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یادداشت سرمقاله
دکتر یداهلل جوانی

 سهم کمک به مقاومت در تأمین امنیت ملی

نگاهی به سفر وزیر جنگ سعودی به آمریکا

رایزنی برای جاه طلبی های فردی
محمدبن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در سفری رسمی راهی 
آمریکا شــد و با مقامات ارشد سیاسی و نظامی این کشــور دیدار کرد. آنچه درباره 
اهداف این سفر در محافل رسانه ای عربی، به ویژه سعودی مطرح شده، اصالح روابط 
ریاض ـ واشــنگتن و جلب حمایت از طرح اقتصای خود موســوم به »طرح توسعه 
۲۰۳۰« است که در آن بر لزوم رهایی از وابستگی به صادرات نفتی تأکید شده بود. 
این ادعا در حالی مطرح شد که نوع رایزنی های محمدبن سلمان و نیز برخی تحوالت 
روی داده همزمان با این سفر نشان دهنده حقایقی ورای این ادعا است.      صفحه۴

ادامه در صفحه3

جاری سازی ثمره یک ماه بندگی
علی قاسمی

۲

6

چرا واقعه هفتم تیر و شهدای ترور در سینمای ایران غایب هستند؟

قهرمان هایی که روی پرده سینما ترور شدند!
»بعد از گذشت ۳۵ سال هنوز یک فیلم  سینمایی یا یک نمایش یا یک 
رمان درباره حادثه هفتم تیر و شهید بهشتی و شهدای این حادثه نداریم و 
اگر این حادثه تاکنون زنده مانده اســت، فقط به دلیل روحیه انقالبی خود 
مردم اســت.« )بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی، در جمع خانواده شهدا، 

ششم تیر 9۵(
واقعه هفتم تیر سال 1۳6۰ در ایران به حقیقت بزرگ ترین نماد تروریسم 
علیه یک ملت و دولت است.                                           صفحه۱۲

سؤال تریبون هفتم
چه عواملی سبب شکل گیری حقوق  های نجومی 

برای برخی مدیران دولتی شده است؟
همراه با ۳ جایزه تریبون

آخرین فرصت 

پاسخ 

به تریبون هفتم

۱6 تیر ۹۵
صفحه۱۲ پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

چرا ایران به حزب اهلل لبنان و گروه های فلسطینی کمک می کند؟ چرا باید 
جوانان ایران در عراق و سوریه به شهادت برسند؟ آیا با پول هایی که جمهوری 
اسالمی ایران در لبنان، سوریه و عراق هزینه می کند، نمی توان بخشی از مشکالت 
معیشتی مردم را حل کرد و برای جوانان شغل ایجاد کرد؟ مگر از قدیم نگفته اند 

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!
گزاره ها و ســؤاالت باال، نمونه ها و بخشی از موضوعاتی است که از طریق 
شبکه های ماهواره ای و در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به صورت مستمر 
مطرح می شود. مخاطبان این مطالب، سه گروه هستند: 1ـ کسانی که منطق و 
دالیل کمک کردن های جمهوری اسالمی ایران به مقاومت و حضور مستشاری 
آن در کشــورهایی چون سوریه و عراق را می دانند و با این موضوع برخوردی 
عقالنی و دینی دارند؛ ۲ـ کسانی که چنین شناخت و نگاهی ندارند و ۳ـ کسانی 
که مطالب را خوب می دانند، ولکن با موضوع برخورد سیاسی داشته و از دریچه 
منافع حزبی و جناحی با آن برخورد می کنند. گروه دوم عمدتاً به دلیل نداشتن 
شناخت، تحت تأثیر القائات قرار گرفته و منتقد سیاست های جمهوری اسالمی 
ایران در قبال مقاومت و مسائل منطقه می شوند و بر این اساس، به باز نشر این 
ســؤاالت در جامعه می پردازند. برخی از این افراد در شرایط مقتضی، به مثابه 
پیاده نظام گروه ســوم، مانند روز قدس ســال ۸۸، در کف خیابان اقدام به سر 
دادن شعار »نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران« می کنند. حرف اصلی منتقدان 
این اســت که چرا باید از جیب ملت ایران در حالی که خود مردم ان نیازمند 
هستند، برای کشورهای دیگر از جمله لبنان، فلسطین، سوریه و عراق خرج شود؟ 
در گذشته برخی از اصالح طلبان در دامن زدن به چنین ذهنیتی به صورت 
آشــکار نقش ایفا کردند. یادم هســت که در دولت دوم اصالحات، در دانشگاه 
تربیت مدرس جمعی از اصالح طلبان، همایشی بر پا کردند با نام »فلسطین و 
نگاه ایرانی.« در این همایش که افرادی در ســطح مشاوران رئیس جمهور هم 
شرکت کرده بودند، اصل حرف این بود که جمهوری اسالمی ایران از اول انقالب 
تا به حال، به موضوع فلسطین نگاه ایدئولوژیک داشته و این نگاه با منافع ملی 
در تعارض اســت. در واقع، برپاکننــدگان آن همایش که اصالح طلبان بودند، 
می گفتند باید به فلسطین با نگاه ایرانی و از دریچه منافع ملی نگاه کنیم. شعار 
»نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران« خروجی همین نگاه در فتنه  سال ۸۸ بود.

اکنون هم طرفداران این نگاه، به نوعی فعال هســتند. چندی پیش یکی 
از مشــاوران رئیس جمهور گفته بود با توجه به کاهش درآمدهای دولت، بهتر 
است سطح فعالیت های مستشاری ایران در منطقه کاهش یابد. مبنای این نگاه؛ 
همان است که می گویند، کمک های جمهوری اسالمی ایران به مقاومت جنبه 
ایدئولوژیکی دارد. با این مبنا، گفته می شــود وقتی ما خودمان مشکل داریم، 
چرا باید پول اندک مان را در دیگر جاها خرج کنیم؟ آیا تمام واقعیت  این است 
که می گویند؟ خیر؛ واقعیت آن است که جمهوری اسالمی ایران، عالوه بر آنکه 
با نگاه انسانی، دینی و اعتقادی و بر حکم وظیفه شرعی به مقاومت و ملت های 
مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و... کمک می کند، اما این کمک ها و تقویت 
مقاومت، اقدامی هوشمندانه و حکیمانه، در راستای تأمین منافع ملی و درصدر 
این منافع، امنیت ملی اســت. به عبارت صریح تر، امنیت امروز کشور، ثبات و 
آرامش ملت ایران که در منطقه پر آشــوب غرب آســیا بی نظیر است، در پرتو 
همین کمک ها و مجموعه  اقدامات دیگر حاصل شده است. اگر کسانی که شعار 
»نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران« سر دادند، حقیقتاً صادق بودند، امروز باید 
پیشگام حضور در سوریه و عراق برای دفاع از مرزهای ایران و امنیت کشور باشند. 

در حدیثی قدســی، پیامبر)ص( از درگاه خداوند ســؤال می کند: 
اولین عبادت کدام اســت؟ خداوند جواب می دهد: روزه. آن گاه رسول 
اکرم)ص( می پرسد: پروردگارا، نتیجه و ثمره گرفتن روزه چیست؟ خداوند 
می فرماید: نتیجه گرفتن روزه، رسیدن به آگاهی قلبی و حکمت است و 
نتیجه حکمت، شناخت خداوند است و نتیجه معرفت و شناخت پروردگار، 
رســیدن به یقین کامل است؛ پس هرگاه بنده خدا به یقین رسید، همه 
وجود و زندگی اش به خدا وابسته می شود و اگر زندگی اش به سختی یا 

به آسانی بگذرد، در او تغییری ایجاد نمی شود.
روزه داری یکی از مهم ترین دستور های خداوند به بندگان است تا در 
سایه آن انسان ضمن تمرین خودسازی درونی که از مهم ترین آثار فردی 
روزه داری است، از آثار و برکات فراوان اجتماعی ـ تربیتی آن بهره مند 
شود و تا فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد از این توشه استفاده کند. روزه دار 
واقعی کسی است که، پس از این ماه از ترس ایجاد فاصله با خداوند تبارک 
و تعالی امور معنوی و عبادت هایش بیشتر شود. مصداق انسانی که هر 
چقدر بیشتر کسی را دوست داشته باشد، بیشتر نگران از دست دادن 
اوست و بیشتر می ترسد که از او فاصله بگیرد. ترسش از این است که از 
خدایی که یک ماه به او نزدیک تر شده، دور شود و فاصله بگیرد. به همین 
دلیل است که شش روز روزه پس از پایان ماه رمضان، مستحب مؤکد است. 
چون انسان مقّرب از ایجاد فاصله ناگهانی می ترسد. ماه مبارک رمضان 
امسال هم به روزهای پایانی خود رسیده است؛ لذا باید توجه کرد تغییرات 
مثبت و آثار متعدد روزه داری تنها به طول ماه رمضان خالصه نشود؛ بلکه 
بعد از ماه رمضان و در طول سال نیز این رهاوردها را حفظ کنیم. با این 
توصیف، ضروری به نظر می رســد برکات این ماه را حداقل در دو حوزه 
عملی کنیم؛ اول اینکه ما در برهه زمانی به سر می بریم که شاخصه های 
زندگی مدرن جوامع غربی ساحت زندگی در جوامع اسالمی را به شدت 
مورد تهدید قرار داده است، آموزه هایی که از طریق بازوی رسانه ای غرب 
و در  قالب انتشار پرشتاب اینترنت و به تبع آن شبکه های ماهواره ای و 
اجتماعی نهاد مقدس خانواده را با چالش های فراوانی روبه رو کرده است. 
بدیهی است برای مقابله با سیطره رســانه ای شبکه های ماهواره ای و 
اجتماعی از قبیل تلگرام و اینستاگرام که حریم خصوصی بنیان خانواده 
و فضای عمومی جامعه اسالمی را با پیامدهای متعددی مواجه ساخته اند، 
باید از ظرفیت ها و آموزه های ماه مبارک رمضان در طول سال بهره برد 
تا پیامدهای منفی کارکردهای آن خنثی شود و به نوعی سبک زندگی 
اسالمی در جامعه جاری و ساری شود. دوم اینکه روزه، سدی در مقابل 
اسراف و تبذیر است و فرد روزه دار به وسیله بذل و بخشش و انفاق مالی 
که انجام می دهد فاصله و شکاف طبقاتی )که یکی از معضالت اقتصادی 
اســت( می کاهد، روزه  انسان را از غرق شدن در مادی گرایی و حرص و 
آز،  مصرف گرایی و تن پروری نجات می دهد و به او می آموزد که به فکر 
دیگران باشد و بر خواهش های جسمانی خود مسلط شود و به مصرف به 
قدر نیاز قناعت ورزد و از اسراف و تبذیر بپرهیزد. روزه به مسلمان قناعت 
و مناعت را می آموزد. جامعه ای که روح قناعت را در خود بپرورد، بر خود 
متکی خواهد بود و اگر بر روی پای خود بایستد، از بیگانه بی نیاز خواهد 
شد، به نوعی بخش مهمی از شعار سال که اقتصاد مقاومتی به همراه اقدام 
و عمل است با تداوم همین ثمره روزه برای باقی مانده سال محقق می شود 

و می تواند برکات بی شماری در پی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در سپاه
 جهاد کبیر و نقش آن در پاسداری از انقالب اسالمی را تبیین کرد

سیاست تعاملی دشمن
 برای نفوذ و تغییر عمق راهبردی

فردا که ماه نو، همه جا دیده می شود
خوان صیام پر برکت، چیده می شــود
امیــد آن که، بانگ زنــد، هاتف امین
صائم خلوص داشته، بخشیده می شود

 صاحب نظران و فعاالن فرهنگی در گفت وگو با صبح صادق

چگونه یاد شهدای مدافع حرم را
 زنده نگه داریم؟

صفحه۱۰

به بهانه راهپیمایی بی نظیر 
مردم یمن در روز قدس

مظلوم
 به حمایت 
مظلوم آمد

صفحه۱۲

گزارشی از قوت ها و ضعف های 
بیست وچهارمین نمایشگاه قرآن کریم

بزرگ ترین 
رویداد قرآنی 
سال به حاشیه 

رفته است
۷

 در قــرارگاه عصر پیامبر)ص( یک نفــر فرمانده، حتی نزدیک ترین 
شخصیت ها به خود پیامبر)ص( کوچک ترین زاویه ای با پیامبر نمی گرفت 
و همراهی می کــرد، همه تحت قرارگاه و وحــدت فرماندهی واحد عمل

 می کردند. 
  امروز با یک تغییر راهبرد روبه رو هســتیم، نه تغییر هدف. هدف 
ثابت و آن براندازی است؛ اما راهبرد تغییر کرده است، گاهی راهبرد جنگ 
ســخت نیابتی اســت و گاهی راهبرد تحریم و محاصره است. امروز دوره 

راهبرد تعاملی است.
 تجهیزات و آمادگی های جهاد کبیر با تجهیزات و آمادگی های جهاد 

اصغر کاماًل متفاوت است.
 در جهاد کبیر مذاکره و تعامل نیاز اســت که پیچیدگی های خاص 
خود را دارد. جنگ ســخت محدود به زمان است، ولی جهاد کبیر طوالنی 
است؛ یعنی در همه دوره ها جزء واجبات است؛ یعنی یک لحظه نیست که 

ما در برابر فرهنگ مهاجم آسوده باشیم.
  وحدت فرماندهی در جهاد کبیر از الزامات است. مردم، پاسداران، 
بســیجیان باید متوجه باشــند که حرف های دیگران نبایــد مورد توجه

 قرار گیرد.
  رمز پیروزی تنها با استقامت است؛ استقامت در چارچوب مأموریت؛ 
بــرای نمونه یک فرد توده ای هزار ســال هم در برابر شــکنجه ها و زندان 
مقاومت کند ارزش ندارد. هر استقامتی ارزش ندارد؛ تنها استقامت رهبری 
کافی نیست. رئیس جمهور، نماینده مجلس، حتی مردم هم باید استقامت 

داشته باشند.

تأملی بر سخنان رئیس جمهور در جمع فعاالن سیاسی

تحسین برانگیز اما ناقص



گالیه حضرت آقا کاماًل بجاســت، این 
گالیه کم کاری مسئوالن ادبیات دفاع مقدس 
و انقالب را نشــان می دهد. مشــکالتی سر 
راه نویســندگان وجود دارد، از جمله اینکه 
نویسندگان با فضاهایی مانند سوریه، عراق یا 
لبنان که مدافعان حرم در آن حضور دارند و 
گاهی به شهادت می رسند آشنایی ندارند. در 
رابطه با محیط آن کشورها، جغرافیا و شرایط 

آنها اطالعاتی ندارند؛ لذا اطالعات نویســندگان بسیار محدود است و همین امر 
مانعی بر سر راه آنها محسوب می شود، برخالف دفاع مقدس که اغلب نویسندگان 
آثار دفاع مقدس از نزدیک در جبهه ها حاضر شدند،  یا پس از دوران دفاع مقدس 
از طریق کاروان های راهیان نور از مناطق جنگی بازدید کردند و با خلق و خوی 

مردم مناطق مرزی آشنا شدند.
مشکل دیگری که در این راستا وجود دارد این است که متأسفانه انتشارات 
مختلف آن طور که باید و شــاید به این مسئله مهم بها نمی دهند و بیشتر جنبه 
تجــاری پیدا کرده اند. حتی گاهی انتشــاراتی که وظیفــه دارد در موضوع دفاع 
مقدس و انقالب فعالیت کند، نگرشــی تجاری پیدا می کند و موجب آزار و اذیت 

نویسندگان می شود.
اما آنچه از مطالعه تاریخ و از مرور جریان خوارج نهروان به دست می آید این 
است که گروهایی مانند داعش حالتی احمقانه و متحّجرانه دارند. البته پول های 
سعودی و جبهه استکبار نیز در تطمیع این افراد مؤثر است، حتی آن طور که من 
شنیده ام در مساجد عربستان برای داعشی ها پول جمع می کنند. تربیت مفتی های 
ملعون سعودی نیز در این جریان بسیار مؤثر است، همه اینها دست به دست هم 

داده و داعش را با هدف مقابله با انقالب اسالمی حمایت می کنند.
در این راستا موضوعات کم نیستند، یکی از این موضوعات ماجرای شهدای 
هفتم تیر است. در پنجم و ششم تیر هم برنامه هایی صورت گرفته است، یکی از 
نکاتی که باید در این کار در نظر گرفته شود اولویت بندی است. تولید محصوالت 
فرهنگی در مناسبت های مختلف، مانند مناسبت بزرگ انقالب اسالمی که خود 
شــامل موضوعات فراوانی اســت، به برنامه ریزی و کار گسترده نیاز دارد. در این 
زمینه اقداماتی هم صورت گرفته اســت؛ اما متأســفانه گاهی برنامه ها به خوبی 
ارائه نشــده و معرفی، ترویج و توزیع محصوالت فرهنگی به مخاطبان به درستی 

در کشور صورت نمی گیرد.
نکتــه دیگر اینکه؛ تبدیل کردن یک ایده یا یک موضوع به کاالی فرهنگی 
کار بســیار مشکلی است. از سویی باید در راســتای ترویج محصوالت فرهنگی 
اقدامات مناسبی صورت بگیرد که متأسفانه این مسئله در گذشته و امروز جدی 

گرفته نشده است.
* نویسنده و پژوهشگر

اولین نکته درباره شــهدای عزیز مدافع حرم 
روشن کردن این مسئله است که چرا ما در بیرون 
از مرزهــای جغرافیایی خودمان می جنگیم؟ طرح 
این مسئله بسیار اهمیت دارد و پاسخ آن نیز روشن 
است. رهبر معظم انقالب در بیانات خود چندین بار 
به این مسئله اشاره کردند، از سوی دیگر می توان از 
ویژگی های دوران غیبت و ظهور منجی عالم بشریت 

برای روشن شدن این مسئله استفاده کرد.
نکته اول اینکه در موضوع مدافعان حرم، هم مطبوعات و رسانه ها وظیفه روشنگری 
دارند، هم رســانه های مذهبی مانند مساجد و حســینیه ها وظیفه طرح و تبیین این 

مسئله را دارند.
نکته دوم در جریان مدافعان حرم، شناســاندن ذات جریان داعش است؛ اگر این 
جریان مجال پیدا کند هیچ یک از شعائر، مناسک، نمادها و نمودهای دینی را بر جای 
نخواهد گذاشت. نمی توان فراموش کرد جریان وهابیت چگونه بقیع و تمامی آثار بقیع را 
از بین بردند، وهابیت به کربال حمله کردند و هزاران شیعه را به خاک و خون کشیدند، 

جریان وهابیت در پی حذف شیعه و نابود کردن اسالم اصیل و ستم ستیز است.
نکته ســوم نیز این است که در فرهنگ دینی اگر انسان مظلومی مسلمانان را به 
یاری بطلبد )حتی اگر مسلمان نباشد( و مسلمانان به او یاری نرسانند، مسلمان نیستند.

نکته چهارم در موضوع مدافعان حرم همان اصل مهمی است که خداوند در قرآن 
و ائمه معصوم)ع( در روایات به آن اشــاره فرمودند و آن اصل تجلیل و تکریم شــهید و 
شهادت است. تکریم و تجلیل شهید و شهادت دمیدن روحیه مقاومت و مجاهدت در 

انسان ها است.
نکته پنجم اینکه طرح مســئله شــهدا اســوه دادن به نســل جوان کشور است. 
انســان ها، به ویژه جوانان ذاتاً اســوه گرا هســتند و همواره در زندگی به دنبال الگویی 
خوب و دوست داشــتنی برای خود هستند، به همین دلیل ما باید الگوهای خوبی را به 
جوانان معرفی کنیم؛ چراکه انســان ها نیازمند الگو هستند. بهترین الگویی که می توان 
به انســان ها معرفی کرد شهدا هستند؛ در حقیقت طرح شهدا طرح الگوها و اسوه های 

حسنه به جامعه است.
نکته ششم اینکه جریان مقاومت همیشه ادامه دارد، تا انقالب هست، رویارویی ظلم 
و ستم با جبهه حق وجود خواهد داشت؛ لذا اگر روحیه مقاومت و شهادت را حفظ نکنیم 

و شهدا را پاس نداریم، نسل آینده با روحیه انقالبی و جهادی پرورانده نخواهند شد.
و نکته پایانی اینکه تجلیل و تکریم شــهدا و دیدار با خانواده شــهدا سبب تقویت 
بُعد معنوی وجود انســان است. در حقیقت، حضور در محفل شهدا یک کالس تربیتی 
اســت. شناختن ابعاد وجودی شهید توشه ای از تقوا، معرفت و معنویت برای انسان به 
ارمغان می آورد؛ توشه ای که در تمام زندگی انسان تأثیرگذار خواهد بود. در این دوران 

شناختن و شناساندن شهدا، خاصه شهدای مدافع حرم تکلیف است.
* استاد دانشگاه

به اعتقاد بنــده در بحث 
مدافعان حرم مهم ترین مسئله 
شناخت و ارزیابی جبهه استکبار 
و تشخیص راهکار مناسب برای 
مقابلــه با آن اســت. مهم ترین 
عامل در شــکل گیری و تقویت 
باورهای ایمان برگشتن به اصل 
انقالب اســت، باید ریشــه ها و 

درون مایه انقالب در ملت زنده شود؛ چراکه منشأ شکل گیری باورهای 
ایمانی انقالب اســت. رهبر معظم انقالب بارها به این مســئله اشاره 
داشته و فرموده اند برای قطار انقالب باید به درستی ریل گذاری کرد 
و قطار انقالب باید در مسیر خود قرار بگیرد. باید اصول و ارزش های 
انقالب به نسل امروز شناسانده شود، انقالب شعارهای مهمی داشت 
که بیانگر اصول اساسی انقالب بود، این شعارها نباید فراموش شود، 
در سیاست گذاری های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی یا روابط بین الملل 
جامعه شعارهای انقالب باید در نظر گرفته شود. در دانشگاه یک کتاب 
در قالب یک واحد عمومی درباره انقالب اسالمی تدریس می شود، آیا 
سهم آموزش عالی کشور برای انقالبی کردن جوانان همین است؟ در 
آموزش و پرورش هم همین گونه اســت، آموزش باورها و ارزش های 

انقالب اسالمی در آموزش و پرورش کشور چه جایگاهی دارد.
مســئله مبارزه با ظلم و ظالم یکی از اصول و ریشه های انقالب 
اسالمی است. حضرت امام)ره( از پیش از پیروزی انقالب این مسئله 
را دنبال می کردند و همواره بر آن تأکید داشتند. یکی از پیش نیازهای 
مقابله با ظلم، تبیین ظلم است. وقتی می گوییم آمریکا ظالم است، باید 
مالک ها و مصداق های ظلم آمریکا را در جهان تبیین و تشریح کنیم. 
خیلی وقت ها ما در جهان مواضع ضداســتکباری داریم، اما استکبار 
را تشریح نمی کنیم؛ اینکه استکبار کجاست؟ چه ظلم هایی و به چه 

کسانی ظلم می شود؟
اندیشــمندان و متفکران باید ظلم، ظالم و مصداق های ظلم را 
تبیین کنند، اگر ما می گوییم با رژیم اشغالگر قدس مخالف هستیم، 
باید بگوییم چرا با این رژیم مخالفیم و دلیل این مخالفت چیســت؟ 
این مســائل باید روشن شــود، باید به جهان نشان بدهیم که رژیم 
صهیونیستی چه ظلم هایی کرده است. امروز صهیونیست ها کتاب چاپ 
می کنند و ادلّه می آورند که کشور فلسطین را غصب نکرده اند، ما هم 
باید دلیل بیاوریم و غصب آنها را تبیین و تشریح کنیم. امروز در این 
زمینه افراِد صاحب تجربه ای وجود دارند که باید از آنها استفاده کرد. 
* نویسنده و کارشناس فرهنگی
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  نماز وحدت در سرزمین آزادشده/ جمعه آخر ماه مبارک رمضان، 
اولین نماز جمعه وحدت پس از آزادســازی شهر فلوجه از دست داعش 

برگزار شد.

یادداشت
حسن مرادخانی

انقالبی گری و تندروی

 داستان دو سنگ مزار جالب/ سال ۱۳۵۹ وقتی محمود مراداسکندری، به شهادت 
می رسد، هشت ســال بعد برادرزاده اش پا به این دنیا می گذارد و نام عموی شهیدش را 
بر او می گذارند. سال ها بعد آقا محمود مراداسکندری راهی سوریه و دفاع از حرم بی بی 
زینب)س( می شود و به شهادت می رسد و مزار او را کنار عموی شهیدش در نظر می گیرند.

سیدمحمد مشکوه الممالک

رهبر معظم انقالب در دیدار خانواده های شهدا درباره عظمت شهدا فرمودند: »امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت)ع( مطرح است؛ این از آن ماجراهای عجیب تاریخ است. ما در دوران جنگ 
جوان ها را تشویق می کردیم به اینکه بروید به میدان جنگ، اجابت می کردند و می رفتند؛ امام یک سخنرانی می کردند، خیل جوان ها راه می افتادند می رفتند ]اما[ امروز ما چنین تشویقی نمی کنیم، در عین 
حال این انگیزه چقدر قوی اســت، این ایمان چقدر شــّفاف است که این جوان از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر راه می افتد، بلند می شود از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش 
می گذرد، می رود در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت می کند و به شهادت می رسد. این چیز کوچکی است؟ قدم به قدم تاریخ انقالب اسالمی از این شگفتی های تاریخ ساز به خود 

دیده است؛ اینها شگفتی است.«
با توجه به بیانات امام خامنه ای الزم است برای بازشناسی این ستاره های آسمان تشیع که کمتر دیده می شوند، تالش های فرهنگی در قالب رمان، فیلم سینمایی، سریال تلویزیونی و مجموعه های مستند 

صورت گیرد. برای یافتن این راه با سه نفر از صاحب نظران و فعاالن فرهنگی به گفت وگو نشسته ایم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

 صاحب نظران و فعاالن فرهنگی در گفت وگو با صبح صادق

چگونه یاد شهدای مدافع حرم را زنده نگه داریم؟

 دیدار پس از ۳۰ ســال/ مادر پس از ۳۰ سال این گونه فرزندش 
را به آغوش می گیرد. به مادر قول داده بود برمی گردد، َسرش رفت، اما 
قولش نرفت. شهید »عبدالحمید آقایی« پس از سی سال با حضور خانواده 
شهید در دانشگاه آزاد شهرستان بیضای استان فارس احراز هویت شد.

  لحظه افطار/ خیابان خلوت بود و خیلی ها خودشون رو به سفره 
افطار منزل رســونده بودند در این بین محبت یک روحانی موتورسوار 
توجهم رو جلب کرد که یکی از زحمت کشــان شهرداری را سوار کرده 

بود تا هر دو به موقع سر سفره افطار حاضر شوند.

 مدافعان حرم مظلوم حتی در وطن/ با وجود حمایت کامل رهبر 
معظم انقالب از مقاومت و مدافعان آن، به نظر می رسد در سیاست های 
برخــی دولتمردان، جایگاهی برای ارج نهــادن به مدافعان حرم دیده 

نمی شود. 

 دست نوشته معنادار/ دو دختر نوجوان در راه پیمایی روز قدس 
۹۵ نوشته ای را حمل می کردند با این مضمون که؛ »ما جز رهبری دارایی 

دیگری نداریم، مسئوالن دارایی خود را اعالم کنند.«

رهبر معظم انقالب)مدظله العالــی( فرمودند: »ما هر کجا به روحیه 
انقالبی تکیه کردیم، پیش رفتیم و هر کجا از اصول انقالب کوتاه آمدیم، 
عقب ماندیم.« ایشــان، این مسئله را با مضامین مختلفی در نشست های 
گوناگون به مخاطبان، عموم مردم و مسئوالن یادآور شدند و اعتقاد راسخ 
خویش را بر این قضیه به منظور پیشــبرد اهداف نظام جمهوری اسالمی 

ایران گوشزد کردند.
با بیان این مسئله که باید به تقویت روحیه انقالبی بپردازیم و این، نقطه 
پرش ما به سمت جلو و آینده خواهد بود، به ذهن عده ای از افراد چنین 
می رسد که روحیه انقالبی مترادف با تندروی و رادیکال عمل کردن است 
که این امر در جامعه مردم ســاالر محلی از اعراب ندارد. از این رو باید در 
چنین جامعه ای که از یک سو مبتنی بر مردم ساالری است و از سوی دیگر 
بر مبنای دین اســتوار است، به صورت کاماًلً دموکراتیک و اخالقی عمل 
شود؛ چرا که روحیه تندروی و رادیکال، جامعه را به اضمحالل می کشاند.

چنین برداشــتی به دلیل تعریف نادرست از روحیه انقالبی داشتن 
اســت؛ بنابراین برای فهم عمیق این مســئله باید به مبنای انقالبی بودن 
و شــاخصه های آن دست یافت و در ادامه به تبیین چنین مسئله مهمی 
پرداخت. با توجه به اینکه در طول تاریخ، تمام انقالب هایی که در کشورهای 
مختلف غربی یا شرقی به منصه ظهور رسیده، همواره در ابتدا با خشونت 
و تخریب همراه بوده اســت، لذا دو مقوله انقالب و خشــونت به یک نوع 
همزادپنداری رسیده اند که انقالب موجب بروز خشونت می شود و این با 
توجه به تجربه تاریخی در طول زمان و پیش فرض های شــکل گرفته در 
ذهن افراد از گذشته هاســت، غافل از اینکه جنس انقالبی بودن در بیان 

رهبر معظم انقالب با جنس انقالبی گری در عرف بسیار متفاوت است.
در این زمینه باید گفت: تأکید رهبر معظم انقالب بر داشتن روحیه 
انقالبی و کوتاه نیامدن از آن و تأثیر آن در پیشبرد اهداف نظام جمهوری 
اســالمی ایران، کاماًلً با آن قالب انقالب به عالوه خشــونت در ذهن افراد 

متفاوت است.
داشتن روحیه انقالبی را می توان در دو مقوله بررسی کرد: اول اینکه به 
روحیه و امید و انگیزه اشاره دارد؛ به عبارتی هر کاری بدون روحیه و امید نه 
تنها به ثمر نمی نشیند، بلکه حتی شروع هم نمی شود که بخواهد  نتیجه ای 
در بر داشــته باشــد. از این رو زنده نگه داشتن امید و روحیه در جامعه، 

یکی از مهم ترین مؤلفه های پیشرفت و ترقی آن جامعه به شمار می آید.
دوم اینکه به انقالبی بودن تأکید دارد. مســئله ای که باید به صورت 
شفاف روشن شود، این است که انقالبی بودن با رادیکال بودن، بسیار متفاوت 
است. به عبارتی، این دو مقوله هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند و تنها بر اثر 
همراهی این دو، در طول تاریخ انقالب ها این چنین درهم به نظر می رسند. 
رادیکال بودن، همواره با خشونت و روحیه تخریب همراه بوده و به فضای 
بسته و تندرو اشاره دارد که در واقع چنین بستری، خالقیت و استعدادها 
را ضایع کرده و فضای پلیســی را به منزله ایده مطلوب ارائه می دهد؛ این 
همان چارچوبی است که با قالب روحیه انقالبی داشتن مشتبه شده و لذا 
در محاسبات، رادیکال بودن با انقالبی بودن منطبق بر هم قلمداد می شود 

و موجب برداشت ناصحیح از بیانات رهبر معظم انقالب می شود.
انقالبــی بودن به معنای صحیح کلمه در بیانات رهبر معظم انقالب 
به سختکوشــی و اصرار بر سعی و تالش مداوم مبتنی بر اصول انقالبی و 
دینی توحید، ایثار، شــهامت، شجاعت، عدالت و در مسیر انسانیت اشاره 
دارد. بنابراین، انقالبی بودن، تفســیری اســت که داشتن از همت بلند، 
خیزبرداشتن برای فتح قله های ترقی و پیشرفت، دویدن به دنبال خدمت 
برای جامعه، ایثار برای خیر عموم و در یک کالم روحیه انقالبی داشــتن 

سرچشمه می گیرد.
در نتیجه داشتن روحیه انقالبی و تأکید رهبر معظم انقالب به این نکته 
مهم، اراده ای پوالدین و خستگی ناپذیر همراه با عقالنیت را طلب می کند. 
داشتن درد دین و احکام دین و فراموش نشدن اصول آن نیز در راستای 
تفکر پیشرفت و ترقی است و این امر، بسیار متفاوت از آن تفسیری است 

که انقالبی بودن را در قالب رادیکال بودن و تندروی جای دهیم.

شناخت شهدای مدافع حرم امری ضروری است
محمدعلی گودینی*

باید درون مایه انقالب در ملت زنده شود
حمید بناء*

شناساندن شهدای مدافع حرم تکلیف است
دکتر محمدرضا سنگری*

  به سختی راه می رفت و گرما طاقتش را می بٌرد... اگرچه کپسولش 
را با خود داشــت اما نفس کم می آورد و سرفه ها منتظر بودند تا امانش 
را ببرند... می گفت آقای شهیدی رئیس بنیاد شهید را توی راهپیمایی 

دیده اما او تحویلش نگرفته است!!!
از سیدحسین رضایی پرسیدم: با این حال چرا اومدی راهپیمایی؟ 

به شوخی گفت اومدم حال و هوام عوض شه...
با همه این ها محکم و استوار بود و آمده بود که بگوید هنوز هستم... 
از دولت انتقاد داشت بخاطر برجام و می گفت تنها کسی که هوای جانبازها 

را دارد، آقای قالیباف است.

آخرین توصیه مادر
نکته: پسری مادرش را پس از درگذشت پدرش، به خانه سالمندان برد 
و هر لحظه از او عیادت می کرد. یک بار از خانه ســالمندان تماســی دریافت 
کرد که مادرش در حال جان دادن است، پس با شتاب رفت تا پیش از اینکه 
مادرش از دنیا برود، او را ببیند. از مادرش پرسید: مادر چه می خواهی برایت 
انجام دهم؟ مادر گفت: از تو می خواهم که برای خانه سالمندان پنکه بگذاری، 
چــون آنها پنکه ندارند و در یخچال غذاهای خوب بگذاری، چه شــب ها که 
بدون غذا خوابیدم. فرزند با تعجب گفت: داری جان می دهی و از من اینها را 
درخواست می کنی؟ و قباًل به من گالیه نکردی. مادر پاسخ داد: بله فرزندم، من 
با این گرما و گرسنگی خو گرفتم و عادت کردم؛ ولی می ترسم وقتی فرزندانت 

تو را در پیری به اینجا می آورند، به گرما و گرسنگی عادت نداشته باشی.
نظر: یادش بخیر وقتی مریض می شــدیم و پزشک از ما می پرسید 
بیماری ات چیســت؟ منتظر مادرمان می شدیم و همیشه پاسخ دادن را 
به او می سپردیم؛ چراکه می دانستیم مادرمان همان احساسی را دارد که 
ما داریم؛ حتی از خودمان بیشتر دردمان را احساس می کرد. به راستی، 
احترام به پدر و مادر نقش بسزایی در رفع آسیب های اجتماعی و فرهنگی 

دارد و ضرورت حفظ آن در جامعه امروز بیش از پیش است.
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روی خط خبر

نگاه ویژه آمریکا 
به انتخابات سال 
آینده ایران

»جان برنن« مدیر سیا در سخنان خود دست کم دو مرتبه در مقام حامی 
پروپاقرص دولت روحانی ظاهر شــده است؛ یکجا زمانی که ابراز امیدواری 
می کند، امثال روحانی در صورت بقا در قدرت، سیاست های منطقه ای ایران 
را به نفع آمریکا تغییر خواهند داد و جای دیگر، زمانی که می گوید مطمئن 
است اثرات برجام به گونه ای خواهد بود که روحانی و گروهش ماندگار شوند.

 سؤال این است؛ آیا روحانی و حامیانش حتی یك بار از خود پرسیده اند رئیس 
جنایتكارترین ســازمان جهان علیه ملت ایران، چرا این قدر خاطرخواه آنهاســت؟ در 
همین حال نیوزویك در گزارشی درباره آینده سیاسی روحانی نوشته است: »12 ماه 
تا برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و رویارویی دیگر حسن روحانی 
با رأی دهندگان برای حضور در یك دوره چهارســاله دیگر در این ســمت زمان باقی 
مانده اســت. برای فكر به اینكه حسن روحانی چقدر برای انتخاب مجدد شانس دارد 
البته خیلی هم زود نیســت.« نیوزویك افزوده اســت: »روحانی در مسیر شش ماهه 
انتقادات سیاسی قرار دارد که صحنه را برای رقابت های سال آینده تعیین می کند: آیا 
روحانی با رقیب عمده ای در سال 2017 مواجه خواهد شد؟ آیا هیچ یك از آنها برای 
آمریكا دردسرســاز می شوند؟ برجام دستاورد روی کاغذ روحانی به شمار می رود؛ اما 
در صورتی که مردم در ایران تا سال آینده نتایج برجام را احساس نكنند پوپولیسم ها 

می توانند اثرگذار باشند.«

رعایت قانون پول شویی 
از سوی ایران
 تازه اول راه است

یک مقام ارشد »صندوق بین المللی پول« از تصویب قانون مبارزه 
با پول شــویی در ایران استقبال کرده، اما این اقدام را گامی اولیه از 

سوی تهران برای ایجاد اعتماد در نظام مالی جهان خوانده است. 
»دیویــد لیپتون« معاون اول مدیر صندوق بین المللی پول گفت: »آنها 
)ایرانی ها( در حالی که رفع تحریم ها، فرصت هایی را ایجاد می کند برای احیای 
اعتماد، تالش می کنند. آنها می خواهند در بانك های خارجی حساب باز کنند.« 
در ماه های گذشته شرکت های بین المللی به دلیل تحریم های برجامانده آمریكا 
درباره از سرگیری مراودات تجاری با ایران ابراز نگرانی  کرده اند. عالوه بر این، 
»کارگروه اقدام مالی«، نهــادی که مأموریت ادعایی خود را مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم و پول شویی اعالم کرده، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده 
اســت. این کارگروه روز جمعه چهارم تیر ماه در تازه ترین اقدام خود، پس از 
اتمام اجالس خود در »بوسان« کره جنوبی، بار دیگر ایران را جزء کشورهای 
غیرهمكار و پرخطر برای نظام مالی جهان خواند. عالوه بر این، کارگروه مالی، 
طبق روال گذشته از 37 عضو خود و سایر کشورهای جهان خواست توصیه به 
مؤسسات مالی خود برای حفظ احتیاط در هنگام مراوده مالی با ایران را ادامه 
دهند. کارشناســان می گویند بیانیه روز 4 ژوئن این کارگروه، با وجود تعلیق 

اقدامات تقابلی علیه ایران، عماًل تغییری در وضع ایران ایجاد نكرده است.

سپاه هنوز
 از آمریکا تلفات 
می گیرد

هشــت تفنگدار نیروی دریایی آمریکا که ماه ژانویه ۲۰۱۶ در نزدیکی 
جزیره فارســی خلیج فارس به دست سپاه پاسداران بازداشت شده بودند، 

مجازات خواهند شد. 
خبرگزاری فرانسه، به نقل از یك مقام مسئول آمریكایی که نخواست نامش فاش 
شــود با اعالم این خبر گفت: »این مجازات ها انضباطی است و قضایی نخواهد بود.« 
نهمین تفنگدار درگیر در این ماجرا پیشتر از مقام فرماندهی خود برکنار شده بود و 
مشمول مجازات های انضباطی جدید نخواهد شد. در همین حال بی بی سی گفت: »پس 
از گذشــت پنج ماه، نیروی دریایی آمریكا می گوید که این ملوانان اطالعات حساسی 
به مقام های ایرانی داده اند. ظاهراً پسورد )رمز( تلفن ها و لپ تاپ های همراه ملوانان و 
قابلیت های فنی و نظامی قایق های پیشرفته ای که سوار بودند، از جمله این اطالعات 
بوده اســت.« البته همان طور که در تلویزیون بی بی ســی نیز از زبان مقامات نیروی 
دریایی تأکید شده؛ »ملوانان بیش از اندازه« به ایران اطالعات داده اند، به همین دلیل 
۸ افسر مرتبط با این موضوع را توبیخ خواهند کرد. این در حالی است که بی بی سی 
معتقد است؛ »کاپیتان قایق قباًل از کار بیكار شده بود.« سام فرزانه، خبرنگار این رسانه 
مدعی اســت که این اطالعات به صورت غیرقانونی و برخالف مقررات بین المللی و با 
»تهدید به بردن آنها به داخل خاک ایران« اخذ شده است؛  زیرا ایرانی ها »وارد قایق 

آنها شده«، »پرچم سپاه راه به جای پرچم آمریكا نصب کرده اند.«

چرا کری
 برای ایران 
بازاریابی می کند؟

تأکید چند باره جان کری به ایجاد تغییر در ایران »از راه تجارت« نکته 
مهمی در بردارد. این بخشی از راهبرد کلی تری است که »تغییر از راه تعامل« 

خوانده می شود.
 در این راهبرد، ایجاد تغییر در کشوری مانند ایران، مبتنی بر دو اصل »شتاب 
دادن به تغییرات اجتماعی« و »ســازمان دادن آن« از طریق مجموعه ای از ابزارها از 
جمله؛ »ایجاد یك بخش خصوصی ســكوالر، توانمندشده و دارای ارتباطات ارگانیك 
با غرب« اســت که در براندازی نظام »دارای نفع اقتصادی باشد«، یا به عبارت دیگر 
»پول تغییر را بدهد« و »از تغییر پول دربیاورد«. این بحث را می توان بسیار بیش از 
این بســط داد. جان کری به دنبال ایجاد یك بخش خصوصی سكوالر است. در عین 
حال »پال رایان« رئیس  مجلس نمایندگان آمریكا، »جان کری« وزیر خارجه این کشور 
را به بازاریابی برای ایران متهم کرده است. وی در مصاحبه با »واشنگتن فری بیكن« 
گفت: »حقیقت این است که ایران اصلی ترین حامی تروریسم دولتی است. تا زمانی 
که این امر تغییر نكند، شــرکت ها حق دارند برای ورود به بازار ایران، نگران باشند.« 
»رایان« در بخش دیگری از این مصاحبه، گفت: »کجای توافق هســته ای اوباما آمده 
که جان کری باید بازاریاب اصلی ایران باشــد؟« آمریكا گروه های کارشناسی تشكیل 
داده اســت تا به گفته کربی »مثل عالیم راهنمایی جاده ای« به بانكداران بین المللی 

اطمینان خاطر بدهند که می توانند با ایران تجارت کنند.

این سخنان
 یک مقام ایرانی 
نیست!

»برنی ســندرز« طی یادداشتی در روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« به 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اشاره کرد و نوشت: »حدود 47 میلیون آمریکایی 

در فقر به سر می برند. 
حدود 2۸ میلیون نفر بیمه درمان ندارند و بســیاری دیگر پوشــش بیمه ای ناکافی 
دارند. میلیون ها نفر با سطح وام دانشجویی ظالمانه ای درگیر هستند. وی تأکید کرد: »به 
طور هولناکی، میلیون ها آمریكایی  کم سواد در مقایسه با نسل قبل، طول عمر کمتری دارند 
و این به دلیل آن اســت که تسلیم ناامیدی، مواد مخدر و الكل شده اند.« سندرز تصریح 
کرد: »به عالوه، در کشور ما، یك دهم از جمعیت یك درصدی برتر در حال حاضر صاحب 
ثروتی معادل ثروت 90 درصد پایین جامعه هستند. 5۸ درصد از تمامی درآمدهای جدید 
به یك درصد برتر می رســد. وال استریت و میلیاردرها قادر به خرید انتخابات هستند.« 
وی سپس توضیح داد: »در حین کمپین من برای کسب نامزدی ریاست جمهوری حزب 
دموکرات، از 46 ایالت بازدید کردم. آنچه که در بسیاری از موارد شاهد آن بودم و شنیدم، 
حقایق دردآوری بود که حتی دستگاه های سیاسی و رسانه ای به آنها هیچ توجهی نكرده 
بودند.« ســندرز در این باره ادامه داد: »در 15 ســال گذشته، حدود 60 هزار کارخانه در 
این کشور تعطیل شده است و بیش از 4/۸ میلیون مشاغل تولیدی پردرآمد از بین رفته 
است. بیشتر این مسئله با توافقات تجاری فاجعه باری مرتبط است که شرکت ها را ترغیب 

کرد تا به سوی کشورهای با دستمزد پایین بروند.«

دستاوردهای
 یک جاسوس خبرنگار 
از حضور در ایران

سخنرانی جیســون رضاییان، جاسوس آمریکایی در فستیوال 
»آسپن« بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه های بیگانه داشته است.

 جیسون رضائیان  یك ایرانی آمریكایی االصل است که فردی مهم برای 
آمریكایی ها به شــمار می آید؛ زیرا آمریكایی ها برای آزادی وی از زندان اوین 
تالش فراوانی کردند. جیســون رضاییان در این سخنرانی بر مشاهدات خود 
دربــاره تغییر رفتار نظام اجتماعی در ایران تأکید می کند. وی بیان می کند 
که توانســته بوده در پویش الیه های زیرین اجتماعی ایران پی ببرد و ذائقه 
سیاسی و فرهنگی مردم ایران را بسنجد. جیسون رضائیان  می گوید تصاویری 
که اخبار درباره ایرانی ها بازنمایی می کنند نادرست است و با تجارب او در این 
کشور همخوانی ندارد. بر این مبنا پس از پروژه فعالیت خبرنگاری یا جاسوسی 
جیسون رضاییان در ایران پایگاه اینترنتی روزنامه »آسپن دیلی نیوز« تالش 
می کند از وی یك چهره تعامل گرا در ارتباط با مســائل آینده ایران بســازد. 
جیسون رضاییان در این سخنرانی به خوبی مصادیق فعالیت 10 ساله جاسوسی 
خود را در ایران تشــریح کرده اســت. وی با روش های نوین جاسوسی کاماًل 
آشــنا بوده و سعی می کند اطالعات بسیار مهمی را در حوز ه های اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی جمع آوری کند. از سوی دیگر وی توانسته بود در ارکان 

مختلف کشور نفوذ کند و وارد مراکز هسته ای شود.

 نگاه آمریکا
 به تغییر در ستاد کل

اینترپرایز  امریكن  اندیشــكده 
نوشت: تغییر رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح در ایران نشــانه ای از افزایش 
احتمالی نقش این نهاد اســت. این 
اندیشكده آمریكایی با بررسی سوابق 
درخشان »سردار باقری« نوشت: فارغ 
از تغییر ساده ریاست یك ستاد، این 
تغییر نشان از عزم ایران برای پررنگ 
کردن نقش ستاد کل در فعالیت های 
مشترک نیروهای مسلح ایران در خارج 

از مرزهای ایران دارد.

اگر این رسانه ها
 فشل نبودند

جعفر محمدی، مدیر مســئول 
پایــگاه خبری عصر ایــران در دیدار 
با هاشــمی رفســنجانی گفت: »تیم 
رســانه ای دولت روحانی فشل ترین، 
ضعیف تریــن و ناکارآمدتریــن تیم 
رســانه اي در میان تمــام دولت های 
پس از انقالب اســت.« این در حالی 
اســت که تیم های رســانه ای اطراف 
دولت که متشكل از همه جبهه های 
داخلی و خارجی هستند دارای ادبیاتی 
مشترک هســتند که اصول نظام را 
زیرسؤال می برند و در مقابل برنامه های 
حاکمیتی نظام می ایستند،  مشخص 
نیســت که این تیم اگر فشــل نبود 
باید چه اقدامی انجام می داد که نداده 
است، از فتنه گران حمایت نكرده اند، 
برجام به عنــوان فتح الفتوح معرفی 
نشــده! با رسانه های بیگانه هماهنگ 

نبوده اند و ...

ضربه هایی که ایران
 به صهیونیست ها زد

یكــی از مؤسســان حمــاس 
گفــت: »صهیونیســت ها را با کمك 
ایران بیــرون راندیم.« محمود الزهار 
افــزود: »با کمك های ایــران بود که 
اشغالگران  توانست  اسالمی  مقاومت 
صهیونیســت را از نوار غــزه بیرون 
کند و ضربه های ســنگینی را بر آنها 

وارد سازد.«

بوئینگ و تربیت نسل میانه رو 
در ایران

سخنگوی وزارت خارجه آمریكا 
گفت: »می دانیــم که برخی در بدنه 
حاکمیت ایران، خواهان روابط بازتر با 
جهان هستند!!« جان کربی، سخنگوی 
وزیر خارجه آمریكا در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران که »آیــا جان کری فكر 
می کند افزایش تجارت با ایران و مثاًلً 
فروش بوئینگ به این کشــور سبب 
می شــود ایرانیان میانه رو شــوند؟«، 
گفت: »به نظرم جان کری فكر می کند 
که تجارت عاملی اســت که می تواند 
در نتیجــه مذاکرات، رفتار ایرانیان را 
تعدیل کند و رابطه ایران با غرب بهتر 
شود؛ اگر چنین شود، این خوب است! 
اما هدف از مذاکرات دور کردن ایران از 

رسیدن به سالح اتمی بود!«

تعهد آمریکا برای انتخابات ایران
هافینگتون پست نوشت: »دولت 
اوباما خود را بــه پیروزی روحانی در 
انتخابــات بعدی ایــران متعهد کرده 
اســت.« »مــارک دابوویتــز«، مدیر 

اجرایی اندیشــكده تنــدروی »بنیاد 
دفــاع از دموکراســی« در روزنامــه 
هافینگتون پست نوشت: »رئیس جمهور 
اوباما، از ترس اینكه حسن روحانی و 
توافق هسته ای مذاکره شده او تا زمان 
انتخابات ریاست جمهوری بعدی ایران 
دوام نیاورد، با مخالفت هایش در اجرای 
تحریم های جدید، خود را به پیروزی 
مجدد روحانــی در انتخابات متعهد 

کرده است.«

سخنان سردار سالمی تأیید شد
معاون ســتاد مشــترک ارتش 
رژیم صهیونیســتی گفت: »در نبرد 
بعدی با حزب اهلل، ده ها موشــك به 
مناطق مرکــزی این رژیــم اصابت 
می کند.« »یائیر گوالن« معاون ستاد 
صهیونیستی  رژیم  ارتش  مشــترک 
تأکید کرد که در صــورت رخ دادن 
جنگ دیگری با حزب اهلل، ده ها موشك 
به بخش های مرکزی فلسطین اشغالی 
برخورد خواهد کرد. ســردار سالمی 
در ســخنرانی روز قدس تهران اظهار 
داشــت: »100 هزار موشك از لبنان 
و ده ها هزار موشك برد بلند از نقاط 
مختلف جهان اســالم آماده نابودی 

رژیم اشغالگر قدس است.«

افتخارات رئیس جدید ستادکل 
نیروهای مسلح

سرلشــكر محمدحسین باقری، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دارای 
مدرک دکتری جغرافیای سیاســی و 
ژئوپلیتیك از دانشگاه تربیت مدرس 
و عضو هیئت علمی دانشــگاه دفاع 
ملی با مرتبه اســتاد تمامی اســت و 
عالوه بر ایفای مسئولیت های اجرایی، 
به تدریس در دانشگاه عالی دفاع ملی 

و دانشگاه تربیت مدرس نیز اشتغال 
دارد. ســردار باقری بــه علت انجام 
فعالیت های شایســته در دوران دفاع 
مقدس مفتخر به دریافت ســه نشان 
فتح و برای فعالیت های پس از دفاع 
مقدس یك نشان نصر از دست مبارک 
فرمانده معظم کل قوا شده است. وی 
دارای تألیفاتی در زمینه ژئوپلیتیك 
قفقــاز، منطقه غرب آســیا، حقوق 
اسالمی  جمهوری  دریایی  بین الملل 
در خلیج فــارس و تنگه هرمز و عضو 
قطب علمی جغرافیای سیاسی کشور و 
عضو هیئت مؤسس انجمن ژئوپلیتیك 

ایران است.

دست صهیونیست ها 
در ماجرای کردستان رو شد

روزنامه صهیونیســتی جروزالم 
بــه نقل از دبیرکل حــزب دموکرات 
کردســتان ایران نوشــت، این حزب 
کمپینــی به راه انداخته اســت تا با 
دیكتاتوری ایــران در داخل و نقش 
بی ثبات کننده آن در خارج از کشــور 
مقابله کند. ایــن روزنامه در مطلبی 
به قلم مصطفی هجری نوشــت: »بر 
همین اساس، نیروهای پیشمرگ ما 
به همه منطقه کردستان ایران اعزام 
شده و در همه جا حضور قدرتمندی 
دارند.« نویســنده این مقاله در پایان 
نوشت: به طور خالصه، یك همگرایی 
راهبردی میان منافع کشورها در داخل 
ایران و بازیگران اصلی منطقه وجود 
دارد کــه می تواند نظــم جدیدی در 
خاورمیانه ایجاد کند که بر اساس آن 
ما می توانیم پایه و اساسی برای امنیت 
و صلح پایدار بیابیم. انتشار و تحلیل 
این دیدگاه ها نشانه ای از رابطه آشكار 
صهیونیست ها و ضد انقالب های کرد 

اســت که در تالش برای ناامن کردن 
ایران هستند.

تعمیق شکاف هاي قومیتي در 
فضاي پسا برجام

یكی از راهبردهای آمریكا درباره 
ایــران،  ایجاد شــكاف های قومیتی و 
نژادی در پســابرجام است. در همین 
راســتا تلویزیون صدای آمریكا دیدار 
تعــدادی از جدایی طلب های ایرانی با 
عنوان »کنگره اقوام برای ایران فدرال« 
متشكل از نمایندگانی از اعراب اهوازی، 
کردها، بلوچ ها، ترک ها و آذربایجانی ها 
در واشــنگتن با اعضای کمیته روابط 
خارجی ســنای آمریكا را مورد اشاره 
قرار داده که ضمن فضاســازی درباره 
وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار 
فشار آمریكا بر جمهوری اسالمی ایران 
در این زمینه شده اند: »... این فعاالن 
درباره مشــكالت اقتصادی و سیاسی 
اقلیت هــا در ایران صحبــت کرده و 
خواستار آن شــدند که آمریكا برای 
فشار بر دولت ایران، نقض حقوق بشر 

در این کشور را محكوم کند.«

تبدیل یک کشور شیعی
 به یهودی

یكی از برنامه های صهیونیست ها 
تبدیل کشــور شــیعه آذربایجان به 
کشــوری یهودی است. در این راستا 
یهودیان  رهبــر  یئودایوف،  میلیــخ 
با  آذربایجان  کوهســتانی جمهوری 
انتشار مقاله ای در »جوییش ژورنال« 
بــا عنوان »یك نماینــده یهودی در 
یك سرزمین مسلمان« نوشت: »در 
حالی که یهودســتیزی در آمریكا در 
سال 2015 سه درصد افزایش یافته 
است، چنین مسئله ای در جمهوری 

آذربایجان کــه اکثریت جمعیت آن 
مسلمان هســتند، هیچ گاه نمی تواند 
روی دهد.« نویسنده با اشاره به اخبار 
مربوط به یهودستیزی در غرب افزوده 
است: »شاید نیاز باشد که هیئت های 
بیشــتری از مردم جهــان از جمله 
کالیفرنیا به جمهوری آذربایجان سفر 
کنند و در بازگشت به سرزمین خود 
پیام امید و صلح را گسترش دهند.« 
این در حالی اســت که در سال های 
گذشــته دولت آذربایجان رهبران و 
مردم شیعه آذربایجان را تحت فشار 

قرار داده است.

حواشی ناسالم سینمای ایران
شهرزاد کمال زاده، بازیگر سینما 
و تلویزیون گفت: من در طول ســال 
چندین کار خوب با موقعیت های مالی 
ویژه، زیر پا می گذارم تا وارد حواشی 
ناســالم و رفتار غیرموجــه برخی از 
افراد نشوم، در کنار اینها برخی کارها 
هستند که اصاًل نمی توانم آنها را قبول 
کنم چه برسد که بخواهم درباره آنها 
فكر کنم. این بازیگر سینما درباره یكی 
از بازیگران زن که در مصاحبه ای گفته 
بود به اعتقاد من پیشنهاد بی شرمانه 
در سینما وجود ندارد و اگر دارد چرا 
به من نمی دهنــد! گفت: خطاب به 
آن بازیگری که این موضوع را مطرح 
کــرده می گویم که بــه جرئت دروغ 
می گوید و حتی حاضرم مقابل رویش 
باز تكرار کنم که دروغ می گوید،  اصاًل 
مگر می شود در حرفه ای به نام سینما 
حاشــیه های منفی و پیشــنهادهای 
بی شــرمانه وجود نداشــته باشد، نه 
تنها وجود دارد؛ بلكه به شــدت تأثیر 
منفــی بر روند کار مــن و امثال من 

گذاشته است.

 

یادداشت

جهاد کبیر؛ نسخه مقابله با موج سوم جنگ نرم دشمن
مصطفی قربانی

فتنه ۸۸ اگرچه نقطه عطفی برای علنی ساختن نبرد نرم آمریكا علیه جمهوری 
اسالمی ایران بود؛ اما این نبرد از مدت ها پیش شروع شده بود تا جنگ نرم دشمن 
درســه مرحله متمایز عملیاتی شود. مرحله نخست آن همان تالش ناکام برای به 
نتیجه رساندن انقالب رنگی بود. مرحله دوم این جنگ با تبلیغات اغواگرانه و روی 
آوردن به راهبرد تحریم فلج کننده علیه جمهوری اسالمی ایران عملیاتی شد. دشمن 
در این مرحله درصدد بود با هدف قراردادن وحدت و انسجام داخلی کشور و دامن 
زدن به نارضایتی های مردمی، نوعی بســیج اجتماعی گسترده را علیه نظام شكل 
دهد. مرحله اول که با حضور دشمن شكن ملت در حماسه 9 دی نقش بر آب شد 
و به گورســتان تاریخ پیوست، مرحله دوم نیز با مقاومت مردم در برابر تحریم ها و 
ارائه الگویی برای مدیریت اقتصاد کشــور در شرایط تحریم، تحت عنوان »اقتصاد 

مقاومتی« تا حد زیادی خنثی و بی اثر شده است. 
از ایــن مرحله به بعد بود که آمریكا با اتخاذ راهبرد »نفوذ«، با هدف تضعیف 
توانمندی های درونی نظام اســالمی و به حاشیه بردن نهادهای انقالبی و با شیوه 
نفوذ در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام به جنگ با جمهوری اسالمی ایران 
ادامه داد.  مزیت این شــیوه دشمنی برای استكبار این است که از آنجا که نسبت 
به دو مرحله پیش پیچیده تر و نامرئی تر اســت، درک آن دشــوار بوده و کمتر نیز 
حساسیت طرف مقابل را در پی دارد. همچنین این شیوه، در مقایسه با دو مرحله 
پیش، بسیار کم هزینه تر بوده و به حضور فیزیكی نیاز ندارد و به همین دلیل است 
که به نفوذ، »تسخیر بدون حضور فیزیكی و بدون فتح سرزمینی« گفته می شود. 

آنچه آمریكا در کوتاه مدت در این هماوردی دنبال می کند، در دو سطح  سیاسی 
و اقتصادی قابل تبیین اســت؛ در سطح سیاسی پذیرش دموکراسی و حقوق بشر 
آمریكایی از سوی جمهوری اسالمی ایران و همچنین پذیرش نظام سلسله مراتبی 
حاکم بر سیاســت و روابط بین الملل، که در راســتای حفظ قدرت طلبی و سیطره 
آمریكا و دیگر قدرت های استكباری پایه ریزی، عملیاتی و نظریه پردازی شده است، 
پذیرش قواعد و هنجارهای حاکم بر این نظام ظالمانه و بازیگری در چارچوب این 
قواعد مد نظر آمریكا است. از دیدگاه آمریكایی ها، در سطح اقتصادی نیز جمهوری 
اسالمی ایران باید نظام جهانی سرمایه داری را به منزله چارچوب حاکم بر اقتصاد 
جهان قبول داشته باشد و همچنین اقتصاد بازار آزاد، نسخه های صندوق بین المللی 
پول و بانك جهانی برای توسعه کشور را بپذیرد، آمریكا به دنبال تغییر هویت اسالمی 
و انقالبی نظام اسالمی به مثابه یك هدف حداقلی و در صورت توانایی، بهره برداری 
از این اســتحاله هویتی به مثابه ابزاری برای براندازی و ســرنگونی نظام جمهوری 

اسالمی ایران به مثابه هدف حداکثری و نهایی خود است. 
یك نقطه مشترک در هر سه مرحله مذکور، اتكای دشمن برای پیشبرد اهداف 
خصمانه اش در قبال نظام اسالمی، به اقلیتی واداده و طرفدار غرب در داخل کشور 
اســت. با این تفاوت که در دو موج اول جنگ نرم، ســرمایه گذاری دشمن بر روی 
توده اقلیت غربگرا در داخل کشور متمرکز بود و کوشید با به صحنه کشاندن آنها،  
تحوالت مورد نظر خود را در داخل کشور شكل دهد، سازماندهی کند و به نتیجه 
برساند؛ اما در موج سوم این جنگ، دشمن به سرمایه گذاری بر روی طیفی از نخبگان 
در مصادر امور کشور متمرکز است و نقطه اتكای او، نخبگان توسعه گرایی است که 
معتقدند راه حل مسائل کشور، دست کشیدن از انقالبی گری، پذیرش نظام ظالمانه 
حاکم بر جهان، ادغام در جهانی شدن، کم رنگ شدن جهت گیری های معطوف به 

حفظ استقالل کشور و... است. 
اما مســئله مهم اینكه؛ در مقابل نفوذ چه باید کرد؟ »جهاد کبیر« به معنای 
پیروی نكردن از دشــمن، نسخه مقابله با این نقشــه شوم دشمن است. در واقع، 
همان گونه که دشــمن با امید بســتن به تبعیت پذیری برخی نخبگان واداده از او، 
امیدوار اســت که نظام اسالمی را به اسارِت تبعیت از خود درآورد، نسخه مقابله با 
این شیوه دشمنی، حفظ حساسیت ها نسبت به دشمن، او را دشمن دانستن و عدم 
تبعیت از او و مبارزه با او در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... 
است که »جهاد کبیر« نامیده می شود. طبیعتاً مراقبت از نفوذ افراد واداده به درون 
دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام، تطهیر دستگاه های نظام از لوث وجود 
نفوذیان احتمالی، معرفی و شناساندن شخصیت های نفوذی به مردم، فراهم کردن 
زمینه برای حضور حداکثری نیروهای انقالبی و تبعیت ناپذیر از دشمن در مصادر 
امور و در دســتگاه های حساس کشور و... می تواند به منزله مقدمات و شیوه هایی 

برای تقویت جهاد کبیر نظام اسالمی مورد توجه قرار گیرد.

 

یادداشت

 سهم کمک به مقاومت در تأمین امنیت ملی
ادامه از صفحه اول

 برای فهم و درک این موضوع، ذکر دو نكته الزم است:
نكته اول: سهم مقاومت در قدرت بازدارندگی نظامی ایران؛ تمامی کارشناسان 
می دانند علت عدم حمله نظامی آمریكا و رژیم صهیونیستی طی سال های اخیر به 
ایران، قدرت دفاعی و نظامی جمهوری اســالمی ایران در سطح بازدارندگی بوده 
است و تمامی کارشناسان طرفدار این نگاه، سهم مقاومت و به ویژه حزب اهلل لبنان 
در تولید چنین قدرتی برای جمهوری اسالمی ایران را، یك سهم باال می دانند. اگر 

بخواهیم میزان این سهم را بدانیم، تأمل در موارد زیر کفایت می کند:
الفـ  حمله رژیم صهیونیستی در سال 2006 به حزب اهلل لبنان، مقدمه ای بود 
برای حمله این رژیم به ایران، اما شكست در این جنگ آنان را به این جمع بندی 
رساند که هرگز نباید موجودیت خود را با حمله نظامی به ایران، به خطر اندازند.

ب ـ در خالل مذاکرات هســته ای ، باراک اوبامــا در توجیه دالیل توافق با 
جمهوری اسالمی ، اگر ما به ایران حمله نظامی می کردیم، حزب اهلل لبنان امنیت 
تل آویو را به خطر می انداخت. این ســخن بسیار به روشنی سهم باالی حزب اهلل 

لبنان در تولید قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد.
نكته دوم: جنگ با تروریست ها در عراق و شام، یعنی درگیر شدن با دشمن 
در دوردســت ها؛ این یك واقعیت است که اســاس شكل دادن به این گروه های 
تروریستی از سوی شبكه استكبار و شبكه صهیونیسم به همراه متحدان منطقه ای 
خود، برای زدن جمهوری اسالمی، مقاومت و جریان بیداری اسالمی است. بنابراین، 
هدف اصلی خود سوریه و عراق نیست. بلكه مقدمه ای برای بحران سازی در ایران 
اسالمی بود. در واقع، اگر این گروه های تروریستی با کمك های مستشاری و شهدای 
مدافع حرم، در ســوریه و عراق زمین گیر نمی شدند و شكست نمی خوردند، اآلن 
باید با آنان در داخل ایران می جنگیدیم. آیا اگر پای این گروه های تروریستی به 
ایران باز می شــد، آن کسانی که شعار »نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران«، سر 
می دادند، حاضر بودند با حضور در مناطق جنوب شرق، شمال غرب  و حتی در 
دیگر استان های درگیر بحران، حضور پیدا کرده و جان خود را فدای ایران کنند؟

 باید بدانیم که کمك های جمهوری اســالمی ایــران به مقاومت و حضور 
مستشاری در کشورهای منطقه، عالوه بر انجام یك تكلیف اسالمی و انقالبی در 
راســتای کمك به ملت های مظلوم و کسانی که با نظام سلطه مبارزه می کنند، 
اقدامی هوشمندانه با یك سهم بسیار باال و تعیین کننده، در تأمین امنیت ملی است.



هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی4
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹5/ ۲۸ رمضان ۱۴۳7/شماره75۶

پایش
اقتصادی

سعید مهدوی

تورم تک رقمی از رؤیا تا واقعیت محسن فخری

برخی آن را جنجال دانستند و 
برخی دیگر آن را افشاگری نامیدند، 
پــای وزرا را به مجلس کشــاندند و 
یكی از وزرا تعبیر عجیب بی اخالقی 
و شمشیر در پهلوی انقالب را برای این 
موضوع برگزیــد. مبالغه آمیز نخواهد 
بود اگر بگوییم که تمام رســانه های 
مكتــوب و مجازی حداقــل یكی از 
تیتر یك های خود را به آن اختصاص 
دادنــد. موضوع فیش هــای نجومی 
حقوق برخی مدیران دولتی موضوعی 
بود که حتی در هفته های گذشــته 
واکنش مسئوالن عالی رتبه کشور را 
نیز در پی داشــت و رئیس مجلس، 
رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز 
درباره آن دســتورهای ویژه را صادر 
کردند. اما اتفاق ویــژه در این میان 
نگاه عجیب برخی رســانه ها و تقلیل 
مســئله با این درجه از حساسیت به 
یك بازی سیاسی بود! پس از انتشار 
اولین فیش حقوقی نجومی مربوط به 
مدیران بیمه بود که برخی مسئوالن 
دولتــی ، این فیش ها را میراث دولت 
گذشته دانستند و حاال پس از گذشت 
چند هفته و با انتشار فیش های تازه 
برخی مدیران بانك های دولتی، این 
رســانه های اصالح طلب و نزدیك به 
دولت هستند که به جای انجام رسالت 
رسانه ای خود برای پیگیری ماجرا، آن 

را توطئه علیه دولت نامیده اند!
»اعتمــاد« در این باره نوشــت: 
»ناگفته پیداست که هدف از انتشار 
فیش های حقوقی مدیــران بانك ها 
و مدیران دولتــی، زمین زدن دولت 
روحانی اســت و عده ای می خواهند 
بگویــد مردم بدانیــد دولت تدبیر و 
امید، دولتی کــه به آن رأی داده اید 
در شرایطی که بخش قابل توجهی از 
مردم و حقوق بگیران و بازنشســته ها 
حقوق کمی دریافت می کنند و عده 
زیادی بیكار هستند و مردم مشكالت 
زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت 
تدبیر و امید حقوق های 150 میلیونی 
پرداخت می شــود.« پایــگاه خبری 

»انتخــاب« نیز در این بــاره با تأکید 
بر مظلومیت دولت یازدهم نوشــت: 
حقوقی،  فیش های  اخیر  »افشاگری 
پروژه ای سیاســی ـ انتخاباتی که به 
نظر می رســد برنامه ای اســت که از 
دیرباز توسط مخالفان روحانی طراحی 
شده و در کمتر از یك سال مانده به 
انتخابات ریاست جمهوری 96، اجرا 
شــده است. در این پروژه، فیش های 

حقوقی مدیران ارشد اقتصادی منتشر 
و نوک پیكان حمالت به سوی روحانی 
نشــانه گیری شده اســت!«، روزنامه 
دیگر این طیف نیز انتشار فیش های 
حقوقــی را به یك اتاق فكر نســبت 
داد که در سال پایانی دولت در حال 
بحران آفرینی برای دولت یازدهم است 
و با تیترهایــی چون؛ »هر هفت روز 
یك بحران« و »هر روز یك بحران« 
به موضوع پرداختند، روزنامه »وقایع 
اتفاقیه« نیز با طرح این پرســش که 
آیا دوباره چراغ اتاق فكر علیه کابینه 
از زبان کارشناسان  روشن می شود؟ 
خــود از وجود اتــاق فكری که قصد 
دارد تا انتخابات ریاســت جمهوری 
دوازدهــم هر چند وقت یك بار علیه 
دولت جنجال به پا کند، خبر می دهد.

اما در مقابل، رسانه های منتقد 
دولــت رویكــرد دیگری داشــتند؛ 

»کیهان« که در پرداخت به موضوع 
نیز جزء رســانه های پیشــتاز بود با 
درج »دانستن حق مردم است، غیر 
از رقم حقوق های نجومی!« از رفتار 
رسانه ها و مسئوالن دولتی در قبال 
موضوع فیش های حقوقی انتقاد کرد 
و با تأکید بر اینكه این روزها دیگر از 
شعار دهان پرکن »دانستن حق مردم 
است« خبری نیست، نوشت: »عجیب 

اســت اینكه روزنامه های زنجیره ای 
کــه گاه و بی گاه بــا قیافه  نگران به 
خاطر مردم گریبان چاک می کنند، 
این روزها و در پی انتشار فیش های 
نجومی به جــای مطالبه گری برای 
حق مردم و ایستادن در برابر فاسد، 
دنبال افشاگر این فیش ها هستند.« 
اما مهدی محمدی از ستون نویسان 
روزنامــه »وطــن امروز« با انتشــار 
مطلبی در شــبكه تلگرامی خود به 
این موضوع واکنش متفاوتی نشــان 
داد و درباره علت و ریشــه به وجود 
آمــدن چنین حقوق هایی نوشــت: 
»مســئله فیش های حقوقی نجومی 
محصول مستقیم ظهور پدیده ای به 
نــام »تاجر-مدیر« در دولت یازدهم 
است. صورت مسئله واقعی این است 
کــه برخی آقایان پیــش از »مدیر« 
شدن تاجرانی بزرگ بوده اند و طبعاً 

صرف نمی کرده که با حقوق معمول و 
متعارف مسئولیت بپذیرند. در نتیجه، 
اوالً مسئولیت با کسب وکار تلفیق و 
بلكه به طفیلی آن بدل شــده و ثانیاً 
حقوق جای خود را به »باج و خراج 
از جیب ملت« داده اســت. این یك 
پدیده عارضی نیست که با بخشنامه و 
دستورالعمل حل شود، بلكه جزء ذات 
»دولت داری لیبرال های نوکیســه« 

است. حاال شاید مختصر اخمی بكنند، 
اما خواهید دید تا جایی که زورشان 
برســد این بساط جمع که نمی شود 
سهل است، عمیق تر هم خواهد شد.«

فارغ از آنچه رسانه های مختلف 
درباره موضــوع حقوق های نجومی 
نوشــته اند و جدا از اینكه این اتفاق 
ریشه در کدام دولت دارد، متأسفانه 
آن گونه که از شواهد ماجرا برمی آید 
مباحث مطرح شده در این باره سبب 
شــده اســت اصل ماجرا و اصل این 
مســئله که چرا باید یــك مدیر در 
جمهوری اسالمی چنین حقوق هایی 
دریافــت کنــد و راه مقابلــه با این 
مسئله چیســت و چه باید کرد که 
دیگر شــاهد موضوعاتی این چنینی 
نباشیم در میان هیاهو های رسانه ای 
و سیاست بازی ها در حال فراموشی 

است.

اصلی که فراموش شد

رهیافتتحلیل یک مروری بر یک رخدادتحلیل یک

نخست وزیران ترکیه و رژیم صهیونیستی ضمن اعالم رسمی عادی سازی 
روابط خود، برخی تعهدات دو طرف را نیز رسانه ای کردند.  

»بن علی یلیدیریم« نخست وزیر ترکیه، دوشنبه گذشته طی یك نشست 
رســانه  ای در آنكارا از آغاز مرحله نخســت عادی سازی روابط کشورش با رژیم 
صهیونیستی خبر داد و اعالم کرد، پس از شش سال قطع رابطه، طی توافق به 

دست آمده روابط دوجانبه از سر گرفته خواهد شد.
نخست وزیر ترکیه با اشــاره به اینكه رژیم صهیونیستی 20 میلیون دالر 
برای کشته شدگان کشــتی مرمره به ترکیه غرامت می پردازد، مدعی شد که 
جمعه آینده یك محموله 10 تنی از کمك های انسان دوستانه ترکیه وارد نوار 

غزه خواهد شد.
همزمان با این نشســت رســانه ای، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی هم که به رم سفر کرده بود، طی نشستی مطبوعاتی در این شهر 
اعالم کرد، توافق عادی سازی روابط میان این رژیم و ترکیه پس از قطع شش 
ســاله روابط میان دو طرف، تأثیرات مثبتی بر روی اقتصاد رژیم صهیونیستی 

خواهد داشت.
در حالی که مقامات ترکیه تالش کردند بر این نكته اصرار ورزند که این 
توافق بدون رفع محاصره غزه قابلیت اجرا نخواهد داشت، اما نتانیاهو اظهار داشت: 
محاصره دریایی نوار غزه به قوت خود باقی خواهد بود. نخست وزیر رژیم غاصب 
صهیونیستی تصریح کرد: ادامه محاصره نوار غزه جزء منافع عالی امنیتی رژیم 
صهیونیستی است و این رژیم دست از محاصره این منطقه برنمی دارد. در نهایت 
هم با وجود این پیش شرط، ترک ها گویا از شكسته شدن محاصره غزه به منزله 
مهم ترین بخش بهبود تنش در روابط با رژیم صهیونیستی عقب نشینی کردند.

با همه اینها، این روابط تنها در ســطح اعالمی و سیاسی دچار تنش شد 
و حتی در ســال های به ظاهر پرتنش، آمارهای هر ساله، افزایش تراز معامالت 
تجاری ترکیه و رژیم صهیونیستی را نشان می داد؛ اما باید در ورای این توافق، 

چند نكته مهم را مورد توجه و مالحظه قرار داد؛
نخست، به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، ترکیه در از سرگیری روابط سیاسی، 
از مسئله فلســطین و غزه تنها برای پیشبرد اهداف خود در روند عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی اســتفاده کرده و به موضوع غزه اهتمامی بیش از 

این نداشته است. 
دوم، بازگشــت ترکیه با رهبری اردوغان به سوی روابط محكم تر با رژیم 
صهیونیستی به سبك و سیاق ژنرال های حاکم بر ترکیه طی دهه های گذشته 
شــباهت دارد و با شعار اســالم گرایی حزب حاکم عدالت و توسعه همخوانی 
ندارد. به نظر می رســد، این حزب در حال تكرار خطاهای دهه های گذشــته 
و چند ســال اخیر است. این نكته بســیار مهم است که یك وجه اسالم گرایی 
حزب عدالت و توســعه به رهبری رجب طیب اردوغان موضوع تشدید تنش با 
رژیم صهیونیستی بود؛ امری که محبوبیت قابل توجهی برای شخص اردوغان 
و حزب مدعی اسالم گرایی اش در داخل ترکیه و خارج آن به دنبال داشت. در 
واقع، اردوغان در تقابل ـ هر چند اعالمی و صرفاً سیاســی ـ با صهیونیست ها 
توانســت محبوبیتی برای خود در جهان اسالم دست و پا کند؛ اما برای حزبی 
که اســالم گرایی آن در گرو مخالفت با رژیم اشغالگر قدس و محبوبیت آن در 
گرو میزان فاصله گرفتن آن از این رژیم است، اکنون بازگشتن به سوی اسرائیل 
هم نابودکننده باقی مانده محبوبیت اردوغان و حزبش و هم نقض غرض از نظر 
تضاد این رویكرد با اسالم گرایی آن است. از این منظر می توان به جرئت گفت: 
دولت ترکیه خود را به چالش جدیدی کشانده است و آن، انزوای هر چه بیشتر 
در میان ملت های منطقه با نزدیك شدن به دشمن سنتی آنان است. این همان 
خطایی است که اردوغان در قبال داعش و گروه های تروریستی فعال در عراق 

و سوریه طی چند سال اخیر در پیش گرفت. 
سوم، واقعیت این است که ترک ها پیش از این و در قالب دکترین احمد 
داود اوغلو برای به صفر رســاندن تنش با همسایگان، ادعای کاهش تنش های 
منطقه ای را داشتند؛ اما با بروز آشوب های عراق و سوریه گویا به جای در پیش 
گرفتن این سیاست به ســمت و سوی بهره برداری از این شرایط برای تعریف 
عمق راهبرد خود از دروازه تنش با همسایگان سوق داده شدند. حوادث سوریه 
و عــراق یك امتحان بزرگ برای دولت ترکیه بود که متأســفانه از آن پیروز و 
سربلند بیرون نیامد و حمایت از داعش تیر خالص را به سیاست کاهش تنش 

با همسایگان شلیك کرد. 
چهارم، اکنون در یك اشــتباه محاســباتی بزرگ دیگر، ترکیه دوستی با 
رژیم صهیونیستی را به قیمت انزوای خود در منطقه خواهد خرید؛ همان طور 
که دوســتی با داعش طی چند ســال اخیر بالی جان اردوغان و حزبش شد و 
این گروه تروریســتی افزون بر اینكه سبب کاهش چشمگیر محبوبیت آنها در 
افكار عمومی مردم ترکیه، منطقه و جهان شد، به عملیات تروریستی در خاک 

ترکیه نیز روی آورد.

اردوغان گرفتار دوگانه داعش و رژیم صهیونیستی

عربســتان ســعودی بنا بر توافق دیرینه خود با آمریكا مبنی بر تأمین نفت 
واشنگتن در برابر حفظ امنیت حكومت آل سعود، همواره مجری سیاست های آمریكا 
در منطقه و حتی در سطح بین الملل بوده است. خوش خدمتی عربستان به آمریكا 
یك طرفه نبوده، بلكه سیاستمداران آمریكایی نیز به اقدامات ریاض پاسخ داده اند. ماه 
گذشته بود که آمریكا در گزارش 2۸ صفحه ای خود در بحث حادثه 11 سپتامبر 
اتهامات وارده به عربســتان را سانســور کرد و به مقامات سعودی نیز این قول را 
داد که در صورت تصویب قانونی در کنگره به هیچ وجه دولت آن را اجرا نمی کند. 
در مبارزات انتخاباتی و رقابت بین دو نامزد جمهوریخواه و دموکرات، عربســتان 
رویكردی همســو با دموکرات ها در پیش گرفته اســت. به تازگی نیز عربستان با 

شرکت »پدستا« که »تونی پدستا«، حامی ارشد مالی کلینتون، مالك آن است، 
قــراردادی به مبلغ 200 هزار دالر با عنوان »هزینه اولیه پروژه« پرداخت کرد و 
مبالغ نامشخص دیگری نیز تا سال آینده به این شرکت پرداخت خواهد شد. این 
قرارداد در راســتای همسویی با کلینتون بوده است. سفر اخیر محمدبن سلمان، 
جانشــین ولیعهد عربستان به نیویورک، در راســتای حمایت دوباره عربستان از 
دموکرات ها در برابر جمهوریخواهان است. اما در بحث چرایی حمایت عربستان از 

هیالری کلینتون می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ دونالــد ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خــود به طور صریح مواضعی ضد 
عربستان در پیش گرفته است. وی بارها اعالم کرده که عربستان باید از حمایت 
گروه های تروریســتی در منطقه دست بردارد. همچنین در یكی از سخنرانی های 
خود به نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر اشاره و اعالم کرد: »نقش عربستان 
باید در این حادثه مشــخص شود.« ترامپ همچنین عربستان را تهدید کرد که 
اگر با گروه تروریستی داعش نجنگد، در صورت رئیس جمهور شدن توقف خرید 
نفت از این کشــور را بررســی خواهد کرد. وی همچنین در موضع گیری دیگری 
اعالم کرد: »کشورهایی که از حمایت آمریكا برخوردارند، باید هزینه این حمایت 
را بپردازند«. وی تأکید کرد: »عربستان بدون ما مدت طوالنی باقی نخواهد ماند.«

2ـ عربســتان به خوبی به این امر واقف است که در زمان ریاست جمهوری 
دموکرات ها بهتر توانسته سیاست های منطقه ای خود را پیش ببرد. در زمان اوباما و 
درگیر کردن کشورهای حامی مقاومت با بحران های داخلی، ریاض به بازیگر مطرح 
در سطح منطقه تبدیل شد. عربستان معتقد است اگر تا به امروز نتوانسته سدی در 
برابر نفوذ ایران در منطقه شود، ناشی از سیاست های اشتباه جمهوریخواهان بوده 
است. ریاض مستندات خود را حمله آمریكا به عراق و تحویل دادن این کشور به 
جمهوری اسالمی ایران می داند. عربستان معتقد است با حمله آمریكا عماًل نفوذ 
ایران در عراق تكمیل شــد و کشوری که روزی معاند نظام ایران بود، به کشوری 
حامی آن تبدیل شد. نمونه دیگر حمله عربستان به یمن بود که با موافقت آمریكا 
و پشتیبانی سایر کشورهای عربی صورت گرفت. شاید اگر فردی جمهوریخواه در 

رأس کار بود نقشی ثانویه به عربستان می داد، تا نقش رهبر ائتالف عربی.
3ـ دموکرات ها همواره سیاستی هوشمندانه تر در برابر جمهوری اسالمی ایران 
در پیش گرفته اند. تحریم هایی که اوباما در موضع هسته ای علیه ایران وضع کرد، 
بیشتر به سود کشورهای عربی و به ویژه نفت خیز بود. صادرات عربستان همزمان 
با تحریم ایران به 14 میلیون بشــكه نفت در روز رســید و این گونه توانست، هم 
جایگاه نفتی ایران را تنزل دهد و هم درآمدزایی بیشــتری از فروش نفت خام به 
دست آورد. با توجه به شكست ناپذیری ایران از طریق گزینه سخت همچون جنگ 
نظامی، عربستان نیز به دنبال رویكرد نرم و تحریم علیه تهران است که دموکرات ها 

به چنین رویكردی قائل هستند.
4ـ عربســتان، دموکرات ها را پنجره ای برای ایجاد رابطه گسترده تر با رژیم 
صهیونیستی می داند. در بین جامعه آمریكا اکثر یهودیان طرفدار دموکرات ها هستند 

و این امر نیز در انتخابات گذشته به وضوح دیده شده است.
از سوی دیگر سیاستی که دموکرات ها مبنی بر تشكیل ائتالف های منطقه ای 
در پیش گرفته اند، بهتر می تواند عربستان را به رژیم صهیونیستی نزدیك کند. وبگاه 
»دبكا« وابسته به رژیم صهیونیستی اعالم کرد که وجود بحران های منطقه ای و 
مقابله با نفوذ ایران، عربستان و رژیم صهیونیستی را در مسیر مشترکی قرار داده 
اســت. بنابراین عربستان با تشكیل چنین ائتالف هایی درصدد نشان دادن برتری 
خود در منطقه و تبدیل کردن رژیم صهیونیستی از بازیگری معارض به موافق است.

5ـ عربســتان معتقد اســت از ظرفیت دموکرات ها بهتر می تواند برای حّل 
بحران های منطقه ای، به ویژه بحران سوریه استفاده کند. علت این امر نیز تسلط 
هیالری، وزیر خارجه اســبق بر موضوعات منطقه ای و ســوریه است. در پایان 
باید گفت، عربستان درصدد رویكردی همه جانبه برای تبدیل شدن به بازیگری 
منطقه ای در راســتای حمایت های آمریكا است. شاید دموکرات ها نیز مهم ترین 
راه برای رســیدن به این هدف ریاض باشــند. هر چند عربستان خوش بینانه به 
سیاســت های آمریكا می نگرد؛ اما باید به این امر نیز توجه کند که تصمیم گیر 
اصلی در ایاالت متحده نه رئیس جمهور و نه کنگره، بلكه البی ها و تصمیم گیران 

یهودی هستند.

دیپلماسی

واژه منــزوی کردن در ادبیات گفتاری و رفتاری آمریكا از جمله واژگان 
پرکاربرد است. نمود عینی این رفتار را می توان در مواضع آنها در قبال جمهوری 
اسالمی ایران مشاهده کرد. در جدیدترین نمونه این رفتار ادعاهای آمریكایی ها 
مبنی بر منزوی شدن جهانی ایران در صورت حمایت از مقاومت منطقه است؛ 
چنانكه سران این کشور بارها ادعا کرده اند، ایران برای منزوی نشدن و ورود 
به عرصه جهانی باید دست از حمایت حزب اهلل بردارد و رفتار منطقه ای خود 
را نه بر اســاس منافعش، بلكه در چارچوب خواسته ها و اهداف آمریكا تغییر 
دهد. همســو شدن ایران با امنیت منطقه واژه ای است که آمریكایی ها برای 
پنهان ســازی اصل خواست خود، یعنی تبدیل شدن ایران به مهره ای، مانند 
سایر مهره های منطقه ای برای تأمین منافع آمریكا در منطقه به کار می برند. 
نكته قابل توجه آنكه آمریكایی ها در طراحی جدید خود برای ترساندن ایران 
از انزوا به برجسته سازی برخی تحوالت منطقه ای و فرامنطقه ای می پردازند. 
اوایل تیر ماه که همه پرســی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با رأی به خروج 
انجام شد، محافل رسانه ای و سیاسی غربی، به ویژه آمریكا کوشیدند تا چنین 
القا کنند که این خروج بر برجام تأثیر می گذارد و این اقدام مشــكالت ایران 
را افزایش می دهد. در حوزه منطقه ای نیز دو تحول مهم روی داده اســت؛ از 
یك سو کشورهای عربی با محوریت عربستان از احیای روند سازش خبر داده 
و حتی نشســت هایی، مانند پاریس برگزار کردند و از ســوی دیگر ترکیه دو 
رویكرد مهم در سیاست خارجی داشت که شامل اعالم رسمی احیای روابط 
با رژیم صهیونیســتی و نیز همگرایی به روســیه پس از نزدیك به یك سال 
اختالف و جدایی بود. این تحوالت در حالی در منطقه روی داده اســت که 
محافل رسانه ای و سیاسی غرب بر آن بوده اند تا این تحرکات را اقداماتی علیه 
ایران معرفی کرده و چنان وانمود کنند که این روند به معنای انزوای بیشتر 
ایران است. آنها همزمان نسخه خروج ایران از این وضعیت را مطرح کرده اند 
و آن، پایان دادن به حضور ایران در منطقه و پذیرش سلطه آمریكاست. این 
رویكــرد القایی در حالی صــورت می گیرد که درباره این تحوالت چند نكته 
قابل توجه است؛ در زمینه انگلیس می توان گفت، این کشور کل اروپا نیست، 
بلكه بخشی از این اتحادیه است و همواره از برهم زنندگان تعامل ایران با این 
اتحادیه و گرفتار آمدن اروپا در بازی های آمریكا بوده است؛ از این رو خروج 
انگلیــس از اتحادیه نمی تواند تأثیر منفــی قابل توجهی در تعامالت ایران و 
اروپا داشته باشد؛ این در حالی است که شواهد امر نشان می دهد کشورهای 
اروپایی دیگر به دنبال روابط با دیگر کشورها در قالب اتحادیه اروپا نیستند و 
این شامل روابط این کشورها با ایران نیز می شود. درباره سعودی نیز کارنامه 
کشورهای عربی نشان می دهد، آنها از گذشته از یك سو در کنار آمریكا بوده اند 
و از ســوی دیگر دشمنی خاصی با صهیونیست ها نداشته اند؛ از این رو روند 
سازش ادعایی غرب نمی تواند بر جایگاه منطقه ای ایران تأثیر داشته باشد. به 
هر تقدیر می توان گفت که فضاسازی رسانه ای غرب در زمینه تحوالت اروپا و 
منطقه علیه ایران صرفاً یك ادعای واهی برای ایجاد اشتباه محاسباتی در میان 
ایرانیان اســت تا به گمان خود ایران را به باج دادن منطقه ای و جهانی وادار 
کنند. به عبارتی، آنها می خواهند آنچه را که در مذاکرات هسته ای و تحریم ها 
به دست نیاورده اند، با جوسازی و سوءاستفاده از برخی تحوالت منطقه ای به 
دســت آورند که محور آن را تسلیم سازی ایران در برابر سلطه گری آمریكا و 
نمایش الگویی بازنده از ایران نزد جهانیان در برابر آنچه قدرت آمریكا نامیده 

می شود، تشكیل می دهد.

فرامرز پارسا

باج خواهی به بهانه انزوا

چرایی حمایت های عربستان از هیالری کلینتون
سعید یاسر نژاد ابوذر احمدی

 مرکز آمار ایران تورم خرداد ماه ســال جاری را زیر 10 درصد )تك رقمی( 
اعالم کرد و افزود: آمار نرخ تورم پس از 25 ســال در کشور تك رقمی شده و به 
9/5 درصد رسیده است. خبری که به مذاق رسانه های حامی دولت خوش آمد 

و خیلی سریع به تیتر اخبار آنها تبدیل شد.
اما چند نكته درباره  نرخ تورم تك رقمی و فضاسازی های جانبی آن وجود 

دارد؛
1ـ رئیس مرکز آمار در حالی مدعی تك رقمی شدن نرخ تورم پس از 25 
ســال شده است که مراجعه به آمار این مرکز، به ریاست آقای عادل آذر، نشان 
می دهد که ادعای وی خالف واقع است. بر اساس اطالعات موجود در پایگاه مرکز 
آمار، نرخ تورم از اسفند سال 13۸۸ تا آبان 13۸9 به مدت 9 ماه متوالی تك رقمی 
بود که البته از آذر ماه 13۸9 با اجرای یك جراحی اقتصادی به نام هدفمندی 
یارانه ها، نرخ تورم روند صعودی گرفت. بنا بر اعالم مرکز آمار، در اسفند ماه سال 
13۸۸ نرخ تورم به 9/5 درصد رسید و تك رقمی شد. این شاخص در سال 13۸9 
به روند نزولی خود ادامه داد و در تیر ماه آن سال با رسیدن به عدد 7/۸ درصد 
رکورد پایین ترین نرخ تورم را زد. پس از آن شــاخص تورم کمی صعودی شد و 
در آذر ماه آن سال با افزایش به 10/2 درصد پس از 9 ماه از تك رقمی خارج شد.

2ـ نیروی اصلی کاهش تورم، وضعیت رکودی و کمبود تقاضاست. هر چند 
شاید تورم 15 درصد برای شرایط رکودی اقتصاد ایران مناسب تر باشد، اما به نظر 
می رســد به دالیلی، نظیر مشكالت نظام بانكی، نقدینگی به تقاضا تبدیل نشده 
است. حسن سبحانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است، 
پایین آمدن نرخ رشد تورم در اقتصاد ایران لزوماً حاصل اقدامات اقتصادی دولت 
نیست؛ بلكه می توان گفت در مواردی انجام ندادن برخی اقدامات از سوی دولت 
سبب تك رقمی شدن تورم می شود؛ چون تورم به معنای افزایش سطح عمومی 
قیمت کشــور در وضعیت رونق اتفاق می افتد و بدیهی است که در شرایطی که 
رکود بر اقتصاد کشــور حاکم است، قیمت ها افزایش نمی یابد. از سویی، اگر فقر 
گسترده باشد، دیگر تقاضایی وجود ندارد که با افزایش قیمت رو به رو شویم. در 
واقع، درست است که با رشد نقدینگی نرخ رشد باال می رود، ولی پول به عرصه 
واقعی اقتصاد کشور سرازیر نمی شود و در واقع این ارقام حساب های بانكی عده ای 
است که باال می رود. بنابراین، تا زمانی که نظام بانكی کشور از سوی کسانی که 
باور دارند، مشمول یك انقالب اقتصادی نشود و به موجب آن نرخ بهره مناسب 
در نظر گرفته نشود، از رکود خارج نمی شویم و حتی اگر نرخ تورم به یك تا دو 

درصد هم برسد، مشكل حل نمی شود.
3ـ آقای روحانی در شعارهای انتخاباتی خود در سال 1392 جمله معروفی 
داشت که معیار تورم، جیب مردم است، نه بانك مرکزی و مرکز آمار. حال باید 
از دولتمردان پرسید که آیا این کاهش فاحش نرخ تورم از ابتدای دولت یازدهم 
تاکنون تأثیری در زندگی و ســطح رفاه یا به قول ایشان تأثیری در جیب مردم 

داشته است یا این اعداد مصرف تبلیغاتی و دولتی دارد؟
4ـ از جمله مواردی که سبب می شود تورم در جیب مردم احساس نشود، 
شیوه محاسبه آن است. معیار بانك مرکزی یا مرکز آمار ایران به منظور احتساب 
نرخ تورم، سبدی است که شامل مسكن، مواد غذایی، وسایل کامل خانگی، مبلمان 
و الزامات یك زندگی متوســط به عالوه برخی دیگر از کاالهایی می شود که به 
طور گسترده و از سوی همه اقشار جامعه استفاده نمی شوند. با این سبد قاعدتاً 
میانگین هزینه ها و در نتیجه نرخ تورم حاصل می شــود که این نرخ با آنچه در 

بطن جامعه جریان دارد، متفاوت است. 

راهپیمایی نمازگزاران تهرانی
 در اعتراض به حقوق های نجومی 



فراسوتحلیل یک

یکی از ادعاهای ســاختار حاکم بر ترکیه به ریاســت حزب عدالت و توسعه به 
نخست وزیری رجب طیب اردوغان در طول بیش از یک دهه را اعالم حمایت از فلسطین 
تشــکیل می دهد. اوج این ادعا نیز در ســال 2010 پس از یورش کماندوهای رژیم 
صهیونیستی به شکستن محاصره غزه )کشتی مرمره( و کشتار سرنشینان این کشتی 
رقم خورد و ترکیه خود را یکی از کانون های حمایت از فلســطین در جهان مطرح 
کرد؛ رویکردی که البته با اســتقبال گســترده مردم ترکیه نیز همراه بود و بر میزان 
حمایت مردمی از دولت حاکم افزود. آنچه در برآیند ماه های اخیر رفتاری ترکیه در 
قبال رژیم صهیونیستی به چشم می خورد، نوعی تغییرات آشکار از رویکرد تقابلی به 
تعاملی با این رژیم است. پس از ماه ها بحث رسانه ای سرانجام در هفتم تیر ماه 1395 
نخســت وزیر ترکیه به طور رســمی احیای روابط با رژیم صهیونیستی را اعالم کرد. 
البته، وی ادعا کرده خواسته های ترکیه درباره غزه و نیز غرامت کشتی مرمره اجرایی 
شــده و به صالح ترکیه است که مناســبات خود با این رژیم را احیا کرده و توسعه 

دهد. جالب و قابل توجه آنکه اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در گفت وگو با ابومازن، 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، این اقدام را طرحی برای حمایت از فلسطین 
دانسته و بر لزوم رویکرد فلسطینیان به آنچه مذاکرات صلح نامیده تأکید داشته است. 
رفتاری که نشــان می دهد آنکارا نه تنها خود به ســمت سازش پیش رفته، 
بلکه تالش دارد تا نقشی قابل توجه را نیز در روند آنچه صلح آمریکایی خاورمیانه 

می نامند، ایفا کند. 
نکته قابــل تأمل درباره رفتار ترکیه آنکه تالش آنها برای توجیه این رویکرد 
سازشکارانه و خیانت شان به فلسطین است. نخست آنکه با وجود آنکه روند مذاکرات 
در دوران نخست وزیری داوود اوغلو صورت گرفت، اما اجرایی نشد و به نخست وزیر 
جدید ترکیه واگذار شد. سران ترکیه با این اقدام تالش کرده اند تا چنان وانمود کنند 
که رویکرد دولت جدید در قالب تعامل گسترده با جهان فعال شده، چنانکه وی در 
سخنانی تأکید می کند ترکیه تا ابد نمی تواند با دیگران در نزاع باشد و در نهایت به 
دنبال تعامل سراسری است. رفتار توجیهی سران ترکیه را در تقارن و همزمانی اعالم 

خبر احیای روابط با رژیم صهیونیستی و همگرایی با روسیه می توان مشاهده کرد. 
ترکیه برای کاهش تحریک افکار عمومی از خیانتش به فلسطین همزمان با اعالم 
خبر روابط با صهیونیست ها، از طرح آشتی با روسیه پس از ماه ها تنش سیاسی و 
اقتصادی ناشی از سرنگونی سوخوی روسی به دست ترکیه خبر داد تا چنان وانمود 
کند که دولت جدید به دنبال تعامل با سراسر جهان است و نه صرفاً سازشکاری. 

دوم آنکه این سازش کاری همزمان با بحران و گسست شدید در اتحادیه اروپا 
پس از اعالم نتایج همه پرســی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا صورت گرفته است. 
آنکارا معتقد است که دیگر اتحادیه اروپایی وجود ندارد که ترکیه برای عضویت آن 
تالش کند و آنکارا باید سیاســت جدیدی به نام رویکرد منطقه ای را جایگزین آن 
سازد؛ رویکردی که البته از نگاه آنان سازش با صهیونیست ها از محورهای آن است. 
ســومین مؤلفه توجیهی سران ترکیه را تقارن این سازش با فضای رسانه ای ایجاد 
شده در صحنه جهانی مبنی بر رویکرد کشورهای عربی به سازش با صهیونیست ها و 
نهایی شدن آنچه روند صلح خاورمیانه می نامند، تشکیل می دهد. محافل رسانه ای به 
شدت از رویکرد عربستان به سازش سخن می گویند، جان کری، وزیر خارجه آمریکا 
با ادعای صلح خاورمیانه راهی منطقه و اروپا می شود، بان کی مون، دبیر کل سازمان 
ملل با همین عنوان به فلسطین اشغالی سفر می کند، فرانسه میزبان به اصطالح طرح 
صلح عربی می شود )14 خرداد(، در همین حال منابع خبری از آمادگی تشکیالت 
خودگردان برای احیای مذاکرات ســازش خبر می دهند. مجموع این مؤلفه ها یک 
توجیه را برای سران ترکیه ایجاد می کند و آن اینکه احیای روابط با صهیونیست ها 

در قالب طرحی جهانی برای حل بحران غرب آسیا بوده است.
این توجیهات در حالی از ســوی ســران ترکیه صورت می گیرد که بسیاری 
از ناظران سیاســی این سازشــکاری را نه برگرفته از این ادعاها و مؤلفه ها، بلکه در 
قالب اهداف فردی درونی و منطقه ای سران ترکیه می دانند. اردوغان در حالی برای 
انحصار قدرت تقال می کند که از یک ســو جایگاه مردمی چندانی ندارد و از سوی 
دیگر به شدت به دنبال سرکوب مخالفان است. در حوزه منطقه ای نیز ناکامی های 
گســترده ای در عراق و سوریه متحمل شده است. بسیاری معتقدند که اردوغان با 
این رویکرد سازشــکارانه و نیز توسعه مناسبات با سعودی و آمریکا به دنبال جلب 
رضایت غرب و البته حمایت البی های موجود در آمریکا برای رسیدن به سلطه گری 
داخلی و نیز ایجاد ساختارهای جدید برای پیگیری اهداف شکست خورده منطقه ای 
خود اســت که محور آن را همگرایی با ســعودی و صهیونیست ها و نیز حمایت از 
طرح های آمریکایی تشــکیل می دهد. به عبارتی، رویکرد سازشــکارانه ترکیه نه از 
روی خیرخواهی منطقه ای، بلکه برگرفته از جاه طلبی سران آنکاراست که با نادیده 
گرفتن مطالبات مردمی مبنی بر حمایت از فلسطین به همگرایی با صهیونیست ها و 
عربستانی روی آورده اند که دشمنان قسم خورده ترکیه هستند و همواره از فرصت ها 
برای ضربه زدن به این کشور بهره گرفته اند، چنانکه اکنون نیز به دنبال سوءاستفاده 
از آن برای رســیدن به اهداف منطقه ای خود هستند، هر چند که در ظاهر ادعای 

کمک به ترکیه برای رسیدن به اهدافش را سر می دهند.

پنجرهتحلیل یک

منطقه جنوب غرب آسیا به واسطه حضور طوالني مدت نیروهاي بیگانه 
و همچنین طیف هاي سیاسي خانواده محور منطقه که تنها به تداوم قدرت 
اهل و عیال خود مي اندیشند، دچار شّري شده است که در برابر خیر موجود 

به هرگونه اقدامي دست مي زند.  
کشــورهاي منفعت محور منطقه که »خون« تنها عامل برخورداري از 
قدرت سیاسي اســت، در اتحاد با رژیم صهیونیستي و آمریکا همه وقت و 
تــالش خود را براي از بیــن بردن خیر موجود مي گذارند. یکي از بارزترین 
نمونه هاي آن بحرین اســت که به واسطه تشدید بحران در دیگر کشورها 
از جمله سوریه و عراق، کمتر در اخبار و رسانه ها به آن پرداخته مي شود. 

مردم بحرین از سال 2011 و همراه با خیزش بیداري اسالمي در منطقه 
در اعتراض به نوع حکومت و حاکمیت آل خلیفه، بدون هیچ خشونتي دست 
به اعتراضاتي زده اند که مي توان از آنها به اعتراضات مدني یاد کرد؛ اما طي 

این مدت همواره با خشونت عریان آل خلیفه مواجه بوده اند. 
آخرین اقدام ضدمردمي و ضد حقوق بشــري مقامات بحرین، ســلب 
تابعیت شیخ عیسی قاسم، روحاني شناخته شده و مورد پذیرش مردم است. 
این موضوع سبب شد تا معترضان مدني در همان روز اول در منطقه الدراز  

واقع در غرب منامه دست به تظاهرات بزنند. 
این سیاست که برآمده از رویکردهاي افراطی عربستان سعودي است، 
به قدري در مقابل حقوق بشر قرار دارد که حتي مقامات آمریکا را به واکنش 
واداشته است. به این دلیل که این سیاست با هیچ یک از قوانین بین المللي 
سازگار نیست و هیچ نهاد حقوق بشري نه تنها نمي تواند از لغو تابعیت دفاع 

کند؛ بلکه سکوت در برابر آن را به ضرر خود مي بیند.  
سلب تابعیت شیخ عیسي قاسم، بخشي از این سیاست است که رژیم 
صهیونیستي و عربستان سعودي آن را در منطقه دنبال مي کنند. »مقاومت« 
دلیل عمده این رویکرد ضد مردمي در منطقه است که بي شک با چالش هاي 

زیادي مواجه خواهد بود و سیل آن طومار برخي از حکومت هاي منطقه را 
در هم خواهد پیچید.

 از زمان شــکل گیري بیداري اسالمي و ســقوط دیکتاتورهایي که با 
محوریت و اتحاد غربي به زیست سیاسي خود ادامه مي دادند،  رویارویي علیه 
مقاومت افزایش پیدا کرد تا اینکه در سوریه،  عراق، یمن و... به تروریست سازي 

و جنگ علیه مردم تبدیل شد.  
مقاومت از زماني در منطقه شکل گرفت که رژیم صهیونیستي در این 
منطقه تأسیس شد و از زماني تحرکات مردمي علیه حاکمان دیکتاتور افزایش 
پیدا کرد که برخي از آنها در منطقه به سمت اتحاد با تل آویو پیش رفتند. 
اســتارت اولیه این تعامل با دشمن اسالم و مردم در منطقه با کمپ دیوید 

بود که بعدها در دیگر کشورها نیز به صورت نهان و آشکار نمایان شد. 
از ایــن رو اقدام علیه مقاومــت و تقال براي برچیدن آن از همان ابتدا 
آغاز شد؛ مسئله اي که به ترور رهبران مقاومت اسالمي از شیخ احمد یاسین،  
فتحي شقاقي،  سیدعباس موسوي، محمدباقر حکیم،  آیت اهلل محمدباقر صدر 

و همچنین اعدام شیخ نمر در عربستان سعودي منجر شد.  
همه تالش هایي که مخالفان و دشــمنان مقاومــت در منطقه انجام 
مي دهند براي از بین بردن آن بوده است. این تقال و تالش پس از فلسطین 
در ســوریه، یمن، عراق، بحرین و ... در حال صورت گرفتن اســت. این در 
حالي است که همه ترورهاي پیشین و همه تالش هاي کنوني براي از بین 
بردن مقاومت بي فایده بوده و حتي به تقویت و قدرت گیري مداوم آن منجر 
شده است. دلیل اصلي این است که مقاومت، برآمده از اندیشه دیني مردم 

منطقه است. 
بر همین اساس ترورهاي ضد مردمي از سوي مدافعان حقوق بشر، به 
حماسه غزه با توان دفاعي در مقابل تمامیت توان نظامي رژیم صهیونیستي، 
قدرت گیري روزافزون حزب اهلل لبنان در ســطوح مختلف، به  ویژه در عرصه 
سیاسي، مقاومت بلندمدت مردم سوریه با توجه به فشارهاي داخلي و خارجي، 
شکل گیري جریان مردمي و بسیج حشد الشعبي در عراق، مقاومت جوانان 

در عربستان سعودي، بحرین، یمن و ... تبدیل شده است. 
نگاهي به تاریخ چند دهه اخیر منطقه گویاي این مســئله اســت که 
دشــمنی با مقاومت که اکنون در رأس آن رژیم صهیونیســتي و عربستان 
ســعودي با حمایت آمریکا قرار دارند، نه تنها این جریان اصیل را تضعیف 
نکرده، بلکه  آن را تقویت کرده است. اکنون سلب تابعیت شیخ عیسي قاسم 
در تکمیل آن مي تواند نقطه عطفي در مبارزات ضد دیکتاتوري بحرین باشد 

تا به سرنگوني آل خلیفه منجر شود. 
این جریاني اســت که تشنگان قدرت از جمله سعودي ها و آل خلیفه 
و دیگــر متحدان آنها که همگی با گرایش های خوني و خانوادگي حکومت 

مي کنند، درکي از آن نخواهند داشت، تا اینکه روز موعود فرارسد.

5 هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹5/ ۲۸ رمضان ۱۴۳7/شماره75۶

رخنه

عبداهلل عبادی

آلمان: وضع بد کودکان پناهنده 
کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر همچنان در صدر ناقضان حقوق بشر 
از جمله حقوق پناه جویان قرار دارند، چنانکه صندوق حمایت از کودکان سازمان 
ملل متحد )یونیسف( انتقاد شدیدی به وضع نامساعد کودکان پناهندگان در 
آلمان و رفتارهای نابرابر با آنها کرد. یونیسف با اشاره به حقوق کودکان اعالم 
کرد، هجوم پناهندگان به آلمان کاهش پیدا کرده است؛ اما با وجود این بسیاری 
از کودکان پناهنده همچنان تحت شــرایط بدی در آلمان زندگی می کنند. بر 
اســاس ارزیابی یونیسف، اغلب با کودکان پناهنده در آلمان بسیار نابرابر رفتار 
می شود. شرایط آنها کاماًل تصادفی تعیین می شود. در مراقبت های پزشکی یا 
آموزشی وضعیت کودکان پناهنده بسیار بدتر از هم سّن و ساالن آلمانی آنها 
است. همچنین در این راستا در بین کودکان پناهنده هم بسته به اینکه تبعه 

کدام کشور هستند، تفاوت هایی وجود دارد.
فرانسه: بحران در کمین کودکان مهاجر 

وضعیت بحرانی پناه جویان از موارد مطرح در کارنامه سیاه فرانسه در زمینه 
حقوق بشر است، چنانکه صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( هشدار 
داد کودکان مهاجر در محله های فقیرنشــین سواحل شمال فرانسه با »خطر 
دائمی سوءاستفاده جنســی یا استثمار« مواجه هستند. یونیسف در گزارشی 
درباره کودکان بی سرپرســت با عنوان »نه امن، نه سالم« اعالم کرد، کودکان 
بی سرپرست مهاجر در محله های مورد تحقیق؛ »خشونت در جاده ها، خطرات 
گذرگاه های مرزی، روابط پولی در حلبی آبادها و در نتیجه اَشــکالی از بردگی 
و خطر دائمی« را تجربه کرده اند. همچنین در گزارش یونیســف که بر اساس 
یک تحقیق جامع انجام شده آمده است: »کودکان مهاجر در این مناطق، پس 
از تاریکی شب از بیم تجاوز، بیرون نمی روند.« همه کودکان مصاحبه شونده از 
سرما، خستگی، مشکل در دسترسی به غذا و بهداشت مناسب شکایت داشتند.

آمریکا: 206 میلیون دالر صرف اسالم هراسی
آمریکا هر روز ابعاد جدیدی از اسالم ستیزی را به مرحله اجرا می گذارد، 
چنانکه گزارش شورای روابط اسالم و آمریکا )CAIR( و دانشگاه برکلی کالیفرنیا 
نشان می دهد: 74 گروه با هزینه کردن 206 میلیون دالر به »اسالم هراسی« و 
»ایجاد نفرت از مسلمانان« در آمریکا کمک کرده اند. نفرتی که این گروه ها برای 
آن هزینه و تحریک می کنند پیامدهایی همچون حمله به مساجد سراسر کشور 
و وضع قوانین جدید تبعیض آمیز علیه مسلمانان در آمریکا دارد. مرکز سیاست 
امنیتی مستقر در واشنگتن و گروه »برای آمریکا« بیشترین تأثیر را داشته اند؛ 

چراکه تالش می کنند لّفاظی های خود را علیه مسلمانان گسترش دهند. 
اتحادیه اروپا: رفتارهای غیرانسانی با پناه جویان 

بیش از صد ســازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه ای انتقاد شدیدی را به 
سیاســت های بروکسل برای مقابله با هجوم پناهندگان و درد و رنجی که این 
سیاست ها برای پناه جویان به بار می آورد، وارد کردند. سازمان های مدافع حقوق 
بشر از جمله سازمان عفو بین الملل، آکسفام، سازمان نجات کودکان، چشم انداز 
جهان و ســازمان های دیگر اعالم کردند که ســران کشورهای اروپایی باید از 
اجرای پیشنهاد کمیســیون برای توقف مهاجرت ها به این اتحادیه جلوگیری 
کنند. در فراخوان مشترک این سازمان ها آمده است، کمیسیون اتحادیه اروپا 
می خواهد مناسبات تجاری و کمک های توسعه ای را در این راستا به کار گیرد 
تا از دسترسی مهاجران کشورهای جهان سوم به اروپا جلوگیری کند. در این 
فراخوان همچنین انتقاد شدیدی به توافق بین اتحادیه اروپا و ترکیه در مسئله 
پناهندگان وارد شده و آمده است از طریق این توافق هزاران پناهنده در وضعیت 

تحقیرآمیز و غیرانسانی در یونان گرفتار شده اند. 

گام های آنکارا برای خیانت به فلسطین
رضا اشرفي

ضدیت با مقاومت مقدمه سرنگوني دیکتاتورها

نفوذ رژیم صهیونیستی در جهان اسالم ـ 25

غنا در چنگال صهیونیست ها
7۱7کند و کاو

رخدادها پیرامون مسائل ایران و آمریکا
۴5۸ هویت

قاسم غفوری

غنا پس از لیبریا دومین کشور 
قاره آفریقاســت که در سال 1949 
رژیم صهیونیســتی را به رسمیت 
شناخت. از آن زمان تا به امروز روابط 
این کشور با رژیم اشغالگر قدس در 

باالترین سطح قرار داشته است.
طی دهه 1950 صدها متخصص 
صهیونیست در زمینه های مختلف از 
جمله کشاورزی، آبیاری، آموزش و 
پرورش عازم غنا شدند و دوره های 
مختلفی را برای کارشناسان غنایی 
برگزار کردند. در سال 1959 رژیم 
صهیونیستی با کمک هند توانست 
نیروی هوایی غنا را تأســیس کند. 
از این رو گروهی از افســران نیروی 
هوایی رژیم صهیونیستی به منظور 
آمــوزش کادر نیــروی هوایی غنا 
وارد این کشــور شــدند و مدرسه 
آموزش های هوایی غنا را پایه ریزی 
کردند، عالوه بر این با هدف باال بردن 
تخصص خلبانان این کشور تعدادی 
از آنها در ســال 1960 وارد تل آویو 
شدند. با کنار رفتن قوام نکرومه از 
ریاست جمهوری غنا، روابط نظامی 
این کشــور با رژیم اشغالگر قدس 
پایان یافــت، اما روابط در ســایر 

زمینه ها همچنان برقرار بود.
پــس از شکســت اعــراب از 
صهیونیســت ها و بنا به درخواست 
جمال عبدالناصر روابط کشورهای 
آفریقایــی از جملــه غنا بــا رژیم 
صهیونیستی قطع شد، اما دو طرف 
در خفا با یکدیگر رابطه داشتند و در 
دهه 1990 روابط دوجانبه مجدداً به 

طور رسمی برقرار شد.
وضع به نسبت مناسب غنا در 
مقایســه با دیگر کشورهای منطقه 
غرب آفریقــا از جمله گینه، توگو، 
نیجر و لیبریا که از جمله فقیرترین 
کشورهای آفریقا و جهان هستند، 
سبب شد تا سطح روابط اقتصادی 
رژیم صهیونیســتی و این کشور تا 

حد زیادی گســترش یابد و غنا به 
یکی از مهم ترین شرکای اقتصادی 
رژیم صهیونیســتی در غرب آفریقا 
پــس از نیجریه تبدیل شــود. در 
سال 2004 نمایشــگاه چهار روزه 
توانمندی های رژیم صهیونیستی در 
اکرا پایتخت غنا برگزار شــد و وزیر 
صنعت و تجارت غنا از سرمایه گذاران 
صهیونیســت ها دعوت کــرد تا در 
بخش کشاورزی و آبیاری این کشور 

سرمایه گذاری کنند.
و   )2009(  1388 ســال  در 
از ســفر محمود احمدی نژاد  پس 
به کشــورهای شرق آفریقا و انعقاد 
قــرارداد صدها پروژه سیاســی و 
اقتصادی با کشورهای این منطقه، 
خارجه  وزیر  لیبرمــن«  »آویگدور 
تندروی رژیم صهیونیســتی برای 
تحت الشعاع قرار دادن سفر وی، در 
رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی 
عازم آفریقا شــد و از کشــورهای 
اتیوپی، کنیــا، نیجریه و غنا دیدن 
کــرد. وی در غنــا در دیدار با وزیر 
خارجــه این کشــور آمادگی رژیم 
صهیونیستی برای حضور درازمدت 
در بخش کشاورزی غنا را اعالم و از 
تّجار همراهش درخواســت کرد در 
زمینه های مختلف در این کشــور 

سرمایه گذاری کنند.
روابط غنا و رژیم صهیونیستی 

به دولت این کشور منحصر نیست؛ 
بلکه رژیم صهیونیستی توانسته در 
بســیاری از الیه های این کشور از 

جمله قبایل نفوذ کند.
در جوالی 2012 »اوتوفواوسی 
توتو« رهبر قبیله آشــانتی که 12 
میلیــون نفر در غنا و کشــورهای 
همســایه آن جمعیــت دارد، برای 
دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی 
عازم تل آویو شــد و با شیمون پرز 

دیــدار و گفت و گو کرد. وی در این 
دیدار گفت: غنا سال گذشته شاهد 
رشد اقتصادی 14/6 درصدی بوده 
کــه در کل آفریقا بی نظیر اســت 
و ما قصــد داریم ایــن روند ادامه 
داشــته باشد. وی از سرمایه گذاران 
کرد  درخواســت  صهیونیســت ها 
در پروژه های مختلف این کشــور 

سرمایه گذاری کنند.
در ســپتامبر 2013 »ایلــی 
اویدار« رئیــس اتاق بازرگانی رژیم 
صهیونیســتی در مصاحبه با شبکه 
دو تلویزیون این رژیم گفت: از لحاظ 
فرصت های سرمایه گذاری قاره آفریقا 
در اولویت اول اســرائیل قرار دارد. 
وی گفت: اســرائیل در زمینه های 
مختلف، از جمله تأسیسات زیربنایی 
و تأسیسات آب رســانی و صادرات 
محصوالت کشــاورزی در این قاره 
سرمایه گذاری های خوبی کرده است.

وی تأکیــد کــرده بــود که 
سرمایه گذاری های ما در چارچوب 
این پروژه ها در کشــورهای آنگوال 
و غنــا صدها میلیون دالر اســت. 
گزارشگر شبکه دو رژیم صهیونیستی 
در پایان این مصاحبه گفته بود: بر 
بازرگانی  اتاق  اساس بررســی های 
اسرائیل و آفریقا، سرمایه گذاری های 
اسرائیل با توجه به اوضاع امنیتی و 
سیاسی کشــورهای قاره آفریقا به 
ترتیب در کشــورهای غنا، آنگوال، 
اتیوپــی، کنیا و نیجریــه متمرکز 

شده است.
در ژوئن 2014 »ایبال المپرت« 
معاون سفیر رژیم صهیونیستی در 
غنا گفت: ما تالش می کنیم در ماه 
رمضان امســال از برادران مسلمان 
خود در غنا حمایت کنیم؛ از این رو 
مقادیر زیادی برنج و شکر در اختیار 
مســاجد قرار می دهیــم تا در بین 
مسلمانان توزیع شود. این مطلب در 
صفحه فیس بوک رژیم صهیونیستی 
در غنا منتشر شد و اعتراض شدید 
مسلمانان این کشور را برانگیخت. 
فوزان شمس الدین از مسلمانان غنا 
با انتشــار مقاله ای اعتراض شدید 
مسلمانان این کشــور به اظهارات 
المپرت را آشــکار کرد. وی در این 
مقاله نوشــته بود: می گویند تالش 
می کنند تا در رمضان امســال از ما 
در غنا حمایت کنند؟ به این شیوه؟! 
آیا معنای تالش را می دانند؟ آنها در 
حالی می خواهند به ما کمک کنند 
که برادران و خواهران ما را در غزه 
به خاک و خون کشیده اند. من در 
حالی این جمالت را می نویسم که 
یک به یک  غزه  مسلمان  شهروندان 
به دست سربازان رژیم صهیونیستی 
کشته می شــوند و نخست وزیر این 
رژیم از ادامه حمالت بی امان به غزه 
و بی اثر بودن فشارهای بین المللی 

سخن می گوید.

ایران برای دسترسی به بازارهای بین المللی حمایت از حزب اهلل را کنار بگذارد
خبرگزاری ایسنا: سخنگوی کاخ سفید برای دسترسی ایران به بازارهای بین المللی 
شــرط دیگری گذاشــت و گفت: تحقق این موضوع مستلزم قطع حمایت این کشور از 
حزب اهلل لبنان است. »اریک شولتز« سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت: »عامالن مالی 
نمی خواهند با کشــوری تجارت کنند که برای تروریســم تأمین مالی انجام می دهد؛ 
بنابراین از ایران می خواهیم این کار را نه تنها به دلیل آنکه برای امنیت ملی خوب نیست 
)آنها در حال حمایت از تروریســم هستند(؛ بلکه به این دلیل که در راستای منافعش 
نیســت، متوقف کند.« شولتز در ادامه گفت: »اگر ایران از حزب اهلل حمایت بکند، این 
گروه همچنان منبعی برای تأمین پول و منابع دارد. به همین دلیل اگر ایران می خواهد 

به بازارهای بین المللی دسترسی پیدا کند، الزم است رفتارهای خود را کنترل کند.«
باید هزینه رفتارهای ایران را باال ببریم

خبرگزاری فارس: »جک ســالیوان« مشــاور هیالری کلینتون، نامزد احتمالی حزب 
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با بیان اظهاراتی ادعامحور گفته است: واشنگتن 
باید هزینه رفتارهای ایران را باال ببرد. جک سالیوان که بین سال های 2011 تا 2013 هم 
مشاور هیالری کلینتون در مقام وزیر خارجه آمریکا بوده است، گفت: »از نظر من، برای اینکه 
راهبرد آمریکا در خاورمیانه ]غرب آســیا و شمال آفریقا[ مؤثرتر شود، نیاز به موازنه مجدد 
وجود دارد.« وی افزود: »ما باید هزینه ها علیه ایران را به سبب انجام رفتارهای ثبات زدا باال 
ببریم و باید اعتماد شریکان سنی مان را افزایش دهیم که آمریکا در کنار آنها خواهد بود.«

تمجید کری از نقش ایران در عراق 
خبرگزاری »پرس تی وی«: جان کری، وزیر خارجه آمریکا گفت: حضور ایران در عراق 
برای مبارزه با داعش »مفید« بوده است. وی این سخن را در جشنواره ایده های »آسپن« 
و در پاسخ به این پرسش که آیا نقش ایران »مفید بوده یا مخرب«، مطرح کرده است. 
کری گفته است: »همان طور که همه می دانند، ما با ایران چالش هایی داشته ایم و داریم 
روی آن چالش ها کار می کنیم؛ اما می توانم به شــما بگویم که ایران در عراق به انحای 
مشخصی مفید بوده است. آنها به وضوح بر داعش متمرکز هستند. به همین سبب قطعاً 
منفعت مشترکی داریم.« وی با اشاره به برقرار شدن تماس مستقیم میان وزرای خارجه 

آمریکا و ایران، گفته است: این امر به تسهیل حل بحران های جهانی کمک می کند. 
 رفتار ایران در سوریه تغییر نکرده است

خبرگزاری فارس: »برت مک گورک« نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتالف 
ضد داعش در عراق و ســوریه می گوید: پس از امضای »برجام« تغییری در رفتار ایران 
در سوریه ایجاد نشده است.وی که در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنا حضور 
داشت، در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: »من تغییری در رفتار ایران مشاهده نکرده ام 
آنها دارند برای حمایت از رژیم اســد، تالش می کنند.« مک گورک افزون بر این مدعی 

شد، ایران حمایت از گروه های »شبه نظامی« در عراق را ادامه می  دهد. 
اقدام سخت گیرانه تر کارگروه مالی ضد ایران 

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران: نمایندگان کنگره آمریکا از نهاد بین المللی مبارزه 
با پول شــویی خواسته اند اقدامات سخت گیرانه تری علیه ایران به کار گیرند. نمایندگان 
کنگره آمریکا، در بیانیه های جداگانه ای، از تصمیم »کارگروه اقدام مالی« نهاد بین المللی 
مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم برای تعلیق 12 ماهه »اقدامات تقابلی« علیه 
ایران انتقاد کرده و خواستار اتخاذ رویکردهای سخت گیرانه تری علیه کشورمان شده اند.

»کارگروه اقدام مالی«، ســازمانی نظارتی است که هدف آن مبارزه با پول شویی 
در ســطح جهان و تأمین مالی تروریســم است. با وجود این، نمایندگان کنگره آمریکا 
همچنان خواستار اقدامات ســخت گیرانه تر کارگروه مالی علیه ایران هستند. »استنی 
هویر« قانونگذار دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرده اســت تصمیم جدید 
کارگروه مالی پیام های متناقضی به ایرانی ها می فرســتد و می توان آن را نوعی پیروزی 

برای حکومت ایران خواند.
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رأی مردم انگلیس در ســوم تیر ماه به خروج از اتحادیه اروپا ســبب شده 
است تا این اتحادیه روزهای بحرانی و سختی را پشت سر بگذارد. شاید مهم ترین 
بحران و پیامد همه پرسی خروج بریتانیا برای اتحادیه اروپا، تهدیدات ماهیتی باشد. 
تهدیداتی که در سال های اخیر تشدید شده و میل به واگرایی در اتحادیه اروپا را 
بسیار تقویت کرده است. نتایج همه پرسی انگلیس نشان داد که موج استقالل طلبی 
در اروپا بســیار قوی تر از گذشته شده است. موجی که با تالش اسکاتلندی ها در 
انگلستان و پس از آن اهالی کاتالونیا در اسپانیا برای استقالل آغاز شد و در ماه های 
اخیر با تشدید بحران پناه جویان و باال گرفتن اختالف بین اعضای اتحادیه اروپا، با 
تقویت احزاب راست گرا و ضد اتحادیه اروپا ادامه یافت. در واقع، این موج واگرایی 
را می توان در تمام نقاط اروپا به وضوح دید. در ماه های اخیر هر انتخاباتی که در 
قاره ســبز برگزار شــده، از انتخابات منطقه ای در فرانسه گرفته تا انتخابات اخیر 

ریاست جمهوری در اتریش. با تقویت جایگاه احزاب ملی گرا همراه بوده است.
تقویــت جایگاه احزاب ملی گرا در اروپا به این معناســت که اندیشــه هایی 
که اتحادیه اروپا بر مبنای آنها شــکل گرفته اســت، در حال رنگ باختن است و 
کشورهای این اتحادیه تصور می کنند که می توانند با خروج از آن منافع خود را 
بهتر پیگیری کنند. »جرج فریدمن« تحلیلگر برجسته آمریکایی روند کنونی در 
اروپا را به »رســتاخیز ملی گرایی« تشبیه کرده و گفته است: اروپایی ها درست یا 
غلط به این نتیجه رســیده اند که اینترناسیونالیسم دیگر پاسخگو نیست و ناچار 
بار دیگر به ناسیونالســیم روی آورده اند؛ چراکه اتحادیه های چندجانبه را ناقض 
حاکمیت ملی خود می دانند. نایجل فاراژ، رئیس حزب استقالل انگلیس »یوکیپ« 
نیز اعالم کرده است: »اتحادیه اروپا در حال شکست است، اتحادیه اروپا رو به مرگ 
اســت.« جرج سوروس، میلیاردر و سرمایه گذار آمریکایی نیز پس از اعالم نتایج 
همه پرســی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تأکید کرده است: روزهای سختی در 
انتظار اتحادیه اروپاست و فروپاشی این اتحادیه گریزناپذیر است. در واقع، احزاب 
راست گرا در فرانسه، آلمان، هلند و دیگر کشورهای اروپایی نیز خواستار برگزاری 
همه پرســی های مشابهی شــده اند. بنابراین، مهم ترین پیامد تصمیم انگلیس به 
خروج از اتحادیه اروپا آن است که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز، امکان 
برگزاری همه پرسی مشابه را بررسی خواهند کرد.  نمونه بریتانیا می تواند سرمشق 

و الگوی دیگران واقع شود. نیازی نیست که یکباره شمار کثیری از اعضا، به خروج 
از اتحادیه تصمیم بگیرند؛ اما کشورهای دیگر نیز می توانند برای دریافت حقوق 
ویژه و مقررات اتحادیه اروپا، همچون بریتانیا به برگزاری همه پرسی تهدید کنند.

فروپاشی اتحادیه اروپا زمانی بیشتر به واقعیت نزدیک خواهد شد که انگلیس 
در خارج از این اتحادیه بتواند رشد اقتصادی بهتری را به دست آورد. در این صورت 
کشورهای دیگر نیز دومینو وار خواستار خروج از این اتحادیه خواهند شد. بحران 
اقتصادی در کنار بحران مهاجران سبب شده است عملکرد و کارایی اتحادیه اروپا 

نزد مردم این قاره کاهش پیدا کند. این موضوع می تواند برای هر اتحادیه ای بسیار 
خطرناک باشــد. در اوضاع کنونی نیز مردم انگلیس پرچمدار معرفی ناکارآمدی 
اتحادیه اروپا شده اند و باید منتظر سرانجام این اتحادیه بود. البته واگرایی در اروپا 
تنها در اتحادیه ها روی نخواهد داد و مردم کشورهای این قاره، مانند اسکاتلند و 
کاتالونیا در اسپانیا نیز خواسته های استقالل طلبانه خود را بیش از پیش پیگیری 
خواهند کرد. در واقع، موج واگرایی در عرصه داخلی و خارجی در اروپا به جریان 
افتاده اســت و نتایج این موج را باید در ســال های آینده و با رشد افزایش قدرت 
احزاب راست گرا در اروپا مشاهده کرد. گفتنی است، اتحادیه اروپا با خروج انگلیس 

دوران آرامش خود را از دست داد.

مریم فتاحی

دومینوی خروج از اتحادیه اروپا
نگاه دو

هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹5/ ۲۸ رمضان ۱۴۳7/شماره75۶

پیشرفت فناوری و علم پزشکی سبب شده است تا کشورهای غربی برای مقابله 
با دشمنان خود به روش های جدیدتر و متنوع تری روی آورند. با توجه به فشار افکار 
عمومی در زمینه استفاده از تسلیحات رایج نظامی، این کشورها استفاده از ابزارهای 
نوینی را در دســتور کار خود قرار داده اند که به صورت مستقیم هیچ گونه مسئولیتی 
را متوجه آنها نمی کند؛ چراکه اساســاً این ابزارهای نوین هیچ رّدی از خود بر جای 
نمی گذارند. یکی از این روش های جنگی، بیوتروریسم است. دیکشنری آنالین کمبریج، 
بیوتروریسم را این گونه تعریف کرده است: »عمل خشونت آمیز، با استفاده از موجودات 
زنده نظیر باکتری، به منظور آسیب رساندن یا کشتن افراد به دالیل سیاسی.« حمله 
بیوتروریســتی، »استفاده از انتشــار عمدی ویروس ها، باکتری ها، یا سایر میکروب ها 
)عوامل( برای ایجاد بیماری یا مرگ در افراد، حیوانات، یا گیاهان« است. این عوامل 
نوعاً در طبیعت یافت می شــوند، اما ممکن اســت که برای افزایش قابلیت شان برای 
ایجاد بیماری، تغییر داده شوند. بیوتروریسم با حمالت شیمیایی، اتمی و یا تشعشعی 
متفاوت است. این حمالت، با آتش سوزی، انفجار و تخریب همراه هستند؛ در صورتی 
که حمالت بیوتروریســتی فاقد این گونه نشــانه ها بوده، در نتیجه مدت زمانی طول 
می کشد تا شــبکه های بهداشتی متوجه شوند که یک بیماری خاص در حال شیوع 
در منطقه است. عوامل و مواد استفاده  شده در این حمالت، معموالً در طبیعت یافت 
می شوند، اما ممکن اســت در توانایی بیماری زایی آنها تغییراتی ایجاد شده باشد، تا 
بیماری زاتر شوند و نسبت به داروها و درمان های رایج مقاوم گردند، یا قدرت آنها در 
زمینه انتشار سریع در محیط افزایش یابد. این عوامل بیولوژیکی می توانند از راه هوا، 
آب و غذا در محیط پخش شوند. شاید بتوان جدیدترین نمونه در این مورد را ویروس 
»ابوال« دانســت. انتشــار ویروس ابوال در آفریقا در سال 2013 شروع شد و قربانیان 
زیادی را از مردم این منطقه گرفت. متخصصان بیماری های عفونی و میکروبی، ویروس 
هولناک ابوال را یکی از ارگانیسم های اصالح شده ژنتیکی دانستند که به مثابه اسلحه ای 
بیولوژیکی به دست یک شرکت صنعتیـ  نظامی آمریکایی با همکاری مسئوالن بلندپایه 
دولت آپارتاید آفریقای جنوبی ساخته شد. هورویتز، نویسنده غربی در کتاب »منطقه 
حساس« اعالم کرد، در واقع آمریکا ویروس ابوال را ساخت تا برای حفاظت از امنیت 
ملی خود و رژیم صهیونیســتی و همچنین هم پیمانان ســابق خود در قاره آفریقا از 
جمله آفریقای جنوبی استفاده کند. پروفسور سیرل برودریک، متخصص بیماری های 

عفونی و میکروبی لیبریا نیز معتقد است آمریکا با همکاری آفریقای جنوبی در سال 
1975 میالدی در یک عملیات سّری در کشور زئیر ـ جمهوری دموکراتیک کنگو ـ 
نخستین ویروس عفونی و مرگبار به نام ابوال را با هدف کاهش جمعیت سیاهان قاره 

آفریقا آزمایش و برای شیوع آن به صورت وسیع برنامه ریزی کردند.
در واقع، آمریکا به عنوان حامی اصلی بیوتروریسم سعی دارد تا از این روش جدید 
برای حذف و نابودی دشمنان خود استفاده کند. پای این ابزار نوین به ایران نیز باز شده 
است. در واقع، از نظر مقامات اطالعاتی آمریکایی استفاده از ترور فیزیکی و روش های 

مرسوم ترور باید جای خود را به روش های نوین دیگری دهند.  فوت علی دادمان، فرزند 
شــهید رحمان دادمان که پیش از مرگ اعالم کرده بود در یکی از سفرهای خارجی 
مورد حمله بیولوژیکی قرار گرفته است و همچنین اظهارات نادر طالب زاده، مستندساز 
ایرانی درباره مســمومیت و بیماری خود گواهی بر این مدعا است که بیوتروریسم به 
صورت گسترده در دستور کار مقامات آمریکایی برای مقابله با ایران قرار گرفته است 
و جمهوری اســالمی ایران نیز با هدف مقابله با این نوع حمله باید اقداماتی را اتخاذ 
کند. در اردیبهشــت ماه 95 روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارشی اعالم کرد، پشه 
عامل بیماری زیکا، یک پشــه دستکاری شده در آزمایشگاه است و ویروس زیکا، یک 
جنگ بیولوژیک آمریکا علیه بشــریت است. جنگ بیوتروریستی آمریکا علیه بشریت 
شروع شده است و کشورهای مختلف باید برای این جنگ جدید خود را مجهز کنند.

محمدرضا مرادی
بیوتروریسم، ابزار نوین جنگی آمریکا

نگاه یک

در قرارگاه عصر پیامبر)ص( یک نفر 
فرمانده، حتی نزدیک ترین شخصیت ها به 
خود پیامبر)ص( کوچک ترین زاویه ای با 
پیامبر نمی گرفت و همراهی می کرد، همه 
تحت قرارگاه و وحدت فرماندهی واحد 

عمل می کردند 

محور اول: بحث شناخت جهاد کبیر
به طور کلی از متون دینی، به ویژه قرآن سه نوع جهاد به 

تصویر کشیده شده است:
جهاد اول  ـ جهاد اکبر که همان جهاد با نفس است.

جهاد دوم  ـ جهاد اصغر، یعنی جهاد رسمی که در تعبیر 
قرآن در خیلی از جاها »قتال« نامیده شده است.

جهاد ســوم  ـ جهاد کبیر که دو شاخه دارد: شاخه اول 
اطاعت نکردن و شــاخه دوم جهاد و مبارزه در همه عرصه های 

سیاسی، علمی، اقتصادی و فرهنگی با استکبار جهانی.

محور دوم : مقایسه دشمنی های عصر ما 
با عصر پیامبر اعظم)ص(

در مقایسه دشمنی های عصر ما با عصر پیامبر)ص( سه نوع 
تفاوت وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می شود:

تفاوت اول ـ گستردگی دشمنی ها
برای اینکه امروز بتوانیم با مفهوم جهاد کبیر درست آشنا 

شویم، باید این تفاوت ها را بدانیم.
اولیــن تفــاوت عصر مــا با عصــر پیامبر)ص(، گســتره 
دشمنی هاســت. به تعبیر رهبر معظم انقالب در ایام مباهله که 
فرمودند: امروز تمام اســالم در برابر تمام کفر قرار گرفته است. 
این موضوع در گذشته بوده، ولی به این گستردگی وجود نداشته 
اســت. امروز در دایره تقابل به وسعت جهان یک طرف انقالب 
اسالمی ایران و جمعیتی است که هوادار این انقالب است و در 
برابر آن جبهه ای از کفر، شرک، نفاق، ارتجاع منطقه قرار دارد.

تفاوت دوم ـ پیچیدگی های عصر ما
تفاوت دیگری که عصر ما با عصر نبوی دارد پیچیدگی های 
عصر ما اســت؛ یعنی آن قدر پیچیدگی ها افزایش یافته اســت 
که نمی توان به هیچ قیمتــی این برابری را ببینیم. در عصر ما 
پیچیدگی در عرصه دشــمنی انواع و اقسام دارد که به صورت 

آشکار، پنهان و پیچیده نمایان می شود.
تفاوت سوم ـ سازوکارهای تأثیرگذاری روی ادراک 

مردم
نــوع ابزار و امکاناتی که در جهت تأثیرگذاری روی ادراک 
مردم است با دوره های گذشته قابل مقایسه نیست؛ یعنی استفاده 
از شبکه امپراتوری رسانه ای، ماهواره، اینترنت و این قبیل مسائل 
و با همان ترفندهایی که دارند انسان را مسخ می کنند. حاال در 
زمان پیامبر)ص(، وقتی شــخصی به مکــه می رفت به او گفته 
می شد که مواظب باشید به سوی شخصی که مدعی پیغمبری 
است نروید، چون او جادوگر و ساحر است! ولی امروز ظرفیت به 
وســعت جغرافیای جهان است. در حال حاضر بیش از 17 هزار 
شبکه ماهواره ای وجود دارد که 3000 شبکه آن در ایران قابل 
دریافت است. 160 تا 170 شبکه فارسی زبان درست شده است 
که همه آنها به نوعی تالش می کنند روی ادراک فرهنگی مردم 
و ادراک سیاسی مسئوالن تأثیر بگذارند، این واقعاً با گذشته که 

تنها یک یا دو مورد بود، قابل مقایسه نیست.

محور سوم : فلسفه راهبردی جهاد کبیر 
اینکه چرا رهبر معظم انقالب در این مقطع روی این موضوع 

تأکید فرمودند، بنده در این باره به سه نکته اشاره می کنم:
نکته اول ـ راهبرد تعاملی دشمن با هدف براندازی

ما امروز با یک تغییر راهبرد روبه رو هستیم، نه تغییر هدف. 
هدف ثابت و آن براندازی است؛ اما راهبرد تغییر کرده است، گاهی 
راهبرد جنگ سخت نیابتی است و گاهی راهبرد تحریم و محاصره 
اســت. امروز دوره راهبرد تعاملی است؛ اما هدف یکسان، همان 

براندازی است و راهبرد متغیر در راستای همان هدف می باشد.
نکته دوم ـ انگیزه دشمن در تعامل

انگیزه دشمن دو چیز است:
1ـ نفوذ در عرصه داخلی؛

2ـ تأثیرگذاری در عرصه خارجی، یعنی عمق راهبرد ما.
در عرصه داخلی نفوذ در دو جهت است:
1ـ تصرف در ادراک سیاسی مسئوالن؛

2ـ تصرف در ادراک فرهنگی مردم.
نفــوذ یعنی همین. بنده بهترین تعبیری که برای نفوذ به 
آن دست پیدا کرده ام همین است. نفوذ یعنی تصرف در ادارک 
مسئوالن و مردم. در این زمینه نمونه های زیادی وجود دارد. از 
آقای گورباچف می پرسند که چه شد شما سقوط کردید، در پاسخ 
گفت: وقتی ما سقوط کردیم دیدیم صف »مک دونالد« در مسکو 

بیش از دو کیلومتر امتداد دارد، این مردم همان مردمی هستند 
که دیروز با مشت های گره کرده خود گفتند: مرگ بر امپریالیسم 
سرمایه داری، ولی در اثر دو دهه کار فرهنگی روی ادراک مردم 
آن قدر اســتحاله شدند که دســت از همه آن اهداف و آرمان ها 
برداشــتند و امروز آرزوی شــان این است که یک شعبه از مک 
دونالد در مسکو افتتاح شود و یک ساندویچی را گرفته و بخورند.

نکته سوم ـ زمینه های نفوذپذیری داخلی
یکــی از مهم ترین تفاوت های این دوره، زمینه نفوذپذیری 

داخلی است.
اگر در دوره کارگزاران شعارشان؛ توسعه اقتصادی با رویکرد 
سازندگی بود. اگر در دوره اصالح طلبان شعارشان توسعه سیاسی 
با رویکرد اصالحات بود، امروز شعار دولتمردان ما توسعه تعاملی 

با رویکرد تعادلی است.
گویی این شعار به مراتب غلیظ تر از شعارهای قبلی است؛ 
یعنی معنا و مفهوم آن، این است که باید وارد جامعه جهانی شویم. 
برای حّل مشکالت راهی غیر از جذب جامعه جهانی وجود ندارد. 

زمینه های نفوذپذیری در داخل به دو نکته بستگی دارد:
نکتــه اول ـ نظریه غالب دولت بر ضرورت جذب در جامعه 

جهانی است؛
نکته دوم ـ وابستگی حّل مشکالت داخلی و بین المللی به 

تعامل با آمریکا.

محور چهارم : نقاط اشتراک و افتراق جهاد کبیر
 با جهاد اصغر

چه نقاط مشترکی بین دو جهاد وجود دارد که جهاد اصغر 
همان جنگ رسمی با سالح است که در بیان پیامبر اعظم)ص( 

به آن اشــاره شده است. جهاد کبیر هم در قرآن یک بار مطرح 
شده است که همان آیه 52 سوره فرقان است.

»َفاَل تُِطِع الَْکافِِریَن َو َجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َکِبیًرا؛ پس، از کافران 
پیروی نکن و به وسیله قرآن )یا ترک پیروی از آنان( با آنان به 

جهادی بزرگ بپرداز.
به نظر می آید این تفاوت ها قابل توجه اســت. اولین نقاط 
مشترک بین جهاد کبیر با جهاد اصغر، هر دو فرمان و اختیار در 
دست رهبری است، هیچ کس حق ندارد در عرض رهبری وارد 
این عرصه ها شــود؛ یعنی اعالم جنگ و صلح در اختیار رهبری 
اســت. در جهاد کبیــر هم فرمان و تقدیر در دســتان رهبری 
است. واقعاً باید روی این مورد تمرکز کرده و مانور داد. این نوع 
رفتاری که آقایان دارند خارج از حیطه تعریف شده قرآنی است. 
تمام خطاب های قرآنی خطاب به پیامبر اعظم)ص( بوده و حاال 

به رهبر معظم انقالب که کلیددار نظام رهبری است. هیچ کس 
دیگر حق ندارد در عرض رهبری در این عرصه ها ورود پیدا کرده 

و نظریه پردازی کند.
دومین نکته و هدف مشترک در هر دو جهاد اینکه، هدف 
دشمن یکی است. نباید در هر دو جهاد فرق گذاشت. در جهاد 
کبیر هدف دشــمن تغییر نکرده و هدف آن یکی است. چه آن 
وقتی که با پیامبر)ص( نشسته و مذاکره می کنند، چه آن وقتی 
که شمشیر می کشند. هر دو هدف یکی بوده و شیوه های براندازی 
متفاوت اســت. گاهی با شمشــیر و گاهی با مذاکره و تعامل با 

پیامبر)ص( بحث می کنند؛ هر دو هدف یکی است.
سومین نقطه مشترک در هر دو جهاد، وحدت فرماندهی 
و اتحاد الزم است. در قرارگاه عصر پیامبر)ص( یک نفر فرمانده 
)حتی نزدیک ترین شخصیت ها به خود پیامبر)ص(( کوچک ترین 
زاویه ای با پیامبر نمی گرفت و همراهی می کرد، همه تحت قرارگاه 

و وحدت فرماندهی واحد عمل می کردند.
نکته بعدی در هر دو جهاد، اطالعات عملیات و شناسایی 
الزم است. در جهاد اصغر، اطالعات و عملیات الزم است، ولی در 
جهــاد کبیر که می توان آن را به جهاد نرم تعبیر کرد، اطالعات 
و عملیات الزم و کار بســیار حجیم است که می توان تفاوت را 
حس کرد و می توان گفت اهمیت جهاد کبیر نســبت به جهاد 

اصغر بیشتر است.
نقطه اشتراک در هر دو جهاد طرح فریب است. طرح فریب 
جهــاد کبیر با طرح فریب جهاد اصغر تفاوت هایی دارد، ولی در 
هر دو طرح مشــترک اســت. یکی دیگر از تفاوت ها در هر دو 
جهاد پیروزی متکی به جهاد اکبر است؛ یعنی اول انسان باید بر 
نفسش مسلط باشد تا بتواند در عرصه جهاد اکبر یا جهاد نظامی 
موفق شود، به عبارتی مبنای جهاد اکبر ریشه و اساس آن است. 

اما نقاط افتراق بین جهاد کبیر و جهاد اصغر چیست؟ 
1ـ تفاوت در مســئولیت اجرا؛ در هر دو جهاد فرمان 
اختیار در دست رهبری است، اما در اجرا یک تفاوت وجود دارد. 
در جهاد اصغر، نیروهای مسلح مسئولیت داشته و در جنگ نرم 
و جهاد کبیر، دولتمردان مانند نمایندگان مجلس، قوه قضائیه 
و... مســئولیت دارند؛ یعنی مقام اجرا در جنگ سخت با جهاد 
کبیــر تفاوت پیدا می کند. یعنی بایــد روحیه جهادی به خود 
گرفته و از رفتار و ســنگر جهادی برخوردار باشــد، مانند جهاد 
اصغر و جهاد نظامی که چگونه شرایط آن فراهم بود، اینجا هم 

باید همان گونه باشد.
2ـ تفاوت در گستره جغرافیایی؛ جهاد اصغر مرزها را 
در بر می گیرد؛ اما عرصه تأثیرگذاری دشمن و عرصه ساماندهی 
جهاد کبیر کل کشور و نه تنها کل کشور، بلکه جهان اسالم است. 
امروز این شبکه امپراتوری رسانه ای، جهان اسالم را زیر پوشش 
گرفته است. جنگ سخت مرز مشخصی دارد، ولی جنگ نرمی 
که امروز جهاد کبیر را باید در آن ســاماندهی کنیم به وسعت 

جغرافیای جهان اسالم است.
3ـ تفاوت در نوع پیامدها و خســارت ها؛ پیامدها و 
خسارت های جنگ نظامی و جنگ سخت متفاوت است. در جهاد 
اصغر به نیروی انسانی ما خسارت هایی مادی وارد می شود، برخی 
نیروها مجروح، اســیر یا شهید شده از قداست باالیی برخوردار 
می شــوند؛ اما در تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، فرهنگ مهاجم 
ضایعاتی دارد که اصاًل با آن خسارت ها قابل مقایسه نیست؛ یعنی 
اساس انقالب را در معرض خطر جدی قرار می دهد. آنچه را که 
دستگاه معاویه ظرف 20 سال انجام داد نمونه خوبی است. وقتی 
میمون یزید از روی اسب به زمین می افتد و می میرد، می گویند
ادامه در صفحه10

نماینده ولی فقیه در سپاه جهاد کبیر و نقش آن در پاسداری از انقالب اسالمی را تبیین کرد

سیاست تعاملی دشمن برای نفوذ و تغییر عمق راهبردی

امروز با یک تغییر راهبرد روبه رو هستیم، 
نه تغییر هدف. هدف ثابت و آن براندازی 
است؛ اما راهبرد تغییر کرده است، گاهی 
راهبرد جنگ سخت نیابتی است و گاهی 

راهبرد تحریم و محاصره است. امروز دوره 
راهبرد تعاملی است

اشاره
رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشکده افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( موضوع جهاد کبیر را مطرح کردند. معظم له همچنین 

در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری به تبیین ابعاد این موضوع پرداختند.
اهمیت موضوع ســبب شد تا حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه در جمع هادیان سیاسی ویژه به موضوع شناخت جهاد کبیر و نقش آن در 

پاسداری از انقالب اسالمی پرداخت و مباحث خود را در هفت محور بیان کرد که در ادامه می خوانید.
به کوشش مصطفی قربانی و وحید قاسمی
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در شماره پایانی این ستون به برخی از خباثت های روباه پیر که با وجود وقوع انقالب 
مبارک اسالمی در ایران، هنوز از این سرزمین دست بردار نیست و هر از چند گاهی درصدد 

تنش آفرینی و ایجاد فتنه در آن می زند، اشاره خواهد شد.
اهم اقدامات بریتانیا در دوره جنگ جهانی اول علیه ایرانیان عبارت بود از:

1ـ اشغال ایران در دوره جنگ، با وجود اعالم رسمی ایران مبنی بر بی طرفی در جنگ.
2ـ کشــتار مردم بی دفاع مناطق جنوب غرب کشور و مناطق مرکزی ایران در هنگام 
اشــغال و در هم شکســتن مقاومت های مردمی جنوب و کشتن سربازان مدافع وطن که از 

جمله مهم ترین این گروه ها تنگستانی ها به رهبری رئیسعلی دلواری بودند.
3ـ ایجاد اختالف و درگیری بین قبایل و عشایر جنوب که این اقدام، هم توان ایستادگی 
عشایر دلیر منطقه را می گرفت و هم تلفات جانی و مالی به عشایر وارد می کرد و آنان را در 
دو حوزه انسانی و مالی به ضعف می کشاند تا توان مقابله با سیاست های انگلستان در منطقه 
را نداشــته باشــند. انگلستان عالوه بر این در مقاطعی اقدام به غارت اموال عشایر ایرانی نیز 

کرد که در شماره های پیشین این نوشتار به آن اشاره شد.
4ـ دخالت علنی در سیاست و امنیت ایران با تشکیل نیروهای نظامی مختلف با عناوینی 
چون؛ پلیس جنوب،  پلیس شمال، پلیس شرق و...، به دست گرفتن علنی مدیریت شهرهای 
جنوبی و مرکزی ایران در دو سال پایانی جنگ )1917 تا 1919( و به دست گرفتن تقریباً 

مدیریت کل مناطق و نفوذ کامل در حکومت ایران.
5ـ خرید و جمع آوری آذوقه مورد نیاز ایرانیان برای سربازان خود به جای وارد کردن 
آذوقه و جیره مورد نیاز سربازان و ایجاد قحطی کاذب بی سابقه بر اثر این اقدامات و جنایاتی 
چون؛ غارت اموال برخی شهرها و به آتش کشیدن مزارع، بازارچه ها و منازل شهرها به دست 
سربازان انگلیسی یا جیره خواران این کشور از جمله سربازان روسی اجیرشده از سوی انگلستان.

6ـ حمایت از سربازان روسی به جا مانده در ایران پس از انقالب اکتبر 1917 و شوروی 
از ســوی انگلســتان و همچنین حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی از شبه نظامیان مسیحی در 

راستای اهداف کثیف و ضد ایرانی خود.
7ـ کنترل مبادی ورودی و خروجی کاال در ایران از ســوی انگلســتان و جلوگیری از 
ورود آذوقه به کشور و در مقابل، خروج آذوقه های کالن از ایران و گسترش قحطی و تلفات 

ناشی از آن.
8ـ تالش برای مستعمره کردن ایران با تصویب و تحمیل قرارداد ننگین 1919 به ایران 
که در صورت اجرای آن عماًل انگلستان حاکم مطلق این سرزمین می شد و تنها آگاهی بخشی 

علما و راهنمایی آنان سبب جلوگیری از این اقدام شوم بود.
9ـ دخالت در امور ایران و روی کار آمدن دولت کودتای رضاخانی که حافظ منافع 
انگلستان در ایران شد و انگلستان با این اقدام ایران را 50 دهه دیگر گرفتار دولت وابسته 

و ناالیق پهلوی کرد که در این دوران شــاهد اوج ســرکوب، عقب ماندگی و تبلیغ فرهنگ 
منحط غربی در کشور هستیم. بی شک خیانت ها،  دخالت ها و خباثت های دولت انگلستان 
علیه ایرانیان تنها به این دوران محدود نبوده و در چنین اقداماتی خالصه نمی شود. نزدیک 
به یک قرن اســت که این دولت روباه صفت در ایران فعالیت دارد و اقدامات غالباً پنهانی 
علیه ایرانیان انجام می دهد. وقوع هولوکاست ایران در دوره جنگ جهانی اول تنها یکی از 
اقدامات قبیح انگلستان است که در تاریخ اجتماعی ایران و جهان مورد غفلت واقع شده و 
کمتر به آن پرداخته شده است. بررسی این موضوع ملّی طی دو سال تنها برای یادآوری 
واقعه ای به این بزرگی و مهم بوده و قطعاً برای شــناخت عمیق خیانت های انگلســتان به 

مطالعات بیشتری نیاز است.

دریچه
صبح صادق هولوکاست انگلیس علیه ایرانیان را بررسی می کند )۹۹ و پایانی(

اهّم اقدامات روباه پیر در جنگ جهانی اول علیه ایران
گردآوری: اکبر کریمی

۷ هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی
دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹5/ ۲۸ رمضان ۱۴۳7/شماره75۶

 

 به دنبال امضای توافق نامه بین رژیم صهیونیستی و ترکیه ،  آنکارا تالش کرد تا 
نشان دهد که این توافق نامه هیچ تأثیری بر موضوع حقوق فلسطینیان نخواهد داشت 
و این کشور درباره این حقوق هیچ امتیازی به رژیم صهیونیستی نخواهد داد و همانند 
دیگر کشورهای عربی آرمان فلسطین را نخواهد فروخت؛ اما با مشخص شدن بندهای 
این توافق نامه روشن شد که حقیقت چیز دیگری است و عادی سازی  روابط بین رژیم 

صهیونیستی و ترکیه تنها به نفع صهیونیست هاست.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در سخنانی تأکید کرد، عادی سازی روابط 
کشورش با اسرائیل به این معنا نیست که ترکیه چشم و گوش خود را به روی ظلم و 
ستمی  که فلسطینیان متحمل می شوند، می بندد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه نیز در تماسی که با محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین داشت، 
تأکید کرد که هدف از عادی ســازی روابط بین آنکارا و تل آویو بهبود وضعیت انسانی 

مردم در نوار غزه و کاستن از شدت محاصره این منطقه است.
اما با وجود این ادعاهای ترک ها، واکنش سریع  صهیونیست ها نشان داد که این 
ادعاها دروغی بیش نیست و رژیم صهیونیستی همان شیوه سابق خود را در تعامل با 
ملت فلسطین در پیش خواهد گرفت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم  صهیونیستی 
در ســخنانی تأکید کرد، نیروهای اســرائیلی پس از توافق درباره عادی سازی روابط با 
ترکیه همچنان به محاصره دریایی نوار غزه ادامه خواهند داد؛ چرا که این محاصره یک 

مسئله امنیتی است و اسرائیل حاضر نیست در قبال آن سازش کند.
البته صهیونیســت ها در مواضع ضد فلسطینی خود به بیان این سخنان بسنده 
نکردند و در عمل نشــان دادند که همان اقدامات مجرمانه سابق خود را در حق ملت 
فلســطین دنبال می کنند؛ در همین راســتا اقدامات جدیدی برای  تحکیم و تشدید 
محاصره تحمیلی علیه نوار غزه اتخاذ شد؛ به گونه ای که مقامات صهیونیست تصمیم 
گرفتند  محدوده صید در ســواحل غزه را نسبت به گذشته محدودتر کنند و مسافت 
مجاز برای صیادان فلسطینی در سواحل غزه را از 9 مایل دریایی که در آوریل گذشته 
تعیین شده بود، بدون هیچ دلیلی به شش مایل کاهش دهند؛ اقدامی  که سبب می شود 
بسیاری از صیادان فلسطینی نتوانند به صید بپردازند؛ چرا که ماهی ها معموالً در فاصله 

بیش از 9 مایلی از ساحل غزه یافت می شوند.

در کنار محاصره دریایی نوار غزه، محاصره زمینی نیز با جدیت بیشــتری دنبال 
می شود و تمرین ها و رزمایش های نظامی  صهیونیست ها در مناطق نزدیک به غزه با هدف 
رساندن این پیام انجام می شود که محاصره این منطقه همچنان ادامه دارد و این رژیم 
آمادگی این را دارد که هر لحظه اقدام نظامی  و جنگ جدیدی را علیه نوار غزه آغاز کند.

البته اظهارات مقامات ترکیه ای و توافق آنها با رژیم صهیونیستی از سوی نیروهای 
مقاومت بی پاسخ نماند و حماس تأکید کرد، ادعاهای ترکیه مبنی بر اطالع این جنبش 
از متن توافق نامه و موافقت با آن درست نیست.  در هیمن زمینه »اسامه حمدان« عضو 
دفتر سیاسی حماس گفت: توافق بین ترکیه و رژیم صهیونیستی تصمیمی  است که از 

سوی ترکیه اتخاذ شده و حماس هیچ گونه ارتباطی با آن ندارد.
به هر حال،  نشانه ها و دالیل موجود و سخنانی که مطرح شده، حاکی از این است 
که ادعاهای ترکیه مبنی بر اینکه عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی به 
منظور رقم زدن آینده ای بهتر برای نوار غزه و کاستن از شدت محاصره و سختی های 
مردم این منطقه اســت، دروغی بیش نیست. این در حالی است که مقامات ترکیه ای 
خیلی زود از شــرط اصلی خود برای توافق با رژیم صهیونیستیـ  رفع محاصره غزهـ  
عقب نشینی کردند و برای تحقق منافع اقتصادی و نظامی  خود با رژیم صهیونیستی،  

درباره این موضوع با صهیونیست ها سازش کردند.

محمدرضا بلوردی

 دروغ گویی ترکیه در قبال فلسطین
نیم نگاه

رئیس جمهــور کشــورمان در ضیافت افطاری که بــا حضور فعاالن 
سیاسی در نهاد ریاســت جمهوری برگزار شد، عبارات قابل تأمل و البته 
تحســین برانگیزی را به زبان آورد؛ عباراتی که ناخودآگاه هر شنونده ای را 
به یاد روزهای تلخ سپری شده و سخنان عجیب و البته بی پایان برخی از 
مسئوالن و برخی جریان های سیاسی می اندازد. حجت االسالم روحانی در 
این مراســم طی سخنانی با اشاره به اهمیت همدلی و برادری و تأکید بر 
رعایت اخالق سیاسی در جامعه اسالمی گفت: اگر در انتخاباتی پیروز و به 
عبارتی قهرمان نشدیم؛ پهلوان باشیم. رئیس دولت دهم در ادامه سخنان 
خود افزود: در زندگی سیاســی نیز نبایــد پهلوانی را از یاد ببریم؛ چراکه 
پهلوانی باالتر از قهرمانی اســت و چقدر نیک اســت، افرادی هم قهرمان 
و هم پهلوان باشــند و البته متأســفانه شمار پهلوانان سیاسی ما کمتر از 

قهرمانان سیاسی است.
سخنانی تأمل برانگیز، که بی هیچ تردیدی هر ایرانی را به هفت سال 
پیش می برد؛ به ماه های منتهی به انتخابات دهم ریاست جمهوری، به خرداد 
سال 88 و به 9 ماه اردوکشی خیابانی در تهران! به تصاویری از خیابان های 
آشفته و آتش کشیده شدن اموال عمومی! به برگزاری نشست خبری پیش 
از پایان ساعات رأی گیری و اعالم پیروزی قطعی نامزد بازنده! به بیانیه هایی 
که یکی پس از دیگری برای به هم ریختن کشور به نگارش درمی آمدند! 
شــعارهایی که در ستایش دشمنان ملت ایران در خیابان ها سر داده شد، 
به اهانت به تمثال مقدس بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران! سخنانی که به 
یادمان می آورد در روز متعلق به آرمان فلسطین چگونه جماعتی در پایتخت 
ایران اسالمی علیه آرمان فلسطین شعار دادند! به یادمان می آورد که برخی 
چگونه مردم را با شــعار اسقاط نظام درست در روزهای جشن انقالب به 
خیابان ها کشــاندند! به یادمان می آورد عاشورای آن سال را! و لجاجت ها، 
قدرت پرســتی ها و خودبینی ها را در ذهن مان تداعی می کرد. سخنانی که 
زنده می کرد رضایت برخی افراد را )کسانی که همه آبروی خود را از انقالب 
داشته و دارند( از به مسلخ رفتن انقالب برای به دست آوردن کرسی قدرت! 
سخنانی که زنده می کرد داغ مادران و پدران شهیدی که فرزندان شان به 
دست اغتشاشگران و اراذل اجیر شده شهید شدند. سخنانی که به یادمان 

می آورد همه آنچه را که نمی شود و نباید فراموش کرد.
رئیس جمهور محترم چقدر درست و 
دقیق گفت، اگر پیروز انتخابات نشــدیم، 
اگر مردم به مــا اعتماد نکردند و مدیریت 
کشور را به دیگری سپردند، دندان های مان 
را از خشم بر هم نفشاریم و از مردم انتقام 
نگیریم که البته متأسفانه برخی این چنین 
کردند؛ نه تنها رسم پهلوانی را بجا نیاوردند، 
که به کشور و ملت خیانت کردند. درست 
در زمانی که جمهوری اسالمی ایران در حال 

اوج گرفتن بود و کشورهای غربی و در رأس آنها ایاالت متحده آمریکا به 
این جمع بندی رســیده بودند که نمی توان در برابر ایران، قلدر مآبانه رفتار 
کرد و زور گفت، بازندگان انتخابات به تعبیر رهبر معظم انقالب با ارتکاب 
چنین گناه بزرگی بازی را به نفع دشــمن تغییر دادند، دشمن را امیدوار 
کردند که با وجود چنین اتفاقاتی می توان در برابر ایران ایســتاد و بیشتر 
فشــار آورد. دشــمنی که مأیوس بود وقتی تصاویر آشوب و اغتشاش در 
تهران را مشاهده کرد، وقتی از درون کشور برخی برای آن پیام فرستادند 
که بیشتر و بیشتر بر جمهوری اسالمی فشار بیاور و تحریم های تازه وضع 

کن، یأس و ناامیدی اش به امید تبدیل شد. بله، حق با حجت االسالم حسن 
روحانی است، مهم تر از پیروزی در انتخابات، حفظ برادری در کشور است 
که اگر برادری نباشــد، دشمن خارجی که خیرخواه هیچ یک از ما نیست، 
دندان تیز خواهد کرد؛ دندان تیز خواهد کرد برای افرادی با سابقه طوالنی 
در انقالب و با تجربه حضور مداوم در مســندهای مختلف کشور که نظام 

را متهم می کنند. 
البته رئیس جمهور محترم باید این را هم اضافه می کرد که هر کس 
قهرمان نشد و پهلوانی را رعایت نکرد، هر کس نه تنها پهلوان نبود، که در برابر 
نظام ایستاد و از هیچ تهمت و افترایی دریغ نکرد، گناهش فراموش شدنی 
نیست و مشــمول گذر زمان نخواهد شد. رئیس دولت یازدهم، به عنوان 
نماینده مردم باید این اخطار را به صورت روشن و واضح بیان می کرد که 
اگر کسی مرام پهلوانی را فراموش کرد، به منفعت شخصی خود اندیشد و 
نظام را تا لبه پرتگاه پیش برد، باید پاسخگو باشد و تاوان گناهش را بپردازد 
که اگر این گونه نباشد و قرار باشد افرادی که برخالف پهلوانی عمل می  کنند 

و خنجر در پهلوی نظام می کنند، همچنان محترم باشند، بی شک این گفتار 
و نصیحت رئیس جمهور تنها در نطق ها و ســخنرانی ها باقی خواهد ماند. 
برای ریشه کن شدن بداخالقی های انتخاباتی و سیاسی، برای آنکه شاهد 
رفتارهایی که بر وحدت ملت ایران خدشــه وارد می کند نباشیم، ضروری 

است که تا حّد امکان هزینه و تاوان این موضوع را بیشتر و بیشتر کنیم.
 روندی که گویا متأســفانه بسیاری از مسئوالن توجهی به آن ندارند 
و همین غفلت ســبب شده است اکنون، در 
سال 95 نیز ســخنانی مشابه آنچه پیش و 
پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم تکرار 
می شد، بار دیگر در رسانه ها ببینیم و بشنویم. 
بشنویم که سعید حجاریان از نظریه پردازان 
اصالحات که سال گذشته نیز بار دیگر ادعای 
تقلب در 88 را با ادبیاتی متفاوت تکرار کرده 
و از تدلیس آرا سخن به میان آورده بود، این 
بار در مصاحبه با یک نشریه دانشجویی بگوید 

در انتخابات هفتم اسفند ماه در حوزه انتخابیه مشهد تقلب شده است! 
اگر همان روز در انتخابات ریاســت جمهوری نهم که برخی علناً در 
برابر انتخابات ســالم که دولت اصالحات برگزار کرده بود، ایســتادند و به 
وحدت کشور لطمه زدند، این رفتارها مذموم شمرده می شد و افراد تاوان 
نشر اکاذیب خود را می پرداختند، به طور حتم شاهد حوادث 88 نمی بودیم 
و به یقین، دیگر امروز و در آستانه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری 
کســانی پیدا نمی شدند که سخنان کنایه داری را در مصاحبه های متعدد 
خود تکرار کنند و در لفافه بگویند نتیجه انتخابات مشخص است، مگر... 

تأملی بر سخنان رئیس جمهور در جمع فعاالن سیاسی

تحسین برانگیز اما ناقص
گزارش یک

زمانی که انتقادها از دولتی افزایش می یابد، یا  نحوه عملکرد آن دولت 
در گفتار و نوشتار صاحب نظران اشتباه خوانده می شود، همیشه به این 
معنا نیست که آن دولت کم تحرک است، یا اقدامی انجام نمی دهد؛ بلکه 
در مواردی ممکن است به دلیلی کاماًلً متفاوت و متضاد یک دولت مورد 
انتقاد کارشناسان و صاحب نظران قرار بگیرد و آن سرمایه گذاری و تالش 
در مسیر مسائل غیرضروری به جای همت برای تحقق نیازهای اصلی و 
اساسی کشور است؛ چرا که تأثیر تشخیص اشتباه  اولویت های کشور و 
اقدام بر اساس همان تشخیص نادرست، اگر بیشتر از بی تحرکی یک دولت 
به کشور آسیب نزند؛ بی تردید آسیب کمتری به همراه نخواهد داشت.

جان باختن 13 نفر از ســربازان ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
حادثه سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره ای در یکی از جاده های استان 
کرمان که دل همه مردم ایران را به درد آورد و رهبر معظم انقالب نیز 
در پیام تســلیتی  از این حادثه به مسئله غم انگیزی یاد کردند که تمام 
مسئوالن کشــور باید در برابر آن احساس مسئولیت کنند، همزمان با 
انتشــار خبر خرید 100 فروند هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ به 
ارزش 25 میلیــارد دالر در کنــار خرید تعداد زیادی هواپیما از ایرباس 
فرانسه که پیش از این انجام شده بود، بار دیگر این سؤال را در برابر ما 
قرار داد که آیا دولت اولویت های کشــور را به درستی تشخیص داده و 
در مســیر درستی در حال فعالیت است؟ وقتی آمارهای منتشر شده از 
ســوی نهادهای ذی صالح نشان می دهد که سالیانه در کشور ما  حدود 
800/000  تصادف جــاده ای، یعنی بیش از پنج برابر میانگین جهانی 
حادث می شود، تا کشورمان در صدر کشورهای دارای جاده های مرگبار 
قرار بگیرد، هنگامی که آمارهای معتبر در این زمینه به ما می گوید در 
جاده های ایران سالیانه نزدیک و گاه بیش از  18000 نفر از هموطنان مان 
جان خود را از دست می دهند، وقتی با یک حساب و کتاب ساده متوجه 
می شــویم این تعداد قربانی در جاده های کشور که به دالیل مختلفی از 
جمله استاندارد نبودن جاده ها، سالخورده بودن ناوگان حمل و نقل جاده ای 
کشور، استاندارد نبودن خودروهای تولید شده در داخل کشور، رفتارهای 
نادرست در رانندگی بسیاری از رانندگان و...  با آمار کشته شدگان سقوط 
60 فروند هواپیمای مسافربری دارای 300 سرنشین برابری می کند، وقتی 

که آمارها نشــان می دهد حوادث جاده ای 
در کشور عالوه بر مصیبت از دست دادن 
عده  زیادی از هموطنان عزیزمان، هزینه ای 
معادل هشت درصد تولید ناخالص داخلی  
را نیز به کشور تحمیل می کند، حتماً این 
شــائبه به وجود می آید کــه چرا به جای 
سرمایه گذاری بر روی حمل و نقل جاده ای 
و کاهش تلفات آن، سرمایه های کشور  به 

سمت خرید هواپیما هدایت می شوند؟
حتماً از خود خواهیم پرسید که آیا رسیدگی به حال و روز جاده های 
کشــور و ایمن ســازی نقاط پر خطر آن نســبت به خرید هواپیماهای 
اولویت ندارد؟! هیچ فردی در کشــور نیســت که عالقه ای به نوسازی 
ناوگان حمل و نقل هوایی کشور نداشته باشد، در ایران هیچ فردی را پیدا 
نخواهیم کرد که مدعی باشــد نباید ضریب امنیت و کیفیت آمد و شد 
هوایی کشور افزایش یابد؛ اما آنچه در این میان مطرح می شود آن است 
که آیا در اوضاع کنونی به صالح مردم و حتی دولت است که این همه 
به  ســرمایه گذاری در این حوزه  اصــرار ورزد؟ هیچ اقدام ضروری تری 

در کشــور نسبت به حمل و نقل هوایی وجود ندارد؟ آیا اگر بخواهیم در 
کشور اولویت بندی کنیم، حمل و نقل جاده ای که تمامی اقشار جامعه با 
آن در ارتباط هستند، نسبت به حمل و نقل هوایی که به مراتب جمعیت 
محدودتری از آن استفاده می کنند، اولویت ندارد؟ آیا حمل و نقل ریلی به 
عنوان ایمن ترین وسیله  حمل و نقل در جهان که یکی از زیرساخت های 
مورد نیاز برای توسعه اقتصادی در ایران است به آن درجه از کیفیت و 
گســتردگی رسیده است که پرداختن به آن از اولویت های کالن کشور 

خارج شده، یا پس از موضوع خرید هواپیما قرار بگیرد؟!  
پرســش هایی که البته پاسخ آنها به هیچ وجه دشوار نیست، حتی 
بی اطالع ترین افراد از چنین موضوعاتی نیز می توانند بگویند که خرید این 
تعداد از هواپیماهای مسافربری، جزو اولویت های دست چندم کشور است!

ســؤاالت و ابهاماتی که یک بار دیگر ثابت می کند تشخیص مسیر 
درست در مدیریت کشور، شناخت درست اولویت های کشور و مدیریت 
سرمایه ها یکی از موضوعات فوق العاده مهمی است که می تواند در آینده 

و سرنوشــت یک کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. موضوعی که تنها به 
مســئله حمل و نقل و حادثه ناگوار از دست دادن هموطنان مان خالصه 
نخواهد شــد و حتی می تواند کل کشور را مورد تهدید قرار دهد، اگر به 
جای اولویت افزایش توان داخلی و تولید، واردات کاال را اولویت تشخیص 
دهیــم، اگر به جای افزایش قدرت دفاعی کشــور، کاهش توجه به این 
حوزه را اولویت بدانیم، اگر به جای توجه به اهداف بلندمدت در منطقه 
به امتیازهای کوتاه مدت طرف های  مقابل 
دلخوش کنیم و... آن گاه اســت که آینده 
کشــور می تواند با تهدیدات جدی روبه رو 
شود. همه ما باید به این مهم توجه داشته 
باشیم که برای پیشرفت و وجود افق های 
روشن در برابر انقالب اسالمی باید مدیرانی 
بر مســند تصمیم گیری تکیه بزنند که در 
شناخت اولویت ها دچار خطا نباشند، یا به 
عبارت بهتر، ما مردم به عنوان تصمیم گیران 
اصلی کشــور که با رأی خود مدیران کشور را انتخاب می کنیم، باید در 
انتخاب فردی که نام او را بر برگه رأی خود می نویســیم این حساسیت 
را داشــته باشیم که آیا این فرد که فردا قرار است درباره کشور تصمیم 
بگیرد توان شناخت درســت اولویت ها را دارد؟ آیا این شخص که فردا 
رئیس جمهور، نماینده مجلس، نماینده شورای شهر و... می شود اشراف 
درستی بر مسائل کشور دارد یا خیر؟  چرا که انتخاب بدون در نظر گرفتن 
این ویژگی می تواند موجب به هدر رفتن سرمایه و انرژی کشور شود؛ هدر 
رفتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی ما تأثیر  خواهد گذاشت.

حادثه تلخ جان باختن 13 سرباز و یاد آوری یک ضرورت

تشخیص های سرنوشت ساز
گزارش دو

اگر به جای توجه به اهداف بلندمدت در 
منطقه به امتیازهای کوتاه مدت طرف های 
 مقابل دلخوش کنیم آن گاه است که آینده 

کشور می تواند با تهدیدات جدی روبه رو شود

اگر همان روز در انتخابات ریاست جمهوری نهم که 
برخی علنًا در برابر انتخابات سالم ایستادند و به 

وحدت کشور لطمه زدند، این رفتارها مذموم شمرده 
می شد و افراد تاوان نشر اکاذیب خود را می پرداختند، 

به طور حتم شاهد حوادث 88 نمی بودیم
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عرصــه؛ فضا، مــکان و میدانی 
است که بازیگران جنگ نرم راهبردها، 
برنامه ها و اهداف عملیاتی خود را در 
آن پــی می گیرند. در جنگ نرم همه 
عرصه های یک جامعه در معرض هجوم 
اســت. همین امر جنگ نرم را از سایر 
وجوه تهاجمات نرم افزاری متمایز کرده 
است. با این معنا، جنگ نرم کارزاری 
بین دو سیستم )مهاجم و مدافع( است 
که در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی، 
علمی، هنری، دینی، ورزشی، آموزشی 
و تربیتی، مدیریتی و فضای مجازی ... 

بروز و ظهور می یابد. 

عرصه های جنگ نرم
با نگاه سیســتمی بــه جامعه، 
کالن ترین عرصه ها را می توان به چهار 
عرصه سیاســی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی دســته بندی کرد. جامعه 
متشــکل از چهار زیرسیســتم اصلی 
شــامل زیرسیســتم های سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. 
هر یک از زیرسیســتم های ذکر شده 
خود دارای زیرسیستم های فرعی تری 
ارتباط متقابل  هســتند که مجموعاً 
داشته و هدف واحدی را در سطح خرد 
و کالن دنبال می کنند و کارویژه ها و 
کارکردهای هر یــک در نهایت بقا و 
تداوم سیستم را در پی خواهد داشت.

1ـ عرصــه فرهنگــی؛ عرصــه 
فرهنگی شامل چه مؤلفه هایی است؟ 
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 
530 مــورخ 82/9/25، در اجرای بند 
»الف« ماده 162 قانون برنامه ســوم، 

شــاخصه های فرهنگی متناسب با آن 
را در ســه حوزه؛ 1ـ تغییرات فکری، 
بینشی و رفتاری مانند؛ میزان اعتقاد 
به خــدا و روز جزا، میزان پایبندی به 
شــعائر فردی و اجتماعی دین اسالم، 
میزان اعتقــاد و التزام به ویژگی های 
انسان کامل از نظر دین، میزان اعتقاد و 
التزام به ویژگی های اقتصادی اسالمی، 
میزان پایبندی به هویت ملی و دینی 
و...؛ 2ـ مصــرف کاالهــا و خدمــات 
فرهنگی، مانند سرانه مطالعات کتب 
غیردرســی، ســرانه مطالعه روزنامه، 
سرانه اســتفاده از رسانه های سمعی 
و بصری، سرانه اســتفاده از هنرهای 
نمایشی )سینما، تئاتر و موسیقی زنده(، 
میزان اســتفاده از برنامه های رادیو و 
تلویزیــون )به تفکیک( و...؛ 3ـ نیروی 
انســانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی 
دولتــی و غیردولتــی ماننــد کتاب، 
مطبوعات، ســینما، موسیقی، تئاتر و 
سایر فعالیت های هنری، ورزش، رادیو، 
تلویزیون، خبرگزاری، سایر رسانه های 
صوتی، تصویری، امور مذهبی، میراث 
فرهنگــی و امور ســیاحتی، اقتصاد، 
فرهنگ، پژوهش و مشارکت فرهنگی، 
مبادالت فرهنگی، وسایل ارتباطی و... 

دسته بندی کرده است.
2ـ عرصــه اجتماعــی؛ بافــت 
جمعیتی، گروه های مرجع، سازمان های 
مردم نهاد )ســمن ها( و شــبکه های 
اجتماعــی، کنش هــای اجتماعــی، 
باورداشــت های اجتماعــی، هویــت 
اجتماعــی، الگوهای روابط و تعامالت 
اجتماعی، آداب و رســوم و رفتارهای 
جمعی، انسجام اجتماعی، روحیه ملی 

از جمله عرصه های اجتماعی هستند.
3ـ عرصه سیاسی؛ حاکمیت مرکز 
ثقل بعد سیاســی یک کشــور است. 
حاکمیت دارای ســه جزء اصلی ایده، 
فیزیک و نهاد است. ایده حاکمیت نیز 
شامل مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی 
ایدئولوژی سازنده می شود. همچنین در 

حوزه سیاسی با مجموعه ای از بازیگران، 
مانند نهادهای دارای قدرت رسمی و 
غیررسمی، احزاب، گروه های ذی نفوذ 
و قواعد و چارچوب ها روبه رو هستیم که 
هر یک دارای مجموعه ای از کارویژه ها 
بازیگران  کارویژه ها  برآیند  هســتند. 
سیاسی و قواعد آنها است که تعامالت 
را در حوزه سیاســت به گونه ای سوق 
می دهد و نظام سیاسی را در بر آوردن 
کارویژه نهایی خود، یعنی هدف گذاری 
و جهت دهی به حرکت کلی سیستم در 

محیط بین المللی یاری می دهد.
4ـ عرصه اقتصادی؛ اقتصاد دارای 
بخش هــای مختلفــی مانند صنعت، 
معدن، کشــاورزی، نفت و... اســت؛ 
اما آنچــه در این بحث مهم اســت، 
درآمد ملی، تولید ملی، اشتغال، روابط 
اقتصادی، الگوهای اقتصادی، کارآمدی 

اقتصادی، عدالت اقتصادی، ســالمت 
اقتصادی، استقالل اقتصادی و... است.

 راهبردی ترین عرصه جنگ نرم
در رابطــه بــا عرصه های جنگ 
نرم از منظر هجمه های نرم افزاری که 
از ناحیه بازیگران نرم وارد می شــود و 
همچنین از حیث مدیریت تهدیدات 
جنگ نرم این پرسش مطرح است که 
کدام یک از عرصه ها و اجزای سیستم 
از ارزش راهبردی بیشتری برخوردارند؟ 

در این باره چهار رویکرد مطرح است:
رویکــرد اول ـ برخــی معتقدند 
زیرسیســتم سیاســی در مقام مغز 
سیستم عمل می کند، بنابراین نقطه 
آغاز جنگ نرم متوجه این نقطه است؛ 
زیرا نفــوذ، اســتحاله و تغییر عرصه 
سیاسی به معنای گرفتن فرمان جامعه 
سیاسی و در نتیجه کنترل و راهبری 

سایر ساب سیستم ها است. 
رویکرد دوم ـ برخی دیگر فرهنگ 
را مهم ترین عرصه می دانند. برای نمونه 
نظــام فرهنگــی در چارچوب نظری 
پارسونز، متعالی ترین و مهم ترین جزء 
سیســتم محسوب می شــود.)آلوین، 
ص34( وی معتقد است که افراد جامعه 
تحت تأثیر یک نظم معنادارِ درونی شده 
)نظام فرهنگــی( فراتــر از تعامالت 
معمول اجتماعی )نظام اجتماعی( عمل 

می کنند )کاظمی، ص125(.
به باور رهبر معظم انقالب فرهنگ 
یک جامعه، اســاس هویت آن جامعه 
اســت. )پایگاه رهبر معظــم انقالب، 
1383/10/8( بنابراین، نقطه عزیمت 
هجمه های جنگ نرم، عرصه فرهنگی 
اســت و از این حوزه به سایر حوزه ها 
تعمیم و تســری می یابــد. از حیث 
مدیریت جنگ نرم نیز به میزان اصالح 
فرهنگ و استحکام بخشی آن می توان 
جلوی هجمه های جنگ نرم را گرفت. 
رویکرد سوم ـ این رویکرد، عرصه 
اجتمــاع را بر ســایر عرصه ها مقدم 
می داند و سرمایه اجتماعی را مهم ترین 
رکن این عرصه تلقی می کند؛ زیرا به 
میزان تغییر باورداشت های اجتماعی 
و فروپاشی هویت جمعی که محصول 

سرمایه اجتماعی است، عرصه سیاست 
نیز ثبات و اســتقرار خود را از دست 

خواهد داد. 
رویکــرد چهارم ـ ایــن رویکرد 
برخالف رویکردهای اول و دوم، برای 
عرصه اقتصادی و زیر سیستم های آن 
ارزش راهبــردی قائل اســت. به باور 
این دیدگاه نقــش اقتصاد در امنیت 
ملی، حیاتی است و دلیل آن تأثیرات 
گسترده اقتصاد بر ســایر ارزش های 
ملی است؛ زیرا توسعه نیافتگی پایدار 
و محرومیت از رفاه اقتصادی، روحیه 
ملی را تضعیف می کند و ناآرامی های 
اجتماعــی را برمی انگیزد و در نتیجه 
چند دستگی داخلی را شدت می بخشد. 
چنین ضعف داخلی می تواند ســبب 
اقدامات خصمانه از جانب دشــمنان 
بالقــوه یا بالفعل شــود. این رویکرد، 
پیوند منفعتی جامعه را بر پیوند ارزشی 
مقدم مــی دارد. تجلــی اصلی پیوند 
منفعتی نیز در حوزه اقتصادی است، 
از این رو، بازیگران جنگ نرم معتقدند 
که با گسســتن پیوند اقتصادی آحاد 
جامعه، پیوندهای سیاســی، فرهنگی 
و اجتماعــی آنها را نیز می توان تغییر 
داد و از این رهگذر می توان رفتارهای 
ایجاد و  ساختارشــکنانه دلخــواه را 
مدیریت کــرد. بر این اســاس نقطه 
عزیمت مدیریت تهدیدات جنگ نرم 
نیز حوزه اقتصادی و برنامه ریزی برای 
پر کردن شکاف های طبقاتی و حفظ 
کارآمدی اقتصادی اســت تــا از این 
اقتصادی  طریق، وضعیت معیشتی و 
مردم به سطح عادی ارتقا یافته و پیوند 

منفعتی استحکام یابد.

هفته نامه سیاسی،فرهنگی و اجتماعی8
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رهبران و افراد برجسته در 
موفقیت یک تفکر یا یک جریان 
آشنایی  دارند.  ویژه ای  ســهم 
با رهبــران و مؤثــران جریان 
فمینیســم در دوره پهلوی اول 
به شناخت بهتر ما از این جریان 
و فراز و فرود آن کمک می کند.    

1ـ  زندخت شیرازی

زندخــت شــیرازی از زنــان 
فمینیســت دوران پهلــوی به ویژه 
دوران رضاخان اســت که در ســال 
1288 در شیراز متولد شد. پدر وی 
از جمله آزادیخواهان دوران مشروطه 
بود. زندخت نیز همچون برخی از زنان 
فعال در حقوق زنان زندگی زناشویی 
ناموفقی را تجربه کرد و از همسر خود 
طالق گرفت. شیخ االسالمی در این 
باره نوشته است: »به خاطر خدمت 
به اجتماع، خود را از قید زناشــویی 

رهانید و به شعر گفتن پرداخت.«)1(
وی در ســال 1306 یکــی از 
فعال ترین سازمان ها در جنبش حقوق 
زنان به نام مجمع انقالبی نســوان را 
در شیراز تأســیس کرد. زندخت از 
مرّوجان و طرفــداران بی حجابی در 
ایران بود.)2( وی با انتشــار نشریه ای 
به نام »دختران ایران« در سال های 
1311ـ 1310، به مخالفت با شرایط 
فرودست و نازل اقتصادی،  اجتماعی 
زنانـ  با توجه به معیارهای زن غربی 
ـ  پرداخت. او با رد فرودستی زنان به 
لحاظ بیولوژیک، آنان را به درگیری 
و جســارت در ارائــه خواســته ها و 

حقوق خود تشــویق می کرد. نشریه 
دختران ایران ســرانجام بر اثر اشاعه 
مطالب فمینیســتی، پــس از هفت 
ماه فعالیت، توقیف شد. تدریس در 
مدارس دخترانه، شعر سرایی، فعالیت 
کوتاه در وزارت فرهنگ، انتشار مجدد 
نشریه دختران ایران از جمله اقدامات 
زندخت شیرازی در تهران محسوب 

می شود.)3( 
فمینیستی  شــیرازی  زندخت 
با گرایش رادیکال به شــمار می آمد. 
کلمه انقالبی در عنوان مجمع انقالبی 
نســوان گویای رادیــکال بودن وی 
اســت. الیز ساناساریان درباره اشعار 
فمینیســتی زندخت نوشــته است: 
»اشعار زندخت به روشنی نمونه ای 
از رادیکال ترین گرایشات فمینیستی 
در ایران بود؛ اما حیرت آور است که 
به ندرت در منابع فارســی، اشــعار 
فمینیستی او مورد توجه قرار گرفته، 

یا به آن اشاره شده است.«)4(
آثار و اشعار زندخت در روزنامه 
حبل المتین به چاپ می رسید.)5( او از 
روشنفکران ایرانی بسیار تأثیر پذیرفته 
اســت. این امر را می توان به خوبی 
در آثار و نوشــته های وی مشــاهده 
کرد. عــارف قزوینــی و محمدعلی 
جمال زاده از جمله کسانی هستند که 
در شکل گیری و جهت دهی افکار وی 
بسیار مؤثر بودند.)6( زندخت شیرازی 
در نهایت، به دلیل افسردگی شدید 
در ســال 1331 در سن 43 سالگی 

درگذشت.)7( 

2ـ شمس پهلوی
شمس پهلوی از افراد برجسته 
جریان فمینیسم در دوره پهلوی اول 
اســت. وی یکی از دختران رضاخان 
است که در ســال 1296 در تهران 
متولد شــد. او در ســال 1315 به 
دســتور پدرش مجبور به ازدواج با 
فریدون جم، فرزند نخست وزیر وقت، 
محمود جم شد، اما در سال 1323 از 
فریدون جم جدا شد و با عزت الدوله 
مین باشیان که از بستگان وی و معلم 
ازدواج کرد.  بود،  نیز  موســیقی اش 

وی در دهــه 1350 به مســیحیت 
گرایش پیدا کرد و رســماًً مسیحی 

کاتولیک شد.  
شــمس پهلوی از جمله اولین 
کسانی اســت که در دوره رضاخان 
کشــف حجاب کرد. او در این دوره 
در مســند ریاســت کانــون بانوان 
فرهنگی  سیاست های  اجرای  مأمور 

تجددگرایانه رضاخان در میان زنان 
به ویژه کشــف حجاب بود. ریاست 
بر کانون بانوان ایران و نیز ریاســت 
جمعیت شــیر و خورشید از جمله 
پهلوی  مهم ترین سمت های شمس 
است. وی سرانجام در سن 78 سالگي 

در سال 1374، از دنیا رفت.)8( 

3ـ  هاجر تربیت
هاجر تربیت متولد سال 1284، 
در شــهر تبریز و از فعاالن برجسته 
جریان فمینیســم در ایــران دوره 
رضاخان به شــمار می آید. او دیپلم 
خود را در ترکیه گرفت. محمدعلی 

تربیت تبریزی نیز همسر وی است.

مدیریــت مدرســه دخترانــه 
دوشیزگان تبریز به مدت تقریباًً ده 
سال، ریاســت دانشسرای مقدماتی 
دختران، مدیریت دبیرستان نوربخش 
کلی  مدیر  آمریکایی ها(،  )مدرســه 
اداره امور اجتماعی وزارت کشــور، 
عضو مؤســس کانون بانوان ایران و 
اولین رئیس آن)9(، از جمله سمت ها 

و فعالیت های هاجر تربیت در دوران 
پهلوی اول است. او به عنوان رئیس 
کانون بانــوان ایران مأمــور اجرای 
سیاست های تجددگرایانه رضاخان به 
ویژه کشف حجاب بود.)10( همچنین 
وی از جمله ســخنرانان روز 17 دی 
1314 ش در مراســم کشف حجاب 

دانشسرای دختران می باشد)11(. 
تأســیس حزب زنــان ایران با 
همــکاری صفیه نمــازی و فاطمه 
ســیاح)12(، نمایندگی مردم تبریز از 
سال 1342 تا 1350 در دوره های 21 
و 22 مجلس شورای ملی، عضو حزب 
ایران نوین، نایب دبیرکلی آن حزب، 
نمایندگی مــردم تهران در مجلس 
ســنا از سال های 1350تا 1352، از 
جمله فعالیت های هاجر تربیت پس 

از برکناری رضاخان از قدرت بود.
تربیــت بــه زبان هــای ترکی 
اســتانبولی، انگلیســی، فرانسوی و 
آلمانی نیز مسلط بود. از وی تألیفاتی 
نیز برجای مانده است. وی سرانجام 
در سال 1352ش در سن 68 سالگی 

در تهران درگذشت.)13(

۴ـ فاطمه سیاح
فاطمه سیاح در سال 1281 در 
کشور اتحاد جماهیر شوروی)سابق( 
متولــد شــد و پــس از دریافــت 
مــدرک دکترا، در ســال 1312 به 
ایران بازگشــت.)14( نــام خانوادگی 
رضازاده  سیاح،  فاطمه  شناسنامه ای 
محالتی است که پس از ازدواج با پسر 
عمویش حمید سیاح، به نام خانوادگی 
ســیاح معروف شد. زندگی مشترک 
وی با حمید سیاح که معاون سفارت 
ایران در مسکو و پسر میرزامحمدعلی 
محالتی معروف به حاجی سیاح بود، 
سرانجام پس از گذشت سه سال، به 

طالق و جدایی انجامید.)15(
فاطمه ســیاح پس از ورود به 
ایــران با عضویــت در هیئت مدیره 
کانون بانوان به طور رسمی به جریان 
فمینیســم پیوســت و فعالیت های 
فمینیستی خود را آغاز کرد. وی در 
این باره گفته اســت: »از اولین سال 

ورود بــه ایران با یک عــده از زنان 
روشــنفکر به اقداماتی برای آزادی و 
نهضت بانوان دست زده ام و هنگامی 
که وزارت فرهنگ... »کانون بانوان« 
را تشکیل داد، جزو هیئت مدیره این 

انجمن شده ام... « )16(
فاطمه ســیاح در هیئت مدیره 
کانون بانوان، ریاســت شعبه ادبی را 
برعهده داشــت.)17( سیاح از فعاالن 
کشف حجاب در ایران است؛ ستودن 
و عطیه بزرگ شاهانه خواندن اقدام 
رضاخان در کشف حجاب و عضویت 
وی در کانــون بانوان کــه با هدف 
تحقق بخشــیدن به کشف حجاب 
تأسیس شده بود)18( مهم ترین سند 
و گــواه بر فعالیت هــای ضّدحجاب 
وی می باشــد. بخشــی از سخنان 
تملق آمیز او چنین اســت: »ما زنان 
ایرانی پس از مالحظه راهی که زنان 

مغرب زمین برای کسب حقوق خود 
پیموده انــد، باید از جان و دل، رهبر 
بزرگ خویش، اعلی حضرت همایون 
شاهنشــاه پهلوی را ستایش کنیم و 
مراتب حق شناسی خود را نسبت به 
این شاهنشاه بزرگوار فراموش نداریم؛ 
زیرا آنچه این شاهنشاه به رایگان به 
ما عطا فرموده، خواهران غربی ما در 
راه کسب آن، سال های متمادی رنج 
و شکنجه برده اند. برای سپاسگزاری 
در مقابل این عطیه بزرگ شــاهانه، 
بانوان ایران باید با حرارت و جنبشی 
بی پایان، قدم های ســریع در شاهراه 
ترقی و کمال بردارند تا هرچه زودتر 

به سر منزل مقصود برسند.«)19(
فاطمه ســیاح به همــراه هاجر 
تربیت پس از برکناری رضاخان نیز در 
راستای تحقق اهداف جریان فمینیسم 
در  ایران، به ویژه تقویت کشف حجاب، 
از ســوی حزب زنان ایران به ترکیه 

ســفر کرد. او در این باره گفته است: 
»زنان تُرک از حیث فرهنگ و تمدن، 
پیشرفت بسیار شایانی کرده اند...  طرز 
فکر و تعلیم و تربیت آنها، کاماًل غربی 
و اروپایی اســت... زنان ترک از سال 
1925 موفق شــدند تساوی حقوق 
اجتماعی و سیاســی کامل به دست 
بیاورند، در سال 1926 تساوی حقوق 
در ازدواج و طالق و ارث به آنها داده 
شد. از سال 1935 در تمامی حقوق 

با مردان، مساوی شدند.«)20( 
هــزاره  کنگــره  در  شــرکت 
فردوسی در ســال 1313، معاونت 
اداره تعلیمات نسوان وزارت فرهنگ 
در ســال 1314، تدریس زبان های 
خارجی در دانشسرای عالی در سال 
1315، شــرکت در هفدهمین دوره 
جامعه ملل در ژنو از طرف وزارت امور 
خارجه در سال 1315 )21(، مشارکت 
در تأسیس حزب زنان)22(، عضویت در 
انستیتوی ایران و انگلیس)23(، عضویت 
در هیئت مدیره انجمن روابط فرهنگی 
ایران و شوروی)24(، شرکت در کنگره 
»زن و صلح« در پاریس)25(، ریاست 
هیئت مدیره انجمن معاونت عمومی 
زنان شــهر تهران در ســال 1325، 
عضویت در جمعیت شیر و خورشید 
ســرخ بانوان ایران در سال 1325، 
عضویت در کمیته مرکزی ســازمان 
زنان ایران در سال 1325 و عضویت 
در نخستین کنگره نویسندگان ایران 
در سال 1325)26(، از جمله اقدامات 
و فعالیت های فاطمه سیاح در ایران 
اســت. بدرالملوک بامداد در کتابش 
وی را از زنان دانشمند و مفاخر ایران 
در روشن کردن افکار زنان و رهبری 

فعالیت های آنان ذکر می کند.)27(
وی به دلیل عدم تسلط بر زبان 
فارسی، مطالب و آثار خود را به زبان 
روســی و فرانسه می نوشت و بعد به 
فاطمه  می شــد.)28(  ترجمه  فارسی 
سیاح ســرانجام در تاریخ 13 اسفند 
1326 در سن 45 سالگی در تهران 

درگذشت.)29(
* پی نوشــت ها در دفتــر 

نشریه موجود است.

فتح اهلل پریشان

دکتر سیامک باقری چوکامی تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمی ـ قسمت دوازدهم

عرصه های هجوم دشمن در جنگ نرم

علی اصغر نصیری ـ عبداهلل شمسی

اصطالحاتآفاق

جریان شناسی فکری  ـ فرهنگی ایران معاصرـ۳۴۹۲۴اندیشه سیاسی مسلمانان

رهبران و مؤثران جریان فمینیستی در دوره پهلوی اول

رسانه ها و انتخابات آمریکا
رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با شناختن نامزدهای نهایی 
درون حزبی وارد مرحله جدیدی شده است و رفته رفته گرم تر می شود و مطمئناً 
در این زمینه تبلیغات و نحوه پوشش رقابت های انتخاباتی در رسانه های ایاالت 

متحده نقش زیادی در نحوه شکل گیری نظر رأی دهندگان خواهد داشت.
»ماکسول مک کومبز« از صاحب نظران و اندیشمندان علم ارتباطات و استاد 
دانشــگاه تگزاس آمریکا، در نظریه »برجسته سازی« )agenda setting( که 
عمده شهرتش را مرهون آن است، بیان می کند که رسانه های جمعی در ایجاد 
اولویت های فکری و تعیین موضوعات مهم و مورد بحث عامه مخاطبان، نقش 
اساسی ایفا می کنند. نظریه مذکور، پیش بینی می کند که اگر موضوعی از نظر 
زمان و مکان در رسانه ها برجسته شود، می تواند مخاطبان را به این اندیشه وادارد 
که موضوع مذکور مهم اســت. شواهد تجربی این نظریه را در سال 1968، در 
طول انتخابات ریاست جمهوری آمریکا »دونالد شاو« و »ماکسول مک کومبز«  
فراهم کردند. این دو اندیشــمند، با طرح ســؤاالتی از رأی دهندگان، دریافتند 
که آنچه را رأی دهندگان به منزله ویژگی های نامزدهای انتخاباتی خود معرفی 
می کنند، همان مطالبی است که طی روزهای گذشته به صورت برجسته ای در 
مطبوعات ارائه شده است؛ یعنی رابطه ای مثبت و قوی بین اولویت های رسانه ها 

و موضوعاتی که از نظر رأی دهندگان مهم بود، وجود داشت.
اما دو فرضیه مبنایی این نظریه که بنای بسیاری از تحقیقات برجسته سازی 

است شکل و سیر نتایج را معین می کند:
1ـ مطبوعات و رســانه ها واقعیت را بازتــاب نمی دهند. آنها واقعیت را از 

صافی های خود عبور می دهند و به آن شکل می دهند.
2ـ  تمرکز بر روی عده قلیلی از موضوعات و سوژه ها سبب می  شود عموم 
مردم )افکار عمومی( این موضوعات را بسیار مهم تر از دیگر موضوعات تلقی کنند.

شاید این دو محور نشان از این دارد که این فرضیه در صورت تأثیرگذاری 
انحراف مخاطبان را از پیام واقعی به همراه خواهد داشت و به هر حال صافی ها 
و موضوعات تعیین شــده از سوی رسانه در تصمیم گیری و شکل دهی ذهنی 

رأی دهندگان مؤثر است.
با این رویکرد اهداف گوناگونی را می توان نام برد که رســانه ها در طول 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در فعالیت های انتخاباتی پیش رو 
دنبال می کنند که گاه حمایت های جناحی و حزبی یا برآورده کردن نیازهای 
مالی و بهره برداری از فضای موجود برای کســب سود بیشتر و از دیدی باالتر 
مهیا کردن شــرایط مناسب برای محقق ســاختن اهداف کلی ایاالت متحده 
آمریکا مطرح می شــود و گاه تحقق اهــداف کالن مد نظر قرار می گیرد. برای 
نمونه کاهش مشــارکت عمومی عاملی بسیار مهم تلقی می  شود و رسانه ها در 
جایگاه ناجیان این آسیب به جامعه آمریکا عمل می کنند و تمامی توان نظری، 
عملی و تکنیکی خود را به کار می گیرند تا بتوانند از ســرمایه اجتماعی رو به 
کاهش این جامعه در روابط و ارتباطات و مشارکت های سیاسی حمایت کنند.

جمال الدین خوانســاری با ضرورت عقلی، وجود حکومت برای ســاماندهی امور 
اجتماعی و فرهنگی حیات انسان ها را به اثبات رساند. اما آنچه مهم به نظر می آید، این 
است که حکومت مطلوب از نظر وی چه ویژگی هایی دارد و چه کسانی می توانند تصدی 

حکومت را بر عهده گیرند؟
مرحوم خوانســاری با َمقسم قرار دادن عدل و جور در تقسیم بندی انواع حکومت، 
نظام های سیاســی مشــروع از دیدگاه تشیع را مشــتمل بر حکومت پیامبر)ص( و امام 
معصوم)ع( و نایبان خاص و عام ایشان، یعنی فقهای جامع الشرایط می داند. از ویژگی های 
حکومت اســالمی تمرکز قدرت و وحدت فرمانروایی در یک شــخص است که در نظام 
سیاسی شیعی )امامت( به خوبی تجلی یافته است. به باور خوانساری تعدد فرمانروایی و 
وجود فرمانروایان، هم از سوی شریعت نفی شده، زیرا در حدیثی قوی و مستند از امام 
علی)ع(؛ »الشرکه فی الُملک توّدی الی األضطراب؛ مشارکت در امر کشورداری به آشفتگی 
می انجامد«)1(، این موضوع نفی می شود و هم تاریخ سیاسی آن را ناکارآمد و موجب اختالل 
در نظام اجتماعی نشــان داده است.جمال الّدین خوانساری با تعریف و تعمیم امامت از 
دیدگاه شیعی به ریاست دینی و دنیوی، شرط عصمت و نصب الهی و علم لّدنی را از جمله 
شرایط ویژه در رهبری دینی و سیاسی »امام« می داند. در حقیقت این شرایط سه گانه، 
تنها منشأ تمایز بین دو مذهب تشیع و تسنن در تاریخ اسالم بوده است. وی با تمسک 
بــه احادیثــی از قبیل: »من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه« و حدیث »ال 
تخلو األرض من حجه قائم هلل اما ظاهراً مشهوراً او باطنا مغموراً« وجوب نصب امام را در 
همــه دوران ها ضروری می داند. همچنین قاعده لطف از دیگر دالیل وی در اثبات لزوم 
اســتمرار نظام سیاســی امامت در جامعه بشری است.مرحوم خوانساری در تحلیل ادله 
شرعی والیت فقیه، فقط منصب افتا و قضا را برای فقها استنباط کرده است و ادله مزبور 
را از اثبات والیت مطلقه فقیه در عصر غیبت قاصر و ناکافی می داند. هر چند وی دلیلی 
هم بر نفی ریاست فقها یا مشروعیت نداشتن آن، اقامه نکرده است. با وجود این مطالب 
می توان ادعا کرد که در کالم وی اشاره هایی وجود دارد مبنی بر اینکه او حکومتی را که 
تصدی آن را فقیه جامع الشرایطی عهده دار است، امری مستحسن می داند؛ زیرا با توجه 
به مجموعه شرایط و اوصاف مورد تأکید وی در رهبری و نیز بداهت حکم عقل در ترجیح 
ریاست فقیه نسبت به اشخاص دیگر که فاقد شرایط رهبری هستند، قطعاً نظریّه نظام 

سیاسی والیت فقیه بر سایر نظام های سیاسی مرّجح خواهد بود.)2(
دســته بندی دیگر خوانســاری در زمینه انواع حکومت های جور است. از نظر وی 
خالفت از دیدگاه اهل ســّنت و حکومت های ســلطنتی و پادشاهی حکومت های جور 
محسوب می شوند. او در رسائل کالمی خود به تفصیل، نظریّه مخالفان را مبنی بر اینکه 
ایشان »خالفت را به غیر از امارت و پادشاهی چیز دیگر نمی دانند و علم و فضل و مرتبه 
و منزلت، ســایر شرایطی که نزد امامیه معتبر است، معتبر ندانسته« و بدون ترجیح در 
اوصاف مزبور خلیفه تعیین می کنند، به نقد کشیده و با ادله عقلی و نقلی نظریّه خالفت 

مرسوم نزد اهل سّنت را ابطال و رد کرده است.
از مباحث مورد تأکید خوانساری در انواع حکومت، ویژگی ها و کارکردهای حکومت 
جور اســت که با اســتناد به روایات غررالحکم آنها را بیان کرده است. همچنین تبیین 
راهکارهــای عملی در تعامل با حاکم جور در ضمن عنوان هایی از قبیل: حرمت اطاعت 
ظالم، اعانت ظالم و مدح ظالم و همکاری با ســالطین جور در شرایط اضطراری و تقّیه 
از نکته های مهم و قابل توجه اندیشــه سیاســی وی می باشــد. شناسایی علل و عوامل 
ظهور و سقوط دولت ها، دسته بندی و ارائه این عوامل در دو بخش عوامل اقتدار و علل 
انحطاط دولت ها از منظر احادیث، بحث نظام سیاســی را به پایان می برد. از آن جا که 
ارزیابی و ارزش گذاری حکومت ها معموالً از وجود یا فقدان شرایط و اوصاف پسندیده در 
حاکم سرچشــمه می گیرد و نیز تأکید فراوان شریعت بر شرایط رهبری و تکلیف مردم 
بر رعایت آنها در تعیین و گزینش حاکمان موجب گسترش دامنه این بحث در متون و 
منابع روایی شده است، در شماره آینده شرایط و اوصاف حاکم اسالمی بررسی و تبیین، 
وظایف حاکمان و شــهروندان و حقوق متقابل حاکم و مردم با محوریت مباحث امر به 

معروف و نهی از منکر خواهد شد.
* پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

گونه شناسی انواع حکومت در اندیشه خوانساری

عرصه های جنگ نرم

هجمه های بازیگران جنگ نرم
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در میان روایت هایي که از انقالب اســالمي ایران و چگونگي رویكرد 
آمریكا در قبال آن وجود دارد، شاید یكي از بحث برانگیزترین و جذاب ترین 
آنها برداشــتي اســت که آخرین ســفیر آمریكا در ایران از روند سرآغاز و 

سرانجام این تحوالت دارد.
سولیوان در طول اقامت خود در ایران و در مقطع منتهي به تحوالت 
انقــالب گزارش هاي روزمره ای را از تحوالت ایران براي رؤســاي خود در 
واشنگتن مخابره مي کرد. وي در ماه هاي آخر سلطنت پهلوي به این نتیجه 
رسید که تنها راه نجات ســلطنت پهلوي از طوفان حوادث انقالبي دولت 
نظامي است. در واقع، وي دولت نظامي را آخرین شانس بقاي شاه مي دانست 
و معتقد بود که اگر این دولت به برقراري نظم و خاتمه بخشیدن به اعتصابات 
موفق نشــود، پیروزي انقالب اجتناب ناپذیر است و آنها باید خود را آماده 

مقابله با این واقعیت بكنند.
وي در گزارشي که به نام »فكر کردن به آنچه فكر نكردني است«، براي 
مقامات مسئول تهیه کرده بود، آشكار تصریح کرده است ایران تاکنون بر دو 
پایه ســلطنت و مذهب استوار بوده است. از نظر او، در پانزده سال گذشته 
استحكام پایه سلطنت، ایران را سر پا نگاه  داشته و اکنون که پایه سلطنت 
سست شده اســت ناچار باید این ثبات با تحكیم پایه مذهب تأمین شود. 
دیگر تردیدي وجود ندارد که شاه از حمایت افكار عمومي برخوردار نیست 

و براي ادامه حكومتش فقط به نیروي نظامي متكي شده است.
رئوس اصلي پیشنهادي وي عبارت است از اینكه براي پایان بخشیدن 
به بحران فعلي و اســتقرار یك نظم جدید در ایران بین نیروهاي انقالبي و 
نیروهاي مسلح سازش به وجود آید و براي حصول چنین سازشي نیز باید 
نه فقط شــاه، بلكه بســیاري از فرماندهان و افسران ارشد نیروهاي مسلح 
ایران از صحنه خارج شوند. پس از خروج شاه و افسران ارشد وي از کشور، 
حصول توافقي بین نیروهاي انقالبي و فرماندهان جوان نیروهاي مسلح به 
این صورت امكان پذیر بود که آیت اهلل خمیني شــخصیت معتدلي، مانند 
بازرگان یا میناچي را به نخســت وزیري انتخاب کند و بدین وسیله از روي 
کار آمدن حكومتي از نوع ناصر و  قذافي جلوگیري به عمل آید. افزون بر 
این توافق باید انجام انتخابات و تشكیل یك مجلس مؤسسان را براي تعیین 

رژیم آینده کشور دنبال کرد.
سولیوان در کتاب خود به گونه اي مسائل را توضیح می دهد که گویي 
آنها حداقل در مراحل اولیه انقالب اســالمي در ایران نگاه منفي نسبت به 
آن نداشــتند و مسیر انقالب را در تضاد و تزاحم با منافع ملي آمریكایي ها 
نمي دیدند. در حقیقت، آنچه نگاه سولیوان به تحوالت انقالبي ایران خوانده 
مي شود، این است که آنان از سقوط رژیم پهلوي و روي کار آمدن انقالبیون 
میانــه رو در ایــن مرحله چندان ابایي نداشــتند و از آن به منزله راه حلي 
واقع بینانه یاد مي کردند. در همین زمینه ســولیوان مطالب جالبي را ذکر 

کرده و در قسمتي از کتاب خود نوشته است:
»... از نقطــه نظر ما چنین راه حلي رضایت بخــش بود؛ زیرا از ادامه 
آشــوب و هرج  ومرج جلوگیري مي کرد، استقالل و تمامیت ارضي ایران را 
محفوظ نگاه مي داشــت، از روي کار آمدن یك رژیم افراطي جلوگیري به 

عمل مي آورد و راه نفوذ و سلطه شوروي را هم در این منطقه حساس سد 
مي کرد. در مقابل، روابط خاص و همكاري هاي نزدیك امنیتي و نظامي ما 
با ایرانیان کاهش مي یافت و سیاست ایران در منطقه از سیاست همكاري 
با اســرائیل به یك سیاست ضد اسرائیلي تغییر جهت مي داد. هر چند این 
وضع در مقایســه با امتیازاتي که در دوران حكومت شــاه از آن برخوردار 
بودیم، چندان خوشایند نبود؛ با این حال بر پیروزي یك انقالبـ  از نظر او 
ـ خام و ناشــناخته که به قیمت از هم پاشیدن نیروهاي مسلح ایران تمام 

مي شد، رجحان داشت...«
درباره نوع نگاه سولیوان به رهبري انقالب اسالمي باید گفت: مشخص 
است که شخصیت کاریزما و تأثیرگذار باني انقالب اسالمي او را هم متأثر 
کــرده بود. وي در قســمتي از کتاب »مأموریت در ایــران« به این امر به 

صراحت اشاره دارد:
»...عالوه بــر عده اي که همراه آیت اهلل از عراق آمده بودند، گروهي از 

مخالفان شاه که در آمریكا و دیگر نقاط جهان فعالیت مي کردند، به دور او 
جمع شدند و از ایران هم گروه گروه براي دیدار وي رهسپار پاریس شدند. 
بر عكس تصورات شــریف امامي که مي گفــت آیت اهلل خمیني در پاریس 
به کلي فراموش خواهد شــد، آیــت اهلل در مرکز توجه مطبوعات و محافل 
سیاسي جهان قرار گرفت و با رادیو و تلویزیون هاي دنیا تماس روزانه برقرار 
کرد. چهره عجیب و استثنایي این مرد روحاني که در زیر درختي در حومه 
پاریس نشسته و با سخنان آتشین خود بر ضد شاه از هزاران کیلومتر دورتر 
انقالبي را رهبري مي کرد، توجه همه جهانیان را به خود جلب کرده بود....«

از نظر او، شبكه وسیع روحانیون مخالف شاه در ایران بیشتر از طریق 
دو تن از فعال ترین آنها، یعنی آیت اهلل بهشتي و آیت اهلل طالقاني با امام در 
پاریس ارتباط برقرار مي کردند. این دو آیت اهلل که رهبري حرکت مخالفان 
مذهبي شــاه را در داخل ایران در دســت داشتند، از جمله باسوادترین و 
جالب ترین رهبران مذهبي ایران بودند و از اوضاع جهان نیز آگاهي داشتند. 
آیت اهلل بهشتي سالیان متمادي در آلمان زندگي کرده بود و در مدت اقامت 
خود در این کشور به مخالفت با کمونیست ها برخاسته بود و به همین دلیل 
مورد سوءظن و مخالفت شدید کمونیست ها بود که فعالیت حزب توده را 

در ایران رهبري مي کردند.

پروفســور »رابرت فوریسون« نویسنده کتاب »اتاق های گاز در جنگ 
جهانی دوم؛ واقعیت یا افســانه« در سال 1929 میالدی در فرانسه به دنیا 
آمد. او که از ســال 1974 تا سال 1999 استاد دانشگاه لیون فرانسه بوده، 
معتقد است افســانه اتاق های گاز و نسل کشی یهودیان ساخته و پرداخته 
ســازمان های یهودی اســت که به دنبال اهداف و اغراض کاماًل سیاسی و 

اقتصادی چنین دست به افسانه سازی زده اند. 
پروفســور فوریســون می گوید: »من تا سال 1960 به واقعیت کشتار 
بزرگ در اتاق های گاز اعتقاد داشــتم. امــا پس از مطالعه کتاب های »پل 
راسینیه« دچار شك و تردید شدم. پس از 14 سال تفكر شخصی و سپس 
چهار ســال تحقیق خستگی ناپذیر اطمینان یافتم که با یك دروغ تاریخی 
مواجه هستم... سال ها به دنبال فقط یك بازمانده از بازماندگان جنگ بودم 
که به چشم خود اتاق های گاز را دیده باشد؛ به ویژه به کثرت مدارک ادعایی 
در این مورد وقعی نمی گذاشــتم. به حتی یك مدرک، یك مدرک راضی 
بودم؛ اما همین یك مدرک را نیافتم. در مقابل آنچه یافتم تعداد بی شماری 

مدارک مجعول بود.«
پروفســور فوریسون اولین بار در سال 197۸ طی سلسله مقاالتی در 
نشــریه لوموند درباره این موضوع افشاگری کرد. او تاکنون چندین کتاب 
و ده ها مقاله معتبر و مســتند در این باره تدوین و چاپ کرده است. از وی 
تاکنون آثار فراوانی به زبان های انگلیسی و فرانسوی چاپ و منتشر شده است. 
کتاب »اتاق های گاز در جنگ جهانی دوم؛ واقعیت یا افســانه« نوشته 
پروفســور فوریسون به این دلیل که مملو از اسناد و مدارک است، اهمیت 
ویژه ای در بین کتاب های مكتب تاریخ حقیقی پیدا کرده است. حدود 60 
درصد این کتاب را اســناد و مدارک تشــكیل می دهند. به همین دلیل به 

کتابی مستند تبدیل شده است.
همچنین به این دلیل که این کتاب در پاســخ به موّرخان و مدافعان 
هولوکاست نوشته شده است و از طرف مقابل به جای جواب منطقی، علمی 
و مستند با حمالت تبلیغاتی و فیزیكی و پیگرد قضایی به دلیل اتهام تحریف 
عمدی تاریخ روبه رو شده است، نشان دهنده قوت استنادات و مدارک مورد 

استفاده و تحلیل های تاریخی صورت گرفته از سوی فوریسون است.
دیدگاه های فوریســون سبب شــده اند که وی به صورت مداوم تحت 
حمالت و خشونت فیزیكی قرار داشته باشد. از نوامبر 197۸ تا می 1993، 
وی ده بار مورد حمله قرار گرفته اســت. حداقل 9 فقره از این حمالت از 
سوی یهودیان بوده است و هیچ یك از ضاربان وی تاکنون دستگیر و محاکمه 
نشده اند. وحشیانه ترین حمله رویدادی بود که در 16 سپتامبر 19۸9 اتفاق 
افتاد. طی این حادثه گروهی که خود را »پسران خاطره یهودیان« معرفی 

می کنند وی را به شدت مورد ضرب وجرح قرار می دهند.
به مدت چند ســال متوالی سازمان های دولتی و قضایی فعالیت هایی 
هماهنگ برای به سكوت واداشتن فوریسون انجام داده اند. وی مجبور شده 
اســت بارها به دلیل نوشته ها و اظهارات مستقیم و بی پرده در دادگاه های 
فرانسه از خود دفاع کند. او مجبور بوده با چندین محكومیت دادگاهی به 

مبارزه برخیزد.
بارها حســاب های بانكی وی مسدود شــده و مقامات دادگاهی بارها 

به منزل وی رجوع کرده و او و خانواده اش را به ضبط اموال شــان به علت 
خسارات های مالی ناشــی از اظهارات »بدعت آمیزش« تهدید کرده اند. به 
دلیل این فشارها زندگی خانوادگی فوریسون دچار سختی های زیادی بوده 

و سالمتی وی نیز به شدت آسیب دیده است.
در دســامبر سال 19۸0، فوریسون طی گفت وگویی با شبكه رادیویی 
»اروپا 1« فرانسه، نتیجه تحقیقات تاریخی خود را طی شصت کلمه فرانسوی 

بیان کرد که ترجمه آن چنین می شود:
»اتاق های گاز ادعایی هیتلری و نسل کشی ادعایی یهودیان هر دو دروغی 
تاریخی هستند که موقعیت را برای یك کالهبرداری عظیم مالی-سیاسی 
پدید آوردند. ذ ی نفعان اصلی این کالهبرداری دولت اسرائیل و صهیونیسم 
بین المللی است و قربانیان اصلی آن مردم آلمان ـ البته نه رهبران آنها ـ و 

تمام مردم فلسطین هستند.«
وی بیست وسه سال بعد اعالم داشت که این جمالت در نظر وی حتی 

اندکی تغییر نیافته است.

پس از بیان این اظهارات فوریسون به اتهام اشاعه نفرت و نژادپرستی 
به دادگاه فراخوانده شد. در جوالی 19۸1، وی مجرم شناخته شد و به سه 
ماه حبس تعلیقی و پرداخت چند هزار فرانك محكوم گردید. همچنین به 
وی دستور داده شد که 6/3 میلیون فرانك نیز برای هزینه اعالم تلویزیونی 
و مطبوعاتی حكم صادره پرداخت کند. با این حال، در ژوئن 19۸2 دادگاه 
تجدیدنظر حكم اشاعه نفرت نژادی را رد کرده و همچنین وی را از پرداخت 

6/3 میلیون فرانك مذکور معاف کرد.
در ســوم اکتبر سال 2006، دادگاهی در پاریس، فوریسون را به دلیل 
»انكار هولوکاســت« مجرم شــناخت؛ زیرا وی در مصاحبه ای که با شبكه 
»سحر« صداوسیمای ایران داشت، اظهار داشته بود که آلمان ها طی جنگ 
جهانی دوم حتی از یك اتاق اعدام با گاز نیز اســتفاده نكرده بودند. دادگاه 
اعالم داشت که این سخنان در نقض قانون »گسو« فرانسه است که در سال 
1990 تصویب شــده و بر اساس آن نقد یا مخالفت با تعاریف دادگاه های 
نورنبرگ )1946 ـ 1945( درباره جنایت علیه بشــریت، جرم محســوب 
می شــود. دادگاه پس از اینكه اعالم کرد که فوریسون »وجود جنایت علیه 
بشــریت آن گونه که در دادگاه های نورنبرگ اعالم شده است« را رد کرده، 

وی را به پرداخت 7500 یورو و نیز سه ماه حبس تعلیقی محكوم کرد. 

جهان در آینه تاریخایران در آینه تاریخ

 اتاق های گاز؛ واقعیت یا افسانه روایت سولیوان از انقالب

حكایت زمانه

در دی 135۸ یكی از هواداران شاپور بختیار، به نام مهندس 
قادسی ، نمودار سازمانی را تهیه کرد و نام آن را »نقاب« گذاشت، 
که جمع حروف اول »نجات قیام انقالب بزرگ« بود؛ این سازمان 
دارای شورایی شامل مســئول تهران، مسئول امور شهرستان ها ، 
مســئول امور وزارتخانه ها، مسئول امور دانشــگاه ها، انتشارات و 

تبلیغات ، مسئول امور ایالت و مسئول امور چریكی بود .
از نظر مسئوالن نقاب، فتح تهران با پیروزی در سراسر کشور 
برابر بود و با تصوری که از کودتای 2۸ مرداد 1332 داشتند، فكر 

می کردند با سقوط تهران همه کشور تسلیم آنها می شود.

علل انتخاب پایگاه نوژه 
ســران کودتا برای شروع کار درصدد در اختیار گرفتن یك 
پایگاه نظامی برآمدند که دارای هواپیما، نزدیك تهران و خارج از 
شهر باشد و عناصر آن قابل جذب باشد و رهبران عملیات هوایی 
با کارکنان و اماکن آن آشنایی داشته باشند. به این ترتیب، پایگاه 

هوایی شهید نوژه برای شروع کودتا انتخاب شد.
پایگاه هوایی شــهید نوژه در 50 کیلو متری شهر همدان در 
کنار شهر کبودرآهنگ و دور از دسترس مردم قرار داشت و تیمسار 
محققی، تیمسار سعید مهدیون، سروان حمید نعمتی، سروان ایرج 
ایران نژاد و چند نفر دیگر از سران کودتا در آنجا خدمت کرده بودند 

و اماکن و کارکنان پایگاه را می شناختند .
این پایگاه پیش از انقالب »پایگاه شاهرخی« خوانده می شد 
و پــس از انقالب مدت کوتاهی »پایگاه حر« نام گرفت. به دنبال 
شهادت ســرهنگ دوم خلبان محمد نوژه از خلبانان فداکار این 
پایگاه، که در پاسخگویی به فرمان حضرت امام خمینی)ره( برای 
کمك رسانی به شهید چمران و جلوگیری از سقوط پاوه در تاریخ 
5۸/5/25 به شهادت رسید، نام این پایگاه به پایگاه هوایی شهید 

نوژه تغییر کرد.

ترکیب کودتا گران 
بــرای تصرف پایگاه نوژه به منزله کلید عملیات کودتا قرار 
بــود 12 گروه مرکب از یكصد نفر از کاله ســبزهای تیپ نوهد، 
300 تا 400 نفر از فریب خوردگان ایل بختیاری و 12 نفر راهنما 
از داخل پایگاه به فرماندهی ســرگرد کوروش آذرتاش )فرمانده 
تیپ 23 نوهد پیش از انقالب( به منظور تصرف پایگاه نوژه وارد 
عمل شــوند . طبق نقشه پس از تصرف پایگاه، تیمسار محققی 
برای هدایت عملیات هوایی در اتاق فرماندهی مســتقر می شد 
و همزمان ســروان حمید نعمتی، سروان محمد ملك، سروان 
کیومرث آبتین و سروان فرخزاد جهانگیری که هر کدام فرمانده 
یك گروه بودند، اولین اسكادران هوایی را به پرواز درمی آوردند. 
این اســكادران شامل 16 هواپیما از 53 فروند هواپیمای مجهز 
به ســالح سنگین بود که برای عملیات در نظر گرفته شده بود . 
در طرح کودتا، عملیات هوایی نقش محوری داشــت؛ بنابراین 

هواپیما ها باید مسلح به سالح سنگین و آماده پرواز می شدند.
چگونگی شروع کودتا 

سران کودتا با ارتش بعثی عراق هماهنگ کردند )آن زمان جنگ 
تحمیلی هنوز آغاز نشــده بود، اما بین ایران و عراق خصومت وجود 
داشت( که در روز 19 تیر 1359 و در ساعت مقرر وارد حریم هوایی 
منطقه شوند و در پی عملیات هوایی عراق، آژیر قرمز پایگاه که رمز 
شروع کودتا بود، به صدا درآید و کارکنان هواپیماها را مسلح و آماده 
پرواز کنند؛ همچنین به طور همزمان خلبانان وابسته به کودتا در ظاهر 
برای حرکت به ســمت مرزها و پاسخ به ارتش عراق و در واقع برای 
حرکت به سوی تهران و بمباران اهداف از پیش تعیین شده پرواز کنند.

اهداف بمباران 
با رســیدن هواپیماها به تهران قــرار بود بیت حضرت امام)ره(، 
فرودگاه مهرآباد، دفتر نخســت وزیری، ستاد مرکزی سپاه پاسداران، 
ســتاد مرکزی کمیته های انقالب، پادگان ولی عصر)عج(، پادگان امام 
حسین)ع( و چند نقطه مهم دیگر بمباران شود و پس از بمباران های 

هوایی، هواپیماها با شكســتن دیــوار صوتی به نیروی زمینی عالمت 
دهند که مرحله دوم کودتا را آغاز کند . در این مرحله باید صداوسیما، 
فرودگاه مهرآباد، ستاد ارتش جمهوری اسالمی، پادگان حر، پادگان قصر 
و پادگان جمشیدیه تسخیر شود و در سطح شهر تهران با اعمال خشونت 
و ارعاب حالت نظامی برقرار گردد؛ طبق برنامه اگر نیروی زمینی موفق 
نمی شد صداوسیما را تسخیر کند، هواپیماها آنجا را بمباران می کردند .

افشای کودتا 
سه روز مانده به موعد کودتا یكی از خلبانان که برای همكاری 
انتخاب شده بود، در تهران با سروان حمید نعمتی مالقات می کند 
و حمید نعمتی به او می گوید که مأموریت تو بمباران بیت امام)ره( 

است و ما می توانیم تا پنج میلیون نفر را بكشیم.
گویا شــگرد حمید نعمتی این بود که در نخســتین دیدار 
توجیهی کودتا به خلبانان عضوگیری شده چنین جمله ای را می گفت 
تا از میزان آمادگی آنها برای شــرکت در کودتا و کشتار میلیونی 
مردم اطالع یابد. خلبان یادشــده در مقابل نوع مأموریت و وسعت 

کشــتار مردم غافلگیر و مردد می شود؛ اما به دلیل ترس از سران 
کودتــا نمی داند که چه باید کند. وی پس از خروج از خانه حمید 
نعمتی، دچار تشویش و نگرانی می شود و می خواهد که موضوع را 
با کســی در میان بگذارد. سرانجام همان شب موضوع کودتا را با 
برادر و مادرش در میان می گذارد و مادرش که به شــدت ناراحت 
شــده بود، می گوید: تو نه تنها نباید این کار را بكنی، بلكه باید به 
انقالبیــون خبر دهی و جلوی این کار را بگیری که اگر غیر از این 
باشد، شیرم را حاللت نمی کنم. این سخن مادر موجب می شود که 
در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه خلبان یادشده تصمیم خود 
را بگیرد و با پذیرش احتمال کشــته شــدن از سوی سران کودتا، 
ماجرای کودتا را افشا کند . به این ترتیب، او از خانه خارج می شود 
و پس از پرس وجوها و دوندگی های مختلف، حدود اذان صبح منزل 
حضرت آیت اهلل خامنه ای را پیدا می کند و خود را به آنجا می رساند .

رهبر معظم انقــالب )مدظله العالی( این واقعه را چنین تعریف 
می کنند: »شــبی حدود اذان صبح دیدم که در منزل ما را به شدت 
می زنند، من رفتم دیدم می گویند یك ارتشی آمده و با شما کار واجب 
دارد، دیدم یك نفر تكیه داده به دیوار، با حال کسل و آشفته و خسته 
سرش را فرو برده. گفتم شما با من کار دارید؟ بلند شد و گفت: بله. 
گفتم: چه کار دارید؟ گفت: کار واجبی دارم و فقط به خودتان می گویم... 
من به حرفش حساس شــدم... احتمال این بود که سوءنیتی داشته 
باشد؛ اما دیدم نمی شود به حرفش گوش نداد... یك جایی گوشه حیاط 
نشستیم... آثار بی خوابی و خیابان گردی و خستگی و هیجان در او پیدا 
بود. خالصه آنچه گفت، این بود که در پایگاه همدان اجتماعی تشكیل 
شده و تصمیمی بر کودتایی گرفته و پول هایی به افراد زیادی داده اند، 
به خود من هم پول داده اند ... قرار اســت جماران و چند جای دیگر 
را بمباران کنیم. پرسیدم: کی قرار است این کودتا انجام شود؟ گفت: 
امشب. من دیدم مسئله خیلی جدی است و باید آن را پیگیری کنم؛ 
در این بین این احتمال را می دادم که یك سیاست باشد و بخواهند 
ما را سرگرم کنند، اما در عین حال اصل قضیه آن قدر مهم بود که با 

وجود این احتماالت، الزم بود آن را پیگیری کنیم.«

افشاگری دومین نفر 
چند ساعت پس از افشای کودتا از سوی خلبان یادشده، یكی 
از درجه داران تیپ 23 نوهد نیز به کمیته مستقر در اداره دوم ستاد 
مشترک مراجعه می کند و پس از افشای کودتا و اعتراف به اینكه 
قرار اســت به همراه عده ای دیگر در براندازی جمهوری اسالمی 
شــرکت کند، یك پاکت حاوی بخشی از طرح عملیات کودتا را 
در اختیــار کمیته فوق قرار می دهد. به این ترتیب به فاصله چند 
ساعت از ســوی دو عضو جذب شده به کودتا، اقدام به ضد کودتا 
تبدیل می شــود و انقالب از خطری که در چند قدمی اش کمین 
کرده بود، آگاه می  شود. این ضد کودتا، گرچه از جانب دو فرد که 
از اقــدام یكدیگر بی اطالع بودند، صورت گرفت؛ اما ترجمان اراده 

یك ملت انقالبی برای دفاع از انقالب شان بود.

سیدهادی خسروشاهیکودتای نقاب
۱۳روایت حماسه

اروندرود یا اروند )به عربي شط العرب( رودخانه پهناوري در جنوب 
غربي ایران و در مرز ایران و عراق است که از همریزش رودهاي دجله، 
فرات و سپس کارون پدید آمده  است. دجله و فرات پیش از پیوستن به 
کارون در شهر قرنه در 375 کیلومتري جنوب بغداد به هم مي پیوندند. 
طول اروندرود از قرنه تا ریزشگاه آن در خلیج فارس 190 کیلومتر است. 
ریزشگاه اروندرود در میان شهر ایراني اروندکنار و شهر عراقي فاو است. 
بصره، خرمشهر، آبادان، خسروآباد و فاو از جمله بندرهاي مهم این آبراه 

هستند که نقش چشمگیري در رونق بازرگاني منطقه دارند.
همان طور که اشاره شد، اروندرود بحث انگیزترین و مورد توجه ترین 
موضوع در روابط ایران و عراق طي سال هاي 1924 تا 19۸0 بوده است و 
در هیچ زماني از این دوران، موضوع اختالفات ایران و عراق درباره اروندرود 
از دستور کار مقامات دو کشور خارج نشده است. در این باره ده ها کتاب 
مستقل و مقاله هاي بسیاري منتشر شده است. در تمام کتاب هایي که 
درباره روابط ایران و عراق نوشته شده، بحث اروندرود جایگاه ویژه اي دارد.

هنوز مدت کمي به شروع قرن بیستم مانده بود که مسیر تجاري 
آبراه اروندرود پر اهمیت شد؛ اهمیتي که به دلیل رونق تجاري بین النهرین 
روزبه روز به ارزش آن افزوده مي شــد. اهمیت نفت و نیز جایگاه منطقه  
خلیج فارس در خاورمیانه ســبب شــد که در پایان جنگ جهاني اول و 
اشغال بین النهرین به دست انگلیسي ها، آنها شهر بصره را به پایگاه اصلي 
نیروهاي شان در منطقه تبدیل کنند، به طوری که از آنجا خلیج فارس و 
مناطق اطراف را زیرنظر داشــتند. همزمان با تأسیس کشور عراق، آبراه 
اروندرود ارزش و اهمیتي مضاعف یافت. از آن زمان کشاکش و درگیري 
ایران و عراق، که در دو ســوي این آبراه بودند، براي تسلط بر آن شروع 
شــد. عراقي ها مدعي بودند که حاکمیت تمامي آبراه متعلق به آنهاست 
و در نتیجه، کشــتي هاي ایراني تنها با حضور راهنمایان عراقي قادر به 

تردد در این آبراه هستند.
از ســوي دیگر، ایراني ها، ضمن رد ادعاي عراقي ها، اعالم کردند 
که براســاس قوانین و مقــررات بین المللي، خط القعر یا خط تالوگ که 
از عمیق ترین نقطه آبراه رد مي شــود، مرز میان دو کشــور است و در 
نتیجه، مالكیت اروندرود به طور مشترک به دو کشور ساحلي آن، یعني 
ایــران و عراق تعلق دارد. صفحــات تاریخ روابط ایران و عراق در فاصله 
سال هاي 1924 تا 19۸0، آکنده از گفت وگوها، اعتراض ها، درگیري ها، 
شــكایت ها، قراردادها و اسنادي است که بین دو کشور درباره اروندرود 

مبادله شده است.
آنچه طي نیم قرن در رابطه بین ایران و عراق درباره اروندرود اتفاق 

افتاد، ترکیبي از چهار موضوع اساسي است:
1ـ بُعد تجاري، بازرگاني و حمل ونقل اروندرود.

2ـ بُعد امنیت داخلــي اروندرود به مثابه ابزاري برای حفاظت از 
منطقه جنوبي )درباره عراق( و جنوب غربي )درباره ایران(.

3ـ بُعد تبلیغاتي اروندرود به مثابه ابزار فشــاري در دســت عراق 
براي نفوذ در خوزستان.

4ـ اروندرود معبري راهبردي براي حضور در خلیج فارس.

دکتر عبداهلل شهبازی

۹۶امام خامنه ای در گذر زمان

 تاریخ سیاسی دفاع مقدس ـ ۱۳ بهترین گزینه برای خنثی کردن کودتا

اشاره شــد امام خامنه ای)مدظله العالی( در متن وقایع سال  مناقشه بر سر اروندرود
5۸ با وقایعی چون واقعه 13 آبان و تســخیر ســفارت آمریكا و 
افشاگری های این النه جاسوسی روبه رو می شوند و آمریكایی ها پس 
از این وقایع طرح یك کودتا علیه انقالب را در دستور کار خود قرار 
می دهند و این در حالی بود که جریان انقالب مرحله به مرحله و به 
سرعت به پیش می رفت. برگزاری همه پرسی قانون اساسی، انتخابات 
اولین دوره ریاست جمهوری، انتخابات اولین دوره مجلس شورای 
اسالمی، انتصاب رؤسای دستگاه قضایی یكی پس از دیگری انجام 
می گرفت و تمامی نهادهای انقالبی و دستگاه های حكومتی نظام 
جمهوری اسالمی در تكاپو و مشغول فعالیت بودند، آمریكایی ها با 
کمك ضد انقالب مكرر اقدام به توطئه  در راستای برچیدن نظام و 
انقالب می کردند که یكی پس از دیگری افشا و به رسوایی کشیده 
می شد. پس از واقعه طبس کودتای بسیار پیچیده ای به نام کودتای 
»نقاب« طرح کرده بودند که پس از افشــا به »نوژه« مشهور شد. 
این کودتا در آستانه اقدام بود که یكی از خلبانان  کودتاچی پس از 
مشورت با مادرش تصمیم به افشای آن می گیرد. او برای در اختیار 
قراردادن اطالعات در جســت وجوی فرد مناسبی بود که بهترین 
گزینه را امام خامنه ای تشــخیص می دهد و برای دسترسی به او 
شــبانه به تكاپو می افتد، تا اینكه پیش از اذان صبح خودش را به 
منزل ایشــان می رساند. امام خامنه ای در این باره در مصاحبه ای 
توضیح داده و فرمودند: »حدود اذان صبح دیدم که درب منزل ما 
را می زنند، اون دری که بین محل پاســدارها و داخل حیاط بود، 
به شــدت هم می زدند. من از خواب بیدار شدم، رفتم دیدم آقای 
مقدم اســت و می گه که یك ارتشی آمده و می گوید با شما یك 
کار واجب دارد، فوری گفتم کجاست؟ گفتند: توی حیاط نشسته، 
رفتم توی اتاق پاسدارها، دیدم یك نفری همون دم  در تكیه داده 
به دیوار، با حال کسل و آشفته و خسته و سرش را فرو برده بود. 
همان طور که نشســته بود گفتم شما با من کار دارید؟ بلند شد 
و گفــت بله! گفتم چه کار داری؟ گفت کار واجبی دارم و فقط به 
خودتون می گویم و شــاید یادم نیست گفت مربوط به کودتاست. 
به هر حال من حساس شدم از حرفش. گفتم باشه من نماز بخوانم  
می آیم. رفتم نماز را خواندم، آمدم، اونو صداش کردم توی حیاط، 
البته احتمال این هم بود که این مثاًل ســوءنیتی داشته باشد. اما 
دیدم نمی شــه به حرفش گوش نداد. او هم اصرار داشت که تنها 
به من بگه]و[ به هیچ قیمتی اگر کس دیگری باشه نخواهد گفت. 
آوردمش توی حیاط، تابســتان بود. تیرماه بود، یك جایی گوشه 
حیاط نشستیم، گفتم قضیه چیه؟ گفت کودتایی بناست بشه! گفتم 
تو از کجا می دونی؟ بنا کرد شــرح دادن ... حرفشو مرتب و منظم 
نمی زد و من مجبور بودم برای اینكه حرف ازش در بیاورم و ببینم 
چی می گوید مكرر ازش سؤال می کردم... من دیدم مسئله خیلی 
جدی است و بایســتی آن را پیگیری بكنیم.« بنابراین نخستین 
نقطه روشن کودتا، اطالعاتی بود که خلبان نیروی هوایی به توصیه 

مادرش در اختیار امام خامنه ای قرار می دهد.
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مجتبی برزگر

ادامه از صفحه۶
 یك هفته پرچم ها در شــمال شــهر دمشق نیمه افراشته 
می شود و پرچم سیاه نصب می کنند، این یعنی استحاله فكری، 
اینهــا همان مردمی بودند که پیامبر)ص( آنها را انقالبی تربیت 
کرده بود، ولی وقتی دســت یك فــرد خطرناکی مانند معاویه 
می افتند 20 ســال روی اینها کار می کنــد. در ادامه این بحث 
وقتی عمروعاص می گوید بس است دیگر شما هر چه توانستید 
در تخریب مبانی اسالم عمل کردید، می گوید نه. در این زمینه با 
معاویه بحث شان می شود و آخر معاویه قبول نكرده و عمروعاص به 
معاویه می گوید: بگو کدو هم ذبح شرعی می خواهد، معاویه گفت: 
نمی پذیرند. عمروعاص می گوید: تو بالیی سر مردم آورده ای که 
هر چه بگویی قبول می کنند. مفتیان دربار معاویه اعالم می کنند 
که عالوه بر گاو، گوسفند و شتر، کدو هم ذبح شرعی می خواهد 

و مردم از فردا همین دستور را انجام می دهند.
4ـ تفاوت در عمق تهدید و خطر؛ خطر جهاد اصغر و 
نظامی مرزهاست؛ ولی خطر تهاجم پذیری، خطر فرهنگ مهاجم، 

استحاله همه اصول مبانی و ارزش هاست. 
5ـ تفاوت در تجهیــزات و آمادگی ها؛ تجهیزات و 
آمادگی هــای جهاد کبیر با تجهیزات و آمادگی های جهاد اصغر 
کاماًل متفاوت است. در جهاد کبیر مذاکره و تعامل نیاز است که 
پیچیدگی های خاص خود را دارد. جنگ سخت محدود به زمان 
است، ولی جهاد کبیر طوالنی است؛ یعنی در همه دوره ها جزء 
واجبات اســت؛ یعنی یك لحظه نیست که ما در برابر فرهنگ 
مهاجم آســوده باشیم. جنگ فرهنگی، جهاد زماندار و طوالنی 

است، ولی در این دوره که رهبر معظم انقالب روی این موضوع 
تكیه کردند بیشــتر به سبب شرایطی است که ما با آن روبه رو 
هســتیم. یكی دیگر از نقاط افتراق در رویارویی با دشمن است؛ 

رویارویی با دشمن خیلی متفاوت است.

محور پنجم : مقایسه سازوکارها و راهکارهای دشمن
الف ـ ســازوکارها و راهکارهای کفار، مشــرکان و 

منافقان در برابر پیامبر اعظم)ص(
1ـ فشار فیزیكی و ایذایی: اذیت کردن پیامبر)ص(، بالل و...؛

2ـ بایكــوت: تالش می کردند که پیامبر را از کاریزماتیكی 
بودن خارج کنند، مانند گوش نكردن به حرف های پیامبر)ص(؛

3ـ تحریم و محاصره؛
4ـ تطمیع؛         5ـ تعامل.

ب ـ سازوکارهای دشمن در برابر انقالب اسالمی ایران
1ـ جنگ سخت نیابتی: صدام به عنوان یك عنصر نایب از 

آمریكا این مسئولیت را برعهده گرفته بود؛
2ـ حرکت های نیمه ســخت و ایذایی: آشوب های مرزها و 

استان های مختلف؛
3ـ محاصره و تحریم؛

4ـ تعامل؛       5ـ تطمیع.

محور ششم : فرمان های خداوند به پیامبر)ص(
 در برابر ترفندهای دشمنان

خداوند برای مقابله با دشمنان پنج فرمان را به پیامبر)ص( 

صادر فرمودند:
1ـ صبر و استقامت »َفاْسَتِقْم َکَما أُِمرْ َت َوَمن تَاَب َمَعَك«

سه نكته در این آیه وجود دارد:
1ـ رمز پیروزی شما استقامت شما است؛

2ـ استقامت در چارچوب مأموریت است. برای نمونه یك 
فرد توده ای هزار ســال هم در برابر شكنجه ها و زندان مقاومت 

کند ارزش ندارد. هر استقامتی ارزش ندارد؛
3ـ تنها استقامت رهبری کافی نیست. رئیس جمهور، نماینده 

مجلس، حتی مردم هم باید استقامت داشته باشند.
2ـ اطاعت ناپذیری از کفار و منافقان

یكی از فرامینی که کراراً به پیامبر اعظم ابالغ شده است، 
فرمان ابتدای سوره احزاب اســت: »اتَِّق اهللَ َو اَل تُِطِع الَْكافِِریَن 

َوالُْمَنافِِقیَن«.
3ـ حرکت در چارچوب وحی

»واتَِّبع ما یوحی اِلَیَك ِمن َربَِّك؛ آنچه که ما وحی کردیم 
باید آن را دنبال کنید و از استانداردها خارج نشویم«.

محور هفتم: هشدار در راهبرد تعامل و تطمیع دشمن
خداوند در هنگام تعامل و تطمیع دشمن چه هشدارهایی 

را به پیامبر می دهد؟
در زمینه تالش دشمن برای تعامل چند آیه قرآن داریم.

مرحله اول تالش برای نفــوذ؛ باالخره انبیا هم از این 
اصل مستثنی نیســتند، آنها روی انبیا هم طمع دارند که 
روی ادراک سیاسی پیامبر تأثیر بگذارند. می فرماید: »َوإِْن 

َکاُدوا لََیْفِتُنونََك َعِن الَِّذي أَْوَحْیَنا إِلَْیَك لَِتْفَتِرَي َعلَْیَنا َغْیَرُه 
َوإًِذا اَلتََّخــُذوَک َخلِیاًل؛ اینها نزدیك بود تو را از آنچه که به 
تو وحــی کردیم غافل کنند تا چیز دیگری غیر از وحی به 
ما نســبت دهی. در این شــرایط به دنبال این بودند به هر 
بهانه ای با تو دوســت شوند و از این طریق وارد حوزه ذهن 

و فكر تو شوند.«
مرحله دوم می فرماید: »َو لَْو ال أَْن ثَبَّْتناَک لََقْد ِکْدَت تَْرَکُن 
إِلَْیِهْم َشــْیئاً َقلیاًل؛ اگر ما تو را ثابت قدم نمی کردیم نزدیك بود، 

یك ذره ای به اینها نزدیك شوی«.
خداوند می فرماید اگر تو را استوار نكرده بودیم هر آن نزدیك 

بود که اندکی به آنان تمایل پیدا کنید.
اما پیام های این دو مرحله عبارتند از:

1ـ تــالش دشــمن در زمینه نفوذ در اندیشــه رهبران و 
سیاستمداران حاکمیت دینی؛

2ـ رهبران الهی نفوذناپذیرند یا باید نفوذناپذیر باشند، نباید 
تحت تأثیر دشمنان قرار بگیرند؛

3ـ رهبران الهی و حاکمان حكومت دینی در معرض خطر 
عقب نشینی از این اصول هستند، باید مواظب باشند که از اصول 

عقب نشینی نكنند؛
4ـ دوســتی دشمنان متوقف اســت بر دست برداشتن از 
اصول؛ »اذن اتخذوا خلیال« گفتند بیا از این اصول دســت بردار 

تا با تو دوست شویم؛
5ـ مذاکــره و تعامل آری، اما به قیمت ایســتادگی روی 

اصول و مبانی.

مرحله سوم تهدید پیامبر به اینكه اگر این اتفاق می افتاد چه 
می شد؟ اگر سر سوزنی به اینها نزدیك می شدی و در یكی از این 
مؤلفه ها تردید ایجاد می کردی چه اتفاقی می افتاد؟ می فرماید: 
»إِذاً َلََذْقناَک ِضْعَف الَْحیاةِ َو ِضْعَف الَْمماِت ثُمَّ ال تَِجُد لََك َعلَْینا 

نَصیراً« )سوره االسراء/ آیه 75 (.
واهلل دو برابر کیفر مشرکان عذاب تو بود در دنیا و در آخرت. 

به پیام های این آیه در چند مؤلفه می توان اشاره کرد:
1ـ هرگونه عقب نشــینی ولو اندک از اصول ممنوع است، 

حق ندارند که از اصول تخّطی کنند؛
2 ـ پیامبــران هم اگر از اصول عــدول کردند از قهر الهی 

مستثنی نیستند، چه رسد به سیاستمدارها؛
3 ـ کیفر عقب نشینی رهبران الهی از اصول دو برابر دیگران 

است؛
4ـ گرایش به کّفار سبب تنها ماندن انسان و محرومیت از 

نصرت الهی می شود.

محور هشتم : الزامات و بایدهای جهاد کبیر
1ـ تمرکــز روی رهبری الهــی در جهاد کبیر چون محور 

رهبری در همه آیات خطاب به پیامبر)ص( است؛
2ـ وحدت فرماندهی در جهاد کبیر از الزامات است مردم، 
پاسداران، بســیجیان باید متوجه باشند که حرف های دیگران 

نباید مورد توجه قرار گیرد؛
3ـ اطاعت نكردن کافی نیســت، جهاد الزم اســت؛ جهاد 

علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.

نماینده ولی فقیه در سپاه جهاد کبیر و نقش آن در پاسداری از انقالب اسالمی را تبیین کرد

سیاست تعاملی دشمن برای نفوذ و تغییر عمق راهبردی

 بیست وچهارمین نمایشــگاه بین المللی قرآن 
کریم با شعار »به ســوی فهم قرآن« از ۲4 خرداد تا 
۸ تیر برگزار شد؛ نمایشگاهی که در یک نگاه ساده 
زمان آن تقریباً به نصف کاهش یافته اســت؛ چرا که 
این نمایشگاه هر ســاله پیش از ماه مبارک رمضان 
آغاز به کار می کرد و اختتامیه آن در روزهای پایانی 
ماه مبارک رمضان بود، اما در سال های اخیر به دالیلی 
زمان آن  کاهش یافته است. این یکی از موضوعاتی 
بود که مورد انتقاد شدید بازدیدکنندگان و بسیاری 
قرار گرفت و حجت االسالم حشمتی،  از غرفه داران 
معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد و رئیس نمایشگاه 
قرآن ایــن  چنین به آن پاســخ داد: »از آن جا که 
مصلی باید برای برپایی نماز عید ســعید فطر آماده 
می شد، این دوره از نمایشگاه تا شب های قدر بیشتر 
ادامه پیدا نکرد.« البته او در ادامه این توضیحات به 
بررسی صورت گرفته از مطالعات و نظرسنجی مردمی 
و هم فکری با غرفه داران اشاره کرد که به این نتیجه 
رسیدیم؛ با این اوصاف فعالیت های نمایشگاهی طی 
دو هفته بازدهی بیشتری خواهد داشت. ولی عمده 
مردم نسبت به این کاهش زمانی منتقد بودند و حتی 
خود غرفه داران هــم برنامه ریزی ارائه محصوالت و 
القــای رویکرد های فرهنگی و قرآنی خودشــان را 
همچون سال های پیش طراحی کرده بودند.  برخی از 
آنها این طور گفته بودند که امسال افطار نمی دادند و 
خود ما مسئول نظافت غرفه ها بودیم و به این دلیل 
و خیلی از دالیل دیگر اگر ساعت بازدید را به پس از 
افطار تغییر می دادند، بهتر بود. واقعیت این است که 
نمایشگاه قرآن که زمانی از آن به بزرگ ترین رویداد 
قرآنی ســال یاد می شد، در سال های اخیر ضعیف و 
ضعیف تر شده است. در نمایشگاه امسال چه از حیث 
ضعف و چه قوت اتفاقاتی را شاهد بودیم که جزئیات 
آن را در ادامه گزارش خبرنگار صبح صادق می خوانید.

رقابت ۶۰۰ غرفه و ارتقای کیفی
در نمایشگاه امسال شــاهد فعالیت 600 غرفه بودیم 
که 300 غرفه آن ویژه فــروش در حوزه نرم افزار، مكتوب، 
محصــوالت قرآنی و عفاف و حجاب بود و 300 غرفه دیگر 
نیــز در بخش هایی چون کــودک و نوجوان، هنر، نهادها و 
سازمان ها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، دیجیتال، فروش و 
بازرگانی و بین الملل به فعالیت پرداختند. در بخش بین الملل 
نمایشگاه نیز 30 شــخصیت از 15 کشور خارجی شرکت 
کرده بودند که به ظّن بســیاری از کارشناسان از نظر آمار 
تعداد کشــورهای شرکت کننده نسبت به سال های گذشته 
هیــچ  تغییری نكرده، ولی از نظر کیفی، فعالیت این بخش 

مطلوب تر شده بود. 
در بخش ابتدایی شبســتان مصالی امام خمینی)ره( 
غرفه هایی با عنوان »خادمان قرآنی« ایجاد شده بود که در 
آن تصاویری از خادمان قرآن از نخستین سال های برگزاری 
نمایشــگاه قرآن و عكس استادان قرآنی که هر یك از آنها 
منشأ برکات بسیاری در زمینه های مختلف قرآنی بودند و با 
فعالیت های خود جامعه و کشور را به ترویج فرهنگ قرآنی 
هدایت کردند، دیده می شــد. البته، متولیان امر اعالم کرده 
بودنــد که می خواهند از مقام 12 خــادم قرآنی در حضور 

رئیس جمهور تجلیل کنند! 
روبه روی غرفه خادمان قرآن، بخش قرآن و رسانه قرار 
داشت که در این غرفه نیز به نوع فعالیت این رسانه ها معرفی 
شد. بخش دانشــگاهی هم با ارائه آثار هنری و فرهنگی از 
دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور و حضور دانشجویان 
که در غرفه هــا فعال بودند از دیگر بخش های نمایشــگاه 

قرآن به شــمار می رفت کــه در آن کتا ب ها، پایان نامه ها و 
آثار تجسمی با مضامین قرآنی در معرض بازدید عموم قرار 
گرفته بود. بخش های کودک، نوجوان، خانواده و فعالیت های 
مؤسســه های قرآنی هم هر یك متناسب با سنین مختلف، 
برنامه های ویژه ای ارائه کردند. ناگفته  نماند فعالیت جالبی 
که متولیان نمایشگاه در دستور کار خود قرار دادند طراحی 
مسابقه ای با عنوان عكاسی بازدیدکنندگان در سه موضوع 
»فهم قرآن، اقدام و عمل«، »خانواده و نمایشــگاه قرآن« و 
»کاستی های نمایشــگاه قرآن« بود تا بهترین آثار را مورد 

تقدیر و تجلیل قرار دهند.

اجرای طرح ارتقای کیفیت چادر نماز در نمایشگاه 
قرآن

طرح ملی ارتقای کیفیت چادرهای نماز مساجد و اماکن 
متبرکــه که با هدف احیای نمادهای ملی و دینی و ارتقای 
کیفیت اقالم و ملزومات مورد اســتفاده در نماز با توجه به 
محصول ایرانی در قالــب انجام فرآیند تولید یك محصول 
ســاخت داخلی اعم  از »نخ، پارچه، طراحــی و تولید« در 
نمایشگاه رونمایی شده بود به علت استقبال و تقاضای باالی 
مخاطبان ظرفیت پذیرش و پاسخگویی خود را افزایش داد.

استقبال قرآن پژوهان از گنجینه دفاع مقدس
کتاب های »نیمه پنهان ماه« که درباره شهید چمران، 
شــهید زین الدین، شــهید چراغچی و شهدای دیگر است، 
مجموعه »درهای بسته« شــامل خاطرات اسرا و آزادگان 
و مجموعه »از چشــم ها« که ویژه خاطرات شهیدان است 
از پرطرفدارترین محصوالت نمایشــگاه امســال بوده و در 
این بین رمآن هایی که درباره زندگی شــهیدان بوده نیز از 
اســتقبال خوبی برخوردار بوده است. این آمارهای فروش و 
استقبال بازدیدکنندگان را مدیر بازرگانی و توزیع مؤسسه 
انتشــارات روایت فتح در اختیار ما قرار داد. البته برخی هم 
گفتند که آثار استاد شهید مرتضی مطهری پرمخاطب ترین 

موضوع نمایشگاه بود.

بخش عفاف و حجاب پرطرفدارترین بخش
در این غرفه پوشاک اسالمی شامل آستین، انواع چادر، 
مانتو، روسری و مقنعه به فروش می رسید. امسال نیز مردم 
نســبت به سال گذشته با این غرفه بیشــتر آشنا شده اند؛ 
لذا میزان اســتقبال کنندگان زن نیــز افزایش یافت. چادر 
نماز، چادر عربی و چادرهای مجلسی نیز از پرطرفدارترین 

محصوالت این غرفه بود.

رونمایی از بزرگ ترین قرآن نقره و طال در جهان
کتابــت بزرگ ترین قرآن جهان روی ورق فلز نقره که 
رائین خانزاده، هنرمند کاتب و حكاک عبارات قرآنی بیش 
از یك سال قبل آن را آغاز کرده بود و در بخش هایی از آن 
نیز از طال اســتفاده کرده بود در نمایشگاه بین المللی قرآن 
کریم رونمایی شــد. این قرآن در دو برگ ورق نقره هر یك 
در ابعاد 170 در 130 سانتی متر حكاکی شده است. البته، 
۸0 کیلو نقره و یك کیلو طال در آن به کار رفته و شیوه کار 
این هنرمند به این شــكل بوده است که با استفاده از یك 
وســیله نوک تیز و با فشار دست عبارات قرآنی را روی فلز 
نقره حك کرده و در جاهایی همچون کتیبه و سر ســوره ها 

با استفاده از لیزر برشی روی صفحه نقره ایجاد کرده و طال 
جایگزین آن شده است. در هر یك از این دو ورق نقره، 15 
جزء از قرآن حكاکی شده که با وجود بزرگ بودن ابعاد قرآن، 
ظرافت های خاص هنری خود را دارد. این قرآن با استفاده از 

خط »عثمان طه« حكاکی شده است.

توجه به اصل سرگرمی در برنامه های قرآنی کودک 
و نوجوان

ماهیــت برنامه هایی که در بخش کودک و نوجوان در 
نظر گرفته شد سرگرم کننده بود. مسئوالن این غرفه ها سعی 
کردند در قالب ارائه برنامه های سرگرم کننده به تحقق شعار 
به سوی فهم قرآنی دست یابند. البته در بخش نوجوان عالوه 
بر تعبیه مجموعه برنامه های سرگرم کننده، برنامه هایی نیز در 
حوزه آموزش و بازی تدارک دیدند که به این وسیله انتقال 
مفاهیم و معارف قرآنی به شكل مؤثر هدف گذاری شده مورد 
نظر قرار گیرد. »نقشینه« عنوان یك بازی اندرویدی است که 
نوجوانان با نصب آن روی شبكه  های رایانه ای خود می توانند 

مهارت هــای خود را در زمینه هــای گوناگون از جمله حل 
مسائل تقویت کنند و در قسمت دیگری از این بخش، بازی 
فكری »هفت تكه« اســت که در آن به صفات نیكوی الهی 
اشاره شده و در جریان آن نیز نوجوانان در زمینه مدیریت و 

برنامه ریزی توانمندی هایی را پیدا خواهند کرد.

نمایش آثار خوشنویسی، تایپوگرافی و 
تصویرسازی

موزه هنرهای دینی امام  علی)ع( برای نخستین بار در 
طول 24 دوره برپایی نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم در 
این رویداد بزرگ قرآنی شــرکت داشت و در قالب غرفه ای 
در طبقه دوم شبستان مصالی امام  خمینی)ره( مجموعه ای 
از آثار هنرهای تجسمی با محتوای قرآنی را در معرض دید 
عالقه مندان قرار داد. نمایش مجموعه ای از آثار خوشنویسی 
استادان مشهور خوشنویســی ایران در زمینه های مختلف 
همچون نستعلیق و نسخ بخشی از آثار ارائّه شده و همچنین 
تصویرســازی قصص قرآنی و روایات دینی و مجموعه ای از 
آثار پوستر که مربوط به تایپوگرافی اسماءالحسنی است از 

دیگر بخش های نمایشگاه بود.

حضور بیش از هزار محصول قرآنی در بخش 
رسانه های دیجیتال

بخــش رســانه های دیجیتــال شــامل رســانه های 
برخط)ســایت های اینترنتــی(، نرم افزارهــای رایانه ای و 
نرم افزارهای تلفن همراه بود که ناشران در آن 1400 محصول 
قرآنی را عرضه کرده بودند. امسال پایگاه اینترنتی نمایشگاه به 
سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی محتوا و اخبار نمایشگاه را 
منتشر کرد و همه اخبار در شبكه های رسمی تلگرام و صفحه 

اینستاگرام به نام »قرآن اکسپو« منتشر شد. 

رونمایی از نرم افزار »اطلس شیعه«
در نمایشگاه قرآن جدیدترین دستاوردهای این مؤسسه 

به مخاطبان عرضه شــد که از مهم تریــن آنها  می توان به 
نرم افزار »اطلس شــیعه« اشــاره کرد. در نرم افزار »اطلس 
شــیعه« تالش شــده تا تاریخ شــیعه در قالب نقشه های 
جغرافیایی ارائه شده و حدود پیشرفت تشیع در هر مقطع 

تاریخی و در هر نقطه جغرافیایی نشان داده  شود. 

انتقاد ناشران و غرفه داران از عدم اطالع رسانی 
مناسب نمایشگاه

هرچند صداوســیما از نمایشگاه امسال اطالع رسانی 
به نسبت قابل قبولی داشت؛ اما شهرداری در سطح شهر 
هیچ تبلیغاتی نكرد. غرفه داران می گفتند که شــهرداری 
تهران برای انتقال شــهروندان از نقاط مختلف شــهر به 
نمایشــگاه قرآن هیچ اقدامی انجام نداد. البته برخی هم 
از ایــن زاویه عدم همكاری های شــهرداری را دیدند: »از 
آنجا که نمایشــگاه قرآن را به شهر آفتاب انتقال نداده ایم، 
شهرداری تهران نیز رسماً اعالم کرد که ما هیچ همكاری 

با شما نخواهیم داشت.«
خأل تنوع در نمایشگاه قرآن

تاکنون 24 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن برگزار شده 
اســت، اکنون به نظر می رسد نمایشــگاه قرآن برای جلب 
مخاطبان بیشتر و تأثیر گذاری مطلوب تر به ایجاد نوعی تحول 
در شیوه های برگزاری خود نیاز دارد. روند یكنواخت و تكراری 
نمایشگاه قرآن یكی دیگر از دالیلی است که می تواند سبب 
کاهش تعداد بازدید کنندگان از این نمایشگاه شود. در حالی که 
24 دوره از نمایشگاه بین المللی قرآن برگزار شده است، تنوع 
دوره های پانزدهم به بعد تقریباً به صفر رسیده و هر نمایشگاه 
الگوی کپی برداری شده از نمایشگاه سال پیش با همه نقاط 
ضعف و قوت است. به نظر می رسد، با اقدامات و خالقیت  هایی 
در هنگام برگزاری این نمایشگاه به همراه برنامه ریزی دقیق و 
منسجم حتی اگر با کاهش زمانی نیز همراه باشد، می تواند در 
جلب بازدیدکنندگان به این نمایشگاه و برگزاری آن در سطح 

نمایشگاه های بین المللی تمهیداتی اندیشید.

تعجب بازدیدکنندگان از قیمت باالی کاالها و محصوالت!
شــاید بتوان یكی دیگر از دالیل کاهش اســتقبال از 
نمایشگاه قرآن را قیمت باالی کاالها و محصوالت دانست. 
زمانی که مردم بعد از چند بار مراجعه متوجه می شوند که 
برخی از محصوالت را می توانند با قیمت مناسب تر یا با همین 
قیمت از سطح شــهر تهیه کنند، دیگر تمایلی به پیمودن 
این مسیر طوالنی نداشته و در نهایت استقبال از نمایشگاه 
کمتر می شود. به یقین مسئوالن با مدیریت صحیح و ارائه 
تخفیف های عمومی می  توانســتند تا حد زیادی مردم را به 

بازدید از این نمایشگاه ترغیب کنند.

بسته شدن در های مترو
متــرو، یكی از مهم ترین وســایل دسترســی مردم به 
مصــال برای بازدید از نمایشــگاه قرآن اســت؛ در حالی که 
بازدیدکنندگان می توانســتند از دو ایســتگاه مترو شــهید 

بهشتی و مصال برای حضور در نمایشگاه استفاده کنند، این 
دو ایستگاه مترو تا ساعت 11 قابل استفاده بودند و بعد از آن 
بسته می شدند؛ هرچند این زمان نسبت به ساعت معمول مترو 
نیم ساعت افزایش پیدا کرده بود، اما با توجه به اتمام ساعت 
کاری نمایشــگاه قرآن در 23 و سی دقیقه و همچنین اذان 
مغرب در ساعت ۸ و 45 دقیقه، بازدیدکنندگان تنها دو ساعت 
برای بازدید و افطار کردن وقت داشتند که قاعدتاً با توجه به 
تعداد و تنوع غرفه ها امكان بازدید از همه آنها وجود نداشت.

آمار بازدیدکنندگان گویای ضعف نمایشگاه
در حالی که در سال های 93 و 94 تعداد بازدیدکنندگان 
این نمایشگاه به دو میلیون نفر نیز رسیده بود، برآوردها نشان 
می دهد که آمار ســال 95 چند صــد هزار نفر کمتر از آمار 
سال های گذشته باشد، که شاید بتوان علت اصلی آن را کاهش 
زمان برگزاری نمایشگاه و افزایش طول روز برای روزه داران 
دانست که شاید مسئوالن با یك مدیریت بهتر می توانستند 

بازدیدکنندگان بیشتری را به این نمایشگاه جلب کنند.

گزارشی از قوت ها و ضعف های بیست وچهارمین نمایشگاه قرآن کریم

بزرگ ترین رویداد قرآنی سال به حاشیه رفته است
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یادداشت

آینه خواص

ما باید هم دشــمنان خدا را بشناســیم و هم 
کیفیت برخورد با آنهــا را آن طور که مرضّی خداوند 
است، دانسته و بر اساس دستور خداوند با دشمنانش 

برخورد کنیم.
تفسیر سوره مبارکه ممتحنه از نظر موقعیت خاص 
سیاسی ـ اجتماعی امت اسالم و )به ویژه( قبه االسالِم 
نظام و انقالب ما در برابر دشمن موضوعیت دارد، رهبر 
معظم انقالب نیز در توصیه های اخیرشان شدیداً روی 
مسئله »انقالبی بودن« اصرار دارند و شاخصه اول آن را 
»استکبارستیزی« و »کفرستیزی« معرفی می کنند که 
ذات مقدس پروردگار کیفیت آن را در سوره ممتحنه 

به ما می آموزد.
تمام دعواهای ما در ۱۵ سال پیش از انقالب و ۳۷ 
ســال پس از انقالب با دنیای کفر و الحاد، بر سر این 
مسئله بوده که یک جامعه و نظام دینی داشته باشیم. 
تمام درگیری های امروز ما با دنیای کفر، بر ســر این 
است که می خواهیم مسلمان باشیم و اسالم و قرآن 

بر سرنوشت و کشور ما حاکم باشد. 

والیت با دوستان
در جامعــه دینی ما دو نگاه وجــود دارد که مجموعه 
سیاست گذاری های جامعه باید مبتنی بر آنها باشد. یکی »نگاه 
به درون« و دیگری »نگاه به بیرون« که دو نگاه متضاد با هم 
هستند. وقتی به درون خود نگاه می کنیم، در یک کلمه باید 
»رحماء بینهم«، نگاهی با یک بینش محبت و عشق حاکم بر 
عرصه همزیستی بین همه جریان ها داشته باشیم؛ چراکه باهم 
هم کیش، هم دین و برادر هستیم و در تمام شئون سرنوشت 

اجتماعی مان شریکیم. 
بدترین چیزی که در برخوردهای درونی به عنوان نقطه 
ضد ارزش معرفی شــده، »تنافس« یا »منافسه« است. این 
اصطالح سیاسی اسالم که به معنای »رقابت برای قدرت یابی و 
فرصت طلبی« است، ضد ارزشی ترین حالت سیاسی در روابط 
درونی به شــمار می رود. در اسالم ما می توانیم حرف مان را 
بزنیــم، نظرمان را بدهیم، اما همــه نقدها و نظرها بر اصل 
اسالمی »النصیحه«، به معنای »خیراندیشی« استوار است 
که بــه صورت »النصیحه للمؤمنیــن«، »النصیحه لألمیر« 
و »النصیحه لإلمام« مطرح شــده اســت؛ یعنی تمام عرصه 
مشارکت سیاسی ما در حوزه نقد و نظر در جامعه دینی، حتی 
نسبت به امام و رهبر که مظهر حاکمیت اهلل در جامعه است، 

از باب خیراندیشی است؛ نه از باب »پیشی گرفتن در قدرت«. 
نگاه صحیح به درون جامعه اسالمی نگاه مبتنی بر اصل 
»تولّی« است. تولی یعنی هم اولیای خدا و هم اولیای اولیای 

خدا را دوست داشته باشیم.

برائت از دشمنان
در اصــل »برائت« بایــد دو کار را انجــام دهیم؛ اول 
»دشمن شناسی« و ســپس »دشمن ستیزی« که یک اصل 

قطعی اســت. ما بنای جنگ با دشــمن، برخــورد با کفر و 
ناسازگاری با استکبار را داریم؛ نه اینکه اگر منافع مان اقتضا 
کرد با دشمن خود دســت بدهیم. خداوند متعال در سوره 
مبارکه ممتحنه این را به ما یاد می دهد؛ لذا مانیفست سیاست 

خارجی ما باید بر اساس آیات این سوره مبارکه باشد. 
»دشمن شناسی« از موضوعاتی است که در قرآن بیش 
از خیلی مسائل مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای که 
تعداد آیات مربوط به دشمن شناســی، بیش از تعداد آیاتی 

است که حالل و حرام الهی را بیان می کند.
خداوند در قرآن 191 مرتبه لغت »ضل« را مطرح کرده 
که یکی از شاخصه های دشمن شناسی است. ۵۲1 مرتبه لغت 
»کفر«، »کافرین«، »تکفرون« و این دست کلمات آمده که 
به اصلی ترین نشانه دشمنان خدا، یعنی »کفر« اشاره دارد. 

۳7 مرتبه لغت »نفاق« و 4۵ مرتبه لغت »صد« آمده است. 
در مجموع، 794 مرتبه لغاتی در قرآن مطرح شده است که 

این لغات مربوط به دشمن شناسی و دشمن ستیزی است.
ده ســوره »توبــه«، »برائت«، »احــزاب«، »محمد«، 
»ممتحنه«، »معارج«، »بینه«، »کافرون«، »مسد« و »حشر« 
درباره دشمن شناسی و دشمن ستیزی هستند و اصاًل نقطه 
ارتباط سوره های مبارکه »حشر« و »ممتحنه« که در کنار هم 
قرار گرفته اند، این است که در سوره »حشر« درباره ناکامی، 

شکســت و ذلت دشمنان دین بحث داریم، اما در این سوره 
درباره کیفیت ارتباط با دشمن.

ذات مقدس پروردگار ابتدا در ســوره مبارکه »حشر« 
ثابت کرده که کفار و دشمنان اسالم، مردمانی ذلیل، ناکام و 
شکست خورده در تمام توطئه های شان هستند و در اعتمادی 
که به منافقان دارند نیز به بی اعتمادی و خیانت نفوذی های 

خود مبتال می شوند. 
از آنجا که دشمن ابتدا سعی می کند با زرق و برق صالبت 
خود را به مؤمنان ثابت کند و در بین مسلمانان نیز همیشه 
افرادی بوده اند که ایمان شــان ضعیف بوده و صالبت دشمن 
چشم آنها را پر می کرد، خداوند ابتدا در سوره »حشر«، نمایی 
از دشــمن در ذلت و خزی و نابکاری نشان داده و سپس در 

سوره »ممتحنه« روش برخورد با دشمن را نشان می دهد.

از آیه دهم این سوره به بعد، عنوان »قطع رابطه دوستی 
با دشمنان« مطرح می شــود و حتی قرآن دستور به »جدا 
شدن از همسر کافر« می دهد. اگر در خانواده هایی که ایمان 
آورده و یکپارچه مؤمن می شــوند، بعضی از اعضای خانواده 
مرتد شــوند، پیمان خانوادگی از هم گسسته می شود. قرآن 
این قدر دقیق است؛ آن وقت )پذیرفته است که( ما بیاییم با 
آمریکای جنایتکار طوری برخورد کنیم که گویی دوســت 
ماســت؟! در حالی که ما قــرآن داریم و قرآن تمام جزئیات 

برخورد با دشمن را برای ما مشخص کرده است.

رفتار با تازه مسلمانان
قرار نیست هر کس ادعای مسلمانی کرد، او را در آغوش 
بگیریم. یکی از مســائل مهم در این ارتباطات توسعه یافته 
جهانی این اســت که هر عنصری از جامعه کفر به جامعه ما 
نفوذ می کند، ما با یک برخورد عاطفی شدید غیرمحتاطانه 
او را در آغــوش می گیریــم، در حالی که قرآن خالف این را 
دســتور می دهد و می فرماید درست است که ما باید افراد را 

جذب کنیم، اما نه بر اساس ساده لوحی.
اشــکال بزرگ ما در برخوردهای سیاسی، این است که 
به مجرد اینکه شــخصی در یک کشور دشمن، مثل آمریکا، 
مقاله ای می نویســد و مطالبش مقداری متناسب با مواضع 
سیاســی ما اســت، ما آغوش باز می کنیم و همه چیزش را 
سر بســته قبول می کنیم. آقایان می آیند همان مقاله را نشر 
کرده و نسبت به آن )نویسنده( اظهار کرنش و تعظیم می کنند 

که این خالف دستور قرآن است.
در اوج مبارزات امام)ره( ضد رژیم شاه، دو نماینده مجلس 
شورای ملی با شاه بد شدند. »محسن پزشکی پور«، دبیر حزب 
پان ایرانیسم و »احمد بنی احمد«، نماینده مردم تبریز، رسماً 
در تریبون مجلس به شاه اعتراض کردند و یک عده ساده لوح 
هم از ایشان تمجید کردند. بنده در آن زمان در سفر عتبات 
بودم؛ خدمت امام)ره( رسیده و از ایشان پرسیدم »ما در قبال 
این اظهارات چه وظیفه ای داریم؟« امام)ره( فرمودند »اینها 
از خود شــاه بدتر هســتند. این دسیسه است که یک عنصر 
سرسپرده به تمام معنا ســاز مخالف بزند و در رأس انقالب 
قرار گیرد تا صف انقالب را به هر سمتی که خواست بکشد.« 
آیات سوره مبارکه ممتحنه، آموزه هایی است که وقتی 
در جامعه ما، مثل امروز تنوع فکری و اندیشــه ای به وجود 
آمــده و برخی فکر می کنند تمام راه ها باید از اروپا و آمریکا 

گشوده شود، تکلیف ما را روشن می کند.

ماجرای اسارت در »نسیم تقدیر«
خاطرات دوران اسارت آزادگان یکی از مهم ترین و انسان سازترین ابعاد ادبیات دفاع مقدس 
است. »نسیم تقدیر« کتابی است در این حوزه که لحظاتی از دوران اسارت جانباز آزاده، محمدجواد 
ساالریان مربوط به ماجرای حضور در گردان غواص و اسارت به دست بعثی ها به قلم سعید عاکف 
نوشته شده و تاکنون 1۲ بار تجدید چاپ شده است. از ویژگی های کتاب، به تصویر کشیدن رنج 
و سختی رزمندگان غواص، چه پیش از عملیات و در راه آمادگی برای آن و چه هنگام عملیات 
و پرداختن به شرایط و زندگی آزادگان در زندان های رژیم بعثی عراق است. بیشتر بخش های 
کتاب به دوران اســارت، رنج ها و ماجراهایی که در زندان رژیم بعث برای ساالریان پیش آمده 
اختصــاص دارد. از دیگر ویژگی های کتــاب قلم خوب مؤلف در به نگارش درآوردن خاطرات و 

نشان دادن توّکل و توّسل رزمندگان و آزادگان ما به ائمه اطهار)ع( است که در جای جای صفحات کتاب به چشم می خورد و تمام 
اتفاقات معجزه گونه  نشئت گرفته از توّسل و توّکل رزمندگان بوده که به خوبی مطرح شده است. در بخشی از کتاب می خوانیم: 
»در آن ناکجاآباد تاریک و آزاردهنده برای اولین بار بعد از اســارت، حدود دو ســاعت کسی متعرض من نشد. این فرصتی بود تا 
با خدای خودم و امامان معصوم )علیهم السالم( خلوت کنم. حاال بیش از پیش به حضرت صاحب الزمان)سالم اهلل علیه( احساس 
قرب و نزدیکی می کردم، طوری که گویی آن حضرت از درون با من صحبت می کنند و دلداری ام می دهند و گویی از سر همین 
دلداری، از امامی خاطرم آمد که ایل وتبار ســامری، چهارده ســال ایشان را در بدترین و مخوف ترین زندان ها حبس کردند و در 
شکنجه و آزار نسبت به آن بزرگوار از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. راستی آیا درد و رنج تمام اسرای شیعه در چنین شرایطی، 
با درد یک اهانت کوچک به ولی اعظم الهی برابری می کند؟ و حال آنکه آن دودمان سامری اهانت ها و جسارت هایی را به حریم 
قدســی آن حضرت روا داشــتند که تا ابداالباد روی عالم و آدم را سیاه کرده است. در آن لحظه ها، از ترس اینکه مبادا دژخیمان 
بعثی گریه ام را پای حزن و اندوه اسارت بگذارند، به یاد مصیبت های حضرت موسی بن جعفر)ع( خون می گریستم و در حالی که 

چشمانم بسته بود، آرام و بی صدا اشک می ریختم.«نسیم تقدیر را انتشارات ملک اعظم به چاپ رسانده است.

قبیله آفتاب

صعصعه بن صوحان  ـ ۵

در فراق امیر
صعصعه از جمله مســلمانانی بود کــه در پرتو تعالیم قرآن کریم، 
پیامبر گرامی)ص( و امیرمؤمنان)ع( نه تنها شــرافت و فضیلت را در نژاد 
نمی دید؛ بلکه از آینده قوم عرب و انحرافات و اعوجاجاتی که به آن مبتال 
می شد، آگاه بود. موضع گیری تند و صریح صعصعه در برخی گزارش ها به 
خوبی نشان می دهد که او نیز همانند کمیل و مقداد و دیگر یاران نزدیک 

حضرت علی)ع( از آینده با خبر بود.
صعصعه بیش از اطرافیان خود نســبت بــه مهدویت و آخرالزمان 
معرفت داشــته است. بنا بر برخی نقل ها، در شرایطی که میزان معرفت 
اطرافیان امیرمؤمنان)ع( به قدری بود که برخی از آنان در پاسخ به »سلونی 
قبل ان تفقدونی«، از تعداد تارهای موی خود سؤال می کردند، صعصعه از 
ایشان درباره آخرالزمان و دّجال و مهدویت می پرسید. او در دوران خالفت 
حضرت امیر از یاران مطیع، پرکار و باوفای ایشــان بوده است و چنانچه 
گذشــت پابه پای امیر خود در جنگ ها و اتفاقات مهم شرکت داشته و از 

معتمدین حضرت بوده است.
بی تردیــد نوزدهم رمضان ســال چهلم هجری یکــی از تلخ ترین 
شب های دوستداران حضرت علی)ع( بوده است. شیعیان آن حضرت که 
پس از رحلت نبی مکرم)ص( روزهای سختی را سپری کرده بودند، این بار 
با جنایتی که ابن مجلم انجام داد باید آماده تحمل مصیبتی عظیم می شدند.

پس از ضربه خوردن حضرت علی)ع( به دست ابن ملجم، صعصعه 
قصد دیدار آن حضرت را کرد، ولی به علت وخامت حال ایشان، به کسی 
اجازه مالقات ندادند. از این رو، درخواست کرد این پیغام را از طرف او به 
حضرت علی)ع( برســانند: »رحمت خداوند بر تو باد ای امیرمؤمنان! در 
حال حیات و پس از آن؛ چراکه خدا در نزد تو بزرگ و آگاهی تو نسبت 
به او زیاد است.« لحظه ای بعد، پاسخ حضرت را برایش باز گفتند: »خدا تو 
را رحمت کند که کم هزینه و پرفایده هستی.« نزدیک به همین مضامین 
را حضرت برای برادر صعصعه، یعنی زید به کار برده بود. این دو برادر و 
سایر برادران شان بدون بهانه و توقع خالصانه خود را وقف خدمت به اسالم 
و فداکاری در راه امیرمؤمنان کرده بودند و با آغوش باز سختی های جهاد 

اصغر و جهاد اکبر را به جان می خریدند.
صعصعه از جمله کسانی بود که در نیمه های شب، در تشییع پنهانی 
جنازه مطهر امیرمؤمنان علی)ع( شرکت کرد. وقتی حضرت را دفن کردند، 
نزدیک قبر آمد و نوحه ســرایی کرد. پس از نوحه سرایی، او و همراهانش 
به شــدت گریستند و به امام حسن و امام حسین)علیهماالسالم( و سایر 

فرزندان علی )ع( تسلیت گفتند.
با شــهادت موالی متقیان برگ تازه ای از کتاب زندگی شــیعیان 
حضرت آغاز شد. خالفت معاویه و افزایش فشار بر شیعیان و نیز اختالفات 
درونی در جهان اسالم کار را برای تبیین و تبلیغ اسالم ناب سخت کرده 
بود و در این میان نقش بزرگانی چون صعصعه که از یاران و شــاگردان 
نزدیک حضرت امیر)ع( بودند بسیار مهم و چشمگیر بود تا ضمن جلوگیری 

از انحراف، حقایق اصیل اسالم را برای مردم بیان کنند.

گلی از باغ

 آیت اهلل سیداحمد علم الهدی

استکبارستیزی و کفرستیزی دو شاخصه انقالبی بودن

رسانه ای شــدن فیش های حقوقی نامتعارف 
برخی مدیران دولتی که نشان از تبعیض شدید در 
ساختار حقوق و مزایا داشت، یک شوک اجتماعی 
محسوب می شد. در مقابل این جریانات اما امروز 

می خواهیم از یک جانباز بگوییم.

* درباره چه کسی صحبت می کنیم؟ 
متولد سال 1۳4۳ در تهران است. مادرش اهل سمنان 
و پدرش اهل اراک هستند و شصت سال پیش در تهران 
ازدواج کرده اند. او یکی از ثمرات این ازدواج اســت. سال 
6۲ در عملیات خیبر روز تولد حضرت زهرا)س( از ناحیه 
دو پا، گوش و اعصاب مجروح شــد و در نهایت پاهای او 
از باالی زانو قطع شــد. تحصیالتش در این زمان تا سوم 
دبیرستان رسیده بود و یک سالی بود که در مدرسه آیت اهلل 
مجتهدی تلمز طلبگی می کرد. زمان مجروحیت بسیجی 
بود، اما چند سال بعد و پس از جانبازی به عضویت سپاه 
درآمد، لیســانس علوم سیاسی گرفت و از همان ابتدا در 
دفتر سیاسی سپاه مشغول فعالیت شد. درس طلبگی را 
هم ادامه داد و ده سالی است که به درس خارج فقه امام 

خامنه ای می رود.
۲1 ساله بود که ازدواج کرد و امروز ثمره اش یک دختر 
و یک پسر است. پیش از جانبازی در 17 سالگی قدش 19۰ 
ســانتی متر بوده و می گوید به واسطه توصیه های ورزشی 
یکی از مربیان ورزشی در دوران نوجوانی آن قدر پاهایش 
قوی می شود که طول سّد لتیان را هشت بار شنا می کند.

امروز که جانباز اســت بدون پا یک بار طول ســد را 

شــنا می کند. در رانندگی خبره است، هم روی صندلی 
شاگرد، هم صندلی عقب می تواند رانندگی کند، یک پیکان 
سفید قدیمی دارد و البته مدعی است که با دنده عقب هم 
می تواند سبقت بگیرد و... البته اینها هیچ یک جزء افتخاراتی 
نیست که او روی آن حساب کند. کاشت و هرس درختان، 

قرآن  برگزاری کالس های 
در تهران و ســمنان و... از 
اوست.  فعالیت های  جمله 
اما اینها همه ماجرای ما با 

او نیست.

* اما اصل ماجرا
وقتــی کــه بــا رضا 
داودآبادی مواجه شــدیم، 
گفت بایــد متن مصاحبه 
را پیش از چــاپ بخواند. 

بنابراین گفت وگوی تفصیلی ما با او بعداً چاپ خواهد شد، 
اما در اینجا متناسب با ماه مبارک رمضان و انتشار اخبار 
فیش های چند ده میلیونی برخی دولتی ها الزم دانستیم 

که اشاره ای هم به احواالت وی داشته باشیم.
در ابتدای رویارویی با او در مقابل کانون بازنشستگان 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه گفت: من اوایلی که حقوق 

گرفتم می آمدم ایثارگران و می گفتم حقوقم را کم کنید. 
البته او ســال ها پس از جانباز شدنش )حدود ۸۰ درصد( 
حقوق بگیر شده است. چند سالی اصاًل حقوقی نمی گرفته 
و در نهایت با پیگیری های زیاد توانسته حق مسلّم خود را 

بگیرد، اما چرا می گفت باید حقوقش کم شود.

* زاویه نگاه
مــن  می گویــد:  او 
یک پیکان دارم، وســایل 
زندگی ام ســی سال است 
زیاد نشــده و خیلی هم 
هزینه نــدارم. می آمدم و 
می گفتم که حقوق من را 
به اندازه نیازم کم کنید تا 
مردم به واسطه حقوقی که 
من بیش از نیازم می گیرم 
بــه نظام و انقالب بدبین نشــوند. در اینجا دو ســه نفر 
از دوســتان گفتند کــه این امکان ندارد، شــما برو این 

اضافه حقوق را در راه خیر خرج کن.
من هم همین خط را در پیش گرفتم و به دنبال امور 
خیر رفتم. کمک به محرومان را شروع کردم، برای نوجوانان 
و کودکان کالس قرآن در تهران و سمنان برگزار کردم و...

* چقدر می گیری؟
او در پاسخ به اینکه مگر چقدر پول می گیری، می گوید: من 
اآلن حــدود چهارونیم میلیون تومان می گیرم ولی کّل خرجم در 
ماه یک میلیون تومان اســت. مابقی اش را هم در حدود یک تا دو 
میلیون خرج کالس های قرآن تهران و سمنان می کنم؛ چراکه در 
این کالس ها به بچه ها شهریه می دهم و هزینه های جانبی هم وجود 
دارد. بخش دیگر را صرف محرومان می کنیم. برای نمونه در ماه با 
خانم یا مادرم به ده خانواده فقیر سر می زنیم، البته فقط سر می زنیم، 

آن قدر مشکل دارند که خدا می داند، تا حد توان کمک می کنیم.
مثاًل یک پیرمرد و پیرزن ۸۰ ساله با چهار فرزند حدوداً ۵۰ 
ساله که ازدواج هم نکرده اند و بیکارند، همگی دارای افسردگی 

شدید هم هستند، من برای شان چکار می توانم بکنم؟ 

* دو دلیل
با اطالع از وضع زندگی اش گفتم چرا ماشین بهتری تهیه 

نمی کنی؟ یا اینکه خانه ات را با وسایلش بازسازی نمی کنی؟
جالــب ماجرا اینجا بود که او گفت: با این همه محرومیت، 
هم باید کم خرج کنیم که بتوانیم به محرومان کمک کنیم و هم 

اینکه طوری زندگی کنیم که دل آنها به درد نیاید.

* قضاوت با شماست
برای من که خبر و تصویر فیش های حقوقی که از بیت المال 
بــه جیب برخی ویژه خواران دولتی می رفت ماجرای داودآبادی 
خیلی سنگین بود. یکی تا می تواند از حق مردم می خورد و یکی 
تــا می تواند از حقش نمی خورد تا به محرومان بدهد. قضاوت با 

شماست... 

حسن ابراهیمی

در کشاکش ماجرای حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی

جانبازی که می گفت حقوقم را کم کنید!
یک انتخاب شایسته 

علیرضا جاللیان
خبر انتصاب ســردار سرلشکر محمد باقری به ریاست ستاد 
کل نیروهای مسلح به همه گمانه زنی ها و بحث های زیادی که در 
محافل برای جایگزین سرلشــکر بسیجی سیدحسن فیروزآبادی 
مطــرح می شــد، پایــان داد. سرلشــکر فیروزآبــادی از معدود 
فرماندهان و مسئوالنی بود که عمر خدمتی اش در یک مسئولیت 
به ۲7 ســال رسید؛ یعنی تقریباًً از مهر ماه سال 6۸ با تدبیر امام 
خامنه ای)مدظله العالی( برای تشکیل ستاد فرماندهی کل قوا که 
بعد از مدتی به ستاد کل نیروهای مسلح تغییر نام داد، وی با دستور 
رهبر انقالب که آشنایی کاملی با فرماندهان نیروهای مسلح داشت، 
به عنوان یک فرمانده بسیجی بر این مسند تکیه زد و البته در این 
مدت ۲7 سال توانست یکی از بهترین عملکردها را در میان مدیران 
و مســئوالن کشور داشته باشد. هماهنگی میان نیروهای مسلح، 
تفکیک مأموریت ها، تجهیز معنوی، تسلیحاتی و علمی نیروهای 
مســلح تا حدی که این نیروها در تراز نیروهای مسلح یک قدرت 
منطقه ای و در خور شأن جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی رشد 
کردند و نیز خودکفایی از دیگر دســتاوردهای نیروهای مسلح در 
دوران این فرمانده بود. همچنین، حســن انتخاب معاونان را هم 
می توان به عملکردهای مثبت سرلشکر فیروزآبادی افزود. به راستی، 
برای ارتقا و پویاتر کردن روند تغییر مدیریت چه بهتر که از میان 
معاونان شایسته ترین  انتخاب شود. به نظر می  رسد، سرلشکر محمد 
باقری این فرد شایسته باشد که با انتخاب درست و با مشورت های 

فرماندهان با فرمانده کل قوا به این سمت منصوب شده است.
حضور مستمر در دفاع مقدس، داشتن مسئولیت مستمر در 
امر اطالعات عملیات و همراهی با برادر شــهیدش در این حوزه 
مقدمه ای برای حضور موفقیت آمیز او در مسئولیت های بعدی در 
ستاد کل نیروهای مسلح شد. نبوغ وی در امر مدیریت و سازماندهی 
نیروهای مســلح در تداوم نبوغ برادر سبب شــد تا امروز شاهد  
موفقیت ها و وضعیت مطلوب نیروهای مسلح در اجرای بسیاری از 
طرح ها باشیم. حضور او در تمامی رزمایش های نیروهای مسلح و 
بازدید میدانی از روند طراحی های عملیاتی، تخصص های اطالعاتی، 
داشتن دانش ژئوپلیتیک، داشتن دید وسیع و کالن درباره نیروهای 
مسلح و چندین ویژگی دیگر او و سایر فرماندهان در کنار تدابیر 
راهبردی امام خامنه ای ســبب شده است که امروز شاهد چنین 
وضعیتی در نیروهای مسلح باشیم. در واقع، سرلشکر محمد باقری 
شایسته ترین فرد برای تصدی چنین مسئولیت مهمی بود. کسی 
چه می دانست در 9 بهمن ماه سال 1۳61 زمانی که شهید باقری 
بــه همراه هفت تن دیگر از مســئوالن اطالعاتی و فرماندهان در 
منطقه فکه حضور یافت تا محورهای عملیاتی را شناســایی کند، 
چرا از این جمع پنج نفر شــهید، دو نفر مجروح و برادرش جان 
ســالم به در برد. همان زمان اگرچه شهادت غالمحسین افشردی 
به تضعیف روحیه برخی از فرماندهان منجر شد، کسی نمی دانست 
که محمدحســین که به واسطه برادر نام مستعار محمد باقری را 
بر خود نهاده و ســالم مانده بود، به واسطه شایستگی های فراوان 
روزی بر مسند ریاست ستاد فرماندهی نیروهای مسلح تکیه بزند. 

 آقا اباعبداهلل رو به رویم است
دوســتانش تعریف کردند که وقتی مجروح شد، خون زیادی از وی رفت. در 
بغل دوستش، آقا امیرحسین بود که گفت: من را بلند کنید تا روی پاهایم بنشینم. 
گفتند: خون زیادی از تو رفته و نمی شــود. گفت: »آقا اباعبداهلل رو به رویم اســت، 

می خواهم سالم کنم.« که سالم آخرش را به آقا می دهد و می رود.
به نقل از صادق عفتی، پدر شهید سجاد عفتی

ســجاد عفتی ۳۰ تیر 1۳64 به دنیا آمد. پدرش جانباز دفاع مقدس بود. او به 
اسباب بازی های جنگی عالقه بسیاری داشت. خانواده اش سه سال در رشت ساکن بودند و زمانی که سجاد کالس پنجم بود، به شهریار آمدند 
و در یک شهرک ساکن شدند. همانجا با دوستانی آشنا شد که همه مانند او شهید یا جانباز شدند. افزون بر پدر، مادرش هم در سپاه فعالیت 
داشت. در این سال ها یک بار تصادف کرد و یک بار هم در باشگاه کشتی رقیبش به او چاقو زد. سال ۸۲ پس از سرنگونی صدام ملعون برای 
زیارت کربال عازم عراق شد. بعد از آن، چند بار دیگر هم به عراق رفت؛ دو بار برای جنگ با داعش و یک بار برای رفتن به سوریه. سجاد سوم 
مرداد ۸6 عقد کرد و اوایل ســال ۸7 وارد ســپاه شــد. همزمان با دفع فتنه های سال ۸۸ ازدواج کرد. قبل از آینکه به لبنان برود، یعنی سال 
۸9 در رشــته مدیریت بازرگانی دانشــگاه اصفهان قبول شد؛ اما به سبب دوری راه انصراف داد و در رشته حسابداری دانشگاه تنکابن مشغول 
به تحصیل شد. 19 اردیبهشت سال 1۳9۰ هم دخترش ثنا به دنیا آمد. سپس در سال 9۳ طی دو دوره ۲۵ روزه برای دفاع از حرم به عراق 
رفت. آنگاه به واسطه حضور دوستان صمیمی اش در جمع مدافعان حرم و عشق و ارادت خاص به حضرت زینب)س( مشتاق حضور در سوریه 
شد. ۸ آذر ماه سال 94 بود که پس از تالش های فراوان توانست از راه لبنان وارد سوریه شود آنگاه پس از 1۵ روز آموزش تک تیراندازی، به 
دفاع از حرم پرداخت. در نهایت، ۲9 آذر ســال 1۳94 به دیدار موالیش اباعبداهلل)ع( رفت و در حالی که دخترش ثنا در تب می ســوخت، به 

فیض عظمای شهادت رسید. گفتنی است، سجاد عفتی پیش از شهادتش جای قبرش را در بهشت زهرا)س( به همسرش نشان داده بود. 



»بعد از گذشت ۳۵ سال هنوز یک فیلم  سینمایی یا یک 
نمایش یا یک رمان درباره حادثه هفتم تیر و شهید بهشتی 
و شــهدای این حادثه نداریم و اگر این حادثه تاکنون زنده 
مانده است، فقط به دلیل روحیه انقالبی خود مردم است.« 
)بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی، در جمع خانواده 

شهدا، ششم تیر 9۵(
واقعــه هفتم تیر ســال 1۳6۰ در ایــران به حقیقت 
بزرگ ترین نماد تروریسم علیه یک ملت و دولت است. اینکه 
ده ها تن از مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس یک کشور 
در یک سانحه تروریستی همزمان به شهادت برسند، خود 
به تنهایی می تواند نماد مظلومیت یک کشور در برخورد با 
تروریسم باشد. در حالی که وقایع بسیار کوچک تر از آن در 
کشورهای دیگر می تواند بازتاب های رسانه ای و هنری فراوانی 
را با خود به همراه داشته باشد، اما در سینما و به طور کلی 

در میان آثار هنری ما، جای چنین موضوعی خالی است!
در حال حاضر، در بســیاری از کشــورها وقتی از همه 
پرسیده می شود که نماد تروریسم چیست و کجاست، مطمئناً 
نخستین اسمی که بر زبان خواهند آورد، »داعش« است. بر 
کسی پوشیده نیست که بزرگ ترین دشمن داعش در حال 
حاضر جمهوری اسالمی ایران اســت. حال وقتی ایران که 
خودش سال های سال قربانی تروریسم بوده و امروز بزرگ ترین 
دشمن نماد تروریسم در جهان است، همواره در رسانه های 

غربی یکی از بزرگ ترین حامیان تروریسم معرفی می شود!
به نظر می رسد، ضعف عملکرد ما در تصویرسازی مؤثر از 
وقایعی، همچون حادثه هفتم تیر یا حمله آمریکا به هواپیمای 
مسافربری ایرباس، یکی از مهم ترین عوامل تصویرسازی غلط 

دشمنان از ایران اسالمی است.
در مقابل، آمریکا که بزرگ ترین حامی تروریسم است، 
تنها با تصویرسازی های رسانه ای، خود را در اذهان بسیاری 
از مردم جهان بزرگ ترین قربانی و دشمن تروریسم معرفی 
کرده است! شما می بینید هر اتفاق تروریستی که در آمریکا 
می افتد، بارها و بارها و به ســرعت در سینما و تلویزیون آن 
کشور بازتاب پیدا می کند. برای نمونه، ده ها فیلم درباره قتل 
»آبراهام لینکلن« ساخته می شود و او را نماد دفاع از حقوق 
بشــر نشان می دهند! یا انبوه فیلم هایی که درباره واقعه 11 
سپتامبر ساخته شده و همواره نیز مورد حمایت جشنواره های 
آمریکایی قرار گرفته است. فیلم هایی که پیش از وقوع حادثه 
11 سپتامبر به شبیه سازی این واقعه پرداختند و پس از آن 
نیز در چند ده فیلم به شــکل های مختلف این واقعه را به 

تصویر کشیدند.
نکته تأمل برانگیز، ساختن تصویر ضد تروریست از آمریکا 
از سوی سینما در اذهان است. برای نمونه، در ماجرای کشتن 
بن الدن، با فاصله کمتر از دو سال، دو فیلم و یک سریال به 
ماجرای قتل بن الدن به دست سربازان آمریکایی پرداختند 

که یکی از آنها فیلم معروف »Zero Dark Thirty « است.
در سال های اخیر در انبوهی از آثار سینمایی ژانر جنگی 
هالیوود، آمریکای تروریست و اشغالگر در افغانستان و عراق در 
 American   Sniper، The Hurt فیلم هایی، همچون
Locker، Lone Survivor و انبوه فیلم ها و سریال های 

دیگر به بزرگ ترین مدافع حقوق بشر تبدیل شده است.
یا درباره بزرگ ترین جنایت تروریســتی جهان، یعنی 
بمباران اتمی هیروشــیما و ناکازاکی، آمریکا چندین فیلم 

ســینمایی ســاخته و این جنایت بزرگ را حق مردم ژاپن 
 Empire of The دانسته اســت که فیلم هایی، همچون
Sun، یا  Pearl Harbor نمونه هایی از این آثار هستند.

اساساً آمریکا همواره در آثار خود قربانی تروریسم است، 
چه اینکه به خودش حمله شده باشد و چه اینکه به عنوان 

یک مهاجم و اشغالگر ملتی را به محاق برده باشد.
نکته جالب توجه دیگر همراهی ادبیات نمایشی آمریکا 
با این موضوع است. به گونه ای که تمام فیلم های جنگی این 
سال های آمریکا اقتباسی از یک کتاب بوده اند. برای نمونه، 
به ســرعت ماجرای زندگی »کریس کایل« که بیشــترین 
آمار کشــتن مردم عراق به شیوه تک تیراندازی را دارد، در 
ســال ۲۰1۲ به کتاب تبدیل می شود و »کلینت ایستوود« 
معروف دو ســال بعد در سال ۲۰14، زندگی این تروریست 
قهرمان نمای آمریکایی را به فیلم »تک تیرانداز آمریکایی« 

تبدیل می کند.
در واقع، زنجیره تصویرســازی از وقایع و افراد مطلوب 
آمریکایی از تألیف و خاطره نگاری شــروع می شود؛ گفتنی 
است، معموالً فیلم های جنگی آمریکایی و فیلم های مرتبط 
با وقایع تروریســتی از کتاب هــای مرتبط  با وقایع اقتباس 

شده است.
اما به راستی در سینمای ما جای هزاران انسان مظلومی 
که در حوادث تروریستی به شهادت رسیده اند، خالی است. 
از جمله دانشــمندان هسته ای، بهشتی و یارانش، رجایی و 
باهنر و یاران آنها، مسافران هواپیمای ایرباس و دیگر مردمی 

که بدون هیچ گناهی ترور شدند!
به نظر می رســد، همان طور که رهبر معظم انقالب به 
دقت و درستی تأکید کردند، ضروری است که نویسندگان و 
مؤلفان، تاریخ شفاهی وقایع تروریستی ما را به رشته تحریر در 
بیاورند و جریان اقتباس در فیلمنامه نویسی کشور رونق یابد؛ 
چرا که تجربه اثبات کرده است، معموالً وقتی ما یک رخداد 
تاریخی را به طور مستقیم به  فیلم تبدیل می کنیم، بسیاری 
از جزئیات رها شده و آثار غالباً با ضعف درام و فیلمنامه روبه رو 
می شوند؛ ولی اگر جریان تاریخ نگاری و اقتباس شکل بگیرد، 
رخداد تاریخی یک بار در فضای مکتوب و داستان نویســی 
پخته می شــود و بار دیگر در فضای تصویر کامل و پرداخته 
می شود. خالصه اینکه به نظر می رسد باید جریانی مشخص 
برای ثبت وقایع تاریخی کشورمان و توزیع جهانی این آثار 

برنامه ریزی و تمرکز کند.
*مستندساز و فعال فرهنگی
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محمدصادق باطنی*

طرح: عباس گودرزیتلخند 

مهران رجبی: منشأ فساد در کره زمین
 آمریکاست

مهران رجبی که سابقه حضور در دفاع مقدس را در قامت 
رزمنده داشته است، به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی به 
خبرگزاری نســیم گفت: امروز به حق می توان گفت که منشأ 
فساد در کره زمین آمریکاست و شاید این مسئله برای برخی 
از مردم عادی جهان روشن نباشد، ولی یقیناً سران دولت ها از 

این مسئله اطالع کامل دارند.
وی افزود: دولت آمریکا به واســطه در اختیار داشــتن 
رســانه ها و تســلط بر ارتباطات رســانه ای جهان، توانسته 
چهــره حقیقی خــود را از دید برخی مــردم دور نگه دارد، 
ولی اندیشمندان سراســر جهان و سران کشورها به روشنی 
می دانند، ریشه فسادها و اقدامات خالفی که در جهان انجام 

می پذیرد، کجاست.
مهران رجبی در ادامه به اهمیت بحث روشنگری در برابر 
جنایات آمریکا اشاره کرد و گفت: به نظر من بهترین اقدامی که 
در زمان فعلی می توان انجام داد، مقاومت و روشنگری است؛ 
زیرا در صورتی که با مقاومت و روشنگری توانستیم شرایط را 
عوض کنیم و جلوی اقدامات خسارت بار آمریکا در سطح جهان 
را بگیریم، موفق به اصالح امور شــده ایم و اگر هم نتوانیم به 
نتیجه مطلوب برسیم به دلیل مقاومت در برابر زورگو، اقدامات 

ما دارای اجر و ثواب است.

عمل جراحی ابراهیم حاتمی کیا با موفقیت انجام شد
ابراهیم حاتمی کیا پس از انجام موفقیت آمیز عمل جراحی، 
از بیمارســتان مرخص شــد. ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان 
ســینمای کشورمان روز یکشــنبه ششم تیر به دلیل ابتال به 
ســنگ کیسه صفرا در بیمارستان بقیه اهلل)عج( بستری شد و 
تحت عمل جراحی قرار گرفت. پس از انجام موفقیت آمیز این 
جراحی، پزشکان، حال عمومی کارگردان »بادیگارد« را خوب 

ارزیابی کردند و او از بیمارستان مرخص شد.

استقبال از »شاهزاده روم« در استرالیا
انیمیشــن ســینمایی »شــاهزاده روم« به کارگردانی 
هادی محمدیــان در روزهای اخیر برای مســلمانان ســاکن 
اســترالیا به نمایش درآمد و با اســتقبال روبه رو شد. پس از 
نمایش »شاهزاده روم« در کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، 
امارات، لبنان، عراق، عربستان، کویت، ساحل عاج و بحرین این 
بار نوبت به استرالیا رسید تا میزبان این انیمیشن سینمایی با 

موضوع مادر گرامی امام زمان)عج( باشد.

سیکل کامل »ولنگاری«
 در تولید آثار سینمایی

محمدرضا باقری
صــدور مجوز برای فیلمی که پس از ســاخت آن، همه 
اعضای شــورای پروانه نمایش سازمان سینمایی معتقدند به 
قدری مبتذل است که با هیچ اصالحیه ای هم نمی توان آن را 
به نمایش درآورد، باز این پرسش ها را به ذهن متبادر می کند 
که در وزارت ارشــاد چه خبر است؟ شورای پروانه ساخت و 
شورای پروانه نمایش چه کار می کنند؟ رئیس سازمان سینمایی 
و وزیر چه  می کنند؟ چرا اینقدر اینها با هم هماهنگ هستند؟ 

اگر این وضعیت، »ولنگاری فرهنگی« نیست، پس چیست؟
به راســتی، اینکه شخص وزیر ارشاد هر چند وقت یک 
بار، دادن مجوز ســاخت به برخی از آثار را زیر سؤال می برد، 
نشان می دهد که شورای صدور پروانه ساخت آثار در سازمان 
ســینمایی از ضعف مدیریت رنج می برد. طی سه سال اخیر، 
علی جنتی، وزیر ارشــاد هر چند وقت یک بار و پس از اکران 
یک فیلم این ســؤال را مطــرح می کند که »این فیلم چطور 

مجوز ساخت گرفته است؟«
پس از فیلم »قصه ها« که وزیر ارشــاد نسبت به صدور 
مجوز ســاخت آن انتقاد کرده بود، فیلــم »خانه دختر« هم 
پس از ساخت، به دلیل قابل نمایش نبودن به بایگانی سپرده 
شد. جالب این است که فیلم »۵۰ کیلو آلبالو« با اینکه دو بار 
مجوز ســاخت و یک بار پروانه نمایش  از وزارت ارشاد گرفته 
بود و افزون بر آن، یک بار 17 اصالحیه و یک بار دیگر هم 1۵ 
اصالحیه خورده بود، در نهایت و پس از سه ماه اکران، به دستور 
وزیر ارشاد از پرده سینماها پایین کشیده شد! اما هنوز مدتی 
از این ماجرا نگذشته بود که فیلم دیگری روی پرده سینماها 
رفت؛ این فیلم ابتدا به دلیل اســتفاده از صدای یک خواننده 
زیرزمینی دچار مشــکل اکران شد و پس از حذف صدای این 
خواننده و گذشت دو هفته از اکران آن باز هم به دلیل ایرادهای 
محتوایی، اصالحیه خورد و ترمیم شد! حاال هم فیلم »ارادتمند؛ 
نازنین، بهاره و تینا« به کارگردانی عبدالرضا کاهانی، با مجوز 
وزارت ارشاد ساخته شده است که همه اعضای شورای پروانه 
نمایش می گویند: این فیلم نه اصالح پذیر است و نه قابل اکران!

ســریال جدیدی هم که سه هفته است با مجوز وزارت 
ارشاد در شــبکه نمایش خانگی منتشر شده، پر از عبارات و 
حرف های رکیک و مستهجن است و جالب اینکه اعضای شورای 
صدور مجوز ساخت گفته اند که ما این حرف ها را حذف کرده 

بودیم، اما معلوم نیست چرا هنوز در فیلم وجود دارد؟
اگر این اتفاقات به یک یا دو مورد خاص محدود می شد، 
می توانستیم بگوییم که مدیران گاف داده اند و از دست شان در 
رفته است، اما گستردگی و تکرار دائمی این گونه مسائل، گویای 
»ولنگاری« در مدیریت و نظارت در سازمان سینمایی است.

کتیبه سبز

چرا واقعه هفتم تیر و شهدای ترور در سینمای ایران غایب هستند؟

قهرمان هایی که روی پرده سینما ترور شدند!

دل نوشته

 راز تو
عشقش کشیده پیرهنت را اتو کند
یک نامه را به خاطر عطر تو بو کند

در بین روزنامه و آمار و لیست ها
با اضطراب نام تو را جست وجو کند

وقتی که نیستی بنشیند کنار در
با قاب عکس کودکی ات گفت وگو کند

تا کی به انتظار تو چشمش به سمت در...
تا کی لباس خاطره ها را رفو کند؟

او سال ها به خاطر تو گریه کرده است
حّقش نبوده است به این حال خو کند
مادر چقدر پیر شده، ای کاش یک نفر

راضی شود که راز تو را بازگو کند

 هر آغازی را پایانی است...
سی روز بندگی؛ سی روز ابتهال و ابتهاج

وصف حال لب فروبستگان فرود آمده از مرکب منّیتی 
است که دل و جان آراستند

تا جانان بیابند
شرح، شرح انقیاد است

انقیاد به امر »سلّم نفسک«
شرح افتادگانی است رو به قبله عشق
شرح دوستی است با حضرت دوست

مــوال جان! جانم برای تان بگویــد که اینجا همه چیز 
مهیا شده است؛

خلوص های به خلسه رفته بیدار شده اند
تقواها تقویت گشته اند

روح ها تطهیر شده و قلب ها تسکین یافته اند
به برکت اسمع السامعین گوش ها شنوا

و به یمن عنایت ابصرالناظرین چشم ها بینا گشته اند
آقا!  اینجا ائتالفی بر پا شده است در روح ها و جان ها

و آرامشی دوست داشتنی حکمفرما گردیده است
موال جان! از خدا می خواهیم به برکت این روزهای مهّنا
عیدی مان را سالمتی و تعجیل در ظهورتان قرار دهد

اما می گویند هر آغازی را پایانی است
و سفره این ضیافت می رود تا کمی دیگر برچیده شود

آقا جان! همان گونه که آغازها را پایان است
هر انتظاری را سرآمدی است

به امید روزی که بار عام ظهورتان را جشن بگیریم...

عطرش که آشناست...
) دو شعر از ساجده جبارپور برای مادران شهدا(

آرام گفت: خسته ام از عمر بی ثمر
لعنت به این اتاق، به این درد مستمر

با بغض روی تخت قدیمی نشسته بود 
غرق سکوت بود و نگاهش به سوی در

امروز روز اوست، ولی پیرتر شده
این چند سال رفته که از یوسفش خبر...

با دست های بی رمقش زیر لب شمرد
یک سال؟ نه، دو سال؟ نه، انگار بیشتر

مانند سال پیش دلش شور می زند
می پرسد از خودش که: چگونه؟ اگر... اگر...

مادر فدای پیرهن خاکی ات چه شد؟
گفتند روز جمعه می آیی از این سفر

امشب دلم کنار تو آن سوی مرزهاست
آورده است عطر تو را باد رهگذر

ای کاش دورم این همه دیوار و در نبود
جای عصای چوبی ام ای کاش بال و پر...

تسبیح مثل چادرش افتاده بر زمین 
اما هنوز مانده به در چشم های تر
بعد از اذان صبح در خانه را زدند

عطرش که آشناست... چرا مانده پشت در؟

به بهانه راهپیمایی بی نظیر مردم یمن در روز قدس

مظلوم به حمایت مظلوم آمد
اگرچه انقالب اسالمی مردم ایران تنها به مردم کشورمان محدود 
بود؛ اما از همان روزهای نخســتین توجه مستضعفان جهان را به خود 
جلب کرد و جهانی شد. منطق استکبارستیزی انقالب سبب شد تا امام 
خمینی)ره( در مقابل رژیم اشــغالگر آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
را »روز قدس« نامگذاری کنند. اما امروز که فتنه ها در جهان اســالم 
پیچیده شده و سعودی ها ماهیت صهیونیستی خود را نمایان کرده اند، 

مردم مظلوم یمن که امروز انقالب اســالمی به معنی واقعی کلمه به 
این دیار نیز صادر شــده اســت، ضمن تبعیت از امام خمینی)ره( زیر 
بمباران آل سعود، همچون مردم ایران با شکوه دیدنی به صحنه آمدند 
و زن و مــرد، کودک و جوان، پیــرزن و پیرمرد همه با زبان های روزه 
و در شــرایط سخت تحت محاصره و زیر بمباران های دژخیم سعودی 
ندا دادند: »الموت آلمریکا، اســرائیل و آل سعود«؛ به راستی پرچم ها، 
تصاویر و پارچه نوشته هایی که در دست دارند، همگی از اعتقادات شان 
ســخن می گوید. باید به این مردم گفت: »کنت الفائز الشعب الیمنی« 

)ای مردم یمن شما پیروز هستید(. 

 

کی نوبت ما می شود؟
... ۰91۰۲۸۳۳/ پاسداران بازنشسته جبهه هاي سوریه و عراق 

را هم به ما نمي دهند. کی نوبت ما می شود؟
...۰911۲79۳/ چرا سهمیه هفته نامه در شهرستان گالیکش از 

توابع استان گلستان کم شده است؟ لطفاً پیگیري شود.
...۰91191۳۰/ بنده پاســدار هســتم و وام ۳۰ درصد از انصار 

گرفته ام، آیا این بانکداری ربوی نیست؟
صبح صادق: به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه کنید.

...۰91۳۰۲4۲/ لطفــاً حق تخصص کارمندان فني را پیگیري 
کنید. 

...۰91۳1997/ چرا ارشدیت درجه داري و ارشدیت تحصیلي که 
مصوبه مجلس است، اجرا نمي شود؟

...۰91۳۵7۸۳/ لطفاً پیگیري کنید که چرا جانبازان سپاه جزء 
بنیاد نمي شوند و کارت نمي گیرند؟

صبح صادق: این موضوع ناشی از خأل های قانونی بوده که 
در کمیسیون های تخصصی بین دولت و نیروهای مسلح در 

حال بررسی است.
...۰916۲1۰۵/ در جنــوب کرمان حق عملیاتي به ناجا تعلق 

می گیرد، اما به سپاه نه. این تبعیض است، لطفا پیگیری کنید. 
...۰9171۳9۰/ من همسر پاسدار بازنشسته هستم، یک سال و 
چهار ماه اســت که یارانه ما قطع شده، پیگیري ها هم فایده نداشته 

است. 
...۰91714۳1/ حقوق کارکنان ســپاه نسبت به دیگر ادارات و 

نهادها بسیار کمتر است، لطفاً چاره اي بیندیشند.
...۰9171719/ چرا در درمانگاه قائم سپاه پاسداران بوشهر دکتر 

خانم براي سونوگرافي ندارند.
صبح صادق: این موضوع قباًل پیگیری و پاسخ مسئوالن 

درج شده است.
...۰9174۸91/ از مســئوالن نیروي دریایي سپاه انتظار داریم 
پیگیر معوقات کارکنان خود از دولت باشند، ما در شرایط سخت و 
دماي ۵۰ درجه بندرعباس خدمت مي کنیم. چرا تمام خدماتي که 

قباًل ارائه مي شد، قطع شده  است؟
...۰917۸94۵/ حقوق درجه داران بسیار کم است...

...۰91۸۸76۵/ بنده جانباز ۳۵ درصد ســپاه هستم. چرا بنیاد 
شهید درصد جانبازان سپاه را قبول ندارد؟! 

...۰919۳974/ فروردین ماه سال جاري درخواست وام داده ام، 
اما هنوز خبري نشده است. وام را برای گرفتاری امروز می خواهیم، 

نه برای آرزوهای فردا. 
...۰919۵۲44/ قضیه این بدهي سیستمي چیست که در فیش 

حقوقي خرداد اعمال شده است! 
...۰9۳۵7۸1۵/ واقعاً این را درک نمي کنم که چرا به نیروهاي 
پیماني اجازه تحصیل داده نمي شود؟ تا حداقل اگر پس از پنج سال 

استخدام رسمی نشدند، بتوانند کار پیدا کنند. 
...۰9۳۵99۰۲/ از فرمانده کل سپاه درخواست دارم جلوي ضامن 
شدن نیروهاي سپاه را در بانک انصار بگیرد، اآلن این مسئله سبب 
بروز مشکالت زیادي براي کادر سپاه شده است یا حداقل اجازه دهند 

فقط براي اعضاي درجه یک خانواده خود ضامن شوند.
...۰9۳6۲94۲/ خوب اســت ســپاه بار دیگر با ورود به چالش 
ریزگردها و برنامه ریزي و اقدام و عمل نشــان دهد که وقف خدمت 
به مردم اســت و آرامش و آسایش مردم عزیز کشور مایه خرسندي 

تک تک پاسداران است.
صبح صادق: این امور باید تحت تصمیم شــورای عالی 

امنیت ملی و در صورت ناتوانی دولت به سپاه واگذار شود.
...۰9۳664۵9/ چرا در چند سال اخیر آزمون کارشناسي داخلي 
برگزار نشــده است، تکلیف کساني که کارداني داخلي دارند و براي 

درجات شان مشکل دارند، چه مي شود؟
...۰9۳۸4۳۳7/ آیــا فرمانده محترم کل ســپاه براي ارتباط با 

پایوران سامانه پیامکي دارند؟ 
صبح صادق: ظاهراً خیر. اما از طریق اتوماســیون اداری 

امکان ارتباط وجود دارد.
...۰99۰7۰17/ پس از ســه ماه انتظار افزایش حقوق متأسفانه 
معوقه فروردین و اردیبهشــت در خرداد ماه اعمال نشد. البته دولت 

تدبیر و امید قول پرداخت آن را داده بود.
...۰99۰۸۳9۳/ با توجه به اینکه بیشتر برادرانی که در مناطق 
محروم زندگي مي کنند، از سهمیه یکسان سازي دیر استفاده مي کنند، 

بهتر است که سهمیه شان نسوزد. 


