
سرمقاله

   حسین عبداللهی فر/ شاید بسیاری از دلسوزان نظام و انقالب نسبت به 
برخورد بزرگوارانه نظام با برخی رفتارها و افراد گالیه مند بوده و بر این گمان هستند 
که در مقابل آنها نباید بیش از این مماشات کرد. استدالل این افراد این است که یک 
پاسخ محکم و افشاگرانه نسبت به اهداف برخی از افراد، تکلیف مردم را روشن کرده 
و همان برخوردی را خواهند کرد که با بازرگان، بنی صدر، شــریعتمداری، منتظری 

و امثال آنها کردند. 
این در حالی است که شواهد نشان می دهد صبر راهبردی نظام نتیجه بخش بوده 
و هر چه زمان می گذرد افراد مذکور اهداف پنهان خود را روشن تر می سازند و مردم 

به نّیات بدخواهانه آنها بیش از پیش پی می برند. 
احمدی نژاد یکی از مصادیق این دســته از افراد است که هر چه از لطف و صبر 
نظام بهره بیشتری می برد، اغراض اصلی و نیات درونی اش را آشکارتر می سازد. وی در 
آخرین نامه خود به رهبر معظم انقالب، با وارد کردن برخی اتهامات و سخنان خالف 
واقع اقدام به ارائه سه راهکار فوری برای اصالح اوضاع کشور کرده که نه تنها قابلیت 

اجرا نداشته؛ بلکه کشور را با چالش های جدیدی مواجه می سازد. 
احمدی نژاد در اولین راهکار خود از »برگزاری انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری 
و مجلس شورای اسالمی« سخن می گوید. راهکاری که قانوناً امکان اجرا ندارد؛ چراکه 
برای برگزاری انتخابات، یا باید انتخابات پیشین را باطل اعالم کرد که به نوعی اصرار به 
همان روش سران فتنه در سال 88 برای برکناری احمدی نژاد است و قطعاً نظام زیر 
بار چنین بدعتی نمی رود، یا باید مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی برای 
اعالم عدم کفایت رئیس جمهور فعلی دست بکار شود. صرف نظر از اینکه مشخص نیست 
استیضاح رئیس جمهور در مجلس کنونی رأی می آورد یا خیر و در صورت استیضاح با 
چه نتیجه ای مواجه می شود؟ احمدی نژاد در پیشنهاد خود خواستار انتخابات همزمان 
مجلس نیز است که در واقع امکان اعالم عدم کفایت را نیز غیرممکن ساخته است. 
ضمن آنکه برگزاری انتخابات مجلس با مشکالت جدی تر مواجه است؛ زیرا نه ابطال 

انتخابات در قانون پیشنهاد شده و نه انحالل مجلس. 
راهکار دیگر احمدی نژاد تغییر فوری رئیس قوه قضائیه اســت که به دلیل قرار 
داشــتن در زمره اختیارات رهبری، ظاهراً امکان اجرا دارد، لکن عملی شــدن آن در 
وضعیت فعلی که یکی از خواســته های احمدی نژاد است، هم خالف حکمت، تدبیر، 
عدالت و مکانیســم تصمیم گیری در سطوح عالی نظام بوده و هم ابهامات و سؤاالت 
بسیاری را در افکار عمومی ایجاد می کند.  عزل رئیس دستگاه قضا تحت فشار فردی 
که از یک متهم در آســتانه صدور حکم دفاع کرده و برای جلوگیری از ادامه دادگاه 
وی تاکنون دست به هر اقدامی زده، آیا به عدالت گستری کمک می کند؟ عزل رئیس 
یک قوه پس از قرار گرفتن در معرض اتهاماتی ثابت نشده آن هم بنابه تقاضای شخص 
اتهام زننده، وفق عدالت اســت یا ضد آن؟ به ویژه آنکه فرد اتهام زننده به رئیس قوه 
قضائیه و درخواست کننده عزل وی در کارنامه خود به ویژه در رابطه با تخریب رئیس 
یک قوه دارای رفتار مغایر اخالق، خالف شــرع و مصالح عمومی بنابه فرموده رهبر 

معظم انقالب است. 
راهکار ســوم احمدی نژاد که به »صدور دستور آزادی و منع تعقیب برای تمام 
کســانی  که تحت عناوین مختلف و از جمله اعتراض به شــرایط و نحوه اداره کشور، 
تضعیف و تبلیغ علیه نظام یا انتقاد از حضرت عالی و دیگر مراکز و مقامات حکومتی از 
سالیان گذشته تاکنون بازداشت یا محکوم شده اند و ختم رسیدگی به تمام ادعاهای 
مطرح شــده در این زمینه« اختصاص دارد به صراحت از هدف وی در صدور چنین 
نامه هایی پرده برداشــته و با عنایت به اطالع وی از عدم امکان اجرای خواسته هایش 
می تــوان مقصود وی را رها کردن آخرین تیرهای در کمان خویش پیش از صدور و 

اجرای حکم بقایی دانست. 
طــرح اتهاماتی مانند ادعای زندانی بودن منتقــدان به رهبر معظم انقالب که 
به هیچ وجه قابل اثبات نیســت، ذیل نامه ای که در ابتدای آن فلســفه نگارش آن را 
فرمایشات ایشان در 29 بهمن ماه عنوان می کند، گواه روشنی بر خارج شدن نگارنده 
نامه از مدار خودکنترلی و محاسبه گری است؛                           ادامه در صفحه۳
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   دکتر یداهلل جوانی/  حوادث تلخ خیابان پاسداران با فاصله بسیار 
کم به لحاظ زمانی از حوادث دی ماه در چندین شــهر کشور،  از زوایای 
گوناگون نیاز به تحلیل دقیق دارد. در این نوع اغتشاشات، بی شک نقش 
دشمنان، یک نقش برجســته و انکارناپذیر است. رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی در تحلیل حوادث و اغتشاشــات دی ماه، مبتنی بر اطالعات 
دقیق، مثلث شــوم خارجی را شامل: 1ـ آمریکا و رژیم صهیونیستی به 
 عنوان طراحان اغتشاشات، 2ـ خاندان آل سعود به عنوان حامیان مالی و

 ۳ـ منافقین به عنوان نیروهای میدانی،  معرفی کردند. در این مثلث شوم، 
ضلع سوم به لحاظ شکلی و عنوانی در هر حادثه ای، می تواند تغییر کند. 
در حوادث خیابان پاسداران، جریان نفاق در لباس دراویش ضلع سوم را 
تشکیل می دهد. بی تردید در آینده، حوادث دیگری رخ خواهد داد و در 
هر یک از این حوادث، ضلع سوم عنوان و شکل متفاوتی خواهد داشت. 
در واقع دشــمنان اصلی،  یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود با 
مشاورت های راهبردی پیر استعمار انگلیس خبیث، بر راهبرد و سیاست 
استمراربخشــی به بروز اغتشاشات در داخل ایران تمرکز کرده اند. این 
نکته کلیدی را تمامی مسئوالن کشور،  تمامی جریان ها، احزاب،  گروه ها 
و تشــکل های سیاسی با گرایش های مختلف و عموم ملت ایران باید به 
دقت مورد توجه قرار دهند. همگان باید به این نکته توجه داشته باشیم 
که،  دشمن بر مسائل داخلی ایران تمرکز کرده است. این توطئه شوم و 
اهداف راهبردی دشمنان در این توطئه را،  باید به درستی شناخت و با 
آن مقابله کرد. رهبر حکیم انقالب اســالمی در بخشی از دعای خود در 
پایان شب آخر مراسم سوگواری ایام فاطمیه)سالم اهلل علیها(، با دعای: 
»پروردگارا توطئه های دشــمن علیه جمهوری اسالمی را باطل کن«، 
اغتشاشات اخیر را نمونه ای کوچک از این توطئه ها دانستند و فرمودند: 
 »پروردگارا! به محمد و آل محمد،  کسانی که با همه وجود، با همه  اخالص، 
 با همه توان در مقابل این توطئه ها می ایستند، همه آنها را مشمول لطف و 
رحمت خودت قرار بده، کمک شان بفرما. پروردگارا! به محمد و آل محمد، 
نیروهای بسیج را،  نیروی انتظامی را،  سپاه و ارتش را،  همه کسانی را که 

در این راه ها خدمتگزاری می کنند،  کمک فرما.«
یکی از سؤاالت مهم در تحلیل این حوادث که نقش دشمن در آن 
آشکار دیده می شود،  چیستی نقطه هدف اصلی دشمن در رقم زدن این 
اغتشاشات است. بی ثبات سازی،  ناآرام سازی،  دامن زدن به درگیری های 
داخلی و مخدوش ســازی امنیت داخلی ایــران،  نمونه هایی از اهداف 
دشمنان در توطئه اســت. اما با اطمینان می توان گفت، نقطه هدف در 
این اغتشاشات در مقطع کنونی،  مشغول سازی نظام جمهوری اسالمی و 
قدرت توسعه یافته آن در منطقه، به مسائل داخلی کشور است. دشمنان 
با توجه به شکست های راهبردی که در پی فروریختن داعش در سوریه 
و عراق متحمل شدند، با توجه به نگرانی هایی که از نقش آفرینی جمهوری 
اسالمی در شــکل دهی به نظم نوین منطقه ای در غرب آسیا به عنوان 
راهبردی ترین منطقه جهان پیدا کرده اند، به دنبال ناکام سازی جمهوری 
اسالمی در ایفای چنین نقشی هستند. بازنده اصلی تحوالت غرب آسیا 
که با مدیریت عالی جمهوری اسالمی در جریان است؛ مثلث آمریکا،  رژیم 
صهیونیستی و آل سعود به همراه متحدین اروپایی این مثلث از جمله پیر 
استعمار انگلیس خبیث می باشند. بر همین اساس این مثلث، فعال شده 
و از طریق بحران آفرینی در داخل کشــور ایران به شکل های مختلف، 
 می خواهد نظام جمهوری اسالمی و مسئوالن آن را،  سرگرم مسائل داخلی 
کند. دشمنان به دنبال سایش قدرت توسعه یافته ایران،  از طریق پدید 

آوردن اغتشاشات و ناآرامی های داخلی هستند.
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  صفحه۶

 سی وششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
ویژه برادران پایور و وظیفه سپاه

معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه

زمان: سه شنبه 8 تا 10 اسفند ماه         مکان: ستاد کل سپاه

بازنگاه هشدارآمیز صبح صادق به دورنمای مواضع اروپایی ها در همگرایی با آمریکا برای تغییر برجام

ایران از حقوق ملت 
عدول نمی کند

هر اندازه به اوایل خرداد ماه ســال آینده )زمان پایان ضرب االجل اعالمی ترامپ درباره برجام( نزدیک تر می شــویم، 
همراهی اروپا و آمریکا در مســیر ابطال یا تغییر برجام عینی تر می شــود. با وجود اینکه در ماه های گذشته، مقامات اروپایی 
در بیان مواضع ظاهری خود، بر لزوم »صیانت از توافق هســته ای« تأکید می کردند، این بار آنها ابایی از ابراز همکاری خود 

با مقامات آمریکایی در این زمینه ندارند
تقابل ایران و غرب بر سر توافق هسته ای طی دو ماه آتی وارد مراحل حساس و سرنوشت سازی خواهد شد. آنچه ما را 
در این نبرد پیروز خواهد کرد، اصرار بر خطوط قرمز استراتژیک و راهبردی کشورمان است؛ خطوط قرمزی که اگر ذره ای 
از آنها عدول کنیم، تالش آمریکا و اروپا برای محدودســازی و ایزوله کردن کشــورمان در نظام بین الملل و به ویژه منطقه 

غرب آسیا بیشتر خواهد شد

تالش برای پیوند سینما و عدالت اجتماعی
 با کمک متفکران انقالبی

بازی مار و پله و استانداردسازی
 رفتار ایران

تداوم قدرت السیسي 
تضمین امنیت رژیم صهیونیستي

شاخصه های فقر و بیکاری
 در عربستان
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سردار عبداللهی گفت: »آیین 
ششمین اعطای جایزه ملی شهید 
دکتر رهنمون و هشتمین کنگره 
علمی تروما و طب رزم نهم و دهم 

اسفند برگزار می شود.«
ســردار احمد عبداللهی، معاون 
بهداشــت و درمــان کل ســپاه در 
گفت وگو بــا خبرنــگار صبح صادق 
درباره ششــمین دوره اعطای جایزه 

شــهید دکتر رهنمون اظهار داشت: 
»امسال برنامه اعطای جایزه ملی شهید 
دکتر رهنمون در اردوگاه شهید باکری 
خرمشهر با سخنرانی سردار سیدیحیی 
صفوی، دستیار و مشاورعالی فرمانده 
معظم کل قوا برگزار می شــود و طی 
آن از 2۶ شهید، هشت پزشک شهید، 
هفت فرمانده شــهید بهداری، شش 
پرستار و بهیار شهید و پنج دانشجوی 

شهید با حضور خانواده های شان تجلیل 
به عمل می آید.« وی افزود: »هشتمین 
کنگــره علمی تروما و طب رزم نیز با 
برگزاری پنل های تخصصی چهارشنبه 
نهم اسفند ماه در بیمارستان صحرایی 
علی بن ابی طالــب)ع( آبــادان برگزار 

می شود.«
سردار عبداللهی درباره چگونگی 
انتخاب خانواده شهدای جامعه پزشکی 

برای اهدای جایزه شــهید رهنمون، 
بیان داشت: »انتخاب شهدای جامعه 
پزشــکی برای اهدای جایزه شــهید 
رهنمون به خانواده های آنها با پیشنهاد 
معاونت بهداشت و درمان کل سپاه و 
با تصویب هیئت امنای جایزه شهید 
رهنمون صورت می گیرد که این هم بر 
اساس مالک هایی همچون سابقه جبهه 

و سطح مسئولیت انجام می شود.«

 معاون بهداشت و درمان کل سپاه

ششمین دوره جایزه ملی شهید دکتر رهنمون برگزار می شود

 گزارش خبری صبح صادق از همایش سراسری روحانیون سپاه 

تقویت قدرت و قوت الزمه پاسداری
 از انقالب اسالمی است
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تکوین قطبی
 با مطالبه 
کارآمدی 
و عدالت
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 حجت االسالم والمسلمین سیدحسن ابوترابی فرد

انس با قرآن 
موجب کمال عقل می شود
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گزارش تحلیلی  از فساد گسترده در ارکان  رژیم صهیونیستی

پایان نتانیاهو

عقده گشایي 
علیه شوراي نگهبان

عروج فاطمیون در گلستان...
هفتم  گلســتان  خیابــان 
یکی  اسکان  محل  که  پاسداران 
از سران فرقه  موسوم به دراویش 
گنابادی اســت، پس از چند روز 
حضور و ناامن سازی طرفداران این 
فرقه، روز دوشنبه رنگ اغتشاش 
به خود گرفت. شب شهادت بی بی 
دو عالم انگار دشــمنان بار دیگر 
را متمرکز کرده  همه تالش خود 
ناامنی، آن هم  ایجاد  برای  بودند 
ناامنــی در دل مناطق شــمالی 

پایتخت. 
دنبال چه می گــردی؟ میدانی 
برای مجاهــدت و احتمــاالً عاقبت 
بخیری که ختم به شهادت باشد. اما 
تو را که به میدان های سوریه نبردند، 
حتی تــو را به مرزها بــرای مرزبانی 
هــم اعــزام نکردند. اما حــاال اینجا 
خیابان پاسداران که شاید محل جلوه 
اشرافی گری خیلی ها است، شده میدان 

مبارزه برای تو. 
عده ای اوباش این بار در پوشش  
فرقــه  دراویش گنابادی و به اســم 
حمایت از قطب خویش، اما در باطن بر 
اساس برنامه های ناامن سازی دشمنان 
به خیابان ریخته اند، همه آمده اند در 
میدان. شمشــیرهای آخته این اراذل 
هم پیمان دشــمن، بیرون آمده، حال 
یکی با اتوبوس می آید و ســه نیروی 

مخلص یگان امــداد به نام های؛ رضا 
امامــی، محمدعلی بایرامــی و رضا 
مرادی علمــدار را شــهید می کند و 
چند نفــر را هم مجروح، چه توفیقی 
داشــته اند این شهدا در شب شهادت 

مادر سادات و شهدا!
اما ماجرا فراتر از این است و این 
عده خیابــان را می بندند و به عنوان 
محارب اقدام به ناامن ســازی منطقه 

می کنند. حال دیگر جای تعلل نیست. 
خیلی ها به صحنه می آیند و می روند 
در دل آتش. چند نفر دیگر با خودرو 

زیر گرفته می شوند. 
امــا در میانــه میــدان  آنهــا  
می خواهنــد انفجــاری مهیب ایجاد 
کنند؛ لذا کپسول 11 کیلویی گاز را به 
میان آتش می اندازند و فرار می کنند، 
اما این بار تو که مشتاق جهاد و شهادت 
هســتی به میدان آمده ای و می روی 
برای نجات مردم و کشــور کپســول 
گاز را از دل آتــش بیرون می آوری، 
اما چه جماعت پســتی هستند این 
طریقتی های بی شــریعت که از غیظ 
ایــن کار تو، تو را می گیرند و به میان 
خود می برند و شــاید عده ای از دور 
قمه ها و شمشیرهایی را می بینند که بر 
پیکرت فرود می آید و تو محمدحسین 
حدادیان در شــبی فاطمی، شــهید 

فاطمی می شوی.

گفت وگوی صبح صادق با رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای
 ستاد فرماندهی کل سپاه

حق ورزش پهلوانی در سپاه
 و نیروهای مسلح ادا نشده است
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روی خط خبر
 شورش علیه خود

محمــد ایمانــی، روزنامه نــگار و 
کارشناس مسائل سیاســی در واکنش 
به نامه بی شــرمانه احمدی نژاد نوشت: 
»احمدی نــژاد و حلقه انحرافی امروز در 
همان تناقضی دست وپا می زنند که زمانی 
طلحه و زبیر دست وپا زدند و تا قعر فالکت 
پیش رفتند. انحرافی ها همان دعاوی را 
علیه نظام و رهبری مطرح می کنند که 
مورد به مورد توسط فتنه گران و اشرافیت 
شورشی ســال 88 مطرح شد. طلحه و 
زبیــر در حالی با اشــرافیت اموی نظیر 
مروان بن حکم و ولید علیه امیرمؤمنان)ع( 
هم داســتان و هم ادعا شدند که زمانی با 
همان هــا درگیر بودند و آنها را اشــراف 
زیاده طلب و مفســد می دانستند! اما به 
چند ماه نکشــید که در شــورش علیه 
امیرمؤمنان)ع( با همان جماعت مفســد 
هم اردوگاه شــدند و ادبیات شــان یکی 
شد! دیگر مهم نبود آنها همان غارتگران 
بیت المال هستند که علیه شان شوریدند. 
چرا؟ چون خودشان هم می خواستند در 

بیت المال دست ببرند.«

آقای »گ« در گمرک
میرخجســته، رئیس فراکســیون 
مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به حضور 
مافیای واردات خــودرو، گفت: »مافیای 
قدرتمند در برابــر واردات خودرو وجود 
دارد. قطعاً دســت آقایانی در کار است.« 
وی تصریح کرد: »باید دید چرا در گمرک 
این تعداد از ماشــین بدون ثبت سفارش 
وارد می شود. حدود 5 تا ۶ هزار خودرو در 
سلفچگان متعلق به چه کسی است؟ برخی 
عنوان می کنند آقای »گ« این خودروها 
را وارد کرده است؛ اما این آقا به چه کسی 
وصل است؟ 9 هزار خودرو وارد کشور شده 
و بیش از 100هزار میلیارد هزینه شــده 
است. چرا مسئوالن، گمرک، وزیر اقتصاد 
و مســئوالن اجرایی کشور عکس العمل 
نشــان ندادند و چرا دستگاه های نظارتی 

ورود پیدا نمی کنند؟«

تقوای سیاسی یک مسئول
اســداهلل بادامچیــان، عضو حزب 
مؤتلفه با تأکید بر اینکه احزاب سیاسی 
حق معامالت اقتصــادی ندارند. مؤتلفه 
اســالمی هیچ گاه اهــل خرید و فروش 
نبوده، گفت: »من قبل از پیروزی انقالب 
در خریــد و فروش فرش بودم و تجارت 
داشتم؛ اما بعد از پیروزی انقالب یک ریال 
خرید و فروش نکردم تا اطالعات مملکتی 
من در منافع شــخصی ام بــه کار نرود. 
زندگی سالم و ساده ای دارم. کارمند هم 
نشدم. از نظام جمهوری اسالمی چیزی 
نگرفتم. از همان آب باریکه ای که از قبل 
برایم مانــده زندگی کردم، امروز نیز در 
آپارتمانی در جنوب شهر تهران زندگی 

می کنم. خیلی هم خوب است.«

مهار دیکتاتوری ها
امــام خامنه ای در مقــام ولی فقیه 
توانســته است روحیه میل به دیکتاتوری 
در برخی مسئوالن و گروه ها را با موفقیت 
مهار کند. برخــی از نمونه های ممانعت 
ولی فقیه از تحقق دیکتاتوری در جمهوری 
اســالمی عبارتند از: 1ـ ریاست جمهوری 
و مخالفت  مادام العمر هاشمی رفسنجانی 
آیت اهلل العظمی خامنه ای 2ـ »دموکراسی 
و  هاشمی رفســنجانی  مدیریت شــده« 
»مردم ساالری حداکثری« آیت اهلل العظمی 
خامنه ای 3ـ دوم خرداد ســال 137۶ و 
صیانت محکم از رأی سیدمحمد خاتمی 
4ـ انتخابات مجلس هفتم و ایستادگی در 
برابر عدم برگزاری انتخابات 5ـ انتخابات 
84 و 88؛ صیانــت از رأی احمدی نژاد ۶ـ 
انتخابات 92 و صیانت از رأی حجت االسالم 
روحانی؛ حجت االســالم روحانی در این 
انتخابات تنها با 250 هزار رأی بیشــتر از 
نصف آرا توانســت در سمت رئیس دولت 
یازدهم به ساختمان پاستور راه یابد. 250 
هزار تنها معادل هفت دهم بیشــتر از 50 

درصد محسوب می شد.

ما می دانستیم اما 
نمی گفتیم!

آرام آرام  اصالح طلــب  جریــان 
می خواهد وارد فاز انتقاد از برجام شود؛ 
زیرا اوالً، مردم فهمیده اند که برجام یک 
دروغ بزرگ برای شکوفایی بوده است 
و ثانیاً، آقای عراقچی نیز به این جمله 
اعتراف کرده و گفته است: »همه چیز 
ما تحت کنترل و بازرســی اســت و 9 
گــزارش این را تأیید می کند؛ اما ایران 
برجام را داستانی موفق نمی داند؛ چرا 
که ایران از آن بهره مند نشده و تحریم ها 
برداشته نشده است و ثالثاً، حمایت از 
یک طرح در باطن هیچ می تواند سبب 
رویگردانی مــردم از جریان اصالحات 
شــود و اکنون بهترین کار این اســت 
که بگویند ما می دانستیم که از برجام 

چیزی درنمیاد!«

تصویر وحشتناکی از ایران 
داشتم!

دلفیــن اُ، رئیس گروه پارلمانی 
دوستی فرانسه و ایران می گوید: »من 
عاشق ایران شدم. پیش از اقامتم چند 
بار به آنجا ســفر کرده بودم. ایران را 
دوست داشــتم؛ چون دقیقاً خالف 
آن چیــزی بود که تصــور می کنیم. 
من در زمان اقامتم در آمریکا تصویر 
وحشتناکی از ایران داشتم.« او افزود: 
»جامعه ایــران جامعه خیلی مدرن 
و البته گاه خیلــی تحت تأثیر نظام 

سرمایه داری است.«

توجیه تنبل ها
هنگامــی که نمی توانــی کاری 
انجام دهی، آن را زیر ســؤال ببر؛ این 
روشــی اســت که جریان اصالح طلب 
این روزها درباره شهردار قبلی و فعلی 
بیان می کنند. »زهرا بهرام نژاد« دیگر 
عضو اصالح طلب شــورای شهر تهران 
می نویســد: »آنچه تاکنــون مدیریت 

شهری در طول 12 سال انجام داده بود، سیاستی مبتنی بر »شوآف« بود. سیاستی 
مبنی بر اینکه شهردار تهران 4 صبح از منزل بیرون می آید و 11 شب به خانه 
برمی گردد یا روشــی که بر اساس آن شهردار به محض اینکه اتفاقی بیفتاد، بر 
ترک موتور می پرد و خودش را به محل حادثه می رساند. در حالی که کالنشهر 

تهران، »مدیر« می خواهد. درست مثل مدل مدیریتی »نجفی«. 

واکنش حمایتی از نفوذی
رفتــار برخی افــراد وجریانات 
خــاص در واکنــش به دســتگیری 
و ســپس خودکشــی ســیدامامی 
که بــه عنوان یک نفــوذی به نظام 
 ضرباتــی را وارد کرده اســت، جای

تأمل دارد.
انتظــار می رفت  درحالــی که 

 واکنش به مسئله ای با این درجه از اهمیت، محکم سازی قواعد امنیتی و پیام 
بیدارباش را در پی داشته باشد؛ اما  در کمال تعجب شاهدیم که همچنان این 
جریانات  در تالش  هستند تا فضای تنفسی برای جریان نفوذ ایجاد کنند و 
از هرگونه فشار اجتماعی بر آنان ممانعت به عمل آورده و از  فروپاشی شبکه 

نفوذ در داخل کشور جلوگیری کنند.

سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی درباره طرح موضوع همه پرسی از سوی رئیس جمهور گفت: انتخابات مراجعه به آرای 
عمومی بود! شما که اعتماد مردم را در انتخابات جلب کردید، امروز باید بگویید در برابر اعتمادی که مردم به شما کردند، در این چند سال چه کرده اید؟ قبل از 
آنکه شما مراجعه به آرای عمومی را مطرح کنید، انتخابات خود مراجعه به آرای عمومی است، لذا بگویید در برابر اعتماد مردم و مراجعه به آرای عمومی چه کردید؟

 در برابر اعتماد 
مردم چه کردید

نکته و نظر
 زین طایفه من وفا ندیدم

نکته: سال ها خواندیم و شنیدیم و در کتب تاریخ دیدیم و به ما گفتند؛ دو 
درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، یا که طعام درویشان 
تکه ای نان جوین است و آب سرد یخین و جایگاه خفت شان حصیری پاره؛ درویشانی 
که از دنیا تنها جامه پشــمین و عصای چوبین داشــتند و خدمت به خلق خدا را 

عبادت دانسته و آزار رساندن به موری را مستوجب دوزخ می دانستند. 
نظر: اما در روزهای اخیر با چشــمان خــود دیدیم که این گروه از 
آشوبگران که نام درویش بر خود نهاده اند نه تنها در محله های مرفه تهران 
در برج های گرانقیمت زندگی می کنند و دارای زندگی اعیانی هســتند؛ 
بلکه در خشونت و خونریزی نیز ید طوالیی دارند. این رفتار دوگانه مرا 
یاد این مناظره سعدی با درویشــی انداخت. سعدی می گوید: یکي در 
صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلي دیدم نشسته و شنعتي در 
پیوسته و دفتر شکایت باز کرده و ذم توانگران آغاز نهاده و سخن بدین 
جا رسانیده که درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پاي ارادت 
شکسته. مرا که پرورده نعمت بزرگانم این سخن سخت آمد. گفتم: اي یار، 
توانگران دخل مسکینانند و ذخیره گوشه نشینان و مقصد زائران و کهف 
مســافران و محتمل بار گران از بهر راحت دیگران، دست تناول به طعام 
آنگه برند که متعلقان و زیردستان بخورند و فضله مکارم ایشان به ارامل 

و پیران و اقارب و جیران رسد.
توانگران را وقف است و نذر و مهماني/ زکات و فطره و اعتاق و هدي و قرباني

تو کي به دولت ایشان رسي که نتواني/ جزین دو رکعت و آن هم به صد پریشاني
حضرت امام)ره( هم در دیوان اشــعار خود با اشاره به بی وفایی این 

قبیله می فرمایند:
از صوفی ها صفا ندیدم هرگز/ زین طایفه، من وفا ندیدم هرگز

زین مدعیان که فاش اناالحق گویند/ با خودبینی فنا ندیدم هرگز

یادداشت
عقده گشایي علیه شوراي نگهبان

   مهدي سعیدي/ انقالب اسالمي تنها تحولي در بازیگران عرصه سیاسي 
کشور نبود، بلکه خلق ساختاري نوین در نظام سیاسي بود که در نظام بین الملل 
مانندي براي آن نمي توان یافت. در این ساختار، توزیع قدرت از منطقي متفاوت 
برخوردار است که حاصل آن شایسته ساالري و به قدرت رسیدن صاحبان صالحیت 
از درون فرآیند مردم ســاالري است. نظام اسالمي که بنیان و بناي جوهري خود 
را بر ســاالر و حاکم بودن مردم گذاشته اســت، براي آنکه این مردم ساالري در 
نهایت به شایسته ســاالري نیز ختم شــود، نهادي قانوني را طرح ریزي کرد که 
حافظ شایسته ســاالري انتخابات در کشور باشد. شوراي نگهبان افزون بر وظیفه 
ذاتي خود که نظارت بر مصوبات مجلس شــوراي اســالمي و تطبیق آن با شرع 
مقدس و قانون اساسي است، وظیفه نظارت بر اکثریت انتخابات هاي کشور را نیز 
برعهده دارد. شوراي نگهبان موظف است صالحیت نامزدهاي گوناگون انتخابات 
ریاست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي و مجلس خبرگان رهبري را احراز کند 
تا در گام بعدي مردم از میان صاحبان صالحیت، کســي را که اصلح دانســته و 
مطابق سلیقه و انتخاب آنها است، برگزینند. حاصل این دیالکتیک صالحیت هاي 
دیني و انتخاب مردمي، همان است که از آن به »مردم ساالري دیني« یاد مي شود.

به واقع، شــوراي نگهبان را باید متضمن مردم ساالري دیني دانست که این 
امر خطیر در طول نزدیک به چهار دهه محقق شــده است. هرچند ممکن است 
در این بین غفلت ها و خطاهایي نیز سر زده باشد و احیاناً فرد یا جریاني سیاسي 
متضرر شده باشد؛ اما نباید فراموش کرد که در نهایت این شوراي نگهبان است 

که مشروعیت و اعتبار انتخابات را در نظام اسالمي تأیید مي کند.
در طول این سال ها، از جانب جریان هاي سیاسي متعددي به شوراي نگهبان 
هجمه شده است. طبیعي است که نتیجه قضاوت شوراي نگهبان درباره نامزدها، 
مورد رضایت همه جریان هاي سیاسي نباشد؛ از این رو این وضعیت موجب شده 
است همواره در حین فرآیند انتخابات یا در ادامه آن شاهد تخریب شوراي نگهبان 
باشیم. دشمني دشمنان نظام اسالمي نیز با شوراي نگهبان اظهر من الشمس است 
و دالیل آن نیازمند برشمردن نیست! چرا که شوراي نگهبان را یکي از ارکان مهم 

حافظ جمهوریت و اسالمیت نظام اسالمي مي داند.
آخریــن نمونه از هجمه به شــوراي نگهبان را مي توان در نامه سرگشــاده 
محمود احمدي نژاد خطاب به رهبر معظم انقالب اســالمي دانست که به تازگي 
انتشار عمومي یافته و بزرگ ترین اتهامات را در این سیاهه علیه این نهاد منتشر 
کرده است. ادعاهاي ناصوابي که براي آن اسناد و مدارکي ارائه نشده و تنها تکرار 
اتهاماتي اســت که از دشمنان شوراي نگهبان در طول سال هاي اخیر شنیده ایم. 
وي در بخشي از این نامه ادوار انتخابات کشور را زیر سؤال برده و آن را محصول 
مهندســي شوراي نگهبان و دخالت نهادهاي نظامي و امنیتي دانسته و خواستار 
برگزاري زودهنگام انتخاباتي آزاد براي جایگاه ریاست جمهوري و مجلس شده است!

این ادعا در حالي صورت مي گیرد که احمدي نژاد خود در جریان انتخابات هایي 
به قدرت رسیده که رقیبش وي را به تقلب و تخلف متهم کرده و خواهان ابطال آن 
انتخابات بوده است! در آن مقطع این شوراي نگهبان و دستگاه هاي حافظ امنیت 
انتخابات بودند که با صیانت از آرای ملت در برابر زیاده خواهي فتنه گران ایستادند 
و ریاست جمهوري وي را تأیید و تثبیت کردند! اما حال که نیروهاي دست دومش 
در انتخابات سال های 1392 و 139۶ رّد صالحیت شده اند، ناجوانمردانه شوراي 

نگهبان را به مهندسي انتخابات متهم کرده است!
واقعیت آن است که گذر زمان جریان انحراف را کاماًل همسو و در پیوندي 
راهبردي با فتنه  گران قرار داده است و حرف هاي دیروز فتنه گران امروز با تعابیري 
ناشــیانه از سوی این جریان تکرار مي شود! هر دو نظام اسالمي را متهم به عدم 
برگزاري انتخابات آزاد مي کنند و این در حالي اســت که وظیفه قانوني شــوراي 
نگهبان صیانت از حقوق و آرای ملت در انتخابات است، انتخاباتي که تنها کساني 
در آن امکان نامزد شــدن دارند که از صالحیت هاي قانوني الزم برخوردار باشند! 
شــوراي نگهبان امروز در صف اول ایســتادگي در برابر جریان هاي قدرت طلب و 
انحرافي قرار دارد و با قاطعیت تمام در برابر این زیاده خواهان ایســتاده اســت. 
تداوم این ایســتادگي امروز مهم ترین مطالبه ملت از شــوراي نگهبان است. رّد 
صالحیت شــدگان انتخابات نیز بهتر اســت به جاي عقده گشایي به فکر تأمین 
صالحیت خود بوده و بازندگان انتخابات نیز بهتر است به جاي فرافکني خود را 

تسلیم خواست ملت کنند!

واقعی شدن جعلیات در بستر رسانه های اجتماعی
   علی محبی/ امروزه اخبار جعلی خود یک واقعیت شــده اســت! واقعیتی که فقط وجود 
رسانه ای دارد؛ اما فاقد وجود خارجی، عینی و واقعی است، اگرچه وجود ندارد؛ ولی به دلیل اینکه در 
یک گردش رسانه ای قرار گرفته است و خبر حالت های مختلفی مانند قطره چکانی، هرکسی قطره ای به 
آن اضافه کرده است و دارای تاکتیک تکرار است و هر مخاطبی آن را چند بار تکرار کرده و همچنین 
دارای معرف های شــناخته شده ای هستند از اثرپذیری باالیی برخوردارند. امروزه تکذیب خبر جعلی 
بسیار سخت شده است و شاید کسی نتواند دیگر خبر را تکذیب کند به معنایی که فایده داشته باشد؛ 
زیرا خبرها به مدد شبکه های اجتماعی دارای سیالّیت ویژه ای شده اند و حالت ایستایی خود را ندارد 
و به سرعت پویا شده اند. این مشکل فقط مربوط به کشور ما نیست؛ تقریباً تمام کشورهای جهان به 
معضل بی کنترلی جریان جعل باف دچار هستند و توانایی مقاومت در برابر آن هر روز کمتر می شود. 
مؤسسه ای به نام »اودو پپر« اخبار جعلی منتشر شده در توئیتر و فیسبوک را بین اکتبر سال 2017 
تا ژانویه سال 2018 را بررسی کرده است. آنها به این مسئله پرداخته اند که چگونه اخبار و روایت های 
جعلی با گسترش در بین مردم تبدیل به فرهنگ اقتصادی و سیاسی واقعی می شوند. در تمام گروه هایی 
که مورد مطالعه قرار گرفته اند 54 درصد درگیر اخبار جعلی در توئیتر و 33 درصد درگیر چنین اخباری 
در فیســبوک هستند. همچنین کمیته پارلمانی بریتانیا درباره اخبار جعلی جلسه ای داشته و امیدوار 
است که سه شرکت عمده و بزرگ فضای مجازی، یعنی توئیتر، فیسبوک و گوگل اهمیت بیشتری به 

این مسائل داده و از عواقب حضورشان در صحنه سیاسی و زندگی سیاسی مردم آگاه شوند.

در کشــور مــا هم 
اجتماعــی  شــبکه های 
اعجاب انگیزی  نحــو  به 
در حال تولید و انتشــار 
و  ویــر  تصا  ، خبرهــا
فیلم هایی هستند که هم 
برای تولیدکنندگان و هم 
نظام جمهوری اسالمی به 
شدت مسئله ساز است. در 

رویکرد فوق رسانه های اجتماعی بر مبنای هویت های مجازی و سیال که احتمال پیگیری و شناسایی 
را در آن بســیار ضعیف می دانند با انتشــار شایعات خطرناک و حتی تهدید زندگی خصوصی مردم به 
باج گیری سیاســی و فردی روی آورده اند. در حوادث اخیر و اغتشاشــات دی و بهمن ماه شاهد بودیم 
که جعلی ســازی رســانه ها چگونه به کمک عوامل اغتشاش در هنگام و بعد از بحران آمده است؛ اما با 
این حال، آنچه که مهم است اینکه سیستم رسانه ای زندگی اجتماعی مردم که در معرض تهدید قرار 
گرفته است را باید یک خطر بالفعل بدانیم و برای رهایی از رسانه های اجتماعی بنیان برافکن یک طرح 
رسانه ای و عملگرا را به اجرا بگذاریم؛ در این طرح با اینکه کمّیت حضور در شبکه های اجتماعی تقویت 

می شود باید بر کیفیت ارتباطات نیز توجه شود تا عالقه و انگیزه حضور در این فضاها فراهم شود.

خبر تحلیلی

سرمقاله
ادامه از صفحه اول

 آنان در پی آنند تا سرلشکر سلیمانی ها و یاران شان، به جای تدبیر 
و پیشبرد امور در منطقه،  به ناچار متوجه مسائل داخلی ایران شده،  برای 
حفظ اساس جمهوری اسالمی، اولویت های شان را تغییر بدهند. بدیهی 
اســت که در چنین وضعیتی، باید با هوشیاری و بسیج نیروها و همسو 
کردن تمامی ظرفیت ها، عالوه بر جلوگیری از پدیدآیی اغتشاشات داخلی 
و برخورد قاطع با عوامل آن، به نقش آفرینی ها در منطقه شتاب بیشتری 
بخشید. باید بدانیم مثلث شوم بحران آفرین در ایران، نفس هایش در منطقه 
به شماره افتاده و به پایان عمر خود نزدیک تر از هر زمان دیگر شده است. 
دوران آمریکا در منطقه پایان یافته، رژیم صهیونیستی سقوطش قطعی 
و خاندان آل سعود با پرونده ای سراسر خیانت و جنایت در جهان اسالم،  
چاره ای جز رفتن به موزه تاریخ ندارد. با ثبات قدم در مسیر انقالب،  چنین 

آینده ای را به چشم  خواهیم دید. ان شاءاهلل 

   مهدی عامری/ یکی از خبرهای آخر هفته، اتفاقات نماز 
جمعــه اهواز بود که عــده آی از کارگران با فریاد اعتراض در مصلی 
حاضر شدند و شعارشان را دادند و حتی یکی از آنها در اثنای خطبه، 
در کالم امــام جمعه آمد و بــا فریاد حرف هایش را زد و امام جمعه 
محترم، با عتاب به برخی که قصد داشتند مانع صحبت های او شوند، 

به او اجازه داد کامل سخن بگوید.
حجت االســالم حاجتی امام جمعه موقت اهواز در خطبه های 
نماز جمعه، با معترضان ابراز همدردی کرد و از مردم خواست برای 

سالمتی شان صلوات بفرستند.
این مدیریت درست و مدبرانه سبب شد نماز جمعه این هفته 
اهواز، خبر داغ شــبکه های اجتماعی شود و به همین دلیل درد دل 
کارگران رســاتر و در سطح وسیع تر منتشر شود. آن هم به گونه ای 

که عالوه بر نشــر اعتراض کارگران، در کنار آن تصویری منطقی و 
رحمانــی و با عظمت از یک روحانــی و از آن باالتر نماز جمعه در 

اذهان نقش بست.
اگر مردم احســاس کنند منبر نماز جمعه تنها به ســخنرانی 
خالصه نمی شود و امام جمعه در کنار تبیین و تحلیل مسائل سیاسی 
و اجتماعی، مطالبات رهبری و مردم را فریاد می زند، اعتمادشان به 
نماز جمعه که در واقع نماینده نظام در شــهر و استان است، بیشتر 
خواهد شد. مردم باید حس کنند امام جمعه دردهای آنها را می شناسد 

و خدمتگزار مردم است.
مردم اگر مشاهده کنند امام جمعه شهرشان، در روز جمعه با 
درک دردهای آنها، حرف های شان را از یک تریبون عمومی به گوش 
مسئوالن و کارگزاران می رسانند و در طول هفته، با جدیت پیگیری 
می کنند و مسئوالن شهر را برای حل مشکالت شان به صف می کنند، 
حتماً شیوه های بهتری را برای بیان انتقادات شان انتخاب خواهند کرد. 

اگر مردم مطمئن باشند مطالبات شان مورد توجه قرار گرفته و 
دیر یا زود به گردش می افتد، یقیناً برای رساندن پیام انتقادی خود 
بــه دفتر امام جمعه مراجعه کرده و با طیب خاطر و اطمینان قلبی 
حرف خود را می زنند و منتظر حل مشکل خواهند ماند. این گونه، هم 
صفوف نماز جمعه فشرده تر خواهد بود و هم نماز با آرامش و بدون 
التهاب برگزار می شود. نتیجه چنین امری قرار گرفتن اعتراضات در 
چارچوب قانونی است و بی شک در درازمدت به تقویت نظام پایگاه 

مردمی نظام منجر خواهد شد.
الزم اســت شــرایطی را فراهــم کنیم که مــردم حرف های 
خــود را در نماز جمعــه بزنند. در این صــورت برخی هم به خود 
زحمــت نمی دهنــد که برای اعتــراض مــکان و جایگاهی خاص 
درســت کنند. در حقیقت نماز جمعه بهتریــن مکان برای نظارت 
 و حتــی عتاب بــه مســئوالن کــم کار، کم ابتــکار و کم توجه به

 مردم است.

نماز جمعه به مثابه تریبون مردم

   محمدرضــا فرهادی/ »ایهود باراک« 
وزیر جنگ ســابق رژیم صهیونیستی که خود به 
فســاد مالی فراوان متهم است، با اشاره به مفاسد 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، گفته اســت: 
»نتانیاهو درک می کند که پایان یافته است و این 
دوره از تاریخ سیاسی اسرائیل ]رژیم صهیونیستی[ 
در حــال پایان یافتن اســت و دوره جدیدی آغاز 

شده است.«
بیشتر ســاکنان ســرزمین های اشغالی در 
نظرســنجی ها اعالم کرده اند که نتانیاهو را فاسد 

می دانند.
»گبای« رئیس حزب »اردوگاه صهیونیستی« 
هم اعالم کرده اســت دوره نتانیاهو گذشته است. 
اگر چه فســاد نخست وزیر رژیم صهیونیستی این 
روزهــا نقل محافل اســت؛ اما موضوع فســاد در 
رژیم صهیونیســتی یکی از چالش های اساســی 
است که بیشتر سیاستمداران آن درگیر شده اند. 
فساد در رژیم صهیونیستی ریشه ای عمیق دارد و 
اصوالً صهیونیســت ها با همین خصلت در جهان 
شــناخته می شوند. فســاد اخالقی و آزار جنسی 
از مهم ترین رســوایی هایی اســت که بسیاری از 
سیاستمداران بلندپایه رژیم صهیونیستی، از جمله 
»موشه کاتســاو« رئیس سابق رژیم صهیونیستی 
به دلیل فاش شــدن آن مجبور به کنار گذاشتن 
پست خود و خداحافظی با جهان سیاست شدند. 
افراد گوناگونی از جمله »گال هیرش« بازرس کل 
پلیس رژیم صهیونیســتی در ماه مارس 2015 و 
»بنیامین بن الیعزر« عضو کنست رژیم صهیونیستی 
بود که در ژانویه 2015 کیفرخواست او صادر شد 
و شــامل پنج پرونده کیفری بود که مهم ترین آن 
دریافت رشوه و پولشویی و سوءاستفاده از جایگاه 

شغلی بود.
یک پژوهش بین المللی نشان می دهد، رژیم 
صهیونیستی وارد فساد بی ســابقه ای شده است. 
معیارهای مرکز شــفافیت جهانی نشان دهنده آن 
است که این رژیم از 10 نمره،  نمره 5/8 را به خود 
اختصــاص می دهد و به این ترتیب در جایگاه 3۶ 
از 183 کشــور مشمول رتبه بندی این مرکز قرار 

گرفته است.

فساد در الیه های گوناگون
 رژیم صهیونیستی

موضوع فســاد در رژیم صهیونیستی اعم از 
هرگونه فســادی، مختص به یک یا چند نوع آن 
نمی شود؛ بلکه شــمولیت وسیعی از مباحث اعم 

از جنســی، اخالقی، رشــوه و...  را در برمی گیرد. 
»آریه افنری« که به دنبال بررســی موضوع فساد 
در سرزمین های اشغالی بود، در کتابی که در سال 
2010 منتشر کرد، آورده است پدیده فساد در رژیم 
صهیونیستی راه توسعه در پیش گرفته و مانند یک 
سلول سرطانی در حال پیشرفت است و مؤسسات 

امنیتی را نیز دربرگرفته است.
در ادامه به برخی از این فســادها اشــاره ای 

کوتاه می شود:
ـ شــبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیســتی 
در گزارشــی عنوان کرد، حدود 10 هزار افسر زن 
رژیم صهیونیســتی در زمان خدمت در ارتش در 
زمینه مفاسد اخالقی کار کرده اند. همچنین، آمار 
دیگری مربوط به یکی از مراکز آمار صهیونیستی 
نشان می دهد، 81 درصد از افسران زن ارتش رژیم 
صهیونیســتی در معرض تجاوزها و خشونت های 

جنسی در واحدهای نظامی قرار گرفته اند.
ـ تعــدادی از ژنرال هــای پلیــس رژیــم 
صهیونیســتی از خاخام اســحاق بنتــو، یکی از 
بزرگ ترین خاخام های صهیونیست رشوه گرفته اند 
تا بتوانند بر روی مفاسد مالی وی سرپوش بگذارند. 
موضوع مفاســد خاخام بنتو هنگام رســوایی به 
بار آورد که »یونا میســتغر« خاخام ارشــد رژیم 
صهیونیســتی به اتهام پول شــویی و دادن رشوه 
بازداشت شد. همچنین »موطیه الون« یکی دیگر 
از خاخام های صهیونیســتی نیز که از بزرگ ترین 
شخصیت های دینی صهیونیستی به شمار می رود، 
به اتهام تجاوز جنســی به تعدادی از دانشجویان 

خود بازداشت و زندانی شد.
ـ بنا بر اعالم روزنامه صهیونیستی هاآرتص، 
پلیس رژیم صهیونیستی 25 میلیون ِشِکل، یعنی 
اندکی بیش از هفت میلیــون دالر از متهمان به 
موضوع فســاد از رهبران حزب »اســرائیل خانه 
مــا« مصادره کردند. این حزب زیر نظر »آویگدور 
لیبرمن« وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی اداره 
می شود. اتهام اصلی که متوجه اعضای این حزب 
بــود، این بود که خانه ها و اموال عمومی را به نفع 
افراد مشــخصی در داخل حــزب تحت مالکیت 

گرفته بودند.

فساد در مراکز سیاسی
 و تصمیم گیری رژیم صهیونیستی

بیشتر مسائل فساد مربوط به مقامات رژیم 
صهیونیستی یا احزاب گوناگون در دو موضوع است:

اول، تجاوز به عنف و تجاوزهای جنســی که 

مشهورترین موارد مربوط به فساد اخالقی است و 
همواره به  منزله طعمه برای از میان برداشتن رقبای 

سیاسی استفاده می شود. 
دوم، مربوط به دریافت رشوه از سوی مقامات 
رژیم صهیونیســتی اســت؛ نظیر اتهاماتی که بر 
ضد ایهود باراک، نخســت وزیر و وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی مطرح شده و وی ده ها میلیون دالر 
رشوه در معامالت تسلیحاتی امضا شده بین تل آویو 

با دولت های خارجی دریافت کرده است.
 در این میان، فســاد در میان شخصیت های 
سیاسی رژیم صهیونیســتی نمود بیشتری دارد و 
اشــخاص رده باالی دولتی، همچون نخست وزیر را 
شامل می شود. در میان نخست وزیران صهیونیستی 
»آریل شــارون« و »ایهود اولمرت« اتهامات شــان 
ثابت شــد. درباره شارون، پلیس رژیم صهیونیستی 
تحقیقاتی را درباره دســت داشــتن وی در پرونده 
زمین خواری انجام داد گفتنی است، وی در پرونده 
موســوم به جزیره یونانی نیز دست داشت. پسر وی 
عمری شارون نیز در زمینه کالهبرداری و مداخله در 
انتصابات سیاسی و اعمال غیرقانونی در روند تأمین 
مالی احزاب محاکمه و به هفت ماه زندان محکوم شد.
اولمرت نیز به جرم فساد در امالک و انتصابات 
محکوم شد. پلیس رژیم صهیونیستی تحقیقاتی را 
در زمینه خرید یک منزل مسکونی از سوی وی با 
قیمت پایین در خیابان کرمیا الفخ در قدس اشغالی 
در برابــر پاداش های دولتی آغــاز کرد. همچنین 
تحقیقات دیگر نشان داد، اولمرت در زمان تصدی 
پســت وزارت صنعت و تجارت در پرونده مناقصه 
فروش بانک لئومی دســت برده اســت. همچنین 
اتهاماتــی علیه وی در زمینه انتصابات سیاســی 
نامشروعش در مدیریت بخش خصوصی در هنگام 
تصدی پست وزارت صنعت و تجارت متوجه وی  شد. 
امروزه نیز موضوع فســاد بنیامین نتانیاهو 
مطرح است. »جدعون لِوی« نویسنده صهیونیست 
در مقاله ای در روزنامه میدل ایســت آی می گوید: 
»اتهامــات اقتصادی متوجه نتانیاهو در دو پرونده 
جمع آوری شده است؛ موضوع اول پذیرش هدایایی 
از »ارنون میلشان« کارگردان فیلم های صهیونیستی 
و آمریکایی است و موضوع دوم مربوط به مطالب و 
اظهاراتی است که بین وی و »ارنون موزیس« ناشر 
و سردبیر روزنامه یدیعوت آحارونوت گذشته است 
که وی تالش داشته این روزنامه جانبداری بیشتری 
نســبت به نخست وزیر داشــته و در مقابل منافع 
مشخص شده، همگرایی بیشتری با نخست وزیر از 

خود نشان دهد.«

پیامدهای فساد سازمان یافته
 برای رژیم صهیونیستی

فساد در رژیم صهیونیستی بدون پیامد نخواهد 
بود. بر این اساس برخی از مهم ترین پیامدهای آن 

عبارت است از:
1ـ وجود تهدیدات داخلی: پس از گزارش های 
اولیه مبنی بر فساد نتانیاهو، تظاهرات های مختلفی 
برای چندمین بار و به طور پیاپی اتفاق افتاده است. 
این اعتراض ها موجبات تهدیدهای دیگری را فراهم 
خواهد کرد. »الی سوالم« )مدیر جنبش حکومت 
برابر در ســرزمین های اشغالی( می گوید: »تهدید 
موجودیتی واقعی در برابر اسرائیل از فسادی ناشی 
می شود که مسئول گسست بافت اجتماعی است.« 
پروفسور »أمنون روبنشتاین« وزیر اسبق و استاد 
حقوق دانشــگاه تل آویو نیز که در نگارش مطالب 
مربوط به آینده دولت رژیم صهیونیستی متخصص 
اســت، در گفت وگویی با روزنامه صهیونیســتی 
هاآرتــص اعالم کرد که اســرائیل به علت دو نوع 
تهدیــد امکان بقا نخواهد داشــت: اول، تهدیدات 
خارجی که شامل شکست آن در ایجاد بازدارندگی 
در برابر عرب ها اســت. دوم، تهدیدات داخلی که 
شامل انتشار فساد و فرسایش آن چیزی است که 
سازمان ارزش های صهیونیستی نامیده می شود و 
رژیم صهیونیستی بر اساس آن شکل گرفته است.«

بر اســاس یک نظرســنجی که شــبکه دو 
تلویزیون رژیم صهیونیستی در ژوئیه 201۶ انجام 
داد، مشخص شــد که 72 درصد پاسخ دهندگان 
معتقد بودند که مقامات منتخب فاســد هستند. 
همچنین »ایتان ارض«، حقوقدان و فعال ضدفساد 
این رژیم می گوید: »آســیبی که فساد به اسرائیل 
وارد می کند بیش از هر آســیبی است که در یک 

دهه گذشته حزب اهلل وارد کرده است.«

ارزیابی نهایی
نظام فاســد در کنار سیاستمدارانی فاسد و 
مهاجرت معکوس سه عامل اضمحالل آینده رژیم 
صهیونیستی است. در شانتاژ تبلیغاتی که رسانه های 
همسو با صهیونیست ها در طرفداری از این رژیم 
دارند، در کنار حمایت های متعددشان، در برخی 
موارد بر فسادهای گسترده آن سرپوش گذاشته اند. 
ذکر این نکته هم ضروری اســت که مسائل 
وخیم اقتصادی، مردم سرزمین های اشغالی را هر 
از گاهی راهی خیابان ها می کند. این در حالی است 
که هیچ یک از این موارد در هیچ رســانه یا پایگاه 

اینترنتی نمایش داده نمی شود.

گزارش تحلیلی  از فساد گسترده در ارکان  رژیم صهیونیستی

پایان نتانیاهو
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   حسن خدادی/ ظهور انقالب اسالمی ایران که با برچیدن بساط نظام 
2500 ســاله ستمشاهی و سلطه همه جانبه و فراگیر نظام سلطه غرب و شرق 
در ایران آغاز شد و به همراه خود انقالبی بزرگ تر و عمیق تر را رقم زد که پس 
لرزه های آنها در ســال های اخیر به شــدت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را 
لرزانده است، دارای اصول و مبانی و آرمان هایی مانند ارج نهادن به ارزش هایی 
چون عدالت، کرامت، حاکمیت مردم و تکیه بر مردم، استکبارســتیزی، ضدیت 
با اشــرافی گری، حاکمیت مستضعفین و... است که از آن با عنوان هویت، روح، 
نرم افزار و به عبارت دقیق ســیرت انقالب اســالمی یاد می شــود که به انحای 
مختلف همواره مورد تعرض دشمنان بوده است؛ اما آنچه مسلم است این است 
که تهدیدات و آفاتی از همان نخســتین روزهای انقالب متوجه نظام اســالمی 
بوده و به مرور نیز در قالب جنگ سخت، نیمه نرم و نرم نظام سلطه علیه انقالب 

تداوم یافته است.
بدیهی اســت که در هر جامعه انقالبی با ســقوط نظام سیاسی بالفاصله 
ارزش های مســلط بر آن محو نمی شوند، تأثیر ارزش های مزبور به طول مدت 
ســلطه آنها بر جامعه و نفوذ بر مســئله فرهنگی، اجتماعی و تربیتی بستگی 
دارد. در واقع هر چه طول مدت مبارزه برای پیروزی انقالب کمتر باشــد اثرات 
ارزش های نظام پیشین دوام بیشتری می یابد از جمله این ارزش های مذموم از 
نظر امام خامنه ای اعتماد به بیگانگان، اشرافی گری، بی توجهی به مستضعفین 
و مردم و... می باشد.)9۶/11/29( در صورتی که یک مبارزه مستمر و طوالنی با 
ارزش های فرهنگی طاغوتی به عمل نیاید به تدریج با رشد مجدد آن ارزش ها 
موجبــات انحراف و آلوده کردن ارزش های اصیل انقالبی را فراهم می ســازد و 

سیرت انقالب را ناپاک می کند. 
امــام خامنه ای به تازگی در بیاناتی در دیدار با مردم آذربایجان شــرقی؛ 
»ارتجاع« را به عنوان یکی از مهم ترین آفت های انقالب اسالمی معرفی کردند 
و بر لزوم توجه و دوری همه اقشار جامعه به ویژه مسئوالن کشور تأکید کردند: 
»راجع به آسیب شناسی انقالب هم چون وقت دیگر کم است و به ظهر نزدیکیم، 
مــن یک جمله  کوتاه عرض می کنم. یکی از مهم ترین آفت های همه  انقالب ها 
ارتجاع اســت. ارتجاع یعنی چه؟ یعنی این حرکتی که انقالب شروع کرده بود 
و ملّت داشتند در این مسیر با نیروی انقالبی و با سرعت حرکت می کردند، در 
یک جاهایی سســت بشوند، بعد متوّقف بشوند، بعد برگردند؛ این ارتجاع است؛ 
ارتجاع، یعنی برگشــت. همه  انقالب های بزرگ تاریخ که ما آنها را می شناسیم 
مثل انقالب فرانســه، مثل انقالب روسیه و انقالب هایی که در کشورهای آفریقا 
و آمریکای التین و جاهای دیگر اتّفاق افتاد-تقریباً بدون اســتثنا در سال های 
اّول عمر خودشــان به این بلّیه دچار شدند؛ اینکه 40 سال بگذرد و شعارهای 
انقالب دست نخورد، تکان نخورد، در هیچ کدام از این انقالب ها وجود ندارد؛ ما 
توانستیم این شعارها را حفظ کنیم. اّما خطرناک است؛ من وظیفه دارم خطر را 
به مردم عزیزمان بگویم. ما اگر به سمت اشرافی گری حرکت کردیم، این رفتن به 
سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توّجه به طبقه  ضعیف، دل سپرده  طبقات مرّفه و 
زیاده خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای تکیه  
به مردم به خارجی ها تکیه کردیم، امیدمان را به بیگانه ها بســتیم، این حرکت 
در ســمت ارتجاع است؛ این نباید اتّفاق بیفتد. نخبگان جامعه باید حواس شان 
باشد، مدیران جامعه باید حواس شان باشد. مدیران کشور باید به شّدت مراقبت 
کنند، مردم هم نگاه کنند، با حّساسّیت دنبال کنند رفتار ماها را، رفتار مدیران 
را؛ با حّساسّیت. ارتجاع چیز خطرناکی است. ارتجاع وقتی اتّفاق می افتد، معنایش 
این است که همان آدم های انقالبِی سابق سِر کارند؛ اّما خط را عوض کرده اند، 
راه را عوض کرده اند؛ کأنّه انقالب شده بود برای اینکه آنها بروند و ما بیاییم سِر 
کار! برای این ]کار[ که انقالب نشد؛ انقالب یعنی دگرگونی، انقالب یعنی تغییر 
مسیر، انقالب یعنی یک هدف های واالیی را در نظر گرفتن و به سوی آنها حرکت 
کردن؛ اگر این هدف را  فراموش کردیم، دیگر انقالب نیست.«)139۶/11/29(

ارتجاع به مثابه آفت انقالب اسالمی از منظر امام خامنه ای

یادداشترخداد

ادامه از صفحه اول
 چراکه پیشــتر از این )دی ماه( رهبر معظم انقالب وی را پس از ســیاه نمایی و وارد کردن اتهام به رئیس 
قوه، از ادامه این رفتار بازداشته و به صراحت فرمودند: »کسانی هستند و انسان مشاهده می کند که یا امروز همه  
امکانات مدیریّتی کشور در اختیار اینها است یا دیروز تمام امکانات مدیریّتی در اختیار اینها بوده، آن وقت به قول 
فرنگی َمآب ها نقش اپوزیسیون به خودشان می گیرند. این کسانی که کشور در اختیارشان است یا در اختیارشان بوده، 
اینها دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، موضع ]بگیرند[؛ باید موضع مسئوالنه ]بگیرند[، باید پاسخگو باشند.« 
اکنون سؤال اساسی این است که هدف احمدی نژاد از طرح راهکارهای غیر قابل اجرا و اساساً این نامه نگاری ها 

و اقدامات نامتعارف چیست؟
در اینکه نامه نگاری ها و رفتارهای اخیر احمدی نژاد ارتباط مســتقیمی با پرونده بقایی و دادگاه ایشان دارد، 
شکی نیست و احمدی نژاد به دو علت نمی خواهد این دادگاه به صدور حکم بقایی برسد. یکی اینکه نفس محکومیت 
بقایی برای وی دشوار است؛ چراکه از نظر وی بقایی فردی پاک دست معرفی شده و تاکنون دفاعیات زیادی از وی 

کرده است؛ از این رو احکام سنگین 
بقایی ابطال نظــر احمدی نژاد را 
اثبات و دفاع از وی را مســئله دار 
می کند. ضمن آنکــه احتماالً در 
پرونده بقایی مســائلی وجود دارد 
که روشــن شدن آنها پای شخص 
احمدی نژاد را نیز به میان می کشد. 
به عبــارت دیگــر، از نظر 
احمدی نــژاد، شــخص بقایی در 
جایی قرار دارد که روند محاکمات 

متخلفان دولت دهم را به وسط دایره نزدیک تر می کند. از این زاویه، نفر بعدی که باید پای میز محاکمه قرار گیرد، 
مشایی است و سپس نوبت خود وی فرا می رسد؛ از این رو هر میزان جنجال برای جلوگیری از این روند در مقطع 

فعلی توجیه دارد و اگر زمان در آرامش سپری شود، امکان جلوگیری از آن ناممکن می شود.
اما درباره اینکه احمدی نژاد از این نامه و راهکارهای ســه گانه چه مقصودی را دنبال می کند، ســه دیدگاه 

متفاوت وجود دارد: 
دیدگاه اول معتقد است، احمدی نژاد احتمال تغییرات در قوه قضائیه را بعید نمی داند؛ لذا با این کار، خود را 
بر سر دوراهی دو سر برد قرار می دهد؛ یعنی اگر نظام اقدام به تغییر رئیس قوه کرد، وی آن را مصادره به مطلوب 
و اقدامــی بــرای اثبات مدعای خود قلمداد می کند و اگر نظام به هر دلیلی دســت به تغییر نزد، از نظر خودش، 
توانسته است ریشه مشکالت را به جایی دیگر احاله داده و حداقل سودی که می برد، این است که دادگاه بقایی و 
ادامه آن را سیاسی جلوه می دهد؛ چرا که وی می داند چنانچه رئیس قوه قضائیه تغییر کرده، اما روند محاکمات 
حلقه احمدی نژادی ها طبق قانون ادامه پیدا کند، وی برای سیاســی جلوه دادن احکام در زمان ریاســت جدید 

خلع سالح می شود. 
دیدگاه دوم این است که هدف احمد ی نژاد تنگ کردن عرصه بر نظام و وادار کردن آنها به برخوردی نظیر 
بازداشــت یا حصر اســت؛ چراکه چنانچه این اتفاق رخ دهد، روند محاکمات حداقل به خود وی نرســیده و مانع 
محکومیت وی نزد افکار عمومی می شود؛ به همین دلیل وی تالش می کند پیش از اینکه نزد مردم مجرم شناخته 
شده و با قوانین جمهوری اسالمی محکوم شود، از طریق احکام حاکمیتی و تصمیمات امنیتی محبوس شود تا با 

فرار به جلو در حافظه تاریخی ملت و نزد افکار عمومی بیرون از کشور قهرمان جلوه کند.
دیدگاه ســوم معتقد اســت احمدی نژاد با روندی که اواخر سال گذشته شروع کرده و به تعبیر رهبر معظم 
انقالب »اپوزیســیون بازی« راه انداخته است، به این نتیجه رسیده که پایگاه اجتماعی خود در داخل کشور و در 
بین نیروهای ارزشــی و معتقدان به نظام را از دســت داده، از این رو به فکر اتخاذ ژست اپوزیسیونی و حتی ایفای 
نقش در حد رهبری اپوزیسیون افتاده است. مدعای صاحبان این دیدگاه، نامه نگاری های گستاخانه به عالی ترین 
شخص کشور، به کار بردن ادبیات موهن، انتقاد از شخص رهبری، فاسد نشان دادن هر سه قوه و نیاز به تغییر فوری 
در آنها، در پیش گرفتن رفتارهای هنجارشکنانه مانند بست نشینی، تهدید قوا، راهکارهای چالش برانگیز و... است.
اطرافیان وی که احتمال برخورد نظام به تخلفات و انحرافات شان را باال می بینند، درصدد کشاندن احمدی نژاد 
به دنبال خود برآمده یا خود احمدی نژاد با جدی تلقی کردن چالش های ســر راه نظام، به جای پذیرش ســهم 
و مســئولیت خــود در بروز این چالش ها، با فرار به جلو، لبــاس ناجی به تن کرده و گوی مخالف خوانی را از همه 
مخالف خوان ها ربوده است. همان گونه که کروبی نیز در سودای رهبری اعتراضات به صدور نامه مشابه پرداخت که 

البته تحت تأثیر اطرافیانش بود که پا در خارج از کشور دارند.

عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در اندیشکده سلطنتی چتم هاوس در انگلیس گفت: ایران برجام را داستانی موفق نمی داند؛ 
چرا که از آن بهره مند نشــده و تحریم ها برداشــته نشده است. دلیل ساده است، آمریکا تقریباً هر روز تعهداتش در برجام را نقض می کند و آمریکا دلیل 

این مسئله است که برجام برای ایران موفق نبوده است. حتی متن و کلمات برجام نقض شده اند.

 آمریکا  تعهداتش را 
هر روز نقض می کند

مهم ترین دغدغه هم حزبی های رئیس جمهور!
حزب  ســالیانه  همایــش 
اعتدال و توسعه استان تهران در 
تهران برگزار شــد؛ اما مهم ترین 
دغدغه نشســت این حزب که با 
حضور محمدباقر نوبخت برگزار 
شد، مشــکالت مردم نبود؛ بلکه 
چانــه زنی و گالیــه از دولت به 
دلیل نسپردن برخی مسئولیت ها 
به اعضای حزب بود. » سیف لو« 
یکی از مســئوالن استانی حزب 

اعتدال و توســعه از همان اول گفت: »وظیفه ما در کار حزبی و تشــکیالتی، کســب قدرت بود و 
اگر ستادهای انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه استان تهران حذف می شد چیزی از کسانی که در 
پای مبارزه انتخاباتی قدم گذاشتند باقی نمی ماند.« وی گفت؛ چهار سال اول روحانی تمام شد و 
بزرگ ترین نقد این است که »جرئت کافی برای سپردن قدرت به اعضای منتقد خودش نداشت.« 
راوندی، معاون حزب در شــهرری هم گفت؛ یکی از دوستان به من گفت: »ما در تیم برنده بازنده 
شدیم.« راوندی افزود: »تمام دوستان ما زحمت کشیدند و نقش آفرینی کردند و معجزات سیاسی 
ایجاد کردند. در حیاطی که حضرت عالی)نوبخت( ما را برای افطاری دعوت کرده بودید، برای یک 
نمونه گفتم: »ما رأی روحانی در شــهر ری را 100درصد افزایش دادیم. این نیســت که رأی آقای 
روحانی افزایش پیدا کرده؛ بلکه این است که روی عقیده و تفکر مردم کار شده یا تغییر سیاسی یا 

نرمش سیاسی در مردم ایجاد شده است.«

رئیس جمهور هیئت ضد نفوذ تشکیل بدهد
 دادستان کل کشور با بیان 
اهمیت مقابله با عناصر نفوذی، 
از دولــت درخواســت کرد که 
این موضــوع را جــدی بگیرد. 
وی گفــت: »رهبر معظم انقالب 
تأکیــد فراوانی بر مســئله نفوذ 
دارند و رئیس جمهور نیز به دلیل 
بروز برخی اتفاقات در کشــور، 
هیئتی متشکل از وزرا را موظف 
به بررســی ایــن اتفاقات کرد.« 

حجت االســالم منتظری با بیان اینکه مسئله نفوذ یکی از مسائلی است که رهبر معظم انقالب بر 
آن تأکید داشــته اند، گفت: »آدم نفوذی آرم و لباس نفوذی ندارد؛ بلکه در پوششی کاماًل متفاوت 
و قابل اعتماد وارد عمل می شــود و به مقاصد شوم خود می پردازد.« منتظری تأکید کرد: »انتظار 
داریم با توجه به مســئله مهم نفوذ و عناصر خائنی که توســط دشمن با ظرافت های خاص خود 
مهره چینی شــده اند، نظیر دو تابعیتی هایی که برمال نمی کنند و البته پیدا کردن شان کار سختی 
است، رئیس جمهور هیئتی را تشکیل دهد تا راه نفوذ سد شود.« وی بیان کرد: »سربازان گمنام امام 
زمان)عج(، نیروهای اطالعات سپاه، وزارت اطالعات و دستگاه های انتظامی ابزار الزم  برای مقابله با 
این جریان را دارند« منتظری اضافه کرد: »دشمنان از هر پوششی استفاده می کنند؛ برخی مواقع در 
پوشش و لباس دراویش ورود می کنند، برای این مهم مدرک داریم که جلساتی در آمریکا برگزار شده 
و عناصری در این جلسات حاضر شده اند و اتفاقات و توطئه های امنیتی در کشور را رقم می زنند.« 

  محمدرضا مرادی/ عربســتان سرزمین طالی سیاه است. این جمله معروف ترین توصیف 
از جامعه عربســتان در سطح جهان اســت. با این گزاره، تصور می شود که مردم عربستان در رفاه و 
خوشبختی مالی زندگی می کنند و آمار بیکاری، تورم و فقر در این کشور بسیار پایین است. سفرهای 
شاهزاده های سعودی به کشورهای دیگر نیز این گزاره را تأیید می کند که عربستان جامعه ای متمول 
و پولدار اســت؛ اما آیا در واقعیت نیز چنین اســت یا اینکه درآمدهای نفتی عربستان تنها در اختیار 

قشر خاصی از شاهزادگان است؟
طبق گزارش بلومبرگ، عربستان در سال 2018 شاهد بدترین عملکرد در بین اقتصادهای مورد 
بررسی بوده و ارزش فالکت آن از 12/5 به 15/4  رسیده که این کشور را با چهار رتبه ارتقا از رتبه 
14 در سال 2017 به رتبه دهمین اقتصاد فالکت زده جهان رسانده است. این گزارش نشان دهنده آن 
است که اقتصاد عربستان برخالف تبلیغات صورت گرفته در این باره با چالش های بسیاری مواجه است.
شاخصه های مورد بررسی در رتبه بندی کشورها درباره فالکت بیشتر متمرکز بر دو بخش فقر 
و بیکاری هستند. عربستان با 
وجود دارا بــودن بزرگ ترین 
ذخایر شــناخته شــده نفتی 
در جهــان و همچنین جایگاه 
در  تولیدکنندگان،  نخســت 
عمــل با جامعه ای به شــدت 
از لحــاظ اقتصادی پر چالش 
مواجه است. برخی گزارش ها 
از وجــود بیش از پنج میلیون 
فقیر در عربستان حکایت دارد. 
در واقع در حالــی که دولت 
عربســتان آمار فقر را تنها 12/5 درصد اعالم کرده اســت؛ اما اختصاص هفت میلیارد دالر در سال 
2014 برای مبارزه با فقر نشــان دهنده این اســت که این رقم بسیار باالتر از آمارهای اعالمی است. 
عالوه بر این طبق اعالم وزارت امور اجتماعی یک میلیون و 500 هزار نفر در سال از خدمات تأمین 
اجتماعی و به اصطالح کمک هزینه زندگی بهره مند هستند و این خود نشان دهنده باال بودن تعداد 
فقرا در عربســتان است. آمارهای غیر رسمی در سال 2003 نشان دهنده این بود که نزدیک به 13 
درصد مردم عربســتان زیر خط فقر زندگی می کنند؛ البته در همان زمان برخی دیگر از آمارها این 
رقم را 25 درصد اعالم کردند. در این میان مناطق شیعه نشین درصد فقر باالتری را نسبت به دیگر 
مناطق عربســتان تجربه می کنند و پس از این منطقه در سه استان جنوبی عسیر، نجران و جیزان 
تقریباً باالترین میزان فقر گزارش شده است. عالوه بر این وزیر اقتصاد و برنامه ریزی عربستان اعالم 
کرده اســت که ۶0 درصد از مردم عربستان صاحب مسکن هستند و این به معنای این است که به 
دلیل فقر 40 درصد از مردم عربستان بدون مسکن هستند، حتی برخی آمارها میزان فقر در جامعه 

عربستان را 40 درصد نیز اعالم کرده اند.
عالوه بر میزان فقر در جامعه عربستان، درصد بیکاری نیز بسیار باال است. برخی آمارها نشان 
می دهد که در چهار ماهه نخســت ســال 2017 میزان بیکاری در عربستان 12/7 درصد بوده است. 
طبق این گزارش بیشترین میزان بیکاری در مناطق شیعه نشین در منطقه »الشرقیه« گزارش شده 
اســت؛ ولی عالوه بر مناطق شیعه نشین شهرها و استان های دیگر این کشور نیز با میزان باالی فقر 
مواجه هستند. میزان بیکاری در استان »الجوف« در شمال عربستان 22/۶ درصد، در مدینه 21/2 
درصد، در جازان 17/5 درصد، در الحائل 1۶/8 درصد و در ریاض 11/۶ درصد گزارش شــده اســت. 
طبیعتاً در صورت امکان بررســی های دقیق و میدانی و بدون سانســور از سوی نهادهای حاکمیتی 

عربستان، میزان بیکاری به مراتب رقم باالتری را نشان خواهد داد.
در واقع بررسی دو شاخص فقر و بیکاری در عربستان نشان دهنده این مسئله است که برخالف 
تصویر مرفهی که رسانه های سعودی از جامعه عربستان منتشر می کنند، مردم این کشور با مشکالت 
شدید اقتصادی مواجه هستند و در این میان سیاست های ریاضتی ملک سلمان در زمینه اقتصادی 
نیز مشــکالت را بیشتر کرده است. این مســئله به معنای آن است که تمامی امکانات و درآمدهای 
ارزی عربستان در اختیار هفت هزار شاهزاده سعودی است و مردم این کشور از درآمدهای ارزی هیچ 
بهره ای نمی برند. در کل عربســتان بیش از هشت دهه است که در گروگان خاندان سعودی گرفتار 

شده و همین مسئله ریشه تمامی مشکالت این کشور است.

شاخصه های فقر و بیکاری در عربستان

 خوبی که از حد بگذرد...
خواستار  مجلس  نماینده  یک 
برخورد با احمدی نژاد شــد و گفت:  
»آقای احمدی نژاد در نامه ای به نهاد 
شورای نگهبان و رهبر معظم انقالب 
عبدالحمید  اســت.«  کرده  توهین 
خدری در تذکــری به قوه قضائیه، 
گفت: »از وزیر اطالعات و قوه قضائیه 
اســتدعا داریم که با این شــخص 
برخورد قاطع کننــد. اگر آن روزی 
که او در خانه ملت و از طریق خانه 
ملت به مــردم و نمایندگان توهین 
می کرد، مجلس در حرکت انقالبی 
طرح بی کفایتی او را تقدیم می کرد، 
امروز کار به اینجا کشیده نمی شد.« 
نماینده مردم بوشهر در مجلس اضافه 
کرد: »او امروز هر کاری می خواهد 
می کند؛ اما هیچ یک از مســئوالن 
و نهادهای امنیتــی با او برخوردی 
نمی کنند. این اتفاقات همچون مثال 
معروف اســت که »خوبی که از حد 
بگذرد نــادان گمان بد  برد«؛ انتظار 
ما این اســت که با این فرد برخورد 

صورت گیرد.«

جواب شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
شــورای نگهبــان دربــاره یکی از 
دیدارهایش با احمدی نژاد می گوید: 
»احمدی نژاد در زمان انتخابات 88 
از من پرســید چرا نتیجه انتخابات 
را اعــالم نمی کنیــد؟ منظور اعالم 
صحت انتخابات از ســوی شــورای 
نگهبان بــود و گفتم که قطعاً پس 
از بررســی شــکایات، نتیجه نهایی 
اعالم خواهد شد. اصرار از ایشان که 
نتیجه را زودتر اعالم کنید و مقاومت 
از سوی من مبنی بر اینکه تا زمانی 
که شــکایات رسیدگی نشود، اعالم 
علی رغم  نگهبان  شورای  نمی کنیم 
اصرار یک مقام اجرایی کشور تن به 
اعالم پیش از موعد صحت انتخابات 
نداده است، تا چه رسد به اینکه اجازه 
دهد به آرای مردم به مثابه حق الناس 
از سوی مجریان انتخابات خیانت یا 
تعرضی شود و خدای ناکرده نتیجه 

انتخابات تغییر کند؟«

محبوب تر از رئیس جمهور
مجلــه  اینترنتــی  پایــگاه 
»نیوزویــک« یکی از مشــهورترین 
نشــریات آمریکایی تیتر یک خود 
را به سردار قاسم سلیمانی، فرمانده 
سپاه قدس ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی اختصاص داد. این پایگاه 
خبری در تیتر خود آورده است: »در 
حالی کــه تهدیدهای جدید داخلی 
و  خارجــی ظاهر می شــوند، ژنرال 
معــروف ایرانی به مراتب محبوب تر 
از رئیس جمهور اســت.« این نشریه 
با اشــاره به نظرسنجی ماه گذشته 
دانشــگاه مریلند نوشــت: »طی دو 
سال گذشته این رهبر نظامی بیشتر 
از رئیس جمهور لیبرال حسن روحانی 
که طرفدارانش 23/5 درصد کاهش 
یافته است، محبوبیت به دست آورده 
است.« در ادامه نشــریه آمریکایی 
ضمن اشــاره به مواضع دولت های 
آمریــکا علیه فرمانده ســپاه قدس 
اعتراف کــرد: »این اقدامات تأثیری 
بر ارزش رفت وآمدها و روابط سردار 
سلیمانی و حضور وی در خط مقدم 
در مبارزه علیه تکفیری ها نگذاشته 

است.«

جاسوسی آب و موشک
حســن بیگی، دبیر کمیسیون 
امنیت ملی با بیــان اینکه کاووس 
ســیدامامی ســه تابعیتــی بوده و 
تابعیت های ایران، آمریکا و انگلیس 
را داشــته، عنوان کرد: »سیدامامی 
در کنــار یک تیم بــزرگ دیگر در 
قالــب NGO محیط زیســتی به 
جمع آوری اطالعات از اماکن حساس 
و حیاتی کشور، از جمله پایگاه های 
می پرداخت.«  و...  کشــور  موشکی 
وی بــا بیان اینکــه این افــراد از 
سوی مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری به استان ها معرفی 
می شدند، عنوان کرد: »دوربین های 
زیادی از سوی این گروه در مناطق 
مختلف کشور برای رصد فعالیت های 
زیست محیطی در کشور نصب شده 
که در واقع پوششــی بــرای رصد 
فعالیت های موشــکی کشــور بوده 
است و اطالعات بسیاری از مناطق 
هسته ای یا ساخت موشک لو رفته 
اســت؛ آنها نقشــه دقیق معادن و 
صنایع موشکی و غیر موشکی کشور 
را به بیگانگان فروخته اند. مشاوره های 
غلط در امور زیســتی آب و اقلیم از 

دیگر کارهای وی بوده است.«

روی خط خبر

صبر استراتژیِک  آشکارساز

یادداشت  

  امین پناهی/ اعتراض و انتقاد در واقع واکنشی است از سوی مردم به 
مسائل و مشکالتی که با آنها دست وپنجه نرم می کنند. مصداق آن هم اعتراضات 
بحق مردمی بود که رنج های اقتصادی آنها را به این باور رســانده بود که تنها 
راه، فریاد زدن مشکالت است. هر چند این اعتراضات بحق با دخالت بیگانگان 
و بازیگری گماردگان شــان در داخل به مسیر انحراف رفت و به آشوبی تبدیل 
شــد که می رفت تا به امنیت ملت آســیب بزند. در همان ایام، با ورود همین 
مردمی که خود درگیر مســائل و مشکالت اقتصادی هستند، این آشوب ها به 
پایان رسید. البته باید توجه کنیم که این حضور مردمی برای حمایت از نظام 
اســالمی بود و به معنای آن نیست که فکر کنیم نارضایتی ها از نوع مدیریت 
اقتصادی مسئوالن ذی ربط به پایان رسیده است. در واقع، مردم برای مقابله با 
سوءاستفاده دشمنان سکوت کرده اند، اما مشکالت و مسائل اقتصادی همواره 

برجاست و دولت وظیفه دارد در اسرع زمان این مشکالت را حل کند.
اولین و مهم ترین کاری که دولت باید برای برون رفت از این مشکالت انجام 
دهد، این است که چشم از بیرون کشور برداشته و توجه خود را به درون کشور 
معطوف کند. این گام مثبتی خواهد بود که به وسیله آن هم تولید ملی رونق 
یابد و هم مشکل اشتغال تا حدودی حل شود. البته این مستلزم آن است که 

مسئوالن رویه خود در برخورد با تولیدکنندگان را تغییر دهند.
حمایت از تولیدکننده و کارگر ایرانی که همواره مورد تأکید رهبر معظم 
انقالب نیز بوده اســت، باید مورد توجه قرار گیرد. البته نه مانند آنچه تاکنون 
رخ داده است؛ بلکه از حمایت لفظی باید به حمایت عملی برسیم. یک نمونه 
از مصادیق حمایت عملی از تولیدکنندگان آن اســت که دولت برای کسانی 
کــه تولیدات داخلی با کیفیت را بــا کار کارگر ایرانی به بازار عرضه می کنند، 
حمایت های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد. در واقع، در این روش دولت به 
تولیدکننده اجازه می دهد با دغدغه کمتری فعالیت کند؛ البته دولت در زمان 
صادرات این محصوالت می تواند از این محل ســود موردنظر خود را ببرد. این 
یک نمونه از هزاران موردی اســت که دولت می تواند با تغییر سیاســت آن را 
به شکلی مدیریت کند که هم خود منتفع شود و هم تولیدکننده و هم تعداد 

کارگران بیشتری بتوانند مشغول کار شوند.
نکته مهم دیگر این اســت که زمان حرف زدن ها و وعده دادن ها به ســر 
رسیده و اکنون زمان عمل به وعده هاست. اکنون مردم چشم شان به این است 
که ببینند دولت برای عبور از شرایط موجود چه خواهد کرد. شاید دولتمردان 
بتوانند با وعده و وعید سر خود را گرم کرده و تریبون های شان را رونق بخشند، 
اما مردم این وعده ها را نمی توانند سر سفره خود به نان تبدیل کنند و این تمام 
درد مردمی است که در این روزهای منتهی به عید پدری را در مقابل همسر 

و فرزندانش شرمنده می کند.
در روزهایــی که خود مذاکره کنندگان نیز دریافته اند برجام هیچ کارکرد 
عملی برای اقتصاد ایران نداشته است. حاال باید دولتمردان کمر همت ببندند 
و همه تالش شــان را برای آنچه باید در گذشته تحقق می یافت، در سال های 
باقی مانده از مسئولیت شان انجام دهند تا حداقل شرمنده مردمی نباشند که 

این گونه خالصانه پای نظام اسالمی و حاکمیت آن ایستاده اند.
البته باید به این نکته هم اشــاره کنیــم که اگر مردم ببینند دولت اراده 
خود را برای حل مشکالت مردم به کار بسته است، هم دلگرم تر می شوند و هم 
تمام توان خود را در کمک به دولت برای تحقق وعده های اقتصادی اش به کار 

خواهند بست و دولتی موفق است که در کنار مردم پیش رود.

نوبت اقدام!
 چرا از لحاظ عدالت عقب مانده هستیم

تحلیلگر  فضائلی«  »مهدی 
مسائل سیاسی درباره اینکه چرا 
ما به لحاظ عدالــت عقب مانده 
هســتیم دالیلی ذکــر کرده و 
نوشته است: »عدالت در تراز نظام 
اســالمی با عدالت سایر نظام ها 
فرق دارد که آن هم قابل مقایسه 
بــا هیچ نظام سیاســی دیگری 
نیست و اال شرایط امروز عدالت 
در کشــور ما با همه ضعف ها و 

کاستی هایی که دارد نه با دوران قبل از انقالب قابل مقایسه است و نه با بسیاری از کشورهای دیگر. 
اما عوامل عقب ماندگی ما در تحقق عدالت چه بوده است؟ اولین علت را باید در حد اعال و دشوار 
بودن تحقق عدالت مورد انتظار اسالم دانست. عیار این عدالت آنچنان باالست که دستیابی به آن به 
راحتی ممکن نیست . دومین علت عقب افتادگی در عدالت، عدم تحقق دولت اسالمی است! تحقق 
عدالت پیش نیازهایی دارد که دولت اسالمی از مهم ترین آنها است. پیش از تحقق دولت اسالمی، 
انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی نیز از پیش نیازهای دستیابی به عدالت است. سومین عامل 
عقب افتادگی در رســیدن به عدالت تراز اســالم، سیاست زدگی و رقابت های ناسالم سیاسی است. 
چهارمین عامل، اُفت مطالبه عدالت در جامعه است. مطالبه گسترده و مستمر و درست عدالت از 
ســوی مردم و اقشار گفتمان ساز، نقش بسزایی در تحقق عدالت دارد و متأسفانه این مطالبه گری 

در عمل افت کرده است.«

راز عاقبت بخیر نشدن برخی از رؤسای دولت
انبارلویی«  »محمدکاظــم 
درباره مشکالت اقتصادی و اجرای 
عدالت نوشته است: »رئیس جمهور 
اقتصادی  هم مســئول »برنامه« 
و هم مســئول »بودجــه« و هم 
مسئول »نظام بوروکراسی« کشور 
وفق اصل 12۶ قانون اساسی است. 
هیچ یک از رؤسای جمهور پس از 
انقالب به ویژه رئیس جمهور فعلی 
که مسئولیت مستقیم در این باره 

را دارند حتی یک روز نرفتند، مشاهده کنند سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی کجاست و 
چه می  کنند! تمام گزارشات تفریغ بودجه سال های پس از انقالب و نیز گزارشات عملکرد اقتصادی دولت 
حکایت از آن دارد که »قانون بودجه« با »اجرای آن« یک فاصله نجومی دارد. وقتی رؤسای جمهور به 
ویژه رئیس جمهور دوره یازدهم و دوازدهم به وظایف کلیدی خود در اجرای عدالت اقتصادی وفق اصول 
متعدد قانون اساسی عمل نمی کنند، طبیعی است ما پس از 40 سال سخن از عقب افتادگی در عدالت 
بگوییم. ّســر اینکه اثری از عاقبت بخیری در برخی رؤسای دولت های پیشین دیده نمی شود، آن است 
که حق الناس به گردن آنهاست. رأی مردم چک سفید نیست. رأی مردم مشروط به رعایت اصول قانون 
اساسی به عنوان میثاق ملی است. جمهوری اسالمی یک نظام مردم ساالر است. تا وقتی رئیس جمهور 
در قبل و بعد از انتخاب، هر دغدغه ای دارد به جز دغدغه پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی 

مردم و به دنبال دو قطبی سازی های کاذب در حوزه های سیاسی و فرهنگی است چنین می شود.«



کلید واژه
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نکته گرام

نیما؛ نظام یکپارچه معامالت ارزی

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حدود سه سال و نیم پیش اتاق ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی 
پیشنهاد داده بود که در ایران بین 20 تا 25 میلیارد دالر ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر 

 پایه پوليارزی می تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما این کار انجام نشد.
نخستین گام در ساختن هر الگوي 
عرضه پول، آشنایي با مفهوم پایه پولي یا 
پول پرقدرت اســت. پایه پولی به نسبت 
میان اسکناس عرضه شده از سوی بانک 
مرکزی و مجمــوع دارایی های این بانک 
که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل قبول 
باشد، گفته می شــود. هرچه این نسبت 
بزرگ تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن 
تورم بیشتر است. منابع پایه پولی همان 
دارایی های بانک مرکزی است که شامل: 
1ـ ذخایر ارزی 2ـ استقراض دولت از بانک 
مرکزی 3ـ ســایر دارایی ها 4ـ تسهیالت 

اعطایی به بانک های تجاری.
مصارف پایه پولی همان بدهی های 
پولی است که شــامل: 1ـ نسبت ذخایر 
قانونی 2ـ ذخایر اضافی بانک ها نزد بانک 
مرکزی 3ـ نسبت اسکناس و مسکوکات 

در دست مردم. 
بانک مرکزي در کشــورها وظیفه 
انتشــار اســکناس را به عهده دارد. این 
بانک از ذخایر ارزي، ذخایر طال، مطالبات 
از دولت و مطالبــات از بانک ها به عنوان 
پشتوانه براي انتشــار اسکناس استفاده 
مي کند. بدهي بانــک مرکزي نیز همان 
اسکناس و مســکوکات در دست مردم، 
ذخایر قانوني، اضافي و احتیاطي بانک هاي 

تجاري است.
بانک مرکزي باید به ازاي دارایي هاي 
خود اسکناس منتشر کند؛ ولي در برخي 
موارد مانند اعطاي اعتبار و وام به بانک هاي 
تجاري به جاي انتشار اسکناس و تحویل 
آن بــه بانک تجــاري مي تواند به صورت 
دفتري حساب آن بانک را بستانکار کند و 
به وسیله آن حق اعطاي وام را به متقاضیان 
وام مي دهد. براســاس مطالب فوق پایه 
پولــي را مي توان در چارچــوب ترازنامه 
بانک مرکزي نشان داد که عبارت است از؛

ـ دارایی هــا: 1ـ خالص دارایي هاي 
خارجي بانک مرکزي؛ شامل: موجودي ارز 
و خالص مطالبات از خارج؛ 2ـ ذخایر طال؛ 
3ـ خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت؛ 
شامل: مطالبات از بخش دولتي، سپرده هاي 
بخش دولتي، حساب سرمایه بانک مرکزي، 
اوراق قرضــه دولتــي؛ 4ـ مطالبات بانک 
مرکزي از بانک هاي تجاري؛ شامل: وام ها 

و اعتبارات اعطایي به بانک هاي تجاري.
ـ بدهي ها: 1ـ اسکناس و مسکوک 
در دســت مردم؛ 2ـ اسکناس و مسکوک 
نزد بانک ها؛ 3ـ ســپرده هاي ویژه بانکي 
نزد بانک مرکزي )ذخایر اضافي بانک ها(؛ 
4ـ ســپرده هاي قانوني بانک ها نزد بانک 

مرکزي.

پژواک
جنگ سایبری ـ ۵

پایش

عکس خبر

 محمد نوری/ طی ســه ماه گذشته بازار ارز دچار اختالل شدید شد 
و قیمت ارز رشــد غیر منتظره ای را تجربه کرد که با متغیرها و شاخص های 
کالن و بنیادین اقتصادی کشــور تناسب نداشت؛ بلکه عمدتاً متأثر از برخی 
مشکالت اقتصادی، القائات خارجی و عملیات سوداگرانه در بازار ارز بود. بانک 
مرکــزی برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و در 
راستای ایجاد آرامش و تأمین ارز خارجی مورد نیاز تدابیری از جمله انتشار 
گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش 
سکه بهار آزادی را اتخاذ کرده است تا کمی از التهاب این بازار بکاهد. با توجه 
به اینکه بخش عمده مشــکالت موجود در بازار ارز مربوط به انجام عملیات 
سوداگرانه )سفته بازی و داللی ارز( تصور می شد، بانک مرکزی در اقدام دیگری 
و با هدف تسهیل در تأمین ارز ثبت سفارش های غیر بانکی و سرعت بخشی 
به تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان، نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( را به 

صورت آزمایشی فراهم کرد.
اکنــون برای تأمین ارز جهت واردات کاال در کشــور به دو روش اقدام 
می شــود؛ در روش اول که روش بانکی است، از طریق سامانه های موجود، از 
جمله پرتال ارزی، نظارت و مدیریت بر آن انجام می شود. روش دوم که روش 
غیر بانکی است، عمدتاً از طریق صرافی ها انجام می شود و مبالغی که از طریق 
تأمین ارز صورت می گیرد، بســیار باالست و سامانه به مانند پرتال ارزی که 
متعلق به بخش بانکی تأمین ارز متقاضیان است، وجود ندارد؛ لذا بانک مرکزی 
برای اعمال مدیریت در این روش، سامانه ای را با نام سامانه نیما طراحی کرده 

تا در بخش مربوط به تأمین ارز روش های غیر بانکی را نظارت کند.
با استفاده از این سامانه، خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای 
خود نســبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند. در 
مرحله نخست، واردکنندگان برای تأمین ارز کاالی وارداتی به عنوان متقاضی 
خرید ارز و تمام صرافی ها به عنوان فروشنده ارز نقش ایفا خواهند کرد. این 
ســامانه امکان مدیریت بازار ارز برای سیاســتگذار و امکان فعالیت شفاف را 
برای متقاضیــان ارز فراهم می کند. در این روش با هماهنگی صورت گرفته 
بیــن بانک مرکزی و وزارت صنعت، معــدن و تجارت، بازرگانان می توانند با 
مراجعه به ســامانه جامع تجارت، درخواســت خود را بــرای تأمین ارز ثبت 
سفارش های غیر بانکی انجام دهند. این اطالعات به صورت سیستمی و برخط 
به سامانه نیما منتقل می شود و در ادامه متقاضیان پیشنهادهای )پاسخ های( 
 ارائه شده از سوی صرافی ها را مشاهده و در نهایت نسبت به خرید ارز اقدام

 می کنند.
این سامانه برای تسهیل دریافت ارز و امکان استفاده از ارز در یک فضای 
رقابتی ســالم طراحی شده است. در ادامه فعالیت این سامانه صادرکنندگان 
غیر نفتی هم می توانند ارز خود را در این ســامانه عرضه کنند.  بنابراین در 
حوزه بانکی پرتال ارزی و در روش غیر بانکی سامانه نیما در جهت مدیریت 
خریــد و فــروش ارز نقش ایفا خواهنــد کردند. در مرحله نخســت اجرای 
این ســامانه، ثبت درخواســت ها برای ارزهای یورو و یوآن امکان پذیر است 
 و متعاقباً در گام های بعدی امکان درخواســت بــرای دیگر ارزها نیز فراهم 

خواهد شد.

 2۵ میلیارد دالر ارز 
در دست مردم

مزار مطهر شهید امنیت در گلزار شهدای چیذر

یک دیوار فاصله... بین پارکینگ میلیاردی ها و دیوار مهربانی

پیکر شهید حدادیان که به دست دراویش به شهادت رسید

مجسمه  حاج احمد متوسلیان در نقطه صفر مرزی فلسطین اشغالی در جنوب لبنان

امنیت و روایت های متضاد!
 ســید فخرالدین موسوی/ شب 
تلخ خیابان پاسداران و خشونت توجیه ناپذیر 
گروهی کوچک که به شــهادت ســه نفر از 
نیروهــای ناجا و یک جوان بســیجی به نام 
محمدحســین حدادیان منجر شد و انتظار 
می رفت رســانه های مکتوب به شکلی ویژه 
به این اتفاق و حوادث آن شــب در گلستان 
هفتم پاســداران تهران توجــه کنند؛ توقعی 
که در روزنامه های اصالح طلب برآورده نشــد 
و آنها یا ســکوت کردند یــا با تیترهای خود 
این معنا را برای مخاطبان شان تداعی کردند 
که دوشــنبه شب در شمال شرق تهران یک 
خشــونت دوطرفه از سوی نیروی انتظامی و 
فرقه دراویش رخ داده است؛ چنانکه روزنامه 
»آرمان امروز« تیتر زد: »پایان خشــونت در 
خیابان پاســداران«، روزنامه »شــرق« تیتر 
زد: »شــب تلخ گلســتان هفتم« و روزنامه 
»ابتکار« ذیل عنوان »آتش در گلستان هفتم« 
می نویسد: »روز دوشنبه دراویش گنابادی در 
اعتراض به بازداشت برخی یاران خود مقابل 
کالنتری 102 پاسداران جمع شدند که این 
تجمــع نیز با درگیری هایی همراه بود. با این  

حال اوج درگیری ها زمانی اتفاق افتاد که یک 
اتوبوس منتسب به دراویش گنابادی به  سوی 
مأموران نیروی انتظامی حمله کرد و در این 
حادثه سه مأمور نیروی انتظامی از جمله یک 
ســرباز وظیفه کشــته و تعدادی نیز زخمی 
شــدند. این حادثه یک  بــار دیگر و این بار با 
یک خودروی سمند تکرار شد و در این حادثه 
نیز یک بسیجی در برخورد با این خودرو جان 
خود را از دست داد و بسیجی دیگری نیز بر اثر 

زخمی شدن با چاقو جان باخت.«
اما در مقابل رسانه های اصولگرا از زاویه 
دیگر به ماجرا نگاه کرده و این سؤال را مطرح 
کردند کــه چرا باید نیــروی انتظامی آنقدر 
مماشات کند که  آشوبگران فرصت پیدا کنند 
چنین جنایاتی را در پایتخت کشــور انجام 
دهنــد! روزنامه »وطن امروز« دو روز متوالی 
تیتر یک خود را به این ماجرا اختصاص داد؛ 
ابتدا تیتر »داعــش وطنی« را بر صفحه اول 
نشاند و بار دیگر »شــهدای مماشات« را به 
چاپ رساند و نوشــت: »فرقه ای که در سایه 
حمایت برخی سیاسیون وابسته به فتنه 88 و 
دولت حسن روحانی آنقدر گستاخ شده اند که 

در تهران، با نمایش رفتار داعشی وار، مأموران 
تأمین امنیت و نظم را با خودرو زیر می گیرند، 
به سمت آنها کوکتل مولوتف پرتاب می کنند 
و بــا چماق و چاقو به جان مأموران می افتند! 
این ماجرا روایت ســهل انگاری دستگاه های 
مربوط به ویژه مماشــات وزارت کشور دولت 
حســن روحانی در جلوگیری از نشان دادن 
قاطعیت پلیس و بسیج در برخورد با وحوشی 
اســت که تهران را با ســوریه و عراق اشتباه 
گرفته انــد.« روزنامه »کیهان« افزون بر طرح 
این ســؤال که »عملیــات انتحاری »داعش 
درویش« ها ســرپوش بر کدام مسائل بود؟!« 
در ســرمقاله ای به قلم حسین شریعتمداری 
با انتقاد از موضــع رئیس جمهور درباره خلع 
سالح پلیس، می نویسد: »باید به جناب روحانی 
گفت؛ در کجای دنیا برای مقابله با آشوبگران 
و متجــاوزان به جان و مــال مردم، پلیس را 
بدون اسلحه به میدان می فرستند؟! آیا تصور 
نمی کنید اگر توماس جفرسون ـ-از واضعان 
دموکراسی آمریکاـ  سر از خاک بیرون می کرد، 
بــه جناب عالی پرخاش کرده و می گفت؛ این 
روش که شــما دنبال می کنید آنارشیســم 

است، نه دموکراسی! و با عرض پوزش باید از 
رئیس جمهور محترم پرسید چرا نسخه بدون 
اسلحه را در حفاظت از خود به کار نمی گیرید؟! 
و خلع ســالح را از تیم حفاظت خود شروع 
نمی فرمایید؟!« وی همچنین در بخشی دیگر 
از یادداشــت  خود می آورد: »پلیس می گوید 
تا چند ســاعت بعد از شروع واقعه و اقدامات 
جنایت بار داعش درویش ها به ما اجازه برخورد 
نداده بودند! چه کسی اجازه نداده بود؟ فرمانده 
نیروی انتظامی؟! پاسخ منفی است، مقامات 
باالتر اجازه نداده بودند! چرا؟!« تا دو رویکرد 
کاماًل متفاوت را از رسانه های مکتوب کشور 
درباره حوادث خیابان پاسداران شاهد باشیم؛ 
اما آنچه در این میان واکنش های جریان های 
سیاسی و تیترهای گاه جناحی مسلم است و 
همه مردم بــر آن تأکید دارند، حفظ امنیت 
کشور اســت. برای تک تک مردم ما موضوع 
آرامش و امنیت یک خط قرمز جدی اســت 
که هیچ بهانه و عذری برای برهم زدن آن یا 
کاهش قدرت و سرعت عمل حافظان امنیت از 
سوی هر مسئول، جریان سیاسی و... پذیرفتنی 

نبوده و به طور حتم مطرود است.

 مهدی فرهادی/ 
5ـ در زمینه حفاظت سایبری، 
قانون بین المللی خاصی موجود نیست 
و برای همین منظور است که دولت ها 
ســعی می کنند قدرت خود را در این 
زمینــه افزایش بدهند تــا بتوانند به 
ســطحی از قدرت بازدارندگی برسند 
که کسی نتواند به آنان هجوم بیاورد، 
شاید همین آمادگی ها و بازدارندگی ها 
به نوعی به صلح ســایبری منتج شود 
و ســبب شــود دیگر مخاصمات در 

عرصه های مختلف کاهش پیدا کند.
۶ـ دولت ها در جنگ ســایبری 
قدرت خود را برخالف جنگ های گرم 
بین خود و شــرکت های خصوصی به 
صورت پیمانکاری تقســیم می کنند 
تــا بتوانند از برخی محدودیت ها فرار 

کنند. 
7ـ آنها معتقدند فناوری سایبری 
هرقدر هم پیشــرفته باشــد، امکان 
دســتیابی به امنیت ســایبری کامل 
وجود ندارد. کشورها، به جای آنکه به 
دنبال دژ مستحکم فناوری باشند، بهتر 
است چارچوب ذهنی خود را نسبت به 
مفهوم محافظت دیجیتالی تغییر دهند. 
8ـ در جنگ سایبری آنچه امکان 
مقاومت در برابر آن وجود ندارد تولید 
محتوا است، کشوری که بتواند تولید 
محتوای جاذب و خوب داشته باشد، 
می تواند بسیاری از محدودیت ها را از 
بین ببرد و دوستان بسیاری برای خود 

کسب کند. 
9ـ بخش اعظمی از قدرت جهان 
در دست هکرها قرار می گیرد؛ زیرا آنها 
با کمترین تجهیزات و سرمایه توان به 

چالش کشیدن دیگران را دارند. 
10ـ اینترنت اشیاءِ موجب شده 
که برخی از اشــیایی کــه در منازل، 
هســتند،  خیابان ها  و  کارخانجــات 
خودشان تبدیل به وسایلی برای جنگ 
سایبری شوند هم به عنوان طعمه و هم 
به عنوان یک عامل جنگی، زیرا در سال 
2017 نزدیک به  8/4 میلیارد دستگاه 
از اینترنت اشــیا استفاده می کردند و 
در ســال 2020 این میزان به 20/4 

دستگاه خواهد رسید.

به بهانه چهارمین سالگرد ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتیآن روی سکه

مسئوالن نهادهای مختلف چه کردند؟

بسیجی امید خسروی به علت مجروحیت در حادثه خیابان پاسداران در کما به سر می بردسه مأمور پلیس تهران که به دنبال حمله دراویش به شهادت رسیدند

 29 میانجی/  محمدابراهیم    
بهمــن ماه در تقویم جمهوری اســالمی 
ایران تا پیش از سال 1392 یک مناسبت 
مهم را در خود جــای داده بود و آن هم 
سالگرد قیام مردم تبریز به مناسبت چهلم 
شهدای قم در ســال 135۶ بود. با ابالغ 
اقتصاد مقاومتی در  سیاســت های کلی 
29 بهمن ســال 1392 این روز در تقویم 
روزشمار جمهوری اسالمی ایران قرین با 
صدور و ابــالغ یک فرمان مهم در عرصه 
اقتصادی کشور نیز شد. چهار سال از صدور 
این فرمان، در وضعیتی که کشــور دچار 
جنگ اقتصادی تمام عیار است، می گذرد. 
فرمانی که اگر به مفاد آن توجه می شد و 
در دستور کار متولیان امر قرار می گرفت، 
می توانســت در رفع موانع و مشــکالت 
اقتصادی گام های بلندی برداشــته و در 
تحقق حماسه اقتصادی نقش آفرین باشد. 

اقتصاد مقاومتی
 الگویی الهام بخش 

می توانست  این سیاست ها  اجرای 
عالوه بر ایجاد رونق و رشد اقتصاد داخلی، 
الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم 
را به جهــان معرفی کنــد. همان گونه 
که رهبر معظــم انقالب در مقدمه ابالغ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیان 
می کنند که »ایران اسالمی با استعدادهای 
سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع 
غنی و متنوع و زیرساخت های گسترده 
و مهم تر از همــه، برخورداری از نیروی 
انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ 
برای پیشــرفت، اگر از الگوی اقتصادی 
بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی 
و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است، 
پیــروی کند نه تنها بر همه  مشــکالت 
اقتصادی فائق می آید و دشــمن را که با 
تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در 
برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به 
شکســت و عقب نشینی وا می دارد؛ بلکه 
خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و 
بی اطمینانی های ناشی از تحوالت خارج از 
اختیار، مانند بحران های مالی، اقتصادی، 

سیاسی و... در آن رو به افزایش است، با 
حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های 
مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها 
و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز 
بیست ســاله، اقتصاد متکــی به دانش و 
فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، 
پویا و پیشــرو را محقق سازد و الگویی 
الهام بخــش از نظام اقتصادی اســالم را 

عینیت بخشد.«

وضعیت
 مقاوم سازی اقتصادی کشور 

بــا بررســی عملکرد مســئوالن، 
دســت اندرکاران عرصه اقتصاد و مردم 
در چهار سال گذشــته، درباره اجرایی 
شدن مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
می توان بــه این نتیجه رســید که در 
صورت عمــل به این دســتورات نباید 
وضعیت اقتصادی کشور در این شرایط 
قرار می گرفت. رشد و توسعه اقتصادی، 
بهبــود شــاخص های کالن اقتصادی و 
دســتیابی به اهداف ســند چشم انداز 
1404 از مهم ترین اهداف سیاست های 
اقتصاد مقاومتی بود. قرار بر این بود که 
با عمل به این سیاست ها هیچ تکانه ای 
در عرصه اقتصادی نتواند به شاخص های 
کالن اقتصادی و رشــد اقتصادی کشور 
آســیب برســاند؛ این نوع مقاوم سازی 
اقتصادی جز اهداف مهم سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتی بود. در حالی چهار 
سال از ابالغ این سیاست ها می گذرد که 
شرایط اقتصادی کشور به مدد متولیان 

عرصه اقتصاد، وضعیت مناسبی ندارد.

دولت و مردم 
دو بال مقاوم سازی اقتصاد

اگر مردم و مســئوالن باور کنند 
کــه »امــروز عرصه  اقتصــاد، به  خاطر 
سیاست های خصمانه  آمریکا، یک عرصه  
کارزار اســت، یک عرصه  جنگ است« 
مســلماً تمام توان و تالش خود را برای 
پیــروزی در این جنگ اقتصادی به کار 
خواهند بســت؛ اما متأسفانه باور جنگ 
اقتصادی در مردم و مسئوالن پدید نیامده 
اســت. با بررسی نقش و وظایف مردم و 
دولتمــردان در تحقق اقتصاد مقاومتی، 
نقش مــردم در تحقق اقتصاد مقاومتی 
کمتر از مســئوالن و دولتمردان نیست. 
در این عرصه زمینه سازی و فراهم کردن 
شرایط مناسب برای توسعه  پایدار ناشی از 
اقتصاد مقاومتی، وظیفه  سنگین و خطیر 
دولت است که نباید از اذهان دور شود و 
اگر باور ورود در عرصه جنگ اقتصادی در 
مردم و مسئوالن پدید نیاید این دو رکن 
تحقق اقتصاد مقاومتی در انجام وظایف 

خود موفق نخواهند بود.

انتظارات از دولت
 و دست اندرکاران

 در عرصــه تحقق سیاســت های 
اقتصاد مقاومتــی، از دولتمردان انتظار 
می رود به جای وابســته کردن اقتصاد 
کشــور به خارج، با اعتمــاد به مردم و 
با مدیریــت جهادی و اصــالح قوانین 

و مقــررات و رفع موانــع تولید، زمینه 
سودآوری سرمایه گذاری مولّد در کشور 
و جذب ســرمایه های داخلی و خارجی 
را فراهــم آورند. با تــدارک درآمدهای 
پایدار و مبتنی بر مالیات، ایجاد پایه های 
مالیاتی جدید و همزمان با افزایش نیافتن 
بار مالیاتی از طریق افزایش نیافتن نرخ 
در شــرایط رکودی و مبارزه نظام مند با 
فرارهای مالیاتــی به وظایف حاکمیتی 
خــود بپــردازد.  انتظار تمــام مردم و 
دغدغه مندان نظام جمهوری اسالمی از 
دولت و دست اندرکاران عرصه اقتصادی 
این اســت که شــاخصه های کانونی و 
مهم اقتصــاد مقاومتــی را محور تمام 
سیاســت های خود قرار داده و به طور 
جدی با موانع آن از جمله فضای دشوار 
کســب و کار و محیط رانتی و فسادآلود 

برخورد سیستمی کنند. 

رویکرد مجلس
 و دیگر نهادها 

از ســوی دیگر انتظار از مجلس و 
دیگر نهادهای نظارتی این اســت که با 
تقنین قوانین و مقرراتی، به طور مستمر 
اجرای مؤلفه های سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی را پایش و مسئوالن مربوطه را به 
اجرای وظایف مهم شان در تحقق اهداف 
این سیاست ها، داللت و راهنمایی کنند. 
همچنین از قوه قضائیه نیز انتظار می رود 
با نظارت جدی بر اجرای قوانین، با تقویت 
قانونگرایی و حاکمیــت قانون و افزایش 
امنیت ســرمایه گذاری و ضمانت حقوق 

مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد 
اقتصادی و رانت جویی بدون چشم پوشی، 
برخورد کنند تا زمینه برای اجرای مؤثر 
و تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی مهیا شود.

نقش بی بدیل مردم
 در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقش مهم و تأثیرگــذار مردم در 
مقاومتی  اقتصاد  سیاســت های  تحقق 
بر کسی پوشیده نیســت؛ چرا که عزم 
مــردم برای کارآفرینی و تولید، حمایت 
از تولیــد داخلی، اصالح الگوی مصرف، 
گفتمان سازی و نهادینه کردن فرهنگ 
اقتصاد مقاومتی، مطالبه گری برای تحقق 
اقتصاد مقاومتــی و... که اصول اقتصاد 
مقاومتی است، از اموری است که نقش 
مــردم را در تحقق این سیاســت ها دو 

چندان می کند.

اشرافیت فرمانده
 بر عرصه جنگ اقتصادی

آنچه مسلم اســت اینکه عملکرد 
مناســبی درباره تحقق سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است و 
این موضوع بارها از ســوی رهبر معظم 
انقالب به مســئوالن و مردم گوشــزد 
شده اســت. بعضاً متولیان امر اقدامات 
جاری خود را در عرصه اقتصادی مزین 
به عبارت » اقتصاد مقاومتی« کرده و به 
مبادی ذی ربط ارســال می کردند تا از 
جمله افراد فعــال در عرصه تحقق این 
سیاســت ها به شمار آیند، غافل از آنکه 
فرمانده عرصه جنگ اقتصادی، اشرافیت 
تامی به میدان جنگ اقتصادی و عملکرد 

سربازان این میدان دارد. 
نکته پایانی اینکه ضروری اســت 
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی، 
اقداماتی به منظور بازتعریف فعالیت های 
خود انجــام داده و پروژه هــای مهم و 
اولویت دار اقتصاد مقاومتی را جایگزین 
بعضی پروژه های فعلی برای هر دستگاه 
کند تا گام مؤثری در تحقق سیاست های 

اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

حضور میدانی فرماندهان سپاه در محل عملیاتی سانحه هواییتوسل آیت اهلل صدیقی، امام جمعه موقت تهران به شهید گمنام 



 رضا اشــرفي/ ماه آینده 
ریاست جمهوري  انتخابات  مصر  در 
برگزار خواهد شد. مقامات فعلي مصر 
در سطوح گوناگون در حال مدیریت 
و آماده سازي انتخاباتي هستند که 
از نظر بســیاري از منتقدان و حتي 
موافقــان السیســي،  رئیس جمهور 
نظامي مصر، پیروز انتخابات مشخص 
است و السیسي بار دیگر این کرسي 
را در اختیــار خواهد گرفت. از این 
منظــر از هم اکنون این انتخابات را 
نمایشي نامیده اند؛ زیرا باید فضایي 
شکل بگیرد تا گفته شود السیسي 
طي مبارزه انتخاباتي این پست را بار 

دیگر در اختیار گرفته است. 
این همان مسئله اي است که 
آمریــکا و رژیم صهیونیســتي نیز 
بــه دنبال آن هســتند. عبدالفتاح 
السیســي بهترین گزینــه اي بود 
که تل آویو به واشــنگتن پیشنهاد 
داد تا براي پس از کودتاي ســفید 
جایگاه  مرســي،  محمــد  علیــه 
ریاست جمهوري را در اختیار بگیرد. 
به هر جهت حضور اخوان المسلمین 
در رأس امور سیاســي مصر براي 
رژیم صهیونیستی و همچنین آمریکا 
خوشایند نبود؛ زیرا این طیف طي 
سال هاي متمادي علیه سیاست هاي 
بودند  مبارزه کرده  صهیونیســتي 
و هنوز بخشــي از سیاســت هاي 
ضدصهیونیستي را با خود به همراه 
دارند. به همین منظور باید از قدرت 

کنار گذاشته مي شدند. 
این مسئله و همچنین تهدیدات 
منطقه اي که از سوي اخواني ها در 
حال رشد یافتن بود، آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی را بر آن داشت تا با 
سعودي  عربســتان  مالي  همراهي 
علیــه اخوان در قــدرت مصر اقدام 
کنند. همین مسئله ترکیه و قطر را 

در برابر این طیف قرار داد؛ اگر چه 
تا مدت ها این مخالفت ها پنهان نگاه 
داشته شد و سعي شد اختالفات به 
گونه اي حل شود یا اینکه دست کم 
امــا جریان های  پیدا کند؛  کاهش 
بعدي به ویژه در ماه هاي اخیر نشان 
داده است، این اختالفات سر باز کرده 
است که رویارویي کالمي و سیاسي 
قطر و عربستان سعودي و همچنین 
ترکیه با آمریکا در همین سطح قابل 

تحلیل است. 
در کنــار همه ایــن جریان ها 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان 
در داخــل مصر، فعــاًل بازي قدرت 
را پیــروز شــده اند و توانســته اند 
یــک دیکتاتوري نظامــي ـ امنیتي 
را جایگزیــن دیکتاتوري سیاســي 
حسني مبارک کنند. بنابراین، در این 
کشور یک گام رو به جلو گذاشته اند و 
براي امنیت تل آویو دیوار محافظتي 

ایجاد کرده اند. 
بحث کودتاي سفید در مصر و 
روي کار آمدن یک دیکتاتور نظامي ـ 
امنیتي در این کشور وقتي جدي تر 
مي شــود که قــدرت در آمریکا در 

اختیار جمهوریخواهان قرار گرفته و 
ریاست آن نیز به عهده دونالد ترامپ 
است. به گونه اي که با حمله شدید 
به بــاراک اوباما همه تالش خود را 
بــراي حمایت بي چــون و چراي 
رژیم صهیونیستي انجام مي دهد و 
طي اقدامات خاص به دنبال تقویت 
بي چون و چراي این رژیم است که 

بارزترین نمونــه آن موافقت انتقال 
پایتخت آمریکا به بیت المقدس است. 
در این شــرایط دیده مي شود، 
یک ماه پیش از انتخابات نمایشــي 
مصر، رکس تیلرسون، وزیر خارجه 
آمریــکا به قاهره ســفر مي کند تا 

از عملکرد السیســي بــراي پس از 
انتخابات تضمین های الزم را بگیرد. 
در همین زمینه، تیلرسون در 
اولین ســفر دوره مأموریت خود به 
قاهره تأکید مي کند: »مصر شریک 
مهمی برای آمریکاست«؛ زیرا همه 
مناسبات سیاسي و امنیتي واشنگتن 
و تل آویو را در منطقه رعایت مي کند. 
بنابراین در آینده آمریکا همان گونه 
کــه به دنبال کم کردن نگراني هاي 
خود از امنیت رژیم صهیونیســتی 
است،  براي باال بردن سطح اقتصادي 

مصر نیز مي کوشد.
نقش السیســی در بقای رژیم 
صهیونیستی زمانی آشکارتر می شود 
که بدانیم طبق قراردادی که به امضا 
رسید، این رژیم  قرار است به مدت 
10 ســال مبلغ 15 میلیارد دالر به 
مصر گاز بفروشــد. شرکت حفاری 
»دیلک« اعالم کرد، توانســته است 
با شــرکت »دولفینوز« مصر توافق 
صــادرات گاز به مصــر را به میزان 
۶4 میلیــارد متر مکعب و در طول 
10 ســال بــه ارزش 15 میلیــارد 
دالر بــه امضا برســاند. پس از این 

توافق، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی ایــن توافق را 
تاریخی خواند. همچنین رسانه های 
صهیونیستی و مصری اعالم کردند، 
ارزش این قرارداد تا پایان آن به 20 
میلیارد دالر خواهد رسید. بسیاری 
از ناظران سیاسی بر این امر تأکید 
دارنــد که انتخاب این مقطع زمانی 
برای نجات نتانیاهو از اعتراض های 
داخلی به سیاســت ها و البته فساد 

مالی وی است. 
هر چند که ادعا می شــود این 
اقــدام در چارچوب تأمین نیازهای 
گازی مصــر بوده؛ امــا پیامدهای 
این اقدام ورای این مسئله را نشان 
می دهد. نخســت آنکــه این تبادل 
گازی وابســتگی مصــر بــه رژیم 
صهیونیستی را در پی دارد و موجب 
می شود مصر عمالً دیگر آزادی عملی 
در برابر این رژیم و زیاده خواهی آن 
نداشته باشــد؛ به ویژه اینکه رژیم 
صهیونیســتی به دنبال اقدام علیه 

مصر در سینا است. 
دوم آنکــه این توافق در حالی 
صورت می گیرد کــه میان لبنان و 
رژیم صهیونیستی بر سر منابع نفت 
و گاز در مناطــق مرزی تنش های 
گسترده ای روی داده و لبنان حاضر 
به کوتاه آمدن در برابر ســلطه گری 
صهیونیست ها نیست. نکته مهم آن 
است که وقتی مصر چنین توافقی را 
امضا می کند، این بهانه را برای رژیم 
صهیونیستی ایجاد می کند که با نام 
اجرای تعهداتش به مصر دست اندازی 
به منابع لبنان، سوریه و حتی دیگر 
کشورهای حوزه مدیترانه را توجیه 
کند. به هر تقدیر این بده و بستان ها 
نیازمند آن است که السیسي بار دیگر 
براي آمریکا و رژیم صهیونیستی،  در 

انتخابات ماه آینده پیروز شود.  
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  علی تتماج/ در فضاي سیاسي 
دوران جــدال انتخاباتــي آمریکا برخي 
از تحلیلگران تأکید داشــتند که روسیه 
بین دونالــد ترامپ و هیالري کلینتون، 
عالقه مند اســت ترامپ پیروز انتخابات 
ریاســت جمهوري شــود. همین مسئله 
سبب شد برخي از مقامات آمریکایي که 
هنوز هم بر آن اصرار دارند، به  این سمت 
گرایش پیدا کنند که مسکو در انتخابات 
آمریکا تالش و دستکاري کرد تا ترامپ 

را به پیروزی برساند.
 این مســئله بعد از مشخص شدن 
پیــروز انتخابــات تا کنون بــه یکي از 
چالش هاي اساسي آمریکا و روسیه تبدیل 
شده و به تازگی آمریکا 13 شهروند روسیه 
را متهم کرده است که در انتخابات آمریکا 
دخالت مستقیم داشــته اند. اتهامي  که 
روسیه همواره آن را تکذیب مي کند؛ اما 
فضاي به وجود آمده به شکلي است که 
دیگر کشورهاي غربي نیز بر  این مسئله 
تأکیــد دارند و حتي عنوان مي کنند که 
روس ها در همه پرسي خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا دست داشته اند.  این پایان 
ماجرا نیســت؛ بلکه برخي از تحلیل ها و 
تأکیدات به  این ســمت پیش رفته است 
که مسکو در انتخابات عمده کشورهاي 
اروپایي براي پیروز کردن مخالفان اتحادیه 

اروپا نقش دارد.
ایــن رویکرد که روســیه خواهان 
پیروزي ترامپ بــوده و به همین دلیل 
جلــوي فعالیت هــاي مبارزاتي هیالري 
کلینتون ســد  ایجاد کرده است،  سبب 
شد تا تحلیل ها به سمتي پیش برود که 
گفته شــود در دوران ترامپ مناسبات و 
روابط سیاســي بین مسکو و واشنگتن 
خوب خواهد شــد، حتي بعد از پیروزي 
ترامپ چنین تمایالتي به چشم آمد که 
موجب خشم دموکرات ها و حتي برخي 
از جمهوریخواهان شد.  این طیف معتقد 
بوده اند که ترامپ با آبروي سیاسي آمریکا 

بازي مي کند. 
در حالي که نمونه هــاي فراواني 
وجــود دارد که نشــان مي دهد روابط 
بین روسیه و آمریکا در 14 ماه گذشته 
نه تنها بهبــود پیدا نکرده، بلکه بدتر از 
دوران اوباما شده اســت،  این در حالي 
اســت که تنش بین دو کشور در دوره 
اوباما نسبت به دوره بوش پسر به سمت 
کمتر شدن پیش مي رفت. اگرچه روسیه 
در دوران بوش پسر به شکلي که اکنون 
در حال فعالیت در نظام بین الملل است،  

وارد نشده بود. 
اما بحــث تحریم هــاي مجدد و 
یکجانبه آمریکا علیه روسیه، تهدیدات و 
آمادگي نظامي  در حوزه شرق آسیا، تهدید 
کره شــمالي از سوي آمریکا و همچنین 
چالش هاي بین دو کشــور در سوریه و 
غرب آسیا نشــان مي دهد که برخالف 
برخــي از تحلیل ها و مواضــع مقامات 
آمریکایي، روابط بین روســیه و آمریکا 
در دوران ترامپ بدتر شــده و چشم انداز 

مناسبي هم براي آن متصور نیست. 
اگرچه تحریم هاي غرب  علیه روسیه 
پس از بحران اوکراین و شبه جزیره کریمه، 
یعني در دوره باراک اوباما  ایجاد شد؛ اما 
در دوران ترامپ،  آمریکا به شکل یکجانبه 
به گونه اي برای تحریم روسیه گرایش پیدا 
کرد و برخي از آنها را اعمال کرد که اروپا 
نیز نســبت به آن واکنش نشان داد.  این 
چالشي اســت که هنوز هم وجود دارد 
و تمایــالت یکجانبه گرایانه آمریکا براي 
تحریم علیه روسیه ادامه دار خواهد بود. 

نمونه دیگر تنش و چالش بین دو 
کشور به نوع برخورد دولت ترامپ با کره 
شمالي و افزایش توان نظامي  واشنگتن در 
حوزه آسیا ـ پاسیفیک برمي گردد؛ یعني 
جایي که روسیه در آن مرزهاي مشترک 

و منافع مشخص دارد.  
اختالف و چالش مهم تر بین روسیه 
و آمریکا در حال حاضر در غرب آســیا و 
در سوریه است. جایي که روسیه براي آن 
سرمایه گذاري کرده و براي بازگشت به 
خاورمیانه و ائتالف سازي هاي جدید برنامه 
بلندمدت دارد. به همین مناسبت به طور 
مستقیم علیه داعش وارد جنگ شد و به 
همراه متحدان خود ســبب نابودي  این 
طیف تروریسم بین المللي شد. در چنین 
شرایطي که تروریسم در  این منطقه در 
حال ریشه کن شــدن بود،  آمریکا براي  
اینکه به همراه متحدان منطقه اي خود 
قافیه را کاماًل نبازد، دســت به سناریوي 
جدیــد زد و با علم کــردن طیف هایي 
از کردهــاي منطقه به ویژه در شــمال 
ســوریه، به دنبال جداسازي سرزمیني 
در  این منطقه است که مي تواند بحراني 
بلندمدت را در غرب آسیا  ایجاد کند که 
کشورهاي مختلف را با خود درگیر کند. 
از  این منظر نه تنها مناسبات بین مسکو 
و واشنگتن بهبود نخواهد یافت؛ بلکه به 
سمت چالش هاي جدید و عمیق تر پیش 

خواهد رفت.

  عبداهلل عبادی/ جمهوری موریتانی 
کشــوری است در شمال غرب آفریقا و پایتخت 
آن شــهر »نواکشوت« است. بیش از 90 درصد 
از مساحت این کشــور را بیابان پوشانده است، 
جمعیت این کشور حدود 3/3 میلیون نفر است.

فقر و بی ســوادی شــدید ســبب شده تا 
برده داری همچنان در موریتانی رواج داشته باشد، 
این کشور از نظر درصد جمعیت برده رتبه اول 
در جهان را دارد. بر اساس گزارش سی ان ان در 
سال 2012 حدود 10 تا 20 درصد از جمعیت 
موریتانــی را بردگان )به معنــای واقعی کلمه( 
تشــکیل داده اند. بیشــتر برده ها سیاه پوستانی 
هستند که اجدادشــان قرن ها پیش به اسارت 
بربرها درآمده اند. خریــد و فروش برده در این 
کشور معمول نیســت؛ اما هدیه دادن آن رواج 
دارد به ویــژه هدیه دادن کــودکان برده به تازه 

عروس و دامادها.
فقر اقتصادی و معنوی موجب شده تا این 
کشــور به کشــوری فقیر و نیازمند کمک های 
خارجــی تبدیل شــود و مقامات کشــورهای 
ثروتمند با بهره برداری از این موضوع ســعی در 
نفوذ در ارکان این کشور دارند، بر این اساس در 
اردیبهشت سال 1393 رسانه های عربستان اعالم 
کردند؛ رژیم ریاض کمک های مالی و اقتصادی 
به دولت موریتانــی را در اولویت اول خود قرار 
داده است. در این راستا منابع خبری گفتند که 
دولت آل سعود مبلغ 30 میلیون دالر برای احداث 

دانشکده ای در نواکشوت اختصاص داده است.
در اوایل سال 1390 و با تغییر رژیم حاکم 
بر این کشــور روابط جمهوری اسالمی ایران با 
موریتانی سیر صعودی پیدا کرد و جدا از سفرهای 
مقامات دو کشور، کمک های انسانی جمهوری 

اســالمی ایران در زمینه غذایــی و دارویی در 
چند نوبت به نواکشوت ارسال شد. با گرم شدن 
روابط دو جانبه رژیم عربســتان به عنوان محور 
ترویج آموزه های ســلفی و وهابی و نماد اسالم 
آمریکایی از بیم گســترش مذهب تشیع که به 
دنبال اقبال و عالقه مردم این کشور ایجاد شده 
بود، تحرکات جدید خود علیه کشــورمان را در 

این کشور آغاز کرد.
با تحریک مقامات مذهبی عربستان »احمد 
ولد المرابط« خطیب مسجد و مفتی موریتانیایی 
در خطبه نماز عید قربان آن سال با تکرار ادعاهای 
مفتی های عربستان درباره نفوذ جریان های شیعه 

وابسته به ایران هشدار داد.
به دنبال احســاس خطر عربستان از نفوذ 
ایران سازمان ها و نهادهای بین المللی این کشور 
با اعزام کارشناســان خود به موریتانی سعی در 
جلوگیری از رشد تشیع در بین مردم این کشور 
گرفتند، بر این اســاس برای اولین بار تیمی از 
پزشکان سازمان رابطه العالم اسالمی با سفر به 
مناطق دورافتــاده موریتانی به معالجه بیماران 
اقدام کردند عالوه بر این مقامات نظامی آل سعود 
با سفر به این کشور چندین موافقت نامه نظامی 

با ارتش به امضا رساندند.
 

تیم پزشکی سازمان رابطه العالم اسالمی 
در موریتانی 

مقامــات موریتانی که از توجه آل ســعود 
به کشورشــان مطلع شده بودند فضا را مناسب 
دیده و محمد بن عامر،  معاون آموزش و پرورش 
را به عربستان فرستادند. وی در دیدار با محسن 
الترکی، رئیس ســازمان رابطه العالم اســالمی 
خواســتار افزایش مدارس اســالمی وابسته به 

عربستان در کشورش شد. در این دیدار الترکی 
آمادگی این سازمان برای افزایش مدارس اسالمی 

در موریتانی را اعالم کرد.
 

بن عامر در دیدار با الترکی 
در اکتبــر ســال 2013 برنامه جهانی غذا 
سازمان ملل متحد محموله خرمایی به وزن 202 
تــن و به ارزش بیش از 285 هزار دالر آمریکا از 
کشور عربستان سعودی برای کمک به گرسنگان 

موریتانی دریافت کرد.
این محموله اهدایــی بین حدود 27 هزار 
نفر از خانوارهای آســیب پذیر در هشــت نقطه 

توزیع شد.
از دیگر سازمان های وهابی که نقش مهمی 
در توسعه نفوذ عربستان در آفریقا دارند، صندوق 
توسعه سعودی است. صندوق توسعه سعودی 
در ســال 1974 میالدی با فرمان پادشاه وقت 
عربستان تأسیس شد و فعالیت  خود را به  طور 
رسمی از ابتدای مارس سال 1975 آغاز کرد. 
این صندوق فعالیت خود را با ســرمایه  دولتی 
به  میزان 10 میلیارد ریال آغاز کرد و در ســه 
مرحله به شرح زیر، سرمایه  آن افزایش یافت و 
به 31 میلیارد ریال سعودی رسید. این صندوق 
از طریــق اعطا ی وام های بلندمدت با بهره  کم 
در پروژه های مذکور مشارکت می کند. فعالیت 
این صنــدوق محدود به منطقــه  جغرافیایی 
خاصی نیست و از نظر ارتباطی نیز مستقیماً با 
دولت های کشورهای در حال توسعه برای کمک 
بــه پروژه های توســعه ای اولویت دار همکاری 
می کند. این صندوق اولویت کاری خود را تأمین 
مالی کشورهای کمتر توسعه یافته و کم درآمد 
اعالم کرده اســت. فعالیت های این صندوق بر 

پروژه های توســعه ای تمرکز دارد که پیشرفت 
اقتصادی و اجتماعی را در کشورهای با درآمد 

پایین به ارمغان آورد.
در ســال 2014 صندوق توسعه سعودی 
پــروژه انتقال بــرق در موریتانی را آغاز کرد و 
توانست در مدت کمتر از دو سال  نقش مهمی 

در انتقال برق در این کشور داشته باشد.
 خطــوط برق بین نواکشــوت، پایتخت 
موریتانی و نواذیبو، دومین شــهر این کشــور 
احداث شد تا عالوه  بر برق رسانی به واحدهای 
صنعتی و معدنی در شمال این کشور، از یک سو 
خطــوط ارتباطی میان شــبکه های جنوبی و 
غربی موریتانی را کــه از تولید برق حاصل از 
رود سنگال اســتفاده می کنند، برقرار می کند 
و از سوی دیگر شــبکه   برق رسانی شمال این 
کشــور را به شــبکه های برقی مغرب عربی و 
اروپا متصــل می کند. عالوه بــر تأمین مالی 
150 میلیــون دالری صندوق برای این پروژه، 
این صندوق در قالب برنامه  صادرات، کابل ها، 
برج های برق و دیگر قطعات الزم را به این کشور 

صادر کرده است.
از دیگر اقدامات عربســتان برای نفوذ در 
بین قلوب مردم این کشــور اعطای بورســیه 
تحصیلی به دانش آموزان موریتانیایی اســت. 
مسئوالن سفارت عربستان در نواکشوت هرساله 
عده ای از دانش آموزان موریتانی را در دانشگاه ها 
بورسیه می کنند تا از این طریق طبقه ای وابسته 
به خــود در تحصیلکردگان بومی ایجاد کنند. 
هزینه تحصیلی این دانش آموزان تا پایان مقطع 
کارشناسی از ســوی دولت عربستان پرداخت 
می شود و تعداد بسیاری از آنان برای تحصیالت 
تکمیلی به دانشگاه های ریاض اعزام می شوند.

 فرانسه: طرح سختگیرانه علیه پناه جویان
غــرب همچنان در راه مقابلــه با حقوق پناه جویان حرکت کرده و حاضر به 
اجرای قوانین بین المللی در این زمینه نیست، چنانکه دولت فرانسه طرحی را در 
زمینه پناه جویان و مهاجران به پارلمان ارائه می کند که انتقادات بســیاری را در 
محافل داخلی علیه امانوئل مکرون برانگیخته است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه قصد دارد قوانین مهاجرتی و پناهندگی این کشور را تغییر دهد و تدابیر 
سختگیرانه تری علیه پناه جویان اعمال کند. این قانون مهلت بازداشت مهاجران را 
از 45 روز به 90 روز افزایش خواهد داد و همچنین دوره نام نویسی برای پناهندگی 
را کوتاه تر خواهد کرد. مؤسسات حامی حقوق مهاجران در فرانسه نیز می گویند 
که طرح مکرون نشان دهنده سقوط عمیق حقوق مهاجران و پناه جویان در فرانسه 
اســت. دولت فرانسه دو سال پیش کمپ »کاله« که محل تجمع هزاران پناه جو 
بود را با نیروی قهریه پلیس تعطیل کرد و بسیاری از پناه جویان که قصد داشتند 

به بریتانیا بروند را به صورت اجباری به مناطق دیگر فرانسه برد. 
 آمریکا: گوانتانامو و پذیرش زندانیان جدید

بــا وجود مخالفت های جهانی با ادامه کار زندان گوانتانامو که از مخوف ترین 
زندان های جهان نامیده می شــود دونالد ترامپ، رئیس جمهوري آمریکا ماه ژانویه 
گذشته فرماني را امضا کرد که دستور باراک اوباما، سلف خود را مبني بر تعطیلي 
زندان گوانتانامو در جزیره کوبا، لغو کرد. دریاساالر کرت تید، فرمانده ستاد فرماندهي 
عملیاتــي )ارتش آمریکا( در آمریکاي جنوبي، گفت: »در حال حاضر، 41 نفر در 
آنجا )زندان گوانتانامو( در بازداشــت به ســر مي برند. ما آمادگي داریم در صورت 
لزوم زندانیان دیگري را در این بازداشتگاه بپذیریم.« ترامپ در سخنراني سالیانه 
ریاست جمهوري، اظهار داشت: »بیشتر اعضاي زنداني داعش به گوانتانامو خواهند 
رفت. این ادعاها در حالی مطرح شده که بسیاری از این زندانیان هرگز جرم شان 
به اثبات نرسیده و حتی بسیاری از آنها پس از بازگشت به کشورشان آزاد شده اند.«

 انگلیس: تشدید اسالم ستیزی
حمله به مســلمانان و نادیده گرفتن حقوق آنها به یکی از موارد عادی در 
انگلیس مبدل شده است، به گونه ای که هر روز تهدیدی علیه مسلمانان مشاهده 
می شود، برای نمونه در ادامه افزایش جرایم بر پایه نفرت علیه مسلمانان در انگلیس 
و حمله به مســاجد و نمازگزاران، یک نوجوان انگلیسی با تصاویری از سالح های 
دستی تهدید کرد مسلمانان را خواهد کشت. این نوجوان،  اولین انگلیسی نیست 
که مســلمانان را تهدید به مرگ می کند. پیش از این هم یک انگلیسی، با ورود 
به یک فروشگاه، کارکنان آن فروشگاه اسالمی در لندن را تهدید به کشتن کرده 
بود. ماه رمضان نیز نمازگزارانی در شــهر لندن هنگام برگزاری نماز صبح، مورد 
حمله یک ون قرار گرفتند که در نتیجه آن 11 نفر به شدت مجروح شدند. پلیس 
انگلیس این اقدام را حمله تروریستی نامید و فرد مجرم به پلیس گفته بود قصد 

دارد مسلمانان بسیاری را به قتل برساند. 
 میانمار: گورهای جمعی روهینگیایی 

جنایت علیه مســلمانان میانمار همچنــان ادامه دارد، چنانکه به گفته یک 
گروه ناظر حقوق بشر، دولت میانمار برای از میان برداشتن شواهد مربوط به قتل 
عامل روهینگیایی ها توســط نیروهای ارتش، اقدام به نابود کردن یک گور دسته 
جمعی با بولدوزر کرده اســت. کریس لوا، مدیر پروژه آراکان گفت: »اســتفاده از 
بولدوزر نشــان دهنده بخشی از تالش دولت برای مخفی کردن شواهد مربوط به 
گور دســته جمعی اســت که گزارش هایی از آن در رسانه ها و آژانس های خبری 
منتشــر شد.« وی ادامه داد: »دو مورد از این گورهای دسته جمعی که ما از آنها 
مطلع هســتیم، گزارش هایی درباره  آنها در رسانه ها آمده است؛ اما یکی از گورها 
توسط بولدوزر تخریب شد. به این ترتیب، مشخص است که دولت میانمار درصدد 

مخفی کردن شواهد است.«

حفظ برجام برای اروپا و تمام جهان اهمیت دارد
خبرگزاری مهر: جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا در پنلی در کنفرانس 
امنیتی مونیخ تأکید کرد که ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره فاصله 
10 ساله ایران با ساخت زرادخانه هسته ای صحت ندارد. جان کری به دستاوردهای 
توافق هسته ای ایران و 1+5 )آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به عالوه  آلمان( 
اشــاره کرد و گفت: »کسانی هستند که محل سانتریفیوژها را بازرسی می کنند. 
جامعه جهانی اقدامات هســته ای ایران را محدود کرده است. برای اروپا و تمامی 
جهان اهمیت دارد که این توافق حفظ شود.« کری در مقابله با ادعاهای نتانیاهو 
گفت؛ جزئیات برجام شامل واگذاری امتیاز به ایران نبود؛ بلکه یک »تفکر راهبردی 
بر اســاس تجربه دولت بوش در ســال های پیشین و زمانی بود که آنها به دنبال 
سیاســت غنی ســازی صفر بودند. این سیاست راه به جایی نبود و کاری از پیش 
نبرد... اگر خانه شــما در آتش باشد، آیا صرف اینکه ممکن است 15 سال دیگر 

مجدداً خانه تان آتش بگیرد، از مهار این آتش سوزی صرف نظر می کنید.«
 هشدار سناتور آمریکایی درباره تعامل اقتصادی با ایران

خبرگزاری فارس: یک سناتور آمریکایی در ادامه مواضع ضد ایرانی مقام های 
واشنگتن در کنفرانس امنیتی مونیخ، به کشورهای اروپایی و غیر اروپایی درباره 
تعامل با ایران هشــدار داد؛ هشــداری که خالف تعهدات آمریکا در برجام است. 
ســناتور »وایتهوس« گفت: »به شــرکت های تجاری که در حال تعامل با ایران 
هستند، باید بگویم که باید در تصمیم های خود بازنگری کنند. تا زمانی که ایران 
فعالیت های موشکی خود را متوقف نکند و آغاز به اقدامات برای توقف اقداماتش 

در منطقه نکند، نباید با ایران تعامل کرد.«
اروپا تعهد بدهد که مسئله موشکی ایران را حل می کند!

خبرگزاری تســنیم: »جان سالیوان« معاون وزیر خارجه آمریکا که برجام را یک 
توافق معیوب می داند، گفته که کلید راضی شــدن ترامپ به ادامه تعلیق تحریم های 
ایران، حل مســئله موشکی ایرانی ها توسط مذاکره کنندگان اروپایی است. سالیوان در 
پاسخ به پرسشی درباره نحوه کاهش نگرانی متحدان اروپایی از احتمال خروج واشنگتن 
از برجام، ابتدا با استناد به سخنان »جیمز متیس« وزیر دفاع کشورش، برجام را یک 
»توافق معیوب برای کنترل تسلیحات« خواند و گفت: »به متحدان اروپایی خود پیشنهاد 
داده ایم که بحث موشک های بالستیک را تا پیش از 12 ماه ِمی با ایران مطرح کنند تا به 
این ترتیب بتوانیم عالوه بر حفظ برجام، نقایص کنترل تسلیحاتی آن را هم حل کنیم.«

توئیت انتقادآمیز ترامپ از اوباما
خبرگزاری باشــگاه خبرنگاران جوان: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
از عملکرد کنگره، اف بی آی و وزارت دادگستری این کشور به دلیل عدم تحقیق 
درباره پرداخت صدها میلیون دالری ســال 201۶ میالدی توسط دولت »باراک 
اوباما« به دولت ایران در راســتای توافق هســته ای انتقاد کرد. ترامپ در حساب 
کاربری خود در شبکه »توئیتر« نوشت: »هیچ گاه نمی توان منکر این واقعیت شد 
که اوباما توانست 1/7 میلیارد دالر پول نقد را به ایران بدهد و هیچ کسی در کنگره، 

اف بی آی و وزارت دادگستری خواستار تحقیقی در این باره نشد.«
ایران قابل اعتماد نیست!

خبرگزاری تســنیم: نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در یادداشتی در یک روزنامه 
آمریکایــی بار دیگر ادعاهای بی پایه خود را تکرار کرد و نوشــت: »حکومت ایران قابل اعتماد 
نیست.« »نیکی هیلی«، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد در یادداشتی بار دیگر به تکرار 
اتهامات اثبات نشده خود علیه ایران پرداخت و تهران را به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم 
کرد. »هیلی« با بیان این ادعا که گزارش سازمان ملل متحد هم ایران را به ارسال سالح به یمن 
متهم می کند از اعضای جامعه بین الملل خواسته از این گزارش برای پایان دادن به درگیری ها در 
یمن استفاده کنند. وی نوشته است: »ضرورت دارد که از این فرصت استفاده کنیم. موشک های 

ایرانی همین حاال به هدف قرار دادن مواضع شهری در عربستان سعودی نزدیک شده اند.«

روابطی که چالشي تر خواهد شد

تداوم قدرت السیسي؛ تضمین امنیت رژیم صهیونیستي
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رسوخ همه جانبه عربستان در موریتانی

 عربستان مسئول
 فاجعه یمن

محمد البخیتی یکی از رهبران جنبش انصاراهلل یمن گفت: کسی که مسئول اعالن جنگ علیه یمن است و بر ادامه آن اصرار دارد، مسئول وخامت اوضاع کنونی انسانی در یمن نیز 
است. عربستان علیه یمن اعالن جنگ کرد و بر ادامه آن اصرار دارد، بنابراین باید مسئولیت پیامد ها و عواقب ناشی از آن را به طور کامل بپذیرد. عربستان به طور عمدی برای وخامت 

اوضاع اقتصادی یمن تالش می کند؛ زیرا محاصره شدید و فراگیری علیه این کشور اعمال کرده است و بندر »الحدیده« نیز به رغم ادعای سعودی ها همچنان در محاصره قرار دارد.

کند و کاوفراسو

هویت

  مصر شــریک مهمی برای 
آمریکاست؛ چرا که همه مناسبات 
سیاســي و امنیتي واشنگتن و 
تل آویــو را در منطقــه رعایت 
مي کند. بر اســاس این، آمریکا 
همان گونه که به دنبال کم کردن 
رژیم  امنیت  از  نگراني هاي خود 
صهیونیستی است،  در آینده براي 
باال بردن سطح اقتصادي مصر نیز 

تالش خواهد کرد

تیم پزشکی سازمان رابطه العالم اسالمی در موریتانی بن عامر در دیدار با الترکی 



 دکتــر حنیــف غفاری/ 
بی شــک »کنفرانس امنیتی مونیخ« 
مشترک  هم پیمانی  آشکارساز  نقطه 
ایــاالت متحده آمریــکا و تروئیکای 
اروپایــی در قبال توافق هســته ای و 
تغییر آن محسوب می شود. در حالی 
که ایاالت متحده آمریکا مدت هاست 
توافق هســته ای را در عمــل زیر پا 
گذاشته و وفق سند برجام نسبت به 
مســئولیت های خود متعهد نیست، 
تروئیــکای اروپایی نیــز در میان دو 
گزینه »صیانت واقعــی از برجام« و 
»همکاری با آمریکا در تغییر برجام«، 
گزینه دوم را انتخاب کرده اند! بر این 
اساس، آمریکا و اروپا در حال تکمیل 
جورچین هسته ای مشترکی هستند 
که در قبال ایران چیده اند. اما سؤال 
اصلی اینجاســت که آیا این نقشه و 
طرح مشــترک، در جریان کنفرانس 
امنیتی مونیخ چیده شــده است، یا 
هم پیمانی واشــنگتن و اروپای واحد 
در تقابل با برجام از قبل وجود داشته 
اســت؟ پاســخ به این پرسش مهم، 
مســتلزم در نظر گرفتن نکاتی است 

که به آنها اشاره می شود.

گذار از برجام؛ بازی اروپا
 در زمین آمریکا

نخست اینکه در اوایل تابستان 
امسال، میان ایاالت متحده آمریکا و دو 
کشور فرانسه و انگلیس هماهنگی های 
اصلی و نهایــی در موضوع »گذار از 
توافق هســته ای« و »تغییر برجام« 
صــورت گرفته اســت. در مرداد ماه 
امسال، امانوئل مکرون برای نخستین 
بــار اعالم کــرد که می توان بر ســر 
موضوعاتی مانند توان موشکی ایران و 
ادامه فعالیت های هسته ای ایران پس 
از ســال 2025 میالدی )زمان پایان 
یافتن محدودیت های زمانی ایران وفق 
برجام(، با تهران وارد مذاکره شد! در 
جریان برگزاری نشست مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحــد در نیویورک 
)شهریور ماه امســال( نیز نشست ها 
و رایزنی های متعددی میان مقامات 
آمریکایی،  دیپلمات هــای  و  ارشــد 
آلمانی، فرانســوی و انگلیسی صورت 
گرفت. اگرچه در ابتدا از سوی کشور 
آلمان مخالفت هایی در این زمینه با 
آمریکا صورت گرفــت، اما در نهایت 
زیگمار گابریل وزیــر خارجه آلمان 
و دیگر مقامات این کشــور آمادگی 
خود را برای همکاری بر ســر »تغییر 
برجام« بــه طــرف آمریکایی اعالم 
کردند. با این حــال مقامات اروپایی 
معتقد بودنــد که چنین اقدامی باید 
به صورتی هماهنگ، نرم و با ادبیاتی 
مالیم صــورت گیرد تا غرب در نظام 
بین الملل نسبت به بدعهدی در قبال 
برجام متهم نشود. از این رو مقامات 
اروپایی به صــورت مداوم در مواضع 
خود از »حفظ برجام« و »پایبندی به 
توافق هسته ای« سخن می گفتند تا به 
این وسیله بتوانند افکار عمومی جهان 
را بر سر این موضوع، مدیریت کنند.

اروپا بازی  هم اکنون، اتحادیــه 
خــود در زمین ایاالت متحده آمریکا 
را در قبال برجام آشکارتر کرده است. 
مروری بر اظهارات مقامات آمریکایی 
و اروپایی در جریان برگزاری کنفرانس 
امنیتی مونیخ، چنین حقیقتی را نشان 

می دهد.
»هربرت  مک مســتر« مشــاور 
امنیت ملی آمریکا در سخنرانی ضد 
ایرانــی و ضد برجامی خود در مونیخ 
اظهار داشت: »اکنون زمان رسیدگی 
به نقایص جدی در توافق ]هسته ای[ 
بــا ایــران و مقابله بــا فعالیت  های 
بی ثبات کننــده این کشــور از جمله 
تولید و اشــاعه موشــک و حمایت 
تهران از شبه نظامیان و تروریست  های 
دست نشانده ای است که مناقشه  های 
ویرانگر در سراســر خاورمیانه ایجاد 

می کنند!«
بی شک، اظهارات مشاور امنیت 
ملی ایــاالت متحــده آمریکا، نقض 
صریــح برجام و ســند عینی گذار از 
توافق هســته ای از ســوی واشنگتن 
محسوب می شود. مک مستر در بخش 
دیگری از ســخنان خود نیز ایران را 
مکانی نامطمئن برای سرمایه گذاری 
دانست. این سخنان وی نیز مصداق 
عینی نقض ماده 29 برجام محسوب 
می شود. در چنین شرایطی، مقامات 
اروپایی نه تنها موضعی در برابر نقض 

برجام از ســوی مک مســتر و دیگر 
مقامات آمریکایی اتخاذ نکردند؛ بلکه 
بازی واشنگتن را عماًل تکمیل کرده 
و در مقابل، سیاســت های منطقه ای 
جمهوری اســالمی ایران را محکوم 

کردند. 
»زیگمــار گابریل« وزیر خارجه 
آلمــان در ایــن باره اظهار داشــت: 
»از آمریــکا می خواهیم برجام را لغو 
نکنــد؛ بــه ازای آن از آمریکایی هــا 
می خواهیــم تالش کننــد با کمک 
یکدیگر راهبردهای جدیدی را برای 
با سیاست های بی ثبات کننده  مقابله 
ایران و عقب راندن نفوذ آن در منطقه 

خاورمیانه تعیین کنیم.«!
جالب و قابل توجه اینکه مقامات 
دو کشور فرانسه و انگلیس نیز صرفاً 
به اعالم حمایت کلی از برجام )توافق 
هســته ای دفرمه شــده( اکتفا کرده 
و در مقابــل، بــه صــورت مصداقی 
سیاســت های منطقــه ای ایران )که 
در راســتای تحقق امنیت در منطقه 
می باشد( را مورد حمله قرار داده اند. 
واقعیت امر این اســت که شکســت 
داعش و دیگر گروه های تروریستی و 
تکفیری مورد حمایت مشترک آمریکا 

و اروپا، خشــم آنها را از سیاست های 
منطقه ای ایران برانگیخته اســت. از 
این رو واشنگتن و تروئیکای اروپایی 
درصددنــد از »برجام« به مثابه اهرم 
فشــاری برای تحدید توان موشکی، 
دفاعی و منطقه ای کشورمان استفاده 
کنند. این فرمول رفتاری که ریشه در 
راهبرد مهار ایران از سوی غرب دارد، 
مورد توافق کامل ایاالت متحده آمریکا 
و تروئیکای اروپایی قرار گرفته است. 
با این حال، ایاالت متحده آمریکا 
و اتحادیه اروپا در این مسیر با موانع 
ســختی مواجه هســتند. ایستادگی 
قاطعانه جمهوری اســالمی ایران در 
مقابــل بدعهدی های غــرب و اصرار 
بر حق کشــورمان بر توســعه توان 
موشکی و دفاعی خود به ناتوانی غرب 
در شــکل دهی دوباره میز مذاکره با 
ایران منجر شــده اســت. در چنین 
شرایطی، خبرگزاری رویترز به نکات 
بازی  تأمل برانگیــزی در خصــوص 
مشــترک آمریکا و اروپا در تقابل با 

برجام اشاره کرده است.

از دوراهی انتخاب اروپایی
 تا دوگانگی مواضع سیاسی

بالفاصله پس از پایان کنفرانس 
امنیتــی مونیخ، رویترز در گزارشــی 
تأمل برانگیز مدعی شــد کــه دونالد 
ترامپ رئیس جمهــور ایاالت متحده 
آمریکا خواسته های خود از تروئیکای 
اروپایی در قبال توافق هسته ای با ایران 
را تعدیل کرده است. بر اساس گزارش 
رویترز، وزارت خارجه آمریکا در سندي 
که براي سفارتخانه هاي کشورش در 
برلین، پاریس و لندن ارســال کرده 
مطالبات پیشین رئیس جمهور آمریکا 
از این کشورها درباره توافق هسته اي 
ایران و گروه 5+1 را تعدیل کرده است. 
منابع آمریکایي و اروپایي به خبرگزاري 
رویترز گفته اند وزارت خارجه آمریکا در 
سندي از دولت هاي سه کشور اروپایي 
)انگلیس، آلمان و فرانســه( خواسته 
صرفاً متعهد شوند براي بهبود توافق 
هسته اي با ایران در آینده تالش کنند. 
محورهای اصلی گزارش رویترز که به 
نقل از دیپلمات ها و مقامات آمریکایی 
و اروپایی منتشر شده است، عبارتند از:

1ـ اروپایي هــا درباره اینکه چه 
موضوعی ترامپ را راضي خواهد کرد 
مطمئن نیستند و تمایل ندارند درباره 
چنین خواسته اي متعهد شوند و بعداً 
ببینند که ترامپ دوباره مطالباتش را 

افزایش داده است.
2ـ در سند وزارت خارجه آمریکا 
که براي سفارتخانه هاي این کشور در 
برلین، پاریس و لندن ارسال شده، آمده 
است: »ما خواستار تعهد شما مبني بر 
همکاري با یکدیگر براي رسیدن به یک 
توافــق تکمیلي یا جهت پرداختن به 
توسعه یا آزمایش موشک هاي دوربرد، 
ضمانت بازرسي هاي قدرتمند آژانس 
و اصالح معایب موســوم به »بندهاي 

زوال پذیر« توافق هستیم.«
3ـ یک مقام بلندپایه آمریکایي 
مي گوید در صورتي که ایاالت متحده 
به دنبال دستیابي به توافق تکمیلي یا 
متعاقب باشد به دنبال جلب حمایت 
ایران، روســیه و چین خواهد بود، اما 
بدون این کشــورها و تنهــا با توافق 
آلمان، فرانسه و انگلیس هم ادامه کار 

امکان پذیر است.
4ـ-در چنین سناریویي، ممکن 
است این چهار کشــور غربي به یک 
توافــق تکمیلي دســت یابند که به 
موجب آن، در صورت تخلف ایران از 
شــرایطي که جدیداً تعیین مي شود، 
تحریم ها علیه این کشــور باز خواهد 
گشت. مذاکره کنندگان اروپا )انگلیس، 
فرانسه و بریتانیا( در نشستي که قباًل 
گزارش نشده در پاریس درباره نحوه 
برآورده کردن مطالبات ترامپ بحث و 
تبادل نظر خواهند کرد. مقامات اروپایي 
مي گویند هنــوز نمي دانند مطالبات 
مطرح شده در ســند وزارت خارجه 

آمریکا پابرجا خواهد بود، یا خیر.
5ـ هنوز مشــخص نیســت که 
آیا این ســند به معنای تغییر موضع 
ترامپ اســت یــا خیــر خبرگزاری. 

رویترز نوشته است، بخشي از دالیل 
ســردرگمي هایي که میان اروپایي ها 
وجــود دارد، به اختالفاتي برمی گردد 
که میان دستگاه هاي گوناگون دولت 
ترامــپ، از جمله بین کاخ ســفید و 

وزارت خارجه وجود دارد.
با توجــه به گــزارش رویترز و 
گزاره هایی که بر آن تأکید شده است، 
ایــاالت متحده آمریــکا و تروئیکای 
اروپایــی به توافقاتی دربــاره اصالح 
برجام )همان تغییــر و نقض برجام( 
دست یافته اند. نکته جالب توجه اینکه 
ترامپ همچنان بر سر سه نقطه نظر 
جنجالی خود در برجام، یعنی »محدود 
کردن توان موشکی ایران«، »بازرسی از 
اماکن نظامی ایران« و »حذف بندهای 
موسوم به غروب آفتاب« اصرار دارد. 
به راســتی در چنین شرایطی چگونه 
رویترز و دیگر رسانه های غربی مدعی 
تعدیــل نظرات ترامپ در قبال برجام 
شده اند؟! از سوی دیگر، دیپلمات های 
اروپایی نیز با تأیید خواسته های ترامپ، 
عماًل بر هم پیمانی خود با کاخ سفید 
مهر تأیید زده اند. موضوعی که نشان 
می دهد اعالم حمایت ظاهری اروپا از 
برجام، یک »تاکتیک ظاهری« و خیز 

اروپا برای تغییــر برجام یک راهبرد 
واقعی است. 

فراتر از آنچه تا کنون ذکر شــد، 
رویتــرز در ادامه به نقــل از مقامات 
آمریکایی و اروپایی مدعی شده است، 
واشنگتن و تروئیکای اروپایی می توانند 
با یکدیگر بر سر یک »توافق مکمل« با 
ایران به توافق برســند و تأیید یا عدم 
تأیید این توافق از سوی ایران، چین 
و روســیه نیز اساساً اهمیتی نخواهد 
داشــت! به عبارت بهتر، هر اندازه به 
اوایــل خرداد ماه ســال آینده )زمان 
پایان ضرب االجل اعالمی ترامپ درباره 
همراهی  می شویم،  نزدیک تر  برجام( 
اروپا و آمریکا در مسیر ابطال یا تغییر 
برجام عینی تر می شود. با وجود اینکه 
در ماه های گذشــته، مقامات اروپایی 
در بیان مواضع ظاهری خود، بر لزوم 
»صیانت از توافق هســته ای« تأکید 
می کردند، این بار آنها از ابراز همکاری 
خود با مقامات آمریکایی در این باره 
ابایــی ندارند. برای نمونه، اســتفان 
سیبرت، ســخنگوی دولت آلمان در 

این باره عنوان کرده است:
»برلین به دنبال جزئیات بیشتری 
درباره این مسئله است که واشنگتن 
از توافق هسته ای با ایران چه چیزی 
می خواهد؟ آلمان از توافق هســته ای 
حمایت می کند و در کنار آن ایستاده 
اســت. آلمان شــرایط را با شرکای 
اروپایی تجزیه و تحلیل خواهد کرد.«

آنچه مسلم است اینکه مقامات 
اروپایی به جای محکوم کردن دولت 
آمریــکا و تأکید بر »اجرای تمام عیار 
برجــام« و »غیر قابــل تغییر بودن 
توافق هسته ای«، از مذاکره با مقامات 
آمریکایی با هدف مشــخص شــدن 
مواضع واشنگتن درباره توافق هسته ای 
ســخن می گویند! بدیهی اســت که 
تروئیکای اروپایــی در این معادله دو 
گزینه بیشــتر پیش رو ندارد: گزینه 
نخســت اجرای کامل برجام )مطابق 
ســند توافق هســته ای( و جداسازی 
رسمی مســیر خود از ایاالت متحده 
آمریکا است. گزینه دوم نیز همراهی 
مطلق با آمریــکا در فرایند خروج از 
برجام و نقض توافق هســته ای بوده 
که به نظر می رسد تمایل کشورهای 
اروپایی حرکت در این مســیر است! 
به هر حال، سه کشــور اروپایی باید 
میان این دو گزینه دســت به انتخاب 
بزنند؛ زیرا در این معادله گزینه سومی 

وجود ندارد!

وظیفه دیپلماسی ایرانی؛ 
اصرار بر حقوق ملت

بدیهی اســت کــه اصلی ترین 
وظیفه دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجــی کشــورمان در برهه فعلی، 
اعتمــاد نداشــتن به اروپــا و اتخاذ 
مواضــع صریح و قاطعانــه در قبال 
سه کشــور آلمان، فرانسه و انگلیس 
اســت؛ در صورتی که این بازخواست 
قاطعانه از ســوی دســتگاه سیاست 
خارجی کشورمان صورت نگیرد، شاهد 
رفتار وقیحانه تری از سوی تروئیکای 
اروپایــی خواهیم بود. در این معادله، 
پیش فرضی ذهنی یا محاســباتی به 
نام »تفکیک بازی آمریکا و اروپا« نیز 
معنایی نخواهد داشت؛ زیرا »بدعهدی 
آمریکا« و »دوگانگــی اروپا« هر دو 
جزئــی از جورچین تقابــل با برجام 
و جمهوری اســالمی ایران محسوب 

می شود. 
نکتــه دیگر اینکه الزم اســت 
قرمز  »خطوط  دیپلماســی  دستگاه 
راهبــردی« کشــورمان را در برهه 
فعلی، به صــورت مــداوم به طرف 
مقابل )آمریــکا و تروئیکای اروپایی( 
گوشــزد کند. مذاکره نکردن بر سر 
توان موشــکی و دفاعــی ایران، عزم 
ایران بر تقویت توان منطقه ای و دفاعی 
خــود در برابر تهدیدات موجود، عدم 
پذیرش تغییر یک بند یا حتی کلمه 
از توافق هســته ای، مخالفت مطلق 
با بازرســی از اماکن نظامی ایران از 
ســوی آژانس یا هر نهاد دیگر و... از 
جمله این موارد محســوب می شوند. 
بدیهی است که ایاالت متحده آمریکا 
و تروئیکای اروپایی حق ورود به این 
مناطق ممنوعه استراتژیک و راهبردی 
کشورمان را نداشته و نخواهند داشت. 
از  اســتفاده  ســوم،  نکتــه 
ظرفیت های دو کشور چین و روسیه 
در تقابل با بدعهدی های مشــترک 
آمریکا و تروئیکای اروپایی است. طی 
ماه های اخیر، مقامات کشــور روسیه 
بارها به آمریــکا و طرف های اروپایی 
بر سر تغییر رفتار دوگانه و خطرناک 
آنها در قبال برجام هشــدار داده اند. 
در جریان برگزاری کنفرانس امنیتی 
مونیخ نیز مقامات روسی به صراحت 
رویکــرد آمریکا در قبال برجام را زیر 
ســؤال برده و از واشنگتن خواستند 
نسبت به سندی که خود امضا کرده 

است، پایبند بماند. 
در نهایــت اینکه تقابــل ایران 
و غرب بر ســر توافق هســته ای طی 
دو مــاه آتی وارد مراحل حســاس و 
سرنوشت سازی خواهد شد. آنچه ما را 
در این نبرد پیروز خواهد کرد، اصرار 
بر خطوط قرمز استراتژیک و راهبردی 
کشورمان اســت؛ خطوط قرمزی که 
اگر ذره ای از آنها عدول کنیم، تالش 
آمریــکا و اروپا برای محدودســازی 
و ایزولــه کردن کشــورمان در نظام 
بین الملل و به ویژه منطقه غرب آسیا 

بیشتر خواهد شد.
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 مصطفــی قربانی/ امروزه تالش برای از بین بردن امیــد و ترویج ناامیدی، یأس و 
بی اعتمادی در جامعه موضوعی اســت که خواســته یا ناخواســته و به طور جدی با آن مواجه 
هســتیم. بــه عبارتی،  چه این قضیــه را توطئه و اقدامی برنامه ریزی  شــده بدانیم و چه آن را 
برخاسته از واقعیت های جامعه تلقی کنیم، آنچه اکنون نمایان است و در فضای مجازی، رسانه 
ملی، مطبوعات و رســانه های مختلف به آن دامن زده می شود، ناامیدی، بی اعتمادی و بدبینی 
نســبت به وضعیت موجود و آینده کشــور اســت. در واقع، القای یأس و ناامیدی در کشور که 
با پمپاژ خبرهای ناگوار صورت می گیرد، نه تنها ســبب شــده بسیاری از دستاوردها و خدمات 
مختلف ارائه  شده در کشور نادیده گرفته شود؛ بلکه سبب شده بسیاری از پدیده ها و تالش ها 
برای اصالح و بهبود امور با دیده تردید و شــک نگریســته شــده و هرگونه اقدامی، ولو مفید و 
مثبت، نمایشی،  نمادین و بی حاصل تلقی شود. آسیب جدی تر این قضیه آن است که چنانچه 
جامعه امید خود به بهبود شرایط را از دست بدهد، به راحتی آسیب پذیر و ضربه پذیر می شود 
و به دنبال پاسخ های مطلوب به مسائل خود در ورای مرزها می گردد. آنچه به این قضیه شدت 
بخشیده و ضریب نفوذ و فراگیری آن را به نسبت گذشته، به مراتب افزون تر کرده است، افزایش 
دسترسی به شبکه های اجتماعی مجازی و رشد پدیده هایی مانند شهروند خبرنگاری است که 
سبب شده هر اتفاق ریز و درشتی در اقصی نقاط کشور در کسری از ساعت و حتی دقیقه، در 

دسترس همگان قرار گیرد و عمومی شود. 
بنابراین، حال که در مضر بودن این قضیه هیچ شک و تردیدی نیست، سؤال این است که 
برای مقابله با این وضعیت چه باید کرد؟ به عبارت دیگر، برای مقابله با پمپاژ یأس و ناامیدی در 
جامعه و تقویت امید و بالندگی چه باید کرد؟ مسلّم است که برای این منظور می توان اقدامات 
گوناگونی انجام داد، اما آنچه در اینجا مورد اشاره قرار می گیرد، صرفاً چند نکته مهم از اقداماتی 

است که در حیطه  سیاسی ـ رسانه ای می گنجد: 
1ـ بخشــی از کارکرد صحیح رسانه ها به عنوان عضو مهمی از جامعه مدنی، کارویژه های 
آموزشی و تربیتی مانند تقویت و رواج اخالقیات در جامعه، تقویت اعتماد و خوش بینی و مبارزه با 
یأس و ناامیدی است. در این زمینه متأسفانه بخش مهمی از رسانه های رسمی و غیررسمی؛ مجازی 
و غیرمجازی در کشور؛ دانسته یا ندانسته، با برجسته کردن نقاط ضعف و برخی خطاها و از سوی 
دیگر، بی توجهی به نقاط مثبت، اقدامات شایسته و خدمات ارزنده در حوزه های مختلف، عماًل به 
این روند دامن زده اند. بنابراین، یک راه حل مهم برای مقابله با این وضعیت این است که رسانه های 

مختلف به نشر خبرهای خوب و خدماتی که در کشور ارائه می شود، نیز توجه جدی کنند.
2ـ در حوزه سیاســی نیز باید مسئوالن از رویکرد جناحی به بازی سیاست به طور جدی 
پرهیز کنند و به جای آنکه به تخریب و زیر ســؤال بردن مســئوالن جناح رقیب خود بپردازند، 
نقــاط قوت و عملکردهای مثبــت آنها را نیز ببینند و بیان کنند و مدام اعالم نکنند که »زمین 
سوخته« تحویل گرفته ایم. واقعیت این است که غلظت بازی سیاسی میان نیروها و جریان های 
سیاسی سبب شده که در بسیاری از موارد دستاوردهای نظام نزد مردم مخدوش شود و فضایی 

ناامیدکننده برای افکار عمومی ترسیم شود. 
3ـ اقدام جهادی، انقالبی، قاطع، سریع، مقتضی و متناسب برای حل مشکالت از یک سو و 
برخورد بدون مماشات و مالحظه با اخاللگران و مفسدان در امور کشور از سوی دیگر نیز راه حل 
مفیدی است که می تواند به تزریق امید و اعتماد به جامعه منجر شود. درواقع، افکار عمومی از 
مسئوالن انتظار دارد که به محض بروز مشکل و نابسامانی، در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود 
و کار در پیــچ و خم هــای اداری و بوروکراتیک گیر نکند؛ زیرا میان قضاوت افکار عمومی درباره  
کارآمدی و مفید بودن یک اقدام و زمان انجام آن نســبت مســتقیم وجود دارد و چه بسا اقدام 
مثبت و کارآمدی که انجام آن در زمان مناســب صورت نگیرد، یا مدت زمان زیادی صرف آن 

شود، از سوی افکار عمومی چندان مثبت ارزیابی نشود. 
4ـ اقدام مهم دیگر، تالش برای کاهش فاصله  مسئوالن با مردم، رفع تبعیض ها در ساختارهای 
اداری و در برخورد با مراجعه کنندگان است. واقعیت آن است که نمی توان مشکالت موجود در 
کشور را انکار کرد، اما آنگاه که مردم به این نتیجه برسند که مسئوالن نیز از جنس آنها بوده و 
خود آنها نیز کم وبیش در جریان مشکالت مردم هستند و برای حل آنها تالش می کنند و نگاه 
تبعیض آمیز ندارند، نه تنها ناامیدی ایجاد نمی شود؛  بلکه امید و اعتماد نیز نزد مردم تقویت می شود.

 عزیز غضنفری/ اگر بگوییم حوادث و رخدادهای دی ماه 9۶ نقطه عطفی 
در تاریخ تحوالت انقالب اســالمی به شمار می رود و مبدأ آثار و پیامدهای گوناگون 
اجتماعی، سیاسی و... شده و خواهد شد، سخنی به گزاف نگفته ایم. با این وصف، یکی 
از این تأثیرات و پیامدها می تواند در حوزه آرایش سیاسی طیف های درون کشور باشد. 
بررسی های برخی از جامعه شناســان سیاسی ایران در روزهای گذشته حاکی از آن 
است که پس از اعتراضات اخیر، جامعه ایران به جز دو قطب سیاسی سنتی)اصولگرا ـ 
اصالح طلب( یک قطب اجتماعی دیگر نیز به آن اضافه شده است و از این پس، بررسی 
آرایش سیاســی و صورت بندی اجتماعی جامعه ایران دیگر به مثابه گذشته نیست و 
تحوالت و معادالت سیاسی و اجتماعی ایران حول و حوش سه قطب با کارکردهای 

سیاسی ـ اجتماعی خواهد چرخید.
در اینکه این قطب سوم که در کنار اصولگرایی و اصالح طلبی در حال شکل گیری 
و هویت یابی است، چه نام و عنوانی مناسب آن است، بحثی صورت نگرفته است؛ اما 
در اینکه این قطب ســوم خاصیت فراسیاســی دارد، در آن تردیدی متصور نیست و 
کم وبیش اجماع نظر وجود دارد که این پدیده جدید کارکرد اجتماعی دارد؛ بنابراین 
نشانه ها گویای آن است که در حوزه اجتماعی کشور، طیفی یا قطبی شکل گرفته که 
از دریچه عدالت و اقتصاد به سیاست می نگرد و همان طور که پیشتر گفته شد، وجه 

ممیز آن با دو قطب دیگر عبور از سیاست است.
ممکن است در همین جا مسئله ای پیش بیاید و آن، اینکه شاید برخی در اصل 
پدید آمدن قطب سوم تشکیک کنند که اعتراضات دی ماه 9۶ ظرفیت تبدیل شدن به 
قطب سوم را ندارد و آن صرفاً امری گذرا بوده و قابلیت تداوم و استمراربخشی را ندارد؛ 
به جز این ممکن است استدالل شود که اعتراضات و آشوب های دی ماه پیشران ها و 
کاتالیزورهای خاصی داشت که با حل وفصل نسبی آنها دیگر امکان بازیابی در آن وجود 
ندارد. در اینجا بحث مستعفایی نیاز است که مجال پرداختن به آن نیست؛ اما تجربه 
و نمونه های تاریخی نشــان داده است شکاف های اقتصادی و انواع دیگر شکاف های 
اجتماعی، تولید کننده آرایش ها و قطب بندی های سیاســی مختلف بوده و آینده در 
اشکال و فرم های دیگر ظهور و بروز پیدا کرده است. نکته دیگر اینکه وقایع دی ماه 9۶ 
نشان داد، سلسله ای از اعتراضات و اغتشاشات اجتماعی شکل گرفته که از قضا هیچ 
یک از چهره های سیاسی اصولگرا و اصالح طلب در رأس آن مجموعه اعتراضی نبودند 
و جامعه به شکل مستقل، خود بنیاد و پویا عمل می کند و به لیدر به معنای مرسوم 
آن نیازی وجود ندارد. بر اساس این، گفته می شد تجمعات اعتراضی دی ماه اعتراضات 
یا جنبش بی سر است. نکته دیگر آنکه جامعه در بطن خود در حال شبکه سازی است 
و هر فرد و گروهی بخشــی و سطحی از مطالبات و انتظارات را نمایندگی می کند و 

امروزه شبکه های اجتماعی به مدد این جامعه چندگانه متکثر آمده است.
هنر دولت ها و نظام های سیاسی و کارگزاران آن است که به این جامعه تکثرگرا 
و به ویژه طیف ســوم اجتماعی نوپدید، گونه ای از فرم و صورت بندی را منتقل کند. 
برای نمونه در سال های ابتدایی انقالب اسالمی ایران، ایدئولوژی اسالمی، بخش اعظمی 
از جامعه و گروه های سیاســی را فرم داد و در صورت بندی خاص منسجم کرد. حال 
ســخن این اســت که در حال حاضر که جامعه درباره وضعیت اجتماعی اعتراضاتی 
دارد، چگونه می توان از نو این جامعه و قطب اجتماعی ســوم را آرام و منســجم کرد 
و به خواسته هایش پاســخ داد. شواهد امر نشان می دهد، اصالح  بخش کارآمدی که 
نتیجه آن رضایتمندی عملی مردم و حرکت به ســمت تحقق عدالت است، در حالی 
که برای بخش عمومی جامعه باورپذیر باشد می تواند جامعه سرشار از انتظار و مطالبه 
را فرم داد، صورت بندی کرد و در مسیر انسجام قرار داد. نکته مهم در اینجا آن است 
که انســجام و صورت بندی چنین جامعه و طیف مطالبه گر اجتماعی، هرگز به شکل 
شــعاری، دســتوری و آمرانه تحقق پیدا نخواهد کرد؛ از این رو باید زبان عمل به کار 

گرفت، از تحلیل ها عبور کرد و تصمیمات اجرایی اساسی اتخاذ کرد.

ترویج ناامیدی؛ آسیب ها و راه حل  ها

تکوین قطبی با مطالبه کارآمدی و عدالت

نگاه

پرتو

ژرفا

 محمد قلی یان/
 8ـ بی ثبــات کــردن ایران: 
نشریه آمریکایی »هافینگتون پست« 
در گزارشی نوشته است: »به نظر 
ترامپ«  »دونالد  دولت  می رســد 
رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری 
گامی بالقــوه و نزدیک تر را برای 
حمایــت از تالش های توطئه آمیز 
عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی برای بی ثبــات کردن ایران 
برداشــته است.« بر اســاس این 
گزارش، این تالش های توطئه آمیز 
احتمالی  کردن  ســرنگون  شامل 
نظام اسالمی ایران و مجبور کردن 
قطر به همراهی با سیاســت های 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
برای هدف گیــری ایران و انتصاب 
یک افسر مجرب عملیات مخفیانه 
بــه عنوان رئیس عملیات ایران در 
آمریکا  مرکــزی  اطالعات  آژانس 

)سیا( است.
9ـ نفــوذ در وضعیت داخلی 
ایران: رایانامه های افشــا شــده از 
العتیبه«  »یوسف  کاربری  حساب 
ســفیر امارات متحــده عربی در 
واشنگتن نیز نشان می دهد، امارات 
متحــده عربی به دنبــال راه هایی 
برای نفوذ در وضعیت داخلی ایران 
اســت. بر اســاس این رایانامه ها، 
امــارات تالش هایی صــورت داده 
است تا شــرکت های آمریکایی را 
متقاعد کنند که به دنبال فرصت 
در ایران نباشــند. افــزون بر این، 
دستور کار پیشنهادی برای جلسه 
هفته جاری بیــن مقامات امارات 
متحده عربی شــامل بحث درباره 
و  امارات  احتمالی  سیاســت های 
مثبت  تأثیرگــذاری  برای  آمریکا 
در شــرایط داخلی ایران با کمک 
ابزار اقتصادی، سیاســی، نظامی، 

اطالعاتی و سایبری می شود.
10ـ کاهش نفوذ ایران: نشریه 
رســمي کنگره آمریکا اذعان کرد 
انتظار آمریکا از اغتشاش و بي ثباتي 
کاهش نفوذ فزاینده ایران در منطقه 
و ترســاندن متحــدان جمهوري 
اسالمي اســت. نشــریه هیل در 
نوشــته آمیخته به آرزو نوشــت، 
اعتراض ها )اغتشاش( در ایران رو 
به افول گذاشت؛ اما فرصتي براي 
تقویت منافع آمریــکا در منطقه 
خاورمیانه ایجــاد کرد. اگر آمریکا 
و شرکایش به درستي اقدام کنند، 
موقعیــت و نفوذ ایران مي تواند در 
منطقه تضعیف شود. آمریکا اکنون 
باید به اجراي سیاست هوشمندانه 
»مهار« جمهوري اسالمي با مجبور 
کردنش، ترویــج روندي که ادامه 
عملیات آزادانه در منطقه را براي 
تهران سخت کند و بي اعتبار کردن 
ایران در نزد مردمي که با نیروها و 
گروه هــاي نیابتي اش با آنها در آن 
سوي مرزها ارتباط برقرار مي کند، 
سرعت بخشــد. ایاالت متحده به 
ویژه بایــد با این روایت که آمریکا 
مي آید و مي رود؛ اما ایران همواره در 
آنجا )منطقه( حضور دارد، برخورد 
کند. متأســفانه، منافع آمریکا در 
خاورمیانه نوسان دارد و مردم ایران 
همواره در قلب این منطقه خواهند 
بود. این نشریه راهکارهایی را برای 
مقابله با نفــوذ ایران بیان می کند 

که عبارتند از:
ـ آمریکا باید این مســئله را 
براي گروه هاي نیابتي ایران روشن 
کنــد که تهران شــاید همواره در 
منطقه حضور داشــته باشــد؛ اما 
ممکن است همیشه براي آنها و به 

نفع آنها در منطقه نباشد. 
ـ ایــران باید اندکي به داخل 
چرخش پیدا کند تا شبه نظامیان 
شــیعه عراق، حــزب اهلل لبنان و 
حکومت بشار اسد رئیس جمهوري 
سوریه احســاس مضیقه و تنگنا 

کنند.
ـ واشنگتن باید به طور خاص 
روي کســاني کار کند که به ایران 
تمایل دارند. آمریــکا باید به این 
مسئله اشــاره کند که گرایش به 
سوي ایران از بیم خروج آمریکا از 
منطقه، سیاستي کوتاه مدت است 

که بلندمدت به نظر مي رسد.
ـ آمریــکا باید فرصت را براي 
برقراري ارتباط مستقیم با سني ها 
در دو کشــور نه فقط علیه داعش، 
بلکــه علیه مقربان ایــران مغتنم 

بشمارد.
خود  مخالفت  باید  واشنگتن 
با رژیم اسد را دوچندان و حمایت 
مستمر روسیه از نیروهاي ایراني و 

عوامل آن را محکوم کند.

 اغتشاش و براندازی ـ  2
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور در مراســم تشییع شهدای فاطمیه ناجا ضمن تسلیت به خانواده شــهدای این حادثه، اظهار داشت: ما با انواع و اقسام توطئه ها، 
فریب ها و اقدامات از طرف دشمنان در طول مسیر انقالب مواجه بوده، هستیم و خواهیم بود. امروز هم در جریان توطئه های آنها هستیم، آنها انواع و اقسام توطئه ها را علیه 

ایران از طریق اذناب شان در داخل و خارج به ما وارد می کنند. آنها می خواهند کانون ثبات و امنیت را با حوادث کوچک ناامن جلوه داده و شرایط را بی ثبات نشان دهند.

 ایران کانون
 ثبات و امنیت است

هر اندازه بــه اوایل خرداد 
پایان  )زمان  آینده  ماه ســال 
ترامپ  اعالمــی  ضرب االجل 
نزدیک تر  برجــام(  دربــاره 
می شویم، همراهی اروپا و آمریکا 
در مسیر ابطال یا تغییر برجام 
عینی تر می شود. با وجود اینکه 
مقامات  ماه های گذشــته،  در 
اروپایی در بیان مواضع ظاهری 
خود، بر لزوم »صیانت از توافق 
هسته ای« تأکید می کردند، این 
همکاری  ابراز  از  ابایی  آنها  بار 
خود با مقامات آمریکایی در این 

زمینه ندارند

بازنگاه هشدارآمیز صبح صادق به دورنمای مواضع اروپایی ها در همگرایی با آمریکا برای تغییر برجام

ایران از حقوق ملت عدول نمی کند

تقابل ایران و غرب بر ســر 
ماه  دو  توافق هســته ای طی 
و  مراحل حســاس  وارد  آتی 
سرنوشت ســازی خواهد شد. 
آنچه مــا را در این نبرد پیروز 
خواهد کــرد، اصرار بر خطوط 
قرمز اســتراتژیک و راهبردی 
کشورمان است؛ خطوط قرمزی 
که اگــر ذره ای از آنها عدول 
کنیم، تالش آمریکا و اروپا برای 
محدودســازی و ایزوله کردن 
و  بین الملل  نظام  در  کشورمان 
به ویژه منطقه غرب آسیا بیشتر 

خواهد شد



 اکبر کریمی/  عناب میوه ای گرمسیری 
اســت که سرشــار از ویتامین c، مفید برای 
دستگاه گوارش، دارای خواص آنتی اکسیدانی و 
ضد التهابی، مهار کننده قند خون، محافظ کبد 
و خواص فراوان دیگر است. در هند و پاکستان 
آن را ایناب و در شرق آسیا آن را خرمای قرمز، 

خرمای چینی یا خرمای هندی می نامند.
در انگلیس عناب را به صورت آب  نبات های 
طعــم  دار همراه با چای مصــرف می کنند. در 
کره، چین و تایوان، شربت میوه عناب استفاده 
می شــود. در برخی مناطق نیز از عناب، سرکه 
یا کیک و شــیرینی درســت می کنند. عناب 
کنسرو شده و چای با طعم عناب نیز در جهان 
استفاده می شود؛ اما با وجود برخورداری کشور 
ما از این نعمت خدادادی، تقریباً تاکنون اقدام 
خاصی برای فرآوری این میوه و تولید محصوالت 

جانبی آن انجام نشده است.
عناب خشــک بین ۶5 تا 71 درصد قند 
دارد و استفاده از آن به جای قند سفید بسیار 
مناسب است. »محمد افسری« یکی از فعاالن 
اقتصادی است که به دلیل همین ویژگی موجود 
در عنــاب و مضرات قند تصمیم به جایگزینی 

آن گرفته است.
او سال گذشته موفق به خلق ایده »حبه 
عناب« شد و با ســرمایه گذاری 150 میلیون 
تومانی و بدون دریافت تسهیالت بانکی، توانست 
کارگاه تولید این محصول را در بیرجند، قطب 
تولید عناب کشــور راه انــدازی کند. در حال 
حاضــر 15 نیــروی کار دائمــی در کارگاه او 

فعالیت می کنند.
محصول تولیدی آقای افسری در سال 95 
ثبت اختراع شده و در حال حاضر در کارگاه او 
روزانه بین ۶0 تا 70 کیلوگرم از این محصول، 
با نام تجاری »شــاینا« تولید می شــود. او سه 
هــدف را از تولید این محصول دنبال می کند: 
»1ـ کمک به اقتصاد مقاومتی و افزایش ارزش 
محصول باغی عناب؛ 2ـ کمک به تغییر الگوی 
مصرف و جایگزینی حبه عناب به جای مصرف 
قند سفید در بین خانواده های ایرانی؛ 3ـ کمک 

به اصالح الگوی کشت استان.«
خراســان جنوبی آب و هوایی خشک و 
بیابانی دارد. درخت عناب به دلیل مصرف کم 
آب، برای این منطقه آب و هوایی مناسب است 
ایجاد کارگاه های فرآوری این محصول در استان 
موجب روی آوری بیش از پیش اهالی منطقه به 

تولید و احداث باغات عناب می شود.

مراحل تهیه حبه عناب
در کارگاه محمــد افســری، عناب برای 
تبدیل شدن به حبه عناب، مراحل مختلفی را 
طی می کند. ابتدا عناب ها شسته شده و مواد 
بی کیفیت از آن تفکیک شده، سپس عناب ها 
خشک می شــود. مرحله بعدی آسیاب کردن 
عناب اســت که این کار را با چندین دستگاه 
آســیاب انجام می دهنــد. مرحله چهارم، الک 
کردن و تهیه پودر عناب است. در محله بعدی 
عناب به تنهایی و با ترکیب مشــخص از سایر 
مواد خوراکی مثل پودر سنجد، توت، زرشک، 
هلو، دارچیــن و... در درون قالب های حبه ای 
ریختــه می شــود و در درون محفظه حرارتی 
)کوره( قرار می گیــرد. در درون کوره، به این 
مواد حرارت مشــخصی داده می شــود تا مواد 

شــکل قالب به خود بگیرند. یکی از مهم ترین 
مراحل تولید محصول، همین مرحله اســت. 
اگر بیش از سقف مشخص به محصول حرارت 
داده شود، باعث از بین رفتن مواد مغذی عناب 
خواهد شــد. بیرون آوردن قالب ها از محفظه 
حرارتی، بســته بندی و درج هولوگرام و تاریخ 
تولید و انقضا بر روی محصول و آماده سازی آن 
برای عرضه به بازار از مراحل پایانی در کارگاه 
است که اتفاقاً بیشترین نیروی کار نیز در همین 

مرحله بسته بندی فعال هستند.

ایجاد ارزش افزوده در محصول باغی
تولید ســالیانه عناب در خراسان جنوبی 
نزدیک به 5 هزار تن اســت و حدود یک سوم 
این محصول درجه سه محسوب می شود که به 
دلیل کوچکی اندازه، عالقه به مصرف آن در بین 
مردم پایین بوده و باغدار مجبور است آن را با 

قیمت های پایینی به فروش برساند.
در کارگاه افسری همین عناب های درجه 
ســه فرآوری می شــود. او می گوید: »عالوه بر 
اصالح مصرف خانواده های ایرانی و روی آوردن 
آنها به مصرف مواد مفید و ســالم، هدف دیگر 
ما فرآوری درصد باالی عناب درجه سه استان 

است که تنها به دلیل اندازه کوچک، از باغداران 
با قیمت های نازلی خریداری می شود. در واقع با 
این شیوه، ما راهکاری کامالً اقتصادی برای بیش 
از یک و نیم هزار تن عناب تولیدی خراســان 
جنوبی ارائه داده ایم که موجب افزایش چندین 

برابری ارزش اقتصادی آن می شود.«
از وی در خصوص طعم و مزه محصوالت 
تولیدی شــرکتش و اینکه آیا توانســته است 
نظر مصرف کننده را جلب کند، می پرسم و او 
در پاســخ می گوید: »حبه عناب به نسبت قند 
سفید، هم طعم بهتر و هم قند مناسب، مفید و 
غیر مضر دارد که همین ویژگی ها خود به خود 
سبب روی آوری مصرف کننده به این محصوالت 
می شــود. عالوه بر این ما در کنار حبه عناب، 
حبه ترکیبی با اســتفاده از ســایر میوه ها نیز 
تولید می کنیم که تاکنون موفق به تولید هفت 

محصول از این نوع شده ایم.«
به دلیل همیــن ویژگی های یاد شــده 
در محصــوالت، آقای افســری از زمان افتتاح 
کارگاهش تاکنــون زحمت معرفی و بازاریابی 
بــرای فــروش محصــول را به خود نــداده و 
فروشــگاه ها، مغازه ها و مصرف کنندگان، خود 
برای خرید به او مراجعه می کنند. او می گوید: 
»روزی نیســت که از استان های مختلف برای 
گرفتن نمایندگی فروش محصوالت مان تماسی 
نداشته باشیم، ولی در حال حاضر به دلیل تولید 
محدود، امکان آن را نداریم و بزرگ ترین مانع 
برای گسترش تولیدمان، نداشتن سرمایه است.«

خالقیت آقای افســری در ایجاد مشاغل 
دائمی با متوســط هزینه 10 میلیون تومانی 
برای هر نفر نیروی کار، الگوی مناســبی است 
برای اثبات اینکه می توان با مبالغ کم، شغل های 
پرسود ایجاد کرد. تحقق این نوع مشاغل نیازمند 
توجه بــه ظرفیت های موجود مناطق مختلف 
کشــور و اهمیت  دادن به زحمات و ایده های 

امثال آقای افسری است.
فعالیت های  از  تهیه گــزارش  برای 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 

تلفن 0919۳472981  تماس بگیرید. 
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 شهریار اقتصاد/ مقصود از مشروط له شخصی است که طرف قرارداد 
بوده و تعهد به نفع شخص ثالث در برابر او شده است. به  عبارتی دیگر، مشروط له 
طرفی است که تعهد به نفع شخص ثالث را از طرف دیگر قرارداد خواسته و 

با او چنین شرطی کرده است. 
مشروط له در نتیجه این نهاد حقوقی هیچ دینی در مقابل شخص ثالث 
ندارد و مدیون او نیست؛ یعنی مسئول اجرای تعهد نیست، اما در عین حال 
حق ندارد از شــرطی که به نفع ثالث برقرار کرده، صرف نظر کند یا ذی نفع  

این شرط را تغییر دهد. 

* آیا مشــروط له می تواند ایفای تعهد به نفع شخص ثالث را از 
طریق قانونی مطالبه کرده یا آن را فسخ کند؟

نظر به اینکه مشــروط له نفع مادی در اجرای تعهد به نفع ثالث ندارد و 
موضوع شــرط هر چه باشد، داخل در دارایی وی نمی شود؛ ولی مطمئناًً نفع 
معنوی در اجرای شرط دارد. بنابراین باید حق مطالبه دین و اجبار به  اجرای 
تعهد از طریق قانونی را برای وی قائل شــد و نیز به استناد ماده 239 قانون 
مدنــی به  وی اختیار داد که در صورت امتنــاع متعهد از ایفای تعهد و عدم 
امکان اجبار او و ممکن نبودن انجام فعل مشــروط به  وســیله شخص دیگر 

قرارداد را فسخ کند. 

* معامله فضولی را شرح دهید.
معامله فضولی یعنی معامله به  مال غیر و عبارت اســت از معامله ای که 
شخصی با مال دیگری انجام می دهد بدون اینکه نماینده او یا مأذون از طرف 
او باشد. کسی  که بدون نمایندگی و اذن از طرف مالک برای دیگری معامله 
را تشــکیل می دهد، به اصطالح فضول و طرف معامله او را اصیل و شخصی 
دیگر را که معامله برای او انجام شده، غیر گویند. معامله فضولی ممکن است 

به دو صورت تملیکی یا عهدی باشد. 
معامله فضولی تملیکی، مانند آن است که شخص مال دیگری را بدون 
اذن مالک به  دیگری بفروشــد و معامله فضولی عهدی، یعنی آنکه شخص به  

حساب مالک متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. 

* اثر معامله فضولی پیش از اجازه رد چگونه است؟ 
ماده 247 قانون مدنی مقرر می دارد: 

معامله به  مال غیر جز به  عنوان وکالت یا وصایت یا والیت نافذ نیســت، 
ولو اینکه صاحب مال باطناًً راضی باشد... 

می توان اشعار داشت که معامله فضولی پیش از آنکه از طرف غیرتنفیذ یا 
رد شود، باطل نیست؛ بلکه غیر نافذ است، یعنی قبل از تنفیذ یا رد هیچ گونه 

اثر حقوقی ندارد. 
این وضعیت عدم نفوذ معامله تا زمانی که اجازه یا رد از طرف غیر صادر 
نشده باقی خواهد ماند و تأخیر در اجازه یا رد، آن را دگرگون نمی کند؛ ولی 
در صورتی که تأخیر در اجازه یا رد ســبب ضرر اصیل باشــد، او حق فســخ 

معامله را خواهد داشت. 
مستنبط از ماده 252 قانون مدنی مقرر می دارد:

الزم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل 
باشد، مشارالیه می تواند معامله را به  هم بزند.

 ابوذر احمدی/ نتانیاهو در سخنرانی هفته گذشته خود طی کنفرانس 
امنیتی »مونیخ« با نشــان دادن تکه آهنی که ادعا می کرد متعلق به پهپادی 
ایرانی است، شوی تبلیغاتی جدیدی را علیه جمهوری اسالمی ایران به نمایش 
گذاشــت. رئیس دولت جعلی رژیم صهیونیستی، با تکرار ادعای تمایل ایران 
برای تأسیس پایگاه نظامی در سوریه، تالش کرد به نوعی ایران را در کانون 
خطر منطقه ای قرار داده و بر اســاس این مدعی شد ایران می خواهد منطقه 

را تحت سلطه خود بگیرد. 
ایــن در حالی بود که نتانیاهــو در کنار فرافکنی علیه قدرت منطقه ای، 
تالش داشــت به نوعی مســئله ایران را تهدیدی جهانی جلوه دهد و از این 
رهگذر زمینه اجماعی جهانی را علیه جمهوری اســالمی ایران بسترســازی 
کند؛ از این رو توافق هســته ای را به میان کشید و مدعی شد: »اگر ایران به 
سالح هسته ای تجهیز شود، بسیار خطرناک تر از چیزی که هم  اکنون است، 
خواهد بود. توافق هسته ای ایران را میانه رو نکرده؛ بلکه ببر خطرناک ایرانی را 

در منطقه و جهان رها کرده است.«
آنچه در این میان قابل توجه بود، اینکه نتانیاهو به طور مستقیم ایران را 
تهدید کرد و اظهار داشت: »در صورتی که الزم باشد، علیه آن اقدام می کنیم، 
نه فقط علیه گروه های مورد حمایت ایران، بلکه علیه خود ایران اقدام می کنیم.«

اما محافل سیاسی و خبری آزاداندیش متفق القول این اظهارات مغرضانه 
نتانیاهو را واکنشــی به سقوط جنگنده اف1۶ صهیونیستی دانسته و تالشی 
صهیونیستی برشمردند که درصدد تطهیر ابهت شکسته شده نیروی هوایی 

رژیم صهیونیستی و سامانه های ضد موشکی پر هزینه این رژیم بود.   
در واقع، می توان چنین بیان داشت که دولت جعلی صهیونیستی برای 
فرار از واقعیت از دست رفتن حاشیه برتری نیروی هوایی خود دست به اجرای 
شویی تبلیغاتی زد تا از این رهگذر ضمن فرافکنی علیه قدرت منطقه ای ایران 
و محــور مقاومت، افکار عمومــی داخلی خود را از واقعیتی تلخ که به اعتقاد 
تحلیلگران سیاســی صهیونیســت آغازگر عصر راهبردی جدید و تداعی گر 

تاریک ترین واقعیت ها برای این رژیم است، منحرف کند.
رژیم صهیونیستی طی دهه های گذشته با حمالت پیشدستانه خود در 
منطقه و حتی تا آن سوی سودان، توانسته بود برتری هوایی خود را تضمین 
کــرده و به عنوان دکترینی بازدارنده، آن را زیربنای راهبرد نظامی خود قرار 
دهد؛ اما با سقوط جنگنده اف1۶ رژیم صهیونیستی و ناکامی سامانه پدافند 
هوایی آن در انهدام موشک های قدیمی سوری به یکباره هیمنه برتری نیروی 
هوایی رژیم صهیونیستی فرو ریخت و شوک هراس آوری بر بدنه نظامی این 
رژیم وارد کرد؛ به گونه ای که بنا به اعتراف نشریه آمریکایی »نشنال اینترست«، 
برای دانش پژوهاِن تاریِخ ارتش اسرائیل، این تحوالت یادآور تاریک ترین لحظات 

در گذشته مسائل راهبردی این رژیم هستند.
در حالی که مقامات نظامی و سیاسی صهیونیستی کماکان وانمود می کنند 
که اوضاع در سوریه تحت سلطه آنها است و با عربده کشی سیاسی و ادعاهای 
مغرضانه علیه ایران تالش دارند تا به نوعی جمهوری اســالمی ایران را تحت 
فشــار قرار دهند؛ اما یک نکته مهم را نبایــد فراموش کنند و آن، اینکه اگر 
رژیم جعلی صهیونیســتی به عنوان جامعه  ای بیزار از تلفات و آسیب پذیر در 
برابر ربودن ســربازانش، مجبور شود برای مقابله با حزب اهلل و سپاه پاسداران 
 انقالب اســالمی به اقــدام نظامی روی آورد، با نتایــج هراس آورتری روبه رو 

خواهد بود. 

  محمدحسین مصطفوی/  
آمریــکا قرار اســت ایــران را در 
مجموعــه ای از زنجیره های جهانی 
قــرار دهد کــه از طریــق آنها که 
عمدتاً دارای قواعد جهانی هستند، 
محدودیت هایی بر ایران اعمال کند؛ 
در این چارچوب ها اصل بر این است 
که پذیرش هر کنوانسیون بین المللی 
همراه با منافع و مضراتی  باشد، اما 
بازی ایران بسیار متفاوت تر از بازی 
دیگران است؛ چیزی شبیه بازی مار 
و پله که در کنــار هر پله اژدهایی 
دهان باز کرده است و در حالی که 
ایران باید از یک پله به پله دیگری 
صعود کند، بعد از هر پله در دهان 

اژدها سقوط می کند.
تالش غرب در مواجهه با ایران 
تناسب  ایجاد  و  »استانداردسازی« 
بین رفتار ایران با نظم اســتکباری 
اســت و در راستای این نظم است 
که منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی 

تأمین خواهد شد.
یکــی از اتهامات اســتکبار به 
کشور ما حمایت مالی از تروریسم 
است، اگرچه جمهوری اسالمی ایران 
هیچ گونه اعتقادی به این واژه سازی 
غربی ها ندارد و حمایت از مظلومان 
فلسطین و حزب اهلل لبنان را به مثابه 
یک اصل انســانی مورد توجه قرار 
داده است، اما تحریم ها و تهدیداتی 
که علیه این ســازمان های مقاومت 
شــکل می گیرد با برچسب و یک 
ادعای پوچ همراه است که هرگونه 
مبادله پولــی و مالی ای که در این 
میان صورت بگیرد، با یک برچسب 

مالی پولشویی یا پول کثیف درصدد 
مقابله با آن برمی آیند.

در این راستا استناد می کنند 
بــه چارچوب هــا و مقرراتی که در 
زمینه پولشــویی و بــا یک ادبیات 
حقوقی منازعه هایی در زمینه مالی 
و پولی برای کشورهای عضو یا غیر 
عضو ایجاد می کنند. این چارچوب ها 
حتی توانایی تأثیرگذاری بر بخش 

خصوصی را نیز دارند.
و  چهارچوب هــا  از  برخــی 
مقررات بین المللی کــه در زمینه 
پولشــویی تدوین شده اند، عبارتند 
ویــن)1988(،  کنوانســیون  از: 
استراسبورگ)1990(،  کنوانسیون 
ویژه  گروه  چهل گانــه  توصیه های 
اقدام مالی)1990( و اصالحیه های 
2004و  )2012و  آن  متمم هــای 
 ، )1 9 9 ۶ 2و  0 0 1 2و  0 0 3
دســتورالعمل های سه گانه اتحادیه 
 ،)1991 2001و  )2005و  اروپــا 
کنوانسیون ســرکوب تأمین مالی 
تروریســم)1999( و کنوانســیون 

پالرمو)2000(.

تشکیل گروه ویژه
FATF اقدام مالی 

به موازات تدوین این اســناد 
که در واقع ســنگ بنــای قواعد و 
هنجارهــای جاری کنونــی اعم از 
ملی و بین المللی را تشکیل داده اند، 
یک ســری نهادهــای منطقه ای و 
بین  المللی به وجود آمده است که در 
زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت های 
گســترده ای انجام می دهند. گروه 

ویژه اقدام مالی به ابتکار کشورهای 
فرانسه،  شــامل   )G7(هفت گروه 
آلمان، آمریکا، بریتانیا، ژاپن، ایتالیا 
و کانادا تشــکیل شده و اعضای آن 
در ابتدا فقط شامل کشورهای عضو 
گروه هفت بودند، اما طی سال های 
بعد شمار کشــورها افزایش داشته 
و در حال حاضر، FATF شــامل 
34 کشور و دو سازمان بین المللی 
اســت و اعضای این اتحادیه شامل 
کشورهایی می باشــد که از مراکز 
مهم مالی جهان محسوب می شوند. 
کشورهای عضو FATF عبارتند از: 
بلژیک،  اتریش،  استرالیا،  آرژانتین، 
برزیــل، کانادا، دانمــارک، فنالند، 
فرانســه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، 
سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، 
لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، 
نروژ، پرتغال، ســنگاپور، اســپانیا، 
نیوزلند، ترکیه، انگلســتان، آمریکا 
و دو ســازمان بین المللــی، یعنی 
 اتحادیــه اروپا و شــورای همکاری

 خلیج فارس.
همچنین گــروه مزبور دارای 
تعــداد زیادی عضو وابســته و نیز 
عضو ناظر اســت که بانک جهانی 
و صنــدوق بین المللی پول، کمیته 
نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، 
کمیسیون های  بین المللی  سازمان 
اوراق بهــادار، پلیس اینترپل، دفتر 
مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان 
ملل ، کمیته ضد تروریســم شورای 
امنیــت از جمله اعضای ناظر گروه 

ویژه هستند.

همان طــور کــه گفته شــد 
هدف اصلی و اولیه این گروه وضع 
استانداردهای بین المللی در زمینه 
مبارزه با پولشویی، تعریف و تبیین 
شــده بود، لیکن در بستر تحوالت 
بین المللی و حســب ضرورت های 
ناشــی از اهــداف گردانندگان این 
گروه؛ اهداف و مأموریت های گروه 
مورد بازنگری ویژه قرار گرفته و به 
تدریج موضوعــات و مأموریت های 

ویژه ای به آن اضافه شد.
FATF در زمینه پولشــویی 
40 توصیه و در زمینه تأمین مالی 
تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس 
آنها کشــورهای مختلف را بررسی 
و رده بنــدی می کنــد. توصیه های 
این گروه سبب ایجاد تغییراتی در 
مصوبه های مجلس، مصوبات هیئت 
دولت و حتی برخی از قوانین مالی 
مربوط به بانک مرکزی که بر عملکرد 
سایر بانک ها نظارت دارد، می شود.

 FATF لیست سیاه
از سال 2000 میالدی، گروه 
ویــژه اقدام مالــی، در گزارش های 
ســالیانه اش، یک »لیســت سیاه« 
از کشــورهایی کــه با معیــار این 
برای  کشــورها  پرخطرترین  نهاد، 
سرمایه گذاری هســتند، قرار داده 
بود. این لیست سیاه همان لیستی 
بود کــه »ســازمان همکاری های 
 OECD اقتصادی و توسعه ای« یا
نیز منتشر می کرد و عنوان آن هنوز 
هم »کشورها و قدرت های نامناسب 
برای همکاری« اســت. این لیست 

شامل کشــورهایی است که از نظر 
کارشناسان این سازمان، در مبارزه 
جهانــی علیه پولشــویی و تأمین 
مالی تروریسم همکاری نمی کنند. 
در ســال 2009 بــرای اولین بار، 
نام ایــران در کنار نام پاکســتان، 
ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست 
سیاه پیشــنهادهای سرمایه گذاری 
FATF شد. در ســال های بعدی 
نیــز گزارش ها ادامه پیدا کرد و نام 
ایران در رأس لیست سیاه به چشم 
 FATF می خــورد، در حالــی که
این حق را بــرای خودش محفوظ 
می دانست که در بررسی های تازه نام 
بعضی کشورها را از لیست حذف و 
نام کشورهای دیگری را به آن اضافه 
کند، اما ایران در کنار کره شمالی، 
در جایگاهی حتی بدتر از »لیست 
ســیاه« و در فهرســت کشورهایی 
قرار می گرفت که توصیه می شــد 
علیه آنها »اقدامات مقابله ای« انجام 
این کشورهای  به طورمعمول  شود. 
غیــر همکار به دلیــل عدم تمایل 
یــا ناتوانی در تغییــر قوانین خود، 
یا کمک مســتقیم و غیرمستقیم 
به ســازمان های تروریستی در این 
لیست قرار می گرفتند. این کشورها 
اعــالم کرده بودند کــه نمی توانند 
اطالعات مربوط به  حساب بانکی و 
کارگزاران این حساب ها، شناسایی 
مشــتریان بانکی یا کســانی که از 
فعالیت این بانک ها ســود می برند 
و اطالعات مربوط بــه مالکان این 
 بانک هــا را در اختیار این گروه قرار 

دهند.

 دانسته ها و بایسته های حقوقیـ  75
 رابطه مشروط له با شخص ثالث

عصر راهبردی جدید در سرزمین شام 

انعکاس

نیم نگاه کنکاش

روزنه

جاسوسی صنعتی )قسمت دهم(

بازی مار و پله و استانداردسازی رفتار ایران

تکاپو

امیرسرتیپ حاتمی در دیدار با مقامات نظامی آذربایجان با اشاره به تجارب ارزنده جمهوری اسالمی پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی به ویژه در دوران دفاع مقدس و مبارزه 
با تروریسم و رفع تحریم های شکننده علیه ملت ایران گفت: بحمداهلل جمهوری اسالمی ایران توانست تمام تحریم ها را پشت سر بگذارد و امروز همه نیازمندی های نیروهای مسلح مان در 

داخل کشور و به وسیله نیروهای مسلح تولید می شود. آماده ایم که این تجارب گرانقدر را در اختیار کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان قرار دهیم.

 خودکفایی
 در صنعت دفاعی

پای صحبت های محمد افسری فعال اقتصاد مقاومتی

حبه عناب را جایگزین حبه قند می کنیم

خداوردی/11  منصوره   
میلیــون نفر که تقریباً معادل 14 
درصد جمعیت کل کشــور است، 
در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی 
می کنند! اگر امروز نگوییم پدیده 
آسیب  بزرگ ترین  حاشیه نشینی 
و تهدیــد برای جامعــه ایران در 
زمینه هــای گوناگــون اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگــی و... اســت، 
بی تردید می تــوان اعالم کرد این 
موضوع یکی از چالش های جدی 
پیش روی کشــور است که ابتدا 
نیازمند شناسایی علل شکل گیری، 
بررســی راهکارهای جلوگیری از 
افزایش این  پدیده در سطح کشور 
و چگونگی برطرف کردن آن است.
دکتــر محمــد امیرپناهــی، 
جامعه شــناس، پژوهشگر و مدرس 
دانشــگاه معتقــد اســت، شــروع 
حاشیه نشــینی در جهــان در واقع 
به زمــان پیدایش انقالب صنعتی و 
به تبع آن رشــد شهرهای صنعتی 
بازمی گردد. شــروع ایــن پدیده در 
ایران نیز بــه دهه 40 و دوران پس 
از اصالحــات ارضی بــاز می گردد 
که زمینه ســاز افزایش مهاجرت از 
روســتاها و مناطق کم برخوردار به 

شهرها شد.
عللی که موجب شــکل گیری 
جمعیت و کانونی در اطراف شهرهای 
بزرگ شــد، بیکاری، فقر، شــکاف 
ناهمگونی  اجتماعــی،  و  اقتصادی 
فرهنگی مهاجــری و عدم پذیرش 
اجتماعی مهاجران، کمبود مسکن، 
نبــودن فرصت های اشــتغال، نگاه 
تمرکزگــرای دولت هــا، گرانی غیر 
متعارف زمین و مسکن در شهرهای 
بــزرگ و... بــود کــه می تواند این 
مناطق را به کانونی برای شکل گری 

بحران های اجتماعی تبدیل کند.
راه حل برطرف کردن پدیده 
حاشیه نشینی چیست؟ تقریباً همه 
کشورهای جهان با این پدیده دست 
به گریبان هســتند و هر کدام به 
شیوه ای تالش کردند این پدیده را 
مدیریت و برطرف کنند. چین به 
هنگام آماده شدن برای بازی های 
المپیک 2008، با بولدوزر به جان 
خانه های مردم حاشیه نشین افتاد 
و آنها را خراب کرد. دولت هند در 
سال 2009 برای رها کردن کشور 
از حاشیه نشــینی طی مدت پنج 
سال به زاغه های فقرا حمله کرده 
و خانه های شان را ویران کرد. تایلند 
به ســاکنان این مناطــق یارانه و 
وام هایی برای تعمیر خانه های شان 
پرداخــت کرد تا ســبک زندگی 
مــردم را تغییر دهد. دولت کنیا با 
برنامه های حمایتی به کمک مردم 
حاشیه نشین خود رفت، برای آنها 
آپارتمان هایــی در مناطقی دیگر 
ساخت و به قیمتی بسیار ارزان در 
اختیار این مردم قرار داد. کلمبیا با 
بهبود بخشیدن شبکه حمل ونقل 
در مدلین، دومین شهر بزرگ این 
کشور، وضع مناطق حاشیه نشین 
بهبود یافته و از نرخ قتل و جنایت 
در این مناطق به طور چشمگیری 
کاسته  شده است. انگلستان ترویج 
رشد اقتصادی، افزایش درآمد کل 
جامعه و ایجاد مشــاغل بیشتر در 
جهت کاهــش پدیده بیکاری بود 
و دولت اســپانیا، اشتغال زایی در 
روستاها را در برنامه خود گنجانده 
اســت؛ اما راه حل این موضوع در 
کشور ما چیست؟ بهترین راه حل 
تــالش برای از میان بردن  علل و 
عوامل شکل گیری چنین شرایطی 
است که مهم ترین آنها ایجاد روند 
مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها 
به ســمت روستاهای کشور است. 
در ایــن راســتا، مهم ترین مؤلفه 
عبارت است از حمایت از شغل های 
روستایی با مدیریت منابع مالی و 
طبیعی. اگر کسانی که با مهاجرت 
از روســتاها به دنبال درآمد و رفاه 
به حاشیه شهرها آمده اند، بدانند 
که دولــت از آنها در وطن شــان 
حمایت می کنند و امکان فعالیت 
اقتصــادی و رفاه و دسترســی به 
امکانــات را دارند، هیچ گاه آهنگ 
حضور در حاشیه شهرها را نخواهند 
داشت و اگر همه به حاشیه شهرها 
آمده باشــند، در صــورت وجود 
چنین شــرایطی از بازگشــت به 
روستاها استقبال خواهند کرد که 
در نتیجه هم پدیده حاشیه نشینی 
حل خواهد شــد و هم پراکندگی 
جمعیت در کشور که عوامل ثبات 
و امنیت در کشــور است، تأمین 

خواهد شد.

حاشیه مشکل ساز!



در  نوری گلجایی/  عبداهلل   
چند شماره گذشته با انجمن حجتیه 
و مبانی دیدگاه های سران و طرفداران 
آن درباره منع دخالت دین در سیاست 
و به طور کلی نفی تشــکیل حکومت 
اســالمی و اســتنادات روایی آنها در 
این زمینه آشنا شدیم. در این نوشته 
والیــت فقیه از منظر آنهــا و چرایی 
تالش برای تفکیک آن از مرجعیت را 

بررسی می کنیم. 

والیت فقیه
 از دیدگاه انجمن حجتیه

دربارة دیدگاه انجمن حجتیه از 
والیت فقیه، نظریات گوناگوني وجود 
دارد؛ مهم  تریــن دیدگاهي که نظریة 
بســیاري از ســران حجتیه شمرده 
مي  شــود، این اســت که، رهبري از 
مرجعیت جداست که این نیز، به   سبب 
تفسیر خاص آنان از توحید ربوبي است 
که جدایي دین از سیاســت را در پي 
دارد: »شما یک افسر و یک پیشوا و یک 
رهبر معصوم پیدا کنید، یک رهبري 
که بتواند رهبــري ادارة اجتماع کند، 
روي نقطــة عصمت نه عدالت، عدالت 

کافي نیست.1«
بر  اســاس این تفکر دیگر تفاوتي 
ندارد که رهبر جامعه یک آیت  اهلل باشد، 
یا مرجع تقلید یا حتي شــاه، باز هم 
رهبر شمرده مي  شود؛ ازاین  رو، فعالیت 
فقیهان به بعضي از امور خاص محدود 
مي  شود؛ از   جمله، جمع  آوري خمس، 
زکات و اقامة نماز و غیره؛ براي نمونه، 
در اوایل انقــالب، انجمن حجتیه در 
بیانیه اي بر اعتقاد خود به والیت فقیه 
تأکید مي  کند و مخاطبان را به جزوة 
»به ســوی نور« خود ارجاع مي دهد، 
ولــي با مراجعه به این جزوه و تحلیل 
آن روشن می شود منظور از والیت فقیه 
تأکید شدة انجمن، همان والیت عامة 

مراجع در برخي امور ابتدایي است.
در این جزوه چنین آمده اســت: 
»تفویــض اختیار آن اســت که رهبر 
معصوم)ع( بخشي از اختیارات خویش 
را واگذار مي کند و ادارة قســمتي از 
گســترة فعالیت خویش را به دیگران 
مي ســپارد.2« در  حالي  که امام معصوم 
رهبري مردم را به فقهاي خود  نگهدار 
و با  ایمان ســپرده و زمام امور شیعه را 

در زمان غیبت خویش، به   دســت با 
کفایت ایشان دادند3؛ اما انجمن چندان 
به دامنة اختیارات وليّ فقیه اشــاره اي 
نمي  کند. حتي در متن باال آن را بخشي 
از اختیارات امام زمان مي شمارد که با 

دیدگاه امام خمیني)ره( مغایر است.
بــا این نوع تفکر، درمي  یابیم که 
والیت فقیه مورد تأکید انجمن، بیشتر 
از آنکه ولّي و حاکم جامعه اســالمي 
باشــد، ناظر بر اجــراي برخي احکام 
دینــي مانند عبــادت خواهد بود. در 
این دیدگاه، چندان سخن از اختیارات 

وليّ فقیه به میان نمي آید.
انجمــن معتقدند که  اعضــای 
به والیــت فقیه اعتقاد داشــته و به 
آن پایبندنــد و دلیــل آن را دیدگاه 
پیشــنهادی خود به مجلس خبرگان 
قانون اساســی ذکر می کنند. در این 
دیدگاه بیان می شود: »والیت فقیه به 
نیابت از امام عصر)عج( مبناي حکومت 
اســت و تحت این والیت به پیروي از 
اصول قرآني »َو َشــاِورُهم فِي ااَلَمر َو 
امور عمومي  بَیَنُهم«  اَمَرُهم شــُوري 
کشور باید در شــوراها و در محدودة 
شرع و قوانین اسالمي به وسیله خود 
مردم و در حدود صالحیت قانوني آنان 

حل و فصل شود.4«
همچنیــن، آنان معتقدند که در 
تبعیت از این اصل، قدم را فراتر نهاده  اند 
و بارها در محصوالت فرهنگي و آثار و 
تألیفات اعضاي انجمن، به   صراحت، بر 
پیــروي از رهبري امام خمیني تأکید 
کرده  اند؛ مثاًل، در نشریة سپیدة امید، 
رهبر معظم انقالب اسالمي را نایب عام 
حضرت ولي عصر)عج( در زمان غیبت 

معرفي کرده  اند.5

اعتقاد به جدایی رهبري
 از مرجعیت 

به نظر مي رســد انجمن حجتیه 
بــراي رهبــري، جایگاهــي بیش از 
مرجعیت تقلید قائل نبــود. اگرچه از 
نظر آنها امام خمیني)ره( به   صراحت، 
نایب امام زمان)عج( معرفي شــد، اما 
این نیابت تنها به ایشان منحصر نبود 
و دیگــر مراجع تقلید نیــز از جایگاه 
نیابت عام بهره  مند بودند. در بیشــتر 
آثار انجمن حجتیه، وقتي بحث والیت 
مطرح مي شود، مي توان آن را به پیروي 
و تبعیت از مراجع تقلید منحصر کرد؛ 
مثاًل، در جزوة کعبه و آخرین خورشید، 
در ذیل عنوان »در زمان غیبت کبري 
چه بایــد کرد؟« چنین آمده اســت: 
»به فرمــان حضرت بقیــه اهلل در این 
دوره، مي باید در مشــکالت مذهبي به 
مراجع عالي  قدر اســالم که نّواب عام 
هســتند، رجوع کرد. امام در پاســخ 
محمدبن عثمان، دومین نایب خویش، 
مي فرماینــد: »در رویدادهاي تازه، به 
راویان حدیــث ما به مراجــع تقلید، 
رجوع کنید که آنان حجت من بر شما 
و من حجت خدا بر ایشــان هستم.«۶ 
همچنین اضافــه مي کنند: »پیروي از 
همین دستور آسماني و اطاعت کامل از 
نمایندگان امام زمان)عج( بود که یکي از 
بزرگ  ترین انقالب هاي تاریخ به پیروزي 
رسید و چشم جهانیان را خیره کرد و 
بدین  سان اســت که مذهب ما همواره 
همگام زمــان و همراه دگرگوني پیش 
مي رود و امت ما رمز پیروزي خود را در 
پیروي از بزرگاني مي بیند که از سوي 

امام زمان سخن مي گویند.7«
همچنین، در نشریة به سوي نور، 

بحث رهبري و پیــروي از آن تنها در 
محدودة تبعیــت از مراجع و تقلید از 
آنان محدود و مطرح شــده اســت که 
فقهاي عصر غیبت مقام والیت ظاهري بر 
شیعه هستند. استاد شهید هاشمي  نژاد 
این زمینه مي فرماید: »متأســفانه  در 
حداقل تعدادي از آنها مطرح کردند در 
دبیرستان  ها، عده اي از معلمین شان که 
مقام رهبري از مقام مرجعیت جداست 
یعنــي چه؟ یعنــي دین از سیاســت 
جداســت. مرجع براي وضو و غسل و... 
است، نه براي حکومت. نه براي مبارزه 
با ســتم، نه بــراي امر  به  معروف در آن 
حد براي جهــاد، نه براي دفاع، عجب! 
من سؤال مي کنم حکومت جزء اسالم 
است، یا خارج از اسالم است؟ مرجعي که 
دربارة نظام سیاسي اسالم نظر نداشته 
باشد، این یا در همة اسالم نظر دارد؟ و 
یا در بخشي از آن نظر دارد؟ و ما منتظر 
بمانیــم، امام زمان)عــج( بیاید، خیلي 
مسئله خطرناک است، چیست که دارید 
طــرح مي کنید که مرجعیت از رهبري 
جداست؟ ببینید شما به ما کار داشته 
باشید یا ما به شما، شیطنت نکنید، و  ااّل 
جلوتر مي آییم، ما دیگر اجازه نمي دهیم 

که جامعة ما به آن شرایط بازگردد.«8
در پایــان این بحث، به گزیده اي 
از ســخنان حضرت امــام خمین)ره( 
اشــاره مي کنیم. ایشان فرمود: »پس از 
شــرایط عامه، یعني عقــل و تدبیر دو 
شــرط اساســي وجــود دارد: 1ـ علم 
به قانون، 2ـ عدالــت...؛ زیرا حکومت 
اســالمي حکومــت قانون اســت نه 
خودســري و نه حکومت اشخاص بر 
مردم. ]حاکــم[ باید از کمال اعتقادي 
و اخالقي برخوردار باشــد و دامنش به 

معاصــي آلوده نباشــد... این خاصیت 
کــه عبارت از علم بــه قانون و عدالت 
باشد، در عدة بي  شماري از فقهاي عصر 
ما موجود اســت و اگــر با هم اجتماع 
کنند، مي توانند حکومت عدل عمومي 
در عالم تشــکیل دهند. اگر فرد الیقي 
که داراي این دو خصوصیت باشد به پا 
خاســت و تشکیل حکومت داد، همان 
والیتي را که حضرت رسول اکرم)ص( 
در امر ادارة جامعه داشت، دارا مي باشد و 
بر همة مردم الزم است که از او اطاعت 
کنند. این توهم که اختیارات حکومتي 
رســول اکرم)ص( بیشــتر از حضرت 
امیر)ع( بــود، یا اختیــارات حکومتي 
حضرت امیر بیشتر از فقیه است، باطل 
و غلط است. البته فضایل حضرت رسول 
اکرم)ص( بیش از همة عالم است و بعد 
از ایشــان فضایل حضرت امیر از همه 
بیشتر است؛ لکن زیادي فضایل معنوي 
اختیارات حکومتي را افزایش نمي دهد...

این توهم نباید پیدا شود که مقام 
فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است؛ 
زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه 
صحبت از وظیفه اســت. والیت یعني 
حکومت و ادارة کشــور و اجراي شرع 
مقدس،... امتیاز نیســت؛ بلکه وظیفة 
خطیر است. والیت فقیه از امور اعتباري 
و عقالیــي اســت و واقعیتي جز جعل 
ندارد، مانند جعل قراردادن و تعیین... 
. مثل این اســت که امام کسي را براي 
حضانت، حکومت یا منصبي از مناصب 
تعیین کند. در این موارد معقول نیست 
که رسول اکرم و امام با بقیه فرق داشته 
باشند ... آیا در اجراي حدود بین رسول 

اکرم و امام و فقیه امتیازي است؟«9
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 دکتر سیامک باقری چوکامی/ جنگ نرم 
در عصر کنونی دانش پایه و بهره مند از نظریه های 
علوم رفتاری است. در حقیقت، یکی از وجوه متمایز 
موج چهارم جنگ نرم، بهره مندی بازیگران این نوع 
نبرد از نظریه های علوم اجتماعی به معنای اعم یا 
علــوم رفتاری و پژوهش های علمی ـ تحقیقاتی به 

معنای اخص است. 

نظریه های غربی و جنگ نرم
درباره ارتبــاط نظریه های غربــی با جنگ 
نــرم دو دیدگاه کلــی وجود دارد: یــک ـ برخی 
معتقدند بسیاری از نظریه های علوم رفتاری اعم از 
روا ن شناسی، جامعه شناسی، علوم فرهنگی، علوم 
سیاسی و علوم ارتباطات با هدف تسلط نرم افزاری 
بیشــتر نظام ســلطه بر جهان تولید شده اند.  دو ـ 
در برابــر دیدگاه فوق برخــی دیگر، برای این نوع 
علــوم اصالت قائل بوده و معتقدند، نظام ســلطه 
از نظریه هــای علــوم رفتاری بــرای اهداف خود 

بهره برداری می کند. 
صرف  نظر از صحت و سقم این دیدگاه ها، آنچه 
محرز اســت این است که نظام سلطه )انگلیس به 
منزله یکی از نمادهای آن در قرن 19 و اوایل قرن 
20 و آمریکا به عنوان نماد آن در نیمه دوم قرن 20 
و ابتدای قرن 21( از نظریه پردازانی برخوردار بوده 
و هست که در تحکیم و توسعه نظام سرمایه داری 
و لیبرالیسم نظریه پردازی می کنند. در عین حال، 
بســیاری از نظریه پردازان مستقل وجود دارند که 
نظریه ها و پژوهش هــای تحقیقی آنها الهام بخش 
نظریه پــردازان و بازیگران جنگ نرم بوده اســت. 

)باقری چوکامی، 1395: 80( 

تعلیل اعتراض اجتماعی
 با نظریه حرمان ـ تعرض 

نظریه حرمان ـ تعرض، شکاف انتظارات، شکاف 
داشــته و خواسته یکی از نظریه های روان شناسی 
اجتماعی و جامعه شناســی سیاســی است که در 
ارتباط با شورش ها و انقالب ها از آن استفاده شده و 
توجه بازیگران جنگ نرم را به خود جلب کرده است. 
»تد رابرت گر« یکی از نظریه پردازان این نظریه با 
اســتفاده از مفهوم محرومیت نسبی تصریح دارد، 
اختالف فاحش بین دو وضعیت و شــرایط ایده آل 
یک فرد و شرایط واقعی که در آن زندگی می کند، 

ممکن اســت موجب بروز واکنش خشونت آمیز و 
اقدام جمعی از سوی وی شود. بر اساس این نظریه، 
هرگاه بین آنچه افراد انتظار دارند و حق آنهاست و 
باید برآورده شود، با میزان توانایي آنها در برآورده 
کردن آن انتظارات، فاصله و شکاف افتد، انتظارات 
مردم تحت شرایطي به سمت اعتراض و خشونت 
تمایل پیدا مي کند. به اعتقاد وی، محرومیت نسبی 
سرخوردگی است که از محل شکاف بین انتظارات 
ارزشــی و توانایی های ارزشی شان تعریف می شود. 
براساس این تئوری، اگر داشته های انسان متناسب 
با خواسته های او نباشد، دچار سرخوردگی شده و 
احساس محرومیت می کند که اگر این وضعیت در 
گســتره ملی رخ دهد، طبعاً به چالش اقتدار ملی 
منتهی می شود. بنیان گذاران این تئوری علت اصلي 
رفتار پرخاشگرانه در اعتراضات اجتماعي را حرمان 
ناشــي از نومیدي مي دانند. نومیدي هنگامي رخ 
مي دهد که جامعه احساس کند موانعي بر سر راه 
رسیدن به انتظاراتش وجود دارد، هر چه این مانع 
شدیدتر احساس شود و به موازات آن رغبت مردم 
براي دســتیابی به خواسته ها و انتظارات که آن را 
ممکن الوقوع مي دانند، بیشــتر باشد، انگیزش هاي 
اعتراضات خیابانی جدي تر می شود. بنابراین، میزان 
امید و ناامیدی در دستیابی به انتظارات و توقعات، 
عامل کلیدی در فضای داشته و خواسته است؛ زیرا 
ضریب امنیت و ناامنی را مشخص می کند.)مطالعات 

گروهی، 1388: 55(  

اقدامات دشمن برای ایجاد شکاف در ایران 
بر اساس نظریه موصوف، دشمن در جنگ نرم 
اقتصادی، تالش های زیر را برای ایجاد فضای شکاف 
بین امکانات و انتظارات درباره جمهوری اســالمی 

ایران دنبال کرده و می کند:
1ـ ضربه زدن به اقتصاد جمهوری اسالمی و 
ناتوان نشان دادن نظام از تأمین مطالبات معیشتی 
و اقتصادی مردم؛ رهبر معظم انقالب به این انگیزه 
و مقصد دشــمن پیش از هر تحلیلگری پی برده و 
اقتصاد را اولویت اول دولت معرفی کردند: »اولویّت 
امروز ملّت ایران، مسئله  اقتصادی است و توّجه کنید 
که اولویّت دشمن هم مسئله  اقتصادی است؛ یعنی 
امروز دشمنان جمهوری اسالمی برای اینکه بتوانند 
اهداف خودشان را در مورد ایران و ایرانی و جمهوری 
اسالمی محّقق کنند، دنبال راهکارهای اقتصادی و 
یا به تعبیر درست تر، دنبال ضربه  زدن اقتصادی به 
ملّت ایرانند. هدف دشمن این است که بتواند با فشار 
اقتصادی، ملّت ایران را نســبت به نظام اسالمی و 
جمهوری اسالمی دلسرد و دلزده کند و بین ملّت 
ایران و نظام اســالمی فاصله بیندازد و هدف های 

خودش را از این راه دنبال کند.« )139۶/1/1(
2ـ پروپاگانــدا و جنگ روانی و تبلیغی برای 
نامطلوب جلوه دادن وضعیت موجود و دامن زدن 
به انتظارات و خواسته؛ بازیگران جنگ نرم از طریق 
رسانه ها و تکنیک های عملیات روانی تالش می کنند 
در شرایطی که توانایی های ارزشی حاکمیت )قدرت 
تأمین و ارضــای نیازهای مادی و معنوی جامعه( 
ثابت است، انتظارات ارزشی را به قدری باال ببرند 

که شکاف میان مردم ـ حاکمیت بروز کند. 
3ـ ناممکن بودن دسترسی به وضع مطلوب؛ 
عامــالن جنگ نرم از طریق عوامل مؤثر اطالعاتی 
سعی می کنند در شــرایطی که انتظارات در یک 
معادله با شیب ثابت و مثبت )مالیم( پیش می رود، 
توانایی حاکمیت در برآورده کردن خواســته ها و 
انتظارات را رو به اضمحالل نشــان دهند )الگوی 

محرومیــت صعودی( و از این رهگــذر به نتیجه 
مدنظر خود مبنی بر جنبش ســازی و زمینه سازی 
برای نافرمانی مدنی نایل آیند. رهبر معظم انقالب 
به خوبی به موضوع پی برده و در ابتدای ســال 9۶ 
بــرای ترغیب مؤکد بر پیگیری اقتصاد مقاومتی از 
سوی مسئوالن فرمودند: »ما اّطالعات را دائماً دنبال 
می کنیــم و از وضع مــردم در بخش های مختلف 
کشــور مّطلع می شــویم؛ مردم از لحاظ معیشت 
دچار مشکلند. مسئله  بیکاری هست، مسئله  سختی 
معیشت هست؛ و مشکالت گوناگونی که در زمینه  
فرهنگــی و اجتماعی به دنبال اینها می آید. خب، 
عرض کردیم که دشمن هم بر روی همین ها تمرکز 
می کند و روی اینها تبلیغات می کند.« )همان( در 
واقع دشمن با تمرکز بر این زخم ها و آسیب ها تالش 
دارد تا آســتانه تحمل مردم را کاهش داده، آنها را 

برای اعتراض آماده کند. 
4ـ دمیدن بر ناامیدی و گسترش نارضایتی؛ 
رهبر معظم انقالب اسالمی، در دی ماه سال جاری 
مهم تریــن طراحی جبهه مقابل در مقطع فعلی را 
ناامیــد کردن مردم به آینــده و گرفتن اعتماد به 
نفس آنان از طریق بزرگنمایی مشکالت و ضعف ها 
و کاســتی ها دانســتند. )139۶/10/۶( بازیگران 
جنگ نرم با تعمیق ناامیدی، آستانه تحمل مردم 
را دســتکاری کرده و نارضایتی را به مثابه موضوع 

مشترک همه القا کرده و توسعه می دهند.  
مطابــق با این نظریه چنانچــه نارضایتی در 
میان توده ها گسترش یابد، امکان شکل گیری یک 
هویت مقاوم فراهم خواهد شد. در مرحله دیگر که 
نارضایتی ها توسعه یافت، تهدیدات دشمن معطوف 
به هدف شکل دادن به هویت مقاومت است؛ یعنی 
جمعی از افراد که به یک خودآگاهی درونی در زمینه 
مشترک بودن خواسته ها رسیده اند. تهدید در این 
مرحله در ایجاد باور، خودآگاهی و تقویت انگیزه ها 
در جهت شــکل دادن به جنبش ها و جریان های 
تشــکل یافته در درون هویت مقاوم و معطوف به 
سازماندهی چنین تشــکل هایی است. در مرحله 
نهایی چنانچه هویت مقاوم شکل بگیرد و براساس 
آن تشــکل ها و جنبش ها ظاهر شــود، تهدیدات 
دشــمن به تحریک چنین حرکت هــا به منظور 
ایجاد نا امنی در چارچوب موادی مانند اغتشــاش، 
شورش، اعتراض و اعتصاب معطوف خواهد شد. )تد 

گر،1388: 2۶4 ـ 2۶2(

دکتر طالل عتریسی، استاد جامعه شناسی تربیتی دانشگاه لبنان و سردبیر »شرق االوسط« می گوید: بنده معتقدم علوم انسانی غربی بر شیوه های درسی دانشگاه های عالم و جهان اسالم سیطره یافته و این تسلط و سیطره 
به ســبب قوت این علوم نیســت؛ بلکه به ســبب قوت غرب اســت که این علوم را حمل می کند؛ یعنی چون غرب و تفکر غربی بر عالم سیطره یافته، علومش نیز بر علوم و شیوه های دیگران برتری پیدا کرده است... این تحوالت، 

انعکاسی از اعتماد به نفس نداشتن مسلمانان است و بی اعتمادی به اینکه اسالم می تواند برای تنظیم زندگی و اداره جامعه و روابط انسان ها الگو عرضه کند؛ در حالی  که معظم تعالیم اسالم را این گونه امور تشکیل می دهد.
لوازم اسالمی سازی علوم

 فتح اهلل پریشان/ در شماره گذشته کلیات مبحث مهم زوال و بقای حکومت در 
اندیشه سیاسی مالاحمد نراقی را بررسی کردیم و متذکر این نکته مهم شدیم که هیچ یک از 
نظام های سیاسی بدون پذیرش و عمل به یک سری اصول و عواملی که مایه بقای حکومتند، 
دوام نخواهند یافت. نظر به اهمیت این اصول و بهره سیاسی که می شود برای امروز حکومت 
اسالمی از آنها گرفت، در چند شماره از این ستون این اصول را شرح و توضیح می دهیم. 
فاضل نراقی بحث اصول و عوامل ماندگاری حکومت را از عدالت و اساس این بحث 
اجتماعی را نیز از ویژگی روحی، فردی و انسانی، یعنی اعتدال قوای نفسانی شروع می کند. 
وی عدالت را بنیاد نظام سیاسی می داند. البته این نگاه تنها مختص وی نیست؛ بلکه شمار 
زیادی از فقیهان و متفکران اســالمی، از جمله فاضلین نراقی با اشــاره به حدیث معروف: 
»الملک یبقی بالعدل مع الکفر و الیبقی مع الظلم باالیمان«؛ پادشاهی به وسیله عدالت  با 
کفر پاینده و با وجود ایمان و ظلم و ستم نمی ماند)1( اولین و مهم ترین عامل حیات کشور 

و حکومت را عدالت می دانند.
 در آیات و روایات بسیار و سیره عملی پیامبر گرامی اسالمی)ص( و امامان معصوم)ع( 
اجرای عدالت   اصلی بنیادین مطرح شده است؛ به گونه ای که انتظام امور نظام سیاسی و 
مردم بســته به عدالت است. در سخنان گهربار حضرت علی)ع( که عالمه نراقی به برخی 
از آنها اشاره کرده، یکی از پیامدهای برپایی و اجرای عدالت، قوام دولت و حکومت دانسته 
شده است، از باب نمونه امام علی )ع( می فرماید: »من عمل بالعدل حصن اهلل ملکه و من 
عمل بالجور عجل اهلل هلکه«؛ کسی که به عدل کار کند، خداوند حکومت او را نگه می دارد 

و کسی که به ستم رفتار نماید، خداوند در نابودی او تعجیل می کند.)2(
بحث عدالت در نزد نراقی دوم از چنان جایگاهی برخوردار است که وی شش فصل 
از کتاب گرانســنگ »معراج الســعاده« را به آن اختصاص داده و با اینکه این کتاب تقریباً 
ترجمه »جامع السعادات« پدرش محمدمهدی نراقی است؛ ولی در بحث عدالت اجتماعی 
این قاعده رعایت نشده و بسیار مفصل و مشروح بیان شده است و بحث هایی را به  عنوان 
فواید عدالت و راه های دستیابی به آن افزوده است. نراقی به برپایی عدالت دعوت کرده و 
راه های رسیدن به آن  را نشان می دهد و از عمل نکردن به عدالت و پیامدهای آن سخن 
می گوید. این مطالب در همه زمان ها کارایی دارد. همان گونه که اعتدال، به مزاج انســان 
شادی و نشاط و سالمتی می بخشد، افراد جامعه نیز در پرتو عدالت  به زندگی بی دغدغه و 

قوام و اجرای شریعت دست می یابند.)3( 
عالمه نراقی، پیش از آنکه ابعاد اجتماعی و سیاسی عدالت  را بررسی کند، جایگاه و 
ریشه های آن در ارتباط با نفس و قوای انسانی را بررسی کرده است. وی در این باره تأکید 
می کند: »پیش از این دانستی که قوه انسانیه که مدخلیت در صفات و اخالق دارد، چهارند: 
قوه عاقله و عامله و غضبیه و شهویه و دانستی که کمال قوه عامله، انقیاد و اطاعت اوست 
از برای عاقله، از استعمال سایر قوا در اعمال حسنه و عدالت عبارت از آن است و نقص آن 
از عدم انقیاد است. پس هرگاه سایر قوا به مرتبه کمال باشند، عدالت  خواهد بود و هرگاه 
ناقص باشند، عدالت منتفی خواهد بود و تحقق و انتفای عدالت، تابع کمال و نقص سایر 
قوا اســت و عدالت امری اســت جامع جمیع صفات کمالیه. پس از برای کسب عدالت  به 
خصوص کیفیتی خاص و از برای ازاله ضدش که جور است، معالجه مخصوصه ای نیست. «)4( 
عدالت مفهومی گسترده و از ارزش های بنیادین انسانی است که همواره مسئله بشر 
و جوامع بشری بوده و دانشمندان بسیاری، اعم از مسلمان و غیر مسلمان مفهوم عدالت  
را از زاویه دانش  و تخصص خود بررسی کرده اند. گروهی از دانشمندان مسلمان، از جمله 
مالاحمد نراقی، عدالت را به معنای رعایت  حد وســط و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط 
دانسته اند. آنان عدالت فردی را به معنای اعتدال و رعایت  حد وسط در صفات و ویژگی های 
فردی معرفی کرده اند و همان معنی )پرهیز از افراط و تفریط( را در عدالت اجتماعی، یعنی 

عدالتی که حاکم و سلطان باید به اجرای آن همت گمارند، تعمیم داده اند. 
نراقی در »معراج السعاده« پس از بیان شرافت اخالق، می نویسد: »بدان که عدالت  یا 
در اخالق است  یا در افعال یا در عطاها و قسمت اموال یا در معامالت میان مردمان و یا در 
حکمرانی و سیاست ایشان و در هر یک از اینها عادل کسی است که میل به یک طرف روا 
ندارد و افراط و تفریط نکند، بلکه سعی در مساوات نماید و هر امری را در حد وسط قرار 
دهد و شــکی نیســت که این موقوف است  بر شناختن وسط در این امور و دانستن طرف 
افراط و تفریط و علم به آن در همه امور در نهایت اشــکال اســت و کار هر کسی نیست، 
بلکه موقوف است  به میزانی عدل که به واسطه آن زیاده و نقصان شناخته شود. همچنان 
که شناختن مقدار هر وزنی بی زیاده و نقصان محتاج به ترازو نیست که به آن وزن نمایند 
و میزان عدل در حد وسط هر امری نیست. مگر شریعت  حقه الهیه و طریقه سنیه نبویه 
که از سرچشــمه وحدت حقیقیه صادر شده ]است[. پس آن میزان عدل است در جمیع 
چیزها و متکفل بیان جمیع مراتب حکمت عملیه است. پس بر عادل واقعی واجب است 

که حکیمی باشد دانا به قواعد شریعت الهیه و عالم به نوامیس نبویه. «)5( 
پی نوشت ها:

1ـ معراج السعاده، ص 345/ میزان الملوک والطوائف، ص 54، به کوشش عبدالوهاب فراتی، چاپ مرکز 
مطالعات و تحقیقات اسالمی.    2ـ عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم با مقدمه و تصحیح جالل الدین 
حسینی ارموی، ج 2، ص 90، چاپ دانشگاه تهران/ »العدل قوام الرعیة و جمال الوالة و العدل نظام االمرة «. 
ر.ک: همان، ج 1، ص 198.   3ـ مزینانی، محمدصادق؛ اندیشه های سیاسی محّقق نراقی؛ تهران: دبیرخانه 

مجلس خبرگان رهبری، 1381، صص 304ـ 301.  4ـ معراج السعاده، ص 44، چاپ انتشارات جاویدان. 
5ـ همان، ص 4۶.

در دنیــای جدید، دولت ها و ســازمان های 
بین المللی به شــکل فزاینــده از تحریم ها برای 
دســتیابی به اهداف تعریف شــده در سیاســت 
خارجی خود استفاده می کنند. هرچند در صورت 
نبود راهبرد مناسب از سوی اعمال کنندگان تحریم 
برای تغییر رویه و رفتار کشور و دولت تحریم شونده، 
این ابزار در عمل کارایی چندانی نخواهد داشــت؛ 
اما قدرت ها تالش می کنند با ایجاد اجماع در رفتار 
بازیگران جهانی و اعمــال نفوذ از طرق گوناگون 
بازیگران دیگر را به ایفای نقش خواســته شده در 

بازی تحریم وادار کنند. رفتار تحریمی آمریکا با جمهوری اسالمی ایران از ابتدای پیروزی 
انقالب تاکنون نمونه مطالعاتی مناسبی است که می تواند شناخت ما از منطق و راهبرد 

طراحان تحریم را افزایش دهد. 
این بار بررسی ابعاد و زوایای گوناگون تحریم و چگونگی تنظیم آن برای رسیدن به 
بیشترین اهداف دست مایه »ریچارد نفیو«، طراح تحریم های ایران و عراق در کتاب »هنر 
تحریم ها« قرار گرفته است. این کتاب که انتشارات دانشگاه کلمبیای آمریکا در پاییز سال 

جاری منتشر کرده، هنوز به فارسی ترجمه نشده است. 
ریچارد نفیو، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا و کارشناس امور تحریم ها 
و امنیت بین الملل و عدم اشاعه تسلیحات در وزارت خارجه آمریکا و محقق دانشگاه کلمبیا 
در ایــن کتاب چارچوبی کاربردی برای طراحــی و اعمال تحریم ها ارائه کرده که تمرکز 
مطالب آن نه تنها بر راهبرد اولیه طراحی تحریم ها، بلکه بیشتر بر روی قاعده مند کردن 
آنها به منظور دستیابی به بیشترین میزان بهره وری از نظام تحریم ها است. نفیو داده های 
چارچوب پیشنهادی نظام تحریم ها را به دو بخش تقسیم می کند: رنج و راه حل. به اعتقاد 
وی، تأثیرگذاری تحریم ها ناشــی از رنج وارد آمده بر روی کشور هدف است؛ اما در عین 
حال باید در نظر داشــت، همواره باید راه حلی برای رفع این رنج وجود داشــته باشد. در 
حقیقت، این راه حل چیزی نیست جز تسامح و گفت وگو که می تواند در نهایت به از بین 
رفتن رنج تحمیل شده ناشی از تحریم منجر شود. نفیو با استفاده از تجربیات ارزشمند 
ناشی از طراحی تحریم های ایران و عراق سعی کرده است راهنمایی عملی برای چگونگی 
اســتفاده از این ابزار و از همه مهم تر، چگونگی بازی با دو ابزار درون گفتمانی تحریم ها، 

یعنی »رنج« و »راه حل« را فراهم آورد.

اندیشه  سیاسی مسلمانانـ  4۳2
عدالت به مثابه  بنیاد نظام سیاسی در اندیشه مالاحمد نراقی

 هنر تحریم ها

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی انجمن حجتیه ـ  ۶

انجمن حجتیه، والیت فقیه و مرجعیت

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمی ـ قسمت نودوپنجم

جنگ نرم اقتصادی مبتنی بر نظریه حرمان ـ تعرض

 چریک هایی با کت و شلوار خاکستری!

 علل سیطره
 علوم انسانی غربی

واقعیــت دهه اخیر کشــور این 
است که ما درگیر یک جنگ اقتصادی 
تمام  عیار شده ایم؛ جنگی که متأسفانه 
هنوز برخی مسئوالن ارشد کشور آن 
را باور نکرده انــد. خوان زاراته، رئیس 
فعلــی بنیاد نومحافظــه کار »دفاع از 
دموکراسی« است که عمده فعالیتش 
در حوزه تحریم ها به ویژه ایران متمرکز 
بوده اســت. وی به اتفاق رئیس سیا 
و مشــاور امنیت ملی آمریکا مثلثی 
اندیشکده ای ـ اطالعاتی ـ امنیتی علیه 
جمهوری اسالمی تشکیل داده که به 
اعتراف »ند پرایس«، تحلیلگر ســیا و 
مشــاور امنیتی اوباما، تالش دارند با 
اتکا بر اسناد بنالدن و القاعده، ایران را 
به جریان سلفی جهادی مرتبط کرده 
و از طریق فشــار بیشتر به هدف خود 
دست یابند. زاراته در کتابش با عنوان 
 TREASURYS( »جنگ خزانــه داری«
WAR( می نویســد: »زرادخانه آمریکا 

شــامل هواپیماهای بدون سرنشین، 
موشــک های تامهاوک و چریک هایی 
با کت و شــلوار خاکســتری اســت. 
وظیفه این چریک ها تبدیل ابزار مالی 
و اقتصادی )تحریم( به سالحی قوی 

علیه دشمنان آمریکاست.«

 شــهاب زمانی/ منظــور از 
اسالمی ســازی علوم بیشتر علوم انسانی 
غربی اســت که نوع نگاه و فلسفه حیات 
را روشــن می کنــد و درباره ســؤاالت 
اساســی انســان در موضوع جهان بینی، 
و  هستی شــناختی  انسان شــناختی، 
معرفت شناســی و روش های رسیدن به 
این شــناخت نظر می دهد، واالّ در حوزه 
علوم پایه و مهندسی و پزشکی که بیشتر 
به کشــف قوانین و سنن الهی حاکم بر 
طبیعت و ذات اشیا می پردازد و هدفش 
به خدمت گرفتن آنها برای راحتی زندگی 
فردی و اجتماعی انسان هاســت، تمایز و 
توفیری ندارد که چه کسی آنها را کشف 
کند و در اختیار انسان ها قرار دهد. اساساً 
از این منظر اســت که گفته می شــود 
دانشمندان، جهان وطنی هستند و به همه 
بشر تعلق دارند. اما این اسالمی سازی علوم 
چگونه صورت می گیرد و دارای چه لوازم 

و الزاماتی است؟
اسالمی ســازی علوم انسانی غربی 
در وهله اول در گرو آگاهی و شــناخت 
علوم غربی و اسالمی است. بدون آگاهی 
از علوم انســانی غرب و اصل و منشــأ و 
اســباب آن و اینکه چرا به این نظریات 
رسیده اند، نمی توان در علوم انسانی وارد 
شد و بنای تحول آن را گذاشت. باید محل 
نزاع مشخص شود و بدانیم که علوم غربی، 
معلول شــرایط خاص جوامع آنهاست و 
صالحیت این را ندارد که به تمام بشریت 
تعمیم داده شــود. ثانیاً، نگاه ها و روش ها 
در علوم انســانی غربی و اسالمی کاماًل 
متفاوت است و نقطه شروع های فلسفی 

متفاوتی وجود دارد. 
مشــکل این اســت که بسیاری از 
کردن  اسالمی  می خواهند  پژوهشگران، 
علوم را از همان تفکر غربی شروع  کنند و 
با تعدیل آنها به علم اسالمی برسند. این در 
حالی است که همه اختالف ها به اختالف 
در فلســفه این دو نگاه برمی گردد. برای 
نمونه در اروپا، در دوره انقالب علیه کلیسا، 
نظریه ای که در غرب پدید آمد و بر علوم 
انسانی آنها حاکم شد، اعتقاد به »آزادی« 
بود. این نظریه در همه علوم و ساحت ها 
وارد شــد، ازجمله در علــوم تربیتی، به 
طــوری که اصــل »آزادی کودک« مبنا 
قــرار گرفت. درحالی که با توجه به منابع 
دینی، اســاس و پایــه در تربیت، آزادی 
نیســت؛ بلکه مفهوم کلیدی که از اسالم 
به دســت می آید، »ســلطه« است؛ زیرا 
ســلطه است که ســبب نظم بخشیدن 
بــه جامعه و خانواده می شــود. بنابراین 
اســاس تربیت، عملیات سلطه است. در 
موضوع روان شناسی هم آنچه در مفاهیم 
اسالمی وجود دارد، اطمینان نفسی است؛ 
درحالی که در علم روان شناسی جدید این 

اصطالح دیده نمی شود. 
بنابراین، تفاوت فلسفی بین دو نگاه 
اسالمی و غربی و شناخت دقایق و ظرایف 
هر یک از آنها بسیار مهم است و باید این 
اختالف در ذهن انســان به وضوح وجود 
داشته باشد. در گام بعد ما باید خودمان 
را از هژمون و ســیطره اصطالحات غربی 
خالص کنیم. ما امروزه احتیاج به جعل و 
ایجاد اصطالحات جدید حقیقی و واقعی 
داریم. بنابرایــن یکی از دغدغه هایی که 
درباره عرفی شــدن و غربی شدن علوم 
انسانی وجود دارد، همین موضوع است؛ 
حتی اگر نیت ها خیر باشد. گاهی متفکران 
و پژوهشگران در ورطه عرفی شدن و غربی 
شــدن می افتند، بدون اینکه خودشــان 

متوجه باشند. 

پردازش

نکته

سیاست نامه

کتابخوان

آفاق



پیروزي  بــا  ادراکی/  اکبر   
جریان دوم خرداد در انتخابات مجلس 
ششم در سال 1378 شرایط برگزاري 
انتخابات شــوراها در سال 1381 نیز 
به نفع ایــن جناح تغییــر کرد؛ چرا 
که بــا هماهنگي مجلس بــه عنوان 
ناظر و وزارت کشــور به عنوان مجري 
انتخابات شوراها، موانع پیش روي این 
جریان براي نامزد شــدن تمامي افراد 
فعال خود که پیش از این ممکن بود 
شــوراي نگهبان آنها را رد صالحیت 
کند، مرتفع شده بود. در همین شرایط 
بود که حتي گروهک غیرقانوني نهضت 
آزادي و جریان هاي ملي ـ مذهبي نیز 
خود را صاحب صالحیت دانســته و 
به عنــوان نامزد انتخاباتي وارد میدان 

رقابت شدند.
از سوي دیگر، جریان دوم خرداد 
خیلي زود جنجال هاي تبلیغاتي خود 
علیه جریان رقیب را آغاز کرد و مدعي 
شد جناح راست امیدي به پیروزي در 
این انتخابات نداشته و به همین دلیل 
اســت که ترجیح مي دهد بر روي آن 
سرمایه گذاري جدي نکند و چهره هاي 
گمنام خود را بــراي رقابت به میدان 
آورد کــه در صورت شکســت هزینه 

کمتري پرداخت کرده باشد!
از سویي، فضاي عمومي کشور و 
پیش بیني ها و نظرسنجي ها از استقبال 
نکردن مردم از این انتخابات حکایت 
داشــت، که دالیل متعددي از جمله 
ناکامــي اصالح طلبان در اداره صحیح 
شوراهاي شهر و روستا در دور اول، به 
ویژه جنجال هاي مستمر شوراي شهر 
تهران و عدم خدمت رســاني صحیح 
به ملت را مي توان براي آن برشــمرد. 
در این شــرایط جناح دوم خرداد به 
جاي آنکه دلیل عدم مشارکت ملت را 
مورد مطالعه قرار دهد و براي رفع آن 
چاره جویي کند، تنها در یک شــگرد 
تبلیغاتي جناح راســت را متهم کرد 
که در تالش است انتخابات با کمترین 
مشارکت برگزار شود! برای نمونه جلیل 
ســازگارنژاد عضو کمیسیون فرهنگي 
گفت: »کساني سعي مي کنند رقابت 
به حد کافي نباشــد تا کارنامه جبهه 
اصالحات با انتقاد و شکســت روبه رو 

شود.«
در ایــن دوره از انتخابات، دیگر 
جبهه مشارکت میدان دار اردوگاه دوم 
خرداد شــده بود و مجموعه اي چون 
مجاهدین انقالب ترجیح مي داد بیشتر 
در سایه به نقش آفریني مشغول باشد؛ 
لذا در این دوره از انتخابات ســازمان 
نامزد معرفي نکرد و فعالیت هاي خود 
را در قالب تشکیالت جبهه مشارکت 
دنبال کــرد، هرچند در سرلیســت 
نامزدهاي این جریان در شــهر تهران 
نام مصطفي تاجزاده قرار داشــت که 
همزمان عضو شوراي مرکزي سازمان 

مجاهدین و جبهه مشارکت بود! محمد 
ســالمتي، دبیرکل سازمان مجاهدین 
انقالب اسالمي در گفت وگویي، دلیل 
ارائه ندادن فهرست مستقل نامزدهای 
انتخابات شوراها را تمایل به ائتالف و 
تســهیل توافق میان گروه هاي جبهه 

دوم خرداد دانست.
اما حادثه مهم و بحث برانگیز این 
انتخابات، تأیید صالحیت چهره هایي 
بود که سال ها به عنوان اپوزیسیون نظام 
نقش بازي کرده و پرونده سیاه خیانت 
به ملت آنها مملو از موارد متعدد بود. 
اعضاي جریان ملي مذهبي و نهضت 
آزادي که به فرموده حضرت امام)ره( 
از هرگونه انتصاب به مسئولیتي منع 
شده بودند، خود را آماده مي کردند تا 
در فضاي نابسامان سیاسي که جریان 
دوم خــرداد با عناویــن پرطمطراقي 
چون توسعه سیاســي و آزادي بیان 
ایجاد کرده بودند، وارد معرکه انتخابات 
شــوند. این موضوع را که با مخالفت 
جدي ملت حزب اهلل مواجه بود، اعضاي 
افراطي جبهه مشارکت که بر کرسي 
نمایندگي مجلس ششم نیز تکیه زده 
بودند، از جمله علــي تاجرنیا رئیس 
هیئت نظارت چنین پاسخ دادند: »ما 
تنها وابســتگان به کومله، دموکرات و 
منافقین آن هم در صورت ارائه اسناد 
جدید از ســوي وزارت اطالعات را ردّ 

صالحیت کردیم.«
ایــن در حالي بود کــه پس از 
برگزاري انتخابات وزیر اطالعات درباره 
تأیید صالحیت نیروهاي ملي ـ مذهبي 
گفــت: »ما مرجــع تعیین صالحیت 
داوطلبان نیستیم و کساني که در این 
زمینه، افرادي را تأیید یا رد صالحیت 
کرده اند، طبق قانون باید پاســخگوي 
اقدامات خود باشند... از آنجا که دادگاه، 
نهضت آزادي را غیرقانوني اعالم کرده 
است، ما آن را در سوابق و استعالم از 
افراد عضو آن، اعالم کردیم، زیرا حکم 

دادگاه، براي ما سند است.«
جالب اســت یادآوري کنیم که 

شــعبه 21 دادگاه انقالب اسالمي، در 
تاریخ 81/11/29 به استعالمي درباره 
اعضاي غیرقانوني نهضت آزادي، پاسخ 
رســمي داده و این مسئله را به اطالع 
هیئــت مرکزي نظارت بــر انتخابات 

رسانده بود. 
این اقدام خالف شرع و غیرقانوني 
جریان دوم خرداد تا بدانجا قابل قبول 
نبود که حتي برگزاري انتخابات را نیز 
با موضوع مشــروعیت نداشتن مواجه 
کرد، به نحوي که براي اولین بار شاهد 
شــرکت نکردن رهبــر معظم انقالب 
اســالمي در انتخابات بودیم! معظم له 
ترجیح دادند تا مطابــق برنامه ریزي 
از قبل تعیین شــده در روز انتخابات 
در سفر به استان سیستان وبلوچستان 
باشــند و تنها به طور نمادین در پاي 
صندوق رأي حاضر شوند! این در حالي 
بود که مطابق با قانون نمي توانستند در 
شهري جز تهران رأي بدهند! سخنان 
مهم معظم له با صراحت نگراني ایشان 
را از تخلفات نامشروع برگزارکنندگان 
انتخابات آشکار مي سازد. ایشان ظهر 
روز 9 اســفند با حضــور در یکي از 
شعبه هاي اخذ رأي در کنارک از توابع 
شهرســتان چابهار فرمودند: »برخي 
گزارش ها حاکي است در برخي از جاها 
در تشخیص صالحیت ها کوتاهي شده 
است که در این زمینه تحقیق خواهد 
شــد و اگر افرادي نابجــا و برخالف 
مقررات به انتخابات راه یافته باشــند، 
انتخابات آنها اعتبار نخواهد داشــت؛ 
چرا که در همه مراحل انتخابات، باید 
معیارها و ضوابــط منطبق بر مبناي 
جمهوري اسالمي ایران رعایت شود.«

معظم له، با اشاره  به  اینکه  به  علت  
منع  قانوني ، افراد غیربومي  در  شهرهاي  
کمتر از یکصد هزار نفر، نمي توانند در 
انتخابات  شوراها شرکت  کنند؛ افزودند: 
»امیدواریم  اهتمــام  عمومي  مردم  به  
شرکت  در انتخابات  که  تاکنون  وجود 
داشته  ادامه  یابد و همه  مردم  با احساس  

تکلیف  در انتخابات  شرکت  کنند.« 

فــرداي آن روز بــود کــه علي 
تاجرنیــا رئیس هیئت مرکزي نظارت 
انتخابات شوراهاي اسالمي مدعي  بر 
شد: »به شــدت دنبال برطرف کردن 
دغدغه هاي مقام معظم رهبري درباره 
تأیید صالحیت بعضــي از نامزدهاي 
اسالمي هستیم...  انتخابات شوراهاي 
دغدغه هاي مقام معظم رهبري درباره 
چگونگــي تأیید صالحیــت بعضي از 
نامزدهــا قطعاً براي مــا حائز اهمیت 
است و ما در تالش هستیم تا با انجام 
تحقیقات بیشتر دغدغه هاي ایشان را 
برطرف کنیم.« و این در حالي بود که 
دیگر کار از کار گذشــته بود و این بار 
ملت با هوشیاري تمام خود این افراد 
را کنار گذاشــته و به چهره هایي رأي 
داده دادند که به آرمان هاي خط امام 

و رهبري پایبندتر بودند!
انتخابات شوراهاي  دومین دوره 
اســالمي شهر و روســتا، در جمعه 9 
اسفند 1381 در 25 هزار و 127 حوزه 
انتخاباتي شامل 905 شهر، 17 شهرک 
و 34 هزار و 205 روستا برگزار شد تا 
از میان 20۶ هزار و 4۶7 نامزد، 112 
هزار و 375 نفر به عضویت شــوراها 
درآیند. در ایــن دوره 49/2 درصد از 
واجدان شرایط در این دوره از انتخابات 
شوراها شرکت کردند، در حالي که آمار 
شرکت کنندگان در دوره اول انتخابات 
شوراها، ۶4/42 درصد بود و حدود 15 
درصد مشارکت در این دوره از انتخابات 

کاهش یافته بود. 
اعالم تدریجــي آرای انتخاباتي، 
حکایت از اتفاقي شگفت داشت و آن 
اینکه علي رغم هجمه تبلیغاتي وسیع، 
رأي ملت این بار به جریان رقیب دوم 
خردادي ها تعلــق یافته بود! در میان 
منتخبان خبــري از نمایندگان ملي ـ 
مذهبي هــا و نهضــت آزادي نبود! و 
افرادی اغلب گمنام از جریان اصولگرا 
توانســته بودند پیروز میدان انتخابات 
باشــند. اوج این اتفاقات در تهران بود 
که فهرســت ائتالف آبادگــران ایران 

اســالمي توانســت 14 کرسي از 15 
کرسي شورا را به خود اختصاص دهد 
و تمامي مدعیان شهیر جریان مقابل 

را کنار بگذارد.
فهرست 15 داوطلب منتخب و 
اعضاي علي البدل به این شــرح است: 
1ـ مهدي چمــران )19271۶ رأي(، 
2ـ عباس شــیباني )178351 رأي(، 
3ـ نادر شریعتمداري )104147 رأي(، 
4ـ حسن بیادي )103150 رأي(، 5ـ 
حســن زیــاري )100454 رأي(، ۶ـ 
حبیب کاشــاني )99013 رأي(، 7ـ 
محمود خســروي وفا )98390 رأي(، 
8ـ حمــزه شــکیب )98313 رأي(، 
9ـ خسرو دانشــجو )98291 رأي(، 
10ـ مسعود زریبافان )95971 رأي(، 
11ـ رسول خادم )92۶0۶ رأي(، 12ـ 
امیررضــا واعظي آشــتیاني )90832 
ســلطان خواه  نســرین  13ـ  رأي(، 
حقیقي روشاوند )90029 رأي(، 14ـ 
منظر خیرحبیب اللهی )87۶90 رأي(، 
15ـ مهنوس معتمدي آذري )85839 
تــاج زاده  رأي(، 1۶ـ ســیدمصطفي 
محمدمهــدي  17ـ  رأي(،   ۶۶19۶(
رأي(، 18ـ   54۶1۶( مظاهري تهراني 
ابوالقاســم آشــوري )51492 رأي(، 
19ـ محمدابراهیم اصغرزاده )45519 
رأي(، 20ـ مهدي قاســمي کجاني ) 
41844 رأي(، 21ـ علیرضــا رجایي 

)3۶078 رأي(.
نتایج حاصله واکنش هاي مختلفي 
را به همــراه داشــت و اظهارنظرات 
متنوعي را در این زمینه شاهد بودیم. 
برای نمونه آقاي هاشمي رفســنجاني 
در جایگاه خطیب جمعه تهران درباره 
این انتخابات گفــت: »در این دوره از 
انتخابات حرف هایــي را هم که قبالً 
در برخي انتخابات بیان مي کردند که 
شــوراي نگهبان چنین و چنان کرده، 
مطرح نبود و همه ســلیقه ها حضور 
داشتند از ملي گراها و نهضت آزادي ها 
و تندروها گرفته تا کساني که خودشان 
را اپوزیسیون نظام معرفي مي کنند و 
رادیوهاي خارجي نیز بســیار تالش 
کردند که این جریان ها را تقویت کنند 

و تهران مملو از انواع تبلیغات بود.«
امام جمعــه موقت تهران اظهار 
داشــت: »یکي از نتایج مهم انتخابات 
شوراها این بود که رسانه هاي استکباري 
انگلیس، آمریکا و ضد انقالب فهمیدند 
که بي خود در حال تالش هســتند و 
جریاني را که به دنبالش افتاده بودند 
و فکر مي کردند میلیون ها رأي مي آورد، 
فقط باید با انگشــت ها آنها را شمرد... 
پــس از انتخابات دیدیــم که بعضي 
از اینها که حتي اسم شــان در تهران 
بســیار مطرح بود و مــردم نیز عقاید 
آنها را مي دانســتند، چه تعداد آرایی 
آوردند و حتي اسم بعضي از آنها بیرون 

هم نیامد.«
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توجه به مستضعفان
 مرتضي دخیلي/ یکي از اولین اقدامات قاطع حضرت امام خمیني)ره( 
در ابتداي شــکل گیري جمهوري اسالمي، دستور تأسیس نهادي انقالبي به نفع 
محرومان و مستضعفان با نام »بنیاد مستضعفان« بود. این اتفاق در همان اسفندماه 
ســال 1357 اتفاق افتاد، در حالي که هنوز یک ماه از پیروزي انقالب اســالمي 
نمي گذشت. در این ایام، فرماني از جانب حضرت امام)ره( صادر شد که با صراحت 
درباره اموال منقول و غیرمنقولي که از فراریان وابسته به حکومت پهلوي به جاي 

مانده بود، تعیین تکلیف مي شد. متن این فرمان چنین بود:
»بســم اهلل الرحمن الرحیم/ شوراي انقالب اســالمي/ به موجب این مکتوب 
مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوي و شاخه ها و عمال و 
مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانوني از بیت المال مسلمین 
اختالس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید و 
منقوالت آن در بانک ها با شماره به اسم شوراي انقالب یا اسم اینجانب سپرده شود 
و غیرمنقول از قبیل مستغالت و اراضي ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان 
از هر طبقه صرف گردد، در ایجاد مسکن و کار و غیر ذلک، به جمیع کمیته هاي 
انقالب اســالمي در سراسر کشور دستور مي دهم که آنچه از این غنایم به دست 
آوردند، در بانک با شــماره معلوم بســپرند و به دولت ابالغ نمایید که این غنایم 
مربوط به دولت نیست و امرش با شوراي انقالب است و آنچه مأمورین دولت به 
دســت آورده اند یا مي آورند باید به همین شماره به بانک تحویل دهند و کساني 
که از این اموال چیزي به دســت آورده اند، باید فوراً به کمیته ها یا بانک تحویل 

دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود.« )1357/12/9(

پیرو این فرمان بود که بناي بنیاد مستضعفان در تاریخ 1357/12/14 تحت 
مدیریت و راهنمایي هیئتي منتخب از جانب امام )ره( گذاشته شد. اعضاي هیئت 
مؤسس عبارت بودند از: سیدمحمد حسیني بهشتي، سیدعلي حسیني خامنه اي، 
اکبر هاشمي بهرماني، موسوي اردبیلي، احمد جاللي، علي اصغر مسعودي و عزت اهلل 

سحابي.
این هیئت مؤسس در اولین اجالس خود در تاریخ 1358/4/3، اساسنامه بنیاد 
مســتضعفان را در 25 ماده و یک تبصره تنظیم کرد که به تأیید شوراي انقالب 
اسالمي رســید. در تاریخ 1359/4/21 الیحه قانوني اساسنامه بنیاد به تصویب 

شوراي انقالب اسالمي رسید و جایگزین اساسنامه مؤسسان شد.
هیئت مؤسس آقاي مهندس علي نقي خاموشي را به ریاست بنیاد و آقایان 
حبیب اهلل شفیق و سید مصطفي میرسلیم را به سمت ناظران مالي این نهاد تعیین 
کرد. این مسئولیت تا تاریخ 1359/۶/2۶ ادامه داشت که در این تاریخ طي حکمي 
از سوي حضرت امام)ره( مسئولیت سرپرستي بنیاد به نخست وزیر وقت جناب آقاي 
شــهید رجایي ابالغ شد و رجایي نیز براي نظام دادن به امور بنیاد آقاي محمود 

کریمي نوري را به سرپرستي بنیاد انتخاب کرد.
در حکم امام)ره( آمده بود: »جناب آقاي رجایي نخست وزیر ایده اهلل تعالي/ 
چون وضع بنیاد مستضعفین موجب نگراني اینجانب است و مسائل آن پیچیده 
اســت، الزم است جناب عالي امور بنیاد را در دست گرفته و تحت نظر اشخاصي 
متدین، متعهد، کاردان، آن را به نفع مســتضعفین اداره نمایید. اطالعات الزم را 
مي توانید از هیئتی که اینجانب معین نمودم به دست آورید. ان شاء اهلل تعالي موفق 

در خدمت به اسالم و مسلمین و خصوصاً مستضعفین باشید.«

 دکتر عبداهلل شهبازی/  نام کریستف 
کلمب با فتح و اکتشافات همراه شده است، در 
حالــي که اگر نگاهي به تاریخ بیندازیم، بدون 
شک اذعان خواهیم کرد نام کلمب را باید در 
ردیف جنایتکاران تاریخ نوشت! کلمب در تاریخ 
27 اکتبر 1492م در ســرزمین کوبا واقع در 
آمریکاي مرکزي پای گذاشــت. نقل است که 
کلمب در آن هنگام گفته بود: »از ســرزمین 
کوبا زیباتر چشم بشر هرگز ندیده است«.1 کوبا 
پس از ورود اشــغالگران، بسیار زود تبدیل به 
مستعمره اسپانیا و مقصد شمار زیادي از بردگان 
آفریقایي براي کار در مزارع شکر و قهوه شد. 
بندر هاوانا نیز با توجه به موقعیت جغرافیایي 
که دارد، به  تدریج به مرکز اصلي براي انتقال 
ثروت دیگر مستعمرات اسپانیا تبدیل شد. کوبا 
را مي توان نمونه برجســته اي از فاجعه امحای 
سکنه بومي قاره آمریکا دانست که در طول سه 
سده، نشان ناچیزي از نسل مردم بومي آن بر 
جاي ماند. ســکنه امروز کوبا معجوني است از 
اعقاب اســپانیایي ها، فرانسوي ها، آلماني ها و 

بردگان آفریقایي و چیني.
سال 1511 میالدي، اولین اقامت گاه هاي 
اسپانیایي ها در کوبا تأسیس شد. اسپانیا حدود 
100 هــزار نفــر از مردم بومــي را به بردگي 
گرفت، آنها را مسیحي کرد و به جست وجوي 
طال واداشت؛ با وجود این، پس از گذشت یک 
قــرن در عمل این افراد بومي از بین رفتند. از 
جمله دالیل این اتّفاق، شیوع بیماري عفوني 
اوراسیایي بود که به دلیل عدم مقاومت بومي 

گسترش یافت.

»برتولومه.د.الکاســاس« کشیش جواني 
که در ســفر دوم همراه کلمب بــود، از دفتر 
وقایع روزانه وي رونوشتي تهّیه کرد و کتابي با 
عنوان »تاریخ هندیان« نوشت و در آن جامعه 
سرخ پوستان و آداب و رسوم و سنن آنان را شرح 
داد. وي در آن اثر درباره نحوه  رفتار اسپانیایي ها 
با ساکنان کوبا چنین نوشــت: »نوزادان تازه 
متولد شده زود مي مردند، چون مادران شان به 
دلیل کار سخت و جان فرسا و گرسنگي شدید 
براي تغذیه آنها شیري نداشتند. به همین خاطر 
طي دوران اقامت من در کوبا هفت هزار کودک 
ظرف سه ماه جان سپردند. حتي برخي مادران 
از شدت نومیدي بچه هاي خود را غرق کردند... 
به این صورت شــوهران در معادن، زنان بر اثر 
کار شدید و بچه ها به خاطر کمبود شیر مردند... 
چشمان من شاهد چنان اعمال خالف سرشت 
انساني بود که هم اکنون که قلم در دست دارم، 

تمام بدنم مي لرزد.« 2

بــه واقع کوبا براي مدت حدود پنج قرن 
تحت اســتعمار اســپانیا بوده و در این مدت 
اقتصادش بر پایه کشاورزي، معدن و صادرات 
شکر، قهوه و تنباکو به اروپا و بعدها آمریکاي 
شــمالي بود. این کارهــا را در ابتدا برده هاي 
آفریقایي که به کوبا آورده شــده بودند، انجام 
می دادنــد. جمعیت کوبــا در 1817 عبارت 
بــود از: ۶30/000 نفــر کــه 291/000 نفر 
سفیدپوســت، 115/000 نفر سیاه پوست غیر 

برده و 224/000 نفر سیاه پوست برده بودند.
فعالیت هاي آزادي خواهي در کوبا از قرن 
نوزدهم آغاز شــد و به مــدت یک قرن تداوم 
داشــت؛ اما بــا وجود همــه تالش ها و حتي 
جنگ هاي چریکي، اســپانیا این شورش ها را 
ســرکوب کرد و حاکمّیت استعماري خود را 
بر کوبا ادامــه داد. در این میان، آمریکا بارها 
تمایــل خود مبنــي بر الحاق کوبــا به خاک 
ایــاالت مّتحده را اعالم کرد. این درخواســت 

در ســال هاي پایاني قرن نوزدهم، با توجه به 
اوج گیري مبارزات مردم کوبا علیه اسپانیا، به 
صــورت جدي تري مطرح شــد. این در حالي 
بود که اسپانیا نیز براي رها شدن از مشکالت 
پیش آمده، درصدد ارائه خودمختاري تدریجي 
به کوبا بود. البته این تصمیم مورد نظر آمریکا 
نبود؛ زیــرا ایاالت متحده بــه دنبال بهانه اي 
براي حذف اســپانیا و جایگزیني خود در این 
منطقه بود؛ بنابراین قضایا و به دنبال درگیري 
کوتاه مدتي که در فوریه 1898م بین آمریکا و 
اسپانیا روي داد، چون اسپانیا توانایي جنگ با 
آمریکا را نداشت، به مذاکره روي آورد و از پاپ 
تقاضاي میانجي گري کرد. در نهایت، مذاکرات 
دو کشــور، به معاهده پاریس انجامید که در 
تاریخ دهم دســامبر 1898م به امضا رسید و 
شــرایط سخت و ناگواري را بر اسپانیا تحمیل 
کــرد که واگذاري مناطق کوبا و اطراف آن به 

آمریکا از آن جمله بود.
در این تاریخ، هرچند حاکمیت استعماري 
40۶ ســاله اســپانیا بر کوبا خاتمه یافت؛ اّما 
اســتعمار نوین، جایگزین آن شــد و تا زمان 
انقالب ضد دیکتاتوري در ســال 1959م، به 
مدت ۶1 سال ادامه یافت. از آن زمان و با کوتاه 
شدن دست آمریکا از کوبا، دشمني هاي ایاالت 

متحده با کوبا همچنان ادامه دارد.
منابع:

1ـ ژان پل ســارتر؛ جنگ شکر در کوبا؛ 
ترجمه جهانگیر افکاري، ص 5.

2ـ هاوارد زین؛ رویاي آمریکایي؛ ترجمه 
فاطمه شفیعي سروستاني، ص 23.

 حمیدرضا میري/ نحوه فرماندهي از ویژگي هاي بارز عملیات حصر آبادان 
به شمار مي آید. براساس توافق فرماندهان ارتش و سپاه، مقرر شد همان گونه که 
طراحي عملیات به صورت مشــترک انجام شــده، در مرحله اجرا نیز فرماندهي 
عملیات به صورت مشترک انجام شود. به این ترتیب که فرماندهان ارتش و سپاه 
هر یک در قرارگاه مرکزي و قرارگاه هاي تابعه به طور مشــترک عملیات را اداره 

کنند و نیروهاي ارتش و سپاه با یکدیگر ادغام شوند.
براساس این طرح، تیمسار قاسمعلي ظهیرنژاد، فرمانده نیروي زمیني ارتش و 
یوسف کالهدوز، قائم مقام فرمانده کل سپاه در قرارگاه مشترکي در نخلستان هاي 
منطقه عمومي شادگان در کنار جاده ماهشهر ـ آبادان، در درون یک چادر مستقر 

شدند و فرماندهي چهار منطقه عملیاتي نیز به ترتیب زیر استقرار یافتند:
جبهه دارخوین: حســن باقري، مســئول اطالعات ستاد عملیات جنوب و 
ســرهنگ دوم مهدي فرمنش، فرمانده تیپ سه لشکر 77 فرماندهي را بر عهده 
داشــتند. حسین خرازي و حجت االسالم مصطفي رداني پور هدایت نیروها را در 

خط عهده دار بودند.
جبهه فیاضیه: فرماندهي این جبهه بر عهده رحیم صفوي، فرمانده ســتاد 
عملیات جنوب سپاه و سرهنگ منوچهر کهتري، فرمانده تیپ دو لشکر 77 بود. 

احمد کاظمي و یداهلل کلهر هدایت نیروها را در خط برعهده داشتند.
جبهه ذوالفقاري )ایســتگاه هاي 7 و 12(: غالمعلي رشید، جانشین فرمانده 
ســتاد عملیات جنوب سپاه و سرهنگ منوچهر امینیان، فرمانده تیپ یک لشکر 
77، این جبهه را فرماندهي مي کردند. محمدجعفر اسدي و مرتضي قرباني نیروها 

را در خط هدایت مي کردند.
 جبهه ماهشهر: اسحاق عساکره و فرمانده یگان ژاندارمري، فرماندهي نیروها 
را بر عهده داشــتند. براي فرماندهي نیروهاي در خط نیز هماهنگي هایي صورت 
گرفت. با توجه به برتري استعداد نیروهاي پیاده سپاه و شناسایي هاي خوبي که 
این نیروها و به ویژه نیروهاي آبادان از زمین منطقه داشتند، فرماندهي نیروهاي 

پیاده، عمدتاً به سپاه پاسداران واگذار شد.
از جمله نکات قابل توجه در فرماندهي خط مقدم، حضور نیروهاي کیفي و 
قدیمي ســپاه در کنار و همپاي نیروهاي رزمنده و تکاور بود که به کیفیت عمل 
و هدایت آنان کمک شایاني مي کرد. تنها در محور نهر شادگان، یکي از دو محور 
جبهه شمالي، همراه گرداني که از این نهر به عمق منطقه دشمن حمله مي کرد، 
50 نفر از مسئوالن منطقه خوزستان از جمله حسین خرازي، مصطفي رداني پور، 
یداهلل کلهر، محمدجعفر اسدي، مرتضي قرباني، سیدعلي بني لوحي، بنادري و ... 
همپاي رزمندگان در صحنه درگیري ها حضور داشــتند. نتیجه چنین حضوري، 
باال رفتن روحیه نیروهاي عملیاتي و افزایش ضریب موفقیت نیروهاي خودي بود.

امام خمینــي)ره( بعد از ورود به 
ایران در مدرســه رفاه اقامت کردند و 
قبل از اینکه به ایــران بیایند از برادر 
خود آیت اهلل پســندیده خواسته بودند 
که منزلي براي ایشان تهیه کند که نه 
باالي شــهر باشد و نه پایین شهر؛ زیرا 
طاغوتي  خانه هاي  در  نمي خواســتند 
باالي شــهر ساکن باشــند و از سوي 
دیگر نمي خواستند در پایین شهر باشد 
که براي رفت و آمد مردم مشکلي ایجاد 
شود. مدرسه رفاه تقریباً در وسط شهر 
بود، ولــي امام بعد از یک ماه اقامت در 
تهران در دهم اسفندماه به قم آمدند و 
چند روز ابتدایي ورود به قم را در منزل 
آیت اهلل اشراقي که در خیابان دورشهر 
)شهید فاطمي( واقع بود، ساکن بودند 
و بعــد از آن با توجه بــه اینکه منزل 
کوچک بود و امکان پذیرایي از مردمي 
که به دیدار امام مي آمدند وجود نداشت، 
ایشــان به منزل آیت اهلل یزدي که در 
خیابان بهار و در کنــار منزل آیت اهلل 
طباطبایي بود نقل مکان کردند که وقتي 
مردم براي دیدار ایشان مي آمدند امام از 
پشت بام منزل با آنها سخن مي گفتند.

)نقل قول از آیت اهلل 
مسعودي خمیني(

حسینی/  مهدی  ســید   
مباحث امــام خامنه ای در گذر زمان 
به ســال 85 رســید. نامگذاری این 
ســال به ســال پیامبر اعظم)ص( از 
بود.  برخوردار  حساسیت های خاصی 
ماجــرا از ایــن قرار بود که ســال ها 
دســتگاه های اطالعاتــی و امنیتــی 
کشورهای اروپایی و آمریکا با هماهنگی 
رسانه های بیگانه توطئه ای را در دستور 
کار خــود داشــتند و آن، این بود که 
شخصیت مقدس و با عظمت پیامبر 
اسالم را هدف تخریب قرار داده بودند. 
انتشــار کتاب آیات شیطانی سلمان 
رشــدی نمونه ای از ایــن توطئه بود. 
همچنین در سایر کشورها نویسندگانی 
را اجیــر می کردند تــا در قالب آثار 
فرهنگی،  هنری شان شخصیت واالی 
پیامبر اســالم را خدشه دار کنند، به 
طوری که در ســال 1384 در کشور 
دانمارک در یک برنامه ریزی حســاب 
شــده اقدام به برپایی نمایشگاهی از 
کاریکاتورهایی کردند که پیامبر اسالم 
و مســلمانان را مورد اهانت قرار داده 
بود. این توطئه با اهداف گســترده ای 
طراحی شده بود، مانند ضربه به انقالب 
اســالمی،  نظام جمهوری اســالمی، 
جنبش های اســالمی و کاهش نفوذ 
اســالم در جهان و تحقیر مسلمانان 
و غیره که البته با واکنش های جدی 
مسلمانان و دولت ها مواجه شد. امام 
خامنه ای)مدظله العالــی( از جایــگاه 
رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی در 
پاسخ به این اهانت بزرگ با تدابیری 
حســاب شده سال 85 را سال پیامبر 
اعظم نامگذاری کردند تا مسلمانان و 
دانشــمندان نسبت به تبلیغ ایشان و 
خصایل نیکوی شان اهتمام جدی تری 
کننــد؛ موضوعی که مورد اســتقبال 
دولت ها و ملت ها قرار گرفت. یکی از 
بحث های مورد توجه علت نامگذاری 
بود که در این رابطه دیدگاه هایی مطرح 
شد. امام خامنه ای درباره چرایی و علت 
این نام گذاری هم اشــاراتی داشتند و 
ضمن آن فرمودنــد: »در این مقطع 
زمانــی، یاد و نام مبارک پیامبر اعظم 
از همیشــه زنده تر است و این یکی از 
تدابیر حکمت و الطــاف خفیه الهی 
اســت. امروز امت اســالم و ملت ما 
بیش از همیشه به پیغمبر اعظم خود 
نیازمند اســت، به هدایت او و بشارت 
و اندرز او، بــه پیام و معنویت او و به 
رحمتی که او به انسا ن ها درس داد و 
تعلیم داد. امروز درس پیغمبر اسالم 
برای امتش و برای همه بشریت، درس 
عالم شــدن، درس قوی شدن، درس 
اخالق، درس کرامت،  درس رحمت، 
درس جهاد و عــزت، درس مقاومت 
است. پس نام امسال به طور طبیعی 
نام مبارک پیامبر اعظم است. در سایه 
این نام و ایــن یاد ملت ما درس های 
پیامبــر را باید مرور کند و آنها را باید 
به درس های زندگی و برنامه های جاری 
خود تبدیل کند، ملت ما به شاگردی 
مکتب نبوی و درس محمدی افتخار 
می کند،  ملت ما پرچم اسالم را در میان 
امت اســالمی با استقامت و استحکام 
برافراشته اســت،  سختی ها را تحمل 
کرده است و کامیابی های حضور در این 
میدان شرف و افتخار را دیده است و به 
 فضل الهی کامیابی های بیشتر در راه

است.«

درنگ
 اقامت در منزل آیت اهلل یزدي

کوبا تحت سیطره اسپانیایي ها

آیت اهلل العظمي میرزاهاشم آملي از علمایي بودند که پس از طي مدارج عالیه و استفاده از محضر اکابر در حوزه علمیه نجف اشرف و سال ها تدریس و تربیت 
شاگردان در آن حوزه به قم هجرت کرده و در این حوزه مقدسه بساط تدریس را گستردند و منشأ افاضات فقهي و اصولي و تربیت تالمذه بسیار شدند و بزرگاني 

از حوزه درس ایشان بهره بردند. )امام خامنه اي، 1371/12/8(

 سال ها تدریس
 و شاگردپروري

تاریخ ایران سرآغاز افول اصالح طلبان و ظهور اصولگرایان
مروري بر دوره دوم انتخابات شوراي شهر و روستا در سال 1۳81
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 سهل بن حنیف ـ1
صحابی بت شکن

سهل بن حنیف یکی از مهم ترین انصاری بود که در دوران خالفت حضرت علی)ع( از 
ایشان حمایت کردند. انصار که شامل دو قبیله مدنی اوس و خزرج بودند، از مهم ترین حامیان 
رســول خدا)ص( بودند و در عهد خالفت حضرت امیر)ع( نیز از بهترین یاران و دلسوزان 
ایشــان محسوب می شدند و به استثنای دو نفر همگی جانب حضرت امیرالمؤمنین)ع( را 
گرفته بودند. انصار بارها از زبان حضرت رسول اکرم)ص( و در موارد متعددی نیز از سوی 
حضرت علی)ع( تأیید و تمجید شــدند. یکی از مهم ترین انصار که در مواردی ســخنگو 
و در برخی زمان ها رئیس انصار در زمان خالفت علی بن ابی طالب)ع( محســوب می شــد، 
ســهل بن حنیف اوسی انصاری اســت. از ویژگی های مهم ســهل این است که حوادث و 
جریان های زمان پیامبر)ص( تا درگیری های دوره خالفت امام علی)ع( را درک کرده و در 

متن این وقایع حضور داشته است. 
َســْهلِ بْن ُحَنیف اَوســی بن واهب اوســی اَنْصاری، از بزرگان صحابــه پیامبر)ص( و 
امیرالمؤمنین)ع( اســت. نسب نویسان کنیه اش را ابوسعید، ابوسعد یا ابوعبد نوشته اند. او 
برادر عثمان بن حنیف، والی مشــهور امیرالمؤمنین اســت که به دلیل عتاب حضرت به او 
در تاریخ شــهرت یافته اســت. نام مادرش هند، دختر رافع بن عمیس از قبیله اوس است. 
ســهل در جنگ بدر و همه جنگ ها با پیامبر)ص( شرکت کرد و در جنگ احد که برخی 
مسلمان ها گریختند، وی جزء اندک کسانی بود که پابرجا ماند و در آن روز برای مرگ با 
پیامبر)ص( بیعت کرد و با تیر از وی دفاع می کرد و پیامبر)ص( گفت: »به سهل تیر دهید 

که آسان تیراندازی می کند.«
در سریه امام علی)ع( برای ویران کردن بتخانه ُفلس در سال نهم قمری، پرچم سپاه 
در دست سهل بوده است .پیامبر)ص( غنایم بنی نضیر را میان مهاجران تقسیم کرد و از 
انصار فقط به ســهل و ابادجانه نیز که از لحاظ مالی  در تنگنا بودند، ســهم داد. اما سهل 
چه زمانی مســلمان شد؟ با توجه به حضور سهل در نخستین جنگ های مسلمانان علیه 
مشــرکان می توان سال اول هجری را زمان مسلمان شدن سهل بن حنیف در نظر گرفت؛ 
اما اینکه در چه زمانی از سال اول هجری ایمان آورده است، منابع سکوت کرده اند. با این 
حال، با توجه به شواهدی که در منابع اولیه موجود است، می توان تا اندازه ای زمان مسلمان 

شدن ابن حنیف را مشخص کرد. 
مهم ترین سند درباره اسالم آوردن سهل بن حنیف روایتی است که امام علی)ع( نقل 
کرده است. به این شرح که پس از آنکه پیامبر)ص( از مکه به مدینه هجرت کردند، امام 
علی)ع( در مکه امانت های آن حضرت را به صاحبان شــان رســاند و به دنبال آن حضرت 
روانه مدینه شدند. در بین راه، امام)ع( مهمان زنی به نام کلثوم بن هدم شد، در نیمه شب 
امیرالمؤمنین)ع( مردی را مشــاهده کرد که به منزلگاه آن زن نزدیک شد. وقتی امام)ع( 
مســئله را از آن زن جویا شــد. او گفت: این شخص سهل بن حنیف است و چون می داند 
من زنی تنها هستم، شب ها بت های قوم خود را شکسته و هیزم آنها را برای استفاده من 
می آورد. منابع این روایت را سه ماه پس از هجرت می دانند.  با توجه به بیان کلثوم بن هدم، 
می توان گفت که ســهل بن حنیف قباًل هم برای وی هیزم می برده اســت. از طرفی در آن 
شرایط اولیه حضور پیامبر)ص( و اینکه اسالم هنوز دشمنان زیادی در مدینه داشت، اقدام 
ســهل به شکستن بت هایی که اهمیت زیادی برای مشرکان داشت، نشان از اعتقاد راسخ 
او به پیامبر)ص( و اسالم دارد. همچنین باید افزود، به طور مسلم این اعتقاد نمی توانست 
فی البداهه باشد و به نظر می رسد، سهل پیش از اینکه پیامبر)ص( به مدینه هجرت کنند، 
به اسالم گرویده باشد. اگرچه با اعتماد بیشتری می توان گفت، سهل در همان ابتدای ورود 

رسول خدا)ص( به مدینه مسلمان بوده است. 
*در این سلســله نوشتارها، از مقاله نقش سهل بن حنیف در حوادث دوره 

خالفت امام علی)ع( نوشته شهرام خالدی سردشتی استفاده شده است.

آیینه خواص

 دوشنبه ۷ اسفند 139۶   سال هجدهم     شماره ۸39  

نقطه نظر

 آیت اهلل خسروشاهی)ره(/ 
این »اشــهد ان ال الــه اال اهلل« که 
صبح ها و عصرها می گوییم، خیلی 
معنا می دهد، یک شــعار نیســت؛ 
یعنی ما ملت ایران شهادت می دهیم 
بــه اینکه هــر چــه از خوردنی و 
پوشیدنی و مسکن و سوار شدن و 
وسایل زندگی و پدر و مادر و اوالد، 
همه  اینها وســایل خدایی است و 
اگــر اراده و قدرت نمایی حق تعالی 
در اینها کنار بــرود، هیچ کاری از 
هیچ کسی بر نمی آید. آیا اعتقاد ما 

این جور است؟!
برای نمونه، در زمان جنگ که 
آدم به جبهه می رود، به وسیله نیاز 
دارد؛ اما آیا این وسیله هم کاره ای 
است؟ حرف سر این است. آیا وسیله 
اگر من به هر صورتی باشــم و هر 
کاری کرده باشم، باز هم نجات بخش 
من است؟ گاهی شده که خود وسیله 
را آدم عوضی استفاده کرده و مثاًل 
رفته کاری بکنــد، زده خودش را 

کشته یا رفیقش را کشته!
جنگ و نزاع وقتی مؤثر است 
که اراده حق تعالی هم پشتش باشد 
و وقتی  که این جهادگر شــب نماز 
خوانده باشــد و صبح به درگاه خدا 
استغفار کرده باشد، اینها را مجموعاً 
انجام داده باشــد، اینها مؤثرند؛ اما 
اگر نه، همه اش منحصر به وســائل 
شد و انســان پشتگرم شد، مشکل 

این است.
فجــر  ســوره  در  خداونــد 
می فرمایــد: »وثَموَد الّذیــَن جابُوا 
خَر بِالواِد/ وفرعوَن ِذی االَوتاِد«؛  الصَّ
اصاًل اینها یک دســتگاهی داشتند 
که »لَم یُخلَــق ِمثُلها فی البالد«؛ 
آخریــن درجه از محکم کاری را در 
ساختمان های شان داشتند. »جابُوا 
خَر بِالواِد«؛ محکم ترین وضع را  الصَّ
برای خودشــان ایجاد کرده بودند؛ 
ولــی »َفَصبَّ علیهم ربُّک َســوَط 
عذاب/ إن ربَّک لَِبالِمرصاد«؛ یکی از 
مسائل مهمش همین تکیه نکردن 
بر اوضاع و احوال و ابزار و زندگی و 
اینهاست و امام حسین)ع( هم هیچ 
تکیه ای بر غیر خدا نداشت؛ این بود 
که توانست چنین فعالیتی به نفع 

اسالم و قرآن انجام بدهد.

تکیه گاه فقط خداست
آیت اهلل فاطمی نیا گفت: قبر حضرت ام البنین)س( در قبرستان بقیع است. آدم که بقیع می رود، مالک گریه خودش نمی شود. البته علت اصلی این را تا حاال نگفته بودم، 
حاال می گویم. علت اصلی آن چهار امام معصومند. اما بعید نیست آن اشک هایی که این خانم)س( آنجا ریخته نیز دخیل باشد. آخر ام البنین آنجا خیلی گریه کرده است. یک بار 

یکی از دشمنان، ناله های ایشان را گوش داد، از اسبش پیاده شد و اشک ریخت. گفت: این خانم کیست؟ گفتند، مادر عباس بن علی! گفت: حق دارد چنین گریه کند.

اشک های
 مادر عباس

خداوند در سوره عصر که فشرده و 
پرمحتوا اســت، منظر خالصه شده  ای از 
راه پیامبر اعظم)ص( که مسیر روشنی از 
راه عترت است را بازگو می کند. خداوند 
در ابتدای ســوره عصر، به عصر سوگند 
می خورد که شاید بهترین معنا برای آن، 
زمان باشد که گرانقیمت ترین سرمایه های 

پدیده های مادی است.
زمان از ویژگی های عالم ماده است 
که نمی توانیم آن را از پدیده های مادی 
در حال حرکت جدا کنیم؛ لذا زمان را از 
مقدار حرکت انتزاع می کنیم و باید توجه 
داشته باشــیم که هر جا حرکت نباشد 

زمان نیز معنا ندارد.

ارزش عمر
خداونــد در قــرآن از زمــان به با 
ارزش ترین سرمایه سوگند یاد می کند، 
خدای ســبحان موکداً اعالم می کند که 
عموم انسان ها و بشــریت در خسران و 
زیان هستند که خسران یعنی سرمایه ای 
از دست برود و در ازای آن چیزی به دست 
نیاید؛ از این رو از آنجا که تنها ســرمایه 
انسان زمانی است که در اختیار اوست و 
غالباً آن را از دست می دهد، عموم مردم 

در خسران هستند.
یکی از مهم ترین عالئم اولیای الهی 
قدرشناسی عمر است، امام راحل)ره( بر 
تمام لحظه  های عمر خود دقت داشــت 
و نظم زندگی ایشــان ثمره مراقبت های 
عمرش بود، همچنین آیت اهلل بهجت نیز 
دقیقه ای از عمر خود را از دست نمی داد 

و لحظات عمرش تعریف شده بود.

کمال عقل
از نظر خواجه طوسی ایمان آورندگان 
کســانی هســتند که به کمال عقالنی 
رسیده اند و عقل آنها با علم و معرفت اهلل 
پرورده شــده اســت. خواجه طوســی 
می فرماید اگر کمــال عقالنی و رفتاری 
به دســت آید انسان در خسران نیست؛ 
لــذا بارزترین ویژگی اولیــای الهی این 
اســت که در قله عمل صالح قرار دارند 
و اینکه حضرت مهدی)عج(، امام ماست 

به دلیل عبــارت آغازین زیارت امین اهلل 
است که معصوم)ع( می گوید در باالترین 
نقطه عمل صالح قرار دارد، بنابراین کسی 
می تواند حق جهاد در راه خدا را بجا آورد 
که در قله عمل باشــد که اولیای خدا در 
این راه حق تقوا را در پیشــگاه خداوند 

بجا آورده اند.
باید دغدغه رشــد معرفتی، علمی 
و عقالنی داشــته باشیم، تصمیمات باید 
مبتنــی بر دانش باشــد و بایــد حق را 
بشناسیم و در کنار آن بایستیم که البته 
گاهی در شناخت آن کوتاهی می کنیم که 

مشکالت از آنجا آغاز می شود.
ایســتادگی در کنار حق بســیار 
اهمیــت دارد و اگر حق را بشناســیم، 
اختالف ها به وحدت تبدیل می شود؛ لذا 
با شناسایی آن نباید بر باطل اصرار کنیم.
پیامبــر)ص( و آل او به دلیل قرار 
گرفتن در قله عمل صالح و معرفت اسوه 
و امام ما هستند؛ چرا که تجسم خارجی 
عمل صالح محســوب می شوند، چنانکه 
خلق پیامبر اکرم)ص( قرآن بود و از ایشان 

به قرآن ناطق یاد می شد. 

انس با قرآن
باید زاویه خود را با قرآن کاهش داد 
کــه نتیجه این انس با قرآن و عترت)ع( 

رسیدن به کمال عملی، رفتاری و معرفتی 
اســت. خداوند، قرآن را در سوره یاسین 
با نــام حکیم معرفــی و توصیف کرده؛ 
زیرا همــه معارف قرآن کریم، مبتنی بر 
حکمت اســت و قــرآن، کتاب حکیم و 
بهترین راهنما و هادی برای انســان به 

شمار می آید.
آیــت اهلل بهجت از قبــل از بلوغ تا 
آخرین لحظات عمر خود معصیت نکرد، 
ایشان روزی به من گفت بعضی می گویند 
ما را نصیحت کنید و من به آنها می گویم 
نگاه کنید محمدتقی چه می کند و شما 
آن را انجــام ندهید؛ چگونه عالمی که از 
هیچ نماز خود رضایت ندارد بخواهد که 
دیگران شبیه او باشند،  ایشان می فرمود 
مثل ســلمان فارسی باشــید و عمل او 
را ببینید. کســانی کــه می توانند عمل 
برتــر انجام دهند، اما به عمل پســت تر 
روی می  آورند، دچار خســران و حسرت 
می شوند. باید حق را شناخت و در کنار آن 
ایستاد که این از ویژگی های جامعه قرآنی 
است و ایمان،  دانش و عمل صالح باعث 
ارتقای جامعه می شود، از این رو رسالت 
قرآن کریم تربیت چنین انسان هایی است.
انســان  از شــجره طیبه،  منظور 
باایمانی اســت که با ترک گناه و دوری 
از هوای نفس به بندگی خدای ســبحان 

رسیده است.
خداوند راه بســیار سهل و آسانی 
جلــوی ما قرار داده کــه آن راه، معرفی 
انسان هایی است که خود قرآن حکیم و 
صراط مستقیم هستند و اگر پیامبر)ص( 
را بشناســیم، بــا شــناخت وی، صراط 
مســتقیم را فــراروی خود بــه صورت 
مجســم می بینیم و اگر حضرت علی)ع( 
را بشناسیم، صراط مستقیم را شناخته ایم 
که با شناخت امام می توان صراط مستقیم 

را در متن زندگی شناخت.
قرآن زمانی صراط مســتقیم است 
که در دست پیامبر خاتم)ص( باشد، اگر 
پیامبر و امام را بشناسید، قرآن و صراط 
مستقیم را می شناسید و با شناخت یک 
انسان همه آموزه ها و قرآن مجسم مقابل 

شما قرار می گیرد.

حیات واقعی
اگــر می خواهیــم ســالک صراط 
مســتقیم باشــیم باید به مقام عبودیت 
خدای سبحان نائل شویم، همانطور که 
پیامبر و امام)ع( نیز عبد خداوند هستند 
و اگر می خواهید بدانید به صراط مستقیم 
رســیده اید، یا نه باید ببینید آیا در این 
مســیر قدمی در جهت رسیدن به عبد 

خداوند بودن برداشته اید؟
حیات واقعی، حیات در پرتو وحی 
است، اگر انســان در سایه پرتو وحیانی 
حرکت کنــد به حیات ابدی می رســد 
و حیات ابدی زیبنده انســان اســت که 
بــا قرار گرفتــن در پرتــو نورانی قرآن 

امکان پذیر است.
جامعه اسالمی باید عقالنی و علمی 
باشــد، قرآن به دلیل آنکه ما را به سوی 
علم هدایت کرده اســت، جامعه را زنده 
می کند و انســان عاقل و عالم،  انسانی 
اســت که قرآن تربیت می کند و جامعه 
عاقــل و عالم جامعه ای اســت که تحت 

تربیت وحی  قرار می  گیرد.
وقتی جامعه تحــت تربیت وحی 
قرار گرفت، بــه حوزه های برتری از علم 
دســت می یابد و به حقایق علم راه پیدا 
می کند، این ثمره حیات وحیانی است و 

این حیات وحیانی در سایه حیات عقالنی 
و علمی به دست می آید. به استناد آیات 
این کتاب شــریف، قرآن در گام نخست 
به ارائه راه تبیین مســیر بشر و در گام 
دوم، بــه عنوان هادی به دســتگیری و 
رساندن او به مقصد می پردازد. افرادی از 
هدایت قرآن به معنای رسیدن به مقصد 
بهره مند می شوند که تقوا داشته باشند، 
انسان به میزان تقوا از قرآن و هدایت آن 
به معنای رسیدن به قصد برتر بهره مند 
می شود. برای رسیدن به تقوا باید از قرآن 
بهره مند شد و کلید بهره از معارف وحی 
نیز استفاده از نور عقل است و کسانی که 
به محضر عقل و قرآن وارد می شوند، گناه 
را کنار گذاشته و به عقل نزدیک شده و با 

حقایق ناب وحی نورانی می شوند.

قرب الهی 
اگر انسان می خواهد به کمال برسد، 
باید در جایگاهی قرار گیرد که مورد لطف 
الهی قرار گیرد و لطف الهی شامل حال 
انسان هایی می شود که در رابطه خود با 
ذات اقدسش تمامی مراحل را به درستی 

طی کنند.
قرب الهی از صفاتی است که شامل 
تمامی انسان ها می شــود. این انسان ها 
هســتند که باید از این مراحل به خوبی 
بهره ببرنــد. ما اگر می خواهیم به کمال 
برســیم، باید دست مردم را بگیریم. این 
در اندیشــه های دینی ما وجود دارد. در 
توصیه هایــی که آیت اهلل بهجت به مردم 
داشــتند یکــی از آن توصیه ها این بود 
که نیازهای اقتصادی یکدیگر را پوشش 
دهیــد و در آیات قرآنــی هم به این امر 
اشــاره فراوانی شده اســت که ما باید از 
نیازمندان دســتگیری کنیم. انسان های 
زنده نســبت به دیگر انسان ها بی تفاوت 
نیســتند و به همه نیاز های آنها پاســخ 
می دهند، خصوصاً فقر و تهیدستی، قرآن 
در این زمینه می فرماید، انسان هایی که 
در برابر فقر دیگران بی تفاوت هستند، در 
ردیف افراد کافر قرار دارند و در آموزه های 
ما آمده است که از آنچه خدا به شما داده 

انفاق کنید.

 حجت االسالم والمسلمین سیدحسن ابوترابی فرد

انس با قرآن موجب کمال عقل می شود

گزارش ویژه

زین الدینــی/ همایش  امیرحســین   
سراسری روحانیون شاغل در سپاه در سالروز 
شهادت شــهید آیت اهلل فضل اهلل محالتی و 
روز روحانیت در سپاه در محل سالن ورزشی 
امام علی)ع( با حضور روحانیون شــاغل در 
سپاه برگزار شد. در این مراسم حجت االسالم 
نماینده  شاهرودی  علی سعیدی  والمسلمین 
ولی فقیه در سپاه، سردار سرتیپ حسین سالمی 
جانشین فرمانده کل سپاه و سردار سرلشکر 
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام سخنرانی کردند که در ادامه به اهم سخنان 

این عزیزان می پردازیم.

شهید محالتی
 الگویی تمام عیار است

حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی نماینده 
ولی فقیه در ســپاه پاسداران با اشاره به شخصیت و 
اقدامات شــهید محالتی در دوران پیش از انقالب 
و دوران جنگ اظهار داشــت: »ما اگر دنبال توفیق 
در سپاه پاسداران هستیم، شهید محالتی می تواند 

الگویی تمام عیار برای ما باشد.«
وی با بیان اینکه دوران عمر شهید محالتی به 
سه بخش عمده تقسیم می شود، ادامه داد: »قسمت 
اول حیات ایشان مربوط به دوران جوانی و همراهی 
با نهضت فدائیان اسالم و آیت اهلل کاشانی در نهضت 
ملی است. ایشان از هجده سالگی وارد مبارزه شدند، 
حتی در سخنرانی ای که ظاهراً در تبریز انجام دادند 
در آن ســال ها با حمله نیروهای حکومت مواجه و 
مجروح هم شدند. مقطع دوم زندگی ایشان را نهضت 
امام خمینی)ره( از شروع آن تا پیروزی انقالب در بر 
می گیرد. شهید محالتی نزدیک به 15 بار بازداشت 
شدند که این حاکی از نقش برجسته مبارزاتی ایشان 
است. مقطع سوم هم مربوط به زمان جنگ تا زمان 

شهادت ایشان است.«
حجت االسالم والمسلمین ســعیدی در ادامه 
درباره شیوه مبارزاتی شهید محالتی افزود: »شهید 
محالتی یک روحانی تشکیالتی بود و یکی از اقدامات 
مهم ایشان سازماندهی اعتراضات بود. یکی دیگر از 
اقدامات مهم ایشان مبارزه با تفکر انحرافی لیبرالیستی 

و تفکرات چپ گرایانه بود.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه در ادامه با اشاره به 
نقش شهید محالتی در ورود روحانیت به سپاه افزود: 
»ایشان از روز اول نهضت تا شهادت ذره ای تزلزل به 
خود راه ندادند و با پیگیری های او حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه پاسداران ایجاد شد، همچنین شهید 
محالتی در شکل گیری دیگر نهادهای سپاه پاسداران 

مثل حفاظت اطالعات نقش بسزایی داشت.«

وی در ادامه ضمن تشریح رسالت روحانیت در 
ســپاه افزود: »برای استمرار پاسداری از انقالب، هم 
به قدرت و هــم به قوت نیاز داریم تا از ترکیب این 
دو با هم به اقتدار برســیم؛ قدرت در بیرون و قوت 

در داخل.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه ادامه داد: »آنچه بر 
عهده ما و شماست ایجاد و تقویت قوت است که یک 
امر درونی است. آن ماده ای که قوت از آن به دست 
می آید جز تقوای الهی نیست و ما رسالت مان ایجاد 

این روحیه در بین همه مجموعه های سپاه است.«
وی با بیان اینکــه، مهم ترین وظیفه ما تولید 
معنویت و ایمان و تحکیم قوت در ســپاه پاسداران 
اســت، افزود: »مأموریت و وظیفه دیگر ما مســئله 
اشراف است. نماینده ولی فقیه و مسئوالن نمایندگی 
در سایر استان ها باید به کار خودشان واقف باشند و 
تا آخرین جزء تشکیالتی هم باید تحت اشراف باشد. 
مهم ترین اقدام برون ســازمانی ما  هم که باید آن را 
در دســتور کار قرار دهیم، بسیج استادان، طالب و 

روحانیون است.«
حجت االسالم والمسلمین سعیدی با اشاره به 
تدابیــر رهبر معظم انقالب در ایجاد قوت در منطقه 
افــزود: »یکی از اقدامات رهبر معظم انقالب در این 
راستا بومی سازی و درونی سازی مقاومت در منطقه 
بود؛ یعنی اقداماتی در جهت ایجاد روحیه دلیری و 
مقاومت در برابر استکبار که همان ایجاد قوت است. 
اثرش را هم در منطقه در کشورهای لبنان، فلسطین، 

سوریه و... دیدیم.«

رسالت روحانیت روشنگری
 برای نسل جوان است

در ادامه مراسم سردار سرلشکر دکتر محسن 
رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام که 

ســابقه فرماندهی کل سپاه را در کارنامه دارد، با 
تأکید بر پیوند میان روحانیت و سپاه گفت: »ارتباط 
روحانیت با  نیروهای مسلح و مردم و دانشجویان 
همواره مســئله نظام و امام)ره( بود، در این بین 
ارتباط روحانیت از همان ابتدا به مدد مجاهدت های 
امثال شهید محالتی، همواره در سطح عالی قرار 
داشته است که می تواند یک الگوی ارتباطی برای 
سایر نهادها باشد، ما بارها شاهد عکس های علمای 

بزرگ با لباس سپاه بودیم.«
وی در ادامــه با اشــاره به پیشــینه پیوند 
میــان انقالبیون با روحانیــت در دوران پیش از 
انقالب اظهار داشــت: »تجربه تحول ایدئولوژیک 
گروهک های مبارزاتی مثــل مجاهدین خلق در 
سال 53 و گذر از اسالم و رسیدن به الحاد حقیقتاً 
یک ترس و تلنگری در بین نیروهای انقالبی ایجاد 
کرد، اگر ما هم مثل مجاهدین خلق خودسرانه و 
با قرائتی سطحی از دین دست به اقدام علیه شان 
می زدیم، سرنوشت مان مثل آنها می شد. به همین 
جهت ارتباط خود را با روحانیت آغاز کردیم و اگر 
هم دنبال اقدامی علیه شاه بودیم با حکم مجتهد 

و تحت نظارت ایشان اقدام می کردیم.«
سرلشــکر رضایی در ادامه با اشاره به عاقبت 
گروه های به ظاهر اســالمی، اما مخالف روحانیت 
گفت: »شــهید مطهری همواره این تذکر را به ما 
می داد که مراقب منهایی ها باشیم. ما بعدها متوجه 
شدیم منظور ایشان از گروه های منهایی، گروه های 
اسالمی منهای روحانیت بود مثل نهضت آزادی و 
بنی صدری ها و حتی در زمان حاضر گروهی که با 
نام امام زمان)عج( سر کار آمدند، اما اسالمی منهای 
روحانیت را قبول داشتند. اینها همه مشکل شان و 
علت کج روی های شان اسالم بدون روحانیت بود، 
به همین دلیل فرماندهان سپاه تأکید داشتند که 

رابطه سپاه با روحانیت همواره باید در عالی ترین 
سطح قرار بگیرد.«

وی در ادامه با اشــاره بــه تهدیداتی که در 
شرایط فعلی متوجه کشور است، گفت: »امروز خط 
توطئه جدیدی شــکل گرفته است که سه کانون 
مهم را هدف قرار داده است. کانون اول اصل انقالب 
اسالمی و نظام اسالمی است. کانون دوم شخص 
رهبر معظم انقالب اســت که متوجه حمله های 
شبانه روزی دشمن قرار گرفته است و نقطه سوم 
هم سپاه پاســداران است که مانند همیشه سپر 

بالی انقالب اسالمی بوده است.«
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام تأکید 
کرد: »ما باید هوشیارتر از گذشته باشیم، نزدیک 
70 درصد کشــور زیر چهل سال سن دارند و این 
یعنی هیچ حافظه ای نسبت به انقالب و حتی جنگ 
ندارند. دشمن روی اینها برنامه ریزی کرده است. 
وظیفه روحانیت هم در همین راســتا به منظور 

روشنگری برای نسل جوان تعریف شده است.«

روحانیون بخشی از واقعیت های شیرین
 در سپاه هستند

همچنین در این مراسم سردار حسین سالمی، 
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران ضمن تجلیل 
از مقام شهید محالتی اظهار داشت: »این اجتماع 
برای گرامی داشت یک روحانی بزرگ و عالم وارسته، 
یعنی شهید محالتی برگزار شده است؛ کسی که در 
بنا نهادن روحانیت در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نقش مهم و اصلی را ایفا کرد. برای سپاه پاسداران 
وجود عالمان بزرگ و وارسته در این مجموعه مایه 

افتخار است.«
وی بــا بیان اینکه روحانیــون نقش بزرگ و 
برجسته ای در انتقال و تزریق روحیه انقالبی و اخالق 

اسالمی به بدنه سپاه پاسداران بر عهده دارند، افزود: 
»باید عرض کنم حقیقت وجودی سپاه پاسداران، 
مانند اصل انقالب اسالمی در تقوای الهی ریشه دارد؛ 
به همین دلیل سپاه پاسداران همواره مهم ترین و 
بهترین مدافع انقالب اسالمی بوده است و وظیفه 
روحانیت در سپاه هم باید حراست و حفاظت از روح 

تقوا و پاکیزگی در این نهاد انقالبی باشد.«
همچنین سردار سالمی با اشاره به نقش پررنگ 
روحانیت در سپاه، گفت: »روحانیت در سپاه همواره 
نقش مهم و برجســته ای را بر عهده داشته است، 
من خود شــاهد حضور روحانیون در سخت ترین 
شرایط و موقعیت ها بوده ام و اینجا باید اعالم کنم 
که روحانیون بخشــی از واقعیت های شــیرین در 
سپاه پاسداران هستند و حضور ایشان در مجموعه 
ســپاه سبب به وجود آمدن فضای پاک و الهی در 

این نهاد می شود.«
وی با اشاره به حضور حماسی مردم در یوم اهلل 
22 بهمن، اظهار داشت: »حضور الهام بخش مردم 
در راه پیمایــی امســال در 22 بهمن یک مالک و 
معیاری برای اندازه گیری مردمی بودن و اجتماعی 
بودن انقالب اســالمی بود، مردم امســال حضور 
متفاوتی را رقم زدند، وقتی از یک سو مردم درگیر 
مشکالت متعدد اقتصادی هستند و از سوی دیگر با 
پمپاژ یأس و ناامیدی و شبهات از سوی رسانه های 
بیگانه و نامه پراکنــی جاماندگان از انقالب مواجه 
بودند، این حضور پرشــکوه و امیدبخش که سبب 
خنثی سازی توطئه ها نیز شد، به این معنا است که 
هیچ مشــکلی نمی تواند مردم را از انقالب اسالمی 

مأیوس و دلسرد کند.«
سردار سالمی ضمن تشریح اوضاع کشور در 
ایــن برهه و مواجهه آن با جهان اســتکبار، افزود: 
»در زمان ظهور اسالم شاهد یک وحدت شیطانی 

در دنیای کفر برای ضربه زدن به حقیقت اســالم 
بودیم و کفار و منافقین و مشــرکین در یک صف 
با اســالم مقابله می کردند، اما ســنت الهی بر این 
بود که حقیقت وجود اســالم از درون ســختی و 
مشکالت ظهور کند. همین اسالم از درون و پس از 
پیامبر)ص( درگیر مشکالت پیچیده و سختی شد.« 
جانشــین فرمانده کل سپاه افزود: »در زمان 
پیامبر)ص( دشــمنان و دوستان مشخص بودند و 
همه با اعتقاد و بدون چشمداشــت در راه رضایت 
خداوند کار می کردند و کســی دنبال سهم خواهی 
از قــدرت و بیت المال حداقل در ظاهر نبود؛ اما در 
زمان امیرالمؤمنین علی)ع( شرایط دگرگون شد. در 
آن دوره دیگر اعتقاد کافی نبود و باید این اعتقاد با 

بصیرت و بینش همراه می شد.«
وی افزود: »انقالب اســالمی ما هم که بعثت 
مجدد اســالم در قرن حاضر اســت، دقیقاً همین 
مســیر را پیمود، پس از انقالب، دوباره قدرت های 
استکباری با هم علیه انقالب متحد شدند و باز هم 
مانند دوران صدر اسالم که هر چقدر از زمان پیامبر 
فاصله می گرفتیم، فتنه ها پیچیده تر می شد، در زمان 
کنونــی هم پس از رحلت امام)ره( و در زمان رهبر 

معظم انقالب فتنه ها سخت تر و پیچیده تر شد.«
سردار سالمی در ادامه افزود: »زمانی که رهبر 
معظم انقالب ســکاندار کشــور شدند، قدرت های 
بزرگ بــه ویژه آمریکا موقعیت خود را از ســطح 
راهبرد به ســطح عملیات تنــزل دادند و خود به 
طور مســتقیم وارد کار عملیاتی شدند. امروز هم 
که شــاهد نمایش های مضحک از سوی آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی با نشان دادن بال یک پرنده یا 
بدنه یک موشک هستیم، بیان کننده این واقعیت 
اســت که مدیریت و تدابیر رهبر معظم انقالب تا 
چه اندازه کارآمد بوده که دشــمن به این صورت 

درمانده شده است.«
وی با اشــاره به رهبری حکیمانه رهبر فرزانه 
انقالب در ایجاد امید و جوشــش در کشور، گفت: 
»رهبری عزیز با مفاهیمی، مانند جنبش نرم افزاری 
و نهضت تولید علم، اقتصاد مقاومتی و... ســبب به 
وجــود آمدن انگیزه و امید در بین جوانان و مردم 
شــده اند. ایشان با هدایت های حکیمانه خود همه 
توطئه ها علیه کشــور را خنثی می کنند و با تکیه 
بر بصیرت سبب استحکام بخشی استوانه های نظام 
شده اند و ما باید در جهت شناساندن بیشتر و بهتر 
و درک قدر نعمت والیت، بیش از بیش اقدام کنیم.«
گفتنی است، در خالل مراسم از خانواده شهید 
واالمقام شیخ فضل اهلل محالتی تقدیر به عمل آمد 
و فرزند ایشان خاطره ای از پدر شهیدش نقل کرد.

 گزارش خبری صبح صادق از همایش سراسری روحانیون سپاه 

تقویت قدرت و قوت الزمه پاسداری از انقالب اسالمی است
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اندیشکده ها و اندیشه ورزی در سپاه

     

دلنوشته همسر شهید مدافع حرم سعید سامانلو

راه بلد دل را نمی گذارند خیلی با زمینی ها بماند
همسر شــهید مدافع حرم سعید سامانلو به 
مناسبت بیســت وپنجمین سالگرد پدر شهیدش 
سید محمد رباط جزی و دومین سالگرد شهادت 
همسرش دلنوشته ای را نوشته است که در ادامه 

آن را می خوانید:
»... نامه را می نویسم؛ اما نامه رسانم اشک های 
چشم و حرارت دل است. پدر شهیدم می داند چند 
نامه برایش نوشته ام. پدر شهیدم همه را می خواند، 
همه دست نوشته هایم را می داند. می داند دخترش 
هرگاه کم می آورد در پیکار با فراق دست به دامان 
جّدش زهرا)س( می شود، گوشه ای از بیت االحزان 

فاطمه)س( برای دختر شــهیدی که دلش برای پدر تنگ شده باشد جا می شود. 
معنــی این تقدیر را فاطمه)س( خوب حس می کنــد. کاش مادرم باز هم بگیرد 

دست های دخترکش را، تا حاال که گرفته است.
پدرم که رفت پناهم شــد بانوی آســمانی ها، قرار دل سوخته ام شد، پهلوی 
شکسته شهر پیامبر، مادرم زهراست. از بچگی یاد گرفته ام هرکس نسبش به سالله 
زهرا)س( برســد باید آماده سوختن باشد! باید بیاموزد به چشم هایش که ساحل 
دردند و بیاموزد به دلش که در تالطم و تشــویش خواهد بود. رســم عاشقی این 
خاندان را این گونه نوشته اند. سخت است؛ اما باید چشید. شراره دل وقتی بی تاب 

می شود، باید دید تنگی تمام دنیا را وقتی دل  تنگ می شود.
پدر شــهیدم می داند که گاه گاهی با خودم فکر کرده ام از تقدیری که برایم 
رقم خورده. بابا نگذاشت سهم کودکی ام را در آستانش بیاسایم و روی دست هایش 
بیارامم. رفت، خیلی زود رفت، می دانم که عاشــق بود! اما نگذاشت گه گاهی تمام 
نازک دلی ام را بریزم در کرشمه شیرینی و خیز بردارم برای آغوشش. پدرم گذاشت 
دخترکش به دعوتی که از نینوای حسینی رسیده بود، برسد که حق داشت. باید 
می رفــت که دختــر او یاد بگیرد برای باال ماندن علم عباس)ع( باید جان داد. یاد 

بگیرد دخترش که راه خوشبختی از خیمه بانوی مصیبت دیده کربال می گذرد.
روزها و شــب ها و سال ها گذشت و در نبود پدر مشق عشق کردم. کوله بارم 
سبک می شد وقتی در چشم های سعید نگاه می کردم. سعید رفیق راهم شده بود. 
با عشــق آشنا بود. سعید وزن یک قطره اشک را می دانست و نمی گذاشت دوباره 
روی گونه هایم ســنگینی کند. ســعید راه بلد دل بود. یادم رفته بود راه بلد دل را 
نمی گذارند خیلی با زمینی ها بماند. درست وقتی داشتم به قصه زندگی ام با او عادت 
می کردم، میل پرواز کرد تا از مردان حماسه آفرین و سلحشوران مدافع آستان اهل 
بیت پیامبر)ص( جا نماند. سعید هم گره زلفش به زلف پدر بود که باده نوش مالئک 

باشد و من باز باید از قافله عرشیان جا می ماندم. او هم رفت تا باز من جا بمانم.
سعید شهیدم خوب می داند که نفس نفس برای رسیدن به او و پدر می دوم. 
با همه رنج ها می دوم. با همه مصیبت ها می دوم. حتی اگر بار همه دنیا بر دوشــم 
سنگینی کند و نگذارد که برخیزم باز هم می دوم تا به وصال شان برسم. دستم را 
حاال به دست پسرانم علی و محمدحسین داده ام، مقتدر و قهرمان به معرکه آتش 
و عشق خواهیم رفت. ما سوختن اهالی آسمان را دیده ایم، ما آتش را دیده ایم که 
چطور پیکرشان را، جان و دل شان را به شعله داغ آتش می سپرند. خوب می دانم 

هرکس در غائله آتش، ابراهیم شود، آسمانی اش می کنند!«

از نیروهای پاسدار صلح سازمان 
ملل)کاله آبی ها( بود که از سپاه برای 
این کار اعزام شده بود، می گفت یک 
سالی با یکی دیگه از همکاران پاسدار 
در ســومالی با چند تــا از نیروهای 
کشــورهای دیگه پاسدار و ناظر صلح 
بودیم. تمام آن یک سال که با لباس 
استتار عملیاتی و کاله آبی بودیم یک 
طــرف و روز آخر که با لباس ســبز 
پاســداری و همان کاله آبی مراســم 
خداحافظی برای مــان برگزار کردند، 
یــک طرف. همه نظامی ها محو ابهت 

لباس سبز پاسداری ما بودند.

نقطه سرخط
ابهت لباس سبز پاسداری

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

  علیرضا جاللیان/ انقالب 
اســالمی بعــد از پیــروزی در 22 
بهمن ســال 1357 بنا به احساس 
نیاز و ضــرورت نیاز به یک نگهبان 
داشت که با حفظ و صیانت از خود 
انقــالب اســالمی و ارزش های آن، 
مروج آن برای رســیدن به اهدافش 
باشــد. فعالیت های امنیتی، دفاعی، 
عمرانی، فرهنگــی، علمی، نهضتی، 
اجتماعی و اقتصادی ســپاه هم در 
این چهار دهه مبتنی بر این موضوع 
انقالب  شــکل گرفت؛ یعنی حفظ 
اســالمی، صیانت از آن و ترویج آن 
در ابعاد مختلف. اما بی شک نه تنها 
سپاه، بلکه هر تشکیالت، سازمان یا 
نهادی بــرای عملی کردن و اجرای 
اهــداف خــود نیاز بــه دو موضوع 
اساســی دارد؛ اول، تصمیم سازی و 
تصمیم ســازی  تصمیم گیری.  دوم، 
در واقع به چیزی گفته می شود که 
کارشناسان به عنوان راهکار سر راه 
مســئوالن قــرار می دهند و حاصل 
تحقیق، پژوهش و تعقل کارشناسان 
اســت و ممکن اســت به تعداد هر 
کارشناس یک راهکار سر راه مدیران 
و تصمیم گیرنــدگان قرار بگیرد. در 
که  هم  تصمیم گیرنــدگان  موضوع 
به طور عمده مدیران، مســئوالن و 
فرماندهان هســتند دقیقاً مشخص 
اســت که زمانی کــه تصمیم های 
ساخته شــده، تدوین و نوشته شد 
در اختیار آنها قرار می گیرد و آنها با 
توجه به قوت و ضعف های مجموعه و 
نیازها، همچنین اعتبارات و توان یکی 
از گزینه ها یا تلفیقی از چند گزینه 
تصمیم سازی شده را اخذ می کنند و 
روند اجــرای آن را پیش می گیرند. 
امروزه بر اســاس تجربه بشــری در 
کشورهای غربی برای تصمیم سازی 
در حوزه های مختلف، اتاق های فکر 
تشکیل شده است و عمده راهبردها 
و راهکارها در این مجموعه ها از سوی 
کارشناسان مورد بحث و واکاوی قرار 
می گیــرد و خروجی آن تصمیماتی 
می شود که در اختیار دولتمردان قرار 
گرفته و آنها بر اساس شرایط، یک یا 
چند راهکار را اخذ و اجرا می کنند. 
این شــیوه که توسط ایاالت متحده 
سال ها اســت اجرا می شــود، یک 
روش خــوب تلقی شــده و امروزه 
در بیشتر کشورهای صاحب قدرت 
دنبال می شود؛ البته مراکز اندیشه و 
اتاق های فکر در ایاالت متحده تقسیم 
کار دارند و هر یک در حوزه تخصصی 
خــود و در بازه چشــم انداز در نظر 
گرفته شده، تولید اندیشه می کنند. 
بر همین اساس در جمهوری اسالمی 
مراکز، ســازمان ها و نهادها به طور 
عمــده مجموعه هــای مطالعاتی را 
ذیل ساختار خود شکل داده اند که 
مدل ناقصی از همین موضوع است. 
ناکارآمدی این مسئله سبب شده که 
مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام عماًل منحل 
شود؛ اما به نظر می رسد آنچه رهبر 
معظم انقــالب و فرمانده کل قوا در 
چند ســال اخیر از سپاه و بسیج در 
رابطه با هیئت های اندیشه ورز مطالبه 
کرده اند در همین راستا و چیزی فراتر 
از مراکز تحقیقاتی است؛ بنابراین به 
نظر می رسد سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در حوزه تشکیل اتاق های 
فکر یا همان هیئت های اندیشه ورز با 
حضور نیروهای داخلی و کارشناسان 
خارج مجموعه باید ســرعت عمل 
بیشتری داشته و به تفکیک، مسائل 
داخلی و مســائل پیش روی انقالب 
را در هیئت های اندیشه ورز بررسی 
و تولیــد تصمیم کند تا قوه عاقله و 
ساختار فرماندهی سپاه و نیروهای 
مســلح بتواند با چشــم انداز بسیار 
روشــن تر از همیشــه، ادامه مسیر 
به ســمت قله اهداف داشته باشد. 
بحمداهلل این روند آغاز شــده است؛ 

اما باید سرعت گیرد.

 کمک  هزینه فرزندان معسرین قطع شده!
09140007407/ اینجانب داراي یک فرزند صعب العالج هستم. سپاه همه 
ســاله مبلغ کمي به فرزندان معســر بازنشسته سپاه مي داد که این مبلغ از سال 

9۶ قطع شده است. چرا؟
09130001911/ احســنت به یادداشــت صبح صادق با عنوان »سوریه و 
 توان بازدارندگی«؛ چند روز پس از مقاله و تحلیل شــما، ســوریه جنگنده رژیم 

کودک کش را ساقط کرد.
09180008510/ من پاسداري از منطقه سروآباد کردستان هستم، چند ساله 
آرزوم اینه که جان ناقابلم رو در سوریه در راه اسالم عزیز فدا کنم./ اقبال صادقي
0911000۶89۶/ ما در بندر جاسک منطقه محروم خدمت مي کنیم و هیچ 

امکاناتي نداریم. خواهشمندیم فکري به حال معیشت خانواده بکنید.
0912000۶778/ اگر مدیران و مســئوالن درگیر ارشدیت ها بودند به طور 

حتم این مشکل زودتر حل می شد.
09120008919/ 70 میلیون پاداش پایان خدمت و مرخصی  طلبکارم، اما 

باید 2۶ درصد جریمه دیرکرد وام بانک انصار را بدهم.
09120001183/ چرا وزارت آموزش و پرورش سند تحول را اجرا نمي کند 
و مي خواهد با طرح هاي سلیقه اي جلوي تحول فکري و پیشرفت نسل هاي آینده 

را بگیرد؟ 
09130008112/ بنده در ســازمان سپاه و در حین خدمت از ناحیه کمر 
آسیب دیدم و بعد از کمیسیون و مراحل اداري و کاغذبازي و... مسئول کمیسیون 
بیمارســتان شهید صدوقي خیلي راحت گفت؛ طبق دستورالعمل چیزي به شما 

تعلق نمی گیرد!
09130004909/ من از داعشی هاي وطني بیزارم. یک جانباز مدافع حرم 
هستم؛ ولی بعضی وقت ها که حتی در مجموعه های خودی پیگیر کارهایم می شوم، 

برخی می گویند مگر برای ما رفتی؟/ قادری
0914000۶391/ بنده هنگام درگیري با پژاک در سردشت مجروح شدم؛ 
ولي با وجود جانبازي و معاف رزمي متأسفانه هنوز در گردان رزم خدمت مي کنم. 

فکری به حال بنده کنید.
0914000۶075/ ما ســهام ثامن خریدیم؛ اما از سال 94 خبري از سود و 

وضعیت سهام نیست، چرا کسي پاسخگو نیست؟
0914000882۶/ کدهــای 89 هنوز بالتکلیف هســتند و تبدیل عضویت 

نشدند.
0918000۶5۶0/ چــرا جانبازان قراردادي نیروهاي مســلح همانند دیگر 

ارگان ها رسمي نمي شوند و دفترچه درماني بنیاد شهید ندارند؟
09180004372/ 20 ماه اســت که با 70 درصد جانبازي از سپاه همدان 

بازنشسته شده ام؛ ولي هنوز پاداش نگرفته ام.
09180008۶31/ امیدوارم کارگردان ارزشی، جناب آقای حاتمی کیا را ارج 

بنهیم، مسئوالن به شیوه خود و مردم با روش خود.
09180000۶75/ با وجود تشکیل پرونده بسیجیان زمان جنگ، هنوز هیچ 

حقوقي به آنها پرداخت نمي شود.
09900005098/ با توجه به آلودگی های محیط تلگرام چرا دولت فعالیت 
آن را متوقف نکرده و اقدام به تقویت پیام رسان داخلي نمی کند؟ حجم پول صرف 
شده برای بارگزاری و دانلود فیلم های موجود در کانال های هرزه نگاری تلگرام را 

که از جیب دولت و ملت به صورت دالر از کشور خارج می شود، حساب کنید.
09110004944/ از مدیریت و کارکنان رستوران »زیتون« واقع در تهران 

تقدیر و تشکر مي کنم/ یزداني از نکا، مازندران.

پاسداران خورشید

روی خط

ارتباط با سردار صفری مشاور فرمانده کل سپاه
 در امور ایثارگران- تلفن: ۳۵۲۳۴۵۰۶-۳۵۲۳۲۴۲۲

سردار سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه گفت: باید در فرهنگ و معنویت به یک رشد و بلوغ قابل قبولی برسیم تا از ترکیب آن جامعه ای پیشرفته و در عین حال 
دارای یک فرهنگ انسانی و دینی متعادل بسازیم. ما در مسیر ساختن یک تمدن دینی به نام اسالم هستیم که قادر است همه نیازهای امروزی بشر را پاسخ دهد. دانشگاه 

جامع امام حسین)ع( نقشه بسیار دقیق و عمیقی را از دانش ها و فناوری های مورد نیاز انقالب اسالمی برای گسترش و تبدیل به تمدنی انسانی طراحی کرده است.

 نقشه دانش های
 مورد نیاز انقالب

گفت وگوی صبح صادق با رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای ستاد فرماندهی کل سپاه

حق ورزش پهلوانی در سپاه و نیروهای مسلح ادا نشده است

قبیله عشق گلی از باغ
 »برسد به دست خانم ف«

کتاب »برســد به دست خانم ف« را خانم راحله صبوری بر 
اســاس خاطرات سیداحمد نبوی نوشــته و انتشارات سوره مهر 
آن را منتشــر کرده است. جرقه این کتاب را سال 92، متن چند 
نوار کاســت که از سال ۶7 باقی مانده بود، در ذهن نویسنده زد. 
بعدها اسناد مکتوب و نامه های جمع آوری شده به کوشش اصغر 
کاظمی، نویسنده را بیشتر با ابعاد خاطرات این رزمنده آشنا کرد. 

نام کتاب نیز مبتنی بر نام همســر نبوی، یعنی فتانه و بر اســاس خاطرات راوی انتخاب شده 
اســت. کتاب در 522 صفحه نوشــته شده و در پایان 11 فصل آن، عکس ها و کلیشه نامه ها و 

اسناد آورده شده است.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »دو بار روی شکمم عمل جراحی انجام دادند. دست، 
پا و روده هایم آســیب شــدید دیده بود. ترکش های باسنم آزاردهنده بود و مرتب درد داشتم. 
دکترها می خواســتند اعصاب دســتم را پیوند بزنند؛ اما این عمل پیچیده و پرهزینه بود و از 
طرفی بیمارستان امکانات الزم برای انجام آن را نداشت؛ اما روزی چند نوبت می آمدند معاینه ام 
می کردند و با زخم هایم ور می رفتند و عذابم می دادند. نیت شــان خیر بود؛ اما آن قدر معاینات 
و تعویض پانسمان ها دردآور بود که مرا از زندگی سیر کرده بود. فقط با سرم تغذیه می شدم و 

همچنان در حالت نیمه هوشیار، حساب زمان و مکان را نداشتم.
مدتی بعد فهمیدم، برای ترکش ریه کاری نتوانســتند انجام دهند. چون ریز بود و داخل 
ریه، جایی فرورفته بود که امکان در آوردنش وجود نداشت. وقتی سرفه ام می گرفت سینه ام از 
درد قفل می شد و دیگر نمی توانستم نفس بکشم. آن وقت بود که هزار بار آرزوی مرگ می کردم. 
گاهی مسکن های قوی اثر نداشت و با یک درد طاقت فرسای شبانه روزی درگیر بودم. طوری که 

طی یک هفته 10 کیلو وزن کم کردم.«

هر وقت حاج آقا چنــد روز مأموریت می رفت و نمی دیدمش، 
دلتنگش می شدم. حتی وقتی با هم تنها می شدیم، من اول ده دقیقه 
گریه هایم را می کردم و بعد آرام می شدم. حاج آقا فقط لبخند می زد و 
می گفت: »گریه برای چیست؟ من و تو این همه اتفاقات و خطرات را 
رد کرده ایم. آن وقت تو هنوز گریه می کنی؟« خیلی به ایشان وابسته 
بــودم، یک بار به حاجی گفتم: من یک ثانیه هم بدون تو نمی توانم 

زندگی کنم. برگشت به من گفت: »همین دلتنگی های تو بود که نگذاشت من در آن هشت سال 
شهید بشوم، وگرنه من در تمام عملیات ها بودم، تمام اطرافیانم شهید شدند و من یکی جا ماندم.« 
به نقل از خانم درویش همسر شهید نبی اهلل شاهمرادی
هشتم اردیبهشت ماه سال 1341 در شهر چادگان متولد شد و دوران کودکی و نوجوانی را در همان 
شهر سپری کرد. در اواخر سال 1355 با جریانات سیاسی آن زمان آشنا شد. در سال 1357 با تهیه، تکثیر 
و توزیع اعالمیه ها، نوارها و کتب امام خمینی)ره( در منطقه فریدن اصفهان تأثیر بسزایی بر ارتقای سطح 
فکر مردم منطقه داشــت. بعد از پیروزی انقالب اسالمی عضو کمیتة سپس جهاد سازندگی شد و پس از 
تأسیس سپاه پاسداران به عضویت این نهاد درآمد. همزمان با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهة شوش شد. 
در سال 13۶2 در پی اوجگیری فعالیت گروهک های ملحد ضد انقالب در استان های کردستان و آذربایجان 
غربی، عازم منطقه شمال غرب شد. در تیر ماه سال 13۶4 ازدواج کرد. پانزده روز بعد به همراه همسرش 
به منطقه شمال غرب بازگشت. در ابتدای سال 13۶9 به معاونت اطالعات قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع( 
منصوب شد. در سال 1374 به درجه سرتیپ دومی مفتخر شد و در سال 1380 با توجه به تثبیت امنیت 
در منطقه، فرماندهی قرارگاه نصر شــمال غرب را برعهده گرفت. با سردار احمد کاظمی به نیروی زمینی 
ســپاه رفت و مهر ماه ســال 1384 معاون اطالعات نیروی زمینی شد. سرانجام 19 دی ماه 1384 در اثر 

سانحه سقوط هواپیما همراه جمعی از فرماندهان نیروی زمینی سپاه به فیض عظمای شهادت رسید.

 دلتنگی هایت نگذاشت شهید شوم

 حسن ابراهیمی/  حضور در 
یکی از برنامه های کانون بازنشستگان 
نیروهای مســلح دلیلی شد تا با تیم 
باستانی کاران ستاد فرماندهی کل سپاه 
از نزدیک دیدار کنم. همین سبب شد 
تا برای آشنایی بیشتر با این تیم قرار 
مصاحبه ای را با مســئول و مربی آن 
هماهنگ کنم. در این شماره فرصتی 
دست داد تا با سرهنگ پاسدار مجید 
عیســی وند، رئیس هیئت پهلوانی و 
زورخانه ای ستاد فرماندهی کل سپاه 
که در یکی از رده های ســتاد شاغل 
است، به گفت وگو بنشینیم. او معتقد 
است که با وجود داشتن چنین ُدری در 
کشور رفتن به سراغ دیگر ورزش های 
وارداتی، یعنی ندانســتن قدر چنین 
ُدری. در ادامه خالصه ای از درد دل ها 
و مباحث مطرح شده در این مصاحبه 

را می خوانید.

ابتدا از سابقه خود در  * در 
این رشته ورزشی بفرمایید.

متولد الیگودرز هستم و از حدود 
10 تا 12 سالگی در این رشته ورزشی 
فعالیت داشته ام اآلن 49 سال دارم و 
امروز به عنوان یک پیشکسوت و مربی 

در این رشته مشغولم. 

* از ســابقه خود در ورزش 
پهلوانی و زورخانه ای در ســپاه 

هم بگویید. 
در زمــان جنگ چــون عالقه 
فراوانی به این ورزش داشــتیم، به هر 
منطقه ای که می رفتیم این ورزش را 
شــروع می کردیم، حتی در خطوط 
پدافندی. ولی آن زمان امکانات مثل 
اآلن نبود، حتی یادم هست برای ضرب، 
مرشد با قابلمه ضرب می گرفت. بعد از 
جنگ حدود سال 70 به تهران آمدم 
و در نیروی زمینی مشغول شدم. آنجا 
تالش بسیاری کردیم و در نهایت یک 
زورخانه تأسیس شد. البته بعد از مدتی 
تعطیل شد، اما اآلن حدود شش سال 
اســت که احیا شده و فعال است. در 
ستاد فرماندهی کل سپاه هم که وارد 

شــدیم پیگیر احداث زورخانه شدیم 
که در نهایت با توجهات خوب سردار 
اصالنی توانســتیم در مجموعه میالد 
نور ســتاد این مجموعه را تأســیس 
کنیم. ورزشــکاران خوبی هم در این 
زورخانه تربیت شــدند کــه اآلن در 
بین المللی مطرح هســتند،  ســطح 
مثل آقای جلیل جــو، آقای کریمی 
و... افراد شــاخص و خوبی داریم که 
عده ای پاسدار هستند و عده ای سرباز 
بودند که با مــا کار را ادامه دادند که 
اآلن افتخاراتی برای کشــور در سطح 
آسیا کســب کرده اند و در برنامه های 
مختلفی که در سطح نیروهای مسلح 
و برنامه های مربوط به بازنشستگان و 
جاهای دیگر برگزار می شود برنامه اجرا 
می کنیم. اآلن به جز حدود 40 نفری 
که از ستاد در زورخانه ورزش می کنند، 
از بیرون از سپاه، از بازنشستگان محترم 
و حتی بازنشســتگان دیگر نیروهای 
مســلح و نوجوانان هم می آیند اینجا 

ورزش می کنند.

* آیا ترویج این رشته ورزشی 
در سپاه الزم است؟

این رشته ورزشی رشته ای ملی 
و مذهبی اســت و ریشــه در آیین و 
مذهب ما دارد و از پیشــینه دینی در 
ایران برخوردار اســت، خود ما دنبال 

این هستیم که این فرهنگ پهلوانی و 
ورزش زورخانه ای را در یگان های دیگر 
سپاه معرفی و ترویج کنیم، چون واقعاً 
ورزش پهلوانی و زورخانه ای یک آیین و 
فرهنگ است، هم ورزش، هم فرهنگ 
و هم مسائل مذهبی را همراه دارد و با 
ورزش های دیگر متفاوت است؛ ورزشی 
که شــروعش با نام خــدا و پایانش با 
دعای فرج امام زمان)عج( است. تمامی 
آدم های  هم  زورخانه ها  خروجی های 
موفقی بوده اند. ای کاش این فرهنگ 
در سراسر نیروهای مسلح به خصوص 
در سپاه دنبال شود و جوان ها به سوی 
این فرهنگ هدایت شوند؛ چرا که هم 
معنویت باالیی دارد و هم برای آمادگی 
جسمانی نیروهای نظامی بسیار مؤثر 
است و در آمادگی های رزم تأثیر بسیار 

مهمی خواهد داشت.
وقتی از دور به ورزش زورخانه ای 
نــگاه می کنیم ممکن اســت بگوییم 
ورزش ســبک و راحتــی اســت، در 
حالی که ورزش فوق العاده سنگین و 
انسان سازی است، چه در بعد معنوی 

و چه در بعد فیزیکی. 

* یعنی در آمادگی رزم هم به 
طور مستقیم مؤثر است؟

بــه یقین هــر ورزشــکار و هر 
شخصی به این رشــته ورزشی ورود 

کند، از هر حیثی آمادگی کامل پیدا 
می کند، به ویژه در یگان های رزم. چون 
تمام بدن درگیر است، اتفاقاً ما بررسی 
هم کردیم، آسیب این ورزش نسبت 

به ورزش های دیگر هم کمتر است. 

ورزش  که  معتقدید  یعنی   *
داشــته های  عنوان  به  پهلوانی 
بومی خودمان می تواند جایگزین 
بســیاری از ورزش هــا حتــی 

ورزش های نظامی شود؟
بله. همه اینها ورزش های وارداتی 
هستند، زمانی که ورزش های وارداتی 
آمد، ورزش های ســنتی به حاشــیه 
رفتنــد. ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
در دین ما ریشــه دارد. ولی متأسفانه 
این ورزش مورد بی مهری قرار گرفته 
و اآلن هم هنوز آن دیدگاهی که باید 
نســبت به این ورزش داشته باشند را 
در کشور ندارند. ورزش باستانی مادر 
همه ورزش ها اســت. مــا در پی آن 
هســتیم که این فرهنگ را در سطح 
سپاه و نیروهای مسلح توسعه دهیم. اما 
متأسفانه این ورزش هنوز دست اهلش 
نیفتاده است، چه در سطح کشوری و 
چه در ســطح نیروهای مسلح. کسی 
باید این ورزش را در نیروهای مسلح 
و ســپاه مدیریت کند که پیشکسوت 
باشــد، باید 20، 30 یا 40 سال خاک 

گــود را خورده باشــد و بداند ورزش 
پهلوانی و مرام پهلوانی چیست. اآلن 
فقط دلســوزان این عرصه در سپاه و 
بسیج پای کار هستند و تمام سختی ها 
و مشــکالت را به جــان خریده اند و 

خودشان کار را ادامه می دهند.

* بــا توجــه بــه موضوع 
سپاه، خود شما  در  تجربه نگاری 
این  در  دانشی  و  پژوهشی  کاری 
حوزه انجام داده اید که به عنوان 
یک محتوای مناسب برای تدوین 
سیاست های ورزش و تربیت بدنی 

از آن استفاده شود؟
ما تالش  فراوانی کرده ایم که این 
ورزش را جزو ورزش های ســازمانی 
سپاه قرار دهیم. اآلن در دانشگاه امام 
حسین)ع( خود ما با دوستانی که آنجا 
داریم شروع کردیم و برای دانشجویان 
دوره های مختلف کالس می گذاریم و 
قرار است که این جزو طرح درس های 
دانشگاه باشد و ما به دنبال آن هستیم. 
اما یک ایراد اساسی وجود دارد و آن، 
اینکــه این ورزش درآمد ندارد و دلی 
اســت. آدم تا عاشق نباشد نمی تواند 
بیاید در این ورزش و چون درآمد ندارد 
خیلی ها سمت این ورزش نمی آیند. 

اما این فرهنگ فرهنگ مناسبی 
برای یک نیروی نظامی است و اگر این 
نیرو بخواهد پاسدار انقالب اسالمی هم 
باشــد این فرهنگ برای او مناسب تر 
خواهد بود. وقتی مرام و منش پهلوانی 
را یاد گرفت، چه در صحنه نبرد و چه 
در محیط کار و زندگی و اجتماع فردی 

مؤثر و موفق خواهد بود.
من حاضرم در گود زورخانه نیرو 
پرورش دهــم و دیگران هم بروند در 
رشــته ای رزمی ژاپنــی نیرو پرورش 
دهنــد، بعد بیاینــد در میدان نبرد و 
عمل اینها را مقایســه کنند و ببینند 
که آمادگی جسمانی کدام بهتر است. 
کدام کارایی باالتری دارند. چون صرفاً 
این ورزش درآمد ندارد، کسی سراغش 
نمی رود و مدیران هم متأسفانه دنبال 

ورزش های شهرتی رفته اند...

گزارش خبری

مجموعه  ســلطانزاده/  محمدعلی    
بهداری های نیروی زمینی ســپاه بنا به رســالت 
پاسداری از انقالب اسالمی و کاهش دردها و آالم 
مردم محروم، اقدام به حضور در مناطق محروم و 
کمتر توســعه یافته کشور و به ویژه مناطق مرزی 
می کنند تا با بررسی مشکالت بهداشتی و درمانی و 
اقدام برای امور درمانی نسبت به کاهش آسیب های 
بهداشتی اقدام کنند. یکی از مهم ترین جاهایی که 
این یگان ها ارائه خدمات می کنند، مناطق محروم 
مرزی به ویژه مناطق سنی نشین کشور است. عمده 
این اقدامات بــه صورت متمرکز در هفته وحدت 
انجام می شــود و اوقات دیگر سال نیز به فراخور 

نیاز اقداماتی صورت می گیرد.

غربالگری؛ کاری متفاوت
بــرای همین منظور بهــداری رزمی منطقه 
شمال شــرق کشــور در دهه فجر در کنار دیگر 
بهداری های نیروی زمینی اقدام به  برگزاری طرح 
جهاد پزشکی در منطقه »درمیان« استان خراسان 
جنوبی کرده اســت. یکــی از کارهای متفاوت در 
این مجموعه فرســتادن تیم هــای غربالگری به 

مناطق هدف خدمات اســت. بر این اساس بعد از 
اجراي طرح غربالگری توسط تیم های ارزیابی این 
مجموعه از 14 تا 20 بهمن ماه با حضور شش تیم 
درمانــي و ارزیاب که چهار تیــم از مرکز بهداري 
رزمی شمال شرق نیروی زمینی سپاه، یک تیم از 
بســیج جامعه پزشکی و یک تیم از دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان جنوبي عالوه بر ویزیت مردم در 
بیش از 50 روستای منطقه برآورد دقیق از نیازهای 
تجهیزاتی و دارویی اخذ شد، عده ای در محل ویزیت 
شده و نسخه و داروهای الزم برای آنها تجویز شد، 
بقیه نیازمندان به خدمات درمانی و دارویی نیز با 
معرفی نامه به بیمارستان مورد نظر در منطقه در 
تاریخ برگزاری  طرح ارجاع داده شــدند. الزم به 

ذکر اســت که مردم این منطقه شامل شیعیان و 
اهل سنت هستند.

بیمارستانی در یک بیمارستان دیگر
مجموعه نیروهــای تخصصی مرکز بهداری 
رزمی شمال شرق  با ملزومات پزشکي و تجهیزات  
در بیمارســتان خاتم االنبیا)ص( شــهر اسدیه یا 
درمیان برای کار آماده شــدند. در این بیمارستان 
عده ای کادر درمانی و مقــداری تجهیزات وجود 
داشت؛ اما امکانات مورد نیاز برای کارهای درمانی 
وجود نداشــت که مجموعه بهداری شمال شرق با 
کادر پزشکی اعزامی از  بیمارستان امام حسین)ع( 
در این بیمارستان در تاریخ 23 تا 27 بهمن ماه به 

ارائه خدمات به مردم منطقه پرداخت. بر این اساس 
در غربالگری اولیه که توســط شش تیم از حدود 
بیش از 50 روســتا و ده صورت گرفت، چهار هزار 
و 935 ویزیت انجام شــد که 31۶ عمل بستری و 
ســرپایی، هزار و 340  نفر خدمات دندانپزشکی، 
هزار و 20 نفر ویزیت چشم پزشکی و بینایی سنجی 
و جمعاً 14 هزار و پنج خدمات در این بیمارستان 
انجام شد که در حوزه بینایی سنجی قرار بر این شد 
کــه عینک مورد نیاز بعد از تعیین نمره به صورت 
رایگان تهیه شده و برای فرد مورد نظر ارسال شود.
در این میان مرکز بهداری رزمی شمال شرق 
نیروی زمینی سپاه در این مناطق اقدام به توزیع 
سه هزار بسته بهداشتی و فرهنگی که شامل اقالم 
بهداشتی و نوشت افزار و لوازم مدرسه بود، در 27 
مدرسه و چهار مسجد کرد. همچنین کالس های 
آموزش مسائل بهداشتی با توجه به نیاز این منطقه 
محروم برای ســه هزار و 215 نفر از دانش آموزان 
برگزار شد که در این کالس ها در حوزه مخاطرات 
بهداشــتی و اجتماعی و نیز بیماری های واگیردار 
و مواد مخدر، آموزش هــای الزم به دانش آموزان 

داده شد. 

گزارشی از  طرح جهاد پزشکی میالد تا میالد مرکز بهداری رزمی شمال شرق

غربالگری پیش از اعزام کاری متفاوت را رقم زد
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حسن ختام

 مرهم...
گفته بودی آسمان دلت ابری است،

درونت طوفانی
و غرورت نیز شکسته...
کسی را می شناسم که 

دستانش شهره اند به نوازش
کســی که می توانی ســر بگذاری بر 

شانه هایش
و با او بگویی از ناگفته هایت
او دردت را به جان می خرد

و می زداید اشک هایت را پیش از آنکه 
بغلتند بر گونه هایت

او مرهم است
او التیام است

او پرستار قلب های خسته
و دل های شکسته است...

او بهــای دل های شکســته را خوب 
می داند

او طبیب است
او یک غمگسار واقعی است

با او و دستانش
بسامان می شود همه روزگارت

و به سر می رسد قصه غصه هایت...

صادقانه

 مهدی امیدی/ جایزه سینمایی ققنوس 
کــه از آن به محفل ســینمایی انقالب هم یاد 
می شود، به همت جمعی از جوانان با انگیزه های 
انقالبی و نوآورانه امســال به هفتمین دوره خود 
رســید. این محفل، همزمان با جشــنواره فیلم 
فجر برگزار می شــود و طی حــدود یک هفته، 
آثار برگزیده جشــنواره را نمایش می دهد و در 
کنار نمایش فیلم ها، جلسات بحث و سخنرانی با 
حضور اهالی اندیشه برگزار می شود. اتفاقی که 
به گفته دبیر این رویداد، قرار است در طول سال 
نیز تداوم داشــته باشد. به همین بهانه با محمد 
کوچک، دبیر هفتمین جایزه سینمایی ققنوس 
که برای دومین سال پیاپی مدیریت این جشنواره 
را برعهده داشت، گفت وگو کردیم. کوچک، متولد 
1371 و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی 

در دانشگاه عالمه طباطبایی است.

* چه چیزی جایزه »ققنوس« را با دیگر 
جشنواره های سینمایی متفاوت می کند؟

جایزه سینمایی ققنوس که امسال هفتمین 
دوره اش برگزار شــد، تنها جشنواره ای است که 
اندیشمندان و سینماگران را که رویکرد همسو با 
گفتمان انقالب اسالمی را دنبال می کنند، گردهم 
می آورد تا برای ســینمای کشور گفتمان سازی 
کنند. هدف ما در دو ســال اخیر، این بوده است 
که »سینمای عدالت اجتماعی را در برابر سینمای 
سیاه نمای اجتماعی« مطرح کنیم و آثار جشنواره 
فجر را براساس این معیار بسنجیم؛ یعنی آثاری در 
این جشنواره شایسته جایزه ققنوس می شوند که 

شاخصه های سینمای عدالت اجتماعی را داشته 
باشــند؛ یعنی فیلم هایی که ضمن برخورداری از 
قهرمان و امید، مضامین مرتبط با انقالب اسالمی 
را بررسی کرده و رویکرد صحیحی در پرداختن به 
مسائل اجتماعی داشته باشند؛ یعنی به علت های 
آســیب های اجتماعی و راهکارهــا توجه کنند. 
همچنین یکی از اهداف ما در این جشنواره توجه 
کردن به بخش هایی از ســینمای ایران است که 
می توانند آینده درخشانی را رقم بزنند؛ مانند حوزه 
انیمیشن که در فضای فعلی سینمای کشور بهای 
چندانی به آن داده نمی شــود. اصلی ترین علتش 
هم این است که الحمدهلل مهم ترین فعاالن عرصه 
انیمیشن در کشورمان جوانان حزب اللهی هستند. 
جوانان انقالبی در عرصه های مستند و انیمیشن 
حرف های بسیاری برای گفتن دارند و سطح آنها از 
افراد جریان های غیر همسو، خیلی باالتر است. به 
همین دلیل هم یکی از اهداف ما در این جشنواره، 

توجه به این آثار و تجلیل از خالقان آنهاست.

* عدالــت اجتماعی موضوعی کالن 
و کلی اســت، مقصود شما از پرداختن به 

عدالت در سینما چیست؟
محوریت عدالت اجتماعی لزوماً به معنای 
پرداختن به این موضوع نیست؛ بلکه نوعی رویکرد 
و نگاه است که با فضای سینمای اجتماعی تفاوت 
دارد. برای نمونه، سینمای اجتماعی به هیچ وجه 
علل مسائل را بررسی نمی کنند، راهکار نمی دهد 
و دنبال نتیجه گیری هم نیست و این گونه فیلم ها 
عمومــاً »پایان باز« دارند؛ اما ســینمای عدالت 
اجتماعــی هم به علل معضالت می پردازد و هم 
راهکار می دهد و هم قهرمان دارد. قهرمان نه به 
معنای سوپرمن، بلکه مقصود ما قهرمان های قابل 
دسترس است. برای نمونه یک مادر یا یک پدر و 
حتی یک فرزند در خانواده می تواند در مواجهه 
با بحران ها نقش یک قهرمان را ایفا کند؛ اما در 
بســیاری از فیلم های ما به جایگاه این قهرمانان 

هیچ توجهی نمی شود.

* آیــا در این دوره به اهداف از پیش 
تعیین شده رسیدید؟

امســال در محافــل هم اندیشــی ایــن 
با حضور شــخصیت هایی، چون  جشــنواره، 
حســن رحیم پورازغدی، نصــرت اهلل پژمانفر، 
حسن عباسی و برخی دیگر از استادان جبهه 
فکری انقــالب، طرح بحث هایــی متفاوت و 
سینمای  برای  جدیدی  شــاخص گذاری های 
عدالــت اجتماعی صورت گرفت. اتفاقی که به 
نظر ما برای خود ما بســیار مهم و ارزشــمند 
است. طرح بحث ها و شاخصه ها باید به کمک 
رسانه ها بسط داده شود و ما هم سعی خواهیم 
کرد دیگر چهره های فکری جبهه انقالب را در 

طول سال درگیر این مباحث کنیم.

* آیــا فعالیت های »ققنوس« تنها به 
زمان برگزاری این جشنواره محدود است؟

جایزه ققنوس به هیچ وجه خالصه شــده 
در ایام برگزاری محفل سینمای انقالب نیست؛ 
بلکه ماحصل کار یک ســاله خود را در این ایام 
به نمایش می گذاریم. بســیاری از سازمان های 
انقالبی به ما پیشــنهاد داده اند که این کار را در 
طول ســال هم ادامه دهیم که در حال بررسی 
اســت؛ اما مانند هر سال، حیات این رویداد را با 
برگزاری نشست هایی با سینماگران و اندیشمندان 
تداوم می بخشیم. همچنین بنا داریم جلساتی را با 
حضور فیلمنامه نویس ها و مؤلفان برگزار کنیم که 

این مباحث برای آنها نیز مطرح شود.

یادداشت

گفت وگو با محمد کوچک، دبیر جایزه ققنوس

تالش برای پیوند سینما و عدالت اجتماعی با کمک متفکران انقالبی

 آرش فهیم/ ســه ســال 
پیــش بود که شــبکه ای بــا راه و 
مرامــی متفــاوت وارد قاب ســیما 
شــد. این شبکه »افق« نام داشت و 
به مثابه شبکه ای  برای نخستین بار 
اختصاصی برای پخش برنامه هایی با 
محوریت گفتمان انقالب اسالمی و 
سبک زندگی اسالمی و ایرانی پا به 
عرصه گذاشت. نام جذاب و رویکرد 
جدید و متفاوت این شبکه در همان 
ابتدا توجه بسیاری از مردم و نخبگان 
را جلب کرد؛ اما مدتی است که حرف 
تازه و حرکت جدیدی در این شبکه 
دیده نمی شود و به نظر می رسد که 
»افق« درجا می زند؛ البته این شبکه 
نوپاســت و هنوز در مرحله آزمون و 
خطا قــرار دارد. با این حال می توان 
با آسیب شناسی عملکرد آن، ضریب 

تأثیرگذاری اش را هم افزایش داد. 
اهمیت شــبکه »افق« در این 
اســت که هویت و هدف این شبکه، 
یکــی از خألهای صداوسیماســت. 
خأل رویکرد پیشــرو و خط شــکن 
در برنامه ســازی. انقالبــی بودن در 
هر زمینــه ای با جســارت، هویت 
مســتقل و خط شــکنی معنا پیدا 
می کند. هر جا تقلید و کپی برداری 
و تکرار و محافظــه کاری تبدیل به 
یک »اصــل« شــود، انقالبی بودن 
فرعی می شود. اتفاقی که متأسفانه 
در برنامه هــای تلویزیــون ما غالب 
شده اســت؛ محصوالت رسانه ملی 
با وجود محتوای مفیــد، اما از فقر 
خالقیت و نوآوری در ساختار و بیان 

رنج می برند.
وقتی گفته شــد که شبکه ای 
بر مدار گفتمان انقالب اســالمی و 
ســبک زندگی ایرانی ـ اســالمی با 
نام »افق« راه اندازی می شــود، همه 
منتظر رســانه ای پیشــرو و پرشور 
بودند کــه با خط شــکنی، از دیگر 
شبکه ها پیشی خواهد گرفت. حداقل 
انتظاری که از یک فرد، ســازمان یا 
رســانه انقالبی می رود، برخورداری 
از هویت مســتقل و نشاط محتوایی 
اســت. برنامه »جهان آرا« با اجرای 
وحید یامین پور به دلیل شجاعت در 
طرح مسائل روز و همچنین مستند ـ 
مســابقه هایی ماننــد »فرمانده« و 
»ضدگلوله« مصداق های خط شکنی و 
هویتمندی در این شبکه هستند؛ اما 
به جز این نمونه های بسیار اندک، این 
شبکه در دیگر لحظات فاقد خالقیت 
و خط شکنی است. فیلم ها، سریال ها و 
مستندهای این شبکه بیشتر تکراری 
و محصول دیگر شبکه ها هستند. یکی 
از مهم ترین بخش های یک شــبکه 
تلویزیونی، بخش اخبار است. برنامه 
خبری افق با نام »عصرانه« با وجود 
برخورداری از تیمی جوان، بااستعداد 
و تحصیلکرده و کاردان، اما یک کپی 
از روی برنامه »اتاق خبر« شبکه »من 
و تو« اســت. این در حالی است که 
از شــبکه ای با تابلوی انقالب انتظار 
می رود که از تقلید پرهیز کند و زبان 
جدیــدی را در اخبارگویی به وجود 
آورد. همچنان که شبکه دوم سیما 
با بخش خبری بیست  و سی که یک 
خالقیت و خط شکنی در این عرصه 
بود، توانست جایگاه ویژه ای را به نام 

خودش ثبت کند.
شبکه افق تنها با ایجاد بخش ها 
می تواند  منحصر به فرد  برنامه های  و 
به مرتبه ای که شایســته آن است، 

دست یابد. 

»افق« آینده تلویزیون

 مقاومت در برابر وسوسه ها
وسوســه های نفس و شــیطان همانند 
میکروب های بیماری زا هســتند که در همه 
وجود دارند، ولی در بنیه ها و جسم های ضعیف 
می توانند فعالیت کنند. اما آنهایی که جسم 
ســالم و نیرومند و قوی دارند، بر میکروب ها 
غلبــه می کننــد و این در حالی اســت که 
گنهکاران برادران شیطان و در دام او گرفتارند. 
تفسیر نمونه، ج 7، ص ۶7

sobhesadegh@iran.ir
ssweekly.ir

 خیال را واقعی کن
آرام چشمانت را باز کن

به رویای تقدیر لبخند بزن
شاید نقش نگاهت

روی شبنم صبحگاهی
نوید آغاز بدهد 

عمیق نفس بکش
خیال را واقعی کن

باران دلتنگی را
به دریای تنهایی بسپار

پارو بزن در زورق شادی
و رنگین کمان امید را روشن کن

لحظه ها را مدیون عشق کن
بگذار شوق ماندن

میان روزمرگی خاکستری
سفره نگاهت را آبی کند...

تلخند

راش اضافه
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کشکیات  

 ۱۰۰ تابلوی نقاشی  چهره شهدا به نمایش درآمد
100 تابلوی نقاشــی پرتره از شــهدای انقالب اســالمی، دفاع مقدس و مدافع حرم، در 
نمایشگاهی با نام »آینه های بی زنگار« در حوزه هنری به نمایش درآمد. این نمایشگاه با حضور 15 
خانواده شهید افتتاح شد. مسعود شجاعی طباطبایی، مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت: »به 
دلیل استقبال هنرمندان و وسعت کارها، به این نتیجه رسیدیم که نمایشگاه را دو بخش کنیم؛ 
بخش اول، نمایشگاه شامل »طراحی و نقاشی« افتتاح شد و بخش دوم، شامل »تصویرسازی« 
سال بعد برگزار خواهد شد.« مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، هنرمندان حاضر در این 

نمایشگاه را به این شرح معرفی کرد: »مصطفی گودرزی، سیدحمید شریفی، حسن روح االمین، محمدرضا دوست محمدی، 
عباس گنجی، محمود آزادنیا، یعقوب عمامه پیچ، حســن جعفری، علی ذاکری، جالل صابری، محمد اسدی، حسین براتی، 
میکائیل براتی، فریبا منوچهری، محمدعلی نادری، حسین یوزباشی، محمد اسدی جوزانی، رقیه پهلوانی، طیبه توسلی، مرتضی 
شهریاری و فراز شانیار.« شجاعی طباطبایی ادامه داد: »چهار اثر رنگ روغن در ابعاد بزرگ داریم که شامل پرتره های شهید 
همت )اثر مصطفی گودرزی(، شهید متوسلیان )اثر حسن روح االمین(، شهید باکری )اثر محمود آزادنیا( و شهید زین الدین 
است که این آثار را از روایت فتح امانت گرفتیم.« نمایشگاه آینه های بی زنگار تا 14 اسفند از ساعت 9 تا 18 برپا خواهد بود.

جشنواره فیلم فجر باید به انقالب التزام داشته باشد
آیین تجلیل خانواده های شــهدای مدافع حرم از ابراهیم حاتمی کیا با نام »حنجره سرخ« در 
پردیس سینمایی ملت برگزار شد. به گزارش فارس، در این مراسم ابراهیم حاتمی کیا گفت: »وقتی 
جلوی شما خانواده های شهدا هستم، زبانم بند می آید. در مشهد هم این اتفاق افتاد و نتوانستم خودم 
را کنترل کنم. این فیلم )به وقت شام( به اعتقاد شخصی ام ذره ای است از آنچه در منطقه شام گذشته. 
به عقیده خودم فیلم عجیب و غریبی نیست و من همچنان مشق می کنم.« وی درباره صحبت هایش 
در اختتامیه جشنواره گفت: »این روزها سروصدایی در رسانه ها و فضای مجازی شکل گرفته است. 
کل حرف زدن من در اختتامیه سه دقیقه بود؛ اما طوفانی به پا شد که اتفاقاتی پیش آمد مرا به چپ 

و راست وصل کردند و به انحای مختلف قصد افشای من را دارند. نمی دانم نان چه کسی را از سر سفره اش برداشته ام که این گونه 
غضب می کنند. معتقدم جشــنواره فیلم فجر، جشــنواره انقالب است و باید به این مسئله بپردازد. اینکه التزام نسبت به آرمان های 
انقالب در این جشــنواره وجود داشــته باشد.« حاتمی کیا تصریح کرد: »برای شخص خودم نمی گویم، صحبت هایم برای بچه هایی 
است که پشت سرم حرکت می کنند و ما را می بینند وحشت می کنند، می ترسند از اینکه التزام به انقالب را اعالم کنند. ما متعهد 

و سرسپرده شهدا هستیم واهلل 20 ثانیه قبل از صحبت هایم هیچ تصوری از آن نداشتم؛ اما روی سن احساس کردم باید بگویم.«
استقبال گسترده از زندگی نامه دو شهید مدافع حرم

کتاب های »ابوعلی کجاست« به چاپ پنجم رسید و »تو شهید نمی شوی« با استقبال 
گسترده ای مواجه شد. کتاب »ابوعلی کجاست« زندگی نامه خودگفته »شهید مرتضی عطایی« 
اســت که تحقیق آن را محمدمهدی رحیمی و تدوین آن را نوید نوروزی انجام داده است و 
پس از مدتی کوتاه به چاپ پنجم رسید. دیگر کتاب مورد استقبال این روزها درباره شهدای 
مدافع حرم »تو شهید نمی شوی« است که روایت هایی از حیات جاودانه »شهید محمودرضا 
بیضایی«، از شهدای مدافع حرم است که در کمتر از سه ماه به چاپ سوم رسیده است. این 

دو کتاب را دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب منتشر کرده است.
هالیوود باز هم سراغ برنامه هسته ای کشورمان می رود

درحالی که فعالیت ســینمای ایران در حوزه برنامه هسته ای کشورمان »تقریباً هیچ« 
بوده، رسانه ها خبر دادند که هالیوود برای بار چندم به این موضوع می پردازد. شبکه تلویزیونی

HBO، کارناوال فیلمز انگلیس و کمپانی وارنر قصد دارند با همکاری یکدیگر سریالی با موضوع 
و به نام »استاکس نت« را بسازند، همان ویروسی که رژیم صهیونیستی و آمریکا برای آسیب 
رساندن به برنامه هسته ای کشورمان ایجاد کردند. گفتنی است؛ سینمای آمریکا پیش از این 
در آثار دیگری چون سریال های »24«، »خانم وزیر«، »صفر جهانی«، »میهن« و فیلم هایی 
چون »ترانسفورمرز3«، »اورشلیم؛ شمارش معکوس« و... به برنامه هسته ای ایران پرداخته بود.

فیلم ایرانی نامزد بخش همجنس بازی شد
یک فیلم با مجوز وزارت ارشــاد، نامزد بخش دگرباش های جشنواره برلین شد! به گزارش مشرق، 
»هجوم« شهرام مکری نامزد بهترین فیلم »تدی« جشنواره فیلم برلین شد. جایزه تدی جایزه ای است 
که در حاشــیه جشنواره بین المللی فیلم برلین و به فیلم های شنیعی که مضمون همجنس بازی دارند، 
اهدا می شود. از میان فیلم هایی که در جشنواره برلین حاضر می شوند، آنهایی که چنین مضامینی دارند 
در قالب جایزه تدی با هم به رقابت می پردازند و نتیجه آن هم هر ســال پیش از اختتامیه اصلی اعالم 
می شود؛ اما امسال این جایزه یک میهمان ایرانی هم دارد که می تواند در روز پایانی جایزه تدی را ببرد. 

 نوکر خارج
از کلّیت فلسفه  پیکر خارج

یک برگ بخوانم فقط از دفتر خارج
این خارج وامانده پر از مغز فراری ست

از آی کیو لبریز شده هر ور خارج
در نوع خودش دلقک خوبی شده حاال

آن مردک خل  وضع که شد قیصر خارج
جوری شده یک مرشد کامل که عمیقاً

از کاملی اش ریخته کرک و پر خارج
از بس که چریده وسط کشت اجانب

نه گفته به هر چیز، فقط شبدر خارج!
چندی ست که وامانده درون گل خالص
آنقدر که »هی« می کند او را خر خارج

با دیدن او شمس، تأسف زده فرمود:
درویش تویی؟ خاک به  فرق سر خارج

از وضع مریدان تو پیداست که اصل است
جنسی که زده در رگ شان، اشغر خارج

هی زنگ بزن در برو، این عین سماع است
با سیر و سلوکت شده ای آخر خارج

رقصیدی و گفتی که همین راه قیام است
شوخی چقدر! بترکی نوکر خارج

مینا گودرزی


