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سخن سردبیر
به نام پروردگار قلم

بــار دیگر فرصتی شــد کــه قلم بــرای نگارش 
اندیشــه بــه بنــان بگیریــم و ذهــن خواننده ی 
بــه عنــوان  را بتکانیــم.  یــا مســئول  دانشــجو 
دانشــجویان بســیجی، وظیفه ی خود می دانیم 
کــه در حوزه نشــریه و رســانه، فرمایشــات مقام 
معظــم رهبــری را به حد توان بــه منصه ی ظهور 
پایان  برســانیم. حضرت آیت اللــه خامنــه ای در 
مراســم عــزاداری اربعین حســینی ســال ۱۴۰۰ 
خطاب بــه جوانان و دانشــجویان تأکیــد کردند 
بدهیــد؛  اهّمّیــت  "تبییــن"  مســئله ی  بــه  کــه 
می توانیــد در این زمینه به معنــای واقعی کلمه 
جهاد کنید. اساســا ایشــان تبیین و روشنگری 
درســت در فضای مجازی را جهاد خطاب کرده و 
رتبــه ی ما نگارندگان، دانشــجویان و جوانان را از 
یک فرد عادی به رزمنــده ارتقا داده  اند. رزمنده 
امروزه تنها به کســی که در "میدان جنگ" است 
گفته نمی شــود؛ چرا که جنگ میدان دوگانه ای 

یافته است. امروزه هم در حوزه رسانه و سایبر با 
جنگ مواجه  هســتیم و هــم در فضای فیزیکی. 
منتهــی تیــری کــه در فضــای رســانه شــلیک 
می شــود هزاران بار مخرب تر از تیر میدان جنگ 
و جبهــه اســت. در میــدان جنــگ فیزیکــی ما 
ممکن اســت بــا تیری یکی از اعضــای بدن خود 
را از دســت بدهیم. اما در میدان جنگ رسانه ای 
اگــر حواســمان را جمــع نکنیــم و با تیر رســانه 
"هد شــات" شــویم؛ می بینیــم کــه کال مبانی  و 
"هویتمان" از بین رفتــه و نه تنها به جامعه بلکه 
به خود نیز آســیب می رسانیم. از این سو ما عزم 
کرده ایم تــا از این پــس رویه ی "جهــاد تبیین" را 
پیــش گرفته و در روشــنگری مطالــب، صفحه ی  

تاریک روزگار را با قلم روشــن کنیم.
انشاءالله  



مـه
ــا

ـنـ
ــاه

م

جتماعی 
ی ا

فرهنگ

سیاسی
جاهم

ـــن
 پــ

ماره
ش

 14
ماه 00

آذر

4

احسان فراهانی

این ها صحبت هایــی بودند که تا همین چند 
هفتــه پیــش بین بعضــی ها دهان بــه دهان 
میشــد، تــا اینکه هویت یکی از ســه شــهید 

اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه 
حســین  شــد؛  شناســایی 
از   ۱337 متولــد  شــکراییان، 

انصارالحسین)ع(.   32 لشکر 
ایــن اســت کــه  نکتــه جالــب 
رشــته  دانشــجوی  حســین 
دانشــگاه  عمــران  مهندســی 
علــم و صنعــت بــود و دقیقــا 
از جنس همان کســانی اســت 
که ســالها برای ســبک شــدن 
و آرامــش به پیشــش مــی آیند 
تــا دقایقــی هم کــه شــده با او 

هم کالم شــوند. اگر بیســت و چند کیلومتر 
بــه دانشــگاه اصفهــان  برویــم  تــر  آن طــرف 
میرســیم که آنجــا هــم همزمان با دانشــگاه 
صنعتــی میزبــان، یا بهتر اســت 
بگویم مهمان چند شــهیدگمنام 
شــد. بیشتر از ۱۴ سال از مهرماه 
۱386 می گــذرد. در ایــن ســال ها 
هزاران دانشــجو فــارغ التحصیل 
کارمند  و  اســتاد  شــدند، صدهــا 
بازنشسته شــدند و ده ها مدیر و 

کردند.  تغییر  معاون 
اما در میان ایــن همه رفت و آمد،  
گمنــام  شــهید   5 همیــن  تنهــا 
هستند که نه تنها حضورشان در 
دانشگاه کمرنگ نشده، بلکه روز 

دانشگاهه یا گلستان شهدا...؟از کجا معلوم عراقی نباشند...؟
چند تیکه استخوان که بیشتر نیستند...
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به روز افراد بیشــتری را به ســمت خودشــان 
می کشــانند. در ایــن مدتی که در دانشــگاه 

کــم  بــودم، 
زیبــا  صحنــه 
مــزار  کنــار  در 
ایــن  پــاک 
ندیدم؛  شهدا  
کــه  خانمــی 
هــر هفتــه بــا 
بــه  رز  گل   5
استقبالشــان 

می رفت، دانشــجویی که هرموقع  می رســید 
شــروع بــه شســتن مزارشــان می کــرد، نوای 
دعاهــای دســته جمعی کــه زیر ســقف آنجا 
خوانــده می شــد، ســجده هــا و اشــک هــا و 
بوســه هایی که با هم آمیخته می شــدند و... 

همــه این ها نشــان می دهد که 
خصــوص  بــه  و  دانشــگاهیان 
دانشــجویان، چقــدر  بــه ایــن 
عالقــه  نشــان  بــی  اختــران 
مندنــد.  به ســن های نوشــته 
کــه  مزارشــان  روی  بــر  شــده 
نــگاه کنی، می بینــی آن ها هم 
هم سن و سال خود دانشجویان 
 22  ،2۰  ،2۰  ،۱9 هســتند؛ 
و28.  شــاید همین علت باعث 
شــده کــه دانشــجویان آ ن ها را 
از خودشــان ببیننــد و با آن ها 
بیشــتری  راحتــی  احســاس 
کنند. یکی از مراســم هایی که 
هر ســال با شــور و زیبایی فوق 

العــاده ای برگزار می شــود، مراســم ســالگرد 
تدفین این شــهدای بزرگوار است. امسال هم 
خــوب  اســتقبال 
داد  نشــان  مــردم 
که، کرونا و فشــار 
زورشان  اقتصادی 
برســد،  هرچی  به 
ذره  نمی تواننــد 
ارادت  و  عشق  ای 
بــه شــهدا را کــم 

کنند. رنگ 
 بــا وجــود برنامه هــای بســیاری که هرســاله 
بسیج دانشــجویی دانشــگاه برگزار می کند، 
از هیچ کــس پنهان نیســت که این مراســم با 
عنایات شهدا، حال و هوای منحصر به فردی 
نســبت به ســایر برنامه ها به خــود می گیرد. 
پــس از کــش و قوس های فــراوان، 
رئیــس  پیــش،  روز  چنــد  همیــن 
جدید دانشــگاه اصفهان منصوب 
بــا رخصــت از  شــد و کار خــود را 
شــهدای دانشــگاه آغاز کرد. االن 
که دارم این متن را می نویســم یاد 
جملــه از یکی از دوســتانم افتادم 
کــه می گفــت: رئیس دانشــگاه نه 
طالبی اســت، نه هرسیج، نه فالن 
ــی؛  بلکــه صاحبــان اصلی  و فالن
دانشــگاه همیــن پنــج شــهیدی 
هســتند که ســفره دانشــگاه را با 

کرده اند. برکت 

یکی از مراسم 
هایی که هر سال با 
شور و زیبایی فوق 

العاده ای برگزار 
می شود، مراسم 

سالگرد تدفین این 
شهدای بزرگوار 

است. امسال هم 
استقبال خوب 
مردم نشان داد 

که، کرونا و فشار 
اقتصادی زورشان 
به هرچی برسد، 

نمی توانند ذره ای 
عشق و ارادت به 
شهدا را کم رنگ 

کنند...
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زندگی در دوران مــدرن به خودی خود نحوه ای 
خاص از بودن اســت. اگــر چه که هنوز فالســفه 
در تبییــن مفهــوم اگزیســتنس دچــار اختالف 
نظــر هســتند و هنوز در خــم یک کوچــه اند اما 
مدرنیزم ادبیــات جدیدی از بــودن را در الیه های 
پنهــان زندگی ما ایجاد کرده اســت تا جایی که نه 

مفهوم فلســفی آن بلکه 
بــه معنــای واقعــِی واقع 
بودگــی آن، بــودِن مــا در 
کنترل افق مدرنیزم محو 
شــده اســت. این مسئله 
شاید به وضوح خود را به 
عرصه ی ظهور نرساند اما 
درک تاریکی این تجربه ی 
زیسته ی بودن، در مواجه 

با بحران ها، به خوبی ممکن خواهد بود.
اگــر کرونــا ویــروس معنــای زندگــی مــا را بــه 
هــم ریختــه و بــا نوعی پوچــی و یــأس در زندگی 
خود روبه رو شــده ایم و شــادابی و امیــد و معنای 

»بــودن« را از ما گرفته اســت؛ حکایت از آن ندارد 
که ســقِف معنایِی ما هنوز از زندگی کوتاه اســت 
کــه بــا بــادی نابهنــگام زیــر و زبر می شــود؟ چه 
شــده اســت که مؤلفه های معنابخشــی که باید 
انســان ها را در طوفان ها به کمال برســاند، در این 
حادثه بی رمق نمایان شــده اند؟ جز این اســت که 
ناب  توحیدی  نیازمنِد 
همه ی  در  که  هستیم 
بــا عالم  عالــم همنوا 
هســتی در تسبیحی 
قــرار گیریــم کــه افق 
زندگــی را در مقابل ما 
می گشــاید و ما در آن 
خود  می توانیم  حالت 

را به خدا بسپاریم.
ما با بــه ظهورآمدِن کروناویــروس با چه چیزی 
مواجه هســتیم؟ چه نــوع شــخصیتی باید برای 
خــود به میان آوریم تا مواجهــه ای حکیمانه با آن 
پدیده داشــته باشــیم و بدانیم اموری مستور در 

کرونا و بودِن مدرن
علی متقیان منش 
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میان اســت کــه مــاورای آن چیزی اســت که علم 
پزشکی کشف کرده است و نباید وجود آن پدیده 
را صرفــًا در آن محدوده نگاه کرد؟ گویا باید در این 
میــان به چیزی گــوش داد که در عین آشــکاری، 
پنهــان اســت. ســخن های بی بنیــاد که بــه آغاِز 
آغازها نظر ندارد، بیشتر پوشاننده ی حقیقت اند 

تا آشکارکننده ی آن. 
مگر وقتی آســمان را ابرهای سیاه 
می پوشــاند و هوا طوفانی می شود، 
گمان ما آن خواهد بود که اینان جای 
خدا را تنــگ کرده اند کــه در حضور 
بپرسیم خدا کجاست؟  کروناویروس 
خداونــد هر جــا که زندگی هســت، 
در آن جــا حاضر اســت و آن جایی که 
انســان ها زندگــی را ُگــم می کننــد، 
جایی اســت کــه ناله ســر می دهند 
خدا مرده اســت. در چنین شرایطی 
اســت که انســاِن گم شــده در لوای 
مفاهیم مدرن بــه دنبال پناهگاهی 
برای فرار از شرایط موجود می گردد. 
انســانی که در لوای فردیت خود، به 
منافــع فردی خــود می اندیشــد  تا 
شــاید بتواند بت خود را که در لوای 
اگو   پنهان کرده اســت نجات دهد، 
کوچه هــای  در  را  عملکــردی  چــه 

گــم شــده-ی زندگی از خــود نشــان خواهد داد؟ 
آیــا واقعا زندگــی آن گونه کــه دیلتای مــی گوید 
تجربه ی زیسته ی ما اســت؟ آیا مدرنیزم برای این 
تجربه ی زیســته شأنی قائل شده است؟ این روان 
انســان مدرن است که در پس تمامی اندیشه های 
روشــنگر خود بــه دنبال ترجمه ی بــودن، در حد 
حفظ جان می گردد. البته این نوع تقلیل زیست 
انســانی به زیست جانوری جای تعجب ندارد چرا 

کــه این اولیــن باری نیســت که در دنیــای مدرن 
مفاهیم مختلف با یکدیگر خلط شــده اند. شاید 
نبایــد تعجب کــرد که برخی از افراد روشــنفکر و 
مدرن به دزدیدن ماســک های پزشــکان مبادرت 
ورزنــد تــا در پــس آن منفعتــی را کســب کننــد؛ 
کســانی ماســک های بیماران را احتــکار کنند تا 
شــاید در لجنزار ســوداگرایی مرکانتلیزم سودی 
بیشتر عایدشان شود، و نمودارهای 
سودشــان به اوج برســد و با به ثانیه 
افتادن نفس های بیماران، به خوشی 
حاصله از احتکار کپســول اکسیژن 
و ســرم و واکسن و ... دلخوش کنند. 
این جا دهکده جهانی اســت که هر 
چــه کهنســال تر می شــود از تمدن 
شــهری بــه تمــدن بــدوی نزدیک تر 
می شــود ایــن جا تجارت به ســرقت 
همــه ی مفاهیــم علمــی و فرهنگی 
می-پــردازد تــا جایی که بهداشــت، 
پزشــکی، فرهنگ و تمــدن معنایی 
جــز ســود نمــی یابــد. امروز بشــر 
زیسته در بودِن مدرن اگر چه حاضر 
نیست مسئولیت تولید این ویروس 
را به عهده بگیــرد اما چه زیبا بدون 
شــلیک یک گلوله آن خوِد نهادینه 
جنــگ  در  را  خــود  مــدرِن  شــده ی 
ــی دیگر در معرض دید همــگان قرار داد، تا  جهان
شــاید انســانی در تحلیل داده هایش با بزک هایی 
که به صورت این پیر زن کشیده اند فریب نخورد. 
البته تاریخ از این خون خواری مدرن خالی نیست 
بلکه تاریخ مندی انســان در این وقایع محو شده 
اســت. دنیــای مدرن، بــودِن پیــر زنی اســت که 
تالش می کند به وســیله ی آرایشــگرانی همچون 
فوکویاما و برژینســکی، خود را زیبا جلوه دهد اما 

...امروز بشر 

زیسته در بودِن 

مدرن اگر چه حاضر 

نیست مسئولیت 

تولید این ویروس 

را به عهده بگیرد 

اما چه زیبا بدون 

شلیک یک گلوله آن 

خوِد نهادینه شده ی 

مدرِن خود را در 

جنگ جهانی دیگر در 

معرض دید همگان 

قرار داد...
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غافل از آنکه حتی نظریات اگزیستنسیالیستی 
همچــون هایدگر نه می توانــد او را زیباتــر از این 
پیــر زن خون خوار جلوه دهد و نه می تواند او را از 
لجنزار افول خارج کند. او دســت و پاهای آخرش 
را می زنــد و تهاجــم در DNA این بــودن، نهفته 
اســت. البتــه بودند، انســان هایی کــه در فضای 
ادینه خود منفعالنه چشــم به دســتان دولت ها 
دوختند و در صف غذا در دنیای مدرن ایستادند 
تا شــاید در پس ایالت های زیبــای ایاالت متحده 
امیــدی نو طلــوع کنــد! و بودند کســانی که آمار 
مرگ و میر را در کشــورهایی که قبله ی آمالشــان 
بود باور نکردند تا بودِن خود را زیر ســؤال نبرند. 
والبته دولت هایــی که عملکرِد مردمــِی انقالبِی 
مردم را به حساب خود گذاشتند. آیا در حافظه ی 
تاریخی خــود بحرانی را به یاد داریــم که در لوای 
مدرنیــزم واکنشــی انســانی از خود نشــان داده 
باشــیم؟ جواب منفی اســت. اما اگر کمی پایمان 
را از دایــره ی فهــم مدرن خارج کنیم و به ســبِک 

آســمانی دیگر بیاندیشــیم 
و اگــر خــود را از فضــای 
دکارت  کژیتــو  تفکــری 
خارج کنیــم، می-توانیم 
کســانی غیــر از خــود را 
ایــن  در  و  ببینیــم.  نیــز 
ای  تجربه  پنــداری،  دیگر 
جدیــد از معنــای بودن و 
زیســتن را درک کنیم. در 
اســت  شــرایطی  چنیــن 
کــه درک خواهیم کرد که 
چرا وقتی زمســتان بیاید 
بــدون  و  ســرد  دیوارهــا 
پوشش از الله ها به ظهور 
می آینــد و این نیــز برای 

آن هایی که زندگی را می شناسند »بودِن« دیگری 
است.

آری کرونــا ویــروس، ویــروس خطرناکی اســت 
امــا امــوری از طریــق مردم در این کشــور شــکل 
گرفت و ســّنت هایی به ظهور رســید که رویارویی 
بــا بحران هــای بس بزرگ تــر را برای ما آســان کرد 
و متوجه شــدیم انســان ها، در همیــن بحران ها، 
ابعــاد متعالی شــان طلوع می کنــد. در این بودِن 
آزاد، افرادی هســتند که برای نجــات خود از کام 
مــرگ، بــه گوشــه ای نمی خزنــد، بلکه بــه دامن 
ایــن مخاطرات حمله می کنند. اگر چه پزشــکان 
و پرســتارانی زیســته در بــودِن نــوع اول را مــی 
تــوان یافــت که بــه بهانه هــای مختلــف از انجام 
مســئولیت فــرار کردند اما بســیارند پزشــکان و 
پرستارانی که در زیســته ی نوع دوم معنای بودن 
را تغییــر دادند و به مرکز مخاطرات حمله کردند. 
بودند کســانی که ایســتاده خوابیدند تا دیگران 
خوابیده زیســت نکنند. دانشگاهیان، حوزویان، 
بسیجیان، مردمی که علی رغم این که وظیفه ای 
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در این مســئله نداشــتند اما 
بــرای رقــم زدن نــوع جدیدی 
انســان دســت  تاریخ مندی  از 
از پــا نشــناختند و داوطلبانه 
به خدمت ســایرین در آمدند؛ 
شــهر، مســاجد، پایــگاه های 
هــا،  آشــپزخانه  مردمــی، 
بیمارســتان ها و نقاهتگاه هــا 
رنگی غیــر از منفعت به خود 
گرفت و بشــر می-کوشید که 
خــود را در ترجمــه ی دیگــری 
رفــاه  در  را  آســایش  ببینــد. 
چــه  کنــد.  ترجمــه  دیگــری 

بســیار افرادی به جای جســت 
و جــوی غذا، گرســنگی را انتخاب کردند تا ســیری را 
بــرای دیگری به ارمغان بیاورند. این جا افراد از بردگی 
خود آزادند تا دیگران بمانند، این شــرایطی اســت که 
در آن حماســه هنوز معنــا دارد و اگر چه اســطوره ها 

حضور ندارند، اما مردم اسطوره ای زیست می کنند.
نحوه ی بودنی که غرب سال های سال تمام تالشش 
را کرد تا نهادینه اش کند، هرچه بیشــتر تالش کرده تا 
خدا را از زندگی بیرون کند، بیشــتر دچار سردرگمی 
شــده اســت. امر دینی و تفکــر توحیــدی در زندگِی 
انسانی امری مقطعی نیســت. اتفاقًا زندگی شهری، 
نظر به الهیات را بیشــتر از گذشــته ضروری می کند 
و در این رابطه زندگــی مدرن برای عبور از بحران های 
آن نــوع زندگــی، ضرورت توجــه به حقایــق توحیدی 
را بیشــتر می کنــد. فرهنــگ مــدرن، خــدا را نه تنها 
غایب، بلکه از میان برداشــته اســت و رابطه ی زمین 
و آســمان در این فرهنگ از بین رفته و حضور شــرور 
دیگــر جنبه ی الهیاتی ندارد و این همان ســرگردانِی 
ناامیدکننــده ای اســت که بشــر مــدرن در بحران ها 

گرفتارش می شود. 
آن هایــی کــه به جــای به ظهــورآوردِن حضــور خدا 

در عالــم بر مبنای میــل خود ســخن می گویند، 
تعیین کننــده ی هیــچ حرکــت اصیلــی در تاریخ 
نیســتند. اینــان بــه بهانــه ی دوری از دینــدارِی 
دینــدارِی  بــه  نزدیکــی  و  معشــیت اندیش 
بــه  شــدت  بــه  تجربه اندیــش،  و  معرفت اندیــش 
دیندارِی معشــیت اندیش در قالِب دینداری برای 
شهره شــدن نزدیک شــده اند و در شهره اندیشِی 
خــود متوجــه ی انگیزه هــای پــاک آن هایــی کــه 
به دیندارِی معیشت اندیش،  متهم شان می کنند 

نیستند.
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استراتژی 
مبهم اما

 هوشمندانه رئیس جمهور

 در ادامه روند 

مذاکرات برجامی
علی کاظمی

10

دولت جدید در تهران 
کنــد که  مــی  تاکیــد 

قصــد دارد بــه میــز 
و  بازگــردد  مذاکــره 
مذاکــرات  باردیگــر 

را برای توافق بر ســر 
محــدود کــردن برنامه 

هســته ای خود، در ازای 
رفع تحریم ها، احیا کند. با 

ایــن حال اقدامــات عملی دولت 
حکایــت از داســتانی متفــاوت دارد. طی 

هفته های گذشــته، مقامات ایرانی ده ها جلســه 
با مقامات خارجــی پیرامون مذاکرات هســته ای 
برگزار کرده اند، اما جزئیــات اندکی در مورد زمان 
بازگشــت به مذاکــره و انتظاراتشــان از آن را ابراز 
کرده اند. از ســوی دیگر دولت هــم چنان به بازی 
پرحاشیه و مســئله دار با آژانس انرژی اتمی ادامه 
می دهــد و در حالی که بــرای جلوگیری از صدور 
قطعنامه با آژانس به توافق می رسد، اما در روزهای 
بعــد به ادعای آژانس، دسترســی های بازرســان را 
محدود می کند. تاکتیک های شــل کن- ســفت 
کن )push-pull(، محافل دیپلماتیک و همچنین 
بازرگانــان، صنعتگــران و کارشناســان اقتصادی 
داخلــی و خارجــی را برانگیختــه اســت، چرا که 
بــه باور آنــان این عدم ثبــات روابــط دیپلماتیک، 
احیای توافق هســته ای 2۰۱5 را بــه طور فزاینده 
ای دشــوار ساخته اســت. این توافق نامه در سال 
2۰۱8 توســط دونالد ترامپ کنار گذاشته شد، اما 
با به قدرت رســیدن جو بایدن، جان تازه ای گرفته 
اســت. از آن زمــان، قدرت هــای جهانی بــه امید 

دســتیابی بــه توافــق، 
مذاکــرات  دور  شــش 
میان  مستقیم  غیر 
آمریکا و ایــران را در 
کــرده  برگــزار  ویــن 
انــد. با این حــال، از 
مــاه ژوئــن، هــم زمان 
ایــران،  انتخابــات  بــا 
مذاکــرات متوقــف شــده و 
تا کنــون ادامه نیافته اســت. در 
حالی که جهان در انتظار بازگشــت ایران 
به میز مذاکرات می باشــد، ایران در حال توســعه 
ظرفیت هسته ای خود است و کارشناسان هشدار 
می دهند که زمان گریز هسته ای این کشور کوتاه 
تر می شــود. بــا این حــال برخی از کارشناســان 
خارجــی حــوزه روابــط دیپلماتیــک معتقدند که 
ایران قطعًا در حال خرید زمان اســت و هم زمان با 
تقویت برنامه هســته ای خود به کســب یک اهرم 
سیاسی ادامه خواهد داد. همانطور که در ۱2 آبان 
ســال جاری و یک روز قبــل از ۱3 آبان، روز جهانی 
مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر النه ی 
جاسوســی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط 
امام )ره(، جهان شــاهد آن بود که بار دیگر هیمنه 
پوشالی و هالیوودی ارتش آمریکا در هم شکسته 
شد و نیروی دریایی آمریکا در برابر اخالص، ایمان 
و اقتدار پاســداران حریم ایران و انقالب اســالمی 
ســر تعظیــم فــرود آورد و از آنجایی که بــه تعبیر 
قرآن کریم اگر خداوند را یاری نماییم، خداوند نیز 
مارا یــاری خواهد نمود و به اقداماتمان اســتواری 
خواهد بخشــید، ایــن اجر مجاهــدت و مقاومت 
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سپاه پاســداران انقالب اســالمی و مردم شریف و 
انقالبی ایران اســالمی از انتخاب هوشــمندانه و 
خردمندانــه خود در انتخابات ریاســت جمهوری 
۱۴۰۰ مــی باشــد که خود برگ برنده ای اســت که 
از طرف سپاه پاســداران انقالب اسالمی به دولت 
آیــت الله رئیســی برای پیــش برد هرچــه بهتر و 
مقتدرانه تــر مذاکرات هســته ای، از موضع قدرت 

و نــه همچون دولت هــای غیر انقالبــی از موضع 
ضعف، هدیه داده شده است. عالوه بر آن با توجه 
به منازعات دیپلماتیک اخیر نظیر خروج آشفته 
از افغانســتان و درگیری با فرانسه بر سر لغو قرار 
داد زیردریایی هــا، احتمــااًل ایران، ایــاالت متحده 
آمریــکا را در موضع ضعف تلقی می کند و چنین 
استنباطی می تواند ایران را تشویق کند تا موضع 
ســخت تری در مذاکــرات پیــش گیــرد. مقامــات 
ایرانی طی هفته های گذشته، در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در نیویورک چیزی برای خوش 

بین شــدن به روند مذاکرات ارائه ندادند. به گفته 
ســه دیپلمات که با این موضوع آشــنا هســتند، 
حســین امیــر عبداللهیــان، وزیــر امــور خارجه 
جدیــد ایران، بــه رغم بیش از 5۰ دیــدار دو جانبه 
طی یک هفته، هیچ اطالعات مشخصی در مورد 
زمان آغاز مذاکرات به رهبران سیاسی جهان ارائه 
نداد. با این وجود، متحدان غربی از این جلســات 

بــرای ترغیب امیر عبداللهیان برای بازگشــت به 
میــز مذاکره اســتفاده کرده اند. بر اســاس بیانیه 
مطبوعاتی منتشــر شــده پــس از مالقات جوزپ 
بــورل با امیر عبداللهیــان در نیویورک، وزیر امور 
خارجــه ایران نســبت بــه »تمایل به از ســرگیری 
مذاکــرات در اولین زمان اطمینان داد«. همچنین 
در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، 
ایران نشســت کمیســیون مشــترک را برگزار کرد 
که بــه نوعی رایزنی به منظور رفع انســداد فعلی 
محسوب می شــود. در همین حال، ایران تصمیم 
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گرفــت مانــع بازدیــد بازرســان ســازمان ملــل از 
"مجتمع کرج" که در آن دستگاه های سانتریفیوژ 
مونتاژ می گردد، شــود. بازرســان قصد داشــتند 
دوربیــن های خراب و آســیب دیده ای که فعالیت 
هــای آن تاسیســات را ضبــط می کننــد، تعویض 
کننــد کــه به ادعــای آژانس انــرژی اتمــی به رغم 
توافق تهران بــا آژانس در ۱2 ســپتامبر، موفق به 
این کار نشدند؛ اقدامی که ممکن است مذاکرات 
هســته ای را بــه طور کامل از مســیر خــارج کند. 
بدین ترتیب به نظر می رســد کــه ایران تنها چند 
هفته پس از امضای توافقنامه، به دلیل بد عهدی 
طرف هــای غربــی از برخــی تعهدات خــود عقب 
نشــینی کرده است. براســاس گزارش محرمانه ای 
کــه به اعضای آژانس ارائه شــده، مدیــر کل آژانس 
چهــار نامه به ایران ارســال و در آن ها درخواســت 
دسترســی بــه ایــن ســایت را کــرده، اما بــی ثمر 
بوده است. همچنین مدیر کل آژانس ادعا می کند 
حّتی اگر ایران به بازرســان آژانس اجازه دسترسی 
به ســایر سایت های هســته ای را داده باشد، عدم 
اجازه به بازرســان برای دسترســی به سایت کرج، 

توافــق اخیر را نقض 
نموده اســت. کاظــم 
 ، ی د بــا یب آ غر
در  ایــران  نماینــده 
این  آژانس، ضمن رد 
گزارش در توئیتر نوشــته اســت: مجتمع کرج به 
دلیل عملیــات خرابکارانه ای که ایران، اســرائیل 
را بابــت آن متهم می کند، هنــوز تحت تحقیقات 
امنیتــی و قضایــی اســت و بنابراین هنــوز برای 
تعویــض و تعمیــر دوربین هــا و تجهیــزات آماده 
نشده است. براســاس توافق ۱2 سپتامبر، انتظار 
می رود که به زودی مدیرکل آژانس به تهران ســفر 
کند تا بــا رئیس جمهور جدید مالقــات کند. این 
دیــدار می-توانــد فرصتــی بــرای بحــث در مورد 
اختالفــات بر ســر دسترســی های آژانس باشــد. 
خبرها حاکی از آن اســت که با روی کار آمدن علی 
باقری کنی به عنوان معاون وزیر امور خارجه، روند 
اما  مذاکرات سختگیرانه تر، دقیق ترو مقتدرانه تر 
زمان برخواهــد بود. پیش از ایــن ایران خود را برای 
طرحی آماده کرده بود کــه به موجب آن هم ایاالت 
متحده و هم ایران گام های دقیق تر و مشخص تری 
را برای بازگشــت بــه توافقنامــه 2۰۱5 بردارند اما 
اکنون به نظر می رســد که ایــران می خواهد ابتدا 
ایــاالت متحده به همه تعهــدات خود عمل کند و 
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این بدان معناست که پیش از آنکه ایران از توسعه 
برنامه هسته ای خود دست بکشد، باید تحریم ها 
به طور کامل لغو شــود، این نگاه از سوی غربی ها 
به  »انحراف قابل توجه« تعبیر می گردد. اظهارات 
اخیر مقامات ایرانی در تهران یک رویکرد ســازش 
ــی ایــن امکان  ناپذیرتــر را نشــان می دهــد و حّت
وجــود دارد کــه ایران خواســتار رفــع تحریم هایی 
فراتر از آنچه در توافق اولیه 2۰۱5 مقرر شــده بود، 
باشــد. آیت اللــه رئیســی در ســخنرانی خود در 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد از »نظام 
هژمونیــک« آمریــکا انتقاد کــرد و خواســتار لغو 
همه ی تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا شد. در 
این شــرایط، ایران در حال تقویت توان هســته ای 

اســت.  هــم  خــود 
برخــی  گفتــه ی  بــه 
حوزه ی  کارشناســان 
هسته ای،  سالح های 
با روند اتخاذ شــده از 
زمینه  در  ایران  سوی 
اورانیوم  غنی ســازی 
بــاال،  خلــوص  بــا 
کشــور  ایــن  فاصلــه 
بــرای دســتیابی بــه 
بمب اتم بــه کمتر از 

یکسال رسیده است که این موضوع برای اسرائیل 
که پشــتیبان آن یعنــی دولت ایــاالت متحده در 
ضعیف تریــن حالــت خــود از لحــاظ سیاســی و 
اقتصــادی در طول پنجاه ســال اخیر قــرار گرفته 
است، بســیار خطرناک خواهد بود. در عین حال 
ایران هم بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 
خود تاکید کرده اســت اما آنچــه که باعث نگرانی 
بیــش از پیــش دشــمنان نظام مقــدس جمهوری 
اسالمی ایران شده، توان علمی ایران می باشد که 
طی چند دهه گذشــته در حین گســترش برنامه 
هســته ای خود و بــا مجاهدت دانشــمندان حال 
حاضر و شهید خود به آن دست پیدا کرده است.
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مقصد بهشت است...
مصاحبه با مسئول جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان

 پیرامون فعالیت های جهادی در حاشیه شهر اصفهان
هادی ظفری

اگــر بخواهــم از جهادی بــودن بگویــم، باید 
گفت، آیا غیر از این است که صدای نیاز هم نوع 
خود، همان کســی که در دین و خدا و انسانیت 
برابر توســت را بشنوی و هیچ واکنشی نداشته 

باشی؟! قطعْا خیر.
شــاید در ایــن روزهــا بــا وجــود دغدغه های 
اقتصــادی، کاری، تحصیلــی و... کمتــر کســی 
باشد که دعوت به امور جهادی را لبیک بگوید، 
امــا باید بگوییــم، بیایید شــناگر باشــیم، آری 
شــناگر؛ چراکه شناکردن در جهت جریان آب را 
هر ماهی مرده ای می داند، و شــناگر آن اســت 
که بر خالف جهت جریان آب شــنا کند؛ ما باید 
به خود بگوییم درســت اســت ســرکار می روم، 
درس دارم، بایــد تکالیفم را آمــاده کنم، خانواده 
دارم و... اما کســی یا کسانی نیز وجود دارند که 
در زندگــی روزمــره خود دارای مشــکالت بزرگی 
هســتند و شاید این مشــکالت بزرگ به دستان 
کوچک من و شــما گشــایش  یابد. به نظرم امور 
جهــادی و جهادگر یعنی همیــن، یعنی جدای 
از زندگــی خــود، بــرای مشــکالت دیگــران نیز 
دغدغه مند باشیم و بیاییم از مشکالت دیگران 

به سادگی عبور نکنیم. 
شــاید بگوییــم بــرای جهادگــر بــودن باید از 
حجــم کارهــای خود بکاهیــم، اما خیــر، چراکه 
دقیقــا یکــی از شــاخصه هــای جهادگــر بودن 

همین اســت، و باید در هر کاری، جزء بهترین ها 
بود.

نمی دانــم شــاید قابل وصــف نباشــد، اما به 
نظــرم لذتــی در جهادگر بــودن هســت، که در 
هیچ موقعیت دیگری نیســت، و تا زمانی که آن 
را لمــس نکنید، نمی توانید طعم شــیرین آن را 
درک کنید. آخر مگر می شــود نگاه ملتمســانه 
دیگــران را دیــد و از کنار آنها گذشــت؟! نگاهی 
پر از کاســتی هــای بزرگ کــه برای من و شــما، 
جزءکوچک ترین هاســت، نگاهی که در پشــت 
آن، هــزاران آمــال و آرزو نهفتــه اســت و آن را از 
دســتان من و شــما تقاضــا می کنند. ســخن را 
کوتاه کنم، برای چشــیدن این شــهد گوارا، باید 

دست به کار شد.
گــروه جهــادی فاطمــه الزهرا )س( دانشــگاه 
اصفهان در ســال های اخیر توانســته است، در 
قالب ســه تیــم فرهنگــی، آموزشــی و عمرانی 
خدمت رســانی کند. این فعالیت ها در حاشیه 
شهر اصفهان و به شکل متمرکز و مداوم برگزار 
شده است. فعالیت هایی از قبیل آموزش درسی 
و غیر درســی، مراســمات فرهنگــی و مذهبی، 
بازســازی، ســاخت و.... خدا را شــکر تــا به حال 
مــردم منطقه، قدردان زحمات بچــه ها بوده اند 
و بچــه ها توانســته اند تاثیرگذار باشــند، و این 
دقیقا همان لذتی اســت که چندی پیش عرض 
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نمودم. شــاید گفتــن این خاطره خالــی از لطف 
نباشــد، اگر درست خاطرم باشــد، روزی یکی از 
همیــن بچه های محل که برای آمــوزش آمده بود 
و بنــده را عمــو خطــاب می کــرد، با همــان لحن 
شــیرین کودکانه اش به من گفت، عمو می شــود 
من هم روزی دکتر شــوم؟ من هم گفتم بله عمو 
جان، مگــر فرق تو بــا بقیه چیســت، گفت آخه 
من فالن وســیله، فالن مــورد و ... و کلی مواردی 
که فکر کنم حدود یــک دقیقه آنها را نام می برد 
و دیگــر نفس هایــش یــاری بازگو کردن نداشــت، 

نــدارم و بدون آنها که نمی شــود 
راهنمایــی  از  بعــد  شــد؛  دکتــر 
بــه او دادم،  و دلداری هایــی کــه 
نگاهــی به حرف هایــش انداختم 
و دیــدم مواردی را گفت، که برایم 
جــزء کوچک تریــن هــا بودند. و 
بــا خود گفتم اگر مــردم مقداری 
بیشــتر بــه اطــراف خــود توجه 

می کردند. واقعا چه می شد؟! 
بــه نظــرم ایــن ماییم کــه باید 
جلــوه ی جهاد را ترســیم کنیم و 
از شــیرینی های ایــن راه بگوییم 
تــا دیگران بــه راه آیند، بــه دیگر 
دوش  بــر  رســالتی  ســخن، 
جهادگران است، به اسم توصیف 
زیبایی ها، همان زیبایی هایی دل 
هــا را بــه راه مــی آورد. خالصه ی 

کالم، دل ها را به راه آورید.

خدا را شکر که در این 
روزهــای پــر از دغدغــه 
و  مســائل  از  فــرای  و 

مشــکالت عموم مردم، در گوشــه کنار این مرز و 
بوم، افرادی را شاهدم که با دستان کوچک خود، 
بــار بزرگی از دوش دیگران برمی دارند؛ و بار دیگر 
خدا را شــاکرم که بنده ی حقیر و دوستانی عزیز 
تــر از جــان، در کنار یکدیگر توانســته ایم در حد 

توانمان، ادامه دهنده ی این راه باشیم.
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ویترین مردم
مسئول نظام دینی

ابوالفضل خرم روز

مردم ســاالری یکی از بهترین اشکال حکومت 
است. در حکومت مردم ساالری همه از نظر حقوق 
مدنی برابر و در مقابل قانون پاســخگو هستند. 
نمی توان کشــوری را یافت که ادعای مردم ســاالر 
بودن کند اما مسئولینش ویترین مردم نباشند. 
بدین صــورت که مردم پس از انتخــاب افراد مورد 
نظرشــان بــا اســتفاده از حق رأی عمومــی که به 
مساوات برای همه وجود دارد، از اموال و دارایی ها 
و همچنیــن اقدامــات آنــان که جنبــه ی امنیتی 
و دفاعــی ندارنــد بــا خبــر شــوند. جالب اســت 
بدانیــم در برخــی کشــورها ســامانه هایی وجود 
دارد که مردم مســتقیمًا از طریق آنها بر عملکرد 
ــی می توانند علیه   مســئولین نظارت دارند و حّت
ایشــان ثبت شــکایت نمایند. این اقدامات اولین 

بار در سوئد روی داد.
در کشــور عزیز ما، مجلس بارها قول شفافیت 
را بــه مردم داده اســت. حّتی نماینــدگان مجلس 
یازدهم نیز با وعده شــفافیت رأی آوردند. بار اول 

با اختالف ســه رأی از تصویب طرح شــفافیت در 
صحــن علنی پارلمان ممانعــت به عمل آمد. پس 
از ایــن نیز دفعتًا از نمایندگان مختلف شــنیدیم 
کــه می گفتند مــا با شــفافیت مشــکلی نداریم 
و عمیقــًا بــا این طرح موافق هســتیم. ســوال ما 
این اســت، طرحی کــه این همه موافــق دارد چرا 
بار اول تصویب نشــد؟ چرا با گذشــت دو ســال از 
عمر مجلس انقالبی هنوز مطرح نشــده اســت و 
به امروز و فردا واگذار می شود؟ نکته ای که برخی 
در اینجا مطرح کرده اند این اســت که نمایندگان 
شهرهای کوچک از شفافیت می ترسند. دلیلش 
این اســت که نگران منافع شهرشان هستند. به 
طوری که بــا البی گری هایی با مســئولین باالرده 
بتواننــد امتیازی برای حوزه انتخابیه خود فراهم 
آورند، مواردی از این دســت را می تــوان در برخی 
تحلیل هــا مشــاهده کــرد. چنین مــواردی قطعا 

برای مسئولین نظام اسالمی، بس قبیح است.
ادعــای مــا ایــن اســت که نظــام سیاســی مان 
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»مردم ساالری دینی« است. مردم ساالری با تمام 
مولفه های خود، از جمله جامعه مدنی»نهاد های 
واســطه ی مــردم و حکومــت برای مهــار قدرت«، 
حــق رأی برابــر، برخــورداری افــراد از آزادی بیان 
و عقیــده بــه شــرط ضدیت نداشــتن بــا قوانین 
جامعه، برخورداری افراد از حقوق مدنی)حقوقی 
که بــرای شــهروندی الزم اســت(، حّق دانســتن 
اقدامات سرنوشت ســاز مســئولین انتخابی و... 
با قیــد اســالمی ترکیــب شده اســت. خاصیتی 
کــه اســالمیت و دینــی بودن بــه مردم ســاالری 
می دهد این اســت که فردگرایــی غربی که صرف 
لذت و رضایت را شــرط می دانــد، کمرنگ کرده و 
خداوند را به جای انســان می نشــاند. متاســفانه  
گاهی به چشــم می خــورد که برخی مســئولین، 
با اســتناد بــه قیــد دینــی، بهانه هایــی را ردیف 
می کننــد که شــفافیت در مــورد مســئول نظام 
دینی مطرح نشــود. در این صورت بالشــک باید 
اعالم کــرد در چنین مردم ســاالری، بعضــًا نفاق 
و حتــی نفوذ رســوخ کرده که برای ســالمت نظام 
دینــی و اســالمی به شــدت مضر اســت. در این 
مردم ســاالری که لفظًا فقط یک بــاِر معنایی را به 
دوش می کشــد؛ چون صداقت بین مســئولین و 
مردم وجود ندارد و مردم همیشــه غریبه هستند 
برای کســانی که با رأی همین مردم باال می روند؛ 
کار ها به خوبــی پیش نمی روند و مــردم هیچگاه 
از اقدامات مســئولین قانع نمی شوند که همین 
امــر، زمینــه ی نا رضایتی را در مردم بــاال می برد و 

باعــث اغتشاشــات و انحرافات افــکار در جامعه 
می شــود. بارهــا رهبــر جامعه در ســخنرانی ها و 
توصیه های خود به مســئولین اعالم داشــته اند 
منتهی  آقایان)شفافیت،شفافیت،شفافیت(.  که 
وقتی که یک جــای کار مســئولی کمیتش لنگ 
بزند، طبیعی اســت که از شفافیت اجتناب کرده 

و آن را اشد مجازات خود تلقی می کند.
صحبــت ما بــا مســئولین نظام این اســت که 
آقایــان، اینجــا شــیعه خانه ی امــام زمان اســت. 
چرا نباید در آن شــفافیت وجود داشــته باشــد؟ 
ولی در نظام هــای غربی که ما مرتبــًا آنان را مورد 
لعــن و نفریــن قــرار می دهیــم ایــن مکانیســم 
از  شــیعه خانه  مســئول  چــرا  می شــود؟  انجــام 
فراهــم شــدن زمینه هــای ظهــور می ترســد؟ ما 
به عنــوان دانشــجویان و آینده ســازان این نظام 
اســالمی، وظیفــه ی خود می دانیم که شــفافیت 
را از مســئولین مطالبه کنیــم و در صورت عملی 
نشــدن این طــرح در جامعه، آنان را بــه آیات ذیل 

ارجاع می دهیم:
ِحیِم ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ِبْسِم اللَّ

َرُســوُل  َك َل ُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشــَهُد ِإنَّ ِإَذا َجاَءَك اْل
ُه َیْشــَهُد ِإنَّ  ُه َواللَّ َرُســوُل ــَك َل ُم ِإنَّ ْعَل ــُه َی ــِه َواللَّ اللَّ

َکاِذُبون َل ُمَناِفِقیَن  اْل
چــون منافقان نــزد تو آیند گوینــد گواهی می  
دهیم که تو واقعــا پیامبر خدایی و خدا ]هم[ می  
دانــد که تو واقعا پیامبر او هســتی و خدا گواهی 

می  دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند 
ُهــْم  َماَن َأْی َخــُذوا  اتَّ
َعــْن  وا  َفَصــدُّ ــًة  ُجنَّ
َساَء  ُهْم  ِإنَّ ِه  اللَّ َسِبیِل 

ْعَمُلوَن َما َکاُنوا َی
سوگندهای خود را 
]چون[ سپری بر خود 
گرفته و ]مــردم را[ از 
اند  بازداشته   خدا  راه 
راستی که آنان چه بد 

می کنند
آیــات  )منافقــون 

۱و2(
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مطالبه خوان؛                                                                                                                                                                                                                                   عرفان شوردزی 
لـــــــــزوم شـــفافـــیت                               مـــلزومات شـــفافیت

مطالبــات  مهمتریــن  از  یکــی 
مردم و نخبگان سیاسی کشور از 
نمایندگان خود در مجلس شورای 
اسالمی، پیگیری بحث شفافیت 
از  ای  مطالبــه  چنیــن  و  بــوده 
نمایندگان مجلس یازدهم به دلیل 
وعده های آنــان در ایــام تبلیغات 
انتخاباتــی خود، بســیار جدی تر 
اســت خصوصــًا اینکــه بســیاری 

از آنــان در همیــن قضیــه، منتقد جــدی مجلس 
دهم بودند. اما عدم تصویب طرح شــفافیت آرای 
نماینــدگان در بهمن ماه ســال گذشــته و طوالنی 
شدن روند بازگرداندن آن به صحن علنی مجلس، 
انتقادات جدی را به مجلس یازدهم وارد کرده است. 
بــه نظر می آیــد این مســئله آن چنان مهم باشــد 
کــه اگر چنین قانونی در مجلــس یازدهم تصویب 
نشــود، از این مجلس علیرغــم تمام خدمات قابل 
تقدیری که در این ایام کرده اســت، خاطره خوشی 

در ذهن هــا نخواهــد مانــد و ایــن 
چندان خوشــایند نیســت. البته 
مجلس،  نمایندگان  آرای  شفافیت 
شــفافیت  ایجــاد  بــرای  آغــازی 
تمــام  عملکــرد  و  تصمیمــات  در 
نهادهــا و ســازمان های حکومتی 
اســت، یعنــی عــالوه بــر مجلس 
شــورای اســالمی، شــفافیت باید 
در عملکــرد دولت و قــوه قضاییه 
ــی در آخریــن مرحله با فراهم کــردن تمامی  و حّت
شــرایط در نهادهایــی همچون مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و شــورای نگهبان نیز وجود داشته 
باشــد و ایــن مطالبــه نهایــی نخبــگان جامعه از 
حکومت در بحث شــفافیت اســت. شــفافیت در 
چنین گستره ای باعث می شود اواًل مسئولین در 
تصمیمات و عملکرد خود دّقت بیشتری به خرج 
دهند، ثانیــًا عرصه بــرای فعالیت سوءاســتفاده 
کنندگان از قدرت تنگ تر گردد و ثالثًا اعتماد بین 
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مردم و مســئولین نیز بیشتر شود. البته رسیدن 
به چنین موقعیتــی، نیازمنــد برنامه ریزی دقیق 
و پیگیری دائمــی خواهدبود کــه مطمئنًا زمان بر 
است لکن ناممکن نیست. البته چنین شفافیتی 
نیازمند مقدمات و ملزوماتی هم می باشــد، توجه 
بیشــتر به احزاب در اداره کشــور، وجود شجاعت 
در مســئولین برای تصمیم گیری و مشارکت دادن 

مــردم در آن، اقناع ســازی عمومــی، 
افزایــش ســطح اطالعــات حقوقی-
سیاسی مردم و انتخاب مسئولینی 
پاکدست، شــجاع و متخصص توسط 
آنان و همچنین آموزش نحوه درست 
مطالبه گــری از جمله ایــن مقدمات 
اســت. احــزاب عامــل شــفافیت در 
ســاختار سیاسی کشــورها هستند 
و می توانند نقــش پررنگی در ارتباط 
میان مــردم و مســئولین ایفا کنند. 
عملکــرد  در  شــفافیت  صــورت  در 
مســئولین، مردم هم مطالبات خود 
را از طریــق احــزاب انجــام خواهنــد 
داد کــه هــم موجــب حفــظ جنبــه 
ــی مطالبــات آنان خواهد شــد  قانون
دارد،  قطعی تــری  نتیجــه  هــم  و 
همچنین مســئولین هم می توانند 
اقناع ســازی  بــه  احــزاب  طریــق  از 

عمومــی بپردازند تــا بتواننــد به صــورت کامل و 
بــه دور از تنش و هیاهوهای کاذب سیاســی آنچه 
را کــه به نفع مردم اســت، انجام بدهنــد. افزایش 
ســطح اطالعــات حقوقی-سیاســی مــردم هم از 
دیگر ملزومات شــفافیت است، آشــنایی مردم با 
ساختارسیاسی کشور، قوانین و اسناد باالدستی 

به خصــوص قانون اساســی، وظایــف و اختیارات 
مســئولین و نهادها، شــرایط روز جامعه و دشمن 
شناســی صحیح باعث خواهد شــد کــه قضاوت 
عمومی در مورد تصمیمات و عملکرد مســئولین 
به حقیقت نزدیک تر شــود، چنین مســئله ای به 
مردم هم در انتخاب مسئولینی پاکدست، شجاع 
و متخصــص بــرای اداره کشــور کمــک می کنــد. 
مســئولین هم باید در تصمیم گیری 
شجاعت بیشــتری به خرج بدهند، 
اگــر نظــری هــم کــه دارنــد برخالف 
باید  خواســته عمومی مردم اســت، 
آنان را نســبت به تصمیــم خود قانع 
کنند و این اقناع سازی یکی از وظایف 
مهم مسئولین است، مشارکت دادن 
مردم در تصمیم گیری ها می تواند در 
این زمینه اثرگذار باشــد. شــفافیت 
در همــه عرصه هــا بــا فراهــم آوردن 
چنین مقدمات و ملزوماتی، به بهتر 
اداره شــدن کشــور کمــک می کند و 
شفافیت آرای نمایندگان آغازی برای 
حرکت به ســمت چنین شــفافیتی 
است. نمایندگان مجلس باید بدانند 
که پیگیری بحث شــفافیت تکلیف 
قانونی آنان بر اســاس اصول شــصت 
و نهــم، هشــتاد و چهارم، و هشــتاد 
و ششــم قانون اساســی و یک تکلیف شــرعی بر 
اساس فرامین معصومین)ع(، وجوب امربه معروف 
و نهــی از منکر و قاعده عــدم احتجاب زمامداران 
اســت. مــردم و نخبــگان جامعــه اکنــون منتظر 
اقدام انقالبی مجلس یازدهم در زمینه شــفافیت 

هستند و این یک مطالبه جدی از آنان می باشد.

در صورت شفافیت 
در عملکرد 

مسئولین، مردم هم 
مطالبات خود را از 
طریق احزاب انجام 
خواهند داد که هم 
موجب حفظ جنبه 

قانونی مطالبات 
آنان خواهد 

شد و هم نتیجه 
قطعی تری دارد، 

همچنین مسئولین 
هم می توانند از 
طریق احزاب به 

اقناع سازی عمومی 
بپردازند...
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وزارتـــــــــخانه حیاتـــــــــــی
سید محمدحسین مدینه 

وقتــی در مــورد وزارت آمــوزش و پــرورش صحبــت 
می کنیــم شــاید بــه انــدازه کافــی از اهمیــت آن در 

تأثیرگــذاری بــر آینــده کشــور خبر نداشــته باشــیم، بی 
اغراق می توان گفت آینده هــر مملکتی به وزارتخانه های 
آموزش و پرورش و علوم آن بســتگی دارد، آموزش و پرورش 
بزرگ تریــن وزارتخانه دولت اســت و بیشــترین کارمند را 
دارد. امــا در حال حاضر بهتر اســت به مشــکالت عدیده 

این وزارتخانه بپردازیم.
مشــکالت مالی فرهنگیان به گونه ای شــده اســت که 
بسیاری از آنان برای آن که بتوانند هزینه های زندگی خود 
را بدهنــد، به دو شــغله بــودن روی آورده انــد و واقعًا جای 
افســوس دارد این قشــر زحمتکش که بار سنگین کشور 
را به دوش می کشــند، حقوقی متناسب با تورم را نداشته 
باشــند. شــاید همسان ســازی حقوق فرهنگیــان و رتبه 
بندی آنان بتواند کمی از دغدغه های آنان کم کند و دیگر 
شــاهد ناراحتی و نارضایتی شــان نباشــیم، با اجرای این 
طــرح حقوق معلمــان تاحدودی با ســایر کارمندان دولت 
متناســب شــده و فاصله حقوقــی آنها کمتر می-شــود. 
فرهنگیــان کشــور انتظار دارنــد در گام اول فــوق العاده 
ویژه پنجــاه درصدی معلمان اجرایی شــود و معلمانی که 
عملکرد بهتری داشته اند، حقوق بیشتری دریافت کنند 
ولی متأســفانه این فوق العاده هنوز اجرایی نشــده است 
و امیدواریم مسئولین وزراتخانه و خصوصًا وزیر جدید آن 

پیگیر این مسئله باشند.
کمبود معلم: کمبود شــدید معلم در کشور باعث شده 
اســت که بســیاری از دانش آموزان یا معلــم ندارند و  یا در 
کالس هایــی با نفرات بســیار باال تحصیــل می کنند، این 
وضعیت آنقدر بغرنج شــده که چنــد روز پیش حمیدرضا 
حاجــی بابایی رئیس فراکســیون فرهنگیان مجلس بیان 
کرده اســت با گذشــت ۴5 روز از ســال تحصیلــی هزاران 
کالس درس، معلــم ندارد. مدیریت منابع انســانی یکی از 
محورهای اساسی سیاســتهای ابالغی رهبر انقالب برای 

ایجــاد تحول در آموزش و پرورش می باشــد که در ســند 
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش نیز مــورد توجه قرار 
گرفته اســت، در آن گفته شــده که به غیر از معلمان فعلی، 
به ســیصد هزار معلم جدید نیاز داریم که این کار را ســخت 
می کند، کارشناسان راِه چاره را در استخدام حق التدریسان 
و جذب بیشتر در دانشگاه فرهنگیان می دانند که با وجود 
این هــم دغدغه کمبود معلمان به زودی حل نخواهد شــد، 

چون این مسئله زمانبر است. 
وزیــر جدیــد بایــد توســعه و تجهیــز مــدارس و افزایــش 
معلمان را همزمان پیگیری کند چرا که متأســفانه هنوز هم 

برخی مدارس کشور به صورت کانکسی است.
اجرای ســند تحول بنیادین در آموزش و پرورش: یک دهه 
از ابالغ این ســند که قرار است ایران را تا سال ۱۴۰۴ در حوزه 
علمی به بلندای قله برســاند، گذشته است و در دولت قبل 
این ســند مغفول ماند و جــای آن را ســند 2۰3۰ گرفت، لذا 
می تــوان گفت وضعیــت آموزش و پــرورش در مقطع کنونی 
بــا ســند تحــول بنیادیــن فاصلــه بســیاری دارد و مــا برای 
رســیدن به این مهم فقط چهار ســال وقــت داریم. توجه به 
آینده پژوهــی و پایــش تحوالت موثر بــر تعلیــم و تربیت در 
این ســند 3۰ ماده ای که به صورت جامع هم طرح شــده، از 
امتیازات آن محســوب می شــود. با توجه به زمــان کمی که 
تا ســال ۱۴۰۴ داریــم، قطعًا وزیر آموزش و پرورش کار بســیار 
دشــواری در پیــش دارد و امیدواریــم بتوانند با اســتفاده از 

نیروهای توانمند این ســند را به طور کامل اجرا کنند.
همچنین امیدواریم وزیر محترم برای همیشــه مســئله 
کنکــور و مافیــای آن را با همــکاری وزارت علــوم حل نموده 
و همچنیــن مســائلی هم که در این مقاله مطرح شــد، حل 
گردد. در پایان بد نیســت حقوق معلمان ســایر کشــورها را 

هم بدانیم
۴8577دالر-استرالیا۴7۴62دالر  آمریکا 

آلمان۴6۴36دالر-سنگاپور۴5996-کانادا۴33۱۰ و ایران در 
رتبه چهاردهم قرار دارد! به نقل از ســایت تجارت نیوز
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اتاقی که در آن اتفاق افتاد
نویسنده: جان بولتون

کتابــی کــه قصــد معرفــی آن را داریــم؛ کتابــی اســت 
ــی و بــاارزش. ایــن کتاب شــاید مذاق هر  جــذاب، خواندن
خواننــده نباشــد؛ لکــن برای هــر ایرانی کــه قلبش برای 
وطنــش می تپــد؛ خواندنی خوبی اســت. جــان  بولتون! 
مــردی ســفاک، ضحــاک و شــیطان صفت که هــر چه در  
مــدح و ثنایــش بگوییم کم اســت. حــال ایشــان کتابی را 
به رشــته تحریر درآورده اســت که به خوبــی نقطه نظرات 
جمهوری خواهــان تندرو آمریکا نشــان می دهــد. در این 
کتــاب از کشــورهای روســیه، چیــن، کره شــمالی، ایران، 
اکرایــن و... صحبت به میــان مــی آورد و دیدگاه های خود 
بــه عنــوان مشــاور عالــی امنیــت  ملــی آمریــکا را بیان 
می کنــد. از اختالفاتش با ترامپ می گویــد و اینکه چقدر 
از سیاســت های ترامپ در قبال چین، روسیه، کره شمالی 
و ایران بــدش می آمده اســت. الزم می دانم کمی بیشــتر 
راجع به شــخصیت این فرد بنویســم. جان بولتون کسی 
اســت که ســازمان مجاهدین خلق تروریســت که ۱7۰۰۰ 
ایرانی را کشــته اســت را به رسمیت شــناخته و مرتبا در 

قبال ایران با آنها در ارتباط بوده 
و در گمــان باطل خــود طرفدار 
جمهــوری  نظــام  برانــدازی 
اســالمی ایران اســت. به جرات 
می شــود گفــت که اگــر او جای 
ترامــپ  رئیس جمهــور می بود؛ 
االن اوضــاع روابــط آمریــکا نــه 
تنهــا بــا ایــران، بلکه بــا جهان 
حتــی  و  تهاجمی تــر  خیلــی 
ــی که  شــاید جنگــی بــود. زمان
ایران پهپاد ۱5۰ یا 2۰۰ میلیون 

دالری گلوبــال هاوک آمریکایی را ســاقط کرد؛ جان بولتون و 
هــم فکرانش بنا به گفته هایش آتش گرفته بودند و به دنبال 
طرح ریزی حمله ای به ایران بودند که قصه بنا به ذکر کتاب 

از این قرار است: 
شــب حــدود 9:3۰ تمــاس گرفتنــد و اطالع دادنــد ایران 
یــک پهپــاد دیگــر را هم ســرنگون کــرده. این یکــی پهپاد 
گلوبال هاوک بود و روی تنگٔه هرمز ســاقط شــده بود. ژنرال 
دانفــورد رئیس ســتاد مشــترک نیروهای مســلح می گفت 
زدن گلوبال هــاوک بــا موارد ســابق تفاوت کیفــی دارد. این 
مــورد به نابودی یکی از دارایی هــای امریکا انجامیده بود که 
۱۴6میلیــون دالر قیمت داشــت. دانفورد پیشــنهاد داد به 
ســه پایگاه در طول ســاحل ایران حمله کنیــم. در نهایت بر 
ســر نابود کردن آن ســه پایگاه توافق کردیــم. دانفورد اعالم 
کرد که حمله در ســیاهی شــب انجام خواهد گرفت. ترامپ 
پرســید حمله ِکی اتفاق خواهد افتاد. دانفورد گفت 9 شب 

به وقت واشینگتن.
تصمیم ما سه ویژگی مهم داشت: هدف های فعال نظامی 
را می زدیم نه اهــداف نمادین را، 
داخل خاک ایــران را مورد حمله 
قــرار می دادیــم کــه خــط قرمــز 
ایرانی ها بــود و در نهایت اینکه 
اهدافــی را می زدیم کــه احتماال 

تلفات انسانی داشت.
در آخر قابل ذکر است که این 
کتــاب را انتشــارات امیرکبیــر و 

ثالث همزمان منتشر کرده اند
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داعش؛ درنده ای در افغانستان، عراق و شام
ابوالفضل خرم روز

در فاصله دو هفته کام مردم ایران و افغانســتان با 
جنایات گروه تروریستی داعش، تلخ شد. طالبان که 
حدود سه ماه است حکومت را قبضه کرده و در حال 
نضج گرفتن در افغانستان از نظر سیاسی است؛ در 
برابــر این حمالت عاجز مانــده  و تنها پس از رخداد 
عملیات های انتحاری آن ها را محکوم و تضمین به 
تامین امنیت شــیعیان افغانستان می دهد. در این 
مقالــه قصد داریــم به نقش داعش در افغانســتان و 
ارتباط آن با طالبان را بپردازیم.  ســوال ما این اســت 
که جایگاه داعش در افغانســتان کجاســت؟ فرضیه 
مــا  این اســت که داعش پــس از بوجــود آمدن خالء 
قــدرت در گــروه طالبان پــس مرگ مــال محمدعمر 
توانســت افراد ناراضی در این گــروه را به خود جذب 
کند و شــاخه »خراسان« را شــکل دهد. افغانستان 
به لحاظ ژئوپلتیکی مســیری اســت که کشور های 
مختلــف را می تواند به آســیای مرکــزی وصل کند و 
مهــم ترین نقطــه ژئوپلتیکی آســیای مرکزی دره ی 
فرغانه اســت که گروه های تروریستی مختلف برای 
اینکــه بهتــر بتوانند به آســیای مرکزی نفــوذ پیدا 
کنند مرتبا در حال تالش برای نفوذ به آنجا هستند. 
افغانستان کشوری است محصور در کوهستان ها و 
کوه هندوکش که در شــرق این کشــور اساســا نفوذ 
ناپذیر اســت. بنابراین مامن بسیار خوبی برای پناه 
گرفتــن گروه های تروریســتی شــده اســت. به این 
منطقــه ژئوپلتیک افراط گرایــی می گویند. اهمیت 
دره ی فرغانــه بــه گونــه ای اســت کــه از جنــوب به 
پاکســتان و هندوستان می رسد و سه کشور مرکزی 
تاجیکســتان، ازبکســتان و قرقیزســتان را بــه هم 
متصل می کند. از شــرق به اســتان مسلمان نشین 
چین یعنی ســین کیانگ راه دارد. عمال افغانستان 
نقطه اتصال آســیای مرکزی به شــبه قاره هند است 

و هر گروه تروریســتی با تســلط بر این منطقه بر تمام 
آســیای مرکزی و شــبه قاره هند می تواند مسلط شود. 
خط مرزی دیوراند که مرز پاکســتان و افغانستان است 
و هر دو سوی آن مناطق قبیله نشین پشتون هستند 
نیز مستعد شــکل گیری افراط گرایی است. اما شاخه 
خراســان چگونه شــکل گرفت؟ فارغ از هرگونه بررسی 
اســناد روایــی، در نشــانه های آخرالزمــان آمده اســت 
گروهی از خراســان خروش خواهند کرد که این مقدمه 
ظهور خواهد بود. داعش با تفســیر بــه رای این روایات 
ســعی دارد خود را آن گروه جا زده و توجیه شرعی برای 
اقدامــات خود فراهم آورد. شــاخه خراســان را می توان 
آلترناتیــو داعش دانســت کــه در صورت شکســت در 
عراق و شــام به سمت افغانســتان و پاکستان و مناطق 
قبایلی آنان بیاید و در جوار شیعیان به قتل ، خونریزی 
و ناامنــی بپــردازد. در بدنه شــاخه خراســان گروه های 
چچن هــا،  اویغورهــا،  ازبک هــا ،  افغان هــا،  همچــون 
پاکســتانی ها، عرب هــا  وجود دارند. امــا ارتباط داعش 
با طالبان چیســت؟ پس از حمله آمریکا به افغانستان 
و برانــدازی حکومت پنج، شــش ســاله طالبــان، عمال 
طالبــان در الک خود فرو رفت و این انفعال پس از مرگ 
مال عمر تشــدید شــد. با توجه به اختالفاتی که بر سر 
حاکمیــت جدیــد پــس از مال عمــر پیش آمــد گروهی 
از طالبــان منشــعب شــدند و بعــدا زیــر چتــر ابوبکر 
البغــدادی داعش را تاســیس کردند و بــه فعالیت های 
تروریســتی خود در عراق و ســوریه یا شــام پرداختند.  
از نظر دینی طالبــان و داعش تفاوت هایی با هم دارند. 
طالبان »بعضا« مثل داعش ریختن خون شیعه را حالل 
و واجب نمی دانند؛ زیرا شــیعیان را مسلمان می دانند 
اما داعش شــیعه را مســلمان نمی داند و کشــتن آن را 
واجب تلقی می کند، به کسی که »ال اله اال الله« بر زبان 
بیاورد،آســیبی نمی رســانند و آن را تکفیر نمی کنند، 
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اندیشــه ســلفی گری و وهابی گــری افراطی داعش 
را ندارنــد و ... . در بــاب امارت اســالمی نیــز دیدگاه 
این دو گروه متفاوت اســت. دیدگاه امارت اســالمی 
طالبان نهایتا شامل افغانســتان و پاکستان شود و 
محلی گرا اســت؛ ولی دیــدگاه داعش جهان گرایانه 
است و تمامی کشور های اســالمی را در برمی گیرد. 
یعنی امارت اسالمی داعش شامل تمامی کشو های 
مسلمان می شود. به طور کلی باید گفت که اندیشه 
دینی طالبان مکتب دیوبندی است که در شبه قاره 
هند ریشــه دارد؛ اما اندیشــه دینی داعش ریشه در 
وهابی گری عربســتان ســعودی دارد.  افغانستان از 

نظــر اقتصــادی نیــز 
حائــز  داعــش  بــرای 
اهمیــت اســت. ایــن 
نظــر  از  کــه  کشــور 
خشــخاش  کشــت 
بســیار مستعد است 
ــی  کالن اقتصــاد  و 
گروه هــای  بــرای  را 
تروریســتی از جملــه 
خــود طالبــان بــه بار 
طوری  به  است؛  آورده 

که طالبــان در ســال 2۰2۰  بــاالی ۴۰۰ میلیون دالر 
از این منبع درآمد داشــته اســت. به گزارش سازمان 
ملــل، در ســال 2۰2۰ طالبــان ۱۰ درصــد مالیات از 
فــرآوری و ترانزیــت مــواد مخدر بــه خــارج دریافت 
می کند. در 5 سال منتهی به سال 2۰2۰ افغانستان 
8۴ درصــد مواد مخــدر جهان را تولید کرده اســت.
داعش نیز می تواند با توســل به اقتصاد مواد مخدر 
به نارکوتروریســت جدید افغانســتان تبدیل شــود. 
اهمیــت اقتصادی افغانســتان به خشــخاش ختم 
نمی شــود و برآورد شــده اســت که ذخایر نفت و گاز 
افغانســتان بیش از 3 هزار میلیارد دالر ارزش دارند. 
معادن بســیار غنی نیز در افغانستان وجود دارد که 
برای هر گروه و کشوری ارزشمند هستند. ترکیه نیز 

در این ناامنی ها و تروریســم پروری ها نقش کمی ندارد. 
منافــع اقتصادی ترکیه در افغانســتان که پل ترانزیتی 
بســیار خوبی اســت مشهود اســت. ترکیه انتظار دارد 
که ســاختار افغانســتان به خاطر قومیت گرا بودن آن 
فدرالیســتی شود تا ازبک های شمال افغانستان اعالم 
خودمختاری کنند کــه بهتر بتواند در آن مناطق نفوذ 
کند. در آخر به منافع عربستان و آمریکا در ناامنی های 
افغانســتان می پردازیم. عربســتان قصد دارد کمربند 
سیاه ســنی را در برابر کمربند سبز شیعی ایجاد کند. 
یعنی سپری مســتحکم علیه ایران و متحدان شیعی 
آن در منطقه. بنابراین هر چه بیشــتر این تروریست ها 
همجــوار  مرز هــای  در  را 
ایــران تقویت کنــد؛ این 
را  ایدئولوژیکــی  تمایــل 
بیشــتر ارضــاء می کند. 
هدفــش  نیــز  آمریــکا 
مشــغول ســاختن ایران 
به مرز های شرقی و فارغ 
کــردن از مرزهــای غربی 
مــن جملــه مــرز عــراق 
کــه  صورتــی  در  اســت. 
غربی اش  مرز هــای  ایران 
خالی از امنیت شوند؛ به راحتی می تواند مورد هجمه 
انواع گروه های تروریستی از جمله داعش قرار گیرد. در 
یک نتیجه گیری باید گفت که داعش شاخه ی خراسان 
هدف ها در پشت خود دارد. کشور های زیادی من جمله 
کشــور های نامبرده، سودشــان در ناامنی افغانســتان 
اســت. یکی به دلیل اقتصادی، یکــی به دلیل ضدیت 
با ایــران و ... . البته هســتند کشــور هایی مثل هند و 
پاکســتان کــه افغانســتان را محل رقابت قــدرت خود 
قــرار داده اند. چین نیز نگران ســرایت این ناامنی ها به 
اســتان ســین کیانگ در غرب خود است. به طور کلی 
ناامنــی در افغانســتان، به معنــی ناامنی در آســیای 
جنوبی و آسیای مرکزی است که چالش بسیار بزرگی را 

برای همه از جمله ایران می تواند ایجاد کند.
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