کارکردهاي
انتخابات

صاحبنظران سیاسی اصولگرا و اصالحطلب تاکتیکهای دشمنان در انتخابات ریاستجمهوری را تبیین کردند

صفحه۳

وکیلی :هدف دشمن
تشكيك و ترديد
در فرآیند
انتخابات است

دوشنبه  11اردیبهشت 139۶
 4شعبان 143۸
سـال هجدهم شمــاره ۷9۶
 ۱۲صفحه

محبیان:دشمن
در صدد
کاهش اعتبار
آرای مردم است

انتخابات فرانسه در فضاي
رعب و وحشت

میالدامام حسین
و روز پاسدار
(ع)
میالد حضرت عباس
و روز جانباز
(ع)
و میالد امام سجاد
مبارک باد
(ع)

هفتهنامهداخلی
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

www.sobhesadeghweekly.ir

صفحه۲

صبح صادق شاخصههای انتخابات مطلوب را بررسی میکند

انتخابات در تراز انقالب

صفحه ۵

مهمترين مؤلفه انتخابات اصلح مســئله «مشــارکت حداکثري» و حضور گسترده ملت در پاي صندوقهاي رأي است.
مشارکت گسترده ملت در انتخابات به اندازهاي مهم است که رهبري با صراحت اعالم ميدارند« :من بارها گفتهام كه اصل
حضور مردم در انتخابات ،حتي از انتخاب اصلح هم مهمتر است؛ اگرچه انتخاب اصلح هم بسيار اهميت دارد».
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تأثیرمناظرههایتلویزیونی
بر انتخاب آگاهانه

حسن مرادخانی /انتخاباتمسئلهای اجتماعی است که در بستر
جامع ه دموکراتیک به منصه ظهور میرســد .در یک بیان کلی میتوان
انتخابات ایران و تصمیم مردم را در سه مؤلفه بیان کرد؛
1ـ مسائل پیشینی :این مسائل را میتوان در وضعیت گذشته افراد
که با ایستارهای شخصی همبسته شدهاند ،مشاهده کرد .مسائل پیشینی
در تحقق مسیر افراد در جامعه ،نقش مؤثری را بازی میکنند که از قبل
آنها ،افراد ارزشهای بنیادی را در خود شکل داده و مطابق با این هنجارها،
قالب زندگی خود را ترسیم میکنند و بر اساس آن تصمیم میگیرند .از
جمله این مسائل میتوان به تاریخ ،جغرافیا ،فرهنگ عمومی ،مذهب،
آداب و رسوم و ...اشاره کرد.
2ـ مسائل پسینی :این مسائل در آستانه انتخابات ،در سطوح مختلف
جامعه بروز میکند .چنین مسائلی افراد را در یک فضای تبلیغاتی قرار
میدهد که در بیشتر مواقع به کف جامعه که عامه مردم در آن مشارکت
میکنند ،میرســد که در این هنگام باید شعارها و حرفها مبتنی بر
خواست مردم شکل بگیرد .در غیر اینصورت با اقبال مردم مواجه نخواهد
شد؛ چون این مسئله در آستانه انتخابات و در فاصله کوتاهی از آن به
وقوع میپیوندد ،در تصمیم افراد جامعه نقش کلیدی دارد.
3ـ ادراکات فردی :این امر با توجه به هزینه و فایده و در یک وضعیت
بازاری شــکل میگیرد و افراد جامعه با در نظر گرفتن منفعت خویش،
دست به انتخاب میزنند.
جامعه ایران با ترکیبی از سه مؤلفه فوق ،فضای تصمیم و انتخاب را
در قالب انتخابات مختلف جامه عمل میپوشانند .از این رو ،میتوان چنین
تبیین کرد که با توجه به چارچوبهای ثابت و مسیر مشخص دو مؤلفه
مسائل پیشینی و ادراکات فردی ،مؤلفه مسائل پسینی از نمود بیشتری
برخوردار است .به همین دلیل شعارها و وعدههای انتخاباتی میتوانند در
سطوح مختلف واقعیت قابل عملیاتی باشند که بسته به وضعیت اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی جامعه و شرایط حاضر ،نوسانات و امواج متفاوتی را
منتشر میکنند .از این رو ،مطرح کردن وعدهها و شعارهای انتخاباتی
از ســوی نامزدها باید با واقعیت جامعه امروزی مانند سابقه عملکردی
تطبیق داشته باشد؛ برای نمونه در بین نامزدها افرادی هم هستند که
تاکنون نتوانستهاند حتی یک واحد مسکونی برای خودشان تأمین کنند؛
اینها اگر بگویند بیش از یک میلیون خانه میسازیم ،چندان نمیتوانند
با مردم ارتبــاط برقرار کنند و به نوعی خود مردم آنها را پس میزنند.
در واقع ،در این برهه زمانی نامزدها نباید وعدههایی بدهند که از عهده
آنهــا برنمیآیند؛ زیرا در صورت پیروزی و ناتوانی در اجرا ،بار روانی به
وجود خواهد آورد که پیامدهایی در سطح جامعه ایجاد میکند و مانع
پیشرفت کشور خواهد شد .بنابراین ،نامزدها در شعارهای انتخاباتی خود،
باید مراقبت کنند تا در حوزههایی که قب ً
ال عامل به انجام کاری بودهاند،
شعار دهند و کارآمدی خودشان را به اثبات برسانند.
مردم جامعه نیز باید بر اساس تجارب گذشته و عقل سلیم ،فردی را
برگزینند که در راستای درمان درد آنها گام برمیدارد و شعار و عملش،
منطبق است ،برگزینند .حق انتخاب برای مردم در جامعهای مردمساالر،
حق تعیین سرنوشت به شمار میآید؛ از این رو حاکم شدن فضای غیر
واقعی پیش از انتخابات ،میتواند انتخاب مردم را در مســیر ناصواب
هدایت کند .مســائل پسینی و فضای به وجود آمده از آن ،قدرت مانور
زیادی دارند که در بیشتر موارد ،دو مؤلفه دیگر ،یعنی مسائل پیشینی
و ادراکات فردی را تحت تأثیر قرار میدهند.
به طور کلی ،مســئله انتخابات باید بر اساس هر سه مؤلفه مسائل
پیشینی ،مسائل پسینی و ادراکات فردی ،بر روی طیفی از عقالنیت و
بصیرت ،با توجه به هنجارهای جامعه تبیین شود و تصمیم و انتخاب مردم
جامعه نیز در این راستا و در یک فضای مردمساالر به وقوع بپیوندد.

کام مردم محمدآباد شیرین شد
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تجانس شعار و عمل در مسیر انتخابات

گزارشی از پروژه آبرسانی به یکی از روستاهای شهرستان مالرد
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در پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت روز پاسدار تأکید شد

ضرورت پاسداری غیرمحافظهکارانه از انقالب اسالمی

پاســداران انقالب اسالمی
با پاســداری غیرمحافظهکارانه
از انقالب اکنــون فراتر از میهن
عزیزمان الگوی رزمندگان جبهه
مقاومت اســامی و مایه مباهات
ایران در اقصی نقاط جهان اسالم
شدهاند.
ســردار سرلشــکر محمد باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور
پیامی به مناسبت روز پاسدار گفت« :فرا
رسیدن سوم شــعبانالمعظم سالروز
والدت ســید و ساالر شهیدان و سرور
آزادگان جهان امام حســین(ع) که به
ابتکار پرمغز و معنادار امام خمینی(ره)
روز پاســدار نامگذاری شد را به آحاد
پاسداران انقالب اسالمی که به حق در
زمره امانتداران اسالم و والیت و انقالب
در عصر حاضر میدرخشند ،تبریک و

تهنیت عرض مینماییم .سرگذشــت
پاســدار و پاسداری از انقالب در کشور
ما که از نخســتین ســاعات پیروزی
انقالب اســامی در مقابلــه قاطعانه و
فداکارانه با بقایای ساواک و رژیم شاه،
ضد انقالب و مزدوران استکبار جهانی
در برخی نقاط این سرزمین به ویژه در
کردستان آغاز و سپس در هشت سال
دفــاع مقدس و مصاف بــا رژیم بعثی
صدام و دیگر فتنهآفرینیهای دشمنان
منطقهای و فرامنطقهای در مقیاســی
گســتردهتر ،حماسههای شگفتآوری
رقم زده است ،برای همیشه الهامبخش
و راهنمای نسلهای جامعه اسالمی و
انقالبی ایران خواهد بود».
همچنین در این پیام آمده است:
«پاسداران انقالب اســامی با ایمان،
اخالص و مجاهــدت برای خدا و ادای

تکلیف و تأسی به خصلتهای حسینی،
مظهر قــدرت معنوی نیروی مســلح
مقتدر جمهوری اسالمی هستند که با
برافراشته نگه داشتن پرچم انقالبی عمل
کردن و پاسداری غیرمحافظهکارانه از
انقالب هم اکنون فراتر از میهن عزیزمان
الگوی رزمندگان جبهه مقاومت اسالمی
و مایــه مباهات ایــران در اقصی نقاط
جهان اســام قرار گرفتهاند و شایسته
است به شکرانه این تابندگی و بالندگی
به درگاه الهی سجده شکر بجای آوریم.
آری واژه پاســدار کــه یــادگار
روزهــای افتخــار و عظمت برای همه
دوران تاریــخ مــا در آینــده و یادآور
لحظههای حســاس و سرنوشتســاز
انقــاب اســت ،به حــق تجلیبخش
حقیقتی است که در کالم امام راحل(ره)
این چنین جاودانه شد که؛ اگر سپاه نبود

کشور هم نبود».
در ادامــه پیام سرلشــکر باقری
آمده اســت« :با گرامیداشت این روز
فرخنده و نیــز تبریک والدت حضرت
ابوالفضلالعباس(ع) علمدار کربال و روز
جانباز و میالد حضــرت زینالعابدین
امام سجاد(ع) به شــهیدان تاریخساز
سپاه پاســداران انقالب اسالمی درود
میفرستم و تداوم موفقیتهای بزرگ
آحاد فرماندهان و پاسداران والیتمدار
این نهاد انقالبی و مردمی ،برای دفاع از
آرمانهای بلند اسالم ناب محمدی(ص)
و دســتاوردهایی گرانســنگ انقالب
اســامی در پرتــو عنایــات حضرت
بقیهاهللاالعظم(عــج) و تحــت زعامت
مقام معظــم رهبری و فرمانده کل قوا
امام خامنهای(مدظلهالعالی) را از آستان
قدس کبریایی مسئلت میجویم».

سردار دهقان گفت :بیثباتی،
ناامنی ،خشونتگرایی و تروریسم
در جهان امروز زاییده شــرایطی
اســت که در ســه دهه اخیر بر
مناسبات جهانی و در جهت تثبیت
نظام تکقطبی به دســت آمریکا
ایجاد شــده و توسعه یافته و تنها
راه برونرفت از این شرایط ،گذار
به نظم جدید مبتنــی بر نظامی
چندقطبی با شاخصههای مهمی
چون نفی ســلطه ،نفی هرگونه
هژمون منطقهای و جهانی است.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای
مسلح در نشســت بررسی چالشهای

امنیت بینالمللــی و فرصتهای نظم
جدیــد منطقهای با اشــاره به موضوع
تروریســم گفــت« :در حالی که امروز
نیازمنــد عزم جدی تمامی کشــورها
برای مبارزه قاطع با تروریســتها و از
بین بردن عوامل بروز ،رشــد و تشدید
جریانات تروریستی هستیم و فوریترین
نیــاز جهان امروز محکوم کردن ترور و
خشونت ،توقف امدادها و پشتیبانیهای
سیاسی ،نظامی و مالی از تروریستها
و کمک به دولتهای قانونی و مشروع
و تــن دادن به خواســت و اراده مردم
و امدادرســانیهای انساندوستانه به
آســیبدیدگان از جنــگ و کمک به

استقرار ثبات ،امنیت ،صلح و آرامش و
رفع مشکالت ملتها است ،اما با کمال
تأسف شــاهد هســتیم که در کشور
سوریه ،تنها فدراسیون روسیه ،ایران و
دولت قانونی و ملت ســوریه و در عراق
نیــز ایران به همراه ملت و دولت عراق
در صحنه درگیری واقعی با تروریستها
حاضرند.
وی افزود« :در این روند آمریکاییها
تالش دارند با دکترین جدید و سیاست
«تجاریسازی امنیت» شکل جدیدی از
«فاشیسم جهانی» را به نمایش گذاشته
و نقــش آتی خود را در نظام بینالملل
تثبیت کنند .نتیجه این سیاست خلق

تهدیدات موهوم و ساختگی و تقسیم
کار با متحدان منطقهای و فرامنطقهای
در القای دگرهراســی بــه ویژه درباره
کشــورهای روسیه ،چین و ایران است
تا با توجیه حضور ،استقرار پایگاههای
جدیــد و مداخله بیشــتر در مناطق
مختلف از جمله غرب آســیا ،آسیای
شــرقی و جنوب شرق آسیا و مرزهای
اروپای شرقی بازگشت به دوران جنگ
سرد ،ضمن چپاول ثروت این مناطق به
بهانه تأمین امنیت کشورهای متحد ،از
ضروریترین نیاز کشورهای جهان که
همانا تأمین صلح ،امنیت و توسعه پایدار
است ،جلوگیری به عمل آورد.

به منظور تسهيل در جمعآوري
وجوه خيرين و مشــارکت در امور
عامالمنفعه و همچنين در راستاي
اهداف ارزشي و معنوي بانک انصار
که در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي

صورت ميگيرد ،سرويس پرداخت
«خيرين ســامت» بر روي کليه
درگاههاي بانک انصار راهاندازي شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي
و تبليغات؛ با راهاندازي اين ســرويس،

مشتريان این بانک ميتوانند کمکهاي
مردمي خود را بر روي کليه درگاههاي
بانک اعم از؛ آنیبانــک ،اينترنتبانک،
موبايلبانک و ...در کوتاهترين زمان ممکن
و با روشي آســان براي مجمع خيرين

سالمت تهران و شميرانات ارسال کنند.
گفتنی اســت که ايــن انتقال در
آســانترين شــکل ممکن با استفاده
از تلفــن همــراه و شــمارهگيري کد
 *763*1213#امکانپذير ميباشد.

آمریکا به دنبال شکل جدیدی از «فاشیسم جهانی» است

سرويس پرداخت «خيرين سالمت» بر روي درگاههاي بانک انصار

پیامک صبح صادق
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یادداشت
طرح چهارگانه جدید آمریکا در سوریه

محمدرضا فرهادی /آمریکا که همواره در بحران سوریه خواهان بازیگری
است ،تاکنون با رویکردها و طرحهای مختلفی مترصد نقشآفرینی در آینده سوریه
بوده است .دولت جدید آمریکا نیز از همان ابتدا روندهای مختلفی ،همچون حمله
موشکی و منطقه امن را در دستور کار قرار داده که تاکنون نتیجه مثبتی نداشته
است .در حال حاضر ،واشنگتن به دنبال روندها و رویکردهای جایگزینی است که
بتواند از طریق آن بر آینده معادالت سیاسی و میدانی سوریه تأثیر بگذارد .بر اساس
گزارش رسانههای غربی ،آمریکا به دنبال یک سناریوی چهار مرحلهای است که با
بازیگری روسیه بتواند آن را به منصه ظهور برساند .این طرح در سفر اخیر تیلرسون
به مسکو مطرح شد که گویا با پاسخ منفی مسکو روبهرو شده است.
طرح چهارگانه آمریکا مبتنی بر موارد زیر است:
نخســتین مرحله این طرح شامل نابودی داعش میشود .در این زمینه باید
گفت ،اصوالً نابودی داعش هدف آمریکا نیست؛ زیرا داعش مهرهای است که آمریکا
به وســیله آن از مسائل منطقه حداکثر سود را میبرد .به تازگی اندیشکده رند در
گزارشــی نوشت« :داعش  57درصد از مناطق و  73درصد از اعضایش را از دست
داده اســت .داعش مشــابه القاعده به ترور مقامات دولتی و شهروندان غیر نظامی
روی آورده و بعید است که به این زودیها نابود شود ».بنابراین رویکرد واشنگتن
که مبتنی بر نابودی داعش باشد ،امری محال و اعتمادناپذیر است.
مرحله دوم عبارت است از برقراری ثبات و آتشبس در سوریه که در جریان آن
آمریکا قصد دارد توافقنامههای آتشبس را بین دولت و گروههای معارض به امضا
برساند .این امر از آنجا نشئت میگیرد که واشنگتن به دنبال جایگزینی برای طرح
اخیر ایران ،ترکیه و روسیه است .هدف واشنگتن نیز به طور کامل مشهود و معلوم
است .آمریکا به دنبال نقشآفرینی و تبدیل شدن به هژمون برتر در سوریه است.
بنابراین ،مطرح کردن مباحث آتشبس در راســتای نقشآفرینی مجدد واشنگتن
در بحران سوریه است.
مرحله سوم شامل یک دوره انتقالی یا گذار است و طبق طرح آمریکا ،بشار اسد
باید داوطلبانه از قدرت کنارهگیری کند .رکس تیلرســون ،وزیر خارجه آمریکا ،در
جریان سفرش به مسکو به همتای روس خود تأکید کرد ،کشورش رفتن داوطلبانه
اســد را ترجیح میدهد .گفتنی است ،رویکرد آمریکا در چند وقت اخیر مبتنی بر
برکناری بشار اسد از قدرت است .ترامپ در ابتدای ریاستجمهوری مخالف برکناری
بشار اسد از قدرت بود؛ اما امروزه دولت وی از لزوم برکناری بشار اسد سخن میگوید.
دلیل این امر را باید در مقابله منطقهای واشــنگتن با ایران و روســیه و همچنین
راضی نگه داشــتن همپیمانان منطقهایاش دانست .بیبیسی در گزارشی آورده
است« :مقابله ترامپ با سیاستهای منطقهای ایران از دو حالت خارج نیست؛ یکی
اینکه از سالح تحریم استفاده شود و راه دیگر استفاده محدود از قدرت نظامی در
صحنههای نبردی ،همچون سوریه؛ برای اینکه به ایران این پیام را برساند و متحدان
منطقهای آمریکا را راضی نگه دارد ».اســپوتنیک نیز در گزارشی نوشت« :آمریکا
وارد جنگ سوریه گردید؛ چون عربستان و قطر خواهان آن شدند که خط لوله گاز
و نفت از ســوریه به ترکیه کشیده شود ».در نتیجه میتوان این احتمال را داد که
آمریکا این طرح را با همراهی کشورهای منطقهای پیگیری میکند و ورود روسیه
به این مرحله نیز با سفرهای اخیر تیلرسون و الجبیر میتواند همسویی داشته باشد.
مرحله چهارم مربوط به وضعیت ســوریه پس از پایان دوره انتقالی است .در
این مرحله آمریکا خواهان این است که انتخابات ریاستجمهوری بدون حضور اسد
برگزار شود و روند سیاسی با قانون اساسی جدید شکل بگیرد .واشنگتن در مرحله
چهارم به دنبال دو هدف مهم است؛
الفـ فردی وابســته به آمریکا و تابع سیاســتهای واشنگتن زمام امور را در
دست گیرد.
بـ واشنگتن به دنبال سناریویی شبیه مصر در سوریه است؛ یعنی انتخابات
نمایشی که در صورت خواست مردم به گرایشهای فرد خاصی با جهتگیریهای
ضد آمریکایی ،سناریوی کودتا همچون مصر در دستور کار قرار گیرد.
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«محمد آدجیسواه» شهردار «آکرا» پایتخت و بزرگترین شهر کشور «غنا» درباره نقش ایران در کشور خود گفت :ایرانیان در غنا بسیار محبوبند و در زمینههای مختلف فعالیت
محبوبیت ایران دارند .تنها درمانگاه تخصصی مسلمانان و همچنین دانشگاه اسالمی غنا را ایران ساخته است که در تقویت نگاه مثبت ملت ما نسبت به ایران بسیار مؤثر بوده است» .وی افزود« :در غنا
در غنا
فعاالن اقتصادی زیادی از ایران مشغول کار و تجارت هستند ،شاید تعدادشان به اندازه چینیها و آمریکاییها نباشد؛ اما باید این روابط اقتصادی را در قالب یک الگوی مشخص شکل بدهیم.
صاحبنظران سیاسی اصولگرا و اصالحطلب تاکتیکهای دشمنان در انتخابات ریاستجمهوری را تبیین کردند

یادداشت

تأملی بر تشدید اختالفات روسیه و انگلیس

محمدرضا مرادی /اختالفات میان انگلیس و روسیه دو کشور اروپایی
در ماههای اخیر بار دیگر تشدید شده است .پس از ماجرای اوکراین و الحاق
جزیره کریمه به روسیه کشورهای غربی تحریمهای سنگینی را علیه روسیه
وضع کردند .از ســوی دیگر سپرهای دفاع موشکی ناتو در کشورهای هممرز
یا نزدیک به روســیه در سالهای گذشته همواره به مثابه یکی از چالشهای
حل نشده غرب با روسیه بوده است.
در همین زمینه اسفند ماه گذشــته نخستین گروه از نیروهای نظامی
انگلیس برای مقابله با «تجاوز روسیه» در کشور استونی مستقر شدند« .مایکل
فالــون» وزیر دفاع انگیــس در این باره تصریح کرد که این گردان  120نفره
نخستین گروه از  800نیروی نظامی است که انگلیس قرار است در چارچوب
عملیات «افزایش حضور پیشدستانه» سازمان ناتو برای مقابله با تجاوز روسیه،
در خاک استونی مســتقر کند .در روزهای گذشته نیز روسیه در واکنش به
تهدید انگلیس بر حمالت هســتهای پیشدستانه تأکید کرد که اگر انگلیس
علیه یک کشور دارای سالح هستهای حمله هستهای انجام دهد ،از روی زمین
محو خواهد شد .مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس به شبکه تلویزیونی بیبیسی
گفته بود که وی اســتفاده کشــورش از سالح هستهای را به عنوان حملهای
پیشدستانه بعید نمیداند.
در ماههای گذشته نیز نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نشست
شــورای امنیت به تندی اظهارات نماینده انگلیس ضد ســوریه و روسیه را
پاســخ داد .دیپلمات روسیه در واکنش به اظهارات نماینده انگلیس که گفته
بود حمایت روسیه از بشار اسد ،مسکو را بیاعتبار کرده است ،گفت« :روسیه
نمیتواند توهین نماینده یک کشور عضو شورای امنیت را بپذیرد».
روســیه در چند ســال گذشــته به دلیل مواضع منطقهای به شدت با
کشــورهای اروپایی دچار اختالف شده است .در واقع ،پس از بحران اوکراین
و الحاق کریمه به روســیه کشورهای غربی روسیه را تحریم کردند.همچنین
بحث استقرار سامانه موشکی ناتو در اروپای شرقی نیز به مثابه یکی از موارد
اختالفی مســکو با اروپا تبدیل شد .اما باید اوج اختالفات غربیها با مسکو را
بر سر سوریه دانست.
کشورهای غربی که طی پنج سال گذشته تمام تالش خود را برای برکناری
بشار اسد در سوریه به کار برده بودند ،نتوانستند به این مهم دست یابند ،یکی
از مهمترین موانع این مســیر حمایتهای روسیه از سوریه بود .بنابراین این
مسئله سبب تعمیق اختالفات بین روسیه با کشورهای غربی شد.
در این میان انگلیس وضعیت ویژهتری دارد؛ چرا که در تابستان گذشته
در همهپرســی خروج از اتحادیه اروپا مردم انگلیس به خروج این کشــور از
اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند .این مسئله سبب شد تا انگلیس در حوزههای
مختلف دچار تغییراتی شود.
برای نمونه این کشور پس از چهار دهه به خلیج فارس بازگشت و پایگاه
دریایی خود را در بحرین افتتاح کرد .این مســئله نشاندهنده میزان اهمیت
برگزیت یا همان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اســت .از سوی دیگر اقتصاد
انگلیس نیز پس از این همهپرسی دچار مشکل شد.
به دلیل مشکالت به وجود آمده پس از برگزیت اکنون دولت انگلیس به
دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام است .با وجود اینکه «ترزا می» نخستوزیر
انگلیس میتوانســت بر اســاس روال عادی تا سه سال دیگر در این پست به
کار خود ادامه دهد؛ اما وی با انتشار بیانیهای غیرمنتظره از برگزاری انتخابات
زودهنگام پارلمانی در این کشور در  ۸ژوئن سال جاری میالدی (۱۸خرداد)
خبر داد .درواقع ،این تصمیم نشــان میدهد که سیاست داخلی انگلیس به
نوعی در حال تجربه پسلرزههای برگزیت است.
این پسلرزههای داخلی تأثیر خود را در عرصه بینالمللی نیز به صورت
اتخاذ مشــی تهاجمی خواهد گذاشــت .همانگونه که وزیر دفاع انگلیس از
احتمال حمله هستهای پیشدستانه سخن گفته است.
روسیه و انگلیس به دلیل نوع نگاه متفاوتی که به پدیدههای کنونی عرصه
بینالملل دارند ،دارای تضاد منافع شدیدی هستند ،این تضاد منافع میتواند
با اشتباهی کوچک به یک بحران بزرگ تبدیل شود.

آخرین خبر
بررسی دوباره تأیید صالحیتشدگان وابسته به «گروهکها»
محمدرضــا نجفی عضو هیئت نظارت بر انتخابات اســتان تهران در
گفتوگویــی درباره تأییــد صالحیت برخی اعضای «نهضــت آزادی» و
محکومان امنیتی گفت« :این سؤالی است که باید از هیئت اجرایی پرسید
و آنها باید توضیح دهند».
وی اظهار داشــت« :هیئت عالی نظارت به اعتراضات و شــکایات رد
صالحیتشدگان رسیدگی میکند .ما در حال بررسی هستیم که آیا محملی
برای اینکه بتوانیم تأیید صالحیتها را بررســی کنیم وجود دارد یا خیر و
هرگاه مشخص شد اقدامات الزم را انجام میدهیم».
وی همچنین افزود« :اگر بعد از غیر قانونی اعالم شدن حزبی توسط
مرجع صالحه ،اشــخاص اصرار بر عضویت در تشکیالت داشته باشند ،در
اینصورت مشمول ماده قانونی میشوند و باید صالحیتشان رد شود».
گفتنی اســت با وجود تصریح ماده  29قانون انتخابات شوراها مبنی
بر اینکه وابستگان تشکیالتی به احزاب ،سازمانها و گروهکهایی که غیر
قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعالم شده باشد ،همچنین کسانی
که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسالمی ایران محکوم شدهاند ،نمیتوانند
در این انتخابات شرکت کنند.

نکتهونظر

اسب مال تو

نکته :اسبسواری ،مردی را سر راه خود دید که از او کمک میخواست .مرد
سواره دلش به حال او سوخت ،از اسب پیاده شد ،او را از زمین بلند کرد و روی
اسب نشاند تا او را به مقصد برساند .مرد وقتی بر اسب سوار شد ،دهن ه اسب را
کشید و گفت :اسبت را بردم و گریخت! اما پیش از آنکه دور شود صاحب اسب
فریاد زد :تو ،تنها اسب را نبردی ،جوانمردی را هم بردی! اسب مال تو؛ اما گوش
کن ببین چه میگویم! ســارق اسب را نگه داشت .مردگفت :هرگز به هیچکس
نگو چگونه اســب را به دست آوردی؛ زیرا میترسم که دیگر «هیچ سواری» به
پیادهای رحم نکند!
نظر :برخیها با رفتارهای نادرستی که از خود نشان میدهند ،همه
صفات خوب انسانیت را لگدکوب میکنند و به همین دلیل است که نام
برخی محلهها ،شهرها و کشورها با رفتار غیر انسانی فرد یا افرادی خراب
میشود ،به گونهای که تا اسم آن شهر یا محله برده میشود تمام صفات بد
آن فرد یا افراد خطاکار در چهره آن شهر نمایش داده میشود .وعدههای
دروغ و خودباوریهای غلط هم میتواند به اعتماد مردم صدمه بزند .از
ابتدای انقالب تاکنون جمهوری اسالمی ایران نعمتهای بیشماری برای
مردم داشته است ،اما جهالت برخی از مسئوالن در بیتوجهی به بیتالمال
سبب بدبینی مردم به برخی از مسئولیتها شده است .امید است که در
این انتخابات برخیها به بهانه کرسی ریاستجمهوری جوانمردی را با خود
نبرند؛ چرا که این رفتارها به کاهش مشارکت سیاسی مردم و بیاعتمادی
به نظام منجر خواهد شد.

محبیان :دشمن در صدد کاهش اعتبار آرای مردم است
وکیلی :هدف دشمن تشكيك و ترديد در فرآیند انتخابات است
مجتبی برزگر /اهمیت و جایگاه ویژه انتخابات در نمایش اقتدار ،استحکام و مر دمساالری دینی نظام و پویایی آن موجب شده تا دشمنان و بدخواهان نظام به دنبال استفاده از
هر فرصتی برای ضرب ه زدن به نظام جمهوری اسالمی تمام تالش خود را به کار گیرند تا با بهرهگیری از راهکارهای مختلف این فرصت فراروی نظام و مردم را در خلق حماسهای
ماندگار در تاریخ کشور ،به تهدید و چالشی علیه نظام و مقابله با آن تبدیل کنند .بی تردید شناسایی برنامهها و راهکارهای دشمن در انتخابات پیشرو ،نقش مهمی در مقابله با
تهدیدها و توطئهها و خنثیشدن آنها و همچنین افزایش آگاهی و بصیرت مردم خواهد داشت .در این باره رهبر معظم انقالب هم فرمودند« :دشمنان ملت ايران هميشه سعی
كردهاند انتخابات را از شور و هيجان بيندازند؛ برنامهريزی كردند كه مردم را از حضور در پای صندوقهای رأی باز بدارند؛ مردم را دلسرد كنند ،مرم را نااميد كنند .در طول سالهای
مختلف كه ما انتخابات داشتيم ،چه انتخابات مجلس و چه ب ه خصوص انتخابات رياستجمهوری هميشه سعی كردهاند انتخابات را بیرونق كنند؛ اين به خاطر اهميت انتخابات در
كار كشور است ».با این مقدمه به سراغ دکتر امیر محبیان مؤسس حزب نواندیشان ،رئیس مرکز پژوهشی راهبردی آریا و تحلیلگر مسائل سیاسی متمایل به جریان اصولگرا و
دکتر محمدعلی وکیلی دبیر دهمین دوره هیئت رئیسه مجلس ،مدیر مسئول روزنامه ابتکار و تحلیلگر سیاسی متمایل به اصالحطلبان رفتیم و درباره تاکتیکهای دشمنان در
انتخابات به گفتوگو نشستیم .مشروح این دو دیدگاه در ادامه از نظرتان میگذرد.
* رهبر معظم انقالب(مدظلهالعالی)
به تازگی در سخنانی فرمودند که دشمن
میخواهد انتخابات را خراب کند ،به نظر
شما دشــمن چه اهدافی را در انتخابات
دنبال میکند؟
محبیان :طبیعی است که دشمنان ایران
اســامی قصد دارند تصویری ناپسند از ایران
ارائه کنند؛ تصویری که در آن ایران جامعهای
بسته ،بدون مشارکت مردمی و حاکمیت آن
بدون پشتوانه مردمی نشان داده شود .انتخابات
مهمترین نمایشگاه طبیعی سیاسی است که
در آن تحرکات اجتماعی و سیاسی را میتوان
رصد کرد .مبرهن است که جوشش اجتماعی
تمامی اهداف دشمنان را خنثی کرده و از این
رو آنان مایل نیستند که جهانیان جامعه باز و
پرنشاط ایران را مشاهده کنند.
وکیلی :مهمترين اقدام دشــمن ايجاد
ترديد نســبت به نقش مردم در مردمساالري
است .همواره خواست دشمن ایجاد ترديد در
روند و فرآیند منتهي به انتخابات است؛ ابتدا
تشكيك در بررسی صالحيتها ،سپس ترديد
در نتيجه! همه با هدف كاهش مشــاركت و
بيتفاوت کردن مــردم صورت میگیردو در
نهايــت تقابل با باورهاي مــردم و فروريختن
اعتماد عمومي است .راه مقابله با توطئه دشمن،
ترغيب مردم به مشاركت حداكثري و نتيجه
فرع و اصل مشاركت ميباشد.
*دشمنان برای رسیدن به هدف خود
از چه تاکتیکها و حربههایی اســتفاده
میکنند؟
محبیان :گام نخست دشمن ایجاد یأس
و ناامیدی است ،با این هدف که حضور مردم
را بیفایده و نامؤثر نشــان دهــد و از میزان
مشارکت مردم بکاهد .اما اگر نتوانست به این
هدف دست یابد ،میکوشد اختالفات سیاسی
و جناحی مبتنی بر رقابت را به عنوان تخاصم
و تنازع بــرای قدرت و ثروت نشــان داده و
تصویر خدمتگزارانه مســئوالن را به تعدادی
قدرتطلــب فرو کاهد .در این مرحله هم اگر
نتوانست به نتیجه مطلوب دست یابد ،تالش
خواهد کرد نتایج انتخابات را مخدوش نشان
داده و نظام را به تقلب متهم سازد تا از اعتبار
آرای مردم بکاهد.
وکیلی :طبیعتاً تاکتیک دشــمنان در
میــدان حماســهآفرینی سیاســی و حضور
حداکثری مردم در انتخابــات ،ناامید کردن
مردم ،تردید در اراده مردم ،شــائبه در صحت

در ارائه اطالعات صحیح به جامعه ،اعتماد مردم
را جلب کنند.

انتخابات ،تردید در تأثیرگــذاری رأی مردم
است؛ اینها در زمره همان حربههای شیطانی
دشمن قرار دارد که همواره از آنها استفاده کرده
و برای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره میبرد.
*آیا دشــمن تا به حال توانسته در
انتخابات ما راه به جایی ببرد؛ اگر چنین
بوده به کدام انتخابات برمیگردد؟
محبیان :متأســفانه پاسخ مثبت است؛
بعضی از افشاگریهای سیاسی یا تندرویها
بررســی حذف رقیــب به هر قیمــت مورد
سوءاستفاده دشمن قرار گرفته است ،بهویژه
حد اعالی آن وقایع انتخابات ریاستجمهوری
ســال  88بود که فتنه را رقم زد و به کشــور
هزینههای زیادی را تحمیل کرد.
وکیلی :طبیعتاً در مقاطعی دشــمن
تاکتیکهایــش را به کار گرفته و از غفلت ما
کمال بهره را برده است ،اما در مواردی هم با
تمام قوا به میدان آمد که با هوشیاری و اقدام
حکیمانه به موقع نتوانسته راهی به جایی ببرد
و در واقع کید دشمن به خودش برگشته است.
*راهــکار مقابله بــا فعالیتهای
ضدانتخاباتی دشمن چیست؟
محبیــان :مهمترین راهــکار مقابله با
توطئههای دشمن آگاهی مردمی و نیز فعاالن
سیاسی اســت .همواره باید بدانیم که در هر
انتخاباتی دشمنان ناظر و گوشها و چشمهای
نامحرم آنها در پس شنیدن اخبار و دیدن اسرار
نظام است .در هر رقابتی باید به خود یادآوری
کنیم که ما در نظام اسالمی زندگی میکنیم
که رقابت برای کسب مقامات دنیوی اگر خیر
و آخرتی در آن نباشد ،مذموم است .باید بدانیم
همانگونه که حضرت امام(ره) فرمودند عالم
محضر خداســت؛ در محضر خدا گناه نکنیم.
سیاســت هم در محضر خداوند رخ میدهد،

مبادا سیاســیون ما ،هم آخرت خود را خراب
کنند و هم الگوی بدی برای جامعه بشوند.
وکیلی :اینکه بدانند آمریکاییها هیچگاه
دوست ما نمیشوند؛ واقعاً دخالت آمریکاییها
به مثابه دلســوزی ملت ایران نیست .دخالت
سیاسی برای اعمال خوی استکباریشان است
و برای شکســتن صفوف وحدت ملت ارتباط
مســتقیم دارند و نقش مؤثری ایفا میکنند.
به نظر من حفظ انســجام ملی و حفظ کلمه
وحدت با محوریت رهبر معظم انقالب اسالمی
میتواند مهمترین راهکار مقابله با فعالیتهای
ضدانتخاباتــی دشــمن و به زانــو درآوردن
آمریکاییها تلقی شود.
*دشمن چه استفادهای از شبکههای
ماهــوارهای و فضــای مجــازی برای
تأثیرگذاری در انتخابات میکند؟
محبیان :روشــن است که ماهوارهها در
خدمت منافع دشمنان و در تعارض با منافع و
اهداف نظام اسالمی عمل میکنند؛ باطلالسحر
اعمال آنان صحت عمل و صداقت مســئوالن
نظام است .جوامع مجازی البته پل دو سویهای
است که هم آنان از آن گذشته و سوءاستفاده
میکنند و هم ما میتوانیم از آن بهرهبرداری
ن رو شایسته است ،از این فرصتها
کنیم ،از ای 
به نحو احسن بهرهبرداری کنیم.
وکیلی :به هر حال دشمن برای رسیدن
به مقاصد شومش در جهان امروز نیازمند ابزار
مدرن یا به تعبیری ابزار کارآمد و پویا ،همچون
کاربردهای ارتباطی است .به واسطه این ابزار
ارتباطــی تالش میکند که در گام نخســت
اطالعات غلط به جامعه بدهد؛ در وهله بعدی
با بزرگنمایی ،کوچکنمایی و سیاهنمایی در
صفوف ما رخنه پیدا کند .مهمترین کاری که
ما میتوانیم انجام بدهیم به رسانههای خودمان
اعتماد کنیم و از طرفی هم رسانههای خودمان

*به نظر شما حرکتهای اخیر ترامپ
تا چه اندازه با فضــای انتخاباتی ایران
مرتبط است؟
محبیان :ترامپ در قالب سیاســتهای
خصمانه ایاالت متحده البته خامتر از پیشینیان
عمل میکنــد .تالش بــرای تأثیرگذاری بر
انتخابات ایران با همان اهدافی که پیشتر ذکر
شد در دستور کار آنان است.
وکیلی :به نظرمن به طــورکل پدیده
ترامپ در ایران نیازمند یک گفتمان آنتیکرام
است؛ یعنی هرچه او مشت آهنین گره میکند،
در ایران باید مشت انسجام گره بشود .هرچه او
در تالش است برای ایرانهراسی راه به جایی
ببــرد ،ما باید نمایشــی از خردگرایی و البته
رویکــرد تعاملی را به نمایش بگذاریم؛ تعامل
با جهان منهای آمریکا و رژیم صهیونیستی.
*اگر توصیه یا صحبت دیگری دارید،
بفرمایید.
محبیان :مردم هوشــیار و آگاه ایران
اسالمی باید اوضاع حساس کشور را به خوبی
درک کــرده و جایگاه و نقش نظام جمهوری
اسالمی را در سطح منطقه و عرصه بینالملل
مــورد توجه قرار دهند و اهداف دشــمنان از
دشمنی و مقابله با نظام جمهوری اسالمی و
اعمال فشارها و تحریمها علیه آن را بشناسند
و با توجه به روند رو به رشد و پیشرفت کشور
و دستاوردهای بزرگ آن در عرصههای مختلف
با وجود برخی مشکالت کشور بهویژه مشکالت
اقتصادی ،با حضور حماسی و حداکثری خود،
دشــمنان را همچون گذشــته در رسیدن به
اهدافشــان ناامید کنند و نشان دهند که در
مسیر روشــنی که پیموده است ،استوار و با
صالبت ایستادهاند.
وکیلی :نامزدهــای انتخاباتی نیز باید با
بصیرت و آگاهی الزم صحنــه انتخابات را به
صحنه نمایش رقابت سیاســی ســالم و تبلور
مردمساالری دینی تبدیل کنند و زمینه حضور
حداکثری و حماسی مردم را فراهم سازند و از
هر گفتار و رفتاری کــه دور از آداب و اخالق
اسالمی و در راستای تخریب و اختالفافکنی و
تشنجآفرینی میباشد و مردم را دلسرد و مأیوس
میســازد ،دوری کنند و دانسته یا نادانسته با
دست خود آب به آسیاب دشمن نریخته و او را
در دستیابی به اهدافش یاری نکنند.

خبر تحلیلی
نقاب از چهره ضد دین فتنهگران برداشته شد

محمدحسین مصطفایی/جریان شکستخورده فتنه که اکنون ستادهای انتخاباتی روحانی
را در استانها سر پا نگه داشته است ،در تالش است تا با تخریب باورهای مردم انقالبی به مقاصد
سیاسی خود دست یابد .هفته گذشته افتتاح ستاد انتخاباتی روحانی در ایالم بهانهای برای هتک
حرمت به امام هشتم شیعیان(ع) شد .در همین راستا ،مجری این برنامه زبان به سخنانی وهنآمیز
گشود و متأسفانه با توهین به ساحت مقدس امام رضا(ع) سعی کرد توجه مخاطبان را برای رأی
دادن به حسن روحانی جلب کند .مجری برنامه با قرائت متنی با عنوان «نامهای به امام رضا(ع)»
به ســاحت آن امام رئوف اهانت کرد و گفت« :آری امام رضا جان بگذار همین اول نامه گلهگی
خود را از شما امام عزیز داشته باشم ،مرد حسابی! مگر شما فقط امام هشتم اصولگریان هستی؟
پس ما اصالحطلبان چی! نکند فکر میکنی ما با همدســتی مأمون عباسی به شما انگور مسموم
دادهایم .پس ما امام هشتم نداشته باشیم مگر ما آموزش نظام قدیم هستیم که از پایه پنجم ابتدایی
بپریم سر کالس هفتم!» این متن که با تشویق و کف مرتب اعضای سالن جلسه همراه بود ،سبب
خروش مردم انقالبی ایالم شد .حضرت آیتاهلل لطفی در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به هتاکی
مجری اصالحطلبان در ستاد انتخاباتی نامزد خاص اظهار داشت« :این هتاکی آغاز فتنه جدید در
استان ایالم است ».وی افزود« :اصالحطلبان همواره پیشینه سیاه و ظلمانی در هتاکی و اهانت به
ارزشهای دینی به ویژه به ســاحت حضرات ائمه معصوم(ع) دارند ».امام جمعه ایالم خاطرنشان
کرد« :اینها در چهار سال دوره ریاستجمهوری با اعتراضهای شدید مواجه و عدم تحقق وعدهها

اخبارویژه

بدهی دولت به شهرداری تهران

رئیس شورای شهر تهران گفت« :بدهی دولت
به شهرداری  14هزار میلیارد تومان است و هنوز
دولت سهم خود را در هیچیک از قالبهای تهاتر یا
فروش سهام پرداخت نکرده است ».چمران افزود:
«بخش اعظمی از این بدهی دولت مربوط به مترو
و یارانه بلیت حملونقل عمومی اســت ».رئیس
شورای عالی استانها با اشاره به اینکه هنوز سهم
دولت در حملونقل عمومی پرداخت نشده است،
گفــت« :مترو تهران  70کیلومتر بود ،اما در حال
حاضر به  300کیلومتر افزایش یافته اســت ».وی افزود« :در این دوره خطوط
تندرو اتوبوسرانی تشکیل شــد و در حملونقل عمومی کمک قابل توجهی در
این زمینه صورت گرفت».

و روی زمیــن ماندن آنها و معضل بیکاری و
رکود اقتصادی نیز مزید بر علت شده است».
وی بیان داشت« :کارنامه اصالحطلبان و تجربه
نشان میدهد که هر موقع امیدی برای پیروزی
ندارند ،نقاب از صورت برداشــته و دست به
توهین به ارزشها و باورهای دینی مردم بزرگ
ایران اسالمی میزنند که فتنه  ۸۸نمونه و اوج
توهین آنها بود ».حجتاالسالم «محمدجواد
قنبربیگی» امام جمعه درهشهر نیز در واکنش
به این اهانتها گفت« :اگر متولیان حرم رضوی
به فقرا کمک میکنند ،دقیقاً در راستای سیره
عملی امام رضا(ع) است ،نه مسائل سیاسی که
مورد نظر شما میباشد .خادم امام رضا(ع) بودن نه اصولگرا و نه اصالحطلب میشناسد ،پس شما
به جای اهانت به ولینعمت ملت ایران ،خودتان را با دفاع از عملکردتان ثابت کنید ».سیدعبداهلل
امینی ،امام جمعه ملکشــاهی هم با صدور بیانیهای اظهار داشت« :متأسفانه در آستانه انتخابات
ریاستجمهوری سال  96عدهای از فتنهگران به دنبال بازطراحی پروژهای خطرناک هستند تا به
وسیله این پروژه به مطامع دنیوی و تأمین زندگانی حیوانی خود برسند».

انتقام شكست يمن
در ميرجاوه!

گروه تروريســتي موسوم به
جيشالعدل تحــت حمايت مالی
ائتالف سعودی ضد یمن ،همزمان
با انتخاب سرلشكر راحيل شريف،
رئيس سابق ستاد ارتش پاكستان
به مقام فرمانده ائتالف ســعودي
حملــه بــه يمن ،در يــك حمله
تروريســتي با هماهنگــی با این
ائتالف از داخل پاكستان ،تعدادی
از مرزبانان کشورمان را به شهادت
رساندند.

نگاه رهبری به تحزب مثبت است

موسويخويينيها ،دبيركل مجمع روحانيون
مبارز در دیدار اعضاي شــوراي مركزي شــاخه
جوانان و دانشــجويان حزب اعتمــاد ملي گفت:
«اصل پذيرش ورود جوانان به مسئوليتها حرف
درســتي اســت؛ اما لزوماً نباید این موضوع براي
پســتها و مسئولیت مالک باشد ».وي ادامه داد:
«نگاه آيتاهلل خامنهاي هم به تحزب مثبت است.
ايشان در دوران رياســتجمهوري يا پیش از آن
طی يادداشتي در روزنامه جمهوري اسالمي نوشته
بودند که ما پس از واليت فقيه ،واليت احزاب را قبول داريم و ايشــان در حزب
جمهوري اســامي حضور داشتند كه حزب بزرگي بود؛ البته يكي از مشكالت
اين حزب هم بزرگي آن بود».

روی خط خبر

نام ه سردار سلیمانی
و پاسخ وزیر بهداشت

پایگاه خبری تحلیلی رویداد
گزارش داد ،وزیر بهداشت در پاسخ
به نامه ســردار سلیمانی که در آن
از تالشهای کارکنان خدوم وزارت
بهداشت در تأمین دارو و تجهیزات
پزشــکی برای رزمندگان مجروح
جبهــه مقاومت تشــکر کرده بود،
نوشت« :خدمت به کسانی که برای
امنیت و ســامت مردم جانفشانی
میکنند ،افتخاری بزرگ است».

التماس آمریکا
از ایران

مارک تونر ،سخنگوی وزارت
خارجه آمریــکا در بیانیهای اعالم
کرد« :هیئتهای ایرانی و آمریکایی
در جریان کمیســیون مشــترک
اجرای برجام یکدیگــر را مالقات
کردنــد که طی آن آمریکا از طرف
ایرانی خواسته است تا سیامک و باقر
نمازی را که به جرم جاسوسی زندان
هستند ،آزاد کند ».وی در این بیانیه
آورده است« :ما از ایران درخواست
میکنیم تا این دو زندانی را هر چه
سریعتر آزاد کند ».هیئت آمریکایی
همچنین از ایران خواسته است با
آمریکا بــرای بازگرداندن و آزادی
رابرت لونیســون ،مأمور افبیآی
که ده سال پیش در جزیره کیش
ناپدید شد ،همکاری کند .سیامک
و باقر نمازی دو متهم جاسوســی
هستند و هر یک به ده سال حبس
محکوم شدهاند.

ِ
ناف
نمیتوانیم

وزیر اســبق نفت بــا انتقاد از
تشکیک برخی در آمارهای قالیباف
در حوزه پتروشیمی ،گفت« :عدهای
در این کشور نافشان را با نمیشود
و نمیتوانیم بریدهاند ».رستم قاسمی
بــا بیان اینکه ظرفیت نصب شــده
پتروشیمی کشور حدود  64میلیون
تن اســت کــه امروز کمتــر از 50
میلیون تن تولید میشــود ،افزود:
«این ظرفیت نصب شــده کشور با
واحدهای در حال ساختی که داریم،
در صورت اتمام به باالی  100میلیون
تن ظرفیت نصب خواهیم رسید».

کدام شعار
برنده است

روزنامه اصالحطلب «تعادل»
نوشــته اســت« :فضای انتخاباتی
امسال برخالف انتخابات دورههای
ال اقتصادی اســت .مث ً
پیش کام ً
ال
در انتخابات دوره قبل فضا،فضای
تحریم بود و برنده کســی بود که
میتوانســت این فضا را بشــکند.
بر همین اســاس ،اقبال به سمت
حسن روحانی شد .یا در انتخابات
ســال  ۱۳۸۴فضا ،فضای سیاسی
و دو قطبــی فقر و غنا شــده بود
و برنده احمدینژاد شــد که نماد
مبارزه با اشــرافیت شــده بود؛ اما
اینبار با دورههای قبل فرق اساسی
دارد .مبارزه ،مبارزه اقتصادی است
و کســی برنده اســت کــه بتواند
برنامههای اقتصادی داشته باشد».

به او میگویند
حاج قاسم

هفتهنامــه آمریکایی «تایم»
در شــماره هفته اول ماه مه خود،
نــام یکصــد نفــر از بانفوذترین
شــخصیتها و مقامــات دولتی و
غیــر دولتی را در سراســر جهان
اعالم کرد .این هفتهنامه در بخش
معرفی سردار سلیمانی آورده است:
«او به لقب حاج قاسم مشهور است
و از سال  1990میالدی فرماندهی
نیروی قــدس را برعهــده گرفته
اســت ».هفتهنامه تایــم در آغاز
این فهرســت ضمن ارائه شرحی،
مینویسد که حاج قاسم به پیشنهاد
«کنت پوالک» از اعضای ارشد مرکز
سیاستهای خاورمیانه انستیتوی
بروکینگز در واشنگتن در فهرست
تایم قرار گرفته است .کنت پوالک
از کارشناسان مســائل خاورمیانه
در عرصههای سیاســی و نظامی با
مطالعات گســترده در امور ایران،
عراق ،عربستان و امیرنشینان جنوب
خلیجفــارس اســت و در معرفی
سرلشکر قاسم سلیمانی گفته است:
«او برای شیعیان خاورمیانه کسی
اســت که در جمهوری اســامی،
مسئول صدور انقالب و برانداختن
دولتهای طرفدار غرب است».
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روی خط انتخابات

بیژن عبدی اقتصاددان درباره نبودن انگیزه کار در دولت گفت :واقعیت این است که دولتمردان فعلی به ایجاد اشتغال فراوان باور ندارند .دولت ارادهای برای نگهداری
واقعیتهای دولت
کارخانهها ندارد و همتش بر این است که همه آنها را تعطیل کند .وقتی مشاور آقای رئیسجمهور مزیت نسبی ما را در آبگوشت و قرمهسبزی میدید ،یعنی دولت به تولید باور
در اقتصاد
ندارد .اکثر صنایع و برندهای مهم ما مثل ارج و آزمایش در این دولت تعطیل شدند و تا وقتی دولت فقط به فکر خامفروشی باشد ،معلوم است که نمیتواند شغل ایجاد کند.

اعتراض به وقتدهی مجری

حسین قربانزاده مشاور سیاسی
قالیباف درباره مناظــره اول اظهار
داشت« :متأســفانه مجری مناظره
زمان را بهدرستی و عادالنه تقسیم
نکرد؛ هــر کاندیدایی که بیشــتر
صحبت میکرد مورد تذکر مجری
قرار میگرفــت ،اما زمانی که نوبت
به آقای روحانی میرســید ،مجری
تذکر نرمی به ایشــان میداد ».وی
معتقد است که صداوسیما مالحظه
جایــگاه آقای روحانــی را میکرد
که ایــن موضوع انصاف نبود .وحید
ایمانی مجری صداوسیما نیز نوشت:
«مجــری مناظره با وقتهای اضافه
که به روحانی داد ،پول استیجهایی
را که در همراهی با سفرهای روحانی
گرفته بود ،حالل کرد».

نمرات نامزدها در مناظره

پرویز امینی کارشناس مسائل
سیاســی درباره مناظــره اول گفت:
«قالیباف محور تهاجم به زوج دولت
(روحانــی و جهانگیــری) بــود و از
این بابت گام نخســت و ضروری را
که تبدیل شــدن به آلترناتیو دولت
کنونی بود ،به خوبی برداشت .امتیاز
دوم قالیباف ،حمله مؤثر به روحانی
و نیز جهانگیری بود که واکنشهای
منفعالنه روحانــی در پایان مناظره
نشان داد سهم آسیبپذیری روحانی
از ایــن تهاجمات باالتر بوده اســت
که برای قالیباف امتیاز اســت؛ چرا
که روحانی رئیسجمهور مســتقر را
مغلوب کرده است .امتیاز سوم قالیباف
مظلومیت ناشــی از رقابت نابرابر با
زوج روحانی ـ جهانگیری اســت که
فضای مثبت وی را مضاعف میکند.
جهانگیری نیز دو امتیاز مثبت داشت؛
یکی نمایندگی اصالحطلبان و دیگری
تحتالشــعاع قرار دادن روحانی .اما
روحانی دو امتیاز منفی داشت؛ اول
شکست در مواجهه با قالیباف و دوم
احتمال قوت گرفتن عبور از وی.

روحانی اصالحطلب نبوده

غالمحسین کرباسچی در مراسم
افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی
در اصفهان اظهار داشــت« :حســن
روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز
تهــران بود ،اصالحطلــب و طرفدار
اصالحات نبوده اســت ،حتی بعضی
از اصالحطلبهــا به دلیــل برخی
موضعگیریها از ایشــان گالیهمند
بودهاند؛ امــا حرکت تدبیر و تعقل و
اعتدالگرایی در کشور ،روحانی را از
یک جبهه به جبهه دیگر منتقل کرد».

سفارش نادران

الیاس نادران درباره نخستین
دور مناظرههای انتخاباتی نوشــت:
«روحانی بزرگترین بازنده مناظره
بود ،امشب به جهانگیری گفتم حیف
است شخصیتی با توانایی شما نامزد
پوششی یک نفر دیگر باشد! باید در
صحنه بمانی».

تبلیغ جنگ

دولتیهــا در تبلیغ خود مردم
را از جنگ میترسانن د و میگویند
اگر ما بر سرکار نباشیم ،کشور دچار
جنگ میشــود .یعنی عدم حمله
نظامی کشــورهای دیگر به ایران نه
بهدلیل قدرت دفاعی بازدارنده ایران
و نه بهدلیــل نقش راهبردی ایران
در منطقه است؛ بلکه صرفاً مردم به
این دلیل هم اکنون آرامش و امنیت
دارند که آقایان بر مسند قدرت تکیه
زدهاند! به راســتی آیا برجام قدرت
بازدارندگی از جنگ را به ایران اعطا
کرد ،یا قدرت دفاعی و نظامی ایران
کشورهای غربی را مجبور به توافق
با ایران در موضوع برجام کرد .پاسخ
این پرسش را بارها وزیر محترم امور
خارجه و گروه مذاکرهکننده دادهاند.

عقبنشینیآمریکا

نشریه انگلیسی فایننشالتایمز
نوشــت :بیان این مطلب که آمریکا
به دنبــال مذاکره مجــدد و تغییر
شرایط برجام است ،میتواند موجب
شکست حسن روحانی در انتخابات
و انتخاب نشــدن مجــدد وی برای
سمت رئیسجمهوری ایران شود .ما
به جای حماقتهای آقای تیلرسون،
ســری را با ایران به
باید مذاکراتی
ّ
راه اندازیــم ،تا بر ســر جایگزینی
برای حکومت اسد به توافق برسیم؛
حکومتی که همچنان از شــیعیان
حمایت میکند و یک خط ارتباطی
زمینی بیــن ایران و حزباهلل ایجاد
کرده است.

سال هجدهم
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رهیافت

پايه
کارکردهايانتخابات

محمد گنجي /در نظام مردمســاالر انتخابــات کارکردهاي ممتازي دارد که اهميت و
ضرورت توجه به آن را بيش از پيش آشــکار ميسازد .در مروري سطحي به مسئله ميتوان اهم
کارکردهاي انتخابات را در مؤلفههای زیر برشمرد:
1ـ انتخابــات عاليترين عرصه حضور مردم در میدان سیاســت و مهمترين مجراي تحقق
حاکميت مردم است .نظام مردمساالر نظام حاکميت مردم بر سرنوشت خود ،نظام داشتن حکومتي
برخاسته از مردم و پاسخگو در برابر مردم است.
2ـ انتخابات فرصتي اســت براي مردم که نظر خودشان را درباره شيوه حکومت و مديريت
يک دولت ابراز کنند و اگر نســبت به آن نارضایتی داشــته باشــند ،کسي يا گروهي ديگر را که
اصلحتر و با کفايتتر تشخیص میدهند ،جايگزين کنند .به این وسيله نظام سياسي رو به اصالح
و بهبودي و تکامل تدريجي پيش ميرود.
3ـ يکي از مهمترين کارکردهاي انتخابات ،قاعدهمند کردن انتقال قدرت سياسي از گروهي
به گــروه ديگر اســت.
نبودن قاعــدهاي براي
انتقــال و توزيع قدرت
سياســي و مسئوليت
اداره جامعــه ،مصائب
سياســي گوناگوني به
دنبال مــيآورد .ايمان
بــه وجــود و کارکرد
انتخابات به گروههايي
که براي تصاحب قدرت
سياسي رقابت میکنند،
تضميــن ميدهــد که
بهترين راه و شــيوه کســب قدرت ،حضور در انتخابات است .کسب قدرت از راه انتخابات ضمن
دارا بودن مشــروعيت الزم از سوي مردم ،مســالمتآميزترين شيوه در رسيدن به اريکه قدرت
است.
4ـ انتخابات زمينههاي الزم براي چرخش نخبگان و دگرگوني در بخشهايي از گروه حاکمه
را به طور مســتمر فراهم ميســازد .در يک نظام مردمســاالر قدرت در چرخش است و به طور
مداوم دست به دست ميگردد و هيچ کس براي هميشه از دستيابي به قدرت محروم نميشود.
5ـ برگزاري انتخابات مشارکتآميز و رقابتي ،احساس مسئوليت نظام در مقابل خواستههاي
جامعه را افزايش ميدهد .انتخابات موجب افزايش احساس مسئوليت حاکمان در مقابل خواستههای
مهمترين کارکــرد ويژه جامعه ميشود.
6ـ انتخابات و شور رقابتي پيش از آن موجب افزايش
انتخابات و مشــارکت سياسي
آگاهيهاي سياسيـ اجتماعي ملت شده و فضاي مناظرات
مردم ،خنثيســازي توطئهها
و تجمعات تبليغاتي نامزدها ،زمينه آگاهي مردم از وضعيت
و تهديدات دشمنان است که
کشور در حوزههاي مختلف را فراهم ميآورد.
در عين حــال موجب افزايش
7ـ سازماندهي انتخابات واقعي با افزايش مشارکت و
اقتدار نظام و امنيت ملي کشور
گسترش رقابت سياسي بين گروههاي مختلف سياسيـ
خواهد شد
اجتماعي ،بستري مناسب براي رقابت تشکلهاي موجود
در جامعه بوجود ميآورد و حتي شرايط و زمينههاي الزم را براي ظهور گروههاي جديد سياسيـ
اجتماعي فراهم میکند.
بر اين اساس انتخابات به مثابه عرصه مبارزه در رقابت گروهها با بسط عاليق سياسي در بين
آحاد مردم ،آنها را به حقوق سياسي خودشان آشنا ساخته و باور شهروندان را به رعايت ارزشهاي
مردمساالرانه تقويت ميکند و از سوی ديگر رقابت مسالمتآميز بين گروههاي سياسي را براي
تصاحب قدرت نهادينه کرده و موجب تقويت آنها ميشود.
8ـ در نهايت مهمترين کارکرد ويژه انتخابات و مشــارکت سياســي مردم ،خنثيســازي
توطئهها و تهديدات دشــمنان اســت که در عيــن حال موجب افزايش اقتــدار نظام و امنيت
ملي کشــور شــده و پيامدهاي مثبت منطقــهاي و بينالمللي براي هر نظام سياســي خواهد
داشت.

تأثیر مناظرههای تلویزیونی بر انتخاب آگاهانه

حســین عبداللهیفر /حضور نامزدها در قاب تلویزیون و شــرکت در مناظرههای
انتخاباتی مورد اســتقبال مردمی قرار گرفت که از تبلیغات ســنتی و هزینههای سرسامآور آن
گلهمند بودند .مناظرهها ارزانترین و سریعترین شیوه در ایجاد شور انتخابات و افزایش شعور و
آگاهی مردم نسبت به نامزدها به شمار میآیند و تأثیراتی دارند که برخی را نسبت به نتیجه آن
نگران و دغدغهمند ساخته است.
بدیهی است کسانی که تا چند ماه پیش خود را بیرقیب میدانستند و از اختالفات جبهه
مقابل به وجد آمده بودند ،اینک خود را در وضعیت سختی میبینند که نمیدانند رقیب اصلیشان
کیست؟ نمیدانند اگر دوقطبی باشد چه کسی به نفع دیگری میرود و اگر سهقطبی شد چه کسانی
به دور دوم راه پیدا میکنند؟ اگر به دور دوم بروند چگونه شکســت خود را توجیه کنند؟ شکی
نیست که اینها امروز با نگرانی مناظرهها را دنبال میکنند و از تأثیر آن بر تصمیم مردم بیمناکند.
برخی دیگر از تأثیرات مناظرهها را میتوان در مؤلفههای زیر برشمرد:
1ـ آشــنا شــدن
مردم با نامزدهای کمتر
شــناخته شده؛ کسانی
که دیرهنگام به عرصه
رقابتهــا آمــده و در
گذشــته هم خود را در
معرض رأی مردم قرار
ندادهاند .این دســته از
نامزدها برخالف کسانی
که روزانــه بیش از 20
ســاعت از شــبکههای
مختلــف تلویزیونــی
جلوی چشــم مردم بوده و کســی نیست که آنها را ندیده و نشــناخته باشد ،برای نخستین بار
در برابــر مردم قرار گرفته و بســیاری از مــردم برای اولین بار با چهره و حرفهای آنها آشــنا
میشوند.
2ـ آشــنایی با نقد برنامههای موجود و شناخت برنامههای جدید؛ تردیدی نیست که مردم
با برنامهها و افکار برخی نامزدها کام ً
ال آشــنا بوده و نقاط قوت و ضعف آنها را هم میدانند؛ اما
فرصت انتخابات و ظرفیت رسانه ملی به آنها این اجازه را میدهد که اشکاالت این برنامهها را با
نقد نامزدهای دیگر شناخته و ببینند چه مواضع و برنامه دیگری در مقابل اندیشهها و برنامههای
فعلی وجود دارد.
3ـ افزایش قدرت اختیار و انتخاب مردم؛ نامزدهای
کسانی که تا چند ماه پیش
خود را بیرقیب میدانســتند انتخاباتی عرضهکننده برنامه ،اهداف و توانایی خود به مثابه
کاالیی هستند که مردم باید خریدار آن باشند .مناظرهها و
و از اختالفــات جبهه مقابل به
گفتوگوهای تلویزیونی به ارزیابی مردم از این کاالها کمک
وجد آمــده بودند ،اینک خود
میکند تا با فرصت کافی ،مشورتهای خانوادگی و مقایسه
را در وضعیت سختی میبینند
میان نامزدها ،تصمیم نهایی را برای انتخاب بگیرند .ضمن
به طوری کــه نمیدانند رقیب آنکه برخی از برنامهها را عم ً
ال تجربه کرده و تفاوت شعار
اصلیشان کیست؟
و عمل را به خوبی درک کرده و با تیزهوشــی و تیزبینی،
حرافی و بداخالقی را تشخیص میدهند.
عوام فریبیّ ،
4ـ تشــخیص نامزد اصلی از نامزد پوششی؛ مردم همچنین از طریق این رسانه و مناظراتی
که صورت میگیرد متوجه خواهند شــد تفاوت نامزدهایی که با دلسوزی و خلوص نیت ،تالش
کردهاند برای حل مشکالت کشور و مردم ،برنامههای خود را در معرض رأی ملت بگذارند تا چه
اندازه تفاوت دارند با نامزدهایی که صرفاً مأمور به حضور بوده و به شکل کمکی آمدهاند تا ضعف
حرافی جبران کنند.
دفاعی نامزد اصلی را با ّ
5ـ درک باطل بودن ادعای کسانی که فقط خود را ناجی و توانا برای پیروزی معرفی میکردند؛
تأثیر ضمنی و البته بسیار مهم حضور نامزدها در رسانه ملی و بیان انگیزهها و برنامههایشان این
است که مدعای آنها که خود را قادر بالمنازع تغییر وضعیت فعلی و منجی کشور و ملت معرفی
میکردند را باطل میکند.

دالیل فرار از مناظره روشن شد

رســانههای بیگانه درباره
انتخابات ایران تحلیلهای خاص
خود را دارند که حاکی از حساس
بودن این انتخابات برای آنهاست.
روزنامه «العین» امارات نوشت:
«در اولیــن مناظــره انتخاباتی
شکست برای روحانی رقم خورد.
در ســایه فشــارهای متعدد بر
روحانــی به دلیــل موفق عمل
نکردن در حوزه اقتصادی ،حفظ
منصب ریاستجمهوری برای وی با مشکالت عدیدهای روبهرو خواهد شد ».مسعود بهنود ،کارشناس
بیبیسی فارسی هم گفت« :جهانگیری برای حمایت از روحانی و ایجاد موازنه نسبت به زوج قالیباف
ـ رئیســی وارد کارزار شده است ».واشنگتنپست نیز نوشت« :بیشتر ایرانیان معتقدند روحانی در
حل مشــکالت اقتصادی موفق نبوده است .آنان به چشمانداز اقتصادی کشور خوشبین نیستند».
واکنش اسپوتنیک نیز اینگونه بود« :تقریباً همه کارشناسان بر این باورند که هیچیک از نامزدها،
توانمندی آن را نخواهند داشت که در دور اول انتخابات ریاستجمهوری ایران بیش از پنجاه درصد
آرا را به دســت آورند ».وبگاه نشنال هم نوشــت« :برای رهبر عالی ایران اینکه آقای روحانی رأی
بیاورد یا کاندیدای حزب اصولگرا ،فرقی ندارد؛ زیرا با روی کار آمدن اعتدال ،اعتبار و مشــروعیت
ایران در خارج بیشــتر هم میشود و در صورت رأی آوردن کاندیدای اصولگرا ،مانند آقای رئیسی
ایران پیشرفتهای منطقهای خود و ایدهآلهای انقالبی خود را پیش میبرد».

عبــاس ســلیمینمین،
تحلیلگــر مســائل سیاســی
در ارزیابــی خــود از اولیــن
مناظــره نامزدهــای انتخابات
ریاستجمهوری دوازدهم گفت:
«اولیــن مناظره نشــان داد که
چرا دولت یازدهم اینقدر نگران
مناظــره زنده بــود و این همه
تمهیــدات برای آن اندیشــید،
همچنین مشــخص شد که چرا
معاون اول رئیسجمهور مستقر را وارد صحنه کرد تا در نقش توپخانه عمل کند؛ نتیجه و خروجی
این مناظره نشان داد نگرانی دولت بجا بوده است ».این تحلیلگر مسائل سیاسی تأکید کرد« :در
آخرین لحظات مناظره آقای روحانی در حالی که مجری به کرات از او خواســت تا بحث خود را
قطع کند ،اما وی تالش داشت اتهامزنی را ـ که خودش آغازکننده آن بود ـ ادامه دهد .وقتی سند
قالیباف از پایگاه رسمی روحانی به ایشان ارائه شد ،وی نه عذرخواهی و نه اعالم کرد که آن جعلی
است ».وی متذکر شد« :نوع رفتار آقای روحانی و جهانگیری نشان میدهد دولت یازدهم با نوعی
اعمال زور و قدرت نمیخواهد نقد مســتند و مستدل به عملکرد چهار سالهشان صورت بگیرد».
وی نقش جهانگیری در مناظرات را نقش هجمهکننده به منتقدان وضع موجود دانســت و گفت:
«به نظرم پدیده تأسفبرانگیز این است که آقای جهانگیری اص ً
ال نیامده که سکاندار عرصه اجرایی
کشور شود ،اگرچه هر چیزی محتمل است».

بهرهبرداری از آمریکاییهای سادهلوح

چرا پس از انتخابات؟!

پایــگاه انگلیســی گاردین
با انتشــار گزارشــی تحت عنوان
«مردم ایران به انتخاباتها اهمیت
میدهند ،اما گروههای حاشیهای
موسوم به دموکراتیک ،نه!» با اشاره
به شرکت گسترده مردم ایران در
انتخاباتهــای مختلف ،نوشــت:
«اشــخاصی مانند رضــا پهلوی و
گروههایی ،مانند سازمان مجاهدین
[منافقین] جایگاهی در ایران ندارند
و به دنبال بهرهبرداری از آمریکاییهای سادهلوح هستند .در دوره ریاستجمهوری ترامپ ،گروههای مخالف
حکومت ایران که به دنبال تغییر نظام در این کشــور هستند ،امید جدیدی پیدا کردهاند .دولت آمریکا
که معموالً موضعی تند در قبال ایران دارد ،توان تازهای به گروههای مخالف خارجنشین داده است که با
ایران امروزی ارتباطی ندارند و در عین حال به دنبال جلب توجه آمریکاییهای سادهلوح هستند .به هر
حال مردم ایران هنوز به طور کلی به دنبال تغییرات تدریجی هستند؛ هر چند اصالحات با سرعت کمی
صورت پذیرد .مشارکت گسترده مردم ایران در انتخاباتهای مختلف به معنای ر ّد پیشنهاداتی است که
افرادی ،مانند رضا پهلوی و مریم رجوی مطرح میکنند .آمریکا ،اسرائیل [رژیم صهیونیستی] و عربستان
سعودی در برنامه و مأموریت ثابت خود در راستای بدنام کردن ایران به شدت بر گروههایی ،مانند سازمان
مجاهدین تکیه دارند؛ اما حقیقت آن است که آنها با واقعیت میدانی بسیار فاصله دارند .چنین گروههایی
از مسئله حقوق بشر به عنوان بهانهای برای جنگافروزی و جلب توجه خارجیها استفاده میکنند».
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برآورد رسانههای بیگانه از انتخابات ریاستجمهوری
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محمدجــواد ابطحی ،نماینده
مردم خمینیشهر در مجلس شورای
اسالمی درباره فرجام گزارش کمیته
بررســی مدرک تحصیلی حســین
فریدون ،دستیار ویژه و برادر حسن
روحانی رئیسجمهور گفت« :کاری
کردند کــه ارائه این گزارش به پس
از انتخابات ریاستجمهوری موکول
شــود ».وی با تأکید بر اینکه با یک
نقشه مهندسیشــده ،ارائه گزارش
کمیته را به تعویق انداختند ،اظهار داشت« :آقای محمدمهدی زاهدی ،رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس هفته گذشته در جلسه این کمیسیون به صراحت تذکر داد که گزارش کمیته بررسی مدرک تحصیلی
حســین فریدون باید در مهلت مقرر ارائه شــود و هر گونه تأخیر در آن خالف ماده  236آییننامه داخلی
مجلس است ».ابطحی گفت« :بعضی اعضای هیئترئیسه مجلس نیز تمایل نداشتند گزارش کمیته بررسی
مدرک تحصیلی حسین فریدون پیش از انتخابات ارائه شود ».عضو کمیته بررسی مدرک تحصیلی حسین
فریدون اظهار داشــت« :آییننامه داخلی مجلس تصریح دارد که گزارش کمیته باید ظرف  10روز نهایی و
ارائه میشد؛ اکنون واقعاً باید پرسید که در مجلس شورای اسالمی که خانه ملت است ،چه میگذرد؟» محمد
قمی ،نماینده اصالحطلب مجلس و رئیس کمیته بررسی مدرک تحصیلی حسین فریدون ،دستیار ویژه و برادر
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور پیشتر گفته بود« :ما کاری میکنیم که انتشار گزارش کمیته به پس
از انتخابات ریاستجمهوری موکول شود؛ چرا که بر روی رأی آقای روحانی در انتخابات تأثیر منفی دارد».

چهارگانة انتخاب نامزد اصلح در اندیشه امام خامنهای

حســن خدادی /با توجه به لزوم انتخاب نامزد اصلح در انتخابات،
معیارهای برگزیدن نامزدهای اصلح نیز اهمیت پیدا میکند .این معیارها نیز در
فواصل مختلف در بیانات امام خامنهای(مدظلهالعالی) مورد اشــاره قرار گرفته
اســت که مرور آنها میتواند راهگشای مردم در هر انتخاباتی باشد؛ معیارهایی
ماننــد کاندیدای رأیآور ،صالح مقبول و معیارهای دیگری از این قبیل .حال با
توجه به اینکه در کشف معیارها ،دیدگاهها و نظرات رهبر حکیم انقالب مالک و
مدنظر است ،الزم است با مراجعه به بیانات ایشان ،معیار انتخاب نامزد مطلوب را
به دست آورده و براساس آن نسبت به انتخاب رئیسجمهور مطلوب اقدام کنیم.
با مالحظه بیانات معظمله در دیدار با اقشار مختلف جامعه ،مشخص میشود
که مالک ایشــان در انتخاب رئیسجمهور مطلوب ،انتخاب «کاندیدای اصلح»
اســت .بر این اساس برآنیم با در نظر گرفتن معیار مزبور ،چهارگانة معیارهای
نامزد اصلح شــامل؛ 1ـ «ضرورت انتخاب اصلح»2 ،ـ «ویژگیهای فرد اصلح»،
ش شناسایی فرد اصلح»
3ـ «تکلیفگرایی یا نتیجهگرایی در انتخاب» و 4ـ «رو 
را از دیدگاه ایشان بررسی کنیم.
 ۱ـ ضرورت انتخاب اصلح /انتخــاب اصلح از دیدگاه معظمله اهمیت
فراوانی دارد .ایشــان در مناسبتهای مختلف ،بارها به این نکته اشاره کردهاند:
«نکته بعدى در باب انتخابات این اســت که مردم باید به فکر شــناخت اصلح
باشند؛ چون امر کوچکى نیست .مسئله انتخابات ،مسئله سپردن سرنوشت بخش
عمده امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است .سرنوشت مسائل اقتصادى،
مسائل فرهنگى ،روابط خارجى و مسائل گوناگون دیگر تا حدود زیادى به این
قضیه وابسته است)1380/2/11(.
 ۲ـ ویژگیهای فرد اصلح /از آنجا که انتخاب فرد اصلح مهم اســت،
این سؤال اساسی مطرح است که فرد اصلح باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
در پاســخ به این پرسش نیز با اســتناد به بیانات رهبر معظم انقالب ،میتوان
ویژگیهای فرد اصلح را شناسایی و کشف کرد ...« :پایبندى او به اسالم باشد،
پایبندى او به عدالت باشد ،پایبندى او به منافع ملى باشد ،مرز او با دشمن مرز
مشخصى باشد ... .بعضى ،از دشمن رودربایستى دارند؛ بعضى ،مالحظه دشمن
را مىکننــد .مالحظه ملت را باید کرد ،مالحظــ ه خدا را باید کرد ،نه مالحظ ه
دشمن را) 1386/12/22( .
 ۳ـ توجــه به تکلیف یا نتیجه؟ /رهبر معظم انقالب در تأکید بر لزوم
ادای تکلیف نه نتیجهگرایی فرمودهاند« :مردم هم نگاه کنند و اصلح را انتخاب
کنند ... .شــما تالش خود را بکنید؛ مشــورت خود را بکنید؛ از کسانى که فکر
مىکنید مىتوانند شــما را راهنمایى کنند ،راهنمایى بخواهید؛ به هر نتیجهاى
که رسیدید ،عمل کنید و رأى بدهید؛ اجر شما را خداى متعال خواهد داد .ما
مأموریم که به آنچه مىفهمیم و به آنچه تکلیف الهى تشخیص مىدهیم ،عمل
کنیم؛ مطابق با واقع شــد یا نشد ،اجر ما محفوظ است .اجر کسى که عامل به
تکلیف است ،پیش خداى متعال محفوظ است)1384/3/3(».
«همچنــان که شــرکت در انتخابات یک وظیفه اســت ،گزینش خوب و
آگاهانه هم یک وظیفه اســت .البته ممکن است همة تالشها به نتیجه نرسد؛
اما انتخابکنندگان تالش کنند ،برای اینکه گزینش درستی داشته باشند .این،
مهم است)1376/02/13(». ...
خیلی ّ
ش شناسایی فرد اصلح /در زمینه شیوه کشف و انتخاب فرد اصلح
 ۴ـ رو 
نیز معظمله به نکتهها و شیوههایی اشاره کردهاند .توجه به این نکتهها میتواند ما
را در چگونگی شناختن فرد اصلح راهنمایی کند .ایشان در این باره فرمودهاند:
«بگردید آن صالحتر را شناسایی و پیدا کنید و به او رأی بدهید ...بروید تالش
تفحص خودتان را بکنید ،اصلح را بیابید)1376/02/31(».
و ّ
«این را من قب ً
ال هم گفتم ،حاال هم تکرار میکنم ،بگردید؛ از خدا هم کمک
بخواهید ،از آدمهاى مطلع و امین و با صداقت کمک بخواهید) 1386/12/22(».

یادداشت

شايستهساالري و کارآمدي در شوراها

حسين معيني /يکي از شاخصههاي انتخابات شايسته نظام اسالمي آن
اســت که فرآيند انتخابات به گونهای باشد که در نهايت شايستگان و اصلحان بر
مسند قدرت تکيه زنند .اين مسئله رمز تعالي و ارتقاي نظام اسالمي است که در
آموزههاي ديني نيز فراوان بر آن تأکيد شده است؛ اما در اين ميان پرسش اساسي
آن اســت که چرا بايد شايســتگان بر مســند قدرت تکيه بزنند و نتيجه انتخاب
شايستگان چه خواهد بود؟
از نگاه حکيم فرزانه انقالب اســامي اصلحگزيني و شايستهســاالري رابطه
مستقيمي با مقوله کارآمدي نظام دارد .به واقع همه تالش براي شايستهگزيني با
هدف کارآمدسازي نظام اسالمي دنبال ميشود .معظمله در کالمي به اين حقيقت
چنين اشاره دارند:
«آنچه كه براي مردم در اين انتخابات و همه گزينشهاي ملي و انتخاباتها
مهم است ،اين است كه سطح كارآمدي نظام روزبهروز ارتقا پيدا كند؛ اين اساس
مســئله است .اگر مردم دنبال رئيسجمهور يا دنبال نماينده مجلس ميگردند يا
دنبال ديگر كساني هستند كه ميخواهند آنها را با انتخاب تعيين كنند ،در پي آن
هستند كه انسانهاي كارآمدي را بر اريكه مسئوليت بنشانند تا آنها بتوانند سطح
كارآمدي نظام را افزايش بدهند و مشــكالت مادي و معنوي مردم را حل كنند؛
اين خواست مردم است .حاال گروهها و احزاب و عناصر سياسي هم هر كدام نقطه
نظرهايي دارند؛ آن نقطهنظرات براي خودشان است)1383/8/24( ».
بــا مروري بر بيانات و گفتارهاي رهبر معظم انقالب ميتوان ادعا کرد که در
انديشه ايشان کارآمدي يکي از پايههاي مشروعيت نظام مردمساالري ديني است
و مســئولي مشــروعيت دارد که در جايگاه قرار گرفته کارآمد بوده و توان انجام
وظايف محوله را داشته باشد .حضرت آيتاهللالعظمی خامنهاي درباره نسبت بين
کارآمدي و مشــروعيت ميفرمايند« :مشــروعيت هم ه ما بسته به انجام وظيفه و
كارآيي در انجام وظيفه است .بنده روي اين اصرار و تكيه دارم كه بر روي كارآييها
و كارآمدي مســئوالن طبق همان ضوابطي كه قوانين ما متخذ از شــرع و قانون
اساسي است ،بايست تكيه شود .هر جا كارآمدي نباشد ،مشروعيت از بين خواهد
رفت)1383/6/31(».
البته بايد توجه کرد که کارآمدي مفهومي اضافي اســت و با در نظر گرفتن
مقاصد و اهداف ســنجيده شــده و معنا خواهد يافت .کارآمدي به اين معنا است
که چه مقدار از اهدافي که براي حکومت بر ميشمريم ،تحقق پيدا کرده است و
حکومت با چه هزينههايي و طي چه فرآيندي به اهداف خود رسيده يا نرسيده است.
در اين ميان ،وظايف مهمي بر عهده شوراها گذاشته شده که يک کالم ميتوان
آن را مديريت شهر و روستا از طريق انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد آن دانست؛
اما در اين ميان متأسفانه سازوکار بررسي صالحيتها متناسب با وظايفي نیست که
در اختيار شوراها قرار داده شده است .نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده کميسيوني
متشکل از نمايندگان مجلس سپرده شده است که متأسفانه از عهده انجام وظايف
قانونی خود برنميآيد و با توجه به گســتردگي انتخابات و داوطلبان ،عم ً
ال امکان
بررســي صالحيتها با دقت الزم وجود ندارد .ضمن آنکه اين بررســي با تعلقات
جناحي و سياسي آنچنان آميخته شده است که به سادگي افرادي حتي با سابقه
ضديت با نظام در طول اين سالها نيز تأييد صالحيت شدهاند؛ به گونهای که گاه
اعتبار و مشروعيت انتخابات را در برخي حوزهها با ترديد روبهرو کرده است .وقتي
سازوکار بررسي صالحيتها با مشکل روبهرو شود ،فرآيند شايستهساالري دچار خلل
شده و در نهايت اين کارآمدي است که زير سؤال خواهد رفت! اين مسئله بازنگري
در قانون را بيش از پيش ضروري کرده است که بايد براي آن چارهای اندیشید.

اقتصاد/رسانه
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ضرورت استفاده صحیح
از منابع نفتی

سال هجدهم

شماره ۷96

علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :استفاده صحیح از منابع نفتی و گازی و تبدیل آن به شیوه تولید و توسعه کارخانجات ،ضرورتی
است که شکوفایی و پیشرفت کشور را تسریع میکند .فروش نفت و هزینهکرد آن (در امور غیرتولیدی و مولد) ،دردی از کشور دوا نمیکند و به واقع
زمانی میتوان از منابع موجود به بهترین نحو ممکن بهره برد که زمینه تبدیل آن به کارخانه و مراکز تولیدی فراهم شود.
نگاهی به انتظارات اقتصادي مردم از نامزدهای ریاست جمهوری

آنرویسکه

برنامههاي اقتصادي رئيسجمهور آينده را تعيين ميكند

شفافیت در حرف یا عمل

محمد نوری /کشــورهایی که شفافیت مالی را در فعالیتهای اقتصادی
خود با جدیت و صداقت در دستور کار قرار میدهند ،از یک سو درصدد دستیابی
به اهدافی ،چون باال بردن رتبه اعتباری کشــور ،افزایش انضباط مالی و مبارزه با
فساد مالی و اداری به کمک توسعه مالی کشور بوده و از سوی دیگر خواستار تسریع
و تداوم روند رشــد اقتصادی خود هستند .تحقیقات جدید اقتصادی حاکی از آن
است که کشورهایی در حوزه اقتصاد عملکرد بهتری دارند که شفافسازی مالی را
بهتر عملی کردهاند و با این کار نه تنها فساد مالی و اداری را کاهش دادهاند ،بلکه
بر اعتبار کشور خود در بازارهای مختلف جهانی نیز افزودهاند.
حال پرسشی که مطرح میشود ،این است که دولت یازدهم با گذشت نزدیک
به چهار ســال از فعالیت خود در حوزه اقتصاد که مدعی حل مشکالت اقتصادی
کشور با جذب سرمایهگذاری خارجی بود ،در زمینه شفافیت مالی دولت چه اقدام
مناسبی صورت داده و تا چه میزان به این شفافیت التزام عملی داشته است؟
متأسفانه در بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه شفافیت مالی ،اقدام مثبت
و قابل توجهی را از سوی این دولت در برخورد با مفاسد و شفافسازی مالی شاهد
نبودهایم .این در حالی اســت که امروز در کشــور بیکاری ،رکود و مشکالت مالی
مردم به اوج خود رسیده و شاهد بروز فسادهای بزرگ و سوءاستفادههای کالن از
سوی برخی از افراد در کشور هستیم که این موضوع برای مردم و مسئوالن دلسوز
کشور دردآور و نگرانکننده است.
در این زمینه حجتاالســام حســن روحانی در مقام رئیسجمهور ،مدعی
ضرورت شفافسازی بوده و از آمادگی دولت برای روشن کردن تمام دخل و خرج
حسابهای خود سخن گفته است! رئیسجمهور در دیدار اعضای کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس در  14دی ماه سال گذشته اظهار داشت« :الزمه مشارکت مردم در
فعالیتهای اقتصادی و سیاسی جامعه «شفافیت اطالعات» است .اگر مردم ببینند
که آنچه به حقوق مردم مربوط میشــود ،بدون ابهام و پردهپوشــی به اطالع آنها
میرسد ،با اعتماد و دلگرمی بیشتر ،برای پیشرفت کشور و حمایت از نظام تالش
میکنند ».رئیسجمهور همچنین در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت« :دولت
حاضر است با تشکیل سامانهای ،تمام دخل و خرج و حسابهایش را روشن کند».
این در حالی است که وقتی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی
در بحث حقوقهای نجومی ورود پیدامیکنند و در راســتای شفافســازی مورد
مطالبه مردم و شخص رهبر معظم انقالب ،بندی را میآوردند که دولت را موظف
به تهیه سامانهای میکند که اموال دولتی را تحت نظارت سازمانهای نظارتی کشور
به صورت شــفاف به اطالع عموم مردم برسد ،نماینده دولت(که نظرات دولت را
بیان میکند) با این مسئله مخالفت میکند که این موضوع با ادعای رئیسجمهور
همخوانی ندارد .از ســوی دیگر ،در بحث حقوقهای نجومی بهترین فرصت برای
دولت در برخورد با افراد فاسد بود که بر خالف تأکیدات رئیسجمهور و معاون اول
وی در برخورد با مفســدان در این زمینه برخوردی صورت نگرفت و اقدام خاصی
در این زمینه انجام نشد.
نکته تأملبرانگیز دیگر در این زمینه این است که اگر رئیسجمهور محترم به
دنبال شفافیت است ،چرا در زمینه مفاسد مربوط به برادر خود «حسین فریدون»
شفافســازی نمیکند؟ متأسفانه ،دولت به جای بررسی مسائل مالی در مجموعه
خود ،به دنبال فرافکنی این مسئله در سایر قوا و دستگاهها است.
ناگفته پیداست که هر چه در این زمینه شفافسازی صورت بگیرد ،اعتماد
مردم به دولت بیشتر و اعتبار نظام اسالمی باالتر میرود.

نکتهگرام

عکسخبر

سعید مهدوی /این روزها
که بازار تبلیغات ریاســت جمهوری
داغ شده است ،رأیدهندگان بیشتر
به برنامههای اقتصادی نامزدی توجه
دارنــد که بتواند مشــکل اقتصاد و
معیشــت آنان را حل کنــد .در پي
بدعهديهايي كه كشورهاي غربي و
اروپايي در برجام داشتند ،به شدت از
اعتماد مردم به اين كشورها و نگاه به
ديپلماسي و سياست خارجي كاسته
شده و خواســتار اصالح از داخل و
تكيه بر ظرفيتهاي ملي هســتند؛
لذا برنامههایی كه بتوانند مشكالت
اقتصــادي مردم را از اين طريق رفع
کنند (نه از طريق برجام و ديپلماسي)
مقبوليت بسياري نزد كارشناسان و
مردم دارند .اين برنامهها و راهكارها
به اندازهای مهم و حســاس هستند
كه به تنهايي ميتوانند رئيسجمهور
آينده كشور را تعيين كنند .اما درد
دل و خواســتههاي اقتصادي مردم
چه هستند؟
1ـ حل معضل بيكاري و موضوع
اشــتغال مهمترین چالش اقتصادی
مردم و کشور اســت كه الزم است
نامزدهاي انتخابــات به طور صريح
برنامههــاي عملياتي خود را در این
زمینه ارائه كنند .بررســی وضعیت
نیــروی کار طی بهار  90تا بهار 95
نشان میدهد که میزان بیکاری بهار
 95با  12/2درصد بیشــترین میزان
بیکاری طی ســه ســال اخیر بوده
اســت .میزان بیــکاری در بهار 92
برابــر با  ،10/6بهار  93برابر با 10/7
و بهار  94برابر با  10/8درصد بوده و
این رقم در بهار  95به  12/2درصد
افزایش یافته است .سلمان خدادادی،
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اســامی درباره آمار بيكاري
اعالم كرده است« :دولت با یک آمار
تعداد بیکاران در کشور را دو میلیون
و  800هــزار نفر و بــا آمار دیگری
این تعــداد را  6میلیون نفر تخمین

میزنــد ،اما بنده معتقدم نزدیک به
 10میلیون نفر از افرادی که در سن
اشــتغال هستند ،بیکارند و این آمار
تکاندهندهای است.
2ـ رفع ركود؛ رکود ســنگين
موجود در بازارهاي مختلف زندگي
بسياري از شاغالن و فعاالن اقتصادي
را با مشكل مواجه كرده است .براي
نمونه در طول عمــر دولت یازدهم
همواره بازار مســکن در حالت رکود
به ســر برده؛ حالتی که نه نفعی به
حــال اقتصاد کشــور دارد ،نه براي
كارگــران و شــاغالن در اين بازار و
نه برای خانوارهای بدون مسکن که
برای ساخت یا خرید انتظار میکشند.
در دولــت كنوني از ســویی تکمیل
واحدهای مســکن مهــر به کندی
پیش رفت و بسیاری از مردم موفق
به دریافت واحدهای خود نشــدند و
از سوی دیگر طرح مسکن اجتماعی
دولت هم که صحبتهــای زیادی
درباره آن شده ،همچنان در حد حرف
باقی مانده و عباس آخوندی وزیر راه و
شهرسازی و مدیران وی اقدامی عملی
در این باره صورت ندادهاند.

پایش

سید فخرالدین موسوی /روزنامهها
به طور کامل وارد فضای انتخاباتی شــدهاند
و همه تیتر یک خود را به مســئله انتخاباتی
اختصــاص دادهاند؛ همچنین هر یک با توجه
به گرایش خود تالش دارند مشت طرف مقابل
را باز کــرده و راهبردهــای انتخاباتی طرف
مقابل را خنثی کنند! رســانههای نزدیک به
اصولگرایان بر روی موضوع حضور جهانگیری
به عنوان نامزد پوششی تأکید کردند! از جمله
روزنامه «وطن امروز» که با چاپ عکس بزرگ
و البته خندان اســحاق جهانگیری در صفحه
اول خود و انتخاب تیتر «استندآپ!» نوشت:
«کاندیداتــوری اســحاق جهانگیری اگر چه
براساس شنیدهها خالف میل حسن روحانی
بوده اســت ،اما نتوانســت او را به عنوان یک
کاندیدای جدی مطرح کند.
از ســوی دیگــر روایــت دولتیهــا از
کاندیداتوری جهانگیری ب ه گونهای بوده است
که افــکار عمومی او را کاندیدایی میداند که
برای جبران خألهای روحانی برای ارائه گزارش
عملکرد دولت در مناظرهها در عرصه انتخابات
حضور یافته است .البته رفتار جهانگیری و نیز

3ـ بــاال رفتن قــدرت خريد و
تــوان تأمين مايحتــاج زندگي؛ اگر
از خانوادههايي كه سرپرســت آنها
بــا معضل بيكاري روبهرو هســتند،
بگذريم ،اقشار ديگر در جامعه چون
كشاورزان و كارگران نيز وضع مناسبي
در ايــن زمينه ندارند .کارشناســان
معتقدند بنا به گزارشهای بینالمللی،
حقوق و دســتمزد در ایران یکی از
پایینترین ارقام در بین کشــورهای
عضو ســازمان جهانی کار اســت و
به طور کلی مســئله دستمزدها ،به
چالشی کهنه و قدیمی بین کارگران
و کارفرمایان تبدیل شــده است .از
آن ســو پرهیز دولتهــا از پذیرش
مســئولیت خود در قبال کمک به
تأمین معیشــت نیــروی کار نیز بر
ضعیف ماندن معیشــت شاغالن در
ایران دامن زده است.
4ـ وجود اختالسهاي بزرگ و
دريافت حقوقهاي نجومي؛ وضعيت
در دولت فعلي به گونهاي شده است
كه به طور متناوب اخبار يك پرونده
اختالس بزرگ و يك فيش حقوقي
با مبالغ هنگفت و نجومي منتشــر

ميشود .بدتر از اين اخبار اينكه با اين
افراد كه دســت به چپاول بيتالمال
ميزنند برخورد نشده و حق مردم از
آنها گرفته نميشود .عالوه بر خواسته
مردم ،به تکــرار و به صراحت رهبر
معظم انقالب بــه اين موضوع ورود
كرده و خواســتار پیگیري تا حصول
نتیجه و به سرانجام رساندن آن شده
و اين موضوع را از جمله مسائل مهمی
دانســتهاند كه باید نتیجه رسیدگی
بــه آن برای مردم روشــن شــود و
ســؤاالت در ذهن مردم باقی نماند.
لذا رئيسجمهــور آينده باید خود و
اطرافيانش و همچنين مديراني كه
براي اداره كشــور انتخاب ميكند،
اهليت داشته باشند و در امانت مردم
خيانت نكنند.
5ـ پيادهســازي الگوي موفق
اقتصاد مقاومتي در دولت و بخشهاي
اجرايي آن به معناي واقعي؛ اقتصاد
مقاومتي باید در دولت و بخشهاي
باالدســتي نمود داشــته باشد؛ زيرا
معناي آن و ســازوكار آن با اقتصاد
رياضتي كه در خارج اجرا ميشــود
و فشــار به مردم وارد شــده و نه به

مورد عجیب!

برپا نکردن حتی یک ستاد کوچک تبلیغاتی
نیز بر این فضا دامن زده اســت .این موضوع
اگر چه با انتقاد فعاالن سیاسی مواجه شده و
صاحبنظران این رفتار را غیر صادقانه و خالف
اصول دموکراتیک میدانند ،با این حال او یکی
از کسانی است که در مناظرههای تلویزیونی
شرکت میکند.
اما ســؤال اساسی این اســت« :آیا افکار
عمومــی باید او را به عنــوان یک کاندیدای
جــدی تلقی کند یا اینکه او را به عنوان رانت
کمکی روحانی در مناظرهها مشاهده کند؟»
فیلــم اظهارات جهانگیری نشــان میدهد او
نیز با خنده به این ســؤاالت جواب میدهد.
پاســخهای جهانگیری به سؤاالت خبرنگاران
درباره کاندیداتوریاش در انتخابات بهگونهای
بــود که ماجرای حضور او در انتخابات تقریباً
به شــکل هجو درآمد .در فیلم منتشــر شده
از پرســش و پاسخ خبرنگاران با جهانگیری،
این صدای «شــلیک خنده» بود که بیشــتر
از هر صدای دیگری به گوش میرســید .هم
خبرنگاران و هم خود جهانگیری به سؤاالت و
پاسخها میخندیدند ».روزنامه «کیهان» نیز

دولت ،متفاوت اســت .با وجود ابالغ
شدن سياستهاي اقتصاد مقاومتي،
در ســالهای فعالیت دولت تدبیر و
امید اجراي آنان تنها در حد حرف و
شــعار باقی ماند و شرایطی را فراهم
کرد که رهبر معظم انقالب اسالمی
بارها از بیتوجهی حســن روحانی
و یارانش به آن انتقــاد کند .دولت
یازدهم در دو سال اول خود مشغول
نگارش برنامه برای اقتصاد مقاومتی
بود کــه در نهایت با اضافه شــدن
آن به الیحه برنامه ششــم توســعه
و تعویق در رســیدگی به آن سوی
بهارستاننشینان عم ً
ال روی هوا رفت.
اقدامات مختلف دولت مانند واردات
بیرویه ،اجرا نکردن قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز و رونق خامفروشی
هم درست برخالف اقتصاد مقاومتی
انجام شد و صدای بسیاری از منتقدان
را درآورد.
6ـ نكته آخر اينكه مردم دغدغه
آمار و ارقام ندارند كه با مثبت يا منفي
شدن آنها مشكالتشان حلوفصل
شــود .اتفاقاً آمار و ارقام خالف واقع
اثر منفــي و عكس در زندگي مردم
دارد و اعتمــاد مردم را نســبت به
دولت و نظام ســلب ميكند .مردم
خواهان برنامههاي مدون و عملياتي
هستند كه در برطرف كردن معضالت
اقتصادي ،حرفي براي گفتن داشته
باشد ،آنها میخواهند نتيجه و ثمرات
آن را در زندگي روزمره خود ببینند.
بــه این ترتیــب بــا توجه به
مطالب ذكر شده كه نشان از كارنامه
نامقبول دولت فعلي است و بسياري
از مشــكالت اقتصادي ديگر كه در
ســطح كالن وجود دارد و مورد نظر
كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي
هستند ،در انتخابات پيش رو اقتصاد
و برنامههاي مربوط به آن از سوي هر
يك از نامزدها ميتواند گزاره معتبری
باشد که مردم در انتخاب فرد مورد
نظر مدنظر قرار دهند.

اخبار اقتصادی

اعالم سقف معافیت گمرکی
ترخیص خودرو

طبق اعالم گمــرک ایران؛ دو
گــروه از پرداخت ســود بازرگانی
واردات خــودرو معاف هســتند که
ایــن معافیتها شــامل معافیت از
پرداخت سود بازرگانی معادل 300
میلیون ریال برای مجوزهای جانبازان
و مجوزهــای معلوالن بهزیســتی
میشــود .بــر این اســاس در حال
حاضر خودروهای ساخت سالهای
 2016و  2017به شــرط نو بودن
در گمرکات قابل ترخیص هســتند.
حقوق ورودی خودرو تا سقف 2500
سیســی معــادل  55درصد ارزش
کاال و حقوق ورودی خودرو تا سقف
 2000سیســی معادل  40درصد
ارزش سیف است.

سهم بازار خودروهای
داخلی

طبق گزارش ماهیانه سهم بازار
خودروهای ســواری که از سوی یکی
از شرکتهای خودروساز تهیه شده،
سهم بازار خودروهای سواری در سال
 ،95دستخوش تغییراتی شده است؛
آن گونه که مشخص است سهم بازار
ایرانخودرو در ســال  3/7 ،95درصد
کاهش داشته است؛ اما سهم شرکت
سایپا در این سال افزایش  4درصد را
به خود دیده است .در این بین شاهد
کاهش سهم خودروسازان خصوصی
بــه  7/7درصد هســتیم که مجموع
این موضوعات مؤید تبادل سهم میان
شــرکتهای تولیدکننده خودرو در
داخل است.

نرخ واقعی بیکاری

آمارهای رسمی از روند صعود نرخ
بیکاری حکایت دارد که ســبب شده
نرخ بیکاری از  10/4درصد در ســال
 ۹۲به  21/4درصد در سال  ۹۵برسد.
تازهترین گزارش مرکز آمار حاکی از آن
است که جمعیت فعال (شاغل و بیکار)
 ۱۰ساله و بیشتر کشور در سال ،۹۵
به رقم  ۲۵میلیون و  ۷۹۱هزار و ۴۵۰
نفر رسیده است که  12/4درصد از این
جمعیت ،معادل  ۳میلیون و  ۲۰۳هزار
و  ۳۹۸نفر بیکار هستند.

پژواک

شبکههای اجتماعی و سالمت ـ ۲۴

تیتر «جهانگیری گفت میخواهد رئیسجمهور
شود و خندید!» را برگزید و با بازخوانی راهبرد
اصالحطلبان در سال  92نوشت« :گرچه شاید
اظهارات جهانگیری به نوعی برای کاستن از بار
تحقیرآمیز واژه نامزد پوششی و ضربهگیر باشد،
اما این آشی است که خودیها برای جهانگیری
پختهاند .به عبارت دیگر «جهانگیری» در حال
تبدیل شــدن به «عارف» دیگری است که از
این پس به عنوان دور برگردان از وی استفاده
خواهد شد».
ایــن در حالــی بــود کــه روزنامههای
اصالحطلب بــا تیترهای درشــت «نه رانت
خانوادگی گرفتهام ،نه رفاقتی» و «جهانگیری
مکمل آقای روحانی اســت» تالش میکردند
حضور اسحاق جهانگیری در صحنه انتخابات
را توجیه کنند.
پایگاه خبری «مشرقنیوز» پس از پخش
اولین مناظره در مصاحبهای از زبان کوشکی
درباره اسحاق جهانگیری و جایگاهش در این
میان نوشت« :وقتی همه میدانند که شخص
مورد نظر قصد انصراف و کنار رفتن دارد و به
دنبال دوپینگ برای نامزدی است که قادر به

پاسخگویی نیست ،آیا این وقت خریدن برای
دیگری نیســت؟ باید حقوقدانان درباره این
پدیده بحث کنند کــه دوپینگ نامزد اصلی
توسط نامزد پوششی ،تمسخر و دور زدن قانون
نیســت؟» کوشکی در ادامه با اشاره به تأکید
جهانگیری برای ماندن در انتخابات نوشــت:
«اگــر نامزدی که ادعا میکند من پوششــی
نیســتم و آمدهام که رقابت کنم ،در آخر کار
به نفع دیگری کنــار رفت ،تکلیف این دروغ
آشــکار چه میشــود و نهادهای نظارتی چه
تصمیمی برای چنین ساختارشکنی خواهند
گرفت؟» این کارشــناس مسائل سیاسی در
پایان نیز تأکید کرد« :به نظر میرسد بقایای
تیم تندروی اصالحات و مشــارکت با تقسیم
کار میان جهانگیری و روحانی ،قرار است نقش
نامزد فعال را به جهانگیری بسپارند و روحانی
ب ه عنوان نامزد شکســتخورده و نماد وضع
موجود در مناظرات شرکت کند و این پوست
خربزهای است که زیر پای روحانی انداختند
تــا در لحظات آخر ،جهانگیــری را بهعنوان
نامزد اصلی معرفی کرده و روحانی را مجبور
به انصراف از ادامه راه کنند».

الگوسازی دولت برای جوانان با دعوت از گروه موسیقی لهستانی «پارتیزانت» !

صعود سراسری کاروانهای راهیان نور به ارتفاعات بازیدراز

پخش زنده مناظرهها بیش از  50میلیون بیننده دارد

تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری پس از نماز جمعه تهران

تصویرسازی از زندگی زیبای گذشته برای جذب گردشگر در اصفهان

اختتامیه اولین دوره طرح فتح بسیج تهران

امام رضا جان از بیحرمتی حامیان روحانی به شما شرمندهایم!

روحانیت و دفاع از حرم /رزمایش « شهدای مدافع حرم» در گرگان

اپىژنتیک۳-

مهدی فرهادی/
اثرات اپىژنتیک
بر بدن انسان و انتقال به ژن
کاهش خواب :امروزه ،اوقات فراغت
بسیاری از جوانان و نوجوانان با تماشای
تلویزیون ،انجــام بازیهای کامپیوتری
و پرســه زدن در شــبکههای اجتماعی
سپری میشود که در نتیجه آن فعالیت
فیزیکی فرد کاهش یافته و به بروز فشار
خون منجر میشود .در واقع ،بیتحرکی
مهمترین عامل افزایش فشار خون است،
البته عوامل دیگری مانند سابقه ژنتیکی،
شرایط مادر در دوران بارداری ،اضافه وزن
و وضعیــت اجتماعی و اقتصادی نیز در
افزایش فشار خون دخیل هستند .طبق
آمارها ،پزشکان دانمارکی تأکید کردهاند
دو ســوم کودکان مبتال به چاقی مفرط
به طور جــدی در معرض خطر ابتال به
بیماریهای قلبی هســتند .به گزارش
ایســنا ،در آزمایشهای اخیر مشخص
شــده اســت از بین  ۲۵۵کودک تحت
مطالعه که همگی دچــار چاقی مفرط
بودند ۵۶ ،درصد به فشار خون باال۵۴ ،
درصد به کلســترول باال ۱۴ ،درصد به
افزایــش قند و یک درصد نیز به دیابت
نوع دوم مبتال بودند.
مطالعه بیــش از پنج هزار کودک
طی دو سال نشان میدهد ،کودکانی که
بیش از دو ساعت در روز تلویزیون تماشا
میکنند یا پیوسته به صفحه کامپیوتر و
تبلت چشم میدوزند ،فشار خون باالیی
دارند .همچنین ،خیره شــدن به صفحه
نمایش موبایل یا لپتاپ پیش از خواب،
سبب کاهش کیفیت خواب و بدخوابی
میشــود و زمینه چاقی و بیماریهایی،
همچون دیابت را فراهم میکند.
در این مطالعات آمده است ،از هر
 ۱۰کودک ،حداقل یک نفر دچار فشار
خون باال اســت .فشــار خون باال یکی
از مهمترین دالیــل بیماریهای قلبیـ
عروقی و ســکته مغزی به شمار میآید.
امروزه تحقیقات نشان داده است ،بیش
از  44درصــد جوانان و نوجوانان اوقات
فراغت خود را با ورود به فضای مجازی و
استفاده از اینترنت 35 ،درصد با بازیهای
رایانهای و گوش دادن به موسیقی و کمتر
از  17درصدشان با تماشای تلویزیون و
برنامههای آن سپری میکنند.
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پنجره

نیم میلیون کودک یمنی
در معرض خطر مرگ

بحران در بریتانیا

رضا اشــرفي /اتحاديه اروپا
كه زماني براي رســيدن به اولين قدرت
جهاني به ويژه در حوزه اقتصاد تشكيل
شد ،نه تنها به روياي خود دستنيافته؛
بلكه در مســيري قــرار دارد كه از يك
سو هر كدام از اعضای آن با بحرانهاي
شــديد داخلي مواجه هستند و از سوي
ديگر عم ًال انسجام و اتحاد دروني آن رو
به زوال اســت و تصميمات آن از حوزه
وحدت به چنددستگي تغيير كرده است.
انگليس يكي از كشورهايي است كه
نقشي اساسي در وضعيت بحراني اروپا
ايفا ميكند و خروج اين كشور از اتحاديه
اروپا (برگزيت) نمودي از اين رفتار است.
افکار عمومی این کشور و ساختار اتحادیه
اروپا در حالی همچنان در شوک اجرایی
شــدن این خروج بودهاند که در اقدامی
ناگهانی «ترزا می» نخستوزیر انگلیس
در اوايل ارديبهشت از برگزاری زودهنگام
انتخابات طي هشت هفته خبر داد.
حال این پرسش مطرح میشود که
چرا نخستوزیر انگلیس و حزب حاکم
محافظهکار به دنبــال برگزاری چنین
انتخاباتی است؟
پاســخ به این پرسش را در برخی
تحوالت داخلی و سیاست خارجی این
کشور میتوان مشاهده کرد؛ اول اینکه
در عرصــه داخلــی انگلیــس ،دولت با
وجود وعدههای بســیار نتوانسته است
چالشها و بحرانهای اقتصادی را رفع
کند .همانطور که اسناد و گزارشهای
منتشر شده از آمار باالی بیکاری ،فقر و
کاهش تراز تجاری این کشــور حکایت
دارد .همچنین خــروج از اتحادیه اروپا
تقویت ســاختارهای استقاللطلب در
مناطقی ،چون اســکاتلند ،ولز و ایرلند
شــمالی را به همراه داشــته است؛ در
حالی که زمزمههای درخواست مردمی
برای تغییر ساختار پادشاهی انگلیس به
جمهوری نیز بیشتر به گوش میرسد.
دوم اینکه در عرصه اتحادیه اروپا،
انگلیس با وجود اقدامات گســتردهای
که صورت داده ،نتوانســته است جایگاه
مناسبی برای خود کسب کند؛ چنانکه
بســیاری از کشــورها از خــروج این
کشــور از اتحادیه اروپا استقبال کردند.
موضعگیریهای منفــی اتحادیه اروپا
درباره انگلیس این اصل را برای مردم این
کشور آشکار کرد که کشورشان دیگر آن
جایگاه و موقعیت برتر ادعایی در اتحادیه
اروپا را ندارد .بســياري از كشــورهاي
اروپايي تأكيد دارند ،بحرانهاي اقتصادي
و امنيتي اروپا ناشی از برنامههاي رياضت
اقتصادي و البته جنگافروزيهاي اين
كشــور در لواي نام ناتو است كه موجب
شده است هزينههاي مالي و انساني بر
اروپا تحميل شود.
ســوم اینکه ترزا می در حالي در
روزهای آغازین ریاستجمهوری ترامپ
به آمریکا سفر کرده و با او دیدار داشته
است که کارنامه چند ماهه ترامپ نشان
میدهد مقامات لنــدن در همگرایی با
آمریکا دچار اشــتباه محاسباتی شده و
عم ًال آمریکا توانایی تحقق بســیاری از
اهداف انگلیس ،از جمله احیای جایگاه
انگلیس در معادالت خاورمیانه را نخواهد
داشت.
با توجه به مجموعه شرایط داخلی
و بیرونی انگلیس قطعاً حزب محافظهکار
در انتخابات آینده نمیتواند دســتاورد
چندانی داشــته باشــد؛ بر اساس این
در شــرایطی که افکار عمومی انگلیس
همچنان در شوک خروج کشورشان از
اتحادیه اروپا و برخی چالشهای امنیتی
هســتند ،حزب محافظهکار تالش دارد
با برگــزاری انتخابات زودهنگام مانع از
فعالیت بیشــتری ،چون احزاب کارگر و
لیبرال دموکرات به منزله رقبای اصلی
انتخاباتیاش شود .اين امر زماني بيشتر
نمود مييابد كه گزارشهاي منتشر شده
از رأي  51درصــدي حزب محافظهكار
در صورت برگزاري انتخابات زودهنگام
حكايت دارد.
در اصل این انتخابات زودهنگام نه
برگرفته از قــدرت و توان دولت حاکم،
بلکه نشئت گرفته از تزلزل سیاسی حاکم
بر کشــور اســت که حزب حاکم با این
انتخابات سعی دارد حمله پیشدستانه
را نســبت به رقبا صورت دهد تا شاید
همچنان در عرصه قــدرت باقی بماند.
بر اســاس این ،همهپرسی اخیر را باید
جنگ قدرتی دانست که ناشی از فضای
ملتهب داخلی و بیرونی انگلیس اســت
که سران این کشور با مدیریت آن سعی
دارند آن را برگرفته از دموکراسی نشان
دهنــد و حقیقت بحرانــی بودن اوضاع
این کشــور را پنهان کنند؛ در حالي كه
ايجاد فضاي امنيتي در عرصه داخلي و
خارجي انگليس مؤلفههاي ديگر حزب
حاكم براي فريب افكار عمومي و كسب
رأي خواهد بود.

فراسو

سال هجدهم
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صندوق کودکان ملل متحد اعالم کرد ،نیم میلیون کودک یمنی به علت سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند .بنابر اعالم این صندوق ،تداوم
خشونتها در یمن یکی از بدترین بحرانهای قحطی در جهان را رقم زده است؛ به گونهای که هفت میلیون نفر در یمن نمیدانند که وعده غذایی بعدی آنها از
کجا میرسد .یونیسف اعالم کرد ،نزدیک به  ۲/۲میلیون کودک یمنی دچار سوء تغذیه هستند که نیم میلیون نفر از آنها در مرحله سوء تغذیه شدید قرار دارند.

کندوکاو

انتخابات فرانسه در فضاي رعب و وحشت

تشدید لحن وزارت خارجه آمریکا علیه ایران

خبرگزاری ایرنا« :دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا هفته گذشته به مشاوران
خود گفت لحن نامه وزارت خارجه آمریکا را که در آن اعالم شده بود ایران از برجام
تبعیت میکند ،تندتر و تشــدید کنند« .رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا اعالم
کرده اســت «دونالد ترامپ» دستور داده است این مسئله را بررسی کنند که آیا لغو
تحریمهای ایران طبق توافق هستهای  2015این کشور و گروه ( 5+1آمریکا ،انگلیس،
فرانســه ،روســیه ،چین به عالوه آلمان) در راستای منافع امنیت ملی آمریکا بوده یا
خیر .مقامات ارشــد کاخ سفید به «والاستریت» ژورنال اعالم کرده بودند ،لحن نامه
اولیه که در این زمینه نوشته شده بود ،بسیار نرم بود و در آنبه فعالیتهای تهران در
خاورمیانه و حمایت از گروههایی که آمریکا آنها را تروریستی میداند ،اشارهای نشده بود.

باید روی ایران تمرکز شود

قاسم غفوری /سرانجام،
انتخابات رياستجمهوري فرانسه با
حضور  11نامزد در سوم ارديبهشت
برگزار شــد؛ انتخاباتــي كه چنانكه
پيشبيني ميشد هيچ یک از نامزدها
نتوانستند آراي الزم يعني  ۵۰+۱را
كسب کنند و در نهايت به دور دوم
كشيده شــد .وزیر کشور فرانسه با
اشــاره به نتایج نهایی دور نخست
انتخابات فرانســه ،گفت« :امانوئل
َمکرون» و «مارین لوپن» به ترتیب
 ۲۳/۷۵و  ۲۱/۵۳درصد آرا را کسب
کردند و بــه دور دوم این انتخابات
راه یافتند.
آرای دیگر نامزدهای انتخابات
فرانســه به ترتیب «فرانسوا فیون»
جمهوریخــواه  ۱۹/۹۱درصد« ،ژان
لوک مالنشــون» از حزب «فرانسه
نافرمــان»  ۱۹/۶۴درصــد و «بنوا
آمون» سوسیالیســت  ۶/۳۵درصد
اعالم شده است.
نامزدهای موسوم به «نامزدهای
کوچک» که پیشتر نیز رأی آنها کمتر
از پنج درصد پیشبینی میشــد ،به
ترتیب «نیکوال دوپوانیان» از «حزب
فرانسه به پاخاسته» با  ۴/۷۵درصد،
«ژان السال» از جنبش «مقاومت» با
 ۱/۲۲درصد« ،فیلیپ پوتو» از «حزب
نوین ضد ســرمایهگذاری» با ۱/۱۰
درصد« ،فرانسوا آسلینو» از « اتحادیه
مردمی جمهوریخواهــان» با ۰/۹۲
درصد« ،ناتالی آرتود» از «حزب مبارزه
کارگــران» بــا  ۰/۶۵درصد و «ژاک
شمیناد» از «حزب اتحاد و ترقی» با

 ۰/۱۸درصد آرا در جایگاههای ششم
تا یازدهم قرار گرفتند.
د و ر د و م ا نتخا بــا ت
ریاســتجمهوری فرانسه در تاریخ
هفت می ( 17اردیبهشت) با حضور
دو منتخــب دور نخســت در حالي
برگزار میشود كه دور اول انتخابات
نكات مهمی را به همراه داشته كه از
وضعيت نه چندان مطلوب فرانسه در
عرصه داخلي و جهاني حکایت دارد.
كاهش مشاركت مردمي
يكي از نكات مهم در انتخابات
كنوني كاهش مشــاركت مردم پاي
صندوقهاي رأي بوده است« .اتیاس
فکل» وزير كشــور فرانســه میزان
مشارکت فرانسویها در این انتخابات
را  ۷۸/۶۹درصــد اعــام کرد ،این
در حالی اســت که میزان مشارکت
فرانســویها در انتخابات گذشــته
ریاستجمهوری که در سال 2012
برگزار شد ۸۰/۴۲ ،درصد بود .با توجه
به وضعیت موجود ميتوان گفت كه
اين كاهش مشاركت برگرفته از فضاي
یأس و نااميدي مردم فرانسه از آينده
كشورشان است كه بخش عمدهاي از
آن برگرفته از بحران اقتصادي ،فضاي
ناسالم سياسي حاكم بر كشور و نيز
ناكاميهاي جهاني فرانسه است.
حذف اوالند
نكته مهم ديگر حضور نداشتن
اوالند رئيسجمهور كنوني فرانســه
اســت .اوالند در ســال  2012در

حالي بر ســاركوزي رئيسجمهور
وقت پيروز شد و نام وي را به عنوان
رئيسجمهور تكدورهاي ثبت كرد
كه در انتخابات اخير چنان وضعيت
اوالند در ميان آراي مردمي نامطلوب
بود كــه در انتخابات حضور نيافت.
آمارها نشان ميدهد كه محبوبيت
مردمي وي زيــر  20درصد بوده و
برخي آمارها تا  12درصد را نشــان
ميدهد .بســياري معتقدند اوالند با
سياســتهاي اقتصادي بحرانساز

انتخابات كنوني فرانسه فارغ
از نتايج آن نشان میدهد اوضاع
بحراني و نابسامان اين كشور در
حوزه سياسي و امنيتي به نوعي
فضاي پر تنش سياسي و البته
نااميدي و نارضايتي مردم را به
همراه داشته است
و نيــز اقداماتي همچــون همراهي
بــا آمريكا در حمايت از تروريســم
و بحرانســازي در جهــان ،جايگاه
فرانسه را به كشوري پيرو و متزلزل
تقليل داد.
جدال بر سر ساختار
جدال بر ســر ساختار يا همان
اصل سيســتم و ضد سيستم يكي
ديگــر از مؤلفههاي ايــن انتخابات
اســت .هر چند كه مســئله اقتصاد
از اولويتهاي اصلي نامزدها بوده و
سعي كردهاند سوار بر موج مطالبات
اقتصادي مردم آرا را به ســوي خود

جلــب كننــد؛ اما در نهايــت روند
تبليغاتي آنان بر اســاس اصل تغيير
نظام حاكم اســتوار بوده اســت ،در
حالي كه هر یک اين تغيير را به شيوه
خود مطرح كرده است.
در يك سوي معادله «امانوئل
ماکرون» نامزد مســتقل انتخابات
ریاستجمهوری قرار دارد كه تالش
كرده خود را فــردي خارج از نظام
حاكم مطرح کند و چنان نشان دهد
كه به دنبال فرانسهاي جديد است،
چنانكه وي در جمع هواداران خود
پس از کسب پیروزی گفت« :ما در
عرض یک سال چهره سیاسی فرانسه
را تغییر دادیم».
وی با بیان اینکــه میخواهم
رئیسجمهــور همه مردم فرانســه
باشم ،افزود« :من با شعار امید برای
فرانســه و اتحادیه اروپا به دور دوم
خواهم رفت ».نكته مهم آنكه فرانسوا
فیون و امون دیگر نامزدهای انتخابات
بالفاصله پس از شکســت ،از وی در
دور دوم انتخابات حمایت کردند.
در سوي ديگر مارین لوپن نامزد
راستگرای افراطی قرار دارد كه او نيز
ادعاي تغيير فرانسه به دور از ساختار
كنوني را مطرح ميکند .وي نیز پس
از مشخص شدن پیروزی در انتخابات
گفت که میهنپرستان فرانسه به من
بپیوندنــد .لوپن در ادامه گفته؛ باید
فرانسه را از دست طبقه قدرتمندی
که میخواهند اراده خود را به مردم
دیکته کنند ،نجات داد .وي در طول
مبارزات انتخاباتي سعي كرده خود

را ترامپــي جديد معرفي کند كه به
دنبال تغيير ســاختار فرانسه است
كه از محورهاي آن اخراج مهاجران،
ایجاد اشتغال براي فرانسويها ،مبارزه
با داعش و خروج از اتحاديه اروپاست.
فرانسه گرفتار فضاي امنيتي
يكي ديگر از نكات مهم در اين
انتخابات كه شايد در دورههاي پیش
كمتر ديده شده فضاي شديد امنيتي
حاكم بر كشور است .برای انتخابات
 2017ریاســتجمهوری فرانســه،
افزون بر  50هــزار نیروی پلیس و
ژاندارم امنیــت محلهای اخذ رأی
را تأمین میکردند .نكته مهم آنكه
نــه تنها چند روز پيش از انتخابات،
فرانسه شــاهد حمله تروريستي در
شــانزهليزه پاريس بود ،بلکه در روز
انتخابات نيز چند شعبه اخذ رأي به
دليل تهديدات امنيتي تعطيل شد.
با توجه به آنچه ذكر شد ميتوان
گفت كه انتخابات كنوني فرانسه فارغ
از نتايــج آن نشــان میدهد اوضاع
بحراني و نابسامان اين كشور در حوزه
سياســي و امنيتي به نوعي فضاي
پر تنش سياســي و البته نااميدي و
نارضايتي مردم را به همراه داشــته،
چنانكه تظاهراتهاي متعددي نيز
عليه نامزدها و برنامههاي انتخاباتي
آنان برگزار شــده است .روندي كه
استمرار آن ميتواند زمينهساز تبديل
شدن فرانسه به قدرت درجه دوم در
اتحاديه اروپا بــا رويكرد انزوايي در
صحنه بينالملل باشد.

رخنه

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان :نیکی هیلی که به داشتن مواضع ضد ایرانی
مشهور است ،در میان یهودیان آمریکا گفته است ،سازمان ملل نباید روی اقدامات
اسرائیل[رژیم صهیونیستی] تمرکز کند و این ایران است که اعمال و رفتارش باید
زیر ذرهبین باشد« .نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با بیان اینکه
نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیر نظامیان به دست اسرائیل نباید در سازمان ملل
مورد بحث جدی قرار بگیرد ،گفت« :اسرائیل بیش از ایران ،کره شمالی و سوریه زیر
ذرهبین قرار گرفته و این بهتآور است ».هیلی پیشنهاد داد« :ایران باید زیر ذرهبین
سازمان ملل باشد نه اسرائیل؛ ایران مایه بیثباتی خاورمیانه است».

بررسی برجام ،نقش ایران در منطقه را هم در نظر میگیرد

خبرگزاری فارس :معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ،با اشاره به اینکه مسائل
غیر هستهای ایران با توافق همه طرفهای  5+1از شمول برجام خارج شدهاند ،گفت:
«بررسی  90روزه برجام مسائل دیگری را نیز شامل خواهد شد ».تونر در ادمه گفت:
«دولت آمریکا این بررســی را در بافتی بزرگتر که نقش ایران در منطقه و جهان
را شــامل میشود ،انجام میدهد ».وی افزود« :من فکر میکنم این بررسی ،نگاهی
جامع به نحوه مقابله ما با ایران خواهد بود و این نکته را که رفتار ایران در منطقه
به طرز محسوســی عوض نشده است و ما چه نگاهی به ابزارها و نحوه اعمال فشار
خواهیم داشــت ،در نظر خواهد گرفت ».معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت:
«دولت ترامپ ،تا آن زمان (اتمام بررسی  90روزه برجام) به آن پایبند خواهد ماند».

نامه رویس به تیلرسون و سشنز

باشــگاه خبرنگاران جــوان :اد رویس ،رئیس کمیته امــور خارجه مجلس
نمایندگان این کشــور و برایان مست ،نماینده جمهوریخواه از ایالت فلوریدا ،در
نامهای به رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه و جف سشنز ،دادستان کل آمریکا،
آنها را به بازگشایی آن دسته از پروندههای اجرای قانون ترغیب کرد که در آنها
افراد یاریرسان به ایران در برنامههای موشکی و هستهای این کشور هدف قرار
گرفته بودند و در دولت اوباما کنار گذاشته شده بودند.

آمریکا با خروج از برجام منزوی میشود

خبرگزاری فارس« :آدام شیف» عضو ارشد کمیته اطالعات مجلس نمایندگان
آمریکا به دونالد ترامپ هشدار داد که خروج از برجام ،سبب انزوای ایاالت متحده
در جهان خواهد شد .در حالی که اظهار نظرهای دولت دونالد ترامپ علیه توافق
هســتهای ایران و گروه  5+1ادامه دارد ،یک عضو ارشد کمیته اطالعات مجلس
نمایندگان آمریکا درباره انزوای واشنگتن در صورت کنار کشیدن از برجام و نقض
آن از جانب ایاالت متحده هشدار داده است.

مشغول بررسی دقیق توافق هستهای هستیم

خبرگزاری مهر :رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با یک شبکه خبری تأکید
کرد ،مشغول بررسی بسیار دقیق برجام بوده و دولتش گزارشی را در اینباره منتشر
خواهد کرد« .دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه اجازه نخواهند داد
ایران به سالح اتمی دست یابد ،از بررسی بسیار دقیق توافق هستهای خبر داد.ترامپ
در مصاحبه با شبکه خبری «ا ُ ا ِی ا ِن» گفت« :هرگز نمیتوانیم به ایران اجازه دهیم
سالح اتمی داشته باشد ...مشغول بررسی بسیار دقیق توافق هستهای هستیم».

هویت

آمریکا :کودکان همچنان قربانی بیقانونی
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غربگرایی جوانان گامبیا حاصل نفوذ

عبداهلل عبادی /هر چند یحیی جامه
پس از رســیدن به قدرت با گرفتن ژستهایی
نظیر قذافی ،خود را مخالف امپریالیسم و غرب
معرفــی کرد؛ اما به مرور زمان و پس از روبهرو
شــدن با سیاســتهای آمریکا اندکاندک به
سوی این کشور متمایل شد و در نهایت دست
دوســتی خود را به سوی کاخ سفید دراز کرد.
در جریان کودتای یحیی جامه در سال 1994
(داود جاوارا) رئیسجمهور اســبق این کشور
از طریق کشــتیهای جنگــی آمریکا که در
سواحل گامبیا لنگر انداخته بودند ،نجات یافت؛
ســفیر آمریکا نیز به نشانه اعتراض به عملکرد
کودتاچیــان خاک گامبیا را تــرک کرد ،ولی
پس از مدتی سفیر جدید آمریکا عازم بانجول
شــد که در جریان مالقات و تقدیم استوارنامه
جدید ،یحیی جامه بــا لحن اعتراضآمیزی و
البتــه به صورت کنایه برخی دولتهای بزرگ
در رعایت نکردن استقالل کشورهای کوچک
را مورد حمله قرار داد.
موقعیت جغرافیایی خاص گامبیا و نزدیکی
مرزهای این کشور به ایاالت متحده سبب شده
است تا ناسا (سازمان فضایی آمریکا) به منظور
فرود شاتلهای فضایی خود یک پایگاه در این
کشور احداث کند؛ این مرکز آمریکایی در کنار
فرودگاه بانجول قرار دارد و هر چند در  15سال
گذشته چندان فعال نبوده ،اما از جمله مراکز
محدود ناسا در گوشه و کنار جهان است که در
صورت نیاز از آن استفاده میشود.
محــدود بودن جغرافیایــی گامبیا و فقر
عمومــی حاکم بر آن ســبب شــده تا در 20
ســال گذشــته یحیی جامــه ،رئیسجمهور
سابق این کشــور (وی به تازگی در انتخابات
ریاستجمهوری از رقیب خود شکست خورد)
با طرح دوستی با آمریکا بخش زیادی از نیازهای
مالی خــود را در قالب کمکهای انســانی و
وامهای کمبهره دریافت کند.
گفتنی اســت ،این کشور در احاطه کامل
مرزهای ســنگال قرار دارد و نابرابری وضعیت
جفرافیایی و نظامی با سنگال سبب شده است

آمریکا در حالی با ادعای حمایت از حقوق بشر در امور کشورها دخالت میکند
که هر روز گزارشهای جدیدی از وضعیت بحرانی حقوق بشر در این کشور منتشر
میشود؛ چنانکه در آمریکا هر هشت دقیقه یک کودک قربانی اعمال غیر اخالقی
میشود و هر  98ثانیه یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد .گزارشهای منتشر
شده نشان میدهد ،در فلوریدا از هر شش زن ،یک نفر در مقطعی از زندگیاش
مورد تجاوز قرار گرفته است و حدود  20درصد از مردان خشونت به جز تجاوز را
تجربه کردهاند .در سال  ،2015ده هزار و  723تجاوز جنسی در فلوریدا گزارش
شد که تنها در چهار هزار و  730مورد بازداشتهایی صورت گرفت .مگ بالدوین،
مدیر اجرایی «خانه پناهجویان» گفت« :با وجود آنکه افراد بســیاری تحت تأثیر
این موضوع قرار گرفتهاند ،همه قربانیان احســاس تنهایی میکنند ».شبکه ملی
تجاوزهای جنســی گزارش داد ،زنان  18تا  24ساله که دانشجوی کالج هستند،
سه برابر بیشتر از دیگر زنان خشونتهای جنسی را تجربه کردهاند.

آلمان :جاسوسی از اینترپل و یوروپل

تا رؤسایجمهور آن همواره از سوی دولت این
کشور احساس تهدید داشته باشند؛ به همین
دلیل یحیی جامه با نزدیکی به آمریکا سعی کرد
ضمن دریافت کمکهای اقتصادی و نظامی ،به
نوعی حاشیه امنی نیز برای خود ایجاد کند ،البته
جامه بسیار زیرک بود و هر گاه احساس میکرد
رؤسای کاخ سفید در قبال توافقات صورت گرفته
بیتفاوت هستند ،به سرعت به سوی کشورهای
مخالف آمریکا ،از جمله جمهوری اسالمی ایران،
چین و روسیه روی میآورد.
از آنجا که یحیی جامه پیشــتر خود یکی
از افســران ارتش گامبیا بود ،همواره به تجهیز
ارتش و آموزش کادر نظامی آن اهمیت میداد؛
بــه همین دلیل پس از وقایع  11ســپتامبر و
اجرای راهبرد نظامی آمریکا در آفریقا ،گامبیا
با وجود اینکه جزء کشورهای بسیار کوچک این
قاره محسوب میشد ،اما همواره آموزش ارتش
آن در تقویم ســالیانه ارتــش آمریکا گنجانده
شــده بود؛ از ایــن رو نظامیــان گامبیایی در
بسیاری از عملیاتهای صلحبانی سازمان ملل
و اتحادیه آفریقــا حضوری فعال دارند .به این
ترتیب ،هر ساله تعدادی از کارشناسان نظامی
آمریــکا برای آمــوزش دروس مختلف نظامی
عازم گامبیا میشــدند؛ افزون بر این ،افسران
عالیرتبــه و ژنرالهای ارتش گامبیا به منظور
برگزاری دورههای خاص به آمریکا رفته و تحت
آموزشهای ارتش این کشور قرار میگیرند.
طی دو دهه روابط آمریکا و گامبیا ،سازمان

( )USAIDنقش مهمــی در بهبود وضعیت
بهداشــت ،آموزشوپرورش ،زنان و جوانان در
این کشور داشته است .این سازمان با ساخت
مدارس جدید ،تعمیر و بازسازی مدارس قدیمی،
ساخت سرویس بهداشتی برای مدارس (کم و
بیش هیچ یک از مدارس این کشور در روستاها
سرویس بهداشتی نداشتند) تشویق خانوادهها
به فرســتادن دختران به مدرســه و باال بردن
نرخ باســوادی در بین زنان ،توزیع واکسن فلج
اطفال و واکسینه کردن کودکان و نوزادان در
برابر امراض دیگر ،آموزش جلوگیری از ابتال به
ایدز و ...نقش مهمی در بهبود وضعیت بهداشتی
و باال بردن امیــد به زندگی در بین مردم این
کشور داشته است .گامبیا کشوری فقیری است
که تنها محصول خود ،یعنی بادام هندی را جدا
از مصرف داخل به دیگر کشــورهای منطقه و
اروپا صادر میکند .گفتنی اســت ،محصوالتی
نظیــر گندم ،جو و دانههــای روغنی به دلیل
وضعیت خاص آبوهوایــی و بارش بارانهای
شــدید موسمی و حارهای یا کاشت نمیشوند
یا به صورت محدود کشت میشوند؛ از این رو
مردم در فقر شدیدی به سر میبرند و بسیاری
از افراد از تأمین مایحتاج روزانه خود عاجزند.
با این حال بارش بارانهای شــدید موسمی،
وزش طوفان و بروز آفات نباتی ســبب شــده
است بسیاری از اوقات کشاورزان بخش زیادی
از دســترنج خود را به سبب بالیای طبیعی از
دست بدهند و دولت نیز به علت فقر و کمبود

منابع قادر به حمایت از آنان نباشد.
در ســال  2008حمله ملخهــا به غرب
آفریقا بخش زیادی از محصوالت کشــورهای
منطقه ،از جمله گامبیا ،سنگال و گینه را نابود
کرد که این موضوع موجب شد تا حدود 800
هزار نفر از مردم این کشــور در آستانه قحطی
قرار بگیرند؛ در این زمان سازمان ( )usaidبا
ارسال چندین تن مواد غذایی ،توزیع سم آفات
نباتی بین کشاورزان و آموزش آنان به نوعی از
کشاورزان گامبیایی حمایت کرد و مانع تکرار
حوادث مشابه شد.
اما روابــط نزدیک این کشــور با آمریکا
موجب شــده است تا افزون بر وابستگی کامل
اقتصاد و ارتش آن به کاخ سفید ،بخش فرهنگی
آن نیز به شدت به فرهنگ غرب متمایل شود
و با اینکه حدود  99درصد مردم این کشــور
مسلمان هســتند ،بیحجابی و غربگرایی به
اصلیترین ســتون زندگی جوانان آن تبدیل
شــده اســت؛ همچنین حضور صدها کاباره و
مشروبفروشــی در این کشور مسلمان غرب
آفریقا ســبب شده اســت تا گامبیا به بهشت
گردشگران اروپایی و آمریکایی که بسیاری از
آنان گردشگر سکس نامیده میشوند ،تبدیل
شــود .در اثر تبلیغات شــرکتهای آمریکایی
جشــنوارههای مختلفی در سواحل این کشور
برگزار میشود که جوانان ضمن رقص مختلط،
به شــرب خمر و اعمال منافی عفت در حضور
دیگران میپردازند.

جاسوسی از نهادهای بینالمللی و به تبع آن افراد ،گویا به امری متداول برای
ســران اروپا مبدل شده است؛ چنانکه هفتهنامه «اشپیگل» با استناد به اسنادی
محرمانه ابعاد دیگری از جاسوسیهای گسترده سازمان اطالعات امنیت آلمان از
مقر
سازمانهای بینالمللی را فاش کرد .سازمان اطالعات امنیت آلمان در کنار ّ
اینترپل در شــهر لیون فرانسه از سال  2000و در یک دوره زمانی طوالنیمدت
از دفاتر ارتباطی شبکههای پلیس در کشورهای اتریش ،دانمارک ،بلژیک ،یونان،
اســپانیا ،ایتالیا و آمریکا جاسوسی کرده است .در مجموع ،دهها شعبه اینترپل از
آمریکای التین گرفته تا روسیه از اهداف جاسوسی آلمان بودهاند .سازمان اطالعات
مقر پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) در
امنیت آلمان افزون بر اینترپل ،از دادههای ّ
الهه هلند و چندین سازمان پلیس اروپایی نیز جاسوسی کرده است.

آمریکا :اجرای حکم اعدام در آرکانزاس

آمریکایــی کــه با ادعای مقابله با اعدام در کشــورها دخالــت و علیه آنها
پروندهســازی میکند ،خود از مجریان بدترین نوع اعدام یا همان اعدام با تزریق
مرگبار است .نخستین مورد اعدام در ایالت آرکانزاس آمریکا در چارچوب اجرای
حکم اعدام شــماری از مجرمان پیش از مهلت انقضای داروی مورد استفاده در
تزریق مرگبار اعدام مجرمان در تاریخ  30آوریل اجرا شد .لیدل لی  51ساله کمتر
از یک ساعت پس از قتل همسایه خود و خرج حدود  300دالر از پولهایی که
از همسایهاش سرقت کرده بود ،دستگیر و به اتهام قتل در سال  1993به اعدام
محکوم شد .این اعدام در حالی صورت گرفت که آمریکا خود را مدعی مخالفت با
اعدام معرفی میکند .گزارشها نشان میدهد ،بسیاری از اعدامیها در آمریکا هرگز
جرمشان اثبات نشده و صرفاً به دلیل رنگ پوستشان به اعدام محکوم شدهاند.

اروپا :مرکز سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی

گزارش یکی از نهادهای حقوق بشــری نشان میدهد ،در یک سال گذشته
فضای مجازی اروپا به اصلیترین عرصه برای ترویج سوء استفاده جنسی از کودکان
تبدیل شده است .با  ۱۹درصد افزایش نسبت به سال پیش ،اروپا بازار حدود ۶۰
درصد از تصاویر و فیلمهای مســتهجنی است که با سوءاستفاده از کودکان تهیه
میشــوند .در این میان ،هلند بیشترین مقدار از این محتویات غیر اخالقی را در
اختیار دارد .این در حالی اســت که در سال  ،۲۰۱۵آمریکای شمالی بازار حدود
 ۵۷درصد از اینگونه فیلمها و تصاویر غیر اخالقی را در اختیار داشت و در سال
 ،۲۰۱۶این رقم به  ۳۷درصد کاهش یافت.
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شماره ۷96

حجتاالسالموالمسلمین علیرضا سلیمی ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در پاسخ به ادعای رئیس ستاد فرهنگیان روحانی که عنوان کرده
دستگیری
است «من اطالع دارم میزان زیادی از این تخلفات(در صندوق ذخیره فرهنگیان) مربوط به دولت قبلی است» ،گفت :چرا ابتدای دولت اعالم نکردند و اجازه دادند چهار سال این
هم حزبیهای دولت تخلفات ادامه یابد .کسانی که دستگیر شدهاند بیشتر اقوام و خویشان حزبی آقایان و از دولت فعلی هستند و دولتیها در آستانه انتخابات نباید از پاسخگویی شفاف فرار کنند.

نگاه

منطق جمهوری اسالمی در نگاه به درون

مصطفی قربانی /رهبر حکیم انقالب در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای
اسالمی( )96/2/5با اشاره به اهمیت انتخابات و کارکردهای متعدد آن برای نظام ،در فرازی
فرمودند« :من به هم ه این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاستجمهوری هستند این
را عرض میکنم ـ حرفی است که بارها گفتهایم ـ تصمیم بگیرند ،به مردم هم بگویند ،در
تبلیغاتشان هم بگویند ،قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور ،برای توسع ه اقتصادی،
برای باز کردن گرهها ،نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود ،نگاه به خود ملّت خواهد
ظرفیتها ،استفاد ه از
ظرفیتهای ما زیاد است؛ ّ
توجه به این ّ
بود .تواناییهای ما زیاد استّ ،
ظرفیتها میتواند کشور را به
این
از
ه

استفاد
برای
رانه
ب
مد
ظرفیتها ،برنامهریزی عاقالنه و ّ
ّ
این ّ
اقتدار و استحکا ِم ساخت درونی برساند و این ،آن چیزی است که دشمن را مأیوس میکند،
مصونیت خواهد داد».
این ،آن چیزی است که به کشور و ملّت و نظام اسالمی ،به توفیق الهی
ّ
توجه و تمرکز بر ظرفیتهای درونی برای مدیریت توسع ه اقتصادی کشور و رویارویی
با چالشها و موانع موجود در اقتصاد کشور ،موضوعی است که رهبر معظم انقالب از حدود
چهار سال پیش به طور ویژه بر آن تأکید دارند .به عبارتی ،هرچند استحکامبخشی ساخت
درونی برای نظام جمهوری اسالمی ایران موضوع جدیدی نیست و رهبر معظم انقالب در دهه
 80و حتی پیش از آن بر ضرورت آن برای کشور تأکید کردهاند ،اما در باب چرایی و دالیل
طرح این موضوع (اهمیت و ضرورت آن) از سوی معظمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ بدیهــی بودن :تأکید بر اســتفاده از ظرفیتهای درونــی از جمله بدیهیات اولیه
برای مصون ماندن از تکانهها و نوســانات بینالمللی و الزمهای اساســی برای پیشبرد امور
هر حکومتی اســت .در واقع ،عمده تمرکز در تحقق پیشــرفت برای هر کشوری مبتنی بر
ظرفیتهای درونی آن کشور است.
2ـ اعتقاد برخی دولتمردان و نخبگان به نگاه به بیرون برای حل مشکالت و معضالت
کشــور :مواجه شدن کشــور با تحریمهای به اصطالح «فلجکننده» جهان غرب به رهبری
آمریکا ،در کنار برخی ســوءمدیریتها و غفلتهای داخلی ،ســبب شد کشور با معضالتی
روبهرو شود که قرار گرفتن در چنین وضعیتی ،سبب شکلگیری ایده حل معضالت با نگاه
به بیرون و به ویژه از طریق رفع تحریمها در نزد برخی دولتمردان و نخبگان شد .اما با توجه
به تجربه ناموفق این نوع نگاه در دولتهای گذشــته ،به ویژه دولت سازندگی ،رهبر معظم
انقالب بر موضوع تقویت ســاخت درونی نظام و توجه به ظرفیتهای درونی تأکید دارند و
اینگونه درصددند تا هم در مقابل ایده نگاه به بیرون برای حل مسائل کشور و هم در مقابله
با تهاجمات خارجی و تهدیدات ،بدیلی برای پیشرفت کشور ارائه کنند.
3ـ حفظ هویت انقالبی و استقالل جمهوری اسالمی ایران :نسخهبرداری کورکورانه از
نسخههای بیرونی ،بدون اولویت ظرفیتهای درونی و نهادی ،یک راهکار شکننده و اغلب
مخاطرهآمیز است که نه تنها موجب بهبود وضع موجود نمیشود؛ بلکه حتی ممکن است
به نتایجی مغایر با اهداف نظام سیاسی منجر شود .به عبارت دیگر ،جمهوری اسالمی ایران
برای حفظ هویت و استقالل خود و به منظور مصون ماندن از پیامدهای احتمالی ارتباطات
و تعامالت جهانی خود باید به استحکامبخشی ساخت درونی بپردازد و برای این منظور نیز
چارهای جز تمرکز بر ظرفیتهای درونی ندارد.
4ـ الزمه نقشآفرینی در آینده نظام بینالملل :جمهوری اسالمی ایران که از یک سو
نســبت به ترتیبات موجود حاکم بر نظام بینالملل ناراضی اســت و از سوی دیگر خواهان
ایفای نقشــی گســتردهتر و مؤثرتر در آینده نظام بینالملل است ،ضروری است به تقویت
و اســتحکام هر چه بیشتر ساخت درونی خود بپردازد .اگر کشوری بخواهد در نظام آینده
جایگاه درخوری داشته باشد ،باید از قدرت کافی برخوردار باشد؛ زیرا قدرت یک کشور تنها
در صورتی قابلاتکا خواهد بود و میتواند موقعیت کشور را در نردبان قدرت نظام بینالملل
ارتقا دهد که مبتنی بر ظرفیتهای درونی باشد.
5ـ الزمه مواجهه با امواج جهانی شــدن :برخالف دیدگاهی که همه امور را در حال
جهانی شــدن فرض میکند و معتقد به ناکارآمدی سیاستگذاریهای مستقل داخلی در
عصر جهانی شدن است ،ایده استحکامبخشی ساختدرونی برای ظرفیتهای درونزای داخلی
اهمیت قائل اســت و بر آن اســت که بهرهبرداری از فرصتهای جهانی شدن نیز منوط به
سامانیافتگی درونی و استحکامبخشی ساختدرونی است .به عبارت دقیقتر ،اگرچه جهانی
شدن حاوی یک سری فرصتهای بالقوه است ،اما تنها کشورهایی میتوانند از این فرصتها
به نحو مطلوب بهره ببرند که در درون از استحکام برخوردار باشند.

پرتو

صبح صادق شاخصههای انتخابات مطلوب را بررسی میکند

پشت پرده تغییرات حکومتی در عربستان سعودی

محمدرضا بلوردی /ســلمانبنعبدالعزیز پادشــاه عربستان هفته گذشته
دســتورهایی را صادر کرد که تا حدودی غیرمنتظره بود؛ بر اساس این دستورها قرار
شــد ،دو ماه حقوق به افراد مرتبط با عملیاتهای «توفان قاطعیت» و «بازگرداندن
امید» علیه یمن پرداخت شــود که طی شــش ماه گذشته برای دومین بار است که
چنین دســتوری صادر شده است .همچنین دستور داده شد تمام پاداشها و مزایای
کارمندان دولت به مانند گذشته پرداخت شود.
بخش دیگری از دستورهای ملک سلمان مربوط به انتصابات متعددی بود که او
انجام داد؛ طبق دستور،باید پادشاه مرکزی برای امنیت ملی مرتبط با دیوان پادشاهی
ایجاد شود و «محمدبنصالح الغفیلی» به سمت مشاور امنیت ملی منصوب شد .شاهزاده
«خالدبنسلمان» به سمت سفیر عربستان سعودی در واشنگتن معرفی و «عبدالعزیزبن
سلمان» برای سمت وزیر دولت در امور انرژی در نظر گرفته شد و «عادل الطریفی»
وزیر فرهنگ و اطالعرسانی از مقام خود برکنار و «عوادبنصالح» به جای وی منصوب
شد .ضمن اینکه این دستورها شامل تغییر برخی از شاهزادههای مناطق نیز میشود.
فرمانهای اخیر پادشــاه سعودی که تنها چند روز پس از سفر جیمز ماتیس،
وزیر دفاع آمریکا ،به این کشــور صادر شده ،سبب شده است تا نظرات و تحلیلهای
متعددی درباره این تغییرات ارائه شود:
ـ از نگاه برخی از تحلیلگران ،تغییرات اخیر تالشی از ناحیه ملک سلمان برای
تقویت جایگاه فرزندان خود (به ویژه محمدبنســلمان جانشــین ولیعهد) و کاهش
اختیارات محمدبننایف ،ولیعهد ،بوده است؛ چرا که با ایجاد تشکیالتی به نام شورای
امنیت ملی بخشــی از اختیارات امنیتی از محمد نایف گرفته میشود و به این شورا
داده میشود که انتظار میرود به مثابه تشکیالتی موازی با وزارت کشور ،که ریاست
آن بر عهده ولیعهد است ،عمل کند.
ـ انتصاب خالدبنسلمان ،پسر پادشاه ،به سمت سفیر عربستان در ایاالت متحده
آمریکا و برکناری عبداهللبن فیصلبن ترکی هم جزو مواردی است که گفته میشود در
راستای تقویت جایگاه محمدبنسلمان ،جانشین ولیعهد ،صورت گرفته است؛ چرا که
خبرهای متعددی منتشر شده است مبنی بر اینکه بن ترکی چندان با محمدبن سلمان
هماهنگ عمل نمیکرده اســت و حتی در سفر اخیر جانشین ولیعهد به واشنگتن
نیز او را همراهی نکرده است و به همین دلیل کمتر از یک سالونیم از انتصابش به
سمت سفیر در آمریکا ،برکنار شده است.
ـ همان گونه که گفته شد طی شش ماه اخیر برای دومین بار به نیروهای نظامی
سعودی که در تجاوز علیه یمن شرکت داشتهاند ،پاداشی معادل دو برابر حقوق پرداخت
شــده است؛ امری که از نگاه کارشناسان ارتباط زیادی با سفر اخیر وزیر دفاع آمریکا
به عربستان دارد و نشان از هماهنگیهای بیشتر سعودیها و آمریکاییها برای شدت
بخشیدن به تجاوز خود به یمن دارد .به ویژه اینکه براساس گزارشهای موجود قرار
است معامله تسلیحاتی جدیدی به ارزش  390میلیون دالر بین دو طرف امضا شود
و سالحهای بیشتری برای جنگ در یمن به عربستان سعودی تحویل داده شود.
ـ با این حال ،از نگاه برخی کارشناســان پرداخت پاداش به نظامیان ســعودی
تالشی برای تقویت روحیه سربازان سعودی است که از طوالنی شدن جنگ علیه یمن
خسته شدهاند و تنها دستاوردی که برای آنها حاصل شده کشته شدن عده بیشتری از
نیروهای ارتش عربستان بوده و نیز اتهاماتی که از سوی کشورهای مختلف به حاکمان
ش کارمندان دولت
سعودی زده میشود .ضمن اینکه تصمیم به بازگرداندن مزایا و پادا 
هم در حالی صورت میگیرد که اقدامات ریاضتی سران سعودی نارضایتیهای زیادی
در بین جامعه عربستان ایجاد کرده بود.

مهدي سعيدي /انتخابات
را ميتوان به ميدان مسابقهاي تشبيه
کرد که در آن بازيکنان مختلفي براي
دســتيابي به نتيجه مطلوب فعاليت
دارند .در ايــن آوردگاه براي هر يک
از بازيکنان رقبايي وجود دارد که در
تالشند تا بر آنان فائق آيند .زمين بازي
نيز حدود و ثغوري دارد که رقابت در
آن چارچوب شکل ميگيرد .همچنين
بازي داراي قوانين و قواعدي است که
رقابت با رعايت آنها معنا مييابد.
در یــک نــگاه مهمتريــن
نقشآفرينــان ميــدان انتخابات را
ميتوان؛ نظام سياسي ،مردم ،احزاب و
گروههاي سياسي ،نامزدهاي انتخاباتي
و بيگانگان و معارضان نظام دانست که
هر يک اهدافي را در ميدان انتخابات
دنبــال کــرده و براي دســتیابی به
موفقيت تالش ميکنند.
اگر در اين ميــدان پيروزي در
انتخابات رياســتجمهوري و پيشي
گرفتــن بر رقيــب عاليترين هدفي
است که احزاب و گروههاي سياسي
و نامزدهاي انتخاباتي به دنبال تحقق
آنند و مردم نيز به دنبال يافتن نامزدي
اصلح هستند تا با به قدرت رسيدن آن
موجبات کارآمدسازي قوه مجريه را
فراهم آوردند ،نظام اسالمي از منظري
فراتر به عرصــه انتخابات مينگرد و
بــازي بزرگتري را براي اين آوردگاه
در نظر گرفته است که میتوان از آن
به تحقق «انتخابات اصلح» ياد کرد.
در اين بازي رقيب نظام اسالمي فالن
جريان سياســي يا نامــزد انتخاباتي
نیســت؛ بلکه اين دشــمنان انقالب
اســامي هستند که در تالشند مانع
تحقق انتخابات اصلح شــوند و نظام
اسالمي نيز در تالش است تا دشمن
را ناکام گذاشــته و انتخاباتي در تراز
جمهوري اسالمي برگزار کند.
نظــام اســامي بــه تمامــي
انتخاباتها به چشــم فرصتي براي
تقويت ارکان نظام مردمساالر اسالمي
نگاه کــرده و خواهان آن اســت که
انتخابات به شايستهترين شکل ممکن
برگزار شود .انتخابات شايسته مؤلفهها
و شــاخصههايي دارد که رهبر فرزانه
انقالب اســامي در طول ســالهاي
متمادي آنها را معرفي کردهاند .توجه
به اين شــاخصهها ميتواند مســیر
فعاليت دغدغهمندان نظام اسالمي را
در انتخابات آتي تعيين کند .در واقع،
همه تالشها و برنامهها بايد با هدف
تحقق چنين انتخاباتي صورت گيرد.
رهبــر معظم انقالب اســامي
در آخريــن بياناتشــان در ديدار با
فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوري
اســامي ایران با تأکيد بر اينکه همه
بايد قدر انتخابات را بدانند ،فرمودند:
«انتخابــات را بايد گرامــي بداريد.
انتخابات ســالم ،با امنيت ،با سالمت
و با گســتردگي بايــد انجام بگيرد».
معظمله با تأکيد بر اينکه دشمن در
تالش است تا آرامش انتخابات کشور
را به هم بزند! تأکيد داشــتند« :ملت
ايران با همين بيداري و هوشــياري
پيش بروند و يک انتخابات گسترده،
بانشاط ،با شور و شوق و سالم و همراه
با امنيت انشــاءاهلل اتفاق بيفتد .اين
براي کشور يک ذخيرهاي خواهد بود!
خود اين کشــور را مصونيت بسياري
خواهد داد)1396/1/30(».
1ـ مشارکت حداکثري
مهمترين مؤلفه انتخابات اصلح
مسئله «مشارکت حداکثري» و حضور
گســترده ملت در پاي صندوقهاي
رأي است .مشــارکت گسترده ملت
در انتخابات به اندازهاي مهم است که
رهبري با صراحت اعالم ميدارند« :من
بارها گفتهام كه اصل حضور مردم در
انتخابــات ،حتي از انتخاب اصلح هم
مهمتر است؛ اگرچه انتخاب اصلح هم
بسيار اهميت دارد)1384/2/17(».
ايــن تأکيد برخاســته از عمق
باوري اســت که در نظريه سياســي
اسالم به جايگاه مردم در نظام اسالمي
وجود دارد ،به نحــوي که از عبارت
«نظام مردمســاالري دينــي» براي
حکومت اسالمي اســتفاده ميشود.
چنين حضور گســتردهاي رمز بقا و
تداوم انقالب اســامي است؛ چرا که
جمهوري اســامي ایــران متکي بر
اعتماد به ملت شکل گرفته است.

انتخابات در تراز انقالب

بیشــک چنيــن حضــوري
دستاوردهاي ارزشمندي براي نظام
اســامي به همراه خواهد داشت که
مهمترين آن تجلي مشروعيت نظام
اسالمي و نقش بر آب شدن سناريوهاي
دشمن است .کاستن از رونق انتخابات
و عدم مشارکت حداکثري مردم در آن
يکي از سناريوهاي کليدي است که
دشــمنان انقالب اسالمي در تمامي
ادوار انتخابات ايران دنبال کردهاند.
رهبــر معظم انقالب اســامي
در مقــام يک مرجــع عاليقدر اعالم
ميدارند« :هر كســي به اســتحكام
اين نظام عالقهمند اســت ،هر كه به
اسالم عالقهمند است ،هر كه به ملت
ايران عالقهمند است ،براي او عق ً
ال و
شرعاً واجب است كه در اين انتخابات
شــركت كند )1388/3/14(».رهبر
حکيــم انقالب حتــي از منتقدان و
مخالفان نظام هم درخواست کردند
که پاي صندوقهای رأي حاضر شوند.
ايشان در آستانه انتخابات مجلس دهم
فرمودند« :شــرط اول همينطور که
عرض کرديم ،شرکت همگان است؛
همه بيايند .بنده در صحبت قبلي هم
اين را به همه گفتم که آن کساني که
ممکن است نسبت به نظام جمهوري
اسالمي هم حتي مسئله داشته باشند،
نسبت به امنيت کشور که ديگر مسئله
ندارند ،نسبت به اقتدار کشور که ديگر
مسئله ندارند .خب ،امروز اين نظام،
امنيت کشــور را حفظ کرده اســت،
پيشرفت کشور را تسريع کرده است،
به اين ملت عزت داده است؛ اينها که
ديگر قابل انکار نيســت ،اينها را که
دوست دارند؛ [پس] وارد اين ميدان
بشوند براي عزت بخشيدن به ايران و
ايراني ،براي استمرار امنيت ملي ،براي
تضمين پيشرفتي که بحمداهلل از اول
انقالب شروع شده و تا امروز بيوقفه
پيش رفته؛ براي اينها بايد وارد بشوند.
همه بايد وارد بشوند»()1394/10/30
البته ،در مسير تحقق مشارکت
حداکثري موانعي وجود دارد که بايد
براي رفع آن تالش کرد که مهمترين
اقدامــات در اين زمينه آگاهســازي،
اعتمادسازي و رضايتمندسازي است.
2ـ آرامش در انتخابات
يکــي از دغدغههاي مهم نظام
اسالمي در تمامي انتخاباتها ،حفظ
آرامش انتخابات است .آرامش انتخابات
بــه معناي نداشــتن جنبوجوش و
هيجانات رقابتهاي انتخاباتي نیست؛
بلکه به آن معناســت که اين شور و
هيجان تا آنجا ادامه يابد و اوج گيرد
که امنيت انتخابــات را تهديد نکند!
امنيت ،مقدمه ضــروري و اوليه هر
اقدام اجتماعي است و بدون آن هيچ
رفتار مدني شکل نخواهد گرفت .بازي
بزرگ انتخابات و رقابت سياسي نيز
بدون تأمين امنيــت محقق نخواهد
شــد و بیشک ناامني موجب کاهش
آرای ملت شده و به مثابه مانعي براي
مشارکت حداکثري عمل خواهد کرد.
از سوي ديگر انتخابات همواره
بايد مظهر وحدت و انسجام ملي باشد
و الزمه و نشــانه آن وجود آرامش در
انتخابات است .ايجاد تشنج ،درگيري و
ناامنسازي فضاي انتخاباتي ،اقداماتي
اســت که از تبديل فرصت انتخاباتي
به تهديد براي انسجام و امنيت ملي
کشــور حکايت دارد؛ اقداماتي که به
طور معمول با تحرکات و سناريوهاي

انتخابــات توصيه كــردهام ،االن هم
توصيه ميكنم بايد به شدت قانون را
رعايت كنند .حد و مرز ،قانون است.
همه بايد الزامات قانوني را بپذيرند و
تســليم الزامات قانوني بشوند .قانون
حــد فاصل حــق و باطل اســت در
حركت و مشــي ملت و مســئولين.
قانون را نبايد دور زد .اين بايد رعايت
بشود)1386/11/19(».

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.
رهبر حکيم انقالب در آســتانه
انتخابــات مجلس ششــم از وجود
دســتهايي براي ايجــاد اختالف و
تشنج در انتخابات چنين ميگويند:
«احتماالً دستهايي در كار است كه
در آستان ه انتخابات ،محيط كشور را
محيط متش ّنج كند؛ اگر نتواند تش ّنج
عملي هم بــه وجــود آورد ،محيط
تش ّنج فكري و ذهني و بحرانسازي
مصنوعي كند .اين دستها ،دستهاي
خدومي نيستند؛ دستهاي خوديها
نيستند؛ دستهاي بيگانه و دستهاي
خائنند .ملت ايران بايد هوشيار باشد
و بحمداهلل هست)1378/10/18(».
آنچــه در ســال  1388و در
ماجراي انتخابات رياســتجمهوري
دهم اتفاق افتــاد ،تالش براي ايجاد
ناامنــي و برهمزدن آرامش انتخابات
بود که متأسفانه اين سناريو به دليل
همراهي برخي جريانهاي سياســي
داخلي به ثمر رسيد و چهره انتخابات
باشــکوه ملت با فتنهگري مخدوش
شد! در اين مقطع از انتخابات نيز هر
چند اميد دشمن براي ايجاد ناآرامي
به یأس تبديل شــده است ،اما نبايد
فراموش کرد که دشمن بيکار ننشسته
و از هر فرصتي براي تحقق اهدافش
بهره خواهد برد.

رهبــر فرزانه انقالب اســامي
در اين بــاره ميفرمايند« :رأي مردم
هم به معناي واقعي کلمه حقالناس
است؛ حقالناس است .وقتي ميآيد
بــرادر و خواهر ايرانــي در انتخابات
شــرکت ميکنــد و رأي در صندوق
مياندازد ،رعايــت اين حق او واجب
شرعي است ،واجب اسالمي است؛ در
اين امانت او نبايد خيانت کرد؛ واقعاً
حقالناس است .نتيج ه آرا هم هر چه
شد ،بايستي به آن ملتزم بود؛ اين هم
حقالناس است)1394/6/18(».
از ديــدگاه معظمله مســئول
حفظ سالمت انتخابات نيز تنها ستاد
انتخابات کشــور و شــوراي نگهبان
نيستند؛ بلکه همه جناحهاي سياسي،
نامزدهاي انتخاباتي ،رسانهها ،هواداران
و تود ه رأيدهنده در اين ميان نقش
خواهند داشت .بيتوجهي به اين مهم
خيانتــي بود که شکســتخوردگان
انتخابات  88در حق ملت انجام دادند
و رهبر معظم انقالب جانانه در برابر آن
ايستادند و از رأي ملت صيانت کردند!
معظمله در اين باره فرمودند« :اينکه
ما در ســال  ۸۸در مقابل کساني که
اصــرار ميکردند بايد انتخابات باطل
بشــود ايســتاديم ،به خاطر همين
بود کــه از حقالناس دفــاع کرديم.
چهل ميليون [نفر] ـ باالترين نصاب
انتخابات ـ در سال  ۸۸در [دادن] آرا
شرکت کردند .خب ،يک نتيجهاي داد.
هر کســي [هم] برنده اين انتخابات
ميشــد ،ما همينجور ميايستاديم،
دفاع ميکرديم .بنــده از حقالناس
دفاع کردم ،از حق مردم دفاع کردم.
باز هم هر وقتي که مردم رأي بدهند
ـ به هر کســي که مردم بپسندند و
بپذيرنــد و رأي بدهند ـ بنده از رأي
مردم دفاع خواهم کرد؛ پشت سر مردم
خواهم ايستاد .رأي مردم حقالناس
است(».همان)

5ـ رقابتي بودن انتخابات
يکي از شــاخصههاي انتخابات
شايسته نظام اسالمي ،رقابتي بودن آن
اســت؛ به اين معنا که با تکثر و تعدد
نامزدهاي انتخاباتــي ،حق انتخابات
و گزينــش براي رأيدهندگان وجود
داشته باشد .اين مسئله خود يکي از
عوامل مؤثر در جدي شدن انتخابات و
پرشور برگزار شدن آن است که موجب
افزايش اشــتياق شرکتکنندگان در
انتخابات خواهد شد.
توجــه رهبــر معظــم انقالب
اســامي به اهميت رقابتي بودن را
ميتوان در اين بخش از پيام معظمله
به خوبي مشــاهده کــرد که پس از
انتخابات رياستجمهوري هفتم صادر
فرمودند« :از ساير نامزدهاي محترم
رياســتجمهوري كه بــا آمادگي و
حضور خود در ميــدان اين آزمايش
الهي ،بزرگتريــن كمك را به ايجاد
رقابت انتخاباتي و انگيزه بخشــيدن
به مــردم كردند ،صميمانه تشــكر
ميكنم .بيشك ،بدون حضور افكار و
سليقهها و منشهاي متنوع در صحنه
نامزدي رياســتجمهوري ،اين موج
عظيم حضور ملي پديدار نميگشت
و اين افتخار براي ملت ايران به ثبت
نميرسيد)1376/3/3(».
با وجود فضاســازي دســتگاه
تبليغاتي بيگانگان ،در طول سالهاي
اخير نظام اســامي هيچگاه در مقام
حذف و انحصارگرايي و مديريت صحنه
انتخابات نبوده اســت و تالش کرده
بستر براي حضور همه فعاالن سياسي
فراهم آيــد ،تا جايي که رهبر معظم
انقالب با دعــوت از همه جريانهاي
سياســي بارها اعالم داشتهاند« :آن
كساني كه نظام ،اسالم ،قانون اساسي
و امام را قبــول دارند ،بايد به ميدان
رقابت بيايند)1382/10/18(».
البته ،هدف از اين رقابت اســت
کــه ميتواند مثبــت و منفي بودن
آن را مشــخص کند؛ زيرا مبتني بر
تأکيدات معظمله؛ «در اســام براي
قبضــه كردن قــدرت ،رقابتي وجود
ندارد .اين را از آن جهت ميگويم كه
عدهاي تنها براي كسب قدرت سياسي
تالش ميكنند و به رقابت مشغولند.
بنابرايــن رقابت صحيح ،مشــروع و
مقبول ،رقابت در خدمترســاني به
مردم است)1382/1/1(».

مهمترين مؤلفه انتخابات
اصلح مســئله «مشــارکت
حداکثري» و حضور گسترده
ملت در پاي صندوقهاي رأي
است .مشارکت گسترده ملت
در انتخابات به اندازهاي مهم
اســت که رهبري با صراحت
اعالم ميدارنــد« :من بارها
گفتهام كه اصل حضور مردم
در انتخابات ،حتي از انتخاب
اصلح هم مهمتر است؛ اگرچه
انتخاب اصلح هم بسيار اهميت
دارد».

4ـ قانونگرايي در انتخابات
يکي از ارکان برگزاري انتخابات
تراز انقــاب اســامي ،قانونگرايي
و پايبندي به ضوابط قانوني اســت.
انتخابات فرآيندي اســت که مسير
آن از قانون ميگذرد و حفظ صحت
و سالمت آن نيز در گرو حفظ قانون
است .در نگاهي فراتر انتخابات برگزار
ميشــود تا فرآيند اجراي قانون در
کشور استوار شود؛ لذا نميتوان تصور
کرد که تحقــق اين هدف مقدس از
مسيري نامقدس ممکن شود .تمکين
به قانون و قانونگرايــي در انتخابات
ميتواند متضمن دو اصل پيشــيني
حفــظ آرامش و ســامت انتخابات
نيز باشد.
قانونگرايي از اصولي اســت که
همه فعاالن صحنه انتخابات از مجريان
و ناظــران و نامزدها تا هــواداران و
انتخابکنندگان بايــد به آن پايبند
باشــند .قانون انتخابــات موجود با
وجود ضعفهايي که دارد (و بايد هر
چه زودتر اصالح شود) ،حدود و ثغور
وظايف و اختيارات بازيگران اين عرصه
را تعيين کرده اســت که در صورت
پايبندي به آن ميتوان اميد داشــت
منازعــات و اختالفــات در انتخابات
مرتفع شود.
همواره پايبندي بــه قانون در
آستانه هر انتخاباتي مورد تأکيد رهبر
معظم انقالب بوده است .براي نمونه
ايشــان ميفرمايند« :من به مجريان

6ـ فراگير بودن انتخابات
در کنار رقابتــي بودن ،موضوع
فراگيــر بودن رقابتهــاي انتخاباتي
نيز مهم اســت .به واقع يکي ديگر از
مؤلفههاي مؤثر در رسيدن به انتخابات
تراز جمهوري اسالمي ،فراهم آوردن
بستري براي حضور همه استعدادها و
گرايشهايي است که به قانون اساسي
و آرمانهــاي ملت اعتقاد داشــته و
براي اداره کشور برنامه دارند؛ چرا که
انتخابات شايسته و حقيقي به صرف
تعــدد نامزدها حاصل نخواهد شــد؛
بلکــه الزمه اين تعــدد ،تکثر و تنوع
افراد ،سليقهها و گرايشها خواهد بود
که امکان انتخابهاي مختلف را براي
مردم فراهم آورد.
دغدغ ه بهکارگيري همه نيروها
در مديريــت کشــور و فراهم آوردن
امکان حضور آنها در رقابت انتخاباتي
و به نوعي برگزاري انتخاباتي فراگير
با حضور همه گرايشهاي سياسي به
رسميت شناخته شــده در قانون را
ميتــوان در اين توصيه رهبر حکيم
انقالب اســامي به اعضــاي هيئت
مركزي نظارت بر انتخابات چهارمين
دور ه مجلس شوراي اسالمي مشاهده
کرد که در اينباره فرمودند« :هر چه
افراد از جهــات و جناحهاي مختلف
بيشتر در انتخابات شركت كنند ،اين
براي نظام بهتر اســت؛ براي شوراي
نگهبان هم بهتر است.
ادامه در صفحه۱۲

3ـ سالمت انتخابات
حفظ ســامت انتخابات ،رکن
بنيادين اســت که هويــت و اصالت
ذاتي انتخابات در گرو تحقق آن است
و نظام اســامي در تالش است تا با
همه توان تحقق آن را تضمين کند.
انتخابات وقتي انتخابات است که اوالً،
گزينش و خواست واقعي ملت را نشان

دهــد ،ثانياً ،رأي ملت به دقت در آن
خوانده شود و اين دو در گرو سالمت
انتخابات است.
اين مســئله يکي از مهمترين
دغدغههــاي رهبــر معظــم انقالب
اســامي در طول ســالهاي اخير
بوده اســت .در نگاه ايشان رأي ملت
امانتي اســت که در اختيار مسئوالن
امر قرار دارد و ايشان 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 فرآيند انتخابــات از زمان آغاز
فعاليت سياسي نامزدها و جناحها تا
اعالم و تأييد نتايج نهايي انتخابات بايد
مورد توجه قرار گيرد.

ژرفا
یک بام و دو هوا

محسن فخری /پنهان
شدن پشت ژست مردمخواهی و
مردمساالری و تأکید بر دموکراسی
و سپس پشــت پا زدن به نتیجه
انتخابــات و نپذیرفتن رأی مردم
تنها تناقض جریــان اصالحطلب
در طول حیات سیاسی خود نبوده
و نیســت! این طیف سیاسی که
خود را حامی اصلی صندوق رأی
و حق انتخاب مردم میدانســت،
فردای انتخابات ســال  88و وقتی
با شکســت ســنگین نامزد مورد
حمایت خود مواجهه شد ،زیر میز
انتخابات زد و دروغ بزرگ تقلب را
مطرح کرد! تا پارادوکسی واضح از
عملکرد این جناح سیاسی در برابر
مردم قرار بگیرد؛ جریانی که حاال
پس از هشت سال از آن روزها ،یک
بار دیگر تناقض شــعار و عملکرد
خود را به نمایش گذاشــته است!
اصالحطلبان که سالهاست شورای
نگهبان را تخریب میکنند؛ وقتی
خود در جایــگاه تأیید صالحیت
برای شورای شــهر (که به مراتب
کماهمیتتر اســت) نشســتند با
رفتار کام ً
ال سیاســی و سلیقهای
بــه رد صالحیت فلــهای و حتی
کینهتوزانه برخی افراد با اتهامات
واهی پرداختند و در مقابل افرادی
را تأییــد صالحیت کردند که باور
کردنی نیســت! علیرضا رحیمی،
محمدرضا نجفی و محمد قمی سه
عضو اصالحطلب مجلس شــورای
اســامی که با لیســت امید وارد
مجلس شــورای اسالمی شدند و
مســئول هیئت نظارت بر شورای
شهر تهران بودند ،فردی را با سابقه
پنج ســال زندان به دلیل فعالیت
علیه نظام در جریان آشــوب سال
 78و فتنه سال  88تأیید صالحیت
کردند و سپس مدیران و افرادی که
سالها در پستهای مختلف برای
پیشــرفت انقالب اسالمی تالش
کردهاند را ر ّد صالحیت کردند! یا
در اقدامی عجیب یک عضو کنونی
شورای شــهر را به دلیل آنکه در
جریان انتخاب شــهردار تهران به
گزینه مطلــوب اصالحطلبان رأی
نداده اســت ،ر ّد صالحیت کردند!
موضوعی که البته واکنش شدید
فعاالن سیاسی را برانگیخت.
سروری نماینده ادوار مجلس
شورای اســامی و نماینده مردم
تهران در شورای شهر تهران با انتقاد
شدید از رویکرد جریان اصالحات
در موضــوع تأیید صالحیتها در
مصاحبهای میگوید« :از نظر من
ایــن ر ّد صالحیتها حتی از اقدام
سیاسی هم باالتر است و به تعبیری
مدیریــت و مهندســی انتخابات
است .نیروهای انقالب و چهرههای
رأیآور اصولگرا را با اتهامات واهی
حــذف و ر ّد صالحیــت کردند،
دوســتان داعیهدار «دانستن حق
مردم اســت» ،امروز با رسیدن به
قدرت روش خود را تغییر میدهند،
این رفتارها نشــان میدهد آقایان
وقتی قدرت پیدا میکنند ،مستبد
و دیکتاتور میشــوند .این رفتارها
غیردموکراتیک و ضد مشــارکت
است ».شاکری از اعضای شورای
شــهر تهران نیــز در واکنش به
تصمیمــات عجیب هیئت نظارت
بر انتخابات با بیان اینکه شــائبه
برخورد سلیقهای در ر ّد صالحیت
داوطلبان وجــود دارد؛ میگوید:
«افرادی که ر ّد صالحیت شدهاند
اعالم آمادگــی کردهاند حاضرند
در هــر محکمهای حضــور پیدا
کنند و از خود دفاع کنند؛ چرا که
بــرای ر ّد صالحیتها هیچ دالیل
متقنــی وجود ندارد ،ما امیدواریم
هرچه زودتــر وضعیت پیشآمده
اصالح شود» مهدی چمران رئیس
کنونی شــورای شــهر تهران نیز
در ایــن باره میگویــد« :این ر ّد
صالحیتها شائبه دخالت خط فکر
سیاســی را تقویت میکند که در
نهایت موجب خدشه وارد آمدن به
اعتماد مردم نسبت به نهاد عمومی
خواهد شد».
مرتضــی طالیی ،نایبرئیس
فعلی شورای شهر تهران و فرمانده
پیشــین نیروی انتظامــی نیز در
واکنش رد صالحیتش با انتشــار
بیانیهای گفته اســت« :از تمامی
حقوق قانونی خود برای پیگیری
موضوع از طریق مجاری رســمی
استفاده خواهم کرد».
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انعکاس

افزایش
میزان صدقات

فروشگاه اقتصاد مقاومتی

پوریا بگری /اعضای صالحین
بــه عنوان نیروهای والیت همواره باید در
جامعه الگو باشند و گوش به فرامین رهبر
معظــم انقالب ،دغدغههــای معظمله را
مدنظر قرار دهنــد و برای برطرف کردن
آنها و تحقق خواســتههای ایشان جلودار
باشــند .با توجه به وضعیت اقتصاد کشور
و بیانات معظمله در زمینه خرید کاالهای
ایرانی و عمل به اقتصاد مقاومتی و تسری
آن در جامعــه ،نیروهای حلقات صالحین
باید برای تحقق این مهم همه تالش خود
را به کار بگیرند.
تاریخچ ه طرح فروشگاه اقتصاد
مقاومتی
برای اولین بار این طرح را صالحین
تهران اجرا کردند ،به این صورت که یکی
از مجموعههای تربیتــی فعال در زمینه
حلقات صالحین با اقدامی جالب هزینهای
را بــا کمک یکدیگر جمــعآوری کرده و
چای مرغوب ایرانی خریداری کرده بودند،
آنها با ابتکاری جالب طعمهایی را به چای
اضافه کردنــد و در برنامه هفتگی هیئت
یا مهدی(عج) مســجد بســتههای ۲۵۰
گرمــی ۵۰۰،گرمــی و  ۹۵۰گرمی چای
مرغوب ایرانی با برچسب حمایت از کاالی
ایرانی و اقتصاد مقاومتــی میفروختند،
خوشــبختانه این طرح با استقبال مردم
مواجه شــد .پیــرو همین موضــوع این
مجموعه اقدام به تولید صنایع دســتی و
کارهای ابتکاری برای فروش در راســتای
اقتصــاد مقاومتی نیز کــرد که با فروش
خوبی همراه شد.
اهداف طرح
برخی از مهمترین اهداف این طرح
عبارتند از1 :ـ ترویج اقتصاد مقاومتی در
بین مردم 2ـ فروش کاالی ایرانی 3ـ عمل
به فرامین رهبر معظم انقالب 4ـ اشــاعه
فرهنگ خریــد کاالی ایرانی 5ـ فعالیت
حلقات صالحین در همه حوزهها از جمله
حوزه اقتصاد
تعاریف و اختصارات:
ـ هیئت یــا مهدی(عــج) :هیئت
هفتگی اعضای صالحین مســجد شهدای
واوان اسالمشهر
ـ کاالی ایرانی :صنایع دستی و تولید
کاال توسط اعضای صالحین
فروشگاههای زنجیرهای را میتوان
یکی از ارکان توســعهیافتگی جوامع نام
برد .این فروشگاهها نقش تأثیرگذاری در
مصرفگرایی جامعه و اقبال مردم به خرید
کاالهای خارجی داشــتهاند و از منظری
دیگر این فروشــگاهها بر روی کسبه خُ رد
و مغازههای کوچــک محالت تا حدودی
تأثیر منفی گذاشتهاند .اما فروشگاه اقتصاد
مقاومتی به منظور ترویج اقتصاد مقاومتی
در راســتای تأکیدات رهبر معظم انقالب
در صدد است ضمن فروش کاالی ایرانی و
حمایت از تولید ملی از تولیدات کشاورزی
نیز حمایت کند.
جمعیــت هدف این طــرح اعضای
صالحین و نمازگزاران و مؤمنینی هستند
که در مســاجد حضور مییابند .از سویی
هدف دیگر این طرح مقابله با ســکوت و
انفعال و همچنین اشاعه فرهنگ اقتصاد
مقاومتی در بین مردم است.
دستورهای اجرایی
«من بارها در سخنرانیهای ا ّول سال
و غیــر آن تکرار کردم ،االن هم به شــما
عرض میکنم :محصوالت داخلی را مردم
مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشــانهها.
حاال ُمد شــده است بگویند «ب َِرند» است،
ب َِرند فالن؛ ب َِرند چیست! بروید سراغ مصرف
تولیدات داخلی .آن چیزهایی که مشــابه
تعصبِ تمام،
متعصبانه و با ّ
داخلــی داردّ ،
خارجی آن را مصرف نکنند».
ملّت ایران،
ِ
(امام خامنهای)93/11/29 ،
«عزیــزان من! شــما وقتی که یک
جنس داخلــی را خرید میکنید ب ه جای
جنس تولید خارجی ،هم به همین اندازه
کار و اشــتغال ایجــاد کردهایــد( ».امام
خامنهای)93/1/1 ،
مدت و زمان اجرا
این برنامه به صورت مقطعی در پایان
مراسمات هیئت مذهبی صورت میپذیرد.
مرحله اول:
خریــد چــای مرغــوب ایرانی با
هزینه اعضای صالحین و بستهبندیهای
ابتــکاری با طعمهای متفاوت و به صورت
بستههای ۲۵۰گرمی ۵0۰ ،گرمی
مرحله دوم:
تهیه صنایع و کاالی دستی و ایرانی و
گسترش فعالیت فروشگاه اقتصاد مقاومتی
در سطح محله
محتوای آموزشی:
ـ اســتفاده از فرمایشــات و بیانات
امام خامنهای در زمینه تولید و اشتغال و
اهمیتدهی به اقتصاد مقاومتی
اهداف مورد انتظار:
ـ حضــور حلقــات صالحیــن در
عرصههای مختلف همچون اقتصادی
ـ فروش کاالهــای ایرانی از طرف
اعضای حلقات صالحین

سال هجدهم

شماره ۷96

نیمنگاه

خأل قانونی که نیازمند اصالح است

خرید و فروش نوزاد!

موضوعاتــی چــون؛ کودکان
کار ،خشــونت علیــه زنــان ،آزار
جنســی و روحی زنان و کودکان،
زنان سرپرســت خانوار و کودکان
بدسرپرست ،اعتیاد دختران و زنان
از جملــه موضوعاتی اســت که در
چند ســال اخیر با وجــود تالش
ســازمانهای مسئول شدت گرفته
است .این معضالت اگرچه روزگاری
با جامعه ما غریبه بودند ،اما با پدیدار
شدن بنمایههای فرهنگیـ اقتصادی
سرمایهداری و لیبرالیسم اندکاندک
در ســطح جامعه در حال گسترش
هستند و سبب کژکارکردی جامعه
میشــوند .رفــع ایــن معضالت و
بهبود معضالت اجتماعی این قبیل
آسیبها خود نیازمند وضع قوانین
جدید و تصحیح قوانین جداگانهای
اســت که در این میان به پدیدهای
نوظهور(کــه چند ســال اخیر به
سرعت شیوع یافته است) برخورد
میکنیم؛ خرید و فروش نوزادانی که
بعضاً تنها به دلیل همین امر متولد
میشــوند؛ موضوعی که به اعتراف
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس
با رشد شــش درصدی اعتیاد زنان
افزایش پیدا کرده است.
موضوعی که هرچند نیازمند
مشارکت نهادهای مدنی و اجتماعی
اســت ،اما برای رفــع آن مجلس

و دولــت باید چارهاندیشــی کنند.
فقر و مشــکالت مالی از ســویی و
فقر فرهنگی و آموزشــی و اعتیاد
را از ســوی دیگر میتوان از عوامل
اصلــی خرید و فروش نــوزادان به
شمار آورد .پدران و مادران معتادی
کــه برای گذران زندگی و کســب
درآمد نامشــروع بیشتر ،به افزایش
این معضل دامن زدهاند ،آســیبی
کــه افزون بــر اســتفاده از توان و
ظرفیتهــای موجود بــرای بهبود
وضعیت اجتماعی ،آموزش و توسعه
اقتصادی و کیفیت معیشــت مردم

اگر کودک به دست والدین
فروخته شــود ،تنهــا عنوان
مجرمانــهای که به آن خواهند
داد کودک آزاری خواهد بود؛
عنوانی که قانونی برای تعیین
مجــازات و مقابله با آن وجود
ندارد؛ عاملی که برخورد دستگاه
قضا با نوزادفروشی را با مشکل
مواجه کرده است
نیازمنــد وضع قوانیــن و مقررات
حمایتی اســت .خأل قانونی خرید
و فروش نوزادان اصلیترین مشکل
حقوقی برای مبــارزه با این پدیده
میباشد؛ چرا که زمانی دستگاههای
قضایی و انتظامی میتوانند با متخلف

حمایت از داعش؛ سیاستی دیکته شده یا ضرورتی استراتژیک

برخورد کنند که قانون این اجازه را
به آنها داده باشد ،در صورتی که در
رویارویی با این معضل اجتماعی به
دلیل نبــود قوانین خاص ،مجریان
قانون دستشــان بسته بوده است؛
چرا که تنها در صورت وجود شاکی
خصوصی میتوانند برخورد قانونی و
حقوقی داشته باشند ،اما اگر کودک
به دست والدین فروخته شود ،تنها
عنوان مجرمانهای که به آن خواهند
داد کودک آزاری خواهد بود؛ عنوانی
که قانونی بــرای تعیین مجازات و
مقابله با آن وجود ندارد؛ عاملی که
برخورد دستگاه قضا با نوزادفروشی را
با مشکل مواجه کرده است .هرچند
اقدامات تربیتی و اصالحی متولیان
امــر از جمله بهزیســتی و نیروی
انتظامی برای اقدامات پیشــگیرانه
در این آســیب اجتماعی ضروری و
انکارناپذیر است ،اما نباید فراموش
کرد که برای برخورد با این معضل
آنچه بیش از هر چیز الزم و ضروری
است قانونگذاری مرتبط و شفاف در
این حوزه میباشــد ،به گونهای که
قوه مقننه با وضع قوانین مرتبط و
مشخص و شفاف راه برخورد قانونی و
مسیر صدور حکم قاطع را در مواجه
با متخلفان هموار و تسریع کند.
بنا بر نظر کارشناسان و متولیان
امر ،فقر و اعتیاد مادران سبب افزایش

آمار نوزادفروشی شده است .نوزادانی
که از ابتدا بیمار به دنیا میآیند ،یا
دچــار بیماریهایی از قبیل HIV
هستند ،ســبب تحمیل هزینههای
هنگفتی به جامعه خواهند شد ،نبود
قوانین حمایتی و وضع نشدن قانون
نوزادفروشــی بدون شکایت شاکی
خصوصی عواقبــی از قبیل تبدیل
شــدن این نوزادان به کوکان کار و
قاچاق انسان ،عامالن بزهکاریهای
سازمانیافته ،فروشندگان مواد مخدر
و ...خواهد داشت .به منظور رفع این
معضــل بزرگ که آینده کشــور را
دچار بحرانهای شدید خواهد کرد،
قوه مقننه باید دست به کار شود و
نمایندگان مجلس اسالمی باید در
کمیسیونهای حقوقی و اجتماعی
مجلس بــا تشــکیل کارگروهها و
بهرهمندی از نظرات صاحبنظران
متخصص با همفکری در راســتای
وضــع قوانین جدیــد و تصحیح و
تنقیح قوانین سابق اقدامات الزم را
انجام دهند و از سوی دیگر دستگاهها
و متولیان این امور با شناســایی و
جمعآوری و ســاماندهی مســتمر
و آموزشهــای مهارتــی به مادران
معتــاد زمینه افزایش این معضل را
کاهش دهند و با برنامهریزی دقیق و
کاربردی برای رفع و ریشهکن کردن
پدیده نوزادفروشی گام بردارند.

تکاپو

گفتوگوی مسئول یک شرکت دانشبنیان با صبح صادق

با کسب اعتماد مشتری کارآفرین نمونه شدهام

اکبر کریمی /استان لرستان به دلیل
زمینهای حاصلخیز ،آب فراوان و آبوهوای
معتــدل و کوهســتانی ،یکــی از قطبهای
کشاورزی کشــور است .ایجاد صنایع تبدیلی
و فرآوری محصوالت کشاورزی در این استان
بهرهوری باالیی دارد.
احسان پارســا با آگاهی از این موقعیت
ویژه ،از ســال  90واحد بستهبندی سبزی و
ترشــیجات در شهر دورود را آغاز کرده است.
انواع مختلفی از ســبزیهای تــازه ،از جمله
کوکویی ،خورشــتی ،تا آبغوره ،آبلیمو و انواع
ترشــیها ،محصوالت کام ً
ال ارگانیک و بدون
افزودنی و نگهدارنده هســتند که به دستان
پرتالش ایــن واحد ،تولید و بــه بازار عرضه
میشود.
شغل پدری احسان فعالیت در چاپخانه
است .احسان بیش از  15سال است که در این
زمینه ســابقه دارد .معلمی ،استادی دانشگاه،
راهاندازی شرکت کامپیوتری و ...نیز از جمله
فعالیتهای قبلی وی بوده است .انگیزه تولید
علت راهاندازی این واحد بستهبندی بود که در
حال حاضر به شغل اصلی برای خانواده پارسا
تبدیل شده است.
شروع فعالیت
احسان این فعالیت را به صورت شراکتی
و خانوادگی ،با چهار نیروی کار در فضایی به
مساحت  30متر شروع کرد .به گفته وی هزینه
اولیه برای تهیه مکان ،دستگاههای شستوشو،
خردکن ،بســتهبندی و ...به همــراه پول در
گردش برای شــروع کار جمعــاً  40میلیون
تومان بوده است.
احســان شــرکت تعاونی بهیــن غذای
پارمیس و برند تجاری «عمو ســبزیفروش»
را در ســال  93به ثبت رســاند .این شرکت
برای محصوالت خود عالمت استاندارد سیب
ســامت را از سازمان غذا و دارو کسب کرده
اســت .واحد بستهبندی فعلی در محیطی به
مساحت  250متر و با  15کارگر ثابت که همه
آنان از مستمریبگیران کمیته امداد و سازمان
ت است و در آن
بهزیستی هستند ،مشغول فعالی 
ل خام
ماهیانه بیش از  45تن سبزی به دو شک 

۷

ذوالفقاری معاون توســعه مشــارکتهای مردمی کمیته امداد گفت :میزان مشارکت نیکوکاران در پرداخت صدقه طی سال  95از طریق صندوقهای صدقات حدود 270
میلیارد تومان ،روشهای نوین حدود  11میلیارد تومان ،مراکز نیکوکاری حدود شــش میلیارد تومان و کمکهای موردی نیز حدود پنج میلیارد تومان بوده اســت .بر اســاس
تحقیقات انجام شده هر یک از خیران روزانه  10تومان و ماهیانه  300تومان صدقه پرداخت کردهاند که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه رشد خوبی داشته است.

کنکاش

مجید قاسمکردی /به
یقین باور این اقدام سخت است که
فردی نوزادش را از  ۱۰۰هزار تومان
تا  5میلیون تومان بفروشد و در قبال
آن ســند مالکیــت آن را نیز مانند
بردگان عصر جاهلیــت به خریدار
بدهد؛ اما اکنون عصر جاهلیت مدرن
است که هم پسر و هم دختر را سر
به نیست میکنند.
برخی والدین کودکان خود را
در اختیار قاچاقچیــان مواد مخدر
میگذارند تا بــه این طریق در کار
قاچاق مواد مخدر شــریک شــوند.
عــدهای هــم فرزندانشــان را به
قاچاقچیان انسان میدهند تا اندام
آنها را برای پیوند عضو از بدنهای
نحیفشــان جدا کننــد .همچنین
برخی والدین فرزندان خود را برای
کسب درآمد به گداها اجاره میدهند
و ماهیانه مبلغی دریافت میکنند.
مدت مدیدی است که معضالت
و آسیبهای اجتماعی در حوزه زنان
و کودکان مورد توجه ســازمانهای
یاُهاقرار
دولتی و غیر دولتی و انج 
گرفته اســت؛ معضلی که با توجه
به اهمیت نســل بشــری و نقش و
جایگاه زن ،هم نزد اسالم از اهمیت
ویــژهای برخوردار اســت و به آن
تأکید دارد ،هم مطمح نظر مجامع
بینالمللیحقوقی است.

گزارش

w w w. s o b h e s a d e g h w e e k l y. i r

و آماده طبخ تهیه و بستهبندی میشود 85 .نوع
محصول تولیدی از سبزی کوکو ،سبزی پلو،
سبزی خورشتی ،پیاز داغ ،سیر داغ ،بادمجان
سرخ شــده ،آبلیمو ،آبغوره ،انواع ترشیجات و
شوریجات از تولیدات شرکت پارسا هستند.
کارآفرین نمونه اســتان در ســال ،93
برند برتر استان در ســال  ،94برگزیده ملی
در چهارمیــن همایش اقتصــاد مقاومتی در
ســال  ،95واحد دانشبنیــان نمونه دورود از
افتخارات شرکت تعاونی بهین غذای پارمیس
به مدیرعاملی احسان پارسا است.
توصیه به عالقهمندان
او میگوید« :برای موفقیت در این فعالیت،
شناخت بازار مصرف ،ذائقه مشتری و روشهای
تبلیغاتی برای معرفی محصول و جذب مشتری
به همراه آورده اولیه کافی و مقداری سرمایه
در گردش نیاز است تا فرد فعال این عرصه در
نوســانات ماههای اولیه با مشکل مالی مواجه
نشود و به زودی از کار خسته نشده و خود را
بازنده کار فرض نکند».
روشهای تبلیغاتی برای معرفی محصول
آوازه محصــوالت ایــن فعــال نمونه با
بهکارگیری روشهــای مختلف تبلیغاتی ،در
کمتر از سه سال فعالیت عالوه بر شهر دورود

متأسفانه برخی جوانها وقتی مدرک
لیســانس یا فوقلیسانس میگیرند خود
را با القاب و الفــاظ درگیر میکنند و به
واسطه اینکه لیسانس مکانیک ،لیسانس
الکترونیــک و امثالهم دارند دیگر حاضر
نیستند هر کاری را انجام دهند
به اســتان لرستان رسیده اســت .احسان با
بهرهگیری از روشهای آماریابی به شــناخت
اولیه نســبت به کســانی که در شهر دورود
به محصول وی نیاز داشــتند ،دســت یافت.
او میگوید« :در ابتدا مشــتریان محصوالت
ما خانمهای شــاغل و کارمندی بودند که به
دلیل نداشــتن فرصت کافی به سمت خرید
محصوالت آماده ما رو آورده بودند ،ولی اآلن
بعد از شــش سال طی آماری که از مشتریان

خود به دست آوردیم ،به واسطه اعتمادی که
در مشــتری به وجود آمده ،درصد زیادی از
مشتریان ما خانمهای خانهدار هستند ».احسان
برای معرفی برند «عمو سبزیفروش» عالوه بر
شرکت در نمایشگاههای سطح شهر ،راهاندازی
سامانه پیامکی پاسخگویی به مشتری ،پیک
رایگان ،کارت و پوســترهای تبلیغاتی ،ایجاد
سامانه ردیابی مشــتری و مشتریمداری از
این طریق ،پس گرفتن محصول خراب شده
و تحویــل دو برابر آن به صــورت رایگان به
مشــتری ،با توافقی که با سازمان اتوبوسرانی
شهر دورود انجام داده ،با هزینه شخصی برای
تمامی ایستگاههای اتوبوسرانی شهر ،سایبان
نصب کرده و اجــازه تبلیغ محصوالت «عمو
ســبزیفروش» را به مدت یک سال در این
ایستگاهها به دست آورده است.
برخــی مشــتریان محصــوالت «عمو

ســبزیفروش» حتــی از پایتخــت و دیگر
استانهای کشور هســتند .احسان میگوید:
به دلیل هنر آشپزی همسرم ،در کنار کیفیت
باال ،محصوالتمان عطر و طعم منحصربهفردی
دارند و یقین داریم عالقهمندی برای خرید و
مصرف آن در ســایر اســتانها و از جمله در
پایتخت وجود خواهد داشت ،ولی متأسفانه به
دلیل نبود سرمایه در گردش کافی ،سردخانه
صنعتی و خــودروی ویژه حمل مواد منجمد
همچنان با مشکل صدور محصوالت به سایر
نقاط کشور مواجه هستیم.
رمز موفقیت
پارســا درباره شروع و ادامه این فعالیت
میگویــد« :در ابتــدای شــروع فعالیــت،
دوستان مسخرهام میکردند و کارم را جدی
نمیگرفتنــد؛ میگفتنــد در مرکز ســبزی
ایران ،سبزی فریز شــده را کسی نمیخرد.
قب ً
ال که شــرکت کامپیوتری داشتم همه به
مــن میگفتند آقای مهندس ،ولی اآلن همه
میگویند عمو سبزیفروش .این اصطالحات
را برای خود عیبوعار نمیدانم و خوشــحالم
که توانستهام کار مفیدی برای کشورم انجام
دهــم و درآمد خوبی از قبل ایــن کار برای
خود و خانوادهام کسب کنم .متأسفانه برخی
جوانها وقتی مدرک لیسانس یا فوقلیسانس
میگیرند خــود را با القــاب و الفاظ درگیر
میکنند و به واسطه اینکه لیسانس مکانیک،
لیســانس الکترونیک و امثالهــم دارند دیگر
حاضر نیســتند هر کاری را انجام دهند .اگر
کمی توقعمان را پایین بیاوریم ،میتوانیم در
وضعیت فعلی کشور نیز شغلی مفید و با درآمد
باال داشته باشیم.
بزرگترین گله آقای پارسا از سازمانهایی
اســت که تسهیالت بانکی با سود باال به اسم
کمک به تولیدکنندگان عرصه اقتصاد مقاومتی
در نظر میگیرند .او این شیوه اعطای تسهیالت
را برای تولید و اشــتغال کشــور بسیار مضر
ارزیابی میکند.
برای تهیه گــزارش از فعالیتهای
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره
تلفن  09193472981برادر اکبر کریمی
تماس بگیرید.

محسن طاهری /در حالی که این روزها «موشه یعلون» وزیر جنگ سابق
رژیم صهیونیستی« ،بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر و «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ
فعلی این رژیم را به باد انتقاد گرفته است ،چندی پیش در اظهار نظری جدید طی
همایشی در شهر عفوله در شمال اراضی اشغالی گفت« :در بیشتر اوقات ،از مناطق
تحت کنترل نظام ســوریه تیراندازیهایی صورت میگیرد؛ اما یک بار از یکی از
مواضع داعش تیراندازی شد و داعش به سرعت عذرخواهی کرد».
بنــا به اعالم پایگاه خبری «تيكــون عوالم» که اظهارات یعلون را در پایگاه
اینترنتی خود منتشــر کرد ،وی در اظهارات خود در همایش یاد شــده به زمان
شــلیک گلوله و نیز نحوه عذرخواهی داعش اشــاره نکرد .این در حالی است که
ارتش و همچنین مقامات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی از توضیح رسمی
درباره این افشاگری «موشه یعلون» خودداری کرده و سکوت خبری را در پیش
گرفتهاند؛ اگر چه بنا به اعتراف منابع صهیونیســتی این ســکوت از سردرگمی
مسئوالن جانی این رژیم حکایت دارد.
پیش از این ،ارتش رژیم غاصب صهیونیستی هیچگاه به طور رسمی از اقدام
نیروهای گروهک تروریستی داعش در شلیک گلوله از سوریه به سوی سرزمینهای
اشغالی و عذرخواهی خبر نداده بود .حال اینکه چرا در شرایط فعلی چنین خبری
آن هم از ســوی وزیر جنگ ســابق این رژیم افشا و به سرعت رسانهای میشود،
پرسشی تأملبرانگیز است که پاسخ به آن از ابعاد مختلف تحوالت صحنه سیاسی
رژیم غاصب صهیونیستی پرده بر خواهد داشت؛ از این رو در این زمینه ذکر چند
نکته مهم ضرورت مییابد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
نخست اینکه ،این روزها برخی از مقامات رژیم جعلی صهیونیستی از جمله
«موشه یعلون» ،وزیر سابق جنگ این رژیم ،نسبت به سیاستهای غلط نتانیاهو به
شدت انتقاد دارند که در این میان میتوان به حمایت صریح نتانیاهو از گروههای
تکفیری و دخالت در جنگ ســوریه اشــاره داشت .یعلون و حتی برخی مقامات
نظامی و امنیتی اذعان دارند که رژیم(جعلی) اسرائیل در وضعیتی نیست که تاوان
مداخله در جنگ سوریه را بپردازد.
دوم اینکه ،نباید فراموش کرد که سیاستهای رژیم اشغالگر قدس به ویژه
در ابعاد منطقهای و جهانی خارج از اراضی اشغالی گرفته میشود و رئیس دولت
جعلی صهیونیستی ،یعنی نتانیاهو فقط و فقط مجری آنها خواهد بود؛ از این رو
با وجود هشــدارهای متعدد مراکز فکری و شــخصیتهای نظامی و امنیتی این
رژیم مبنی بر مداخله نکردن در جنگ ســوریه ،شاهد آن هستیم که نتانیاهو نه
تنها در ابعاد مختلفی رژیم جعلی صهیونیســتی را در بحران سوریه درگیر کرده
اســت؛ بلکه تمام قد از گروههای تکفیری و معارضان مسلح و تروریستی سوری
حمایت میکند که این امر به خوبی از برنامههای دیکته شــده خارج از کابینه
صوری نتانیاهو خبر میدهد.
سوم اینکه ،در شرایطی که دولت جعلی صهیونیستی و اربابان جنگ طلبش،
ایران و گروههای مقاومت را محور ناامنی منطقه معرفی میکنند ،رسانهای شدن
خبــر عذرخواهی گروهک خونخوار داعش از رژیم اشــغالگر قدس آن هم برای
شلیک اشتباهی به اراضی اشغالی ،از حمایت بیدریغ صهیونیستها از داعش و
دیگر گروههای تکفیری در سوریه و نیز نیاز داعش به این پشتیبانی حکایت دارد.
نکته پایانی اینکه این افشاگری یعلون بیانکننده این نکته مهم است که سران
افراطی رژیم جعلی صهیونیستی ،تغییر معادالت امنیتی در سوریه و منطقه را با
زبان بیزبانی پذیرفتهاند و چارهای جز پذیرش وضع جدید ندارند.

روزنه
دانستهها و بایستههای حقوقی ـ 36

آشنایی با اصطالحات حقوق کیفری4 -

شــهریار اقتصاد /در ادامه آشنایی با مباحث کیفری به برخی دیگر از
اصطالحات حقوق کیفری میپردازیم:
مسئولیت کیفری اطفال و مجانین
طفل به کســی گفته میشــود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بلوغ
شرعی برای پسر  15سال و دختر  9سال میباشد.
طفل در صورت ارتکاب جرم مسئولیت کیفری ندارد و تربیت او با نظر دادگاه
بر عهده سرپرســت قانونیاش میباشد .اگر دادگاه تشخیص دهد که سرپرست
قانونی طفل قادر به این مهم نیست ،یا طفل سرپرست ندارد او را به کانون اصالح
و تربیت میسپارد.
اگر طفل مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود ،عاقله (بستگان ذکور نسبی پدر
و مادر یا بستگان پدری به تربیت طبقات ارث به نحوی که همه اشخاص که زمان
فوت میتوانند از طفل ارث ببرند به طور مساوی عهدهدار پرداخت دیه هستند).
مسئولیت دارد ،اما اگر طفل به اموال فرد دیگری آسیب برساند ،خودش مسئولیت
دارد و خسارت باید از اموال او پرداخت شود.
دیوانگی یا جنون به هر درجه که باشد ،سبب خواهد شد تا مجنون در قبال
ارتکاب مجرمانه مسئولیت کیفری نداشته باشد.
جنون بر دو نوع است؛ دائمی و دورهای .اگر جنون ادواری یا دورهای باشد،
هنگامی مسئولیت کیفری متوجه شخص میشود که مرتکب در زمان انجام عمل
مجرمانه مجنون باشد ،واال با او مانند فرد عادی رفتار میشود .اگر مرتکب در حین
ارتکاب به جرم مجنون باشد ،یا پس از ارتکاب جرم دچار جنون شود و جنون یا
حالت خطرناک او برابر نظر متخصص ثابت شود به دستور دادستان تا رفع حالت
خطرناک در محلی مناسب که معموالً تیمارستان است ،نگهداری خواهد شد.
اگر مجرم پس از محکومیت دچار جنون شود ،تا زمان بهبودی در بیمارستان
روانی نگهداری میشــود و این مدت جزو محکومیت او محسوب میشود .البته
باید توجه داشــت که اگر محکومیت او به جرایم «حدی» باشد و جنون پس از
صدور حکم محکومیت به وجود آمده باشــد ،مانع از اجرای حد نیست .پس اگر
شخصی مرتکب شرابخواری شده و به حکم دادگاه محکوم به  80ضربه تازیانه
شود و پس از صدور حکم دچار جنون شود ،این امر مانع از اجرای شالق نیست.
معاونت و مشارکت در جرم
معموالً جرایم مهمی مانند سرقت ،کالهبرداری ،اختالس و ...که با همدستی
چند نفر صورت میگیرد ،حســب مورد تحت عنوان معاونت و مشارکت در جرم
قابل بررسی است .هرگاه شخصی با علم و آگاهی با شخص یا اشخاص دیگر در
جرایم تعزیری یا بازدارنده مشــارکت کند و جرم به واسطه عمل همه آنها باشد
(خواه عمل آنها با یکدیگر مساوی باشد یا خیر) .شریک در جرم محسوب میشوند
و مجازات او مانند مجازات کسی است که شخصاً مرتکب جرم شده باشد .اگرچه
دادگاه میتواند با توجه به تأثیر مداخله و نقش او مجازات متناسبی برای وی در
نظر بگیرد .برای نمونه دو نفر با هم مرتکب جعل سند میشوند.
اما معاون جرم شخصی است که در عملیات اجرایی جرم دخالت ندارد ،ولی
بــا انجام کارهایی مانند تحریک ،ترغیب ،تطمیع و ...دیگری زمینه ارتکاب جرم
را فراهم میکند .اعمال زیر به شرط آنکه با علم و آگاهی قبل از ارتکاب به جرم
اصلی یا همزمان با آن وقوع یابد ،معاونت در جرم محسوب میشود:
1ـ تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع دیگری برای ارتکاب جرم یا فراهم
کردن شرایط وقوع جرم با دسیسه ،فریب و نیرنگ؛
2ـ تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق برای ارتکاب جرم؛
 3ـ فراهم کردن شرایط تسهیل وقوع جرم.
برای نمونه شــخص دیگری را برای کالهبرداری تحریک میکند و وسایل
ارتــکاب این جرم را نیز در اختیار او قرار میدهد به این شــخص «معاون جرم
کالهبرداری» گفته میشود.
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تمایز فکر
و تفکر

سال هجدهم

شماره ۷96

دکتر غالمحسین دینانی گفت :بین فکر و تفکر تفاوت وجود دارد .فکر متعلق معین دارد و حتی میتواند کهنه باشد .فکری که برای دو هزار سال پیش بوده ،فکر کهنهای
اســت؛ برای نمونه فکری که میگفته بردگی خوب اســت .اما تفکر نمیتواند کهنه باشــد؛ چرا که انسان اکنون تفکر میکند ،در واقع تفکر فکرها را تفکر میکند .تفکر عمل
فکر کردن انسان است و عمل فکر کردن هیچگاه کهنه نمیشود .ممکن است تفکر به فکرهای کهنه فکر کند؛ اما تفکر نمیخواهد کهنه شود و قصدش نو کردن آنهاست.

سیاستنامه

جریانشناسی فکری فرهنگی ایران معاصر ـ 64

اندیشه سیاسی مسلمانان ـ 389

مقابله میرزایقمی با جریانهای اخباریگری و شیخیه

فتح اهلل پریشان /مقابله میرزایقمی با خرافات و انحرافات جریانهای فکری
و فرهنگی عصر و زمانه خود ،یکی از دالیل تعامل وی با شــاهان قاجار ذکر شــد ،در
حالی که اصل حکومت آنها را مشروع نمیدانست .در شماره گذشته در این راستا ،به
مقابله و مبارزه مرحوم قمی با جریان انحرافی صوفیگری اشاره شد .در ادامه به روند
مبارزه وی با دیگر گروهها و نحلههای فکری منحرف اشاره میشود.
الفـ جریان اخباریگری
بنا بر برخی نظریهها ،ریشه اخباریگری را در سده ششم باید جست .بعدها در
دوره صفویه محمدامین اســترآبادی ،پســرش و برخی دیگر از علمای شیعه ،جریان
اخباریگری را گســترش دادند .جوهره اختالف اصولیان و اخباریان به نظریه امامت
و موقعیت مجتهدان در میان مســلمین برمیگردد .اخباریان معتقد بودند که عالم
مجتهد برای تحمل وساطت بین مؤمنین و امام غایب ،کافی نیست و در واقع منکر
()1
نقش مجتهد بودند.
اخباریان معتقد بودند که تقسیم مسلمین به دو گروه مجتهد و مقلد به هیچوجه
درســت نیســت .آنها مفهوم اجتهاد را ر ّد کرده ،علم اصول را بیهوده میخواندند .در
واقع ،اینان در برابر اصولیها که عقل و اجماع را به منابع فقه اسالمی اضافه کردند،
منابع مذکور را در کتاب و ســنت محصور میدانســتند و حتی برخی از آنها تنها به
ســنت اکتفا کرده ،از آن به این دلیل که تفســیر کتاب و عمل به آن به جز از طریق
()2
سنت روا نیست ،پرهیز میکردند.
اخباریان از به کارگیری اصول اجتهادی اصولیان احتراز میکردند .علمای اصولی
به علت موضعگیریهایی که اخباریان در برابر آنان اتخاذ کردند ،به مبارزهای سخت
و پیگیر بر ضد آنان دســت زدند و در کتابهای بســیاری که در این زمینه نوشتند،
اخباریگری را ر ّد کردند .سردســته مجتهدان اصولی در این دوره ،استاداالســاتید
آقامحمدباقر بهبهانی بود که در غلبه اصولیان بر اخباریان نقش بسیار مهمی داشت.
شاگردان وی نیز از جمله شیخ جعفر کاشفالغطاء و میرزاابوالقاسم قمی از وزنههای
ســنگین اصولیان در مقابل اخباریان به شــمار میرفتند .با مقاومت اصولیان بزرگی
مانند وحید بهبهانی و شــاگردان وی ،به تدریج قوت اخباریان رو به افول نهاده بود.
امــا در آغاز دهه حکومت فتحعلیشــاه ،هنوز خطر آنها از میــان نرفته بود و جدال
میان آن دو جریان ادامه داشــت .با توجه به اینکه شاه ،گاهی اقدامات تناقضآمیزی
از خود نشــان میداد و با وجود اظهار دوســتی با علما به چنین جریانهایی گرایش
پیدا میکرد ،نزدیکی علما و سعی در جلب حمایت شاه از خود و سلب حمایت او از
اخباریان ضروری بود )3(.بنابراین ،طبیعی اســت که در چنین شرایطی برای مقابله با
خطر گسترش اخباریگری ،علما از جمله میرزایقمی هر چه بیشتر به شاه نزدیک
شده ،به تعامل با وی روی آورند.
بـ جریان شیخیه
مجادل ه اصولیان و اخباریان که در دوره فتحعلیشاه رو به افول مینهاد ،به تدریج
جای خود را به تقابل «شیخیها» و «باالسریها» داد .اساس مکتب شیخیه که مبتنی
بر امتزاج تعبیرات فلســفی قدیم با اخبار و روایات معصومین(ع) بود ،نخستین بار از
سوی شیخاحمد احسایی ( 1242ـ 1167ق) پیریزی شد و بعدها به وسیله شاگردان
و مریدانش در برخی نواحی ایران گسترش یافت .وی که از شاگردان بهبهانی بود ،به
سبب هوش سرشار و ریاضتهای نفسانی ،مشهور شد .شهرت شیخاحمد احسایی به
فتحعلیشــاه رسید و او را به تهران دعوت کرد .شیخیه ادعای مجتهدان را مبنی بر
اینکه آنان نایبان عام امام زمان(عج) هستند ،انکار میکردند و در مقابل ،به یک «شیعه
کامل» اعتقاد داشتند؛ به این معنا که در هر عصری یکی از شیعیان کامل خودنمایی
میکند .به این ترتیب ،آنان اصول دین را در چهار اصل توحید ،نبوت ،امامت و رکن
رابع منحصر میدانستند .به عقیده آنان ،رکن چهارم دین ،شناخت شیعه کامل است.
او همان مبلّغ و ناطق اول است که به عنوان واسطه بین شیعیان و امام غایب ،ایفای
()4
نقش میکند و در واقع ،احکام را بالواسطه از امام میگیرد و به دیگران ابالغ مینماید.
شیخیه معتقد است که اعتقاد به دو اصل عدل و معاد به عنوان اصول دین ،لغو
و غیر محتاجالیه اســت؛ چرا که اعتقاد به خدا و رسول ،ضرورتاً مستلزم اعتقاد به «ما
فیالکتاب» و از آن جمله عدل و معاد است .همچنین آنها منکر معاد جسمانی هستند
و معتقدند بعد از اعتزال جسم ،عنصری که باقی میماند جسم لطیفی به نام «هورقلیا»
میباشد )5(.مفهوم شیعه کامل شیخیه ،چیزی جز انکار نقش اجتهاد و موقعیت مجتهد
نبود و بسیاری از معتقدات متعارف تشیع و احکام مذهبی را مورد تردید قرار میداد.
از این رو ،مجتهدان اصولی به ناچار باید با آن به مقابله برمیخاستند .این گروه ،نفوذ
چشمگیری در حکومت پیدا کردند؛ به گونهای که شیخاحمد درخواست فتحعلیشاه را
برای اسکان در پایتخت نپذیرفت ،اما همچنان ترس از نفوذ و رخنه آنها در حکومت و
در اندیشه مردم عوام وجود داشت و این خود عاملی برای نزدیکی علما به شاه به منظور
جلوگیری از نفوذ اینان میشد؛ چرا که شیخیگری یکی از دشواریهای بزرگ مجتهدان
بود و آنها برای از میان برداشتن آن به کمک و پشتیبانی فتحعلی شاه نیازمند بودند.
* منابع در دفتر هفتهنامه موجود است.

کتابخوان
الگوی نظام سیاسی در حکمت متعالیه

پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی از
مؤسسات و رویشهای انقالب اسالمی به شمار
میآید که با هدف تبیین اندیشههای اسالمی
و تولید نرمافزاری در راستای نظامسازی برای
حکومت اســامی تأســیس شــده و تاکنون
محصوالت خوبی در روند اسالمیسازی علوم
انسانی و اجتماعی ارائه داده است .از تازهترین
محصوالت این مرکز علمی ،کتاب «الگوی نظام
سیاسی در حکمت متعالیه» است که چهلمین
کتاب گروه سیاســت پژوهشــکده نظامهای
اسالمی این پژوهشــگاه به شمار میآید؛ این
کتاب به قلم حجتاالســام والمســلمین بهرام دلیر ،عضو هیئت علمی این گروه به
چاپ رسیده است .هر اندیشه سیاسی که در مکاتب فلسفی شکل میگیرد ،از یونان
باســتان تا مکاتب دیگر و از جمله مکتب اسالم مبتنی بر مبانی است که مورد قبول
آن مکتب است .اندیشه سیاسی به منزله روبناست و مبانی زیربنایی اندیشه اسالمی
به شمار میآید؛ حکمت متعالیه همانند دیگر مکاتب فلسفی مبانی خاص خود را دارد؛
البته مبانی چه بسا از نظر مفاهیم در تمام مکاتب فلسفی یکسان باشد ،مانند مبانی
هستیشــناختی ،انسانیشناختی ،فرجامشناختی و معرفتشناختی ،اما به اندازه هر
یک از مبانی یاد شده در هر مکتب فلسفی رویکرد خاص آن مکتب وجود دارد ،برای
نمونه فلســفه مشابه هستی به انســان و فرجام نگرشی کام ً
ال متفاوت با نگاه فلسفی
حکمت متعالیه دارد .در این کتاب پس از تبیین مفاهیم به کار برده شده در تحقیق،
منابع و مبانی نظام سیاسی مطلوب حکمت متعالیه بیان شده و سپس منابع معرفتی
آن در وحی ،عقل ،تجربه ،شهود و فطرت پی گرفته شده است .در ادامه نظام سیاسی
در حکمت متعالیه با شاخصههای اختصاصیاش طی پنج فصل با عناوینی ،همچون
مفاهیم و چهارچوب نظری ،منابع و مبانی نظام سیاسی مطلوب حکمت متعالیه ،نظام
سیاسی در حکمت متعالیه ،کارگزاران و نهادهای نظام سیاسی و ساختار مطلوب در
سیاست متعالیه و غایات و اهداف نظام سیاسی متعالیه مورد مطالعه قرار گرفته است.
کتاب «الگوی نظام سیاسی در حکمت متعالیه» اثر حجتاالسالم و المسلمین بهرام
دلیر ،با قیمت  370هزار ریال در سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
عرضه شده است .عالقمندان به منظور کسب اطالعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند
به وبگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی مراجعه کنند.

جعفر ساسان -داوود عسگری/
استقامت بر شریعت و خاتمیت
ساختگی
با توجه به آنچه در شماره گذشته
بیان شــد ،مطابق با اعتقاد سران فرقه
ضالــه بهائیت ،اگر کســی مدعی مقام
شارعیت شود و شریعتی تشریع کند و
آن را به خداوند تبارک و تعالی نســبت
دهد و آن شــریعت نافذ شود و در عالم
بماند ،شریعت او الهی است و هیچکس
نباید با آن مخالفت کند؛ اما این ادعا با
عقل و منطق سازگار نیست (البته اگر
این طایفه عقل را معیار شناخت درست
از نادرست بدانند که نمیدانند) زیرا در
طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده است که
کســانی ادعای دروغین نبوت و رسالت
داشته و کتاب نوشتهاند ،اما مورد عتاب
خداونــد قرار گرفتهانــدَ « :ف َو ٌ
ِین
یل لِلَّذ َ
ون َه َذا
َاب ب َِأیدِی ِه ْم ثُ َّم یقُول ُ َ
ی ْكت ُُب َ
ون ال ْ ِكت َ
ی كه با دستان
م ِْن ِع ْن ِد اهللِ»؛ وای بر كسان 
خود كتاب مینویسند و بعد میگویند
این كتاب از سوی خداست( .بقره)79 /
اما رهبران این فرقه در نوشتههای
خود ،نفوذ آنان را نیز منکر شدهاند؛ چنانکه
بهاءاهلل مینویسد« :نفسی از اهل سنت
و جماعــت در جهتــی از جهات ،ادعای
قائمیت نموده و الی حین ،قریب صد هزار
نفس اطاعتش نمودند و به خدمتش قیام
کردند؛ قائم حقیقی به نور الهی در ایران
()1
قیام بر امر فرمود ،شــهیدش نمودند».
بنابراین ،نمیتوان به حقانیت هر مدعی که
در میان مردم نفوذی پیدا کرده و مریدانی
اطرافش را گرفتند ،نظر داد و نفوذ حجت،
حقانیت مدعی تلقی کرد.
در بررسی اقامه ادله برای ادعای
پیامبری از ســوی ســران ایــن فرقه،
دلیل دیگر اســتقامت است ،که میرزا
حسینعلی در کتاب ایقان مینویسد:
«و دلیــل برهــان دیگر که چون
شمس بین دالیل مشرق است ،استقامت
آن جمال ازلی است بر امر الهی ،که با
اینکه در ســن شباب بودند و امری که
مخالف کل اهل ارض ،از وضیع و شریف،
غنی و فقیر ،عزیز و ذلیل ،و ســلطان و
رعیت بود ،با وجود این ،قیام به آن امر
فرمود؛ چنانچه کل استماع نمودند و در
هیچکس و هیچ نفسی خوف ننمودند و

آفاق

قیامتهای متعدد در فرقه ضاله بهائیت

اعتنا نفرمودند .آیا میشود این به غیر امر
()2
الهی و مشیت مثبته ربانی».
اول اینکه خود میرزا حسینعلی
در اینجا اعتــراف میکند که کل اهل
ارض مخالــف این امر بودند؛ پس نفوذ
آن زیر ســؤال مــیرود؛ دوم اینکه اگر
استقامت داشــتند ،چرا هر روز ادعای
جدیدی مطرح کردهاند و از بابیت شروع
کرده و به قائمیت و الوهیت رسیدهاند؟
سوم اینکه توبههای مکرر باب و انکار ادعا
و استغفار ،که به صورت مکتوب موجود
اســت ،بیانکننده ساختگی بودن این
دین و استقامت نداشتن آورنده آن است.
میرزا حســینعلی هم که ادعای
استقامت دارد ،در دوران اقامت در بغداد
و اسالمبول و ادرنه و عکا ،جرئت رفتن
به میان مردم را نداشت و همیشه سنت
و آداب و عقاید مردم مسلمان را احترام
مینهاد؛ چنانکه صبحی در ضمن بیان
خاطرات خود مینویسد:
« . ...از روز نخســت کــه بهــا و
کســانش به عکا تبعید شــدند ،عمو ْم
رعایت مقتضیات حکمــت را فرموده،
متظاهر به آداب اســامی از قبیل نماز
و روزه بودنــد .بنابراین ،هر روز جمعه
عبدالبهاء به مسجد میرفت و در صف
جماعت اقتدا به امام ســنت کرده ،به
آداب طریقه حنفی که مذهب اهل آن
()3
بالد است ،نماز میگزارد».
شوقی افندی نیز در ذکر حاالت
عباس افندی ،در آخرین هفته حیاتش
تصریح میکند« :در آخرین جمعه توقف
مبارکــش در جهان ناســوت ،با وجود

خســتگی و ضعف فراوان ،جهت ادای
صاله ظهــر ،در جامع مدینه حضور به
()4
هم رسانید».
ادعای تشــریع و نفــوذ در میان
عامه مردم و فریب آنان با الفاظ مقدس،
موضوع جدیدی نیست؛ بلکه در طول
تاریخ ،از این مدعیان دروغین که ادعای
نبوت و مهدویت و  ...کردهاند ،بســیار
دیده شده است و صرف اقبال ناآگاهانه
مردم به آنان ،دلیل بر مشروعیت نیست.
در رأس ایــن طایفــه گمراهکنندگان،
شــیطان قرار دارد که سوگند خورده
اســت همه مردم را اغوا خواهد کرد و
پیروی عدهای از او و نافرمانی خدا ،دلیل
بر حقانیت او نیست .به قول باباطاهر
متاع کفر و دین بیمشتری نیست
گروهی این ،گروهی آن پسندند
از انکار تا تأویل آیات قرآن
درباره قیامت
معاد و قیامــت از اصول اعتقادی
اســام و تمامی ادیان آســمانی است.
حسابرسی و رسیدگی به اعمال انسان
در جهــان پــس از مرگ ،کــه همان
قیامت باشد ،جزء عقاید مسلّم و قطعی
در بین مســلمانان است و همه کسانی
که ادعای پیــروی هر یک از پیامبران
الهی را دارند ،به نوعی به این مســئله
معتقدند .قیامت ،از نظر اســام عبارت
است از :بازگشت روح به بدن (معاد) و
زنده شــدن پس از مردن و حشر مردم
برای دیدن نتیجه اعمال خوب و بدی که
در این جهان به جای آوردهاند .در واقع،

قیامت و حسابرسی به اعمال انسانها،
نشاندهنده عدل الهی است و انکار آن،
این اصل مهم را نیز خدشهدار میکند.
از آیات قرآنی ،به دســت میآید
که بخش مهمی از سخنان پیامبران و
ثهای ایشان با مردم ،به موضوع معاد
بح 
اختصاص داشته است و حتی میتوان
گفت ،تالش آنها بیش از تالشــی بوده
اســت که برای اثبات توحید کردهاند؛
زیرا بیشتر مردم سرسختی بیشتری در
()5
اینباره نشان میدادهاند.
اما بهائیت که هدف اصلی خود را
مبارزه با دین ،بهویژه اســام قرار داده
اســت ،با انکار این اصل مهم و اساسی،
آیات قرآن درباره قیامت را تأویل کرده
اســت .از نظــر بهائیــان ،قیامت به دو
بخش صغری و کبری تقسیم میشود؛
قیامت صغری همان عالم برزخ اســت
که بالفاصله پس از مرگ آغاز میشود؛
اما قیامت کبری عبارت است از انتهای
دین ســابق و ظهور پیامبر و تشــریع
شــریعت دین جدید .بنا بــر این نظر،
تاکنون قیامتهای متعددی بر پا شده
اســت و در آینده نیز بر پا خواهد شد.
قیــام باب و بهــاء در ادامه قیامتهای
گذشته ،مانند قیامتهای پیامبران سلف،
همچون حضرت موسی(ع) ،عیسی(ع) و
محمد(ص) بوده است .بهائیان ،دیگران
را از درک قیامت عاجز دانسته و مدعی
هستند که برداشت آنان از قیامت درست
است؛ چنانکه باب ،در باب هفتم از واحد
دوم «فی بیان یومالقیامه» میگوید:
«ملخّ ص این باب آنکه مراد از یوم

قیامت ،ظهور شــجره حقیقت است و
مشاهده نمیشود که احدی از شیعه ،یوم
قیامت را فهمیده باشد؛ بلکه همه موهوماً
امری را توهم نموده که عنداهلل حقیقت
ندارد؛ آنچه عنــداهلل و عند عرف اهل
حقیقت ،مقصود از یوم قیامت است ،این
است که از وقت ظهور شجره حقیقت در
هر زمان به هر اسم الی حین غروب آن،
قیامت است؛ مث ً
ال از یوم بعثت عیسی(ع)
تا یوم عروج آن ،قیامت موسی(ع) بود به
قول خود و هر کس مؤمن نبود ،جزا داد
به قول خود؛ زیرا که ما شهداهلل در آن
زمان ،ما شهداهلل فیاالنجیل بود و بعد از
یوم بعثت رسولاهلل(ص) تا یوم عروج آن،
قیامت عیسی(ع) بود که شجره حقیقت
ظاهر شــده در هیکل محمد و جزا داد
هر کس مؤمن به عیسی(ع) بود و عذاب
فرمود به قول خود هر کس مؤمن به آن
نبود .از حین ظهور شــجره بیان الی ما
یغرب ،قیامت رسولاهلل(ص) است ،که
در قرآن خداوند وعده فرموده که آن بعد
از دو ساعت و یازده دقیقه از شب پنجم
جمادیاالول سنه  ۱۲۶۰که سنه ۱۲۷۰
بعثت میشود ،اول یوم قیامت قرآن بوده
و الی غروب شجره حقیقت ،قیامت قرآن
است؛ زیرا شیئی تا به مقام کمال نرسد،
قیامت آن نمیشود و کمال دین اسالم
الی ظهور منتهی شــد؛ از اول ظهور تا
حین غروب اثمار شــجره اسالم ،آنچه
هســت ظاهر میشود؛ قیامت بیان ،در
()6
ظهور من یظهرهاهلل است.
* پینوشتها در دفتر نشریه
موجود است.

ی ـ قسمت پنجاهودوم
تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالم 

جنگ نرم و شوکهای انتخاباتی برای اردوکشیهای خیابانی

دکتر سیامک باقریچوکامی/
انتخابات ،یکــی از عرصهها و
فرصتهــای راهبردی برای بازیگران
جنگ نرم به شمار میآید .فرصتیابی
و فرصتسازی به فرآیندهایی اشاره
دارد کــه مهاجم خارجی و داخلی با
هدف توسعه و گسترش جنگ نرم به
سطوح و فضاهای عینیتر و عملیاتیتر
پیگیری میکنــد .انقالبهای رنگی
یکــی از الگوهایی اســت که عامالن
جنــگ نــرم براســاس بســترها و
فرصتهای انتخاباتی استفاده کردهاند.
در واقع ،انتخابــات و رخدادهای آن
فرصتهایــی را فراهم میآورد که از
رهگذر آن بســیاری از اهداف جنگ
نرم محقق شود.

اهمیتانتخابات
در الگوی جنگ نرم
دلیل اهمیت داشتن و راهبردی
بودن اســتفاده از فرصت انتخابات در
الگوهای جنگ نرم مانند انقالبهای
رنگیــن دقیقاً همین موضوع اســت؛
یعنــی جنبش برانــداز ،فرصت پیدا
میکند تا به بهانه بسیج افکار عمومی
برای کســب رأی در چارچوب قانون،
ایدهآلهای تغییرطلبانــه خود را به
شعارهای انتخاباتی تبدیل کرده و در
قالب مبارزه انتخاباتی ،همجوشی ایجاد
کند .اگر در انتخابات به پیروزی برسد،
بقیه راه را با بهرهگیری از فرصتهای
ناشی از به دست گرفتن قدرت و البته
در قالب ترکیبــی از حکومتگری و
بازی اپوزیسیون ،تا رسیدن به براندازی
کامــل به پیش خواهد برد .اما اگر در
این کار موفق نباشد ،آنگاه انرژی الزم
را برای به خیابان آوردن تودهها کسب
خواهد کرد.
شوکهایانتخاباتی
و کارکرد آنها
تکنیکــی کــه میتوانــد این
انرژی منفی را آزاد کند ،رخدادهای

شوکآمیز است .این رخدادها به مثابه
کاتالیزور یا شــوکهای هیجانساز،
به جنبــش حاصل از تهدید نرم این
فرصت را میدهد تا آرمانها ،ایدهها
و مطالبــات خــود را بــه هیجانات
جمعی گره بزند .این هیجانات برای
جنبشهایی که در مرحله اول جنگ
نرم به بلوغ الزم نرســیدهاند ،بسیار
ضروری است .شوکهای مطرح شده
در انتخابات به عنوان متغیر واســط
عمل میکنند و نقش فعالســازی
زمینهها و بسترهایی را دارد که پیش
از انتخابات فراهم شده است.
به بیــان دیگر ،بــرای گذار و
انتقال از شــرایط عادی و طبیعی در
مبارزات انتخاباتی ،به شــوکهایی
نیاز است که مسیر رساندن گامهای
مقدماتی جنگ نرم را به گام نهایی که
براندازی است ،تسهیل و تسریع کند.
این بازیگران با توسل به رویدادهای
شگفتیساز یا شوکهای هیجانساز،
رویارویــی دو سیســتم را از فضای
سیاســی رقابتی به فضــای امنیتی
تقابلی منتقل میکنند.
استفاده از کاتالیزورها یا شوکها
برای انتقال شرایط سیاسیـ رقابتی به
مرحله امنیتی در کشورهای مختلف
متفاوت بوده اســت .مهمترین آنها
اعتراض بــه نتایج انتخابات و ادعای
تقلب از سوی حاکمیت بوده است.
ردیف
1
2
3
4
5
6

کشور
صربستان
گرجستان
اوکراین
قرقيزستان
لبنان
ایران

بر مراکز پرجمعیــت ،بهویژه مراکز
سیاسی کشــورهای هدف متمرکز
باشد ،دستیابی به هدف نهایی مهمتر
خواهد بــود) .هر چند کــه ادعای
تقلب در انتخابات ،ترور ،مسمومیت
نامــزد مخالفان به عنــوان ابزارهای
تهییــج تودهها و بســیج اجتماعی،
هر یک به گونهای نقش کاتالیزوری
را ایفا کردهاند ،اما این گونه نیســت
کــه در تجربههای آتــی براندازی از
طریق فرصــت انتخابات ،رخدادها و
پدیدههــای دیگری در دســتور کار
قرار نگیرد.
براســاس تجربه انقالبهای
رنگی و ادبیات جنگ نرم دشــمن،
زمانی این شوک میتواند انتخابات
را بــه مرحلــه امنیتــی و میدانی
نبرد منتقل کند کــه برآیند کلی

شوک
طرح تقلب در انتخابات
طرح تقلب در انتخابات
طرح تقلب در انتخابات و طرح مسمومیت یوشچنکو به دست حاکمیت
رد صالحیت و تقلب در انتخابات

آنچــه دربــاره کاتالیــزور یــا
شوکهای مهیج تأمل برانگیز است،
ویژگی تأثیرگذاری بر افکار کل جامعه
میباشد تا زمینه مشارکت حداکثری
مــردم در اعتراضات را فراهم کند(و
هر اندازه که این بســیج اجتماعی،

ترور یک شخصیت برجسته
طرح تقلب در انتخابات

طیفهای اصلی جامعــه از اوضاع
کشــور احساس درســتی نداشته
باشند .به بیان دیگر ،اقشار بیتفاوت
جامعه نســبت به اوضاع سیاسی یا
اقتصادی و معیشــتی یا اجتماعی
احســاس تحملناپذیری کنند .از

ســوی دیگر ،امید ناراضیان جامعه
به تغییر اوضاع بیشتر شود و مهمتر
اینکه بخشی از حامیان نظام ،وضع
موجود را به لحاظ ارزشی ،کارآمدی،
اقتــداری و مدیریتــی قابل دفاع
ندانند .از ســوی دیگر ،انســجام،
توان پاسخگویی و اصوالً قدرت نرم
حاکمیت نیز دچار فرسایش شود.
یعنی بین قوا و دستگاهها یکدستی و
وحدت کاهش یابد ،همراهی نخبگان
جامعه بر سر مسائل اساسی کاسته
شود و دولت کارآمدی و استحکام
الزم را نداشــته باشــد و در نهایت
برای نظام توان پاسخگویی رسانهای
به حمالت روانــیـ تبلیغی حریف
نباشد .از سوی دیگر معارضان نظام
از انسجامی نسبی برخوردار باشند و
مطالبات و آرمانهایشان جاذبه پیدا
کرده و میــان گرایشهای مختلف
مخالفان ،همگرایی نســبی برقرار
شــده و مهارتهای سازماندهی و
بسیج اجتماعی آنها افزایش یابد .به
موازات مؤلفههای موصوف ،محیط
خارجی نیز ظرفیتهای اقتصادی،
رسانهای ،حقوقی و دیپلماتیکی را
برای پشتیبانی از معارضه و مخالفان
و ناراضیــان فراهم و اقدامات واحد
تهدید شــده را خنثی و بیاثر کند.
در چنین شرایطی عوامل کاتالیزور
و تهییجکننده به ســرعت میتواند
گروههای اجتماعی را برای اعتراض

و نافرمانــی و حرکتهای خیابانی
بسیج کند.
بــا این وجــود ،در نظریههایی
که برای تبیین انقالبهای مخملی
یا مبارزه بدون خشونت به کار رفته
اســت ،نیز به این موضــوع تصریح
شده است که «ممکن است وضعیت
سیاسی بسیار شعلهور باشد ،اما بدون
جرقــهای نمیتواند به انفجار تبدیل
شــود .آنچه برای یــک انقالب الزم
است یک واقعه خالص است که حکم
جرقهای را دارد و زنجیرهای از حوادث
را پیوند میدهد .از نظر این دســته
از نظریهپردازان ،از جمله تامســون
و کنتز انتخابات مســئلهدار همان
جرقه یا واقعه خالص است که فرصت
سیاسی مناسبی را برای بسیج تودهها
به بازیگران بهرهبردار میدهد(».نک.
بونس و ولچیک85 :1388 ،ـ)84
با توجه به نــکات پیش گفته،
دولتهای متخاصم بــا ایران مانند
آمریکا ،انگلیس ،رژیم صهیونیستی و
عربستان آرزو دارند که شرایط پیشین
و پس از انتخابــات  88در انتخابات
ســال  96تکرار شود .برخی از کدها
نشــان میدهد که بازیگران خارجی
برنامهای برای بیثباتسازی ایران از
طریق انتخابات  96دارند .برای نمونه
ولید فارس مشاور خاورمیانهای ترامپ
ابراز خوشبینی کرد که مخالفان در
ایــران بتوانند شورشــی بزرگتر از
حوادث  2009راه بیندازند .مســعود
بهنود از کارکنان بیبیســی نیز در
یادداشــتکی خطاب بــه ایرانیان از
آنان خواســته با یک برنامه درست
انتخابات آینــده را به چالش حقوق
بشــر و قوه قضایی بیطرف تبدیل
کنند .بنابراین برای رسیدن به هدف
به کاتالیزور یا شوکهای هیجانساز
نیاز دارند که فرصتهای سیاســیـ
امنیتی را بــرای آنها با منظور ایجاد
حرکتهای هیجانی و اعتراضی علیه
نظام فراهم کند.

پردازش

قطبیسازیجامعه

شهاب زمانی /یک تعریف ساده
از قطبیسازی سیاسی ،میتواند واگرایی
حاصــل از نگرشها و ایدههــای بعضاً
افراطی باشد که افراد ،نهادها یا رهبران
سیاســی به آن دامن میزنند .بیشــتر
بحثهای قطبیسازی در علوم سیاسی،
متوجه احزاب سیاسی (مانند دموکرات
و جمهوریخــواه در ایــاالت متحده) یا
نظامهای فکــری (ماننــد اصالحطلب
و اصولگــرا در ایــران) اســت و یکی از
کارکردهای مهــم آن ،حذف گروههای
میانهرو یا مستقلی است که خارج از دو
قطب تشکیل شده است .برای نمونه ،در
انتخابات ایاالت متحده ،جامعه ناگزیر به
تبعیت از دو کانال تصمیمگیری مربوط
به هر یــک از قطبهای جمهوریخواه و
دموکرات است و بنا بر یک تجربه تاریخی،
افراد مستقل با ایدههای جدید ،عموماً از
گردونه رقابتها حذف میشوند.
از نظر تعریف ،قطبیسازی در حوزه
سیاست به شرایطی اطالق میشود که
در آن موضــع یک فرد درباره موضوعی
خاص (برای نمونه انتخابات) به شــدت
در چارچــوب قالبهای از پیش تعریف
شده یک گروه خاص قرار گیرد .با توجه
به مقاله دیمگیو و همکاران ،قطبی شدن
هم به منزله یک وضعیت و هم به مثابه
یک فرایند قابل طرح است؛ به عنوان یک
وضعیت یعنی شرایطی که نظرات مخالف
با یک موضوع به شــکل جدی ،در کنار
نظر حاکم مطرح است و به مثابه فرایند
یعنی واگرایی که در شرایط بروز و رشد
این اختالف در حال اتفاق اســت .درباره
شرایط بروز این پدیده ،برخی از محققان
حوزه علوم سیاســی معتقدند دوقطبی
شــدن نیازمند وجود واگرایی در طیف
وسیعی از موضوعاتی است که بر اساس
مجموعه منسجمی از باورها و اعتقادات
شکل گرفتهاند .برخی دیگر نیز معتقدند
زمانی یک سیستم دوقطبی میشود که
گروههای متعصب و مجزای ایدئولوژیکی
قوی وجود داشته باشند.
بررســی مفهوم قطبیســازی و
ســازوکار اثرگذاری آن ،با رویکردهای
مختلفــی انجــام میگیــرد .یکــی از
معروفتریــن این رویکردها ،بررســی
و طبقهبندی قطبیســازی بر اســاس
طبقه فکری درگیر با آن اســت .در این
طبقهبنــدی جامعه هدف به دو دســته
نخبگان سیاسی و عموم مردم که معموالً
متأثر از دسته دیگر هستند ،طبقهبندی
میشود.
قطبیســازی نخبگان زمانی رخ
میدهــد که اعضای حزب (هم شــامل
مقامــات دولتی زیر پرچــم آن حزب و
هم فعــاالن درونحزبی) «ســنخیت»
بیشتری با جایگاه یک حزب و «افتراق»
بیشــتری نســبت به اندیشههای حزب
دیگر پیدا میکنند .قطبیسازی عمومی
یا قطبیسازی در میان عوام ،زمانی اتفاق
میافتد که نگرشهــای رأیدهندگان
نسبت به موضوعات سیاسی ،سیاستها
و مردم به شکل متعصبانه تقسیم شود.
در حالت قطبیســازی ،رأیدهندگان
و عموم مــردم به طــور معمول کمتر
میانهرو هستند.
محققــان حــوزه علوم سیاســی
علــل مختلفی از قبیل وجــود احزاب،
تودههای مردم و رسانههای جمعی را در
بروز قطببندیهای سیاســی شناسایی
کردهاند.
دوقطبیســازی در جامعه ضمن
گسســت عمیق در میان آحــاد ملت،
زمینه مســاعدی را برای تضعیف منافع
ملــی و موفقیــت طرحهای دشــمنان
فراهم میکند.

نکته

ترس سیاسی

رهبــر معظــم انقالب در دیــدار با
فرماندهان و کارکنان ارتش فرمودند« :برای
موقعیت این است که
یک کشــور ،بدترین ّ
مســئولین کشــور از اخم و تهدید و تشر
دشمن بترسند؛ اگر ترسیدند ،در واقع ،در
تعرض
را برای ورود او و دخول او و تجاوز و ّ
او باز کردهاند».
حال پرســش این است که چرا یک
مسئول یا سیاستمدار میترسد؟ روی دیگر
و اســفناک قضیه مذکور این است که این
ترس به ابزاری برای کسب موقعیت سیاسی
و اجتماعی هم تبدیل شود .ترس سیاسی
علل زیادی دارد و باید از نظر باور و ایمان،
روانشناسی فرد ،مصلحتسنجیهای مفرط
و ...بررسی شود؛ اما به اجمال میتوان گفت،
یکی از خاســتگاههای «ترس سیاســی»،
سرخوردگیهای شــخصی سیاستمدار و
تردیــد او در تواناییهایش اســت .همگام
نبودن با مردم و سرد شدن از سیاست که
ممکن است در اثر ضعف «ایمان» به هدف
یا درستی مســیر طی شده ایجاد شود ،از
دیگر علل ترس به شمار میآید.

روایت یار
امام خامنهای در گذر زمان۱۳۷-

جلسهفوقالعاده

سیدمهدی حسینی/در سلسله
مباحث این ستون به مرحله پس از رحلت
امام خمینــی(ره) رســیدیم ،همچنین به
مباحث مجلس خبرگان رهبری در جلســه
عمومی به اختصار اشاره شد .اولین موضوع
در دستور کار قرائت وصیتنامه امام(ره) بود
تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا امام
در وصیتنامهشــان دربــاره رهبری پس از
خود نکتهای را یادآور شدهاند یا خیر .نتیجه
این شــد که در این باره مطلبی به صراحت
بیان نشده بود ،تا اینکه ظهر روز  14خرداد
جلســه عمومی خبرگان به پایان میرسد،
پس از اقامه نماز و صرف ناهار ،در ســاعت
 15روز چهاردهم جلسه فوقالعاده مجلس
خبرگان تشکیل میشود .نخستین موضوعی
که در دستور کار قرار میگیرد ،بررسی مسئله
استعفای آقای منتظری از سمت قائممقامی
است ،چون احتمال داده میشود که بعدها از
سوی افراد شبههپراکنی شود که خبرگانی که
وی را به قائممقامی برگزیدهاند ،انتخاب خود
را منتفی و باطل اعالم نکردهاند .این موضوع
به بحث گذاشته میشود و اکثریت مجلس
استعفای وی را که در تاریخ  68/1/7داده بود،
میپذیرند و سپس اجالسیه فوقالعاده وارد
بحث دیگری میشود و آن اینکه والیت فقیه
برعهده یک فرد باشد یا شورا .در ابتدا بحث
شورایی شــدن در دستور کار قرار میگیرد
و برای شــورایی شــدن با ترکیب افراد زیر
پیشنهاد میشود:
پیشــنهاد اولـ آقایــان خامنــهای،
مشکینی ،موس ویاردبیلی؛
پیشنهاد دومـ افراد یاد شده به همراه
آقایان هاشمیرفسنجانی و سیداحمد خمینی؛
پیشــنهاد ســومـ آقایــان خامنهای،
مشکینی ،موســویاردبیلی ،فاضللنکرانی و
جوادیآملی.
در ایــن بحثها عــدهای طرفدار فرد
بودنــد ،جمعی دیگر هم شــورای رهبری را
ترجیــح میدادند .موضوع به رأی گذاشــته
میشود 45 ،نفر به رهبری فرد رأی میدهند
و بیــش از  20نفر به شــورای رهبری رأی
میدهند؛ بنابراین قرار میشود مجلس به یک
فرد به عنوان ولیفقیه رأی دهد.
نکته قابل توجه اینکه برای رأی شورایی
نام مبارک حضرت امام خامنهای در هر ســه
پیشــنهاد مذکور دیده میشــود .اما همین
که بحث فرد مطرح میشــود به گفته آقای
هاشمیرفســنجانی،امام خامنهای پیش از
اینکه کاندیدا شوند ،اعالم میکنند ،کاندیدا
نمیشوند که پس از یک سری صحبتهایی
که انجام میشــود ،ایشان را به کاندیداتوری
متقاعد میکنند.
در نهایت با توجه به حائز اکثریت بودن
موافقــان انتخاب یک فــرد در جایگاه رهبر
و ولیفقیــه نظام جمهوری اســامی ایران،
نمایندگان مجلس خبرگان موضوع انتخاب
امام خامنهای را به بحث و بررسی میگذارند و
عاقبت  8/9درصد حاضران در مجلس خبرگان
که شامل  72درصد کل اعضا بودند ،به رهبری
آیتاهللالعظمی خامنهای رأی میدهند.
در واقــع ،در آن ایــام بحرانی رحلت
امام(ره) و اوضاع خطرناک پایان جنگ که همه
را نگران کرده بود ،اجالس فوقالعاده مجلس
خبرگان اقدامی بموقع انجام میدهد و سایه
غم بزرگی را از سر ملت ایران برمیدارد و امام
خامنــهای به زعامت والیت و رهبری انقالب
اسالمی برگزیده میشوند.

درنگ

خداوند تعالي مبدأ کار است

به مناســبت فرا رسيدن روز کارگر در
اولين ســال پس از پيروزي انقالب اسالمي،
حضــرت امام خمينــي(ره) در پيام تاريخي
خويش در یازدهم ارديبهشت  1358با کارگر
خواندن در بخشي از اين پيام آمده است:
«ذرات موجــودات در عالــمـ در عالم
طبيعــتـ فعال هســتند بــراي ايجاد همه
موجودات ي که در اين عالم است؛ حتي جمادات،
حتي اشجار ،همه زندهاند ،همه کارگرند .کار
احاطــه دارد بر همه عوالم .از اول با کار عالم
موجود شده است و کارگر مبدأ همه موجودات
ي مبدأ کارگري است و کارگر
اســت .حقتعال 
است ،فعال است .موجودات عالم غيب[که] با
فعاليت غيبــي تحقق پيدا کردهاند ،کارگرند.
موجودات عالم طبيعت-هر جا که شما مالحظه
کنيد ،هر قشري از اقشار را که مالحظه کنيد،
چــه موجوداتي که به نظر ما در پســتترين
مراتــب وجودنــد مثل معــادن و زمينها و
جمادات و چه آنهايي کــه بعد از اين مرتبه
موجودند مثل نباتات ،اشــجار و چه آنهايي
که بعد از اينها موجودند مثل حيوانات و چه
آن که مافوق اينهاست مثل انسان همه جلوه
کارند و همه کارگر .کارگرها اينها را درســت
کردهاند .کارگري بر همه موجودات احاطه دارد.
عالم مابعدالطبيعه در جنت و نار-هم از
کار و کارگري پيدا شده است .بهشت و دوزخ
از کار انسان پيدا شده است .در کار انسان است
که يا عمل صالح اســت يا کار خوب است که
مبدأ تحقق بهشت است يا اعمال غير صالح و
فاسد است که مبدأ دوزخ است».

دوشنبه  11اردیبهشت 139۶

نياز به
مطهریها

سال هجدهم

شماره ۷96

امام خامنهای فرمودند :ما در حال حاضر بديلي براي مجموعه کتابهاي شهيد مطهري نداريم؛ ولي نيازهاي فکري روز به روز و نو به نو ميشود و جريان ورود
به چالش با افکار وارداتي و نقادي علمي و تفکيک صحيح از سقيم آن ،از وظايف مهمي است که بايد ادامه پيدا کند .ما در دهههاي آينده به مطهريها نياز مبرم
داريم)۸۳/۲/۶(.

دومين انتخابات شوراها زمينهساز بازگشت اصولگرايان به قدرت

محمدرضا مرادي /دومين
دوره انتخابــات شــوراها در حالي
برگزار ميشد که با پيروزي جريان
دوم خــرداد در انتخابــات مجلس
ششم ،شــرايط برگزاري انتخابات
شوراها نيز به ظاهر به نفع اين جريان
بود؛ چرا که بــا هماهنگي مجلس
در جایگاه ناظر و وزارت کشــور در
جایگاه مجري انتخابات شــوراها،
موانع پيــش روي اين جريان براي
نامزد شدن تمامي اعضای فعالشان
که پيش از اين ممکن بود شــوراي
نگهبان آنهــا را رد صالحيت کند،
مرتفع شده بود .همين شرايط بود
که حتي گروهک غيرقانوني نهضت
آزادي و جريانهاي مليـ مذهبي نيز
خود را صاحب صالحيت دانسته و
به عنوان نامزد انتخاباتي وارد ميدان
رقابت شدند!
از ســويي ديگــر جريان دوم
خــرداد خيلــي زود جنجالهاي
تبليغاتي خــود عليه جريان رقيب
را آغاز کرد و مدعي شــد که جناح
راســت اميدي به پيــروزي در اين
انتخابات نداشــته و به همين دليل
اســت که ترجيح ميدهد بر روي
آن ســرمايهگذاري جــدي نکند و
چهرههاي گمنام خود را براي رقابت
به ميدان آورد که در صورت شکست
هزينه کمتري پرداخت کرده باشد!
از ســوی ديگر فضاي عمومي
کشور و پيشبينيها و نظرسنجيها
از استقبال كم مردم از اين انتخابات
حکايت داشت ،که داليل متعددي
از جملــه ناکامــي اصالحطلبان در
اداره صحيح شوراهاي شهر و روستا
در دور اول ،بــه ویــژه جنجالهاي
مستمر شوراي شــهر تهران و عدم
خدمترســاني صحيح بــه ملت را
ميتوان براي آن برشــمرد .در اين
شــرايط جناح دوم خرداد به جاي
آنکه دليل مشــارکت نداشتن ملت
را مورد مطالعه قرار داده و براي رفع
آن چارهجويــي کنــد ،تنها در يک
شگرد تبليغاتي جناح راست را متهم
کــرد که در تالش اســت انتخابات
با کمترين مشــارکت برگزار شود!
برای نمونه جليل ســازگارنژاد عضو
كميسيون فرهنگي گفت« :كساني
ســعي ميكنند رقابت به حد كافي
نباشد تا كارنامه جبهه اصالحات با
انتقاد و شكست روبهرو شود».
در اين دوره از انتخابات ،ديگر
جبهه مشارکت ميداندار اردوگاه دوم
خرداد شده بود و مجموعهاي چون
مجاهدين انقــاب ترجيح ميداد

تاریخ

w w w. s o b h e s a d e g h w e e k l y. i r

بيشــتر در ســايه به نقشآفريني
مشغول باشــد؛ لذا در اين دوره از
انتخابات ســازمان نامــزد معرفي
نكرد و فعاليتهاي خود را در قالب
تشكيالت جبهه مشاركت پی گرفت.
اما حادثه مهم و بحثبرانگيز
اين انتخابــات ،تأییــد صالحيت
شــخصیتهایی بود که سالها به
عنوان اپوزيسيون نظام نقش بازي
کرده بودند .اعضــاي جريان مليـ
مذهبي و نهضت آزادي که به فرموده
حضرت امام(ره) از هرگونه انتصاب
به مسئوليتي منع شده بودند ،خود
را آمــاده ميکردند تــا در فضاي
نابسامان سياســي که جريان دوم
خرداد با عناويني پرطمطراق چون
توسعه سياسي و آزادي بيان ايجاد
کرده بودنــد ،وارد معرکه انتخابات
شوند .به اين مسئله که با مخالفت
جدي ملت حزباهلل مواجه شــد،
اعضاي افراطي جبهه مشارکت که
بر کرسي نمايندگي مجلس ششم
نيز تکيــه زده بودند ،از جمله علي
تاجرنيا رئيس هیئت نظارت چنين
پاســخ داد« :ما تنها وابســتگان به
كوملــه ،دموکــرات و منافقين آن
هم در صورت ارائه اســناد جديد از
سوي وزارت اطالعات را رد صالحيت
كرديم».
اين در حالي بــود که پس از
برگزاري انتخابــات وزير اطالعات
دربــاره تأیید صالحيــت نيروهاي
ملي مذهبي گفت« :ما مرجع تعيين
صالحيت داوطلبان نيستيم و كساني
كه در اين زمینه افرادي را تأييد يا
رد صالحيــت كردهاند ،طبق قانون
بايد پاسخگوي اقدامات خود باشند...
از آنجا كه دادگاه ،نهضت آزادي را
غيرقانوني اعالم کرده است ،ما آن
را در سوابق و استعالم از افراد عضو
آن ،اعالم كرديم؛ زيرا حكم دادگاه،
براي ما سند است».
ايــن اقــدام خالف شــرع و
غيرقانوني جريان دوم خرداد تا آنجا
قابــل قبول نبود که حتي برگزاري
انتخابات تهران را زير ســؤال برد،
به نحوي که براي اولين بار شــاهد
شرکت نکردن رهبر معظم انقالب
اسالمي در انتخابات بوديم! معظمله
ترجيح دادند مطابق برنامهريزي از
پیش تعيين شده در روز انتخابات در
سفر به استان سيستانوبلوچستان
باشــند و تنها به طور نمادين پاي
صنــدوق رأي حاضر شــوند! اين
در حالــي بود که مطابــق با قانون
نميتوانســتند در شــهري غير از

تهــران رأي دهند! ســخنان مهم
معظمله با صراحت نگرانيایشان را
از تخلفات نامشروع برگزارکنندگان
انتخابات آشکار ميســازد .ايشان
ظهر روز  9اسفند با حضور در يكي
از شــعبههاي اخذ رأي در كنارك
از توابع شهرستان چابهار فرمودند:
«برخي گزارشها حاكي است
در برخــي از جاها در تشــخيص
صالحيتها كوتاهي شده است كه
در اين زمينه تحقيق خواهد شد و
اگر افرادي نابجا و برخالف مقررات
به انتخابات راه يافته باشند ،انتخابات
آنها اعتبار نخواهد داشت؛ چرا كه در
همه مراحل انتخابات ،بايد معيارها و
ضوابط منطبق بر مبناي جمهوري
اسالمي ايران رعايت شود».
معظمله ،با اشــار ه ب ه اينك ه به
ع قانوني ،افــراد غيربومي
ت من 
عل 
ي كمتر از يكصد هزار
د ر شــهرها 
ت شوراها
نفر ،نميتوانند در انتخابا 
ت كنند ،افزودند« :اميدواريم
شرك 
ت در
ي مرد م ب ه شرك 
اهتما م عموم 
ن وجود داشــته
ت ك ه تاكنو 
انتخابا 
ادام ه يابد و هم ه مرد م با احســاس
ت كنند».
ت شرك 
ف در انتخابا 
تكلي 
فــرداي آن روز علــي تاجرنيا
رئيــس هیئت مركــزي نظارت بر
انتخابات شوراهاي اسالمي مدعي
شد« :به شدت دنبال برطرف كردن
دغدغههــاي مقــام معظم رهبري
دربــاره تأیید صالحيــت بعضي از
نامزدهــاي انتخابــات شــوراهاي
اسالمي هستيم ...دغدغههاي مقام
معظم رهبري درباره چگونگي تأييد
صالحيت بعضي از نامزدها قطعاً براي
ما حائز اهميت است و ما در تالش
هستيم تا با انجام تحقيقات بيشتر
دغدغههاي ايشان را برطرف كنيم».
و اين در حالــي بود که ديگر

کار از کار گذشته بود و اين بار ملت
با هوشــياري تمام اين افراد را کنار
گذاشته و به کسانی رأي دادند که
به آرمانهاي خــط امام و رهبري
پايبندتر بودند!
دومين دوره انتخابات شوراهاي
اســامي شهر و روســتا ،جمعه 9
اســفند  1381در  25هزار و 127
حوزه انتخاباتي شــامل  905شهر،
 17شــهرك و  34هــزار و 205
روستا برگزار شــد تا از ميان 206
هــزار و  467نامــزد 112 ،هزار و
 375نفر به عضويت شوراها درآيند.
در اين دوره  49/2درصد از واجدان
شــرايط در ايــن دوره از انتخابات
شوراها شركت كردند ،در حالي كه
آمار شــركتكنندگان در دوره اول
انتخابــات شــوراها 64/42 ،درصد
بود و حدود  15درصد مشاركت در
ايــن دوره از انتخابات كاهش يافته
بود.
اعالم تدريجي آرای انتخاباتي،
حکايت از اتفاقي شگفت داشت و آن
اينکه با وجود هجمه تبليغاتي وسيع،
رأي ملت اين بار به جريان رقيب دوم
خرداديها تعلق يافته بود! در ميان
منتخبان خبري از نمايندگان مليـ
مذهبيها و نهضــت آزادي نبود! و
افرادی اغلب گمنام از جريان اصولگرا
توانسته بودند پيروز ميدان انتخابات
باشند .اوج اين اتفاقات در تهران بود
که فهرســت ائتالف آبادگران ايران
اســامي توانست  14کرسي از 15
کرسي شــورا را به خود اختصاص
دهد و تمامي مدعين شهير جريان
مقابل را کنار بگذارد.
ليست  15داوطلب منتخب و
اعضاي عليالبدل به اين شرح است:
1ـ مهدي چمران ( 192716رأي)
2ـ عباس شيباني ( 178351رأي)

3ـ نادر شــريعتمداري (104147
رأي) 4ـ حســن بيادي (103150
رأي) 5ـ حســن زياري (100454
رأي) 6ـ حبيب كاشــاني (99013
رأي) 7ـ محمــود خســرويوفا
( 98390رأي) 8ـ حمزه شــكيب
( 98313رأي) 9ـ خســرو دانشجو
( 98291رأي) 10ـ مسعود زريبافان
( 95971رأي) 11ـ رســول خادم
( 92606رأي) 12ـ اميررضــا
واعظيآشتياني ( 90832رأي) 13ـ
نسرين سلطانخواهحقيقي روشاوند
( 90029رأي)14ـ منظرخيــر
حبيباللهــی ( 87690راي) 15ـ
مهنوش معتمــديآذري (85839
رأی) 16ـ ســيدمصطفي تاجزاده
( 66196رأی) 17ـ محمدمهــدي
مظاهريتهرانــي ( 54616رأی)
18ـ ابوالقاسم آشــوري (51492
رأی) 19ـ محمدابراهيم اصغرزاده
(  45519رأی) 20ـ مهــدي
قاسميكجاني (  41844رأی) 21ـ
عليرضا رجايي ( 36078رأی).
نتايــج حاصلــه واکنشهاي
مختلفي را به همراه داشت و اظهار
نظــرات متنوعــي را در اين زمينه
شــاهد بوديم .بــرای نمونه آقاي
هاشميرفسنجاني در جايگاه خطيب
جمعه تهران دربــاره اين انتخابات
گفــت« :در ايــن دوره از انتخابات
حرفهايي را هم كه قب ً
ال در برخي
انتخابات بيان ميكردند كه شوراي
نگهبان چنين و چنان كرده ،مطرح
نبود و همه سليقهها حضور داشتند
از مليگراهــا و نهضــت آزاديها
و تندروهــا گرفته تا كســاني كه
خودشان را اپوزيسيون نظام معرفي
ميكننــد و راديوهاي خارجي نيز
بسيار تالش كردند كه اين جريانها
را تقويت كنند و تهران مملو از انواع
تبليغات بود».
امام جمعه موقت تهران اظهار
داشت« :يكي از نتايج مهم انتخابات
شــوراها ايــن بود كه رســانههاي
اســتكباري انگليــس ،آمريــكا و
ضدانقالب فهميدند كه بيخود در
حــال تالش هســتند و جرياني را
كه به دنبالــش افتاده بودند و فكر
ميكردنــد ميليونها رأي ميآورد،
فقط بايد با انگشتها آنها را شمرد...
پس از انتخابات ديديم كه بعضي از
اينها كه حتي اسمشــان در تهران
بسيار مطرح بود و مردم نيز عقايد
آنها را ميدانستند ،چه تعداد آرایی
آوردند و حتي اســم بعضي از آنها
بيرون هم نيامد».

تاریخ جهان

در تاريخنگاري آفريقا« ،دوران بردهداري»
از «دوران اســتعماري» متمايز است« .دوران
بردهداري» از نيمه دوم سده پانزدهم ميالدي
آغاز ميشود و تا سده نوزدهم ادامه دارد .سپس،
«دوران اســتعماري» فرا ميرســد .اين دوران
دوراني اســت که قدرتهــاي اروپايي به طور
رسمی سرزمينهاي آفريقايي را جزو مستملکات
خود اعالم کردند.
از آغــاز قرن  17تا پايان قرن  19تجارت
برده ســهم بزرگي را در رابط ه اروپاييان با قاره
آفريقا به خود اختصاص داد .گسترش بازار برده
در آمريکا علت اصلي آن بود .تجارت برده حدود
 300ســال طول کشيد و در خالل اين دوران
ميليونها برده که عمدتاً از مردان جوان بودند
از آفريقــا به اروپا و آمريکا انتقال داده شــدند.
بردهها از راههاي مختلفي به دست ميآمدند و
بردهداري در ميان خود قبايل آفريقايي نيز رواج
داشت؛ اما تجارت بينالمللي برده در دست تجار
اروپايي بود .بازار اصلي برده ،آمريکاي شــمالي
مرکزي و جنوبي بود.
در نيمه دوم سده پانزدهم خاندان سلطنتي
پرتغال تجارت جهاني برده را بنيان نهاد .در سال
 ۷۷(1415سال پيش از سفر کريستف کلمب به
قاره آمريکا و  ۸۲سال پيش از سفر واسکو داگاما
به شرق) يکي از شاهزادگان پرتغالي به نام هنري
(۱۴۶۰ـ ،)۱۳۹۴که بعدها به «هنري دريانورد»
شهرت يافت ،براي اشغال بندر سيتا در ساحل
مراکش ،راهي شمال آفريقا شد .هنري اين بندر
را اشــغال کرد و دژي استوار در آن بنيان نهاد.
اين نخستين مستعمره ماوراء بحار اروپاييان و
سرآغاز تهاجمهاي پسين دريايي آنان به شرق
و غرب است.
هنري در سال  1418در «ويال دو انفانته»
واقــع در دماغه جنوب غربــي پرتغال ،کاخي
ســاخت و از آن به عنوان کانونی برای تجمع و

بردهداري و اقتصاد

مأواي ماجراجويان و راهزنان دريايي بهره برد و
از اين زمان لشکرکشيهاي دريايي خود را آغاز
کرد .هر چند در تاريخنگاري غرب ميکوشــند
هنري را «کاشفي بزرگ» و «شيفته و باني دانش
دريانوردي» جلــوه دهند ،ولي انگيزه اصلي او
«توسعه تجارت پرتغالي طال و برده» و «جنگ
با مسلمانان به منظور گسترش مسيحيت» بود.
او کسی بود که در سال  1458تهاجمي بزرگ
را عليه دولت مسلمان بنيوطاس فاس(مراکش)
راه انداخت.
نخســتين بــار در ســال  ،1441زماني
که «هنــري دريانورد» در جســتوجوي راه
دريايي هند به ســاحل غربي آفريقا رسيد12 ،
مــرد و زن و کودک را به اســارت گرفت؛ آنان
را بــا خود به عنوان برده بــه پرتغال برد و در
بازار ليســبون فروخت .هفت سال بعد ،حدود
ک هزار آفريقايي «شــکار» شــدند و در بازار
ي 
ليســبون به فروش رفتند .به ایــن ترتیب ،با
«کشف» قاره آمريکا به وسيله کريستف کلمب
و تســخير ســرزمينهاي پهناور آن به دست

«کانکوئيستادورها» بود که تجارت برده اهميت
اقتصادي باالیی يافت .تا اين زمان از بردگان فوق
به عنوان غالمان و کنيزان خانگي ،در کاخهاي
اعضاي خاندانهاي سلطنتي و اشراف پرتغال و
اسپانيا ،استفاده ميشد .از اين پس بردگان به
يکي از ابزارهاي توليد و يکي از سه عامل اصلي
اقتصاد پالنتها (نيروي کار ،زمين و ســرمايه)
بدل شدند.
ارزش تجارت بــرده و نيروي کاري که از
آن حاصل شــد ،موضوعياي نيست که بتوان
جايگاه آن را در توســعه نظام سرمايهداري در
غرب ناديده گرفت و اينمســئله است که در
آثار نويسندگان و پژوهشگران تاريخ استعمار به
آن اشاره شده است .بسياري از نويسندگان اين
گفته «امه سزه» را تأیید ميکنند که «اگر برده
نبود ،شکري نبود و اگر شکري نبود مستعمرهاي
نبود .شايد بتوان اين گفته را تعميم داد که اگر
برده نبود مستعمرهاي نبود و اگر مستعمرهاي
نبود ،انقالب صنعتي نبود».
ريشــهکن کردن اهالي بومي بســياري از

مناطق آمريکا و توســعه کشتزارهاي بزرگ در
مستعمرات آمريکايي اســپانيا و همچنين در
برزيل ،ناگزير ورود نيــروي کار برده را ايجاب
ميکرد .تعداد بيشماري برده از آفريقا به آمريکا
صادر شدند .تجارت برده ،اين منبع سرشار ثروت،
جزء متشکله اوليه انباشت سرمايه و بزرگترين
بالي جان ملتهاي آفریقا شــد .به این ترتیب
قاره آفریقا قرباني سرمايهداري نوخاسته شد.
«ويليام وود» در کتاب «ســرمايهداري و
تجارت برده» مينويسد« :تجارت برده منبع و
سرچشــمهاي است که همه چيز از آن جريان
مييابد .يکي ديگر از نظريهپردازان تجارت برده
را منبعي ميداند که ســوخت اصلي ماشينها
و هر چرخي که ميگردد را تأمين ميکند».
نويسنده کتاب تاريخ آفريقا معتقد است:
«اهميت چوبهاي آبنــوس در قرن هجدهم
باعث گســترش دادوســتد آن شد و با توسعه
کشت محصوالتي نظير نيشــکر ،قهوه و پنبه
در کوبــاـ برزيل و آمريکاي شــمالي احتياج
به بردگان ســياه که با مــزد کم و آب و هواي
گرم سازش داشتند ،زياد شد و کاروانهايي از
اين رنجبران به ســوي اين قاره سرازير شدند.
دادوستد ســياهان وارد يک تجارت سه بعدي
شد که موجبات ثروتمندي بعضي بنادر مانند
بردو ،نانت و ليورپول را فراهم نمود».
به واقع ميتوان گفت که در تجارت برده
از همه بيشــتر دالالن انگليس سود ميبردند.
بيــش از  40درصد تجارت جهاني برده از بندر
ليورپــول انجام ميگرفت .بــرای نمونه طي 9
سال (۱۸۰۴ـ 1099 )۱۷۹۶کشتي با مجموع
 ۳۲۳/۷۰۰بــرده از ايــن بندر عبــور کردند.
شکوفايي شــهر ليورپول که يکباره عظمت و
شــکوه يافته بود ،حاصل همين تجارت بود ،به
طوري که با ممنوعيت تجارت برده سقوط بندر
ليورپول نيز آغاز شد.

۹

تاریخ ایران

انتخاب دولت سازندگي

عبداهلل شهبازي/
پنجمينانتخابات
اين دوره از انتخابات در شــرايط خاص جديدي برگزار شــد .پايان يافتن
تجاوز هشت ساله دشمن و در اولويت قرار گرفتن بازسازي و توسعه کشور ،تغيير
قانون اساســي و حذف جايگاه نخستوزير از ســاختار سياسي کشور و افزايش
اختيارات رئیسجمهــور ،رحلت حضرت امام خميني(ره) و قرار گرفتن حضرت
آيتاهللالعظمي خامنهاي(مدظلهالعالی) در رأس نظام سياسي کشور و در جايگاه
واليت فقيه شرايط جديدي بود که فضاي انتخابات رياستجمهوري را از دورههاي
پيشين متمايز کرده بود.
پس از اعالم زمان نامنویسی ۹۷ ،نفر براي نامزدي رياستجمهوري نامنویسی
کردند که شورای نگهبان صالحیت سه نفر از آنها را تأييد کرد که عبارت بودند از:
حجتاالسالموالمسلمين هاشميرفسنجاني ،دکتر عباس شيباني و آقاي جامي،
نماينده وقت مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسالمي .پس از اعالم رسمي
اسامي نامزدهاي احراز صالحيت شده ،فعاليتهاي تبليغاتي آغاز شد و آقاي جامی
در همان روز اول در رقابت انتخاباتي شرکت نکرد و تبليغات انتخابات در انحصار
دو نامزد ديگر قرار گرفت که در اين ميان بسياري از جريانها ،احزاب و گروههاي
سياسي از نامزد شدن آقاي هاشميرفسنجاني حمايت کردند.
در اين شــرايط انتخابات در روز ششــم مرداد  1368برگزار شــد و آقاي
هاشميرفسنجاني چهارمين رئيسجمهور ايران شد .وي از مجموع  ۴/۱۶ميليون
رأي مأخوذه  ۵/۱۵ميليون رأي مردم را به خود اختصاص داد .گفتنی است ،تنها
رقيب هاشميرفسنجاني در اين دور از انتخابات ،عباس شيباني بود.
ششمينانتخابات
روزهاي پاياني پنجمين دوره رياســتجمهوري فرا رســيد و شرايط براي
برگزاري ششمين دوره انتخابات رياستجمهوري فراهم شد .به این ترتیب ،وزارت
کشــور  ۱۲خرداد ۷۲
را روز رأيگيــري اعالم
کرد .گفتنی اســت ،در
اين انتخابات بیش از ۳۳
ميليون نفر واجد شرايط
رأي دادن بودند.
شــوراي نگهبان از
ميان  ۱۲۸نفر داوطلب،
صالحيت چهــار نفر را
احراز کرد که عبارت بودند از :حجتاالسالموالمسلمين هاشميرفسنجاني ،دکتر
احمد توکلي ،دکتر عبداهلل جاســبي و جناب آقاي رجبعلي طاهري .البته افراد
ديگري چون باقرينژاديان ،نماينده مردم کازرون در مجلس شــوراي اســامي
و قاســم معماري ،نماينده مردم اهر نیز تأیید صالحیت شــدند؛ ولي وارد رقابت
تبليغاتي و انتخاباتي نشدند.
انتخابات اين دوره رياســتجمهوري نسبت به دوره پنجم متفاوت بود؛ زيرا
رقابت تبليغاتي بين نامزدها به نســبت جديتر شده بود و نامزدها سياستها و
برنامههاي دولت قبلي را مورد نقد و بررســي قرار ميدادند؛ به ویژه سياستهاي
اقتصادي دولت آقاي هاشمي مورد انتقاد شديد احمد توکلي قرار ميگرفت .اين
دوره با دوره مجلس چهارم مصادف بود و بیشتر نمايندگان مجلس از جريان به
اصطالح راست سنتي بودند و از نظر مشي سياسي به طور کامل با دوره مجلس
سوم تفاوت داشتند.
موقعيت جريان موســوم به چپ در انتخابات دوره ششم ضعيف شده بود و
این جریان نامزد انتخاباتي معرفي نکرده بود؛ لذا شرکت در انتخابات را نه تأييد
و نه تحريم کرد؛ در اين انتخابات از ميان  ۳۳ميليون و  ۱۵۶هزار و  ۵۵نفر واجد
شــرايط رأي 16 ،ميليون و  ۹۸۷هزار و  ۶۶۶نفر به پاي صندوقهاي رأيگيري
رفتند که نامزدها به ترتيب زیر آرا را کسب کردند:
هاشميرفسنجاني  ۱۰ميليون و  ۵۵۵هزار و  ۲۱۹رأي ،احمد توکلي چهار
ميليون و  ۶۲هزار و  ۸۷۹رأي ،عبداهلل جاســبي يک ميليون و  ۸۹۴هزار و ۴۸
رأي و رجبعلي طاهري  ۶۹۳هزار و  ۴۱۸رأي.

تاریخ حماسه
محرکهاي حزب بعث در حمله به ايران ـ 2

محمــد درودیان /تصور دولت عراق از «مســاعد بــودن محيط
بينالمللي»« ،ضعفهاي قدرت نظامي ايران»« ،تواناييهاي ماشــين جنگي
ارتــش بعثي» و «اطمينان از پيروزي» ،موجب شــد صــدام به آغاز جنگي
ويرانگر و خونين وسوســه شود تا شاید ظرف چند روز به اهداف طرحريزي
شد ه خود دست یابد.
باور نداشتن ايران به آغاز چنين جنگي گسترده و در واقع غافلگير شدن
کشور در برابر تهاجم دشمن نيز به موفقيت ارتش بعثي در روزهاي اول جنگ،
کمک کرد .به نظر ميرســد تحليل ،ارزيابي و تصورات حکومت بعثي عراق
براي تصميم به آغاز جنگ تا حد بسياري صحيح بوده است ،ولي آنچه ناديده
گرفته شده بود ،توانايي اسالم و رهبري داهیانه امام خميني(ره) در بارور کردن
توانمندیهای ملت ايران براي تشکيل قدرت جديد و ناکام گذاشتن دشمن
از رسيدن به اهداف خود بود.
تحليل صدام پس از وقوع انقالب اســامي و از بين رفتن حکومت شاه
ن بود که به وجود آمدن يک قدرت سياســي قوي در ايران ســالها طول
اي 
ميکشــد؛ چرا که ايران دچار ضعف شده اســت و تا بخواهد جايگاه خود را
در منطقه تثبيت کند ،ارتش تشــکيل دهد ،نيروهــاي امنيتي فراهم کند،
ســازماندهي خود را اصالح کند و روابط پیشین خود را با کويت ،عربستان و
کشورهاي حاشي ه خليجفارس برقرار کند ،زمان بسياري طول ميکشد و اين
ایام را فرصت خوبي میدانست تا بر اساس طرحي که براي آيند ه خود داشت،
رهبر کل منطق ه خاورميانه شود .در واقع ،صدام براي به دست گرفتن قدرت
مطلقه در عراق ،کســب رهبري کل خاورميانه و ايفاي نقش «ناصر» در بين
اعراب ،حسنالبکر را کنار زد و اختيارات حزب بعث را به دست گرفت .بايد به
ياد داشت که امضاي پيمان کمپ ديويد از جانب سادات ،موجب انزواي مصر
در جهان عرب شــد و اين امر ،فرصتي را براي صدام به وجود آورد تا بکوشد
جاي خالي مصر را در جهان عرب پر کند و برنامههاي بلند پروازانهاش را به
اجرا درآورد .الزمه رهبري صدام بر منطقه ،اين بود که جنگي به راه بيندازد
و بــه ايران يا کويت حمله کند .اگر حمله به کويت را بر ميگزيد رو به روي
اعراب قرار ميگرفت و نميتوانست رهبري اعراب را بر عهده گيرد ،اما حمله
به ايران براي وي مناسب بود و محاسني به قرار زیر داشت:
اوالً ،اعراب را که از صدور انقالب اســامي ميترسيدند ،پشت سر خود
ميآورد.
ثانياً ،از ظرفيتها و تواناييهاي آمریکا و شوروي که در مخالفت و ضديت
با انقالب اسالمي شهره بودند ،بهره ميگرفت.
ثالثاً ،رودخان ه مرزي اروند را به مالکيت خود درآورده ،موقعيت ژئوپليتيک
عراق را ارتقا ميبخشيد.
لــذا حکومت بعثي ،جنگ با ايران را برگزيــد .البته انگيز ه ديگري هم
ميتوانســت حکومت بعثي عراق را به آغاز جنگ ترغیب کرده باشــد و آن
نگرانــي از تأثير انقالب اســامي بر جوامع عراق و احتمــال بروز اختالف و
انشقاق داخلي بود.
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راه تزکیه
چیست؟

سال هجدهم

شماره ۷96

آیتاهلل سبحانی گفت :مسئله تزكيه و تهذيب نفس ،يكى از اهداف سماوى است كه انبيا براى نشر آن ارسال شدهاند و آيات قرآن غالباً تزكيه را پيش از تعليم مطرح
مىكند .تزكيه در حقيقت كندن ريشــهها و علفهاى زائد در صفحه روح و روان اســت تا در ســايه پاكى زمين دل ،درخت فضيلت رشــد كند و به بار نشيند .طريق تزكيه
چيست؟ طريق تزكيه ،تالوت قرآن و تأمل در آيات آن و بهرهگيرى از سخنان اميرمؤمنان(ع) در نهجالبالغه و ديگر روايات معصومين(ع) و انجام فرايض و نوافل است.
عالمه شیخ عبداهلل جوادیآملی

امحبیبه

از گسست از کفر تا پیوست به رسول خدا!

«رمله» ،از قبیله بنیامیه بود .مادرش صفیه
ا ّمحبیبه دختر ابوسفیان ،با نام اصلى َ
بنت ابیالعاصنام نام داشت .رمله هفده سال پیش از بعثت پیامبر(ص) به دنیا آمد .او
با عالیق خانوادگی و سنن ریشهدار قبیلگی و وابستگیهای طبقاتی قطع رابطه كرد و
به اســام گروید ،او از جمله زنانى است كه در اسالم آوردن ،بر ديگران پيشى گرفت.
ن جحشاســدی ازدواج كرد و در دوران آزار و اذیت کافران ،در هجرت
او با عبیداهللب 
حبشــه جزء مهاجرین بود .در همان سرزمین فرزندشان حبیبه به دنیا آمد و با تولد
فرزند ،کنیهاش ا ّمحبیبه شد.
اما عبیداهلل در ســال هفتم هجری از اسالم دست برداشت و در حبشه مسیحی
شــد و از همسرش خواســت تا او نیز به این آیین بپیوندد ،اما وی نپذیرفت و بر دین
اسالم پافشاری کرد و از همسرش جدا شد .شوهر او در همانجا درگذشت .پس از فوت
عبیداهلل ،پیامبر(ص) از طریق عمروبنامیه ضَ مرى با وى ازدواج کرد.
روایت شده که امحبیبه گفت :در خواب شوهرم را با چهرهای بسیار زشت مشاهده
کردم ،با حالت ترس از خواب بیدار شدم ،در این هنگام دیدم به آیین مسیحیت گرایش
پیدا کرده است؛ خوابم را برایش بازگو نمودم و توجهی به آن ننمود و شرابخواری را
پیشه خود ساخت تا مرگش فرا رسید ،پس از آن شخصی به خوابم آمد و به من گفت:
«ای مادر مؤمنان!» ،از این خطاب هراسان شدم ،طولی نکشید که ابرهه نماینده نجاشی
اجازه ورود به منزلم را گرفت و به من گفت :پادشاه به تو میگوید کسی را از جانب خود
برای ازدواجت وکیل کن ،من شخصی را به دنبال خالدبنسعید فرستادم و او را وکیل
نمودم ،به ابرهه دو النگوی نقره دادم و هنگام شب ،نجاشی به جعفربن ابیطالب برای
جاری ساختن عقد دستور داد ،پس جعفر حمد و ثنای الهی و شهادتین را بجا آورد،
ســپس گفت« :همانا رســول خدا(ص) به من نامه نوشت که ا ّمحبیبه را به ازدواج آن
حضرت درآورم و من نیز این کار را انجام دادم و مهریه او را از جانب پیامبر(ص) چهار
صد دینار قرار دادم .»...بنا بر نظر برخی مورخان ،این خواستگاری و ازدواج در سال هفتم
هجرت رخ داده است .مسلمانان مهاجر ،در همان سال ،به مدینه آمدند .ابنعباس نزول
یج َعل بَی َنکم َو بَین ال َّذین عا َدیتُم ِم ْن ُهم َم َو َّدةً»؛ امید است که خدا
آیه « َع َسی اهلل أَن ْ
میان شما و میان کسانی از آنان که دشمن داشتید ،دوستی برقرار کند و خدا تواناست
و خدا آمرزنده مهربان است را با ازدواج پیامبر(ص) و امحبیبه ،مرتبط دانسته است.
وقتی كه ابوسفیان فهمید دخترش با رسول خدا ازدواج كرده به منزل پیامبر(ص)
آمد و از دخترش پرسید :مرا بیشتر دوست داری ،یا محمد را؟ امحبیبه گفت :او رسول
خدا است و تو مشرکی نجس هستی.
همچنین نقل شده است؛ هنگامى که پیامبر(ص) آهنگ گشودن مکه را داشت،
ابوسفیان به مدینه آمد تا با ایشان درباره افزودن به مدت صلح حدیبیه گفتوگو کند
و آن حضرت او را نپذیرفتند .برخاست و به خانه دختر خود امحبیبه رفت ،همین که
ابوســفیان خواست روى تشکچهای که ویژه پیامبر(ص) بود بنشیند ،امحبیبه شتابان
آنرا جمع کرد ،ابوسفیان پرسید که دختر عزیزم آیا مرا شایسته نشستن بر آن ندیدی،
یا آن را درخور من ندانســتى؟! امحبیبه گفت :این بســتر ویژه رسول خدا(ص) است
و تو مردى مشــرک و نجس هستی .ابوسفیان از این رفتار دخترش سخت برآشفت و
خانه وی را ترک کرد.
بیش از  60حدیث در كتب صحیحین از امحبیبه نقل شده است .وی در ۴۴ق
در  ۷۴سالگی درگذشت .روایتی نقل شده که وی به دمشق نیز سفر کرده است .حتی
برخی ،وفات او را در همانجا دانستهاند و در کنار گورستان بابالصغیر نیز مزاری به وی
منسوب شده است .اما چنانکه در برخی روایات معتبر آمده ،وی در مدینه درگذشت
و همانجا نیز مدفون شد.

وجــود مبارك امام ســجاد(ع)
گذشــته از آن بيانــات نوراني كه در
صحيفه سجاديه يا نامههاي خصوصي
و كلمات قصار دارد ،يك رســاله پنجاه
اصلي درباره حقــوق دارد ،طرزي اين
رساله پنجاه اصلي را تنظيم كرده است
كه بين تشــريع و تكوين تطابق باشد؛
يعني صِ رف حق را بيان نكرده اســت،
بلکه منشأ حق ،كيفيت انتشار فروع از
آن اصول و كيفيت ظهور آن اصول در
اين فروع را در اين پنجاه اصل مشخص
ــون
كرد ،ســپس فرمودَ « :ف َه ِذ ِه خَ ْم ُس َ
َح َّقا» فرمود همانطوري كه در جهان
حاكميت جهان به
خداســت و الغير!
ّ
عنايت الهي اســت و الغير و همه امور
تحت تدبيــر اراده الهياند و الغير كه
ِّ
ض»َ « ،و ما
الســماواتِ َو ْالَ ْر ِ
«لِ ُج ُنو ُد َّ
يَ ْعلَ ُم ُج ُنو َد َرب ِّ َ
ك إِالَّ ُه َو» در مسئله حقوق
هم ا ّولين حق ،حقّ توحيد است و الغير!
ساير حقوقي كه به معرفت نفس ،معرفت
افعال ،معرفت اسما ،معرفت اجزا ،شئون
مربوط به اجزا برميگردد ،زيرمجموعه
توحيد است؛ يعني اصل عالَم خداست
و همه امور مظاهر فيض او هستند .در
اصل حق توحيد است و
جريان حقوقِ ،
همه حقوق از توحيد سرچشمه ميگيرد،
اين عصاره تحليل آن حضرت است در
اين رساله پنجاه حقّي.
اهمیت خلوص در توحید
فرمود آنچه در جهان حاكم است
فيض خدا ،فعل خداست و الغير! آنچه
در جهان هســت ،فيض اوست و الغير!
چون تنها منشأ هستيبخش اوست ،تنها
منشأ لطف و َكرم و علم اوست ،بايد از
منشأ علم و َكرم پيروي كرد؛ پس بايد
خدا را شناخت ،بايد او را پرستيد ،بايد
حرف او را اطاعت كرد؛ لذا ا ّولين حق،
حقّ توحيد اســت ،بعــد حقوق ديگر.
وقتي اين را در مقدمه به عنوان طليعه
ورود در «رســالة الحقوق» ذكر فرمود،
آنگاه ميفرمايد« :أمــا األ ّول»؛ ا ّولين
حق اين اســت كه او را بشناسي و او را

گفتوگوی هفته

رساله حقوق امام سجاد(ع) به ما چه میآموزد؟

عبادت كني! مشكل ما اين است كه ما
در توحيد ،خالص نيستيم ،هر كس در
توحيــد خالص بود ،هم خير دنيا دارد،
هــم خير آخرت .اين بيان نوراني قرآن
كريم با بعضــي از روايات اهل بيت(ع)
خوب تبيين شد ،در قرآن فرمودَ « :و ما
يُ ْؤم ُِن أَ ْكث َُر ُه ْم ب َّ
ون»
ِاللِ إِالَّ َو ُه ْم ُمشْ ِر ُك َ
يعنــي اكثر مردم گرفتار يك شــرك
سرش اين است اينكه
رقيقياند .فرمود ّ
ميگوييد« :ل َ ْو َل ُف َل ٌن ل َ َهلَ ْكت» اگر فالن
كس نبود مشكل ما ّ
حل نميشد؛ فالن
كس را چه كســي آفريد ،فكر او را چه
كسي آفريد ،قلب او را چه كسي به شما
متوجه كرد ،آن رابطه بين شما و او را چه
«فياض علي
كسي برقرار كرد ،چرا آن ّ
االطالق» را نميبينيد؟ فرمود همين كه
ميگوييد« :ل َ ْو َل ُف َل ٌن ل َ َهلَ ْكت» اين يك
نحوه شرك است ،در بخشي از تعبيرات
ميگويند ا ّول خدا دوم فالن كس ،خدا
ا ّولي نيست كه دومي داشته باشدُ « :ه َو
ْالَ َّو ُل َو ْالخِ ُر» بايد گفت خدا را شــكر
ميكنيم كه از اين راه مشكل ما را ّ
حل
كرده است.
اين دعاهاي روز چهارشنبه و ايام
ديگر را ميبينيد کــه ميگوييمُ « :ه َو
الَّــذِي أَ ْم َرضْ ُت َو شَ ــف َْي ُت»؛ خدايا اگر

بيماري هست در اثر يك سلسله عواملي
است كه مخلوق تو هستند ،درمان هست
از ناحيه لطف توســت .بنابراين توحيد
محض؛ يعني خدا هست و ال شريك له،
باور ما هم اين باشــد كه او ما را آفريد
و او مــا را اداره ميكند و او ما را تأمين
ميكند؛ «و ال شريك له» ،آن وقت اين
حقوق پنجاهگانه كــه اصل آن توحيد
است نسبت به ساير اعضا و جوارح ما هم
معنا پيدا ميكند ،اين هم يك مطلب.
بدن ما غیر از ماست!
مطلب ديگــر اينكه حضرت در
تبيين رســاله حقوق كه پنجاه حق
ذكــر ميكند ،به ما ميگويد چشــم
شما غير از شماست ،دست شما غير
از شماست ،گوش شما غير از شماست،
همه اينها حقوقي دارند كه بايد حقوق
آنها را رعايت كنيد .چگونه دســت ما
و چشــم ما و اعضا و جوارح ما غير از
ماست؟ شــما مستحضريد در قيامت
وقتي ســخن از محكمه الهي شــد،
اعضا و جوارح عليه انســان شــهادت
ميدهند« :تَشْ ــ َه ُد َعلَ ْي ِه ْم أَلْسِ َن ُت ُه ْم َو
ــم َو أَ ْر ُج ُل ُه ْم»« ،قالُوا ل ُِج ُلو ِده ِْم
أَيْدي ِه ْ
ل َِمشَ ِه ْدت ُْم َعلَ ْينا» اين مضمون برخي از

آيات قرآن كريم است .دست شهادت
ميدهد؛ يعني چه؟ يعني غير از ماست.
در محكمه اگر خود متّهم سخن بگويد
ميگويند اغراق كرده است و اگر بيگانه
عليه او حرف بزند ميگويند شهادت
داد .فرق جوهري شهادت و اقرار اين
است ،اگر خود متّهم بپذيرد ميگويند
اقرار كرد ،اگر ديگري عليه او ســخن
بگويد ميگويند شــهادت داد؛ معلوم
ِ
دست ما غير از ماست ،زبان
ميشود
ما غير از ماســت ،اعضا و پوست بدن
ما غير از ماست ،اينها اقرار نميكنند،
آن دســتي كه رشوه گرفته است اين
دست شهادت ميدهد ،نه اقرار ،چون
شــخص گناه ميكند نه دست ،زباني
كه دروغ گفت و خالف كرد؛ «تَشْ َه ُد
َعلَ ْي ِه ْم أَلْسِ َن ُت ُه ْم» خود شخص گناه كرد
نه زبان ،اين زبان غير از ماســت و در
اختيار ماست و حقّي دارد ما بايد آن
حقوق را رعايت كنيم.
رساله امام سجاد(ع) براي تبيين
اين مطلب اســت كه زبــان ما براي ما
نيســت و زبان ما غير از ماســت و اين
زبان ،حقوقي دارد و ما موظفيم حقوق
اين زبــان را ادا كنيم و اگر حقوق اين
زبان را ادا نكرديم ،همين زبان در قيامت
دهان را ميبندد ،زبان شهادت ميدهد.
اما وقتي كالم از گوهر هستي ما
درميآيد ميشــود اعتراف؛ « َفا ْعت ََر ُفوا
ِالسعي ِر» اگر
ب َِذن ْ ِب ِه ْم فســحقاً ال ْصحاب َّ
از درون ما حرف بجوشــد اين ميشود
اقــرار ،ولي اگر از اعضا و جوارح بيروني
سخن شنيده شود اين ميشود شهادت؛
معلوم ميشود دست ما غير از ماست،
امانت الهي اســت و در اختيار ماست و
حقوقي دارد.
اهمیت رساله حقوق
ايــن رســاله پنجاه اصلــي امام
ســجاد(ع) بــراي تبيين ايــن حقوق
پنجاهگانه اســت كه حقّ دســت شما
چيست؟ حقّ چشم شما چيست؟ چه
چيزي را نگاه كنيم ،چه چيزي را نگاه

نكنيــم؟ كجا برويم ،كجــا نرويم؟ چه
سخني را بگوييم ،چه سخني را نگوييم؟
مبادا اگر در جايي رفتيم سخني شنيديم
به عنــوان خبرنگار بوديم به ميل خود
تفســير كنيم يا به ميل خود ـ خداي
ناكرده ـ تطبيق كنيم ،با آبروي كســي
بازي كنيم؛ چون ذات اقدس الهي آبروي
تعرض
مؤمــن را به اين آســاني مورد ّ
ديگري قرار نميدهــد .فرمود به ميل
خودتان تطبيق نكنيد ،به ميل خودتان
تفسير نكنيد ،اميناهلل باشيد اگر امانت را
حفظ كرديد هم در دنيا محفوظ هستيد
هم در آخرت؛ اما اگر ـ خداي ناكرده ـ ما
با آبروي كسي بازي كرديم ،ذات اقدس
الهي در فرصت الزم و ضروري ،آبروي
ما را مستحضريد ممكن است ـ خداي
ناكرده ـ از بين ببرد .اين رســاله به ما
ميفرمايد پنجاه اصل است که از توحيد
شروع ميشود ،بعد معرفت نفس و مانند
آن که اينها از مسائل رسمي است.
دشواری صراط مستقیم
خدايا! آن راه مستقيمي كه شما
ارائه كرديــد بدون كمك اهل بيت(ع)
بسيار سخت است .صراط مستقيم «أَ َدقُّ
َ
الس ْي ِف» است ،در
م َِن الشَّ ْع ِر َو أ َح ُّد م َِن َّ
وصف صراط مستقيم با اين دو اصل ما
را متوجه كردند كــه از نظر معرفت و
شناخت ،بسيار باريك و دقيق است و از
نظر عمل بسيار تند و تيز است .اگر كسي
بخواهد حقّ صراط مســتقيم را خوب
بررســي كند ،از موي باريك ،باريكتر
اســت .آن موهاي بسيار باريكي كه به
زحمت ديده ميشود ،اگر كسي بخواهد
آنها را بنگرد و درباره آنها بحث كند ،يك
باصره قوي ميخواهد .تشخيص صراط
مستقيم از اين موهاي باريك باريكتر
است ،اين از نظر معرفت و شناخت و از
نظر عمل ،از رفتن روي لبه تيز شمشير
ِ
شناخت وظيفه ،کاری
دشوارتر است؛ هم
سنگين اســت ،هم عمل به وظيفه ،به
هر تقدير از نظر راه مستقيم ،معرفتش
دشوار و عملش سخت است.

علی هاشم خبرنگار ارشد حوزه ایران در شبکه المیادین

غربیها انتخابات ایران را همهپرسی مشروعیت نظام میدانند
مصطفی افضلزاده /در آستانه انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای شهر و روستا و ضرورت توجه به نگاه تحلیلی بیرونی به این رویداد مهم سیاسی پای صحبتهای یکی از روزنامهنگاران و تحلیلگران شبکه
المیادین نشستیم تا درباره انتخابات و مسائل مربوط به آن با وی گفتوگو کنیم.
«علی هاشم» خبرنگار ارشد سابق بیبیسی و الجزیره است که چند سالی است به شبکه المیادین پیوسته و کارشناس حوزه ایران است .متن گفتوگوی ما را با وی بخوانید.

* چطور میتوانیم نظام انتخاباتی ایران با کشــورهای غربی را
مقایسه کنیم؟
دموکراسی در ایران که آن را با نام «مردمساالری دینی» توصیف میکنند،
با شیوه دموکراسی غربی تفاوتهای زیادی دارد .در ایران گزینشی وجود دارد
تا فردی که مخالف انقالب اسالمی ،عقاید و پای ه نظام ایران است ،اجازه ورود
به قدرت را پیدا نکند .هدف شورای نگهبان ،تأیید صالحیت نامزدهای مناسب
و اصلح برای انتخابات است؛ افرادی که قانون را قبول دارند و تالش خواهند
کرد در چارچوب آن به مردم خدمت کنند.

* غربیها و کسانی که مخالف حاکمیت در ایران هستند ،میگویند
که عملکرد شورای نگهبان مغایر با دموکراسی است و تالش میکنند
آن را تضعیف کنند ،نظر شما در این باره چیست؟
مقام ریاســتجمهوری شوخی نیســت .رئیسجمهور کسی است که
سیاستهای یک کشــور را به اجرا میگذارد ،پس هر کسی که به این مقام
میرسد ،باید به اندازهای قوی باشد که از این فیلترها عبور کند .بگذارید سؤالی
از شما بپرسم ،آیا در آمریکا یک کمونیست میتواند رئیسجمهور شود؟ این
امر ممکن نیست .در آمریکا نیز روش مخصوص تأیید صالحیت وجود دارد،
اما حداقل در ایران این روش مشخص و قانونی است.
* پس شما میگویید در آمریکا هم نامزدهایی که با سیاستهای
رد صالحیت میشوند؟
کالن آن کشور تناسبی ندارند ،
فقط آمریکا این گونه نیســت ،همه کشورها یک روش خاص دارند .هر
کشــوری قوانین مخصوص به خود را دارد .انگلستان روش مخصوص خود را
دارد ،در آلمان و کشــورهای دیگر نیز همینطور .این روشها از به ریاســت
رسیدن کسانی که مخالف قانون آن کشور باشند ممانعت خواهد کرد .برای
نمونه آیا یک ضداسرائیلی میتواند رئیسجمهور آمریکا شود؟ ممکن نیست.
این موضوع به این دلیل است که آنها قوانین خود را دارند .این قوانین ممکن
است برای مردم روشن نباشد ،اما در افکار عمومی و رسانهها جا افتاده است.

* با توجه به سیاستهای خارجی نامزدهایی که در حال حاضر
برای مبارزه انتخاباتی آماده میشوند ،ارزیابی شما درباره سیاستهای
خارجی این نامزدها چیست؟
ت خارجی رئیسی و
ت خارجی روحانی را دنبال کردهام و سیاس 
سیاســ 
ت خارجی روحانی در چهار سال گذشته،
حتی قالیباف را میشناسم .سیاس 
اینگونه بوده است که وی آغوش خود را برای غرب باز گذاشته است ،ولی این
اقدام به بهبود روابط ایران در منطقه منجر نشده است .با این وجود به نظرم،
چارچوب سیاستخارجی ایران تغییر نمیکند .چه احمدینژاد ،چه روحانی و
ت خارجی ایران تغییر
چه بقیه رئیسجمهورها بودهاند ،اما چیزی که در سیاس 
میکند لحن آن است .روش سیاستخارجی این کشور مشخص است .ایران
ت خود را درباره فلسطین تغییر نخواهد داد ،حمایت از مقاومت را متوقف
سیاس 

نخواهد کرد ،هر رئیسجمهوری
که باشــد و از هر گروه و حزبی
که باشد؛ اصالحطلب یا اصولگرا
یا محافظهکار .ایران حداقل برای
چند ســال آینده رابط ه خوبی با
آمریکا نخواهد داشت و روابط خود
را با این کشور تغییر نخواهد داد.
این مســئله بــه این دلیل
نیســت که یــک رئیسجمهور
بخواهد و دیگری نخواهد؛ بلکه به
دلیل وجود رکن و اساس انقالب
اسالمی اســت .بنابراین آمریکا
روش خــود برای مذاکره با ایران
را تغییر نخواهد داد .هر کســی
که در ایران رئیسجمهور شــود
این رویکرد را تغییر نخواهد داد.
* اینکه سازوکاری وجود
داشته باشــد که سیاست
خارجی کشــور بــا تغییر
رئیسجمهــور خیلی تغییر
نکند خوب به نظر میرســد
و تصور میکنم این ثبات را
ایران ،از داخل ایران است و این مشکالت از تحریمها ناشی نمیشوند .چیزی
مدیون رهبری نظام هستیم،
که ایشان میخواستند در آن زمان بگویند این بود که نباید کسی به برداشتن
نظر شما چیست؟
چ کس نباید بگوید
بله ،در واقع آیتاهلل[العظمی] خامنهای فردی است که این تعادل را برقرار تحریمها وابسته باشد تا تغییری در کشور مشاهده کند .هی 
میکند .بدون مراقبت و نظارت رهبری ایران بر این مســائل ،شاید همه چیز که اگر آمریکا از ایران راضی باشد و به توافق برسیم همه چیز درست میشود
و اگــر آمریکاییها ناراضی باشــند همه چیز خراب
تغییر کند .به دلیل اینکه ایشــان میداند که عالیق
 .غربیهــا میدانند که هرچه مردم
میشود .ایشانمیخواهد بگوید که راهحل مشکالت
و منافع ایران چیســت ،ایشان سیاستهای انقالب بیشتری رأی بدهند ،اثبات میکند که
را در داخل جســتوجو کنند و به دنبال امتیاز دادن
اسالمی را اعمال میکند .تا زمانی که ایران در حال
جمهوری اسالمی ایران هنوز زنده است
به کشورهای غربی و ایاالت متحده آمریکا نباشند.
تنظیم این سیاستها اســت ،هیچ رئیسجمهور یا
و این به معنای همهپرســی مشروعیت
وزیر خارجــهای نمیتواند آنها را تغییر دهد .ممکن
انقالب اسالمی است .پس تعداد افرادی
* حاال که کمتر از یک مــاه به برگزاری
است روش مذاکر ه آنان و لحن صحبت متفاوت باشد،
که رأی میدهند برای آمریکا مهم است؛ انتخابات مانده ،رسانههای خارجی تالش زیادی
اما هیچ تغییری در اصل آن صورت نخواهد گرفت.
زیرا هر رأیی که داده میشود ،رأی برای برای تأثیرگذاری بر انتخابات ایران دارند ،اولویت
* رهبر معظم انقالب در صحبتهای اخیر انقالب اسالمی ایران است
اول آنها در این باره چیست؟
غربیها میدانند که انتخابات ایران خیلی مهم
خود اشاره کردند که رئیسجمهور آینده ایران
باید برای اداره کشــور به توان داخلی تکیه کند نه اینکه به کمک اســت .برایشان مهم نیست که چه کســی رئیسجمهور ایران شود .چیزی
که بیشتر برای آنها مهم است تعداد افرادی است که رأی خود را به صندوق
خارجیها دل ببندد ،نظر شما در اینباره چیست؟
گفته بودند که  60درصد مشکالت میاندازنــد .غربیها میدانند که هرچه مردم بیشــتری رأی بدهند ،اثبات
آیتاهلل[العظمی] خامنهای پیشــتر 

نقطه نظر

نعمت و غضب ()8

مهدی عامری /جهاد با
کفار و ظالمان یکی از اساسیترین
و مهمترین دســتورات اسالم برای
صیانت از معنویت بشر و عاری کردن
جهان از شــیاطین است؛ به همین
دلیل مجاهدیــن در راه خدا درجه
عظیمی در بهشــت الهی خواهند
داشت؛ در مقابل کسانی که بیدلیل
جهــاد را ترک میکننــد یا آرزوی
جهاد ندارنــد ،مورد مذمت و عتاب
قرار گرفتهاند.
رویارویی با دشــمنان بشریت
باید با اعتماد و حسن ظن به خداوند
متعال و وعدههای او همراه باشد تا
فرد در میدان کارزار شــجاعانه و با
اتکا به قدرتــی نامتناهی به مصاف
دشمن برود؛ به همین دلیل اگر فرار
و عقبنشینی و قعود ،از روی ترس،
یعنی ســوءظن به خدا باشد ،مورد
خشــم و غضب قرار خواهد گرفت.
چنانکه قرآن میفرماید:
ذين آ َم ُنوا إِذا لَقيت ُُم
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بــا گروه مهاجم کافــران در میدان
کارزار روبهرو شوید ،مبادا پشت به
آنها کــرده و از جنگ بگریزید و هر
که در روز جنگ به آنها پشت نماید
و فرار کند ،به طرف غضب و خشم
خدا روی آورده و جایگاهش دوزخ که
بدترین منزل است خواهد بود ،مگر
آنکه از میمنه به میسره یا از قلب به
جنــاح برای مصالح جنگی رود یا از
فرقهای به یاری فرقهای دیگر شتابد».
(انفال16 /ـ)15
بــا این اوصــاف ،اگــر مؤمن
میخواهد جــزء «مغضوب علیهم»
نباشــد ،باید در کارزارهای نظامی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در برابر
دشــمن غدار پا پس نکشد و کوتاه
نیاید .به راستی ،نتیجه سوءظن به
خدا خسران دنیا و آخرت است؛ چرا
که از یک سو دشمنان به وعدههای
خود عمل نمیکنند و از سوی دیگر
از رحمت خداوند محروم میشود.

میکند که جمهوری اسالمی ایران هنوز زنده است و این به معنای همهپرسی
مشروعیت انقالب اسالمی است .پس تعداد افرادی که رأی میدهند برای آمریکا
مهم است؛ زیرا هر رأیی که داده میشود ،رأی برای انقالب اسالمی ایران است.

* در چند سالی که رهبر معظم انقالب بر مسائل اقتصادی تأکید
دارند ،ایشان در توضیح اهمیت این موضوع گفتند که دشمنان تالش
دارند این موضوع را علیه ایران به کار بگیرند .چرا دشمنان در تالش
چنین اقدامی هستند و نقش رئیسجمهور بعدی در حل این ضعف
چیست؟
آیتاهلل[العظمی] خامنهای طی چند ســال گذشته در هر موقعیتی بر
اقتصاد تأکید کردند .به نظرم ایشان معتقدند که رضایت اقتصادی و آبادانی
اقتصادی ،استقالل سیاسی را ارتقا خواهد داد .ایشان اعتقاد دارند که اگر مردم
بتوانند پول را خودشان به دست بیاورند ،کاالها را خودشان در کارخانهها تولید
کنند و کاالها را از کارخانههای داخل خریداری کنند ،هیچ کشــور خارجی
نمیتواند به ایران فشــار وارد کند و اینگونــه تحریمها نیز بیمعنا خواهند
بود.
این مسئله به این دلیل است که ایشان خوب میدانند پول نفت همیشه
در دستان خارجیهاســت ،در حالی که کارخانهها ،صنعت ،کشاورزی و هر
چیزی که ایرانیها میتوانند در داخل توسعه دهند در دستان خود آنهاست.
زمانی کــه آنها بتوانند آنچه را که دارند تحت تســلط خود دربیاورند ،هیچ
کسی نمیتواند به ایران فشار وارد کند و ایران نیز مجبور نیست به آنها امتیاز
بدهد.

* بسیاری از مؤسسات و اندیشکدههای خارجی میگویند ،ایران
در حال نفوذ به مسائل داخلی دیگر کشورهاست ،آیا حضور ایران در
منطقه به ضرر کشورهایی مانند سوریه ،عراق و لبنان است؟
زمانی که ایران به حزباهلل کمک میکرد ،لبنان تحت اشــغال اسرائیل
بود .اســرائیل در بیروت بود .مسئله کمک ایرانیان به حزباهلل نبود .اسرائیل
داخــل خاک لبنان بــود .بنابراین ،این کمک خیلی ارزشــمند بود و مردم
لبنان قدردان این کمک بودند ،زیرا این کمک باعث شــد که کشورشان آزاد
شــود .همین کمک به فلسطین هم میشــود .اسم این کار کمک است و نه
دخالــت .فکر میکنید اگر ایران از مقاومت در فلســطین حمایت نمیکرد،
غزه آزاد میشــد؟ فکر میکنید که فلســطینیان میتوانســتند از خودشان
دفاع کنند؟
برخی میگویند که این تاکتیک ایران برای حاکمیت و تسلط بر منطقه
است .درباره سوریه و عراق ،من دخالت ایران در سوریه و عراق را با توجه به
اینکه خود دو کشور چنین درخواستی را داشتهاند ،به عنوان روشی میبینم
که ایران برای نگه داشتن متحدانش و برای ارتقای امنیتملیاش در پیش
گرفته اســت؛ چرا که اگر سوریه شکست بخورد ،پیامدهای آن متوجه ایران
خواهد شد و هدف بعدی داعش ایران خواهد بود.
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یادداشت

سپاه سپر امنیت ایران
و امت اسالمی

سپاه در عرصه امنیت

علیرضــا جاللیــان/
اصلیترین مأموریت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی حراست و صیانت از
انقالب اســامی و دستاوردهای آن
است .بر اساس این ،سپاه مبتنی بر
نیاز انقالب اســامی مأموریتهای
خــود را تعریــف و در گــذر زمان
بازتعریــف میکنــد؛ امــا در همه
دورانها اصلیترین مأموریت سپاه
همواره امنیتی بوده است ،یعنی سپاه
همواره به همراه هر نوع مأموریتی،
مأموریــت برقراری امنیــت را هم
داشــته که نمونه بارز آن در ابتدای
انقالب ایجاد اصلیترین دســتگاه
اطالعاتی و ضد اطالعاتی کشور در
این نهاد و بعد حضور در دفاع مقدس
بوده اســت .بر اساس این ،میتوان
کارکردهای ســپاه در عرصه امنیت
را در ابعاد مختلف دید .برای نمونه،
ســپاه پاسداران مبتنی بر مأموریت
امنیتی خــود بر اســاس دکترین
اقــدام ناهمتراز در دو مرز شــمال
غرب و جنوب شــرق بــا مأموریت
ویژه مقابله با اقدامات تروریســتی
که ریشــه فرامرزی دارد ،مســتقر
شــده است .در این راستا سپاه طی
سالهای اخیر با نیروهای پ.ک.ک
و دیگــر گروههای جداییطلب کرد
و گروههای تروریســتی تکفیری در
مرزهای شمال غرب درگیر است و در
جنوب شرق نیز این درگیری سابقه
بسیار طوالنی دارد .این حضور سپاه
با اقدامات بعــدی موجب برقراری
امنیت در این مرزها شــد .از جمله
این اقدامــات محرومیتزدایی در
مناطق مرزی و بومی کردن امنیت
بود .در واقع ،سپاه توانست مردم این
مناطق را برای برقراری امنیت پایدار
در منطقه سازماندهی و تجهیز کند
و به آنها آمــوزش دهد؛ از طرفی با
محرومیتزدایی عوامل ناامنی ناشی
از محرومیت را از بین ببرد.
امــا در وجــه داخلی ســپاه
پاسداران به ویژه پس از سالها که
واحد اطالعات سپاه کوچک و داخلی
شد ،بعد از موارد بسیاری که ناشی
از نبود دستگاههای اطالعاتی موازی
و پایدار در کشور بود ،دوباره شکل
گرفت و در این میان بسیج به منزله
بدنه مردمی سپاه همچون سالهای
دفاع مقدس وارد عرصه شد و شبکه
عظیم اطالعاتی در کشور به همت
سپاه شکل گرفت .از سویی با ایجاد
ســازمان اطالعات سپاه بسیاری از
مأموریتهــای حســاس ،از جمله
مفاســد اقتصــادی و عملیات ضد
جاسوسی و مقابله با نفوذ و اخاللگران
فرهنگی و اجتماعی به این سازمان
واگذار شد.
در وجه دیگر ســپاه پاسداران
اصلیترین مجموعه در زمینه صدور
و انقالب اســامی به ورای مرزهای
جمهوری اســامی و صیانت از آن
است .نیروی قدس سپاه پس از دفاع
مقدس ابتدا با واحدهایی ،همچون
نهضتها و یگانهایی که در لبنان
مســتقر بودند شکل گرفت و نمونه
موفقیتآمیز فعالیتهایش گروههای
مقاومت در منطقه ،خاموش کردن
آتش جنگ بوســنی و همراهسازی
کشورهایی که امروز موسوم به جبهه
مقاومت هستند ،با انقالب اسالمی
بوده است .در واقع سپاه پاسداران با
این اقدام خود دشمن را به مرزهای
دور فرستاده و در این مرزها با دشمن
درگیر است؛ از اینرو امروز آرامش
و امنیت بــه خوبی در ســایه این
تالشهای پاسداران انقالب اسالمی
احساس میشــود .باید افزود ،سپاه
در اینجا متوقف نشده و در راستای
ایجاد امنیت پایدار در سراسر کشور
در حوزه اشتغال و محرومیتزدایی
هم وارد شده است.

نقطه سرخط

خدا رو شکر میکنم

ســال  75با هم رفتیم ســپاه.
اون رفت سازمان اطالعات .میگفت
وقتــی همه مردم تــوی خواب ناز
هستند نمیدونند که ما با گروههای
تکفیری و تیمهای ترور سرویسهای
جاسوسی توی شــهرهای مختلف
درگیریــم و خواب نداریــم .فقط
مردم صبح فرداش بلند میشــوند
و خبر انهدام تیمهای تروریستی و
جاسوسی رو میشنوند ...اما همین
که میبینم مردم احســاس امنیت
میکنن خدارو خیلی شکر میکنم
که ما رو وسیله برقراری این امنیت
قرار داده.

سال هجدهم

شماره ۷96

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی اعالم کرد :بازگشایی کارنامه سپاه و تصویر نقشآفرینیهای حماسی و سرنوشتساز پاسداران انقالب اسالمی که با گذشت
حدود چهار دهه ،آوازه جهانی آنان را انکارناپذیر کرده است ،این حقیقت را نشان میدهد که آنها با حضور پیشتازانه و فداکارانه در عرصههای نیاز انقالب و میدانهای پرخطر
و پرتهدید هشت سال دفاع مقدس و هماینک حمایت و همراهی با مقاومت اسالمی سوریه و عراق ،خود را «سپر امنیت» ملت ایران و بلکه امت اسالمی کردهاند.

کام مردم محمدآباد شیرین شد

با ضریب محرومیت باالی شش ،در
دستور کار بسیج ســازندگی سپاه
حضرت سیدالشهداء(ع) قرار گرفت».
وی خاطرنشان کرد« :با وجود
اینکه  38ســال از پیروزی انقالب
اسالمی میگذرد ،زیبنده نیست که
برخی از هموطنانمان از ابتداییترین
نیازهای زندگی محروم باشند».
اصغری ادامه داد« :سال گذشته
دولت طرحی را آغاز کرد که به منطقه
آبرسانی کند؛ اما چون مطالعات دقیق
فنی صورت نگرفته بود ،همان ابتدای
کار پروژه با شکست مواجه و به کلی
رها شــد تا اینکه در پاییز سال 95
نقشه کار با کمک استادان بسیجی
و همت جهادگران بسیجی آماده شد
و به این ترتیب با کمک خیران کار
آبرسانی به روستا را آغاز کردیم».
مسئول بسیج سازندگی سپاه
حضرت سیدالشهداء(ع) به مشکالت
پیش روی اجرای این طرح اشاره کرد
و گفت« :فقط در ابتدای مسیر و در
خود روســتا برق داشتیم و در طول
مسیر برق نداشــتیم؛ این در حالی

است که برق روستا از جای دیگری
آمده بود ».وی ادامه داد« :یک مخزن
 60مترمکعبــی در روســتا احداث
کردیم که طول خط آبرســانی آن
شش کیلومتر است .تمام ویژگیها
از جمله بحث علمی پروژه ،سایزها
و نوع لوله را در نظر گرفتیم .همان
فشــاری که در مبدأ وجود دارد ،در
مقصد هم با همان فشار آب به مخزن
باالیی منتقل میشود».
سرهنگ اصغری ،درباره هزینه
طرح آبرسانی به این روستا ،تصریح
کرد« :بــرآورد آبفای اســتان برای
اجرای این پروژه  800میلیون تومان
بود که ما با استفاده از ظرفیتهای
جهادی مهندســی نو و اســتادان
بســیجی با اعتباری بالــغ بر 500
میلیون تومان پروژه را اجرا کردیم؛
یعنــی حــدود  37/5درصد معادل
 300میلیــون تومــان صرفهجویی
داشــتهایم».وی با اشــاره به اینکه
روســتا امکانات فرهنگی و ورزشی
نداشته است ،افزود« :یک بوستان با
عنوان بوستان والیت به مساحت یک

گلی از باغ
«آموزگار حماســه» از مجموعه خاطرهنگاریهایی اســت که
زندگی معلم شهید «منوچهر پیرسمسار» را به تصویر میکشد.
در این اثر برهههایی از زندگی این شــهید بزرگوار روایت شده
اســت که میتوان آن را یک مســتندنگاری در حوزه ادبیات دفاع
مقدس دانست .این کتاب در پنج فصل شامل «آشنایی»« ،شاگردان
مدرسه رازی و خاطرات ماندگار»« ،شلمچه ،منطقه موعود» و «در
جستوجوی او» به انضمام نامهها و اسناد ،خاطرات سالها رزم شهید پیرسمسار را بازخوانی کرده
است .شهید منوچهر پیرسمسار دی ماه سال  1331در تبریز متولد شد و با تربیتی اصیل و اسالمی
به مثابه یکی از رزمندگان پرورش یافت .فعالیتهای انقالبی و حضور در جبههها طی  30سال ،از او
شخصیتی ممتاز ساخت .وجهه فرهنگی این شهید از ویژگیهای بارز اوست که توانست شاگردان
بسیاری را تربیت کند .این شهید بزرگوار پس از سالها جهاد در جبهه فرهنگی و دفاع مقدس در
عملیات رمضان به دیدار معبود شتافت .پیکر شهید پیرسمسار سالها در خاک دشمن بعثی باقی
مانده بود تا اینکه در سال  1373به کشور آورده و در گلزار شهدای تبریز به خاک سپرده شد.
قسمتی از متن کتاب« :چند هفت ه بعد از شنیدن خبر شهادت منوچهر ،دانشآموزان مدرسه
رازی آمدند منزلمان ،برای دیدن پدر و مادر شهید و عرض تسلیت؛ اما هر دانشآموزی که وارد
حیاط میشــد و پیکان منوچهر را میدید بیاختیار اشــک از چشمانش سرازیر میگشت.حیاط
خانه مملو از دانشآموز بود و آقای بهرامی خودشــان هم حضور داشــتند .پدرم خطاب به بچهها
گفت :آمدید به من تسلی بدهید یا دل مرا بیشتر آتش بزنید؟ یکی از دانشآموزان جواب داد :ما
گویی پدر از دســت دادهایم و شما فرزند« »....آموزگار حماسه» در  225صفحه به قلم «منوچهر
نظمیتبار» تدوین شده و نشر «صریر» آن را به اهتمام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس آذربایجان شرقی در دو هزار نسخه منتشر کرده است.

گزارش خبری

فرمانــده کل ســپاه گفت بــا توجه به
تحریمهای تحمیلی بر کشور ،توطئههای مداوم
و پی در پی دشمنان و رقابتهای منطقهای از
یکســو و بهرهمندی ایران اسالمی از ذخایر و
سرمایههای عظیم نفت و گاز و انرژی از سوی
دیگر ،فعالیت امروز شــرکت صدرا چشمانداز
روشنی را برای ما ایجاد کرده است.
سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
بازدید از شرکت صنعتي دريايي ايران(صدرا)
در بوشهر ،در جمع مســئوالن و مدیران این
مجموعه ،با اشاره به توانمندیها ،ظرفیتهای
باالی ســپاه در عرصههای سازندگی و عمران
و آبادانی کشــور ،گفت« :کشتیسازی صنعت
مهمی است که تاکنون کمتر در کشور ما مورد
توجــه قرار گرفته و امیدواریم با روح جدیدی
که در شرکت صدرا دمیده شد ،شاهد خدمات
ارزنده این مجموعه باشیم».
سرلشــکر جعفری بخشی از فعالیتهای
صدرا را مورد اشــاره قــرار داد و تصریح کرد:
«با توجــه به ظرفیتهای شــرکت صدرا در
بخشهایی از قبیل ســاخت سکو و سازههای

مادر شهید مدافع حرم محمدرضا دهقانامیری

هکتار با نصب امکانات کامل ورزشی و
در کنار آن یک زمین ورزشی خاکی
محصور شده احداث کردیم تا بچهها
بتوانند در محلی مناسب بازی کنند.
همچنیــن با کمــک عزیزان
جهادگر و مجموعه بسیج سازندگی
شهرســتان بــرای تنهــا خانواده
بیسرپرســت این روستا که مشکل

برآورد آبفای اســتان برای
اجرای این پروژه  800میلیون
تومان بود که ما با اســتفاده از
ظرفیتهای جهادی مهندسی
نو و استادان بسیجی با اعتباری
بالغ بر  500میلیون تومان پروژه
را اجرا کردیم
مسکن داشــت ،یک واحد مسکونی
 120متر مربعی احداث کرده و کلید
آن را به این خانواده تحویل دادیم».
وی از مهاجرت معکوس به این
روستا خبر داد و اظهار داشت« :این
روســتا دارای  63خانوار با جمعیت
 260نفر است که به دلیل نبود آب

آشامیدنی ســالم ،حدود  40خانوار
آن مهاجرت کــرده بودند؛ اما طی
چند روز گذشــته که از آبرسانی به
این روستا مطلع شدهاند ،بسیاری از
خانوادهها تصمیم گرفتهاند به روستا
بازگردند».اصغری با اشاره به کاهش
نــزوالت جوی در طول چند ســال
گذشته ،اظهار داشت« :پیش از این،
اهالی روستا از آب قناتها استفاده
میکردند؛ اما بیشــتر قناتها بر اثر
کاهش بارندگیهای اخیر خشــک
شده که با پیگیری جهاد سازندگی
شهرستان ،عزیزان آبفا و بخشداری
با تانکر آبرسانی میکردند».
این مقام مسئول افزود« :پس
از پیروزی انقالب اســامی تاکنون
زیرســاختهای الزم برای برخی از
روســتاها فراهم نشده که این نوعی
بیتوجهی اســت .بسیاری از ادارات
میگوینــد صرف نمیکنــد که ما
برای  60خانوار آبرسانی کنیم؛ این
در حالی اســت که این روستاییان
مصرفکننده نیستند؛ بلکه از عشایر
غیور و انسانهای متدین و جهادگری
هســتند که با وجود مشــکالت و
مرارتهای بســیار روســتا را ترک
نکردهاند؛ این نشان میدهد چندین
سالی که پیگیر آبرسانی به این روستا
نبودهاند ،کوتاهیهایی صورت گرفته
اســت؛ به نوعی اعتقــاد و باور هم
نداشــتهاند و آبرسانی به این روستا
را مقــرون به صرفه نمیدانســتند.
متأســفانه نگاه متولیان در ســطح
اســتان و در داخل خود شهرستان
نگاه زیبایی نبوده است».
اصغری افزود« :برای اجرای این
پروژه ،فرمانداری مالرد  100میلیون
تومان کمــک کرده و بقیه هزینه از
اعتبارات قرب کوثر ،اعتبارات بسیج
سازندگی و خیرانی تأمین شده است
که در قلعه سیمون اسالمشهر به ما
کمک کردند».

گروهکها او را به شهادت رساندند

بین قائمشــهر و ساری منطقهای به نام «قادیکال» وجود دارد
که بسیج و سپاه در آن عملیات داشتند .محمد با دو تا از دوستانش
از این جاده ،عازم مشــهد بودند که عدهای با سالح و تجهیزات سر
راهشان را گرفته و از آنها کمک خواستند .آنها گفته بودند ما به هر
کس که کارت بســیج و سپاه داشته باشد ،اسلحه میدهیم تا به ما
کمک کنند .وقتی فهمیدند محمد و دوستانش کارت بسیج و سپاه
دارند ،آنها را به ســمت جنگل بردند؛ اما آنها از گروهکها بودند و
محمد را پس از شکنجههای دردناک به شکل فجیعی به شهادت رساندند.
به نقل از دوستان شهید دکتر محمد منتظرالظهور
عالقه
شهید منتظرالظهور  14فروردین  1339در تهران متولد شد .او از همان دوران کودکی 
مشاهده آثار نبوغ در محمد موجب شد تا از پنج سالگی یادگیری درس

زیادی به یادگیری داشت و
در مقطع ابتدایی را آغاز کند .پنج سال اول دبستان را با نمرههای عالی پشت سر گذاشت و سال
ششم را در تابستان خواند .دوران متوسطه را در دبیرستان میرداماد سپری کرد که مصادف با ورود
شهید رجایی به آموزشوپرورش بود .با آشنایی او با شهید رجایی مبارزاتش شکل تازهتری یافت.
رشته علوم طبیعی و ریاضی دیپلم گرفت.
سال آخر متوسطه را در دبیرستان آذر گذراند و در دو 
در قضایای انقالب فعال بود؛ به مســاجد و مکانهای ویژه تبلیغات دینی میرفت و اعالمیههای
امام(ره) را پخش میکرد .در سال  1357با پذیرش در بورسی ه ارتش به عنوان دانشجوی پزشکی
در دانشــگاه علوم پزشکی تهران مشــغول تحصیل شد .عضو بسیج و متصدی کتابخان ه مسجد و
انبار گندم محله بود .محمد با شروع جنگ تحمیلی چندین نوبت به همراه تیم پزشکی به جبهه
رفت تا اینکه در نهایت در ماجرای عملیات نفاق در منطقه آمل به دســت عوامل مارکسیســت
گروهکهای نفاق به شهادت رسید.

سردار سرلشکر جعفری

امید به مجموعه صدرا بازگشته است

مختلف دریایی و ساخت کشتی و شناورهای
بــزرگ ،ارتقای توان ایــن مجموعه میتواند
دســتاوردهای مهمی را برای کشور به همراه
داشته باشد».
وی افزود« :با توجه به تحریمهای تحمیلی
بر کشور ،دشمنی مداوم دشمنان و رقابتهای
منطقهای از سویی و بهرهمندی ایران اسالمی

از ذخایر و ســرمایههای عظیــم نفت و گاز و
انرژی از ســوی دیگر فعالیت امروز شــرکت
صدرا چشمانداز روشنی را برای ما ایجاد کرده
است».
فرمانده کل سپاه در ادامه با تأکید بر اینکه
امروز امید به صدرا بازگشته است ،اظهار داشت:
«بــه فضل الهی و با همــت و درایت فرمانده

فرزندم را نذر سالمتی امام زمان(عج) کردم

احســان امیری /شهید
محمدرضا دهقانامیری  ۲۶فروردین
 ۱۳۷۴در خانــوادهای مذهبــی در
تهران به دنیا آمد .محمدرضا با اینکه
سن کمی داشــت ،اما دفاع از حرم
اهلبیــت(ع) را دفاع از ناموس خود
میدانست و به همین دلیل راهی دیار
عشاق شد .حدود  ۴۰روز عاشقانه از
حرم اهلبیت(ع) دفاع کرد تا سرانجام عصر روز  ۲۱آبان ماه در حالیکه تنها ۲۰
سال داشت ،به آرزویش یعنی شهادت رسید.
فاطمه طوسی ،مادر شهید دهقان درباره فرزند شهیدش میگوید« :با وجود
اینکــه بچه درسخوانی بود ،اما همواره بــا جنبوجوشهایش صدای دیگران را
درمیآورد .فرزند دومم بود .از همان کودکی بچه بازیگوشی بود .من و پدر شهید
همیشه سعی میکردیم از کودکی فرزندانمان را با مجالس مذهبی ،هیئتهای
عزاداری و مسجد آشنا کنیم .برای آشنا شدن آنها با فرهنگ جهاد ،خانوادگی به
اردوی راهیان نور میرفتیم .به همین دلیل معموالً تعطیالت نوروز را در مناطق
جنگی ســپری میکردیم .گاهی اوقات اگرچه جایی برای ماندن در این مناطق
نداشتیم و ناچار بودیم کنار مزار شهدا یا کنار خیابان شب را صبح کنیم؛ اما هر
طور شده بود بچهها را به مناطق جنگی میبردیم .محمدرضا پس از پایان دوره
راهنمایی تحصیالت خود را در دبیرســتان علــوم و معارف امام صادق(ع) ادامه
داد .در دوره راهنمایی مدیر مدرســه روی افکار و اعتقادات بچهها کار میکرد و
میکوشید آنها را بچههایی معتقد تربیت کند .وقتی محمدرضا دوره راهنمایی را
تمام کرد ،به ما گفت که فرزندتان را در یک مدرسه خوب نامنویسی کنید؛ چرا
که زمینه اعتقادی باالیی در وجود او است؛ سعی کنید با تحصیل در مدرسهای
خوب آن را بارور کنید .به همین دلیل مدرسه امام صادق(ع) را انتخاب کردیم».
محمدرضا در آزمون ورودی رشته معارف و ریاضی مدرسه امام صادق(ع) شرکت
کرد و با وجو د اینکه در هر دو رشته تحصیلی رتبه برتر را کسب کرد؛ اما عالقه به
معارف و تحصیالت حوزوی سبب شد رشته معارف را انتخاب کند و در دانشگاه
عالی شهید مطهری ادامه تحصیل دهد.
شب قبل از شهادت محمدرضا احساس کردم مهر محمدرضا از دلم جدا شده
است .آن موقع نیمهشب از خواب بیدار شدم .حالت غریبی داشتم ،احساس کردم
خانه پر از نور اســت .منبع نور از قاب عکس دو برادر شــهیدم بود که روی دیوار
خانهمان زده بودیم .آن شــب برادر شــهیدم در خواب به من گفت خواهر نگران
نباش محمدرضا پیش من است .صبح که از خواب بیدار شدم حالم منقلب بود.
به بچهها و همســرم گفتم شما بروید بهشت زهرا(س) ،من خانه را مرتب کنم.
احســاس میکردم مهمان داریم .عصر بود که همسرم ،مهدیه دخترم و محسن
پسر کوچکم از بهشت زهرا(س) آمدند .صدای زنگ در بلند شد .به همسرم گفتم
حاجی قویباش خبر شهادت محمدرضا را آوردهاند .وقتی حاجی به اتاق بازگشت،
به من گفت فاطمه محمدرضا زخمی شــده است؛ اما من میدانستم محمدرضا
به آرزویش رسیده است.
محمدرضــا وصیت کرده بود او را در امامــزاده علیاکبر چیذر دفن کنند.
محمدرضا را اول ماه صفر نذر سالمتی امام زمان(عج) کردم».

تریبون

قبیله عشق

پای درس «آموزگار حماسه»

11

پاسداران خورشید

گزارشی از پروژه آبرسانی به یکی از روستاهای شهرستان مالرد

ســعید علیبخشــی/
بســیج ســازندگی ســپاه حضرت
سیدالشــهداء(ع) تهران توانست با
اجرای طــرح آبرســانی کام اهالی
روســتای محمدآباد قمشلو از توابع
شهرســتان مالرد را پس از سالها
شیرین کند.
به گــزارش صبح صادق ،هفته
گذشته پنج پروژه عمرانی ،فرهنگی
و ورزشــی شــامل «لولهکشی آب
آشــامیدنی به طول  6/5کیلومتر،
نصب مخزن آب آشامیدنی ،ساخت
یک واحد مســکونی ،احداث پارک
بازی بــرای کودکان و زمین فوتبال
برای جوانان ،محوطهسازی و مرمت
مسجدجامع حضرت سیدالشهداء(ع)
روســتا و ایجاد فضای سبز به متراژ
یک هکتار» با حضور ســردار «علی
نصیــری» فرمانده ســپاه حضرت
سیدالشهداء(ع) استان تهران ،سردار
«پاشا محمدی» رئیس سازمان بسیج
عشایری کشور ،ســردار «حزنی»،
فرمانده قرب کوثر (محرومیتزدایی)
سپاه ،مهندس «ســلگی» ،مسئول
مجمع خیرین مسکنســاز کشور،
ســردار «غالمعلی» ،مسئول بسیج
سازندگی ســازمان بسیج« ،محسن
رضایی» فرمانده سپاه ناحیه مالرد،
فرماندار مالرد ،مســئوالن استانی
و مردم محمدآباد قمشــلو از توابع
دهستان اخترآباد شهرستان مالرد
به بهرهبرداری رسید.
ســرهنگ عبــداهلل اصغــری،
معاون بسیج سازندگی سپاه حضرت
سیدالشهداء(ع) اســتان تهران ،در
آیین افتتــاح این پروژههــا اظهار
داشت« :یکی از مأموریتهای بسیج
سازندگی رسیدگی به مناطق محروم
و کمبرخوردار است که در این راستا،
محرومیتزدایی از دهستان اخترآباد
شهرســتان مالرد بــه مثابه یکی از
مناطق محروم و کمبرخوردار کشور

میقاتسبز
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قرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص)مشکالت
گذشته «صدرا» رفع شده و بستر مطلوبی برای
فعالیتهای مفید و مؤثر فراهم آمده است که
امیدواریم با تالش و همت شبانهروزی ،دلسوزی
کمی و کیفی
و مدیریت جهادی شــاهد رشد ّ
آن باشیم».
وی خاطرنشان کرد« :با توجه به طرحهای
عظیم کشــور در حوزه کشــتیرانی و نفت و
گاز ،فعالیت شــرکت صدرا میتواند بســیار
تعیینکننده باشد».
سرلشــکر جعفری در پایان تأکید کرد:
«با احیای مجدد شــرکت صــدرا و توجه به
ظرفیتهای این شــرکت در اجرای طرحهای
تولیدی و اشتغالزایی ،امیدواریم گام مطلوبی
را در این عرصه نیز در تحقق شعار سال جاری
برداریم».
گفتنی است ،سرلشکر جعفری در جریان
این بازدید که به همراه سردار عبداللهی فرمانده
ی خاتماالنبیاء(ص) انجام شد،
قرارگاه سازندگ 
از روند فعالیتهای این شرکت تحت مدیریت
قرارگاه و بخشهای کشتیسازی ،سکوسازی
و سازههای دریایی آن دیدن کرد.

جمعبندی تریبون اول
مهمترين شاخصه نامزد رياستجمهورى چیست؟

اولین هماندیشی تریبونی امسال با توجه به حالوهوای رقابتهای انتخابات
ریاســتجمهوری و شوراهای اسالمی شهر ،روستا به موضوع شاخصههای نامزد
مورد نظر شــما برای تصدی پست ریاستجمهوری اختصاص یافت که در ادامه
جمعبندی نظرات شما همراهان گرامی آورده شده است.
والیتمداری /بسیاری از همراهان گرامی معتقدند نامزد مناسب برای پست
ریاستجمهوری کسی است که «والیتمدار» و «والیتپذیر» باشد« .سيدمحمد
ميرنبيزاده» از بندرعباس« ،وحيد احمدي» از زنجان« ،ســيدمحمد خدايي» از
اردکان« ،نجفي» از کرمان« ،ناصر آقاسي» و «سجاد آقاسي» از شهرضا« ،مصطفي
اکبري» از داران« ،حســين رضايينژاد» از قاينات« ،نجفي» از قشم« ،محمدرضا
زاهد» از بيرجند« ،حسين کوشکي» از صفاشهر« ،محمد بانشي» از شيراز« ،محسن
کوشکي» از خرمبيد« ،کاکه جاني» از سنندج« ،عربپور» از همدان« ،کريم ميشي»
از دهلران« ،پاک» از تبريز« ،وليزاده» از اروميه« ،حمزه محمدپورچهلگز» از اردبيل،
«داود کاوســي» از ايذه« ،زهرا اسمعيلى» از تبریز« ،اصغر کنعاني» از بستانآباد،
«محسن لطفي» از بجنورد« ،علي صدر» از بروجرد« ،کواري» از ارسنجان« ،مجيد
فياضيپور» از دهدشت« ،حسنزاده» از شهريار« ،روحاهلل ابراهيمي» از ارسنجان،
«عليمراد غالمي» از ايالم« ،ظاهر مرادي» از جوانرود« ،فريبا قاســمي» از اردبيل،
«ســيدجمالالدين علويزاده» از بهبهان و «پرويز شــهميري» از اردبيل از جمله
همراهانی بودند که در نظراتشان به این موضوع اشاره داشتند.
انقالبی بودن /برخی دیگر از همراهان در نظراتشان در کنار موضوعات دیگر
روی موضوع انقالبی بودن تأکید داشتند« .احمد آقاميرزايي» از ابهر« ،مجيد مقدم»
از زنجان« ،آيت رســتمي» از جوانرود« ،محمد چراغينژاد» از دهلران« ،فرامرز
الياسي» از ثالث باباجاني« ،مقصوديفر» از خوانسار و «سيدسجاد هاشميکيا»
از گچساران از این جملهاند.
راستگویی و صداقت« /مرضيه احمدي» از داران« ،مهدي شمسالديننژاد»
از ســيرجان« ،عفت شــريفي» از نجفآبــاد« ،علي پورفتحــي» از خرمآباد و
«محمدصادق مرشدلو» از شيروان هم در میان نظراتشان راستگویی و صداقت
با مردم را شاخصه اصلی نامزد ریاستجمهوری برشمردهاند.
کارآمدی /اما عده دیگری از همراهان گرامی کارآمدي را مالک مهمی برای
انتخاب میدانستند« .ملکوتيزاده» و «علي اميدي» از تبريز« ،جهانگير ديدبان» از
مراغه« ،رضا شمسي» از شازند و «ابوالفضل حکيمالهى» از تهران از این دستهاند.
استکبارستیزی /عدهای نیز روی استکبارستیزی تأکید و تکیه داشتند که در
این میان میتوان به «سعيد محمدي» از خوانسار« ،حيدر زوار» از آبدانان« ،عبداهلل
ي امامزادهاي» از خوانسار« ،صمد حاجيزاده» از
حسينپور» از املش« ،علي نور 
چايپاره و «اسماعيل قهرمانزاده» اشاره کرد.
سایر دیدگاهها /پایبندی به قانون اساسی ،داشتن برنامه ،توجه به محرومان،
پاکدستی ،تقوا ،توجه به تیم اجرایی ،مدیر و مدبر بودن ،توجه به اصل حکمت ،عزت
و مصلحت ،مدیر جهادی ،عامل به اصول اقتصاد مقاومتی و ...از دیگر نظراتی بود
که بسیاری از همراهان مطرح کردند« .اکبر اميري» از باغملک« ،مريم وفايى» و
«محمدمهدي امجديان» از سنقر« ،سيدحامد صفوي» از گيالن« ،معصومه آقايي»
از عليآباد کتول« ،رسول کريمي» از دلند« ،عليرضا فيروزي» از خرمدره« ،محمد
کريمزاده» و «شمسالديني» از اصفهان« ،محمد تاجي» از کرج« ،مهناز پيري»
و «رويا قهرمانزاده» از اروميه از این دسته بودند.
برندگان تریبون اول
«اکبر اميري» از باغملک « /عفت شريفي» از نجفآباد « /کريم ميشي» از دهلران
پرسش تریبون دوم
از دیدگاه شما مهمترین موضوعی که نامزدها باید در رقابتهای انتخاباتی
رعایت کنند ،چیست؟
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صبحانه

خدایا یادم بده

خدایا! یادم بده آنقدر مشغول عیبهای خودم
باشم که عیبهای دیگران را نبینم؛
یادم بده اگر کسی را بد دیدم قضاوتش نکنم،
درکش کنم؛
یادم بده اگر بدی دیدم «ببخشم» ،ولی بدی
نکنم! چرا که نمیدانم بخشیده میشوم یا نه
یادم بده اگر دلم شکست ،نفرین نکنم ،دعا کنم
و اگر نتوانستم سکوت کنم
یادم بده اگر سخت بگیرم« ،سخت میبینم»
یادم بده به قضاوت کسی ننشینم؛ چرا که در
تاریکی همه شبیه هم هستیم
یادم بده چشــمانم را روی بدیها و تلخیها
ببندم؛ چرا که چشــمان زیبا ،بیشــک زیبا
میبینند.

کشکیات

تحلیل هفته

ادامه از صفحه۶
ما بايد كاري كنيم كه اين امكان و وسيله براي ورود اشخاص بيشتر فراهم بشود.
نبايد طوري باشــد كه يك جريان ،ولو در يك شــهر خاص ،احساس بكند كه در اين
انتخابات وارد نيست؛ بايد طوري باشد كه در همه جا همه احساس كنند كه ميتوانند
آن فرد مورد نظر خودشان را واقعاً آزادانه انتخاب بكنند؛ يعني شوراي نگهبان و حركتي
كه در اين مقطع انجام ميدهد ،بايد مظهر و آين ه اعتماد عمومي باشد)1370/12/4(».
البته ،اين تکثر و تنوع بايد چارچوبي داشته باشد که از منظر رهبر معظم انقالب
اســامي؛ «اعتقاد به نظام اسالمي ،اســام ،قانون اساسي و حضرت امام(ره)» شروط
الزم براي آن اســت .در واقع ،اين دايره فراگيري تنها جريانها و گروههاي سياسي را
دربرميگيرد كه در نظر و عمل پايبندي خود را به انقالب اســامي ،قانون اساسي و
منافع ملي ثابت كرده باشند كه در قانون اساسي وظيفه تشخيص آن بر عهده شوراي
نگهبان اســت .جريانهاي سياســي كه مرزهاي خود و غير خود را درنورديده و براي
ضربه زدن به نظام اسالمي ،اردوگاه واحدي را با ضد انقالب تشكيل دادهاند و بر طبل
فتنه کوفتند و كساني كه براي پيشبرد اهداف خود از تحصن و خانهنشيني براي فشار
بر نظام اســامي بهره بردهاند ،براي بازگشــت به دايره فراخ نيروهاي خودي مسيری
طوالني پيش رو دارند!
7ـ اخالق انتخاباتي
توجه به سالمت رقابتهاي انتخاباتي نيز دغدغه ديگري است که تحقق آن در
گرو رعايت اخالق در ميدان سياست است .مسائلي ،از قبيل پرهيز از دروغ ،تهمت و
افترا ،تخريب ،بزرگنمايي مشکالت ،اسراف ،هزينهکردهاي غير شرعي ،دادن وعدههاي
غير واقعي ،خريد رأي و ...نمونههايي از دغدغههايي اســت که توجه به آن ميتواند
متضمن ســامت انتخابات باشــد .اين اصول بايد در سطوح مختلف رقابت انتخاباتي
همچون؛ تبليغات ،مناظرات ،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.
رهبر معظم انقالب رعايت اخالق انتخاباتي را شــرط سالمت انتخابات دانسته و
ميفرمايند« :نامزدهاي انتخاباتي به يکديگر اهانت نکنند؛ خب ،جنابعالي نامزد هستيد،
معتقديد که آدم صالحي هستيد ،آدم برجستهاي هستيد؛ بسيار خوب ،از خودتان هر
چه ميخواهيد تعريف کنيد ،بکنيد ،اما به رقيبتان اهانت نکنيد ،به رقيبتان تهمت
نزنيد ،از رقيبتان غيبت هم نکنيد؛ تهمت و افترا يعني نسبتي بدهيد که واقعيت ندارد،
[اما] غيبت يعني نسبتي بدهيد که واقعيت دارد؛ غيبت هم نبايد بکنيد .بنابراين اين
هم يک وظيفه است و يک معيار است براي سالمت انتخابات .نمايندگان بروند آنچه
را در وسعشان ،در قدرتشان ،در صالحيتشان هست ،براي مردم بيان کنند؛ مردم
هم نگاه ميکنند ،خوششان ميآيد رأي ميدهند ،خوششان نميآيد رأي نميدهند؛
اين ميشود [انتخابات] سالم)1394/10/30(».
8ـ به قدرت رسيدن گزينههاي اصلح
تحقق همه مؤلفههاي برشمرده براي آن است که در نهايت مردم شايستگان و
صاحبان صالحيت را انتخاب کرده و آنها تصدي امور کشــور را بر عهده میگيرند تا
حاصل اين انتخاب اصلح ،کارآمدي نظام اســامي و ارتقای توانمنديهاي مديريتي
کشور باشد ،تا هم موانع پيشرفت و آباداني کشور مرتفع شود و هم توان کشور براي
حرکت رو به جلو در وضعيت حداکثري قرار گيرد.
در نگاه اسالم تمامي مالکها و معيارهايي که براي مسئوالن نظام اسالمي و به
عنوان شاخصه صالحيت ايشان مشخص شده ،همه معطوف به کارآمدي است .به این
معنا که وجود اين مالک و معيارها در مسئوالن را ،الزمه رسيدن به اهداف حکومت
اســامي ميداند .البته تشــخيص اين امر به مردم واگذار شده است ،نه مسئوالن و
نخبگان! نخبگان تنها نقش مشــورتي داشــته و ميتوانند تودههــا را در امر انتخاب
راهنمايي کنند .اما تصميم نهايي حق مردم است که از بين صاحبان صالحيت يکي
را در جایگاه رئیسجمهور برگزينند.
بايد به اين نکته نيز توجه کرد که براي انتخاب اصلح بايد حجت شرعي داشت
و مبتنــي بر معيارهاي ناصواب يا عدم شــناخت و تحقيق و تنها مبتني بر ظواهر و
احساســات و فارغ از معيارهاي غير عقلي عمل نکرد! به فرموده رهبر معظم انقالب
اســامي؛ «بايد بگرديد ،بين خودتان و خدا حجت پيدا كنيد؛ يعني بتوانيد از راهي
برويد كه اگر خداي متعال پرســيد شــما به چه دليل به اين فرد رأي داديد ،بتوانيد
بگوييــد بــه اين دليل .بين خودتان و خدا ،دليل و حجتي فراهم كنيد و بعد با خيال
راحت برويد رأي بدهيد)1376/2/31(».
حجت شــرعي در اين زمينه يا از طريق يقين فردي حاصل ميشــود ،يا آنکه
افــراد اميــن و صاحب صالحيت فــردي را معرفي کنند .به فرمــوده رهبري؛ «اگر
ميتوانيد ،تشخيص بدهيد؛ اگر نميشناسيد ،از ديگري كه ميتواند امين باشد ،سؤال
كنيد)1380/2/28(».
***
تحقق هشتگانه مذکور ،رمز پيروزي نظام اسالمي در انتخابات است .دغدغههایی
متعالي که دلسوزان نظام اسالمي آنها را دنبال ميکنند و بايد به مطالبهاي عمومي و
گفتمانی فراگير حاکم بر فضاي انتخاباتي کشور بدل شود.

بدون شرح

سه رمز اصالح

امام علی(ع) فرمودند:
«اگر سه چیز را در زندگیتان اصالح
کنید ،خداوند سه چیز را برای شما اصالح
میکند؛
باطنت را اصالح کن ،خداوند ظاهرت
را اصــاح میکند و خوبیات را بر ســر
زبانها میاندازد.
رابطهات را با خدا اصالح کن ،خداوند
رابطهات را با مردم اصالح میکند و سبب
احترام خَ لق به تو میشود.
آخرتــت را اصالح کن ،خداوند امر
دنیای تو را اصالح میکند».
شیخصدوق ،خصال
طرح :عباس گودرزی
نگاهی به تأثیر گفتمانهای سیاسی بر هنر هفتم

از زبان مناظره...
«مرده بودم زنده شدم ،گریه بودم خنده شدم»
آینهای زالل چون شیشه تابنده شدم
جمعه به جمعه عصرها خانه به خانه میروم
از دل و جان ُمعرفِ دولت آینده شدم
گاه بدون فایده ،گاه به بحث و انتقاد
گاه در آن مجادله مرغک پَر کنده شدم
گاه پر از حقایقم ،گاه پر از شعار و حرف
چون که عمل نمیشود ،خسته و شرمنده شدم
وعده چهار سال پیش جمله سراب بود و بس
چون به امید دشمنان پَست و گدازنده شدم
ببین و انتخاب کن مرد رهی بزرگ را
من سبب شناخت هر کس و هر بنده شدم
علی عرفانی (شاعرباشی)

صادقانه

تلخند

مهدی امیدی /تاریخ نشــان
میدهد که انتخابات رياست جمهوري
و تغییــر دولتها تأثیر مســتقیمی بر
فرایندهــای فرهنگــی و هنــری و به
ویژه ســینما دارند .آشکارترین شکل
ایــن تأثیرگذاری را میتــوان در وقوع
انتخابــات دوم خرداد ســال  76دید.
پس از برگزاري اين انتخابات ،گفتمان
لیبرال و به اصطالح ،اباحهگری در عرصه
مدیریت فرهنگی غلبه پیدا کرد .آمارها
نشــان میدهند که همه شاخصههای
ســینما در این دوره سقوط کرد .برای
نمونه ،ميزان اســتقبال مردم از فيلمها
کاهش يافت ،تعداد زیادی از سينماها
تعطيل شدند ،تنوع مضامین از بین رفت
و حتي برخي از گونههاي سينمايي به
کلي محو شدند ،بسياري از هنرمندان
به انزوا رانده شدند و امکانات و امتيازات
سينما به افراد خاصي اختصاص يافت و...
اما مهمترین تأثیر دولت موســوم
به اصالحات در عرصه سینما ،تضعیف
سینمای متعهد و انقالبی و احياي دوباره
فيلمفارسي و سینمای شبهروشنفکری
بــود .اصلیتريــن دليل قهــر مردم با
ســينما در دوران دولــت به اصطالح
اصالحات ،غلبه اينگونــه فيلمها بود
که موجب احساس ناامني خانوادهها از
حضور در سينما شد .سخنراني مجيد
مجيــدي در چهارمين جشــن خانه

از سینمای اصالحات تا سینمای اعتدال

ســينما در سال  1379آينه تمامنمای
وضعيــت ســينما در دوران حاکميت
گفتمان به اصطالح اصالحطلبی است.
او در اين مراســم وضعيت سينماي آن
دوران را در سراشــيبي سقوط توصيف
کرد و بــه صراحت گفــت ...« :گوش
بداريم كه صداي پاي ابتذال به راحتي
به گوش ميرســد .آنچــه روزگاري به
درســت يا به غلط با واژ ه فيلمفارسي
ميخوانديمش،دوباره ســر و گوشــي
ميجنباند ،تابلوهاي رنگارنگي كه فقط
در كار فريب چشمهايند و با انديشه و
آگاهي بيگانهاند ،دوباره در سر چهارراهها
حاضر ميشوند .ترانهخوانيهاي كوچه
و بازاري ،عشقهاي كاغذي و لحنهاي
كاله مخملي دوبــاره در فيلمها ظاهر
ميشوند».
مجيدي بار ديگر در سمينار «نقد

ســينماي اجتماعي و سينماي ديني»
که دي ماه سال  87در دانشگاه عالمه
طباطبايي برگزار شد ،گفت...« :يکي از
گلههاي من به آقاي خاتمي هم همين
مسئله بود؛ چرا که عليرغم عالقهاي که
به شخصيت ايشان دارم ،بايد بگويم که
در دور ه ايشان عليرغم فضاي آزادي که
وجود داشت ،چيزي جز ابتذال نصيب
سينماي ما نشد».
اين در حالي اســت که انتخابات
سوم تير در ســال  84مسير سينما را
تــا حدودي متفاوت کــرد؛ امکانات به
طور عادالنهتري تقسيم شدند ،ژانرهاي
فراموش شده دوباره جان گرفتند ،دهها
سينماي تعطيل شده بازگشايي شدند،
سينماي دفاع مقدس دوباره احيا شد و...
البته در دولت بعدي (دولت دهم) اتخاذ
برخي از سياستها باز هم موجب شد که

راش اضافه

خاطرات روزهای نبرد قاسم سلیمانی در دو کتاب

خاطرات ســردار
قاسم سلیمانی از دوران
دفاع مقدس که به قلم،
عباس میرزایی نویسنده
کرمانی جمــعآوری
شده ،به همت موسسه
انتشارات یا زهرا(س)
منتشر شد.
مجموعــه خاطرات
سردار ســلیمانی از دوران
دفــاع مقــدس «روزی
روزگاری» نــام گرفته که
کتاب اول با عنوان «هجوم به تهاجم» خاطرات بهمن ســال  1360تا اردیبهشت سال  1361را از
زبان فرمانده وقت لشکر  41ثاراهلل(ع) روایت میکند .این کتاب در  388صفحه با قیمت  15هزار
تومان منتشر شده است.
کتاب دوم با عنوان «نبرد سیدجابر» روایتگر خاطرات این سردار دالور اسالم از اردیبهشت تا تیر
ماه سال  1361است .این کتاب نیز در  360صفحه با قیمت  13هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.
مجموعه روزی روزگاری قرار است ،تمام خاطرات سردار سلیمانی را از ابتدای جنگ تحمیلی
تا انتها در  16مجلد روایت کند.
نشر یازهرا(س) پیش از این ،کتاب «حاج قاسم» از مجموعه «یاران ناب» را منتشر کرده بود
که با استقبال مخاطبان روبهرو شد.

هنرمندان سرشناس جهان
در صف اول تحریم رژیم صهیونیستی

نامداران بزرگ جهان هنر از کن لوچ
فیلمساز سرشناس برنده نخل طالیی
کن تا راجر واترز از گروه پینک فلوید با
انتشار نامهای سرگشاده از گروه موسیقی
«ریدیوهد » خواستند تا از اجرای برنامه
در سرزمینهای اشغالی صرفنظر کند.
این درخواست در راستای طرح تحریم
فرهنگی رژیم صهیونیستی صورت میگیرد.
آنها در این نامه از گروه «ریدیوهد» خواستند
تــا در تصمیم خود برای اجــرای برنامه در
سرزمینی که «نظام آپارتاید به مردم فلسطین
تحمیل شده است» ،تجدید نظر کنند .از دیگر
امضاکنندگان این نامه سرگشاده میتوان به
پیتر کامینسکی کارگردان مینیسریال «تاالر
گرگها» ،گروه موسیقی اسکاتلندی «پدران
جوان» که جایزه مرکوری را در کارنامه دارند
و الکسی سیل کمدین مشهور اشاره کرد.

کارنامه لشکر  ۲۷محمد رسولاهلل
در جلد چهارم

(ص)

نشر  ،۲۷چهارمین جلد از کارنامه
لشکر  ۲۷محمد رسولاهلل در سالهای
دفاع مقــدس را با تحقیق و پژوهش
گلعلی بابایی و حسین بهزاد به چاپ
میرساند.
این کتاب قرار است با نام «شرارههای
خورشــید» چاپ و در مراسمی رونمایی
شــود .خاطرات خانم پروانه چراغنوروزی
همسر شهید حسین همدانی هم از دیگر
کتابهای جدید نشــر  ۲۷است که قرار
است در نمایشــگاه کتاب تهران رونمایی
شــود .مصاحبه و گفتوگوهای این کتاب
با عنوان «خداحافظ ساالر» به قلم حمید
حسام نوشته و تدوین شده است« .دیدار
جان» اثر فاطمه وفاییزاده شامل زندگینامه
سردار شــهید مهدی بخشی از دیگر آثار
جدید این ناشر است.

سينما رو به ضعف برود .در اين دوران
دوباره بحران مخاطب در ســينما اوج
گرفت ،فيلمفارسي (با محوريت آثاري
بــا موضوع خيانت) گســترش يافت و
فيلمهاي جشنوارهاي عزيز داشته شدند.
همچنين در نتيجه انتخابات سال
 88تعــدادي فيلم نظيــر «قالدههاي
طــا»« ،پاياننامــه»« ،گــزارش يک
جشن»« ،خيابانهاي آرام» و ...درباره
عواقب اين رويداد ساخته شدند و حتي
جشنوارهاي تحت عنوان «عمار» هم در
واکنش به حوادث پس از انتخابات دهم
شکل گرفت.
نکته تأملبرانگیز اين اســت که
انتخابات رياســتجمهوري ايران فراتر
از کشــورمان ،حتي بر سينماي غرب
نيز تأثير داشته اســت .بیشک ايجاد
موج فيلمهــاي ضدايرانــي و دخالت
جشــنوارههاي سينمايي غربي در امور
داخلي کشــورمان نوعــي واکنش به
مشارکت گسترده مردم در ميدانهايي
چون انتخابات و راهپيماييها بوده است.
افزايش پشتيباني مردم از نظام جمهوري
اسالمي در سالهاي اخير ،باعث شده
که ســينماي غرب و به ويژه هاليوود،
تخريب مردم ايران را در دســتور کار
خود قرار دهد.
شــبیه آنچه در دولت موسوم به
اصالحات اتفاق افتاد ،در دولت اعتدال

تکرار شد .در این دوره نیز از یک سو
شاهد رشد قارچگونه فیلمهای تجارتی
بودیم ،به طوری که فیلمهای مبتذلی
چون « 50کیلو آلبالو»« ،من سالوادور
نیســتم» و  ...ساخته شد و روی پرده
رفت و از سوی دیگر با حمایت دولت،
سینمای روشــنفکرنمای ضدمردمی
گســترش یافت ،به طوری که حتی
یک گروه ســینمایی مختص نمایش
فیلمهای بدون مخاطب راهاندازی شد.
در این گروه کــه «هنر و تجربه» نام
دارد ،دولت هزینه صندلیهای خالی
ســینماهای نمایشدهنده اینگونه
فیلمهــا را میپــردازد .در این دوره،
بیش از گذشته فیلمسازان و هنرمندان
سینما از اشــتغال و معیشت محروم
شدند ،به طوری که حتی کارگردانی
چون منیــژه حکمت که خود یکی از
حامیان حســن روحانی در انتخابات
گذشــته بود ،به صراحــت اعالم کرد
که دولــت یازدهم ،بدتریــن دوران
فعالیت ســینمایی او بود .شاید مرور
دوباره آنچه بهمن ســال گذشــته در
جشــنواره فیلم فجر رخ داد ،بهترین
نمودار سیاستهای سینمایی اعتدال
باشــد؛ جشــنوارهای که تقریباً همه
شرکتکنندگان به آن اعتراض داشتند
و نوع برگزاری آن را پایینتر از سطح
استاندارد یک جشنواره دانستند.

نویسنده دریاها بدرقه شد

مراســم تشییع
مر حــو م فیــر و ز
زنوزیجاللــی ،راوی
دریای ادبیــات دفاع
مقدس و افسر بازنشسته
نیروی دریایی ارتش7 ،
اردیبهشــت با حضور
شــخصیتهای ادبی،
هنری و فرهنگی برگزار
و پیكر این نویســنده
فقید ،در قطعه نامآوران
بهشــت زهرا(س) به
خاک سپرده شد.
محمدرضا سرشار رئیس انجمن قلم ایران در این مراسم نوشتهای در بدرقه زنوزیجاللی خواند
كه در چند سطری از آن چنین آمده بود« :باید خدا را شكر كرد كه آقای زنوزی اهل روشنفكرنمایی
و ژست مخالفنمایی و مخالفخوانی درباره اسالم و نظام اسالمی نبوده است ...فرزندان آقای زنوزی
باید خوشحال باشند كه در طول سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی ،پدر گرامیشان با همه
فراز و نشیبهایی كه در زندگی هر كس وجود دارد ،هرگز پای هیچ بیانیه و نامهای را علیه نظام و
انقالب امضا نكرد ».در این مراسم همچنین پیامی از سوی دریادار سیفاهلل سیاری ،فرمانده نیروی
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران قرائت شد .زنوزی جاللی پنجم اردیبهشت ماه در
اثر سرطان ریه درگذشت .وی نویسنده آثاری چون «برج  »110و «قاعده بازی» بود.

قاچاق یک فیلم ایرانی
در آمریکا

«روزی روزگاری»
از سیستان تا خرمشهر

تنها فیلم ایرانی با موضوع طوفان
طبس و زمینگیر شدن نظامیان آمریکا
در این حادثه که  20سال پیش ساخته
شده بود ،در آمریکا به عنوان یک فیلم
قاچاق شناخته میشود.
جــواد شــمقدری کارگــردان فیلم
«طوفان شن» در این باره گفت« :در دوران
ریاستجمهوری آقای احمدینژاد که من هم
همراه با ایشان و هیئت همراه به نیویورک
سفر کرده بودیم در «برادوی» شخصی نزد
من آمد و گفت؛ من شــما را میشناسم و
«طوفان شن» را دیدهام .اینجا «طوفان شن»
فیلمی قاچاق است که مخالفان سیاستهای
آمریکا دست به دست میچرخانند .این امر
بــرای من خیلی جالب بود که فیلمم آنقدر
قابلیت پیدا کرده که در آمریکا دســت به
دست مخالفان استکبار میچرخد.

نمایــش «روزی روزگاری»
به کارگردانی مهــدی زمینپرداز و
نویسندگی حمیدرضا نعیمی از دهم
اردیبهشت تا سوم خرداد در شهرها
و روستاهای مرزی اجرا میشود.
این نمایش با استفاده از کامیون سیار
در شهرها و روستاهای سیستانوبلوچستان،
هرمزگان ،بوشــهر و خوزســتان به اجرا
گذاشته میشود .عوامل این نمایش با سفر
به استان سیستانوبلوچستان اولین اجرای
خود را آغاز میکنند و آخرین ایستگاه آنها
نیز در روز سوم خرداد ماه همزمان با سالروز
آزادسازی خرمشهر در این شهر خواهد بود.
نمایش «روزی روزگاری» از تولیدات
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس است که
با حمایت مرکز هنرهای نمایشی و مؤسسه
توسعه هنرهای معاصر اجرا میشود.

یادداشت

ادبیات مطهری الگوی داستان انقالبی

حسین کارگر /اســتاد شهید
مرتضی مطهری در کنار تمام فعالیتهایی
که در زمینه اسالمشناسی انجام داده بود،
به حوزه هنر و ادبیات اسالمی نیز وارد شد.
کتاب «داســتان راستان» نمونهای متعالی
از الگوســازی برای داســتان انقالب است.
متأســفانه هنوز هم اهالی نظــر و ادبیات،
ارزشهای این کتاب را موشکافی و معرفی
نکردهاند .این درحالی است که با گذشت 38
ســال از پیروزی انقالب اسالمی ،هنوز هم
شاخصههای تئوریک ادبیات داستانی انقالب
تدوین نشده است« .داستان راستان» منبعی
جامع و مانع برای تهیه اسلوب و شاخصههای
ادبیات داستانی اسالمی و انقالبی است.
جلد اول این کتاب براي نخســتين
بار در ســال  1339و جلد دوم آن در سال
 1343منتشر شد؛ يعني درست هنگامی که
سايه ادبيات داستاني شبهمدرن و پوچگرا و
مارکسیستی بر فرهنگ کشورمان سنگيني
ميکرد و جاي آثار ملهم از فرهنگ اصيل و
بومي ما خالي بود .به نظر ميرسد که اهتمام
اســتاد مطهري در خلق اين کتاب تالشي
براي پر کردن اين خأل بود .چه اينکه همه
فصلهاي اين کتاب -برخالف رسم مألوف
آن دوران که منبع الهام رمانهاي فارسي،
مکاتب غربي و شرقي بودند -رواياتي است
که در شرح حال شخصيتهاي صدر اسالم
و وقايع تاريخ اسالم در کتابهاي تاریخی و
احادیث آمده است؛ متوني چون نهجالبالغه،
بحاراالنــوار ،اصول کافي ،وسائلالشــیعه،
سفينهالبحار و...
مشــخصه اصلي مجموعه «داستان
راستان» که آن را نسبت به بسياري ديگر از
آثار ادبي و داستاني متمايز میکند اين است
که با وجود قالب داستاني و وجود همه عناصر
اين نوع روايت در کتاب ،اما اساس روايت،
حقيقت است و اینکه اگر چنين عنواني براي
کتاب تعيين شده به دلیل رويکرد به راستي
در ســاختار ،واقعي بودن اصل داستانها و
رهنما بودن محتواي کتاب به درستي است.
سبک نگارش مجموعه داستانهاي کتاب به
اين ترتيب است که به ترجمه صرف احاديث
يا روايات تاريخي پرداخته نشده است؛ بلکه
روايات ،تا جايي که واقعيت آنها لطمه نديده
و با استفاده از عنصر خيال ،وجهه داستاني
يافتهاند .اما اين اســتفاده از تخيل آن قدر
بجا و مطابق واقعيت اســت کــه خواننده
نميتواند مرز ميــان واقعيت و خيال را به
وضوح دريابد .نحوه روايت داستانها ،نسبت
به آنچه در منابع آمده ،تغييراتي يافته است؛
برای نمونه آغاز و پايان داستانها متفاوت
شده است .اما همه تصرفات روايي داستانها
به گونهاي اعمال شدهاند که تأثیر و تبديل
منفــي روي اصل قصهها که در منابع ثبت
شدهاند ،وارد نشود.
شاخصه محتوايي «داستان راستان»
توجه به آزادگي انســان به عنوان موجودي
قادر به تشخيص حق و باطل و سوق دادن
وي به سوي شيوه زيستي همراه با عدالت
است .روش تجلي اخالق در اين اثر ،الگويي
بــراي ادبيــات تعليمي اســت .آموزههاي
اخالقــي کتاب ،محدود به آداب شــخصي
ي اجتماعي است.
نيســت؛ بلکه حاوي مش 
در يکايک قصههاي کتاب ،اخالق فردي از
اخالق جمعي جدا نشده است .نمونه چنين
داستانهايي «گراني ارزاق» است که در آن
نوع مواجهه ائمه معصوم با شرايطي که در
جامعه گراني و کمبود به وجود ميآمد ،بازگو
شده است .نکته درخور توجه اين است که
با وجود قرار داشــتن کتاب در رده ادبيات
تعليمي ،اما در آن از پند و اندرز مستقيم و
شعاري پرهيز شده است ،به طوري که هر
قصه با طرح يک مسئله مخاطب به کشفي
اخالقي و اجتماعي نائل ميشود.

حسن ختام

در پناه صبر

بیبی مدام میگفت؛ «گر صبر کنی ز
غوره حلوا سازی»
ی رو در
دیــروز مقابلش نشســتم و ب 
بایستی گفتم:
آخه بیبیجون! قربون اون روی ماهت
ِ
برکت خونه!
یا ایراد از ضربالمثلهای شماست
یا از صبر ما...
بیبی با یه نگاه عاقلاندرســفیه بهم
فهموند که؛ «حتماً از صبر شما»
بیتابانه گفتم؛ پس چرا غروب نمیکنه
این فاصله؟ چرا فرجی نمیشه؟!
ولی انگار بیبی تسلیم تقدیر بود
پشت اون هم ه چین و چروک یه دنیا
آرامش بود
گیسوهای سفید بیبی هزینه یه عمر تجربه بود
اونا تو آسیاب سفید نشده بودند
اونا با بیبی صبر رو تمرین کرده بودند
بیبی بهتر میدونست که در پناه صبر
هر خواستهای محقق میشه
آقا جون! مثل بیبی صبر رو تمرین میکنم
ولی چشمامو از این در بر نمیدارم
میخوام که بیای
بیــای و خاتمــه بدی بــه این همه
دلواپسی...

