
سرمقاله

  محمدرضا بلوردی/ اواســط ســپتامبر ســال جاری و پــس از برگزاری 
نشست های متعددی که بین رهبران دو جنبش فلسطینی فتح و حماس و زیرنظر 
دولت مصر در قاهره برگزار شــد،  جنبش حماس موافقت کرد کمیته اداری خود را 
که از چند ماه قبل تأسیس کرده بود، منحل کند و در مقابل محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین نیز موافقت کرد اقدامات تنبیهی را که علیه نوار غزه 
وضع کرده بود، متوقف کند. به این ترتیب، دو طرف توافق کردند یک دولت وحدت 
ملی تشــکیل شــود؛ دولتی انتقالی که شش مأموریت اصلی داشته باشد: 1 ـ فراهم  
کردن زمینه برای برگزاری انتخابات )انتخابات ریاست تشکیالت خودگردان،  انتخابات 
مجلس قانونگذاری و انتخابات شورای ملی(،  2 ـ نظارت بر اجرای بندهای توافق بین 
دو طرف،  3 ـ یافتن راه حلی برای مسائل مربوط به نهادهای خیریه و غیردولتی،  4 ـ 
رسیدگی به مسائل امنیتی و اداری ناشی از اختالف بین فتح و حماس،  5 ـ اقدام برای 
متحد کردن نهادهای تشکیالت در کرانه باختری،  نوار غزه و قدس و 6 ـ ادامه دادن 

به تالش ها برای پایان محاصره غزه از سوی اسرائیل و بازسازی آن.
اکنون و پس از گذشــت حدود دو هفته از این توافق، جامعه فلسطینی انتظار 
دارد هرچه زودتر این دولت وفاق ملی تشــکیل شــود تا غیرنظامیان تحت محاصره 
غزه نتیجه عملی این توافق را ببینند؛ چرا که از نگاه مردم این گونه توافقات تا زمانی 
که نتیجه عینی و ملموس آن در زندگی آنها دیده نشود،  جز یک کاغذپاره نیست و 

به رسمیت هم شناخته نمی شود. 
در حــال حاضر و باوجود فضای مثبتی که نســبت به توافق اخیر وجود دارد،  
چالش ها و مشــکالتی بر ســر راه این توافق دیده می شود که کارشناسان درباره آن 
هشــدار می دهند؛ هر چند در این توافق به مســائل اصلی و محوری )مانند انحالل 
کمیته اداری حماس و اداره نوار غزه از ســوی دولت کرانه باختری( پرداخته شــده 
است؛ اما با توجه به اینکه دولت نمی تواند بر نوار غزه تسلط کاملی داشته باشد، برای 
تحقق آشــتی با یک چالش و مانع اصلی مواجه می شود که می تواند دو طرف را به 
خانــه اول بازگرداند و دوباره همان اختالفــات اولیه که وضعیت کنونی را به وجود 

آورده،  خود را نشان  دهد.
چالش دیگر مســائلی مانند نظارت دولت بر گذرگاه ها،  اجرای قانون،  بررســی 
درآمدها و فعالیت کامل وزیران در وزارتخانه ها هســتند تا بیانگر نشــانه هایی برای 
اجرای کامل توافق باشــد؛ امری که با توجه به پیشــینه موجود و اختالفاتی که در 
زمینه آن وجود دارد،  احتمال  انجام بدون مشکل آن ضعیف است و خود می تواند به 

مشکل دیگری برای توافق اخیر تبدیل شود. 
در این میان، چالش اصلی و مهم، موضوع ســالح مقاومت اســت که دو گروه 
فتح و حماس اختالف نظرهای جدی درباره آن دارند؛ تشکیالت خودگردان فلسطین 
اساســاً مقاومت مسلحانه را قبول ندارد و حتی برای دستگیری نیروهای مقاومت با 
رژیم صهیونیستی همکاری امنیتی دارد. در حالی که حداقل بخشی از جنبش حماس 
معتقد است، تنها با مقاومت مسلحانه است که فلسطینیان می توانند حقوق از دست 
رفته خود را بازیابند. در همین راستا، واکنش دو جنبش حماس و جهاد اسالمی به 
عملیات شهادت طلبانه اخیر قدس که به کشته  شدن سه نظامی صهیونیست منجر 
شد و استقبال و حمایت  این دو جنبش از این عملیات نشان می دهد که اختالفات 

در این زمینه همچنان با همان شدت قبلی پابرجاست. 
به واسطه حساسیتی که موضوع سالح مقاومت دارد، از نگاه برخی کارشناسان 
در شرایط کنونی سخن گفتن از آن خیلی زود است و ابتدا باید به پرونده های دیگر 
رسیدگی شود. هر چند برخی هم الگوی حزب اهلل لبنان را گزینه مناسبی می دانند؛ 
جایی که دولت و حزب اهلل درباره مقاومت به هماهنگی رســیده اند؛ اما مشــکلی که 
وجود دارد، این است که نمی توان نسبت به رژیم صهیونیستی و اقدامات احتمالی آن 
برای ترور رهبران گروه های مقاومت فلسطین اطمینان داشت،  همچنان  که اوضاع غزه 
هم با کرانه  باختری متفاوت است و برخالف غزه، صهیونیست ها بدون اینکه مشکل و 
مانعی پیش  روی خود داشته باشند، به جنین و دیگر شهرهای کرانه باختری یورش 

می برند و تشکیالت خودگردان هم ممانعتی برای  آنها ایجاد نمی کند. 
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  مهدي ســعيدي/  نهضت عاشورا همچون سرچشمه حقيقت و 
معارف بزرگ انساني در طول تاریخ سيراب کننده همه آنهایي بوده است 
که خوب زیستن و خوب مردن را آرمان زندگي خود قرار داده اند. حماسه 
بزرگ کربال تجلي شخصيت بزرگمردي است که به اسطوره عزت، آزادگي، 
آزادي خواهي و عدالت طلبي تبدیل شده و در قله مرتفع تاریخ ایستاده 

است و همه مجاهدان و مبارزان راه حق را سيراب مي کند.
نهضت اسالمي ملت ایران که در مرحله شکل گيري با تأسي به مکتب 
عاشورا توانست طاغوت زمان را بشکند و نظام اسالمي را مبتني بر الگوي 
مکتب اهل بيت)ع( شکل دهد، عالي ترین تجلي تمسک به عاشورا در 
دوران جاهليت ثاني و عصر حاکميت ایدئولوژي هاي چپ و راست بود. 
این نهضت در ادامه کار خود و در مرحله تثبيت و تداوم در آستانه آغاز 
دهه پنجم انقالب اسالمي و مرحله تشکيل دولت اسالمي نيز به مکتب 

کربال نيازمند است.
تالش براي احيای ارزش هاي اسالمي، مهم ترین آرمان عاشورایي 
اســت که نظام اسالمي بر اساس آن بنا نهاده شده است. سنت هایي که 
در همه عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي باید در 
جامعه اسالمي جاري باشد. از امر به معروف و نهي از منکر و اقامه صاله 
گرفته تا بسط و گسترش انصاف و برابري و عدالت و مبارزه با فقر و فساد 
و تبعيض! امروز توجه به همه شــعائر دیني و تالش براي فراگير کردن و 
نهادینه ساختن ارزش هاي اسالمي در جامعه و به واقع ساختن »جامعه اي 
اسالمي« یکي از گام هاي مهم تحقق کامل انقالب اسالمي است که باید 
براي تحقق آن تالش شود. این مهم آنجایي بيشتر درك خواهد شد که 
فراموش نکنيم جنگ نرم همه جانبه و تهاجم فرهنگي به ارزش هاي جامعه 
اسالمي، امروز در صدر برنامه هاي استکبار جهاني عليه انقالب اسالمي 

قرار دارد و بيشترین بودجه هاي دشمنان صرف آن مي شود.
آرمان برجسته دیگر نهضت حسينی ظلم ستيزي و ایستادگي در برابر 
زیاده خواهان است که تقویت آن نيز به یکي دیگر از نيازهاي امروز انقالب 
ما تبدیل شده است. مسئله مبارزه با ظلم و جور را مي توان هم در سياست 
داخلی و هم سياست خارجی مورد توجه قرار داد. در سياست داخلی، 
پرهيز از تعدي و ظلم به حقوق ملت از سوی دستگاه ها و نهادهایی که به 
واسطه مأموریت هاي ذاتي خود نيازمند اقتدار و استيال هستند )همچون 
دســتگاه قضایي و نيروي انتظامي(، همچنين تالش براي تقویت ارکان 
مردم ســاالري دیني که بر حقوق و آزادي هاي ملت تأکيد دارد، یکي از 

نشانه هاي تمسک به اباعبداهلل الحسين)ع( خواهد بود. 
در سياست خارجي نيز روح ایستادگي و استقامت در برابر استکبار 
جهاني و استعمارگران زیاده خواه و تأکيد بر شعار »نه شرقي نه غربي« و 
حمایت از مظلومان و مستضعفان عالم، آرمان هایي است که منشأ و مبدأ 
آن را باید در حرکت حسين بن علي)ع( جست وجو کرد. در جهاني که نظام 
سرمایه داري ـ صهيونيستي، در تالش است همه مخالفان و منتقدان خود 
را به بردگي مدرن و تســليم و وادادگي بکشاند، توجه به روح قيام امام 
حسين)ع( و تسليم نشدن در برابر قدرت فاسق و فاجر زمانه به خوبي 

مي تواند به مانيفست سياست خارجه جمهوري اسالمي بدل شود.
تقویت روحيه عزت حسيني یکي دیگر از نيازهاي ملت ما در زمانه اي 
است که مستکبران عالم براي به ذلت کشاندن ملت ایران دست به دست 
هم داده اند. اســتکبار جهاني با تهدیدات نظامي، تشدید تحریم هاي 
همه جانبه اقتصادي، فشــارهاي سياسي براي کشاندن مسئوالن نظام 
اسالمي به پاي ميز مذاکره و... در تالش است ملت ایران را از اوج عزت 

به حضيض ذلت بکشاند.
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همکار گرامی جناب آقای مجتبی قربانزاده
با تأســف و تأثر فراوان ضایعه درگذشــت مادر گرامی تان ام الشهید »عبداهلل 
قربانــزاده« را بــه جناب عالی و خانواده محترم تان تســلیت گفته و برای آن 
مرحومه رحمت و مغفرت و برای شــما و دیگر بازماندگان صبر و شــکیبایی 

معاونت سياسی سپاه  و هفته نامه صبح صادقمسئلت می کنیم.

صبح صادق نقش صهيونيست ها 
در برگزاری همه پرسی استقالل کردستان عراق را بررسی می کند

بازی بارزانی
نکته مهم در بحران سازی جدید در عراق این است که طراحان خارجی چه سقف رفتاری برای استمرار بحران خواهند 
داشت؟ بدیهی است که جنگ نیابتی در قالب رفراندوم و بحران سازی نیابتی، عنوان راهبرد اصلی غرب و رژیم صهیونیستی 

در غرب آسیاست
درباره تهدید تجزیه منطقه که با اقلیم آغاز شــده،  نوعی دوگانگی تحلیلی و راهبردی در امنیت و منافع ملی ایران و 

عراق و حتی ترکیه القا می شود که بسیار خطرناک است و باید با تدابیر منطقه ای هماهنگ مهار شود

 آسيب شناسی عزاداری ها 
در گفت وگوی صبح صادق با حجت االسالم کاشانی 

مراقب باشیم
 اعتقادات مردم را 

تخريب نکنیم

شهادت مظلومانه 
پيام آور عاشورا 
حضرت
 امام سجاد)ع( را 
تسليت می گویيم

گزارش صبح صادق از بدرقه عاشورایی
 پيکر شهيد محسن حججی در چهار شهر کشور

آقا محسن نفر پنجم شد!

 آقا محســن پنجمين شهيدی است که امام خامنه ای 
بر ســر پيکرش حاضر می شود. سيدمرتضی آوینی، علی 
صيادشيرازی، احمد کاظمی، حسن طهرانی مقدم و محسن 
حججی شهدایی هستند که حضورحضرت آقا را در مراسم 

تشييع پيکرشان درك کرده اند

 فرمانده قرب کوثر قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء)ص(  صفحه11

سپاه در حال اجرای 47 هزار پروژه محروميت زدایی است
  صفحه11

  همين صفحه

سردار جعفری گفت: »همان طور 
که در زدن تروریست ها از توان موشکی 
خود در دیرالزور اســتفاده کردیم، هر 
کجای دیگر هم که الزم باشــد از این 
توان استفاده می کنیم. ما این هشدار را 
به آمریکایی ها دادیم که اگر تحریم های 
جدید که در عرصه دفاعی و تسلیحاتی 
وضع شده است، اجرایی شود، آنها باید 
پایگاه های شان را از برد موشک های ما 

خارج کنند.«
سردار سرلشگر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل سپاه در برنامه دست خط در 
پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه 
سپاه ممکن است دوباره از توان موشکی 
خود در زدن مراکــز فرماندهی داعش 
بهره بگیرد، اظهار داشت: »هر جایی که 
الزم باشد استفاده می کنیم، به خصوص 
آنهایی که باید بفهمند و احساس تهدید 
از این توانمندی جمهوری اســالمی را 
کننــد این احســاس را کردند. یکی از 
نکاتی که من اشاره کردم این است که 
اگر دشمن بخواهد تحریم های جدیدی 
را به بهانه های مختلف در عرصه دفاعی 
و تسلیحاتی و موشــکی اجرایی کند، 
پاسخ خواهیم داد، ما اعالم کردیم باید 
فاصله بگیــرد؛ به خصوص آمریکایی ها 
باید از مرزهای جمهوری اسالمی فاصله 

بگیرند.«
وی افــزود: »آنهــا بایــد از برد 
موشــک های ما، یعنی دو هزار کیلومتر 
از مرزهای جمهوری اسالمی ایران فاصله 
بگیرند. این موضوعی نیست که بخواهیم 
با آن معامله کنیم، یا بخواهیم ســر آن 

کوتاه بیاییم.«
سردار جعفری درباره مسئله حضور 

سپاه در خلیج فارس هم گفت: »اآلن همه 
دنیا می داند شاهرگ اقتصادی دنیا، نفتی 
است که از خلیج فارس خارج می شود و 
در این گلوگاه حساس، آنها باید مراقب 
نیروهای برقرارکننده امنیت منطقه که 
جمهوری اســالمی ایران و کشورهای 

منطقه هستند، باشند و هستند.«
وی با اشاره به بازداشت تفنگداران 
دریایی آمریکا در جزیره فارسی گفت: 
»پس از حادثه ســال گذشته نیروهای 
آمریکایی در جزیره فارسی، آنها درصدد 
جبران آن ضربه ای هستند که خوردند 
و می خواهنــد بــه این صــورت اقتدار 
خود را حفظ کنند. البته این تظاهر به 
قدرت نمایی طبیعی اســت، ولی وقتی 
پهپادهای مــا باالی ســر ناوهای آنها 
حرکت می کنند و فیلم ها و عکس هایش 
را مردم دیده اند، آنها نمی توانند حرکتی 
انجــام دهند، این نشــان دهنده اقتدار 
جمهوری اسالمی ایران و سپاه در منطقه 

خلیج فارس است.«
فرمانده کل سپاه درباره وضعیت 
داعش در منطقه افزود: »خوشــبختانه 

با تالش هایی که انجام شده داعش این 
دشمن قسم خورده اسالم و این محصول 
اســتکبار جهانی و رژیم صهیونیستی 
علیه انقالب اسالمی و ملت های منطقه 
در عراق کارش تمام است، تنها مناطق 
بیابانــی حوالی مــرز ســوریه و عراق 
باقی  مانده اســت که ان شاءاهلل آن هم 

پاک سازی می شود.«
وی تأکید کرد: »این پدیده چیزی 
نیست که به طور کامل و صد درصد در 
کشــور عراق تمام شود، ولی در برخی 
مناطقی که جغرافیای طبیعی و انسانی 
به آنها اجازه می دهد، ممکن اســت به 
صورت پراکنــده در آینده باقی بمانند 
و ناامنی هایــی را برای ملت عراق و این 

کشور ایجاد کنند.«
ســردار جعفری ادامــه داد: »در 
ســوریه هم منطقه زیادی باقی نمانده 
که از لوث وجود داعشــی ها پاک سازی 
شــود. النصره و دیگر گروه ها در غرب 
سوریه هستند، ولی اصل توطئه خنثی 

شده است.«
وی دربــاره ادامه تهدید داعش و 

تکفیری هــا افزود: »نــوع تهدید بعدی 
اینها قابل پیش بینی نیست، اما ممکن 
است در منطقه خاصی مستقر نباشند که 
تحت سلطه آنها باشد، ولی در جمعیت ها 
پخش شــوند و این طبیعی اســت که 
ســال ها برای اینکه به صورت کامل با 
اشــراف اطالعاتــی و کار اطالعاتی در 
جمعیت ها بتوانیم آنها را شناسایی کنیم 
و از بین ببریم، زمان می برد، مگر اینکه 
آنها کشور دیگری را برای مزاحمت های 
خود انتخاب کننــد و در آنجا متمرکز 
شوند. این موضوع تمام نمی شود؛ یعنی 
تالش و گســترش اینها برای مقابله با 
کشورهایی که به دنبال استقالل هستند 
و کشورهایی که نمی خواهند با آمریکا 
و اســرائیل هماهنگ باشند ادامه دارد. 
ملت ها و مســلمانان آماده مقابله با این 

پدیده جدید باشند.«
فرمانده کل ســپاه در ادامه درباره 
کمک های سپاه به دیگر کشورها گفت: 
»مــا اصل کمکی کــه می کنیم کمک 
فکری و انتقال تجربه اســت، کمترین 
نوعش کمک نیرویی و نیروی انســانی 
است که ما انجام می دهیم. آنها هم نیاز 
ندارند، چون خودشــان به اندازه کافی 
رزمنده و نیروی مردمی مســلح دارند، 
ولی ممکن است آموزش نداشته باشند 
و انتقال تجربه نیاز باشد که این عمده 
کاری است که جمهوری اسالمی ایران 

انجام می دهد.«
وی افزود: »در خصوص ســالح و 
امکانات هم امر طبیعی و رایجی است و 
ما همانند دیگر کشورها بنا به درخواست 
دولت های آنها به کشــورهای دوست و 

همسایه خود کمک می کنیم.«

 فرمانده کل سپاه 

اگر تحريم ها اجرا شود آمريکا بايد پايگاه های خود را از برد موشک های ما خارج کند

 فرمانده کل سپاه 

اگر تحريم ها اجرا شود آمريکا بايد پايگاه های خود را 
از برد موشک های ما خارج کند

مرکز فرهنگی رسانه ای صبا منتشر کرد



   دکتر عادل پيغامی/  پیروزمندان جنگ 
جهانی دوم به محوریت آمریکا، یک سری ابزارهای 
سلطه برای خود ایجاد کردند تا جهان را در سلطه 
خود داشته باشند. برای نمونه در سیاست جهانی، 
شورای امنیت را به  وجود آوردند، یا در حوزه  اقتصاد، 
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول یا توافقنامه  
تجارت جهانی »گات« را طراحی کردند که بعدها به 
سازمان تجارت جهانی تبدیل شد و نظم جدیدی بر 
جهان بین الملل حاکم کرد که تا سال ها ادامه داشت. 
واقعیت این اســت که در اواخر قرن بیستم 
و بــه ویژه در 15، 16 ســال اخیر این ابزارها ُکند 
شــده اند و دیگر کارایی سابق خود را ندارند. برای 
نمونه می توان به صندوق بین المللی پول اشاره کرد 
که مانند دو دهه گذشــته قدرت بروز و ظهور در 
کشورها ندارد. دیگر نهادهای حکمرانی جهانی که 
بیشتر هم تحت نفوذ آمریکا هستند نیز همین وضع 
را دارند. جهان تک قطبِی آمریکا با ظهور نیروهایی 
چون اتحادیه  اروپا، یا اتحادیه های جدید دیگری که 
شکل گرفته اند، قدرت آمریکا را به چالش کشیده اند. 
ابزارهــای جدیــد در موافقتنامه های پولی 
چندجانبه، شــکل گیری انواع ترتیبات جدید بین 
کشورها و معاهده های منطقه ای و... سبب تضعیف 
ســازمان های بین المللــی نظیر بانــک جهانی یا 
سازمان تجارت جهانی شده و دیگر قدرت دو دهه 
پیش را ندارند. ظهور کشــورهایی چون بریکس، 
)چین، برزیل، روســیه، هنــد، آفریقای جنوبی( و 
حتی کشورهایی چون کره  جنوبی و نقش پررنگ 
آنها در تولیدات اقتصادی و آینده  اقتصاد جهان و 
همچنین شــکل گیری روزافزون و تعمیق جهان 
چندملیتی یا فراملیتی ســبب می شــود که دیگر 
کشوری به نام آمریکا به  عنوان بازیگردان اساسی 

اقتصادی مطرح نباشد.    
 دنیا همزمان که در حال »جهانی« شــدن 
اســت، به شدت »منطقه ای« هم شده و بازیگرانی 
چندملیتی در عرصــه  نقش آفرینی جهانی حضور 
یافته انــد. نه فقط در عرصه اقتصاد، بلکه در عرصه 
سیاســت و حتی گروه های نظامی و شــبه نظامی 
اینگونه اســت. مثــاًل داعش عماًل یک ســازمان 
چندملیتی نظامی است که تا پیش از این اساساً در 
حوزه  نظامی چنین جریانی نداشتیم. داعش چگونه 
در عراق، سوریه، لیبی و... لجستیک می شود؟ این 

ماهیت، ماهیت جدیدی است. 
شــبیه همین را ما در سازمان های فراملیتی 
فرهنگــی هم داریــم؛ فراملیت هایی که در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی شکل می گیرند و 
قدرت تأثیرگذاری شان بسیار بیشتر از حرکت های 
فرهنگــی ملی ـ حکومتی اســت. امــا نکته  مهم 
اینجاســت که ما برای ادامه  حیات و پیشرفت در 
عرصه  جهانی، ابتدا باید شــرایط حاکم بر جهان را 
بشناسیم. باید ببینیم دیگرانی که می خواهیم با آنها 
در ارتباط باشیم، چه آرایشی دارند. مسئوالن ما باید 
در این دنیا مفاهیم و راهبردهای شان را از نو تعریف 
کنند. مثاًل اگر صحبت از استقالل است، استقالل 
در گذشــته یک معنایی داشت و در جهان فعلی 
ما کــه مرزها یکی یکی فرو می ریزند و احتماالً در 
آینده دیگر شاهد چیزی به اسم مرز ملی نخواهیم 
بود، معنای متفاوت تری دارد. اول باید این شرایط 
را تصویر کنیم، بعد اهداف و راه های رسیدن به آن 

را مشخص کنیم.
متأسفانه ما هنوز با شرایط متناسب با جهان 
دهه  80 میالدی تصمیــم  می گیریم. هنوز اغلب 
نخبگان ما درباره موضوع »بین الملل« فکر می کنند، 
درحالی که باید چندملیتی، فراملیتی، منطقه ای و 

در مــواردی جهانی فکر کنیم. دیگر قضیه »ملل« 
معنایی ندارد، البته باید باهوش باشــیم و بفهمیم 
آنجاهایی کــه می خواهند یکپارچگی های بومی و 
منطقه ای کشور ما را به هم بزنند، صحبت از ملت 
کرد، ترک یا فارس می کنند، واال در مســیر کلی 

جهان دیگر چنین حساسیت هایی وجود ندارد.
برای واضح تر شــدن ایــن نکته که مرزهای 
ملی در حال کم رنگ شدن است، دو مثال می زنم. 
شرایط امروزی ورزش هایی نظیر فوتبال را در نظر 
بگیرید، ســازمانی خارج از نظام های دولتی و ملی 
به نام فیفا برای فوتبال ملی برنامه ریزی می کند و 
حتی روز و ساعت مسابقه را تعیین می کند، بدون 
آنکه ما بتوانیم درباره  این مسابقه که قرار است در 
داخل خاک کشورمان برگزار شود، نظری بدهیم. 
مثال رایج دیگر در حوزه  شبکه های اجتماعی است 
که بسیاری از مردم جهان از آن استفاده می کنند، اما 
این استفاده تحت قاعده های ملی و حکومتی نیست، 
برای نمونه وزیر ارتباطات ما نمی تواند به مدیر عامل 
یک شبکه  اجتماعی خارجی دستور دهد که فالن 
کار انجام بشود، یا نشود. این یعنی مرزها دیگر آن 
کارایی سابق را ندارند و حکومت ها نمی توانند مانند 
دهه های گذشته روابط درون مرزی را کنترل کنند. 
در حوزه تجارت مدت هاست که ما به رعایت 
یک سری اســتانداردهای جهانی مکلّف هستیم، 
مثاًل اگر ما بهترین زعفران را با بهترین بسته بندی 
تولید کنیم، اگر فالن تأییدیه یا گواهینامه را به آن 
زعفران ندهند، دیگــر نمی تواند در محدوده  یورو 
یا آمریکا یا فالن اتحادیه وارد شــود. به هر دلیل 
سیاسی یا اقتصادی یا تجاری یا امنیتی، می گویند 
امنیت غذایی منطقه  ما باید حفظ شــود و از ورود 

کاالی شما معذوریم.
بنابراین فضای کلی جهان به سمتی می رود 
که دیگر نهادهای ملــی و درون مرزی نمی توانند 
مانند گذشــته نقش ایفا کننــد. درحال حاضر با 

آمدن نوع جدیدی از آموزش ها در فضای مجازی، 
ســونامی بزرگی از آموزش هــای مجازی آنالین و 
آفالین چندملیتی در جهان در حال شــکل گیری 
اســت. ده سال بعد آموزش و پرورش هم مرز ملی 

نخواهد داشت. 
شما مسئله  سند 2030 را در نظر بگیرید. ده 
ســال بعد جوان آن موقع که تاریخ می خواند، اگر 
سؤالش این باشد که چرا رهبر انقالب در آن تاریخ 
به 2030 ورود کرد و این ســند چه ضرری برای 
کشور داشت، ما چه جوابی به آن سؤال می دهیم؟ 
اگر جوابش این باشــد که این سند آموزش هایی 
داشــت که با ارزش های ما تناسب نداشت، یا مثاًل 
جنســیتی بود، این پاسخ به نظرم کامل و صحیح 
نیست. دغدغه  اصلی رهبر معظم انقالب، فرو ریختن 
مرزهای ملی و غفلت مسئوالن از این فروپاشی یا 
کاهش عمق حکمرانی ملی است. عبارت های ایشان 
درباره  سند 2030 را ببینید، ایشان می گویند چرا 
وقتــی خودمان می توانیم بــرای خودمان تصمیم 
بگیریم، چرا وقتی خودمان ســند آموزشی داریم، 

باید از ابزار و برنامه ای که دیگران طراحی کرده اند 
استفاده کنیم؟! این یک مصداق از یک جریان است. 
نباید فقط به 2030 حســاس بود، اما مثاًل نسبت 
به FATF بی تفاوت بود. اگر می خواهیم استقالل 
خود را حفظ کنیم، باید با روش امروز آن را حفظ 
کنیم. امروز اگر کشوری بخواهد استقاللش را داخل 
مرزهای ملی خودش حفظ کند، شکســت  خورده 
است. ما امروز نیاز داریم تا فراملی و خارج از مرزهای 

ملی برنامه ریزی و تعامل کنیم.
از سوی دیگر باید باور کنیم که برنامه ریزی 
جهان دیگــر صرفاً در ید قدرت ها نیســت و این 
نهادهای فراملی و چندملیتی هستند که در حال 
تصمیم گیــری و قانون گذاری هســتند. اصناف و 
اتحادیه های چندملیتی که بازار جهانی را به دست 
گرفته اند، عماًل رفتار بازیگران را تنظیم می کنند، 
پس نیاز داریم تا یک آینده شناسی درباره حضور و 

تعامل در چنین جهانی داشته باشیم.
در حــوزه  نظامی مــا این تجربــه  خوب را 
داشــته ایم و توانسته ایم بیرون از مرزها، دشمن را 
زمینگیر کنیم. حضور سپاه در خارج از مرزها و ایفای 
نقش صحیح و دقیق در عراق و سوریه از نمونه های 
موفق این حضور فراملی است. از نتایج همین حضور 
است که حشدالشعبی پدید می آید و سال ها قبل تر 
از آن حزب اهلل لبنان تقویت شد و توانست به نام یک 
جریان تعیین کننده  منطقه ای مطرح شود؛ یعنی این 
حضور صحیح و درست فراملی، افزون بر پیروزی، 
اتحادهایــی برای ما به ارمغان آورد که می تواند در 
آینده نیز اثرگذار باشد. اما در حوزه  اقتصادی هنوز 

نتوانسته ایم چنین اقدامی را انجام دهیم.
ما از اآلن باید اصناف مان را برای یک حضور 
جهانی آماده کنیم. اینکه می گویید چکار می شود 
انجام داد، خیلی کارهــا می توان کرد. یک بخش 
مهم آن آینده شناسی است. در زمینه  جهان اسالم 
و کشورهای همسو و کشورهای غیرمسلمان نیاز به 
یک دیپلماسی فعال و پیشرو داریم که بتوانیم در 
موارد مختلف و در زمینه های گوناگون به اتفاق نظر 
برسیم. برای هر چیزی که فکر می کنیم در آینده، 
نقش مهم و حیاتی دارد، باید پیشدستانه وارد شویم. 
من ســه ســال پیش در پژوهشی دیدم که 
گروهــی در اتاق  های فکر آمریکا درباره شــورای 
حکام برای ساخت وساز پهپاد فکر می کنند؛ یعنی 
بــه راحتــی می توانند در چند ســال آینده برای 
مشــخصات پهپادها مقررات وضع کنند و بگویند 
شما اجازه ندارید بسازید و آن دیگری اجازه دارد؛ 
درست شبیه حرفی که در مسئله هسته ای زدند؛ 
از این رو ما باید از اآلن برای آن برنامه ریزی کنیم. 
به راستی، شترســواری دوال دوال نمی شود؛ 
کشــوری که در دنیای اســتکبار سر بلند کرده و 
بین این بازیگران استکباری می خواهد سردمداری 
کند؛ مانند آنها باید وارد کشمکش های مربوط به 
شبکه ســازی و نظم جهانی شود. در همین راستا، 
ضروری اســت با متحدان مان اعم از کشــورهای 
اسالمی، کشورهای غیرمتعهد، کشورهای همسو 
و مســتقل، اســتاندارد رقیب و قانون بنویســیم. 

استانداردهای رقیب، یعنی همان کاری که اتحادیه 
اروپا بــا آمریکا انجام داد و پــول بین المللی را از 

تک قطبی بودن خارج کرد. 
در حال حاضر، اندونزی حدود 220 میلیون 
نفر جمعیت دارد و برای خودش دنیایی اســت و 
نمی توان این کشــور را نادیده گرفت؛ هند و چین 
نیز این گونه اســت و همه  آنها معضالتی نزدیک 
به معضالت ما دارند کــه همین موضوع می تواند 

زمینه ساز بروز اتحادیه هایی در آینده شود.
تجربه  ســند 2030 نشــان می دهد، اگر ما 
پیشدستانه وارد موضوعات نشویم، آنها برای تمام 
شئون ما برنامه ریزی خواهند کرد. فقط یکی از 1۷ 
محور این سند، مربوط به آموزش بود که در ایران 
مطرح شد، 16 محور دیگر را باید مردم بشناسند؛ 
زیرا در البه الی آنها چیزهای عجیبی دیده می شود. 
برای نمونه، یک بند از 16 محور دیگر درباره  آبزیان 
است که می گوید در حوزه آبزیان و شیالت، اجازه  
صید واحدهای خرد و غیرصنعتی باید لغو شــود؛ 
یعنی آن خانواده  بندرعباســی یا بندر لنگه ای که 
برای خــودش یک لنــج دارد و ماهی می گیرد و 
می فروشد، دیگر اجازه  صید ندارد. با این قانون راه 
برای اصناف خارجی و چند ملیتی باز می شــود و 
می توانند حتی بازار صید یک کشــور را در دست 
بگیرند. حاال حرف بنده این است که سند 2030 
را رها کنیم و به ســراغ سند بعدی برویم که برای 
بیست سال بعد از آن است؛ یعنی اآلن محل و زمان 
مذاکرات برای نگارش سند 2050 آغاز شد است و ما 
باید از االن برای آن برنامه ریزی کنیم و وارد شویم. 
پایه  فلسفی و اندیشــه ای اسالم اساساً به ما 
انزوا را پیشــنهاد نمی دهد؛ بلکه به تعامل، مراوده، 
مبادله و معامله تشــویق می کند. اصل بر مراوده و 
مذاکره اســت؛ ااّل با جریان های ضدانسانی، مانند 
صهیونیست ها. رهبر معظم انقالب هم مخالف تبادل 
نیســتند. چهل سال پیش، رهبر معظم انقالب در 
سخنرانی خود در مسجد امام حسن)ع( که بعدها 
با نام »طرح کلی اندیشــه های اسالمی در قرآن« 
معروف شد و در سال های اخیر هم به کتاب تبدیل 
شده است، گفتند که از نظر اسالم، در زندگی جمعی 
انسان ها، چه در فضای ملی و چه در فضای جهانی 
اصل بر »مبادله« اســت. این اصل قرآنی و فلسفی 
َّا َخلَْقناُکْم  است و قرآن می فرماید: »یا أَیَُّها النَّاُس إِن
ِمْن َذَکٍر َو أُنْثی  َو َجَعلْناُکْم ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا«. 
شــهید صدر می نویسد: »لتعارفوا اَی لتبادلوا«؛ در 
واقــع یعنی تعارفوا را به معنــای تبادل کنید هم 

معنی می کند.
پس ما مکلــف به تبادل هســتیم؛ اما امام 
خامنه ای می فرمایند تبادل یعنی یکی گرفتید، یکی 
هم باید بدهید؛ وااّل اگر همیشه تو بگیری و چیزی 
ندهی یا فقط به آنها وابسته شوی، این اسمش تبادل 
نیست و مستعمره شدن است. نکته اینجاست که 
انزوا چیزی است که دشمن می خواهد؛ یعنی افراط 
و تفریط را دشمن می پسندد، نه این حالت درست 
اســت که در معاهدات جهانی، هرچه آنها نوشتند 
پیش از خودشــان ما امضا کنیم تا ثابت کنیم ما 
خیلــی جهانی یا خیلی اهل تعاملیم، نه آن حالت 
که در الک انزوا برویم و هیچ تأثیری بر کشورهای 

جهان و کشورهای مستقل نداشته باشیم.    
نکته  دیگر اینکه ما باید ورودهای تهاجمی و 
فعال داشــته باشیم؛ یعنی هر سندی را که شروع 
کردند درباره آن بحث کنند یا حتی شروع نکردند. 
ما باید به صورت تهاجمی به فعالیت و نقش آفرینی 
در آن بپردازیم تا بتوانیم پیش نویس ســند اول را 

ما بنویسیم.

اخبار ویژه
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یادداشت شفاهی
آورده های مقاومت در سوريه

روی خط خبر
 تقابل های احمدی نژادی

بار دیگــر تقابــل احمدی نژاد و 
بــه مرکز ثقــل تحرکات  الریجانی ها 
رســانه ای حامیان دولت تبدیل شده و 
به آن برد رسانه ای گسترده ای داده اند. 
در ماه های اخیــر بار دیگر احمدی نژاد 
خبرساز شــده و چه در انتخابات و چه 
در تقابالت وی با قوه قضائیه بیشــترین 
تحلیل هــا و اخبار پیرامونی از ســوی 
اصالح طلبان منعکس شده است. با عبور 
از انتخابات، احمدی نژاد برادران الریجانی 
در قوه قضائیه و قوه مقننه را هدف خود 
قــرار داده و با ادعاهایی آنها را متهم به 
اجحاف در حق خود و اطرافیانش ساخته 
است. ادعاهایی که هیچ مدرک و سندی 
برای آنها ارائه نشده و اذهان عمومی را 

به خود مشغول کرده است.

مداحي شغل نیست
حاج صــادق آهنگران گفت: »من 
به شدت مخالف این هستم که مداحي 
تبدیل به شغل شود و از آن درآمد زایي 
غیر معقول انجام شود. من خودم عضو 
اســالم  هیئت مدیره هیئت رزمندگان 
هستم. ما آنجا قانوني داریم که اگر کسي 
وجه طلب کرد و شــماره حساب داد تا 
برایش پول واریز کنند، اول تذکر بدهیم، 
اگــر رعایت نکرد عــذرش را بخواهیم، 
امام حســین)ع( آنقدر عظمت دارد که 
نباید به مســائل مالي آلوده شــود. من 
خودم الحمدهلل حقوق دارم و احتیاجي 
به این پول ها ندارم. دستگاه امام حسین 
)ع( اگر به این چیزها آلوده شد با خودش 
چیزهاي دیگري مي آورد. نباید جوان ها را 
پولکي بار بیاورند. شاید به لحاظ شرعي 
و قانوني مشکلي نداشته باشد؛ ولي قطعاً 

بي تأثیر نیست.«

پیام های يک تشییع
تشییع باشکوه پیکر مطهر و بی سِر 
شــهید حججی در چهار شــهر کشور 
پیام های متعددی در فضای سیاسی و 
اجتماعی کشــور به همراه داشت؛ یکی 
از ایــن پیام ها این بود که این تشــییع 
باطل بودن تبلیغات سنگین امپراتوری 
رســانه ای نظام ســلطه )از بی بی سی و 
آمدنیوز گرفته تا دیگر بوق های تبلیغاتی 
غرب( مبنــی بر اینکه مــردم مخالف 
حمایت از مقاومت و حضور نظامی ایران 
در سوریه هســتند را نشان داد. بدرقه 
تاریخی شهید مدافع حرم بدخواهان را 
روسیاه کرد و نشان داد که مردم حامی 
سیاســت های نظام در منطقه هستند. 
یکی دیگر از این پیام ها این اســت که 
برخی ها می گفتند کــه دوران جهاد و 
شهادت گذشته است و در زندگی مدرن 
امروز نباید حرف از ارزش ها و ایدئولوژی 
زد، نیز به طاق کوبیده شد. به قول رهبر 
معظم انقالب »خداوند شهید حججی را 
همچون حجتی در مقابل چشم همگان 

قرار داد.«

میهمان بیت رهبری
در فاطمیه ای که چند ماه پیش 
گذشــت و در محرم های قبل، آقایان 
مســئوالن که وارد مراســم می شدند، 
برادران حاضر در حســینیه به فراخور 
موضع سیاسی شــان در قبال آن فرد، 
شــعارهایی به اعتراض می دادند؛ علی 
الریجانی آمــد، فریاد زدنــد مرگ بر 
منافق. رئیس مجلس شــورای اسالمی 
را می گفتنــد؛ منافق! محمدرضا عارف 
آمــد، شــعار دادند مرگ بــر فتنه گر؛ 
آقای روحانی آمد، گفتند؛ مرگ بر ضد 
والیت فقیــه و... انگار که منزل پدرمان 
اذن حضور یافته باشــیم و بعد به دیگر 
میهمانان پــدر بی احترامــی کنیم و 
معترض باشیم که آنها را چرا راه داده اند! 
اگر اعتراضی هم هست، جای اعتراض ما 
به مواضع و عملکرد این آقایان، مجلس 
عزای امام حســین)ع( در بیت رهبری 
نیست. ما آنجا هر قدر صمیمی باشیم، 

میهمان هستیم.

سادگی ديپلماتیک
دکتر حسین کچوئیان گفت: »با 
اینکه رفتار شــوک آور و غیرقابل انتظار 
آمریکایی هــا، روحانــی و دولت وی را 
متحیر و گیج کرده اســت؛ اما همچنان 
زیر بار طراحی راهبرد مناســب با این 
تحول راهبــردی آمریــکا و رهاکردن 
راهبرد سابق خود در جلب نظر آمریکا 
و غرب خودداری می کند. از جمله اینکه 
با تفکیک میان اروپا و آمریکا به سیاست 
شکســت خورده دیگری برمی گردد که 
در قرارداد ســعدآباد نتیجه آن را دیده 
است.« این عضو شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی افــزود: »در حالی  که پس از 
برجام نیز اروپایی ها نشان دادند که مانند 
همیشه در زمینه مواجهه با ایران، طراح 
و سیاســتگذار آمریکا بوده و آنها فقط 
مجری برنامه ها و اوامر آمریکا هستند.«

هراس سايبری در آمريکا
ســناتورهای آمریکایی اعالم و 
درخواست کرده اند که ایاالت متحده 
آمریــکا هم اکنــون نیازمند تقویت 
و ارتقای ســطح امنیت ســایبری و 
پروتکل های خود در این زمینه است. 
شرکت اکوئیفاکس، یکی از سه آژانس 
برتر اعالم کرد که هکرها به اطالعاتی 
از این شرکت دسترسی پیدا کردند 
و احتمال می رود اطالعات خصوصی 
143 میلیــون کاربــر آمریکایی در 

معرض سوء استفاده قرار بگیرد.

احساس وظیفه امام گونه
نوه امــام خمینی)ره( با اشــاره به 
مخالفت امام)ره( با شــوروی در حمله به 
افغانستان اظهار کرد: »شاید عقل دنیا طلب 
حکم می کرد که حال که کشــور با غرب 
در جنگ است، مناسب است که با شرق 
هم پیمان شود؛ اما امام)ره( وقتی دید که 

شوروی به کشور مسلمان حمله می کند، در مقابل آنها هم موضع گرفت و سیاست نه 
شرقی و نه غربی را در پیش چشم جهانیان به عمل درآورد.« حجت االسالم سیدعلی 
خمینی ادامه داد: »امروز هم جمهوری اسالمی نمی تواند نسبت به ظلم در گوشه گوشه 
دنیا بی تفاوت باشد و مؤمن انقالبی باید نسبت به ظلم چه در کشور خودش و چه در 

دیگر کشورها حساس باشد و تا حد توان در مقابل ظلم و ظالم بایستد.«

 آشتی ترکیه و سوريه؟!
روزنامه »القدس العربی« نوشــت: 
»پــس از آنکه ترکیه طی ســال ها از 
گروه های معارض سوری  مخالف نظام 
اســد حمایت می کــرد، اکنون خود را 
ناچــار  از همکاری با ایران و ســوریه 
می یابد تا به این وسیله  با خطر استقالل 

کردها و تشــکیل یک دولت کردی مستقل  در مرزهای ترکیه با شمال سوریه، 
مقابله کند و مشــارکت ترکیــه در ائتالف با ایران و  عــراق می تواند به تدریج 
موجب نزدیکی روابط بین دمشــق و آنکارا شــود؛ ترکیه ای که خطر تشــکیل 
دولــت  کردی را خطرناک تر از بقای نظام اســد برای ادامه  حیات سیاســی اش

 می داند. «

   مســعود اسداللهی/ بحران سوریه در حالی وارد سال هفتم می شود که 
مطابق طراحی نظام ســلطه به محوریت آمریکا و ارتجاع عربی منطقه مقرر شده بود 
حداکثر ظرف ســه ماه با پایان دادن به عمر نظام سیاسی سوریه، آلترناتیویی لیبرال 
که حافظ منافع بازیگران طراح در منطقه و شــریکی برای رژیم صهیونیستی  باشد، 

جایگزین بشار اسد شود.
ایستادگی و مقاومت مردم سوریه و نظام سیاسی دمشق و همراهی هم پیمانانی که 
به تشکیل جبهه ای قدرتمند از ایران، روسیه، عراق، سوریه و حزب اهلل منجر شد، توانست 
توازن نیرو در منطقه را به نفع مقاومت رقم بزند و امروز شاهد پیروزی های پی درپی 

جبهه مقاومت و عقب نشینی مهاجمان و معارضان سوری از مواضع اشغالی هستیم.
با رهیافت هزینهـ  فایده اگر دستواردهای پیروزی مقاومت در منطقه را بسنجیم 
می توانیم مدعی شویم که در مقابل هزینه های مصروف شده دستاوردهای بحران سوریه 
برای مقاومت بســیار گرانبها و زیاد اســت و از حیث راهبردی در حکم تهدید علیه 
رژیم صهیونیستی ارزیابی می شود. برخی از این دستاوردها را در ادامه برمی شماریم. 

دستاوردهای دیگری نیز وجود دارد که مجال بحث مفصل تری می طلبد. 
اولین دستاورد این بحران برای حزب اهلل و ایران و حتی روسیه این است که یک 
تجربه جنگی جدید پدید آمد که تا پیش از این بحران، نبود. ارتش روسیه از زمانی 
که به سوریه آمده است، هر سه ماه تمام نیروی هایش جز فرمانده اصلی و چند فرمانده 
رده دوم را عوض می کند؛ چون پس از جنگ افغانستان ارتش این کشور در هیچ جنگی 

شرکت نکرده است و نیروهایش مدت هاست تجربه حضور در جنگ را نداشته اند.
دستاورد دیگر این بود که حزب اهلل در بحران سوریه مجبور شد در یک مساحت 
وســیع جغرافیایی بجنگد. چون میدان جنگی حزب اهلل در همه این سال ها فقط به 
جنوب لبنان محدود بود و حتی پس از فرار صهیونیست ها از جنوب لبنان این میدان 
محدودتر هم شــده بود و تنها در خط مرزی حضور داشت؛ یعنی چیزی حدود ۷0 ، 
80 کیلومتر، اما به یکباره در این بحران از این مســاحت محدود به کشوری آمد که 
مساحت آن 18 برابر کل لبنان است. خود این موضوع زمینه ساز ایجاد سازوکارها و 
تشــکیالت الزم برای اداره جنگ شد که این ساختارسازی را می توان نوعی دستاورد 

بزرگ برای حزب اهلل دانست.
آورده دیگر بحران سوریه برای ما این است که در این میدان با دشمنی جنگیدیم 
که وحشــی است و از مرگ نیز هراسی ندارد. این دشمن در سخت ترین شرایط هم 
می جنگد و پیش می رود. نتیجه روحی و روانی غلبه ما بر چنین دشمنی این است که 
ارتش رژیم صهیونیستی، آمریکا و... به این جمع بندی می رسد که تقابل با ما چقدر 
دشوار خواهد بود و طبیعتاً وحشت این رژیم از ما چندین برابر خواهد شد. این موضوع 
هم عامل بازدارندگی است و هم در صورت آغاز درگیری یک برگ برنده خواهد بود 

که دشمن با ترس و نگرانی در برابر ما قرار خواهد گرفت.
نکتــه دیگری که جنگ در ســوریه به اثبات رســاند، این بــود که پیش بینی 
صهیونیست ها درباره ماندگاری نظام سوریه به طرز فاحشی اشتباه بود، چنانکه ایهود 
باراک، زمانی که نظام ســوریه به شــدت تضعیف شــده بود و تروریست ها پیشروی 
می کردند، در مصاحبه ای گفت که کار نظام ســوریه تا دو هفته دیگر تمام است. این 
مصاحبه بازتاب های زیادی داشت؛ چرا که صهیونیست ها به افکار عمومی چنین القا 
کرده بودند که براساس راهبرد و اطالعات دقیق عمل می کند و پیش بینی آنها صددرصد 
درســت خواهد بود؛ اما این پیش بینی کاماًل غلط از آب درآمد و نظام ســوریه پابرجا 
ماند؛ اشتباهی که همه توان اطالعاتی و تحلیلی رژیم صهیونیستی را زیر سؤال برد. 
نکتــه آخــر هم از بین رفتــن این تصور بــود که رژیم صهیونیســتی قدرت 
تعیین کنندگی دارد. پیشــتر این طور تصور می شد که رژیم غاصب صهیونیستی در 
هر جنگی ورود کند، پیروز اســت و جنگ را به نفع خود فیصله می دهد؛ اما ابتدا در 
جنگ 33 روزه، 22 روزه و 8 روزه حاال هم در این بحران هیمنه این رژیم فروپاشید 

و مشخص شد رژیم صهیونیستی دیگر توان تعیین کنندگی ندارد.

نکته و نظر
 کنسرت يا غذای نذری

نکته: هر سال پیش از محرم و همچنین ایام عزاداری و میالد ائمه، عده ای یاد 
فقرا می افتند و شاکی می شوند که چرا مخارج عزاداری ها صرف فقرا نمی شود. این در 
حالی است که در محرم، همه فقرا به برکت دستگاه امام حسین)ع( از اطعام بهره مند 
می شوند و اتفاقاً همین بانیان هیئت های اهل بیت)ع( هستند که در بقیه موارد هم به 
کمک مردم مستضعف آمده و کم کاری های مسئوالن را جبران می کنند! ولی متأسفانه 

شاهد آن هستیم که برخی عوام به راحتی فریفته این شیاطین شده اند.
نظر: عده ای هزینه های زیادی را برای ســفرهای خارجی یا حضور در 
کنســرت ها می پردازند؛ به گونه ای که در ســال های اخير سفر ایرانيان به 
ترکيه، تایلند و امارات رشد چشمگيری داشته است. اکنون با یک حساب 
سرانگشــتی و دقيق به ميزان هزینه ای که برخی ها برای کنسرت می کند، 
توجه داشته باشيد تا مشخص شود چه کسی در حق فقرا اجحاف می کند، 
برای نمونه، هزینه ای که مردم ایران به صورت ميانگين در ســال 95 برای 

کنسرت صرف کرده اند:
قيمت بليط کنسرت: ميانگين 85/۰۰۰ تومان

ظرفيت هر سالن کنسرت )از۶۰۰ تا 3۰۰۰ نفر(: ميانگين 18۰۰ نفر
18۰۰نفر ضرب در 85/۰۰۰ تومان =  153/۰۰۰/۰۰۰ تومان فقط برای یک سانس

آمار تعداد کنسرت های سال 1395:
۲3۲1 کنسرت و 5۲7۶ اجرا

5۲7۶ اجرا ضرب در 153 ميليون تومان= 8۰7/۲۲8/۰۰۰/۰۰۰
بيش از 8۰7 ميليارد تومان هزینه ای است که ساليانه در کنسرت ها هزینه 

می شود
گفتنی اســت، از هزینه های جانبی مردم برای یک بار کنسرت رفتن، مانند 

تغذیه و ایاب و ذهاب و...  صرف نظر می کنيم.
این در حالی اســت که هزینه هر غذا در هيئت امام حسين)ع( حدود پنج 

هزار تومان می شود. 
گفتنی است، با 8۰7/۲۲8/۰۰۰/۰۰۰ پول می توان حدود 1۶1/445/۶۰۰ ميليون 

پرس غذا برای نيازمندان تهيه کرد.
کسانی که به هيئت های امام حسين)ع( هجمه می کنند، لطفاً کمی از 

کنسرت ها بکاهند و به فقرا کمک کنند.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با حضور در کنار پیکر مطهر شهید محسن حججی خطاب به پدر، مادر و همسر شهید محسن حججی، فرمودند: »ببینید، 
چه غوغایی در کشــور راه افتاده به خاطر این جوان. شــهید خیلی هســتند؛ همه شهدای ما عزیزند، لکن خصوصیتی در این جوان وجود دارد که خداوند نام این جوان عزیز شما را بلند کرده 

است. اخالص، نیت پاک و حرکت به موقع ویژگی  بارز شهید حججی است که جامعه به این جور شهادت ها نیاز دارد و این موجب عزیز کردن این شهدا توسط خداوند شده است.«

 ويژگی  های بارز 
شهید حججی

یادداشت
تداوم انقالب نیازمند تمسک به عاشورا

ادامه در صفحه اول
 در این ميان، توجه به آنچه در ســبک زندگي ارائه شــده از سوی حضرت 
سيدالشــهداء برجسته است، به خوبي مي تواند بر حفظ عزت ملت ایران بيفزاید 
و مقوم ایمان و اراده ملت ایران در این مســير پرخطر باشد. کليدواژه هایي چون 
حریت و آزادگي، شجاعت، ایستادگي، غيرت، ایثار، از خودگذشتگي، وفاي به عهد، 
صبر، توکل و رضا مفاهيم ارزشمند سبک زندگي حسيني است که تمسک به آنها 

پيام آور عزت ملت ایران در این زمانه خواهد بود.
موارد مذکور تنها صفحه  کوچکي از دفتر پر ورق حماسه حسيني است که 
بشــریت امروز و ملت ایران به آن محتاج اســت و تکرار هر ساله عزاي حضرت 
اباعبداهلل)ع( فرصتي براي بازخواني این دفتر عظيم تاریخي است. نهضت کربال 
حقيقتي کهنه و مانده در دوردســت تاریخ نيســت! چراغی است که همچنان 
روشن کننده راه حقيقت پرســتان، آزادي خواهان و عزت مداران بوده و تا زمانه 
»تشکيل دولت موعود حق« باقي خواهد ماند، تا آن هنگام که زمان ظهور منتقم 

خون ثاراهلل سر رسد.

برنامه ریــزی دنيا دیگــر صرفاً در ید 
قدرت ها نيســت و نهادهــای فراملی و 
چندمليتی هستند که در حال تصميم گيری 
و قانون گذاری هستند. اصناف و اتحادیه های 
به دســت  را  بازار جهانی  چندمليتی که 
بازیگران را تنظيم  گرفته اند و عماًل رفتار 
می کنند، پس نياز داریم تا یک آینده شناسی 
درباره حضور و تعامــل در چنين جهانی 

داشته باشيم

 ورود فعال و تهاجمی به تعامالت جهانی

خبر تحلیلی
ذوق زدگی برای تجزيه

 محمد عليان/  در حالی که همه پرسی غیر قانونی بارزانی در کردستان عراق چه در میان 
کشورهای منطقه و چه در میان مردم و مسئوالن عراق کمترین اهمیتی ندارد؛ اما برخی از افراد و 
جریان های واگرا فوری به آن جنبه رسمیت و مشروعیت بخشیده اند. جالل جاللی زاده، از نیروهای 
افراطی نفوذی در میان اصالح طلبان که در مجلس ششــم جزء تحصن کنندگان بود، در نوشته ای 
مدعی شد که اگر امام حسین)ع( امروز بود، از همه پرسی در کردستان عراق حمایت می کرد. صادق 
زیباکالم هم در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی وابسته به بارزانی گفت که همه پرسی حق کردها 
بود. در این میان، روزنامه زنجیره ای »بهار« برخالف دیگر روزنامه های اصالح طلب که درباره عواقب 
تجزیه طلبی در کردســتان عراق هشــدار داده اند، تیتر »رقص کردی« را در کنار عکس رقص در 
کردستان عراق بر صفحه اول خود نشاند! این روزنامه همان روزنامه ای است که به دلیل انکار والیت 
امیرمؤمنان)ع( در آستانه عید غدیر )به قلم یک عضو گروهک نهضت آزادی و مرتبط با ساواک شاه( 
برای مدتی توقیف شــد؛ اما با پرداخت جریمه ای مختصر، بار دیگر اجازه انتشار یافت. »حمیدرضا 

جالیی پور« عضو شورای مرکزی حزب اصالح طلب اتحاد ملت نیز درباره  آن در تلگرام نوشت:
 1ـ فقط جناب دکتر زیباکالم عزیز یادشان رفته بگویند که همه پرسی اسکاتلند با »هماهنگی« 
کامل دولت انگلســتان، اتحادیه اروپا و ســازمان ملل بود و برقراری این »هماهنگی« سال ها طول 
کشــید. 2ـ وقتی همه پرســی یکطرفه )نه با هماهنگی و توافق دولت میزبان( در هر کجای جهان 
اعالم شود؛ حتی در اسکاتلند انگلیس تنش و ناامنی در منطقه  خاورمیانه ایجاد می کند و بعد در 

فرایند توسعه  کردستان عراق اخالل ایجاد می کند و حتی در خاورمیانه  لغزنده می تواند اقتدارگرایی 
را در ایران و ترکیه تشویق کند و از همه مهم تر ناسیونالیسم خفته ایرانی را بیدار می کند. 3ـ کار 
مسعود بارزانی را به راحتی نمی توان توجیه کرد. نکته کلیدی این است که پشتوانه این همه پرسی 
چه »نهاد مشروعیت بخشی« است؟ اجماع همه  نیروهای سیاسی کرد عراق در توافق با دولت عراق 
است که نیست. اجماع همه  نیروهای سیاسی کرد عراق در هماهنگی با کدام کشور است؟ در حال 
حاضر، فقط رژیم صهیونیستی از این همه پرسی دفاع کرده است. 4ـ پیش بینی من این است که در 
آینده )کمتر از ده سال( جمع کثیری از نخبگان دموکرات کرد اقدام یک طرفه، ناهماهنگ، جنجالی 

و ماجراجویانه  همه پرسی مسعود بارزانی را محکوم کرده و تأکید می کنند که ما کنار او نبودیم.
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   حســن خدادی/  می توان از عظیم ترین دستاوردهای نهضت عاشورا، 
پدیده »وعظ« و »مرثیه خوانی« را به شمار آورد که به توصیه اهل بیت)ع( و به قصد 
زنده نگه داشــتن پیام عاشورا و درس های بزرگ آن حماسه، برپا شده و می شود؛ 
منبری به وســعت جهان و در درازای تاریخ، زیر نام مقدس »اباعبداهلل الحسین« 
که بیان دین و تعظیم شعائر و تکریم اسوه های دین باوری، جهاد و شهادت، از آثار 
آن است. در سایه این مجالس و محافل، هم پایه های اعتقادات دینی مردم استوار 
می شود، هم عواطف مردم با »آل اهلل« پیوندی مستحکم می یابد و هم آگاه سازی 

جامعه نسبت به تکالیف دینی و اجتماعی، تقویت می شود.
بازشناسی این رسالت عظیم، بایسته ها، آسیب ها و خطرگاه ها و پیوستارهای 
کار ذاکری و مداحی، هماره امری شایســته و ضروری است. در روزگار ما کمتر 
شخصیت و مرجعی به  دقت، عمق، روشن بینی و موشکافی رهبر فرزانه و اندیشه ور 
انقالب ، امام خامنه ای-به این مهم پرداخته است، رهنمودها و هدایت های سترگ 

و ارجمند ایشان از چند جهت  تأمل برانگیز است:
1ـ جامعیت کالم؛ کالم روشــنگرانه و نورانی رهبر فرزانه، همه ساحت ها و 
قلمروهای ستایشــگری و ذاکری را شامل می شود، اشعار، نحوه اجرا، موسیقی، 
اخالق مداحی، مجلس داری، مخاطب شناسی، مرثیه، مدیحه، سیر تاریخی مداحی 
و ذاکری و آسیب شناسی از جمله موضوعاتی است که معظم له در طول حدود نیم 
قرن و به  ویژه در دو دهه اخیر به آنها پرداخته و نکات و ظرایفی را مطرح کرده اند.

2ـ جامعیت زمان، مکان و مخاطب؛ این سخنان در طول سال ها و در محافل 
گوناگون دیدار با شاعران، مداحان و ذاکران، هیئت های مذهبی، مجالس سرور و 
جشن اهل  بیت)ع( و محافل سوگ و حزن گفته  شده است. تنوع مخاطب، تنوع 

زمان و تنوع موضوع، نوعی جامعیت به این سخنان بخشیده است.
3ـ جامعیت و تجربه؛ رهبر فرزانه انقالب به ســبب جامعیت در حوزه های 
گوناگون فقهی، هنری، سیاسی، فرهنگی، ذوقی و ادبی و تجربه های بارز و درخشان 
سخنوری، شاعری، مدیریتی، به موضوع ذاکری و مداحی از مناظر گوناگون نگریسته 
است. ایشان خود ذاکر و مصداق اَتم ستایشگری در روزگار ما هستند، به این سبب 
ســخنان ایشان نه  تنها چراغ راه ستایشگران و ذاکران که تکیه گاه همه مبلغان، 
پژوهشگران، صاحب نظران و ره پویان طریق نشر فرهنگ و معارف اهل بیت)ع( است.
4ـ پیوســتگی به کالم و سیره معصوم؛ خاستگاه کالم رهبری، منابع اصیل 
فرهنگ اســالمی به  ویژه قرآن و روایات است. مطالعات ژرف، روشن بینی ویژه و 
قدرت استنباط لطایف و ظرایف و دقایق، پشتوانه این سخنان متین و مبین است 
و همین است که مطالعه دقیق این سخنان هماره راهنما و راهگشا خواهند بود.

تکاليف درونی مداحان
معظم لــه در دیــدار فروردیــن ماه 94 و دیدارهای ســال های گذشــته، 
مســئولیت های اصلی مداحان و ذاکــران را در دو بخش اصلی تکالیف و وظایف 
درونی و تکالیف و وظایف بیرونی بیان کرده اند. در بخش تکالیف درونی، ایشــان 
فرمودند: »بنابراین آشــنایی با قرآن و حدیث توصیه  ما به همه است؛ اما مبلّغان 
دین و جامعه  مداحان طبعاً مخاطب ویژه  این حرف هستند؛ با قرآن باید انس پیدا 

کنند. قرآن را حتماً بخوانید، با توجه به ترجمه بخوانید.«)1390/3/3(
تکاليف بيرونی مداحان

بایدها و نبایدها در چگونگی اداره  مجالس، نیز به طور مکرر در سخنان ایشان 
بررسی شده است. در این فرمایشات وظایف و تکالیف برونی مداحان و ستایشگران 
که به نوع و چگونگی اداره مجالس سوگ و شادی اهل بیت)ع( بازمی گردد، بیان  
شده است: »اینکه ما مجلس عزاداری و مدح سیدالشهداء)ع( را که عظمت او به 
خاطر شــهادت است، عظمت او به خاطر فداکاری در راه خداست، عظمت او به 
خاطر گذشت است، گذشت از همه  چیز، از همه خواست ها از همه مطلوب ها، در 
یک چنین مجلســی ما مجلس را تبدیل کنیم به نقطه سبک، به یک جایی که 
یک تعدادی جوان لخت شوند، بپرند هوا بپرند پایین، ندانند چه می گویند، این 

درست است؟ این شکر این نعمت است؟«)1394/1/20(

بايسته های مداحی اهل بیت)ع( از منظر امام خامنه ای

ذره بینرخداد

مغايرت های همه پرسی با قانون اساسی عراق
اقلیم  برگزاری همه پرســی 
کردســتان عراق از سوی برخی 
از رهبران اقلیم به ویژه شــخص 
مســعود بارزانی کامــاًل با قانون 
اساسی مغایر است دالیل غیرقانونی 
بودن این همه پرسی نیز به شرح 
زیر است: 1ـ با توجه به مفاد قانون 
اساسی عراق به عنوان میثاق ملی 
این کشور، تمامی طیف ها و قبایل 
و جریان های سیاســی بر وحدت 

ملی و استقالل و یکپارچگی و نظام سیاسی مبتنی بر تمرکز صحه گذاشتند. بر اساس این، اقدامی که 
در اقلیم کردســتان با نام همه پرسی انجام می شود، به نوعی تجزیه طلبی به شمار می رود. 2ـ پارلمان 
عراق مخالفت صریح خود را با چنین اقدام تجزیه طلبانه ای اعالم کرده است. 3ـ بارزانی با ادعای رهبری 
این اقلیم، بیش از دو سال است که مسئولیتش را به اتمام رسانده و باید با برگزاری انتخاباتی آزاد فردی 
به جای وی برگزیده می شــد؛ اقدامی که تاکنون انجام نگرفته است. از سوی دیگر مرجع قانون گذاری 
این اقلیم نیز وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا پارلمان کردستان حدود دو سال تعطیل و بسته بوده است. در 
نتیجه چنین مرجع قانون گذاری صالحیت هدایت همه پرســی را ندارد. بنابراین، می توان به طور قطع 
اعالم کرد که برگزاری همه پرســی اقدامی تجزیه طلبانه به شــمار می رود. یادآوری می شود که پس از 
شکست فاز اصلی نقشه خاورمیانه بزرگ در افغانستان و عراق، صهیونیسم مسیحی اقدام به برپایی فتنه 

سرطانی داعش در سوریه و عراق کرد که این فتنه شش تا هفت سال به طول انجامید.

   حسين عبداللهی فر/  درحالی که هنوز تنور اختالف میان اصالح طلبان بر سر ادامه 
ائتالف با اعتدالگرایان داغ بود، دیده شدن الریجانی در قاب تصویری کنار رئیس دولت اصالحات، 
آتش اختالفات را شعله ورتر کرد تا جایی که موسوی الری از جانب اصالح طلبان اعالم کرد، این 

جریان کاندیدایی قوی تر از الریجانی برای انتخابات 1400 دارد.
این راهبرد اعالمی در حالی از سوی الیاس حضرتی نیز تکرار شد که مفهوم آن پایان ائتالف 
با دولت روحانی و لزوم رقابت با الریجانی اســت؛ حتی اگر نامزد مشترک روحانی و اصولگرایان 
معتــدل باشــد. رقابتی که کار را برای اصالح طلبان دشــوار و احتمال شکست شــان را تقویت 
می کنــد؛ اما اینکه چرا حداقل برخی از اصالح طلبان را به این تصمیم رســانده، گمانه زنی هایی 
است که با انتشار وسیع تصویر رئیس مجلس با رئیس دولت اصالحات در مراسم ترحیم آیت اهلل 
راستی کاشانی در فضای مجازی مطرح شد و سپس روزنامه همدلی آن را به صفحه اول مطبوعات 

کشاند.
با وجــود آنکه برخی از 
اصالح طلبان ایــن رویداد را 
کاماًل طبیعی و اتفاقی قلمداد 
کردند؛ اما تحلیل های زیادی 
از ســوی محافــل خبری و 
رسانه ای مطرح شد که چند 
نمونه آن از فراوانی بیشتری 
برخوردار بود و به شــرح زیر 

است:
پایان  برای  گامی  1ـ 
رئيس  ممنوع التصویری 

دولت اصالحات
برخی از رسانه ها این رویداد را در ارتباط با رفع حصر سران فتنه و ممنوع التصویری رئیس 
دولت اصالحات تفســیر کرده و درباره مقصود طراحان می گویند که هدف آنها استفاده از چهره 
الریجانی برای شکستن فضا و آزمون واکنش ها به این موضوع بوده است. در همین ارتباط ادعا 
شــده اســت، الریجانی نیز از این اتفاق مطلع بوده و به دلیل اطالعاتی که در این زمینه داشته، 
تالش کرده است امتیاز پیش قدمی در راستای رفع حصر و ممنوع التصویری را به نام خود ثبت 
کند. این گمانه از این رو مطرح شده است که چندی پیش محمدرضا خاتمی از تمایل الریجانی 

برای رفع حصر سخن گفته و آن را یک اتفاق مثبت در سطح اصولگرایان معتدل دانسته بود.
۲ـ تالش الریجانی برای نزدیک شدن به اصالح طلبان

دســته دوم این رویداد را طرحی از ســوی الریجانی تعبیر کرده و معتقدند وی با اطالع از 
ناکافی دانســتن پایگاه خود در اصولگرایان، تالش می کند نظر سران اصالحات را با خود همراه 
کند؛ چرا که هر چه وی به دولت و اصالحات نزدیک تر شــود، در واقع پایگاه ســنتی خود را از 
دســت می دهد تا جایی که حتی مسیر راه یابی اش به مجلس را نیز با مشکل مواجه می کند؛ به 
ویژه آنکه همراهی و دفاع سینه چاک الریجانی از دولت سبب بروز اعتراضاتی در میان نمایندگان 

مجلس نیز شده است.
3ـ اقدام پيشدستانه اصالح طلبان برای نزدیک شدن به الریجانی

گروه ســوم بر نقش محوری ســران اصالحات با اهداف انتخاباتی تأکید دارند و می گویند 
اصالح طلبان با وقوف از حمایت دولت روحانی از الریجانی بر آن شــده اند تا از هم اکنون با وی 
همراه شده و مانع شکست اصالحات در انتخابات 1400 شوند؛ چرا که آنها می دانند اگر الریجانی 
در رقابت با چهره هایی از اصولگراها قرار گیرد، نه تنها اعتدالگراها، بلکه بسیاری از اصالح طلبان 
نیز مجبور خواهند بود به وی رأی بدهند و هر گونه رقابت جدی با وی به ســود رقبایش تمام 

خواهد شد. 
ضمــن آنکه در صحنه میدانی نیز اصالح طلبان توان رقابت با الریجانی مورد حمایت دولت 
را ندارند؛ از این رو اختالفات پیش آمده میان اصالح طلبان و دولت هزینه های مازادی است که 
می پردازند و این اقدام پیشدستانه می تواند مانع اختالف میان این جریان با دولت دوازدهم شود. 
گفتنی اســت، اصلی ترین علت اعالم پایان ائتالف از سوی برخی اصالح طلبان، حمایت احتمالی 

روحانی از الریجانی در انتخابات 1400 ذکر شده است.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفت: »پیامی که آمریکا به دنیا ارسال می کند این است که وقتی با آمریکا مذاکره می کنید، آنها آنچه بر سر آن در جریان 
ً ـ پنج ماه یا شــش ماه یا یک ســال، دو ســال بعد ـ ســمت شما می آیند تا آنچه نتوانسته اند در دور اول به دست  مذاکرات توافق کرده اید را بدیهی فرض کرده و بعدا
بیاورند را مطالبه کنند.« وزیر خارجه ایران تصریح کرد: »این پیام خوبی به دنیا نیست و اثبات خواهد کرد که ایاالت متحده شریکی قابل اعتماد برای مذاکره نیست.« 

 آمريکا 
 قابل اعتماد نیست

احزاب بی ريشه در جريان اصالح طلب
می گوید:  عبــدی  عبــاس 
»احزاب اصالح طلب دچار بحران 
اســتراتژی و هویت هستند.« وی 
در یادداشــتی در نشــریه صدا، 
ضمن اشاره به تشکیل چند حزب 
و تشکیالت اصالح طلب جدید در 
ســال های اخیر)نظیر اتحاد ملت، 
ندای ایرانیان و...( می نویسد: »هر 
حــزب باید حداقل از نظر یکی از 
دو وجه شکلی یا محتوایی تغییر 

کرده باشد تا به عنوان یک پدیده جدید شناسایی شود. در غیر این صورت تغییر افراد یا اسم به تنهایی 
نمی تواند آن پدیده را جدید کند.« عبدی گفت: »متأسفانه، دوستان و احزاب اصالح طلب تاکنون به این 
پرسش ریشه ای نپرداخته اند که اگر راهبرد قبلی آنان ایراد نداشته است، پس چرا با این وضع مواجه 
شده اند؟ اگر این وضع را مطلوب و گریزناپذیر می دانند، تا کی می توانند به تکرار آن ادامه دهند؟ چگونه 
می توان یک راهبرد و حتی تاکتیک به نسبت ثابتی داشت که هم برای دوران ۷6 تا 84 کارآمد باشد 
و هم با دوران 88 و پس از آن کنار آید و هم با 92 به بعد همسو شود؟ چنین راهبردی یا آنقدر کلی 
است که نقش راهنمایی کننده ندارد یا اگر این نقش را دارد، حتماً برای برخی از این مقاطع پاسخ های 
نادرست خواهد داد. نکته دیگری که در زمینه اصالح طلبان نباید نادیده گرفت، اظهارنظر مواضع فردی 
آنان است. هنگامی که برخی افراد چسبندگی زیادی به هویت اصالح طلبی دارند و اظهاراتی متفاوت از 

میانگین اصالحات بیان می دارند، هزینه های آن اظهارات به کل اصالح طلبان بار خواهد شد.«

غفلت ايران از بازار محصوالت حالل
اخیــر،  ســال های  طــی 
محصــوالت و خدمات »حالل« 
رونــد تصاعدی را طی کرده اند و 
اکنون در شکل دهی  بازار حالل 
به اقتصــاد بین المللی حرف های 
قابل توجهــی بــرای گفتن دارد. 
طبق آمارهای به دست آمده در 
سال 2015، در میان بخش های 
مختلف اقتصاد اســالمی، بخش 
خوراک )غذا و نوشیدنی( حالل 

با بیش از 1۷/1 بیلیون دالر بیشــترین میزان هزینه پرداختی مســلمانان در بازار حالل را به خود 
اختصاص داده اســت. پس از این بخش، به ترتیب پوشــاک حالل با 243 میلیارد دالر، رسانه ها و 
تفریحات حالل با 189 میلیارد دالر، توریســم حالل با 151 میلیارد دالر و داروها و لوازم آرایشی 
حالل با 133 میلیارد دالر در جایگاه های بعدی هستند. همچنین آمارهای دیگر نشان می دهد، فقط 
در سال 2015، بخش »محصوالت خوراکی حالل تأیید شده« 415 میلیارد دالر و بخش خدمات 
»توریسم دوستانه اســالمی« نیز 24 میلیارد دالر درآمد برای اقتصاد اسالمی به همراه داشته اند. 
ایران با وجود آنکه یکی از بزرگ ترین کشورهای اسالمی است، اما متأسفانه در میان 15 کشور برتر 
در رتبه بندی شاخص جهانی اقتصاد اسالمی، جایگاهی بهتر از چهاردهمی به دست نیاورده است. 
کشورمان در این فهرست تنها باالتر از کشور بنگالدش و پایین تر از کشورهایی، مانند عمان، اردن، 

سنگاپور و حتی برونئی قرار گرفته است.

  محمدرضا مرادی/ شکســت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه و نزدیک بودن 
روزهای پایانی این گروه در این دو کشور سبب شده است تا گمانه زنی هایی درباره مقصد بعدی 
داعش مطرح شــود. برخی معتقدند؛ یمن مقصد بعدی داعش است و برخی دیگر مصر یا لیبی 
را عنوان کرده اند؛ اما به نظر می رسد پاکستان گزینه در دسترس تری برای داعش باشد. در این 
زمینه انتشار تصاویر پرچم داعش در شهر اسالم آباد پاکستان سبب ترس و وحشت در این کشور 
شده و این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا داعش در راه پاکستان است؟ شبکه تلویزیونی 
»ســما تی وی« یک پرچم داعش را به تصویر کشــیده است که بر روی بیلبوردی در کمربندی 
اســالم آباد نصب شده بود. نوشــته روی پرچم بیان می کند که »داعش به زودی وارد پاکستان 
می شود« و همین سبب ترس و وحشت مردم این کشور شده است؛ اما آیا زمینه های الزم برای 

حضور داعش در پاکستان وجود دارد؟
داعش پس از اســتیال بر بخش هایی از خاک عراق و ســوریه، درصدد گسترش دامنه نفوذ 
خود به افغانستان و پاکستان 
برآمد. بر این اســاس، گروه 
موسوم به دولت اسالمی عراق 
و شــام در 13 ژانویه 2015، 
در ویدئویی، به طور رســمی 
»خراسان«  شــاخه  تشکیل 
و  افغانســتان  در  را  خــود 
اعالم کرد. داعش،  پاکستان 
پاکســتان را بــرای فعالیت 
خود مطلــوب می بیند؛ چرا 
که این کشور از نظر امنیتی 
بــا مشــکالتی مانند حضور 
و فعالیت حدود 48 گروه تروریســتی  و تمایل برخی از آنها برای پیوســتن به داعش به عنوان 
گروهی متمول تر، خشــن تر و مجهزتر مواجه اســت. بی ثباتی و ناامنی ناشی از آن در بسیاری از 
مناطق پاکســتان و ضعف دولت مرکزی در تأمین امنیت، یکی از مهم ترین معضالت این کشور 
محسوب می شود که البته برای داعش نوعی فرصت به شمار می آید. از نظر ایدئولوژیکی نیز وجود 
تفکرات سلفی، مشابه با تفکرات داعش در میان گروه های تروریستی پاکستان، مانند لشکر طیبه، 
تحریک طالبان پاکســتان و لشــکر جهنگوی، سبب جلب توجه داعش به این کشور در راستای 

همکاری طرفین شده است.
داعش در راستای اجرایی کردن طرح خراسان بزرگ، عالوه بر حضور پررنگ در افغانستان، 
نفوذ خزنده خود در پاکستان را نیز همزمان به پیش می برد. در اوایل سپتامبر 2015، گروهی از 
شبه نظامیان هوادار داعش با عبور از مرز، از افغانستان به پاکستان آمدند و همراه خود، پرچم ها 
و کتابچه هایی به زبان های پشــتو، دری و فارسی با عنوان »فتاح« را در شهر پیشاور و نیز میان 
اردوگاه های پناهندگان افغان، واقع در حومه شهر، توزیع کردند. با اینکه شمار اعضای داعش در 
پاکستان مشخص نیست؛ اما مؤسسه »خدمات متحد سلطنتی و مطالعات دفاعی و امنیتی« در 
لندن شــمار این افراد را دو تا سه هزار نفر تخمین می زند. کارشناسان امنیتی معتقدند با اینکه 
این تعداد در مقایسه با نیروهای جذب شده از طریق گروه هایی، مانند القاعده و طالبان پایین تر 
اســت؛ اما تهدید این گروه برای پاکستان را واقعی و در حال افزایش می دانند. طالبان پاکستان 

نیز پشتیبانی خود را از داعش اعالم کرده  است.
با توجه به آنچه گفته شــد؛ به نظر می رسد محیط مستعد پاکستان می تواند زمینه حضور 
بلندمدت داعش را در این منطقه فراهم کند. در واقع، پاکســتان و افغانســتان با توجه به حضور 
گروه های تروریستی متعدد در این مناطق می توانند یکی از مهم ترین مناطق و مقاصد بعدی برای 
حضور داعش باشــند؛ در صورتی که داعش بتواند شمار اعضای خود در این منطقه را گسترش 
دهد، آنگاه باید شــاهد نهادینه شــدن یک گروه خطرناک دیگر در کنار القاعده و طالبان در این 
منطقه بود. شــاید کاهش حمایت ها از طالبان و جدی شدن مبارزه با تروریست ها در پاکستان، 
بتواند میزان موفقیت داعش در پاکســتان را بسیار تضعیف کند. در هر صورت اکنون داعش در 
منطقه خاورمیانه شکســت خورده اســت و به نظر می رسد این گروه همانند ویروس برای بقای 
خود نیازمند وضعیت مناسب است که پاکستان می تواند این وضعیت را برای داعش فراهم کند.

زمینه های حضور داعش در پاکستان

 نگاه اشتباه 
به دفاع مقدس

سردار سلیمانی، فرمانده نیروی 
قــدس ســپاه، در جمع عــزاداران 
حسینی در محفل رزمندگان اسالم 
اصفهــان با اشــاره به هفتــه دفاع 
مقدس گفت: »از اینکه برخی بیانات 
ناصحیح و غلط پیرامون جنگ مطرح 
می شود، تأثرآور است. بحث از اینکه 
دشمن در آخر جنگ چه لشکرهایی 
داشت، صحیح نیست ما تابع امام)ره( 
بودیم، او انســان مقتدر و حکیمی 
بود و با کســی رودربایستی نداشت 
که اکنون صحبت های این چنینی 
مطرح می شــود.« وی تصریح کرد: 
»نگاه ما باید متناســب با نگاه رهبر 
معظم انقالب باشــد، نگاه ایشان به 
جنگ را باید دیــد، نگاه رهبری به 

جنگ نگاهی با معارف است.«

فرصت هايی
 که با ابرها می رود!

»فریــد گلکار« مدیرعامل مرکز 
ملــی تحقیقات و مطالعــات باروری 
ابرهــا گفــت: »ســاالنه 10 میلیارد 
مترمکعــب آِب با کیفیت، ســوار بر 
ابرهــا از ایــران خارج می شــود و ما 
همچنان نسبت به فرصتی که از دست 
می رود، بی توجهیم.« وی افزود: »هزینه 
اســتحصال هر یک هــزار متر مکعب 
آب از طریق شــیرین کردن آب های 
شور دو هزار دالر، انتقال بین حوزه ای 
400 دالر، تغذیه مصنوعی سفره های 
آب های زیرزمینی 230 دالر، تصفیه 
فاضالب هــا 230 دالر و بارورســازی 
ابر ها فقط 15 دالر است؛ بنابراین بین 
راهکارهای طبیعی مقابله با خشکسالی، 
بارورسازی ابر ها مقرون به صرفه ترین 

راهکار در سال های آینده است.«

مداحی
 برای خوشايند مردم!

والمســلمین  حجت االســالم 
شــاهرودی،  موسوی  ســیدمرتضی 
عضو کمیتــه فقه پژوهشــکده حج 
بــا بیان اینکه متأســفانه در رابطه با 
بحــث هیئت های مذهبی، مداحان و 
منبری ها اکنون آســیب های زیادی 
وجــود دارد، اظهار کــرد: »مرحوم 
مطهری در ســخنی می گفتند که ما 
مرشد مردم هستیم و آنها باید به دنبال 
ما بیایند، نه ما به دنبال مردم برویم؛ 
اما متأسفانه در حال حاضر ما می بینیم 
که مداحان ما مطالب و اشعاری را بیان 
می کنند که فقط خوشایند مردم باشد. 
آنها بــه این فکر نمی کنند که خدا و 
پیغمبر چه چیــز از آنها می خواهند. 
برخی ها که فقط به این فکر می کنند 
که مجلس شــان گرم تر باشد و افراد 

بیشتری غش کنند.«

ضريب نفوذ
 جناح های سیاسی

سابق  عضو  هاشــمی،  محمد 
حزب کارگزاران ســازندگی گفت: 
»به طور کلی ضریب نفوذ جناح های 
سیاسی در این سی وچند سال پس 
از پیروزی انقالب اسالمی و چندین 
انتخابات برگزار شده برای اصولگرایان 
و اصالح طلبان هر کدام 20 درصد و 
اعتدالگرایان که امروز مجموعه دولت 
را تشکیل می دهند حدود 38 تا 40 
درصد بوده است.« عضو سابق مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر 
اینکــه ائتالف به هــدف جناح های 
سیاســی برمی گردد، گفت: »تجربه 
برگــزاری 30 تــا 40 انتخابات در 
کشــور نشــان می دهد که هیچ گاه 
یــک گروه به تنهایــی در انتخابات 
پیروز نمی شود، هر پیروزی با ائتالف 

محقق شدنی است.«

تاريخ را بخوانید
یک پایگاه تحلیلی آمریکایی با 
اشاره به این سخن »جرج سانتیانا« 
فیلسوف اسپانیایی که »کسانی که 
نمی توانند تاریخ را به خاطر بسپارند، 
محکوم به تکرار آن هستند« تأکید 
کرده که آمریکا نباید اشتباه جنگ 
عراق را در قبال ایــران تکرار کند. 
به گــزارش ایلنا، پایگاه »نشــنال 
کاتولیک ریپورتر« نوشــته اســت: 
»سران قدرتمند اروپایی باید ترامپ 
را از خروج از برجام و بی ثبات کردن 
خاورمیانه منصرف کنند. در ســال 
2003 اروپایی ها قادر به جلوگیری 
از حملــه بوش به عراق نبودند. این 
شکست نباید در مقابل ایران تکرار 
شود. این تنها مسئله توافق هسته ای 
نیست؛ بلکه ثبات خاورمیانه و جان 

آمریکایی ها را هدف گرفته است.«

روی خط خبر

تصويری که آتش اختالفات را شعله ورتر کرد

یادداشت 

  امين پناهی/  رهبر معظم انقالب بنا به سنت دیرینه خودشان و در ادامه 
نام گذاری اقتصادی سال ها، عنوانی را انتخاب کردند که تحقق آن به طور همه جانبه 
در گرو کار و فعالیت ســازمان های مختلف بوده و هســت؛ اما حاال که سال به نیمه 
راه خود رسیده است، قصد آن داریم تا در یک بررسی کوتاه برخی مؤلفه های تحقق 
شــعار ســال را از دیدگاه های مختلف بسنجیم و ببینیم که در این باره دستگاه های 

مرتبط با موضوع اقتصاد، چقدر موفق بوده اند.
تولید و اشتغال مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، راه حل معضالت اقتصادی کشور است 
که از ســوی رهبر معظم انقالب تعیین شده است. تحقق این مهم تنها زمانی اتفاق 
می افتد که اراده چهار مؤلفه اساسی که نقش اصلی را در اقتصاد ایفا می کنند، شکل 
بگیرد. این مؤلفه ها عبارتند از؛ دولت، نظام آموزشــی، دانشــگاه و مردم. البته حتماً 

می توان شکل دیگری از این مؤلفه ها را هم اراده کرد. 
دولت که مهم ترین نقش را در این چهار ضلعی اقتصادی برعهده دارد، متأسفانه 
خیلی نتوانسته در این باره به وظایف محوله عمل کند. اولین چیزی که رهبر معظم 
انقالب از دولت و دستگاه های دولتی انتظار دارند، ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار 
و ایجاد بستری است که مردم به راحتی بتوانند به جست وجوی کار بپردازند. اتفاق 
مهمی که می تواند به خودی  خود نقش مهمی را در کاهش نرخ بیکاری ایجاد کند؛ 
چرا که بسیاری از بیکاری های موجود در سطح جامعه به دلیل توفیق نداشتن افراد 

در یافتن شغل مناسبی است که آن را در خور شأن خود بدانند. 
نقش مهم بعدی مربوط به نظام آموزشــی کشــور است که شاید بتوان گفت؛ 
اساسی ترین و بنیادی ترین نقش را در به ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی به ویژه تولید 
و اشتغال برعهده دارد؛ البته سپردن مسئولیت به این بخش، مستلزم داشتن هدفی 
بلندمدت بوده و بدیهی است بازدهی آن نیز موکول به بیش از یک دهه آینده خواهد 
بود. در این باره باید گفت؛ کارهایی در سطح آموزش های فنی و حرفه ای صورت پذیرفته؛ 
اما باید این نوع آموزش ها به آموزش وپرورش تسری پیدا کند تا بتوان آن را از سال های 
ابتدایی تحصیل افراد به آنها آموخت تا بتوانند پس از پایان تحصیل به راحتی وارد 

عرصه کار و تولید شوند و معطل تحصیالت دانشگاهی نشوند. 
درباره دانشگاه هم مهم ترین وظیفه ای که برعهده این نهاد قرار می گیرد، برقراری 
ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشــگاه است. معنای ارتباط صنعت با دانشگاه این است 
که دانشگاه ها باید از آموزش های تئوری و غیرکاربردی به سمت آموزش های عملی و 
کاربردی حرکت کنند. با توجه به اینکه آموزش ها در آموزش وپرورش هنوز به سطحی 
نرسیده که بتوان چنین انتظاری از آن داشت، در حال حاضر دانشگاه باید این مسئولیت 
را به عهده بگیرد و طرحی که سال ها است در این نهاد بر زمین مانده تا اجرایی شود را 
اجرا کند. دانشگاه مسئولیت دیگری نیز دارد که عبارت است از؛ استفاده از پارک های 
علم وفناوری که در این عرصه تا حدودی وارد شــده و موفقیت هایی در آن به دست 
آورده؛ اما به هیچ عنوان کافی نیست و در حقیقت گام های اولیه برداشته شده است.
و نهایتاً این مردم هستند که می توانند این چرخه را تکمیل کرده و به موفقیت 
نهادهای اقتصادی کشور کمک کنند. مردم که اصلی ترین مصرف کننده محصوالت 
داخلی محســوب می شوند هم خیلی نخواســته یا نتوانسته اند محصوالت داخلی را 
جایگزین محصوالت خارجی کنند که در این مسیر هم نهادهای بسیاری را می توان 
مســئول دانســت. به طور نمونه یکی از این نهادها، رسانه هایی هستند که بیش از 
محصوالت داخلی معطوف به تبلیغات محصوالت خارجی هســتند. از ســوی دیگر 
وقتی محصوالت خارجی وارد می شود که مشابه آن در داخل کشور تولید می گردد 

و هیچ نیازی به این گونه واردات احساس نمی شود.

سال تولید و اشتغال در نیمه راه
 حرکت ايران برای بازسازی سوريه

25 هلدینگ کــه هر یک 
شــرکت های  مجموعه  شــامل 
تخصصــی در حــوزه فعالیــت 
خود هســتند، می توانند بهترین 
خدمات را در مرحله بازســازی 
و پــس از آن ارائــه کنند. رایزن 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
در سوریه با بیان این مطلب، گفت: 
ساختمانی،  مصالح  »شرکت های 
برق و نیرو، لوله و نورد، کشاورزی 

و ماشــین آالت ساختمانی از جمله شــرکت های ایرانی در نمایشگاه بازسازی سوریه هستند.« علی 
کاظمینی زاده اظهار داشت: »با بهبود وضعیت امنیتی سوریه، شرایط برای بازسازی این کشور فراهم 
شده است و شرکت های ایرانی می توانند بهترین خدمات تخصصی در حوزه فعالیت خود را به طرف 
ســوری ارائه کنند.« معاون فناوری و بین الملل پژوهشــگاه نفت نیز گفت: »طراحی و ساخت اولین 
پاالیشگاه تمام ایرانی پس از استقرار نسبی امنیت در سوریه اجرا می شود.« منصور بزمی اظهار داشت: 
»پژوهشــگاه صنعت نفت بزرگ ترین مؤسسه تحقیقاتی کشور است که تاکنون 130 اختراع آن در 
خارج از کشور به ثبت رسیده و موفق به فروش دانش فنی خود به خارج از کشور شده است.« معاون 
فناوری و بین الملل پژوهشگاه تصریح کرد: »در حال حاضر هفت واحد پاالیشگاهی با دانش فنی ایرانی 
در حال فعالیت هســتند و دو واحد دیگر در حال نصب هســتند که یکی از آنها در پاییز به سرانجام 
می رسد. همچنین، ایران قراردادهایی با دمشق برای تعمیر شبکه برق سوریه به امضا رسانده است.«
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نکته گرام

سامانه صیاد؛ صیاد چک های برگشتی

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: برخی می گویند ورشکستگی یک نهاد مالی نیز مثل ورشکستگی یک بنگاه تولیدی است 
و نباید دولت را مقصر دانست. این در حالی است که مؤسسات مالی و اعتباری با پول مردم، پول خلق می کنند و خدمات پولی و بانکی ارائه می دهند. مؤسسات 

مالی نزد بانک مرکزی سپرده و ذخیره قانونی دارند و این یعنی بانک مرکزی در این گرفتاری سهیم است و نمی تواند از آن شانه خالی کند.
 نزديک کردن تدريجی 

نرخ سود به تورم
پیمان قربانی، معاون اقتصادی 
بانک مرکــزی گفت: »صندوق های 
سرمایه گذاری که طبق بررسی های 
بانک مرکزی بیش از نرخ های مصوب 
شــورای پول و اعتبار سود سپرده 
با هشدار بانک  پرداخت می کردند، 
مرکزی، نرخ ســود این صندوق ها 
اصالح شده است.« وی افزود: »نرخ 
ســود مطلوب از بُعد اقتصاد کالن 
یک تا دو درصد باالتر از تورم است 
که با توجه به تنگنای مالی، امکان 
نزدیک کردن یکباره نرخ ســود به 
تورم در مدت کوتــاه وجود ندارد، 
بنابراین باید به تدریج به این سمت 

حرکت کنیم.«

کاهش ۱۴ درصدی
 آب سدها

براســاس ارزیابی انجام شده، 
حجم مخزن ســدهای کشــور در 
شــهریور ماه ســال جاری 23/53 
میلیارد مترمکعب، ورودی به سدها 
38/39 میلیارد مترمکعب و خروجی 
39/55 میلیــارد مترمکعب بوده و 
حدود 4۷ درصد مخازن سدها نیز پر 
هستند. بررسی این اعداد،  حاکی از 
کاهش 14 درصدی ورود روان آب ها 
به سدهای کشــور و عمده کاهش 
مخزن ســدها نیز مربوط به استان 
خوزستان و ســدهای حوزه کارون 

بزرگ است.

افزايش واردات خودرو
مجتبی خســرو تــاج، رئیس 
سازمان توســعه تجارت گفت: »در 
واردات خودرو باید منافع ملی در نظر 
گرفته شود و اصالح قوانین واردات 
این محصول در راستای حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی نبوده است و 
فقط برای هوشمندسازی واردات این 
محصول صورت گرفته است.« وی 
افزود: »در شــش ماهه سال جاری 
44 هزار دســتگاه خودروی سواری 
به کشور وارد شده که از نظر ارزشی 
40 درصد و از لحاظ تعداد 38 درصد 
افزایش یافته اســت. ارزش واردات 
خــودرو در این مدت یک میلیارد و 

180 میلیون دالر بوده است.«

پژواک
شاهرگ ارتباطات

پایش

عکس خبر

 محمدابراهيــم ميانجی/ چک به مثابه ابزاری که روند معامالت را 
در عرصه اقتصادی تســهیل می کند همواره مورد استفاده مردم بوده است. 
چک ها شــبه پول هایی در چرخه اقتصادی هستند که استفاده فراوانی دارند. 
چک به موجب ماده 2 قانون صدور چک، در حکم سند الزم االجرا محسوب 
می شود. یکی از مشکالت بزرگ موجود در کشور ما موضوع چک است؛ چرا 
که مردم به واســطه کم اطالعی از مقررات مربوط به چک و نداشتن آشنایی 
کافی با قانون چک، زمینه کالهبرداری و صدور چک بی محل و سوء استفاده 
از چک را فراهم می کنند؛ به طوری که موضوع چک های برگشتی تبدیل به 

یک معضل اقتصادی مهم شده است.
از این رو همواره موضوع چک های برگشــتی و بی محل برای مســئوالن 
اقتصادی کشور، موضوعیت داشته تا درصدد یافتن راهکار مناسب برای این 
معضل اقتصادی باشــند. در همین زمینه و برای ســاماندهی در نحوه صدور 
دسته  چک، ایجاد رویه ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان 
از بررسی اهلیت درخواست کننده دسته چک در دستور کار بانک مرکزی قرار 
گرفت که در نهایت به راه اندازی »ســامانه صیاد« منجر شــد. سامانه صدور 
یکپارچه الکترونیکی دســته چک )صیاد( که با هدف یکپارچه سازی فرایند 
صدور دسته چک های بانکی پیاده سازی شده است، در سطح بانک های کشور 

رونمایی شد.
طرح صیاد به منظور ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه کارکرد حساب 
جاری اشخاص، اختصاص »شماره شناسه استعالم« مرتبط به سریال هر برگ از 
دسته چک متقاضی و ثبت و به روزرسانی بر خط اطالعات مربوط به چک های 
برگشتی انجام می شود. در این حالت گیرندگان چک می توانند با استعالم این 
شناسه ها از سامانه مربوطه، اطالعاتی درباره صحت نام صاحب حساب و سابقه 
چک برگشتی وی، دریافت و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم گیری 
کنند. با صدور متمرکز دســته چک فقط از طریق ســامانه صیاد و دریافت از 
سامانه های چکاوک و اطالعات موجود از چک های مفقودی ابطال شده و درون 
بانکی و همچنین ایجاد انبار داده در ســامانه استعالمات این بانک، وضعیت 
مربوط به تمام برگه های چک صادر شده در شبکه بانکی جمع آوری شده و با 
اختصاص شماره شناسه استعالم از پیش درج شده از سوی نهاد ناظر می توان 
اطالعــات مفید، دقیق و بدون دخالت صادرکننده را دریافت کرد که در این 
وضعیت ذی نفعان از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده مطلع خواهند شد.

از ویژگی های اصلی این ســامانه، این اســت که ابعاد چک های مختلف 
بانک های دولتی و خصوصی یکدست و استاندارد می شود؛ زیرا اکنون بانک ها، 
دسته چک های خود را در رنگ ها و اندازه های مختلف صادر می کنند که احراز 

اصالت این نوع چک ها مشکل بوده است.
برای توفیق این طرح و اجرای دقیق این ســامانه، از یک سو همراهی و 
تعهــد همه ذی نفعان از بانک مرکزی، بانک ها و مردم در به نتیجه رســیدن 
اهداف ترســیم شده برای اجرای این ســامانه الزم است و از سوی دیگر به 
دلیل نو و بدیع بودن این سامانه، نباید توقع بیش از اندازه از آن داشت و باید 
منتظر راه اندازی کامل و جامع آن بود تا این طرح به مرور زمان اصالح و ارتقا 
یابد تا یکی از مشکالت و معضالت عرصه اقتصادی کشور رفع و رجوع شود.

 بانک مرکزی
 بايد پاسخگو باشد

پناه جویان مسلمان ميانماری پابرهنه در صف غذا رأی دادن در انتخابات سراسری آلمان!

رئيس کميته امداد با موتور به مراسم شهيد حججی رفتشکست تانک رژیم کودك کش از دشمن فرضی با دو نفر تلفات

همه »محسن« نوشتند!
 ســيد فخرالدین موسوی/ فرقی 
نداشت، کیهان یا شرق، وطن امروز یا اعتماد، 
جــوان یا آفتاب یزد، جام جم یا همشــهری، 
قانون و خراسان و  شهروند و...، صبح پنج شنبه 
ششــم مهر ماه 1396، همه از ایستادن ایران 
به احترام شهید مدافع حرم، محسن حججی 
نوشــتند؛ »کیهان« با اختصاص تمام صفحه 
اول خود به عکســی از مراسم باشکوه تشییع 
پیکر این شهید عزیز در تهران، عنوان »سالم 
فدایی حسین« را برگزید و نوشت: »می دانی 
و می دانم که روزنامه جای روضه نیســت، اما 
مگر می توان از اجتماع میدان امام حسین)ع( 
نوشت و روضه نخواند؟ ساعاتی که از مردان و 
جوانان و حتی نوجوانان بنی هاشم دیگر کسی 
برجای نمانده بــود، امام بر نیزه غریبی تکیه 
کرد و به میدان نگریســت و ندا داد؛ آیا کسی 
هست مرا یاری کند؟ صدایی برنخاست... اما 
تشــییع پیکر شــهید مدافع حرم عاشورایی 
دیگر بود و تهران کربال شد. مگر نگفته اند کل 
یوم عاشورا کل ارض کربال. حماسه را یکی از 
یاران حســین)ع( پس از 1400 سال رقم زد. 
او که به نــدای تاریخی و ابدی هل من ناصر 

موالیــش، لبیک گفته بود و غوغا به پا کرد.« 
روزنامه »قانون« با انتخاب عنوان »خورشید 
ربانی نگر، مستان سالمت می کنند«، نوشت: 
»اصالح طلب و اصولگرا، سپاهي و ارتشي، پیر 
و جوان، زن و مرد با عشق کسي به خیابان ها 
آمدند که پا در راهي گذاشت که مي دانست در 
این مسیر، قصه او به سر خواهد رسید. مردي از 
تبار نجف آبادي هاي غیور که یک اربعین، مردم 
را درگیر روایت خود کرده بود. تشــییع پیکر 
جواني به نام محسن حججي بود که براي دفاع 
از مقدسات شهید شد و به فرموده فرمانده اش، 
چه غوغایی بــه خاطر او به راه افتاد. غوغایي 
روحاني که اگر از نزدیک لمسش نمي کردي 
نمي توانســتي درک کني که جمعیت حاضر 
چرا و با چه هدف به میدان آمده اند. همه آمده 
بودند و اعالم آمادگي مي کردند تا پا جاي پاي 
کسي بگذارند که به راه سید الشهداء)ع( رفت. 
هم منتقم خون شــهید بودنــد و هم خود را 
دلداده منش مقتداي او مي خواندند.« روزنامه 
»وطن امروز«؛ »غوغا به پا شــد« را بر صفحه 
خود نشاند و »آفتاب یزد« با چاپ تصویر فرزند 
شــهید حججی در کنار تابوت پدر، »آقازاده 

مردمــی« را تیتر یک خــود برگزید. روزنامه 
»شــرق«، قدیمی ترین روزنامه اصالح طلب؛ 
عنوان »وداع عاشــورایی« را برای صفحه اول 
خود انتخاب کرد و روزنامه »اعتماد«؛ شماره 
6 مهر خــود را  با تیتر »بدرقه ســربلند« و 
گزارشــی از چگونگی برگزاری این مراسم به 
چاپ رسانده بود. در این میان روزنامه »جوان« 
نیز ذیل عنوان »غوغای محسن«، نوشت: »دهه 
هفتادي بود ؛ از آن دهه هفتادي هایي که سرش 
رفت، ولي قولش نه. براي پاسداشت همین قول 
و قرار بود که از نخســتین ساعات روز در دل 
شهر غوغایی برپا شد و مي شد شور حسیني و 
حال و هواي کربال را در میدان امام حسین و 
خیابان هاي منتهي به این میدان به چشم دید. 
مردمي که با چشــم هاي گریان و لباس سیاه 
بر تن یاحسین گویان به استقبال یکي از یاران 
راستین سید الشهداء آمده بودند. زن و مرد، پیر 
و جوان و از هر قشر و با هر ایدئولوژي همه آمده 
بودند. در میدان امام حسین تهران کربالیي برپا 
بود. همه آمده بودند تا یار سرجداي حسین و 
مدافع حرم عقیله بني هاشم را مشایعت کنند. 
شهیدي که همچون دیگر مدافعان حرم ثابت 

کرد 1400 ســال بعد از واقعه عاشــورا هنوز 
هستند عاشقاني که براي حسین و زینبش سر 
مي دهند، مردم آمده بودند تا راه کربال، عاشقي 
کردن، راه حســیني شدن و حسیني بودن را 
از »ســر«  بگیرند.« اما روزنامه »آرمان امروز« 
بــا رویکردی که کمی متفــاوت بود، تصاویر 
تشییع باشکوه پیکر این شهید در اصفهان را 
برای صفحه اول خود انتخاب کرد و بر روی آن 
تیتر »همراه با پرواز محسن« را منتشر کرد و 
نوشــت: »در قلب پایتخت ایران اسالمی و در 
روزهایــی که عطر کربال در فضا موج می زند، 
جلوه ای از حماســه حســینی توسط یکی از 
عاشقان اهل بیت به آسمان و زمین نمایی دیگر 
بخشید. جایی در قلب تهران مردم پیکر شهید 
بی سری را بر روی دست بردند تا دیرباورترین 
مردمان هم باور کنند که عشق امام حسین)ع( 
چگونه می تواند در آشفتگی های منطقه و در 
برابر سنگدلی تکفیری ها متجلی شود. صالبت 
قامت شــهید حججی وقتی به سوی شهادت 
می رفت، چیزی از جنس قامت استوار عباس را 
در خود نشان داشت که به سوی شریعه فرات 

می رفت؛ در محاصره سنگدالن.«

 مهدی فرهادی/ ممکن اســت 
مطلبی ارســال شــود و مخاطب هم آن را 
دریافت کرده باشــد؛ اما نتوانســته باشد 
معنای پیــام را به صــورت کامل دریافت 
کند و واکنش مناسب را متناسب با راهبرد 

فرستنده، نشان دهد. 
در ســاده ترین جریــان ارتباطــی، 
شاخصه هایی برای یک ارتباط هدفمند به 

شرح زیر وجود دارند:
 فرستنده که تصمیم می گیرد معنایی 

را منتقل کند.
ـ پیام مورد نظر که از طرف فرستنده 

کدگذاری می شود.
ـ پیام که در فضایی بین فرســتنده 
و گیرنــده )مجرای ارتبــاط یا کانال( عبور 

می کند.
ـ گیرنده که پیــام را گرفته و درک 

می کند.
ـ گیرنده، از پیام متأثر می شود.)1(

برای توضیح دقیق تــر اینکه چگونه 
معنی انتقال می یابد؛ ناگزیر به تعریف مفاهیم 
زیر هستیم: ارتباطات: انتقال معنی، شاهرگ 
ارتباطات اســت و به این دلیل ارتباطات به 
مثابه یک فرایند، شامل اطالعاتي است که 
از طریق عالئم و نشانه ها ارسال یا دریافت 
مي شــود. ایــن اطالعات شــامل؛ کلمات، 
حرکات غیرکالمي، نگرش ها و حاالت است. 
به عبارت ســاده می توان گفت؛ ارتباطات 
دربردارنده این اســت که »چه کســی چه 
مي گوید؟ بــه چه طریقي مي گوید؟« براي 
چه کسي و با چه درجه اي از تأثیر اگر همه 
این اتفاقات برای ارتباطات بیفتد، ولی فرایند 
انتقــال معنی به مخاطــب، همان گونه که 
می فهمد منتقل نشود، ارتباط کامل نیست 

و با نقص هایی مواجه است.
ارتباط: اما تعریف »محسنیان راد« از 
ارتباط می تواند ارتباطات را از بین ببرد؛ زیرا 
او تأکید زیادی بر مشابهت معنی دارد. وی 
ارتباط را چنین تعریــف می کند: »ارتباط 
عبارت است از؛ فراگرد انتقال پیام از سوی 
فرستنده برای گیرنده، مشروط بر آنکه در 
گیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر 
فرستنده پیام ایجاد شود. ]...[ هرچه معنی 
مورد نظر در فرستنده پیام با معنی متجلی 
شــده در گیرنده پیام، مشــابهت بیشتری 

داشته باشد، ارتباط کامل تر خواهد بود.«)2(
*  پی نوشــت ها در دفتر نشریه 

موجود است.

بررسي ابعاد حذف قيمت مصرف كنندهآن روی سکه

توریست استراليایی: مسلمان ها آن چيزی که به ما گفته شده نيستند

عهد دانش آموزان با شهيد حججی؛ باحجاب می مانيم!

نمی توانيد فرهنگ شهادت را از ما بگيرید

 سعيد مهدوی/  تخفیف هاي 
40 تــا 50 درصدي مــواد غذایي و 
مصرفي چند ســالي است که موجب 
رونق خرده فروشان و ایجاد فروشگاه 
زنجیره اي در سراســر کشــور شده 
اســت. در ابتدا گمان بر این بود که 
تاریخ انقضــای محصوالتي که با این 
تخفیــف زیاد به فروش مي رســند، 
نزدیک است و براي فروش فوري به 
حراج دســت مي زنند. بعدها با ادامه 
این روند تخفیف هاي باورنکردني به 
بیشتر مواد غذایي و بهداشتي سرایت 
کرد و مشتریان بیش از گذشته ترغیب 
شدند که از فروشگاه هاي محل عرضه 
این محصــوالت خرید کنند. گفتنی 
بر  مصرف کننده  قیمت هاي  اســت، 
روي کاالهاي با تخفیف، خیلي باالتر 
از قیمت تمام شده کاالهایی است که 
شــرکت هاي توزیع به خرده فروشان 
می دهنــد؛ از این رو خرده فروشــان 
کاالیي را که قیمت خریدش پایین تر 
و قیمت درج شده براي مصرف کننده 
آن بیشتر باشد ، تقاضا مي کنند و به 

فروش مي رسانند. 
بر اساس این، وزیر صنعت دولت 
گذشته بخشــنامه اي را براي حذف 
قیمت مصرف کننــده صادر کرد که 
این روزها از ســویی مورد توجه وزیر 
جدیــد قرار گرفته و از ســوي دیگر 
موجب ایجاد اختالالتي در ســاختار 
فــروش، توزیع و خرید شــماری از 
محصوالت غذایي شــده است؛ از این 
رو ضروري اســت در ادامه ابعاد این 
بخشنامه بررسي و نظرات کارشناسان 
و مسئوالن در این زمینه بازگو شود.

حذف قيمت براي مصرف کننده
 از اول مهر ماه

محمد شــریعتمداری از همان 
روزهاي ابتدایي تکیه بر مسند وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت یکي از 
نعمت زاده،  محمدرضا  بخشنامه هاي 
وزیر اسبق را ابالغ کرد. براساس این 
بخشنامه جدید، قرار شد از اول مهر 

ماه برچســب قیمت برخی کاالها از 
جمله محصوالت صنایع بیســکویت، 
شــیرینی، کیــک و شــکالت، انواع 
چیپس و اسنک و محصوالت صنایع 
سلولزی، بهداشتی حذف شود. البته 
شــریعتمداری در بخشنامه دیگری 
محصوالتی همچون کنسرو، کمپوت، 
ســس، ترشــی، شــور، مربا و عسل 
بسته بندی شده را نیز مشمول حذف 

برچسب قیمت عنوان کرد.
اعالم این مصوبه از همان روزهای 
نخست با موافقان و مخالفانی همراه 
بــود؛ برخی با این اســتدالل که در 
حال حاضــر درج قیمت روی کاالها 
بیشــتر صوری اســت و تخفیف 40 
تا 50 درصدی فروشــگاه ها نشان از 
نبود شفافیت قیمت هاست و با حذف 
قیمت ها بازار رقابتی شــده و به نفع 
مصرف کننده خواهــد بود، از مصوبه 
جدید وزیر صنعت استقبال کردند؛ اما 
از سوی دیگر بیشتر مصرف کنندگان 
معتقدند حذف قیمت قانونی نیست و 
سبب آشفتگی بازار و تضییع حقوق 

آنها خواهد شد.

دفاع وزیر و تعویق طرح
در همین زمینه، شریعتمداری 
برای دفــاع از این مصوبه اعالم کرد: 
»مصوبــه حذف برچســب قیمت از 
برخی کاالها در دولــت یازدهم و از 
سوی آقای نعمت زاده ابالغ شده که 
اکنون محترم و الزم االجراست؛ اما به 
هر حال ایراداتی به آن وارد است که 

باید رسیدگی و اصالح شود.« تشدید 
اعتراضات درباره این موضوع ســبب 
شد تا وزارت صنعت سه روز مانده به 
اول مهر، یعنی زمان اجرای این طرح 
خبر به تعویق افتادن آن را اعالم کند.
همچنین نعمت زاده، وزیر سابق 
در نامه ای در 28 مرداد ماه سال 96 
با اســتناد به بند 23 سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی مبنی بر 
شــفاف و روان ســازی نظام توزیع و 
قیمت گذاری، ماده 5 قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، ماده 6 قانون 
تعزیــرات حکومتی و ماده 15 قانون 
نظام صنفی خواســتار درج برچسب 
قیمت از سوی واحدهای خرده فروشی 
به جای تولیدکنندگان این محصول 
شده اســت. این اقدام وزارت صنعت 
با حمایــت اتحادیه بنکــداران مواد 
غذایی، تعاونــی تولیدکنندگان مواد 
غذایی هم صنف و تعزیرات حکومتی 

قرار گرفته است.

آیا درج قيمت
 فقط مختص ایران است؟!

رئیس اتحادیه بنکــداران مواد 
غذایــی ضمن حمایت از طرح حذف 
برچســب قیمت کاال، گفته است که 
از ســال 95 طرح آزمایشــی حذف 
برچسب قیمت برای چندین قلم کاال 
اجرا شــد که هدف از آن ساماندهی 
تخفیفات نامعقول در بازار به دســت 
تخفیفات  وی  بود.  خرده فروشــی ها 
40 تــا 50 درصــدی در برخــی از 

خرده فروشــی ها را ناشــی از وجود 
افزایــش قیمت بی دلیــل در کاالها 
می داند و معتقد است، در دوره جدید 
طــرح حذف برچســب قیمت که از 
ابتدای مهــر ماه آغاز می شــود، در 
صورت رضایت بخش بودن نتایج طرح 
آزمایشی، اجرای آن به دیگر کاالها نیز 
گسترش پیدا می کند. کریمی مدعي 
شده است، درج قیمت مصرف کننده 
روی کاال مختص ایران است و پیش 
از اعالم وزارت صنعت، در 5 خرداد 95 
از این وزارتخانه درخواست کرده بود 
قیمت مصرف کننده بر روی کاال حذف 
و از طریق بازرسی اتحادیه  ها، انجمن ها 
و تشکل ها، قیمت ها مدیریت شود تا 
در درازمدت به نفع مصرف کننده باشد.

در انتخاب بین بد و بدتر دولت 
بدتر را انتخاب کرده است

 ، نی فر ســبحا نعلــی  مضا ر
عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس درباره درج قیمت از ســوی 
خرده فروشــان گفته اســت: »وقتی 
نمی تــوان قیمت یک کاال را در مبدأ 
تولید که یا کارخانه یا کارگاه تولیدی 
انتظار  اســت، تعیین کرد، چطــور 
می رود این »قیمت گذاری« در شبکه 
توزیع و به دست میلیون ها فروشنده 
انجام شــود؟« این عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
مصرف کننده  قیمت  نشــدن  »درج 
روی کاالهــا و اجناس غیرقابل قبول 
است، گفت: »در مقطعی که مصوبه 
حذف قیمت مصرف کننده به تصویب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت 
یازدهم رسید، پیشنهادهای مختلفی 
مطرح بود مبنی بر اینکه بهتر اســت 
»قیمت« یا در ابتدای تولید و از سوی 
تولیدکننده روی اجناس درج شود یا 
در مرحله فروش و از سوی فروشنده 
روی کاال نصب شــود.« سبحانی فر 
اجرایی شدن مصوبه حذف برچسب 
قیمت مصرف کننــده از روی کاالها 
بدون اعمال اصالحــات مدنظر وزیر 
جدید صنعــت و معــدن را موجب 

افزایش سوء استفاده های قیمتی، زیر 
ســؤال رفتن حقوق مصرف کننده و 
نابســامانی در پاســخگویی متولیان 

دانست. 

طرح پيشنهادي از طرح
 در حال اجرا معيوب تر است

با وجود اینکه هنوز طرح حذف 
قیمت مصرف کننده به تصویب نرسیده 
است، این روزها برخی تولیدکنندگان 
در توزیــع محصــوالت خــود بــه 
خرده فروشــی ها از حذف برچســب 
درج قیمت برخی از کاال خبر داده اند. 
فروشــندگان نیز اظهار داشته اند، در 
حــال حاضر ما در فــروش کاالهای 
بدون برچسب قیمت سردرگم هستیم 
و نمی دانیم بــرای فروش این کاالها 
باید تا چه میزان سود را لحاظ کرده 
و سپس کاالها را به مردم بفروشیم. 
هیــچ کس حرفــی به ما نــزده، از 
ســوی دیگر نمی دانیــم تعزیرات با 
چه ســازوکاری می خواهد بر قیمت 
کاالهای بدون برچسب نظارت داشته 
باشد. تولید کنندگان نیز در پاسخ به 
این پرسش گفته اند، این محصوالت 
بــراي اول مهر تولید شــده و پیش 
از لغو و تعویق طــرح قیمت گذاري، 

بسته بندي شده اند!
در پایــان گزارش باید این نکته 
را متذکر شد که اگر قرار است طرح 
معیوبي را اصالح کنیم، ابتدا باید کار 
کارشناسي آن انجام گیرد و مشکالت 
اجرایي آن پیش بیني شــود؛ سپس 
بســتر اجراي طرح با رفع مشکالت 
پیش بیني شــده فراهم شــود. پس 
از ایــن مراحل باید اطالع رســاني و 
شفاف سازي صورت گیرد، آنگاه طرح 
طي زمان بندي دقیق اجرا شــود. نه 
اینکه مانند ایــن روزها طرح حذف 
قیمت گذاري هنوز اجرا نشــده، بازار 
دچــار هرج ومرج شــود و به تعویق 
بیفتد و طرح پیشــنهادي از طرح در 
حال اجرا معیوب تر بوده و مشکالتش 

بیشتر باشد.

عزاداری طالب غير ایرانی برای اباعبداهلل الحسين)ع(



انتخابات  اشــرفي/  رضا   
دوم  )بوندس تاگ(  آلمــان  پارلماني 
مهرماه برگزار شــد و اتحاد دموکرات 
CDU/( مسیحی و سوسیال مسیحی
CSU( به رهبری آنگال مرکل توانست 
با کســب 33 درصد آرا پیروز شود؛ 
یعني اینکه مرکل براي چهارمین بار 
مي تواند صدراعظم آلمان شــود. این 
اولین باري است که یک زن در آلمان 
چنین جایگاهي را براي خود تعریف و 
تعیین مي کند. تا پیش از این هیچ یک 
از صدراعظم ها نتوانسته بودند بیش از 
16 سال در این جایگاه قرار بگیرند. 

در قانون اساســي آلمان منعي 
براي تداوم صدراعظمي براي سال ها 
و دوره هاي پیاپي پیش بیني نشــده 
است و همین موضوع مي تواند یکي از 
مهم ترین انتقادهایي باشد که به این 
کشور وارد مي شود. به این دلیل که 
یکي از مهم ترین مباني دموکراسي 
محدودیــت در ریاســت جمهوري، 
نخست وزیري یا به هر جهت قدرت 
اجرایي کشــور اســت که در آلمان 
در اختیار صدراعظم اســت. این در 
حالي اســت که یکــي از مهم ترین 
انتقادهایــي که دولت هاي لیبرال از 
دیگر کشــورها دارند، این است که 
حاکمان آنها به هر شــکل )انتخابي 
یا غیرانتخابي( مادام العمر هســتند 

و محدودیتي براي آنها وجود ندارد. 
حتي یکي از اشــکاالت و انتقاداتي 
که نسبت به روســیه مي شود، این 
است که والدیمیر پوتین با جایگزین 
کردن چهارساله یک شخص همفکر 
دیگر )دیمیتری مدودف( قانون را دور 
مي زند و در واقع همان سیاست هاي 
خود را دنبــال مي کند که به مدل 
پوتین ـ مدودف مشهور شد. این در 
حالي است که قانون اساسي آلمان 
به هیچ عنوان چنین محدودیتي قائل 
نشده و یک شخص در صورت رأي  
آوردن حزبش و از طریق ائتالف سازي 
قــادر خواهد بود براي همیشــه در 
جایگاه صدر اعظمي قرار بگیرد. نکته 
قابل توجه آنکه ده کشــور اروپایی 
پادشاهی  نظام  براســاس  همچنان 
اداره می شوند و این موضوع در کنار 
ساختار سیاسی کشوری، مانند آلمان 
نشان دهنده حاکمیت یکجانبه گرایانه 
در اروپا است که واهی بودن ادعای 
دموکراسی در غرب را بیش از پیش 

آشکار می کند. 
 در هر صورت، چرایي انتخاب 
آنگال مرکل براي بار چهارم را مي توان 
دســت کم به دو عامل نســبت داد؛ 
ابتدا بحث اقتصادي و سپس رهبري 
اروپا.  اتحادیه  منطقه اي در حــوزه 
مرکل از سال 2005 که وارد عرصه 

سیاســت اجرایي آلمان در باالترین 
سطح شده، توانسته است اقتصاد این 
کشور را به گونه اي ترمیم کند که در 
بین محدود کشورهاي اروپایي قرار 
بگیرد که کمترین آمار بیکاري را دارد 
و با توجه به اینکه نظام سرمایه داري 
طي این مدت با بحران مواجه شده،  
وی از موانع موجود گذشته و سطح 
اقتصادي آلمان را باال برده یا دست کم 

از آسیب ها دور نگه داشته است. 
مســئله بعدي نیز به رهبري 

آلمان در سطح اتحادیه اروپا مربوط 
است. به هر حال، چند کشور اروپایي 
هستند که در جایگاه درجه اول قرار 
دارند. آلمان،  انگلیس، فرانسه و ایتالیا 
که در این میان انگلیس با همه پرسی 
برگزیت، رأي به خروج از اتحادیه داد 
و فرانسه و ایتالیا در تصمیمات کالن 
اروپایي پشت سر آلمان قرار دارند و 
عماًل رهبري منطقه به دست آلمان 
افتاده است. این موضوع مي تواند براي 

شهروندان آلماني خوشایند باشد و 
مشروعیتي را در بین آنها شکل دهد. 
با وجود این، نباید نادیده گرفت که 
انتخابات بوندس تاگ پیام هاي عمیق 
دیگري هم داشت که هرگز نمی توان 

از آنها چشم پوشي کرد. 
مهم ترین پیــام این انتخابات، 
اســتقبال مردم از حزب راست گرا و 
افراطي جایگزین براي آلمان اســت 
که اگرچه چهارســال است تشکیل 
شــده، اما اشخاص و احزاب همفکر 
آنهــا از پس از جنــگ جهاني دوم 
تاکنون نتوانسته بودند وارد پارلمان 
شــوند. علت اصلي نیز این بود که 
اگــر احزاب نتوانند پنــج درصد آرا 
را به خود اختصــاص دهند، اجازه 
ورود بــه پارلمان را ندارند. در حالي 
که این حزب توانســت براي اولین 
بــار بیش از 12 درصد آرا را به خود 
اختصاص دهد و با 8۷ کرســي وارد 
بوندس تاگ شــود. ایــن حزب ضد 
اســالم، ضــد اتحادیــه اروپا و ضد 
مهاجرت است که عمده تحلیلگران 
معتقدند سیاســت هاي چندســال 
گذشته مرکل سبب رشد این حزب 
و چنیــن افکاري شــده و با تداوم 
صدراعظمي مرکل،  رشــد بیشتري 
خواهد داشت. به گونه اي که مارین 
لوپن، رهبر حزب افراطي جبهه ملي 

فرانسه از آن اســتقبال کرده و این 
موفقیت را نشانه بیداري مردم اروپا 

دانسته که در حال افزایش است. 
نسبت دادن رشد افراط گرایان 
در آلمــان به سیاســت هاي مرکل 
مي تواند در آینده به چالشــي براي 
مرکل تبدیل شود. در این میان، این 
فرایند می تواند در سیاست های مرکل 
در ساختار مهاجرتی و پناه جویان نیز 
اثرگذار باشد؛ به ویژه اینکه اقدامات 
منفی علیه پناه جویــان در اروپا به 
شــدت افزایش یافته و جریان های 
ضد پناه جویان در آلمان حمایت های 
بیرونی را نیز احساس و به واسطه آن 

بر تحرکات خود افزوده اند.
 از سویی دیگر، مرکل با چالش 
ایجاد کابینه مواجه است؛ زیرا حزب 
سوسیال دموکرات که به عنوان حزب 
دوم بیش از 20 درصد آرا را به خود 
اختصــاص داده،  اعالم کرده اســت 
با حزب پیــروز وارد ائتالف نخواهد 
شد. در چنین صورتي مرکل مجبور 
اســت با احزاب کوچک تــر، مانند 
لیبرال دموکرات ها یا سبزها ائتالف 
کنــد که به هر جهت ثبات کمتري 
خواهد داشت؛ به این معنا که خانم 
صدراعظــم در ادامه سیاســت هاي 
داخلي، اروپایي و جهاني باید دست 

به عصا باشد. 
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  قاسم غفوری/ طی ماه های 
اخیر، اختالفات میان اعضای شــورای 
همکاری خلیج فارس با تنش های ایجاد 
شده میان قطر و عربستان شدت گرفت؛ 
به گونه ای که حتی برخی از کشــورها، 
همچون بحرین ادعــای آمادگی برای 
گزینه نظامی علیه قطر را مطرح کردند. 
پس از مدت ها جنجال رسانه ای و اعالم 
شروط 10 بندی از سوی ائتالف سعودی 
علیه قطر، فضایی به نسبت آرام میان دو 
طرف برقرار شــد؛ چنانکه حتی از میز 
مذاکره و توافقات اولیه ســخن به میان 
آمد. نکته قابل توجه در این فرایند آن 
اســت که همزمان با برگزاری نشست 
سالیانه ســازمان ملل و حضور اعضای 
این سازمان در نیویورک، ابعاد جدیدی 
از این تنش ها آغاز شــد؛ به گونه ای که 
از یک ســو قطر، سعودی و متحدانش 
را به واکنش هــای تند تهدید کرد و از 
ســوی دیگر ائتالف ســعودی به ویژه 
افرادی همچون الجبیــر، وزیر خارجه 
عربســتان تغییر رفتار قطر به ویژه در 
زمینه تروریسم پروری را شرط مذاکره 

مطرح کردند.
با توجه به تشــدید تنش  ها بین 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
و از بیــن رفتن ماهیت این شــورا و با 
توجه به اینکه اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس به دنبال تغییر موازنه قدرت 
در بین یکدیگر هستند، می توان نتیجه 
گرفت که طرح آمریکایی ها برای ایجاد 
یک پایگاه منسجم در منطقه با ناکامی 
همراه شــده اســت. آمریکایی ها چهار 
دهه پیش این شــورا را برای مقابله با 
جمهوری اســالمی ایــران و تفکر ضد 
استعماری تشکیل دادند؛ اما هرگز این 
هدف به دلیل بحران های درونی شــورا 

محقق نشده است.
 برخالف ادعای آمریکایی ها که این 
کشورها می توانند وحدت داشته باشند، 
نوع ســخنان امیر کویت و مکالمه بین 
امیر قطر و عربستان و مواضع مطرح شده 
در نیویورک نشان دهنده شکاف عمیق 
بیــن اعضای این شــورا و البته ناکامی 
تالش آمریکایی هــا برای میانجی گری 

میان آنهاست. 
 ترامــپ در گفت وگوهای خود با 
مقامات عربی و حتی در سخنرانی خود 
در سازمان ملل این نکته را مطرح کرده 
اســت که آنها باید علیــه ایران وحدت 
رویه داشــته باشند. وی با تکرار مسئله 
ایران هراســی، تالش کرده اســت این 
اختالفات را به همگرایی نزدیک کند. هر 
چند ایران هراسی مؤلفه ای برای طراحی 
آمریکایی بوده است؛ اما حتی مذاکرات 
نیویورک نیز نتوانسته این مؤلفه را محقق 
کند که از یک ســو نشان دهنده حجم 
گسترده اختالفات در شوراست و از سوی 
دیگر افول هژمونی جهانی آمریکا را نشان 
می دهد. تمکین نکردن اعضای شورا به 
خواست آمریکا برای حل اختالفات شان 
نشان می دهد آمریکا چنان دچار تزلزل 
است که حتی متحدان ذره بینی آن هم 
حاضر به همراهی و اطاعت نیســتند. 
مسئله ای که در کنار عدم توجه جهانی 
به مواضع ترامپ در ســازمان ملل روند 
گسترده تزلزل و بی ثباتی جایگاه جهانی 

ایاالت متحده را آشکارتر می کند. 
نکتــه قابل توجه آنکــه عملکرد 
کشــورهای عربی، مانند بحرین، قطر، 
امارات، کویت و عربستان که هر یک به 
دنبال تقویت توان نظامی خود هستند، 
نشــان می دهد هر یک از این کشورها 
به دنبال این هستند که خود را قدرت 
برتر مطرح کنند. آن ماهیت گذشته که 
عربســتان بر آنها حاکم بود و از ریاض 
پیروی می کردند، کم رنگ شده است و 
این چالشی هم برای سعودی و هم برای 
آمریکا خواهد بود. آمریکایی ها در ظاهر 
ادعا می کنند که خریدهای تسلیحاتی 
کشــورهای عربی برای مقابله با ایران 
اســت؛ اما این کشــورها از یکدیگر در 
هراس هستند و با خریدهای تسلیحاتی 
سعی می کنند موازنه قدرت را به گونه ای 
تغییر دهند کــه از تهدید طرف مقابل 

جلوگیری کنند.
این رویه برای آمریکا در منطقه 
اثرات منفی دارد؛ چرا که از یک ســو 
توان ایجاد وفــاق در میان مهره های 
خود را ندارد و از سوی دیگر کشورهای 
مذکور برای تقویت توان خود به سمت 
مؤلفه های دیگری بــه جز آمریکا، از 
جمله روسیه، انگلیس، آلمان و فرانسه 
خواهنــد رفت و ایــن در درآمدهای 
نظامی آمریکا و نقش آفرینی یکجانبه 
آن در منطقه تأثیر منفی خواهد داشت. 
نکته مهم آنکه دستاوردهای مقاومت 
منطقه در مبارزه با تروریسم، برخی از 
این کشورها را به سمت مقاومت سوق 
خواهد داد که هزینه ای سنگین برای 

آمریکا خواهد بود. 

  عبداهلل عبادی/ امارات متحده عربی 
متشــکل از هفت شیخ نشین کوچک به نام های 
ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره، رأس الخیمه 
و ام القوین است که پس از استقالل از بریتانیا در 

25 دسامبر 19۷1 شکل گرفته است.
امارات متحده عربی یکی از بزرگ ترین ذخایر 
نفتی جهان را در اختیــار دارد و تولید ناخالص 
سرانه آن در حد ثروتمندترین کشورهای اروپای 
غربی اســت، با این حال وضعیت حقوق بشر در 
این کشور همواره مورد انتقاد سازمان های حقوق 
بشری بوده است. در امارات شهروندان حق انتخاب 
یا تغییر دولت و عضویت در احزاب سیاســی را 
ندارنــد و کارگران خارجی کــه بخش زیادی از 
خدمات این کشــور را بر عهده دارند، از بسیاری 
از حقوق خود محروم هســتند، دولت این کشور 
همچنین محدودیت های گسترده ای برای آزادی 
 بیان ایجاد کرده و رسانه ها از انتقاد مقامات سیاسی 

و مشکالت اقتصادی برحذر داشته شده اند.

آغاز روابط با آمریکا
زمانی که امارات متحده عربی در سال 19۷1 
اســتقالل خود را از بریتانیا اعــالم کرد، آمریکا 
سومین کشوری بود که مملکت تازه استقالل یافته 
را به رسمیت شناخت. با این حال کشور کوچک 
امارات در آن هنگام در راهبرد خاورمیانه ای آمریکا 
نقش چشمگیری نداشــت. در آن زمان راهبرد 
آمریکا بر اتحاد آمریکا با عربستان و ایران متکی 
بود. امارات متحده تازه تأسیس از حمایت آمریکا 
از شــاه نگران بود و از حضور نیروهای بیگانه در 

خلیج فارس حمایت نمی کرد.

انقالب ایران در ســال 19۷9 این معادالت 
را بر هم زد. آمریکا اکنون نیاز به متحدانی جدید 
در منطقه داشــت و امــارات از وضعیت امنیتی 
جدید نگران بود. در سال 1981 امارات متحده 
عربی و دیگر کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، 
شورای همکاری خلیج فارس )GCC( را تشکیل 
دادند؛ شــورایی که سیاست هایش هماهنگ با 
ایاالت متحده بــود و در جنگ عراق علیه ایران 
از عراق حمایت می کرد. با این همه نقطه عطف 
روابط امارات و آمریکا در سال 1990 بود. امارات 
پرخاشگری فزاینده حکومت صدام با همسایگان 
عربش را بــا نگرانی دنبال می کــرد. زمانی که 
عراق به کویت حمله کرد، امارات در زمره اولین 
کشورهای عربی بود که خواهان دخالت نظامی 
بین المللی شد. امارات در این زمان تصمیم گرفت 
از عملیات طوفان صحرا علیه صدام حمایت مالی 
کند و برای آمریکا و متحدانش اجازه افتتاح پایگاه 
نظامی صادر کرد. امارات در کل بیش از 6 میلیارد 

دالر به جنگ علیه صدام کمک مالی کرد.
پس از پایان جنگ دوم خلیج فارس، ایاالت 
متحــده آمریکا و امارات متحــده عربی قرارداد 
نظامی منعقد کردند که طی آن واشنگتن اجازه 
یافت به پایگاه هــای خود در امارات و همچنین 
به بنادر این کشور دسترسی داشته باشد و ابزار 
نظامی خــود را در خاک امارات مســتقر کند. 
طی دهه 1990 نگرانــی اصلی امارات از جانب 
عراق بود، اما اکنون به ویژه بعد از مطرح شــدن 
برنامه هسته ای، این نقش ایران است که به طور 
فزاینده ای در روابط امنیتی بین امارات و آمریکا 

برجسته می شود.

با آغاز برنامه هســته ای ایران هر دو کشور 
نگرانــی خــود را از روند ایــن برنامه ها اعالم و 
همکاری هــای راهبردی خود برای مهار ایران را 
شدت بخشیدند، از یک سو امارات، ایران هسته ای 
را خطر بزرگی برای خود و منطقه می دانست و 
خواهان اقدام نظامــی آمریکا علیه ایران بود، از 
ســوی دیگر آمریکا نیز خواهان مشارکت فعال 
امــارات در اعمال تحریم هــای بین المللی علیه 
جمهوری اســالمی ایران بود. بر اساس اسناد و 
مدارک منتشر شــده وزارت امورخارجه آمریکا، 
محمدبن زیــاد ولی عهد ابوظبی به مســئوالن 
آمریکایی گفته بود که تحریم ها هرگز ایران را از 
دستیابی به سالح هسته ای منصرف نخواهد کرد.
نگرانی امارات درباره ایران به طور مشخص 
در افزایش چشمگیر واردات اسلحه متجلی شده 
و آمریکا به بزرگ ترین فروشنده سالح به امارات 
متحده عربی تبدیل شــده است. در طول زمان 
سالح های آمریکایی فروخته شده به امارات، هم از 
نظر تعداد و هم از نظر پیچیدگی به شدت افزایش 
یافته انــد، طبق گــزارش وزارت دفاع آمریکا به 
کنگره، امارات در سال 2009 بیش از سه میلیارد 
دالر و در ســال 2010 بیش از پنج میلیارد دالر 
ابزارآالت نظامی از آمریکا خریداری کرده است. 
امارات سرمایه گذاری عمده ای را در فناوری های 
موشکی و رادار متقبل شده است و در سال 2008 
اولین کشور خارجی بود که اجازه خرید سامانه 
پیشرفته دفاع پیشرفته هوایی آمریکا موسوم به 
 Terminal High Altitude Air Defense
System را دریافت کرد. از این رو بود که ژنرال 
پترائوس وزیر دفاع وقت آمریکا اعالم کرد: »نیروی 

هوایــی امارات به تنهایی می تواند تمامی نیروی 
هوایی ایران را شکست دهد.« 

با این حال مقامات امــارات متحده عربی 
مکرر درخواســت خرید بیشتر فناوری نظامی از 

آمریکا را دارد. 

روابط در حال رشد تجاری
اتحــاد راهبردی بیــن امــارات و آمریکا 
توســعه روابط تجاری بین دو کشور را به دنبال 
داشته اســت. برخالف دیگر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، امارات از فروشــندگان عمده نفت 
به آمریکا به شــمار نمی آید، به عالوه، در نتیجه 
خریدهای عمده اســلحه، تراز تجــاری امارات 
با آمریکا در حد زیادی منفی می باشــد. رشــد 
اقتصادی و توســعه ساخت وسازهای ساختمانی 
به افزایش چشــمگیر واردات از آمریکا به کشور 
امارات منجر شده است. طی سال های 2000 تا 
2010 به علت خریدهای عمده نظامی و مصالح 
ســاختمانی ارزش واردات امارات از آمریکا از دو 
میلیارد دالر به 12/8 میلیارد دالر افزایش  یافته  
است. با اینکه روابط تجاری آمریکا و امارات متأثر 
از فروش اسلحه و همکاری های نزدیک امنیتی 
اســت، روابط دو کشور در زمینه سرمایه گذاری 
نیز در حال توســعه می باشد. ســرمایه گذاری 
مستقیم آمریکا در امارات از 2/3 میلیارد دالر در 
سال 2005 به 3/4 میلیارد دالر در سال 2009 
افزایش  یافته اســت، همچنین ســرمایه گذاری 
خارجی امارات در آمریکا از 906 میلیون دالر در 
سال 200۷ به 2/6 میلیارد دالر در سال 2009 

افزایش داشته است.

 میانمار: سوختن مسلمانان روهینگیا در آتش
کشورهای غربی در حالی همچنان در برابر نسل کشی مسلمانان میانمار راه سکوت 
در پیش گرفته اند که سازمان عفو بین الملل با ارائه مستندات جدیدی از آتش سوزی در 
روستاهای مسلمانان روهینگیا گفته کمپین خشونت علیه آنها هنوز متوقف نشده است. 
عفو بین الملل می گوید؛ سه ویدئوی جدید از داخل ایالت »راخین« در میانمار گرفته 
شده اند که برخاستن دود غلیظ از روستاهای میانمار را نشان می دهند. منابع محلی در 
ایالت راخین گفته اند؛ این آتش سوزی ها را نیروهای امنیتی میانمار راه انداخته اند. یک 
مقام عفو بین الملل گفت که شواهد جدید، با اظهارات »آنگ سان سوچی«، رئیس جمهور 
میانمار مبنی بر پایان یافتن »عملیات پاک ســازی« )به قول وی( در ایالت راخین از 
پنجم سپتامبر تناقض دارند. عفو بین الملل تأکید می کند: »چند هفته بعد، می توانیم 
ببینیم که هیچ وقفه ای در کمپین خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت شمالی 
راخین وجود نداشته است و خانه ها و روستاهای روهینگیا کماکان در آتش می سوزند.« 

آلمان: افزايش چشمگیر شکايت پناه جويان
عواقب بحران پناهندگان همچنان دادگاه های آلمان را به خود مشغول کرده است. 
براساس آمار وزارت کشور آلمان تنها در پنج ماهه ابتدایی سال جاری میالدی 146 هزار 
شکایت جدید از طرف پناه جویان وجود داشته است. بر این اساس شمار شکایت های 
پناه جویان در دادگاه های اداری آلمان در نیمه ابتدایی سال جاری میالدی به صورت 
چشــمگیری افزایش داشته اســت، در حالی که در سال 2016 در مجموع 1۷5 هزار 
پناه جو علیه تصمیمات اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان به دادگاه ها شــکایت 
کردند، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری میالدی تعداد این شکایت ها 146 هزار مورد 
بوده اســت. قضات دادگاه ها بین ژانویه تا ماه می ســال جاری میالدی به حدود 39 
هزار مورد از این پرونده ها رسیدگی کرده اند. نهادهای حقوق بشر بارها درباره وضعیت 

بحرانی پناه جویان در آلمان هشدار داده اند.
اروپا: ۴۰ میلیون نفر گرفتار بردگی مدرن

به موجب گزارش مشترک گروهی از نهادهای وابسته به سازمان ملل حدود 40 
میلیون نفر در سراسر جهان در سال گذشته در وضعیت دشوار کار اجباری یا بردگی 
و ازدواج های اجباری گرفتار بوده اند که بخش عمده ای از این بردگی ها در کشورهای 
اروپایی بوده است. به موجب نخستین گزارش مشترک سازمان بین المللی کار ) ایلو(، 
گروه حقوق بشری بنیاد واک فری و سازمان بین المللی مهاجرت، حدود 40 میلیون و 
300 هزار نفر در سراســر جهان در سال 2016، قربانی بردگی مدرن بوده اند. در این 
گزارش آمده اســت؛ حدود 24 میلیون و 900 هزار نفر در وضعیت بردگی جنسی، یا 
در کارخانه ها یا مکان های ساخت وساز و مزارع و قایق های صیادی، مجبور به نوعی کار 
اجباری بوده اند. نکته مهم آنکه کشوری مانند انگلیس بیشترین آمار قربانیان برده داری 
نوین را دارد؛ در حالی که سران این کشور از پرداختن به این مسئله خودداری می کنند. 

آلمان: مساجد هدف حمله اسالم ستیزان
اسالم ستیزی همچنان از محورهای اصلی در کشورهای غربی، از جمله در آلمان 
اســت؛ چنانکه به مساجد و مراکز اسالمی دائم حمله نژادپرستانه صورت می گیرد. در 
همین چارچوب، مســجدی در شهر »برمن« واقع در شمال آلمان از سوی گروه های 
ناشناس اسالم ستیز هدف حمله قرار گرفته است. »عبدالعزیز کباضایی« رئیس هیئت 
امنای مســجد »الفاتح« در این باره گفت: »عبارت های توهین آمیز ضداسالمی نوشته 
شــده بر دیوار مسجد و وجود بســته های انفجاری در اطراف پنجره آن، غافلگیرمان 
کرد. این حمله اسالم هراســی، چهارمین حادثه در نوع خود در شــهر برمن و اطراف 
آن اســت. این در حالی اســت که دولتمردان آلمان تاکنون اقدامی برای مقابله با این 

اسالم ستیزی ها صورت نداده اند.«

 بايد در برجام بمانیم
خبرگزاری ایسنا: ژنرال »جوزف دانفورد«، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح 
آمریکا خواســتار ماندن آمریکا در توافق هسته ای با ایران شد. وی گفت: »پایبند 
ماندن ما به توافقاتی که آنها را امضا کرده ایم، بر تمایل دیگر طرف ها برای امضای 
توافق با ما اثرگذار خواهد بود.« دانفورد اضافه کرد: »خروج از توافق هسته ای می تواند 
بر مذاکرات احتمالی ما با کره شــمالی اثرگذار باشد.« این مقام نظامی آمریکایی 
تصریح کرد: »جامعه اطالعاتی آمریکا معتقد است که ایران به برجام پایبند بوده 
و آمریکا باید بر دیگر موضوعات با این کشور متمرکز باشد.« ژنرال دانفورد درباره 
تنش های میان شناورهای ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس هم گفت: »قواعد تعامل 

ما با ایران در خلیج فارس در هشت ماه گذشته تغییری نکرده است.«
 ترامپ به جای خروج در برجام بازنگری کند

خبرگزاری فارس: ســناتور جمهوریخواه آمریکایی، مدعی شد که ایران در 
حال نقض روح توافق از طریق ادامه فعالیت های بی ثبات کننده در منطقه، مانند 
حمایت از گروه های تروریستی است. »لیندسی گراهام« سناتور جمهوریخواه ایالت 
کارولینای آمریکا گفت که دولت آمریکا بهتر است در توافق اتمی با ایران بازنگری 

کرده و به جای خروج، شروط سختی را در آن اعمال کند.
 تضعیف نفوذ ايران در خاورمیانه هدف کلیدی ما است

خبرگزاری مهر: »هربرت ریموند مک مســتر« مشاور امنیت ملی کاخ سفید که 
برخالف رئیس جمهور آمریکا موافق ماندن این کشور در برجام است، گفت که با نظر 
ترامپ درباره این توافق هســته ای موافق است. وی که در نشستی در یک اندیشکده 
آمریکایی حضور داشت با بیان اینکه برجام »بدترین« توافقی است که آمریکا تاکنون وارد 
آن شده، گفت که با نظر »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا درباره این توافق، موافق 
است. مک مستر مدعی شد که این توافق تمامی مزایا را به ایرانی ها اعطا کرده است و 
تهران از پول به دست آمده از این توافق برای »بی ثبات کردن منطقه« استفاده می کند.

ايران به برجام پايبند است
خبرگزاری فارس: معاون مشاور امنیت ملی »باراک اوباما« تأکید کرد که ایران به 
برجام پایبند است و ادامه داد که تهران به هیچ عنوان با محدودیت های دائمی بر برنامه 
هسته ای خود موافقت نمی کند. »تونی بلینکن« معاون مشاور امنیت ملی »باراک اوباما« 
رئیس جمهور سابق آمریکا و معاون سابق وزیر امور خارجه دولت پیشین واشنگتن، اظهارات 
دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور فعلی آمریکا مبنی بر آنکه ایران »روح برجام را نقض 
می کند« را رد کرد. وی توضیح داد: »این تصور که ایران به نحوی در حال نقض روح توافق 
است... روح توافق وجود ندارد. توافقی بوده که ایران با آن توافق منطبق و سازگار است.«

واکنش ترامپ به آزمايش موشک »خرمشهر«
خبرگزاري تسنیم: رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی تازه به آزمایش موشک 
بالستیک »خرمشهر« به دست سپاه پاسداران انقالب اسالمی، واکنش نشان داد. 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش موشک بالستیک 
»خرمشهر« از سوی سپاه پاسداران، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »ایران 
به  تازگی یک موشک بالستیک با توانایی رسیدن به اسرائیل را آزمایش کرد. آنها 

همچنین در حال همکاری با کره  شمالی هستند. توافق زیادی بین ما نیست.«
ترامپ بايد برجام را پاره کند

خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان: نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل 
گفــت: »رئیس جمهور آمریکا باید برجام را پاره کند.« جان بولتون در حســاب 
توئیتری خود نوشت: »ایران به روشنی برجام را نقض می کند و ما حتی نمی دانیم 
همه فعالیت های هسته ای آنها در کجا صورت می گیرد. رئیس جمهور آمریکا باید 
آن )برجام( را پاره کند.« ســفیر ســابق آمریکا پیش از این مدعی شده بود که 
توافق هسته ای ایران در ازای امتیازاتی ناچیز، منافع زیادی برای تهران به دنبال 
داشــته است. نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل در ادامه ادعاهای ضد ایرانی 
خود گفته بود: »به نظر من این احتمال وجود دارد که ایرانی ها توافق هســته ای 
را نقض کنند و اگر ما در توافق بمانیم آنها به سرعت به طرف رسیدن به توانایی 

هسته ای پیش خواهند رفت.«

شورايی که هرگز شورا نشد

 پيروزي مركل همراه با نگاه نگران به آينده سياسي آلمان

هژمونی آمریکا بر جهان اسالم  ـ 35

روابط نظامی و تسلیحاتی عامل نفوذ در امارات

 ارتش میانمار عامل 
جنايت علیه بشريت

جیمز راس، مدیر امور حقوقی و سیاســی ســازمان دیده بان حقوق بشر گفت: »ارتش میانمار به شکل بی رحمانه ای اقلیت روهینگیا را از شمال ایالت آراکان اخراج 
می کند. کشتار روستاییان و آتش سوزی های گسترده که ساکنان منطقه را به ترک خانه های شان وادار کرده است، مصداق جنایت علیه بشریت است.« سازمان دیده بان 
حقوق بشر اعالم کرد: »تحقیقات این امکان را برای این سازمان فراهم کرد تا موارد انتقال اجباری، قتل یا تالش برای قتل، تجاوز و آزار و اذیت مردم را به ثبت برساند.«

کند و کاوفراسو

هویت

خانم مــرکل با چالش ایجاد 
کابينه مواجه اســت؛ زیرا حزب 
سوسيال دموکرات که به عنوان 
حزب دوم بيش از ۲۰ درصد آرا 
به خود اختصاص داده،  اعالم  را 
کرده اســت با حزب پيروز وارد 

ائتالف نخواهد شد



 هادی محمدی/سوم مهر ماه 
تهدید امتیازخواهانه بارزانی در مقابل 
حکومت مرکزی عراق اجرا و رفراندوم 
اســتقالل کردستان عملی شد. بنا به 
اعالم کمیته عالــی انتخابات، حدود 
۷2 درصد مشــارکت ثبت شد که به 
جز مناطق رسمی اقلیم، در برخی از 
مناطق مــورد اختالف جمعیتی و در 
حاشــیه اقلیم نیز این همه پرسی نیز 
عملی شــد که آمار آن برای حکومت 
اقلیم چنــدان جذاب نبــود. این در 
حالی بــود که تمامــی ظرفیت های 
اجتماعی و رســانه ای و امنیتی اقلیم 
و سیستم های مرتبط با بارزانی برای 
ارعــاب و تهدید کســانی که احتماالً 
تمایلی برای مشارکت در همه پرسی 
نداشــتند، به کار گرفته شد و حتی 
بنا بــه تأکید برخی مقامات و اعضای 
احزاب کردی رقیب بارزانی، از تقلب 
و استفاده از شناسنامه های افراد فوت 
شده نیز برای ثبت مشارکت بیشتر و 

آمار باالتر بهره مند شدند.
اســاس اجرای رفرانــدوم نیز از 
ابتدا در ســایه مؤلفه هــا و رویه های 
غیر قانونی دنبال شد و فقدان مبانی 
قانون اساسی یا سازوکارهای قانونی در 
اقلیم، پایه های وجاهت این همه پرسی 
را با سؤال مواجه کرد. ریاست مسعود 
بارزانی بر اقلیم دو سال است که پایان 
یافته و می بایســت به حــزب گوران 
منتقل می شد و پارلمان اقلیم نیز به 
دلیل همیــن اختالفات درون کردی، 
در دو ســال گذشته تعطیل و ریاست 
گورانی پارلمان نیز کنار گذاشته شده 
بود و اعضای احزاب معارض از کابینه 

اخراج شده بودند.
مضافاً اینکه اجماع رضایتمندانه ای 
در بین احزاب اساســی کردی برای 
اجرای این همه پرسی وجود نداشت، 
ولی شــرایط ویژه عراق که در آستانه 
مرحله پســاداعش قرار می گرفت، یا 
بارزانی و خانواده اش  نگرانی هایی که 
از این مرحله داشــتند، آنها را تشویق 
کرد که برخالف مطالبه احزاب کردی 
بر اجرای همه پرسی اصرار کرده و آن 

را به اجرا بگذارد.
حکومت عــراق و پارلمان آن و 
دادگاه قانون اساسی این کشور ضمن 
غیر قانونی خوانــدن چنین اقدامی، 
هشدارهای الزم را به بارزانی و مجریان 
ابراز داشــتند و این در حالی بود که 
همین موضع روشن هشدار و مخالفت 
از ســوی ایران، ترکیه، سازمان ملل و 
شورای امنیت و بسیاری از طرف های 
بین المللی ابراز شــده بود و ســفرای 
کشــورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه 
در رفتاری مرموز، طرحی برای تعویق 
رفرانــدوم به بارزانــی ارائه کردند که 
دولت مرکزی موافقتی با آن نداشت و 
اصرار بارزانی برای اجرای رفراندوم را 
نوعی بهانه جویی برای فرار از اتهامات 
مالی و سیاســی و امنیتی که متوجه 
بارزانی بود، تفســیر کرد. توصیه های 
خیرخواهانــه و درخواســت پرهیز از 
اقدامات یکطرفه و خطرساز برای عراق 
و منطقه، چه در تهران و چه در اقلیم 
به نماینــدگان احزاب اصلی کردی از 
ســوی مقامات ایرانی به دفعات مورد 

تأکید قرار گرفت.
این همه پرســی اکنون به اجرا 
درآمده و بارزانی با تکیه بر آن خواستار 
مذاکره با بغداد بــرای پیگیری روند 
جدایی و تجزیه از عراق است و نام آن 
را مسیری برای دو »همسایه خوب« 
گذاشته است. ابعاد گوناگون این رخداد 
و پیامدهــای آن و گمانه زنــی از نوع 
رفتارهای احتمالی بازیگران داخلی و 
خارجی و چشم اندازهای آن در هفت 
مؤلفه زیر مورد توجه و بررســی قرار 

می گیرد:

1ـ ماهيت اقدام همه پرسی
با وجود اینکه مسئله جدایی طلبی 
و شکل دهی به کردستان بزرگ همواره 
یک شــعار قومی برای احزاب و اغلب 
کردها بوده و در ســال های گذشته از 
سوی بارزانی و در نقاط عطف سیاسی 
مورد اســتفاده قرار گرفته است، ولی 
یک اجماع روشــن در دو مســئله در 
بین کارشناسان داخلی و خارجی وجود 
دارد. با تکیه بــر ارزیابی های فراگیر، 
نابودی داعش و نقش برجسته دولت، 
مردم و نیروهای مسلح عراق، پایه گذار 
مرحله ای جدید در عراق خواهند بود 
که اقتدار دولت مرکزی برای عبور از 

چالش ها و تهدیــدات امنیت ملی را 
برجسته خواهد کرد و یک جهش در 
رویکرد و کارکردهای دولت مرکزی، 
چه در داخل و چه در عرصه منطقه ای 
را ثبت خواهد کرد که نقطه آغازین آن 
از انتخابات پارلمانی در اردیبهشت سال 
آینده می باشد. به همین دلیل بارزانی 
زمان فعلی را با اصرار فراوان و با وجود 
تمامی مخالفت های داخلی و خارجی 
و رویه هــای غیر قانونی انتخاب کرده 
تا در شــرایط جدید عراق غافلگیر و 
منفعل نباشد و حکومت مرکزی را با 

»امر واقع« مواجه کند. 
نکتــه دوم مرتبــط بــا رویکرد 
بازیگران خارجــی و به ویژه آمریکا و 
رژیم صهیونیستی است که امید فراوانی 
به کارکردهــای داعش و جریان های 
تکفیری بــرای بازتولید نظم مطلوب 
غربی ـ صهیونیستی در عرصه کشورها 
و منطقه غرب آســیا داشــتند، ولی 
نقش آفرینــی بازیگــران منطقه ای و 
داخلی در عراق و ســوریه، آن را ناکام 

گذاشته و پیامدهای جدیدی در مقابل 
مطلوبیت های آنها شــکل خواهد داد. 
هنری کیسینجر در موضعی روشن از 
تحوالت عراق و غرب آسیا تأکید دارد 
که مرحله پســاداعش به قدرت یابی 
محور ایرانی و محور مقاومت منتهی 
می شود که به هر وسیله ای باید جلوی 
آن را گرفت. این جمع بندی در رویکرد 
و مواضع رسمی رژیم صهیونیستی و 
آمریکا به روشــنی ثبت شده تا ایران 
و محــور مقاومــت از نتیجه تحوالت 
و مبارزه با تروریســم تکفیری حذف 
شود و آخرین تماس تلفنی تیلرسون 
با بارزانی در شامگاه پیش از رفراندوم 
نیز که ابراز امیدواری می کند حاصل 
رفرانــدوم به حذف ایــران بینجامد، 
بر همین مفهوم تأکیــد دارد؛ لذا در 
ماهیت اقدام به همه پرســی در اقلیم 
کردســتان عراق، باید بــر مؤلفه های 
مرتبط با توازن قدرت جدید در منطقه 
از یک ســو و تالش حامیان تروریسم 
برای اســتمرار وضعیــت بحرانی در 
منطقه و تکرار ســناریوهای »راهبرد 
هرج و مرج سازنده« از سوی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی با اهداف نامشروع و 

بحران ساز و تنش ساز تأکید کرد.

۲ـ محرك های اجرای رفراندوم
در اقليم کردستان

یک اندیشــه مرموز تالش دارد 
مطالبه گری قومیت کرد برای استقالل 
و جدایی خواهی را نوعی آغاز حرکت 
یک ملت برای استقالل و تساوی قوم 
با ملت برای دولت سازی قرار دهد که 
ماهیت استعماری آن در اوضاع کنونی 
جهانــی به خوبی قابل درک اســت. 
بدیهی اســت که اگر چنین اندیشــه 
خطرناکی با مشــروعیت ســاختگی 
همراه شــود، حتی در درون قومیت 
کرد، بخش هــای قومیتی متعددی را 
باید برشــمرد که باید به تولید »ریز 
دولت های ویژه خود« بیندیشــند و 
بســیاری از دولت ـ ملت  های موجود 
در منطقــه و جهــان کــه قرن ها در 
یک همزیســتی قومــی و مذهبی و 
نژادی در درون خود، حیات سیاســی 

را تجربه کرده اند، با پروســه تجزیه و 
مواجه شده  »دولت چه«های کوچک 
و اهداف اســتعماری بــرای براندازی 
در کشورهای مستقل را محقق کنند. 
اینکه یک شعار قومیتی در بین کردها، 
تمایل برای خودگردانــی را در آمال 
خود قرار داده تا آن را رویکردی برای 
از دیکتاتوری های ظالمانه  خالصــی 
قرار دهد، امری روشــن است و یکی 
از محرک هــا و تکیه گاه هــای رخداد 
اخیــر در عراق اســت، ولی گروه ها و 
مردم کــرد عراق اذعــان می کنند و 
شکاف های شــدید درون کردی نیز 
تصدیــق می کند که همان فســاد و 
ظلم و دیکتاتوری نظام های سیاســی 
که کردها را رنج داده، اکنون در سایه 
حکومت خانوادگی بارزانی تجربه شده 
و حتی در اجرای رفراندوم، این آزادی 
انتخاب را به احزاب و بخشی از مردم 
کــرد نداده تا دیدگاه های خود را ابراز 
کنند و چماق تهدید و اخراج از اقلیم 
بر سر آنها، سایه افکنده است و آنها را 
مجبور به همراهی با رفراندوم می کند. 
عامل دوم که بیشتر آحاد کرد و 
عراقی و کارشناسان بر آن تأکید دارند 
این اســت که قدرت طلبی بارزانی و 
خانواده او بــرای جلوگیری از حذف 
حیات سیاســی و تبدیــل یک متهم 
به قهرمــان ملی کردی و باقی ماندن 
در رأس هرم سیاســی کردی، نقش 
روشنی در تحریک رفراندوم و اجرای 

آن داشته است.
عامل ســوم در محرک های این 
رخــداد، نیازهای راهبــردی حامیان 
تروریسم و »نظریه های بحران سازی و 
هرج و مرج سازنده« در منطقه است 
که پایان عمر داعش و تکفیری گری را 
پایان رؤیــای منافع خود قرار نداده و 
با ساماندهی کم هزینه تنش و بحران 
جدید امکان مدیریت منطقه و تحوالت 

را در دست داشته باشند.

3ـ حاصل رفراندوم 
در اقليم چيست؟

آیا با اجــرای رفراندوم، مزیت و 
موقعیت جدیدی به ساختارهای اقلیم 
افزوده شده است و مقامات این اقلیم، 
از مزیت های قانونی جدیدی برخوردار 
می شوند؟ تمام ناظران اجماع دارند که 
اقلیم کردستان عراق در رفتاری فراتر از 
آنچه قانون اساسی عراق ترسیم کرده، 
 رفتارهای خود را به اجرا می گذاشت و 
حتی بخش ســرزمینی تأیید شده به 
عنوان اقلیم را به شــکل قابل توجهی 
گسترش جغرافیایی داده و از تمامی 
شاخص های جدایی از دولت مرکزی 
استفاده می کرده است. دولت اقلیم از 
همان ابتدا با کنترل مبادی گمرکی و 
منابع انرژی که در شــمار منابع ملی 
عراق تعریف می شوند،  رفتار فراقانونی 
نشان داده و هیچ گاه درآمدهای حاصل 
از گمرک یا انرژی را به صندوق دولت 
تحویل نداده و به موازات بودجه ساالنه 
1۷ درصدی و حقوق متمرکز پیشمرگه 
در چارچوب نیروهای مســلح عراق،  
از آن بهره جســته اســت و به دولت 
مرکزی نیز پاســخگو نبوده و لذا باید 
اجــرای رفراندوم حاصل  تأکید کرد 
مالی،  اجرایی،  حقوقی و سیاسی برای 
اقلیم در برندارد،  به ویژه اینکه دولت 
مرکزی آن را اقدامی غیر قانونی دانسته 
و مجریان آن را از مجاری قانونی تحت 
تعقیب قرار داده و تدابیر تکمیلی برای 
برخورد با آنها دنبال می کند. به لحاظ 
درونی، حاصل رفراندوم، تولید وجاهت 
برای مسعود بارزانی و به حاشیه راندن 
پایگاه اجتماعــی دیگر احزاب کردی 

است که بارزانی را قادر می سازد وارد 
یک کارزار سیاســی با دولت مرکزی 
شده و مرحله ای جدید از تنش سیاسی 
و امنیتی را شکل دهد. از آنجا که عامل 
و محرک خارجی )غربی ـ صهیونیستی( 
نیز با هوشــمندی برای این رخداد و 
پیامدهای آن برنامه ریزی کرده است، 
بایــد منتظر ظرفیت هــای جدیدی 
بــرای عوامل و محرک هــای غربی ـ 
 صهیونیستی باشیم تا در عراق،  شرایط 
مداخله گری و مدیریت بحران را برای 
خود ثبت کنند. بدیهی است که بازتاب 
روانی ـ  اجتماعــی رفراندوم جدایی و 
تجزیه عراق،  پیام تهدیدکننده ای برای 
حاکمیت عراق و دولت های پیرامونی 
در بــردارد و مؤلفه هــای امنیت ملی 
و منافــع حیاتی عــراق و دولت های 
پیرامونی را به چالش خواهد کشــید 
که هدف اصلــی، محرک های غربی ـ 
صهیونیستی در اجرای رفراندوم کردی 
می باشــند. لذا به موازات واکنش های 
انفــرادی ـ  دفاعی آنها،  شــاهد نوعی 

همگرایی عراقی، ایرانی،  ترکی و سوری 
در مقابل یک تهدید مشترک خواهیم 
بود که توازن سود و زیان برای حامیان 
بحــران جدید در عــراق را به لحاظ 
تاکتیکــی و راهبردی تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. واکنش دولت های عراق و 
ایران و ترکیه،  یک واکنش مشــروع و 
قانونی و قابل توجیه است. اراده ملی 
و قواعد و قوانین بین المللی نیز آن را 
تأیید می کنند و اجازه نخواهند داد یک 
رخداد با ماهیت و مبانی و سازوکارهای 
غیر قانونی و با تکیه بر سوء اســتفاده 
از شعور و احساســات قومیتی مردم 
کرد، اهداف تجاوزکارانه،  استعماری و 

نامشروع را محقق کند. 

4ـ پيامدهای کوتاه مدت
 و بلند مدت رفراندوم

بدیهی اســت که ایــن رخداد 
برنامه ریزی شده،  هم در محیط امنیت 
ملی عــراق و هــم در محیط امنیت 
منطقــه ای و همســایگان پیامدهای 
خطرناک و تهدیــدات حیاتی و قابل 
اســتمرار و گسترش یابنده در بردارد 
و پیــش از اینکه مردم مظلوم کرد از 
مواهب خودمختاری بهره مند شــوند، 
منافع و مصالح غیرقانونی و استعماری 
و غیر انسانی غرب ـ صهیونیسم حاصل 
می شــود. اگرچه بارزانی و به تدریج 
محافل غربی تالش دارند از رفراندوم 
ســکویی برای پرش های سیاســی و 
حقوقی بســازند و ایــن مرحله را با 
کمترین هزینه و بــا خام کردن نگاه 
حاکمیت عراقی و همسایگان و ناظران 
دنبال کرده،  آن را امری طبیعی و الزاماً 
قابل همزیستی تفسیر کنند، ولی به 
سادگی و روشنی می توان دریافت که 
پروژه بحران سازی با رفراندوم تجزیه 
عراق پیامدهای گوناگون درون سطح 
عراقی،  درون کردی و  محیط منطقه ای 
را هدف قرار داده است. نخبگان کرد 
و برخــی مقامــات اقلیم بــه موازات 
بوق های استعماری مثل بی بی سی و 
رسانه های صهیونیستی،  آشکارا از یک 
دومینــوی قومیتی و نژادی و مذهبی 
در عــراق و محیط منطقه ای ســخن 

می گویند کــه ژئوپلیتیک و مرزهای 
سیاســی منطقــه را دگرگون خواهد 
کرد. این راهبرد ویران سازی و تجزیه،  
یک هــدف و راهبرد بــزرگ غربی ـ 
صهیونیستی است تا کشورهای هدف 
را در سراشیب نابودی قرار دهند و این، 
آن چیزی است که در دهه های گذشته 
و از طــرق معمول و ارعاب و تهدید و 
اجرای طرح های گوناگون به آن دست 
ایران،  اســالمی  جمهوری  نیافته اند. 
 محور و هدف اصلی این بحران سازی 
جدید اســت تا پروژه هژمون ســازی 
غربی ـ صهیونیستی که بارها در چهار 
دهه گذشــته با شکست همراه بوده، 
 جان پیدا کرده و موازنه قدرت از دست 

رفته آنها ترمیم و احیا شود. 
بدیهی اســت که این تصویر از 
پیامدها، انســجام درونی در عراق را 
به موازات همگرایی طبیعی منطقه ای 
در مقابــل این تهدید حیاتی، افزایش 
خواهد داد و بدیهی است که خشنودی 
صهیونیســت های فرســایش یافته و 
ناتــوان و غربی های شکســت خورده 
در پروژه های منطقــه ای و رژیم های 
دیکتاتوری عربی و شــریک آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی را خشنود خواهد 
کــرد. ولی پیش از هر چیز بارزانی به 
کارت ســوخته ای تبدیل می شود که 
فقط در پروژه ای غربی ـ صهیونیستی 
هزینــه شــده و مردم کــرد، به ویژه 
در عــراق، باید ماجراجویی و ســراب 
قهرمان سازی بارزانی را تحمل کرده و 

هزینه های آن را پرداخت کنند. 

5ـ سقف رفتاری
 حاميان خارجی رفراندوم

اســناد و گزارش هایی از حضور 
فعــال برخــی کشــورهای غربی که 
طرح رفراندوم را به هوشــیار زیباری 
تحویل داده انــد در اقلیم وجود دارد 
که برای اعتمادبخشــی بــه مقامات 
کردی برای اجرای رفراندوم و ممانعت 
از شــکل گیری گفت وگــو برای حل 
اختالفات و مشــکالت اقلیم با دولت 
مرکزی عراق می باشــد. نکته مهم در 
بحران سازی جدید در عراق این است 
که این حامیان و طراحان خارجی چه 
سقف رفتاری برای اســتمرار بحران 
خواهند داشت؟ بدیهی است که جنگ 
نیابتی در قالب رفراندوم و بحران سازی 
نیابتی، عنوان راهبــرد اصلی غرب و 
رژیم صهیونیستی در غرب آسیاست، 
ولی باید دید که تا چه میزان حاضرند 
برای این پروژه هزینه های سیاســی،  
حقوقــی و امنیتی و نظامی را تحمل 
کنند؟ باز هم روشــن است که گزینه 
و ظرفیت های آنان برای ورود آشکارتر 
در این بحران،  بســیار محدود اســت 
و نمی خواهنــد با حمایت از اقلیم در 
رفراندوم، عراق را از دست بدهند. لذا 
باید جایگاه میانجیگرانه و بشردوستانه 
را برای کاهش اثرگذاری واکنش های 
عراقی و ســپس منطقه ای دستاویز و 
ابزار سیاســت ورزی خود قرار دهند و 
قادر نیســتند در تنش های احتمالی 
پرشدت و محدود در داخل عراق یا در 
واکنش های احتمالی همسایگان، نقش 
مهم و برجسته ای بر عهده بگیرند. دلیل 
آن است که منطق هزینه و فایده های 
راهبردی، آنها را ناچار به آرام ســازی 
منطقه ای و هدایت و مدیریت سیاسی 
خواهد کرد تا این زخم راهبردی برای 
تجزیه منطقه  و کشورهای آن، مسیر 
خــود را با کمترین هزینه طی کند و 
وارد شرایط اضطراری و تحمل ناپذیر 

برای طراحان بحران رفراندوم نشود. 

۶ـ ترویج نگاه دوگانه
 به تهدید تجزیه منطقه

بــه دلیــل تنگناهــای غربی ـ 
صهیونیستی و آسیب پذیر بودن آنان 
در واکنش هــای منطقــه ای به طرح 
تجزیه و اولویت کم هزینه کردن پروژه 
تقسیم و تجزیه کشــورهای منطقه ، 
گزاره ها و نگاه های هوشــمندی برای 
اجــرای این جراحــی ژئوپلیتیکی و 
بی هوشــی موضعی، در افکار عمومی 
ترویج می شــود. این گزاره ها ســعی 
دارد استقالل خواهی قومیتی را معادل 
استقالل خواهی ملی قرار داده و آن را 
امری طبیعی نشــان دهد. سعی دارد 
سیاســت های ظالمانه و هدفمند در 
دوره صدام و حکومت های سابق عراقی 
را در شرایط فعلی نیز شبیه سازی کند 
ادامه در صفحه 1۲
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 مصطفی قربانی/ نهضت حســینی و عاشــورا نه یک واقعه که الگویی 
ماندگار برای زندگی در همه ابعاد آن است. درواقع، عاشورا را نباید به مثابه یک 
حادثه تاریخی دید که متأثر از عواملی ایجاد شده و باید به مثابه یک حادثه تاریخی 
پاس داشته شود؛ بلکه عاشورا را باید به عنوان الگو و سبکی از زندگی مؤمنانه و 
انقالبی دید. به عبارتی، عاشورا یک الگوی زندگی است که باید در همه زمان ها و 
مکان ها سرمشق قرار گیرد. براین اساس باید گفت که به این واقعه  و نهضت عظیم 
نباید فقط در حد برگزاری مراسم در دهه اول محرم و اندکی بعد از آن  نگریست؛ 
بلکه باید از عاشــورا و آرمان های حسینی، سرمشــق هایی برای زندگی انتخاب

کرد.
در واقع، عاشورا فراتر از همه چیز، یک الگویی از زندگی مؤمنانه است که در 
اوضاع کنونی باید به این وجه آن، بیش از همه توجه شود. به بیان دیگر، اکنون 
مســئله این است که به نهضت حسینی باید در حد برگزاری مراسم  عزاداری و... 
توجه کرد یا باید به درس های عاشــورا هم توجه نمود،  از آنها عبرت آموخت و 

سعی کرد که آنها را در زندگی پیاده کنیم.
الزم به  ذکر است که درباره نهضت عاشورا دو نگاه عمده وجود دارد؛ نگاهی 
که نهضت حسینی و عاشورا را در حد برگزاری مراسم  عزاداری، تعزیه و... می بیند 
و نگاهی روشــنفکرانه که چندان به این قبیل موضوعات توجه ندارد و حتی آنها 
را نفی می کند و معتقد به درس گرفتن از نهضت حســینی و سرمشق قراردادن 
راه حسین)ع( است. هر دو نگاه در جای خود ناقص بوده و جای نقد دارد. شیوه 
صحیح آن اســت که در کنار اهتمام به برگزاری آیین های عزاداری حســینی و 
شــرکت در این مراسم ، باید برای تقویت معرفت خود نسبت به نهضت حسینی 
و آگاهی از فلســفه و چرایی این نهضت عظیم نیز کوشــش کنیم و فراتر از این، 
این نهضت را سرمشق و الگویی برای زندگی خود در همه زمان ها و مکان ها قرار

دهیم.
در واقع،  تبعیت نکردن از دشمن و حفظ حساسیت، فاصله و دشمنی با او، 
برافراشته نگه داشتن پرچم دین خدا، حتی در شرایط قلت از نظر ِعده و ُعده و 
حاضر نشدن به تسلیم در برابر دشمنی که از نظر امکانات و توانایی های مادی به 
هیچ وجه قابل  مقایسه با لشکر امام حسین)ع( نبود؛ دشمنی که حتی دست به 
تحریم و بستن آب به روی یاران حضرت زد و... از مهم ترین درس ها و عبرت های 
سیاســی نهضت حســینی اســت که در اوضاع کنونی باید به آن توجه جدی

شود.
در دیگــر ابعاد نیز می تــوان به تأکید حضرت به اقامه نماز، حتی در میدان 
نبرد؛  یعنی در ســخت ترین وضعیت، توصیه به جوانمردی، حتی اگر کسی دین 
هم نداشته باشد:   «ان لم یکن لکم دینا فکونوا احرارا فی دنیاکم«، تأکید بر ساری 
و جاری کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، عمل به ســیره پیامبر)ص( 
و علی)ع(؛ آن گونه که حضرت در بیان فلســفه قیام خود، یکی از دالیل قیام را 
جاری کردن سیره پیامبر مکرم اسالم)ص( و علی)ع( معرفی می کنند و... درس ها 
و عبرت هایی از نهضت حسینی است که باید بیش از همه درس های دیگر، مورد 
توجه دقیق عملی قرار گیرد. در واقع، کسی یاور حسین)ع( محسوب می شود که 
عالوه بر برگزاری و شرکت در مراسم  مختلف عزاداری و... در بزرگداشت نهضت 
حسینی، به امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز و بلکه نماز اول وقت و... توجه 
داشــته باشد. به بیان ساده تر، حســینی کسی است که حسین وار زندگی کردن 
را دوســت داشته باشد و همچون حسین)ع( زندگی کند. خالصه کالم اینکه به 
نهضت حســینی بیش از همه چیز باید به مثابه سبک زندگی، نگاه کرد و تالش 
کرد که آرمان های حسینی و شیوه حسین)ع( در زندگی پیاده شود؛ البته مسلم 
است که این مهم مقدور نیست، مگر با تقویت معرفت نسبت به امام حسین)ع(

و راه او.

 عزیز غضنفری/ در روزهای اخیر، گمانه زنی خبری و تحلیلی درباره 
رفتار سیاسی معطوف به آینده رئیس مجلس شورای اسالمی در نزدیکی به جبهه 
اصالحات ـ اعتدال از فراوانی برخوردار بود. در واقع، پدیده سیاسی مهم در حوزه 
جریان های سیاسی کشور در مقطع کنونی تحلیل ها درباره پیوند طیف روحانی 
با الریجانی اســت. شواهد امر نشان می دهد، این دو طیف سیاسی که دو بازیگر 
سیاســی آنها در رأس دو قوه کشور نیز قرار دارند، با نزدیک شدن به یکدیگر به 
دنبال آن هستند که مسیر تازه ای را در سپهر سیاسی کشور بنیان نهند. در بین 
تحلیل های ارائه شده درباره ائتالف الریجانی ـ روحانی، پیش بینی برخی از رسانه ها 
و صاحب نظران بر تالش این دو بر شکل گیری جریان سوم متمرکز است. در این 
زمینه توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:1 ـ نخستین نکته آن است که اساساً 
بروز و ظهور جریان های سیاسی حاصل شکاف ها و ناپایداری های سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی در جامعه و نظام سیاسی است. بر این مبنا، هویت یابی جناح راست و 
چپ در ایران حاصل اختالف مبنایی و فقهی بر سر نحوه اداره امور اقتصادی کشور 
براساس رویکردهای دولتی و خصوصی بوده است. چپ و راست در مقطعی دیگر 
و در پی بروز رخدادهای اثرگذار سیاســی دهه ۷0 به شکلی جدید تحت عنوان 
اصالح طلبی و اصول گرایی در فضای سیاسی ایران بازسازی شد و تاکنون نیز این 
دو عنوان دو گفتمان و جریان اصلی کشور را معرفی می کند. حال سخن آن است 
که جریان سوم که گفته می شود محصول ائتالف و کنش گری های فکری روحانی 
و الریجانی اســت، قرار است براســاس کدام تحول و شکاف سیاسی و اجتماعی 
رخ نمایی کرده و در قامت یک جریان سیاسی نوین عرض اندام کند؟2 ـ اگر فرض 
را بر این بگذاریم که زمینه ها و شکاف های اجتماعی و سیاسی برای برآمدن جریان 
سیاسی سوم در ایران مفقود است، به طور طبیعی می توان ادعای دیگری را نیز 
مطرح کرد که چنین جریانی چون محصول شرایط و زمینه های اجتماعی نیست، 
حتی اگر اعالن عمومی هم شــود، صرفاً یک اقدام آمرانه یا نمادین تلقی خواهد 
شد که توانایی جذب پایگاه اجتماعی مستقل در سطح جامعه را نخواهد داشت. 
3 ـ به طور طبیعی هر جریان سیاسی دربرگیرنده مجموعه و طیفی از مؤلفه های 
گفتمانی اســت. این وضع درباره جریان اصولگرا و اصالح طلب نیز کاماًل مصداق 
دارد. از این منظر، جریان سوم با مشکل روبه روست و انطباق گفتمان بر آن صدق 
نمی کند؛ واقعیت آن است که بر این مبنا اعتدال بیشتر یک سازوکار و روش است 
تا گفتمان سیاسی.4 ـ با این وضع به نظر می رسد، ائتالف طیف روحانی و الریجانی 
که طی زمان نشانه هایش نیز بیشتر آشکار می شود، حداقل تاکنون نه قدرت تولید 
جریان سیاسی و فکری مستقل در جامعه را داشته است و نه زمینه های اجتماعی 
برای پذیرش آن به منزله یک گفتمان سیاســی در کنار دو جریان اصلی دیگر 
مشــاهده می شــود. بنابراین، درباره هم پیوندی بین روحانی و الریجانی می توان 
گفت، این دو بازیگر سیاسی در بین جریان اصالح طلبی و اصول گرایی یک معبر 
و حوزه نفوذ برای رفتار و کنش سیاســی خود انتخاب کرده اند. به نظر می رسد، 
الریجانی و روحانی به دنبال جناحی جدید و راهی سوم در کشور نیستند؛ اینها 
براساس تجربه دریافته اند که باید در نظم کنونی فضای سیاسی کشور و در درون 
اصالح طلبی و اصول گرایی بازیگری کنند و در پی آنند تا دامنه و عمق نفوذ خود 
را در این دو جریان توســعه دهند. نکته مهم دیگر آنکه در حالی که هر جریان 
سیاسی به هسته مرکزی و مؤلفه های مفهومی و گفتمانی مخصوص به خود متکی 
است، این موضوع درباره آنچه این روزها به نام جریان سوم از آن نام برده می شود، 
عماًل نامعین است. در واقع، باید گفت مبنای ائتالف طیف روحانی ـ الریجانی غلبه 
عمل گرایی بر ایدئولوژی است. به عبارتی دیگر، این ائتالف دوگانه می خواهد در 
پیوند با عمل گرایی و ایدئولوژی، عمل گرایی را مقدم بدارد و بستری از تاکتیک ها 

و رویکردهای عمل گرایانه را برای همکاری طراحی کنند.

عاشورا به مثابه سبک زندگی

پیوند روحانی و الريجانی محصول غلبه عمل گرايی بر ايدئولوژی

نگاه

پرتو

ژرفا

ذوالفقاری/   غالمرضــا 
مطالعات نشــان مي دهــد که ۷5 
درصد از پیشرفت در کشورها ناشي 
از بهبود روش هاي مدیریت اســت. 
هر مدیري باید بداند که چه روشي، 
کي، کجا، چگونه و براي چه کساني 
مناسب است. این امر هم به دانش 
مدیریت و هم به شــناخت محیط 

فرهنگي ـ اجتماعي نیاز دارد.
شیوه مدیریت و عملکرد آنها 
در طراحي ســازماني و تشکیالتي، 
سیاســت هاي نیروي انساني، ایجاد 
مشاغل، برنامه ریزي علمي و نظارت، 
هزینه هــاي ســرمایه اي )جاري و 
نظام  ســرمایه اي،  منابــع  ثابت(، 
بودجه، روش هــای کنترل هزینه، 
مدیریت هــاي کنترل پــروژه و ... 
همگي در حیطه شیوه مدیریت قرار 
دارند که از عوامل مهم بهره وري در 

مؤسسات محسوب می شوند.
درباره جایگاه سرمایه انساني، 

چهار دیدگاه مدیریتي وجود دارد:
دیــدگاه اول؛ اداري و اجرایي 
است که به سال هاي 1900 تا 1920 
برمي گردد. در این دیدگاه؛ مدیران 
اقتصادي  نیازهــاي  مي کنند  فکر 
و زیســتي، منشــأ رفتار انسان ها 
هســتند، بنابراین با دســتکاري و 
تحریک این نیازها، سعي مي کنند 
انســان را به فعالیــت وا دارند. در 
ایــن دیدگاه، حوزه منابع انســاني 
نقش کارشــناس اداري و اجرایي 
را دارد که مستند ســازي خوب و 
کنترل کننده ای ماهر اســت که در 

امور کارگزیني تبحر دارد.
دیدگاه دوم؛ روابط انساني است 
و بعد از جنگ جهاني دوم در بیشتر 
داشت)1950 ـ  وجود  ســازمان ها 
1924(، در این دیدگاه نیازها، منشأ 
رفتار انسان هستند؛ یعني انسان نیاز 
بــه احترام، منزلت و پذیرش جمع 
دارد و سازمان به مثابه بیمارستاني 
است که باید این نیازها را رفع کند 
تا بتواند از ظرفیت هاي او استفاده 
کند. در این دیــدگاه حوزه منابع 
انســاني، نقش کارشــناس روابط 
انساني و پرستار را دارد و باید رابطه 
خوبي با بیمار برقرار کند. شخصي 
در این حوزه موفق است که هوش 
باشد؛ یعني  عاطفي قوي داشــته 
خود را بشناســد و خود را مدیریت 
کند و دیگران را بشناســد و آنها را 

مدیریت کند.
منابع  توســعه  سوم؛  دیدگاه 
انســاني اســت که در سال 1960 
براي اولین بار توســط لئونارد وارد 
متون مدیریت شد. در این دیدگاه 
انسان به مثابه موجود زنده اي است 
که باید نیازهاي او کشف و برآورده 
شود تا هم به خواسته هایش برسد 
و هم در جهت تحقق اهداف سازمان 
حرکت کند، یعني آینده انسان ها و 
سازمان ها به هم گره مي خورد. در 
ایــن دیدگاه، حوزه منابع انســاني 
باید سیستم هایی را طراحي کند تا 
ظرفیت هاي بالقوه انسان را به فعل 
تبدیل کند. باید یک مدل شایستگي 
طراحي و راه هاي رسیدن به آن را 
معرفي کند، تغییــرات و تحوالت 
جهاني و تأثیرات آن را بر انســان 
بسنجد و انسان ها را براي بقا در برابر 
آن تقویت کند، بنابراین آموزش در 

این دیدگاه تقویت مي شود.
تفکــر  اول؛  دیــدگاه  دو  در 
بــود، ولي در  عملیاتــي حاکــم 
باید تفکر  سازمان هاي سطح سوم 
راهبردی )عملیاتي و فکري( وجود 
داشــته باشــد. در حقیقت آستانه 
تفکــر راهبردی در این ســازمان 

مطرح مي شود.
دیدگاه آخر، دیدگاه مدیریت 
منابع انساني است که عالوه بر نیاز 
سطح 1و2و3، نیازهاي اقتضایي را به 
عنوان منشأ رفتار در نظر مي گیرد. 
در این دیدگاه باید مشــخص شود 
راهبردی سازمان،  که جهت گیري 
کدام اســت و کدام نیازها را به این 
مسیر رهنمون مي کند. در کنار این 
نیاز برتر، نیازهاي مکمل هم مطرح 
هستند. نظام و سیستم هایي نیز با 
توجه به نیازها طراحي مي شــوند. 
)محمــد الیاســي، 1386( روابط 
دروني بین نیروي انساني، سرمایه و 
محیط سازماني ـ اجتماعي با توجه 
به برقراري توازن و هماهنگي و ادغام 
کلي آنها با یکدیگر در فرایند تولید از 
اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. 
افزایش بهره وري بستگي به آن دارد 
که مدیریت به شیوه اي موفقیت آمیز 
بتواند عوامل اصلي نظام اجتماعي ـ 

تولیدي را تشخیص دهد.

نقش نیروی انسانی در پیشرفتـ  ۲
مجید آزادی، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه هواشناســی و علوم جو با بیان اینکه باید برای تأثیر توافق نامه پاریس بر تغییرات اقلیمی و جلوگیری از افزایش دما همه کشورها 
مشــارکت داشــته باشند، گفت: »به  گفته برخی کارشناســان، توافق نامه پاریس می تواند سبب ایجاد محدودیت هایی در مسیر پیشرفت کشور و توسعه و مانعی برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی شود؛ همچنین زمینه ای برای افشای اطالعات کشور فراهم کند. از نظر علمی می گوییم که گازهای گلخانه ای در جهان افزایش یافته و به طور قطع تأثیراتی را به  دنبال دارد.«

 محدوديت های »توافق نامه 
پاريس« برای ايران

درباره تهدید تجزیه منطقه 
که با اقليم آغاز شــده،  نوعی 
راهبردی  و  تحليلی  دوگانگی 
در امنيت و منافع ملی ایران و 
عراق و حتی ترکيه القا می شود 
که بسيار خطرناك است و باید 
با تدابيــر منطقه ای هماهنگ 

مهار شود

نکته مهم در بحران سازی جدید 
در عراق این اســت کــه طراحان 
برای  رفتاری  ســقف  چه  خارجی 
داشت؟  خواهند  بحران  اســتمرار 
بدیهی اســت که جنگ نيابتی در 
قالب رفراندوم و بحران سازی نيابتی، 
عنوان راهبــرد اصلی غرب و رژیم 

صهيونيستی در غرب آسياست

صبح صادق نقش صهيونيست ها در برگزاری همه پرسی استقالل کردستان عراق را بررسی می کند

بازی بارزانی



 اکبر کریمی/ تجارت سنگ های قیمتی 
در سده گذشــته از چنان گستردگی در جهان 
برخوردار شده که اقتصاد شماری از کشورها را 

تحت تأثیر مستقیم خود قرار داده است.
در حــال حاضر تایلنــد در زمینه تجارت 
سنگ های رنگی از جمله پیشروترین کشورهاست 
و لقب عروس سنگ های قیمتی جهان را کسب 
کرده اســت؛ اما متأسفانه با وجود ظرفیت قابل 
توجــه ایران در برخورداری از ذخایر قابل توجه 
سنگ های قیمتی، این بخش تاکنون نتوانسته 
سهم تعریف شده ای در اقتصاد کشور برای خود 

کسب کند.
اســتان های قم، خراسان، کرمان، همدان، 
اصفهان، سمنان و کردستان از مهم ترین مناطق 
دارای معادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در 
کشورمان به شمار می روند. متأسفانه اکتشاف و 
بهره برداری معادن سنگ های قیمتی در کشور، 

متولی مشخصی ندارد. 
حتی اطالعات معادنی که مورد شناسایی و 
حتی استخراج قرار می گیرند، همواره به صورت 
محرمانه باقی می ماند. در این میان، به دلیل اینکه 
بخش های مختلف اقتصاِد ســنگ های قیمتی 
ساماندهی و مدیریت نشــده اند، اتفاقات ریز و 
درشت مبهمی در این حوزه به وقوع می پیوندد 
که ســیمای واقعی آنها تا سال ها در هاله ای از 

ابهام باقی می ماند.

 پس از 1۰ سال
 از شغل کارمندی استعفا دادم

محمــد فراهانی که در زمینه اســتخراج 
سنگ های با ارزش فعال شده می گوید: »من به 
مدت 10 سال کارشناس سازمان زمین شناسی 
تهران بودم، اما تصمیم گرفتم و از شغل کارمندی 
اســتعفا دادم تا در بخش خصوصی فعال شوم. 
به همراه تعدادی از متخصصان اولین شــرکت 
مهندسین مشاور در زمین شناسی و معدن را در 
استان قم تأسیس کردیم که هدف آن فعالیت بر 
روی معادن داخل و خارج از کشور بود. در مالزی 
روی معــادن آهن و طال کار کردیم و در داخل 
کشور نیز روی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی.«
وی می افزاید: »زمانی که رهبر معظم انقالب 

بحث اکتشــاف معادن و پرهیز از خام فروشی و 
لزوم فرآوری مواد معدنی را مطرح کردند، ورود 
به عرصه فرآوری به یکی از دغدغه های مان تبدیل 
شد. متأسفانه بیشتر مواد معدنی ما به صورت خام 
و با قیمتی بسیار نازل به خارج از کشور می رود.
دســت به کار شدیم و با تهیه تجهیزات و 
دستگاه های گوهرتراشــی یک کارگاه تأسیس 
کردیــم. در کنــار آن یک مرکــز پژوهش های 
معدنی و آموزشــگاه فنی و حرفه ای برای تولید 
ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتــی و زیورآالت 

سنتی دایر کردیم.
در آن مقطع متأســفانه بیشتر سنگ های 
قیمتی و حتی زیورآالت از کشــور تایلند وارد 
مغازه های استان قم می شد. هدف اصلی ما این 
بود که با خلق ارزش افزوده در کشور اشتغالزایی 
کنیم. افراد سرپرست های خانوار و تحت پوشش 

بهزیستی در کانون توجه ما قرار داشتند.«

 امضای تفاهم نامه طالیی 
با بنياد شهيد و بسيج

فراهانی ادامه می دهد: »هر هنرجو در منزل 
صاحب یک کارگاه گوهرتراشی می شود و ماهیانه 
سه میلیون تومان درآمد دارد. شرکت ما پس از 
خرید محصول از زیرمجموعه ها، تولیدات انبوه 
را برندسازی می کند، رکاب آنها را آماده می کند 
و در بازار به فروش می رساند. استان قم صاحب 
ســه معدن سنگ عقیق بسیار عالی و باکیفیت 
اســت که متأسفانه به دلیل عدم سرمایه گذاری 
و توجه به امر فرآوری در گذشــته، دچار رکود 
شــده است. تحرکی که در حال حاضر در بحث 
گوهرتراشی در استان قم آغاز شده می تواند به 

خروج این معادن از رکود منجر شود.«
او درباره چگونگی آموزش گوهرتراشــی، 
می گوید: »گوهرتراشی کار سختی نیست و همه 
ظــرف چهار ماه می توانند یک گوهرتراش ماهر 
شوند. البته هرچقدر افراد ذوق و سلیقه بیشتری 
بــه خرج بدهند، ارزش محصول تولیدی شــان 
بیشتر می شود و درآمد بیشتری کسب می کنند. 
هزینه ثبت نام در آموزشگاه طبق تعرفه سازمان 
فنی و حرفه ای یک میلیون و 50 هزار تومان است 
که طبق تفاهم نامه امضا شــده با بنیاد شهید و 
بسیج به افراد معرفی شده از سوی این دو نهاد 
25 درصد تخفیف می دهیم. در حال حاضر برای 
16 نفر در عرصه گوهرتراشی به صورت مستقیم 
ایجاد شغل کرده ایم که این موضوع برای ما مایه 

خرسندی است.«
محمد فراهانی با استفاده از وام 30 میلیون 
تومانی بسیج سازندگی دستگاه های گوهرتراشی 
آموزشــگاه را تهیه کرده اســت. او در این باره 
می گوید: »زمانی که از شــغل کارمندی استعفا 
دادم و به همراه دوستانم عزم تأسیس شرکت را 
داشــتیم، سرمایه مان روی هم فقط 16 میلیون 
تومان بود. اما امروز ارزش مجموعه کارگاه های 
تولیدی، آموزشــگاه و مــوزه بیش از 4 میلیارد 
تومان اســت. این رشد سرمایه در عرض کمتر 
از چهار ســال به تنهایی نشــان دهنده ظرفیت 
فوق العاده این عرصه برای به دست آوردن ارزش 

افزوده است.«

 خوشه عقيق قم 
و هدف گذاری برای ایجاد ۲۰۰ شغل

برگزیده سومین همایش ملی طالیه داران 
اقتصاد مقاومتی دربــاره موزه خصوصی که در 
استان قم تأسیس کرده، خاطرنشان می کند: »در 
این موزه بیش از 1100 قطعه سنگ قیمتی از 
۷0 نوع کانی را به بازدید عموم گذاشته ایم. بازدید 
از موزه کاماًل رایگان است و هدف مان شناساندن 
ظرفیت های معادن ایران به مردم، دانشگاهیان و 
بازاریان اســت. من و همکارانم در حال حاضر با 
جدیت طرح خوشه عقیق قم را دنبال می کنیم 
و معتقدیم این طرح قابلیت ایجاد 200 شــغل 

جدید و پایدار را دارد.
پیشــنهاد ما درباره این طرح این است که 
همه گوهرتراشان قم زیر نظر شرکت شهرک های 
صنعتی قم یک خوشه گوهرتراشی تشکیل دهند 
و تولیدات شان به صورت انبوه تحت برند عقیق 
قم به بازار عرضه شــود. واقعیت این اســت که 
کیفیت عقیق قم نیم درجه از عقیق یمن باالتر 
است و شامل رنگ های زیادی چون زرد، قرمز، 
کبود، سفید، دودی و حدید است که بسیار زیبا 

و بی نظیر هستند.«

بــرای تهيه گــزارش از فعاليت های 
با شماره  استان خود  مقاومتی در  اقتصاد 
تلفــن ۰919347۲981 برادر اکبر کریمی 

تماس بگيرید.
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 شــهریار اقتصاد / عقد تملیکی عقدی است که به  موجب آن مالکیت مالی از 
یک  طرف به طرف دیگر منتقل می شــود.  در عقــد تملیکی به  مجرد عقد، مورد معامله 
از شــخصی به شخص دیگر منتقل می شود؛ مانند بیع عین معین که مال از فروشنده به 
خریدار منتقل می شود.  عقد تملیکی ممکن است معوض باشد؛ مانند بیع عین خارجی و 

ممکن است غیرمعوض باشد؛ مانند هبه. 
عقد عهدی عقد یا قراردادی است که تعهدی بر گردن طرف قرارداد و حق دینی برای 
طــرف دیگر به  وجود می آورد. به  عبارت دیگر، در عقد عهدی مالی از هیچ یک از طرفین 
قرارداد به یکدیگر انتقال پیدا نمی کند؛ بلکه فقط هر یک از دو طرف در برابر دیگری یا یک 
طرف در برابر طرف دیگر فعل یا ترک فعلی را برعهده می گیرند؛ برای نمونه در عقد ودیعه 
شخصی مال خود را نزد دیگری امانت می گذارد تا هر موقع خواست آن را به  او برگرداند. 

انواع حقوق مالی / حقوق مالی به حقوق دینی و عینی تقسیم می شود. 
حق عینی حقی است برای فرد نسبت به  مال معین محسوس. به  عبارت دیگر، رابطه ای 
اســت بین شخص و شیء، اما حق دینی که آن را حق شخص نیز می گویند، حقی است 
برای یک طرف بر ذمه دیگری. به  عبارت دیگر، رابطه ای است بین دو طرف که به  موجب 

آن یکی می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد. 
در این ميان این پرسش مطرح می شود که آیا آثار و احکام مترتب بر عقود 
تمليکی و عهدی یکسان است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، آثار و احکام عقود 
تملیکی و عهدی یکســان نیست؛ برای نمونه در عقد تملیکی، مورد معامله باید در حین 
عقد موجود باشــد، وگرنه معامله باطل اســت )استناد به ماده 361 قانون مدنی(؛ ولی در 
عقد عهدی ممکن است مورد معامله در حین عقد موجود نباشد و پس از عقد ایجاد شود. 
بنابراین، اگر کســی تعهد کند که کاالیی را در رأس مدت معین به  دیگری تحویل دهد، 
این معامله صحیح اســت، اگرچه کاالی مزبور هنگام معامله موجود نباشد. در موردی که 
عقد بیع کلی فی الذمه باشــد، عقد بیع تملیکی نیست؛ زیرا کلی مادام که مشخص نشده 

است قابل انتقال نیست و در زمره عقد عهدی است. 
عقود رضائی و عقود تشریفاتی: عقود رضائی عقودی هستند که به  صرف توافق 
طرفین به شــرط اینکه به  نحوی از انحا بیان و ابراز شــده باشد، واقع می شود و تحقق آن 
به تشــریفات خاصی، مانند به  کار بردن الفاظ معین یا تنظیم ســند نیاز ندارد؛ ولی عقود 
تشریفاتی عقودی هستند که افزون بر اجتماع تمامی شرایط اساسی برای صحت معامله 
که در ماده 190 قانون مدنی ذکر شــد، تشریفات صوری مخصوصی را الزم دارد تا بتواند 

آثار قانونی داشته باشد؛ در واقع، صرف توافق اراده طرفین برای وقوع آن کافی نیست. 
شــرایط صحت عقود و معامالت: برای عقود و معامالت باید دو دســته شرایط 
موجود باشــد: 1 ـ شــرایط عمومی که در هر عقد صرف نظر از نوع آن باید موجود باشد؛ 
واالّ عقد معتبر نخواهد بود. در ماده 190 قانون مدنی این شــرایط عنوان شــده است که 
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.   قصد و رضای طرفین؛ اهلیت طرفین؛ 
موضوع معین که مورد معامله باشــد؛  مشــروعیت جهت معامله.  گفتنی اســت، فقدان 
اکثر شرایط مزبور سبب بطالن عقد و فقدان بعضی از آنها سبب عدم نفوذ عقد می شود.
2 ـ شــرایط اختصاصی که در عقود مختلف متفاوت است و این شرایط در مبحث مربوط 

به هر یک از عقود ذکر خواهد شد. 
موارد بطالن عقد: در مــواردی می توان بطالن یک عقد را اعالم کرد که آن عقد 
بعضی از شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد؛ در این صورت می توان 
گفت عقد باطل، مانند عقدی اســت که اصاًل واقع نشــده باشد و از این  رو نمی توان آن را 
منشــأ اثر قانونی دانست؛ برای نمونه در ماده 190 قانون مدنی فقدان قصد سبب بطالن 

عقد خواهد بود؛ در صورتی  که فقدان رضا و اهلیت سبب عدم نفوذ معامله خواهد بود. 
منبع: حقوق مدنی 3 ـ تعهدات و قرارداد ها ـ تأليف شيرزاد گرجی نژاد 

 ابوذر احمدی/ رژیم صهیونیســتی برخالف بیشتر کشورهای جهان از 
تالش های کردهای عراق برای جدایی اقلیم کردســتان از عراق حمایت کرده و 
دفاع از »حقوق مشــروع« کردها را دلیل اتخاذ این موضع بیان کرده اســت. این 
حمایت ها، در تقدیر و تشکر »سیروان بارزانی«، فرمانده تشکیالت نظامی اقلیم از 
بنیامین نتانیاهو، رئیس دولت جعلی صهیونیستی به دلیل حمایت  های »سیاسی 
و معنوی« تل آویو از برگزاری همه پرســی اســتقالل در اقلیم کردســتان شکل 

عینی تر به خود گرفت.
امــا در کنار حمایت های علنــی و پی در پی مقامات جانی صهیونیســتی، 
هشدارهای مقامات کاخ سفید به مسعود بارزانی، رئیس اقلیم خودخوانده کردستان 
عراق که با سر و صدای بیشتری شنیده می شد، ذهن محافل آزاداندیش منطقه 

را درگیر و آنها را با ابهامات بسیاری روبه رو کرد.
حال در پس این مواضع ضد و نقیض مقامات صهیونیستی و آمریکایی چه 
واقعیت هایی نهفته بود که برگزاری همه پرسی استقالل غیر قانونی کردستان را 
در پس تحوالت آزادسازی عراق از گروه تروریستی »داعش«، به مهم ترین مسئله 

این کشور و منطقه تبدیل کرد.
 این در حالی اســت که نظام ســلطه به خوبی از شرایط عدم موفقیت این 
همه پرسی مطلع بود؛ اما سعی داشت هر چه سریع تر این همه پرسی غیر قانونی 
در اقلیم کردســتان عراق برگزار شود. به اعتقاد تحلیلگران سیاسی منطقه، کاخ 
سفید در هماهنگی کامل با مواضع مقامات صهیونیستی، تالش داشتند به نوعی 
نگاه جامعه جهانی و محافل سیاسی جهان را از موفقیت های بزرگی که عراقی ها 
در ســال های اخیر در نابودی داعش به دســت آورده اند، منحرف کنند؛ اما یک 
واقعیت مهم تری هم در پس حمایت نظام سلطه از برگزاری غیر قانونی همه پرسی 
نهفته است و آن، اینکه همه پرسی افزون بر فراهم کردن بستر دخالت نظامی در 
کردستان عراق، زمینه شروع یک بحران قومی در منطقه را نیز کلید می زند. به 
عبارت دیگر، پیام نظام سلطه به کشورهای منطقه این است که همه چیز برای 
یک درگیری تازه میان رقبا و نیروهای متنازع منطقه ای آماده اســت، فرصت را 

غنیمت بدانید و تا می توانید با هم درگیر شوید!
از سوی دیگر، به باور برخی تحلیلگران اگرچه مواضع ضد و نقیض مقامات 
آمریکایی و صهیونیســتی با اظهارات سرسختانه مسعود بارزانی تناسب دارد؛ اما 
خواســته یا ناخواســته فراهم کردن توجیه الزم برای دخالت نظامی در منطقه 
به منظور مقابله با آنچه آمریکایی ها نفوذ ایران در منطقه می خوانند، به شــمار

می رود.
بــا این حــال، در اینجا یک نکته مهم و ســؤال برانگیز وجود دارد که جای 
بررسی و تبیین دارد. و آن، اینکه این امر در واقع آغاز مرحله ای تازه از درگیری 
با ماهیت قومیتی است که دست های پیدا و پنهان در منطقه و بیرون آن، به ویژه 
پس از شکست سناریوی »داعش«، خواستار تداوم آن تا اطالع ثانوی هستند تا 
بتوانند توازن قوا را در منطقه تغییر دهند. اگرچه همه پرسی غیر قانونی در اقلیم 
کردستان عراق هم می تواند در راستای پروژه کالن صهیونیستی تجزیه کشورهای 

منطقه و تغییر معادالت سیاسی و امنیتی غرب آسیا به نفع نظام سلطه تفسیر
شود.

در پایــان این نکتــه حائز اهمیت را هــم باید مدنظر داشــت که جریان 
صهیونیســم در تالش اســت افزون بر اقلیم کردستان عراق، به نوعی بحث غیر 
قانونی همه پرسی استقالل را وارد مناطق کردنشین سوریه کند و در اتخاذ اقدامی 
مشابه با استفاده از ناآرامی های این کشور، درگیری ها را در سوریه تشدید و وارد 
مرحله جدیدی از بحران ها کند. در حقیقت، این مســئله می تواند ضمن تشدید 
بحران سوریه و ایجاد مشکل های تازه، در گامی بلندتر، محور مقاومت و طرف های 
درگیر در جنگ سوریه را درگیر بحران جدیدی کند که ماهیتی قومی و نژادی

دارد.

   شيرین زارع پور/ پس از 
آنکه دولت سعی کرد از حساسیت ها 
نســبت به  ســند 2030 در کشور 
از طریــق اعــالم عملیاتــی نکردن 
و جابه جایــی برخی از کســانی که 
برعهده  را  اجرایــی آن  مســئولیت 
داشتند، بکاهد، این بار شاهد پیگیری 
فراکسیون زنان مجلس به طور رسمی 
از طریق تغییر قوانین و پیاده کردن 
اهداف ســند توسعه هزاره به صورت 
آشکار با عنوان »اصالح قانون حداقل 
ســن ازدواج دختران« و به بهانه های 

متعدد ظلم علیه دختران هستیم.
چندی است که رئیس فراکسیون 
زنان مجلس موضوع افزایش حداقل 
ســن ازدواج دختران به 18 سال، که 
محور توجه نهادهای بین المللی قرار 
گرفته اســت را پیگیری می کند. به 
گفته پروانه سلحشوری موضوع اصالح 
ســن ازدواج دختران در دیدار سال 
گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس با 
علما )که البته نامی هم از مراجع مورد 
سؤال برده نشده( مطرح شد که پس 
از آن فراکسیون زنان مجلس تصمیم 
به پیگیری موضوع و طرح مجدد آن با 
علما گرفت و برخی از آنان هم حمایت 
خود برای تغییر و اصالح سن ازدواج 
دختران را اعالم کردند.اما اینکه چرا 
این موضوع بــه دغدغه جدی برخی 
از محافــل حقوقی و غیر آن همچون 
فراکسیون زنان مجلس، جمعیت زنان 
مسلمان نواندیش، جمعیت خیریه امام 
علی)ع( و... تحت رهبری گری لوئیس، 

ماها العدوی )نماینده صندوق جمعیت 
سازمان ملل متحد در ایران( و معاون 
رئیس جمهور تبدیل شــده اســت، 
جای بسی تأمل دارد.آیا این قانون با 
دستورهای اسالمی و دینی منافاتی 
دارد که باید اصالح شــود؟ با وجود 
آمارهای باالی افزایش ســن ازدواج 
در کشور و آسیب های موجود ازدواج 
دیرهنگام، چند درصد دختران زیر 15 
سال ازدواج می کنند و از بین آنهایی 
که در این سنین ازدواج کرده اند، چند 
درصدشــان دچار آسیب ها و عوامل 
خشــونت )به تعریف ســازمان ملل( 
شــده اند تا دغدغه اصالح این قانون 
را در مســئوالن مربوطه ایجاد کرده 
باشــد؟ و آیا به همین اندازه، فکری 
برای تسهیل ازدواج جوانان می شود؟

هدف توسعه هزاره
 نگاه جنسيتی دختران 

یکــی از شــاخصه هاي مهــم 
اهداف توسعه پایدار، مقابله با ازدواج 
زودهنگام است که با توجه به تأکید 
همزمان بر منع ازدواج دختران )زیر 
18 ســال( در سند توسعه و آموزش 
جنســیتی که از مهدکودک ها آغاز 
شــده و در مدارس ادامــه می یابد و 
فراهم کردن دسترســي  همین طور 
نوجوانان به تمام اطالعات و خدمات 
جنســی و باروری، طبق اسناد امضا 
شده، شــاهد وضعیتی خواهیم بود 
که بیشــترین آسیب را در این حوزه 
شامل حال دختران خواهد کرد؛ چرا 
که این اسناد از سویی ازدواج را برای 

دختران نوجوان ممنوع اعالم کرده و 

از ســوی دیگر با پذیرش روابط آزاد 
جنســی و دادن حق به این گروه از 
دختران برای برقراری روابط، خواهان 
ارائه اطالعات در این زمینه هستند. 
دگردیسی سند 2030 در این راستا 
چهار مرحله را پشــت سر می گذارد 
که ایجاد موج رسانه ای، ادبیات سازی 

علمی در دانشــگاه ها، جلب حمایت 
مراجــع تقلید و تصویب طرح اصالح 
ماده 1041 قانون مدنی، هم آخرین 

مرحله پیش بینی شده طرح است.
ایجاد موج رسانه ای 

فضاســازی ســنگین رسانه ای 
با عناوین »عروســک ها پای ســفره 
عقــد«، »پدیده کودک همســری«، 
»نــکاح قبــل از بلوغ«، »خشــونت 
علیه دختــران« و »طالق کودکان« 
که فعــاالن مدنی ایجــاد کردند، با 
آســیب های  همچون:  توضیحاتــی 
جســمی و روانی مثل بــارداری در 
ســن کمتــر از 18 ســال که خطر 
عفونت، خونریزی و مرگ  ومیر مادران 
نوجوان را به دنبــال دارد، اضطراب، 
افســردگی و اقدام به خودکشی؛ در 
کنار آســیب های اجتماعی همچون 
طالق در سنین نوجوانی، محرومیت 
از تحصیل، افزایش خشونت خانوادگی 
و تداوم چرخه محرومیت از عمده ترین 
همســری  کودک  پدیده  پیامدهای 
هستند که سالمت و حیات فردی و 
اجتماعی کودکان را به خطر می اندازد، 
سعی در بحران ســازی برای اجرای 

آرمان پنجم سند توسعه دارد.
اما آنچه در سند آمده با دالیلی 
کــه بــرای پیگیری ایــن موضوع از 
فراکسیون زنان مجلس و نهادهای ذکر 
شــده شنیده می شود، کاماًل متفاوت 
است. افزایش ســن ازدواج در اسناد 
بین المللی تحت عنــوان »تبعیض« 
گنجانده می شــود و دالیــل آن در 

بندهای سند توســعه قابل مشاهده 
اســت که این رویه در کشــورهای 
اسالمی با اهداف خاص باید اجرا شود.
رویه نهادهای نظارتی بین المللی 
در قبال کشورهای اسالمی را می توان 

در مؤلفه های زیر برشمرد:
1ـ حمایت و معافیت زنان شاغل 
در امر فحشــا از کلیه مسئولیت های 

قانونی در ترکیه؛
2ـ طبق آخرین گزارش دوره ای 
لبنان مقابله با کلیشه های جنسیتی 
و نقش مادری و همسری برای زنان؛

3ـ منــع جداســازی فضاهای 
آموزشی در سطوح مختلف )ایران(؛

4ـ الزام کشــورهای اسالمی به 
ثبت نکردن ازدواج زیر 18 سال پیرو 

مالحظات نهایی کشور اردن؛
5ـ جرم انگاری و تعیین مجازات 

برای ازدواج زیر 18 سال )عراق(؛
6ـ الزام کشــورهای اســالمی 
به جرم زدایی از جرایم جنســی و به 
رسمیت شــناختن همجنس گرایان 

)ایران(؛
۷ـ الزام کشــورهای اسالمی به 
منع هرگونه تبعیــض علیه کودکان 

نامشروع )اردن(؛
8ـ به رســمیت شناختن روابط 
نامشروع در کشورهای اسالمی تحت 
عنوان حمایت از کودکان به حاشیه 

رانده شده )اردن(؛
9ـ منع بازداشت و تعقیب زنان 
و دختــران به دلیــل جرایم اخالقی 

)افغانستان(.
دانسته ها و بایسته های حقوقیـ  5۶

ماهیت عقد تملیکی و عهدی چیست؟

نگاهی به ورای برگزاری غیر قانونی همه پرسی در اقلیم کردستان

انعکاس

نیم نگاه کنکاش

روزنه

بررسی سند ۲۰3۰ و پيامدهای اجرای آن - بخش اول

توطئه افزايش سن ازدواج دختران

تکاپو

بهترین  ورزش  بگری/   پوریا   
بستر برای جذب جوانان بوده و هدف 
اصلی ما باال بردن روحیه بسیجی در 
همه عرصه هاست. حلقه های صالحین 
همواره به منظور رشد و تکاپو و ایجاد 
شــور و نشــاط میان اعضای خود به 
فعالیت های ورزش نیاز داشته است. در 
همین راستا، در طرح باشگاه ورزشی 
صالحین تالش شد افزون بر پر کردن 
اوقات فراغت متربیان، زمینه کشــف 
اســتعداد های ورزشی آنها نیز فراهم 
شــود. حلقه های صالحین همواره به 
تنوع و خالقیت نیاز دارند و این مهم 
زمینه رشد متربیان را مهیا می کند؛ 
از ایــن رو با توجه به اصل کار باید به 
فعالیت های نشاط آور جامعه هدف نیز 

توجه داشت.
تاریخچه ای از طرح

طرح باشــگاه ورزشی صالحین 
ایده صالحین لرستان بود که در این 
طرح فرمانده پایگاه مقاومت بســیج 
با همــت و پیگیری های امام جماعت 
مسجد مکانی را برای ورزش انتخاب 
کردنــد و اعضای حلقه هــا که خود  
در فعالیت های ورزشــی، مانند کیو 
افتخارات  کوشین، جودو و کشــتی 
و مقامات ورزشــی نیز داشــتند، به 
نونهاالن و نوجوانان پایگاه به صورت 
رایگان آموزش می دادند. در ابتکاری 
جالب اسم باشگاه را صالحین نهاده و 
با اطالع رسانی در محل زمینه جذب 
دیگر نوجوانان به باشــگاه صالحین و 
کم کم اتصال آنها به مسجد و حلقه های 
صالحین پایگاه بسیج فراهم شد. نکته 
قابل توجه اینکه در این مکان، آموزش 

به طور رایگان صورت پذیرفته بود.
فصل اول
اهداف

 1ـ کشف استعدادهای ورزشی و 
زمینه ایجاد روحیه ایثار و تعاون میان 
نخبگان ورزشی پایگاه مقاومت از طریق 
آموزش رایگان فنون ورزشی به دیگر 
متربیان؛2ـ تشــکیل باشگاه ورزشی 
صالحین به منظــور جذب نوجوانان 
به  مســجد و حلقــه صالحین؛3 ـ پر 
کردن اوقات فراغت متربیان صالحین؛

 4ـ ایجاد مکانی ورزشی برای بچه های 
مســجدی؛ 5ـ جذب نیروی جدید به 

حلقه  های صالحین.
عضو  هدف: متربیان  جمعیــت 
حلقه های صالحین و نوجوانان محله.

فصل دوم
آحاد  اجرایی:»همه  دستورهای 
مردم باید ورزش را جدي بگیرند و آن 
را براي ســالمتي خود یک ضرورت و 
کار الزم به حساب بیاورند؛ زیرا جامعه 
ورزشکار، جامعه اي پر تالش، با نشاط 
و زنده خواهد بود و جامعه ما امروز به 
این طراوت و نشــاط نیازمند است.« 

امام خامنه ای)مدظله العالی(
مدت و زمان اجرا:

این طــرح به صورت مســتمر 
بــا هدف پر کردن اوقــات فراغت در 

نوبت های صبح و عصر اجرا می شود.
مرحله اول:

تعیین مکانی تحت عنوان باشگاه 
ورزشی و اطالع رسانی در سطح محل 
به منظور آگاهی و پــر کردن اوقات 
فراغت نونهاالن و نوجوانان به صورت 

رایگان. 
مرحله دوم:

کشــف اســتعدادهای ورزشی 
پایگاه بسیج و مسجد و عضویت رایگان 
متربیــان عضو حلقه هــای صالحین 
در باشگاه و شــرکت در فعالیت های 

ورزشی.
نتيجه گيری

مسئوالن و گردانندگان مساجد 
می توانند با تهیه و تخصیص امکانات 
فرهنگی، از قبیل کتابخانه، کامپیوتر، 
گروه های  تشــکیل  مطالعه،  سالن 
تواشــیح، ســرود، همخوانی قرآن 
و تشــکیل جلســات آموزش قرآن 
در دوره هــای گوناگون، کالس های 
تقویتی رایگان و کالس های آموزشی 
دیگر، ســبب جذب جوانان شوند. 
جوانان سرشــار از نیازهای متنوع و 
مختلف هســتند و عالقه و کشش 
آنها به مکان های مختلف به ســبب 
میزان برآورده شــدن این نیازها در 
آن مکان خاص اســت کــه با یک 
برنامه ریــزی دقیق و کمک از خود 
جوانان و نوجوانان برای کشــف این 
نیازها، می توان با احتساب امکانات 
مســجد در رفع آن نیازها کوشش 
الزم صــورت داد کــه این می تواند 
یکی از بهترین راه های جذب جوانان 
به مسجد باشد. گفتنی است، یکی 
از مســاجد شلوغ و مملو از جوانان، 
مسجدی بود که بزرگ ترین باشگاه 
کاراته محله با حضور بهترین استادان 

در زیر زمین آن مسجد قرار داشت.

باشگاه ورزشی صالحین
تحقیقات جدید دانشمندان از کشف خطرات جدید در محصوالت »تراریخته« )GMO( خبر می دهد. دانشمندان در بررسی مواد غذایی تراریخته 
رّدپای یک ماده شیمیایی علف کش به نام »گلیفوسات«)glyphosate( را پیدا کرده اند. بررسی نخست یک ذرت تراریخته نشان داد، ذرت اصالح شده 

ژنتیکی، NK 603، به طور قابل توجه با همتای طبیعی آن در تضاد بود که مخالف ادعاهای طرفداران تراریخته است.

کشف سم مهلک »گلیفوسات« 
در مواد غذايی »تراريخته«

محمد فراهانی فعال اقتصادی در زمينه استخراج سنگ های با ارزش

سرمايه ۱6 میلیونی را به ۴ میلیارد تومان رسانديم

با وجــود آمارهــای باالی 
افزایش ســن ازدواج در کشور 
ازدواج  موجود  آســيب های  و 
دختران  درصد  دیرهنگام، چند 
زیر 15 ســال ازدواج می کنند و 
از بين آنهایی که در این سنين 
ازدواج کرده اند، چند درصدشان 
دچار آسيب ها و عوامل خشونت 
)به تعریف سازمان ملل( شده اند 
تا دغدغه اصالح این قانون را در 
مســئوالن مربوطه ایجاد کرده 
باشد؟ و آیا به همين اندازه، فکری 
جوانان  ازدواج  تســهيل  برای 

می شود؟

دگردیسی سند ۲۰3۰ در این 
راستا چهار مرحله را پشت سر 
می گذارد که ایجاد موج رسانه ای، 
ادبيات سازی علمی در دانشگاه ها، 
جلب حمایــت مراجع تقليد و 
 1۰41 ماده  اصالح  طرح  تصویب 
مرحله  آخرین  مدنی، هم  قانون 

پيش بينی شده طرح است

زمانی که از شغل کارمندی استعفا 
دادم و به همراه دوستانم عزم تأسيس 
شرکت را داشتيم، سرمایه مان روی هم 
فقط 1۶ ميليون تومــان بود. اما امروز 
توليدی،  کارگاه های  ارزش مجموعــه 
آموزشــگاه و موزه بيش از 4 ميليارد 
تومان است. این رشد سرمایه در عرض 

کمتر از چهار سال رخ داد



 جعفر ساسان - داوود عسگری/ 
تحوالت  تاریخ  در  بهائیت  عملکرد 
دو حوزه  در  تأسیس،  زمان  از  ایران 
بررسی  قابل  ایران  از  و خارج  داخل 
نهضت  در  ایران  داخل  در  است. 
کودتای  و  جنگل  نهضت  مشروطه، 
اسفند 1299ش و در خارج، گسترش 
را  استعماری  قدرت های  با  همکاری 
می توان جزء عملکرد بهائیت برشمرد.

الف ـ عملکرد بهائيت در  ایران
نهضت  در  بهائيت  نقش  1  ـ 
مشــروطه: نقش فرقه بهائیت در 
نهضت مشروطه، به رابطه این فرقه با 
قدرت های استعماری، رقابت با ازلی ها 
و نگرش آن به سیاســت و حکومت 
بســتگی داشــت. بهائیت که از ابتدا 
داعیه حاکمیت سیاسی و مذهبی بر 
ایران را داشت و در این راه، به هرگونه 
فعالیتی، اعم از شورش، ترور و نوکری 
اجانب دست زده بود، با واکنش قاطع 
علما، مردم و حکومت به محاق رفت 
و با تبعید رهبران آن از  ایران منزوی 
شــد. ترس از تکرار ایــن برخوردها، 
آنان را محتاط کــرد؛ به گونه ای که 
به مجیزگویی پادشــاهان پرداختند 
و اندیشه دخالت نکردن در سیاست 
و اطاعت از حکومــت را رواج دادند. 
اگرچه ترویج این دیدگاه پوششــی 
برای فعالیت سیاسی بهائیان بود؛ اما 
در آثــار رهبران این فرقه بارها تکرار 
شد. میرزاحسین علی بهاء در این  باره 
چنین می گوید: »عّز مملکت ظاهره 
را به ملوک عنایت فرموده، بر احدی 
جایز نه که ارتکاب نماید امری را که 
مخالفت رأی رؤسای مملکت باشد.«)1(
چنین  نیــز  افنــدی  عبــاس 
می نویســد:»پس  ای احّبای الهی! به 
جان و دل بکوشید و به نیت خالصه و 
اراده صادقانه در خیرخواهی حکومت 
و اطاعت دولت، ید بیضا بنمایید. این 
امر، اهّم از فرایض دین مبین و نصوص 

قاطعۀ کتاب علّیین است.«)2( 
»ای احّبــای الهی! باید ســریر 
سلطنت هر تاج داری را خاضع گردیده 
و ســده ملوکانی هر شهریار کامل را 
خاشع شوید. به پادشاهان در نهایت 

صداقت و امانت خدمت نمایید؛ مطیع 
و خیرخواه باشید و در امور سیاسی، 
بدون اذن و اجازه از ایشــان، مداخله 
ننماییــد؛ زیرا خیانت با هر پادشــاه 
عادلی، خیانت با خداست. هذه نصیحۀ 

منی و فرض علیکم من عند اهلل.«)3(
»بر احّبای الهی، اطاعت اوامر و 
احکام اعلی حضرت پادشاهی است؛ 
آنچه امــر فرماید، اطاعــت کنند و 
همچنین کمال تمکیــن و انقیاد به 

جمیع اولیای امور داشته باشند.«)4(
»یــاران )بهائیــان( ... نه با اهل 
سیاست، هم راز و نه با حریت طلبان، 
دمساز؛ نه در فکر حکومت، نه مشغول 
به ذم احدی از ملت. از جمیع، جز ذکر 
حــق، غافل و بیــزار و به نص قاطع، 
مطیع حکومت شهریار و به امر شدید، 
منقاد سریر سلطنت. به خود مشغولند 
... این است روش و تکلیف بهائیان.«)5(
این اظهــارات اگرچه در ظاهر 
مخالفت رهبــران بهائیت با ورود به 
سیاست را نشان می دهد، اما با توجه 
به عملکرد بهائیان در حوادث بعدی، 
ماهیــت پوششــی و عوام فریبانه آن 
بهتر مشخص می شود.حضور گسترده 
ازلی ها در حوادث پیش از مشروطه و 
نقش آنان در مجامع سّری و محافلی 
که به توطئه چینی بــر ضد رهبران 
اصلــی نهضت، یعنی علما مشــغول 
بودند، ســبب شــد بهائیان نیز برای 
عقــب نماندن از رقیب و دســتیابی 
بــه آرزوی دیرینه خــود که همان 
حکومت بر ایران بود، دســت به کار 

شوند. ازلی ها که در این دوره، بیشتر 
تجدد گرایان افراطی، اعم از روشنفکر و 
روحانی را شامل می شدند، تحت تأثیر 
مدرنیته غربی که از طریق ملکم خان، 
آخوند زاده، میرزا آقاخان کرمانی و ... به 
آنان القا شده بود، مرّوج ناسیونالیسم 
افراطی، اومانیســم، سکوالریســم و 
لیبرالیســم بودند. آنهــا با حضور در 
مجامــع فراماســونری، نظیر جامع 
آدمیت، انتشــار روزنامه و شب نامه، 
سخنرانی و تشکیل کمیته های ترور، 
درصــدد انتقام از جریــان روحانیت 
بودنــد که رهبری اصلــی نهضت را 
در دست داشــتند و در فتنه باب تا 
اعدام او ایســتادگی کــرده بودند. از 
مهم ترین چهره هــای ازلی فعال در 
مشروطه، می توان به سیدجمال واعظ، 
ملک المتکلمین، شیخ ابراهیم زنجانی، 

یحیی دولت آبادی و ... اشاره کرد.
همان گونه که اشاره شد، بهائیان 
هم به دلیل تــرس از تکرار حوادث 
گذشته و هم هماهنگی با قدرت های 
بیگانه، یعنی روس و انگلیس، فعالیت 
مخفیانه تری داشــتند و حتی رهبر 
آنها تا آخرین لحظه از محمدعلی شاه 
حمایت کرد. چنانکه پیشــتر اشاره 
شــد، عبدالبهاء در لوحی خطاب به 
مالعلی اکبر شــهمیرزادی، خواستار 
می شود.برخی  ســلطنت  از  حمایت 
از صاحب نظران، شیوه عمل بهائیان 
در مشروطه را با رابطه آنها با روسیه، 
که حامی استبداد و مخالف مشروطه 
بود، مرتبــط می دانند و آقای نجفی 

می نویســد: »سرسپردگی بهائیان به 
ســفارت خانه  های روس در ایران و...، 
عباس افندی را واداشت تا در جهت 
خواست و مصالح سیاسی روس ها در 
ایران، به حمایت از محمدعلی شــاه 
قاجار و تداوم رژیم اســتبداد برخیزد 
و بــا مشــروطیت و آزادی خواهان و 
رهبران اســالمی مخالف اســتبداد، 

مخالفت کند.«)6(
اما بهائیان در آن دوره، با انگلیس 
هم مرتبط بودند و سیاست دوگانه و 
مبهم آنان در ایــن نهضت، به دلیل 
ترس از پیروز نشــدن نهضت و تکرار 

حوادث گذشته بود.
۲ـ ترور: اقدامات سیاســی و 
آشــوبگرانه عده ای از ســران بهایی 
در اواخــر دوره قاجاریــه، به انقراض 
ایــن سلســله و تأســیس حکومت 
پهلوی کمک کرد. عده ای از بهائیان 
در انجمن ســّری گــرد می آمدند و 
مخالفــان، به  ویژه رهبــران مذهبی 
نهضت مشــروطه را ترور می کردند. 
در این انجمن که به »بین الطلوعین« 
معروف بود، افرادی چون اسداهلل خان 
منشی زاده  ابراهیم خان  ابوالفتح زاده، 
و محمدنظرخان مشــکات الممالک، 
از ســال 1323ق فعالیت داشتند. به 
نوشته عبداهلل شهبازی: »فعالیت های 
انقالب مشروطه  تروریســتی دوران 
و پــس از آن، با نام ســردار محیی 
معزالســلطان(،  )عبدالحســین خان 
احسان اهلل خان دوست دار، اسداهلل خان 
ابوالفتح زاده، ابراهیم خان منشی زاده و 

محمدنظرخان مشــکات الممالک در 
منشی زاده  ابوالفتح زاده،  است.  پیوند 
و مشکات الممالک، عضو فرقۀ بهایی 
»عضویت  می افزاید:  بودنــد.«)۷(وی 
فعالیت هــای  و  انجمــن  ایــن  در 
بعــدی ابوالفتح زاده و منشــی زاده و 
ازلی های  و  )بهائی(  مشکات الممالک 
عضــو انجمن فوق را باید بخشــی از 
عملکرد شــبکه توطئه گر وابسته به 
اردشــیر ریپورتر ارزیابی کرد؛ به این 
دلیل، حضور اعضای دو فرقه متعارض 
ازلی و بهایــی در کمیته فوق، قابل 
توضیح اســت. باید اضافــه کنم که 
اعضــای این انجمن، اعــم از ازلی و 
بهائی، پس از تأسیس سازمان ماسونی 
لژ بیداری ایران )1325ق/ 190۷م( در 

پیرامون آن مجتمع شدند.«)8(
از اقدامــات تروریســتی ایــن 
گــروه، می توان بــه تــرور نافرجام 
شــیخ فضل اهلل نوری در 16 ذی حجۀ 
1326ق که به دســت کریم دواتگر 
صورت گرفت، اشــاره کــرد؛ اما این 
گروه ســرانجام کار ناتمــام خود را 
در قالــب گروه جدیــدی تمام کرد. 
ابوالفتح زاده و منشــی زاده، به  همراه 
زین العابدین خان مستعان الملک، گروه 
تروریستی جدیدی موسوم به »کمیته 
جهانگیر« تشکیل دادند. ابوالفتح زاده، 
مستعان الملک و میرزامحمد نجات، از 
جمله اعضای »محکمه انقالبی« بودند 
که حکم مرگ شیخ فضل اهلل نوری را 
صادر کردند. دادســتان این محکمه، 
شیخ ابراهیم زنجانی بود که تحت  تأثیر 
میرزا مهدی خان غفاری کاشی )وزیر 

همایون(، عضو فرقه بهایی، بود.)9(
هدف بعدی این تروریســت ها، 
آیــت اهلل بهبهانــی، از رهبران اصلی 
نهضــت مشــروطه بــود. در رجب 
1328ق، حادثــۀ قتل ســیدعبداهلل 
بهبهانــی رخ داد کــه عامــالن آن، 
وابستگان شبکۀ تروریستی ابوالفتح زاده 
و منشــی زاده بودند. یکی از ضاربان 
بهبهانی، فردی به نام حسین ل له بود 
که بعدها با ابوالفتح زاده، منشی زاده و 
مشــکات الممالک در کمیتۀ مجازات 

همکاری کرد.)10(
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 دکتر سيامک باقری چوکامی/  به اعتقاد 
رهبر معظم انقالب، امروز نفوذ دشــمن یکی از 
تهدیدهای بزرگ برای کشــور است. از آنجایی 
که دشمن در فرایند نفوذ، بسیار پنهان، پوشیده 
و به صورت خودی نما عمل می کند، خطرش از 
دشمن آشکار بیشتر است. امیرالمؤمنین علی)ع( 
می فرماینــد: »اکبر االعــداء اخفاهم مکیده«؛ 
بزرگ ترین دشمنان کسانی اند که حیله خود را 
بیشــتر پنهان می دارند. )مستدرک نهج البالغه، 
ص 15۷( از بیــن انــواع نفوذ، نفــوذ فرهنگی 
و اجتماعــی خطرناک تــر از دیگر نفوذ اســت. 
»مسئوالن فرهنگی باید مراقب رخنه  فرهنگی 
باشند؛ رخنه های فرهنگی بسیار خطرناک است؛ 
باید حساس باشند، باید هوشیار باشند.«)رهبر 

معظم انقالب،1393/1/1(
الگوی نفوذ در جنگ فرهنگی و اجتماعی 
ســابقه زیــادی دارد؛ اما در عصــر کنونی و در 
شــرایط نبرد نرم ابعاد وســیعی پیــدا کرده و 
نقش فوق العاده پیچیــده ای را ایفا می کند. در 
الگوی نفوذ با همه زیرشــاخه های آن، عرصه ها، 
حوزه ها و محافظ های نرم افزاری و سخت افزاری 
جامعه سســت و بی خاصیت می شــود و نظام 
مدیریتی، تصمیم ســازی و تصمیم گیری آن در 
حوزه فرهنگی ـ اجتماعی نیز مختل و  متحول 
می شود. به طور کلی، نفوذ در عرصه های فرهنگی 
و اجتماعی با الگوهای مختلف صورت می گیرد که 
این الگوها متعددند؛ اما با اغماض می توان در دو 
دسته کلی نفوذ موردی و جریانی صورت بندی 
کرد. در این شــماره به کلیات این الگوها اشاره 
می شود و شــماره های بعدی به مصادیق نفوذ 
فرهنگی و اجتماعی اختصاص پیدا خواهد کرد.

نفوذ موردی و شخصی در مراکز فرهنگی 
و دیگر حوزه ها از ســابقه و قدمــت زیادی در 
تاریخ روابــط بین الملل و ســرویس اطالعاتی 

برخوردار است.

نفوذ مأموریت محور یا رخنه ای
عامل نفوذی در نفوذ موردی ممکن است با 
برنامه ریزی و آمادگی قبلی و به صورت هدفمند 
در نظام رخنه کند یا ممکن است افرادی مستعد 
در درون نظام شناسایی شده و برنامه های نفوذ 
در فراینــد تعامل با وی پیگیری شــود. چنین 
نفوذی را نفــوذ مأموریت محور یا نفوذ رخنه ای 
می نامند. در نفوذ رخنه ای عامل نفوذی با استفاده 
از غفلت مســئوالن در نهادها و ســازمان های 

دولتی یا غیــر دولتی رخنه کرده و پس از طی 
مســیر اداری رشد و ارتقای مقام و درجه کسب 
کرده و در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها منشأ 
اثر می شــود. حضرت امــام)ره( در این زمینه 
می فرماینــد: »می دانیم کــه قدرت های بزرگ 
چپاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورت های 
مختلف از ملی گراها و روشــنفکران مصنوعی و 
روحانی نمایان که اگر مجال یابند از همه پرخطرتر 
و آسیب رسان ترند، ذخیره دارند که گاهی سی 
ـ چهل ســال با مشی اســالمی و مقدس مآبی 
یا »پان ایرانیســم« و وطن پرستی و حیله های 
دیگر، با صبر و بردباری در میان ملت ها زیست 
می کنند و در موقع مناسب مأموریت خود را انجام 
می دهند.«)امام خمینی، 1369، ج 21، ص 425(

در برخــی از مصادیق نفوذ موردی، عامل 
نفوذی ممکن است در فرایندی پیچیده استحاله 
شده و به صورت آگاهانه و بدون گرفتن دستوری 
از عامل بیرونی، به اقداماتی دســت بزند که در 
راستای برنامه های بازیگر عامل و در تأمین اهداف 
آن در حوزه فرهنگی و اجتماعی اســت. به این 
شکل از نفوذ، نفوذ نظری و معرفتی گفته می شود. 
این دسته اخیر، همواره مورد توجه بازیگران نظام 
ســلطه بوده و در نبود جایگزین ایده آل، مورد 

حمایت جدی قرار می گیرند. 
یکی از اشکال پیشــرفته نفوذ موردی، از 
طریق ارتباط گیری در پوشــش های مختلف، از 
جمله پوشش علمی، جذب و به کارگیری است. 
نفوذ ارتباطی با توســل به تله های ارتباطی به 
تناسب شرایط سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی 
جامعــه بــه دو صورت ســاده و پیچیده دنبال 
می شود. در نفوذ ارتباطی ساده فرد یا شخصیت 
سیاســی تحت نفوذ با یک واسطه ارتباطی در 

راستای دشمن قدم برمی دارد؛ اما در نفوذ پیچیده 
واسطه های مختلفی نقش دارند؛ به گونه ای که 
فرد به تله افتاده بــه نفوذی بودن خود آگاهی 
نــدارد. نمونه های فراوانی وجــود دارد؛ چنانکه 
افرادی، مانند تاج بخش و هاله اسفندیاری )مدیر 
بخش ایرانی بنیاد ســوروس و از مدیران بخش 
خاورمیانه ای مرکز ویلســون( در اعترافات شان 
تصریح دارند: »برخــی از این بنیادها از طریق 
دعوت افراد برای سخنرانی، شرکت در کنفرانس، 
دادن پروژه های تحقیقاتی و بورس های مطالعاتی 
و... سعی در یارگیری و جذب عناصر مؤثر کشور 
و مرتبــط نمودن آنها با نهادها و ســازمان های 
تصمیم ساز و تصمیم گیر در آمریکا را داشته اند.«

نفوذ جذبی یا جلبی
 شــکل دیگر از نفوذ موردی، جذب افراد 
از درون مراکز فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی است. به این نفوذ، جذبی یا جلبی گفته 
می شود. در نفوذ جلبی برخالف نفوذ رخنه ای به 
جای وارد کردن نفوذی در مرکز موردنظر، فرد 
یا افراد مستعد، به شکل ها و ترفندهای مختلف 
جذب و جلب شده و در راستای اهداف دشمن 
به کار گرفته می شــود. در حــال حاضر، یکی از 
کارویژه های سرویس های اطالعاتی و بنیادهای 
اندیشه ای، آموزشی، دانشگاهی، رسانه ای و هنری 
اعم از آنهایی که پوشش سرویس های اطالعاتی 
یا مستقل و فراتر از آنها هستند، افراد مستعد را 
در مراکز حساس و تصمیم ساز یا تصمیم گیر یا 
در جریان های سیاسی، در بیوت شخصیت های 
سیاســی و تأثیرگــذار، گروه هــای ذی نفوذ و 
رســانه های جمعی، شناسایی کرده و در جهت 
اهداف خود اســتفاده می کننــد. افرادی که در 

چارچوب نفوذ جلبی قــرار دارند، کارکردهای 
مســتقیم یا غیر مســتقیم دارنــد. در کارکرد 
مســتقیم، فرد یا شخصیت جذب شده، خود به 
شخصه و به صورت مستقیم از منافع قدرت های 
خارجی دفاع می کند و برای منافع بازیگر بیرونی 
و تحقق اهداف آن از هیچ فعالیتی دریغ نمی کند. 
در کارکرد غیر مستقیم، عامل نفوذی که در درون 
نظام جلب و جذب شده از طریق تأثیرگذاری بر 
نخبگان، تصمیم ســازان و تصمیم گیران هدف 

دشمن را خواسته یا ناخواسته برآورده می کند.
با وجــود این، اهداف این نــوع نفوذگران 
می تواند از ســاده ترین مسائل ممکن، همچون 
کسب اطالع و جاسوسی گرفته تا پیچیده ترین 
هدف گذاری ها، یعنی وارد شدن نفوذگر در بدنه 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی سازمان حریف 
به منظــور اختالل در کارکردهای صحیح نظام 
و دســتگاه های مختلف فرهنگــی، اقتصادی و 
سیاســی آن و ایجاد انحراف در مسیر یا همسو 
کردن خط مشی های دستگاه های مختلف نظام با 
اهداف غرب باشد.نمونه هایی از این قبیل در تاریخ 
پیش و پس از انقالب زیاد است. نفوذ فراماسونری 
در مراکز فرهنگی پیش از انقالب آنچنان که در 
کتاب »نفوذ فراماســونری در مدیریت نهادهای 
فرهنگی ایران در دهه 1340« اثبات شده است. 
این کتاب تصریح دارد، »روش و سیاست لژهای 
فراماسونری در کشورهای جهان سوم از جمله 
ایران مبتنی بر شکار نخبگان سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و علمی می باشد. آنها تالش می کنند با 
اســتحاله فرهنگ مذهبی که به عنوان فرهنگ 
جهانی و بین المللی معرفی می شــد، گام به گام 
کشــور را وابسته کنند و در قالب نظام آموزشی 
و مواد درسی نسلی را تربیت کنند که از هویت 
خود دور شود.« )طباطبایی، 1384، ص 123(

در برابــر نفوذ موردی، نفوذ جریانی وجود 
دارد. نفوذ جریانی نیز اشــکال مختلفی دارد که 
در مجمــوع ویژگی این الگــو از نفوذ فرهنگی 
و اجتماعی، ایجاد شــبکه ای از روشــنفکران، 
نویسندگان، خبرنگاران، هنرمندان و... و همچنین 
ایجاد جریان های فکری، ایجاد جریان تبلیغی و 
رسانه ای، دوقطبی سازی نخبگان فکری و تقویت 
نخبگان فکــری میانه رو و غرب گــرا در درون 
جریان های کلی کشور است. گفتنی است هدف 
و ایجاد جریان های فکری و فرهنگی موازی برای 
تشکیک سازی و مطالبه سازی فکری، فرهنگی 

و... است.

حجت االسالم والمسلمین سیدجواد ورعی، مدرس و محقق دینی می گوید: »امام)ع( در کربال دست کم با دو گروه روبه رو بود: یک گروه کساني که به دینداري تظاهر 
مي کردند؛ ولي حقیقتاً دین نداشتند. افرادي مانند ابن زیاد و شمر که تنها به دنیا و قدرت مي اندیشیدند. تکلیف امام)ع( با این گروه روشن بود؛ جهاد. اما گروه دوم کساني 
بودند که فریب گروه اول را خورده بودند یا از ترس آنان وارد این میدان شده بودند. این گروه مسلمان بودند، اما مسلماني که براي دین و اعتقادش حاضر نیست هزینه کند.«

عاشورا و سکوالريسم

 فتح اهلل پریشان/ در سیر شخصیت سازی اندیشه ورز و فقیه، افزون بر 
بســترهای خانوادگی و تربیتی، زمینه های اجتماعی و محیطی نیز مؤثر اســت. 
بر این مبنا، دوران زیســت مالاحمد نراقی)نراقــی دوم( از فحول علمای دین و 
اکابر مجتهدین شــیعه با حوادث زیادی همراه اســت که در بالیدن و استحکام 
شــخصیت وی مؤثر بوده است. رشــد اجتماعی و فکری و حیات سیاسی وی با 
سلطنت پادشاهان زند و قاجار همزمان بوده است. هنگام سلطنت کریم خان زند، 
او ایام کودکی و نوجوانی خود را پشــت سر می  گذاشت و مهم ترین دوران حیات 
این فقیه سترگ با حکومت آقا محمدخان و فتحعلی شاه از سلسله قاجار مقارن 
بوده است. سال 1193 هـ.ق که مالاحمد هشت ساله بود، کریم خان زند پس از 
نزدیک به ســی ویک سال سلطنت چشــم از جهان فروبست.)1( زمانی که وی در 
عتبات عالیات برای ادامه و تکمیل تحصیل حضور داشــت، در سال 1213 هـ.ق 
فتحعلی شاه به حکومت رسید و مدتی طول کشید تا وی موقعیت خود را تثبیت 
کند و بر اوضاع مســلط شود. دوران زعامت و مرجعیت مالاحمد نراقی و حضور 
او در شــهر کاشان را می  توان یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخی ایران و جهان 
نامیــد. در این برهه از تاریخ میان قدرت هــای بزرگ جهانی تکاپوی عمیقی به 
منظور دستیابی به منابع کشورهای آسیایی و آفریقایی آغاز شد که به »سیاست 
مســتعمراتی« معروف بود. در این میان، کشور ایران به دلیل موقعیت راهبردی 
و ارتباط دیرینه ای که با کشور هند داشت، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در 
آغاز عصر این سیاست، ایران جزء اولین کشورهای موردنظر و رقابت استعمارگران 
بود. این سیاست استعماری در آن مقطع در ابعاد و عرصه های گوناگون اعمال و 
تعقیب می  شد که تهاجم در عرصه فرهنگی و شکستن سنگرهای اعتقادی مردم 
ایران، یکی از برنامه های این دسیسه استعماری به شمار می  آمد. دشمنان اسالم 
به ویژه سردمداران دولت انگلیس که همواره به دنبال غارت منافع ملی و مذهبی 
ملت های مســلمان بودند، به تجربه حضور اسالم و روحانیت شیعه را بزرگ ترین 
مانع تحقق اهداف شوم خود در سرزمین های اسالمی می دانستند؛ از این رو برای 
درهم شکستن این دو نیروی معنوی به طور همه جانبه سرمایه گذاری می  کردند. 
یکی از این اقدامات شوم، فعالیت های جسورانه فردی به نام »هنری مارتین« از 
گروه »پادریان« در ایران بود.هنری مارتین، کشیش و مبلّغ مسیحی در طول یازده 
ماه اقامت خود در ایران افزون بر ترجمه انجیل و عهد جدید، کتابی به نام »میزان 
الحق« در حقانیت دین مســیح و رّد آیین مقدس اسالم و رسالت پیامبر)ص( و 
نفی وحی و قرآن نگاشت و با پشتکار و جسارت عجیبی با عالمان اسالم مشاجره 
و مناظره کرد. وی با ترفندهایی که آموخته بود، در شــبهه افکنی و ایجاد تردید 
میان جوانان بسیار ماهر بود؛ چنانکه توانست در این زمینه به موفقیت هایی هم 
دســت یابد. مأموریت او در ســال 122۷ هـ.ش در ایران به پایان رسید و عازم 
کشــور ترکیه شد و در همان سال درگذشت؛ اما سالیان دراز شبهات او در میان 
محافل علمی   و عمومی   مردم باقی و مطرح بود.)2(در آن ایام، پاسخ های بسیاری 
در نفی نظرها و شبهه های مارتین نوشته شد؛ اما چون بیشتر نویسندگان آن از 
مایه علمی   الزم و کافی بهره مند نبودند، نه تنها نتوانســتند از عمق تأثیرات آن 
بکاهند؛ بلکه خود سبب تحکیم این جبهه شوم فرهنگی شدند. در این میان، یکی 
از انگشت شــمار آثار نگارش یافته که از استحکام و برهان قاطعی برخوردار بود، 
کتاب »سیف االمه و برهان المله« نوشته مالاحمد نراقی بود. این فقیه پرتالش در 
پویایی، رسایی و گویاکردن محتوای این کتاب سنگ تمام گذاشت و در تکمیل 
آن با ده نفر از شخصیت های یهود به مذاکره علمی   نشست.)3(در این کتاب غیرت 
دینی، احساس مسئولیت اجتماعی، شجاعت و شهامت علمی   مالاحمد نراقی به 
وضوح مشاهده می  شود. این کتاب در سال 1233 هـ.ق، یعنی پنج سال پس از 
فوت مارتین نگارش یافت و در مهار افکار و اندیشــه های انحرافی و رفع شبهات 
ساختگی او تأثیر بسزایی گذاشت و این تنها رّد شخص مارتین نبود؛ بلکه در واقع 
مالاحمد نراقی با این تالش و تحقیق در برابر یک تهاجم همه جانبه فرهنگی قد 
علم کرد که در پشت پرده از جانب دولت وقت انگلیس تغذیه و هدایت می  شد.از 
نظر رسالت اجتماعی، او همواره به فکر رفاه و آسایش توده مردم مستضعف بود 
و در مواقع مختلف به دفاع از حقوق مردم مظلوم منطقه برخاست و با ظالمان و 
سرکشان ستیزه کرد. در ادامه این ظلم ستیزی با حاکمان ظالم منطقه و حتی با 
حکومت وقت ایران )فتحعلی شاه قاجار( درگیر شد. چنانکه در کتاب های تاریخی 
درباره مباحثه جدلی تا مرز مباهله بین وی و پادشاه قاجار حکایت هایی نقل شده

است.)4(در زمان مرجعیت مالاحمد نراقی حوادث سرنوشت سازی به وقوع پیوست 
کــه یکی از مهم ترین آنها جنگ های ایــران و روس بود. در این هنگام، فقیهان 
عظام شــیعه و دانشــوران نجف و کاظمین، مانند آیت اهلل سیدعلی طباطبایی و 
شــیخ جعفر کاشف الغطا اعالم جهاد کردند که به دنبال آن بیشتر فقیهان بزرگ 
شهرها، از جمله مالاحمد نراقی به این ندا لبیک گفتند و به جمع فقیهان مجاهد 
پیوستند. وی به سوی آذربایجان، خط مقدم جبهه جنگ حرکت کرد و با حضور 
خود در شــهر تبریز و مناطق مختلف آذربایجان مردم را علیه اشغالگران روسی، 

بسیج و روشنگری کرد.)5(
*منابع در دفتر نشریه موجود است

از آن نظــر کــه ابعاد زندگانــي امام 
حســین)ع( در طــول تاریخ مــورد توجه 
تاریخ نویسان قرار گرفته است، درباره زندگاني 
آن حضرت و واقعۀ عاشورا کتاب هاي بسیاري 
نوشــته شده است و حتي نویسندگان سّني 
مذهب نیز در این زمینــه کتاب هایي را به 
رشــتۀ تحریر درآورده اند؛ اّما در میان کتب 
شــیعه که به طور اجمالي و صحیح زندگي 
آن حضرت را براي نسل هاي بعدي به یادگار 
گذارده  اســت، مي توان به کتــاب گرانمایه 
و ارزشــمند »االرشــاد في معرفۀ حجج اهلل 

علي العباد« نوشتۀ مرحوم شــیخ مفید اشاره کرد. از ویژگي هاي مهم و بارز این 
اثر، آن است که این کتاب، یکي از جامع ترین کتاب هایي است که دربارة امامان 
معصوم)ع( در اواخر قرن چهارم هجري یا اوایل قرن پنجم هجري نوشته شده است. 
اّما کتاب مهم دیگر، کتاب شــریف »منتهي اآلمال« است که مرحوم شیخ 
عباس قمي آن را نگاشته است و در این کتاب نیز درباره امام حسین)ع( از والدت 
تا شهادت مباحث جامع و دقیقي مطرح شده است و عالوه بر آن، این نویسنده 
کتاب »نفس المهموم« را نیز درباره واقعۀ کربال نوشته است. اّما دربارة مهم ترین 
واقعۀ زندگاني امام حسین )ع( که واقعۀ کربال مي باشد و حتي جهان اسالم تا کنون 
کتاب هاي بســیاري نوشته شده که از جملۀ آنها مي توان به »مقتل« ابي مخنف 
که اولین مقتل کربال اســت، اشاره کرد. این کتاب با توجه به تحریفاتي که پس 
از گذشت زمان بر آن حادث شده است، به دست استاد ارزشمند یوسفي غروي، 
با منابع اصیل تاریخي مطابقت داده شده و موارد قطعي آن جدا گردیده و حتي 
جواد سلیماني نیز آن را ترجمه کرده است. همچنین کتاب »قصۀ کربال« نوشتۀ 
نظري منفرد، کتابي است محققانه که قابل استفاده مي باشد.در زمینۀ تحلیل وقایع 
زندگي امام حســین)ع( نیز کتاب هاي »پرتویی از عظمت حسین)علیه الّسالم( و 
»شهید آگاه« نوشتۀ آیت اهلل العظمي صافي گلپایگاني، بسیار مفید و سودمند است. 
همچنین به تازگی فرهنگ جامعي از کلمات و سخنان آن حضرت به نام »فرهنگ 

سخنان امام حسین علیه الّسالم« نوشته محمد دشتي به چاپ رسیده است.
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 کتاب هايی درباره امام حسین)ع(

جریان شناسی فکری  ـ فرهنگی ایران معاصر  ـ 8۶

بازشناسی عملکرد بهائيت در مشروطه

تحليلی بر نسل نوین جنگ نرم عليه انقالب اسالمی ـ قسمت هفتادوچهارم

شناخت الگوهای نفوذ در عرصه فرهنگی  ـ اجتماعی

اهداف قیام امام حسین)ع(

دوگونه
 دينداری!

سخنراني  در  سیدالشهداء)ع( 
مهمي کــه در اواخر عمر معاویه در 
موسم حج و سرزمین منا و با حضور 
صدها نفر از رجال و شخصیت هاي 
مذهبي و سیاســي عصر خود ایراد 
کرد، اهداف خــود را از تالش براي 
به دســت گرفتــن حکومت چنین 
بیان فرمود: »اللهم انک تعلم انه لم 
یکن ما کان مّنا تنافســاً في سلطان 
و ال التماســاً في فضــول الحطام و 
لکن لنــزي المعالم مــن دینک و 
نظهر االصالح في بــالدک و یأمن 
المظلومــون من عبــادک و یعمل 
بفرائضــک و ســننک و احکامک« 
)تحف العقول، ص 243(. آن حضرت 
پس از بیان این نکته که نه به دنبال 
سلطنت و ریاست بر مردم هستم و 
نه در پي رسیدن به ثروت و مال دنیا، 

اهداف خود را چنین برشمرد:
1ـ آشکار کردن نشانه هاي دین 
الهي؛2ـ اصــالح در روي زمین؛3ـ 
ایجاد امنیت براي بندگان مظلوم؛4ـ 
عمل کردن به واجبات، ســنت ها و 

احکام و قوانین الهي.

 شهاب زمانی/ ایام سوگواری 
اباعبداهلل  حضرت  شــهیدان  ساالر 
الحســین)ع( از قدیم  برای مکتب 
شیعه فرصت های زیادی ایجاد کرده 
اســت؛ از فرصت گرانقــدر معرفی 
مکتب سرخ شیعی تا جذب افراد تازه 
به آن و تا فرصت عمق یابی اندیشه 
و ایدئولوژی و جهان بینی شیعه در 
دایره این فرصت ها قرار دارند. اساساً 
فرهنگ عاشــورا و گفتمان جهادی 
امــام حســین)ع( در کنــار جاذبه 
قدرتمنــد، دافعه قوی نیز دارد و به 
قول »شــهید مطهری« همین امر 
موجب پویایی و بالندگی آن است. 
دشمنان آسیب پذیر در مقابل پیام 
عمیق مکتب عاشورا که هر ساله با 
تأمالت و اقتضائات روزآمد بازخوانی 
می شود، از گذشته تالش کرده اند؛ 
اصل اهداف و فلســفه آن را با دامن 
زدن به ســؤاالت، شبهات، خرافات، 
آفات و آسیب های جدید تحت شعاع 
قــرار داده، به اصطالح و خیال خام 
خود آن را از سکه بیندازند؛ چراکه 
تحریف در طــول تاریخ، قوی ترین 
ابزار و اسلحه دشمن در برابر حق و 

حقیقت بوده است. 
حــال زمانــی ایــن موضوع 
تأثیرگذار و خطرناک تر می شود که 
حوزه خرافه پردازی یا تحریف فلسفه 
قیام امام حسین)ع( جوالنگاه فکری 
افراد به ظاهر موجه علمی دانشگاهی 
و حوزوی یــا از الیه های مدیریتی 
کشور قرار گیرد. موضع گیری و تلقی 
یکی از مسئوالن کشور در سال های 
گذشته از مالقات امام حسین)ع( با 
عمر ســعد به مذاکره که با واکنش 
تنــد جامعه دینــی و در رأس آنها 
رهبر معظم انقالب مواجه شد، در این 
راستا قابل ارزیابی است. یا امروزه در 
ایام عزاداری امام حسین)ع( دوباره 
برخي برای اثبــات جدایي دین از 
سیاست، القا سکوالر مهدی بازرگان 
را بازخوانــی می کنند که قیام امام 
حسین)ع( صد در صد دموکراتیک 
و به خواست مردم انجام گرفته است 
و با این کار نفي حاکمیت خداوند را 

به امام)ع( نسبت مي دهند.
ایــن در حالــی اســت کــه 
واقعیات تاریخي و تحلیل ســخنان 
امام حســین)ع( به خوبــي الهي ـ 
دیني بودن اقدامات سیاســي امام 
حســین)ع( و در نتیجــه رّد نظریه 
طرفداران سکوالریســم را نشــان 
می دهد. امام حسین)ع( ـ برخالف 
نظام هاي سکوالر و مکاتب سیاسي 
رایج جهان ـ اهداف حکومت را بسیار 
فراتر از تأمین رفاه و امنیت دنیوي و 
معیشتي مردم مي داند. آن حضرت 
هنگام ترک مدینه یکي از اهداف قیام 
خویش را، اصالح جامعه اسالمي و 
انجام فریضه امر به معروف و نهي از 
منکر اعــالم مي کند که معناي این 
انگیزه این اســت که اگر امام)ع( از 
تشکیل نشدن حکومت و نقض عهد 
مردم کوفه نیز مطمئن بود ـ بدون 
توجه به علم غیب ایشــان ـ دست 
از خروج و قیام خود برنمي داشــت؛ 
چــرا که انگیزه اصلــي و اولي قیام 
حضرت، همان احیــاي دین بود و 
مســئله حکومت و زمامــداري در 
مراحل بعدي قرار داشت که البته آن 
نیز حق مشــروع اهل بیت)ع( بود و 
فلسفه عملی پیاده سازی کامل اسالم 
و رساندن انسان ها به سعادت است.

پردازش

نکته

سیاست نامه

کتابخوان

آفاق



حضرت  ســعيدي/  مهدي   
آیت اهلل حاج  شیخ  حسین  راستي  کاشاني،  
از جمله روحانیون انقالبي و مبارزي بود 
که با گروه هــاي مبارز مخفي، از جمله 
گروه منصورون ارتباط داشــت. وي به 
واســطه همین ارتباط پس از پیروزي 
انقالب اسالمي به عنوان نماینده حضرت 
امام)ره( در ســازمان مجاهدین انقالب 
اسالمي برگزیده شد. سازمان مجاهدین، 
نیمه مخفي و سیاســی ـ  مجموعــه اي 
نظامي بود که پــس از پیروزي انقالب 
از ائتالف هفت گروه مبارز براي دفاع از 
انقالب اسالمي و مقابله با گروهک هاي 
ضدانقالب، همچون سازمان مجاهدین 
خلــق در فروردین ماه 1358 شــکل 

گرفته بود.
ورود آقاي راســتي کاشــاني به 
سازمان ماجراهایي را به همراه داشت که 
در نهایت به استعفاي بخشي از نیروهاي 
کلیدي سازمان و انحالل آن منجر شد.

نماینده امام)ره( در سازمان 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمي 
پــس از شــکل گیري و در آغــاز کار با 
حضرت امام)ره( ارتباط مستقیمی داشت 
و گزارش عملکرد خود را خدمت ایشان 
عرضه مي داشــت؛ اما با توجه به شرایط 
انقالب و مشغله بسیار حضرت امام)ره( 
تداوم این ارتباط ناممکن مي نمود. این 
موضوع در شــوراي هماهنگي سازمان 
به بحث گذاشــته و مصوب مي شــود 
نماینــده اي از جانب حضــرت امام)ره( 
در سازمان حضور داشته باشد. مرتضي 
الویري ماجرا را چنین شــرح مي دهد: 
»در مالقاتــي کــه خدمت امــام)ره( 
رسیدیم)1358/3/4(، خواستیم فردي را 
به عنوان نماینده خود در سازمان معرفي 
نماینــد. در همان مالقات، آقاي عبداهلل 
ذوالقدر )یکي از اعضاي سازمان که قباًل 
عضو گروه منصورون بــود( به امام)ره( 
گفت کــه گروه قباًل با حجت االســالم 
والمسلمین راستي کاشاني در تماس و 
رابطه بوده و نظرات امام)ره( را از ایشان 
دریافت مي داشته است. امام)ره( فرمودند 
که آقاي راستي فرد با تقوایي است. اآلن 
هم مسائل را به ایشان ارجاع دهید و از 

ایشان بپرسید«
با وجود انتصاب آیت اهلل راســتي 
کاشــانی به عنــوان نماینــده حضرت 
امام)ره(، مجموعه سازمان ارتباط چنداني 
با ایشــان نداشــته و وی نیــز تا نیمه 
ســال 1360 حضور پررنگي در سازمان 
نداشــتند. از این تاریخ بــه بعد حضور 
آقاي راستي در سازمان و مسئله حدود 
و اختیارات و تبعیت از ایشــان، سرآغاز 
اختالفات اصلي در ســازمان اســت که 
به دودســتگي و انشــعاب در سازمان 

مي انجامد.

طرح مسائل اقتصادي، سرآغاز 
چالش ها

با ارجاع مســائل به آقاي راستي از 
سوی حضرت امام)ره(، مخالفتي با انتصاب 
ایشــان وجود نداشــت و اعضاي شوراي 

هماهنگي کم وبیش هر ماه با آقاي راستي 
دیدار داشته و با ارائه گزارشي از عملکرد و 
احیاناً ارائه بیانیه ها و اطالعیه هاي سازمان، 
پرسش ها و مسائل شرعي مبتالبه را نیز 
از ایشان جویا مي شــدند. ایشان نظرات 
خود را در زمینه مســائل مطرح شــده 
اعالم می کرد. وی بیش از این در مسائل 
ســازمان و تصمیمات و موضع گیري ها 

دخالت نداشتند.
 در ســال 59، تعدادي از اعضاي 
ســازمان از جمله بهزاد نبوي و محمد 
ســالمتي وارد کارهاي اجرایي شــده و 
مســئولیت هایي را در کابینــه برعهده 
گرفتند. شــرایط خاص آغازین انقالب 
اسالمي و شروع جنگ تحمیلي اقتصاد 
کشــور را در شــرایطي حاد قرار داده 
بود و سازندگي کشور، حرکتي انقالبي 
مي طلبید تا دوشادوش عرصه هاي دیگر 
انقالب حرکت کنــد. این در حالي بود 
که هنوز مدل و الگوي توسعه و اقتصاد 
اسالمي مدوني تدوین و ارائه نشده بود. 
در ایــن زمان بود که طــرح اصالحات 
ارضي )اجراي بنــد »ج«( و پس از آن 
مسائلی چون توزیع کوپني کاال و ایجاد 
تعاوني هاي روســتایي و شــهري محور 
مناقشــات فکري و سیاسي جامعه قرار 

گرفت. 
طرح اصالحات ارضي که در شوراي 
انقالب تصویب شد و افرادي، چون آقایان 
بهشتي، منتظري و مشکیني آن را تأیید 
کــرده بودند، براي اجرا در دســتور کار 
دولت قــرار گرفت؛ دولتــي که در آن 
محمد سالمتي، وزیر کشاورزي و بهزاد 
نبوي، وزیر مشــاور در آن عضو بودند. 
مطابق این طرح، زمین هاي بزرگي که از 
دوران ستمشاهي در اختیار زمین داران 
و خوانین بود، از ســوی هیئت سه نفره 
واگذاري زمین طبق ضوابط خاصی بین 

روستاییان تقسیم مي شد. 
در ایــن میان، جمعــي از علما و 
بــزرگان که همــواره از اعضاي جامعه 
مدرســین حــوزه علمیه قم به شــمار 
مي آمدند )چون آیات عظام آذري قمي، 
مکارم شیرازي، راستي کاشاني، کریمي 
و احمدي میانجي( با طرح مخالف بوده 

و آن را خارج از حدود و اختیارات دولت 
اسالمي مي دانستند.

بنا بر این حدود و اختیارات دولت 
اسالمي محور مناقشه و اختالف نظر دو 
گــروه قرار گرفت که در هر دو ســوي 
اختالف شــخصیت هاي بزرگ و بنامی 
حضور داشتند. سازمان نیز از این ماجرا 
بي نصیــب نماند و از آنجــا که محمد 
ســالمتي و بهزاد نبــوي موافق و آقاي 
سازمان(  در  امام)ره(  راســتي)نماینده 
مخالف طرح بودنــد، دامنه اختالف به 

درون سازمان نیز کشیده شد. 

اوج گيري مناقشات درون سازماني
با ســپري شــدن ایام پرآشوب و 
خونبــار نیمه اول ســال 1360 که به 
»انقالب سوم« و خروج نیروهاي لیبرال 
و ضد انقالب از نهادها و دســتگاه هاي 
اجرایي کشــور انجامیــد و آغاز حرکت 
مسلحانه منافقین و ترور نیروهاي انقالب 
را در پي داشت، دوران جدیدي در روند 
تحوالت کشــور و به تبع آن سازمان به 
وجود آمد. آقای راستی کاشانی حضور 
بیشتری در سازمان داشته و به تبع آن 
شــاهد نقش آفرینی بیشتر وی هستیم. 
بــا حضور فعال تر نماینــده امام)ره( در 
سازمان که به درخواست جمعي از اعضا 
و تأکید حضرت امام)ره( حاصل شــده 
بود، کم کــم اختالف نظرات بین طیفي 
که مسئولیت هاي کلیدي سازمان را در 
اختیار داشت و جمعي از بدنه سازمان که 
بر نقش محوري نماینده امام)ره( تأکید 
مي ورزید، شدت گرفته و مسئله حدود 
و اختیارات نماینده امام)ره( و چگونگي 
رابطه ایشــان با سازمان در صدر مسائل 

سازمان قرار مي گیرد.
 مسئوالن ســازمان که دیدگاه ها 
و مواضع نماینده امام)ره( را در تعارض 
و مخالــف نظرات خــود مي دیدند، این 
مسئله را مطرح کردند که آقاي راستي 
تنها نقش نظارتي دارند و اختیاري براي 
دخالت در امور ســازمان ندارند یا اینکه 
ایشان نماینده امام)ره( نبوده؛ بلکه تنها 
رابط بین ســازمان و امام)ره( هستند. 
نماینده امام)ره( کارش »توشیح« است، 

ایشــان باید نظرات امــام)ره( را منتقل 
کند و نظرات شخصي ایشان الزم االتباع 
نیست. مرتضي الویري اوضاع آن زمان را 

چنین وصف مي کند: 
 »در این شرایط در درون سازمان 

سه جناح به شرح زیر شکل گرفت: 
1ـ جناحي که معتقد بود بایستي 
کلیه نظرات و دیدگاه هاي ســازمان، به 
آقاي راستي عرضه شود و هر مطلبي که 
ایشــان خالف دانستند، بالفاصله حذف 
شــود. این دسته مي گفتند اصوالً معني 
ندارد که بگوییم سازمان در مورد فالن 
مسئله اقتصادي یا سیاسي یک نظر دارد 

و آقاي راستي نظر دیگر.
2ـ جناح بهزاد نبوي که معتقد بود، 
حضور آقاي راستي کاشاني در سازمان به 
این منظور اســت که ما نظرات امام)ره( 
را )اگر دسترسي به امام)ره( نداشتیم و 
یا نامشخص بود( از آقاي راستي بپرسیم 
نه اینکه از نظرات شخصي آقاي راستي 

تبعیت نماییم. 
3ـ جناح سوم برخوردهاي جناح 
یک و دو را خصمانه مي دانســتند. این 
دسته در عین اینکه دیدگاه جناح اول را 
تحجرگرایانه و غیر منطقي مي دانست، 
برخوردهــاي جناح دوم را نیز تند و در 
برخي موارد، دور از موازین اخالقي تفسیر 

مي کردند.«
به گفته مرتضی الویری، »جناح یک 
و دو، یکدیگر را منحرف دانسته و معتقد 
بودند نمي توانند با هم کار کنند؛ اما جناح 
سوم معتقد بود هیچ مشکل بنیادي وجود 
ندارد و مي توان بر مبناي تفاهم و پذیرش 

اختالف سلیقه ها فعالیت نمود.«
از اعضاي جنــاح اول مي توان به 
آقایان حســین فدایي، علي عســگري، 
عبــداهلل ذوالقدر، حســین زیبایي نژاد، 
مســعود روح االمیني، محمــد فیاض، 
محســن اخوت و جعفر اهلل وردي اشاره 

کرد. 
برخي از اعضاي جناح دوم عبارتند 
از: بهزاد نبوي، محمد سالمتي، محسن 
آرمین، صادق نوروزي، مصطفي تاج زاده، 
پرویز قدیاني، هاشم آقاجري و فیض اهلل 

عرب سرخي .

مرتضــي الویــري، محمد رضوي 
و رضــا بصیرزاده نیــز از اعضای جریان 

سوم بودند.
شــوراي هماهنگي سازمان تالش 
کــرد به نحوي مشــکل پیش آمده را با 
حضرت امام)ره( مطرح و ان را حل کند؛ 
ولی از آنجایي که معموالً حضرت امام)ره( 
در این گونه مســائل دخالت مســتقیم 
نمي کردند، آقاي موسوي اردبیلي از ناحیه 
امام)ره( وظیفه یافتند تا نظرات سه جناح 
را شــنیده و خالصــه آن را به حضرت 
امام)ره( ارائه دهند و در نهایت تصمیم 
نهایي با ایشان باشد. جلسات متعددي 
با حضور نمایندگان سه جناح و آیت اهلل 
موســوي اردبیلي برگزار مي شــود و در 
نهایت دیدگاه سه گروه به طور جمع بندي 
شده به محضر امام)ره( ارائه مي شود. این 
جلسات نیز به نتیجه مطلوب نمي رسد و 
اختالفات سازمان همچنان باقي مي ماند. 
پس از فراز و نشــیب ها و تشدید 
اختالفــات و نبود راهــکاری برای حل 
مشکالت، سرانجام آقاي راستي در تاریخ 
1361/6/13 به حضور حضرت امام)ره( 
شرفیاب مي شــوند و مسائل و اختالف 
نظرات سازمان درباره حدود و اختیارات 
نماینده ولي فقیه در سازمان را به اطالع 
ایشان مي رساند و در ضمن نامه مخالفان 
به حضرت امام)ره( در تاریخ 1361/5/1۷ 
را کــه به نقش نظارتي نماینده امام)ره( 

تأکید داشت، قرائت مي کند.
از ایــن جلســهـ  که بایــد آن را 
فصل الختام درگیري هاي سازمان دانست 
ـ این گونــه نقل کرده انــد که حضرت 
امام)ره( ضمن اشــاره به محتواي نامه 
مذکور فرمودند: »اینکه نظارت نمي شود، 
نظارت آن اســت که نظــر ناظر دخیل 
باشــد« در نهایــت مي فرمایند: »آقاي 
راســتي و کساني که با ایشان مي توانند 
همفکري داشته باشند در سازمان بمانند 
و هر کس تمایلي ندارد با ایشان کار کند، 

مي تواند از سازمان استعفا دهد.«
نظر صریح و قاطع حضرت امام)ره( 
درباره حدود اختیارات نماینده امام)ره( 
در ســازمان که مخالف نظر طیف چپ 
ســازمان بود، نارضایتی این افراد را به 
همراه داشــت؛ به گونه ای که در دیدار 
با آقــاي هاشمي رفســنجاني در تاریخ 
1361/6/18 ابراز داشتند. آقاي هاشمي 
در این باره مي گوید: »آقاي بهزاد نبوي 
و رفقایش آمدند و از تأیید امام نســبت 
به آقاي راستي ]کاشاني [ که در حقیقت 
نفي جناح ایشــان است ناراحت بودند و 

چاره جویي مي کردند.«
در چنیــن شــرایطي و در حالي 
که اختالفــات و درگیري هاي چند ماه 
گذشته ســازمان عماًل زمینه هر گونه 
همــکاري و ائتــالف را از بین برده بود، 
طیف چپ ســازمان ترجیح مي دهد از 
سازمان کناره گیري کند و در نهایت امر 
در تاریخ 1361/10/30، 3۷ نفر از اعضاي 
سازمان در نامه اي خطاب به آقاي راستي 
کاشاني به طور دسته جمعي استعفا داده، 

از سازمان کناره گیري مي کنند.
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مرکز فرماندهي انقالب
 محمد گنجی/14 مهر ماه 135۷، یکي از حساس ترین حوادث انقالب 
اســالمي رقم خورد که در انتشــار پیام انقالب در جهان و تسریع در تحقق 
پیروزي آن بسیار مؤثر افتاد. در این روز امام)ره( با چهار نفر از همراهان خود 
سوار بر هواپیماي عراقي به سوي فرانسه پرواز کرد. پروازي که آغازگر شمارش 

معکوس سقوط آخرین رژیم شاهنشاهي در ایران بود.
امام)ره( و همراهان سوار بر هواپیمای غول پیکر عراقی به سمت پاریس 
حرکت کردند. در هواپیما امام)ره( در پاســخ به همراهان که پرســیدند، اگر 
نگذاشتند پاریس پیاده شویم، تکلیف چیست؟ فرمودند: »شماها از سفر خسته 
شــده اید؟ شماها که جوانید نباید خسته شوید، من که خسته نشده ام. جای 
دیگر می رویم. فکر کنید کجا برویم بهتر است؟ جای دیگری در نظر بگیرید 

که اگر پاریس راه ندادند، آنجا برویم.«
با انتشار خبر ورود امام)ره( به پاریس، از صبح زود دانشجویان و ایرانیان 
مقیم پاریس به ســوي محل اقامت امام)ره( ســرازیر شدند. همان روز )15 
مهر( پیام امام)ره( خطاب به ملت ایران در پاریس منتشــر شــد. این پیام را 
امام)ره( در آخرین ساعات در بغداد در شرح مهاجرت خود نوشته بودند. در 

این پیام آمده است:
»... اکنــون که من ناچار باید تــرک جوار موال امیرالمؤمنین علی)ع( را 
نمایم و در کشورهاي اسالمي دست خود را براي خدمت به شما ملت محروم 
ـ که مورد هجوم همه اجانب و وابســتگان به آنان هستیدـ  باز نمي بینم و از 

ورود به کویت با داشتن اجازه ممانعت نمودند، به سوي فرانسه پرواز مي کنم. 
پیش من مکان معیني مطرح نیست، عمل به تکلیف الهي مطرح است، مصالح 
عالیه  اسالم و مسلمین مطرح است. ما و شما امروز که نهضت اسالمي بر مرتبه 
بسیار حساس رسیده است، مســئول هستیم. اسالم از ما انتظار دارد... شما 
مردان و زنان تاریخ باید پایداري در راه کوبیدن ســتمکاران و دفاع از حق را 
به جهانیان و نسل هاي آینده ثابت کنید... وقتي مطالعه روحیه مردان و زنان 
جوان از دست داده را مي کنم که شجاعانه در مقابل مصائب ایستادگي کرده 

و مي کنند، براي خود احساس شرمندگي مي کنم.«
رفت وآمد هواداران امام)ره( و تماس بي وقفه خبرنگاران از سراسر جهان، 
یاران امام)ره( را به فکر »کمیته تصمیم گیري« و تقســیم مســئولیت هاي 
اقامتــگاه، ترجمه، تلفن، مصاحبــه و تنظیم اطالعیه انداخت. به این ترتیب، 
کمیته تصمیم گیری تشــکیل شد. اولین اطالعیه در شرح هجرت از نجف تا 
پاریس تنظیم شــد؛ اما بر سر اینکه چه کسي اطالعیه را امضا کند، اختالف 
افتاد. حاج احمدآقا، داوري را به نظر امام)ره( موکول کرد. گزارش تشــکیل 
کمیته خدمت امام)ره( داده شد. که ایشان با صراحت تمام فرمودند: »نه رئیس 
دفتر به من ببندید، نه این اسم هاي دیگر که آورده اید، من یک آخوندم، یک 

طلبه هم پاي تلفن باشد، کافي است. هیچ یک از این چیزها الزم نیست.«
روز دوم اقامت )16 مهر( امام)ره( فرمودند: »اینجا کوچک اســت، جاي 
دیگری تهیه شود.« دوستان امام)ره( ساختمان جادار و ساده اي را در حومه 
پاریس، »نوفل لوشاتو«، یافتند و امام)ره( را براي دیدن به آنجا بردند. امام)ره( 
آنجا را براي اقامت پسندیدند و از همان ساعت خودشان در آنجا مستقر شدند 

و آنجا را مرکز فرماندهي انقالب قرار دادند.

 مرتضي دخيلي/  همه ســاله نیروهای 
مسلح مصر، ششم اکتبر، در شهر مصر به مناسبت 
سالگرد عبور واحدهای رزمی آن کشور از کانال سوئز 
که در سال 19۷3 صورت گرفته است، رژه بزرگی 
انجام می دهند. هر چند در آن سال صهیونیست ها 
موفق شــدند که جنگ اکتبر را به نفع خود تمام 
کنند؛ اما موفقیت نیروهای مصری در شکســتن 
خط دفاعی بارلو در »صحرای ســینا« سبب شد 
که از بی اعتباری حاصــل از جنگ در برابر ارتش 
صهیونیستی نجات یابند. سالگرد این روز در سال 
1981 که مصادف با عید قربــان بود، برای »انور 
سادات« رئیس جمهور مصر )که در جریان معاهده 
کمپ دیوید، پیمان صلح و به رسمیت شناختن رژیم 
غاصب صهیونیستی را امضا کرد( به مثابه یکی از 
خطیرترین روزهای زندگی اش به شــمار می رفت؛ 
چرا که با برگزاری رژه، هم جشــن عید قربان را بر 
پا می داشــت و هم خاطره پیروزی ششم اکتبر را 

بزرگ می شمرد.
محل رژه در خیابان شش ردیفه ای بود که از 
برابر جایگاهی که نزدیک ساختمان هرم مانندی 
که به یادبود سرباز گمنام مصری ساخته شده بود، 
می گذشــت. نیروهای مســلح، برای انجام رژه آن 
روز، انواع و اقســام ســالح های مدرن را، از جمله 
تانک هــای »ام 60« آمریکایی، کامیون های نفربر 
روسی، تفنگ ها و توپ های ساخت کره جنوبی در 
نظر گرفته بود. این مجموعه با بسیاری از سالح های 
آتشــین دیگر، اجزای کارناوال عظیم نظامی انور 

سادات را تشکیل می داد.
در ساعت 12 و 40 دقیقه که تقریباً نیمی از 

رژه تمام شده بود، ناگهان مقابل جایگاه، کامیونی 
که یک تفنگ 130 میلی متری ضد تانک روســی 
را یدک می کشــید، توقف کرد. رانندگان دیگر که 
تصور کردند مشــکل مکانیکی برای آن به وجود 
آمده، مسیر خود را کج نمودند و از پهلوی آن عبور 
کردند. لحظاتی بعد سه مرد مسلح از عقب کامیون، 
بیرون پریدند و جایگاه را به رگبار بستند. چهارمین 
مرد مسلح، از صندلی جلو کامیون پیاده شد و یک 
نارنجک به داخل جمعیت انداخت که عمل نکرد، 
نارنجک دوم پرتاب شد، باز هم عمل نکرد. شخصی 
که نارنجک ها را پرتاب کرده بود به طرف کامیون 
برگشت و تفنگ اتوماتیک خود را برداشت و شروع 
به شــلیک گلوله ها به سمت جایگاه کرد. سه مرد 
دیگــر هم از عقب کامیون پاییــن پریدند و به او 
پیوســتند و جایگاه را در حالی که فریاد می زدند 

»زنده باد مصر« به رگبار بستند.
در این حمله، انور ســادات به شدت زخمی 
شــد و با بالگرد نظامی به بیمارستان برده شد. در 
این حمله پنج نفر کشــته و 28 نفر زخمی شدند 
که چهار نفر آمریکایی نیز بین آنان دیده می شــد. 
سادات در بیمارستان در حالت کما به سر می برد 
و خون از دهانش بیرون می زد. گلوله ها و ترکش ها 
سمت چپ ســینه او را شــکافته بودند. گردن و 
زانوها و کمر او به شــدت مصدوم شده بود و پیش 
از آنکه اقدام پزشکی روی سادات انجام بگیرد، به 
هالکت رســید. در گزارش پزشکی که بعداً پخش 
شد، اعالم گردید که مرگ سادات در ساعت 14 و 
45 دقیقه بعدازظهر روز سه شنبه 14 مهر 1360 و 
به سبب شوک شدید و خونریزی داخلی در ناحیه 
ســینه و پاره شدن شش چپ و شریان های اصلی 

قلب اتفاق افتاده است.
پس از این اتفاق، خالد اســالمبولی به  همراه 
ســه تن از همرزمانــش دســتگیر و روانه زندان 
شــد. او و دیگر متهمان در قفس های فوالدی در 
دادگاه شرکت می کردند. وی در جلسات محاکمه ، 
انگیزه اش را از قتل انور ســادات، بســتن پیمان 
سازشــکارانه »کمپ دیوید« اعالم کرد که خیانتی 
بــزرگ به آرمان رهایی فلســطین بــود. خالد در 
دادگاه فریاد می کشــید »انا خالد اســالمبولی، انا 
قاتل الســادات، انا قاتل الفرعون، انا قاتل الطاغوت 
فی سبیل اهلل«. متهمان دیگر نیز با صدای بلنِد اهلل  

اکبر، گفته های او را تأیید می کردند.
خالد اســالمبولی و همراهانــش در دادگاه 
محکــوم به اعدام شــدند و در تاریخ 26 فروردین 
1361 با امضا و تأیید »حسنی مبارک« به شهادت 
رسیدند. هنگام اجرای حکم اعدام، یکی از افسران، 
حکــم را چنین قرائت کرد: »شــما به  خاطر ترور 
رئیس جمهــور محکوم به اعدام شــده اید. آخرین 
خواسته  شما چیست؟« خالد تقاضای فرصت برای 
دو رکعت نماز کرد تا به استقبال شهادت برود. زمانی 
که مأموران قصد بستن چشم های آنان را داشتند، 
فریادشان بلند شــد: »اشهد أن الاله االاهلل و اشهد 
أن محمد رسول اهلل« و فرمان آتش صادر شد. رژیم 
مصر از دادن اجساد این پنج نفر به خانواده های شان 
خودداری کرد و آنها را به طور پنهانی در گورستان 
ناشناسی به خاک سپرد و خانواده های آنها در حالی 
که به یکدیگر تبریک می گفتند، اعالم داشتند که 
تسلیت کسی را نمی پذیرند، چون فرزندان شان را 

جزء شهدا می دانند.

 حميدرضا ميري/ این منطقه ســرزمین پســتی است که آب های 
سلســله کوه های زاگرس ایران وارد آن می شــود و رودهای متعددی در آن 
جریان دارد. مهم ترین رود این منطقه »کارون« است که در انتها به شط العرب 

]اروندرود[ می ریزد.
محور اصلی و حقیقی جنگ، جبهه جنوب بود و هدف عراق در این جبهه 
تصرف ساحل شمالی اروند  رود و اشغال خوزستان به شمار می آمد که چنانچه 
ارتش عراق در این جبهه موفق می  شد، می  توانست اراده خود را بر دولت ایران 
تحمیل کند و به اهداف اصلی خود برسد. حمله به استان خوزستان در دستور 
کار لشــکرهای 1 و 5 مکانیزه و لشــکرهای 3، 9 و 10 زرهی و نیز تیپ  های 
31 و 32 نیروی مخصوص بود که پیشــروی خود را از مرزهای این اســتان

آغاز کردند.
در مجموع، عراق نیمی از توان رزمی ارتش، یعنی استعداد حدود شش 
لشکر خود را برای حمله به خوزستان اختصاص داد. این کشور قصد داشت با 
اجرای عملیات گسترده نظامی، بخش عمده ای از خوزستان را تصرف کند و 
اگر با مشکلی مواجه شد، خط پدافندی خود را در امتداد رودخانه  های بهمنشیر 
در جزیــره آبادان، کارون در جنوب اهــواز و رودخانه دز در دزفول یا کرخه 

قرار دهد.
همچنین، اهداف تهاجم زمینی ارتش بعثی در جبهه جنوب را می توان 
رســیدن به ارتفاعات شمال دشــت عباس در غرب شوش و دزفول و تأمین 
جاده اندیمشک ـ   اهواز در شمال خوزستان برشمرد. این منطقه بخش اصلی 
تهاجم عمده قوای ارتش بعثی را تشکیل می داد. تصرف ارتفاعات و تنگه  های 
شمال دزفول و ورودی راه آهن و جاده تهران به اهواز برای جدا کردن استان 
خوزســتان از دیگر نقاط کشور از اهداف لشــکر 10 زرهی ارتش عراق بود. 
یکی از فرضیات تهاجم نظامی عراق این بود که مردم عرب  زبان خوزســتان 
مزاحمتی برای پیشروی ارتش بعثی ایجاد نخواهند کرد. بنابراین، وجود مردم 

در سرزمین  های اشغالی، مشکل و مانعی محسوب نمی  شد.
ارتش عراق از سه محور زیر به خوزستان هجوم آورد:

الف ـ محور شوش، دزفول؛
ب ـ محور سوسنگرد، اهواز؛
ج ـ محور خرمشهر، آبادان.

جبهه جنوبی جنگ خود به سه جبهه تقسیم می شد:
1ـ جبهه شمالی خوزستان؛
2ـ جبهه میانی خوزستان؛

3ـ جبهه جنوبی خوزستان.

پــس از فرود هواپیماي حضرت 
امام)ره( در فرودگاه »اورلي« پاریس 
در ساعت 16 و 50 دقیقه روز جمعه 
5۷/۷/14 بــه وقت ایران و اســتقرار 
امــام)ره( در آپارتماني که چند نفر از 
دانشجویان و هواداران امام آماده کرده 
بودند، نماینده کاخ الیزه نزد امام آمد 
و پیــام رئیس جمهور را ابالغ کرد که 
انجام  حق ندارید کوچک ترین کاري 
دهید. امام)ره( در پاســخ فرمود: »ما 
فکر مي کردیم اینجا مثل عراق نیست. 
مــن هر جا بروم حرفم را مي زنم، من 
از فرودگاهــي به فــرودگاه دیگر و از 
شــهري به شهر دیگر سفر مي کنم تا 
به دنیا اعالم کنم کــه تمام ظالمان 
دنیا دست شــان را در دست یکدیگر 
گذاشــته اند تا مردم جهان صداي ما 
مظلومان را نشــنوند؛ ولي من صداي 
مــردم دلیر ایران را بــه دنیا خواهم 
رساند. من به دنیا خواهم گفت که در 

ایران چه مي گذرد؟«

 ســيد مهدی حسينی/ 
از جملــه رویدادهای دیگری که در 
دوران زعامت و والیت امام خامنه ای 
رخ داد، فروپاشــی شوروی بود که 
موجب پیدایــش کانون های بحران 
جدید در مرزهای شمالی ایران شد 
و به نوعی مرزهای شمالی ایران در 
معرض تهدید قرار گرفت. این تحول 
باعث پیدایش چندین کشور جدید 
هم شد و هر یک نسبت به یکدیگر 
دچار مشکالتی شدند، مانند مناقشه 
قره باغ کــه از مهم ترین بحران های 
سیاســی در منطقه ماوراء قفقاز با 
مانند  مسلمان نشین  جمهوری های 
آذربایجان شوروی سابق بود، قره باغ 
که از اهمیت راهبردی برخوردار بود، 
مورد نزاع دو جمهوری ارمنســتان 
و آذربایجــان بــود؛ موضوعــی که 
پیامدهای منفی برای مناطق مرزی 
ایران داشت، به خصوص اینکه منافع 
جدیــدی را برای ترکیــه و آمریکا 
فراهم می کرد. آثار اولیه فروپاشــی 
رژیم شوروی در حوزه دریای خزر، 
اختالفات جدی میان دولت های تازه 
تأسیس را در همســایگی ایران به 
وجود آورده بود و همواره معضالتی 
را برای جمهوری اسالمی رقم می زد. 
از شــروع تحوالت شوروی سابق تا 
فروپاشی آن و تا روزی که یلتسین 
رئیس جمهور می شود، یعنی از تاریخ 
13۷0/3/24 تا روزی که شــوروی 
به طور رســمی منحل می شــود، 
حــدود هفت ماه طول می کشــد، 
ابتــدا ابتکار عمــل از گورباچف در 
رهبری و مدیریت جامعه بحران زده 
شــوروی گرفته می شــود، سپس 
واگذاری قدرت به یلتســین با طرح 
جمهوری های مشــترک المنافع با 

شتاب صورت می گیرد.
این واقعه در سال های آغازین 
رهبری امام خامنه ای)مدظله العالی( 
رخ می دهد و ایشــان هوشــمندانه 
نســبت به آن موضــع می گیرند و 
طی بیاناتــی آن را طرح آمریکایی 
دانسته و می فرمایند: »در یکی، دو 
سال اول به وسیله رسانه ها آواری از 
حرف و تحلیل و تفســیر و تشویق 
و جهت دهــی و پیشــنهاد بر ســر 
گورباچف فرو ریخت و کار به جایی 
رسید که توســط مراکز آمریکایی، 
گورباچف به عنوان مرد سال معرفی 
شــد! این در همــان دوران جنگ 
ســرد هم بود؛ یعنی در دورانی که 
آمریکایی ها شــبه هــر موفقیتی را 
در شــوروی با تیر می زدند! قبل از 
گورباچف، اگر واقعیت های خوبی هم 
در شوروی وجود داشت، به شدت آن 
را انکار می کردند و علیه آن تهاجم 
تبلیغاتی راه می انداختند، اما ناگهان 
نسبت به گورباچف چنین وضعیتی 

را پیش گرفتند!
ایــن آغوش باز غرب، به عنوان 
یک مشوق بزرگ، گورباچف را فریب 
داد!... او به غربی  هــا و آمریکایی ها 
اعتماد کرد، اما فریب خورد. گورباچف 
کتابی به نام پروستریکا ـ  انقالب دوم 
ـ نوشته که انســان نشانه های این 
فریب خوردگی را مشاهده می کند.«

امام خامنه ای در این رهنمود 
معتقدند: »در مرحله اول یک طرح 
رســانه ای بود که عمدتاً به وسیله 
تابلو، پالکارد، روزنامه، فیلم و... اجرا 
شد. اگر کسی محاسبه کند، می بیند 
که حدود پنجاه، شــصت درصد آن 
مربوط به تأثیر رسانه ها و ابزارهای 

فرهنگی بوده.«

درنگ
هر جا بروم حرفم را مي زنم!

انا قاتل الفرعون

رحلت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد مرحوم آیت اهلل آقاي حاج شــیخ حســین راستي کاشاني)ره( را به خاندان مکّرم و بازماندگان گرامي و به همه  ارادتمندان ایشان تسلیت عرض 
مي کنم. این عالم بزرگوار از جمله  فضالي روشن بین و بااخالصي بودند که در دوران اقامت امام راحل در نجف در جمع نزدیکان علمي و سیاسي ایشان حضور یافته و وفادارانه به نهضت 
مقدس ایشان کمک کردند و پس از پیروزي انقالب در مراکز مهم و حساس به انجام خدمات برجسته پرداختند و در مسائل کشور نقش آفریني کردند.  سیدعلي خامنه اي،)1396/۷/1(

 فاضل 
روشن بین

تاریخ ایران سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و نماينده امام)ره(
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 ضحاك بن قيس ـ ۶
پايان عطش قدرت

در دوران زوال بنی امیه و انتقال قدرت به مروانیان و زبیریان شــخصیت 
مذبذب و قدرت طلب ضحاک به خوبی عیان می شود. 

در این فاصله، زبیریان به نوبت حاکمان اموی را از منصب خود عزل و از 
شــهر اخراج می کردند و تنها شام باقی مانده بود که مرکز تجمع امویان بود؛ 

البته در شام نیز ضحاک بساط دولت زبیری را برپا کرده بود. 
بزرگان بنی امیه نیز که در شــام مشــغول رایزنی برای انتخاب خلیفه 
بودند، پس از گفت وگوهای فراوان از خالدبن ولید بن یزید به دلیل کمی ســن 
صرف نظر کرده و بر روی مروان به ســبب سوابقش به توافق رسیدند. مروان 
در یک مصلحت ســنجی سیاسی با مادر خالد ازدواج کرد و مردم برای بیعت 

با او اجتماع کردند. 
از سوی دیگر، عبیداهلل به قصد تخریب موقعیت ضحاک به دمشق رفت 
و با او در ظاهر بیعت کرد؛ اما در عین حال مردم را به سوی مروانیان دعوت 
می کرد. هم نشــینی عبیداهلل با ضحاک سبب اطمینان ضحاک به او شد. در 
این هنگام، عبیداهلل با ترفندی مقام و موقعیت وی را یادآور شد و گفت: »چرا 
با آل زبیر بیعت کردی، در حالی که تو بزرگ قوم و شیخ قریش هستی. مردم 
را به بیعت با خود دعوت کن.« ســخن عبیــداهلل در وی اثر کرد؛ از این رو او 
ســه روز مردم را به خود دعوت کرد و این امر سبب اختالف شد. زیردستان 
او گفتند: »تو ما را به بیعت با عبداهلل بن زبیر دعوت کردی، سپس بدون دلیل 
او را خلع کردی و به خودت فراخواندی؟« ضحاک با مشــاهده  این وضعیت 
پشیمان شد و به دعوت زبیریان بازگشت؛ اما این سست عنصری و تغییر سریع 

مواضع سبب از بین رفتن محبوبیت و جایگاه اولیه  او شد. 
افزون بر این، عبیداهلل درباره  مکان اســتقرار سپاه ضحاک برای مقابله با 
بنی امیه نیز خدعه کرد و به او پیشــنهاد خروج از دمشق را داد. ضحاک نیز 
پذیرفت و برای نبرد به خارج از دمشق رفته و با هزار مرد جنگی در منطقه ای 

به نام مرج راهط استقرار یافت.
او از نعمان بن بشیر در حمص و زفربن حارث در قنسرین و ناتل در فلسطین 
یاری طلبید و آنان به یاری او آمدند. قبیله  کلب، قوم سکاسک، سکون و غسان 
نیز اطراف مروان جمع شــدند. گفتنی است، در این زمان سپاه ضحاک سی 

هزار و سپاه مروان سیزده هزار نفر بودند. 
جنگ شروع شــد و به مدت بیست روز درگیری شدیدی ادامه داشت. 
عبیداهلل که توان سپاه دشمن را می دید، با ترفند مجاز بودن خدعه در جنگ 
در صورت بر حق بودن، مروانیان را به طرح نقشــه ای فریبکارانه دعوت کرد. 
آنان با تظاهر به کنارگذاشتن جنگ طرف مقابل را فریب دادند و پس از اغوا 
کردن آنان در یک موقعیت مناســب، آنان را غافلگیر کرده و سپاه ضحاک را 
قلع و قمع کردند. در این جنگ که در ســال 64 و به نقلی در ســال 65 رخ 
داده است، بسیاری از بزرگان قبیله  قیس کشته شدند؛ ضحاک نیز به دست 

فردی به نام زمحۀ بن عبداهلل کشته شد. 
با کشته شدن ضحاک، ملک شام به دست مروان افتاد و خالفت بر وی 
مســلم شد. آنچه روشن است ضحاک جز به قدرت نمی اندیشیده و اعتقاد و 
تعصب خاصی بر هیچ دین و آیینی نداشته است و همین خصوصیت او سبب 
شده است گاه در دامن امویان باشد و گاه در آغوش زبیریان که می توان گفت، 
عطش فراوان برای قدرت موجب برپایی جنگی شد که خودش ناکام بزرگ آن 
بود و در نهایت نه سر در آخور زبیریان کرد و نه از دولت امویان طرفی بست!

آیینه خواص

 دوشنبه 10 مهر 139۶   سال هجدهم     شماره ۸1۸  

نقطه نظر

 احســان آیتی/ انسان در 
زندگــی خود گاه بــه دو راهی هایی 
برخورد می کند که باید از بین چند 
گزینه، یک مورد را برگزیند. این گونه 
انتخاب ها گاه سرنوشــت انســان را 
تعیین می کند و ســعادت یا شقاوت 
او را رقم خواهد زد. برای اینکه انسان 
در این انتخاب ها با یقین و اطمینان 
دســت به گزینش بزند، چه معیاری 

وجود دارد؟ 
در دعای نهم صحیفه سجادیه، 
معیارهایی  زین العابدین)ع(،  حضرت 
برای انتخاب درســت بیان کرده اند. 
اینکــه این مطلب با زبــان دعا بیان 
شده است؛ نشان از این دارد که اولین 
و مؤثرترین امری که می تواند به یاری 
انسان بیاید، لطف و عنایت خداست 
و اینکه انسان با توکل و توسل، کارها 
را به حکیمی بســپارد که مصلحت 
مخلوقــش را به خوبی می داند؛ اما با 
این حال این مطلب، چیزی از وظایف 

فرد نمی کاهد. 
ایشــان در فرازی بــه محضر 
باری تعالی عرضــه می دارند: »خدایا 
هــر گاه در وقت ناگریز بین اینکه از 
دنیای من کاسته شود یا از دین من، 
چنان کن که کاستی در آن شود که 
فانی می شــود و مســیر ما سوی آن 
باشد که بیشتر دوام دارد.« طبق این 
اصل که امام)ع( در قالب یک مطلب 
عقالیی بیان می  دارند؛ در هر انتخابی 
باید به سمتی گرایش یافت که در آن 
نفع و فایده بیشتری وجود دارد و به 
یقین بین پاداش ابدی آخرت و شادی 
زودگذر دنیای فانی، ترجیح یک عاقل 

با اولی خواهد بود. 
امام زین العابدین)ع( در ادامه دعا 
عرضــه می دارند: »اگر قصد دو امر را 
داشتم که یکی تو را خشنود می سازد 
و دیگری تو را خشمناک می کند، دل 
ما را جانب آن ببر که موجب شادی 
تو شــود و نیروی ما را از آنچه خشم 
تو را موجب می شود، سست گردان!«

در تحیرهــای این چنینی باید 
با قاطعیت به جای آنکه هوای نفس 
شــاخص انتخاب شود، رضای خدا را 
مالک قرار داده و به سمت خدا حرکت 
کرد؛ زیرا به یقین برکت و خوشبختی 

در همین مسیر خواهد بود.

در دو راهی
حجت االسالم  والمسلمین علی نظری منفرد گفت: گریه ای برای اهل بیت)ع( ارزش دارد که مبنای معرفتی داشته باشد و براساس معرفت باشد. انسان باید به معرفت برسد 
تا کارهای او ارزش بسیار داشته باشد، باید بصیرت را از مکتب امام حسین)ع( بیاموزیم تا معرفت حاصل شود، این معرفت سبب می شود که فساد و گناه در جامعه کاهش پیدا 
کند. اگر معرفت وجود نداشته باشد، صرف سخنرانی کردن و شنیدن سخنرانی فایده ای ندارد، آنچه انسان را محکم نگه می دارد و در صحنه حاضر می کند، پشتوانه اعتقادی است.

 گريه 
بامعرفت

    مجتبی برزگر/ طبق آموزه های دینی، دفاع از اسالم بزرگ ترین معروف است که باید همگان به آن اهتمام ورزند. توجه به پيام ها و عبرت های عاشورا در شرایط فعلی اهميت بسياری دارد. 38 سال است که جمهوری اسالمی با وجود همه توطئه ها، فتنه ها و طراحی های دشمنان با 
عزت و اقتدار روز به روز بالنده تر شده است. جامعه ایده آل براساس فضيلت تقوا و عدالت ساخته می شود؛ امروز دشمنان با ابزارهای رسانه ای خود درصدد تغيير سبک زندگی اسالمی جامعه ما هستند که طبق آموزه های دینی و براساس تقوا و عدالت بنا شده است. دشمنان در این مسير 
با استفاده از ابزارهایی، همچون ماهواره و شبکه های اجتماعی زندگی اسالمی را به سمت اشرافی گری، رفاه طلبی و دنياطلبی سوق می دهند تا این مفاهيم را در راستای منافع خود با ارزش هایی، چون ایثار، فداکاری، قناعت، صرفه جویی و روحيه شهادت طلبی جابه جا کنند؛ از این رو یکی 
از عبرت های مهم اباعبداهلل الحسين)ع(، این موضوع است. امروز کوبنده ترین و بهترین پاسخ برای تهدیدات دشمنان انقالب اسالمی منطق امام حسين)ع( است؛ به همين دليل همواره باید درس ها و پيام های عاشورا و همچنين روحيه شهادت طلبی را حفظ کنيم. اینها بخش هایی از دغدغه 

حجت االسالم والمسلمين حامد کاشانی از استادان حوزه و دانشگاه و کارشناس برجسته تاریخ اسالم است که در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه صبح صادق به آن پرداخته شده است؛ مشروح این مصاحبه را در ادامه می خوانيم:

امــام صــادق)ع( بــه بصری، 
پیرمــردی که برای یادگیری خدمت 
امام صادق)ع( رسیده است، جمله ای 
می فرماید: »از ایــن تاریخ به بعد به 
گمان خــودت عمل نکــن، هر چه 
نمی دانی بپرس و از دانشمندان سؤال 
کن، این ویژگی را داشته باش که آنچه 
نمی دانی از دانشمندان و بزرگان سؤال 
کنی، اما مواظب باش از روی تکبر و 
آزمودن آن عالم سؤال نکنی، برای رفع 
ندانســته هایت بپرس، نه اینکه برای 
هوای نفســت مطلبی را سؤال کنی 
و پــس از آن امام به او دســتور کلی 
می دهد که مواظب باش در حال شک 
و شــبهه و ظن و گمان عمل نکنی، 
هر چــه نمی دانی بگو نمی دانم، صبر 
کن تا مطلب برای تو روشــن شود.« 
این خصوصیت پرهیزکاران است که 
آنجا که نمی دانند می ایستند و اجازه 
نمی دهند بدون دلیل و راهنما مسیری 
طی کننــد که پایان آن برای شــان 

مشخص نیست.

زیان آستانه تحمل کم
امام صادق)ع( می فرماید: »آنقدر 
بردبار و حلیم باش که اگر کســی به 
تو بگوید، یک کلمه به من بگویی، ده 
تا جواب می دهم، تو در مقابل او بگو، 
اگر ده بار به مــن توهین کنی، یک 
بار هــم جوابت نخواهم گفت؛ تفاوت 
پرهیــزکاران با دیگران در آســتانه 
تحمل و بردباری شان است که مقابل 
سخن این و آن صبور و بردبار باشند 
نه اینکه با اولین ناراحتی عکس العمل 
نشــان دهند و عکس العمل ها آنان را 
به دعوا و درگیری بکشــاند و نتیجه 
آن اختالف ها، پرونده سازی ها و باالخره 
این است که امروز در کشور جمهوری 
اســالمی ایران از بین هشتاد میلیون 
نفر، پانزده میلیون نفر در دســتگاه 
قضایی پرونده دارند. چرا؟ وقتی آستانه 
تحمل پایین آمد این گرفتاری ها برای 

جامعه اتفاق می افتد.
آیه شریفه 32 سوره زخرف وقتی 

نعمت هــا را بیان می کند، می فرماید: 
َِّک نَْحُن  »أَُهْم یَْقِســُموَن َرْحَمــَت َرب
َقَسْمنا بَْیَنُهْم َمعیَشــَتُهْم فِی الَْحیاِة 
نْیا َو َرَفْعنا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض َدَرجاٍت  الدُّ
لَِیتَِّخَذ بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِریًّا َو َرْحَمُت 
َِّک َخْیٌر ِمّما یَْجَمُعوَن« ما وســیله  َرب
معیشت و زندگی مردم را آماده کردیم 
و در اختیارشان گذاشتیم و انسان ها 
را متفاوت آفریدیــم، قرآن مجید از 
این تفــاوت در آفرینــش به نعمت 
یــاد می کند. افراد با یکدیگر اختالف 
دارند، از نظر قدرت جسمی، استعداد 
و عواطف اینها با هم مختلف هستند 
و این تفاوت نعمت الهی اســت، اگر 
این تفاوت نبود، زندگی رنگ و تنوع 
نداشت و زندگی رشد پیدا نمی کرد، 
این تفاوت را خدای متعال قرار داده 
که هر کس بر حســب اســتعداد و 

توانایی اش کاری را عهده دار شود.  
این خصوصیت انســان است و 
با همین خصوصیت جامعه بشری از 
دوران غارنشــینی و جنگل نشینی به 
اینجا رسیده اســت که امروز از نظر 
تمدنی و مالی شاهد آن هستیم و از 
نظر معنویت هم آنانی که اهل معنویت 
هستند رشد و بالندگی در عرصه های 

مختلف داشته و دارند.
 اگر همه استعداد، فکر، اندیشه 
و عاطفه خود را به نحو صحیح به کار 
بیندازند و کارها را خوب انجام دهند، 
جامعه به قسط و عدل خواهد رسید 

و در بهترین حالت قرار خواهد گرفت؛ 
اینگونه مردم خودشان قسط را پیاده 
می کنند. هر کس هــر چه می تواند 
انجام می دهد، دزدی در کار نیســت، 
کیفیت کار خوب است و این جامعه، 
جامعه قسط است، جامعه ای است که 
همه چیز جای خودش قرار دارد. همان 
چیزی که انبیا، مردم را به آن دعوت 
کرده اند و اگر غیر از این شد ظلم است 

و تعدی به حقوق دیگران است.
تعدی به حقــوق دیگران فرق 
می کند، یک موقع انسانی است که با 
دزدی به حقوق دیگران تعدی می کند، 
یک موقع جایگاهــی پیدا می کند و 
در آن جایــگاه کار خــودش را انجام 
نمی دهد، مگر اینکه رشوه بگیرد. اگر 
رشوه بگیرد کاری که باید انجام دهد 
انجام می دهد، این ظالم است. او باید 
این اندازه از بیت المال استفاده کند، 
ده برابر اســتفاده می کند؛ بنابراین او 

دزد است.

دو اسالم در برابر هم
عاشورا مهم ترین حادثه در تاریخ 
بشر و اثرگذارترین جریان برای معرفی 
چهره اســالم ناب محمدی در مقابل 

چهره اسالم اموی است. 
اســالم از همان آغاز امر به دو 
شــکل تفسیر شــد، همان تفسیری 
که امروز هم در جامعه بشر و جامعه 
امروز دیده می شود. یک اسالم، اسالم 

حقیقی، اســالم غدیر، اسالم علوی، 
اســالم اهل بیت)ع(، اسالم ارزش ها 
و حقیقت ها و اسالمی است که اهل 
بیت)ع( فدای آن شدند و یک اسالم 
هم اسالم بدلی و اسالم وارونه است. 
معاویه بن ابی سفیان در همان دوران 
ســلطنتش در شــام چون بنایش بر 
ســلطنت بود و می خواست سلطنت، 
موروثی باشــد، طبیعتاً با اسالمی که 
پیامبر)ص( آورده است سازش نداشت، 
با محتوای اســالم پیامبر)ص( همراه 
نبود، از همان زمان به تحریف اسالم 
و وارونه نشان دادن اسالم اقدام کرد.

موال امیرالمؤمنین علی)ع( درباره 
اسالم بدلی دو تعبیر دارد؛ یک تعبیر 
این است که می فرماید؛ معاویه بر پیکر 
اسالم پوستین را وارونه پوشانید و در 
جای دیگر می فرماید؛ از کاســه لبریز 
اسالم چیزی باقی نمانده، معاویه هر 
چــه در این ظرف بــود وارونه کرد و 
ریخت و جز چند قطره ته این کاسه 
چیز دیگری باقی نمانده اســت. این 
معاویه اســت با این اسالم سلطنتی، 
اســالم بدلی و اســالمی که بنی امیه 
دنبال آن هســتند. امام حســین)ع( 
نمی تواند این حرکت را ببیند و شاهد 
باشد و لذا با انتخاب راه امر به معروف 
و نهی از منکر برای احیای اسالم اصلی 

قیام می کند. 
بارها این نکته را بیان داشتند که 
من می خواهم ســیره پیغمبر را زنده 
کنم، ســیره امیرالمؤمنین علی)ع( را 
زنده کنم؛ یعنی اسالم اصل و نسخه 
اصلی اســالم را به جامعه ارائه بدهم، 
راهش هم راه امــر به معروف و نهی 
از منکر اســت. امــام)ع( می فرمایند: 
بزرگ تریــن معروف را من باید دنبال 
کنــم؛ یعنــی حکومت را به دســت 
انســان های صالح بدهــم، زمامداران 
شایســته و بزرگ تریــن منکــر را از 
بین ببرم؛ یعنی حکومت را از دســت 
انسان های شریر و زشت خارج نمایم، 
این سخن تنها سخن امام حسین)ع( 
نیست، سخن همه پیشوایان ماست. 

امام خمینی)ره( که بی دلیل نمی گوید 
اســالم دو نوع اســت؛ یکی اســالم 
آمریکایــی و یکــی هم اســالم ناب 
محمدی. امام حســین)ع( هم همین 
را می گویــد معــروف یــک حقیقت 
بلنــد دارد و یک منکر و نهی از منکر 
هم یک چهره خــاص دارد؛ حکومت 

عناصر آلوده.

پيام آوران کربال
 این راه امام حســین)ع( است. 
اباعبداهلل الحســین)ع( در طول این 
مســیر به شهادت رسید و شهادت او 
برای رســیدن به معروف حقیقی و از 

بین بردن منکر واقعی بود.
اباعبــداهلل  شــهادت  مســئله 
الحســین)ع( در عظمــت و بزرگی 
آنچنان بــود که  توانســت معادالت 
جهانــی را به هم بریزد. اما پایداری و 
گستردگی تأثیر این شهادت بستگی 
مستقیم به پیا م آوران کربال داشته و 
دارد؛ به خطبه های زین العابدین)ع(، 
خطبه های زینب)س(، سخنرانی های 
دختران و زنان آزاده ای که در کاروان 
به اسارت گرفتار بودند و بعد از آن هم 
ائمه هدی)ع( این راه را ادامه دادند و 
این حرکت تا به امروز ادامه پیدا کرده 
است. لذا رسانیدن پیام شهید از خود 
شهادت کمتر نیست و بعضی اوقات 
شــاید گران تر از شهادت تمام شود. 
اینجاست که شــهدا کار خودشان را 
در یک برهه ای از زمان انجام داده اند 
و می دهند. نســل پس از شــهید و 
شهادت اســت که باید با بزرگداشت 
اهداف شهیدان و راه شهدا، پیام آنان 
را به نسل های آینده جامعه برسانند 
و مکتب شهادت را در جامعه همواره 
زنده نگه دارند و این سفارش خود آقا 
امام حســین)ع( به زین العابدین)ع( 
بــود. در آخریــن وصایایــی که به 
فرمودند  داشــتند،  زین العابدین)ع( 
بعد از شــهادت من مظلومیت و پیام 
شــهادت مرا برای مردم بازگو کن و 

امام این کار را انجام داد. 

 آیت اهلل اسداهلل ایمانی

رساندن پيام شهيد به نسل بعد كمتر از شهادت نيست!

 آسيب شناسی عزاداری ها در گفت وگوی صبح صادق با حجت االسالم کاشانی 

مراقب باشيم اعتقادات مردم را تخريب نکنيم

* با توجه به اینکه نمی توانيم پدیده عزاداری امام حسين)ع( را با 
هيچ موضوع دیگری چه در جهان تشيع و چه در کل جهان مقایسه کنيم، 

شما ابعاد این پدیده را چگونه ارزیابی می کنيد؟
اینکه شخصی با گروه اندکی برای دفاع از عقیده و احیای امری این چنین 
فداکاری می کند، به ظاهر حماسه ای برجسته و بزرگ است؛ اما در باطن حقایقی 
دارد که شاید ما آن را درک نکنیم. همان طور که می دانید، این حماسه نامیرا شده 
است! در دهه محرم آنهایی که واقعاً اهل عزاداری هستند، احساس می کنند برای 
امام زنده ای عزاداری می کنند و واقعاً قابل قیاس نیســت. در واقع،  با اســتفاده از 
این فضا می توان بسیاری از معارف دین را که مردم در طول سال حوصله شنیدن 
آنها را ندارند، تشریح کرد تا مردم نیز معارف حقیقی و اصل دین و اهل  بیت)ع( 
را یاد بگیرند. به عبارتی،  محرم فرصت عظیم و ارزشــمندی اســت که حضرت 

سیدالشهداء)س( برای احیای دین ایجاد کرده اند.

* یکــی از بحث هایی که معموالً در ایام محرم مطرح می شــود، 
آسيب شناسی عزاداری اســت. این نوع آسيب شناسی را تا چه اندازه 

مفيد می دانيد؟
اشــکالی کــه در عزاداری هــا وجود دارد، این اســت که اهــداف حضرت 
سیدالشــهداء)ع( فراموش شــده یا تنها به گریه کردن محدود می شود؛ اگرچه 
گریه کردن مهم است، اما فقط به همین مرحله اکتفا می شود. فرض کنید هنوز 
عید غدیر نشده است، عزاداری شروع بشود و آن را تحت الشعاع قرار بدهد؛ اینها 
اشــکاالتی اســت که وجود دارد. در وهله بعدی اشکاالت دیگری در نوع انتخاب 
اشعار یا شکل عزاداری ها وجود دارد که ما را از اصل ماجرا دور می کند؛ اما نکته 
اینجاست که اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم، اوالً نباید نقاط قوت این جریان را 
آسیب شناسی کنیم یا به عبارت بهتر نباید عقاید مردم را تخریب کنیم. اگر دنبال 
رفع این آسیب شناســی ها هستیم، نباید احساسات و عواطف مردم را جریحه دار 
کنیم. آنچه در این ســال های اخیر مشهود اســت،  اینکه خود آسیب شناسی به 
آسیب شناســی احتیاج دارد. در واقع، اگر دغدغه آسیب شناســی داریم، بیاییم 
و هیئت های معیار درســت کنیم که همه نقاط قوت هیئت های خوب را داشته 
باشد و تنها به اشکاالت و معایب نپردازد. دهه اول محرم، اوج احساسات است . به 
عبارتی، هیچ کسی روز تشییع پیکر پدرش درباره آداب عزاداری والدین صحبت 
نمی کنــد! چون در آن لحظــه این حرف ها فایده ای ندارد. از فردای عاشــورا ما 
یک ســال بعد وقت داریم تا برای محرم سال آینده فرهنگ سازی کنیم. معموالً 
دستگاه ها و نهادهای مرتبط بی اعتنا به اصل فرهنگ سازی محرم کار را به دقیقه 
90 می رسانند. بهترین روش برای آسیب شناسی ایجاد الگوهای خوبی است که 

حتی اشکاالت کوچک را هم نداشته باشد.

* شاید یکی از دالیل این برخوردها، کم استفاده کردن از ظرفيت 
عزاداری سيدالشهداء و محدود شدن آن به محرم و صفر است، در حالی 
که به منزله یک نهاد اجتماعی در همه موضوعات اصلی جامعه نقش ایفا 

می کند، نظر شما در این باره چيست؟
بله، کم کاری ما ممکن اســت موجب بروز این اتفاق شــود. در حال حاضر، 
جریان تشییع پیکر شهید محسن حججی نشان می دهد که قیام امام حسین)ع( 
زنده اســت. واقعاً مدافعان حرم با تمام وجود برای دفاع از مملکتی که منصوب 
به جایگاه پیکر حضرت زینب)س( است، جان می دهند؛ از این رو فرصت فراوان 
اســت و ما در بســیاری از عرصه ها، مانند برنامه های موشکی با همین توسل و 
حسین، حسین گویان پیشرفت کرده ایم و بی انصافی است اگر بگوییم، این مهم 

را در محرم و صفر محدود کرده ایم. 

* آیا وظيفه امروز ما فقط سوگواری و عزاداری برای امام حسين)ع( 
و حادثه عاشوراست یا باید عاشورا را در سبک زندگی خود پياده کنيم؟ 

به عبارت دیگر درس های عاشورا برای زندگی امروز چيست؟
خیلی واضح اســت که ما باید سعی کنیم سیره اهل  بیت)ع( را بشناسیم و 
قیام حضرت سیدالشــهداء)ع( را بدانیم و به سمت  آن حرکت کنیم. به نظر من، 
کســی در بین شیعیان نیست که خالف این اصول را بگوید؛ اما نگرانی من این 
است که اصل عزاداری و سوگواری خودش اهمیت دارد. ما معارف فراوانی داریم،  
اما فقط گوشــه  کوچکی از این دریای بی کران را به مردم منتقل کرده ایم. آنچه 
دل های مردم را جال داده، عزاداری حضرت سیدالشهداست. راهبرد اهل  بیت)ع( 
ایــن بوده که افراد عمومی که توان مطالعه و بحث های عمیق معرفتی ندارند، با 
دین درگیر بشوند؛ لذا گریه برای حضرت سیدالشهداء)ع( یک ویژگی دارد و آن، 
این اســت که می تواند انسان را واقعاً تغییر بدهد. این احساس ابراز محبت ما به 

حضرت سیدالشهداء)ع( و رابطه عمیق 
عاطفی ما با حضرت بسیار اهمیت دارد 
و به هیچ وجه نباید این سوگواری، کوچک 
شمرده شود. به یقین پس از این مرحله 
باید عاشــق و شــیفته سیدالشهداء)ع( 
ســعی کند در مسیری که ایشان رفتند 
قرار گیرد. نکاتی که حول محور سبک 
زندگی عاشــورایی مهم است، در وهله 
اول بــه این نکته مهــم برمی گردد که 
همه چیز در این عالم تحت سیطره امام 
حسین)ع( است. این عامل سبب می شود 
سیدالشهداء)ع( در اوج تکلیف مداری قرار 
بگیرد؛ یعنی هیچ گاه ناامیدی در ایشان 
مشاهده نمی شود، چون به منبع قدرت 
خداوند عزوجل وصل اســت. شــما در 
ایشان نشاط و فعالیت می بینید و انفعال 
جایی ندارد. خسته نمی شود و ظلم را به 
هیچ وجه تحمل نمی کند. حضرت در برابر 
ظلم می ایستند و می فرمایند: »بمیرم بهتر از این است که دچار ننگ، عار و خم 
کردن سرم در برابر ظالمان باشم.« این رجز روز عاشورای حضرت سیدالشهداء)ع( 

است که مرگ را بهتر از ننگ تسلیم در برابر باطل می دانند.

* وظيفه اهالی منبر و صاحبان قلم در معرفی سيره امام حسين)ع( 
به نسل جوان امروز چيست؟

صاحبان قلم و اهل منبر باید آن امام حســینی)ع( که هســت را به مردم 
معرفی کنند، نه اینکه ســعی  کنند امام حسینی)ع( که به اصطالح اینها سکوالر 
است و انقالبی نیست را با عوام فریبی بشناسانند. مصداق آن کسی که می خواهد 
از برجام سوءاســتفاده سیاسی بکند و قیام امام حسین)ع( را تحت عنوان درس 
مذاکره تبیین کند. قیام امام حسین)ع( را همان گونه که هست بیان کنیم؛ مطمئن 
باشــید که نه تنها برای ما، بلکه برای تمام عالم این روش ایشان جذابیت دارد و 
مردم همین طور که عاشقانه برای امام حسین)ع( عزاداری می کنند بیش از پیش 

به سوی او و مسیرش رهنمون می شوند. 

* لطفاً! بفرمایيد چرا دشمن بر روی دو موضوع کربال و امام حسين)ع( 
متمرکز شده است؟

می دانید چرا دشــمن از امام حسین)ع( می ترســد؟! به همان دلیل که از 
عزاداری می ترســد! چون قیام حضرت قابل تکثیر شــدن، توسعه و قابل به روز 
شــدن است. امروز که شهید حججی تشییع شد، چقدر مردم عاشق شهادت به 
میدان آمدند. دشمن از این حماسه ها هراس دارد، می ترسد که بگویند این مثل 

امام حســین)ع( است، او به خوبی می داند که اگر آنجا قاسم بن حسن بود، اینجا 
می شود مرحمت واالزاده! آنجا اگر علی اکبر)ع( بود، اینجا می تواند شهید محسن 
حججی یا شهید حسین قمی باشد. نه اینکه آنها علی اکبر و قاسم باشند، نه اما 

مسیر آنها را ادامه می دهند. 

* برخی معتقدند فضایی مثل فقه پویا و فقه جواهری در سبک های 
عزاداری امروز هم وجود دارد که آن طور که باید و شاید بدنه معنوی الزم 
ندارد، یا به قولی جامعه پذیری و تربيت نســلی به دنبال ندارد. راهکار 
برگرداندن شرایط یا احيا توسعه عزاداری های سنتی چيست؟ آیا فقط 

این راه حل می تواند سبب برون رفت از این فضای هيئت ها باشد؟
بله، این خیلی خوب است که ما توقع داشته باشیم که دائم کیفیت و روح 
مطالب قوی شــود و عمق پیدا کند و مباحث اصلی مطرح بشــود، اما باید یک 
واقعیت را هم در نظر بگیریم، چقدر برای این جلســات فکر کرده ایم که حاال از 
این جلســات توقع داشته باشیم؟! آیا ما پشتوانه فکری الزم را داریم که بتوانیم 
در این زمینه اظهارنظر درســتی داشته باشیم؟ چقدر کتاب داریم که برای یک 
روضه خوانی که متخصص تاریخ نیست، مطالب خوب آماده کرده باشد؟ چقدر شعر 
خوب داریم؟ نمی گویم شعر خوب کم داریم، اما چقدر شعر خوب داریم که توانسته 
باشد اشعار اعتقادی مناسب نغمه هایی که در جلسات می خوانند را سامان بخشد. 
بسیاری از جلسات ما به صورت خودجوش اداره می شوند. اینها نهادی ندارند که 
بخواهند یک تیم شاعر بگذارند؛ لذا باید واقع بین باشیم. چرا خیلی بیشتر از این 
می توانیم پیشرفت کنیم، اما دستگاه های مربوطه بحمداهلل بی اعتنا از کنار هیئت 
و از جملــه ایــن مباحث فرهنگی عبور می کنند و این هیئت ها در قالب آتش به 
اختیار اداره می شوند. اینکه گفته می شود تربیت نسلی ندارد! چه کسی گفته که 
باید نغمه های جلسات عزاداری مثل 50 سال پیش باشد، مگر جلسات 50 سال 

پیش مثل 200 سال پیش بوده است؟

* موضوع بعدی نوآوری در عزاداری اســت، حد و مرز آن چيست، 
چگونه باید آن را با سنت ها تلفيق کرد؟

در یک فضای کلی قواعد و سرفصل ها را رعایت کنیم، اشکالی ندارد آنجایی 
که دســتور روشــنی به ما نداده اند، نوآوری کنیم. در واقع نوآوری در کنار سنت 
اشکالی ندارد، یعنی سنت ها حفظ شوند، اما در نوع تنظیم آن می توانیم نوآوری 
داشته باشــیم. فرض کنیم یک زمانی واحد)سینه زنی سنگین( یک دست یا دو 
دســت بر ســینه می زدند، بعداً آن را تغییر دادند و به گونه ای دیگر عمل کردند. 
چون امروز به آن می گویند سبک! اما سبکی که در شأن اهل  بیت)ع( بوده و محتوا 
داشته باشد، هم از حسن الزم برخوردار باشد و هم  حماسه حضرت را بیان کند. 
حاال با یک ســبک دیگری باشد چه اشکالی دارد؟ به نظر می آید در این موضوع 
حتماً باید نهادها و سازمان های مرتبط و اصلی ورود کنند و زیرساخت های الزم 
را آنها با کارگروه های تخصصی شــکل بدهند. چون جلسات کوچک توان بیشتر 

از این را ندارند.



.www.sobhesadeghweeklyمیقات سبز دوشنبه 10 مهر 139۶   سال هجدهم     شماره ۸1۸   i r

۱۱
یادداشت

سپاه و مخاطب شناسی

     

خواهر شهيد مدافع حرم ستار عباسی

جواب تمام سؤاالتش را از قرآن می گرفت
عباسی«  »ستار  شهید  اميری/  احسان   
پنجمین شهید مدافع حرم از استان کرمانشاه است. 
او 25 آبان ماه سال 1394 در یکی از مأموریت های 
محوله خود در سوریه بر اثر اصابت ترکش خمپاره 

دشمنان اسالم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
ناهید عباســی، خواهر این شــهید بزرگوار 
می گوید: »ستار فرزند سوم خانواده و از همان اوان 
کودکــی در اخالق و صداقت زبانزد ســایرین بود. 

از لحظه لحظه های زندگی برای مطالعه اســتفاده می کرد. با اینکه من از ایشــان 
بزرگ تر بودم و تحصیالت دانشــگاهی داشتم؛ اما همیشه جواب سؤاالت دینی ام 
را از برادرم می گرفتم. ستار عاشق اهل بیت)ع( بود و در تمام مناسبت ها، اعیاد و 
میالد و شهادت ائمه اطهار)ع(، خانواده و اطرافیان را دور هم جمع کرده و همه را 
در اندوه شهادت و شادی والدت ائمه اطهار)ع( شریک می کرد. ستار در جواب به 
تمام سؤاالت شرعی و دینی ام مرا قانع می کرد. عشق او به اهل  بیت)ع( قدم هایش 

را در مسیر شهادت استوار کرد.
ستار در دفتر خاطرات خود اشاره می کند که »چندین سال پیش در جمعی 
شاد نشسته بودیم که یکباره به یاد دختر گرامی پیامبر مکرم اسالم)ص(، حضرت 
فاطمه الزهرا)س( افتادم که آن بانو در 18 سالگی به شهادت رسید و من تاکنون 
نصیبی از شهادت نبردم، جمع را ترک کردم و به اتاقی رفته ردایی بر سر کشیده 

و از اندوه فراوان در حسرت شهادت گریستم.«
در وصیت نامه خود به نماز اول وقت و چشــم پاکی تأکید بسیار دارند و این 
دو را کلید ورود به بهشــت بیان کردند. از دو ســال پیش از شهادت مرتب برای 
انجام مأموریت های محوله به عراق سفر می کرد. پیش از سفر به سوریه در یکی 
از مأموریت هــای خود در عراق نیز در معرض خطر قرار گرفت؛ اما به لطف الهی 
خطر از ایشــان رفع شد. همیشــه از شهادت سخن می گفت و هنگام ناراحتی و 
گرفتاری، ما را به قرائت قرآن و اقامه نماز توصیه می کرد، هرگاه مشکلی داشتم 
به من می گفت؛ با حضور قلب ســوره الرحمن و یاسین را تالوت کن. ستار سال 
81 به استخدام سپاه پاسداران درآمد. آن زمان به یاد دارم که وقتی به او تبریک 
گفتم، با ناراحتی پاسخ داد، تبریک را باید زمانی گفت که به جبهه برویم و همچون 
پدر کاری خدایی انجام دهیم، چون پدرم نیز از جانبازان دفاع مقدس و پاسداران 
والیت است. ستار متولد 15 خرداد سال 1362 است. تحصیالت دانشگاهی اش را 
در رشته مدیریت بازرگانی گذراند و به آرزوی دیرینش، شهادت رسید. ستار عاشق 
اهل  بیت)ع( بود، ارادت عجیبی به موال علی)ع( و امام حسین)ع( داشت، همیشه 
می گفت که خاســتگاه من عراق است، اهل  بیت پیامبر)ص( در عراق هستند و 
چه افتخاری باالتر از اینکه در رکاب اهل  بیت)ع( باشم. همیشه بعد از بجا آوردن 
نماز شب، تفسیر قرآن می خواند و جواب تمام سؤاالتش را از قرآن می یافت. منزل 
محقر ســتار آرامش عجیبی داشت؛ هر زمان که برای دیدن خانواده به کرمانشاه 
می آمدم وقتی به منزل ستار می رفتم، دوست نداشتم خانه او را ترک کنم؛ زیرا 

آرامش عجیبی در خانه او حاکم بود.
در خاطرات خود نیز نوشته است که من شهید خواهم شد و می توانم 40 نفر 
را شفاعت کنم، زمانی که به او گفتم شفیع من نیز خواهی شد، در جواب گفت، 

بستگی به خودت دارد که تا چه حد پایبند به دین و شریعت باشی.«

تــو مدرســه وقتــی معلم هــا 
می پرسیدند شغل بابات چیه؟ می گفتم 
اگــه دیگه خیلی  کارمنــد نظامیه، 
پرس وجو می کردنــد، می گفتم توی 
ستاد مشترک سپاه کار می کنه. توی 
محله هم وقتی بچه ها می پرســیدند 
همین جواب رو می دادم. می دونستم 
که نیروی قدس یه نیروی ســّریه. اما 
وقتی که حاج قاسم سرلشکر و نیروی 
قدس علنی شد، پدرم بازنشسته شد، 
خودمم پاسدار شدم. وقتی برمی گردم 
اون دوران رو می بینم متوجه می شم 
که انقــالب چقدر رو به جلو رفته. یه 
روز نیروی قدس یه نیروی سّری بود، 
اما حاال فخر همه ایرانی ها و از جمله 

پاسدارها است.

نقطه سرخط
 نیروی قدس سّری

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

عليرضــا جالليــان/     
مخاطب شناســی در واقع در دانش 
روابــط عمومــی ریشــه دارد و در 
حــوزه دانش هــای غربــی مبتنی 
بر اندیشــه لیبرالیســتی برای ارائه 
محصول مبتنی بر ذائقه به مخاطب 
و ذائقه سازی مبتنی بر خواسته های 
مخاطب انجام می شــود؛ اما در نگاه 
بومی به موضوع روابط عمومی، باید 
این دانش از فیلترهای مختلفی عبور 
کند که یکی از این فیلترها جلوگیری 
از نفسانیت مداری و ترویج نیازهای 
نفســانی و دامن زدن به طمع های 
نفسانی است؛ چیزی که دانش روابط 
عمومی غربی بــا آن بیگانه بوده و 
متأسفانه امروز در دانشگاه های کشور 
بدون توجه به الزامات بومی ایرانی و 
اسالمی، همین دانش غربی در حال 

تدریس است. 
با این مقدمه، باید به مســئله 
مخاطب و شناخت آن اشاره کنیم؛ 
شاید اگر این موضوع در نهادی، مانند 
سپاه باشد، بتوان گفت سخت ترین 
کار شــناخت دقیق مخاطبان سپاه 
است. با توجه به اینکه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گســتره مأموریتی 
به وســعت انقالب اســالمی دارد، 
نمی توان گفت که مخاطبان ســپاه 
قشر مشخصی هستند. در این زمینه، 
می توان مخاطبان را در بخش های 
مختلف مبتنــی بر فعالیت مربوطه 

تقسیم کرد.
 در یــک فضــای کار ســپاه، 
مخاطبــان مــردم جهان بــه ویژه 
مسلمانان هستند؛ اما در یک بخش، 
مخاطبان نیروهای خاص حزب اللهی 
و خواص هســتند. به طور حتم نوع 
تعامــل و تولید محتــوا و محصول 
برای این دو قشر متفاوت می شود. 
در جایی شاید تنها بسیجیان فعال 
مخاطب باشــند؛ اما در جایی فقط 
مخاطب خانواده پاسداران است. در 
یک جا مــردم مناطق محروم و در 
جایی دیگر فتنه گــران یا نیروهای 
ضد انقالب و تکفیری ها. به طور حتم 
نوع پیام، محصول و فعالیت برای هر 
مخاطب که بخشی از آن برشمرده 
شده اســت، تفاوت می کند. اگرچه 
چند ســالی است برای نیل بهتر به 
این منظور در ساختار سازمان بسیج 
مستضعفان نیروها قشربندی شده اند 
تــا مبتنی بر نیازها اقدام به فعالیت 
جذب و سازماندهی شود؛ اما با توجه 
به گستره فعالیت ها در سپاه، کمی 
کار پیچیده تر شده و باید به این نکته 

توجه داشت. 
با سیاست های خصمانه جدید 
دولت ایاالت متحده، کشور به طور 
حتم وارد مرحلــه جدیدی از نبرد 
هوشمند با استکبار شده است و بر 
اساس آنچه تا امروز مشخص است، 
هدف اصلی در تقابل آمریکا با ایران 
در راهبردهــای جدید آمریکایی ها، 
زدن ســتون های انقالب اسالمی و 
قطع ید ایران در منطقه است و این 
هدف جز با تخریب سپاه در اذهان 
عمومی مردم منطقه و کشور محقق 
نمی شود؛ از این رو به نظر می رسد 
در این عرصه جدید نبرد با توجه به 
حجم انبوه کار و خدماتی که سپاه به 
کشور انجام می دهد، موضوع توجه به 
انتقال و انعکاس حقیقی فعالیت ها و 
تهیه پیام مبتنی بر نوع مخاطبان در 
سپاه بسیار اهمیت پیدا کند. در واقع، 
عملیات مهم، امروز انعکاس خدمات 
سپاه است که در این عملیات نقش 
اطالعات عملیات شناسایی مخاطبان 
برای تولید پیام است. در مرحله بعد، 
نقش ساختارها و تشکل های فرهنگی 
درون و بیــرون ســپاه برای اجرای 
عملیات اطالع رسانی بر اساس نوع 

مخاطب پر رنگ می شود.

 چرا وام حکمت پرداخت نمی شود؟
09100000060/ چرا در سپاه ارتقای تحصیلی برای درجه داران ممنوع 
شــده، در حالی که در نیروی انتظامی نه تنها ممنوع نیست، بلکه تشویق هم 

می کنند؟
09110004944/ حق همســر و حــق اوالد در فیش های حقوقی واقعاً 

کم است.
091300030۷۷/ خواهش می کنم فکری برای دوره عمومی بســیجیان 
ویژه بفرمایید که پس از 11 ســال خدمت و با سن باال و مشکالت معیشتی به 

این دوره می روند.
09130009206/ لطفاً پیگیر ارشدیت های تحصیلی باشید.

09130008443/ با شرایط جدید سهمیه ها بهتر است کارت یکسان سازی 
کالً حذف شود.

09140001۷44/ درباره ســیره پیامبر)ص( و ائمــه، از جمله آداب غذا 
خوردن، خوابیدن و... طب اســالمی و ایرانی، مطالبی گنجانده شود تا شاید در 
تغییر سبک زندگی و الگو گرفتن از ائمه معصوم)ع( در مقابل تبلیغات گسترده 

شبکه های غرب و گاهی شبکه های داخلی مؤثر باشد.
091400081۷5/ متأسفانه، امسال هم مانند پارسال زمان مسابقات قرآن 
همســران و فرزندان پاسدار برای کسانی که در صفر مرزی شمال غرب خدمت 

می کنند، اطالع رسانی نشد./ از سلماس
09140005۷02/ لطفاً مشکالت تأیید نکردن برخی از داروهای نازایی و 

تأیید کردن مقدار کم داروها را پیگیری کنید.
09160003۷48/ از ســال 89 برای پروژه کوی امام رضا)ع( در خرم آباد 

نام نویسی کرده ایم؛ اما هنوز خبری نیست. هیچ کس هم جوابگوی ما نیست.
091۷0002898/ چرا دوره های مقدماتی و عالی رســته ای غیر حضوری 

برگزار نمی شود؟
0919000814۷/ بنیاد تعاون درباره خرید ســهام ثامن که در سال 91 

تشویق می کرد، پاسخگو باشد.
09190009430/ خدمات درمانی نیروهای مسلح یک فکر اساسی برای 

فردیس و مارلیک به منظور ارائه خدمات درمانی بکنند.
0919000۷932/ سالم، همه مطالب به ویژه مطلب نکته و نظر خوبند.

09300002946/ چرا هزینه سفر در جزایر به کارکنان اقماری متأهل به 
صورت نیم بها پرداخت می شود؟ با توجه به اینکه در سال رفت وآمد می کنند و 

مسافت تا محل سکونت طوالنی است.
09350002693/ مســئوالن توضیح دهند چرا مدرک تحصیلی دانشگاه 

پیام نور منع استخدام دارد؟
09390001006/ پیگیــری کنیــد چرا وام حکمــت کارکنان پرداخت 

نمی شود؟
09390006626/ لطفاً درباره فرقه های ضاله به ویژه دراویش و صوفی ها و 
اینکه چه خطراتی از جانب آنها جامعه ما را تهدید می کند، مطالبی را منتشر کنید.

 091۷0006256/ لطفاً مهلت پاســخ به تریبون را بیشــتر کنید؛ چون 
هفته نامه پنج روز پس از چاپ به دست ما می رسد.

صبح صادق: با توجه به اینکه برای پاسخ به تریبون دو هفته فرصت 
وجود دارد، برای پاسخ مشکلی نخواهيد داشت. 

09120004221/ اگــر عده ای به بهانه های مختلف شــهید فهمیده را از 
کتاب های درســی بچه های ما حذف کردند،  حاال که شــهید حججی سرفصل 
کتاب ها و سرمشق فرزندان این سرزمین شده است، با آن چه کار خواهند کرد؟!

پاسداران خورشید

روی خط

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

سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه گفت: امنیت از اهمیت فوق العاده ای در نظام دفاعی ما برخوردار است، به ویژه در شرایطی که در کشورهای پیرامونی 
ما کانون هایی از ناامنی و بحران شــکل گرفته و راهبرد کشــورهای ســلطه طلب و بیگانه همچون آمریکا و انگلیس و برخی رژیم های متحد آنها در منطقه؛ ایجاد تغییرات 

ژئوپلیتیک در جهان است. برای برقراری کامل امنیت به ویژه در مرزها، هم در میدان عمل دشمنان را تعقیب می کنیم و هم آمادگی دفاعی خود را نمایش می دهیم.

 در میدان عمل 
دشمنان را تعقیب می کنیم

گزارش صبح صادق از بدرقه عاشورایی پيکر شهيد محسن حججی در چهار شهر کشور

آقا محسن نفر پنجم شد!

قبیله عشق گلی از باغ
 »ِسّر َسر« حاج حسین

انتشارات »روایت فتح« در ادامه فعالیت های خود اقدام به انتشار 
مجموعه »مدافعان حرم« کرده که تاکنون سه عنوان از این مجموعه 
منتشر شده اســت. »مدافعان حرم2؛ ِسّر َسر« ویژه شهید »عبداهلل 
اســکندری« دومین کتاب از این مجموعه اســت که از زبان »اعظم 
ساالری« همسر شهید »اســکندری« روایت می شود. این کتاب به 
زندگی عاشقانه ای می پردازد که کمتر درباره شهدا گفته شده است 

و برای همین می تواند الگویی برای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی باشد. »مدافعان حرم2؛ سّر سر« 
روایتی ســاده و روان از یکی از شــخصیت های دوران دفاع مقدس است که بعد از بازنشستگی در 
اولین سفرش به سوریه به دست داعش به شهادت می رسد و سرش روی نیزه می رود؛ تا از امامش 
حضرت سیدالشهدا)ع( تبعیت کرده باشد. این اثر، نکات کلیدی مهمی دارد که می تواند برای زنان 
جوانی که در ابتدای زندگی مشــترک هستند، مفید باشد. این شهید بزرگوار، اولین شهید ایرانی 
مدافع حرم اســت که ســر از تنش جدا کردند. در قســمتی از متن کتاب می خوانیم: »همه چیز 
برایم 30 سال به عقب برگشت. حال  و  روز خانم هایی که دورمان بودند و با شنیدن خبر شهادت 
همسرشــان یکباره دنیای قشنگ آرزوهای شان فرو می ریخت. بعد از سال ها برای من اتفاق افتاد. 
خاطرات خانم ده بزرگی هم از همین دست بود، با این تفاوت که پسر کوچکش طعم داشتن پدر را 
نچشید و تصویری از آن در ذهنش نماند و علیرضا، فاطمه و زهرا نفس شان به نفس بابا بسته بود. 
برایم از روزی که خبر شــهادت همسرش را شنید، گفت. از جوانی که با خاطرات او و فرازونشیب 
بزرگ کردن پسرش گذشت و در گذر زمان به فراموشی سپرده شد. بعضی ها را می شنیدم، بعضی ها 
را نمی شــنیدم. هر از چندی حرفش را قطع می کردم و با آهی که از عمق وجودم برمی خاســت، 
می پرسیدم، یعنی دیگه حاجی برنمی گرده؟« این کتاب را »نجمه طرماح« در 144 صفحه مصور 

به نگارش درآورده و انتشارات »روایت فتح« در هزار و 100 نسخه منتشر کرده است.

اگرچه پیــش از انقالب مدتــی را در کادر درجه داری نیروی 
هوایی ارتش مشغول به کار بود؛ اما هرگز روحیه طاغوتی نداشت و 
از اموال ارتش با این نیت که متعلق به مردم است و با سرمایه های 
مردم خریداری شــده است، با نهایت دقت نگهداری می کرد. بعد از 
گرفتن دیپلم قصد داشت استعفا دهد، ولی تنها نگرانی اش این بود 

که اموال بیت المال حفظ نشود و دست نااهالن بیفتد.
به نقل از خانواده شهيد حسن محمدعينی
حســن سال 1330 در قم متولد شد. از کودکی با فقر و تنگدستی دست وپنجه نرم کرد. عالقه 
شدیدی به درس و یادگیری داشت؛ اما خانواده اش به دلیل فقر مالی، توانایی فرستادن او به مدرسه را 
نداشتند؛ اما حسن توانست همگام با کار به تحصیل خود نیز توجه کند. به ناچار در آزمون درجه داری 
نیروی هوایی شــرکت کرد. از عبادت خداوند غافل نشــد و عالقه زیادی به آیین های مذهبی داشت. 
روزهای تعطیل خود را نیز وقف تزکیه و تهذیب اخالق و خودســازی اســالمی می کرد و همیشــه با 
دوســتانش جلسات مذهبی برگزار می کرد. در سال 1350 با دخترعموی خود ازدواج کرد. سپس به 
پایگاه هوایی وحدتی دزفول منتقل شد. دیپلم مقطع متوسطه را در شهر دزفول گرفت. پس از مدتی 
به تهران منتقل شــد و در ســال 1355 از ادامه همکاری با ارتش اســتعفا داد و در شرکت کارگری 
پارس الکتریک مشغول شد. بارها تحت تعقیب ساواک قرار گرفت. سال های 56 و 5۷ مبارزات مخفی 
خود علیه رژیم پهلوی را گسترش داد. پس از پیروزی انقالب اسالمی در حفظ انبار اسلحه و مهمات 
که در آن تخصص داشــت، بسیار تالش کرد. ســپس به سازمان گسترش صنایع و معادن رفت و در 
هیئت پاک ســازی مشغول خدمت شــد. آنگاه در جایگاه مأمور به خدمت، به مجلس شورای اسالمی 
رفت. از زمان تأسیس حزب جمهوری اسالمی، همکاری خود را با حزب شروع کرد و سرانجام به همراه 
یاران فداکار امام خمینی)ره( در حزب جمهوری اسالمی به دست منافقین کوردل به شهادت رسید.

 نگرانی اش حفظ بیت المال بود

گزارش خبری

 حسن ابراهيمی/  18 مرداد 
اینکه  گمان  به  تکفيری  خونخواران 
در نبرد شــامات به یک برگ برنده 
اسارت یک  از  تصاویری  رسيده اند، 
جوان نظامی ایرانــی باقی مانده از 
پاتک خود و نيــروی هوایی ایاالت 
را  دیرالــزور  منطقه  در  متحــده 
منتشــر کردند که پس از چند روز 
مشخص شــد آنها این جوان دالور، 
یعنی محسن حججی را به شهادت 
رســانده اند. تصویری از بریدن سر 
این شهيد منتشر نشد و تنها چند 
عکس که نشــان می داد به پيکرش 
جسارت شــده، منتشر شد، بعدها 
که دالوران حزب اهلل لبنان اجســاد 
را تبادل کردند، مشــخص شد که 
جالدان داعش دستان شهيد بی سر 

را هم بریده اند.

شوری جهانی
ماجرا به اینجا ختم نشد و از همان 
روزهایی که خبر شهادت محسن حججی 
منتشر شده بود، شوری حسینی سراسر 
ایران و جهان را آرام آرام پیش از رسیدن 
محرم فرا گرفت. اشــک ها در مظلومیت 
محسن حججی جاری بود و یتیمی علی 
حججی و صبوری همسر این شهید دل ها 
را به سمت یک ماجرا می کشاند و ماجرای 

اسارت و داستان کربال...

فتح خون
»فتح خون« را سید مرتضی آوینی 
نوشت و ما آن را خواندیم و با جمله جمله 
آقا مرتضی همراه بودیم در ماجرای کربال، 
اما حال فتح خون را به عینه در ماجرای 
آقا محســن حججی می بینیم. محسن 
حججی ســردار نبود، فرمانده هم نبود، 
یک نیروی رزمی تکاور لشکر زرهی هشت 
نجف بود که داعشی ها هیچ گاه تصورش 
را هم نمی کردند که این جوان پرصالبت 
روزی نماد جبهه مقاومت و مدافعان حرم 
شــود؛ وگرنه این طور عمل نمی کردند. 
محســن حججی با خون خــود خیلی 

از  ســرزمین ها؛  از 
جلمه سرزمین قلوب 
مؤمنــان و مجاهدان 
و مردم کشــورش و 
کشــورهای جبهــه 
کرد  فتح  را  مقاومت 
نوید فتح سرزمین  و 
داد؛  هم  را  شــامات 
فرمانده  کــه  چیزی 
محور مقاومت درباره 
پایــان کار داعش در 
عراق و ســوریه تا دو 
ماه آینــده نوید داده 

است.فتح خون محسن حججی به جایی 
رسید که امروز دیگر کمتر کسی می گوید 

چرا ما در سوریه و عراق می جنگیم.

پاره پاره تن...
پیکر محسن حججی به وطن آمد؛ 
اما چرا این قدر دیر؟ یاد این جمله می افتم، 

گلی گم کرده ام می جویم او را...
بله، آنچه از آقا محسن تحویل یاران 
و خانواده اش داده بودند، تنها نیمی از بدن 
او بود؛ از این رو یارانش در این مدت باقی 
مانده پیکرش را جست و جو می کردند که 
در نهایت نتیجه نداد. تا اینکه موسم محرم 
رسید. انگار که خود آقا محسن هم همین 
را خواسته بود تا محرم بیاید و دفن شود. 

عالیم ظهور
راســتی انگار محســن حججی از 
نویددهنــدگان ظهور اســت. جنگ در 
سرزمین شامات یا نبرد قرقیسیا، کشته 
شــدن نفس زکیه و... همه امروز پس از 
شــهادت محســن حججی واقعیت های 
باورپذیر است. چه اینکه محسن حججی 
هم خود را برای مقدمه سازی برای ظهور 
آماده کرده بود و همواره در این مســیر 

گام می گذاشت.

فرودگاه عاشورایی می شود
در نهایت، پیکر آقا محســن را به 
تهران آوردند و فرودگاه پر شد از سرداران 

و امیران و مسئوالن. در یکی از شب های 
محرم که دیگر روضه مجسم حضور دارد، 
وقتی مــداح بخواهد از ماجــرای کربال 
بخواند، خواه ناخواه همه چشم ها گریان 
است و همه همانند ابر بهاری می گریند.  
پیکر آقا محسن که در حرم اهل بیت)ع( 
در سوریه طواف داده شده بود، هم اکنون 
در تهران و کنار خانواده اش اســت و چه 
زیباســت که اعضای خانواده اش که در 
تهــران منتظر بودند، آن شــب در کنار 
علی اکبرشــان روضه های کربال را زمزمه 

می کردند و می گریستند.

زیارت پيش و پس از شهادت
اما آقا محســن که پیش از آخرین 
اعزام زائر امام رضا)ع( بود، قرار شد پس 
از شــهادت نیز زائر حرم رضوی باشد. از 
همین رو، پیکر پاکش به مشهد مقدس 
منتقل می شود و در حرم رضوی مراسم 
باشکوهی برایش برگزار می کنند و دل های 
زائران و مجاوران حرم رضوی عاشورایی 
می شــود. حال قرار است آقا محسن در 
پایتخت سیاسی جبهه مقاومت در تهران 

هم تشییع شود.
نفر پنجم

امــا صبح پس از نماز و پیش از هر 
کسی ولی فقیه آقا محسن بر سر پیکرش 
حاضر می شود. حاال آقا محسن پنجمین 
شهیدی اســت که امام خامنه ای بر سر 
پیکرش حاضر می شــود. ســیدمرتضی 
آوینی، علی صیادشیرازی، احمد کاظمی، 

طهرانی مقدم  حسن 
و محســن حججی 
شــهدایی  جمله  از 
حضرت  که  هستند 
را در مراســم  آقــا 
پیکرشان  تشــییع 
نــد.  ه ا کرد درک 
حــاال انگار که جمع 
همه شــهدای دفاع 
فضای  در  مقــدس 
امام  ملکوتی مسجد 
حســین)ع( جمــع 
مهمانــی  و  اســت 
آســمانی ها آنجا برپا شــده و محســن 
حججی به مــرادش حاج احمد کاظمی 
با مباهات می گوید، حاج احمد دیدی آقا 
سر پیکر من هم آمد. خوشا به حال علی 
آقای حججی که هم بوسه آقا را درک کرد 

و هم از ایشان هدیه گرفت.

حسن انتخاب
تهران ســیاه پوش محرم حسینی 
است و از هر زمانی برای تشییع آقا محسن 
آماده تر اســت. میدان امام حسین)ع( تا 
میدان شــهدا. چه حسن انتخابی! حجم 
عظیم جمعیت در مسیر حاضرند، پیر و 
جوان، زن و مرد، کودک و... . جالب است 
که برخی  مادران و پدران برای همدردی 
با علی آقای حججی با کودکان خردسال 
خود در این مراسم حاضر شدند؛ جالب تر 
اینکه این جمعیت یکدســت نیســت و 
حجاب ها و پوشــش ها نشــان می دهد، 
حججــی دل یک ملــت را برده، نه فقط 
دل مؤمنــان و حزب اللهی هــا را و ایــن 
یعنی فتح خون. تراکم جمعیت کسی را 
ناراحت نمی کند، همه آمده اند تا بهره ای 
از این محفل عاشورایی ببرند. حاج صادق 
آهنگران می خواند و همه می گریند، شیخ 
علیرضا پناهیان با شور عجیب و صدایی 
کوبنده شهادت محسن حججی را مقدمه 
نابودی رژیم صهیونیستی می داند و زمانی 
کــه پیکر با نوای حاج ســعید حدادیان 
حرکت می کند، شور و حماسه مراسم را 

پر می کند. جای سوزن انداختن نیست، 
از این جمعیت عظیم شاید تنها ده درصد 
بتوانند پیکر را درک کنند، تمام خیابان 
هفده شــهریور و خیابان هــای موازی و 
اطراف پر از جمعیت اســت. بارها مجری 
برنامه درخواســت می کند کمی جلوی 
پیکر را خلوت کنند تا این شــهید زودتر 
برای تشییع در جمع هم استانی هایش به 

فرودگاه برسد. 

سفيران حقيقت
آقا محسن را به اصفهان می برند و 
میدان امام خمینی)ره( را برای تشــییع 
پیکــر پاکش آماده کرده اند. به طور حتم 
حجم زیادی از توریســت ها هم در این 
میدان هســتند و شاهد ماجرایند. جالب 
اینکه عده ای اصاًل فارســی بلد نیستند 
و ماجرا را هم خیلی متوجه نمی شــوند؛ 
اما در مواجهه با شور مردم و پیکر شهید 
گریان می شــوند، اینجاست که واقعیت 
خون شــهید و حقیقــت مدافعان حرم 
برای آنها معلوم می شــود و هر کدام شان 
سفیرانی هستند که می توانند واقعیات را 
منتقل کنند. پیکر آقا محسن را به لشکر 
نجف اشرف منتقل می کنند و حاال یارانش 
با او خلوتی دارند و چه شب زیبایی است 

در کنار یاران.

محسن در سرزمين مادری
صبح امــا نجف آباد غوغاســت، نه 
فقط نجف آبادی ها و اصفهانی ها، بلکه از 
همه ایران برای تشــییع محسن عزیز به 
نجف آباد آمده اند؛ به راســتی، عاشورای 
نجف آباد پیش از عاشــورا رقم می خورد. 
سیدرضا نریمانی در مراسم نوحه معروف 
خود را به همان سبکی که در محضر آقا 
خوانده بود، دوباره با شور و حال می خواند 
و این بار همه با دل های شان با او همراهی 
می کنند. بر پیکرش نماز می خوانند و او 
در گلزار شهدای نجف آباد پس از تحمل 
غربت، اسارت و شهادت در راه دفاع از حرم 

در خانه ابدی اش آرام می گیرد.
اما الیوم یومک یا ابا عبداهلل

قــرارگاه محرومیت زدایی ســپاه  فرمانده 
از 4۷ هزار پروژه در دســت انجام در راســتای 
محرومیت زدایی، مردم داری و مردم یاری در سطح 

کشور خبر داد.
ســردار ســید ضیاء الدین حزنی در دیدار 
بــا نماینده ولی فقیه در خراســان  جنوبی اظهار 
داشت: »مأموریت اصلی سپاه دفاع از نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و برقراری امنیت کشور در بحث 

دفاع است.«
وی با بیان اینکه سپاه برای برقراری امنیت 
داخلــی و منطقه ای باید در کنار مردم و با مردم 
باشــد، افزود: »سپاه تمام راهبردهای خود را در 

کنار مردم می بیند.«
فرمانــده قرب کوثــر قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( بــا بیــان اینکــه تاکنــون 
موفقیت های خوبی در بحــث محرومیت زدایی 
در مناطق شــمال غرب، جنوب غرب و برخی از 
استان های مرزی کشــور داشته ایم، اضافه کرد: 
»این اقدامات نیز در راستای مأموریت سپاه که 

برقراری امنیت بوده، مهم و کارساز است.«
ســردار حزنی با اشاره به اینکه سپاه از یک 
دانشگاه نظامی به وجود نیامده است، یادآور شد: 

»سپاه از دل مردم و از محله ها و روستاها متولد 
شده است.«

وی، رمز موفقیت ســپاه را در طول انقالب، 
همیشــه در کنار مردم بودن دانســت و متذکر 
شد: »راهبرد اصلی سپاه مردم داری، مردم یاری، 
مردم دوستی، مردم نوازی و محرومیت زدایی است.«

35 حوزه مأموریت
 محروميت زدایی

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه با بیان 
اینکه این قرارگاه عــالوه بر اینکه در 35 حوزه، 
کار مــردم را پیگیری می کند و اکنون در بحث 
مسجدســازی مأموریت یافته است، اضافه کرد: 

»سپاه در این راســتا به دولت کمک می کند تا 
برخی از این عقب ماندگی ها جبران شود.«

سردار حزنی، یکی دیگر از مأموریت های این 
قرارگاه را تقویت حوزه های علمیه عنوان کرد و 
یادآور شــد: »در این زمینه سپاه مأموریت یافته 
تا حوزه های علمیه را در مناطقی که از این نظر 
محروم هستند، تقویت کند و استان های خراسان 
بزرگ جزء نخستین استان ها بوده که در این حوزه 

به آنها کمک شده است.«
وی مطرح کرد: »قرارگاه قرب کوثر مباحث 
راه ســازی، ساخت خانه بهداشت، ساخت اماکن 
ورزشی، ایجاد اشتغال، فعالیت های کشاورزی و 
مباحث مربوط به آب را پیگیری کرده و در این 

راستا اقداماتی انجام داده است.«
فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ســپاه از 
در حال انجام بودن 4۷ هزار پروژه در راســتای 
محرومیت زدایــی، مــردم داری و مردم یاری در 
سطح کشور خبر داد و افزود: »همایش چوپانان 
و گله داران برای نخستین بار در خراسان جنوبی 

برگزار می شود.«

 چوپانان و گله داران 
فعاالن اقتصاد مقاومتی

ســردار حزنی بــا بیان اینکــه چوپانان و 
گله داران اگرچه کمتر از یک درصد جمعیت کشور 
را تشکیل می دهند؛ اما 35 درصد صنایع دستی 
و 20 درصــد مــواد پروتئینی کشــور را تهیه 
می کنند، گفت: »این قشــر با اینکه در هیچ یک 
از جلسات اقتصاد مقاومتی شرکت نکرده اند؛ اما 
به خوبی سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرایی 

ساخته اند.«
وی در پایان گفــت: »رمز موفقیت ما این 
اســت که با این قشر زندگی کرده ایم و این قشر 
از قشرهایی هستند که وظیفه خود را در کشور 

به خوبی انجام داده اند.«

 فرمانده قرب کوثر قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء)ص(

سپاه در حال اجرای ۴7 هزار پروژه محرومیت زدايی است
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حسن ختام
 باز اين چه شورش است...

لب های عطشان
َمشک پاره

گودال قتلگاه
سر بی تن

سقای بی دست
خیمه های سوخته

تیر سه شعبه
علی اصغر

ُرباب...
دشت خون

مرکب بی سوار...
شب بی مهتاب
خرابه های شام

ناله های زینب)س(
تشت و سر

کودک سه ساله بی پدر
یا للعجب...!

آقا جان همه را خوب دیده و می دانی
و می دانم امروز قلب نازنینت محزون از 

این مظلومیت به سوگ نشسته است
لباس عزایم را بیاورید

می خواهم با موالیم در عزای حسین 
فاطمه ناله ها سر دهم

محتشم تو نیز دوباره بخوان!
باز این چه شورش است...

صادقانه

 مهدی اميدی/ بازگشت پیکر 
مطهر محسن حججی و قیام مردم در 
تشییع و پاسداشت این شهید مدافع 
حــرم، آن هم در آســتانه تاســوعا و 
عاشورای حسینی، پیونددهنده حماسه 
کربال با زمان ما بود. چشــمان نافذ و 
نگاه پرصالبت ایــن جوان در تصاویر 
ثبت و ضبط شــده از او، روایتگر زیبا 
و هنرمندانه عاشورا در زمانه ما است. 
به همین مناســبت نظر چند هنرمند 
جانبــاز را درباره شــهید حججی و 

مدافعان حرم پرسیدیم.

عهد با امام
معاصر  شاعر  مؤدب،  علی محمد 
ادبیات فارســی درباره پیوند مدافعان 
حرم و عاشــورا به صبح صادق گفت: 
»تبار مدافعان حرم و حماسه هایی که 
به دست بزرگانی چون محسن حججی 
شکل می گیرد، در عاشورا ریشه دارد.«
وی توضیح داد: »به اعتقاد من، 
منشأ همه حرکت های عدالت خواهانه  
در دنیای اسالم، قیام امام حسین)ع( 
در کربــالی ســال 61 هجری قمری 
اســت؛ البته این حقیقــت، در میان 
شــیعیان پررنگ تــر بوده اســت. در 
جبهــه مقاومت و گروهــی که به نام 
»مدافعان حرم« شناخته می شوند نیز 
تجلی فرهنگ عاشــورا و الهام گرفتن 

از قهرمانــان کربال، دیده می شــود. 
مدافعان حرم و بزرگانی چون »محسن 
حججی« در روزگار ما با امام خود که 
قرن هــا پیش از آنها برای آرمانی قیام 
کرده و در راه این آرمان فدا شده بود، 
عهد دوباره بستند و در راه این آرمان 
مجاهــده می کنند. امــروز در جریان 
مدافعــان حرم، ایــن روایات عینی و 
متجلی شــده اند. جوان هایی از اقصی 
نقاط جهان اسالم به نبرد جماعتی که 
به نام اســالم ظلم می کنند، می روند 

و این یعنی، تداوم نهضت حسینی.«

اعجازی در یک نگاه
گلعلــی بابایی، نویســنده دفاع 
مقدس نیز در گفت وگو با صبح صادق 
بیان کرد: »مدافعان حرم نیز همچون 
رزمندگان دوران دفاع مقدس در حال 
دفاع از تمامیت ارضی و اسالم هستند. 
با این تفاوت که وضعیت امروز جهان و 
حرکت های دشمنان ما به گونه ای شده 
که خاکریز مقاومت به خارج از مرزهای 

ما گسترده شده است.«
وی تصریح کرد: »اعجازی که در 
نگاه شــهید حججی در لحظه اسارت 
ثبت شده و هراسی که در نگاه نیروی 
داعشــی که محسن را دستگیر کرده، 
دیده می شــود؛ تلنگری شد تا شاید 
برخــی از خواب غفلت بیدار شــوند. 

همچون اتفاقی که دو ســال پیش و 
موقع بازگشت پیکر غواص های شهید 

رخ داد.«
نویسنده »همپای صاعقه« افزود: 
»تفــاوت جبهه دفاع از حرم و نبرد با 
داعش با دفاع مقدس در این است که 
تکفیری ها به بربریت اجداد خودشان 
برگشته اند. ســر بریدن و مثله کردن 
اجساد شــهدا، همان کاری است که 
در عصر عاشــورا و در کربال به دست 
یزیدیان اتفاق می افتاد. امروز هم اگر 
مدافعان حرم زنده دســت تکفیری ها 
بیفتنــد، همان کاری بــا آنها صورت 
می گیــرد که شــمر و حرمله با یاران 
این  انجــام  دادند.  سیدالشــهداء)ع( 
حوادث، تلقی همان نبرد حق و باطل 
است که از عاشورا تا امروز امتداد یافته 

است. شهید محسن حججی 
هم با شــهادت خود به این 

حقیقت شهادت داد.«
وی تأکیــد کــرد: »در 
این وضعیت، همه هنرمندان 
و فرهیختگان کشــور نیز با 
انعکاس این ازخودگذشتگی ها 
و مجاهدت هــا در آثار خود 
می تواننــد بــا مدافعان حرم 
همراه شوند و فرهنگ دفاع و 
روحیه مقاومت را ترویج دهند. 
فیلم، کتاب، شعر و... باید در 
خدمت ایــن راه قرار بگیرند، 
حتی اگر دنبال صلح هم هســتیم، این 
مهم وقتی تثبیت می شود که بتوانیم در 
رسانه ها و آثار هنری، قدرت دفاعی خود 

را به جهان نشان دهیم.«

شمایلی از سربازان امام زمان)عج(
رضا برجی، عکاس و مستندساز 
دوران دفــاع مقدس که در 1۷ جنگ 
جهان حضور داشــته نیز در گفت وگو 
با صبح صــادق گفت: »افرادی که در 
قیام آخرالزمان، سرباز امام زمان)عج( 
بود، شبیه ســرداران دوران  خواهند 
دفاع مقدس و مدافعان حرم خواهند 
بود. افرادی مانند محســن حججی، 
همدانی، قاســم سلیمانی، متوسلیان، 
همت، باکری و... شمایلی از نیروهای 

لشکر حضرت مهدی)عج( هستند.
امــروز دنبالــه نهضــت امــام 
حسین)ع( را می توان در جبهه مقاومت 
و مردانــی چون محســن حججی به 
عینه به تماشــا نشست؛ ظهور چنین 
بزرگانی بار دیگر ماننــد دوران دفاع 
مقدس، زمان ما را به محرم ســال 61 
هجری قمری و عاشورا گره می زند. باز 
هم قیام امام حســین)ع(، الهام بخش 
مردانی شده که با تکیه بر این فرهنگ، 
ایستادگی می کنند. در جبهه مقاومت 
نیز مانند دوران دفاع مقدس، رزمنده ها 
با ســربندهایی که اسم مقدس ائمه 
معصوم)ع( روی آنها نوشــته شــده و 
در حالی که »یاحسین)ع(« می گویند 
به شهادت می رسند. همچون عاشورا 
و دوران دفــاع مقــدس، هدف اصلی 
رزمنده هــای این جنــگ، تصرف یا 
حفاظت از قطعه ای از زمین نیســت؛ 
بلکه هدف اصلی آنها وصل شــدن به 
ائمه)ع( اســت؛ هدف شان رسیدن به 
عدالــت و رفع ظلم و اجــرای امر به 
معروف و نهی از منکر است، حتی در 
لبنان هم وقتی با رزمندگان حزب اهلل 
در جنگ 33 روزه صحبت می کردیم، 
آنها آزادسازی زمین ها از اشغال رژیم 
صهیونیستی را بهانه ای برای پیوستن 
بــه فرهنگ عاشــورا و ائمه اطهار)ع( 

معرفی می کردند.«

یادداشت

هنرمندان دفاع مقدس در گفت وگو با صبح صادق

نگاه شهيد حججی؛ راوی هنرمندانه عاشورا

 سعيد رضایی/ فیلم »دریاچه 
ماهی« تازه ترین فیلم در حوزه سینمای 
دفاع مقدس اســت. ویژگی چشمگیر 
این فیلم، آن اســت که یک کارگردان 
زن آن را ســاخته است؛ مریم دوستی 
در اولیــن فیلم بلند ســینمایی خود، 
جسارت به خرج داده و یک اثر جنگی 
خلق کرده است. نکته تأمل برانگیز این 
است که بسیاری از فیلمسازهای زن ما 
در ســال های اخیر به ساخت فیلم های 
دفاع مقدســی عالقه نشــان داده اند. 
کارگردان هایی چون منیر قیدی، انسیه 
شاه حسینی، نرگس آبیار و این بار مریم 
دوستی، نشان می دهند که وجه انسانی 
دفاع مقدس به قدری پررنگ است که 
حتی بانوان نیــز عالقه دارند تا در این 

زمینه کار کنند.
فیلم دریاچه ماهی به روایت بخشی 
مهم و دردناک از جنگ تحمیلی، یعنی 
جاویداالثرها می پردازد؛ البته این فیلم 
یادآور ماجرای غواص های شهید است 
و گویا برای پاسداشــت این شــهیدان 
ساخته شده است؛ اما از ابتدا تا انتهای 
فیلم، هیچ اشاره ای به اسم این عملیات 
نمی شود و به نظر می رسد که فیلمساز 
قصد داشته تا روایتی فرازمانی ـ مکانی 
بسازد که به یک عملیات خاص محدود 

نشود.
فیلــم دریاچــه ماهــی دربــاره 
رزمنــده ای به نام حاج رضا روشــن )با 
بــازی نادر فالح( اســت که از بصیرت 
و معنویت خاصی برخوردار اســت، به 
طوری که می تواند با رفقای شــهیدش 
ارتباط برقرار کنــد. در این میان، روح 
یکی از شــهدا سراغ او می آید و به وی 
خبر می دهد که عملیات لو رفته است. به 
همین دلیل هم حاج رضا سعی می کند 
تا فرماندهان را از این مسئله آگاه کند؛ 
اما هیچ کس حرف او را باور نمی کند و 
عملیات به شکست می انجامد و بسیاری 
از رزمنده ها در دریاچه ماهی به شهادت 
می رسند؛ ولی در زمان حال، حاج رضا که 
از او سن و سالی گذشته به جست وجو 
برای سرنوشت خانواده برخی از شهدای 

دریاچه ماهی می پردازد.
دریاچــه ماهــی، فیلمی خوش 
ســاخت و دردمندانه است که می تواند 
حس مخاطــب خــود را برانگیزد؛ اما 
مشکل اصلی این است که فضای تخیلی 
فیلم به جای شــاعرانگی و معنویت به 
مالیخولیا گرایش یافته است و قهرمان 
فیلــم، بیش از آنکه مــردی معنوی و 
تأثیرگذار ترسیم شود، شبیه به فردی 
گیج و عقب مانده به تصویر کشیده شده 
اســت. این در حالی اســت که حداقل 
انتظار از یک فیلم دفاع مقدســی این 
است که قهرمانی در شأن رزمندگان و 
ایثارگران جبهه را نمایش دهد. همچنین 
منطق روایی فیلم، ضعیف است و برخی 
از مســائل در فیلم باورپذیر نیســتند. 
ماننــد همین موضوع که جای ســؤال 
اســت، چرا حاج رضا به توانایی ارتباط 
با ارواح دست یافته است؟ چرا در همه 
این سال ها او نسبت به ماجرای دریاچه 
ماهی سکوت کرده بود و ناگهان در این 
زمان تصمیم گرفته که به جســت وجو 

درباره آن بپردازد؟
دریاچــه ماهی، باوجــود برخی 
ضعف ها به دلیل طرح بخشی از تاریخ 
جنگ، قابلیت حمایت بیشتر در اکران 
عمومی را دارد؛ ولی این فیلم هم مانند 
دیگر آثار دفاع مقدســی و ارزشی ما، با 
بی مهری مسئوالن سینمایی مواجه شد 

و در مظلومیت به نمایش درآمد.

فیلم دفاع مقدسی در فضای خیالی

همنشینی
امام حسین)ع( فرمودند: 

»ُمجالََسِه أهِل الِدنَاَءه َشر، َو 
ُمَجالََسِه أَهِل الُفُسوِق ریَبه؛ 

همنشینی با سفلگان و افراد 
پست، ناپسند است 

و همدمی گناهکاران موجب 
بدبینی مردم 

و از دســت دادن اعتماد و 
اعتبار می  شود.

بحاراالنوار
ج75، ص 1۲۲

ssweekly:کانال پيام رسان سروش@
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 بیا دعا کنیم
شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است  

و هر دعایی که آسمان می رود 
به ستاره ای تبدیل می شود 

و در پهنه آسمان می درخشد،
بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی 
پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید 

و برای آن بیماری که فردایش را کسی 
امیدوار نیست.

بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد 
و آرامش او را بیفزاید 

بیا برای بیداری انسان ها دعا کنیم 
و از همه زیباتر، بیا از خدا بخواهیم از نور 

و گرمای عشقش همه ما را سیراب کند.

تحلیل هفته 

تلخند

راش اضافه

حذف يک شبکه ماهواره ای ايران  
از يوتل ست

اجاره دار، مدیر شبکه هیسپان تی وی 
در نشســت روابط بین الملل دانشگاه باخا 
کالیفرنیای مکزیک، با اشاره به نقش مهم 
این شبکه در انعکاس واقعیت های رسانه ای 
جهان گفت: »هیسپان تی وی در این جنگ 
رسانه ای بارها از طرف البی صهیونیسم از 
ماهواره  هایی، مانند یوتل ست حذف شده؛ 
چرا که این شــبکه واقعیــت قدرت های 
انحصارطلب جهان و البی صهیونیستی را 
به همگان نشان داده است و آنها از این امر 

احساس خطر کردند.«
دال مادرید، فعال رسانه ای اسپانیایی 
و مجــری مشــهور برنامــه جنجالی »در 
جســت وجوی حقیقت« این شبکه نیز در 
سخنرانی اش هیسپان تی وی را جایگزین 
مطمئنی در مقایســه با شبکه های غربی 

و رسانه های دنباله رو غرب توصیف کرد.

مستند پاسدار شهید مجلس 
تولید می شود

درباره پاســدار شهید جواد تیموری 
که در حمله تروریستی به مجلس شورای 
اسالمی به شهادت رسید، مستندی ساخته 

می شود .
یوســف نادری منش، کارگردان این 
مستند گفت: »به منظور ساخت این مستند 
تمامی اطالعات مربوط به شهید تیموری و 
برادر شهیدش را از فضای مجازی، تلویزیون 
و... جمع آوری کردیم، جلســاتی را هم با 

خانواده این شهیدان داشتیم.«
این مستندساز با بیان اینکه مستند 
شهید جواد تیموری، نهایتاً اوایل آذر آماده 
می شــود، یادآور شد: »در حال حاضر، کار 
تصویربرداری آغاز شده است و پیش بینی 
می کنیم این مرحله حــدود دو ماه زمان 
ببرد کــه بعد از آن، تدوین اثر را شــروع 

خواهیم کرد.«

يک خیابان به نام
 پدر داستان انقالب

به همت بنیاد نخبگان استان اردبیل، 
25 مهــر همایــش بزرگداشــت مرحوم 
امیرحســین فردی، ســردبیر فقید مجله 
کیهان بچه ها و پدر داستان انقالب برگزار 
می شــود. همچنین قرار اســت خیابان یا 
میدانی هــم به نام پدر داســتان انقالب 
نامگذاری شود. قرار است در ابتدای ورودی 
روســتای قره تپه زادگاه امیرحسین فردی 
یک تابلوی نمادین و هنرمندانه با مضمون 
»به زادگاه امیرحسین فردی خوش آمدید«، 
نصب بشــود. همچنین قرار است خیابان 
متصل به منزل مرحوم فردی در این روستا 
نیز به اســم وی نامگذاری شود.  گفتنی 
است، امیرحسین فردی، اولین نویسنده ای 
بود که به نوشتن داستان و رمان با مضمون 
انقالب اسالمی پرداخت و تمام رمان های 

وی مرتبط با انقالب است. 

هشتمین جشنواره عمار
 کلید خورد

فراخوان هشتمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار با موضوعات »تاریخ معاصر ایران«، »فتنه 
ســال 88«، »بیداری اسالمی و جهانی«، »نقد 
درون گفتمانی«، »جنگ نرم«، »اقتصاد مقاومتی« 
و »ملت قهرمان« منتشر شد. متقاضیان شرکت 
در جشــنواره، تا 20 آبان، فرصــت دارند آثار 
خــود را در بخش های »فیلــم«، »نقد، مقاله و 
پژوهش های ســینمایی«، »تولیدات رادیویی«، 
»فیلم ما« و »آگهی بازرگانی و اقالم تبلیغاتی« 
با مراجعه به تارنمای AmmarFilm.ir  ثبت 
و حداکثــر تا پنج روز پــس از آن به دبیرخانه 
جشنواره ارسال کنند. بخش »هدایای مردمی« 
که در دوره گذشــته این جشنواره مطرح شده 
بــود، در این دوره در قالــب یکی از بخش های 
مستقل در فراخوان گنجانده شده است و مردم 
می توانند هدایای خود را برای اهدا به فیلمسازان 

به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

روايت  دست اول از همسر يک سردار در دوران جنگ
از  رونمایی  مراســم 
کتاب »همراه« به مناسبت 
دفاع  هفته  گرامیداشــت 
مقدس از سوی مرکز اسناد 
و تحقیقــات دفاع مقدس 

برگزار شد.
کتاب »همراه« روایت 
خانم مهرشــاد شبابی، از 
همراهی ســردار سرلشکر 
پاســدار دکتر سیدیحیی 
صفوی دســتیار و مشاور 
عالی مقــام معظم رهبری 

در دوران دفاع مقدس است. علی دارابی، معاون امور استان های سازمان صداوسیما در این مراسم 
گفت: »روایت های این کتاب دست اول است؛ چرا که بسیاری از مطالب آن را برای اولین بار مطرح 
کرده ایم.« سردار سرلشکر صفوی هم گفت: »زنان از امام)ره( حمایت کردند و جنگ بدون حمایت 
عاطفی آنها به پیروزی نمی رسید ، بدون حمایت زنان نتیجه جنگ این چنین نمی شد. با هوشمندی 
و صبوری پاسخگوی رجزخوانی رئیس جمهوری آمریکا خواهیم بود و مطمئنم که زنان و مردان ما 
ایستاده اند تا کشور ما را به پیروزی برسانند.« مهرشاد شبابی همسر سردار صفوی نیز در نماهنگی 
که از وی تهیه شده بود، طی سخنانی گفت: »بیشتر از اینکه با او زندگی کنم، با نامه هایش زندگی 
می کردم. ما اولین عید نوروزی را که با هم بودیم در ســال هشــتم زندگی مان بودیم و به همین 

میمنت آن را در تکیه شهدا گذراندیم.«

زندگی شهید محسن حججی سريال می شود
شــبکه یک ســیما 
محسن  زندگی  داســتان 
حججی را در قالب سریالی 

فاخر تولید می کند.
همزمــان با برگزاری 
مراسم باشکوه وداع با شهید 
مدافــع حــرم در تهران، 
یک  شبکه  عمومی  روابط 
از ساخت ســریال زندگی 
شــهید حججی و معرفی 
شخصیت واالی این شهید 
خبــر داد. ســریالی کــه 

بناست، همزمان با سالگرد شهادت این پاسدار شهید روی آنتن شبکه اول سیما برود.
 هنوز هیچ اطالعاتی از جزئیات این ســریال منتشر نشده است، فقط اینکه فیلمنامه سریال 
شهید حججی به زودی تصویب و وارد پیش تولید خواهد شد. حتی هنوز هیچ اسمی از فردی که 

فیلمنامه این اثر مهم را تولید خواهد کرد، فاش نشده است.
زندگی، فعالیت ها و مجاهدت ها، نحوه شهادت و به ویژه بازتاب های شهادت و انتشار تصویر 
محسن حججی در هنگام اسارت، همه سوژه هایی هستند که می توانند محور یک فیلم یا سریال 
بشــوند. ضمن تقدیر از اقدام بجا و فوری صداوســیما برای ســاخت یک سریال فاخر درباره این 
اســوه ملی، امید اســت نهایت نظارت و دقت برای رسیدن به نتیجه مطلوب برای این سریال به 

کار گرفته شود. 

ادامه از صفحه ۶ 
 و با مظلوم نمایی، جدایی طلبی را امری ناگزیر و اختالفات اقلیم و دولت مرکزی 
را حل نشدنی تفسیر کند. این نگاه سعی دارد القا کند که بگذاریم نه تنها قوم کرد، 
 بلکه اقوام دیگر در منطقه هم آزاد باشند و مستقل شوند که نوعی جذابیت فریبکارانه 
برای اثرگذاری و دومینو کردن جنبش تجزیه طلبی به همراه دارد. سعی دارد و اینگونه 
القاء و توصیه کند که نباید به این رخداد خطرناک واکنش جدی نشان دهیم و باید 
خود را با عدم واکنش، دوست مردم کرد نشان داده و بقیه کردها را تحریک نکنیم و 
از فرصت  همکاری با کردستان مستقل عراق بهره مند شویم. سعی می شود تا به هیچ 
وجه به سطح، عرصه و عمق تهدیدات و ماهیت واقعی این پروژه ورود جدی صورت 
نپذیرد و هوشــمندی سیاســی را در فرصت های کاذب همکاری جویانه معرفی کند. 
این گزاره ها و نمونه های مشابه، نقش مخدر و تماشاچی ساز را برای نابودی منطقه و 
کشورهای آن را دارد و تالش می کند تا نوعی دوگانگی تحلیلی و راهبردی را در قبال 
این تهدید حیاتی در امنیت و منافع ملی ایران و عراق و حتی ترکیه القا و ایجاد کند. 

7ـ چشم انداز بحران سازی جدید
این بدیهی است که ماهیت و کارکرد و پیامدهای بحران و تهدید تجزیه منطقه ای، 
تولید واکنش خواهد کرد و ســطوح گوناگونی را در بر می گیرد و نمی توان به دلیل 
هزینه های احتمالی از اصل حق دفاع مشــروع در مقابل تهدیدات حیاتی کاست، یا 
از مزیت های تبدیل تهدید به فرصت که همواره طرح های استعماری یک دهه اخیر 
که آمریکا و شرکای منطقه ای آن دنبال کرده و به شکست انجامیده،  صرف نظر کرد. 
هوشــمندی در واکنش ایجاب می کند که این نهال سراب گونه ریشه پیدا نکند و به 
موازات روشنگری اجتماعی و فکری در محیط داخلی و خارجی،  نقشه راه واکنش و 
مقابله با تهدید در الیه های گوناگون طراحی و پیش بینی شده و به اجرا درآید. با اینکه 
شریان حیاتی پروژه بحران تجزیه منطقه در درون عراق است و عمدتاً از درون عراق 
قابل مدیریت و مهار می باشد ولی کاربست بایسته های منطقه ای هماهنگ، کارآمدی 

تدابیر درون عراقی را تکامل خواهد بخشید.

صبح صادق نقش صهيونيست ها در برگزاری همه پرسی استقالل کردستان عراق را بررسی می کند

بازی بارزانی

 بارزانی، بازیگر بازی اسرائيل

 پرسش
تکیه بر شمشیر زد، پرسید: یاری هست؟... یاری هست؟
تا مرا یاری کند؟ مردی، سواری هست؟... یاری هست؟

پیش رو یک دشت تنهایی ست... تنهایی ست... تن هایی ست
غرق خون... از نو ولی پرسید: یاری هست؟ یاری هست؟

ناگهان در آن سکوت هلهله آلود، آوایی
پرسشم را پس هنوز امیِد »آری« هست؟ یاری هست؟

آری آری، هق هقی... نه... حق  حقی آمد رجزواری
طفل را با تیغ و تیر؛ اما چه کاری هست؟... یاری هست؟

این گلو خشک است، مردم! یک سر سوزن مروت، آه
یا کفی از آب قدر شیرخواری هست؟... یاری هست؟

ناگهان پاسخ رسید، آری... گلو تر می کند تیری
همدمی اینک برای سوگواری هست؟... یاری هست؟

نیست یارای کالمم، در جهان آیا کالمی هم
در جواب مادر چشم انتظاری هست؟ یاری هست؟

در سکوتی هلهله آلود، می تابد صدا در دشت
باز می تابد صدا در دشت: یاری هست؟... یاری هست؟

محمدمهدی سيار 
تشنه کشان

در کربال ، قیام قیامت، به پا شده
آنجا خطوط عاشق و فاسق جدا شده

در یک طرف، خدا و پیام آور و امام
در یک طرف، تجمعی از اشقیا شده

خورشید را محاصره کردند، می کشند
یک آفتاب، ملعبه جغدها شده

حق در میان گرفته و شمشیر می زنند
آزادگی فدا شده، بلکه فنا شده

دردانه ها به خاک فتادند، هر طرف
پیر و جوان، فدای ره آشنا شده

لب تشنه  جان، به ساحت جانان سپرده اند
تشنه کشان، مرام بد کربال شده

زن ها و کودکان، همه بی تاب و مضطرب
این آزمون، چه سخت، به آل خدا شده

اینجا عزیز فاطمه را، سر بریده اند
شیطان ز کارکرد مالعین، رضا شده

مهمان کشی میان عرب، ننگ و عار بود
این رسم زشت نیز، در آنجا بنا شده
زان روز شیعه، خون به دل و اشکریز

زان ماتمی که خون به دل مصطفی شده
خون گریه کن »فرائی« از این درد جانگداز

از آن ستم که به گلشن آل عبا شده
عبدالمجيد فرائی

کتیبه سبز 

 جاذبه معکوس
گیرم هزار تکه کنید

این پیامبر را
عطش سوره  ای است

که هیچ گاه از دهان نمی افتد
گیرم هزار نعل بکوبانید

این مأذنه را
اکبر اسمی است

که همیشه بعد اهلل می آید
گیرم به جمع واژه مجبور کنید 

پدری را
به ارباً اربای حججی
کل یوم آیه ای است

که هر لحظه اتفاق می افتد...!
سيدمجيد موسوی


