصد داشتند پیامبر اسالم(ص) را
به تبعیت از خود وادار کنند .در چنین
شرایطی خداوند متعال به پیامبرش امر
کرد« :و ال تطع الکافرین و المنافقین»؛ از
کافران و منافقان تبعیت نکن .همچنین
خداوند در ســوره فرقان میآورد« :فال
تطــع الکافرین و جاهدهم بــه جهادا ً
کبیرا»؛ از کافران تبعیت نکن و به وسیله
عدم تبعیت با آنان جهاد بزرگی بنما.
سرپرســت کفار طاغوت است و
استکبار همان حاکمان باطل و طاغوت
هستند و در رأس دنیای استکبار آمریکا
قرار دارد؛ دولت آمریکا دولتی است که
تجاوزگــری ،مســتکبری ،یاغیگری و
گردنکشی از خصوصیات بارز آن به شمار
میآید .ما مأمور به تبعیت نکردن از کفار
و مستکبران و مأمور به اطاعت نکردن از
دستورات آمریکا هستیم و تبعیت از خدا
و کفار با هم جمع نمیشود.
پس هر کسی در ایران به اسالم و
انقالب اسالمی اعتقاد دارد ،باید روحیه
استکبارستیزی داشته باشد؛ چرا که با
روحیه استکبارســتیزی است که عزت
کشور حفظ شده و اقتدار ملی به وجود
میآید .با تفکر لیبرال نمیتوان کشــور
عزیزمــان ایران را اداره و مشــکالت را
حل کرد ،نمیتوان در جمهوری اسالمی
ایران مسئول بود و در آشکار و نهان از
آمریکا تبعیت کرد؛ چرا که هدف استکبار
جهانی تهی کردن انقالب از محتوا است
و این امر با نداشتن روحیه انقالبیگری
و جهاد کبیر میسر میشود.
برای پیشــرفت و تعالی و تحقق
عدالت اجتماعی واقعی باید در کشــور
در تمام سطوح تفکر انقالبی حاکم شود.
صاحب تفکــر انقالبــی و عمل
انقالبی ،در مقابل دشمنان حساس بوده
و با تفکر دینی و سیاسی با جهاد کبیر
برای تحقق همه اهدافی که اسالم برای
جامعه تعیین و مطالبه کرده ،کوشــش
میکند و در نهایــت این تفکر و عمل
انقالبی است که انسان را از لغزشهای
سیاسی و مسئولیتی حفظ خواهد کرد.
برخیهــا اکنون دچــار واهمه
شدهاند و انقالب اســامی را با برخی
از انقالبهای ضد مردمی مقایسه کرده
و با تکرار نظریهپردازی اشخاصی ،مانند
کریــن برینتون مبنی بر حرکت دوری
انقالب ،ادعــا میکنند کــه روحیات
انقالبی مردم فروکش کرده و انقالبیون
منزوی شدهاند؛ اما برخالف این گفتهها
مردم همچنان بــه انقالب امیدوارند و
شرکت مردم در انتخاباتها ،راهپیماییها
و مراســمهای معنوی در مســاجد و
حسینیهها این نظریه را در ایران ابطال
کرده است.
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انعکاس

به سعدی هم
دروغ میبندند

ابتکارات تربیتی ـ ۳

طرح خانههای صالحین

پوریا بگــری /با توجه
به نفوذ شــبکههای ماهــوارهای در
منازل و ایجاد شبههافکنی در میان
خانوادهها طرح خانههای صالحین به
منظور حضور مربی صالحین در منزل
متربیان صورت میپذیرد .در این طرح
تالش شــده است که با کمک مربی
صالحین عالوه بر ارتباط مســتقیم
بــا والدین زمینه جذب آنها به حلقه
تربیتی والدین را نیز فراهم سازد؛ چرا
که حلقه والدین یک محور مهم برای
تحقق اهداف تربیتی صالحین است.
باید این مسئله را در نظر داشت که در
کنار والدین میتوان به این فعالیتها
سرعت بخشید.
تشریح طرح
طــرح خانههــای صالحین از
ایدههای صالحین خوزســتان است
که اجرا شده است .در این طرح مربی
صالحین با حضور در منزل متربیان
ضمــن پاسداشــت از فعالیتهای
متربی و ارائه گزارشی از حضور وی
در فعالیتهایش در مســجد و حلقه
تربیتی صالحین محضر والدین ،زمینه
جذب آنها(پدر و مــادر) را به حلقه
والدین در مسجد نیز فراهم میکند.
در این طرح همچنین تالش شــد با
توجه به نفوذ شــبکههای ماهوارهای
در منازل و ایجاد شبههافکنی مربی
صالحین با این حضور پاســخگوی
شــبهات احتمالــی از شــبکههای
ماهوارهای نیز باشد .طرح خانههای
صالحین با محوریت جذب والدین به
حلقه و ارتقای بینش و سطح آگاهی
خانواده متربیان صورت گرفته است
و افزون بر اینکــه به ترغیب متربی
به حضور پررنگتــر در فعالیتها و
حمایتهای خانوادهها انجامید ،سبب
گرهگشــایی از مشــکالت اقتصادی
برخــی از خانودههای مســتضعف
نیز شد.
اهداف طرح
مهمترین اهــداف این طرح به
قرار زیر است:
ـ جذب والدین متربیان به حلقه
صالحین ویژه والدیــن؛ جاذبههای
ارتباطی پایگاه بسیج با والدین باید به
حدی زیاد باشد که والدین بسیجیان
آنها را پناهــگاه و یاور معنوی فرزند
خود بدانند و از اینکه فرزندشــان در
بسیج فعالیت میکند ،سرافراز باشند.
ـ رفــع شــبهات احتمالــی
از شــبکههای ماهوارهای؛ دشــمن
برای محو شــدن روحیــه انقالبی
با به وجــود آوردن هزاران شــبکه
ماهوارهای و بازیهای رایانهای سعی
در تغییر باورهای خانوادههای ایرانی
دارد .شــکلگیری تفکر بسیجی در
خانوادهها میتواند جلوی این آسیبها
را بگیرد.
ـ همگرایی معنوی بین بسیج و
خانواده؛ این همکاری میتواند نوعی
همگرایــی و همبســتگی اجتماعی
میان دو مرجع فکری فرد بســیجی
فراهم آورد؛ در این شــرایط متربی
احساس دوگانگی شخصیتی نمیکند
و ســریعتر به اهــداف معنوی خود
دست مییابد.
برخــی دیگــر از ایــن اهداف
عبارتند از:
ـ ارتبــاط نزدیــک مربــی با
خانوادههای متربیان؛
ـ ارائــه گــزارش فعالیتهای
متربــی محضر پــدر و مــادر برای
همکاری در این کار تربیتی؛
ـ ارتقای سطح بینش و آگاهی
والدین نسبت به مسائل مهم جامعه؛
ـ تبیین اهداف شــجره طیبه
صالحین و کار تربیتی به خانوادهها؛
ـ پیادهســازی ســبک زندگی
اســامی بــرای خانوادهها(یکی از
مطالبات رهبر معظم انقالب)؛
ـ خانواده مسجدی؛
ـ تعامل خانوادهها با بســیج در
اجرای حلقههای تربیتی صالحین.
مربیان صالحین عمدتاً از ائمه
جماعت مساجد یا فرماندهان پایگاه
مقاومت بسیج بوده که با هدف تربیت
ت میکنند.
قشر نوجوان و جوان فعالی 
در این گونــه اقدام خودجوش
مربی ابتدا با شناسایی منازل متربیان
و هماهنگی قبلی با خانواده و متربی
در منزل حضور مییابد.
گاهی این حضور با مناسبت تولد
متربی نیز مقارن میشود که دارای
بازخوردهای خوبی است.
در ایــن دیدارها عمده مطالب
مطروحه نقــش کار تربیتـ جنگ
نــرمـ ســبک زندگی اســامی و
مسجدمحوری میباشد.

کنکاش

سال هجدهم
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نیمنگاه

به بهانه طن ِز تلخ نامنویسیهای انتخابات ریاستجمهوری

برای این پرسش باید سراغ دالیلی
فارغ از مباحث مطرح شده در فضای
عمومی کشور رفت .ریختشناسی
این افراد میتواند کمک شگرفی به
چرایی کنشــگری برای جلب توجه
در مقابل لنز دوربین رسانهها باشد.
انسان موجودی ذاتاً توجهطلب است.
توجهطلبی به این معنا که رفتار من
در صورت واکنشهای دیگران معنا
پیدا میکند .البته هر نوع توجهطلبی
مذموم و مطرود نیســت و دایره این
توجهطلبی فقط محدود به زندگی در
اجتماع نیست؛ زیرا در مقام بندگی
در زیستی خدامحورانه ،بنده با تضرع
و عجز و البه به درگاه خداوند متعال
نیز دنبال توجه ذات احدیت به خود
است .از این رو ،بندگی و سایر شئون
رابطه خالق و مخلوقی را هم میتوان

در ذیل ایــن توجهطلبی مخلوق از
خالــق تفهیم و تحلیــل کرد .حال
به این مدخــل که توجهطلبی ذات
بشــریت در همه اعصار بوده است،
میتوان از دریچهای تازهتر به رفتار
این جماعت نگاه کرد.
هر کــس به قدر اســتعداد و
کفایت و امتیازات خود میتواند متر
و میزان توجه به خود را مشــخص
کند .توجهطلبی یک استاد دانشگاه
با یک ورزشــکار مطلقاً شبیه به هم
نیست؛ زیرا از استعداد و قابلیتهای
متفاوتی برخوردارند؛ اما برای کسی
که به قدر کفایت حائز کسب توجه
و نــگاه دیگــران به خــود چه در
زندگی شــخصی و چــه در زندگی
اجتماعی نیست ،صحنه نامنویسی
بــرای انتخابات ریاســتجمهوری

تسلیح کرانه باختری پاسخی به آشوبگری صهیونیستها

میتواند بهترین فرصت برای ارضای
توجهطلبی و دیده شــدن این افراد
فاقد امتیاز در ســطح اجتماع باشد.
جایی که دوربین رسانههای داخلی
و خارجی از صبح تا ســاعت  18که
پایان کار نامنویســی است ،روشن و
مشغول به سوژهیابی و تهیه خوراک
اســت؛ چه جایی بهتــر از آن برای
خودنمایــی از طریق توجه درمانی؛
اما این یک سوی سکه است و روی
دیگــر آن به رســانهها و کارکرد و
شأنیت آن تعلق دارد .رسانه که شأنی
باالتر از آگاهیبخشی در جهت بهبود
وضعیت مردم ندارد و در ظاهر باید
صدای مردم باشد ،متأسفانه عمدتاً
ت دست و ســخنگوی سیاسیون
آل 
شــدهاند که برای تصاحب قدرت از
هیچ اقدامی فروگذار نیستند .در این

شرایط وقتی وظیفه اصلی رسانه از
روشنگری و آگاهیبخشی به مردم
به نمایندگی حزب و سیاستمداران
کاسته شــود ،چه جای تعجب که
برای باال رفتــن تعداد بازدیدکننده
در این شــورهزار تخصــص و تعهد
دست به زرد کردن رسانه بزنند و با
پوشش این پلشتیها سطح رسانه را
تــا اندازهای مبتذل کنند که صدای
مردم و مســئوالن از هر طیفی بلند
شود .اگر توجهطلبی مذموم عدهای
که برای ریاستجمهوری نامنویسی
کردند ،عالج و چــاره ندارد که آن
هم دارد ،عاری شــدن رسانه از این
مهمالت قطعاً چــاره دارد و آن هم
فقط و فقط به تخصصی شــدن کار
رسانه و قطع شدن پای قدرتطلبان
از ساحت مقدس آن است.

تکاپو
یک تولیدکننده دزفولی

تولید عرقیات گیاهی را با فروش طالهای همسرم شروع کردم

اکبر کریمی /مردم ایران طالی بسیاری
در خانه دارند؛ این در حالی است که همین طالها
میتواند پشتوانه خوبی برای ایجاد اشتغال و تولید
در کشــور باشد .برخی از مردم به خرید و انباشت
طال روی میآورند و نمیدانند با ســرمایهای که
دارند و روز به روز از ارزش آن کاســته میشــود،
چگونه کار کنند ،اما همسر جمال قویتی از طالهای
خودش دست شســت تا زندگیاش را زنده کند.
اثرات شگفتانگیز این طالها اشتغالآفرینی برای
تعدادی از مردم شهرستان محل زندگی آنها شد.
جمال قویتی ساکن دزفول با فروش طالهای
همسرش کار تولید عرقیات گیاهی را شروع کرد
و در حال حاضر سالیانه یک میلیون لیتر عرقیات
تولید میکند و برای هشــت نفر اشــتغال ایجاد
کرده است.
او میگوید« :به مرور سود خوبی حاصل شد و
کار را گسترش دادم .با استفاده از وام خوداشتغالی
بسیج سازندگی ابتدا یک واحد  300متری برای
کارگاه اجاره و دو نفر را استخدام کردم.
امروز مساحت کارگاهم به  1000متر مربع
رســیده اســت ،اما باز هم با کمبود فضا مواجهم.
هشت کارگر را هم در استخدام دارم و  10دستگاه
بزرگ عرقگیــری در اختیار دارم .در حال حاضر
 90نــوع عرقیات گیاهی را بــه میزان  1میلیون
لیتر در ســال تولید میکنم و از روند پیشرفت و
سوددهی کار بسیار راضی هستم .در سال گذشته
فقط  500تن نعناع از کشــاورزان خریدم و عرق
آن را تولید کردم».
عرقیات یکی از پرطرفدارترین شــکلهای
استفاده از گیاهان دارویی است .در ایران دهها نوع
گیاه وجود دارد که عرقگیری شــده و به صورت
طبی مورد استفاده قرار میگیرند.
عرقیات طبی ،اسانسهای گیاهی یا داروهای
معطری هستند که به آب اضافه میشوند و میتواند
گیرندههای عصبی بویایــی را تحریک کرده و بر
روند ســاخته شــدن هورمونها ،درجه حرارت و
سوختوساز بدن ،ســطح هورمونهای عصبی و
جنســی ،ســامانه دفاعی بدن ،افکار و رفتارهای
عاطفی و جسمانی تأثیر بگذارند.
ایــن مواد معطــر با تحریک مغز و ترشــح
انتقالدهندههای عصبی موجب پدید آمدن حاالت
روانی خاصی در انسان میشود و احساس سالمت،
سرخوشــی ،خشنودی و خرســندی را به وجود
میآورند .مصرف عرقیات ســبب کاهش اضطراب

۷

مصطفی ملکیان ادعا کرده که شــاعرانی چون ســعدی و خیام به قیمت عدول از تعالیم پیامبر(ص) شــاعر شدند! استدالل وی برای اثبات مخالفت اسالم و پیامبر(ص) با
مبرا دانسته شده است .این در
شعر دو آیه  224و  225سوره شعراست که شاعران را پیرو گمراهان برشمرده و نیز آیه  69سوره یاسین که در آن ساحت پیامبر(ص) از شعر ّ
حالی است که اسالم و قرآن مخالف مطلق شعر نیستند این شاعران با آن همه ابراز ارا دتهای عاشقانه به ساحت رسول اکرم(ص) قصد کمترین ّ
تخطی و عدولی نداشتهاند.

مرثیهای برای دیده شدن
امیرحسین زینالدینی/
نامنویســی هــزار و  636نفر برای
انتخابات ریاستجمهوری ،بازتابهای
زیادی هم در داخل کشور و هم در
خارج از مرزها داشته است.
در روزهایی کــه همه منتظر
حضــور چهرههای سیاســی برای
نامنویسی بزرگترین انتخابات کشور
بودند ،حضور مردم عادی بیشــتر از
همه جلب توجه میکرد تا جایی که
صدای بعضی از مسئوالن ،از جمله
رؤسای قوای مقننه ،قضائیه و دبیر
شورای نگهبان هم درآمد.
البته دامنه انتقادات به فضای
سیاســی کشــور محدود نشــد و
شــخصیتهای مختلفی در فضای
مجازی از این موضوع ابراز ناراحتی
کرده و خواســتار اصالح قانون برای
جلوگیــری از پدید آمدن این وضع
شدند.
در اینکه پست ریاستجمهوری
حائز شــرایط و قابلیتهای زیادی
اســت ،هیچ شــکی وجود نــدارد؛
اما پرسشــی که در این بین ایجاد
میشــود ،این است که مردم عادی
با وجــود آگاهی از این شــرایط و
علم بــه اینکه صالحیت نشســتن
بر کرســی مهم ریاستجمهوری را
ندارند ،چرا دســت به نامنویسی در
انتخابــات میزننــد .کارگر میبدی
به عنوان اولین شــخصی که برای
انتخابات نامنویســی کــرد ،ادعای
نبوت میکرد و مدعی بود میخواهد
کشور را نجات دهد ،حضور برادران
دو قلو در عرصه انتخابات ،نامنویسی
جوانــی که برای پیدا کردن شــغل
میخواهد رئیسجمهور بشــود ،زن
خانهداری که ادعای نوشــتن متن
مذاکرات هســتهای را داشت ،لیدر
تیم پرطرفدار تبریزی ،مشت نمونه
خروار خندهدار و البته نگرانکنندهای
از حضور مردم عادی برای نامنویسی
در انتخابات ریاستجمهوری است.

گزارش
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شــده و تا حــدودی درد را کاهش داده و موجب
تعادل عاطفی شــود .از جمله عرقیات پرمصرف
میتوان به گالب ،عرق نعنا ،عرق بهارنارنج و عرق
بیدمشک اشاره کرد.
عرقیات گیاهی از نســبتی تنگاتنگ با طب
سنتی و بومی کشورمان برخوردار است و به همین
دلیل همزمان با افزایش تمایل مردم به طب سنتی،
مصرف عرقیات گیاهی نیز در کشور رو به افزایش
گذاشته است.
قویتی یکی از تولیدکنندگان موفق عرقیات
گیاهی در کشور است .او که پیشتر راننده ماشین
ســنگین بوده است ،با از دست دادن کامیونش به

کار تولیــد عرقیات گیاهی روی آورده و حاال پس
از سه سال تالش یک کارگاه بزرگ تولید عرقیات
گیاهی راهاندازی کرده و برای هشــت نفر هم به
صورت مستقیم اشتغالزایی کرده است.
او دربــاره نحوه آشــناییاش با عرصه تولید
عرقیات گیاهی ،میگوید« :تا چهار سال قبل راننده
کامیون بودم ،اما نتوانســتم قسطهای ماشین را
پرداخت کنم و کامیون را از دست دادم .مدتی بیکار
بودم و شــرایط زندگی مساعدی نداشتم تا اینکه
یکی از دوســتان از من دعوت کرد که وارد عرصه
تولید عرقیات شوم ،اما هیچ سرمایهای نداشتم و کار
را هم بلد نبودم .او به من گفت فقط با سه میلیون

تومان میتوانم کار تولید عرقیات را شروع کنم و
خودش تولید عرقیات را به من یاد خواهد داد».
قویتــی میافزاید« :در آن مقطع هیچ پول و
سرمایهای نداشتم .ناچار شدم طالهای همسرم را
بفروشم و به این وسیله سه میلیون تومان سرمایه
به دست آوردم و یک دستگاه عرقگیری کوچک به
ارزش دو میلیون تومان خریدم .کار را با تولید عرق
نعناع شروع کردم .با کشاورزان منطقه صحبت و
آنها را متقاعد کردم نعناع را به صورت امانی به من
بفروشند تا پس از فروختن عرقیات ،پول محصوالت
را به آنها بازگردانم».
این تولیدکننده موفق درباره علت موفقیت
خود ،میگوید« :کار عرقگیری ،سخت و حساس
است .من بارها شکســت و ضرر را تجربه کردهام
تا به کیفیت مطلوب رســیدهام .بازار عرقیات در
کشــور مطلوب اســت و مردم هم طی سالهای
اخیر به مصرف عرقیــات تمایل پیدا کردهاند .اما
مهمترین عامل فــروش خیلی خوب محصوالت
من ،کیفیت باال ،خالص بودن عرقیات و نیز قیمت
تمام شده پایین و منصفانه است .سال گذشته از
فروش محصوالت تقریباً  200میلیون تومان سود
خالص نصیبم شد».
جمــال قویتی با تقاضاهای زیادی از عراق و
ترکیه برای صــادرات محصوالت کارگاهش رو به
روست .او که سخت پیگیر ثبت نشان تجاری(برند)
محصوالتش است ،در مقام قیاس بین شغل قبلی و
شغل فعلیاش ،میگوید« :کار رانندگی ماشینهای
ســنگین درآمــدی پاییــن دارد و در عین حال
خطرناک است .یک راننده همیشه از خانواده خود
دور است و هر لحظه ممکن است همه چیزش را
در معرض نابودی ببینید.
امروز که برای هشت نفر شغل ایجاد کردهام
و به هشت خانواده نان میرسانم ،بسیار خوشحالم.
در کنار خانوادهام هستم و درآمد مناسبی دارم ،در
کل شرایطم با گذشته قابل قیاس نیست و خدا را به
این خاطر بسیار شاکرم ».وی در پایان گفت« :البته
در کنار این کار ،مشــاغل زیادی را هم به صورت
غیر مستقیم ایجاد کردهام ،مانند خرید محصوالت
از کشاورزان دزفولی و خوزستانی که کمک زیادی
به معیشت آنها کرده است».
برای تهیه گزارش از فعالیتهای اقتصاد
مقاومتی در اســتان خود با شــماره تلفن
 09193472981بــرادر اکبر کریمی تماس
بگیرید.

ابوذر احمدی /اواخر ســال  2016میالدی چکیده سند برآورد استراتژیک
سالیانه ارتش رژیم اشغالگر قدس در رسانههای خبری منتشر شد که در آن خطر محور
مقاومت (ایران ،حزباهلل و سوریه) از تهدیدهای گروه تروریستی «داعش» برای رژیم
صهیونیستی بسیار مهمتر و چالشیتر ارزیابی شده بود .البته نمود عملی این راهبرد
ارتش صهیونیســتی را میتوان در تجاوزات متعدد هوایی رژیم جعلی صهیونیستی
به خاک ســوریه و حمایت علنی از گروههای تکفیری به خوبی مشاهده کرد .جالب
توجه آنجاست که سران جانی صهیونیستی با وجودی که در مواضع رسمی و حتی
اســناد به ظاهر محرمانه خود همواره بر مداخله نکردن این رژیم در جنگ ســوریه
تأکید داشتهاند ،اما در سطوح مختلف سیاسی ،نظامی و اطالعاتی در بحران سوریه
دخالت کردهاند .چنانچه «ایهود باراک» وزیر اسبق جنگ رژیم غاصب صهیونیستی
در مصاحبه با روزنامه «یدیعوت آحارونوت» میگوید« :اسرائیل باید در جنگ کنونی
سوریه دخالت کند .البته مداخله اسرائیل در جنگ سوریه باید محافظهکارانه باشد».
اینکه چرا در شرایط کنونی «محور مقاومت» تهدید اصلی رژیم اشغالگر قدس
قلمداد میشود ،مسئله مهمی است که باید از زوایای مختلفی بررسی و تحلیل شود.
برای پاسخ به این چرایی ،بازخوانی برخی از نکات کتاب «برآورد استراتژیک اسرائیل
 2017ـ »2016که مرکز مطالعات امنیت ملی اســرائیل در دسامبر  2016آن را
منتشر کرده است ،ضرورت مییابد .نویسندگان این کتاب که از نیروهای اطالعاتی
و نظامی رژیم غاصب صهیونیســتی هستند ،با تأکید بر این نکته که تهدید نظامی
ارتشهای کشــورهای عربی همسایه این رژیم به دلیل صلح میان اسرائیل ،مصر و
اردن از بین رفته است .با این حال ،خطر محور مقاومت به رهبری ایران و همکاری
حزباهلل و دولت بشار اسد هنوز از بین نرفته است .در کتاب راهبردی فوق ،حزباهلل
به دلیل افزایش توانمندیهای موشــکیاش و همچنین هممرزی با اراضی اشغالی
مهمترین تهدید اسرائیل به شمار میرود و جمهوری اسالمی ایران به دلیل موقعیت
برتــر منطقهای و نیز حمایت از حزباهلل و گروههای مقاومت منطقه در الیه بعدی
تهدیدات امنیت ملی رژیم صهیونیستی قرار میگیرد و دولت «بشار اسد» به منزله
خط ارتباطی محور مقاومت در الیه ســوم تهدیدات جای میگیرد .بر این اســاس،
تقویت محور مقاومت به رهبری ایران که از طریق بشــار اســد به حزباهلل متصل
است ،بزرگترین تهدید واقعی برای امنیت رژیم غاصب صهیونیستی ارزیابی میشود.
اما آنچه در بررســی محورهای این کتاب حائــز اهمیت بود ،اینکه گروههای
تکفیری جزء اولویتهای امنیتی رژیم صهیونیستی قرار ندارد؛ البته این امر ،حمایت
صهیونیستها از گروههای تکفیری و نقش آنها در درگیریهای منطقه را بهتر برمال
خواهد کرد .حال در شرایطی که محور مقاومت از سوی مقامات جانی صهیونیستی
مهمترین تهدید پیش روی آنها در نظر گرفته میشــود ،جا دارد تا چند نکته مهم
مورد توجه قرار گیرد؛
نخســت ،رژیم صهیونیســتی با عملیاتی کردن پروژه گروههای تکفیری در
منطقه تالش کرده است حریم امنیتی خود را وسعت داده و به نوعی با استفاده از
بســتر به وجود آمده ظرفیتهای سیاســی ،اقتصادی و نظامی خود را تا حد بسیار
زیادی افزایش دهد.
دوم ،رژیــم غاصب صهیونیســتی با فرافکنی علیه محــور مقاومت ،در تالش
است ضمن خارج کردن خود از اولویت اصلی امنیت منطقه ،یک ائتالف منطقهای
با محوریت رژیم صهیونیستی را علیه ایران و سایر محورهای مقاومت ایجاد کند.
نکته پایانی اینکه ،اگرچه مقامات صهیونیستی توانستهاند با شعلهور کردن جنگ
مذهبی در منطقه و درگیر کردن محور مقاومت به نوعی برای خود امنیتافزایی کنند،
اما تاریخ تحوالت سیاسی رژیم اشغالگر قدس نشان داده است مادامی که صهیونیستها
در اراضی اشــغالی دچار چالش امنیتی شــوند ،از اقدامات آشوبگرانه خود در منطقه
کاستهاند؛ از این رو اجرای راهبرد «از نهر تا بحر» رهبر حکیم انقالب و تسلیح کرانه
باختری به منزله تنها راه مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی ضرورت دوچندانی مییابد.

روزنه
دانستهها و بایستههای حقوقی ـ3۵

آشنایی با اصطالحات حقوق کیفریـ ۳

شهریار اقتصاد /در ادامه آشنایی با اصطالحات حقوق کیفری که در
شمارههای پیش اشاره شد به توضیح دیگر اصطالحات آن به شرح زیر پرداخته
خواهد شد.
تعلیق اجرای مجازات:
تعلیق اجرای مجازات جزایی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار
به دادگاه اجازه داده تا در محکومیتهای تعزیری یا بازدارنده ،تحت شرایطی بتواند
اجرای تمام یا بخشی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.
دادگاه میتواند با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و
احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم ،اجرای تمام
یا بخشــی از مجازات را مناســب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق ،مجرم را برای
دوباره اجتماعی شدن و اصالح و بازگشت به جامعه آماده کند.
طبق ماده  ۸۰قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم تعزیری درجه هفت و
هشت ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ،در صورت فقدان سابقه
محکومیت مؤثر کیفری ،مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با مالحظه وضع
اجتماعی و ســوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شــده است و
در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ،فقط
یــک بار از تعقیب متهم خودداری کرده و قرار بایگانی پرونده را صادر کند .این
قرار ظرف  ۱۰روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط اســت،
همچنین مســتندا ً به ماده  81قانون مزبور در جرائم تعزیری درجه شش ،هفت
و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ،چنانچه شاکی وجود نداشته ،گذشت
کرده ،یا خسارت وارده جبران شده باشد ،یا با موافقت بزهدیده ،ترتیب پرداخت
آن در مدت مشخص داده شود و متهم نیز سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته
باشــد ،دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ
تأمین متناسب ،تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.
مضافاً مســتند به تبصره چهار ماده  520آیین دادرسی کیفری محکومانی
که به موجب قانون مشــمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیشــوند ،پس از
تحمل یکســوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده مذکور
و به تشــخیص دادستان میتوانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی
برخوردار شوند.
آزادی مشروط زندانیان:
اگر شــخصی برای بار اول به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم
شده و نصف مدت مجازات را پشت سر گذاشته باشد ،دادگاهی که حکم قطعی
محکومیت را درباره او صادر کرده ،میتواند تحت شرایطی برای باقی ایام حبس،
حکم به آزادی آن شخص دهد ،این شرایط عبارتند از:
۱ـ در مدت اجرای مجازات حبس در زندان از خود حسن اخالق نشان بدهد.
۲ـ شرایط و اوضاع و احوال نشان دهد که وی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.
۳ـ زندانی تا حد امکان و در حد توانایی مالیاش ضرر و زیان مدعی خصوصی
را بپردازد ،یا متعهد به پرداخت آن شــود و اگر عالوه بر حبس به جزای نقدی
هم محکوم شــده باشد آن را بپردازد ،یا با موافقت دادستان ترتیب پرداخت آن
را فراهم کند.
۴ـ شــرایط ذکر شــده در بندهای اول و دوم را رئیس زندان و قاضی ناظر
زندان یا دادســتان باید تأیید کنند و شرط مذکور در بند سوم میباید به تأیید
قاضی مجری حکم برسد .صدور حکم آزادی مشروط ،موکول به پیشنهاد سازمان
زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان است.
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دوقطبیسازی
جامعه!

سیاستنامه

سال هجدهم

شماره ۷9۵

محمد عبداللهی ،اســتاد جامعهشناســی گفت :رصد فضای سیاسی کشور نشــان میدهد که برخی جریانهای سیاسی با بمباران واژهها ،درصدد تأثیرگذاری بر
افکار عمومی و شــکل دادن یک «دنیای فکری» متفاوت برای بخشــی از تود ه مردم هستند .در این میان ،یکی از مهمترین تکنیکهای این راهبرد رسانهای ،تکنیک
«دوقطبیسازی» جامعه است که هم میتواند در تخریب رقیب به کار آید و هم آرای خاموش را جذب کرده ،در بسیج هواداران سیال ،مؤثر افتد.
جریانشناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصر ـ 63

اندیشه سیاسی مسلمانان ـ 388

مقابله میرزای قمی با جریان انحرافی صوفیگری

فتح اهلل پریشان /در شماره گذشته در واکاوی علل تعامل میرزای قمی
با شاهان قاجار بهرغم اینکه حکومت آنها را مشروع نمیدانست ،به دو عامل رویکرد
مذهبی خاندان قاجار و حفظ مکتب شیعه ،به ویژه در خالل جنگهای ایران و روسیه
اشاره شد .عامل مهمی که در ادامه میتوان به عنوان علت مهم این همکاری به آن
پرداخت ،مقابله میرزا با خرافات و انحرافات فکری و فرهنگی عصر و زمانه خود است.
در دورهای که میرزای قمی میزیست ،جریانهای انحرافی مختلفی در جامعه
ایران وجود داشت که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی دیگر در همین دوره
بــه وجود آمده بودند .این جریانها ،مشــکالت متعددی را در جامعه ایجاد کرده و
عمال حکومتی و
قشــرهایی از مردم به ســوی آنها گرایش یافته بودند و گاه برخی ّ
ً
حتی شخص شاه نیز به آنها متمایل گشته ،آنها را همراهی میکردند .طبعا در این
میان علمای شــیعه نقش حساسی را بر عهده داشتند و در این راستا برای سرکوبی
این جریانها و جلوگیری از گســترش آنها به دربار و حکومت و در نتیجه گرایش
مردم به این جریانها ،گاه مجبور بودند با حکومت همکاری کنند.
میرزای قمی در لباس یک فقیه برجسته در این دوره از جایگاه ویژهای برخوردار
بود و از جانب این جریانهای فکری انحرافی برای اساس اسالم به ویژه مکتب تشیع
احساس خطر میکرد ،برای مقابله با جریانهای انحرافی زمانه خود همچون؛ جریان
صوفیگری ،جریان اخباریگری ،جریان شیخیه و تبلیغات مسیحیت تبشیری به پا
خاست و طبعاً در این مسیر مؤثرترین راه بهرهگیری از قدرت حاکمان وقت بود .در این
شماره با اقدامات و مساعی وی برای مقابله با جریان خطرناک صوفیگری آشنا میشویم.
جریان تصوف در دوران صفویه شکل گرفت ،اما در آن عصر ،پیشرفت چندانی
نداشت .با سقوط دودمان صفویه و اضمحالل نظام سلطنتی آنان و به قدرت رسیدن
نادرشــاه ،به علت ضعف و انزوای روحانیت شــیعه ایران ،پیروان تصوف که اساساً با
علمای متشــرع و مجتهدان عالیمقام مخالف بودند ،توسعه یافته ،با تبلیغات وسیع
و ظاهرســازیهای همهجانبه فعالیت مجدد خود را از سر گرفتند تا اینکه توانستند
توجه بسیاری از مردم را به سوی خود جلب کنند .نقطه اشتراک دیدگاههای آنان،
تمرد از فرامین اســام و
بیتوجهــی به ظواهر شــریعت و احکام و فرایض دینی و ّ
رهنمودهای رهبران دینی بود که عم ً
ال خویشتن را از اصول و فروع تصوف اسالمی و
عرفان ناب رهانیده ،به بطالت ،بیکاری ،الابالیگری ،سرودن اشعار عامیانه و پایکوبی
()1
و رقص مشغول بودند.
در روزگار فتحعلیشاه این فرقه تا جایی اوج گرفت و نفوذ و گسترش یافت که
بخشــی از مردم و برخی از دولتمردان نیز با آنان همراه شــده و به این فرقه گرایش
()2
پیدا کرده بودند.
یکی از عواملی که باعث نزدیکی علما به فتحعلیشاه و سلطنت شده بود ،نگرانی
آنها از نفوذ عقاید صفویه در دربار و شــخص شــاه بود .بر این اساس ،علمای شیعه
به مخالفت با آن پرداخته و در این راســتا چالشهای زیادی بین علما و صوفیان به
وجود آمد ،تا جایی که عده زیادی از مرشدان آنها به حکم علما کشته شدند .میرزای
قمی درباره بطالن دیدگاههای آنان مینویسد« :چندان که سعی کردیم بفهمیم آیا
طریقه این جماعت با آنچه به ما رسیده از صاحب شرع ،موافقت دارد ،به هیچ وجه
()3
نیافتیم و جمع ما بین شرع و سخنان ایشان ممکن نیست».
در یکی از این موارد ،میرزا عبدالوهاب منشیالممالک (متخلص به نشاط) نامهای
به فتحعلیشاه نوشته ،او را به پیروی از تصوف فرامیخواند .فتحعلیشاه در مالقاتی
که با میرزا داشــت ،نامه (رســاله) مذکور را به ایشان میدهد تا صحت و بطالن آن
عقاید را اعالم کند ،تا به مقتضای آن عمل شود .میرزای قمی پس از مطالعه رساله،
احساس میکند که میخواهند شاه را به تصوف گرایش دهند و به دنبال آن ،شاه و
ملت را نسبت به شرع و شریعت و حالل و حرام بیتوجه سازند که این ،خطر بزرگی
برای اســام و تشیع اســت و ممکن است حتی موجب انحراف عقیدتی مردم شود.
از این رو ،نامهای به فتحعلیشــاه مینویسد تا او را از گرایش به تصوف برحذر دارد.
میرزا در این نامه ضمن ر ّد اباطیل آن رســاله ،اشاعه چنین افکاری را خطری بزرگ
برای اسالم و تشیع خوانده و نگرانی خود را از تأثیرپذیری شاه از این سخنان اعالم
میدارد« :و الحال که نوبت به پادشــاه ما رســیده که زبده پاشاهان جهان و صاحب
عقاید حقه و دینپرور و شریعتگستر است ،جمعی از شیاطین انس میخواهند که
امر عقاید ایشان را ضایع و به طریقه باطله خود مایل کنند تا مردم هم به مقتضای
()4
«الناس علی دین ملوکهم» ضایع و فاسدالعقیده شوند».
بنابراین ،میرزای قمی چون شــاه را عوام و دینداری او را سطحی میدانست،
نسبت به ایجاد تزلزل در دینداری شاه و از آن طریق نسبت به جامعه اساس شریعت
جدی میکرد و برای دفع این تهدید برقراری رابطه و
و مســلمین احســاس خطر ّ
تعامل با شــاه و اســتفاده از قدرت وی را ضروری میدانست .در شمارههای آینده با
فعالیتها و اقدامات میرزای قمی با سایر جریانهای فکری انحرافی ذکر شده بیشتر
آشنا خواهیم شد.
* منابع در دفتر هفتهنامه موجود است.

کتابخوان
جامعهشناسی انتخاب یازدهم

جامعهشناسی سیاسی انتخابات عبارت
اســت از تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان از
یک سو و تحلیل صورتبندی و آرایش نیروها
ب آرای مردم و
و احزاب سیاســی برای کســ 
پیــروزی در انتخابات از ســوی دیگر .این نوع
از جامعهشناســی سیاســی افراد را در فضای
انتخاباتی و هنگام رأی دادن مورد مطالعه قرار
داده و این پدیده را در رابطه با عوامل سیاسی،
فرهنگی ،مذهبی ،سنی ،خانوادگی و اقتصادی
به بررسی میگذارد .در طول بیش از سه دهه از
انقالب اسالمی و به ویژه از انتخابات سال 1376
به بعد ،با هر انتخاباتی که در سطح ریاستجمهوری ،در سطح مجلس شورای اسالمی
و در سطح شوراهای شهر و روستا برگزار شده ،فهم عمومی از جامعه و تکثر و تنوع
خواستهها و مطالبات آن افزایش یافته است .یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری
در ایران که  24خرداد  1392برگزار و به پیروزی حجتاالسالم حسن روحانی منجر
شــد ،اهمیت مطالعه رفتار انتخاباتی شــهروندان ایرانی و به دنبال آن بررسی فضای
انتخاباتی را مضاعف کرده است و این نکتهای است که علی دارابی در جدیدترین اثر
علمی خود در حوزه انتخابات با عنوان «جامعهشناسی انتخاب یازدهم» آن را واکاوی
کرده است .به یقین شناخت این نگاه جامعهشناختی برای درک دقیقتر اهداف راهبردی
بازیگران جامعه و قدرت سیاسی ،مهم است .کتاب «جامعهشناسی انتخاب یازدهم»
اولین کتابی است که درباره جامعهشناسی انتخابات ریاستجمهوری سال  1392ایران
روانه بازار شده است .نویسنده کتاب ،پس از بیان کلیاتی در مقدمه و از جمله نقد و
ارزیابی نظریههای مسلط و مطرح در جامعهشناسی سیاسی رفتار رأیدهی در جهان
و ایران؛ رفتار انتخاباتی ایرانیان ،تحلیل آماری انتخابات ریاســتجمهوری در ایران،
اهمیت انتخابات یازدهم ،بررسی تواناییهای راهبردی رهبر معظم انقالب در مدیریت،
هدایت و برگزاری باشــکوه انتخابات یازدهم و خلق حماسه سیاسی ،بررسی آرایش
نیروها و جریانهای سیاسی ،تحلیل جامعهشناختی چرایی پیروزی حسن روحانی ،نقد
و ارزیابی عملکرد رسانههای بیگانه در انتخابات یازدهم ،بررسی نقش و کارکرد رسانه
ملی در انتخابات و بررسی نقش و کارکرد نظرسنجیهای انتخاباتی و نیز میزان دقت و
موفقیت آنها و نیز آسیبشناسی آن را تحلیل کرده و در پایان تبیین نشانگان ،درسها
و پیامهای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری را وجهه همت قرار داده است.

جعفر ساسان -داوود عسگری/
در بررسی مبانی معرفتی سران
فرقه ضالــه بهائیت پــس از ادعای
الوهیــت ،نوبت به ادعــای خاتمیت
میرسد .البته ،در اظهارات و ادعاهای
رهبران بهائیت ،سیر جریان برعکس
است؛ یعنی از بابیت و قائمیت و نبوت
شروع کرده ،به الوهیت رسیدهاند؛ اما با
توجه به اهمیت این مباحث ،ما ابتدا
به بررســی ادعای الوهیت ،سپس به
دیگر مــوارد پرداختهایم .آنها خود را
در ردیف پیامبران الهی ،مانند موسی،
عیسی ،ابراهیم و نوح(علیهمالسالم)،
بلکه باالتر فرض میکنند و در نهایت
به نسخ شــریعت اسالم و انکار ختم
نبوت میرسند.
نبوت ،از اصول دین اسالم است
که طبق آیۀ قرآن به پیامبر اعظم(ص)
ختم شده است .صریحترین آیۀ قرآن
در این زمینه ،آیۀ  40ســورۀ احزاب
كان
است که خداوند میفرماید« :ما َ
ِــن ِرجال ُِك ْم َو لك ِْن
ُم َح َّم ٌ
ــد أَبا أَ َح ٍد م ْ
كاناهللُ
َر ُس َ
ِیین َو َ
ــولاهلل ِ َو خات ََم ال َّنب َ
ی ٍء َعل ِیما»؛ محمد پدر احدى از
ب ِ ُك ِّل شَ 
مردان فعلى شما نیست؛ بلكه فرستادۀ
خدا و خاتم پیامبران اســت و خدا به
هر چیزى داناست.
عالمــه طباطبائی در تفســیر
المیزان در توضیح خاتم نوشته است:
«كلمه «خاتــم» ـ به فتح تاء ـ
به معناى هر چیزى اســت كه با آن،
چیــزى را مهر كننــد؛ مانند طابع و
قالب ،كه به معناى چیزى اســت كه
با آن چیــزى را طبع نموده ،یا قالب
ِیین» بودن
زننــد و مراد از «خات ََمال َّنب َ
آن جناب ،این اســت كه نبوت با او
ختم شــده و بعــد از او دیگر نبوتى
نخواهد بود .رســول ،عبارت از كسى
است كه حامل رسالتى از خداى تعالى
به ســوى مردم باشد و نبى آن كسى
است كه حامل خبرى از غیب باشد و
آن غیب ،عبارت از دین و حقایق آن
است و الزمۀ این حرف این است كه
وقتى نبوتى بعد از رســول خدا(ص)
نباشد ،رسالتى هم نخواهد بود؛ چون
رســالت ،خود یكى از اخبار و انباى

از ادعا تا انکار خاتمیت در فرقه ضاله بهائیت
غیب است .وقتى بنا باشد انباى غیب
منقطع شــود و دیگر نبوتى و نبیاى
نباشد ،قهرا ً رسالتى هم نخواهد بود.
از اینجا روشــن مىشــود كه وقتى
رسول خدا(ص) خاتمالنبیین باشد،
()1
خاتمالرسل هم خواهد بود».
اما بهائیــان در توجیه این آیه
میگویند:
«در قرآن ،سورۀ االحزاب ،محمد
رســولاهلل را خاتمالنبییــن فرموده.
جمــال مبــارک ـ جل جاللــه ـ در
ضمن جملۀ مزبوره میفرماید :مقام
این ظهور عظیــم و موعود کریم ،از
مظاهر سابقه باالتر است؛ زیرا نبوت،
به ظهور محمد رسولاهلل ختم گردید
و این دلیل اســت کــه ظهور موعود
عظیــم ،ظهوراهلل اســت و دور نبوت
منتهــی گردید؛ زیرا که رســولاهلل،
()2
خاتمالنبیین بوده».
امــا نکته اینجاســت کــه این
مدعیــان نبوت ،در مــوارد متعددی
به خاتمیت رســول اکرم(ص) اقرار
کردهاند و در آثار آنان مکتوب است.
میرزاحسینعلی نوری مینویسد« :کما
باناهلل لما
انتم تقرئون فی الکتــاب ّ
ختم النبوة بحبیبه بشّ ر العباد بلقائه و
کان ذلک حتم محتوم»؛ همان طور

میرزا ابوالفضل گلپایگانی
که شــما در قرآن میخوانید ،خدای
بزرگ ،آنگاه که نبوت را به حبیبش
پایان بخشید ،بندگان را به لقای خود
()3
بشارت داد و این امری حتمی است
یا «الصلوة والسالم علی سیدالعالم و
مربی االمم الذی به انتهت الرسالة و

النبــوة و علی آله و اصحابه دائماً أبدا ً
سرمدا»؛ ســام و درود بر آقای اهل
عالم و پرورشدهندۀ امتها؛ کســی
که به او نبوت و رسالت پایان یافته و
بر خاندان و دوســتانش سالم و درود
دائمی و ابدی و ســرمدی باد )4(.یا در
جایی دیگر مینویسد:
«الن اهلل تبــارک و تعالــی بعد
الذی ختم مقام النبوة فی شأن حبیبه
و صفیــه و خیرته من خلقه کما نزل
فــی ملکوت العزة و لکنه رســولاهلل
و خاتمالنبییــن وعد أبصــار بلقائه
یوم القیمة ظهور المســجد کما ظهر
بالحق»؛ زیرا کــه خدای تعالی پس
از آنکه مقام نبوت را دربارۀ حبیبش
برگزیده و بــه بهترین بندگان پایان
بخشید ،همانطور که در ملکوت عزت
(قرآن) نازل شده است؛ ولکن محمد
رسول خداســت و پایاندهندۀ انبیا.
بندگان را به لقایش وعده داده است
و این از جهت عظمت ظهور بعد است،
()5
به همان ترتیب که بهحق آشکار شد.
اینهــا نمونههایــی از اعترافات
صریح رهبــر بهائیت دربارۀ خاتمیت
است؛ اما با این حال ،همان علم بدون
عمل و پیروی از نفس ،کار آنها را به
انکار خاتمیت و ادعای نبوت میکشاند
و نویسندگان و مبلّغان بهائی به توجیه
آن میپردازند .مبلّغان بهایی در توجیه
نبوت باب و بها ،دالیلی ذکر کردهاند

که در ادامه نقل و نقد میکنیم.
الفـ میرزا ابوالفضل گلپایگانی،
مشــهورترین مبلّغ بهائی ،در کتاب
فرائــد ،تقریــر را بزرگترین برهان
حقانیــت یــک پیامبــر میداند و
مینویســد :در چگونگی استدالل به
دلیل تقریر :دلیل تقریر ،اکبر دلیلی
اســت که علمای اعــام در تفریق
بینالحــق و الباطل به آن تمســک
جســتهاند و در کتب مصنفات خود
به آن مبســوطاً و مفص ً
ال اســتدالل

میرزا حسینعلی نوری
فرمودهاند و تقریر این دلیل ،بدینگونه
اســت که اگر نفســی مدعــی مقام
شــارعیت شود و شــریعتی تشریع
نمایــد و آن را بــه خداوند تبارک و
تعالی نسبت دهد و آن شریعت نافذ
گــردد و در عالم باقی ماند ،این نفوذ

و بقا برهان حقیقت آن باشد؛ چنانکه
بالعکس ،زهوق و عدم نفوذ ،داللت بر
بطالن دعوت زائلــۀ غیرباقیه نماید؛
خاصــه اگر نفــوذ و بقای کلمۀ حق،
چنانکه عادةاهلل در ارســال رســل و
تشریع شرایع به آن جاری شده است،
به علوم و معارف کسبیه یا به عصبیت
و معاونت قومیه یا به مکنت و ثروت
ظاهریه یا به تســلط و عزت دنیویه
متعلق و مربوط نباشد ،در این صورت،
حتی بر فالسفه که تتبع علل نمایند
نیز حجت بالغ گردد و نفوذ و بقای آن
به صرف ارادۀ غیبیۀ الهیه انتساب یابد؛
چه وجود معلول بدون علت ،متصور و
معقول نباشد و خالصة القول ،حق جل
جالله در جمیع کتب مقدسۀ سماویه
به این برهان عظیم احتجاج فرموده
و بقای حــق و زهوق و زوال باطل را
آیت کبری و دلیل اعظم شمرده است؛
و خصوصاً در قرآن مجید ،تصریحاً و
تمثی ً
ال در مواضع متعدده ،این مسئله
نازل گشته؛ چنانکه در آیه  16سورۀ
ِین
مبارکۀ شــوری میفرمایدَ « :و الَّذ َ
یب
اج َ
یح ُّ
َ
ون فِی اهلل ِ م ِْن ب َ ْع ِد ما ْ
استُجِ َ
ل َ ُه ُح َّج ُت ُه ْم داحِ ضَ ٌة ِع ْن َد َرب ِّ ِه ْم َو َعلَی ِه ْم
ِید» ترجمۀ آیۀ
ذاب شَ د ٌ
َغضَ ٌب َو ل َ ُه ْم َع ٌ
محاجه
شریفه این است که کسانی که
ّ
و مجادله میکنند در امر خداوند بعد
از آنکه اجابت کرده شد ،یعنی خلق
قبول نمودند و اجابت کردند ،حجت
ایشان باطل و زایل است نزد پروردگار
و غضب الهی بر ایشــان احاطه نماید
و عذاب شــدید نازل گردد .و ســورۀ
شــوری ،مکیه است و وقتی نازل شد
که اصحاب حضرت رسول جمعی قلیل
بودند؛ معذلک میفرماید که پس از
آنکه این جمع قبول کردند و اجابت
نمودند خدا را ،منبعد حجت مجادل
باطل باشد و احتجاجشان سبب نزول
خشــم خداوند گردد و سبب همین
تفرس ،اگر
اســت که بر هر عاقــل ُم ّ
اندکی تأمل نماید ،واضح میشود که
جز خداوند تبارک و تعالی ،احدی قادر
()6
بر انفاذ و ابقای شرایع نباشد.
* پینوشتها در دفتر نشریه
موجود است.

آفاق
تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمی ـ قسمت پنجاهویکم

دکتر سیامک باقریچوکامی/
اینکه دشــمن با وجود شکست
برنامههایــش در برانــدازی نرم نظام
جمهوری اســامی ایران هنوز مأیوس
نشــده و همچنان برنامه تغییر رژیم را
دنبــال میکند ،از باورهای جدی رهبر
معظم انقالب اســت )1389/8/4(.در
واقع ،از وقتی غرب به این نتیجه رسید
کــه از طریق اقدامــات نظامی قادر به
تغییر رفتار و رژیم جمهوری اســامی
ایران نیســت ،رویکرد جنگ اقتصادی،
جنــگ نرم و نفــوذ را مناســبترین
الگوی براندازی نظــام در نظر گرفت.
در این میان؛ فرصت انتخابات به منزله
شرایط استراتژیک تلقی شد .بر اساس
تئوریهای مطرح شــده و نمونههای
تجربی ،براندازی با محوریت انتخابات
مشــروط به تحقق یکسری از شرایط
ذهنی و عینی در زمان پیش از انتخابات
و ایجــاد اقدامــات و فرایندهایی برای
فتنهانگیزی پس از انتخابات است.
بر اســاس این ،غرب و مخالفان
نظــام با توجه به فتنه  ،88انتظار فتنه
بزرگتری از طریق فضای دموکراتیک
ایــران را در شــرایط انتخاباتی دارند.
چنانچه ولید فا ِرس ،مشــاور ترامپ در
امور خاورمیانه گفت« :به این مســئله
خوشبینم که مخالفان در ایران بتوانند
شورشــی بزرگتر از حــوادث  88راه
بیندازند ».خواســته مســعود بهنود از
ایرانیان نیــز مبنی بر اینکه آنها با یک
برنامــه ،انتخابات آینــده را به چالش
حقــوق بشــر و قوه قضایــی بیطرف
تبدیل کنند ،میتواند نشــانههایی از
قطعههای جورچین فتنهانگیزی نوینی
در آینــده باشــد .تحــرکات برخی از
کشورهای عربی منطقه ،مانند عربستان
در برگزاری نشستهایی با ضد انقالب،
مانند منافقین را نمیتوان نادیده گرفت.
با وجود این ،مهمترین برنامههایی که
بازیگران جنگ نرم پس از آغاز انتخابات
دنبال میکنند ،عبارت است از:
یکـ قطبیسازی

تبدیل انتخابات به فتنه

ولید فارس
ایجاد فضای روانی دوقطبیسازی
ساختارشــکنانه برای تحرکبخشــی
تودههــای مردمــی و هیجانســازی
هــواداران حرکت کلیدی محســوب
میشود؛ زیرا مبارزه مدنی با محوریت
انتخابــات بــرای تغییرات اساســی و
بنیادی بدون دوقطبی شالودهشــکنانه
شــکل نمیگیرد .از این رو ،سناریوی
دوقطبیســازی از پیــش از انتخابات
با شــیب مالیمی آغاز میشــود و در
حین انتخابات شــدت میگیرد و پس
از انتخابــات و اعالم نتایج به اوج خود
میرســد .در واقع ،طراحــان فتنه با
ابزارهای رسانهای ،شبکههای مجازی،
شبکههای آموزش دیدهای که پیش از
انتخابات در جامعه و ستادهای انتخاباتی
ایجــاد کردهاند و زمینههــای روانی و
شــخصیتی که نامزدهــای انتخاباتی
دارند ،فضای سیاســی ـ انتخاباتی را به
گونهای مدیریت میکنند که رقابتها
به تخاصم تبدیل شود .مهمترین برونداد
این فراینــد ،دوقطبیهای حق و باطل
و حکومتی و غیر حکومتی اســت .در
این زمینه رســانههاي غربي هم تالش
ميكنند جريان حاكم را جريان سنتي،
متحجر ،ناكارآمــد ،غير دموکراتیک و
ّ
مقابل جريان مردمی،
ضد مردمی و در
ِ
كارآمد ،دموكراتيك ،اصالحطلب معرفي
كنند .نمادسازی برای این مرزبندی از
طریق انتخاب شعار خاص ،رنگ خاص
و رفتارهــای خاص انجام میشــود .با
وجود این ،دوقطبیســازی مصنوعی
سیاست جدی اســت که در انتخابات

جیمز ریکاردز
ریاســتجمهوری  96دنبال میشود و
رهبــر معظم انقالب نیز در ســال 95
هشدار دادهاند .ایشان فرمودند« :دشمن
دارد زخمهایــی را بر پیکر این انقالب
میزنــد و وارد میکند ،یکی مســئله
مصنوعی جامعه
دوقطبی کردنهــای
ِ
است؛ اینها زخمهایی است که دارند وارد
میکنند؛ باید اینها را التیام بخشــید».
()۱۳۹۵/3/6
دوـ سیاست پیشداوری
سیاســت پیشداوری مجموعه
ادعاهــا و القائاتی اســت کــه عامالن
جنگ نــرم با بهرهگیــری از بازیگران
قانونگریــز برای تبدیــل رقابتهای
سیاســی ـانتخاباتی به فتنه سیاسی
دنبال میکنند .آنها پیشاپیش به صورت
رســمی یا غیر رسمی جريان متبوع یا
نامزد مورد نظرشان را به گونهای معرفی
میکنند که پيروز قطعي انتخابات است.
راهاندازی کارناوالهای انتخاباتی یکی
از اقدامــات برای این منظور اســت .با
توسل به سیاســت پیشداوری سعی
میشــود افکار عمومی بــه این نتیجه
برسد که نامزد مفروض پایگاه اجتماعی
بسیار باال و بیرقیبی دارد و پیروزی او
حتمی است.
سهـ تردیدسازی
این سیاســت پیش از انتخابات
آغاز میشــود و تا پایان انتخابات ادامه
مییابد .سیاست تشکیکسازی به نوعی
حلقه مکمل سیاست پیشداوری است.
تردیدسازی در ابعاد مختلفی ،از جمله
در زمینه برگزاری انتخابات ،نظارت بر

صندوقهای رأی ،نحوه تبلیغات رقیب
و شــمارش آرا صورت میگیرد .هدف
اصلی تردیدسازی آمادهسازی جریانها
و هواداران آنها از نپذیرفتن نتایج متفاوت
در انتخابات است.
چهارـ حمايت و پشتیبانی
حمایــت بازیگــران خارجی از
جریانهای مــورد نظرشــان به صور
مختلف انجام میشود .بخشی از آنها از
طریق دستگاههای تبلیغی و رسانهای
است که در شــرایط انتخابات به طور
کامــل در اختیــار جریان مــورد نظر
قرار میگیرند جذابیتســازی و ایجاد
مقبولیت برای جریــان مطلوبنظر و
مشروعیتزدایی و ضد مردمی معرفی
کــردن جریان رقیــب و دولت حاکم
محور و دال مرکزی این تبلیغات است.
نوع دیگر حمایت از طریق ایجاد فشار
اقتصادی و فضــای تهدید و القای این
است که این فشارها ناشی از عملکرد و
سیاستهای نظام است .در این زمینه
موضع جیمــز ریکاردز از اندیشــکده
کارنگی قابل توجه است .وی میگوید:
«تحریمهای جدید دولت ترامپ علیه
ایران برای تأثیرگذاری بر انتخابات ایران
و تحریک دوباره جنبش ســبز و ایجاد
نارضایتی گسترده است».
پنجـ مدیریت اعتراضات
دو مقطع اصلی در فرایند انتخابات
بــرای بازیگران جنگ نرم حساســیت
باالیــی دارد .یکــی در هنــگام تأیید
صالحیتها و دومی در زمان شمارش
آرا و اعالم نتایج .فرصت ر ّد صالحیتها،
محملی برای ایجاد تحرکات اجتماعی
اعتراضی اســت .این مقطع اولین خیز
طراحان فتنهانگیزی برای ایجاد نافرمانی
مدنی و تحرکات اعتراضی و مدیریت آن
علیه حاکمیت است.
در زمان شمارش آرا نیز اگر نتایج
انتخابات به نفع بازیگران جنگ نرم رقم
نخورد ،پروژه دوم براندازی نرم از طریق
مدیریت اعتراضات مدنی کلید میخورد.
ادعای مخــدوش بودن نتایج انتخابات

با شــعار تقلــب بزرگ و درخواســت
بازشماري آرا و فشار برای به رسميت
شــناختن پيروزي مخالفان است .این
ادعا با فشارهای رسانهای و مطالبهسازی
از طریق جمعیتهــای مردمی دنبال
میشــود .در این هنگام اگر حاکمیت
بازشماری را بپذیرد ،دو حالت متصور
است؛ حالت اول اینکه تقلب تأیید شود؛
در این صــورت جریانهای مخالف و
طراحان خارجی ،نظام سیاســی را با
چالشهای مشروعیت بیشتری درگیر
میکنند .حالت دوم اینکه بازشماری به
نفع جریان تغییر و دگرگونی نباشد ،در
این صورت برای اینکه ادعای مخالفان به
کرسی بنشیند ،فراخوان طرفداران برای
تحصــن ،تجمع یا تظاهرات خیابانی با
شعار برگزاری انتخابات مجدد در دستور
کار قــرار میگیرد .جریانهای مخالف
با حمایتهای دولتهای خارجی این
وضعیــت را تا جایــی ادامه میدهند
که حاکمیــت ،تقاضای آنها را بپذیرد.
پذیــرش حاکمیــت ،به دنبــال خود
خواســته جدیدی را به دنبال خواهد
داشــت و آن ،تقاضای حضور ناظران
بینالمللی بر انتخابات اســت .در این
وضعیت ،اگــر حاکمیــت تقاضاها را
برنتابد ،حرکتهای نمادین و اردوکشی
خیابانی شکل مبارزه خیابانی به خود
خواهد گرفــت .در ایــن حالت چند
روش و ســازوکار در دســتور کار قرار
میگیرد؛ از جمله شــدت بخشــیدن
مانور جمعیتی و اردوکشیهای خیابانی
و تبدیل کردن آن به یک حرکت ملی
و سراسری ،هدایت کردن حرکتهای
اعتراضی به سطوح مختلف حاکمیت و
آوردن بخشی از نخبگان حاکم به جمع
معترضان ،به تعطیلی کشاندن شرکتها
و کارخانجات ،توســعه نافرمانی مدنی
به دوایر دولتی ،افزایش تهاجم روانی،
تبلیغاتــی و دیپلماتیک برای کمک به
بزرگنمایی نمایشهــای جمعیتی و
اثبات اینکه برتری جمعیتی با مخالفان
حکومت است.

پردازش

فساد اقتصادی و انتخابات

شــهاب زمانــی /برابر با
نظرســنجیها و نگرشســنجیها از
الیههای زیرین جامعه ایرانی در آستانه
انتخابات اردیبهشت  ،96یکی از چهار
مشــکل و معضل اصلی مردم پس از
بیکاری ،تورم و گرانی و رکود ،فســاد
احصا شده اســت .اما فساد چیست،
انواع فساد اقتصادی کدامند و به چه
کسی مفسد اقتصادی گفته میشود؟
فساد از ریشه فسد گرفته شده
و به معنای جلوگیری از انجام اعمال
درست و سالم است و در زبان انگلیسی
با واژه  Corruptionو ریشه التینی
 Rumpereشناخته میشود که به
معنای شکســتن و نقض کردن است
و چیزی که شکسته یا نقض میشود،
میتواند یک شــیو ه رفتــار اخالقی،
اجتماعی ،قوانین و مقررات ،یا قواعد
اداری باشــد .به این معنا ،فســاد هر
پدیدهای اســت که مجموعهای را از
اهداف و کارکردهای خود بازدارد .با این
تعریف کلی میتوان به گونهشناسی از
فساد پرداخت و آن را در انواع مختلفی
دســتهبندی کرد که طیفی از فساد
سیاسی تا مالی و اقتصادی مشهورترین
آنها بوده و گاه ترکیب فســاد سیاسی
بــا مالی و اقتصادی وجه خطرناکی از
حیث پیامد بــه خود میگیرد که در
بستر انتخابات هم بیشتر خود را نشان
میدهد .اساساً مخارج انتخابات برای
نامزدها بسیار سنگین و کمرشکن است
و دقیقاً جایی است که پیوند فساد مالی
و سیاسی میتواند بروز و ظهور بیرونی
داشته باشد .سوءاستفاده از موقعیت
قدرت و انباشــت پول و ثروت حاصل
از تخصیص نیافتن در موعد قانونی به
مصارف مشخص شده و هزینهکرد آن
در انتخابات به سود شخصی و جناحی،
وجه بارز فساد سیاسی و مالی در ایام
تبلیغات و انتخابات در جهان امروز به
شمار میآید.
عــدهای معتقدند فســاد مالی
سوءاســتفاده از قدرت برای برداشت
شخصی است که اعمالی نظیر رشوه،
اختــاس ،رانت و کالهبــرداری و...
را شامل میشــود و مفسد اقتصادی
کسی است که با سوءِاستفاده از قدرت
یــا جایگاه و مقامی که دارد ،به منافع
شخصی خود میاندیشد و در پی هرچه
غنیتر کردن خود و خانوادهاش است.
فســاد ،پدیــدهای اســت که
آسیبهای سیاسی ،فرهنگی ،اعتقادی،
اجتماعــی و اقتصــادی فراوانی برای
کشــورها به همراه میآورد .فساد در
انواع آن اعم از اداری ،مالی و سیاسی
میتواند فعالیتهای سرمایهگذاری و
اقتصادی را از شکل مولد آن ب ه سوی
رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق
بدهــد و همچنین موجــب به وجود
آمدن سازمانهای وحشتناکی مانند
مافیا شــود .فساد گســترده و فراگیر
یکی از نشانههای ضعف حاکمیت است
و عملکــرد ضعیف حاکمیت میتواند
روند رشــد و توسع ه اقتصادی را رو به
تحلیل برده ،مانند موریانه نقشی جدی
در سایش و کاهش مشروعیت سیاسی
و اعتماد عمومی نسبت به دولت و نظام
سیاسی مستقر بازی کند.
اگرچه در بســیاری از کشورها
انتخابات بستری برای ایجاد فساد به
منظور برآوردن هدف سیاســی است؛
اما انتخــاب هدفمنــد و آگاهانه در
بستر انتخابات میتواند به پیوندهای
مفســدهآمیز مبتنی بر رابطه به جای
تکیه بر ضوابــط و قانونمداری پایان
دهد.

نکته

اقتصاد و پیشرفت

رهبر معظم انقالب بر اساس تحلیل
عمیقی که از پیوند متقابل میان اقتصاد
و ســایر حوزهها چون فرهنــگ ،دانش
و سیاســت دارنــد ،پویایــی ،خالقیت و
خوداتکایی در این حوزه را مالزم با همین
مؤلفهها در دیگر حوزهها به شمار آوردهاند.
در واقــع ،زمانی که اقتصاد ملی عمدتاً بر
سبیل خامفروشــی ،واردات و داللی رقم
میخورد دیگر نمیتوان در حوزۀ فرهنگ
یا علم ،تولیــد ،خالقیت و خوداتکایی را
انتظار داشت .اقتصاد وارداتی در پیوندی
ناگسســتنی با فرهنگ مقهور و مغلوب و
علم بیریشــه و ترجمهای قرار دارد و در
سیکلی معیوب یکدیگر را بازتولید ،تقویت
و تشدید میکنند .از حدود  1٠سال پیش
که محور نامگذاری سالها اقتصادی شده
اســت ،تالشهایی برای شکســتن این
چرخه از ناحیۀ اقتصاد شروع شده است.
مسلماً خط گرفتن از اشارات رهبر معظم
انقــاب در این زمینه بــا توجه به ابالغ
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر
اسناد باالدستی میتواند گرهگشا باشد.
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روایت یار

هليکوپترهاي
آقاي کارتر!

امام خامنهای در گذر زمان۱۳6-

توصیههای امام

ســیدمهدی حسینی/
در مبحث گذشــته این ســتون به
فرمان امام(ره) به امام خامنهای در
رابطه با مأموریت تشــکیل مجلس
بازنگری قانون اساسی پرداخته و در
موضوعات مورد نظر در بازنگری به
یک نکته مهم اشاره شد و آن اینکه
برای رهبری شــرط مرجعیت الزم
نیست .حضرت امام خمینی(ره) از
سالها پیش هم این نظر را داشتند.
پس از عزل آقای منتظری به سمت
قائممقــام رهبری مســئوالن نظام
همواره نسبت به رهبری آینده ابراز
نگرانی میکردند و حضرت امام(ره)
با صراحت از امام خامنهای نام برده
و توصیه کرده بودند .زهرا مصطفوی
دختر حضرت امام(ره) در مصاحبهای
در این باره گفتند« :من مدتها قبل
از برکناری قائممقام رهبری ،شخصاً
از محضر امام درباره رهبری پرسیدم
و ایشان از آیتاهلل خامنهای نام بردند
و پرســیدم که آیا شرط مرجعیت و
اعلمیــت در رهبری الزم نیســت؟
ایشــان نفی کردند .از مراتب علمی
ایشان پرسیدم .صریحاً فرمودند که
ایشان اجتهادی را که برای ولیفقیه
الزم است ،دارد».
مرحــوم حاجاحمدآقا خمینی
یــادگار و همراه امام هــم در این
باره جملهای را نقل کردند« :وقتی
که آیتاهلل خامنهای در ســفر کره
(شــمالی) بودند ،امام گزارشهای
آن ســفر را از تلویزیون میدیدند.
منظره دیدار از کره ،استقبال مردم
و ســخنرانیها و مذاکرات آن سفر
خیلی جالب بود .امام بعد از آنکه اینها
را مشــاهده کردند ،فرمودند؛ الحق
ی رهبری را دارند».
ایشان شایستگ 
در رابطه بــا تأیید این نظرات
شاهدان دیگری هم از رؤسای سه قوه
بودهاند ،مرحوم هاشمیرفسنجانی
در این باره طی سخنانی گفت« :در
جلســهای که با حضور رؤسای سه
قوه و برخــی از آقایان خدمت امام
رسیده و نگرانی خود را از خأل رهبری
بعد از عزل آقای منتظری توســط
ایشان ،ابراز کردیم ،امام(قدسسره)
فرمودند؛ «خأل رهبری پیش نمیآید،
شما آدم دارید ».گفتم :چه کسی؟
ایشــان در حضور آقــای خامنهای
فرمودنــد؛ «همین آقای خامنهای»
که بعد از آن ،آقای خامنهای خدمت
امام عرضه داشتند که نقل مطالب
این جلســه را به ما تحریم کنید و
حضرت امام نیز چنین کردند .بعدها
در جلسهای که تنهایی خدمت امام
رســیدم ،مطلب خود را با صراحت
بیشــتر بیان کرده و گفتــم :آقا با
وضعیت به وجود آمده ،درباره رهبری
چه کنیم؟ ما که کسی را نداریم و...
حضرت امام(قدسسره) فرمودند؛ «با
وجود آقــای خامنهای چرا این قدر
تردید به خود راه میدهید؟»
این موضوع همچنان سر به مهر
ماند تا زمان جلسه فوقالعاده مجلس
خبــرگان رهبری که پس از رحلت
امام مطرح شد.

درنگ

بازنگري قانون اساسي

حضرت امــام خمينــي(ره) طي
نامــهاي بــه رئیسجمهــور در چهارم
ارديبهشت ماه ســال  ،1368هیئتی را
براى بازنگري قانون اساسي معرفي کردند
که اعضاي آن عبارت بودند از1 :ـ آقاى
مشکينى2 ،ـ آقاى طاهرى خرمآبادى،
3ـ آقاى مؤمن4،ـ آقاى هاشمىرفسنجانى،
5ـ آقــاى امينى6 ،ـ آقاى خامنهاى7 ،ـ
آقاى موسوى (نخســتوزير)8 ،ـ آقاى
حسن حبيبى9 ،ـ آقاى موسوىاردبيلى،
10ـ آقاى موســوىخوئينى11 ،ـ آقاى
محمدىگيالنــى12 ،ـ آقــاى خزعلى،
13ـ آقاى يزدى14 ،ـ آقاى امامىکاشانى،
15ـ آقاى جنتى16 ،ـ آقاى مهدوىکنى،
17ـ آقاى آذرىقمى18 ،ـ آقاى توسلى،
19ـ آقاى کروبى20 ،ـ آقاى عبداهلل نورى.
ايشــان همچنين محدوده مسائل
مورد بحث اين هيئت را چنين مشخص
کردند1 :ـ رهبرى؛ 2ـ تمرکز در مديريت
قــوه مجريــه؛ 3ـ تمرکــز در مديريت
قوه قضائیــه؛ 4ـ تمرکــز در مديريت
صداوسيما (به صورتى که قواى سهگانه
در آن نظارت داشــته باشند).؛ 5ـ تعداد
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى؛ 6ـ
مجمع تشــخيص مصلحــت براى حل
معضــات نظام و مشــورت رهبرى به
صورتى که قدرتى در عرض قواى ديگر
نباشد؛ 7ـ راه بازنگرى به قانون اساسى؛
8ـ تغييــر نام مجلس شــوراى ملى به
مجلس شوراى اسالمى.

سال هجدهم

شماره ۷9۵

نباید بیدار بشوند آنهایی که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاوردهاند؟ نباید بیدار بشوند؟ کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که
میخواستند به ایران بیایند ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردند ،شنها مأمور خدا بودند ،باد مأمور خداست ،قوم عاد را باد از بین برد.
این باد مأمور خداست ،این شنها همه مأمورند( .صحیفه امام خمینی(ره) ،ج  ،۱۲ص )۳۸۰

گفتمان توسعه سياسي و برگزاري اولين انتخابات شوراها

محمد رضایی /اولين دوره
شوراهاي اسالمي شهر و روستا در 9
ارديبهشت ماه سال  1378آغاز به کار
کرد .با اينکه در اوايل پيروزي انقالب
اسالمي شــور و شوق فراواني براي به
اجرا درآوردن اصل شوراهاي اسالمي
شهر و روستا وجود داشت ،اما حوادث
و درگيریهاي سياسي سالهاي 57
تا  60مانع از فراهم آمدن زمينه براي
شكلگيري شوراها شد و از سال  60به
بعد نيز امکان تحقق اين وعده به دليل
جنگ تحميلي و بیارادگی مسئوالن
براي اجرايي كردن آن ،ميسر نشد ،تا
اينکه دوره رياستجمهوري سيدمحمد
خاتمي و اولويت يافتن شــعار توسعه
سياسي ،تالش براي تحقق اين اصل
قانون اساسي در صدر برنامههاي قوه
مجريه قرار گرفت.
اصل شــوراها در قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران با نام آيتاهلل
سيدمحمود طالقاني گره خورده است.
شــورا از ديدگاه طالقاني نهادي براي
تأمين خواســت همه اقشــار ،اقوام،
گروهها و مشــارکت آنهــا در اداره و
تصميمگيريهاي کشــور اســت .به
عقيده وي با حضور مردم در شوراها (از
روستا تا استان) و اداره آنها به وسيله
مردم اهداف حکومت تضمين ميشود.
شــوراها تحققبخش و تضمينکننده
آزادي هستند و حضور مردم را به مثابه
صاحبان حکومت نهادينه ميکنند.
پس از تشکيل مجلس خبرگان
قانون اساسي ،نمايندگان مردم به بحث
و بررســي در خصوص تدوين قانون
اساسي پرداختند .آيتاهلل سيدمحمود
طالقاني از نمايندگان مجلس خبرگان
قانون اساسي بارها در سخنرانيهاي
خــود بر نظام شــورايي تأکيد کرد و
بــراي تحقق یافتن آن کوشــيد .وي
قصد پيگيــري ادامه مباحث و تالش
برای اجرايي شدن اين نظريه را داشت
که عمر وفا نکرد و در شهريور  ۵۸دار
فاني را وداع گفت.
با اين اوصاف نمايندگان مردم در
خبرگان قانون اساسي درنهايت اصل
 ۱۰۰را که به شوراها اختصاص داشت،
تصويــب کردند .مطابق بــا اين ماده؛
«براي پيشــبرد برنامههاي اجتماعي،
اقتصادي ،عمراني ،بهداشتي ،فرهنگي،
آموزشــي و ساير امور رفاهي از طریق
همکاري مــردم با توجه به مقتضيات
محلي اداره امور هر روستا ،بخش ،شهر،
شهرستان يا استان با نظارت شورايي به
نام شوراي ده ،بخش شهر ،شهرستان يا
استان صورت ميگيرد که اعضاي آن
مردم همان محل انتخاب ميکنند.
را 

تاریخ جهان

شــرايط انتخاب و نظارت شــوراهاي
مذکور و سلسله مراتب آنها را که بايد
با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت
ارضــي و نظام جمهوري اســامي و
تابعيت حکومت مرکزي باشد ،قانون
معين ميکند».
تالش براي تشکيل اولين شورا
از اوايــل مهــر مــاه  1377بود
کــه با انتخاب ســيدمرتضي مبلّغ به
سمت رئیس ســتاد اجرايي تشکيل
شــوراهاي اسالمي شــهر و روستا از
سوي سيدعبدالواحد موسويالري وزير
کشور ،برگزاري انتخابات شهر و روستا
رسميت یافت.
پس از برگزاري انتخابات مجلس
خبرگان به فاصله چند روز بعد شرايط
نامنویسی نامزدان انتخابات شوراهاي
اســامي شهر و روستا از سوي وزارت
کشور در پنجم آبان ماه اعالم شد .خبر
انتخابات شوراها موضوع مهمي بود که
به فاصله چند ســاعت پس از صدور
بيانيه وزارت کشور از سوي رسانههاي
داخلي و خارجي مورد پوشش گسترده
قرار گرفت .پــس از انتخابات مجلس
خبرگان هنوز کشــور از فضاي رقابت
فارغ نشده بود و احزاب و تشکلهاي
سياسي هم دم را غنيمت شمرده و بار
ديگر بر تداوم همــکاري با گروههاي
همسو تأکيد ورزيدند .اما وقوع قتلهاي
زنجيــرهاي در آذر ماه همان ســال و
تبديل شدن آن به مسئله اول کشور،
همه اذهان عمومي را معطوف به خود
کرد و اخبار انتخابات شوراها تا حدودي
به حاشيه رفت.
در دهم آبــان مصطفي تاجزاده
معاون سياسي ـ اجتماعي وزارت کشور
اعالم کرد اســتعفاي مقامات دولتي
داوطلب عضويت در انتخابات شوراها

براي قانون الزامي اســت .از اين پس
براي برخي از افراد که کارگزار دولت
بودند و در عين داشــتن يک منصب
دولتي ،سوداي عضويت در شوراهاي
شــهر و روستا را در سر ميپروراندند،
چــارهاي جز انتخاب يکــي از اين دو
راه؛ 1ـ کارگزار دولت بودن2 ،ـ نامزد
انتخابات شوراهاي شهر و روستا بودن
نبود .برخي از اين افراد ماندن بر منصب
دولتي خود را ترجيح دادند و گروهي
ديگر راه استعفا را برگزيدند تا ضمن
اعالم نامزدي در انتخابات شهر و روستا
اقبال خــود را براي عضويت در اولين
دوره اين شوراها بيازمايند.
برابر بــا قانون ،نظــارت بر اين
انتخابات با نمايندگان خانه ملت بود.
به هميــن دلیل احمد رســولينژاد،
محمدعلــي يحيوي ،علــي موحدي
ساوجي ،ســيدمجتبي موسوياجاق
و محمدرضــا راهچمنــي پنــج عضو
هیئــت مرکزي نظارت بــر انتخابات
شــوراها انتخاب شــدند .از ميان این
پنج نفر سه نفر اول متعلق به جريان
راست و موسوياجاق و راهچمني نيز
نزديک به گروههــاي چپ بودند که
ايــن ترکيب هیئت مرکــزي نظارت
بر انتخابات شــوراهاي اســامي به
چالشهاي سياسي انجاميد.
با آغاز نامنویســی نامزدها از 7
تا  13ديماه ،مســئله رســيدگي به
صالحيت اين افراد به مهمترين مسئله
انتخابات تبديل شــد و بــا توجه به
اختالفات شــديد سياسي در شوراي
نظارت ،کار به جنجال کشيد ،به نحوي
که راهچمني و موسوياجاق از حضور
در جلسات هیئت مرکزي نظارت امتناع
کرده و به نحوي تصميمگيريهاي اين
شورا را مختل کردند.
با توجه به باال گرفتن اختالفات

در حالي که  15روز زمان تا برگزاري
انتخابات شــوراهاي شــهر و روستا
باقــي مانده بود ،جلســهاي با حضور
رئيسجمهوري ،رئيس مجلس ،وزير
ارشــاد ،اعضاي هیئت مركزي نظارت
بــر انتخابات شــوراهاي اســامي و
رئيس ستاد انتخابات كشور در تاریخ
 77/11/11تشــكيل و مقرر شد که
كميتهاي حقوقي متشكل از نمايندگان
رئيسجمهوري ،رئيس مجلس شوراي
اسالمي ،وزارت كشور ،هیئت مركزي
نظارت فرد مورد قبول رؤســاي قواي
مجريه و مقننه تشــكيل شده و برای
رفــع ابهامات قانونــي و تبيين قانون
انتخابات شوراها و آييننامههاي اجرايي
آن اقدام کند.
اين کميته پس از جلسات متعدد
اعالم كرد داوطلباني كه به استناد بند
(د) ماده  26قانون شــوراها (اعتقاد و
التــزام عملي به اصل واليت فقيه) رد
صالحيت شــدهاند كافي است براي
پذيرفته شدن پايبندي خود را به اين
اصل كتباً اظهار كننــد .اين تصميم
هر چند راهگشا و فصلالخطاب بود و
زمينه براي حل اختالفات را تا حدي
فراهم کرد ،اما مورد انتقاد جريان چپ،
از جملــه ســازمان مجاهدين انقالب
اســامي قرار گرفت و در مقالهاي با
عنوان «ســه نکته در باب تصميمات
هیئت حقوقي» آن را خالی از وجاهت
عقالني دانست.
نتايجانتخابات
نخستين دوره انتخابات شوراي
شهر و روستا روز جمعه هفتم اسفند
 1377برگزار شد و در آن  23ميليون
و  668هزار و  739نفر شرکت کردند.
با اعالم تدريجي نتايج ،آمارها حاکي از
پيروزي جريان دوم خرداد در انتخابات

شــوراها بود و در تهــران نامزدهاي
مشترک ليست ائتالف بزرگ خط امام
و کارگزاران ســازندگي فاتح انتخابات
بودند که بــا ارائه ليســتي واحد در
تهران با عنوان «ائتالف بزرگ گروههاي
خــط امام» (مدافعان دوم خرداد) و با
شعار تبليغاتي «شهر ما ،شهر قانون،
شهر زندگي» و با سرليستي «عبداهلل
نــوري» وارد رقابت انتخاباتي شــده
بودند .گروههاي 16گانه اصالحطلبان
عبــارت بودند از :مجمــع روحانيون
مبارز ،حزب كارگزاران سازندگي ايران،
حزب جبهه مشاركت ايران اسالمي،
ســازمان مجاهدين انقالب اسالمي،
انجمن اسالمي مهندسان ايران ،انجمن
اسالمي معلمان ،مجمع مدرسين حوزه
علميه قــم ،انجمن اســامي جامعه
پزشــكي ،مجمع حــزباهلل مجلس،
مجمع نيروهــاي خط امــام ،حزب
همبســتگي ايران اســامي ،انجمن
اسالمي فارغالتحصيالن شبهقاره هند،
مجمع نمايندگان ادوار مختلف ،خانه
كارگر ،دفتــر تحكيم وحدت ،انجمن
اسالمي مدرسين دانشگاهها.
بر اساس نتايج به دست آمده در
تهران از يک ميليــون و  480هزار و
 275رأي ماخوذه ،يک ميليون و 403
هزار و  389رأي صحيح اعالم شــد و
از اين تعداد اعضاي منتخب شــوراي
شهر تهران به شرح ذيل اعالم شدند:
عبداهلل نــوري( 588633رأي)،
ســعيد حجاريانکاشــاني(386069
رأي) ،جميله کديور(  369669رأي)،
فاطمه جالييپــور( 350173رأي)،
محمدابراهيــم اصغــرزاده(347173
رأي) ،محمــد عطريانفــر(322897
رأي) ،احمد حکيميپــور(304460
رأي) ،محمدحسين دروديان(279946
ر أ ي )  ،ســيد محمو د عليــز ا د ه
طباطبايــي( 260462رأي) ،مرتضي
لطفــي( 224867رأي) ،رحمــتاهلل
خســروي( 220021رأي) ،غالمرضا
فــروزش( 215520رأي) ،صديقــه
وســمقي( 210303رأي) ،عبــاس
دوزدوزانــي(  200521رأي) و
سيدمحمد غرضي( 192211رأي).
بــر اســاس ايــن آمــار داود
ســليما ني (  1 9 0 7 7 2ر أ ي ) ،
محمدحســين حقيقــي(176556
رأي) ،حسن عابديني( 176289رأي)،
ســيدمنصور رضوي( 167288رأي)،
يحيــي آلاســحاق( 165217رأي)
و محمدکاظــم ســيفيان (152106
رأي) هم به عنوان اعضاي عليالبدل
نخســتين شوراي شهر تهران انتخاب
شدند.

اولین انتخابات چندنژادی و اولین رئیسجمهور سیاهپوست

در  29آوريل  1994نلســون ماندال به
عنوان اولين رئيسجمهور سياهپوست آفريقاي
جنوبي انتخاب شــد .وي در هجدهم ژوئيه
( 1918برابر با  26تير  1297خورشــيدي)
در خانواده تمبو در روســتاي کوچک موزو از
استان کيپ از اتحاديه آفريقاي جنوبي به دنيا
آمد .پدر ماندال ،عضو شوراي سلطنتي مردم
تمبــو بود ،او از زمان تولد اين مقام را به ارث
برده بــود و ماندال نيز قرار بود چنين مقامي
را به ارث ببرد.
ماندال در نوزده سالگي ،در سال ،1937
به هلدتون ،دانشکده وسلي در فورت بيوفورت
که بيشتر خانواده سلطنتي در آن مشغول به
تحصيــل بودند ،عزيمت کرد و به ورزشهاي
بوکــس و دو و ميداني عالقهمند شــد .پس
از شــرکت در کنکور ،مقطع کارشناسي علوم
انساني را در دانشگاه فورتهار گذراند؛ او در اين
دانشگاه با اوليور تامبو آشنا شد و آنها به دوست
و همکار هميشگي يکديگر تبديل شدند.
ماندال در پايان سال اول تحصيالت خود،
در تحريم شوراي نمايندگي دانشجويان که در
اعتراض به سياستهاي دانشگاه انجام گرفت،
شرکت کرد و پس از آن از فورتهار اخراج شد.
ماندال در سال  1961فرمانده عالي جناح
مسلح محرمانه کنگره ملي آفريقا بود .سپس
در الجزاير و اتيوپي آموزشهاي نظامي ديد و
پس از يک سال مقاومت مخفيانه دستگير و در
سال  1964به حبس ابد محکوم شد.
ماندال پس از آن در بيانيهاي اعالم کرد:
«در طول زندگي خود براي ملت آفريقا مبارزه
کردم و با سيطره سفيدپوستان مبارزه کردم ،با
سيطره سياهپوستان هم مبارزه کردم و از نمونه
يک جامعه دموکراتيک آزاد دفاع کردم و من
آمادهام در اين راه جان خود را از دست بدهم».
وی پس از آزادي از زندان در سال ،1990

سياســت صلحطلبي را در پيش گرفت و اين
امر به تسهيل انتقال آفريقاي جنوبي به سمت
ي منجر شد که نماينده تمامي اقشار
دموکراس 
مردم باشد.
مبارزه با تبعيضنژادي
گفتنی است ،در سال « 1948حزب ملي
آفريقــاي جنوبي» (رژيــم آپارتايد) از طريق
رأیگیری به قدرت رســيد و شروع به تعیین
يک رشــته قوانين مبني بر جداسازي نژادي
کرد که به نام «آپارتايد» شــناخته ميشود.
اين تبعيض در زمینه ثروت به دست آمده از
صنعتيســازي سريع دهههاي  60 ،50و 70
ميالدي نيز به کار رفت.
در حالي که اقليت سفيدپوستان آفريقاي
جنوبي از باالترين استاندارد زندگي قاره آفريقا،
که برابر ســطح زندگي در کشــورهاي غربي
جهان اول بود ،برخوردار شــده بودند ،بیشتر
سياهپوســتان از نظر هر گونه اســتانداردي،
همچون درآمد ،تحصيل و حتي ورود به ادارات

دولتي مورد تبعيض قرار داشتند.
آپارتايد نــژادي در آفريقاي جنوبي روز
بــه روز در جهان جنجالآفرینی میکرد و به
تحريمهاي خارجي کشورهاي غربي و شورش
و سرکوبهاي داخلي میانجاميد.
سرکوب شديد از سوی دولت متشکل از
سفيدپوستان و مقاومت ،اعتصاب ،راهپيمايي،
اعتــراض و خرابکاري از جانــب احزاب ضد
آپارتايــد ،بهويژه کنگره ملي آفريقا ()ANC
در آفريقاي جنوبي دير زماني ادامه داشت تا
اینکه در سال  1990دولت حزب ملي نخستين
گام براي مذاکره کنارهگيري از قدرت را با لغو
ممنوعيت کنگره ملي آفريقا و ديگر نهادهاي
سياسي چپگرا برداشت و نلسون ماندال را پس
از  27سال زندان آزاد کرد.
قوانين آپارتايد بــه تدريج از کتابهاي
قانون حذف شدند و اولين انتخابات چندنژادي
در سال  1994برگزار شد .حزب کنگره ملي
آفريقا ( )ANCبا اکثريت آرا پيروز انتخابات
شــد که از آن زمــان تاکنون قــدرت را در

دست داشت ه است .نلسون ماندال نيز در مقام
اولين رئیسجمهور سياهپوست در انتخاباتي
دموکراتيک به قدرت رسيد.
وی در مهر ماه سال  1378برای دومين
بار به ایران آمد و دیداری با رهبر معظم انقالب
اسالمی داشت .در آن دیدار آقای ماندال طی
ســخنانی با تمجید از شخصیت بینظیر امام
خمینی(ره) گفت« :امام خمینی(ره) نه تنها
رهبری بزرگ برای ایــران بود ،بلکه رهبری
برای تمامی نهضتهــای آزادیبخش جهان
به شــمار میرفت و چالش بسیار عظیمی که
او در مبارزه با یکی از طاغوتهای زمان انجام
داد ،گویای شجاعت ستایشبرانگیزی است که
فقط ایشان میتوانست از خود نشان دهد و این
افتخار بزرگی بود که توانستم برای دومین بار
در کنار مرقد امام خمینی(ره) حاضر شــوم و
به ایشان ادای احترام کنم».

ماندال پس از ترک قدرت
ماندال تا سال  1999براي يک دوره پنج
ساله رياستجمهوري در آفريقاي جنوبي را در
اختيار داشت؛ اما پس از آن از صحنه سياست
خارج شد.
وي سپس نقش ميانجيگری در مناقشات
مختلف کشورها به ویژه در جنگ بوروندي را
برعهده داشت.
ماندال در  83سالگي به سرطان پروستات
مبتال شــد و تحت عمل جراحي قرار گرفت؛
به همین دلیل در ســال  2004اعالم کرد که
فعاليتهاي عمومي خود را کاهش ميدهد تا
بقيه عمر خود را با خانواده و دوستان در زادگاه
خود در روستا با آرامش بيشتر سپري کند .وی
سرانجام روز پنجشنبه  ۵دسامبر ۱۴( ۲۰۱۳
آذر  )۱۳۹۲در شهر ژوهانسبورگ در آفریقای
جنوبی در  ۹۵سالگی درگذشت.
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تاریخ ایران

ي در دهه اول انقالب
انتخابات رياستجمهور 

عبداهلل شهبازي/
اولين انتخابات  /اولين انتخابات رياســتجمهوري در ايران ،روز  5بهمن
 1358به فاصله يك سال پس از پيروزي انقالب اسالمي برگزار شد .هنگام برگزاری
اين انتخابات ،دولت موقت مهندس مهدي بازرگان استعفا داده و مديريت نظام به
شوراي انقالب محول شده بود .ابوالحسن بنيصدر ،سيداحمد مدني ،حسن حبيبي،
داريوش فروهر ،صادق طباطبایی ،محمد مكري ،كاظم سامي و صادق قطبزاده
نامزدهای شــاخص اولين دوره انتخابات رياستجمهوري بودند .در اين انتخابات
از مجموع بيش از  14ميليون رأی مأخوذه ،بنيصدر با بيش از  10ميليون رأي
نخستين رئيسجمهور کشورمان شد.
رياستجمهوري بنيصدر تنها  17ماه به طول انجاميد .وي در طول اين مدت
از يكسو با ميدان دادن به سازمان مجاهدين خلق (منافقين) و ديگر گروههاي
ضد انقالب سبب تقويت آنان شد و از سوي ديگر در برابر بیشتر مصوبات مجلس
شــوراي اسالمي ،قوه قضائيه ،شوراي نگهبان و برخي ديگر از نهادهاي برخاسته
از انقالب ايستادگي كرد.
وی در 20خرداد  1360با حكم امام(ره) از فرماندهي كل قوا بركنار شــد و
در اول تير  1360به دنبال تصويب طرح عدم كفايت سياسي در مجلس شوراي
اسالمي و به حكم امام خميني(ره) از رياستجمهوري عزل شد؛ از همینرو هفتم
مرداد  1360از ايران گريخت.
دومين انتخابات /دوم مرداد  ،1360شــهيد بزرگوار محمدعلي رجايي در
جريان دومين انتخابات رياستجمهوري ،با کسب بيش از  13ميليون رأي مردم،
دومين رئیسجمهور ايران شد .اين دور از انتخابات در شرايطي برگزار شد كه يك
سال از شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ميگذشت و بخشهايي از غرب و
جنوب تحت اشــغال متجاوزان عراقي بود .بنابراین از يكسو حذف بنيصدر ،به
جبهههاي راكد شده جنگ تحرك تازهاي بخشيده بود و روحيه و قدرت مقاومتي
نيروهاي ايران در برابر دشمن افزايش يافته بود و از سوي ديگر نيروهاي معتقد به
خط امام(ره) در عرصه داخلي جان دوباره يافته بودند .در چنين شرايطي محمدعلي
رجايي توانســت با فاصله زيادي سه رقيب ديگر خود (عباس شيباني ،حبيباهلل
عسگراوالدي و علياكبر پرورش) را با به دست آوردن بيش از  13ميليون رأی از
مجموع  14/7ميليون آرای اخذ شده ،پشت سر گذارد؛ اما اين مسئوليت تنها يك
ماه دوام آورد و در هشتم شهريور  1360محمدعلي رجايي همراه با محمدجواد
باهنر ـ نخستوزير ـ بر اثر انفجار بمبي كه در ساختمان نخستوزيري کار گذاشته
شده بود ،به شهادت رسيدند.
سومين انتخابات  /هنگام برگزاری سومين دوره انتخابات رياستجمهوري
نيز ،كشور در اوج بحران سياسي قرار داشت .تداوم جنگ تحميلي و نياز نيروهاي
جبهه به حمايتهاي لجستيكي ،انساني و همچنين تشديد ترورهاي كور منافقين
عليه مردم عادي كوچه و بازار دو بحران عمده كشور بود .نامزدهاي اين دوره از
انتخابات عبارت بودند از:آيتاهلل سيدعلي خامنهاي ،سيدعلياكبر پرورش ،حسن
غفوريفرد و سيدرضا زوارهاي .آيتاهلل خامنهاي در اين انتخابات كه دهم مهر 1360
برگزار شــد ،در حالی به پيروزي رسیدند كه سه ماه پيش از آن در مسجد ابوذر
تهران مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدين خلق قرار گرفته و از ناحيه دست
و سينه به شدت مجروح شده بودند .ایشان در اين انتخابات توانستند از مجموع
 16/8ميليون رأي مأخوذه ،بيش از  16ميليون رأی را از آن خود کنند و باالترين
درصد آرای مردم را در جريان تمامی یازده مرحله انتخابات رياســتجمهوري به
خود اختصاص دهند.
چهارمين انتخابات  /چهارمين دوره انتخابات رياستجمهوري 25 ،مرداد
 1364برگزار شد .آيتاهلل خامنهاي ،حبيباهلل عسگراوالدي و سيدمحمود كاشاني،
نامزدهاي اين دور از انتخابات بودند .در اين دور از انتخابات نيز آيتاهلل خامنهاي با
كسب بيش از  12ميليون رأی از مجموع  14/2ميليون رأی مأخوذه ،براي دومين
بار به رياستجمهوري انتخاب شدند.
تشديد اختالفات نخســتوزير و رئیسجمهور ،فرا رسيدن دوران سخت و
پــر مخاطره دفاع مقدس و در نهايت پذيرش قطعنامه و پايان جنگ و همچنین
شــکلگيري جريانهاي سياســي جديد در کشــور از ويژگيهاي اين دوره از
رياستجمهوري بود.

تاریخ حماسه
محرکهاي حزب بعث در حمله به ايران ـ 1

محمد درودیان /معموالً دولتها ميکوشــند تا با اقدامات سياسي،
مانع توســعه بحران با ساير کشورها شــوند و به سوي درگيريهاي نظامي
حرکت نکنند .اما زماني که همه تالشهاي سياســي به بنبســت برســد و
تنها راه براي حل مشــکل ،عمليات نظامي باشــد آنگاه ممکن است جنگ
آغاز شــود ،امــا اينکه چرا حکومت بعثــي عراق تصميم بــه آغاز جنگ با
ايران گرفت ،ميتواند داليل متعددي داشــته باشــد ،در این نوشتار به چند
محرک اصلي که حکومت بعثي عراق را به ســمت جنگ ســوق داد ،اشاره
ميشود.
1ـ ماشــين جنگي ارتش عراق و زرادخانههاي اين کشور پس از انعقاد
معاهده  1975با ايران ،از تسليحات و جنگافزارهاي پيشرفته عمدتاً روسي
اشباع شده بود ،بهگونهاي که استعداد نيروي زميني آن کشور در حال پيشي
گرفتن بر قــدرت نيروي زميني ايران در زمان پهلوي بود .بنابراين ،ميتوان
گفت عراق در اوج قدرت نظامي نسبت به تاريخ گذشته خود به سر ميبرد و
صدام حسين مطمئن شده بود که در تهاجم نظامي به ايران پيروز خواهد شد.
2ـ به نظر ميرسد حکومت بعثي عراق براي اقدام به جنگ به اين نتيجه
رسيده بود که از یک سو ايران در وضعيت تحريم تسليحاتي از جانب آمريکا
و کشــورهاي غربي به ســر ميبرد و در صورت وقوع جنگ ،قادر به تدارک
تسليحاتي واحدهاي خود نيست .از سوي ديگر ،قدرت دفاعي جمهوري اسالمي
ایران به دليل قطع ارتباط آمريکا با ارتش ايران و خروج حدود  40هزار مستشار
نظامي آمريکايي از اين کشور ،به شدت تضعيف شده است و قابليت بازسازي در
کوتاهمدت را ندارد .همچنين ايران درگير مشکالت سياسي داخلي و معضالت
ساختاري در حکومت و در شرايط استقرار نظام جديد است .بنابراين ،تثبيت
جمهوري اسالمي در کشور ،اولويت اول دستاندرکاران حکومت بوده و فرصت
پرداختن به تهديد خارجي را ندارند.
3ـ همچنين برداشــت دولت بعثي عراق چنيــن بود که روابط ايران با
بســياري از کشورهاي جهان دچار تنش است .افزون بر اين ،روابط آمريکا با
ايران خصمانه ،روابط شوروي با ايران غيردوستانه و روابط کشورهاي عربي با
ايران مبهم است .بنابراين ،قدرتهاي بزرگ از جنگ با ايران ،دچار ناراحتي
نخواهند شد.
4ـ از ســوي ديگر ،کشورهاي عربي به دليل ساختار پادشاهي حکومت
در آنها ،نگران تکرار نهضت اسالمي در کشورهاي خود و به دنبال راهي براي
مهار انقالب اســامي هســتند و جنگ ميتواند به آنها فرصت رهايي از اين
وضعيت را بدهد.
5ـ با توجه به همســويي انقالب اســامي با آرمانهاي مردم فلسطين،
جنگ با ايران ميتواند موجب خوشــحالي رژیم صهیونیستی شود و فرصتي
را براي عراق پديد آورد.
بنابراين ،مطمئن بودند که در صورت وقوع جنگ هيچيک از قدرتهاي
جهاني از ايران حمايت نخواهند کرد و در تحميل جنگ بر ايران ميتوانند به
پيروزي بزرگي دست يابند.
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آیتاهلل مکارمشیرازی گفت :حسد به معنی «ناراحت شدن از نعمتهایی است که خداوند نصیب دیگران کرده و آرزوي زوال آنها و حتّی تالش و کوشش در این راه»؛ حسد فضای روح آدمی
را تیرهوتار و فضاي زندگی او را ظلمانی و محیط جامعه را ممل ّو از ناامنی میکند! حسودان نه آرامشی در دنیا دارند ،نه آسایشی در آخرت و چون تمام تالششان این است که نعمت را از محسود
بگیرند ،آلوده انواع جنایتها میشوند ،دروغ میگویند ،غیبت میکنند ،دست به انواع ظلم و ستم میزنند و حتی در حاالت شدید و بحرانی از قتل و خونریزي نیز ابا ندارند!
حجتاالسالم والمسلمین سیدمهدی قریشی

*

ابن عباس ـ ۷

ارشاد در تبعید

پس از شهادت امام حسین(ع) ،عبداهللبنزبیر در حجاز به قدرت رسید و دعوی
خالفت کرد؛ ولی مرجعیت ابنعباس در مکه ،مقام او را تحتالشــعاع قرار داد .از این
رو ،عبداهللبنزبیر بر او حسد برد و او را به طائف تبعید کرد.
ابنعباس به طائف منتقل شد و با اینکه نابینا شده بود ،تا آخر عمر در آن شهر
دســت از ارشــاد و تعلیم خلق نکشید .عطا میگوید« :ما سی تن از بزرگان طائف در
ّ
عبداللبنعباس بر او وارد شــدیم .او ناتوان شــده بود ،سالم کردیم
بیماری دم مرگ
و نشســتیم .ابنعباس از من پرســید :عطا اینها چه کارهاند؟ گفتم :آقا! اینها بزرگان
شــهرند و یک به یک از آنها نام بردم و آنان نزد او رفتند و گفتند :ای پســر عموی
رســول خدا! تو پیامبر خدا را دیده و ســخن او را شنیدهای ،ایشان پیرامون اختالف
این امت چه گفتند؛ گروهی علی را بر دیگران مقدم دانســتهاند و گروهی دیگر او را
پس از سه تن قرار دادند؟
ابنعباس نفسی کشید و گفت :از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند« :علی با حق
تمسک جوید،
است و حق با علی است .او امام و جانشین پس از من است؛ هر کس به او ّ
رستگار میشود و نجات مییابد و هر کس از فرمانش سرپیچی کند ،گمراه شود .آری،
او مرا کفن میکند و غسل میدهد و قرضم را ادا میکند .او پدر دو سبط من ،حسن
و حسین است و امامان نُهگانه از نسل حسین هستند و مهدی این امت ،از ماست».
ّ
عبداللبنسلمهبنحضرمی گفت :ای پسر عموی رسول خدا! چرا پیشتر اینها را به
ما نگفتید؟ گفت :به خدا سوگند! من آنچه را شنیده بودم ،بازگفتم و شما را نصیحت
کردم ،لیکن شما نصیحتکنندگان را دوست ندارید!
ســپس گفت :ای بندگان خدا! تقوای الهی پیشه کنید ،همانند تقوای کسی که
از این موضوع عبرت میگیرد ...پیش از رســیدن مرگ برای آخرت کاری بکنید و به
ریسمان محکم عترت پیامبرتان چنگ زنید که من از او شنیدم که میفرمودند« :هر
تمسک جوید ،از رستگاران است».
کس پس از من به خاندانم ّ
آنگاه به شدت گریست و حاضران گفتند :آیا با این جایگاهی که نسبت به رسول
خدا داری ،میگریی؟ رو به من کرد و گفت :ای عطا! من برای دو چیز میگریم؛ ترس
از قیامت و جدایی از دوستان!
ســپس مردم پراکنده شــدند و ابنعباس به من گفت :ای عطا! دستم را بگیر و
مرا به صحن خانه ببر؛ آنگاه دســتها را به آســمان بلند کرد و گفت :اللهم انی اتقرب
الیک بمحمد و آل محمد ،انی اتقرب الیک بوالیه الشــیخ علیبنابیطالب؛ پروردگارا!
تقرب میجویم .پروردگارا! من به وسیله آقایم
من به وسیله محمد و آل محمد به تو ّ
تقرب میجویم .این عبارت را آنقدر تکرار کرد که بر زمین افتاد.
علیبنابیطالب به تو ّ
ما پس از ساعتی درنگ ،او را بلند کردیم و دیدیم که چشم از جهان فرو بسته است».
ابنعبــاس در  71یا  72ســالگی در طائف درگذشــت و در همان جا به خاک
سپرده شد.
از میــان فرزنــدان ابنعبــاس ،علی از همه مشــهورتر اســت .در نــزاع میان
عبدالملکبنمروان و ابنزبیر به توصیه پدر ،به عبدالملک پیوســت .روابط او با خلیفه
گرم بود؛ اما عبدالملک بعدها از او رنجید .ولیدبنعبدالملک با انتساب قتل کنیززادهای
از او انتقام گرفت .گفتنی اســت خلفای عباســی از نسل او به شمار میآیند و عباس،
اسماء ،فضل ،محمد ،عبیداهلل و لبابه دیگر فرزندان او هستند.
تفاسیر ابنعباس از آیات قرآن که غالباً مورد اتفاق و اعتماد فریقین است ،یادگار
ارزشمند این صحابه مؤمن رسول خداست .در میان روایات تاریخی تأسیس مکتبی را
در تفسیر قرآن به ابنعباس نسبت میدهند و نامآورترین شاگردان مکتب او عبارتند
از :مجاهد ،عکرمه مولیابنعباس ،سعیدبنجبیر ،عطاءبنیسار و. ...

گفتوگوی هفته

انسان باید در برابر فرمان رسول
الهی(ص) تسلیم محض باشد و اگر
بین مسلمانان اختالفی پیش آمد،
راهحل آن رجوع به پیامبر اکرم(ص)
و تسلیم محض فرمان ایشان شدن
است .تســلیم دو نوع است؛ گاه از
سر اجبار و اکراه و گاه از سر میل و
عالقه؛ به راســتی کسی که در برابر
حکم پیامبر(ص) بــه طور کامل و
از روی میل تســلیم شــود ،مؤمن
حقیقی است.
اعتــراض قلبــی و ظاهری به
حدود الهی نشــان ضعف در ایمان
است .در دین اسالم دیکتاتوری وجود
ندارد؛ اما قبول حدود الهی و تسلیم
محض شــدن در برابر آنان به دلیل
صدور احکام از سوی خداوند متعال
و به صالح بودن آنها است.
تسلیم محض خدا بودن
الزم است ایمان را تقویت کرد تا
در برابر حدود الهی و اطاعت محض
از خدای متعال دچار سستی نشویم.
کسی که به واجبات و محرمات دین
عمل میکند ،با تمرین و ممارست
ایمان را در قلب خود تثبیت میکند.
خداوند متعــال هرگز به زیان
انسان فرمان نمیدهد؛ چرا که هم
عالم محض و هم غنی مطلق است
و هیچ نیازی به عبادت ما ندارد .عقل
میگوید چنین خدایی هرگز فرمانی
به ضرر ما نمیدهد.
حضرت ابراهیم(ع) چون تسلیم
محض الهی بودند ،وقتی حکم خدا
بر ایشــان مسلم شد اطاعت محض
فرمــوده و تنهــا فرزند خــود را به
قربانگاه بردند تا فرمان الهی را اجرا
کنند و همین مسئله ایشان را به مقام
امامت رساند.
یکی از یاران حضرت صادق(ع)
نامهای دریافت کرد که از او خواسته
بودند از افرادی کمتوان و ناشناخته
برای ایشان مبلغی پول جمعآوری

مؤمن حقیقی تسلیم کامل است

کند ،این شخص پرسید چرا از افراد
بازاری و بنام نخواستهاید تا این مبلغ
را برای شــما جمع کنند؟ حضرت
فرمودند« :چنین افرادی برای اطاعت
امــرم چون و چــرا میکردند؛ ولی
افرادی که نام بردهام ،بیچون و چرا
اطاعت میکنند».
نعمت والیت
خداوند در آیه  7ســوره مائده
میفرمایــد« :و نعمتى را كه خدا بر
شما ارزانى داشــته و [نيز] پيمانى
را كه شــما را به [انجام] آن متعهد
گردانيده به يــاد آوريد؛ آنگاه كه
گفتيد شنيديم و اطاعت كرديم و از
خدا پروا داريد كه خدا به راز دلها
آگاه است».
انسان نباید نعمتهای خدا را از
یاد ببرد ،هر چقدر انسان نعمتهای
خدا را بیشــتر یاد کنــد؛ تواضع و
فروتنیاش در برابــر پروردگار زیاد
میشــود ،ولی هر چقــدر یادآوری
نعمــت کم شــود ،کرنش و تعظیم
انســان در مقابل خداوند ســخت
خواهد شد.
انــواع نعمــت بــه دو صورت
ظاهری و باطنی یا معنوی اســت و
ارزش نعمت معنوی بیشتر از نعمت
ظاهری اســت؛ زیرا نعمت ظاهری
به این دنیــا تعلق دارد ،ولی نعمت
معنوی به آخرت مربوط بوده و آخرت
انسان را آباد میکند؛ بنابراین شکر
آن هم بیشتر و باالتر است.
باید بین نعمتها فرق گذاشته
شود و در قدردان بودن و شکرگزاری
بین نعمتهای ظاهــری و باطنی
تمایز قائل شــد .هر کس که نعمت
بیشــتری داشته باشد ،مسئولیتش
ســنگینتر خواهد بود .خداوند به
همان اندازه که به انسان نعمت داده
است ،به همان اندازه نیز در قیامت
حسابرســی خواهد کرد و از نعمت
جوانی ،مال ،عمر و ...سؤال میکند

که در چه راهی صرف شد ه است.
بر اســاس روایات بزرگترین
نعمت ،نعمت والیت است؛ بزرگترین
مسئله که در قیامت از ما میپرسند،
مسئله والیت است و اگر والیت بود
سایر مسائل در سایه آن حل خواهد
شــد؛ وگرنه اگر فردی روزها روزه
بدارد و شــبها نماز بخواند ،چون
به والیت ایمان ندارد کارش سخت
خواهد بود.
حضرت علــی(ع) میفرمایند:
«هیچکس نمیتواند وارد بهشــت
شــود ،مگر آن کــه اهلبیت(ع) را
بشناســد و اهلبیت(ع) نیــز او را
بشناســند و کســی به جهنم وارد
نمیشــود ،مگر آن که اهلبیت(ع)
را انــکار کند و اهلبیت(ع) نیز او را
انکار کنند».
در جایی کــه میان حفظ جان
و مال تعارض باشد ،انسان باید جان
خویش را حفظ کند؛ ولی اگر بین دین
و جان تعارضی باشد ،انسان باید جان
خویش را برای حفظ دین فدا کند.
امــروزه ،برخــی افــراد حتی
در لبــاس روحانیت نیــز قدردان و
شکرگزار وجود والیتفقیه در رأس
نظام نیستند و حتی حاضر نیستند
با زبان احترام با ایشان حرف بزنند؛
زیرا حسد در دلشان رخنه کرده و
خداوند نیز از این رفتارشــان باخبر
است و این کار از صدر اسالم بوده و

تا اآلن هم ادامه دارد.
عالمتمنافقان
خداوند متعــال در آیه کریمه
 113ســوره نســاء میفرماید« :و
اگــر فضل و رحمت خدا بر تو نبود،
گروهی از عشــیره و قبیله خائنان
تصمیم داشتند تو را منحرف کنند،
جز خودشان را منحرف نمیکنند و
هیچ زیانی به تو نمیرسانند و خدا
کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و
آنچه را نمیدانستی ،به تو آموخت و
همواره فضل خدا بر تو بزرگ است».
از منافقان عدهای بودند که در
ظاهر با مسلمانان بوده و در حقیقت
بــا کافران بودند و برای به اشــتباه
انداختن مســلمانان و آسیب زدن
بــه آنها تالش میکردنــد .به دلیل
اینکه خــدای متعال علم و حکمت
را به پیامبر(ص) آموزش داده است،
منافقان هرگز توان فریب ایشــان
را ندارند.
در آیه  114سوره نساء خدای
متعال میفرماید« :در بســیاری از
رازگوییهای آنان خیری نیســت،
جز کســی که با صدقه یا کار نیک
یا اصالح در میان مردم فرمان دهد
و هر که برای طلب خشنودی خدا
چنین کند ،پــس پاداش بزرگی به
او خواهیم داد ».خدای متعال نجوا
و درگوشــی حــرف زدن را به طور

عموم نهی میکند ،مگر نجوایی که
برای دعوت به پرداخت صدقه یا امر
خیر و اصالح بین افراد صورت بگیرد.
در آیه  9ســوره مجادله به این
موضوع اشاره شده و در آن مؤمنان
را از ترتیــب دادن جلســه پنهانی
برای لطمــه زدن به آبروی دیگران
نهی فرموده و نجوا را عمل شیطان
معرفی میکند.
برای نمونه ،در انتخابات جمعی
مینشــینند و برای رقیب نقشــه
میکشند که چطور او را رسوا کرده
و رأی وی را کــم کنیم؛ حتی برای
فرد دام درست میکنند.
جلســات مخفیانه و نجوا نوعاً
برای مسائل خالف است؛ ولی خدای
متعــال مطلق نهی نکرده و نجوایی
را که برای اصالح امت و گســترش
تقوای افراد باشد ،تأیید میکند .گاه
جلساتی با نیت خیر تشکیل میشود،
ولــی هدف خودنمایی اســت؛ این
جلسات به ویژه در عرصه انتخابات
که در ایام عادی از آن خبری نیست،
بیشتر میشود.
انسانها دو دســتهاند؛ دسته
اول افرادی مؤمن و نیکوکار که گاه
از مالئک مقرب هم باالترند و دسته
دوم افرادی که با داشــتن یقین به
وجود خداوند متعال و حقانیت آیین
او ،هرگــز حاضر به قبــول و ایمان
نیستند که حیوانات از چنین بشری
شریفتر هستند.
در این دوره هــم عدهای ادعا
میکننــد امام راحــل(ره) را قبول
داشــتم؛ ولی رهبر معظم انقالب را
قبول ندارم .چنین افرادی اگر والیت
فقیه را قبول دارند ،باید هر دو ولی را
قبول داشته باشند و اگر والیت فقیه
را قبول ندارند ،پس ادعای آنان دروغ
و فریبی برای رخنه و ایجاد اخالل در
مسیر انقالب است.
* نماینده ولیفقیه
در استان آذربایجان غربی

نقطه نظر

نعمت و غضب ()۷

مهدی عامــریَ «/و َم ْن
يَ ْقت ُْل ُم ْؤمِنــاً ُم َت َع ِّمدا ً َف َجزا ُؤ ُه َج َه َّن ُم
خال ِدا ً فيها َو غَضِ َب ا ُ
هلل َعلَ ْي ِه َو ل َ َع َن ُه َو
أَ َعدَّ ل َ ُه َعذاباً َعظيماً؛ و هر کس ،فرد با
ایمانی را از روی عمد به قتل برساند،
مجازات او دوزخ است ،در حالی که
جاودانه در آن میماند و خداوند بر
او غضب میکند و او را از رحمتش
دور میسازد و عذاب عظیمی برای
او آماده ساخته است( ».نساء)93/
طبق ایــن آیه شــریفه یکی
دیگــر از اموری کــه موجب غضب
پروردگار متعال میشود ،قتل عمد
مؤمن اســت .در اسالم برای حفظ
جان انســان ارزش و اهمیت باالیی
لحاظ شده است و جان ودیعه الهی
است ،نه خود فرد و نه دیگری حق
ندارد بــه آن صدمه بزند .به همین
دلیل ،هم خودکشــی حرام است و
هم قتل سایرین.
یکی از مصادیقی که در نماز از
خدا میخواهیم ما را جزء مغضوب
علیهم قــرار ندهد ،این اســت که
خدایی نکرده دســت به قتل عمد
نزنیم .البته در دوران ما شــاید این
امر خیلی مبتالبه نباشــد ،ولی گاه
با کمکاری و قصــور در تولیدات یا
کار فردی ممکن است سبب مرگ
افراد دیگر شــویم .بــرای نمونه آن
تولیدکننده خودرو ،یا سازنده جاده و
پل ،یا پزشکی که در درمان بیدقتی
میکند ،رانندهای که قانون را رعایت
نمیکند ،آن قاضی که حکم به ناحق
میدهد ،فتنهگری که آشــوب به پا
میکند و موجب کشته شدن افراد
میشود ،مسئولی که با حبس یک
بودجه ناچیز موجب آتشسوزی در
مدرسهای میشود و بسیاری از این
دست مصادیق میتواند به نوعی ذیل
این بحث قرار گیرد.
از این رو آن نمازگزاری که هر
روز چنین درخواستی از خدا دارد،
بــرای اینکه جزء مغضــوب علیهم
نباشــد ،بایــد در کار و رفتار خود
دقت کند.
مســتکبران جنگافــروز و
تروریســتهای وحشی نیز مصداق
کامل مغضوب علیهم هستند.

دکتر محمدحسین رجبیدوانی در گفتوگو با صبحصادق

نفوذ و گسترش اسالم مرهون اخالق پیامبر اعظم(ص) بود
مجتبی برزگر /بعثت پیامبر اسالم یا برانگیخته شدن آن حضرت به مقام رسالت ،مهمترین فراز از تاریخ اسالم بوده است و نزول قرآن کریم نیز از این زمان آغاز میشود« .بعثت» در لغت به معنای «برانگیخته
شدن» و در اصطالح به مفهوم فرستاده شدن انسانی از سوی خداوند متعال برای هدایت دیگران است .همانطور که از روایات اسالمی و مطالعات تاریخی برمیآید ،مسئله بعثت پیامبر(ص) در ادیان الهی با برخی از
ویژگیها و نشانهها ،پیش از ظهور آن حضرت ،مطرح بوده و بسیاری از اهل کتاب و برخی از اعراب مشرک نیز با آن از پیش آشنایی داشتهاند .ظهور پیامبر خاتم (ص) به تصریح قرآن در تورات و انجیل بشارت داده
شده و حضرت عیسی(ع) نیز پس از تصدیق توراتی که به حضرت موسی(ع) نازل شده بود ،به برانگیخته شدن رسول اکرم(ص) بشارت دادهاند .بنابراین بعثت پیامبر اسالم(ص) ،حادثهای بس بزرگ در هدایت بشری
بوده و عظمت این امر ســبب میشــد که خداوند متعال به عنوان مقدمه این امر بزرگ ،تربیت و پرورش آن حضرت را بر عهده داشته و ایشان را برای آینده دشواری که پیش رو داشتند ،آماده سازد .به دنبال همین
تربیت الهی بود که پیامبر(ص) در ســالهای پیش از بعثت نیز حاالت فوقالعاده معنوی و مشــاهدات روحانی داشته و در نتیجه ایشان تمام این دوران را با پاکی ،طهارت و معنویت سپری کردهاند .در آستانه سالروز
مبعث حضرت رسول اکرم(ص) به سراغ دکتر محمدحسین رجبیدوانی استاد دانشگاه و مورخ و پژوهشگر تاریخ اسالم رفتیم و لحظاتی را با وی به گفتوگو نشستیم .مشروح این مصاحبه در ادامه از نظرتان میگذرد.

* میدانید پیامبر اکرم(ص) در سرزمینی مبعوث شدند که دارالجهل و
دارالکفر بود؛ رفتار و سیره ایشان برای جذب مخالفان و جاهالن چگونه بود؟
پیامبر اسالم(ص) در محیطی ظهور کرد و آیین بزرگ اسالم را عرضه داشت
که این جامعه از نظر فرهنگ ،تمدن و اخالق در سطح بسیار پایینی به سر میبرد
و نســبت به مردم ممالک اطراف آن زمان عقبمانده بود .اما آن وجود مقدس با
جد و جهد فراوان و تالشــی گسترده بیش از آنچه خداوند از آن حضرت انتظار و
توقع داشت توانست تحولی عظیم را در میان این مردم پدید آورد و اسالم را عرضه
کند .عامل اصلی موفقیت پیامبر اکرم(ص) که در حقیقت نجات و هدایت مردم به
نظر ناممکن میآمد بر اخالق استوار بود؛ یعنی پیامبر اسالم با دو شاخصه اخالق
حســنه و صبر و اســتقامت موفق شد این حرکت عظیم را پدید آورد و این تحول
بزرگ را ایجاد کند.

* سیره پیامبر اسالم(ص) در مواجهه با کفار و دشمنان چگونه بود؟
پیامبر اکرم(ص) طبق فرموده قرآن و همچنین رفتار ذاتی خودشــان بسیار
برای کرامت انســانی ارزش قائل بودند و برای ســعادت مردم تالش میکردند .اما
آن وجود مقدس تا جاییکه امکان داشــت فشارها ،توهینها و تهدیدها را تحمل
میکرد تا بتواند با منطق نیرومند خود ســبب هدایت بشود .وقتی که مخالفان و
کفار عناد و سرســختی را از حد میگذراندند طبق فرموده قرآن بســیار سخت و
محکم با آنها برخورد میکرد .در یک کالم خود قرآن فرموده استُ « :م َح َّم ٌد َر ُ
سول
ذين َم َع ُه أَشِ ّدا ُء َعلَى ال ُكفّا ِر ُر َحما ُء بَي َن ُهم» نسبت به کفاری که به تعالیم او
اهللِ َو ال َّ َ
عناد میورزیدند ،ســخت برخورد میکرد و نســبت به دیگران و مؤمنان در کمال
رحمت و مهربانی بودند.

*انقالب پیامبراســام(ص) نهضتی جهانی بود،حضرت رسول برای
تحقق آن چه اقداماتی انجام دادند ؟
دین مبین اســام آخرین دین الهی اســت که برای سعادت بشر عرضه شد؛
اگرچه این دین در حقیقت راه سعادت و نجات تمام بشریت است ،اما معنایش این
نیســت که خود آن وجود مقدس وظیفه داشــت که اسالم را در سطح کل جهان
منتشر و منعکس کند .پیامبر اکرم(ص) با قرآن مجید که معجزه جاودانه و آسمانی
اســت و اصول اساسی اســام در عرصههای مختلف که اعتقادات و فروع عملی و
اخالق باشد ،تعالیم اسالم را عرضه کرد و بنا بود که جانشینان بر حق آن حضرت
که اهل بیت عصمت و طهارت بودند اســام را جهانی کنند .اما در عصر خود آن
وجــود مقدس پس از انعقاد صلح حدیبیه ،یعنی زمانی که پیامبر اکرم(ص) برای
مدت  10سال خیالش از بزرگترین دشمن اسالم آسود ه شده بود ،برای رساندن
پیام اسالم به ممالک و تمدنهای دیگر اقدام کرد .آن موقع در حقیقت تمدنهای

محل استقرار با مسلمانها تفاوت داشتند ،ولی منافقان
به ظاهر از نظر اعتقادی و استقراری مثل مسلمانان بودند،
بنابراین شناخت منافقین و درک قصد و غرض این گروه
معاند که مترصد خدشه وارد کردن به بدنه اسالم هستند،
بســیار سخت اســت و جز با بصیرت و تحلیل درست،
میســر نخواهد شــد .به همین دلیل پیامبر(ص) بنابر
رهنمودهای قرآنی تالش میکردند به مردم آن قدرت
تحلیل و بصیرت را بدهند تا خودشان منافقین و خطر
موجودیت آنها را بشناسند و رسوایشان کنند؛ اگرچه
آیاتی نازل شده که به منافقین وعده عذاب داده شده و
باید بر آنها سخت گرفت ،منتها چون داخل مردم بودند و
از اصحاب پیامبر(ص) به شمار میآمدند؛ لذا پیامبر(ص)
بسیار ماهرانه ضمن اینکه رفتار آنها را برای مردم تبیین
میکردند و میخواستند خطوط کلی بدهند تا این اقشار
و گروهها را بشناسند ،اما از برخورد حذفی هم به دلیل
حفظ مصالح مردم خودداری میکردند.

عظیم شناخته شدهای که در دسترس بود؛ ایران ،روم ،یمن ،مصر و حبشه بودند.
برخی کشورها هم تابع قدرتهای بزرگ بودند ،همانند دولت حیره در عراق امروز
تابع ایران ساسانی و دولت قصرانی در اردن امروز نیز که تابع امپراتوری روم بودند.
در حقیقت اسالم پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) در سطح گستردهای انعکاس پیدا
کرد ،ولی با افســوس فراوان نه از ســوی اهلبیت عصمت و طهارت ،بلکه از سوی
خلفای غاصبی عرضه شــد که من معتقدم مانع شــدند تا اسالم آنطور که باید و
شاید در سطح جهان منتشر و منعکس نشود.
* به جز مؤمنان و کفار گروهی ریاکار منافق هم در اطراف پیامبر(ص)
وجود داشتند که بنابر مصالحی تن به اســام داده بودند؛ پیامبر با این
منافقین چه رفتاری داشت؟
آیات فراوانی از قرآن کریم نشــاندهنده برخورد آن وجود مقدس با منافقان
است ،منتها این برخورد باید بسیار حسابشده و دقیق باشد .منافقان جریانی بسیار
خطرناک برای مقابله با اسالم بودند ،با این تفاوت نسبت به سایر دشمنان که به ظاهر
مسلمان بوده و در زمره مؤمنان قرار داشتند .اما در عین حال از فرصتهای مناسب
برای ضربه زدن به اســام بهره میبردند؛ لذا از این حیث بدترین و خطرناکترین
دشمن بودند .چرا که مشرکان و کافران ،هم از نظر اعتقادی و هم از نظر مکان و

نمیشود.
ما از کالم معصومان در شناخت پیامبر(ص) باید بهره بگیریم؛ چرا که رفتار،
اخــاق و زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی پیامبــر(ص) برای ما بزرگترین
الگوست .خیلی از مسلمانان اهتمام کردند تا جزئیات حرکات و سکنات پیامبر(ص)،
ثبت و ضبط شود .ما این خصلتهای ارزشمند را ،هم باید بیاموزیم و هم به دیگران
یاد بدهیم .امام صادق(ع) میفرماید رســول خــدا(ص) فرمودند چند خصلت را
خداوند به من دستور داده که اینها را در وجودم نهادینه کنم؛ دوست داشتن فقرا و
نیازمندان و نزدیک شدن به آنها ،صله رحم اگرچه آنها با من قطع رحم کرده باشند.
به کسانی که پایینتر از من هستند نگاه کنم و به باالتر از خودم نگاه نکنم .یا در
حدیثی دیگر امام صادق(ع) میفرماید ،پیامبر اعظم(ص) خطاب به اصحابشــان
میفرمایند؛ آیا به شــما خبر بدهم کدامیک از شما اصحاب بیشتر به من شباهت
دارید .آن کســی که اخالقش بهتر و زیباتر از دیگران باشــد و در برخورد با مردم
مالیمت و نرمخویی داشته باشد و همچنین بیش از همگان به برادران دینی خود
مهربانی کند .بر حق صبورتر باشد و بیش از همه خشم خودش را فرو ببرد و عفو
و گذشــت او بر دیگران برتری داشته باشد .در حال خشنودی و خشم نیز بیش از
همه رعایت عدل و انصاف داشته باشد.

* اگر بخواهیم در جامعه امروز پیامبر اعظم
* چرا دشمنان با هتاکی و تمسخر علیه ایشان موضع میگیرند و حتی
را با این همه گستردگی به جهانیان معرفی کنیم ،امروز میبینیم با تبلیغات وســیع و ساخت فیلمهای موهن به دنبال آن
باید چه راهکاری را در دستور کار قرار دهیم؟
هستند شخصیت ایشان را زیر سؤال ببرند .تحلیل شما در این باره چیست؟
پیامبر(ص) مظهر اخالق ،جوانمردی و بزرگواری
از زمانیکه جهان غرب ،اسالم را شناختند ،چون از
آن وجود مقدس تا جاییکه امکان داشت
ْت ِ ُلتَ ّ ِم َم َم َكا ِر َم
بود .خود حضــرت فرمودهاند« :إِن َّ َما ب ُ ِعث ُ
اسالم در زمینه ایدئولوژیک ،عرصههای سیاسی و نظامی
ْالَخْ َل ِق»؛ یعنی من برای تمامکردن و عرضه بزرگواریها فشارها ،توهینها و تهدیدها را تحمل میکرد تا شکســت خوردند ،از همان زمان شروع به تخریب وجهه
و جوانمردیهای اخالقی مبعوث شدم .اص ً
ال رمز موفقیت بتواند با منطق نیرومند خود سبب هدایت بشود .اســام و در رأس آن توهین به ســاحت مقدس پیامبر
پیامبر(ص) ،اخالق و رفتار آن وجود مقدس بود .خداوند وقتی که مخالفان و کفار عناد و سرسختی را اکرم(ص) کردند! یعنــی ما هر زمانی میبینیم غرب در
در آیه  159سوره آلعمران میفرماید« :در پرتو رحمت از حد میگذراندند طبق فرموده قرآن بسیار برابر اسالم احساس ضعف و شکست کرده ،اینگونه رفتار
خداوند با مردم نرم و مهربان شــدی و اگر خشن سخن سخت و محکم با آنها برخورد میکرد
کردهاند .هر وقت هم در اثر اختالفات و ضعف مسلمانها
میگفتــی و ســنگدل بودی مردم از گــرد تو پراکنده
غلبه بر غربیها بوده ،این مسائل یک قدری آرامش پیدا
میشدند ».یعنی این رفتار و اخالق پیامبر باعث شد که چنین گستردگی و نفوذ کرده است .االن هم با وجود اینکه غرب از نظر نظامی ،اقتصادی و سیاسی نسبت
دعوتی را شــاهد باشیم .اگر این اخالق الهی و آسمانی پیامبر اکرم(ص) به ویژه با به مسلمانها برتری دارد ،اما به برکت انقالب اسالمی ،اسالم در عصر ما احیا شد
بیان مصداقهایی که وجود دارد برای جهانیان بازگو شــود ،همگان با همه وجود و توانست مبادی تمدن غرب را نه تنها به چالش بکشد که با شکست مواجه کند.
و اعتقاد به سوی آن وجود مقدس و پیروی از آیین او سوق پیدا خواهند کرد.
غرب شکســت خود را در مقابل اســام احســاس کرده ،از این رو به مانند اجداد
وحشی خود چون نمیتواند از پس منطق نیرومند اسالم بربیاید ،چاره را در توهین
* امروز چطور باید پیامبر(ص) را معرفی کنیم؟ چرا که میبینیم در و جسارت به مقدسات مسلمانها به ویژه پیامبر اسالم(ص) دیده و این نشانه ضعف،
مجالس و هیئتهای مذهبی به ایشــان آن طور که باید و شاید پرداخته بدبختی و زبونی آنهاست.

دوشنبه  4اردیبهشت 139۶

یادداشت

سپاه پاسداران
در کنار مردم

تالقی دو بزرگداشت

علیرضــا جاللیان29 /
فروردین ماه در تقویم رسمی کشور
روز ارتش جمهوری اســامی ایران و
نیروی زمینی و دوم اردیبهشت ماه نیز
سالروز تأسیس رسمی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با فرمان امام راحل(ره)
اســت .دو بزرگداشت در فاصله چهار
روز برای دو شــاخه اصلی نیروهای
مســلح .بر اســاس این ،خوب است
بازنگاهی به نیروهای دفاعی کشــور
داشته باشیم.
اندیشه دفاعی جمهوری اسالمی
ایــران و در بعد گســتردهتر انقالب
اســامی نگاه بازدارندگــی دارد .این
اندیشه بر اساس قواعد (دکترینهای
قرآنی) تنظیم شــده اســت و مبنای
این دکترین ،آنجاست که خداوند در
مصحف شریف تأکید دارد« :هر نیرویی
در قدرت دارید ،بــرای مقابله با آنها
[دشمنان] ،آماده سازید!» .بر اساس
این ،در ابتدای انقالب با ضرورتهای
انقالبی چند اتفاق در کشور میافتد.
در آن دوران بــا توجــه بــه اجرای
سیاست «نه شرقی نه غربی» پس از
پیروزی انقالب اسالمی و تبدیل شدن
اصلیترین متحد ارتش ،یعنی ایاالت
متحده به دشــمن درجه یک کشور
ارتش تضعیف شد؛ اما توانست خود را
در دفاع مقدس بازیابد .در همین زمان
با شروع تجاوز رژیم بعث عراق پس از
یک سال و عزل بنیصدر رئیسجمهور
خائن ،ارتش و سپاه با قدرت بسیار باال
وارد عرصه دفاع مقدس شدند و بسیج
مردمی هم در اختیار سپاه قرار گرفت
و عمده عملیاتها با پشتوانه نیروهای
مردمی صورت پذیرفت .با پایان رسمی
مخاصمــه و پذیــرش قطعنامه 598
سازمان ملل دور جدیدی از تحوالت
در کشــور اتفاق افتاد .حال دو نیروی
نظامی در کشور حضور داشت که یکی
پس از انقالب به واسطه دفاع مقدس
توانست خود را با وجود ضعیف شدن
بازیابد و دیگری به واســطه همزمانی
ایجادش بــا دفاع مقدس توانســت
به سرعت ســازماندهی و طرحریزی
کند .در ایــن زمان پیر جمــاران از
عالــم فانی رخ بر بســت و یارانش را
در زمین تنها گذاشت .با زعامت امام
خامنهای(مدظلهالعالی) دور جدیدی از
تحوالت و سیاستگذاریهای دفاعی
در کشــور آغاز شد .همانجا عدهای از
سیاستمداران معتقد به انحالل یکی
از دو نیروی نظامی بودند ،البته شاید
این مسئله که سپاه و ارتش نیروهای
موازی هم هســتند ،دلیل اصلی آنها
برای این مسئله بود؛ اما سالهای بعد
با اجرای سیاستهای فرمانده معظم
کل قوا در نیروهای مسلح ،همگان به
ضرورت وجود این دو شاخه نیروهای
مســلح در کنار هم پــی بردند و در
ســالهای اخیر این ضرورت بیشتر
درک میشود.
در تفکیک مأموریتها ،ســپاه
یک شــاخه از نیروهای مسلح کشور
است با نیروهای چهارگانه و سازمان
بســیج که عملکردی ناهمتراز دارد.
به این ترتیــب نیروهای چهارگانه و
بسیج در این شاخه از نیروهای مسلح
بر اساس نبرد ناهمتراز تجهیز شده،
آمــوزش میبینند و بر اســاس نیاز
انقالب اسالمی عملیات میکنند؛ اما
در ارتش وضعیت به این شکل است
که نیروهای چهارگانه ارتش بر اساس
نبرد تراز عمل کرده و مبتنی بر نیاز
جمهوری اســامی حرکت میکنند.
در واقــع ،امروز نیروهای مســلح به
هشــت رده تخصصی تبدیل شدهاند
که در کنار خود میتوانند از نیروهای
مردمی هم اســتفاده کنند .این امر با
مدیریت جهادی و انقالبی همراه بوده
و عاملی برای بازدارندگی شده است
و اینها همــه مرهون تدابیر ولیفقیه
زمان است.

نقطه سرخط

پوشیدن لباس پاسداری از منزل

میگفــت اینکه میگن لباسها
رو تــوی پادگان عــوض کنیم خیلی
هم خوب نیســت .چرا مثل ارتشیها
با لباس نظامی از خونه بیرون نیاییم؟
اینجوری چشم مردم هم به لباسهای
ما آشــناتر میشــه و خودش یه کار
فرهنگیه برای مقابله با سپاههراسی.
گفتم شــاید درست بگی ،ولی
خیلی از پاســدارها دوست ندارند با
لباس پاسداری و درجه توی خیابون
و محلهشون دیده بشن ،در ضمن یه
ســری مالحظات حفاظتی هم داره.
سپاه مثل ارتش صرفاً نظامی نیست؛
فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی هم هست.

سال هجدهم

شماره ۷9۵

پاسداران خورشید

زدودن غبار محرومیت از چهره عروس خلیج فارس

بهداشت و درمان
این گــروه جهادی در بخشهای
تخصصی بهداشت و درمان  10پزشک
با تخصصهای مختلف 25 ،پرســتار،

گلی از باغ

پدر شهید مدافع حرم سعید بیاضیزاده

برات شهادت را از شهداي فاطميون گرفت

مبلغان و روحانیت معزز در روستاها به
منظور ارتباطگیری و اجرای برنامههای
فرهنگی و تربیتــی پیرامون موضوع
خانــواده و ســبک زندگی اســامی
برنامهریزیهایی صورت گرفته است.
در ایــن زمینه ،مبلغان بــا برگزاری
مراسم مذهبی و جشنهای فرهنگی
برای دانشآموزان و خانوادهها فضای
شــاد فرهنگی را ایجاد کردند؛ مانند
جشن بزرگ وحدت با یک کیک 500
کیلویی ،اجرای جشن در اعیاد مختلف
در روســتاها و شهرستان و برگزاری
یادوارههای شــهدا در شهرســتان و
روستاها.

 10ماما ،چهار متخصــص اورژانس و
متخصص بهداشت محیط را جذب کرده
و به منظور امور درمانی که شامل ویزیت
رایگان ،آموزش بهداشت دهان و دندان،
آموزش بهداشت فردی ،بهداشت محیط
و ...میشود ،اقدامات الزم را انجام داده
است .افزون بر این ،در طول این سالها
حدود  15اردوی جهادی سالمت انجام
شده و  10میلیون تومان داروی رایگان
و حدود  40میلیون خدمات پزشــکی
مختلف برای مردم روستاها به صورت
رایگان صورت پذیرفته است.

عمرانی جذب و ســازماندهی شده و
تا اآلن در طول این سالها در بخش
عمرانی یک مدرسه یک کالسه به مبلغ
 30میلیون تومان ســاخته و تجهیز
شده است .هفت مدرسه به مبلغ 10
میلیون تومان بازسازی و رنگآمیزی
شــده و یک خانه محروم به مبلغ 30
میلیون ساخته شده است .همچنین،
تعداد چهار خانه محروم به مبلغ پنج
میلیون تومان بازســازی شده و چهار
چشمه سرویس بهداشــتی با اعتبار
 12میلیون تومان ساخته شده است.

عمرانی
در بخــش عمرانی پنج مهندس
عمــران با هدف انجام امور پروژههای

آموزشی
در بخش آموزشی  30مربی در
موضوعات مختلــف قرآنی ،تحصیلی

روایت  15سال «بر بال امواج»

«بر بال امواج» عنوانی کتابی از «محمدحسین غالمیسرای»
اســت ،که در آن به زندگی برادر جانبازش «یحیی غالمیســرای»
پرداخته اســت .این کتاب وقایع انقالب اسالمی از سال  53تا پایان
جنگ را شامل میشود ،که بخش مهم آن مربوط به سالهای دفاع
مقدس و حضور یحیی غالمیسرای در جبهههای غرب و جنوب است.
یحیی غالمیسرای سال  1360برای اولین بار در لباس یک بسیجی به
کردستان رفت .پس از مراجعت ،آبان ماه همان سال راهی جبهه سوسنگرد شد و تا روزهای پایانی
جنگ ،جبهه را ترک نکرد .این رزمنده جانباز ســال  61عضو رســمی سپاه شد و در عملیاتهای
بزرگ و سرنوشتســازی چون خیبر و کربالی ( 5بیسیمچی غواص) حضور داشت .کتاب در 10
فصل به انضمام فهرست اعالم و تصاویر ،به این ترتیب واقعهنگاری شده است« :روستایی انقالبی»،
«اولین قدم حضور در جبهه»« ،دلهرههای کردستان»« ،جبهههای سوسنگرد»« ،عضویت در سپاه»،
«مربیگری مخابرات»« ،نبرد سهمگین خیبر»« ،بیسیمچی غواص»« ،فتحالفتوح کربالی« ،»5نبرد
فرکانسها»« ،یک چشمه از کربالی« .»8بر بال امواج» بر اساس دستنوشتههای یحیی غالمیسرای
با رعایت امانتداری در روند وقایع و رسمالخط او ،تنظیم و تدوین شده است .از این منظر کتاب
را باید جزء منابع دســت اول به شمار آورد .به همین دلیل این کتاب حال و هوای رمانهای دهه
 60را تداعی میکند و میتواند ُحســنی برای «بر بال امواج» باشــد .نشر «هادی» تبریز و «اداره
کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان شرقی» این کتاب را در  280صفحه مصور
تدوین و در  2000جلد منتشر کردهاند .در بخشی از متن این اثر میخوانیم« :به خود میگفتم من
باید اولین دانشآموز انقالبی روستا باشم .پس بدون درنگ برای اینکه از قافله عقب نمانم ،در اولین
حرکت انقالبی عکس شاه را از اول کتابم پاره کردم .بچهها نهیب زدند :دیوانه! ما دانشآموزیم؛ اگر
مدیر ببیند کتاب تو عکس شاه ندارد ،از مدرسه اخراج میشوی».

گزارش خبری

و تربیتی به آمــوزش دانشآموزان و
والدین روستاییان برای رشد اعتقادی
و درســی و رشــد اخالقی خانوادهها
پرداختهاند و حدود  200ساعت کالس
برای دو هزار و  300نفر از دانشآموزان
و والدین برگزار شده است.
اشتغالزایی
در بخش اشتغالزایی پنج مربی
در حــوزه آموزش صنایع دســتی در
بیــن خانوادههای روســتا به منظور
ایجاد مشاغل خانگی اقدامات الزم را
انجام دادهاند.
مبلغان و روحانیت
در بخش فرهنگی با به کارگیری

بستههایحمایتی
توزیع بســتههای حمایتی یکی
دیگر از اقداماتی اســت (شامل برنج،
روغن ،ماکارونی ،سویا و مرغ و حبوبات
اســت) که در دورههــای مختلف در
بین نیازمندان توزیع میشود .گفتنی
است ،ارزش هر بسته حدود  100هزار
تومان است .توزیع  700بسته حمایتی
تحصیلی شــامل کیف ،نوشتافزار،
پوشاک و کفش در بین دانشآموزان
نیازمند از جمله اقداماتی است که برای
 700نفــر به مبلغ  21میلیون تومان
انجام شده است.
ورزشی
برگــزاری مســابقات مختلف
ورزشــی ،مانند فوتبال ،طنابکشی
و دارت بــا هدف افزایــش روحیه و
شادابی در بین جوانان روستا و اهدای
جوایز ورزشــی مختلــف ،همچنین
برگزاری مســابقات علمی طراحی و
ســاخت قایقهای هوشمند در بین
دانشآموزان شهرســتان بندر لنگه
و اکــران فیلمهای جشــنواره عمار،
فیلمهای شیار  ،143بادیگارد ،ایستاده
در غبار و ...از دیگر فعالیتهای انجام
شده به شمار میآید.

قبیله عشق

در بین اطرافیان شخصیتی محبوب بود

بــا روحيه معنوي و رفتاري منطقــي و صداقتي كه هالهاي از
صميميت آن را ميپوشــاند ،به راحتي در دل ديگران نفوذ داشت
و هميــن ويژگي منحصربهفردش ،او را محبوب و دوستداشــتني
ميكرد .خوشــرويي ،ســادگي و تواضع جزو الينفك وجود او بود.
صادق و بيريا ،صميمي و مهربان رفتار ميكرد .و در بين اطرافيان،
شخصيتي جاافتاده داشت.
به نقل از خانواده شهید «خلیلاهلل معدنی»
اول تير ماه  1341در خانوادهاي متدين به دنيا آمد .وقتي دوره راهنمايي را تمام كرد ،دامنه
موج انقالب اسالمي همه جا را فرا گرفته بود .خيلي زود به امواج خروشان مردم انقالبي پيوست.
در بيشــتر راهپيماييها شركت داشت ،چون در بين دوستانش نفوذ کالم و مقبوليتي تام داشت،
آنها هم با اشــتياق در راهپيماييها شــركت میکردند .پس از پيروزي انقالب اسالمي به عضويت
بسيج درآمد و از نيروهاي دائمی و فعال آن شد .بيشتر اوقاتش به فعاليتهاي فرهنگي در مسجد
ميگذشت و شبها براي برقراري آرامش و امنيت محل به همراه بچههاي پايگاه بسيج ،به حراست
و پاســداري ميپرداخت .با شــروع جنگ تحميلي بارها به مناطق جنگي اعزام شد و تا زماني كه
خدمت سربازياش فرا برسد ،تجربيات زيادي كسب كرده بود .وقتي هم به خدمت سربازي فراخوانده
شــد ،با توجه به ويژگيهاي فوقالعادهاي كه از نظر بدني داشت ،به يگان تكاوري ارتش پيوست.
او تكاوري رشيد و شجاع شد .پس از آموزشهاي تكميلي از آنجا كه به مناطق جنگي آشنا بود،
خيلي زودتر از همرزمان ديگرش به ميدان نبرد اعزام شد .به دلیل لياقتي كه از خود نشان داده
بود ،در محل خدمت جزو نيروهايي بود كه آمادگي داشت تا در صورت لزوم به جاي كساني كه به
هر دليل نميتوانستند در مأموريت شركت داشته باشند ،اعزام شود .سرانجام  19مرداد ماه سال
 1363در منطقه «سومار» به شهادت رسید.

دکتر رئیسزاده در نشست خبری هشتمین کنگره سالمت در حوادث و بالیا

را نجات دهیم ،از اخبار سیاسی که جامعه امروز
را پر کرده است ،کار مهمتری انجام دادهایم».
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور،
گفت« :آموزش خطر به مردم جزء مباحث بنیادین
است ،ممکن است بسیاری از ما اهل کوهنوردی
باشــیم ،چقدر آگاهی دارید که از مسیر آبراه و
رودخانههــای فصلی در دل کوه ،حرکت نکنید،
شاید هم این آگاهی وجود داشته باشد ،اما ملکه
ذهنها نشده است؛ امروز صرفنظر از اینکه قرار

اســت در این کنگره چه شود ،این موضوع مهم
را بهانهای برای شــناخت خطر و بالیا و حوادث
قرار دهیم و بدانیم که چنین مفهومی در جوامع
و دانشــگاههای مطــرح دنیا جهان میشــود و
اندیشــمندان و صاحبنظــران روی آن بحــث
میکنند؛ پس در فضای امروز که بحث انتخاباتی
است ،از کنار این مسئله به راحتی نگذرید».
رئیسزاده ،با مروری بر اهمیت هشــتمین
کنگره ســامت در بالیا که قرار است از دوم تا

احسان امیری /سعيد بياضيزاده
 22ســال بيشتر نداشــت كه داوطلبانه به
صفوف مدافعان حرم بانوي مقاومت حضرت
زينب كبري(س) در ســوريه پيوست و در
منطق ه «حماه» به شــهادت رســيد .آنچه
در ادامه ميآيد ،واگویههای پدر این شهيد
روحانی است.
«من متولد  1347هستم .اهل كرمان
و جانباز جنگ تحميليام .خيلي از اعضاي
خانواده ما به جبهه رفتند .برادرم اكبر بياضيزاده در ســال  1361طي عمليات
رمضان به شــهادت رسيد و برادرزادهام شهيد غالمرضا بياضيزاده در آزادسازي
مهران و در جريان كربالي  ۱آسماني شد .خود من هم جانباز شدم .كارگر روزمزد
هستم .سعيد فرزند سوم خانه و متولد  1373بود كه در دفاع از عقيله بنيهاشم
در  22سالگي به شهادت رسيد.
دوران ابتدايي را در روستاي حجتآباد و دوران راهنمايي را در شهرستان انار
در مدرسه شهيد دستغيب سپري كرد و پس از اتمام مقطع راهنمايي با توجه به
عالقهاش به روحانيت به حوزه علميه رفت .از همان دوران كودكي عالقه بسیاری
به احكام و امور ديني داشت .زيارت عاشورا را حفظ كرده بود و هميشه در كنار
مادرش كه قالي ميبافت ،زمزمه میکرد .اهل مسجد و نماز بود و رابطه خوبي با
روحانيون مســجد داشت .مادرش خيلي دوست داشت او لباس پيامبر(ص) را به
تن كند .در نهايت ،ســعيد يك روز از مسجد به خانه آمد و به مادرش گفت من
دوست دارم آرزوي شما را برآورده كنم ،ميخواهم روحاني شوم.
سال  1394به من گفت كه ميخواهد به سامرا برود .آن زمان آنجا درگيري
بود و پسرم هم ميخواست به مدافعان حرم كمك كند .به من گفت فع ً
ال به مادرم
حرفي نزن ،بعد كه من راهي شدم به او اطالع بده .نگران بود نكند مادرش اجازه
ندهد .ماه مبارك رمضان بود كه به عراق رفت .وقتي از عراق بازگشت ،به ما گفت
ميخواهد براي دفاع از اسالم به سوريه برود .براي اينكه دل مادرش را همراه كند
و اذن رفتنــش را بگيرد ،با روايات ،احاديث و خواندن آيات قرآن از جهاد و لزوم
حضور و دفاع از اسالم سخن به ميان ميآورد .مادرش هم راضي شد و سرانجام
سعيد در اول ماه رمضان سال  1395راهي مأموريت سوريه شد .پس از مدتي به
ايران بازگشــت و با هم به مشهد رفتيم .آنجا خيلي از شهادت برايمان صحبت
ميكرد .وقتي مادرشپرســيد چرا ايــن حرفها را ميزني؟ ميگفت ميخواهم
آمادهتان كنم! كمي پس از حضور در اردوهاي جهادي در مناطق محروم و سفر به
كربال ،بار دیگر راهي سوريه شد .ما شرايط عراق و سوريه را به خوبي ميدانستيم.
سعيد  11محرم سال  1395تماس گرفت و با من و مادرش صحبت كرد و بعد
در عصر همان روز ،يعني  22مهر  95به شــهادت رســيد .باورمان نمیشد؛ چرا
كه با او به تازگي صحبت كرده بوديم؛ اما گويي خبر شهادتش صحت داشت .با
بچههای تیپ فاطمیون ارتباط خوبی داشت .در نهايت هم انگار برات شهادت را از
شهداي فاطميون گرفت .پسرم زمان همراهي با يكي از شهداي فاطميون از حرم
تا بهشــت معصومه(س) دست در دست شهيد فاطميون گذاشته و از آن شهيد
خواسته بود که نزد مادرش حضرت زهرا(س) شفاعت كند تا خدا صبري زينبي
به مادرش دهد و او براي گرفتن انتقام خون شهداي مدافع حرم به ميدان برود».

روی خط

آشنایی مردم با خطر جزو کارهای بنیادین است

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور
گفت« :شــناخت خطر گام اصلــی و مهم برای
جلوگیری از تلفات در خطرات است .در گذشته
مفهوم خطر و بالیا در جامعه تبیین نشــده بود،
امــا آموزش خطر به مردم جزء مباحث بنیادین
است که باید به آن توجه ویژه شود.
محمد رئیسزاده ،رئیس ســازمان بســیج
جامعه پزشکی کشور در نشست خبری هشتمین
کنگره ســامت در بالیا ،ضمن بیان این مطلب،
افــزود« :مردم هنوز نمیداننــد وقتی دو روز به
صورت پیوسته باران میبارد ،نباید در مسیر آبراه
بایستند یا توقف کنند؛ علت این است که ما مردم
را آموزش ندادهایم و خطر را در جامعه ،مدارس،
دانشگاهها ،مهدکودکها و ...تبیین نکردهایم و این
امر برای جامعه ما به هیچ عنوان شایسته و زیبنده
نیست که در اثر یک سیل ۴۸ ،نفر از هموطنان
خود را از دست بدهیم».
وی گفت« :تصور نکنید که هشتمین کنگره
ســامت در بالیا صرفاً یک کنگره است؛ بلکه به
این بیندیشید که اگر به واسطه این کنگره بتوانیم
بحث شناخت خطر را در جامعه نهادینه کنیم و به
مردم آموزش دهیم و حتی بتوانیم جان یک نفر
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سردار محمد پاکپور ،فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه بازدید از مناطق سیلزده جنوب آذربایجان شرقی گفت :سپاه از دقایق اولیه در محل حادثه
حضور یافته و تا پایان عملیات امداد و نجات و اســکان در کنار مردم خواهد بود .مهندســان نیروی زمینی ســپاه و دیگر کارشناسان امر در بحث الیروبی و
احداث پل و ساخت خانه به خانوادههایی که در سیل خانه و کاشانه خود را از دست دادند ،کمک خواهند کرد.
گزارشی از فعالیتهای گروه جهادی امام محمد باقر(ع)

سعید علیبخشی /بنــدر
لنگه یکی از بنادر مهم جنوب ایران ،در
استان هرمزگان است که با ارتفاع ۱۴
متر از ســطح دریا و تاریخی درخشان
و پررونــق ،هنوز عــروس و مروارید
خلیج فارس به شمار آمده و قابلیتها
و مزیتهای فراوانــی دارد؛ اما با این
حال مردم برخی از روســتاهای آن با
مشکالتی مواجه هستند که برای رفع
محرومیت در ایــن منطقه ،گروههای
جهــادی فعالیتهایی را آغاز کردهاند.
گروه جهادی امــام محمدباقر(ع) در
سال  1390در غرب استان هرمزگان
شهرســتان بنــدر لنگه بــه صورت
خودجــوش و مردمــی در جهت امور
محرومیتزدایی در روستاهای مختلف
این شهرســتان شروع به فعالیت کرد
تا به منظــور کمک بــه محرومان و
محرومیتزدایی از روستاهای محروم
که فرمایش رهبر معظم انقالب است،
اقدامــات الزم را برنامهریزی و اجرایی
کند .این گروه در کمیتههای آموزشی،
فرهنگی ،عمرانی ،ورزشــی ،اشتغال و
بهداشــت و درمان سازماندهی شد و
در راستای کم کردن و التیام دردهای
مردم محروم روســتاهای بخشهای
مختلف برای اجرای برنامههای گوناگون
برنامهریزی و اقدام شد.
ایــن گروه جهادی در طول پنج
سال در ایام نوروز به کمک  150نفر
اردوهایی ،از جمله اردوهای یک یا سه
روزه و اردوهای جهادی یک هفتهای
در مناطق برگزار کرده است .باید افزود،
به جز مردم جهادگر شهرستان بندر
لنگه از دانشگاهها و استانهای مختلف
کشور مانند تهران ،مازندران ،گیالن و
قم در این گروه شرکت کردهاند.

میقاتسبز

www.sobhesadeghweekly.ir

چهارم اردیبهشــت در سالن همایشهای رازی
برگزار شــود ،کرد« :این کنگره چند خصوصیت
دارد که آن را متمایز از گذشــته میکند؛ عالوه
بر کنگره جامعه جراحان که قدمت ویژهای دارد،
این کنگره جزء تنها بحثهای علمی اســت که
بیشترین استمرار را در کشــور داشته است؛ از
ســال  ۸۲تا اآلن نزدیک به  ۱۴سال این کنگره
عمر پر برکت ،مفید ،بالنده و رو به رشدی داشته
است و هر ســالی که برگزار شده به روز شده و
پیشرفت کرده است».
وی ادامه داد« :موضوع مدیریت بحران در
سالهای اول برگزاری این کنگره ،هم در جامعه و
هم فضای رسانهای و در بین سیاستگذاران ،مطرح
شد و گوشزد کرد که چیزی به نام علم مدیریت
بحران در جهان وجود دارد؛ قطعنامه پایانی ۱۲
بند داشت که یکی از این بندها ،درخواست برای
تشکیل سازمان مدیریت بحران بود که سه سال
بعد این امر به واقعیت تبدیل شــد ،دوستان در
بسیج جامعه پزشکی موضوع را در مجلس شورای
اســامی پیگیری کردند و به تشــکیل سازمان
مدیریت بحران کمک کردند؛ بنابراین تشکیل این
سازمان یکی از نتایج قطعی کنگره بوده است».

نوای ماهانه را به روز کنید

 /09110000571ســال گذشته شــاغالن افزايش حقوق داشتند؛ اما به
بازنشستگان هيچ توجهی نشده است؛ آنها در پيچوخم زندگي گرفتارند /.محمدي
از ساري
 /09130002248کســاني که به صورت نقدي وام مســکن گرفتهاند (30
میلیون) ،با اين تورم کفاف خريد مسکن ندارند ،چه بايد بکنند؟
 /09120001238در رده ما فرمانده برای هدیه به بخشی از کارکنان حدود
 300پتو از مرز بانه خرید کرد که هم کم کیفیتتر و هم گرانتر از پتوی تولید
داخل بود .وقتی عدهای به خرید خارجی اعتراض کردند ،توبیخ شدند!
 /09130002595چرا درباره مجوز ادامه تحصيل براى کارکنان اينقدر ابهام
و تبعيض وجود دارد؟!
 /09140004602چرا ســپاه با ادامه تحصيل درجهداران و کارمندان فني
مخالفت ميکند؛ در حالي که در ســاير ادارات نيروها را به ادامه تحصيل تشويق
و از آنها حمايت میکنند.
 /09140008961درباره آن دسته از عزيزاني که پسانداز عضويت از برگه
حقوقيشان کسر نمیشود ،از طريق فيش به صورت زيرنويس اطالعرساني شود
تا از مزاياي آن بهرهمند شوند.
 /09140007341لطفاً به مسئوالن محترم سازمان عمليات حقوق بگویید
که به جاي نواي ماهانه ،از سيســتمهاي  USSDاستفاده شود تا هميشه قابل
دسترسي باشد.
 /09140007745پاسدارانی که از شنبه تا چهارشنبه به صورت شبانهروزي
خدمت ميکنند ،در معرض آسیبهای اجتماعی و مشکالت خانوادگی خواهند بود.
 /09150003919اگه ممکنه شماره اون مؤسسهاي رو که با حمايت سپاه به
مردم کمک ميکنه (در شماره  793صفحه  11تاريخ  21فروردين چاپ شده) ،بدید.
صبح صادق :مؤسسه خیریه حضرت رقیه(ع)-تهران کیلومتر  ۵جاده
مخصوص کرج ،تهرانسر ،شــهرک استقالل پایینتر از درمانگاه شهید
صنیعخانی ،مجتمع فدک پالک- ۲۹تلفن۰۲۱۴۴۵۷۰۳۷۳
 /09150009563لطفاً درباره مجوز تحصيل و اعمال مدارک پيگيري کنيد.
سپاه به پاسداران جوان و تحصيلکرده نياز دارد.
 /09160006192نــواي ماهانه سيســتم خوبيه ،ولي پیش از واريز حقوق
اطالعــات حقوقي مــاه آينده رو نميده؛ در صورتي که بايد دو يا ســه روز قبل
اطالعات بده.
 /09170007930الزم اســت از تالشهاي سرلشــکر باقري براي احقاق
حقوقها تشکر کنیم.
 /09180000755مگر انتظار رســمي شدن در سازمان پس از هشت سال
برای ما فرزندان پاسدار و جانباز چيز زيادي است؟
 /09180001613شــش ســال از نامنویســیمان در پروژه  5آذر سنندج
ميگذرد؛ اما متأســفانه همچنان از تحويل خانهها به دليل بدهکاري شرکت به
پيمانکاران خبري نيست ،با وجود اينکه اقساط را سر وقت پرداخت کردهايم.
 /09300009073مطالب مفيدي در هفتهنامه شــماره  793چاپ کرديد؛
برامون خيلي مفيد واقع شده؛ اين بحث ابتکارات تربيتي و مدرسه صالحين هم
خيلي جالب بود.
 /09350001265درباره شهيد مدافع حرم مهدي قاضيخاني بنويسيد.
صبح صادق :اگر از ایشان و خانوادهشان اطالعاتی دارید ،با ما تماس بگیرید.
 /09360005430درباره مدرسه صالحين و نحوه پذيرش آن بيشتر توضيح
دهيد /.گراميپور از همدان

ارتباط با سردار صفری مشاور فرمانده کل سپاه
در امور ایثارگران -تلفن۳۵۲۳۴۵۰۶-۳۵۲۳۲۴۲۲ :
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حرف تو حرف

صبحانه

به امید تو

پروردگارا
با اولین قدمهایمان بر جادههای صبح
نامت را عاشقانه زمزمه میکنیم
کولهبار تمناهایمان خالی است
ت تو ،همچنان جاری
و موج سخاو 
نمیایستیم از حرکت
تا باران مهربانیات نایستد.
سپاس و ستایش از آن توست
که با چنگ خورشید در پرده شب زدهای
و صبح را چون جلوه جبروت خویش
بر عالم گستردهای.
هر صبح را با نام و یاد تو آغاز میکنیم
و به امید تو گام در راه طلب میگذاریم
الهی به امید تو...

تلخند

صادقانه

اقسام روزی

پسرم!
بدان که روزی دو قسم است؛
یکی ،تــو آن را میجویی و دیگری ،آن تو را
میجوید.
اگر تو به ســوی آن نروی ،خود به ســوی تو
خواهد آمد.
چه زشــت اســت فروتنی به هنــگام نیاز و
ستمکاری به هنگام بینیازی؛
همانا سهم تو از دنیا آن اندازه خواهد بود که
با آن سرای آخرت را اصالح کنی
اگر برای چیزی که از دســت دادی ،ناراحت
میشوی
پس برای هر چیزی که به دســت تو نرسیده
نیز نگران باش.
نهجالبالغه ،نامه 31

طرح :عباس گودرزی

گزارشی از مستند «فروشنده»

ایرباسیسم

ایرباسیسم (ایرباسگرایی) گرایش عاشقانه ،عارفانه و کاندیدایانه به هواپیمای
ایرباس اســت .این مکتب در ابتدا به نام «آفتابهایسم» ظهور کرد که پیروان آن
مفری برای خالصی از دردسرهای
میکوشیدند از لولهنگسازی به منزله رهیافت و ّ
ملی شدن صنعت نفت استفاده کنند .گفته شده ارائه این رهیافت سبب فرو شدن
یک قبضه آفتابه ـ از پهنا ـ به حلق مرحوم رزمآرا شد.
طرفداران ایرباسیسم در طول سه ،چهار دهه بعد ،تحت تأثیر این واقعه و در
حالی که انواع آفتابه را باال میآوردند ،در مضرات خودکفایی هم نظریهپردازی کردند
و سرانجام توانستند برای نخستین بار در تاریخ ،کشور را موفق به واردات شیر مرغ
تا جان آدمیزاد کنند که این پیشرفتهای مهم در اواخر سال  ۱۳۵۷متوقف شد.
ایرباسگرایی پس از سه ،چهار دهه فترت سرانجام در سال  ۱۳۹۴وارد دوره
درخشان خود شد .شروع این درخشش با جایگزینی آبگوشت بزباش و قرمه سبزی
به جای آفتابه در حلق مدیران بود که موجب تغییر در بوی کله مدیران هم شد.
در ادامه و در شرایطی که مدیران فوقالذکر نمیدانستند با پولهای بلوکه شده
چه خاکی بر سر دشمن بکنند ،سفارش و واردات چند فروند ایرباس توانست اسم
و مسما را کام ً
ال بر هم منطبق کند.
ایرباسیسم هیچ ربطی به انتخابات ندارد .ورزش مورد عالقه پیروان این مکتب
پرتاب میکروفون اســت و شعارشان را هم اینگونه اعالم کردهاند« :هر کس یک
جو عقل داشته باشد میرود واردات میکند».
بیشناسنامه

کشکیات
پس چی شد؟!

گفته بودی چو نماینده شوم یک ماهه
فقر را ریشهکن از شهر شما خواهم کرد
مسجد و مدرسه ...گرمابه و بیمارستان
به تمنای دل خلق بنا خواهم کرد
بعد احداث زمین چمن و ورزشگاه
روی بر ساخت استخر شنا خواهم کرد
گره از کار فروبسته همشهریها
با سرانگشت خود البته که واخواهم کرد
هر که بیکار بود زود گذارم سر کار
هر که بیمار منش درد دوا خواهم کرد
وان که درخواست کند وام طویلالمدت
بهر پرداختنش سعی سزا خواهم کرد
هر که قاچاقچی و محتکر و معتاد است
کمرش را به یکی ضربه دوتا خواهم کرد
امتیازات به ارباب هنر خواهم داد
سره از ناسره البته جدا خواهم کرد
ز حقوقی که به من بهر وکالت بخشند
قرض هر آدم نادار ادا خواهم کرد
قشر آسیبپذیری که در این منطقه است
ز خود البته که فیالفور رضا خواهم کرد
دامداران صفاکیش و کشاورزان را
با یک اقدام بجا خویشکفا خواهم کرد
بخت اگر یار شود حاجت حاجتمندان
به والیات دگر نیز روا خواهم کرد
جلو سیل و زمینلرزه سپر سینه خویش
جهت رفع قضا دفع بال خواهم کرد
کارها چون همه گیرد سروسامان تازه
بهر تفریح شما فیل هوا خواهم کرد
****
گفتم آن روز که :اینقدر شعارات کذا
مده و نیز نفرما که چهها خواهم کرد
گوید امروز که :الوعده وفا یا اخوی
آنکه را گفتی بر وعده وفا خواهم کرد
تا نپرسند اهالی ز شما« :پس چی شد؟»
وعده کن دوره بعد این همه را خواهم کرد
عباس خوشعملکاشانی

مهدی امیــدی /برخالف
کمکاری سینمای داستانی ما در زمینه
پرونده هستهای ،مستندسازان جوان و
انقالبــی در این حوزه خطیر و مهم ،پر
کار هســتند .از مجموعه مستندهای
«ســالهای هســتهای» که در برنامه
«ثریا» پخش میشــد تا مســتندهای
دیگری ،مانند «گام نهایی»« ،گزینههای
روی میز»« ،لبه روشنایی» و «معلمی
برای استاد».
امــا تا به حــال فیلمی که در آن
به پشــت پرده و ناگفتههای «برجام»
پرداخته شود ،نداشتهایم« .فروشنده»
اولین فیلم مستندی است که گروهی
از مستندســازان جــوان و گمنــام به
طــور خالصه ،اما کامــل به آنچه طی
چهار ســال گذشــته در ایــن عرصه
گذشته ،پرداختهاند .ورود جسورانه به
پشت صحنه سیاست خارجی و افشای
واقعیتهای ناگفته یا کمتر گفته شده
درباره مذاکرات هستهای با تکیه بر اسناد
و واقعیتها ،ویژگی اصلی این فیلم است.
مستند «فروشنده» ابتدا قرار بود
 20فروردیــن و به مناســبت روز ملی
فناوری هســتهای در دانشگاه صنعتی
شریف رونمایی شود؛ دانشگاهی که طی
سالهای اخیر محل ظهور تعداد زیادی
از مستندسازان جوان بوده است .معموالً
فیلمهای مستند سیاسی در این دانشگاه

راش اضافه

روایتی جسورانه از پشت پرده برجام

با استقبال قابل توجه دانشجویان مواجه
میشود؛ از همین رو همچون همیشه،
دانشجویان منتظر نمایش یک فیلم داغ
سیاســی بودند؛ اما در آخرین لحظات
اعالم شــد به دلیل فشارهای خارج از
فضای دانشــگاه ،برنامه رونمایی از این
فیلم لغو شده است؛ البته به هم خوردن
برنامههای اکران فیلم در دانشگاهها طی
چهار سال گذشته برای دانشجوها به یک
عادت تبدیل شــده است؛ در حالی که
نمایش فیلمهای موهن و گاه ضد انقالبی
در دانشگاهها کمتر با مانع یا مشکلی بر
میخورند؛ اما بســیاری از مستندهای
انقالبی برای نمایش در این مکانها با
محدودیت مواجه میشــوند .فیلمهای
مســتند دیگری ،ماننــد «من روحانی
نیستم»« ،شبنامه»« ،پرزیدنت؛ آکتور
ســینما» و «داد» نیز پیــش از این با
چنین مشکلی روبهرو شده بودند .مستند
«فروشنده» هم جدیدترین قربانی عدم
تحمل انتقاد و آگاهسازی مردم از سوی
دولت است.
محســن حاجکرمی ،تهیهکننده
مستند «فروشــنده» درباره ممانعت از
رونمایی از این فیلم در دانشگاه شریف
گفت« :مطمئناً آگاهسازی مردم درباره
مسائل چهار سال اخیر و به ویژه برجام
و سیاست خارجی به مذاق برخی خوش
نمیآید .این در حالی است که از کسانی

که ادعا و شــعار آزادی بیان میدارند،
توقع میرود به این شعار پایبند باشند».
وی درباره موضوعات مطرح شده
در مستند «فروشنده» هم گفت« :این
فیلم پشــت صحنه برجــام و اتفاقات
سیاســت خارجی و داخلــی را از بعد
از مناظرههــای انتخاباتی ســال  92و
حرفهایی که در این مناظرات مطرح
شــد ،بررســی میکند .بحث اعتماد و
رابطه بــا آمریکا ،قولهــای اقتصادی
مربوط به برجام و بررسی اینکه برجام
و تحریمها چه تأثیری روی مشــکالت
اقتصادی دارند و ...در این فیلم تحلیل
شــدهاند؛ یعنی مباحثی که برای مردم
در آستانه انتخابات بسیار روشنگر است
و این مستند میتواند جواب بسیاری از
سؤاالت مردم درباره مسائل چهار سال
اخیر را بدهد .البتــه برای جریانهای

دبیر مسابقه هولوکاست ،چهره هنر سال  ۹۵شد

د ر مر ا ســم
اختتامیــه هفته هنر
انقالب ،سیدمســعود
شــجا عیطبا طبا یی ،
دبیر مسابقه کاریکاتور
هولوکاســت در مقام
بهتریــن چهره هنری
سال از ســوی جمعی
از هنرمندان انتخاب و
معرفی شد.
شــجاعیطباطبایی
پــس از حضور بــر روی
صحنه طی ســخنانی کوتاه جایزه خود را به خانواده شــهید مدافع حرمی كه در كشور لبنان دفن
شده است ،تقدیم كرد.
در این مراســم پس از یاد کردن از شــخصیتهایی چون؛ شهید سیدمرتضی آوینی ،مرحوم
امیرحسین فردی ،مرحوم سلمان هراتی و مرحومه طاهره صفارزاده از خانوادههای حمید سبزواری
و احمد عزیزی تجلیل شــد .همچنین محسن مؤمنیشــریف ،رئیس حوزه هنری در این مراسم
گفت 10« :شــاخص برای انتخاب افراد منتخب چهره ســال هنر انقالب اسالمی وجود داشت كه
به ســه شــاخص آن اشاره میكنم؛ 1ـ باید تمامی آثار در حوزه گفتمان انقالب اسالمی نه از وجه
تاریخنگاری ،بلكه شاخصههایی همانند عدالت و آزادی باشند2 .ـ نوع تأثیرگذاری آثار در جامعه و
3ـ جریانسازی كه به راه انداختند.

تولید فیلم مستند ضد ایرانی
به کارگردانی البی عربستان

محمدحسنی
مدیر بنیاد «روایت» شد

نخبگان و سیاســی هم مفید اســت و
میتواند آگاهی بیشتری به آنها بدهد.
به همین دلیل هم به نامزدهای انتخابات
پیش رو پیشنهاد دادیم که این مستند
را ببینند».
این مسئله ســبب شد تا مراسم
رونمایی از مســتند «فروشنده» با یک
هفتــه تأخیر در حوزه هنــری برگزار
شــود .مراســمی که با سیل جمعیت
مشــتاق دیدن این فیلم همراه شد .در
این مراسم ،انبوه جمعیت به حدی بود
که حتی پلهها و ســکوهای تاالر نیز پر
از جمعیت شد و عدهای نیز به صورت
ایستاده این فیلم را تماشا کردند.
پس از نمایش ایــن فیلم برخی
صاحبنظــران ،نظیر ناصــر نوبری و
مصطفی خوشچشــم به نقد و تحلیل
این مســتند پرداختند .حسن عباسی

در صحبتهای خــود گفت« :در همه
مذاکرات و مذاکرات هستهای شکست
خوردیم .همیشه یک جریان اعتدالگرا
پــای قضیه بودند .کســی کــه منافع
ملــی را باخته ،نمیتوانــد ادعا کند با
دیپلماســی رفع تهدید جنگ کردیم و
این دروغ بزرگی است .رفع تهدید فقط
با روش قاسم سلیمانی است .تهدید را
حاجیزاده با موشکهایش رفع میکند،
آقایان به نام خود مصادره میکنند».
همچنین ،نــادر طالــبزاده در
مصاحبهای درباره «فروشــنده» گفت:
«گمان میکردم به خاطر طوالنی بودن
مستند قادر به دیدن همه مستند نباشم،
اما اص ً
ال متوجه نشــدم که چطور زمان
گذشت ،فروشــنده یک نگاه سینمایی
در کار مســتند اســت ،از لحــاظ فرم
بســیار جذاب بود ،انتخاب موسیقی و
تصاویر بسیار خوب بود و از نظر محتوا
هم یــادآوری خوبی بود که چه چیزی
بر فضای کشــور ما در این چند ســال
گذشته و خودمان فراموش کردیم که
چه قولهایی به ما دادند».
مستند «فروشنده» محصول یک
مرکز مستندسازی مســتقل با عنوان
«فانوس فرد» است .این مستند پس از
رونمایی با استقبال گسترده دانشگاهها
و محافل مردمی مواجه شده و قرار است
در دهها دانشگاه به نمایش درآید.

محبوبیت سریال «یوسف پیامبر(ع)» در آمریکای التین

به دلیل استقبال
گســتر د ه مــر د م
ونزوئــا ،ســریال
«یوســف پیامبر(ع)»
به کارگردانی مرحوم
فرجاهلل سلحشور برای
بــار دوم از تلویزیون
این کشــور به نمایش
درمیآید.
ســریال «یوســف
پیامبر(ع)» کــه از آن به
پربینندهتریــن فیلــم یا
ســریال ایرانی در جهان یاد میشــود ،هنوز هم به عالقهمندان خود میافزاید .اما پخش آن در
کشورهای اروپایی ،آفریقایی و آمریکایی هم شروع شد .با گذشت  9سال از پایان نوبت اول پخش
ک سال از درگذشت کارگردان آن ،اما هنوز هم به خیل مشتاقان
این سریال در ایران و پس از ی 
و مخاطبان «یوسف پیامبر(ع)» اضافه میشود.
ونزوئال تازهترین کشــوری اســت که یادگار مرحوم فرجاهلل سلحشــور در آن به محبوبیت
دست یافته است« .یوســف پیامبر(ص)» اولین بار ،بهار سال گذشته از شبکه « »Viveونزوئال
به نمایش درآمد.
اما استقبال مردم کشور ونزوئال از این سریال باعث شد تا پس از یک سال ،سریال «یوسف
پیامبر(ص)» با نام « »el Perofeta Joseبار دیگر از این شبکه به نمایش دربیاید.

سینمای انقالب
به زادگاه صدام رسید

دولت جلوی «داد» را هم
گرفت

کتیبه سبز
نوری كه درخشید

شبی كه جوشش صد مهر در گریبان داشت
چنین حادثهای در مشیمه پنهان داشت
زمین ،به خود ز تب التهاب میلرزید
زمان ،ز زایش نوری به خویش میپیچید
موکالن مشیت به كارگاه قدر
شدند ،تا كه ببندند طرح نقش دگر
قضا گرفت قلم ،تا كه بـر صحیفه نور
ظهور نخبه ایجاد را ،كند مسطور
ز عرش زمره الهوتیان پردهنشین
نظاره را بگشودند ،دیده سوی زمین
ز شوق ،در رگ شب خون نور جاری بود
بر آتشش قدم از تاب بیقراری بود
شبی عجب ،كه همه جود بود و فیض و فتوح
شب شكفتن ایمان ،شب گشایش روح
شبی كه مطلع انوار نور سرمد بود
محمد بود
ظهور مصلح كل ،بعثت ّ
محمود شاهرخی

البی عربستان در آمریکا موسوم
به «ســاپراک» با انتشــار فیلمی،
جمهوری اســامی ایران را به رابطه
با «داعش» و حمایــت از گروههای
تروریستی متهم کرده است!
اما نکتــه مهم در این فیلم ،ادعاهای
بیپایــه و تکراری علیه ایــران نبود؛ بلکه
انتساب ساخت آن به «کمیت ه امور روابط
عمومی عربســتان و آمریکا» موســوم به
«ساپراک» بود.
مدت زمان این فیلم  60دقیقه و در
قالب «مستند» به زبان انگلیسی با زیرنویس
عربی به بازار عرضه شده و دارای ساختاری،
مصاحبهمحور است؛ لذا ســازنده فیلم از
بســیاری از مقامات و محققان آمریکایی
استفاده کرده که هر یک یا یهودیاالصل
هستند یا به صهیونیستها وابستهاند.

با حکم سردار غیبپرور ،فرمانده
کل سازمان بســیج ،احسانمحمد
حســنی ،مدیرعامل جدیــد بنیاد
فرهنگی روایت شد.
با بازنشسته شدن سردار جواد جباری
مدیرعامل سابق بنیاد روایت ،محمد حسنی
جایگزین وی شد .محمد حسنی ،همزمان
مدیر عامل ســازمان فرهنگی رســانهای
اوج هم هســت و با حفظ ســمت ،رئیس
بنیاد روایت هم شــده است .گفتنی است،
بنیاد فرهنگی روایت ،از جمله تشکلهای
زیرمجموعه ســازمان بسیج مستضعفین
است و نهادهایی چون انجمنهای سینما،
تئاتر و هنرهای تجسمی انقالب اسالمی،
انتشــارات روایــت فتح ،مؤسســه روایت
فتح ،شهرک ســینمایی دفاع مقدس و...
زیرمجموعههای آن به شمار میآیند.

فیلمهای جشنواره عمار در شهر
تکریت به نمایش درآمدند.
تکریت نام آشنایی برای ایرانیها است.
«صدام تکریتی» هشت سال با فرزندان این
ملت جنگید ،اما نتوانست وجبی از خاک آنها
را به دست آورد .حاال سردار نامآشنای ایرانی
که روزگاری مقابل صدام ایستاده و جنگیده
است ،زادگاه او را با حمایت مردم عراق فتح
کرده است و مقتدرانه در شهر قدم میزند.
این بازخوانی تاریخی بــود که بازتابهای
بســیاری در شبکههای اجتماعی پیدا کرد.
حاال از آن حضور و از آن عکس بیشــتر از
یک سال گذشته است .اما تکریت همچنان
خبرساز است .جشــنواره عمار پایش را به
تکریت هم باز کرد .فیلمهای مقاومت مردم
عراق در برابر ارتجاع مذهبی و تروریستی این
بار در زادگاه صدام به نمایش درآمده است.

مســتند  ۵۰دقیقهای «داد» به
کارگردانی حجت عدالتپناه از همان
روزهای آغــاز اکران مردمی خود ،با
برخی کارشکنیها و مانعتراشیهای
عجیب نهادهای دولتی مواجه شده
است.
در تازهترین مورد در دانشگاه حکیم
سبزواری ســبزوار با نمایش این مستند
مخالفت شده است.
پیــش از ایــن هم اکران مســتند
«داد» در تاالر شهر انار (استان کرمان) ،با
ممانعت مسئوالن اداره فرهنگ و ارشاد و
عدم صدور مجوز اکران مواجه شــده بود.
اما این فیلم که به نقد برخورد سلیقهای
با اعتراضات صنفــی کارگران میپردازد،
با حمایت هنرمنــدان و فعاالن فرهنگی
انقالب مواجه شده است.

یادداشت

نگاهی مغشوش به دفاع مقدس

حســین کارگــر /فیلم
«آباجان» تازهترین محصول سینمای
ایران در حوزه دفاع مقدس است؛ اما
روایت مغشوش ،غیر مستند و سطحی
سبب ابتر ماندن آن شده است .با اینکه
بازیگران مطرح و شناختهشدهای در
این فیلم حضــور دارند ،اما مخاطب
پس از پایان فیلم ،نمیتواند راضی از
سالن سینما خارج شود .مشکل اصلی
فیلم جدید هاتف علیمردانی ،نداشتن
انسجام موضوعی اســت؛ به گونهای
که میتوان این اثر را تلفیقی از چند
موضــوع بیربط با یکدیگــر؛ از دفاع
مقدس گرفته تا موضوعات اجتماعی و
سیاسی ،از آسیبشناسی روابط دختر
و پســر تا نقد ریاکاری و ...دانست .او
این بار همه آزمون و خطاهای خود را
یک جا در این فیلم خرج کرده است!
این فیلم هم مانند بیشتر آثاری
که داستان آنها درباره دهه  ۶۰است،
بیشــتر به نمایش نشــانهها و ظواهر
آن دوران معطــوف اســت .ایــن در
حالی است که جمعآوری نشانههای
ظاهری مقطعی از تاریخ در یک فیلم،
لزوماً به بازآفرینی و نزدیک شدن به
واقعیتهای مقطع تاریخی مورد نظر
منجر نمیشود .اگر در یک فیلم ،روح
زمانه دهه  ۶۰بازسازی و معرفی شود،
هنر اســت؛ وگرنه ردیف کردن یک
سری نمادها و نشــانههای تکراری و
کلیشــهای ،کار بزرگی نیست .از قضا
فیلم «آباجان» هیچ نشــانهای از روح
و جنس زندگی اجتماعی مردم ما در
آن مقطع از تاریخ را ندارد .شاید یکی
از حکمهــا درباره دهــه  ۶۰که همه
به آن اذعان داشــته باشند ،استحکام
خانوادگــی و اجتماعی جاری در آن
سالها باشــد؛ اما «آباجان» برخالف
واقعیــت ،جامعه ایران در دوران دفاع
مقــدس را پر از تنش و تضاد نشــان
میدهد.
به گونهای که مــا در این فیلم،
شــاهد خانوادهای هستیم که به طور
مفــرط و اغراق شــده ،دچار تنش و
ازهمگســیختگی اســت .تا آنجا که
تقریباً هیچ آدم ســالم و به هنجاری
در این خانواده حضور ندارد؛ همه در
حال دروغ گرفتن و پنهانکاری از هم
هســتند .همه با هم درگیر و مشغول
جنــگ و جدالند .نــه بزرگترها به
کوچکها رحم میکنند و نه حرمت
بزرگترها حفظ میشــود .خواهر و
برادر و پدر و مــادر ،دائم همدیگر را
له میکنند .ایــن زیربنای محتوایی،
نتیجــهاش از هــم پاشــیدن درام و
قصه فیلم است .هیچ یک از روایتها
و خــورده داســتانهای فیلم کامل
نمیشــود و همه چیز نصفه و نیمه و
بدون ارتباط ارگانیک با ســایر اجرا و
ماجراهای فیلم رها میشود.
کارگردان فیلم به قدری درگیر
القــای پیامهــای خاص سیاســی و
اجتماعی مدنظر خودش بوده که حتی
فراموش کرده است رابطه و نسبت بین
آدمهای درون فیلم را معرفی کند .در
نتیجه مخاطب فیلم به جای داستان
و درام ،با حجم گستردهای از پیامهای
خام ،ســطحی ،شعاری و سیاستزده
مواجه میشــود .حتــی پایانبندی
فیلم نیز بدون نتیجهگیری متعین و
قانعکنندهای شکل گرفته است .عاقبت
پرگویی و آشفتهگویی فیلم این است
که ساختار آن مانند مدرسه بمباران
شده ،ویران و غمانگیز به نظر برسد!

حسن ختام

چاره هجر

دیروز یکییکی از نظر گذراندم هر آنچه
تو را از ما گرفته است
میدانی ،به تدبیر دریافتم؛
همه این دوری ،همه این فاصل ه تاوان
اندیشههاست
اندیشههای بیمرز:
خورد
اندیشهای غم ایام می َ
یبَرد
اندیشهای خجلت حرمان م 
و به افسوس نداشتههایش آه میکشد
اندیشــهای از گرد راه نرســیده تالی
اندیشهای دیگر میشود
اندیشهای دور خود حصار کشیده است
یبَرد
و در تبعید به سر م 
اندیشهای خام ،اندیشــهای را تسلی
میدهد
اندیشهای ،اندیشهای را به باد تمسخر
گرفته است
همه اندیشهها مشغولند آقا جان!
در اندیشهها دیگر جایی برای شما باقی
نمانده موالی من
اما ای کاش میدانستیم چاره این هجر
تطهیر اندیشههاست...
پروازخیال به دوردســتهای عاشقی
برای
درک اندیشه ناب تو...

