
سرمقاله

   دکتر یداهلل جوانی/ جمهوری اسالمی و ملت ایران، دارای دشمنانی کینه توز، 
قلدر، زورگو و زیاده خواه هســتند. جبهه استکبار جهانی با محوریت آمریکای ستمگر 
و ظالم، دشــمن اصلی ملت ایران اســت. آزادی خواهی، عدالت خواهی، اسالم خواهی، 
استقالل طلبی و عزت طلبی ملت ایران، دلیل اصلی دشمنی جبهه استکبار با ملت ایران 
اســت. ناگفته پیداست که دشمنی مستکبران عالم با انقالب اسالمی، به دلیل همین 
رویکردها و جهت گیری های ملت ایران و در پرتو انقالب اســالمی نمود یافت. در چهار 
دهه گذشته جبهه استکبار برای پایان بخشی به انقالب اسالمی و فرو ریختن جمهوری 
اســالمی، به مجموعه ای از اقدامات در حوزه های نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی توسل جست؛ لکن اقدامات آنان نتیجه ای جز قدرتمندتر شدن ملت 
ایران نداشت. دشــمنان به جنگ های نیابتی در منطقه با ماهیت جنگ های مذهبی، 
بسیار امید بسته بودند تا از رهگذر این جنگ ها، ایران اسالمی را گرفتار و متالشی کنند. 
از دل این بحران که دشــمنان با ایجاد گروه های تکفیری ـ تروریستی در منطقه پدید 
آورده و به دنبال پایان بخشــی به تفکر انقالب اسالمی و مقاومت بودند؛ محور مقاومت 
با قدرتمندی شگفت انگیزی خارج شد. حاکمیت داعش در منطقه به تاریخ پیوست و 
جمهوری اسالمی ایران پرچمدار مقاومت و محور ائتالف واقعی ضد تروریسم، به نفوذی 
فوق العاده راهبردی در منطقه دست یافت. جبهه استکبار بازنده اصلی بازی شد؛ بازی ای 
که خود با اهداف دیگری به راه انداخته بود. اکنون مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و آل سعود، بیش از هر زمان دیگر نگران انقالب اسالمی و الهام بخشی جمهوری اسالمی 
ایران و روند تحوالت منطقه با قدرت یابی مقاومت و بیداری ملت ها اســت. کینه آنان 
نســبت به ملت ایران فزونی یافته و به دنبال توطئه های جدید علیه جمهوری اسالمی 
ایران هستند. در این میان سردمداران حکومت قبیله ای سعودی، برای ملت ایران خط 
و نشان کشیده و چنگ و دندان نشان می دهند. رژیم صهیونیستی همانند گذشته، با 
ادبیات تهدید علیه ملت ایران صحبت می کند. مقامات آمریکایی هر از چندی، سخن از 

روی میز بودن همه گزینه ها به میان می آورند و ایران را تهدید می کنند.
تهدید ایران به اقدام نظامی به صورت صریح یا با پوشش و غیر مستقیم، از سوی 

آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود، هر از چندی تکرار شده و بعضاً شدت می یابد.
امــا در این میان یــک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد. ایــن واقعیت اکنون مورد 
توجه تمامی کارشناســان و صاحب نظران مسائل نظامی و راهبردی قرار گرفته است. 
واقعیت آن اســت که تهدیدات این دشمنان سرسخت انقالب اسالمی و ملت ایران، به 
دالیل گوناگون اعتبار خود را از دست داده و نامعتبر است. واقعیت آن  است که اکنون 
دردناک ترین موضوع برای سردمداران در کاخ سفید، در رژیم صهیونیستی و در خاندان 
حاکم  ســعودی، همین نامعتبر بودن تهدیدات شان علیه جمهوری اسالمی ایران است. 
این دردناکی برای ایاالت متحده آمریکا در جایگاه مدعی قدرت برتر نظامی در جهان 
و رژیم صهیونیستی به مثابه قدرت یکه تاز طی چند دهه در منطقه غرب آسیا، بسیار 
بیشتر است. اما دلیل اصلی نامعتبر شدن تهدیدات این  دشمنان علیه ملت ایران، اقتدار 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران بوده است. اکنون جمهوری اسالمی در منطقه راهبردی 
غرب آسیا، به یک قدرت مؤثر و تعیین کننده تبدیل شده است. دشمنان با تمام وجود 
این موقعیت جمهوری اســالمی ایــران را درک می کنند. هیاهوها و جنجال های اخیر 
غربی ها و آل ســعود علیه نفوذ منطقه ای ایران و اقتدار موشــکی جمهوری اسالمی، به 
همین واقعیت برمی گردد؛ از این رو آنان اکنون تمام تالش خود را بر محدودسازی نفوذ 
منطقه ای ایران و اقتدار موشکی جمهوری اسالمی متمرکز ساخته اند. هدف اصلی جبهه 
اســتکبار از این اقدام، معتبرسازی تهدیدات شان علیه جمهوری اسالمی ایران است. با 
توجه به این هدف راهبردی دشــمنان، نتیجه نشان دادن هرگونه تمایل به مذاکره در 
مسائل منطقه و برنامه موشکی در داخل کشور، معتبر ساختن تهدید دشمن علیه ملت 
ایران است. البته با هوشمندی ملت ایران و هدایت های راهبردی فرماندهی معظم کل 
قوا، جمهوری اسالمی ایران نه تنها اقتدار دفاعی و نفوذ منطقه ای خود را حفظ خواهد 
کرد؛ بلکه قدرت یابی ایران با تقویت عناصر قدرت در حوزه های مختلف روزافزون خواهد 
بود و حرکت ملت ایران در مســیر توسعه قدرت هرگز متوقف نخواهد شد. معنای این 
سخن آن است که روز به روز تهدیدات دشمنان علیه ملت ایران، بی اعتبارتر خواهد شد.

دشمنانی با تهدیدات نامعتبر
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  رســول  سنائی راد/ امام خامنه ای، رهبر فرزانه انقالب اسالمی در 
دیدار با فرماندهان و مســئوالن سازمان بسیج مستضعفین، سپاه های 
استانی و نواحی بســیج که در روز چهارشنبه اول آذر ماه به مناسبت 
سالگرد تشکیل ارتش بیست میلیونی انجام شد، فرمودند: »حفظ بسیج 
در گرو خصوصیات معتبر بســیج، از جمله بصیرت و دشمن شناســی 
اســت.« ترجمان دیگر این گزاره این است که بسیج بدون دو شاخصه 
بصیرت و دشمن شناســی اعتبار ندارد و همان گونه که نمی توان بسیج 
را بدون خصوصیت مردمی تصور کرد، بسیج نمی تواند بدون بصیرت و 
دشمن شناسی همان شجره طیبه حافظ شعار »نه شرقی، نه غربی« بوده 

و قادر به دور کردن چشم طمع بیگانگان و بدخواهان از کشور باشد.
چرایی تأکید مراد بسیجیان و فرمانده معظم کل قوا به این خصوصیات 
به مثابه خصوصیاتی اعتباردهنده را باید در مؤلفه های ذیل جست وجو 
کرد؛ مؤلفه هایی که به فلسفه تشکیل بسیج در نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران برمی گردد:
۱ـ ماهیت مردمی و داوطلبانه بسیجیان که به صورت آگاهانه به جمع 
مدافعان انقالب و نظام اســالمی پیوسته و امر نگهبانی از انقالب و نظام 
اسالمی به مثابه بزرگ ترین دستاورد آن جز با آگاهی عمیق سیاسی و 
شــناخت روشن از دشمنان مقدور نبوده و می تواند بسیج را به انحراف 

و بیراهه ببرد.
۲ـ نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن مستلزم به کارگیری 
قدرت و توان برخورد اســت که باید علیه دشمنان و مخالفان و نااهالن 
انقالب و نظام صورت گیرد که چنانچه شاخصه آگاهی و دشمن شناسی 
باشد، بر روی دشمنان و ضد انقالبیون اصلی و واقعی متمرکز شده و یقین 
برآمده از این شناخت موجب استحکام و اتقان در این مسیر خواهد شد.
۳ـ تردیدآفرینی و پوشاندن لباس حق بر باطل و استفاده از فریب 
و جنگ روانی از جمله شــگردهای دائمی دشمنان و مخالفان و نااهالن 
برای شکست یا تضعیف اراده و روحیه مدافعان و نگهبانان انقالب و نظام 
اسالمی از جمله بسیجیان است که خنثی سازی آن از مسیر بصیرت و 

دشمن شناسی می گذرد.
۴ـ تهدیدات و دشــمنی ها علیه انقالب و نظام اسالمی مرتب در 
حال تغییر و جابه جایی است و مقابله با آن مستلزم شناختی بهنگام و 
عمیق بوده و حتی برخورد متناســب نیز به چنین شناختی گره خورده 
است که در واقع ضمانت بخش همان اقدام انقالبی است که باید بهنگام 

و متناسب باشد.
اگرچه تاکنون در سازمان بسیج برنامه ها و فعالیت های بصیرت افزایی 
و تقویت کننده شــناخت و آگاهی سیاسی سابقه داشته و برای اجرا و 
پیشبرد آن، رده های سیاسی نیز به مثابه بخشی از ساختار و سازمان در 
بسیج وجود دارد، اما با توجه به این تأکید تصریحی فرمانده معظم کل 
قوا شایسته است در سطح راهبردی تغییراتی به نفع تقویت این حوزه در 
دستور کار قرار گیرد و متولیان بخش آگاه سازی و بصیرت افزایی در تمام 

جغرافیای سازمانی بسیج امکان حضور اثربخش پیدا کنند.
اهمیت چنین تغییری را باید در جایگاه اعتماد و اعتبار در بسیج فهم 
کرد که خود برآمده از سرمایه اجتماعی نظام است و عملکرد و رویکرد 
بسیجیان در سرمایه اجتماعی نظام بازتاب قطعی دارد. به عبارتی حضور 
نیروهای بصیر، دشمن شــناس و آگاه در بسیج می تواند هم برای بسیج 
تولید اعتبار کند و هم ســرمایه اجتماعی نظام را قوت ببخشد. از این 
رو، الزم است مسئوالن محترم سازمان برای تقویت و توسعه در عرصه 
شناخت و آگاهی سیاسی تدابیری مناسب اتخاذ کرده و با انجام تغییرات 
ساختاری، آن را یک اولویت معطوف به فرمان والیت مدنظر قرار دهند.

وقتی سینما قربانی روابط خانوادگی 
می شود!
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ارتقای كیفیت و افزایش بهره وري؛  
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اطالعیه جذب دانشجو
در مقطع كارشناسی ارشد رشته تربیت مربی علوم سیاسی
جهت کسب اطالع از شرایط ثبت نام به معاونت های سیاسی 

رده ها مراجعه شود.
معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

 صبح صادق  فراز و فرود پروژه خالفت تروریستی داعش  را بررسی می کند

پایان داعش و آغاز سردرگمی حامیان
با روشــن بینی راهبردی رهبر معظم انقالب و پرچمداری سردار سلیمانی و 
ایثارگری شهدا و مدافعان حرم و حریم،  که کوته بینی ها را تحمل و نیش قلم و زبان 
غربزده های داخلی را نادیده گرفتند، امروز بزرگ ترین افتخار تاریخی و نجات بخش 
برای گفتمان انقالب اسالمی و مردم منطقه و تمامی جهان به ثبت رسید و  خالفت 
تروریستی و گفتمان وهابی و راهبرد آمریکایی ـ صهیونیستی  با فرماندهی مستقیم 

سردار سلیمانی پایان یافت                                                                      صفحه۶

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین
در گفت وگو با صبح صادق

هیچ منعی برای فعالیت سیاسی 
بسیجیان وجود ندارد
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 چشم انداز عقب نشینی عربستان در ماجرای سعد حریری
  محمدرضا بلوردی/ درحالی که چهارشنبه 
گذشته )یکم آذر( بیست وچهارمین سالگرد استقالل 
لبنان بود، این کشور به واسطه دخالت های منطقه ای 
و فرامنطقــه ای و تالش هایی که برای فتنه انگیزی 
و بی ثبــات کردن آن صــورت می گیرد، با وضعیت 
مبهمی روبه رو می شود. در همین راستا سعد حریری 
نخست وزیر لبنان تحت فشارهای عربستان سعودی 
و در حالی که در ریاض حضور داشت، اعالم استعفا 

می کند. اما پس از گذشــت حدود ســه هفته از اقامــت اجباری حریری در 
ریاض و در پی فشارهای منطقه ای و بین المللی، او از عربستان خارج شده و 
راهی پاریس و قاهره )دو کشوری که مخالف سیاست های عربستان در قبال 
بحران اخیر لبنان بودند( می شــود. حریری که اعالم کرده بود برای شرکت 
در جشــن های اســتقالل به بیروت می رود، در بازگشــت به لبنان و در یک 
عقب نشــینی ناگهانی اعالم کرد که به درخواست میشل عون رئیس جمهور 
لبنان از استعفای خود صرف نظر کرده و با دست نگه داشتن در این خصوص 
امیدوار است که مسائل و مشکالت بدون استعفای او و با انجام گفت وگو بین 

گروه های سیاسی لبنانی حل وفصل شود. 
این تغییر موضع سعد حریری ابهامات و سؤاالت متعددی را در خصوص 
آینده تحوالت سیاسی لبنان ایجاد کرده؛ اینکه آیا این کشور به سمت ثبات 

خواهد رفت، یا اینکه بحران جدیدی را تجربه خواهد کرد؟ 
عقب نشینی حریری از استعفا را می توان در راستای اخباری ارزیابی کرد 
که در چند روز گذشته منتشر شده بود؛ مبنی بر اینکه فرانسه با میانجی گری 
که در خصوص موضوع استعفای حریری داشته توانسته است عربستان را قانع 
کند که نخست وزیر لبنان در منصب خود باقی بماند. در همین زمینه گفته 
می شود که سفر حریری به قبرس هم به این دلیل بوده است که در نیکوزیا 

پایتخت این کشور گفت وگوهایی بین مسئوالنی از فرانسه و مصر صورت گرفته 
اســت و در جریان آن از سوی فرانسوی ها اعالم شده است که با انجام برخی 
اصالحات، حریری می تواند موقعیت سیاسی خود را تقویت کند و با ادامه حضور 
او در نخســت وزیری لبنان این کشــور از یک خأل سیاسی دیگر که می تواند 
بر آینده سیاسی،  امنیتی و اقتصادی آن تأثیرگذار باشد،  نجات خواهد یافت. 
با وجود تمام تالش هایی که در سطح منطقه ای و بین المللی برای کاهش 
تنش های سیاسی در لبنان صورت گرفت، این موضع گیری آینده عربستان در 
قبال بیروت است که اهمیت ویژه ای دارد؛ ریاض تحت تأثیر فشارهای وارده، 
مجبور شد از مواضع و برنامه های هرج ومرج طلبانه خود در لبنان عقب نشینی 
کند. به ویژه اینکه این برنامه ها آن گونه که سعودی ها انتظار داشتند پیش نرفت؛ 
از یک سو با مواضع محکم سید حسن نصر اهلل دبیرکل حزب اهلل مواجه شدند 
و از ســوی دیگر افکار عمومی و شخصیت های سیاسی لبنانی نیز به گونه ای 
واکنش  نشان دادند که مورد انتظار سعودی ها نبود؛ میشل عون رئیس جمهور 
و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با حفظ آرامش خود نســبت به بحرانی که 
کشورشان به دلیل دخالت های سعودی با آن مواجه شده بود،  این احساس را 
به عربستان القا کردند که برنامه آن برای ایجاد تنش و بحران در داخل لبنان 
به شکســت انجامیده است. این در حالی است که سعودی ها امیدوار بودند با 
بحرانی شدن اوضاع لبنان و با جلب حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا،  اقدامی 

نظامی علیه حزب اهلل انجام دهند. 
پایان سخن اینکه، با وجود امیدواری های داخلی که مردم لبنان نسبت 
به عقب نشینی سعد حریری از استعفا و در نتیجه عادی شدن اوضاع سیاسی 
این کشور دارند ، برخی از صاحب نظران معتقدند که این عقب نشینی می تواند 
آغاز یک بحران و تنش دوباره باشــد؛ چرا که عربستان سعودی به هیچ وجه 
از وضعیتی که در صحنه سیاســی لبنان پیدا کرده راضی نیســت و تالش 
خواهد کرد با دامن زدن به اختالفات داخلی لبنان،  برنامه های منطقه ای رژیم 

صهیونیستی و ایاالت متحده آمریکا را پیش ببرد.

پیروزی بزرگ 
در مسلخ مذاکره

گزارشی از تحویل ۶۰۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( استان بوشهر

سپاه بر ادامه خدمت رسانی
 و محرومیت زدایی تأکید دارد

فواید 
یک بست نشینی!

  صفحه۱۱

 آغاز امامت
 حضرت مهدی )عج( 
گرامی باد

حجت االسالم والمسلمین سعیدی در همایش روحانیت، پرچمداران بصیرت در فیضیه قم 

شکست داعش مرهون هدایت هوشمندانه 
رهبری است

امروز نقش ایران در تقابل با طرح های آمریکایی در منطقه به 
دلیل رهبری هوشــمندانه رهبر معظم انقالب که ناشی از شناخت 
دقیق نقشه دشمن، ساماندهی ظرفیت ها و هدایت و فرماندهی ایشان 
بوده، بسیار مهم است. امروز خیلی ها که وضعیت را می بینند تحسین 
می کنند؛ ولی پنج ســال پیش برخی معترض بودند که چرا ما در 
عراق و سوریه هستیم و هزینه می کنیم؛ اما امروز که وضعیت روشن 

شده است، می گویند آفرین بر رهبری و مدافعان حرم.
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روی خط خبر
 سال 92 با گاز انبر و سال 

96 با لوله!
عضــو شــورای مرکــزی حزب 
اعتدال و توســعه گفت: »روحانی اگر 
عقب نشینی هایی دارد، تاکتیکی است. 
چاره ای جز این نیســت، سیاستمدار 
همیشــه نباید رو به جلو حرکت کند؛ 
البته راهبرد او باید این باشــد؛ ولی در 
تاکتیک باید روش یک گام به عقب و دو 
گام به جلو را پذیرفت.« غالمعلی دهقان 
افزود: »روحانی یک سیاستمدار پخته 
و جاافتاده است، می داند در زمان های 
مختلف، چگونه سخن بگوید. در همین 
مناظرات دیدیم، مناظره اول با ســوم 
قابل مقایسه نبود، چون آقای روحانی 
به خوبی می دانست مناظره سوم کار را 
تمام می کند. همان طور که سال 92 این 
اتفاق افتاد. آقای روحانی سال 92 با گاز 
انبر و سال 96 با لوله، کار را تمام کرد.«

روزهای محاق
»اسحاق  معتقدند؛  اصالح طلبان 
جهانگیــری« در دولــت جدید، یعنی 
دولت دوازدهم، به دلیل وجود »محمود 
واعظی« از حزب »اعتدال و توســعه« 
یعنی حزب رئیس جمهور به حاشــیه 
رانده شــده است. امروز در نگاه جریان 
اصالحات،  رئیس دفتر رئیس جمهور، 
یعنی همه کاره دولت. با شروع تشکیل 
کابینه و ترکیب آن، روحانی محور کابینه 
را به واعظی و حلقه اعتدال و توســعه 
واگذار کرد و نقش جهانگیری در چینش 
ترکیب کابینه کم رنگ شــد و رفقای 
اصالح  طلب او هم در حاشیه دولت جدید 
معتقدند؛  اصالح طلبان  گرفتنــد.  قرار 
رئیس جمهور با این اقدام جهت اصلی 
کابینه را به ســمت غیر اصالح طلبان 
هدایت کرد؛ اما با دستگیری برادر معاون 
اول و سپس موضع گیری غیر اصولی و 
سیاسی او در قبال مسکن مهر به نظر 
می رسد حاشیه نشینی او بیش از پیش 

تشدید خواهد شد.
دیدار سعودي ها

 از كنیسه ای در فرانسه
دو مقام بلندپایه عربستان سعودي 
در اولین چراغ سبز به رژیم صهیونیستی 
برای اولین بار از یک کنیسه در پاریس 
به میزباني حیم کورسیا، خاخام اعظم 
فرانسه و موشه صباغ خاخام این کنیسه 
دیــدن کردند. دکتر محمد عبدالکریم 
العیسي، دبیر کل اتحادیه جهان اسالم 
و وزیر سابق دادگســتري عربستان و 
خالدبــن محمداالنکاري، وزیر ســابق 
آموزش و پرورش عربستان و سفیر فعلي 
ریاض در فرانسه دو مقامي هستند که از 

کنیسه پاریس دیدن کردند. 
این بازدید در بحبوحه گزارش ها 
دربــاره افزایــش روابط میــان رژیم 
صهیونیستی و عربستان صورت گرفت 
و درســت چند روز پــس از آن رئیس 
ســتاد کل ارتش رژیم صهیونیســتی 
گفت: »اسرائیل آماده تبادل اطالعات 

با عربستان درباره ایران است.«
علت بیانیه ضد مقاومِت 

اتحادیه عرب
صــدور بیانیه ضــد مقاومت در 
نشست اخیر اتحادیه عرب که با اعمال 
نفوذ عربســتان صورت گرفت، دالیلی 
دارد که سیدحســن نصراهلل، دبیرکل 
حــزب اهلل لبنان در ســخنرانی خود با 
صراحت به آنها اشــاره کرده اســت. 
برخــی از این دالیــل از زبان نصراهلل 
عبارتنــد از؛ ناکامی پــروژه داعش و 
شکست عربســتان، پیروزی های ایران 
در منطقه، تالش ناکام عربستان برای 
شراکت در پیروزی بر داعش، جلوگیری 
از گسترش نفوذ محور مقاومت، شکست 
عربستان در یمن و عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی و معامله قرن بر سر 
آرمان فلسطین برای تضعیف مقاومت.

كاهش میزان قاچاق 
مستند نیست

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس با بیان اینکه باید بررسی شود 
که ادعای دولت مبنی بر کاهش حجم 
قاچــاق کاال از 2۵ میلیارد دالر به ۱۵ 
میلیارد دالر تا چه اندازه صحیح است؟ 
گفت: »هر چند که بنــده این آمار را 
قبول ندارم و معتقدم که به طور کلی 
میــزان قاچاق در ســال افزایش یافته 
اســت.« محمدعلی پورمختــار اضافه 
کرد: »متأسفانه همه این کاال ها از زیر 
نظر دستگاه های رسمی و دستگاه هایی 
که متولی بررسی و احراز هویت کاال ها 
هســتند و باید مدارک و مستندات را 
بررســی کنند، عبــور می کنند.« وی 
هشدار داد: »تا زمانی که افرادی که در 
سیســتم اداری هستند، اصالح نشوند 
و نظــام اداری مبتنــی بــر تجهیزات 
درســت، هوشــمند و صحت سنجی 
نباشــد، همچنان شــاهد این مسائل 

خواهیم بود.«

نامه ای كه صهیونیست ها 
را به وحشت انداخت

پایــگاه دبکافایل )نزدیک 
به ســرویس اطالعاتــی رژیم 
نگرانــی  بــا   صهیونیســتی( 

نوشت:
 »تیــپ فاطمیــون کــه 
متشکل از ۱۴ هزار مبارز شیعی 
افغانســتانی اســت، در نامه ای 
به رهبــر عالی انقــالب ایران 
که به مناســبت نابودی آخرین 
شــده،  نوشــته  داعش  پایگاه 
متعهد شــده است راه مقاومت 
 را تــا نابــودی اســرائیل ادامه 

خواهد داد.«

رژیم صهیونیستی در كانون بحران
درخواســت وزیــر جنــگ رژیم 
صهیونیستي براي افزایش بودجه نظامي 
نشان مي دهد، این رژیم در کانون بحران 
قرار دارد. پایگاه صهیونیســتي »وااله« 
آویگدور  درخواســت  »علت  نوشــت: 
لیبرمن، وزیر جنگ اسرائیل براي افزایش 
بودجه بیشــتر به مبلغ چهار میلیارد و 

هشتصد میلیون شیکل آن هم در این برهه زماني، نیاز به توضیح ندارد؛ بلکه علت 
کاماًل مشخص است.« این پایگاه با اشاره به اینکه همه بازیگران منطقه اي خوب 
مي دانند که بیش از ده هزار »شبه نظامي« شیعه تحت فرماندهي ایران در سوریه 
قصد ندارند صبح فردا ناپدید شوند، نوشت: »لیبرمن با »واقع بیني« این درخواست 
را مطرح کرد. بودجه مازاد به منظور آمادگي ارتش »اســرائیل« براي رویارویي با 

چالش ها و تهدیدهایي تخصیص داده خواهد شد که در منطقه وجود دارد.«

 مذاكره داخلی با چه هدفی؟
از یک ماه پیش، جریان اصالحات، 
اصالح طلبان  از ضرورت گفت وگــوی 
با نهادهای حاکمیتی ســخن گفته اند. 
نخســتین مرتبه »مرتضــی حاجی« 
مدیرمسئول جدید مؤسسه همشهری 
این موضــوع را مطرح کــرد و گفت: 
»رایزنی با شــورای نگهبــان، عناصر 

اثرگذار، قوه قضائیه، حتی تشکل های دیگر اثرگذار، بد نیست. سپاه یک مجموعه ای 
از درون ملت است.« اگرچه نظریه حاجی، موافقان و مخالفانی را در این جریان 
سیاســی دارد و با اینکه نفس گفت وگو و تعامل سازنده هر جریانی با نهادهای 
رسمی حاکمیتی، امری مبارک و میمون است و باید آن را به فال نیک گرفت؛ 
ولــی باید دید هدف چهره های اصالح طلــب از بازطراحی و بازخوانی مذاکره با 

نهادهایی، مانند سپاه چیست؟

نکته و نظر

امام خامنه  ای گفتند: »قریب ۴۰ ســال اســت از تشــکیل جمهوری اسالمی می گذرد و از روز اول، آمریکا با ما دشمنی کرده است؛ آنها خواستند ما را از 
بین ببرند؛ اما خداوند متعال ما را تقویت کرد و ما در منتهای قدرت، حرف مان را صریح می زنیم؛ هرجا هم به حضور ما احتیاج باشد، کمک می کنیم و آن را 

صریح می گوییم و از گفتنش ابایی نداریم. ما در مواجهه با دنیای کفر مالحظه هیچ کس را نمی کنیم.«

 هرجا الزم باشد 
حضور پیدا می كنیم

اگه فرمانده نیم خیز راه بره!
نکته: تازه زنش را آورده بود اهواز. طبقه باالی خانه ما می نشســتند. آفتاب 
نــزده از خانه می رفت بیرون. یک روز، جلویش را گرفتم. گفتم: »مهدی جان! تو 
دیگه عیال واری. یک کم بیشــتر مواظب خــودت باش.« گفت: »چی کار کنم؟ 
مسئولیت بچه های مردم گردنمه.« گفتم: »الاقل توِی سنگر فرماندهیت بمون.« 
گفت: »اگه فرمانده نیم خیز راه بره، نیروها سینه خیز می رن. اگه بمونه تو سنگرش 

که بقیه میرن خونه هاشون.«
نظــر: در روزهای اخیر مردم عزیز کشــورمان در کمک به مردم 
زلزله زده کرمانشاه سنگ تمام گذاشتند؛ اما سپاه و بسیج  خدمات رسانی 
خود را تا رفع کامل محرومیت ادامه می دهند. تمام جغرافیای زلزله بین 
۳۲ استان تقسیم شده و هر استان قرارگاه اضطراری در محدوده خود 
برای درمان، اسکان و خدمت رسانی تشکیل داده است. این قرارگاه ها 
بعد از اســکان موقت به سرعت محدوده تحت نظارت خود را خواهند 
ساخت و بازسازی را شروع می کنند. سپاه پاسداران از ابتدا با پذیرفتن 
مناطق دور دست و صعب العبور کار خودش را با جدیت انجام می دهد. 
در این بحران برخی از فرماندهان سپاه با لباس های شخصی در مناطق 
حاضر شده و به مشکالت مردم رسیدگی می کردند؛ همین رفتارها سبب 
شده است که گروه های جهادی مختلفی برای آبادانی این منطقه وارد 
مناطق زلزله زده شوند. خوشبختانه فرماندهان مانند برخی از مسئوالن 
نبودند که با فاصله چند روز در محل حاضر شوند و وعده هایی بدهند 

که از جیب خودشان نباشد.

آخرین خبر

بر اساس شنیده ها، برخی مدیران و استاندارانی که در دولت اصالحات کنار 
گذاشته شده اند، قرار است در شهرداری به کار گرفته شوند.

شــنیده ها حاکی است، محمدرضا مروارید استاندار سابق ایالم قرار است در 
یکی از شهرداری های مناطق تهران مشغول به کار شود.

همچنین فتاح از استان اصفهان قرار است در یکی دیگر از مناطق تهران به کار 
گرفته شود. گفته می شود همسر فتاح از نمایندگان مجلس بوده است. اینها در حالی 
است که نجفی بارها اعالم کرده که قصد نداریم از بیرون نیرو به مناطق بیاوریم. 
این موضوع نشــان می دهد که نجفی تحت فشار قرار گرفته و مجبور است 
عزل و نصب های خود را با ذائقه افراد تطبیق دهد. البته تاکنون اصالح طلبان که 
چند فرقه متعدد در داخل  آنان وجود دارد، به انتصابات نجفی اعتراض داشته اند و 

همین سهم خواهی ها سبب سردرگمی نجفی در شهرداری شده است.
همچنین حضور سه معاون بازنشسته از دیگر شاهکارهای نجفی در شهرداری 

تهران بوده است.

مدیران بركنار شده دولت اصالحات در راه شهرداری

یادداشت
آتش به اختیار؛ سرفصلي نو پیش روي بسیجیان

   مهدي ســعیدي/ انقالب اسالمي در طول چهار دهه از عمر پر برکت 
خود با فرازها و نشــیب هاي بسیاری مواجه شــده است و در هر مقطع توانسته 
است با تدابیر گوناگون بر مشکالت فائق آید و گامي به جلو بردارد. در این میان، 
عوامل بسیاری در عبور از بحران ها نقش آفرین بوده اند که یکي از مهم ترین آنها، 
وجود نیروي انساني کارآمد است. این نیروي انساني کارآمد که تربیت شده مکتب 
حضرت روح اهلل)ره( اســت، همان جوان مؤمن انقالبي است که ما آن را با عنوان 

یک »بسیجي« مي شناسیم!
بسیجي آن جوان مؤمن و دغدغه مندي است که در قبال خود، خانواده، جامعه، 
نظام سیاسي، جهان اسالم و حتي نسبت به آیندگان و تاریخ احساس مسئولیت 
مي کند و از کنار حوادث و رخدادها به ســادگي نمي گذرد! همچنین با تیزبیني 
و بصیرت و تعقل نســبت به آن واکنش نشــان مي دهد و در رفع آن مي کوشد. 
فردگرایي و توجه به منافع، وي را در حصار تنگ خودخواهي و منفعت طلبي غرق 
نکرده است؛ بلکه مجاهد ایثارگري است که در عرصه هاي گوناگون اجتماعي حاضر 
و پیشگام خدمت رساني به دیگران است! و این امر را بي مزد و منت و تنها براي 

رضاي خدا و عمل به تکلیف انجام مي دهد.
بخش عمده مصائب و مشکالت انقالب اسالمي در طول این سال ها بر دوش 
بسیجیان سنگیني کرده است. از حضورشان در عرصه مقابله با ضدانقالب گرفته 
تا ایستادگي در برابر دشمن بعثي در هشت سال دفاع مقدس و از آنجا تا حضور 
در عرصه سازندگي و مقابله با تهاجم فرهنگي و حتي فتنه هاي سیاسی  ـ امنیتي، 

چون حوادث تیر ماه ۱378 و فتنه سال ۱388. 
اما امروز عرصه جدیدي پیش روي جوانان بســیجي باز شده است و رهبر 
فرزانــه انقالب میدان بزرگي براي مجاهدت و مبارزه تعریف کرده اند که جوانان 
بســیجي باید در این میدان نیز نقش آفرین باشــند. این عرصه، عرصه فرهنگي 
و میدان مقابله با جنگ نرم دشــمن از طریق راه اندازي تشــکل هاي خودجوش 
انقالبي و عمل مبتني بر راهبرد »آتش به اختیار« اســت. رهبر معظم انقالب در 
ســوم خرداد ماه سال گذشــته تأکید داشتند: »جوان هاي مؤمن و حزب اللّهي و 
انقالبي کارهاي فرهنگي خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند.« پیش از این نیز 
فرموده بودند: »من مي خواهم بگویم آن جوان هایي که در تهران، در شــهرهاي 
گوناگون، در اســتان هاي مختلف، در خود مشهد، در بسیاري از شهرهاي دیگر 
کار فرهنگي می کنند، با اراده  خودشان، با انگیزه  خودشان کار را هرچه مي توانند 
به طور جّدي دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که همین گسترش کار فرهنگي 
در بین جوان هاي مؤمن و انقالبي، نقش بسیار زیادي را در پیشرفت این کشور و 

در ایستادگي ما در مقابل دشمنان این ملّت، ایفا کرده است.«
معظم له در بخشــي از رهنمودهاي شــان با انتقاد از نگاهي که معتقد است 
»نمي شــود کاري کرد!« مي فرمایند: »من به همه  آن هسته هاي فکري و عملي 
جهادي، فکري، فرهنگي در سرتاســر کشور مرتّباً مي گویم: هر کدام کار کنید؛ 

مستقل و به قول میدان جنگ، آتش به اختیار.«
ایــن رهنمودها که به مثابه واجبي عیني براي بســیجیان و تشــکل هاي 
خودجوش بســیجي است، از اهمیت پرداختن به عرصه فرهنگ و جدي گرفتن 
میــدان جنگ نرم حکایت دارد. آتش بــه اختیار از عواملي چون افزایش تهاجم 
فرهنگــي و تبدیل آن به ناتوی فرهنگي و پیشــبردش تا مرحله نفوذ فرهنگي، 
پیچیدگي و گســترش فرهنگ و تحــوالت تکنولوژیک و بهره برداري همه جانبه 
دشــمن از آن، افزایش نقش آفریني و اثرگذاري تشکل هاي مردم نهاد در فرهنگ 
جامعه، وجود اختالل در نظام مدیریت فرهنگي کشور و... حاصل آمده است که 
راهکار مقابله با آنها مردمي کردن فرهنگ و در یک کالم »آتش به اختیار« است. 
آتش به اختیار از مســیر اعتماد و هویت بخشي و حمایت از فعالیت تشکل هاي 
خودجوش انقالبي در عرصه فرهنگ، تقســیم کار عرصه فرهنگ بین نهادهاي 
دولتي و مجموعه هاي خودجوش انقالبي، راه اندازي و تقویت تشکل هاي خودجوش 
انقالبي در برابر تشکل هاي مدیریت شده دشمن و... حاصل مي شود و در این مسیر 

بی شک،  قشر جامعه بسیجیان خواهند بود.
این میدان و این فرمان بهترین بستر براي شکوفایي روحیه و تفکر بسیجي 
است که با همه توان استعدادها و خالقیت خود را به منصه ظهور برساند و با تولید 
کاالي فرهنگي، با جبهه اي مقابله کند که ترویج سبک زندگي غربي را در دستور 
کار خود قرار داده اســت! بسیجي مي تواند بهترین سرباز دفاع از انقالب اسالمي 
این بار در عرصه فرهنگي باشد! به شرط آنکه با همان روحیه بسیجي به میدان 
عمل وارد شود و با تدبیر، عقالنیت، خالقیت، اخالص، پشتکار، همت، اراده بلند و 
توجه به کالم امام و مقتداي بسیجیان، استوار و قدرتمند در این میدان قدم بردارد.

چرایی عملیات تروریستی در مصر
   دکتر رضا سراج/  تروریست های وهابی با یک عملیات ترکیبی تروریستی و وحشیانه در 
حمله به مسجد الروضه در شمال منطقه سینای مصر، در جنایتی بزرگ 23۵ نمازگزار را کشتند 
و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر را زخمی کردند. این عملیات نمی تواند بدون برنامه ریزی و پشــتیبانی 
ســنگین طرف های خارجی باشد؛ از این رو این ســؤال مطرح می شود که اهداف تروریست ها و 

ذی نفعان آنان از اجرای این کشتار چیست؟
شاید در نگاه اول، اقدام تروریست های وهابی، مرتبط با شکست داعش در عراق و سوریه و 
تحت الشعاع قرار دادن موضوع اعالم پایان داعش باشد؛ اما در نگاه دوم، باید مسائل دیگری را با این 
اقدام تروریستی در مصر مرتبط دانست. تکفیری های وهابی در شبه جزیره سینا، بعضاً فلسطینی  
بوده و برخی از آنان نیز از افراطیون جریان اخوانی هســتند که پس از ســرنگونی محمد مرسی 
به وهابی ها پیوسته اند. از این رو ناامن سازی منطقه سینا، می تواند مرتبط با موضوع روابط مصرـ 
گروه های فلسطینی و مصرـ قطر و ترکیه باشد. از طرف دیگر ناامن سازی منطقه سینا، محملی برای 

مشغول سازی افکار عمومی و 
به میرایی بردن آرمان آزادی 
قدس و فلسطین است. ایجاد 
این محمــل، روند پذیرش 
صلح با رژیم صهیونیستی در 
چارچوب طــرح ترامپ را با 
موانع کمتری مواجه می کند 
با آنکــه اقدام تروریســتی 
در مصــر، ارتش و نیروهای 

امنیتی این کشــور را بیش از پیش درگیر سرکوب اسالم گرایان و مخالفان خود خواهد ساخت.  
بنابراین با توجه به ذی نفعان این اقدام، به نظر می رســد عملیات تروریســت های وهابی، سرآغاز 

توطئه ای جدید با محوریت رژیم صهیونیستی و عربستان باشد.

هفته  فرارسیدن  با  همزمان 
بســیج همایش بــزرگ طالب 
بسیجی و روحانیون و ائمه جماعات 
عنوان»روحانیت،پرچمداران  با 
بصیرت« در ســالن  همایش های 
مدرســه فیضیه قم برگزار شد. 
سخنران این مراسم حجت االسالم 
والمسلمین علی سعیدی، نماینده 
ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بود که به طور اجمال 
ماحصل آن را در ادامه می خوانید.
شاید ده سال قبل نمی توانستیم 
آنچــه را که امــروز در منطقه اتفاق 
افتاده، پیش بینــی کنیم. حتی پنج 
ســال پیش هم چشم انداز روشنی از 
آنچه امروز شاهد آن هستیم، نداشتیم؛ 
اما با وجود همه توطئه ها، دسیسه ها، 
نقشــه ها و هجمه ها اتفاقاتی شــبیه 

معجزه افتاده است. 
در ابتدا تحــرکات آمریکا برای 
مقابلــه با انقالب اســالمی را مطرح 

می کنم.  
بر  تســلط  برای  آمریکایی هــا 
این منطقه بســیار مهم و راهبردی، 
ســازوکارهای متعــددی را طراحی 
کردنــد و به مرحله اجــرا درآوردند. 
ابتدا جنگ مســتقیم را اجرا کردند 
و برآوردشان این بود که باید به طور 
مستقیم وارد صحنه بشوند و موانع را 
بردارند و خاورمیانه بزرگ و ســلطه 
رژیم صهیونیستی بر منطقه را فراهم 
کنند؛ از این رو چند جنگ مستقیم 
را بــه راه انداختنــد؛ از جمله جنگ 
اول عراق، جنــگ دوم عراق، جنگ 
افغانســتان و... که در ایــن راهبرد 
هزینه های سنگینی متحمل شدند، اما 
بهره ای هم نبردند. در سال 2۰۰8، این 
روش را تغییر دادند و شیوه خود را از 
جنگ مستقیم به جنگ نیابتی تبدیل 
کردند. این حرکت به طور زنجیره ای 
بود و برای شــکل دهی به خاورمیانه 
بــزرگ از لبنان شــروع کردند؛ زیرا 
نگران بودند و کل رژیم صهیونیستی 
زیر برد موشــک های حــزب اهلل بود؛ 
بنابراین آغاز طرح با حمله به حزب اهلل 
بود. حمله سی وســه روزه این گروه 
توانســت طرح آنها را در نطفه خفه 
کند. آنها اگر شکســت نمی خوردند، 
هدف بعدی شان سوریه، عراق و بعد 
ایران بود. حزب اهلل نقشــه خطرناک 
آنهــا را در آغاز خنثی کرد. حمله به 
غزه حرکت بعدی بــود در دو نوبت. 
در مرحله بعد غائله سوریه و عراق را 
تدارک دیدند و با ائتالف چند کشور 
عربستان، امارات، قطر و ترکیه اقدام 
کردند، کشورهایی هم از دور دست بر 
آتش داشتند؛ اما اینها اصلی ها بودند. 
در این جنگ آمریکایی ها چند ارتش 
را از هم پاشــیدند. بزرگ ترین ضربه 
را آل سعود به کشورهای اسالمی زد. 
ارتش ســوریه، عراق، لیبی، یمن و... 
از هم پاشــید. خیانت های این چند 
کشور در اجرای نقشه های آمریکا بود؛ 
البته بعدها ترکیه و قطر از این حلقه 

خارج شدند. 

افزون  پیامدهای آن جنگ هم 
بر ضرباتی که به ارتش ها وارد شــد، 
صــرف هزینه های ســنگین مالی و 
نجومی بود. در بعد نیروی انسانی هم 
کشورها تلفات زیادی، اعم از نظامی 

و غیر نظامی دادند.
بــر اســاس ایــن، آمریــکا با 
شــکل دهی جبهه سه ضلعی اسالم 
ارتجاعــی ، یهودی صهیونیســتی و 
پیوند  برای  مسیحی صهیونیســتی 
بین تحجر مذهبی ـ سیاسی مقابله با 
جمهوری اسالمی را آغاز کردند؛ یعنی 
ایــده معاویه و ایده خوارج زمانی که 
تلفیق شد و بزرگ ترین چالش برای 
امیرالمؤمنین)ع( پدید آورد، این بار به 

دست آمریکایی ها تکرار شد. 
سازماندهی  درصدد  اســتکبار 
ســه جریان وهابی، تکفیری داعشی 
و تشــیع افراطی بود تــا با تحریک 
رژیم های زبون منطقه، مانند آل سعود 
نســبت به چپاول سرمایه مسلمین، 
تحویل سالح و تولید نیروی تکفیری 

اقدام کند.
ما امروز چهار نوع اهل ســنت 
داریم که یکی هم پیمان ها و همرا هان 
مــا مانند حماس، جهاد اســالمی و 
علمای اهل سنت عراق، سوریه و... .

دوم اهل سنت ســنتی، مانند 
پاکستان، افغانستان، اندونزی، مالزی 
و... که موفقیت اسالم برای شان مهم 

است و با ما همراه هستند. 
سوم اهل سنت سکوالر که رفتار 
ســنتی دارند و ما با این دســته هم 

مشکلی نداریم. 
جریان چهارم وهابی های افراطی 
هستند که در کل منطقه مسلمانان با 

آنها درگیر هستند. 
این دسته حتی با گروه های دیگر 

اهل سنت هم مشکل دارند.
ما با اهل ســنت برادریم و هیچ 
مشــکلی با آنها نداریم. بسیج سوریه 
امروز از برادران اهل ســنت هستند. 
از سوی دیگر، تشیع افراطی را داریم 
که از سوی غربی ها حمایت می شوند 
که بتوانند تفرقه ایجاد گروه و برای از 

بین بردن وحدت اقدام کنند.  
آمریکایی ها در شرایط فعلی به 
تحریک عربســتان مشغول هستند. 

امروز بن ســلمان، ولی عهد سعودی 
عامل خطرناکی است. او ساختارهای 
عربســتان را به هم ریخته است. سه 
جریان در عربســتان بود؛ اول شش 
هزار نفر خانواده ســلطنتی که با هم 
بودند. دوم بافــت مذهبی و جریان 
وهابی ها و ســوم بافت عشیره ای که 
بن سلمان آمد و شاهزاده ها را بازداشت 
کرد. وی در واقع سنت شکنی کرده و 
در حال به ریختن این ســه جریان 
است و معلوم نیست آمریکایی ها چه 

خوابی برای عربستان دیده اند.
آمریکایی ها تحریک می کنند و 
خودکشی  می خواهد  گویا  عربستان 
کند. ترامپ می گوید باید عربســتان 
را بدوشیم و در ســفر به این کشور 
به آنها سالح فروخت. اآلن آنها انبار 
سالح های بدون استفاده دارند و مرکز 
تولید و صــدور نیروهای تکفیری و 

تروریسم شده اند.
امروز نقش ایــران در تقابل با 
طرح هــای آمریکایــی در منطقه به 
دلیل رهبری هوشمندانه رهبر معظم 
انقالب که ناشــی از شناخت دقیق 
نقشه دشمن، ساماندهی ظرفیت ها و 
هدایت و فرماندهی ایشان بوده، بسیار 
مهم است. امروز خیلی ها که وضعیت 
را می بینند تحســین می کنند؛ ولی 
پنج سال پیش برخی معترض بودند 
که چرا ما در عراق و سوریه هستیم و 
هزینه می کنیم؛ اما امروز که وضعیت 
روشن شده است، می گویند آفرین بر 

رهبری و مدافعان حرم.
شهید همدانی بسیج را در سوریه 
شــکل داد و گفت وقتــی رفتیم در 
سوریه برای بسیج اصاًل نه نماز و روزه 
و خیلی اخالقیات بسیجی را نداشتند 
و تحمل کردیــم و آرام آرام تغییرات 
در آنهــا رخ داد و امروز چند ده هزار 

بسیجی در سوریه داریم. 
نکته دوم ساماندهی ظرفیت های 
منطقه ای با تدبیر رهبری بود؛ امری 
که از اهمیت باالیــی برخوردار بود. 
افغانی،  پاکســتانی،  نیروهای  امروز 
ایرانی، عراقی، سوری و لبنانی با هم 
گره خورده اند و مقدمه ای شــده اند 

برای تشکیل بسیج جهانی اسالم.
اربعیــن هم مســئله جدیدی 

است که باید درســت تحلیل شود، 
ســال گذشته از 6۰ کشــور در این 
تجمع بزرگ شرکت کردند، امسال از 
9۰ کشــور آمده  بودند و این موضوع 
خیلی مهم اســت. همه اینها هدایت 
شده و این اجتماع هر سال با وجود 

ناامنی های منطقه رونق می گیرد.
امــروز بســیاری معتقدند که 
اربعیــن از تحوالت عمیق در منطقه 

بوده از نشانه های آخرالزمان است.
نکته سوم هدایت و رهبری این 
ظرفیت های عظیم است که در مسیر 
هدف تعیین شده، یعنی بسیج جهانی 

اسالم صورت گرفت.
نکته چهــارم تعیین محوریت 
فرماندهــی در این میدان و مدیریت 
صحنه نبرد بود که رهبر حکیم انقالب 
تعیین کرد که چه کسی وارد عرصه 
شــود و حضور مستقیم در صحنه ها 
داشته باشــد. سردار ســلیمانی در 
برخی مواقع حتی از نیروها هم جلوتر 

در خط بود.
آقای  بود.  حاج قاسم در صحنه 
رکن آبادی به من می گفت حاج قاسم 
سرلشکرهای سوری را جمع کرد که 
بروید دفــاع کنید، گفتند چند هزار 
آشوبگر است و نمی شود، حاج قاسم 
با لباس شــخصی رفــت منطقه را 
شناســایی کرد و برگشــت و گفت 
من دیدم اصاًل خبرها اشــتباه است. 
سرلشکر سوری که این صحنه را دید 
به او گفت دکمه پیراهن شما بر درجه 

ما ارجح است. 
نکته بعدی هزینه کم و بازدهی 
بســیار باال بود. هرچنــد چهره های 
خوبی را هم از دســت دادیم. جالب 
اینکــه از میان ایرانی هــا 2۰ نفر از 
فرماندهان و سرداران بازنشسته بودند. 

تعدادی هم شهید شدند. 
و اگــر این حضــور نبود امکان 
راه پیمایی بیســت میلیون نفری در 

اربعین وجود نداشت.
بومی ســازی  مؤلفه مهم دیگر 
مقاومت بود. مثالً بارزانی باور نمی کرد 
حشد الشعبی در دو جبهه وارد شود؛ 
هم با داعــش بجنگد و هم کرکوک 
را بگیرد. حشد الشعبی سپاه عراق و 

بومی شده در عراق است.

راهبرد  دیگــر  مهــم  مؤلفــه 
هوشــمندانه نظام اســالمی انتقال 
فرهنگ بســیجی بــود؛ یعنی کار با 
حداقل امکانات، کارایی خود را نشان 
داد و دشمن را زمین گیر کرد. کار با 

حجم باال، مدیریت جهادی و... 
تبدیــل تهدید بــه فرصت هم 
مؤلفه دیگر بود. راهبرد هوشمندانه ای 
کــه مهم ترین تهدیــد را به فرصت 
تبدیل کرد و خطر را سال ها از منطقه 
دور کرد، نیروهایی شکل گرفت که 
دشــمن تصورش را نمی کرد. ما هم 
تشــکیل آنها را به این زودی تصور 
نمی کردیــم. از ضعف های دشــمن 
بهره بردیم و دســت گذاشتیم روی 
ضعف های آمریکا و داعش و علیه آنها 

استفاده کردیم.
تبدیــل نبــرد نابرابر بــه نبرد 
نامتقارن آخرین مؤلفه است. اهرم های 
جدید به وجود آمد و قرآن هم این راه 

را به ما نشان داد.
سه شــاخصه ایمان، بصیرت و 
صبــر توان ما را بــه ده برابر افزایش 
می دهد. وقتی صبر و توکل زیاد شد، 
امدادهای غیبی هم به کمک می آید.

بزرگ ترین و پیچیده ترین طرح 
آمریــکا در منطقــه خاورمیانه برای 
فلسطین،  تســلیم  حزب اهلل،  حذف 
تسلط بر سوریه و عراق و ایجاد ناامنی 

در ایران با شکست مواجه شد.
با این اوصاف شکاف و اختالف 
در اتحادیــه اروپــا و اتحادیه عرب، 
حفظ اســتقالل عراق و ســوریه و 
همبســتگی ایران ، عراق ، سوریه در 
محور مقاومــت از جمله مؤلفه های 
تغییر موازنه قدرت در منطقه اســت 
و لذا باید جبهه مقاومت که بیش از 
این در کشورهای ایران، عراق، سوریه، 
افغانستان، پاکســتان و لبنان جای 
گرفته تقویت شود و انتقال تجربیات 
در سطح نیروهای وفادار به مقاومت 

استمرار یابد. 
اما اســتمرار اقتدار و محوریت 
ایران در منطقه الزاماتی دارد که الزم 
است با تداوم کار فرهنگی در منطقه 
نســبت به فراگیرسازی نقش بسیج 
اساتید و طالب برای پشتیبانی فکری 
از جریان بسیج منطقه ای اقدام کرد.

همبســتگی بر محــور رهبری 
در هدایت جبهه مقاومت از الزامات 
دیگر اســتمرار اقتدار ایران اســت و 
توجه به تهدیدات دشمن و پیش بینی 
طرح های مقابله با آن باید در اولویت 

کارهای بسیج قرار گیرد.
باید توجه داشــته باشــیم که 
اســاس و بنیان قدرت سپاه و بسیج 
ایمــان، معنویت و اعتقاد راســخ و 
مستحکم به مبانی اسالم و فرهنگ 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( است 
که توانسته است به تالش و مجاهدت 
رزمندگان و مجاهدان فی ســبیل اهلل 
ارزش مضاعــف دهد و آنان را پیروز 
عرصه  این نبرد بزرگ و تاریخ ســاز 
کند؛ لذا این فرهنگ باید تقویت شود 

و ادامه پیدا کند.

حجت االسالم والمسلمین سعیدی در همایش روحانیت، پرچمداران بصیرت در فیضیه قم 

شکست داعش مرهون هدایت هوشمندانه رهبری است
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   حســن خدادی/امام خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
پرشور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در شهریور ماه سال ۱39۴، با هشدار 
دربــاره تالش های فریبکارانه آمریکا برای نفوذ از برخی روزنه ها، »اقتصاد قوی و 
مقاوم«، »توسعه روزافزون علم« و »حفظ و تقویت روحیه انقالبی گری به ویژه در 
جوانان« را راه های دستیابی به اقتدار ملی و سه عامل مقابله مقتدرانه با دشمنی های 
پایان ناپذیر شیطان بزرگ اعالم کردند. در واقع معظم له بر روی »اقتدار اقتصادی«، 
»اقتدار علمی« و »اقتدار انقالبی« تأکید داشتند. در مقاله شماره پیشین به چهار 
شاخصه اشاره کردیم و در ادامه بر آنیم شاخصه ها و سنجه های دیگر این هندسة 

اقتدار علمی را در اندیشة رهبری تبیین کنیم.
۵ـ طرح نظام ملی نوآوری

نظام ملی نوآوری؛ طرحی فراسازمانی و فرابخشی برای مدیریت بهینه نوآوری 
اســت. در نظر رهبر معظم انقالب، نظام ملی نوآوری »عبارت است از؛ شبکه ای 
از فعالیت هــا، تعامل هــای زنجیره ای، در ســطح های کالن و میانی و خرد، بین 
دستگاه های علمی کشور؛ چه در درون محیط علمی، چه بیرون محیط علمی.« 
به نظر ایشان یکی از علل اجرا نشدن شایسته و مناسب نقشه علمی کشور را باید 

در خأل نظام ملی نوآوری دانست. )۱39۱/۰۵/22(
۶ـ علم به مثابه پدیده درون زا

مسئله وابستگی و استقالل، از جمله مسائل نوین و مهمی است که رهبر معظم 
انقالب به آن اشاره می کنند. از نظر ایشان علم؛ پدیده ای درون زا است که می توان 
در چارچوب های داخل کشــور به آن دست یافت. از نظر ایشان برای رشد علمی 
دو مرحله را باید در نظر گرفت. مرحله ابتدایی و مرحله نهایی. در مرحله ابتدایی 
کشــورها از علم تولید شده موجود استفاده می کنند که قطعاً وابستگی می آورد؛ 
اما در مرحله نهایی کشورها می توانند به چرخه همیشگی تولید علم دست یابند 
و در نتیجه از استقالل علمی بهره مند شوند. رهبر معظم انقالب با اینکه مرحله 
اول را برای وضعیت کنونی کشــور رد نمی کنند؛ اما همگان را به ســمت مرحله 
نهایی ترغیب می کنند. »علم یک پدیده    درون   زاست؛ چیزی نیست که انسان برای 
آن ناچار و ناگزیر باشــد وابسته شــود. بله، اگر شما بخواهید علِم حاضر و آماده 
را بگیرید، همین اســت؛ وابستگی دارد، احتیاج دارد، دست دراز کردن دارد؛ اما 
بعد از آنکه بنیان علمی در یک کشوری به وجود آمد، استعداد هم در آن کشور 
وجود داشت، آن وقت حالت چشمه   های جوشان را پیدا می کند.« )۱39۱/۵/8(

۷ـ هم افزایی علم و ثروت
شرکت های دانش بنیان، یکی از عوامل تکمیل کننده زنجیره علم و فناوری  
هستند. به نوعی، آنها می توانند سبب هم افزایی علم و ثروت شوند. به این دلیل، 
رهبر معظم انقالب هم افزایی علم و ثروت را اولین شاخصه شرکت های دانش بنیان 
معرفی می کنند. »هم   افزایی علم و ثروت و دارایی، تعریف ابتدایی این شرکت هاست. 
بنابراین اهل دانش و کسانی که اهل سرمایه   گذاری   های مالی هستند، همت کنند 

و این شرکت ها افزایش پیدا کند.« )۱39۱/۵/8(
۸ـ »چرخه علمی« و »چرخه علم و فناوری«

بین دو مفهوم اساســی باید تمایز گذاشت: »چرخه علم و فناوری« و »چرخه 
علمی«. در مفهوم چرخه علمی، علوم مختلف به صورت یک منظومه در نظر گفته 
می شوند که یکدیگر را تکمیل می کنند. به عبارتی، مفهوم »چرخه علمی« اصطالحی 
کاماًل درون علمی است و نگاه کالن و کل گرایانه به علم دارد و هرگاه این چرخه وارد 
عرصه فناوری و صنعت شد در واقع مفهوم »چرخه فناوری« هم حیات می یابد. به 
این دلیل رهبر معظم انقالب به طور همزمان روی »چرخه علم و فناوری« و »چرخه 
علمــی« تأکید دارند. »باز یک چرخه  دیگر اســت. پس عالوه بر اینکه یک چرخه  
علمی باید به وجود بیاید که علوم، همدیگر را تکمیل کنند، به هم کمک کنند، یک 
منظومه به وجود بیاید، چرخه و سلسله  زنجیره وار دیگری از تولید اندیشه  علمی و 
ایده  علمی، تا تشکیل یک مجموعه  ذهنی علمی، تا آمدن به میدان فناوری و صنعت، 
تا آمدن به بازار و تبدیل به محصول هم باید حتماً به وجود بیاید.« )۱389/7/۱۴(

شاخصه های هندسه اقتدار علمی از منظر امام خامنه ای ـ 2

دیدگاهرخداد

سردار سلیمانی را ترور می كنیم
شکســت آشــکار رژیــم 
صهیونیستی در منطقه و روشن 
شــدن افق رو به زوال غاصبان 
فلســطین، مقامات این رژیم را 
به واکنش های عصبی و نامعقول 
واداشــته اســت. در این راستا 
یک ژنــرال ســابق ارتش رژیم 
صهیونیســتی به شبکه خبری 
 »آی 2۴« صهیونیســت گفت: 
»با توجه به نقش محوری سردار 

سلیمانی در تحوالت منطقه خاورمیانه و حضور وی در رأس هرم تحرکات محور مقاومت، اسرائیل 
به طور طبیعی درحال رصد و فعالیت برای ترور و حذف فیزیکی وی است.« گرشون هکوهین مدعی 
شد: »اسرائیل قطعاً سلیمانی را ترور خواهد کرد و ما به خوبی می دانیم در چه زمان و مکانی باید این 
اقدام صورت گیرد.« وی گفت: »اسرائیل نگرانی های جدی نسبت به تحرکات گروه های )حزب اهلل( 
مقاومت نزدیک به ایران در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی )جنوب لبنان( داشته و همه می دانند 
در صورتــی که اوضاع بر هم بخورد، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.« این ژنرال صهیونیســت در یک 
یاوه سرایی آشکار تأکید کرد: »ایران تاکنون قدرت پنهان اسرائیل را درک نکرده است.« تهدیدات 
رسمی مقامات رژیم جعلی صهیونیست به ترور شخصیت های نظامی و سیاسی کشورهای مختلف 
در حالی است که سازمان های بین المللی و دستگاه های دیپلماسی و قضایی کشور هیچ اعتراضی 

نسبت به این تروریسم دولتی و آشکار که مغایر با قوانین بین المللی نیز است، نشان نمی دهند. 

   حسین عبداللهی فر/ بست نشینی احمدی نژاد و یارانش در حرم شاه  عبدالعظیم حسنی 
اگر چه کمکی به حل مشــکل حقوقی بقایی و آینده خود او نکرد؛ اما بهانه ای شــد تا رسانه های 
جریــان اصالحات آن را بــا آب وتاب منعکس کرده و اهداف چندگانه ای را دنبال کنند. برخی از 

این مقاصد عبارتند از:
۱ ـ پایان احمدی نژاد

نخستین هدفی که برخی اصالح طلبان نزدیک به دولت و جریان اعتدال دنبال کردند، اعالم 
پایان عمر سیاسی احمدی نژاد بود. این عده تالش داشتند به کسانی که این روزها خطر بازگشت 
احمدی نژاد را به روحانی گوشزد می کنند، پاسخ دهند که کار سیاسی وی تمام شده و این حربه 
کارآیی خود را از دســت داده اســت. در این زمینه، می توان به روزنامه »بهار« اشاره کرد که زیر 
تیتر »سقوط یک محمود« نوشت: »احمدی نژاد زمانی را برای بازی بست نشینی خود انتخاب کرد 
که سقوط اخالقی او را به وضوح در برابر چشم ملتی قرار داد که داغدار هموطنان خود بودند.« 

۲ ـ انتقام از گذشته
روزنامه »مردم ساالری« 
جمله ای از چهره ای منتسب 
به اصولگراها را که گفته بود 
»احمدی نــژاد نظام را قبول 
نــدارد اما بایــد او را تحمل 
کرد.« برجســته کــرد و به 
همین بهانــه حمایت برخی 
از شــخصیت های سیاســی 
کشورمان از وی را یادآور شد 
و به حضــرات آیات جنتی، 
مصباح یزدی و... حمله کرد. 

۳ ـ زیر سؤال بردن مسئوالن
روزنامــه »ابتکار« در مطلبی با عنــوان »پایان باز برای احمدی نژاد« در این باره نوشــت: 
»احمدی نژاد بار دیگر توانســت توجهات را به سوی خود جلب کند. رئیس دولت دهم به نشانه 
اعتراض به شــرایط موجود در حرم شاه عبدالعظیم بست نشینی کرد و سخنرانی تندی در رابطه 
با مســئوالن اصلی کشور داشــت. البته این فرد به اعتراض خود پایان داده است؛ اما سؤالی که 
مطرح می شود، این است که چرا مسئوالن در رابطه با احمدی نژاد و اطرافیانش اقدامی را صورت 

نمی دهند.«
۴ ـ حمله به اصولگرایان

از دیگــر اهداف این جریان یک مقصود قدیمی اســت و آن، اینکه اصالح طلبان هر بار که 
بــه هر بهانه ای به احمدی نــژاد می پردازند، به اصولگراها حمله می کننــد. این هدف را روزنامه 
»شــرق« در ســرمقاله اول هفته  خود تحت عنوان »اگر احمدی نژاد بودم« دنبال کرد و با طرح 
ســؤالی درباره علت سکوت اصولگرایان نوشت: »این ســکوت نشانه شرم است یا مصلحت! اگر 
اصولگرایان و رســانه های وابســته به آنان کالهِ خود را قاضی کنند و به  نفع خود رأی دهند، این 
نکته فراموش نمی شود. این شوی سیاسی یا بست نشینی بی اثر ـ آن  هم در حرم شاه عبدالعظیم 
 به عنواِن پایگاه ســنتی این جریان سیاســی ـ مرگ سیاســی پیکر نیمه جان این جریان را رقم

 خواهد زد.« 
۵ ـ خط و نشان کشیدن برای روحانی 

اما »شرق« این روزها از حمله به احمدی نژاد مقصود دیگری را دنبال می کند و آن، خط و 
نشان کشیدن برای روحانی است. این روزنامه در تئوریزه سازی علت بی اثر شدن حرکات احمدی نژاد 
و ســقوط پایگاه اجتماعی وی، قدرت احمدی نژاد را »برساخته« توصیف کرده و تصریح می کند 
قدرت روحانی نیز از همین جنس بوده و چنین نتیجه  می گیرد: »این درســی است برای دولت 
حســن روحانی که با تکیه بر همین قدرت برســاخته  روی کار آمده اســت، نه قدرت به  معنای 
»توان« )یا قدرت برسازنده( که بی وقفه در حال مقاومت و پویایی است و در ساحت سیاست به 
»خرد سیاســت« می انجامد. حســن روحانی می تواند تفاوت این دو سیاست را از حضور مردمی 
درک کند که هنگام نزول بالیای طبیعی همچون زلزله کرمانشــاه و ریزش معدِن یورت گرگان 

گرد او جمع می شوند و نقابی به چهره ندارند.«

ســردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بســیج معجزه انقالب و امید آینده مستضعفان جهان است. بسیجی باید روحیه 
تحول خواهی و انقالبی گری داشته باشد و معتقد به حرکت رو به جلو باشد. بسیجی هیچ گاه در جا نمی زند. وی اذعان داشت: بسیجی اهل تصلب 

و اهل مماشات با نااهالن و نامحرمان نیست. بسیجی بی هیاهوست و در عین اینکه ایثارگر است، به دنبال نام و نشان و اسم هم نیست.

بسیج با نااهالن و نامحرمان  
مماشات  نمی كند

روایت روزنامه انگلیسی از افول قدرت آمریکا
زمانــی بود که صرفاً صدور 
یک بیانیه از سوی وزارت خارجه 
آمریکا ـ و نه حتی رئیس جمهور 
این کشور ـ زنگ  ها را در خاورمیانه 
به صدا درمی آورد و آن دوره ای 
بود که کلینتــون، بوش و اوباما 
افرادی تأثیرگذار در منطقه بودند، 
هر چند این تأثیر بیشتر مواقع، 
مخــرب بود. خبرنگار و تحلیلگر 
سرشناس نشریه »ایندیپندنت« 

انگلیس، با اشــاره به موضوع فوق اذعان داشــت: »اما امروز چه کســی است که ابتکار عمل را در 
حوزه امپراتوری )ســابق( عثمانی به دســت گرفته و حرف آخر را در این منطقه می  زند و سرتیتر 

رسانه هاست؛ پوتین، اسد، اردوغان، السیسی، مکرون و روحانی.«
رابرت فیســک تصریح کرد: »جالب اینجاست که حاال این رئیس جمهور ایران است که خبر 
شکست داعش را اعالم می کند، در حالی که قباًل »جرج بوش« رئیس جمهور آمریکا بود که می آمد 

و می گفت؛ »مأموریت انجام شد.«
 وی با تأیید قدرت گرفتن روسیه در منطقه، گفت: »فکر کنم تنها نیروی نظامی خاورمیانه که 
تنها یک نام دارد، حزب اهلل است.« فیسک وضعیت کشورهای عربی همراه غرب را این گونه تصویر 
کرد: »تنها چیزی که در این سال ها تغییر نکرده، گودال بی عدالتی، فقر، جهل، ترس و بی  حرمتی 

است که ملت های عرب و مسلمان خاورمیانه در آن زندگی می کنند.«

  محمدرضا مرادی/ پیروزی های محور مقاومت و اعالم پایان داعش در عراق و ســوریه 
سبب شده است مرتجعان عرب به دنبال تمسک جستن به حربه همیشگی و البته شکست خورده 
خود، یعنی ایران هراسی و تالش برای اجماع سیاسی علیه محور مقاومت باشند. در همین زمینه 
نشست اضطراری وزرای خارجه اتحادیه عرب که به درخواست مقامات عربستان سعودی برگزار 
شــد، در حالی پایان یافت که در بیانیه صادر شــده از این نشســت اتهامات بی پایه و اساسی به 

جمهوری اسالمی ایران و همچنین حزب اهلل لبنان نسبت داده شد. 
در بیانیه مذکور که نماینده لبنان حاضر نشد آن را امضا کند و عراق نیز مخالفتش با آن را 
اعالم کرد، جمهوری اسالمی ایران به دخالت در امور کشورهای عربی متهم شده است. امضا کنندگان 
این بیانیه از ایران خواســته اند از روند اخالل در امنیت ملی کشورهای عربی، از جمله عربستان 
پرهیز کند! حامیان این بیانیه حتی ایران را بدون وجود اسناد و مدارک متقن، به حمایت نظامی 

از ارتش و کمیته های مردمی یمن متهم کرده اند.
عرب  اتحادیه  دبیرکل   
پس از پایان نشســت وزرای 
اعالم  اتحادیه  ایــن  خارجه 
کرد: در مرحله کنونی صرفاً 
اقدامات ایران محکوم می شود 
و اعالم جنگی صورت نخواهد 

گرفت. 
عربستان  است،  گفتنی 
در ماه های اخیر بر تالش های 
خود بــرای مقابله بــا ایران 
افزوده اســت و پایان داعش 
در عراق و سوریه و ناامیدی 
آل سعود از ابزار داعش برای مقابله با محور مقاومت سبب شده است عربستان گزینه های گوناگونی 
را برای فشار بر ایران اجرا کند. افزایش فشارها بر یمن، انتساب موشک های انصاراهلل یمن به ایران، 
حصر خانگی سعد حریری، نخست وزیر لبنان و وادار کردن وی به استعفا و... تنها چند نمونه از 
این تالش ها هســتند؛ اما شکست عربستان در همه این توطئه ها سبب شده است آل سعود این 
بار به دنبال نوعی اجماع در جهان عرب علیه ایران باشد؛ به همین دلیل، به درخواست عربستان 

نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره تشکیل شد.
در واقع، عربســتان در حال حاضر به این نتیجه رسیده است که توان رویارویی مستقیم با 
ایران و محور مقاومت را ندارد؛ بنابراین باید از نظر سیاسی با ایران مقابله کند؛ اما نکته مهم در 

این باره به ناتوانی ریاض برای این مسئله برمی گردد.
 عربستان در ماه های گذشته به دنبال آن بود که کشور قطر را تحت تسلط خود دربیاورد؛ 
به همین منظور با کمک امارات، بحرین و مصر اقدام به محاصره همه جانبه قطر کردند و حتی 
موج قطع روابط دیپلماتیک علیه قطر را راه انداختند؛ اما نتیجه این کار شکست کامل عربستان 
بود و جز چند ریز کشور هیچ بازیگری حاضر به همراهی با آل سعود در این مسئله نشد. اکنون 
این سؤال مطرح می شود که عربستان که توان ایجاد نوعی اجماع سیاسی علیه قطر را نداشته، 
 چطور خواهد توانســت علیه ایران که بازیگر تعیین کننده منطقه اســت، ایــن حربه را به اجرا

 بگذارد؟
عربســتان تالش زیادی کرده اســت تا با استفاده از دالرهای نفتی خود کشورهای عربی را 
علیه ایران بسیج کند. این مسئله به دلیل تغییر نظم منطقه و جایگاه باالی ایران در نظم جدید 
است؛ چرا که پوست اندازی منطقه ای سبب خواهد شد بازیگرانی، مانند ریاض به حاشیه بروند و 

ایران در مرکز نظم جدید قرار بگیرد. 
از این رو ریاض سعی دارد حربه شکست خورده ایران هراسی را بار دیگر در منطقه به نمایش 
بگــذارد؛ اما غافل از اینکه اکنون ملت های منطقه پایان یافتن داعش را نتیجه مبارزه همه جانبه 
ایران با این گروه تروریستی می دانند. نشست سوچی در روسیه که با حضور رؤسای جمهور ایران، 
روســیه و ترکیه برگزار شد، به خوبی شکست سیاست های عربستان در برابر ایران را ثابت کرد. 
نشســت اضطراری اتحادیه عرب نیز در مجموع نتوانســت اجماع الزم علیه ایران را ایجاد کند و 

عربستان بار دیگر مجبور به اعتراف به شکست سیاست های خود شد.

ایران هراسی، حربه نخ نمای آل سعود

 حل تلفنی مشکالت
عملکــرد  از  اصالح طلبــان 
»محمدرضــا عــارف« در مجلس، 
رضایــت چندانی ندارند. از دســت 
رفتن ریاســت مجلس و پس از آن، 
از دست رفتن ریاست کمیسیون ها، 
بر باد رفتن سهمیه های فراکسیون 
امید در هیئت رئیســه مجلس ـ در 
ســال دوم شــروع بــه کار فعالیت 
مجلس ـ و رفتار افسارگســیخته و 
ناهماهنگ اعضای این فراکســیون 
در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی 
»حسن روحانی«، نوک پیکان همه 
انتقادها را متوجه عارف کرده است.
در کنار همه این مصائب و مسائل، 
سکوت و سیاست منفعالنه عارف را 
هم باید افزود. اصالح طلبان  معتقدند 
که عارف در مجلس، آنچنان که باید 
و شاید فعال نیست و نتوانسته است 
هم شــأن و ترازِ عنوان حقوقی اش، 
یعنی ریاست فراکسیون امید،  بروز 
و ظهور درخوری در مجلس داشته 
باشد.عارف روز دوشنبه، 29 آبان در 
گفت وگو با »خبرآنالین« درباره رفتار 
کم فروغش در مجلس، دلیل جالبی 
را ذکر کرد. رئیس فراکسیون امید 
اظهار داشت: »شــاید برخی تصور 
می کنند باید هر روز صدای تذکر و 
نطق عارف از مجلس شنیده شود؛ اما 
وقتی وزرا جواب تلفن مرا می دهند و 
من در این تماس ها می توانم مشکلی 
را حل کنم، چرا باید از طریق تریبون 

علنی مجلس با او صحبت کنم؟!«

آقای آخوندی با انصاف!
»طرح  پوپولیســتی«،  »طرح 
مزخرف«، »ســیب گندیــده« و...؛ 
تعجب نکنید! اینها توصیفات »عباس 
آخوندی« در رثای طرح مسکن مهر 
در تمام طول عمــر دولت یازدهم 
اســت؛ اما در هفته ای که گذشت، 
آقای وزیر از »رعایــت انصاف« در 
قضاوت نسبت به مسکن مهر صحبت 
کرد و گفت: »قضاوت یکسان درباره 
طرح بزرگ مســکن مهــر انصاف 
نیست.«موضوع اینجا جالب می شود 
که با توجه به گزارش منابع خبری 
استیضاح چندباره آخوندی احتماالً 
اظهارات  بنابراین  است،  گریزناپذیر 
جدید جناب وزیر می تواند به نوعی 
ارســال ســیگنال بــرای منتقدان 
باشــد تا چندان به موضوع تخریب 
و  بیمارســتان های ســرپل ذهاب 
اسالم آباد غرب در زلزله که در دولت 
یازدهــم و همین شــش ماه پیش 
ســاخته و تحویل وزارت بهداشت 
شده بود، نپردازند و از پیچ خطرناک 

استیضاح به سالمت عبور کند. 

رشد غیرعادی بودجه مجلس
نماینــده مردم تهــران گفت: 
»بودجــه مجلس هفتم 28 میلیارد 
تومان بسته شد؛ اما اکنون این عدد 
به 68۰ میلیارد تومان رسیده است. 
به بیان دیگــر، یعنی 23۰۰ درصد 
رشــد که این عدد منهــای بودجه 
مرکز پژوهش ها و کتابخانه مجلس 
اســت و آنها هم بودجه های جدایی 
برای خــود دارند.«محمدرضا تابش 
با طرح این پرســش کــه مگر چه 
اتفاقی افتاده که از آن سال تا امروز، 
از عدد 28 میلیارد به 68۰ میلیارد 
رســیده ایم، گفت: »به نظر می رسد 
نحــوه نظارت بــر چگونگی بودجه 
مجلس با بی توجهی مواجه اســت 
و دیوان محاسبات کشور باید دقت 
بیشــتری را برای نظارت در این امر 

به خرج دهد.«

پیشنهاد ضرغامی به قوه قضائیه
عزت اهلل ضرغامی، رئیس اسبق 
ســازمان ملی درباره قیل و قال های 
دادگاه برخی مسئوالن دولت نهم و 
دهم نوشت: »در شرایطی که متهم 
می تواند همه دفاعیه و ادعاهای دیگر 
خود را از طریق فضای مجازی به افکار 
عمومــی منتقل کند، چه فرقی بین 
دادگاه علنی و غیر علنی هست؟!«وی 
به قوه قضائیه پیشــنهاد کرد: »فکر 
می کنم علنی بودن این قبیل دادگاه ها 

به نفع قوه قضائیه است.«

ساخت عبریـ  عربی
به تازگی شرکتی صهیونیستی 
به صورت آزمایشــی بر روی یکی از 
محصوالت خــود که در اروپا توزیع 
شده، در راستای موضوع عادی سازی 
روابط با کشورهای عربی، افزون بر 
عبارت »ســاخت اسرائیل«، نوشت: 
با همکاری دوستانه  »این محصول 
میان اعــراب و اســرائیلی ها تهیه 

شده است.«

روی خط خبر

فواید یک بست نشینی!

یادداشت 

  امین پناهی/زلزله کرمانشــاه را می توان یکی از پرحاشــیه ترین زلزله های 
ســال های اخیر دانســت. در این زلزله تلخ که قلب های همه را به درد آورد، شــاهد 
صحنه های زیبایی از انسان دوستی و مهربانی هم بودیم که زیباترین آنها حضور رهبر 
فرزانه انقالب در میان مردم رنج دیده مناطق زلزله زده بود که خود مرهمی شد بر آالم 

مصیبت دیدگان این دیار.
فارغ از حاشــیه های زیبای این دیدار و اتفاقاتی که توجه بسیاری را جلب کرد، 
باید گفت این ســفر کالس درسی برای مســئوالن در رده های مختلف بود تا بتوانند 
روش صحیح برخورد با مردم را به صورت عملی بیاموزند. روشی که اگر نگوییم دقیقاً 
منطبق بر روش ائمه اطهار)ع( است؛ اما به طور حتم می توان گفت نزدیک ترین سیره 

عملی به سیره ائمه)ع( در زمان حال است.
یکی از مهم ترین اتفاقات این ســفر اشتیاق شخص رهبری برای دیدار با مردمی 
است که در دورافتاده ترین نقاط کشور زندگی می کنند؛ به گونه ای که در برخوردهای 
ایشان این نکته به خوبی احساس می شود. این نکته بسیار اساسی برای مسئوالن در 
مواجهه با مردم است؛ چه در حوادث و اتفاقات و چه در شرایط عادی و روزمره زندگی 
مردم. اتفاقی که در سال های اخیر بسیار شاهد آن هستیم، ایجاد خوی اشرافی در بین 
مسئوالن و مدیرانی است که نگاه شان به مردم با نگاه سال های ابتدای انقالب متفاوت 
است؛ اما برخورد رهبری با مردم نشان می دهد در نوع نگاه ایشان، مردم ولی نعمتان و 
صاحبان اصلی انقالب هستند که در باالترین جایگاه قرار دارند؛ به گونه ای که ایشان 

حتی به همکاران خود هشدار می دهند که کنار بایستند تا بتوانند مردم را ببینند.
در این سفر همدردی رهبر معظم انقالب به صورت رو در رو با مردم اتفاق می افتد و 
نه با فاصله ای که ماشین های ضد گلوله ایجاد می کنند. قدم زدن پا به پای مردم و گوش 
ســپردن به درد و دل های آنها که می تواند از هر دری اتفاق بیفتد، اوج همدردی رهبر 
معظم انقالب اسالمی با کسانی است که بیش از آنکه نیازشان به کمک های مادی باشد، 
محتاج آنند تا تسالیی بر دل های داغدیده خویش بیابند. عمامه خاکی رهبر فرزانه انقالب 
و کفش و عبای گلی ایشان مؤیدی بر همه حرف هایی است که مطرح می کنند. هم درد 
مردم بودن را به راحتی می توان در منش و رفتار ایشان دید. هم دردی نه در حرف که 
در عمل و با تمام وجود به چشم می آید. از سویی ایشان برای مردم هرگز به حداقل ها 

راضی نیستند و دستورشان به همه دست اندرکاران خدمات رسانی حداکثری است.
تنها دل مشغولی ایشان در این سفر مردم بودند؛ از این رو معظم له بر لزوم رسیدگی 
همه جانبه مســئوالن به مردم و انتظارات مادی آنها برای گذران زندگی و بازگشت به 
زندگی عادی بســیار تأکید کردند. نکته بســیار مهم دیگر در این ســفر و در جریان 
سخنرانی هایی که در این سفر انجام دادند، این بود که مسئوالن بدانند و بفهمند حق 

ندارند روی ویرانه های مردم ساختمان تسویه حساب های سیاسی بنا کنند! 
ورود به چادرهایی که برای اسکان مردم در نظر گرفته شده بود، یکی از اتفاقات 
زیبایی بود که باالترین مقام نظام اســالمی خلق کردند. اتفاقی که کمترین تأثیر آن 
کاهش آالم مصیبت زدگان و دلگرمی مردم نســبت به نظام اسالمی است؛ چیزی که 

نظیر آن را در دیدارهای مسئوالن دولتی با مردم منطقه کمتر می بینیم.
فرق مدیری که در سالن گرم و با صندلی های گردان برای حل بحران زلزله زدگان 
جلسه به راه می اندازد، با کسی که در محیطی ساده شبیه محل زندگی مردم تشکیل 
جلسه می دهد، این است که حتی مردم هم امیدی به جلسه نوع اول ندارند. چه اینکه 
جلســه مزبور نیز سراسر مباحث سیاسی ـ جناحی است که چند روز است در حاشیه 
زلزله به راه افتاده است. کمترین انتظار مردم از حاکمان شان این است که آنها درد مردم 
را درک کنند یا حداقل برای آن تالش کنند. نکته اساسی این است که تماشاچی بودن 

از دور دردی را دوا نخواهد کرد که احساس سوختن به تماشا نمی شود...

درس های بزرگ یک سفر
 ادامه مقاومت تا اخراج آخرین سرباز آمریکایی از منطقه

ســخنگوی ارشد نیروهای 
مسلح با تبریک غلبه جبهه بزرگ 
مقاومت اسالمی در برابر مزدوران 
جنگ نیابتی آمریکا، اظهار داشت: 
»جبهه بزرگ مقاومت تا نابودی و 
محو صهیونیسم و اخراج آخرین 
ســرباز آمریکایــی از منطقه به 
تقویــت خود ادامــه می دهد.« 
ســردار جزایری افزود: »شــرط 
الزم و ضروری برای ایجاد آرامش، 

صلح و ثبات در منطقه، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه اســت و این اتفاق مبارک با همدلی و 
همراهی مردم و دولت های قانونی و مشروع منطقه محقق خواهد شد.«

معاون ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: »هرچند اینک جنگ نیابتی تروریستی آمریکا 
دچار شکســت و اضمحالل، لیکن دولت آمریکا به عنوان طراح، برنامه ریز و پشــتیبان این جنگ 
ویرانگر، مسئول همه تخریب ها، کشتارها و خسارات وارده به مردم و کشورهای مورد هدف است و 
ما در انتظار روزی هستیم که حاکمیت این رژیم شیطانی به عنوان جنایتکار جنگی با اشد مجازات 
روبه رو شوند.« وی خاطرنشان کرد: »دستگاه دیپلماسی کشور در یک اقدام فعاالنه با کمک دیگر 
جوامع، کشــورها و ســازمان های مردم نهاد در عرصه بین الملل نسبت به محاکمه آمریکا در مقام 
سردمدار اصلی جنگ و ویرانی در منطقه همت عالی خود را به کار ببندد و با توجه به اعترافات صریح 
مقامات رسمی آمریکا و دیگر اسناد و مدارک مبین و آشکار علیه شیطان بزرگ اقامه دعوی کند.«

عقده حقارت نسبت به غرب در دانشگاه های ما حاكم است
مدیر گــروه فلســفه علم 
دانشــگاه صنعتــی شــریف با 
انتقاد شــدید به جّو موجود در 
دانشگاه های کشــور گفت: »در 
دانشگاه ها تضعیف هویت ملی و 
بروز عقده حقارت نسبت به غرب 
به دلیــل بی توجهی به فرهنگ 
دینــی و ملی وجــود دارد و در 
تمام دانشگاه های ما عقده حقارت 

نسبت به غرب حاکم است.«
 دکتر مهدی گلشــنی یکی از دالیل ایجاد عقده حقارت در دانشــگاه ها را عقد قراردادهای 
به اصطالح علمی با غرب عنوان کرد و افزود: »من اصاًل مخالف انعقاد قرارداد با غرب نیســتم؛ اما 
قراردادهای فعلی فقط وسیله مسافرت برای عده ای را فراهم می کند و از سوی دیگر این دانشگاه 
شأن خود را پایین می آورد که با دانشگاه استرالیا قرارداد می بندد که مدرک دکترای مشترک بدهد.«
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی اضافه کرد: »دانشــگاه باید دانشجویی تربیت کند که به 
ماندن در کشــور و خدمت به آن عالقه مند باشــد و اگر دیندار وارد شــود، دیندارتر از آن خارج 
شــود. فرهنگ فعلی حاکم در دانشــگاه ها به دانشــجو القا می کند که فقط به دنبال تأمین شغل 
آینده اش باشد. فرهنگ درستی در دانشگاه ها و آموزش و پرورش حاکم نیست. دولت هم توجهی 
 که باید به آموزش و پرورش و دانشــگاهیان داشــته باشد که این دو قشر با آسودگی خاطر به کار

 بپردازند، ندارد.«
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نکته گرام

راه برون رفت از تحریم های یکجانبه آمریکا

سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی درباره پرداخت سود سهام عدالت به مشموالن گفت: »براي پرداخت سود سهام عدالت زمان دقیقی نمی توان اعالم 
کرد و هنوز بر روی آن کار می شود؛ اما به طور حتم تا پایان سال سودها پرداخت خواهد شد. مشموالن سود سهام عدالت در صورتی که باقی مانده اقساط خود را پرداخت نکرده 
 عملکرد دولت موجب باشند، حقی از آنها تضییع نخواهد شد و به میزان سهمی  که طی ۱۰ سال گذشته از محل سود شرکت های سرمایه پذیر برای آنان ایجاد شده، مالکیت و سهم خواهند داشت.«

افزایش شکاف طبقاتی
به  »همدلی«  اصالح طلب  روزنامه 
نقل از بانک مرکزی نوشــت: »در دولت 
روحانی روند رشــد شــکاف طبقاتی به 
شکل بی سابقه ای افزایش یافته و براساس 
آمــار بانک مرکــزی، ۱۰ درصد باالیی 
طبقه مرفه ۱۵ برابر ثروتمندتر شده اند.« 
آمار های بانک مرکزی نشــان مي دهد، 
دولت نه تنها به سمت کاهش فقر و رفع 
فاصله طبقاتی در جامعه حرکت نکرده 
اســت؛ بلکه این فاصله را بیشتر و وضع 
عدالت توزیعــی در جامعه را بغرنج تر از 

گذشته کرده است.
كسري بودجه 8 میلیاردي 

انگلیس
بنا بر اطالعات به دست آمده از دفتر 
آمار ملی بریتانیا، کســری بودجه بریتانیا 
در ماه گذشــته میــالدی، یعنی اکتبر به 
8 میلیــارد پوند افزایش پیدا کرده که در 
مقایســه با مدت مشابه سال پیش از آن، 
حدود هفت درصد جهش داشــته است؛ 
البته پیش از این کارشناســان اقتصادی 
کسری بودجه هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
پوندی را برای بریتانیا برآورد کرده بودند.

33/7 درصدبیکاران
 بیش از 19 ماه بیکار بودند

در حــال حاضر، بیــکاری یکی از 
معضالت اصلی در جامعه به شمار می آید؛ 
اما این بحران زمانی پیچیده تر می شــود 
که دوره انتظار برای یافتن شغل طوالنی 
 شــود. مطابق آخرین گزارش مرکز آمار 
ایران، توزیع نسبی برآورد جمعیت بیکار 
۱۰ ساله و بیشتر بر حسب جنس و مدت 
بیکاری نشان می دهد، در سال 9۵ حدود 
33/7 درصد ۱9 ماه و بیشتر بیکار بوده اند.

آغاز حذف حساب هاي 
راكد در بانک ها 

ارجمندنــژاد، مدیــر کل مقررات، 
مجوزهــای بانکی و مبارزه با پول شــویی 
بانک مرکزی درباره دســتورالعمل بستن 
حساب های راکد در بانک ها، گفت: »ابتدا 
بانک ها موظفند با صاحبان حساب تماس 
بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف 
حســاب خود اقدام کننــد و اگر صاحب 
حساب را پیدا نکنند یا پس از اطالع رسانی، 
خود شخص اقدامی نکرد، بعد از یک مدتی 
بانک می تواند آن حساب را به حساب های 

بالتکلیف منتقل کند.«

پژواک
امپریالیسم رسانه ای  ـ 1

پایش

عکس خبر

 محمدنوری/ دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری ایــاالت متحده آمریکا 
بعدازظهر روز جمعه 2۱ مهر سال جاری راهبرد جدید آمریکا در قبال جمهوری 
اســالمی ایران را اعالم کرد. وی با بیان اینکه نمی تواند پایبندی تهران به توافق 
جامع هسته ای)برجام( دو سال پیش با قدرت های جهانی را تأیید کند، گفت: »این 
توافق نقایص زیادی دارد و آمریکا در جهت اصالح آن تالش خواهد کرد.« آنچه 
در راهبرد جدید پیشنهادی از سوی رئیس جمهور آمریکا مورد توجه قرار گرفت، 
سخنان وی درباره تحریم گســترده سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود. سپاهی 
که به عنوان نیروی نظامی قانونی در کشــور ایران فعالیت می کند. ترامپ اعالم 
کرد، به وزارت خزانه داری آمریکا این اختیار را داده است تا تحریم های جدیدی 

علیه سپاه، به دلیل حمایت از تروریسم و فعالیت های بدخواهانه آن، وضع کند.
در ادامه دشمنی های مکرر آمریکا با ایران اسالمی در حوزه تحریم ها، دولت 
آمریکا روز 9 آبان، قانون مبارزه با دشمنان این کشور از طریق تحریم)کاتسا( را 
برای اجرا ابالغ کرد و پیرو اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا به وزارت خزانه داری 
این کشور در زمینه اعمال تحریم ها داده بود، این وزارتخانه در ادامه مسیر تحریم 
ایرانیان و شرکت های خارجی همکار با اتباع و نهادهای کشورمان، دو فرد ایرانی 
و چهار شرکت ایرانی و آلمانی را به دلیل داشتن ارتباط با سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی تحریم کرد.
در بیانیه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا آمده است، 
آقایان »محمود سیف« و »رضا حیدری« به دلیل داشتن ارتباط با سپاه پاسداران، 
مشمول تحریم های ثانویه می شوند. همچنین، شرکت های ایرانی »تجارت الماس 
مبین« و »پردازش تصویر رایان« در کنار شــرکت های آلمانی »فورنت تکنیک« 
و »پرینتینگ ترید ســنتر« با اتهامی مشــابه به فهرست تحریم های آمریکا وارد 
شده اند. این افراد و شرکت ها متهم  هستند که با دور زدن رژیم کنترل صادرات 
اروپا، قطعات حساســی را برای کمک به اقدامات منطقه ای نیروی قدس ســپاه 

پاسداران وارد ایران کرده اند.
البتــه بحث تحریم یکجانبه از ســوی ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری 
اســالمی ایران و ســپاه پاسداران موضوع جدیدی نیســت. مطالعاتی که برخی 
کارشناسان اقتصادی در این زمینه انجام داده اند، نشان می دهد این نوع تحریم ها 
که بستری متنوع، همچون تحریم مالی و پولی، تحریم تجاری و بازرگانی، تحریم 
ارتباطاتی، تحریم رســانه ای، تحریم سیاســی و تحریم انرژی دارد، تأثیر منفی 
کالن و ساختارشــکنی در اقتصاد ایران نخواهد داشــت. تحریمی که ترامپ در 
راهبرد جدید خود در قبال ســپاه بیان کرد، تحریم یکجانبه ای است که در سه 
دهه گذشته نیز وجود داشته است، با این تفاوت که با اجرای آن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و طرف های قرارداد با این نهاد نظامی در فهرست تحریم های اداره 
بخش اطالعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری ایاالت متحده آمریکا موسوم به 
»اوفــاک« قرار خواهد گرفت. اوفاک از دو بخش اداره کنترل دارایی های خارجی 
و مرکز اجرای جرایم مالی تشــکیل شــده و مدیر اطالعات ملی موظف است هر 
شــش ماه به وزرای خارجه، بازرگانی، خزانه داری و کمیته های مرتبط در کنگره 

گزارش های الزم را ارائه دهد.
راه برون رفت از چالش هایی که آمریکای مستکبر هر از چند گاهی برای نظام 
اسالمی ایجاد می کند، در حوزه اقتصاد این است که باید پیمان های دوجانبه پولی 
منعقد شود تا تحریم ها دور بخورد. با بستن پیمان های دوجانبه و چندجانبه می توان 
از آثار این تحریم ها کاست؛ چرا که این عمل سبب تقویت پول ملی می شود. در 

این راستا، ضروری است کانا ل های مالی به جز یورو و دالر ایجاد کنیم.

توزیع سود سهام 
عدالت تا پایان سال

شادی مردم شهرهای مختلف ایران پس از پیروزی بر داعش پایی  که جا ماند.../ جانباز ۶۶ حلبچه،  شهید 9۶ بوکمالنامه رضوانه دختر هفت ساله شهید باغبانی برای سردار سلیمانی 

مثل بقیه توی ماشین مانده بودی کفش و عبا، عمامه ات خاکی نمی شد

پیروزی بزرگ در مسلخ مذاكره؟
بدون  »صبح  موسوی/  فخرالدین   سید 
داعــش/ مقاومت نتیجه داد نه مذاکره«؛ این عبارت 
تیتر یک کیهان در اولین روز از ماه سوم پاییز بود که 
خبر از زمستان گروه های تروریستی تکفیری می داد؛ 
تیتری که کیهان در ذیل آن می نویسد: »حاج قاسم 
ســلیمانی و یارانش نماد کسانی هستند که به حق 
شــناخت صحیحی   از امنیت ملی کشور دارند و رمز 
پیشرفت را با اتخاذ راهکار صحیح مقاومت به دیگران 
نیز آموخته اند و امروز به برکت خون شهدای مدافع 
حــرم و فتح الفتــوح رزمندگان مقاومت اســالمی، 
ملت های مظلوم منطقه نابــودی داعش در عراق و 
سوریه را جشن می گیرند. حاج قاسم سلیمانی بی شک 
از معدود شخصیت هایی در منطقه و کل دنیاست که 
فقط از آینده سخن نمی گوید؛ بلکه آینده را می سازد و 
روزی که چنین وعده ای داد، بی شک می دانست برای 
تحقق آن چه باید بکند؛ فتح الفتوح و کار کارستانی که 
سرلشکر سلیمانی و هم رزمان گمنام او از افغانستان 
و عراق تا ســوریه و لبنان کردند، بسیج قدرتمندانه 
ظرفیت های مقاومت و پیروزی در منطقه بود و این 
بســیج گری هنرمندانه چنان ابهت داشت که حتی 
روسیه را نیز پس از سفر مهم حاج قاسم به مسکو، پای 
کار جنگ سوریه آورد. این روحیه انقالبی مؤثر کجا و 

آن منطق عقیم شکست طلبانه و تسلیم طلبی که به 
دنبال تئوریزه کردن سازش با کدخدا و قربانی کردن 
حوزه های اقتدار ایران اسالمی است، کجا؟« موضوعی 
که در روزنامه هایی، چون »جوان«، »صبح نو« و... نیز 
تکرار می شود؛ اما در این میان روزنامه »وطن امروز« 
در کنــار تیتر یک »پیروزی بدون مرز« و پرداختن 
به پایان داعش، در یادداشتی به قلم ماشاءاهلل ذراتی 
با عنوان »چشــم طمع به فتح المبیــن مقاومت!« 
یک هشــدار مهم می دهد و می نویســد: »با نگاهی 
تیزبینانــه و منصفانه و رصد تحوالت اخیر منطقه و 
به ویژه اقدامات و اظهارات اخیر مقامات آمریکایی، 
صهیونیستی و سعودی  می توان تا حدودی به ابعاد 
و اهمیت پیروزی های اخیر مقاومت پی برد؛ اما این 
هشدار را باید جدی گرفت که در عین ناامیدی دشمن 
از اقدامات بیرونی، آنها در داخل ایران اما امیدوارند 
در شرایطی دستاوردهای اخیر را پای میز مذاکره به 
معامله بنشینند. نباید این درس بزرگ را فراموش کرد 
که دستاوردهای امروز حاصل تفکر و گفتمان مقاومت 
و بی اعتمادی به آمریکاست و آنچه ادامه این مسیر 
و کسب دستاوردهای آتی را تضمین می کند، ادامه 
این راه و مقاومت مبتنی بر تدبیر و شجاعت است.« 
هشداری که البته برای روشن شدن نشانه های آن به 

زمان زیادی نیاز نیست و فقط کافی است در میان 
بی تفاوتی روزنامه های اصالح طلب به شکست  داعش 
و فروپاشی حکومت این گروه تروریستی و تکفیری 
آمریکاســاخته به روزنامه همدلی و اعتماد نگاهی 
بیندازیم؛ زیرا »اعتماد« که جزء معدود روزنامه های 
اصالح طلب است، از یک سو با تیتر »الوعده  وفا« و 
تصویری از سردار سلیمانی بر صفحه اول خود، به 
ظاهر با موج حمایت از پیروزی های جبهه مقاومت 
همراهی را نمایش می دهد؛ اما از سوی دیگر سعی 
می کند با بــزک آمریکا با وجود اظهارات مقاماتی، 
چون هیالری کلینتون درباره نقش قطعی آمریکا در 
تشکیل داعش، آن را تقلیل دهد: »این درست است 
که آمریکا به عنوان یکی از قدرت های حامی داعش 
معرفی می شود و قراین و شواهدی هم وجود دارد 
که آمریکا از داعش در مقاطع خاصی حمایت کرده 
است؛ اما تحلیل و تبیین منشأ پیدایی داعش و منابع 
قدرت این جریان با نسبت دادن به آمریکا در واقع 
ساده کردن مسئله و نادیده گرفتن عوامل مختلف 
اصلی دخیل در این ماجرا و خالصه کردن همه آن 
در یک عامل فرعی اســت؛ اما روزنامه همدلی در 
تکمیل این خط در مطلب عجیبی خواستار مذاکره 
بر ســر مسئله سوریه شــده و می نویسد: »تجربه 

مذاکرات برجام پیش روی مان اســت؛ آن زمان که 
با انتقال پرونده هســته ای به وزارت خارجه، دولت 
روحانی »اختیار تام« یافت تا با آمریکایی ها در باب 
پرونده هسته ای مذاکره کند که دیواری به بلندای 
6۰ ســال دشــمنی و بی اعتمادی میان آنها بود. 
نتیجه آن تصمیم این شد که دیپلمات های وزارت 
خارجه ایران توانستند کاالی اورانیوم 2۰ درصدی 
که دانشمندان هسته ای ایران تولید کرده بودند، به 
میلیاردها دالر فروش نفت، برقراری روابط تجاری 
میان ایران و جهان، میلیون ها دالر پول نقد، هواپیما، 
سرمایه گذاری خارجی در ایران و... تبدیل کنند. آیا 
همان تجربه را نمی توان این بار در منطقه تکرار کرد؟ 
گرچه یکی از پیش نیازهای چنین راهبردی وجود 
اراده حل مسائل نزد دو طرف است و به نظر نمی رسد 
با وجود رهبران جوان و ماجراجو در عربستان فعاًل 
چنین پیش نیازی مهیا باشد؛ اما آیا می توان امیدوار 
بود که پرونده سیاست  های منطقه ای ایران حاال و 
بر حســب ضرورت های تازه از نیروی قدس سپاه 
پاسداران به وزارت خارجه منتقل شود تا محمدجواد 
ظریف و همکارانش کاالی پیروزی های میدانی ایران 
در منطقه را به کاالی روابط حسنه ایران با »تمام« 

همسایگانش بدل کنند؟«

از  یکی  فرهــادی/  مهدی   
مهم ترین نظریه های رسانه ای که امروزه 
نیز در فضای رســانه ای و شــبکه های 
اجتماعی حضور آن محســوس است، 
امپریالیســم رســانه ای اســت. امروزه 
دیدگاهی وجود دارد که معتقد اســت 
دیگر سخن از امپریالیسم بیهوده است، 
امــا در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود 
دارد که معتقد است امپریالیسم هنوز از 
بین نرفته است، اما شکل آن تغییر کرده 
است. این دیدگاه قائل به این است که 
شرایط درک امپریالیسم رسانه ای بسیار 

بدتر از گذشته است. 
امروزه امپریالیســم نوین یا همان 
امپریالیســم اطالعاتی و رســانه ای به 
گونه ای فعالیت های خود را انجام می دهد 
که نیازهای کشــورهای اســتعماری را 
بــرآورده می کند. برخــی از مصادیق 

امپریالیسم رسانه ای عبارتند از:
۱ـ سینما: در دهة ۱92۰ هنگامی 
که فیلم های ســینمایی برای نخستین 
بار به نمایش گذاشــته شــد، هالیوود، 
چهارپنجم مجموع فیلم هایی را که در 
جهان نشــان داده می شد، می ساخت و 
نفوذ  بیشترین  آمریکا همچنان آشکارا 
را در صنعت ســینما داشــته و پخش 
فیلم های آمریکایی تقریباً در سراســر 

جهان شیوع یافته است.
تلویزیون: درآمدهای صادرات  2ـ 
تلویزیون انگلیــس و آمریکا کم وبیش 
برابر اســت و حضور جهانی مهمی در 

کنار هم دارند.
3ـ آگهی هــای تبلیغاتی: از میان 
شــرکت های بزرگ تبلیغاتــی جهان، 
شــرکت های آمریکایی هســتند. این 
تبلیغاتی  بزرگ  شرکت های  شرکت ها، 
فراملیتی هستند که نقش عمده ای در 

نظام جهانی اطالعات دارند.
نفوذ  الکترونیکی:  ارتباطــات  ۴ـ 
آمریکا در شبکه های الکترونیکی )که به 
منظور انتقال بسیاری از اطالعات مورد 
بهره برداری قــرار می گیرند و دولت ها 
و شــرکت های بزرگ به آن وابسته اند(، 
بسیار نیرومند است. حلقه های ارتباطی 
راه دور کــه اکنــون بــرای بانکداری، 
معامالت پولــی جهانی و برخی از انواع 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی  پخش 
ضروری است، اغلب در دست شرکت های 

آمریکایی است.

ارتقای كیفیت و افزایش بهره وري؛  مطالبه عموميآن روی سکه

نصب کانکس به کوشش سپاه و بسیج برای زلزله زدگان دست نوازش سردار سپهر بر سر کودک زلزله زده کرمانشاه

میانجی/  محمدابراهیــم   
بی تردید بهره وری به معنای به دست 
آوردن خدمات و محصوالت بیشــتر 
از منابع محــدود و ثابت موجود و در 
اختیار، عامل رشــد اقتصادی خواهد 
بود. در این موضوع این پرســش نیز 
مدام مطرح می شــود که کدام شیوه 
به افزایش بهــره وری منتهي خواهد 
شــد؟ به تعبیر دیگر، در صورتی که 
اطمینان حاصل شــود که از یک راه 
معین و مشــخص می توان به سطح 
باالتری از بهره وری دست یافت، همه 
سازمان ها، نهاد ها و جوامع، بی درنگ به 
استفاده مؤثر از آن اقدام خواهند کرد. 
اما دشواری راه دستیابي به بهره وري 
در این است که معموالً عوامل عمده 
تأثیرگذار بر بهره وری، آشکار نیست و 
همین عامل سبب مي شود تا دستیابي 
به این موضوع بسیار مهم و تأثیرگذار، از 
پیچیدگي و دشواري خاصي برخوردار 

شود.

ضعف در کیفیت تولید داخل 
نتیجه واردات خارجي  

زمانــي به اهمیت دســتیابي به 
بهــره وري در تولیــد کاال و خدمات 
پي خواهیم برد که متوجه پیشــرفت 
روزافزون صنایع و تنوع اقالم و کاالها 
در بازار و همچنین رقابت شدید جهانی 
را در این حوزه باشیم. در این صورت 
لزوم توجه مضاعف به تولید کاالی با 
کیفیت داخلی بیش از پیش روشــن 

می شود.
از آنجا که کاالهــا و مصنوعات 
مورد مصرف مردم، از تنوع بســیاری 
برخوردار اســت و از لحــاظ علمی و 
صنعتی پیشرفت زیادی در این حوزه 
در سطح جهاني شــاهد هستیم؛ در 
عرصه رقابت با محصــوالت خارجي 
باید استانداردهای الزم جهاني را براي 
تولید محصوالت داخلی رعایت کنیم 
و کیفیت کاالهاي تولید داخل را ارتقا 
دهیم. این در حالي است که متأسفانه 
تولیدات داخلي شــاهد  در خصوص 
باالرفتن کیفیت و استانداردسازی در 

محصوالت تولیدي نیستیم،  که ضعف 
در این زمینه با واردات کاالهاي مشابه 
تولید داخل، خودنمایي مي کند و مردم 
را ناخواسته به سمت خرید و مصرف 
کاالهاي خارجي که مشابه داخلي دارد، 

سوق مي دهد.

کیفیت پایین تولیدات؛ عامل تغییر 
ذائقه خرید مردم

از پیامدهای  گریزناپذیر ضعف در 
ارتقای  کیفیت کاالهاي تولید داخل و 
عدم حرکت به سمت بهره وري مناسب 
در تولیــد کاال و خدمــات، ایجاد این 
فرهنگ در مردم خواهد بود که اجناس 
خارجی دارای کیفیتي به مراتب بهتر و 
باالتر نسبت به کاالهای داخلی هستند 
و لذا ذائقه مردم نیز به سمت مصرف 
کاالهای خارجی ســوق پیدا مي کند، 
که متأسفانه این اتفاق کم، به همین 
منظور بیش در کشــور مــا رخ داده 
است، به همین منظور براي تغییر این 
فرهنگ و تغییر نگاه مردم به ســمت 
خرید و مصرف تولیدات داخلي، باید 

زمان بیشتری صرف شود.

ارتقای کیفیت راه 
تغییر فرهنگ مصرفي مردم 

وقتــي فرهنگ مردم در خرید و 
مصرف کاال تغییر یافت و به ســمت 
کاالي وارداتي هدایت شد، به راحتی 
قابل تغییر نخواهد بود و اینگونه نیست 

که با شعار از مردم بخواهیم تا کاالی 
ایرانــی مصرف کنند و مردم هم برای 
خریــد کاالی ایراني ترغیب شــوند. 
اگرچه اقناع ســازي برای خرید کاالي 
ایراني براي قشــر خاصي از مردم که 
ِعرق ملي دارند و از ســوي دیگر توان 
مالي مناسبي براي خرید کاال و خدمات 
دارند مي تواند پذیرفتنی باشــد و آنها 
را به سمت خرید کاالي تولید داخل 
هدایت کند، ولي این قشر درصد باالیی 
از افراد جامعه را تشکیل نمي دهند؛ از 
این رو براي تحقق این امر باید سطح 
کیفی کاالهــا و خدمات تولید داخل 
ارتقای یابــد و اگر کاالی با کیفیت و 
رقابت پذیر در داخل کشــور تولید و 
عرضه شد،  به طور حتم مردم هم از آن 
استقبال خواهند کرد و کم کم فرهنِگ 
مصــرِف کاالي تولید داخل جایگزین 

فرهنگ قبلي خواهد شد.

مطالبه عمومي براي ارتقای کیفیت 
کاالهای تولید داخل 

یکي از راه هاي تسریع در دستیابي 
به بهره وري و ارتقای کیفیت کاالهای 
تولید داخل این است که باید بهره وري 
و ارتقای کیفیت محصوالت تولید داخل 
به یک مطالبه عمومي در سطح مردم 
تبدیل شــود و همه مــردم حق خود 
بداننــد که از محصوالت تولید داخلي 
که از کیفیت مناسبي برخوردار است، 
بهره ببرند و این فرهنگ باید در میان 

اقشــار مختلف جامعه گسترش یابد و 
این امر تحقق پیدا نمي کند، مگر آنکه 
مردم با خرید و مصرف کاالي داخلي، 
اشــکاالت و ضعف هاي آن را به اطالع 
تولیدکننده برسانند و دست اندرکاران 
و تولیدکنندگان هم در جهت رفع آن 
اشکاالت اقدام کرده و عوامل تولید خود 
را به حرکت در مســیر تولید کاالي با 
کیفیت و ارتقای بهره وري محصوالت 

تولیدي مجبور کنند. 

ارتقای کیفیت و بهره وري زیربنای 
تحقق اقتصاد مقاومتی

در صورت تحقق این امر، یعني 
ارتقــای کیفیت کاالهای تولید داخل 
و حرکت در مســیر بهر ه وري مضاعف 
محصوالت تولید داخل،  کار و اشتغال 
رونق پیــدا مي کند،  میــزان بیکاري 
کاهش مي یابــد،  از حجم قاچاق کاال 
به میزان باالیی کاسته مي شود و... در 
نهایت با رونق اقتصادي، رشد اقتصادي 

کشور تحقق مي یابد.  
از ایــن رو مي تــوان اذعان کرد 
که ارتقــای کیفیت کاال و محصوالت 
داخلي مهم ترین زیربنای تحقق اقتصاد 
مقاومتی اســت که مهم ترین برنامه و 
سیاست اقتصادي کشور براي برون رفت 
از مشــکالت و چالش هاي اقتصادي 
پیش رو است. برای تحقق شعار اقتصاد 
مقاومتی، باید در داخل کشور کاالی 
با کیفیت تولید شود تا مصرف کننده 

کاالی ایرانی به خرید و مصرف کاالي 
داخلي ترغیب شــود. پــس یکي از 
مهم ترین راه هاي دستیابي به بهره وري 
و ارتقــای کیفیت محصــوالت تولید 
داخل تغییر فرهنگ مصرفي مردم به 
سمت خرید،  مصرف و مطالبه ارتقای 

کیفیت محصوالت داخلي است.

جایگاه دولت در روند ارتقای 
کیفیت تولیدات داخلي

اتخاذ تصمیمات مهم و عملیاتي 
در زمینــه ارتقــای کیفیــت کاال و 
محصوالت تولید داخل باید از ســوي 
دولتمردان و دست اندرکاران این حوزه 
صورت گیرد و با قوت، تحقق آن مطالبه 
مسئوالن امر باشد؛ چرا که اگر سیستم 
نظارتي و بازرســي در خصوص تولید 
داخل معیوب باشــد و یک محصول 
بي کیفیت تولید و روانه بازار شود، نگاه 
مصرف کننده نســبت به تولید داخل 
تغییر می یابد و ضربه به کل تولیدات 
داخلي خواهد زد. همان طور که در حال 
حاضر شاهد تولید برخي محصوالت با 
کیفیت داخلي هستیم، ولي به دلیل 
نگاه غالب مردم نسبت به ضعف کیفیت 
و کم بهره ور بودن محصوالت داخلي، 
به ســمت خرید محصوالت  گرایش 
وارداتــي و خارجي بیشــتر اســت. 
با کیفیــت داخلي چوب  محصوالت 
برخي محصوالت بي کیفیت داخلي را 
مي خورند که دولت مي تواند با تدبیر 
بجا جلوي تولید این گونه محصوالت 
را گرفته و با حمایت  الزم روند ارتقای 

کیفیت را براي آنها تسهیل کند.
تولید و  رعایت اصول کیفیــت 
مشتری مداری در تولید و عرضه کاال 
و محصوالت به مثابه راهبرد اساســی 
دولت هــا  باید مورد توجــه و اهتمام 
مسئوالن امر در وزارتخانه هاي مرتبط 
باشــد و تمامی بنگاه هــای تولیدی و 
خدماتي باید ملزم به رعایت این اصول 
شــوند تا در نهایت مــردم به خرید و 
مصــرف کاالي داخلي افتخار کنند و 
مصرف تولید داخــل به یک فرهنگ 

عمومي تبدیل شود.

حضور نماینده ولی فقیه در سپاه در مناطق زلزله زده

هشتگ »بن سلمان صهیونیست است« کاربران توئیتر



فروپاشي  با  اشرفي/  رضا   
اتحــاد جماهیر شــوروي، غرب به 
رهبــري آمریکا، خود را تنها قدرت 
جهان فــرض کرد که قــرار بود تا 
پایان تاریخ ادامه پیدا کند؛ اما مدت 
زمان کوتاهي گذشــت تا این تفکر 
رو به سقوط گذاشت و بحران سوم 
ســرمایه داري که از آخرین ماه هاي 
ســال 2۰۰7 خــود را نمایان کرد، 
کشورهاي غربي را در مسیري قرار 
داد که هنوز نتوانسته اند آن را ترمیم 
کنند. به ویژه که در سال هاي اخیر 
خود و دیگر نقاط کشورهاي جهان را 
در بحراني فرو برده اند که راه نجاتي 
در دست شان نیست. این در حالي 
اســت که دیگر کشــورها در حوزه 
مقاومت و شــرق با تمرکز بر افول و 
سقوط هژمون به دنبال ثبات سازي 
جهان در حوزه هاي مختلف هستند. 
این موضوع به عینه در کشــورهاي 
غرب آسیا به ویژه در سوریه و عراق 
نمایان اســت که به تازگی آخرین 
پایه هاي داعش در آن رو به نابودي 

گذاشت. 
در اوضاعی که کشورهاي غرب 
آسیا با بحران سازي غربي، در حال 
تثبیت موقعیت خود هستند، عمده 
کشــورهاي غربــي در اروپا و حتي 
آمریکا با مشکالتي مواجه هستند که 
انتظار مي رود در چشم انداز کنوني 
و در ســال هاي آینده تداوم داشته 
باشد. در اروپا بیشتر کشورها در حال 
بازگشت به افراط گرایي ملي گرایانه و 
حتي رادیکالیسم قوم گرایانه هستند. 
افراط گرایان که در انواع انتخابات در 
حال باال آمدن هســتند، به بحراني 
براي همگرایي اروپایي تبدیل شده و 
آن را به سمت واگرایي پیش مي برند. 
در فرانســه حزب افراط گراي 
جبهه ملي به رهبري »مارین لوپن« 
بــراي اولین بار به دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوري رفت. اگر چه در این 
انتخابات یک جوان ناآزموده در سطح 
کالن سیاسي به قدرت رسید؛ اما در 
چند ماه اخیر نشان داده است که راه 
دشواري در پیش دارد، به این علت 
که نتوانسته است انتظارات را برآورده 

کند و بــا راه پیمایــي و تظاهرات 
متعدد مواجه شده که خیابان هاي 
فرانسه را پر کرده اند. فرانسه همواره 
مســتعد تنش هاي خیاباني است و 
فقر و شکاف طبقاتي در این کشور 
به قــدري فراوان اســت که حتي 
اعتراض هاي کوچک مستعد هستند 
که به تظاهرات بزرگ و خشن ضد 
دولتي تبدیل شــوند. آخرین آمار 
اخیر  نشــان مي دهد در تظاهرات 
که علیــه سیاســت هاي اقتصادي 
»ماکرون« انجام مي شود ۴۰ هزار نفر 
شرکت کرده اند، اگرچه دولت همواره 
ســعي مي کند آن را کمتر نشــان 
 دهد. بسیاری بر این عقیده اند که با 
وضعیت کنونی ماکرون به سرنوشت 
ســارکوزی و اوالند، رؤسای جمهور 
پیش از خود دچار خواهد شد و حتی 
شــاید نتواند دوره ریاست جمهوری 

خود را به پایان برساند.
در میــان کشــورهاي اروپا با 
اینکه آلمان از موقعیت مناسب تري 
برخوردار است؛ اما در ماه هاي اخیر 

با بحران تکمیل کابینه و دولت سازي 
مواجه شــده است. با اینکه بیش از 
دو ماه از انتخابات آلمان مي گذرد؛ 
ولی برنــدگان و بازندگان انتخابات 
نتوانســته اند ائتالف تشکیل داده و 

کابینه را تکمیل کنند، حتي برخي 
از احزاب از تکرار انتخابات سخن به 
میان آورده اند هر چند که در صورت 
اجرایي شدن این تصمیم، مشکالت 
آلمان بیشــتر شــده و مي تواند به 
ســمت بحران ملي حرکــت نماید. 
دولت کنوني »مرکل« براي سرپوش 
گذاشــتن بر این بحــران، خود را 

مشــغول بحران منطقه و همچنین 
اختالفــات با انگلیــس در موضوع 
برگزیت کرده است. مرکل در تشکیل 
دولت نیز ناتوان بوده و ائتالف وی با 
لیبرال دموکرات ها و سبزها نتوانسته 
به نتیجه مطلوب دست یابد و شواهد 
نشــان دهنده دورانی بحرانی برای 

آینده سیاسی مرکل خواهد بود.
در حالــي که اختالفات اروپا و 
انگلیس بر سر مذاکرات و چگونگي 
خروج این کشــور از اتحادیه اروپا 
شدت پیدا کرده و میانه دو طرف را 
از رفاقت و رقابت به سمت دشمني 
پیش برده است. ترزا مي، نخست وزیر 
انگلیس بســیار خوش بین بود که 
بتواند با انتخابات زودهنگام به میزان 
قدرت و مانور خود در برابر مخالفان 
داخلي و اروپایي بیفزاید؛ ولی در این 
کار شکســت خورد و حال در برابر 
اتحادیه اروپا کاماًل عصا به دســت 
راه مــي رود. در چنین وضعیتی در 
فرافکني خودفریبانه و براي توجیه 
عملکرد خود که به روسیه و والدیمیر 

پوتین حمله کرده و تأکید دارد که 
مســکو در حال ایجاد شکاف بین 
کشــورهاي اروپایي و حتي آمریکا 
اســت و با این کار به دنبال کاشتن 
بذر دشــمني در میان کشــورهاي 

غربي است.
در همین حال آمریکا نیز اوضاع 
نامناسبي دارد. ابتدا اینکه بسیاري 
از مقامات و شــهروندان آمریکایي 
شرمســار این مســئله هستند که 
شخصي به نام ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا اســت. از طرفي دیگر نیز در 
حال باخت راهبردی در حوزه هاي 
مختلف بین المللي اســت که غرب 
آســیا از جمله آنها است. به همین 
منظور به دنبال سناریوســازي هاي 
جدید علیه کشــورهایي اســت که 
در منطقه برخــالف میل و رویکرد 
آمریکا عمل مي کنند. این بخش از 
عملکرد آمریکا با فرانسه هماهنگ 
اســت که در حال سناریوسازي در 
لبنان هســتند، در حالي که آمریکا 
در سفر بلندمدت خود به شرق آسیا 
دستاوردی با خود به همراه نداشت و 
در رویکردهاي ژئوپلیتیکی که برایش 
تعریف کرده بودند ناکام ماند،  براي 
به حاشیه بردن این شکست در حال 
پررنگ کردن مسئله گفت وگوهاي 
فلسطین است تا افکار عمومي را به 
ســمت دیگري مشغول سازد. سفر 
ترامپ به شرق آسیا که با تظاهرات 
ضــد آمریکایی، حتــی در ژاپن و 
کره جنوبی همراه بود، ســندی بر 
ناتوانی جهانی آمریکا، حتی در میان 

متحدانش است.
با توجه به این مؤلفه ها اگرچه 
کشــورهاي غربي در کوتاه مدت به 
کردن  دنبال حاشیه سازي، سرگرم 
افکار عمومي و انحراف ذهني دیگران 
هستند تا شکست هاي خود را پنهان 
نگه دارند؛ امــا در بلند مدت نه این 
حاشیه ســازي ها پاســخگو خواهد 
بــود و نه اینکه بحــران اصلي آنها 
حل خواهد شــد؛ بنابراین مي توان 
انتظار داشت که در آینده مشکالت 
کشورهاي غربي بیش از این افزایش 

داشته باشد. 
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  قاسم غفوری/ فلسطین همواره از 
برنامه های محوری آمریکا در غرب آسیا بوده 
که اساس آن نه حل بحران ها، بلکه حمایت 
از رژیم صهیونیستی از طریق بحران سازی ها 
و انحراف محور رفتاری منطقه از حمایت از 
فلسطین به حاشیه ها بوده است. ترامپ نیز در 
حالی اولین سال ریاست جمهوری خود را به 
پایان می رساند که این روزها مسئله فلسطین 
به یکی از اولویت های ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا مبدل شــده اســت. هر چند ترامپ 
پس از رســیدن به کاخ سفید وعده خود به 
صهیونیست ها مبنی بر انتقال سفارت آمریکا 
از تل آویو به قدس را معلق کرد؛ اما این روزها 
بار دیگر پرونده فلســطین را به اولویت های 

خود تبدیل کرده است. 
در کنار سفر مقامات نظامی و امنیتی 
آمریکا به ســرزمین های اشغالی ترامپ نیز 
شــخصاً وارد مسئله فلســطین شده است؛ 
چنانکــه منابع خبری از هشــدار آمریکا به 
تشــکیالت خودگردان فلســطین مبنی بر 
لزوم رویکرد به احیــای مذاکرات با تل آویو 
خبر داده انــد. در همین حال، منابع خبری 
عنوان کرده اند آمریــکا طرح جدیدی را در 
قبــال مذاکرات ارائه کرده اســت که در آن 
مذاکرات بر اساس روند جابه جایی سرزمین، 
البته بدون آنکه شهرک های صهیونیست نشین 
تخلیه شوند و نیز برخی اقدامات برای رسمیت 
دادن به قدس بــه منزله پایتخت این رژیم 
صورت می گیرد. این طرح ها در حالی مطرح 
شــده که آمریکا تشکیالت خودگردان را به 
قطع کمک های اقتصادی و حتی بستن دفتر 
تشــکیالت در آمریکا تهدید کرده است که 
البته با واکنش تند ســران فلسطینی مواجه 
شده اســت؛ چنانکه مســئوالن تشکیالت 
خودگردان از قطع هرگونه همکاری با آمریکا 
به ترامپ هشــدار داده اند. حال این ســؤال 
مطرح می شود که چرا آمریکا بار دیگر احیای 
روند سازش را در پیش گرفته و در ورای آن 

چه اهدافی را دنبال می کند؟ 
آنچه برخی محافل رســانه ای مطرح 
کرده اند، اعتراض آمریکا به اصرارهای ابومازن 
مبنی بر بازگشایی پرونده فلسطین در دادگاه 
کیفری الهه است؛ چنانکه بر اساس قوانین 
آمریکا هر کشــور و گروهی به دنبال تحریم 
یا اقدام علیه رژیم صهیونیستی باشد، تحت 
تحریم آمریکا قرار می گیرد. هر چند این عامل 
می تواند از دالیل اقدامات ترامپ باشــد؛ اما 
روند تحوالت فلسطین و منطقه نکاتی قابل 

توجه تر را در خود دارد.
در عرصــه درونــی فلســطین میان 
گروه هــای فلســطینی با محوریــت فتح و 
حماس پس از ۱۰ ســال آشتی ملی صورت 
گرفته اســت؛ در حالی کــه همگان بر لزوم 
ادامه مقاومت و کنار نگذاشتن سالح تأکید 
دارند. خواســت صهیونیست ها از این توافق، 
گنجانده شــدن لزوم پذیرش ماهیت رژیم 
صهیونیستی از ســوی حماس، خلع سالح 
مقاومت و... است. بر اساس این می توان گفت، 
آمریکا با رویکرد به مسئله فلسطین سعی در 
گنجاندن ســازش در توافقات فلسطینی ها 
دارد. نکته دیگر آنکه عمر تروریسم در منطقه 
در حال پایان اســت که از نتایج آن رویکرد 
منطقه به مقابله با دشمن اصلی، یعنی رژیم 
صهیونیستی است. آمریکا می خواهد تا پیش 
از آرام شــدن منطقه روند ســازش عربی و 
فلســطینی با رژیم صهیونیستی را اجرایی 
کند که فشار بر تشکیالت خودگردان نیز در 

این چارچوب است. 
نکته دیگر وضعیت نابســامان آمریکا 
در تحوالت منطقه است. آمریکا که نتوانسته 
اســت از تروریسم و ســپس مسئله تجزیه 
عراق با همه پرسی اقلیم کردستان سیاست 
حفــظ بحران را ادامــه دهد، تالش می کند 
از طرح ســعودی در ربایش ســعد حریری، 
نخســت وزیر لبنان برای اقــدام جدید علیه 
منطقه بهره گیرد کــه اتحاد لبنانی ها عماًل 
این پروژه را نیز ناکام کرد. اکنون آمریکا که 
با رسوایی شکست در منطقه و البته افشای 
حمایت از تروریســم مواجه است، به دنبال 
پنهان ســازی این وضعیت است؛ از این رو با 
رویکرد به مسئله فلسطین در کنار خدمت به 
البی صهیونیستی سعی در نمایش چهره ای 
صلح طلب از خود دارد تا خود را عامل صلح و 
ثبات منطقه معرفی کرده و بر نقش بحران ساز 

خود سرپوش گذارد. 
قابل توجه دیگر نقش آفرینی  مسئله 
عربســتان در این معادالت است؛ چنانکه بر 
اساس طرح آمریکا، عربستان محور دور جدید 
مذاکرات است. این روند می  تواند برنامه ریزی 
برای توجیه رویکرد سعودی به آشکار سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی باشد؛ در حالی که 
در ظاهر مدعی حل بحران فلسطین است. 

به هر تقدیــر می توان گفت، آنچه در 
قبال مسئله فلسطین در جریان است، ادامه 
خیانت آمریکایی و سعودی به فلسطین است 
که نشان می دهد ملت فلسطین برای احقاق 
حقوق خود یک گزینه بیشتر ندارد و آن ادامه 
مقاومت مسلحانه با تکیه بر وحدت داخلی و 
حمایت های جبهه مقاومت منطقه است که 
همواره دستاوردهای بزرگی را برای این ملت 

رقم زده است.

  عبداهلل عبادی/ استقالل پاکستان از 
هند در سال ۱9۴7 میالدی، فصل تازه ای را در 
مناسبات سیاسی شبه قاره هند رقم زد. در آن 
زمان کشور تازه تأسیس پاکستان با چالش های 
مختلف داخلی و خارجی مواجه بود. مهم ترین 
این چالش ها، سیاست خارجی پاکستان در قبال 

قدرت های بزرگ زمان بود.
در آن هنــگام، دو ابرقدرت جهان، یعنی 
ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی 
برای گســترش نفوذ خود در سراسر جهان با 
یکدیگر رقابت می کردند و کشور تازه تأسیسی 
مانند پاکســتان برای آنهــا گزینه ای مطلوب 

محسوب می شد.
آمریکا خیلی زود توانست با پیشی گرفتن 
از شوروی، در اکتبر ۱9۴7، یعنی دو ماه پس 
از استقالل پاکستان اولین گام ها را در راستای 
برقراری روابط سیاسی با این کشور تازه تأسیس 
و در عیــن حــال راهبردی بــردارد. حمایت 
اقتصادی و نظامی آمریکا از پاکستان، زیربنای 

این روابط را تشکیل می داد.
از نخستین برقراری روابط بین پاکستان 
و آمریــکا بیش از 7۵ ســال می گذرد، اما این 
روابــط با وجود چالش ها و اختالفات متعددی 
که در تمام این سال ها با خود به همراه داشته، 

همچنان پابرجا مانده است.
در دهــه ۱9۵۰ میالدی، پاکســتان نوپا 
کــه برای بــرآورده کردن نیازهــای نظامی و 
اقتصادی اش سعی داشت خودش را به آمریکا 
نزدیک تر کند، با پیوســتن به سازمان پیمان 
آسیای جنوب شرقی در سال ۱9۵۴ و سازمان 
پیمان مرکزی در سال ۱9۵۵، عماًل خود را در 
جمع کشورهای هم پیمان آمریکا برای مبارزه 
با گســترش کمونیســم دید. پس از پیوستن 
به این پیمان ها، میــزان کمک های آمریکا به 
پاکستان افزایش چشمگیری یافت و پاکستان 
بــه دومین متحد عمده آمریــکا از نظر حجم 
دریافت کمک های اقتصادی و نظامی بدل شد.
با وجود اعطــای این کمک های به ظاهر 
ســخاوتمندانه، جنگ های پاکستان و هند در 
سال های ۱96۵ و ۱97۱ به وضوح ثابت کرد که 
آمریکا متحدی قابل اتکا برای پاکستان نیست و 

پاکستانی ها نمی توانند در مواقع بحرانی ـ مانند 
جنگ ـ از آمریکا انتظار حمایت داشته باشند.

اگرچه اتکاناپذیر بودن آمریکا حداقل در 
آن برهه زمانی خاص برای پاکستانی  ها محرز 
شد، اما اشغال افغانستان به دست ارتش سرخ 
شوروی در ســال ۱979 و تالش آمریکا برای 
بیرون کردن شــوروی از افغانستان به کمک 
کشورهای همسایه این کشور، از جمله پاکستان، 
به نزدیک تر شــدن هرچه بیشــتر پاکستان و 

آمریکا منجر شد.
در ســال ۱98۱ آمریکا بــا اعطای 3/2 
میلیــارد دالر کمــک نظامــی و اقتصادی به 
پاکستان موافقت کرد تا این کشور بتواند بهتر 
از عهده چالش هــای امنیتی خود برآمده و به 

اقتصادش سر و سامان دهد.

جنگ افغانستان 
و توجه دوباره آمریکا به پاکستان

حمــالت ۱۱ ســپتامبر و متعاقباً هجوم 
نیروهای آمریکا، ناتو و آیســاف به افغانستانی 
که در آن زمان تحت سلطه طالبان بود نه تنها 
بر اهمیت و عمق راهبردی منطقه افزود، بلکه 
افغانســتان و پاکستان را به شکل بی سابقه ای 
در کانون توجهات رســانه ها و سیاستمداران 
جهان قرار داد. ایــاالت متحده آمریکا نیز که 
به نقش پاکســتان در منطقه واقف بود، دوباره 
خواستار توســعه روابطش با پاکستان شد، تا 
 دوباره خاطرات دوران جنگ ســرد زنده شود.

کمک هــای ســرویس های اطالعاتی و ارتش 

پاکســتان بــه گروه های مخالف شــوروی در 
افغانستان، دیگر یک راز سر به مهر نیست و همه 
می دانند که تأمین مالی این کمک ها برعهده 
آمریکا بوده است. پس از سال 2۰۰۱ نیز آمریکا 
یک بار دیگر با پرچم مبارزه با تروریسم به میدان 
آمد تا بار دیگر پاکستان را به سوی خود بکشاند.

وقتی پاکستان با درخواست آمریکا مبنی 
بر مشــارکت در جنگ با تروریسم مواجه شد، 
عماًل چاره ای نداشــت که به این درخواســت 
پاسخ مثبت دهد؛ چرا که با توجه به روابطش 
با گروه های افراطی، همــکاری نکردن آن در 
نبرد علیه تروریســم می توانست از سوی دیگر 

کشورهای جهان به گونه ای دیگر تعبیر شود.
پیوســتن پاکســتان به جبهه مبارزه با 
تروریسم، چالش های امنیتی متعددی را برای 
این کشور به وجود آورد؛ کشور را از نظر سیاسی 
و اقتصــادی دچار تنش کرد و بر مشــکالت 
اجتماعــی آن افزود. همچنیــن عملیات های 
متعدد هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در 
خاک پاکستان نیز به حاکمیت دولت پاکستان 

بر خاک این کشور خدشه وارد کرد.
با تغییر دوباره در روابط آمریکا و پاکستان 
در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از 
سال 2۰۱۱ به بعد اتفاقاتی رخ داد که به شدت 
بر روابط آمریکا و پاکستان تأثیر منفی گذاشت. 
در جریان عملیات کشتن بن الدن در ابوت آباد 
پاکستان، با توجه به نزدیکی بیش از حد محل 
زندگــی بن الدن با یکــی از پایگاه های ارتش 
پاکســتان، این شائبه به وجود آمد که ارتش و 

سرویس های اطالعاتی پاکستان از حضور وی 
در منطقه خبر داشته و حتی در پی نجات وی 
بوده اند. در پی افشــای این اطالعات از سوی 
پایگاه ویکی لیکس، رســانه های آمریکایی به 

شدت به این سوء ظن دامن زدند.
در همین ســال، یکی از مأموران امنیتی 
سفارت آمریکا در پاکستان دو شهروند پاکستانی 
را به ضرب گلوله کشــت. این مأمور آمریکایی 
ادعا کرد که شهروندان مزبور قصد داشته اند وی 
را خلع ســالح کنند و وی در دفاع از خود به 
آنها تیراندازی کرده اســت. با وجود تقاضاهای 
مکرر مقامات کاخ سفید از پاکستان برای آزاد 
کردن مأمور خاطی، اما پاکستانی ها از پذیرش 
درخواست آمریکایی ها سر باز زدند تا به نوعی 
مشخص شود که روابط دو کشور دیگر چندان 

هم نزدیک نیست.
افشای جاسوسی آمریکایی ها از تأسیسات 
و زرادخانه های هســته ای پاکستان و حمایت 
آمریکا از بلندپروازی های هسته ای هند برخالف 
عرف و قوانین مربوط به منع گسترش سالح های 
کشــتار جمعی از یک سو و کشته شدن چند 
سرباز ارتش پاکســتان در حمله هواپیماهای 
ناتو نیز از ســوی دیگر بــر پیچیدگی اوضاع 
افزود تا در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان، تنش در روابط آمریکا و پاکستان به 

اوج خود برسد.
در حالی که تنها یک سال تا خروج بخش 
اعظم نیروهای آمریکایی از افغانستان باقی مانده 
بود، آمریکا سعی کرد با فراهم کردن مقدمات 
گسترش نفوذ هند در افغانستان، قدرت و نفوذ 
پاکستان در منطقه را به کمک دشمن شماره 

یک این کشور، یعنی هند، مهار کند.
اگرچه روابط آمریکا و پاکســتان پس از 
استفاده آمریکا از ظرفیت های پاکستان دوباره 
به سردی گراییده است، اما آمریکایی ها هنوز 
هم می دانند که در مواقع لزوم چگونه باید دل 
پاکســتانی ها را به دست آورند و حمایت آنها 
را جلب کنند. در مقابــل، دولت های مختلف 
پاکستان هیچ گاه نتوانسته اند در روابط خود با 
آمریکا آن طور که باید و شاید منافع کشورشان 

را تأمین کنند.

 آمریکا: حبس های طوالنی تر برای سیاه پوستان
نقض حقوق سیاه پوستان در آمریکای مدعی حقوق بشر هر روز گسترده تر 
می شود؛ چنانکه نتایج بررسی های جدید در آمریکا نشان می دهد، نظام قضایی این 
کشور در جرایم مشابه، احکام سنگین تری علیه سیاه پوستان نسبت به سفیدپوستان 
صادر می کند. در جرایم مشابه، سیاه پوستان به طور میانگین به حبس هایی 2۰ 
درصد طوالنی تر از سفیدپوســتان محکوم می شوند. این تفاوت پس از بررسی و 
محاسبه متغیرها و عوامل مؤثر بر مدت محکومیت، همچون سن، سطح آموزش، 
برخورداری از حق شــهروندی، دارا بودن سالح و سوءسابقه به دست آمده است.  
تفاوت در مدت محکومیت حبس سیاه پوستان و سفیدپوستان طی سال های اخیر 
افزایش یافته است.گفتنی است، احتمال کمتری وجود دارد که قضات آمریکایی 
مسئله کاهش مدت محکومیت سیاه پوستان )در مقایسه با سفیدپوستان( را بررسی 
کنند. حتی در مواردی که قضات به کاهش مدت حبس سیاه پوستان رأی می دهند، 

مدت زمان کاهش یافته برای سیاه پوستان نسبت به سفیدپوستان کمتر است. 
آلمان: طرح مقابله با مساجد

نیروهای امنیتی در ایالت نوردراین وستفالن آلمان خود را برای بستن مساجد 
و ضربه به تشــکیالت گروه های سلفی تندرو آماده می کنند. سازمان امنیت داخلی 
ادعا کرده است فهرستی از تشکیالت افراط گرایان در ۱9 مسجد تهیه کرده است. به 
ادعای آنها، در حال حاضر در ایالت نوردراین وستفالن سه هزار نفر با عقاید اسالمی 
گرایش سلفی زندگی می کنند که نسبت به پنج سال گذشته این رقم سه برابر افزایش 
را نشــان می دهد. فعالیت مساجد و گروه های ســلفی در صورتی که مغایر با قانون 
اساســی تشخیص داده شوند، می توانند ممنوع اعالم شوند. طبق ادعای وزارت امور 
داخلی ایالت نوردراین وستفالن، 7۵۰ نفر از این سلفی ها آمادگی دست زدن به اعمال 
خشونت آمیز را دارند. بسیاری از نهادهای حقوق بشر نسبت به سرکوب و نقض حقوق 
مسلمانان در آلمان در لوای آنچه مقابله با سلفی گری نامیده می شود، هشدار داده اند. 

لیبی: بازار برده  فروشی هدیه غرب
انتشــار گزارش هایی درباره رونق بازارهای »برده فروشــی« در لیبی سبب 
ایجاد خشــم بین المللی و مردمی شده است؛ به ویژه آنکه بخش عمده ای از این 
برده فروشی به کشــورهای غربی صورت می گیرد. در یکی از این گزارش ها یک 
قطعه فیلم که با تلفن همراه فردی ضبط شــده بود، دو جوان را نمایش می داد 
که در یک مزایده علنی برای کار در مزرعه به فروش گذاشته شده بودند که هر 
یک به مبلغ ۱2۰۰ دینار لیبی )معادل ۴۰۰ دالر( فروخته شــدند. شواهد نشان 
می دهد، از ســال 2۰۱2 که نیروهای غربی با ادعای حمایت از مردم ســرنگونی 
نظام قذافی را رقم زدند، وضعیت بحرانی انسانی در لیبی ایجاد شده و هر روز نیز 
گسترده تر می شود. در این میان، گروه ها و باندهای قاچاق انسان که بیشتر آنها از 
کشورهای اروپایی هستند، به برده فروشی در ازای دادن مقداری غذا و پول اقدام 

می کنند و سران اروپا نیز اقدامی برای مقابله با این وضعیت صورت نمی دهند. 
آمریکا: آمار تجاوز جنسی در پایگاه های نظامی

نقض حقوق زنان حتی در ساختارهای نظامی آمریکا رو به گسترش است؛ چنانکه 
ارتش آمریکا برای نخستین بار آمارهای مربوط به تجاوز جنسی را به تفکیک پایگاه های 
نظامی این کشور در داخل و خارج آمریکا منتشر کرده است. این گزارش نشان می دهد، 
تعداد آزار و اذیت جنســی کارکنان ارتش آمریکا در پایگاه دریایی نورفولک در ایالت 
ویرجینیا و پایگاه نظامی آمریکا در کره جنوبی بیشــترین موارد تجاوزهای جنسی را 
شامل شده اســت. پنتاگون برآورد کرده است، در سال 2۰۱6 میالدی تنها یک سوم 
اعضای ارتش که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند، این موارد را گزارش داده اند. 

 لغو برجام آمریکا را منزوی می كند
خبرگزاري فارس: »دیوید پترائوس« رئیس سابق سازمان اطالعات مرکزی 
آمریــکا تصریح کرد: »لغو برجام بیش از ایران، آمریکا را منزوی می کند.« رئیس 
سابق سیا در اندیشکده مطالعات دفاعی و امنیتی »رویال یونایتد سرویس« انگلیس 
که قدیمی ترین اندیشکده دفاعی و امنیتی در جهان است، به توافق هسته ای ایران 
و کشورهای عضو ۱+۵ )آمریکا، انگلیس،  فرانسه، روسیه، چین به  اضافه آلمان( اشاره 
کرد و گفت: »توافق هسته ای ایران، که تعدادی ویژگی های خوب دارد، متأسفانه 
نقاط ضعفی هم دارد که مهم ترین آن، این است که این توافق منقضی می شود و 

ما باید بر آنچه ایران پس از آن انجام می دهد، متمرکز شویم.«
آمریکا دو فرد و دو شركت ایرانی دیگر را تحریم كرد

خبرگزاري مهر: وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه مســیر تحریم ایرانیان و 
شــرکت های خارجی همکار با اتباع و نهادهای کشورمان، دو فرد ایرانی و چهار 
شــرکت ایرانی و آلمانی را تحریم کرد. دولت آمریکا روز 9 آبان، قانون مبارزه با 
دشمنان این کشور از طریق تحریم )کاتسا( را برای اجرا ابالغ کرده بود. در بیانیه 
دفتر کنتــرل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا آمده اســت، آقایان 
»محمود سیف« و »رضا حیدری« به دلیل داشتن ارتباط با سپاه پاسداران، مشمول 
تحریم های ثانویه می شوند. شرکت های ایرانی »تجارت الماس مبین« و »پردازش 
تصویر رایان« در کنار شــرکت های آلمانی »فورنت تکنیک« و »پرینتینگ ترید 

سنتر« با اتهامی مشابه به فهرست تحریم های آمریکا وارد شده اند.
درخواست راهبرد ضدایرانی در سوریه

خبرگزاري تســنیم: گروهی از ژنرال ها و دیپلمات های سابق آمریکا با تهیه 
گزارش جدیدی از دولت ترامپ خواستند یک راهبرد ضدایرانی در سوریه به کار 
گیرد. فشارها بر دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای در پیش  گرفتن 
راهبردی به منظور مقابله با ایران در سوریه در حال افزایش است؛ به گونه ای که 
گروهی از ژنرال ها و دیپلمات های ســابق آمریکا در گزارش جدیدی تحت عنوان 
»مهار گسترش ایران در سوریه« خواستار جلوگیری از نفوذ ایران در سوریه شدند. 
این گزارش را شش نفر از ژنرال های سابق آمریکا، از جمله »جیمز کانوی«، فرمانده 
یگان تفنگداران دریایی آمریکا و گروهی از دیپلمات های سابق از دو حزب آمریکا 

و مقامات سابق وزارت خارجه آمریکا تهیه کرده اند. 
تکرار پرونده 1/7 میلیارد دالری علیه ایران

خبرگزاري باشــگاه خبرنگاران جوان: یــک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک 
پرونده شکایت خانواده های سربازان کشته شده در لبنان علیه بانک مرکزی ایران 
را دوباره به جریان انداخت. یک دادگاه فدرال تجدیدنظر در نیویورک بخشــی از 
پرونده ۱/68 میلیارد دالری خانواده های نظامیان آمریکایی کشته شده در انفجار 
سال ۱983 در مقر نظامیان آمریکایی در لبنان را دوباره به جریان انداخت. شعبه 
دوم دادگاه منطقه ای تجدیدنظر اعالم کرده است: »رأی دو سال پیش دادگاه در 
رّد شکایت علیه بانک مرکزی ایران، بانک ایتالیایی »بانکا یو.بی .اِی.ای اس.پی.اِی« 
که به ارتباط اقتصادی با ایران متهم است و بانک »کلیراستریم« لوکزامبورگ که به 
گشایش حساب برای بانک مرکزی و یو.بی .اِی.ای متهم است، اشتباه بوده است.«

احتمال اعالن تحریم های جدید علیه ایران
خبرگزاري فــارس: مقامات وزارت دادگســتری آمریکا درصدد هســتند 
پرونده های قضایی مربوط به ایران یا اتباع ایرانی را با هدف متقاعدکردن کنگره 
به اعمال تحریم های جدید علیه ایران علنی کنند. منابع آگاه می گویند، اقدامات 
جدید طرح اتهامات علیه مظنونان دخیل در هک شبکه تلویزیونی کابلی »اچ بی او« 
را شــامل می شود. ماه گذشته به دادســتان های فعال در پرونده های مربوط به 
موضوعات امنیت ملی در وزارت دادگســتری آمریکا گفته شده است پرونده های 
مربوط به ایران یا اتباع این کشور را با هدف علنی کردن آنها بررسی کنند. یکی 
از این پرونده ها، هک شــبکه »اچ بی او« را شــامل می شود. این شبکه در ماه های 
جوالی و آگوست اعالم کرد هکرها با نفوذ به رایانه های این شبکه کابلی، اطالعات 

آن را سرقت کرده اند.

آمریکا و تکرار بازی سازش

شکست هاي غربي و حاشیه سازي ها براي انحراف افکار عمومي

هژمونی آمریکا بر جهان اسالم ـ ۴۳

سخاوتمندی های مغرضانه با هدف نفوذ

 محاصره یمن به مرگ روزانه 
هزاران نفر می انجامد

»شبکه نظام های هشدار اولیه قحطی« می گوید در صورت تداوم محاصره بنادر یمن، با وقوع قحطی و شیوع بیماری های واگیردار، روزانه هزاران مرگ ومیر در یمن رخ خواهد داد. این 
هشدار در شرایطی انجام شده است که کمیته بین المللی صلیب سرخ طی گزارشی اعالم کرد، 2/۵ میلیون نفر از ساکنان شهرهای پرجمعیت یمن به آب سالم دسترسی ندارند؛ مسئله ای 
که خطر همه گیری بیشتِر وبا را افزایش می دهد. گفتنی است، با محاصره کنونی )بنادر یمن( ۱۵ میلیون نفر از نظر دسترسی به مواد غذایی، در وضعیت »بحران« یا بدتر از آن قرار دارند.

کند و کاوفراسو

هویت

غربي  کشــورهاي  اگرچه 
در کوتاه مــدت بــه دنبــال 
حاشیه ســازي، سرگرم کردن 
ذهني  انحراف  و  عمومي  افکار 
دیگران هستند تا شکست هاي 
خود را پنهان نگه دارند؛ اما در 
بلندمدت، نه این حاشیه سازي ها 
پاسخگو خواهد بود و نه اینکه 
بحران اصلی آنها حل خواهد شد



 هادی محمدی/ اگر جریان 
داعش و تروریسم وهابی را صرفاً یک 
جریــان فکری و اجتماعــی بدانیم، 
شناخت عمیق و واقعی از آن حاصل 
نمی شود؛ چرا که تروریسم تکفیری، 
زمانی که در سازوکارهای طراحی های 
راهبردی آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
کار ویژه های نظام وهابی سعودی برای 
تحقق منافع استعماری دیده می شود، 
تصویر واقعی خود را نشــان می دهد. 
نقــش فکری و اجتماعی تروریســم 
وهابی زمانی خود را در شرایط پویایی 
می بیند که برای برداشتن تنگناهای 
غربــی در راهبردهــای منطقه ای و 
جهانی مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
هنگامــی که جنگ ســرد آمریکا و 
اتحاد جماهیر شــوروی در اوج خود 
بود، شــوروی به اشغال افغانستان به 
عنوان یک نیــاز راهبردی می پردازد 
و آمریکا برای مســدود کردن مسیر 
جغرافیایی ارتش ســرخ به ســمت 
جنــوب، نیاز به واکنش مؤثر دارد، یا 
باید وارد جنگ مستقیم شود، یا باید 
به روش های غیر مســتقیم و اثرگذار 
تکیه کند. فرسایش و شکست ارتش 
سرخ تنها از طریق یک جنگ نامنظم 
و یک نیروی پرانگیزه و اعتقادی که 
از حمایت کامل تســلیحاتی و مالی 
برخوردار باشد، امکانپذیر است. آمریکا، 
عربستان، اردن، امارات، سازوکار این 
ماشین نظامی جدید را طراحی کرده 
و بــه اجرا می گذارند کــه طالبان با 
اندیشه های وهابی و سالح آمریکایی، 
حاصل آن است و قابلیت های رسانه ای 
و گسترش نفوذ مالی و فکری وهابی ها، 
توان بســیج از جهان عرب را به آنها 
می بخشد. این دقیقاً همان حقیقتی 
اســت که هیالری کلینتون و دیگر 
مقامات آمریکایی بعدها، به آن اعتراف 
می کنند. این تجریه گرانبها در مسیر 
تکاملــی خود به ســازوکار جدیدی 
به نام القاعده منتهی می شــود تا از 
تنگناهای تفکر دیوبندی طالبان رها 
شــوند. اکنون آمریکا در ظرف زمانی 
فروپاشی اتحاد شوروی، نیازمند نظام 
تک قطبی جهانی اســت و از ســوی 
دیگر باید برای پدیده انقالب اسالمی 
ایــران که نظام منطقــه ای غرب در 
خاورمیانه و غرب آســیا را با اختالل 
خودآگاهی و استقالل خواهی روبه رو 
کرده و مقاومت را به عنوان بزرگ ترین 
چالش امنیتی رژیم صهیونیستی شکل 
داده، راه جویی کند. لذا بازتعریف نظام 
تک قطبی جهانی بــا ابزار القاعده در 
غرب آسیا برنامه ریزی می شود تا با یک 
تیر دو نشان را هدف قرار دهند. حلقه 
تکمیلی آنها، پس از اشغال افغانستان 
و عراق، که قرار بود، پایه ای برای مدل 
خاورمیانه جدید و آمریکایی باشد، در 
حمله به حزب اهلل لبنان و ســپس به 
غزه از سوی رژیم صهیونیستی به اجرا 
درآمد. هدف کالن نظام سازی جهانی 
شکســت  خورده و پروژه منطقه ای 
آنها در افغانســتان و عراق نیز، پیش 
از نتیجه سازی تاکتیکی و راهبردی، 
به فرســایش بنیه اقتصادی و نظامی 
منتهی شد و رژیم صهیونیستی، برای 
اولین بار در تاریخ خود، با شکســتی 
جبران ناپذیــر روبه رو شــد. حاصل 
در  صهیونیستی  رژیم  بررســی های 
کمیته وینوگراد و همچنین مؤسسات 
اندیشه ورزی و راهبردی آمریکا، به این 

راهبرد رسید که به جای رویکردهای 
کالســیک و نظامی گری مستقیم در 
قبال ایران و مقاومت حزب اهلل، باید از 
روش های غیر مستقیم بهره بگیرند. 
موج تحریم های تاریخی علیه ایران، 
فــراز اصلی راهبرد آمریکا را شــکل 
داد تــا آن را از درون فرســوده کند 
و ســپس با مــوج ویرانگری که کل 
منطقه و اهداف خاورمیانه آمریکا را در 
دستور کار داشت، از طریق تشکل های 
جدید تروریستی ـ وهابی دنبال کرده 
و عقبه جغرافیایی مقاومت و حزب اهلل 
در ســوریه را هدف قرار دهند، پس 
از آن عراق و ســپس ایــران را مورد 
هــدف قــرار دهند. لذا بــرای درک 
بزرگــی و عظمت نابــودی داعش و 
پروژه تروریسم تکفیری که نقش ابزار 
جنگی و نیابتی در راهبرد مشــترک 
آمریکا و رژیم صهیونیستی و همراهی 
وهابیان سعودی داشتند، باید به این 
مسئله توجه کرد که جریان تروریسم 
وهابی و داعشــی، که موتور جنگی 
و ویرانگر منطقه ای را روشــن کرده، 
چه خدمتی به اهداف اســتعماری و 
صهیونیســتی می کنند. در نتیجه و 
پس از تمامی حمایت های آشــکار و 
پنهان نامحدود داعــش که قرار بود 
برای تمامی تنگناهای آمریکا در قبال 
آسیا و سپس روسیه و پس از آن در 
مقابل چین نقش آفرینی کند، شکست 
و نابودی این پیاده نظام، پیش از اینکه 
داعشی های وحشی را از منطقه حذف 
و نابود کند، آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و نظــام وهابی عربســتان را در چه 
شــرایطی قرار داده است؟ حسرت و 
سرگردانی این مثلث، پاسخ رفتارهای 
انفعالی آنها در ماه های اخیر و حداقل 
یک سال گذشته در قبال ایران اسالمی 
و مقاومت منطقه ای است. اگر آمریکا 
تمام رسوایی های حمایت همه جانبه 
یا نجات رهبران و فرماندهان داعشی 
را به جان می خرد، می توان درک کرد 
که رؤیای 3۰ ساله برای عمر داعش 
در منطقــه، آنان را با چه بن بســتی 
روبه رو کرده اســت. اکنــون آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و عربستان و بقیه 
شــرکای آنها در این پروژه عظیم و 
خطرنــاک، در شــرایط و توانمندی 
و قابلیت های هفت ســال پیش قرار 
ندارنــد، و برعکس، رقبــای جهانی 
آمریکا، ایــران، مقاومت منطقه ای و 
عراق و ســوریه در شرایط گذشته به 
سر نمی برند و نظم منطقه ای و قواعد 
بازی را تعریــف می کنند. این توازن 

قدرت جدید برای جمهوری اسالمی 
و مقاومت منطقه ای، مزیت ها و ابزار و 
قدرت مانور و توان اعمال اراده جدید 
تولیــد کرده که در عرصه های ملی و 
منطقــه ای و بین المللی کارکردهای 
جدید و کارآمد دارند. روشــن بینی 
راهبــردی رهبــر معظــم انقالب و 
پرچمداری سردار سلیمانی و ایثارگری 
شــهدا و مدافعان حــرم و حریم،  که 
کوته بینی هــا را تحمــل و نیش قلم 
و زبان غربزده هــای داخلی را نادیده 
گرفتنــد، امروز بزرگ تریــن افتخار 
برای گفتمان  تاریخی و نجات بخش 
انقالب اسالمی و مردم منطقه و تمامی 
جهان را ثبت کرده اند و پایان خالفت 
تروریستی و گفتمان وهابی و راهبرد 
آمریکایی ـ صهیونیستی را در بوکمال 
با فرماندهی مستقیم سردار سلیمانی 
اعــالم کردند. به موازات اینکه مثلث 
آمریــکا، رژیم صهیونیســتی و نظام 
وهابی سعودی در سردرگمی راهبردی 

به ســر می برند،  فرصت های عظیم و 
مبتنی بر ایثار و شهادت و دفاع از حرم 
و حریم برای جمهوری اسالمی ایران و 
تمامی شرکای آن خودنمایی می کند. 
همانگونه که تشــکل های مقاومت از 
پاکستان و افغانستان، ایران، تا عراق 
و ســوریه و لبنان و یمن و بحرین با 
یکدیگــر پیوند معنادار پیدا کرده اند، 
 پیوندهای جدید امنیتی، سیاســی، 
 اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در بین 
کشورهای منطقه یا با بازیگران شریک 
و یا همســو،  نظم جدید منطقه ای را 
پایه گذاری می کنند. این دقیقاً همان 
مســئله ای اســت که باز هم آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی و عربستان را 

پیونــد داده و یکصدا از نفود و حضور 
منطقه ای ایــران و مقاومت نگران و 
در رنج هستند و برای کاستن از این 
واقعیت بزرگ،  به هر تالشی درست 
می زنند؛ لذا باید به هشــدار رهبری 
معظم انقالب در پاسخ به پیام سردار 
سلیمانی که همه را از مکر و ترفندهای 
جدید بر حــذر می دارند،  تکیه کرد. 
مثال روشن این است که اگر هر پدیده 
نظامی و جنگ،  نهایتاً به دیپلماسی 
منتهی می شــود، باید درک کنیم در 
موضع قدرت و پیــروزی قرار داریم 
و اراده حاصــل از پیــروزی بر برنامه 
شیطانی و تروریستی دشمن، حاصل 
تعامالت دیپلماتیک و سیاسی است. 
اگر دســتور کار فوری غــرب، رژیم 
صهیونیستی و وهابی  های سعودی بر 
حذف قدرت موشکی و نفوذ منطقه ای 
ایران قرار گرفته اســت و بدون این 
هدف، موجودیــت و نفوذ خود را بر 
باد رفته خواهند دید، این پتانســیل 
پیروزی و موازنه قدرت به جمهوری 
اســالمی ایران،  این امکان را می دهد 
که دیگر راهبردهای دشمن را به عقب 
براند، یا کم اثر کند. آنها اگر می خواهند 
به طور کامل از منطقه حذف نشوند 
باید در سیاســت های ظالمانه خود 
تجدیدنظر کنند. همان گونه که روسیه 
در همکاری با ایران در سوریه و برخی 
تعامالت دیگر،  به منافع خود دســت 
می یابــد، اروپا و غــرب نیز فقط در 
همکاری و همسویی با ایران می توانند، 
به منافع خود فکر کنند؛ یعنی منطق 
»همــکاری در ازای منافع«. این به 
آن معناســت که منافع حداقلی در 
ازای حذف ابــزار قدرت خودی،  یک 
خودفریبی کشــنده خواهــد بود و 
برجام دیگری را با سرافکندگی ثبت 
خواهد کرد؛ یعنــی همانگونه که به 
تروریست ها جایزه داده نمی شود،  به 
حامیان و طراحان اصلی تروریسم هم 
جایزه داده نمی شود و آنچه را که در 
جنگ تروریستی به دست نیاورده اند، 
 در مذاکــره با آنها تقدیم نمی شــود. 
امروز ننگ جنگ افروزی و تروریسم و 
ناامن کردن منطقه و ویرانی کشورها 
و کشتار مردم بر پیشانی غرب و رژیم 
صهیونیســتی و سعودی نقش بسته 
و پرچــم نابودی داعش و تروریســم 
تکفیری و امنیت ســازی در دســت  
ماســت. همانگونه که عرصه دفاع از 
حرم و حریم با استحکام،  هوشمندی 
و تدبیــر به ثمر نشســته،  در عرصه 
سیاســت  ورزی و دیپلماسی هم،   این 

الگو،  پاسخگوی منافع ملی و منطقه ای  
ایران خواهد بــود. وقتی پیروزی بر 
داعــش و خالفت تکفیــری از زبان 
رهبری، یک معجزه است و به خوبی 
قادر اســت ترفندهای پساداعش در 
اقلیم کردستان عراق یا بحران سازی 
در لبنان را باطل کرده و به فرصت های 
جدیــد تبدیل کنــد، رئیس جمهور 
فرانســه هم در مقابل موضع محکم 
ایران،  لحن خــود را تغییر می دهد؛ 
چرا که قواعد و منطق و موازنه قدرت 
منطقه ای تغییر کرده و آنها به خوبی 
از این تغییر آگاهند. تنها ســالح آنها 
ارعاب و جنگ رســانه ای است که به 
دلیل ناتوانی مزمن و تحلیل رفتن بنیه 
و پرونده سیاه تروریسم سازی،  ناکارآمد 
اســت و آســیب پذیری آنها بیش از 

گذشته است و خانه شان عنکبوتی.
ائتالف ســازی  از  که  همانگونه 
۱2۰ کشــور در ابتدای بحران سازی 
در سوریه،  چیزی باقی نمانده و حتی 
در بین هسته اولیه شرکای منطقه ای 
تا مــرز جنگ و تنش و افشــاگری 
علیه یکدیگر پیــش رفته اند،  اجرای 
سیاست ها و رویکردهای صهیونیستی 
آمریکا و عربســتان نیــز پایانی جز 
واگرایی بیشــتر و تنش های منفعتی 
بین آمریکا و اروپا نخواهند داشــت. 
همانگونــه کــه آمریــکا در ماه های 
پایانی اشغال عراق)2۰۱۰( اصلی ترین 
شــریک خود،  یعنی انگلیســی ها را 
در منافع اقتصــادی و انعقاد پیمان 
استراتژیک  رها کرد،  سیاست ترامپ  
با عنوان »اول آمریکا« هم شراکت های 
سســت امروز را رهــا خواهد کرد و 
دیگران را جا خواهد گذاشت. وقتی در 
داخل ایران عده ای، مذاکره با داعش 
یا حامیان آن را به جای مبارزه با آن 
تجویز می کردند، یک اندیشه راهبردی 
با فرماندهی سردار سلیمانی و راهبری 
رهبری معظم انقالب، اســتقامت و 
مبارزه را با خالفت خودخوانده داعش 
و پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی دنبال 
کرده و امروز با سربلندی به پیروزی و 
افتخار دست یافته و جبهه دشمن را 
ویران و راهبردهای آنها را در بن بست 
قرار داده است. امروز هم شاید همین 
اندیشــه های بیمار و ناتوان و شــاید 
مشــکوک، با هدف حــراج ابزارهای 
قــدرت،  بــازی در زمیــن حریف را 
توصیه می کنند ولی برای »محصول 
صفر برجام«  پاسخی ندارند. کارنامه 
غرب،  در حقوق بشــر یا دموکراسی،  
امنیت ســازی و تروریسم و بسیاری 
از عناوین ادعایی، آنچنان سیاه است 
که فقط با تکیه بر پرونده هفت سال 
اخیــر در عراق و ســوریه و لبنان و 
یمن و بحرین،  باید بدهکار باشــند و 
امتیــاز بدهند و بــرای جنایات خود 

محاکمه شوند. 
ظرفیت های گوناگون حاصل از 
پایان خالفت داعش و پروژه استعماری 
غرب و رژیم صهیونیستی در تمامی 
عرصه های نیازمند واکاوی و پیگیری 
و تحقق اجرایی آن است، که کیفیت 
تعامل با غــرب در موضوعات برجام 
یکی  فرابرجامی،   فضاســازی های  یا 
از آنهاســت، ولی قبــل از هر چیز،  
حاصــل ایــن پیــروزی در گفتمان 
داخلی یا تعامالت خارجی در آسیا و با 
قدرت های بزرگ آن، یک جهش قابل 

توجه را تضمین خواهد کرد.
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 مصطفی قربانی/تالش برای تسری و تعمیم مدل برجام به دیگر حوزه ها، ازجمله 
توان موشــکی و نفوذ منطقه ای جمهوری اســالمی ایران، موضوعی است که در دستور 
کار کشــورهای غربی قرار دارد. بر این اســاس، به نظر می رسد که برای عملیاتی کردن 
این نقشه، یک تقسیم  کار میان آنها صورت گرفته است؛ به این ترتیب که در حالی که 
آمریکا از ضرورت اصالح برجام ســخن می گوید، اروپا و به ویژه فرانسه، خواهان مذاکره 
درباره  برجام نیســت؛ بلکه آن را توافق خوب دانسته و خواهان تکرار مدل برجام درباره  
توان موشکی جمهوری اسالمی ایران است. حال آنکه این خواسته  آنها با واکنش جدی و 
قاطع مقامات مختلف کشورمان مبنی بر رد هرگونه مذاکره درباره  توان موشکی کشورمان 
مواجه شده است. از این  رو، در این نوشتار تالش می شود تا منطق مذاکره ناپذیری توان 
موشــکی کشورمان تبیین شــود. به عبارتی، سؤال این است که چرا جمهوری اسالمی 
ایــران هرگونه مذاکره درباره  توان موشــکی را رد می کند؟ در این باره می توان به چند 

نکته  مختصر اشاره کرد:
۱ ـ برجام آینه  تمام نمایی در پیش روی ماست که به خوبی  اعتمادناپذیر بودن غرب 
و به ویژه آمریکا در عمل به تعهداتش در آن نمایان اســت. بنابراین، همانگونه که آنها 
در عمــل به تعهدات برجامی خود وفادار نبودند، هیچ تضمینی وجود ندارد که چنانچه 
برای موضوع دیگری، مانند موشــکی یا غیر از آن، بــا آنها مذاکره و معاهده ای صورت 
بگیرد، آنها به تعهدات خود پایبند باشند. نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم! قابل  
ذکر اســت که راهبرد غربی ها در مقابل ایران، یک راهبرد مرحله ای و مبتنی بر تخلیه 
توانایی های راهبردی ایران اســت که یکی از این توانایی های راهبردی، توان موشــکی 

کشور به شمار می آید.
2 ـ مدعای اصلی غربی ها برای مذاکره درباره  توان موشکی جمهوری اسالمی ایران 
کاماًل نقش بر آب اســت؛ بنابراین، مذاکره درباره  موضوعی که در ابتدای امر، از نیت و 
هدف طرف  مقابل آگاهیم، هیچ فایده ای ندارد و حاصلی جز اتالف وقت و انرژی برای ما 
نخواهد داشت. اما درباره  نگرانی غربی ها در موضوع توان موشکی کشورمان باید گفت، 
آنچه آنها به آن معترض هســتند و از بابت آن نگرانی دارند، اصل موشک بالستیک، به 
عنوان یک سالح متعارف نیست؛ بلکه آنها با توانایی این موشک ها برای حمل سالح های 
غیر مجاز کشتار جمعی که اصطالحاً Delivery System گفته می شود، مخالفند. به 
عبارت دیگر، توانایی این سالح ها در حمل و انتقال سالح های کشتار جمعی به کیلومترها 
دوردست تر است که محل نگرانی بوده، وگرنه موشک خود یک سالح متعارف است که هر 
کشوری می تواند به میزان نیاز خود از آن برخوردار باشد. اما ادعای مذکور صرفاً در مورد 
کشورهایی جای نگرانی دارد که دارای سالح های کشتار جمعی باشند، حال آنکه جمهوری 
اسالمی ایران، هم عضو کنوانسیون منع استفاده از سالح های شیمیایی و بیولوژیکی است 
و هم معاهده منع اشاعه سالح های هسته ای)NPT( را پذیرفته و در آن عضویت دارد؛ 
بنابراین، فاقد سالح های کشتار جمعی هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی است. از این رو، 
علی رغم اینکه موشک های بالستیک ایران از نظر Delivery System قوی هستند، اما 
اساساً سالح کشتار جمعی در ایران وجود ندارد که بتوان با این موشک ها آن را حمل کرد.
3 ـ منطق کسب و توسعه  توان موشکی از سوی جمهوری اسالمی ایران، مبتنی بر 
بازدارندگی است. آنچه در این میان، بر ضرورت و اهمیت این منطق می افزاید، موقعیت 
حساس کشور، محیط متحول منطقه ای و حضور دشمنان نظام در این محیط پیرامونی 
و... است. بنابراین، منطق بازدارندگی ایجاب می کند که جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
نیازها و الزامات توان موشــکی خود را توسعه دهد و هرگونه مالحظه  بیگانگان مبنی بر 
پذیرش محدودیت یا محدودیت هایی در این زمینه را نپذیرد. البته همان گونه که گفته 
شــد، فعالیت های موشکی جمهوری اسالمی ایران، متعارف بوده و کشوری که فعالیت 

متعارف دارد، نباید محدودیتی را بپذیرد. 
۴ ـ موشک یک ظرفیت راهبردی برای کشور است که عالوه بر کاربردهای نظامی 
متنوع، کاربردهایی در حوزه  علمی و فناوری مانند پرتاب ماهواره های تحقیقاتی به فضا 
و... نیــز دارد و لذا هرگونه مذاکره و پذیرش محدودیت در این حوزه، به معنای پذیرش 

محدودیت برای پیشرفت علمی و فناوری کشور نیز می باشد. 

 عزیز غضنفری/ این روزها در فضای سیاسی کشور موضوع بازگشت آقای 
ناطق نوری به سیاست مطرح است؛ اما به نظر می رسد اصطالح بازگشت قابل مناقشه 
باشد. ممکن است کسی بپرسد که مگر ناطق طی سال های اخیر با سیاست و دنیای 
سیاســت خداحافظی کرده و عطای سیاست ورزی را به لقایش بخشیده بود که حال 
تصمیم به رجعت دوباره گرفته اســت؟ آقای ناطق حتی در دوره پس از فتنه 88 که 
راه سکوت را در پیش گرفت، از یک منظر می توان گفت این سبک او مبتنی بر کنش 
سیاســی معطوف به اعتراض به نفر پیروز در انتخابات بود و سکوتش گویای فریادی 

بود که فقط در قالب کلمات ظهور و بروز پیدا نمی کرد. 
اما از سال 92 به بعد ناطق نوری دیگر نه در حاشیه است و نه در سکوت؛ او حاال 
به فراخور اوضاع و شرایط به میدان سیاست می آید و اظهار نظر می کند و در مذمت 
دولت پیش و وصف دولت کنونی بارها ســخنرانی و اعالم مواضع کرده اســت. ناطق 
آنقدر در سیاســت و مناسبات سیاسی درون کشــور داخل شده بود که در بحبوحه 
ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در دوراهی و دوگانه ماندن در بازرسی 
دفتر رهبر معظم انقالب یا فعالیت های تبلیغاتی برای آقای روحانی، دومی را ترجیح 

داد و رسانه ای تر و صریح تر از پیش راه حمایت از آقای روحانی را در پیش گرفت.
مقدمه نســبتاً طوالنی فوق از آن رو آورده شده است که بدانیم سخن بازگشت 
ناطق به سیاســت که این روزها مکرر گفته و نوشــته می شود، مطابق با واقعیت های 
موجود نیســت؛ چرا که اساساً وی عالم سیاست را ترک نکرده بود که اکنون بخواهد 
مراجعت کند. از دیگر سو، موضوع بازگشت ناطق به سیاست درست است که از نظر 
تحلیل شــرایط و کنش ها و رفتارهای سیاسی وی واقعی نیست؛ اما به نظر می رسد 
طرح موضوع بازگشت ناطق به سیاست از سوی کسانی که این ادعا را مطرح کرده اند، 

معنا و مفهومی دارد که الزم است خبر بازگشت از همین نقطه تحلیل شود. 
به اجمال برداشت اولیه از مسئله بازگشت ناطق به سیاست، معطوف به معین 
کردن نقش حزبی و کارکرد جریانی مستقل برای وی در فضای سیاسی کشور است. 
بنابراین، اگر بخواهیم فرض کنیم موضوع بازگشت معنایی نزدیک به واقع داشته باشد، 
ضرورتاً باید چنین درکی از ماجرا داشته باشیم، در غیر این صورت در تحلیل چرایی 
بازگشت وی دچار اشتباه خواهیم شد؛ چرا که همین حاال هم ناطق در متن سیاست 
کشور بازیگری می کند و در کنج خلوت و انزوا روزگار نمی گذراند. بنابراین، اگر بازگشتی 
برای ناطق متصور باشد، منظور قرار گرفتن در ترکیب اصلی و تعیین کنندگی یکی از 

اضالع و جناح های سیاسی داخل کشور است.
در این زمینه بعید است که ناطق مایل باشد و همچنین در جریان اصولگرایی 
با صورت بندی کنونی هم زمینه ای باشد که او در رأس این طیف نقش آفرینی کند و 
کار حزبی را پیش ببرد. همچنین دور از انتظار است که اصالح طلبان برای ناطق در 
رأس جریان اصالح طلبی و بخش تصمیم گیر این جریان سیاســی، برنامه ای تدارک 
دیده باشــند. آنها ناطق را به مثابه یک فرد کمکی و تســهیل کننده برخی مناسبات 
سیاسی در درون حاکمیت پذیرفته اند؛ اما می توان گمانه دیگری را مطرح کرد و آن، 
اینکه طرح بازگشت ناطق به سیاست با موضوع راه سیاسی متفاوت و متمایزی که این 
روزها آقای الریجانی و باهنر در پی آن هستند، بی ارتباط نیست. این گمانه تحلیلی 
زمانی تقویت می شود که به یاد آوریم خبر بازگشت ناطق به سیاست را اولین بار آقای 
باهنر مطرح کرد. اگر به این نکته توجه کنیم که آقای باهنر، رئیس جبهه پیروان خط 
و امام رهبری از انحالل جبهه پیروان و ادغام بخشی از احزاب و گروه های این جبهه 
و همچنین ضرورت شــکل دهی به حزبی فراگیر سخن می گوید، ممکن است فعاالن 
سیاسی کشور را به این جمع بندی و نتیجه برساند که بازگشت آقای ناطق به سیاست 
چه بســا به معنای تعریف »نقش تشکیالتی« یا تخصیص »جایگاه راهبری معنوی و 

سیاسی« برای وی در حزب فراگیر تازه تأسیس باهنر باشد. 

منطق مذاكره ناپذیری توان موشکی

تحلیل جامعه شناختی یک بازگشت

نگاه

پرتو

ژرفا

بر  یاوری/پیروزی  علی   
داعــش و در جبهه هــای عراق و 
سوریه، مراکز راهبردی غرب را به 
فکر فرو برده است و اکنون در این 
اندیشه هستند که چگونه با ایران 
اندیشکده آمریکایی  مقابله کنند. 
»شــورای آتالنتیــک« نوشــت: 
جمهوری  منطقــه ای  »جایــگاه 
اســالمی ایران امروز نســبت به 
پیش از ســال 2۰۰3 قوی تر شده 
اســت؛ به گونه ای کــه معادالت 
استراتژیک و راهبردی منطقه به 
نفع ایران در حال تغییر اســت.« 
»ایــالن گلدنبرگ« مقام ســابق 
آمریکایی هم در پولیتیکو نوشت: 
»دونالد ترامپ شــش ماه پس از 
صدور دستور حمله به یک پایگاه 
نیروی هوایی دولت ســوریه بیش 
از پیش بــه یک ناظر در تحوالت 
ســوریه تبدیل شــده، مقامات و 
کارشناســان آمریکایی می گویند 
ســوریه اکنون بــه صحنه جدال 
میان قدرت هــای منطقه ای برای 
کســب نفوذ تبدیل شده است.« 
به نوشته پولیتیکو، ترامپ ممکن 
است اهمیتی به این موضوع ندهد. 
او در محافل خصوصی گفته است 
سوریه را شکســت اوباما می داند 
و کار چندانی نیســت که آمریکا 
بتواند در ایــن زمینه انجام دهد؛ 
امــا ترامپ دســت کم هنوز یک 
مأموریت ناتمام در ســوریه دارد 
و آن، جلوگیــری از نفوذ ایران در 
ســوریه است. به نوشته پولیتیکو، 
دولــت او تاکنــون موفقیتی در 
ایجاد شکاف میان مسکو و تهران 
نداشــته است. پاوئل سالم، معاون 
گفت:  هم  خاورمیانه  اندیشــکده 
»کاماًل آشــکار شــده که حرکت 
حساب شده اســد، پوتین و ایران 
تقریباً پیروزی کامل در سوریه را از 
آن خود کرده است.« کنث پوالک، 
عضو مقیــم اندیشــکده اِمریکن 
اینترپرایز و ساب، مدیر برنامه دفاع 
و امنیت اندیشــکده میدل ایست 
هم در یادداشــت مشــترک خود 
در »وال استریت ژورنال« به نحوه 
مقابله با قــدرت منطقه ای ایران 
اشاره و پیشنهادهایی را به دولت 
ایاالت متحده ارائه کردند. این دو 
ابتکار  نویسنده نوشــتند: »بدون 
عمل آمریکا برای کاهش ســلطه 
منطقه ای ایــران، متحدان آمریکا 
مســتقل عمل می کننــد که به 
تشــدید بحران منطقــه ای منجر 
می شــود. ایران نمی تواند سقوط 
رژیم اســد را برتابــد و موقعیت 
پیروز حــزب اهلل در ســوریه را از 
دست بدهد. واشنگتن می تواند از 
این فرصت استفاده کند تا کمک 
مخفیانه به شورشی های سوریه را 
افزایش دهد تا تالش کنند در طول 
زمان، دمشق و حامیان ایرانی اش 
را شکست دهند. این روش همانند 
حمایت از مجاهدین افغانستان در 
برابر شوروی در دهه 8۰ میالدی 
اســت؛ اما این امر نقطــه مقابل 
خواســت ترامپ اســت. در عراق 
هستند افرادی که نمی خواهند در 
زیر سایه ایران زندگی کنند. کمک 
به آنها همان سرمایه گذاری عمده 
آمریکا پس از حذف داعش است. 
باقیمانده  این کمک ها می توانــد 
نیروهای نظامــی آمریکا و کمک 
اقتصادی چشــمگیر برای تقویت 

قهرمانان آشتی سیاسی باشد.«
مطالعات  بین المللــی  بنیاد 
»موازنه  نوشــت:  هم  استراتژیک 
قدرت در خاورمیانه در ســوریه و 
عراق تعیین می شود و ایران دست 
برتر را دارد.« به گــزارش العالم، 
»ریــاض در ســال 2۰۱۱ با این 
اســتدالل و منطق که حمایت از 
شورشــیان سوریه به از بین بردن 
تسلط ایران در عراق کمک خواهد 
کرد، از شورشیان حمایت کرد؛ اما 
این طور نشــد. امکان احیا و جان 
بخشــیدن به شــورش نبود؛ چرا 
که آمریکا عمــاًل خود را از جنگ 
داخلی سوریه کنار کشید و آینده 
کشور در حال تصمیم گرفتن در 
مسکو، آنکارا و تهران است. ایران 
ایران  توانمندی دیگری هم دارد. 
نشــان داده اســت در زمان های 
خــوب و زمان های بــد، در کنار 
دوســتان و متحدانش قرار دارد. 
عربستان سعودی چنین وفاداری 
و ثبات قدمی نــدارد. برای اثبات 
ایــن موضوع فقط به شورشــیان 
سوری و سیاستمداران لبنانی نگاه 

بیندازید.«

دست برتر در موازنه قدرت
در بخشی از نامه سردار سرلشکر قاسم سلیمانی به رهبر معظم انقالب آمده است: »حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرت عالی در این میدان، با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال، 
آخرین قلعه داعش با پایین کشــیدن پرچم این گروه آمریکایی ـ صهیونیســتی و برافراشــتن پرچم ســوریه، پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعالم می کنم و این پیروزی بسیار بزرگ و 

سرنوشت ساز را به حضرت عالی و ملت بزرگوار ایران اسالمی و ملت های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.«

 پایان
 شجره خبیثه

رهبر  راهبردی  روشن بینی 
پرچمداری  و  انقــالب  معظم 
ایثارگری  سردار ســلیمانی و 
شهدا و مدافعان حرم و حریم،  
که کوته بینی ها را تحمل و نیش 
قلم و زبان غربزده های داخلی را 
نادیده گرفتند، امروز بزرگ ترین 
افتخــار تاریخی و نجات بخش 
برای گفتمان انقالب اسالمی و 
مردم منطقه و تمامی جهان را 
ثبت کرده انــد و پایان خالفت 
و  وهابی  گفتمان  و  تروریستی 
راهبرد آمریکایی ـ صهیونیستی 
را در بوکمــال بــا فرماندهی 
مستقیم سردار سلیمانی اعالم 

کردند

آزادسازی بوكمال و راهبرد آینده جبهه مقاومت
   یاسر سعیدنژاد/  با آزادســازی بوکمال، آخرین مقر داعش که یک نقطه شهری در 
سوریه محسوب می شود، خط تالقی میان ارتش های عراق و سوریه به ۱۴۰ کیلومتر رسید. گفتنی 

است، خط طولی بین عراق و سوریه 2۱۵ کیلومتر است. 
در زمینه اهمیت بوکمال باید مباحث جغرافیایی را در اولویت قرار داد. این منطقه مهم ترین 

نقطه تالقی عراق و سوریه و حلقه ارتباطی گروه های تروریستی در دو سوی مرز است. 
راهبرد نیروهای مقاومت

راهبرد اصلی نیروهای مقاومت رسیدن به گذرگاه های مرزی است که از میان چهار گذرگاه 
مهم در مرزهای عراق و ســوریه، بوکمال را باید مهم ترین معبر عبوری تروریست ها دانست. این 
شهر به دلیل تالقی با استان های غربی عراق، همچون االنبار، وجود جاده های صاف و همچنین 
نزدیکی به مناطق مستعد به گرایش های تکفیری در دو سوی مرز از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به سمت وسوی حرکت نیروهای ائتالف کرد به سمت دیرالزور و رسیدن به گذرگاه های 
ارتباطی، نیروهای مقاومت جهت اصلی حرکت خود را به ســمت مرزهای شــرقی سوریه نشانه 
رفته اند. کردها با تصرف رقه و ســپس گســیل به مناطق شمالی دیرالزور مترصد رسیدن به دو 

هدف برای کسب دستاورد بودند:
۱ ـ رسیدن به چاه های نفت دیرالزور و داشتن منابع اقتصادی برای آینده سیاسی و اقتصادی 

خود؛
2 ـ رسیدن به گذرگاه های مرزی سوریه با عراق برای تحت فشار قرار دادن نیروهای مقاومت 

و کسب امتیازهای سیاسی. 
اما یکی از سؤاالتی که به ذهن متبادر می شود، بحث آینده عملیات های نظامی مقاومت در 

منطقه اســت. سؤال اصلی بر این موضوع تأکید دارد که هدف بعدی ارتش سوریه چه منطقه ای 
است؟ آیا ارتش به فعالیت های خود در شرق ادامه خواهد داد یا به مناطق شمالی خواهد رفت؟

یکی از سناریوهای مطرح حرکت ارتش سوریه به مناطق شمالی این کشور و به ویژه حماه 
و استان ادلب است. به هر حال، آنچه در مذاکرات سیاسی سوریه و مباحث آستانه مطرح شده، 
تروریســتی بودن داعش و النصره اســت. هرگونه اقدام علیه این گروه ها نیز مشروعیت سیاسی 
دارد. امروزه، در ادلب گروه های مختلفی با عناوین متعدد فعالیت می کنند که بیشتر آنها گرایشی 

نزدیک به النصره دارند.
دو دلیل می تواند انجام عملیات در این مناطق را آسان تر کند؛

الف ـ تجربه شکست داعش در مناطق شرقی به مثابه الگویی برای این گروه ها قرار گیرد و به 
این موضوع پی ببرند که آینده آنها در صورت منازعه با ارتش سوریه مرگ است.

ب ـ گروه های مختلف در این منطقه حمایت های خارجی همچون سابق را ندارند. احرارالشام 
که بیشتر این مناطق را در تصرف دارد، گروهی وابسته به سازمان اطالعات قطر بود که با توجه به 
تنش در روابط قطر با برخی کشورهای عربی حمایت خاصی از این گروه نمی شود. دیگر گروه ها نیز 
از حمایت ترکیه برخوردارند که با توجه به همکاری ترکیه با ایران و روسیه برای رسیدن به توافقی 
سیاسی، از این گروه ها نیز حمایت های خاصی نمی شود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که 
گروه های موجود در ادلب روابطی تنش زا دارند و همواره درگیری های متعددی با یکدیگر داشته اند.
پایان سخن اینکه عملیات عروس فرات)دیرالزور( را باید نشانه ای از هماهنگی عملیات میان 
ائتالف مقاومت دانســت که توانســت زنجیره شکست محور غربی ـ عربی ـ عبری را تکمیل کند. 
شکستی که از یک سو باید به منزله پایان سرزمینی داعش قلمداد کرد و از سوی دیگر باید پایان 

پروژه تجزیه سوریه و منطقه براساس طرح آمریکایی  ـ صهیونیستی در منطقه به شمار آورد.

یادداشت

 صبح صادق  فراز و فرود پروژه خالفت تروریستی داعش  را بررسی می کند

پایان داعش و آغاز سردرگمی حامیان



 اکبــر کریمی/  شــترمرغ پرنده ای 
آفریقایی اســت کــه یکــی از کم چرب ترین 
و ســالم ترین نمونه های گوشــت قرمز است. 
این پرنده طی ســال های اخیر جای پایی هر 
چند محدود، اما رو به گســترش در ســفره ما 
ایرانی ها باز کرده است. با گذشت بیش از یک 
دهه از راه اندازی مــزارع پرورش این پرنده در 
کشــور، امروزه شاهد پرورش آن در جای جای 

سرزمین مان هستیم.
محمدعلی رعیت یکی از کســانی اســت 
که از ســال 88 پرواربندی شترمرغ در مکان 
دامداری بدون استفاده پدری را در شهر کاشان 
راه اندازی کرده و در حال حاضر ســالیانه بیش 
از 3۰۰ شــترمرغ را پرواربنــدی و روانه بازار 

مصرف می کند. 
او کــه اکنــون مزرعه پرورش شــترمرغ 
3۵۰۰ متری دارد، می گوید: »پس از تحقیق و 
عالقه مندی به این حوزه، فعالیتم را با پرورش 
پنج جوجه شترمرغ شروع کردم. چند دوره به 
صورت آزمایشــی این کار را ادامه دادم و پس 
از گرفتن نتایــج مثبت، آرام آرام تعداد جوجه 

شترمرغ ها را افزایش دادم.«
شترمرغ به صورت گله ای نگهداری می شود 
و دوره پرواربندی آن بین هشت تا نه ماه است 
و پس از این مدت کشــتار می شــود. شترمرغ 
بسیار حســاس اســت و در جابه جایی ها نیز 
معموالً استرس گرفته و کیفیت گوشت آن پایین 
می آید. برای همین محمدعلی در نزدیک ترین 
مکان بهداشــتی اقدام به ذبح پرنده های پروار 
شده می کند تا باکیفیت ترین گوشت را در مغازه 

گوشت فروشی اش عرضه کند.
فعال ۴۴ ساله ما نه فقط به دلیل پرورش 
شــترمرغ، بلکه به دلیل ایجاد ارزش افزوده در 
فرآورده های جانبی این پرنده، ســوژه گزارشی 

این شماره هفته نامه شده است.
آقای رعیت از سال 9۰ در کنار پرواربندی 
شترمرغ تولیدات جانبی این حرفه را که از چرم، 
پر و روغن شترمرغ تهیه می شود، دنبال  کرده 
و از دو ســال پیــش فعالیتش را در این زمینه 
توسعه داده است. او برای تولید و تهیه محصول 
از فرآورده های جانبی شترمرغ با ۱۰ نفر فعال 

و هنرمند کاشانی ارتباط مستقیم کاری ایجاد 
کرده است.

تحویــل مواد خــام اولیه شــترمرغ  های 
کشتار شــده  و ســفارش کار به افراد مختلف 
و با تخصص های گوناگــون، خروجی اش انواع 
محصوالت چرمی، بهداشتی، درمانی و تزئینی 
می شود که هر یک به نوبه خود اهمیت و ارزش 
اقتصادی باالیی دارد. محمدعلی این محصوالت 
تولید شده را با عنوان و نشان تجاری »شترمرغ 
کویر ایران« در نمایشــگاه دائمی که در محله 
توریســت پذیر کاشــان و در نزدیکــی »خانه 
طباطبایی هــا« قرار دارد، بــه معرض نمایش 
توریســت های داخلی و خارجی گذاشته و به 

فروش می رساند.

فرآورده های جانبی شترمرغ
چرم یا پوســت یکی از فرآورده های خام 
شــترمرغ به شــمار می آید. محمدعلی درباره 
چرم این پرنده می گوید:  »چرم شترمرغ بسیار 
نرم است و به دلیل همین انعطاف و نرمی باال، 
چندین برابر مقاوم تر از چرم گاوی است. عالوه 
بر این انعطاف باالی چرم این پرنده، امکان تهیه 
محصوالت متنوع در ابعاد و شکل های مختلف 

را به تولیدکنندگان می دهد.«

در تولیدات چرمی از دو نوع چرم شترمرغ 
استفاده می شود؛ نوع اول آن، که مرغوب ترین 
نیز به شــمار می رود، چرم بدن پرنده است که 
جای پرها روی آن مشــخص است. نوع دیگر، 
چرم ساق پا تا روی پنجه پای پرنده است که از 
این نوع چرم نیز در چرم دوزی استفاده می شود.
محمدعلی پس از کشتار شترمرغ ها، پوست 
آنها را به شرکت چرم سازی تحویل می دهد تا 
کار دباغی و رنگ رزی روی پوست پرنده انجام 
شود. او چرم های رنگ شده را تحویل هنرمندان 
و فعاالن چــرم دوز می دهد. این افراد در تولید 
کفش های زنانــه و مردانه، کمربند، کیف های 
مجلسی و اداری و کیف های پول فعالیت دارند 
و انواع متنوعی از محصوالت در این حوزه ها را 

طراحی و تولید می کنند.
پر شــترمرغ به دلیل داشتن الکتریسته 
ساکن، بهترین وســیله برای گردگیری است. 
گردگیر تهیه شده از پر شترمرغ بهترین وسیله 
بــرای گردگیری منازل، فروشــگاه ها، ســوپر 
مارکتی ها و حتی داشــبورد ماشین است. این 
محصول نیز یکی از تولیــدات پر  فروش مغازه 

محمدعلی است.
چربی شترمرغ نیز برای تهیه روغن استفاده 
می شــود. روغن استحصال شده سرشار از امگا 

3، 6 و 9 بوده و به آســانی جذب پوست شده 
و شــروع به ترمیم آن می کند. این روغن برای 
ناراحتی های پوســتی مانند زخم، سوختگی، 
ترک پاشــنه پا، زبری و خشکی پوست و اگزما 
بسیار مفید اســت. افزون بر این، یک شرکت 
تولیدکننده محصوالت بهداشتی در کاشان از 
روغن شترمرغ برای نمایشگاه محمدعلی، کرم، 

صابون و شامپوی طبیعی تولید می کند.
در چرخه خالقیت های محمدعلی حتی 
پوســته های تخم شــترمرغ نیز دور انداخته 
نمی شود. او روی این پوسته ها نیز انواع طراحی، 

نقاشی و حکاکی انجام می دهد.
او می گوید: »هر کاری سختی ها و مشکالت 
خاص خود را دارد. شــغل پرورش شــترمرغ و 
تولیــد و فروش محصــوالت جانبی این پرنده 
نیز به ســادگی و بدون تحمل سختی و تالش 
انجام نمی شــود. قطعاً اگر کسی در کنار عالقه 
به این کار یا هر فعالیت دیگر تحمل سختی ها 
و ریسک های کار را داشته باشد، می تواند آینده 

روشن و موفق در شغلش را تجربه کند.«
با وجود جا افتادن گوشت شترمرغ و افزایش 
عالقه مندی به مصرف گوشت آن، هنوز چرم این 
حیوان ناشناخته است و باید تالش بیشتری برای 
معرفی آن صورت گیرد. آقای رعیت سعی دارد 
معرفی و فروش محصوالت چرمی اش را از ادارات 
و مراکز دولتی و خصوصی شــروع کند. بخش 
زیادی از محصوالت چرم تولیدی او را می توان 
خرید و استفاده کرد. او برای ایجاد عالقه مندی 
در مسئوالن ادارات و شرکت ها به خرید و هدیه 
دادن این محصوالت در همایش ها و مناسبت های 

مختلف تالش می کند.
الزم است بدانیم همه این فعالیت های انجام 
گرفته، اعم از پرورش شترمرغ، فروش گوشت، 
سفارش انواع محصوالت و مدیریت فروش آنها 
را فردی انجام می دهد که بخش زیادی از وقتش 
را صرف شغل معلمی می کند و تنها با مدیریت 
زمان و برنامه ریزی صحیح در زندگی توانسته 

است به این موفقیت دست یابد.
فعالیت های  از  گــزارش  تهیه  برای 
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره 

تلفن ۰9۱9۳۴۷۲9۸۱  تماس بگیرید.
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 شهریار اقتصاد / مجنون کسی است که تعادل عقلی خود را از دست 
داده و قوه عقل نداشــته باشد و مبتال به اختالل قوای دماغی باشد. تشخیص 
جنون که یک مفهوم عرفی و پزشکی است، همیشه کار آسانی نیست و قانون 
نمی تواند در این باره یک ضابطه قطعی و روشن به  دست دهد و تشخیص این 
امر در صورت بروز اختالف در صالحیت کارشــناس و روان پزشک خواهد بود. 

مجنون بر دو قسم است: 
۱ـ مجنون ادواری: مجنون ادواری به کسی اطالق می شود که در قسمتی 

از زمان مجنون و در قسمتی از زمان در حال اقامه عقلی برخوردار باشد. 
2ـ مجنون دائمی: مجنون دائمی که به آن مجنون اطباقی نیز می گویند، 
کسی است که به  طور مستمر مبتال به جنون باشد و حال افاقه برای مجنون 

وجود نداشته باشد. 
از نظر حقوقی آیا معامالت مجنون می تواند منشأ اثر قرار گیرد یا خیر؟ 

از آنجا که مجنون قوه درک و تشخیص است و نمی تواند قصد انشا و اراده 
حقوقی داشــته باشد، دستخوش حجر کامل است و نمی تواند هیچ گونه عمل 
حقوقی انجام دهد و کلیه معامالت او باطل و کان لم یکن محســوب می شود. 
مــاده 2۱3 قانون مدنی در این باره مقــرر می دارد که مجنون دائمی مطلقاً و 
مجنــون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی 
خــود بنماید و...، ولو اینکه ولی یا قیم بتواند نقص آن را رفع کرده و معامله او 
را تنفیذ کند. این چنین است که ماده 2۱2 قانون مدنی معامالت غیر عاقل را 
باطل قلمداد می کند؛ ولی تصرفات مجنون ادواری در زمانی که در حال افاقه 

است، چون عقل سلیم و سالم دارد، صحیح است. 
هرگاه برای دادگاه ثابت شــود که یکی از طرفین معامله مبتال به جنون 

ادواری است، آیا دادگاه می تواند حکم به بطالن معامله بدهد؟ 
در صورتی که در دادگاه ثابت شود یکی از متعامالن به جنون ادواری مبتال 
بوده اســت، آن عقد را نمی  توان باطل شــناخت مگر اینکه کسی که از بطالن 
معامله منتفع می شود، ثابت کند معامله مزبور در زمان افاقه منعقد شده است. 
با اســتناد به ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع می شود محصول بر 
صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. بنابراین نمی توان هیچ معامله ای 
را به  عنوان معامله کننده باطل دانست، مگر آنکه حکم جنون او پیش از وقوع 
معامله صادر شده باشد یا اینکه پس از معامله در دادگاه ثابت شود معامله کننده 

در زمان انعقاد معامله دچار جنون بوده است. 
هرگاه پس از صدور حکم حجــر، مجنون ادواری قراردادی منعقد کند و 
اختالف حاصل شود مبنی بر اینکه معامله در حال جنون بوده است یا اقامه، مدعی 
چه کسی است و چه کسی باید اقامه دلیل کند؟ آیا این قرارداد صحیح است؟ 

ماده 2۱3 قانون مدنی مقرر می دارد: 
»هر معامله ای که واقع شود محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن 
معلوم شود. به نظر می رسد، این ماده اقتضا دارد مدعی کسی باشد که عقد را 
باطــل می داند و او باید عارضه جنون را به  هنگام تراضی اثبات کند؛ ولی باید 
توجه داشــت که با صدور حکم حجر دادگاه احتمال حمله بیماری را چندان 
قــوی می بیند که برای حمایت از بیمار و حفظ حقوق دیگران و نیز به  منظور 
جلوگیری از هرگونه ســوء استفاده او از تصرف در اموال خود ممنوع می کند، 
در نهایت صدور حکم اماره ای بر بطالن همه معامالت محجور است مگر اینکه 
سالمت او در آن حال اثبات شود و کسی که مدعی صحت قرارداد است، باید 

اقامه دلیل کند.« 

 ابوذر احمدی/ طی هفته گذشته، منابع صهیونیستی از ورود هیئتی 
از نمایندگان شورای امنیت ملی آمریکا به اراضی اشغالی خبر دادند. روزنامه 
صهیونیســتی »هاآرتص« طی گزارشــی در این باره اعالم داشــت: »هیئت 
آمریکایی با  مقامات شورای امنیت ملی اسرائیل دیدار و درباره ایران و وضعیت 
جنوب سوریه بحث و مذاکره کردند.« در این دیدار که رئیس معاونت طرح ریزی 
استراتژی ستاد کل ارتش اسرائیل، سرتیپ »رم یَونه« و رئیس معاونت روابط 
خارجی، ســرتیپ »ارز ِمیزل« نیز شرکت داشــته اند، بیشتر زمان جلسه به 

فرایندهای ایرانی در خاورمیانه، با تأکید بر سوریه اختصاص داشته است.
این در حالی اســت که دو روز پیش از آن، منابع رســمی صهیونیستی 
گزارشی را منتشر کردند مبنی بر اینکه »گادی آیزنکوت«، رئیس ستاد کل 
ارتش رژیم غاصب صهیونیستی به صورت محرمانه به »بروکسل« سفر کرده 
و در آنجا با فرمانده ارتش آمریکا در منطقه اروپا ژنرال »کارتیس اسکاپاروتی« 
مالقات کرده اســت. گفته می شد محور گفت وگو بین این دو درباره نقش رو 
به رشد ایران در منطقه و برنامه ریزی برای تشکیل پایگاه هوایی و زمینی در 

خاک سوریه متمرکز بود.
در همین ارتباط، »رانی دانیل« کارشناس مسائل نظامی در شبکه دوم 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی اظهار داشت، به نظر می رسد در دو هفته اخیر 
رخدادهای جدیدی در منطقه به وقوع پیوست و در پی آن این نشست به طور 
غیرمنتظره بین »دانفورد« که عماًل فرمانده سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

)ناتو( است و »آیزنکوت« برگزار شد.
گفته می شود، این دیدارها در پی نارضایتی مقامات صهیونیستی از توافق 
سه جانبه ای که به تازگی میان روسیه، آمریکا و اردن درباره آتش بس در جنوب 
سوریه به امضا رسید، صورت گرفته است؛ به گونه ای که نتانیاهو در مواضعی 
صریح در قبال این توافق، خطاب به ایاالت متحده و روســیه گفت، با وجود 
تالش  های این دو کشور برای برقراری آتش بس در سوریه، اسرائیل به فعالیت 

در این کشور براساس منابع امنیتی خود ادامه می دهد.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است و این سطح از دیدارهای امنیتی 
میان مقامات آمریکایی و صهیونیســتی را مهم و برجسته می کند، نگرانی و 
هراس مقامات صهیونیســتی از استمرار حضور مقاومت در سوریه و استقرار 
نیروهای مقاومت در جوار مرزهای بلندی های جوالن است که تالش می شود با 
فرافکنی در زمینه ایجاد پایگاه های نظامی ایران در سوریه، به نوعی تحت الشعاع 
قرار گیرد. این در حالی است که مقامات صهیونیستی در مواضعی هماهنگ 
با شــروع دور جدیدی از ایران هراسی، در تالشند با فرافکنی و جنجال سازی 
سیاسی از وسعت نگرانی های امنیتی خود بکاهند. حتی برخی از منابع سیاسی 
منطقه، معتقدند اقدام جنجالی محمدبن سلطان در ربودن »سعد حریری« و 
استعفای اجباری او از دولت لبنان، سناریوی ضرب االجلی در این راستا بوده 

که با طراحی و مدیریت مقامات صهیونیستی صورت گرفته است. 
به هر حال سراسیمگی مقامات صهیونیستی در دیدارهای فشرده با مقامات 
امنیتی و نظامی آمریکا و جابه جایی در مقامات نظامی ارتش که مهم ترین آن، 
انتصاب سرلشکر »هرتصی هالوی«، رئیس سرویس اطالعات نظامی »امان« به 
فرماندهی منطقه جنوبی بود، همگی نشان از وضعیت  شکننده امنیتی رژیم 
صهیونیستی دارد که سناریوهای منطقه ای آن در راستای ایجاد حائل امنیتی 
بیشتر برای این رژیم یکی پس از دیگری به شکست منتهی شده است. این 
مسئله را می توان به خوبی در اظهارات اخیر  »یسرائیل کاتص«، وزیر اطالعات 
رژیم صهیونیستی فهمید که گفته بود حضور ایران در سوریه تهدیدی برای 

اسرائیل در طوالنی مدت است.

  احمدرضا هدایتی/ اگرچه 
بخش قابل توجهی از ناهنجاری های 
رفتاری و اخالقی در جامعه ناشی از 
تالش رسانه های خارجی برای فاصله 
گرفتــن مردم از اصول و ارزش های 
اســالمی و تغییر ســبک و سلوک 
زندگی آنهاست و اگرچه منطقاً نهاد 
خانواده، مهم ترین و اصلی ترین نقش 
را در رفع یا گسترش این معضالت 
برعهده دارد؛ اما معموالً انگشت اتهام، 
نظام آموزشی کشور را نشانه می رود.
این نگاه شاید خیلی هم بی ربط 
نباشد؛ چرا که تجارب دیگر کشورها 
نشــان می دهد، در جریان تعامالت 
زندگی اجتماعی، نظام آموزشــی و 
فرهنگی کشورها، از جمله دانشگاه ها، 
مدارس و رسانه های جمعی، نقش 
اساســی را در ایــن زمینه بر عهده 
دارند؛ اما در کشــور مــا افزون بر 
نظام آموزشی و فرهنگی، این انتظار 
وجود دارد کــه حوزه های علمیه و 
هیئت های مذهبی و مساجد نیز با 
فعالیت های  و  مباحث  به روزرسانی 
خود، نقش پررنگ تــری را در این 

زمینه ایفا کنند.
برای نمونــه، درس رفتارهای 
اجتماعــی در مدارس و توصیه های 
اخالقی و رفتاری علمای بزرگوار در 
مساجد و مباحث علمی و تحقیقی 
در دانشــگاه ها و حوزه های علمیه، 
می تواند دربرگیرنده آموزش برخورد 
عقالنی و شــرعی با انبوه معضالت 
و مشــکالت جدیــد و نوظهــوری 
باشــد که به علل مختلف، از جمله 
اقدامات مخرب دشمن در شبکه های 
ماهواره ای و فضای مجازی، به  تدریج 
در جامعــه رســوخ یافته و در حال 

نهادینه شدن است.
معموالً  مورداشاره،  رسانه های 
در جریان تقابل با انقالب اسالمی، در 
گام نخست و در یک اقدام هماهنگ 
و فراگیر برای فرهنگ ســازی غلط، 
تالش می کننــد ابتدا با بزرگنمایی 
و غلو دربــاره وجود ناهنجاری های 
اجتماعــی، بــروز ایــن رفتارها را 
عادی و ناشــی از ضعف فرهنگی و 
ناکارآمدی نظام اسالمی جلوه دهند 
و سپس با تعمیم و گسترش آن در 

جامعه، بروز و پذیرش این رفتارها را 
اجتناب ناپذیر اعالم کنند.

ایــن در حالی اســت که اوالً، 
بیشــتر ناهنجاری هــای اخالقــی 
و رفتــاری موجــود در جامعه، به 
افــراد خاصی محدود می شــود و 
فراگیر بودن آن به هیچ وجه صحت 
ندارد، ثانیاً، فرهنگ ایرانی و اصول 
و ارزش های اســالمی سرشــار از 
مفاهیم ارزشی و آموزه های اخالقی 
ارزشمندی است که چنانچه مانعی 
در مســیر ارائه و اجرای آنها ایجاد 
نشود، به راحتی قادرند الگویی نمونه 
و در تــراز اهداف عالیه انقالب را به 

تصویر بکشند.
با این  حــال، برخی از مهم ترین 
موضوعــات قابــل طــرح و بررســی 
در موضــوع »رفتارهــا و هنجارهای 
اجتماعــی« در مــدارس، مســاجد، 
حوزه های علمیه و دانشگاه ها عبارتند از: 
۱ ـ از آنجا که یک انسان دیندار 
واقعی، خود را متعهد و ملزم به رعایت 
همه اصول عقلی، شــرعی و قانونی 
می داند، معرفــی اصولی و اجمالی 
دین اسالم با تأکید بر خودشناسی 
و خداشناسی و بیان منطقی اصول 
و ارزش هــای اســالمی، از جملــه 
اهمیت راســتگویی، رعایت احترام 
به دیگران )پدر و مادر، اســتادان و 
معلمان، دانشــمندان، علما و...( و 
دیگر موضوعات مشابه و همچنین 
بیان ضرورت و چگونگی مشــارکت 

در اجــرای فریضــه امربه معروف و 
نهی ازمنکر، به منزله مهم ترین عامل 
هدایت انســان ها به  سوی تعالی و 
رشد همه جانبه و بازدارنده جامعه از 
انحراف اخالقی و رفتاری، مهم ترین 
نیاز تربیتی جوانــان و نوجوانان به 
شمار می آید و باید در اولویت نظام 

آموزشی باشد.
2ـ بدیهی است رشد و پیشرفت 
هر کشور، مســتلزم برخورداری از 
وجــود افراد مؤثر و کارآمد اســت، 

بنابرایــن تربیت جوانان و نوجوانان 
باید با تأکید بر پرورش افراد متدین، 
آرمانگــرا، دوراندیــش و آینده نگر، 
خودبــاور و خوداتکا، اهل مطالعه و 
تحقیق، اهل تعقل و تفکر، اهل قلم 
و کتابت، اهــل خالقیت و نوآوری، 
اهل برنامه ریزی و مستندســازی و 
در نهایت، اهل کارآفرینی و سازندگی 

صورت بپذیرد.
عمومی  آگاهی  بی شــک،  3 ـ 
از ارزش ها، یافته ها  و دستاوردهای 

کشــور و دانشــمندان و نخبگان و 
دیگر مفاخر جامعه به  مثابه یک عامل 
برانگیزاننــده در ایجاد خودباوری و 
اجرای موفــق طرح ها و برنامه های 
ملی نقش اساســی دارد؛ از این رو 
ایران شناسی، شناخت مفاخر ایران و 
اسالم، شناخت تاریخ انقالب و دفاع 
مقدس، شناخت نظام اداری و امثال 
آن نیز موضوعاتی هستند که باید در 
فرهنگ سازی و آموزش افراد جامعه، 

مورد توجه و تأکید قرار گیرند.
۴ ـ دســتیابی به تمدن نوین 
اسالمی با همه شاخصه های پیشرفت 
مادی و معنوی آن، نیازمند تعمیم 
و نهادینه ســازی روحیه  جهادی و 
عمل  انقالبی و نیــز ترویج و حفظ 
ارزش های اســالمی و ایرانی برای 
الگوسازی و الگوپروری تراز انقالب 
اسالمی است؛ از این رو این مهم باید 
به  گونه ای عملیاتی شود که جوانان 
و نوجوانان مــا، به جای الگوپذیری 
کورکورانه، به آن حد از بلوغ فکری، 
عقلی و معرفتی برسند که با عملکرد 
خود، شــاخص طراحی و گسترش 
فرهنــگ اســالمی و ایرانی معرفی 

شوند.
۵ ـ هیــچ جامعــه ای در انجام 
امور خود موفــق نخواهد بود، مگر 
اینکه مردم آن بر اهمیت و ضرورت 
مؤلفه هایی، مانند مسئولیت پذیری، 
پاسخگویی، وجدان کاری و دلسوزی، 
کار تیمی و هم افزایی، کســب وکار 

ســالم و رزق و روزی حــالل در 
بخش ها و زمینه های مختلف واقف 
باشــند و دستیابی به این هدف نیز 
ممکن نیست مگر اینکه این مهم به 
شکل علمی و در چارچوب ارزش های 
اسالمی و اجتماعی، از سنین اولیه 
در ذهن و فکــر جوانان و نوجوانان 

نهادینه شود.
6 ـ  همدلــی و همکاری افراد 
جامعــه بــه  ویــژه در بحران های 
طبیعی و غیر طبیعی، راز موفقیت 
جوامع به شــمار می رود و تعلیم و 
آموزِش اصولی و منطقی نحوه رفتار 
اجتماعی در شرایط مختلف، به  ویژه 
در جریــان مواجهه بــا بحران های 
طبیعی و غیر طبیعی، در زمینه ها و 
موضوعات گوناگون، مانند نوعدوستی 
و پرچمداری در کار خیر، مددیاری و 
امدادرسانی، حفظ آرامش و پرهیز از 
غارتگری و اجتناب از ایجاد اختالل 
در کارِ امداد و نجات، از نکات دیگری 
هســتند که در نظام آموزشی و در 
فراینــد فرهنگ ســازی نباید مورد 

غفلت واقع شوند. 
افزون بر نکات اشاره شده، بیان 
نکات آموزشــی و تربیتی مورد نیاز 
درباره قانون مداری و نظم اجتماعی 
و شخصی در امور مختلف، از جمله 
رفتارهای  رعایت حقوق شهروندی، 
ترافیکی و رفت وآمد شهری یا رفتار 
و همسایه مداری،  آپارتمان نشــینی 
رفتار با ارباب رجوع و امثال آن نیز، از 
دیگر مواردی هستند که باید در متون 
درسی و مباحث آموزشی و تربیتی 

مساجد و مدارس گنجانده شوند.
حفاظــت از امــوال عمومی و 
بیت المال، حفاظت از محیط زیست 
و منابــع طبیعی، ساده زیســتی و 
صرفه جویی، دشمن شناسی )درونی و 
بیرونی( و واکنش نسبت به تحرکات 
امنیتی و اقدامات خصمانه و هدفمند 
فرهنگی و غیر فرهنگی بیگانگان و 
ایادی داخلی آنها و ده ها مورد مشابه 
دیگــر نیز وجــود دارد که آموزش 
اصولــی آنها می تواند هم در منابر و 
مساجد و هم در مدارس و دانشگاه ها، 
در دستور کار نظام فرهنگی و تربیتی 

کشور قرار گیرد.
دانسته ها و بایسته های حقوقیـ  ۶۴

 مجنون به چه كسی اطالق می شود؟

تنگ تر شدن حلقه امنیتی و آشفتگی صهیونیست ها

انعکاس

نیم نگاه کنکاش

روزنه

 پیشنهادی برای اصالح رفتارهای اجتماعی

 در کشــور مــا افزون بر 
این  فرهنگی،  و  آموزشی  نظام 
انتظار وجود دارد که حوزه های 
مذهبی  هیئت هــای  و  علمیه 
و مســاجد نیز با به روزرسانی 
خود،  فعالیت های  و  مباحــث 
نقش پررنگ تری را در  اصالح 

رفتارهای اجتماعی ایفا کنند

تکاپو

 وزارت اطالعات طي بیانیه اي اعالم کرد در روزهاي اخیر برخي درگاه هاي اطالع رساني دستگاه هاي اجرایي تالش دارند موضوع قاچاق ۱۱28 کانتینري را 
در حد یک تخلف گمرکي تقلیل دهند. باید این نکته را در نظر داشت که وزارت اطالعات چشم بیدار نظام جمهوري اسالمي ایران در مبارزه با قاچاق و فساد 

سازمان یافته است و برخی نمي توانند براي تبرئه خود گزارش هاي این دستگاه فعال را زیر سؤال ببرند.

 تالش براي الپوشاني
 قاچاق بزرگ

درآمدزایی با ایجاد ارزش افزوده در فرآورده های جانبی شترمرغ

از پنج جوجه شروع كردم

 مهرداد تاجیک/ سازمان هاي 
نو در شــرایط رقابتي پیچیده اي قرار 
گرفته اند که ناشي از تغییرات محیطي، 
ســازماني، فناوري و دانش است. در 
وضعیت غیر قابل پیش بیني و بسیار 
رقابتــي، به دانــش و مدیریت دانش 
مانند راهبردي کلیدي براي موفقیت 
و بقاي سازماني توجه مي شود. در این 
زمینه »پیتر دراکر« از دانش به عنوان 
مبناي رقابتي جدید در جامعه پس از 
ســرمایه گذاري و همچنین مهم ترین 
منبع قرن بیســت ویکم نــام مي برد.

)سرلک، ۱387، 7(
اهمیت دانش را در محیط جهاني 
و پیچیــده امروزي نمي تــوان نادیده 
گرفت. آن سازمان هایی که مي دانند 
چگونه بایستي اطالعات را به طور مؤثر 
کسب، توزیع و مدیریت کنند، رهبران 
صنعت خود خواهند بود. ما امروزه به 
ســوي دوره اي حرکــت مي کنیم که 
مزیت رقابتي نه فقط از طریق دستیابي 
به اطالعات، بلکه مهم تر اینکه از طریق 
ایجاد دانش جدید حاصل مي شــود. 

)فاتح و همکاران، ۱387، ۱3( 
دانش همیشه براي افراد ارزشمند 
است. فرهنگ هاي قوي و متمدن، اغلب 
با کتابخانه هاي شان مشخص مي شوند. 
الکســاندریا،  موزه   بــزرگ  کتابخانه  
کتابخانه  بریتیش و غیره همه، محل 
تجمع دانش یک تمدن است؛ بنابراین، 
مدیریت دانش در پیرامون ماست که 
هنوز به طور وسیع مورد استفاده قرار 
نگرفته اســت. همه  ما به گونه اي، با 
عبارت هایي مانند اقتصاد دانشــي و 
کارگران دانشــي آشنا هســتیم. در 
دوره هــاي پیش، کلیــد اصلي تولید 
ثروت، مالکیت و دسترسي به سرمایه 
و منابع طبیعي بود؛ در حالي که امروز، 
کلید اصلي ثروت، به میزان دسترسي 
به ایجاد دانش اســت. از این رو، یک 
دانشــکده  کوچک با ارائــه  ایده هاي 
جدید، مي تواند میلیاردها دالر کسب 
کند. زمانــي قطع درختــان، معدن 
طال، یــا آهنگري موجب تولید ثروت 
مي شد، حاال تمام بخش ها به خدمات 
یکدیگــر نیاز دارند تــا بتوانند ثروت 
ایجاد کنند. اغلب شرکت هاي بزرگ 
امروز دریافته اند که به دلیل مهارت ها 
و تجارب نیروي کارشان موفق بوده اند، 
نه به دلیل دارایي هاي فیزیکي که در 

اختیار داشتند.)علي پور،۱387( 
اهداف مدیریت دانش

تبدیل  دانــش؛  مدیریت  هدف 
دانش ضمني به دانش صریح و انتشار 
مؤثر آن است. در هر سازماني اطالعات 
و دانش مهمي وجود دارد که نزد افراد 
یا گروه خاص است؛ بنابراین ضرورت 
دارد این دانش و همین طور صاحبان 
دانش براي انتقــال دانش به دیگران 
به موقع شناســایي، ثبت و نگهداري 
شوند. بیشتر سازمان ها از دانش پایه 
خود بي اطالع هستند و مدارک نشان 
مي دهد که این دانش به علت خروج 
کارکنان یا هزینه مربوط به شناسایي 
و ذخیره انتقــال از بین مي رود. پس 
مدیریت دانش مي کوشــد با استفاده 
از روش هــای مدیریتــي، دانش هاي 
موجود در ذهن کارکنان، دانش نهفته 
در روش هاي نامکتوب، دانش شخصي 
بــه کار گرفته در مــراودات و عقاید، 
بینش هــا، رفتارهــا و ارزش ها و طرز 
تلقي ها را کشف کرده و به ثبت برساند 
تا به صورت آشکار و قابل استفاده برای 
بهبود فرایندها و کیفیت ها و نیز ارتقای 

دانش فعلي باشد.
داونپورت )۱998( برخی اهداف 
مدیریــت دانش را چنین برشــمرده 

است:)سرلک، ۱387، ۱۴(
۱ ـ ایجاد مخازن و منابع دانش: 
از منابعــي همچون  دانش حاصــل 
دانش هاي نهفته کارکنان و مشتریان 

است. 
2 ـ تســهیل و بهبود دستیابي 
به دانش و توزیع آن: دســتیابي آسان 
کارکنــان به دانش مورد نیازشــان و 
همچنین فراهم آوردن ســازوکارهاي 
الزم بــراي توزیع آن، از جمله اهداف 

مهم مدیریت دانش به شمار مي رود.
3 ـ تقویت محیط دانش: در یک 
محیط، منشــأ اثربخش شدن ایجاد، 
توزیع و به کارگیري دانش عبارتند از:

دانــش  پذیــرش  فرهنــگ 
)یادگیــري(، تغییر نگــرش در رفتار 
در قبــال دانش، تالش بــراي بهبود 
فرایندهاي مدیریــت دانش، افزایش 
آگاهي درباره اهمیت مدیریت دانش 
و مشــتریان، فرهنــگ توزیع دانش 
)یاددهــي(. بهبود هر یــک از عوامل 
مذکور، محیط مناسب تري را براي رشد 

و نمو دانش ایجاد مي کند. 

مدیریت دانش ـ ۶
 ارزش دانش براي سازمان ها 



 جعفر ساسان - داوود عسگری/  
در شماره گذشته با زمینه ها و عوامل 
گسترش ســریع بهائیت در زمان پهلوی 
دوم آشــنا شدیم. نکتة مهم این است که 
اجرای این نقشــه، با کودتای 28 مرداد 
همزمان شده و قرار بود تا ۱۰ سال آینده 

به نتیجه برسد؛
نقشة ۱۰ ساله، شــامل 28 هدف 
جزئی بود که به طور عمده بر افزایش عده 
پیروان بهائی در سرتاسر جهان، مضاعفه 
عدد اقالیم که در ظل امر الهی وارد گشته 
و مضاعفه عدد مشــرق االذکار در جامعة 
بهائی، خرید مکان های مقدس بهائی در 
ایــران و افزایش چهار برابر تعداد محافل 

مرکزی روحانی متمرکز بود.)۱(
شاید مهم ترین هدف نقشه را بتوان 
تأســیس بیت العدل اعظم در اســرائیل 
)ارض اقدس( دانست که قرار بود پس از 
تشکیل محکمة بهائی در این سرزمین و 
انتخاب »هیئت تشریعیة پیروان امر الهی 

صورت گیرد.«)2(
شوقی افندی که عقیم بود و فرزندی 
نداشــت، برای رهایی بهائیــت از بحران 
رهبری و زمینه سازی سلطة این فرقه بر 
ایران و دیگر کشــورها، تدوین نقشة ۱۰  
ساله و تأســیس بیت العدل را در دستور 
کار قرار داد، تا از فروپاشی این فرقه پس 
از خودش جلوگیــری کند؛ اما این اقدام 
ســبب اختالف در بهائیان شد؛ چراکه بر 
طبق وصیت عباس افنــدی، ولی امراهلل 
بایــد در زمان حیات خویــش، ولی امر 
بعدی را تعیین و با اســم معرفی می کرد؛ 
از سویی دیگر، بیت العدل در کنار ولی امر 
مشروعیت داشت، نه بدون او؛ با این حال، 
وی اعضای هیئت بین المللی بهائي را که 
در واقع، جنین بیت العدل شناخته می شود، 

به این شرح معرفی کرد؛
۱ـ ایادی امــراهلل امه البها، روحیه 
خانم ماکسول: عضو رابط بین ولی امراهلل 

و هیئت؛
2ـ ایــادی امراهلل، چارلز میســن 

ریمی: رئیس؛
3ـ  ایادی امــراهلل، املیا کالنر: نایب 

رئیس؛
۴ـ  ایــادی امراهلل، لیــروی  ایواس: 

منشی؛
۵ـ  ایــادی امــراهلل، یوگوجیاگری: 

عضو سیار؛
6ـ  ایادی امراهلل، امه اله جسی رول: 

امین صندوق؛
7ـ  ایادی امــراهلل، امه اله اتل رول: 

معاون منشی برای مکاتبه با غرب؛
8ـ  ایادی امــراهلل، لطف اهلل حکیم: 

معاون منشی برای مکاتبه با شرق؛
9ـ امه اله سیلوا  ایواس.)3(

شوقی افندی با تشکیل بیت العدل 
و طراحی نقشة ۱۰  سالة بهائیت، در سال 
۱33۵، 27 نفــر از بهائیان را در ســمت  
ایــادی امراهلل منصوب کرد تا به حفاظت 
و تبلیــغ بهائیت بپردازند. وی با این کار، 
مأموریت خود را به ســرانجام رساند و در 
ســال ۱336 درگذشت. پس از او، بر سر 
رهبری بهائیت میــان اعضای بیت العدل 
اختالف افتاد و گروهی پیرو ریمی، رئیس 
بیت العدل و گروه دیگر پیرو ماکســول، 
همسر شوقی شدند. این اختالفات ادامه 
داشــت تا اینکه در سال ۱3۴2 انتخابات 
برگزار  اعضای بیت العدل  تعیین  عمومی 
شــد. با پایان یافتن برنامة ۱۰ ساله، در 
سال ۱3۴3 برنامة نه سالة بهائیت از سوی 
بیت العدل ابالغ شد که گسترش امر بهائي 
در جهان، هدف اصلی آن بود. در راستای 
اهداف این برنامه، محفل ملی ایران در سال 
۱3۴۵، کشور ایران را از لحاظ امری به 2۴ 
قسمت تقســیم کرد و برای هر قسمت، 
مرکزی معین گردید و محفل روحانی آن 
منطقه نیز محفل روحانی مرکز قســمت 

امری نامیده شد.)۴(

پس از آن، نقشة یک  ساله )۱3۵3ـ  
۱3۵2(، نقشة پنج ساله )۱3۵8ـ  ۱3۵3( و 
نقشة هفت ساله )۱3۵8ـ  ۱36۵( از سوی 
بیت العدل ابالغ شد که چهار هدف اصلی 

را تعقیب می کردند: 
۱ـ تقویت تشکیالت فرقة بهائیت و 

گسترش کّمی و کیفی آن؛
2ـ افزایش عــده بهائیان از طریق 

تبلیغات گسترده؛
3ـ نفوذ در سازمان های بین المللی؛
۴ـ نفوذ در ارکان حکومتی کشورها.

در همیــن دوره اســت کــه بــا 
نخســت وزیری هویــدای بهائــی کــه 
طوالنی ترین دورۀ نخست وزیری را در کل 
دورۀ پهلوی، از ابتدا تا انتها داشت، دولت 
ایران عمالً به دست بهائیان افتاد و افزون بر 
وی و برخی از وزرای کابینه، نبض اقتصاد 
مملکت نیز در اختیار سرمایه داران بهائي، 
نظیر هژبر یزدانی و ثابت پاسال و جان شاه 
مملکت شیعه در دست عبدالکریم ایادی، 

پزشک بهائی، قرار گرفت.
اما ظهور حضــرت امام)ره(، خواب 
بهائیان و ســردمداران صهیونیســت و 
آمریکایی آنان را آشــفته کرد؛ به گونه ای 
که به تبعیــد وی اقــدام کردند. تفاوت 
امــام)ره( با علمای دیگــر در این بود که 
به  جای مقابله با شاخه، به مقابله با ریشه 
پرداخت و حکومت پهلوی را که زمینه ساز 
نفوذ بهائیت در ایران بود، هدف قرار داد. 
در نتیجــة این حرکت مبنایــی امام، با 
پیروزی انقالب اسالمی و انقراض حکومت 
پهلوی، سیطرۀ حدود ۵۰ سالة بهائیت و 
صهیونیسم بر ایران پایان یافت و می توان 

آن بزرگوار را احیاگر ایران دانست؛ چنانکه 
احیاگر اسالم نیز بود.

نمادها، نمودها 
و آثار جریان بهائیت

مهم تریــن نمــاد بهائیــت در این 
دوره، تشــکیالت بهائی است که در قالب 
بیت العدل اعظم در فلســطین اشغالی به 
دســت شوقی افندی تأســیس شد و در 
واقع رهبری بهائیت را پس از او در دست 
گرفت. بیت العدل، دارای ساختاری حزبی 
است و بر تمام شئون جامعة بهائی نظارت 
دارد. این تشــکیالت، بــرای رفع بحران 
مشروعیت در بهائیت پدید آمد؛ ولی بحران 
مشــروعیت این فرقه را تشدید کرد؛ زیرا 
بنا به وصیت رهبران بهائی، بیت العدل در 
کنار ولی امراهلل مشــروعیت داشت، نه به 
 تنهایی. به هر حال، رهبری بهائیت پس 
از شــوقی در دست این تشکیالت افتاد و 
تمام برنامه ها و فعالیت های مجامع بهائی 
از آن صادر شده و تاکنون نیز به فعالیت 

خود ادامه داده است.
نمادهای دیگر، معابد بهائیت به نام 
»مشرق االذکار« بود که به دستور شوقی 
افندی یکی پــس از دیگری در قاره های 
مختلف تأســیس گردید و مرکز تبلیغ، 
فعالیت سیاســی و گسترش نفوذ بهائیت 
شد. پس از مشرق االذکار عشق آباد، ساخت 
مشرق االذکارهایی در شهرهای شیکاگوی، 
فرانکفورت، سیدنی، اوگاندا، پاناما و ... در 
دســتور کار بهائیت قرار گرفت. نخستین 
مشرق االذکار در این دوره، در سال ۱9۵3م 
در آمریکا در شــمال شیکاگو در ویلمت، 

کنار دریاچة میشیگان ساخته شد. شوقی 
در این  باره می گوید:

»در  ایاالت  متحدۀ آمریکا که مرکز 
ادارۀ عملیــات متنوعة این جهاد روحانی 
اســت، باید به نهایت همت کوشــید تا 
مشروع تاریخی اولین مشرق االذکار غرب، 
در موعد خود که مقارن با برگزاری جشن 
صد سالة ۱9۵3م خواهد بود، اتمام پذیرد. 
مســاعی فوق العاده ای که برای بنای این 
معبد جلیل، یعنی مقدس ترین معبدی که 
پیروان حضرت بهاءاهلل مرتفع ساخته اند و 
تا به حال بــرای آن بیش از یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار دالر خرج شــده و الاقل نیم 
میلیــون دیگر نیز برای اتمام آن ضروری 

است، نباید لحظه ای متوقف شود.«)۵(
به نوشــتة پایگاه اینترنتی ایرانیکا، 
یکی از برنامه های نقشة ۱۰  ساله، ساخت 
مشــرق االذکار تهران به دســتور شوقی 
افندی بود؛ ولی بــه دلیل موفق نبودن، 
مشرق االذکار کامپاال در سال ۱33۴ شروع 

و در سال ۱339 تأسیس شد.)6(
پس از آن نیز مشرق االذکار سیدنی 
در سال ۱96۱م )۱3۴۰ش(، فرانکفورت 
در سال۱962م و کامپاال در سال ۱972م 

تأسیس شدند.)7(
نمود بهائیت را در این دوره، می توان 
حضور آشکار در عرصة سیاسی، فرهنگی 
و اقتصــادی ایران، همچنیــن فعالیت 
تبلیغی در دیگر کشورهای جهان دانست. 
در ایران به دالیلی که پیش تر اشاره شد، 
بهائیان به چنان نفوذی دســت یافتند 
که آشــکارا به تبلیغ، تشــکیل محفل 
روحانی، انتشار کتب و نشریات، حضور 
در پســت های حساس دولتی و فعالیت 
اقتصادی می پرداختند و از موضع قدرت 
با مردم ایران برخورد می کردند. از ابتدای 
شکل  گیری بهائیت که اساسش بر باطل 
نهاده شــده، در بین رهبران آن اختالف 
و درگیری بوده است و آنان گاه تا حذف 
یکدیگر نیز پیش می رفتند. نمونة آشکار 
آن، اختالف برادران نوری بر سر جانشینی 
بــاب و اختالف فرزندان بهاءاهلل بر ســر 

جانشینی او بود.
*پی نوشــت ها در دفتر نشریه 

موجود است.
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 دکتر سیامک باقری چوکامی/ الگوی 
افیونی بر نوعی از نبرد نرم داللت دارد که سالح 
آن مواد مخدر، آماج آن عزم و اراده و ایستادگی 
و مقاومــت جامعه حریف و هدف آن اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی است. این الگو از تبار تاریخی 
غمباری برخوردار است. در هر دوره قدرت های 
ســلطه برای از میان برداشــتن رقیب و حریف 
خود یا برای سلطه بر دیگر جوامع به این سالح 

متوسل شده اند.

۱ـ الگوی افیونی
 در قرن نوزدهم

جنگ افیونی برای سلطه بر جامعه هدف از 
سابقه تاریخی طوالنی برخوردار است. این الگو 
را انگلیس در قرن نوزدهم علیه چین به کار برد 
که به جنگ »تریاک« معروف است. در آن زمان، 
بریتانیایی ها که به طور گسترده  در هند خشخاش 
می کاشــتند، برای تأمین بازار مصرف، چینی ها 
را به اســتعمال تریاک فرامی خواندند و شرکت 
هند شرقی تمام مساعی خویش را برای فروش 
هرچه بیشتر آن در سرزمین پرجمعیت چین به 
کار می بست. پس از تالش پادشاهی چین برای 
تحدید تجارت تریاک و مقابله با اعتیاد فزاینده 
مردم، انگلیسی ها تحت عنوان »دفاع از تجارت 
آزاد« بــه چین حمله کردند که فرجام کار جدا 

کردن هنگ کنگ از این کشور شد. 

۲ـ الگوی افیونی
 دوران جنگ سرد

الگوی جنگ افیونی در دوران جنگ سرد 
پیچیده تر شد. در این دوره، سیاست های اعالمی 
دولت هــای بین المللی مبارزه بــا مواد مخدر و 
روان گردان اســت؛ اما سیاست های اعمالی آنها 
راه اندازی جنگی پنهان برای تخریب اجتماعی و 
فروپاشی سرمایه اجتماعی رقیب است. الکساندر 
دمارانش، رئیس سازمان اطالعات سابق فرانسه 
در کتاب جنگ چهارم خود توضیح داده اســت 
کــه چگونه از مواد مخــدر به طور پنهاني علیه 
نیروهاي شــوروی در افغانســتان در چارچوب 
اجرای بخشــی از طرح ُمسکیتو یا پشه ماالریا 
با هدف از پای در آوردن ارتش ســرخ شوروی 
ســابق استفاده شده است. وي در مالقاتي که با 
رئیس جمهور وقت آمریکا، رونالد ریگان در سال 
۱98۰ داشت، گفت: »آقاي رئیس جمهور! عامل 
سوم شاید از همه دیو صفتانه تر باشد. راستي شما 

با این همه مواد مخدر که توسط آژانس اطالعات 
دفاعي، گارد ساحلي، اف بي آي و پست خدمات 
گمرکي توقیف مي شــود، چه مي کنید؟ ما باید 
آنها را به طور مجاني پخش کنیم. اگر این اقدام 
صورت گیرد، شما دولت شوروي را از کار خواهید 
انداخت... این طرحي زیرکانه است و چیزي است 
که براي انجام گرفتن طراحي شده است. مبارزه 
جنگــي، بدون آن که حتي یــک گلوله از روي 
خشم شلیک شود.«)دمارانش و اندلمن، ص۱۴(
تحقیقات آلفرد مکی مطلب فوق را تأیید 
می کند که با گذشــت دو سال از آغاز عملیات 
مخفــی ســیا در افغانســتان، )۱3۵8/۱979( 
ســرزمین های مرزی پاکســتان ـ افغانستان به 
بزرگ ترین تولیدکننده هروئین در جهان تبدیل 

شدند.)چاسودوفسکی، ۱383، ص 9۱( 

۳ـ الگوی افیونی
 پس از جنگ سرد

پس از جنگ ســرد، جنگ افیونی از نظر 
کّمی و کیفی دچار تحول می شود. نسل اول مواد 
مخدر از جمله تریاک و نســل دوم مواد مخدر، 
مانند هروئین مربوط به دوران جنگ سرد بود؛ 
اما پس از جنگ سرد و تحوالت فناوری ها، نسل 
سوم مواد مخدر تولید شد که بسیار خطرناک تر 
از نســل اول و دوم است. نسل سوم مواد مخدر 
روان گردان هایی هســتند که حداقل 2۵۰ نوع 
آن را ذکر کرده اند و در چهار دســته محرک ها، 
سرکوبگرها، توهم زاها و مخدرها تقسیم می شوند. 
این روان گردان ها از مواد و ترکیبات گیاهی تهیه 
شده که با عناوینی چون »نشاط آور بودن« تبلیغ 
می شــوند. در این دوره سودآوری مواد مخدر به 
قدری است که گفته می شود دارای سود خالص 

حداقل ۵۰۰ تا 6۰۰ میلیارد دالر در ســال و با 
چرخش مالی ســالیانه ۱۵۰۰ تا ۱6۰۰ میلیون 

دالر است. 
نکته اساسی این است که مدیریت اصلی این 
تجارت در اختیار آمریکا است. کتاب »سازمان سیا 
به عنوان جرایم سازمان یافته« نشان داده است، 
این سازمان از جنگ ویتنام تا کنون در مدیریت 
بازار مواد مخدر نقش داشــته است. بانک های 
 Credit &( بانک بین المللــی اعتبار و تجارت
Commerce International( مســتقر در 
لندن که پول های حاصل از تجارت مواد مخدر را 
جابه جا می کنند، روابط بسیار نزدیکی با سازمان 
سیا دارند. روزنامه »نیویورک تایمز« به تازگی با 
اشاره به همکاری بین سازمان سیا و قاچاقچیان 
مواد مخدر نوشــت، جمعه خــان، بزرگ ترین 
قاچاقچی افغانستان که از سال 2۰۰8 میالدی در 
زندان آمریکا به سر می برد، عامل سیا بوده است.

در الگوی افیونی نبرد نرم پس از جنگ سرد 
افزون بر نقش آفرینی شگردهای خاص سازمان های 
اطالعاتی و امنیتی، مانند سیا در انتقال و ترویج 
مصرف مواد مخدر، صاحبان رسانه های جنگ نرم 
نیز در اجرای الگوی جنگ افیونی، ابزار تبلیغاتی 
همچون شــبکه های ماهواره ای نیز به کمک آنها 
آمده و مصرف مــواد مخدر را ترویج و چگونگی 

تهیه آن را آموزش می دهند.

۴ ـ سالح مواد مخدر
 در براندازی جمهوری اسالمی

الگوی افیونی نبرد نــرم درباره جمهوری 
اســالمی از پیچیدگی و گســتردگی بیشتری 
برخوردار شده اســت. امروزه، مسئله اعتیاد در 
ایران تمام گستره جامعه را در بر گرفته است؛ به 

گونه ای که سازمان ملل ایران را حائز رتبه نخست 
در مصرف مــواد افیونی می داند. آمریکا و رژیم 
صهیونیستی پس از مشاهده ابزار سخت افزارانه 
نظامی از جمله جنگ تحمیلی، به سیاست های 
نیمه ســخت و نرم روی آوردند که یکی از آنها، 
ترویــج اعتیاد در ایران اســت. ریچارد مورفی، 
قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، برای تحلیل جامع 
انقالب ایران به کشــور عربستان عزیمت کرد و 
پس از ۴۵ روز گزارشی ارائه داد مبنی بر اینکه 
ضربه های خارجی، انقالب اسالمی را محکم کرده 
و بــرای مقابله با آن فقط دو راهکار ترویج مواد 
مخدر و ترویج فســاد و فحشا باقی مانده است. 

)محبوبی منش، ۱382، ص 8۵(
۱ ـ۴ـ بخشی از سناریوی این جنگ از طریق 
احداث کارخانه های تبدیل مواد در مناطق مرزی 
افغانستان دنبال می شــود. برای نمونه، آمریکا 
در مناطق مرزی افغانستان تعداد کارخانه های 
تبدیل تریاک به هروئین را به ۱۰ برابر رســانده 
اســت که نتیجه آن افزایــش ورود هروئین به 

کشور بوده است.
2ـ۴ـ بخش دیگر اجرای سناریوی موصوف 
از طریــق شــبکه های ماهواره فارســی زبان و 
شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی پیگیری 

می شود. 
3ـ۴ـ ســرویس های اطالعاتی با مطالعات 
گســترده  درباره الگوي مصرف مــواد مخدر و 
روان گردان ها در ایران و بده بستان هاي گسترده اي 
که با مافیاي مواد افیوني دارند، به تولید و توزیع 

آن مبادرت می ورزند. 
۴ـ۴ـ بخشی از ســناریوی الگوی افیونی 
براندازی، بهره بــرداری از وضعیت مواد مخدر و 
نگرانی ناشــی از آن بــرای خانواده ها به منظور 
مشــروعیت زدایی از نظام جمهوری اســالمی 
ایران اســت. مخالفان نظام سعی دارند از طریق 
پروپاگاندا و گزارش دهی ســاختگی، گسترش 
اعتیاد در ایران را برنامه از پیش طراحی شده ای 

از سوی نظام یا نهادهای نظام معرفی کنند. 
جنگ افیونی، جنگ بدون خون ریزی است 
و سازمان های اطالعاتی نظام سلطه سیاست های 
اعمالــی آن را به صورت عملیات پنهان با هدف 
برانــدازی خاموش یا فراهم ســازی زمینه های 
فروپاشی نظام های سیاسی اجرا کرده اند و اکنون 
به طور پیچیده ای علیه جمهوری اسالمی ایران 

دنبال می شود.

احمد بخشایشی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل می گوید: باید پذیرفت که آمریکا در پرونده سوریه و در صحنه عملی این کشور شکست خورده؛ لذا طبیعی است که 
واشنگتن برای برون رفت از این شکست به دنبال ایجاد یک جنگ روانی برای تحت الشعاع قرار دادن تحوالت بیرونی باشد. چنانکه در منطقه شرق آسیا با به راه انداختن جنگ روانی علیه 

کره شمالی، هم توانست فشار خود را بر پیونگ یانگ داشته باشد و هم درآمد سرشار مالی را از کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن و سایر کشورهای منطقه به دست آورد. 
سه گانه آمریکا علیه ایران

 فتح اهلل پریشان/ مالاحمد معروف به فاضل  نراقي همانند بیشتر اندیشه وران 
مسلمان و غیر مسلمان، اصل حکومت را در جامعه الزم می داند. به طور طبیعی دامن 
و شــعاع کارکرد حکومت گوناگون و گسترده اســت و تنها در پایان دادن به نزاع ها و 
کشمکش های روزمره مردم یا قضاوت و نیز صدور احکام شرعی خالصه نمی شود؛ بلکه 
دربرگیرنده مدیریت و برنامه ریزی در همه عرصه های اجتماع از بهداشــت تا آموزش و 

خدمات علم و فناوری و فراهم آوردن ابزار کسب درآمد تا ایجاد شغل نیز می شود.
در دیدگاه حکومتی نراقی تنها صدر این فراز از قلمرو تحت نفوذ و تصرف حاکم، 
که فقیهی اســت که بر پایه معیارها و سازوکارهایی خاص از منظر فاضل نراقی به این 
مقام دســت  یافته، شناخته شده اســت: »وبالجملة جمیع االخبار اآلمرۀ بالرجوع الی 
الفقها و حکمهم واردۀ فیما یتعلق بالدعاوی و القضا بین الخصوم و الفتوی فی االحکام 
الشــرعّیه«؛)۱( در اخباری که امر به بازگشت به فقها و دستورها و فرمان های آنان شده 
است، پایان دادن به دعواها، درگیری ها و نزاع ها و داوری میان دو سوی دعوا و دشمنی 

و فتوا در احکام شرعی بازتاب یافته است.
پس از اثبات ضرورت شــکل گیری حکومت برای سامان امور اجتماعی انسان ها، 
پرسش اساسي که همواره در حیات بشری و در همه جوامع مطرح بوده، این است که چه 
کسي حق دارد رهبري جامعه را بر عهده بگیرد و وظیفه چه کسي است که متصدي این 
مسئولیت خطیر شود؟ تحقیقاً نوع پاسخ به این پرسش فصل ممیز گونه های حکومتی و 

نظام های سیاسی مختلف در جهان و در طول اعصار و قرون بوده است. 
همه صاحبنظران مسلمان، اعم از فیلسوفان و فقیهان و اصحاب اخالق و عرفان، بر 
این امر اتفاق نظر دارند که خداوند حکیم که عالم به همه ابعاد انساني و نیازهاي مادي و 
معنوي آدمي است، نمي تواند انسان ها را به حال خود رها کند و بر مبناي »قاعده لطف« 
بر او واجب عقلي است که براي انسان ها رهبر و هادي منصوب کند. تعبیر زیباي نراقي 
آن است که خداوند آدم ابوالبشر را با »ایل و آلوس به محله وسطي و ربع مسکون زمین 

کوچ داده است« و در آنجا نمي تواند او را بدون هادي و رهبر رها کند.)2(
نراقی با دو وجه از شخصیت خود دو پاسخ به ظاهر متفاوت از منظر روش شناختی 
به این پرسش مهم می دهد که هر دو به نوعی بازخوانی نظر اسالم است. زمانی که وی از 
مجراي اخالق مدني، نظریات سیاسي خود را مطرح می کند، با رویکرد فضیلت و ارزش هاي 
انســاني به کندوکاو موضوع می پردازد و مهم ترین ســؤال فراروي وی آن اســت که آیا 
سیاست و حکومت چیزي جز ایجاد فضیلت و تقوا و تهذیب شهروندان و شهریاران است؟ 
اما فاضل نراقي زمانی که از دریچه فقه سیاســی موضوع را در بوته نقد و بررسی 
می گذارد، از آن رو که فقیه اســت، براي تدبیر جامعه سیاسي و حکومت و زمام داري، 
قواعد، شــرایط، وظایف و تکالیف را پیش مي کشد؛ اما در هر دو حوزه، نراقي بر اساس 
سنت گذشته، جامعه سیاسي و حکومت را در شخص حاکم مي بیند و مسائل حکومتي 
را به حاکم نســبت مي دهد. از نظر او تشــکیل اجتماع سیاســي و تدبیر آن به وسیله 
رهبري امکان پذیر مي شــود. با وجود رهبري است که افراد جامعه مي توانند به اهداف 
مادي و معنوي خود برســند و عدالت و امنیت برقرار شــود؛ از این رو در فقه سیاسي 
با مســئله »والیت فقیه« و در اخالق مدني با »ســلطان عادل« مواجه است. در هر دو 
دانش، اهداف، کارویژه ها، شــرایط و قواعد حکومتي را از منظر حاکم باید مطالعه کرد. 
با این وصف، حاکم به دلیل نقش اساسي خود در هرم قدرت باید واجد همه فضایل و 

بایسته هاي رهبري باشد. 
با این نگاه، فاضل نراقی دو کتاب »عوائداالیام« و »معراج السعاده« را به رشته تحریر 
درمی آورد که در اولی تالش می ورزد دست کم تئوری و نظریه سیاسی دینی مدرن تری 
ارائه کند که با توجه به اقتضائات و زمینه های فکری و اجتماعی زمانه خودش پشتوانه 
نظام سیاسی قرار بگیرد و در دومی از منظر اخالق، نگاه لطیفی به فضایل و بایسته های 
حاکم اسالمی می  کند که جمع این دو می تواند در حکومت اسالمی امروز ما نیز راهگشا 

باشد و آن را قرین موفقیت بیشتر کند. 
از نظرگاه اخالقی نراقي، حاکم اســالمي کســي است که فضایل مبتني بر اصول 
چهارگانــه اخالقــي را در حد کمال در وجود خویش محقق کرده و متصف به فضیلت 
حکمت، شجاعت، عفت و عدالت است. او برخالف نظر پدرش در جامع السعادات، عدالت 
را ثمره همه فضایل ســه گانه قواي ناطقه، شهویه و غضبیه مي داند که انسان با اصالح 
و اعتدال در آنها به فضایل حکمت، عفت و شــجاعت مي رسد و مجموع آنها در انسان 
ملکه اي به نام عدالت را به وجود مي آورد که »افضل فضایل و اشرف کماالت است، زیرا 
مستلزم جمیع صفات کمالیه، بلکه عین آنها است.« از این منظر، نراقي بر خالف اسالف 
خویش بیشتر بر فضیلت عدالت اصرار دارد و حکیم بودن سلطان را در ذیل عدالت او 
جست وجو مي کند و بر این حقیقت تصریح دارد: »عادل واقعي واجب است که حکیمي 
باشد دانا به قواعد شریعت الهیه و عالم به نوامیس نبویه و....«)3( نراقي با تقسیم مجاري 
و حوزه هاي عدالت به پنج محور اخالق، افعال، اموال، معامالت و سیاســت، عدالت در 

حوزه سیاست و حکومت را پس از شریعت، مهم ترین نوع عدالت مي داند.
*پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.

چاپ و ویرایش سوم کتاب »ناکارآمدی 
طــرح خاورمیانه بــزرگ در خیزش بیداری 
اســالمی« تألیــف آقــای دکتر حســین 
امیرعبداللهیان در سال ۱39۵ از سوی اداره 
نشــر وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 

ایران منتشر شده است.
خاورمیانه بزرگ از جمله مناطقی است 
کــه در آن هویت هــای گوناگون و متضادی 
در کنار یکدیگر قرار دارند، مسئله هویت در 
خاورمیانه با دیگر نقاط جهان متفاوت است. 
مؤلف در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی 

بــر اینکه علت ناکارآمدی طرح خاورمیانه بــزرگ و رابطه آن با خیزش بیداری 
اســالمی چیست، درصدد اســت رابطه بین عوامل جامعه شناختی و ناکارآمدی 
طرح خاورمیانه بزرگ را در ارتباط با خیزش بیداری اسالمی واکاوی کند. بر این 
مبنا، در این کتاب تالش شــد ابعاد مختلف ناکارآمدی طرح به روش علمی و با 

بهره گیری از دیدگاه نظری سازه انگاری تبیین شود.
در پاســخ به پرسش اصلی، فرضیه این اســت که عوامل جامعه  شناختی، 
بــه ویژه هویت، عمده ترین عامل ناکارآمــدی طرح خاورمیانه بزرگ و مهم ترین 
مؤلفه در بیداری اسالمی به  شمار می رود. برای تأیید این فرضیه، نقش و عوامل 
جامعه  شناختی را بررسی کرده و با مروری بر پیشینه و جهت  گیری طرح خاورمیانه 
بــزرگ، ابعاد و نقش هویت را مورد واکاوی قرار داده و رابطه آن با تحوالت اخیر 
منطقه، یعنی بیداری اســالمی را نشــان می دهد. کتاب حاضر درصدد است با 
نگرش جامعه شناختی و تکیه بر ایده ها و هویت ها ادعا کند که »ناکارآمدی طرح 
خاورمیانه بزرگ« به این علت بوده است که عوامل فرهنگی و هویتی در تئوری و 
عمل نادیده گرفته شده و عماًل به مقدمه اي تبدیل شده که متعاقب آن تحوالت 

بیداري اسالمي را در منطقه رقم زده است.
کتاب حاضر هفت فصل دارد؛ در فصل اول، الگوي تئوریک بحث، اصل طرح 
خاورمیانه بزرگ، مباني و کارکرد آن از منظر ســازه انگاری؛ در فصل دوم عوامل 
جامعه شناختي طرح خاورمیانه بزرگ؛ در فصل سوم مطالعه موردي کشور عراق 
پس از اشغال در سال 2۰۰3؛ در فصل چهارم تأثیر ساختار قدرت در ناکارآمدی 
طرح خاورمیانه بزرگ؛ در فصل پنجم بیداري اســالمي در منطقه خاورمیانه؛ در 
فصل ششم موج دوم تحوالت غرب آسیا و شمال آفریقا و در فصل هفتم واکاوی 

و آینده پژوهی تحوالت بحرین، سوریه و یمن بررسی و تشریح شده است.

اندیشه سیاسی مسلمانان ـ  ۴۱9
ضرورت حکومت و بایسته های حاكم اسالمی از منظر فاضل  نراقی

 ناكارآمدی طرح خاورمیانه بزرگ در خیزش بیداری اسالمی

جریان شناسی فکریـ  فرهنگی ایران معاصر ـ 9۴

نمادها و نمودهای بهائیت در دوره پهلوی دوم

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

الگوی افیونی نبرد نرم

 بازی منازعه

 شکست آمریکا 
در سوریه

 منازعه روبنایی و شــکلی آمریکا و 
تروئیکای اروپایی بر سر نحوه تحدید توان 
موشکی و نفوذ منطقه ای ایران، اهمیتی برای 
ایران ندارد، بلکه آنچه مهم است، اتفاق نظر 
واشنگتن و شرکای اروپایی اش بر سر اصل 
این موضوعات است؛ لذا هوشمندی سیاسی 
و موضع قاطع انقالبی ایجاب می کند جنبه 
ظاهری »بازی منازعه« کنار زده شود و به 
جنبه ماهوی و زیربنایی موضوع توجه شود. 
در اوضاع فعلــی مخالفت مطلق با هرگونه 
مذاکره موشکی با آنها و از سوی دیگر، تقویت 
روزافزون توان دفاعی کشــورمان، تنها راه 
پیش  روی سیاست خارجی ماست. همچنین 
تروئیکای اروپایی نیز باید بابت بازی در زمین 
ایاالت متحده آمریکا مورد بازخواست جدی 
دستگاه سیاســت خارجی کشورمان قرار 
گیرد. بی شک در صورت مواجهه قاطعانه و 
هوشمندانه با این موضوع، تقسیم کار کاخ 
سفید و کاخ الیزه و دو کشور اروپایی آلمان 
و فرانسه در تقابل با توان دفاعی و موشکی 

کشورمان به جایی نخواهد رسید.

 شهاب زمانی/چنــدی پیش 
خالصه گزارش راهبردی از اندیشکده 
کارنگــی، که از اتاق هــای فکر آمریکا 
برای تصمیم ســازی در حوزه سیاست 
خارجی است، به منظور مهار چالش های 
منطقه ای و هسته ای ایران در رسانه های 
این کشــور درج شــد که افــرادی از 
مسئوالن هسته ای دولت سابق در تهیه 

آن نقش داشتند.
در مقدمه راهبرد پیشنهادی این 
اندیشــکده به قلم »برنز« و »میشــل 
فلورنی« از مقامات ارشــد پنتاگون در 
دولت اوباما، آمده است: »برجام هرچند 
باید حفظ شده و به صورتی مؤثر اجرا 
شود، اما نباید پایان مسیر دیپلماتیک با 
ایران باشد. این فقط آغاز و سنگ بنایی 
برای راهبرد گســترده تر و بلندمدت تر 
به منظور ممانعت از دستیابی ایران به 
سالح هسته ای و مهار رفتار تهدیدآمیز 
ایران ـ از زرادخانه رو به رشد موشک های 
بالستیک گرفته تا استفاده خطرناک این 
کشور از نایبان منطقه ای و نقض حقوق 

بشر در داخل کشور ـ است.«
این  تهیه کنندگان  پیشنهادهای 
گــزارش به دولت و کنگــره آمریکا در 

چهار محور تنظیم شده است:
الف ـ اجرای برجام: ایاالت متحده 
با حفظ برجام و به کارگیری قدرتمندانه 
آن، می تواند  راســتی آزمایی  ابزارهای 
بــه بهترین نحو منافــع کوتاه مدت تا 

میان مدت خود را تأمین کند.
ب ـ مسائل ســاختاری هسته ای: 
ایاالت متحده باید به جای تالش برای 
بازمذاکره یا هر رویکرد منفرد دیگری، از 
حاال گزینه های متعددی را برای محدود 
کردن فعالیت های هسته ای ایران ـ پس 
از آنکه در ســال 2۰23 بندهای برجام 
شــروع به منقضی شــدن می کنند ـ  

بررسی کند.
و  ج ـ فشــار: فشــار متمرکــز 
هوشمند از طریق عملیات های نظامی، 
تحریم های  و  اطالعاتــی  فعالیت های 
هدفمند می تواند ایــران را از اقدامات 
ثبات زدا بازداشته، پیامدهای هزینه باری 
برای تحریــکات ایران ایجــاد کرده، 
ثبات زداترین  بــه  ایــران  دســتیابی 
سامانه های تسلیحاتی را پیچیده و کند 
کرده و به طور مستقیم با فعالیت های 

ایران در منطقه مقابله کند.
د ـ تعامــل: تعامل ایاالت متحده 
بــا ایران، به همراه فشــار برای انتقال 
پیام های روشــن، ممانعــت از تداخل 
فعالیت هــا، رفع تنش در صورت بروز، 
یافتــن راهکارهــای دیپلماتیک برای 
مســائل منطقه ای و هسته ای، نمایش 
عقالنیت به شــرکای ایــاالت متحده 
و نیروهای عملگــرا در داخل ایران و 
ایجاد مشــوق برای ایــران به منظور 
محدود کردن فعالیت های نگران کننده 
منطقه ای و هسته ای، مسئله ای ضروری 

است.
مطابق بــا این پیشــنهادها که 
مورد توجه تیم تیلرســون قرار گرفته، 
آمریکایی هــا در پرتو ســه گانه تعامل، 
فشار و در نهایت مهار جمهوری اسالمی 
مناســبات خود و هم پیمانان شــان را 
بــا ایــران تنظیم می کننــد. از جمله 
نکات مهم پیشنهادی در این گزارش، 
اســتفاده از سازوکارهای تعبیه شده در 
برجام برای اجرای ســفت  و سخت تر 
نظارت ها بر برنامه هســته ای ایران از 
جمله از طریق بند T ضمیمه نخست 
برجام و متهم کردن تهران به نقض روح 
توافق هســته ای با هدف ایجاد اجماع 
برای فشــار به ایران به منظور پذیرش 
از  پس  محدودیت هــای طوالنی مدت 

انقضای توافق هسته ای است.

پردازش

نکته

سیاست نامه

کتابخوان

آفاق

ماکسول کالنر یوگوجیاگری



 محمــد گنجــي/ آیت اهلل 
از شخصیت هاي  مدرس  سیدحســن 
بــارز تاریــخ معاصر ایران اســت. وي 
مجتهدي طــراز اول بود، اما بیشــتر 
یک روحاني مبارز شــناخته شــد که 
جانش را فداي حفظ استقالل کشور و 
مبارزه با استبداد و به طور خاص فساد 
رضاخاني کرده اســت. وجه سیاســي 
شــخصیت آیت اهلل مدرس تا حدودي 
مدارج علمــي و شــخصیت حوزوي 
او را تحت الشــعاع قــرار داد. علت آن 
هم موقعیت بحرانــي زمانه اي بود که 
مدرس در آن مي زیســت؛ زمانه اي که 
کشور ایران براي حل بحران ها و حفظ 
اســتقاللش به سیاســتمداران زنده و 

شجاع نیاز داشت.
آیت اهلل مدرس براي تحصیل علم 
به اصفهان رفت و از محضر اســتادانی 
چــون؛ میرزاعبدالعلي هرندي، آخوند 
کاشاني، جهانگیر قشقایي، شیخ مرتضي 
یــزدي و آقا ســید محمدباقر درچه اي 
کســب علم کرد. او در سال ۱3۱۱ ق 
براي تکمیل تحصیالتش به نجف رفت 
و مدت هشت سال ساکن آنجا بود. در 
آنجا هم از محضر استاداني چون؛ آخوند 
خراساني مؤلف کفایه االصول و آیت اهلل 
یزدي مؤلف عروه الوثقي بهره گرفت و 
به درجة اجتهاد رســید. او از شاگردان 
میرزاي شیرازي نیز بوده است. میرزاي 
شیرازي سیدحسن مدرس را این گونه 
معرفی کرد که »این سید اوالد رسول اهلل 
پاکدامنــي اجدادش را داراســت و در 
هوش و فراست گاهي من را به تعجب 
مي افکند. در مدتي بسیار کوتاه از تمام 
همدرس هایش درگذشته و در منطق، 
فقه و اصول سرآمد همه یارانش مي باشد 
و قــوۀ قضاوت او به حد کمال و نهایت 

درستکاري و تقوا است.« 
بازگشــت آیــت اهلل مــدرس با 
شــکل گیري انقالب مشــروطیت در 
ایــران همزمــان بود. اولیــن گزارش 
دربارۀ حضور آیت اهلل مدرس در عرصة 
مبارزه و سیاســت به دورۀ اســتبداد 
صغیر بــاز مي گــردد. او در این برهه 
نایب رئیــس انجمن والیتــي اصفهان 
بود؛ انجمني که آیت اهلل حاج آقا نوراهلل 
اصفهانــي براي مبارزه بــا اقبال الدوله 
کاشــي حاکم اصفهان آن را تشــکیل 
داده بود. بر اثر مســاعي این انجمن و 
به کمک بختیاري های تحت ریاســت 
صمصام الســلطنه، اصفهان از ســلطة 
محمدعلي شــاه قاجار خارج شد و در 
اختیار مشروطه خواهان قرار گرفت، اما 
به دلیل زورگویي صمصام الســلطنه و 
اجحافاتي که به مردم مي کرد، آیت اهلل 

مدرس به مخالفت با او برخاست. 
آیت اهلل مــدرس گام بعدي را در 
عرصة سیاست به خواست علماي نجف 
برداشــت. پس از فتح تهران و تشکیل 
مجلس دوم شوراي ملي بر اساس قانون 
اساسي مي بایست پنج مجتهد طراز اول 
بر مصوبات مجلس نظارت مي کردند. به 

همین منظور آیات عظام نجف؛ آخوند 
مالعبداهلل  و  خراساني  مالمحمدکاظم 
مازندراني 2۰ نفر از مجتهدان والیات 
مختلف را طي نامه اي به مجلس شوراي 
ملي معرفي کردند تا از میان آنها پنج 
نفر را برگزینند. نام آیت اهلل مدرس در 
کنار میــرزاي نائیني، آقاضیاء عراقي و 
سیدابوالحســن اصفهاني که از مراجع 
تقلید شــیعه بودنــد در این نامه درج 
شده بود. مجلس شورا ناگزیر شد براي 
انتخاب هیئت طراز اول به قرعه متوسل 
شــود. به این ترتیب آیت اهلل مدرس به 
حکم قرعه توانســت در جایگاه یکي از 
پنج مجتهد طراز اول به مجلس راه یابد.

ســال ها بعد در مجلس سوم وي 
در صف مخالفان قرارداد ۱9۱9 درآمد 
که موجــب برکنــاري وثوق الدوله از 

صدارت شد.
پس از کودتاي سوم اسفند ۱299 
ش مدتي دســتگیر و سپس به قزوین 
تبعید شــد. پس از سقوط سیدضیاء و 
افتتاح مجلس به دست قوام، مدرس به 
سمت نماینده مردم تهران در مجلس 
چهارم برگزیده شــد. در این مجلس 
او پیشــوای اکثریت و نایب رئیس اول 
مجلس بــود و در این مجلس بود که 
مخالفت ها و مبارزات وي علیه رضاخان 

اوج گرفت.
بــا فرارســیدن زمــان برگزاري 
انتخابات مجلس پنجم ســردار ســپه 
که مي دانست با انجام انتخاباتي سالم 
حامیانش به مجلس راه نخواهند یافت، 
با تهدید مشیرالدوله و وزرایش آنها را 
به استعفا وادار کرد و شاه را تحت فشار 
قرار داد تا او را رئیس الوزرا معرفي کند. 
احمدشــاه نیز همین کار را کرد و به 
ظاهر براي معالجه رهسپار فرنگ شد. 
به این ترتیب کشور را در اختیار سردار 
ســپه قرار داد. سردار سپه که در فکر 
برقراري جمهوري و تغییر سلطنت بود، 
دستور داد به سرعت انتخابات مجلس 
انجام شــود. وي بــا مداخلة ایادی اش 
توانســت عدۀ زیادي از حامیانش را با 
ســمت نماینده به مجلس بفرستد، اما 
هنوز آنقدر قدرت نداشــت که بتواند 

مانع ورود مخالفانش به مجلس شــود. 
آیت اهلل مدرس نیز توانست در جایگاه 
نماینده تهران به مجلس پنجم راه یابد و 
رهبر اقلیت مجلس شود. مجلس پنجم 
در 22 بهمن ۱3۰2 شروع به کار کرد.

از بازي جمهوریخواهي
 تا انقراض قاجار

بازي جمهوریخواهي ســناریویي 
انگلیســي بود که با هدف تسلط کامل 
بر ایران کلیــد خورد. گردانندگان این 
بــازي مدرس را بزرگ ترین مانع پیش 
روي خــود می دیدند. جمهوریخواهان 
که در مجلس با مقاومت سرســختانة 
آیت اهلل مدرس روبه رو شده بودند، سعي 
کردند با شیوه هاي مختلف این مانع را 

از پیش رو بردارند.
در اولیــن گام تــالش کردند تا 
رضایــت او را جلب کنند. نقل اســت؛ 
»مدرس را به خانــه خدایارخان برده 
بودنــد. او با زبان چــرب و نرمي آغاز 
سخن نموده اســت. مدرس مي گوید 
اصل مطلب را بگو من نمي توانم راضي 
شــوم امروز این رئیس قوا با چهار نفر 
روزنامه نویس ساخت مملکت را تغییر 
بدهد، فردا یک رئیس قواي دیگري با 
هشت نفر روزنامه نویس مي سازد و شما 
را مي خواهد تغییر دهد. مملکت بازیچه 
نیســت که هر روز یک رئیس قوا رژیم 

مملکت را عوض کند.«
ناامیدي  از  پس  جمهوري طلبان 
از جلب رضایت مدرس سعي کردند او 
را بترسانند به همین منظور در مجلس 
دکتر حســین بهرامي )احیاء السلطنه( 
بــه تحریک تدین ســیلي محکمي به 
آیت اهلل مدرس زد. این ســیلي تأثیري 
کامالً متفاوت با آنچه آنها انتظار داشتند 
به جا گذاشــت. در مجلس عدۀ زیادي 
از نمایندگان از جمهوریخواهان کناره 
گرفتند و به اقلیت پیوستند. مردم هم 
به حمایت از آیت اهلل مدرس به خانه او 
رفتند و در اطراف مجلس اجتماع کرده 
علیه جمهوري شعار دادند. حدود هشت 
هزار نفر هم در مسجد شاه جمع شدند 
و مخالفت شان را با رضاخان و جمهوري 

اعــالم کردند. کار به آنجا کشــید که 
»سردار سپه به مدرس پیغام استمالت 
داده که خر بود، ابله بود نسبت به شما 
بي احترامي کرد، مدرس جواب گفته: 
این سیلي را دست تو زد نه آن بي دین. 
من بر همان عقیدۀ خود باقي هستم و 
با این چیزها از میدان نبرد در نمي روم.«
 آیت اهلل مدرس براي جلوگیري از 
طرح جمهوري در مجلس تدبیر دیگري 
اندیشید و عده اي از نمایندگان را راهي 
حرم حضرت معصومه)س( کرد، حتي 
خرج سفر آنها را نیز پرداخت و به این 
وســیله موفق شد جلســه 3۰ اسفند 
۱3۰2 ش را از اکثریت بیندازد و مجلس 
را تعطیــل کنــد. جمهوریخواهان نیز 
نتوانستند قبل از پایان سال طرح شان 
را عملي کنند. جلسة بعدي مجلس هم 
به دوم فروردین ۱3۰3 ش موکول شد.

در این فاصله زماني فرصتي دیگر 
براي ســازماندهي مردم به دست آمد. 
در دوم فروردیــن ۱3۰3 ش مردم در 
حمایــت از قاجاریه در اطراف مجلس 
جمع شــدند. جمهوریخواهان مجلس 
براي پراکندن مردم از رضاخان کمک 
خواستند. سردار سپه با عده اي قزاق به 
مجلس رفت و شــخصاً با مردم درگیر 
شد. خبر درگیري سردار سپه با مردم 
به مؤتمن الملک رئیس مجلس رسید. 
مؤتمن الملک به سرسراي مجلس رفت 
و با تحکم به ســردار ســپه گفت: چرا 
مــردم را در خانة خودشــان مي زنید، 
االن تکلیفت را روشن مي کنم. سردار 
سپه که از برخورد مؤتمن الملک بیمناک 
شده بود، ناگزیر شد از مردم عذرخواهي 
کند و اعالم کــرد اگر مردم جمهوري 

نخواهند، او نیز صرف نظر خواهد کرد.
در سوم فروردین اعتراضات مردم 
ابعاد گسترده تري یافت و بازارها تعطیل 
شد. مردم به خانه علما رفتند و خواهان 
عزل سردار سپه شــدند. رضاخان براي 
رهایي از این بن بســت عازم قم شد و با 
علما مالقات کرد. پس از مراجعت از قم 
در ۱2 فروردیــن با صدور اعالمیه اي به 
طور رسمی از جمهوریخواهي انصراف داد.
با این حال احتمال مي رفت کابینه 

رضاخان سقوط کند. بنابراین حیله اي 
دیگــر به کار برد و بــه ظاهر از کارها 
کنــاره گرفت و به رودهن رفت. دوباره 
ماننــد دفعه قبل پس از کناره گیري او 
مزدورانش در شــهر تظاهرات کردند و 
با تهدیدات شــدید و ناامن جلوه دادن 
مملکت عــده اي از نمایندگان مجلس 
را ترســاندند و مجلــس را به مصالحه 
با رضاخــان وادار کردند. رضاخان در 
قدرت باقي ماند، ولي نتوانســت طرح 

جمهوری اش را در کشور پیاده کند.
انگلستان و رضاخان پس از تحمل 
این شکست درصدد برآمدند که قاجارها 
را از سلطنت خلع کنند و سلسلة پهلوي 
را بنیان بگذارند. آنها مي دانســتند که 
با مخالفت هاي زیادي روبه رو خواهند 
شد، پس بایســتي با احتیاط حرکت 
مي کردند و زمینه را براي تغییر سلطنت 
مهیا مي ســاختند. نشــریات طرفدار 
رضاخــان به سمپاشــي علیه قاجاریه 
شدت بیشتري بخشیدند. رضاخان هم 
هر روز مخالفان را تحت فشار بیشتري 
قرار مي داد و به بهانه هاي مختلف جراید 
را تعطیل و معترضان را حبس و تبعید 
مي کــرد. رضاخان توانســت با کمک 
مزدورانش هــر روز پایه هاي قدرتش 
را مســتحکم تر کند. حضور نداشــتن 
احمدشــاه هم در مملکــت عرصه اي 
مناسب براي تاخت وتاز رضاخان فراهم 
آورده بود. آیت اهلل مدرس براي تنگ تر 
کردن عرصه بر رضاخان تالش مي کرد 
احمد شاه را به کشور بازگرداند، اما او با 
بروز کوچک ترین مشــکلي از بازگشت 

منصرف مي شد.
سرانجام با مهیا شدن زمینه ها در 
9 آبــان ۱3۰۴ ش طرفداران رضاخان 
که در مجلس اکثریت داشتند تصمیم 
گرفتند کار را یکسره کنند، بنابراین ماده 
واحده اي را که متضمن خلع سلطنت 
از قاجارها بود تســلیم مجلس شوراي 
ملي کردنــد. آیت اهلل مدرس و یارانش 
به استعفاي مســتوفي الممالک رئیس 
مجلس استناد جستند و جلسه را غیر 
رسمي و غیرقانوني دانستند، اما اکثریت 
مجلس در اختیار هواداران رضاخان بود 
و مخالفت آن اقلیت کاري از پیش نبرد.

مخالفان فقط توانســتند پس از 
ایراد ســخنراني و اعالم مخالفت شان 
جلســه مجلس را به عنــوان اعتراض 
ترک کننــد و آیت اهلل مــدرس نیز با 
بیان این جمله که »صد هزار رأي هم 
بدهید خالف قانون اساســي اســت.« 
غیر قانوني بودن جلســه را اعالم کرد. 
پس از خروج مخالفان از مجلس، خلع 
سلطنت از قاجاریه به رأي گذاشته شد 

و به تصویب رسید.
 ایــن حرکت مرحلــه اول طرح 
رضاخــان بود. او براي تکمیل طرحش 
در ۱۵ آذر ۱3۰۴ ش مجلس مؤسسان 
را افتتاح کرد و در همین مجلس در 2۰ 
آذر به طور رسمی سلطنت به خاندان 

پهلوي تفویض شد.
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دفتر »سیا« در داخل »حزب ایران نوین«
 مرتضي دخیلي/ حزب ایران نوین؛ حزبی بود که در ســال ۱3۴2، 
حسنعلی منصور و دوستانش در ایران تأسیس کردند. این حزب از تغییر نام 
کانون مترقی در آذر ســال ۱3۴2 به وجود آمد. حزب ایران نوین بزرگ ترین 
و ماندگارتریــن حــزب دولتی در عصر پهلوی بود که تا تأســیس نظام تک 
حزبی، همواره اکثریت را در دست داشت و بیش از یک دهه در فضای خالی 
از فعالیت های حزبی به حیات خود ادامه داد. نخســتین دبیرکل این حزب، 
حسنعلی منصور بود که در اسفند سال ۱3۴2 به نخست وزیری رسید. با قتل 
منصور معاون دبیر کل حزب ایران نوین، امیرعباس هویدا نخست وزیر و دبیر 

کل حزب شد.
آمریکا بخشی از سیاست های خود را از طریق تشکیل کمیته ای محرمانه 
در حزب ایران نوین دنبال می کرد و سعی داشتند نقش خود را پنهان دارند. 

ساواک در گزارشی درباره این کمیته می نویسد:
»در حزب ایران نوین کمیته محرمانه ای وجود دارد که از طرف مقامات 
سیاسی آمریکا )سازمان سیا( تقویت می شود و قدرت داخلی حزب کاماًل در 
اختیار این کمیته است و هر تصمیمی که این کمیته بگیرد شورای مرکزی 
حزب کورکورانه آن را تصویب و تأیید قرار می کند. کارگردانی کمیته آمریکایی 
حزب را سه نفر به نام دکتر کاللی، دکتر یگانه وزیر مشاور و دکتر رشتی برعهده 
دارند و این کمیته سه نفری دسته دیگری را هم در اختیار دارد که در کادر 
وســیع تری نظریات کمیته را اجرا می کنند. افراد دسته مذکور که همکاران 
کمیته آمریکایی حزب هستند عبارتند از: مهندس معینی زند نماینده شاهرود، 
مهندس ستوده وزیر پست و تلگراف، دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن، دکتر 
متین مجد نماینده محالت، دکتر کشــفیان وزیر مشاور، دکتر معتمدوزیری 
معاون وزارت اطالعات. عالوه بر اینکه مهندس کشــتکار سبزواری از جریان 
مذکور اطالع دارند، افراد دیگری از فعاالن حزب مانند دکتر منتظری، نراقی پور، 
خســرو کردستانی نیز وجود این کمیته سیاسی را که از حمایت دیپلماسی 
آمریکا برخوردار اســت کاماًل تأیید کرده اند، به طوری که ســبزواری به طور 
بسیار خصوصی می گفت؛ نقشه سیاسی این کمیته آمریکایی آن است که بعد 
از توفیق کامل در انتخابات مجلس شورای ملی وزرای دولت آینده را از بین 
کسانی تعیین کنند که صد درصد در اختیار آنها باشند و خود را منتخب این 

کمیته بشناسند تا نظریات آنها را بی چون و چرا اجرا کنند.« 
همسر منوچهر کاللی )فرانســوی( رابط بین »سیا« با این کمیته بوده 
و ســال ها در سفارت آمریکا اشتغال داشته است و از زمانی که دکتر کاللی، 
مسئول حزب ایران نوین می شود او به ظاهر کار در سفارت را ترک می کند.

»محترماً به استحضار می رساند در تاریخ ۴6/3/2۱ ساواک تهران ضمن 
ارسال گزارش خبری اعالم داشته ژانین کاللی، همسر نامبرده باال که خارجی 
و تا دو ســال قبل در اداره اطالعات سفارت آمریکا خدمت می نموده است از 
موقعی که دکتر کاللی مســئول سیاسی حزب ایران نوین گردیده، مشارالیها 
از سمت خود در اداره مزبور استعفا داده و در حال حاضر نیز با برخی از بانوان 
خارجی که از همکاران سابق وی در اداره اطالعات سفارت آمریکا می باشند، 
رفت و آمد می نماید. لذا مراتب به اداره کل هشتم ]ضد جاسوسی[ منعکس 
و پاسخ واصله حاکی است طبق یک اطالعیه تأیید نشده همسر دکتر منوچهر 
کاللی به مدت دو ســال منشی »کیو« دبیر اول سفارت آمریکا در ایران که 
ظاهراً خود را عضو اداره سیاسی سفارت آمریکا معرفی و در حقیقت یکی از 
رؤسای سازمان سیا و جزو افراد باند »کلنل یا« رئیس سازمان سیا در ایران 
محسوب می گردد، بوده است. »کیو« که مدت هشت سال در ایران مأموریت 
داشــته مشوق حســنعلی منصور و اطرافیان وی در تأسیس کانون مترقی و 
ســپس حزب ایران نوین بوده و ژانین کاللی رابط بین »کیو« و گردانندگان 

کانون مترقی و حزب ایران نوین بوده است.«

 وحید شفیعي/ پاناما از جمله کشورهاي 
آمریکاي مرکزي به حســاب مي آید که سال ها 
تحت سیطره اســپانیا بوده است. پاناما بخشي 
از گراناداي جدید اسپانیا )کلمبیا( بود. در سال 
۱88۰ کوشش فرانسویان در احداث کانالي در 
پاناما که اقیانــوس اطلس را به آرام وصل کند، 
ناموفــق بــود. از زمان جنگ ایــاالت متحده و 
اســپانیا در سال ۱899 میالدي، ایاالت متحده 
متوجه شــد براي اینکه کشتي هایش از ساحل 
غربي کالیفرنیا خود را به ساحل شرقي این کشور 
برسانند، به مسیر کوتاه تري نیاز دارد؛ زیرا در آن 
زمان کشتي هاي آمریکایي براي اینکه از ساحل 
غربي به ساحل شرقي و بالعکس رفت وآمد کنند، 
ناگزیر به دور زدن قاره آمریکاي جنوبي از طریق 
تنگه »ماژالن« بودند. در آغاز کشور کلمبیا که در 
آن زمان پاناما جزو خاک این کشور بود از احداث 
کانال استقبال کرد؛ اما در آخرین روزهاي پیش 
از آغاز عملیات اجرایي، نمایندگان مجلس کلمبیا 
از اینکــه حاکمیت خود بر بخشــي از قلمروي 
کشورشــان را به بیگانگان واگذار کنند با طرح 
واشنگتن براي احداث کانال پاناما مخالفت کردند.
به دنبال این تصمیم، دولت تئودور روزولت، 
رئیس جمهور وقت آمریکا به طور آشکار ساکنان 
پاناما را به جدایي طلبي تشویق کرد و کشتي هاي 
جنگي آمریکا در ساحل مقابل شهرهاي کولون 
و پاناما لنگر انداخته و مانع دخالت ارتش کلمبیا 

شدند.
پس از اعالم استقالل منطقه پاناما از کلمبیا 
در نوامبر سال ۱9۰3 میالدي ایاالت متحده این 
کشــور نوبنیاد را به رسمیت شناخته و در ۱8 
نوامبر قرارداد احداث کانال میان ایاالت متحده 

و پاناما امضا شــد. این کانال ســرانجام در سال 
۱9۱۴ گشوده شد. براساس این قرارداد یک نوار 
خشــکي به عرض هشت کیلومتر از خاک پاناما 
مجزا شــده و به آمریکا تعلق مي گرفت. نظارت 
مستقیم آمریکا بر این کانال عالوه بر اینکه موجب 
استیالي این کشور بر تمامي تبادالت اقتصادي 
یکي از مهم ترین کانا ل هاي جهان مي شد، موجب 

حضور همه جانبه آمریکا در پاناما نیز بود.
بین ســال هاي ۱98۴ تــا ۱99۰، ژنرال 
»مانوئــل آنتونیو نوریه گا« رئیــس ارتش پاناما 
بود و در این زمان بدون اینکه به طور رســمی 
عنوان رئیس جمهور داشته باشد، در حقیقت او 
بود که قدرت را به دســت داشت. پس از مرگ 
»عمر توریخوس«، رهبر نظامي پاناما، در ســال 
۱98۱میالدي و چند ســال آشفتگي سیاسي، 
قدرت به دســت این ژنرال افتــاد. او از مدت ها 
پیش از رسیدن به قدرت، درصدد اعمال سلطه 

مســتقیم بر کانال پاناما و خارج ساختن آن از 
دســت نیروهاي آمریکایي بود. نوریه گا به علت 
تمکین نکردن از سیاست هاي آمریکا و همچنین 
به دلیل روابط نزدیکي کــه با دو رژیم مخالف 
آمریکا در منطقه، یعني کوبا و نیکاراگوئه برقرار 
کرده بود، در سال ۱988 میالدي از طرف دولت 
آمریکا متهم به مباشرت و شرکت در قاچاق مواد 
مخدر به آمریکا شد و بعد یک دادگاه آمریکایی، 
حکم تعقیب و بازداشت او را صادر کرد. پس از 
این اتهام، نوریه گا از طرف رئیس جمهور پاناما از 
فرماندهي گارد ملي کشــور برکنار شد؛ اما او با 
کودتایي توانست قدرت را در دست بگیرد و از آن 
 پس، جنگ تبلیغاتي شدیدي علیه نوریه گا به راه 
افتاد که در آن، آمریکا براي وادار ساختن نوریه گا 
به استعفا، پاناما را تحت فشار اقتصادي قرار داد؛ 
ولي او حاضر به عقب نشیني نشد تا اینکه نیروهاي 
نظامي آمریکایــي در نیمه دوم ســال ۱989 

میالدي به پاناما حمله کردند. این حمله ایاالت 
متحده به پاناما که عملیات »هدف مشروع« نام 
داشت در دسامبر سال ۱989 میالدي روي داد. 
ایــن جنگ را دولت جرج بــوش )پدر( به اتهام 
دست داشتن مانوئل نوریه گا، رئیس جمهور پاناما، 

در قاچاق مواد مخدر آغاز کرد.
این جنگ نابرابر، با مقاومت دلیرانه ارتش 
کوچک و مردم پاناما، دو هفته به طول انجامید 
و پس از بمباران وســیع مناطق غیر نظامي این 
کشور، نوریه گا به سفارت واتیکان پناهنده شد؛ 
اما سفارت واتیکان یک هفته بعد در تاریخ سوم 
ژانویه ســال ۱99۰ میالدي، نوریه گا را تحویل 
نیروهاي آمریکایي داد و او بالفاصله دســتگیر و 
به زندان میامي منتقل شد. نظامیان آمریکایي 
نیز در روز ۱3 فوریه ۱99۰، از پاناما خارج شدند.   
ایاالت متحده ابراز شادماني کرد که اکنون 
عصر جدیدي از صلح جهاني از طریق اشــغال 
پاناما ممکن خواهد بود. در بیستم دسامبر سال 
۱989 منطقه مسکوني بزرگ و فقیرنشیني در 
پاناماســیتي نابود شد و ۱۵ هزار نفر بي خانمان 
شــدند. برخي منابع اعالم کردند؛ بین ۵۰۰ تا 
چندین هزار انسان در این عملیات جان باختند. 
عالوه بر ایــن حدود 3 هــزار پانامایي مجروح 
شــدند. بنابر گزارش کمیته دفاع از حقوق بشر 
آمریکاي مرکزي آمار تلفات حمله نظامي ایاالت 
متحده آمریکا به پاناما بین 2۵۰۰ تا 3۰۰۰ نفر 

اعالم شده است.  
تا ســال ۱999 نظارت بــر کانال پاناما در 
اختیــار دولت آمریکا بوده و واشــنگتن در 3۱ 
دسامبر این ســال، این کانال را به دولت پاناما 

بازپس داد.

 حمیدرضا میري/ عملیات دریایي غرورآفرین مروارید در هفتم آذر 
۱3۵9 به همت دریادالن جان برکف انجام شد؛ عملیاتی که طی آن ضربات 

سنگین و جبران ناپذیري بر پیکره نیروي دریایي و هوایي دشمن وارد شد.
ایــن عملیات را مي توان مهم ترین جنــگ دریایي در پهنه خلیج فارس 
دانست. در دو ماه نخست جنگ نبردهاي پراکنده اي میان یگان هاي دریایي 
ایران و یگان هاي دشمن به وقوع پیوست که با پیروزي ناوچه هاي موشک انداز 
نیروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران و انهدام یا فرار واحدهاي دشمن 
پایــان یافت. در نتیجه این نبردها یگان هاي دریایي دشــمن از رویارویي با 
ناوچه هاي موشک انداز نیروي دریایي خودداری کرده و به مخفیگاه هاي خود 

خزیده بودند.
در آبان ۱3۵9 با اجراي دو عملیات اشکان و شهید صفري علیه سکوهاي 
البکر و العمیه که پایانه هاي بزرگ نفتي دشــمن براي صدور نفت آن کشور 
هستند، تأسیسات ســکوهاي مذکور منهدم شدند؛ به این ترتیب دشمن از 
امکان صدور نفت از طریق این ســکوها محروم شــد و از نظر اقتصادي در 

تنگنا قرار گرفت.
نیروي دریایي ارتش با هدف خروج یگان هاي دشمن از پناهگاه و انهدام 
آنهــا اقدام به طراحي عملیات مروارید کــرد. در این طرح عملیاتي این طور 
برنامه ریزي شــده بود که یک تیم عملیات ویژه با بالگردهاي نداجا بر روي 
ســکوي البکر پیاده شده و آن را تسخیر کنند. پیش بیني شده بود که حمله 
دالورمردان نیروي دریایي ارتش به این سکوها براي بار سوم پس از عملیات 
اشــکان و شــهید صفري و آن هم در کمتر از یک ماه براي حکام رژیم بعثي 
قابل تحمل نخواهد بود؛ از این رو براي مقابله با آن دست به اقدامات عجوالنه 

خواهند زد و یگان هاي دریایي و هوایي خود را به صحنه خواهند فرستاد.
در شامگاه 6 آذر ۵9 عملیات آغاز شد و ناوچه همیشه جاوید پیکان در 
کنار ســکوي البکر مستقر شــد. در همین زمان دو فروند ناوچه موشک انداز 
دشمن که در حال خروج از خور عبداله بودند، یکی منهدم می شود و دیگری 

از صحنه می گریزد.
ناوچه قهرمان پیکان به طور مکرر با یگان هاي دشــمن درگیر شــده و 
تعدادي از یگان های شــناور و هواپیمــاي جنگنده نیروهاي خصم را منهدم 
می کند؛ زیرا همان گونه که پیش بیني شده بود، دشمن یگان هاي خود را یکي 
پس از دیگري براي مقابله با ناوچه پیکان از بندر ام القصر به بیرون مي فرستاد؛ 
اما هماهنگي بین نیروهاي دریایي و هوایي ارتش جمهوري اســالمي ایران 
موجب شد که تعداد زیادي از هواپیماهاي جنگنده و یگان هاي شناور دشمن 

در این عملیات منهدم شوند.
در ظهر روز هفتم آذر فرمانده صحنه، پایان عملیات را اعالم می کند. بر 
اساس گشت هوایي انجام شده بر فراز منطقه نبرد آن منطقه خالي از یگان هاي 
دشمن اعالم شده و ناوچه جاوید پیکان عازم بازگشت به پایگاه خود می شود.

پس از طي چند مایل یک فروند ناوچه موشــک انداز دشمن که در زیر 
ســکوي العمیه مخفي شده بود، از مخفیگاه خود خارج مي شود و سه فروند 
موشک پیاپي به طرف ناوچه پیکان شلیک مي کند که بر اثر اصابت دو موشک 

ناوچه غرق شده و عده ای از کارکنان آن به شهادت می رسند.
نتیجه این عملیات انهدام بخش عمده توان دریایي رژیم بعثي و از بین 
رفتــن تعداد زیادي از هواپیماهاي دشــمن بود؛ عملیاتی که طی آن برتري 
 مطلق دریایي در خلیج فارس به طور کامل ثابت شد و تا پایان جنگ استمرار

یافت.

 این ]حضرت آیت اهلل العظمی آقای 
حاج شیخ محّمدعلی اراکی[ عبد ُممَتَحن 
خدا و عالم زاهد و پارســا و این ذخیره  
گرانبهــای الهی در روزگار ما و این بقیه  
َسلَِف صالح و یادگار اساطیِن علم و عمل 
و تقوا، از جمله  برگزیدگانی بود که عمر 
طوالنی و پر برکتی را بی کمترین خدشه 
و شائبه ای، در طهارت و نزاهت و قداست 

و معنویت به سر آورد.
راه خدا را با گامی استوار و ارده ای 
خلل ناپذیر طی کرد و یک قرن، دل و جان 
منّور و پاکیزه  خود را در برابر جلوه های 
رنگارنــگ دنیای فانی، تســلیم ناپذیر و 
تسخیرناپذیر نگاه داشت. در امتحان های 
دشواری که در یک زندگی صد ساله و در 
حــوادث بزرگ و کوچک آن در برابر هر 
کسی قرار می گیرد مانند کوه، استوار و 
بی تزلزل باقی ماند. هرگز به دنیا و مقام 
و جالل آن نیندیشید و هرگز احساسات 
شخصی، ایشان را از شناختن و پیمودن 
راه خدا باز نداشــت. به سوی شهرت و 
محبوبّیت و مقبولیت قدمی برنداشت و 
آنگاه که مقّدس ترین و گرامی ترین نوع 
شــهرت و محبوبّیت با انتخاب شدن از 
سوی میلیون ها انسان مؤمن، به مرجعیت 
تقلید، به ســراغ ایشان آمد، با آن بسی 
کریمانه و بزرگ منشانه روبه رو شد، اگر 
چــه حاجت مردم را برآورد و از آنان در 
راه خدا دســتگیری کرد، اّما خود همان 
عبد محتاج رحمت الهی باقی ماند و دل 
خاشــع و روح پارسای خود را با محبت 
الهی و والیت اولیاء معّظم خدا، بیش از 

پیش پیوند زد.
 )امام خامنه ای، ۱373/9/9(

در  حسینی/  مهدی  سید   
ادامــه مباحــث پیــش و در جریان 
رویدادهای ســال 76، »هشــتمین 
اجالس سران کشــورهای اسالمی« 
برگزار شد.  این اجالس با حضور ۵۵ 
کشور اســالمی، به میزبانی ایران و با 
یک برنامه ریزی دقیق و لحاظ تدابیر 
امنیتی کامــل در آذر ماه ۱376 در 

تهران برگزار شد.
در  خامنه ای)مدظله العالی(  امام 
این اجالس حضور یافتند و طی نطقی 
انقالبی خطاب به ســران کشورهای 
اســالمی ســه نکته مهم و اساسی را 
یادآور شدند؛ نکته اول درباره ضرورت 
شناسایی و شناساندن اسالم و آشنایی 
بیشتر با یکدیگر بود، نکته دوم اینکه 
با اشــاره به نخســتین فرآورده های 
سیاسی ـ انســانی اسالم،  یعنی امت 
اســالمی که از مدینه النبی آغاز شد، 
ظرفیــت و کارآیــی و دورنمای امت 
اسالمی را یادآور شدند، در نکته سوم 
به ظرفیت و قدرت و وظایف سازمان 
کنفرانس اســالمی اشــاره داشتند و 
خطاب به ســران کشورهای اسالمی 
در این کنفرانــس فرمودند: »برادران 
و میهمانــان عزیز بیاییــد به حول و 
قوه  الهی از فرصت ها بهره بگیریم، به 
یکدیگر نزدیک شــویم، مرکز و نقطه 
اتصــال میان خــود را تقویت کنیم. 
کنفرانس اســالمی باید قطعنامه های 
خود را تا اجرای کامل پیگیری کند.  
تــا این اجالس ها بــرای ملت های ما 
دستاوردی داشته باشد. به عالوه باید 
بتواند پارلمان بین المجالس کشورهای 
اسالمی را تأسیس کند. بازار مشترک 
اسالمی را به صورت یک آرزوی دور، به 
یک واقعیت تبدیل کند. دیوان داوری 
اسالمی را پی ریزی نماید و باالخره به 
نمایندگی از پنجاه وپنج کشور اسالمی 
و یک میلیارد و چند میلیون نفوس، 
یکی از اعضای ثابت شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد شود، تا وقتی حق 
وتو باقی اســت، ششمین عضو دارای 

حق وتو در آن شورا باشد.«
ایــن رهنمودهــای صادقانــه، 
حکیمانــه،  مدبرانه و روشــنگرانه با 
اســتقبال فراوان ســران کشورهای 
اسالمی روبه رو شد و بازتاب وسیعی در 
رسانه های کشورهای اسالمی داشت. 
پس از مدتــی اتحادیه بین المجالس 
اسالمی که یکی از پیشنهادهای امام 
خامنه ای بود، تأســیس و راه اندازی و 
اولین اجالس آن در تهران برگزار شد 
و نتایج مثبتی به همراه داشــت،  اما 
دیگر پیشنهادها و رهنمودها آن گونه 
که باید و شــاید پیگیری نشــد. این 
اتحاد  رهنمودها می توانســت مظهر 
حقیقی بین کشــورهای مسلمان در 
مسائل و منافع مشترک آنان باشد. در 
این اجالس شخصیت ها و مقامات رده 
باالی کشورها با امام خامنه ای دیدار و 
گفت وگو کردند و هر یک نقطه نظرات 

خود را اعالم کردند.
درنگ

عبد ممتحن خدا

آمریکایي ها در پاناما

میرزا کوچک، مرد تنهایي بود که به دو قدرت بزرگ آن روز دنیا ـ یعني روس ها و انگلیسي ها ـ یک »نه« بزرگ گفت. نه با روس ها ساخت، نه با انگلیسي ها؛ 
اما در کنار او کساني بودند که مي خواستند با دستگاه حکومِت آن روز مبارزه کنند، اما به روس ها پناه مي بردند. اما میرزاکوچک خان قبول نکرد و حاضر نشد سازش 

کند؛ او، هم با انگلیسي ها جنگید، هم با قّزاق هاي روس جنگید، هم با لشکر رضاخاني مبارزه کرد. )امام خامنه اي، ۱38۰/2/۱2(

 ایستاده در برابر 
روس و انگلیس
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 سرجون رومی
نفوذ عمیق رومیان در دربار اموی

یکی از موضوعاتی که درباره سلطنت امویان گفته می شود، نفوذ و تأثیر 
حکومت روم بر آن است، به گونه ای که برخی تصمیمات حیاتی دولت اموی 
با مشــاورت رومیان انجام می شده اســت. در این نوشتار به طور مشخص به 
یکی از مشاوران دربار اموی که در تاریخ نامش ذکر شده پرداخته خواهد شد.
سرجون )معرب سرژیوس( بن منصور، از مسیحیان شام که در اصل رومی 
بوده و معاویه او را مشاور خود در امر حکومت، استخدام کرده بود، کاتب و مشاور 
او در امر حکومت بود و مسئولیت نوشتن دیوان خراج وی را بر عهده داشت.

ســرجون پس از درگذشت معاویه، در دربار فرزندش، یزید بن معاویه نیز 
نقش داشت. او با یزید همدم و مأنوس بود.  زمانی که کوفیان با »مسلم بن عقیل« 
فرستاده امام حسین)ع( بیعت کردند و تعداد آنها به هجده هزار نفر رسید، یزید 
به شدت نگران شد و با سرجون مشورت کرد و با رأی و نظر او بود که برای 
سرکوبی نهضت کوفیان، »عبیداهلل بن زیاد« را که حاکم بصره بود با حفظ سمت 
به اســتانداری کوفه نیز منصوب کرد. سرجون، عهدنامه ای از معاویه به یزید 
نشان داد و گفت: »معاویه در حال مرگ، این نامه را نوشت که اگر در کوفه 
شورشی صورت گرفت، عبیداهلل بن زیاد مأمور آنجا شود.« اینکه این نامه واقعیت 
داشت یا ساخته و پرداخته خود سرجون بوده است در تاریخ مشخص نیست. 
ابن زیاد فردی خشــن و بیرحم بود و در اوضاع آشفته کوفه که مردمی 
فقیر و سست نهاد داشت با تهدید و تطمیع و قتل و غارت در برابر آنها ایستاد.

پس از یزید، سرجون رومی، مشاور مروان بن حکم بود و در سمت دفتردار 
و کاتب در دربار خلفا در دوره مروان و عبدالملک مروان حضور داشت و چون 
برخی کوتاهی ها و سهل انگاری ها را در کارش دیدند با لطایف الحیل و بهانه هایی 
مانند تغییر لزوم دیوان محاسبات از زبان رومی به عربی او را از کار برکنار کردند.
در برخی روایات آمده که بنی امیه ارتباط خوبی با دولت روم داشته است. 
برای نمونه؛ حضرت امام جعفرصادق)ع( روایت کرده که علي بن الحسین)ع( را 
با همراهان نزد یزید بن معاویة بردند، آنها را در خانه ویران مسکن دادند، یکي از 
ایشان گفت: »ما را در این خانه منزل دادند که سقف فرو افتد و ما را بکشد.« 
پاسبانان با تمسخر به زبان رومي مي گفتند: »اینها را بنگرید از خراب شدن خانه 
مي ترسند، با آنکه فردا آنها را بیرون مي برند و مي کشند.« علي بن الحسین)ع( 

فرمود: »هیچ کس از ما زبان رومي را نیکو نمي دانست جز من.«
از این روایت شریفه چنین استفاده مي شود که؛ پاسبانان دولت بني امیة 
در زندان و آنهایی را که برای نگهبانی اسرای اهل بیت)ع( گمارده بوده اند، با 
زبان رومي تکلم مي کردند  و ظن قوي آن است که اصاًل رومي باشند. این امر 
از عمق نفوذ روم در دربار بنی امیه خبر می دهد و اینکه یزید تصمیم مهمی 
مانند شهادت امام حسین)ع( را با مشورت سرجون می گیرد و یزید به راحتی 
نظر او را می پذیرد و اجرا می کند، این موضوع به روشــنی نشان می دهد که 
تصمیم سازی های امویان از کجا آب می خورده است. حتی بعید نیست برخی 
اعتقادات یزید مانند حلیت شرب خمر و سگ بازی و... نیز از تربیت این مشاوران 

رومی نشئت گرفته باشد که بر آقازاده های حکومت اموی سیطره داشته اند!
این، آن بخشــی از تاریخ است که به دست ما رسیده است و یقیناً نفوذ 
روم در بنی امیه بیش از اینها بوده اســت. امروز ریشــه ســلطنت سعودی و 
هم پیمانانــش که برخالف همه مذاهب اســالمی یزید را تقدیس می کنند و 
 نقش پادوی صهیونیســت ها در منطقه را عهده دار شده، به خیلی پیشتر باز

می گردد.

آیینه خواص

 دوشنبه ۶ آذر 139۶   سال هجدهم     شماره ۸2۶  

شمیم شریعت

 علیرضا منصوری/ »زلزله« از 
نشانه های قدرت الیزال الهی است که به 
هنگام رخداد آن بندگان خدادوست باید 
با خواندن نماز آیات در مقابل خالق آن 

سر تعظیم فرود آورند.
در این نوشتار برخی از احکام نماز 
آیات مربوط به زلزله با توجه به نظرات 
انقالب)دام ظله(  فقهی رهبــر معظــم 
بیان می شــود. زمین لرزه یا زلزله لرزش 
و جنبش زمین اســت که به علّت آزاد 
شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع 
در گســل های پوســته زمین در مّدتی 

کوتاه روی می دهد.
این لرزش یا برای افراد قابل حس 
اســت یا آنقدر ضعیف اســت که برای 
انســان ها قابل حس نیســت. پس هر 
مکلفی که آن را حس کند، چه شدید و 
چه خفیف، نماز آیات بر وی واجب است 
و الزم نیست مردم ترسیده باشند. فرقی 
ندارد که زلزله اصلی باشــد یا پس لرزه؛ 
در هر صورت اگر زلزله مستقلی حساب 
شود، برای هر مرتبه نماز آیات جداگانه ای 
دارد؛ ولی اگر پس لرزه، زلزله مســتقل 
نباشد، برای نمونه زلزله هنوز قطع نشده 
و پس لرزه متصل به خود زلزله باشد، یک 
نماز واجب می شود. اگر زلزله قطع شد و 
پس از مدتی دوباره زلزله آمد، هر چند 
خفیف، به تعداد زلزله هایی که با فاصله 
واقع شده باشد، نماز آیات واجب می شود.

مبادرت به نماز آیات پس از وقوع 
هــر زلزله واجب اســت، هر چند تعداد 
آن زیاد باشــد؛ امــا اگر مکلف موفق به 
خواندن نماز آیات در وقت خودش نشد، 
وقــت آن تا آخر عمر امتداد دارد و باید 

به نیت ادا بخواند. 
نکته: کسی که هنگام زلزله خواب 
است و پس از بیداری از وقوع زلزله آگاه 
می شــود، باید نماز آیات بخواند؛ اما اگر 
هنگام وقوع زلزله بیهوش باشد و پس از 
وقوع آن به هوش آید، اگر علم به وقوع 
زلزله پیدا نکند تا اینکه زمان متصل به 
وقت وقوع آن بگذرد، خواندن نماز آیات 
واجب نیست، اگرچه احتیاط مستحب آن 
است که بجا آورد. در برخی روایات آمده 
اســت، در مواقع کثرت زلزله، مستحب 
است مردم روزهای چهارشنبه، پنج شنبه 
و جمعــه روزه بگیرند و روز جمعه پس 
از غسل و پوشیدن لباس پاکیزه، همگی 
بیرون رفته و برای رفع زلزله دعا کنند.

احکام زلزله
آیت اهلل حسین نوری همدانی گفت: حضرت امام صادق)ع( می فرماید: »عالم کسی است که فعلش قول او را تصدیق کند؛ یعنی رفتار و گفتار او هماهنگ باشد و اگر 
کسی این گونه نبود، عالم نیست.« بر اساس روایات در قلب عالم سفاهت و غفلت وجود ندارد، سفاهت یعنی ساده اندیشی مفرط، یعنی کسی که نمی تواند ریشه مطالب را 

درک کند و بصیرت الزم را ندارد، این در حالی است که عالم باید هوشیار باشد، به ویژه در دنیای کنونی که بیدار بودن بسیار مهم است.

خصوصیت
 عالم واقعی

در سیر الی اهلل پنج منزلگاه وجود 
دارد؛ اولین منزلگاه، منزلگاه توبه است. 
دومین منزلگاه، منزلگاه یقظه است. 
سومین منزلگاه، منزلگاه تخلیه است 
که خیلی خطرناک اســت... خیلی ها 
وقتی به این منزلگاه رسیدند نتوانستند 
موفق بشوند. چهارم، منزلگاه تحلیه. 
پنجــم، منزلگاه تجلیه که اگر تخلیه 
و تحلیه درست انجام بشود در تجلیه 

کاری آنچنانی نداریم.

تاریکی گناه
در منزلگاه توبــه باید اول یک 
مقدمه را به اجمــال بیان کرد. گناه 
ظلمت است، چون گناه در واقع عمل 
بــرای غیر خدا اســت. آدم چرا گناه 
می کند؟ محرک یا هوای نفس است، 
دلم می خواهد این کار را بکنم و برای 
خواست دلم این کار را انجام می دهم 
یا شــیطان وسوســه می کند که اگر 
شیطان هم وسوسه کند، باز وسوسه 
شیطان روی نفس اماره ماست. پس 
در گناه رنگ الهی نیســت. وقتی در 
گناه رنگ الهی نبود، رنگ الهی رنگ 
نور است، پس در گناه رنگ نور نیست. 
آنجایی که نور نیست، ظلمت است، 
خود ظلمت حجاب است. تا این گناه 
موجود اســت، مانع موجود است و تا 
مانع موجود اســت، حرکتی نیست و 

سیر، بعد حرکت است. 
اول باید یک حرکتی انجام بشود 
تا از آن حرکت، سیری درست بشود و 
از سیر، پروازی درست بشود، این فرد 
از عالم ملک پرواز به عالم ملکوت کند. 
پرواز بعد از ســیر است و سیر بعد از 
حرکت است. حرکت چه زمانی است؟ 
زمانی است که جاده باز باشد. لذا گام 
اول این اســت که باید این گناه پاک 
بشود، تا مانع کنار برود و راه باز بشود.

در گناه تعفن وجود دارد. چون از 
اسامی خدا »طاهر« و »مطهر« است. 
هر عمل برای خدا باشد، طهارت دارد و 
تطهیر هم می کند. اگر خدا در کار نبود 

طهارت ندارد، طهارت که نداشت تعفن 
دارد. تعفن که داشــت، دل گندیده 
است، به دل گندیده چه کسی اعتنا 
می کند، که خدا اعتنا کند؟... چه کسی 
از خدا عزیزتر و چــه چیزی از گناه 
متعفن تر؟ اگر ما بخواهیم با گندی از 
گناه که به جان ما آمده است برویم، ما 
را راه نمی دهند. پس گام اول این است 
که این گند را از باطن پاک کنیم تا راه 
بتواند باز بشود و مسیر بتواند آزاد شود.

طهارت قلب شرط حرکت!
حاال با این بیان، این روایت برای 
ما خیلی راحت تر معنا می دهد: »ُقُلوبُ  
اِهَرُۀ َمَواِضُع نََظِر اهللِ ُسْبَحانَُه؛  الِْعَباِد الطَّ
جان بندگان طیب و طاهر محل نظر 
الهی است.« بعد یک قاعده کلی بیان 
َر َقلَْبُه نََظَر إِلَْیِه«  می فرمایند: »َفَمْن َطهَّ
اگــر باطنی طیب و طاهر بود نگاه به 
این باطن می اندازند. اگر باطن طیب 
و طاهر نبود، اعتنایی به آن نمی کنند. 
اعتنا نکردن؛ یعنی در سیر راه ندادن. 
توبه افراد نســبت به خود افراد 
فرق می کنــد. خدا از من یک انتظار 
دارد و از شما ندارد؛ از شما یک انتظار 
دارد که از مــن ندارد. آن چیزی که 
خدا از من انتظار داشت و من مراعات 

نکردم، از آن باید توبه کنم.

هوشیاری در تعبد
منزلــگاه دوم کــه بعــد از این 
منزلگاه  منزلگاه مطــرح می شــود، 
»یقظه« اســت. »یقظه« در لغت به 
معنــای »بیداری« و در مقابل »نوم« 
اســت. یقظه در لغــت در اینجا مراد 
نیست. برای اینکه شما در منزلگاه توبه 
بیدار شدید که توبه کردید. اگر خواب 
بودید توبه نمی کردید. پس یقظه به 
معنای بیداری در همان منزلگاه اول 
انجام شــد؛ اینجا مراد این است که 
حاال که از گناه توبه کردم؛ یعنی دیگر 
می خواهم واجبات را انجام بدهم، حاال 

می خواهم محرمات را ترک کنم. 

حاال کــه بنا به توبه گرفتم باید 
در خودم یک حال تقّیدی ایجاد کنم. 
فقــط عمل به واجبــات و ترک گناه 
مراد نیست؛ این عمل به واجب و ترک 
گناه تقوا است، نه یقظه. یقظه یعنی 
حال تقّیدی در خودم ایجاد کنم که 
اگــر واجب جلو آمد، همه کارها برود 
کنار. االن خداوند به این نکته به من 
امر فرمــود، همه کار کنار، دنبال امر 
خداوند. یــک حرام جلو می آید تمام 
هم و غم این باشــد که از این حرام 
جان سالم به در ببرم. آن حال تقید را 
یقظه می گویند و خود این حال کارساز 
است. باید بعد از عبور از منزلگاه اول 
که عبور از گناه است در خودمان آن 
تقّید را ایجاد کنیم. پیامبر اکرم)ص( 
وقتی که موقع نماز می شــد آنچنان 
رنگ شــان برمی گشــت که ام سلمه 
می گوید کــه نه پیامبــر)ص( ما را 
می شناخت و نه ما او را می شناختیم. 
اصاًل حال عجیبی به آقا دست می داد. 
وقتی نماز ادا می شد، فرمان حق تعالی 
امتثال می شد، حال پیامبر)ص( عادی 

می شد.
روایــت دارد وقتــی موقع نماز 
حضــرت امیر)ع( می شــد، مثل مار 
گزیده رنــگ علی می پرید. علی جان 
چه شده است؟ می فرمود: »َجاَء َوْقُت 
اَلۀِ َوْقُت أََمانٍَة« موقع نماز اســت،  الصَّ

زمان ادای امانت اســت و تا امانت را 
ادا نکنم، حالم همین است. این حال 
تقّید در عمل به واجبات و ترک گناه 

باید در ما پیدا بشود. 

امام و نماز اول وقت
امام امت)ره( است. ببینید خدا 
کســی را  بیخود بزرگ نمی کند. در 
طول زمان مثــل امام امت عالم زیاد 
داشتیم، اما این کاری که خدا به دست 
امام داد، چیزی در این باطن باشد که 

این چنین افتخاری بر او رقم بزند. 
وقتی شاه ملعون از ایران بیرون 
رفت، امام در فرانسه بود. خبرنگاران 
خواســتند با امام مصاحبه کنند که 
آقا شــاه بیــرون رفته، برنامه شــما 
چیست؟یک ســکو برای امام درست 
کردند و امام باالی ســکو رفت و دور 
این ســکو از سراسر دنیا جمع شدند 
و تک تک می آمدند و ســؤالی مطرح 
می کردند و امام جواب می دادند و آنها 
در همان زمان و بدون مکث کلمات 
را مخابره می کردند، شکوه خیلی باال 
است. در گرماگرم صحبت، امام بلند 
شــد. آقا کجا می رویــد؟ خبرنگاران 
ماندند و ســؤاالت مانده اســت. امام 
فرمود اگر سؤال دارند بعد از نماز، االن 
وقت نماز است. به این شکوه بی اعتنا 
بود ایشان به عظمت های ظاهری اعتنا 

نکرد که خدا عظیمش کرد. بعضی ها 
دو مصاحبه می کنند و دو تا خبرنگار 
از او عکس می گیرند، فاتحه نماز اول 
وقت خوانده می شــود. آن تقید، امام 
درست می کند. آدم نمی تواند بی جهت 
دنیا را تکان بدهد. کسی که بخواهد 
دنیــا را تکان بدهــد باید خیلی روح 
قوی داشــته باشد تا بتواند این کار را 
بکند. این تقیدها در کار امام دریچه 

را وا می کند.
امام رضا)ع( دارند با یک زندیق 
بحث می کنند. در گرماگرم بحث امام 
بلند می شوند. آقا کجا؟ فرمودند نماز 
اول وقت. گفت دلم برای اســالم نرم 
ادامه دار  می شــود، یک مقدار بحث 
بشــود دلم قبول می کند. امام فرمود 
االن موقع نماز است. اگر می خواهی 
هدایت بشــوی، یا سؤال داری بعد از 
نماز. االن موقع نماز است. این تقّیدها 

در واقع احترام به فرمان خدا است. 
روایات متعــدد داریم که اصاًل 
خداونــد عالم وقت نماز را توســعه 
داد برای کســانی که مشکل دارند و 
نمی توانند نمــاز را اول بخوانند؛ در 
خیابان دارد می رود و اذان می گویند، 
نــه مکانی برای ادای نماز وجود دارد 
و نه مسجدی هســت. مهمان خانه 
آمده و گرســنه اســت و می خواهد 
ناهار و شام به او بدهد. خداوند برای 
مشکل دارها وقت نماز را توسعه داد. 
آن کسی که مشــکل ندارد باید اول 
وقت نماز را بخواند. نباید نماز را آخر 
وقت بیندازیم، مگر اینکه عذری باشد 

و چاره ای نباشد. 
یقظه می گوید باید مقید به نماز 
اول وقت بشویم. فرمان جلو آمد، چه 
فرمان به انجام عملی و چه فرمان به 
ترک عملی کــه از آن به نهی تعبیر 
می کنند، همه کارهــا کنار می رود. 
خداوند فرمانی دستور فرمودند، همان 
موقع امتثال این فرمان باشد، همه چیز 
بعد از امتثال فرمان من باید باشد. این 

حال باید در ما پیدا بشود.

 حجت االسالم والمسلمین سیدرحیم توکل

گناه مانع حركت به سوی خداست

دخالت در مســائل سیاســی برای کادر 
سازمانی بســیج ممنوعیت قانونی دارد ولی 
دخالت در مسائل سیاسی برای نیروهای عضو 
بسیج هیچ منعی ندارد؛ لذا در مسائل سیاسی 
مرز دقیق و ظریفی وجود دارد و آن، اینکه همه 
نیروهای بسیجی باید از فهم سیاسی برخوردار 
باشند؛ بخشی از نیروها اجازه دخالت در امور 

سیاسی را دارند و بخشی هم ندارند

 مجتبی برزگر/  همزمان با هفته بزرگداشت بسیج و سالروز تأسیس این نهاد، مبارک انقالبی به سراغ تریبون روشنگر و همیشه در صحنه بسیج، حجت االسالم والمسلمین محمدرضا تویسرکانی رفتیم و با وی 
درباره  ارتش دهها میلیونی به گفت وگو نشستیم. از مهم ترین بخش های این گفت وگو می توان به این جمله نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد که گفت؛ »بزرگ ترین مسئولیتی که امروز نیروهای 

بسیجی دارند، رصد دشمن است و بنابر فرموده امام صادق)ع( مؤمن در کنار خداشناسی و دوست شناسی، باید دشمن شناسی قوی نیز داشته باشد.« مشروح این مصاحبه در ادامه از نظرتان می گذرد.

*در مقدمه بفرمایید با توجه به وضعیت جدید، بسیج در رویارویی 
نظام سلطه با جهان اسالم و انقالب اسالمی، چه رسالتی دارد؟

بزرگ ترین رسالت بســیج در برابر نظام سلطه، دفاع فکری، فرهنگی و 
اعتقادی از انقالب اسالمی است. بسیج در کنار دیگر مسئولیت هایی که برای 
خودش تعریف کرده از این مسئولیت به مثابه یک اصل مهم و اساسی تبعیت 
می کنــد. به همین دلیل رهبر معظم انقالب مقابله با تهدید نرم را مأموریت 
اصلی بســیج برشمردند. مقابله با تهدید نرم، یعنی اینکه ما در مقابل تهاجم 
فرهنگــی که عقبه های فکری، مبانی و اصول تفکر انقالب اســالمی را مورد 
هجمه قرار می دهد بتوانیم شاخصه هایی همچون هوشمندی، بیداری و آگاهی 
را در جامعه، تقویت کنیم. در حقیقت، بسیج با رصد دشمن در عرصه تهاجم 
فرهنگی و تهدید نرم برای خودش مأموریت های خاصی را تعریف می کند. به 
حول و قوه الهی تا امروز اگر ملت ایران در برابر این تهاجم وسیع و همه جانبه 
دشمن در عرصه مســائل فکری و فرهنگی مقاومت کرده، نتیجه اقدامات و 
گام  های مؤثر بسیج بوده است؛ چرا که شبکه های ماهواره  در همه عرصه ها با 
کثرت و تنوعی که دارند، شبکه های اجتماعی در تلفن های همراه، پایگاه های 
اینترنتی و وبالگ ها انسان را دچار حیرت می کند، این همه هجمه می توانست 
هر نظام، حکومت و کشوری را دچار مشکل کند، اما این نفوذناپذیری مرهون 

عنایت پروردگار متعال است. 

 *   به نظر شما توجه به معنویت که اکنون از مهم ترین شاخصه  های 
بسیج است در چه سطحی قرار دارد و شما در جایگاه مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در این نهاد مقدس برای تقویت روحیه معنوی بسیجیان چه 

برنامه ای در دست اقدام دارید؟
واضح و مبرهن اســت که ما در یک جهاد 
به ســر می بریم و عرصه جهــاد، میدان جنگ 
اراده هاست. به یقین هر طرف که اراده قوی تری 
داشته باشد، از توفیق بیشتری برخوردار خواهد 
بود. در جنگ اراده ها، اگر به اراده خدا و قدرت 
الیزال الهی اتکا داشــته باشیم قطعاً پیروزیم 
و هیچ گاه چنیــن اراده ای دچار انفعال، یأس، 
اضطراب، تحیر و سردرگمی نخواهد شد؛ لذا در 
این میدان معنویت حرف اول و آخر را می زند. 
به همیــن دلیل رهبر معظــم انقالب همواره 

می فرمایند قدرت شــما به سالح، سازوکار، کثرت و تنوع امکاناتی که دارید، 
نیســت؛ قدرت شما به معنویت شماست. اگر معنویت بود قطعاً آن امکانات، 
ســازوکارها، رســانه ها و ابزارها می تواند در راستای آن آرمان و هدف بزرگ 
به کارگیری شود و ما را به آن نقطه مطلوب برساند. به همین دلیل بسیج همانند 
گذشته بحث های معنوی، بنیه های اعتقادی، نگاه انقالبی معنوی و تفکر جهادی 
معنوی را مورد توجه قرار داده است. حلقه های صالحین از جمله موضوعاتی 
اســت که برای تقویت این امر طراحی شده است؛ زیرا فرد بسیجی در درون 
این حلقه ها به خودســازی معنوی و بازسازی فکری می پردازد و در راستای 

کسب توانمندی های روحی  و معنوی قدم برمی دارد. حوزه نمایندگی در تداوم 
و تقویت این حلقه ها نقش مؤثری دارد. هرچند مســئولیت اجرای حلقه های 
صالحین بر عهده فرماندهی اســت، ولــی حوزه نمایندگی ولی فقیه در بحث 
گزینش، تأیید متن و محتوا، نظارت بر عملکردها، کنترل اثربخشی ها، وظایفی 

دارد که به لطف خدا تاکنون توانسته در حد قابل قبولی به آنها عمل کند.

* بسیج در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
چه کارکردهایی برای انقالب اسالمی دارد؟

کارکرد بسیج در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را باید 
در تحقق آرمان های انقالب اسالمی جست وجو کرد؛ یعنی انقالب اسالمی ایران 
در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اهداف و آرمان هایی دارد؛ از 
این رو بسیج آن نیروی کارآمد پایه کار انقالب اسالمی است که تالش می کند 
در همه این عرصه ها موفق باشد. برای نمونه در عرصه اقتصادی آرمان انقالب 
اسالمی خودکفا شدن، نگاه به درون و تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ لذا بسیج 
تالش می کند زیرســاخت ها و زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود. 
همین طور در مســائل سیاسی آرمان ما مردم ساالری دینی است و در زمینه 
اجتماعی مودت، مهربانی، محبت، عشق، دلدادگی و دفاع از مستضعفان، فقرا 

و دستگیری از آنهاست؛ در یک کلمه بسیج یعنی نیروی پای کار انقالب.

*بسیج پس از ۳۷ سال تا چه حد توانسته انتظارات بنیانگذار آن 
یعنی حضرت امام)ره( و رهبر معظم انقالب را برآورده کند؟

متأســفانه انتظارات و آن حد آرمانی بسیج تاکنون به طور کامل محقق 
نشــده است؛ زیرا ما یک قله آرمانی را پیش رو 
داریم و آن اینکه همه مردم بسیجی شوند. همه 
مسلمانان بسیجی شوند، بلکه همه انسان های 
عالم بسیجی شوند. یک چنین آرمانی مدنظر 
بسیج است. حد تفکر امام راحل)ره( و رهبری 
فرزانه انقالب چنین آرمانی است که باید آحاد 
جهان بســیجی شــوند. نه اینکه تنها عنوان 
بسیجی را یدک بکشــند، یعنی بسیجی باید 
اخالص، ایثار، ُحســن خلق، علم و دانش، صبر، 
تقوا، شجاعت، وفاداری و عشق و عالقه را یکجا 
داشته باشد. ما با این آرمان خیلی فاصله داریم. 
ولی تمام خوشــحالی ما این است که در مسیر صحیح رسیدن به آن آرمان 
حرکت می کنیم و هر سال نیز نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته ایم. از 
سویی به گذشته  و از سوی دیگر نگاهی به آینده مان داریم و راهی طوالنی در 
پیش است. برای این راه طوالنی به برنامه ها، شیوه ها، ابتکارات و خالقیت ها 
هم نیاز اســت. مسیر را با ســرعت و دقت دنبال می کنیم و امیدوار هستیم 
که بســیج جهانی اسالم بیش از گذشــته دچار انسجام و سازماندهی درونی 
 همراه شود و بتواند به این واسطه زمینه نابودی صهیونیسم جهانی را فراهم

 آورد.

*نمونه های بسیج که در عراق، سوریه و لبنان تشکیل شده، چه 
اشتراک هایی با بسیج مستضعفین ما دارد؟

در تفکر اسالمی بسیج در فطرت انسان ها ریشه دارد. وقتی فطرت شکوفا 
می شود، انسان ها از زیر یوغ  بردگی و استبداد آزاد می شوند و به طور طبیعی 
بسیج  درونی و بسیج  بیرونی تشکیل می شود. بسیج به این معنا که قدرت ها 
برای مقابله با شیاطین زمان، چه شیطان درونی و چه شیطان بیرونی تجمع 
پیدا می کنند. ملت های بزرگ عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن و... وقتی این 
آزادی را حس می کنند، به طور طبیعی به ســمت این تجمع و اتحاد مقدس 
پیش می روند و به این ترتیب بسیج شکل می گیرد. مردم مسلمان این کشورها 
در بررسی های  خود به این نتیجه می رسند که تنها راه رسیدن به آزادی، کرامت، 
عزت، اقتدار و نیل به آرزوها، تشکیل بسیج است؛ یعنی در واقع یک جا جمع 
شدن و منسجم شدن زیر سایه والیت تنها راه نجات و رستگاری است. به همین 
دلیل تشکیل بسیج در سوریه بر اساس یک دستور بیرونی شکل نگرفته است؛ 
یعنی شــخص یا گروهی نگفته اند که بسیجی شوید یا نشوید! بلکه این امر و 
نهی درونی و مطابق با فطرت درونی انســان بوده اســت. بسیج شاخصه هایی 
همچون حس خداجویی، حس خداپرستی، حس معنویت و ارتباط با خدا دارد؛ 
البته تالش های بیرونی در جهت ساماندهی و انسجام در سطح های بعدی دیده 
می شود. بنابراین بسیج در کشور ما یا هر کشور دیگری یک مجموعه خدایی 
است؛ یعنی در هر کشوری که بسیج تشکیل می شود، یک عنایت خدایی وجود 
دارد. به طور حتم ملتی که بســیج دارد، شکست نمی خورد؛ مانند ملت ایران 
که در همه عرصه ها پیروز شد و امروز منتظر پیروزی های بزرگ تری هستیم و 

به یقین در آینده ای نزدیک بر این توفیقات افزوده خواهد شد. 

*با توجه به اینکه بسیج نیروی مســلح به شمار نمی آید، آیا 
برای حضور بســیج در عرصه های سیاسی محدودیت و ممنوعیتی 

وجود دارد؟
در نگاه امام خامنه ای، بســیج در زمره نیروهای مسلح به شمار نمی آید؛ 
اما بخشــی از کارکردهای بسیج این است که به نیروهای مسلح در برخی از 
بخش ها خدمات ارائه بدهد. یعنی بخشی از کار بسیج فعالیت های سیاسی و 
نظامی است. گفتنی است، هویت بسیج نظامی گری نیست؛ چرا که بسیج یعنی 
نیــروی مدافع انقالب! نیروی کارآمدی که تالش می کند مطالبات امام امت 
پیاده شود، از این رو بسیج هیچ منعی برای تالش و فعالیت سیاسی بسیجیان 
به معنای عام و عمومی ندارد. به این معنا که نیروهای بسیجی باید بصیرت 
سیاسی وجود داشته باشند و دوست و دشمن و احزاب و جناح های مختلف 
را بشناســند. همچنین، باید ارتباط احزاب با امام جامعه را تشخیص بدهند. 
نزدیک و دور بودن اشخاص با امام باید در میان بسیجیان مشخص باشد. پس 
دخالت سیاسی برای نیروهای عادی بسیجی، هیچ منعی ندارد؛ نیروهای عادی 
بسیجی، یعنی آحاد مردم. دل در گرو انقالب و آرمان های پیروزمندانه انقالب 
دارد و ایران، اســالم و امام را دوست دارد بسیجی محسوب می شود. بسیجی 
یعنی کســی که اسالم و انقالب و ایران را قبول دارد؛ ولی اگر کسی در زمره 
کادر سازمان بسیج محسوب شد، دیگر برای او منع قانونی وجود دارد که در 
مسائل سیاسی مانند انتخابات به نفع جریان و شخص خاصی مداخله کند؛ از 
این رو نیروهای شاغل در سازمان بسیج مستضعفین، همانند نیروهای مسلح 

باید ضوابط و مقررات را مراعات بکنند.

*حدود و ثغور فعالیت سیاسی بسیج کجاست؟
حدود فعالیت سیاسی بسیجیان را فرمانده معظم کل قوا مشخص می کند 
که به اعتقاد ایشان باید روشنگری، بصیرت افزایی و تبیین مسائل سیاسی در 
میان بسیجیان وجود داشته باشد. دخالت در مسائل سیاسی برای کادر سازمانی 
بسیج ممنوعیت قانونی دارد؛ ولی دخالت در مسائل سیاسی برای نیروهای عضو 
بسیج هیچ منعی ندارد؛ از این رو در مسائل سیاسی مرز دقیق و ظریفی وجود 
دارد و آن، همه تمام نیروهای بســیجی باید از فهم سیاسی برخوردار باشند؛ 

بخشی از نیروها اجازه دخالت در امور سیاسی را دارند و بخشی هم ندارند.
*سخن پایانی

دشمنی دشمنان با بسیج به همان گستردگی و عظمت این نهاد است. 
ما نباید لحظه ای از دشمنی دشمنان غفلت کنیم؛ بزرگ ترین مسئولیتی که 
امروز نیروهای بســیجی برعهده دارند، رصد دشمن با نگاه والیت است و ما 
باید دشمن شناسی مان قوی باشد. امام صادق)ع( فرمودند: »عالمت مؤمن سه 
چیز است؛ یکی خداشناسی، دیگری دوست شناسی و سوم دشمن شناسی.« 
بسیجی باید در این سه عرصه معرفت، توان اعتقادی، فکری و بصیرتی خودش 
را روزبه روز گسترش دهد تا به واسطه بهره گیری از شاخصه های خداشناسی، 
دوست شناسی و دشمن شناسی بتواند تصمیماتی را براساس این معارف بگیرد. 
در این صورت ما به زمینه سازی ظهور حضرت مهدی)عج( امیدوار خواهیم بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در گفت وگو با صبح صادق

هیچ منعی برای فعالیت سیاسی بسیجیان وجود ندارد
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جبهه های جدید مقاومت

     

همسر شهید مدافع حرم حسین رضایی

در اوج سختی ها همراهی كرد و دوران راحتی دل كند و رفت
 احسان امیری/  دو سال پیش بود 
حدود ۱7 آبان سال ۱39۴ که سردار حسین 
رضایی به کاروان شهدای مدافع حرم پیوست. 
وی که بــه همراه چند نفر از هم رزمانش از 
لشکر ۱۴ امام حسین)ع( به صورت داوطلبانه 
بــرای دفاع از حریم اهل بیت)ع( و عملیات 
مستشــاری و مبارزه با تروریست ها رهسپار 
ســوریه شــده بود، در عملیــات نظامی به 
دست تروریســت های تکفیری به شهادت 

رســید. این پاسدار دالور در عملیات شکســت محاصره شهرهای »نبل« و 
»الزهرا« که از مناطق شیعه نشــین ســوریه با 6۰ هزار نفر ساکن در حومه 
شمالی اســتان حلب واقع شده است، به شهادت رسید و امروز در مقام یک 
 شهید، شاهد پایان خالفت خود خوانده داعش که ثمره خون او و هم رزمانش

 بود، شد.
در ادامه سرکار خانم زهرا حاجی کریمی، همسر شهید از دوران زندگی 
با این شــهید بزرگوار برای مان می گوید: »ابتدای زندگی در اصفهان زندگی 
نمی کردیم. وقتی به اصفهان برگشــتیم، یه زمین 6۰ متری خارج از شــهر 
خریدیم و با سختی یه خونه ساختیم. پدرم به عنوان کادو، برامون سفیدش 
کردن و رفتیم و ســاکن شدیم. مسیر شوهرم تا خیابون برای اینکه سرویس 
ســپاه بیاد سوارش کنه، خیلی بود. صبح زود می زد بیرون، ظهر هم تا برسه 

خونه از خستگی کالفه می شد.
تو زندگی مشکالت مالی زیاد بود. شاید، حتی گاهی پول نون مون رو هم با 
سختی به دست می آوردیم. من بافتنی می بافتم. ایشون در ساعت های بیکاری 
خاتم کاری می کردن تا بتونیم زندگی مون رو بگردونیم. بچه داری هم باالخره 
مشکالت خودش رو داشت. اون موقع گاز نبود و از کپسول استفاده می کردیم. 
واقعاً سخت بود، ولی زمان های نبودن ایشون خیلی سخت تر می گذشت. من 
زود ازدواج کرده بودم و ســنی نداشــتم. یه وقتایی که تلفن می زدن و حال 
من رو می پرسیدن، پشت گوشی گریه می کردم و احساس دلتنگی می کردم.

با اینکه خودشــون هم سنی نداشتن؛ ولی همیشه صبوری می کردن و 
منو دلداری می دادن. هرچی زمان پیش می رفت من بزرگ می شدم، در واقع 
کودکی من با ایشــون بزرگ شــد و الگو گرفت، یه بچه دبیرستانی بودم و از 

پدر و مادرم دور شده بودم.
ایشــون جای همه رو برای من پر کرده بود. طوری محبت می کرد که 
احســاس کمبود نداشته باشم. تو خونه هم تا اونجایی که می تونست کمکم 
می کرد. اگه بافتنی می بافتم و اون نمی تونست ببافه، تشویقم می کرد یا مثالً 
خاتم که می زدن، به من یاد می دادن، با هم خاتم رو می زدیم، حتی من تزریقات 

و پانسمان رو انجام می دادم که هزینه زندگی مون بچرخه.
خیلی سختی کشیدیم، هرچند حضور پر محبت حسین جبران می کرد؛ 
ولی االن که می شــنوم یه عــده می گن؛ اینا به خاطر پول می رن ســوریه، 
خیلی داغ به دلم می شــه. ما اون دوران ســخت رو گذروندیم، االن که دیگه 
 زندگی مون به اوج راحتی و رضایت رسیده بود، حسین از همه چی دل کند

 و رفت.«

از مدافعان حرم است، می گفت: 
»برای عملیات شیخ سعید در جنوب 
حلب بعد از موفق نشدن یکی از یگان ها 
و قفــل شــدن کار، مأموریت را به ما 
سپردند و ما طی 2۴ ساعت شناسایی 
را انجام دادیم. در جلسه اتاق فرماندهی 
عملیات کــه فرماندهان همه یگان ها 
حضور داشتند فقط فرمانده روسی به 
مترجم نیاز داشت. وقتی فرمانده ایرانی 
یگان ما که از یادگاران دفاع مقدس بود 
طرح عملیات خود را بعد از شناسایی 
ارزیابی بیان کــرد و مترجم همزمان 
برای فرمانده یگان های روسیه ترجمه 
می کرد، این ژنرال روســی یک دقیقه 
برای تحسین و کارآزمودگی این ژنرال 

ایرانی ایستاد و کف زد.«

نقطه سرخط
 وقتی فرمانده روسی كف زد

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

  علیرضا جاللیان/ با اتمام 
کار اصلی تریــن گروه تروریســتی 
منطقه در عراق و ســوریه و نابودی 
حکومت سســت و چند ســاله این 
گروه در مناطق اشغالی خود در این 
امروز گروه ها و یگان های  کشورها، 
مقاومت مبتنــی بر تجربه مبارزه با 
این گروه و دیگر گروه های تروریستی 
دارای توانایی هــای بســیاری برای 
مقابله با جریان های تروریســتی و 
در رأس همه ایــن جریانات محور 
غربــی، عبــری و عربی اســتکبار 
هســتند. چه اینکه در اصل، ریشه 
شــکل گیری مقاومت، برای نابودی 
رژیم تروریســتی صهیونیست ها در 
سرزمین های اشغالی فلسطین بوده 
است و جریانات تروریستی منطقه 
عموماً ساخته و پرداخته این رژیم و 
هم پیمانان غربی و عربی آنها است، تا 
مانع رسیدن جبهه درگیری مقاومت 
به مرزهــا و درون ســرزمین های 
اشغالی آنها بشوند و در روند نابودی 
این رژیم به دســت محور مقاومت 
تأخیر بیندازند؛ بنابراین همان طور که 
فرمانده کل سپاه در نشست خبری 
خود به مناسبت هفته بسیج اعالم 
کرد؛ تروریسم در منطقه پایان نیافته 
و حتی ممکن است گسترش هم پیدا 
کند؛ اما یگان های مقاومت هیچ گاه از 
مأموریت اصلی خود غافل نیستند و 
تمام هم و غم و ِعده و ُعده خویش را 
برای نبرد نهایی با رژیم صهیونیستی 
آماده می کنند که قطعاً این درگیری 
طرف های هم پیمان غربی و عربی این 
رژیــم را هم درگیر خواهد کرد و به 
لحاظ عقبه و پشتیبانی، جبهه ای به 
وســعت نیمی از خشکی های زمین 
را دربرمی گیرد که همه درگیری ها 
معطوف به منطقه فلسطین خواهد 
شد. با این اوصاف اطالعات دقیق و 
برآوردهای اطالعاتی جبهه مقاومت 
نشان می دهد که شرق ایران تحرکات 
جدید تروریســتی را در افغانستان، 
ایران،  تاجیکســتان و مناطق بین 
روســیه، چین و هند تجربه خواهد 
کرد، آمریکا درصدد درگیرســازی 
رقبای جهانی خود در این منطقه با 
تروریســم است و تجربه جدیدی از 
گروه های تروریســتی مانند داعش، 
اما این بار برای ســیطره به آسیای 
مرکزی را خواهیم داشــت. بر این 
اساس به نظر می رسد همکاری های 
نظامی ایران و روســیه باید از غرب 
ایران و شرق مدیترانه به سمت شرق 
ایران و آسیای مرکزی معطوف شده 
و نیز همکاری های مستقیم ایران و 
پاکســتان بر اساس دیدارهای اخیر 
هیئت های عالی نظامی دو کشــور 
شروع شــود. در افغانســتان نیز با 
توجه به حضــور و نفوذ نظامیان و 
سرویس های جاسوسی آمریکا در این 
کشــور انتظار می رود که با وضعیت 
موجود نتوان به راحتی یگانی مانند 
لشکر فاطمیون را رسمیت بخشید 
و از ظرفیت هــای موجود نیروهای 
مردمی این کشور علیه تروریست ها 
در کنار ارتش اســتفاده کرد؛ اما به 
هر دلیل مقامات این کشــور هم در 
آینده نزدیک چــاره را در مقاومت 
خواهنــد یافت. بر این اســاس یک 
نکته اساســی اهمیت پیدا می کند 
و آن اینکــه درگیری در فرامرزهای 
شرق ایران نباید جبهه مقاومت را از 
فرامرزهای غربی تا سواحل مدیترانه 
و نبرد نهایی با رژیم صهیونیســتی 
غافــل کند و در واقــع این موضوع 
گشودن جبهه جدید درگیری باشد، 
نه غافل کننده از دیگر جبهه ها. به 
نظر می آید فرماندهان دلیر نیروی 
قدس ســپاه توجه دقیقــی به این 
موضوع دارند که در آینده اثرات آن 

را خواهیم دید. ان شاء اهلل

 مسکن گران شد وام حکمت بیشتر نشد!
۰9۱۰۰۰۰۵۴8۴/ لطفاً درباره سهام ثامن که برای خریدش از فیش هاي 

حقوقي کم کردند، از مسئوالن توضیح بخواهید. 
۰9۱۱۰۰۰۰282/ تبدیل عضویت قراردادي ها چه زمانی انجام می شود؟  
۰9۱2۰۰۰78۵۴/ بهمن 9۵ مدارک ازدواج پسرم را تحویل دادم تا وام 
پنج میلیون مربوطه را بگیرم؛ اما هنوز خبری نشده است. تا کی با این وضعیت 

بد مالی منتظر بمانیم؟
۰9۱2۰۰۰3673/ پیشنهاد دارم تا کسانی که بیمار صعب العالج دارند، 

ساعت کاری شان کمتر شود تا بتوانند به بیمارشان بیشتر رسیدگی کنند. 
۰9۱2۰۰۰99۴2/ مســکن باز هم گران شد؛ اما وام های حکمت اضافه 

نمی شود.
۰9۱۴۰۰۰۵3۴3/ حق عملیاتی، حق ایثارگری و وام مسکن بسیجیان 
کد 89 هم اعمال شــود. حدود ۱2 ســال است که این امور به صورت دقیق 

تعیین تکلیف نشده است.
۰9۱۴۰۰۰۵۴92/ درجه دار بودم و سال 9۴ مدرک لیسانسم را گرفتم. 
حاال می گویند امکان تغییر طیف درجه داری به افسری نیست! حاال باید چه  

کار کنم؟
۰9۱۵۰۰۰۱۵66/ چرا حقوق بازنشستگان نیروهاي مسلح را دیر واریز 

مي کنند؟
۰9۱۵۰۰۰۵۴97/ در برخي از نواحي انتصاب ها بر اســاس رابطه است. 

بازرسی سپاه نظارت دقیق تری داشته باشد.  
۰9۱6۰۰۰9836/ طبق آیات و روایات اگر دین خدا را یاری کنیم، خدا 

هم ما را یاری خواهد کرد و پیروز مي شویم. پیروزي جبهه حق مبارک  باد.
۰9۱8۰۰۰78۱6/ لطفاً فرماندهان محترم با بررسی های دقیق در بحث 

کار بعدازظهر نواحی بازنگری داشته باشند.
۰9۱8۰۰۰863۱/ خدا لعنت کند هر کسی را که می خواهد بگوید سپاه 
در زلزله کرمانشاه کار نکرد و دیگران بودند که کار کردند. به خدا همه بودند؛ 
اما سپاه در رأس همه کار می کرد، به ویژه در روستاها. دالورهای ارتشی هم  

دم شان گرم، دست مریزاد به شما.
۰9۱9۰۰۰929۵/ بیش از ۱8 ماه است که بازنشسته شده ام؛ اما تاکنون 
فقــط 6۰ درصد ســنوات را پرداخت کرده اند، مابقــي و طلب مرخصي ها را 

پرداخت نکرده اند. 
۰938۰۰۰399۱/ فرزندان من که یک پاســدار جانباز هســتم، بیکار 
مانده اند. چرا تمهیدی در نظر گرفته نشــده اســت تا امکان جذب فرزندان 

پاسداران بازنشستگان در سپاه راحت تر فراهم شود.
۰938۰۰۰399۱/ هر سه ماه 7۰ تا 8۰ هزار تومان اضافه کاري می گیریم. 
این سری اضافه کارها را به زلزله زدگان کمک کردیم. تازه اآلن داریم به دلیل 
دروغ های یک عده از خدا بی خبر فحش می خوریم که چرا سپاه کاری نمی کنه! 

هم کمک مالی کردیم هم توی صحنه بودیم، اما...
۰939۰۰۰9378/ این ســامانه نواي بي نوا هر زمان که بهش نیاز داریم 

نمي گیره، لطفاً رسیدگي کنید.
۰93۵۰۰۰3266/ متأسفانه، فروشگاه های اتکا اطالعات دقیقی در اختیار 
ما نمی گذارند و وقتی که در شهرستان های دیگر هستیم و به این فروشگاه ها 
نیاز داریم، حتی در اینترنت هم به ســختی نشــانی فروشگاه های آن شهر را 

پیدا می کنیم.

پاسداران خورشید

روی خط

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

سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه گفت: از آنجا که دشمنان ما به قول قرآن احمق هستند و نمی توانند ماهیت و توان انقالب اسالمی و جبهه مقاومت را درک 
کنند، نمی توانند با آن مقابله کنند؛ لذا هر تهدیدی در آینده با شکست مواجه می شود، پس بهتر است خوی تجاوز و استکباری را از سرشان بیرون کنند، مثل یمن که حتماً 

با شکست مفتضحانه عربستان همراه خواهد بود. بنابراین بهتر آن است که استکبار دست از سر مسلمانان بردارد.

هر تهدیدی با شکست 
مواجه می شود

گزارشی از تحویل ۶۰۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( استان بوشهر

سپاه بر ادامه خدمت رسانی و محرومیت زدایی تأكید دارد

قبیله عشق گلی از باغ
 »از جهاد تا شهادت« غریبعلی حمزوی

انتشارات ستارگان درخشان با همکاری بسیج سمیرم، فرازهایی 
از زندگی جهادگر شــهید غریبعلی حمزوی را در کتاب »از جهاد تا 
شهادت« منتشر کرد. این کتاب شرح زندگی عطرآگین جهادگری 

شهید را از زوایای مختلف بررسی کرده و به تصویر کشیده است.
غریبعلی حمزوی متولد سال ۱336 است که پس از رنج و مرارت 
فراوان، همراه با کار کشاورزی و باغداری از هنرستان کشاورزی موفق 

به اخذ دیپلم می شــود و در قســمت کمیته کشاورزي در ِسمت مسئول واحد مرتع در دهستان 
وردشت سمیرم مشغول به کار مي شود. وی افزون بر شرکت در تظاهرات و مبارزات انقالبی سال 
۱3۵7 و تحمل زندان و شکنجه، در دوران پس از انقالب در جهاد سازندگی منشأ خدمات فراوان 

برای مردم محروم منطقه، به ویژه در زمینه ترویج کشاورزی و توزیع مایحتاج مردم بوده است.
 وی با داشتن زن و فرزندانی که به مراقبت و حمایت مالی و روحی بسیاری نیاز داشته اند، 
در دي ماه ۱36۵ از طریق پشتیباني جنگ جهاد شهرستان، عازم منطقه جنگی شلمچه می شود 
و در سیزدهمین روز از بهمن سال ۱36۵ در حین سنگرسازی در عملیات والفجر منطقه شلمچه 
در اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل مي شود. کتاب در قالب زندگی نامه مستند، مبتنی 
بر مصاحبه باز، تحقیقات میدانی و با تکیه بر شماری اسناد مکتوب به رشته تحریر درآمده است.
 هدف نگارش کتاب، شــرح زندگی بی تکلّف انســانی است که در جامعه ایلی به دنیا آمده، 
با محرومیت های عصر خود دســت و پنجه نرم کرده، به مدد ایمان قوی و عزم راســخ خویش، از 
تنگناهای زندگی عبور کرده اســت و آگاهانه در وادی عشق قدم نهاده و سرانجام به درجه رفیع 

شهادت نائل آمده است.
 نویسنده همه مطالب گردآوری شده درباره شهید را بر مدار خط سیر زندگی شهید )از تولد 

تا شهادت( آورده و در انتها تصاویر و اسناد شهادت این شهید را ضمیمه اثر کرده است.

 در »عملیات بدر« به شــهید خبر دادند که فرزند خردسالش 
دچار پا درد شــدید نزدیک به فلجی شــده است. هر چه فرمانده و 
دیگران اصرار کردند که برو کرمان، گفت: »تا عملیات تمام نشــود، 

نمی روم«، ماند و پس از عملیات به کرمان عزیمت کرد.
توجه به بیت المال/ مسئول قسمت تخلفات اداری اداره  کل 
آموزش و پرورش بود. برای امضای نامه ای شــخصی پیش او رفتم، 

گفت: »خودکاری بیاور تا امضا کنم«، گفتم؛ خودکار که روی میز اســت، گفت: »این متعلق به 
بیت المال است و نمی شود برای کار شخصی از آن استفاده کرد.«

ابوالفضل محمدی، همکار شهید 
اطاعت امر فرمانده/ برای اجرای عملیات دریایی و عبور از اروند باید دوره  آموزشی شنا را در 
استخر می دیدیم. فرمانده  به او گفته بود: »شما حق خارج شدن از این محدوده را ندارید.« وقتی به 
ایشان گفتم؛ بیا تا وسط استخر برویم، ایشان جواب داد: »چون فرمانده امر کرده، جلوتر نمی آیم.«
مهدی محبان، همرزم شهید »اکبر قاضی زاده«

اول مرداد ۱332 در شــهر کرمان زاده شــد. پدرش فروشنده دوره گرد بود. تحصیالت را تا پایان 
مقطع کاردانی ادامه داد. ســال ۱3۵7 ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. یک سال در برق 
منطقه ای مشغول به کار بود. در سال ۱3۵7 در آزمون دانشسرای راهنمایی قبول شد و به همین دلیل 
از کار خود استعفا داد و به تحصیل مشغول و پس از دو سال، موفق به اخذ مدرک فوق دیپلم در رشته  
علوم انسانی شد. به عضویت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری اداره  کل آموزش و پرورش کرمان درآمد 
و ســپس به ســمت مدیرکل آموزش و پرورش ماهان منصوب شد. کارمند آموزش و پرورش بود؛ اما به 
عنوان بسیجی بارها در جبهه حضور یافت.  نوزدهم دی سال ۱36۵ در شلمچه ابتدای عملیات کربالی 
۵ بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدای قناتغستان ماهان کرمان واقع است.

پس از عملیات به مالقات فرزند بیمارش رفت

 حســن ابراهیمی/   مراسم 
تحویل 6۰۰ واحد مسکونی به مددجویان 
کمیته امداد حضرت امام)ره( در استان 
بوشهر با حضور فرماندهان و مسئوالن 
ســپاه امــام صــادق)ع(، فرماندهان و 
مســئوالن منطقه دوم دریایی بوشهر، 
مســئوالن کمیته امــداد امام خمینی 
بوشــهر و مرکزی و جمعی از مسئوالن 
استان و مردم مناطق محروم این استان 

برگزار شد. 
این پروژه ها به همت نیروی دریایی 
ســپاه و ســپاه امام صادق)ع( استان و 
قرارگاه محرومیت زدایی ســپاه ساخته 

شده است.

آمادگی ساخت 
دو هزار واحد دیگر را داریم

سردار حزنی، مشاور فرمانده کل و 
دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در این 
مراسم ضمن گرامیداشت یاد شهیدان 
دفاع مقدس، انقالب اسالمی و مدافعان 
حرم در ابتدای ســخنان خود با تشکر 
از ســردار جمیری، فرمانده سابق سپاه 
استان و قدردانی از سردار رزمجو اظهار 
داشت: »ســپاه آمادگی دارد در استان 
بوشهر در ساخت و تعمیر دو هزار واحد 
مسکونی مددجویی دیگر با همکاری و 
مساعدت کمیته امداد امام خمینی)ره( 

مشارکت کند.«
وی در ادامه گزارشــی از روند کار 
ســاخت مســکن محرومان در سپاه و 
در مناطق کمتر توســعه یافته و محروم 
استان بوشهر ارائه و ابراز امیدواری کرد، 
این روند با توان بیشتر ادامه پیدا کند تا 
دست محرومان گرفته شود و روزی برسد 
که دیگر هیچ فرد محرومی در کشــور 
مشکل داشــتن یک سقف مستحکم و 

منزل مطمئن را نداشته باشد.«

ثمره تالش سپاه، کمیته امداد
 و گروه های جهادی

ســردار رزمجو، فرمانده ســپاه 

امــام صادق)ع( نیز در این مراســم با 
بیان اینکه در ســطح استان روستایی 
وجــود ندارد کــه در آن فعالیت های 
نشود،  انجام  ســپاه  محرومیت زدایی 
اظهار داشت: »همه واحدهایی که سپاه 
امام صادق)ع( اجرا کرده است، آماده 
تحویل بوده و موکت شده به مددجویان 

تحویل داده می شود.«
وی افــزود: »باید از فرمانده کل 
سپاه ســردار جعفری و سردار حزنی 
که مبتنی بر دســتور فرمانده معظم 
کل قوا امام خامنه ای خدمات شایانی 
را در حوزه محرومیت زدایی سازماندهی 
کردند، تشــکر کرد؛ همچنین در این 
مســیر باید از همه مسئوالن استان و 
کمیتــه امداد و گروه های جهادی هم 
سپاسگزار بود که این کار ثمره تالش 

همه این مجموعه ها بوده است.«

فعالیت های محرومیت زدایی 
منطقه دوم دریایی

سرهنگ رمضان زیرایی، فرمانده 
منطقــه دوم دریایی بوشــهر هم در 
ســخنانی در این مراسم با بیان اینکه 
یکی از اهداف انقالب اسالمی خدمت 

به محرومان بوده است، اظهار داشت: 
»محرومــان حامیان واقعــی انقالب 
هستند و نیروی دریایی سپاه در منطقه 
که در قالب منطقه دوم دریایی است، 
طی هشــت ماه 3۴۵ واحد را تکمیل 
کرده و تحویل این مردم داده است.« 
وی اظهار داشــت: »سعی ما هم این 
بوده اســت که کیفیت را در ساخت 
واحدها در حین ســرعت کار اجرایی 
کنیم و یک مسکن مستحکم و خوب 

را تقدیم عزیزان کنیم.« 
وی افــزود: »خدمات مردم یاری 
نیروی دریایی ســپاه به جز ســاخت 
مســکن محرومان، ساخت موج شکن 
بوده که از دغدغه های اصلی مسئوالن 
و مردم منطقه به ویژه صیادان است؛ 
از این رو ما بحمدهلل توانســته ایم ۱۰ 
موج شــکن را احداث کنیــم تا مردم 
از موج های بلند خلیج فارس آســیب 

کمتری ببینند.«
وی با اســتقبال از اجرای طرح 
ســاخت مسکن محرومان تأکید کرد: 
»ما خواستار آن هستیم که این طرح 
هم به سبب تأثیرات فراوان آن و هم به 
سبب اهمیتی که در محرومیت زدایی 

دارد، ادامــه پیــدا کــرده و برای این 
منظور از همه مسئوالن استان که در 
پروژه های قبلی اجرا شــده همکاری 
خوبی داشتند، می خواهیم این همکاری 
را در ادامه این کار با ما داشــته باشند 
تا محرومیت به طور کامل رفع شود.«

هر ۵۰ متر ۳۰ میلیون تومان
مدیر کل مسکن و امور مهندسی 
کمیتــه امداد امام خمینــی)ره( نیز 
دیگــر فردی بود که در این مراســم 
ســخنرانی کرد. وی درباره امری که 
در ایــن همایش در حــال برگزاری 
است، اظهار داشت: »ما هر روز پس از 
پیروزی انقالب اسالمی یک فتح الفتوح 
داشــته ایم و امروز هم مفتخر هستم 
کــه به نمایندگی از کمیته امداد امام 
خمینی)ره( کشــور در خدمت شما 
باشــم و ســالم گرم مهنــدس فتاح 
را اعــالم کنم و از طرف ایشــان این 
فتح الفتوحاتی را کــه با همکاری دو 
نهاد سپاه و کمیته امداد در حال انجام 

است، تبریک بگویم.«
بازیــان با بیان اینکه طی دو ماه 
اخیر 3۰۰ واحد مســکونی در استان 

خوزســتان افتتاح شــده است، ادامه 
داد: »سپاه و کمیته امداد خدمتگزار 
مردم هســتند و همه این پروژه ها که 
به برکت رهبر معظم انقالب اسالمی 
انجام می شــود، هدیه ایشان به مردم 

محروم کشور است.«
وی اظهار داشت: »برای ساخت 
هر مســکن ۵۰ متری حداقل مبلغی 
حــدود 3۰ میلیــون تومــان هزینه 
می خواهد که طی قراردادی که سال 
گذشته با ســپاه که خدمتگزار مردم 
است، داشتیم، روی ساخت 2۰ هزار 
واحد توافق کردیم که ۵۴۴2 واحد را 
در مرحله اول اجرا کردیم و مابقی را 

هم در حال تحویل داریم.«

مسکن مشکل ۳۰ درصد 
مددجویان است

در این مراســم مدیر کل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان با بیان 
اینکه حدود 3۰ درصد از مددجویان 
این استان مشکل مسکن دارند، افزود: 
» یکــی از مهم ترین اثرات ســاخت 
مســکن برای نیازمندان در روستاها 
مهاجرت نکردن روستاییان به شهرها 
و تثبیت جمعیت روستا است که هم 
در امنیت منطقه و هم در اقتصاد آن 

تأثیر زیادی دارد.«
وی ادامه داد: »از همه عزیزانی که 
در این امر خداپسندانه تالش داشته اند، 
درخواست داریم این کار ادامه پیدا کند 
و ما را در امر خدمت بیشــتر به این 

مردم محروم یاری کنند.«
بر اســاس ایــن، در بخش های 
مختلف اســتان بوشــهر بــه ترتیب 
زیر واحدهای ســاخته شده تحویل 
محرومــان شــد؛ بوشــهر ۴۰ واحد، 
دشتستان ۱۱3 واحد، تنگستان ۱۰8 
واحد، دشــتی ۱۴8 واحد، کنگان 36 
واحد، دیر 2۵ واحد، عسلویه ۱9 واحد، 
جم 27 واحد، گناوه ۴۰ واحد و دیلم 

۴۴ واحد.

گزارش خبری

جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت: »یک 
پیروزی شــگفت انگیز در جایــی که محل دفن 
سیاست های رژیم صهیونیستی، آمریکا، انگلیس 
و مرتجعان منطقه شده است، رقم خورده است.«
سردار حسین ســالمی، جانشین فرمانده 
کل سپاه در یادواره شهدای مدافع حرم فاتحین 
در مصالی امام خمینی)ره( تهران، پیروزی های 
شــگفت انگیز و فراتر از تصور جبهه مقاومت را 
تبریک گفت و خاطرنشــان کرد: »امروز پرچم 
اسالم در جهان به اهتزاز درآمده و پرچم استکبار 
به زیر کشــیده شده است. امروز در جهان شاهد 
طلوع خورشید اسالم و غروب استکبار هستیم و 
این نتیجه خون شهدا و توکل و صبر خانواده های 

شهداست.«
سردار سالمی خطاب به خانواده های شهدای 
مدافع حرم عنوان کرد: »شــهدای شما سمبل 
جوانمردی، غیرت، آزادگی، حقیقت طلبی و تجلی 
انسانیت هستند، امروز نشان داده شد که در برابر 
صهیونیســم و استکبار و سلطه گران تنها منطق 

جهاد و شهادت پاسخگو خواهد بود.«
وی ادامه داد: »تجربیات سخت و شیرین ما 
در طول چهار دهه گذشته نشان می دهد، می توان 
بدون تکیه بر قدرت های بزرگ قله های رفیعی از 

علم و فرهنگ را فتح کرد و پیروزی های بزرگی 
را رقم زد. با فرهنگ مقاومت می توان هر تهدیدی 

را به فرصت تبدیل کرد.«
سردار سالمی همچنین گفت: »دشمن فکر 
می کرد با به وجود آوردن داعش می تواند زبانه های 
امید انقالب اســالمی و روند گسترش اسالم در 
بالدها را تضعیف کند و از بین ببرد و منطقی از 
جهاد بدل اسالمی را در برابر جهاد ناب علم کند؛ 
اما گستره نفوذ اسالم پیش رفت و به یک اتحاد 

جهانی و بسیج جهانی تبدیل شد و به این ترتیب 
طومار داعش در هم پیچیده شد.«

جانشــین فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه 
شــهدا راه های ســخت غلبه بر دشمن را هموار 
کردنــد، تصریح کرد: »ســعودی ها امــروز در 
اجرای خط مشی های خود ناکام مانده و به رژیم 
صهیونیستی برای رسیدن به اهداف شان متوسل 
می شــوند؛ اما همه راه ها بر روی آنها بسته شده 
اســت. همه دیدند که چگونــه فتنه آمریکایی ـ 

صهیونیستی در کردستان عراق بی نتیجه ماند. 
ما در پایان دادن تسلط استکبار بر سرزمین های 
اسالمی همچنان گام برخواهیم داشت و این راه 

را ادامه خواهیم داد.«
وی ادامه داد: »تهدید داعش فرصتی ایجاد 
کرد تا مســلمانان جهان اسالم از عراق، سوریه، 
افغانستان، پاکستان، ایران و... با هم متحد شوند 
و بسیج جهانی اسالم در برابر دشمنان تکفیری 
شــکل بگیرد. این بســیج جهانی نتیجه تحقق 
اندیشــه های نورانی رهبر معظــم انقالب، رهبر 
ام القرای جهان اسالم بود. جهان اسالم به برکت 
انقالب و رهبری امام خامنه ای و فرماندهی میدانی 
سردار سلیمانی توانست سطح وسیعی از قدرت 

دفاعی را ایجاد کند.«
سردار سالمی بیان کرد: »امروز پرچم های 
درخشان مقاومت اسالمی سرزمین های اشغالی 
را احاطــه کرده و دشــمنان می دانند در جنگ 
آینده جبهه مقاومت قادر اســت تا حذف رژیم 

صهیونیستی از جغرافیای سیاسی گام بردارد.«
جانشــین فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: 
»دشمن می خواست ما را در انزوای سیاسی قرار 
دهد؛ در حالی که امروز بدون جمهوری اسالمی 

حل مشکالت منطقه ای ممکن نیست.«

 سردار سالمی در یادواره شهدای مدافع حرم فاتحین

تهدید داعش سبب اتحاد ملت های مسلمان منطقه شد
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حسن ختام
 تکیه بر موالی خوبان

خدا نکند که در بازار جوفروشان گندم نما گم شوی
و نشناسی متقلبان متظاهر را...

او در بازار بزرگ دنیا گم شده بود؛
در این هیاهوی پوشالی که سره را از ناسره 

سخت تشخیص می دهی
***

او ساده دل بود
و همه را از دریچه چشمان پاک خود می نگریست

و نمی دانســت در پس چشــمان ناپاک 
متقلبان تازه به دوران رسیده

چه شرارتی نهفته است
همان ها که دلیل معلق بودن یک عمرشان

تعلق بود و تعلق...
او اگر چه ساده دل بود،  ولی
هیچ گاه وسوسه خیال نشد

دلش را هم از کف نداد
پایش هم نلغزید

او دلبسته ای وارسته بود
محکم بود و استوار...

او به کسی تکیه داده بود که برای همه عمرش بس بود
در همه خواب و خیزش یک ذکر داشت؛ االمان

و تنها به یک نفر توســل جسته بود؛ موال 
صاحب الزمان)عج(...

صادقانه

 آرش فهیم/  مسعود کیمیایی یکی 
از پیش قراوالن سینمای اجتماعی و موج نو در 
ایران محسوب می شــود؛ اما سال ها است که 

مسیری رو به افول را طی می کند.
به طوری که هر فیلمی که می سازد، گویی 
یک قدم به عقب برمی دارد. همچنان که فیلم 
جدیــد او »قاتل اهلی« ســیر رو به افول این 
فیلمساز را تکمیل کرده است. این فیلم موضوع 
مهم و به روزی را دســتمایه قرار داده است؛ 
»زالوهای اقتصادی« جزء آن دسته مضامینی 
اســت که خود به خود، داستانی پراضطراب و 
التهاب دارد. کافی است یک فیلمساز جسارت 
بــه خرج دهــد و یکی از پرونده های فســاد 
اقتصادی یا ماجراجویی هــای مافیاهای بازار 
را به تصویر بکشــد. به همین دلیل هم ورود 
مسعود کیمیایی به این موضوع، قابل ستایش 
است. »کلوزآپ« زالوهایی که روی پوست قرار 
می گیرند و خون می مکند نشان می دهد که به 
طور مستقیم و شفاف کجا را نشانه گرفته است. 
این صحنه ها یادآور همان هایی است که موجب 
ضربه به تولید ملی و اخالل در اقتصاد مقاومتی 
و اشــکال در اشتغال می شوند. همان هایی که 
ســبب تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگرها 
می شــوند و این بار فیلــم جدید کیمیایی به 

سراغ شان رفته است. 
»قاتــل اهلی« قهرمان هــم دارد؛ جالل 
سروش، با نقش آفرینی پرویز پرستویی، یکی 
از کارگزاران نظام اســت که با این جریان های 
مافیایی مواجه می شود و عزم مبارزه با آنها را 
دارد. با این حال، این مســتقیم گویی و فقدان 
خالقیت در نمادپردازی، در فیلمی که قرار بوده 
افشاگر مجرمان اقتصادی باشد، ضعف نیست 
و می توان آن را پذیرفت. وقتی مسئله ایجاب 
می کند، مستقیم گویی و کوبیدن تصاویر فیلم بر 

متهمان درجه اول ناهنجاری ها، وظیفه فیلمساز 
قائل به تعهد اجتماعی است؛ اما همه اینها تنها 
مقدمه و زمینه هستند و برای تحسین یک فیلم 

و کارگردانش کافی نیست.
مشــکل اصلی »قاتل اهلی« نیز همچون 
بیشتر فیلم های ســال های اخیر سینمای ما 
این اســت که ایده یا دغدغــه محوری، نه با 
واقعیت بیرونی پیوند دارد و نه تبدیل به درام و 
داستانی تخیلی شده است. فضای فیلم هر چند 
در لحظاتی مخاطب را درگیر می کند و جنبه 
دراماتیک دارد؛ امــا ارتباطی با دنیای بیرون 
)جامعه( و درون شــخصیت های فیلم ندارد. 
مشخص نیســت که کیمیایی براساس چه ما 
به ازایی دست به خلق این آدم ها و فضاها زده 

اســت؛ البته یک کارگردان الزاماً نباید مطابق 
با آنچه در واقعیت رخ می دهد فیلم بســازد؛ 
ولی مشکل این است که این فیلم، حتی توان 
فضاسازی و شخصیت پردازی منحصربه فرد و 
متعلق به خــود فیلم را هم ندارد. آدم ها هیچ 
هویت و شناسنامه ای ندارند. شخصیت محوری 
فیلم ـ جالل سروش ـ پر از تناقض و ویژگی های 
بی ربط به هم است. او در عین عدالت خواهی و 
شورش علیه فساد، اما خودش، زندگی چندان 
ساده و بی آالیشی ندارد. به همین دلیل هم توان 
برانگیختن هم ذات پنداری مخاطب را که الزام 
یک فیلم قهرمان محور و انقالبی است، ندارد. 
مرید او »ســیاوش« با بازی امیر جدیدی هم 
همین طور. هر چند که بهترین نقطه فیلم که 

به اصطالح درآمده همین کاراکتر است. حاج 
آقا نوربخش با بازی پرویز پورحسینی از همه 
عجیب تر و غیر قابل باورتر است. واقعاً هیچ کس 
نمی تواند او را درک کند و بفهمد که کیست و 
چه می کند. همه اینها روی هوا هستند. روایت 
فیلم هم سســت و وارفته است و پر از اتفاقات 
بی ســر و ته و غیر منطقی است. مانند صحنه 
حضور سیاوش در استخر برای انتقام گیری از 
سرکرده باند خالفکارها. معلوم نیست که این 
جوان، چگونه و از چه راهی وارد خانه و استخر 
خصوصی یک قاچاقچی حرفه ای می شود. این 
هم از عجایبی اســت که فقــط در فیلم های 

مسعود کیمیایی اتفاق می افتد!
از همه بدتر، ماجرای رابطه عاشقانه بهمن 
)پوالد کیمیایی( با مهتــاب )پگاه آهنگرانی( 
است. این روایت فرعی در اشتباهی راهبردی، 
تبدیل به داســتان اصلی شده و حال آنکه در 
فیلم، ارتباط ارگانیکی بین این قصه با موضوع 
محوری فیلــم که همان فعالیــت مافیاهای 
اقتصادی و تبهکار اســت، برقرار نشده است. 
ضمــن اینکه بــازی پگاه آهنگرانــی و پوالد 
کیمیایــی در این فیلم مأیوس کننده اســت. 
واقعیت این است که سینما هنری جمعی است؛ 
اما »قاتل اهلی« یک فیلم خانوادگی است! همه 
چیز در فیلم فدای روابط پدر و پســری شده 
است. کاماًل آشــکار است که کارگردان، تمام 
تــالش خود را کرده تــا فرزندش، پوالد را در 
فیلم برجسته کند. مانند صحنه های طوالنی و 
بی ربط با روایت فیلم که آوازخوانی و کنسرت 

پوالد را نشان می دهد.
باید منتظر مانــد و دید که آیا کیمیایی 
در آثــار آینده خود باز هم رو به عقب حرکت 
خواهد کرد یا فرصتی برای احیای دوباره سبک 

و سیاق خود خواهد یافت؟

یادداشت

نگاهی به »قاتل اهلی« به کارگردانی مسعود کیمیایی

وقتی سینما قربانی روابط خانوادگی می شود!

 مهدی امیدی/ باز هم تئاتر و 
باز هم عبور از قانون و حریم های اخالقی! 
به تازگی تصاویر یکی از نمایش های روی 
صحنه از سوی خود گروهی که نمایش را 
اجرا می کنند، در فضای مجازی منتشــر 
شد. آنچه در این تصاویر آشکار بود، مقید 
نبودن به قوانین تصریح شده درباره پوشش 
بانوان در اماکن عمومی است؛ به گونه ای که 
بازیگر زن این نمایش با لباسی نامناسب در 
این نمایش بازی کرده اســت. نکته جالب 
این است که دیگر گروه های تئاتری ابایی 
از برمال کردن روش های ضد تئاتری و غیر 
اخالقی خود ندارنــد و حتی برای تبلیغ 
نمایــش خود و ایجاد هیاهو برای ســود 
بیشتر، دست به چنین اقداماتی می زنند. 
گروه هایی که مدعی روشنفکری هستند، 
هیچ شرم و حیایی برای استفاده ابزاری از 
زنان با هدف سود اقتصادی بیشتر ندارند! 
ای کاش فقط مشکل نمایش مذکور ـ که 
اســم آن و اینکه چه کســانی آن را اجرا 
می کنند مهم نیست، بلکه رسم آن که در 
تئاتر ما باب شده، اهمیت دارد ـ به پوشش 
بازیگر محدود می شــد. آنها در تبلیغات 
نمایش عنــوان کرده اند که بــا توجه به 
فضای هراس انگیــز نمایش، افراد زیر ۱8 
سال و مبتالیان به ناراحتی قلبی، از دیدن 
این نمایش خودداری کنند؛ این در حالی 
اســت که متن و رمانی که این نمایش از 
روی آن اقتباس شده، هیچ نسبتی با چنین 
توضیحاتی ندارد! مشخص هم نیست که 
چــه نهاد یــا مرکزی باید بــه تخلفات و 
تحریکات غیر قانونی گروه های نمایشــی 
رسیدگی کند؟ گویی تئاتر، جزیره ای جدا 
و فارغ از این ســرزمین است. اگر یک یا 
دو نمایش به چنین فعالیت هایی دســت 
می زدند،  می توانســتیم بگوییم از دست 
مســئوالن تئاتر و وزارت ارشــاد در رفته 
اســت؛ اما وقتی این رفتارها در بیشــتر 
نمایش های به اصطالح حرفه ای ما مرسوم 
شده، باید مســئله را به مثابه یک آسیب 

مدیریتی نگاه کرد. 
یکی از عوامل بروز چنین ضعف هایی، 
خصوصی شدن تاالرهای نمایشی است که 
وجه اقتصــادی آن بر جنبه های فرهنگی 
و فکری این هنر فاخر غالب شــده است. 
حاکم شــدن گرایش ســوداگر در تئاتر 
سبب به حاشیه رفتن تفکر و فرم در تئاتر 
امروز ایران شــده است؛ اتفاقی که حاصل 
فعال شدن بخش خصوصی در تئاتر طی 
سال های اخیر است. واقعیت این است که 
اکنــون خلق آثار در تئاتر بیشــتر با نیت 
سود و جذب ســرمایه انجام می شود؛ به 
گونه ای که تهیه کننــدگان تئاتر به جای 
فعال فرهنگی اآلن به تاجر تغییر ماهیت 
داده اند. این مسئله از آنجا اهمیت دارد که 
تهیه کننــدگان بر کیفیت نمایش ها تأثیر 
می گذارنــد؛ به همین دلیــل تئاتر امروز 
ما هم بســیار دچار تکرار و سطحی نگری 
شــده و هم ابتــذال در آن بیداد می کند؛ 
چون به هر تمهیدی برای جذب تماشاگر 
دست می زنند. البته این فرایند را فقط به 
تاالرهای خصوصــی نمی توان تقلیل داد؛ 
بلکه تاالرهای معتبر و شناخته شده  دولتی 
نیز به شکل باورناپذیری دچار این گرایش 
شده اند.این وضعیت و مناسبات حاکم بر 
تئاتر به گونه ای اســت که عده ای فقط به 
دلیــل برخورداری از ســرمایه، می توانند 
بدون داشــتن صالحیت و توانایی فکری 
و هنری هر تاالری را برای اجرای نمایش 
خود در اختیار بگیرنــد، چون می توانند 
بــرای صاحبان تاالرها پول بیشــتری به 

ارمغان بیاورند!
اتفاقات این روزهــای تئاتر، گویای 
آن اســت که بخش نظارت و ارزشــیابی 
مرکز هنرهای نمایشــی وزارت ارشاد به 
یک خانه تکانی و تحول اساسی نیاز دارد.

تئاتر خصوصی و تخریب فرهنگ عمومی

 ثواب دیدار زائر
امام صادق)ع( فرمود: 

»هرگاه یکی از برادران شــما از 
زیارت ما یا زیارت قبور ما بازگشــت، 
به استقبالش بروید و به او سالم کنید 
و برای ایــن نعمتی که خداوند به او 
بخشیده است، به او شادباش بگویید 
که برای شما نیز ثوابی مانند ثواب او 
خواهد بود و پاداشی همانند پاداش 
او، یعنی رحمت خدا، شــما را نیز در 

برمی گیرد.«
بحار األنوار، ج ۱۰۲، ص ۳۰۲

ssweekly:کانال پیام رسان سروش@

 همه جا خوبه فقط اینجا خرابه!
حرف تو حرف

ما ایرانی ها از همان اول انقالب، دهاتی و عقب افتاده و جهان سومی و بی سواد 
بار اومدیم. وقتی شاهی که در خارج درس خوانده را بیرون می کنید، همین می شود 
دیگر! این طور شده که حتی جنبه دیدن مدرن زندگی کردن دیگران را هم نداریم 
و مدام در جلســات غیبت خود در تاکسی و صف نانوایی می گوییم؛ چرا فالنی به 
بهانه پیشــرفت تحصیلی، کودکش را فرستاده خارج؟ مگر مملکت خودمان چه 

ایرادی دارد و از این حرف های چرت و پرت...
نمونه اش همین چند روز پیش که نخســت وزیر روشنفکر و خوش ذوق یکی 
از همین کشورها دو فرزند خود را برای تحصیل به یک کشور دیگر، که امکانات 
بیشتری برای تحصیل داشته فرستاده بود، مردم چه الم شنگه ای به راه انداختند! 

می گفتند عربستان پسر و دختر سعد حریری را گروگان گرفته. جل الخالق!
مگر جهان بی قانون و بی صاحاب است؟ سازمان ملل با یک قطعنامه دمار از 
روزگار کشوری که دست از پا خطا کند و حقوق بشر را زیر پا گذارد در می آورد. 

مخصوصاً اگر پای کودکان هم در میان باشد.
این مردم بی سواد حتی نمی دانستند که کشور عربستان با سرمایه عظیمی که 
از نفت و حج به دست می آورد اصاًل به پول گروگان گیری نیازی ندارد و بالفرض 
که خواست گروگان گیری کند، چرا گروگان گیری های نون و آبدار امارات و ژاپن 
و دیگر کشورهای پولدار را رها کرده و از یک کشور جنگ زده مثل لبنان اخاذی 

کنند؟ بنده واقعاً برای این سطح آشنایی با سیاست مردم متأسفم.
ابراهیم کاظمی مقدم

sobhesadegh@iran.ir
ssweekly.ir

 خدایا خودت مرهم باش!
خدایا!

چمران نیستم
که برایت زیبا بنویسم؛

همت نیستم
که برایت زیبا شهید شوم؛

آوینی نیستم 
که برایت زیبا تصویرگری کنم؛

متوسلیان نیستم
که برایت زیبا جاوید شوم؛

بابایی نیستم
که برایت زیبا پرواز کنم؛

پرنده ای پرشکسته ام
که نیاز به مرهم دارم.

پس پروردگارا خودت مرهم زخم های دلم باش!

تلخند ترامپ: من خواهان صلح از طریق زور و قدرت هستم

کشکیات  

راش اضافه

عصبانیت صهیونیست ها
 از یک كتاب كودک!

 P is for« انتشــار کتابــی با عنــوان
Palestine« برای کودکان فلسطینی خشم 
صهیونیست های آمریکا را برانگیخته است.  به 
گزارش »نیویورک پست«، بسیاری از یهودیانی 
که در نیویورک زندگــی می کنند، از طریق 
پست های فیس بوکی اعتراض خود را به انتشار 
این کتاب اعالم کرده اند. صهیونیست ها اعتقاد 
دارند، این کتاب با اهداف سیاسی نوشته شده 
است استاد ایرانی االصل دانشگاه پیس آمریکا 
در رشته تاریخ می گوید: »این کتاب آموزش 
الفبای انگلیسی برای کودکان فلسطین است.«

قطعه »به سوی موعود«
 رونمایی می شود

علیرضا بیرانوند تازه ترین اثر موسیقی 
خود را به موضوع انتظار فرج امام زمان)عج( 

اختصاص داده است.
این قطعه موسیقی که می توان آن را 
متفاوت ترین اثر با موضوع ظهور دانســت، 
»به ســوی موعود« نام دارد که  قرار است 
همزمان با سالروز آغاز امامت امام زمان)عج( 
منتشر  شود. گفتنی است، در ماه های اخیر 
قطعات موســیقی »مدافع وطن و حرم« و 
»قهرمان قهرمانان« این خواننده با استقبال 

خوب مخاطبان همراه بوده است.

یتیم خانه ایران در لندن
 به نمایش درآمد

گروهی از ایرانیان مقیم لندن، در پاسخ 
به اقدامات و تبلیغات ضدایرانی در غرب، فیلم 
ضدانگلیسی »یتیم خانه ایران« را در این کشور 
به نمایش درآوردند. احمد نجاران، مسئول این 
برنامه و عضو انجمن ایرانیان »ایمپریال کالج 
لندن« در این  باره گفت: »در یک سال و نیم 
اخیر، فیلم های سینمایی مختلفی همچون 
»آرگو« و »سیصد« در »ایمپریال کالج لندن« 
اکران شده بود که تصویری خشن، جنگ طلب 
و مرتجع از جامعه ایران را برای جهانیان به 

نمایش می گذاشت.« 

هکر ایرانی سریال »بازی تاج
 و تخت« در تعقیب آمریکا

یک هکر ایرانی به اتهام هک و انتشار 
قسمت های منتشر نشده مجموعه تلویزیونی 
»بازی تاج و تخت« از سوی وزارت دادگستری 
آمریکا در فهرست تعقیب قرار داده شده است. 
به گزارش »یورونیوز«، طبق اسناد و گزارشی 
که دفتر دادستانی فدرال منهتن منتشر کرده، 
عامل اصلی حمله سایبری به شبکه »اچ بی او« 
)HBO( و ســرقت اطالعات این شــبکه، 
از جمله قســمت های بــه نمایش درنیامده 
مجموعه تلویزیونی »بازی تاج و تخت« یک 

شهروند ایرانی با نام »بهزاد مصری« است.

ادای احترام هنرمندان به مدافعان حرم
برخی از هنرمندان با 
انتشــار مطالبی در فضای 
مجازی از سرلشــکر قاسم 
ســلیمانی و مدافعان حرم 

قدردانی کردند.
رامبد جوان، بازیگر و 
»خندوانه«  برنامه  مجری 
در بخش هایی از یادداشت 
خود آورده اســت: »پایان 
رشــادت های  بــا  داعش 
و  حججی ها  مثال زدنــی 
و  ســلیمانی ها  ســردار 

سربازان گمنام وطن مان ثمره داد... این امنیت بی نظیر کشورمان در یک منطقه پر بحران به سبب 
زحمات در کشور غریب از سوی مدافعان حرم بوده است...«

مهران رجبی، بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار تصویری از سرلشکر قاسم سلیمانی ارادتش 
به این فرمانده سپاه را ابراز کرد و نوشت: »قربون شکل ماه هر چی مرده )خسته نباشی سردار(.«

ســیدمحمود رضوی، تهیه کننده فیلم هایی، چون »سیانور« و »ماجرای نیمروز« نیز این گونه 
نوشــت: »اگر زال، رستم، سهراب و اسفندیار افســانه بودند و در تاریخ ایران ماندگار شدند، قاسم 
سلیمانی سردار سپاه اسالم واقعیتی است که در تاریخ جهان ماندگار شد.« رضا میرکریمی، کارگردان 
سینما نیز در پیامی، فتح بزرگ سپاه اسالم در شکست دادن گروه تروریستی تکفیری داعش را به 

خانواده شهید مدافع حرم بابایی و کارگردان فیلم مستند »بابایی« تبریک گفت.

 اخبار جدید از كتاب خاطرات سرلشکر قاسم سلیمانی
قرار اســت بــا توافق 
دیگر  ســلیمانی  ســردار 
 ۱6 مجموعــه  مجلــدات 
جلــدی خاطرات ســردار 
قاســم ســلیمانی منتشر 
شــود. عملیات کربالی ۱ 
محوریت کتــاب جدید را 
تشکیل می دهد. به گزارش 
پویا، در  باشگاه خبرنگاران 
روزهای پایانی سال گذشته 
دو جلــد از مجموعــه ۱6 
جلدی از خاطرات ســردار 
برای  و  منتشــر  سلیمانی 

اولین بار در سی امین دوره نمایشگاه کتاب توزیع شد. کتاب حاوی خاطراتی از سردار سلیمانی در بازه 
زمانی بهمن سال ۱36۰ تا اردیبهشت سال ۱36۱ است که از زبان فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثاراهلل روایت 
شده است. اما پس از گذشت چند ماه، انتشار خاطرات سردار سلیمانی متوقف شد. عباس میرزایی، 
نویسنده این دو اثر، علت توقف را رضایت نداشتن سردار اعالم کرد. این در حالی است که دو اثر یاد 
شــده از جمله آثار پرفروش در بازار کتاب بود. حاال پس از گذشــت چند ماه، قرار است انتشار دیگر 
مجلدات این مجموعه از سر گرفته شود. عباس میرزایی گفت: »در حال حاضر با موافقت سردار سلیمانی 
قرار است ۱۴ عنوان کتاب دیگر این مجموعه منتشر شود. سومین جلد از این مجموعه که به عملیات 

کربالی ۱ اختصاص دارد، با عنوان »نبرد دوم مهران« تا یک ماه دیگر روانه بازار کتاب خواهد شد.«

کتیبه سبز
 به مناسبت آغاز امامت امام عصر)عج(

سکاندار
در چنین روزی، امام عصر)عج( سکاندار شد

دید او  تاب و تبم را، بخت با من یار شد
هر که راز عشق می دانست، با رمز عبور

از برای دیدن روی گلش، احضار شد
دل درون  سینه می نالید، از درد فراق

عاشقی، در دام عشق افتاده و بیمار شد
دل که عاری بود تا آن روز از عشق و عطش

کار دل باختگی، از آن زمان، آغاز شد
دل فرو غلتیده در  دامان یار آشنا

فخر کردم در جهان، دل صاحب دلدار شد
من الفبا را از او آموختم در مدرسه

من ندانستم چه شد، دل مخزن االسرار شد
با عنایات نهان، دل در درون آرام گشت

چشمه ای واشد، دل از انوار حق سرشار شد
هر سپیده دم، براتی داد، موالی دلم

خانه دل از کرم، لبریز از انوار شد
عالم از چشمم فتاد و من شدم زان بی نیاز

هر چه جز دلدار پیشم، خوار و بی مقدار شد
کار و بارم رونقی بگرفت در بازار عشق

دل شد آیینه که من، هر کار کردم کار شد
تا به موال دل سپردم، شعر جوشید از درون

من سرودم شعر، از الطاف حق پربار شد
من که بودم، هیچ، او با هیچ، تو دیدی چه کرد؟!

در میان می پرستان، امتحان بسیار شد
ناز او را چون »فرائی«، قیمت جان می خرد

در مرام بندگی، در زمره احرار شد
عبدالمجید فرائی

 شعر بی پایان
طنازها موضوع طنازی ندارند

حرفی برای این لغت بازی ندارند
از بس که شد موسیقی ابزار سیاسی

خواننده ها هم شور آوازی ندارند
از خوبی دولت اخیراً طنزسازان
چیزی برای سوژه پردازی ندارند

ایران برای چینیان شد شهربازی
جز ما گمانم هیچ همبازی ندارند

بسیار محرومند و بی فرهنگ هستند
آنها که در منزل سگ  تازی ندارند

دزدان شهر ما شدیداً با نفوذند
ترسی اخیراً دیگر از قاضی ندارند

چشمی به بیت المال و چشمی هم به مردم
فتانه ها قصد براندازی ندارند!

قول و قرار از ما فقط پنهان شد، اما
با دوستان خارجی رازی ندارند

نازی! چه خوش رویند! اما وقت تاراج
دست کمی از ارتش نازی ندارند
دزدان امروزی مجازی می ربایند

چون مثل سابق، حال اّخاذی ندارند
انگار مردان دلیر و پیر بیکار

شامی به جز شیشلیک قفقازی ندارند
ماییم آن طنازهای خسته جان که

در آسمان مرغابی و غازی ندارند
ای کاش ما هم جمله آقازاده بودیم

زیرا شنیدم حکم سربازی ندارند
بگذار تا این شعر، بی پایان بماند

ابیات پر دردی که آغازی ندارند...
سروده جمعی از شاعران


