
 ويژه نامه ارمغان نطنز ضميمه شهرستان ميباشد.

نشريه فرهنگي,اقتصادي
اجتماعي و سياسي

نيمه اول شهريور 1391
شماره 129

قيمت 200 تومان

2

3

ازمیان ژنرال های اقتصادی چه کسی نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری می شود؟

فرو ریختن دیوار بلند

از زوایای گوناگونی بحث شده و می شود که گاه در قالب نگرش های  درباره غیر متعهد ها 
کلی و نگاه کالن به مناسبات بین المللی و بعضا در حوزه مناسبات جهان سوم ارائه و عرضه 
می شوند، ولی عمده ترین شبکه و راه اثرگذاری غیر متعهد ها در مناسبات واقعی بین المللی 

از طریق سازمان ملل متحد است. 
به دو گونه  نیز بحث ها  نظر داشت که در مورد سازمان ملل متحد  باید در  در عین حال 

مطرح می شوند:
گونه نخست: بحث های عمومی و روزمره درباره سازمان ملل متحد است که در این برداشت 
عمومی، نگاهی تقلیل گرایانه و انتظارگرایانه دیده می شود؛ به این معنا که در نگاه عمومی 
سازمان ملل متحد به شورای امنیت تقلیل داده شده و شورای امنیت هم به حق وتو تقلیل 

داده می شود. 
گونه دوم: انتظار فوق العاده فراوان مردمان عادی جهان از سازمان ملل متحد برای حل و 
فصل همه امور بین المللی است. این نگاه انتظار گرایانه معدل نگاه عمومی به سازمان ملل 

متحد است. 
اما سازمان ملل از زاویه دیگری قابل توجه و دقت به ویژه برای کار شناسان سیاست خارجی 
و سیاست بین المللی است و آن نگاه تخصصی است؛ به این معنا که سازمان ملل، بزرگ ترین 
اجتماعی،  زندگی  به  مربوط  مناسبات  از  حوزه ای  هیچ  و  بوده  جهان  بروکراتیک  مجموعه 
اقتصادی و سیاسی جهانی نیست که سازمان ملل در آن نقش و اثر نداشته باشد و از مسائل 
و  بین المللی  مهاجرت  و  بین المللی  تجارت  به  مربوط  مسائل  تا  گرفته  بهداشت  به  مربوط 
امنیت بین المللی سازمان ملل، درگیر و فعال بوده و به عالوه باید در نظر داشت که سازمان 
فراز های گوناگون در  و  دیپلماتیک جهان و محصول نشیب  کانون  ملل متحد، عمده ترین 
عرصه  در  تأثیرگذاری  به  ملل  سازمان  گذر گاه  از  متعهد ها  غیر  است.  دیپلماتیک  تحوالت 
انجام  این عملیات دیپلماتیک چگونه  باید پرسید،  اما  دیپلماتیک دسترسی پیدا می کنند؛ 
می گیرد؟ به عبارت دیگر، چگونه می توان عملیات دیپلماتیک گروه غیر متعهد ها در عرصه 
سازمان ملل متحد را ارزیابی و تحلیلکرد؟ معنای عملی آن برای دیپلماسی چند جانبه ایران 
در سه سال آینده چیست؟ این گفتار در صدد پاسخ به این پرسش هاست. برای پاسخ به این 
پرسش ها نخست باید ماهیت عملیات دیپلماتیک در سازمان ملل متحد بررسی و سپس به 
مکانیسم و سامانه اثرگذاری غیر متعهد ها در ملل متحد پرداخته و در پایان، اشاره ای به نتایج 

این دو روند و عملیات دیپلماتیک ایران شود. 
عملیات دیپلماتیک در سازمان ملل متحد

سازمان ملل، عمده ترین تجلی گاه دیپلماسی چند جانبه است. به طور کلی باید توجه داشت 
که دیپلماسی پیوسته در زندگی بشر مطرح بوده، ولی در دوران گذشته، دیپلماسی از حالت 

صرفا دوجانبه بیرون آمده و با حضور چندین کشور را نیز در بر گرفته است. 
در طول قرن نوزدهم و بیستم این نوع دیپلماسی تحول پیدا کرده و هم اکنون با مجموعه ای 
بیش از سه هزار سازمان بین الدولی سر و کار داریم که در قالب دیپلماسی چندجانبه قرار 

می گیرند و سازمان ملل برجسته ترین مظهر و نماد دیپلماسی چندجانبه است. 
به طور کلی دیپلماسی چند جانبه چندین کارویژه اختصاصی دارد. این کارویژه ها عبارتند از:

۱. تولید مقبولیت و مشروعیت بین المللی؛ به این معنا که کشور ها و دولت ها از طریق رو 
آوردن به دیپلماسی چندجانبه، در صدد کسب مقبولیت و مشروعیت داخلی، منطقه ای و 

بین المللی هستند.
۲. دیپلماسی چند جانبه دانش، آگاهی و حساسیت بین المللی تولید می کند؛ به این معنا 
که توجه دولت ها و افکار عمومی را به موضوعات و مسائل گوناگون بین المللی جلب می کند.

۳. ایده هنجار و قانون بین المللی تولید می کند. تمام کنوانسیون های بین المللی از »ان پی 
تی« گرفته تا مقررات بهداشت جهانی محصول دیپلماسی چندجانبه هستند. 

 اما در مورد دیپلماسی چند جانبه باید در نظر داشت که نخست مجموعه عملیات دیپلماسی 
در نهادهای مربوط به دیپلماسی چند جانبه روندی طوالنی است. دوم آن که مجموعه ای 
یک  به  رسیدن  یعنی  دارد.  وجود  اثرگذاری  برای  کار ها  آیین  و  سامانه ها  و  مکانیسم ها  از 

به  مربوط  روند  هر  در  واقع  در  است.  گیری  تصمیم  مکانیسم خاص  اساس یک  بر  نتیجه 
بر  ورودی ها عالوه  که  رو هستیم  به  رو  و خروجی هایی  ورودی ها  با  دیپلماسی چندجانبه 
می شود  سیستم  وارد  که  است  ایده هایی  نیز  و  آن ها  گیری  موض   نوع  دولت ها،  مشارکت 
و نهایتا خروجی به صورت موضع گیری های جمعی جهانی در قالب بیانیه ها، قطعنامه ها، 
اینکه  سوم  است.  تکنیکی  و  پیچیده  بسیار  مکانیسم  این  اعالمیه هاست.  و  کنوانسیون ها 
دیپلماسی چندچانبه با ورودی ها و خروجی های مشخص در عرصه اقدامات دیپلماتیک، یکی 
از تخصص های ویژه ای است که حتی دیپلمات های دوجانبه برجسته به جزییات آن آگاهی 
ندارند؛ به این معنا که شاید دیپلماتی در مناسبات دو جانبه میان دو کشور بسیار مسلط 

باشد اما بر ظرایف و دقایق در دیپلماسی چندجانبه آگاهی نداشته باشد. 
با توجه به آنچه گفته شد، زمانی که یک اجالس بین المللی آغاز می شود، کشور ها و عالوه بر 
کشور ها، نهادهای چندجانبه و بین الدولی دیگر هم در بحث اثرگذاری دارند و اینجا، جایی 
است که غیر متعهد ها مطرح می شوند. با تأکید بر این نکته که سازمان ملل متحد با تشکیل 
صد ها جلسه در سال به بررسی مسائل بین المللی می پردازد، باید به چگونگی و روند طرح 

بحث ها توجه داشت. 
عملیات دیپلماتیک غیر متعهد ها در سازمان ملل

هر اجالس سازمان ملل و سازمان های وابسته به ملل متحد و بر همین منوال، دیگر نهادهای 
مربوط به دیپلماسی چند جانبه، نخست با بحث های عمومی )General Debate( آغاز 
و سپس به موضوعات مشخص و تعیین شده پرداخته می شود که نهایتا از این بحث هاست 
که خروجی ها مشخص می شود. در بخش عمومی، افزون بر دولت ها سازمان های بین الدولی 
دیگر نیز اعالم موضع می کنند. مثال فرض کنید که اجالس ساالنه شورای حقوق بشر آغاز به 
کار کرده است. در آغاز کار عالوه بر مقامات عالی رتبه کشورهای عضو اصلی شورای حقوق 
بشر و اعضای ناظر آن، نهادهای منطقه ای و جهانی نیز اعالم موضع می کنند. در اینجاست که 
غیر متعهد ها به عنوان یک نهاد چندجانبه اعالم موضع می کنند و بیانیه ای از طرف اعضای 
غیر متعهد ها ارائه می شود.  به عبارت دقیق تر، نماینده ایران در شورای حقوق بشر عالوه بر 
ایراد نطق ملی، نطق دومی هم ایراد می کند. این نطق دوم، نطق غیر متعهد هاست و صرفا 
مواضع ایران نیست. البته از نظر سلسله و ترتیب وقت نخست بحث های سازمان های بین 
الدولی از جمله غیر متعهد ها مطرح می شود و بعد موضع گیری ملی کشور ها صورت می گیرد. 
 اما برای اینکه نماینده ایران بتواند این نطق را ارائه کند، پیشتر در نشست های متعدد و 
مذاکرات گوناگون باید این متن را به تأیید، تصویب و اجماع اعضای غیر متعهد ها برساند. 
نمایندگان دولت ها  قابل توجه است. زمانی که  ارائه بسیار  و  از نظر تدوین  این روند  خود 
نطق های ملی خود را اعالم کردند و سازمان های بین الدولی مانند غیر متعهد ها، اتحادیه 
دیگری  عمده  سازمان های  و  اسالمی  همکاری  سازمان  آفریقایی،  وحدت  سازمان  اروپایی، 
که نزد دفا تر سازمان ملل متحد نماینده ویژه دارند، نیز سخنرانی های خود را انجام دادند، 
فضای بحث ساخته می شود. در واقع هدف از این نطق ها، اثرگذاری بر محصول نهایی است. 
این اثرگذاری مستقیم نیست اما همیشه سیاست با فضا ارتباط دارد و این فضا سازی دارای 

اهمیت است؛ اما معنای این کار برای دیپلماسی ایران چگونه است؟ 
دیپلماسی چندجانبه ایران و غیر متعهد ها

 با توجه به اینکه در سه سال آینده ده ها نشست بین المللی در سازمان ملل متحد تشکیل 
می شود و این جلسات گستره قابل مالحظه از مباحث امنیت بین المللی و خلع سالح جهانی 
تا هسته های محیط زیستی و حقوق بشری را در بر می گیرد، نمایندگان چندجانبه ایران 
در همه اجالس های بین المللی ملل متحد، نخست باید آمادگی مفهومی پیدا کنند؛ به این 
معنا که همه مباحث دیپلماسی چندجانبه تخصصی و حوزه هایی مثل خلع سالح، محیط 
زیست، حقوق بشر، تجارت بین المللی، بهداشت بین المللی، مهاجرت بین المللی و نظایر آن از 
حوزه های تخصصی و چندالیه است و تسلط به اسناد حقوقی مربوطه و سندهای تدوین شده 

پیشین بسیار دارای اهمیت است. این به نوبه خود ظرفیتی علمی و آکادمیک را می طلبد. 
اما حوزه دومی که نمایندگان ایران باید در آن آمادگی پیدا کنند، آمادگی مدیریتی است. 

به این معنا که ایران هماهنگ کننده غیر متعهد هاست و اقتضای هماهنگ کننده، رساندن 
مهارت های  به  خود  این  باشد.  همگان  پذیرش  مورد  که  است  موضعی  و  اجماع  به  جمع 
ائتالف سازی، حل و فصل اختالفات اعضا در مواردی که موضع گیری های  دیپلماتیک در 
حاد وجود دارد و مدیریت همگان به تعهد به موضع جمع نیاز دارد. این مهارت مدیریت 
دیپلماتیک، به نوبه خود الزامات خاصی را در بر دارد که بخشی از آن به مناسبات دوجانبه 
اعضا و مناسبات دو جانبه ایران و حتی ظرفیت فردی دیپلمات های حاضر در صحنه دارد. 

اما در پایان باید در نظر داشت که بی گمان، این یک ظرفیت سازی برای ایران بسیار مهم 
است و اقتضا می کند در سطح نخبگان سیاسی و دانشگاهی برداشتی واقعی تر و دقیق تر از 
پیچیدگی های دیپلماسی چندجانبه و روند پر فراز و نشیب آن به دست آید. این به نوبه خود 

جز با دقت در جزییات و چهارچوب های دیپلماسی متحول چند جانبه به دست نمی آید. 
 در مجموع باید گفت که سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین مظهر دیپلماسی چندجانبه، 
بیشترین عرصه جوالن عملی و عملیاتی غیر متعهد ها خواهد بود. اینجا باید تأکید شود که 
منظور، شورای امنیت نیست و سازمان ملل به هیچ روی در شورای امنیت خالصه نمی شود. 
هرچند غرب عالقه مند است این تصویر را به دیگران القا کند که سازمان ملل را از طریق 
اما در عرصه های گوناگون، فعالیت بین المللی سازمان ملل  شورای امنیت در اختیار دارد؛ 
متحد، عمدتا کشورهای جنوب و جهان سوم و غیر متعهد ها هستند که با استفاده از آیین 
کار ها و هیأت های ویژه دیپلماتیک، دیدگاه های خود را در مباحث گوناگون ارائه می دهند و 

سرانجام آن را به بیانیه ها و قطعنامه ها می رسانند.
سید محمدکاظم سجادپور

گام مهم برای ایران پس از اجالس تهران

ضرورت ترك آداب جاهلي : در سر راه صفين دهقانان شهر انبار 
حضرت  آن  پيشاپيش  و  شده،  پياده  ديدند  را  )ع(  علی  امام  تا 
مي دويدند. فرمود: چرا چنين مي كنيد؟ گفتند: عادتي است كه 
كه   ! سوگند  خدا  به  فرمود:  كرديم،  مي  احترام  را  خود  پادشاهان 
اميران شما از اين كار سودي نبردند، و شما در دنيا با آن خود را به 
زحمت مي افكنيد و در آخرت دچار رنج و زحمت مي گرديد، و چه 
زيانبار است رنجي كه عذاب در پي آن باشد، و چه سودمند است 

آسايشي كه با آن، امان از آتش جهنم باشد.)حكمت 37(
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دوره  یازدهمین  مناسبت  به  ای  پرونده  در  آسمان  نامه  هفته 
های  چهره  حضور  احتمال  از  جمهوری،گزارشی  ریاست  انتخابات 

اقتصادی در این انتخابات تهیه کرده است.
آیا رویکرد دولت بعدی باید اقتصاد باشد، یا یک مدیر اقتصادی بر 
راس کار آید؟ این سئوالی است که در مواجهه با ان پاسخ مختلف 
داده شده است اما اکثر پاسخ دهندگان بر یک نکته اشتراک دارند 
رییس جمهور بعدی باید کسی باشد که درک درستی از چالش های 
اقتصادی کشور داشته باشد. شاید به همین دلیل باشد که بر خالف 
دورههای قبل این بار اسامی دور مدیران می گردد که هرکدام دستی 
در مدیریت اقتصادی کشور داشته اند. از چهره های پر سر و صدای 
بیرون  اقتصاد  دل  از  فعال مصداق ها  و  است  کمتر خبری  سیاسی 
می آید. در میان نامهای مطرح شده ۱0 چهره به صورت جدی تر 
از سوی رسانه ها یا برخی اشخاص مطرح شده اند ۱0 چهره ای که 

اشتراک تمامی آن ها در یک بخش است: » مدیریت اقتصادی « 
۱-یحیی آل اسحاق:

وابستگی سیاسی:راست سنتی
کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  کنونی:رییس  سمت 

استان تهران
مهم ترین سمت:وزیر بازرگانی

یحیی آل اسحاق مدیری است که بیشتر در حوزه بازرگانی تجربه 
دارد و از همین دریچه به اقتصاد می نگرد. منتقدان سیاسی، این 
مکتبی  می شناسند  اقتصاد  به  »مرکانتلیستی«  رویکردی  را  نگاه 
دهنده  ارائه  بیشتر  و  ندارد  منسجم  نظریاتی  آن ها  زعم  به  که 
اقتصادی  به تعیین جهت سیاست  اقتصاد سیاسی است که  نوعی 
می پردازد. هدف  سیاستهای اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور 
به ثروت و شهرت خالصه می شود و چون تنها عامل ایجاد ثروت را 
تجارت می داند بیشترین مقرارت را در همین زمینه وضع می کند. 
پیمان های  اثر  درزمینه  اسحاق  آل  یحیی  دکترای  تز  حال  این  با 
اقتصادی برامنیت ملی است که بر ضرورت دیپلماسی تعاملی تأکید 
دارد. البته ریاست آل اسحاق بر اتاق تهران وطرح دیدگاه های او 
درمورد اداره اقتصاد تا حدود زیادی نقض کننده چنین انتقاداتی 
منتقد  که  است  پیشینی  مردان  دولت  جمله  از  اسحاق  آل  است. 
اقتصاد  کار  او  اعتقاد  به  است.  اقتصاد  در  سیاست  دخالت  جدی 
را در  و سیاستمدارن کمترین مداخله  اهلش سپرده شود  به  باید 
 ۱۳88 سال  در  شد  موجب  نگاه  همین  باشند.  داشته  بخش  این 
وقتی به همراه هیاتی در قامت میانجی به دیدار یکی از کاندیداهای 
معترض به نتایج انتخابات رفت از او بخواهد بدلیل پرهیز از ناامنی 
برای  است  مدتی  او  نام  بردارد.  اعتراض  از  اقتصادی دست  فضای 
کاندیداتوری در انتخابات یازدهم بر سر زبان ها افتاده است اما خود 
عنوان  موتلفه  کاندیدای  را  او  برخی  می کند.  رد  را  اقدامی  چنین 
می کنند اما آل اسحاق از ابتدای دهه 80 ارتباط مستمری با موتلفه 
سالیانه  مجمع  در  سخنران  عنوان  به  سالها  برخی  در  و  نداشته 
این حزب شرکت داشته است. پشتوانه برنامه ای ال اسحاق برای 
اتاق تهران  انتخابات می تواند پژوهش هایی باشد که در  حضور در 
انجام شده است.۲6 کتاب در خصوص چالش های اقتصاد ایران در 
بخش های مختلف به چاپ رسیده است. این پژوهش ها موضوعاتی 
بر  در  را  کار  و  بخش کسب  چالش های  تا  اطالعات  فناوری  نظیر 
می گیرد. اکثر مولفان کتاب های سفارش شده چهره های برجسته 
اقتصادی از طیف های مختلف فکری هستند. تورم و مسائل پیش 
رو، نظام ارزی ایران، مشارکت اقتصادی زنان و ... موضوعاتی است 
که در این چند سال از سوی اتاق تهران سفارش داده شده است. 
برخی معتقدند همین کتابها می تواند مانیفست آقای رییس برای 
اداره اقتصاد ودیپلماسی کشور باشد. آل اسحاق درعرصه سیاست 
بار خود را  انتخابات صنفی دو  بار ودر عرصه  بار خود را یک  یک 
در معرض آرای عمومی قرار داده است در انتخابات مجلس ششم 
ائتالفی  گرفت.  قرار  رهبری  و  امام  ائتالف خط  فهرست  در  او  نام 
که با شعار »مجلس ششم، تفاهم و حل مشکالت مردم« قدم در 
نیافت  اما در مقابل رقیب اطالح طلب توفیقی  نهاد  صحنه رقابت 
اما در عرصه اقتصاد، دوبار با کسب بیشترین رأی به پارلمان بخش 

خصوصی راه یافته است.
۲-محمد آقا نهاوندیان:

وابستگی سیاسی:راست سنتی )نزدیک به علی الریجانی(
سمت کنونی:رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

مهم ترین سمت:معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی
اسحاق  آل  یحیی  همشهری  و  زنجانی  اصالتا  نهاوندیان  محمدآقا 
گذر  در  جعفری  مدرسه  در  پنجم  سال  تا  را  دبستان  دوره  است. 
جامعه  یک  شماره  مدرسه  زمان  آن  که  خوانده  درس  وزیردفتر 
تعلیمات اسالمی بود. کالس ششم دبستان به دبستان علوی رفته 
و دبیرستان را هم در دبیرستان علوی گذرانده است. بالفاصله بعد 
کرده  حوزوی  دروس  مطالعه  به  شروع  دبیرستان  دوره  پایان  از 
شهید  شوشتری،  آقای  نظیر  علما  برخی  نزد  را  مقدمات  و  است 
مطهری وعالمه نوری گذرانده است. سال 5۱ وارد دانشگاه تهران 
از  پس  و  است  تحصیل شده  به  مشغول  اقتصاد  رشته  در  و  شده 

شهری  برنامه ریزی  یکی  رشته  دو  در  راهمزمان  فوق لیسانس  آن 
اقتصاد  هم  یکی  و  بهشتی(  )شهید  ملی  دانشگاه  در  منطقه ای  و 
دانشگاه تهران ادامه داده است. ولی با اوجگیری انقالب هر دو را رها 
کرده و بالفاصله بعد از انقالب در شورای خبر صدا و سیما مشغول 
شده و به خاطر اختالفی که با قطب زاده پیدا کرده از آنجا بیرون 
امده و به دعوت دکتر صدر، وزیر وقت بازرگانی در دولت موقت به 
وزارت بازرگانی رفت در آغاز مسئولیت روابط عمومی آن وزارت و 
بعد از واقعه هفتم تیر معاونت هماهنگی وزارت بازرگانی و بعد از آن 

هم معاونت طرح و برنامه وزارت شد. 
بعد از آن به خاطر اختالف نظرهایی که با وزارت بازرگانی داشته از 
آنجا بیرون آمده و برای ادامه تحصیالت حوزوی در سال 6۲ به قم 
رفته است بعد از دو سال هم برای ادامه تحصیل به امریکا رفت در 
دانشگاه جرج واشنگتن امریکا فوق لیسانس را در رشته اقتصاد ادامه 
ایران  به  و سال 7۲  گرفته  رشته  این  در  هم  را  دکترا  است.  داده 
برگشته است. پس از بازگشت از آمریکا مدتی به عنوان معاون آل 
اسحاق وزیر بازرگانی دولت هاشمی مشغول شد در آن زمان دبیر 
خانه نمایندگی ایران در سازمان تجارت جهانی را طراحی کرد. او 
مدافع شدید پیوستن به این سازمان است. نهاوندیان فردی مذهبی 
است و از همین زوایه به اقتصاد می نگرد. بر اساس نگرش اعتقادی 
او مومن کسی است که بتواند معاش خود را به بهترین شکل تامین 
کند بر همین اساس انباشت ثروت را مذموم نمی شمارد. در نگاه او 
مالکیت نیز بسیار محترم است به هیمن دلیل مدافع حقوق فردی 
مرکز  رییس  خاتمی  محمد  جمهوری  ریاست  دوره  در  او  است. 
مطالعات جهانی شدن بود اما در دوره احمدی نژاد اسفندیار رحیم 
مشایی جانشین او شد. او به اتاق بازرگانی ایران آمد و در آنجا هسته 
فکری و کاری خود را شکل داد. حسین نقره کاری شیرازی سفیر 
پیشین ایران در نروژ، سید مهدی میر ابوطالبی سفیر پیشین ایران 
در فرانسه و ... از معاونان او هستند. میرابوطالبی بدلیل اظهار نظر 
همسرش در خصوص مقایسه کاخ الیزه با خانه های ایران شهرت 
بیشتری از سایرین دارد. گفته می شود او با حمایت علی الریجانی 

احتمال دارد در انتخابات حضور یابد.
۳-فرهاد رهبر

وابستگی سیاسی:اصولگرا
سمت کنونی:رییس دانشگاه تهران

مهم ترین سمت:رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
رییس  آخرین  تفسیری  به  تهران  دانشگاه  رییس  یکمین  و  سی 
را  رهبر  فرهاد  می آید.  حساب  به  ریزی  برنامه  مدیریت  سازمان 
گروهی از دوستانش در دانشگاه تهران تشویق به حضور در انتخابات 
یازدهم می کنند. گرچه او تا کنون چنین پیشنهادی را قبول نکرده 
تامل کند. فرهاد رهبر که  باره  این  به دوستانش قول داده در  اما 
بدنبال یک نامه به احمدی نژاد از سازمان برنامه کنار رفت به باور 
نزدیکانش تمامی ویژگی های رفتاری احمدی نژاد را دارا است تنها 
تفاوت این دو در میزان مشورت پذیری است. فرهاد رهبر همانند 
احمدی نژاد بر مبارزه با فساد تاکید دارد و حتی در این باره دو جلد 
کتاب منتشر کرده است. او همانند احمدی نژاد معتقد به مدیریت 
به  رهبر  فرهاد  می داند.  نگری  آینده  را  ان  الزمه  اما  است  جهانی 
باور دارد و حتی در  اقتصادی در سیستم  نفوذ غرب و جاسوسان 
دیداری با خبرنگاران کار آنان را شناسایی جاسوسان عنوان کرد. با 
وجود همه دیدگاه ها او معتقد به برنامه ریزی و حرکت سیستمی در 
اقتصاد است. رهبر تا کنون کاندیدای انتخابات نشده است. او برای 
مجلس هشتم ثبت نام کرد اما پس از انتصاب به ریاست دانشگاه 
نامزدی  از رقابت کنار کشید. در کارنامه کاری فرهاد رهبر  تهران 
ریاست دیوان محاسبات در مجلس هفتم به چشم می خورد اما در 
کنونی  اول  معاون  تا  خورد  شکست  رحیمی  رضا  محمد  با  رقابت 

دولت به جای او به ساختمان برزیل برود.
4-طهماسب مظاهری

وابستگی سیاسی:نا مشخص
سمت کنونی:مشاور موسسه مالی و اعتباری عسکریه

مهم ترین سمت:ریاست بانک مرکزی
طهماسب مظاهری از جمله مدیرانی است که دوستانش در توصیف 
بعد  تمام دولت  او در  او می گویند »مظاهری رییس پذیر نیست« 
سوی  از  آنکه  از  پس  نامش  اما  است.  داشته  مسئولیت  انقالب  از 
محمد خاتمی به عنوان وزیر اقتصاد مطرح شد بر سر زبان ها افتاد. 
به دلیل  بود  تایید محافظه کاران  او وزیر مورد  در دوره اصالحات 
همین مقبولیت توانست در دولت احمدی نژاد نیز به عنوان معاون 
نظر  اختالف  بدلیل  گرچه  کار شود  به  مشغول  اقتصاد  وزارت  کل 
با پرویز داودی از این سمت کنار رفت. او در سفری که به همراه 
احمدی نژاد به ونزوئال رفت توانست نظر رییس دولت را برای بانک 
مرکزی جلب کند اما در این سمت یک سال داوم نیاورد و احمدی 
قصد  سال 84  در  مظاهری  گذاشت.  کنار  این سمت  از  را  او  نژاد 
رسانه  تیمی  کار  این  برای  حتی  شود  انتخابات  کاندیدای  داشت 
امور  به رصد  تا  بود  را شکل داده  با محوریت مرتضی حیدری  ای 
بپردازد اما در آخرین روزها از ثبت نام صرف نظر کرد. مظاهری پایه 

گذاری انجمنی از مدیران جوان کشور بوده که عموما در دروه وی 
مسئولیت داشته اند. مدیرانی که برخی از آنان اکنون در پست های 
پشتوانه  هستند.  کار  به  مشغول  بانک ها  مدیریت  مانند  حساسی 
تیمی مظاهری می تواند همین انجمن باشد. مظاهری در گذر زمان 
تغییر زیادی کرده به گونه ای که به اعتقاد منتقدان دیروزش، امروز 
پخته تر از قبل سخن در حوزه اقتصاد سخن می گوید. شاکله اصلی 
فکری مظاهری بر محدود دانستن منابع در اقتصاد، حل مشکالت 

در گذر زمان و انظباط مالی دور می زند.
5-محمد شریعتمداری

ری  )محمد  اسالمی  ارزشهای  از  دفاع  سیاسی:جمعیت  وابستگی 
شهری(

سمت کنونی:عضو شورای راهبردی روابط خارجی
مهم ترین سمت:وزیر بازرگانی

محمد شریعمتداری در خصوص نحوه ورود خود به مدیریت اجرایی 
مسائل  با   - پدرم  مثل  من-  بستگان  ارتباط  اصلی  می گوید:دلیل 
سیاسی و نزدیکی و صمیمیتی بود که با پدر مرحوم دکتر شریعتی- 
ارتباط  سویی  از  بود  مطهری  شهید  و  شریعتی-  محمدتقی  یعنی 
پدرم با »آیت ا... مهدوی کنی« و نقش موثر مبارزات ایشان پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی موجبات حضور من را از سنین دبیرستان 
در صحنه های پیروزی انقالب فراهم آورد. در آغاز پیروزی انقالب 
اول  سال  در  و  بودم  ساله   ۱8 و  نداشتم  زیادی  سن  من  اسالمی 
البته  که  می خواندم  درس  صنعتی  الکترونیک  رشته  در  دانشگاه 
بعدها در کنار آشنایی های خود در رشته مدیریت بازرگانی در سطح 
کارشناسی ارشد و کاندیداتوری دکترا ادامه یافت. در این دوره مثل 
بقیه مردم ایران در جریان پیروزی انقالب فعال بودم و به دنبال آن 
ارتباطات نزدیکی با گردانندگان مسائل انقالب از روز نخست پیدا 
کردم که منجر به حضورم در دبیرستان علوی و مدرسه رفاه و ستاد 
استقبال حضرت امام )ره( شد. »او از همین نقطه شروع کرد و به 
وزارت رسید. او سال ها عضو هیات امنای اقتصادی آستان حضرت 
عبدالعظیم یکی از بزرگ ترین هلدینگ های اقتصادی بوده است. او 
در گفت وگو با هفته نامه تجارت فردا گفته است دلسوزان نظام با او 
برای کاندیداتوری مذاکره کرده اند او برای اقتصاد استراتژی توسعه 
از اطالح  صادرات را مطرح می کند. شریعمتداری در میان بخشی 
طلبان نیز پایگاه دارد و مدیر دو زیست به لحاظ سیاسی در رقابت 

اصولگرایی و اصالح طلبی به حساب می آید.«
6-عباس احمد آخوندی

وابستگی سیاسی:-
سمت کنونی:عضو سازمان نظام مهندسی

مهم ترین سمت:وزیر مسکن
عباس احمد آخوندی به واسطه نسبت سببی که با علی اکبر ناطق 
نوری دارد همواره زیر سایه او قرار داشته است وش اید به وابسته 
همین خویشاوندی دربرخی مقاطع به ارودگاه محافظه کارن نزدیک 
شده و در برخی مقاطع دیگر به اصالح طلبان ...آخوندی هم اکنون 
برای شورای  از مهندسان  لیست گروهی  زنگنه سر  نامدار  بیژن  با 
انتخابات  برای  تحرکاتی  اما  است  مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی 
نیز دارد. از جمله این تحرکات می تواند به رایزنی های او با برخی 
چهره های سیاسی و اقتصادی پرداخت. گفته می شود در دیدار با 
یکی از بزرگان اصالح طلب با روایت سرنوشت برخی سیاستمدارنی 
که پس از مدتی سکوت در بازگشت دوباره به عرصه قدرت شکست 
خورده اند قصد داشت ذهن انان را متوجه کاندیداهای جوان کند. 
شاید ضمیر در اینجا مرجع خود را پیدا کند زیرا او در بیان نشانه 
های رییس دولت اینده گفته است: به نظر من رییس دولت آینده 
باید سیاستمداری با فهم اقتصادی باشد و مفهوم پارادایم اقتصادی 
را بفهمد. اگر یک اقتصاددان برجسته رییس جمهور شود کارآمدی 
اقتصادی  فهم  با  سیاستمدار  یک  که  است  زمانی  از  کمتر  وی 

رییس جمهور شود چون اقتصاد جزیی از سیاست است .
7-محمد علی نجفی

وابستگی سیاسی:اصالح طلب
سمت کنونی:عضو شورای شهر

مهم ترین سمت:ریاست سازمان برنامه و بودجه
سابقه سه ساله محمد علی نجفی در سازمان برنامه بر تمامی عرصه 
وجود  با  کرات  تکنو  این  است.  انداخته  سایه  او  تحصیلی  و  کاری 
سابقه زیاد در عرصه آموزش کشور و تحصیالت ریاضی بدلیل حضور 
اقتصادی دسته  بودجه در میان مدیران  و  برنامه  در راس سازمان 
بندی شده است. او در میان چهره های مطرح شده اصول و نظم 
فکری خاص خود را دارد. بسیاری از تکنو کرات های شکور به او باور 
از دیگران متمایز می کند. شاید  او را  دارند و عقبه سیاسی نجفی 
همین ویژگی ها بوده که در دو دوره اخیر انتخابات نام نجفی همواره 
مطرح شده است. بسیاری حضو او در راس دولت را به معنای بها 
با  مواجه  در  بار  یک  نجفی  می دانند.  کارشناسی  نظرات  به  دادن 
رای مردم قرار گرفت و توانست در خزان اصالح طلبان به شورای 
شهر راه یابد. پشتوانه فکری و مدیریتی نجفی در صورت حضور در 

انتخابات تکنوکرات های پر سابقه کشور می توانند باشند.

8-اسحاق جهانگیری
وابستگی سیاسی:اصالح طلب

سمت کنونی:عضو هیات مدیره صدار
مهم ترین سمت:وزیر صنایع و معادن

هشت سال مدیریت کالن حوزه تولید و سال ها استانداری اصفهان 
را  دیگری  میدان  در  انگیزه حضور  جهانگیری  اسحاق  به  می تواند 
یک  تشکیل  به  دولت  از  گیری  کناره  با  جهانگیری  اسحاق  بدهد. 
سازمان غیر دولتی با عنوان صنعت و توسعه دست زد که برون داد 
آن ماهنامه ای با همین نام شد. جهانگیری با فعال کردن این نهاد 
قصد دارد در انتخابات پیش رو به صورت جدی حاضر شود خواه به 
عنوان کاندیدا خواه به عنوان یک عنصر تاثیرگذار. حلقه اطراف او را 
جمعی از مدیرانش در دوران وزارت و دوستانش در جریان اصالح 
طلب تشکیل می دهند. جهانگیری در مجلس سوم با رای مردم به 
خانه ملت راه یافت. در انتخابات مجلس هشتم اعالم شد رای الزم 
را کسب نکرده است. آیا او برای سومین بار بخت خود را می آزماید؟

9-محسن رضایی 
وابستگی سیاسی:جبهه ایستادگی )جریان سوم(

سمت کنونی: دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام
مهم ترین سمت:فرمانده سپاه

محسن رضایی تنها شخصی است که برای انتخابات یازدهم فعاالنه 
کار می کند. تیم او بسته شده و جلسه های ستاد نیز برگزار می شود. 
او از داود دانش جعفری در راس تیم اقتصادی خود استفاده می کند 
اما توان دبیر خانه مجمع را نیز برای تدوین برنامه های خود بکار 
انتخابات  در  بار  برای سومین  بسیاری حضور رضایی  است.  گرفته 
ریاست جمهوری را قطعی میدانند. رضایی قصد دارد مدل فدارلیسم 
منتقدانش  گرچه  کند  مطرح  نیز  یازدهم  دوره  در  خود  اقتصادی 
معتقدند او بجای برنامه پروژه دارد در حالی که اقتصاد ایران نیازمند 
ایستادگی  نشت های جبه  قالب  در  است. جلسه های ستاد  برنامه 
امینی،  روح  عبدالحسن  جعفری،  دانش  کنار  در  و  می شود  برگزار 

رضا طالیی نیک و ... حضور فعال دارند.
۱0-علی نیکزاد

وابستگی سیاسی:نزدیک به محمود احمدی نژاد
سمت کنونی:وزیر راه و شهر سازی

مهم ترین سمت:استاندار اردبیل
علی نیکزاد اگر بتواند به ساختمان پاستور راه یابد دومین استاندار 
اردبیل است که می تواند قبای رییس جمهوری را بر تن کند. نیکزاد 
انتخابات را دارد. نتیجه یک  به پشتوانه مسکن مهر قصد ورود به 
درصد  که 60  دارد  آن  از  نشان  نیز  گذشته  ماه  افکار سنجی سه 
پرسش شوندگان او را می شناخته اند. دلیل شهرت او به روستاها 
لطف  با  توانسته  نیکزاد  جائیکه  می گردد.  باز  کوچک  شهرهای  و 
خزانه بانک مرکزی پروژهای مسکن مهر را به بهره برداری رساند. 
رفتار مدیریتی نیکزاد همانند رییس خود است. او بسیار کار می کند 
جلسه های شورای معاونان را در ساعت ۱۲ شب برگزار می کند و 
بسیار ساده زیست  وزارتخانه می گذارد  به  پا  اولین کسی که  فردا 
شبیه  را  او  رفتارها  این  بپوشد.  لباس  ساده  می کند  و سعی  است 
را  او  ندارد. برخی  را  بیان رییس  نیکزاد فن  اما  رییس کرده است 
گزینه احمدی نژاد می دانند و برخی حضور او در انتخابات را سودای 

شخصی آقای وزیر می دانند

ازمیان ژنرال های اقتصادی چه کسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شود؟ 

در تقسیم بندی علوم، اخالق جایگاه مهمی دارد. پیامبر اکرم )ص( می فرماید:
»الِْعلُْم ثاََلثٌَة آیٌَة ُمْحَکَمٌة أَْو َفِریَضٌة َعاِدلٌَة أَْو ُسنٌَّة َقائَِمٌة َو َما َخاَلُهنَّ َفُهَو َفْضٌل.« )۱(

)علم  عادل  فریضه  عقلی(،  علوم  و  الهی  )معارف  استوار  نشانه های  است:  نوع  »دانش سه 
اخالق( و سنتی برپا )احکام( و مابقی همه فضل است.«

این تقسیم بندی به قدری واقعی هستند که با سه عالم وجودی انسان؛ یعني عالم شهود، 
عالم ملکوت و عالم جبروت متناسب اند.اخالق به سه دسته اخالق فردی، اخالق اجتماعی 
اجتماع  خویشتن،  با  را  انسان  رابطه  به ترتیب  که  می شود  تقسیم بندی  بندگی  اخالق  و 
کتاب  در  افالطـون  افکـار  از  متأثر  اخالق،  عالمـان  از  می دهد.برخـی  نشان  خداوند  و 
»جمهـور« یا ارسـطو در کتاب »اخالق نیکو ماخوس«، مکتـب اخالق فلسفـی را پدیـد 
آوردند که ابـن مسکویه و خواجه نصیـرالدین طوسی از این جمله اند. این مکتب براساس 
این علم روانشناسی است که انسان را دارای سه قوه می داند: قوة شهویه، قوة غضبیه و قوة 
عاقله. این قوا در کارکرد خود حد افراط و تفریط دارند که هر دو رذیلت اخالقی است، اما 
حد وسط و اعتدال آن فضیلت است که عفت، شجاعت و حکمت نام دارد. به ترکیب بهینه 

این سه فضیلت »عدالت« گفته می شود که فضیلِت فضیلت هاست.
در جهان اسالم، مکتب های اخالقی دیگری به نام »اخالق عرفانی« برمبنای اخالق فردی 
و اخالق بندگی، »اخالق حدیثی« برمبنای احادیث و روایات و »اخالق تلفیقی« برمبنای 

ترکیب مکاتب اخالقی پدید آمده است.در جهان غرب نیز مکاتب اخالقی تأسیس شد که 
فراگیرترین آن »نظام اخالقی کانت« است. او در نظام اخالقی خود »باور به خدا« و »نقش 
انگیزه« را بسیار متعالی می داند و این نظام را برمبنای قانون زرین و نقش وجدان ارائه داده 
انسان،  انسان، تغییرپذیری  از: آزادی  است.مهم ترین اصول موضوعه علم اخالق عبارت اند 

گرایش به مطلوب نهایی در انسان و وابسته بودن سعادت انسان به تالش.
از نظر نظام اخالق اسالمی، اصول اخالقی امری ثابت، واقعی و مطلق هستند، زیرا نیازهای 
بشر در طول تاریخ ثابت بوده اند؛ درحالی که »دیوید هیوم« نسبی گرایی را در اخالق رواج 

داد و گفت:
با تأمل دربارة  »هنگامی که عملی را شرورانه می خوانید، مرادتان چیزی نیست جز آنکه 
حس  یا  احساس  آن  به  نسبت  سرزنشی  طبیعي تان،  ساختار  به خاطر  ُخلق،  یا  عمل  آن 

می کنید.«  )۲(
منشأ اخالق در نظام اخالقی کانت »وجدان اخالقی« و براساس نظریه افالطون »عدالت 
و زیبایی«، براساس نظریه هندی یا گاندی »عاطفه«، براساس نظریه مسیحی »محبت«، 
ـ از جمله راسل ـ  براساس نظریه مادیون  اراده«،  براساس نظرات فالسفه اسالمی »عقل و 
»عقل اما دوراندیش یا منفعت طلبی« و براساس نظریه شهید مطهری »فطرت و پرستش« 

است.

شهید مطهری )ره( در بیان استدالل خود روایتی مستدل از قول پیامبر اکرم )ص( می آورد. 
بر این اساس می توان نظر او را بر همه نظریات ارجح دانست.  )۳(

وقتی آیه َو تَعاَونُوا َعلَی لِبرِّ َو لتَّقوی َو ال تَعاَونُوا َعلَی إلِثِم َو لُعدواِن )4( یعني، در نیکوکاری و 
پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید. نازل شد، مردی 
بگویم  فرمود: »من  دارم. حضرت  و گفـت سؤالی  آمد  اکرم )ص(  نزد رسول  وابصه  به نام 
سؤالت چیست؟« گفت: »بفرمائید.« حضرت فرمود: »آمده ای که »بّر« و »تقوا« و »اثم« و 
»عدوان« را معنی کنم.« گفت: »یا رسول اهلل، بلی. برای همین آمده ام.« پیامبر )ص( سه 
انگشت خود را جمع کردند و به سینه وابصه زدند و فرمودند: »اي وابصه، از دل خودت 

سؤال کن و از قلبت استفتاء نما.« )5(
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ایران و مصر همواره روابط تاریخِی خوب و مستحکمی در حوزه های فرهنگی، مذهبی و سیاسی داشته اند. در 
دوران معاصر نام سید جمال الدین اسدآبادی به عنوان یک روحانی ایرانی و پیشگام بیداری اسالمی در تاریخ 
آزادی کشورهای  که  بلندش  اهداف  به  برای رسیدن  و مصر می درخشد. هرچند سید جمال  ایران  مشترک 

اسالمی از قید استعمار اروپایی بود، هرگز روی ملیت و مذهبش تکیه نکرد.
انقدر زیاد بود که شیخ محمد عبده درباره شخصیت سید جمال  تاثیرات فکری او در مصر و بر شاگردانش 
می گوید: »پدرم به من حیات و زندگانی داد که در آن با دو برادرم: علی و محروس، شریکم؛ اما سید جمال 

الدین به من حیاتی داد که مرا با محمد و ابراهیم و عیسی و موسی و اولیاء و قدیسان شریک ساخت«
روابط سیاسی میان شخصیت های  نیز،  ایران  نفت در  و ملی شدن صنعت  مبارزات ضداستعماری  زمان  در 
ایرانی و مصری ها ادامه پیدا کرد و دو طرف در راه مبارزات انقالبی و ضداستعماری از تجربیات یکدیگر استفاده 
کردند. آیت اهلل کاشانی بارها و بارها چه در قالب نامه و چه از طریق مصاحبه با روزنامه های مصری، برای مردم 
این کشور پیام هایی فرستاد که مورد استقبال آنها قرار می گرفت. به عنوان مثال وی در مصاحبه با روزنامه 
المصری و در پاسخ به درخواست خبرنگار این روزنامه که خواستار ارسال پیامی به مردم مصر برای مبارزه با 

استعمارگران انگلیسی شده بود، اظهار داشت:
»وظیفه برادران مصری ما این است که با یکدیگر متحد شوند و مصالح شخصی خود را فدای مصالح میهن 
سازند. ملت مصر اگر اینطور دست اتحاد به یکدیگر بدهند مسلما خواهند توانست انگلیسی ها را از کشور خود 
بیرون نموده آثار استعمار و نفوذ اجنبی را ریشه کن سانزد. وظیفه همه ملل خاورمیانه است که قدم جای قدم 
ملت ایران بگذارند و در سایه اتحاد بدون آنکه خونی ریخته شود به آمال ملی خود نایل گردند« )مجموعه 

مکاتبات آیت اهلل کاشانی- روزنامه اطالعات ۱۳ مهر ۱۳۳0(
آیت اهلل کاشانی در روز ۱4 دیماه ۱۳۳0 هم با یوسف حلمی دبیر جمعیت مصری هواداران صلح دیدار کرد. در 
این مالقات یوسف حلمی جمالتی را درباره تاثیر پیام های آیت اهلل کاشانی در مبارزات مردم مصر به زبان آورد 
که قابل تامل است: »ملت مصر از اعالمیه رهبر روحانی ایران آیت اهلل کاشانی که از صلح عمومی پشتیبانی 
و همچنین علیه استعمار مبارزه می کنند، با کمال اشتیاق استقبال می کنند. به نظر من صدور چنین اعالمیه 
هایی از طرف شخصیت بزرگی مثل آیت اهلل که مورد محبت ملت است، تاثیر زیادی در بسط مساعی دولت و 
ملت مصر دارد. همچنین این اعالمیه های آیت اهلل ملت مصر را تشویق کرده که قرارداد تحمیلی انگلستان را 
راجع به کانال سوئز لغو نماید و ضمنا حکومت مصر را وادار کرده که در هیچیک از دو بلوک بزرگ سیاسی وارد 
نشود و همین مبارزات، دولت مصر و نمایندگان مصر را در سازمان ملل ترغیب خواهد نمود که از تحریم بمب 
اتمی پشتیبانی کنند. ملت مصر از نظر ایت اهلل درباره الغای قرارداد مطلع شده و عالقمند است که نظر معظم 
له را راجع به عدم شرکت در هرگونه اتحاد نظامی و همچنین درباره پیشنهاد قدغن شدن قطعی استعمال بمب 
اتمی که مصر در صف اول ممالکی است که از چنین پیش آمدی زیان می بیند، بداند. چون اگر جنگ جهانی 

دیگری برپا شود قشون انگلیس و امریکا خاکش را اشغال خواهند کرد«
که  وسیله ای  »خطرناک ترین  داشت:  اظهار  تفرقه  از  پرهیز  و  وحدت  بر  تاکید  ضمن  هم  کاشانی  اهلل  آیت 
سیاست های امپریالیستی برای استعمار و استثمار چهارصد میلیون مسلمان بکار می برد، ایجاد نفاق و شقاق 
در میان ماست… مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی رحمت اهلل علیه، در این راه یعنی ایجاد یگانگی و اتفاق 
مسلمین جوانمردانه مبارزه کرد و کوشش نمود و جان خود را هم بر سر این کار نهاد. من برادران مصری خود 
را از صمیم قلب دوست دارم و ارجمند می شمارم و بسیار خوشوقت و مشعوف هستم که تلگراف هایی که 
به برادران خود ارسال کرده و مصاحبه هایی که با محترمین مصری نموده و اعالمیه هایی که به مصر در راه 
پیشرفت هدف و مقصود مشترک عموم ملل اسالمی فرستاده ام بی تاثیر نبوده است. وظیفه حتمی و مقدس 

هر نویسنده شرافتمند مسلمان است که در راه اتحاد مسلمین کوشش کامل نماید.«
اینها تنها بخشی از پیام ها و مصاحبه های آیت اهلل کاشانی درباره مصر است که نشان از احترام و عالقه متقابل 
ایرانی ها و مصری ها به هم دارد. ضمن آنکه گواهی بر این مساله است که مصری ها در راه مبارزه با استعمار، 

مردم ایران را سرمشق و الگوی خودشان می دانستند.
نقطه مشترک تالش های سید جمال الدین اسدآبادی و آیت اهلل کاشانی، تاکید بر وحدت است. اگر به پیام های 
صادر شده از سوی امام خمینی در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و نیز آیت اهلل خامنه ای در یکی دو سال 
گذشته خطاب به مردم مصر توجه کنیم، متوجه می شویم که همچنان همان نگاه برای بیداری مردم وجود 

دارد. یعنی تاکید بر وحدت و پرهیز از تفرقه.
البته با وجود این سیاست، گاهی ادعاهایی درباره تالش ایران برای گسترش شیعه در کشورهای سنی مطرح 
هم  اسدآبادی  الدین  جمال  سید  زندگی  درباره  ندارد.  اسالمی  انقالب  به  ربطی  مساله  این  هرچند  می شود. 
نوشته اند که در هشت سالی که در مصر اقامت داشت، شاگردان و عالقمندانش همواره سعی می کردند تا به 
هویت و مذهبش پی ببرند اما خود سید جمال صالح نمی دانسته به هویت ایرانی و شیعی خود در محیط سنی 
مصر اشاره کند. شواهدی هم وجود دارد که سید جمال در دوران اقامتش در مصر، نامه های خود را برای ایران 

از مراکش ارسال می کرده، شاید به خاطر اینکه حساسیتی ایجاد نشود!
از جهت  نقل کرده است: »ایشان هم  اسالمبول،  الدین در  از شاگردان سید جمال  الغطاء  شیخ علی کاشف 
مذهب تقیه می نمود و هم از جهت تابعیت و جنسیت ایرانیت؛ چون مخالفین این بزرگوار … بسیار بی شمار 
بودند لذا اگر معلوم می شد که ایرانی و شیعه مذهب می باشند، ابدا منویات اصالحی ایشان پیشرفت نمی کرد!«

قدیم  از  که  است  شیعیان  به  سلفی ها  مخصوصا  سنی  حوزه  حساسیت  میزان  دهنده  نشان  توضیحات،  این 
وجود داشته و همچنان ادامه دارد. پس باید تا حدامکان مانع از ایجاد چنین حساسیت هایی شد. راه و روش 
سید جمال الدین و آیت اهلل کاشانی هنوز هم بهترین روش برای نزدیک شدن به مردم مسلمان از جمله مردم 
مصر است. رهبران انقالب و مسئوالن کشورمان نیز همواره ضمن حمایت از وحدت و احترام به عقاید مذاهب 
مختلف، سعی کرد ه اند مانع تفرقه و جدا شدن ملت های مسلمان شوند، اما دشمنی ها و شیطنت ها همچنان 

ادامه دارد.
آیت اهلل خامنه ای در خطبه عربی خطاب به مردم مصر در اسفند سال 89 با اشاره به همین ترفند اظهار داشته 
بود: »بوقهای تبلیغاتی دشمن مانند همیشه فریاد خواهند کرد که ایران میخواهد دخالت کند، میخواهد مصر را 
شیعه کند، میخواهد والیت فقیه را به مصر صادر کند و میخواهد و میخواهد… این دروغها را سی سال است 
میگویند تا ملتهای ما را از یکدیگر جدا و از کمک یکدیگر محروم کنند ومزدوران آنها هم آن را تکرار میکنند. 
َُّک َما َفَعُلوُه  َفَذْرُهْم َوَما یَْفَتُروَن«. با این ترفند ها، هرگز  »یُوِحی بَْعُضُهْم إِلَی بَْعٍض ُزْخُرَف الَْقْوِل ُغُروًرا  َولَْو َشاَء َرب

وظائفی را که اسالم بر دوش ما گذاشته است رها نخواهیم کرد.«
البته قطع روابط سیاسی ایران و مصر بعد از خیانت سادات به آرمان فلسطین، باعث شد که طرف مصری یک 
دیوار بلند برای ممانعت از سرایت انقالب و رسیدن صدای انقالب به مردم مصر ایجاد کند. دیواری که موجب 
قطع روابط دیرینه ی مذهبی، فرهنگی و سیاسی بین دو ملت شد تا جایی که امروز برقراری ارتباط مجدد به 
راحتی ممکن نیست. ولی انقالب مردم مصر و سرنگونی مبارک، فرصتی بی نظیر را برای برقراری مجدد این 
روابط تاریخی فراهم کرده است. سفر محمد مرسی به ایران اقدامی شجاعانه برای شکستن این دیوار بلند بود. 

هرچند نباید انتظار داشته باشیم که این دیوار سی ساله یک شبه فرو بریزد.
برقراری مجدد روابط ایران و مصر به عنوان دو کشور مهم و فرهنگی جهان اسالم، نیازمند مجاهدت، نگاه بلند، 
پرهیز از شتاب و در نظر گرفتن شرایط داخلی طرف مقابل است. چرا که ساختار سیاسی، فرهنگی و مذهبی 
مصر هنوز هم تا حدود زیادی زیر سایه ی نفوذ دشمنان وحدت دو کشور است. مخصوصا از سوی آمریکا و 

اسرائیل که پایگاه سابق خود را در مصر از دست رفته می بینند.

فرو ریختن دیوار بلند
دفتر دکتر علی اکبر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در پاسخ 
به مطلب منتشره در شبکه »بی بی سی« به نقل از »مارتین نسیرکی«، سخنگوی 

دبیرکل سازمان ملل، بیانیه ای صادر کرد و در اختیار خبرگزاری ها گذارد.
اجالس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ایران پایان یافته است، ولی هنوز 
با  که  خبرهایی  از  یکی  دارد؛  ادامه  تهران  در  آن  رخدادهای  بازتاب  و  خبر ها 
واکنش های بسیاری در عرصه جهانی روبه رو شد، دیدار  بان کی مون، دبیر کل 
سامان ملل متحد، با رهبر معظم انقالب اسالمی بود؛ دیداری که حرف های رد و 
بدل شده در آن، مورد توجه رسانه های گوناگون قرار گرفت و برخی از رسانه ها، 
برداشت های خود از گفته های حاضرین در این دیدار را نوشتند، به گونه ای که 
که  کسی  عنوان  به  انقالب،  رهبر  بین الملل  مشاور  والیتی،  اکبر  علی  سرانجام، 
بخشی از سخنان مطرح در آن نشست را به رسانه ها انتقال داده بود، برای پایان 

دادن به حواشی، اصل سخنان بان کی مون را در بیانیه ای منتشر کرد. 
رهبری  معظم  مقام  مشاور  والیتی،  اکبر  علی  دکتر  دفتر  »تابناک«،  گزارش  به 
از  نقل  به  »بی بی سی«  در شبکه  منتشره  به مطلب  پاسخ  در  بین الملل  امور  در 
در  و  کرد  صادر  بیانیه ای  ملل،  سازمان  دبیرکل  سخنگوی  نسیرکی«،  »مارتین 

اختیار خبرگزاری ها گذارد.
بنا بر این گزارش، در این بیانیه آمده است که: 

آنچه جناب آقای دکتر والیتی از سخنان بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد 
در جلسهٔ دیدار وی با رهبر معظم انقالب نقل کرده است، برگرفته از سخنان 
شخص آقای  بان کی مون می باشد و طبیعتاً اسناد صوتی و تصویری این جلسه که 
با حضور خبرنگاران برگزار شد، موجود است. در آن جلسه، دبیرکل سازمان ملل 

از حضرت آیت اهلل خامنه ای چنین یاد کرد:
 As a supreme leader and also religious leader of not only«
 Iran, but also this region, you can play crucially important
».role

»به عنوان رهبر معظم و همچنین رهبر مذهبِی نه تنها ایران بلکه این منطقه، شما 
می توانید نقش بسیار مهمی ایفا نمایید«.

در جای دیگر نیز دبیرکل این گونه اظهار داشت:
 You have an important role to play; you have been«
 playing in the situation in Lebanon, Iraq. I know you are
.very much concerned for situation in Bahrain

 These are all the areas that Iran has been playing and will
.continue to play an important role

 I like to focus on one area today, on Syria. One of my main

 purposes of coming to meet you is to ask you to exercise
.maximum influence in resolving this crisis in Syria

 I think in this region, only Iran can play this crucially
» ......important role

»ایران دارای نقش مهمی است و شما این نقش را در ارتباط با وضعیت لبنان و 
عراق ایفا کرده اید و من معتقد هستم که شما بسیار نگران اوضاع بحرین می باشید. 
این ها موضوعاتی هستند که ایران تاکنون در آن نقش مهمی ایفا نموده و در آینده 

نیز این نقش را ادامه خواهد داد. 
من مایلم امروز راجع به یک موضوع تأکید نمایم و آن موضوع سوریه است. یکی از 
اهداف مالقات بنده با جنابعالی، درخواست از شما برای به کارگیری حداکثر نفوذ 

خود جهت حل و فصل بحران در سوریه می باشد. 
من عقیده دارم که در این منطقه تنها ایران می تواند چنین نقش بسیار مهمی 

را ایفا نماید...«.
انقالب،  اندرز رهبر معظم  به  البته مناسب بود که مسئوالن سازمان ملل متحد 
مبنی بر شنیده نشدن سخن آمریکا از زبان آنان توجه کرده و چنین بیان آشکاری 

از دبیرکل را انکار نمی کردند.
در دنیای کنونی که هر حرف و لفظی به دقت ثبت و ضبط می شود، دیگر نمی توان 
سخنان کسی را مورد استفاده تبلیغاتی قرار داد. آنچه در این بیانیه آمده است، 
بسیار روشن و مشخص است و تردیدی در درست بودن سخنان آقای  بان باقی 

نمی گذارد.

روایت والیتی از جلسه »بان کی مون« با رهبر انقالب چه بود؟

به  را  تحصیل  به  مند  عالقه  جوانان  از  بسیاری  توجه  زندگی  ارزان  های  هزینه 
مقصدی جدید جلب کرده است.

به گزارش خبرآنالین یک وعده غذای خوب با ۳دالر و خوابگاه مناسب دانشجویی 
ماهانه با پرداخت تنها 400 دالر بسیاری از دانشجویان را برای ادامه تحصیل روانه 

چین کرده است.
شرایط تحصیل در کشور چینی به ویژه برای آسیایی هایی که با زبان انگلیسی 
در  که  خارجیهایی  تعداد  حاضر  حال  در  است.  مناسب  بسیار  دارند  مشکل 
دانشگاههای چین تحصیل می کنند نسبت به ۳ سال گذشته ۲ برابر شده است و 

انتظار می رود این آمار به زودی افزایش یابد.
دانشگاه های چین با هزینه های بسیار ارزان توجه بسیاری از جوانان امیدوار به 
آینده را جلب کرده در عین حال این دانشگاه ها به دانشجویان خود نوعی تضمین 
شغلی هم می دهند. آمار مراکز کاریابی در اروپا نشان می دهد در حال حاضر 
تعداد فارغ التحصیالنی که به زبان فرانسوی و آلمانی آشنا هستند روبه کاهش 
گذاشته و در عوض تعداد دانشجویان آشنا به زبان چینی در حال افزایش است. 
عالوه بر این با توجه به گسترش فعالیت های تجاری چین در دنیای غرب بسیاری 

از دانشجویان غربی به تحصیل در دانشگاه های چینی روی آورده اند.
دانشجویان ایرانی در چین

در  تحصیل  ادامه  قصد  دانشجویان  بیشتر  گذشته  سال  دو  تا  اگر  هم  ایران  در 
اکثر دانشجویان کشور چین  امروز مقصد  اما  دانشگاههای هند و مالزی داشتند 

است.
کامران جمالی که در زمینه اعزام دانشجو به چین فعال است، می گوید:بیشترین 
مراجعان به چین برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هستند. در 
چین دانشگاه های ممتازی وجود دارد که حتی توانایی بورس دانشجویان را هم 

داراست. البته این اقدام در شرایطی رخ می دهد.
امکان زندگی در خوابگاه وجود دارد. بسته به درجه  ادامه می دهد:در چین  وی 

خوابگاه از 800 هزار تومان می توان برای آن هزینه کرد تا دو میلیون تومان. 
باید از  اما هزینه غذا روزانه ۳ تا 4 هزار تومان است که  این مبلغ ساالنه است. 
دانشگاه بخرند. هزینه تحصیل در رشته های فنی و مهندسی دانشگاه های چین 
که مورد تایید وزارت علوم هم هست ساالنه از 4 و نیم میلیون تومان تا 5 میلیون 

تومان هزینه بردار است.
ایرانی ها به دانشگاه های چین می گوید:دانشگاه های  جمالی درباره علت مراجعه 
چین ممتاز هستند. در ایران اگر بخواهی در یک دانشگاه ممتاز درس بخوانی باید 
شرایط سخت کنکور را پشت سر بگذاری. گذشته از آن درس خواندن به یک زبان 
بین المللی موضوع جذابی است. اگر یک جوان شهرستانی برای تحصیل در یکی 
از دانشگاه های تهران در رشته های علوم پایه و هنر اقدام کند هزینه زندگی اش با 

تحصیل در چین برابری می کند.
ارزیابی دانشگاههای چینی

کسانی که بعد از تحصیل از دانشگاههای کشور چین قصد برگشت به ایران را دارند 
مشکلی برای پذیرش مدرک رشته شان را هم ندارند.

به گفته محمد حسن مجلس آرا مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم به 
مهر دانشگاههای چینی هم اکنون طبق رتبه های صورت گرفته در ردیف 500 
دانشگاه معتبر جهان قرار گرفته اند.تعداد زیادی از دانشگاههای کشور چین در 
ردیف برترین دانشگاههای جهان قرار دارند و تعدادی از دانشگاههای چینی در 

رتبه بندیهای مختلف شانگهای، QS، تایمز و غیره قرار دارند.
وی ادامه می دهد: بنابراین دانشجویان ایرانی مانعی برای تحصیل در این دسته 

از دانشگاههای چینی ندارند اگر چه این کشور در بلوک شرق جهان قرار دارد.
تحصیالت  پیش  دانشگاهی 

در کشور چین تحصیالت ابتدائی از 6 سالگی به مدت 5 یا 6 سال است در این 
دوره ، دانش آموزان ملزم به گذراندن دروس متنوعی نظیر زبان چینی ، ریاضیات 
دوره  وارد  .سپس  هستند  العاده  فوق  های  فعالیت  و  وورزش  اخالقی  مطالب  و 
انجامد وبه دو مقطع  به طول می  آموزشی مقطع متوسطه می شوند که6 سال 
آموزش متوسطه و آموزش فنی و حرفه ای تقسیم می شود.هریک از این دوره 
ساله  سه  دوره  و  متوسطه  مقدماتی  ساله  سه  آموزشی  مرحله  دو  شامل  هاخود 
تکمیلی متوسطه هستند که در قالب دوره های 4 ساله و ۳ ساله ارائه می شوند.

دانش آموزانی که از مدارس مقدماتی متوسطه فارغ التحصیل می شوند از مجوز 
ورود به مراکز متوسطه .فنی و حرفه ای برخوردارند . در این مراکز آموزشی برنامه 

های آموزشی ۲ تا4 سال ارائه می شود.
تحصیالت  دانشگاهی 

یا 5   4 های  برنامه  ارائه  به  عالی  آموزش  و مؤسسات  ها  دانشکده   ، ها  دانشگاه 
ساله و هم چنین دوره های تخصصی ۲ تا ۳ سال مبادرت می کنند. آن دسته از 
دانشجویان که به اتمام نخستین دوره نایل آیند از مجور حضــــور در دوره های 
بعدی برخوردار می شوند . دانشگاه های چین به چند دسته تقسیم می شوند برخی 
از دانشگاه ها مستقیماً تحت نظارت وزارت آموزش عالی قرار داشتند و تعدادی از 
آنها نیز توسط شهرداری ها و استانداری اداره می شوند. عالوه بر این تعدادی دیگر 

نیز توسط مراکز محلی شهرها مورد نظارت واقع می شوند.
آن دسته از دانش آموزانی که از مراکز آموزش متوسطه فارغ التحصیل شده اند 
می توانند پس از قبولی در آزمون ورودی به دانشگاه راه یابند. سال تحصیلی در 
مؤسسات آموزش عالی تمام وقت به دو ترم تقسیم می شود. برخی از دانشگاه ها 
نیز از سه ترم تحصیلی برخوردار هستند. ترم اول از اوایل سپتامبر)شهریور( و ترم 

دوم از اواسط فوریه )بهمن( آغاز می شود.

زهرا نعمتی پنجمین طالیی کاروان ایران
با  تیراندازی  ازایتالیا به مدال طالی رشته  با پیروزی مقابل حریفی  زهرا نعمتی 
کمان بازی های پارالمپیک ۲0۱۲ لندن دست یافت. نعمتی در مرحله مقدماتی 

این دوره از رقابت ها رکورد جدید جهانی این ماده را به نام خود ثبت کرده بود.
کماندار زن کشورمان با برتری مقابل حریف ایتالیایی در فینال ریکرو انفرادی زنان 

به مدال طالی بازی های پارالمپیک لندن رسید.
پارالمپیک ۲0۱۲  کمان  با  تیراندازی  رقابت های  ادامه  در  »تابناک«،  گزارش  به 
لندن، زهرا نعمتی کماندار کشورمان در فینال ریکرو انفرادی زنان با نتیجه 7 بر 
۳ مقابل الیزابت میجنو از ایتالیا به پیروزی رسید و پنجمین مدال طالی کاروان 

ورزش ایران در پارالمپیک ۲0۱۲ لندن را به گردن آویخت.
وی در مرحله نیمه نهایی نیز مقابل کماندار دیگری از ایتالیا به برتری رسیده بود.
پیش از این مسابقه ورزشکاری از چین مدال برنز این ماده را به دست آورده بود.

نعمتي در تمام رقابت هاي قبلي خود حریفان را با اقتدار کامل شکست داده بود. 
بانوي کماندار ایران نخستین مدال طالي ایران در تاریخ رقابت هاي پارالمپیک را 

کسب کرد. این پنجمین مدال طالي کاروان دلوار در این دوره از رقابت هاست.
نماینده کشورمان درمسابقه نهایی کالس w۲,w۱ با نتیجه 7 بر ۳ الیزابتا میجنو 
از ایتالیا را مغلوب کرد و پنجمین مدال طالی کاروان ورزشی ایران را بدست آورد.

نعمتی در مرحله مقدماتی این دوره از رقابت ها رکورد جدید جهانی این ماده را 
به نام خود ثبت کرده بود.

وي در پایان رقابت فینال خود در حالي که از خوشحالي گریه مي کرد ، با پرچم 
ایران دور افتخار زد و مورد تشویق شدید تماشاگران قرار گرفت.

تعداد طالهاي ایران با قهرماني نعمتي به عدد پنج رسید. پیش از این ایران چهار 
طال، دو نقره و یک برنز در پارالمپیک لندن به دست آورده بود.

نخستين بانوي طاليي تاريخ 
ايران در پارالمپيك

مدرک دانشگاهی چینی هم رسید
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لطفا فرم تکميل شده فوق را همراه با فيش بانکي -مبلغ 100000 ريال براي يکسال و مبلغ 50000 ريال براي شش 
ماه -که به حساب جاري سيبای بانک ملي شماره 0102215982004 به نام مسعود کريم پور نطنزي واريز شده 

باشد.به نشاني دفتر نشريه در تهران ارسال و يا به شماره 66717159 فکس نماييد.

آغاز عملیات کاشت ذرت علوفه ای و دانه ای از مزارع شهرستان نطنزنشریه فرهنگي , اقتصادي , اجتماعي و سياسي / نيمه اول شهریور / شماره 129 - قيمت 200 تومان گردشگری

کوهستان کرکس دنیایی از خاطره و تاریخ در دامنه هایش دارد. این کوه پهنه ای است به وسعت ۳400 کیلومتر مربع که در دامنه هایش 
شهرها و آبادی های زیادی قرار گرفته اند. روستاهای بیدهند، اوره و فریزهند در شمال، و روستاهای سور، کشه، طار و باغستان در جنوب 
این کوه زیبا واقع اند. پروفسور گیرشمن باستان شناس نامدار فرانسوی که تحقیقات وسیعی در منطقه کاشان انجام داده است، کرکس را 
برگرفته از واژه “کاسی” ها می داند، آنان اولین گروه مهاجر بودند که در سرزمین ایران و اطراف این کوهستان مستقر شدند. روستای زیبای 
طامه یکی از این روستاهاست که در دوازده کیلومتری جنوب نطنز واقع است. در قسمت غربی این روستا، دو دره زیبا دیده می شود که 
یکی از آنها در امتداد باغ های روستا قرار داشته و به پاپول معروف است. در انتهای این دره آبشار زیبا و دیدنی منطقه به نام آبشار طامه 
نمایان است. در دره دیگر نیز که به پاکدار معروف است، به دلیل وجود آب فراوان، آبشارهای زیبایی در مسیر قله کرکس بوجود آمده است. 
در مسیرهای جنوبی قله کرکس)از مبدا روستای کشه( و همچنین مسیر شمالی)از مبدا روستای اوره و امامزاده سلطان( نیز آبشارهای 

فصلی ولی زیبایی به چشم می خورند
روستای طامه در6 کیلومتری مرکز شهرستان نطنز و در جنوب غربی این شهرستان واقع گردیده و به جهت قرارگرفتن در دامنه سلسله 
جبال کرکس و همجوار با قله اصلی این سلسله کوه که ارتفاعی حدود ۳980 متر از سطح دریا دارد، یکی از قلل مرتفع ایران محسوب می 
شود . عالوه بر برخورداری از لطایف خاص، دارای آب و هوای معتدل و کوهستانی، هم چون نگینی زیبنده در حاشیه کویر قرار گرفته و 
با وجود دامنه های سرسبز خصوصا در فصول بهار و تابستان پوشش گیاهی مطلوب آن با تنوع بسیار از انواع گونه گل و گیاهان دارویی، 

طبیعتی بسیار زیبا و دیدنی را به عنوان اعجاز خلقت پروردگار به نمایش گذاشته است.
عالوه بر هوای مطبوع، آب منحصر به فرد و گوارای آن از طریق چشمه سارهای زالل کوهستان و آبشارهای زیبا و قنوات بسیار قدیمی 

شامل پنج رشته قنات استحصال می گردد ، که روح زیبا پسند بشر را متوجه کمال آفرینش الهی می نماید.
روستای طامه از سه طرف در محاصره کوه های زیبا و مرتفع واقع شده و دره ای پهناور با دامنه های پیچ در پیچ و سنگالخ و پهنه های 
خاکی در کنار صخره های بلند و عظیم این خلقت بدیع پروردگار را زیبا نموده است و وجود باغات و درختان میوه مختلف در گستره ای 

وسیع بر زیبایی این خطه افزوده است .
مساحت این روستا در پهنه تقریبا مسطح منطقه حدود ۱80 کیلومتر مربع را تشکیل می دهد ولی حدود ثبتی قدیمی آن در  سال ۱۳۱6 
شمسی در روزنامه رسمی کشور با محاسبه تمام مناطق مسطح و ارتفاعات به ثبت رسیده مساحتی  بالغ بر ۲/5 برابر مقدار فوق معادل 
465 کیلومتر را شامل می شود که کلیه سطوح و زمین های قابل بهره برداری از نظر کشت و کار و کشاورزی در این محدوده ثبتی بزرگ 

از گذشته تاکنون به صورت باغات میوه و غیرمیوه و همچنین کشت های بیابانی دیمی و آبی مورد استفاده اهالی قرار گرفته است .
جمعیت روستا شامل 400 خانوار ساکن بالغ بر ۱۲00 نفر و حدود 6500 نفر به شهرهای بزرگ ) تهران ، اصفهان ، قم ( و بعضی بالد دیگر 

سکنی گزیدند که جمعا در حدود 8000 نفر می باشد .
درانتهای روستای طامه منطقه وسیع قراردارد که توسط چشمه همت آباد که به همت اجداد اهالی روستای طامه درست شده، آبیاری 

می گردد.

طامه نطنز


