
  علی قاسمی/ امام خامنه ای)مدظله العالی( رهبر معظم انقالب در 
پیام نوروزی شان پس از تشریح وضعیت کشور در ابعاد مختلف و تبیین 
مسئله اقتصاد به مثابه اولویت فوری تر و نزدیک تر، خطاب به ملت ایران، 
ســال ۱۳۹۵ را سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام گذاری کردند و 
فرمودند: »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« این راه و جاده مستقیم و روشنی 
است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این 
اقدام و عمل، در ظرف یک  سال همه مشکالت را حل کند؛ اما مطمئنیم 
که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه ریزی شــده و درست انجام 
بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه های آن را مشاهده خواهیم کرد.« 
با اینکه معظم له در چند سال گذشته اقتصاد مقاومتی را الگوی علمی و 
بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی مطرح کردند و سه سال پیش با 
ابالغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی«، تأکید کردند: »اقتصاد مقاومتی 
خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از 
نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای 
نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم 
کند.« اما دولت در طول ســال ۹۵ که سال اقدام و عمل بود، یا طرح های 
کلی آورد، یا اقدامات عادی و معمولی را به نام اقتصاد مقاومتی تمام کرد. 
حتی با افتخار بیان کرد که راه اندازی کارخانه سیگار یا آسفالت خیابان 
در راســتای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. در حالی که جا داشت 
دولت برای باال بردن ضریب امنیت غذایی گام های بلندی برمی داشت، یا 
جلوی واردات برخی کاالها که در حجم انبوه و بی رویه وارد می شــود را 
می گرفت. خوب بود در سال اقدام و عمل یکی از چالش های ما در اقتصاد 
که همان منفعل بودن بخش اقتصادی وزارت امور خارجه اســت را فعال 
می کرد، دولت باید به سفرای کشورهای دیگر نگاه کند، زمانی که به ایران 
می آیند، اولین کاری که می کنند، نمایندگان اقتصادی شان را می آورند، به 
نوعی وزارت خارجه کشورهای دیگر همت شان را بر روی رایزنی اقتصادی 
و بازاریابی متمرکز کرده اند اما ما شاهد انفعال سفرای مان هستیم. دولت 
باید از باال بردن مشــارکت مردم در هر نوع فعالیت اقتصادی استقبال 
می کرد. باید فضایی بر کشور و جامعه حاکم می ساخت تا ضمن آن همه 
مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، 
حس می کردند و به آن می بالیدند. در سالی که اقتصاد مقاومتی همراه با 
اقدام و عمل معنا می یافت، دولت باید فرصت های شغلی زیادی را ایجاد 
می کرد؛ چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی 
کار بیشتر در کشور هستیم. مضافاً رفع موانع اشتغال زایی، تغییر نگرش 
دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، 
مهار مهاجرت از روســتاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای 
بزرگ و مهار اقتصاد زیرزمینی و... اولویت های مهم و اساســی است که 

باید کارهای بهتری برای تحقق آنها صورت می گرفت.
در یک نگاه کلی می توان گفت نه مردم، نه نخبگان و نه دولت، آن طور 
که باید و شــاید کارنامه قابل قبولی در سال اقدام و عمل برای عملیاتی 
کردن اقتصاد مقاومتی نداشته اند و به نوعی به روزمرگی افتاده اند. در این 
برهه زمانی نباید به دنبال نسخه های دیگری باشیم، تنها راه برون رفت 
از مشــکالت اقتصادی، اجرای اقتصاد مقاومتی است، اما نه به این معنا 
که ریاضت اقتصادی متحمل شــویم و بر ملت ســخت بگیریم؛ بلکه به 
داشته های مان تکیه کرده و آنها را صحیح مصرف کنیم و از ظرفیت های 
بالقوه در حوزه های مختلف برای توانمندی و درآمدســازی کشور بهره 
بگیریم تا یک اقتصاد قدرتمند شکل بگیرد؛ چرا که با خروجی یک اقتصاد 
قدرتمند مبتنی بر ساخت درونی می توان به اقتصاد کشور سروسامانی 
بخشید، در این صورت با اجرای اقتصاد مقاومتی هیچ تهدید و تحریمی 

نمی تواند ایران را از پا دربیاورد.
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هفته نامه داخلی
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

یادداشت
مبارزهبدونشمشیر!

 علی حیدری/ یکی از جلسات و دیدارهای زیبا و خاطره انگیز رهبر 
معظم انقالب دیدار با شاعران و اهالی فرهنگ و ادب است که همه ساله در 
شــب نیمه رمضان و مصادف با میالد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع( 
برگزار می شــود. در این دیدارها که در فضایی معنوی و سرشار از صمیمیت 
برگزار می شــود، شاعران سروده های خود را قرائت می کنند؛ اما در کنار این 
جلسه سالیانه برخی اوقات و در فرصت ها و مناسبت هایی رهبر فرزانه و ادیب 
انقالب جلســات دیگری با شــاعران برگزار می کنند، مانند آنچه در مشهد و 
دیدار شــاعران خراسان روی داد، یا دیدار اخیر معظم له با جمعی از شاعران 
آیینی و مذهبی سرا که در آســتانه ایام شهادت حضرت صدیقه  کبری)س( 
صورت گرفت. ایشان در این دیدار با اشاره به ظرفیت عمیق احکام و معارف 
اســالمی، بر اســتفاده از مضامین عالی در اشعار دینی و بر اهمیت محتوای 

اشعار دینی تأکید کردند. 
نگاهی به ســخنان و توصیه های معظم له در این دیدار نشــان می دهد 
کلیدواژه هایــی چون؛ نگاه معقول و منطقی به دین، پرهیز از برداشــت های 
عامیانه و سطحی، پرهیز از بیان مسائل جعلی و توهمی، اتصال حوادث صدر 
اسالم با حوادث امروز، ظلم ستیزی، مبارزه با کفر و نفاق و فسق، پیروی عملی 
از خاندان رســالت، بیان مضامین عالی، استفاده از ادعیه و مناجات ها، تبیین 
سبک زندگی اسالمی، پرداختن به مبانی اخالقی، سیاسی و فرهنگی، تربیت 
شاعرانی در تراز حافظ و سعدی و صائب و خواندن دواوین بزرگان از عمده ترین 

محورهای مورد تأکید ایشان بوده است.
یکــی از نکات مهم در بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای این بود 
که امروز تبلیغات در جهان حرف اول را می زند و مبارزه با ظالمان منحصر به 
مبارزه با شمشیر نیست و با ابزار بیان و شعر هم می توان با ظالمان مبارزه کرد. 
واقعیت این اســت که در اوضاع کنونی، تبلیغات، به مثابه محوری ترین 
ابزار تســلط مورد توجه دشمنان اســالم و انقالب قرار گرفته است؛ افزون بر 
اینکــه تســلط و چیرگی از راه تبلیغات، نه تنهــا هزینه های جانی به دنبال 
ندارد، بلکه تأثیرگذاری باالیی داشته و همراهی و همدلی را نیز در پی دارد. 
دشمن با بهره گیری از تبلیغات تالش می کند با بیان حقایق یا به بیان بهتر 
حقیقت نمایی، بینش و نگرش مخاطب پیام را دگرگون ساخته و او را با خود 
همراه سازد. بنابراین، تغییر، تصحیح یا اصالح بینش ها و نگرش های مخاطبان 
یکی از اهداف در هر تبلیغاتی اســت. همان چیزی که امروز از آن به جنگ 
نرم یاد می شود و این مهم به ویژه در سال های اخیر مورد تأکید فراوان رهبر 

معظم انقالب بوده است.  
نقطه کانونی مورد توجه در جنگ نرم، توده ها هســتند و دشــمن برای 
رســیدن به اهداف خود نیازمند همراهی آنها اســت. در این کارزار دشمن 
نمی تواند و نمی خواهد اهدافش را آشــکارا بیان کند و حتی مجبور اســت 
خواسته های خود را حق خواهانه و عدالت طلبانه جلوه دهد تا مخاطب نتواند 
واکنش منفی نســبت به پیام از خود بروز دهــد؛ چرا که مخالفت با چنین 
پیام هایی به معنای مخالفت با اصول و مبانی انســانیت است و افکار عمومی 
نیز به طور طبیعی چنین چیزی را برنمی تابد. لذا همین نوع مواجهه جامعه 
هدف را آسیب پذیرتر می کند؛ چرا که دشمن در جامه حق برای تحقق باطل 

گام به میدان گذاشته است.
در چنین شرایطی راهکار مقابله با تهدید و توطئه دشمن بهره گیری از 
ظرفیت های فرهنگی، هنری و تبلیغی اســت که زبان شعر یکی از آنهاست. 
رمز موفقیت در جبهه مقابله با تبلیغات دشــمن حضور آگاهانه و روشنگرانه 
صاحبان قلم و نویسندگان، شاعران، هنرمندان و... است؛ چرا که داشته های 
غنی و ارزشــمند نشــئت گرفته از فرهنگ دینی و انقالبی ملت بزرگ ایران 
ظرفیت مقابله با هجمه های فرهنگی دشــمن را دارد. کافی است باور داشته 

باشیم که »می توانیم و می شود«.

  صفحه6

هدفترکیهازاتهامزنی
بهایرانچیست؟

   صفحه ۳

ازجنگاقتصادی
غافلشدهایم!

   صفحه 4

نگرانياروپاازتضعیفناتو
وگسترشنفوذروسیه

  صفحه۵

آرامشدرمیان
طوفاندرام

   صفحه۱2 

  صفحه۳

 - روحانی همچون کلینتون
- بقایی شوخی ندارد

- سبدی از کاندیدا
- برنامه های جمنا

- نوآوری جمنا
- دروغ میانه روی

- نامزدتراشی شده است

روی خط انتخابات

صفحه11

سؤال تریبون ۲۴
اصلی ترین کارکرد زنان

 در جامعه اسالمی چیست؟
همراه با ۳ جایزه 

آخرین فرصت 

پاسخ 

به تریبون ۲۴

1۸  اسفند ۹۵
پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

 صبح صادق کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران را بررسی می کند

انتفاضه بین المللی علیه دشمن اصلی
معیار جمهوری اسالمی ایران در حمایت از گروه های مقاومت نیز، به میزان و عمق پایداری و پایبندی در مقاومت مرتبط است و مردم فلسطین با درک درست از 

اوضاع، مانع هرگونه انحراف از تالش برای کسب حقوق خود و پاسخگویی و واکنش مناسب در قبال افت و خیزهای احتمالی در جریان مبارزه خواهند بود
رژیم صهیونیستی دشمن اصلی جهان اسالم است، فلسطین محور اصلی و مسئله اصلی جهان اسالم است و قابل معامله و سازش نیست، تنها راه تضمین شده، 

تجربه شده و پیروز برای فلسطین، انتفاضه و مقاومت است که  به آزادی تمام فلسطین منجر خواهد شد

صبح صادق سند سازمان سیا را پس از ۳4 سال افشا می کند

آمریکا به دنبال جنگ صدام با حافظ اسد بود
استفاده 

اصالح طلبان
 از هیوالی 

پاگنده

گزارشی از رزمایش پیامبر اعظم)ص( ۱۱ نیروی زمینی سپاه 

تمریندفعتجاوزوعملیاتمردمیاری
 به بهانه تذکرات رهبر معظم انقالب درباره اوضاع خوزستان

وظیفه های فراموش شده
   صفحه2

گفتاری از مرحوم آیت اهلل سید  عزالدین زنجانی

معرفی فاطمه از زبان فاطمه)س(

  صفحه۱0

ســندی از اسناد ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا مربوط به سال 1983 
)13۶1( منتشر شده است که در آن »گراهام فولر« عضو اسبق سیا در گزارشی 
توصیه هایــی درباره جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران و گشــودن جبهه جدید 
علیه سوریه مطرح کرده است. البته چندی پیش یک روزنامه انگلیسی گزارشی 
از این ســند را برای اولین بار منتشر کرد که »گراهام فولر« نویسنده این سند 

ســازمان سیا در گفت وگو با خبرنگار صبح صادق گفت، گزارش منتشر شده از 
سوی خبرنگار دیلی میل مغرضانه است. به همین دلیل اصل سند سازمان سیا 
پس از پیگیری های خبرنگار صبح صادق تهیه شــد و متن آن برای اولین بار 
منتشر می شود. در شماره آینده گفت وگوی صبح صادق با گراهام فولر در این 

زمینه منتشر خواهد شد.

  صفحه۱۱

 جریان 
انحرافي
 و غائله

 ۱4 اسفند

هفته گذشته یکی از هفته های پر 
خبر سپاه در رسانه ها بود. افتتاح خط 
2 قطار شهری مشهد، افتتاح مسکن 
محرومان، افتتــاح طرح های اقتصاد 
مقاومتی و اشتغال زایی و مهم تر از همه 
رزمایش پیامبر اعظم)ص( 11 نیروی 
زمینی سپاه، از جمله این خبرها بود. 
به نظر می رسد، در این میان رزمایش 
پیامبر اعظم)ص( 11 در شرق کشور 
اهمیت دو چندانی داشته باشد. باید 
توجه داشــت که پس از شکســت 
محاصره 3۶0 درجه جمهوری اسالمی 

از ســوی ایاالت متحده در دهه اخیر 
و قوت گرفتن جبهه مقاومت مرزهای 
راهبردی جمهوری اسالمی از سمت 

غرب به دریای مدیترانه رسید. 
رژیم صهیونیستی، ترکیه، ایاالت 
متحده و ارتجــاع عربی در منطقه با 
تربیت و مدیریت گروه های تکفیری 
مرزهای  تهدیــد  بــرای  جایگزینی 
جمهوری اســالمی ایجــاد کردند. با 
کم رنگ شدن این تهدید در مرزهای 
غربی، به نظر می رسد این گروه های 
تکفیری در افغانستان، تاجیکستان و 

لیبی مستقر شــوند. این گروه ها در 
مرزهای پاکســتان نیز حضور سنتی 
دارند و از ســویی با مدیریت نکردن 
عمدی یا ســهوی ترکیــه و ناتوانی 
عراق بر مدیریت مرزهای کردنشین 
خود در تالقــی مرزهای ایران، عراق 
و ترکیه تا منطقه سردشت در کشور 
ترکیه گروه هــای جدایی طلب برای 
استان های کردنشــین کشور تهدید 
ایجاد کرده اند. بخشــی از داعش هم 
در نزدیکــی مرزهای عــراق و ایران 

مستقر هستند.

  صفحه۱0

 حضرت فاطمه)س( نخســت می فرماید، من فاطمه هســتم! پدرم 
محمد)صلی اهلل علیه و آله( تأکید می کند من فاطمه هســتم؛ وقتی فاطمه 
بودن ثابت شد، صدیقه بودن و سیدة النساء العالمین من االولین و اآلخرین 

بودن ثابت می شود

یکسان سازی 
ارزش ها

 با چهره قدرت 
ساختاری

  صفحه۹  صفحه۸  صفحه۷
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روی خط خبر
سخنگویجدیداعراب!

رژیم  نخســت وزیر  نتانیاهو، 
صهیونیستی گفت: »درباره تهدید 
ایران، من از جانب اعراب هم سخن 
می گویم. کشــورهای عربی نیز از 
هسته ای  بلندپروازی های  ســوی 
ایران تهدید می شــوند؛ اما زیر لب 

گالیه می کنند.«

خائنانرسانهای
تحریم  بــرای  که  خائنانــی 
بیشــتر ایران به ترامپ نامه نوشته 
بودنــد، این بار با 90 امضا به قصد 
تســلط بر صدای آمریکا به رؤسای 
کمیته های روابط خارجی مجالس 
ســنا و نمایندگان نامه نوشتند و 
در آن خواهــان تحقیقات کنگره 
در تأثیرگــذاری البــی جمهوری 
اسالمی بر سیاست آمریکا و بخش 
فارســی صدای آمریــکا در زمینه 
ایــران شــدند. در بخشــی از این 
نامه آمده اســت: »عالی جناب باب 
کورکر و عالی جنــاب اد رویس ما 
شــهروندان آمریکایــی ایرانی تبار 
تجدیدنظر را گام نخســت تحقق 
دیــدگاه رئیس جمهــور ترامپ در 
اولویــت دادن بــه منافــع امنیت 
ملــی آمریکا می دانیم و آماده ارائه 
همه جانبه کمک های مورد نیاز شما 

و همکاران تان هستیم.«

بازداشتیکنفوذی
یکــی از پایگاه های اینترنتی 
وابســته به دولت نوشت: »طاهره 
خواهرزاده حســن  دختر  قیومی، 
روحانی، رئیــس مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی نهاد ریاست جمهوری 
از سوی معاونت عملیات دادستانی 
تهران بازداشــت شــد و دادستان 
تهران در زندان اوین از او بازجویی 
کرد. وی در آبان 139۴ با اتهام نفوذ 
از سمتش استعفا داد که روحانی با 

استعفای او مخالفت کرد.«

اعالمبرائتزمازفرزند
ترکیه  جاسوســی  ســازمان 
)میــت( بــا همراهی »موســاد« 
پروژه های مشترک تخریب ایران از 
طریق مزدورانی، چون گردانندگان 
»آمدنیــوز« را فعــال کرده اند که 
فرزند حجت االســالم  زم،  روح اهلل 
محمدعلی زم مدیریت آن را برعهده 
دارد و به گفته یکی از همکارانش 
وی ماهیانه هشت هزار یورو از میت 
ترکیه دریافت می کند. محمدعلی 
زم، پدر او در صفحه اینستاگرام خود 
نوشــت: »مگر هر پسری از پدرش 
تبعیت می کند؟ من فرصت کافی 
صرف فرزندانم نکــرده ام. وفاداری 
من بعد از ۴0 سال باید ثابت شده 
باشد. بارها به پسرم پیام دادم که در 
رویه اش تجدیدنظر کند که او گفت 
براســاس عقل و تکلیفی متفاوت 

رفتار می کند.«

جنگنیابتیداخلی
سرلشکر ایزدی، معاون ستاد 
کل نیروهای مسلح در آیین اعطای 
جایزه ملی شهید دکتر رهنمون که 
در اردوگاه شهید باکری خرمشهر 
برگزار شد، گفت: »در حال حاضر، 
۵۴ میلیون گوشی هوشمند داریم 
و در داخل، دشــمن با اســتفاده 
از جنگ شــناختی و حرکت های 
اجتماعــی به دنبــال از بین بردن 
اتحاد ماست. این برنامه ها با عنوان 
جنگ نیابتی داخلی صورت گرفته 
است. جنگ های نیابتی در خارج را 
انگلیس به وجود آورد و تکفیری ها 
با حمایت انگلیس به حرکت خود 
در خاورمیانه ادامــه می دهند؛ اما 
انقالب شــرایط منطقــه را به هم 
زده اســت؛ همان طــور که رهبر 
معظم انقالب گفتنــد اگر ما قدر 
خود را بشناســیم و بدانیم، پیروز 

می شویم.«

صادرکنندهایمیاواردکننده؟!
رئیس سازمان انرژی اتمی از 
خریــد حدود هزار تن کیک زرد از 
قزاقستان در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: »300 کیلو از این مقدار قرار 
است در ایران به uf۶ تبدیل و بار 
دیگر به قزاقستان فروخته شود. به 
این ترتیب این برای اولین بار خواهد 
بود که ایران به جمع کشــورهای 
فروشنده uf۶ در جهان می پیوندد. 
ایران پس از اجرای برجام در حوزه 
فروش آب ســنگین اراک، حدود 
۷0 تن آب سنگین را به کشورهای 

آمریکا و روسیه فروخت.«

قدرتبازدارندگیسپاه
سردار رمضان شریف اظهار داشت: 
»همه آزمایش های موشــکی سپاه تابع 
برنامه منظم و زیر نظر شورای عالی امنیت 
ملی بوده که ریاســت این شورا برعهده 
ریاســت جمهوری است و مصوبات آن به 
تصویب رهبر معظم انقالب می رســد.« 
ســخنگوی ســپاه با بیــان اینکه قدرت 
موشــکی ایران روال منطقی خود را طی 
می کند، افزود: »مطمئن هســتیم قدرت 
موشــکی ایران تأثیر بازدارندگی خود را 
دارد و اگر دشمنان انقالب دیوانگی کنند، 

سیلی سختی از ملت ایران می خورند.«

هشدارایران
وبگاه خبری »دنیا الوطن« گزارش داد: »ایران 
با اعالم اینکه ســامانه راداری کشــورش سه هزار 
کیلومتر برد دارد، به اسرائیل ]رژیم صهیونیستی[ 
هشــدار داد و اعالم کرد که پاسخ هرگونه مواجهه 
احتمالی زلزله وار خواهد بود.« در همین حال روزنامه 
کویتی »الرأی« در گزارشی با عنوان »افزایش تنش 
با اسرائیل از ســوی ایران، آمریکا را متحیر کرد«، 
نوشت: »این روزها ایران و حزب اهلل حجم تهدیدها 
و تنش افزایی علیه اســرائیل را افزایــش داده اند. 
سیدحسن نصراهلل نیز به هدف قرار دادن نیروگاه هسته ای دیمونا تهدید کرده و از 
رهبر ایران هم خواستار راه اندازی انتفاضه سوم در فلسطین ضد اسرائیل شده است.«

تنهاراهتسلیمشدنایران
اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسی 
در گزارشی از مقاومت تهران در مقابل توطئه های 
غرب، تنها راه تسلیم شدن ایران را این گونه بیان 
کرد: »تهران تنها زمانی تسلیم غرب می شود که 
خواستاران تسلیم شدن در برابر غرب، بر وفاداران 
انقالب اســالمی پیروز شوند که چنین چیزی در 
ایران رقم نخورده اســت. گفتنی است، نیروهای 
مزدور در سال های اخیر در قالب این راهبرد سه 
حرکت را دنبال کرده اند؛ تشــدید تحریم ها علیه 

ایران، تروریستی نامیدن سپاه، حمایت ترامپ از فتنه گران که همه موارد فوق با 
واکنش منفی مردم روبه رو شده است.«

   مهدي سعیدي/ یکي از مناقشات مهم در عرصه سیاسیـ  اجتماعي 
میل به واگرایی هایی است که از تکثر فهم ها، سالیق، میل ها، منافع، اهداف و 
آرزوها برخاسته است! آدمي به واسطه تفاوت هایي که در عرصه هاي یاد شده 
دارد، به تدریج خود را از دیگران متفاوت مي بیند و براي دســتیابي به آنچه 
مي خواهد، مسیري مستقل را در پیش مي گیرد و از اینجاست که اختالف ها، 
رقابت ها و چنددستگي ها آغاز مي شود. در این میان، مقوالتي وجود دارد که 
توجه به آن دغدغه هاي بزرگ تري ایجاد کرده و تحقق آن میل به همگرایي 
را در میان افراد و مجموعه هاي انساني تقویت مي کند که آموزه هاي دیني، 

دغدغه هاي ارزشي، اخالقی و انساني، از جمله این موارد هستند.
امروز در حوزه اداره کشــور و فعالیت هاي سیاسي معطوف به کارآمدي 
نظام اســالمي، ضرورت همگرایي و وحدت و ائتالف نیروهاي ارزشي و همه 
آنهایي که دغدغه منافع ملي و مصالح نظام اســالمي را در سر مي پرورانند، 

یکي از فوریت هایي است که باید براي آن چاره ای اندیشید. 
اگر این مهم به مثابه رکني اساسي در تقویت ساختار دروني کشور فهم 
شود و همه نیروهاي معتقد به آرمان هاي انقالب با کمرنگ دیدن تفاوت ها و 
اختالفات به سوي همگرایي حرکت کنند، بی شک کشور در شرایط ویژه اي 
قرار خواهد گرفت و از توان خود به صورت حداکثري بهره خواهد جســت. 
در این مقطع حســاس این وحدت بیش از گذشــته اهمیت یافته است و با 
توجــه به ناکام ماندن برجام و ســناریویي که حل مشــکالت داخلي را در 
گرو رفع مشــکالت خارجي مي دید، ضرورت بازنگري و عبور از این سناریو 
نیازمند انســجام و همگرایي تمامــي نیروهاي معتقد به خط امام و رهبري 
اســت. در این میــان، عواملي وجود دارد که می توانــد به موانع پیش روي

همگرایي بدل شود.
زیاده خواهي و ســهم خواهي یکي از معضالتي اســت که آفت فعالیت 
سیاسي و مانعي پیش روي وحدت به شمار می آید. از جریان هایي که خود 
را معتقد به آرمان ها مي دانند، انتظار می رود از این آفت عبور کرده و منافع 

بزرگ تري را ببینند. 
نگاه هاي حداکثري و تنگ نظرانه، آفتي معرفت شناســانه اســت که از 
نگاه هاي صفر و یکي برمي خیزد. این در حالي است که ائتالف و همگرایي از 
نگاه هایی برمی خیزد که پدیده ها را نه سیاه و سفید که خاکستري و طیف گونه 
مي بینند و مبتني بر این حقیقت با آن روبه رو می شوند. در این زمینه کافي 
است به رهنمود حکیم انقالب اســالمي درباره انقالبي گري توجهی داشته 

باشیم که با صراحت مي فرمایند:
»این هم خطاســت که ما از همه کســاني که انقالبي هستند، یک نوع 
عمل انقالبي توقع داشــته باشــیم؛ یا یک درجه از انقالبي گري توقع داشته 
باشــیم؛ نه. به قول ما طلبه ها انقالبي گري مقول به تشــکیک است. ممکن 
است یک نفر نسبت به مفاهیم انقالب و عمل انقالبي بهتر حرکت کند، یک 
نفر به آن خوبي حرکت نکند؛ اما در همان راه دارد حرکت مي کند. اینکه ما 
هر کسي خوب حرکت نکرد یا به طور کامل حرکت نکرد را متهم بکنیم به 
غیر انقالبي یا ضد انقالبي این هم خطاست؛ نه، ممکن است یک نفري صد 
درجه میزان حرکت او ارزش دارد، یک نفري کمتر ارزش دارد، یک نفري از 
او کمتر ارزش دارد؛ اما همه در این راه حرکت مي کنند. مهم این اســت که 
آن شاخص ها تطبیق بکند. مهم شاخص ها است. مهم این است که آن کسي 
هم که با آن شدت و با آن جدیت حرکت نمي کند، شاخص هاي انقالبي گري 
را داشته باشد. اگر این شاخص ها وجود داشت، آن وقت طرف انقالبي است، 
فرد انقالبي، مجموعه انقالبي، دولت انقالبي، سازمان انقالبي؛ عمده این است 

که شاخص ها را بشناسیم.«)139۵/3/13(
پرهیز از واقع بیني و درست نشناختن صحنه سیاسي و روندها و تحوالت 
و تأکید انتزاعي به حقایق، عامل دیگري است که در کنار اینکه در عمل جز 
بن بست را در مقابل نمي بیند، در عرصه وحدت نیز به مثابه مانعي عمل کرده 

و  حاصلي جز خودبرتربیني و توهم به همراه نخواهد داشت.
انســداد باب گفت وگو نیز مانع دیگري اســت کــه از تحقق همگرایي 
ممانعت می کند و ســوءتفاهمات را تداوم مي بخشد و این در حالي است که 
بخش قابل مالحظه اي از اختالفات بیش از آنکه دلیل داشته باشد، برخاسته 
از عللي اســت که گاه با برخي توضیحات قابل رفع خواهد بود؛ چرا که باید 
توجه داشت بیشتر اختالفات نه در ریشه ها و بنیان ها، بلکه در فرعیاتي است 
که با رجوع به بنیان ها حل وفصل می شــود؛ از این رو با صراحت باید گفت، 
فتح باب گفت وگو مقدمه واجبي براي ائتالف و همگرایي حداکثري نیروهاي 
انقالبي است که داعیه داران این عرصه باید براي آن به طور جدي چاره اندیشي

کنند.
در این میان، برگزاري اولین نشســت جبهــه مردمي نیروهاي انقالب 
اســالمي با حضور حدود سه هزار نماینده از سراسر کشور، یکي از اقدامات 
قابل مالحظه در عرصه همگرایي نیروهاي ارزشــي اســت که در این مقطع 
حســاس نویدبخش نزدیکي و انســجام ملي و تقویت ساخت دروني قدرت 
است. هر چند ممکن است این حرکت ضعف ها و آسیب هایي داشته باشد که 
باید براي رفع آن تالش کرد؛ اما اصل حرکت اقدام مبارکي است که به نظر 
مي رسد باید با مشایعت دیگر تشکل ها و گروه هایي که هنوز به آن نپیوسته اند، 

همراه شود.

نکته و نظر
خادمانحرم

نکته: مرجع بزرگ تقلید مرحوم مرعشی نجفی در یک شب بسیار سرد 
زمستانی ناگهان بی خواب و پریشان شدند، به ساعت نگاه کردند دیدند هنوز 
ساعاتی به موعد نماز شب باقی است، پس سعی کردند مجدداً بخوابند، ولی 
دلشوره امان شان را بریده بود تا اینکه پس از مدتی کلنجار رفتن خواب شان 
برد و بی درنگ خواب حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( را دیدند که می فرماید: 
»شهاب الّدین شتاب کن که زائران ما در خطر افتاده اند!« مرحوم مرعشی نجفی 
سراسیمه عمامه بر سر و عبا به دوش کشید و به سمت حرم رفت که با اندکی 
براندازی دید پشــت در آستانه حرم مطهر عده ای زائر هندی و پاکستانی کز 
کرده و از آن سوز سرما در حال یخ زدن هستند و خادمان حرم هم که زبان 
ایشــان را نمی دانستند از گشودن در برای آنها ترسیده بودند، بنابراین آقای  
نجفی در زده تا خادمان در بگشــایند و بخاری ها را روشــن کرده تا از زائران 

سفارشی حضرت پذیرایی کنند.
نظر: در این ایام که بسیاری از مناطق کشورمان با سرما و یخبندان 
و حتی بارش خاک و سیل مواجه است، شاهد برگزاری میتینگ های 
انتخاباتی در استانداری ها و سفر وزرا به استان ها هستیم. در همین 
حال رئیس جمهور به دیدار با شــیخ صباح احمد جابرالصباح امیر 
کویت می رود و پس از هفته ها جلســه فوق العاده مدیریت بحران 
درباره استان خوزستان برگزار می شود! و مردم همچنان منتظر کمک 
دولت در این نابسامانی مانده اند؛ این اوضاع سبب ناراحتی حضرت 
آقا شده تا جایی که ایشان از دولت می خواهند که مردم را از رنج و 
سختی این مشکالت نجات دهند. خادمان این ملت باید بیدار باشند 
و نسبت به حل مشکالت پیش از نهیب های رهبر حکیم انقالب اقدام

 کنند.

خبر تحلیلی

سامی أبوزهری سخنگوی جنبش فلسطینی حماس با تأکید بر اهمیت سخنان رهبر معظم انقالب در ششمین نشست حمایت از انتفاضه فلسطین و با اشاره به 
سلسله حوادث گوناگون در کشورهای مختلف منطقه اظهار داشت: متأسفانه به دنبال همین حوادث در منطقه، از میزان اهتمام به مسئله فلسطین کاسته شده است. 
با این حال، ملت فلسطین همچنان بر اصولی که به آن اعتقاد دارد، پا می فشرد. این نشست فرصتی برای بازگرداندن مسئله فلسطین به جایگاه اصلی خود است.

مقاومت
پیروزخواهدشد

عقبنشینیترامپدرمقابلسپاه
محمدحسین مصطفایی/  دوم بهمن ماه بود که طیف تندروی آمریکا سخن از تحریم سپاه 
پاسداران به میان آوردند، اما تنها یک ماه از این ماجرا نگذشته بود که اعالم کردند این طرح متوقف 
شــده است و ممکن است هرگز به اجرا درنیاید. آزمایش های موشکی پیروزمندانه سپاه و اقتدار 
منطقه ای آن، همچنین دستگیری نیروهای دریایی آمریکا عواملی بودند که ترامپ برای کسب وجهه 
نظامی خود درصدد برآمد پس از روی کار آمدن، قدرت سپاه را محدود کند و به همین منظور در 
طول مدت کوتاهی که این دولت بر سر کار آمده است با شیوه های مختلفی در حال پیام دادن به 
سپاه برای عقب نشینی از مواضع انقالبی خود در دفاع از میهن اسالمی و مستضعفان جهان است؛ 
اما سپاه پاسداران بدون کوچک ترین واکنش، توجهی به تهدیدات ترامپ نکرد و برنامه های تقویمی 
خود را در رزمایش ها و سایر اقدامات با موفقیت برگزار کرد. در این زمینه الزم است برخی دالیل 
مســکوت ماندن این طرح از دیدگاه آمریکایی ها نیز بیان شود: 1ـ بی توجهی سپاه به هشدارها؛ 
یکی از مقامات آمریکایی این گونه بیان کرده است که در خالل بحث تقابل نظامی آمریکا و روسیه، 
صحبت از ایران به میان می آید. یکی از خبرنگاران به اقدام مشاور امنیت ملی سابق دولت جدید، 
یعنی ژنرال »مایکل فلین« در صدور هشدار رسمی به ایران اشاره کرد و گفت که آیا ایرانیان به 
این هشدار توجهی کرده اند؟ ژنرال دانفورد پاسخ داد: »هیچ تغییری در رفتار آنها ندیده ایم. هنوز 
هم مهم ترین صادرات ایران، نفوذ منفی! است. نفوذ مخرب ایران در سوریه، لبنان، عراق و دیگر 
جاهای منطقه دیده می شود، این موضوع نشان می دهد که ابتدا آنها به دنبال ایجاد هراس در سپاه 

و ایجاد واکنش های 
منفی مردم علیه او 
بوده انــد، اما از آنجا 
فعالیت های شان  که 
مطلوبی  بازخــورد 
اســت،  نداشــته 
عقب نشــینی 
اولین  2ـ  می کنند. 
به طرح  کسانی که 
تحریم ســپاه در آمریکا واکنش نشان داده و خواهان مسکوت ماندن آن شده اند، مقامات نظامی 
و اطالعاتی ایاالت متحده بوده اند و دیپلمات ها در آن نقشــی نداشــته اند که این مورد نیز نشان 
می دهد، مقامات امنیتی درک روشنی از قدرت سپاه پاسداران و نحوه مواجهه آن با تهدیدات را 
دارند. 3ـ در این زمینه حتی برخی از هم پیمانان آمریکا اخطار داده اند که تحریم سپاه عواقب خوبی 
برای آنها به دنبال نخواهد داشت و دورنمای هر رابطه دیپلماتیکی با تهران از بین خواهد رفت. 
آمریکا به درســتی می داند که قدرت ســپاه پاسداران نشئت گرفته از نیروی الهی است که 
کاهــش یا افزایش عوامل مادی و تهدیدات مکرر خللی در اراده آهنین آنها به وجود نمی آورد و 

فقط این تهدیدات شرایط را برای آمریکایی ها در منطقه دشوارتر می کند.

  محمدامیــن ســواری/  
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اســالمی هفته گذشته 
با اشــاره به مشکالت و خسارت های 
شــدید پدید آمده در اثر سیل و گرد 
و غبار در مناطق جنوب کشور، تأکید 
کردند: »این حوادث حقیقتاً دل انسان 
را می خراشد و مسئوالن موظفند که 
بــا فکــر و کار و تــالش و همدلی با 
مردم، به این مشــکالت رسیدگی و 
برای عالج قطعی آ نها چاره اندیشــی 
و اقدام کنند.« ایشــان مســائل این 
 روزهای خوزســتان و قطع آب و برق 
و وســایل ارتباطی در هوای سرد را 
نمونه  دیگری از مشــکالت دلخراش 
و بســیار ســخت مردم برشمردند و 
گفتند: » مســئوالن وظیفه دارند که 
به این مشکالت رسیدگی کنند و اگر 
کسی به فکر مردم باشد، نمی تواند در 
مقابل مسائل دشوار خوزستان راحت 
بماند و این وظیفــه  قطعی، فوری و 
همیشگی حکومت هاست که به فکر 

مردم باشند.«

دالیل مشکالت اخیر خوزستان
از  یکــی  خوزســتان  اســتان 
استان های مهم، حیاتی و تأثیرگذار در 
کشور است، که در ماه های اخیر دچار 
مشکالت زیســت محیطی شده است 
و شــرایط زندگی را مشقت بار کرده 
اســت؛ بارش گردوغبار در سال های 
اخیر سبب نشستن خاک بر تجهیزات 
پست های برق و بارش باران سبب ِگل 
شدن آنها و در نتیجه رسانا شدن آنها 
و آسیب به تجهیزات بر اثر انفجارهای 
مکرر شد که به دنبال قطعی برق، آب 
و وسایل ارتباطی مردم را با مشکالت 

عدیده ای مواجه کرد.
منشــأ  دو  ریزگردها  موضــوع 
خارجــی و داخلــی دارد؛ در منشــأ 
بیابان هــای  از  می تــوان  خارجــی 
»الربع الخالی« عربستان سعودی، که 
قباًل مالچ پاشــی می شــد و اآلن به 
دلیل دشــمنی و نبــودن ارتباط این 
امر رها شــده، یــا از فضاهای خالی 
موجــود در عراق که مدتی در اختیار 
داعش بوده و همچنین مناطق کشت 
نشــده در جنوب عراق نــام برد، این 
عوامــل با کمک جریان های باد حتی 
از کشورهای سودان، سوریه به سمت 
جلگه های خوزســتان سبب تغییرات 
اقلیمی و ایجاد جریان های منطقه ای 
باد به کانون های بحرانی ریزگردهای 
داخل کشور شده و بر شدت و غلظت 

آن افزوده است. 
اما منشأ داخلی خود سه بخش 

دارد:
اول ـ بیابان هــای رو به افزایش 
خوزســتان که علت اصلی آن کمِی 
رطوبت خاک در جنگل های خوزستان 
به دلیل خشکسالی های پیوسته 13 

و1۴ ساله است.

دوم ـ تغییرات اقلیمی در جلگه 
خوزستان که سبب شده بیابان ها در 
خوزســتان بیشتر شــود و این ناشی 
از کاهــش ورودی جریان هــای آب 
رودخانه ای به خوزستان است. ما در 
مدار کشور نیمه خشک و کم آب قرار 
داریم، سرشاخه های آب رودخانه های 
خوزســتان در چهارمحال وبختیاری، 
لرستان و همدان در یک فرایند چند 
صد کیلومتری متأسفانه با زدن سدها 
و اقدامات غیرکارشناســانه همچون 
حفر چاه هایی در حوزه و اطراف محل 
جریان رود و از همه مهم تر انتقال آب 
از سرشــاخه ها به فالت مرکزی ایران 
آن هم به منظور احیای کویرســتان 
می باشــد. طبق قانون و مصوبه های 
شورای عالی آب، انتقال آب به چهار 
استان قم، اصفهان، کرمان و یزد باید 
فقط برای تأمین آب شــرب باشد و با 
توجه به نظر کارشناســان برای این 
منظور و همه آن چهار اســتان 3۴0 
میلیون متر مکعب در ســال کفایت 
می کنــد و بــه تصویب نیز رســیده 
است؛ اما متأســفانه در عمل آبی که 
منتقل شــده بیش از یک میلیارد و 
۵09 میلیون متر مکعب می باشــد و 
طرح هایی نیز وجود دارد که این رقم 
را بــه دو میلیارد و 800 میلیون متر 
مکعب در ســال برســانند که هیئت 
دولــت بــرای این منظــور حتی به 
بانک مرکزی دســتور کمک مالی به 
وزارتخانه های ذی ربط داده است. بدون 
در نظــر گرفتن غیر قانونی بودن این 
کار، آسیبی که خوزستان از این اتفاق 
می بیند چیزی جز فاجعه نخواهد بود؛ 
چراکه خوزستان به بیابانی غیر قابل 

سکونت تبدیل خواهد شد.

سوم ـ خشــکاندن تاالب ها برای 
اســتخراج نفت، برای نمونه می توان 
از تاالب هــای هورالعظیــم، هویزه و 
شادگان که در تعدیل هوا نقش کلیدی 
داشته اند، اشاره کرد؛ چرا که با افزایش 
رطوبت هوا به واســطه  تبخیر آب ها، 
هم امکان بارش باران وجود داشته و 
هم جریان ریزگردها را مهار می کرده 
اســت. علت این امر هم این است که 
ریزگردها در محیط مرطوب نمی توانند 
امکان انتقال داشته باشند و در مناطق 
خشک امکان انتقال آنها راحت تر است، 
از ســویی دیگر مراتع و کشتزارها و 
نیزارهــای طویل که خود مهارکننده 
ریزگردها و تلطیف کننده هوا بوده اند، 
با نبودن شان به کانونی برای خیزش 

ریزگردها تبدیل شده اند.

عواملی انسانیـ  مدیریتی
امــا ریزگردها و معضالت اخیر، 
عواملی انسانی ـ مدیریتی نیز دارند، 
که متأسفانه موجب تشدید معضالت 
و حتی ایجاد بحران در سطوح متفاوت 
شده اند. متأسفانه یکی از علل استقرار 
این بحران و مشکالت خوزستان پایدار 

نبودن مدیریت در استان است.
انتصــاب مدیــران ناکارآمد نیز 
سبب آسیب های متفاوت فرهنگی و 
مدیریتی می شود؛ چرا که برای نمونه 
ناکارآمدی و نداشتن تخصص مورد نیاز 
مدیران در بحران اخیر سبب تشدید 
آن بحران شده است، اینکه مدیران و 
مسئوالن استان ضرورتی برای شستن 
تجهیزات پست های برق قائل نباشند 
و حتی تجهیزات شست وشو شده را تا 
زمان بحران بی فایده بدانند، ناشی از 
خأل تخصصی در آنان بوده است، اینکه 

اگر که در تصفیه خانه های آب شرب 
ژنراتور برق اضطراری وجود نداشــته 
باشد و با قطع شدن برق، آب نیز الجرم 
قطع می شــود، حاکی از ناکارآمدی 
در برنامه ریــزی برای مدیریت بحران 
اســت. افزون بر این، اگــر مدیر غیر 
بومی باشــد، ناکافی بودن شناختش 
نسبت به منطقه و مشکالت آن سبب 
می شود تصمیم و اقدام مقتضی را به 

موقع اتخاذ نکند.
 یکی از نکات دیگر که می توان 
تحت عنوان عوامل انسانی و مدیریتی 
عنوان کرد، آن است که نفت و صنایع و 
ذخایر باالدستی و بسیار حیاتی موجود 
در خوزستان، مدیران و مسئوالن را از 
مشکالت استان غافل ساخته و حتی 
گویا مشــکالت در استان خوزستان 
مســائلی فرعی و غیراصلی هستند و 
بجای آنکه دغدغه خود را نســبت به 
بحران در استان ابراز کنند، سخن از 
زیان دیدن از حیث اقتصادی ناشی از 

بحران به میان می آورند.

خنثی شدن نقشه دشمنان
دشــمنی کــه از کوچک ترین 
دشمنی با نظام اسالمی فروگذار نکرده، 
این بار نیز با بصیرت مردم شهیدپرور 
خوزستان و با بلوغ سیاسی شان دهانش 
بســته شــد؛ البته با ایــن وجود نیز 
رسانه های استکبار و دولت های مرتجع 
منطقه اعم از عربســتان ســعودی، 
یا مثــاًل نیویورک تایمز بــا نقل این 
وقایــع به دنبال فاصله انداختن میان 
مردم با نظام اسالمی بوده اند که این 
نقشــه دشــمن نیز با اعتراض متین 
مردم خوزستان که به شکل انتقاد از 
مسئوالن توأم با اعالم والیتمداری بود، 

نقش بر آب شد.
دانستن این امر بسیار مهم است 
که دشــمنان خارجــی از کم کاری و 
ضعف مسئوالن شاد می شوند و حتی 
از این امر بــرای مبارزه با آرمان های 
نظام اســالمی بهره برداری می کنند؛ 
لذا این امر اهمیت خدمت مسئوالن 
و انجام وظیفه آنان در این اســتان را 
مضاعف می سازد و در حقیقت انجام 
وظیفه شــان عالوه بر آنکه خدمت به 
مردم است، نوعی مبارزه با دشمن نیز 
می باشــد؛ از این رو اینکه رهبر معظم 
انقالب به مســئوالن تأکید می کنند 
که به مردم توجه داشــته باشند ناظر 

به این امر است. 

راهکار پیشنهادی
به نظر می رسد نسخه شفابخش، 
جامــع و کامل برای تمامی علل ذکر 
شــده معضالت، به ویــژه ریزگردها 
به شــکل عام توجه ویژه به منویات 
رهبر معظم انقالب و سعی در اجرای 
سیاســت های کلی »محیط زیست« 
ابالغی معظم له که در حال حاضر مانند 
سایر سیاست ها آنچنان که باید عملی 

بشوند، نشده و روی زمین مانده است.
 بــرای نمونه در بنــد 1۵ این 
سیاست ها تقویت دیپلماسی محیط 
زیســت مطرح شــده، لذا با استفاده 
از ظرفیت های دیپلماسی و مصوبات 
ســازمان های بین المللــی و نهــاد 
حفاظت از محیط زیســت جهانی و 
زیرشاخه های بین المللی فعال می توان 
برای حل مشــکالت ناشی منشأهای 
خارجــی اقــدام الزم را انجام داد، یا 
اینکه برای منشــأ داخلی با توجه به 
اینکــه انتقال آب از سرشــاخه های 
رودخانه هــای کارون، کرخــه و دز 
برای مصارف غیر شرب طبق مصوبه 
شــورای عالی آب غیر قانونی است، 
نیاز اســت این امر متوقف شود و بنا 
به بند ۴ سیاســت های کلی محیط 
زیست این امر جرم شناخته شده و از 
آن ممانعت به وجود آید، اما با توجه 
به اینکه به تازگی مسئوالن استان از 
قول وزیران هیئت دولت نقل کرده اند 
که قرار است چهار سد دیگر در باالی 
کرخه ســاخته شــود، این در حالی 
اســت که زدن یک سد بر کرخه در 
لرستان ســبب تقلیل ۶0 درصد آب 
استان شده بود؛ لذا ساختن چهار سد 
فاجعه ای در زمینه های متفاوت برای 
استان خوزستان خواهد بود، اما گویا 
اراده ای برای عمل به این سیاست ها 

وجود ندارد.
بــه یقین اگر طــرح 800 هزار 
هکتاری رهبر معظم انقالب که آن را 
بیست سال پیش بینی کردند، عملیاتی 
می شد، وضع امروز استان خوزستان 
به این شکل نبود؛ لذا اینکه معظم له 
به اقدام قطعی و فوری اشــاره کردند 
به دلیل آن اســت؛ چــرا که اجرای 
این طرح به جز مهــم بودن در حل 
معضالت زیست محیطی می تواند بیش 
از ۵0 درصد غذای کشور را تهیه کند 
و تولید و اشــتغال را به همراه داشته 
باشــد، اما به این طرح در دولت های 
سازندگی و اصالحات بی توجهی شده 
و در اواخر دولت دهم کارهایی در این 

زمینه صورت گرفته است.
اما بــرای مشــکالت مدیریتی 
ـ انســانی تنهــا راه برون رفت از این 
مدیریتی  شیوه های  اصالح  معضالت 
و ســرکار آمدن مدیــران انقالبی با 
رویکردی جهادی است، باشد که این 
خألها و معضالت در استان سبب ایجاد 
انقالبی در این مهم شــود و مقدمات 
ایجاد دولت اسالمی را فراهم آورد؛ چرا 
که اگر دولت اسالمی نباشد صفت هایی 
همچون کارآمــدی، توجه به مردم و 
جهــاد جای خود را بــه بی تدبیری و 
ناکارآمدی، بی توجهی و تنبلی می دهد.
بی تردید حل فوری و قطعی این 
معضالت بدون رویکرد انقالبی جهادی 
امکان پذیر نیست و همانا توصیه رهبر 
معظم انقــالب در تفقد اخیر خویش 

بدون آن روحیه، انجام نشدنی است.

 به بهانه تذکرات رهبر معظم انقالب درباره اوضاع خوزستان

وظیفه های فراموش شده
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   حسن خدادی/ امروزه در پنداشــت همگانی، رمز پیروزی ملت ها و 
حکومت ها در ســبک رهبری آنهاست. بر اساس این، در چنین شرایطی هدایت 
نیروها در جهت اهداف و آرمان ملت و امت، همسو کردن هدف های فردی آنان با 
هدف های دینی و ملی، تفهیم و تفهم متقابل و ایجاد انگیزه تنها از طریق رهبری 
در اعمال مدیریت امکان پذیر است. به عبارت دیگر، در یک جمله می توان گفت، 
شرایط و مالحظات مزبور سبک رهبری را در راهبری انقالب به کلیه ارکان نظام 
دیکته می کند.  به زعم ما، میان رهبری و مدیریت تمایز مهمی وجود دارد؛ رهبری 
ماهیتاً مفهومی وسیع تر و متفاوت تر از مدیریت دارد؛ چرا که امری معنوی، الهی 
و تعهدی اســت و نقش الهی و انسانی دارد. به عبارت روشن تر، رهبری نیازهای 
معنوی و انســانی یک امت و ملت را برمــی آورد؛ ولی مدیریت ابزارهای مادی و 
تکنیکی افزایش تولید و رفع نیازهای مصرفی انسان ها را در کشور شامل می شود.
رهبری این توان و برجستگی ویژه  را دارد که هماهنگی الزم را ایجاد  کند، 
مشــکالت پیش آمده را از سر راه بر دارد و ضعف ها را تقلیل و قوت ها را افزایش 
دهد. به طور خالصه می توان چنین برداشــت کرد که رهبری بســیار متفاوت از 
مدیریت اســت؛ زیرا رهبری افزون بر اینکه می تواند نظام تمایالت عمومی، نظام 
اندیشه و باالخره نظام رفتار عینی مجموعه انسانی را به صورت منسجم و هماهنگ 
به منظور تحقق اهداف ملی هدایت کند، منصبی الهی است. در یک جمله باید 
گفــت، رهبری، ایمان و تخصص را در خارج از ذهن با یکدیگر در آمیخته، به آن 

نمود عینی می بخشد.
انواع الگوهای رهبری

رهبری یکی از مفاهیم بنیادین اداره جامعه بوده و با تحوالت اجتماعی همراه 
است؛ زیرا نظم و اداره هر جامعه و تحقق و پیگیری اهداف و آرمان های یک ملت 
و امت بر مبنای آن بنا نهاده شده است. بدون رهبری پیش بردن اهداف اجتماعی 
و رســیدن به نتیجه مطلوب یا ممکن نبوده یا بسیار دشوار خواهد بود؛ از این رو 
شناسایی و بررسی انواع سبک های رهبری از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار 
اســت. در علم مدرن انواع ســبک های رهبری عبارتند از: رهبری کاریزماتیک، 
رهبری تحول آفرین، رهبری اســتراتژیک، رهبــری فرهمند، رهبری اثربخش و 

رهبری خدمتگزار.
رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه ها برای ایجاد تغییر 
و تحول ناپیوسته در وضع موجود یا کارکردهای سازمان به مثابه یک کل است. 
رهبران تحول آفرین از طریق گفتار و کردارشان کل جامعه را متحول می کنند و 
نفوذ زیادی روی پیروان شان دارند. رهبری فکری تحول برانگیز، در ایجاد رویکرد 
عملی قیام و خیزش علیه نظام ســلطه، یکی از کلیدی ترین نقش ها را ایفا کرده 
اســت. در زمانی که نظام سلطه جهانی، ســیطره فکری ـ فرهنگی و سیاسی ـ 
اقتصادی خود را بر جهان گســترده و تحمیل کرده و تمامی مکاتب جهانی در 
مقابل نظام سلطه استکباری به زانو درآمده اند، امام خامنه ای)مدظله العالی( توانست 
با راهبردهای عملی و با راهبری اسالم اصیل و همچنین تغییر نگرش نسبت به 
اســالم، انســان و جامعه، هم در بعد نظری و هم در بعد عملی، نظام سلطه را با 

چالش های اساسی روبه رو کند.
یکی از موارد مهم اندیشه سیاسی امام خامنه ای اصول بینشی ایشان است که 
از مؤلفه های تحول برانگیز و انقالب ساز به شمار می آیند. آیا مبانی بینشی اسالم 
در برانگیختن فرد یا جامعه مســلمان برای »اصالح« و یا رویارویی با کاستی ها، 
ستم ها، تبعیض ها و ایجاد روحیه انقالبی و تحول گرا تأثیرگذار بوده است؟ بررسی 
دیدگاه های رهبر معظم انقالب نشان دهنده تأثیرگذاری اصول و مبانی بینشی در 
شکل گیری تمامی تحوالت است. نگرش به اسالم، انسان و جامعه، تعیین کننده 
راهبردهای سیاســی، اقتصادی و فرهنگی نظام اسالمی است و عوامل بینشی از 
متغیرهای بســیار مهم و تعیین کننده در خیزش مســلمین علیه نظام سلطه به 

شمار می آیند.

ابعادتحولآفرینیازمنظرامامخامنهای

رهیافترخداد

نزارزاکابهچهاعترافکرد؟
سردار سیاری معاون اطالعات 
بسیج مستضعفین در مراسم تودیع 
و معارفه مسئوالن سابق و جدید 
اطالعات سپاه اســتان کرمانشاه 
گفت: »نزار زاکا جاسوســی که با 
یک واســطه به اوبامــا وصل بود، 
بعد از دستگیری اعتراف کرد که 
مأموریت ویژه او پیگیری انحراف 
هدفمنــد در حوزه زنان و خانواده 
بوده است. او اعتراف کرد 8 میلیون 

یورو برای جذب 1۵ ان جی اُ در اختیار داشته و هزینه کرده است.« سردار سیاری همچنین به شبکه سازی 
دشــمن در حوزه رسانه اشاره کرد و گفت: »در پرونده دستگیری که به تازگی درباره آن صحبت شد، 
۶00 نفر رسانه ای که با محوریت یک سرشبکه در لندن شبکه سازی شده بودند، متالشی شدند.« وی 
افزود: »اما باید بدانیم که عرصه های تهدید و تهدیدشــونده تغییر کرده اســت و همین تغییرات باعث 
شده که صحنه جنگ به یک جنگ نرم و اطالعاتی تبدیل شود.« سیاری بیان کرد: »اینجاست که رهبر 
معظم انقالب جلســه بررسی آسیب های اجتماعی را مهم ترین جلسه نظام می دانند و وقتی می گویند 
جلسه بعدی نزدیک به انتخابات است، تأکید می کنند که این جلسه باید برگزار شود.« وی با اشاره به 
راهبردهای دشمن در حوزه جنگ نرم گفت: »یکی از این راهبردها ایجاد دوقطبی های کاذب سیاسی 
برای متالطم کردن فضاســت و اولویت اینها پیروزی در انتخابات اســت.« سیاری افزود: »راهبردهای 

جریان های برانداز داخلی و خارجی نیز استفاده از این دوقطبی ها برای ایجاد هزینه است.«

بازتابهایشکستنیرویدریاییآمریکاازایراندریکانیمیشن
رســانه های مطــرح جهان 
مدتی است که به موضوع انیمیشن 
»نبرد خلیج فارس 2« که قرار است 
به زودی در سینماهای ایران اکران 
شــود، پرداخته اند. این انیمیشن 
که به نبــرد احتمالی میان ایران 
و آمریــکا پرداخته، به کارگردانی 
فرهاد عظیما ســاخته شده است 
و توانســته توجهات زیادی را در 
ایران و جهان به خود جلب کند. 

خبرگزاری رویترز حتی اقدام به مصاحبه با کارگردان جوان این انیمیشن کرده و آن را در گزارشی با 
عنوان »شکست نیروی دریایی آمریکا از سوی ایران در یک انیمیشن جنگی« منتشر کرده است. در این 
گزارش آمده است: »این انیمیشن نشان می دهد که اگر جنگی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفتد، ایران، 
خلیج  فارس را به آکواریوم ناوگان جنگی آمریکا تبدیل خواهد کرد«. انیمیشــن »نبرد خلیج فارس2« 
رویارویــی نــاوگان دریایی ایران و آمریکا در آب های خلیج فارس را به تصویر می کشــد که فرماندهی 
نیروهای ایرانی را ســردار قاسم ســلیمانی برعهده دارد. روزنامه الکترونیکی »War is Boring« که 
در حوزه نظامی فعالیت می کند نیز به تولید این انیمیشن حساس شده و در گزارشی با عنوان »ایران 
در انیمیشن جدید آمریکا را شکست می دهد« با پخش آگهی تبلیغاتی این فیلم زوایای آن را بررسی 
کرده اســت. پایگاه خبری اسپوتنیک روسیه در گزارشــی با عنوان »قدرت انیمیشن: نیروهای ایران، 
نیروی دریایی آمریکا را نابود می کند« به شکست نیروی دریایی آمریکا در این انیمیشن پرداخته است.

   حسین عبداللهی فر/ در آستانه برگزاری نشست جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
چندین نفر برای ورود به رقابت های انتخاباتی سال 9۶ اعالم آمادگی کردند که یکی از عجیب ترین 

آنها، حمید بقایی یکی از اعضای حلقه اول و پرحاشیه احمدی نژاد بود.
آنچه ورود بقایی را پر رمز و راز کرده، این است که وی در شرایطی این تصمیم خود را علنی 
کرده اســت که چند روز پیش از آن احمدی نژاد اعالم کرده بود بنا ندارد از کســی حمایت کند. 
تناقض این دو خبر با یکدیگر این است که ورود بقایی نمی تواند بدون هماهنگی با احمدی نژاد 
باشد؛ چراکه او بدون حمایت احمدی نژاد توفیقی برای جلب آرای عمومی ندارد. از این رو پرسش 

اساسی آن است که راز اعالم نامزدی بقایی به صحنه رقابت ها چیست؟
 اول: نخســتین پاســخی که در این رابطه مطرح می شود، نیاز حلقه احمدی نژاد به حضور 
رســانه ای است؛ چراکه آنها می دانند حیات و بقای شان در گرو زیست رسانه ای است، ولو اینکه 
این حیات با تنفس مصنوعی و خبرســازی از طریق اقدامات ســؤال برانگیز و بی نتیجه صورت

 گیرد. 
دوم: بقایــی با هماهنگی احمدی نژاد با این گمان آمده اســت که آرای احمدی نژادی ها به 

سمت شــخص دیگری 
نخواهد رفت و هر یک 
از یاران وی که به صحنه 
بیایند، خواهند توانست 
از سردرگمی هوادارانش 

جلوگیری کنند.
 حمایت زودهنگام 
حلقه  اعضــای  دیگــر 
از جمله  احمدی نــژاد، 
از  داوری  عبدالرضــا 
نامزدی بقایی بیان کننده 

هماهنگی و اهداف برنامه ریزی شده رئیس جمهور سابق است. وی که با ادعای شکست اصولگرایان، 
پیــروزی روحانــی را تبریک گفته بود، در تغییر موضع180 درجه ای اعالم کرد: »به نام خدا و با 
رأی توده های شریف ملت ایران به مهندس بقایی، نام حسن روحانی به عنوان اولین رئیس جمهور 

تک دوره ای ثبت خواهد شد.«
ســوم: زمان اعالم نامزدی بقایی که در آستانه نشست بزرگ جبهه مردمی به منظور اعالم 
نامزدهای احتمالی اش صورت گرفت، مؤید تالش احمدی نژادی ها برای تحت تأثیر قرار دادن این 

حرکت و جا نماندن از روند رقابت های انتخاباتی است. 
به ویژه آنکه مفروض طراحان این برنامه این است که بقایی آرای هواداران اصولگرایان و پایگاه 
رأی جبهه مردمی را به خود جذب کرده و می تواند به ریزش و خرد کردن آرای آنها کمک کند. 
آنچه این هدف را تأیید می کند، استقبال گسترده رسانه های وابسته به اصالح طلبان از نامزدی بقایی 
است. نگاهی به صفحه نخست روزنامه های این جریان در روز اول اسفند بیان کننده این مدعاست.

همچنین نشان می دهد، اهداف پیچیده و پر رمز و رازی در حرکت بقایی و طراحان نامزدی 
وی وجود دارد.

در واقع، هدف اصلی حامیان بقایی این است که به افکار عمومی ثابت کنند به جز احمدی نژاد 
کســی قادر به شکست روحانی نبوده و همه مشکالت ناشی از ادامه حضور وی به علت نیامدن 
اوســت. به این ترتیب، زمینه بازگشــت احمدی نژاد در ســال 1۴00 هموار می شود؛ با این نگاه 
پیروزی نامزد جبهه مردمی همه برنامه های طراحی شــده فوق را به هم ریخته و ادعای آنها را 
در فرضیه قحط الرجالی ناکام گذاشته و حذف احمدی نژاد را برای همیشه رقم می زند؛ از این رو 
باید روحانی پیروز انتخابات 9۶ باشد و نقیصه آن فقدان رقیبی است که بتواند تصور کابوس گونه 

بازگشت احمدی نژادی ها را تداعی کند.
 در این راستا، حضور بقایی با توجه به عدم امکان حضور مشایی و قرار گرفتنش در جایگاه 
سوم با احمدی نژاد توجیه پذیر شده است. بر اساس این کارکرد حتی اگر بقایی با توجه به امکان 
تخریب اصولگرایان و دوقطبی ســازی با احمدی نژاد از ســوی شورای نگهبان رّد صالحیت شود 
نیز برای اصالح طلبان یک فرصت به شــمار می آید. مؤید این ادعا حجم تخریب هایی اســت که 

روزنامه های اصالح طلبان در همان بدو ورود وی صورت دادند.

ژنرال یوری بالویفسکی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح روسیه نیز درباره ارتش سایبری معتقد است: در اوضاع کنونی که رویارویی اطالعاتی شکل گرفته، وجود 
ارتش سایبری اهمیت خاصی یافته است. پیروزی بر دشمن در جنگ سایبری مهم تر از پیروزی در یک جنگ کالسیک است. ژنرال لئونید ایواشف رئیس آکادمی مطالعات 

ژئوپلیتیک روسیه نیز گفت: باید با سالح غرب به جنگ غرب رفت و ارتش سایبری در این شرایط اهمیت زیادی دارد.

اهمیت
ارتشسایبری

محکومیتاحمدمنتظریاجراشد
احمــد منتظــری به جرم 
تضعیــف مبانی نظــام مقّدس 
اهانت،  و  اســالمی  جمهــوری 
افتــرا و دروغ پردازی های متعدد 
به شــش ســال حبس و خلع 
لبــاس روحانیت محکوم شــد. 
دادســرای ویژه روحانیت قم در 
منتظری  احمد  بازداشت  زمینه 
اطالعیه ای منتشر کرده که بدین 
شرح است: »در پی اقدامات آقای 

احمد منتظری مبنی بر تضعیف مبانی نظام مقّدس جمهوری اسالمی و اهانت، افترا و دروغ پردازی های 
متعدد وی  نســبت به معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی)قدس سره الشــریف( و یادگار عزیز 
ایشــان و همچنین تطهیر و حمایت از منافقین کوردل و تروریست و همنوایی با استکبار جهانی، 
نامبرده در دادگاه بدوی محاکمه که متعاقب اعتراض به رأی صادره، دادگاه تجدیدنظر )متشــکل 
از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور شاغل در دادگاه ویژه روحانیت( با حضور ایشان تشکیل و به 
شش ســال حبس قطعی محکوم شده است؛ محکومیت وی در تاریخ 139۵/12/۴ اجرا گردید.« 
احمد منتظری فرزند آیت اهلل حســینعلی منتظری در جریان انتشــار فایل صوتی در دادگاه ویژه 
روحانیت به دلیل انتشــار یک فایل صوتی از پدرش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشــار اسناد 
سّری و تبلیغ علیه نظام به 21 سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده بود که شش سال از 

این حبس درباره او اجرا خواهد شد.

فراردولتازبرنامهششموتدبیررهبری
تلفیق  کمیســیون  رئیس 
اســالمی گفت:  مجلس شورای 
»برنامــه ششــم یــک برنامــه 
پرفرازونشیب بود، این برنامه در 
مجلس قبل هم مورد بررسی قرار 
گرفته بود و بر اســاس الیحه ای 
که دولت تحــت عنوان »بعضی 
احکام مورد نیاز برنامه ششــم« 
ارائه می کرد، به سرانجام نرسید.« 
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: »در 

مجلس فعلی نیز دولت الیحه ای تحت همان عنوان ارائه داد، اصاًل دولت اعتقاد نداشت به مجلس 
برنامه دهد.« وی بیان داشــت: »این احکام اصاًل برنامه نبودند و باید می نشســتیم و یک برنامه ای 
می نوشتیم، اما به  دلیل احتمال ایرادگیری از سوی شورای نگهبان، نامه ای به رهبر معظم انقالب 
نوشتیم که الیحه دولت برنامه نیست، آیا کشور به برنامه نیاز دارد؟ که ایشان مرقوم فرموده بودند، 
کشور به برنامه نیاز دارد و اولی این است که الیحه دولت باشد و اگر به مجلس ارائه نشد، شکل دوم 
انجام شود.« رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی ادامه داد:  »وقتی دیدگاه رهبر معظم 
انقالب به مجلس آمد، با ریاســت ســازمان برنامه و بودجه جلسه تشکیل دادیم و دیدگاه دوستان 
این بود که مجلس برنامه را بنویسد. با توجه به آنچه دولت در نظر داشت 22 اولویت را در برنامه 
ششم لحاظ کردیم که تحت عنوان »22 موضوع« در دستور کار قرار گرفت و برای هر موضوع یک 

بسته جداگانه تعریف شد.«

  محمد رضا مرادی/  دولت اردوغان در روزهای گذشته اتهامات مختلفی را به ایران وارد 
کرده است. این حجم از حمالت لفظی آنکارا علیه تهران به نوعی بی سابقه است؛ چرا که دو کشور با 
وجود اختالف نظر در پرونده های مهم منطقه ای همواره به دنبال حفظ روابط دوستانه خود بوده اند. 
اما رجب طیب اردوغان با افکار دیکتاتورانه خود به دنبال آن است تا در راستای احیای امپراتوری 
خیالی خود با حمله به ایران حمایت دولت دونالد ترامپ در آمریکا و همچنین شیوخ خلیج فارس 

را به دست آورد. 
 اتهام زنی های مقامات ترکیه به ایران طی چند هفته اخیر سبب به وجود آمدن مجادله ای لفظی 
بین ایران و ترکیه شده است. پس از آنکه سخنگوي وزارت خارجه ایران به اظهارات رئیس جمهور 
و وزیر خارجه ترکیه پاســخ داد، سخنگوي وزارت خارجه ترکیه هم به تهران پاسخ داده است. این 
بار سخنگوي وزارت خارجه ترکیه گفت: »غیر قابل  درک و غیر قابل  قبول است، کشوري که ابایي 
از فرستادن پناه جویان به میدان جنگ ندارد، دیگران را به بي ثباتي و نقش آفریني در منطقه متهم 
کند!« در حاشیه نشست امنیتي مونیخ وزیر خارجه ترکیه مدعي شده بود ایران به دنبال گسترش 

شیعه در منطقه است.
گذشــته  هفتــه   
هــم اردوغان در بحرین 
علیه  مشــابه  ادعاهایي 
ایران مطــرح کرده بود. 
سخنگوي وزارت خارجه 
ایران در پاســخ به این 
»ما  گفــت:  اظهــارات 
صبــوري مي کنیم، ولي 
این صبوري حدي دارد، 
امیدواریــم آنها در بیان 
سخنان خود با ذکاوت و 
هوشیاري بیشتري عمل کنند، امیدواریم این گونه سخنان دیگر تکرار نشود و اگر قرار باشد دوستان 
در ترکیه چنین رویه اي را ادامه دهند ما نیز سکوت نمي کنیم و پاسخ چنین اظهاراتي را خواهیم داد.«
اما چرا اردوغان در این مقطع این حمالت را علیه ایران انجام می دهد؟ پیروزی دونالد ترامپ 
در آمریکا با توجه به اظهارات ضد ایرانی وی ســبب شــده است تا برخی از کشورهای منطقه ای به 
دنبال ایجاد نوعی ائتالف علیه ایران با توجه به تمایالت ترامپ باشند. به همین دلیل در یک هفته 
اخیر شــاهد اظهارات تند وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در اجالس امنیتی مونیخ، ادعاهای عادل 
جبیر وزیر خارجه عربستان در این نشست و همچنین موضع تند وزیر خارجه ترکیه در مونیخ علیه 
ایران بوده ایم. این مهم زمانی قابل درک است که به این نکته توجه شود که پیش از نشست مونیخ 
رئیس جمهور ترکیه به عربستان، بحرین و قطر سفر کرد و با رهبران این سه کشور درباره وضعیت 

منطقه به مذاکره نشست و حتی در بحرین، ایران را به فرقه گرایی متهم کرد. 
جنگ لفظی قدرت های منطقه در حالی رخ داده است که به نظر می رسد اتفاقاتی در تقویت 
اتحاد محور عربی غربی خاورمیانه در حال رخ دادن است. وال استریت ژورنال چندی پیش در گزارشی 
به نقل از چندین مقام خاورمیانه ای نوشت: »دولت ترامپ در حال انجام مذاکرات با متحدان عربی 
آمریکا است تا آنها یک ائتالف نظامی تشکیل دهند؛ ائتالفی که برای مقابله با ایران با اسرائیل تبادل 
اطالعاتی خواهد داشت.« به این ترتیب، به نظر می رسد دولت آمریکا به دنبال بر هم زدن توازن قوا 
در خاورمیانه و ایجاد وضعیت جدید اســت؛ وضعیتی که در آن ایران به شــدت تضعیف شده باشد. 

مقامات دولت جدید آمریکا تاکنون بارها ایران را مورد انتقاد شدید قرار داده اند. 
به نظر می رسد برنامه ضد ایرانی ترامپ برخی قدرت های منطقه و رقیب ایران را به تکاپو انداخته 
است تا روند بازی را در جهت منافع خود تغییر دهند. در اوضاع کنونی ترکیه می خواهد بازی را با 
عربستان و رژیم صهیونیستی از نو شروع کند، تا شاید بتواند بازی باخته را به برد مبدل سازد. اما 
اردوغان این بار نیز همانند دخالت در سوریه سیاست اشتباهی را انتخاب کرده است. ایران در سه 
دهه گذشــته در برابر آمریکا بازی را واگذار نکرده و با وجود تمام مشــکالت توانسته خود را محور 
منطقه  معرفی کند. اکنون اردوغان با همه مشکالت امنیتیـ  اقتصادی در داخل ترکیه نمی تواند در 
برابر ایران بازی باخته در سوریه و عراق را به یک پیروزی تبدیل کند. تمام خشم اردوغان در برابر 

تهران نیز ناشی از پیروزی های منطقه ای تهران است.

هدفترکیهازاتهامزنیبهایرانچیست؟

روحانیهمچونکلینتون
انتقاد  بــا  تــاج زاده  مصطفی 
از عملکــرد دولت گفــت: »یکی از 
مهم ترین دالیل شکســت هیالری 
کلینتون، قطعی دانســتن پیروزی 
خود و جدی نگرفتن کمپین ترامپ 
بود. این خطر برای دکتر روحانی هم 
وجود دارد. روحانی بدون پاســخ به 
مطالبات ملت رأی باال نخواهد آورد.«

بقاییشوخیندارد
پایگاه خبریـ  تحلیلی بهارنیوز 
وابســته به جریان احمدی نژاد، به 
نقــل از اســفندیار رحیم مشــائی 
نوشــت: »شــاید از نظــر برخــی 
آقایان کاندیداتوری بقایی شــوخی 
باشــد، همان طور که کاندیداتوری 
احمدی نژاد در 8۴ و خاتمی در ۷۶ 
شــوخی بود.« کوچک زاده نماینده 
سابق مجلس نیز در حمایت از بقایی 
با اشــاره به شکایت بقایی از اشرفی 
اصفهانی مدعی شد: »رئیس هیئت 
تخلفــات روحانیون مجبور شــد از 
آقای بقای عذرخواهی کند، هر کسی 
بــا دقت در همین موضوع به خیلی 

نتایج درباره آقای بقایی می رسد.«
سبدیازکاندیدا

الیاس حضرتی، نماینده مردم 
تهــران در مجلس درباره نامزدهاي 
انتخابات  در  اصالح طلبان  احتمالي 
آینــده  ســال  ریاســت جمهوری 
گفــت: »قطعاً نامــزد صد درصدي 
اصالح طلبــان بــراي انتخابات 9۶ 
آقاي روحاني است. اگرچه ما وجود 
کاندیــداي پشــتیبان را نیــز الزم 
مي دانیــم و معتقدیم باید ســبدي 
از کاندیدا داشــته باشیم و نه فقط 

یک نامزد.«
برنامههایجمنا

نخســتین مجمــع عمومــی 
»جبهــه مردمی نیروهــای انقالب 
اسفندماه  پنجم  اســالمی«)جمنا( 
با حضور بیش از ســه هــزار نفر از 
اقشــار مختلف مــردم در مجتمع 
نمایشــگاهی شــهر آفتاب در جوار 
حرم حضرت امام)ره( برگزار شــد. 
دســتور کار این مجمع، قرائت متن 
ســوگندنامه جبهه مردمی انقالب 
اســالمی، انتخاب نامزدهای نهایی 
جبهه از لیست 2۷ نفره نهایی برای 
تصویب  ریاست جمهوری،  انتخابات 
پیش نویس مرامنامه جبهه مردمی 
نیروهــای انقــالب و رأی گیری از 
اعضای 3000 نفــری مجمع برای 
تعیین شورای مرکزی جبهه مردمی 

نیروهای انقالب بود که انجام شد.
نوآوریجمنا

 حدادعادل هم در پاســخ به 
پرسشــی مبنی بر اینکه قرار شده 
با نامزد نهایی تیــم کاری به مردم 
معرفی کنیم، ســازوکار آن چگونه 
است؟ گفت: »این یکی از نوآوری های 
جبهه مردمی انقالب اسالمی است 
که مردم بدانند بــه یک فرد واحد 
رأی نمی دهند؛ یعنی اینگونه نیست 
که مردم ندانند این شــخص تا یک 
هفته قبل نداند می خواهد چه کاره 
شــود و بعد سرنوشــت کشور را به 
دســت یک دولت بسپارد، ما تالش 
می کنیم که مجموعه های اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی را همراه نامزد 

خود به مردم معرفی کنیم.«
دروغمیانهروی

علــی شــکوری راد، دبیرکل 
حــزب اتحاد ملت کــه جایگزین 
حزب منحله مشارکت شده است، 
گفــت: »اعتدال و میانــه روي بر 
رویکردها و روش هاي پیشین غلبه 
یافته است و افراطي گري و تندروي 
عمــاًل به حاشــیه رفته اســت.« 
شــکوري راد افــزود: »باید توجه 
داشت که انتخابات ریاست جمهوري 
آینــده صرفاً انتخــاب مجدد یک 
رئیس جمهور نیســت. قطب نماي 
تحوالت سیاست داخلي و سیاست  
انتخابات  این  خارجي کشــور در 
تعییــن مي شــود.« تأکید جبهه 
فتنه گــران بر عبور از راه و رســم 
گذشــته در حالی اســت که در 
مراسم های دو ماه گذشته شعارهای 
فتنه 88 را مجدداً تکرار می کنند!
نامزدتراشیشدهاست

قائم مقام  محصولــی،  صادق 
»جبهه  گفــت:  پایــداری  جبهه 
پایداری تاکنــون نامزدی را برای 
انتخابات ریاســت جمهوری 9۶ به 
جبهــه مردمی نیروهــای انقالب 
اسالمی معرفی نکرده است، بنابراین 
انتصاب دو نامزد به جبهه پایداری از 
مجموعه نامزدهای معرفی شده از 
سوی جمنا در رسانه ها جای تعجب 

و گالیه دارد.

روی خط انتخابات

رازبقایی!

یادداشت 

   محمد رضایی/ با تصرف شهر الباب از سوی ترکیه و تروریست های ارتش 
آزاد، معادالت ســوریه وارد مرحله ای پیچیده و نگران کننده شده است. در حالی 
که ترکیه یکی از کشــورهای متضمن آتش بس در سوریه است، این عوامل سبب 
تشدید تنش در مناطق شمالی سوریه شده است. این در حالی است که بازیگران 
مختلفی در این منطقه درگیر بوده و هر یک نیز به دنبال منافعی هستند. امروزه 
شهر الباب به کانون تضاد آرا و تناقض های منطقه ای تبدیل شده است. الباب شهری 
در شــمال شرق حلب و در 38 کیلومتری این استان است که بیشتر ساکنان آن 
را عرب های ســنی تشکیل می دهند. در این شهر چهار بازیگر اصلی حضور دارند 
که هر یک به دنبال منافع خود با حداکثر سود و کمترین هزینه هستند. حال این 
سؤال مطرح است که بازیگران دخیل در الباب چه کسانی هستند؟ و چه اهداف 

و منافعی را دنبال می کنند؟
الف ـ ارتش ترکیه: ترکیه در شــمال ســوریه به دنبال دو هدف مهم است؛
1ـ جلوگیری از تشکیل کردستان سوریه)کانتون کردی( و2ـ تشکیل منطقه امن 
برای آموزش و تجهیز تروریســت ها. پس از موافقت آمریکا با تشکیل منطقه امن 
و قبول تأمین منابع مالی آن از سوی برخی کشورهای عربی، این سناریو بیش از 

پیش به مرحله اجرا نزدیک شده است.
ب ـ ارتش ســوریه: ارتش ســوریه به دنبال بازپس گیری مناطق اشــغالی از 
گروه های تروریســتی و اشغالگران ترکیه است. دولت سوریه به خوبی به این امر 
واقف است که در صورتی که پیشروی های ارتش ترکیه در این منطقه افزایش یابد، 

باید رویکردی سخت و نظامی گرایانه با ارتش ترکیه داشته باشد.
ج ـ داعش: الباب آخرین مقر گروه تروریســتی داعش در استان حلب است. 
با از دســت دادن الباب، داعش حوزه نفوذ خود را در استان حلب از دست داده و 
باید در آینده در اســتان رقه با ارتش ســوریه و کردها درگیر شود. از سوی دیگر 
الباب منطقه ای است که داعش از طریق آن دسترسی مستقیمی به مناطق شمالی 
ترکیه و همچنین فروش نفت مناطق شرقی سوریه در ترکیه دارد؛ بنابراین ضمن 
به کارگیری تمام توان خود و مقاومت در این منطقه، پیشــروی های ارتش ترکیه 

را نیز کند کرده است.
دـ کردها: شــاید بتــوان کردها را مهم ترین بازیگر در این منطقه دانســت. 
نیروهای دموکراتیک کرد)شــاخه نظامی کردها در سوریه( پس از توافق با آمریکا 
و پیشــروی های مهم در شمال سوریه و تصرف »منبج« و نزدیک شدن به الباب، 
شرایط را برای تشکیل کانتون کردی فراهم کردند، اما با مداخله ارتش ترکیه به 
مناطق شــمالی این امر منتفی شد. کردها در تحوالت اخیر، خود را بازنده اصلی 
میدان می دانند و به دنبال شرایطی برای نقش آفرینی گسترده در تحوالت جاری 
هستند. با توجه به ورود ارتش ترکیه و جلوگیری از تشکیل کانتون کردی، کردها 
عملیات های میدانی خود را در استان رقه متمرکز کرده اند؛ امری که بنا بر استراتژی 

وسعت جغرافیایی برای کردها تعریف شده است.
سخن آخر اینکه تحوالت سوریه، هم در عرصه میدانی و هم در عرصه سیاسی 
وارد مراحل تازه ای شــده اســت. تحوالت میدانی به خودی خود بر روی تحوالت 
سیاســی نیز تأثیر خواهد گذاشت. مذاکرات ژنو ۴ و حضور بازیگران درگیر آینده 
سیاسی مبهم و پیچیده ای را در کنار تحوالت میدانی به وجود آورده است. از سوی 
دیگر آنچه مناقشات اخیر را مبهم کرده، نقش آفرینی ُکردهاست. با توجه به شرکت 
نکردن کردها در مذاکرات سیاسی و همچنین جلوگیری از تشکیل کانتون کردی، 

تحوالت آینده بسیار مبهم خواهد بود.

»الباب«وسهمخواهیبازیگرانتأثیرگذار
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احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: »به چه دلیل وقتی پنجره واحدی که ثمره کار یک عده متخصص بوده و امکان این را 
فراهم کرده اســت که تمام واردات شــفاف شــود، باید کنار گذاشته شده یا محدود شود؟« وی تأکید کرد: »اگر آقای نعمت زاده دست از این کارهایش برندارد، 

دیده بان شفافیت و عدالت ناچار است به دادگاه مراجعه کند و به زور قانون، او را مجبور کند که دست از حمایت نا به جا از متخلفان بردارد.« 
تصمیمیخالف
اقتصادمقاومتی

محمدصادق مفتح، معاون اسبق 
وزیر بازرگانی گفت: با مقایسه زمان 
ورود فروشگاه های زنجیره ای ترکیه 
به بازار خرده فروشی ایران و امضای 
توافــق تجارت ترجیحــی میان دو 
کشــور به این نکته پی  می بریم که 
ابتدا به بازارسنجی  این فروشگاه ها 
و ارســال اطالعــات مــورد نیــاز 
تولیدکنندگان کشورشــان مشغول 
بوده اند، سپس بر اساس نیازهای شان 
از قانون تجــارت ترجیحی به نفع 
محصوالت مورد نظر بهره می گیرند 
که این دقیقاً خالف سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتی مورد تأکید رهبر 

معظم انقالب است.

شیرقطعووصلاعتبارات
آماریکجاست؟

امیدعلی پارســا در نشســت 
اقتصــاد مقاومتی، نظــام آماری و 
»برخی  گفــت:  ملی  حســابداری 
دســتگاه های دولتی به دلیل نبود 
ضمانت اجرایــی الزم، اطالعات را 
بــه مرکز آمار ایران ارائه نمی دهند، 
این در حالی است که با وجود توافق 
پیشین با دستگاه های اجرایی، این 
اتفاق باید رخ دهد.« وی افزود: »در 
عین حال، مرکز آمار ایران به دنبال 
پیاده ســازی نظام آماری ثبتی مبنا 
است و نوین ســازی آماری در حال 
انجام اســت. این در حالی است که 
در افق چشم انداز بیست ساله، مرکز 
آمار ایران باید مرجع آمارهای رسمی 

کشور باشد.«

عدمکاراییواحدپول
یکساندراتحادیهاروپا

»آلن گرینسپن« رئیس اسبق 
بانک مرکزی آمریکا )که حدود 20 
سال از سال 198۷ تا 200۶ عهده دار 
این سمت بود( معتقد است به دلیل 
نبودن تعادل در قــدرت اقتصادی 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، واحد 
پول یکســان برای کشورهای عضو 
این اتحادیه کارایی ندارد و چشم انداز 
مناســبی پیش روی اتحادیه اروپا 

نیست.

پژواک
شبکه های اجتماعی و سالمتـ  ۱۸

۲ خودافشاگریـ

پایش

عکس خبر

 محمد نوری/  هر چه به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در اردیبهشت 
ماه سال 9۶ نزدیک تر می شویم، تالش دولت برای جلب افکار عمومی و به حاشیه 
راندن و دور کردن توجهات مردم از متن مشکالت و وعده ها، بیشتر می شود. دولت 
یازدهم با شــعارهای اقتصادی و وعده های تحول صد روزه اقتصادی و چرخیدن 
ســانتریفیوژ و چرخ معیشــت مردم پا به میدان گذاشــت؛ اما اینکه حدود سه 
ســال ونیم از آغاز کار این دولت گذشته است، هنوز نتوانسته کارنامه قابل قبولی 
در عرصه های گوناگون،  به ویژه عرصه اقتصادی ارائه کند و در واپســین روزهای 
حیات خود دســت به اقداماتی می زند تا بتواند همراهی مردم را برای دوره دوم 
خود داشــته باشد، به طوری که در این زمینه اقداماتی در دستور کار مسئوالن 
اجرایی جریان اعتدال با رویکرد انتخاباتی و مبتنی بر موضوع اقتصادی و مطالبات 
معیشتی برای انتخابات پیش رو قرار دارد که برخی از این موضوعات اشاره می شود. 
طرح ســهام عدالت که مســئوالن دولت یازدهم آن را طرحی غیر کارشناسی و 
پوپولیســتی دولت پیش می دانستند، به ابزاری برای جلب آرای مردم در آستانه 
انتخابات دوازدهم مبدل شده است. این دولت قصد دارد در ماه های آینده و پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری، به ۴9 میلیون ایرانی دارای سهام عدالت، نفری ۵۵0 
هزار تومان پول نقد پرداخت کند که رکورد تزریق پول در تاریخ اقتصاد کشور را 
خواهد شکست. با این برنامه، در آستانه انتخابات دولت یازدهم 2۵ هزار میلیارد 

تومان پول نقد در بین مردم پخش خواهد کرد. 
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه ای )مصوبه شورای عالی 
اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه مورخ 9۵/8/1۵( به جزئیات 
تصویب نامه پرداخت و اعالم کرد که دولت، بررســی امکان برخورداری و اعطای 
سهام به افراد واجد شرایطی که تاکنون به هر دلیلی، مورد شناسایی قرار نگرفته 
و مشمول طرح توزیع سهام عدالت نشده اند را در دستور کار قرار داده است. این 
تصمیم دولت برای توزیع دوباره سهام عدالت در سال آینده و در آستانه برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را جدی کرده است؛ 
چرا که دولت طی سه سال گذشته هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بود و 
انجام این کار در ســال پایانی فعالیت دولت یازدهم، به معنای تالش دولت برای 

جلب آرای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
گروه اقتصادی دولت یازدهم قصد دارد با دست کشیدن به سر و روی طرح 
کارت اعتباری ۵0 میلیونی خرید کاال خاطرات شکست های پیشین خود در این 
طرح را از اذهان عمومی پاک کند. به نظر می رسد دولتمردان تدبیر و امید با آسان 
کردن شــرایط پرداخت وام و وارد کردن کاالهای خارجی قصد دارند در آستانه 
انتخابات به هر صورت این کارت ها را به مردم بدهند تا ذائقه آنها را شیرین کنند. 
پرداخت بخشی از اجاره بهای مسکن های استیجاری و پرداخت حقوق اجتماعی 

در سال آینده کارهای بعدی دولت است که بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی دارد.
کارشناســان اقتصادی به رشــد ۷/۴ درصدي اعالم شده از سوی مسئوالن 
اقتصــادی دولت با دیده تردید می نگرنند و نســبت به آن ســؤاالت و ابهامات 
جدی را مطرح می کنند و برخی این موضوع را به دلیل در پیش بودن انتخابات 

ریاست جمهوري دوازدهم اقدامی سیاسی می دانند تا اقتصادی.
نهایتاً می توان موراد دیگری را به این موارد اضافه کرد که با توجه به اینکه 
دولــت یازدهم کارنامه ی آنچنان قابل قبولی برای خود ندارد راهبردهای خود را 
در گشایش های اندک اقتصادی برای مردم جستجو می نماید تا با شیرین کردن 

ذائقه مردم در آستانه انتخابات دوباره بتواند بر کرسی اجرایی کشور تکیه زند.

هشدارتوکلی
بهنعمتزاده

پاداش پاکی؛ دوستی با خداست حضور پررنگ زنان در اولین نشست جبهه مردمی نیروهای انقالب برگزاری جشن تولد از سوی دانش آموزان برای شهید غالمرضا برزگر  یادواره شهدای گردان فاتحین در عملیات فتح شهرک »خان طومان« 

دریغازمرهم
 سید فخرالدین موسوی/  یکشنبه 
اول اسفند، روزی بود که مردم امید داشتند تا 
مجلس که سال هاســت از آن به خانه ملت یاد 
می شود، اگر نمی تواند تغییری در روند حرکتی 
این دولت در ماه های پایانی ایجاد کند، حداقل 
با استیضاح و عزل وزیر راه دولت یازدهم مرهمی 
بر داغ ها و رنج هایی باشد که در سایه بی تدبیری 
عباس آخوندی بر آنها وارد شده بود؛ موضوعی 
که روزنامــه »وطن امروز« یــک روز پیش از 
برگزاری جلسه استیضاح درباره آن می نویسد: 
»خانواده ۴0 قربانی حادثه برخورد دو قطار در 
سمنان بیش از هر کس دیگر منتظر سوت آغاز 
استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی در 
مجلس هستند و می خواهند بشنوند وزیر چه 
توضیحی درباره بی کفایتی مدیریتی و علل به 
وقوع پیوستن فاجعه هفت خوان دارد. زنده زنده 
سوختن ۴0 هموطن در سمنان در پی برخورد 
دو قطار چیزی نیســت که بتوان به سادگی از 
کنار آن رد شــد. کمترین انتظار افکار عمومی 
از وزیر راه وشهرســازی و بــه طور کلی دولت؛ 
استعفای آخوندی بود؛ اما وزیر راه وشهرسازی 
نه تنها اســتعفا نکرد، بلکه به سرعت پاسخ هر 

منتقــدی را  داد و حتی در مقطعی طلبکار هم 
شــد.« اما روزنامه های اصالح طلــب باز هم با 
وارونه انگاری عجیبی بازخواســت طبیعی یک 
وزیر با مجموعه زیادی از ناکارآمدی را سیاسی 
خواندند، چنانکه روزنامــه  »آرمان امروز« که 
نزدیک به حزب کارگزاران ســازندگی اســت، 
می نویسد: »استیضاح سیاسی در مجلس دهم! 
دیگر نباید شک  کرد استیضاح وزیر راه  سیاسی 
است، زیرا کمتر از شش ماه به  پایان دوره اول 
ریاســت جمهوری روحانی زمان باقی  مانده و 
مخالفان هر دولتی در ماه های پایانی آن دولت 
دیگر بر طرح هایی برای فشار بر دولت متمرکز 
نمی شوند. استیضاح کنندگان آخوندی، وزیر راه 
دولت یازدهم همان مخالفان روحانی در مجلس 
قبل هستند که با قدرت در مقابل رأی اعتماد 
به برخی از وزیران اصالح طلب ایســتادند و در 
مرحله بعد با عنوان دلواپسان هسته ای شروع به 
سنگ اندازی در مسیر مذاکرات هسته ای کردند. 
هر چند در انتخابات مجلس شیب زمین بازی 
به ســمت آنها بود، اما تعداد دلواپسان با اراده 
مردم در مجلس دهم به حداقل نفرات رســید. 
همین تعداد حداقلی این روزها تالش می کنند 

با هماهنگ کردن برخی از نمایندگان در مسیر 
حرکت دولت یازدهم سنگ اندازی کنند.«

روز یکشنبه جلسه علنی مجلس برگزار 
شد و به هر شیوه که بود، برخالف نظر مردمی 
که روبه روی خانه ملت امید داشتند تا مرهمی 
بر درد بی خانگی شان به علت تعطیل شدن پروژه 
مسکن مهر در دولت یازدهم بیابند، آخوندی در 
وزارت ماندگار شــد تا روزنامه  »آرمان« با تیتر 

عجیب »پایان  خوش پنج ساعت استیضاح« به 
استقبال تلخ کامی مردم از این اقدام خانه ملت! 
برود.روزنامه آفتاب یزد با چاپ تصویری خندان 
از عبــاس آخوندی »نتیجه معکوس هجمه به 
آخوندی« را برای تیتر خود برگزیند و روزنامه 
ایران نیز تیتر »افزایش اعتماد به آخوندی« را 

بر صفحه اول خود بنشاند.
اما در ایــن میان گویاتریــن جمالت را 
روزنامه »وطن امروز« به چاپ رساند که نوشت: 
»بــا وجود گله مندی مــردم از وضعیت وزارت 
راه وشهرسازی و مطالبه گسترده برای برکناری 
وزیر، عباس  آخوندی با البی سیاســی بار دیگر 
از جلسه اســتیضاح روانه ساختمان مشرف به 
بزرگراه مدرس شد. نمایندگان مجلس که بعد 
از حادثه برخورد دو قطار در ســمنان خواهان 
برکناری وزیر راه وشهرســازی بودند، باز هم به 
عباس آخوندی رأی اعتمــاد دادند تا موضوع 
زنده  زنده ســوختن ۴0 هموطن و موضوعات 
دیگر ماست مالی شود.« »شرق« نیز پیروزمندانه 
تیتر »بن بست استیضاح« را تیتر یک کرد و در 
ادامه آورد: »آخوندی با 1۷۶ رأی بهارستاني ها، 
در ســاختمان شــهید دادمان وزارت راه ماند؛ 
یعنی یک رأی باالتر از استیضاح مهر 9۴ و 1۷ 
رأی باالتــر از رأی اعتماد مجلس نهم؛ »عباس 
آخوندی« وزیر راه و مســکن و شهرسازی تنها 
وزیری است که در طول وزارتش دو بار استیضاح 
شــده و هر دو بار توانسته مجلس را قانع کند 

و وزیر بماند.«

 مهدی فرهادی/ یکی از اتفاقاتی 
که در شبکه های اجتماعی می افتد این است 
که ناحیه عمومی افراد لحظه به لحظه بزرگ تر 
می شود و نقاط کور، خصوصی و حتی ناحیه 

ناشناخته آن برای دیگران شناخته می شود.
۱- افشا یا خودگشودگی )شناساندن 
خــود به دیگران( یکی از عواملی اســت که 
ســبب می شود ناحیه عمومی گسترش یابد. 
درباره این رفتار گفته می شود که با بازگویی 
اطالعــات درباره خود می تــوان در دیگران 
اعتماد ایجــاد کرد. فرآینــد افزایش ناحیه 
آشــکار، خودگشــودگی نامیده می شود که 
یک فرآیند بده بســتانی بین شما و کسانی 
است که با شما تعامل دارند، یا کار می کنند. 
همچنین شما و دیگران می توانید با به اشتراک 
گذاشتن اطالعاتی که شما درباره خود دارید 
و آنها درباره شــما دارند، ناحیه ناشناخته را 
نیــز کوچک کنید. افراد بــه محض ورود به 
شبکه های اجتماعی شروع به انتشار مطالب، 
فایل های صوتــی و تصویری و حتی زندگی 
خصوصی خود می کنند، برخی از کسانی که 
ناحیه آشکار بزرگی دارند به آسانی می توان 
با آنها ســر صحبت را باز کــرد، این افراد با 
صداقت و روراســتی با دیگران ارتباط برقرار 
می کنند و با گروه به خوبی همراه می شوند. 
در شبکه های اجتماعی به صورت ضمنی به 
این اصل »پنجره جوهری« گفته شده است 
که به اعضای گروه خود کمک کنید تا ارزش 
بازگو کردن اطالعات درباره خود را درک کنند 
و آنها را تشویق کنید که به دیگران بازخورد 
سازنده بدهند و بگیرند. این ایده تلقین شده 
اســت که فرآیند بســط ناحیه آشکار شامل 

خودگشودگی است.
2ـ بازخــورد: در این مرحله اصل بر 
این است که بازتاب های سخنان و رفتار خود 
را از دیگران کسب  کنید تا بتوانید به مرحله 
خودشناســی و اصــالح خود دســت بزنید. 
ســخنانی که دیگران درباره افراد می شنوند 
باعث کشف جزئیاتی از شخصیت و روحیه افراد 
شده و در نهایت به نازک شدن دیواره دفاعی 
و آســیب پذیری وی منجر می شــود، این در 
حالی است که بسیاری از بازخوردها نسبت به 
رفتارهای انسان مبنای شرعی و ارزشی ندارد 
و به همین دلیل افرادی که مبانی درســتی 
ندارند، پس از مدتی در ورطه انحراف و شکست 
می افتند، آنها نه تنها نمی توانند خود را اداره 
کنند؛ بلکه اداره خود را به دست دیگران داده 

و ناکامی را برای خود رقم می زنند.

آن روی سکه

ایران  اقتصاد   سعید مهدوی/ 
ظرفیت های باالیی دارد که از این منظر 
آن را در سطح خاورمیانه و جهان متمایز 
کرده اســت. دارا بــودن مردمی بصیر و 
استکبارستیز و رهبری انقالبی که مخالف 
دست اندازی و دخالت کشورهای بیگانه 
در امور داخلی اســت، طمع کشورهای 
استکباری را به نفوذ و جنگ با این کشور 
و تحمیل فشارهای مختلف به مردم آن 
بیشتر کرده است. کشــورهای غربی و 
اروپایی که حتــی رؤیای جنگ نظامی 
بــا ایران را ندارنــد از روش های دیگری 
برای حمله اســتفاده می کنند که جنگ 
اقتصادی از مهم ترین آنهاست. این روش 
عماًل پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
دستور کار کشورهای مستکبر قرار گرفته 
است و در ســال های اخیر شدت یافته 
اســت؛ اما متأســفانه پس از آن سال ها 
مفهــوم جنگ برای اذهان عمومی ما به 
درستی تبیین نشد و آنها جنگ را فقط 
جنگ نظامی می دانند. ای کاش به سمتی 
برویــم که مفهوم جنگ های اقتصادی و 
فرهنگی را به نوجوانان و جوانان و حتی 
عموم مردم آموزش دهیم. وقتی کشوری 
با توان نظامی خود به شما حمله می کند 
مجبور به دفاع کردن از خود هســتید، 
آموزش ها و دوره هایــی را می بینید. اما 
آیــا در جنگ اقتصادی چنین کرده ایم؟ 
آموزشــی داده ایم؟ راه های نفوذ و نقاط 
ضعف را شــناخته ایم؟ آیا راه های مقابله 

را تبیین کرده ایم؟

هشدارهای رهبری
 برای جنگ اقتصادی 

رهبر معظم انقالب همواره نسبت به 
اولویت قائل شدن برای مسائل اقتصادی 
به مسئوالن کشور توصیه هایی کرده اند. 
در این زمینه نام گذاری ســال های اخیر 
با عناوین اقتصادی، ابالغ سیاســت های 
راه گشای اقتصاد مقاومتی، رهنمودهای 
معظم له در پیاده ســازی اصل ۴۴ قانون 
اساســی و همچنین هشدارهای صریح 
اقتصادی  ایشــان در خصوص جنــگ 

نمونه هایی از توجه و تأکید ایشان نسبت 
به مسائل اقتصادی است. در ادامه به چند 
نمونه از هشــدارهای رهبری در زمینه 

جنگ اقتصادی اشاره می شود؛
* امروز هم مثل قبل از گزینه های 
نظامــی روی میز حــرف می زنند و آن 
مســئول اروپایــی هم به مســئوالن ما 
می گوید؛ »اگــر برجام نبود وقوع جنگ 
حتمــی بود«، اما این حــرف یک دروغ 
محض اســت و آنها می خواهند ذهن ما 
را از جنــگ واقعی، یعنی نبرد اقتصادی 
منحرف کنند و به جنگ نظامی ســوق 
دهند تا مســئوالن کشــور از تمرکز در 
عرصه پیشرفت اقتصادی و توجه به جنگ 
فرهنگی غربی ها با ملت ایران باز بمانند.

* امروز دشمن روی اقتصاد کشور 
ما متمرکز شــده، از نظر دشمن، اقتصاد 
کشــور یک نقطه ضعفی اســت که ]او[ 
می تواند با تکیه بر آن نقطه ضعف، مقاصد 
سوء خودش را در مورد کشور عزیز ما و 
در مورد جمهوری اسالمی اِعمال بکند؛ 

باید روی اقتصاد ]کار کرد[.
* امــروز عرصه  اقتصــاد، به خاطر 
سیاست های خصمانه آمریکا، یک عرصه 
کارزار اســت، یک عرصه جنگ اســت؛ 
جنگی از نوع خاص. در این عرصه کارزار، 
هر کسی بتواند به نفع کشور تالش کند، 
جهاد کرده اســت. مسئوالن باید به فکر 

باشند، خودشان را آماده کنند؛ کمرها را 
محکم کنند بــرای مواجهه  با خصومت 
دشمنان و سیاست های خصمانه دشمنان 

که روی اقتصاد کشور متمرکز شده اند.

تعریف 
جنگ اقتصادی

»غالمرضا جاللی« رئیس سازمان 
پدافنــد غیرعامل کشــور درباره جنگ 
اقتصادی معتقد اســت: »ما سه تعریف 
برای جنگ اقتصادی داریم؛ اولین تعریف 
جنگ با ابزار نظامی علیه اهداف اقتصادی 
مثاًل حمله به زیرساخت هاســت. تعریف 
دوم، جنگ با ابــزار نظامی برای منافع 
اقتصادی و تعریف ســوم شیوه امروزی 
جنگ اقتصادی اســت، که ابزار اقتصاد 
علیه اقتصاد یک کشــور شکل می گیرد. 
به این ترتیب که بر منظور تأثیرگذاری 
بــر مؤلفه های قدرت ملی آن کشــور از 
این نظر تهاجم اقتصادی به وسیله ابزار، 
روش ها و تکنیک های اقتصادی به اقتصاد 
و زیرساخت های اقتصادی و اداره مردم 
به منظور ضربه علیه امنیت ملی کشــور 
است که به این شــیوه جنگ اقتصادی 

می گوییم.

ابزارهای دشمن
 در جنگ اقتصادی 

آمریکا و متحدانش عموماً از ابزارها 
و سالح های یکسانی برای جنگ اقتصادی 
علیه دیگر کشورها استفاده می کنند که 
مهم ترین آنها اعمال تحریم های اقتصادی 
اســت. تحریم های پولی، مالی و بانکی 

ارکان تحریم های اقتصادی هستند. 
اعمال محدودیت در دسترسی   *
به سیستم ســوئیفت از مهم ترین ابزار 
دشــمن در این تحریم ها بوده اســت. 
سیستم سوئیفت با هدف ارسال و دریافت 
هرگونه پیام ارزي در بین واحدهاي ارزي 
بانک هاي داخل کشور و بانک هاي خارج 
از کشــور مورد اســتفاده قرار مي گیرد. 
این سیستم به منظور سرعت بخشیدن 
بــه انجام معامالت ارزي و جلب رضایت 

مشــتریان و همچنین هماهنگي تمام 
عملیات ارزي در سطح جهاني با استفاده 
از یــک نرم افزار اســتاندارد مورد توجه 
اســت. بدون ســوئیفت تجارت جهاني 
و ســرمایه گذاري کندتــر، پرهزینه تر و 
اعتمادناپذیرتر مي شــود. اما مفید بودن 
این شــبکه آن را به ابزاري براي اعمال 
تحریم هاي بین المللي تبدیل کرده است. 
* از دیگــر اقدامــات دشــمن در 
این جنــگ اقتصادی می تــوان به قانون 
تحریم های 10 ساله کنگره آمریکا اشاره 
کرد. این قانون کــه زیربنای تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران به شمار می آید، 
اولین بار در سال 199۶ با هدف جلوگیری 
از سرمایه گذاری کالن خارجی در بخش 
نفت و گاز ایران تصویب شد و از آن زمان 
یک بار در سال 200۶ تمدید شده است. 
نمایندگان آمریکا در سال گذشته میالدی 
)201۶( طــرح تمدید 10 ســاله قانون 
تحریم های ایران را تنها با یک رأی مخالف 
با وجود توافقنامه برجام نیز تصویب کردند.

* تحریم هــای چــون محدودیت 
خریــد نفت خــام ایــران و تحریم های 
هواپیمایی، کشتیرانی، بیمه ای، گشایش 
خط اعتباری،  شرکت های تجاری و افراد 
از دیگر اقدامات و ابزارهای دشــمن در 
این جنگ نابرابر اقتصادی هســتند که 
الزم است هر یک در جای خود توضیح 

داده شوند.

مشکالت داخلی
 اقتصاد

البته باید واقف باشــیم که اقتصاد 
کشــور نیز از داخل بســیار لطمه دیده 
و همچنــان در معرض خطر اســت. در 
حقیقت، در حالی کــه اقتصاد از خارج 
مــورد تهاجم قرار گرفتــه، از داخل نیز 
با مشکالت فراوانی مواجه است که این 
موضوع آسیب پذیری آن را باال می برد و 
از قدرت مقابله آن به شــدت می کاهد. 
برخی از مشکالت اقتصاد ایران عبارتند از:
1ـ نگرش نادرست حاکم بر مرکز 
تصمیم گیری در امید به خارج و نداشتن 

اطمینان به توانمندی داخلی؛
2ـ فســاد، رانــت، ناکارآمــدی و 

واسطه گری در نظام بانکی؛
3ـ نرخ مشارکت اقتصادی پایین و 

بیکاری تحصیل کرده ها؛
۴ـ وابستگی شدید کشور به اقتصاد 

تک محصولی و درآمد برون زای نفت؛
۵ـ بی ثباتی فضای کســب وکار و 
افزایش نااطمینانی و خطرپذیری تولید؛

۶ـ شکاف طبقاتی گسترده، توزیع 
ناعادالنه درآمد و دورهای باطل فقر؛

۷ـ بی انضباطی هــای مالی، رانت و 
فساد اقتصادی؛

8ـ تکیه بــر واردات برای کنترل 
قیمت ها.

راه های مقابله
 با جنگ اقتصادی

برای مقابله با این جنگ اقتصادی 
ضروری است بر مشکالت اقتصادی که به 
برخی از آنها اشاره شد، فائق آیم و سپس 
در مســیر توانمندســازی و خودکفایی 
کاالهای استراتژیک گام برداریم، تا جایی 
که کشــورهای دیگر در تأمین نیازهای 
اساسی به ایران وابسته باشند. برای نمونه 
در بحث تولید داخلی دولت و مجلس باید 
طوری برنامه ریزی کنند که دانشگاه های 
ما پژوهش را سرلوحه کار خود قرار دهند 
و در خدمت صنعت باشــند و با ارتقای 
سطح علمی تولید رونقی بیش از پیش 
یابد تا به خارج از مرزها محتاج نباشیم. 
باید صنعت تمام امکانات و تجهیزات مورد 
نیاز کشور را در خود کشور و با استفاده 
از توانمندی های جوانــان تولید کرد تا 
هم مقابله با جنگ اقتصادی باشد و هم 

بیکاری رفع شود.
در پایان باید یادآور شد که الگوی 
بومــی اقتصــاد مقاومتــی می تواند راه 
مقابلــه ای کارگشــا و نســخه ای به روز 
بــرای پیروزی در ایــن جنگ اقتصادی 
باشــد. اگرچه سهم دولت در اجرای این 
سیاســت ها بسیار مهم است؛ اما این امر 
به معنای رفع مسئولیت از دیگران نیست.

از جنگ اقتصادی غافل شده ایم!

سیل آمد و خانه های محقر تحمل شان به ساخت مسکن اجتماعی نرسید!بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در تایباد و مداوای بیمارانقاچاق جوجه عقاب های ایرانی به دست عرب های خلیج فارس!گرفتن جشن تولد برای مدیرعامل یکی از فاسدترین بانک های کشور

»با وجود گله مندی مردم از وضعیت 
وزارت راه وشهرسازی و مطالبه گسترده 
برای برکنــاری وزیر، عباس  آخوندی با 
البی سیاسی بار دیگر از جلسه استیضاح 
روانه ساختمان مشرف به بزرگراه مدرس 

شد

 من بارها در ســخنرانی های اّول سال و غیر آن تکرار کردم، اآلن هم به شما عرض 
می کنم، محصوالت داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه ها. حاال ُمد شده 
اســت بگویند »بَِرند« است، بَِرند فالن؛ بَِرند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. 
آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعّصبانه و با تعّصِب تمام، ملّت ایران، خارجِی آن را 
مصرف نکنند. این را من فقط برای یک عّده  خاص نمی گویم؛ خب بله، وقتی ما می گوییم، 
یک عّده متدیّنین فوراً گوش می کنند حرف را، پیغام هم می دهند فالن چیز را که خارجی 
اســت بخریم؟ فالن چیز را نخریم؟ من فقط بــرای متدیّنین و افرادی که برای حرف ما 
حّجّیت شــرعی قائلند، این را نمی گویم؛ من این حرف را برای هر کســی می گویم که به 
ایران عالقه مند است، به آینده  کشور عالقه مند است، به فکر بّچه های خودش است که بنا 
اســت فردا در این کشور زندگی کنند. شما مصنوعات خارجی را که مصرف می کنید، در 
واقع کمک می کنید به اینکه حجم آن بنگاه خارجی، آن کارگر خارجی، آن ســرمایه دار 
خارجی، مدام بیشــتر بشــود و تولید داخلی ضربه بخورد، شکست بخورد. این را به همه 
مردم، به خصوص آن کســانی که مصارف زیادی دارند]می گویم [؛ دولتی ها هم همین جور؛ 
دولتی ها هم در مصارف دولتی، در اشــیای مصرفی ای که در ســاختمان ها، در چیزهای 
گوناگون مصرف می کنند، حتماً مالحظه کنند تولید داخلی را. امام خامنه ای، 1393/11/29
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رخنه

  علی تتمــاج /ترامپ در 
ریاســت جمهوری  ماه  اولین  حالی 
خود را سپری کرده که مجموعه ای 
از  جهانــی  جنجال ســازی های  از 
سوی وی و هم قطارانش در جریان 
اســت. در کنار مواضــع ضد ایرانی 
کــه خود ترامپ اتخــاذ کرده و نیز 
دیدار وی با »نتانیاهو« نخست وزیر 
ســایر  رفتارهای  صهیونیســت ها، 
مقامات کابینــه اش نیز قابل توجه 

است. 
برای  اقدامی جنجال ســاز  در 
شــرق آســیا، وزیر خارجه آمریکا 
اعالم کرده اســت، این کشور برای 
دفاع اتمی از متحدان خود در برابر 
تهدیــد کره شــمالی آمادگی دارد. 
»رکس تیلرســون« در اولین سفر 
خارجی خود در مقام وزیر خارجه، 
بــه آلمان رفــت و ضمن حضور در 
نشســت گروه 20 در شــهر بُن، با 
وزرای خارجه کشــورهای مختلف 
دیدار کرد. تیلرسون طی اظهاراتی 
تأکید کرده است، آمریکا آماده دفاع 
اتمــی از کره  جنوبی و ژاپن در برابر 
تهدیدات کره شــمالی اســت. وی 
همچنین مواضعی مشابه دولت قبل 
این کشــور در قبال بحران اوکراین 
اتخاذ کرده است. تیلرسون در عین 
حال از مســکو خواسته است ضمن 
پایبندی به توافق »مینسک« برای 
»کاهش تنــش در اوکراین« تالش 
کند. در ادامه سیاست های بحران ساز 
آمریــکا، در اقدامی غیر منتظره که 
می تواند به شــدت سبب نگرانی و 
خشم چین شود، آمریکا قصد دارد 
شماری از تفنگداران خود را در تایوان 
مســتقر کند. در همین راستا، وزیر 
خارجه دولت ترامپ می گوید آمریکا 
تا زمانی که مسکو معارضان سوریه 
را تروریست می داند، با روسیه حول 
نمی کند.  بحران ســوریه همکاری 
در همیــن حال آمریــکا به اعضای 
ناتو هشدار داده است که باید سهم 
خود را از بودجه ناتو افزایش دهند. 
در اقدام تأمــل برانگیز دیگر جیمز 
متیس، وزیر دفاع دولت جدید آمریکا 
ژاپن و کره جنوبی را برای نخستین 
سفر خود در این سمت انتخاب کرد. 
از سوی دیگر مایکل پمپئو، رئیس 
آمریکا  مرکزی  اطالعات  ســازمان 
)سیا( در نخستین  سفرهای خارجی 
خود پس از انتصاب از سوی »دونالد 
راهی  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ« 
آنکارا و ریاض شد. حال این پرسش 
مطرح می شــود که ریشه این همه 
معتقدند،  برخی  تحرکات چیست؟ 
ترامپ در عرصه داخلی با چالش های 
بســیاری روبه رو اســت؛ از یک سو 
اعتراض های مردمی همچنان ادامه 
دارد و از سوی دیگر اعضای کابینه 
وی نیــز حاضر به ادامــه همکاری 
نیستند که استعفای مشاور شورای 
امنیت ملی ترامپ نمودی از آن است. 
با این شرایط ترامپ با دشمن سازی 
خارجی و سوق دادن افکار عمومی 
بــه خارج ســعی در پنهان ســازی 
این وضعیــت دارد نکته مهم دیگر 
آنکه روند تحوالت نشــان می دهد، 
سیاســت آمریکا بر اصل سر کیسه 
کردن کشــورهای عربی اســت که 
تشدید بحران در غرب آسیا، از جمله 
حمایت گسترده از رژیم صهیونیستی 
و ایران هراسی نمونه ای از آن است. 
هر چند مواضع اخیر آمریکا در قبال 
روسیه و چین نیز چنین بوده است 
و گمانه زنی درباره تغییر نگاه آمریکا 
را در اذهان ایجاد کرده؛ اما حقیقت 
امر آن است که غرب آسیا همچنان 
کانون اصلی نگاه آمریکاست و ترامپ 
سعی دارد با ادعای توان جهانی برای 
حمایت از متحدان، جایگاه آمریکا را 
در میان کشورهای عربی احیا کند 
تا به هدف نهایی خود دســت یابد؛ 
هدفی که در ســخنان اخیر ترامپ 
می توان مشاهده کرد. چنانکه »دونالد 
ترامپ« که میان هوادارانش در ایالت 
کالیفرنیا ســخن می گفت، آشکارا 
اظهار داشت: »آنچه من می خواهم 
)انجــام دهم(، ایجاد مناطق امن در 
سوریه و سایر کشورهای درگیر جنگ 
در جهان است. ما از کشورهای عرب 
حوزه خلیج فارس می خواهیم برای 
ایجاد این مناطق هزینه کنند. آنها 
چیزی جز پول ندارند.« این سخنان 
نشــان می دهد، وی صرفاً به دنبال 
پول کشورهای عربی است و با ادعای 
مقابله با ایران و اجرای خواست آنان 
در ســوریه و یمن، طرح فریب این 
کشورها و سرکیســه کردن آنها را 

اجرا می کند. 

  عبداهلل عبادی/ اوگاندا در شــرق 
آفریقا و در همسایگی سودان در شمال، کنگو 
در غرب، روانــدا و تانزانیا در جنوب و کنیا در 
شرق قرار دارد، این کشور به دور از دریای آزاد 

بوده و خط استوا از آن می گذرد. 
اوگاندا به دلیل ثروت های فراوان جنگلی 
به برزیل آفریقا مشــهور است. رود نیل که این 
کشور، ســودان و مصر را مشروب می سازد، از 
دریاچه ویکتوریا واقع در اوگاندا و نزدیک منطقه 
جینجا می   باشد، سرچشمه می گیرد.  رود نیل 
در اقتصاد  این کشــورها نقش بسزایی دارد و 
بدون آن با مشــکالت فراوانــی روبه رو خواهد 
شد. معادن غنی این کشور شامل مس، یاقوت، 
طال، بیسموت، فسفات و سنگ آهک و همچنین 
محصوالت کشاورزی انبوه از جمله قهوه، چای و 
پنبه )از جمله عمده ترین دالیل توجه کشورهای 

استعمارگر به این منطقه( می باشد.

آغاز روابط
آغاز روابط دو کشور به دهه 19۶0، یعنی 
دهه استقالل آفریقا باز می گردد. در سال 19۶2 
اوگاندا از انگلیس استقالل یافت، در سال های 
ابتدایی استقالل به دلیل  میراث باقی مانده از 
استعمار وضعیت اقتصادی اوگاندا بسیار متشنج 
بــود و دولت وقت این کشــور توانایی تأمین 
بسیاری از خواسته های شهروندانش را نداشت. 
در دهه 19۷0 و در زمان حکومت عیدی 
امین روابط آمریکا و اوگاندا کماکان در ســطح 
پایینی قرار داشت، پس از سقوط حکومت عیدی 
امین در سال 19۷9، روابط دو طرف بهبود یافت 
و سفارت آمریکا در کامپاال به طور رسمی افتتاح 
شد. هرچند میلیتون اوبوتو رئیس جمهور وقت 

اوگاندا خواستار افزایش سطح روابط با آمریکا 
بود، اما سازمان های طرفدار حقوق بشر آمریکایی 
به دفعات حکومت وی را به نقض حقوق بشــر 

متهم کردند.
بــا به قدرت رســیدن یوری موســوینی 
رئیس جمهور فعلی در دهه 1980 روابط آمریکا 
و اوگاندا وارد مرحله جدیدی شــد و آمریکا از 
دولت اوگاندا برای رعایت حقوق بشر و اصالحات 
اقتصــادی حمایت کرد، با وقــوع حوادث 11 
سپتامبر 2001 و آغاز جنگ علیه تروریسم در 
آفریقا، روابط آمریکا و اوگاندا به ســرعت سیر 
صعودی به خود گرفت. موســوینی در دیدار با 
جرج بوش به وی قول داد، در کنار دولت آمریکا 
در جنگ علیه تروریسم شرکت کند و جرج بوش 
نیز متقاباًل به حمایت های بیشــتر اقتصادی از 

دولت اوگاندا وعده داد.
به هنگام حمله آمریکا به عراق در ســال 
2003، اوگانــدا از جمله معدود کشــورهای 
آفریقایی بود که حمایت خود را از آمریکا اعالم 
کرد. در این زمان که آمریکا به شدت به دنبال 
افزایش متحدین خود در عراق بود، دولت اوگاندا 
بــا اعزام 20 هزار نفر از نظامیان خود به عراق، 
خون تازه ای به رگ های ارتش آمریکا در عراق 
تزریق کرد. در حقیقت، در اوایل ســال 2003 
وضعیت نظامیان و شــبه نظامیان در اوگاندا به 
گونه ای بود که برای دولت مرکزی این کشــور 

به یک تهدید بالقوه تبدیل شده بودند.
تا پیش از سال 2003 بخشی از نیروهای 
نظامی اوگاندا  درگیر سرکوب شورشیان لرد در 
شمال این کشور بودند، همچنین عده زیادی 
از شبه نظامیان این کشور نیز در کنگو با دولت 
مرکزی بر ســر مناطــق الماس خیز درگیر و 

بخشی نیز درگیر جنگ داخلی سودان بودند. 
در سال 2003 دولت اوگاندا موفق شد بخش 
بزرگی از شورشیان لرد را سرکوب کند، از سوی 
دیگر جنگ داخلی در کنگو و ســودان نیز در 
حــال فروکش کردن بود، از این رو عده زیادی 
از شبه نظامیان این کشور به کامپاال بازگشته و 
منتظر تصمیم دولت برای استخدام در ارتش 
بودند، در این زمان با آغاز جنگ آمریکا علیه 
عراق و نیاز مبرم به نیروهای کشورهای متحد، 
شرکت های نظامی آمریکا در اوگاندا فعال شده 
و افراد را پس از دو ماه آموزش با حقوق مکفی 
به عراق اعزام می کردند. همان طور که گفته شد 
در این مرحله حدود 20 هزار اوگاندایی به عراق 
اعزام شدند. پس از خروج نیروهای آمریکایی 
از عراق و بازگشت این افراد به اوگاندا مجدداً، 
حضور چندین هزار شبه نظامی آموزش دیده در 
این کشــور به یک معضل برای دولت مرکزی 
اوگاندا تبدیل شــد. در این زمان الشــباب به 
یک تهدید بزرگ علیــه منافع آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی در شاخ آفریقا تبدیل شده بود، 
از این رو آمریکا از فرصت اســتفاده کرده و به 
جای مداخله مستقیم علیه الشباب، از نیروهای 
اوگاندایی برای ســرکوب این جنبش استفاده 
کرد. با افزایش نیروهای اوگاندایی در سومالی 
و تضعیف موقعیت الشباب، این گروه تروریستی 
بــه دولت اوگاندا اخطار داد، چنانچه نیروهای 
خود را از این کشور خارج نکند با واکنش این 
گروه مواجه خواهد شــد؛ اما دولت اوگاندا به 
این تهدید توجهی نکرد و به فاصله دو ماه بعد 
الشباب با انفجار یک بمب بسیار قوی در یکی 
از محالت پر رفت و آمد کامپاال عده  زیادی از 
شهروندان اوگاندایی را به قتل رساند و به این 

ترتیب اوگاندا پاداش حمایت های خود از کاخ 
سفید را دریافت کرد.

یکی دیگــر از زمینه های همــکاری دو 
کشور، جاسوسی از مرزهای سودان و حمایت 
از شورشیان جنوب این کشور پیش از استقالل 
جنوب ســودان در سال 2011 بود. تا پیش از 
برگزاری رفراندوم جنوب و استقالل این کشور 
از سودان مرکزی، البشیر به شدت درگیر مبارزه 
با شورشیان جنوب بود و سالیانه میلیون ها دالر 
صرف کنترل و نگهداری از مرزهای این کشور 
با اوگاندا می شــد، در آن زمــان دولت اوگاندا 
مهم ترین حامی شورشــیان جنوب سودان بود 
و با ایجــاد پایگاهی در نواحــی مرزی ضمن 
حمایت از شورشــیان به آموزش و تجهیز آنان 
می پرداخت. در سال 2009 موافقت نامه ای بین 
دولت آمریکا و اوگاندا امضا شــد که بر اساس 
آن اوگاندا بــه ارتش آمریکا اجــازه می داد با 
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین از مرزها 
و استحکامات سودان جاسوسی کند، در قبال 
این خدمت، پنتاگون متعهد شد تا یک محموله 
سالح و تجهیزات سبک در اختیار ارتش اوگاندا 

قرار دهد.
دولت های  اقتصــادی  متأســفانه ضعف 
آفریقایی سبب شــده تا این کشورها به جای 
حمایت از مواضع یکدیگر در صحنه های جهانی 
به رقیب یکدیگر برای کسب کمک های اقتصادی 
و نظامی از آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل 
شوند، دولت اوگاندا با حمایت از مواضع آمریکا و 
رژیم صهیونیستی طی یک دوره 20 ساله سبب 
شد تا سودان بزرگ ترین کشور جهان اسالم به 
دو کشور تقسیم شده و یکی از مهم ترین اعضای 

محور مقاومت از صحنه خارج شود.

انگلیس:پذیرشکودکانپناهجویبیسرپرست!
دولت انگلیس بار دیگر تحت فشــار فعاالن مدنی قرار گرفته است تا شمار 
بیشتری از کودکان و نوجوانان پناه جوی بی سرپرست و در معرض خطر را پذیرش 
کند. تعداد این کودکان می تواند حدود سه هزار نفر باشد؛ ولی دولت »ترزا می« 
گفته اســت، در کل تنها 3۵0 کودک با آنچه در این طرح مطرح  شــده، انطباق 
داشــته اســت. تاکنون 200 کودک وارد این کشور شده اند و 1۵0 کودک دیگر 
پیش از پایان ماه مارس پذیرش خواهند شد. نهادهای حقوق بشری ضمن هشدار 
به انگلیس، تأکید کرده اند که »وظیفه اخالقی همه ما این است که با هر چه در 
توان داریم، به کسانی که بیشترین نیاز را دارند، کمک کنیم.« دولت انگلیس در 
همین حال تحت  فشار افکار عمومی و فعاالن حقوق بشر است تا شمار بیشتری 

از کودکان ساکن اردوگاه »جنگل« در بندر کاله فرانسه را پناه دهد.
فرانسه:وضعیتبحرانیزنانوکودکانکمپ»دونکرک«

بنا بر شواهد کودکان و زنانی که در کمپ پناه جویان در شمال فرانسه به سر 
می برند، مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند. جزئیاتی از شاهدان جمع آوری 
شده است که نشان می دهد، قاچاقچیان انسان به ازای انتقال پناه جویان از کمپ 
بــه آنها تجاوز می کنند. به برخی از این پناه جویان هم به ازای دریافت غذا و پتو 
یا اقالم ضروری تجاوز می شود. فرانسه از جمله کشورهایی است که شعار آزادی 
سر می دهد؛ اما در عمل جزء سرکوبگر ترین کشورهای غربی در زمینه آزادی های 
فردی و آزادی بیان است که وضعیت بحرانی پناه جویان در اردوگاه های این کشور 

نمودی از این رفتار غیر انسانی است. 
ترکیه:هشدارسازمانعفوبینالملل

ســازمان عفو بین الملل توافــق پناهندگان اروپا با ترکیــه را نقض قوانین 
بین المللی دانسته که وضعیت فاجعه باری را برای هزاران پناهنده در جزایر یونان 
ایجاد کرده است. این سازمان حقوق بشری تأکید کرده است، نهایت بی انصافی و 
بی صداقتی است که سیاستمداران اروپایی توافق پناهندگان با ترکیه را موفقیت 
تلقی کرده و از آن تمجید می کنند؛ در حالی که چشــمان خود را بر رنج و درد 
کســانی که این توافق برای آنها هزینه های باالیی به بار آورده اســت، بسته اند. 
سازمان عفو بین الملل در این زمینه، به ویژه به وضعیت بد پناه جویان در جزایر 
یونان اشــاره کرده و گفته اســت: »توافق ترکیه با اتحادیه اروپا یک فاجعه برای 
هزاران انســانی است که در بن بستی خطرناک و به ظاهر بی پایان و ناامیدکننده 

در جزایر یونان اسیر شده اند.«
آلمان:رکورداخراجپناهجویان

در مواضعی که اعتراض نهادهای حقوق بشــری را به همراه داشــته، یک 
مقام بلندپایه آلمانی گفت: »کشورش در سال 201۷ در مقایسه با سال 201۶، 
شمار بیشتری از آوارگانی را که درخواست پناهندگی آنان لغو شده است، اخراج 
خواهد کرد.« پیتر التمایر، رئیس دفتر مرکل به روزنامه »بیلد ام زونتاگ« گفت: 
»حدود نیمی از مجموع ۷00 هزار درخواست پناهندگی که در سال 201۶ ارائه 
شــد، رد شده اســت و به این ترتیب شمار کسانی که امسال اخراج می شوند، به 
رقم بی سابقه ای خواهد رسید.« رهبران حزب اتحاد دموکرات مسیحی که مرکل 
عضو آن اســت، به منظور آرام کردن محافظه کارانی که با تصمیم مرکل در سال 
201۵ برای باز کردن مرزهای آلمان به روی آوارگان مخالف بودند، برای اخراج 
شمار بیشتری از آوارگان که درخواست پناهندگی آنها رد شده است یا خارجیانی 
که مرتکب جرم شده اند، فشار می آورند. نهادهای حقوق بشر نیز درباره وضعیت 

بحرانی پناه جویان در این کشور هشدار داده اند. 

 رضا اشــرفي/ با حضور 
ترامــپ در کاخ ســفید  دونالــد 
تضعیف  درباره  زیادي  پرسش هاي 
و حتــي ماندگاري ناتــو در اذهان 
دولتمــردان حاضــر در این پیمان 
امنیتي و نظامي شکل گرفته است. 
ترامــپ در دوره مبارزات انتخاباتي 
خود در سال 201۶ در گفت وگو با 
شبکه خبري »ام اس ان بي سي« گفته 
بود: »به نظر من ناتو دیگر بی فایده 
و کهنه شده اســت.« این موضوع 
در ادامــه اظهارات جنجالي ترامپ 
نگراني هایــي را در حوزه نظامي و 
امنیتي براي برخي از کشــورها، به 

ویژه اروپا ایجاد کرده است. 
پــس از فروپاشــي شــوروي 
ســابق و از بین رفتــن پیمان ناتو 
که بازوي نظامي و امنیتي شــرقي 
بــود،  موجودیت ناتو با ابهام روبه رو 
شــد که آیا نیاز و دلیلي براي ادامه 
حیات آن، وجــود دارد یا خیر؟ در 
ابتداي دهه 1990 کشورهاي غربي 
به سرکردگی آمریکا با بازتعریف ناتو 
و تغییر برخي از نقش هاي آن به هر 
شــکل ممکن ناتو را حفظ کردند. 
این نهاد نظامي در ســال هاي بعد 
با تقویت و حضور بیشتر در عرصه 
بین المللي نقش ایفا کرد و حتي در 
دو جنگ افغانســتان و عراق از آن 
بهــره زیادي گرفته شــد. طي این 

مدت، حتي کشــورهاي اروپایي به 
آن نگاه ویژه ای داشتند و فرانسه که 
از دوران ژنرال دوگل از این پیمان 
خارج شــده بود،  در دوره نیکالس 

سارکوزي به عضویت آن درآمد. 
طي این مدت، ناتو نه تنها در 
ایفا  انواع عملیات بین المللي نقش 
کرد؛ بلکه کشــورهاي شرق اروپا را 
در سیاست گســترش به شرق به 
خود الحاق کرد و با نزدیک شــدن 
به مرزهاي روسیه به تهدیدي علیه 
این کشــور تبدیل شد. پس از آن، 
رویارویي لفظي بین مقامات روسیه 
و غرب همواره یکــي از مهم ترین 
عواملي شــد که بــه تنش بین دو 
طرف افزود؛ به گونه اي که روســیه 
بــه واکنــش و مقابلــه علیه غرب 

تهدید کرد. 
البته آمریکا در دوره باراک اوباما 
سعي کرد که بخشي از مدیریت ناتو 
و رهبري آن را در برخي از عملیات ها 
به اروپایي ها بسپارد. این مسئله در 
انقــالب و جنگ غــرب علیه لیبي 
نمایان شد. در چنین شرایطي برخي 
از تحلیلگران تأکید کردند، آمریکا 
به دنبال کم کردن هزینه هاي ناتو 
از منابع اقتصادي خود اســت؛ چرا 
که آمریکا بیش از ۶0 درصد منابع 
مالي ناتو را تأمین مي کند. این همان 
موضوعي است که دونالد ترامپ به 

مثابــه یک دالل تجــاري روي آن 
دســت گذاشته و تأکید کرده است 

که به دنبال عبور از ناتو است. 
البته این تنها عاملي نبود که 
دونالــد ترامپ را از ناتو ناامید کرد؛ 
بلکه نوع نــگاه و نیاز رئیس جمهور 
آمریکا به روســیه سبب شده است 
که از جایگاه ناتــو بکاهد. این نیاز 
ترامپ به روســیه به حدي جدي 
شــده اســت که مقامات بلندپایه 

آمریکا تأکیــد دارند، باید نوع نگاه 
رئیس جمهور و تیم جدید حاضر در 
واشنگتن نسبت به روسیه سنجیده 
شود که این موضوع پس از استعفاي 
اجباري مایکل فلین، مشاور امنیت 
ملی آمریکا جدي تر شد. حتي نانسي 
پلوسي، رهبر دموکرات هاي مجلس 
نمایندگان آمریکا تحقیق اف بي آي را 
درباره ارتباطات مالي شخص ترامپ 

با روسیه درخواست کرده است. 

چنیــن دیدگاهي در ســطح 
کالن سیاســي آمریکا سبب شده 
است اعضاي اروپایي ناتو که متحد 
بي چون و چراي آمریکا به شــمار 
می آیند، از واشــنگتن بخواهند که 
موضع خود را در زمینه ائتالف ها و 
اتحادهاي بعدي روشن کند. دونالد 
ترامپ حتي نگاهي کاماًل انتقادي به 
»اتحادیه اروپا« دارد و آن را رقیب 
جدي آمریــکا مي داند. اگر چه این 
نگاه بي راه نیســت؛ اما براي علني 
کردن آن در سطح کنوني بسیار زود 
است؛ در حالي که ترامپ به هیچ یک 

از این قواعد معتقد نیست. 
اروپا به ویژه کشورهاي آلمان 
و فرانســه معتقدند، بــا تضعیف یا 
فروپاشــي ناتو، روســیه به منزله 
بزرگ ترین تهدیــد اروپا، آنها را در 
گوشــه رینگ قرار خواهد داد. این 
مسئله از زماني جدي تر شده است 
که جنبش هاي هویتي شکل گرفته 
در اروپا که نوعي نگاه ضد اتحادیه اي 
دارند و به ملي گرایي عالقه نشــان 
مي دهند، در اذهان اجتماعي مورد 
اســتقبال قرار گرفته است. از این 
منظر دولتمردان کنوني اروپا نگران 
این هستند که با پیروزي احتمالي 
آنها در انتخابــات 201۷، به ویژه 
در فرانســه و هلنــد، اتحادیه اروپا 
به سمت واگرایي پیش برود و این 

همان سیاســتي اســت که روسیه 
از آن حمایــت مي کند تا در مقابل 
حضور یک اتحادیه در همســایگي 
خود با مجموعه اي از کشــورهاي 
مســتقل و ضعیف روبه رو باشد. در 
چنین حالتي تضعیف ناتو نیز براي 
اروپا بســیار نگران کننــده خواهد

بود. 
راسموسن، دبیر کل سابق ناتو 
نیز در ســخنانی تأکید کرده است 
ناتو بــا این وضعیت به فروپاشــی 
خواهد رســید و دیگــر نامی از آن 
باقی نخواهد ماند؛ از این رو مقامات 
اروپایــي، به ویژه آلمان و فرانســه 
خواهان آن هستند که موضع آمریکا 
به شکل کاماًل شفاف مشخص شود. 
به همین منظور مایک پنس، معاون 
دونالد ترامپ، در نشســت امنیتی 
مونیخ تأکید کرد: »آمریکا حمایتی 
»تزلزل ناپذیر« از ناتــو دارد.« این 
در حالي اســت که تغییــر روزانه 
رویکردهاي دونالد ترامپ اروپاییان 
را به سمتي پیش برده است که در 
کنار ناتوي فعلي، براي امنیت خود 
نیز برنامه اي مضاعف داشته باشند؛ 
تالشــي که اگر سناریوی مسکو به 
ثمر بنشــیند و رویکردهاي دونالد 
ترامپ به همین شــکل ادامه پیدا 
کند، راه به جایــي نبرده و اروپا را 

زیر سایه روسیه خواهد برد. 

بایدمدتمحدودیتهایایرانراافزایشداد
خبرگزاری فارس: »دنیس راس« از مقام های سابق آمریکا در دولت »بیل کلینتون«، 
با بیان اینکه دولت ترامپ تصمیم گرفته است برجام را حفظ کند، گفت: »باید تالش کرد 
تا طول دوره محدودیت های اعمالی بر برنامه هســته ای ایران افزایش یابد.« وی درباره 
اینکه دولت کنونی آمریکا به جای برهم زدن توافق اتمی به فکر مذاکره مجدد اســت، 
اظهار داشت: »این گزینه دلخواه تر از برهم زدن کامل توافق است. به نظرم دولت آمریکا 
به این نتیجه رسیده است که این توافق را برهم نزند؛ اما اینکه ایران می تواند برنامه اتمی 
عظیم بدون محدودیت داشــته باشد، مهم است. یکی از گزینه ها این است که آمریکا 

و سایر اعضای گروه 1+۵ تالش کنند این محدودیت پانزده ساله را طوالنی تر کنند.«
ارائهطرحهایجدیدبرایتحریمایران

خبرگزاری تسنیم: »لیندسی گراهام« سناتور ارشد آمریکایی گفت: »واشنگتن 
باید به همه آنهایی که مورد تهدید ایران قرار گرفته اند، کمک کند.« او در بخشی 
از سخنانش به تهدید ایران برای عربستان سعودی و اسرائیل اشاره و تأکید کرد: 
»ریاض به دلیل تهدید ایران در یمن و تل آویو به علت تهدید حزب اهلل، حق دارند 
نگران باشند.« قانونگذار آمریکایی در ادامه مدعی شد: »اقدامات ثبات زدای ایران 
در چهار کشور عربی یمن، لبنان، سوریه و عراق ادامه دارد.« این سناتور آمریکایی 
همچنین تأکید کرد: »من )طرح( مربوط به تحریم های جدید علیه ایران را به سنا 
)آمریکا( معرفی خواهم کرد و دلیل این کار هم رفتار مخرب این کشور در منطقه 
است و نه بحث هسته ای«. وی افزود: »به نظر من، ما )آمریکا( باید به افرادی که 
مورد تهدید ایران هستند، بیشتر کمک کنیم و نه اینکه کمتر از آنها حمایت کنیم.«

ادعایبرهمزدنثباتدرعراقوسوریه
خبرگزاری ایســنا: یک ســناتور آمریکایی با تکرار ادعاهای بی پایه علیه ایران، 
طرحی را به منظور تحریم مقام های ارشــد ایرانی به بهانه دخالت در مســائل عراق 
و ســوریه معرفی کرده  است.»مارکو روبیو« که یکی از نمایندگان پیشرو در مجلس 
سنا در معرفی طرح های تحریمی علیه ایران است، روز 8 دسامبر 201۶ پیش نویس 
»قانون جلوگیری از بی ثبات سازی عراق و سوریه« را به کمیته بانکداری این مجلس 
ارائه کرده اســت. روبیو در بخشی از این پیش نویس که به شرح سیاست های دولت 
آمریکا اختصاص دارد، نوشــته است: »سیاست ایاالت متحده باید وضع تحریم علیه 
سازمان های تروریستی و آن دسته از کشورهای خارجی، از جمله حکومت ایران و دولت 
فدراسیون روسیه باشد که صلح و ثبات عراق و سوریه را با تهدید روبه رو می کنند.«

آزمایشهایموشکیایرانتحریکآمیزنیست
خبرگزاری مهر: »گری سیک« مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در سال های 
دور و اســتاد دانشــگاه کلمبیای آمریکا گفت: »این آمریکاست که آزمایش های 
موشــکی ایران را تهدید و تحریک می نامد و باید برای رفع این مشــکل چاره ای 
اندیشید.« گری سیک در بخشی از سخنان خود درباره آزمایش های موشکی ایران 
گفت: ایران  این کار را پیشتر  و حتی زمانی هم که تحت تحریم مستقیم شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد قرار داشت، انجام داده بود. من واقعاً این برداشت را 
ندارم که این اقدام ایران تحریک آمیز اســت. وی افزود: »ایران مصمم به داشتن 
این موشــک ها برای امر بازدارندگی است و باید آنها را آزمایش می کرد. ایرانی ها 

پس از دستیابی به برجام هم این آزمایش ها را انجام دادند.«
ایراندرتماممنطقهدستبرتررادارد

خبرگــزاری فارس: »آرون داوید میلر« نایب رئیس مرکز بین المللی »وودرو 
ویلســون« و »ریچارد سوکولســکی« عضو ارشد مؤسسه »کارنگی« دو تحلیلگر 
برجسته آمریکایی با بیان اینکه ایران در تمام منطقه دست برتر را دارد، نوشته اند 
که واشنگتن توان به عقب راندن ایران را ندارد. الزم است آمریکا منطقی یا عملی 
بودن ایده به عقب راندن نفوذ منطقه ای ایران را بررســی کند؛ آن هم بر اساس 
شعار »اول آمریکایی ها«، نه فقط منابع اسرائیل. همچنین، با دقت منافع سیاست 
مقابله جویانه در قبال ایران و نیز هزینه های بالقوه، خطرها و عواقب آن را مدنظر 
قرار دهد. به احتمال فراوان سیاســتی خصمانه تــر علیه حضور ایران در منطقه 

کارایی نخواهد داشت.

رازجنجالسازان

نگراني اروپا از تضعیف ناتو و گسترش نفوذ روسیه

هژمونی آمریکا بر جهان اسالمـ  ۸

سوءاستفادهآمریکاییهاازاوگاندا

۱۷میلیونیمنیقربانی
سعودی ائتالفآمریکاییـ

»جیمی مک گولدریک« هماهنگ کننده امور بشردوســتانه ســازمان ملل متحد در یمن اعالم کرد که 1۷ میلیون یمنی دیگر توانایی تأمین غذای خود 
را ندارند و هفت میلیون نفر دیگر نیز در آســتانه گرســنگی هستند. در همین حال کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعالم کرد که حدود سه 

میلیون نفر از مردم یمن که پس از آغاز جنگ منازل خود را ترک کرده بودند، با وجود خطرات احتمالی و نبود امنیت ناچار شدند به منازل خود بازگردند.

کند و کاوفراسو

هویت

فرانســه خواهان  و  آلمان 
آن هســتند که موضع آمریکا 
کاماًل شفاف مشخص  به شکل 
شــود. به همین منظور مایک 
ترامپ،  دونالد  معــاون  پنس، 
در نشســت امنیتــی مونیخ 
تأکید کــرد: »آمریکا حمایتی 

»تزلزل ناپذیر« از ناتو دارد«
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آلساندرو آمادیو نماینده یونیدو در ایران می گوید: »بیش از ۵0 درصد پوشاک وارداتی به ایران به صورت غیرقانونی وارد این کشور می شود.« قاچاقی که هیچ محدودیتی 
در نوع محصوالتی که به خورد جامعه می دهد، ندارد و اینجاست که مسئولیت کارگروه مد و لباس در جایگاه متولی برگزاری نمایشگاه های مد و لباس در کشور در این مبارزه، 

سخت تر می شود و حرکت جمعی مسئوالن را می طلبد تا دست های قاچاقچیان لباس به کشور بریده شده و دست های طراحان و تولیدکنندگان داخلی قوت بگیرد.

 محمدعلی حسینی/ »هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال یا غیر 
آن در مراســم سخنرانی، اعم از مراســم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز 
تشــکیل می شود، موجب توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از 
شــش ماه تا دو سال محکوم می شود. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا 
افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند، همچنین قوه قضائیه 
موظف است بدون تشریفات، رسیدگی و در کمتر از یک ماه حکم الزم را صادر و 
اعالم کند.« این بخشی از طرح دوفوریتی ای است که برخی از نمایندگان مجلس 
که بیشتر آنها عضو فراکسیون به اصطالح امید مجلس هستند به صحن آورده اند 
تا به تعبیر خودشــان امنیت مراســم ها را تأمین کنند. بحث درباره کّم و کیف و 
سرنوشــت این طرح عمدتاً به حوزه اخبار و گزارش های روزانه مربوط می شود؛ 
اما درباره نفس طرح این موضوع در مجلس و تناقض ها و پیامدهای آن توجه به 

چند نکته ضروری است:
1ـ طرح این موضوع آن هم از ســوی کســانی که عمدتاً اصالح طلب بوده 
و همیشــه خود را طرفدار آزادی بیان، آزادی قلم و... می دانند و روزگاری شــعار 
»زنده باد مخالف من« سر می دادند و جناح مقابل خود را به دیکتاتوری و استبداد 
متهم می کنند، حکایت از نوعی تناقض در شعار و عمل اصالح طلبان دارد. می توان 
گفت شعارهایی مانند »آزادی بیان« و »دانستن حق مردم« است تنها زمانی برای 
اصالح طلبان اهمیت دارد که تأمین کننده مطامع سیاســی آنها بوده، یا اینکه با 

تمسک به آنها بتوانند به جریان رقیب خود حمله کنند. 
2ـ به طور معمول طرح دوفوریتی در شرایطی مطرح می شود که اضطراری 
وجود داشته باشد و در حالی که اضطرار کشور، حل مشکالت جوانان، رفع تورم، 
حل مشکل آلودگی و ترافیک در شهرهای بزرگ، حل آسیب های اجتماعی، حل 
مسائل مردم خوزستان و... است، معلوم نیست که براساس چه اولویت و ضرورتی 
به طرح این موضوع، آن هم با قید دوفوریت پرداخته شده است. به نظر می رسد 
در حالی که در آســتانه دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا هستیم و جریان متبوع اینها باید پاسخگوی پرسش های متعدد افکار 
عمومی در اجتماعات رسمی و غیررسمی باشد، به طرح این موضوع پرداخته اند. بر 
همین اساس، شاید بتوان گفت که نمایندگان مذکور بیش از آنکه دغدغه دفاع از 
حقوق مردم داشته باشند و خود را پاسدار دفاع از حقوق مردم بدانند، درصددند 

با حمایت از دولت، منافع جریانی خود را تأمین کنند.
3ـ در حالی که از حقوق شــهروندی در دولت بحث می شود و شخصیت ها 
و رســانه های مختلف اصالح طلب از آن دفاع کرده اند، به نظر می رســد که طرح 
مذکور در تناقض با حقوق شهروندی بوده، یا اینکه حداقل در بسیاری از حوزه ها، 
حقوق شهروندی را در مضیقه و تحت فشار قرار می دهد؛ زیرا » طرح تأمین امنیت 
مراسم ها« حداقل متناقض با یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی؛ یعنی آزادی 

بیان و لزوم آگاهی شهروندان از وضعیت اداره کشور است. 
۴ـ از مهم ترین پیامدهای ناخواسته این طرح که اتفاقاً به ضرر طرح کنندگان 
آن و جریان متبوع شان می باشد، این است که حال که قرار است طرح سؤال در 
یک جلسه رسمی یا غیررسمی ۶ تا 2۴ ماه حبس در پی داشته باشد، پس مجازات 
کســانی که به بهانه واهی تقلب، هشت ماه کشور را درگیر آتش شعله های فتنه 
کردند، چه می شــود؟ با کسانی که هر روز در بیانات و جرایدشان اصول و فروع 
نظام را مورد هجمه  قرار می دهند، چگونه باید برخورد کرد؟ با کسانی که خطوط 
قرمز سیاســی، امنیتی و اعتقادی مردم را به بهانه توجیه سیاســت ها و اقدامات 
خود مورد هجوم قرار می دهند و ضرر اقدامات مخرب آنها به مراتب گسترده تر و 

تخریب کننده تر است، چگونه باید برخورد کرد؟
به نظر می رسد که طرح مذکور هم آمیخته به نگاه های سیاسی بوده و هم 
طرحی اساســاً ناپخته و خام اســت که ظرفیت های الزم را برای اینکه بتوان آن 
را مبنــای عمل قرار داد، ندارد. هرچند تصمیم گیری در این زمینه در نهایت به 

مراجع قانونی موکول است. 

فخــری/  محســن    
خوزســتان و بحران بزرگی به نام 
ریزگردها که هر روز و هر ســال 
گسترده تر و وخیم تر می شود؛ این 
بحران حاال آنقدر تشــدید شــده 
برق رسانی  شــبکه های  که  است 
و دســتگاه های تصفیه آب را نیز 
تحــت تأثیر قرار داده و زندگی در 
این شــهر را برای روزهای زیادی 
در ســال با اخالل جــدی روبه رو 
امام جمعه  کرده اســت؛ بحرانی 
اهواز با اشاره به عمق آن می گوید، 
بســیاری از مردم خوزستان این 
روزها بــه مهاجرت فکر می کنند! 
امــا آیا بحران ریزدگردها که چند 
سالی است برخی از مناطق کشور، 
به ویــژه مردم عزیز خوزســتان 
را گرفتــار کرده اســت، پدیده ای 
نوظهور اســت کــه در هیچ جای 
دیگر از جهان وجود نداشته است؟ 
آیا ایران اولین کشــوری است که 
درگیر این موضوع شده است؟ آیا 
هیچ شهر دیگری در جهان با چنین 
پدیده زیست محیطی روبه رو نبوده 
است؟ اگر این چنین نیست و دیگر 
کشورها نیز مشــکل ریزگردها را 
داشته اند، باید این پرسش را مطرح 
کرد که آن کشورها چگونه پدیده 
گردوغبار را مدیریت کرده اند؟ آیا 
ایــن پدیده در کشــورهای دیگر 
همچنان تداوم دارد، یا راه چاره ای 
برای آن اندیشــیده و مهار شــده 

است؟
و اگر چنین اتفاق مشــابه ای 
در جای دیگــر از جهان رخ داده 
و مرتفع شــده است با چه شیوه و 
ترفندی عملیاتی شده است. یکی از 
مشهورترین نمونه های این پدیده، 
مانند آنچه امروز در جنوب کشور 
با آن روبه رو هســتیم، در کشــور 
چین رخ داده است. صحرای گبی 
)Gobi Desert( که با وســعتی 
حــدود 1300000 کیلومتر مربع 
در شــمال چیــن و در مرز چین 
کانون شکل گیری  مغولســتان  و 
طوفان های شنی شد و شهر پکن را 
در ماسه و شن فرو برد، تا جایی که 
به بسیاری از جنگل های این کشور 

آسیبی جدی وارد کرد. 
اما دولــت چین برای مبارزه 
با این پدیده بیکار ننشســت و به 
تبلیغاتی  و  تشــریفاتی  سفرهای 
بسنده نکرد؛ مسئوالن دولت چین 
با موضع ریزگردها سیاسی برخورد 
ن کردند و آن را بر عهده یکدیگر 
نگذاشــتند و با یــک برنامه ریزی 
درســت این مشکل بزرگ را مهار 

کردند. 
در ایــن راســتا دولت چین 
براســاس طرحی جامــع، پروژه 
ساخت یک جنگل مصنوعی بزرگ 
را در ســال 19۷8 آغــاز کرد که 
شامل کاشت 100 میلیون درخت، 
بوته و گیاهان سبز در مساحتی به 
اندازه ۴۵00 کیلومتر در شــمال 
چین بود و موفق شد تا سال 201۶ 
با غرس ۶۶ میلیون درخت در این 
نواحی، مهم ترین کانون شکل گیری 
طوفان های شن در این منطقه را 

کنترل کند.
اما نکته اساسی در میان غفلت 
و سیاســت زدگی مسئوالن و رنج 
مردم در جنوب کشور، وارد میدان 
شدن نیروهای جوان مؤمن انقالبی 
به صحنه برای حل این بحران است 
تا بار دیگر نشان داده شود که مردم 
و جوانــان این مرزوبوم ده ها، بلکه 
صدها قدم از بسیاری از مسئوالن 

کرسی نشین جلوتر هستند.
بحــران  اوج  روزهــای  در   
خوزســتان که برخــی از مقامات 
مســئول حتی از یک سفر ساده 
بــه کانون بحران نیز دریغ کردند، 
جوانان انقالبی طرحی را در فضای 
مجــازی با عنوان »هــر زائر، یک 
درخت« مطرح کردند که بر اساس 
آن با توج به سفر چند میلیون نفر 
از هموطنان به جنوب کشــور در 
ایام نوروز هر یک از هموطنان مان 
که بــرای بازدیــد از یادمان های 
دفاع مقدس مســافر خطه جنوب 
می  شــوند، به یاد شهدای انقالب 

اسالمی یک درخت می کارند. 
طرح اولیه بســیار خوبی که 
اجرای آن پس از بررسی های الزم 
زیســت محیطی  و رصد وضعیت 
منطقه دور از ذهن به نظر نمی رسد 
و می توان آن را با مدیریتی جهادی 

و انقالبی به سرانجام رساند.

  محمدرضا فرهادی/ با گذشت دو سال از حمله ائتالف سعودیـ  آمریکایی 
بــه یمن و طراحی طرح های پیچیــده و ناکارآمد در زمینگیر کردن نیروهای یمنی، 
امــروز و با روی کار آمدن دولت جدیــد در آمریکا، طرح منطقه امن در یمن مطرح 
شده است. به طور کلی منطقه امن منطقه ای است که هیچ گونه درگیری یا حمله ای 
در آن صورت نمی گیرد. دو طرف درگیری با توجه به تصویب شورای امنیت هیچ گونه 
دخل و تصرفی در این منطقه نخواهند داشــت و هرگونه واکنشی از سوی دو طرف 
با واکنش شــورای امنیت مواجه خواهد شد. هرچند در تشکیل منطقه امن همراهی 
اکثریت اعضای شــورای امنیت الزم است، اما در بحث یمن این امر امکان پذیر و در 

دسترس تر است تا سوریه. 
بنابراین این سؤال مطرح است که محور متجاوز غربیـ  عربی به یمن چه اهدافی 
از تشکیل منطقه امن در یمن دارد؟ و آیا تشکیل منطقه امن در یمن امکان پذیر است؟

1ـ منطقه امنی که آمریکا بر روی آن تمرکز کرده، در مناطق جنوبی یمن است. 
ویژگــی اصلی منطقه جنوب تعدد و کثرت بازیگران در این منطقه اســت. نیروهای 
آل ســعود، امارات و آمریکا از یک ســو و نیروهای القاعده، منصور هادی و نیروهای 
شبه نظامی محلی وابسته به جنوب از سوی دیگر در این منطقه حضور دارند. همین 

امر مقدمات الزم را برای طرح ریزی منطقه امن فراهم آورده است. 
2ـ منطقه امن مقدمات تجزیه یمن را فراهم خواهد کرد. تقسیم به اقالیم شش گانه 
مهم ترین هدف محور سعودی است. این اقلیم نیز براساس قومیت تقسیم بندی خواهد 
شــد. طرح عربستان بر مبنای طرح تقسیم یمن به شش ایالت یا منطقه خودمختار 
اســت که به دلیل مخالفت های داخلی و حتی خارجی این طرح به فراموشی سپرده 
شد. امروز عربستان که در فدرالی کردن یمن ناکام مانده است، به دنبال تجزیه یمن 
به دو منطقه شمالی و جنوبی است. منطقه شمالی که در اختیار انصاراهلل و نیروهای 
هم پیمان آن اســت، با این تجزیه از چهار سمت مورد محاصره قرار می گیرند و عماًل 
هیچ گونه تعاملی با دنیای خارج نخواهند داشت. عربستان دقیقاً به دنبال طرحی مشابه 
محاصره غزه است که رژیم صهیونیستی از چند سال پیش در دستور کار قرار داده است. 
3ـ هدف دیگر از تشکیل منطقه امن در یمن، واگذاری این مناطق به نیروهای 
طرفدار عربستان سعودی است. یک منبع یمنی با توجه به وقایع اخیر جنوب یمن که 
حاصل تماس تلفنی ترامپ با شاه سعودی است، درباره منطقه امن در جنوب اظهار 
داشت: »ایجاد مناطق امن در یمن از توافقات به دست آمده میان ریاض و واشنگتن 
است که به داعش و القاعده تقدیم می شود تا بر آنها سیطره داشته باشند، در حالی که 
آمریکا، اسرائیل و عربستان بر روند ایجاد این مناطق نظارت خواهند داشت؛ مناطقی 
که به مقصد و کانون تجمع گروه های تروریستی تبدیل خواهد شد تا همه آنها را در 
نقطه ای امن گرد آورد،  به همین منظور دور از انتظار نیســت، جنوب یمن در آینده 
به میدان جنگ اطالعاتی بزرگ بین ارتش و کمیته های مردمی با آمریکا و اسرائیل 

تبدیل شود که القاعده و داعش نماینده آنها در یمن هستند.«
۴ـ درباره امکان داشتن یا امکان نداشتن تشکیل منطقه امن در یمن نمی توان 
به طور قاطع پاسخ روشنی داد، اما آنچه مشهود است، توافق اخیر آمریکا و عربستان 
برای تشــکیل چنین منطقه ای است. امروزه تنها یک عامل مهم سبب تأخیر در این 

طرح شده و آن نیز مخالفت های منطقه ای است. 
مهم ترین هدف محور غربیـ  عربی در یمن از بین بردن انصاراهلل یا تضعیف آن 
است. با توجه به ناکامی های عربستان در یمن و به دلیل موقعیت برتر بازیگران داخلی 
در عرصه میدانی این طرح نیز همانند طرح های پیشین همچون تجزیه و فدرالی شدن 

با شکست مواجه می شود. 

راهکارصحرایگبی

وکیلالدولهیاوکیلالمله؟

طرحمنطقهامندریمن؛توهمیاواقعیت

۵۰درصدپوشاکایران
قاچاقاست

نگاه

پرتو

ژرفا

معیار جمهوری اسالمی ایران در 
حمایت از گروه های مقاومت نیز، به 
میزان و عمق پایداری و پایبندی در 
مقاومت مرتبط است و مردم فلسطین 
با درک درست از اوضاع، مانع هرگونه 
برای کسب حقوق  از تالش  انحراف 
خود و پاسخگویی و واکنش مناسب 
در قبال افت و خیزهای احتمالی در 

جریان مبارزه خواهند بود

  هــادی محمدی/  وقتی 
یک رخداد و اجــالس بین المللی 
در وقت و مکان مناســبی شــکل 
می گیرد، کارکردهای ویژه ای می یابد 
و پیامدهــای خود را در عرصه های 

گوناگون بر جا می گذارد.
در حالی که یک استراتژی ثابت 
غربی ـ صهیونیســتی با همکاری 
حکومت های نقابــدار، از ابتدا برای 
عــادی جلــوه دادن یــک تراژدی 
تاریخــی و بــه ثمر نشــاندن یک 
»رژیم ســازی جعلی« از اوایل قرن 
بیســتم در جریــان بــوده و همة 
امکانات بین المللــی و غربی برای 
حفظ و گسترش آن به کار رفته تا 
ملتی اصیل را نابود و آواره کرده و از 
هرگونه مقاومت و اعتراضی ممانعت 
بــه عمــل آورد و وحشــیانه ترین 
ظلم های تاریخ را بــه اجرا بگذارد 
تا بر ویرانه های هویت فلسطینی و 
در سرزمینی مقدس، یک هویت و 
موجودیت جعلی را جایگزین کند، 
ایستادگی، پایداری و انتفاضه مردمی 

معنایی خاص دارد. 
ناجوانمردانه،  اســتراتژی  این 
برای تغییر یک حقیقت و جایگزین 
کردن یک موجود جعلی و بیگانه، 
در یک ســیر تاریخی و تکاملی، به 
تدابیری دست زده تا ضمن تضمین 
قدرتمند ماندن رژیم صهیونیستی، 
از هرگونــه توانمند شــدن مردم 
فلســطین در قیام هــا و اعتراضات 
خود یا همگرایی در جهان اســالم 
علیه صهیونیسم و پروژة استعماری 
ـ غربی آنها ممانعت به عمل آید و 
حتی وارونه کردن بسیاری از حقایق 
در معرفی جانی و قاتل به شــکل 
قربانی و قربانی به جای جانی و قاتل 
عمل کرده و مقاومت و تروریسم را 
جابه جا معرفی کــرده و به تصویر 
کشیده است. بانیان و طراحان اشغال 
فلســطین این گونه فکر می کردند 
که با غصب ســرزمین و کشــتار و 
جنایت های نامحدود و آواره کردن 
مردم فلسطین و حمایت همیشگی 
از صهیونیست های وارداتی، مقاومت 
و شــعله اعتراض در فلســطین را 
خاموش می کننــد و نیازمند برمال 
شــدن ماهیت کشــورهای نقابدار 
نخواهنــد بود. تولد نــوع جدیدی 
از مقاومــت که با انقالب اســالمی 
پیونــد ماهیتــی دارد، معادالت و 
برنامه ریزی ها را در سه دهه گذشته 
برهــم زده و نه تنها اقتدار و برتری 
هجومی آنها را به چالش کشــیده، 
که موجودیــت و ادامة حیات این 
رژیم را با سؤال جدی مواجه کرده 
است. شرایط منطقه ای و جهانی به 
جایی رسیده که از یک سو حامیان 
و بانیان این رژیم اشغالگر و خو نریز 
از اینکه با کاشــتن خنجر خود در 
قلب کشــورهای اسالمی، سنگری 
قدرتمند و پیش رونده بســازند، با 
پدیده ای هزینه ساز و سربار روبه رو 
هستند و امکان حمایت همیشگی 
گذشــته را ندارند و از سوی دیگر 
با پایــداری جانانه مــردم مظلوم 
فلسطین و قیام های پیاپی در داخل 
فلســطین و قدرت یابــی روزافزون 
مــوج مقاومت در منطقــه مواجه 
شده اند. در اســتراتژی پیش گفته 
حامیان صهیونیسم در یک مرحلة  
از همگرایــی و وحدت  اساســی، 
کشورهای عربی و اسالمی جلوگیری 
کرده اند، ولی اکنون مجبور شده اند 
تا مدعیان حمایت گری از فلسطین 
در منطقه، نقــاب نفاق را کنار زده 
و به جای مردم فلســطین، از رژیم 
صهیونیستی همه گونه حمایت و با 
او هم پیمانی کنند تا نهال مقاومت 
ریشه دار  منطقه ای،  و  فلســطینی 
نشــود و موازنة قــدرت منطقه ای 
و  صهیونیســت ها  برای  مزاحمتی 
منافع استعماری غربی تولید نکند. 
لذا پردة جدید از این استراتژی، به 
نمایش تولیــد جنگ های داخلی، 
مذهبــی، تروریســتی تکیه کرده 
که همگی بــرای منحرف کردن و 
فرسایش توان مقاومت و کشورهای 
اســالمی و مردم منطقه است تا به 
دشمن اصلی و اشغالگر فکر نکنند 
و حتی آن را دوســت و هم پیمان 
بدانند. روح این پرده از اســتراتژی 
استعماری غربیـ  صهیونیستی این 
اســت که جای دوست و دشمن را 

تغییر دهند و رژیم صهیونیســتی 
را دوســت و هم پیمان کشورهای 
اســالمی و عربی معرفی کرده و با 
عبور از اجســاد و ویرانه های هویت 
فلســطینی  و چشم پوشی از دهها 
ســال جنایت صهیونیست ها، ایران 
را دشــمن اصلی نشان دهند. قصد 
دارنــد در این ســناریو، مقاومت را 
تروریســم و تروریســم تکفیری و 
تروریسم صهیونیستی را مقاومت در 
افکار عمومی نشان می دهند. اساساً 
بحران ســازی های  و  منازعات  این 
مصنوعی برای به فراموشی سپردن 
تراژدی فلســطین اســت تا رژیم 
صهیونیستی بدون کمترین مشکلی 
به تکمیل جنایات و اشــغال کامل 
فلسطین پرداخته و بلکه از حمایت 
حکومت های نقابدار و غربی بهره مند 
باشد و به جای آن یک دشمن فرضی 
جدید بنشانند. شــاید بتوان گفت 
این آخرین پرده از استراتژی غربی 
است تا شــانس خود را برای حفظ 
رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی 
بیازمانید؛ چرا که حتی کیسینجر در 
مقام دلسوزترین سیاستمدار غربی 
نسبت به صهیونیســت ها، از ادامة 
حیات و باقی ماندن این رژیم در یک 
دهه آینده نگران است و چالش های 

فراوانی را برای آن متصور است.
امروز فقط دستگاه امپراتوری 
رسانه ای غربی و صهیونیستی برای 
جعل و تزویر حقایق فعال نیســت؛ 
بلکه تمــام توان مالی، دیپلماتیک، 
نقابدار  رسانه ای و مذهبی حامیان 
برخی کشورهای  در  صهیونیســم 
عربی و اســالمی نیز فعال است. از 

ســال 2000 میــالدی و هنگامی 
کــه انتفاضه دوم مردم فلســطین 
در جریان بود و رژیم صهیونیستی 
شــهرک جنین در شــمال کرانه 
باختــری را بــه خــاک و به خون 
می کشید تا مبارزان جهاد اسالمی 
را شکار کند، کشــورهای عربی و 
نقابدار، هرگونــه تظاهرات مردمی 
در کشورهای شــان را در حمایت از 
انتفاضه ممنوع و سرکوب کردند، یا 
از سال 1993 و پس از توافق ننگین 
اوســلو، مدیریت و مهــار محاصرة 
اقتصــادی و مالــی و تســلیحاتی 
فلسطینی ها به دست این کشورهای 
نقابدار در غزه و تمامی فلسطین به 
اجرا درآمد تا امکان اجرایی شــدن 
کامل پروژه صهیونیسم در فلسطین 
امکان پذیر شــود و برای سازش و 
تسلیم شدن در طرح های سیاسی 

آماده شوند.
امروز کارت فلسطین و حمایت 
منافقانــه از آن فقط ابــزاری برای 
خدمت به صهیونیسم و نقش آفرینی 
در استراتژی های گوناگون غربی است 
و با هدف مدیریت و انحراف سازی 
در ارادة مــردم فلســطین و مهار 
مقاومت فلسطینی است، همانگونه 
که حکومــت خودگردان، به پلیس 
امنیتــی رژیم صهیونیســتی برای 
دســتگیری مقاومین و جلوگیری 

از عملیات های آنهــا انجام وظیفه 
می کند.

در چنین شرایط حساس زمانی 
و منطقــه ای، که ترامپ برای پایان 
دادن به ســراب دو دولت در توافق 
اوسلو در کنار نتانیاهو قرار گرفته و 
بیش از یک ســال با قیام و انتفاضه 
سوم االقصی دست به گریبان است 
که فقط خســارت های مالی آن را 
بیش از پیامد خســارت های مالی 
ناشــی از بحران اقتصــادی غرب 
بــرای رژیم صهیونیســتی ارزیابی 
کرده اند و تلفات انســانی آن برای 
صهیونیست ها، بیشــتر از تلفات و 
با  گذشته  جنگ های  خسارت های 
فلسطینی هاست، ششمین کنفرانس 
حمایــت از انتفاضه فلســطین در 
روزهای ســوم و چهارم اسفند در 

تهران برگزار شد. 
مجموعه متغیرهای منطقه ای 
و بین المللی موجب شد تا ششمین 
کنفرانــس حمایــت از انتفاضه در 
تهران با اســتقبال و گستردگی و 
حضور وسیع رســانه های اسالمی، 
گروه هــای گوناگون فلســطینی و 
مقاومــت  گروه هــای  جهــادی، 
منطقه ای، نخبگان و شخصیت های 
اسالمی و بین المللی و NGOهای 
حامی فلســطین در تراز وسعت و 
از  اولین کنفرانس حمایت  اهمیت 
انتفاضه در تهران که در ســال ۷0 
برگزار شد، منعقد شــود. با اینکه 
سیاسی  و  رسانه ای  امپراتوری های 
غربی و صهیونیســتی و عربی برای 
مخــدوش کردن و اخــالل در این 
کنفرانــس همة توان خود را به کار 
گرفتند و صهیونیســت ها از خروج 
افراد جنبش فتح از داخل فلسطین 
ممانعت به عمل آوردند و بلندگوهای 
ســعودی، کنفرانس تهران را برای 
سوء اســتفاده از فلســطین معرفی 
کردند و با ســیاه نمایی در تضعیف 
آن کوشیدند، ولی حضور ۷00 نفر 
از 80 کشــور و پوشش 200 رسانه 
داخلی و خارجی و محتوای جذاب 
و مقبول برای شــرکت کنندگان و 
بــه ویژه حضور و ســخنرانی رهبر 
معظم انقــالب در افتتاحیه آن که 
به عنوان منشور جهانی و اسالمی، 
چارچوب رویکردهای این کنفرانس 
را ترسیم کردند، از مهار پیامد و آثار 
آن ناتوان ماندند. البته ســخنرانی 
دکتر روحانی در مراســم اختتامیه 
که در تراز یک ســخنرانی حماسی 
بود و به توصیه های فضای مجازی 
منتهی گردید، قابل توجه بود. شاید 
بتوان در بین کارکردها و نتایج این 
کنفرانس که عناوین مختلفی را در 
بر می گیرد، به چند عنوان راهبردی 
و اصلی پرداخــت که عمدتاً پایه و 
اساس آن را سخنان رهبری معظم 

انقالب تشکیل می داد:

الــف ـ اگرچه مظلومیت و رنج 
فلسطین و اشغال آن، مراحل پرفراز 
و نشینی را پشت ســر گذاشته تا 
رژیمی جعلی و نامشروع را »صفحه 
ناپاک تاریخ« در فلســطین نشان 
دهد، ولی مظلومیت بی نظیر مردم 
فلسطین که در تاریخ نمی توان تکرار 
آن را دید، با پایداری این مردم که 
خداوند بر آنها منت گذاشــته تا از 
سرزمین مقدس فلسطین و قدس 
شریف دفاع کنند و جز تکیه بر خدا 
و توان خویش و روشن نگه داشتن 
شــعله مقاومت و مبارزه راهی در 
پیش ندارند، به پایان دادن و تغییر 

ایــن صفحه تاریــک تاریخ منتهی 
خواهد شد.

ب ـ ملت فلسطین که به تنهایی 
بار سنگین مقابله با صهیونیست ها و 
حامیان قلدر آنها را به دوش کشیده، 
به تمام مدعیان فرصت داده تا خود 
را به محک تجربه بسپرند. آنها که با 
ادعای واقع بینی و ضرورت پذیرش 
حداقلــی حقوق فلســطینی وارد 
طرح های سازش شدند، ولی به تنها 
نتیجة روشــن آن که نادرستی این 
اندیشه است، رسیدند. اندیشه سازش 
و مذاکره با اســتکبار و صهیونیسم 
که همواره انقالب اسالمی، امام)ره( 
و رهبــری آن را مردود و بی نتیجه 
دانستند، در کوله بار تجربه تلخ مردم 
فلسطین ثبت شده و امروز با گذشت 
2۴ ســال از توافق ســازش اوسلو، 
دســت های خالی و بلکه در خدمت 
امنیت رژیم صهیونیســتی بودن را 
برای »طرفداران اندیشه واقع بینی« 

بر جای گذاشته است.

ج ـ موجودیــت و هویت رژیم 
صهیونیســتی در گــرو نابودی و 
ویرانی موجودیت و هویت فلسطینی 
است. حمایت و پاسداری از هویت 
فلســطینی یک امر واجب و جهاد 
مقدس ارزیابی می شود که با مقاومت 
به ســرانجام می رسد و تنها الگوی 
موفق و پیروز برای مردم فلسطین 
است. در مقابل روند سازش، الگوی 
قهرمانانه مقاومت مستمر و انتفاضه 
قرار دارد که دستاورد های گوناگون 
را به ثبت رســانده است. جز اینکه 

اگــر مقاومــت نبود، چــه پیامد و 
شرایطی بر فلسطین حاکم می شد، 
این الگوی پیروزمند، توانسته، پروژه 
صهیونیســم در منطقه را متوقف و 
معکوس کرده و رؤیای نیل تا فرات 
را به عقب نشــینی از برخی مناطق 
اشــغالی در جنوب لبنــان و غزه و 
سینا مبدل کند، همچنین شکست 
در چهار جنگ با حزب اهلل و در غزه 
را از ســال 200۶ تجربه کرده و به 
یک قدرت بازدارنده در لبنان و یک 
قلعه مستحکم و شکست ناپذیر در 

غزه دست یافته است.

د ـ تهدید رژیم صهیونیســتی 
در جایگاه دشــمن اصلــی مردم 
فلســطین و جهان اسالم و مسئله 
فلسطین به مثابه اصلی ترین موضوع 
جهان اسالم، با وجود همه تالش ها 
برای بــه انحراف کشــاندن افکار 
عمومی در منطقه و جهان، تبدیل 
رژیم صهیونیســتی به دوســت و 
هم پیمــان و شــریک و جایگزین 
کردن یک دشــمنی فرضی دیگر، 
بحران سازی های منطقه ای از طریق 
جنگ های تروریســتی ـ تکفیری، 
مذهبی،  حساســیت های  تحریک 
قومــی و نــژادی و صف بندی های 
منطقه ای با نام هــای مذهبی و یا 
مورد  و...  ژئوپلیتیکــی  رقابت های 

تأکید است.

هـ ـ وحــدت و همگرایی در 
مســئله فلســطین امری حیاتی و 
ممکن اســت که علی رغــم تمام 
اختالفــات سیاســی و دیدگاه ها و 
باید در محور  سلیقه های گوناگون 
فلسطین و قدس  شریف، این اولویت 
در جهان اســالمی برجســته باقی 
بماند. این وحــدت و همگرایی در 
بین گروه های فلسطینی نیز امری 
حیاتی است و با وجودی که تفاوت 
دیدگاه و ســلیقه امــری طبیعی و 
قابل درک اســت، باید با مدیریت 
این تفــاوت دیدگاه ها، به هم افزایی 
از ایــن تفاوت هــا پرداخت و آن را 
در خدمــت غنای هرچه بیشــتر 
مبارزه مردم فلســطین قرار داد و 
حاصل این تفاوت ها، فشار به دشمن 

صهیونیستی باشد.

و ـ یک مســئله بسیار مهم در 
کنفرانس ششم حمایت از انتفاضه، 
تأکید رهبر معظم انقالب بر ضرورت 
کمک به مردم فلسطین و مقاومت 
آنان در قبال رژیم اشــغالگر است 
که وظیفه همگانی است و نباید در 
مقابل آن انتظار ویژه ای داشــت و 
تنها شرط آن، به کارگیری کمک ها 
در مسیر تقویت بنیه مردم فلسطین 
و ســاختارهای مقاومت است. این 
نکته را باید باطل السحر راهبردهای 
تبلیغاتی و روانی غرب، صهیونیسم 
نقابــدار منطقه ای  و حکومت های 
دانست که برای تخریب پرچمداری 
ایران از راهبرد دفاع از فلسطین ابراز 
می دارند و از سوی دیگر سوءاستفاده 
و بده بستان های سّری آنها با رژیم 

صهیونیستی را برمال می کند.

زـ نکته بســیار مهم دیگر در 
این اجالس، تأکیــد بر این موضوع 
اســت که مقاومت مردم فلسطین 
نباید از مسیر اصلی خود در مبارزه 
با صهیونیســم و اشغالگری منحرف 
شــده و وارد اختالفات بین کشورها 
یا درون کشورها یا بحران سازی های 
مصنوعی از ســوی حامیان آشکار 
و نقابدار رژیم صهیونیســتی شود. 
اصالــت حقوق مردم فلســطین به 
حدی اســت که هر جریانی از این 
مسیر خارج یا وارد روندهای سازش 
شود، از گردونه وجاهت و مشروعیت 
خارج می شود. مردم فلسطین و این 
سرزمین مقدس، از آنچنان ظرفیتی 
برخوردارنــد که ایــن پرچم افتاده 
را به دســت جریــان جدیدی که 
بازتولید می کند، خواهد داد؛ لذا معیار 
جمهوری اسالمی ایران در حمایت 
از گروه های مقاومت نیز، به میزان و 
عمق پایداری و پایبندی در مقاومت 
مرتبط اســت و مردم فلســطین با 
درک درست از اوضاع، مانع هرگونه 
انحراف از تالش برای کسب حقوق 
خود و پاسخگویی و واکنش مناسب 
در قبال افت و خیزهای احتمالی در 

جریان مبارزه خواهند بود.

ح ـ خالصه پیام این اجالس که 
در یک نقطه عطف تاریخی، سیاسی 
و منطقه ای و جهانی، دستور کارهای 
اجرایی خود را از طریق یک کمیته 
پارلمانی از کشــورهای اســالمی و 
دنبال کردن بیانیه 2۴ ماده ای دنبال 
خواهــد کرد، این اســت که، رژیم 
صهیونیستی دشــمن اصلی جهان 
اســالم است، فلسطین محور اصلی 
و مســئله اصلی جهان اسالم است 
و قابل معامله و سازش نیست، تنها 
راه تضمین شده، تجربه شده و پیروز 
برای فلســطین، انتفاضه و مقاومت 
اســت که به آزادی تمام فلسطین 
منتهی خواهد شد، وحدت کشورهای 
اسالمی در محور فلسطین و وحدت و 
همدلی گروه های فلسطینی در محور 
و برنامه مقاومت به سرانجام می رسد، 
کمک و حمایت از فلسطین بر همه 
کشورها و گروه های آزادیخواه واجب 
است و انحراف هر جریان و کشور، به 
دور شدن آنها از مقاومت و حمایت 
از مردم فلسطین منجر خواهد شد 
و بحران هــای مصنوعی منطقه ای، 
بحران انحراف در رویکردهای جهان 
اسالم و در خدمت بقای صهیونیسم 

و پروژه های استعماری است.

 صبح صادق کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران را بررسی می کند

انتفاضه بین المللی علیه دشمن اصلی

دشمن  صهیونیستی  رژیم 
اصلی جهان اســالم اســت، 
فلسطین محور اصلی و مسئله 
اصلی جهان اسالم است و قابل 
معامله و ســازش نیست، تنها 
راه تضمین شده، تجربه شده و 
پیروز برای فلسطین، انتفاضه و 
مقاومت است که  به آزادی تمام 

فلسطین خواهد شد



 اکبر کریمی/ در وضعیت فعلی جامعه 
که تداوم رکود و نیمه فعال بودن اکثر شرکت های 
صنعتی از یک سو مطرح است و از سوی دیگر 
تزریق نیروی انسانی جویای کار طی سال های 
اخیر و انباشت این نیروی انسانی در کشور )که 
به نوبه خود موجب افزایش آمار بیکاری در بین 
نسل جوان، به ویژه جوانان نخبه و تحصیلکرده 
شده است(، تصور اینکه فردی معلول بتواند برای 
خود شغلی دست و پا کند و چرخ های زندگی اش 
را به تنهایی بچرخاند دور از ذهن به نظر می رسد.

»فاطمه داروغه« ۴9 ساله و ساکن پایتخت 
است. او معلول جســمی حرکتی است، ولی با 
اعتمــاد و اعتقاد بــه توانمندی های خدادادی 
توانســته است امر محال اشتغالزایی که ممکن 
است ذهنیت بسیاری از جوانان بیکار کشورمان 
باشــد را به باور توانستن بدل کند. وی در 13 
سالگی در سانحه جاده ای به ضایعه نخاعی دچار 
شد. این اتفاق تأثیر منفی خود را بر زندگی این 
خانم مستعد گذاشت، ولی نتوانست در اراده او 
برای ادامه زندگی شرافتمندانه و انگیزه باالیش 

در عرصه های مختلف هنری خللی ایجاد کند.
آثار پیکرتراشی این خانم هنرمند را می توان 
در بازارچه زیرگذر چهار راه ولی عصر )عج( دید. 
بدون اغراق می توان گفت او از چوب های ساده 
آثار فاخر و گرانبها آفریده اســت، به طوری که 
هنر دست او هر بیننده عالقه مند به آثار هنری را 
مجذوب خود می کند. خانم داروغه سوابق کاری 
باالیی در رشته های هنری مختلف دارد. طراحی 
و تزئین سرویس های عروس، هشت سال سابقه 
معرق کاری آیات قرآن کریم، پنج سال نقاشی 
روی شیشه، ســه سال پیکرتراشی و یک سال 
خراش روی فلز و ... از جمله فعالیت های او است.

چگونگی بهره مندی از هنر پیکرتراشی
هنر پیکرتراشی را نزد استاد سیاوشی که 
خودشان نیز معلول هستند، یاد گرفتم. به دلیل 
عالقه زیــادی که به کار با چوب و زمینه قبلی 

کارم روی چوب داشتم توانستم در مدت یک ماه 
هنر پیکرتراشی را نزد استادم آموزش ببینم، ولی 
برای افراد عالقه مند مبتدی دوره های آموزشی 
مقدماتی و پیشــرفته برگزار می شود که روی 
هم رفته این دوره های پیکرتراشی شش ماه به 

طول می انجامد.
خانم داروغه در حال حاضر به همراه عده ای 
از معلوالن هنرمند دیگر در مؤسسه خیریه نگین 
تهران دوره های مختلف آموزشی برای کارآموزان 
برگزار می کنند. معلوالن عضو این مؤسسه دوره  
پیکرتراشی و کار روی چوب را به صورت رایگان 
آموزش می بینند و افراد سالم نیز می توانند تنها 
با پرداخت 300 هزار تومان در دوره کامل این 

هنر دستی شرکت کنند.
این مؤسســه خیریه از ســه سال پیش 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت و در حوزه های 
مختلف آموزشــی و فرهنگی به اعضای معلول 
خود خدمات رایــگان ارائه می دهد. هزینه های 
این مؤسسه با کمک های خیرین مردمی تأمین 
می شود و وابستگی مالی به نهادهای دولتی ندارد.

خانم داروغه، مدرس رشته پیکرتراشی در 
این مؤسسه خیریه معتقد است: » برای یادگیری 
هنر چوب باید عاشق کار با چوب باشی. با چوب 
نباید جنگ کنی، بلکه باید با چوب اخت شوی. 

هنر پیکرتراشــی افزون بر هزینه دوره آموزشی 
هزینه تقریبی چهار میلیون تومان برای خرید 
دســتگاه برش چوب و دســته تیــغ، تیغ های 
برش زنــی و ... نیــاز دارد. این هنر را در محیط 

منزل نیز می توان انجام داد.«
خانم داروغه خود نیز آثار دستی اش را در 
مؤسســه نگین و در منزل استیجاری اش تولید 
می کند و با شــرکت در نمایشــگاه های فصلی 
مختلف به فروش می رساند. نمایشگاه های برج 
میالد، نمایشگاه های بین المللی، نمایشگاه های 
مصلی، نمایشگاه قرآن، نمایشگاه های شهر آفتاب، 
نمایشگاه های زیرگذر چهار راه ولی عصر)عج( و... 
از جمله نمایشگاه هایی است که آثار خانم داروغه 
در آنهــا به معرض نمایش عالقه مندان کارهای 

هنری گذاشته شده و به فروش می رسد.

مشکالت یک معلول از زبان خودش
هزینه اجاره غرفه در برخی نمایشــگاه ها 
چون برج میالد و نمایشــگاه بین المللی خیلی 
باالســت و برای نمایــش و فروش فعالیت های 
هنری مقرون به صرفه نیســت، از سوی دیگر 
فرد معلولی مثل من نمی تواند در هر نمایشگاهی 
حضور یابد. به دلیل وضعیت جســمانی که ما 
معلوالن داریم و وضعیت معابر شــهری که به 

هیچ وجه مناسب حال معلوالن نیست، تردد در 
شهر از پله های برقی، پل های زیرگذر و روگذر 
پیاده گرفته تا هر مانع شهری و مصنوعی دیگر 
برای مان به شــدت زجرآور و سخت است. این 
عوامل باعث می شــود که یک معلول جسمی 
حرکتی در انجام امور و فعالیت های اجتماعی، 
از جمله شرکت در نمایشگاه ها و فروش آثارش 
دچار مشــکل شــود؛ ولی من با ایــن ناتوانی 
جسمی کنار آمده ام و امور زندگی ام را به تنهایی 
می گذرانم. یکی از مشکالت دیگر عرصه هنری، 
اشباع بازار با جنس های اغلب چینی بی کیفیت و 
ارزان است. خانم داروغه نیز به این موضوع اشاره 
کرد و از گسترش این روند که ضربه اساسی به 

تولیدات داخلی می زند، گله داشت.

خواسته یک ویلچرنشین از مسئوالن
تولیــدات او در حــوزه کاالهای تزئینی و 
ویترینی جای می گیرد و انواع تابلوها، لوح های 
تقدیر، پیکرها و مجســمه های تزئینی کوچک 
و بزرگ حیوانات را شــامل می شود. نهادهای 
دولتی می توانند برای تشــویق کارکنان خود یا 
تهیه لوح های تقدیر از توانمندی های هنرمندانی 
چــون خانم داروغه بهره بگیرند تا این گونه هم 
شاهد رونق استفاده از هنر دستی در کشورمان 
باشیم و هم با این شیوه به تولیدکنندگان داخلی 

کمک کنیم.
این خانم میانسال، با وجود فعالیت نزدیک 
به دو دهه در حوزه هنرهای دســتی، همچنان 
نگران فروش محصوالتش است. تمامی دغدغه 
او تأمین مخارج زندگی و اجاره بهای ۶۵0 هزار 
تومانی منزل اســتیجاری اش از طریق فروش 
آثارش است و برای این کار تنها به یک نمایشگاه 
و محل دائمی برای معرفی و فروش نیاز دارد. 

فعالیت های  از  گــزارش  تهیه  برای 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 
کریمی  اکبر  برادر   0۹۱۹۳4۷2۹۸۱ تلفن 

تماس بگیرید.
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۷ مقصودی*/   محســن   
آرایش کشــور جنــگ اقتصادی 
نیست؛ یعنی حس نمی کنیم که 
یک جنــگ اقتصادی در حال رخ 
دادن اســت و آرایش اقتصادی ما 
هم باید متناســب با همان باشد. 
اگر جنگ نظامی بود ما رسانه ای ها، 
همه کالهخود به سر و لباس نظامی 
بر تن در مقرهای خط مقدم حضور 
داشتیم و واحد رسانه ای در آنجا راه 
می انداختیم، چون جنگ نظامی را 
می فهمیم؛ اما گویا جنگ اقتصادی 
را هنــوز نفهمیده ایــم و متوجه 
اهمیت آن نشده ایم. رهبر معظم 
انقالب نیــز در بیانات اخیر خود 
فرمودند که جنگ اصلی ما جنگ 
اقتصادی است. اگر شما به فضای 
رسانه ها نگاه کنید، می بینید که ما 
هنوز در فضای دعواهای سیاسی 

هستیم.
 اگر به اقتصاد هم می پردازیم، 
از ناحیه دعواهای سیاسی است که 
به نظر من جواب نمی دهد؛ یعنی 
عینک سیاســی زدن روی مسائل 
نمی دهد؛  اگرچه  اقتصادی جواب 
عینــک اعتقادی را باید داشــت، 
یعنی نگاه وابســتگی و نگاه عدم 
خودبــاوری را باید به شــدت نقد 
کرد، اما بدون عینک سیاسی چپ و 

راست.
 در واقع، نگاه اعتقادی با نگاه 
متفاوت  جناح بازی  و  سیاست زده 
اســت. میدان خالی جهاد در این 
حوزه بسیار زیاد است. ما در حوزه 
نظــام بانکی چــه کرده ایم؟ چند 
مســتند خوب و گزارش تحلیلی 
خوب جریان ســاز، وجــود دارد؟ 
رسانه ها در حوزه اقتصاد مقاومتی 
در استان های کشور و در شبکه های 
رسانه ای  و ظرفیت های  اســتانی 
استان ها، چقدر کار کرده اند؟ رهبر 
معظم انقــالب می فرمایند، کلید 
حل مســائل کشور در لوزان و ژنو 
و نیویورک نیست، بلکه در داخل 
کشور است. حال این راه حل را ما 
اهالی رسانه چگونه نشان داده ایم؟ 
آیا گفته ایم که برای نمونه هرمزگان 
ما چه ظرفیتی دارد؟ چند مستند 
و برنامه برای این حوزه ساخته ایم؟ 
آیا گفته ایم در بوشــهر، گیالن و... 
چــه ظرفیت هایی وجود دارد؟ هر 
یک بر مبنای مزیت های آن منطقه، 
مردم همان منطقه و توانمندی های 
بومی همان منطقه و منابع همان 

منطقه.
 مزیت یک اســتان شیالت 
اســت، یکی کشاورزی و دامداری 
اســت، یکی صنعت اســت و... . 
متأســفانه فضای تخصصی به این 
نحو اصاًل در رســانه های کشــور 
نمی بینیم که یک کارنامه و برنامه 
باید  باشند.  عملیاتی فعال داشته 
درســت همانند میــدان جنگ، 
فرماندهی داشته باشیم و اول هر 
سال مطالبه بکنیم؛ برای نمونه از 
استاندار که برنامه شما برای امسال 
چیســت و تا آخر سال ماه به ماه 
مطالبه بکنیم. متأســفانه، چنین 
نگاهــی در رســانه های ما وجود 
ندارد. یک نگاهی در بین مسئوالن 
محافظه کار رســانه ای وجود دارد 
که فکر می کنند راه جلوگیری از 
سیاه نمایی نشدن مسائل این است 
که واقعیت هــا را کتمان بکنیم و 
فکر می کننــد امیدآفرینی یعنی 
اینکه شما بیایید مسائل و مشکالت 
مــردم را نگویید و دائماً می گویند 
نقطه مثبت ها را بگو، امیدآفرینی ها 

را بگو و... .
 با یک نگاه شعاری که فقط 
شــما بروی و فالن نقطه قوتی را 
محور کار خود قرار بدهی که شاید 
خیلی از آنها هم نقطه قوت نیست 
و به مرور زمان متوجه این قضیه 
می شویم که فالن طرحی که نقطه 
قوت می گفتیم، اتفاقاً نقطه ضعف 
توهمی  امیدآفرینی  اســت.  بوده 
خودش به شدت سیاه نمایی است 
و به شدت سبب ناامیدی می شود. 
امیدآفرینی از جنس برجام که در 
آن گفته می شــد اگر برجام اتفاق 
بیفتد، همه مشــکالت کشور حل 
می شود، تحریم برداشته می شود، 
مشکل آب کشــور حل می شود، 
مشــکالت بیکاری و ازدواج مردم 
حل می شــود و...، مــا می گفتیم 
این راهــی که می رویم، اشــتباه

 است.
* کارگردان و تهیه کننده 
مستند ثریا

امیدآفرینیتوهمی

 شهریار اقتصاد/ به موجب تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مورخ 
13۷۶/۵/2۶ کلیه قواعد و مقررات پیشین که با این قانون مغایرت داشت، لغو و 

از درجه اعتبار ساقط شد.
طبق ماده 1 قانون مذکور و از زمان الز  م االجرا شدن آن، اجاره کلیه اماکن اعم 
از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی 
و ســاختمان های دولتی و نظایر آن با قرارداد رســمی یا عادی منعقد می شود و 
تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر 

و مستأجر خواهد بود. 
قانون مذکور به شــهادت افراد دربــاره تنظیم قرارداد اجاره اعتبار و اصالت 
خــاص می دهد و منظور خود را در ماده 2 قانون به این نحو اشــاره می کند که 
قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نســخه تنظیم و به امضای 
موجر و مســتأجر برسد و به وســیله دو نفر مورد اعتماد طرفین به منزله شهود 
گواهی شود. حتی بند ۵ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستأجر به این 
امر تأکید می کند و در صورتی مقررات مزبور را جاری و ســاری می داند که سند 
اجاره به تأیید دو نفر شــهود مورد اعتماد طرفین برســد؛ البته این مورد یکی از 
موارد تصریح شده در بند ۵ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مزبور است. در صورت 
انقضــای مدت اجاره به موجب تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین 
مســتأجر در اجاره با سند رسمی از طریق دوایر اجرایی ثبت ظرف یک هفته و 
در اجاره با ســند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دســتور 

مقام قضایی در مرجع قضایی از طریق ضابطان قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.
طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره، عقدی اســت که به موجب آن مستأجر 
مالک منافع عین مســتأجره می شــود، اجاره دهنده را »موجر«، اجاره کننده را 
»مســتأجر« و مورد اجاره را »عین مستأجره« گویند. گفتنی است، طبق قواعد 
و مقررات قانون مدنی، عقد اجاره عقد الزم اســت که فقط به اراده طرفین قابل 
فسخ است و اراده یکی از طرفین نمی تواند قرارداد را از درجه اعتبار ساقط کند؛ 
مگر اینکه حق فسخ به نفع یکی از طرفین قرارداد پیش بینی شده باشد. شایان 
ذکر است، در صورتی که موجر مبلغی را به عنوان ودیعه، تضمین، قرض الحسنه 
یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد 
اجاره به موجر موکول به اســترداد سند یا وجه مذکور به مستأجر یا سپردن آن 
به دایره اجراســت. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجر از ناحیه 
مســتأجر یا عدم پرداخت مال االجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز 
مصرفی بوده و متقاضی جبران خســارت وارد شده یا پرداخت بدهی های فوق از 
محل وجوه یاد شــده باشــد، موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی 
دفتر شــعبه دادگاه صالح را مبنی بر تســلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به 
میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل دهد. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه 
یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری کرده و پس از صدور رأی دادگاه و 

کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
منبع: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷6

 ابوذر احمدی/  این روزها در پی شکست های پی درپی گروه های صهیونیستی 
ـ تکفیری در سوریه و عراق، شاهد تشدید تحرکات برخی از گروه های تکفیری، به 
ویژه داعش در صحرای »ســینا« هستیم. صحرای سینا با وسعتی زیاد و جمعیتی 
کم و از ســویی با دارا بودن ناهمواری ها و کوه های فراوان، مکانی امن برای حضور 
»داعش« و فعالیت های تروریســتی آنها شــده است؛ به گونه ای که به تازگی داعش 
با انتشــار ویدئویی تبلیغاتی، پادگان آموزش نظامی خود به نام »الشیخ أبی هاجر 
المصری« را در صحرای سینا در مصر در معرض نمایش قرار داده است. در این ویدئو، 
تعدادی از نیروهای این گروه تکفیری و مزدوران خارجی دیده می  شوند که آموزش 
کار با سالح، شیوه هجوم به اماکن و دفاع شخصی و تیراندازی را فرا می  گیرند. پیش 

از این نیز تصاویری از پادگان های نظامی داعش در عراق و سوریه منتشر شده بود.
اما آنچه در این میان تأمل برانگیز و حائز اهمیت اســت، اینکه داعش هدف از 
حضور تروریستی خود در این منطقه را فتح بیت المقدس و جنگ با یهودیان توصیف 
می کند. رهبران عقیدتی داعش ســینا با تأکید بر اینکه داعش سراســر فلسطین را 
سرزمین اسالمی می داند و یهودیان هیچ حقی در آن ندارند، از اهالی سینا خواسته  اند 
که با حمایت از داعش، زمینه شکست رژیم صهیونیستی و ضربه زدن به آن و آزادی 

بیت المقدس را فراهم کنند.  
ایــن ادعای هــدف دار داعش در حالی مطرح می شــود که بیمارســتان های 
صهیونیستی همچنان پذیرای مجروحان گروه های تکفیری بوده و عوامل اطالعاتی 
و نظامی صهیونیستی در محورهای مختلف سوریه و عراق، تروریست های تکفیری 

را مدیریت و هدایت می  کنند.   
گفتنی است گروه تروریســتی داعش، از صحرای سینا به »والیت سینا« یاد 
می کند؛ البته عقبه گروه های تروریســتی این منطقه به سال 2011 برمی  گردد که 
پــس از انقالب 2۵ ژانویه، بــا نام »انصار بیت المقدس« اعالم موجودیت کرده و در 
تابستان 2012 اولین بیانیه خود را با نام »و ان عدتم عدنا« به همراه یک ویدئوی 
30 دقیقه ای صادر و در آن جزئیات و مراحل انفجار در خطوط لوله گاز را تشــریح 
کرده است. این در حالی است که پیش از آن در سال 200۴  در بندر »طابا« و در 
سال 200۵ در شهر »شرم الشیخ« اقدام به بمب گذاری کرده بودند؛ اما با اسم رسمی 
»انصار بیت المقدس« نبود و در اوایل پیروزی انقالب مصر نیز سبب انفجار چندین 

باره لوله های انتقال گاز مصر به رژیم صهیونیستی شده بودند.
طبق گزارش رســانه های مصری، گروهک »انصار بیت المقدس« و »شــورای 
المجاهدین« دو گروه اصلی تروریســتی در ســینا بودند که پس از بیعت با گروه 

تکفیری »داعش« نام خود را به »والیت سینا« تغییر دادند.
حال اینکه در ورای پرداختن به ماهیت گروه های تروریستی در صحرای سینا و 
چند و چون آن، الزم است اهداف پشت پرده حضور گروهک تروریستی داعش در این 
منطقه جغرافیایی بررسی و ادعای جدید آنها در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی 
و آزادی بیت المقــدس مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد. به همین منظور ذکر چند 

نکته مهم ضرورت می  یابد؛
نخست اینکه، در پی شکست پروژه صهیونیستی - آمریکایی گروه های تکفیری 
که تکمیل کردن طرح عقیم »خاورمیانه بزرگ« و در نهایت تأمین هرچه بیشتر امنیت 
رژیم جعلی صهیونیستی را دنبال می  کرد، طراحان و استراتژیست  های صهیونیستی در 
ابتکاری چند منظوره، متمرکز کردن گروه  های تکفیری در صحرای سینا را در دستور 
کار قرار داده  اند که در پس آن، اهدافی چون مقابله با گروه  های مقاومت فلسطینی در 
غزه، انحراف افکار عمومی از پیوند عقیدتی و ایدئولوژیک میان داعش و دولت جعلی 
صهیونیستی و همچنین به چالش کشاندن مسئله »اشغال فلسطین« دنبال می  شود.
دوم اینکه، مقامات صهیونیستی با رسانه  ای کردن انتقال فلسطینیان و حکومت 
فلسطینی به صحرای سینا، در تالشند تا به نوعی گروه های مقاومت فلسطینی را با 
گروه های تکفیری، به ویژه داعش درگیر کرده و از سویی، جبهه مقاومت فلسطین 

را به خارج از مرزهای اراضی اشغالی منتقل کنند. 
 نکته پایانی اینکه سران صهیونیستی با حمایت اربابان انگلو - صهیونیست خود 
سعی دارند تا طرح عقیم خاورمیانه بزرگ را در راستای امنیت هر چه تمام  تر رژیم 
غاصب صهیونیستی و آن هم در محیط پیرامونی اراضی اشغالی کلید بزنند. موافقت 
نتانیاهو و ترامپ با طرح السیسی، رئیس جمهور مصر درباره انتقال دولت فلسطین 

به غزه و سینا به جای کرانه باختری مؤید این ادعاست.  

 فرهاد مهدوی/  از هم اکنون 
پیداست که دوقطبی آینده انتخابات 
ســال 9۶ چیســت؟ ترامپ از یک 
ســو با توئیت ها و جنجال های خود 
در موضوع موشــکی و توانایی های 
ایران در منطقه درصدد است دامنه 
وحشت از ایران را به گونه ای وسعت 
دهد که فقط یــک هیوالی پاگنده 
توانایــی بر هــم زدن آرامش آن را 
دارد و از ســوی دیگر اصالح طلبان 
با بزرگ کردن این جانور این تعبیر 
را به مخاطبان مخابره می کنند که 
ترامپ هیوالیی اســت که هم شاخ 
دارد و هم عقل ندارد؛ اگرچه ترامپ 
تعــدادی از بازی های کریـ  ظریف 
یــا روحانیـ  اوباما را در حالت فریز 
نگه داشته اســت، اما اصالح طلبان 
به همــراه البی هــای درون قدرت 
آمریکا پیام هــای مهمی را به گروه 
مشــاوران ترامپ مخابــره کرده اند 
تــا با افزایش دامنــه دار ادبیات تند 
علیه حاکمیت و بخش های دفاعی 
آن در نیــروی دریایــی، هوایــی و 
موشکی سپاه، میوه انتخابات آینده 
را از هم اکنــون پیش فروش کنند. 
برخی از پیام های مخابره شــده این 
اهداف را دنبال می کنند: 1ـ تشدید 
حمالت لفظی دولــت ترامپ علیه 
نهادها و ارکان انقالبی نظام ســبب 
تقویت اعتدالگرایان در ایران می شود.

 2ـ  بخت حسن روحانی برای پیروزی 
در انتخابــات آینده به انــدازه زیاد 
به نحوه ارزیابــی ایرانی ها از منافع 
حاصــل از تعامل با غــرب و نتایج 
حاصل از توافق هســته ای یا برجام 
بســتگی خواهد داشت. 3ـ با وجود 
فقدان دسترســی به پیشــرفت در 
زمینه هــای اقتصادی، روحانی هنوز 
به  انتخابات  نامــزد  هم معتبرترین 
شــمار می رود و تنها او اســت که 
می تواند تعامل با غرب را ادامه دهد. 
۴ـ جمهوری اسالمی ایران در بیشتر 
مــوارد یک عامل دردسرســاز برای 
آمریکا بوده اســت که بهتر اســت 
بدرفتــاری آن از طریق تعامل و نه 
تهدیدات و حمالت لفظی تعدیل شده 
و کاهــش یابد. در پیش گرفتن این 
رویه به واشنگتن کمک خواهد کرد تا 
همواره افکار عمومی ایران را در کنار 
خود داشته باشد، به جای اینکه خشم 
مردم ایران را برانگیزد و آنها را از خود 

دور کند و با این کار موجب شــود 
مردم بیشتر دور محافظه کاران ایران 
جمع شــوند. ۵ـ آمریکا باید راه های 
ارتباطی خود با مســئوالن ایران را 
حفــظ کند تا در صورت لزوم آنها را 
به عقب برانــد. ۶ـ از آنجا که حمله 
نظامی سبب خواهد شد جناح های 
میانه رو در ایران تضعیف شوند، زمانی 
که اصالح طلبان در رأس کار هستند، 
نبایــد هیچ گونه حمله ای علیه ایران 
صورت بگیرد. ۷ـ دولت آمریکا باید 
تهدیدات لفظی را قاطعانه با توســل 
به راه های دیپلماتیک و با همکاری 
اتحادیه اروپا و دیگر شرکای کلیدی 
خود انجام دهد. 8ـ حمله ترامپ به 
توافق هســته ای همچنین پایبندی 
جمهوری اســالمی ایــران به آن را 

نشان می دهد.

استفاده از فرصت
پیاده کردن چنین سناریویی در 
انتخابات اگرچه استقالل کشور را با 

خطر مواجهه می کند، اما فرصتی برای 
مردم بصیر نیز فراهم می آورد که چهره 
کسانی که زمینه را برای باج گیری و 
تهدید دشمن فراهم می کنند، بیشتر 
آشکار شــود. به یقین در این عرصه 
روشــنگری و بصیرت افزایی و نشان 
دادن مهره های نفوذی دشمن در دل 

نیروها و دســتگاه های و حتی مراکز 
پژوهشــی می تواند خطــر تهدیدات 

دشمن را کمتر کند.

تهدید مقابله
 در صورت هرگونه مماشات یا 
رودربایستی سیاســی، کیان میهِن 
عزیزمــان در مســیر تهدیدات قرار 
خواهــد گرفــت؛ زیرا ایــن عناصر 
در شــرایط فعلی بــه مثابه عناصر 
پیاده نظام دشــمن، هم نشانگاه های 
مقاومت ملــی در برابــر تهدیدات 
را تضعیــف می کننــد و هم در یک 
برنامه حساب شــده به نشانگاه های 
تصمیم گیــری و تصمیم ســازی در 
درون دولت های مستکبر نشانه هایی 
از تــرس، عقب نشــینی و انفعال و 
آمادگی مذاکره برای سطوح باالتر از 

بازرسی های پیشین ارسال می کند.
در چنین اوضاعی که کشور در 
معرض یک تهاجــم تهدید از درون 
قرار گرفته است، دشمن روز به روز بر 
تهدیدات و همچنین تحریم های خود 
می افزاید تا بتواند ضمن ایجاد انسجام 
در بدنه خود، به فروپاشی سیاسی در 
ایران دامن بزند و به عبارت روشن تر 

انسجام سیاسی را مضمحل کند.
تشدید حمایت از فتنه گران

همه این عوامل ســبب شــده 
اســت که پیام های روشنی از سوی 
ترامپ به اصالح طلبان مخابره شود؛ 
یکی از این پیام هــا حمایت وزارت 
خارجه وی از سران فتنه بود؛ مارک 
تونر ســخنگوی ایــن وزارتخانه در 
بیانیه ای نوشت: »این هفته ششمین 
سالگرد بازداشت بدون اتهام رسمی 
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، 
مقامات سابق ارشد ایران و نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری 2009 
و زهرا رهنورد همســر موســوی و 
فعــال حقوق زنان اســت. همه آنها 
در جمهوری اسالمی ایران در حصر 
خانگی هستند.« در این بیانیه ادعا 
شده است: »ما خواهان آزادی فوری 
این افراد و همــه زندانیان عقیدتی 
هســتیم که به صورت غیر منصفانه 

در ایران بازداشت شده اند.«
در ایام انتخابات آمریکا، ترامپ 
از اوباما به دلیل کم کاری در حمایت 
از فتنه گران انتقاد کرد و معتقد بود 
که اوباما باید با تشدید حمایت هایش 
کار انقالب را یکسره می کرد. وی در 
آن ایــام گفت: »اگر اوباما دو ســال 
پیش که این کشــور یک مشــکل 
بزرِگ بزرگ داشــت ـ و معترضان 
داشتند پیشروی می کردندـ  از مردم 
ایران حمایت می کردـ  همان طور که 
از معترضان در آمریکا که خودشان 
)وال استریت(  اشــغال  )جنبش(  را 
می نامنــد، حمایت کــرد ـ ما هیچ 
مشکلی در ایران نداشتیم. باور کنید.« 
وی افزود: »کار این کشــور، خیلی 
سریع تمام می شد، در عوض او )اوباما( 
آن مردم را رها کرد و معلوم اســت 
که نتیجه نهایی چیست. ایران، فقط 
قوی تر شده است. این مرد، نمی داند 

دارد چکار می کند.«

نکته پایانی
و  ترامــپ  رفتــار  مطالعــه 
اصالح طلبان این موضوع را نشــان 
می دهد که بازی انتخابات آینده بسیار 
پیچیده و با ریسک باال است؛ زیرا از 
یک ســو ترامپ هرگونه ارتباط را با 
داخل ایران انکار می کند و همزمان به 
تهدیدات خود ادامه می دهد و از سوی 
دیگر جریان فتنه، اعتدال و اصالحات 
می خواهد از این شرایط استفاده کند.

ـ ۳۱ دانسته ها و بایسته های حقوقی 
نگاهیبهقانونروابطموجرومستأجر

میدانیبرایداعش،گهوارهایبرایرژیمصهیونیستی

یکی از نمایندگان مجلس در تذکری گفت: یکی از بانک های دولتی به بهانه خدمات پیامکی اقدام به برداشت پول از حساب بانکی عده ای از روستاییان، کشاورزان و خانواده های تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( در سراسر کشور کرده است؛ صاحبان حسابی که بعضاً تلفن همراه ندارند، یا در فرم افتتاح حساب شماره همراه قید نکرده اند. باید منتظر بود و دید این 
بانک در پاسخ به چرایی این اقدامش که بدون اجازه و از حساب کسانی که اصاًل تلفن همراه نداشته اند به بهانه خدمات پیامکی پول برداشته است، چه سخنی برای گفتن خواهند داشت.

دستبردبهحساببانکی
محرومانومستضعفان

انعکاس

نیم نگاه کنکاش

روزنه

استفاده اصالح طلبان از هیوالی پاگنده

همراه  بــه  اصالح طلبان   
آمریکا  قدرت  درون  البی های 
پیام هــای مهمــی را به گروه 
مشاوران ترامپ مخابره کرده اند 
تا با افزایــش دامنه دار ادبیات 
تند علیه حاکمیت و بخش های 
دفاعــی آن در نیروی دریایی، 
هوایی و موشــکی سپاه، میوه 
هم اکنون  از  را  آینده  انتخابات 

پیش فروش کنند

تکاپو
هنرمند معلول تهرانی در گفت وگو با صبح صادق

مخارجزندگیامراازتولیداتهنریتأمینمیکنم



 جعفر ساسان ـ داوود عسگری/ 
با بررسی مبانی  در چند شماره گذشته 
مؤثر  و شخصیت های  اعتقادی  و  فکری 
فرقه ضاله بهائیت آشنا شدیم. در ادامه 
اختالفات و انشعاباتی که تاکنون در این 

فرقه اتفاق افتاده بررسی می شود. 

اختالف دائمی بر سر رهبری فرقه
اختالفات و کینه ها در بین بهاء اهلل 
و میرزایحیی بر کرسی ریاست فرقه ضاله 
بهائیت به قدری باال گرفت که ســرانجام 
حکومــت عثمانی برای پایــان دادن به 
این درگیری هــا، بهاء اهلل و پیروانش را به 
»عّکا« در فلســطین و میرزایحیی را به 
»قبرس« تبعیــد کرد. با این اتفاق، فرقة 
ازلیه از رونق افتاد و بیشتر در قالب جریان 
شبه  روشنفکری آن دوره ظهور و بروز یافت 
که در مشروطه مقابل جریان روحانیت به 
رهبری شــیخ فضل اهلل نوری قرار گرفت. 
محاکمه و شهادت شیخ نیز به دست عوامل 
همیــن فرقه صورت گرفت؛ اما بهائیت با 
ترفندهای حســین علی نوری و حمایت 

روس و انگلیس تداوم یافت.
 بهاء اهلل به مدت نه سال در قلعه ای 
در عکا تحت نظر بود و پانزده ســال بقیة 
عمر خود را نیز در همان شــهر گذراند و 
در 1309 قمری از دنیا رفت و پیروانش با 
اعتقاد به ادعای خدایی او، مزارش را قبلة 

خویش قرار دادند.
بحران  میرزا حســین علی،  مــرگ 
جانشــینی، اختالفــات و درگیری  های 
زیــادی را در میــان فرزندانش به دنبال 
داشت. سرانجام عباس افندی، پسر ارشد 
او که بعدها »عبدالبهاء« لقب گرفت، در 
این جدال قدرت پیروز شد. عباس افندی 
با غلبــه بر بــرادرش محمدعلی و دیگر 
مخالفان، به مقام رهبری بهائیان رسید و 

به تجدید حیات بهائیت پرداخت.
عباس افنــدی، در محیط حکومت 
عثمانی و داخل ایران مجالی برای فعالیت 
خود نمی یافت؛ ازاین رو، در سال 1911 م 
به اروپا و آمریکا سفر کرد و به  جای روسیه، 
با انگلستان و سپس آمریکا رابطة ویژه ای 
برقرار کرد. این سفرها بر نگرش و عقاید 
عبدالبهاء نیز تأثیر عمیقی بر جای گذاشت 
و سبب شد او تعالیم باب و بهاء را با آنچه 
در قرن نوزدهــم در غرب، به  ویژه تحت 

عناوین روشنگری و مدرنیسم و اومانیسم 
متداول بود، تطبیق دهد. 

پس از عبدالبهاء، شــوقی افندی، 
ملقب به »شــوقی ربانی«، فرزند ارشــد 
دختــر عبدالبهاء، بنا به وصیت عبدالبهاء 
جانشــین وی شــد. این جانشینی نیز با 
منازعات زیادی همراه بود. شوقی برخالف 
نیای خود، تحصیالت رســمی داشــت. 
او در دارالفنون، بالیون لندن، دانشــگاه 
آمریکایی بیروت و ســپس در دانشــگاه 
آکسفورد تحصیل کرده و مستقیماً تحت 
تربیت انگلیسی ها رشد یافته بود. در سال 
1300ه   .ش، یعنی نخســتین ســال به 
قدرت رسیدن رضاخان، به رهبری بهائیت 
برگزیده شد. او خود را »ولی امراهلل« خواند. 
با شعار برابری زن و مرد، دستور برداشتن 
حجاب را صادر کرد و از آنجا که ایران را 
خاستگاه »بهائیت« می دانست، به پیروان 
خود ســفارش کرد کوشــش کنند این 
روش، پیش از هر جــا در تهران و ایران 
رایج شــود. انتخاب او به رهبری بهائیت، 
با توجه به رذایل اخالقی ای که داشــت، 
موجب اختالف و انشعاب  های تازه ای در 

بهائیت شد. 
بر اســاس وصیت و دســتورهای 
عبدالبهاء، رهبری بهائیت باید در خاندان 
»شــوقی افنــدی« به صــورت موروثی 
می ماند؛ اما برخالف پیش بینی بهاء اهلل و 
عبدالبهاء، شــوقی صاحب فرزند نشد. به 
همین سبب، او برای ادارة جامعة بهائیت، 
ایجاد تشــکیالتی به نام »بیت العدل« را 
الزم و ضروری دانســت. نقش اساسی او 
در تاریخ بهائیه، توسعة تشکیالت اداری 
و جهانی این فرقــه بود و این فرایند، به 
 ویژه در دهة شــصت میالدی در اروپا و 
آمریکا سرعت بیشتری گرفت و ساختمان 
معبدهــای قــاره ای بهائی، موســوم به 
»مشرق االذکار«، به پایان رسید. تشکیالت 
بهائیان که شــوقی افنــدی آن را »نظم 
اداری امراهلل« نامید، زیر نظر مرکز اداری 
و روحانی بهائیان در شهر حیفا )واقع در 
سرزمین های اشغالی(، که به »بیت العدل 
اعظم الهی« موسوم است، اداره می شود. 
شوقی در زمان حیاتش، از تأسیس دولت 
صهیونیستی حمایت کرد و مراتب دوستی 
بهائیان را نسبت  به رژیم  صهیونیستی به 
رئیس جمهور آن ابالغ کرد. شوقی افندی، 

در ســال 133۶ ش به مرض آنفوآلنزا در 
لندن درگذشت.

انشعابات جدید
 پــس از مــرگ شــوقی افندی، 
کشــمکش شــدیدی بین بهائیان بر سر 
جانشــینی او درگرفت و بسیاری از آنان، 
رهبری همسر آمریکایی او به نام »روحیه 
)ماری( ماکسول« را پذیرفتند. در نشست 
ویژه ای که در ســال 13۴2 ش با حضور 
سران مهم فرقة بهائیت در لندن تشکیل 
شــد، نه نفر به  عنــوان اعضای مجلس 
بیت العدل برگزیده شدند. آن گاه بیت العدل 
به شــهر حیفا در ســرزمین های اشغالی 
منتقل شــد که تاکنون فعال است و هر 
چند ســال یک بار با تجدیــد انتخابات، 
اعضــای آن تغییر می کند. ریاســت این 
گروه که به بیت العدل حیفا شهرت دارد، 
با روحیه ماکسول، همسر شوقی افندی بود 
که او نیز در سال 13۷8 ش مرد. موافقان 
روحیه، او را پنجمین پیشوای بهائیت در 

جهان می دانند.
به موازات رهبری روحیه ماکسول، 
چارلز میسن ریمی، فرزند یکی از روحانیون 
کلیســای ارتدوکس نیز ادعای جانشینی 
شــوقی افندی را کرد و گــروه »بهائیان 
ارتدوکــس« را پدیــد آورد که امروزه در 
آمریکا، هندوستان و استرالیا و چند کشور 
دیگر پراکنده اند. عدة دیگری از بهائیان نیز 
پس از مرگ شــوقی، به رهبری جوانی از 

بهائیان خراسان به نام »جمشید معانی« 
روی آوردند. این جوان خود را »سماء اهلل« 
نامیــد و طرفــداران او در اندونزی، هند، 

پاکستان و آمریکا پراکنده اند. 

اسناد تاریخی ادعای برادران نوری 
دربارۀ جانشینی باب 

میرزاحسین علی و میرزایحیی  نوری، 
هــر دو مدعی انــد که از ســوی باب به  
جانشــینی وی انتخاب شده اند و در واقع 
مشروعیت خود را مبتنی بر وصایت باب 
می دانند؛ این در حالی اســت که باب در 
آخرین موضع گیری رسمی در سال آخر 
عمرش، که در نامه ای به ناصرالدین  شاه 
نوشته، از همة ادعاهای خود دست برداشته 
و از رفتار گذشــتة خود توبه کرده است. 

متن توبه نامة وی بدین شرح است:

 فداک روحی
الحمدهلل کما هو اهله و مســتحقه، 
که ظهورات فضل و رحمت خود را در هر 
حال بر کافة عباد خود شــامل گردانیده. 
بحمداهلل ثم حمداً که مثل آن حضرت را 
ینبوع رأفت و رحمت خود فرموده، که به 
ظهور عطوفتش عفو از بندگان و تستر بر 
مجرمان و ترحم بر یاغیان فرموده. اشهد 
اهلل من عنده که این بندة ضعیف را قصدی 
نیســت که خالف رضای خداوند اسالم و 
اهل والیت او باشد. اگرچه بنفسه وجودم 
ذنب صرف است، ولی چون قلبم موقن به 

توحید خداوند جل ذکره و نبوت رسول و 
والیت اهل والیت اوســت و لسانم ُمقّر بر 
کل ما نزل من عنداهلل است، امید رحمت 
او را دارم و مطلقــاً خــالف رضای حق را 
نخواسته ام و اگر کلماتی که خالف رضای 
او بود از قلم جاری شــده، غرضم عصیان 
نبــوده و در هر حال، مســتغفر و تائبم 
حضــرت او را و این بنده را مطلق علمی 
نیست که منوط به ادعایی باشد و استغفر 
اهلل ربی و اتوب الیه من أن ینسب الی امر 
و بعضی مناجات و کلمات که از لســان 
جاری شده، دلیلش بر هیچ امری نیست 
و مدعای نیابت خاصة حضرت حجة اهلل را 
ادعای مبطل ]می دانم[ و این بنده را چنین 
ادعایی نبوده و نه ادعای دیگر. مستدعی از 
الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت 
چنان اســت که این دعاگو را به الطاف و 
عنایات بساط رأفت و رحمت خود، سرافراز 

فرمایند. والسالم.«
با این توبه نامه، باب از تمام ادعاهای 
خود دســت برمی دارد و به بی ســوادی 
اعتراف می کند. پس بنایی که بهاء و ازل 
بر اساس وصیت باب بر پا کردند و هر یک 
داعیة جانشینی او را داشتند، خودبه خود 

فرو می ریزد و از اساس ویران می شود.
دوم تــداوم ادعای بهــاء و ازل این 
موضوع را بیــان می کند که این دو، باب 
را تــا جایی قبول دارند کــه به نفع آنها 
باشد و اگر مخالفتی از سوی باب ببینند، 
با لطایف الحیل به دنبال حذف یا انکار او 
هســتند. برخورد بهائیان با کتاب بیان و 
ممنوعیت چاپ آن، نمونه ای از این رفتار 

دو گانه است.
سوم ادعای میرزاحسین علی نوری 
مبنی بر اینکه باب ُمبّشر ظهور وی بوده 
مطرح  باب  که  اللهی«  یظهره  »من  و 
کرده، اوست، با واقعیت تطابق ندارد؛ زیرا، 
اوالً حسین علی نوری از حلقة اول یاران 
باب که شاگردان سیدکاظم رشتی بودند 
در  بود.  شده  او  پیرو  واسطه  با  و  نبوده 
ماجرای بدشت هم که باب یاران خود را 
با القابی مانند قدوس، حجت، قرةالعین و 
... مفتخر ساخته، به او لقبی نداده و لقب 
بهاءاهلل را قرةالعین به وی عطا کرده است. 
با  باب،  نظر  مورد  یظهره اهلل«  »من  ثانیاً 
شرایط و ویژگی های خاص، بر حسین علی 

تطابق نمی کند.
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  دکتر سیامک باقری چوکامی/ 
یکــی از اهدافــی که نظــام لیبرالـ  
دموکراسی و سرمایه داری غرب دنبال 
ارزش های  یکسان ســازی  می کنــد، 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
از نظر محققان  ســایر نظام هاســت. 
یکپارچه سازی ارزش ها یکی از مراحل 
پروژه جهانی ســازی است که با هدف 
بســط و تحمیل گفتمان مســلط بر 
جهان طراحی شده و مجریان آن عمدتاً 
قدرت های مسلط استعماری و صاحبان 

ثروت هستند.
بــا  ارزش هــا  یکسان ســازی   
چهره هــای مختلف قــدرت در حال 
پیگیری است. قدرت ساختاری یکی از 
چهره های قدرتی است که نظام سلطه 
از قرن بیستم به بعد برای جهانی سازی 
ارزش های خود به کار برده و توســعه 
داده اســت. مدل قدرت ساختاری بر 
آن اســت که از رهگذر نهادها، قوانین 
و مقــررات و رژیم هــای بین المللی یا 
بین المللی کردن آنها اعمال نفوذ کند. 
در این راســتا، آمریکایی ها که پس از 
پایان جنگ جهانی دوم خود را قدرت 
هژمون می پنداشتند، معتقد بودند که 
عالوه بر برتري نسبي، به توانایي و اراده 
ایجــاد قوانین، هنجارهــا و روش هاي 
عملیاتي در ابعاد مختلف نظام بین الملل 
نیز نیاز دارند و دیگران باید این برتري 
را به رسمیت بشناسند و در چارچوب 
نهادها و ساختارها با هنجارها و قوانین 

مصوب منعکس شود.
 نهادها و سازوکارهای بین المللی 
پیش بینی شــده پس از جنگ جهانی 
دوم در عمل نشــان داده اند که حافظ 
برتری قدرت های معظم غربی به ویژه 
آمریکا بوده، بــه مثابه بازیگران تحت 
نفوذ بلوک غرب برای اعمال و تحمیل 
اراده های آنها بر دیگران عمل کرده اند. 
در این دوران سازمان ملل، کمیسیون 
حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای حقوق 
بین المللی  بین المللی، صندوق  بشری 
پول، ســازمان تجــارت جهانی، بانک 

جهانی، به گونه ای شــکل گرفتند که 
بخشــی از بازیگران نیابتی جنگ نرم 
غرب محسوب می شدند. پس از دوران 
جنگ ســرد، این نهادها به قدرت نرم 
بازیگران اصلی جنگ نرم برای توسعه 
ارزش های غربی و اعمال نفوذ و تحمیل 
اراده مطلــق آمریــکا و اتحادیه اروپا 

تبدیل شدند.
بــا این توصیف، در اوضاع کنونی 
بــا نوعــی از اعمــال اراده و نفوذ نرم 
دولت های ســلطه روبه رو هستیم که 
دارای چهــره ای ژانوســی یا دو چهره 
نظم و سلطه هســتند. چهره ظاهری 
آن حکایت از نظم، صلح، حقوق، قواعد 
و هنجارهای بین المللی دارد، در حالی 
کــه چهره دوم و پنهان آن، ســلطه و 
نفوذ ارزش ها و تبدیل کردن ساختارها 
و هنجارهای ســایرین بر اساس نظام 
معرفتی لیبرالـ  دموکراســی اســت. 
در حقیقــت، چهره پنهــان آن نوعی 
جنــگ بی صــدا، بر ضــد هویت های 
سایر ملل اســت. در این میان رژیم ها 
وجوه  بین المللی  کنوانســیون های  یا 
مخفی تر اعمال سلطه و نفوذ نرم غرب 
در جامعه جهانی هستند، که در ادامه 

به برخی از آنها اشاره می شود:

۱ـ رژیم های حقوق بشری
 در شــرایط کنونی دو رویکرد و 
فعالیت در حوزه حقوق بشــر، از سوی 
جهان غرب در سطح بین المللی دنبال 
می شــود که هر دو بــه موازات هم در 
تالش برای حاکمیت بخشی نظام ارزشی 

جهان غرب بر سراسر جهان هستند:
الــف ـ رویکرد فلســفی: از حیث 
فلســفی حقوق بشــر یــک گفتمان 
گفتمــان  اســت.  سکوالریســتی 
سکوالریســتی اگر ضد دینی نباشد، 

دینی هم نیست. 
ب ـ-رویکرد سیاسی: حقوق بشر 
از لحاظ سیاسی دستاویز نظام سلطه 
برای توسعه و تحمیل ارزش های خود 

بر جوامع است. )باقری، 139۵ ( 

با پایان جنگ سرد جایگاه حقوق 
بشــر در سیاســت خارجی آمریکا به 
باالترین حد خود رسید. اکنون آمریکا 
و برخی از قدرت های غربی در تالشند 
قوانین حقوق بشــری را جهان شمول 
کنند و با برنامه ریزی حســاب شــده  
می کوشــند همه کشورها قوانین خود 
را مطابق کنوانسیون های حقوق بشری 
سازمان ملل تنظیم و اصالح کنند. در 
این راســتا این قدرت ها گفتمان سازی 
از حقوق بشر را به گونه ای شکل دادند 
که پایبنــد بودن و نبودن به آن رابطه 
وثیقی با حیثیت و اعتبار دولت ها داشته 
باشد. هر دولتی که در چارچوب نظام 
معرفتی غرب قــرار نمی گیرد، به ویژه 
نظام اسالمی. در واقع، قدرت های غربی 
تالش می کنند آن را به صورت گزینشی 
تحت فشــارهای شدید حقوق بشری، 
اقتصادی و دیپلماتیک قرار دهند. نکته 
اساسی این اســت که اعالمیه حقوق 
بشــر و شــکل گیری معاهدات حقوق 
بشری مبنای بسیاری از معاهدات شد 
که در گسترش نظام معرفتی لیبرالی و 
ساختارسازی در جهان نقش محوری 

داشته است.

2ـ کنوانسیون حقوق کودک
 مجمــع عمومی ســازمان ملل 
متحد در اجالس بیستم نوامبر 19۵9 
اعالمیه جهانی حقــوق کودک را در 
یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند 

و در پی آن پس از گذشــت سی سال 
)سال 1989( این مجمع، »کنوانسیون 
حقوق کــودک« را تصویب کرد. ماده 
یک کنوانسیون، »کودک« را این گونه 
معرفی می کند: »از نظر این کنوانسیون 
منظور از کــودک افراد انســانی زیر 
هجده ســال اســت. اگرچه در سال 
13۷2، دولت جمهوری اسالمی ایران 
به صورت مشــروط به این کنوانسیون 
ملحق گردید؛ اما براساس ماده ۵1 آن، 
استفاده جمهوری اسالمی ایران از حق 
شرط، بسیار دشوار است. در هر صورت 
این نظام تربیتی که این کنوانســیون 
در نظــر گرفتــه و آموزش هایی را که 
پیش بینی نموده است، ضمن مغایرت 
با نظام تربیتی اسالم)حبیبی، 1381(، 
اســتانداردها و ســاختارهای تربیتی 
را دنبــال می کند کــه از رهگذر آن 
متناســب  ارزش های  یکسان ســازی 
با نظام ارزشــی لیبرالی و ســکوالری 
تحقق یابــد. در واقع، از ناحیه چنین 
کنوانسیونی علی رغم وجود یک سری 
از مفاد به ظاهر قابل قبول، نفوذ تربیتی 
به شکل بســیار خفی و قانونی اعمال 
می شود. تردیدی نیست که این گزاره 
کنوانسیون »کودک را برای زندگی در 
یک جامعــه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، 
تحمل دگراندیشــان و دیگرباشــان، 
تســاوی حقوق زن و مرد و دوســتی 
خلق هــا و گروه های قومــی یا ملی ـ 
مذهبی، آماده کند.« هیچ گاه با تعریف 

اسالمی و بومی ما منطبق نبوده و مورد 
پذیرش نخواهد بود. کما اینکه براساس 
مفاد این کنوانسیون تفسیربرداری از 
ماده 29 را مانع شده است. در تأسیس 
مدارس آموزشی هم با توجه به رعایت 
بندهــای ماده یک این کنوانســیون، 
باید حداقل استانداردهای تعیین شده 
حکومتــی موجود باشــند. در همین 
راستا، مدتی اســت که برخی از افراد 
توسعه بســیج دانش آموزی را مغایر با 

این کنوانسیون مطرح می کنند.

هرگونه  رفع  کنوانسیون  ۳ـ 
تبعیض علیه زنان

 این کنوانســیون یکــی دیگر از 
رژیم های بین المللی اســت که عمدتاً 
ارزش های غربی را جهان شمول می کند. 
مادلیــن آلبرایت وزیر خارجه اســبق 
آمریــکا که در ســال 13۷۴ در مقام 
نماینــده آمریکا در نشســت جهانی 
حقوق زن در پکن شــرکت کرده بود، 
گفت: اهداف نشست جهانی حقوق زن 
در راستای سیاست های دولت آمریکا 
تنظیم و اجرا گردیده اســت. بسیاری 
از مفاد این کنوانسیون و آموزش هایی 
که براســاس ســند پکن مطرح شده 
اســت، نظام و ساختاری را در رابطه با 
حقوق زنان مطــرح می کند که ضمن 
تعارض با نظام حقوقی زن در اســالم، 
در نهایت به هم شــکل شدن زنان در 
جهان براساس مبانی ارزشی غرب منجر 
می شود. چنانچه جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم در ســال 1380 در بررسی 
این کنوانسیون به موفق نبودن اجرای 
این کنوانسیون در دفاع از شخصیت و 
جایگاه زنان، التزام به جهان بینی مادی 
و الگوی فرهنگی اجتماعی غرب، بسط 
نگرش های نادرست در دفاع از حقوق 
زنان، متزلزل شدن بنیان خانواده، ناروا 
بــودن نفی تمامی تمایزات میان زن و 
مرد و مغایرت معاهده مذکور با احکام 
شرع و ارزش های اصیل انسانی، اشاره 

کرده است.

ســیدجمال الدین اســدآبادی می گوید: تفکر درست آن است که بگوید مســلمان ها چرا به این وضع افتاده اند؟ سپس به این موضوع بپردازد که آیا خروج از 
این وضعیت امکان دارد یا ممتنع است؛ اگر ممتنع است، چرایی و دالیل، مورد فحص و بحث قرار گیرد و اگر امکان دارد، مطالعه چگونگی آن و راه های خروج 

نشان داده شود.
دیپلماسی

 فتح اهلل پریشان/ فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، حاکم اسالمی است. او 
وظایف و اختیاراتی دارد که غالب اندیشمندان مسلمان به آنها اشاره کرده اند. محقق 
قمی فقیه معاصر عصر قاجاریه هفت شأن و وظیفه دینی را برای فقیه قائل است که 
برخی از آنها شأن علمی فقیه و برخی دیگر شئون عملی او به شمار می آیند. در ادامه 

به اجمال آنها را از منظر وی بازخوانی می کنیم.
۱ـ افتاء؛ یکی از شئون اساسی فقیه، فتوا دادن در امور شرعی است. والیت در 
افتاء به معنای حق اظهارنظر در مسائل شرعی است که در ثبوت آن برای فقیه می توان 
گفت حتی یک نفر هم معارض ندارد. وظیفه فقیه در ســاحت قدس مسائل علمی و 
احکام اسالمی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد به مبانی استوار و 
پذیرفته شــده در اسالم و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوقی مکتب های غیر الهی 
اســت، وظیفه فقیه جامع الشرایط در زمینه افتا، فقط کشف و به دست آوردن احکام 

اسالمی است، بی آنکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن داشته باشد.
2ـ قضــاوت؛  در زمینه وظیفه قضاوت فقیه، میرزای قمی در موارد متعددی 
به صراحت فقیه را جانشــین امام در زمان غیبت می دارند. در واقع، حاکم اســالمی، 
عهده دار شأن قضاء رسول اکرم)صلی اهلل علیه وآله( و امامان معصوم)علیهم السالم( است. 
به این معنا که باید با تالش و کوشــش متمادی و اجتهاد علمی، مطابق با مبانی و 
احکام قضاء اســالمی به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر کردن فرامین 
الزم بپردازد. میرزای قمی در زمینه منصوب بودن فقیه از طرف امام برای قضاوت و 
حکم بین مردم به روایاتی همانند مقبوله عمربن حنظله و روایت ابی خدیجه اســتناد 
می کند و معتقد است که تمسک به این روایات در تجویز مرافعه صریح بوده و اجماعی 

در میان فقها است.)1(  
البته، وی ویژگی ها و صفات زیادی را برای قاضی همچون؛ عدالت، اجتهاد، علم، 

تدین و... ذکر می کند. 
۳ـ تصدی امور حســبیه؛ امور حســبیه به اموری گفته می شود که متولی 
مشــخصی ندارد؛ اما شــارع هم به ترک آنها راضی نیست و از این باب، انجام و به پا 
داشتن آن واجب کفایی شرعی است. البته، گستره امور حسبیه از دیدگاه فقها تفاوت 
دارد؛ برخی آن را محدود و عده ای دیگر گسترده تفسیر می کنند. محقق قمی از جمله 
فقهایی است که محدوده وسیعی برای امور حسبیه ترسیم کرده و نوشته است: »امور 
حسبیه بسیار است؛ مثل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و فتوا و اجرای حدود و 
اعانت بر طاعت و اخذ لقیط و غیر اینها...«)2( میرزای قمی پس از برشماری مواردی از 
امور حسبیه که عالم و مجتهد بودن در اجرای آنها شرط نیست، درباره والیت حاکم 
شرع و فقیه آورده است: »دلیل والیت حاکم، اجماع منقول است و عموم نیابتی که 
از روایاتی مثل مقبوله عمربن حنظله و غیر آن فهمیده می شود... و ایضاً داللت می کند 
بر این عقل و اعتبار؛ زیرا که ناچار است از کسی که مباشر این امور باشد و کسی مثل 

حاکم عادل نسبت به جهت رجحان او به سبب علم و دیانت.«)3(
4ـ والیت بر وجوه شرعی؛ یکی دیگر از شئون و وظایف فقیه در جامعه اسالمی 
تولیت و سرپرســتی وجوهات شــرعی از قبیل خمس، زکات، خراج و جزیه است. از 
نظر میرزای قمی، در زمان غیبت فقیه عادل متولی اخراج زکات است؛ المتولی لذلک 
)اخراج الزکوه( هو المالک و وکیله و االمام و عامله و الفقیه العادل قائم مقام االمام فی 
زمن الغیبه)۴( میرزای قمی در زمینه استحباب اعطای زکات به امام و فقیه عادل در 
زمان غیبت بحثی ندارد؛ اما در زمینه وجوب آن به رغم نزاع علما می گوید: بعید نیست 
که فقیه نیز همانند امام)علیه الســالم( باشد.)۵( اما وی درباره خمس دیدگاه متفاوتی 
دارد. برخالف زکات در این باره لزومی ندارد فقیه و مجتهد متولی شود؛ زیرا وی هر 
دو بخش خمس را مربوط به سادات می داند. اگرچه احوط و افضل را در آن می بیند 
که همه را به فقیه بدهند تا او به مصرف برساند.)۶( ماهیت فقهی خراج و جزیه و موارد 
مصرف آن نیز به بحث مســتقلی نیاز دارد و در حال حاضر از دیدگاه قمی، والیت و 
مباشرت و تصرف در خراج به تقدیر امام عادل و در زمان غیبت به نائب امام معصوم 
موکول شده است. البته، در صورت تمکن فقیه، تصرف سالطین جور مخالف در حکم 

تصرف امام عادل است، ولی در مورد سالطین جور شیعه باید به اذن فقیه باشد. 
۵ـ اقامه نماز جمعه؛ در بحث نماز جمعه میرزای قمی با برشمردن شرایط آن 
که از جمله حضور سلطان عادل )امام یا نایب او( است، حکم اقامه آن در عصر غیبت 
را بررسی می کند. وی ضمن اشاره به اقوال مخالفان، یعنی کسانی که به حرمت آن 
قائل هستند و موافقان، یعنی کسانی که به وجوب آن قائل می باشند، دالیل هر دو گروه 
را رد می کند و در نهایت به تخییر و استحباب آن قائل می شود. وی درباره اقامه نماز 
جمعه از سوی فقیه می گوید: »اقتضای عموم نیابت فقیه از امام معصوم این است که 
خود فقیه بنفسه مباشرت این امر را بر عهده گیرد.«)۷( این موضوع به توجه به ماهیت 
سیاسی و حاکمیتی نماز جمعه نشان می دهد که میرزای قمی برای فقیه اختیاراتی 
بیش از فتوا و قضاوت قائل است. اجرای تعزیرات و جهاد نیز از نظر محقق قمی جزء 

وظایف فقیه است که به دلیل خالصه گویی مجال توضیح آنها نیست.    
* منابع در دفتر هفته نامه موجود است.

کتــاب »فرهنــگ دیپلماســی و روابــط 
بین الملــل« را اداره نشــر وزارت امور خارجه به 

چاپ رسانده است. 
نویســنده این کتاب، غالمرضا علی بابائی از 
کارشناســان باســابقه وزارت خارجه مدت ها در 
پســت های مختلف داخل و خارج از کشــور به 
خدمت مشغول بوده و کتاب های دیگری در حوزه 
فرهنگ اصطالحات سیاســی به نگارش درآورده 
اســت. وی در این کتاب کــه فرهنگ واره ای در 
زمینه دیپلماســی و روابط بین الملل است تالش 
کرده تجارب چندین ساله خود را به عالقه مندان 

عرضه کند. به طور کلی، در دســته بندی کتاب هــا، کتاب های فرهنگ جزء کتب مادر و 
مرجع محسوب می شوند و در انباشت دانش مخاطبان و کمک به فهم و تحلیل صحیح و 

کارشناسی تحوالت سیاسی منطقه ای و بین المللی تأثیر بسزایی دارند.  
در بخشی از مقدمه کتاب چنین می خوانیم: »واژة دیپلماسي به مفهوم امروزي خود 
حدود 200 سال پیش مورد استفاده قرار گرفت. امروزه از واژه یاد شده که از واژة یوناني 
دیپلوما گرفته شــده است، معاني زیر افاده می شود:  1ـ هنر ایجاد ارتباط میان کشورها؛

 2ـ نحوة انجام مذاکرات با دولت هاي خارجي براي کسب روابط سیاسي مورد توافق متقابل 
و همچنین مذاکره و ارتباط میان کشورها از طریق دیپلمات ها؛  3ـ تعامل با جوامع دیگر 
براي تأمین منافع، افزایش، نفوذ و کاهش آسیب پذیري ها با کمترین هزینه ها؛  ۴ـ تالش 
براي جلوگیري از دشمني، جنگ و گسترش همکاري. با امعان نظر به ورود کنشگران غیر 
دولتي به حوزه هاي روابط بین الملل، براي رویارویي با چالش هاي جهاني، دیپلماسي، تنوع 
و ابعاد گوناگوني یافته است که اوج آن را در دیپلماسي عمومي و چندجانبه مي توان یافت.
هنري کیسینجر دربارة اهمیت دیپلماسي در نظام بین الملل گفته است: »یک نظام 
بین الملل وقتي مي تواند به ثبات نسبي دست یابد که قادر باشد سطح اطمینان خاطر مورد 
نیاز آن نظام را با دیپلماسي به دست آورد.« در این کتاب درباره پیشینة روابط بین الملل 
و نیز پایه هاي روابط بین الملل به مفهوم جدید آن پس از پیدایي نظام »کشوري« در اروپا 
مطالب ارزنده ای برای مطالعه وجود دارد. کتاب پس از بررسی تاریخ روابط و تحوالت بزرگ 
در قرون 18 تا 20، قرن 21 را به دلیل ظهور مردم ســاالري که به نوعي بیداري ایده هاي 
مشــترک و امید به صلح را در مردمان جهان ایجاد کرده و جاي ترس و دشمني سابق را 

گرفته، جهانی به سمت خیر همگان تحلیل می کند.

اندیشه سیاسی مسلمانانـ  ۳۸۳
وظایفوشئونفقیهازدیدگاهمیرزایقمی

فرهنگدیپلماسیوروابطبینالملل

جریان شناسی فکریـ  فرهنگی ایران معاصرـ  ۵۸

اختالفات و انشعابات فرقه ضاله بهائیت

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمیـ  قسمت چهل و ششم

یکسانسازیارزشهاباچهرهقدرتساختاری

دیپلماسیقدرتمحور!

تفکر
درست!

در مطالعات امور بین الملل و سیاست 
خارجی، گفته می شود که دیپلماسی را 
از مناظر مختلف دســته بندی  می توان 
کــرد. در یکــی از این دســته بندی ها، 
دیپلماســی به دو نوع مســئولیت  محور 
و قدرت محور تقســیم می شود. به طور 
حتم ماهیت و هستی شناســی نظام های 
سیاسی در انتخاب یکی از این دو راه برای 
دیپلماســی موثر است؛ نظام سیاسی ای 
که نگاهی مادی بــه جهان دارد، قدرت 
را تنها ابزار مؤثر برای پیشبرد امور خود 
از جمله دیپلماسی می داند، ولی نظامی 
که معرفت شناسی اش فراتر از نگاه مادی 
و محاسبات مادی است، به مسئولیت ها 

و تعهدات خود توجه دارد. 
از جمله انتقاداتی که به دیپلماسی 
دولت تدبیر و امید وارد می شــود، اصرار 
و تأکیــد متولیان سیاســت خارجی بر 
روی دیپلماســی نوین بین المللی متکی 
بر مســئولیت محوری است، در حالی که 
واقعیت جهــان و تحوالت داخل آمریکا 
نشان می دهد که دیپلماسی بین المللی 

کماکان مبتنی بر محور قدرت است. 

 شــهاب زمانی/ در لغت نامه 
دهخدا، دیپلماسی )Diplomacy(، فن 
و عمل رهبــری مذاکرات بین ملت ها به 
منظور حصول ســازش که مورد رضایت 
متقابل همگان باشــد و نیز آیین و آداب 
و مراســم و طرق رهبــری این مذاکرات 

معنا شده است. 
به طور کلی، تا قرن هفدهم میالدی 
روابط بین الملل با مکاتبه مســتقیم بین 
سران ممالک یا اعزام ایلچی ها و سفیرانی 
که برای مقصود خاصی اعزام می شــدند، 
صورت می گرفت. این روش نتایج مطلوبی 
نداشت و به تدریج احتیاج به ارتباط دائمی 
احساس شد. »ونیز« نخستین دولتی بود 
که در اواخر قرون وسطی نمایندگان مقیم 
به ممالک خارجه اعزام کرد. در اواخر قرن 
هفدهم میالدی داشتن سفارتخانه دائمی 
در اروپــا معمول شــده بود و به ســبب 
آشــفتگی هایی که در امر عناوین و حق 
تقدم و مراتب مأموران سیاسی روی داد، 
کنگره وین )181۵ م.( مأموران دیپلماتی 
را طبقه بنــدی کــرد. در این طبقه بندی 
بعدها تجدیدنظر شــد و مورد قبول همه 
دولت های بزرگ قرار گرفت. چهار مرتبه 
نماینــدگان دیپلماتی بــه ترتیب نزولی 
عبارت بود از: ســفیر کبیر، وزیر مختار و 
فرســتاده فوق العاده ، وزیر، و کاردار. این 
مأموران در کشــوری که بدانجا فرستاده 
می شــوند مصونیت هــا و معافیت هــای 

دیپلماتی دارند.
دیپلماســی یا روابــط دیپلماتیک 
امــروز نیز به دانش هدایــت روابط بین 
افراد، گروه ها و ملت ها اشــاره دارد و در 
کاربرد رســمی خود عمدتاً به دیپلماسی 
بین المللی کــه متکفل هدایــت روابط 
بین المللی از طریق دیدار و گفت وگوهای 
دیپلمات های رسمی است، گفته می شود. 
اما این ارتباط ها در شــکل انجام و تنوع 
گونه های آن تفاوت جدی با گذشته پیدا 
کرده اند. در شکل رسمی آن، به مقامات 
رســمی سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و 
نظامی یک کشــور نزد کشور یا سازمان 
بین المللی پذیرنده »دیپلمات« می گویند. 
در فرهنگ روابط دیپلماتیک، عالی ترین 
مقام سیاســی در نزد کشــور میزبان را 
»ســفیر« می نامند. بر اساس »ماده 22« 
کنوانســیون وین، اماکــن دیپلماتیک و 
کنسولی و هیئت های دیپلماتیک، دارای 
»مصونیت سیاسی« هستند و از این رو، 
پلیس و نیروهای امنیتی کشــور میزبان 
نمی توانند وارد محدوده دیپلماتیک کشور 
دیگری شــوند و نمایندگان یا کارگزاران 
دولت میزبان تنها با اجازه سفیر و در غیاب 
سفیر، رئیس هیئت نمایندگی، حق ورود 
به این محدوده را دارند. مطابق کنوانسیون 
19۶1 وین، دولت های میزبان، مســئول 
حفاظت و تأمین امنیت ســفارتخانه ها و 
نمایندگی هــای دیپلماتیک خارجی در 

کشور خود هستند.
اما شــکل غیر رســمی دیپلماسی 
همــان جاسوســی در ابعــاد مختلف به 
نفع کشــور اعزام کننده از کشور مقصد و 
هدف است که در پوشش دیپلمات انجام 
می شود. افزون بر این، توسعه فناوری های 
اطالعاتــی و ارتباطــی نــوع جدیدی از 
دیپلماســی به نام دیپلماسی مجازی را 
مطرح کرده است که در آن تالش می شود 
با استفاده از ابزارهای فناوری و رسانه ای 
بین مردم یا مسئوالن یک کشور با کشور 
دیگــر ارتباط برقرار شــود. این عنوان را 
هیالری کلینتون در زمانی که وزیر خارجه 
آمریکا بود در زمینه ضرورت ارتباط گرفتن 
با ایرانی ها برای انجام نافرمانی مدنی و به 
نوعی جاسوسی و ارسال اخبار و اطالعات 

از داخل ایران به آمریکا به کار برد. 

پردازش

نکته

سیاست نامه

کتابخوان

آفاق

حضور بهاء در سرزمین عکا فلسطین



از  بني صــدر یکي  ابوالحســن 
نمادهاي انحراف در انقالب اســالمي 
اســت که باید براي واکسینه کردن 
انقــالب به دفعات به ســراغ او رفت. 
بررسي رفتار، گفتار و فرجام بني صدر 
و حامیان او به این دلیل حائز اهمیت 
است که در آن عبرت هاي فراواني براي 
امروز و فرداي جامعه ایراني و انقالب 

اسالمي وجود دارد.
بتوان اوج شناخت چهره  شاید 
اصلي بني صدر را در غائله 1۴ اسفند 
13۵9 یافــت، ابوالحســن بني صدر 
که توانســته بود به دلیل منســوب 
بــودن به پــدرش کــه از روحانیون 
برجســته همدان بود و با بهره گیري 
از فرصت حضور در فرانسه ابتدا خود 
را به امام)ره( نزدیک کرده و ســپس 
در صــف انقالبیون جــاي بگیرد، در 
نهایــت با زیرکي خاصــي در مصدر 
امور انقالب قرار گرفت و توانست در 
اولین انتخابات ریاست جمهوري پس 
از پیروزي انقالب اسالمي در میداني 
که برخي علل و عوامل )نظیر منتفي 
شــدن حضور جالل الدین فارســي 
نامزد اصلي حزب جمهوري اسالمي( 
براي وي رقیبی نگذاشته بود، موفق 
به کســب آرای مردم و مقام ریاست 
جمهوري بشــود. او از همان آغاز به 
کار تعارضات بسیاري در سخن، عمل 
و اعتقادات بــا جریان اصلي و اصیل 
انقــالب و امام خمیني)ره( داشــت. 
هرچند که ســعي کرد این دیدگاه ها 
را در ابتداي کار پنهان کند، اما دیري 
نپایید که تعارضات اعتقادي و عملي 
وي با جریان اصیل انقالب هویدا شد. 
بیش از یک ســال از انتخاب وي به 
مقام ریاست جمهوري نگذشته بود که 
نقاب از چهره برداشــت و در غائله اي 
که با همکاري منافقین، گروهک ها و 
جریان هاي انحرافي زمینه برگزاري آن 
را فراهم کرده بود، فتنه آغازین انقالب 
را در 1۴ اسفند 13۵9 و در دانشگاه 

تهران رقم زد.
عوامل ایجادکننده و ریشه هاي 
اصلي غائله 1۴ اسفند 13۵9 را باید 
در سخنراني 1۷ شهریور بني صدر که 
در میدان شهدا، برگزار شد و سخنراني 
روز 22 بهمن وي در همان سال و در 
میدان آزادي، یافت؛ جایي که او پس 
از بیان سخنان جنجالي، غیر مکتبي و 
ضد انقالبي علیه نظام نوپاي جمهوري 
اسالمي، در یک اجتماع عمومي، نقاب 
از چهره واقعي خود که هیچ شباهتی 
به مبناي تشکیل دهنده نظام اسالمي 
ایران نداشت، بردارد و در پس آن نیز 
وعده سخنراني و مالقاتي دیگر با مردم 
را در ســالروز درگذشت دکتر محمد 

مصدق در 1۴ اسفند داد.
اقدامي هماهنگ  بني صدر در 

با منافقیــن، گروهک هاي مخالف 
اســالمي،  انقــالب  شــکل گیري 
انقالب  ابتداي  انحرافي  جریان هاي 
و ... تــالش کــرد برنامه مفصلي را 
علیــه جمهوري اســالمي ایران و 
مباني اعتقادي آن در 1۴ اســفند 
و در دانشــگاه تهران ترتیب دهد و 
تکیه کالمش هم در آن زمان تکیه 
بــر آرای 11 میلیونــي مردم براي 
ایجاد جنجال در کشــور و پیشبرد 
اقدامات خائنانه خود بود. از همین 
رو گروهک هــاي مخالف جمهوري 
اســالمي و طرفــدار رئیس جمهور 
وقــت در هماهنگي بــا دفتر وی، 
آمادگــي خود را براي شــرکت در 
غائله 1۴ اسفند ۵9 اعالم کردند. بر 
اساس آنچه در اسناد تاریخي آمده 
اســت همراهان بني صــدر در این 
غائله عالوه بــر برنامه ریزي هاي از 
پیش تعیین شده، به تجهیز اعضاي 
خــود پرداختند. این گروه ها که به 
ســبب همفکري و توافق سیاسي 
با بني صدر براي حضور در دانشگاه 
تهران اعالم آمادگي کردند، عبارت 
بودنــد از: 1ـ دفتــر همکاري هاي 
مــردم و رئیس جمهــور، 2ـ دفتر 
بني صدر، 3ـ گارد ریاست جمهوري، 
۴ـ جبهه ملي به همراه گروهک هاي 
وابســته به آن نظیــر )حزب ملت 
ایــران، جامــا، گروه ایــران امروز، 
جمعیــت دانشــگاهیان ملي( ۵ـ 

گروه هاي ضــد امام، ضد روحانیت 
و ضــد والیت فقیــه، ۶ـ گروه هاي 
شبه انقالبي که به علت وجود برخي 
اختالف ها اکنون به جرگه طرفداران 
بني صدر پیوسته بودند، مانند گروه 
طرفداران بني صدر، صادق قطب زاده، 
ســیاه جامگان، داریــوش فروهر و 

شریعتمداري.
در بیان تاریخچــه این رویداد 
همچنین اشاره شــده است: جدا از 
دسته فوق، مي توان از گروه هایي دیگر 
به عنوان دســته دومي نام برد که در 
ظاهر به طرفــداري از بني صدر و در 
باطن براي تأمیــن پاره اي از مقاصد 
سیاسي، ایجاد بلوا و برهم زدن هر چه 
بیشتر جو سیاسي کشور در غائله 1۴ 
اسفند شرکت کردند که این گروه ها 
عبارت بودند از: الف ـ مجاهدین خلق 
و میلیشیا )نیروهاي شبه نظامي(، ب ـ 
رنجبران، ج ـ پیشگام، دـ پیکار، هـ ـ 
اتحادیه کمونیست ها، توفان و فداییان 
اقلیــت، وـ راه کارگــر، زـ ســازمان 

چریک هاي فداییان خلق )اکثریت(.
بر همین اســاس، جداي از دو 
دسته فوق مي توان از دسته سومي هم 
نام برد که در حادثه 1۴ اسفند دانشگاه 
تهران حضور داشته و مشي و نظري 
مخالــف رئیس جمهــور و گروه هاي 
طرفدار او داشــتند. این دسته ها که 
طرفدار روحانیت و امام بودند، عبارت 
بودند از: 1ـ حزب اللهي ها، 2 ـ فداییان 

اسالم، 3 ـ پاسداران و اعضاي نهادهاي 
انقالبي. لذا مي توان گفت که در 1۴ 
اسفند 13۵9، سه دسته فوق در پاسخ 
به دعوت رئیس جمهور در این مراسم 

شرکت کردند؛ اما با اهدافي متضاد.
منافقین، گروهک ها و جریان هاي 
انحرافي ابتــداي پیروزي انقالب که 
حامي بني صدر بودند، با شعارهایي که 
بر ضد روحانیون به ویژه شهید مظلوم 
آیت اهلل دکتر بهشتي و روحانیون حزب 
جمهوري ســر مي دادنــد، نیروهاي 
حزب اهلل و انقالبي را مورد حمله قرار 
مي دادنــد. مهم ترین شــعار آنان در 
این روز، »درود بر مصدق ســالم بر 

بني صدر« بود.
بني صدر هم که این هرج ومرج 
و درگیري را )که البته خود او ایجاد 
کرده بود(، بهترین فرصت براي ادامه 
در  سوء اســتفادهایش مي دانســت، 
میــان بلوایي که میان طرفداران او و 
نیروهاي انقالبي شکل گرفته بود سه 
ساعت سخنراني کرد و از همان آغاز 
سخنانش از مصدق نام برد. او در جاي 
جاي سخنان خود در روز 1۴ اسفند 
13۵9 از تحریک طرفداران خود نیز 
غافل نبود؛ لذا در البه الي سخنانش 
مکــرر این جمله را تکرار مي کرد که 
»عده اي بــراي اخالل اینجا آمده اند، 
اگر دســت از اخالل برندارند، من از 
شما مردم خواهم خواست چماق به 
دستاني را که مي خواهند جمهوري را 

به لجن بکشند، تنبیه کنید.« 
بنی صدر با شدت گرفتن اعتراض 
مخالفان از ادبیات تندتري اســتفاده 
کرد: »... شما مردم آرام باشید. شمایي 
که از چماقداران نیستید، از آنان جدا 
بشوید تا من از این مردم بخواهم که 
به حســاب آنها برسند... شما مردم با 
آرامش اینها را بیــرون کنید... لطفاً 
آنهایي که دستگیر مي کنید تحویل 
پلیــس بدهید... نزنیــد بابا، گرفتید 
بیاوریــد تحویل بدهید. شــما رفتار 
چماقــداران را نکنید. بیایید تحویل 

بدهید. نزنید.« 
د  ر گا  ، ز و ر همیــن  ر  د
ریاست جمهوري، به همراه میلیشیاي 
سازمان مجاهدین خلق )منافقین( و 
عده اي که با پوشــیدن لباسي شبیه 
لباس پاسداران و افراد حزب اللهي در 
حالي که از چند روز قبل آماده شده 
انقالبي مخالف  بودند، به نیروهــاي 
رئیس جمهور حملــه بردند و آنان را 
مورد ضرب و شــتم قــرار دادند. در 
ایــن میان حتي عده ای از آنان را نیز 
بازداشــت کردند. شدت حمالت به 
نیروهاي مخالف بــه گونه اي بود که 
اگر مأموران پلیس به موقع نسبت به 
رها کردن اشخاص فوق الذکر از دست 
ضدانقالب اقدام نمي کردند، جان شان 

در خطر بود.
شــش روز بعــد، بني صدر در 
نامه اي خطاب به دادستان کل کشور، 
آیت  اهلل موسوي اردبیلي درصدد برآمد 
نقش گروهک هاي حامي خود را پنهان 
کند و با منتســب کردن علت وقوع 
حادثه به »ســخنان تحریک کننده« 
خــود و نیــز »چماق چماقــداران« 
آرامش را براي تداوم مشــي منافقانه 
خــود فراهم آورد. او نوشــت: »آقاي 
دادستان محترم! هیچ کس نمي پذیرد 
که گروهک ها چنین و چنان کردند؛ 
چرا که اگر چماقــداران نمي آمدند، 

هیچ کس هیچ کار نمي کرد.« 
به دنبال این ماجــرا، انتقادات 
زیادي از بني صدر شــد. در روز 2۵ 
اســفند 13۵9 جلســه اي با حضور 
آیت اهلل  بهشــتي،  دکتــر  آیــت اهلل 
موســوي اردبیلي، آیت اهلل خامنه اي، 
آیت اهلل رفسنجاني، مهندس بازرگان، 
بني صدر، رجایي و سیداحمد خمیني 
در حضور امام)ره( تشــکیل شــد و 
نتیجــه آن صدور بیانیــه ده ماده اي 
امام بود کــه رهنمودهایي در مورد 
مســائل مملکتي ارائــه کردند. طي 
آن بود که هیئتي مرکب از ســه نفر 
به نمایندگي از طــرف امام؛ آیت اهلل 
و  اشراقي  مهدي کني، حجت االسالم 
آیت اهلل یزدي مأمور پیگیري اختالفات 

و رفع آنها مي شود.
حــزب جمهوري اســالمي هم 
بالفاصله با انتشار اعالمیه اي درصدد 
برآمد فضاي آلوده از تهمت پیرامون 
خود را روشن کند: »حزب جمهوري 
اسالمي همانطور که بارها در بیانیه هاي 
رسمي خود تأکید کرده است، هر نوع 
ایجــاد فتنه و آشــوب و درگیري در 
سراسر کشــور و هر نوع بر هم زدن 
مجالــس و مجامع را محکوم کرده و 
مي کنــد، ولي آنچه این بار به صورت 
آشکار براي همه مردمي که گزارش 
خبري روز پنج شــنبه را از تلویزیون 
دیدند، قابل درک بود، صحنه سازي در 
این زد و خورد بوده است. همه ناظران 
مي توانســتند درک کنند که چگونه 
صحنه ها به وجود مي آمد تا با چماق 
چماقداران، حرکت هاي اصیل اسالمي 
سرکوب شود، غافل از اینکه ملت ما 
هوشــیارتر از آن است که فریب این 
صحنه سازي هاي مصنوعي را بخورد و 

چماقداران واقعي را نشناسد.« 
غائله 1۴ اســفند، تنها یکي از 
جنجال آفریني ها و بحران سازي هایي 
بود کــه بني صدر به مملکت تحمیل 
کرد و البته چهره منافقانه خود را بیش 
 از پیش  نشان داد. با این همه تنها چند 
ماه زمان نیاز بود تا با افشاي اقدامات 
خائنانه و سودجویانه اش، در 20خرداد 
13۶0، معزول و سپس متواري شود.
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ایرانودکترینترومن
 عبداهلل شهبازي/  در سی ام دي ماه 132۷ ترومن رئیس جمهور آمریکا 
در پیام خود به کنگره، ضمن اعالم اصول گوناگوني در سیاســت اقتصادي خود، 
اصل چهارم آن را به اعطاي کمک هاي فني به کشــورهاي عقب مانده جهان سوم 
اختصــاص داد. اصل چهارم از اصولي که ترومن در تبیین رویکردهاي اقتصادي 
آمریکا اعالم کرد از مهم ترین اصول سیاســت خارجي این کشــور براي وابسته 
کردن نظام اقتصادي کشورها طي سال هاي پس از جنگ دوم جهاني است. اصل 
مزبور چنین اســت: »ما با یک برنامه شجاعانه براي اینکه پیشرفت هاي علمي و 
صنعتــي خود را در اختیار مناطق عقب مانده جهان قرار بدهیم این دوره را آغاز 
مي کنیم تا مناطق مزبور به سهم خود به پیشرفت نائل شوند. ما مي توانیم ملت هاي 
صلح دوست را از علوم و فنون خود برخوردار سازیم تا بتوانند به میل خود به زندگي 
بهتري دست یابند. با چنین همکاري با ملت هاي دیگر مي توانیم سرمایه گذاري 
در مناطقي را که فاقد پیشرفت هستند، گسترش دهیم.« اگرچه فشار آمریکا بر 
شــوروي براي تخلیه ایران از دیدگاه بیشتر مورخان، نقطه شروع اعمال سیاست 
آمریکا براي جلوگیري از گسترش کمونیسم در ایران است، ولي »دکترین ترومن« 
آغاز سیاســت برنامه ریزي شده  آمریکا براي مقابله با کمونیسم و اِعمال نفوذ در 

مناطق مختلــف جهان از جمله 
ایران محسوب مي شود.

ترومــن در ســوم تیر ماه 
1328 الیحه مربوط به کمک هاي 
اصل چهار را به کنگره تســلیم و 
تقاضــاي ۴۵ میلیون دالر اعتبار 
کرد که البته فقط با 3۵ میلیون 
دالر آن موافقت شد. از این تاریخ 
به بعد تمامي کمک هاي اقتصادي 
و سیاســي آمریکا به کشورهاي 

خاورمیانه، از جمله ایران در چهارچوب اصل چهارم ترومن پرداخت شد.
در پاییز 132۷ دولت ایران قراردادي با آمریکا امضا کرد که بر اساس آن آمریکا 
با اعزام یک هیئت تحقیق، نیازهاي اقتصادي ایران را ارزیابي  کند. کارشناســان 
آمریکایي پس از چهار ماه تحقیق به این نتیجه رسیدند که تخصیص یک وام 2۵0 
میلیون دالري از بانک صادرات و واردات آمریکا مي تواند برنامه هفت ساله عمراني 
ایران را تأمین کند. در ایران دولت »ساعد« تبلیغات فراواني به نفع اعطاي این وام 
صورت داد و ســفر شاه به آمریکا در آبان 1328 نیز بیشتر با هدف راضي کردن 
آمریکایي ها به پرداخت این وام بود. البته شاه از این سفر دست خالي بازگشت و 
پرداخت این وام به بهانه ناتواني ایران در بازپرداخت به موقع آن به امضاي قرارداد 
جداگانه اي میان دو کشور راجع به مقررات اصل چهارم موکول شد. این قرارداد 
در 2۷ مهر 1329 میان رزم  آرا نخســت وزیر و دکتر هنري گریدي )سفیر آمریکا 

در تهران( به امضا رسید.
در پي امضاي این قرارداد هیئت هاي کارشناسي بیشتري براي بررسي اوضاع 
اقتصادي ایران از طرف آمریکا به تهران آمدند و اقدامات خود را در پي این سفرها 
و در چارچوب اصل چهارم ترومن در ایران آغاز کردند. تشویق دولت ایران به انعقاد 
معاهدات نفتي با سه شرکت آمریکایي »موریسون نادسن«، »استاندارد اویل« و 
»اورســیز کانسلتانت«، استخدام و اعزام مستشاران اقتصادي آمریکا براي کار در 
تولیدات صنایع و معادن، ســاختمان، راه ها، ارتباطات، راه آهن، کشاورزي، برق، 
آبیاري و امور مالي ایران و همچنین افزایش واردات کاالهاي آمریکایي به ایران، 

از جمله نتایج انعقاد پیمان گسترش عملیات اصل چهارم ترومن در ایران بود.
در نتیجه انعقاد این پیمان، حجم صادرات آمریکا به ایران به 20 برابر صادرات 
ایران به آمریکا رسید، این در حالي بود که بسیاري از کاالهاي صادراتي آن کشور 
به ایران جزء مواردي بود که نمونه آن در ایران نیز تولید مي شد. ورود این کاالها 
بسیاري از کارگاه هاي ایران را با ورشکستگي و بحران روبه رو کرد و سبب ترویج 
بیکاري، بحران مالي و فقر در کشور شد. این در حالي بود که آمریکایي ها به ویژه 
در سال هاي دهه 1330، بخش اعظم کمک هاي خود را به ایران منوط به رضایت 
انگلیسي ها کرده و خسارات بریتانیا در نهضت ملي شدن صنعت نفت ایران را نیز 

همواره مد نظر داشتند.
اصل چهارم ترومن، اگر چه در تبلیغات آمریکایي ها راهکاري براي کمک به 
کشورهاي عقب مانده به شمار مي آمد، اّما در عمل چیزي جز پوششي عوام فریبانه 

براي چنگ انداختن بر ثروت ها و منابع ملل عقب مانده نبود.

پیروزي اتحاد جماهیر شــوروي بر آلمان 
هیتلري و ســپس پیروزي متفقین در جنگ 
جهانــي دوم ، اشــاعه عقاید چــپ افراطي در 
کشــورهاي اروپایي و آسیایي را در پي داشت. 
تبلیغات روســیه بــه نارضایتي هاي اجتماعي 
دامن مــي زد و رژیم هاي ضعیفي را که تازه از 
زیر بار جنگ، کمر راست کرده بودند، متزلزل 
مي ساخت. خطر کمونیسم زماني جدي تر شد 
که این نظام فکري حکومت برخی از کشورهاي 
شرق اروپا را تغییر داد و تا قلب این قاره پیش 

رفت.
کمونیسم پس از کشورهاي شرقي اروپا، به 
فرانسه، ایتالیا، پرتغال و حتي به انگلستان نیز 
نفوذ کرد. این پدیده در آسیا نیز ریشه دواند و 
پس از نفوذ در کشــورهاي خاور دور، از جمله 
ویتنام، کامبوج، الئوس و نپال، در هندوستان، 
افغانستان و ایران نیز جنب وجوش زیادي کرد. 
این تحرک درباره کشورهایي که با اتحاد جماهیر 

شوروي مرز مشترک داشتند، گسترده تر بود.
دکترین ترومن از اولین طرح هاي آمریکا 
براي فراهم آوردن زمینه هاي ســلطه بر اروپا و 
آســیا و از نخستین جلوه هاي جنگ سرد بود. 
ترومن در 22 اســفند 132۵ یک ســال پس 
از شــروع زمامــداري طرحي ارائه کــرد با نام 
»دکترین ترومن« که شالوده سیاست خارجي 
آمریکا در ســال هاي پس از جنگ جهاني دوم 

را پي ریزي کرد.
او در ایــن روز در جمع نمایندگان کنگره 
آمریــکا طي نطقي با اشــاره به بحران یونان و 
ترکیه که با چپ گرایان مسلح درگیر بوده و از 
بحران اقتصادي رنج مي بردند، بر لزوم حمایت 
مالي از حکومت هاي این دو کشور تأکید کرد.

وي همچنین خواســتار بســیج امکانات 
آمریــکا در دفــاع از حکومت هایي شــد که با 
گروه هاي مســلح چپ گرا و کمونیست درگیر 
بودند و تالش کرد از این حمایت پلي براي ورود 
به عرصه سیاسي کشورهاي نیازمند ساخته و 
این کشــورها را تحت انقیاد خود درآورد. این 
ســخنان زمینه ساز سیاستي شــد که ترومن 
توانست آن را به سایر نقاط اروپا و سپس آسیا 

تسري دهد.
رئیس جمهــور آمریــکا در اظهارات خود 
موضع آمریــکا را »رویارویــي آزادي در برابر 
اســتبداد« وانمود کــرد و موفق شــد تأیید 
نمایندگان کنگــره آمریکا را براي تخصیص و 
ارســال ۴00 میلیون دالر کمک مالي و اعزام 
مستشــاران نظامي آمریکا به این دو کشور به 
دســت آورد. مهم ترین بخش سخنان ترومن 
چنین بود:»... کمک به کشورهاي آزاد به منزله 
حفظ امنیت ایاالت  متحده آمریکاســت. براي 
تأمین پیشرفت مســالمت آمیز ملت هاي آزاد، 

آمریکا ابتکار و مسئولیت بزرگي را در تأسیس 
ســازمان ملل متحد به عهده گرفته است. این 
ســازمان جهاني براي حفظ آزادي و استقالل 
کشورهایي که عضویت آن را پذیرفته اند به وجود 
آمده است، اما باید این هدف ها را با کمک به ملل 
آزاد در حفــظ نهادهاي دموکراتیک و تمامیت 
ارضي آنان در برابر جنبش تجاوزکاري که قصد 
دارد رژیم هــاي خودکامه را بــه آنان تحمیل 
کند، دنبال کنیم. اکنون مســلم شده است که 
رژیم هاي خودکامه را از راه تجاوز مســتقیم یا 
غیر مستقیم به ملت هاي آزاد تحمیل مي کنند 
و در نتیجه اساس صلح بین المللي و نیز امنیت 
ایــاالت متحده آمریکا را به خطر مي اندازند. به 
عقیده من سیاست آمریکا باید مبتني بر حمایت 
از ملت هایي باشد که در برابر اقلیت هاي مسلح 
داخلي و فشار خارجي مقاومت مي کنند. ما باید 
به این ملت هاي آزاد کمک کنیم تا سرنوشــت 
خود را در دست بگیرند. کمک ما باید به صورت 
اقتصادي و مالي باشــد که براي ایجاد ثبات و 

تحوالت عادي سیاسي ضروري است.
امــروزه موجودیــت یونــان در نتیجــه 
فعالیت هاي تروریستي هزاران نفر افراد مسلح 
که از سوي کمونیست ها رهبري مي شوند و در 
بسیاري از نقاط به خصوص در امتداد مرزهاي 
شمالي آن کشور زیر بار اقتدار دولت نمي روند 
در معرض خطر افتاده است... آینده ترکیه نیز 
به عنوان یک کشــور مســتقل و سالم از نظر 
اقتصادي در نظر مردمان عاشق آزادي سراسر 
جهان کم اهمیت تر از آینده یونان نیست. یکي 
از اهداف اولیه سیاست خارجي ایاالت متحده 
ایجاد شــرایطي است که در آن ما و سایر ملل 
قادر باشــیم براي ایجاد یک شیوه زندگي فارغ  

از زور و فشار کار و فعالیت کنیم.«
به تازگی اهالي برخی از کشورهاي جهان 
گرفتار رژیم هاي استبدادي شده اند که برخالف 
میل و اراده شــان به آنان تحمیل شــده است. 
دولت ایاالت متحــده اعتراضات مکرري علیه 
زور و فشــار در لهستان و روماني و بلغارستان 
که با نقض موافقتنامه هاي یالتا صورت گرفته 
به عمل آورده اســت: »... اگر ما در این ساعات 
سرنوشت ساز در کمک به یونان و ترکیه قصور 
بورزیم، اثرات آن در غرب و همچنین در شرق 
بسیار گسترده  خواهد بود. ما باید دست به اقدام 

فوري و قطعي بزنیم...«
بــه دنبال این اظهارات دولت آمریکا ابتدا 
در 1۵ خرداد 132۶ »طرح مارشــال« را ارائه 
کرد و سپس در 30 دي 132۷ ترومن در پیام 
خود به کنگره، ضمن اعالم اصول گوناگوني در 
سیاســت اقتصادي خود، اصل چهارم آن را به 
اعطاي کمک هاي فني به کشورهاي عقب مانده 

جهان سوم اختصاص داد.

 محمد درودیان/ پس از به حکومت رسیدن صدام، با هدف آمادگي 
براي شــروع جنگ، چند حرکت مهم و تأثیرگذار در عراق انجام شد. یکي از 
این اقدامات، ســرکوب و اخراج شیعیان ایراني تبار از عراق بود. دولت عراق با 
برنامه ریزي گسترده و در حرکتي ضربتي، در مدت زمان کوتاهي )از اواخر سال 
13۵8 تا اوایل سال 13۵9(، بیش از 100هزار نفر از عراقي هاي ایراني تبار را 
از آن کشور اخراج کرد. اکثر این عراقي ها کساني بودند که اجداد آنها به عراق 
مهاجرت کرده و خود در آن کشــور به دنیا آمده بودند و حتي زبان فارســي 
نمي دانستند. در واقع، دولت عراق مدعي بود این افراد با اینکه در عراق متولد 
شده اند، اما اصالت ایراني دارند. براي نمونه دولت عراق در 1۷ فروردین 13۵9 
حدود 1۵ هزار ایراني االصل ساکن عراق را به سوي مرزهاي ایران روانه کرد 
و همزمان در شــهرهاي مذهبي، به ویژه نجف و کربال به منازل علما و آیات 

عظام حمله و بسیاري را دستگیر کرد. همچنین برخي را به شهادت رساند.
امام خمیني)ره( در واکنش به این اقدام دولت عراق، در پیامي در تاریخ 
20 فروردین 13۵9 خطاب به ملت ایران فرمودند: »میهمانان عزیزي ]را[ که 
به توطئه  آمریکا و دست جنایتکار رژیم منحرف بعث از خانه هاي خود آواره 
شــده اند و به ایران با وضع اسفناکي فرســتاده شدند، گرامي دارید]...[ رژیم 
منحوس بعث که خود را براي معارضه با اسالم و مسلمین آماده نموده، باید 
بداند که در اشتباه است و ملت مسلمان ایران و عراق، سردمداران آنان را به 
جاي خودشان مي نشانند و آنان را از صحنه خارج و به دست فراموشي تاریخ 
مي سپارند. صدام حسین که با ملت شریف عراق مواجه شده است و خود را 
در معرض هالک مي بیند، مي خواهد با صحنه سازي ها اذهان برادران اسالمي 
ما را از خود و رژیم منحط خود منحرف کند تا چند صباح دیگر به جنایات 
خود ادامه دهد]...[ برادران عرب ما بدانند که ملت عزیز ما با دشــمنان آنان 
که در رأس آنها رژیم منحوس بعث است، دشمن و با دوستان آنان، دوستند 
و در مصیبت هایي که آنان از آن رژیم فاسد مي کشند با آنان شریکند. به امید 
آنکه رژیم بعث چون رژیم شاهنشاهي به زباله دان تاریخ افکنده شود و امید 

است نصر و فتح مسلمین نزدیک باشد.«
با فراخواني سفیران دو کشــور در خرداد 13۵9، موج دیگري از اخراج 
عراقي هاي ایراني تبار و ایرانیان مقیم عراق آغاز شد و در مجموع 30 هزار نفر 
از آنان به ایران رانده شدند. با اخراج ایراني ها از عراق روابط دو کشور تیره تر 

و متشنج تر شد. 
گفته می شود که این اقدام چند سال پیش از آن نیز در زمان حسن البکر 
تکرار شده بود. در اواخر سال 19۷0 میالدي )13۵0 شمسي( رژیم بعث عراق 
در زمان ریاســت احمد حسن البکر به بهانه مناقشه جزایر سه گانه ایراني در 
خلیج فارس و فشــار بر حکومت پهلوي دوم که در حال تدارک جشــن هاي 
2۵00 ساله شاهنشاهي بود، بیش از ۶0 هزار نفر از ایرانیان مقیم عتبات )به 

ویژه کربال( را با تمدید نکردن اقامت شان از عراق اخراج کرد.

در چهاردهــم اســفند مــاه ســال ۵۷ 
بنیــاد مســتضعفان در پي صــدور فرمان امام 
خمیني)ره( خطاب به شــوراي انقالب تأسیس 
شد. به موجب فرمان حضرت امام)ره(، شوراي 
انقــالب مأموریت یافــت تمام امــوال منقول 
و غیــر منقول سلســله پهلــوي و کارگردانان 
اصلي ایــن رژیم را کــه از بیت المال اختالس 
کرده بودند، بــه نفع مســتمندان، کارگران و 
کارمندان ضعیف مصادره کنــد. این بنیاد زیر 
نظــر هیئت منتخــب رهبر کبیــر انقالب)ره( 
مرکب از آقایان؛ شهید بهشتي، آیت اهلل العظمی 
خامنه اي، مرحوم هاشمي رفســنجاني، مرحوم 
آیت اهلل موسوي اردبیلي، احمد جاللي، علي اصغر 

مسعودي و عزت اهلل سحابي تأسیس شد. 
ولی فقیه هر پنج ســال یــک بار رئیس 
بنیاد مســتضعفان را انتخاب می کند. علینقي 
خاموشي )از 1۴ اســفند 13۵۷ تا 2۶ شهریور 
13۵9(، محمدعلــي رجایي )از 2۶ شــهریور 
13۵9 تا 13 آذر 13۶0(، میرحســین موسوي 
)از 13 آذر 13۶0 تــا 1۵ شــهریور 13۶8(، 
محسن رفیق دوســت )از 1۵ شهریور 13۶8 تا 
31 تیــر 13۷8(، محمد فروزنــده )از 31 تیر 
13۷8 تا 31 تیر 1393( و محمد ســعیدي کیا 
)از 31 تیرماه 1393 تاکنون( ریاست این بنیاد 

را برعهده داشته اند.

  ســید مهدی حسینی/در 
مبحث پیش زمینه هــای صدور حکم 
حضرت امام خمینی)ره( درباره اختیارات 
و حکم حکومتی و مصلحت نظام به بحث 
گذاشته شد و درباره نقش امام خامنه ای 
در این زمینه توضیــح مختصری ارائه 
شــد. در ادامه بحث ها امام خمینی)ره( 
راه حلــی ارائه دادند و طــی بیاناتی در 
جمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
فرمودند: »شما باید یک کاری بکنید که 
اضطراری را قبول کند، شورای نگهبان 
قبول کند، مجلس، الاقل دو ثلثش رأی 
بدهد به اینکه این امر اضطراری است... 
دیگر نه شورای نگهبان رّد می کند و نه 
مردم ناراضی می شوند... آنچه در حفظ 
نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که 
فعل یا تــرک آن موجب اختالل نظام 
می شــود و آنچه ضرورت دارد که ترک 
آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه 
فعل یا ترک آن مستلزم َحَرج است پس 
از تشــخیص موضوع به وسیله اکثریت 
وکالی مجلس شورای اسالمی، با تصریح 
بــه موقت بودن آن مــادام که موضوع 
محقق است و پس از رفع موضوع خود 
به خود لغو می شود، مجازند در تصویب 

و اجرای آن.«
به دنبال همین مباحث در تاریخ 
1۷ بهمــن ماه 13۶۶ امام خامنه ای در 
مقام رئیس جمهور وقت در جلســه ای 
با هماهنگی ســران قوا نامه ای خطاب 
به امــام خمینی)ره( تنظیــم کردند و 
خواستار ســرعت عمل دستور مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام شدند که در 
بخشــی از آن مرقوم فرمودند: »پس از 
تصویب نهایی ]لوایح در مجلس[ شورای 
نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام 
شرعی یا قانون اساسی اعالم می دارد که 
در مواردی مجلس نظــر آنها را تأمین 
می نماید و در مــواردی از نظر مجلس 
قابل تأمین نیســت که در این صورت 
مجلس و شــورای نگهبــان نمی توانند 
توافق کنند و همین جاســت که نیاز به 
دخالت والیت فقیه و تشخیص موضوع 
حکم حکومتی پیــش می آید... اطالع 
یافته ایم که جناب عالی درصدد تعیین 
مرجعی هســتید کــه در صورت حل 
نشدن اختالف مجلس و شورای نگهبان، 
از نظر شــرع مقدس یا قانون اساسی با 
تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم 
حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در 
این خصوص به تصمیم رسیده باشید... 

سرعت عمل مطلوب است.«
حضــرت امام خمینــی)ره( طی 
نامه ای اعالم کردند: »مجمعی مرکب از 
فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات 
حجج اسالم؛ ]امام[ خامنه ای، هاشمی، 
اردبیلی، توســلی، موسوی خوئینی ها ... 
و وزیر مربوط برای تشــخیص مصلحت 
نظام اسالمی تشکیل گردد. در صورت 
لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به 
عمل آید و پس از مشورت های الزم رأی 
اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد 
عمل قرار گیرد... حضرات آقایان توجه 
داشــته باشند که مصلحت نظام از امور 
مهمه ای اســت که گاهی غفلت از آن 
موجب شکست اسالم عزیز می گردد.« 
امام خمینی)ره( در این ماجرا و مسائل 
بســیار دیگری در سال های پایانی عمر 
با برکت شــان همواره امام خامنه ای را 
طرف خطاب خود قرار می دادند، معلوم 
بود که حضرت امام در این باره منظوری 

داشته اند که بعداً آشکار شد.

درنگ
تأسیسبنیادمستضعفان

دکترینترومن

من از عواطف ملت ایران و از عواطف هموطني هاي خودم، قمي ها ]تشــکر مي  کنم [. من قباًل گفته بودم که از قم »ِعلم« منتشــر مي شــود، از قم »قدرت« 
منتشر شد. قم نمونه بود و من مفتخرم که در قم هستم. من پانزده سال یا قدري بیشتر از شما دور بودم، لکن دلم اینجا بود؛ با شما بودم. شما غیرتمندان، شما 

پاک جوانان، سرمشق همه شدید. ) امام خمیني)ره( در مدرسه فیضیه در جمع انبوه مردم قم پس از 1۴ سال تبعید، 13۵۷/12/10(

منمفتخرم
کهدرقمهستم!

تاریخ ایران  جریان انحرافي و غائله ۱۴ اسفند
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ابن  عباسـ  2
دعایپیامبربرایابنعباس

 ذهبی می نویسد: »عبداهلل بن عباس بیش از سی ماه همراه پیامبر بوده است.« طبق 
نقل های تاریخی، پیامبر)ص( درباره عبداهلل بن عباس دعای خیر فرموده اند؛ چنانکه در 
کتب حدیثی و تاریخی آمده است که پیامبر)ص( به ابن عباس فرموده اند: »اللهم علّمه 
الحکمَه.« خدایا او را حکمت بیاموز. در جای دیگر چنین فرمودند: »الّلهّم باِرْک فیه و 
انُْشْر ِمْنه.« خدایا او را مبارک گردان و از او علم را نشر بده. همچنین نقل شده است 
پیغمبر اکرم)ص( دســت مبارک خود را بر سر ابن عباس گذارده و فرموده اند: »اللهم 
اَْعِطِه الحکمه و َعلِّْمُه التأویل.« خدایا به او حکمت عطا کن و تأویل آیات را به او بیاموز.

این ادعیه شاید به نوعی پیشگویی حضرت رسول)ص( درباره مقام علمی ابن عباس 
بوده است. گفتنی است، سّن ابن عباس هنگام رحلت پیامبر)ص( در کتب تاریخی بین 
10 تا 1۵ سال نقل شده است. با این وصف هوشی سرشار و حافظه ای قوی داشته که 

احادیث فراوانی از رسول خدا نقل کرده است. 
ابن عباس مشــهورترین مفسر قرآن در قرن اول هجری است که روایات فراوانی 
از وی در تفاسیر و کتاب های حدیث نقل شده است. ذهبی او را از بزرگان منابع فقه، 

حدیث و تفسیر معرفی کرده است.
به گفته علمای حدیث، ابن عباس هزار و ۶۶0 حدیث نقل کرده است که بخاری 
صدوبیســت حدیث و مســلم نه حدیث از وی نقل کرده اند. بخش بزرگی از روایات 

پیش بینی خالفت بنی عباس به او منسوب است.
ابن عباس از پیامبر)ص(، علی)ع(، عمر، معاذبن جبل و ابوذر روایت کرده اســت. 
افراد بســیاری نیــز از او روایت کرده اند که عبارتنــد از: عبداهلل بن عمر، انس بن مالک، 

ابوالطفیل و ... .
پس از رحلت پیامبر)ص(، ابن عباس در دوران خلفا مقام افتا را بر عهده داشته و 
از کسانی بوده که خلفا به ویژه خلیفه دوم و سوم، در مشکالت از نظرات وی استفاده 

می کردند.
عبداهلل از کودکی در محضر امام علی)ع( تحت تعلیم و ارشاد بود و تفسیر قرآن 

و فقه و حکمت را از آن امام آموخت. 
ابن عباس در دوران امام علی)ع( نیز در جنگ های جمل، صّفین و نهروان در رکاب 
حضرت شمشیر می زد. وی همچنین کارگزار امام در بصره بود و در واقعه حکمیت نیز، 
امام وی را به عنوان َحَکم پیشنهاد کرد که خوارج وی را قبول نکردند. اینکه حضرت 
برای چنین امر مهمی خیلی سریع نام ابن عباس را ذکر می کند، نشان از جایگاه او نزد 
امیرالمؤمنین)ع( دارد و همچنین فراست و کیاست او را عیان می کند که مورد تأیید 
حضرت نیز بوده است؛ اما به دلیل برخی نافهمی ها از سوی خوارج شخص دیگری برای 
مذاکره و حکمیت به امام علی)ع( تحمیل کردند که همان افراد اولین نفراتی بودند که 

به دلیل ساده لوحی و زودباوری ابوموسی اشعری به حضرت امیر)ع( اعتراض کردند!
ابن  عباس از همان ابتدا، حضرت علی)ع( را شایســته مقام خالفت می دانست؛ 
گرچه به دســتور خود حضرت با خلفای دیگــر نیز همکاری می کرد. به یقین حضور 
ابــن  عباس در مذاکره با عمروعاص پلید معــادالت حکمیت را به هم می زد؛ چرا که 
ابوموسی معتقد بود برای حفظ اسالم نه حضرت علی)ع( و نه معاویه هیچ یک شایسته 
خالفت نیســتند! در حالی که نظر ابن  عباس خالف این امر بود و هیچ گاه به چنین 

نظر سخیفی راضی نمی شد. 
پس از شهادت حضرت امیر)ع( نیز ابن  عباس مردم را برای بیعت با فرزند ایشان، 
امام حسن مجتبی)ع( دعوت کرد و در روزی که امام حسن)ع( خطبه ای خواندند تا خود 
را معرفی کنند، هنگامی که خطبه به پایان رسید، ابن عباس در حضور ایشان ایستاد 
و گفت: »ای مردم! این فرزند پیامبرتان و جانشین امام تان است؛ با او بیعت کنید... .«

آئینه خواص

 دوشنبه 9 اسفند 1395   سال هفدهم     شماره ۷90  

نقطه نظر

  مهدی عامری/ ما در نماز 
صف بندی خــود را فریاد می زنیم و از 
خداوند درخواست داریم بین دو صف 
»انعمت علیهم« و »مغضوب علیهم« ما 
را در زمــره گروه اول قرار دهد. این به 
آن معناست ما هر روز در نماز از گروه 
دوم اعالم برائــت می کنیم و با تکرار 
خود تأکید می کنیــم که از مغضوب 
علیهم بیزاریــم. اما مغضوب علیهم و 
آنان که مورد خشم خدا هستند، چه 

کسانی می باشند؟ 
در روایت مشهور نبوی آمده است: 
»ان اهلل یغضب لغضب فاطمه و یرضی 
لرضاها« و در نقل دیگری این گونه بیان 
شده اســت: »یا فاطمه اّن اهلل یغضب 
لغضبک و یرضی لرضاک؛ ای فاطمه! 
خدا به خشم تو خشم آید و به رضای 

تو راضی شود.«
در ایــن روایت که مــورد تأیید 
فریقین اســت، یکی از عوامل غضب 
خداوند، نارضایتــی و غضب حضرت 
صدیقه طاهره)س( عنوان شده است. 
با توجه به این فرمایش باید از کسانی 
که موجب غضب حضــرت زهرا)س( 
شــده اند، اعالم برائت کرد، اما مهم تر 
اینکــه باید به گونه ای رفتار و مشــی 
کرد که خود جز مغضوبین نباشــیم و 
این یعنی باید توجه داشته باشیم که با 
رفتار نادرست و معاصی کوچک و بزرگ 
اسباب نارضایتی حضرت زهرا)س( را 
فراهم نیاوریم. ایــن می تواند محرک 
و عامل انگیزشی خوبی برای مؤمنان 
باشد که هر روز در نماز به یاد حضرت 
فاطمه)س( افتاده و هنگامی که سوره 
فاتحه را می خوانند در ضمن آن با خود 
عهد ببندند که پــس از نماز و خارج 
از مصلــی به گونه ای زندگی کنند که 
سبب شــادی دختر رسول اکرم)ص( 
شــوند. ارتباط قلبی و عاطفی مؤمنان 
با ام ابیها سبب می شود اعمال خود را 
عالوه بر جنبه تکلیفی، عاشقانه انجام 
دهند تا رضایت ایشان را به دست آورند.

در واقع، نماز مؤمنان با ســالم 
دادن تمام نمی شــود؛ بلکه اســتمرار 
می یابــد و نمازگــزار پــس از آن در 
تحقق عملیاتی شــدن آن می کوشد، 
آن هم با ایــن معرفت که فرقان حق 
و باطل و مرزبندی ها، رضایت حضرت 

زهرا)س( است.

نعمتیاغضب)۲(
آیت اهلل موسوی جزایری گفت: اولین شخص که پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( با شهامت از والیت دفاع کرد، حضرت فاطمه زهرا)س( بود. خطبه ارزشمند آن 
حضرت از جمله منابع بزرگی اســت که فقها به خصوص علمای شــیعه به آن اســتناد می کند. یکی از القاب حضرت زهرا)س(، کوثر است و کوثر به معنای خیر کثیر 

است و از مسائل خیر کثیر حضرت فاطمه زهرا)س( می توان به مسائل اجتماعی، اعتقادی، سیاسی و... اشاره کرد.

خیر
کثیر

به اتفاق و اجماع ثابت شده است 
یکی از اهل بیت که در حق شــان آیه   
تطهیر نازل شده وجود مقدس صدیقه 
به همان  طاهره)ع( مي باشــد. پس، 
اندازه که ائمه)ع( علم و دانش دارند، 

این بزرگوار نیز واجد آن است.
در مــورد علم ائمــه)ع( روایات 
زیادی وارد شــده، برای نمونه »جابر 
جعفــی مي گوید از امــام باقر)ع( در 
باره علم امام ســؤال کردم، در جواب 
فرمودند: »جابر برای انبیا و اوصیا پنج 
روح اســت؛ روح القدس، روح ایمان، 
روح حیــات، روح قــوه و نیرو و روح 
شهوت. جابر! ائمه با روح القدس آنچه 
را که در عرش تا آنچه در زمین است 
می  دانند.« ســپس فرمود: »جابر! آن 
چهار روح دچار دگرگونی مي شــود، 
مگــر روح القدس که هرگــز به لهو و 

لعب نمی پردازد.«
چنانچه ثابت شده، وقتی نفس 
به آخرین مرحله  کمال عقلی و عملی 
نائل شــد و از حــرکات و افکار برای 
رســیدن به مطلوب و مجهول بی نیاز 
شد، قدرت علمی و عملی وی متحد 
مي شوند، علمش عمل و عملش علم 
مي شــود. علم و قــدرت در مجردات 
نســبت به مادون خود چنین است و 
بدین ســان نفس انســان هم قوی و 
جوارح و عین بدن گشــته و بدن هم 

عین نفس مي گردد. 
در چنیــن مرتبه ای اســت که 
انسان در ملک و ملکوت تصرف کرده 
و همه  جهان به فرمان وی مي گردد. 
برای مثال می توان به کتاب هایی که 
در قدرت و اعجــاز ائمه طاهرین)ع( 
تألیف شده مراجعه کرد، مانند خرائج 
و جرائح قطب راونــدی و بحاراألنوار 
یا عیون اخبارالرضــا)ع( در مورد امر 
به شــیرهای پرده و زنده شــدن آنها 
و به هالکت رســاندن آن مرد جسور 

و بی ادب.
آری در ممکنات اشــرف از عقل 
و پست تر از ماده عنصری نیست و به 

عبارت دیگر، دو حاشیه  وجود است و 
هر دو در انسان کامل جمع مي شوند. 
به  طور کلی در تمام مراتب هســتی 
جدایی و فطور نیســت و انســان در 
وحدت خود مشــتمل بر همه  هستی 

است. 
پس در انســان متعارف چنین 
قدرتی هســت که می توانــد تا این 
پایه ها برســد، ولی انسان قدر خود را 
نشناخته و گوهری که از صدف کون 
و مکان بیرون اســت آن را به سفال 
بی ارزش مادی ایــن دنیا فروخته، تا 
چه رســد به بلند پایگانی که خدا آنها 
را بــدون مقدمه  تحصیــل و ریاضت 
چنانکه در روایت فوق دیدیم مخصوص 
روح القدس فرموده باشــد. در زیارت 
جامعه می فرماید: »و ذّل کل شــي ء 
لکم« هر چیز در مقابل  شــما خاضع 
اســت، پس با در دســت داشتن این 
مدارک عقلی و نقلی ســزاوار نیست 
اشخاصی که تحصیالت متعارفی دارند 
در این موضوع قلم فرســایی کنند، با 
اینکه نوابغ بشــریت به عجز از درک 

مقامات این بزرگواران اعتراف دارند.
شیخ الرئیس در مقامات العارفین 
مي گویــد: »پیش مردم، ســاده لوح 
کســی اســت که آنچه را شنید، باور 
کند و نزد من ساده تر از او کسی است 

که آنچــه را از مقامات 
این بلند پایگان بشریت 

شنید، انکار نماید.« 
بنابرایــن باید به 
ائمه)ع(  خود  دســتور 
رفتار کرد که فرمودند؛ 
هرچــه از مقامــات ما 
را شــنیدید و در قلب 
خود یارای تحمل آن را 
دیدید بپذیرید، و گرنه 

در مقام انکار نیایید.

فاطمه از زبان فاطمه
ایها  قالــت:  »ثم 
اني  اعلمــوا  النــاس! 
فاطمــه! و أبي محمد 
اقــول عودا و بــدءا و ال اقول ما اقول 
غلطا و ال أفعل ما أفعل شططا«؛ سپس 
فرمود: ای مردم! بدانید که من فاطمه 
هستم! و پدرم محمد)ص( و این اولین 
و آخرین گفتارم با شماست و آنچه را 
که می گویم از راه غلط نبوده و آنچه را 
که انجام می دهم از راه کجروی نیست. 
و نه پدر زنان شــما و برادر پسر 
عمم اســت و نه برادر مردهای شما 

می باشد... .
در این فراز، فاطمه)علیهاالسالم( 
از شیوه های جاری در اصول محاکمات 
استفاده فرموده، ابتدا به معرفی خود 
می پردازد؛ چه اینکه حکم، تابع موضوع 
آن است؛ وقتی موضوع حکم ثابت شد، 

قهراً حکم آن ثابت خواهد شد.
از ایــن رو می بینیم فاطمه)س( 
نخست می فرماید، من فاطمه هستم! 
تأکید  پدرم محمد)صلی اهلل علیه و آله( 
می کند مــن فاطمه هســتم؛ وقتی 
فاطمه بودن ثابت شد، صدیقه بودن 
و سیدة النســاء العالمین من االولین 
و اآلخرین بودن ثابت می شــود، پس 
هرچه می گوید، عین صواب و محض 

حق است.
فاطمه)علیهاالسالم( به آن مردم 
فریب خورده و سالوس زده که سخنان 

او را می شــنیدند، بر ایــن نام تأکید 
می کنــد که احدی با آن نام ناآشــنا 
نیســت و مکــرر این نــام را از زبان 
پیامبر)ص( همراه بــا احترام فراوان 
و عظمت شــنیده بودند. وقتی مردم 
فهمیدند فاطمه، فاطمه است، متوجه 
شــدند دیگر ثبوت حکــم ضروری 
اســت و آنچه می گوید راست و عین 

حقیقت است.
پیامبر گرامــی مکرر و به اندک 
مناسبتی فاطمه را ستایش می فرمود 
و رفتاری با وی می کــرد که از مقام 
هیچ پدری نسبت به فرزندش معهود 
نیست. هنگامی که فاطمه)س( وارد 
می شد، پیامبر جلو پایش بلند می شد 
و سینه و پیشانی اش را می بوسید، آنگاه 
می فرمود: »فاطمه پاره تن من است و 
او دل و جانی که در درون من اســت 
می باشد، پس هر کس او را بیازارد، مرا 
آزار داده است و هر کس مرا آزار بدهد، 

خدا را آزار داده است... .«
از جملــه القابــی کــه پیامبر 
مکرر فاطمــه)س( را بــه آن ملقب 
فرموده »صدیقه« اســت. این هیئت 
از صیغه هــای مبالغه اســت. خدای 
متعال در قــرآن از قول چند نفر که 
مأمور شــدند تعبیر خواب عزیز مصر 
را از یوسف)ع( بپرسند، نقل می کند 
که آنان در خطاب به یوســف چنین 
الصدیق؛ یوسف  ایها  گفتند: »یوسف 

ای بسیار راستگو.«
چــون یکــی از آنــان در طول 
معاشــرت، عصمت و تقوای یوســف 
را دیــده بــود، همــه را در این لقب 

خالصه کرد.
اما در مورد فاطمه)علیهاالسالم(، 
پیامبری که »ما ینطق عن الهوی« به 

فاطمه لقب صدیقه می دهد. 
همه  ایــن معرفي هــا در میان 
مسلمان ها مسلّم بوده و کسی را گمان 
اندک شــبهه ای در آن نمی رود، مگر 
اینکه کسی در اصل نبوت پدرش شک 
آورد و جــز یک نفر در میان فرزندان 

پیامبر)ص(، فاطمه نام نداشت؛ بنابراین 
در اثبات ســخنان خود فقط الزم بود 
خــود را معرفی کند: »مــن فاطمه 
هســتم« و چنانکه گفتیــم با ثبوت 
موضوع »فاطمه« ترتب همه احکام بر 
وی از نظر حقوقی ضروری خواهد بود.

نمونه چنیــن کاری را در رفتار 
پیامبر)ص( هــم می بینیم، در  خود 
آیه شریفه  »و الرســول یدعوکم في 
اخریکم« که راجع به هزیمت در جنگ 
اُحد است، قرآن می فرماید: رسول شما 
در طرف دیگر جبهه، شما را به سوی 
خود فرامی خواند. در تفســیر این آیه  
شــریفه آمده است که رسول اهلل)ص( 
صدا می زد: أیها الناس! أنا رســول اهلل! 
مردم کجا فرار می کنید؟ من رسول اهلل 
هستم و دیگر بیانی نفرمود؛ زیرا فقط 
اثبات رســول اهلل کافی بــود که فرد 
مسلمان متعهد به خود آید. آری کجا 
می تــوان رو گرداند؟ زیرا رو گرداندن 
از رســول، رو گرداندن از خداست و 

آن کفر است.
پــس از معرفی خود بــا تأکید 
می فرماید: »أقول عودا و بدا؛ اولین و 
آخرین سخنم است.« چنین تأکیدی 

برای ِاتمام حجت است. 
یک-انسان به راه خطا برود، ولی 
قصد صواب داشته باشد و از آن تعبیر 
به قصور می شود، مثل افرادی که در 
تحری و جست وجوی حق هستند، اما 

به خطا دچار می شوند.
دو انســان به عمد تجاوز از حق 
نمایــد و بر انگیزه  هوای نفس، حق را 
نادیده بگیرد و آن را »شــطط« و به 

تعبیر دیگر »تقصیر« می گویند.
بر این اســاس است که صدیقه  
طاهره)س( تأکید می کند که گفتارم 
نه از روی جهــت اولی »و ال أقول ما 
أقول غلطا« اســت و نه از روی جهت 
دومی »شطط« است، بلکه متن حق 

و محض واقع است.
*برگرفته از کتاب شرح خطبه 

حضرت زهرا)س( اثر معظم له.

آیت اهلل سید  عزالدین زنجانی

معرفی فاطمه از زبان فاطمه)س(

  مصطفی افضل زاده/  سندی از اسناد سازمان اطالعات مرکزی آمریکا مربوط به سال ۱۹۸۳ )۱۳6۱( منتشر شده است که در آن »گراهام فولر« عضو اسبق سیا در گزارشی توصیه هایی درباره جنگ رژیم بعث 
عراق علیه ایران و گشودن جبهه جدید علیه سوریه مطرح کرده است. البته چندی پیش یک روزنامه انگلیسی گزارشی از این سند را برای اولین بار منتشر کرد که »گراهام فولر« نویسنده این سند سازمان سیا در 
گفت وگو با خبرنگار صبح صادق گفت، گزارش منتشر شده از سوی خبرنگار دیلی میل مغرضانه است. به همین دلیل اصل سند سازمان سیا پس از پیگیری های خبرنگار صبح صادق تهیه شد و متن آن برای اولین بار 

منتشر می شود. در شماره آینده گفت وگوی صبح صادق با گراهام فولر در این زمینه منتشر خواهد شد.

 بازنگری سیاست ایاالت متحده در 
تا حدی یک ژست وفاداری  برابر عراق 
خواهد بود؛ اما از سویی نشانه ای خواهد 
بود از اینکــه ایاالت متحده نمی خواهد 
ببیند ایران در جنــگ برتری یابد که 
نتیجه ای محتمل در بلندمدت خواهد بود

اعمال زور واقعی در برابر سوریه
در حال حاضر، سوریه منافع آمریکا را در لبنان و خلیج فارس به خطر انداخته 
است، به گونه ای که امکان بستن خط لوله عراق و بین المللی کردن جنگ عراق 
وجود دارد. ایاالت متحده باید افزایش تهدیدات نظامی را از طریق هماهنگی پنهانی 
تهدیدات نظامی همزمان علیه سوریه از سه دولت هم مرز متخاصم با سوریه شامل 
عراق، اسرائیل ]رژیم صهیونیستی[ و ترکیه مدنظر قرار دهد. عراق که اوضاع آن 
به صورت روزافزونی در جنگ خلیج فارس رو به وخامت است، عملیات )هوایی( 
محدودی را علیه سوریه و صرفاً با هدف گشایش خط لوله انجام خواهد داد. گرچه 
گشایش جنگ در جبهه دوم علیه سوریه، مخاطره قابل مالحظه ای را برای عراق 
دربرخواهد داشــت؛ اما ســوریه هم با یک جنگ دو جبهه ای روبه رو خواهد بود؛ 
چرا که پیشاپیش در جوالن و در حفظ کنترل جمعیتی خشن و ناآرام در سوریه 

به شدت درگیر است.
اســرائیل بدون اینکه وارد جنگ شود، به صورت همزمان تنش ها را در مرز 
لبنان افزایش خواهد داد. ترکیه که از حمایت سوریه از تروریسم ارمنستان، کردهای 
عراق در مرز کردنشــین ترکیه و تروریســت های ترک که خارج از شمال سوریه 
فعالیت می کنند، عصبانی است، اغلب آغاز عملیات نظامی به صورت یک جانبه را 
علیه کمپ های تروریستی در شمال سوریه مدنظر قرار می دهد. در صورت اقدام 

عراق، تقریباً تمام دولت های عربی با عراق همدردی خواهند کرد.
اسد در رویارویی با سه جبهه، احتماالً ناگزیر به صرف نظر از سیاست بستن 
خط لوله خواهد شد. چنین پذیرشی، از فشار اقتصادی بر عراق می کاهد و شاید 
ایران را ناگزیر به تجدیدنظر در اتمام جنگ کند. این کار ضربه ای سنگین بر وجهه 

سوریه خواهد بود و می تواند به توازن قوا در لبنان منجر شود. 
ســوریه کماکان دو مورد از منافع کلیدی ایاالت متحده در خاورمیانه را در 

گرو خود خواهد داشت: 
ـ خودداری ســوریه از عقب نشــینی نیروهایش از لبنان، اشغال جنوب را 

تضمین می کند؛ 
ـ بســتن خط لوله عراق از سوی سوریه، عاملی کلیدی در به زانو درآوردن 
عراق از نظر مالی بوده و این کشور را به اقدام خطرناک بین المللی کردن جنگ 

در خلیج فارس سوق می دهد.
اقدامات دیپلماتیک تاکنون تأثیر اندکی بر اســد داشــته که تا به حال به 
درستی بازی نیروها در منطقه را محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده است که 
آنها در برابر او آرایش ضعیفی دارند. اگر قرار باشــد ایاالت متحده نقش مخرب 
ســوریه را مهار کند، این کار را تنها می تواند از طریق اعمال قدرت واقعی انجام 
دهد که تهدیدی اساسی برای موقعیت و قدرت اسد خواهد بود؛ چنین تهدیدی 

باید عمدتاً از نظر ماهیت، نظامی باشد. 
در حال حاضر ســه کشور نســبتاً متخاصم در مرزهای سوریه وجود دارد: 
اسرائیل، عراق و ترکیه. باید یک تهدید نظامی واقعی را علیه سوریه برنامه ریزی 
کرد که حداقل تغییری در سیاست هایش ایجاد کند. این مطالعه، بررسی جدی 
امکانات ســه دولت مستقل را برای اعمال تهدید علیه سوریه پیشنهاد می کند. 
اســتفاده از هر یک از این دولت ها به صــورت جداگانه نمی تواند چنین تهدید 

واقعی را ایجاد کند.

عراق
صدام حسین برای نجات جان خود می جنگد. تنها استیصال عراق، واگذاری 
یک جنگ اقتصادی فرسایشی است که سبب شده تا این کشور گزینه مخاطره آمیز 
جهانــی کردن جنــگ در خلیج فارس را مدنظر قرار دهد که به صورت بالقوه به 
بستن کشتیرانی در آنجا منجر خواهد شد. ایاالت متحده باید عراق را به سمتی 

پیش ببرد که جنگ را به منشأ دیگر خود، یعنی سوریه سوق دهد.
عراق در حال جنگ در یک جبهه است و نمی خواهد جبهه دیگری را در برابر 
یک رقیب نیرومند نظامی باز کند؛ سوریه نیز پیشاپیش در یک جبهه در لبنان 
در حال جنگ است و نمی تواند درگیری خود را افزایش دهد. نیروهای سوریه به 
شدت در جوالن و نیز در داخل سوریه درگیر هستند و سعی در برقراری نظم در 
میان جمعیتی می کنند که از رژیم نفرت دارند و در طول پنج سال گذشته مکرر 
سر به شورش برداشته اند. اگر اسرائیل تنش ها در برابر سوریه را همزمان با اقدامی 
از سوی عراق افزایش می داد، فشار بر اسد به سرعت افزایش می یافت. حرکت ترکیه 
نیز به صورت روانی فشار بر او را افزایش خواهد داد. گرچه عراق ممکن است از 
تخصیص نیروهای زمینی علیه سوریه ترس داشته باشد؛ اما نیروی هوایی کافی 

دارد تا نیمی از آن را صرف حمالت هوایی علیه سوریه کند.
عراق به صورت عمومی اعالم خواهد کرد که ســوریه با بســته نگه داشتن 
خط لوله اقدام جدی جنگی در برابر عراق مرتکب شده که با اقدام نظامی پاسخ 
داده خواهد شــد. تنها هدف عراق این خواهد بود که از سوریه بخواهد خط لوله 

را مجدد بگشاید.
عراق که پیشــاپیش به صورت روزافزون سخت به دنبال گزینه هایی برای 
رویارویی  با ایران اســت، با چنین اقدامی همراهی خواهد کرد و حمایت تقریباً 
تمام دولت های عربی به جز لیبی را دریافت می کند. ســوریه با زیر پا گذاشــتن 
سازمان آزادی بخش فلسطین و عدم سازش در لبنان، پیشاپیش با انتقاد گسترده، 
اما آرام عرب ها روبه رو اســت. تمام دولت های عربی از بین المللی شدن درگیری 

خلیج فارس، بیش از هر چیز دیگری هراس دارند.

عراق منافع حیاتی سوریه را مورد حمله قرار نخواهد داد. آنچه برای دمشق 
بسیار حائز اهمیت است، حفظ رژیم سوریه در داخل و حفظ منافع ارتش و سوریه 
در لبنان است. آیا سوریه می تواند تحت چنین فشارهای نظامی جدی، برای خط 

لوله دست به اقدام تمام عیار نظامی بزند؟
گرچه گشــایش خط لوله تمام مشــکالت ایاالت متحــده در خاورمیانه را 
حل نخواهد کرد؛ اما از نظر مالی عراق را از تنگنا خارج خواهد کرد و به صورت 
گسترده ای مخاطره بستن خلیج فارس به روی کشتی های نفتی را  از میان خواهد 
برد. این اقدام از طریق اجبار عراق به عقب نشینی که تحت فشار نظامی در برابر 
حمایت تقریباً متحد عرب ها برای عراق انجام می گیرد، ضربه ای بر روند پیروزی 
سوریه در منطقه خواهد بود. وجهه و قدرت سوریه متحمل آسیبی جدی خواهد 
شــد که می تواند معادالت را در لبنان نیز متأثر کند. موفقیت عراق در این اقدام 
نیز می تواند تهران را متقاعد کند که دیگر دارای دست باال در جنگ نیست و بهتر 

است تالش هایش را متوجه مشکالت رو به افزایش داخلی خود کند.
عراق به دالیل زیر یک بازیگر جدی است:

ـ بیشــترین نیــاز را دارد تا کاری انجام دهد که موقعیــت رو به افولش را 
بهبود بخشد؛

ـ در جامعه بین المللی کشــوری مأیوس دیده می شود که در جست وجوی 
صلح با ایران است؛

ـ در جســت وجوی اهداف معقول و محدود از سوریه خواهد بود. در چنین 
اقدامی، حمایت بین المللی عمده ای را به خود جلب خواهد کرد.

تشویق عراق در چنین اقدامی تا حدودی نقض موضع بلندمدت ایاالت متحده 
در بی طرفی کامل در جنگ خلیج فارس خواهد بود؛ اما در سایه پیروزی محتمل 
ایران بر صدام، ایاالت متحده ممکن اســت بخواهد ادامه بی طرفی محتاطانه را 

دوباره بررســی کند. آیا چنین سیاستی با منافع ایاالت 
متحده کاماًل همخوانی دارد؟

اسرائیل]رژیم صهیونیستی[
اســرائیل خواهان جنگ با سوریه نیست؛ اما این 
کشــور می تواند تنش ها را با سوریه در لبنان به حدی 
افزایش دهد که فکر اســد را بــه طرز قابل مالحظه ای 
مشغول کند. اسد ممکن است بخواهد به تنهایی با این 

تهدید اسرائیل روبه رو شود، در حالی که اگر او با حمله بالقوه یا واقعی از شرق و 
شمال نیز مواجه بود، موضوع فرق می کرد. اسرائیل تاکنون عراق را دشمن عمده در 
منطقه قلمداد کرده است؛ اما اسرائیل از شانس تحقیر اسد که بزرگ ترین مشکل 
اسرائیل است، استقبال می کند. عراق اکنون تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی کند.

ترکیه
ترکیه حمله نظامی یک جانبه علیه کمپ های تروریســتی در شمال سوریه 
را مدنظر قرار داده اســت و از کاربرد زبان دیپلماتیک تهدیدآمیز علیه سوریه در 

زمینه این موارد ابایی نخواهد داشت.
دو نگرانی درباره عراق وجود دارد که ایاالت متحده باید به آنها بپردازد:

ـ ترس از اینکه ایاالت متحده، آنها را در یک جنگ دو جبهه ای با نیت تضعیف 
کلی آنها، به دام خواهد انداخت. عراق نمی تواند جبهه اش با ایران را رها کند.

ـ ترس از اینکه عراق به منزله ابزار صهیونیست در درگیری همزمان با سوریه 
و اسرائیل تلقی شود. مشروعیت تظلم عراق در چشم عرب ها، کمک خواهد کرد 

تا چنین اتهام احتمالی از سوی سوریه مرتفع شود.
البته عراق می تواند مجدد آسوده خاطر شود، اگر:

ـ مشاهده کند که ترکیه و اسرائیل به صورت همزمان در برابر سوریه اقدام 
می کنند.

ـ ایاالت متحده در این میان احتماالً به سوی عراق میل می کند و برای کمک 
به اقدام علیه سوریه اطالعات در اختیار عراق قرار می دهد.

شوروی
اتحاد جماهیر شوروی مکرر از اسد خواسته است تا به منظور کمک به عراق 
که روابط خوبی با شوروی دارد، خط لوله را بگشاید. اگر دو دولت دوست با شوروی، 
به اقدامی خشــونت بار دست بزنند، شوروی در دوراهی جدی قرار خواهد گرفت. 
مسکو ممکن است دست به انتخاب سختی زده یا با ناراحتی بی طرف بماند. مسکو 
به سادگی در موقعیتی نخواهد بود تا اهداف جنگ محدود عراق را مورد انتقاد قرار 
دهد و این به رغم ضربه ای است که در نتیجه آن به وجهه سوریه وارد خواهد شد.
ســوریه در پاســخ همواره می تواند خط لوله را منفجر کند؛ اما هدف عراق، 
همان هدف قبلی باقی خواهد ماند که احیای خط لوله یا مواجهه با فشار نظامی، 

حداقل حمالت هوایی از عراق است.
این پیشــنهاد با زبان قدرت و زور واقعی با سوریه صحبت می کند؛ چیزی 
که حافظ اسد تاکنون واقعاً با آن روبه رو نشده است. همچنین، این کار می تواند 

جاه طلبی های اسد در منطقه را محدود کند.
امضا؛ گراهام فولر

ضمیمه
وارد کردن عراق

مشکل ترین جنبه این طرح، جلب همکاری عراق 
است. همان طور که در مطالعه اشاره شد، عراق به چند 

دلیل از درگیری هراس دارد:
ـ ترس از اینکه در برابر ایران تضعیف شود و نتواند 

هیچ نیرویی را برای جبهه سوریه تخصیص دهد.
ـ ترس از اینکه در صورت بروز یک جنگ واقعی که می تواند عراق را بیش 

از پیش تضعیف کند، نتواند در برابر سوریه مقاومت کند.
ـ ظن اینکه ایاالت متحده صرفاً عراق را فریب داده تا عرب های بیشــتری 
را با خود دشــمن کند یا اینکه ایاالت متحده واقعاً امید داشــته است که صدام 

سرنگون شود.
ـ ترس از اینکه شوروی ارسال سالح به عراق را قطع کند.

ـ نگرانی از اینکه عراق به مثابه همکار اسرائیل و عامل اسرائیلیـ  آمریکایی 
تلقی شود.

ادامه در صفحه۱2

صبح صادق سند سازمان سیا را پس از ۳4 سال افشا می کند

آمریکا به دنبال جنگ صدام با حافظ اسد بود
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مبینا نامني همسر شهید علیرضا مشجري

دوباربهسوریهرفتاماقسمتششهادتدرعراقبود
 احسان امیری/ شهید علیرضا 
مشــجري یکی از اولین شــهدای سپاه 
پاســداران اســت که در دفاع از کربالي 
معلي و مقدسات اسالمي در خاک عراق 
به شهادت رسید. خانم مبینا نامني همسر 
شــهید درباره او می گوید: علیرضا متولد 
ســال 13۶۷ در تهران بود. چون شــغل 
نظامي داشت از ابتداي آشنایي مان براي 
من از مسیري که پیش رو خواهیم داشت، 
صحبت کرد. از سختي راه، از مأموریت ها و 

نبودن هاي گاه و بي گاهش، از شرایط کاري اش گفت. خدا را شاکرم که همسنگري با 
علیرضا را نصیب من کرد. تنها خواسته اش از من این بود که در برابر همه سختي ها و 
پستي و بلندي هاي زندگي صبر و تحمل داشته باشم. هشتم اردیبهشت سال 1391 
زندگي مشــترک مان را در نهایت سادگي شروع کردیم. هر پنج شنبه به گلزار شهدا 
مي رفتیم و به مزار دایی اش شــهید »اصغر نظري« سر مي زدیم. علیرضا به شهداي 
جنگ تحمیلي ارادت خاصي داشــت و همیشــه کتاب هاي دفاع مقدسي را مطالعه 
مي کرد و برای نبودن هاي خود در آن روزهاي حماســه و شــهادت غبطه مي خورد. 
دو ســال و نیم با هم زندگي کردیم و حاصل آن دختري به نام محدثه اســت که در 
زمان شــهادت پدرش یک سال داشت. محدثه براي من یک هدیه بهشتي است که 

از شهیدم به یادگار مانده است.
اولین باري که صحبت از رفتن به میان آمد بســیار نگران شدم. براي رفتن به 
این مأموریت بسیار عجله داشت. من محدثه را بار دار بودم. ابتدا با رفتنش مخالفت 
کردم و گفتم با این وضعیتی که من دارم فکر نمي کنم ضرورتي داشته باشد که شما 
به مأموریت برون مرزي بروید، اما علیرضا با حرف ها و دالیلي که برایم آورد، توانست 
مــن را براي رفتن راضي کند و این طور بود که اولین مأموریتش رقم خورد. علیرضا 
دو بار به منطقه اعزام شد. مرتبه دوم جنس حرف هایش با همیشه فرق داشت. براي 
مراقبت از محدثه بسیار سفارش کرد. از من هم خواست که صبور باشم و مشکالت 
و ســختي ها را تحمل کنم. دفاع از حرم را بسیار واجب مي دانست و مي گفت ما در 
این زمان اهل بیت)ع( را تنها نخواهیم گذاشت. به پشتیباني از آرمان هاي انقالب و 
به خصوص والیت فقیه توجه ویژه داشت. آخرین مرتبه اي که به عراق اعزام شد، ما 
نتوانستیم یکدیگر را ببینیم و خداحافظي کنیم. او از محل کار اعزام شد و فرصتي 

براي بدرقه و خداحافظي پیش نیامد.
من خبر شــهادت او را از پدرم شنیدم؛ خبري که بسیار دردناک بود. پدر ابتدا 
به من گفت که از ناحیه پا مجروح شده، اما پس از چند ساعت تماسی با پدر حاصل 
شد که خبر از به کما رفتن علي آقا داشت، در حالي که همه این مدت همسرم شهید 
شده بود. وقتي خبر شهادت علیرضایم را شنیدم ذکر »الاله االانت سبحانک اني کنت 
من الظالمین« را زمزمه کردم و با هر بار تکرار آن گریســتم. علیرضاي من در گلزار 

شهداي بهشت زهرای تهران قطعه 2۶ به خاک سپرده شد.
علیرضا جزو اولین شــهدای مدافع حرم حضرت سیدالشهدا)ع(  است. دو بار به 
سوریه رفت؛ اما قسمتش شهادت در عراق بود. او جزو اولین گروهي بود که از نیروی 
قدس عازم عراق شد و در راه دفاع از حرم حضرت سیدالشهدا)ع( پنج روز بعد از اعزام 
در روز جمعه 23 خرداد سال 93 )مصادف با روز نیمه شعبان( به جمع شهدا پیوست.

  حسن ابراهیمی/ هفته گذشته 
یکی از هفته های پر خبر سپاه در رسانه ها 
بود. افتتاح خط 2 قطار شــهری مشهد، 
افتتاح مسکن محرومان، افتتاح طرح های 
اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی و مهم تر 
از همــه رزمایــش پیامبــر اعظم)ص( 
11 نیروی زمینی ســپاه، از جمله این 
خبرها بود. به نظر می رسد، در این میان 
رزمایش پیامبر اعظم)ص( 11 در شرق 
کشــور اهمیت دو چندانی داشته باشد. 
باید توجه داشــت که پس از شکســت 
محاصره 3۶0 درجه جمهوری اسالمی از 
سوی ایاالت متحده در دهه اخیر و قوت 
گرفتن جبهه مقاومت مرزهای راهبردی 
جمهوری اسالمی از سمت غرب به دریای 

مدیترانه رسید. 

خطر گروه های تکفیری
ایاالت  ترکیه،  رژیم صهیونیستی، 
متحده و ارتجاع عربی در منطقه با تربیت 
و مدیریت گروه های تکفیری جایگزینی 
برای تهدید مرزهای جمهوری اسالمی 
ایجــاد کردنــد. با کم رنگ شــدن این 
تهدید در مرزهای غربی، به نظر می رسد 
این گروه های تکفیری در افغانســتان، 
تاجیکســتان و لیبی مستقر شوند. این 
گروه ها در مرزهای پاکستان نیز حضور 
سنتی دارند و از سویی با مدیریت نکردن 
عمدی یا ســهوی ترکیه و ناتوانی عراق 
بر مدیریت مرزهای کردنشــین خود در 
تالقــی مرزهای ایران، عــراق و ترکیه 
تا منطقه سردشــت در کشــور ترکیه 
استان های  برای  گروه های جدایی طلب 
کردنشــین کشور تهدید ایجاد کرده اند. 
بخشی از داعش هم در نزدیکی مرزهای 

عراق و ایران مستقر هستند. 

تمرین انهدام در غرب
پیامبر  بــزرگ  بر رزمایش  افزون 
اعظم)ص( 11 نیروی زمینی ســپاه که 
مــاه جاری در منطقه کویــر مرکزی و 
شرق کشور حدود مرز تایباد برگزار شد، 

رزمایش امام علی)ع( نیروی زمینی سپاه 
نیز ماه گذشــته در منطقه داالهو برای 
مقابله با دشمنان در منطقه غرب و شمال 
غرب انجام شــد که این دو رزمایش در 
واقع تمرینی برای مقابله احتمالی با هر 
گونه اقدام به تجاوز نیروهای تروریست 

تکفیری به کشور بود.

رزمایشی برای مقابله با تهدیدات شرقی
رزمایــش پیامبــر اعظم)ص( 11 
نیروی زمینی ســپاه در سه روز و طی 
چند مرحله برگزار و در آن بخشی از توان 
نیروی زمینی سپاه برای مقابله با هر نوع 
تهدید زمینی آزمایش شد. توان پهپادی، 
توان هوانیروز، توان یگان های مردم پایه، 
توان یگان های ویژه صابرین، توپخانه و 
موشکی، پدافند عامل، جنگال و... در این 

رزمایش به میدان آمد.

انهدام از دور
مرحلــه ابتدایــی رزمایش که به 
سبب آزمایش راکت های دوربرد توپخانه 
و موشکی نیروی زمینی سپاه در منطقه 
کویر مرکزی ایران انجام شــد، یکی از 
مهم ترین و قابل توجه ترین مراحل این 
رزمایش بــود. در واقع، در این رزمایش 
راکت های دوربرد ســپاه با قدرت باال و 
نقطه زنی آزمایش شدند که بردی حدود 
100 کیلومتر دارند و توان اجرای آتش 
بسیار باالیی را روی اهداف دور خواهند 
داشــت. به نظر می رسد، در صورتی که 

گروه های تروریستی بخواهند از خطوط 
قرمز دفاعی ایران در کشورهایی که در 
آن مستقر هستند عبور کنند، این توان به 
نابودی آنها منجر خواهد شد. این توانایی 
همچنین می توانــد در جبهه مقاومت 
تهدیدی بزرگ برای گنبد آهنین رژیم 

صهیونیستی به شمار آید.

پدافند و عملیات در کوی و برزن
مرحلــه دوم ایــن رزمایــش بنا 
به اظهــارات ســخنگوی آن، ســردار 
پورجمشیدیان به شــلیک سامانه های 
دوش پرتاب »میثاق« و توپخانه پیشرفته 
دقیق زن پدافند هوایی، عملیات رهایی 
گــروگان و رزمایــش دفــاع از کوی و 
برزن اختصاص داشــت کــه در این امر 
گردان های لشــکر ۵ نصــر، گردان های 
مردم پایه امام حســین)ع( و گردان های 

بیت المقدس بسیج حضور داشتند.

مرحله اصلی با حضور صابرین
پیامبر  رزمایــش  نهایی  مرحلــه 
اعظم)ص( 11 نیروی زمینی ســپاه نیز 
با اجرای عملیات رزمندگان یگان ویژه 
صابرین برگزار شــد. در این مرحله که 
مســلح  نیروهای  عالی رتبه  فرماندهان 
حضور داشتند، عملیات دفاع مرزی در 
مقابل تهاجم دشــمن، آتش بار سنگین 
توپخانه بر روی مواضع دشمن، اقدامات 
شناسایی و اطالعاتی با استفاده از پهپاد، 
پشــتیبانی هوایی یگان ها با استفاده از 

بالگردها، شــلیک راکت های پیشرفته و 
دقیق زن از مواضع ثابت و متحرک انجام 
شــد. عملیات هلی برن و حرکت گروه 
رزمــی و عملیات تعقیب با پشــتیبانی 
هوایــی بالگردها هم از دیگر برنامه های 
مرحلــه ســوم این رزمایش بــود که با 
هدف هلی برن نیروها به عقبه دشمن و 
محاصره آنها و همچنین ورود به منطقه 
دشــمن و اجرای تک های ســنگین به 
آنها انجام شد. واحدهای مختلف نیروی 
زمینی سپاه، از جمله قرارگاه منطقه ای 
ثامن االئمه و لشــکر مردم پایه ۵ نصر به 
همــراه نیروهای یگان ویــژه صابرین و 
واحدهــای توپخانه، پهپاد و جنگال  در 

این رزمایش حضور داشتند.

عملیاتی کردن دو نوع مین
در خــالل ایــن رزمایش نیز مین  
»صاعقه« که با کنترل از راه دور می تواند 
خساراتی به اهداف پرنده با ارتفاع پرواز 
کم )نظیــر بالگردهای در ارتفاع پایین( 
وارد کند و مین زمینی جهنده »سّجیل« 
که در ارتفاع 10 متــری زمین منفجر 

می شود، عملیاتی شد.

قلع  و قمع کامل متجاوز
در بخش اول روز ســوم رزمایش، 
رزمندگان یگان صابرین عملیات خود را 
با یورش به تجمع نیروهای دشمن فرضی 
آغاز کردند. در ادامه رزمایش واحدهای 
توپخانه حجم انبوهی از آتش را به سوی 

دشمن فرضی گشــودند؛ در این بخش 
اصل بر این بود که دشــمن متجاوز به 
مرزهای کشــورمان، با پاسخ سنگین و 
مقتدرانه رزمندگان در مرزها روبه رو شده 
و فرار می کند. عملیات هلی برن در ادامه 
این رزمایش با هدف بستن عقبه دشمن 
در داخل خاک کشور مهاجم انجام شده 
و مهاجمان به طور کامل منهدم می شوند. 
در واقع، این رزمایش با شناسایی درست 
تهدید در منطقه به صورتی طراحی شده 
است که در آن هدف نه تنها دفع حمله 
مهاجمان، بلکه قلع و قمع کامل آنهاست.

وجه مردم یاری و محرومیت زدایی
 امــا تمام رزمایش ســپاه در این 
قالب نمی گنجد، در واقع ســپاه با توجه 
بــه مأموریت هــای محرومیت زدایــی 
و مردم یــاری خــود موظــف اســت 
بــه امدادرســانی در مواقــع بحرانی و 
محرومیت زدایی از مناطق محروم همت 
گمارد. بر اســاس این در این رزمایش 
محرومیت زدایی  و  مردم یاری  مأموریت 
هم اجرا شــد که برپایی بیمارســتان 
صحرایی و رســیدگی به امور محرومان 
منطقه از یک سو و کمک به سیل زدگان 
در منطقه از ســوی دیگر با همت سپاه 
صورت گرفت. در این راستا، بیمارستان 
صحرایی »شهید نورعلی شوشتری« در 
بخش »کاریز« شهرســتان مرزی تایباد 
افتتاح شــد. این بیمارســتان صحرایی 
بسیار مجهز به سرعت در منطقه مستقر 
شــد و انواع خدمات فــوق تخصصی و 
تخصصی پزشکی را به مدت یک هفته 
بــه مردم محــروم این منطقــه مرزی 
ارائــه داد. همچنین یگان ها و تجهیزات 
مهندسی شرکت کننده در رزمایش پیامبر 
اعظم)ص( 11 به یاری گرفتارشدگان در 
سیل در مناطق مرزی شرق کشور رفتند. 
در این راســتا، خارج از برنامه ریزی های 
رزمایش حتی از نفربرهای نیروی زمینی 
ســپاه نیز افزون بر امکانات مهندســی 

استفاده شد. 

اعتراض داشــت که چــرا من 
نامه هــای اداری داخلی رو روی کاغذ 
یک رو ســفید چاپ می کنم، مسئول 
مســتقیم من بود، می گفت چرا این 
قــدر کادر نامه رو باز می کنی، خیلی 
کاغذ شلوغ می شه. می گفت نامه های 
اداری باید تمیز و مرتب باشه تا راحت 
بشه خوندش. من باهاش مخالف بودم 
چون اســراف بود. یه روز نهج البالغه 
رو برداشتم و شروع کردم به خوندن. 
اتفاقی به اینجا رسیدم که امام علی)ع( 
گفته بود؛ فاصله سطرهای نامه هایت 
را کم کــن و از یک کاغــذ حداکثر 
اســتفاده را ببر... سریع سند رو بردم 

نشونش دادم.

نقطه سرخط
سندیازنهجالبالغه

حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی در اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم در سپاه

فلسفهوجودیقرآنهدایتوتعالیانساناست
  حسن فالح/ جانشین نماینده ولی فقیه 
در سپاه گفت فلسفه وجودی قرآن این تالوت ها یا 
رسیدن به مفاهیم و... نیست؛ بلکه »یَْهدي لِلَّتي 

ِهَي أَْقَوُم«؛ یعنی هدایت و تعالی انسان است.
بــه گزارش صبــح صادق حجت االســالم 
والمســلمین دکتــر عبــداهلل حاجی صادقــی، 
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در اختتامیه 
سی وپنجمین مســابقات سراسری قرآن سپاه با 
اشــاره به اینکه نعمت هایی کــه خداوند متعال 
عنایت کرده است دو دسته هستند، اظهار داشت: 
»برخــی نعمت ها باطنی و برخــی نیز ظاهری 
هستند. این نعمت ها تفاوت هایی با هم دارند که 
البته نعمت های ماندگارتر همان نعمت های باطنی 
هستند و خداوند از ما خواسته است تا شکرگزار 

و قدردان این نعمت ها باشیم.«
حجت االســالم حاجی صادقی با اشــاره به 
اینکــه هر نعمت دارای ســه عمــل 1ـ دیدن 
نعمــت،  2ـ دیدن صاحب نعمت و 3ـ ادای حق 
نعمت اســت،   افزود: »خداوند در دنیا به قارون و 
حضرت سلیمان)ع( همه چیز داد، اما قارون همه 
نعمت های به دست آمده را بر اساس تالش خود 
و متعلق به خود دانست، در صورتی که حضرت 

ســلیمان)ع( همه نعمت ها را متعلق به خداوند 
دانست و سرنوشــت این دو شخصیت در تاریخ 

برای همه روشن است.«
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه به برخی 
اشاره کرد که اگرچه در زندگی پیشرفت کرده اند؛ 
اما پیشرفت آنها همراه با سقوط بوده است، وی 

گفت: »از جمله نعمت هایی که خداوند عطا کرده 
است یکی همین تالوت های زیباست و یکی هم 

حفظ قرآن.«
وی با تأکید بر اینکــه حدود چهار دهه از 
پیروزی انقالب اسالمی سپری شده است، گفت: 
»چهل سال گذشته است، اما آیا توانسته ایم قرآن 

را از مهجوریت خارج کنیم،  آیا پیامبر)ص( از ما 
راضی است؟«

حاجی صادقی افزود: »پیشنهاد من این است 
که مســئوالن برگزاری مســابقات هر سال یک 
موضوع را معرفی کنند تا تمام فعالیت ها بر اساس 
آن باشــد تا آن بخش و موضوع از قرآن کریم از 
مهجوریت خارج شود. برای نمونه یک سال را به 
بررسی سیاست خارجی در قرآن اختصاص دهند 

و آیات مربوط به آن را استخراج کنند.«
وی بیان کرد: »قــرآن در همه زمینه ها به 
صورت شــفاف نظرات خود را بیان کرده است. به 
این ترتیب اگر سیاست اسالمی می خواهیم باید به 
قرآن مراجعه کنیم، اگر اقتصاد مقاومتی می خواهیم 
پاسخ آن در قرآن هست و اگر در زندگی به آرامش 

نیاز داریم باید به قرآن مراجعه کنیم.«
در پایــان این مراســم نیــز از برگزیدگان 
رشته های مختلف این دوره از مسابقات با اهدای 
لوح یادبود و هدایای نقدی تقدیر شــد. گفتنی 
است، نفرات برگزیده این مسابقات به رقابت های 
قرآنی نیروهای مسلح که سال آینده و به میزبانی 

ارتش برگزار می شود، راه خواهند یافت.

قبیله عشق گلی از باغ
درگرداناباالفضل»آبهرگزنمیمیرد«

خاطرات فرمانده گردان »حضرت اباالفضل علیه السالم« با عنوان 
»آب هرگز نمی میرد« کتابی است مزین به تقریظ رهبر معظم انقالب که 
به تازگی در ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت رونمایی شد. در 
مقدمه کتاب آمده است: »از روزی که در شش سالگی روضه  مشک و سقا 
را از پدرم شنیدم تا زمانی که دستم به داس و خوشه های گندم گره خورد، 
رد این بوی خوش را گرفتم تا به زیر علم عباس)علیه الســالم( رسیدم، 

اتفاقی نبود. در دفتر تقدیر الهی همه چیز حساب و کتاب داشت که با شروع جنگ تحمیلی و تأسیس یگان 
رزمی استان همدانـ  انصارالحسن علیه السالمـ  به نوکری گردان حضرت اباالفضل)علیه السالم( منصوب 
شدم و تشنه آب؛ آب حیاتی که هنوز از مشک اباالفضل علیه السالم می ریخت و به تاریخ آبرو می داد.«

»آب هرگز نمی میرد« روایت خاطرات ســردار جانباز میرزامحمد ُســلگی است. نویسنده  کتاب، 
»حمید حسام«، در بیان ویژگی های فردی او نوشته است: »سردار میرزامحمد سلگی فرمانده  شهیدانی 
است که خون قلب شان را نثار حسین)علیه السالم( کرده اند. او از تبار انصارالحسین)علیه السالم( است 
و حاضر نیست سرمایه  گمنامی را در این دنیا با هیچ چیزی معاوضه کند. مشکل کار اینجاست که او 
بیان خاطرات خود را نوعی »حدیث نفس« می داند و از نظر او باید همچنان مهر ســکوت بر لب زد و 
گمنام ماند و این معامله یعنی عملکرد خود در هشت سال دفاع مقدس را برای فردای خود و قیامت 

»یوم تبلی السرائر« گذاشت.«
کتاب آب هرگز نمی میرد اگرچه در زمره کتاب های خاطره نگاری است، اما از اسلوبی تازه و نو بهره 
برده است. به این ترتیب که اگرچه محوریت کتاب، بازگویی خاطرات میرزامحمد سلگی است، اما برای 
جامعیت روایت و تواتر و تکمیل خاطرات، از روایت و خاطرات عده ای از رزمندگان و فرماندهان لشکر 
همدان نیز بهره برده است. ویژگی دیگر کتاب، بیان صریح و شفاف و بدون اغراق راوی و نویسنده از 
وقایع جنگ است، به طوری که خواننده تصور می کند در گرماگرم وقایع و رخدادهای جنگ قرار دارد.

وقتي خبردار مي شــدیم که آقامهدي مي خواهد درباره تفسیر نهج البالغه 
سخن بگوید، همه بچه ها گوشه سنگر جمع می شدیم و با حرص و ولع خاصي به 
گفته هــای آقامهدی گوش مي دادیم. گرچه آقامهدي بارها خطبه همام و ویژگي 
پرهیزکاران را از زبان حضرت امیر)ع( نقل کرده بود؛ اما هر بار نیروها و سربازان ایراني 
با تشنگي و عطش خاصي جمع مي شدند و برای شنیدن سخنان وی دورش حلقه 
می زدند.  خطبه جهاد را هم با خلوص باالیي براي مان شرح مي داد. خصیصه هایي 
کــه حضرت امیر)ع( از مؤمنان بیان مي کردند، همگي در وجود او زنده بود و من 

آنها را مي دیدم. او سمبلی بود از هر آنچه امیرالمؤمنین علی)ع( درباره پرهیزکاران در نهج البالغه بیان کرده است.
حاج حمید پارسا یکي از همرزمان شهید

مهدی شرع پسند سال 1333 در شهر کرج چشم به جهان گشود. سال 13۵2 موفق به دریافت مدرک 
دیپلم شد و پس از آن به سربازی رفت. در سربازی، به ماهیت رژیم ستمشاهی پی  برد. در سال دوم سربازی، 
در هر فراغت و فرصت مناسبی که به دست می  آورد، به مطالعه و تقویت بنیه فکری و عقیدتی خود می  پرداخت. 
این روند پس از پایان ســربازی هم ادامه یافت. برای دســتیابی به سرچشمه علوم دینی، به شهر مقدس قم 
عزیمت کرد. همزمان الفبای مبارزات سیاســی را نیز فرا گرفت. به دلیل فعالیت های انقالبی اش،  دو هفته 
بازداشت و تمام کتاب هایش نیز مصادره  شد. مهدی شرع پسند با اوج گیری مبارزات مردمی، به مبارزات خود 
شدت  داد. با پیروزی انقالب اسالمی پس از مدتی فعالیت در کمیته انقالب اسالمی در سال 13۵8 وارد سپاه 
شد و مسئولیت بسیج شهرستان کرج را به عهده گرفت. با شروع دفاع مقدس راهی جبهه های غرب و جنوب 
شد. در غرب، فرماندهی گروهی از دالورمردان کرج را برعهده داشت و توانست به یاری دوستانش، سنندج را از 
لوث ضد انقالب پاکسازی کند. فرماندهی گردان و مسئولیت عملیات تیپ المهدی)عج(، فرماندهی تیپ سلمان 
فارسی از لشکر 2۷ محمد رسول اهلل)ص(، سرپرستی عملیات تیپ نبی اکرم)ص( و...، از جمله مسئولیت های 
او بود تا اینکه سرانجام روز سی ام بهمن ماه سال 13۶2 در عملیات والفجر ۵ به خیل یاران شهیدش پیوست.

مهدیسمبلصفاتپرهیزکارانبود

گزارش خبری

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

  علیرضا جاللیان/ ســردار 
پاکپــور، فرمانــده نیــروی زمینــی 
ســپاه در نشســت خبری خود پیش 
از اجــرای رزمایــش پیامبر اعظم 11 
در بخشــی از ســخنانش گفــت: »با 
توجه بــه مأموریت های نیروی زمینی 
و نیاز اساســی در زمینــه به کارگیری 
امروزه  سرنشــین،  بدون  هواپیماهای 
تمــام مأموریت های ایــن نیرو چه در 
حوزه شناسایی و چه در حوزه رزمی به 
وسیله سازمان پهپادی انجام می شود.« 
وی رده بندی این پهپادها را شامل انواع 
پهپادهای رزمی، شناسایی و انتحاری 
دانست که بر اساس این، ذکر چند نکته 

ضروری است. 
در گذشــته از حضور ربات ها در 
عرصه جنگ های آینده ســخن گفته 
می شــد و بانیان این دیدگاه با تأثیر بر 
روی ســینماگران موجب شده بودند 
تصویــری موحش از حضــور ربات ها 
و نتایــج آن در جنگ هــا پیش روی 
مخاطبــان قرار گیرد؛ اما این تصورات، 
هماننــد تصوراتی کــه »ژولورن« در 
رمان های تخیلی خود داشت، با رسیدن 
زمان آینده برهم ریخت و امروز وضعیت 
حضور ربات ها در جنگ ها و درگیری ها 
کم وبیش روشــن شده و در این عرصه 
انسان نقش ســازنده، هدایت کننده و 
قوه عاقلــه ربات ها را بر عهده دارد. در 
جمهوری اســالمی به سبب احساس 
نیاز به موضوع شناســایی و دسترسی 
نداشــتن بــه ماهواره هــا و تجهیزات 
نزدیک،  شناسایی ماهواره ای در زمان 
موضوع پهپادها در اولویت قرار گرفت. 
این روند در ایاالت متحده نیز پیگیری 
می شــد و در این شــرایط کارآمدی 
پهپادها در عملیات های شناســایی به 
اثبات رســید. در کنــار این تجربیات 
محدودی هم از به کارگیری پهپادها در 
فضای عملیاتــی و رزمی به وجود آمد 
که موجب شد تحقیقات در این حوزه 
فزونی یافته و جنگنده بمب افکن های 
بدون سرنشین یا پهپادهای رزمی هم 
وارد عرصــه نبردها شــوند که اگرچه 
ایاالت متحده سردمدار استفاده از این 
نوع تجهیزات بود، اما به سبب احساس 
نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران، کشــورمان به ســرعت در این 
حوزه در حال سبقت گرفتن از ایاالت 
متحده اســت و در واقــع در یکی دو 
سال آینده، جمهوری اسالمی ایران به 
سبب مجاهدت دانشمندان جوان خود 
در مقام قــدرت اول پهپادی در جهان 

مطرح خواهد بود. 
گفتنی است، نیروی زمینی سپاه 
در حوزه پهپادهای شناسایی توانسته 
است با توان مستشاری خود در نبردهای 
جبهــه مقاومــت نقش مهمــی را در 
پیروزی های این جبهه ایفا کند. در حوزه 
پهپادهای عملیاتی و رزمی نیز این نقش 
در جبهه مقاومت هرچند کم رنگ تر از 
نقش شناســایی بوده، ولی موفق عمل 
کرده است؛ اما حوزه دیگری که نیروی 
زمینی ســپاه توانسته اســت در آن از 
توان پهپادی برای انهدام دقیق اهداف 
انتحاری  عملیات های  کند،  اســتفاده 
اســت. در واقع در ایــن حوزه پهپاد با 
قابلیت باالی هدایت شــوندگی و دقت 
باال، مانند یک موشــک با کالهک های 
انفجاری بــزرگ عمل کــرده، هدف 
را تعقیب می کند. ســرانجام به جای 
شلیک موشک های کوچک، خود را به 
هدف زده، موجب انهدام قطعی اهداف 
متحــرک و ثابت خواهد شــد. هزینه 
چنیــن پهپادهایی تفــاوت چندانی با 
هزینه موشــک های کروز و بالستیک 
نــدارد؛ اما دقت و قابلیــت هدایت در 
3۶0 درجه مزیت اصلی این نوع پهپاد 
به شــمار می آید. در این راستا به نظر 
می رســد، نیروی زمینی سپاه به ایجاد 
واحد پهپادی هم سطح با هوانیروز خود 
نیاز دارد تا بتواند به شکل بهتری این 

مأموریت ها را انجام دهد.

جمع بندی تریبون 2۳
به نظر شما اولویت دولت دوازدهم در عرصه سیاست خارجی چیست؟

در حالی که حدود دو ماه به آغاز رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم مانده است، 
تریبون بیست وسوم را به موضوع اولویت های سیاست خارجی دولت آینده اختصاص داده ایم که در 

ادامه نظرات شما همراهان گرامی را جمع بندی می کنیم.
لغو برجام؛ »جعفر صابر«، »محمود کوچکي دلیوند« و »حمزه گیاهی« هر سه از صومعه سرا، 
»صاحب نظر« از اصفهان، »نبي  الهي« و »معصومه آقایي« از علي آباد کتول لغو و کنار گذاشــتن 

برجام را در عرصه سیاست خارجی اولویت دولت دوازدهم دانسته اند.
جبهه مقاومت؛ تقویت محور مقاومت در پیام »فؤاد جمیل پور« از کرج، »مصطفي صالحي« 
از کهنوج، »علي آبدوني« از بوشهر، »جهانبین درویشي« از شوشتر، »عیدي سوري« از رومشگان 
لرستان، »مهدي نبي تبار« از بابلسر، »رضا ولي پور« از ایوان، »امیریان« از کرمانشاه و »علي صدر« 

از بروجرد بیان شده است. 
به نتیجه رســاندن برجام؛ »داود کاوسي قافي« از ایذه، »رسول پاک« از تبریز، »مرتضي 
امیري نژاد« از بوئین زهرا و »ســعیده غفارزاده ملکي« از تبریز پیگیری برجام و به نتیجه رســاندن 

آن را مطرح کرده اند.
عزت، حکمت و مصلحت؛ »اکرم برزگر« از میبد، »جهان چاوشــي« و »حمید آفرین« از 

بردسیر در نظر خود عمل مبتنی بر سه اصل حکمت، عزت و مصلحت را بیان داشته اند.
پرهیز از وابســتگی به غرب؛ »شــیرزاد صحرایي«، »منیره درستیان«، »محمدحسین 
شــهریار«، »محمدمهدي خداویسي« و »ســلیمان رحیمي نژاد« همگی از صحنه و »سیدمحمد 
خدایي« از اردکان پرهیز از وابستگی به غرب را اولویت دولت دوازدهم دانسته و بر آن تأکید کرده اند.
ترویج گفتمان انقالب اســالمی؛ »ســیدمحمد میرنبي زاده« از محمودآباد، »عیســي 
رحیمي نیا« از زاهدان و »عبدالعلي شیرعلي« از هندیجان بر انقالبی گری و ترویج گفتمان انقالب 

اسالمی تأکید کرده اند.
مبارزه با صهیونیســم و آزادي فلسطین؛ »موســي الرضا حیدري« از مشهد و »محمد 
رضایی« از ســبزوار به مبارزه همه جانبه با صهیونیســم و آزادی قدس شریف اشاره داشته و آن را 

اولویت دولت دوازدهم دانسته اند.
احیا و حفظ عزت ملي در عرصه بین المللي؛  »بهمن مقني زاده«، »مهدي رمضان پور« و 
»محمدرضا زاهد« هر سه از بیرجند، »شهربانو اکبري« از کرج و »اسداهلل حسنی« از بندرعباس مسئله 
اصلی را احیای عزت ملی جمهوری اسالمی در عرصه بین الملل در جایگاه یک کشور انقالبی دانسته اند.

ائتالف منطقه ای؛ ایجاد ائتالف منطقه ای با مدیریت کشــورمان هم در پیام های »علیرضا 
فیروزي« از خرم دره، »حسین حسنوند« و »دلکش محمدي« از کرمانشاه، »حسین پورشاهرودي« 

از مشهد، »مهدي شاکري« از قوچان و »کرمانی« از بجنورد مطرح شده است. 
تقویت حضور در منطقه و جهان؛ تقویت حضور در منطقه و تأثیر بر تحوالت جهانی هم 
از جمله اولویت هایی اســت که »وحید احمدي« از زنجان، »محمدي« از نهبندان و »سیدمحسن 

اژدري« از بندرعباس به آن اشاره کرده اند.
اقتدار دیپلماتیک؛  ایجاد اقتدار دیپلماتیک و توجه به کشورهاي هم راستا با ما هم از جانب 
»سمیرا فیروزي« از خرمدره، »اکبر سیاهي« از یامچي، »میثم اماني« از سمنان، »مالک بازدار« از 
سیرجان، »مجید سیفي« از دولت آباد مرند، »جهانعلي پورفتحي« و »حمیده محمدي کردعلیوند« 

از خرم آباد مطرح شده است.
ســایر نظرات؛ »محمد تاجي« از کرج حفظ خطوط قرمز نظام را مطرح کرده و »محمد 
زارعي برآبادي« از خواف دفاع از ارزش هاي اســالمي و مردم مظلوم عالم را اولویت دولت دوازدهم 
دانســته است. »محمدرضا شــعباني« از هندیجان نیز حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی را مهم 
دانسته و »روح اهلل ابراهیمي« از ارسنجان معتقد است، باید خرابکاري های آقاي روحاني در عرصه 
بین  الملل اصالح شود و »غالمرضا شولي« از هندیجان هم بر این نکته تأکید کرده است که چهار 

سال گذشت تا بفهمیم در ادامه کار باز هم نمی توان به آمریکا اعتماد کرد. 
برندگان تریبون 

»سمیرا فیروزي« از خرمدره/ »وحید احمدي« از زنجان/ »علي آبدوني« از بوشهر
پرسش تریبون24

اصلی ترین کارکرد زنان در جامعه اسالمی چیست؟

پاسداران خورشید

تریبون

سرلشکر محمدعلی جعفری گفت: اولین عامل کارآمدی نظام اسالمی، ایمان است که در نیروهای بسیج و سپاه و بسیاری از بخش های نظام وجود 
دارد و بسیار تعیین کننده است. عامل دوم تعهد انقالبی و باور داشتن انقالب اسالمی و تالش برای نشان دادن کارآمدی نظام اسالمی است. عامل سوم 

جهاد است که از دوران دفاع مقدس به یادگار مانده است.
سهعامل

کارآمدینظام

گزارشی از رزمایش پیامبر اعظم)ص( ۱۱ نیروی زمینی سپاه 
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حسن ختام
حبمهدی)عج(

همین دیروز بود که آمد
آرام در زد

وارد شد
و امروز مدت هاســت میهمــان این 

قلب است
میهمان که نه، میزبان!

با آمدنش قیمتی یافت این سینه
و رونقی...

عشق مهدی)عج( که آمد
این دل دوباره زندگی یافت

جال گرفت
معتبر شد

او حبیب نبــود، طبیب بود برای این 
دل خسته

سوگند به او!
که آن دم که ُحبش به جانم نشست

دیگر احبــاب پر کشــیدند از قفس 
سینه ام

اینک این دل، خانه مهدی)عج( است
خرسندم از تالزم با او و 

از هــر تپش این ســینه کــه جایگاه 
مهر اوست

الهی سیراب شــوند همه سینه ها از 
حب موال!

و آرام گیرند دل های بی تاب با یاد او...

صادقانه

 آرش فهیم/  ســریال »آرام 
انجمن  مشترک  محصول  می گیریم« 
ســینمای انقالب و دفــاع مقدس و 
شــبکه دو سیماســت که شب های 
سرد تلویزیون را گرم کرده است؛ این 
مجموعه تلویزیونی را فیلمسازی جوان 
و خوش ذوق با نام »روح اهلل سهرابی« 
کارگردانی کرده است. سهرابی که پیش 
از این فقط یک فیلم ســینمایی با نام 
»خاکستر و برف« را کارگردانی کرده 
بود، در اولین تجربه کارگردانی خود، 
جسارت کرده و یک ملودرام تو در تو 
و پر از شخصیت و داستان های متعدد 

را به تصویر کشیده است. 
آنچه برای همه اثبات شــده این 
اســت که ســریال های تلویزیونی در 
جهان امروزی، بسته هایی سرگرم کننده 
برای ترویج سبک زندگی و ایدئولوژی 
هستند. تقریباً همه ســریال های روز 
شــبکه های تلویزیونی در مشــرق و 
مغرب عالم چنین کارکردی دارند. اما 
متأسفانه سریال های تلویزیونی کشور 
ما از چنین رویکردی بی بهره هستند. 
»آرام می گیریم« از معدود تالش هایی 
است که ضمن توجه به مؤلفه جذابیت 
و ســرگرمی، به سمت ترسیم مفاهیم 
ارزشــمند اجتماعــی و فرهنگی رفته 
است. این ســریال، تقریباً همه ابزارها 
و قابلیت های الزم برای ایجاد جذابیت 

ســالم را فراهم آورده است؛ از حضور 
گســترده بازیگران چهره و شــناخته 
شده تا داستانی گرم و مطابق با ذائقه 
مخاطب عام. اما برخالف بســیاری از 
فیلم ها و سریال های دیگر که محتوا را 
قربانی جذب تماشاگر می کنند، در »آرام 
می گیریم« شاهد توازن میان مضمون 
و تأثیرگــذاری فرهنگی بــا جذابیت 
هستیم. شــخصیت ها و داستانک های 
این مجموعه تلویزیونی طوری طراحی 
و تدوین شده اند که می تواند کل جامعه 
را در بــر بگیرد. هر چند که این تعدد 
موضوعی و تنوع روایی، یک نقطه ضعف 
اســت و گاهی مخاطب را ســرگردان 
می کند و شاکله روایت را به گسست و 
لغزش می کشا ند؛ اما این حسن را هم 

دارد که هر یک از بینندگان می توانند 
موقعیت مشابه خود را تماشا کنند و به 
درک تازه ای از زندگی برسند. ترسیم 
شبکه پیچیده روابط انسانی و همچنین 
حوادثــی که هر یــک جنس خاصی 
دارند، شــکل و شمایلی منحصر به فرد 
به این ســریال بخشــیده است. عشق 
زمینی در کنار عشــق آسمانی، فریب 
و ریا در کنار حماســه و شهادت، ایثار 
و از خودگذشــتگی در برابــر حرص و 
طمع و کثرت و تفرقه همراه با وحدت 
و یکدلی و... همــه جلوه های متفاوت 
زندگی فردی و اجتماعی را می توان در 

این سریال دید.   
از ســویی برای اولین بار در یک 
سریال، شاهد محور قرار گرفتن قهرمانی 

واقعی هستیم. ســردار عباس مبشر، 
شــخصیت محوری »آرام می گیریم« 
با بازی خوب و باورپذیر آتیال پسیانی، 
نمونه ای از سرداران گمنام اما جان بر 
کف این سرزمین است. رادمردانی که 
در روزگار جنــگ، تــن خود را حصار 
قرار دادند تا دشــمن نتواند حتی یک 
وجب از خــاک ما را بگیــرد و امروز 
هــم راه های نفوذ به این ســرزمین را 
بســته اند تا مردم در امنیت به ســر 
ببرند. متأسفانه سینمای ما کمتر سراغ 
چنین قهرمانانی رفته اســت. معدود 
قهرمان پردازی های سینما و تلویزیون 
ما هم به شــخصیت های اســطوره ای 
و دســت نیافتنی، یا درگذشــتگان و 
شهدا محدود بوده است. این درحالی 
است که همین امروز هم قهرمان های 
زنده ای در بین ما زندگی می کنند که 
همچــون دوران دفاع مقدس، خود را 
فدای مردم می کنند. ســردار سریال 
»آرام می گیریــم« هــم در مقام یکی 
از مســئوالن امنیت مرز، نماد و نمود 
این افراد اســت. عباس مبشر، از قضا 
مردی ا ست شبیه به مردم و از جنس 
آدم های همین دوره و زمانه. او نیز مثل 
سایر مردم درگیر مسائل خانوادگی اش 
اســت و گاهی هم فرزندان نوجوانش، 
دردســرهایی را بــرای او می آفرینند. 
حتی با برادرش نیز مشکالتی دارد و سر 

موضوعات قدیمی با او قهر است. همین 
شباهت زندگی سردار، باعث می شود تا 
مردم بهتر بتوانند با چنین شخصیتی 

همراه و همذات شوند. 
نمایش  بــه  خانوادگی  فضــای 
درآمده در »آرام می گیریم« استعاره ای 
از جامعــه امروز ماســت. آدم هایی با 
خصوصیــات اخالقــی و ویژگی های 
فرهنگی و از طبقات مختلف و متفاوت 
که گاه دچار تضادها هم می شوند. اما 
آنچــه آنها را در کنار هم آرام می کند، 
حضور گرم و بشارت بخش کسانی چون 
سردار عباس مبشر است؛ سردارانی که 
هم به کشور آرامش می بخشند و هم 

به خانواده خود. 
ساختار سریال »آرام می گیریم« 
تابع محتوای آن اســت. ما با محتوایی 
سهل و ممتنع مواجه هستیم؛ یعنی در 
عین صمیمیت و سادگی، ماجراهایی 
ملتهــب و پیچیــده در آن به نمایش 
در می آید. ســاختار دراماتیک سریال 
نیز بر همین اساس شکل گرفته است. 
از یک ســو ما بــا طوفانی از حوادث و 
ماجراها درگیر می شــویم؛ تقابل بین 
آدم ها زیاد اســت و گاه، حجم اتفاقات 
تلخ و تکان دهنده باال می رود. اما فضای 
کلی این ســاختار به ویژه میزانس ها 
و حرکــت دوربیــن و دکوپــاژ آرام و 

اطمینان بخش است.

یادداشت

نگاهی به سریال »آرام می گیریم«

آرامش در میان طوفان درام

راش اضافه

انتشاراشعاردوشاعرانقالبی
درروسیه

ترجمه  به  اقدام  انتشارات صدرا 
محمدجواد  اشعار  مجموعه  انتشار  و 
آســمان به نام »از آن سوی دریای 
کاسپین« و گزیده ای از اشعار علیرضا 

قزوه کرد.
ترجمــه و ویراســتاری ایــن دو اثر 
را »ماکســیم دلیناد« و »آنــا برزینا« به 
عهده داشــته اند. ترجمه اشــعار شاعران 
معاصــر ایــران می تواند دریچــه ای نو به 
اندیشــه ها و افکار ایران امــروز باز کند؛ 
از این رو برای خواننــدگان روس اهمیت

 دارد.
با توجه به اینکه مردم روســیه با آثار 
سعدی، خیام، مولوی و فردوسی آشنایی 
دارند، ترجمه اشــعار معاصر ایران اهمیت 
شایانی در گســترش دید مردم نسبت به 

اشعار کالسیک ایران معاصر دارد.

بهامیدآمریکاباشیمهمه
چیزمانراازدستمیدهیم

تازه ترین  درباره  مرادیان  یوسف 
فیلم خود »ترمینال غرب« تأکید کرد: 
»این فیلم ادعا می کند که کشور های 
مســتکبر، نظیر آمریکا قابل اعتماد 
نیســتند و اگر بخواهیم به امید آنها 
پیش برویم، همه چیزمان را از دست 

خواهیم داد.«
بازیگر فیلم سینمایی »ترمینال غرب« 
که نمایش آن در قالب اکران  های مردمی 
جشنواره عمار آغاز شده، با اشاره به اینکه 
ایــن فیلم موضوعی حســاس و راهبردی 
در سینمای ایران را دنبال می کند، اظهار 
داشــت: »من افتخار می کنم که در اثری 
ملــی و مردمی که حقایق را مطرح کرده، 
حضور داشته ام و به نظرم »ترمینال غرب« 
پیش گویی کرد و پیش گویی اش به حقیقت 

پیوست.«

استقبالازنمایشآیینی
»غبار۲«

نمایش آیینــی »غبار 2« که به 
روی صحنه  فاطمیه  ایام  مناســبت 
رفته، با استقبال گسترده مردم روبه رو 

شده است.
محمدرضا مداحیان، کارگردان فصل 
دوم »غبار« گفت: »هر شــب بین هزار تا 
هزار و 100 نفر به تماشــای این نمایش 
می نشینند. متأسفانه به دلیل محدودیت 
تاالر، هر شب بخشــی از متقاضیان برای 
دیــدن این اثــر، امکان ورود بــه تاالر را 

نمی یابند.«
وی درباره دلیل این استقبال توضیح 
داد: »عامل این محبوبیت اول لطف خدا و 
دوم همدلی و رفاقت گروه نمایشی ماست. 
ما در شرایط دشوار و سرمای زیر صفر در 
یک ســوله تمرین می کردیم؛ اما این فضا 

سبب شد که کار به خوبی پیش برود.«

نمایشفیلمهایعمار
با۱۸هزارصندلیدرآرژانتین

مرکز »اینکا« که متولی اکران آثار 
جشنواره عمار در آرژانتین شده است، 
یک صندوق سینمایی است که ۱۸ هزار 
صندلی سینما در سراسر آرژانتین را 

در اختیار دارد.
ایــن رویداد ســینمایی، »ایرانی که 
ندیده اید« نام گذاری شــده و قرار اســت 
در آن آثار ســینمایی، چــون »قالده های 
طــال« و »یتیم خانه ایران« از ابوالقاســم 
طالبی، »تنهای تنهای تنها« از احســان 
عبدی پــور، آثار کوتــاه »علمک« و »بازار 
محبت« با موضوع اجتماعی، مستندهای 
»چراغ های روشن« و »ایران شگفت انگیز 
است« با موضوع ایران شناسی و گردشگری 
و انیمیشــن کوتاه »مورچه و ســلیمان« 
در ســالن های ســینمایی »گامونــت« و 

»تیپوگرافیکو« نمایش داده شوند.

 حسین کارگر/ فیلم »جشن 
تولد« اولین فیلم ســینمایی با روایت 
مجاهدت های مدافعــان حرم در تقابل 
با داعش اســت. این فیلم، سال گذشته 
و در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم 
فجر رونمایی شــد و از هفته گذشــته 
نیز روی پرده ســینماهای کشــورمان 
رفته است. عباس الجوردی، کارگردان 
جوان این فیلم است که در اولین تجربه 
کارگردانی خود فیلم »جشــن تولد« را 
در سوریه ساخته است. علیرام نورایی و 
احمد کاوری، بازیگران ایرانی این فیلم 
هســتند که در کنار بازیگران ســوری 

نقش آفرینی کرده اند.
 امروز حدود هفت ســال از آغاز 
جنگ و تنش در سوریه می گذرد. طی 
این سال ها اتفاقات فراوانی در سوریه رخ 
داده که مهم ترین شان، حضور نیروهای 
ایرانی مدافع حرم در این جنگ اســت. 
شــهادت مبارزان ایرانــی در مقابله با 
داعش و النصره فقط مربوط به سوریه و 
ایران نمی شود، آنها در دفاع از انسانیت 
و در حمایت از صلح و آزادی نوع بشــر 
فدا شدند. با این حال سینمای ایران تا 
پیش از این، هیچ فیلم داستانی سینمایی 
با این موضوع نساخته بود. فیلم »جشن 
تولد« از این نظر مهم است که اولین قدم 
سینمای ما در راه نمایش جنگ سوریه و 

نیروهای مدافع حرم است. 
نکته جالب این اســت که اولین 
فیلم سینمایی ما درباره سوریه، داعش 
و مدافعــان حرم، نخســتین فیلم این 
کارگــردان جــوان نیز اســت. عباس 
الجوردی که پیش از این مستندســاز 
بوده، شجاعت کرده و فعالیت سینمایی 
خود را با یک پروژه دشوار و سنگین کلید 
زده است. فیلم »جشن تولد« در سکوت 
خبری و بدون هیچ حاشیه  ساخته شد؛ 
فیلمی که در وضعیت بحرانی و درست 
بیخ گوش داعش ساخته شد، آن هم با 
حداقل بودجه ممکن. جالب اینکه هزینه 
ساخت این فیلم جنگی در خارج کشور 
و در اوضاع دهشــتناک کشور سوریه، 
کمتر از فیلم های شــهری و آپارتمانی 

این روزهای سینمای ماست.
ضمن اینکه با فیلمی داســتانگو 
مواجه هســتیم که توانسته مخاطب را 
تا پایان با خود همراه کند. نقاط عطف 
دراماتیــک و لحظات توأم با اضطراب و 
تعلیق در بیشتر زمان فیلم جاری است. 
»جشــن تولد« یک فیلم قهرمان محور 
است؛ حضور منجیان ایرانی سبب شده 
تا حس و حال ملی و وطن دوستانه نیز 
در این فیلم استراتژیک با موضوع جهانی، 
غالب شود. حضور علیرام نورایی و احمد 
کاوری در نقش مدافعان حرم ایرانی در 

سوریه، قابل قبول است.
اما همان طور که همیشه اولین ها، 
دچار آزمون و خطا و الجرم نقاط ضعف 
هســتند، »جشــن تولد« هم در قالب 
نخستین فیلم کارگردان و اولین فیلم با 
یک موضوع و فضای خاص و جدید نیز 
از برخــی ایرادها رنج می برد؛ ایرادهایی 
که بیشتر متوجه فیلمنامه اثر هستند. 
شروع دیرهنگام داســتان، یکی از این 
ضعف هاست. صحنه های مربوط به تولد 
و گردهمایی خانواده در کنار هم بسیار 
طوالنی اســت. ظهور ناگهانی مدافعان 
حرم ایرانــی در موقع محاصره خانواده 
باورپذیر  محوری به دست داعشــی ها 
نیســت که ای کاش زمینــه منطقی 
الزم فراهم می شــد و موارد دیگری از 

این دست.

نگاهی به فیلم »جشن تولد«
اولینفیلمباموضوعمدافعانحرم مهربانی،تکثیرخداست

مهربانی، تفسیر صدای خداست
مهربانی، تفسیر آیات الهی است

مهربانی، بوسه صادقانه ای است بر 
پیشانی مادر و دستان پدر

مهربانی، تقدیم لبخند به خسته ای 
است که امید را می جوید

مهربانــی، هدیه آبنبات به کودکی 
است 

کــه مهر خدا را در نگاه تو به نظاره 
نشسته است

مهربانی، تکثیر خداســت در تمام 
لحظه ها

با مهربانی، لحظه ها ماندگار می شود.

حقیقتبندگی
امام صادق)ع( فرمودند: 

حقیقت بندگی سه چیز است:
اول آنکــه؛ بنده خــدا در تمام آنچه 
خدای تعالی در اختیار او قرار داده اســت، 
ملکیتی بــرای خود نبیند؛ زیــرا بندگان 
حقیقــی اموال را متعلق به خدا می دانند و 
هر جا که خدای تعالی دستور فرموده، آن 

را قرار می دهند.
دوم آنکه؛ بنده بــرای خودش تدبیر 

نداشته باشد.
سوم: همه اشتغال و کارش در دستورها 

و اوامر و نواهی الهی باشد.
برگرفته از حدیث عنوان بصری

تلخند

طرح: عباس گودرزی
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هشداریکنویسندهبه»نفوذ«درعرصههنری
شــاکری،  احمد 
منتقــد  و  نویســنده 
کشورمان  شناخته شده 
محســن  به  نامه ای  در 
حوزه  رئیــس  مؤمنی، 
تبلیغات  سازمان  هنری 
درباره  را  نکاتی  اسالمی 
وضعیت ادبیات داستانی 
هشدار  هنری  حوزه  در 

داد.
وی در بخشــی از این 
نامه نوشته اســت: »حوزه 

هنری در ســاحت ادبیات داســتانی انقالب اســالمی اگر بخواهد در آینده و اکنون حرفی برای گفتن 
داشــته باشد، نیازمند یک تصمیم جدی و تغییری انقالبی و موضعی روشن است. همچنان که شما را 
در صحنه های دفاع از ساحت انقالب اسالمی شفاف و صریح می دانم.« در نامه شاکری همچنین آمده 
اســت: »مهم ترین تهدیدی که به ویژه مجموعه های انقالبی را هدف قرار داده اســت، مقوله »نفوذ« و 
جابه جایی ارزش ها و اســتحاله بطئی است. جریان شبه روشنفکر هیچ گاه از مواجهه خود با ارزش های 
انقالب و دفاع مقدس غافل نبوده است و بی خبری برخی مدیران فرهنگی، کم سوادی آنها، کوته بینی و 
عدم برخورداری از نگاهی  افق نگر و بلندمدت، اعتمادهای بی مبنا و بیجا و میدان دادن به برخی چهره های 
متزلزل در مبانی انقالب و دفاع مقدس، رفیق بازی در عرصه ادبیات و ترس از اتخاد مواضع شجاعانه و 

انقالبی بخشی از دالیلی است که زمینه های نفوذ را در برخی مقاطع و تصمیم ها فراهم آورده است.«

سریالتلگرامی»آخرینپروازکرکس«منتشرشد
»آخرین  ســریال 
به  کرکــس«  پــرواز 
وحید  تهیه کنندگــی 
کارگردانی  و  چــاالک 
جواد مطوری، جدیدترین 
پویانمایی  خانه  محصول 
که  است  اسالمی  انقالب 
برای نخستین بار در کانال 
هنری  سازمان  تلگرامی 
منتشر  اوج  رسانه ای  ـ 

می شود.
این مینی سریال که با 

فرم موشن کمیک و در 13 قسمت 8 دقیقه ای تولید شده است، ناگفته هایی از پیچیده ترین پرونده های 
اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران را روایت می کند. هر چند این نخستین بار است که یک سریال با فرم 
موشــن کمیک به طور اختصاصی در تلگرام منتشر می شود، ولی برگ برنده این مینی سریال افزون بر 
فرم قابل قبول فنی آن، اطالعات طبقه بندی شده ای است که برای نخستین بار به انتشار عمومی رسیده 
و از این منظر می تواند ابعاد جدیدی از پیچیدگی های این پرونده مهم اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران 
را که تمام دســتگاه های امنیتی کشور اعم از وزارت اطالعات، سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و... درگیر آن بودند را به معرض نمایش بگذارد. این مینی سریال  بر اساس واقعیت ، به قلم 
حسین بهزاد نوشته شده  و تا کنون دو قسمت از آن در کانال تلگرامی سازمان هنریـ  رسانه ای اوج انتشار 
یافته است. نسخه باکیفیت اچ دی این مجموعه نیز به طور همزمان در سامانه آپارات بارگذاری می شود.

درسوگفاطمه
در سوگ فاطمه)س(، همه آسمان گریست

بنگر به چشم دل، که زمین و زمان گریست
ای شیعه  ملول، بنال و بریز اشک

در سالگرد فاطمه، صاحب زمان)عج( گریست
شبنم که اشک چشم گلبرگ های اوست

چشم نهان گشوده ببین، بوستان گریست
در چشم های ابر ببین، اشک حلقه زد
نالید و اشک ریخت و بی امان گریست

دل نیست آن دلی که نباشد ز غصه خون
چشمان چشمه، پر شد از آب روان گریست

درد علی)ع( چگونه بگویم؛ نگفتنی است
از فرط درد و غم، به خدا استخوان گریست

دلبستگان  فاطمه، خون گریه می کنند
چیزی مگو، مطالعه کن، داستان گریست

ای کاروانیان محبت، فغان کنید
ماتم کشیده زینب)س( بی همزبان گریست
روح القدس که راز حقیقت به سینه داشت

همراه قدسیان و ملک، در نهان گریست
اندوه و حزن، راه گلو را فشرد و گفت:

کوتاه کن سخن، همه کهکشان گریست
تاب و توان نمانده، از این درد جانگداز
گویم؛ قلم نوشت، غزل ناتوان گریست

ایام  فاطمیه »فرائی« نگاه کن
در مأذنه، ز غصه و ماتم اذان گریست

عبدالمجید فرائی

گزارش هفته

ادامه از صفحه ۱0
احتماالً این نگرانی ها را تنها می توان به منزله بخشی از بازنگری سیاست 
ایاالت متحده در برابر عراق و با روابطی نزدیک تر از روابط موجود مرتفع کرد. 
این اقدام می تواند شامل افزایش کمک به عراق، رها کردن سیاست بی طرف 
مطلق در جنگ ایران و عراق و بدین وسیله قادر ساختن عراق به خرید تجهیزات 
نظامی بیشــتر از غرب باشد. این کار می تواند شامل مشارکت فعال تر ایاالت 
متحده در ارائه تجهیزات پیشرفته برای اقدامات مدرن سازی عراق هم باشد. 
در ضمن این کار می تواند حمایت بیشتر از عراق در انجمن های سازمان ملل 

در خصوص جنگ را شامل شود.
این کار تا حدی یک ژســت وفاداری خواهد بود؛ اما از ســویی نشانه ای 
خواهد بود از اینکه ایاالت متحده نمی خواهد ببیند که ایران در جنگ برتری 

یابد، که نتیجه ای محتمل در بلندمدت خواهد بود.
ایاالت متحده در واقع ممکن است نیاز داشته باشد تا موقعیت بی طرفی 
چند ساله خود را در جنگ بازنگری کند. این بی طرفی گذشته از برخی عوامل، 
بر این درک دقیق اســتوار بود که ایران در نهایت از بین این دو کشور، برای 
ایاالت متحده مهم تر است و هرگونه حمایت از عراق، ایران را منزوی تر خواهد 

کرد، البته عراق متجاوز اولیه بود.
بحث در این است که اکنون کمی چرخش به سوی عراق، منافع بسیاری 

دربرخواهد داشت. ایاالت متحده می خواهد:
ـ  از یک پیروزی عمده ایران بر عراق جلوگیری کند؛

ـ روابط حسنه جاری عراق با مصر را تشویق کند؛
ـ موضع مالیم فعلی عراق در رابطه با ســازمان آزادی بخش فلسطین و 

مسائل عرب-اسرائیل را تشویق کند؛
ـ صدای قوی تری در عراق به منظور کمک به دســت برداشتن عراق از 
حمایت از تروریسمـ  که در سال های اخیر بسیار محدود شدهـ  داشته باشد؛

ـ عراق را تشویق کند تا نقش مالیم تری در دفاع از خلیج فارس داشته 
باشــد و حمایت خود از جنبش های انقالبی بعثی را که در گذشــته تشویق 

می کرد، قطع کند؛
ـ اتحاد شــوروی پیشاپیش تصمیم خود را مبنی بر این موضوع گرفته 
که نمی تواند برای یک آینده قابل پیش بینی در ایران چیزی به دست آورد و 
بنابراین اکنون می تواند در این مدت از موقعیت عراق استفاده کند. این به آن 
معناست که ایاالت متحده می تواند روابط خود را با عراق بهبود بخشد، بدون 
اینکه ترس داشته باشد که این کار به صورت خودکار، ایران را به دامان شوروی 
سوق خواهد داد. ایاالت متحده نمی تواند تا ابد ایران را رها کند؛ اما باید بداند 

که منافع واقعی در ایران ـ برای هر دو ابرقدرت ـ در ادامه راه خواهد بود.
می تــوان گفــت که عراقـ  پس از پایان جنگ بــا ایرانـ  به روش های 
رادیکال قدیمی خود بازخواهد گشت که این موضوع جای بحث دارد. گرچه 
عراق در آن صورت کمتر آسیب پذیر خواهد بود؛ اما هنوز نیاز خواهد داشت 
که در برابر نفوذ و قدرت ایران در خلیج فارس مراقب باشــد. این کشــور در 

ضمن می خواهد رقیب خود، سوریه را به چالش بکشد.
عراق با نشانه هایی از تغییر سیاست از سوی ایاالت متحده، می تواند به 
ملحق شدن به تهدید منطقه ای علیه دشمن خود سوریه تشویق شود. گرچه 
درگیری اســرائیل برای عراق جذابیتی ندارد؛ اما عراق می داند که این روزها 
سوریه حامیان عرب کمتری دارد. حتی صرف آگاه شدن سوریه از اینکه ایاالت 
متحده در حال بهبود روابط خود با عراق است و از کمک هایی صحبت می کند 
و اینکه نیروهای نظامی منطقه ایـ  اسرائیل، ترکیه و عراقـ  در حال صف آرایی 
در برابر سوریه هستند، می تواند تأثیری عمده بر جاه طلبی های سوریه داشته 
باشد. در این مرحله سوریه احتماالً تنها اسرائیل را پیش رو خواهد داشت تا 

آن را به صورت مؤثر در منطقه به چالش بکشد.

کتیبه سبز

صبح صادق سند سازمان سیا را پس از ۳4 سال افشا می کند

آمریکابهدنبال
جنگصدامباحافظاسدبود


