
سرمقاله

   عزیز غضنفری/ »مصطفی تاج زاده« یکی از بازیگران مؤثر و نیروهای 
شناخته شده جریان اصالحات در مصاحبه تصویری با »اعتماد آنالین« ـ پایگاه 
روزنامه اعتماد ـ به بررســی و اظهارنظر درباره مســائل سیاسی گذشته و حال 
حاضر ایران پرداخته است. وی در این گفت وگو به صراحت اعالم می کند که نه با 
جمهوری اسالمی موافق است و نه به مدل حکومت اسالمی منطبق بر والیت فقیه 
اعتقاد دارد. او این را هم گفته است که امروزه بسیاری از اصالح طلبان نیز چنین 
می اندیشند! تاج زاده حرف عجیب و تأمل برانگیز دیگری نیز بر زبان آورده است و 
آن، اینکه خودش و بخش زیادی از اصالح طلبان از نظام جمهوری اسالمی حمایت 
سیاسی می کنند و نه حمایت اعتقادی. وی درباره این ادعا توضیح داده است چون 
در شرایط فعلی برای نظام سیاسی حاکم جایگزینی سراغ ندارند، حمایت شان از 
نظام سیاسی مبتنی بر والیت فقیه، از سر اجبار، اضطرار و مالحظات سیاسی است!

در این باره توجه به چند نکته حائز اهمیت است.
۱ـ نخست آنکه تاج زاده تا سال ۸۸ که به اتفاق برخی دیگر از اصالح طلبان 
افراطی علیه جمهوریت و انتخابات مردم ایران شــوریدند و به رأی مردم تمکین 
نکردند، بیش از ســی سال مسئولیت های گوناگون را در نظام جمهوری اسالمی 
برعهده داشته و به تبع آن، از فرصت های اقتصادی ناشی از مسئولیت های سیاسی 
بهره های فراوان برده است؛ اما حاال که می گوید از اساس به چنین نظامی اعتقاد 
ندارم و از اول رفتن به سمت مدل جمهوری اسالمی و والیت فقیه خطا و اشتباه 
بوده است، سوگمندانه باید گفت این اظهار نظر پس از سال ها در اختیار داشتن 
برخی مناصب مدیریتی، نشانه تلخ و ناگوار نهادینه شدن نفاق و مشکالت شخصیتی 

و هویتی در جریان روشنفکری و مدعی اصالح طلبی در ایران است.
۲ـ مسئله مهم دیگر اینکه اگر این اظهارنظر تاج زاده مبنی بر اینکه بخش زیادی 
از اصالح طلبان چون وی به نظام سیاسی مبتنی بر والیت فقیه اعتقاد ندارند، مطابق با 
خبرها و اطالعات صحیح باشد، پس این همه تالش و تکاپوی جریان اصالح طلبی برای 
حضور سیاسی و قرار گرفتن در ساختار حاکمیتی کنونی کشور چه معنایی دارد؟! در 
کجای جهان می توان افراد و گروه هایی را یافت که هم بکوشند در نظام سیاسی باشند 
و هم به آن نظام معتقد نباشــند و با آن به ســتیز برخیزند؟ این نکته تاج زاده را باید 
با حساســیت و هوشمندی پی گرفت و هرگز نباید در این زمینه تاج زاده را رها کرد. 
در وهله بعد، اصالح طلبان نیز باید نســبت خود با موضع تاج زاده را بازتعریف کنند و 
خود را به پاسخگویی شفاف و صریح ملزم بدانند؛ زیرا موضوع در ارتباط با اداره کشور 
و سرنوشــت جامعه و حکومت اســت که بسیار حساس و حائز اهمیت تلقی می شود. 
متأســفانه، تا لحظه تهیه این یادداشت هیچ فرد و گروه منسوب به جریان اصالحات 

موضعی انکارآمیز یا اعتراضی علیه اظهارات تاج زاده اتخاذ نکرده  است.
۳ـ به نظر می رسد، مشکل اساسی در این است که اصالح طلبان تاکنون تعریفی از 
اصالحات مد نظرشان و اینکه کجا را می خواهند اصالح کنند، ارائه نکرده اند. به عبارتی، 
اگر تعریفی عینی و نسبتاً دقیق از آنچه شعارش را می دهند، در اختیار افکار عمومی قرار 
می دادند، هیچ گاه از اظهارات برخی عوامل مؤثر اصالح طلبی بوی براندازی و اپوزیسیون 
بودن برای نظام جمهوری اســالمی به مشام نمی رسید. واقعیت آن است که آشفتگی 
معنایی و مفهومی در دســتگاه معرفتی و تبیینی جریان اصالحات، شناخت نگرش ها 
و کنش های این جریان را ســخت و پیچیده کرده اســت. این در حالی است که نظام 
جمهوری اسالمی ایران به ضرورت وجود تکثر دیدگاه ها و احزاب سیاسی معتقد است 
و نشانه بارز آن نیز راهیابی افراد و گروه های منسوب به جریان اصالحات و اصولگرا در 
ساختارهای سیاسی کشور است؛ اما در ازای آن، حداقل انتظار از گروه های سیاسی آن 
است که تکلیف خود را نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران و اصول و ضوابط کلی 
حاکم بر آن روشــن کنند. آیا می خواهند نقش حمایت گرانه داشته باشند یا با ادعا و 
ژست روشنفکری می کوشند با دوقطبی کردن فضای سیاسی جامعه نقش اپوزیسیون به 
خود بگیرند؟ به تازگی رهبر معظم انقالب به صراحت از کسانی که در کشور مسئولیت 
دارند یا در گذشته مسئولیت داشتند، خواستند که به جای آنکه فرافکنی کنند و نقش 

اپوزیسیون به خود بگیرند، در برابر مردم به دلیل عملکردشان پاسخگو باشند.

مرز اصالحات و اپوزیسیون کجاست؟!
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   علی حیدری/ ســالی دیگر با همه فراز  و نشیب ها و تلخی ها و 
شیرینی هایش سپری شده و واپسین روزهای خود را پشت سر می گذارد.  
در گردش ایام، هفته ها و ماه ها سالی بر ما گذشت، عددی بر عمر ما افزود 
و عددی از باقیمانده آن کاست. عمری که به سرعت در حال سپری شدن 
است و این سیر، مجموعه داستان زندگی ما را رقم می زند. گویی که نقاش 
روزگار، اجزای زندگیمان را به تصویر می کشد. روزها از پی هم می گذرد 
تا در پس زمستانی سرد، بهاری دوباره آغاز شود؛ بهاری که در حقیقت 
فصل جدیدی از زندگی است؛ فصل رویش، فصل نو شدن و فصل تداوم... .
بهار طبیعت، بهار زندگی اســت؛ زیرا طبیعت و همه موجودات در 
این فصل زندگی دوباره  ای را آغاز می کنند، اما با تأمل در موضوع زندگی 
با دو مفهوم مهم مواجه هستیم؛ مفهوم »بودن« و »شدن«. این مفاهیم 
آنقدر به هم نزدیک هستند که گاه در کاربرد آنها دچار اشتباه می شویم. 
»بودن« به نوعی ایستایی و رکود را نشان می دهد و به عبارتی حفظ وضع 
موجود می کند و مصداق این است که دیروزش با امروزش یکی است و 
امروزش هم با فردایش و مصداق سخن امام علی)ع( است که می فرماید: 
»هر کس دو روزش یکســان باشد مغبون است.«در اطراف خود ممکن 
است کسانی را ببینید که در گذشته خالصه شده اند و به عبارتی پیش 
از پایان تمام شده اند. زندگی این افراد را می توان به مرداب تشبیه کرد؛ 

ساکت و بی حرکت! 
اما »شــدن« از تغییرپذیری، تحول و نوشــوندگی خبر می دهد 
و هیــچ وقت در یک نقطه متوقف نمی شــود. ایــن مفهوم حکایت از 
انگیــزه و اراده برای حرکت دارد و در مســیر رو به جلوی خود به طور 
طبیعی دســتاوردها و یافته هایی دارد که هم بینش انسان را متحول 
می کند و هم رفتار و عملکرد او را متناســب با پدیده های جدید تغییر

می دهد.
البته این به معنای بی هویتی و اثرپذیری از شرایط و موقعیت های 
گوناگون نیست؛ بلکه به معنای ارتقای دانش و بینش بر اساس شرایط روز 
اســت و به عبارتی »فرزند زمان خویش بودن« است. این نوع از زندگی 
را می توان به رودی تشبیه کرد که همواره جاری است، ایستایی ندارد و 

در حرکت مداوم است.
بهار هم آیینه تمام نمای »شــدن« اســت. تازه شدن، جوانه زدن، 
روییدن، رشــد کردن و شکوفایی در بهار متجلی می شود. بهار بهانه ای 
برای عبور از روزمرگی و تکرار است که شاید طی روزهای سال به تدریج 
بر ذهن و فکر و رفتار انسان حاکم شده باشد و اصالً »حول حالنا الی احسن 

الحال« مصداق روشن میل به این تحول است. 
تقویم ها پشت سر هم ورق می خورند و به صفحه پایان می رسند و 
دوباره آغاز می شوند. این آغاز دوباره فرصت تأمل در صفحات پیشین 
اســت. اینکه چه چیزهایی در تقویم زندگی ما نقش بســته، جای چه 
چیزهایی خالی است.بعضی چیزها را هم باید پاک کنیم. اینها محاسبه  
ما از خودمان است و بهترین مجال برای آسیب شناسی و یافتن راهکار 

است تا در فصل جدید گام های بهتر، مطلوب تر و بزرگ تری برداریم.
پایان ســخن را با رهنمودی از رهبر فرزانه و حکیم انقالب متبرک 
می کنیم که در این زمینه می فرمایند: »باید توجه داشته باشیم که خداوند 
دگرگونی هر پدیده ای در عالم را، به دست انسان قرار داده و همه تحول ها 
با اراده انسان انجام می شود.انسان اگر بخواهد در وضعیت جامعه، کشور و 
زندگی خود، تحول ایجاد کند، باید این تحول را از خود آغاز کند. تحول 
اخالقی، تحول درونی، رفتن به سوی صفا و انسانیت، عبودیت پروردگار 
و تسلیم در مقابل اراده آفریننده هستی که این تحول، سعادت انسان ها 

را تضمین می کند.«

فرمانــده کل ســپاه گفت: 
»نیروهای بسیاری در قالب بسیج 
پاسداران  سپاه  فرماندهی  تحت 
ارائه خدمات  آمادگی دارند برای 
در  درختکاری  ماننــد  گوناگون 
سراسر کشور به ویژه در مناطقی 
که نیاز اولویت دار و مهم تری دارند 
مانند استان خوزستان، وارد کار 

شوند.«
به گزارش خبرنگار صبح صادق 
ســردار سرلشکر محمدعلی جعفری، 
فرمانده کل ســپاه در مراسم کاشت 
نهال به مناسبت هفته درختکاری که 
در تیپ آل محمد)ص( ســپاه تهران 
بزرگ برگزار شــد، طی ســخنانی با 
قدردانــی از حضور مؤثر این تیپ در 

تأمین امنیت تهران، اظهار داشــت: 
»ســپاه باید نقش مؤثــری در همه 
عرصه هــای امنیتی، دفاعی، فرهنگی 
و اجتماعی از جمله درختکاری داشته 

باشد.«
وی افزود: »دلیلش هم این است 
که سپاه برای کمک به تأمین امنیت 
و نظم و پیشرفت و گسترش شادابی 

جامعــه کمک می کند. زمینه هر نوع 
پیشرفتی، امنیت است و سپاه در جهت 

آرامش و رفاه مردم تالش می کند.«
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه 
کار اول ســپاه برقراری امنیت است، 
تصریح کرد: »کار ثانویه سپاه اقداماتی 
از جمله کمک به توسعه فضای سبز 
که سالمت و آسایش مردم را به دنبال 

دارد، به ویژه در فضاهایی که مناسب 
گسترش فضای ســبز است و تا االن 
هم اقدامات خوبی از سوی پاسداران 

صورت گرفته است.«
ســردار جعفــری با اشــاره به 
محدوده اطراف بزرگراه شهید بابایی 
گفت: »اهمیت فضای ســبز و توجه 
به آن در حدی است که رهبر معظم 
انقــالب اجازه ندادند در این بخش از 
بزرگراه شــهید بابایی فضای شهری 
توسعه یابد و خواستار آن شدند تا به 
جای توسعه فضای شهری، فضای سبز 
گسترش پیدا کند؛ بنابراین درختکاری 
در اطراف تهران نیز یکی از عرصه هایی 
اســت که سپاه باید به آن توجه ویژه 

داشته باشد.«

سردار جعفری اعالم کرد

آمادگی سپاه برای درختکاری در مناطق اولویت دار کشور

احکام انتصاب نماینده ولی فقیه در سپاه و رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا

و  مدیران  و تالش  با همت 
کارکنان بانک انصار در راستای 
بهبود عملکرد مالی این بانک با 
حضور هر ساله در ارزیابی های 
تخصصــی در دبیرخانه جایزه 
مدیریت مالــی ایران، تندیس 
جایزه  دوره  هشــتمین  زرین 

مدیریت مالی ایران را به دست 
آورد.

بر این اساس شرکت در فرایند 
هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت 
مالــی، با اهتمــام ویــژه مدیران، 
کارشناســان و همــکاران معاونت 
مالــی بانــک انصار و در راســتای 

رعایت  مالی،  استانداردهای  اجرای 
مقررات و قوانین بانکی و بورســی 
موجب شد تا بار دیگر این معاونت 
در هشتمین سال متوالی و با حداکثر 
رشد به نتیجه چشمگیری نسبت به 

دوره های گذشته دست یابد.
شایان ذکر است که این جایزه 

همه ساله در ســه سطح تندیس، 
تقدیرنامه و گواهینامه اعطا می شود 
که سطح تندیس آن شامل تندیس 
زرین، ســیمین و بلورین است که 
بانک انصار در ایــن دوره باالترین 
ســطح جایزه )تندیــس زرین( را 

کسب کرد.

تندیس زرین هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی به بانک انصار رسید
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 در عرصه تولید و اشتغال

تحقیر قطر 
یا فرافکنی شکست سعودی

  صفحه۵  صفحه7  صفحه۴  صفحه۳

  صفحه۶

صبح صادق ضرورت نامگذاری های دهه پیشرفت و عدالت
و چرایی ناکامی برنامه های اقتصادی دولت را بررسی می کند

تولید و اشتغال قربانی تشتت آرا

انجمن حجتیه
و انتظار به معنای 

بی مسئولیتی

تولید »آسان چادر«
با تالش تیم 

سه نفره خانوادگی

گزارش صبح صادق از عملیات انتقال و بارگیری سکوی تمام ایرانی ۲۲ پارس جنوبی

قرارگاه سازندگی جزیره صدرا را احیا کرد

در مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید شد

ارتقای معنویت
و تقویت روحیه جهادی

»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
جناب حجة االســالم آقــای حاج 
شیخ عبداهلل حاجی صادقی )دامت افاضاته(
نظــر به پایــان مأموریــت جناب 
حجة االسالم آقای حاج شیخ علی سعیدی 
و تعهد و شایســتگی و تجــارب ارزنده، 
جناب عالی را به سمت نماینده ولی فقیه 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب 
می نمایم. ارتقای معنویت و بصیرت دینی 
و تقویــت روحیه جهادی و انقالبی آحاد 
فرماندهان و پاســداران و بســیجیان و 

خانواده های آنان با بهره گیری از حوزه های 
علمیه و استفاده از روحانیون عالم و عامل 
و اثرگذار، هماهنگ با سیاست های ابالغی 
و تعامل هم افزا با فرماندهی کل ســپاه 
مورد انتظار است.از زحمات و تالش های 
ارزشمند حجة االسالم آقای حاج شیخ علی 
ســعیدی در طول این مسئولیت تشکر 
می کنم.توفیق همگان را از خداوند متعال 

مسئلت دارم.
سّیدعلی خامنه ای
۱۳ اسفند ۱۳۹۶«

»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
جناب حجة االســالم آقای حاج 

شیخ علی سعیدی )دامت افاضاته(
با تشکر و قدردانی از تالش های 
خالصانه و ارزشمند جناب حجة االسالم 
آقای حاج شــیخ غالمرضا صفائی در 
طول خدمت، نظر به تعهد و شایستگی 
و تجارب ارزنده، جناب عالی را به سمت 
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی 
کل قوا منصوب می نمایم.ارتقای سطح 
آمادگی های معنوی و بصیرت دینی 

فرماندهان و آحاد کارکنان نیرو های 
مســلح و خانواده های آنان با استفاده 
حداکثــری از ظرفیــت نمایندگــی 
ولی فقیــه در ســپاه و ســازمان های 
عقیدتی سیاســی در نیرو های مسلح 
از طریق سیاست گذاری، هماهنگی و 
نظارت و تعامل نزدیک و هم افزا با ستاد 
کل مورد انتظار است. توفیق همگان را 

از خداوند مسئلت دارم.
سّیدعلی خامنه ای
۱۳ اسفند ۱۳۹۶«

  صفحه۲
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با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی و فرمانده معزز کل قوا، حجت االسالم حاجی صادقی به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه منصوب شد و حجت االسالم 
سعیدی که حدود ۱۱ سال نماینده ولی فقیه در سپاه بود، به سمت رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا منصوب شد.

متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:



  علیرضا جاللیان/مراســم 
تکریم و معارفــه نماینده ولی فقیه 
در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
بــا حضــور جمعــی از فرماندهان و 
مســئوالن نیروهای مسلح در سالن 
والیت ســتاد فرماندهی سپاه برگزار 
شد. سخنرانی سردار شیرازی، رئیس 
دفتر فرمانده معظم کل قوا؛ ســردار 
محمد علــی جعفــری، فرمانده کل 
والمسلمین  ســپاه؛ حجت االســالم 
سعیدی، رئیس  دفتر عقیدتی سیاسی 
فرمانده معظم کل قوا و حجت االسالم 
والمســلمین دکتــر حاجی صادقی، 
نماینده جدید ولی فقیه در ســپاه از 

اهم برنامه های این مراسم بود.
 ارتقای معنویت

و تقویت روحیه جهادی
به گزارش خبرنگار صبح صادق، 
در ابتدای این مراسم سردار سرتیپ 
بسیجی محمد شیرازی، رئیس دفتر 
فرمانده معظــم کل قوا ضمن قرائت 
احــکام انتصاب نماینده ولی فقیه در 
سپاه و رئیس دفتر عقیدتی سیاسی 
فرمانده معظم کل قوا درباره اهمیت 
و جایگاه نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
سخنرانی کرد.   وی اظهار داشت: »با 
امر فرماندهی کل قوا دو  روحانی عزیز 
با توجه به سوابق و شناخت نزدیکی که 
از کار در سپاه بهره مند بودند، با توان 
بیشــتری در میدان وسیع مأموریت 
جدید وارد خواهند شــد و کاری که 
حضرت آقــا در این بخــش انتظار 
دارند، معنویت افزایی اســت.« سردار 
شیرازی افزایش معنویت در سپاه را 
خواســت اصلی رهبری عنوان کرد و 
ادامه داد: »ارتقای معنویت و تقویت 
روحیه جهادی و انقالبی و بهره گیری 
از حوزه هــای علمیه و تعامل هم افزا 
بــا فرمانده کل ســپاه از موارد مورد 
توجه رهبری در این حوزه اســت.« 
وی گفت: »آقا می فرمایند هرکســی 
در مســئولیت جدیدی می آید، باید 
نقاط ضعف و قدرت گذشته را بررسی 
کند تا عملکرد بهتری داشته باشد.« 
رئیس دفتر فرمانــده معظم کل قوا 
افزود: »هدایت و مدیریت کلی سپاه 
در جهــت مکتبی ماندن و مرجعیت 
سیاســی از وظایــف نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه است.« سردار شیرازی 
تأکید  آقا  کرد: »حضرت  خاطرنشان 
زیــادی بر صبــر در تصمیم گیری ها 
دارند و معتقدند نباید عجوالنه تصمیم 
گرفت. ایشان تأکید دارند در این حوزه 

روحیه آخوندی بر کار حاکم شود.«
وی تصریح کــرد: »باید به یاد 
داشته باشیم که در سپاه و تشکیالت 
نمایندگــی، هرکاری انجــام دهیم 
منصوب به رهبری است و عمل و فکر 
و کار ما را به پای ایشــان می نویسند 
چه بخواهیم چه نخواهیم؛ از این رو 

باید دقت داشته باشیم.«
تأکیــد  شــیرازی  ســردار 

کرد: »حفاظت اطالعات و نمایندگی 
ولی فقیه در کنار فرماندهی سپاه باید 

انسجام و ندای واحد داشته باشند.«
رئیس دفتر فرمانده معظم کل 
قوا در بخش دیگری از سخنان خود، 
با اشاره به اوضاع منطقه و نقش ایران 
در حمایت از جبهه مقاومت گفت: »در 
حالی که دشمن فکر می کرد می تواند 
این جبهه را در سوریه تضعیف کند؛ اما 
این موضوع نتیجه عکس داد و در واقع 
این خواست ایران بود که محقق شد.«

نیازمند عمق بخشی
 بیشتر هستیم

محمدعلی  سرلشــکر  ســردار 
جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب در این مراســم طی سخنانی 
اظهار داشــت: »بــدون تردید یکی 
از عوامل ســالمت و اقتدار ســپاه و 
وضعی که امروز ســپاه دارد که یک 
وضعیت خوب به ســمت باالست، به 
دلیل عملکرد دو ســازمان حفاظت 
و نمایندگــی ولــی فقیه اســت.« 
ســردار جعفری افزود: »اعتقاد حوزه 
فرماندهــی بــه نقش آفرینی این دو 
ســازمان در کنــار فرماندهی، برای 
رشــد و کیفیت بخشی مســتمر به 
وضعیت سپاه است.« وی گفت: »در 
دوره گذشته بارها محضر حضرت آقا 
عرض کردم کــه کمال هماهنگی را 
با حاج آقای ســعیدی داریم و از نظر 
دیدگاه ـ چه مسائل سیاسی، مدیریتی، 
هم عقیده ایم  ســازمانی ـ  و  فرهنگی 
و این یکی از عوامل موفقیت این چند 

سال است.«
سرلشــکر جعفری ضمن تقدیر 
و تشــکر از زحمات حجت االســالم 
والمسلمین سعیدی در نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه برای وی در مسئولیت 
جدید ریاست دفتر عقیدتی سیاسی 
فرماندهــی معظم کل قوا نیز آرزوی 

موفقیت کرد.
فرمانده کل سپاه، حجت االسالم 
گزینه ای  را  والســلمین حاج صادقی 
مطلوب برای مســئولیت نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه دانست و گفت: 
»امیدواریم با ایــن تحول مدیریتی 
که ســرآغاز برنامه های جدید است، 
بتوانیم برنامه های گذشته را با قدرت 

و عمق بخشی بیشتر ادامه دهیم.«
سردار جعفری افزود: »وضعیت 
درونی سپاه یکی از دغدغه های رهبری 
است که نیازمند عمق بخشی بیشتر 

معنویت و روحیه جهادی است.«

و  کرد: »قــدرت  تأکیــد  وی 
صالبت سپاه در عرصه های گوناگون 
نیز مدیون روحیــه معنوی در کنار 
تجهیــزات اســت و ما امیدواریم در 
مدیریت جدید با هماهنگی و کمک 
و هم فکری بیشتر، برنامه ها را با قدرت 

و کیفیت ادامه دهیم.«
 کار نمایندگی ولی فقیه 
یک کار تخصصی است

والمســلمین  حجت االســالم 
دفتر  رئیس  علی سعیدی شاهرودی، 
عقیدتی سیاســی دفتر فرمانده کل 
قوا نیز در ســخنانی در این مراســم 
اظهار داشــت: »از محضر فرماندهی 
معظــم کل قوا در اعتمادی که بیش 
از ۱۱ ســال در ایــن نهاد مقدس به 
من داشتند کمال سپاس و تشکر را 
دارم. هر چند شاید درست نباشد من 
این را بگویــم اما این دوره یک دوره 
طالیی بود.« وی خاطرنشــان کرد: 
»فرماندهی ســپاه ۱۰ معاونت دارد 
که هشــت معاونت زیر نظر فرمانده 
کل قرار دارد؛ امــا دو معاونت یعنی 
نمایندگی و حفاظت زیر نظر فرمانده 
نیست و حسن انجام وظیفه آن است 
که با فرماندهــی هماهنگ و همراه 
باشند.« رئیس دفتر عقیدتی سیاسی 
فرمانــده معظم کل قوا، فرماندهی را 
به مثابه ستون فقرات دانست و گفت: 
»بنده فرماندهــی و نمایندگی ولی 
فقیه را هم عرض نمی دانم و معتقدم 
صفر تا صد مسائل با فرماندهی است 
و این فرمانده است که پرچمدار است 
و البته نمایندگی در کنار فرماندهی 

نقش ایفا می کند.«

والمســلمین  حجت االســالم 
سعیدی با بیان اینکه کار نمایندگی 
ولی فقیه یک  کار تخصصی اســت، 
خاطرنشان کرد: »وقتی سردار جعفری 
پرچم تحول و تعالی سپاه را بلند کرد، 
همه ما هم در این راستا حرکت کردیم 
و اقدامات بســیار خوبی در جهت آن 
داشتیم که یکی از آنها تعیین خطوط 
فاصل با تأیید رهبری و نیز جلساتی 
در ســپاه و ستاد کل نیروهای مسلح 
بود که حد و مرزها را مشخص کرد.«
نماینده سابق ولی فقیه در سپاه 
بــا بیان اینکه در این مدت در جهت 
بهبود معیشت کارکنان نیز تالش های 
زیادی صورت گرفت، افزود: »تشکیل 
اساتید حوزه های علمیه یکی  بسیج 
دیگــر از اقدامات قابــل توجه دوره 
نمایندگی ولی  بنده در  مســئولیت 
فقیه در ســپاه است.« وی در ادامه با 
ذکر آمار برخی اقدامات دوران تصدی 
خود بر مســند نماینده ولی فقیه در 
ســپاه گفت: »امروز بیش از ۱۰ هزار 
هادی سیاسی در سپاه و بسیج تربیت 
و شبکه سازی شده اند، بیش از ده هزار 
صندلی آموزشی در سپاه ایجاد کردیم 
و نظام آموزشــی در حوزه عقیدتی 
سیاسی را از چهار سال یک بار آموزش 

به سالی یک بار رسانده ایم.«
مدیریت پــروژه نقش روحانیت 
در دفاع مقدس، تأکید روی آموزش 
امر به معروف و نهی از منکر، تربیت 
آموزش یاران قرآنی، ایجاد ۳۱ گروه 
تلویزیونی استانی و خبرگزاری بسیج 
از دیگر اقداماتی بود که حجت االسالم 
والمسلمین ســعیدی از آنها در این 

گزارش یاد کرد.
ختم به جایگاه

»عند رب«
مراســم حجت االسالم  این  در 
هلل  عبــدا کتــر  د لمســلمین  ا و
حاجی صادقی، نماینــده جدید ولی 

فقیه در سپاه نیز سخنرانی کرد.
وی ضمن قدردانــی از اعتماد 
فرمانــده معظم کل قوا، مســئولیت 
جدید را فرصت خدمت در مجموعه 
بهترین بندگان خدا و وارثان شــهدا 
دانســت و اظهار داشت: »از خداوند 
متعال درخواســت می کنم و با ولی 

او پیمــان می بندم تا با تمام وجود و 
کمک این انسان های پاک دستورها 
و مطالبات موال و ســرورم را محقق 
ســازم.« نماینده ولی فقیه در سپاه 
خود را مرید و دســت پرورده شهید 
حجت االسالم میثمی دانست و ادامه 
داد: »این بنده کمترین و سرباز والیت 
با اعتقاد راسخ به اینکه نزدیک شدن 
به امام زمان)عج( در عصر حاضر جز 
از طریق فرمانبرداری و والیت امکان 

ندارد، در این مسیر گام می نهم.«
وی بــا اشــاره به آیه شــریفه 
»والذین جاهدو فینــا...«، ادامه داد: 
»از شــهیدان بزرگوار می خواهم که 
این طلبه دســت پرورده خود را دعا 
کنند تا همانند آنها تالش هایم مصداق 
این آیات قرآن باشــد و سرانجام این 
مسئولیت ختم به شهادت و شیرینی 

قرب و جایگاه »عند رب« باشد.«
والمســلمین  حجت االســالم 
حاجی صادقــی در ادامــه خطاب به 
فرماندهان، مســئوالن، روحانیون و 
آحاد پاسداران و بسیجیان گفت: »به 
عنوان خادم شما استدعا دارم که اول 
با قلوب و زبان هــای پاک برایم دعا 
کنیــد و در درجــه دوم با هدایت ها 
و کمک هــای فکری و پشــتیبانی و 
همراهی ایــن برادر کمترین را یاری 
کنید تا نزد رهبر عزیز و فرمانده معظم 
کل قوا شرمنده و سرافکنده نباشم.«

وی با گرامیداشت یاد نمایندگان 
فقیــد و حاضر ولی فقیه در ســپاه و 
اشــاره به اینکه از محضر حاج آقای 
ســعیدی در جایگاه و مرتبه باالتری 
بهره  خواهیم برد، ابراز امیدواری کرد: 
»مطالبات و اوامر حضــرت آقا تنها 
متوجه این حقیر نیست، گرچه در این 
عرصه بیش از دیگران تکلیف دارم، لذا 
برای اینکه هویت و ماندگاری سپاه و 
در نتیجه ماندگاری انقالب در تحقق 
همین فرامین و اوامر است، همدلی، 
همکاری، اخالص و روحیه عاشورایی و 
انقالبی و در یک کلمه تبعیت محض و 
مطلق از ولی فقیه و وابستگی فکری و 
عملی به والیت باید سرلوحه کار همه 
ما باشد.« نماینده ولی فقیه در سپاه 
ادامه داد: »رفتار مدیریتی بنده برای 
تحقق مطالبات و تدابیر فرمانده معظم 
کل قوا در سه وجه اخوت و صمیمت، 
هدایت و اولویت دادن به راهنمایی و 
اصالح و توجه و عمل به راهبردهای 
دینی و قرآنی امامین انقالب اسالمی 
است.« وی با اشاره به اینکه بزرگ ترین 
الگــوی والیتمداری و پاســداری از 
اســالم حضرت صدیقه اطهر، فاطمه 
زهرا)س( است، گفت: »از محضر این 
بزرگ بانوی مدافع والیت می خواهیم 
دعاگوی ما برای زمینه ســازی ظهور 
فرزندش باشد و او را قسم می دهیم که 
ما را در پیش روندگی و پیش برندگی 
غیر محافظه کارانــه انقالب نصرت و 

یاری بدهد.«

اخبار ویژه
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روی خط خبر
مهم ترین کار 

انقالب
اسداهلل بادامچیان، نایب رئیس 
شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
این  در اجالس دبیران استان های 
حزب با بیــان اینکه مهم ترین کار 
انقــالب تبدیل نظــام طاغوت به 
نظام مردم ساالر بود، اظهار داشت: 
»مردم ساالری یعنی در همه چیز 
مردم را اصل بدانیم و آنها را در همه 
امور زندگی صاحب رأی و تدبیر و 
تصمیم در نظر بگیریم. مردم  ساالری 
هیچ گاه اجازه اســتبداد و ســلطه 
خارجی و داخلی را نمی دهد.« وی 
گفت: »امروز کار به جایی رسیده 
اســت که توده مــردم چندان به 
اصالح  طلب و اصولگرا و اعتدالی و 
امثال ایــن عناوین توجهی ندارند. 
آنها بــه دنبال مجموعه و چهره ای 
هســتند که کارهــا را حل کند و 
کشــور را از این مشــکالت نجات 
دهند. آنها مجلس کارآمد ارزشــی 
و دولت مقتدر حزبی و هماهنگ با 

والیت را می خواهند.«
صادرات ۴۱ میلیارد 

دالری ایران
با معرفــی ۱۰۰ مقصد عمده 
صدور کاالهای ایرانی از سوی اتاق 
بازرگانی، مشــخص شد این ۱۰۰ 
مقصد 99/9 درصد از ارزش و وزن 
صادرات ایران در یازده ماه منتهی 
به بهمن را به خود اختصاص داده اند 
و ارزش صادرات به این کشــورها 
در مدت زمــان مذکور معادل ۴۱ 
میلیارد و 6۲6 میلیون دالر اســت 
که نســبت به مدت زمان مشــابه 
ســال گذشته با رشــد بیش از ۵ 
درصدی روبه رو بوده است. آمارهای 
منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی 
تهران نشان می دهد، در یازده ماه 
به بهمن ســال جاری ۴7  منتهی 
درصد از صــادرات فقط به چین، 
امارات و عراق صورت گرفته است. 
همچنیــن حدود ۳۱ درصد از کل 
رقم صادرات متعلق به چهار کشور 
همسایه )عراق، ترکیه، افغانستان و 

پاکستان( است. 
سهم صنعت نساجی

 از اشتغال 
علیمردان شیبانی با بیان اینکه 
صنعت نساجی ایران در بسیاری از 
زمینه ها می تواند نیاز بازار داخلی را 
تأمین کند، اظهار داشت: »در بحث 
پارچه صنایع نساجی ما می توانند 
7۰ درصــد از نیاز بــازار داخلی را 
تأمیــن کنند؛ اما الزمــه این کار 
تأمین مواد اولیه است که اکنون با 
این مشکل مواجهیم.« وی با اعالم 
اینکــه ۱۳ درصد از کل اشــتغال 
کشــور مربوط به صنعت نساجی 
اســت، گفت: »در حال حاضر، ۱۰ 
هزار واحد نساجی دارای پروانه در 
کشــور وجود دارد که بیشتر آنان 
فعال هســتند.« شــیبانی با بیان 
اینکه در طول هشــت سال تحریم 
ایران صنعت نســاجی با مشکالت 
بسیاری مواجه شد، اظهار داشت: 
»هرچند این تحریم ها پیشرفت ما 
را عقــب انداخت، اما در عین حال 
سبب شد صنعتگران ما ماشین آالتی 
نزدیــک به ماشــین آالت خارجی 
طراحی کرده و بســازند یا حداقل 
ماشین های خارجی موجود را تعمیر 

و به روز کنند.«
سفره خود را
 جدا می کنند

احمــد بخشایش اردســتانی 
گفــت: »برخالف تصــور عمومی، 
مشکل عمده امروز بین اصالح طلبان 
و اعتدالیــون وجــود دارد. آقــای 
روحانــی دوره بعــد در انتخابات 
نمی کند،  ریاست جمهوری شرکت 
به همیــن علت دیگر نیــازی به 
حمایت شدن از سوی اصالح طلبان 
نمی بیند. از طرفــی اصالح طلبان 
نیز می خواهند ســفره خــود را از 
دولت جدا کنند.« وی که ســابقه 
عضویت در کمیســیون ماده ۱۰ 
احزاب را در کارنامه سیاســی خود 
دارد، با بیــان اینکه اصالح طلبان 
خود را برای انتخابات ۱۴۰۰ آماده 
می کنند، یادآور شد: »اصالح طلبان 
اگرچه در انتخابات ریاست جمهوری 
از آقای روحانــی حمایت کردند، 
امــا نمی خواهند هزینــه عملکرد 
دولت او را متقبل شــوند، به ویژه 
وقتی می بینند، پایانی بر اعتراضات 
حق خواهی اعــم از کارگران فوالد 
و هپکو، ســپرده گذاران مؤسسات 
مالی و اعتباری و... نیســت، چون 

آنها حق شان را می خواهند.«

قدرت نائبان ایران
نماینده   روبیــو،  مارکــو 
مجلس سنای آمریکا در نشست 
سالیانه  آیپک درباره »گسترش 
هژمونی ایــران در منطقه غرب 
آســیا« گفت: »آنها سعی دارند 
ما را از منطقه بیرون بکشــند و 
این کار را از طریق نائبان خود در 
منطقه انجام می دهند.« روبیو با 
بیان عجز آمریکا در منطقه بیان 
می کند: »نمی توانیم از راه حل 
سوریه و هرچه مربوط به ثبات 

منطقه شود، بیرون برویم.«

عاقبت انحراف فکری!
در روزهای اخیر کشته شدن محمد 
راجی از دراویش گنابادی و نیروهای سابق 
ســپاه موجی از خبرها علیه نظام را به راه 
انداخته است. حجت االسالم علی سرلک از 
نیروهای راجــی در زمان جنگ درباره وی 
گفت: »این ســابقه درخشان و افتخارآمیز 
متأسفانه دچار سوء تفاهم های گوناگون شد 

و  وی یک ســری گرایش های باطنی و معنوی که داشــت سبب شد به سمت جمع های 
گوناگونی در طی سال های بعد از آن برود. به تازگی به درویشی رو آورد، متأسفانه ایشان 
گرایشش را پیدا کرده بود و در واقع طی این سال ها در اثر اشتباهات و البته فضایی که در 
حلقه دراویش احساس می کرد، این سابقه برایش شکل گرفت. در ماجرای غائله دراویش 
به عنوان اینکه اینها مظلوم هستند در درگیری فیزیکی مجروح و در بیمارستان فوت کرد.«

پیام لباس شمخانی چه بود؟
هنگامی ژان ایو لودریان، وزیر خارجه 
فرانسه به ایران آمد، شمخانی، در اقدامی 
نمادیــن و برخالف عرف مرســوم، لباس 
نظامــی بر تن کرد و خطــاب به لودریان 
گفــت: »توان دفاعی ایــران تهدیدکننده  
هیچ کشــوری نبوده و توســعه  آن بدون 
تأثیرپذیری از مؤلفه های سیاسی، تابعی از 

نیازمندی های امنیتی و تهدیدات بالقوه کشور است.« شاید به همین علت بود که »فرانس 
کلمانسو« خبرنگار شبکه خبری »یوروپ ۱«، با اشاره به اینکه گفت وگو با دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران شــبیه مسابقه  بوکس بود، تصریح کرد: »وزیرخارجه  فرانسه در سفر 
به تهران، انتظار داشته حداقل یک موضع کلی از ایرانیان درباره توقعات موشکی اروپا 
ببیند؛ ولی در این مسیر، همه  گام های وزیر فرانسوی به درهای بسته ختم شده است.« 

دکتر علی اکبر والیتی گفت: مردم ما نسبت به انگلیس سابقه و خاطره خوشی ندارند؛ زیرا در گذشته لحظه ای از دشمنی علیه ایران فارغ نبودند و به تازگی 
طرح  های شان در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شکست کشیده شده است. انگلیس آن زمان که قدرتی در جهان بود نتوانست حریف ایران شود، اکنون که 

ایران قدرت منطقه است و انگلیس به یک امپراتوری فرتوت تبدیل شده است، تنها دالل آمریکا است و از این داللی هم نتیجه ای نخواهد گرفت.

انگلیس دالل 
آمریکاست

 اخالص و روحیه عاشورایی 
و انقالبی و در یک کلمه تبعیت 
محض و مطلــق از ولی فقیه و 
به  و عملی  وابســتگی فکری 
والیت باید ســرلوحه کار همه 

ما باشد

نکته و نظر

آخرین خبر

 لطیفه های تاریخ گذشته
نکته: پیری برای جمعی سخن می راند. لطیفه ای برای حضار تعریف کرد، همه 
دیوانه وار خندیدند. بعد از لحظه ای او دوباره همان لطیفه را گفت و عده کمتری از 
حضار خندیدند. او مجدد لطیفه را تکرار کرد تا اینکه دیگر کسی در جمعیت به 
آن لطیفه نخندید. گذشته را فراموش کنید و به جلو نگاه کنید. او لبخندی زد و 
گفت: وقتی که نمی توانید بارها و بارها به لطیفه ای یکسان بخندید، پس چرا بارها 
و بارها به گریه و افسوس خوردن درباره مسئله ای مشابه ادامه می دهید؟ گذشته 

را فراموش کنید و به جلو نگاه کنید.
نظر: یکی از عادت های ناپســند دولتمردان کشورمان این است که 
همواره خود را با گذشته مقایســه می کنند و هیچ گاه خود را در آیینه 
آینده نمی بینند که اکنون باید در چه موقعیتی ایفای نقش می کردند، مدام 
مدیران قبلی را سرزنش می کنند و ناتوانی آنها را با دید انتقاد می گیرند؛ 
این در حالی است که مدیر قبلی و مدیر بعدی نیز همین زنجیره را برای 
بیان میزان موفقیت خود اعالم می کنند. از سال ۱۳۶8 تا کنون پنج برنامه 
پنج ساله توســعه در ایران اجرا شده است. در اولین برنامه توسعه یکی 
از هدف هایی که برای اجرای آن بیان شــده این بوده است: ایجاد رشد 
اقتصادی برای افزایش تولید سرانه، اشــتغال مولّد و کاهش وابستگی 
اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصوالت راهبردی کشــاورزی و مهار 
تورم. اکنون که در برنامه ششم توسعه هستیم هنوز هم با همین مشکل 
درگیر هستیم و این پیچ را رد نکرده ایم. در دولت یازدهم و دوازدهم برای 
غلبه بر مشکالت یک راهکار راهبردی گذاشته اند و آن مقایسه با گذشته 
است. اکنون که دولت به کارهای پیش پا افتاده و در سطح محلی خود را 
درگیر کرده است و لطیفه های تاریخ گذشته و مصیبت های منقرض شده 
را مدام برای خنداندن و گریاندن مردم بکار می گیرد، آیا امیدی به کسب 
چنین جایگاهی هست؟! تالش برای تحقق عدالت اجتماعی نیز یکی از 
همین شعارها است که دغدغه رهبر معظم انقالب نیز هست؛ دولت ها در 

این راستا چه کار کرده اند؟!

حجت االسالم رئیسی
با یک هزارم بودجه دولت ۱۰۰۰ شغل ایجاد کردیم

تولیت آســتان قدس رضوی گفت: »بودجه آستان قدس کمتر از یک هزارم 
بودجه دولت اســت؛ اما با همین بودجه فقط در بخش معاونت امداد مستضعفین 

تا بهمن ماه ۸۰۰ شغل ایجاد شده و تا پایان سال ۱۰۰۰ شغل ایجاد می شود.«
حجت االسالم   والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه زنده تلویزیونی »نگاه 
یک« از شبکه اول سیما با موضوع تشریح عملکرد دو ساله آستان قدس رضوی، 
اظهار داشــت: »کار اصلی آســتان قدس رضوی در معاونت امداد مســتضعفان، 

توانمندسازی محرومان است که با ایجاد اشتغال می توان آنها را خودکفا کرد.«
وی با اشــاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه اشــتغال زایی در آستان 
قدس رضوی، تصریح کرد: »بودجه آستان قدس کمتر از یک هزارم بودجه دولت 
اســت؛ اما با همین بودجه فقط در بخش معاونت امداد مستضعفین تا بهمن  ماه 

۸۰۰ شغل ایجاد شده و تا پایان سال ۱۰۰۰ شغل ایجاد می شود.«
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه اداره امور در آستان قدس رضوی 
در دست مردم است، گفت: »با همین مبالغ اندک با همت مردم باز هم می توان 
زمینه های اشــتغال را فراهم کرد.« وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به فعالیت های آســتان قدس رضوی در مناطق زلزله زده، گفت: »از ابتدای زلزله 
کرمانشاه تاکنون قرارگاه امام رضایی ها و بنیاد کرامت رضوی در کرمانشاه مستقر و 
در حال خدمت رسانی هستند و در کوهبنان نیز به یاری هموطنان زلزله زده رفتند.«

خبر
نگاهی به سوابق نماینده جدید ولی فقیه در سپاه

۱۳ اسفندماه امسال حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا 
طی احکامی ضمن تقدیر از تالش های حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی، 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وی را به عنوان رئیس دفتر 
عقیدتی ـ سیاسی فرمانده کل قوا و حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی 

را به عنوان نماینده جدید خود در سپاه پاسداران منصوب کردند.
سوابق علمی و اجرایی نماینده ولی فقیه در سپاه

حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی که پیش از این عهده دار مسئولیت 
جانشینی نماینده ولی فقیه در سپاه بود، در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه اصفهان 
)مدرسه ذوالفقار( شد و دروس مقدماتی و پایه را در محضر استادان بزرگی، مانند 

آیت اهلل سیدحسن امامی و حجت االسالم والمسلمین علی اکبر فقیه گذراند.
وی یک ســال پس از پیروزی انقالب اســالمی و در سال ۱۳۵۸ وارد حوزه 
علمیه قم شد و سطوح عالیه را در محضر استادان برجسته ای، نظیر مرحوم آیت اهلل 
محمدتقی ســتوده، آیت اهلل اعتمادی و مرحوم آیت اهلل اشتهاردی به پایان رساند 
و حدود ۱۰ ســال در درس خارج اصول و فقه آیات عظام قم شــرکت کرد که 
بیشترین آن مربوط به دروس مرحوم آیت اهلل فاضل لنکرانی و آیت اهلل مظاهری است.

انقالب اسالمی و حضور در دفاع مقدس
وی در دوران دفاع مقدس به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد 
و تا پایان دفاع مقدس، همزمان با حضور در جبهه در مسئولیت های گوناگونی در 

نمایندگی ولی فقیه در سپاه انجام وظیفه کرد.
در این دوران از همراهی و همنشــینی با شــهید بزرگوار حجت االســالم 
والمسلمین عبداهلل میثمی بهره برد. وی در این دوران توانست با بیشتر فرماندهان 
دوران دفاع مقدس از نزدیک همنشــین باشد. چنانکه سرآغاز آشنایی و دوستی 
وی با سردار جعفری فرمانده کل سپاه به واسطه شهید میثمی در خطوط مقدم 

عملیاتی جبهه فاو در عملیات والفجر ۸ بوده است. 
بعد از جنگ

حجت االســالم والمســلمین حاجی  صادقی پس از دوران دفاع مقدس و در 
سال ۱۳69 در کنار پرداختن به دروس حوزوی از تحصیالت دانشگاهی هم غافل 
نماند و پس از شــرکت در کنکور کارشناسی ارشد، در مرکز تربیت مدرس قم به 
عنوان دانشجو پذیرفته شد. وی به دلیل گذراندن دروس حوزوی، هم زمان عضو 
هیئت علمی دانشــکده شهید محالتی نمایندگی ولی فقیه سپاه در قم شد و به 

به تدریس پرداخت.
وی در ســال ۱۳7۵ به عنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه امام 
حســین)ع( منصوب شد. وی در کنار مسئولیت جدید در کنکور مقطع دکتری 
علوم قرآن و حدیث پذیرفته شد. وی در سال ۱۳7۸ به قم بازگشته و مسئولیت 
گروه الهیات دانشــکده شهید محالتی را پذیرفت و پس از اتمام دوره دکتری در 
ســال ۱۳۸۱، مسئولیت پژوهشــکده تحقیقات اسالمی سپاه را برعهده گرفت و 

مدتی هم مسئول معاونت ارتباطات حوزوی رهبر انقالب بود.
پــس از این دوران، در ســال ۱۳9۰ به دلیل آنکه حجت االســالم مجتبی 
ذوالنوری که در آن زمان جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بود، برای شرکت در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی درخواست بازنشستگی از سپاه پاسداران را کرد، 
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل حاجی صادقی با تأیید و موافقت فرمانده معظم 
کل قوا و حکم نماینده ولی فقیه در سپاه به عنوان جانشین نماینده ولی فقیه در 

سپاه منصوب شد.
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی افزون بر سابقه تدریس در مقاطع 
گوناگون حوزوی و دانشــگاهی، سابقه تألیف بیش از ۳۰ عنوان کتاب و مقاله را 

در کارنامه علمی خود دارد.

سردار محسن رضایی در جمع پیشکسوتان معاونت سیاسی تبیین کرد
روند تقابلی دشمن با انقالب اسالمی

   محسن فخری/ سردار سرلشکر محسن رضایی در جمع پیشکسوتان سیاسی سپاه 
با تبیین وضعیت کشور در دوران جنگ و برخی تغییر رویکردها با پایان جنگ گفت: »پس از 
دوران دفاع مقدس یک بخشی از جامعه ما در راه غیر انقالبی قرار گرفت و موجب شده است که  
دشمن تالش کند از همین نقطه وارد تقابل با ما شود. وقتی می گوییم آمریکایی ها می گویند با 
جذابیت به جای تهدید و ارعاب و... به جنگ  با ایران برویم به خاطر همین است. اگر اتومبیل 
ما، اگر صنعت ما، اگر کشاورزی ما و... مثل موشک های ما برد داشته باشد مردم ما که به بازار 
می روند کاالی ایرانی می خرند، چرا کاالی آمریکایی و اروپایی بخرند. این جذابیت ایجاد کردن 
مربوط به این عقب ماندگی است. آنها هم تالش می کنند از همین نقطه که ما ضعف داریم وارد 
شوند چون در میدان های دفاعی، سیاسی و امنیتی که ما پیشرفت کردیم و قدرتمند شدیم هرگاه 
ورود کردند، شکست خوردند و حاال تالش می کنند از  عرصه های اقتصاد و فرهنگ وارد شوند.«
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: »در این شــرایط دشمنان برای تحقق هدف 
خود ســه مانع در مقابل خود می بینند و تالش خود را برای از میان برداشــتن این موانع آغاز 
کرده اند: اول، اصل نظام است که تالش می کنند آن را ناکارآمد نشان دهند، دوم، رهبری داهیانه 
آیت اهلل العظمی امام خامنه ای اســت که هجمه و دروغ پردازی علیه ایشــان را شدت بخشیدند 

و ســوم سپاه که به آن اتهام می زنند که در اقتصاد و انتخابات دخالت دارد. در واقع آمدند سه 
کانون قدرت ما که با هم مرتبط هستند را مورد هجمه قرار دادند، منتهی از ناحیه فرهنگی به 

این مباحث وارد می شوند.«
فرمانده اسبق سپاه گفت: »دشمن برای تضعیف شخص رهبری تالش های بسیاری را انجام 
داده است، چنانچه در همین اغتشاشات دی ماه مشاهده کردید و دیدید که فشارها و فضاسازی ها 
را مستقیم به سمت رهبر معظم انقالب بردند، دلیل این هم کاماًل واضح است، چون هر کجا که 
دشــمنان قصد داشتند اقدامی انجام دهند و توطئه کنند این رهبری معظم انقالب بوده است 
که دست آنها را خوانده و توطئه ها را نقش بر آب کرده است و به همین دلیل برای سد کردن 

مسیر انقالب باید رهبر معظم انقالب را تخریب کنند.«
سرلشــکر رضایی همچنین در تبیین مسیر پیش رو برای شکل گیری جبهه سوم انقالب 
اســالمی گفت: »در این مســیر باید دو مؤلفه را در نظر بگیریم، اول، از  قدرتی که در دســت 
نیروهای انقالب است باید حداکثر استفاده صورت بگیرد و دوم، اینکه نیروهای انقالب بیش از 
پیش به جامعه نزدیک شــوند، به عبارت ساده تر باید یک جبهه  مرکب از توانایی های موجود 
و توانایی های بالقوه اجتماعی نیروهای انقالب با متصل کردن هســته های پراکنده انقالبی در 
جامعه شکل بگیرد که از این طریق هم در مقابل تهاجم دشمن بایستیم و هم در زمینه هایی 

که عقب ماندگی داریم، پیشرفت کنیم و کشور را به ویژه در اقتصاد و فرهنگ پیش ببریم.«

خبر تحلیلی

در مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید شد

ارتقای معنویت و تقویت روحیه جهادی
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اخبار

   حسن خدادی/
۴ـ توجه و اهتمام به هر دو بعد نظری و عملی عدالت/ اندیشه های امام 
خامنه ای در قلمرو عدالت از این امتیاز برخوردار است که به مباحث نظری اکتفا نکرده 
و به نکات ظریفی در قلمرو اســتقرار عملی عدالت در عینیت جامعه اسالمی توجه 
کرده اند. به اعتقاد ایشان، تحسین عدالت و عشق ورزیدن به آن و سخن گفتن فلسفی 
درباره  آن کافی نیست؛ بلکه همت اصلی باید معطوف به پی ریزی مناسبات اجتماعی 
در عرصه های گوناگون حیات جمعی بر مبنای عدالت باشد. ایشان می فرمایند: »در 
نظام اســالمی، عدالت مبنای همه  تصمیم گیری های اجرایی است و همه  مسئوالن 
نظام، از نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی تا مسئوالن بخش های مختلف 
اجرایی، به  خصوص رده های سیاست گذاری و کارشناسی و تا قّضات و اجزای دستگاه 
قضایی، باید به جّد و جهد و با همه  اخالص، درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند. 
امروز در جامعه  ما، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم 

و تهیدست و کم درآمد است.«)۱۳7۰/۳/۱۳(
۵ـ جایگاه دسته اولی عدالت اجتماعی در میان فضایل اجتماعی/ ما 
در تقسیم بندی اندیشــه ها به دو بخش اندیشه های »فضیلت محور« و اندیشه های 
»آزادی محور« می رســیم. اندیشه های »آزادی محور« این پیش فرض را دارند که ما 
پیشاپیش، نظم و ارزش هایی برای جامعه پیشنهاد نمی کنیم و شکل گیری جامعه، 
ســاخت جامعه، ارزش های حاکم بر آن و نحوه رسیدن به جامعة متکی بر آزادی و 
انتخاب تک تک افراد صورت پیدا می کند، تثبیت می شود و پیش می رود. در حالی 
 که در اندیشــه های فضیلت محور، ما پیشاپیش تصویری از جامعة مطلوب داریم و 
پیش بینی می کنیم که ارزش های مطلوب آن جامعه چه ارزش هایی هستند و حتی 
نظم و نظام این جامعة مطلوب چگونه خواهد بود. برخی به این جامعة فضیلت محور 
همان جامعة آرمانی می گویند. امام خامنه ای با تفکیک غایات و کماالت اجتماعی 
از کماالت فردی بر آن است که عدالت در مقایسه  با دیگر فضایل و خیرات اجتماعی 
در جایگاهی برتر از همه می نشیند؛ اّما در مقایسه با کماالت نهایی فرد و رستگاری 
حقیقی انســان، عدالت، غایت و هدفی متوسط اســت و برقراری عدالت اجتماعی 
نمی تواند هدف و غایت نهایی انسان باشد. ایشان درباره جایگاه برتر عدالت اجتماعی 
چنین می گویند: »هزار سال است که امت اسالمی برای قسط و عدل دعا می کند. این 
نظام اسالمی به وجود آمده است؛ اولین کارش اجرای قسط و عدل است. قسط و عدل، 
واجب ترین کارها است. ما رفاه را هم برای قسط و عدل می خواهیم.«)۱۳76/۴/۲۵(

۶ـ عدالت شاخص مشروعیت مسئوالن نظام/ امام خامنه ای می فرمایند: 
»مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی است. 
این، پایه مشروعیت ماست. اآلن درباره مشروعیت حرف های زیادی زده می شود، بنده 
هم از این حرف ها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، 
حقیقتاً من که اینجا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هر چه اختیار دارم 
و هر چه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین طور.)۱۳۸۲/6/۵(
7ـ عدالت خواهی نشان برتر اصول گرایی/ اصولگرا همواره دغدغه اجرای 
عدالت در جامعه را دارد. او می کوشد حضرت علی)ع( را که مظهر عدل و عدالت بر 
روی زمین است  ، سرمشق و الگو قرار داده و حتی به نزدیکان خود نیز کوچک ترین 
امتیازی ندهد. اصولگرا نیک می داند که تنها راه کشــورداری اجرای واقعی عدالت 
اســت. اصولگرا به خوبی می داند که عدالت به معنای »قرار دادن هر چیز در جای 
خود و یا انجام دادن هر کاری به نحو شایسته« است. او می داند که اگر روزی عدالت 
واقعی در جامعه اجرا شــود ، هیچ فقیری وجود نخواهد داشــت ، بنابراین اصولگرا 
می کوشد عدالت واقعی را در جامعه پیاده کند؛ هر چند که این امر به مذاق برخی 
خوش نیاید کالم رهبر معظم انقالب اســالمی در این زمینه شنیدنی است ؛ ایشان 
می فرمایند: »فلسفه  وجودی ما، عدالت است. اینکه ما برنامه  رشد اقتصادی درست 
کنیم و بگذاریم بعد از حاصل شــدن دو، ســه برنامه رشد اقتصادی، به فکر عدالت 
بیفتیم، منطقی نیســت. رشد اقتصادی باید همپای عدالت پیش برود؛ برنامه ریزی 

کنند و راهش را پیدا کنند.«)۱۳۸۵/۳/۲9(

اهمیت گفتمان سازی در باب عدالت در اندیشه رهبری ـ ۲

دیدگاهرخداد

  حسین عبداللهی فر/ یکی از موضوعات جنجالی و داغ این روزها، بحث سؤال و استیضاح 
است. حقی از حقوق ملت که به دلیل برخوردهای سیاسی، کمتر در دستور کار خانه ملت قرار 
داشــته و از نتایج مثبت آن بهره مند می شوند. این در حالی است که درخواست سؤال و توضیح 
از دولتمردان می تواند در کارآمدی نظام، پاسخگو کردن مسئوالن و مدیران، شفاف شدن برخی 

مسائل و موضوعات مؤثر و مفید واقع شود. 
عــالوه بر این مردم حق دارند پاســخ رئیس جمهور و دیگر دولتمــردان را درباره برخی از 
اظهارنظرها و موضع شان جویا شوند. مردم می خواهند علت طرح مسائل حاشیه ای، مبهم و دوپهلو را 
از زبان طراحان آن بشنوند. ای کاش برخی نمایندگان امضای خود را پس نمی گرفتند و این قانون 
را درباره رئیس جمهور اعمال می کردند. اقدامی که اگر درباره رؤسای جمهور قبلی عمل می شد، 
شاید سرنوشت آنها به تقابل با نظام بعد از دوره ریاست جمهوری نمی انجامید؛ چراکه نمایندگان 
مردم باید به دولتمردان یاد دهند که هر حرفی را نباید زد و چه بســا این تمرین ســبب می شد 

تا وقتی مسئول هم نیستند 
خــود را در قبــال ادعاهای 
خود، تضعیف انقالب و نظام 
و شــادکردن دشمنان ملت 
مسلمان ایران پاسخگو بدانند. 
اگرچه این اتفاق نیفتاده، 
اما هنوز دیر نشــده اســت 
و می تــوان از رئیــس دولت 
نسبت به اظهاراتش و عواقب 
سخنانش از او توضیح و پاسخ 

خواســت. الزم به تأکید است که غرض از طرح این مهم به هیچ وجه استیضاح رئیس جمهور با 
هدف اعالم بی کفایتی و تضعیف وی نیست؛ چراکه برپا کردن موضوعات جنجالی بی ثمر و دامن 
زدن به اختالفات در هیچ شــرایطی به نفع مردم و کشــور نیســت؛ اما آنچه مقصود است اینکه 
دولتمردان فعلی و گذشته باید خود را نسبت به آنچه بر زبان می آورند و تأثیر آن بر منافع ملی، 

مصالح کشور، هدایت مردم و به ویژه حفظ نسل جوان مسئول بدانند.  
امروز مردم ما شاهد هستند که رئیس جمهور سابق با تمام قدرت تالش می کند بدون رعایت 
هیچ مصلحتی نظام اسالمی را زیر سؤال برده و با پیشنهادهای عجیب و غریب کشور را با چالش 
مواجه کند. در حالی که نظام و مسئوالن سعی می کنند با جذب حداکثری مانع پرت شدن وی 
از قطار انقالب شوند. در همین وضعیت رئیس جمهور فعلی در مراسم رسمی و راه پیمایی با شکوه 
ملت در ۲۲ بهمن مدعی می شــود که امکان جلوگیری 
از پیاده شدن برخی از قطار انقالب وجود داشته است! 

به طور طبیعی این ســؤال برای بســیاری مطرح 
می شــود که اگر آنچــه رئیس جمهــور می گوید صرف 
یک ادعا نیســت آیا رئیس جمهــور می تواند جلو پیاده 
شــدن رئیس جمهور پیــش از خودش را بگیــرد؟ آیا 
رئیس جمهور در قبال این مســئله مسئولیت دارد؟ آیا 
تاکنــون اقدامی در این زمینه کرده اســت؟ آیا خودش 
 را نســبت به آنچه طرح می کند مســئول می داند یا برای فرار از مســئولیت این ســخنان را 

مطرح می کند؟
این در حالی است که احمدی نژاد نسبت به بسیاری از پیاده شدگان از قطار انقالب از جمله 
آقای شریعتمداری، آقای منتظری، مهندس بازرگان، بنی صدر، موسوی و کروبی و بسیاری دیگر 

نه از وزن و جایگاه بیشتری برخوردار است و نه اصرار بیشتری برای پیاده شدن. 
ایــن مصداق کوچکی برای اثبات ادعای رئیس جمهور اســت که خــواه ناخواه در برابر این 
ریزش ها و پیامدهای سیاســی و امنیتی تقابل این افراد مسئولیت دارد. اگر آقای روحانی بتواند 
مانع پیاده شــدن احمدی نژاد از قطار انقالب شــود، برای جوانانی که از وضعیت گذشــته خبر 
ندارند، روشــن می شــود که امکان حفظ برخی وجود داشته؛ اما اگر نتواند مدعای خود را اثبات 
 کند، با طرح این شــائبه برای نســل جوان، زمینه طرح سؤال را برای عده بسیاری از آنها فراهم 

ساخته است.

حجت االسالم ذوالنوری، نماینده مردم قم با انتقاد از رفتار دوگانه اصالح طلبان در قبال رأی مردم و فتنه سال ۸۸، گفت: چرا هرجا یک شخصیتی خالف 
نظر شما از کسی استقبال کنند، می شوند گله و گوسفند، اگر دولت منتخب تان را نقد کنند، کم عقل و بی عقل هستند، ولی هرجا مردم ابزار تحقق اهداف شما 

باشند، می شوند مردم، جمهوریت نظام، مشروعیت نظام و میزان رأی ملت است و فالن. چرا استاندارد دوگانه دارید؟

 استاندارد دوگانه 
اصالح طلبان

بدل کار در انتخابات ۱۴۰۰
معاون اول دولت در ماه های 
اخیر در دو نقش ظاهر می شــود از 
یک ســو از بایدهایی که دولت باید 
انجــام بدهد می گویــد و به نوعی 
مخالفتش را با برخی از سیاست های 
دولت نشان می دهد و از سوی دیگر 
نقــش لیدر جریــان اصالحات در 
تقبیح رقبای آنها را برعهده گرفته 
که شــامل دیگر نیروهای منتسب 
به اصولگرایان می شــود. حتی وی 

احمدی نژاد را بی نصیب نمی گذارد که مبادا متهم به فراموشــی یا عدم موضع گیری شود و خود را قهرمان 
اصلی سال هایی می داند که سکوت نمی کرد. هرچند باید گفت؛ در بحبوحه اعتراض و انتقادات عمومی به 
اوضاع مشــکالت اقتصادی و معیشتی اسحاق جهانگیری خود را به عنوان یکی از متهمان اصلی این وضع 
نمی تواند تبرئه کند؛ ولی زمانی که اصرار بر استعفا یا خروج وی از دولت وجود دارد و حتی به وی پیشنهاد 
پست شهرداری تهران نیز شده، تالشی است از سوی بخشی از اصالح طلبان برای نجات اسحاق از منجالب 
مشکالت دولتی. اما کار اسحاق جهانگیری به این سادگی ها هم نیست. هرچند اصالح طلبان سعی می کنند 
وی را گزینه اصلی ریاســت جمهوری جانمایی کنند؛ ولی طیــف اصالح طلبان نزدیک به دولت  که دارای 
البی گسترده با رئیس مجلس نیز می باشد، انگیزه های قوی برای ریاست جمهوری علی الریجانی دارند. این 
موضوع یکی از موانع اصلی اختالفات میان اصالح طلبان از یک سو و تقابل با دولت و البی های رئیس مجلس 

از سوی دیگر است. اصالح طلبان می خواهند جهانگیری تبدیل به یک بدل کار در انتخابات ۱۴۰۰ شود.

آیا اینها درد جامعه ما است؟!
آیت اهلل حسین نوری همدانی 
در دیدار با جمعــی از خانواده ها و 
مادران شــهدای گمنام گفت: »در 
اســالم برای دعوت مردم به خیر و 
سعادت و کمال دو راه وجود دارد، 
یک راه استدالل و برهان است که 
بــا هرکس در حد عقــل و فهم او 
رفتار می شود و راه دیگر نشان دادن 
الگو و اســوه است که مردم ببینند 
کسانی که تربیت شده اسالم هستند، 

چگونه اند و از آنها درس بگیرند.« وی با اشاره به مقام باالی خانواده های شهدا گفت: »حضرت زهرا)س( فقط 
در خانه نبودند؛ ایشان پشتیبان حضرت علی)ع( و جامعه اسالمی در جنگ و جهاد بودند.« وی با اشاره به 
اینکه قبل از اسالم به زن به چشم حقارت نگاه می شد، ادامه داد: »پیامبر)ص( یک جلسه برای مردان و یک 
جلسه برای زنان به صورت جداگانه برگزار می کردند که این نشان می دهد« اسالم می خواهد عظمت زنان 
را در جامعه باال ببرد و برابری مرد و زن را نشان دهد.« آیت اهلل نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به مراسمی که توسط شهرداری تهران به مناسبت روز زن برگزار شده است، گفت: »در این 
مراسم عده ای دختر را آورده و رقصانده اند؛ اینها درد جامعه ما است که در چنین کشوری با این همه سابقه 
انقالبی و اســالمی چنین مراســمی با وجود این همه دشمن، برگزار شود؛ به نظر من، شما خانواده شهدا و 
زنان جامعه باید به میدان بیایید و اعتراض کنید که ما شهید داده ایم و امنیت به واسطه خون این شهیدان 

به وجود آمده است و نخستین اعتراض به این گونه حرکات باید از طرف شما خانواده شهدا انجام شود.«

  محمدرضا مرادی/ خرداد ماه سال ۱۳96 عربستان به همراه امارات، مصر و بحرین روابط 
خود را با قطر قطع کردند. عربستان تالش بسیاری انجام داد که کشورهای بیشتری را در این مسیر 
با خود همراه کند؛ اما موفق نشد. حال پس از هشت ماه تنش در روابط دو طرف، عربستان برای 
رهایی از تبعات شکست در برابر قطر اقدام به فرافکنی و تحقیر قطر کرده است. محمد بن سلمان 
در جریان سفر به مصر با کم توجه دانستن اختالفات با قطر گفت: »خودم را سرگرم این مسئله 
نمی کنم، پرونده قطر در دســتان افرادی در ســطح کمتر از وزیر است، جمعیت قطر اندازه یک 
خیابان مصر هم نمی شود. هر وزیری در دولت سعودی می تواند بحران قطر را حل کند.« ولی عهد 
عربستان در ادامه سخنان خود سرمایه گذاری های کشورش را در آمریکا در حدود ۸۰۰ میلیارد دالر 
و چهار برابر درآمد قطر برآورد کرد. »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر در واکنش 
به این اظهارات اعالم کرد؛ کشورهای بزرگی وجود دارند؛ اما قلب ها و ذهن های آنها کوچک بوده 
و افق دید محدودی دارند. آنها به توطئه و گسترش بی ثباتی در منطقه سرگرم هستند. به نظر 
می رسد بحران هشت ماهه در 
شبه جزیره عربستان نه تنها به 
پایان خود نزدیک نشده؛ بلکه 
وارد فاز جدید نیز شده است.
عربســتان در هشــت 
ماه گذشــته با اســتفاده از 
دیپلماسی دالر به دنبال آن 
بود تا کشورهای بیشتری را 
وادار به قطــع رابطه با قطر 
کند؛ اما در این مسیر ناموفق 
بــود. حتی آمریکا نیز که در 
ابتدا به دنبال حمایت از عربستان در این مسئله بود، در نهایت حمایت های خود از عربستان را 
پس گرفت. در واقع عربستان در هشت ماه گذشته در برابر قطر شکست سختی را متحمل شده 
که همین مسئله سبب شده است تا مقامات سعودی برای انحراف افکار عمومی از این شکست 
بــه فرافکنی روی آورده و قطر را ضعیف جلوه دهند. در صورتی که موقعیت ژئوپلیتیک قطر در 
کنار اقتصاد این کشور موجب شده است تا این ریز کشور با وجود مساحت و جمعیت اندک به 

مثابه یک بازیگر مؤثر، مطرح باشد. 
عربســتان در این ماجرا به نوعی بازی را به ایــران و ترکیه واگذار کرد. ریاض به دنبال آن 
بود تا قطر درسیاســت های ضد ایرانی شــورای همکاری خلیج فارس مطیع عربســتان شود؛ اما 
برخالف خواست این کشور، قطر به سمت ایران گرایش 
بیشــتری یافت. عالوه بر این عربســتان شکســت های 
متعدد دیگری در یمن، ســوریه، عراق و لبنان متحمل 
شــده و برآیند تمامی این شکســت ها اکنون به این امر 
منجر شــده است تا بن ســلمان کشــور قطر را تحقیر 
کند. در واقع عربســتان در حالی اعالم کرده که مسئله 
قطر یک موضوع عادی و بی اهمیت اســت که بررســی 
تأثیرات تنش در روابط قطر و عربســتان در هشــت ماه 
گذشته نشان دهنده این واقعیت می باشد که عربستان بازنده این تقابل بوده است. در درجه اول، 
عربستان انتظار پیروی جهان عرب از این کشور در راستای قطع ارتباط با قطر را داشت اما این 
مســئله سبب شکست بزرگی برای ریاض شــد و قدرت نرم عربستان به شدت کاهش یافت. از 
ســوی دیگر با وجود دیپلماســی دالر عربستان در سطح بین الملل و کمک به نهادهای بی شمار 
بین المللی هیچ کشوری در این بحران، جانب عربستان را نگرفته و حتی آمریکا نیز که در ابتدا 
از ریاض حمایت کرد در ادامه به سمت قطر تغییر جهت داد؛ اما مهم تر از همه این موارد تأثیر 
این بحران بر یکپارچگی شــورای همکاری خلیج فارس بوده است. در واقع عربستان این شورا را 
ابزاری برای اجرای برنامه های خود در خلیج فارس می داند؛ اما تنش ریاض و دوحه موجب شکاف 
در شــورا شــده و به گفته کارشناسان عربی، این شورا عماًل در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. 
 در کل شکســت عربســتان در تقابل با قطر سبب شده است تا عربستان به فرافکنی علیه دوحه

 روی بیاورد.

تحقیر قطر یا فرافکنی شکست سعودی

 ممنوع التصویری
 حسن روحانی!

روزنامه آفتاب یزد از روزنامه های 
حامی دولت بــا تاکید بر اینکه کار 
نکــردن عکس روحانــی در صفحه 
اول، به خاطر مردم اســت نوشــت: 
»اگــر بپذیریم برخــی از روزنامه ها 
خودخواسته و حتی ناخواسته دست 
به ممنوع التصویری حسن روحانی و 
دیگر سیاســی ها زده اند باید بدان ها 
حــق داد، چــون این کار مســاوی 
است با پشت کردن به مردم، مردم 
نمی پذیرند یک روزنامه تریبونی شود 
برای ادعاهای تأیید نشــده... مردم 
پذیرای این مسائل نیستند؛ یعنی نه 
این روزها که از 9۲ به بعد کم کم نگاه 
و نظرشــان به طور کلی عوض شده 
اســت.« در واقع، روزنامه آفتاب یزد 
معترف اســت که مردم از سال 9۲ 
از سیاسی بازی ها و سیاسیون خسته 
شده اند. حال باید پرسید آیا این امر 
به دلیل رویه سیاست زده و جناحی 

دولت نیست؟

سؤاالت مراجع
 از وزیر کشور

نامــه جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم بــه رئیس جمهور موجب 
شد وزیر کشور به قم برود و با اعضای 
جامعه مدرسین دیدار کند. عبدالرضا 
رحمانی فضلی درباره سفرش به قم و 
دیدار با  اعضای جامعه مدرســین، 
گفت: »در این دیدارها درباره حوادث 
دی ماه کشور و حوادث اخیر در تهران 
پرسش هایی وجود داشت که به آنها 
پاسخ داده شد.« رحمانی فضلی با بیان 
اینکه یکی از موضوعاتی که مراجع 
بر آن تأکید داشــتند، بحث حجاب 
بود، خاطرنشان کرد: »درباره بحث 
حجاب یا ورود بانوان به ورزشگاه ها 
هیچ برخورد قهری انجام نشده، اما 
زمانی که یک موضوع ممنوع است، 
ممنوعیــت آن باید رعایت شــود.« 
گفتنی است جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم چنــدی پیش در نامه ای 
محرمانه به حســن روحانی درباره 
مشکالت کشور تذکر داده و خواستار 

رسیدگی به آنها شده بود.

آیا در میان اهل سنت هم 
سادات داریم؟

پس از برگزاری همایش سادات 
شیعه و اهل سنت این سؤال مطرح 
شده است که آیا در میان اهل سنت 
هم سادات داریم؟ حجت االسالم دکتر 
دانشــکده  رئیس  فرمانیان،  مهدی 
مذاهب اسالمی در یادداشتی درباره 
»سیادت در اهل سنت« نوشت: »در 
ســده دوم تا پنجم هجری در غرب 
آفریقا دو سلســله حکومت شیعی 
به وجود آمد به نام های ادارســه یا 
ادریسیان و فاطمیان که یکی حسنی 
و دیگری حسینی بودند. از این دو، 
نسل های زیادی به وجود آمدند که 
بــا از بین رفتن ایــن حکومت ها و 
جایگزینی حکومت های سنی، تمام 
فرزندان این دو نسل، سنی شدند و 
در شمال آفریقا با عنوان شریف از آنها 
یاد می شود. بعدها فاطمیان به مصر 
آمدند و ۲۰۰ سال در مصر و اطراف 
حکومت کردند و نسل های فراوانی از 
آنها پدید آمد؛ اما با ظهور ایوبیان و 
ظلم هایی که به آنها شد؛ اکثراً سنی 
شدند و اکنون نسل آنها در مصر به 

وفور یافت می شود.«

پارتی مختلط را
 به شهر مذهبی کشاندند!

یکی از برنامه های دشمن برای 
کاهش اثرات معنوی مشهد، ترویج 
و گسترش فساد اخالقی در این شهر 
مقدس است. در همین زمینه 6۰ زن 
و مرد در مهمانی شــبانه ای در بلوار 
شاهنامه مشهد به دلیل برگزاری یک 
پارتی مختلط دستگیر شدند. حسن 
حیدری، معاون دادستان مشهد در 
این باره گفت: »با اطالعات کســب  
شده مبنی بر برگزاری یک مهمانی 
مختلط پر ســروصدا کــه موجب 
مزاحمت برای ســایر شــهروندان 
شــده بود، تیمــی از پلیس امنیت 
اخالقی استان خراسان رضوی مأمور 
رســیدگی به این پرونده شــدند.« 
وی اضافــه کرد: »با حضور مأموران 
در محل مشــخص شــد کــه عده 
زیادی زن و مرد به  صورت مختلط 
در این مهمانی شــرکت کرده اند.« 
معاون دادستان مشهد توضیح داد: 
با رعایت موازین شرعی،  »مأموران 
این محل را مورد بازرسی قرار دادند 
که در این عملیات ۲۲ مرد و ۳۸ زن 

دستگیر شدند.

روی خط خبر

سؤال از رئیس جمهور

یادداشت  

  مجید علیمحمدی/ با وجود گذشــت چند روز از دیدار جنجالی »ژان ایو 
لودریان«، وزیر خارجه دولت فرانســه از تهران هنوز فضای رسانه ای کشور متأثر از 
رفتارهای بی ادبانة این میهمان بی نزاکت است. »لودریان« پیش از عزیمت به ایران در 
اظهاراتی توهین آمیز به کشورمان اولتیماتوم داد که اگر ایران از برنامه دفاع موشکی 

خود دست برندارد، تحریم های جدیدی علیه آن اعمال خواهد شد.
این در حالی اســت که همزمان با سفر »لودریان« به تهران، »امانوئل مکرون« 
رئیس جمهور فرانسه نیز در گفت وگوی تلفنی با رئیس جمهور کشورمان به شفاعت از 
تروریست های دست پروردۀ خودشان در غوطه شرقی دمشق برخاسته و تضمین امنیت 
جانی آن جانیان را خواستار شده بود.  با وجود این ژاژخایی های دولتمردان متمدن! و 
تروریست پرور فرانسه )که به نیابت از رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا صورت گرفت( 

می شود به نیابت از ملت بزرگ ایران اسالمی به آنان هدیه ای جاودانه تقدیم کرد.
دقت بفرمایید: بیش از ۵۰۰ ســال است که فرانسوی ها به مشهورترین تابلوی 
فرهنگ و هنِر غربی که در موزه معروف »لوور«  در پاریس جا خوش کرده اســت، 
افتخار می کنند.  شاهکار هنری »مونالیزا« یا همان »لبخند ژوکونِد« لئوناردو داوینچی 
هنرمند مشهور ایتالیایی که همزمان ترکیبی از ترس، شادی، غم و ناراحتی را به بیننده 

القا می کند، از دیدگاه شیفتگان هنر نقاشی، بسیار زیبا و باشکوه است. 
بــدون مداهنه باید گفت که اگر تاریخ فرهنگ و هنر اروپا در طول تاریخ پر از 
توحش و خشــونتی که به نامش ثبت شده فقط یک تابلوی هنری »مونالیزا«یی را 
به جهان عرضه کرده است، در تاریخ پر افتخار پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
روزهای بی شــماری وجود دارد که هر یــک از آن روزها روایتگر یک تابلوی هنری 
بی نظیر اســت که همزمان، ترکیب های چهارگانه یک اثر هنری جاودانه را در درون 

خود جای داده است. 
هدیه ۱9 اســفند ایرانی ها به جناب لودریان؛ یک تابلوی هنری باشکوه! است. 
اثِر به جای مانده از حمله هواپیماهای اهدایی دولت فرانســه به رژیم دســت پرورده 
نظام ســلطه غرب، یعنی حزب بعث عراق است که به همین گستاخِی این روزهای 
»لودریان« و »امانوئل مکرون« به مردم پناه گرفته در شــیار کوهستان »َشَنه ِچیر« 
در روستای »ماربِره« در جنوب غربی سرزمین ایران، واقع در استان ایالم حمله کرده 

و تابلوی هنری! شگفتی را خلق کردند. 
حوالی ظهر روز نوزدهم اسفند سال ۱۳6۳ تابلوی یاد شده ترسیم شد. سهم شما 

در این اثر هواپیماهایی اهدایی به یک خونریز تمام عیار به نام صدام بود.
هواپیمای اهدایی شما که بمب های خودش را فروریخت، خود به خود تابلویی 
شبیه تابلوی شاهکار هنری »مونالیزا« ترسیم شد. انفجار شدید، بوی باروت، ترس، 
اضطراب، ضجه و نالة کودکان و جوانان و پیران و در آخرین مرحله، خون ۵7 انسان 
مظلوم و ۱۳۴ مجروح این حادثه، مختصات دقیق تابلوی یاد شده را ترسیم کردند. 
آقایان »لودریان« و »مکرون«، محض اطالع آن جناباِن متمدن! و مترقی! معروض 
می دارد که از میان انسان های قصابی شده در این تابلوی هنری! ۱۵ نفر از کودکان 

زیر چهار سال و کوچک ترین آنها حدود چهار ماه سن داشت.
آقایــان »لودریان« و »مکرون«، لطفــاً به دقت گوش کنید! مفهوم این راهبرد 
فوق العاده مهم آن است که اگر روزی بخواهید در ساحت یک ملت جنگ آزموده ضیافت 
خونریزی و کشتار برپا کنند، در همان سطح! ساختمان های بلندمرتبه پاریس بر سر 
عامالن حمله و تعرض، ویران خواهد شد و این رمز شادی نهفته با رنِج ما در تابلوی 
هنری مشترک مان است. موسیوهای فرانسوی! و چاکران جناب ترامپ! هدیه ای که 
به شما داده ایم را مثل اثر جناب داوینچی در همان موزه لوور نگهداری کنند، تاریخ 
فرانسه که سهل است، تاریخ جهان، جنایت های هیتلری شما را فراموش نخواهد کرد.

هدیه ۱9 اسفند ایرانی ها به جناب لودریان!

تیر آخر مجلس مهم و پرسروصدا
نا مشروع  اموال  اعاده  طرح 
مســئوالن یکی از طرح های پر 
ســروصدای مجلس اســت که 
قرار اســت در این هفته مجلس 
شورای اسالمی به آن ورود کند. 
برای به جریان نیافتن این طرح 
جنجال های بسیار روی داده است 
و هنوز هم عده ای از مسئوالن با 
این طرح مخالف هستند، با این 
حال طرح مزبور دارای ۱۸۰ امضا 

است. برخی از جزئیات این طرح از این قرار است. در بخشی از این طرح آمده است؛ اموال نامتعارف 
اعم از اموالی اســت که به نحو نامشــروع تحصیل شده یا اموالی که به دلیل دسترسی به قدرت یا 
اطالعات ناشی از تصدی سمت تحصیل گردیده است. هیئت موظف است با رعایت اولویت نسبت 
به ثروت های بیشتر، ابتدا دارایی های افراد موضوع این قانون، همسر و فرزندان آنها را که بر اساس 
اطالعــات و مدارک واصله از مراجع نظارتــی مندرج در ماده یک، مجموع دارایی آنها بیش از ۵۰ 
میلیارد ریال است را مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت وجود اطالعات و مدارک مبنی بر نامشروع 
بودن اموال پایین تر از مبلغ مذکور رســیدگی بــه آن موارد نیز در اولویت بعدی صورت می گیرد. 
چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری 
نکنند با رعایت اصل ۱66 قانون اساســی به حبس درجه پنج محکوم می شوند. این مجازات قابل 

تخفیف، تعلیق و دیگر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست. 

پاســخ  دارند  حق  مردم   
رئیس جمهور و دیگر دولتمردان 
را درباره برخی از اظهارنظرها و 
مردم  شوند.  جویا  موضع شان 
مسائل  طرح  علت  می خواهند 
حاشیه ای، مبهم و دوپهلو را از 

زبان طراحان آن بشنوند

 شیعه انگلیسی خودش را معرفی کرد
هنگامــی که ملک ســلمان، 
ولی عهد عربســتان ســعودی در 
انگلیــس به ســر می بــرد، فرقه 
شیرازی ها با حمله به سفارت ایران 
و پایین کشیدن پرچم کشورمان سر 
سپردگی خود به عربستان سعودی 
و ملکه الیزابت را به درستی اعالم 
کرد. یکی از جریان هایی که در دو 
ســه ســال اخیر قوت گرفته و در 
حال رشد و نمو است، جریان جعلی 

شــیعه  نمایی است که در حاشیه و متن بیوت یکی از مراجع تقلید قم به نام شیرازی شکل گرفته است. 
جریانی که یکی از بسترهای رشدش را از طریق هیئت های مذهبی دنبال می کند؛ این جریان نامعقول که 
بدون نگاه به مکان و زمان و بدون توجه به مسائل جاری در جهان اسالم، بدعت هایی را اشاعه می دهد، 
نتیجه اقداماتش جز کشــتار شیعیان بی گناه نیست. شبکه  های ماهواره ای متعدد، امپراتوری اینترنتی و 
مراکز وســیع آموزشی در کشورهای اسالمی، تنها ثمره بخشــی از حمایت های مادی و توزیع پول های 
کالن این جریان اســت. از مهم ترین اقدامات ضد شیعی و مذهبی این گروه منتسب به شیعه در فضای 
ماهواره ای جهان، می توان به تأسیس چند شبکه فارسی و عربی زبان اشاره کرد که در ایام محرم با تبلیغ 
شنیع ترین مسائل با عنوان شعائر حسینی، سبب وحشت مردم جهان از شیعیان شده اند! فرقه شیرازی از 
اصلی ترین دشمنان وحدت اسالمی است و این مهم ترین علت دشمنی آن فرقه با نظام ایران به ویژه حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم ایران است؛ چرا که معظم له تأکید فراوانی بر وحدت اسالمی دارند.

عربســتان در هشــت ماه 
گذشته با استفاده از دیپلماسی 
دالر به دنبال آن بود تا کشورهای 
بیشتری را وادار به قطع رابطه با 
قطر کند؛ اما در این مسیر ناموفق 
بود. حتی آمریکا نیز حمایت های 

خود از عربستان را پس گرفت
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نکته گرام

پرداخت بدهی با بدهی

عالء الدین ازوجی دانش آموخته اقتصاد دانشــگاه تربیت مدرس گفت: اگر حداقل هزینه هر فرصت شــغلی را 7۰ میلیون تومان لحاظ کنیم، بیش از ۲۵ 
هزار میلیارد تومان که بیش از 6۰ درصد بودجه عمرانی کشور را شامل می شود، منابع نیاز است تا فرصت شغلی جدید برای افراد بیکاری که بابت تعطیلی 

 دامپینگبنگاه یا تعدیل نیرو بیکار شدند، ایجاد شود.
از   )dumping( دامپینــگ 
واژگان خــاص اقتصادی به شــمار 
می آیــد که بــه ویــژه در تجارت 
بین المللــی جایگاهی ویژه و قانونی 
دارد. ریشــه کلمــه دامپینــگ از 
Dump به معنای شکستن قیمت 
گرفته شده و عبارت است از فروش 
یــا صادرات یک کاال با قیمت کمتر 
از هزینه هــای تمام شــده. معادل 
فارسی این واژه در بازرگانی »رقابت 
مکارانه« یا تبعیض در قیمت ها معنا 
شده  است. به عبارتی، تولیدکنندگان 
و بازرگانان برای به دســت آوردن 
بازارها، محصوالت خود را با قیمتی 
کــم عرضه کنند. اســتراتژی کلی 
دامپینگ به حذف رقبا و در اختیار 

گرفتن بازار مربوط می شود.
اگرچه این اصطالح در اقتصاد 
و در روابط تجاری بین الملل کاربرد 
دارد، اما امروز گونه های داخلی آن 
نیز قابل مشــاهده است، به طوری 
که یک تولیدکننــده داخلی برای 
جلوگیری از ورود سایر رقبا به بازار 
این کاال و برای ایجاد سلطه یکجانبه 
و حکومت بالمنازع خود بر آن کاال 
برای مدتی کاالی تولیدی خود را با 
قیمتی کمتر از قیمت تمام شده آن 
عرضه می کند تا ســایر رقبا در این 
عرصه با ضرر اقتصادی مواجه شده 
و از میدان رقابت با او خارج شــوند. 
این تولیدکننده و فروشنده  اگرچه 
در کوتاه مــدت ضرر می دهد، اما به  
واسطه پشتوانه مالی که از پیش دارد، 
پس از طی این دوره عرصه رقابت و 
بازار آن کاال به نفع وی رقم خواهد 
خورد و ســپس کاالی مورد نظر را 
با ســود مطلوب در عرصه بی رقیب 

عرضه خواهد کرد.
هزینه واقعی این قبیل رفتارها 
در کشــور مقصد نظیر کشــور ما، 
حذف تولیدکننــدگان داخلی و از 
بین رفتن پتانســیل ایجاد یا ادامه 
حیات صنایع خرد و کوچک است. 
دامپینــگ یک فعالیــت اقتصادی 
مخرب است که اقتصادهای بزرگی 
چون چیــن و آمریکا بــه کرات از 
آن بهــره برده اند، تا جایی که امروز 
 )WTO( ســازمان جهانی تجارت
بخشــی از فعالیت های اصلی خود 
را بــه جلوگیــری از رفتارهای ضد 
قیمت شــکنی یــا آنتی دامپینــگ 

اختصاص داده است. 

پژواک
جنگ سایبری ـ۷

پایش

عکس خبر

 محمد نوری/ ســاخت بزرگراه، ســد، تونل، جــاده، راه آهن، نیروگاه، 
مجتمع های اداری و مســکونی و...، مواردی هستند که دولت یا شهرداری ها در 
کشورهای مختلف، برای تأمین مالی آنها اقدام به انتشار اوراق مشارکت مردمی 
می کنند. از ســوی دیگر در بیشتر کشورهای جهان برای تأمین کسری بودجه 
و مدیریت نقدینگی در فعالیت های اقتصادی، از اوراق قرضه اســتفاده می شود. 
همچنین از میان ابزارهای سیاســت پولــی و اعتباری، ابزار عملیات بازار باز در 
ارتباط تنگاتنگ با اوراق قرضه قرار دارد. به گونه ای که بانک های مرکزی با استفاده 
از این ابزار می توانند برحجم نقدینگی بخش خصوصی و عرضه پول اثر بگذارند.
اوراق  مشــارکت در ایران از ســال ۱۳7۳ و با فروش اوراق  مشارکت طرح 
نواب به وسیله شهرداری تهران متولد شد، بعد از آن اوراق  مشارکت شهر سالم 
)بازسازی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم در سال ۱۳7۴( و دیگر اوراق 
 مشارکت )۱۳۸۰ـ ۱۳7۵( صادر شد و همزمان با برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت )تدوین و تصویب 
قانون »نحوه انتشــار اوراق مشارکت« در مهر ماه سال ۱۳76 و آیین نامه اجرایی 
آن در سال ۱۳77( تا با انتشار اوراق  مشارکت و گردآوری نقدینگی، منابع مالی 
الزم برای افزایش سرمایه بانک ها را فراهم آورد و به این ترتیب، بانک مرکزی به 

صادرکننده اوراق  مشارکت در کشور بدل شد.
از آن تاریخ به بعد هر ســاله شــاهد فروش اوراق مشارکت از سوی دولت 
هســتیم که با توجه به مزیت هایی که برای آن ایجاد می شود، اغلب مورد توجه 
مردم نیز قرار می گیرد. بررســی اجمالی در اوراق  مشارکت منتشر شده، نشان 
می دهد که روند انتشار اوراق  مشارکت در سال های گذشته چه از لحاظ تعداد و 
تنوع و چه از لحاظ مبلغ صعودی بوده و در دولت دوازدهم نیز برای درآمدهای 

حاصل از فروش اوراق مشارکت حساب ویژه ای باز شده است.
بی شــک انتشار و فروش اوراق مشارکت می تواند ثمرات اقتصادی مناسبی 
برای کشور داشته باشد. یکی از مهم ترین اثرات اقتصادی اوراق مشارکت، تأمین 
منابع مالی است، یعنی در صورت وجود کسری بودجه، یکی از بهترین روش ها 
یا به جرئت می توان گفت؛ بهترین روش برای تأمین مالی اســت. فروش اوراق 
مشارکت از ســوی دولت، نسبت به روش مشابه آن ـ وام خارجی ـ یا روش های 
دیگر مانند انتشار پول از سوی بانک مرکزی دارای تأثیرات به مراتب مطلوب تری 
اســت؛ اما نباید از نظر دور داشت که انتشــار و فروش اوراق مشارکت ارتزاق از 

جیب آیندگان است. 
اگر مبالغ جمع آوری شده حاصل از فروش اوراق مشارکت به بانک های عامل 
برای مشارکت در سرمایه گذاری های بلندمدت اعتبار داده شود دارای اثرات مثبت 
اقتصادی در کشــور خواهد بود؛ اما اگر این مبالغ صرف هزینه های جاری دولت 
شود، به مراتب اثرات منفی بیشتر از زمانی که در دست مردم بود، خواهد گذاشت. 
چون گسترش هزینه های جاری دولت سبب گسترش حجم دولت می شود که 
این گسترش تأثیرات نامطلوب بسیاری را به صورت زنجیروار ایجاد می کند که 
حل این اثرات بســیار طوالنی خواهد بود و نتایج آن تا مدت ها بر پیکره اقتصاد 

کشور برجای خواهد ماند.
به تعبیر دیگر اگر منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت بجا و مناسب هزینه 
نشــود و خرج بزرگ شدن دولت شود و مشکلی از مشکالت اقتصادی کشور را 
مرتفع نکند، مسلم بدانیم که پرداخت بدهی با بدهی انجام گرفته است که تبعات 

آن در آینده گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

 هزینه اشتغال 
مجدد

عیدی امام)ره( به آیت اهلل خامنه ای/ دیدن امام از عیدی مهم تر بود

ترامپ: معلمان آمریکایی با سالح در کالس حاضر شوند آقای ولی عهد! مامان بزرگ نامحرم محسوب نمی شه؟!

کودکی که گفت جایزه منو کفش شماره ۴۲ بدین؛ پدرم کفشاش پاره  است

انتقاد یا تکمیل سخنان عجیب رئیس جمهور؟
 سید فخرالدین موسوی/ سخنان 
جنجال برانگیــز رئیس دولــت اعتدال درباره 
منتقدان و کمبود عقل در کسانی که به دولت 
وی نقد دارند شاید مطابق میل و خواست آقای 
رئیس جمهور خیلی زود در تیتر یک رسانه ها 
جای مســائل اصلی کشــور را گرفت، آن هم 
درست در آستانه سفر حساس و پر سؤال وزیر 
امور خارجه فرانســه به تهران! »وطن امروز« 
با تیتر »کم عقل « نوشــت: »حسن روحانی 
باز هم براســاس رویه ثابت پنج سال گذشته 
بــه منتقدانش حمله کرد. ایــن بار مخاطب 
اظهارات توهین آمیــز روحانی، تنها منتقدان 
برجام و عملکرد دولت در حوزه دیپلماســی 
نبودند؛ او ایــن بار ترجیح داد به جای حمله 
به بخشی از منتقدان، همه آنها را خطاب قرار 
دهد و از حساب و کتاب و چرتکه اندازی خود 
درباره منتقــدان بگوید و چنین نتیجه گیری 
کند که براســاس محاسباتش »کسانی که با 
دولت مخالفت می کنند، کمبود عقل دارند.« 
او کــه پیش از این منتقــدان خود را افرادی 
بی ســواد، جیب بر و بــزدل خوانده بود و آنها 
را حوالــه به جهنم داده بود، دیروز حرف آخر 

خود درباره انتقاد از دولت را بیان کرد و گفت 
که »مخالفت با دولت معنی ندارد«، »کیهان« 
دیگر روزنامه منتقد دولت نیز در صفحه اول 
خود تیتر »حســن روحانــی: مخالفان دولت 
کم عقلنــد!« را قــرار داد و به انتقاد از ادبیات 
رئیس جمهــور پرداخت؛ اما اتفاق متفاوت در 
این میــان  تفاوت موضع اصالح طلبان درباره 
این اظهارات رئیس جمهور با توهین های پیش 
وی به منتقدان اســت، برخــی از چهره های 
اصالح طلــب این بار در انتقاد به این اظهارات 
حسن روحانی حتی از منتقدان و اصولگرایان  
پیشــی گرفتند؛ چنانچه، عبــاس عبدی در 
روزنامه »اعتماد« در این زمینه می نویســد: 
»اگر قصد داریم به جامعه امید تزریق کنیم، 
در مرحله نخست خودمان باید اعتماد به نفس 
و امید الزم را دارا باشــیم. زماني که فردي از 
اعتماد به نفس مطلوبي برخوردار باشد به این 
شکلي که در سخنان رئیس جمهور ما شاهد 
آن هستیم، با مخالفان خود برخورد نمي کند. 
هیچ گاه قرار نیست که مخالفان و منتقدان ما، 
مطابق میل ما صحبت کرده یا موضوعاتي را 
مطرح کنند که با معیارهاي ما عقالني باشد. 

اینکه قرار باشد مخالف باب میل ما صحبت کند 
را چه کسي تعیین کرده است؟ هر فردي در 
جامعه مي تواند آزادانه نظر خود را مطرح کند 
و صاحب قدرتي که قصد نشان دادن واکنش 
به آن موضوع را دارد، با توجه به میزان اعتماد 
بــه نفس خود در برابــر آن موضوع متانت به 
خرج مي دهد و منتقد یــا مخالف را بي عقل 
خطاب نمي کند.« محمدجواد حق شــناس از 
دیگر چهره های اصالح طلب نیز در این روزنامه 
می نویسد: »آقاي روحاني باید در به کار بردن 
واژه هایــش دقت کرده و اگر هم این واژه ها از 
زبانش بدون اختیار خارج شده، باید به نوعي 
درصدد جبران آن بربیاید. ایشان باید قبل از 
دیگران در مورد این مسئله واکنش نشان دهد. 
شاید بهترین کار این باشد که از مخاطبانش 
بابت به کار بــردن چنین واژه اي عذرخواهي 
کند. تاکنون یکي از مهم ترین دســتاوردهاي 
دولت اصالح طلب پذیرش نقد بوده اســت.« 
منصوری، عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد 
ملــت نیز در این روزنامه می نویســد: »نباید 
برای مخالفان از تعبیر »کم عقل« اســتفاده 
می شد انتظار از دولت آقای روحانی و مجموعه 

مدیران دولتی این اســت بیشــترین تمرکز 
خود را بر انجام گفت وگوهای بیشتر با محور 
توافق و رهیافت مشترک برای حل مشکالت 
کشور باشد.«، اما معنی این انتقادات که حتی 
موجب شــد روزنامه »آفتاب یزد« نیز نسبت 
به آن واکنش نشــان بدهد و بنویسد: »حال 
چه شده که به یکباره آنها نیز به این جو ضد 
روحانی پیوستند و از سخنان روحانی در وصف 
مخالفانش انتقاد و فریاد برمی آورند؟ امری که 
این گونه القا می کند؛ انگار عده ای اخالق را هم 
تابع سیاست کرده اند! به این معنا تا زمانی که 
منافع سیاسی ایجاب می کند اظهارات روحانی 
در وصف مخالفانش رفتار ضد اخالقی نیست و 
زمانی که جو ایجاب می کند باید علیه روحانی 
به واســطه نوع ادبیاتش نســبت به منتقدان 
سخن گفت.« چه می تواند باشد، آیا آنها بیش 
از پیش به دنبال فاصله گذاری با دولت هستند 
و تــالش می کنند هر فرصتــی را به ویترین 
تقابل با دولت تبدیــل کنند؟ آیا آنها هم در 
تالش بودند با پر رنگ کردن این ماجرا در به 
 حاشیه بردن مشکالت اصلی و مطالبات مردم

 کمک کنند؟ 

 مهدی فرهادی/ 
۱6ـ از آنجا که منبع جنگ های 
ســایبری نامشخص اســت، برخی 
از افــراد و گروه ها ممکن اســت با 
پرچــم و نام کســی اقدام به جنگ 
در  آمریکایی ها  کننــد.  ســایبری 
سال های گذشته ادعاهایی داشتند 
مبنی بــر اینکــه در آخرین پروژه 
ایران چنــد بانک آمریکایی و حتی 
 یــک ســد در نیویــورک را هک

 کرده اند.
وزارت  کــه  گزارشــی  در   
دادگســتری آمریــکا در ایــن باره 
منتشــر کرده بود، اعالم شــد که 
سیستم کنترل یک سد در نیویورک 
هک شــده و یک گروه ایرانی با نام 
کاربری »Bowman« این اقدام را 
انجام داده اســت. در همین راستا، 
چندی پیش گزارشی منتشر و اعالم 
شد که در صورت وقوع این حمالت 
ســایبری، وزارت دفاع آمریکا دقیقاً 
نمی داند چه وظیفه یا مســئولیتی 
دارد. در تحلیــل صــورت گرفته از 
ســوی دانشــگاه کمبریج نیز این 
گونه تخمین زده شــده که حمله به 
نیروگاه های برق در شــمال شرقی 
آمریکا موجب می شود 9۳ میلیون 
نفر در تاریکی مطلق فرو رفته و بیش 
 از ۲۴۰ میلیارد خسارت اقتصادی نیز 

به بار آید.
 کارشناســان فضای سایبری 
و مقامــات دولتی به این مســئله 
اذعان دارند کــه هکرها می توانند 
بخش هــای مختلفــی از نهادهای 
دولتی و غیر دولتــی را هدف قرار 
دهنــد؛ اما حقیقت این اســت که 
تعیین کردن میزان این خطر خود 
یک موضوع دیگر اســت و شــامل 
برآوردهای گیج کننده ای می شــود؛ 
برای نمونه در ســال ۲۰۱۲، لئون 
پانه تا وزیر دفاع وقت ایاالت متحده 
اعالم کرد، خطر حمالت ســایبری 
به دستگاه های مالی و نیروگاه های 
 برق آمریکا می تواند یک پرل هاربر

 دیگر باشد.

پایان سال و کارنامه دولت در عرصه تولید و اشتغالآن روی سکه

اصل اول کار خراب کن ها؛ اول حاشیه سازی، بعد کار با حاشیه

دیدار جوانان عازم به اردوهای راهیان نور با مقتدای خویش

میانجی/     محمدابراهیــم 
رهبر معظــم انقالب در پیام نوروزی 
ســال ۱۳96 با اشــاره به دو موضوع 
مهم و ضروری »اقــدام و عمل« که 
در نام گذاری ســال 9۵ مورد تأکید 
معظم له بــود و انجــام کارهایی که 
مسئوالن اجرایی کشور گزارش آن را 
در سال گذشته ارائه کردند، فرمودند: 
»البته فاصله زیــادی میان کارهای 
انجام شده با انتظارات مردم و رهبری 
وجود دارد و آمارهای مثبت و منفی 
را بایــد در مجموع مشــاهده کرد.« 
رضایتمندی مناسبی از اقدامات انجام 
شده نداشتند. ایشــان، توجه به نام 
»اقتصاد مقاومتی« را به تنهایی مؤثر 
ندانسته و درباره راه حل و عالج وضع 
کنونی، مطالبه دیگری را مطرح کردند 
و فرمودند: »عالج، در تقسیم کردن 
اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم 
و تمرکز همه همت مسئولین و مردم 
بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی 
عبارت است از تولید داخلی و اشتغال 
به ویژه اشــتغال جوانان.« بر اساس 
همین ضرورت، سال 96 را »اقتصاد 
مقاومتی: تولید و اشتغال« نام گذاری 
کردند و از مسئوالن خواستند تا نتایج 
را در پایان سال به مردم گزارش کنند.

انتظار از دولت 
در سال تولید و اشتغال

انتظــار این بود که دولت عمده 
تالش خود را معطوف به فراهم سازی 
کلی  سیاست های  اجرای  زمینه های 
اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال با 
شتاب افزون تری نسبت به سال های 
گذشته از طریق تقویت نقاط قوت و 
برطرف کــردن نقاط ضعف آن کند؛ 
اما آنچه در عمل مشاهده شد تالش 
مضاعف برای برون رفت از مشکالت 
اقتصادی و رونق تولید و اشــتغال در 

سال جاری نبود. 
در ابتدای سال جاری و با توجه 
به نام گذاری سال ۱۳96 »بسته های 
رونــق تولیــد و اشــتغال« با هدف 

اســتقرار مدیریت کارآمــد، افزایش 
ســرمایه گذاری، توســعه صــادرات 
غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات، 
مقررات زدایی و گسترش نقش بخش 
خصوصی و تعاونی، رشــد اقتصادی، 
تــداوم نرخ تورم تــک رقمی، ایجاد 
فرصت های شغلی جدید و پایدار، در 
اقتصاد  راستای رویکردهای پنج گانه 
برون گرایی،  )درون زایــی،  مقاومتی 
دانش بنیانی، مردمی بودن و عدالت 
بنیانی( را دبیرخانه ستاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتی تهیــه و برای اجرا 
در سال ۱۳96، به کلیه دستگاه های 

اجرایی ابالغ کرد. 

وضعیت سنجی
 عناوین بسته هاي پنج گانه

۱ـ بسته ارتقای توان تولید ملی 
۲ـ بسته تأمین مالی و سرمایه گذاري 
۳ـ بســته جذب، توســعه و تعمیق 
تکنولوژي ۴ـ بســته تجارت خارجی 
)توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت 
هدفمند واردات( ۵ـ بســته اشتغال و 
توانمندسازي نیروي کار؛ در هر یک 
از بسته هاي مصوب ستاد اولویت هاي 
اصلی دســتگاه هاي اجرایی همراه با 
زمان بندي مشخص براي اجرا در سال 
۱۳96، تعیین شده بود. در این بسته ها 
مقرر شده بود که دستگاه هاي مجري، 
برنامه هاي اجرایی مربوط به خود را در 
ســال ۱۳96 عملیاتی کنند. عالوه بر 
این دستگاه مجري موظف شده بودند 
به طور مســتمر گزارش اقدامات به 

عمل آمده براي اجراي مصوبه ابالغی 
ستاد را به دبیرخانه ستاد گزارش کند.

درباره برنامه ریزی و اقدام برای »ارتقای 
توان تولید ملی« به تمامی دستگاه های 
اجرایی ابالغ شده بود تا اقدام اجرایی 
مناســبی برای افزایش تولید داخلی 
کاالهای اساســی، ضروری و حساس 
کشــور در بخش کشاورزی و صنعت 
انجام دهند. با مروری بر عملکرد دولت 
می توان به میزان توفیقات دستگاه های 

اجرایی در این باره پی برد.

میراث دولت
 در حوزه تولید داخلی

ابتدای ســال 96 مقــارن بود با 
انتهای کار دولت یازدهم. میراث این 
دولت بعد از چهار سال تعطیلی و نیمه 
تعطیــل بیش از نیمی از کارخانه ها و 
واحدهای تولیدی بود. بقیه واحدهای 
تولیدی نیز با حداقل ظرفیت تولید به 
حیات خــود ادامه می دادند. تعطیلی 
کارخانه های باســابقه و صاحب نامی 
مانند ارج، پارس الکتریک و آزمایش در 
عرصه لوازم خانگی، داروگر در عرصه 
مواد شوینده و پاک کننده، قند ورامین 
و کرج، کارخانجات متعدد نساجی و... 
که برخی از این کارخانه ها بیش از نیم 
قرن ســابقه فعالیت داشته اند.  مرور 
برخی از اخبــار در این باره می تواند 
وضعیت تولید را در ســالی که با نام 
تولید و اشــتغال نام گذاری شده بود، 
روشــن  کند. ۸۰ کارخانــه و کارگاه 
شهرستان بروجرد در حال تعطیلی و 

۱۰۰ کارخانه لوازم خانگی تعطیل شد. 
بیش از 7۰ درصد کارخانه های قزوین 
تعطیل است. بیکاری حدود هزار کارگر 
از نیمه دوم ســال گذشته در صنعت 
کاشــی. خبر رئیس خانــه صنعت از 
تعطیلی ۴۵ درصدی واحدهای صنعتی 
کوچک، نعمت زاده )وزیر سابق صنعت، 
معــدن و تجارت( هفت هــزار واحد 
صنعتی متوقف داریم. اخراج کارگران 
برخی صنایع به علت رکود اقتصادی 
ماننــد واحد های تولیدی کاله، پارس 

سرام، آی تی آی و ...

»حرکت« 
طرح توسعه اشتغال فراگیر 

در ابتدای اردیبهشــت ماه سال 
جاری در جلسه شورای عالی اشتغال، 
به  ریاست حسن روحانی، طرح توسعه 
اشتغال فراگیر با عنوان »حرکت« به 
 منظور تقســیم کار بین دستگاه ها و 
برای تک رقمی شــدن نرخ بیکاری تا 
پایان سال 96 برای اجرا در کل کشور 
با تمرکز بر بنگاه های خرد و کوچک  
در اســتان ها و شهرســتان هایی که  
مزیت هایی در سه الیه کالن، میانی 
و خرد دارند به تصویب رسید و مقرر 
شــد وزارت کار در این باره اقدامات 

الزم را اجرا کند.

 فارغ التحصیالن دانشگاهی 
غیرفعال

بررســی نرخ بیکاري افــراد ۱۰ 
ساله و بیشــتر در کشور نشان مي دهد 

که ۱۲/6درصد از جمعیت فعال، بیکار 
بوده اند. روند تغییرات این نرخ حاکي از 
آن است که این شاخص نسبت به بهار 
۱۳9۵، ۰/۴ درصد و نسبت به زمستان 
۱۳9۵، ۰/۱ درصد افزایش داشته است و 
این درحالی است که قرار بود نرخ بیکاری 

در پایان سال 96 تک رقمی شود. 
بر اســاس اطالعات از وضعیت 
جمعیت  فارغ التحصیالن«،  »بیکاری 
فارغ التحصیــل و در حــال تحصیل 
دانشــگاهی بیــش از ۱۲ میلیون نفر 
برآورد شده است که از این میزان ۴/۸ 
میلیــون نفر در حال تحصیل و هفت 
میلیون نفر نیز جمعیت فارغ التحصیل 
هستند. از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
که در حال تحصیل هستند حدود ۸۰۰ 
هزار نفــر )۱7 درصد( ضمن تحصیل 
دارای فعالیت اقتصادی بوده و شاغل 
هستند. همچنین بخشی از جمعیت 
در حــال تحصیــل و فارغ التحصیل 
دانشــگاهی از نظر اقتصادی غیرفعال 
هســتند و در جســت وجوی شــغل 
نیستند. بر اساس همین آمار در بین 
جمعیت هفت میلیونی فارغ التحصیل، 
۳/7 میلیون نفر شاغل و 9۰۰ هزار نفر 
بیکار هستند. ضمن اینکه ۲/۴ میلیون 
نفــر از فارغ التحصیــالن در جمعیت 

غیرفعال اقتصادی قرار دارند.
اکنون که در پایان سال اقتصاد 
مقاومتی؛ تولید اشــتغال قرار داریم و 
قرار بود که دولتمــردان در این ایام 
نســبت به عملکرد خود در دو حوزه 
تولید و اشــتغال به مــردم و رهبری 
گزارش دهند، ای کاش کســی پیدا 
می شد و با ارائه گزارشی امیدوار کننده  
که در واقعیت صحنه اقتصادی کشور 
قابل لمس باشد، از بهبود اوضاع تولید 
و اشــتغال خبر دهد. به  نظر می رسد 
ارائه راهکارهای کلی و بدون برنامه های 
اجرایی مشــخص تا زمــان کوتاهی 
قابلیت مصرف دارد؛ در غیر این صورت 
نه فقط مردم از برنامه های دولت ناامید 
می شوند؛ بلکه سیاست گذاران نیز در 

تله انفعال قرار می گیرند.

مادری که فرزندش نیست تا روز مادر را به او تبریک بگوید

همان هایی که قمه می زنند، با قمه به سفارت ایران حمله کردند



 رضا اشرفي/ راست گرایان 
افراطــی و میانه پیــروز انتخابات 
پارلماني ایتالیا شــدند تا دیگران را 
به این باور برسانند که اتحادیه اروپا 
برخالف شعارها و رویکردهایي که 
تاکنون داشته، به سمت رادیکالیسم، 
ناسیونالیسم منفي و حتي فاشیسم، 
قوم گرایي و شوونیسم پیش مي رود. 
البته نباید این مسئله را نادیده 
گرفت که در انتخابات شکل گرفته، 
هیچ یک از احزاب و حتي ائتالف ها 
به طور قاطع پیروز نشدند. بنابراین، 
همچون دوره هاي گذشته باید شاهد 
یک دوره چانه زني هــاي مداوم در 
حالت بی ثباتی در این کشور بود؛ زیرا 
طیف هایي که رأی باالیي آورده اند، 
به راحتي نمي توانند کابینه تشکیل 
دهند؛ اما آنچه به طور قطع مي توان 
نظر داد، این است که راست گرایان 
در دو طیف میانه و تندرو دســت 

باال را دارند.
از ایــن منظر ضــد مهاجران، 
مخالفــان اتحادیه اروپا، دشــمنان 
ملي گرایان  یــورو،  پولــي  منطقه 
مخالف دیگران از جمله مسلمانان 
و حتــي دیگر کشــورهاي اروپایي 
بســیار به قدرت نزدیک شــده اند. 
»نیویورک تایمــز« در ایــن بــاره 
آخرین  ایتالیا  »انتخابات  نوشــت: 
موج قدرتمند در جریان طغیان ضد 
مهاجرت، ضــد اتحادیه اروپا و ضد 

دموکراتیک است که سیاست اروپا 
را ویران کرده اســت. این انتخابات 
مخالفــت قاطعانه مــردم با احزاب 
ســنتی و رهبری ملی بــود که از 
سیل مهاجران از آفریقا و خاورمیانه 

و سال ها رکود به تنگ آمده اند.«
در ایــن انتخابــات که احزاب 
چپ به همراه دولتمردان و مقامات 
پیشــین و سنتي با شکست مواجه 
شــدند، احزابي همچون »به پیش 
ایتالیا« که رهبري آن را ســیلویو 
برلوسکوني با گرایش راست میانه در 
اختیار دارد، به همراه احزاب افراطي 
»لیگا« )لیگ شمال( به ریاست ماتئو 
سیلویني و حزب »برادران ایتالیا« 
به ریاســت خانم جورجیا ملوني و 
جنبش »پنج ســتاره« که از سوي 
لوئیجی دی ماریو ۳۱ ساله رهبری 
می شــود، به تشکیل دولت نزدیک 
شــده اند. حزب »پنج ســتاره« که 
بیشــترین آرا را به خود اختصاص 
داده،  حدود ۱۰ سال پیش به دست 
یک کمدین معترض ایتالیایي وارد 

عرصه سیاسي شد. 
پیش از هر چیز باید یادآوري 
کــرد کــه در این طیــف اتحاد و 
همزیســتي قاطعي وجــود ندارد؛ 
برای نمونه حزب برلوسکوني بارها 
اعالم کرده اســت مخالف اتحادیه 
اروپا نیســت؛ اما در دیگر مســائل 
از جملــه ضدیت بــا مهاجرت و... 

اتفــاق نظر دارند. بــه همین دلیل 
راست گرایان  ائتالف  گفته مي شود 
نیز چندان مطمئن نخواهد بود. به 
گونه اي که مي توان این انتخابات را 
به نمونه اتریش نزدیک دانست که در 
آن افراط گرایان با راست هاي میانه 
دولت را تشکیل داده اند و میزان قابل 
توجهی از کرسي هاي کابینه را در 

اختیار گرفته اند. 
سطح و میزان افراط گرایي در 

طیف انتخابــات ایتالیا به اندازه اي 
اســت که تنها امیــد اتحادیه اروپا 
به سیلویو برلوسکوني است که در 
ســال ۲۰۱۱ به دلیل رسوایی های 
جنسی و مشکالت حقوقی از سمت 
نخست وزیری مجبور به استعفا شد. 
یکي از بزرگ ترین مشــکالت 

این  اتحادیه گرایان  چالش هــاي  و 
اســت که تمایالت واگرایي در این 
اتحادیه از یک سو به شدت افزایش 
پیدا کرده و از سوي دیگر به شکل 
زنجیروار در کل اتحادیه اروپا حضور 
دارد. ایــن بحران هویت که جوامع 
اروپایي را به ســمت رادیکالیســم 
پیش برده، بیش از این در انتخابات 
هلند، فرانسه، آلمان و حتي انگلیس 
و... خود را نشــان داده است. برای 
نمونه، »ماتئو سالوینی« رهبر حزب 
لیگا یکي از عالقه مندان جدي مارین 
لوپن اســت که در انتخابات فرانسه 
حتي تا مرحله دوم هم پیش رفت 
و عرصه را به مکرون، رئیس جمهور 
کنوني فرانســه باخت؛ اما کاماًل به 

آینده امیدوار است. 
نباید این مســئله را فراموش 
کرد که رادیکالیسم ایتالیایي از نظر 
هویتي و تاریخي به فاشیسم نزدیک 
است و این مي تواند به معناي ضدیت 
با دموکراسي هم باشد که اتحادیه 
اروپا و به طور کل غرب آن را براي 
خود ارزش مي داند و نگران است که 
مبادا چنین گرایش هایي گام به گام 
به ســمت فروپاشي دموکراسي در 
اروپا و حتي غرب پیش برود. چالشي 
که در آلمان نیز وجود دارد و حامیان 
نازیسم آلماني در جایگاه نئونازي ها 
براي اولین بار پس از جنگ جهاني 
دوم وارد پارلمان آلمان شــده اند. 

آدلــف هیتلر نیز از طریق انتخابات 
و نهادهاي دموکراتیک، قدرت را در 

این کشور به دست گرفت.
 تهدیدي که اگر چه نمي توان 
به راحتي گفت اروپا به آن ســمت 
پیش مي رود، اما به هر حال چنین 
تمایــالت اجتماعي کــه تأثیرات 
سیاسي کالن دارد، به طور کامل به 
چشم مي آید و در انواع انتخابات خود 
را نمایان می کند. به نظر می رسد، 
چنین خواســته اي در حال تبدیل 
شــدن به ارزش در غرب است؛ به 
ویــژه آنکه دونالد ترامپ در جایگاه 
ریاست جمهوري آمریکا نیز به تازگی 
تمایالت ریاست مادام العمر را ابراز 
کرده اســت! تا مقدمه اي باشد که 
شکل  دموکراسي  علیه  دموکراسي 
بگیرد. بنابرایــن مي توان گفت، در 
آینده باید منتظر تنش هاي تمدني 

در غرب بود.
آنچه در روند تحــوالت اروپا 
مشــاهده می شود، رویکرد مردم به 
جریان های خارج از ساختار اروپایی 
است که نشان دهنده رشد ملی گرایی 
و البته نارضایتــی مردمی از ادامه 
وابســتگی به اتحادیه اروپایی است 
که نه تنها جایگاه جهانی برای آنها 
رقم نزده؛ بلکه موجب شده است به 
منزله وابستگان به آمریکا در مسیر 

انزوای جهانی قرار گیرند. 
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  قاسم غفوری/ بن سلمان، ولی عهد 
ســعودی در کنار اقدامات صــورت داده در 
حوزه های اجتماعی و سیاسی داخل عربستان، 
در حــوزه دیپلماتیک تحرکات قابل توجهی 
عربستان  ولی عهد  محمدبن ســلمان،  دارد. 
ســعودی از »ســعد الحریری« نخست وزیر 
لبنان در ریاض اســتقبال کرد و پس از آن 
راهی مصر شد تا با رئیس جمهور این کشور 
دیدار کند. این نخســتین سفر بن سلمان به 
قاهره پس از انتصاب او به ولی عهدی عربستان 
در ماه جوالی )تیر و مرداد ماه( ۲۰۱7 است.  
نکته مهم آنکه محمدبن سلمان پس از قاهره، 
برای دیدار با ترزا می،  نخست وزیر انگلیس به 

لندن سفر کرد. 
حال این ســؤال مطرح می شــود که 
اهداف بن سلمان از این تحرکات دیپلماتیک 
چیســت؟ هر چند هر یــک از این اقدامات 
اهــداف و منافع متفاوتی دارنــد؛ اما برخی 
اهداف واحد نیز در آنها به چشــم می آید که 
می تواند از محورهای اصلی رفتاری بن سلمان 
باشد. نخست آنکه، مصر و لبنان خود را برای 
انتخابات ریاســت جمهوری و پارلمانی آماده 
می کنند. انتخاباتی که نتایج آن برای عربستان 
اهمیت بسیاری دارد. این سناریو مطرح است 
که بن سلمان با این دیدارها می خواهد توان 
خود را در مهندسی انتخابات در کشورهای 
عربــی به نمایش بگذارد کــه افزایش آرای 
جریان مســتقبل در لبنــان و نیز پیروزی 
السیســی در مصر می تواند از محورهای آن 
باشد.  البته باید در نظر داشت که سعودی ها 
هم از حریری و هم از السیسی انتظاراتی در 
داخل کشورشــان و منطقه دارند که بخشی 
از آن بــه حضور در جنگ یمن و همراهی با 
طرح های سعودی علیه ایران و جبهه مقاومت 

مربوط می شود. 
دوم آنکه، عربستان تحرکات جدیدی 
را در قبال مســئله فلســطین آغاز کرده که 
اجرای طرح آمریــکا درباره پذیرش معرفی 
قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی و سازش 
فلسطینی از محورهای آن است. با توجه به 
تنش های اخیر میــان مصر و لبنان با رژیم 
صهیونیستی و نقشی که آنها در طرح آمریکا 
دارند، می توان گفت بن سلمان مأموریت دارد 
زمینه عربــی را برای تحقق طرح آمریکایی 
انتقال ســفارت آمریکا به قدس فراهم کند. 
انتهای ســفر بن سلمان به انگلیس است که 
بخشی از این سفر گزارش کار و هماهنگی با 
انگلیس در این زمینه است که مرحله بعدی 
آن نیز دیدار با ترامپ برای نهایی سازی طرح 

خواهد بود. 
ائتالف سعودی ـ آمریکایی از فروردین 
۱۳9۴ تجاوز گســترده ای را علیه یمن آغاز 
کرد. این جنگ سراسری در حالی آغاز شد که 
سعودی و متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای 
آن بر این ادعا بودنــد که به دنبال برقراری 
ثبات و امنیت در این کشور هستند و به قولی 
می خواهند با تروریسم و مخالفان وحدت یمن 
مقابله کنند. این ادعا در حالی صورت گرفت 
که سه سال از آغاز این جنگ می گذرد و روند 
تحوالت نکات تأمل برانگیزی را نشان می دهد. 
نخســت آنکه، رژیم سعودی در حالی شعار 
پیروزی در جنگ در چند روز را ســر می داد 
که پس از گذشت سه سال نه تنها این مدعا 
محقق نشده، بلکه همه شواهد از شکست این 
رژیم حکایت دارد. البته ســعودی در کشتار 
مردم و نابودی و ویران سازی یمن بسیار موفق 
بوده، چنانکه بخش های گسترده ای از یمن به 
ویرانه مبدل شده و ده ها هزار نفر به شهادت 

رسیده و میلیون ها نفر آواره شده اند. 
دوم آنکه، ســعودی ادعا داشته است 
به دنبال مبارزه با تروریسم یا همان انصاراهلل 
بوده؛ حال آنکه در طول این سه سال از یک 
سو مردم یمن رهبری انصاراهلل را در مبارزه 
بــا متجاوزان مورد تأکید داشــته و وحدت 
میــان نیروهای مردمی و ارتش زمینه ســاز 
شکست ائتالف سعودی بوده است. از سوی 
دیگر اسناد نشان می دهد، عربستان و امارات 
برای نابودی یمن اقــدام به اعزام گروه های 
تروریســتی به یمن کــرده و به منزله پیاده 

نظام از آنها بهره گرفته اند. 
سوم آنکه، کشــورهای غربی به ویژه 
انگلیس، فرانســه، آمریکا، آلمان و کانادا در 
حالی مدعی حمایت از حقوق بشر هستند که 
در طول این ســه سال جز حمایت از کشتار 
مردم و ویرانی یمن اقدامی نداشــته اند. در 
همین چارچوب، در ســفر ولی عهد سعودی 
به انگلیس ترزا می، نخســت وزیر این کشور 
به طور رســمی بر ادامــه حمایت از جنگ 
یمن تأکیــد کرد. جالب توجه آنکه انگلیس 
به تازگی نماینده سازمان ملل در امور یمن 
شده است که خود بعد دیگری از واهی بودن 
ادعاهای بشری ســازمان ملل و کشورهای 
غربی را آشکار می کند. بر اساس این می توان 
گفت، تحرکات بن سلمان در چارچوب نمایش 
قدرت فردی و نیز تحقق مطالبات آمریکایی ـ 
انگلیسی است تا شاید با این اقدامات بتواند 
رضایت آنها را برای رسیدن به قدرت مطلق 
یا همان پادشــاهی سعودی کسب کند؛ در 
حالی که این هدف زمینه ساز هزینه های بسیار 
برای کشورهای عربی و البته حذف بخش های 
دیگری از حقوق ملت فلسطین خواهد شد.

  عبــداهلل عبادی/ جیبوتی از لحاظ 
جغرافیایی بخشی از سومالی تلقی می شود که 
مســتعمره فرانسه بود و پیش از این هم نامش 
کشور عفار و عیسی بوده است، عفار و عیسی به 
سومالی فرانسه هم معروف بود، به عبارت دیگر 
سومالی از لحاظ جغرافیایی و تاریخ معاصر، یعنی 
قرن اخیر مجموعاً به سه بخش تقسیم می شد؛ 
سومالی انگلیس )که در حال حاضر به سومالی 
لند معروف است(، سومالی فرانسه )که در حال 
حاضر به جیبوتی معروف است( و سومالی ایتالیا 

که سومالی فعلی را شامل می شود.
جیبوتی در ســال ۱977 استقالل خود 
را از فرانسه کســب کرد، جمعیت این کشور 
بر اســاس سرشماری سال ۲۰۰9، ۸۲۰  هزار 
نفر بوده اســت که 9۴ درصد آن را مسلمانان 
سنی که اکثریت آن را شافعی ها و درصد کمی 

را فرقه های مختلف صوفیه تشکیل می دهند.
جیبوتی کشور بسیار فقیری است و درآمد 
ســرانه آن کمتر از ۱۴۰۰ دالر در سال است، 
از ســوی دیگر حــدود ۵۰ درصد از جمعیت 
این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و نرخ 
بیکاری ۵۰ تا ۵۵ درصد است. در حال حاضر 
کمبود درآمــد ارزی و بیــکاری از مهم ترین 
مشکالت این کشور محسوب می شود؛ از سوی 
دیگر کمبود امکانات بهداشتی و دارویی از یک 
طرف و شــیوع گســترده بیماری های مرگبار 
مانند؛ هپاتیت، ایدز، حصبه و وبا سبب افزایش 

رشد مرگ و میر نوزادان در این کشور است.

حضور رسمی عربســتان و سازمان های 
وهابی در این کشــور به سال ۱97۸ یعنی به 
فاصله اندک از استقالل از فرانسه بازمی گردد، 
با توجه به وضعیت اقتصادی دولت این کشور 
و فقر حاکم بر جامعه بخش بسیاری از حضور 
عربســتان در این کشور وابسته به هزینه هایی 
اســت که از سوی دولت یا نهادهای وابسته به 
رژیم آل ســعود در جیبوتی هزینه می شود. به 
طور نمونه با توجه به وضعیت اقتصادی دولت 
جیبوتی، دولت توانایی ساخت و اداره مساجد 
و ســازمان هایی مذهبی را نــدارد؛ از این رو 
بخش فراوانی از هزینه های مربوط به مساجد 
و سازمان های اسالمی از سوی رژیم آل سعود 
تأمین می شود، عالوه بر این سازمان رابطه العالم 
اسالمی با صرف هزینه ای عظیم ده ها باب واحد 
مسکونی برای شیوخ و علمای وهابی یا متمایل 
به وهابیت در جیبوتی احداث کرده است و به 
طور غیر مســتقیم در حال ترویج و تبلیغ این 
موضوع می باشد که شیوخ مسلمان کشورهای 
آفریقایی در صورت گرایش به وهابیت از مسکن 
رایگان بهره مند خواهند شــد. واگذاری منازل 
مسکونی به شیوخ متمایل به وهابیت معموالً با 
تبلیغات فراوانی در بین بومیان مسلمان همراه 
بوده اســت، عالوه بر آن در هریک از مساجد 
وابسته به وهابیون یک باب منزل مسکونی وجود 
دارد که به متعلق به امام جماعت مسجد است.
 اما این تمام ماجرا نیســت؛ بلکه ناتوانی 
دولت این کشور در تأمین هزینه های جاری و 

فعالیت های عمرانی سبب شده تا سازمان ها و 
شرکت های وهابی عربستانی بخشی از نیازهای 
این کشور در زمینه عمرانی و صنعتی را برعهده 
گرفته و زمینه نفوذ هرچه بیشتر عربستان در 
ارکان دولت جیبوتی را فراهم آورده اند، یکی از 
این سازمان ها، صندوق توسعه سعودی است. 
این ســازمان یکی از معروف ترین سازمان های 
وابسته به عربستان در آفریقا، آسیا و آمریکای 
التین می باشد، فعالیت های عمرانی این سازمان 
موجب شده تا طی یک دهه گذشته عربستان در 
سه قاره ذکر شده نفوذ فراوانی را کسب کند. از 
مهم ترین فعالیت های این سازمان در جیبوتی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱ـ ســاخت مجتمع های مســکونی در 
پایتخت جیبوتی: با توجه به افزایش جمعیت و 
ناتوانی دولت در گسترش فضای شهری صندوق 
توسعه سعودی در سال ۲۰۱۵ موافقت کرد تا 
با ســاخت ۱۰۰۰ دســتگاه آپارتمان و فضای 
شــهری به نوعی نیازهــای عمرانی دولت این 
کشــور را تأمین کند، در ایــن پروژه عالوه بر 
ساخت ۱۰۰۰ واحد مسکونی، ساخت مسجد، 
پارک و دیگر نیازهای شــهری در نظر گرفته 
شده اســت، این پروژه با هزینه ۴۵۰ میلیون 
دالر قرار اســت تا پایان ســال میالدی جاری 

)۲۰۱7( به اتمام برسد.
۲ـ تکمیل بندر تادجورا: بندر تادجورا یکی 
از مهم ترین بنادر جیبوتی است که نقش مهمی 
در صادرات و واردات کاال دارد؛ اما به دلیل نبود 

بودجه تکمیل آن سال هاست که به تأخیر افتاده 
است، بر این اساس صندوق توسعه سعودی با 
دادن یک وام ۲۲۰ میلیون دالری به دولت این 
کشور، زمینه تکمیل و راه اندازی کامل این بندر 

را فراهم آورد.
۳ـ ساخت نیروگاه حرارتی: با نیاز شدید 
جیبوتــی به برق، موافقت شــده یک نیروگاه 
حرارتــی 7۵ مگاواتی بــا هزینه ۱۰۰ میلیون 
دالر در جیبوتی احداث شود، بر اساس توافق 
صورت گرفته ۳۰ میلیون دالر از طریق صندوق 
توسعه سعودی، ۳۰ میلیون دالر از یک بانک 
کویتی و ۴۰ میلیــون دالر آن از طریق بانک 
توسعه اســالمی تأمین اعتبار خواهد شد که 
وجوه پرداخت شده از سوی سازمان سعودی و 
بانک کویتی بالعوض و ۴۰ میلیون دالر بانک 
توسعه اسالمی در ۲۵ سال از طریق سوددهی 

نیروگاه پرداخت خواهد شد.
یکی دیگر از ســازمان های وهابی حاضر 
در جیبوتی بنیاد بین المللی البصر اســت. این 
بنیاد که در ســال ۱99۰ در ریاض تأســیس 
شــده در زمینه مبارزه با بیماری های چشمی 
به ویژه آب مروارید در آســیا و آفریقا فعالیت 
می کند. بنیــاد البصر در حــال حاضر دارای 
هفت بیمارستان در سودان، دو بیمارستان در 
نیجریه و دو بیمارستان در نیجر است. در سال 
۲۰۱۴ پزشکان این بنیاد با حضور در جیبوتی 
۵۰۰ بیمار مبتال به آب مروارید را تحت مداوا 

قرار دادند.

 فرانسه: وضعیت بد آوارگان
مراکز پذیرش افراد بي خانمان مملو از جمعیت اســت و دیگر قادر به پذیرش 
مهاجران بیشتر نیستند. از این رو، بسیاري از مهاجران در خیابان ها روزگار مي گذرانند. 
مهاجران در خیابان و زیر یک پل مي خوابند و براي گرم شدن آتش روشن مي کنند. 
فرانسه به دلیل نزدیکی به مدیترانه از جمله کشورهایی است که پناه جویان بسیاری 
برای نجات جان خود راهی آن می شوند؛ اما سیاست های دولت فرانسه موجب شده 
است نه تنها به شرایط امن دست نیابند؛ بلکه با اردوگاه ها و مراکزی مواجه می شوند 
که بدون امکانات اولیه باید در آنجا تحت شدیدترین تدابیر امنیتی روزگار سر کنند 
و در نهایت نیز بســیاری از آنها به کشورهای خود که درگیر جنگ و ناامنی است، 
بازگردانده می شوند. نهادهای حقوق بشر بارها درباره وضعیت این اردوگاه ها هشدار 

داده و تأکید کرده اند فرانسه به قتلگاهی برای پناه جویان مبدل شده است. 

 آلمان: ۲۲۰۰ حمله به پناه جویان
آلمان با وجود شــعارهای متعدد مبنی بر حمایت از پناه جویان و مهاجران 
گرفتار در جنگ و ناامنی خود به محلی ناامن برای پناه جویان مبدل شده است؛ 
چنانکه در ســال گذشــته میالدی بیش از ۲۲۰۰ مورد حمله به پناه جویان در 
آلمان رخ داده اســت. بر اساس این، در سال ۲۰۱6 حدود ۳۵۰۰ مورد حمله به 
پناه جویان ثبت شده است. حمالت مذکور شامل جراحت های فیزیکی، تخریب 
اموال، توهین، نفرت افکنی عمومی، بر هم زدن آرامش، آتش زدن محل زندگی و 
پرتاب مواد منفجره به خانه های پناه جویان بوده است. در سال گذشته میالدی، 
۱9۰6 مورد حمله به پناه جویان و ۳۱۳ مورد حمله به محل اسکان و زندگی آنها 

انجام گرفته که طی آن بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شده اند. 

 نیجریه: قحطی و سکوت مدعیان حقوق بشر
برآوردهای سازمان ملل نشان می دهد، حدود یک میلیون نفر در شمال شرقی 
نیجریه به دلیل اقدامات تروریست های بوکوحرام در معرض خطر قحطی و گرسنگی 
هستند؛ در حالی که سازمان ملل و کشورهای غربی مدعی حمایت از حقوق بشر 
به دلیل منافع سیاسی و اقتصادی در برابر این قحطی سکوت کرده اند.  نیجریه از 
جمله کشورهایی است که در سال های اخیر تحت اقدامات جنایت کارانه گروه های 
تروریستی قرار گرفته؛ اما به دلیل منافعی که کشورهای غربی در این کشور و در لوای 
این ناامنی ها کسب می کنند، عماًل اقدامی برای حمایت از مردم صورت نمی دهند. 
این روند موجب شده اســت مناطق تحت محاصره گروه تروریستی بوکوحرام در  
شمال شرقی نیجریه در معرض خطر قحطی شدید قرار بگیرد. برآوردهای سازمان 
ملل نشان می دهد حدود یک میلیون نفر در شمال شرقی نیجریه به دلیل اقدامات 

تروریست های بوکوحرام در معرض خطر قحطی و گرسنگی هستند.

 آلمان: مسلمانان در وضعیت بحرانی
آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که به دلیل سیاست های دولتمردانش 
افراطی گری و دیدگاه نژادپرستانه در آن به شدت رشد یافته؛ چنانکه وزارت کشور 
آلمان از ثبت دســت کم 9۵۰ مورد حمله علیه مسلمانان و مؤسسات اسالمی در 
این کشــور در سال ۲۰۱7 خبر داد. در این حمالت، ۳۳ نفر زخمی شدند که از 
مجموع کل حمالت، 6۰ مورد به طور مســتقیم علیه مساجد انجام گرفته است. 
اطالعات نشان می دهد، کم و بیش همه افراد مسئول برای این حمالت، افراط گرایان 
راست گرا بوده اند. با توجه به اینکه نظارتی بر حمالت ضد اسالمی وجود ندارد و 
قربانیان معموالً شکایتی تنظیم نمی کنند، شمار حمالت به مسلمانان و مؤسسات 
اسالمی بسیار بیشتر از این رقم است. این در حالی است که دولتمردان و ساختار 

امنیتی آلمان به بهانه مبارزه با تروریسم به این اسالم ستیزی دامن می زنند.

آمریکا ایران را خطرناک تر از کره شمالی می داند
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان: سناتور جمهوریخواه آمریکایی در نشست 
»آیپک« ادعاهای ضد ایرانی مقامات کشورش را تکرار کرد. سناتور جمهوریخواه، تام 
کاتن در نشست کمیته امور عمومی آمریکا و رژیم صهیونیستی موسوم به آیپک با 
مقایسه ایران و کره شمالی مدعی شد با توجه به مساحت، مکان و موقعیت دو کشور، 
یک ایران هســته ای در آینده به مراتب خطرناک تر از تهدیدی است که اکنون کره 
شمالی اعمال می کند. کاتن در ادامه گزافه گویی های خود افزود: »تا زمانی که حکومت 
فعلی ایران بر سر کار است، متحدان ما از جمله اسرائیل در تهدید به سر خواهند برد.«

 برجام اصالح نشود، آمریکا از آن خارج می شود
خبرگزاری تســنیم: »مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد 
اگر توافق هســته ای ایران طی ماه های آینده اصالح نشــود، واشنگتن به سرعت 
از آن خارج خواهد شــد. پنس طی ســخنرانی در نشست سالیانه »کمیته امور 
عمومی اسرائیل آمریکا« )آیپک( گفت: »دونالد ترامپ، رئیس جمهوری است که 
بیشترین حمایت را از اسرائیل دارد و اتحاد بین آمریکا و اسرائیل امروز محکم تر 
از گذشته است.« وی با بیان اینکه آمریکا برای همیشه در کنار رژیم صهیونیستی 
خواهد ایســتاد، توضیح داد که حمایت نظامی آمریکا از امنیت اسرائیل، امروز از 

هر زمانی بیشتر است.

 امنیت خاورمیانه در گرو گفت و گو با ایران است
خبرگزاری فارس: نماینده آمریکا در ســازمان ملل طی سخنرانی در آیپک 
با ادعای اینکه اسرائیل تسلیم ایران و سوریه نخواهد شد، گفت: »برای به دست 
آوردن امنیــت در خاورمیانه، باید درباره فعالیت های ایران صحبت کنیم.« هیلی 
طی سخنرانی در نشست »کمیته امور عمومی اسرائیل آمریکا« )آیپک( گفت: »اگر 
می خواهیم درباره امنیت در خاورمیانه صحبت کنیم )مشکل اسرائیل نیست( بلکه 
باید درباره ایران، سوریه، حزب اهلل، حماس و یمن صحبت کرد.« هیلی با ادعای 
اینکه رژیم صهیونیســتی در سازمان ملل مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، تأکید 
کرد: »من هرگز تســلیم زورگویی نخواهم شد. ایران و سوریه بدانند که اسرائیل 

تسلیم زورگویی نخواهد شد.«

 آمریکا خواستار برچیدن برنامه موشکی ایران است
خبرگزاری مهر: نمایندگان ارشد آمریکایی در نشست آیپک بر لزوم اصالح 
توافق هسته ای و برچیدن برنامه موشکی ایران تأکید کردند. مک کارتی که رهبری 
اکثریت جمهوریخواهان مجلس نماینــدگان آمریکا را نیز برعهده دارد، ایران را 
»تهدید مشــترک« برای اسرائیل و آمریکا توصیف کرده و مدعی شد: »ایران در 
حال تثبیت در سوریه است... ارتش ایران معموالً از مرزهایش خارج نمی شود؛ اما 
آنها )تهران( به آن )ارتش( اجازه دادند به داخل سوریه برود.« مک کارتی درباره 
توافق هسته ای ایران نیز افزود: »باید از شر بندهای غروب راحت شویم... دلیلی 

ندارد ایران موشک بالستیک داشته باشد یا آزمایش انجام دهد.«

 وعده های ترامپ محقق نشده است
خبرگزاری مهر: نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل ترامپ را متهم کرد که 
به هیچ یک از وعده هایش درباره برجام عمل نکرده است. بولتون در پیامی توئیتری 
نوشت: »تاکنون هیچ یک از وعده های وی در خصوص توافق هسته ای کشورهای 
۱+۵ و ایران به واقعیت نزدیک نشــده است. ترامپ در وعده های انتخاباتی خود 

مدعی شده بود که پس از روی کار آمدن، برجام را پاره خواهد کرد.«

راز دوره گردی ولی عهد سعودی

آیا پوپولیسم و فاشیسم به اروپا روي آورده است؟
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ساخت وساز برای جذب به وهابیت

 همکاری با آمریکا 
اشتباه بود

»خواجه محمد آصف« وزیر خارجه پاکستان ضمن اعتراف به اشتباهات گذشته، خواهان بهبودی روابط با افغانستان شد و گفت: اگر پاکستان در جنگ افغانستان 
با آمریکا همکاری نمی کرد، شکست واشنگتن قطعی بود، اما در حال حاضر اسالم آباد خواهان بهبود روابط با کابل است. پاکستان در گذشته اشتباهاتی مرتکب شد 

و تاوان سنگین تصمیمات اشتباه خود را پرداخت، اما در آینده با توجه به منافع ملی تصمیم  می گیریم و تحت هیچ شرایطی در این زمینه معامله نخواهیم کرد.

کند و کاوفراسو

هویت

گرایش هــای رادیکال ضد 
تبدیل  حال  در  دموکراتیــک 
ارزش در غرب است؛  به  شدن 
در  ترامپ  دونالد  آنکه  ویژه  به 
جایگاه ریاست جمهوري آمریکا 
ریاست  تمایالت  تازگی  به  نیز 
مادام العمر را ابراز کرده است! تا 
دموکراسي  که  باشد  مقدمه اي 
بگیرد.  دموکراسي شکل  علیه 
بنابراین مي توان گفت، در آینده 
باید منتظر تنش هاي تمدني در 

غرب بود

معالجه بیماران جیبوتیایی توسط پزشکان سعودی دیدار مقامات سعودی و جیبوتی 



 دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی*/ 
در روزهای پایانی سالی که نامش 
تولید و اشتغال بود، سخن گفتن از هزار 
راه نرفته دولت برای احیای پیکر نحیف 
تولید و اشتغال دردناک است؛ به ویژه 
آنکه همیشه منطق شعارهای سال ها به 
گونه ای بوده است که اصلی ترین مسئله 
و ضروری ترین نیاز آن سال را برجسته 

می کرده است.

نامگذاری هایی
 برای پیشرفت و عدالت

شــروع این نامگذاری ها به سال 
7۸ برمی گردد که رهبر معظم انقالب 
آن ســال را به مناســبت یکصدمین 
ســالگرد تولد امام خمینی)ره( به نام 
ایشــان نامگذاری کردند و سال پس از 
آن هم به دلیل وجود دو عید غدیر در 
یک سال، سال امام علی)ع( نامیدند. در 
اواخر سال ۱۳۸7 و با آغاز دهه چهارم 
انقالب، چشــم انداز ده ساله پیشرفت 
و عدالت تا افق ســال ۱۳97 از سوی 
معظم له برای میهن اسالمی تبیین شد. 
در همان زمان نیز دولت وقت با هدف 
طراحی بستر مناسب و اصالح مشکالت 
اصلی اقتصاد کشور، الیحه طرح تحول 
اقتصادی کشور را به مجلس تقدیم کرد. 
مهم ترین قسمت طرح تحول اقتصادی 
از دیــدگاه دولت و مجلس در آن دوره 
هدفمند کــردن یارانه هــا و مدیریت 
مصرف حامل های انرژی بود که به علت 
قیمت بســیار نازل و یارانه قابل توجه 
آن، مصرف آنها چندان مورد مالحظه 

صرفه جویانه جامعه نبود.
۱ـ طرح تحــول اقتصادی و 

هدفمندی یارانه ها
با آغاز سال ۱۳۸۸، اجرای جدی 
موضوع هدفمندی یارانه ها آغاز شــد. 
طبعاً ممکن بود پس از افزایش یکباره 
انرژی، مــردم در  قیمت حامل هــای 
مدیریت هزینه های خود دچار مشکل 
شوند. در این سال، رهبر معظم انقالب 
با هدف تثبیت مقدمات زیرســاختی 
پیرامون تحقق پیشــرفت و عدالت در 
جامعه طی ده ســال آینــده، جامعه 
را نســبت به اصالح الگــوی مصرف و 
اجتناب از مصرف بی رویه ثروت کشور 
هوشیار کردند تا آگاهی و آمادگی جامعه 
نسبت به برداشتن این گام بسیار مهم 
بیشتر شود؛ از این رو چشم انداز طولی 
پیشــرفت و عدالت با نــگاه عرضی به 
مســئله هدفمندی یارانه ها و صیانت 
از هدررفت ثــروت عمومی جامعه، به 
تأکید بر توجه به اصالح الگوی مصرف 

در جامعه منجر شد؛
اما سال ۱۳۸۸ مصادف با فتنه ۸۸ 
شد؛ مسئله ای که کشور را نزدیک هشت 
ماه به شــدت درگیر منازعات بی فایده 
کــرد و عماًل موجب شــد فرصت های 
بســیاری از دســت برود. رهبر معظم 
انقالب مکرر تأکید داشتند که منازعات 
بی حاصل آن سال موجب هدر رفت عمر 
ملت و سرمایه یک ساله کشور می شود 
و چشم انداز تحقق پیشرفت و عدالت را 
به تأخیر می اندازد. این موضوع ســبب 
شد رهبر معظم انقالب سال ۱۳۸9 را 
ســال »همت مضاعف و کار مضاعف« 
نامگذاری کنند تا در این سال مسئوالن 
و مردم با گام ها و همت بلندتر، راه های 
نرفته را بپیمایند. در واقع، چشــم انداز 
طولی پیشرفت و عدالت با نگاه عرضی 
به رخوت و توقفی که در سال ۸۸ برای 
کشــور ایجاد کرد، بــه تأکید بر همت 
مضاعف و کار مضاعف در ســال ۱۳۸9 
منجر شد تا مســیر نیل به هدف دهه 
پیشرفت و عدالت بتواند مخاطرات سال 

گذشته را جبران کند.
۲ـ جهاد اقتصادی

 ورود به ســومین ســال از دهه 
پیشرفت و عدالت با استمرار تحریم های 
اقتصادی از ســوی غرب مصادف بود. 
در آن ســال عالیــم بیشــتر شــدن 
محدودیت های معیشــتی بر جامعه در 
حــال بروز و ظهور بود و اقتضا می کرد 
جامعه نیز عکس العملی درخور از خود 
نشــان دهد. همچنان کــه در جنگ و 
هجمه های امنیتی، مســلمین متعهد 
بــه جهاد و دفاع از عرض و ســرزمین 
اقتصادی  خود هستند، در هجمه های 
نیز جهاد اقتصــادی بهترین مقابله با 

دشمن است. 
به این ترتیب، رهبر معظم انقالب 
با نامگذاری »جهــاد اقتصادی« برای 
سال ۱۳9۰، بیان داشتند: »از مسئوالن 

کشــور، چه در دولت، چه در مجلس، 
چه در بخش های دیگری که مربوط به 
مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از 
ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه 
اقتصادی با حرکِت جهادگونه کار کنند، 
مجاهــدت کنند. حرکت طبیعی کافی 
نیســت؛ باید در این میــدان، حرکت 
جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.« به 
تعبیر ایشان، تحریم هایی که دشمنان 
علیه ایران اعمال کردند، مقصودی جز 
ضربه زدن بر پیشــرفت کشور نداشت 
و این مســئله به پاسخی جهادگونه در 
عرصه اقتصادی کشــور نیاز داشت؛ از 
این رو تأکید شــد با »اقدامی جهشی 
و مجاهدانــه به معنای حقیقی کلمه« 
پیشرفت و استقرار عدالت در کشور پی 
گرفته شــود. بنابراین، در سال ۱۳9۰ 
چشــم انداز طولی پیشرفت و عدالت با 
نگاه عرضی به مسئله تحریم های علیه 
کشــور و ضرورت پاسخ متناظر به آن 
جنگ اقتصادی منجر شد تا سال ۱۳9۰ 
سال »جهاد اقتصادی« نام بگیرد و نیل 
به هدف دهه پیشرفت و عدالت متناسب 
با مسائل سال ۱۳9۰ رنگ مقتضی آن 

سال را به خود بگیرد.
و  تولید ملی  ۳ـ تمرکز بــر 

کار ایرانی
ســال ۱۳9۱ ســالی بــود کــه 
تحریم هــای اقتصادی کــم و بیش به 
شــدیدترین مرحله خود رسید و عماًل 

مســئوالن یقین کردند برای توســعه 
و آبادانــی کشــور نمی توانند به کمک 
دشــمنان دلخوش باشند. روشن است 
که اگر ملت ایران بخواهد بر آرمان های 
اعتقادی خود پافشــاری کنــد، نباید 
دل به یاری دشــمنان خوش کند. در 
این حالت مســئله تــورم فقط با رونق 
تولید داخلی حل خواهد شد و مسئله 
اشتغال با تکیه بر کار و سرمایه ایرانی 
حل خواهد شد؛ بنابراین الزم بود همه 
دست اندرکاران عرصه اقتصادی و همه 
مردم توجه خود را هرچه بیشتر به رونق 
تولید داخلی معطــوف کنند. بنابراین 
شعار سال ۱۳9۱ »تولید ملی، حمایت 
از کار و ســرمایه ایرانی« در نظر گرفته 
شد تا در نگاه ماتریسی به مسائل کشور، 
چشــم انداز طولی پیشرفت و عدالت با 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی به منزله 
هدف عرضی آن سال بتواند مسیر تحقق 

خود را پی بگیرد. 
حماســه  خلق  ضرورت  ۴ـ 

سیاسی و اقتصادی
 سال ۱۳9۲ سال انتخاب رئیس 
دولت یازدهم بود. این سال از دو جنبه 
اهمیت سیاســی بسیاری داشت؛ اول 
آنکه، اولین دوره انتخاب رئیس جمهور 
کشــور پس از انتخابات خاص و وقایع 
۸۸ بود و با توجه به هجمه های خارجی 

علیه ساختار دموکراتیک کشور، حضور 
مــردم در صحنه اهمیــت دو چندان 
داشت. دوم آنکه، احتمال ایجاد مسائل 
دیگر از ســوی برخی افــراد در قالب 
کاندیداتــوری و حضور در رقابت های 
انتخاباتی و احتمال ایجاد مناقشــاتی 
از نــوع جدیــد در صحنــه انتخابات 
ریاست جمهوری، ممکن بود کشور را 
بار دیگر درگیر مسائل حاشیه ای کند. 
از این رو اهمیت موضوع موجب شــد 
ضرورت خلق حماســه ای سیاسی در 
آن سال در کنار رقم زدن پیشرفت های 
ارزنده در اقتصاد قرار گیرد و حتی بُعد 
کوتاه مــدت و عرضی تقدم را به خلق 
حماســه سیاســی دهد؛ از این رو با 
نگاه امیدوارانه سال 9۲ »سال حماسه 
سیاسی و حماسه اقتصادی« نامگذاری 
شــد. رهبر معظم انقالب در پیام سال 
۱۳9۲ با اذعان به سختی های اقتصادی 
که در سال 9۱ بر ملت ایران بار شد، با 
این نامگذاری درجه اهمیت اقتصاد را 
در آن برهه یادآور شدند و ضرورت حل 
مشــکالت معیشتی و اقتصادی کشور 
را از نظر دور نگذاشــتند. بنابراین، در 
سال ۱۳9۲ چشم انداز طولی پیشرفت 
و عدالــت با نگاه عرضی به واقعه مهم 
سیاســی انتخاب رئیس جمهور در آن 
سال منجر شد تا ســال ۱۳9۲ سال 
»حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی« 
نام بگیرد و نیل به هدف دهه پیشرفت 
و عدالت متناسب با موضوع خاص آن 

سال، رنگ مقتضی به خود بگیرد.
۵ـ ابالغ سیاست های اقتصاد 

مقاومتی
سال ۱۳9۳ در حالی آغاز می شد 
که با وجود تحقق حماسه سیاسی مورد 
انتظار در ســال 9۲،  درباره حماســه 
اقتصــادی کاری که باید انجام بگیرد و 
توّقع بود که اتّفاق بیفتد، اتّفاق نیفتاد. 
در آن ســال در ادامه مقاومت در برابر 
هجمه های ظالمانه اقتصادی دشمنان 
ایران، زیرساخت فکری و نظری توسعه 
و پیشــرفت اقتصادی بــه وجود آمد و 
سیاســت های »اقتصــاد مقاومتی« از 
سوی رهبر فرزانه و حکیم انقالب ابالغ 
شد. جمع این سیاست ها با رویکرد دهه 
پیشرفت و عدالت، ثقل و اهمیت اقتصاد 
در برنامه و چشم انداز کشور را پررنگ تر 
کرد. ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
از سوی رهبر معظم انقالب، خون تازه ای 
به کالبد سیاست های بلندمدت نظام در 

موضوع معیشت مردم دمید.
از آن ســال تا امروز محور اصلی 
اقتصاد مقاومتی در کنار الزامات خاص 
هر سال، تعیین کننده شعار سال بوده 
است. به عبارتی، اکنون ۱9 سال است 
که ســال ها به شکل رسمی نامگذاری 
می شــود و این ســنت در واقع برای 
هوشیارسازی جامعه نسبت به موضوعات 
مهم و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساســی 
ـ کــه یکی از مهم تریــن وظایف مقام 
رهبری در جمهوری اســالمی ایران را 
تعیین سیاست های کلی نظام می داند 

ـ استمرار یافته است.
اقتصادی  نظریات  تشتت  ۶ـ 

دولت، مانع تولید و اشتغال
به دنبال همین سنت ارزنده، سال 

96 نیز سال »اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال« نامیده شد، اما با پایان یافتن 
ســال 96 به نظر می رسد که متأسفانه 
برخــالف عنوانــی که از ســوی رهبر 
معظم انقالب برای این ســال انتخاب 
شد، پیشرفت چندانی در زمینه تولید 
و اشتغال حاصل نشــد. به عقیده من 
بی برنامگی و درهم ریختگی افکار مردان 
اقتصــادی دولت اصلی ترین عامل ذبح 

این آرمان بود.
دولت در سال ۱۳96 سیاست های 
نادرســتی در زمینه سود بانکی و نرخ 
ارز داشــت و با دخالت در قیمت سکه 
و طال و دستکاری نادرست سود بانکی 
شــرایط اشــتغال و تولید را نسبت به 
سال های پیش بدتر کرد. در اثر بی هدفی 
دولت در بهبود فضای کسب وکار، برای 
تولیدکنندگان، بهبودی در وضعیت کار 
و تولید به وجود نیامد و در نتیجه رشد 
اشتغال از سال های پیش هم کمتر شد.
اقدامی که دولت برای کم کردن 
میزان ســود بانکی به ۱۵ درصد انجام 
داد نیز به علــت دادن فرصت ده روزه 
برای اجرایی شــدن آن بی اثر شد و در 
واقع اثر آن به ســال بعد موکول شــد. 
اکنون با درهم ریختگی بازار پول و ارز 
و در اثر دستپاچگی هایی که دولت در 
روزهای پایانی نسبت به افزایش مجدد 
ســود بانکی از خود نشان داد، به نظر 
می رســد ما در ســال آینده نیز شاهد 

انتقال نقدینگی ســرگردان جامعه به 
بخش تولید نخواهیم بود.

محصول جدیدی که بانک مرکزی 
در روزهای پایانی ســال ۱۳96 برای 
کنترل بازار ارز و ســکه رونمایی کرد  
که طی آن دوباره نرخ سود بانکی را به 
۲۰ درصد رساند، احتمال بهبود وضعیت 
در سال ۱۳97 در اثر کنترل سودهای 
کالن بانکی را مجدداً کان لم یکن کرد. 
در ســال ۱۳96، دولت سیاست ارزی 
مناســبی که در راستای بهبود فضای 
کســب وکار و به رونق تولید و اشتغال 

منجر شود، نداشت.
دولت در این سال با سیاست های 
نادرست ارزی خود این اجازه را به ریال 
نداد که نرخ آن متناســب با آنچه در 
جهان وجود دارد واقعی شود و به جای 
آنکه گامی برای بهبود فضای کسب وکار 
بردارد، به سراغ نظریه های کالن رشد 
اقتصادی رفت و تنها با تکیه بر فروش 
نفت درصدد برآمد کاری در راســتای 
رشــد »GDP« انجام دهد. اشــتباه 
بعدی دولت در جهت ایجاد اشــتغال 
که البته در دولت های پیشین نیز بوده، 
جذب کارمند است! نتیجه این سیاست 
نادرست  نیز آن شده که کشور ایران تنها 
با دوســوم جمعیت کشور ژاپن، چهار 
برابر این کشور کارمند دولتی دارد! که 

بی شــک الزم نیست در عدم بهره وری 
چنین پدیده بی قواره ای بیشتر توضیح 
داده شــود؛ زیرا بعید است کسی باشد 
که دردهای ناشــی از این بی قوارگی را 
در کشورمان حس نکرده باشد! بر این 
اساس، یکی از مهم ترین علل روی زمین 
ماندن اصلی ترین وظیفه اقتصادی دولت 
ـ تولید و اشتغالـ  تشتت شدیدی است 
که در نظریه پردازان اقتصادی و مدیران 
اقتصــادی دولت وجــود دارد؛ یعنی 
کســانی که در عرصه سیاست گذاری 
اقتصاد ایران مشــغول هستند، نظرات 

گوناگونی دارند.
7ـ مــردان اقتصادی دولت 

دوازدهم چه کسانی هستند؟
به طور حتم موفقیت دولت ها در 
سامان اقتصادی کشور به سیاستگذاران 
و مــردان اقتصادی فعــال در رأس و 
بدنه مدیریت دولت برمی گردد. مردان 
اقتصادی دولت چه کســانی هستند؟ 
معاون اقتصــادی رئیس جمهور )آقای 
نهاوندیان(، دستیار ویژه رئیس جمهور 
در امــور اقتصــادی )آقــای نیلــی(، 
وزیــر اقتصــاد و امور دارایــی )آقای 
کرباســیان(، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه )آقــای نوبخت(، معــاون اول 
رئیس جمهور کــه همزمان هم رئیس 
ســتاد اقتصاد مقاومتی است و هم از 
سوی رئیس جمهور نماینده ایشان در 
ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده 
است )آقای جهانگیری( و در نهایت وزیر 

بازرگانی )آقای شریعتمداری(.
 تقریبــاً می تــوان گفــت تنها 
اقتصــاددان آکادمیک کــه در دولت 
یازدهم با ایــن افراد بود ـ البته به جز 
آقــای نیلیـ  که اقتصاددان هســتند 
ـ آقای طیب نیا بــود، با ترک دولت از 
ســوی طیب نیا در حقیقت آقای نیلی 
در جایگاه مســئول هماهنگی در امور 
اقتصادی آمدند یک ســتاد هماهنگی 
اقتصادی تشــکیل دادنــد و به عنوان 
دســتیار ویژه منصوب شدند که پس 
از پنج سال هنوز هم بدون ارائه نسخه 

عملی بحث از ابرچالش می کند. 
8ـ ناهمگونی در مســئولیت 
اقتصادی و ضرورت برنامه ریزی واحد

 در بیان غیــر اصولی بودن این 
وضعیت الزم می دانم که توجه شما را 
به چند نکته جلب کنم: وزیر اقتصاد و 
برخی دیگر از مسئوالن اقتصادی کشور 
حتی رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی اصاًل 
اقتصاد نخوانده اند! جالب تر اینکه طی 
سال گذشته اصاًل جلسه ای برای ستاد 
اقتصاد مقاومتی برگزار نشــده است. 
تقریباً در ســال گذشته ستاد تعطیل 
بوده اســت. ســتاد مبارزه با مفاســد 
اقتصادی هم تقریباً در ســال گذشته 
تعطیل بود! افزون بر این، ما یک ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال هم داریم که اصاًل 
رئیس ندارد! سکان مدیریت اقتصادی 
دولت در دست کســانی قرار دارد که 
بررســی آرا و نظرات اعالمی و اعمالی 
آنها نشــان می دهد، اساساً  با یکدیگر 
هم نظر نیستند! و دارای مواضع و رویکرد 
اقتصادی مخالف یکدیگر هســتند که 
موجب شده اســت دولت اصوالً  نداند 

کجا می خواهد برود.
وضعیت اقتصادی ایجاد شده در اثر 
مطالب گفته شده به مثابه چند بُرداری 
می مانــد که خالف جهــت همدیگر و 
ناهم جهت هستند و از یک نقطه مرکزی 
به جهت های مختلف کشیده شده اند؛ لذا 
اقتصاد هم به جهت های مختلف کشیده 
می شود. واضح است در چنین وضعیتی 
اقتصاد نبایــد حرکتی کند چون اصاًل 
موضع یکدســتی وجود ندارد و آنهایی 
هم که نظرات قوی تــر دارند، اثرگذار 
نیستند. آنهایی هم که اثرگذار هستند، 
نظرات اقتصادی قوی ای ندارند.  اصوالً 
برای مثال مســئوالن سازمان برنامه و 
بودجه در حوزه توسعه و اشتغال اصاًل 

نظریه ای ندارند.
بنابراین دولت برای ســال آینده 
باید خود را یکدست کند و اول روشن 
کند که کجا می خواهد برود و هدفش 
چیســت و برای آن هدف یک برنامه 
واحد داشــته باشد. در غیر این صورت 
نمی توان امیدی به توســعه اشــتغال 
داشت، کما اینکه در سال فعلی هم که 
در آن هستیم با وجودی که تأکید رهبر 
معظم انقالب و عنوان سال، سال تولید و 
اشتغال بود، اما مشکل اقتصاد حل نشد.
*عضو هیئت علمی دانشگاه 
جامع امام حسین)ع(
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 مصطفی قربانی/ انتقاد صحیح و بجا کارکردهای مثبت فراوانی دارد؛ 
از جمله نمایاندن ضعف ها و کاستی ها به مجریانی که ممکن است خود از موضع 
بیرونی و در مقام ناظر بی طرف به تصمیم ها و رفتارهای خود نگاه نکنند. در واقع، 
از آنجا که تصمیم گیری و حکمرانی موفق در ابتدا نیازمند شناخت درست مسائل 
است، به طور طبیعی کسانی که در مصادر امور قرار دارند، باید نظرها و دیدگاه های 
گوناگون را بشنوند تا بتوانند با درک ابعاد مسائل، شناخت جامع تری نسبت به آنها 
داشته باشند و آن گاه برای حل و رفع آنها چاره اندیشی و برنامه ریزی کنند. با این 
توصیف، انتقاد صحیح و وجود مخالفان و منتقدانی که نقاط ضعف عملکردها و 
مطالبات مردم را به مسئوالن گوشزد کنند، به هیچ وجه پدیده ای نامیمون نیست.
اما متأسفانه در کشور ما همواره از سوی برخی مسئوالن نوعی ترس و بدبینی 
و تاب نیاوردن انتقاد وجود داشته است و هم در برخی مواقع، منتقدان و انتقادهای 
آنها از دایره انصاف و مصلحت خارج شده و بیش از آنکه کارکرد صحیح داشته 
باشد، در راستای شعله ورسازی آتش منازعات حزبی و جریانی و در نتیجه، تخریب 
رقیب بوده اســت. در این میان، آنچه واقعیت دارد و مسئوالن ناچار از رویارویی 
با آن هستند، مسئله انتقاد است. حال سؤال این است که مسئوالن با منتقدان 
و انتقادهای گوناگون آنها چگونه باید مواجه شوند؟ آیا باید آنها را بی سواد، بدون 
شناسنامه، کم عقل و... بدانند یا اینکه در خلوت و جلوت خود به انتقادها و نقاط 
مثبت در گفته های منتقدان توجه کرده و آنها را در کارهای خود دخیل کنند؟

از آنجا که رســالت و مســئولیت اصلی دولت ها و مســئوالن، کارآمدی و 
خدمتگزاری به مردم اســت، باید از هر امری کــه به این مهم کمک می کند،  
اســتقبال کنند و در نقطه مقابل، از هر امر و موضوعی که به این مهم آســیب 
می رساند و سبب می شود کارآمدی و خدمتگزاری در محاق قرار گیرد، باید به 
طور جدی اجتناب شــود. بر اســاس این، بر مبنای تفکیکی که میان دو گونه 
انتقاد صورت می گیرد، باید روش های برخورد مســئوالن با مسئله انتقاد و نقد 
تبیین شود. مسئوالن باید از انتقادهای آسیب شناسانه، دلسوزانه و کارشناسانه 
که می توان آنها را »انتقاد ســازنده« نامید، استقبال کنند و بکوشند در نهایت 
دقــت، نقطه نظرها و دیدگاه های منتقــدان را در تصمیم ها و برنامه های خود 
دخیل کنند. از ســوی دیگر، از آنجا که همه انتقادها ســازنده نبوده و برخی 
تالش می کنند به اســم انتقاد، به تخریب و شعله ورسازی اختالفات و شکاف ها 
دامن بزنند، مسئوالن نباید به این قبیل انتقادها توجه کنند؛  زیرا هرگونه توجه 
مسئوالن به این قبیل انتقادها، به معنای از دست رفتن فرصت و ظرفیت هایی 
است که مسئوالن برای خدمتگزاری در اختیار دارند؛ حال اگر این فرصت صرف 
پرداختن به مسائل حاشــیه ای شود، به طور طبیعی به آن مأموریت و رسالت 
اصلی که همانا خدمتگزاری است، لطمه خواهد زد. بنابراین، با یک چوب راندن 
همه انتقادها و سیاه و مخرب دیدن همه آنها به هیچ وجه صحیح نیست؛ بلکه 
مسئوالن باید با هوشمندی و توانمندی میان انتقادها تفکیک قائل شده، موارد 
سازنده را در دستور کار قرار دهند و به موارد مخرب و حاشیه ساز توجه نکنند. 
مسلم است مسئوالنی که دغدغه کارآمدی و خدمتگزاری دارند، چنین نگاهی به 
مسئله انتقاد و منتقدان دارند و نه تنها نقدهای آنها را شنیده و به نکات مثبت 
آنها توجه می کنند، بلکه از واکنش منفی به انتقادها و دادن نسبت های ناروا به 
منتقدان نیز خودداری می کنند. در مقابل، برنتابیدن انتقادها و دادن نسبت های 
ناروا به منتقدان معموالً در سیره و رفتار مسئوالنی هویدا می شود که دغدغه و 
کارنامه قابل قبولی در خدمتگزاری و توجه به مســئله کارآمدی ندارند و آن گاه 
که منتقدان بر این نقاط ضعف دست می گذارند، بالفاصله برآشفته می شوند و 
می کوشند با گل آلود کردن فضا، ذهنیت جامعه و افکار عمومی را از ضعف های 

خود به مسائل حاشیه ای معطوف کنند.

 محمدرضا فرهادی/ با شدت یافتن حمالت خمپاره ای تروریست ها 
علیه ساکنان دمشق، ارتش سوریه از هفته های گذشته عملیاتی را برای پاکسازی 
مناطق غوطه شرقی صورت داد. این عملیات موجب تحرک کشورهای هم پیمان 
تروریست ها در شورای امنیت شد و همین عامل به صدور قطعنامه ای برای توقف 
عملیات نظامی در غوطه انجامید. از سوی دیگر، ترکیه نزدیک به ۵۰ روز است 
که به منطقه عفرین حمالتی را صورت داده که با سکوت مدعیان حقوق بشر 

درباره کشتارهای وسیع در این منطقه روبه رو هستیم. 
غوطه شرقی منطقه ای در ریف دمشق است که مراتع و درختان سرسبزی 
دارد و حاشیه شرقی دمشق را از مناطق بیابانی در حمص سوریه جدا می کند. 
غوطه شرقی بیش از شصت شهر و روستا را در خود جای داده است و مشتمل 

بر چهار بخش می شود:
بخش شمالی: مهم ترین شهر بخش شمالی دوما است. 

بخش میانی: شهرهای مهم بخش میانی حرستا، زملکا و... هستند.
بخش شرقی )مرج( و بخش جنوبی که هر یک شامل مناطق و روستاهای 
متعددی هستند. مهم ترین گروه مسلح غوطه شرقی »جیش االسالم« است. این 
گروه تحت حمایت عربستان سعودی است و در مناطق غوطه بیشترین مساحت 

اشغالی را در اختیار دارد و مرکز آن در شهر دوما است.
جبهه النصره سابق و تحریر الشام فعلی از نظر وسعت قلمرو دومین گروه 

مسلح حاکم بر غوطه شرقی است. 
ســومین گروه بزرگ مسلح غوطه شــرقی فیلق الرحمن است. این گروه 

بیشتر مناطق مرکزی و میانی غوطه شرقی را در اختیار دارد. 
احرار الشام چهارمین گروه تروریستی مسلح در غوطه شرقی است که به 

ترکیه وابسته است و مناطقی از حرستا را در تصرف دارد.
بخشی از دالیل به شرح ذیل است:

۱ـ غوطه شرقی سبد غذایی دمشق شناخته می شود و بیشتر مواد غذایی 
 و کشــاورزی دمشق از این منطقه به دلیل حاصلخیز بودن آن تأمین می شود.

 ۲ـ غوطه شرقی دسترسی ارتش سوریه به مناطق جنوبی سوریه و حمص را 
آسان تر می کند. ۳ـ این منطقه حلقه واصل دمشق با گذرگاه تنف است که این 

گذرگاه حلقه واصل سه کشور اردن، سوریه و عراق است.
البته غوطه برای تروریست ها و حامیان آنها به این دالیل اهمیت دارد:   

۱ـ از ابتدای بحران ســوریه هدف اعالمی تروریست ها، تصرف پایتخت از 
طریق اســتفاده از ابزارهای نظامی بود. تروریســت ها به منظور فشار بر دولت 
مرکزی مناطقی از شرق و غرب دمشق را اشغال کردند که با پاکسازی غرب و 
منطقه القلمون، تهدیدهای تروریســت ها در مناطق شرقی به قوت خود پایدار 
اســت. در واقع، این منطقه اهرم فشاری است که بازیگران غربی ـ عربی برای 
تحت تأثیر قرار دادن دولت مرکزی از آن اســتفاده می کنند. ۲ـ تروریست ها 
از غوطه شرقی همواره به منزله یک متعادل کننده استفاده کرده اند؛ یعنی هر 
موقعی که تروریســت ها در تنگنا قرار گرفته اند، از حربه غوطه برای فشــار بر 

دولت مرکزی استفاده کرده اند.
تحوالت میدانی در سوریه نشــان دهنده پیچیدگی و گسترده بودن این 
تحوالت در سایه تعارضات گوناگون بازیگران است. منطقه غوطه شرقی اهمیت 
ویژه ای برای بازیگران غربی دارد و مهم ترین تهدید برای دولت سوریه به شمار 
می رود. با شکست تروریست ها در مناطق گوناگون، هم پیمانان تروریست ها به 
هیچ وجه خواهان شکست آنها در غوطه شرقی نیستند. سیاستی که تا حدی 
درباره عفرین نیز در حال اجرا است. این گونه که ترکیه مترصد حضور گروه های 

تحت امر خود )ارتش  آزاد و...( در عفرین به جای کردها است.

دولت ها و مسئله انتقاد

رفتار دوگانه غرب در مواجهه با تحوالت غوطه شرقی

نگاه

پرتو

ژرفا

 محمد قلی یان/
رابطــه مالــی آمریــکا و  ۱۵ـ 
آشوبگران: مدیر اندیشکده »تحقیقات 
و توســعه سیاســی« انگلیس نوشت: 
اســناد رســمی کنگره و گزارش های 
بودجه مربوط به کمک های برون مرزی 
آمریکا نشــان می دهــد دولت آمریکا 
بیــش از یــک میلیــون دالر بــرای 
»بهره برداری« از ناآرامی های اخیر در 
برخی از شــهرهای ایران هزینه کرده 
است. »نفیظ مصدق احمد«، نویسنده، 
روزنامه نــگار و محقق انگلیســی که 
مدیر اندیشــکده »تحقیقات و توسعه 
سیاسی« است از مجموعه ای از اسناد 
رســمی، از تحقیقات کنگره گرفته تا 
گزارش های بودجه مربوط به کمک های 
برون مرزی آمریکا، بــرای تدوین این 
گــزارش تحقیقی بهره برده و در وبگاه
www.insurgeintelligence.com 

منتشــر کرده است. این محقق نوشته 
اســت: »این اسناد نشــان می دهند 
دولــت آمریکا کمــاکان عالقه مند به 
ایجاد تغییرات سیاسی عمده در ایران 
اســت تا بتواند این کشــور را در مدار 
منافــع آمریکا قرار دهد.« به نوشــته 
نفیظ احمد؛ »رویکــرد دولت آمریکا 
بهره گیری از ناآرامی های سیاســی و 
ســایر بحران هاـ  اعم از بحران آبـ  به 
منظور بسیج افکار عمومی علیه حکومت 
ایران اســت، به طــوری که مجموعه 
همایندی از بحران های زیست محیطی، 
اقتصادی عامل هدایت کننده  انرژی و 
ناآرامی های ایران بوده اند. وزارت خارجه 
آمریکا در صدد بــوده از این بحران ها 
برای تضعیف مشــروعیت نظام حاکم 
ایران بهره برداری کند و در این راستا، 
اقدام به تأمین مالی گروه های معارض 
و همچنیــن پخــش برنامه هایی ضد 
حاکمیت ایران، با هزینه ای معادل ده ها 
میلیون دالر در سال کرده است.« این 
محقق، تأکید می کند: »اســناد دولت 
آمریــکا از ســال ۲۰۱6 تا بــه امروز 
نشــان می دهند دولت ترامپ، دست 
کم بیــش از یک میلیــون دالر برای 
تأمیــن مالی فعالیت هــای گروه های 
مخالف بــا نظام حاکم ایــران هزینه 
کرده  است.« وی، با وجود این یادآوری 
کرده که این سیاســت، جدید نیست 
و دولت هــای مختلف آمریکا از ســال 
۲۰۰6 بــه بعد ســالیانه ده ها میلیون 
دالر برای برنامه های موسوم به »ارتقای 
دموکراسی« که پوششی برای پیگیری 
برنامه های براندازی هستند، پول خرج 

کرده اند. 
۱6ـ فرصت آفرینــی برای دولت 
ترامپ: اندیشــکده هادســون میزبان 
نشســتی درباره اغتشاشــات اخیر در 
ایران با عنــوان »فرصتی برای دولت 
ترامپ« بود. در این نشســت »چارلز 
لیســتر« تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه 
در نشست هادسون در سخنانی گفت: 
»با وجــود اعتراضات مردمی در ایران، 
متأسفانه تأثیر چندانی بر توان و نفوذ 
ایران در منطقه ندارد.« مایکل پریجنت 
پژوهشگر ارشــد مسائل خاورمیانه در 
مؤسسه هادســون نیز ضمن پیشنهاد 
تحریم ســپاه در این نشســت گفت: 
»آمریکا در تحریم سپاه پاسداران باید 
بازوهــای آن را در منطقه به ویژه در 
عراق که دولت بغداد با واشنگتن رابطه 
دارد، هدف قرار دهد.« همچنین برخی 
از منابع خبری نیز از این نشست گزارش 
دادند که پریجنت در اظهاراتی خالف 
عرف بین المللی خواســتار ترور قاسم 

سلیمانی به دست صهیونیست ها شد!
۱7ـ افزایش عمق راهبردی و توان 
دفاعی ایران: در حالی که اغتشاشــات 
نتوانست به نتایج خود برسد؛ اندیشکده 
کارنگی در گزارشــی نوشــت: آمریکا 
به عنــوان یک ابرقدرت در حال افول، 
در وضعیت فقدان بازنگری در راهبرد 
خویش، در محدود کردن نفوذ منطقه ای 
ایران ناتوان خواهد بود. در اینجا با یک 
پارادوکس روبه رو هستیم؛ چراکه ایاالت 
متحده و سیاســت های منطقه ای آن، 
بارها راه گسترش و تعمیق نفوذ ایران 
در منطقه را هموار کرده است. در نبود 
یک بازنگری در راهبرد آمریکا، ایران، 
نفوذ منطقه ای خود را گسترش خواهد 
آمریکا،  سیاســت های  همچنین  داد. 
به تهران این فرصت را داده اســت تا 
در پرتو توجه بــه تهدید های بی پایان 
نظامی دولت های مختلف آمریکا و نیز 
)رژیم( اسرائیل، عمق راهبردی و توان 
دفاعی خود را تثبیت کند. سیل فروش 
تسلیحات آمریکایی و اروپایی به ریاض 
و ابوظبی، این روند را شفا ف تر کرده تا 
تهران متقاعد شــود که باید دشمنان 
منطقــه ای خــود را زمین گیر کند تا 
نتوانند جبهه متحدی را شکل داده و 

ایران را منزوی کنند.

 اغتشاش و براندازی ـ  ۴
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با »ایات ســامرایی« رئیس اســبق پارلمان عراق و دبیر کل حزب اسالمی گفت: با اطمینان می گویم که جمهوری اسالمی 
ایران در کنار برادران اهل سنت و شیعه و اکراد در عراق قرار دارد و آنها امروز می توانند کشورشان را بازسازی کنند. پیروان مذاهب و اقوام مختلف همان طور که 

در مبارزه با داعش موفق شدند و یکپارچگی عراق را حفظ کردند، امروز نیز می توانند کشورشان را بازسازی کنند.

 در کنار مردم 
عراق هستیم

بانک  که  جدیــدی  محصول 
پایانی ســال  مرکزی در روزهای 
۱۳۹۶ برای کنترل بازار ارز و سکه 
رونمایی کرد  که طی آن دوباره نرخ 
سود بانکی را به ۲۰ درصد رساند، 
احتمال بهبود وضعیت در ســال 
۱۳۹7 در اثر کنترل سودهای کالن 

بانکی را مجدداً کان لم یکن کرد

صبح صادق ضرورت نامگذاری های دهه پیشرفت و عدالت و چرایی ناکامی برنامه های اقتصادی دولت را بررسی می کند

تولید و اشتغال قربانی تشتت آرا 

دولت برای سال آینده باید 
خود را یکدســت کند و اول 
روشن کند که کجا می خواهد 
برود و هدفش چیست و برای 
آن هدف یــک برنامه واحد 
داشــته باشــد. در غیر این 
صورت نمی تــوان امیدی به 

توسعه اشتغال داشت



از مهم ترین مراحل   اکبر کریمی/ یکی 
کمک رســانی در حوادث طبیعی از قبیل ســیل، 
 زلزله، آتش ســوزی های گسترده و... اسکان موقت 
آســیب دیدگان است. به هر میزانی که این مرحله 
با ســرعت و کیفیت بهتری صــورت پذیرد، عبور 
از بحران و خدمات رســانی های بعدی نیز سرعت 
بیشتری می یابد. به خاطر داریم که در زلزله اخیر 
کرمانشــاه، مهم ترین خبر یک ماه اول رسانه های 
جمعی، اطالع رسانی میزان پیشرفت کار در اسکان 
موقت زلزله زدگان بود. ســؤال این اســت که آیا 
نمی شود برای اسکان آسان و سریع آسیب دیدگان 

این نوع حوادث کاری کرد؟
مصطفی ارجمندی جوان ۳7 ساله کشورمان 
که این سؤال برایش دغدغه چند ساله بوده است، 
اکنون توانسته قدم بزرگی برای حل آن بردارد. او 
با اختراع ســریع ترین چادر امدادی کشور، یکی از 
مراحل ســخت و زمان بر اسکان های موقت، یعنی 
مرحله برپایی و نصب چادرهای امدادی را به میزان 

چشمگیری کاهش داده است.
کار طراحی و ساخت »آسان چادر« باتالش 
تیم خانوادگی ســه نفره، حدود یک ســال و نیم 
طول کشیده اســت. این محصول اختراع شده در 
ســال 9۵ به ثبت رسید و اکنون مصطفی با ایجاد 
کارگاه کوچکی در شهر بروجرد استان لرستان به 

تولید آن مشغول است.
ارجمندی مهم ترین ویژگی آســان چادر را 
برپایی و جمع کردن سریع و آسان آن می داند. او 
در این زمینه می گوید: »ما انواع چادرهای اسکلت 
فلزی و بادی بزرگ پرکاربرد در کشورهای جهان را 
مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم. مدت زمان نسبتاً 
طوالنی در برپایی و آماده ســازی، عیب مشترک 
تمامــی این چادرها بود.« بنابراین راهکار حل این 
عیــب، طراحی و تولید چادر امدادی ای بود که در 
بازه زمانی کوتاهی امکان برپایی داشته باشد. اسم 
این اختراع »آســان چادر« گذاشــته شده است و 
فقط یک اسم مصطلح و تجاری نیست؛ بلکه واقعاً 
از ویژگی مثبت آن گرفته شده است. طراحی این 
آسان چادر به گونه ای است که هر انسان عادی به 
راحتــی می تواند آن را در کمتر از ۳۰ ثانیه برپا و 

جمع کند.

ویژگی های »آسان چادر«
فناوری به کار رفته در »آسان چادر« امکان 
تولیــد آن بــرای کاربری های مختلف را میســر 

کرده اســت. امکان طراحی سازه آن با جنس های 
آهنــی، آلومینیومی، فایبــرگالس و کربنی، برای 
مأموریت های مختلف وجود دارد. پارچه های نسوز، 
آنتی باکتریال، ضد ســایش و پارچه های معمولی 

ضد آب را نیز می توان در آسان چادر به کار برد.
دو جداره بودن این چادر، موجب می شــود 
انتقــال دمای محیطی بــه درون چادر به حداقل 
برسد. وجود تنها همین ویژگی، اهمیت کاربرد آن 
در حوادث و اسکان های موقت برای فصول مختلف 

سال را نشان می دهد.
عایق بندی اســکلت به کار رفته در این نوع 
چــادر، از برق گرفتگی هــای احتمالی جلوگیری 
می کنــد. محفظه ورود هوای گرم از محیط خارج 
چادر به داخل نیز در آســان چادر تعبیه شده تا از 
آتش سوزی های احتمالی جلوگیری شود. کف چادر 
به گونه ای طراحی شده است که از نفوذ آب باران و 

آب های جاری به چادر جلوگیری می کند.
برای چادرهای مخصوص مناطق مرطوب، از 
میله های کامپوزیت در سازه چادر استفاده می شود 
تا از خورندگی ســازه و کاهش طــول عمر چادر 

جلوگیری شود.
شکل هندســی »آســان چادر، نیم دایره ای 

بوده و وزن کمی دارد. این چادر، در جابه جایی ها، 
فضای کوچکی اشغال می کند که بسته به نوع نیاز 
و سفارش مشــتریان قابلیت تولید در اندازه های 
مختلف طولی، عرضــی و ارتفاعی و با دهانه های 

ورودی دلخواه را دارد.
یکی از مشکالت چادرها، ضعف پایداری شان 
در برابر وزش بادهای قوی اســت. این چادر انواع 
تست های بادی را گذرانده و بدون حتی میخکوب 
کردن آن، به راحتی توان انجام عملیات در بادهای 

با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت را دارد.
سازه چادر ترکیب پایداری دارد و در صورتی 
که چندین میله آن آســیب ببیند، ســایر میله ها 

وظیفه قطعات معیوب را انجام می دهند.
نگهداری این چادر بســیار ساده و کم هزینه 
است و تنها وسیله فنی مورد نیاز برای این کار یک 

پیچ گوشتی ساده است.

کاربردهای »آسان چادر«
هر چند »آسان چادر با هدف سرعت بخشی به 
عملیات های امدادی طراحی و ساخته شده است، 
ولی امروزه کاربردهای وســیع و متنوعی می توان 

برای آن برشمرد:

۱ـ ایجــاد حمــام رفع آلودگــی در حوادث 
شــیمیایی و هسته ای و برای شمار زیادی از افراد 

در معرض خطر
۲ـ ایجاد بیمارستان های صحرایی و امدادی 
با اتصال چندین چادر به همدیگر و ایجاد کریدور 

و اتاق های تو در تو.
آقای ارجمندی می گوید: »با »آسان چادر« 
می توان در نیم ساعت بنای مسقفی به اندازه ۲۰۰۰ 
مترمربع ایجاد کرد، در حالی که با چادرهای کنونی، 
صدها برابر زمان باید ســپری شود تا بتوان چنین 

مساحت مسقفی را ایجاد کرد.«
۳ـ ایجــاد نمایشــگاه های موقــت، ماننــد 
نمایشگاه های مناطق عملیاتی راهیان نور، زائرسرا 

)موکب( در ایام اربعین، دهه محرم و... ؛
۴ـ راه اندازی آَشیانه پهپادهای عملیاتی؛

کارگاه آقای ارجمندی قادر است چادرهایی 
با عرض 6 متر و با ارتفاع دلخواه چند متری برای 

این منظور تولید کند.
۵ـ راه اندازی پایگاه های عملیات نظامی سریع؛

یکی از مهم ترین نــکات برای راه اندازی این 
نوع پایگاه های عملیاتی، سرعت در برپایی، استتار و 
جمع کردن چادرهای برپا شده است. »آسان چادر« 
ایــن نیاز را به مراتب تأمین می کند. با کاربرد آن، 
تیم های عملیات کننده، چاالکی و ورزیدگی باالیی 

در انجام عملیات های نظامی پیدا می کنند.
6ـ قابلیت طراحی و ســاخت انواع کوچک و 
بزرگ از این نوع چادر و برای مأموریت های مختلف، 

حتی ایجاد گلخانه وجود دارد.
این محصول تاکنون در همایش جنگ نوین 
دانشــگاه امام حســین)ع( و نمایشگاه بین المللی 
امداد، نجات و آتش نشانی به نمایش درآمده است. 
مدیرعامل آتش نشانی کشور در بازدید از غرفه آسان 
چادر، این فناوری را امر مبارکی دانســت که برای 
سازمان آتش نشانی نیز می تواند بسیار مفید باشد. 
او گفت: »در حادثه پالسکوی تهران، آتش نشانان 
ما به دلیل تمرکــز روی کارهای تخصصی خود و 
نداشتن وقت کافی برای برپایی چادر، تا ساعت ها 
مکانی برای اســتراحت و تجدید قوا نداشتند، در 
حالی که آســان چادر با ویژگی های مناسبی که 
دارد، امکان اســتفاده در مجموعه های آتش نشانی 

را فراهم کرده است.«
برای تهیه گزارش از فعالیت های اقتصاد 
مقاومتی در اســتان خود با شــماره تلفن 

۰۹۱۹۳۴7۲۹8۱  تماس بگیرید. 
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 شهریار اقتصاد/
* هرگاه مورد معامله فضولی عرصه باشد، آیا اجازه و رد زوجه پس 
از فوت غیر تأثیری در معامله فضولی دارد؟  نظر به اینکه مورد معامله عرصه 
است و از آنجا که زوجه از اموال غیرمنقول ارث نمی برد، می توان به صراحت گفت 
کــه اجازه یا رد زوجه تأثیــری در معامله فضولی ندارد؛ زیرا اجازه و رد به  اعتبار 

مالکیت مورد معامله است. 
* هرگاه مالک پیش از اجازه یا رد معامله فضولی محجور شود، چه 
تأثیری روی معامله می گذارد؟  در صورتی که پیش از اجازه یا رد مالک محجور 
شود، حجر مانع از استیفای حق می شود و مانع از تمتع آن نیست؛ از این رو ولی 

یا قیم او می تواند آن را اجازه یا رد کند. 
* هرگاه اصیل پیش از رد یا اجازه معامله فضولی فوت کند یا محجور 
شود، چه تأثیری روی معامله می گذارد؟  هرگاه اصیل پیش از رد یا اجازه فوت 
کند یا محجور شود، مالک می تواند معامله را رد یا قبول کند؛ چرا که اصیل آنچه 
برای انجام معامله از ناحیه او الزم بوده، به جای آورده است و نقشی که او پیش از 
رد یا اجازه مالک بازی می کند، کمتر از نقشی است که مالک بازی می کند؛ زیرا 

مالک هنوز رضایت خود را اعالم نداشته است. 
* اجازه ملک چه تأثیر حقوقی می توانــد بر روی معامله فضولی 
بگذارد؟  در معامله فضولی اجازه مالک کاشــف از انتقال مالکیت از زمان عقد 
اســت و این قول مورد متابعت قانون مدنی ایران قرار گرفته و اصیل را از زمان 
انعقاد عقد مالک می داند.  هرگاه غیر )مالک( معامله را اجازه کند، معامله کامل 
شده و آثار قانونی خود را ایجاد خواهد کرد و این امر اثر قهقرایی خواهد داشت، 
به این معنا که معامله از روز انعقاد معتبر و مؤثر شناخته خواهد شد. بنابراین، اگر 
انتقال گیرنده در فاصله بین انعقاد معامله و اجازه از منافع مال استفاده کرده باشد، 
حکم بر این است که منافع مزبور در ملک خود او حاصل شده و از آن بوده است 
و چنانچه معامالتی در این فاصله انجام داده باشــد، این معامالت معتبر شناخته 
خواهد شد. به اصطالح می گویند اجازه کاشف است نه ناقل، یعنی حکایت از آن 

دارد که معامله از روز انعقاد اثر خود را به بار می آورد. 
* هرگاه فضول پس از معامله مالک مال مورد معامله شود، آیا اجازه 

او پس از مالکیت الزم خواهد بود؟ 
ماده ۲۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد: هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله 
کند و بعد آن مال به نحوی از انحا به  خودش منتقل شــود، صرف تملک موجب 

نفوذ معامله سابق نخواهد بود. 
زیرا در زمانی که فضول معامله کرده، مورد معامله متعلق به او نبوده و اراده 
او متوجه مال غیر بوده، از این رو هنگامی که مال به مالکیت خودش در می آید، 
اراده جدیدی برای انتقال مال خود به اصیل الزم اســت. این وضعیت در زمانی 
صدق می کند که مالک با اطالع از معامله فضولی مبادرت به انتقال مال به  فضول 
نکرده باشــد، وااّل این امر نوعی رّد معامله از طرف مالک محســوب می شود و در 

نتیجه سبب بطالن معامله فضولی می شود. 
هرگاه کســی مالی را مورد معامله قــرار دهد، به تصور اینکه مال متعلق به 
دیگری اســت و بعداً معلوم شود که مال متعلق به او بوده یا متعلق به کسی که 
معامله  کننده است می توانسته از طرف او والیتاً یا وکالتاً معامله کند، آیا معامله 

مزبور نیازمند به تنفیذ بعدی شخص دارد؟ 
به استناد ماده ۲۵۵ قانون مدنی در چنین حالتی نفوذ و صحت معامله موکول 
به اجازه معامل است، واال معامله باطل خواهد بود؛ زیرا با اینکه معامله کننده در 
حقیقــت فضول نبوده و مالک، ولی یا وکیل مالک بوده، ولی چون رضایت او در 
هنگام معامله با تصور اینکه مال متعلق به دیگری است، حاصل شده است نمی توان 

آن را برای تشکیل عقد کافی دانست.

 محمدرضــا بلوردی/  در روزهای اخیر، همایــش دو روزه ای با عنوان 
»رمزگشــایی از حزب اهلل« در »مرکز سیاســات امارات« برگزار شــد که در آن 
سازوکارهای مقابله با حزب اهلل و تهدیدهای آن برای منطقه بررسی شد. در این 
نشســت که توان حزب اهلل لبنان در آن بررسی می شد، برخی از شرکت کنندگان 
عرب و غیرعرب راهکارهایی را برای ضربه زدن به مقاومت اسالمی و از بین بردن 

آن ارائه کردند. 
موضوع ارائه راهکار برای از بین بردن حزب اهلل در شــرایطی در همایشــی 
در امارات مطرح می شــود که رژیم صهیونیستی با وجود حمایت های نامحدود 
ایاالت متحده آمریکا از آن، توان انجام چنین مأموریتی را نداشته است و اکنون 
به نظر می رســد هم پیمانان واشــنگتن و تل آویو در بین کشورهای عرب منطقه 
حوزه خلیج فارس سعی دارند برنامه های صهیونیست ها را پیش ببرند و خود را از 

وحشت جنبش های مقاومت آزاد کنند. 
هرچنــد برخی از راهکارهایی که در این همایــش برای مقابله با حزب اهلل 
مطرح شد، آرمان گرایانه بود و برخی خواستار اتخاذ راهبرد عربی مشترکی برای 
مقابله با ایران به منزله مقدمه ای برای از بین بردن حزب اهلل بودند، اما در برخی 
از این راهکارها نگاه پراگماتیک تری نسبت به موضوع وجود داشت و ضمن تأکید 
بر سخت بودن موضوع از بین بردن حزب اهلل، از کشورهای غربی و عربی خواسته 
شده است با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بر دولت لبنان، نقش و اثرگذاری 

حزب اهلل را محدود کنند.
ابتسام الکتبی، رئیس مرکز سیاسات امارات، در این همایش گفت: حزب اهلل 
پس از شرکت در بحران های سوریه، عراق و یمن از یک بازیگر داخلی در صحنه 
لبنان به بازیگر منطقه ای تبدیل شــده اســت؛ از همین رو این پدیده به بازفهم 
و رمزگشــایی در سطح مبانی ایدئولوژیک، رهبری، تشکیالتی، سیاسی و نظامی 

نیاز دارد.
امارات متحده عربی و عربســتان ســعودی در حالی حزب اهلل را یک گروه 
تروریستی معرفی کرده اند که حزب اهلل تنها گروهی در سطح جهان عرب بود که 
توانست در جنگ ۳۳ روزه )۲۰۰6( رژیم صهیونیستی را تحقیر کند و نقش آفرینی 
آن در بحران ســوریه سبب شد صهیونیست ها در اندیشه از بین بردن این مدل 

فکری حزب اهلل باشند و مانع از این شوند که الهام بخشی برای دیگران باشد. 
همایش برگزار شده در ابوظبی در شرایطی روی حزب اهلل و در پی آن ایران 
متمرکز شده و تالش می کند ایران را دشمن اعراب جلوه دهد که رژیم صهیونیستی 
در اندیشه گسترش روابط خود با رژیم های عربی بوده و برگزاری این گونه نشست ها 
و جلسات به طور طبیعی در راستای خدمت به منافع و برنامه های صهیونیست ها 
اســت. به بیان دیگر، این همایش را نمی توان جدای از تالش های رســانه ای و 
تبلیغاتی رژیم صهیونیســتی دانست که تالش می کند چهره حزب اهلل را تخریب 
کرده و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف، تمرکز خود را روی نقاط ضعف و یافتن 

راهی برای ضربه زدن گذاشته است. 
پایان ســخن اینکه برگزاری همایش »رمزگشایی از حزب اهلل« در امارات را 
نمی توان خارج از چارچوب نقشی دانست که امارات و رژیم صهیونیستی در کنار 
هم ایفا می کنند؛ از یک ســو رژیم صهیونیســتی و آمریکا به دنبال آماده کردن 
زمینه برای اقدام نظامی علیه حزب اهلل هســتند و از ســوی دیگر امارات متحده 
عربی به منزله بخشی از ائتالف آمریکایی  ـ صهیونیستی علیه ایران، حامی اصلی 
جنبش های مقاومت در منطقه اســت و اقدام آن علیه حزب اهلل در بین بخشــی 
از افکار عمومی عربی اثرگذاری بیشــتری دارد تا اینکه غربی ها و صهیونیست ها 

بخواهند مقاومت لبنان را تروریست معرفی کنند. 

  محمدحسین مصطفوی/    
 FATF اجرای اصول کنوانســیون
ضمن اینکه استقالل اقتصادی کشور 
را مورد تهدید قرار می دهد، توانایی 
آن را دارد کــه اقتدار امنیتی ما را 
نیز مخدوش کرده و مسیری باشد 
برای نفوذ سیســتم های جاسوسی 
غرب در نهادهای مالی و اقتصادی 
کشورمان؛ ازاین رو بیان دقیق برخی 
از پیامدهای این کنوانسیون موجب 

تنویر افکار عمومی خواهد شد.
۱ـ بــا توجــه بــه اثرگذاری 
FTAF بر اقتصاد کشور در آینده 
شــاهد پروژه ایجاد شکاف ملی با 
امنیت خواهیم  دوگانه معیشــت ـ 
بود؛ برای نمونه در فرودگاه مونیخ 
وزیر خارجه کشورمان با امتناع یک 
شرکت آلمانی از فروش سوخت به 
ایران به دلیــل تحریم های آمریکا 
مواجه می شــود، در روزهای آینده 
همین اتفاق در داخل کشور می افتد 
و هنگامی که یک شرکت خصوصی 
خــود را در معــرض تحریم هــای 
آمریکا می بیند ممکن است برخی 
از معامله ها را با افراد یا سازمان هایی 
که در لیست تحریم ها قرار گرفته اند، 

انجام ندهد.
۲ـ گــروه ویــژه اقــدام مالی 
)FATF( اگــر چه ادعــا دارد که 
به دنبال شــفافیت های مالی است، 
اما در اصل او به دنبال فشــار های 
سیاسی برای مقابله با حاکمیت های 
غیر همراه با کشورهای سلطه است؛ 
ازاین رو از این پس شاهد یک گروه 
فشار بین المللی خواهیم بود که برای 
منافع و خواسته های غرب نهادهای 
مالی ما را تحت فشــار می گذارد تا 
آنها هم نهادهای سیاســی و حتی 
نهادهای نظامی را تحت تأثیر خود 
قرار  دهند تــا از این طریق اهداف 

درخواست شده آنها تأمین شود.
۳ـ آمریکا در سال های گذشته 
بســیاری از مقامات کشــورمان را 
در لیســت تحریم های خــود قرار 
داده است، اما از آنجا که مسئوالن 
در  اموالــی  هیچ گونــه  مربوطــه 
خارج از ایــران ندارنــد که بلوکه 
شــود یا ممنوع المعامله باشند، این 
لیست های بلند باال کمترین تأثیری 
بر داخل کشــور نداشت. گروه ویژه 
اقدام مالی به عنوان یک ناظر غربی 
از این پس با همه افراد مورد اشاره 

آمریکا در داخل درگیر می شــود و 
حســاب های آنها را نه تنها مسدود 
تراکنش های  تمامی  بلکه  می کند؛ 
مالی آنها را تحت تدابیر شــدیدی 
مورد بازرسی قرار می دهد. این گونه 
دخالت ها و سرک کشیدن در حساب 
شــخصی مســئوالن و فرماندهان 
نه تنها ســبب آبروریزی استقالل 
سیاسی کشــورمان می شود؛ بلکه 
تحریم های ثانویه باعث خواهد شد 
که مرتبطان بــا آنها نیز تحت نظر 
صهیونیستی  نهادهای  شناسایی  و 

قرار بگیرند.
۴ـ امروزه رژیم صهیونیستی و 
کشورهای استکباری تهدیدات خود 
را علیه کشورمان در ابعاد نظامی و 
امنیتی افزایش داده اند، در عین حال 
اعتراف می کنند که نظام جمهوری 
اســالمی ایران با ایجــاد گروه های 
مقاومــت در نزدیک مرزهای رژیم 
اشغالگر قدس امکان هرگونه تحرکی 
علیه سرزمین کشــورمان به صفر 
رسیده است. گروه ویژه اقدام مالی 
می تواند هرگونه تبادل مالی ایرانی 
و گروه های مقاومت را شناسایی و 

قطع کند.

۵ـ گروه ویژه اقدام مالی تعریف 
خاصی از تروریسم و پولشویی دارد 
که با مبانی حاکمیتی ما همخوانی 
نــدارد. از دیدگاه آنــان گروه های 
مقاومت در عراق، فلسطین، لبنان و 
دیگر کشورها که دیدگاه های همگرا 
با ایران دارند، ذیل مجموعه تروریسم 
تعریف می شــوند، مهم تــر از این 
موضوع مسئوالن و نهادهای مرتبط 
با این جریان ها نیز تحت شمولیت 
تعریف تروریسم قرار می گیرند و به 
این ترتیب ما نه تنها با فشــارهای 
گروه ویــژه اقدام مالــی باید کنار 
بلکه زمزمه های دودستگی  بیاییم؛ 
و قطب گرایی به سمت خواسته های 
افزایش  بین المللــی  نهــاد   ایــن 

می یابد.
6ـ در صــورت همــکاری با 
FATF نه تنها تحریم ها علیه ایران 
کاهش نمی یابد؛ بلکه شاهد افزایش 
دامنه آن نیز خواهیم بود؛ زیرا این 
نهــاد به اطالعاتی کــه در نرم افزار 
بانک مرکزی است دسترسی خواهد 
داشــت، کما اینکه به گفته دیوید 
کوهن، معــاون وزیــر خزانه داری 
آمریــکا؛ یکی از مهم ترین ابزارهای 

پیاده سازی تحریم های بانکی علیه 
ایران گروه ویژه اقدام مالی است.

7ـ افزایش باج خواهی ها روش 
معمول این گونه نهادهای تحت نظر 
آمریکا است و این نهاد برای رسیدن 
به اهدافش با وعده قرار گرفتن ایران 
در لیســت سفید هر از گاهی بهانه 
جدیدی را شروع می کند تا امتیازات 

بیشتری از ایران بگیرد.
نکته پایانی اینکه، عضویت در 
گروه ویژه اقدام مالی سبب خواهد 
شد که عالوه بر نصب نرم افزارهای 
خطرناکی که اطالعــات را به طور 
مســتقیم در اختیــار بیگانــگان 
قرار می دهند کــه باعث رهگیری 
منابع پولی و مالی می شــود، سبب 
خواهد شــد نفوذ فیزیکی و نوعی 
در درون  جاسوس پروری رســمی 
نهادهای نظام شکل بگیرد که برآیند 
آن مشــکالت پیچیده و سخت تر 
برای اقتصاد ایران اســت؛ اقتصادی 
که پیــش از برجام دســت به زانو 
راه می رفت و انتظار داشــت پس از 
برجام روی پاهای خود بایستد، اما 
با ایــن نهاد بین المللی کاماًل فلج و 

غیرکارآمد خواهد شد.
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انعکاس

نیم نگاه کنکاش

روزنه

FATF مروری بر پیامدهای پیوستن به

سرک کشیدن در حساب شخصی مسئوالن و فرماندهان

تکاپو

محمد عزیزی نماینده مجلس گفت: چرا سؤال از رئیس جمهور را تابو می کنیم و رئیس جمهور طبق قانون به مجلس و رهبری معظم انقالب پاسخگو است. اگر رئیس جمهور 
آمده و به ســؤاالت نمایندگان جواب دهد، آســمان به زمین خواهد آمد؟ مگر از وزیر سؤال نمی شود؟ مجلس شورای اسالمی، دولت و رئیس مجلس و رئیس جمهور، همه جمع 
شده ایم تا نوکری مردم را کرده و خدمتی به جامعه کنیم و مشکلی از کشور حل شود، اگر دولت و مجلس نتوانند با هم تعامل کنند و توضیح دهند، این موضوعات معنی ندارد!

 رئیس جمهور باید 
پاسخگو باشد

گزارشی از خالقیت و پشتکار یک جوان بروجردی

تولید »آسان چادر« با تالش تیم سه نفره خانوادگی

 منصوره خداوردی/
»بســیاری از من می پرسند 
آیا خبر اخراجم  از دانشــگاه آزاد 
حقیقت دارد؟ در پاسخ باید بگویم 
که خبر درســت است و متأسفانه 
این اتفاق افتاده است. بنده بیش 
از ۲۵ سال با این دانشگاه همکاری 
داشــته ام و از ســال ۱۳۸6 عضو 
پاره وقت دانشــکده حقوق و علوم  
سیاســی واحد علوم  و تحقیقات 
هســتم. هیچ اطالعی به من اعم 
از کتبی یا شفاهی ندادند و من از 
طریق پرداخت نشدن حقوقم در 
بهمن ماه متوجه شدم  که عذرم را 

خواسته اند.
 اگر در مدت این ۲۵ ســال، 
در یک مرغــداری کار کرده بودم 
احتــرام  بیشــتری در پایان برایم 
قائل می شــدند... به هر حال قصد 
دارم به وزارت کار شکایت کنم.« 
ایــن عباراتی اســت کــه صادق 
زیبــاکالم در کانال تلگرامی خود 
می نویســد و بسیار زود به هجمه 
علیه مدیریت جدید دانشگاه آزاد 
در رسانه های خاص تبدیل می شود. 
روزنامه »سازندگی« روزنامه حزب 
فرهنگی  »انقالب  تیتر  کارگزاران 
۱« را بر صفحه اول خود می نشاند 
و از یــک توطئــه! خبر می دهد و 
روزنامه »آرمان« با تیتر »دانشگاهی 
که دیگــر آزاد نیســت!« به این 
موضوع اشاره می کند و می نویسد: 
»دانشــگاه آزاد اسالمی که یادگار 
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
است، اکنون در شرایطی قرار دارد 
کــه کم کم با مفهوم خود در حال 

بیگانگی است. 
در این راستا اگر بخواهیم به 
تحوالت دانشــگاه آزاد طی چند 
ســال اخیر ورود کنیم، باید این 
مجموعه علمی را به دو مقطع پیش 
از رحلــت آیت اهلل و پس از رحلت 
ایشــان تقســیم کنیم. در مقطع 
ایجاد این دانشــگاه از دهه 6۰ تا 
۱9دی ۱۳9۵ تحت تدابیر آیت اهلل 
هاشــمی و مدیران آزاداندیش و 
تحول خــواه این دانشــگاه رو به 
پیشــرفت و توسعه حرکت کرد و 
در آن زمان بود که به بزرگ ترین 
دانشگاه حضوری خاورمیانه تبدیل 
شد... اما با رحلت نابهنگام آیت اهلل 

 هاشمی ورق برگشت.«
اما واقعیت بسیار ساده است، 
»طبق تبصره ۴ ماده ۲۱ آیین نامه 
علمي،  هیئت  اعضاي  استخدامي 
اعضــاي هیئت علمــي حتي به 
صورت نیمه وقــت هم نمي توانند 
در دو دانشــگاه حقــوق دریافت 
کنند.« توضیح بســیار ساده تر آن 
را فرهاد رهبر این طور داده است: 
»آنها که بدون مجوز دانشگاه مبدأ 
در دانشگاه آزاد فعالیت می کنند، 
باید حقوقی که دریافت کرده اند به 

خزانه دولت بازگردانند. 
در شأن یک اســتاد نیست 
که بخواهــد با هوچی گری جلوی 
اجرای قانــون را بگیرد و قانون را 
زیــر پا بگذارد. همه ما باید مطیع 
قانون باشــیم و مسائل نامربوط را 
به یکدیگر ربط ندهیم، ما در حال 
اجرای قانون هســتیم و به منظور 
نظم بخشــیدن بــه فعالیت های 
دانشگاه  پژوهشــی  و  آموزشــی 
عمــل می کنیم. من این مفهوم را 
نمی فهمم یعنی چه؟ هر چقدر هم 
که با خودم کلنجار می روم و قوانین 
را می گــردم نمی دانم که چگونه 
می شود که یک نفر، یک ونیم نفر 
باشــد و بتواند یک جا تمام وقت 
 و یــک جــا نیمه وقــت فعالیت

 کند.«
 موضوع آنقدر واضح است که 
وزیر دولت اعتــدال نیز نمی تواند 
جانب اســتاد  اصالح طلب حامی 
دولت را بگیــرد و منصور غالمی، 
وزیر علوم در ایــن باره می گوید: 
استخدامی  آیین نامه  »براســاس 
اعضای هیئت علمی، اساتید ساعت 
مشخصی را باید در دانشگاه حضور 
داشته باشند و اگر استادی خارج 
از ساعات اداری دانشگاه در جایی 
مشــغول شــده و حق الزحمه ای 
دریافت کند، اشــکالی ندارد، ولی 
اگر در ساعات اداری به جای اینکه 
در دانشگاه حضور داشته باشد در 
جای دیگری مشغول فعالیت شوند، 
براساس همان آیین نامه استخدامی 
اعضای هیئت علمی اشکال دارد... 
در دانشــگاه آزاد اخراجی در کار 
 نبــوده، بلکــه خاتمــه همکاری

 بوده است.«

یک نفر شده یک ونیم نفر!



 عبداهلل نوری گلجایی/  در 
شماره گذشته، با نگاه انحرافی انجمن 
حجتیه به موضوع مهم مهدویت آشنا 
شدیم. در این مطلب وظایف منتظران 
را در اندیشه این نحله انحرافی بررسی 

می کنیم. 

وظایف منتظران از نگاه انجمن 
درباره وظایف و تکالیف شیعیان 
در دوران غیبت ســخن هاي بسیاري 
گفته شده و حتي کتاب هاي فراواني 
نیز در این  باره تألیف و تدوین شــده 
است. در برخي کتاب ها، مانند ِمکیالُ  
الَمکارِم حدود هشــتاد وظیفه براي 
منتظران حضرت مهدي)عج( برشمرده  
شده است. در اینجا، به برخي وظایف 
منتظران از دیــدگاه انجمن حجتیه 

اشاره می کنیم:
۱ ـ تقلید از مجتهد جامع الشرایط: 
بــا توجه  به اینکه انجمن حجتیه چه 
پیش و چه پس از انقالب، با تشکیل 
حکومت اســالمي در زمــان غیبت 
امام عصر)عج( به   دست والیت فقیه 
مخالف بود، همواره کوشید با مهم  تر 
نشان  دادن مرجعیت، رهبري انقالب 
را تضعیــف کند. ســیدعباس نبوي 
دربارۀ انجمن حجتیه و مرجع تقلید 
مي گوید: »انجمني ها از اسم امام)ره( 
مي ترسیدند، همیشه مي گفتند اسم 
امــام را مطلقاً نبرید، خودشــان هم 
نمي بردنــد... . افرادي که من از بدنة 
این جریان مي شناسم، هیچ  وقت نام 
او را به   عنوان امام ذکر نکردند، همیشه 
تعبیر به آقاي خمینــي مي کردند... 
ســاواک از آنها خواست... مرجعي را 
که مي خواهــي معرفي کني از ایران 
بیرون ببرید و... آقاي خمیني را معرفي 
نکنیــد.«)۱( از این   رو، با فوت آیت اهلل 
حکیم و تلگراف شاه به مرحوم آیت اهلل 
خویي، شیخ محمود حلبي هم با شاه 
همراه شد و مرجعیت را شخصي که 

خارج از ایران بود، معرفي کرد.
۲ـ تهیة ابزار  آالت براي همیاري 
قیام امام زمان)عج(: با توجه  به اینکه 
انقالب اسالمي ایران فقط در نقطه  اي 
از جهــان رخ داد، ولي انقالب جهاني 
حضــرت مهدي)عج( کــه مربوط به 
سراسر جهان اســت و از جنبه های 

گوناگــون عمیق  تر خواهــد بود، به 
طور قطــع نیازمند زمینه  ســازي ها 
و آمادگي  هــاي بیشــتر خواهد بود. 
امام صــادق)ع( در گفتاري فرمودند: 
»لَیُعــدَن احُدکم لِخــروِج اَلقائم ولَو 
ُسِهماً«؛ قطعاً باید هر  یک از شما براي 
قیام قائم؛ هرچند با تهیه   کردن یک 

تیر اسلحه، آماده گردد.)۲(
امــا عقاید انجمــن در این  باره 
چنین اســت: »فالن عاشــق مهدي 
شمشــیري بران و براق ساخته بود 
و هــر   روز در خانه را مي بســت و با 
دوست خویش که شمشیر مشابهي 
داشت، تمرین شمشیرزني مي کردند 
و بــا فرود آوردن هر ضربة شمشــیر 
عجل علي ظهورک مي گفتند و یک 
روز یکــي از آن دو به فرزند خویش 
گفت که شمشیر بزن، فرزند بار اول 
دور ســر خود چرخاند و مرتبه دوم 
نتوانســت، پدر به او اعتراض کرد که 
تو چگونه مي خواهــي امام زمانت را 
نصرت کني؟«)۳( به عقیدۀ انجمن فقط 
باید مجهز و مهیا بود و توانمند شد و 

شمشیرزني ماهر بود.

انتظار واقعی برآمده
 از مکتب عاشورا

امــا برخالف این عقیــده، باید 
دانســت که این سالح براي بیرون از 
خانه اســت، نه در را بســتن و پشت 
درهاي بســته، به  طــور خصوصي و 
مخفیانه، پیکار کردن. این شمشیر  بازي 
و تمرینات نظامي براي ارتقاي استعداد 
و کسب آمادگي براي ظهور حضرت، 
بایــد در میدان رویارویــي با کفار و 
معاندان با اســالم عزیــز و در میدان 
نبرد و براي نجات مستضعفان حتي 

غیرمسلمان باشد.
اینکه در رویارویي با دشمن باید 
مخفي  کاري کرد، جاي شــک ندارد؛ 
اما براي همیشــه و تا ظهور حضرت 
در   برابر دشــمن غدار دین اســالم و 
ظلم ظالم سکوت کردن، این خفت  بار 
است و ناخشنودي حضرت ولي عصر 
را در پي دارد. اینکه ما در   برابر ظلم، 
هیچ نشــان ندهیم و تقّیه را بهانه  اي 
براي سکوت کنیم، دین را به نابودي 
کشــانده  ایم، نه اینکه مقدمات ظهور 
حضــرت را آماده کرده باشــیم؛ زیرا 
تقّیه در جایي اســت که مســلمانان 
قدرت و امکانات و حمایت هاي مردمي 
نداشته باشند و ایستادگي آنها موجب 
شکست شود، در چنین حالتي تقّیه 
واجب است؛ زیرا آنچه اهمیت دارد، 

حفظ دین است.
حاصل ســخن اینکــه انجمن 
حجتیــه بر این باور اســت که فقط 
باید مهیا شده، نیرو را پس  انداز کرد و 
حتي تظاهر به مخالفت هم نکرد؛ اما 
در مقابل چنین باوری، موافقان انتظار 
واقعي، برآمده از مکتب عاشورا هستند، 
و اگر دین به خطر افتاد و در معرض 
تهدید قرار گرفت، مبارزه با تجاوزگر را 
بر حفظ جان و مال مقّدم مي  دارند و 
از قدرت و امکانات خویش، براي دفع 
دشمنان اســالم بهره مي  گیرند. این 
افــراد زندگي ذلت  بار را نمي  پذیرند و 
در مقابل دشــمنان دین، ایستادگي 

مي کنند.
۳ـ محبت و دوستی ولی عصر)عج(: 
از دیگر وظایف منتظــران از دیدگاه 
انجمن حجتیه، محبت و دوســتي با 
حضرت ولی عصر)عج( اســت. اگر در 
این زمینه به منابع روایي شیعه و اهل 

سنت رجوع کنیم، به روایات فراواني 
دربارۀ محبت و دوســتي با اهل  بیت 
پیغمبر)ص( دست خواهیم یافت، به 
گونه ای   که در روایات بسیاري رسول 
اکرم محبت و دوستي با اهل  بیت)ع( 
خود را برابر دوستي با خدا و پیامبرش 
معرفي مي  کند و دشــمني و مخالفت 
با ایشان را هم  پایه مخالفت با خداوند 
متعال مي شــمرد؛ از   ایــن   رو، اظهار 
محبــت به امام زمان)عــج( در میان 
حجتیان موضوع تازه و وظیفة جدیدي 
نیســت. حال باید دید این محبت از 
دیدگاه آنان چیســت و منظور از آن 
روشن شود که آیا همان دوست داشتن 
دو فردي است که به هم عالقه دارند یا 

فراتر از آن است؟
با توجه  بــه عملکرد انجمن در 
طــول چند دهه، »محبــت« از نگاه 
آنان چیزي جز جشن   گرفتن در ایام 
شعبانیه، ایام ربیع و غیره نیست. این 
موارد الزم اســت، ولي کافي نیست؛ 
اگرچــه این اعمال زنــده کردن نام 
ولي عصر است، محبت واقعي نیست. 
محبت به معنــای برپایي فرمان  هاي 
آن بزرگوار، از جمله امر   به   معروف و 
نهي   از   منکر و همچنین جلوگیري از 
اشاعة فحشا براي تسریع ظهور قائم 

آل محمد)عج( است.
به هــر حال، انجمــن حجتیه 
وظایف منتظران را در حد سوز و گداز 
فراق و سراینده ناله هاي اشتیاق فرو 
کاسته اند و فرهنگ انتظار را تا جایي 
که عافیت اقتضا مي  کند، ســرلوحة 
خود قرار می دهند. انســان هایي که 
هیــچ مســئولیتي را نمي  پذیرند و 
رنــج ادارۀ جامعه و پیشــبرد آن به 
  ســوي اصالح و صالح را متوجه خود 
نمي  داننــد، مســئولیت آنها به  نوعي 
فقط مرثیه  خواني بــراي غیبت امام 
زمان بوده و ســرلوحه کار خودشان 
را اســتمداد از آن حضرت می دانند 
و گویــي هیچ وظیفــه اي جز انتظار 

به  معناي بي  مسئولیتي ندارند. 
چنیــن  ویژگي هــاي  عمــده 
جریان هایی تلفیق جهالت با عبادت، 
تنگ  نظري و پیروي هاي صرفاً شعاري 
اســت؛ یعني ایمان جداي از معرفت 
که به گفتة شهید مطهري همیشه به 

سوءاستفادۀ منافقان از دلسوزي هاي 
جاهالنه انجامیده اســت. آسیبي که 
اسالم از این دست افراد خورده است، 
به   هیچ   وجه انکارشدني نیست. مشابه 
جریان  هــای صــدر اســالم در طول 
مبــارزات تاریخي ملت ایــران براي 
سرنگوني رژیم شاهنشاهي نیز وجود 
داشته است که برخي بیانات حضرت 
امام خمیني شاهد این مدعاست؛ برای 
نمونه، ایشان در پیام تاریخي خود به 
روحانیت مي فرمایند: »دسته اي دیگر 
از روحاني  نماهایي که قبل از انقالب، 
دین را از سیاست جدا مي دانستند و 
سر به آستانة دربار مي ساییدند، یک 
مرتبه متدین شده و بر روحانیون عزیز 
و شریفي که براي اسالم آن   همه زجر 
و آوارگي و زندان و تبعید کشــیدند، 
تهمت وهابیــت و بدتــر از وهابیت 
زدند. دیروز مقدس  نماهاي بي  شــعور 
مي گفتند: دین از سیاســت جداست 
و مبارزه با شــاه حرام اســت، امروز 
کمونیست  نظام  مسئولین  مي گویند 
شــده اند. تا دیروز مشروب  فروشي و 
فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان 
براي ظهــور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ 
را مفید و راه گشــا مي دانستند، امروز 
از اینکه در گوشــه اي خالف شرعي 
که هرگز خواســت مسئولین نیست 
رخ مي دهد، فریاد »وا اســالما« ســر 
مي دهنــد. دیروز حجتیه  اي ها مبارزه 
را حــرام کرده بودنــد و در بحبوحة 
مبارزات تمام تــالش خود را نمودند 
تا اعتصاب چراغاني نیمه شعبان را به 
نفع شاه بشــکنند، امروز انقالبي  تر از 
انقالبي شده اند. والیتي هاي دیروز که 
در سکوت و تحجر خود، آبروي اسالم 
و مسلمین را ریخته اند و در عمل پشت 
پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را 
شکسته اند و عنوان والیت بر ایشان جز 
تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود 
را باني و وارث والیت نموده و حسرت 

والیت دوران شاه را مي خورند.«)۴(
پی نوشت ها:

۱ـ همان، ص۳۳ و ۳۴.
۲ـ محمد نعماني، همان، ص۱7۲.

۳ـ ســید  ضیاء  الدین علیا نســب و ســلمان 
علوي نیک؛ همان، ص۵۵.

۴ـ سیدروح  اهلل موسوي خمیني؛ صحیفة امام؛ 
همان، ج۲۱، ص۲۸۱.
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باقری چوکامی/ ســیامک  دکتــر   
آماج شناسی جنگ نرم داللت بر هدف قرار گرفتن 
همه ساحت های انسان دارد. ساحت اندیشه و باورها، 
ساحت عواطف و ذائقه ها و ساحت نمادها و رفتارها 
آماج اصلی جنــگ نرم و میدان های مبارزه و نبرد 
نرم هستند. مدت ها است بازیگران نرم با هدف قرار 
گرفتن اندیشــه و باورها یا عواطف و ذائقه ها انتظار 
داشــتند نمادها و رفتارهای کنشگر مورد آماج را 
آن گونه که خود می خواهند و در راســتای ایده ها 
و منافــع خود جهت دهنــد و از این رهگذر تغییر 
ساختارهای)سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و...( بازیگر رقیب را محقق سازند. امروزه به موازات 
الگوی موصوف، عامالن جنگ نرم و تهاجم فرهنگی 
در تالشند تا با آماج قرار دادن نمادها و رفتارها، به 
درون اندیشه، ایمان و عواطف کنشگران نفوذ کرده 
و از این طریق به هدف های مورد نظر دست یابند.

تغییر الگوی مصرف فرهنگی
 یکی از شیوه ها برای هدف فوق، تغییر الگوی 
مصرف فرهنگی اســت؛ الگوي مصرف اساساً نوعی 
رفتار اجتماعي محســوب می شود و تغییر اصولی 
الگوی مصرف فرهنگی ضمن اینکه از طریق تغییر 
ذائقه فرهنگی حاصل می شود، خود نیز به مثابه نماد 
و الگوی رفتاری قادر به تغییر در حوزه اندیشــه و 
نگرش ها می باشد. با تغییرات الگوی مصرف می توان 
تغییرات فکری و باوری و همچنین تغییرات سبک 
زندگی را به وجود آورد. تغییر سبک زندگی از طریق 
تغییر الگوهای مصرف فرهنگی و اقتصادی، یکی از 
جدی ترین سیاست های تهاجم نرم به شمار می آید. 
براســاس تحقیق دکتر کاظمی، »مصرف فرهنگی 
سبک زندگی ما را تشکیل می دهد، نیازها و تمایالت 
ما را سامان می دهد، مواد الزم را برای تولید تخیالت 
و رؤیاهای مان فراهم می کند، نشان دهندۀ تفاوت ها 
و تمایزات اجتماعی است و نمایانگر تولیدات ثانویة 
ما در به کارگیری ابزارهای موجود است.« )کاظمی، 

 )۱۴۳ :۱۳۸7

شاخصه های اشاعه مصرف گرایی فرهنگی
به طور کلـــي، امروزه اشــاعه مصرف گرایی 
فرهنگــی در جوامع گوناگون یکی از شــگردهای 
کارگزاران جنگ نرِم است. از آنجا که الگوی مصرف 
فرهنگی ارتباط معنادار و وثیقی با ســبک زندگی 

دارد، در جریان اشــاعه الگــوی مصرف فرهنگی، 
شاخصه های اصلی سبک زندگی آماج قرار می گیرد، 
اهداف اولیه از این فرایند الیناسیون و شبیه سازی 
فرهنگی است. مهم ترین شاخصه ها در اشاعه مصرف 
فرهنگی، سبک معماری و ساختمان سازی ها، مصرف 
رسانه ای، مصرف پوشش، مصرف موسیقي، مصرف 
ابزار آرایش و تزئینات و مصرف محصوالت و صنایع 

فرهنگی است. 
۱ ـ ابداع، رواج و صدور مدهاي لباس و پوشاک؛ 
افراد جامعه هر روز به دنبال مد هستند. ُمد به عنوان 
یک پدیده و فرایند اجتماعی در زمره الگوهای نفوذ 
اجتماعی است که از طریق ایجاد الگوهای رفتاری به 
تأثیرگذاری بر ذهنیت های اجتماعی می پردازد. مد 
به دو قســم مادی، مانند لباس و لوازم منزل و غیر 
مــادی، مانند رفتارها، نحوه  زندگی یا نگرش ها که 
در یک زمان به صورت مد نمودار می شوند، تقسیم 
می شود. با این حال، »مد به تغییر سلیقه  ناگهانی و 
مکرر همه یا برخی از افراد یک جامعه اطالق می شود 
و منجر به گرایش به رفتاری خاص، یا مصرف کاالی 
به خصوصی، یا در پیش گرفتن ســبکی خاص در 

زندگی می شود.«)ایولین رید، ۱۳۸6، ص ۳۱( 
۲ـ معمــاری و نمــای ســاختمان ها؛ نمای 
ساختمان ها به مثابه یک شاخصه مهم فرهنگی و 
هویتی در زندگی شهروندی شناخته می شوند، به 
همین دلیل معماری استفاده شده در ساختمان ها 
تأثیر مستقیمی بر دیگر اجزا و عناصر اطراف دارد. با 
این توصیف، مصرف معماری و ساختمان سازی غربی 
در ایران از دوره قاجار آغاز شــد و در دوره پهلوی 

به اوج خود رســید و پس از انقالب به ویژه در دو 
دهه اخیر به شکل نوینی احیا شده است. استفاده از 
نماهای نامناسب و وارداتی، هویت معماری ایران را 
زیر سؤال برده است و برعکس معماری و شهرسازی 

ایرانی ـ اسالمی امروزه بسیار کم رنگ شده است.
۳ـ تغییــر الگوهای موســیقیایی؛ از آنجا که 
موســیقی یک وجه اساســی از نظام فرهنگی به 
شــمار می رود، تا حد زیادی می تواند تعیین کننده 
برخــی از جهت گیری های کلی فرهنگ و تغییرات 
فرهنگی باشد. مصرف موسیقی، بازگوکننده یکی 
از ابعاد مصــرف و به تبع آن بیان کننده منش ها و 
ســبک های متفاوت زندگی در جهان جدید است. 
اشاعه و رواج موســیقی های خارجی، مانند راک، 
پاپ، لس آنجلســی و رپ در بین گروه های ســنی 
نوجوانان و جوانان و مهجور شدن موسیقی سنتی 
و بومی از مصادیق تغییر الگوی مصرف موسیقیایی 
در جامعه ایران است و به صورت برنامه ریزی شده 
این نوع مصرف تبلیغ و ترویج می شود، به گونه ای 
که موسیقی که از رسانه های داخلی پخش می شود 
کمتر مورد استقبال قرار می گیرد. البته از نظر رهبر 
معظم انقالب؛ »موسیقی  ای که وقتی برای دختر و 
پسر جوان، یا حّتی غیر جوان نواخته بشود، یا عرضه 
بشــود، یا خوانده بشــود و او را به مالهی و مناهی 
و فســاد و شهوات بکشــاند و از آن نزاهت مطلوب 
اسالم خارج کند، حرام است؛ این می تواند موسیقی 
سنتی باشد، می تواند موسیقی غربی باشد، می تواند 
موسیقی محلی ـ یا به قول شماها موسیقی مقامی ـ 
باشد؛ فرقی نمی کند؛ هر موسیقی  ای که این طوری 

باشد، مصداق بارز حرام است.«)۱۳7۰/۱۲/۵(
۴ـ الگوی ارتباطات؛ الگوی ارتباطات با الگوی 
مصرف، رابطة مســتقیم دارد. از یک ســو الگوی 
مصرف، حاصل مجموعة پیام ها و عالئمی است که 
نگرش مردم را شکل می دهد و در رفتارهای مصرفی 
آنها تبلور می یابد. در این راســتا، غرب با توجه به 
ســلطه ای که بر رســانه ها دارد و به ویژه با ظهور 
رســانه های ارتباطی نوین، الگوی مصرف رسانه ای 
جوامع را دگرگون کرده اســت. هر جامعه ای از این 
حیث ضعیف تر اســت، آسیب پذیرتر هم می باشد. 
در غرب و آمریکا به طور ویژه برای تغییر الگوهای 
مصرف رســانه ای در ایران هزینه کرده و می کنند. 
تغییر الگوی مصرف رسانه ای نه تنها تغییر فکری و 
نگرشی را به دنبال دارد؛ بلکه بر گرایش جامعه به 
ســمت مصرف گرایی، مد و مدگرایی و تغییر رفتار 
ظاهری نیز تأثیر می گذارد. به باور شولت، )۱۳۸۲( 
مصرف گرایی فرهنگِی جهانی و محصوالت تولیدی 
غرب جوانان سراســر جهــان را از طریق فیلم ها، 
موسیقی ها و رسانه های دیداری و  شنیداری جهانی 

پیوند می دهد.
۵ـ تغییر الگوی مصرف پوشــش؛ یکی دیگر 
از سیاست های اشاعه مصرف فرهنگی از بازیگران 
دولتی و غیر دولتی جنگ نرم است. اگرچه نمی توان 
تغییرات در پوشــش را به یک عامل محدود کرد، 
اما مهم ترین عامل در تغییر الگوی پوشش جامعه 
ایران، اشــاعه الگوی های مصرف پوشش به صورت 
هدفمند از سوی بنگاه های غربی است و دشمن به 
جهت کوتاهی نهادهای متولی و بی توجهی مسئوالن 
و مســئوالن واداده موفق شده الگوی پوشش را در 
کشــور ایران تغییر بدهد. اکنون بازیگران نرم گام 
فراتری برای تغییر الگوی پوشــش برداشــته اند و 
از ترویج غیر مســتقیم در صدد جنبش سازی در 
این راستا هستند. چهارشــنبه های سفید یکی از 
هجمه هایی است که برای ترویج بی حجابی از سوی 

دشمنان در کشور مطرح شد.
در نتیجــه، اگــر فرهنگی بــه وادی مصرف 
کشیده شود و از تولید فرهنگی در هر عرصه ای از 
تولید ایده تا تولید مد و پوشــش براساس فرهنگ 
اســالمی و ملی باز ایستد، می توان نوعی از جنگ 
فرهنگــی نرم را شناســایی کرد که هــدف از آن، 
نهادینه کردن ازخود بیگانگی و تسلیم فرهنگی در 

جامعه هدف است.

فرانســیس فوکویاما در »نشســت جهانی حکومت« در دبی گفت: نظم بین الملل لیبرال که ســابقاً در جهان برقرار بود هم اکنون جای خود را به یک جهان چندقطبی می دهد که چین ممکن اســت به 
زودی بازیگر پیشــرو و بی ثبات کننده آن بشــود. وی درباره رخدادهای اخیر ایران نیز گفت: »در ایران، یک انقالب اجتماعی زیر پوســت جامعه در حال گسترش است. یک جمعیت جوان و تحصیلکرده وجود 

دارد، به ویژه در بین زنان، که با ساختار قدرت محافظه کار و روستایی که بر کشور حاکم است، سر سازگاری ندارد. ایران به سمت نوعی انفجار در حرکت است و من مطمئن نیستم نتیجه اش چه می شود.«

 فتح اهلل پریشــان/ در چند شماره گذشــته، افزون بر اشاره به کلیات 
مبحث مهم زوال و بقای حکومت در اندیشــه سیاســی مالاحمد نراقی، دو اصل 
عدالت و امر به معروف و نهی از منکر را به منزله اصول و عوامل بقای حکومت و 
نظام سیاسی بررسی کردیم و در این نوشته با اشاره به گزینش کارگزاران سالم و 
کارآمد و نظارت بر عملکرد آنها، این اصول را تکمیل می کنیم و از شــماره آینده 
که ان شــا ءاهلل به سال جدید موکول می شود، عوامل زوال حکومت از نظرگاه این 

اندیشمند و حکیم اسالمی را بررسی خواهیم کرد. 
 گزینش کارگزاران ســالم و کارآمد، ســومین اصل پیشنهادی نراقی برای 
اســتواری نظام سیاسی و برپایی عدالت اســت. وی در کتاب سترگ اخالقی اش 
با دســتمایه قرار دادن عهدنامه مالک اشتر و کلمات قصار حضرت امیر المؤمنین 
علی)ع( می نویســد: »چون خواهد زمام اختیار جمعی از رعایا و فقرا را به دســت 
کسی ]بسپرد[ و احدی را به تفویض شغلی و عملی ارجمند سازد، همین به کفایت 
و کاردانی او در ضبط و ربط مخارج و مداخل دیوانیه اکتفا ننماید، بلکه ابتدا نقد 
گوهر او را بر محک اعتبار زده، پاکی و ناپاکی او را امتحان فرماید و انصاف و مروت 
او را مالحظه نماید. اگر رعیت را به ظالمی سپارد، در امانتی که خدا به او سپرده، 
خیانت کرده و ظلم و ســتم را دیگری خواهد کرد و غبار بدنامی آن بر صفحات 

وجنات او خواهد ماند و ادعای مظلومان نیز به او خواهد رسید.«)۱(
در قســمت های یاد شــده، عالمه نراقی، از حاکم می خواهد که در گزینش 
همکاران از انســان های ناپاک و ستمگر دوری گزیند؛ چرا که این گونه افراد بنده 
ثروت و جاه طلبی هستند. حضور این افراد در حکومت  سبب  سستی پایه حکومت 
می شود. این درد مزمن یکی از مشکالت ناگشودنی بشر امروز نیز هست. این گونه 
افراد در هر کجا باشند، آنجا را آلوده می کنند و همان گونه که آهن ربا جذب آهن 
می شود، اینان برای رسیدن به هدف های دنیوی و شوم خود در پی جذب دیگرانند؛ 
دیگرانی که با آنان مشــابهت داشته باشند؛ چنین افرادی بی شک، پایداری نظام 

سیاسی را متزلزل می کنند.
امام علی)ع( از مالک اشتر می خواهد که از افراد با تجربه و خانواده های پاک 
و صالح و ســابقه دار در اسالم اســتفاده کند که از نظر اخالقی بهتر و آبرومندتر 
و طمع شــان کمتر و دوراندیش ترند. حضرت علی)ع( در ســخنانی دیگر اشــاره 
می کند که چند چیز حکومت را بر باد می دهد، از جمله: »تقدیم االراذل و تأخیر 
االفاضل«؛ جلو انداختن افراد دون مایه و بی کفایت و بی اصل و ریشه و عقب راندن 
افراد شایســته و الیق .)۲( چرا که آنان به هیچ روی، درد و رنج ملت ها و مصلحت 

دین و دولت را نمی دانند. 
افزون بر نوع افرادی که حاکم، آنان را به همکاری دعوت می کند، میزان نظارتی 
که بر کارکرد کارگزاران حکومتی دارد، در بقا و زوال حکومت نقش مؤثری دارد. به 
گفته نراقی، با وجود گماردن اشخاصی که »گوهر آنان را بر محک اعتبار زده)۳( باز 
نباید جانب احتیاط را رها کند و آنها را آسوده گذارد، بلکه وظیفه دارد در جریان 
چگونگی گردش امور و شیوه رفتار کارگزاران خود با مردم به وسیله بازرسان قرار 
گیرد، چرا که به بیان نراقی »دامن تزویر دراز و در تلبیس و خدعه باز است.«)۴(  

نکته مهم و اساســی این است که چه کسی یا چه کسانی شایستگی دارند 
این مهم را بر عهده گیرند. نراقی در این باره می نویســد: »از خبرداران خداترس 
و آگاهان قوی النفس خالی از غرض استفســار فرماید؛ زیرا که بسی باشد جمعی 
را که مظنه عرض حال به خدمت صاحب اختیار به ایشان دارد، به رشوت و مال 
فریفته باشد، چه ظالم و شریر پیوسته در رضاجویی مقربان پادشاه یا امیر، ساعی 
می باشند و به انواع خدمات، ایشان را از خود راضی می دارند و باشد طایفه ای که 
رشــوت قبول نکنند و از اهل تدین باشــند، ]اما[ از ضعف نفس و اندیشه عاقبت 
 خود زبان در کام خموش کشیده باشند، یا از عاقبت اندیشی از بیان واقع احتیاط 
کنند، بر مکلفین مهام عباد الزم اســت همچنان که از دقایق احوال خود باخبر 
می باشند، نظر اطالع بر کیفیت اوضاع سایر والیات دوردست نیز که حضرت عزت 
در زیر نگین حشمت ایشان درآورده افکنند. الحاصل صاحبان اختیار را از چگونگی 
ســلوک کارکنان خود در هر ناحیه و بلوک از نزدیک و دور، همیشه مطلع بودن، 

الزم و ضرور ]ی[ است .«)۵(
تالش نراقی، برای بســتن راه های نفوذ و انحراف، تحسین برانگیز است. وی 
پس از یادآوری و ضرورت شایستگی های الزم برای کارگزاران و همچنین ضرورت 
نظارت بر عملکرد کارگزاران، به ســیره حاکمان عدل اشاره کرده و سیره آنان را 
برای همه حاکمان در خور پیروی می داند. یکی از حکومت های مورد نظر نراقی، 
حکومت عدل علی)ع( است. امام علی)ع( برای نظارت بر کار کارگزاران و مدیران 
خود، نیروی اطالعاتی می گماشت. حتی گاه برای ارزیابی و وارسی کار این نیروها، 
نیروهای دیگری می گمارد و از این راه کارکرد کارگزاران خود را زیر نظر می گرفت. 

پی نوشت ها
۱ـ مالاحمد نراقی؛ معراج السعاده؛ ص ۳۵۴ .    ۲ـ غررالحکم، ج 6، ص ۴۵۰ .

۳ـ محمدصادق مزینانی؛ اندیشه های سیاسی محّقق نراقی؛ تهران: دبیرخانه مجلس 
خبرگان رهبری، ۱۳۸۱، صص۳۰۴ـ۳۰۱.  ۴ـ معراج السعادۀ، ص ۳۵۴ .   ۵ـ همان.

در طول تاریخ فیلسوفان و صاحب منصبان 
بسیاری بوده اند که درباره حکومت و سیاست 
نظریه پردازی کرده اند. از آنجا که سیاســت و 
حکومت ارتبــاط تنگاتنگ و تعیین کننده ای 
با دیگر عرصه هــای زندگی دارد، در واقع هر 
کدام از فالســفه با نگرش خود، راه و روشی 
خاص برای به مقصد رســیدن زندگی بشــر 
ترسیم کرده اند. اگر شــروع اندیشه سیاسی 
را با فالســفه یونان باستان، از جمله ارسطو، 
ســقراط و افالطون بدانیم و ادامه آن را امروز 

در اندیشــه های مابعد مدرن ببینیم نکته ای که بســیار برجسته است، این است 
که اکثر این اندیشه ها هنگامی که در عرصه ظاهر شدند، یا دچار تناقض درونی 
شدند، یا تنها بخشی از آنها کارکرد پیش بینی شده را پیدا کرد و بعدها با نقدهای 
بســیاری مواجه شدند و با وجود اصالح چندین باره باز، همان مسیر نقد، اصالح 

و تغییر را پیمودند.
امام علی )ع( نیز با توجه به مقام و شــأنیت خود به مانند فالسفه، صاحب 
اندیشه در ابعاد مختلف به ویژه سیاست بوده است. آنچه در اندیشه امام بود، در 
عمل هم همان طور اجرا می شد و به جرئت می توان گفت ایشان تنها حاکمی در 
طول تاریخ بوده اســت که اندیشه سیاسی و عمل سیاسی اش هیچ تفاوتی با هم 
نداشــته اســت. یکی از مباحثی که این روزها در ساحت اندیشه سیاسی جامعه 
ما مطرح می شود، حکمرانی خوب است. صرف نظر از بهره سیاسی که برخی از 
جریانات سیاسی به دنبال آن هستند، این موضوع قابلیت خوبی دارد و با وجود 
سپری شدن چهار دهه از انقالب اسالمی می توان با استخراج گفتمان و حکومت 
معیار در اندیشه و تاریخ سیاسی اسالمی، به ویژه در حکومت پنج ساله حضرت 
علی)علیه السالم( به بررسی نظام جمهوری اسالمی و آسیب شناسی آن نشست.    
کتاب اندیشه سیاسی امام علی )ع( اثر »حیدر ولی زاده« را انتشارات سخنوران 
در سال ۱۳9۵ به بازار عرضه کرد. نویسنده در این کتاب تالش کرده در سه فصل 
جداگانه؛ سیاست و حکمرانی، وظایف حکومت، حقوق متقابل مردم و حاکمیت و 
ویژگی های کارگزاران حکومتی را با بهره گیری از متون تاریخی و کالم حکمت آمیز 

و نامه های امام علی )علیه السالم( در نهج البالغه بررسی کند. 

اندیشه  سیاسی مسلمانانـ  ۴۳۴
 گزینش و نظارت بر کارگزاران حکومتی از دیدگاه مالاحمد نراقی

اندیشه سیاسی امام علی)ع(

جریان شناسی فکری فرهنگی انجمن حجتیه ـ 8

انجمن حجتیه و انتظار به معنای بی مسئولیتی

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمی ـ قسمت نود وهفتم

اشاعه مصرف گرایی فرهنگی جنگ نرم بی مقاومت

 نگران
 نظم لیبرال!

سیاست نامه

کتابخوان

آفاق

کنترل خطای شناختی

 کنگره صهیونیست ها و ایران
همزمان با ســفر وزیر خارجه فرانسه 
به ایران، نتانیاهو به واشنگتن سفر  کرد تا در 
اجالس سالیانه کمیته روابط آمریکا و رژیم 
صهیونیستی موسوم به ایپک سخنرانی کرده 
 و با مقامات عالی رتبه آمریکا گفت وگو کند.

اجالس سالیانه ایپک در واقع کنگره جهانی 
صهیونیست ها است که سالیانه در واشنگتن 
برگزار می شــود و هر ساله یک لشکر دو یا 
ســه هزار نفره از افراد بانفوذ جهانی شامل 
کلیدی ترین نیروهای صهیونیسم بین الملل از 
سراسر جهان در کنار شخصیت های کلیدی 
آمریــکا، در این اجالس شــرکت می کنند. 
امســال هم قاعدتاً نتانیاهو، ترامپ و پنس، 
معاون رئیس جمهــوری آمریکا از مهم ترین 
سخنرانان اجالس هستند. پیش بینی می شود 
که برجام و نقش منطقه ای ایران، مهم ترین 
نتانیاهو در واشنگتن  موضوع گفت وگوهای 
خواهد بــود؛ اما نکته مهم تــر اینکه صدها 
شخصیت برجســته صهیونیست از سراسر 
جهــان در طول یک هفتــه، در گفت وگو با 
کاخ سفید، وزارت خارجه، پنتاگون، کنگره، 
اندیشــکده ها و رسانه ســعی خواهند کرد 
واشنگتن را علیه ایران شخم بزنند. موضوعی 
که به صورت رسمی در اهداف سفر لودریان 
شاهدش بودیم؛ اما ایران تصمیمش را گرفته 

و از اصول خود کوتاه نخواهد آمد.

 شــهاب زمانــی/ یکــی از 
موضوعاتی که در علوم انسانی و سیاسی 
به تســهیل فهم و ادراک انسان ها کمک 
می کند، ارتباط بینارشته ای است. در این 
ارتباط، مفاهیم علمی مختص یک حوزه به 
کمک حوزه های علمی دیگر می رود. برای 
 Cognitive(نمونه، خطاهای شناختی
Errors(، از جملــه بحث های مهم در 
حوزه مدیریت و روان شناســی محسوب 
می شــود که می توان در حوزه اندیشه و 
علوم سیاسی و تحلیل رویدادهای سیاسی 
هم از آن استفاده کرد. این خطاها هنگام 
تحلیل و تفسیر و قضاوت درباره رویدادها، 
ما را به دام خود گرفتار می کنند و سبب 
می شــوند ما نتوانیم شرایط موجود را به 
درســتی ارزیابی کرده و بهترین گزینه  

پیش رو را انتخاب کنیم. 
رقابت های  بی قراری،  افســردگی ، 
ناصحیح، خشونت، پرخاشگری و بسیاری 
از رفتارهــای غیر عادی مــا بی ارتباط با 
خطاهای شناختی نیستند. آلبرت الیس، 
روان شناس معروف این خطاها را شناسایی 
و در قالب ده خطای شناختی معرفی کرده 
است. تجربه حیات جمعی نشان می دهد، 
انسان هایی که تفکر غیرمنطقی دارند یا 
خطاهای شــناختی در افکارشان هویدا 
است، در بسیاری از موارد اطالع چندانی 
از این خطاها ندارند. شاید ناآگاهی، سبب 
آلودگی این افکار با خطاهای شــناختی 
می شوند. برخی از خطاها در حوزه تحلیل 
و تفســیر سیاســی می تواند پیامدهای 
بســیاری به دنبال داشته باشد؛ از این رو 
شناخت خطاهای شناختی و تالش برای 
اصالح آنها می تواند بــه موضوع ارتقای 

فرهنگ سیاسی جامعه نیز کمک کند. 
یکی از این خطاها، »تفکر همه یا 
هیچ« است. در این نوع افکار، قانون همه 
یا هیچ حاکم است. فرد یک رفتار، فکر، 
موفقیت، پدیده یا موضوع را کاًل ســفید 
یا سیاه می بیند. هر چیز کمتر از کامل، 
شکست بی چون و چراست. برای نمونه،  
کســانی که در عالم سیاست جناحی و 
سیاســی به قضایا و رویدادها می نگرند، 
بــا تمامیت خواهی جریانــی به این بلیه 
آلوده می شــوند؛ یعنی هر آنچه متعلق 
به حزب و جناح خاص خودشــان باشد، 
بدون بررسی، حکم صائب می گیرد؛ ولی 
اگر متعلق به نگاه رقیب باشــد، باز بدون 

بررسی محکوم است. 
خطای دیگر، تعمیم مبالغه آمیز 
اســت. افــرادی که این نــوع خطا را 
در افــکار دارنــد، حقایــق زندگی را 
پررنگ تر از مقدار واقعی آن می بینند. 
فردی که دچار این خطای شــناختی 
است، هر حادثه منفی و از جمله یک 
ناکامی شغلی را شکســتی تمام عیار 
و تمام نشــدنی تلقی می کند. خطای 
اســت.  شــتابزده  نتیجه گیری  آخر، 
بی آنکه زمینه محکمی وجود داشــته 
می کنید.  شتابزده  نتیجه گیری  باشد، 
ذهن خوانــی و پیشــگویی مبتنی بر 
نگاه منفی بدون بررسی کافی از آفات 
نتیجه گیری عجوالنه است که در حوزه 
سیاسی و تصمیم گیری های کالن ملی 
می توانــد پیامدهــای دردناکی برای 
جامعه به بار آورد. شاید در نگاه اول این 
سؤال طرح شود که آیا پس از شناخت 
همه این خطایای شناختی، می توانیم 
همه  آنهــا را از فرآیند تصمیم گیری 
خود حذف کنیم؟ پاسخ به این پرسش 
منفی است؛ ما معموالً در بهترین حالت، 

می توانیم این خطاها را مهار کنیم.

پردازش

نکته



 اکبر ادراکی/  در حالي که 
فضاي سیاسي ســرگرم بررسي نتایج 
ششمین دوره انتخابات مجلس شوراي 
اســالمي بود، در نخستین ساعات روز 
بیست ودوم اســفند ماه سال ۱۳7۸، 
ســعید حجاریان، عضو شــوراي شهر 
تهــران، در حالي که قصــد ورود به 
ساختمان شوراي شهر را داشت، مورد 
سوءقصد چند مرد مسلح قرار گرفت و 
به شدت از ناحیه سر، صورت و گردن 

مجروح شد. 
سعید عســکر عامل اصلي ترور 
بعدهــا در دادگاه ماجــراي آن روز را 
چنین تعریف کــرد: »تالش گروه ما 
به سرپرســتي )سیدمرتضي( مجیدي 
بر این بود تا پیرامون خود را از فســاد 
پاک کنیم و اگر اقداماتي از این دست 
در شــهرري انجام داده ایــم، با هدف 
پاکســازي جامعه از فساد بوده است... 
یک شنبه ۲۲ اسفند ماه سال گذشته 
]۱۳7۸[ ساعت 7 صبح من با اتوبوس 
و تاکســي به میدان حر رفتم و طبق 
قرار ســاعت ۸ و ۲ دقیقه مجیدي با 
یک موتور سوزوکي هزار سر قرار آمد. 
مــن به او گفتم مگر قرار نبود با هوندا 
۱۲۵ بیایي؟ جواب داد که قرار عوض 
شد. با   همان موتورسیکلت به نزدیکي 
ساختمان شوراي شهر ]خیابان بهشت[ 
رفتیم. ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه یک نفر با 
باراني سرمه اي آمد که مجیدي گفت او 
]محمدعلي[ مقدمي است. مقدمي وارد 
ساختمان شورا شد و سپس بیرون آمد 
و با اشاره گفت که ]سعید[ حجاریان 
هنوز نیامده اســت. بعــد از این یک 
خانمي نیز با مقدمي صحبت کرد و به 
سمت شهرداري تهران رفت و سپس 
مقدمي با اشاره گفت حجاریان مي آید 
و به دنبال آن او به سمت حجاریان رفت 
و بــا دادن نامه او را متوقف کرد... من 
نیز به سمت آنان رفتم و وسط خیابان 
»بهشت« اسلحه را مســلح کردم...« 

)روزنامه اطالعات ۱۳79/۲/7(
حجاریان که پیش از این در وزارت 
اطالعات فعالیت مي کرد و از مسئوالن 
رده باالي این وزارتخانه محسوب مي شد، 
پس از دوم خــرداد، به یکي از فعاالن 
و کنشگران برجســته سیاسي جبهه 
اصالحات تبدیل شده بود. وي پس از 
تحوالت دوم خرداد، عالوه بر عضویت در 
شوراي شهر، در مسئولیت هاي متعدد 
دیگري، همچون عضویت در شــوراي 
مرکزي جبهه مشارکت، مدیر مسئولي 
روزنامــه »صبح امروز« و در ســمت 
مشاور سیاسي رئیس جمهور ایفاي نقش 
مي کرد. بنابراین، ترور وي در آن فضاي 
پرالتهاب سیاســي مي توانست به یک 
فتنه بزرگ در انقالب تبدیل شود. پس 
از وقوع این حادثه، عمده شخصیت هاي 
حقیقي و حقوقي سیاسي ـ مذهبي، با 
تمام سلیقه هایي که داشتند، این ترور 
را به شــدت محکوم و آن را اقدامي در 
جهت به بحران کشاندن نظام ارزیابي 

کردند. رهبر معظم انقالب نیز با صدور 
پیامــي، ایــن اقــدام را جنایت آمیز و 
ناجوانمردانــه خواندنــد و از نیروهاي 
امنیتي و انتظامي کشور مؤکداً خواستند 
که با دقت و سرعت هر چه تمام تر، در 
شناسایي و مجازات عامالن این توطئه 

سازمان یافته اقدام کنند. 
در بخشي از این پیام مي خوانیم: 
»ترور ناجوانمردانه نایب رئیس شوراي 
شــهر تهران ـ که در چند روز گذشته 
اتفاق افتاده، عمل جنایت آمیزي است 
کــه مي  تواند بخشــي از یــک توطئه 
خطرناک برضد مصالح کشــور و ملت 
و نظام اسالمي باشــد. ایجاد ناامني و 
پدیــد آوردن جو وحشــت و اضطراب 
براي شهروندان از هدف هایي است که 
همیشــه توطئه گران و دشمنان ایران 
اسالمي در پي آن بوده اند و این حادثه 
اندکــي پس از انتخابات و در آســتانه 
عید، در جهت همان خواسته شیطاني 

و خیانت آمیز است.«
انتظار مي رفت پس از پیام رهبر 
معظم انقالب و هشدارهاي ایشان نسبت 
به توطئه هاي دشمنان انقالب اسالمي، 
قدري از هیجانات سیاسي که بعضي از 
نیروهای افراطي و فرصت طلب بر کشور 
مســتولي کرده بودند، کاســته شود و 
مطبوعات با پرهیــز از گمانه زني هاي 
بي اســاس خود، فضا را براي پیگیري 
نیروهــاي امنیتي و انتظامي کشــور 
فراهــم کنند؛ امــا برخــالف انتظار، 
جریــان دوم خرداد که فرصت را براي 
تسویه حســاب هاي سیاسي از هر نظر 
مناسب یافته بود، دست به غوغاساالري، 
گمانه زني ها و اتهامات بي اســاس علیه 
برخي از شخصیت هاي شاخص سیاسي 
و دیني، مراجع عظام تقلید، نهادهاي 
انقالبي و نظامي و گروه هاي ارزشــي 

وفادار به آرمان هاي امام زد.
روحانیون  مجمــع  نمونه،  برای 
مبارز با صدور بیانیه اي چنین نوشت: 
»مي توان  گفت  علت  جسارت و جرئت 
عوامل محفلي براي ادامه اقدامات ضد 
اســالم، انقالب و میهن آنها، سخنان 
تحریک آمیز برخي چهره هاي مذهبي 
که اخیراً نیز شاهد تکرار آنها بوده ایم، 
... مي باشــند« )روزنامه همشــهري، 

)۱۳7۸/۱۲/۲۳
همچنین سه نفر از اعضاي جبهه 
محســن  عبدي،  )عباس  مشــارکت 
میردامــادي و صفایي فراهاني( در یک 

مصاحبــه مطبوعاتي، ایــن ترور را به 
نیروهاي شکســت خــورده انتخابات 
۲9 بهمن نسبت دادند. صریح تر از آن 
نوشتند: »مسلماً کساني ترور را انجام 
مي دهنــد که در جنــاح مقابل دولت 
هســتند« )روزنامــه بامدادنو(، حتي 
رئیس دفتر آقاي خاتمي گفت: »کساني 
که دســت به این اقدام خشونت بار و 
ناجوانمردانه زدند، در واقع مي خواستند 
انتقام خود را از شکست مفتضحانه اي 
که در انتخابات مجلس نصیب شان شد، 

از مردم بگیرند.«
در چنیــن شــرایط ملتهــب و 
پرتنشــي بار دیگر رهبر معظم انقالب 
اســالمي در فاصله کمتر از یک هفته 
درباره مســئله ترور حجاریان، نامه اي 
خطاب بــه رئیس جمهور نوشــتند و 
دستور رسیدگي سریع و قاطع به این 
پرونــده را صادر کردنــد. در این پیام 

آمده بود: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم/ جناب 
آقاي خاتمي، ریاســت محترم جمهور 
و رئیس شــوراي عالــي امنیت ملي  
با ســالم و تحیت حادثــه  ترور هفته 
قبل و برخــي قضایــاي پیراموني تا 
امروز، موجب نگراني اینجانب از آینده  
امنیت کشور است و از آن رو شایسته 
اســت که جناب عالي به دستگاه هاي 
اطالعات  وزارت هاي  مسئول همچون 
و کشور و شوراي امنیت کشور دستور 
فرمایید با سرعت و جدیت بیشتري در 
جست وجوي کشــف و تعقیب عوامل 

جنایت باشند.
بیم آن هســت که ایــن قضیه 
نیز مانند پرونــده قتل هاي زنجیره  اي 
دامنــه دار و تبدیل به موضوعي مبهم 
و شایعه انگیز گردد. در موضوع قتل ها 
با اینکــه جناب عالــي هیئت هایي را 
پي در پي مسئول پیگیري کردید، تمام 
نشدن موضوع، موجب بروز شایعات و 
ایجاد فضاي تردید و ابهام شد، در این 
قضیه نیز مشاهده مي شود که متأسفانه 
برخي زبان ها و قلم ها به شدت سرگرم 
شــایعه پردازي اند.  و  التهاب آفرینــي 
بي تعهــدي را به آنجا رســانده اند که 
عالوه بر نام آوردن از افراد و اشخاص، 
با اتهام هاي بي دلیل، حتي سازمان هاي 
مسئول و مورد اعتماد و حتي سپاه و 
بسیج، یعني مطمئن ترین حافظ امنیت 

ملي را زیر سؤال برده اند.
در چنین فضاي آشفته ا ي کدام 

دستگاه قضایي و امنیت مي تواند با دقت 
و تسلط بر اعصاب، به مسئولیت خود 
قیام کند؟ این جوســازي و غوغاگري 
موجب آن اســت که عناصر جنایتکار 
با خیال راحت بتوانند از چشــم قانون 
پنهان بمانند و به همین خاطر اینجانب 
نسبت به اظهارات کساني که به این جو 

دامن مي زنند، خوش بین نیستم.
شایسته است مسئوالن یاد شده 
را موظف فرمایید که در مدت معیني 
به نتیجه  قانع کننده  اي در پرونده  حادثه 
برسند، در این صورت نگراني و دغدغه  

اینجانب کاهش خواهد یافت. 
والســالم علیکــم و رحمــة اهلل / 

سیدعلي خامنه اي / ۲۸ اسفند 7۸«
جریان چپ همچنــان در حال 
بهره برداري سیاسي بود و نمي خواست 
فرصت به دســت آمده براي تخریب 
جریان رقیب را به ســادگي از دست 
بدهــد. در همین راســتا، ســازمان 
مجاهدین انقالب اســالمي در اولین 
اقدام با صدور بیانیه اي ضمن محکوم 
کــردن این اقدام، پیش از مشــخص 
شــدن ابعاد مســئله، بالفاصله رقیب 
سیاســي خود را به منزله متهم ردیف 
اول! معرفــي کــرد و چنین اقدامي را 
واکنشــي به نتایج انتخابات مجلس و 
شکست در آن دانست. در بخشي از این 
بیانیه آمده است: »اینک محفل نشینان 
قتل هاي زنجیــره اي براي توقف روند 
مؤثر تحقیــق پرونده قتل ها و گریز از 
چنگ کشف حقیقت و اجراي عدالت، به 
ارتکاب قتل هاي خیاباني مي پردازند و 
در این رهگذر از توجیه شرعي و تئوریزه 
کردن ایدئولوژیکي تئوریسین هاي خود 
نیز بي بهره نیستند...« )۱۳7۸/۱۲/۲۲(

سازمان بار دیگر با صدور بیانیه اي 
تحلیلي در تاریخ ۱۳79/۱/۱۰ درباره 
ریشــه هاي این اقدام گمانه زنی کرد و 
آن را به جریاني فراتر از اقدام خودسر 
چند جوان احساســاتي نسبت داد و 
چنین نوشت: »انتخاب سوژه و قرباني، 
تعیین زمــان و مکان، نحــوه ترور و 
امکانات به کار گرفته شــده، همگي از 
وجود یک ســتاد تحلیلي سیاسي در 
پس این ماجــرا خبر مي دهد.« بیانیه 
در ادامه ضمن نفي انتساب این اقدام 
به تفکر سنتي ـ مذهبي، آن را محصول 
»تفکرات فاشیســتي ـ استالینیستي« 
دانســت که خود را در »جامه زیباي 
دینداري و ارزشمداري« پنهان کرده اند 

و درباره این جریان هم نوشت: »ترور 
سعید حجاریان اقدامي سازمان یافته از 
سوي شبکه مافیاي قدرت است که طي 
سالیان گذشته عامل اصلي بسیاري از 
انحرافات و رویه هاي خطرناک در مسیر 
انقالب و نظام بوده است و در دو سال 
و نیم اخیر با هــدف ایجاد نارضایتي، 
اغتشاش و بحران منتهي به شبه کودتا 
و در نتیجه به شکست کشاندن جریان 
دوم خــرداد، از هیچ خیانت و جنایتي 

فروگذار نکرده است.«
اصالح طلبــان مدعــي بودنــد: 
»جنایاتي از این دســت بــراي وقوع 
نیازمند فضاي ذهني و تئوریک خاصي 
اســت... مروجان اندیشــه خشونت و 
آنان که به خشونت لباس مشروعیت 
مي پوشــانند و نیز کســاني که براي 
مرعوب ساختن و از میدان به در کردن 
مخالفان خود و یا التیام درد ناشــي از 
ناکامي سیاسي خویش رقیبان را تهدید 
به اعمال خشونت مي کنند، در ایجاد 
فضاي ایدئولوژیک و سیاســي مناسب 
براي ترور و به طور مشخص ترور سعید 

حجاریان سهیم هستند.«
پرونــده ترور ســعید حجاریان 
با شناســایي و دســتگیري ضاربان و 
تشــکیل دادگاه در اردیبهشــت ماه 
۱۳79 و محکومیت آنان ختم شد. روز 
دادگستري   )۱۳79/۲/۲۲( پنج شنبه 
کل استان تهران اعالم کرد: »برابر رأي 
شعبه ســي ودو دادگاه انقالب اسالمي 
تهران عامالن ترور حجاریان به زندان 
محکوم شدند. متهم ردیف اول: سعید 
عسکر فرزند محمد، دانشجوی بیست 
ساله دایر بر اقدام علیه امنیت کشور از 
طریق مباشرت به ترور سعید حجاریان 
و ابوالقاسم شفیعي به مجازات پانزده 
سال حبس در زندان اصفهان محکوم 
شد. سیدمحسن مجیدي نیز به اتهام 
اقدام علیــه امنیت کشــور از طریق 
معاونت در ترور حجاریان و شفیعي و 
کاوه به ده سال حبس در زندان شیراز 
محکوم شدند و محمدعلي مقدمي به 
اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق 
معاونت در ترور حجاریان به هفت سال 
حبس در زندان کرمانشاه محکوم شد. 
بقیه متهمان نیز به حبس از چهار تا سه 
سال محکوم شده و موسي جان نثاري، 
مهدي روغني و ســعید گگوناني نیز 

تبرئه شدند.«
سعید حجاریان درباره علل ترور 
خود معتقد بود: »ترور من دقیقاً به دلیل 
پیگیري هاي من در پرونده گروه هاي 
خودسر در موضوع قتل هاي زنجیره اي 
بود. من در ســال 77 روزنامه »صبح 
امروز« را منتشر کردم که نقش مهمي 
در افشاي قتل هاي زنجیره اي داشت و 
فکر مي کنم که کاماًل نتیجه بخش هم 
بود.« وي بعدها گفت: »معتقدم سعید 
عسکر در جریان ترور من کاره اي نبود. 
عسکر تنها ماشه بود. آنهایي که ماشه 

را کشیدند مهم هستند!«
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تقویم شاهنشاهي
 مرتضي دخیلي/ فروردین ماه سال ۱۳۰۴ بود که به واسطه تصویب 
قانوني تبدیل بروج به ماه هاي فارسي رسمیت یافت و ادارات دولتي و مؤسسات 
اقتصادي مکلف به بکار بردن تقویم شمســي )خورشــیدي( به جاي قمري 
شدند. در اواخر سال ۱۳۰۳ هجري شمسي برجي، جمعي از نمایندگان دوره 
پنجم مجلس شــوراي ملي ایران، طرحي را پیشنهاد کردند که نام برج هاي 
عربي متداول در تقویم برجي به نام هاي فارسي تبدیل شود و نام سال ها در 
دوره دوازده حیواني رایج نیز متروک شــود. پس از بحث هاي فراوان، باالخره 
در جلسه ۱۴۸ مجلس شوراي ملي ایران در شب سه شنبه ۱۱ فروردین سال 

۱۳۰۴ این قانون تصویب شد.
این قانون تا سال ۱۳۵۴ ادامه داشت تا اینکه سیاست هاي باستان گرایانه 
شــاه پهلوي، گریبان گیر تقویم تاریخ این سرزمین شد. یکي از اقدامات شاه 
براي ساختن هویت جعلي خود تغییر تقویم جاللي با مبدأ هجري  شمسي 
به تقویم شاهنشــاهي با پیشــینه اي مبهم و بدون در نظر گرفتن باورهاي 
مذهبي مردم بود. عده اي از عوامل حکومت مانند شــجاع الدین شفا، هادي 
هدایتي و... به تهیه مقدمات تغییر تاریخ شمســي به شاهنشاهي پرداختند، 
در تاریخ ۲۴ اســفند سال ۱۳۵۴ جلسه مشترک مجلس شوراي ملي و سنا 
تشــکیل شــد و طرحي از طرف دولت به قید سه فوریت تقدیم به مجلسین 
ارسال شد که به تصویب رسید. آنان در این اجالس تصمیم گرفتند تاج گذاري 

کوروش کبیر در سال ۵99 پیش از میالد را به عنوان مبدأ سال خورشیدي 
و ســرآغاز تاریخ سیاســي و اجتماعي ایران قرار دهند. به همین مناســبت 
 اول فروردین ســال ۱۳۵۵ هجري شمســي آغاز ســال ۲۵۳۵ شاهنشاهي

 اعالم شد.
ایــن اقدام با مخالفت رهبر نهضت اســالمي ملت ایــران حضرت امام 
خمینــي)ره( مواجه شــد. حضرت امام)ره( در پیام عید فطر ســال ۱۳۵۵، 
بکارگیــري ایــن تاریخ را حرام دانســته و تصریح کرد: »کارشناســاني که 
مي خواهنــد مخازن ما را به غارت ببرند براي تضعیف اســالم و محو اســم 
آن نغمه شــوم تغییر مبدأ تاریخ را ســاز کردند. این تغییر از جنایات بزرگي 
اســت که در این عصر به دســت این دودمان کثیف واقع شد. بر عموم ملت 
اســت که با اســتعمال این تاریخ جنایتکار مخالفت کنند و چون این تغییر 
هتک اســالم و مقدمه محو اسم آن اســت خداي نخواسته استعمال آن بر 
 عموم حرام و پشــتیباني از ســتمکار و ظالم و مخالفت با اســالم عدالتخواه

 است...«
ایــران شــاه مجبــور  اوج گرفتــن نهضــت اســالمي ملــت  بــا 
شــد تــا تقویــم شاهنشــاهي را در پنجم شــهریور ماه ســال ۱۳۵7 لغو 
 و بــار دیگــر تقویم شمســي را به عنــوان تقویــم اصلي کشــور معرفي

 کند.

 دکتر عبداهلل شهبازی/ همان طور که در 
شماره پیش اشاره شد، با آغاز استعمار شمال آفریقا 
به دست غارتگران فرانسوي، ساکنان و قبایل مناطق 
در برابر استعمارگران به مقابله برخاستند و خواهان 
خروج آنان از سرزمین هاي خود شدند. یکي از این 
افراد، عبدالکریم ریفي، رهبر قیام مسلمانان ناحیه 
ریف مراکش بود که سال ها با متجاوزان اسپانیایي 

جنگید و پیروزي هاي چشمگیري به دست آورد.
عبد الکریم ریفي یــا عبد الکریم الخطابي در 
ســال ۱۸۸۵ میالدي در »تافرسیت« به دنیا آمد. 
خاندان خطابي از قدیم االیام در منطقه ریف مرکزي 
و غربي به خاندان اهل علم و سیاست مشهور بوده 
و سمت هاي قضایي و مدیریتي را برعهده داشتند. 
وی تحصیالت دانشگاهي خود را در دانشگاه شهر 
فاس گذرانــد. عبدالکریــم در دوران تحصیل در 
دبیرستان در مقام معلم و مترجم زبان اسپانیولي 
اشتغال داشت. همچنین او از سال ۱9۱۰ در اداره 
امور محلي ملیله مترجم بود و به صورت موازي از 
سال ۱9۰7 تا ۱9۱۵ در روزنامه اسپانیایي »تلگراما 
دیل ریف« مشــغول به کار خبرنــگاری بود و در 
ســتون روزانه عربي آن مقاله مي نوشت. در سال 
۱9۱۳ به عنوان قاضي و ســال بعد در ۳۲ سالگي 

به قاضي القضاتی ملیله معین شد.
وي در ابتــداي جواني براي نجات وطن خود 
که اسپانیایي ها و فرانســوي ها به آن حمله کرده 
بودند، مبارزه کرد. ریفی پس از مرگ پدرش ـ که 
از مبارزان با استعمار اسپانیا بود ـ رزمندگان قبایل 
ریف را در صف واحد سازمان داد. در ماه ژوئیه سال 
۱9۲۱ شکست ســختي به اسپانیایي ها وارد کرد. 

پیروزي هاي او بر ارتش اسپانیا، وحشت قواي فرانسه 
را که در شمال آفریقا متصرفاتي داشتند، برانگیخت؛ 
از این رو، در اوایل سال ۱9۲۴م، نیروهاي فرانسوي 
به منظور جلوگیري از گسترش قیام مردم منطقه 
ریف، به کمک اسپانیا آمدند و تهاجم همه جانبه اي 

را علیه مردم این منطقه آغاز کردند.
مارشــال لیتوتي، فرمانده نظامي فرانســه، 
سیاســت دفاعي در پیش گرفت. او ترجیح می داد 
با جلوگیري از کشــتار و شــدت عمل، احساسات 
مسلمانان مراکش را جریحه دار کند و به گونه اي با 
عبدالکریم کنار بیاید؛ اما در پاریس سیاستمداران 
طرز فکر دیگري داشــتند و در پي سرکوب قیام 
مراکش با هر قیمتي بودند. به همین علت لیتوتي 
احضار شد و مارشال پتن با اختیارات کامل و نیروي 
نظامي کافي جاي او را گرفت. وي با اســپانیایي ها 
یک ســپاه مشترک تشکیل داد. ســپاه فرانسه و 
اسپانیا با صدوشصت هزار نفر به سالح هاي پیشرفته 

و توپخانــه قوي مجهز بود؛ در حالي که عبد الکریم 
فقط ســي هزار تفنگچي در اختیار داشت. اگر چه 
آنها با شــجاعت مي جنگیدند، اما در برابر حریف 
نیرومند راهي جز شکســت و تســلیم نداشتند. 
بنابراین عبدالکریم جنــگ را به مصلحت ندید و 

خود را تسلیم کرد.
سرانجام با دســتگیري رهبران جنبش ضد 
استعماري و کشتار هزاران نفر از مردم این منطقه، 
قیــام مردم مراکش در ۲7 مه ۱9۲6م، ســرکوب 
شد. فرانسویان در ۱۸ فوریه ۱9۲6م، او را به تبعید 
فرستادند. وي در نهایت پس از گذشت بیش از ۳۵ 
سال تبعید، به کشور خود بازگشت و سرانجام در 

ششم فوریه ۱96۳م، در ۸۱ سالگي درگذشت.
حرکت هاي اعتراضي مردم مراکش در مواجهه 
با استعمارگران، با سرکوب شدید نظامیان اشغالگر 
فرانســوي همراه بود؛ برای نمونه تظاهراتي براي 
تقاضاي استقالل در ژانویه ۱9۴۴، در مراکش برپا 

شد و سربازان فرانسوي براي مقابله با آن فراخوانده 
شدند. آنها به ویژه در »فاس« با بي رحمي به مردم 
یورش بردند و صدها میهن پرست مراکشي را کشتند 

و هزاران نفر دیگر را زخمي کردند.
همچنیــن در ایــن دوران، شــاهد هجوم 
ســرمایه گذاري  براي  فرانســوي  ســرمایه داران 
در مراکش هســتیم که هدفي جــز بهره برداري 
اقتصادي و استعماري از این سرزمین نداشتند. اگر 
سرمایه هاي فرانســوي با اشتیاق تمام در مراکش 
به کار انداخته مي شد، علت آن امتیازات بي شمار 
ایــن کار بود؛ زیرا هزینه هاي مالیاتي با یک چهارم 
هزینه مالیاتي مشــابه همان کار در کشور فرانسه 
برآورد مي شد، دستمزد بومیان بسیار ناچیز بود و 
تسهیالت قابل توجهي به وسیله امور مستعمرات 
به ســرمایه گذاران اعطا مي شد و تمرکز بانکي نیز 
در اعطاي ســودهاي کالن پیشقدم بود. بانک های 
پاریــس و هلند که جایگاه واالیــي در امور بانکي 
داشــتند، جریان پول و اعتبار را به واســطه بانک 
دولتي مراکش، تحت نظارت خود درآورده بودند و به 
این وسیله در واحدهاي کلیدي اقتصادي به وسیله 
شــرکت ژنرال مراکش، در زمینه های حمل ونقل، 
انرژي، معادن، مؤسســات کشــاورزي، صنعتي و 
تجاري و مؤسســه آلومینیوم »نورد آفریکن« در 
زمینه های معادن منگنز و کبالت و مؤسسات تجاري 

و صنعتي ذوب آهن دخالت می کرد.
پس از استقالل مراکش ملک محمد پنجم )تا 
مارس ۱96۱( و ملک حسن دوم )تا ژوئیه ۱999( بر 
تخت سلطنت مي نشینند و از این پس تاکنون ملک 

محمد ششم بر این کشور حکومت دارد.

 حمیدرضا میري/ ســرانجام پس از مذاکرات نسبتاً طوالني و فراهم 
کردن تمهیدات الزم براي اجراي عملیات و متقاعد شــدن فرماندهان ارتش 
براي آغاز عملیات در شــب، نهایتاً در جلســه اي با حضور تیمسار ظهیرنژاد، 
رحیم صفوي، حســن باقري و فرماندهان تیپ هاي عامل، ساعت یک بامداد 

روز یکشنبه ۱۳6۰/7/۵ براي اجراي عملیات تعیین شد.
در ســاعات پایانــي روز ۱۳6۰/7/۴ نیروهــاي عمل کننده در عملیات، 
آخرین آمادگي هاي نیروها را براي اجراي عملیات کنترل کرده و گردان هاي 
خط شکن برحسب دوري یا نزدیکي به دشمن از ساعت ۲۱ به بعد در نهایت 
رعایت سکوت و احتیاط، حرکت خود را به سوي منطقه عملیات آغاز کردند. 
براســاس هماهنگي ها، قرار بود گردان هاي خط شکن در تمام محورها حدود 
ساعت ۲۴ به نقطه درگیري برسند و پس از آخرین هماهنگي، آماده دریافت 

رمز عملیات در ساعت یک بامداد باشند.
الف ـ جبهه آبادان ـ ماهشهر

هــر چند حرکت گردان هاي خط شــکن به ســمت مواضــع عراقي ها 
بدون حادثه خاصي آغاز شــد. لکن با وجود همه تالش ها براي خودداري از 
درگیري پیش از ســاعت مقرر )یک بامداد(، ســتون نیروهاي خودي در این 
محور فرعي از ســوی عوامل تیربار دشمن رؤیت شدند؛ بنابراین یک ساعت 
 مانده به اعالم رمز عملیات، درگیري به شــکل اجتناب پذیري در این محور

 آغاز شد.
با دســتور فرمانده گردان، نیروها به خط عراق حمله کردند و با سرعت 
عمل آنان، خط اول عراق در این جبهه به ســرعت سقوط کرد. این نیروها از 
شــرق و غرب )از سمت آبادان و ماهشهر( به مواضع دشمن نفوذ کردند. آنها 
با اجراي یک مانــور احاطه اي پس از عبور از خاکریز در کناره هاي دو طرف 
جاده از سمت ماهشهر و از سمت آبادان، پیشروي کرده و تا ساعت دو بامداد، 

نیروهاي دشمن را محاصره کردند.
با آغاز درگیري در این محور، با تصمیم فرماندهان عملیات قرار شــد از 
درگیري در دیگر محورها خودداري شود تا دشمن از انجام یک تک گسترده 

در چند محور آگاهي پیدا نکند.
همچنیــن بنا به دســتور براي طبیعــي جلوه دادن اوضــاع عمومي 
منطقــه، برخي قبضه هاي آتــش و تیربارها تیراندازهــاي پراکنده اي انجام 
دادنــد تا وضعیت عــادي و طبــق روال معمول جلوه کنــد. نیروهاي این 
محــور پس از تکمیل محاصــره نیروهاي عراقي در ایــن محدوده و تصرف 
خاکریز ۱/۵ کیلومتري دشــمن، تمام تجهیزات آنها شــامل ۲۰ دســتگاه 
تانــک و نفربر و تعدادي خمپاره اندازهاي مختلف را به غنیمت گرفتند. تنها 
 عــده ای از نیروهاي دشــمن پیش از تکمیل محاصره به شــمال جاده فرار 

کردند.

»ریدر بوالرد«، ســفیر بریتانیا در 
ایران در سال هاي جنگ جهاني دوم، که 
حتماً فرد مطلعي است، در نامه ۲۴ اکتبر 
۱9۴۱ از حضور پنج یهودي در کابینه 
جدید ایران )دولت محمدعلي فروغي( 
خبر مي دهد و مي نویسد: »کابینه هدف 
انتقــادات زیادي قــرار دارد... به  عالوه 
دربــاره حضور پنج یهــودي در کابینه 

مشاجره پنهاني وجود دارد.«
اســامي اعضاي کابینه فروغي به 
شرح زیر است: علي اصغر حکمت )وزیر 
پیشــه و هنر(، علي سهیلي )وزیر امور 
خارجه(، مجید آهي )وزیر دادگستري(، 
اســماعیل مرآت )وزیر بهداري(، دکتر 
راه(، سرلشکر  محمد ســجادي )وزیر 
احمد نخجــوان )وزیر جنگ(، امان اهلل 
جهانباني )وزیر کشور(، علي اکبر حکیمي 
)وزیر کشاورزي(، دکتر مشرف نفیسي 
)وزیر دارایي(، عباسقلي گلشائیان )وزیر 
بازرگاني و اقتصاد(، حمید سیاح )وزیر 
پســت و تلگراف(، دکتر عیسي صدیق 

)وزیر فرهنگ(.
این پنج عضو یهودي عضو کابینه 
فروغي، که ریدر بوالرد به آنان اشــاره 
کرده،  کدام هســتند؟ کــدام کانون یا 
کانون هاي پنهان رقیب به حضور پنج 
یهودي در کابینه معترض بودند و سهم 

خود را مي خواستند؟

 سید مهدی حسینی/ مباحث 
این ســتون به ســال ۸7 رســید. امام 
خامنه ای)مدظله العالی( در طول دوران 
مبارزات و مسئولیت ها و زعامت رهبری 
انقــالب و نظــام با گروه هــای مختلف 
از جریان هــای ضد انقــالب و فتنه ها، 
آشــوب ها، توطئه هــا و دشــمنی های 
دشــمنان اســالم و انقالب مواجه بوده 
و هســتند و در تمــام دوران بحران ها 
همــواره دغدغــه حفظ دســتاوردها و 
نگهداری ارزش های اسالمی را داشته اند 
و تمــام تالش خود را به کار گرفته اند تا 
انقالب و نظام جمهوری اســالمی ایران 
را از بحران های متعدد به سالمت عبور 
دهنــد و بجد می توان گفت ایشــان در 
ترویج فرهنــگ و معنویت و ارزش های 
اسالمی کوشــا و موفق بوده اند. یکی از 
موضوعــات مهم و سیاســت های کهنه  
دشــمنان دامن زدن به اختالقات بین 

مسلمانان بوده است.
امام خامنه ای با هوشیاری سیاسی 
این موضــوع را در دوران مبارزه با رژیم 
شاهنشاهی درک کرده بودند و پیش از 
پیروزی انقالب به مدت سه سالی که به 
اقامت اجباری در ایرانشهر محکوم شده 
بودنــد و روزهای تبعید را می گذراندند، 
یکی از برنامه هــای خوبی که برای آن 
ایــام تدارک دیدند، برقــراری ارتباط با 
مردم  اهل سنت به خصوص مولوی های 
آن روزها بود که تجربه بســیار باارزشی 
بود. ایشــان از این موقعیــت به خوبی 
بهره بــرداری کردند، به طــوری که در 
ســخنرانی ها و در جلســات خصوصی 
یادآور می شدند که کشورهای استعمارگر 
در راستای توسعه سلطنت طلبی شان از 
ایشان  می کنند.  سوءاستفاده  اختالفات 
وضعیت اســفناک مســلمانان ناشی از 
اختالفات به خصوص میان شیعه و سنی 
را تشــریح می کردند و تالش های علما، 
بــزرگان و فضال را در این زمینه متذکر 
می شدند تا وحدت و همدلی و همزبانی 

را بین مسلمانان فراهم آورند.
به ایــن ترتیــب، بــرای کاهش 
اختالفات گام های بلندی برداشــته  شد 
و پیرو همین خط فکری امام خامنه ای 
در راستای وحدت مســلمانان به ویژه 
بین شــیعه و ســنی، وحدت و اخوت 
برادری ترویج شد. امام خامنه ای همچون 
امــام خمینی)ره( یکــی از دغدغه های 
فکری شان ارتقای سطح وحدت در جامعه 
اسالمی بوده و هست که به مناسبت های 
مختلف به این موضوع اشــاره کرده اند، 
به خصوص در ســال ۱۳۸7 در روز عید 
غدیر که طی بیاناتی رهنمودهایی ارائه 
کردند و از نقشه و برنامه دشمنان سخن 
گفتند و فرمودند: »دشمن سعی اش این 
است که بین امت اسالمی دشمنی برقرار 
کند، می فهمد که اتحاد دنیای اسالمی 
چقدر برای او مضر اســت. دشمن دید 
که وقتی انقالب اسالمی در ایران پیروز 
شــد، عظمت این انقالب و تشعشع این 
انقالب چطــور در دنیای اســالم و در 
کشــورهای اسالمی توانســت دل ها را 
به خود جذب کند، دل هایی که شــیعه 
نبودنــد، میلیون ها نفــر از برادران اهل 
سنت در کشورهای عربی، در کشورهای 
آفریقایی، در کشورهای آسیایی مجذوب 
انقالب اســالمی شــدند و از این ناحیه 

دشمن ضربه خورد.«

درنگ
 الیه پنهان دولت فروغي

مراکش از استعمار تا استقالل  ـ ۲

اگر علما نبودند و انگیزه  دیني نبود، قطعاً نهضت ملّي شدن صنعت نفت پیش نمي رفت؛ این را همه بدانند. در مقّدمه این نهضت آیت اهلل کاشاني بود. پشتیبان 
او مرجع تقلیدي مثل مرحوم آسیدمحّمدتقي خوانساري در قم بود. مرّوجان این فکر، ي ک جمعي در قم و در مشهد ما یک عالم دیني، یک منبري درجه  یک و 
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 مرّوجان 
نهضت نفت

تاریخ ایران پرونده یک ترور
مروري بر ماجراي ترور سعید حجاریان در اسفند ماه ۱۳78



 فتح اهلل پریشان/  سال 96 با همه  فراز و فرودهایش 
سالی بود مانند همه روزها و ماه ها و سال های دیگر. اما چیزی 
که به روزها و سال ها اهمیت می دهد، موضوعات مطروحه در 
آن، سنجش وزن روندساز رویدادهای تاریخی و فرهنگی آن، 
عیــار مواضع افراد و جریان ها و چگونگی برخورد و مدیریت 
موضوعات و چالش ها و مســائل به ویژه در ساحت فرهنگ 
عمومی و سیاسی کشور است که بخش بسیاری از جامعه را 
درگیــر می کند. به همین دلیل وفق ادبیات قرآن باید برخی 
روزهای خوب را که منشأ آثار و حوادث مهم بوده به نام ایام اهلل 
گرامی داشت و از حوادث و رخدادهای روزهای به اصطالح بد 
با تبیین ریشه های وقوع و اینکه چگونه می شد و می شود، از 
ظهور و بروزشان یا تکرارشان جلوگیری کرد، عبرت آموخت 

و برای آینده درس گرفت.
از این رو، بازخوانی ســالیانه مسائل و موضوعات کشور 
که چند سالی است در ادبیات رسانه ای کشور ما رونق گرفته 
و سالنامه ها و ویژه نامه های عیدانه باب شده، فرصت مغتنمی 
اســت تا با تعمق و تفکر بیشــتر بتوان با تاباندن پرتویی از 
روشــنایی تحلیلی و تبیینی بر زوایــا و ابعاد تاریک و مبهم 
برخی از حوادث و رخدادهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، 
مسیر آینده را با صالبت و سالمت بیشتر طی کرد. به عبارتی، 
نگاه عمیق تر و همه جانبه تر به چالش ها و بازنگاه مدیریتی به 
نحوه مواجهه با آنها تجربه سیاست ورزی و حاکمیتی را بارورتر 
می کند. این نوشــته با همین هدف، مروری کوتاه بر مسائل 
و چالش های مهم سیاسی و اندیشه ای که در سال ۱۳96 به 
وقوع پیوست و بعضاً مشکالتی را ایجاد کرد، خواهد داشت.

باور به اقتصاد مقاومتی و عمل بر اساس آن 
بی شک شــروع این مطلب بدون توجه به شعار آغازین 
ســال، یعنی »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشــتغال« خالی از 
لطف است؛ چرا که اساساً بی توجهی یا کم توجهی به همین 
موضوع شعار سال خود بستر اتفاقات فراوانی تا پایان سال شده 
اســت؛ گاهی خودش را در آرایش سیاسی و نحوه رأی دهی 
به نامزدهای انتخاباتی نشان داده و گاهی نیمه دوم سال را با 
اعتراضات بطئی و تدریجی به نامالیمات و مشکالت معیشتی 
و تخلفات رخ داده در مؤسسات مالی و اعتباری به حوادث دی 
ماه گره زده و طمع ورزی دشمنان بیرونی را برانگیخته است. 
رهبر معظم انقالب امســال نیز در ادامه ســنت حسنه 
نامگذاری سال ها، با تشخیص درست پاشنه آشیل کشور در 
حوزه مســائل اقتصادی که حدود ۱۰ سال است به صراحت 
پیکان مطالبات و شــعارهای ســال را اقتصادی و ضرورت 
گشــایش در این حوزه جهت داده، شعار اقتصاد مقاومتی با 
رویکرد نقطه ای تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان 
را بر تارک سال ۱۳96 نشاندند، تا هم راهبردهای اصلی کشور 
و هم جهت فعالیت کالن قوای حاکمیتی را وفق اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی که سیاست گذاری های کالن را بر دوش رهبری 

گذاشته نشان داده باشند.
بررسی های مطالعاتی و ارزیابی های نگرش سنجی ملی 
از مردم به ویژه در ســال ۱۳9۵ کــه به نوعی پژواک نتایج 
آن را در نظرســنجی های ایسپا و دانشگاه مریلند آمریکا نیز 
می توان دید، نشــان می دهد که اگرچه اقدامات بسیاری در 
حوزه سیاستگذاری و راه اندازی ساختارها و قرارگاه های اقتصاد 
مقاومتی صورت گرفته، اما با مطالبه رهبری و مردم در حوزه 
اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی که معطوف به مردمی سازی 
اقتصاد، توجه بیشتر به شرکت های جدید دانش بنیان و پایدار 
کردن اقتصاد از طریق تولید ملی و کاهش اتکا به بیرون بود، 
فاصله دارد و باید با جدیت در این مسیر گام برداشت. هنوز هم 
مطالبه و مشکل اصلی مردم اقتصاد و مسائل معیشتی، از جمله 
بیکاری فرزندان فارغ التحصیل شان است. مسائل و چالش های 
معطوف به این حوزه در سال 96 در واگذاری هلدینگ برخی 
اقدامات و مسئولیت ها به شرکت های خارجی یا واردات اجناس 
و کاالهای خارجی ای که در داخل مشابه مطلوب داشت خود 
را نشان داد. این موضوع نشان می دهد که اگر در حوزه باور و 
اعتقاد به نتیجه دادن نسخه اقتصاد مقاومتی چالشی نداشته 

باشیم می توانیم دستاوردهای بیشتری را شاهد باشیم.     

انتخابات ۹۶ و مصاف رویکردهای گفتمانی 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری کشورمان که 
در ۲9 اردیبهشــت سال جاری برگزار شد، رخداد تأثیرگذار 
بعدی بــود که در این ســال اتفاق افتاد. ایــن انتخابات با 
مشــارکت حدود ۴۰ میلیونی، بیش از 7۰ درصد مردم را به 
پای صندوق های رأی آورد و از این منظر پیروزی بزرگی برای 
نظام اسالمی بود؛ چرا که زمینه تبلیغات دوگانه غربی ها علیه 
جمهوری اسالمی ایران را خنثی کرد. غربی ها همواره انتخابات 
ایران پس از انقالب اســالمی را همه پرسی مشروعیت نظام 
تحلیل می کنند. در حالی که درباره رفتار و مواضع استبدادی 
کشورهای مرتجع پیرامون ما که با الفبای دموکراسی نیز ناآشنا 

هستند، مشی حمایتی در پیش می گیرند.
بــه هر حال، این انتخابات با تمام فراز و فرودش برگزار 
شد و به پیروزی آقای روحانی و تکرار دولت وی انجامید. اما 
نکات و تمایزاتی نسبت به انتخابات گذشته از حیث تشکیالتی 
و گفتمانی داشت که صرفاً از زاویه نقد رویکردهای گفتمانی 
در این سطور مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین ویژگی 
متمایز انتخابات دوازدهم، ترسیم شماتیکی از نبرد اراده ها و 
گفتمان ها در بین جریان های سیاسی و شفاف شدن مرزهای 
جریانی بود. از این منظر باید این انتخابات را مورد مطالعه قرار 
داد. البته هر انتخاباتی تجربه جدید و گرانسنگی در روندهای 

مردم ساالرانه دینی کشور و ملت ایران به شمار می آید. 
اساســاً انتخابات در هر کشــوری به دلیل فضای بازی 
کــه ایجاد می کند و زمینه های نقــد و انتقاد از رویکردها و 
عملکردهای دولت مســتقر را به وجود می آورد و طبعاً دفاع 
دولت موجــود از اقدامات خود و همچنین وجود اتمســفر 
رقابت انتخاباتی و داغ شــدن بازار وعــده و وعیدها، چالِش 
طبیعِی سیاسی در کشــور ایجاد می کند؛ اما موضوع زمانی 
خطرناک می شــود که این فضای رقابتی به ســمت تخاصم 

می رود و طراحی هایی که گاهی از آستین دستانی در داخل 
بیرون می آید،

 می خواهد این چالش طبیعی سیاسی را به فضای امنیتی 
تبدیل کند؛ اتفاقی که در ســال ۸۸ از سوی جریان و افراد 
شاخصی که سابقه ای در انقالب داشتند و مناصب مدیریتی 
کالن کشــور را مدت ها در دست داشتند به وقوع پیوست و 
آنها ناجوانمردانه اتهام بزرگ تقلب را به نظام وارد و در زمین 
طراحی شده دشمن بازی کردند. اما انتخابات های سال های 
9۲ و 96 پوچی آن ادعا و درســتی استدالل نظام اسالمی و 
ناممکن بودن تقلب در سازوکار انتخاباتی جمهوری اسالمی 

ایران را به همگان ثابت کرد. 
اما نکته جالبی که باید به عنوان یک اصل در این انتخابات 
مــورد توجه قرار گیرد، رقابــت گفتمانی در بین جریان ها و 
افراد بود. گفتمان ها با  غیریت سازی درصدند خود را هژمون 
کننــد. اما پیروزی رهیافت اعتدال در انتخابات 96 که حتی 
خودی هــای این جریــان آن را در ســطح گفتمان تحلیل 
نمی کردند، بیشتر از اینکه پیروزی گفتمانی این رهیافت را 
نشان دهد، پرده از ضعف اصلی جریان ارزشی در این انتخابات 
برداشــت که نتوانستند گفتمانی ایجاد کنند تا با مختصات 

کامل و با انســجام درونی خرده گفتمان های اصولگرایی را به 
دور دال مرکزی آن، یعنی ساماندهی وضعیت اقتصادی مردم 
را مفصل بندی کند و واجد پاسخ معتبر به مطالبه مردم باشد. 
به طور کلی، زوال گفتمان های دولت های قبلی در دوره 
دوم دولت ها به وجود آمده و زمینه ساز تشکیل گفتمان جدید 
بوده اســت، اما از آنجا که گفتمان اعتدال محور نتوانسته بود 
بین مدلول های خود و دال اصلی این گفتمان رابطه ای منطقی 
برقرار کند )تا جایی که برخی آن را شبه گفتمان می دانند(، 
زوال آن در همان دوره اول دولت، کلید خورده بود و لذا زمینه 
برای تشکیل گفتمان جدید در انتخابات 96 فراهم شده بود، 
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که اساساً گفتمان متقابلی 
شکل نگرفت و تنها سعی شد گفتمان موجود، آن هم به طرق 
ناشیانه به چالش کشانده شــود که نتیجه آن مظلوم نمایی 
جریان مقابل بود و با وجود اینکه تأکید بر مشکالت اقتصادی  
و معیشت مردم در دستور کار نامزدهای جریان ارزشی بود؛ 
اما نارسایی جریان ارزشی از شکل دادن به گفتمان جدیدی 
که ضمن پوشش دادن به جذابیت هایی مانند عدالت و آزادی، 
بتواند به عینه مشکالت مردم را شناسایی کند و پاسخ دهد 
و تصویــری موفق از نفی وضع موجود و باورپذیری به ایجاد 
وضع مطلوب ارائه کند، عامل بی توجهی به جریان رقیب دولت 
شد. بنابراین مهم ترین آسیب در انتخابات 96 از سوی جریان 
ارزشــی کشور این است که یا گفتمانی جامع حتی به لحاظ 
نظری وجود نداشته است، یا اگر گفتمانی شکل گرفته، این 

جریان توانایی تبیین و بسط  این گفتمان را نداشته است.

امضای پنهانی سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ یونسکو
نتیجه پیونــد گفتمانی اصالحات ـ اعتــدال به زودی 
خودش را پس از انتخابات 96 نشــان داد و آن آشکار شدن 
امضای پنهانی سندی بین المللی از سوی برخی از مسئوالن 
و وزرای دولــت بــود که با بیان رهبر معظــم انقالب و گله 
ایشــان از اعضای شورای انقالب فرهنگی در جامعه پیچید. 
این سند با ۱7 هدف اصلی و ۱69 هدف فرعی ویژه به دنبال 
جایگزینی اســتانداردهای غربی و حقوق بشــری و زدودن 
ارزش ها و هنجارهای اسالمی و ایرانی در مسائل آموزشی و 
فرهنگــی بود و از چند منظر حقوقی، اعتقادی و محتوایی و 
شــکلی نظیر؛ تصویب بی سر و صدای آن، در حالی که طبق 
اصل 77 قانون اساسی باید تمام مصوبات به امضای مجلس 
برسند، لحاظ نکردن شرط تحفظ جمهوری اسالمی در آن و 

اشکاالت عدیده شکلی مانند تغییر تاریخ هجری به میالدی 
در عنوان سند تصویبی تا کنار گذاشتن سند تحول راهبردی 
آموزش و پرورش که در سال 9۰ تصویب شده بود، مورد نقد 
جامعه رسانه ای و علمی کشور قرار گرفت. بازخورد تند جامعه 
ایرانی با بطن و متن این سند و موضع گیری حوزه ها و جوامع 
فرهنگی و مذهبی و مردم، پرده برداری از رویکرد سطحی و 
مبنای تحلیل غلط کسانی بود که فکر می کردند می توانند با 
دم زدن از سیاست خارجی تعامل گرا با قدرت های سلطه جو 
بدون قرار گرفتن در جدول ســیطره فرهنگی آنها مشکالت 
اقتصادی داخلی را حل کنند و این شــناخت از مجموعه به 
هم پیوســته غرب برای کسانی که در غرب درس خواندند و 
مدعی غرب شناســی بودند، بعید به نظر می رسید که ندانند 
غرب پارادایم همبسته ای است که فناوری خودش را همراه 

با پیوست فرهنگی و اعتقادی اش صادر می کند. 

تکمیل حلقه محاصره ایران از سوی آمریکا
در ابتدای مطلب هدفگذاری نوشــته بیشتر معطوف به 
مسائل و چالش های داخلی اعالم شد، اما در ذیل بندی این 
گونه، الزم است به طراحی ها و برنامه ریزی های دشمنان در 
ادامه خصومت ورزی های گذشته برای درک بهتر سیر تحوالت 
آتی اشاره شود. ریاست جمهوری ترامپ بسیاری از راهبردها 
و برنامه هــای جهان، از جمله ایــران را با تغییر مواجه کرد. 
یکی از آنها برجام بود که وی از ابتدای کمپین های انتخاباتی 
مخالف خوانی با آن را نشــان داد و در دوره ریاست جمهوری 
در راســتای لغو آن با هزینه ایران تالش کرد و در این راستا 
تاکنون چهار بار از ســر اســتیصال و اجبــار تمدید تعلیق 
تحریم های ایران را امضا کرده، ولی با اقدامات اعمالی از تهدید، 
تطمیع و ناامن ســازی بازار مراوده با ایران نگذاشته اند ایران 
به اعتراف عراقچی در چتم هاوس لندن ســودی از داستان 

برجام عایدش شود. 
ترامپ این کار را به تنهایی در جهت هدفی که در جهت 
ناکام سازی ایران دنبال می کند مفید نمی داند؛ لذا دولت آمریکا 
تالش کرده  اســت بسته ای کامل و همه جانبه برای مقابله با 
ایران در دستور کار قرار دهد؛ از جنگ نرم فرهنگی و اقتصادی 
تا افزایش محاصره تحریمی تا یارگیری ژئوپلیتیکی با رقبای 
منطقه ای ایران و درگیرسازی در پروژه های جنگ های نیابتی 
و متهم ســازی ایران در جوامع بین المللی و حقوق بشری تا 
فعال سازی گسل های قومی و نژادی در داخل و کمک به اعزام 
گروه های تروریستی به داخل و... در این بسته دیده می شود 
و هــدف آنها به زعم ترامپ طی همان روندی اســت که در 
دکترین کالن آمریکایی ها در قبل جمهوری اســالمی از بدو 
پیروزی انقالب تاکنون قرار دارد؛ یعنی براندازی نظام اسالمی 
در صورت امکان و اگر نشد تغییر شیفت به سمت تغییر رفتار 
ایران و اگر آن هم میسر نشد، تالش برای مهار ایران در حد 
فعلی تا مانع پیشــرفت و توسعه بیشتر ایران اسالمی شود و 
با دمیدن در تنور نارضایتی های مردم که با ناامیدسازی توأم 
خواهد بود زمینه برای طی کردن مجدد چرخه فوق مهیا شود. 
در این راستا، سفر ترامپ به عربستان و دیگر کشورهای 
خلیج فارس و دوشــیدن اعراب با طعم ایران هراسی عایدات 
خوبــی برای اقتصاد دچار کمبود بودجه آمریکا داشــت. بن 
سلمان جویای نام و ســلطنت پدر نیز با باج دهی به ترامپ 
کاسبکار و البی گری صهیونیستی توانست زمینه تحریم های 
جدید علیه ایران را به نام حقوق بشــر و حمایت از تروریسم 
فراهم کند. اگرچه وضع تحریم های جدید آمریکا تحت عنوان 
»قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران« که به اختصار 
7۲۲ـ s نامیده می شود، ناقض برجام است؛ اما دنیای زورمدار 
فعلی با کنشگران ضعیفی، چون اتحادیه اروپا نه تنها نتوانستند 
جلوی آمریکا بایستند؛ بلکه خود در ادامه با وعده های ترامپ 
خواســته وی را با زبان اروپایی مطالبه کردند و خواستار این 
تحریم ها، یعنی ایجاد محدودیت در توانمندی موشکی ایران 
و نفوذ منطقه ای ایران شــدند که آمریکای ها در قانون فوق 
اتهاماتی را به ایران و ســپاه در زمینه اقدامات تروریستی در 
منطقه زده بودند. ســفر وزیر خارجه فرانســه حامل همین 
خواســته و سیاســت تبعی اروپا از آمریکا در بحث تحمیل 
برجام های فراهســته ای با وقاحت هرچه تمام تر بود که البته 

با پاسخ قاطع برخی از مسئوالن انقالبی دولت مواجه شد.
گسیل تیم های تروریستی به ایران پس از این تحریم ها 

که دو مورد عملیاتی و ایذایی آن را در حمله به حرم امام)ره( 
و مجلس در خرداد ماه 96 شاهد بودیم، حلقه دیگری از بسته 
آمریکایی ها بود که خنثی شد. به گفته مسئوالن امنیتی در 
سال گذشته، باالی ۵۰ تیم خرابکاری دستگیر و عملیا ت شان 
خنثی شده اســت. نقش آفرینی دشمنان انقالب در حوادث 
دی ماه و فتنه دراویش در خیابان پاسداران تهران نشان داد، 
دشــمن از این روند ناامید نشده است و چه بسا در بحران ها 
و فتنه های تازه تر از موضع طراحی، هماهنگ سازی و هدایت 
و رهبری اعتراضات و تبدیل آنها به شــورش های خیابانی از 
طریق شــبکه های اجتماعی تغییر شیفت دهد و با حماقت 

نقش مباشرتی بر عهده بگیرد.
از این رو باید همیشه آماده بود و چه بسا طرح »آتش به 
اختیار« رهبری معظم انقالب که خرداد ماه در افطاری و دیدار 
با دانشــجویان و در مواجهه با اختالل هایی که دستگاه های 
مســئول دغدغه ای برای حل آنها ندارنــد، فرمودند و مورد 
بازتاب و نقد خارجی ها بیشتر از داخل قرار گرفت، در همین 

راستا بوده است.  
طرح استقالل کردستان عراق که پشت پرده تجزیه آن 
به نوعی تضعیف جبهه مقاومت و مشغول سازی آن به داخل 

خود بود، دیگر حلقه تکمیلی آمریکایی ها بود که سبب ســاز 
خیر در نزدیکی بیشتر ترکیه به ایران و مقاومت و کناره گیری 
از جبهه سلطه به محوریت آمریکا و عربستان شد و به صورت 
مثلث ترکیه ـ ایران ـ روسیه در نشست های سیاسی سوریه در 
ژنو، آســتانه و سوچی با مواضع کلی نزدیک به هم در مقابل 

جبهه سلطه حاضر می شدند.

مسئله سازی حلقه انحراف و نقد دولتی  
مسئله سازی احمدی نژاد و باند منسوب به وی که پس 
از رّد صالحیت خود و دوســتانش در انتخابات اردیبهشــت 
امســال با نشانه گذاری روی مســائل خاص، از جمله تهاجم 
تند به رؤســای یکی از قوا که دو قطبی سازی انتخابات ۸۴ 
را تداعی می کرد تا بست نشینی در حرم عبدالعظیم حسنی 
و صدور حکم غصبی بودن ریاســت آیــت اهلل آملی بر آن تا 
پایان سال که نامه نگاری بی ادبانه به رهبری کرد و خواستار 
برکناری رئیس قوه قضائیه و تجدید انتخابات دو قوه مجریه 
و مقننه شد و بعد در خیمه شب بازی دیگری به طور مستقیم 
توپ همه ناکارآمدی ها را به زمین نظام و رهبری انداخت. به 
نظر می رســد، سرعت گیری مافوق صوت وی و باند انحرافی 
به سمت پرتگاه سقوط از جایگاه اجتماعی و سیاسی و حتی 
انسانی معلول و محصول تحلیل غلطی است که در الیه های 
فکری و تحلیلی آنها مبنی بر اینکه نظام اسالمی به آخر خط 
رسیده، ایجاد شده است. یاد امام)ره( به خیر که به وامانده ها 
و پشیمان شــده ها و بریده ها از خط اسالم و انقالب و نظام 
اســالمی می  گفت، شــما به آخر خط رسیده اید، نه اسالم و 

انقالب و نظام اسالمی.
مسئله دیگری که عامل موجده و موجبه برخی دیگر از 
چالش های سیاســی و به تبع آن اندیشه ای شد، مسئله نقد 
و انتقاد از دولت و اشــباع آستانه تحمل دولتمردان بود که 
سبب ســاز صدور توهین هایی به مردم و مسئوالن گذشته و 
فعلی برخی نهادها و ارگان های غیر دولتی و رســانه ها شد. 
فهرســت گیری اولیه از توهین های رئیس تــا برخی وزرا و 
مشاوران دولت با احتساب انتقاد آخری، یعنی واژه »بی عقل« 
که جنــاب روحانی منتقدان را بــا آن نواختند، از عدد ۵۴ 
عبور کرد. البته شــکی نیست که انتقاد باید با سازندگی و از 
روی دلســوزی باشد، نه تخریب، اما تاب آوری در مقابل آنها 
و اهمیت دادن و تالش برای اصالح امور انتقادساز نیز سویه 
دیگر ماجراســت که به نظر می رسد بیشتر به دلیل دستان 

تهی دولت از عملکرد قابل قبول در انتهای پنجمین ســال 
حضورش در قدرت به منصه ظهور می رســد. گاهی دولت پا 
را فراتر از توهین می گذارد و وارد ســاحت ابراز نظر و عقیده 
در حوزه های اندیشــه ای، مانند نقد معصوم و مسئله حجاب 
اجباری و اختیاری می شود که این نیز از نظرگاه تحلیلگران 

فرار به جلو برای فرافکنی مشکالت تعبیر شده است. 
اما در پایان ســال 96 چالش نسبت بین علم و دین بار 
دیگر خود را با نامه دکتر داوری اردکانی به دبیرخانه نشست 
علم دینی و ســخنان روحانی نشان داد و موجی از مخالفت 
و انتقاد در گروهی و موافقت و خشــنودی در جریانی خاص 
را بیشتر در جامعه نخبگی، دانشگاهی و حوزوی ایجاد کرد. 
در مسئله سازی های سیاسی و اندیشه ای چالش ساز در سال 
96 یک نقطه مشــترک دیده می شود و آن، رویکرد نقد نظام 
اســالمی و انتقال مشکالت و ناکارآمدی ها به نظام و حاکمیت 
دینی است. در کنار این موضوع، نباید از تمایل افراد و گروه های 
سیاســی منتقد به کســب، حفظ یا افزایش قدرت بی توجهی 
کرد. این موضوع گاهی با نامه، گاهی با ابراز نقد و چالش سازی 
در حوزه های اجرایی و گاهــی در نظریه پردازی های به ظاهر 
آکادمیک خود را به نمایش می گذارد تا به زعم خود با عبور از 
خطوط قرمز و داربست های نظام اسالمی جایگاه حقیرانه ای در 
جمع اپوزیسیون نظام در آینده نامعلوم و موهوم به دست آورند. 

شکستن حلقه های محاصره
تحلیلگران مبرز امنیت و سیاســت معتقدند، مهم تر از 
تعداد چالش ها و مســائل داخلی و خارجی برای یک کشور، 
نحوه مواجهه با آن چالش ها و مسائل است. جمهوری اسالمی 
ایران به دلیل نوع گفتمان و ایده ای که انتخاب کرده و البته 
همــواره با پشــتیبانی نظری و عملی مردم همــراه بوده، با 
چالش ها و مســائل زیادی مواجه است؛ اما سیاست ورزی و 
حکمرانی مبتنی بر نگاه دینی تجارب و ظرفیت های بسیاری 
را از مسئوالن جمهوری اسالمی شکوفا کرده است و امروز در 
آستانه ورود به چهل سالگی که سن بلوغ و پختگی است، در 
برخورد با مسائل و چالش ها هم به مصلحت ها نظر دارد و هم از 
برقراری امنیت برای مردم در نهایت درجه اش غفلت نمی کند. 
مروری بر برخی از واکنش ها و کنش های جمهوری اسالمی 
در تمشیت امور و ساماندهی مسائل و حل چالش ها می تواند 
پرده هایی از این توانمندی و پختگی را متبلور و متجلی کند.         
به طور مســلم برنامه دشمن در راســتای سیاه نمایی، 
چشم پوشــی از اتفاقات خوب و نشان دادن و برجسته کردن 
کوچک ترین و جزئی ترین اتفاقات اســت. دشمن قصد دارد 
مشــکالتی را که برای انقالب ایجاد کــرده، به پای انقالب 
بگــذارد. البته این خط پس از فتنه ۸۸ به صورت هجمه ای 
حساب شده به سمت وسوی رهبر معظم انقالب ایجاد شد تا 
مردم را نسبت به جایگاه رهبری و امامت امت بدبین کرده و 
همزمان مصداق اتم، یعنی شخص رهبری را نیز ناتوان یا الاقل 
بی تفاوت نسبت به حل مسائل نشان دهد. این هدف گذاری 
محصول اتاق فکرهای غربی هاســت که تنها راه ضربه زدن 
به انقــالب و نظام را تضعیف این جایگاه مقتدر می دانند. بر 
همین اساس، امروز تبیین وضعیت پیش از انقالب برای مردم 
از وظایف مهم فعاالن فرهنگی و سیاسی است تا مردم بیشتر 

از زوایا و ابعاد این طرح خبیثانه آگاه شوند.
البته بی انصافی است به عمق آگاهی و بینش و بصیرت 
نافذ مردم اعتراف و اذعان نکنیم. حضور مردم در صحنه های 
دفــاع از انقالب با هر هزینه ای از قبیل حضور در تظاهرات و 
راه پیمایی هــای حمایتی تا اعزام فرزندان به جبهه های دفاع 
از انقالب در داخل  و خارج از مرزهای کشور تا در نوردیدن 
مرزهــای دانش و توجه به تولیــد و مصرف داخلی در حوزه 
اقتصــاد و زندگی فردی و... نمــاد و مصداقی از این بینش 
و آگاهی اســت. نظرسنجی های مؤسســه های یاد شده در 
پروژه های افکارســنجی آنها نیز مؤید دیدگاه حمایت مردم 
با رأی باالی ۸۵ درصدی از اصل نظام و مشــروعیت آنها و 
احترام به جایگاه بلند ولی فقیه و رهبری اســت. بیشتر نقد 
مردم متوجه مشــکالت و به ویژه بی عملی مسئوالن در حل 
مشــکالت و کاهش فساد و فاصله طبقاتی و تبعیض هاست. 
از این رو نظام در هر یک از چالش ها و مســائل گوشه ای از 

توانمندی مردم و حاکمیت دینی را نشان داده است.       
در پاسخ به ترکتازی های داعش و دیگر گروه های تکفیری 
کــه به نیابت از قدرت هــای غربی و عربی مرتجع منطقه ای 
می جنگیدند، بازگشت پیروزمندانه پیکر سردار بی سر مدافع 
حرم شــهید حججی و عزم جزم سردار سلیمانی برای انتقام 
خون شهیدان مدافع حرم، به طرح عملیاتی شکست داعش 
و گروه های تکفیری ســرعت داد و پس از آزادســازی حلب 
و موصل بــه عنوان دو عملیات کمرشــکن برای گروه های 
تکفیری و مثلث حامیان غربی ـ عبری ـ عربی و سعودی، بازی 
هوشمندانه جمهوری اسالمی ایران در پیچ تحوالت سوریه با 
عملیات البوکمال، پایان خط فتنه داعش را رقم زد و حامیان 

عصبانی داعش و جبهه النصره را در سرگردانی فرو برد. 
در حــوزه داخلی نیز رهبری گام به گام درصدد تبیین 
مسائل برآمدند و رسیدگی به مشکالت مردم را وظیفه و تعهد 
مسئوالن دانسته، با تحلیل درست در مقابل فرافکنی مسئوالن 
گذشته و فعلی ایستادند و به کسانی که با طرح مسائل انحرافی 
مانند درخواســت همه پرســی و نقد معصوم یا نامه نگاری و 
نقد بی محابای قوای حاکمیتی به جای پاسخگویی به مردم 
درصدد فرار به جلو و انداختن توپ ناکارآمدی به زمین نظام 
بودند، هشدار دادند که مردم با مسئولی عقد اخوت ندارند و 
باید برای مسائل مردم سر از پا و روز از شب نشناخت و برای 

مشکالت آنها اقدام کرد. 
ماحصل مباحث مطرح شده این است که راه  برون رفت 
از مسائل و چالش های داخلی و خارجی جز در گرو مؤلفه های 
قــدرت داخلی و خارجی از قبیل وحدت مســئوالن، باور به 
ظرفیت های داخلی و کاربست آنها، اهتمام به حل مشکالت 
مردم و دانستن قدر نظام و رهبری است که ایران اسالمی در 
ســایه هدایت های ایشان به جزیره امن و ثبات در منطقه ای 

ناامن و مملو از عوامل بی ثباتی تبدیل شده است.

گزارش ویژه

۱۰
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 آنچه امروز مشهود است، خألهای اقتصادی است. بیکاری جوانان تحصیلکرده یک حفره است که باید آن را رفع کرد. ما از وضع مردم در بخش های مختلف کشور مطلع می شویم که از لحاظ معیشت 
دچار مشکل هستند؛ صاحب نظران اقتصادی، مشکل عمده را در رکود و بیکاری می بینند، حق هم با آنهاست، توصیه و مطالبه  بنده، تکیه بر تولید داخلی است. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق دهیم، 

اشتغال به وجود می آید و بیکاری جوانان کاهش خواهد یافت.)امام خامنه ای، ۱۳96/۱/۱(

مطالبه
امام خامنه ای

صبح صادق با بررسی مهمترین چالش ها و مسائل کشور در سال ۹۶ راهکارهای عبور از آنها را تبیین می کند

تکیه بر ظرفیت های درون زای ملی

به طور مسلم برنامه دشمن در راستای سیاه نمایی، 
چشم پوشی از اتفاقات خوب و نشان دادن و برجسته 
کردن کوچک ترین و جزئی ترین اتفاقات است. دشمن 
قصد دارد مشکالتی را که برای انقالب ایجاد کرده، 
به پای انقالب بگذارد. البته این خط پس از فتنه 88 
به صورت هجمه ای حساب شده به سمت وسوی رهبر 
معظم انقالب ایجاد شد تا مردم را نسبت به جایگاه 

رهبری و امامت امت بدبین کنند

راه  برون رفت از مســائل و چالش های داخلی 
و خارجــی جز در گرو مؤلفه هــای قدرت داخلی 
و خارجــی از قبیــل وحدت مســئوالن، باور به 
ظرفیت های داخلی و کاربست آنها، اهتمام به حل 
مشکالت مردم و دانستن قدر نظام و رهبری است 
که ایران اسالمی در ســایه هدایت های ایشان به 
جزیره امن و ثبات در منطقــه ای ناامن و مملو از 

عوامل بی ثباتی تبدیل شده است
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۱۱
یادداشت

سپاه در سالی که گذشت

     

همسر شهید مدافع حرم فرهاد خوشه بر

توجه به خانواده برایش اهمیت داشت
 احســان امیری/ شــهید 
»فرهاد خوشــه بر« ۲7 دی ۱۳9۳ به 
سوریه رفت و 9 اسفند ۱۳9۳ در همان  
۴۵ روز مرحله اول اعزامش به شهادت 
رسید. »زهرا رضوان خواه« از سال های 
زندگی با همســرش، شهید خوشه بر 
می گوید: »واسطه ازدواج من و همسرم 
مدیر  عباسی«  رحیم  »حجت االسالم 
حوزه علمیه لنگرود، یکی از دوستان 
پدرم بود. شهید را به پدرم معرفی کرده 

و گفته بود فردی را برای خواستگاری فرزندت می فرستم که خودم وی را تأیید 
می کنم. جوانی را ندیدم که این قدر مقید به مسائل دینی باشد، با اینکه درآمد 
ثابتی ندارد، سال خمسی دارد و هر سال خمس مال خود را می دهد، به این جوان 
جواب مثبت بدهید. ۳۰ مرداد ماه سال ۱۳۸7 ازدواج کردیم. ارزش های اسالمی 
و اعتقادی برای من اصل بود و همین نکته هم ســبب سرعت در امر ازدواج من 
و همســرم شد؛ چون هیچ گونه پیش شرط اقتصادی نداشتیم. عضو تیپ تکاوری 
میرزا کوچک خان بود. مســائل کاری را هرگز در خانه مطرح نمی کرد و من هم 
نمی پرسیدم. شش سالی که با هم زندگی کردیم، می دیدم خیلی خوش برخورد 
بود و واقع بینانه با مسائل برخورد می کرد. فرزندمان محمد سال 9۰ به دنیا آمد. 
خیلی محمد را دوســت داشت، محور توجهش خانواده و فرزندش بود. وقتی به 
خانه می آمد، محمد را بغل می کرد و با فرزندمان بازی می کرد. هنگامی که حتی 
می خواست نماز بخواند محمد را بغل می کرد و نماز می خواند، خیلی از آشنایان 
می گفتند این چه کاری است انجام می دهید و همسرم می گفت: بگذارید تا من 
هستم، فرزندم از محبتم بهره مند شود، تحمل ناراحتی محمد را نداشت. فراغتی 
که پیش می آمد، تلفن می زد و می گفت آماده شوید می خواهیم به مسافرت برویم. 
تمام کارهای وی یک دفعه ای پیش می آمد؛ وگرنه موقعیت مســافرت و تفریح 

نداشتیم. برایش اهمیت داشت که به خانواده خود توجه کند.
بــه عقاید و اخالق و والیــت فقیه معتقد و پایبند بود و برای بیعت با رهبر 
معظم انقالب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( هر ساله شرکت می کرد. 
اســفند هر ســال از جنگ روایت می کرد و به شهدا عالقه بسیاری داشت. حتی 
سالگرد ازدواج مان با هم به جنوب رفتیم. هیچ وقت برای رفتن به مأموریت اینقدر 
خوشــحال نبود که برای رفتن به سوریه خوشحال بود. دلیل خوشحالی بیش از 
حــدش را پرســیدم. به من گفت: به این خاطر به جایــی می روم که هرچه را از 
اول یاد گرفتم، به کارم می آید. از دانســته هایم می توانم استفاده کنم، که تا حاال 
نتوانســتم بهره مند شوم.همســرم بهمن ماه در سوریه بود که تلفنی به وی خبر 
دادم خــدا فرزند دختری در آینــده ای نه چندان دور به ما هدیه می کند، خیلی 
خوشحال شــد. هر بار که تلفن می کرد، می پرسید هر سه نفری خوب هستید؟ 
خیلی دختر دوست داشت، فاطمه را ندید، شش ماه پس از شهادت پدر فاطمه 
به دنیا آمد؛ ولی این قدر با عکس پدر و اسم بابا مأنوس است که بیشتر زمان ها 
حس می کنم پدرش را می بیند، حرف می زند. در بین همه شــهدای مدافع حرم 
پدر خود را پیدا می کند، زمانی که می خواستم وی را به هیئت ببرم و چادرش را 

سرش کردم، دستش را به طرف عکس پدرش باال برد و گفت: »بابا بیا برویم«.

جاللیان/ســال  علیرضا    
۱۳96 برای ســپاه یکی از سال های 
اوجگیری مأموریت های واگذار شــده 
در حوزه های متعدد بــود. بر همین 
اساس، می توان عملکرد سپاه در این 

سال را بررسی کرد
ســازندگی،  محرومیت زدایی،   
توســعه تــوان رزم، حــوزه جبهــه 
مقاومــت، تــوان موشــکی و پهپاد، 
مبارزه با تروریســم، امنیت پایدار در 
مناطق مرزی و حوزه های بصیرتی و 
فرهنگی، از جمله مأموریت های سپاه و 

زیرمجموعه های آن بوده است.
ارتقای مأموریت محرومیت زدایی 
در ســپاه در ســطح فرماندهی کل، 
این موضــوع را جــزء مأموریت های 
اصلــی رده هــای اصلی ســپاه قرار 
داده و ســبب شــده اســت یکی از 
درخشان ترین دوران های طول انقالب 
در حــوزه محرومیت زدایی، یکی دو 
ســال اخیر باشد. سپاه در واقع افزون 
بــر محرومیت زدایی در مناطق تحت 
مأموریت خود طرف قرارداد نهادها و 
سازمان های حکومتی و دولتی مربوطه 
هم بوده و توانسته است بخش عظیمی 
از اهداف محرومیت زدایی در کشور را 

مدیریت کند.
تهیه جهیزیه، ســاخت مسکن 
اهدای سبدهای تحصیلی  محرومان، 
و غذایی، ســاخت، تعمیر و بازسازی 
هزاران مسجد و حســینیه و هزاران 
فعالیت عمرانی دیگر و اسکان موقت 
زلزله زدگان کشــور و برپایی چندین 
بیمارستان صحرایی در مناطق محروم 
کشور از دســتاوردهای سپاه در این 

حوزه بوده است. 
در حوزه ســازندگی نیز بازوی 
مهندسی و عمرانی سپاه، یعنی قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( سال پر 
کاری را پشــت سر گذاشت، افزون بر 
پایان رساندن پروژه های بزرگ نفتی 
و پاالیشــگاهی، پروژه های سدسازی، 
 نیروگاهی، بندر و ابنیه ســاحلی و... 
بســیاری دیگر از پروژه های عظیم و 
حیاتی کشور در این مجموعه در حال 

ساخت است. 
در حــوزه توســعه تــوان رزم، 
تجهیزات  نوســازی  و  بهینه ســازی 
انفرادی و رزمی در این سال به خوبی 
انجام شد و افزون بر تشکیل یگان های 
جدید مردم پایه که تجربه گردان های 
دفاع مقدس اســت، یگان ها بر اساس 
تهدیدات نوین با اجرای رزمایش های 
گوناگــون در محدوده های مأموریتی 
خویــش تــوان رزم و آمادگی برای 
مقابلــه با تهدیدات را باال بردند که از 
جمله رزمایش ها در منطقه غرب کشور 
همزمان با اجرای همه پرسی استقالل 

اقلیم کردستان بود.
در حوزه جبهه مقاومت نیز امسال 
پایان داعش به دســت نیروی قدس 
ســپاه و فرمانده دالور آن رقم خورد. 
البته در این راستا یکی از تحوالت مهم 
دفاعی هــم رخ داد و آن اولین حمله 
موشکی ایران به داعش در دیرالزور بود 
که در انتقام حادثه خرداد ماه مجلس 
شورای اسالمی و حرم امام)ره( انجام 
شــد که قدرت و نفوذ اطالعاتی ایران 

را اثبات کرد.
همین موضوع در کنار بسیاری 
دیگــر از دســتاوردهای موشــکی و 
پهپادی نشــان داد، سال 96 نیز سال 
پیشرفت این حوزه های راهبردی در 

سپاه بوده است.
اتمام کار داعش در عراق و سوریه 
و موفقیت ایران در این دو کشــور و 
اثبات قدرت جبهه مقاومت هم دیگر 
دستاوردهای خارجی سپاه بود. سپاه 
در مرزها نیز با تیم های تروریســتی 
مقابله کرد و مانع ورود آنها به کشور 
شــد. که این نشــان دهنده موفقیت 
اجرای طرح امنیت پایدار در مناطق 
مرزی بود کــه خروجی فعالیت های 
فرهنگی، محرومیت زدایی و اقتصادی 

سپاه در منطقه بود. 
عرصه های  در  ســپاه  حضور 
فرهنگی و اجتماعــی هم در این 
ســال قابل توجه بود. برای نمونه، 
می تــوان تأثیر این حضــور را در 
جشنواره فیلم فجر امسال دید که 
موجب شد امسال فیلم های حوزه 
دفــاع مقدس و انقالب اســالمی 
شاخص این جشنواره باشند. دیگر 
عرصه های فرهنگی و هنری هم از 
حضور ســپاه خالی نبود؛ البته در 
این میــان فعالیت هایی در حوزه 
حفظ محیط زیست، ایجاد فضای 
سبز، فعالیت های اساسی در حوزه 
پســماند و حوزه انرژی های نو هم 
در ســپاه انجام شد که شاید اصاًل 

دیده نشد.

مسئوالن به مسابقات قرآن بیشتر بها بدهند
۰۹۱۲۰۰۰8۵۱۳/ امسال مسابقات قرآني سپاه اختتامیه چندان قوی 
نداشــت، پیشنهاد مي شود مســابقات در شهرهاي مذهبي برگزار شود و 
مســئوالن بیشتر به مســابقات قرآن بها بدهند. برخي سال ها فرمانده یا 
جانشــین محترم کل سپاه و نیز نماینده یا جانشین محترم ولي فقیه در 
سپاه در مســابقات قرآني حضور مي یافتند؛ اما امسال حضور فرماندهان 

ارشد سپاه ضعیف بود.
۰۹۱۲۰۰۰۳۱۱۴/ سر افسار اقداماتی همچون اغتشاش دراویش موسوم 
به گنابادی در دست همان هایی است که فرقه شیرازی را مدیریت می کنند.
۰۹۱۳۰۰۰۱۶۴۲/ پیگیــري کنید نواي ماهانه ارتقا پیدا کند و بعد از 

آن از چاپ فیش حقوقي جلوگیري شود. 
۰۹۱۳۰۰۰۳۶۲۴/ کارت هاي یکسان ســازي در زرند کرمان به هیچ 
دردی نمی خــورد. هیچ خدمتي در شهرســتان از این محل به ما انجام 

نمی شود.
۰۹۱۳۰۰۰88۶۹/ خوب است کتاب خاطرات ایران را که سرگذشت 
زني مجاهده و جانبازي به تمام معنا است در نشریه خوب تان معرفي کنید/ 

حسین بابایي مزرعه نو
۰۹۱۴۰۰۰7۴7۶/ مــا در ناحیــه فهرج کرمان که هم مرز اســتان 
سیستان وبلوچســتان و وسط کویر هســتیم نه امکانات رفاهي داریم، نه 

نمازخانه، لطفاً برای سال 97 فکری برای این مسئله بشود.
۰۹۱۴۰۰۰۵۶8۰/ چرا مسئوالن درباره ارشدیت ها کاري نمي کنند و 

براي عدم اعمال مدارک مطالب مختلفي بیان مي کنند.
۰۹۱۵۰۰۰۴۱۲8/ چرا نیروهایي که با مدرک لیسانس خدمت سربازي 
خود را گذراندند آن مدت را ارشــدیت درجه مي گیرند؛ ولي پایوراني که 
با مدرک دیپلم و با شــرایط سخت تر خدمت وظیفه خود را انجام دادند، 

ارشدیت نمي گیرند؟
۰۹۱۵۰۰۰۲۵۹۹/ چرا مربیان ســازماني عقیدتي سیاسي نیروهای 
مسلح و نمایندگی ولی فقیه در سپاه که در نوک پیکان جبهه جنگ نرم 
علیه دشمن هســتند، مجوز ادامه تحصیل نمی توانند بگیرند؟ با تشکر/ 

محمدي
۰۹۱7۰۰۰۱8۹7/ رزمنده اي هستم که سه سال براي حقوق ثبت نام 
کردم، جواب مون رو نمیدن. با یارانه زنده هستم. بگویید به فکر ما باشند.

۰۹۱8۰۰۰88۱۲/ خسته نباشید خدمت عزیزان سپاه و بسیج، ممنون 
از زحمات بي پایان شــما در اعالم کمک به باروری ابرها./ قاسمي مشرف 

از همدان
۰۹۱8۰۰۰7۴۵۳/ بسیجیان کد ۸9 شب و روز تو کوه و کمر هستند و 
خدمت می کنند؛ اما هنوز تکلیف ما برای نوع ادامه خدمت مشخص نیست.

۰۹۱8۰۰۰8۵۱۰/ چند ســاله التماس مي کنم اعزام بشم برم سوریه. 
آخه من ســني هستم. جان من فداي خاک بي بي زینب. من رو به آرزوم 

برسانید/ صادقي از سپاه سروآباد 
۰۹۳۵۰۰۰۲۹۴۵/ نیروهاي خرید خدمت با توجه به کارهاي سخت، 
حقوق کمي دریافت مي کنند و هیچ گونه مزایایي ندارند. من داراي ســه 
فرزندم و چندین سال است که خدمت مي کنم و تبدیل عضویت هم نشده ام.
۰۹۳۶۰۰۰۳۳۳۲/ دو سال پیگیر اعزام به سوریه ام، با اینکه فرمانده ام 

موافقت کرد؛ ولي نشد.
۰۹۹۰۰۰۰8۳۹۴/ چرا درباره ارشدیت ها دیگر مطلب نمي نویسید؟ 

۰۹۱۰۰۰۰۴7۵۵/ از ارزش سهام و سود و زیان مؤسسه مالي ثامن در 
سال هاي 9۴ و 9۵ چه خبر؟

صبح صادق: از مسئوالن بنیاد تعاون و مؤسسه ثامن درخواست 
می کنیم گزارش بدهند.

پاسداران خورشید

روی خط

ســردار حســین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشــت: توان دفاعی ما غیر قابل توقف و غیر قابل مهار است و هیچ کشوری توانایی کنترل 
قدرت دفاعی ایران را ندارد. امروز همه مردم ما بسیج  شده اند و در مقابل هرگونه مداخله و اظهارات غیرمنطقی کشورهایی مثل آمریکا و متحدان اروپایی او 

خواهند ایستاد. توان دفاعی کشور غیر قابل مذاکره و توقف است.

 توان دفاعی 
غیرقابل توقف

گزارش صبح صادق از عملیات انتقال و بارگیری سکوی تمام ایرانی ۲۲ پارس جنوبی

قرارگاه سازندگی جزیره صدرا را احیا کرد

قبیله عشق گلی از باغ
رزمندگان ارتشی در »نبرد سه کانیان«

»نبرد سه کانیان« عنوان کتابی از »امیر رجبی« است که طی 
آن خاطرات »یونس غفاری« را روایت می کند.

این کتاب شــرح هشت سال از جنگ تحمیلی است که بخش 
عمده ای از آن مربوط به مناطق عملیاتی غرب کشور است و رشادت 
و جانبازی رزمندگان غیور ارتش جمهوری اسالمی ایران را در دفاع 

از ناموس و کیان کشور به تصویر می کشد.
در قســمتی از کتاب از نگاه راوی می خوانیم: »به این ترتیب، جنگ به پایان رســید و در 
باغ شــهادت بسته شد و دوران خدمتم سپری گشت و من همچنان زنده ماندم، تا امروز روایتگر 
حماسه  آنهایی باشم که روزگاری قهرمانانه در راه دفاع از کشور خویش جنگیدند و بسیاری از آنها 

مظلومانه در خون خویش غلتیدند و عاشقانه به شهادت رسیدند.
وقتی خاطرات  گذشــته را مرور می کنم، به همرزمان و دوستان شهیدم فکر می کنم که در 
طول جنگ، در کنار یکدیگر با دشمن متجاوز جنگیدیم، در حالی که آنها به توفیق شهادت دست 
یافتند و من از این توفیق محروم ماندم؛ با خودم فکر می کنم که چرا من مثل آنها شهید نشدم؟ با 
وجود آنکه در همه  عملیات ها و در سخت ترین شرایط جنگ در کنارشان بودم گاهی تا یک قدمی 

شهادت هم پیش رفتم، اما چرا به شهادت نرسیدم و از این توفیق محروم ماندم؟
ســرانجام جوابی که برای این ســؤال پیدا می کنم، این اســت که چون من مثل آنها انسان 
خداگونه ای نبودم و نتوانسته بودم آنچنان که باید و شاید، بر هوی و هوس های دنیوی چیره بشوم 
و خودم را از شــر تعلقات زمینی رها ســازم و مانند پروانه از همه  هستی خودم بگذرم و در آتش 

عشق پاک و الیزال الهی بسوزم و آسمانی شوم.«
»نبرد ســه کانیان، خاطرات ســرهنگ یونس غفاری« در ۲79 صفحه مصور به قلم »امیر 

رجبی« تدوین شده و انتشارات »ساواالن ایگیدلری« در ۲۰۰۰ نسخه آن را منتشر کرده است.

در بحبوحه عملیات والفجر ۱۰ و نبرد و آتش حمالت و شیمیایی 
دشمن، حســین به بســیجی ای که ناله می کرد و استمداد کمک 
می طلبید، رســید، ماسک صورتش را برداشت و به صورت بسیجی 

بست و در نهایت هر دو شهید شدند هم بسیجی و هم حسین.
به نقل از همرزمان سردار شهید حسین امالکی
در شــب عاشورا ســال ۱۳۴۰، در روســتای کوالک محله، 

شهرستان لنگرود دیده به جهان گشود. پس از گذراندن دوران تحصیلی خود در سال ۵۸ موفق 
به اخذ دیپلم در رشــته بهداشت محیط شد. عالقه حسین به ورزش او را به سوی ورزش کاراته 
و کشــتی ســوق داد و در این زمینه موفقیت هایی کســب کرد. در مبارزات انقالبی فعال بود. با 
پیروزی انقالب به ســپاه پاســداران لنگرود پیوست و با تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران به همراه 
اولین گروه از نیروهای اعزامی گیالن، عازم جبهه های نبرد در ســرپل ذهاب و قصر شیرین شد. 
مدتی بعد هم وارد تیپ ۲۵ کربال شــد. در واحد اطالعات و عملیات مسئولیت فرماندهی محور 
یکم را برعهده او گذاشــتند. در ســال 6۱ ازدواج کرد؛ اما هنوز بیش از ۱۲ روز از پیمان مقدس 
ازدواج وی نگذشته بود که به سوی جبهه های نور علیه ظلمت شتافت. در سال 6۴ به تیپ قدس 
گیــالن رفت؛ واحد اطالعات و عملیات تیپ را تقویت کــرد. در عملیات والفجر 9، کربالی ۲ و 
کربالی۴ و ۵ به شایستگی درخشید. چندین بار مجروح شد؛ اما پس از بهبودی نسبی مجدد به 
سوی جبهه های نبرد شتافت و فرماندهی تیپ یکم لشکر قدس گیالن را برعهده گرفت. پس از 
موفقیت در عملیات نصر۴ به سمت قائم مقام لشکر ۱6 قدس گیالن مشغول به خدمتگزاری شد. 
ســرانجام در نهم فروردین ســال 67 در عملیات والفجر ۱۰ در منطقه عمومی سیدصادق، شانه 
دری بر روی ارتفاعات )بانی بنوک( در اثر بمباران شیمیایی دشمنان بعثی به شهادت رسید. از 

او یک پسر و دو دختر به یادگار مانده است.

 ماسکش را به صورت بسیجی بست

 حمیدرضا حیدری/عصر روز 
چهارشــنبه به دعوت روابط عمومی 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
برای پوشش رسانه ای عملیات انتقال 
و بارگیری سکوی نفتی ساخت ایران 
راهــی پایتخت انرژی ایــران، یعنی 
بوشهر شــدیم و صبح روز پنجشنبه 
به همراه همکاران خبرنگار به سمت 
جزیره صدرا حرکــت کردیم. جزیره 
صدرا همانجایی است که متخصصان 
ایرانی در آن مشغول به جهادند. جزیره 
صدرا را می توان یک زیرساخت عظیم و 
یک ظرفیت بسیار مهم قلمداد کرد که 
توانسته است چنین پروژه عظیمی در 
آن اجرایی شود و به مرحله بهره برداری 
برسد. جایی که می تواند مرکز صنعت 

سازه های دریایی کشور باشد.
مراسم با حضور فرمانده قرارگاه 
نماینده  خاتم االنبیاء)ص(،  سازندگی 
ولی فقیه و امام جمعه و استاندار بوشهر، 
مدیریت شــرکت صدرا و کارگران و 

خبرنگاران شروع شد.
در مقابله با تحریم با شعار
ما می توانیم پیروز شدیم

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
که دست پر به این مراسم پا گذاشته 
بــود در ابتدای مراســم بــا قدردانی 
از راهبردهــای رهبــر معظم انقالب 
در جهت تعییــن نام هایی بر مبنای 
»امســال  گفت:  اقتصادی  مجاهدت 
سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال 
است و این مجموعه و به ویژه شرکت 
صدرا در مسیر این شعار ارزشمند پیش 

رفته است.«
وی با بیان اینکه سازندگی امروز 
ثمره از خودگذشتگی و ایثار شهیدان 
است، افزود: »با وجود افزایش تحریم ها 
بــا توجه به شــعار »مــا می توانیم« 

اطمینان داریم که پیروزیم.«
وی اضافه کرد: »در شرایطی که 
در فازهای پــارس جنوبی خارجی ها 
میدان را خالی کردند، پرچم به زمین 
نیفتاد و متخصصان کشور امروز کار را 

بر دوش گرفتند.«
سردار عبداللهی با اشاره به این 
نکتــه که با همت جوانــان ایرانی در 
بحــث گاز بی نیاز و در بحث گازوئیل 
خودکفا شده ایم، گفت: »درباره بنزین 
هم باید گفت که پاالیشــگاه میعانات 

گازی ســتاره خلیج فارس فاز اول آن 
در سال 96 افتتاح شد که ۵/۵ میلیارد 
لیتر تولید دارد و ۲/۵ میلیارد لیتر آن 

بنزین است.«
خبر خوب

فرمانــده قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( اظهــار داشــت: 
»مقــرر بود در مهر ماه ســال 97 فاز 
دوم پاالیشــگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فــارس افتتاح شــود؛ اما خبر 
خوب این اســت که پیش از سال 97 
بــه بهره برداری می رســد و ظرفیت 
۱۲۰ هزار بشکه ای خواهد داشت که 
با احتســاب فاز اول، ظرفیت به ۲۴۰ 
هزار بشــکه میعانات گازی می رسد و 
به زودی صادرکننده بنزین می شویم.«
گفــت:  عبداللهــی،  ســردار 
»زیرساخت های صدرا تولید و طراحی 
شــد و امروز ظرفیــت ۳۰ هزار نفر 
اشتغال مســتقیم دارد، صدرا در دو 
فاز شمالی و جنوبی صاحب ظرفیت 
عظیم اشتغال است و فقط فاز جنوبی 
چهار هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد 

کرده است.«
وی ادامه داد: »در فازهای پارس 
جنوبی باید ۴۰ ســکو داشته باشیم 
کــه امروز ۲۵ ســکو در دریا داریم و 
با احتســاب این ۱۰ سکو رتبه ما در 
رنکینگ کشورهای عضو اوپک باالتر 

می رود.«
صدرا احیا شد

فرمانــده قــرارگاه ســازندگی 

خاتم االنبیاء)ص( ادامه داد: »صدرا در 
گذشته با وجود زیرساخت های مناسب 
و ظرفیت ویــژه، کاربری مناســبی 
نداشــت؛ اما امروز به رشد و بالندگی 
رســیده اســت. صدرا به تمــام معنا 
تحریم بود و حتی یک حساب بانکی 
هم نداشــت؛ ولــی در زمانی کوتاه با 
اراده قوی به مرحله ای رسید که امروز 
بارگیری اولین ســکوی ساخت این 

شرکت انجام می شود.«
 وی اضافــه کرد: »مــا میادین 
مشترکی با قطر داریم که برداشت آنها 
در مقایسه با ما باالتر بود؛ اما در حال 
حاضر همتراز شدیم و با راه اندازی این 
فازها استحصال ما باالتر خواهد بود.«

 ســردار عبداللهی افزود: »۱۲۵ 
میلیون مترمکعب گاز ترش استحصال 
و شیرین سازی آن رقم بزرگی است. 
این ۱۲۵ میلیــون مترمکعب در روز 
وقتــی تبدیل به فرآورده شــود، رقم 

بزرگی خواهد بود.«
 وی گفت: »بعد از اتمام ساخت 
ســکو در صدرا موضوع ساخت شناور 

نیز دنبال می شود.«
سردار عبداللهی افزود: »پیشنهاد 
شــد صدرا به عنوان یــک مجموعه 
و  شــناورها  ســاخت  در  صنعتــی 
کشــتی های غول پیکر مجــدداً ورود 
کند، همان گونــه که پیش از این نیز 
کشتی هایی با ظرفیت ۱۳۰ هزار تن 
ســاخته بود. در این راســتا کارگروه 

کشتی ســازی در صدرا تشکیل شده 
است.«

وی با اشــاره به ســکوی آماده 
بهره برداری گفت: »این ســکو ۱۲/۵ 
میلیون مترمکعب گاز تولید می کند و 

عایدی باال برای کشور دارد.«
دهه شصتی های غرورآفرین

سردار عبداللهی ادامه داد: »امروز 
دهه شــصتی ها ماننــد دوران دفاع 

مقدس عملیات غرور  آفرین دارند.«
 فرمانــده قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( همچنین به پرداخت 
حقوق و مزایا طبق موعد مقرر در صدرا 
اشاره کرد و گفت: »تأکید کرده ام تمام 
حقوق و مزایــای همه ۲۰۰ هزار نفر 
فعال در قرارگاه خاتم تا پایان امسال 

پرداخت شود.«
یکی از ۱۰ سکو

امــا اول از همه مهندس زارعی، 
مدیر منطقه ای شرکت صدرا که جزء 
مدیران دهه شصتی محسوب می شود 
و بار اجرایی این پروژه بیشتر بر دوش 
او بوده است، ضمن عرض خیر مقدم 
گفت: »این سکو اولین سکو از مجموعه 
۱۰ سکوی در حال ساخت در جزیره 
صدراســت که ســاخت آن به پایان 

رسیده است.«
سپس ســردار دهقان در ِسمت 
مدیرکل شرکت صدرا شروع به صحبت 
کرد و با اشــاره به اینکه شرکت صدرا 
در حال ساخت ۱۰ سکوی بزرگ که 
شــامل ۴۰ سازه بزرگ دریایی است، 

گفت: »در گذشته شــاهد آن بودیم 
توسط  اینچنین پروژه هایی صرفاً  که 
شرکت های بزرگ خارجی اجرا می شد 
و شرکت صدرا تنها به عنوان شرکت 
جزء، زیر نظر شــرکت هایی همچون 
توتال و آن هم فقط در مراحل ساخت 
و نه در طراحی و مهندســی فعالیت 

می کرد.«
وی افزود: »امروز در حالی شاهد 
بارگیری یکی از این سکوها هستیم که 
تا پایان سال آینده ۱۰ سکوی دیگر نیز 

از صدرا بارگیری خواهد کرد.«
رکود در گرمای بوشهر

او همچنین در پایان به یک عدد 
قابل توجه هم اشــاره کــرد و گفت: 
»صدرا در این پروژه ثبت رکورد شش 
درصد در ماه را داشــته اســت که با 
توجه به دمای هوای بوشهر در کشور 

بی نظیر است.«
استاندار بوشهر هم طی صحبت 
کوتاهی عنوان کرد: »به ثمر نشستن 
امروز صدرا مرهون توجه ویژه فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( به 

این بخش است.«
ایزدجو، مدیر فازهای  همچنین 
۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی هم به ارائه آمار 

درباره این پروژه ها پرداخت. 
وی گفــت: »این دو فاز شــامل 
چهار ســکوی نفتی است که در حال 
حاضر پیشرفت کلی آنها ۸۸ درصد و 
پیشرفت سکویی که قرار بود عملیات 
انتقال و بارگیری آن انجام شــود 96 
درصد که از چهــار درصد باقیمانده 
نیمــی مربوط به عملیــات انتقال به 
مکان مورد نظر و نیمی دیگر مربوط 
به استقرار این سکو است که تا حداکثر 
یک ماه دیگر صورت خواهد گرفت.«

او البته بــرای تأیید اینکه گفته 
می شــود این سکو کاماًل ایرانی است، 
گفت: »همه تجهیزات مورد نیاز توسط 
۲6۵ شرکت ساخته شده که شرکت ها 

اغلب ایرانی بوده اند.«
پس از صحبت های ســخنرانان 
مراســم، ابتــدا از زحمــات برخی از 
مهندســان تأثیرگــذار این مجموعه 
صنعتی تقدیر شــد و با فرمان سردار 
عبداللهــی عملیات انتقال و بارگیری 
این سکوی نفتی غول پیکر که بیش 

از دوهزار تن بود، آغاز شد.

گزارش خبری

اگرچه شاید دیر باشد، اما می بینیم که پس 
از گذشــت سی سال از دفاع مقدس تازه عده ای 
از یادگاران دفاع مقدس حول یک میثاق مشترک 
در آن دوران، امروز هم حول یک گردان یا رسته 
دور هم جمع می شــوند و گاهی از رزمندگان و 
ایثارگران و شهدای خود تجلیل می کنند. در این 
حوزه، شاید تمرکز برای بزرگداشت یاد شهدا بوده 
و کمتر به رزمندگان زنده توجه می شد و طی این 
سال ها شاید عده ای از همین رزمندگان به دیار 

باقی شتافته باشند. 
محفل هــا، هیئت هــا و تجمعاتی از جنس 
رزمنــدگان دوران دفاع مقدس به شــکل های 
گوناگون طی سال برگزار می شود و جالب اینکه 
هرچه از آن ســال ها دورتر می شویم، تعداد این 
تجمعات بیشتر می شود. رزمندگان بهداری تیپ 
۴۴ قمربنی هاشم)ع( و تیپ 9۱ بقیه اهلل)عج( در 
دوران دفــاع مقدس هم به تازگی چنین اقدامی 

انجام دادند.
تاریخچه تیپ ها

مســتقل  تیپ 
ز  ا بنی هاشــم   ۴۴
عملیــات محــرم در 
شــکل   6۱ ســال 
گرفــت و رزمندگانی 
از استان های اصفهان، 

چهارمحال و بختیاری در آن حضور داشــتند. از 
ســال 66 این تیپ به دو یگان تبدیل شد؛ یکی 
تیــپ ۴۴ و دیگری تیپ 9۱ کــه تیپ ۴۴ در 
استان چهار محال و بختیاری ادامه مأموریت داد 
و تیپ بقیه اهلل)عج( در استان اصفهان. در پایان 
جنگ و سال های اخیر تیپ ۴۴ زیرمجموعه سپاه 
قمر بنی هاشــم شده است و تیپ 9۱ نیز ابتدا از 
تیپ های لشکر هشت نجف شد و پس از تشکیل 

سپاه های استانی به نیروی هوافضا پیوست.

بر بستر
 شبکه های اجتماعی

برخی رزمندگان 
این تیپ هــا تا امروز 
داشتند  ارتباط  هم  با 
و با گســترش فضای 
حضــور  و  مجــازی 
شــبکه های اجتماعــی کم کم بحث تشــکیل 
گروه ها و کانال های مربوط به رزمندگان این دو 
تیپ باال گرفت و موجب شــد انسجامی در این 
مجموعه ایجاد شــود؛ از این رو هسته مرکزی از 
این مجموعه شکل گرفت که متشکل از رزمندگان 
قدیمــی بود. پس از شــور و مشــورت های این 
مجموعه و زحماتی که طی دو ماه کشیده شد، 
۱۴ دی ماه 96 اولین همایش رزمندگان بهداری 
این دو تیپ با اســتعداد ۲۵۰ نفر از رزمندگان و 
خانواده متوفیان و شــهدای بهداری در دانشگاه 

امیرالمؤمنین)ع( اصفهان برگزار شد.
مقدمات برنامه

همکاری  دانشــگاه،  فرمانــده  همراهــی 
نمایندگان شهرستان ها در فراخوان رزمندگان، 
تنظیــم برنامه تجلیل، تهیــه بانک اطالعاتی از 
رزمندگان شهدا و متوفیان و... همه و همه موجب 
شــد تا این مراسم، با شکوه هرچه تمام تر برگزار 
شود. این محفل محملی شد برای جمع آوری، ثبت 
و ضبط خاطــرات و تجربیات آن دوران و تولید 
برنامه و آثاری در این زمینه که باید دنبال شود.
امید است در آینده همه تیپ ها، گردان ها و 
مجموعه های دخیل در دفاع مقدس چه آنهایی 
که تا امروز فعالیت دارند و چه آنهایی که منحل یا 
دست خوش تغییر شده اند، بتوانند چنین محافل 
و جمع هایی را تشکیل داده و عاملی برای حفظ 
واقعیت های دوران دفاع مقدس و تکمیل خزانه 

این گنج باشند.

گزارشی از روند اجرای همایش های تجلیل از رزمندگان بهداری تیپ ۴۴ قمربنی هاشم و تیپ ۹۱ بقیه اهلل)عج(

بسترهایی برای حفظ واقعیت های دفاع مقدس

عکس: حامد گودرزی



هفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صبح صادق
زیر نظر شورای نویسندگان معاونت سیاسی 

نمایندگی ولی فقیه در سپاه
تلفن:77۴6۰۱۰۰-۱۱۰)۰۲۱(
صندوق پستی:۱7۳۸۵/۱۸۵

سایت اختصاصي: 
رایانامه: 

سامانه پیامک کوتاه: ۳۰۰۰99۰۰۳۳
نمابر :77۴۸۸۴۲6

صبحانه

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

دوشنبه 21 اسفند 139۶
23 جمادی الثانی 1439
سـال هجدهم  شمــاره ۸41
12 صفحه

Mon. 12 MAR 2018 

حسن ختام

 احسن الحال یعنی...
احسن الحال یعنی طلوع دیدار

احســن الحال یعنی ســایه یک 
غمگسار

احسن الحال یعنی یار و یار
جوار  در  یعنــی  احســن الحال 

دوست، لیل و نهار
احسن الحال یعنی تمام!! شب های 

تار
احسن الحال یعنی به یمن جانان 

بچرخد
به مراد، روزگار

و ببارد محبت از در و دیوار
دیدار  نماز  یعنی  احســن الحال 

به اقامه یار
مهدی  تو،  یعنی  احســن الحال 

جان، گل همیشه بهار
احسن الحال یعنی زمین از حس 

تو سرشار
احسن الحال یعنی با تو آرام و قرار
احســن الحال یعنی نام شــما و 

اعتبار
خداحافظ  یعنی  احســن الحال 

جمعه های انتظار...
احسن الحال یعنی چهره به چهره، 

چشم در چشم یار...

صادقانه

 مهدی امیدی/ »رنج پنهان« جدیدترین 
سریال سیما درباره تاریخ انقالب اسالمی است 
که برخــی از جریان های سیاســی دهه ۵۰ را 

روایت می کند. 
طی سال های اخیر، رویکرد اصلی و غالب 
سریال های انقالبی تلویزیون درباره گروهک های 
چپ گرا و مارکسیست بوده که نشان می دهد یکی 
از سیاست های مشخص صداوسیما پرداختن به 
این جریان هاست. روندی که با »ارمغان تاریکی« 
شــروع شــد و در پی آن آثار دیگری همچون؛ 
»پروانه«، »نفس«، »آســمان من« و... ساخته 
و پخش شــدند تا نوبت به »رنج پنهان« رسید. 
اغلب این سریال ها بر مبنای یک الگوی دراماتیک 
ثابت شکل گرفتند؛ جوانانی که هدف شان مبارزه 
با رژیم شــاه اســت، اما به دلیل ضعف فکری و 
فریب خوردن، تحــت تأثیر ایدئولوژی التقاطی 
سازمان های مســلحانه قرار می گیرند و به آنها 
می پیوندند. معموالً وابســتگی و کشمکش های 
عاطفــی هم بین اعضای این ســازمان ها پیش 
می آید و مرکز داســتان نیــز، خانه های تیمی 
هستند. جوانان پرشور و انقالبی در این سریال ها 
به موازات اینکه ایمان و عزم شان در مقابله با شاه 
بیشتر می شود، اما با دیدن رفتارهای غلط سران 
ســازمان ها، رفته رفته به آنها بدبین می شوند و 
ساز جدایی می زنند. این چارچوب روایی، پیشتر 
در ســریال هایی که درباره سازمان های چریکی 
دوران انقالب ســاخته شده بودند، اتفاق افتاده 
بــود و در »رنج پنهان« نیز تقریباً تکرار شــده 
اســت. در واقع، موضوع تازه ای در این ســریال 

نمی توان دید. رویکرد صداوســیما در افشاگری 
سازمان هایی که برخی از آنها امروز هم با حمایت 
دولت های غربی فعال هستند و علیه مردم ایران 
خط و نشــان می کشند، سیاست درستی است. 
امــا این بار به دلیل ضعف نظارت، انحرافاتی در 
روایت جدید تلویزیون از انقالب و سازمان های 
مســلحانه رخ داده است؛ انحرافاتی که خواسته 
یا ناخواســته، برخی از واقعیات تاریخی درباره 
انقالب و همچنین رژیم شاه را تحریف کرده است.
بزرگ ترین انحراف »رنج پنهان« در روایت 
تاریخ، محدود کردن ظلم و ســتم سلطنت به 
مأموران آن رژیم است. در این سریال می بینیم 
که بازجوی ساواک )با بازی بهنام تشکر( به طور 
خودسرانه اقدام به بازداشت و بازجویی و شکنجه 
مردم می کند و دستگاه حاکم، یا نقشی در این 

مسائل ندارد، یا مخالفت می کند. برای مثال، در 
قسمت بیستم این ســریال این اتفاق افتاد که 
بازجوی ساواک دستور داد یکی از انقالبی ها به 
اتهام فراری دادن یک زن از بیمارســتان محل 
کارش بازداشت شود. اما نیروی باالدستی او در 
ساواک، مخالفت و تأکید می کند که سندی علیه 
فرد مدنظر موجود نیست. اما بازجو در نهایت به 
حکم شخصی خودش اقدام می کند. به طور کلی، 
بیشتر فجایع در این سریال به شخص این بازجو 
برمی گردد و گویی مسئوالن عالی و در رأس آنها 
شاه هیچ خطایی نداشتند. این درحالی است که 
برخالف آنچه این سریال نمایش می دهد، بیشتر 
جنایاتــی که در آن دوران رخ می داد، نه تنها به 
دســتور مقامات بلندپایه ساواک، بلکه با اطالع 

شخص محمدرضا پهلوی بود. 

عالوه بر این، مظالم اجتماعی و اقتصادی 
عصر طاغوت در »رنج پنهان« نیز مانند بسیاری 
دیگر از سریال های انقالبی صداوسیما پنهان مانده 
است. همه انقالبیون در این سریال دلیل مبارزه 
خــود را دفاع از عدالت معرفی می کنند، اما هم 
اعضای سازمان و هم نیروهای متدین انقالبی در 
این سریال، هیچ یک چالش یا رنجی در زندگی 
خود ندارند. برای نمونه فیاضی یک استاد دانشگاه 
و حقوقدان است، یوسف فرزند یک پزشک متمول 
اســت و داماد او که از جرگه انقالبی هاست هم 
دانشــجوی پزشــکی اســت که هیچ معضل و 
مشکلی ندارد. اصوالً وقتی شخصیت های انقالبی 
می گوینــد که برای عدالت قیــام کرده اند، باید 
بی عدالتی حاکم بر جامعه آن دوران هم نمایش 
داده می شــد تا مخاطب تصمیم آنها برای قیام 
علیه سلطنت را درک کند. همچنان که در کالم 
همه بزرگان انقالب تأکید شده است که انقالب 
اســالمی به دلیل قیام مستضعفان بود. از جمله 
حضرت امام خمینی)ره( که فرمودند: »گروه هایی 
که در سرتاســر این کشور این انقالب را به ثمر 
رســاندند، همان زن و مرد محــروم ]بودند[ و 
همان هایی که مستضعف هستند و کاخ نشین ها 
آنها را استضعاف می کنند...« )صحیفه امام، ج ۱۴، 
ص ۲6۱( اما در »رنج پنهان« نه استضعافی دیده 
می شود و نه مستضعفی. سازندگان سریال »رنج 
پنهان« بیش از آنکه در پی افشای حقایق و مظالم 
رژیم پهلوی باشند، به دنبال طعنه زدن به نظام 
کنونی بودند! این نشــان دهنده ضعف ساختار 

هدایتی و نظارتی در صداوسیماست.

یادداشت

نگاهی به سریال »رنج پنهان«

انحراف در روایت تاریخ انقالب

 آرش فهیــم/ اعتــراض 
نامتعــارف احمد نجفی بــار دیگر 
مسئله مافیاساالری و بی عدالتی در 
اکران سینما را مطرح کرد؛ مسئله ای 
که سال هاست گریبان سینمای ایران 
را گرفته و به زخمی تبدیل شده که 
روز به روز نه تنها بهبود نمی یابد که 

گسترده تر هم می شود.
موضوع از این قرار است که در 
طول ســال، بیــن 7۰ تا ۱۰۰ فیلم 
سینمایی در ایران ساخته می شود، 
امــا توزیع و اکران ایــن فیلم ها به 
شــدت ناعادالنه است، به طوری که 
تعداد اندکی از فیلم ها حجم فراوانی 
از فضای اکران را به خود اختصاص 
می دهنــد و بخش اعظم محصوالت 
ســینمایی محکوم بــه نمایش در 
چند سالن محدود و انگشت شمارند. 
مدافعان وضع موجود، منطق بازار و 
قوانین مربوط بــه عرضه و تقاضا را 
عامل عدم توازن در اکران می دانند؛ 
یعنی می گویند، یک سری از فیلم ها 
به دلیل برخورداری از طیف وسیع تر 
مخاطب، باید امکان بیشــتری برای 
دیده شدن داشته باشند و در مقابل، 
انبوه  دیگر فیلم ها چون تماشــاگر 
ندارنــد، در حد ظرفیت خودشــان 
به ســینما می رسند. تا اینجای کار، 
مشکل چندانی به نظر نمی رسد، اما 
قضیه وقتی بغرنج می شود که با یک 
مرور ساده به فیلم هایی که در طول 
سال به اکران می رسند، می توان به 
این نتیجه رســید که فیلم هایی که 
امکان نمایش گسترده پیدا می کنند، 
محصول چند شرکت خاص هستند! 
برای نمونه، جدول نمایش سینماهای 
تهران در اســفند امسال، گویای آن 
اســت که حدود ۴۰۰ ســالن تنها 
به ســه فیلم اختصاص یافته است. 
ســرمایه گذاران این سه فیلم هم در 
تمام طول ســال، بیشتر سالن ها را 
در اختیار دارند. به همین دلیل هم 
می توان گفت که برخالف مدعیان، 
هیچ منطق اقتصادی در توزیع آثار 
سینمایی وجود ندارد؛ بلکه واقعاً ما 
شاهد حاکمیت یک مافیا در سینما 
هســتیم. مافیاســاالری در سینما 
وقتی گویاتر می شــود که می بینیم 
برخی از فیلم ها با گذشت چند سال 
از ساخت شــان هنوز در نوبت اکران 
هستند. اما یک فیلم به محض ساخته 
شــدن روی پرده می رود. وقتی نام 
تهیه کننده یا سرمایه گذار این فیلم 
را نگاه می کنیم درمی یابیم که دیگر 
محصوالت او نیز پیشتر به طور وسیع 
و بدون هیچ تأخیری، ده ها ســالن 

سینما را تسخیر کرده بود.
این چند نفر که به نظر برخی 
از ســینماگران، حتی در تولید آثار 
هم نقــش دارند، تعیین کننده ذائقه 
سینمایی مردم هستند و بخشی از 
تخیل و خاطره و فکر مردم را هدایت 
می کنند. به همین دلیل هم مبارزه 
با مافیاساالری و تغییر موازنه اکران 
سینما به سود آثار مستقل و ارزشی، 
یک نیــاز فرهنگی مهم محســوب 

می شود.

مافیاساالری در سینما نصرت فاطمه به دوستان
در حدیــث معراج آمده اســت که 
پیامبر)ص( فرمود:  گفتم: ای حبیب من 
جبرئیل، چرا ]او[ در آسمان »منصوره« 
و در زمین »فاطمه« است؟ گفت: بدین 
سبب در زمین »فاطمه« نامیده شده که 
شیعیان خود را از جهنم رهایی می  بخشد 
و دشمنانش از محبت وی بی  بهره خواهند 
بود و در آسمان از آن رو »منصوره« است 
کــه خداوند فرموده اســت: »در آن روز 
)قیامت( مؤمنان به  جهت یاری خدا که 
هر فردی را بخواهد یاری دهد، خرســند 
می  شــوند«؛ منظور از ایــن یاری همان 
نصرتی است که فاطمه به دوستان خویش 

خواهد کرد. معانی االخبار، ج۲، ص۴۳۰

تیتر
حرف تو حرف

اولویت با جوانان است! 
کشورهایی  از  یکی  در 
که در جوار کره زمین است، 
دولت برای انتخاب کابینه اش 
دســتورالعمل ویژه ای دارد. 
دولت  مذکور خیلی ســفت 
و سخت به این دستورالعمل 
پایبند اســت و ویژگی های 
ذکر شده را در افراد مدنظرش 

جســت وجو می کند  و به هیچ عنوان کوتاه نمی آید. بندهایی از این دستورالعمل 
را با هم می خوانیم: 

ـ افراد ریز و تیزبین در کابینه جایی ندارند. آنها مشکالت ریز را هم می بینند 
و سبب می شوند افراد دیگر کابینه که ریزبین  نیستند، غصه بخورند. طبیعتاً جوانان 
چون ســوی چشم بیشــتری دارند از مصادیق این بند هستند ؛ به ویژه اگر دهه 

شصتی  باشند، باید از آنها دوری جست و سالمندان را وارد کار کرد.  
 ـ بحران، جهان دیده می خواهد، موی ســفید می خواهد و هیکل شدید! در 
انتخاب مدیر بحران ســن و ســال از همه چیز  مهم تر است و باید به سالمندان 

توجه ویژه داشت.  
 ـ کسانی که زیاد در بین مردم رفت و آمد دارند و از حال و روز آنها باخبرند، 
آدم های احساسی و دل رحمی هستند. آنها در  برخورد با مردم، بیشتر از آنچه که 
باید، توجه می کنند و چارچوب به هم زن هستند. آنها با رفت وآمدهای خود بین 
مردم  هم پول بیت المال را هدر می دهند و هم ترافیک را سنگین تر می کنند. افراد 
سالمند دیگر این کارها را کرده اند و حوصله  ترافیک و صحبت با مردم را ندارند 

که آنها بهترین گزینه هستند. 
ـ هر کســی با ساعت کارکرد مفید دولت در روز آشنا نیست که هر کسی 
هم نباید آشنا شود. سیاست کار پرفشاری است و هر  یک ساعت آن معادل یک 
روز کار در معدن اســت. پس کسانی که توانایی یک ساعت کار سیاسی در روز 
را دارند، الماســانی  گرانبها هســتند که نباید بیرون از کابینه خاک بخورند و از 
آنجایی که الماس هر چه قدیمی تر باشد قیمت باالتری دارد، باز  هم افراد سالمند 

در اولویت هستند. 
مهدی پیرهادی

sobhesadegh@iran.ir
ssweekly.ir

خوب همیشه زیباست
اگر حق با شماست، 

به خشمگین شدن نیازی نیست؛
و اگر حق با شما نیست، 

هیچ حقی برای عصبانی بودن ندارید!
صبوری با خانواده عشق است،

صبوری با دیگران احترام.
صبوری با خود اعتماد به نفس است

و صبوری در راه خدا، ایمان.
اندیشیدن به گذشته اندوه

و اندیشیدن به آینده هراس می آورد.
به حال بیندیش تا لذت را به ارمغان آورد.
در جست وجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا؛

زیــرا هر آنچه زیباســت، همیشــه خوب 
نمی ماند.

آنچه خوب است، همیشه زیباست...

تلخند

ssweekly:کانال پیام رسان سروش@

راش اضافه
مایه های سیاسی نودمین مراسم اسکار

نودمین دوره مراسم اسکار با اقبال و جنجال های کمتری نسبت به دوره های 
پیش برگزار شــد. آن طور که رسانه های آمریکایی گزارش داده اند میزان مخاطب 
پخش زنده این مراسم نسبت به سال های پیش کاهش چشمگیری داشت. یکی از 
دالیل این مسئله را می توان در قابل پیش بینی بودن برندگان این مراسم و همچنین 
تکرار در اتفاقات دانست. چون طبق معمول هر سال، بیشتر همان فیلم ها و کسانی 
برنده جوایز شدند که طی ماه های گذشته در دیگر جوایز و محافل سینمایی آمریکا 
نیز مورد توجه قرار گرفته بودند. بیشتر جوایز نودمین دوره مراسم اسکار از جمله 

جایزه بهترین فیلم به »شــکل آب« اختصاص یافت که فیلمی با درونمایه دگرباشــانه هم محسوب می شود. مضمونی که 
این دوران به شــدت مورد عالقه جشــنواره ها و مراسم سینمایی غربی است. این فیلم به ماجرای رابطه عاطفی یک زن با 
موجودی افسانه ای که آن هم از جنس مؤنث است، می پردازد. فیلمی که از سوی بسیاری از منتقدان داخلی چندان جدی 
گرفته نشد. این بار تقریباً همه منتقدان کشور ما با هر گرایش سیاسی و فکری، با مراسم اسکار دچار چالش شدند. حتی 
شبه روشنفکران نیز اذعان دارند که اهدای جایزه بهترین فیلم به »شکل آب« نه به دلیل ساختار و تکنیک برتر این فیلم، 
بلکه به خاطر حمایت آن از دگرباشــی به آن اعطا شــده اســت. همچنین فیلم »مرا با نام خودت صدا بزن« نیز که جایزه 
فیلمنامه اقتباسی را گرفت، دارای چنین مضمونی است. همچنین فیلم »دانکرک« که جوایز بهترین تدوین، صداگذاری و 
تدوین صدا را دریافت کرد، یک فیلم آشکارا جنگ طلبانه است که تاریخ را هم به سود انگلیس و فرانسه تحریف می کند. 
این فیلم به نبرد دانکرک در دوران جنگ جهانی دوم می پردازد و ماجرای تحقیر انگلیس و فرانسه در آن جنگ را تبدیل 
به یک حماسه و پیروزی کرده است. با این حال فیلم »سه بیلبورد خارج از ابینگ میزوری« که به اعتقاد بسیاری، مستحق 
جایزه بهترین فیلم بود، تنها جوایز بهترین بازیگر زن و نقش مکمل مرد را گرفت. فیلمی که به موضوع مهم این روزهای 
ســینمای جهان، یعنی افشاگری علیه آزار جنســی می پردازد. فیلمی که نگاهی انتقادی به جامعه امروز آمریکا هم دارد. 

به همین دلیل هم قابلیت های این اثر آنچنان که شایسته آن بود در این دوره از مراسم اسکار مورد توجه قرار نگرفت.
 فیلم های اکران نوروز معرفی شدند

در حالی که همچنان آیین نامه اکران ابالغ نشده؛ اما شش فیلم با سرگروه های 
سینمایی قراردادهایی ضمنی منعقد کردند.

با توجه به ابالغ نشــدن آیین نامه اکران به صنوف سینمایی با تصمیم گیری 
صورت گرفته از میان ۱6 فیلم سینمایی اعالم شده، باالخره قرارداد شش فیلم با 
سرگروه های سینمایی مشخص شد.  »به وقت شام« به سرگروهی پردیس کوروش، 
»التاری« به سرگروهی استقالل، »لونه زنبور« به سرگروهی سینما ایران، »مصادره« 
به سرگروهی سینما جوان، »فیلشاه« به سرگروهی پردیس آزادی، »خرگیوش« 

به ســرگروهی پردیس زندگی در اکران نوروز 97 به نمایش درمی آید. براســاس تصمیم های اتخاذ شده سینما »ماندانا« 
برای اکران اول عید در سرگروه باقی خواهد ماند تا وضعیت سرگروهی یک سینمای دیگر به جای چارسو مشخص شود. 

 آخرین وضعیت تولید سریال »شهید حججی«
قرار بر این بود که سریال شهید حججی در روز سالگرد این شهید پخش شود؛ 
اما با توجه به بررسی ها، وضعیت فعلی و زمانی که به سرعت می گذرد و به سالگرد 
شهید نزدیک می شــود، ممکن است تولید سختی را پشت سر بگذاریم. دستیار 
کارگردان و برنامه ریز سریال شهید حججی گفت: »همسر شهید حججی نظرات 
و گفت وگوهایی دارند که باید به آنها توجه و وارد متن شــود. همچنین جلب نظر 
برخی نهادهای نظامی درباره متن سریال شهید حججی و برای ساخت آن جدی 
است.« سیدرسول صانعی گفت: »متن سریال شهید حججی که در دست بررسی 

در سازمان صداوسیما قرار دارد برای نحوه ساخت به مشکل خورده است.«
 سینما سنگر در اردوهای راهیان نور

غرفه های جشنواره مردمی فیلم عمار همانند سال های گذشته در مناطق و 
یادمان های راهیان نور، از ۱۵ اسفند تا پنجم فروردین سال آینده، فیلم های این 
جشنواره را برای زائران به نمایش می گذارند. سینما سنگر جشنواره عمار امسال در 
موزه دفاع مقدس خرمشهر، پادگان دوکوهه، پادگان شهید کلهر، یادمان اروندکنار 
و یادمان شهدای هویزه دایر می شود. آثار جشنواره عمار، به تناسب موضوعاتی که 
دغدغه عالقه مندان در آن فضا بوده شــامل فیلم، مستند، نماهنگ و انیمیشن و 
در موضوعات اقتصاد مقاومتی، نقد درون گفتمانی، دفاع مقدس و شهدای انقالب 

است. بر این اساس، عالوه  بر اکران فیلم و ثبت نام اکران کننده، مجموعه های موضوعی فیلم جشنواره عمار برای پخش در 
شبکه نمایش خانگی و استفاده شخصی به همراه محصوالت فرهنگی هم در این غرفه ها به فروش می رسد.


