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ا  بعــد از تمــام برخوردهای احساســی با بعــد از تمــام برخوردهای احساســی ب

ظریف  جواد  محمد  از  شــده  منتشر  ظریف صوت  جواد  محمد  از  شــده  منتشر  صوت 

ــی بــا این  ــی بــا این الزم اســت تــا برخــورد عقالن الزم اســت تــا برخــورد عقالن

یز کمی در دســتور کار بگیریم. یز کمی در دســتور کار بگیریم. موضوع را ن  موضوع را ن

بــی شــک ارادت همــگان بــه ســردار دل بــی شــک ارادت همــگان بــه ســردار دل 

مــا  آنچــه  و  نیســت  کتمــان  قابــل  مــا هــا  آنچــه  و  نیســت  کتمــان  قابــل  هــا 

اعتقــاد  از  دادیــم  نشــان  واکنــش  اعتقــاد بــدان  از  دادیــم  نشــان  واکنــش  بــدان 

گرفــت. نشــأت  صحیحــی  و  گرفــت. عجیــب  نشــأت  صحیحــی  و   عجیــب 

و  لجاجت  از  بیــان ظریــف  و اگرچه شــیوه  لجاجت  از  بیــان ظریــف  اگرچه شــیوه 

اینســت  موضوع  امــا  بود  خاصــی  اینســت غرض  موضوع  امــا  بود  خاصــی  غرض 

واقعیــِت  از  گفــت  ظریــف  آنچــه  واقعیــِت کــه  از  گفــت  ظریــف  آنچــه  کــه 

در  میــدان«  و  دیپلماســی  در »رابطــه ی  میــدان«  و  دیپلماســی  »رابطــه ی 

برداشت. پرده  انقالب اســالمی  برداشت. ایدئولوژی  پرده  انقالب اســالمی   ایدئولوژی 

حقیقت آنســت که دیپلماســی »دست بنِد حقیقت آنســت که دیپلماســی »دست بنِد 

یک  ایدئولوژ نگاه  و  اســت  مبارزه   »
ِ

یک تجمل ایدئولوژ نگاه  و  اســت  مبارزه   »
ِ

تجمل

به مســئله ی اســتکبار  به مســئله ی اســتکبار انقــالب اســالمی  انقــالب اســالمی 

نافی نــگاه دیپلماتیک ظریف به مســئله ی نافی نــگاه دیپلماتیک ظریف به مســئله ی 

ابــر قدرت هاســت و ایــن تناقــض فقــط ابــر قدرت هاســت و ایــن تناقــض فقــط 

در نوشــتار ابرقــدرت و اســتکبار نیســت در نوشــتار ابرقــدرت و اســتکبار نیســت 

اســت. متفاوت  آن ها  معنایــی  بــار  اســت. بل که  متفاوت  آن ها  معنایــی  بــار   بل که 

اســتکبار  بــا  تقابــل  بــرای  اســتکبار »مبــارزه«  بــا  تقابــل  بــرای  »مبــارزه« 

اســت و دیپلماســی مســیر »همــکاری« اســت و دیپلماســی مســیر »همــکاری« 

اگــر  بتــه  ال ابرقدرت هاســت؛  اگــر بــا  بتــه  ال ابرقدرت هاســت؛  بــا 

آنهــا. برابــر  در  تســلیم  راه  آنهــا. نگوییــم  برابــر  در  تســلیم  راه   نگوییــم 

یــک  آمریــکا  قاســم،  حــاج  بینــش  در  یــک   آمریــکا  قاســم،  حــاج  بینــش  در   

فکری  مبانــی  در  و  یســت  استکبار فکری نظــام  مبانــی  در  و  یســت  استکبار نظــام 

ظریــف، عمــال اســتکبار واژه ای غریــب ظریــف، عمــال اســتکبار واژه ای غریــب 

حــرف  آن  دلیــل  و  اســت  نامأنــوس  حــرف و  آن  دلیــل  و  اســت  نامأنــوس  و 

ظریــف دقیقا همین اســت کــه او تفاوتی ظریــف دقیقا همین اســت کــه او تفاوتی 

نیســت. قائــل  مقولــه  دو  ایــن  نیســت. میــان  قائــل  مقولــه  دو  ایــن   میــان 

بیــن  روابــط  دانشــجوِی  ظریــِف  بیــن آنچــه  روابــط  دانشــجوِی  ظریــِف  آنچــه 

فرنگســتان  دانشــگاه های  در  فرنگســتان الملــل،  دانشــگاه های  در  الملــل، 

ْن  خوانده اســت خارج از مفهــوم آیه ی »َوَلْن خوانده اســت خارج از مفهــوم آیه ی »َوَل

یَن  ِن ِم
ْ

ُمؤ اْل ــی  َعَل ِریــَن  َکاِف ْل ِل ــُه  َلّ ال  
َ

ْجَعــل یَن َی ِن ِم
ْ

ُمؤ اْل ــی  َعَل ِریــَن  َکاِف ْل ِل ــُه  َلّ ال  
َ

ْجَعــل َی

یاًل« اســت که مرد میــدان در تکاپوی  یاًل« اســت که مرد میــدان در تکاپوی َســِب َســِب

مبــارزه آموختــه اســت. در حقیقت یکی مبــارزه آموختــه اســت. در حقیقت یکی 

 دانــش روابــط دارد و دیگــری بینش آن را. دانــش روابــط دارد و دیگــری بینش آن را.

حیطه  در  مختلــف  مســائل  اگر  حیطه النهایــه؛  در  مختلــف  مســائل  اگر  النهایــه؛ 

ر  از چت یــت، خــارج  از چتر حاکمیــت و جمهور یــت، خــارج  حاکمیــت و جمهور

انقــالب اســالمی قــرار بگیــرد موضــوع انقــالب اســالمی قــرار بگیــرد موضــوع 

این  چــه  می آید.  پیــش  ظریــف  این ســخنان  چــه  می آید.  پیــش  ظریــف  ســخنان 

مســئله »میــدان و دیپلماســی« باشــد یا مســئله »میــدان و دیپلماســی« باشــد یا 

»خدامحــوری و کدخدامحوری« و شــاید »خدامحــوری و کدخدامحوری« و شــاید 

 هم مثال خیلی چیزهای دیگر که .... بماند. هم مثال خیلی چیزهای دیگر که .... بماند.

لَســن یدْی و اْلَ اْلَ َلــْک ِب َت  الله مــن َق
َ

َتــل لَســنَق یدْی و اْلَ اْلَ َلــْک ِب َت  الله مــن َق
َ

َتــل َق

سخن سردبیر
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هنوز هیچکس تصاویر پیکر چند پارة ســردار 
عزیزمان، حاج قاسم)ره(، را فراموش نکرده است 
. نمــی تــوان آن همه جمعیــت را که به عشــق 
ســردار دل ها به خیابان ها آمدند و به هیچ چیز 
جز )انتقام ســخت( از دشــمن فکر نمی کردند، 
از خاطــر برد. خیلی ســخت اســت کــه دلمان 
هم از بیرون و دشــمنان برون مرزی خون باشــد 
و هم درون مرزی ها! دشــمن بــرون مرزی را می 
توان با تاکتیک های مشــخصی مهــار کرد ؛ اّما 
وا مصیبتا از دشــمن داخلی کــه از رگ گردن به 
تــو نزدیک تر اســت و تو را نیش مــی زند . چند 
روزی اســت که از انتشــار و نه افشای صوت وزیر 
خارجه کشورمان می گذرد و می خواهیم در این 
یادداشت به سخنان دوگانة میدان و دیپلماسی 
وزیر خارجــه بپردازیم. البته که جــای جای این 
صحبت ها قابل نقد و تأّمل هســتند؛ به طوری 
کــه ســریعًا واکنش خــون خواران اصلــی یعنی 
آمریکایی ها و دوســتان اســتراتژیک ما از جمله 
روســیه را برانگیخــت. دکتــر ظریــف، در جایی 
از ســخنان خــود، روی خط قرمــز انقالب و قلب 
مردم ایران پا گذاشــت. آن هم بــا چه جمله ای! 
)برخی جاها دیپلماســی فدای میدان می شد(. 
اگر بخواهیم میدان را به طور مصداقی تفســیر 
کنیم می شــود حاج قاسم. اما آیا واقعًا این گونه 
است؟ می توان میدان را به حوزه های مختلفی 

تقسیم کرد. از ســوریه گرفته تا لبنان، از قدس 
اشــغالی گرفته تا عــراق، از هســته ای گرفته تا 
شهید محسن فخری زاده و ... . می دانید چرا در 
بحث هسته ای را گنجاندم؟ حتمًا زمان جنگ را 
به خاطر دارید، زمانی که لیبی به ما موشک داد 
به شــرط اینکه خودش این موشک ها را شلیک 
کند، وقتی ایــران به دلیل اضطرار پذیرفت، آنها 
عمدًا موشک ها را به گونه ای شلیک می کردند 
که کنار اهداف دشمن برخورد کنند. وقتی ایران 
متوجه قضیه شد برنامة کمک موشکی لیبی را 
منتفی اعالم کرد. آنها هم موقع خروج، قطعات 
اصلــی موشــک ها را خارج ســاختند و ســپس 
رفتند. گویا شــهید تهرانی مقــدم بود که ظرف 
یکماه کار کردن روی آن موشــک ها، توانست آن 
قطعة اصلــی را باز ســازی کند و ایــران را دوباره 
بــه رینگ مبــارزه برگردانــد و این خــود عاملی 
بــود که عالوه بر میدان بر دیپلماســی هم تأثیر 
گذاشــت. پس از جنگ هم که مسائل هسته ای 
مطرح می شــوند "میدان" در آنها نقش اصلی را 
بازی می کند. این همه دســت گل های هســته 
ای مــا را ترور کردند، از خود تهرانی مقدم گرفته 
تا فخــری زاده. این همه به تأسیســات ما حمله 
و ضــرر وارد کردنــد. آن گاه ســؤال این اســت که 
آیــا "میــدان" دوباره چــرخ هســته ای را چرخاند 
یــا دیپلماســی که قرار بــود با آن چــرخ اقتصاد 
نیــز بچرخــد؟ حال این هــا به کنار، اگر هســته 
ای نبــود، اصاًل دیپلماســی به چــه کار می آمد؟ 
دیپلمات ها بر سر چه موضوعی می خواستند 
مذاکــره کنند؟ ســؤال دیگــر اینکه اگــر میدان 
نبود و داعشی که به چهل کیلومتری ما رسیده 

دیپلـــــــــمیدان
نویسنده : ابوالفضل خرم روز
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شده اســت؟ دیپلماســی فدای میدان یا میدان 
فدای دیپلماسی! برای تبیین این امر که میدان 
فدای دیپلماسی شده است همین بس که رهبر 
معظم انقالب در یکی از ســخنرانی هایشان در 
مــورد تیــم مذاکره کننــده، آنها را غیــور، امین، 
متدیــن و ... می نامند؛ در حالــی که در عیان و 
نهــان اعــالم کردند که بــه مذاکرات خوشــبین 
نیستند. چه باید گفت که مصالح کشور و نظام 
این گونه اقتضا کرده اســت. حال پس از گذشت 
هشــت ســال مدارا و تحّمِل ندانم کاری های این 
دیپلماســی دیگر جایی بــرای تأّمل و تعلل نمی 
مانــد که بخواهیــم بگوییم چه فدای چه شــده 
اســت؛ اآلن فقط باید گفت چقــدر از تحریم ها 
برداشــته شــده، چقدر از پول های بلوکه شــده 
آزاد شده، چقدر معیشت و اقتصاد مردم درست 
شــده اســت و ... . ۳۱ شــهریور ۹۷، رژة اهواز را 
کــه فراموش نکــرده ایــد؟ حملة تروریســتی به 
مجلس را چطــور؟ آیا در خنثی کردن این فجایع 
دیپلماســی وســط آمد یا میدان؟ آیا می شــد با 
تروریســت هــای االحوازیه به مذاکره نشســت؟ 
فتأّمــل! جنــاب دکتــر ظریــف و هر کــس تفکر 
اینگونه دارد. به هر حال در انتخابات پیش رو به 
فضل الهی، با درایت و چشم باز، با روی کار آمدن 
جریاِن متخصص و با سواد انقالبی، کشور از این 
دیپلماسی ذّلت و خواهش نجات خواهد یافت؛ 
تولید داخل احیا خواهد شد و لبخند دوباره به 
لب مردمان این ســرزمین باز خواهد گشــت. ان 

شاء الله!

بــود، وارد ایران می شــد، آیا باز هم دیپلماســی 
بــه کار می آمد؟ اگر داعش، ایــن حیوانات خون 
خوار، ســند بردگــی زنان و دختران ســرزمین ما 
را امضــا می کرد، آیا دیپلماســی به کار می آمد؟ 
این ها مســائلی هســتند که انســان پــس از در 
نظر گرفتنشــان با صوت ظریف، آتش می گیرد. 
سخت است! خیلی ســخت است که بخواهیم 
به این فکر کنیم اگر میدان نبود آقایان موشکی 
را هــم تســلیم غرب مــی کردند و آنــگاه بود که 
دیگر دو رنگ ســبز و ســفید پرچم ایران حذف 
می شــد و آنچه باقــی می ماند رنــگ قرمز بود! 
آن وقت رژیم صهیونیســتی غاصب و عربستان 
شــیرده هــر روز برای مــا ُکــری مــی خواندند و 
چــه بال هایی که ســرمان نمی آوردنــد. از برجام 
تعطیل)فقــط  فــردو  خدمتتــان.  نگوییــم  کــه 
بــرای تحقیقات اســتفاده می شــود(، خدمات 
هواپیمایی تعطیل، پول ها بلوکه شــده، تحریم 
های جدیــد، تورم ۵۰ درصدی، نقدینگی ۳ هزار 
میلیــارد تومانــی)۳ تریلیو ن تومــان( و ... . و باز 
هم چشم دولت زنان! ما به دست غربی هاست. 
بایــدنْ ! همان خبیثی کــه اعتقاد دارد اگر رژیم 
صهیونیســتی نبود آمریکا برای منافعش یکی 
ماننــد آن را ایجاد می کرد. همــان که قلبًا گفته 
اســت)من یک صهیونیســت هســتم(. آیا این 
عقب ماندگی سیاســی نیســت که نه تنها خدا 
بلکــه تولید داخل، اقتصــاد و فرهنگ جامعه را 
نیــز در ازای هیچ به کدخــدا فروخته ایم. چقدر 
باید ضربــه بخوریم تا عقلمان)تان( ســر جایش 
بیایــد؟ حــال باید نگریســت که چه فــدای چه 
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عوامل ظهور و بروز مسئله 
اجتماعی

عبدالقادر تکه ئی

در گفتــار قبل پیرامون مفهوم "مســئله 
اجتماعی" و تعریــف آن بحث کردیم. در 
این بخــش قصد داریم عواملی را که می 
توانند در بروز و ظهور مســائل اجتماعی 
نقش داشته باشــند، بیان کنیم. سپس 
آنها را طبقه بنــدی نموده و در خصوص 

هر یک مختصر توضیحی ارائه دهیم.
مسئله اجتماعی دو ُبعد عینی و ذهنی 
دارد. در ُبعد عینی، واقعیاتی اجتماعی 
در خــارج از وجود آدمی حیات و قوام می 
یابد که بــه خودی خود، چیــزی را به ما 
بازگو نمی کنند وفقط یکســری اشــیاء 
و پدیــده ها و فنومن هایی هســتند که 
هســتی دارند. به طور مثــال پدیدة فقر 
مظهر عینی و وجود خارجی مشــخصی 
دارد که برای هر بیننده ای قابل مشاهده 

و دیدن اســت. مثاًل محّله های کثیف با 
آدم هایــی با لباس های ژنــده، مندرس 
و گرســنه که از فرط گرسنگی استخوان 
هــای بدنشــان بیــرون زده، نمایان می 
شــود. اما در بعد ذهنــی، ادراک ذهنی 
فــرد یا گروهی از افراد که بر وجود چنین 
معضل یا مســئله ای اعتراف داشته و بر 
ضرورت تغییر وضعیت آن پافشــاری می 
کنند، مطرح اســت. با این تفســیر اگر 
شــرایط عینی وجود داشــته باشد، لکن 
ذهــن گروهی از افــراد بر وجــود چنین 
واقعیتــی تصدیــق نکنــد، صحبــت از 
مسئله اجتماعی بیهوده خواهد بود.   

برای بروز پدیده ها و مســائل اجتماعی 
عواملــی وجــود دارد، از جملــه متغیــر 
های اقتصادی، سیاســی، نظام اداری و 
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حقوقــی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی 
که می توانند بسیار اثرگذار و نقش قابل 

توجهی داشته باشند.
الف( عوامل اقتصــادی که می توانند در 
بروز مســئله مؤثر باشند، شــامل میزان 
درآمد خانــوار، نرخ تورم، ابعــاد خانواده، 
طبقــه اجتماعــی، میزان مالکیــت و... 
اســت. به طــور مثال پژوهش ها نشــان 
می دهد احتمــال بروز بزهکاری و جرائم 
اجتماعی با پایین آمدن وضعیت درآمدی 
آحاد جامعه و گسترش فقر افزایش پیدا 

می کند.

جملــه،  از  سیاســی  متغیرهــای  ب( 
سیاســت هــا وتصمیمــات حاکمــان و 
کارگــزاران، نحوة برخورد با شــهروندان و 
میزان برخورداری از حقوق شــهروندی و 
وجود دموکراســی و آزادی های سیاسی، 
مــی توانــد در ایجاد نشــاط اجتماعی و 

امید به زندگی باال مؤثر باشد.
ج( نظــام اداری و حقوقــی شایســته و 
کارآمد از عوامل بسیار مهم و اساسی در 
یک جامعه هســت که در ایجاد عدالت، 

انصاف و استقرار نظامی مبتنی بر بهره 
برداری همگان از فرصت های برابر رشــد 
اثر گذار است و می تواند زمینه های بروز 

مسئله اجتماعی را کاهش دهد.
د( اگــر سیســتم اجتماعــی مبتنی بر 
ارزش هــا و هنجارهای پذیرفته شــده و 
تاکید بر شکل گیری سایر سیستم های 
فرعی موجود در جامعه در راستای ارزش 
هــای اصلــی و پایدار محقق شــود، می 
تواند زمینه های بروز مسئله اجتماعی را 

تعدیل می کند.
ه( و در نهایــت بســتر هــای فرهنگــی، 
تاریخــی می تواند بــه عنوان 
مؤلفه های کلیدی در تجزیه و 
مد  اجتماعی  مسائل  تحلیل 

نظر قرار بگیرد.
هدف این یادداشــت مختصر 
ایــن بود کــه نظر دوســتان و 
اندیشــمندان عرصــة علــم و 
بــه ادراک مســائل  دانــش را 
اجتماعــی معطــوف نموده و 
با ارائة طبقــه بندی از عوامل 
و متغیر هــای مهم پنج گانه، 
اطالعاتی هر چنــد ناچیز در 
درک مسائل اجتماعی و تجزیه و تحلیل 
آنها بیــان کنیم تا در نهایــت چارچوبی 
برای راه حل های واقعی این مسائل پیدا 

شود.       
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اســتکبار جهانی یعنی زورگویی کردن، 

ر دانســتن، پایبند به حرف  خــودش را برت

ندانســتن.  متعّهد  را  خــود  نبودن،  خود 

1395/05/11  )بیانــات مقــام معظــم 

رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم(

به راســتی چرا آمریکا با ایران دشــمن 

علیه  را  ــی  تحریمهای گوناگون و  اســت 

ایران وضع می-کند؟ ملت 

پرسشــی اساســی کــه اگر هــر ایرانی 

غیرتمند از خود بپرســد و جواب منطقی 

و صحیــح آن را بدون هیچگونه تعصبی، 

بدهد،  خــودش  شــخص  بــه  حداقــل 

بســیاری از مشکالت حل و مواضع رهبر 

بیشتر  و  بهتر  اســالمی  جمهوری  معظم 

درک خواهد شــد؛  وقتــی مواضع رهبری 

و بــه تعبیری مواضع جمهوری اســالمی 

درک شــد و مردم یک صدا پشــت حرف 

که  فهمد  می  یا  دن ایســتادند،  رهبرشــان 

الملــل حرفی  بین  در جامعــة  یــان  ایران

بــرای گفتن دارنــد و میبایســت حقوق 

آن هــا به عنــوان عضوی از ایــن جامعة 

بشــری همانند ســایر کشــورها رعایت 

ســال  که  ابرقدرتهایی  همچنین  و  شــود 

ها به زورگویی و تجــاوز به حقوق دیگر 

کشــورها خو کرده اند، می-بایســت در 

مقابل حقوق حقة جمهوری اســالمی و 

مردم شــریف ایران سر تسلیم فرو بیاورند 

و این ممکن نمیشــود مگر با اتحاد همه 

مردم فهیم ایران و ایســتادگی و نهراسیدن 

مســئولین کشــور از تهدیدهای توخالی 

و تحریمهــای ظالمانــه بر علیه کشــور 

ایران. عزیزمان 

حضــرت آیت اللــه خامنــه ای، رهبــر 

از دیدارهای  انقالب اســالمی، در یکــی 

سعید ربیعیتروریست بالذات

جهانی ســتکبار  ا تجلی 
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خود  بــا دانش آموزان و دانشــجویان در 

آستانة روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 

انقالب  در  اســتکبار  با  :»مبارزه   فرمودند 

اســالمی و در میان مّلت مــا یک حرکت 

معقول و منطقی و دارای پشتوانة علمی، 

و یــک حرکت خردمندانه اســت... مرگ 

بر آمریکای شــما، این فریــادی که مّلت 

ایران می کشــند، این دارای یک پشتوانه و 

عقبة منطقی و قوی است؛ دارای پشتوانة 

عقالنی اســت. معلوم هم هست که مراد 

از »مرگ بر آمریکا«، مرگ بر مّلت آمریکا 

ة مّلتها  نیســت، مّلت آمریکا هم مثل بقّی

سیاســتهای  بر  مــرگ  یعنی  ]هســتند[، 

آمریــکا، مرگ بر اســتکبار؛ معنایش این 

اســت، این دارای پشتوانة عقالنی است؛ 

قانون اساســی مــا به این ناطق اســت، 

تفّکرات اصولی و عمیق و منطقی بر این 

ناطق است. )1394/08/16(

اگرچــه میتــوان گفت حضــور آمریکا 

و ایادی آن در ایران دارای ســابقه طوالنی 

مدت نمی باشــد امــا از همــان ابتدای 

حضور، ســابقة بســیار بدی را از خود در 

یان ترســیم کردهاند. دخالت  قلــب ایران

مســتقیم در شکست دولت دکتر مصدق 

و انجــام کودتــای 28 مرداد مــاه 1332 

ایران  در  آمریکا  اقدام  و آشکارترین  اولین 

اســت. تصویب قانون کاپیتوالســیون و 

حــق قضاوت کنســولی در ســال 1341 

و ایجــاد مصونیــت برای کلیــه کارکنان 

یان  آمریکایی در ایــران، بغض و کینه ایران

نســبت به آمریکا را افــزود. حوادث 15 

خــرداد ســال 1342، کشــتار طــالب و 

مــردم بیگنــاه در آن حــوادث و متعاقب 

آن تبعیــد امــام خمینی)ره( بــه خارج از 

ســیاه  ســابقة  از  دیگر  گونهای  کشــور، 

اســالمی  انقالب  پیروزی  از  قبل  آمریکا، 

یز  در ایران اســت. پس از پیروزی انقالب ن

یان  با ایران آمریکا دست از دشــمنی خود 

برنداشــته و با پذیرش محمدرضا، شــاه 

فراری ایران در آمریــکا و حمایت از او و 

حفاظت از داراییهای به غارت برده شــده 

از ایــران بر این خصومــت افزود. دخالت 

نظامی در ایران که به واقعة طبس مشهور 

یبانی از کودتای نقاب و نوژه،  گشت، پشت

تحمیلی،  در جنــگ  عراق  از  یبانی  پشــت

بلوکــه کــردن چندین هــزار میلیارد دالر 

کارنامة  و سایر کشــورها،  در کشور خود 

در  آمریکا  کثیــف  سیاســتهای  یخی  تار

یز  ن اخیر  در ســالهای  ایران است.  مقابل 

دشمنیهای متعددی را علیه کشور و مردم 

اســت: »ساخت صد ها  داده  انجام  ایران 

فتنه های  ایرانی«، »مدیریــت  فیلم ضــد 

78 و 88«، »ترور دانشــمندان هسته ای«، 

»خــروج از برجام«، »ممانعت از ارســال 

کمک هــای مردمــی ملت هــای خارج از 

کشــور به مــردم ایــران« و »تحریم مقام 

معظم رهبری و ســپاه پاســداران انقالب 

اســالمی« و صدهــا کار دیگــر، از دیگر 

جنایات آمریکا علیه ملت ایران است. از 

زمان  در  ایران  ژئوپلتیک،  یشههای  ر جنبة 
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حکومــت پهلوی از بزرگترین و مهمترین 

متحدان آمریــکا در خاورمیانــه بوده که 

ایفا کرده است،  نقش ژاندارمی را برای او 

چون محمدرضــا پهلوی با حمایت خوِد 

آنان به حکومت و قدرت در ایران رســید. 

شــوروی،  جماهیر  اتحــاد  همســایگی 

دسترسی به سواحل طوالنی ایران در خلیج 

یای عمــان، موقعیت مرکزی  فــارس و در

در خاورمیانــه و اّتصال ســه قــارة اروپا، 

آســیا و آفریقا هم بر اهمیــت ژئوپلتیک 

یان  ایــران افزوده اســت و اکنون کــه ایران

بــا پیروزی انقــالب اســالمی و برقراری 

نه  اســالمی، شــعار  حکومت جمهوری 

شرقی، نه غربی را استراتژی خود قرار داده 

انــد، آمریکا با ایدئولوژی امپریالیســتی 

بــا پیگیری منافع ســلطهطلبانة خود، با 

ایران  مقابل  در  و  میکنــد  ایران دشــمنی 

یز جلوی جاه طلبی  ن ُبعد سیاسی  هم در 

ایســتاده  آمریکا  یادهخواهیهای  ز و  هــا 

است. قطع دست آمریکا در منطقه، آغاز 

تمدن سازی اســالمی در جهان و صدور 

تفکر انقالب اســالمی به ســایر کشــور 

های اســالمی و دعوت آنان به ایستادگی 

در مقابــل ظلم و اســتکبار، علت دیگر 

دشــمنیهای آمریکا با ایران اســت. مهم 

ترین بعد دشــمنی ایران بــا آمریکا جنبة 

نظر مســئوالن و رهبران  از  دارد.  فرهنگی 

انقالب اسالمی، آمریکا خوی استکباری 

دارد که نکوهش آن و لزوم ایســتادگی در 

ی قبل از انقالب  مقابل این خصلــت حّت

و در بیانــات و پیامهــای حضــرت امام 

اسالمی  جهموری  بنیانگذار  خمینی)ره( 

بال پیروزی  کاماًل مشــاهده میشود و به دن

ُبعد از دشمنی که  انقالب اســالمی، این 

کامــاًل قویتر مــی باشــد، در عمل خود 

را نشــان داده اســت. امــام خمینی)ره( 

انقالب  اصلی  سیاســتگذار  و  بنیانگذار 

بزرگ معرفی  را شــیطان  آمریکا  اسالمی، 

یهــای ملل جهان  نمودنــد و همة گرفتار

ایشان طرفداران  از آن کشــور میدانند.  را 

آمریکا در جهان اســالم را با واژه اســالم 

آمریکایی معرفــی میکنند )امام خمینی، 

صحیفه نور، ج15، 154( و جنگ اصلی 

را جنــگ اســالم ناب محمــدی)ص( و 

اســالم آمریکایی )امــام خمینی، همان، 

ج13، 83( و اســالم مرفههــای بــی درد 

و  ایران  دشــمنی  لــذا  میکنند.  معرفــی 

آمریــکا همچنان پایدار خواهد ماند و در 

کوتاه مدت انتظار از بین رفتن آن متصور 

نیســت. خالصه اینکه تــا در دولتمردان 

ملتها خوی  به ســایر  نســبت  آمریکایی 

استکباری و زورگویی وجود داشته باشد، 

مبارزه علیــه آنان ادامه دارد و کســی که 

در میدان مبارزه )با دشــمنی که خواهان 

از بیــن بردن موجودیــت و هویت اصیل 

یان می باشــد( حرف از ســازش  مــا ایران

و صلح بزند، ننگی اســت که تــا ابد بر 

مثبتی  قدم  و  چســبانده  خویش  پیشانی 

ایران برنداشته است. هم برای 
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نویسنده: عرفان شوردزیاختیــارات رئیــس جمهــور     

تصمیمــات اخیر دولتمــردان به خصوص 

نظر جناب رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه 

با کرونا علیرغم توصیه های مکرر کارشناسان 

بهداشتی مبنی بر ادامه یافتن محدودیت های 

کرونایــی و اثر مخرب آن در وضعیت کرونایی 

کشور، نشــان دهنده اختیارات گسترده رئیس 

جمهور است. 

یــار نداشــتن رئیس جمهور ســخنی  اخت

اســت که هر از چند گاهــی از جانب برخی 

از سیاســتمداران و افراد عادی می شــنویم، 

اظهارنظــری که هــم طبق قوانین کشــور و 

بــه خصوص قانون اساســی و هم براســاس 

عملکــرد دولتمــردان خــالف واقع اســت. 

منتشــر  سیاســتمداران)صوت  که  اظهاراتی 

شده!( برای فریب دادن و فرار از پاسخگویی و 

افراد عادی به دلیل ناآگاهی یا فرار از انتخاب 

غلط خود مطرح می کنند. دانستن اختیارات 

رئیس جمهور برای انتخاب شــخص اصلح 

در انتخابــات و همچنیــن فریب ســخنان 

خالف واقع برخی از سیاستمداران را نخوردن، 

ضــرورت دارد. در این یادداشــت ســعی می 

کنیم با بررســی قوانین و عملکرد دولتمردان 

اختیارات گســترده رئیس جمهــور برای اداره 

کشور را نشان بدهیم.

ریــن اختیارات  رئیــس جمهور گســترده ت

اجرایی کشــور را داراســت و مــی توان گفت 

بیشترین اثرگذاری را بر تمام امور کشور دارد. 

به طور کلی در مورد ایــن جایگاه باید گفت 

عهده داری مســئولیت اجرای قانون اساسی 

و عالی ترین مقام رســمی کشور بودن پس از 

رهبری، ریاست مجامع، هیئت ها و شوراهای 

عالی کشــور، پذیرش و اعزام سفیران، شرکت 

در اجالسیه های بین المللی، امضای قرارداد 

های بین المللی و ریاســت هیئت وزیران و 
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نظــارت بر کار آن ها اهمیت این مســئولیت 

سنگین را می رساند.

طبق اصل صد و ســیزدهم قانون اساسی، 

یترین  رئیس جمهور پــس از مقام رهبری، عال

مقام رسمی کشــور و مســئول اجرای قانون 

اساسی است. همچنین ریاست قوه مجریه با 

رئیس جمهور می باشد و اختیارات و وظایف 

رهبری را از آن استثناء کرده اند که همین اصل 

تلقــی کردن ریاســت رئیس جمهــور بر قوه 

مجریه اهمیت این مســئولیت را می رساند. 

پس در یک کالم می توان گفت مدیریت کالن 

اجرایی کشور بر عهدة رئیس جمهور است.

اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی 

یــز رئیس جمهور را مســئول امــور برنامه و  ن

بودجه و امور اداری و اســتخدامی کشور می 

بته می توانــد ادارة آن ها را بر عهدة  داند که ال

افراد دیگری بگذارد. اهمیت امور ذکر شده که 

بیشــترین اثرات را بر اقتصاد کشور می گذارد 

بر هیچکس پوشیده نیست. 

ریاســت هیئت وزیران، نظــارت بر آن ها و 

یز بــر طبق اصل  ایجاد هماهنگی بینشــان ن

یکصد و ســی و چهــارم قانون اساســی بر 

عهدة رئیس جمهور اســت. صد ها سازمان 

و مجموعة اجرایی مرتبط با وزرا که بیشترین 

نقــش را در ادارة کشــور دارند، نشــان دهندة 

ر رئیس جمهور می باشد. قدرت اجرایی برت

ریاست شوراهای  رئیس جمهور همچنین 

عالی کشــور از جمله شــورای عالی امنیت 

مّلی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 

فرهنگی، شورای  انقالب  قوا، شــورای عالی 

عالی فضای مجازی، ســتاد ملــی مبارزه با 

کرونــا و ... را برعهده دارد کــه تصیمات این 

شــورا ها بر جامعه بسیار اثرگذار است. حّتی 

در برخی از شورا های بسیار مهم مانند شورای 

عالی امنیت مّلی و شــورای عالی هماهنگی 

یز  اقتصــادی ســران قــوا اکثریت اعضــا را ن

دولتمردان تشکیل می دهند.

یــن و خصوصًا  موارد ذکر شــده طبق قوان

قانون اساسی اســت ولی با بررسی عملکرد 

رئیــس جمهور و بــدون دانســتن قانون هم 

می توان این گســتردگی اختیارات را فهمید. 

تأکید  با  اخیر دولتمردان  تصمیمات کرونایی 

رئیس جمهــور با وجود توصیه کارشناســان 

بهداشــتی و حّتی رهنمود هــای مقام معظم 

رهبــری، به طــور واضح نشــان داد که رئیس 

جمهور اختیــارات گســترده ای دارد، چنین 

تصمیماتــی در ابتــدای هــر مــوج از کرونا 

خودنمایی می کند. عملکرد دولت در برجام 

علیرغم هشــدار رهبری و دلســوزان کشور، 

تصمیمات غلط ارزی و اقتصادی و در نتیجه 

بحران های شــدید اقتصادی از جمله تورم و 

رکود، رهایی مدیریت فضای مجازی بر خالف 

توصیة  فرهنگی جامعه و  خواســته نخبگان 

مکرر رهبر معظم انقالب و عدم اجرای برخی 

از قوانین مهم مصوب مجلس نشان می دهد 

که دربســیاری از مســائل کالن کشور رئیس 

جمهور حرف آخر را می زند.

از میان تمام رؤســای جمهــور ایران بعد از 

اصالح قانون اساسی، اختیارات آقای روحانی 

حداقل از ُبعد اقتصادی از ســایرین بیشــتر 
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بوده است. تشــکیل شورای عالی هماهنگی 

ســران قوا که اکثریت آن را دولتمردان تشکیل 

می دهنــد، برای ِاعمــال همیــن اختیارات 

ویژه بود. رئیس جمهــور به عنوان فرماندهی 

جنگ اقتصادی، محــور اکثریت تصمیمات 

اقتصادی کشــور اســت و خود آقای روحانی 

از قول رهبری بیان نمودند : »شــما مصوبات 

جلســه سران ســه قوه را می فرســتید تا من 

تصویــب کنم، دیگــر منتظــر تصویب من 

نمانید، هرچه تصویب کردید ابالغ کنید، من 

حمایــت می کنم« این مســئله از این جهت 

اهمیت دارد که رئیس جمهور بعدی کشــور 

هــم از این اختیارات برخــوردار خواهد بود و 

انتخاب ما بسیار مهم است.

در مورد رابطه رهبــری و رئیس جمهور هم 

باید گفت ایشــان از هر رئیس جمهوری با هر 

گرایش و تفکری حمایــت خواهند کرد و در 

اصل باید بگوییم ایــن حمایت از رأی ملت 

است. لذا اگر بی کفایت ترین نامزد انتخاباتی 

یبانی  هم رئیس جمهور شود از حمایت و پشت

خواهد  برخــوردار  رهبری 

منتخب  از  و حمایت  بود 

ملت در جایگاه ریاســت 

از  بــر حمایت  جمهوری 

ســایر قوا اولویــت دارد، 

نحــوة برخورد ایشــان با 

آقای روحانی نشان دهندة 

این مورد است. همچنین 

رهبری سیاست های کلی 

نظــام را هم تا جایی که به 

کلیت نظام زیانی وارد نشــود و امنیت کشور 

را مختــل نکند، هماهنگ بــا گفتمان دولت 

تعیین می کنند. 

در پایان می توان نتیجه گرفت تصمیمات، 

ــی اظهارات شــخص رئیس  عملکــرد و حّت

ر را بــر جامعه می گذارد  جمهور بیشــترین اث

لذا این اختیارات گسترده اهمیت رأی ملت را 

بته سازوکار قانونی نظارت  نشــان می دهد. ال

بر عملکرد رئیس جمهــور و دولتمردان برای 

جلوگیری از تخلفات، فساد ها و تصمیمات 

یــاز اقدامات  زیــان آور آن هــا و در صورت ن

ی  مناسب قانونی مانند سوال، استیضاح و حّت

مجازات که هنــوز به صورت مطلوب اجرایی 

نگشته است، باید بیش از گذشته مورد توجه 

قــرار بگیرد و مــردم اثر چنیــن اقداماتی را به 

وضوح احساس کنند.



سیاسی فرهنگی ماهــنامه 

شماره چهل و نـهماجتماعی صفیر

اردیبهشت ماه 1400

۱5

مــورد مؤلفه هــای  در  نشــریة گذشــته  در 

مورد  کاندیدای  انتخاب  در  اساســی  و  ر  موث

کمی  اکنون  پرداختیــم.  بحث  بــه  خود  نظر 

ر  بحــث کاندیــدا هــا را به صــورت جدی ت

ر بررســی می کنیــم، بحثــی کــه  و شــفاف ت

در ایــن مدت تنــورش بســیار داغ بوده و تا 

ام خرداد می باشــد،   28 انتخابات که  زمــان 

و ســروصدا خواهد  هیاهو  از  پــر  همچنــان 

تحلیل  ســراغ  یم  می رو معطلی  بــدون  بود. 

نامزد هــای احتمالــی و همچینین افرادی که 

ی خود  به صــورت علنی تمایــل کاندیداتور

را اعالم نمودند. نفر اول از سیاســت مداران 

علی  آقــای  هســتند،  کشــور  اصالح طلــب 

عنــوان  بــه  ادوار گذشــته  در  کــه  مطهــری 

اســالمی  شــورای  مجلس  در  تهران  نماینده 

حضــور داشــتند. از ادعاهــا و وعده هــای 

اشــاره  حجاب  مســئلة  به  میتوانیم  ایشــان 

کنیــم. ایشــان در صحبت هایشــان به عدم 

اصــرار کردن بر پوشــیده بودن ســر خانم ها 

ایران  پرداختنــد. موضوعی که ملت شــریف 

همیشــه بــرای چنیــن مســائلی بــه راحتی 

گوش هایشــان دراز و چشمانشــان نسبت به 

نفر دوم سردار  دیگر کور می شــود.  مســائل 

نظامیان  از  و  حســین دهقان، سیاســت مدار 

کنون به  کشــورمان ایــران هســتند که هــم ا

صنایع  در  قــوا  کل  فرمانــدة  مشــاور  عنوان 

یز خود  ن ایشــان  می کنند.  فعالیــت  دفاعــی 

راســتای  در  اهدافــی  و  انقالبــی  فــردی  را 

کلید در دست کیست؟ )۲(
نویسنده:امین
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معرفــی  انقــالب  و  نظــام  منافــع  پیشــبرد 

می کننــد. کاندیــدای احتمالی بعدی، آقای 

تهران،  پیشــین  شــهردار  محمدباقر قالیباف، 

ایشــان  می باشــند.  مقننه  قوة  فعلی  رئیس  و 

یر  تاث و  مهــم  در جایگاه  در حــال حاضر  که 

توجه  با  است  محتمل  دارند،  حضور  ی  گذار

بــه اصرار اطرافیــان و تمایــل قبلی خود که 

ی  جمهور یاســت  ر انتخاباتی  دوره هــای  در 

گذشــته نیز حضور داشــتند، مجددا حضور 

جنــاب  بعــدی،  احتمالــی  نامــزد  یابنــد. 

افرادی که  از جملــه  ســعید جلیلی اســت، 

نمودند  شــرکت  یز  ن  92 ســال  انتخابات  در 

یاســت  ر پســت  در  حضور  بــه  موفق  ،امــا 

یز از جمله افــراد انقالبی  نشــدند. ایشــان ن

کاندیداهای  از  خیلــی  ماننــد  کــه  هســتند 

توجــه  جلــب  و  هیاهــو  از  دور  بــه  دیگــر 

کردند.  تــالش  ملی  منافــع  برای  اطرافیــان 

یر نفت دولت دو ســال  رســتم قاســمی، وز

ســابقه  که  احمدی نژاد  دوم  دولــت  ــی  پایان

ســازندگی  قرارگاه  فرماندهی  و  بودن  نظامی 

از  دارد،  کارنامــه  در  هــم  را  بیــاء  خاتم االن

اصولگرایان  احتمالــی  کاندیداهای  جملــه 

پیش  چنــدی  ایشــان  می آیــد.  حســاب  به 

اگر  که  کردنــد  ادعــا  رســانهها  در حضــور 

ی کشــور به ایشــان سپرده  یاســت جمهور ر

ســال  یک  گذشــت  از  پس  نتوانــد  و  شــود 

قوة  یاســت  ر ببخشــند،  بهبود  را  وضعیــت 

باید  اما  را واگــذار خواهند نمــود.  مجریــه 

در  که  مســئولیتی  حــس  علیرغــم  ییــم  بگو

یز شــاهد  ن ادعا وجود دارد، در گذشــته  این 

پیشــین  رؤســای  طرف  از  وعدههــا  چنیــن 

باید  ن لــذا  نشــدند،  عملی  که  بوده ایــم  یز  ن

کتفا نموده و مســیر  بــه چنیــن صحبتهایی ا

را فرامــوش کنیم. گزینــة بعدی آقای  بهتــر 

ســازمان  اســبق  رئیس  ضرغامی،  الله  عزت 

صداوســیما، اســت. از شــخصیت هایی که 

را  گمانه زنی هایی  اخیــر خــود  رفتارهای  بــا 

اســت.  کرده  مطرح  ی اش  کاندیداتور باره  در

خاصی  جنــاح  به  کردنــد  ادعا  یــز  ن ایشــان 

های  رفتار  ابراز  در  ســعی  و  نیستند  وابســته 

عــوام گرایانــه ای همچــون آقــای احمدی 

یر  بابایی، وز دارنــد. حمیدرضاحاجــی  نژاد 

پــرورش دولــت دوم احمدی نژاد و  آموزش و

اسالمی  شورای  مجلس  دورة  شــش  نمایندة 

بودجه  و  برنامه  کمیســیون  رئیس  کنــون  ا که 

از جمله  و محاســبات مجلس هم هســتند، 

درحال  اما  باشــند  می  احتمالی  هــای  نامزد 

در  اصولگرایان  جنــاح  از  واکنشــی  حاضــر 

سردار  اســت.  نشــده  دیده  ایشــان  حمایت 

ســازندگی  قرارگاه  فرمانده  محمــد،  ســعید 

و  گمنام  بســیار  شــخصیتی  که  بیاء  خاتم االن

اســتعفا  بحث  هم  هنوز  و  دارند  ناشــناخته 

ا  بی االن قــرارگاه خاتــم  از  ایشــان  اخراج  یــا 

صحبتی اســت کــه خیلی از افــراد را درگیر 

از گزینه ها می باشــد. با  خود کرده اســت، 

احتمااًل  ایشــان،  درخشــان  کارنامة  به  توجه 

یا  گو شد.  خواهد  ایشــان  از  یادی  ز حمایت 

دوره  چند  در  کــه  یز  ن رضایی  محســن  آقای 

داشــتند،  حضور  نیز  گذشــته  انتخابــات  از 

را  اینبار خود  که  ایشــان  دارند.  قصد حضور 

مستقل  کاندیداها  از  دیگر  ی  بســیار همانند 

تا  می خواهند  می نامنــد،  احزاب  و  جناح  از 

یاســت بکنند.  برای گرفتــن کلید ر تالشــی 

آقای محمــود احمدی نژاد، از جمله افرادی 

 1400 اســت که قصد حضــور در انتخابات 

توجه  جلــب  جهــت  اقداماتــی  دارنــد،  را 
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باید  که  دادند  انجام  مــردم  و  خود  طرفداران 

بود.  ایشــان  صالحیت  احراز  نتیجة  منتظــر 

امــا با توجه به رد صالحیت ایشــان در دورة 

ایشــان  تایید  برای  کمــی  احتمال  گذشــته، 

دارد.  وجود 

صالحیتهــا،  احــراز  بحــث  از  جــدای 

هرگونــه  از  دور  بــه  بــا  تــا  خواهشــمندیم 

قبلــی، در مورد گزینة  انتخاب  یا  و  تعصــب 

همواره  کنیــد.  تحقیــق  خــود  نظــر  مــورد 

کثر وعدههای  یخ ثابت کرده اســت کــه ا تار

ملت  گوش  ســایز  افزایش  برای  انتخاباتــی، 

یاز اســت تا همیشه  بوده و خواهد بود، پس ن

برای  تــا  باشــد  مســائل  این  به  حواســمان 

کلید  توســط  گشــایش  جای  به  دیگر  ی  بــار

کردن  بدرقه  مشــتاق  جمهور،  یــس  ر جناب 

باشــیم. و اما  دولــت و کابینة محترمشــان ن

عجیبی  ســردرگمی  طلبــان  اصالح  بیــن  در 

علی  حضور  احتمال  از  برخــی  می زند.  موج 

گذشــته  ادوار  مجلــس  رئیــس  ــی،  یجان الر

و یــا حتــی اســحاق جهانگیــری، معــاون 

ــی، کــه در دورة  اول دولــت جنــاب روحان

ســایه  مهاجم  نقش  یز  ن گذشــته  انتخاباتــی 

پزشــکیان  دادند. مســعود  داشــتند، خبر  را 

ســیدمحمد  دوم  دولــت  بهداشــت  یــر  وز

ادوار مجلس، محســن  نماینــده  خاتمــی و 

شــورای  فعلــی  رئیــس  هاشمی رفســنجانی 

مســکن  یر  وز آخوندی  عباس  تهران،  شــهر 

هاشمی رفســنجانی،  و  ــی  روحان دولت های 

برنامه  ســازمان  رئیس  بخــت  نو محمدباقــر 

ی  فن آور و  علمی  معاون  ی  ســتار ســورنا  و 

رئیس جمهــور، محمد عارف هم که به عنوان 

نفــر اول تهران وارد انتخابــات مجلس دهم 

با آن ســکوت  یز  ن  92 انتخابــات  شــد و در 

های معروفش حضور داشــت و ســید حسن 

حضور  احتمالــی  هــای  گزینــه  از  خمینــی 

گزینههای  می باشــند.   1400 انتخابــات  در 

با توجه به اخبار پیشــین  دیگری هســتند که 

منتشــر شــده در مورد یکــی از کاندیداهای 

احتمال  طلبــان،  اصالح  جناح  از  احتمالــی 

تا شــاید دیگــر به عرصههــای بزرگتر  میرود 

ر  ت سخت  یا  و  ســاده  زندگی  به  و  نکنند  فکر 

باید  پایان  در  اما  نمایند.  بســنده  کشــور  در 

برنامهریزیها و اصرار آقای  بــه  با توجه  گفت 

برنامه-های  تداوم  به  رئیســی  ابراهیم  ســید 

قــوة قضاییــه، علیرغم تالشــهای  خــود در 

اصولگرایــان و نمایندههــای مجلــس! بــه 

ادامه  قضایی  حــوزة  در  خود  فعالیت  ادامــه 

شــگفتانة  دارد  امکان  وجود  این  با  اما  دهند 

رقم  ایشــان  تصمیم  تغییر  بــا  انتخابات  این 

کاندیداهای  ایــن  اعــالم  کنار  در  بخــورد. 

کردن  کمرنگ  بــر  تالش  ی  بســیار احتمالی، 

ته با  ب ایــن دوره از انتخابــات دارنــد کــه ال

برای  بی  خو فرصت  دوســتان،  کلید  شاهکار 

را فراموش  بــاز حیــا  تا  پیــش آمده  معانــد 

که  امید  ایــن  به  بپــرد،  دیزی  درون  و  کــرده 

بســوزند و حسرت  دیزی  این  درون  دیگر  بار 

دلشــان  به  ایران  اســالمی  ی  جمهور نابودی 

آیندة  جملــه،  آخرین  عنــوان  بــه  و  بماند. 

بســتگی  شــما  انتخاب  این  به  کاماًل  ایــران 

از  دور  به  و  باز  چشــمانی  با  لطفًا  پس  دارد، 

بنفــش، بهترین  بــاور وعدههای  تعصــب و 

بگیرید. را  تصمیــم 
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امــروزه در دانــش سیاســی و نظامــی 
بــا مفهــوم جدیــدی بــه نــام جنــگ 
هیبریدی)ترکیبــی( مواجه هســتیم که با 
توجه به منازعات قرن 21، توســط نظریه 
بته این  پردازان نظامی غرب خلق شــد. ال
مفهــوم، چارچوب های فکــری خود را از 
ســایر نظریه هــا، همچون نســل چهارم 
جنگ و یــا جنگ نامحــدود چینی اخذ 

کرد.
ابــزاری که اغلب  در جنــگ هیبریدی 
مورد اســتفاده می گیرد، غیرنظامی است 
و استفاده از ابزار نظامی در مرحله آخر یا 

می گیرد. صورت  یابتی  ن بصورت 
در واقــع جنگ هیبریدی بــه مجموعه 
روانی،  و  رسانه ای  اقتصادی،  از جنگ  ای 

بلیغاتــی، ایجــاد  تهاجــم فرهنگــی و ت
تأسیسات حساس)فیزیکی  در  خرابکاری 
یــا الکترونیکی و ســایبری یــا ترکیبی از 
اینهــا، مانند ویــروس اســتاکس نت که 
منجر به انفجار تعدادی ســانتریفیوژ هم 
یسم، جنگ شهری و یا ایجاد  شــد(، ترور
اغتشاش و آشــوب یا کودتای مخملی و 
به طورکّلی استفاده از هرگونه روشی برای 
به ثمر رســاندن هدف یک گروه، سازمان، 
یا کشور بر علیه دیگری، برای براندازی و 
تحت ســلطه درآوردن یا تضعیف آن برای 
تحت فشــار قرار دادن هــدف مورد نظر، 

گفته می شود.
  بــرای ادامه بحــث ابتدا بایــد به این 
نکته اشــاره شــود که دشــمنی عمیق و 

نفوذ چند وجهی )۱(
نویسنده : علی مهدی قلب
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بــه جمهوری  یشــه ای آمریکا نســبت  ر
اســالمی برای بســیاری روشــن است و 
نیست، می گوییم  برخی که روشــن  برای 
کــه با گوش ســپردن به دقایــق اندکی از 
آمریکایی،  اظهــارات مقامات مختلــف 
خواه،  جمهــوری  تا  گرفته  دموکــرات  از 
برای مســئول جاهلی که ســالها در آنجا 
ایران بوده  یا مســئولی که در  یسته و  می ز
انگیســی اش خیلی خوب است،  زبان  و 
به راحتی روشــن خواهد شد. برای مردم 
یز بــا ترجمه کردن عبارات ســخنان این  ن
در  کــه منحصر  این دشــمنی  مقامــات 
یک قضیه مانند هســته ای نیست، عیان 

خواهد شد.
آمریکا  جنــگ  که  بدانیم  بایــد  اکنون 
یم جعلی  پیمانانش همچــون رژ و هــم 
صهیونیســتی و برخی کشورهای مرتجع 
عربی با جمهوری اســالمی ایران و محور 
بالعکس!)ایــران و مقاومت  مقاومــت و 
علیــه آمریکا و متحدانــش(، یک جنگ 
ترکیبی اســت کــه از تمامی مــوارد گفته 
هماهنگ  مجموعه ای  صورت  به  شــده، 
و  یکدیگر  بــا  راســتای هم افزایــی  در  و 
بــا زمان بنــدی مقرر، عمل مــی کند. به 
طــور مثــال در ســالهای 92 تــا 94 که 
مذاکرات بــرای توافق هســته ای )منتهی 
به برجام( صــورت می پذیرفت، آمریکا با 
اقدامــات ترکیبی خــود همچون حفظ و 
تحریم  و وضع  قبلــی  تحریم های  اجرای 
نفت  قیمت  چشــمگیر  کاهــش  جدید، 
بــا همــکاری عربســتان ســعودی برای 

فشــار اقتصادی به ایران و همزمان حمله 
ناگهانــی و گســترده داعش بــه عراق و 
رســیدن آن به 40کیلومتری مرزهای ایران 
و ایجاد شکاف های سیاسی و اجتماعی 
تاکنون، همچنین جنگ  از فتنه88  ناشی 
رســانه ای که همیشــه عیان بوده اســت، 
در پی فشــار به جمهوری اســالمی برای 
تحمیــل خواســته های خــود در امضای 

برد. بهره  برجام 
در واقــع یکــی از بهتریــن ابزارها برای 
پیــروزی آمریــکا در جنــگ هیبریــدی، 
»نفــوذ هیبریدی« یا ترکیبی و چندوجهی 
در جمهــوری اســالمی ایــران و محــور 
مقاومت اســت. یعنی همــان طور که در 
جنگ ترکیبی، تمامــی عوامل اقتصادی، 
دخیل  و...  سیاســی  امنیتی،  فرهنگــی، 
به همین  یــز  ن نفــوذ هیبریدی  بودند، در 
گونه اســت. نفوذ در تمامــی این عوامل 
در افراد مهم و دســتگاه ها یا سازمان های 
مختلفشــان، با برنامــه و مرتبط با هم به 
صورت  هماهنــگ  و  شــبکه ای  صورت 

می پذیرد.
چیست؟ نفوذ 

یا  نفوذ یعنــی در جایی رخنــه، خللی 
ضعفی باشــد؛ مثل یک سوراخ در دیوار 
یک خانه بــزرگ و مجلل که یک مهمانی 
خانوادگــی در حال برگزاری اســت. این 
ســوراخ، منفــذی می شــود کــه ناگهان 
از همین ســوراخ وارد  موش های مــوذی 
شــوند و جمع متحد و صمیمی خانواده 
یزند. تعریــف نفوذ به صورت  را بــه هم ر
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ســاده این اســت و تنها زمانی که این 
دیوار از لحاظ بناکاری، مستحکم و قوی 
و بی خلل و سوراخ باشد، موش ها راهی 

ندارند. به خانه 
یز قوی  برای ارکان و مردم یک کشــور ن
بــودن بایــد مهم باشــد. قوی بــودن در 
اســتقالل  اقتصاد)اقتصــاد مقاومتــی(، 
سیاسی، اجتماعی و بخصوص استغنای 
فکــری و فرهنگی)کــه از نظــر امامیــن 
یربنای یــک جامعه  انقــالب اســالمی ز
اســت( در یک کشــور، کمک می کند که 
امنیتی  یــا  اقتصادی   سیاســی، 

ِ
آن موش

به درون دســتگاه ها و یا باورها و فرهنگ 
مردم وارد نشود. این معنای عام نفوذ!

نفوذ چیست؟ اقسام  نفوذی کیست؟ 
آغاز  از  بعد  نفوذی کیست؟ یک ســال 
اجــرای برجام در ســال 95 در خبرگزاری 
یتر رســانه ها  های معتبر کشــور، خبری ت
مســئولیت  که  اصفهانــی  »دّری  شــد. 
بانکی مذاکرات هسته ای  و  مالی  قسمت 
را در تیم ایرانی به عهده داشــته است، به 
اتهام جاسوســی توسط ســربازان گمنام 
امام زمان)عج( دســتگیر شد!« خب این 
می شود جاسوس، یک نفوذی که دانسته 
و در ازای پول یا شــهوت و هر چیز دیگر، 
با اختیار خود مزدور دشــمن می شــود. 

این یک نوع »نفوذ فردی« است.
نــوع دومی از »نفوذ فــردی« وجود دارد 
کــه حّتی گاهــی افراد نفودی خودشــان 
اوامر  هم نمی دانند که نفوذی هســتند و 
دشــمن را بــدون قرارگرفتــن در دامی یا 

یافت پولی و... اجرایی می کنند!  در

یاد دیده ایم  یخ معاصر کشورمان ز در تار
که گاهی با چند واســطه، حرف دشــمن 
با زبان یک سیاســتمدار، مســئول، مقام 
امنیتی و یــا حتی یک مرجــع دینی بیان 
می شــود؛ درحالی که ممکن اســت این 
افراد دوستدار استقالل کشور و یا انقالب 

باشند. اسالمی 
به نظر من چند عامل موجب می شــود 
که ایــن افراد ناخواســته تبدیل به مجری 

شوند: دشمن  خواسته های 
مبانــی فکــری او نشــأت گرفته   -1
از مبانی فکری دشــمن باشــد. مثال یک 
یبرالی است  مســئولی که دارای تفکر نئول
و یــا تکنوکراتی اســت که تنهــا به فن و 
بیان و  تکنیک می نازد و می ســازد ولــی 
در جهت همان  دارد،  انقالبــی  گفتــاری 
نظــام ســرمایه داری و شــکاف طبقاتی 
ناشــی از آن حرکت مــی کند و عدالت و 

ندارد. معنایی  برایش  اسالمی  پیشرفت 
ر از مشــاور یا معــاون، یا با  متأث  -2
واســطه از رده هــای پایین تر)کــه ممکن 
است اینها خودخواســته نفوذی باشند(، 
اطالعات غلط به او برســد و به اطرافیان 
خــود اعتماد بی جا کند، یا شــخصی که 
یردستان  کمتر اهل نظارت و بازرســی از ز

باشد. خود 
در  دشــمن  اقدامات  یر  تاث تحت   -3
به  را  ترکیبی، جای مســائل اصلی  جنگ 
فرعــی تغییــر دهد و راه و هــدف اصلی 
دســتگاه خود یا مســئولیت خــود را گم 

کند.
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یک فرد ظاهــرًا انقالبی که تعهد   -4
دارد ولــی تخصــص الزم را نــدارد، یا در 
است  ضعف  دچار  خود  دشمن شناســی 
مبانــی فکری-فلســفی  از  و همچنیــن 
دشــمنی که می خواهد با او مقابله کند 
گاه اســت. همیــن در عمــل باعث  نــاآ
می شــود به صورتی که مطابــق با مبانی 
خود فکر می کند، دشــمن را ببیند و تنها 
در عالم ذهنی بیندیشد که دشمن اینطور 
عمــل خواهد کرد، ولی غافلگیرشــده و 
خواهد دید که دشــمن جــور دیگر رفتار 
کــرد. چنیــن افــرادی موجب تمســخر 
انقالبیــون واقعــی و کنار رفتــن جریان 

می شوند. انقالبی 
از نفوذ چیست؟ هدف دشمن 

هدف نفوذ در دســتگاه های سیاسی و 
اقتصادی و امنیتی، مســئوالن هســتند و 
بته  ال در دستگاه های علمی هم نخبگان. 
تصمیم و رفتار و دســتور این مســئول یا 
یز اثر خود را خواهد  نخبه بر روی مــردم ن
اقتصادی  نفوذ  اگر  اینکه  کما  گذاشــت، 
شود  اقتصادی  مشــکالت  ایجاد  موجب 
و همزمان با نفوذ سیاســی و امنیتی، درز 
اطالعاتــی و خرابــکاری هــای صنعتی 
باشد، یعنی مثاًل یک مسئول سیاسی نان 
مردم را به مذاکره و دوســتی با دشمنی که 
امتحان خود را پس داده گره بزند، تاثیرش 

بر روی مردم بسیار خواهد شد.
و  ابعاد هدف دشمن جداسازی  این  در 
جمهوری  نظام  از  مــردم  اعتمادکردن  بی 

اسالمی است.
نشــان دادن ناکارآمــدی در اقتصــاد ، 

شــکاف بین حاکمیت و مــردم و کاهش 
مشــارکت سیاســی مــردم بــه ویــژه در 
انتخابــات، یکی از عمــده نتایج نفوذ به 
امنیتی می  اشکال سیاســی، اقتصادی و 

باشد. تواند 
اما در نفــوذ فرهنگی، عــالوه بر تغییر 
فکر یک مســئول، هدف اصلی مردم یک 
جامعه هســتند. مردمی که مثل دشــمن 
فکر کنند، سبک زندگی اصیل اسالمی و 
ایرانی خود را از دست بدهند و در فرهنگ 
جهان آمریکایی غرق شوند، زمینه را برای 
به ســوی اجراشدن همان  حرکت جامعه 
فکری که عین فکر دشــمن است، یعنی 
نابودی کشور بدست خود مردم، بصورت 

می کنند. فراهم  نامحسوس  کامال 
یز   ایــن نفــوذ در انتخاب های مــردم ن
اثرگذار است. همچنین می تواند موجب 
و  فرهنگی  ابتذال  و  افول جایگاه خانواده 

کاهش جمعیت جوان کشور شود.
ابزار رسانه ای و  اینها به واسطه  همگی 
سینمای هالیوودی به بهترین و قوی ترین 
شــکل، همزمان با نفوذ فکری و موردی و 
جریانی بین دســتگاه فرهنگی کشــور و 
خــواب غفلت برخی در امــان مانده های 
از این نفوذ، درحال اجرایی شــدن اســت 
مرکزی  دستگاه  اختالل  که  اینجاســت  و 
موجب دســتور آتش به اختیــار فرهنگی 

رهبر جامعه می شود.
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یک انتخاب
درست یا غلط ؟

آرمان زمانی

سیزدهمین دورٔه انتخابات ریاست جمهوری 
ایران در 28 خــرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات 
ششمین دورٔه شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و 
مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شــد. در 
با  ایران  انتخابات، هشتمین رئیس جمهور  این 

آراء اکثریت انتخاب خواهد شد.
 طبق قانون اساســی ایران، حسن روحانی با 
توجه به دو دورٔه ریاست جمهوری پیاپی، در این 

انتخابات حق نامزد شدن ندارد.

نظام انتخاباتی جمهوری اسالمی ایران
منتخب  مقام  باالتریــن  ایران  رئیس جمهور 
مستقیم کشور، رئیس قؤه مجریه و دومین مقام 
مهــم بعد از رهبر اســت. وظایف وی مشــابه 
وظایف ســران دولت ها در سایر کشورها است، 
بــا این تفاوت که نیروهای مســلح و رئیس قؤه 
قضائیــه، تحت کنتــرل  مقام معظــم رهبری 

هستند. 

هر شــهروند ایرانی متولد ایــران، معتقد به 

مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی 
کشور، که همیشــه به قانون اساسی وفادار بوده 
و حداقل ســن ۴۰ ســال و حداکثر 7۰ ســال 
سن داشته باشــد، می تواند به عنوان کاندیدای 
ریاســت جمهوری ثبت نام کند. مؤسسه ای به 
نام هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست 
جمهــوری و تحت مدیریت شــورای نگهبان، 
نامزدهای ثبت شــده را که شــرایط مورد نیاز را 
نداشته باشــند  رد صالحیت  می کند و تعداد 
معدودی را برای شرکت در انتخابات، انتخاب 
می کند البته امکان دارد شــرایط ســنی امسال 
تغییر کند و افراد زیر ۴۰ســال نیــز بتوانند در 

انتخابات نامزد شوند .
شــورای نگهبان علل رد صالحیت نامزدها را 
علنًا اعالم نمی کند، اگرچه این دالیل را برای هر 

یک از نامزدها توضیح می دهد.

ثبت نام اولیه
ریاســت جمهوری،  انتخابــات  نــام  ثبت 
حضوری و در محل تعیین شــده وزارت کشور 

است.
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کشــور،  وزارت  اعــالم  اســاس  بــر 

 21 از  نامزدهــا،  نــام  ثبــت  زمــان 

اســت.  1400 اردیبهشــت   25 تــا 

طبــق ویژگی هــای ذکر شــده در اصل 

قانون اساســی جمهوری اســالمی   115

ایــران، رئیس جمهور بایــد از میان رجال 

یر  مذهبی یا سیاســی که واجد شــرایط ز

ایرانی االصل،  گــردد:  انتخــاب  باشــند 

تابــع ایران، مدیــر و مدبر، دارای حســن 

و  مؤمــن  تقــوی،  و  امانــت  و  ســابقه 

معتقــد بــه مبانــی جمهوری اســالمی 

ایــران و مذهب رســمی کشــور باشــد.

ــی بود ولی  بته این  ها شــرایط قانون ال

مقــام معظــم رهبری در ســخنرانی خود 

بیان  ــی  انتخابات نامزدهــای  بــه  خطاب 

کردنــد افرادی کــه داوطلب می شــوند، 

باید ســنگینی کار را بدانند؛ مشــکالت 

اساســی کشــور را بشناســند؛ بداننــد 

برای  و  چیســت  کشور  اساســی  مسائل 

حــل آن مســئله یــک برنامــه و راهکار 

مهم  مسائل  اجمالی.  ولو  باشــند  داشته 

اقتصادی را بشناســند و هدفشــان رشد 

و تولیــد ملی و تقویت پول ملی باشــد.

زنــان جمهــوری  یاســت  ر

یاســت جمهــوری  زنان،  در رابطه با ر

آقای عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی 

شــورای نگهبان، اظهار داشت که وزارت 

یاست  خانم ها حل شــده اما در رابطه با ر

جمهوری خانم هــا، اواًل موضوع فقهی و 

حقوقی شفاف نشــده و مسئله فرهنگی، 

نام  برای ثبت  مشکل ساز هست. خانم ها 

مشکل  جمهوری  یاســت  ر انتخابات  در 

آنها  صالحیت  بخواهنــد  اگر  اما  ندارند 

و  نیست  مشــخص  هنوز  بشــود،  محرز 

باید بررســی شــود. باید حواسمان باشد 

کــه در اســالم، زنــان از جایــگاه باالیی 

برخــوردار بوده انــد و حضــرت فاطمــه 

ینــب )س(، دو نماد  )س( و حضــرت ز

انقــالب  در  یرگــذار  تأث و  مهــم  بســیار 

بودند.  مقــدس  دفــاع  و  ایران  اســالمی 

پس امــروز هم بایــد فضای سیاســی را 

برای حضور زنان در سیاســت آماده کرد.

درســت؟ انتخــاب  یــک  چــرا 

مقام معظم رهبری بارها در بیاناتشان در 

انتخابات  تأکید کرده اند  مورد شرکت در 

کــه در انتخابــات باید مردم بــا بصیرت 

گاهی و شــناخت کامل وارد شــوند.  و آ

مردم باید بدانند دشــمن چه می خواهد. 

بخاطــر اینکــه وقتی بدانند دشــمن چه 

آن عمل خواهندکرد  می خواهد، عکــس 

می کننــد. انتخــاب  را  درســت  فــرد  و 

چرا بایــد در انتخابات شــرکت کنیم؟

مقــام معظم رهبری، انتخابات را مظهر 

بیــداری ملــت ایــران، دفــاع از انقالب 

اســالمی،  جمهوری  نظــام  و  اســالمی 

دفاع از اســتقالل کشــور و عــزت ملی 

می دانند. از بیانات رهبری در این سال ها 

انتخابات رکن جدایی  متوجه می شــویم 

بوده اســت و همانند  انقالب  این  ناپذیر 

کرد. پاســداری  آن  از  باید  خاک کشــور 



مـه
ــا

ـنـ
ــاه

م

جتماعی 
ی ا

فرهنگ

فیر
سیاسی ص

نـهم
ل و 

چه
اره 

شم

14
ماه 00

ت 
یبهش

ارد

2۴

برخی معتقدند که مشــارکت مردمی در 

خواهد  شــدیدی  کاهش  انتخابــات  این 

داشت که در این امر عواملی چون ناامیدی 

مــردم بخاطــر ناکارآمدی دولت ، فســاد 

گستردٔه مالی و اداری، تحریم های آمریکا 

و در پــی آن بحران اقتصادی و بی اعتمادی 

مردم به هــر دو جنــاح حاکمیت، دخیل 

است. متاســفانه برخی از دولت مردان در 

این ســالها حواسشــان به بیانات رهبری 

بــود که بیان می کردند یکی از جاهایی که  ن

مردم می توانند حضور خود را نشان دهند، 

همین انتخابات اســت که دشــمن سعی 

می کنــد که حضور مردم کم شــود. حتی 

مقام معظم رهبری هشدار داده بودند وقتی 

مردم در سیاســت دخالت نکنند، نسبت 

به اوضــاع سیاســی اظهار نظــر نکنند، 

دلســوزی نکنند و ندانند چه شــخصی 

آمد و چه شــخصی رفت، چه شــخصی 

مســئولیت پیدا کرد، دشمنان را نشناسند 

و ندانند به کدام سمت حرکت می کنیم؛ 

اگر این مسائل عمده ی زندگی یک ملت را 

آحاد مردم ندانند، کشور پیشرفت نخواهد 

نکرد. پــس مقام معظم رهبری پیشــرفت 

کشــور را در گرو شرکت مردم در انتخابات 

می دانند.

 پس مسئولین باید در این یک ماه مانده 

به انتخاب نظر مردم را جلب کنند و حتما 

به شــعارهای انتخاباتی خود عمل کنند. 

بته شــرکت مــردم باید با یــک انتخاب  ال

درســت همراه باشــد  وگرنه باز دودش در 

چشــم خودمان می رود. مردم باید گذشته 

را فرامــوش کنند و نگاهشــان بــه آینده 

مانند  انتخابات  که  نکنند  فراموش  باشد. 

یک جهاد عمومی اســت و رأی دادن یک 

وظیفه ی شــرعی است و صرفًا یک وظیفه 

انقالبی نیست و انتخابات باعث می شود 

خون تازه ای درون حکومت ایجاد شود و با 

نشاط بیشتری رو به جلو برویم. 

نامزدهای  معرفــی  و  صالحیــت  تأیید 

نهایی

بررســی صالحیت ها در شورای نگهبان 

از 26تا30 اردیبهشت انجام خواهد شد.

نظارت بر انتخابــات و تأیید صالحیت 

داوطلبان به عهدٔه شــورای نگهبان است. 

شورای نگهبان ظرف پنج روز به صالحیت 

داوطلبان رســیدگی می کند و نتیجه را به 

وزارت کشور اعالم می کند.

داوطلبــان نهایــی 5 و 6 خــرداد اعالم 

خواهند شد.

بلیغات انتخابات ریاست جمهوری ت

از 7 تــا 26 خرداد، هر یــک از داوطلبان 

دهند.  انجام  را  بلیغات خــود  ت می توانند 

بنظر می رســد بــه علت شــیوع بیماری 

کرونا، سفر های اســتانی کاهش پیدا کند 

و از تجمع مردم جلوگیری شــود که اقدام 

صحیحــی بنظر می رســد. بایــد فضای 

بلیغاتی هم ســمت و سوی مجازی پیدا  ت

کند و از همین االن مسئوالن کشور به این 

یــاز در این  فکر باشــند که فضای مورد ن

رابطه فراهم شود.
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استفاده از کالب هاوس
کالب هاوس فضای جدیدی اســت که 
ایران می تواند در استفاده از آن در انتخابات 
پیشگام باشــد. شــاید حضور نامزدها و 
را  جذابی  فضــای  مختلف،  کارشناســان 
باید باعث شــود خط  بته ن بوجود بیاورد. ال
قرمزهای جمهوری اسالمی رد شود و بحث 

وگفتگوها منحرف شود.
6 برنامه  تلویزیون برای انتخابات ریاست 

جمهوری
رئیس مرکز تلویزیــون گفت برنامه های 
مهم انتخابات ریاست جمهوری 6 برنامه 
اســت. مناظره در اســتودیو، گفت و گو با 
جوانــان، گفت وگو بــا دوربین، گفتگوی 
اقتصــاد، برنامــه ایــران 1400 و گفتگو با 

یان خارج از کشور. ایران
رأی گیری و اعالم نتیجه

رأی گیری طبــق قانون ایــران در یک روز 
جمعــه برگــزار خواهد شــد و نامزدی که 
اکثریت مطلق آراء را کســب کند به عنوان 
چنانچه  می شــود.  برگزیده  رئیس جمهور 
در مرحلــٔه اول برای هیچ یــک از داوطلبان 
اکثریت مطلق حاصل نگــردد، انتخابات 
دو مرحلــه ای خواهد شــد. دو نامزدی که 
بیشــترین آرا را در مرحلٔه اول داشــته اند در 
انتخابــات مرحلٔه دوم شــرکت می کنند. 
انتخابات مرحلــٔه دوم در جمعٔه هفتٔه بعد 
انجام خواهد گرفــت. رای گیری در تاریخ 

28خرداد برگزار می شود.
تفاوت این انتخابات با ســایر انتخاباتی 
که در این ســال ها برگذار شــده این است 
که انتخابات شــوراها الکترونیکی است و 

این تحول بســیار بزرگی است که نوید این 
انتخابات ریاست جمهوری  را می دهد که 
هم در ســال های بعدی الکترونیکی شود. 
در کشور 72هزار شعبه اخذ رای وجود دارد 
که وزارت کشور 32هزار دستگاه رای گیری 
الکترونیکی دارد. بنابراین اگر در هر شعبه 
حداقل 3دستگاه مســتقر شود، نزدیک به 
ده هزار شــعبه مجهز می شــود. از مزایای 
انتخابات الکترونیکی این است که باعث 
افزایش دقت و ســرعت و کاهش هزینه ها 

می شود.
نامزدهای مطرح برای انتخابات 1400

آیت الله سید ابراهیم رئیسی-محمد باقر 
نیکزاد-امیر  دهقان-علی  قالیباف-حسین 
الله ضرغامی- حســین قاضی زاده-عزت 
جلیلی-رســتم  محمد-ســعید  ســعید 

قاسمی-محسن رضایی
-اسحاق جهانگیری-محمدرضا عارف-

سیدعباس نبوی-رامین مهمانپرست-
نژاد- احمدی  الریجانی-محمــود  علی 
جهرمی-محمــود  آذری  محمدجــواد 

صادقی-سورنا ستاری
انتخاباتی  نامزدهــای  این همــه ی  بته  ال
نیســتد و چهره های زیادی اعالم آمادگی 
کرده اند. به نظر می رســد هیچ کدام از دو 
جناح هنــوز به جمع بندی نرســیده اند و 
دقیقًا مشخص نکرده اند که چه چهره هایی 
را برای انتخابــات 1400 حمایت می کنند. 
بررسی  با  ان شــاءالله که شــورای نگهبان 
یر گذار را تایید  خود، چهره هــای مهم و تاث
صالحیت کند و مردم با انتخاب درســت 

تمام توطئه های دشمن را خنثی کنند.



مـه
ــا

ـنـ
ــاه

م

جتماعی 
ی ا

فرهنگ

فیر
سیاسی ص

نـهم
ل و 

چه
اره 

شم

14
ماه 00

ت 
یبهش

ارد

26

معرفی کتاب
نویسنده : محمدحسین بیکی

          کتــاب »موفقیــت را نشــانه بگیر« 

کتــاب متن محــور و موضوع اساســی آن، 

پیرامــون موفقیت و هدف گذاری در زندگی 

اســت. دهقانی زاده مهریزی نویســندة  این 

کتاب بوده که بر اســاس داستان های متنوع 

الســالم(،  امام علی)علیه  از  و روایت هایی 

است. شده  نوشته 

          کتــاب روایــت محــور »موفقیــت 

ــی دینی و  را نشــانه بگیــر« براســاس مبان

روایت های امام علی)علیه الســالم(، مسیر 

موفقیت را برای ما معین کرده است. مؤلف 

با در نظر گرفتن شــیوة هدفمند آموزشــی، 

به سبک کتب درســی و علمی و به صورت 

مرحله ای، مســیر موفقیت را برای خواننده 

ترسیم کرده اســت. به گونهای که در ابتدا، 

پنج گام ضروری و مهمی را که برای رسیدن 

به موفقیت الزم اســت کــه در نظر بگیریم، 

بیین کرده و ســپس در بخشهای جداگانه،  ت

بــه صــورت تفصیلی بــه هــر گام پرداخته 

است.

در سرتاســر کتاب، اهمیت هدف گذاری 

در امــور زندگی مــوج می زند ونویســنده، 

نداشــتن این دغدغــه در زندگــی آدمی را، 

تلقی  نقص  یــک  امــری ضرروی،  همچون 

میکنــد. همانطور کــه در ابتدای کتاب، در 

خوانیم: می  پیشگفتار  قسمت 

»این کتــاب به شــما کمک مــی کند تا 

وضعیــت زندگی خود را دگرگــون کنید وآن 

کار  به  باید دســت  فقط  ید؛  بســاز را عالی 

شــده  نصیبتان  که  فرصتهایــی  از  شــوید؛ 

باز اســت، نهایت  بــه رویتان  و درهایی که 

اســتفاده را بکنیــد. در هر حرفه و شــغلی 

هســتید، میتوانید بهترین باشــید؛ فقط از 

موقعیتهایی که برای شــما پیــش میآید، به 

یچهای  ســادگی عبور نکنید و آن هــا را در

بنگرید. موفقیت  برای 

افراد موفق، کســانی هستند که در زندگی 

یزی و تصمیم  برنامــه ر هدف دارند، قدرت 

گیری دارند، آنچــه را می خواهند و آنچه را 

میدانند.« خوبی  به  خواهند،  نمی 

          نگارندة کتاب ســعی برآن داشــته تا 

با ترســیم یک نقشه راه کامل و بدون نقص، 

مســیر موفقیت و رسیدن به هدف را برای ما 

نمایان کند. مؤلف بــا کمک گرفتن از علم 

و ســخنان امام علی)علیه السالم(، بهترین 

نقشــه راه را برای خواننده ترســیم و آن را به 

یر تقســیم بندی کرده است.  پنج  گام های ز

گامــی که مؤلــف آن ها را برای رســیدن به 

از: عبارتاند  میداند،  مهم  موفقیت 



سیاسی فرهنگی ماهــنامه 

شماره چهل و نـهماجتماعی صفیر

اردیبهشت ماه 1400

27

.تعیین هدف؛

2.برنامه ریزی مناسب برای رسیدن به هدف؛

3.کسب دانش و مهارت الزم؛

۴.امید و توکل در تمام مسیر؛

5.تالش و پایداری تا رسیدن به هدف.

          مؤلف با بیانی گویا، هر گام را در بخشــهای 

مجزا بیــان میکنــد و در بین 

های  داستان  و  علمی  مطالب 

مرتبــط با متن، ســخنان امام 

علی)علیه السالم( را میآورد که  

را تصدیق  گفتههای  مؤلــف 

مینماید. در ادامه، قســمتهای 

کوتاهــی از هر بخش کتاب را 

شرح میدهیم.

را  گام۱:هدفتــان             

انتخاب کنید

دراین بخش نویسنده چرایی 

داشــتن هدف را برای خواننده 

بیان میکند و داشتن آن را الزمة 

مقدمات  میدانــد.  موفقیــت 

تفکر ســالم را بر مبنــای روایات بیــان میکند و در 

نهایت ویژگی های یک هدف خوب را برای خواننده 

تبیین مینماید. مقدمات و اسباب کار را بیان می دارد 

و نــکات مهمی را که باید قبل از رفتن به ســراغ گام 

دوم در ذهن داشته باشیم، روشن میسازد تا ملزومات 

کار را بشناســیم و خود را برای برداشتن گام دوم آماده 

کنیم.

          گام 2: برنامه ریزی کنید

نگارنده در این گام دلیل برنامه ریزی کردن را شرح 

میدهد و بیان میکند که برای رسیدن به هدف، برنامه 

ریزی از ملزومات کار است. روایات متعددی 

در ایــن گام در این مورد ذکر شــدهاند که یکی از 

روایات در این زمینه به شرح زیر است:

» امام علــی )علیه الســالم( : برنامــه ریزی بد، 

موجب هالکت می شود.«

 مؤلف، در ادامة ایــن گام، به روش صحیح برنامه 

ریزی با استفاده از روایات و مطالب علمی میپردازد.

          گام ســوم: اندیشه 

خود را گسترش دهید.

به کلمات  این بخش  در 

مشــورت،  علم،  کلیــدی 

تحقیــق و تجربــه برمــی 

خوریم که در مورد هر کدام 

توضیحاتی داده شده است. 

در  علم  بخــش  مــورد  در 

کتاب میخوانیم:

عمل،  آغازین  »مرحلــة 

علم می باشد. علم به شما 

کمــک میکند تــا بهترین 

مســیر را انتخــاب کنیــد 

و فعالیتهایــی کــه به نفع 

شماست انجام دهید. هر شخصی برای موفق شدن، 

باید دانش مناسب را کسب کند.

امام علی)علیه السالم(:

»آنکــه بدون علم دســت بــه کاری میزند، مانند 

کسی است که بیراهه را طی میکند که دوری او از راه 

راست، جز به دور شدن از هدفش نخواهد افزود. و در 

مقابل، آنکه عالمانه بــه انجام کاری میپردازد، نظیر 

شخصی است که راه راست را میپیماید.«

شما میتوانید هر فعالیت و کسب و کار کوچکی 

دارید، علمهای مربوط به آن را به دست آورید
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و آن فعالیت را رشد دهید تا در سطح جهان، 

پیشگام شوید. فقط به پیشرفت بیاندیشید. در 

هر زمینهای چند انسان موفق و مشهور وجود 

یز میتوانید در رشته خودتان، به یکی  دارد، شما ن

از بزرگترین افراد تبدیل شوید.«

           گام چهارم: توکل کنید.

در این گام  نویسنده تالش کرده است تا دلیل 

و چگونگــی  توکل را با تکیه بــر روایات، بیان 

کند. در ادامة این بخــش مؤلف فواید توکل را 

بیان داشــته و اثرات آن را به صورت مجزا شرح 

داده است.

          گام پنجم: وارد عمل شوید.

در گام نهایی، نویسنده متونی بر پایة روایاتی 

از امام علی)علیه الســالم( بیان کرده است تا 

ر  اهمیت تالش و عمل را برای خواننده واضح ت

از قبل نماید. به گونه ای که در بخشــی از این 

گام می خوانیم:

»پــس از برنامــه ریزی صحیــح، مهمترین 

گام، عمل به برنامه میباشــد. بسیاری از افراد، 

هدفهای خوب و برنامهریزی درستی دارند، ولی 

در هنگام عمل کوتاهی میکنند. چنین افرادی 

فرصتهای خوب زندگی را از دست میدهند و از 

موفقیت دور میشوند، غم و اندوه آنان افزایش 

مییابد و افسرده خواهند شد.«

در جای دیگری از همین گام میخوانیم:

»رمز موفقیت این اســت که : یک کار مهم 

را شــروع کنید و آن را به پایان برسانید و هرگاه 

از یــک کار مهم فارغ شــدید، کار مهم دیگری 

را شــروع کنید. باید این را به صورت عادی در 

آورید.«

و در قسمت های پایانی این بخش، نویسنده، 

این ســخن از امام علی)علیه السالم( را مؤید 

سخنان خویش قرار می دهد:

علی )علیه السالم(: »خردمند به کار خویش 

و جاهل به آرزوی خویش تکیه میکند.«

نویسنده در تمام بخشهای این کتاب سعی 

داشــته تا نقشــه راهی را که به سوی موفقیت 

اســت، به صورت پازل مانند، با ســخنان امام 

علی)علیه السالم(، برای خواننده ترسیم کند. 

کمک گرفتن از روایات و ســخنان گهربار امام 

علی)علیه السالم(، روشی است که به خواننده 

ر از این نقشه  اطمینان می دهد بهتر و کارآمد ت

راه به سمت موفقیت وجود نخواهد داشت و با 

اطمینان کامل و با علم به دانش امام علی)علیه 

الســالم(، ســعی میکند تا گفتار کتاب را در 

زندگی خود پیاده کند و نکات بیان شــده را با 

تمام ریزهکاریهای آن، در ذهن خود نگه دارد. 
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سیاسی فرهنگی ماهــنامه 

شماره چهل و نـهماجتماعی صفیر

اردیبهشت ماه 1400 توئیت بخوانید...! آن هم از نوع منتخب

شما نیز می توانید توئیت های خود را به شناسه Rasane_uisb@ در تلگرام ارسال کنید

شام هم در صفیر بنویسید...!

 هیئــت تحریریه نشــریه صفیــر در نظــر دارد جهت تکمیل 
کادر خود و نیز اســتفاده از نظرات ارزنده ی دانشــجویان ، 
مطالب ارسالی از سوی دانشجویان را در نشریه درج نماید.

لــذا از عالقه مندان دعوت به عمل می آیــد جهت همکاری با 
نشریه صفیر ، به آیدی     

rasane_uisb@ واحد رســانه بسیج دانشــجویی ، مراجعه 
کرده و از این طریق اعالم همکاری نمایند.

 الزم به ذکر اســت مطالب ارســالی پس از تایید ســردبیر و نظر هیئت تحریریه در نشــریه 
چاپ خواهد شد.

بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان
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