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پایان داعش و آغاز سردرگمی حامیان
با روشــنبینی راهبردی رهبر معظم انقالب و پرچمداری سردار سلیمانی و
ایثارگری شهدا و مدافعان حرم و حریم ،که کوتهبینیها را تحمل و نیش قلم و زبان
غربزدههای داخلی را نادیده گرفتند ،امروز بزرگترین افتخار تاریخی و نجاتبخش
برای گفتمان انقالب اسالمی و مردم منطقه و تمامی جهان به ثبت رسید و خالفت
تروریستی و گفتمان وهابی و راهبرد آمریکاییـ صهیونیستی با فرماندهی مستقیم
صفحه۶
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شکست داعش مرهون هدایت هوشمندانه
رهبری است

امروز نقش ایران در تقابل با طرحهای آمریکایی در منطقه به
دلیل رهبری هوشــمندانه رهبر معظم انقالب که ناشی از شناخت
دقیق نقشه دشمن ،ساماندهی ظرفیتها و هدایت و فرماندهی ایشان
بوده ،بسیار مهم است .امروز خیلیها که وضعیت را میبینند تحسین
میکنند؛ ولی پنج ســال پیش برخی معترض بودند که چرا ما در
عراق و سوریه هستیم و هزینه میکنیم؛ اما امروز که وضعیت روشن
شده است ،میگویند آفرین بر رهبری و مدافعان حرم.
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گزارشی از تحویل  600واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر

سپاه بر ادامه خدمترسانی
و محرومیتزدایی تأکید دارد

ارتقای كيفيت و افزايش بهرهوري؛
مطالبهعمومي

ایرانهراسی
حربه نخنمای آلسعود

پیشنهادی برای اصالح
رفتارهایاجتماعی

پیروزی بزرگ
در مسلخ مذاکره

وقتی سینما قربانی روابط خانوادگی
میشود!
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مسئول نمایندگی ولیفقیه در سازمان بسیج مستضعفین
در گفتوگو با صبح صادق
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سرمقاله
بسیج ،بصیرت و دشمنشناسی

ل سنائیراد /امام خامنهای ،رهبر فرزانه انقالب اسالمی در
رســو 
دیدار با فرماندهان و مســئوالن سازمان بسیج مستضعفین ،سپاههای
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 دشمنشناســی
اســت ».ترجمان دیگر این گزاره این است که بسیج بدون دو شاخصه
بصیرت و دشمنشناســی اعتبار ندارد و همانگونه که نمیتوان بسیج
را بدون خصوصیت مردمی تصور کرد ،بسیج نمیتواند بدون بصیرت و
دشمنشناسی 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 مؤلفههای ذیل جستوجو
کرد؛ مؤلفههایی که به فلسفه تشکیل بسیج در نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران برمیگردد:
۱ـ ماهیت مردمی و داوطلبانه بسیجیان که به صورت آگاهانه به جمع
مدافعان انقالب و نظام اســامی پیوسته و امر نگهبانی از انقالب و نظام
اسالمی به مثابه بزرگترین دستاورد آن جز با آگاهی عمیق سیاسی و
شــناخت روشن از دشمنان مقدور نبوده و میتواند بسیج را به انحراف
و بیراهه ببرد.
۲ـ نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن مستلزم بهکارگیری
قدرت و توان برخورد اســت که باید علیه دشمنان و مخالفان و نااهالن
انقالب و نظام صورت گیرد که چنانچه شاخصه آگاهی و دشمنشناسی
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 خنثیسازی آن از مسیر بصیرت و
دشمنشناسی میگذرد.
۴ـ تهدیدات و دشــمنیها علیه انقالب و نظام اسالمی مرتب در
حال تغییر و جابهجایی 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 ضمانتبخش همان اقدام انقالبی است که باید بهنگام
و متناسب باشد.
اگرچه تاکنون در سازمان بسیج برنامهها و فعالیتهای بصیرتافزایی
و تقویتکننده شــناخت و آگاهی سیاسی سابقه داشته و برای اجرا و
پیشبرد آن ،ردههای 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 آگاهسازی و بصیرتافزایی 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 ،دشمنشــناس و آگاه در بسیج میتواند 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.
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چشمانداز عقبنشینی عربستان در ماجرای سعد حریری
محمدرضا بلوردی /درحالی که چهارشنبه

گذشته (یکم آذر) بیستوچهارمین سالگرد استقالل
لبنان بود ،این کشور به واسطه دخالتهای منطقهای
و فرامنطقــهای و تالشهایی که برای فتنهانگیزی
و بیثبــات کردن آن صــورت میگیرد ،با وضعیت
مبهمی روبهرو میشود .در همین راستا سعد حریری
نخستوزیر لبنان تحت فشارهای عربستان سعودی
و در حالی که در ریاض حضور داشت ،اعالم استعفا
میکند .اما پس از گذشــت حدود ســه هفته از اقامــت اجباری حریری در
ریاض و در پی فشارهای منطقهای و بینالمللی ،او از عربستان خارج شده و
راهی پاریس و قاهره (دو کشوری که مخالف سیاستهای عربستان در قبال
بحران اخیر لبنان بودند) میشــود .حریری که اعالم کرده بود برای شرکت
در جشــنهای اســتقالل به بیروت میرود ،در بازگشــت به لبنان و در یک
عقبنشــینی ناگهانی اعالم کرد که به درخواست میشل عون رئیسجمهور
لبنان از استعفای خود صرفنظر کرده و با دست نگه داشتن در این خصوص
امیدوار است که مسائل و مشکالت بدون استعفای او و با انجام گفتوگو بین
گروههای سیاسی لبنانی حلوفصل 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؟
عقبنشینی حریری از استعفا را میتوان در راستای اخباری ارزیابی کرد
که در چند روز گذشته منتشر شده بود؛ مبنی بر اینکه فرانسه با میانجیگری
که در خصوص موضوع استعفای حریری داشته توانسته است عربستان را قانع
کند که نخستوزیر لبنان در منصب خود باقی بماند .در همین زمینه گفته
میشود که سفر حریری به قبرس هم به این دلیل بوده است که در نیکوزیا

اطالعیه جذب دانشجو

در مقطع کارشناسی 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
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هیچ منعی برای فعالیت سیاسی
بسیجیان وجود ندارد

پایتخت این کشور گفتوگوهایی بین مسئوالنی از فرانسه و مصر صورت گرفته
اســت و در جریان آن از سوی فرانسویها اعالم شده است که با انجام برخی
اصالحات ،حریری میتواند موقعیت سیاسی خود را تقویت کند و با ادامه حضور
او در نخســتوزیری لبنان این کشــور از یک خأل سیاسی دیگر که میتواند
بر آینده سیاسی ،امنیتی و اقتصادی آن تأثیرگذار باشد ،نجات خواهد یافت.
با وجود تمام تالشهایی که در سطح منطقهای و بینالمللی برای کاهش
تنشهای سیاسی در لبنان صورت گرفت ،این موضعگیری آینده عربستان در
قبال بیروت است که اهمیت ویژهای دارد؛ ریاض تحت تأثیر فشارهای وارده،
مجبور شد از مواضع و برنامههای هرجومرجطلبانه خود در لبنان عقبنشینی
کند .به ویژه اینکه این برنامهها آنگونه که سعودیها انتظار داشتند پیش نرفت؛
از یک سو با مواضع محکم سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل مواجه شدند
و از ســوی دیگر افکار عمومی و شخصیتهای سیاسی لبنانی نیز به گونهای
ش نشان دادند که مورد انتظار سعودیها نبود؛ میشل عون رئیسجمهور
واکن 
و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با حفظ آرامش خود نســبت به بحرانی که
کشورشان به دلیل دخالتهای 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 سعودیها امیدوار بودند با
بحرانی شدن اوضاع لبنان و با جلب حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا ،اقدامی
نظامی علیه حزباهلل انجام دهند.
پایان سخن اینکه ،با وجود امیدواریهای داخلی که مردم لبنان نسبت
به عقبنشینی سعد حریری از استعفا و در نتیجه عادی شدن اوضاع سیاسی
این کشور دارند ،برخی از صاحبنظران معتقدند که این عقبنشینی میتواند
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 ،برنامههای منطقهای رژیم
صهیونیستی و ایاالت متحده آمریکا را پیش ببرد.

سؤال تریبون ۱۶

چرا عدهای به دنبال کمرنگ جلوه دادن
نقش سپاه در امدادرسانی هستند؟
همراه با  ۳جایزه
پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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یادداشت
دشمنانی با تهدیدات نامعتبر

دکتر یداهلل جوانی /جمهوری اسالمی و ملت ایران ،دارای دشمنانی کینهتوز،
قلدر ،زورگو و زیادهخواه هســتند .جبهه استکبار جهانی با محوریت آمریکای ستمگر
و ظالم ،دشــمن اصلی ملت ایران اســت .آزادیخواهی ،عدالتخواهی ،اسالمخواهی،
استقاللطلبی و عزتطلبی 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 جهتگیریهای ملت ایران و در پرتو انقالب اســامی نمود یافت .در چهار
دهه گذشته جبهه استکبار برای پایانبخشی به انقالب اسالمی و فرو ریختن جمهوری
اســامی ،به مجموعهای از اقدامات در حوزههای نظامی ،امنیتی ،فرهنگی ،اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی توسل جست؛ لکن اقدامات آنان نتیجهای جز قدرتمندتر شدن ملت
ایران نداشت .دشــمنان به جنگهای نیابتی در منطقه با ماهیت جنگهای مذهبی،
بسیار امید بسته بودند تا از رهگذر این جنگها ،ایران اسالمی را گرفتار و متالشی کنند.
از دل این بحران که دشــمنان با ایجاد گروههای تکفیریـ تروریستی در منطقه پدید
آورده و به دنبال پایانبخشــی به تفکر انقالب اسالمی و مقاومت بودند؛ محور مقاومت
با قدرتمندی شگفتانگیزی خارج شد .حاکمیت داعش در منطقه به تاریخ پیوست و
جمهوری اسالمی ایران پرچمدار مقاومت و محور ائتالف واقعی ضد تروریسم ،به نفوذی
فوقالعاده راهبردی در منطقه دست یافت .جبهه استکبار بازنده اصلی بازی شد؛ بازیای
که خود با اهداف دیگری به راه انداخته بود .اکنون مثلث شوم آمریکا ،رژيم صهیونیستی
و آلسعود ،بیش از هر زمان دیگر نگران انقالب اسالمی و الهامبخشی جمهوری اسالمی
ایران و روند تحوالت منطقه با قدرتیابی مقاومت و بیداری ملتها اســت .کینه آنان
نســبت به ملت ایران فزونی یافته و به دنبال توطئههای جدید علیه جمهوری اسالمی
ایران هستند .در این میان سردمداران حکومت قبیلهای سعودی ،برای ملت ایران خط
و نشان کشیده و چنگ و دندان نشان میدهند .رژیم صهیونیستی همانند گذشته ،با
ادبیات تهدید علیه ملت ایران صحبت میکند .مقامات آمریکایی هر از چندی ،سخن از
روی میز بودن همه گزینهها به میان میآورند و ایران را تهدید میکنند.
تهدید ایران به اقدام نظامی به صورت صریح یا با پوشش و غیر مستقیم ،از سوی
آمریکا ،رژیم صهیونیستی و آلسعود ،هر از چندی تکرار شده و بعضاً شدت مییابد.
امــا در این میان یــک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد .ایــن واقعیت اکنون مورد
توجه تمامی کارشناســان و صاحبنظران 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
دردناکترین موضوع برای سردمداران در کاخ سفید ،در رژيم صهیونیستی و در خاندان
حاک م ســعودی ،همین نامعتبر بودن تهدیداتشان 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 یکهتاز 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 تعیینکننده تبدیل شده است .دشمنان با تمام وجود
این موقعیت جمهوری اســامی ایــران را درک میکنند .هیاهوها و جنجالهای اخیر
غربیها و آلســعود علیه نفوذ منطقهای ایران و اقتدار موشــکی جمهوری اسالمی ،به
همین واقعیت برمیگردد؛ از این رو آنان اکنون تمام تالش خود را بر محدودسازی نفوذ
منطقهای ایران و اقتدار موشکی جمهوری اسالمی متمرکز ساختهاند .هدف اصلی جبهه
اســتکبار از این اقدام ،معتبرسازی تهدیداتشان 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 هدایتهای راهبردی فرماندهی معظم کل
قوا ،جمهوری اسالمی ایران نه تنها اقتدار دفاعی و نفوذ منطقهای خود را حفظ خواهد
کرد؛ بلکه قدرتیابی ایران با تقویت عناصر قدرت در حوزههای مختلف روزافزون خواهد
بود و حرکت ملت ایران در مســیر توسعه قدرت هرگز متوقف نخواهد شد .معنای این
سخن آن است که روزبهروز تهدیدات دشمنان علیه ملت ایران ،بیاعتبارتر خواهد شد.

سیاست

2

www.sobhesadeghweekly.ir

سال هجدهم

دوشنبه  6آذر 139۶

هرجا الزم باشد
حضور پیدا میکنیم

شماره ۸۲6

امام خامنهای گفتند« :قریب  ۴۰ســال اســت از تشــکیل جمهوری اسالمی میگذرد 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 ،حرفمان را صریح میزنیم؛ هرجا هم به حضور ما احتیاج باشد ،کمک میکنیم و آن را
صریح میگوییم و از گفتنش ابایی نداریم .ما در مواجهه با دنیای کفر مالحظه هیچکس را نمیکنیم».
حجتاالسالم والمسلمین سعیدی در همایش روحانیت ،پرچمداران بصیرت در فیضیه قم

یادداشت

شکست داعش مرهون هدایت هوشمندانه رهبری است

آتش به اختيار؛ سرفصلي نو پيش روي بسيجيان

مهدي ســعيدي /انقالب اسالمي در طول چهار دهه از عمر پر برکت
خود با فرازها و نشــيبهاي بسیاری مواجه شــده است و در هر مقطع توانسته
است با تدابير گوناگون بر مشکالت فائق آيد و گامي به جلو بردارد .در اين ميان،
عوامل بسیاری در عبور از بحرانها نقشآفرین بودهاند که يکي از مهمترين آنها،
وجود نيروي انساني کارآمد است .اين نيروي انساني کارآمد که تربيت شده مکتب
حضرت روحاهلل(ره) اســت ،همان جوان مؤمن انقالبي است که ما آن را با عنوان
يک «بسيجي» ميشناسيم!
بسيجي آن جوان مؤمن و دغدغهمندي است که در قبال خود ،خانواده ،جامعه،
نظام سياسي ،جهان اسالم و حتي نسبت به آيندگان و تاريخ احساس مسئوليت
ميکند و از کنار حوادث و رخدادها به ســادگي نميگذرد! همچنین با تيزبيني
و بصيرت و تعقل نســبت به آن واکنش نشــان ميدهد و در رفع آن ميکوشد.
فردگرايي و توجه به منافع ،وي را در حصار تنگ خودخواهي و منفعتطلبي غرق
نکرده است؛ بلکه مجاهد ايثارگري است که در عرصههاي گوناگون اجتماعي حاضر
و پيشگام خدمترساني به ديگران است! و اين امر را بيمزد و منت و تنها براي
رضاي خدا و عمل به تکليف انجام ميدهد.
بخش عمده مصائب و مشکالت انقالب اسالمي در طول اين سالها بر دوش
بسيجيان سنگيني کرده است .از حضورشان در عرصه مقابله با ضدانقالب گرفته
تا ايستادگي در برابر دشمن بعثي در هشت سال دفاع مقدس و از آنجا تا حضور
در عرصه سازندگي و مقابله با تهاجم فرهنگي و حتي فتنههاي سیاسیـ امنيتي،
چون حوادث تير ماه  1378و فتنه سال .1388
اما امروز عرصه جديدي پيش روي جوانان بســيجي باز شده است و رهبر
فرزانــه انقالب ميدان بزرگي براي مجاهدت و مبارزه تعريف کردهاند که جوانان
بســيجي بايد در اين ميدان نيز نقشآفرين باشــند .اين عرصه ،عرصه فرهنگي
و ميدان مقابله با جنگ نرم دشــمن از طريق راهاندازي تشــکلهاي خودجوش
انقالبي و عمل مبتني بر راهبرد «آتش به اختيار» اســت .رهبر معظم انقالب در
ســوم خرداد ماه سال گذشــته تأکيد داشتند« :جوانهاي مؤمن و حزباللّهي و
انقالبي کارهاي فرهنگي خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند ».پيش از اين نيز
فرموده بودند« :من ميخواهم بگويم آن جوانهايي که در تهران ،در شــهرهاي
گوناگون ،در اســتانهاي مختلف ،در خود مشهد ،در بسياري از شهرهاي ديگر
کار فرهنگي میکنند ،با اراد ه خودشان ،با انگيز ه خودشان کار را هرچه ميتوانند
جدي دنبال کنند و ادامه بدهند .بدانند که همين گسترش کار فرهنگي
بهطور ّ
در بين جوانهاي مؤمن و انقالبي ،نقش بسيار زيادي را در پيشرفت اين کشور و
در ايستادگي ما در مقابل دشمنان اين ملّت ،ايفا کرده است».
معظمله در بخشــي از رهنمودهايشــان با انتقاد از نگاهي که معتقد است
«نميشــود کاري کرد!» ميفرمايند« :من به هم ه آن هستههاي فکري و عملي
جهادي ،فکري ،فرهنگي در سرتاســر کشور مرتّباً ميگويم :هر کدام کار کنيد؛
مستقل و به قول ميدان جنگ ،آتش به اختيار».
ايــن رهنمودها که به مثابه واجبي عيني براي بســيجيان و تشــکلهاي
خودجوش بســيجي است ،از اهميت پرداختن به عرصه فرهنگ و جدي گرفتن
ميــدان جنگ نرم حکايت دارد .آتش بــه اختيار از عواملي چون افزايش تهاجم
فرهنگــي و تبديل آن به ناتوی فرهنگي و پيشــبردش تا مرحله نفوذ فرهنگي،
پيچيدگي و گســترش فرهنگ و تحــوالت تکنولوژيک و بهرهبرداري همهجانبه
دشــمن از آن ،افزايش نقشآفريني و اثرگذاري تشکلهاي مردمنهاد در فرهنگ
جامعه ،وجود اختالل در نظام مديريت فرهنگي کشور و ...حاصل آمده است که
راهکار مقابله با آنها مردمي کردن فرهنگ و در يک کالم «آتش به اختيار» است.
آتش به اختيار از مســير اعتماد و هويتبخشي و حمايت از فعاليت تشکلهاي
خودجوش انقالبي در عرصه فرهنگ ،تقســيم کار عرصه فرهنگ بين نهادهاي
دولتي و مجموعههاي خودجوش انقالبي ،راهاندازي و تقويت تشکلهاي خودجوش
انقالبي در برابر تشکلهاي مديريت شده دشمن و ...حاصل ميشود و در اين مسير
بیشک،قشر جامعه بسيجيان خواهند بود.
اين ميدان و اين فرمان بهترين بستر براي شکوفايي روحيه و تفکر بسيجي
است که با همه توان استعدادها و خالقيت خود را به منصه ظهور برساند و با توليد
کاالي فرهنگي ،با جبههاي مقابله کند که ترويج سبک زندگي غربي را در دستور
کار خود قرار داده اســت! بسيجي ميتواند بهترين سرباز دفاع از انقالب اسالمي
اين بار در عرصه فرهنگي باشد! به شرط آنکه با همان روحيه بسيجي به ميدان
عمل وارد شود و با تدبير ،عقالنيت ،خالقيت ،اخالص ،پشتکار ،همت ،اراده بلند و
توجه به کالم امام و مقتداي بسيجيان ،استوار و قدرتمند در اين ميدان قدم بردارد.

آخرین خبر

مدیران برکنار شده دولت اصالحات در راه شهرداری

بر اساس شنیدهها ،برخی مدیران و استاندارانی که در دولت اصالحات کنار
گذاشته شدهاند ،قرار است در شهرداری به کار گرفته شوند.
شــنیدهها حاکی است ،محمدرضا مروارید استاندار سابق ایالم قرار است در
یکی از شهرداریهای مناطق تهران مشغول به کار شود.
همچنین فتاح از استان اصفهان قرار است در یکی دیگر از مناطق تهران به کار
گرفته شود .گفته میشود 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 میدهد که نجفی تحت فشار قرار گرفته و مجبور است
عزل و نصبهای خود را با ذائقه افراد تطبیق دهد .البته تاکنون اصالحطلبان که
چند فرقه متعدد در داخلآنان وجود دارد ،به انتصابات نجفی اعتراض داشتهاند و
همین سهمخواهیها سبب سردرگمی نجفی در شهرداری شده است.
همچنین حضور سه معاون بازنشسته از دیگر شاهکارهای نجفی در شهرداری
تهران بوده است.

نکتهونظر

اگه فرمانده نیمخیز راه بره!

نکته :تازه زنش را آورده بود اهواز .طبقه باالی خانه ما مینشســتند .آفتاب
نــزده از خانه میرفت بیرون .یک روز ،جلویش را گرفتم .گفتم« :مهدی جان! تو
دیگه عیال واری .یک کم بیشــتر مواظب خــودت باش ».گفت« :چی کار کنم؟
مسئولیت بچههای مردم گردنمه ».گفتم« :الاقل تویِ سنگر فرماندهیت بمون».
گفت« :اگه فرمانده نیمخیز راه بره ،نیروها سینهخیز میرن .اگه بمونه تو سنگرش
که بقیه میرن خونههاشون».
نظــر :در روزهای اخیر مردم عزیز کشــورمان در کمک به مردم
زلزلهزده کرمانشاه سنگ تمام گذاشتند؛ اما سپاه و بسیج خدماترسانی
خود را تا رفع کامل محرومیت ادامه میدهند .تمام جغرافیای زلزله بین
 ۳۲استان تقسیم شده و هر استان قرارگاه اضطراری در محدوده خود
برای درمان ،اسکان و خدمترسانی تشکیل داده است .این قرارگاهها
بعد از اســکان موقت به سرعت محدوده تحت نظارت خود را خواهند
ساخت و بازسازی را شروع میکنند .سپاه پاسداران از ابتدا با پذیرفتن
مناطق دور دست و صعبالعبور کار خودش را با جدیت انجام میدهد.
در این بحران برخی از فرماندهان سپاه با لباسهای شخصی در مناطق
حاضر شده و به مشکالت مردم رسیدگی میکردند؛ همین رفتارها سبب
شده است که گروههای جهادی مختلفی برای آبادانی این منطقه وارد
مناطق زلزلهزده شوند .خوشبختانه فرماندهان مانند برخی از مسئوالن
نبودند که با فاصله چند روز در محل حاضر شوند و وعدههایی بدهند
که از جیب خودشان نباشد.

همزمان با فرارسیدن هفته
بســیج همایش بــزرگ طالب
بسیجی و روحانیون و ائمه جماعات
با عنوان«روحانیت،پرچمداران
ن همایشهای
بصیرت» در ســال 
مدرســه فیضیه قم برگزار شد.
سخنران این مراسم حجتاالسالم
والمسلمین علی سعیدی ،نماینده
ولیفقیه در سپاه پاسداران انقالب
اســامی بود که به طور اجمال
ماحصل آن را در ادامه میخوانید.
شاید ده سال قبل نمیتوانستیم
آنچــه را که امــروز در منطقه اتفاق
افتاده ،پیشبینــی کنیم .حتی پنج
ســال پیش هم چشمانداز روشنی از
آنچه امروز شاهد آن هستیم ،نداشتیم؛
اما با وجود همه توطئهها ،دسیسهها،
نقشــهها و هجمهها اتفاقاتی شــبیه
معجزه افتاده است.
در ابتدا تحــرکات آمریکا برای
مقابلــه با انقالب اســامی را مطرح
میکنم.
آمریکاییهــا برای تســلط بر
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
هزینههای سنگینی متحمل شدند ،اما
بهرهای هم نبردند .در سال  ،2008این
روش را تغییر دادند و شیوه خود را از
جنگ مستقیم به جنگ نیابتی تبدیل
کردند .این حرکت به طور زنجیرهای
بود و برای شــکلدهی به خاورمیانه
بــزرگ از لبنان شــروع کردند؛ زیرا
نگران بودند و کل رژیم صهیونیستی
زیر برد موشــکهای حــزباهلل بود؛
بنابراین آغاز طرح با حمله به حزباهلل
بود .حمله سیوســه روزه این گروه
توانســت طرح آنها را در نطفه خفه
کند .آنها اگر شکســت نمیخوردند،
هدف بعدیشان سوریه ،عراق و بعد
ایران بود .حزباهلل 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 اصلیها بودند.
در این جنگ آمریکاییها چند ارتش
را از هم پاشــیدند .بزرگترین ضربه
را آلسعود به کشورهای اسالمی زد.
ارتش ســوریه ،عراق ،لیبی ،یمن و...
از هم پاشــید .خیانتهای این چند
کشور در اجرای نقشههای آمریکا بود؛
البته بعدها ترکیه و قطر از این حلقه
خارج شدند.

پیامدهای آن جنگ هم افزون
بر ضرباتی که به ارتشها وارد شــد،
صــرف هزینههای 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
شــکلدهی جبهه سه ضلعی اسالم
ارتجاعــی ،یهودی صهیونیســتی و
مسیحی صهیونیســتی برای پیوند
بین تحجر مذهبیـ سیاسی مقابله با
جمهوری اسالمی را آغاز کردند؛ یعنی
ایــده معاویه و ایده خوارج زمانی که
تلفیق شد و بزرگترین چالش برای
امیرالمؤمنین(ع) پدید آورد ،این بار به
دست آمریکاییها تکرار شد.
اســتکبار درصدد سازماندهی
ســه جریان وهابی ،تکفیری داعشی
و تشــیع افراطی بود تــا با تحریک
رژیمهای زبون منطقه ،مانند آلسعود
نســبت به چپاول سرمایه مسلمین،
تحویل سالح و تولید نیروی تکفیری
اقدام کند.
ما امروز چهار نوع اهل ســنت
داریم که یکی همپیمانها و همراهان
مــا مانند حماس ،جهاد اســامی و
علمای اهل سنت عراق ،سوریه و. ...
دوم اهل سنت ســنتی ،مانند
پاکستان ،افغانستان ،اندونزی ،مالزی
و ...که موفقیت اسالم برایشان 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 وهابیهای افراطی
هستند که در کل منطقه مسلمانان با
آنها درگیر هستند.
این دسته حتی با گروههای 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 غربیها حمایت میشوند
که بتوانند تفرقه ایجاد گروه و برای از
بین بردن وحدت اقدام کنند.
آمریکاییها در شرایط فعلی به
تحریک عربســتان مشغول هستند.

چرایی عملیات تروریستی در مصر

امروز بنســلمان ،ولیعهد 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
وهابیها و ســوم بافت عشیرهای که
بنسلمان آمد و شاهزادهها را بازداشت
کرد .وی در واقع سنتشکنی کرده و
در حال به ریختن این ســه جریان
است و معلوم نیست آمریکاییها چه
خوابی برای عربستان دیدهاند.
آمریکاییها تحریک میکنند و
عربستان گویا میخواهد خودکشی
کند .ترامپ میگوید باید عربســتان
را بدوشیم و در ســفر به این کشور
به آنها سالح فروخت .اآلن آنها انبار
سالحهای بدون استفاده دارند و مرکز
تولید و صــدور نیروهای تکفیری و
تروریسم شدهاند.
امروز نقش ایــران در تقابل با
طرحهــای آمریکایــی در منطقه به
دلیل رهبری هوشمندانه رهبر معظم
انقالب که ناشــی از شناخت دقیق
نقشه دشمن ،ساماندهی ظرفیتها و
هدایت و فرماندهی ایشان بوده ،بسیار
مهم است .امروز خیلیها که وضعیت
را میبینند تحســین میکنند؛ ولی
پنج سال پیش برخی معترض بودند
که چرا ما در عراق و سوریه هستیم و
هزینه میکنیم؛ اما امروز که وضعیت
روشن شده است ،میگویند آفرین بر
رهبری و مدافعان حرم.
شهید همدانی بسیج را در سوریه
شــکل داد و گفت وقتــی رفتیم در
سوریه برای بسیج اص ً
ال نه نماز و روزه
و خیلی اخالقیات بسیجی را نداشتند
و تحمل کردیــم و آرامآرام تغییرات
در آنهــا رخ داد و امروز چند ده هزار
بسیجی در سوریه داریم.
نکته دوم ساماندهی ظرفیتهای
منطقهای با تدبیر رهبری بود؛ امری
که از اهمیت باالیــی برخوردار بود.
امروز نیروهای پاکســتانی ،افغانی،
ایرانی ،عراقی ،سوری و لبنانی با هم
گره خوردهاند و مقدمهای شــدهاند
برای تشکیل بسیج جهانی اسالم.
اربعیــن هم مســئله جدیدی

دکتر رضا سراج /تروریستهای وهابی با یک عملیات ترکیبی تروریستی و وحشیانه در
حمله به مسجد الروضه در شمال منطقه سینای مصر ،در جنایتی بزرگ  235نمازگزار را کشتند
و بیش از  100نفر دیگر را زخمی کردند .این عملیات نمیتواند بدون برنامهریزی و پشــتیبانی
ســنگین طرفهای خارجی باشد؛ از این رو این ســؤال مطرح میشود که اهداف تروریستها و
ذینفعان آنان از اجرای این کشتار چیست؟
شاید در نگاه اول ،اقدام تروریستهای وهابی ،مرتبط با شکست داعش در عراق و سوریه و
تحتالشعاع قرار دادن موضوع اعالم پایان داعش باشد؛ اما در نگاه دوم ،باید مسائل دیگری را با این
اقدام تروریستی در مصر مرتبط دانست .تکفیریهای وهابی در شبهجزیره سینا ،بعضاً فلسطینی
بوده و برخی از آنان نیز از افراطیون جریان اخوانی هســتند که پس از ســرنگونی محمد مرسی
به وهابیها پیوستهاند .از اینرو ناامنسازی منطقه سینا ،میتواند مرتبط با موضوع روابط مصرـ
گروههای فلسطینی و مصرـ قطر و ترکیه باشد .از طرف دیگر ناامنسازی منطقه سینا ،محملی برای

اخبارویژه

مذاکره داخلی با چه هدفی؟

از یک ماه پیش ،جریان اصالحات،
از ضرورت گفتوگــوی اصالحطلبان
با نهادهای حاکمیتی ســخن گفتهاند.
نخســتین مرتبه «مرتضــی حاجی»
مدیرمسئول جدید مؤسسه همشهری
این موضــوع را مطرح کــرد و گفت:
«رایزنی با شــورای نگهبــان ،عناصر
اثرگذار ،قوه قضائیه ،حتی تشکلهای دیگر اثرگذار ،بد نیست .سپاه یک مجموعهای
از درون ملت است ».اگرچه نظریه حاجی ،موافقان و مخالفانی را در این جریان
سیاســی دارد و با اینکه نفس گفتوگو 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 چهرههای اصالحطلــب از بازطراحی و بازخوانی مذاکره با
نهادهایی ،مانند سپاه چیست؟

است که باید درســت تحلیل شود،
ســال گذشته از  60کشــور در این
تجمع بزرگ شرکت کردند ،امسال از
 90کشــور آمد ه بودند و این موضوع
خیلی مهم اســت .همه اینها هدایت
شده و این اجتماع هر سال با وجود
ناامنیهای منطقه رونق میگیرد.
امــروز بســیاری معتقدند که
اربعیــن از تحوالت عمیق در منطقه
بوده از نشانههای آخرالزمان است.
نکته سوم هدایت و رهبری این
ظرفیتهای 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 صحنهها
داشته باشــد .سردار ســلیمانی در
برخی مواقع حتی از نیروها هم جلوتر
در خط بود.
حاجقاسم در صحنه بود .آقای
رکنآبادی به من میگفت حاجقاسم
سرلشکرهای سوری را جمع کرد که
بروید دفــاع کنید ،گفتند چند هزار
آشوبگر است و نمیشود ،حاجقاسم
با لباس شــخصی رفــت منطقه را
شناســایی کرد و برگشــت و گفت
من دیدم اص ً
ال 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 چهرههای
خوبی را هم از دســت دادیم .جالب
اینکــه از میان ایرانیهــا  20نفر از
فرماندهان و سرداران بازنشسته بودند.
تعدادی هم شهید شدند.
و اگــر این حضــور نبود امکان
راهپیمایی بیســت میلیون نفری در
اربعین وجود نداشت.
مؤلفه مهم دیگر بومیســازی
مقاومت بود .مث ً
ال بارزانی باور نمیکرد
حشدالشعبی در دو جبهه وارد شود؛
هم با داعــش بجنگد و هم کرکوک
را بگیرد .حشدالشعبی سپاه عراق و
بومی شده در عراق است.

مؤلفــه مهــم دیگــر راهبرد
هوشــمندانه نظام اســامی انتقال
فرهنگ بســیجی بــود؛ یعنی کار با
حداقل امکانات ،کارایی خود را نشان
داد و دشمن را زمینگیر کرد .کار با
حجم باال ،مدیریت جهادی و...
تبدیــل تهدید بــه فرصت هم
مؤلفه دیگر بود .راهبرد هوشمندانهای
کــه مهمترین تهدیــد را به فرصت
تبدیل کرد و خطر را سالها از منطقه
دور کرد ،نیروهایی شکل گرفت که
دشــمن تصورش را نمیکرد .ما هم
تشــکیل آنها را به این زودی تصور
نمیکردیــم .از ضعفهای دشــمن
بهره بردیم و دســت گذاشتیم روی
ضعفهای آمریکا و داعش و علیه آنها
استفاده کردیم.
تبدیــل نبــرد نابرابر بــه نبرد
نامتقارن آخرین مؤلفه است .اهرمهای
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
میدهد .وقتی صبر و توکل زیاد شد،
امدادهای غیبی هم به کمک میآید.
بزرگترین و پیچیدهترین طرح
آمریــکا در منطقــه خاورمیانه برای
حذف حزباهلل ،تســلیم فلسطین،
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 مؤلفههای
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 منطقهای اقدام کرد.
همبســتگی بر محــور رهبری
در هدایت جبهه مقاومت از الزامات
دیگر اســتمرار اقتدار ایران اســت و
توجه به تهدیدات دشمن و پیشبینی
طرحهای 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
اهلبیت عصمت و طهارت(ع) است
که توانسته است به تالش و مجاهدت
رزمندگان و مجاهدان فیســبیلاهلل
ارزش مضاعــف دهد و آنان را پیروز
عرص ه این نبرد بزرگ و تاریخســاز
کند؛ لذا این فرهنگ باید تقویت شود
و ادامه پیدا کند.

مشغولسازی 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 میکند
با آنکــه اقدام تروریســتی
در مصــر ،ارتش و نیروهای
امنیتی این کشــور را بیش از پیش درگیر سرکوب اسالمگرایان و مخالفان خود خواهد ساخت.
بنابراین با توجه به ذینفعان این اقدام ،به نظر میرســد عملیات تروریســتهای وهابی ،سرآغاز
توطئهای جدید با محوریت رژیم صهیونیستی و عربستان باشد.

نامهای که صهیونیستها
را به وحشت انداخت

پایــگاه دبکافایل (نزدیک
به ســرویس اطالعاتــی رژیم
صهیونیســتی) بــا نگرانــی
نوشت:
«تیــپ فاطمیــون کــه
متشکل از  ۱۴هزار مبارز شیعی
افغانســتانی اســت ،در نامهای
به رهبــر عالی انقــاب ایران
که به مناســبت نابودی آخرین
پایگاه داعش نوشــته شــده،
متعهد شــده است راه مقاومت
را تــا نابــودی اســرائیل ادامه
خواهد داد».

رژیم صهیونیستی در کانون بحران

درخواســت وزيــر جنــگ رژيم
صهيونيستي براي افزايش بودجه نظامي
نشان ميدهد ،اين رژيم در کانون بحران
قرار دارد .پايگاه صهيونيســتي «وااله»
نوشــت« :علت درخواســت آويگدور
ليبرمن ،وزير جنگ اسرائيل براي افزايش
بودجه بيشــتر به مبلغ چهار ميليارد و
هشتصد ميليون شیکل آن هم در اين برهه زماني ،نياز به توضيح ندارد؛ بلکه علت
کام ً
ال مشخص است ».این پايگاه با اشاره به اینکه همه بازيگران منطقهاي خوب
ميدانند که بيش از ده هزار «شبهنظامي» شيعه تحت فرماندهي ايران در سوريه
قصد ندارند صبح فردا ناپديد شوند ،نوشت« :ليبرمن با «واقعبيني» اين درخواست
را مطرح کرد .بودجه مازاد به منظور آمادگي ارتش «اســرائيل» براي رويارويي با
چالشها و تهديدهايي تخصيص داده خواهد شد که در منطقه وجود دارد».

روی خط خبر

سال  92با گاز انبر و سال
 96با لوله!

عضــو شــورای مرکــزی حزب
اعتدال و توســعه گفت« :روحانی اگر
عقبنشینیهایی دارد ،تاکتیکی است.
چارهای 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 ،میداند در زمانهای
مختلف ،چگونه سخن بگوید .در همین
مناظرات دیدیم ،مناظره اول با ســوم
قابل مقایسه نبود ،چون آقای روحانی
به خوبی میدانست مناظره سوم کار را
تمام میکند .همانطور که سال  92این
اتفاق افتاد .آقای روحانی سال  92با گاز
انبر و سال  96با لوله ،کار را تمام کرد».

روزهای محاق

اصالحطلبان معتقدند؛ «اسحاق
جهانگیــری» در دولــت جدید ،یعنی
دولت دوازدهم ،به دلیل وجود «محمود
واعظی» از حزب «اعتدال و توســعه»
یعنی حزب رئیسجمهور به حاشــیه
رانده شــده است .امروز در نگاه جریان
اصالحات ،رئیس دفتر رئیسجمهور،
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 کمرنگ شــد و رفقای
اصالحطلب او هم در حاشیه دولت جدید
قرار گرفتنــد .اصالحطلبان معتقدند؛
رئیسجمهور با این اقدام جهت اصلی
کابینه را به ســمت غیر اصالحطلبان
هدایت کرد؛ اما با دستگیری برادر معاون
اول و سپس موضعگیری غیر اصولی و
سیاسی او در قبال مسکن مهر به نظر
میرسد حاشیهنشینی او بیش از پیش
تشدید خواهد شد.

ديدار سعوديها
از کنيسهای در فرانسه

دو مقام بلندپايه عربستان سعودي
در اولين چراغ سبز به رژیم صهیونیستی
برای اولینبار از يک کنيسه در پاريس
به ميزباني حيم کورسيا ،خاخام اعظم
فرانسه و موشه صباغ خاخام اين کنيسه
ديــدن کردند .دکتر محمد عبدالکريم
العيسي ،دبير کل اتحاديه جهان اسالم
و وزير سابق دادگســتري عربستان و
خالدبــن محمداالنکاري ،وزير ســابق
آموزش و پرورش عربستان و سفير فعلي
رياض در فرانسه دو مقامي هستند که از
کنيسه پاريس ديدن کردند.
اين بازديد در بحبوحه گزارشها
دربــاره افزايــش روابط ميــان رژیم
صهیونیستی و عربستان صورت گرفت
و درســت چند روز پــس از آن رئيس
ســتاد کل ارتش رژیم صهیونیســتی
گفت« :اسرائيل آماده تبادل اطالعات
با عربستان درباره ايران است».

ِ
مقاومت
علت بیانیه ضد
اتحادیه عرب

صــدور بیانیه ضــد مقاومت در
نشست اخیر اتحادیه عرب که با اعمال
نفوذ عربســتان صورت گرفت ،دالیلی
دارد که سیدحســن نصراهلل ،دبیرکل
حــزباهلل 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 ،پیروزیهای ایران
در منطقه ،تالش ناکام عربستان برای
شراکت در پیروزی بر داعش ،جلوگیری
از گسترش نفوذ محور مقاومت ،شکست
عربستان در یمن و عادیسازی روابط با
رژیم صهیونیستی و معامله قرن بر سر
آرمان فلسطین برای تضعیف مقاومت.

کاهش 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  ۲۵میلیارد 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 کاالها از زیر
نظر دستگاههای رسمی و دستگاههایی
که متولی بررسی و احراز هویت کاالها
هســتند و باید مدارک و مستندات را
بررســی کنند ،عبــور میکنند ».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».
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بسیج با نااهالن و نامحرمان
مماشات نمیکند

حل تلفنی مشکالت

اصال حطلبــان از عملکــرد
«محمدرضــا عــارف» در مجلس،
رضایــت چندانی ندارند .از دســت
رفتن ریاســت مجلس و پس از آن،
از دست رفتن ریاست کمیسیونها،
بر باد رفتن سهمیههای فراکسیون
امید در هیئترئیســه مجلسـ در
ســال دوم شــروع بــه کار فعالیت
مجلسـ 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 .اصالحطلبان معتقدند
که عارف در مجلس ،آنچنان که باید
و شاید فعال نیست و نتوانسته است
همشــأن و ترا ِز عنوان حقوقیاش،
یعنی ریاست فراکسیون امید ،بروز
و ظهور درخوری در مجلس داشته
باشد.عارف روز دوشنبه ۲۹ ،آبان در
گفتوگو با «خبرآنالین» درباره رفتار
کمفروغش در مجلس ،دلیل جالبی
را ذکر کرد .رئیس فراکسیون امید
اظهار داشت« :شــاید برخی تصور
میکنند باید هر روز صدای تذکر و
نطق عارف از مجلس شنیده شود؛ اما
وقتی وزرا جواب تلفن مرا میدهند و
من در این تماسها میتوانم 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 هفتهای 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 میشود
که با توجه به گزارش منابع خبری
استیضاح چندباره آخوندی احتماالً
گریزناپذیر است ،بنابراین اظهارات
جدید جناب وزیر میتواند به نوعی
ارســال ســیگنال بــرای منتقدان
باشــد تا چندان به موضوع تخریب
بیمارســتانهای ســرپل ذهاب و
اسالمآباد 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  28میلیارد
تومان بسته شد؛ اما اکنون این عدد
به  680میلیارد تومان رسیده است.
به بیان دیگــر ،یعنی  2300درصد
رشــد که این عدد منهــای بودجه
مرکز پژوهشها و کتابخانه مجلس
اســت و آنها هم بودجههای جدایی
برای خــود دارند».محمدرضا تابش
با طرح این پرســش کــه مگر چه
اتفاقی افتاده که از آن سال تا امروز،
از عدد  28میلیارد به  680میلیارد
رســیدهایم ،گفت« :به نظر میرسد
نحــوه نظارت بــر چگونگی بودجه
مجلس با بیتوجهی مواجه اســت
و دیوان محاسبات کشور باید دقت
بیشــتری را برای نظارت در این امر
به خرج دهد».

پیشنهاد ضرغامی به قوه قضائیه

عزتاهلل ضرغامی ،رئیس اسبق
ســازمان ملی درباره قیل و قالهای
دادگاه برخی مسئوالن دولت نهم و
دهم نوشت« :در شرایطی که متهم
میتواند 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
میکنم علنی بودن این قبیل دادگاهها
به نفع قوه قضائیه است».

ساخت عبری ـ عربی

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

سال هجدهم
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ســردار غیبپرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت :بســیج معجزه انقالب و امید آینده مستضعفان جهان است .بسیجی باید روحیه
تحولخواهی و انقالبیگری داشته باشد و معتقد به حرکت رو به جلو باشد .بسیجی هیچگاه در جا نمیزند .وی اذعان داشت :بسیجی اهل تصلب
و اهل مماشات با نااهالن و نامحرمان نیست .بسیجی بیهیاهوست و در عین اینکه ایثارگر است ،به دنبال نام و نشان و اسم هم نیست.

دیدگاه

رخداد
ایرانهراسی ،حربه نخنمای آلسعود

محمدرضا مرادی /پیروزیهای محور مقاومت و اعالم پایان داعش در عراق و ســوریه
سبب شده است مرتجعان عرب به دنبال تمسک جستن به حربه همیشگی و البته شکستخورده
خود ،یعنی ایرانهراسی 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 بیپایه و اساسی به
جمهوری اسالمی ایران و همچنین حزباهلل 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 .امضاکنندگان
این بیانیه از ایران خواســتهاند 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 کمیتههای مردمی یمن متهم کردهاند.
دبیرکل اتحادیه عرب
پس از پایان نشســت وزرای
خارجه ایــن اتحادیه اعالم
کرد :در مرحله کنونی صرفاً
اقدامات ایران محکوم میشود
و اعالم جنگی صورت نخواهد
گرفت.
گفتنی است ،عربستان
در ماههای اخیر بر تالشهای
خود بــرای مقابله بــا ایران
افزوده اســت و پایان داعش
در عراق و سوریه و ناامیدی
آلسعود از ابزار داعش برای مقابله با محور مقاومت سبب شده است عربستان گزینههای گوناگونی
را برای فشار بر ایران اجرا کند .افزایش فشارها بر یمن ،انتساب موشکهای انصاراهلل یمن به ایران،
حصر خانگی سعد حریری ،نخستوزیر لبنان و وادار کردن وی به استعفا و ...تنها چند نمونه از
این تالشها هســتند؛ اما شکست عربستان در همه این توطئهها سبب شده است آلسعود 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 برمیگردد.
عربستان در ماههای 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 همهجانبه 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 آلسعود در این مسئله نشد .اکنون
این سؤال مطرح میشود که عربستان که توان ایجاد نوعی اجماع سیاسی علیه قطر را نداشته،
چطور خواهد توانســت علیه ایران که بازیگر تعیینکننده 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 پوستاندازی منطقهای سبب خواهد شد بازیگرانی ،مانند ریاض به حاشیه بروند و
ایران در مرکز نظم جدید قرار بگیرد.
از این رو ریاض سعی دارد حربه شکستخورده ایرانهراسی را بار دیگر در منطقه به نمایش
بگــذارد؛ اما غافل از اینکه اکنون ملتهای منطقه پایان یافتن داعش را نتیجه مبارزه همهجانبه
ایران با این گروه تروریستی میدانند .نشست سوچی در روسیه که با حضور رؤسایجمهور ایران،
روســیه و ترکیه برگزار شد ،به خوبی شکست سیاستهای 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 سیاستهای خود شد.

تبیین
فواید یک بستنشینی!

حسین عبداللهیفر /بستنشینی احمدینژاد و یارانش در حرم شاهعبدالعظیم حسنی
اگر چه کمکی به حل مشــکل حقوقی بقایی و آینده خود او نکرد؛ اما بهانهای شــد تا رسانههای
جریــان اصالحات آن را بــا آبوتاب منعکس کرده و اهداف چندگانهای را دنبال کنند .برخی از
این مقاصد عبارتند از:
1ـ پایان احمدینژاد
نخستین هدفی که برخی اصالحطلبان نزدیک به دولت و جریان اعتدال دنبال کردند ،اعالم
پایان عمر سیاسی احمدینژاد بود .این عده تالش داشتند به کسانی که این روزها خطر بازگشت
احمدینژاد را به روحانی گوشزد میکنند ،پاسخ دهند که کار سیاسی وی تمام شده و این حربه
کارآیی خود را از دســت داده اســت .در این زمینه ،میتوان به روزنامه «بهار» اشاره کرد که زیر
تیتر «سقوط یک محمود» نوشت« :احمدینژاد زمانی را برای بازی بستنشینی خود انتخاب کرد
که سقوط اخالقی او را به وضوح در برابر چشم ملتی قرار داد که داغدار هموطنان خود بودند».
2ـ انتقام از گذشته
روزنامه «مردمساالری»
جملهای از چهرهای منتسب
به اصولگراها را که گفته بود
«احمدینــژاد نظام را قبول
نــدارد اما بایــد او را تحمل
کرد ».برجســته کــرد و به
همین بهانــه حمایت برخی
از شــخصیتهای سیاســی
کشورمان از وی را یادآور شد
و به حضــرات آیات جنتی،
مصباح یزدی و ...حمله کرد.
3ـ زیر سؤال بردن مسئوالن
روزنامــه «ابتکار» در مطلبی با عنــوان «پایان باز برای احمدینژاد» در این باره نوشــت:
«احمدینژاد بار دیگر توانســت توجهات را به سوی خود جلب کند .رئیس دولت دهم به نشانه
اعتراض به شــرایط موجود در حرم شاهعبدالعظیم بستنشینی کرد و سخنرانی تندی در رابطه
با مســئوالن اصلی کشور داشــت .البته این فرد به اعتراض خود پایان داده است؛ اما سؤالی که
مطرح میشود ،این است که چرا مسئوالن در رابطه با احمدینژاد و اطرافیانش اقدامی را صورت
نمیدهند».
4ـ حمله به اصولگرایان
از دیگــر اهداف این جریان یک مقصود قدیمی اســت و آن ،اینکه اصالحطلبان هر بار که
بــه هر بهانهای به احمدینــژاد میپردازند ،به اصولگراها حمله میکننــد .این هدف را روزنامه
«شــرق» در ســرمقاله اول هفت ه خود تحت عنوان «اگر احمدینژاد بودم» دنبال کرد و با طرح
ســؤالی درباره علت سکوت اصولگرایان نوشت« :این ســکوت نشانه شرم است یا مصلحت! اگر
اصولگرایان و رســانههای وابســته به آنان کال ِه خود را قاضی کنند و بهنفع خود رأی دهند ،این
ن هم در حرم شاهعبدالعظیم
نکته فراموش نمیشود .این شوی سیاسی یا بستنشینی بیاثرـ آ 
عنوان پایگاه ســنتی این جریان سیاســیـ مرگ سیاســی پیکر نیمهجان این جریان را رقم
به
ِ
خواهد زد».
5ـ خط و نشان کشیدن برای روحانی
اما «شرق» این روزها از حمله به احمدینژاد مقصود دیگری را دنبال میکند و آن ،خط و
نشان کشیدن برای روحانی است .این روزنامه در تئوریزهسازی علت بیاثر شدن حرکات احمدینژاد
و ســقوط پایگاه اجتماعی وی ،قدرت احمدینژاد را «برساخته» توصیف کرده و تصریح میکند
قدرت روحانی نیز از همین جنس بوده و چنین نتیج ه میگیرد« :این درســی است برای دولت
حســن روحانی که با تکیه بر همین قدرت برســاختهروی کار آمده اســت ،نه قدرت ب ه معنای
«توان» (یا قدرت برسازنده) که بیوقفه در حال مقاومت و پویایی است و در ساحت سیاست به
«خرد سیاســت» میانجامد .حســن روحانی میتواند تفاوت این دو سیاست را از حضور مردمی
معدن یورت گرگان
درک کند که هنگام نزول بالیای طبیعی همچون زلزله کرمانشــاه و ریزش
ِ
گرد او جمع میشوند و نقابی به چهره ندارند».

شاخصههای هندسه اقتدار علمی از منظر امام خامنهایـ ۲

حســن خدادی/امام خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
پرشور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در شهریور ماه سال  ،1394با هشدار
دربــاره تالشهای فریبکارانه آمریکا برای نفوذ از برخی روزنهها« ،اقتصاد قوی و
مقاوم»« ،توسعه روزافزون علم» و «حفظ و تقویت روحیه انقالبیگری به ویژه در
جوانان» را راههای دستیابی به اقتدار ملی و سه عامل مقابله مقتدرانه با دشمنیهای
پایانناپذیر شیطان بزرگ اعالم کردند .در واقع معظمله 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 شاخصهها و سنجههای 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؛ شبکهای
از فعالیتهــا ،تعاملهــای زنجیرهای ،در ســطحهای کالن و میانی و خرد ،بین
دستگاههای 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)1391/۰۵/22( .
۶ـ علم به مثابه پدیده درونزا
مسئله وابستگی و استقالل ،از جمله مسائل نوین و مهمی است که رهبر معظم
انقالب به آن اشاره میکنند .از نظر ایشان علم؛ پدیدهای درونزا است که میتوان
در چارچوبهای 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 میکنند که قطعاً وابستگی میآورد؛
اما در مرحله نهایی کشورها میتوانند به چرخه همیشگی تولید علم دست یابند
و در نتیجه از استقالل علمی بهرهمند شوند .رهبر معظم انقالب با اینکه مرحله
اول را برای وضعیت کنونی کشــور رد نمیکنند؛ اما همگان را به ســمت مرحله
پدیده درونزاست؛ چیزی نیست که انسان برای

نهایی ترغیب میکنند« .علم یک
علم حاضر و آماده
آن ناچار و ناگزیر باشــد وابسته شــود .بله ،اگر شما بخواهید ِ
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 چشمههای جوشان را پیدا میکند)1391/۵/8( ».
۷ـ همافزایی علم و ثروت
شرکتهای دانشبنیان ،یکی از عوامل تکمیلکننده زنجیره علم و فناوری
هستند .به نوعی ،آنها میتوانند سبب همافزایی علم و ثروت شوند .به این دلیل،
رهبر معظم انقالب همافزایی علم و ثروت را اولین شاخصه شرکتهای دانشبنیان
معرفی میکنند« .همافزایی علم و ثروت و دارایی ،تعریف ابتدایی این شرکتهاست.
بنابراین اهل دانش و کسانی که اهل سرمایهگذاریهای مالی هستند ،همت کنند
و این شرکتها افزایش پیدا کند)1391/۵/8( ».
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
میشوند که یکدیگر را تکمیل میکنند .به عبارتی ،مفهوم «چرخه علمی» اصطالحی
کام ً
ال درون علمی است و نگاه کالن و کلگرایانه به علم دارد و هرگاه این چرخه وارد
عرصه فناوری و صنعت شد در واقع مفهوم «چرخه فناوری» هم حیات مییابد .به
این دلیل رهبر معظم انقالب به طور همزمان روی «چرخه علم و فناوری» و «چرخه
علمــی» تأکید دارند« .باز یک چرخ ه 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 سلسل ه زنجیرهوار دیگری از تولید اندیش ه علمی و
اید ه علمی ،تا تشکیل یک مجموع ه ذهنی علمی ،تا آمدن به میدان فناوری و صنعت،
تا آمدن به بازار و تبدیل به محصول هم باید حتماً به وجود بیاید)1389/۷/14( ».

یادداشت

اخبار
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 میدهد».
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 دولتهای 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 ،برنامهریز و پشــتیبان این جنگ
ویرانگر ،مسئول همه تخریبها ،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
روبهرو شوند ».وی خاطرنشان کرد« :دستگاه دیپلماسی کشور در یک اقدام فعاالنه با کمک دیگر
جوامع ،کشــورها و ســازمانهای مردمنهاد در عرصه بینالملل 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».

روایت روزنامه انگلیسی از افول قدرت آمریکا

زمانــی بود که صرفاً صدور
یک بیانیه از سوی وزارت خارجه
آمریکاـ و نه حتی رئیسجمهور
این کشورـ زنگها را در خاورمیانه
به صدا درمیآورد و آن دورهای
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 میزند و سرتیتر
رسانههاست؛ پوتین ،اسد ،اردوغان ،السیسی ،مکرون و روحانی».
رابرت فیســک تصریح کرد« :جالب اینجاست که حاال این رئیسجمهور ایران است که خبر
شکست داعش را اعالم میکند ،در حالی که قب ً
ال «جرج بوش» رئیسجمهور آمریکا بود که میآمد
و میگفت؛ «مأموریت انجام شد».
وی با تأیید قدرت گرفتن روسیه در منطقه ،گفت« :فکر کنم تنها نیروی نظامی خاورمیانه که
تنها یک نام دارد ،حزباهلل است ».فیسک وضعیت کشورهای عربی همراه غرب را اینگونه تصویر
کرد« :تنها چیزی که در این سالها تغییر نکرده ،گودال بیعدالتی ،فقر ،جهل ،ترس و بیحرمتی
است که ملتهای عرب و مسلمان خاورمیانه در آن زندگی میکنند».

سردار سلیمانی را ترور میکنیم

شکســت آشــکار رژیــم
صهیونیستی در منطقه و روشن
شــدن افق رو به زوال غاصبان
فلســطین ،مقامات این رژیم را
به واکنشهای عصبی و نامعقول
واداشــته اســت .در این راستا
یک ژنــرال ســابق ارتش رژیم
صهیونیســتی به شبکه خبری
«آی  »24صهیونیســت 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 میدانیم در چه زمان و مکانی باید این
اقدام صورت گیرد ».وی گفت« :اسرائیل نگرانیهای جدی نسبت به تحرکات گروههای (حزباهلل)
مقاومت نزدیک به ایران در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی (جنوب لبنان) داشته و همه میدانند
در صورتــی که اوضاع بر هم بخورد ،چه اتفاقاتی رخ خواهد داد ».این ژنرال صهیونیســت در یک
یاوهسرایی آشکار تأکید کرد« :ایران تاکنون قدرت پنهان اسرائیل را درک نکرده است ».تهدیدات
رسمی مقامات رژیم جعلی صهیونیست به ترور شخصیتهای نظامی و سیاسی کشورهای مختلف
در حالی است که سازمانهای بینالمللی و دستگاههای دیپلماسی و قضایی کشور هیچ اعتراضی
نسبت به این تروریسم دولتی و آشکار که مغایر با قوانین بینالمللی نیز است ،نشان نمیدهند.

عقده حقارت نسبت به غرب در دانشگاههای ما حاکم است

مدیر گــروه فلســفه علم
دانشــگاه صنعتــی شــریف با
انتقاد شــدید به ج ّو موجود در
دانشگاههای کشــور گفت« :در
دانشگاهها تضعیف هویت ملی و
بروز عقده حقارت نسبت به غرب
به دلیــل بیتوجهی به فرهنگ
دینــی و ملی وجــود دارد و در
تمام دانشگاههای ما عقده حقارت
نسبت به غرب حاکم است».
دکتر مهدی گلشــنی یکی از دالیل ایجاد عقده حقارت در دانشــگاهها را عقد قراردادهای
به اصطالح علمی با غرب عنوان کرد و افزود« :من اص ً
ال مخالف انعقاد قرارداد با غرب نیســتم؛ اما
قراردادهای فعلی فقط وسیله مسافرت برای عدهای را فراهم میکند و از سوی دیگر این دانشگاه
شأن خود را پایین میآورد که با دانشگاه استرالیا قرارداد میبندد که مدرک دکترای مشترک بدهد».
عضو شــورایعالی انقالب فرهنگی اضافه کرد« :دانشــگاه باید دانشجویی تربیت کند که به
ماندن در کشــور و خدمت به آن عالقهمند باشــد و اگر دیندار وارد شــود ،دیندارتر از آن خارج
شــود .فرهنگ فعلی حاکم در دانشــگاهها به دانشــجو القا میکند که فقط به دنبال تأمین شغل
آیندهاش باشد .فرهنگ درستی در دانشگاهها 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».

درسهای بزرگ یک سفر

امین پناهی/زلزله کرمانشــاه را میتوان یکی از پرحاشــیهترین زلزلههای
ســالهای اخیر دانســت .در این زلزله تلخ که قلبهای همه را به درد آورد ،شــاهد
صحنههای زیبایی از انساندوستی و مهربانی هم بودیم که زیباترین آنها حضور رهبر
فرزانه انقالب در میان مردم رنجدیده مناطق زلزلهزده بود که خود مرهمی شد بر آالم
مصیبتدیدگان این دیار.
فارغ از حاشــیههای زیبای این دیدار و اتفاقاتی که توجه بسیاری را جلب کرد،
باید گفت این ســفر کالس درسی برای مســئوالن در ردههای مختلف بود تا بتوانند
روش صحیح برخورد با مردم را به صورت عملی بیاموزند .روشی که اگر نگوییم دقیقا
منطبق بر روش ائمه اطهار(ع) است؛ اما به طور حتم میتوان گفت نزدیکترین سیره
عملی به سیره ائمه(ع) در زمان حال است.
یکی از مهمترین اتفاقات این ســفر اشتیاق شخص رهبری برای دیدار با مردمی
است که در دورافتادهترین نقاط کشور زندگی میکنند؛ به گونهای که در برخوردهای
ایشان این نکته به خوبی احساس میشود .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 سالهای اخیر بسیار شاهد آن هستیم ،ایجاد خوی اشرافی در بین
مسئوالن و مدیرانی است که نگاهشان به مردم با نگاه سالهای ابتدای انقالب متفاوت
است؛ اما برخورد رهبری با مردم نشان میدهد در نوع نگاه ایشان ،مردم ولینعمتان و
صاحبان اصلی انقالب هستند که در باالترین جایگاه قرار دارند؛ به گونهای که ایشان
حتی به همکاران خود هشدار میدهند که کنار بایستند تا بتوانند مردم را ببینند.
در این سفر همدردی رهبر معظم انقالب به صورت رو در رو با مردم اتفاق میافتد و
نه با فاصلهای که ماشینهای ضد گلوله ایجاد میکنند .قدم زدن پا به پای مردم و گوش
ســپردن به درد و دلهای آنها که میتواند از هر دری اتفاق بیفتد ،اوج همدردی رهبر
معظم انقالب اسالمی با کسانی است که بیش از آنکه نیازشان به کمکهای مادی باشد،
محتاج آنند تا تسالیی بر دلهای داغدیده خویش بیابند .عمامه خاکی رهبر فرزانه انقالب
و کفش و عبای گلی ایشان مؤیدی بر همه حرفهایی است که مطرح میکنند .همدرد
مردم بودن را به راحتی میتوان در منش و رفتار ایشان دید .همدردی نه در حرف که
در عمل و با تمام وجود به چشم میآید .از سویی ایشان برای مردم هرگز به حداقلها
راضی نیستند و دستورشان به همه دستاندرکاران خدماترسانی حداکثری است.
تنها دلمشغولی ایشان در این سفر مردم بودند؛ از اینرو معظمله بر لزوم رسیدگی
همهجانبه 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
سخنرانیهایی که در این سفر انجام دادند ،این بود که مسئوالن بدانند و بفهمند حق
ندارند روی ویرانههای مردم ساختمان تسویهحسابهای سیاسی بنا کنند!
ورود به چادرهایی که برای اسکان مردم در نظر گرفته شده بود ،یکی از اتفاقات
زیبایی بود که باالترین مقام نظام اســامی خلق کردند .اتفاقی که کمترین تأثیر آن
کاهش آالم مصیبتزدگان و دلگرمی مردم نســبت به نظام اسالمی است؛ چیزی که
نظیر آن را در دیدارهای مسئوالن دولتی با مردم منطقه کمتر میبینیم.
فرق مدیری که در سالن گرم و با صندلیهای گردان برای حل بحران زلزلهزدگان
جلسه به راه میاندازد ،با کسی که در محیطی ساده شبیه محل زندگی مردم تشکیل
جلسه میدهد ،این است که حتی مردم هم امیدی به جلسه نوع اول ندارند .چه اینکه
جلســه مزبور نیز سراسر مباحث سیاسیـ جناحی است که چند روز است در حاشیه
زلزله به راه افتاده است .کمترین انتظار مردم از حاکمانشان 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 نمیشود...

اقتصاد/رسانه
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توزيع سود سهام
عدالت تا پايان سال

محمدنوری /دونالــد ترامپ ،رئیسجمهوری ایــاالت متحده آمریکا
بعدازظهر روز جمعه  21مهر سال جاری راهبرد جدید آمریکا در قبال جمهوری
اســامی ایران را اعالم کرد .وی با بیان اینکه نمیتواند پایبندی تهران به توافق
جامع هستهای(برجام) دو سال پیش با قدرتهای 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 رئیسجمهور 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 میکند .ترامپ اعالم
کرد ،به وزارت خزانهداری آمریکا این اختیار را داده است تا تحریمهای جدیدی
علیه سپاه ،به دلیل حمایت از تروریسم و فعالیتهای بدخواهانه آن ،وضع کند.
در ادامه دشمنیهای مکرر آمریکا با ایران اسالمی در حوزه تحریمها ،دولت
آمریکا روز  9آبان ،قانون مبارزه با دشمنان این کشور از طریق تحریم(کاتسا) را
برای اجرا ابالغ کرد و پیرو اختیاراتی که رئیسجمهور آمریکا به وزارت خزانهداری
این کشور در زمینه اعمال تحریمها داده بود ،این وزارتخانه در ادامه مسیر تحریم
ایرانیان و شرکتهای 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 داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا آمده است،
آقایان «محمود سیف» و «رضا حیدری» به دلیل داشتن ارتباط با سپاه پاسداران،
مشمول تحریمهای ثانویه میشوند .همچنین ،شرکتهای ایرانی «تجارت الماس
مبین» و «پردازش تصویر رایان» در کنار شــرکتهای آلمانی «فورنت تکنیک»
و «پرینتینگ ترید ســنتر» با اتهامی مشــابه به فهرست تحریمهای آمریکا وارد
شدهاند .این افراد و شرکتها مته م هستند که با دور زدن رژیم کنترل صادرات
اروپا ،قطعات حساســی را برای کمک به اقدامات منطقهای نیروی قدس ســپاه
پاسداران وارد ایران کردهاند.
البتــه بحث تحریم یکجانبه از ســوی ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری
اســامی ایران و ســپاه پاسداران موضوع جدیدی نیســت .مطالعاتی که برخی
کارشناسان اقتصادی در این زمینه انجام دادهاند ،نشان میدهد این نوع تحریمها
که بستری متنوع ،همچون تحریم مالی و پولی ،تحریم تجاری و بازرگانی ،تحریم
ارتباطاتی ،تحریم رســانهای ،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 یکجانبهای است که در سه
دهه گذشته نیز وجود داشته است ،با این تفاوت که با اجرای آن سپاه پاسداران
انقالب اسالمی و طرفهای قرارداد با این نهاد نظامی در فهرست تحریمهای اداره
بخش اطالعات مالی و تروریسم وزارت خزانهداری ایاالت متحده آمریکا موسوم به
«اوفــاک» قرار خواهد گرفت .اوفاک از دو بخش اداره کنترل داراییهای خارجی
و مرکز اجرای جرایم مالی تشــکیل شــده و مدیر اطالعات ملی موظف است هر
شــش ماه به وزرای خارجه ،بازرگانی ،خزانهداری و کمیتههای مرتبط در کنگره
گزارشهای الزم را ارائه دهد.
راه برونرفت از چالشهایی که آمریکای مستکبر هر از چند گاهی برای نظام
اسالمی ایجاد میکند ،در حوزه اقتصاد این است که باید پیمانهای دوجانبه پولی
منعقد شود تا تحریمها دور بخورد .با بستن پیمانهای دوجانبه و چندجانبه میتوان
از آثار این تحریمها کاست؛ چرا که این عمل سبب تقویت پول ملی میشود .در
این راستا ،ضروری است کانالهای مالی به جز یورو و دالر ایجاد کنیم.

نکتهگرام

عکسخبر

سیدجعفر سبحانی ،مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی درباره پرداخت سود سهام عدالت به مشموالن گفت« :براي پرداخت سود سهام عدالت زمان دقیقی نمیتوان اعالم
کرد و هنوز بر روی آن کار میشود؛ اما به طور حتم تا پایان سال سودها پرداخت خواهد شد .مشموالن سود سهام عدالت در صورتی که باقیمانده اقساط خود را پرداخت نکرده
ی که طی  ۱۰سال گذشته از محل سود شرکتهای سرمایهپذیر برای آنان ایجاد شده ،مالکیت و سهم خواهند داشت».
باشند ،حقی از آنها تضییع نخواهد شد و به میزان سهم 

ارتقای كيفيت و افزايش بهرهوري ؛ مطالبه عمومي

آنرویسکه
راه برونرفت از تحریمهای یکجانبه آمریکا

سال هجدهم

شماره ۸۲6

محمدابراهیــم میانجی/
بیتردید بهرهوری به معنای به دست
آوردن خدمات و محصوالت بیشــتر
از منابع محــدود و ثابت موجود و در
اختيار ،عامل رشــد اقتصادی خواهد
بود .در این موضوع اين پرســش نیز
مدام مطرح میشــود که کدام شیوه
به افزایش بهــرهوری منتهي خواهد
شــد؟ به تعبیر دیگر ،در صورتی که
اطمينان حاصل شــود كه از یک راه
معین و مشــخص میتوان به سطح
باالتری از بهرهوری دست یافت ،همه
سازمانها ،نهادها و جوامع ،بیدرنگ به
استفاده مؤثر از آن اقدام خواهند کرد.
اما دشواری راه دستيابي به بهرهوري
در این است که معموالً عوامل عمده
تأثیرگذار بر بهرهوری ،آشکار نیست و
همين عامل سبب ميشود تا دستيابي
به اين موضوع بسيار مهم و تأثیرگذار ،از
پيچيدگي و دشواري خاصي برخوردار
شود.
ضعف در كيفيت توليد داخل
نتیجه واردات خارجي
زمانــي به اهميت دســتيابي به
بهــرهوري در توليــد كاال و خدمات
پي خواهيم برد كه متوجه پیشــرفت
روزافزون صنایع و تنوع اقالم و کاالها
در بازار و همچنین رقابت شدید جهانی
را در اين حوزه باشیم .در اين صورت
لزوم توجه مضاعف به تولید کاالی با
کیفیت داخلی بیش از پیش روشــن
میشود.
از آنجا که کاالهــا و مصنوعات
مورد مصرف مردم ،از تنوع بســیاری
برخوردار اســت و از لحــاظ علمی و
صنعتی پیشرفت زیادی در اين حوزه
در سطح جهاني شــاهد هستيم؛ در
عرصه رقابت با محصــوالت خارجي
باید استانداردهای الزم جهاني را براي
توليد محصوالت داخلی رعایت كنيم
و کیفیت کاالهاي توليد داخل را ارتقا
دهيم .اين در حالي است كه متأسفانه
در خصوص توليدات داخلي شــاهد
باالرفتن کیفیت و استانداردسازی در

پایش

کاالی ایرانی به خريد و مصرف كاالي
داخلي ترغیب شــود .پــس يكي از
مهمترين راههاي دستيابي به بهرهوري
و ارتقــای كيفيت محصــوالت توليد
داخل تغيير فرهنگ مصرفي مردم به
سمت خريد ،مصرف و مطالبه ارتقای
كيفيت محصوالت داخلي است.

محصوالت توليدي نیستیم ،كه ضعف
در اين زمینه با واردات كاالهاي مشابه
توليد داخل ،خودنمايي ميكند و مردم
را ناخواسته به سمت خريد و مصرف
كاالهاي خارجي كه مشابه داخلي دارد،
سوق ميدهد.
كيفيت پایین توليدات؛ عامل تغيير
ذائقه خريد مردم
از پیامدهایگريزناپذير ضعف در
ارتقایكيفيت كاالهاي توليد داخل و
عدم حركت به سمت بهرهوري مناسب
در توليــد كاال و خدمــات ،ايجاد 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 پيدا ميكند،
كه متأسفانه اين اتفاق كم ،به همین
منظور بيش در كشــور مــا رخ داده
است ،به همین منظور براي تغيير اين
فرهنگ و تغيير نگاه مردم به ســمت
خريد و مصرف توليدات داخلي ،بايد
زمان بیشتری صرف شود.
ارتقای كيفيت راه
تغيير فرهنگ مصرفي مردم
وقتــي فرهنگ مردم در خريد و
مصرف كاال تغییر یافت و به ســمت
كاالي وارداتي هدايت شد ،به راحتی
قابل تغییر نخواهد بود و اینگونه نیست

سید فخرالدین موسوی« /صبح بدون
داعــش /مقاومت نتیجه داد نه مذاکره»؛ این عبارت
تیتر یک کیهان در اولین روز از ماه سوم پاییز بود که
خبر از زمستان گروههای تروریستی تکفیری میداد؛
تیتری که کیهان در ذیل آن مینویسد« :حاجقاسم
ســلیمانی و یارانش نماد کسانی هستند که به حق
صحیحی از امنیت ملی کشور دارند و رمز

شــناخت
پیشرفت را با اتخاذ راهکار صحیح مقاومت به دیگران
نیز آموختهاند و امروز به برکت خون شهدای مدافع
حــرم و فتحالفتــوح رزمندگان مقاومت اســامی،
ملتهای مظلوم منطقه نابــودی داعش در عراق و
سوریه را جشن میگیرند .حاجقاسم سلیمانی بیشک
از معدود شخصیتهایی در منطقه و کل دنیاست که
فقط از آینده سخن نمیگوید؛ بلکه آینده را میسازد و
روزی که چنین وعدهای داد ،بیشک میدانست برای
تحقق آن چه باید بکند؛ فتحالفتوح و کار کارستانی که
سرلشکر سلیمانی و همرزمان گمنام او از افغانستان
و عراق تا ســوریه و لبنان کردند ،بسیج قدرتمندانه
ظرفیتهای مقاومت و پیروزی در منطقه بود و این
بســیجگری هنرمندانه چنان ابهت داشت که حتی
روسیه را نیز پس از سفر مهم حاجقاسم به مسکو ،پای
کار جنگ سوریه آورد .این روحیه انقالبی مؤثر کجا و

كه با شعار از مردم بخواهيم تا کاالی
ایرانــی مصرف کنند و مردم هم برای
خریــد کاالی ايراني ترغیب شــوند.
اگرچه اقناعســازي برای خريد كاالي
ايراني براي قشــر خاصي از مردم كه
عِرق ملي دارند و از ســوي ديگر توان
مالي مناسبي براي خريد كاال و خدمات
دارند ميتواند پذیرفتنی باشــد و آنها
را به سمت خريد كاالي توليد داخل
هدايت کند ،ولي اين قشر درصد باالیی
از افراد جامعه را تشكيل نميدهند؛ از
این رو براي تحقق این امر باید سطح
کیفی کاالهــا و خدمات توليد داخل
ارتقای يابــد و اگر کاالی با کیفیت و
رقابتپذیر در داخل كشــور تولید و
عرضه شد،به طور حتم مردم هم از آن
ِ
فرهنگ
استقبال خواهند کرد و كمكم
مصــرفِ كاالي توليد داخل جایگزین
فرهنگ قبلي خواهد شد.
مطالبه عمومي براي ارتقای کیفیت
کاالهای تولید داخل
يكي از راههاي تسريع در دستيابي
به بهرهوري و ارتقای کیفیت کاالهای
تولید داخل اين است كه بايد بهرهوري
و ارتقای کیفیت محصوالت توليد داخل
به یک مطالبه عمومي در سطح مردم
تبديل شــود و همه مــردم حق خود
بداننــد كه از محصوالت توليد داخلي
كه از كيفيت مناسبي برخوردار است،
بهره ببرند و اين فرهنگ باید در میان

اقشــار مختلف جامعه گسترش یابد و
اين امر تحقق پيدا نميكند ،مگر آنکه
مردم با خريد و مصرف كاالي داخلي،
اشــكاالت و ضعفهاي آن را به اطالع
توليدكننده برسانند و دستاندرکاران
و توليدكنندگان هم در جهت رفع آن
اشكاالت اقدام کرده و عوامل توليد خود
را به حركت در مســير توليد كاالي با
كيفيت و ارتقای بهرهوري محصوالت
توليدي مجبور کنند.
ارتقای کیفیت و بهرهوري زیربنای
تحقق اقتصاد مقاومتی
در صورت تحقق اين امر ،يعني
ارتقــای كيفيت کاالهای توليد داخل
و حركت در مســير به رهوري مضاعف
محصوالت توليد داخل ،کار و اشتغال
رونق پيــدا ميكند ،میــزان بيكاري
كاهش مييابــد ،از حجم قاچاق كاال
به ميزان باالیی كاسته ميشود و ...در
نهايت با رونق اقتصادي ،رشد اقتصادي
كشور تحقق مييابد.
از ايــن رو ميتــوان اذعان کرد
كه ارتقــای کیفیت کاال و محصوالت
داخلي مهمترین زیربنای تحقق اقتصاد
مقاومتی اســت كه مهمترين برنامه و
سياست اقتصادي كشور براي برونرفت
از مشــكالت و چالشهاي اقتصادي
پيشرو است .برای تحقق شعار اقتصاد
مقاومتی ،باید در داخل كشور کاالی
با کیفیت تولید شود تا مصرفکننده

جايگاه دولت در روند ارتقای
كيفيت توليدات داخلي
اتخاذ تصمیمات مهم و عملياتي
در زمینــه ارتقــای کیفیــت کاال و
محصوالت توليد داخل باید از ســوي
دولتمردان و دستاندرکاران اين حوزه
صورت گيرد و با قوت ،تحقق آن مطالبه
مسئوالن امر باشد؛ چرا كه اگر سيستم
نظارتي و بازرســي در خصوص توليد
داخل معيوب باشــد و يك محصول
بيكيفيت توليد و روانه بازار شود ،نگاه
مصرفكننده نســبت به توليد داخل
تغيير مییابد و ضربه به كل توليدات
داخلي خواهد زد .همانطور كه در حال
حاضر شاهد توليد برخي محصوالت با
كيفيت داخلي هستيم ،ولي به دليل
نگاه غالب مردم نسبت به ضعف كيفيت
و كمبهرهور بودن محصوالت داخلي،
گرايش به ســمت خريد محصوالت
وارداتــي و خارجي بیشــتر اســت.
محصوالت با كيفيــت داخلي چوب
برخي محصوالت بيكيفيت داخلي را
ميخورند كه دولت ميتواند با تدبير
بجا جلوي توليد اين گونه محصوالت
را گرفته و با حمايتالزم روند ارتقای
كيفيت را براي آنها تسهيل کند.
رعايت اصول کیفیــت توليد و
مشتریمداری در توليد و عرضه کاال
و محصوالت به مثابه راهبرد اساســی
دولتهــابايد مورد توجــه و اهتمام
مسئوالن امر در وزارتخانههاي مرتبط
باشــد و تمامی بنگاههــای تولیدی و
خدماتي باید ملزم به رعایت اين اصول
شــوند تا در نهايت مــردم به خريد و
مصــرف كاالي داخلي افتخار کنند و
مصرف توليد داخــل به يك فرهنگ
عمومي تبديل شود.

آن منطق عقیم شکستطلبانه و تسلیمطلبی که به
دنبال تئوریزهکردن سازش با کدخدا و قربانی کردن
حوزههای اقتدار ایران اسالمی است ،کجا؟» موضوعی
که در روزنامههایی ،چون «جوان»« ،صبح نو» و ...نیز
تکرار میشود؛ 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 فتحالمبیــن مقاومت!»
یک هشــدار مهم میدهد و مینویســد« :با نگاهی
تیزبینانــه و منصفانه و رصد تحوالت اخیر منطقه و
به ویژه اقدامات و اظهارات اخیر مقامات آمریکایی،
صهیونیستی و سعودیمیتوان تا حدودی به ابعاد
و اهمیت پیروزیهای 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 بیاعتمادی به آمریکاست و آنچه ادامه این مسیر
و کسب دستاوردهای آتی را تضمین میکند ،ادامه
این راه و مقاومت مبتنی بر تدبیر و شجاعت است».
هشداری که البته برای روشن شدن نشانههای آن به

عملكرد دولت موجب
افزايش شکاف طبقاتی

روزنامه اصالحطلب «همدلی» به
نقل از بانک مرکزی نوشــت« :در دولت
روحانی روند رشــد شــکاف طبقاتی به
شکل بیسابقهای افزایش یافته و براساس
آمــار بانک مرکــزی ۱۰ ،درصد باالیی
طبقه مرفه  ۱۵برابر ثروتمندتر شدهاند».
آمارهای بانک مرکزی نشــان ميدهد،
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 بغرنجتر از
گذشته کرده است.

كسري بودجه  8ميلياردي
انگليس

بنا بر اطالعات به دست آمده از دفتر
آمار ملی بریتانیا ،کســری بودجه بریتانیا
در ماه گذشــته میــادی ،یعنی اکتبر به
 ۸میلیــارد 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  ۵۰۰میلیون
پوندی را برای بریتانیا برآورد کرده بودند.

 33/7درصدبيكاران
بيش از  19ماه بيكار بودند

در حــال حاضر ،بیــکاری یکی از
معضالت اصلی در جامعه به شمار میآید؛
اما این بحران زمانی پیچیدهتر میشــود
که دوره انتظار برای یافتن شغل طوالنی
شــود .مطابق آخرین گزارش مرکز آمار
ایران ،توزیع نسبی برآورد جمعیت بیکار
 10ساله و بیشتر بر حسب جنس و مدت
بیکاری نشان میدهد ،در سال  95حدود
 33/7درصد  19ماه و بیشتر بیکار بودهاند.

آغاز حذف حسابهاي
راكد در بانكها

ارجمندنــژاد ،مدیــر کل مقررات،
مجوزهــای بانکی و مبارزه با پولشــویی
بانک مرکزی درباره دســتورالعمل بستن
حسابهای راکد در بانکها ،گفت« :ابتدا
بانکها 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 اطالعرسانی،
خود شخص اقدامی نکرد ،بعد از یک مدتی
بانک میتواند آن حساب را به حسابهای
بالتکلیف منتقل کند».

پژواک

پیروزی بزرگ در مسلخ مذاکره؟
زمان زیادی نیاز نیست و فقط کافی است در میان
بیتفاوتی روزنامههای اصالحطلب به شکست داعش
و فروپاشی حکومت این گروه تروریستی و تکفیری
آمریکاســاخته به روزنامه همدلی و اعتماد نگاهی
بیندازیم؛ زیرا «اعتماد» که جزء معدود روزنامههای
اصالحطلب است ،از یک سو با تیتر «الوعد ه وفا» و
تصویری از سردار سلیمانی بر صفحه اول خود ،به
ظاهر با موج حمایت از پیروزیهای جبهه مقاومت
همراهی را نمایش میدهد؛ اما از سوی دیگر سعی
میکند 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 قدرتهای حامی داعش
معرفی میشود 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 مینویسد« :تجربه

اخبار اقتصادی

امپریالیسم رسانهایـ ۱

مذاکرات برجام پیشرویمان اســت؛ آن زمان که
با انتقال پرونده هســتهای به وزارت خارجه ،دولت
روحانی «اختیار تام» یافت تا با آمریکاییها در باب
پرونده هستهای مذاکره کند که دیواری به بلندای
 60ســال دشــمنی و بیاعتمادی میان آنها بود.
نتیجه آن تصمیم این شد که دیپلماتهای وزارت
خارجه ایران توانستند کاالی اورانیوم  20درصدی
که دانشمندان هستهای ایران تولید کرده بودند ،به
میلیاردها دالر فروش نفت ،برقراری روابط تجاری
میان ایران و جهان ،میلیونها دالر پول نقد ،هواپیما،
سرمایهگذاری خارجی در ایران و ...تبدیل کنند .آیا
همان تجربه را نمیتوان اینبار در منطقه تکرار کرد؟
گرچه یکی از پیشنیازهای چنین راهبردی وجود
اراده حل مسائل نزد دو طرف است و به نظر نمیرسد
با وجود رهبران جوان و ماجراجو در عربستان فع ً
ال
چنین پیشنیازی مهیا باشد؛ اما آیا میتوان امیدوار
تهای منطقهای ایران حاال و
بود که پرونده سیاس 
بر حســب ضرورتهای تازه از نیروی قدس سپاه
پاسداران به وزارت خارجه منتقل شود تا محمدجواد
ظریف و همکارانش کاالی پیروزیهای میدانی ایران
در منطقه را به کاالی روابط حسنه ایران با «تمام»
همسایگانش بدل کنند؟»

حضور نماینده ولی فقیه در سپاه در مناطق زلزلهزده

دست نوازش سردار سپهر بر سر کودک زلزلهزده کرمانشاه

نصب کانکس به کوشش سپاه و بسیج برای زلزلهزدگان

مثل بقیه توی ماشین مانده بودی کفش و عبا ،عمامهات خاکی نمیشد

نامه رضوانه دختر هفت ساله شهید باغبانی برای سردار سليمانی

ی که جا ماند /...جانباز  66حلبچه ،شهید  96بوکمال
پای 

شادی مردم شهرهای مختلف ایران پس از پیروزی بر داعش

هشتگ «بنسلمان صهيونيست است» کاربران توئيتر

مهدی فرهــادی /یکی از
مهمترین نظریههای رسانهای که امروزه
نیز در فضای رســانهای و شــبکههای
اجتماعی حضور آن محســوس است،
امپریالیســم رســانهای 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 رسانهای بسیار
بدتر از گذشته است.
امروزه امپریالیســم نوین یا همان
امپریالیســم اطالعاتی و رســانهای به
گونهای فعالیتهای خود را انجام میدهد
که نیازهای کشــورهای اســتعماری را
بــرآورده میکند .برخــی از مصادیق
امپریالیسم رسانهای عبارتند از:
1ـ سینما :در دهۀ  1920هنگامی
که فیلمهای ســینمایی برای نخستین
بار به نمایش گذاشــته شــد ،هالیوود،
چهارپنجم مجموع فیلمهایی را که در
جهان نشــان داده میشد ،میساخت و
آمریکا همچنان آشکارا بیشترین نفوذ
را در صنعت ســینما داشــته و پخش
فیلمهای آمریکایی تقریباً در سراســر
جهان شیوع یافته است.
2ـ تلویزیون :درآمدهای صادرات
تلویزیون انگلیــس و آمریکا کموبیش
برابر اســت و حضور جهانی مهمی در
کنار هم دارند.
3ـ آگهیهــای تبلیغاتی :از میان
شــرکتهای بزرگ تبلیغاتــی جهان،
شــرکتهای آمریکایی هســتند .این
شرکتها ،شرکتهای بزرگ تبلیغاتی
فراملیتی هستند که نقش عمدهای در
نظام جهانی اطالعات دارند.
4ـ ارتباطــات الکترونیکی :نفوذ
آمریکا در شبکههای الکترونیکی (که به
منظور انتقال بسیاری از اطالعات مورد
بهرهبرداری قــرار میگیرند و دولتها
و شــرکتهای بزرگ به آن وابستهاند)،
بسیار نیرومند است .حلقههای ارتباطی
راه دور کــه اکنــون بــرای بانکداری،
معامالت پولــی جهانی و برخی از انواع
پخش برنامههای تلویزیونی و رادیویی
ضروری است ،اغلب در دست شرکتهای
آمریکایی است.
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«شبکه نظامهای هشدار اولیه قحطی» میگوید در صورت تداوم محاصره بنادر یمن ،با وقوع قحطی و شیوع بیماریهای واگیردار ،روزانه هزاران مرگومیر در یمن رخ خواهد داد .این
محاصره یمن به مرگ روزانه
هشدار در شرایطی انجام شده است که کمیته بینالمللی صلیب سرخ طی گزارشی اعالم کرد 2/5 ،میلیون نفر از ساکنان شهرهای پرجمعیت یمن به آب سالم دسترسی ندارند؛ مسئلهای
هزاران نفر میانجامد
که خطر همهگیری بیشت ِر وبا را افزایش میدهد .گفتنی است ،با محاصره کنونی (بنادر یمن)  15میلیون نفر از نظر دسترسی به مواد غذایی ،در وضعیت «بحران» یا بدتر از آن قرار دارند.

آمریکا و تکرار بازی سازش

قاسم غفوری /فلسطین همواره از
برنامههای محوری آمریکا در غرب آسیا بوده
که اساس آن نه حل بحرانها ،بلکه حمایت
از رژیم صهیونیستی از طریق بحرانسازیها
و انحراف محور رفتاری منطقه از حمایت از
فلسطین به حاشیهها بوده است .ترامپ نیز در
حالی اولین سال ریاستجمهوری خود را به
پایان میرساند که این روزها مسئله فلسطین
به یکی از اولویتهای ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا مبدل شــده اســت .هر چند ترامپ
پس از رســیدن به کاخ سفید وعده خود به
صهیونیستها مبنی بر انتقال سفارت آمریکا
از تلآویو به قدس را معلق کرد؛ اما این روزها
بار دیگر پرونده فلســطین را به اولویتهای
خود تبدیل کرده است.
در کنار سفر مقامات نظامی و امنیتی
آمریکا به ســرزمینهای 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 تلآویو
خبر دادهانــد .در همین حال ،منابع خبری
عنوان کردهاند آمریــکا طرح جدیدی را در
قبــال مذاکرات ارائه کرده اســت که در آن
مذاکرات بر اساس روند جابهجایی سرزمین،
البته بدون آنکه شهرکهای صهیونیستنشین
تخلیه شوند و نیز برخی اقدامات برای رسمیت
دادن به قدس بــه منزله پایتخت این رژیم
صورت میگیرد .این طرحها در حالی مطرح
شــده که آمریکا تشکیالت خودگردان را به
قطع کمکهای 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 دادهاند .حال این ســؤال
مطرح میشود که چرا آمریکا بار دیگر احیای
روند سازش را در پیش گرفته و در ورای آن
چه اهدافی را دنبال میکند؟
آنچه برخی محافل رســانهای مطرح
کردهاند ،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 میگیرد .هر چند این عامل
میتواند از دالیل اقدامات ترامپ باشــد؛ اما
روند تحوالت فلسطین و منطقه نکاتی قابل
توجهتر را در خود دارد.
در عرصــه درونــی فلســطین میان
گروههــای فلســطینی با محوریــت فتح و
حماس پس از  10ســال آشتی ملی صورت
گرفته اســت؛ در حالی کــه همگان بر لزوم
ادامه مقاومت و کنار نگذاشتن سالح تأکید
دارند .خواســت صهیونیستها از این توافق،
گنجانده شــدن لزوم پذیرش ماهیت رژیم
صهیونیستی از ســوی حماس ،خلع سالح
مقاومت و ...است .بر اساس این میتوان گفت،
آمریکا با رویکرد به مسئله فلسطین سعی در
گنجاندن ســازش در توافقات فلسطینیها
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 میخواهد 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 همهپرسی اقلیم کردستان سیاست
حفــظ بحران را ادامــه دهد ،تالش میکند
از طرح ســعودی در ربایش ســعد حریری،
نخســتوزیر لبنان برای اقــدام جدید علیه
منطقه بهره گیرد کــه اتحاد لبنانیها عم ًال
این پروژه را نیز ناکام کرد .اکنون آمریکا که
با رسوایی شکست در منطقه و البته افشای
حمایت از تروریســم مواجه است ،به دنبال
پنهانســازی این وضعیت است؛ از این رو با
رویکرد به مسئله فلسطین در کنار خدمت به
البی صهیونیستی سعی در نمایش چهرهای
صلحطلب از خود دارد تا خود را عامل صلح و
ثبات منطقه معرفی کرده و بر نقش بحرانساز
خود سرپوش گذارد.
مسئله قابل توجه دیگر نقشآفرینی
عربســتان در این معادالت است؛ چنانکه بر
اساس طرح آمریکا ،عربستان محور دور جدید
مذاکرات است .این روند میتواند برنامهریزی
برای توجیه رویکرد سعودی به آشکارسازی
روابط با رژیم صهیونیستی باشد؛ در حالی که
در ظاهر مدعی حل بحران فلسطین است.
به هر تقدیــر میتوان گفت ،آنچه در
قبال مسئله فلسطین در جریان است ،ادامه
خیانت آمریکایی و سعودی به فلسطین است
که نشان میدهد ملت فلسطین برای احقاق
حقوق خود یک گزینه بیشتر ندارد و آن ادامه
مقاومت مسلحانه با تکیه بر وحدت داخلی و
حمایتهای جبهه مقاومت منطقه است که
همواره دستاوردهای بزرگی را برای این ملت
رقم زده است.
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شكستهاي غربي و حاشيهسازيها براي انحراف افكار عمومي

رضا اشرفي /با فروپاشي
اتحــاد جماهير شــوروي ،غرب به
رهبــري آمريكا ،خود را تنها قدرت
جهان فــرض كرد كه قــرار بود تا
پايان تاريخ ادامه پيدا كند؛ اما مدت
زمان كوتاهي گذشــت تا اين تفكر
رو به سقوط گذاشت و بحران سوم
ســرمايهداري كه از آخرين ماههاي
ســال  2007خــود را نمايان كرد،
كشورهاي غربي را در مسيري قرار
داد كه هنوز نتوانستهاند آن را ترميم
كنند .به ويژه كه در سالهاي اخير
خود و ديگر نقاط كشورهاي جهان را
در بحراني فرو بردهاند كه راه نجاتي
در دستشان نيست .اين در حالي
اســت كه ديگر كشــورها در حوزه
مقاومت و شــرق با تمركز بر افول و
سقوط هژمون به دنبال ثباتسازي
جهان در حوزههاي مختلف هستند.
اين موضوع به عينه در كشــورهاي
غرب آسيا به ويژه در سوريه و عراق
نمايان اســت كه به تازگی آخرين
پايههاي داعش در آن رو به نابودي
گذاشت.
در اوضاعی كه كشورهاي غرب
آسيا با بحرانسازي غربي ،در حال
تثبيت موقعيت خود هستند ،عمده
كشــورهاي غربــي در اروپا و حتي
آمريكا با مشكالتي مواجه هستند كه
انتظار ميرود در چشمانداز كنوني
و در ســالهاي آينده تداوم داشته
باشد .در اروپا بیشتر كشورها در حال
بازگشت به افراطگرايي مليگرايانه و
حتي راديكاليسم قومگرايانه هستند.
افراطگرايان كه در انواع انتخابات در
حال باال آمدن هســتند ،به بحراني
براي همگرايي اروپايي تبديل شده و
آن را به سمت واگرايي پيش ميبرند.
در فرانســه حزب افراطگراي
جبههملي به رهبري «مارين لوپن»
بــراي اولينبار به دور دوم انتخابات
رياستجمهوري رفت .اگر چه در اين
انتخابات يك جوان ناآزموده در سطح
كالن سياسي به قدرت رسيد؛ اما در
چند ماه اخير نشان داده است كه راه
دشواري در پيش دارد ،به اين علت
كه نتوانسته است انتظارات را برآورده

كند و بــا راهپيمايــي و تظاهرات
متعدد مواجه شده كه خيابانهاي
فرانسه را پر كردهاند .فرانسه همواره
مســتعد تنشهاي خياباني است و
فقر و شكاف طبقاتي در اين كشور
به قــدري فراوان اســت كه حتي
اعتراضهاي كوچك مستعد هستند
كه به تظاهرات بزرگ و خشن ضد
دولتي تبديل شــوند .آخرين آمار
نشــان ميدهد در تظاهرات اخير
كه عليــه سياســتهاي اقتصادي
«ماكرون» انجام ميشود  40هزار نفر
شركت كردهاند ،اگرچه دولت همواره
ســعي ميكند آن را كمتر نشــان
دهد .بسیاری بر این عقیدهاند که با
وضعیت کنونی ماکرون به سرنوشت
ســارکوزی و اوالند ،رؤسایجمهور
پیش از خود دچار خواهد شد و حتی
شــاید نتواند دوره ریاستجمهوری
خود را به پایان برساند.
در ميــان كشــورهاي اروپا با
اينكه آلمان از موقعيت مناسبتري
برخوردار است؛ اما در ماههاي اخير

رخنه

با بحران تكميل كابينه و دولتسازي
مواجه شــده است .با اينكه بيش از
دو ماه از انتخابات آلمان ميگذرد؛
ولی برنــدگان و بازندگان انتخابات
نتوانســتهاند ائتالف تشكيل داده و

اگرچه كشــورهاي غربي
در كوتاهمــدت بــه دنبــال
حاشيهســازي ،سرگرم كردن
افكار عمومي و انحراف ذهني
ديگران هستند تا شكستهاي
خود را پنهان نگه دارند؛ اما در
بلندمدت ،نه اين حاشيهسازيها
پاسخگو خواهد بود و نه اینکه
بحران اصلی آنها حل خواهد شد

كابينه را تكميل كنند ،حتي برخي
از احزاب از تكرار انتخابات سخن به
ميان آوردهاند هر چند كه در صورت
اجرايي شدن اين تصميم ،مشكالت
آلمان بيشــتر شــده و ميتواند به
ســمت بحرانملي حرکــت نماید.
دولت كنوني «مركل» براي سرپوش
گذاشــتن بر اين بحــران ،خود را

مشــغول بحران منطقه و همچنين
اختالفــات با انگليــس در موضوع
برگزيت كرده است .مرکل در تشکیل
دولت نیز ناتوان بوده و ائتالف وی با
لیبرال دموکراتها و سبزها نتوانسته
به نتیجه مطلوب دست یابد و شواهد
نشــاندهنده دورانی بحرانی برای
آینده سیاسی مرکل خواهد بود.
در حالــي كه اختالفات اروپا و
انگليس بر سر مذاكرات و چگونگي
خروج اين كشــور از اتحاديه اروپا
شدت پيدا كرده و ميانه دو طرف را
از رفاقت و رقابت به سمت دشمني
پيش برده است .ترزا مي ،نخستوزير
انگليس بســيار خوشبين بود كه
بتواند با انتخابات زودهنگام به ميزان
قدرت و مانور خود در برابر مخالفان
داخلي و اروپايي بيفزايد؛ ولی در اين
كار شكســت خورد و حال در برابر
اتحاديه اروپا كام ً
ال عصا به دســت
راه مــيرود .در چنين وضعیتی در
فرافكني خودفريبانه و براي توجيه
عملكرد خود كه به روسيه و والديمير

پوتين حمله كرده و تأكيد دارد كه
مســكو در حال ايجاد شكاف بين
كشــورهاي اروپايي و حتي آمريكا
اســت و با اين كار به دنبال كاشتن
بذر دشــمني در ميان كشــورهاي
غربي است.
در همين حال آمريكا نيز اوضاع
نامناسبي دارد .ابتدا اينكه بسياري
از مقامات و شــهروندان آمريكايي
شرمســار اين مســئله هستند كه
شخصي به نام ترامپ ،رئيسجمهور
آمريكا اســت .از طرفي ديگر نيز در
حال باخت راهبردی در حوزههاي
مختلف بينالمللي اســت كه غرب
آســيا از جمله آنها است .به همين
منظور به دنبال سناريوســازيهاي
جديد عليه كشــورهايي اســت كه
در منطقه برخــاف ميل و رويكرد
آمريكا عمل ميكنند .اين بخش از
عملكرد آمريكا با فرانسه هماهنگ
اســت كه در حال سناريوسازي در
لبنان هســتند ،در حالي كه آمريكا
در سفر بلندمدت خود به شرق آسيا
دستاوردی با خود به همراه نداشت و
در رويكردهاي ژئوپلیتیکی كه برايش
تعريف كرده بودند ناكام ماند ،براي
به حاشيه بردن اين شكست در حال
پررنگ كردن مسئله گفتوگوهاي
فلسطين است تا افكار عمومي را به
ســمت ديگري 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 مؤلفهها اگرچه
كشــورهاي غربي در كوتاهمدت به
دنبال حاشيهسازي ،سرگرم كردن
افكار عمومي و انحراف ذهني ديگران
هستند تا شكستهاي خود را پنهان
نگه دارند؛ امــا در بلندمدت نه اين
حاشيهســازيها پاســخگو خواهد
بــود و نه اينكه بحــران اصلي آنها
حل خواهد شــد؛ بنابراين ميتوان
انتظار داشت كه در آينده مشكالت
كشورهاي غربي بيش از اين افزايش
داشته باشد.

هژمونی آمریکا بر جهان اسالمـ ۴3

سخاوتمندیهای مغرضانه با هدف نفوذ

عبداهلل عبادی /استقالل پاکستان از
هند در سال  1947میالدی ،فصل تازهای را در
مناسبات سیاسی شبهقاره هند رقم زد .در آن
زمان کشور تازه تأسیس پاکستان با چالشهای
مختلف داخلی و خارجی مواجه بود .مهمترین
این چالشها ،سیاست خارجی پاکستان در قبال
قدرتهای 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 میکردند و کشور تازه تأسیسی
مانند پاکســتان برای آنهــا گزینهای مطلوب
محسوب میشد.
آمریکا خیلی زود توانست با پیشی گرفتن
از شوروی ،در اکتبر  ،1947یعنی دو ماه پس
از استقالل پاکستان اولین گامها 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 میداد.
از نخستین برقراری روابط بین پاکستان
و آمریــکا بیش از  75ســال میگذرد ،اما این
روابــط با وجود چالشها و اختالفات متعددی
که در تمام این سالها با خود به همراه داشته،
همچنان پابرجا مانده است.
در دهــه  1950میالدی ،پاکســتان نوپا
کــه برای بــرآورده کردن نیازهــای نظامی و
اقتصادیاش سعی داشت خودش را به آمریکا
نزدیکتر کند ،با پیوســتن به سازمان پیمان
آسیای جنوب شرقی در سال  1954و سازمان
پیمان مرکزی در سال  ،1955عم ً
ال خود را در
جمع کشورهای همپیمان آمریکا برای مبارزه
با گســترش کمونیســم دید .پس از پیوستن
به این پیمانها ،میــزان کمکهای آمریکا به
پاکستان افزایش چشمگیری یافت و پاکستان
بــه دومین متحد عمده آمریــکا از نظر حجم
دریافت کمکهای اقتصادی و نظامی بدل شد.
با وجود اعطــای این کمکهای به ظاهر
ســخاوتمندانه ،جنگهای پاکستان و هند در
سالهای  1965و  1971به وضوح ثابت کرد که
آمریکا متحدی قابل اتکا برای پاکستان نیست و

پاکستانیها نمیتوانند در مواقع بحرانیـ مانند
جنگـ از آمریکا انتظار حمایت داشته باشند.
اگرچه اتکاناپذیر بودن آمریکا حداقل در
آن برهه زمانی خاص برای پاکستانیها محرز
شد ،اما اشغال افغانستان به دست ارتش سرخ
شوروی در ســال  1979و تالش آمریکا برای
بیرون کردن شــوروی از افغانستان به کمک
کشورهای همسایه این کشور ،از جمله پاکستان،
به نزدیکتر شــدن هرچه بیشــتر پاکستان و
آمریکا منجر شد.
در ســال  1981آمریکا بــا اعطای 3/2
میلیــارد دالر کمــک نظامــی و اقتصادی به
پاکستان موافقت کرد تا این کشور بتواند بهتر
از عهده چالشهــای امنیتی خود برآمده و به
اقتصادش سر و سامان دهد.
جنگافغانستان
و توجه دوباره آمریکا به پاکستان
حمــات  11ســپتامبر 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 بیسابقهای
در کانون توجهات رســانهها 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.
کمکهــای ســرویسهای اطالعاتی و ارتش

پاکســتان بــه گروههای مخالف شــوروی در
افغانستان ،دیگر یک راز سر به مهر نیست و همه
میدانند که تأمین مالی این کمکها برعهده
آمریکا بوده است .پس از سال  2001نیز 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،
عم ً
ال چارهای نداشــت که به این درخواســت
پاسخ مثبت دهد؛ چرا که با توجه به روابطش
با گروههای افراطی ،همــکاری نکردن آن در
نبرد علیه تروریســم میتوانست از سوی دیگر
کشورهای جهان به گونهای دیگر تعبیر شود.
پیوســتن پاکســتان به جبهه مبارزه با
تروریسم ،چالشهای 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 عملیاتهای
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  2011به بعد اتفاقاتی رخ داد که به شدت
بر روابط آمریکا و پاکستان تأثیر منفی گذاشت.
در جریان عملیات کشتن بنالدن در ابوتآباد
پاکستان ،با توجه به نزدیکی بیش از حد محل
زندگــی بنالدن با یکــی از پایگاههای ارتش
پاکســتان ،این شائبه به وجود آمد که ارتش و

سرویسهای اطالعاتی پاکستان از حضور وی
در منطقه خبر داشته و حتی در پی نجات وی
بودهاند .در پی افشــای این اطالعات از سوی
پایگاه ویکیلیکس ،رســانههای آمریکایی به
شدت به این سوءظن 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 داشتهاند وی
را خلع ســاح 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 پاکستانیها از پذیرش
درخواست آمریکاییها سر باز زدند تا به نوعی
مشخص شود که روابط دو کشور دیگر چندان
هم نزدیک نیست.
افشای جاسوسی آمریکاییها از تأسیسات
و زرادخانههای هســتهای پاکستان و حمایت
آمریکا از بلندپروازیهای هستهای هند برخالف
عرف و قوانین مربوط به منع گسترش سالحهای
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 ظرفیتهای پاکستان دوباره
به سردی گراییده است ،اما آمریکاییها هنوز
هم میدانند که در مواقع لزوم چگونه باید دل
پاکســتانیها را به دست آورند و حمایت آنها
را جلب کنند .در مقابــل ،دولتهای مختلف
پاکستان هیچگاه نتوانستهاند در روابط خود با
آمریکا آنطور که باید و شاید منافع کشورشان
را تأمین کنند.

کندوکاو
لغو برجام آمریکا را منزوی میکند

خبرگزاري فارس« :دیوید پترائوس» رئیس سابق سازمان اطالعات مرکزی
آمریــکا تصریح کرد« :لغو برجام بیش از ایران ،آمریکا را منزوی میکند ».رئیس
سابق سیا در اندیشکده مطالعات دفاعی و امنیتی «رویال یونایتد سرویس» انگلیس
که قدیمیترین اندیشکده دفاعی و امنیتی در جهان است ،به توافق هستهای ایران
و کشورهای عضو ( 5+1آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،روسیه ،چین ب ه اضافه آلمان) اشاره
کرد و گفت« :توافق هستهای ایران ،که تعدادی ویژگیهای خوب دارد ،متأسفانه
نقاط ضعفی هم دارد که مهمترین آن ،این است که این توافق منقضی میشود و
ما باید بر آنچه ایران پس از آن انجام میدهد ،متمرکز شویم».

آمریکا دو فرد و دو شرکت ایرانی دیگر را تحریم کرد

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

درخواست راهبرد ضدایرانی در سوریه

خبرگزاري تســنيم :گروهی از ژنرالها و دیپلماتهای سابق آمریکا با تهیه
گزارش جدیدی از دولت ترامپ خواستند یک راهبرد ضدایرانی در سوریه به کار
ش گرفتن
گیرد .فشارها بر دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای در پی 
راهبردی به منظور مقابله با ایران در سوریه در حال افزایش است؛ به گونهای که
گروهی از ژنرالها و دیپلماتهای 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 ژنرالهای سابق آمریکا ،از جمله «جیمز کانوی» ،فرمانده
یگان تفنگداران دریایی آمریکا و گروهی از دیپلماتهای سابق از دو حزب آمریکا
و مقامات سابق وزارت خارجه آمریکا تهیه کردهاند.

تكرار پرونده  1/7میلیارد دالری علیه ایران

خبرگزاري باشــگاه خبرنگاران جوان :یــک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک
پرونده شکایت خانوادههای سربازان کشتهشده در لبنان علیه بانک مرکزی ایران
را دوباره به جریان انداخت .یک دادگاه فدرال تجدیدنظر در نیویورک بخشــی از
پرونده  1/68میلیارد دالری خانوادههای نظامیان آمریکایی کشتهشده در انفجار
سال  1983در مقر نظامیان آمریکایی در لبنان را دوباره به جریان انداخت .شعبه
دوم دادگاه منطقهای تجدیدنظر اعالم کرده است« :رأی دو سال پیش دادگاه در
ر ّد شکایت علیه بانک مرکزی ایران ،بانک ایتالیایی «بانکا یو.بی.ا ِی.ای اس.پی.ا ِی»
که به ارتباط اقتصادی با ایران متهم است و بانک «کلیراستریم» لوکزامبورگ که به
گشایش حساب برای بانک مرکزی و یو.بی.ا ِی.ای متهم است ،اشتباه بوده است».

احتمال اعالن تحریمهای جدید علیه ایران

خبرگزاري فــارس :مقامات وزارت دادگســتری آمریکا درصدد هســتند
پروندههای قضایی مربوط به ایران یا اتباع ایرانی را با هدف متقاعدکردن کنگره
به اعمال تحریمهای جدید علیه ایران علنی کنند .منابع آگاه میگویند ،اقدامات
جدید طرح اتهامات علیه مظنونان دخیل در هک شبکه تلویزیونی کابلی «اچبیاو»
را شــامل میشود .ماه گذشته به دادســتانهای فعال در پروندههای مربوط به
موضوعات امنیت ملی در وزارت دادگســتری آمریکا گفته شده است پروندههای
مربوط به ایران یا اتباع این کشور را با هدف علنی کردن آنها بررسی کنند .یکی
از این پروندهها ،هک شــبکه «اچبیاو» را شــامل میشود .این شبکه در ماههای
جوالی و آگوست اعالم کرد هکرها با نفوذ به رایانههای این شبکه کابلی ،اطالعات
آن را سرقت کردهاند.

هویت

آمریکا :حبسهای طوالنیتر برای سیاهپوستان

نقض حقوق سیاهپوستان در آمریکای مدعی حقوق بشر هر روز گستردهتر
میشود؛ چنانکه نتایج بررسیهای جدید در آمریکا نشان میدهد ،نظام قضایی این
کشور در جرایم مشابه ،احکام سنگینتری علیه سیاهپوستان نسبت به سفیدپوستان
صادر میکند .در جرایم مشابه ،سیاهپوستان به طور میانگین به حبسهایی 20
درصد طوالنیتر از سفیدپوســتان محکوم میشوند .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 سیاهپوستان و سفیدپوستان طی سالهای اخیر
افزایش یافته است.گفتنی است ،احتمال کمتری وجود دارد که قضات آمریکایی
مسئله کاهش مدت محکومیت سیاهپوستان (در مقایسه با سفیدپوستان) را بررسی
کنند .حتی در مواردی که قضات به کاهش مدت حبس سیاهپوستان رأی میدهند،
مدت زمان کاهش یافته برای سیاهپوستان 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 گروههای سلفی تندرو آماده میکنند .سازمان امنیت داخلی
ادعا کرده است فهرستی از تشکیالت افراطگرایان در  ۱۹مسجد تهیه کرده است .به
ادعای آنها ،در حال حاضر در ایالت نوردراین وستفالن سه هزار نفر با عقاید اسالمی
گرایش سلفی زندگی میکنند که نسبت به پنج سال گذشته این رقم سه برابر افزایش
را نشــان میدهد .فعالیت مساجد و گروههای ســلفی در صورتی که مغایر با قانون
اساســی تشخیص داده شوند ،میتوانند ممنوع اعالم شوند .طبق ادعای وزارت امور
داخلی ایالت نوردراین وستفالن ۷۵۰ ،نفر از این سلفیها آمادگی دست زدن به اعمال
خشونتآمیز را دارند .بسیاری از نهادهای حقوق بشر نسبت به سرکوب و نقض حقوق
مسلمانان در آلمان در لوای آنچه مقابله با سلفیگری نامیده میشود ،هشدار دادهاند.

لیبی :بازار بردهفروشی هدیه غرب

انتشــار گزارشهایی درباره رونق بازارهای «بردهفروشــی» در لیبی سبب
ایجاد خشــم بینالمللی و مردمی شده است؛ به ویژه آنکه بخش عمدهای از این
بردهفروشی به کشــورهای غربی صورت میگیرد .در یکی از این گزارشها یک
قطعه فیلم که با تلفن همراه فردی ضبط شــده بود ،دو جوان را نمایش میداد
که در یک مزایده علنی برای کار در مزرعه به فروش گذاشته شده بودند که هر
یک به مبلغ  1200دینار لیبی (معادل  400دالر) فروخته شــدند .شواهد نشان
میدهد ،از ســال  2012که نیروهای غربی با ادعای حمایت از مردم ســرنگونی
نظام قذافی را رقم زدند ،وضعیت بحرانی انسانی در لیبی ایجاد شده و هر روز نیز
گستردهتر میشود .در این میان ،گروهها و باندهای قاچاق انسان که بیشتر آنها از
کشورهای اروپایی هستند ،به بردهفروشی در ازای دادن مقداری غذا و پول اقدام
میکنند و سران اروپا نیز اقدامی برای مقابله با این وضعیت صورت نمیدهند.

آمریکا :آمار تجاوز جنسی در پایگاههای 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 پایگاههای
نظامی این کشور در داخل و خارج آمریکا منتشر کرده است .این گزارش نشان میدهد،
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  2016میالدی تنها یکسوم
اعضای ارتش که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتهاند ،این موارد را گزارش دادهاند.

تحلیل هفته
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پایان
شجره خبیثه

در بخشی از نامه سردار سرلشکر قاسم سلیمانی به رهبر معظم انقالب آمده است«:حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرتعالی در این میدان ،با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال،
آخرین قلعه داعش با پایین کشــیدن پرچم این گروه آمریکاییـ صهیونیســتی و برافراشــتن پرچم ســوریه ،پایان سیطره این شجره خبیثه ملعونه را اعالم میکنم و این پیروزی بسیار بزرگ و
سرنوشتساز را به حضرت عالی و ملت بزرگوار ایران اسالمی و ملتهای مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض مینمایم».

صبح صادق فراز و فرود پروژه خالفت تروریستی داعش را بررسی میکند

نگاه

پایان داعش و آغاز سردرگمی حامیان

منطق مذاکرهناپذیری توان موشکی

مصطفی قربانی/تالش برای تسری و تعمیم مدل برجام به دیگر حوزهها ،ازجمله
توان موشــکی و نفوذ منطقهای جمهوری اســامی ایران ،موضوعی است که در دستور
کار کشــورهای غربی قرار دارد .بر این اســاس ،به نظر میرسد که برای عملیاتی کردن
این نقشه ،یک تقسیمکار میان آنها صورت گرفته است؛ به این ترتیب که در حالی که
آمریکا از ضرورت اصالح برجام ســخن میگوید ،اروپا و به ویژه فرانسه ،خواهان مذاکره
دربار ه برجام نیســت؛ بلکه آن را توافق خوب دانسته و خواهان تکرار مدل برجام درباره
توان موشکی جمهوری اسالمی ایران است .حال آنکه این خواست ه آنها با واکنش جدی و
قاطع مقامات مختلف کشورمان مبنی بر رد هرگونه مذاکره درباره توان موشکی کشورمان
مواجه شده است .از اینرو ،در این نوشتار تالش میشود تا منطق مذاکرهناپذیری توان
موشــکی کشورمان تبیین شــود .به عبارتی ،سؤال این است که چرا جمهوری اسالمی
ایــران هرگونه مذاکره دربار ه توان موشــکی را رد میکند؟ در این باره میتوان به چند
نکت ه مختصر اشاره کرد:
1ـ برجام آینهتمامنمایی در پیشروی ماست که به خوبیاعتمادناپذیر 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 معاهدهای صورت
بگیرد ،آنها به تعهدات خود پایبند باشند .نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم! قابل
ذکر اســت که راهبرد غربیها در مقابل ایران ،یک راهبرد مرحلهای و مبتنی بر تخلیه
تواناییهای راهبردی ایران اســت که یکی از این تواناییهای راهبردی ،توان موشــکی
کشور به شمار میآید.
2ـ مدعای اصلی غربیها برای مذاکره دربار ه توان موشکی جمهوری اسالمی ایران
کام ً
ال نقش بر آب اســت؛ بنابراین ،مذاکره دربار ه موضوعی که در ابتدای امر ،از نیت و
هدف طرفمقابل آگاهیم ،هیچ فایدهای ندارد و حاصلی جز اتالف وقت و انرژی برای ما
نخواهد داشت .اما دربار ه نگرانی غربیها 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 موشکها برای حمل سالحهای
غیر مجاز کشتار جمعی که اصطالحاً  Delivery Systemگفته میشود ،مخالفند .به
عبارت دیگر ،توانایی این سالحها در حمل و انتقال سالحهای کشتار جمعی به کیلومترها
دوردستتر است که محل نگرانی بوده ،وگرنه موشک خود یک سالح متعارف است که هر
کشوری میتواند به میزان نیاز خود از آن برخوردار باشد .اما ادعای مذکور صرفاً در مورد
کشورهایی جای نگرانی دارد که دارای سالحهای کشتار جمعی باشند ،حال آنکه جمهوری
اسالمی ایران ،هم عضو کنوانسیون منع استفاده از سالحهای شیمیایی و بیولوژیکی است
و هم معاهده منع اشاعه سالحهای هستهای( )NPTرا پذیرفته و در آن عضویت دارد؛
بنابراین ،فاقد سالحهای کشتار جمعی هستهای ،شیمیایی و بیولوژیکی است .از این رو،
علیرغم اینکه موشکهای بالستیک ایران از نظر  Delivery Systemقوی هستند ،اما
اساساً سالح کشتار جمعی در ایران وجود ندارد که بتوان با این موشکها آن را حمل کرد.
3ـ منطق کسب و توسع ه توان موشکی از سوی جمهوری اسالمی ایران ،مبتنی بر
بازدارندگی است .آنچه در این میان ،بر ضرورت و اهمیت این منطق میافزاید ،موقعیت
حساس کشور ،محیط متحول منطقهای و حضور دشمنان نظام در این محیط پیرامونی
و ...است .بنابراین ،منطق بازدارندگی ایجاب میکند که جمهوری اسالمی ایران بر اساس
نیازها و الزامات توان موشــکی خود را توسعه دهد و هرگونه مالحظ ه بیگانگان مبنی بر
پذیرش محدودیت یا محدودیتهایی در این زمینه را نپذیرد .البته همانگونه که گفته
شــد ،فعالیتهای موشکی جمهوری اسالمی ایران ،متعارف بوده و کشوری که فعالیت
متعارف دارد ،نباید محدودیتی را بپذیرد.
4ـ موشک یک ظرفیت راهبردی برای کشور است که عالوه بر کاربردهای نظامی
متنوع ،کاربردهایی در حوز ه علمی و فناوری مانند پرتاب ماهوارههای 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 میباشد.

پرتو

سال هجدهم
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تحلیل جامعهشناختی یک بازگشت

عزیز غضنفری /این روزها در فضای سیاسی کشور موضوع بازگشت آقای
ناطقنوری به سیاست مطرح است؛ اما به نظر میرسد اصطالح بازگشت قابل مناقشه
باشد .ممکن است کسی بپرسد که مگر ناطق طی سالهای اخیر با سیاست و دنیای
سیاســت خداحافظی کرده و عطای سیاستورزی را به لقایش بخشیده بود که حال
تصمیم به رجعت دوباره گرفته اســت؟ آقای ناطق حتی در دوره پس از فتنه  88که
راه سکوت را در پیش گرفت ،از یک منظر میتوان 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 نمیکرد.
اما از سال  92به بعد ناطقنوری دیگر نه در حاشیه است و نه در سکوت؛ او حاال
به فراخور اوضاع و شرایط به میدان سیاست میآید و اظهار نظر میکند 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 ریاستجمهوری اخیر ،در دوراهی و دوگانه ماندن در بازرسی
دفتر رهبر معظم انقالب یا فعالیتهای تبلیغاتی برای آقای روحانی ،دومی را ترجیح
داد و رسانهایتر و صریحتر 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 میشود ،مطابق با واقعیتهای
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 کنشها و رفتارهای سیاسی وی واقعی نیست؛ اما به نظر میرسد
طرح موضوع بازگشت ناطق به سیاست از سوی کسانی که این ادعا را مطرح کردهاند،
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 میکند و در کنج خلوت و انزوا روزگار نمیگذراند .بنابراین ،اگر بازگشتی
برای ناطق متصور باشد ،منظور قرار گرفتن در ترکیب اصلی و تعیینکنندگی یکی از
اضالع و جناحهای سیاسی داخل کشور است.
در این زمینه بعید است که ناطق مایل باشد و همچنین در جریان اصولگرایی
با صورتبندی کنونی هم زمینهای باشد که او در رأس این طیف نقشآفرینی کند و
کار حزبی را پیش ببرد .همچنین دور از انتظار است که اصالحطلبان برای ناطق در
رأس جریان اصالحطلبی و بخش تصمیمگیر این جریان سیاســی ،برنامهای تدارک
دیده باشــند .آنها ناطق را به مثابه یک فرد کمکی و تســهیلکننده برخی مناسبات
سیاسی در درون حاکمیت پذیرفتهاند؛ اما میتوان 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 ،بیارتباط نیست .این گمانه تحلیلی
زمانی تقویت میشود 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 گروههای این جبهه
و همچنین ضرورت شــکلدهی به حزبی فراگیر سخن میگوید ،ممکن است فعاالن
سیاسی کشور را به این جمعبندی 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 تازهتأسیس باهنر باشد.

هادی محمدی /اگر جریان
داعش و تروریسم وهابی را صرفاً یک
جریــان فکری و اجتماعــی بدانیم،
شناخت عمیق و واقعی از آن حاصل
نمیشود؛ چرا که تروریسم تکفیری،
زمانی که در سازوکارهای طراحیهای
راهبردی آمریکا ،رژیم صهیونیستی و
کارویژههای نظام وهابی سعودی برای
تحقق منافع استعماری دیده میشود،
تصویر واقعی خود را نشــان میدهد.
نقــش فکری و اجتماعی تروریســم
وهابی زمانی خود را در شرایط پویایی
میبیند که برای برداشتن تنگناهای
غربــی در راهبردهــای منطقهای و
جهانی مورد اســتفاده قرار میگیرد.
هنگامــی که جنگ ســرد آمریکا و
اتحاد جماهیر شــوروی در اوج خود
بود ،شــوروی به اشغال افغانستان به
عنوان یک نیــاز راهبردی میپردازد
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 روشهای 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 میگذارند کــه طالبان با
اندیشههای وهابی و سالح آمریکایی،
حاصل آن است و قابلیتهای رسانهای
و گسترش نفوذ مالی و فکری وهابیها،
توان بســیج از جهان عرب را به آنها
میبخشد .این دقیقاً همان حقیقتی
اســت که هیالری کلینتون و دیگر
مقامات آمریکایی بعدها ،به آن اعتراف
میکنند .این تجریه گرانبها در مسیر
تکاملــی خود به ســازوکار جدیدی
به نام القاعده منتهی میشــود تا از
تنگناهای تفکر دیوبندی طالبان رها
شــوند .اکنون آمریکا در ظرف زمانی
فروپاشی اتحاد شوروی ،نیازمند نظام
تکقطبی جهانی اســت و از ســوی
دیگر باید برای پدیده انقالب اسالمی
ایــران که نظام منطقــهای غرب در
خاورمیانه و غرب آســیا را با اختالل
خودآگاهی و استقاللخواهی روبهرو
کرده و مقاومت را به عنوان بزرگترین
چالش امنیتی رژیم صهیونیستی شکل
داده ،راهجویی کند .لذا بازتعریف نظام
تکقطبی جهانی بــا ابزار القاعده در
غرب آسیا برنامهریزی میشود تا با یک
تیر دو نشان را هدف قرار دهند .حلقه
تکمیلی آنها ،پس از اشغال افغانستان
و عراق ،که قرار بود ،پایهای برای مدل
خاورمیانه جدید و آمریکایی باشد ،در
حمله به حزباهلل لبنان و ســپس به
غزه از سوی رژيم صهیونیستی به اجرا
درآمد .هدف کالن نظامسازی جهانی
شکســت خورده و پروژه منطقهای
آنها در افغانســتان و عراق نیز ،پیش
از نتیجهسازی تاکتیکی و راهبردی،
به فرســایش بنیه اقتصادی و نظامی
منتهی شد و رژیم صهیونیستی ،برای
اولین بار در تاریخ خود ،با شکســتی
جبرانناپذیــر روبهرو شــد .حاصل
بررســیهای رژیم صهیونیستی در
کمیته وینوگراد و همچنین مؤسسات
اندیشهورزی و راهبردی آمریکا ،به این

راهبرد رسید که به جای رویکردهای
کالســیک و نظامیگری مستقیم در
قبال ایران و مقاومت حزباهلل ،باید از
روشهای غیر مستقیم بهره بگیرند.
موج تحریمهای 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 تشکلهای
جدید تروریستیـ وهابی دنبال کرده
و عقبه جغرافیایی مقاومت و حزباهلل
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 منطقهای را روشــن کرده،
چه خدمتی به اهداف اســتعماری و
صهیونیســتی میکنند .در نتیجه و
پس از تمامی حمایتهای 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 نقشآفرینی کند ،شکست
و نابودی این پیادهنظام ،پیش از اینکه
داعشیهای 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 ماههای اخیر و حداقل
یکسال گذشته در قبال ایران اسالمی
و مقاومت منطقهای است .اگر آمریکا
تمام رسواییهای حمایت همهجانبه
یا نجات رهبران و فرماندهان داعشی
را به جان میخرد ،میتوان درک کرد
که رؤیای  ۳۰ساله برای عمر داعش
در منطقــه ،آنان را با چه بنبســتی
روبهرو کرده اســت .اکنــون آمریکا،
رژیم صهیونیستی و عربستان و بقیه
شــرکای آنها در این پروژه عظیم و
خطرنــاک ،در شــرایط و توانمندی
و قابلیتهای هفت ســال پیش قرار
ندارنــد ،و برعکس ،رقبــای جهانی
آمریکا ،ایــران ،مقاومت منطقهای و
عراق و ســوریه در شرایط گذشته به
سر نمیبرند و نظم منطقهای و قواعد
بازی را تعریــف میکنند .این توازن

قدرت جدید برای جمهوری اسالمی
و مقاومت منطقهای ،مزیتها و ابزار و
قدرت مانور و توان اعمال اراده جدید
تولیــد کرده که در عرصههای ملی و
منطقــهای و بینالمللی کارکردهای
جدید و کارآمد دارند .روشــنبینی
راهبــردی رهبــر معظــم انقالب و
پرچمداری سردار سلیمانی و ایثارگری
شــهدا و مدافعان حــرم و حریم ،که
کوتهبینیهــا را تحمــل و نیش قلم
و زبان غربزدههــای داخلی را نادیده
گرفتنــد ،امروز بزرگتریــن افتخار
تاریخی و نجاتبخش برای گفتمان
انقالب اسالمی و مردم منطقه و تمامی
جهان را ثبت کردهاند و پایان خالفت
تروریستی و گفتمان وهابی و راهبرد
آمریکاییـ صهیونیستی را در بوکمال
با فرماندهی مستقیم سردار سلیمانی
اعــام کردند .به موازات اینکه مثلث
آمریــکا ،رژیم صهیونیســتی و نظام
وهابی سعودی در سردرگمی راهبردی

روشنبینی راهبردی رهبر
معظم انقــاب و پرچمداری
سردار ســلیمانی و ایثارگری
شهدا و مدافعان حرم و حریم،
که کوتهبینیها را تحمل و نیش
قلم و زبان غربزدههای داخلی را
نادیده گرفتند ،امروز بزرگترین
افتخــار تاریخی و نجاتبخش
برای گفتمان انقالب اسالمی و
مردم منطقه و تمامی جهان را
ثبت کردهانــد و پایان خالفت
تروریستی و گفتمان وهابی و
راهبرد آمریکاییـ صهیونیستی
را در بوکمــال بــا فرماندهی
مستقیم سردار سلیمانی اعالم
کردند
به ســر میبرند ،فرصتهای عظیم و
مبتنی بر ایثار و شهادت و دفاع از حرم
و حریم برای جمهوری اسالمی ایران و
تمامی شرکای آن خودنمایی میکند.
همانگونه که تشــکلهای مقاومت از
پاکستان و افغانستان ،ایران ،تا عراق
و ســوریه و لبنان و یمن و بحرین با
یکدیگــر پیوند معنادار پیدا کردهاند،
پیوندهای جدید امنیتی ،سیاســی،
اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در بین
کشورهای منطقه یا با بازیگران شریک
و یا همســو،نظم جدید منطقهای را
پایهگذاری میکنند .این دقیقاً همان
مســئلهای اســت که باز هم آمریکا
و رژیم صهیونیســتی و عربستان را

پیونــد داده و یکصدا از نفود و حضور
منطقهای ایــران و مقاومت نگران و
در رنج هستند و برای کاستن از این
واقعیت بزرگ ،به هر تالشی درست
میزنند؛ لذا باید به هشــدار رهبری
معظم انقالب در پاسخ به پیام سردار
سلیمانی که همه را از مکر و ترفندهای
جدید بر حــذر میدارند ،تکیه کرد.
مثال روشن این است که اگر هر پدیده
نظامی و جنگ ،نهایتاً به دیپلماسی
منتهی میشــود ،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 وهابیهای سعودی بر
حذف قدرت موشکی و نفوذ منطقهای
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
اســامی ایران ،این امکان را میدهد
که دیگر راهبردهای دشمن را به عقب
براند ،یا کماثر کند .آنها اگر میخواهند
به طور کامل از منطقه حذف نشوند
باید در سیاســتهای ظالمانه خود
تجدیدنظر کنند .همانگونه که روسیه
در همکاری با ایران در سوریه و برخی
تعامالت دیگر،به منافع خود دســت
مییابــد ،اروپا و غــرب نیز فقط در
همکاری و همسویی با ایران میتوانند،
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
تروریستها جایزه داده نمیشود ،به
حامیان و طراحان اصلی تروریسم هم
جایزه داده نمیشود و آنچه را که در
جنگ تروریستی به دست نیاوردهاند،
در مذاکــره با آنها تقدیم نمیشــود.
امروز ننگ جنگافروزی 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
ت
تکفیری و امنیتســازی در دســ 
ماســت .همانگونه که عرصه دفاع از
حرم و حریم با استحکام،هوشمندی
و تدبیــر به ثمر نشســته،در عرصه
سیاســتورزی و دیپلماسی هم،این

الگو،پاسخگوی منافع ملی و منطقهای
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 بحرانسازی
در لبنان را باطل کرده و به فرصتهای
جدیــد تبدیل کنــد ،رئیسجمهور
فرانســه هم در مقابل موضع محکم
ایران،لحن خــود را تغییر میدهد؛
چرا که قواعد و منطق و موازنه قدرت
منطقهای تغییر کرده و آنها به خوبی
از این تغییر آگاهند .تنها ســاح آنها
ارعاب و جنگ رســانهای است که به
دلیل ناتوانی مزمن و تحلیل رفتن بنیه
و پرونده سیاه تروریسمسازی ،ناکارآمد
اســت و آســیبپذیری آنها بیش از
گذشته است و خانهشان عنکبوتی.
همانگونه که از ائتالفســازی
 120کشــور در ابتدای بحرانسازی
در سوریه ،چیزی باقی نمانده و حتی
در بین هسته اولیه شرکای منطقهای
تا مــرز جنگ و تنش و افشــاگری
علیه یکدیگر پیــش رفتهاند ،اجرای
سیاستها و رویکردهای صهیونیستی
آمریکا و عربســتان نیــز پایانی جز
واگرایی بیشــتر و تنشهای منفعتی
بین آمریکا و اروپا نخواهند داشــت.
همانگونــه کــه آمریــکا در ماههای
پایانی اشغال عراق( )2010اصلیترین
شــریک خود ،یعنی انگلیســیها را
در منافع اقتصــادی و انعقاد پیمان
ک رها کرد ،سیاست ترامپ
استراتژی 
با عنوان «اول آمریکا» هم شراکتهای
سســت امروز را رهــا خواهد کرد و
دیگران را جا خواهد گذاشت .وقتی در
داخل ایران عدهای ،مذاکره با داعش
یا حامیان آن را به جای مبارزه با آن
تجویز میکردند ،یک اندیشه راهبردی
با فرماندهی سردار سلیمانی و راهبری
رهبری معظم انقالب ،اســتقامت و
مبارزه را با خالفت خودخوانده داعش
و پروژه آمریکاییـ صهیونیستی دنبال
کرده و امروز با سربلندی به پیروزی و
افتخار دست یافته و جبهه دشمن را
ویران و راهبردهای آنها را در بنبست
قرار داده است .امروز هم شاید همین
اندیشــههای بیمار و ناتوان و شــاید
مشــکوک ،با هدف حــراج ابزارهای
قــدرت،بــازی در زمیــن حریف را
توصیه میکنند ولی برای «محصول
صفر برجام » پاسخی ندارند .کارنامه
غرب ،در حقوق بشــر یا دموکراسی،
امنیتســازی 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.
ظرفیتهای گوناگون حاصل از
پایان خالفت داعش و پروژه استعماری
غرب و رژیم صهیونیستی در تمامی
عرصههای نیازمند واکاوی و پیگیری
و تحقق اجرایی آن است ،که کیفیت
تعامل با غــرب در موضوعات برجام
یا فضاســازیهای فرابرجامی ،یکی
از آنهاســت ،ولی قبــل از هر چیز،
حاصــل ایــن پیــروزی در گفتمان
داخلی یا تعامالت خارجی در آسیا و با
قدرتهای بزرگ آن ،یک جهش قابل
توجه را تضمین خواهد کرد.

یادداشت
آزادسازی بوکمال و راهبرد آینده جبهه مقاومت

یاسر سعیدنژاد /با آزادســازی بوکمال ،آخرین مقر داعش که یک نقطه شهری در
سوریه محسوب میشود ،خط تالقی میان ارتشهای عراق و سوریه به  ۱۴۰کیلومتر رسید .گفتنی
است ،خط طولی بین عراق و سوریه  ۲۱۵کیلومتر است.
در زمینه اهمیت بوکمال باید مباحث جغرافیایی را در اولویت قرار داد .این منطقه مهمترین
نقطه تالقی عراق و سوریه و حلقه ارتباطی گروههای تروریستی در دو سوی مرز است.
راهبرد نیروهای مقاومت
راهبرد اصلی نیروهای مقاومت رسیدن به گذرگاههای مرزی است که از میان چهار گذرگاه
مهم در مرزهای عراق و ســوریه ،بوکمال را باید مهمترین معبر عبوری تروریستها دانست .این
شهر به دلیل تالقی با استانهای غربی عراق ،همچون االنبار ،وجود جادههای صاف و همچنین
نزدیکی به مناطق مستعد به گرایشهای تکفیری در دو سوی مرز از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به سمتوسوی حرکت نیروهای ائتالف کرد به سمت دیرالزور و رسیدن به گذرگاههای
ارتباطی ،نیروهای مقاومت جهت اصلی حرکت خود را به ســمت مرزهای شــرقی سوریه نشانه
رفتهاند .کردها با تصرف رقه و ســپس گســیل به مناطق شمالی دیرالزور مترصد رسیدن به دو
هدف برای کسب دستاورد بودند:
1ـ رسیدن به چاههای نفت دیرالزور و داشتن منابع اقتصادی برای آینده سیاسی و اقتصادی
خود؛
2ـ رسیدن به گذرگاههای مرزی سوریه با عراق برای تحت فشار قرار دادن نیروهای مقاومت
و کسب امتیازهای سیاسی.
اما یکی از سؤاالتی که به ذهن متبادر میشود ،بحث آینده عملیاتهای نظامی مقاومت در

منطقه اســت .سؤال اصلی بر این موضوع تأکید دارد که هدف بعدی ارتش سوریه چه منطقهای
است؟ آیا ارتش به فعالیتهای 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 گروهها نیز مشروعیت سیاسی
دارد .امروزه ،در ادلب گروههای مختلفی با عناوین متعدد فعالیت میکنند که بیشتر آنها گرایشی
نزدیک به النصره دارند.
دو دلیل میتواند انجام عملیات در این مناطق را آسانتر کند؛
الفـ تجربه شکست داعش در مناطق شرقی به مثابه الگویی برای این گروهها قرار گیرد و به
این موضوع پی ببرند که آینده آنها در صورت منازعه با ارتش سوریه مرگ است.
بـ گروههای مختلف در این منطقه حمایتهای 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 نمیشود .دیگر گروهها نیز
از حمایت ترکیه برخوردارند که با توجه به همکاری ترکیه با ایران و روسیه برای رسیدن به توافقی
سیاسی ،از این گروهها نیز حمایتهای خاصی نمیشود .البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که
گروههای موجود در ادلب روابطی تنشزا دارند و همواره درگیریهای متعددی با یکدیگر داشتهاند.
پایان سخن اینکه عملیات عروس فرات(دیرالزور) را باید نشانهای از هماهنگی عملیات میان
ائتالف مقاومت دانســت که توانســت زنجیره شکست محور غربیـ عربیـ 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 آمریکاییـ صهیونیستی در منطقه به شمار آورد.

ژرفا

دست برتر در موازنه قدرت

علی یاوری/پیروزی بر
داعــش و در جبهههــای عراق و
سوریه ،مراکز راهبردی غرب را به
فکر فرو برده است و اکنون در این
اندیشه هستند که چگونه با ایران
مقابله کنند .اندیشکده آمریکایی
«شــورای آتالنتیــک» نوشــت:
«جایــگاه منطقــهای جمهوری
اســامی ایران امروز نســبت به
پیش از ســال  2003قویتر شده
اســت؛ به گونهای کــه معادالت
استراتژیک و راهبردی منطقه به
نفع ایران در حال تغییر اســت».
«ایــان 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 میگویند
ســوریه اکنون بــه صحنه جدال
میان قدرتهــای منطقهای 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 میداند
و کار چندانی نیســت که آمریکا
بتواند در ایــن زمینه انجام دهد؛
امــا ترامپ دســتکم 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
اندیشــکده خاورمیانه هم گفت:
«کام ً
ال آشــکار شــده که حرکت
حسابشده اســد ،پوتین و ایران
تقریباً پیروزی کامل در سوریه را از
آن خود کرده است ».کنث پوالک،
عضو مقیــم اندیشــکده ا ِمریکن
اینترپرایز و ساب ،مدیر برنامه دفاع
و امنیت اندیشــکده میدلایست
هم در یادداشــت مشــترک خود
در «والاستریت ژورنال» به نحوه
مقابله با قــدرت منطقهای ایران
اشاره و پیشنهادهایی را به دولت
ایاالت متحده ارائه کردند .این دو
نویسنده نوشــتند« :بدون ابتکار
عمل آمریکا برای کاهش ســلطه
منطقهای ایــران ،متحدان آمریکا
مســتقل عمل میکننــد که به
تشــدید بحران منطقــهای منجر
میشــود .ایران نمیتواند سقوط
رژیم اســد را برتابــد و موقعیت
پیروز حــزباهلل در ســوریه را از
دست بدهد .واشنگتن میتواند از
این فرصت استفاده کند تا کمک
مخفیانه به شورشیهای سوریه را
افزایش دهد تا تالش کنند در طول
زمان ،دمشق و حامیان ایرانیاش
را شکست دهند .این روش همانند
حمایت از مجاهدین افغانستان در
برابر شوروی در دهه  ۸۰میالدی
اســت؛ اما این امر نقطــه مقابل
خواســت ترامپ اســت .در عراق
هستند افرادی که نمیخواهند در
زیر سایه ایران زندگی کنند .کمک
به آنها همان سرمایهگذاری عمده
آمریکا پس از حذف داعش است.
این کمکها میتوانــد باقیمانده
نیروهای نظامــی آمریکا و کمک
اقتصادی چشــمگیر برای تقویت
قهرمانان آشتی سیاسی باشد».
بنیاد بینالمللــی مطالعات
استراتژیک هم نوشــت« :موازنه
قدرت در خاورمیانه در ســوریه و
عراق تعیین میشود و ایران دست
برتر را دارد ».به گــزارش العالم،
«ریــاض در ســال  ۲۰۱۱با 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
اینطور نشــد .امکان احیا و جان
بخشــیدن به شــورش نبود؛ چرا
که آمریکا عمــ ً
ا خود را از جنگ
داخلی سوریه کنار کشید و آینده
کشور در حال تصمیم گرفتن در
مسکو ،آنکارا و تهران است .ایران
توانمندی دیگری هم دارد .ایران
نشــان داده اســت در زمانهای
خــوب و زمانهای 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».
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انعکاس

۷

وزارت اطالعات طي بيانيهاي اعالم کرد در روزهاي اخير برخي درگاههاي اطالعرساني دستگاههاي اجرايي تالش دارند موضوع قاچاق  1128کانتينري را
تالش براي الپوشاني
در حد يک تخلف گمرکي تقليل دهند .بايد اين نکته را در نظر داشت که وزارت اطالعات چشم بيدار نظام جمهوري اسالمي ايران در مبارزه با قاچاق و فساد
قاچاق بزرگ
سازمانيافته است و برخی نميتوانند براي تبرئه خود گزارشهاي اين دستگاه فعال را زير سؤال ببرند.

مدیریت دانشـ ۶

ارزش دانش براي سازمانها

مهرداد تاجیک /سازمانهاي
نو در شــرايط رقابتي پيچيدهاي قرار
گرفتهاند که ناشي از تغييرات محيطي،
ســازماني ،فناوري و دانش است .در
وضعیت غير قابل پيشبيني و بسيار
رقابتــي ،به دانــش و مديريت دانش
مانند راهبردي کليدي براي موفقيت
و بقاي سازماني توجه ميشود .در اين
زمينه «پيتر دراکر» از دانش به عنوان
مبناي رقابتي جديد در جامعه پس از
ســرمايهگذاري و همچنين مهمترين
منبع قرن بيســتويکم نــام ميبرد.
(سرلک)7 ،1387 ،
اهميت دانش را در محيط جهاني
و پيچيــده امروزي نميتــوان ناديده
گرفت .آن سازمانهايی که ميدانند
چگونه بايستي اطالعات را به طور مؤثر
کسب ،توزيع و مديريت کنند ،رهبران
صنعت خود خواهند بود .ما امروزه به
ســوي دورهاي حرکــت ميکنيم که
مزيت رقابتي نه فقط از طريق دستيابي
به اطالعات ،بلکه مهمتر اينکه از طريق
ايجاد دانش جديد حاصل ميشــود.
(فاتح و همکاران)13 ،1387 ،
دانش هميشه براي افراد ارزشمند
است .فرهنگهاي قوي و متمدن ،اغلب
با کتابخانههايشان مشخص ميشوند.
کتابخان ه بــزرگ موز ه الکســاندريا،
کتابخان ه بريتيش و غيره همه ،محل
تجمع دانش يک تمدن است؛ بنابراين،
مديريت دانش در پيرامون ماست که
هنوز به طور وسيع مورد استفاده قرار
نگرفته اســت .هم ه ما به گونهاي ،با
عبارتهايي مانند اقتصاد دانشــي و
کارگران دانشــي آشنا هســتيم .در
دورههــاي پیش ،کليــد اصلي توليد
ثروت ،مالکيت و دسترسي به سرمايه
و منابع طبيعي بود؛ در حالي که امروز،
کليد اصلي ثروت ،به ميزان دسترسي
به ايجاد دانش اســت .از این رو ،يک
دانشــکد ه کوچک با ارائــ ه ايدههاي
جديد ،ميتواند ميلياردها دالر کسب
کند .زمانــي قطع درختــان ،معدن
طال ،يــا آهنگري موجب توليد ثروت
ميشد ،حاال تمام بخشها به خدمات
یکدیگــر نياز دارند تــا بتوانند ثروت
ايجاد کنند .اغلب شرکتهاي بزرگ
امروز دريافتهاند که به دلیل مهارتها
و تجارب نيروي کارشان موفق بودهاند،
نه به دلیل داراييهاي فيزيکي که در
اختيار داشتند(.عليپور)1387،
اهداف مديريت دانش
هدف مديريت دانــش؛ تبديل
دانش ضمني به دانش صريح و انتشار
مؤثر آن است .در هر سازماني اطالعات
و دانش مهمي وجود دارد که نزد افراد
يا گروه خاص است؛ بنابراين ضرورت
دارد اين دانش و همينطور صاحبان
دانش براي انتقــال دانش به ديگران
به موقع شناســايي ،ثبت و نگهداري
شوند .بیشتر سازمانها از دانش پايه
خود بياطالع هستند و مدارک نشان
ميدهد که اين دانش به علت خروج
کارکنان يا هزينه مربوط به شناسايي
و ذخيره انتقــال از بين ميرود .پس
مديريت دانش ميکوشــد با استفاده
از روشهــای مديريتــي ،دانشهاي
موجود در ذهن کارکنان ،دانش نهفته
در روشهاي نامکتوب ،دانش شخصي
بــه کار گرفته در مــراودات و عقايد،
بينشهــا ،رفتارهــا و ارزشها و طرز
تلقيها را کشف کرده و به ثبت برساند
تا به صورت آشکار و قابل استفاده برای
بهبود فرایندها و کيفيتها و نيز ارتقای
دانش فعلي باشد.
داونپورت ( )1998برخی اهداف
مدیریــت دانش را چنین برشــمرده
است(:سرلک)14 ،1387 ،
1ـ ايجاد مخازن و منابع دانش:
دانش حاصــل از منابعــي همچون
دانشهاي نهفته کارکنان و مشتريان
است.
2ـ تســهيل و بهبود دستيابي
به دانش و توزيع آن :دســتيابي آسان
کارکنــان به دانش مورد نيازشــان و
همچنين فراهم آوردن ســازوکارهاي
الزم بــراي توزيع آن ،از جمله اهداف
مهم مديريت دانش به شمار ميرود.
3ـ تقويت محيط دانش :در يک
محيط ،منشــأ اثربخش شدن ايجاد،
توزيع و بهکارگيري دانش عبارتند از:
فرهنــگ پذيــرش دانــش
(يادگيــري) ،تغيير نگــرش در رفتار
در قبــال دانش ،تالش بــراي بهبود
فرايندهاي مديريــت دانش ،افزايش
آگاهي درباره اهميت مديريت دانش
و مشــتريان ،فرهنــگ توزيع دانش
(ياددهــي) .بهبود هر يــک از عوامل
مذکور ،محيط مناسبتري را براي رشد
و نمو دانش ايجاد ميکند.

سال هجدهم

شماره ۸۲6

گزارش

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

کنکاش

احمدرضا هدایتی /اگرچه
بخش قابل توجهی از ناهنجاریهای
رفتاری و اخالقی در جامعه ناشی از
تالش رسانههای خارجی برای فاصله
گرفتــن مردم از اصول و ارزشهای
اســامی و تغییر ســبک و سلوک
زندگی آنهاست و اگرچه منطقاً نهاد
خانواده ،مهمترین و اصلیترین نقش
را در رفع یا گسترش این معضالت
برعهده دارد؛ اما معموالً انگشت اتهام،
نظام آموزشی کشور را نشانه میرود.
این نگاه شاید خیلی هم بیربط
نباشد؛ چرا که تجارب دیگر کشورها
نشــان میدهد ،در جریان تعامالت
زندگی اجتماعی ،نظام آموزشــی و
فرهنگی کشورها ،از جمله دانشگاهها،
مدارس و رسانههای 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 حوزههای علمیه و
هیئتهای مذهبی و مساجد نیز با
بهروزرسانی مباحث و فعالیتهای
خود ،نقش پررنگتــری را در این
زمینه ایفا کنند.
برای نمونــه ،درس رفتارهای
اجتماعــی در مدارس و توصیههای
اخالقی و رفتاری علمای بزرگوار در
مساجد و مباحث علمی و تحقیقی
در دانشــگاهها و حوزههای علمیه،
میتواند 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 شبکههای
ماهوارهای و فضای مجازی ،ب ه تدریج
در جامعــه رســوخ یافته و در حال
نهادینه شدن است.
رسانههای مورداشاره ،معموالً
در جریان تقابل با انقالب اسالمی ،در
گام نخست و در یک اقدام هماهنگ
و فراگیر برای فرهنگســازی غلط،
تالش میکننــد ابتدا با بزرگنمایی
و غلو دربــاره وجود ناهنجاریهای
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

نیمنگاه

پیشنهادی برای اصالح رفتارهای اجتماعی

جامعه ،بروز و پذیرش این رفتارها را
اجتنابناپذیر اعالم کنند.
ایــن در حالی اســت که اوالً،
بیشــتر ناهنجاریهــای اخالقــی
و رفتــاری موجــود در جامعه ،به
افــراد خاصی محدود میشــود و
فراگیر بودن آن به هیچوجه صحت
ندارد ،ثانیاً ،فرهنگ ایرانی و اصول
و ارزشهای اســامی سرشــار از
مفاهیم ارزشی و آموزههای 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 اینحــال ،برخی از مهمترین
موضوعــات قابــل طــرح و بررســی
در موضــوع «رفتارهــا و هنجارهای
اجتماعــی» در مــدارس ،مســاجد،
حوزههای علمیه و دانشگاهها عبارتند از:
1ـ از آنجا که یک انسان دیندار
واقعی ،خود را متعهد و ملزم به رعایت
همه اصول عقلی ،شــرعی و قانونی
میداند ،معرفــی اصولی و اجمالی
دین اسالم با تأکید بر خودشناسی
و خداشناسی و بیان منطقی اصول
و ارزشهــای اســامی ،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

تکاپو

اکبــر کریمی /شــترمرغ پرندهای
آفریقایی اســت کــه یکــی از کمچربترین
و ســالمترین نمونههای گوشــت قرمز است.
این پرنده طی ســالهای اخیر جای پایی هر
چند محدود ،اما رو به گســترش در ســفره ما
ایرانیها باز کرده است .با گذشت بیش از یک
دهه از راهاندازی مــزارع پرورش این پرنده در
کشــور ،امروزه شاهد پرورش آن در جای جای
سرزمینمان هستیم.
محمدعلی رعیت یکی از کســانی اســت
که از ســال  88پرواربندی شترمرغ در مکان
دامداری بدون استفاده پدری را در شهر کاشان
راهاندازی کرده و در حال حاضر ســالیانه بیش
از  300شــترمرغ را پرواربنــدی و روانه بازار
مصرف میکند.
او کــه اکنــون مزرعه پرورش شــترمرغ
 3500متری دارد ،میگوید« :پس از تحقیق و
عالقهمندی 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
شترمرغها را افزایش دادم».
شترمرغ به صورت گلهای نگهداری میشود
و دوره پرواربندی آن بین هشت تا نه ماه است
و پس از این مدت کشــتار میشــود .شترمرغ
بسیار حســاس اســت و در جابهجاییها نیز
معموالً استرس گرفته و کیفیت گوشت آن پایین
میآید .برای همین محمدعلی در نزدیکترین
مکان بهداشــتی اقدام به ذبح پرندههای پروار
شده میکند تا باکیفیتترین گوشت را در مغازه
گوشتفروشیاش عرضه کند.
فعال  44ساله ما نه فقط به دلیل پرورش
شــترمرغ ،بلکه به دلیل ایجاد ارزشافزوده در
فرآوردههای جانبی این پرنده ،ســوژه گزارشی
این شماره هفتهنامه شده است.
آقای رعیت از سال  90در کنار پرواربندی
شترمرغ تولیدات جانبی این حرفه را که از چرم،
پر و روغن شترمرغ تهیه میشود ،دنبالکرده
و از دو ســال پیــش فعالیتش را در این زمینه
توسعه داده است .او برای تولید و تهیه محصول
از فرآوردههای جانبی شترمرغ با  10نفر فعال

در اجــرای فریضــه امربهمعروف و
نهیازمنکر ،به منزله مهمترین عامل
هدایت انســانها ب ه سوی تعالی و
رشد همهجانبه و بازدارنده جامعه از
انحراف اخالقی و رفتاری ،مهمترین
نیاز تربیتی جوانــان و نوجوانان به
شمار میآید و باید در اولویت نظام
آموزشی باشد.
2ـ بدیهی است رشد و پیشرفت
هر کشور ،مســتلزم برخورداری از
وجــود افراد مؤثر و کارآمد اســت،

در کشــور مــا افزون بر
نظام آموزشی و فرهنگی ،این
انتظار وجود دارد که حوزههای
علمیه و هیئتهــای مذهبی
و مســاجد نیز با بهروزرسانی
مباحــث و فعالیتهای خود،
نقش پررنگتری را در اصالح
رفتارهای اجتماعی ایفا کنند
بنابرایــن تربیت جوانان و نوجوانان
باید با تأکید بر پرورش افراد متدین،
آرمانگــرا ،دوراندیــش و آیندهنگر،
خودبــاور و خوداتکا ،اهل مطالعه و
تحقیق ،اهل تعقل و تفکر ،اهل قلم
و کتابت ،اهــل خالقیت و نوآوری،
اهل برنامهریزی و مستندســازی و
در نهایت ،اهل کارآفرینی و سازندگی
صورت بپذیرد.
3ـ بیشــک ،آگاهی عمومی
از ارزشها ،یافتهها و دستاوردهای

کشــور و دانشــمندان و نخبگان و
دیگر مفاخر جامعه ب ه مثابه یک عامل
برانگیزاننــده در ایجاد خودباوری و
اجرای موفــق طرحها و برنامههای
ملی نقش اساســی دارد؛ از این رو
ایرانشناسی ،شناخت مفاخر ایران و
اسالم ،شناخت تاریخ انقالب و دفاع
مقدس ،شناخت نظام اداری و امثال
آن نیز موضوعاتی هستند که باید در
فرهنگسازی و آموزش افراد جامعه،
مورد توجه و تأکید قرار گیرند.
4ـ دســتیابی به تمدن نوین
اسالمی با همه شاخصههای پیشرفت
مادی و معنوی آن ،نیازمند تعمیم
و نهادینهســازی روحی ه جهادی و
عملانقالبی و نیــز ترویج و حفظ
ارزشهای اســامی و ایرانی برای
الگوسازی و الگوپروری تراز انقالب
اسالمی است؛ از این رو این مهم باید
بهگونهای عملیاتی شود که جوانان
و نوجوانان مــا ،بهجای الگوپذیری
کورکورانه ،به آن حد از بلوغ فکری،
عقلی و معرفتی برسند که با عملکرد
خود ،شــاخص طراحی و گسترش
فرهنــگ اســامی و ایرانی معرفی
شوند.
5ـ هیــچ جامعــهای در انجام
امور خود موفــق نخواهد بود ،مگر
اینکه مردم آن بر اهمیت و ضرورت
مؤلفههایی ،مانند مسئولیتپذیری،
پاسخگویی ،وجدانکاری و دلسوزی،
کار تیمی و همافزایی ،کســبوکار

تنگتر شدن حلقه امنیتی و آشفتگی صهیونیستها

ســالم و رزق و روزی حــال در
بخشها و زمینههای مختلف واقف
باشــند و دستیابی به این هدف نیز
ممکن نیست مگر اینکه این مهم به
شکل علمی و در چارچوب ارزشهای
اسالمی و اجتماعی ،از سنین اولیه
در ذهن و فکــر جوانان و نوجوانان
نهادینه شود.
6ـ همدلــی و همکاری افراد
جامعــه بــهویــژه در بحرانهای
طبیعی و غیر طبیعی ،راز موفقیت
جوامع بهشــمار میرود و تعلیم و
آموزش اصولی و منطقی نحوه رفتار
ِ
اجتماعی در شرایط مختلف ،ب ه ویژه
در جریــان مواجهه بــا بحرانهای
طبیعی و غیر طبیعی ،در زمینهها 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 کا ِر امداد و نجات ،از نکات دیگری
هســتند که در نظام آموزشی و در
فراینــد فرهنگســازی نباید مورد
غفلت واقع شوند.
افزون بر نکات اشاره شده ،بیان
نکات آموزشــی و تربیتی مورد نیاز
درباره قانونمداری و نظم اجتماعی
و شخصی در امور مختلف ،از جمله
رعایت حقوق شهروندی ،رفتارهای
ترافیکی و رفتوآمد شهری یا رفتار
آپارتماننشــینی و همسایهمداری،
رفتار با اربابرجوع 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
بیتالمال ،حفاظت از محیطزیست
و منابــع طبیعی ،سادهزیســتی و
صرفهجویی ،دشمنشناسی (درونی و
بیرونی) و واکنش نسبت به تحرکات
امنیتی و اقدامات خصمانه و هدفمند
فرهنگی و غیر فرهنگی بیگانگان و
ایادی داخلی آنها و دهها مورد مشابه
دیگــر نیز وجــود دارد که آموزش
اصولــی آنها میتواند هم در منابر و
مساجد و هم در مدارس و دانشگاهها،
در دستور کار نظام فرهنگی و تربیتی
کشور قرار گیرد.

و هنرمند کاشانی ارتباط مستقیم کاری ایجاد
کرده است.
تحویــل مواد خــام اولیه شــترمرغهای
کشتار شــد ه و ســفارش کار به افراد مختلف
و با تخصصهای گوناگــون ،خروجیاش انواع
محصوالت چرمی ،بهداشتی ،درمانی و تزئینی
میشود 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
توریســتپذیر کاشــان و در نزدیکــی «خانه
طباطباییهــا» قرار دارد ،بــه معرض نمایش
توریســتهای داخلی و خارجی گذاشته و به
فروش میرساند.
فرآوردههای جانبی شترمرغ
چرم یا پوســت یکی از فرآوردههای خام
شــترمرغ به شــمار میآید .محمدعلی درباره
چرم این پرنده میگوید« :چرم شترمرغ بسیار
نرم است و به دلیل همین انعطاف و نرمی باال،
چندین برابر مقاومتر از چرم گاوی است .عالوه
بر این انعطاف باالی چرم این پرنده ،امکان تهیه
محصوالت متنوع در ابعاد و شکلهای مختلف
را به تولیدکنندگان میدهد».

در تولیدات چرمی از دو نوع چرم شترمرغ
استفاده میشود؛ نوع اول آن ،که مرغوبترین
نیز به شــمار میرود ،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 چرمدوزی استفاده میشود.
محمدعلی پس از کشتار شترمرغها ،پوست
آنها را به شرکت چرمسازی تحویل میدهد تا
کار دباغی و رنگرزی روی پوست پرنده انجام
شود .او چرمهای رنگ شده را تحویل هنرمندان
و فعاالن چــرمدوز میدهد .این افراد در تولید
کفشهای زنانــه و مردانه ،کمربند ،کیفهای
مجلسی و اداری و کیفهای پول فعالیت دارند
و انواع متنوعی از محصوالت در این حوزهها را
طراحی و تولید میکنند.
پر شــترمرغ به دلیل داشتن الکتریسته
ساکن ،بهترین وســیله برای گردگیری است.
گردگیر تهیه شده از پر شترمرغ بهترین وسیله
بــرای گردگیری منازل ،فروشــگاهها ،ســوپر
مارکتیها و حتی داشــبورد ماشین است .این
محصول نیز یکی از تولیــدات پرفروش مغازه
محمدعلی است.
چربی شترمرغ نیز برای تهیه روغن استفاده
میشــود .روغن استحصال شده سرشار از امگا

روزنه

دانستهها و بایستههای حقوقی ـ ۶۴

مجنون به چه کسی اطالق میشود؟

درآمدزایی با ایجاد ارزشافزوده در فرآوردههای جانبی شترمرغ

از پنج جوجه شروع کردم

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 طرحریزی
استراتژی ستاد کل ارتش اسرائیل ،سرتیپ «رم یَونه» و رئیس معاونت روابط
خارجی ،ســرتیپ «ارز مِیزل» نیز شرکت داشــتهاند ،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 میشد محور گفتوگو بین این دو درباره نقش رو
به رشد ایران در منطقه و برنامهریزی 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 میرسد در دو هفته اخیر
رخدادهای جدیدی در منطقه به وقوع پیوست و در پی آن این نشست به طور
غیرمنتظره بین «دانفورد» که عم ً
ال فرمانده سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
(ناتو) است و «آیزنکوت» برگزار شد.
گفته میشود ،این دیدارها در پی نارضایتی مقامات صهیونیستی از توافق
سهجانبهای که به تازگی میان روسیه ،آمریکا و اردن درباره آتشبس در جنوب
سوریه به امضا رسید ،صورت گرفته است؛ به گونهای که نتانیاهو در مواضعی
صریح در قبال این توافق ،خطاب به ایاالتمتحده و روســیه گفت ،با وجود
شهای این دو کشور برای برقراری آتشبس در سوریه ،اسرائیل به فعالیت
تال 
در این کشور براساس منابع امنیتی خود ادامه میدهد.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است و این سطح از دیدارهای امنیتی
میان مقامات آمریکایی و صهیونیســتی را مهم و برجسته میکند ،نگرانی و
هراس مقامات صهیونیســتی از استمرار حضور مقاومت در سوریه و استقرار
نیروهای مقاومت در جوار مرزهای بلندیهای جوالن است که تالش میشود با
فرافکنی در زمینه ایجاد پایگاههای نظامی ایران در سوریه ،به نوعی تحتالشعاع
قرار گیرد .این در حالی است که مقامات صهیونیستی در مواضعی هماهنگ
با شــروع دور جدیدی از ایرانهراسی ،در تالشند با فرافکنی و جنجالسازی
سیاسی از وسعت نگرانیهای امنیتی خود بکاهند .حتی برخی از منابع سیاسی
منطقه ،معتقدند اقدام جنجالی محمدبنسلطان در ربودن «سعد حریری» و
استعفای اجباری او از دولت لبنان ،سناریوی ضرباالجلی 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 جابهجایی در مقامات نظامی ارتش که مهمترین آن،
انتصاب سرلشکر «هرتصی هالوی» ،رئیس سرویس اطالعات نظامی «امان» به
ت شکننده امنیتی رژیم
فرماندهی منطقه جنوبی بود ،همگی نشان از وضعی 
صهیونیستی دارد که سناریوهای منطقهای آن در راستای ایجاد حائل امنیتی
بیشتر برای این رژیم یکی پس از دیگری به شکست منتهی شده است .این
مسئله را میتوان به خوبی در اظهارات اخیر«یسرائیل کاتص» ،وزیر اطالعات
رژیم صهیونیستی فهمید که گفته بود حضور ایران در سوریه تهدیدی برای
اسرائیل در طوالنیمدت است.

 6 ،3و  9بوده و به آســانی جذب پوست شده
و شــروع به ترمیم آن میکند .این روغن برای
ناراحتیهای 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 میکند.
در چرخه خالقیتهای محمدعلی حتی
پوســتههای تخم شــترمرغ نیز دور انداخته
نمیشود .او روی این پوستهها نیز انواع طراحی،
نقاشی و حکاکی انجام میدهد.
او میگوید« :هر کاری سختیها 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 نمیشــود .قطعاً اگر کسی در کنار عالقه
به این کار یا هر فعالیت دیگر تحمل سختیها
و ریسکهای کار را داشته باشد ،میتواند آینده
روشن و موفق در شغلش را تجربه کند».
با وجود جا افتادن گوشت شترمرغ و افزایش
عالقهمندی 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 چرمیاش را از ادارات
و مراکز دولتی و خصوصی شــروع کند .بخش
زیادی از محصوالت چرم تولیدی او را میتوان
خرید و استفاده کرد .او برای ایجاد عالقهمندی
در مسئوالن ادارات و شرکتها به خرید و هدیه
دادن این محصوالت در همایشها و مناسبتهای
مختلف تالش میکند.
الزم است بدانیم همه این فعالیتهای انجام
گرفته ،اعم از پرورش شترمرغ ،فروش گوشت،
سفارش انواع محصوالت و مدیریت فروش آنها
را فردی انجام میدهد که بخش زیادی از وقتش
را صرف شغل معلمی میکند و تنها با مدیریت
زمان و برنامهریزی صحیح در زندگی توانسته
است به این موفقیت دست یابد.
برای تهیه گــزارش از فعالیتهای
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره
تلفن  09193472981تماس بگیرید.

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
نمیتواند در اینباره یک ضابطه قطعی و روشن بهدست دهد و تشخیص این
امر در صورت بروز اختالف در صالحیت کارشــناس و روانپزشک خواهد بود.
مجنون بر دو قسم است:
1ـ مجنون ادواری :مجنون ادواری به کسی اطالق میشود 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 میگویند،
کسی است که بهطور مستمر مبتال به جنون باشد و حال افاقه برای مجنون
وجود نداشته باشد.
از نظر حقوقی آیا معامالت مجنون میتواند منشأ اثر قرار گیرد یا خیر؟
از آنجا که مجنون قوه درک و تشخیص است و نمیتواند قصد انشا و اراده
حقوقی داشــته باشد ،دستخوش حجر کامل است و نمیتواند هیچگونه عمل
حقوقی انجام دهد و کلیه معامالت او باطل و کانلم یکن محســوب میشود.
مــاده  213قانون مدنی در این باره مقــرر میدارد که مجنون دائمی مطلقاً و
مجنــون ادواری در حال جنون نمیتواند 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  212قانون مدنی معامالت غیر عاقل را
باطل قلمداد میکند؛ 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 میتواند حکم به بطالن معامله بدهد؟
در صورتی که در دادگاه ثابت شود یکی از متعامالن به جنون ادواری مبتال
بوده اســت ،آن عقد را نمیتوان باطل شــناخت مگر اینکه کسی که از بطالن
معامله منتفع میشود ،ثابت کند معامله مزبور در زمان افاقه منعقد شده است.
با اســتناد به ماده  223قانون مدنی هر معاملهای که واقع میشود محصول بر
صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود .بنابراین نمیتوان هیچ معاملهای
را ب ه عنوان معاملهکننده باطل دانست ،مگر آنکه حکم جنون او پیش از وقوع
معامله صادر شده باشد یا اینکه پس از معامله در دادگاه ثابت شود معاملهکننده
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  213قانون مدنی مقرر میدارد:
«هر معاملهای که واقع شود محمول بر صحت است ،مگر اینکه فساد آن
معلوم شود .به نظر میرسد ،این ماده اقتضا دارد مدعی کسی باشد که عقد را
باطــل میداند و او باید عارضه جنون را بههنگام تراضی اثبات کند؛ ولی باید
توجه داشــت که با صدور حکم حجر دادگاه احتمال حمله بیماری را چندان
قــوی میبیند که برای حمایت از بیمار و حفظ حقوق دیگران و نیز ب ه منظور
جلوگیری از هرگونه ســوء استفاده او از تصرف در اموال خود ممنوع میکند،
در نهایت صدور حکم امارهای 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».
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احمد بخشایشی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بینالملل میگوید :باید پذیرفت که آمریکا در پرونده سوریه و در صحنه عملی این کشور شکست خورده؛ لذا طبیعی است که
شکست آمریکا
واشنگتن برای برونرفت از این شکست به دنبال ایجاد یک جنگ روانی برای تحتالشعاع قرار دادن تحوالت بیرونی باشد .چنانکه در منطقه شرق آسیا با به راه انداختن جنگ روانی علیه
در سوریه
کره شمالی ،هم توانست فشار خود را بر پیونگیانگ داشته باشد و هم درآمد سرشار مالی را از کشورهایی مانند کره جنوبی ،ژاپن و سایر کشورهای منطقه به دست آورد.

سیاستنامه

جریانشناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ 9۴

نمادها و نمودهای بهائیت در دوره پهلوی دوم

ن ـ ۴۱۹
اندیشه سیاسی مسلمانا 

ل نراقی
ضرورت حکومت و بایستههای حاکم اسالمی از منظر فاض 

فتح اهلل پریشان /مالاحمد معروف به فاضلنراقي همانند بیشتر اندیشهوران
مسلمان و غیر مسلمان ،اصل حکومت را در جامعه الزم میداند .به طور طبیعی دامن
و شــعاع کارکرد حکومت گوناگون و گسترده اســت و تنها در پایان دادن به نزاعها و
کشمکشهای روزمره مردم یا قضاوت و نیز صدور احکام شرعی خالصه نمیشود؛ بلکه
دربرگیرنده مدیریت و برنامهریزی در همه عرصههای اجتماع از بهداشــت تا آموزش و
خدمات علم و فناوری و فراهم آوردن ابزار کسب درآمد تا ایجاد شغل نیز میشود.
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 دســتیافته ،شناخته شده اســت« :وبالجملة جمیع االخبار اآلمرة بالرجوع الی
الفقها و حکمهم واردة فیما یتعلق بالدعاوی و القضا بین الخصوم و الفتوی فی االحکام
الشــرعیه»؛( )1در اخباری که امر به بازگشت به فقها و دستورها و فرمانهای آنان شده
ّ
است ،پایان دادن به دعواها ،درگیریها و نزاعها و داوری میان دو سوی دعوا و دشمنی
و فتوا در احکام شرعی بازتاب یافته است.
پس از اثبات ضرورت شــکلگیری حکومت برای سامان امور اجتماعی انسانها،
پرسش اساسي که همواره در حیات بشری و در همه جوامع مطرح بوده ،این است که چه
كسي حق دارد رهبري جامعه را بر عهده بگيرد و وظيفه چه كسي است كه متصدي اين
مسئولیت خطير شود؟ تحقیقاً نوع پاسخ به این پرسش فصل ممیز گونههای حکومتی و
نظامهای سیاسی مختلف در جهان و در طول اعصار و قرون بوده است.
همه صاحبنظران مسلمان ،اعم از فيلسوفان و فقيهان و اصحاب اخالق و عرفان ،بر
اين امر اتفاق نظر دارند كه خداوند حكيم كه عالم به همه ابعاد انساني و نيازهاي مادي و
معنوي آدمي است ،نميتواند انسانها را به حال خود رها كند و بر مبناي «قاعده لطف»
بر او واجب عقلي است كه براي انسانها رهبر و هادي منصوب كند .تعبير زيباي نراقي
آن است كه خداوند آدم ابوالبشر را با «ايل و آلوس به محله وسطي و ربع مسكون زمين
()2
كوچ داده است» و در آنجا نميتواند او را بدون هادي و رهبر رها كند.
نراقی با دو وجه از شخصیت خود دو پاسخ به ظاهر متفاوت از منظر روششناختی
به این پرسش مهم میدهد که هر دو به نوعی بازخوانی نظر اسالم است .زمانی که وی از
مجراي اخالق مدني ،نظريات سياسي خود را مطرح میکند ،با رويكرد فضيلت و ارزشهاي
انســاني به کندوکاو موضوع میپردازد و مهمترين ســؤال فراروي وی آن اســت كه آيا
سياست و حكومت چيزي جز ايجاد فضيلت و تقوا و تهذيب شهروندان و شهرياران است؟
اما فاضل نراقي زمانی که از دریچه فقه سیاســی موضوع را در بوته نقد و بررسی
میگذارد ،از آن رو كه فقيه اســت ،براي تدبير جامعه سياسي و حكومت و زمامداري،
قواعد ،شــرايط ،وظايف و تكاليف را پيش ميكشد؛ اما در هر دو حوزه ،نراقي بر اساس
سنت گذشته ،جامعه سياسي و حكومت را در شخص حاكم ميبيند و مسائل حكومتي
را به حاكم نســبت ميدهد .از نظر او تشــكيل اجتماع سياســي و تدبير آن به وسيله
رهبري امكانپذير ميشــود .با وجود رهبري است كه افراد جامعه ميتوانند به اهداف
مادي و معنوي خود برســند و عدالت و امنيت برقرار شــود؛ از این رو در فقه سياسي
با مســئله «واليت فقيه» و در اخالق مدني با «ســلطان عادل» مواجه است .در هر دو
دانش ،اهداف ،كارويژهها ،شــرايط و قواعد حكومتي را از منظر حاكم بايد مطالعه كرد.
با اين وصف ،حاكم به دليل نقش اساسي خود در هرم قدرت بايد واجد همه فضايل و
بايستههاي رهبري باشد.
با این نگاه ،فاضل نراقی دو کتاب «عوائداالیام» و «معراجالسعاده» را به رشته تحریر
درمیآورد که در اولی تالش میورزد دستکم تئوری و نظریه سیاسی دینی مدرنتری
ارائه کند که با توجه به اقتضائات و زمینههای فکری و اجتماعی زمانه خودش پشتوانه
نظام سیاسی قرار بگیرد و در دومی از منظر اخالق ،نگاه لطیفی به فضایل و بایستههای
حاکم اسالمی میکند که جمع این دو میتواند در حکومت اسالمی امروز ما نیز راهگشا
باشد و آن را قرین موفقیت بیشتر کند.
از نظرگاه اخالقی نراقي ،حاكم اســامي كســي است كه فضايل مبتني بر اصول
چهارگانــه اخالقــي را در حد كمال در وجود خويش محقق کرده و متصف به فضيلت
حكمت ،شجاعت ،عفت و عدالت است .او برخالف نظر پدرش در جامعالسعادات ،عدالت
را ثمره همه فضايل ســهگانه قواي ناطقه ،شهويه و غضبيه ميداند كه انسان با اصالح
و اعتدال در آنها به فضايل حكمت ،عفت و شــجاعت ميرسد و مجموع آنها در انسان
ملكهاي به نام عدالت را به وجود ميآورد كه «افضل فضايل و اشرف كماالت است ،زيرا
مستلزم جميع صفات كماليه ،بلكه عين آنها است ».از اين منظر ،نراقي بر خالف اسالف
خويش بيشتر بر فضيلت عدالت اصرار دارد و حكيم بودن سلطان را در ذيل عدالت او
جستوجو ميكند و بر اين حقيقت تصريح دارد« :عادل واقعي واجب است كه حكيمي
باشد دانا به قواعد شريعت الهيه و عالم به نواميس نبويه و )3(»....نراقي با تقسيم مجاري
و حوزههاي عدالت به پنج محور اخالق ،افعال ،اموال ،معامالت و سياســت ،عدالت در
حوزه سياست و حكومت را پس از شريعت ،مهمترين نوع عدالت ميداند.
*پینوشتها در دفتر نشریه موجود است.

کتابخوان

ناکارآمدی طرح خاورمیانه بزرگ در خیزش بیداری اسالمی

چاپ و ویرایش سوم کتاب «ناکارآمدی
طــرح خاورمیانه بــزرگ در خیزش بیداری
اســامی» تألیــف آقــای دکتر حســین
امیرعبداللهیان در سال  1395از سوی اداره
نشــر وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران منتشر شده است.
خاورمیانه بزرگ از جمله مناطقی است
كــه در آن هویتهــای گوناگون و متضادی
در كنار یكدیگر 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
اســامی چیست ،درصدد اســت رابطه بین عوامل جامعهشناختی 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
بهرهگیری از دیدگاه نظری سازهانگاری تبیین شود.
در پاســخ به پرسش اصلی ،فرضیه این اســت که عوامل جامعهشناختی،
بــه ویژه هویت ،عمدهترین عامل ناکارآمــدی طرح خاورمیانه بزرگ و مهمترین
مؤلفه در بیداری اسالمی ب ه شمار میرود .برای تأیید این فرضیه ،نقش و عوامل
جامعهشناختی را بررسی کرده و با مروری بر پیشینه و جهتگیری طرح خاورمیانه
بــزرگ ،ابعاد و نقش هویت را مورد واکاوی قرار داده و رابطه آن با تحوالت اخیر
منطقه ،یعنی بیداری اســامی را نشــان میدهد .کتاب حاضر درصدد است با
نگرش جامعهشناختی و تكیه بر ایدهها و هویتها ادعا کند كه «ناكارآمدی طرح
خاورمیانه بزرگ» به این علت بوده است كه عوامل فرهنگی و هویتی در تئوری و
عمل نادیده گرفته شده و عم ً
ال به مقدمهاي تبديل شده كه متعاقب آن تحوالت
بيداري اسالمي را در منطقه رقم زده است.
کتاب حاضر هفت فصل دارد؛ در فصل اول ،الگوي تئوريك بحث ،اصل طرح
خاورميانه بزرگ ،مباني و كاركرد آن از منظر ســازهانگاری؛ در فصل دوم عوامل
جامعهشناختي طرح خاورميانه بزرگ؛ در فصل سوم مطالعه موردي كشور عراق
پس از اشغال در سال 2003؛ در فصل چهارم تأثیر ساختار قدرت در ناکارآمدی
طرح خاورمیانه بزرگ؛ در فصل پنجم بيداري اســامي در منطقه خاورميانه؛ در
فصل ششم موج دوم تحوالت غرب آسیا و شمال آفریقا و در فصل هفتم واکاوی
و آیندهپژوهی تحوالت بحرین ،سوریه و یمن بررسی و تشریح شده است.

جعفر ساسان -داوود عسگری/
در شماره گذشته با زمینهها و عوامل
گسترش ســریع بهائیت در زمان پهلوی
دوم آشــنا شدیم .نکتۀ مهم این است که
اجرای این نقشــه ،با کودتای  28مرداد
همزمان شده و قرار بود تا  ۱۰سال آینده
به نتیجه برسد؛
نقشۀ  ۱۰ساله ،شــامل  28هدف
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 مشــرقاالذکار در جامعۀ
بهائی ،خرید مکانهای مقدس بهائی در
ایــران و افزایش چهار برابر تعداد محافل
()۱
مرکزی روحانی متمرکز بود.
شاید مهمترین هدف نقشه را بتوان
تأســیس بیتالعدل اعظم در اســرائیل
(ارض اقدس) دانست که قرار بود پس از
تشکیل محکمۀ بهائی در این سرزمین و
انتخاب «هیئت تشریعیۀ پیروان امر الهی
()۲
صورت گیرد».
شوقی افندی که عقیم بود و فرزندی
نداشــت ،برای رهایی بهائیــت از بحران
رهبری و زمینهسازی سلطۀ این فرقه بر
ایران و دیگر کشــورها ،تدوین نقشۀ ۱۰
ساله و تأســیس بیتالعدل 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 میکرد؛
از سویی دیگر ،بیتالعدل در کنار ولی امر
مشروعیت داشت ،نه بدون او؛ با این حال،
وی اعضای هیئت بینالمللی بهائي را که
در واقع ،جنین بیتالعدل شناخته میشود،
به این شرح معرفی کرد؛
1ـ ایادی امــراهلل امه البها ،روحیه
خانم ماکسول :عضو رابط بین ولی امراهلل
و هیئت؛
2ـ ایــادی امراهلل ،چارلز میســن
ریمی :رئیس؛
3ـایادی امــراهلل ،املیا کالنر :نایب
رئیس؛
ی ایواس:
4ـایــادی امراهلل ،لیــرو 

کالنر

یوگوجیاگری
منشی؛
5ـایــادی امــراهلل ،یوگوجیاگری:
عضو سیار؛
6ـایادی امراهلل ،امه اله جسی رول:
امین صندوق؛
7ـایادی امــراهلل ،امه اله اتل رول:
معاون منشی برای مکاتبه با غرب؛
8ـایادی امــراهلل ،لطفاهلل حکیم:
معاون منشی برای مکاتبه با شرق؛
()۳
9ـ امه اله سیلوا ایواس.
شوقی افندی با تشکیل بیتالعدل
و طراحی نقشۀ  ۱۰سالۀ بهائیت ،در سال
 27 ،1335نفــر 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  1336درگذشت .پس از او ،بر سر
رهبری بهائیت میــان اعضای بیتالعدل
اختالف افتاد و گروهی پیرو ریمی ،رئیس
بیتالعدل و گروه دیگر پیرو ماکســول،
همسر شوقی شدند .این اختالفات ادامه
داشــت تا اینکه در سال  1342انتخابات
عمومی تعیین اعضای بیتالعدل برگزار
شــد .با پایان یافتن برنامۀ  ۱۰ساله ،در
سال  1343برنامۀ نه سالۀ بهائیت از سوی
بیتالعدل ابالغ شد که گسترش امر بهائي
در جهان ،هدف اصلی آن بود .در راستای
اهداف این برنامه ،محفل ملی ایران در سال
 ،1345کشور ایران را از لحاظ امری به 24
قسمت تقســیم کرد و برای هر قسمت،
مرکزی معین گردید و محفل روحانی آن
منطقه نیز محفل روحانی مرکز قســمت
()۴
امری نامیده شد.

آفاق

دکتر سیامک باقریچوکامی /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 قدرتهای
ســلطه برای از میان برداشــتن رقیب و حریف
خود یا برای سلطه بر دیگر جوامع به این سالح
متوسل شدهاند.
1ـ 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،
بریتانیاییها که به طور گسترده در هند خشخاش
میکاشــتند ،برای تأمین بازار مصرف ،چینیها
را به اســتعمال تریاک فرامیخواندند و شرکت
هند شرقی تمام مساعی خویش را برای فروش
هرچه بیشتر آن در سرزمین پرجمعیت چین به
کار میبست .پس از تالش پادشاهی چین برای
تحدید تجارت تریاک و مقابله با اعتیاد فزاینده
مردم ،انگلیسیها تحت عنوان «دفاع از تجارت
آزاد» بــه چین حمله کردند که فرجام کار جدا
کردن هنگکنگ از این کشور شد.
2ـ الگوی افیونی
دوران جنگ سرد
الگوی جنگ افیونی در دوران جنگ سرد
پیچیدهتر شد .در این دوره ،سیاستهای اعالمی
دولتهــای بینالمللی مبارزه بــا مواد مخدر و
روانگردان اســت؛ اما سیاستهای اعمالی آنها
راهاندازی جنگی پنهان برای تخریب اجتماعی و
فروپاشی سرمایه اجتماعی رقیب است .الکساندر
دمارانش ،رئیس سازمان اطالعات سابق فرانسه
در کتاب جنگ چهارم خود توضيح داده اســت
كــه چگونه از مواد مخــدر به طور پنهاني عليه
نيروهاي 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 كه با
رئيسجمهور وقت آمريكا ،رونالد ريگان در سال
 1980داشت ،گفت« :آقاي رئيسجمهور! عامل
سوم شايد از همه ديوصفتانهتر باشد .راستي شما

پس از آن ،نقشۀ یکساله ( ۱۳۵۳ـ
 ،)۱۳۵۲نقشۀ پنجساله ( ۱۳۵۸ـ  )۱۳۵۳و
نقشۀ هفتساله ( ۱۳۵۸ـ  )۱۳۶۵از سوی
بیتالعدل ابالغ شد که چهار هدف اصلی
را تعقیب میکردند:
۱ـ تقویت تشکیالت فرقۀ بهائیت و
گسترش ک ّمی و کیفی آن؛
۲ـ افزایش عــده بهائیان از طریق
تبلیغات گسترده؛
۳ـ نفوذ در سازمانهای بینالمللی؛
۴ـ نفوذ در ارکان حکومتی کشورها.
در همیــن دوره اســت کــه بــا
نخســتوزیری هویــدای بهائــی کــه
طوالنیترین دورۀ نخستوزیری را در کل
دورۀ پهلوی ،از ابتدا تا انتها داشت ،دولت
ایران عم ًال به دست بهائیان افتاد و افزون بر
وی و برخی از وزرای کابینه ،نبض اقتصاد
مملکت نیز در اختیار سرمایهداران 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 گونهای
که به تبعیــد وی اقــدام کردند .تفاوت
امــام(ره) با علمای دیگــر در این بود که
بهجای مقابله با شاخه ،به مقابله با ریشه
پرداخت و حکومت پهلوی را که زمینهساز
نفوذ بهائیت در ایران بود ،هدف قرار داد.
در نتیجــۀ این حرکت مبنایــی امام ،با
پیروزی انقالب اسالمی و انقراض حکومت
پهلوی ،سیطرۀ حدود  ۵۰سالۀ بهائیت و
صهیونیسم بر ایران پایان یافت و میتوان

ماکسول
آن بزرگوار را احیاگر ایران دانست؛ چنانکه
احیاگر اسالم نیز بود.
نمادها،نمودها
و آثار جریان بهائیت
مهمتریــن نمــاد بهائیــت در این
دوره ،تشــکیالت بهائی است که در قالب
بیتالعدل اعظم در فلســطین اشغالی به
دســت شوقی افندی تأســیس شد و در
واقع رهبری بهائیت را پس از او در دست
گرفت .بیتالعدل ،دارای ساختاری حزبی
است و بر تمام شئون جامعۀ 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 ،بیتالعدل در
کنار ولی امراهلل مشــروعیت داشت ،نه به
تنهایی .به هر حال ،رهبری بهائیت پس
از شــوقی در دست این تشکیالت افتاد و
تمام برنامهها و فعالیتهای مجامع بهائی
از آن صادر شده و تاکنون نیز به فعالیت
خود ادامه داده است.
نمادهای دیگر ،معابد بهائیت به نام
«مشرقاالذکار» بود که به دستور شوقی
افندی یکی پــس از دیگری در قارههای
مختلف تأســیس گردید و مرکز تبلیغ،
فعالیت سیاســی و گسترش نفوذ بهائیت
شد .پس از مشرقاالذکار عشقآباد ،ساخت
مشرقاالذكارهایی در شهرهای شیکاگوی،
فرانكفورت ،سیدنی ،اوگاندا ،پاناما و  ...در
دســتور کار بهائیت قرار گرفت .نخستین
مشرقاالذکار در این دوره ،در سال ۱۹۵۳م
در آمریکا در شــمال شیکاگو در ویلمت،

کنار دریاچۀ میشیگان ساخته شد .شوقی
در اینباره میگوید:
«درایاالتمتحدۀ آمریکا که مرکز
ادارۀ عملیــات متنوعۀ این جهاد روحانی
اســت ،باید به نهایت همت کوشــید تا
مشروع تاریخی اولین مشرقاالذکار غرب،
در موعد خود که مقارن با برگزاری جشن
صد سالۀ ١٩٥٣م خواهد بود ،اتمام پذیرد.
مســاعی فوقالعادهای که برای بنای این
معبد جلیل ،یعنی مقدسترین معبدی که
پیروان حضرت بهاءاهلل مرتفع ساختهاند و
تا به حال بــرای آن بیش از یک میلیون
و  ۴۰۰هزار دالر خرج شــده و الاقل نیم
میلیــون دیگر نیز برای اتمام آن ضروری
()۵
است ،نباید لحظهای متوقف شود».
به نوشــتۀ پایگاه اینترنتی ایرانیکا،
یکی از برنامههای نقشۀ ۱۰ساله ،ساخت
مشــرقاالذکار تهران به دســتور شوقی
افندی بود؛ ولی بــه دلیل موفق نبودن،
مشرقاالذکار کامپاال در سال  1334شروع
()۶
و در سال  1339تأسیس شد.
پس از آن نیز مشرقاالذکار سیدنی
در سال 1961م (1340ش) ،فرانکفورت
در سال1962م و کامپاال در سال 1972م
()۷
تأسیس شدند.
نمود بهائیت را در این دوره ،میتوان
حضور آشکار در عرصۀ سیاسی ،فرهنگی
و اقتصــادی ایران ،همچنیــن فعالیت
تبلیغی در دیگر کشورهای جهان دانست.
در ایران به دالیلی که پیشتر اشاره شد،
بهائیان به چنان نفوذی دســت یافتند
که آشــکارا به تبلیغ ،تشــکیل محفل
روحانی ،انتشار کتب و نشریات ،حضور
در پســتهای حساس دولتی و فعالیت
اقتصادی میپرداختند و از موضع قدرت
با مردم ایران برخورد میکردند .از ابتدای
لگیری بهائیت که اساسش بر باطل
شک 
نهاده شــده ،در بین رهبران آن اختالف
و درگیری بوده است و آنان گاه تا حذف
یکدیگر نیز پیش میرفتند .نمونۀ آشکار
آن ،اختالف برادران نوری بر سر جانشینی
بــاب و اختالف فرزندان بهاءاهلل بر ســر
جانشینی او بود.
*پینوشــتها در دفتر نشریه
موجود است.
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الگوی افیونی نبرد نرم

با اين همه مواد مخدر كه توسط آژانس اطالعات
دفاعي ،گارد ساحلي ،افبيآي و پست خدمات
گمركي توقيف ميشــود ،چه ميكنيد؟ ما بايد
آنها را به طور مجاني پخش كنيم .اگر اين اقدام
صورت گيرد ،شما دولت شوروي را از كار خواهيد
انداخت ...اين طرحي زيركانه است و چيزي است
كه براي انجام گرفتن طراحي شده است .مبارزه
جنگــي ،بدون آن كه حتي يــك گلوله از روي
خشم شليك شود(».دمارانش و اندلمن ،ص)14
تحقیقات آلفرد مکی مطلب فوق را تأیید
میکند که با گذشــت دو سال از آغاز عملیات
مخفــی ســیا در افغانســتان)1358/1979( ،
ســرزمینهای مرزی پاکســتانـ افغانستان به
بزرگترین تولیدکننده هروئین در جهان تبدیل
شدند(.چاسودوفسکى ،1383 ،ص )91
3ـ الگوی افیونی
پس از جنگ سرد
پس از جنگ ســرد ،جنگ افیونی از نظر
کمی و کیفی دچار تحول میشود .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 فناوریها ،نسل
سوم مواد مخدر تولید شد که بسیار خطرناکتر
از نســل اول و دوم است .نسل سوم مواد مخدر
روانگردانهایی هســتند که حداقل  250نوع
آن را ذکر کردهاند و در چهار دســته محركها،
سركوبگرها ،توهمزاها و مخدرها تقسیم میشوند.
این روانگردانها از مواد و ترکیبات گیاهی تهیه
شده که با عناوینی چون «نشاطآور بودن» تبلیغ
میشــوند .در این دوره سودآوری مواد مخدر به
قدری است که گفته میشود دارای سود خالص

حداقل  500تا  600میلیارد دالر در ســال و با
چرخش مالی ســالیانه  1500تا  1600میلیون
دالر است.
نکته اساسی این است که مدیریت اصلی این
تجارت در اختیار آمریکا است .کتاب «سازمان سیا
به عنوان جرایم سازمانیافته» نشان داده است،
این سازمان از جنگ ویتنام تا کنون در مدیریت
بازار مواد مخدر نقش داشــته است .بانکهای
بانک بینالمللــی اعتبار و تجارت (& Credit
 )Commerce Internationalمســتقر در
لندن که پولهای حاصل از تجارت مواد مخدر را
جابهجا میکنند ،روابط بسیار نزدیکی با سازمان
سیا دارند .روزنامه «نیویورکتایمز» به تازگی با
اشاره به همکاری بین سازمان سیا و قاچاقچیان
مواد مخدر نوشــت ،جمعه خــان ،بزرگترین
قاچاقچی افغانستان که از سال  2008میالدی در
زندان آمریکا بهسر میبرد ،عامل سیا بوده است.
در الگوی افیونی نبرد نرم پس از جنگ سرد
افزون بر نقشآفرینی شگردهای خاص سازمانهای
اطالعاتی و امنیتی ،مانند سیا در انتقال و ترویج
مصرف مواد مخدر ،صاحبان رسانههای جنگ نرم
نیز در اجرای الگوی جنگ افیونی ،ابزار تبلیغاتی
همچون شــبکههای ماهوارهای نیز به کمک آنها
آمده و مصرف مــواد مخدر را ترویج و چگونگی
تهیه آن را آموزش میدهند.
4ـ سالح مواد مخدر
در براندازی جمهوری اسالمی
الگوی افیونی نبرد نــرم درباره جمهوری
اســامی از پیچیدگی و گســتردگی بیشتری
برخوردار شده اســت .امروزه ،مسئله اعتیاد در
ایران تمام گستره جامعه را در بر گرفته است؛ به

گونهای که سازمان ملل ایران را حائز رتبه نخست
در مصرف مــواد افیونی میداند .آمریکا و رژیم
صهیونیستی پس از مشاهده ابزار سختافزارانه
نظامی از جمله جنگ تحمیلی ،به سیاستهای
نیمهســخت و نرم روی آوردند که یکی از آنها،
ترویــج اعتیاد در ایران اســت .ریچارد مورفی،
قائممقام وزارت خارجه آمریکا ،برای تحلیل جامع
انقالب ایران به کشــور عربستان عزیمت کرد و
پس از  45روز گزارشی ارائه داد مبنی بر اینکه
ضربههای 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.
(محبوبیمنش ،1382 ،ص )85
1ـ4ـ بخشی از سناریوی این جنگ از طریق
احداث کارخانههای تبدیل مواد در مناطق مرزی
افغانستان دنبال میشــود .برای نمونه ،آمریکا
در مناطق مرزی افغانستان تعداد کارخانههای
تبدیل تریاک به هروئین را به  ۱۰برابر رســانده
اســت که نتیجه آن افزایــش ورود هروئین به
کشور بوده است.
2ـ4ـ بخش دیگر اجرای سناریوی موصوف
از طریــق شــبکههای ماهواره فارســیزبان و
شــبکههای اجتماعی و فضای مجازی پیگیری
میشود.
3ـ4ـ ســرویسهای اطالعاتی با مطالعات
گســترد ه درباره الگوي مصرف مــواد مخدر و
روانگردانها در ايران و بدهبستانهاي گستردهاي
که با مافياي مواد افيوني دارند ،به تولید و توزیع
آن مبادرت میورزند.
4ـ4ـ بخشی از ســناریوی الگوی افیونی
براندازی ،بهرهبــرداری از وضعیت مواد مخدر و
نگرانی ناشــی از آن بــرای خانوادهها به منظور
مشــروعیتزدایی از نظام جمهوری اســامی
ایران اســت .مخالفان نظام سعی دارند از طریق
پروپاگاندا و گزارشدهی ســاختگی ،گسترش
اعتیاد در ایران را برنامه از پیش طراحی شدهای
از سوی نظام یا نهادهای نظام معرفی کنند.
جنگ افیونی ،جنگ بدون خونریزی است
و سازمانهای اطالعاتی نظام سلطه سیاستهای
اعمالــی آن را به صورت عملیات پنهان با هدف
برانــدازی خاموش یا فراهمســازی زمینههای
فروپاشی نظامهای سیاسی اجرا کردهاند و اکنون
به طور پیچیدهای علیه جمهوری اسالمی ایران
دنبال میشود.

پردازش

سهگانه آمریکا علیه ایران

شهاب زمانی/چنــدی پیش
خالصه گزارش راهبردی از اندیشکده
کارنگــی ،که از اتاقهــای فکر آمریکا
برای تصمیمســازی در حوزه سیاست
خارجی است ،به منظور مهار چالشهای
منطقهای و هستهای ایران در رسانههای
این کشــور درج شــد که افــرادی از
مسئوالن هستهای 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 سنگبنایی
برای راهبرد گســتردهتر و بلندمدتتر
به منظور ممانعت از دستیابی ایران به
سالح هستهای و مهار رفتار تهدیدآمیز
ایرانـ از زرادخانه رو به رشد موشکهای
بالستیک گرفته تا استفاده خطرناک این
کشور از نایبان منطقهای و نقض حقوق
بشر در داخل کشورـ است».
پیشنهادهای تهیهکنندگان این
گــزارش به دولت و کنگــره آمریکا در
چهار محور تنظیم شده است:
الفـ اجرای برجام :ایاالت متحده
با حفظ برجام و بهکارگیری قدرتمندانه
ابزارهای راســتیآزمایی آن ،میتواند
بــه بهترین نحو منافــع کوتاهمدت تا
میانمدت خود را تأمین کند.
بـ مسائل ســاختاری هستهای:
ایاالت متحده باید به جای تالش برای
بازمذاکره یا هر رویکرد منفرد دیگری ،از
حاال گزینههای متعددی را برای محدود
کردن فعالیتهای هستهای ایرانـ پس
از آنکه در ســال  2023بندهای برجام
شــروع به منقضی شــدن میکنندـ
بررسی کند.
جـ فشــار :فشــار متمرکــز و
هوشمند از طریق عملیاتهای نظامی،
فعالیتهای اطالعاتــی و تحریمهای
هدفمند میتواند ایــران را از اقدامات
ثباتزدا بازداشته ،پیامدهای هزینهباری
برای تحریــکات ایران ایجــاد کرده،
دســتیابی ایــران بــه ثباتزداترین
سامانههای تسلیحاتی را پیچیده و کند
کرده و به طور مستقیم با فعالیتهای
ایران در منطقه مقابله کند.
دـ تعامــل :تعامل ایاالت متحده
بــا ایران ،به همراه فشــار برای انتقال
پیامهای روشــن ،ممانعــت از تداخل
فعالیتهــا ،رفع تنش در صورت بروز،
یافتــن راهکارهــای دیپلماتیک برای
مســائل منطقهای و هستهای ،نمایش
عقالنیت به شــرکای ایــاالت متحده
و نیروهای عملگــرا در داخل ایران و
ایجاد مشــوق برای ایــران به منظور
محدود کردن فعالیتهای نگرانکننده
منطقهای و هستهای ،مسئلهای ضروری
است.
مطابق بــا این پیشــنهادها که
مورد توجه تیم تیلرســون قرار گرفته،
آمریکاییهــا در پرتو ســهگانه تعامل،
فشار و در نهایت مهار جمهوری اسالمی
مناســبات خود و همپیمانانشــان را
بــا ایــران تنظیم میکننــد .از جمله
نکات مهم پیشنهادی در این گزارش،
اســتفاده از سازوکارهای تعبیهشده در
ت و سختتر
برجام برای اجرای ســف 
نظارتها بر برنامه هســتهای ایران از
جمله از طریق بند  Tضمیمه نخست
برجام و متهم کردن تهران به نقض روح
توافق هســتهای با هدف ایجاد اجماع
برای فشــار به ایران به منظور پذیرش
محدودیتهــای طوالنیمدت پس از
انقضای توافق هستهای است.

نکته

بازی منازعه

منازعه روبنایی و شــکلی آمریکا و
تروئیکای اروپایی بر سر نحوه تحدید توان
موشکی و نفوذ منطقهای ایران ،اهمیتی برای
ایران ندارد ،بلکه آنچه مهم است ،اتفاقنظر
واشنگتن و شرکای اروپاییاش بر سر اصل
این موضوعات است؛ لذا هوشمندی سیاسی
و موضع قاطع انقالبی ایجاب میکند 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
ش روی سیاست خارجی ماست .همچنین
پی 
تروئیکای اروپایی نیز باید بابت بازی در زمین
ایاالت متحده آمریکا مورد بازخواست جدی
دستگاه سیاســت خارجی کشورمان قرار
گیرد .بیشک 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.

روایت یار
امام خامنهای در گذر زمان ـ ۱۶۶

رهنمود به سران کشورهای اسالمی

سید مهدی حسینی /در
ادامــه مباحــث پیــش و در جریان
رویدادهای ســال « ،76هشــتمین
اجالس سران کشــورهای اسالمی»
برگزار شد .این اجالس با حضور 55
کشور اســامی ،به میزبانی ایران و با
یک برنامهریزی دقیق و لحاظ تدابیر
امنیتی کامــل در آذر ماه  1376در
تهران برگزار شد.
امام خامنهای(مدظلهالعالی) در
این اجالس حضور یافتند و طی نطقی
انقالبی خطاب به ســران کشورهای
اســامی 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 فرآوردههای
سیاسی ـ انســانی اسالم ،یعنی امت
اســامی که از مدینهالنبی آغاز شد،
ظرفیــت و کارآیــی و دورنمای امت
اسالمی را یادآور شدند ،در نکته سوم
به ظرفیت و قدرت و وظایف سازمان
کنفرانس اســامی اشــاره داشتند و
خطاب به ســران کشورهای اسالمی
در این کنفرانــس فرمودند« :برادران
و میهمانــان عزیز بیاییــد به حول و
قو ه الهی از فرصتها بهره بگیریم ،به
یکدیگر نزدیک شــویم ،مرکز و نقطه
اتصــال میان خــود را تقویت کنیم.
کنفرانس اســامی باید قطعنامههای
خود را تا اجرای کامل پیگیری کند.
تــا این اجالسها بــرای ملتهای ما
دستاوردی داشته باشد .به عالوه باید
بتواند پارلمان بینالمجالس کشورهای
اسالمی را تأسیس کند .بازار مشترک
اسالمی را به صورت یک آرزوی دور ،به
یک واقعیت تبدیل کند .دیوان داوری
اسالمی را پیریزی نماید و باالخره به
نمایندگی از پنجاهوپنج 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 روبهرو شد و بازتاب وسیعی در
رسانههای کشورهای اسالمی داشت.
پس از مدتــی اتحادیه بینالمجالس
اسالمی که یکی از پیشنهادهای امام
خامنهای بود ،تأســیس و راهاندازی و
اولین اجالس آن در تهران برگزار شد
و نتایج مثبتی به همراه داشــت ،اما
دیگر پیشنهادها و رهنمودها آنگونه
که باید و شــاید پیگیری نشــد .این
رهنمودها میتوانســت مظهر اتحاد
حقیقی بین کشــورهای مسلمان در
مسائل و منافع مشترک آنان باشد .در
این اجالس شخصیتها و مقامات رده
باالی کشورها با امام خامنهای دیدار و
گفتوگو کردند و هر یک نقطه نظرات
خود را اعالم کردند.

درنگ

عبد ممتحن خدا

این [حضرت آیتاهللالعظمی آقای
محمدعلی اراکی] عبد ُممت ََحن
حاجشیخ ّ
خدا و عالم زاهد و پارســا و این ذخیره
گرانبهــای الهی در روزگار ما و این بقیه
اساطین علم و عمل
َسلَ ِف صالح و یادگار
ِ
و تقوا ،از جمل ه برگزیدگانی بود که عمر
طوالنی و پر برکتی را بیکمترین خدشه
و شائبهای ،در طهارت و نزاهت و قداست
و معنویت به سر آورد.
راه خدا را با گامی استوار و اردهای
خللناپذیر طی کرد و یک قرن ،دل و جان
من ّور و پاکیز ه خود را در برابر جلوههای
رنگارنــگ دنیای فانی ،تســلیمناپذیر و
تسخیرناپذیر نگاه داشت .در امتحانهای
دشواری که در یک زندگی صد ساله و در
حــوادث بزرگ و کوچک آن در برابر هر
کسی قرار میگیرد مانند کوه ،استوار و
بیتزلزل 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
محبوبیت و مقبولیت قدمی برنداشت و
ّ
مقدسترین و گرامیترین نوع
آنگاه که ّ
محبوبیت با انتخاب شدن از
شــهرت و
ّ
سوی میلیونها انسان مؤمن ،به مرجعیت
تقلید ،به ســراغ ایشان آمد ،با آن بسی
کریمانه و بزرگمنشانه روبهرو شد ،اگر
چــه حاجت مردم را برآورد و از آنان در
راه خدا دســتگیری کرد ،ا ّما خود همان
عبد محتاج رحمت الهی باقی ماند و دل
خاشــع و روح پارسای خود را با محبت
الهی و والیت اولیاء ّ
معظم خدا ،بیش از
پیش پیوند زد.
(امام خامنهای)1373/9/9 ،
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ایستاده در برابر
روس و انگليس

محمــد گنجــي /آيتاهلل
سيدحســن مدرس از شخصيتهاي
بــارز تاريــخ معاصر ايران اســت .وي
مجتهدي طــراز اول بود ،اما بيشــتر
يک روحاني مبارز شــناخته شــد که
جانش را فداي حفظ استقالل کشور و
مبارزه با استبداد و به طور خاص فساد
رضاخاني کرده اســت .وجه سياســي
شــخصيت آيتاهلل مدرس تا حدودي
مدارج علمــي و شــخصيت حوزوي
او را تحتالشــعاع قــرار داد .علت آن
هم موقعيت بحرانــي زمانهاي بود که
مدرس در آن ميزيســت؛ زمانهاي که
کشور ايران براي حل بحرانها و حفظ
اســتقاللش به سياســتمداران زنده و
شجاع نياز داشت.
آيتاهلل مدرس براي تحصيل علم
به اصفهان رفت و از محضر اســتادانی
چــون؛ ميرزاعبدالعلي هرندي ،آخوند
کاشاني ،جهانگير قشقايي ،شيخمرتضي
يــزدي و آقاســيدمحمدباقر درچهاي
کســب علم کرد .او در سال  1311ق
براي تکميل تحصيالتش به نجف رفت
و مدت هشت سال ساکن آنجا بود .در
آنجا هم از محضر استاداني چون؛ آخوند
خراساني مؤلف کفايهاالصول و آيتاهلل
يزدي مؤلف عروهالوثقي بهره گرفت و
به درجة اجتهاد رســيد .او از شاگردان
ميرزاي شيرازي نيز بوده است .ميرزاي
شيرازي سيدحسن مدرس را اینگونه
معرفی کرد که «اين سيد اوالد رسولاهلل
پاکدامنــي اجدادش را داراســت و در
هوش و فراست گاهي من را به تعجب
ميافکند .در مدتي بسيار کوتاه از تمام
همدرسهايش درگذشته و در منطق،
فقه و اصول سرآمد همه يارانش ميباشد
و قــوة قضاوت او به حد کمال و نهايت
درستکاري و تقوا است».
بازگشــت آيــتاهلل مــدرس با
شــکلگيري انقالب مشــروطيت در
ايــران همزمــان بود .اوليــن گزارش
دربارة حضور آيتاهلل مدرس در عرصة
مبارزه و سياســت به دورة اســتبداد
صغير بــاز ميگــردد .او در اين برهه
نايبرئيــس انجمن واليتــي اصفهان
بود؛ انجمني که آيتاهلل حاجآقانوراهلل
اصفهانــي براي مبارزه بــا اقبالالدوله
کاشــي حاکم اصفهان آن را تشــکيل
داده بود .بر اثر مســاعي اين انجمن و
به کمک بختياريهای تحت رياســت
صمصامالســلطنه ،اصفهان از ســلطة
محمدعلي شــاه قاجار خارج شد و در
اختيار مشروطهخواهان قرار گرفت ،اما
به دليل زورگويي صمصامالســلطنه و
اجحافاتي که به مردم ميکرد ،آيتاهلل
مدرس به مخالفت با او برخاست.
آيتاهلل مــدرس گام بعدي را در
عرصة سياست به خواست علماي نجف
برداشــت .پس از فتح تهران و تشکيل
مجلس دوم شوراي ملي بر اساس قانون
اساسي ميبايست پنج مجتهد طراز اول
بر مصوبات مجلس نظارت ميکردند .به

سال هجدهم
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ميرزا کوچک ،مرد تنهايي بود که به دو قدرت بزرگ آن روز دنيا ـ يعني روسها و انگليسيها ـ يک «نه» بزرگ گفت .نه با روسها ساخت ،نه با انگليسيها؛
ِ
حکومت آن روز مبارزه کنند ،اما به روسها پناه ميبردند .اما ميرزاکوچکخان قبول نکرد و حاضر نشد سازش
اما در کنار او کساني بودند که ميخواستند با دستگاه
کند؛ او ،هم با انگليسيها جنگيد ،هم با ق ّزاقهاي روس جنگيد ،هم با لشکر رضاخاني مبارزه کرد( .امام خامنهاي)1380/2/12 ،

مدرس و بازي جمهوريخواهي رضاخاني

همين منظور آيات عظام نجف؛ آخوند
مالمحمدکاظم خراساني و مالعبداهلل
مازندراني  20نفر از مجتهدان واليات
مختلف را طي نامهاي به مجلس شوراي
ملي معرفي کردند تا از ميان آنها پنج
نفر را برگزينند .نام آيتاهلل مدرس در
کنار ميــرزاي نائيني ،آقاضياء عراقي و
سيدابوالحســن اصفهاني که از مراجع
تقليد شــيعه بودنــد در اين نامه درج
شده بود .مجلس شورا ناگزير شد براي
انتخاب هيئت طراز اول به قرعه متوسل
شــود .به این ترتيب آيتاهلل مدرس به
حکم قرعه توانســت در جایگاه يکي از
پنج مجتهد طراز اول به مجلس راه يابد.
ســالها بعد در مجلس سوم وي
در صف مخالفان قرارداد  1919درآمد
که موجــب برکنــاري وثوقالدوله از
صدارت شد.
پس از کودتاي سوم اسفند 1299
ش مدتي دســتگير و سپس به قزوين
تبعيد شــد .پس از سقوط سيدضياء و
افتتاح مجلس به دست قوام ،مدرس به
سمت نماينده مردم تهران در مجلس
چهارم برگزيده شــد .در اين مجلس
او پیشــوای اکثريت و نايبرئيس اول
مجلس بــود و در اين مجلس بود که
مخالفتها و مبارزات وي عليه رضاخان
اوج گرفت.
بــا فرارســيدن زمــان برگزاري
انتخابات مجلس پنجم ســردار ســپه
که ميدانست با انجام انتخاباتي سالم
حاميانش به مجلس راه نخواهند يافت،
با تهديد مشيرالدوله و وزرايش آنها را
به استعفا وادار کرد و شاه را تحت فشار
قرار داد تا او را رئيسالوزرا معرفي کند.
احمدشــاه نيز همين کار را کرد و به
ظاهر براي معالجه رهسپار فرنگ شد.
به این ترتیب کشور را در اختيار سردار
ســپه قرار داد .سردار سپه که در فکر
برقراري جمهوري و تغيير سلطنت بود،
دستور داد به سرعت انتخابات مجلس
انجام شــود .وي بــا مداخلة ایادیاش
توانســت عدة زيادي از حاميانش را با
ســمت نماينده به مجلس بفرستد ،اما
هنوز آنقدر قدرت نداشــت که بتواند

تاریخ جهان

وحيد شفيعي /پاناما از جمله کشورهاي
آمريکاي مرکزي به حســاب ميآيد که سالها
تحت سيطره اســپانيا بوده است .پاناما بخشي
از گراناداي جديد اسپانيا (کلمبيا) بود .در سال
 ۱۸۸۰کوشش فرانسويان در احداث کانالي در
پاناما که اقيانــوس اطلس را به آرام وصل کند،
ناموفــق بــود .از زمان جنگ ايــاالت متحده و
اســپانيا در سال  ۱۸۹۹ميالدي ،اياالت متحده
متوجه شــد براي اينکه کشتيهايش از ساحل
غربي کاليفرنيا خود را به ساحل شرقي اين کشور
برسانند ،به مسير کوتاهتري نياز دارد؛ زيرا در آن
زمان کشتيهاي آمريکايي براي اينکه از ساحل
غربي به ساحل شرقي و بالعکس رفتوآمد کنند،
ناگزير به دور زدن قاره آمريکاي جنوبي از طريق
تنگه «ماژالن» بودند .در آغاز کشور کلمبيا که در
آن زمان پاناما جزو خاک اين کشور بود از احداث
کانال استقبال کرد؛ اما در آخرين روزهاي پيش
از آغاز عمليات اجرايي ،نمايندگان مجلس کلمبيا
از اينکــه حاکميت خود بر بخشــي از قلمروي
کشورشــان را به بيگانگان واگذار کنند با طرح
واشنگتن براي احداث کانال پاناما مخالفت کردند.
به دنبال اين تصميم ،دولت تئودور روزولت،
رئيسجمهور وقت آمريکا به طور آشکار ساکنان
پاناما را به جداييطلبي تشويق کرد و کشتيهاي
جنگي آمريکا در ساحل مقابل شهرهاي کولون
و پاناما لنگر انداخته و مانع دخالت ارتش کلمبيا
شدند.
پس از اعالم استقالل منطقه پاناما از کلمبيا
در نوامبر سال  ۱۹۰۳ميالدي اياالت متحده اين
کشــور نوبنياد را به رسميت شناخته و در ۱۸
نوامبر قرارداد احداث کانال ميان اياالت متحده

مانع ورود مخالفانش به مجلس شــود.
آيتاهلل مدرس نيز توانست در جایگاه
نماينده تهران به مجلس پنجم راه يابد و
رهبر اقليت مجلس شود .مجلس پنجم
در  22بهمن  1302شروع به کار کرد.
از بازي جمهوريخواهي
تا انقراض قاجار
بازي جمهوريخواهي ســناريويي
انگليســي بود که با هدف تسلط کامل
بر ايران کليــد خورد .گردانندگان اين
بــازي مدرس را بزرگترين مانع پيش
روي خــود میديدند .جمهوريخواهان
که در مجلس با مقاومت سرســختانة
آيتاهلل مدرس روبهرو شده بودند ،سعي
کردند با شيوههاي مختلف اين مانع را
از پيش رو بردارند.
در اوليــن گام تــاش کردند تا
رضايــت او را جلب کنند .نقل اســت؛
«مدرس را به خانــه خدايارخان برده
بودنــد .او با زبان چــرب و نرمي آغاز
سخن نموده اســت .مدرس ميگويد
اصل مطلب را بگو من نميتوانم راضي
شــوم امروز اين رئيس قوا با چهار نفر
روزنامهنويس ساخت مملکت را تغيير
بدهد ،فردا يک رئیس قواي ديگري با
هشت نفر روزنامهنويس ميسازد و شما
را ميخواهد تغيير دهد .مملکت بازيچه
نيســت که هر روز يک رئيس قوا رژيم
مملکت را عوض کند».
جمهوريطلبان پس از نااميدي
از جلب رضايت مدرس سعي کردند او
را بترسانند به همين منظور در مجلس
دکتر حســين بهرامي (احياءالسلطنه)
بــه تحريک تدين ســيلي محکمي به
آيتاهلل مدرس زد .اين ســيلي تأثيري
کام ً
ال متفاوت با آنچه آنها انتظار داشتند
به جا گذاشــت .در مجلس عدة زيادي
از نمايندگان از جمهوريخواهان کناره
گرفتند و به اقليت پيوستند .مردم هم
به حمايت از آيتاهلل مدرس به خانه او
رفتند و در اطراف مجلس اجتماع کرده
عليه جمهوري شعار دادند .حدود هشت
هزار نفر هم در مسجد شاه جمع شدند
و مخالفتشان را با رضاخان و جمهوري

اعــام کردند .کار به آنجا کشــيد که
«سردار سپه به مدرس پيغام استمالت
داده که خر بود ،ابله بود نسبت به شما
بياحترامي کرد ،مدرس جواب گفته:
اين سيلي را دست تو زد نه آن بيدين.
من بر همان عقيدة خود باقي هستم و
با اين چيزها از ميدان نبرد در نميروم».
آيتاهلل مدرس براي جلوگيري از
طرح جمهوري در مجلس تدبير ديگري
انديشيد و عدهاي از نمايندگان را راهي
حرم حضرت معصومه(س) کرد ،حتي
خرج سفر آنها را نيز پرداخت و به این
وســيله موفق شد جلســه  30اسفند
 1302ش را از اکثريت بيندازد و مجلس
را تعطيــل کنــد .جمهوريخواهان نيز
نتوانستند قبل از پايان سال طرحشان
را عملي کنند .جلسة بعدي مجلس هم
به دوم فروردين  1303ش موکول شد.
در اين فاصله زماني فرصتي ديگر
براي ســازماندهي مردم به دست آمد.
در دوم فرورديــن  1303ش مردم در
حمايــت از قاجاريه در اطراف مجلس
جمع شــدند .جمهوريخواهان مجلس
براي پراکندن مردم از رضاخان کمک
خواستند .سردار سپه با عدهاي قزاق به
مجلس رفت و شــخصاً با مردم درگير
شد .خبر درگيري سردار سپه با مردم
به مؤتمنالملک رئيس مجلس رسيد.
مؤتمنالملک به سرسراي مجلس رفت
و با تحکم به ســردار ســپه گفت :چرا
مــردم را در خانۀ خودشــان ميزنيد،
االن تکليفت را روشن ميکنم .سردار
سپه که از برخورد مؤتمنالملک بيمناک
شده بود ،ناگزير شد از مردم عذرخواهي
کند و اعالم کــرد اگر مردم جمهوري
نخواهند ،او نيز صرفنظر خواهد کرد.
در سوم فروردين اعتراضات مردم
ابعاد گستردهتري يافت و بازارها تعطيل
شد .مردم به خانه علما رفتند و خواهان
عزل سردار سپه شــدند .رضاخان براي
رهايي از اين بنبســت عازم قم شد و با
علما مالقات کرد .پس از مراجعت از قم
در  12فرورديــن با صدور اعالميهاي به
طور رسمی از جمهوريخواهي انصراف داد.
با اين حال احتمال ميرفت کابينه

آمريکاييها در پاناما

و پاناما امضا شــد .اين کانال ســرانجام در سال
 ۱۹۱۴گشوده شد .براساس اين قرارداد يک نوار
خشــکي به عرض هشت کيلومتر از خاک پاناما
مجزا شــده و به آمريکا تعلق ميگرفت .نظارت
مستقيم آمریکا بر اين کانال عالوه بر اينکه موجب
استيالي اين کشور بر تمامي تبادالت اقتصادي
يکي از مهمترين کانالهاي جهان ميشد ،موجب
حضور همهجانبه آمريکا در پاناما نيز بود.
بين ســالهاي  1984تــا  ،1990ژنرال
«مانوئــل آنتونيو نوريهگا» رئیــس ارتش پاناما
بود و در اين زمان بدون اينكه به طور رســمی
عنوان رئیسجمهور داشته باشد ،در حقيقت او
بود كه قدرت را به دســت داشت .پس از مرگ
«عمر توريخوس» ،رهبر نظامي پاناما ،در ســال
1981ميالدي و چند ســال آشفتگي سياسي،
قدرت به دســت اين ژنرال افتــاد .او از مدتها
پيش از رسيدن به قدرت ،درصدد اعمال سلطه

مســتقيم بر كانال پاناما و خارج ساختن آن از
دســت نيروهاي آمريكايي بود .نوريهگا به علت
تمكين نکردن از سياستهاي آمريكا و همچنين
به دليل روابط نزديكي كــه با دو رژيم مخالف
آمريكا در منطقه ،يعني كوبا و نيكاراگوئه برقرار
كرده بود ،در سال  1988ميالدي از طرف دولت
آمريكا متهم به مباشرت و شركت در قاچاق مواد
مخدر به آمريكا شد و بعد يك دادگاه آمريكایی،
حكم تعقيب و بازداشت او را صادر كرد .پس از
اين اتهام ،نوريهگا از طرف رئيسجمهور پاناما از
فرماندهي گارد ملي كشــور بركنار شد؛ اما او با
كودتايي توانست قدرت را در دست بگيرد و از آن
پس ،جنگ تبليغاتي شديدي عليه نوريهگا به راه
افتاد كه در آن ،آمريكا براي وادار ساختن نوريهگا
به استعفا ،پاناما را تحت فشار اقتصادي قرار داد؛
ولي او حاضر به عقبنشيني نشد تا اينكه نيروهاي
نظامي آمريكايــي در نيمه دوم ســال 1989
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رضاخان سقوط کند .بنابراين حيلهاي
ديگــر به کار برد و بــه ظاهر از کارها
کنــاره گرفت و به رودهن رفت .دوباره
ماننــد دفعه قبل پس از کنارهگيري او
مزدورانش در شــهر تظاهرات کردند و
با تهديدات شــديد و ناامن جلوه دادن
مملکت عــدهاي از نمايندگان مجلس
را ترســاندند و مجلــس را به مصالحه
با رضاخــان وادار کردند .رضاخان در
قدرت باقي ماند ،ولي نتوانســت طرح
جمهوریاش را در کشور پياده کند.
انگلستان و رضاخان پس از تحمل
اين شکست درصدد برآمدند که قاجارها
را از سلطنت خلع کنند و سلسلة پهلوي
را بنيان بگذارند .آنها ميدانســتند که
با مخالفتهاي زيادي روبهرو خواهند
شد ،پس بايســتي با احتياط حرکت
ميکردند و زمينه را براي تغيير سلطنت
مهيا ميســاختند .نشــريات طرفدار
رضاخــان به سمپاشــي عليه قاجاريه
شدت بيشتري بخشيدند .رضاخان هم
هر روز مخالفان را تحت فشار بيشتري
قرار ميداد و به بهانههاي مختلف جرايد
را تعطيل و معترضان را حبس و تبعيد
ميکــرد .رضاخان توانســت با کمک
مزدورانش هــر روز پايههاي قدرتش
را مســتحکمتر کند .حضور نداشــتن
احمدشــاه هم در مملکــت عرصهاي
مناسب براي تاختوتاز رضاخان فراهم
آورده بود .آيتاهلل مدرس براي تنگتر
کردن عرصه بر رضاخان تالش ميکرد
احمدشاه را به کشور بازگرداند ،اما او با
بروز کوچکترين مشــکلي از بازگشت
منصرف ميشد.
سرانجام با مهيا شدن زمينهها در
 9آبــان  1304ش طرفداران رضاخان
که در مجلس اکثريت داشتند تصميم
گرفتند کار را يکسره کنند ،بنابراين ماده
واحدهاي را که متضمن خلع سلطنت
از قاجارها بود تســليم مجلس شوراي
ملي کردنــد .آيتاهلل مدرس و يارانش
به استعفاي مســتوفيالممالک رئيس
مجلس استناد جستند و جلسه را غير
رسمي و غيرقانوني دانستند ،اما اکثريت
مجلس در اختيار هواداران رضاخان بود
و مخالفت آن اقليت کاري از پيش نبرد.
مخالفان فقط توانســتند پس از
ايراد ســخنراني و اعالم مخالفتشان
جلســه مجلس را به عنــوان اعتراض
ترک کننــد و آيتاهلل مــدرس نيز با
بيان اين جمله که «صد هزار رأي هم
بدهيد خالف قانون اساســي اســت».
غير قانوني بودن جلســه را اعالم کرد.
پس از خروج مخالفان از مجلس ،خلع
سلطنت از قاجاريه به رأي گذاشته شد
و به تصويب رسيد.
ايــن حرکت مرحلــه اول طرح
رضاخــان بود .او براي تکميل طرحش
در  15آذر  1304ش مجلس مؤسسان
را افتتاح کرد و در همين مجلس در 20
آذر به طور رسمی سلطنت به خاندان
پهلوي تفويض شد.

ميالدي به پاناما حمله کردند .اين حمله اياالت
متحده به پاناما كه عمليات «هدف مشروع» نام
داشت در دسامبر سال  1989ميالدي روي داد.
ايــن جنگ را دولت جرج بــوش (پدر) به اتهام
دست داشتن مانوئل نوريهگا ،رئیسجمهور پاناما،
در قاچاق مواد مخدر آغاز كرد.
اين جنگ نابرابر ،با مقاومت دليرانه ارتش
كوچك و مردم پاناما ،دو هفته به طول انجاميد
و پس از بمباران وســيع مناطق غير نظامي اين
كشور ،نوريهگا به سفارت واتيكان پناهنده شد؛
اما سفارت واتيكان يك هفته بعد در تاريخ سوم
ژانويه ســال  1990ميالدي ،نوريهگا را تحويل
نيروهاي آمريكايي داد و او بالفاصله دســتگير و
به زندان ميامي منتقل شد .نظاميان آمريكايي
نيز در روز  13فوريه  ،1990از پاناما خارج شدند.
اياالت متحده ابراز شادماني کرد که اکنون
عصر جديدي از صلح جهاني از طريق اشــغال
پاناما ممکن خواهد بود .در بیستم دسامبر سال
 1989منطقه مسکوني بزرگ و فقيرنشيني در
پاناماســيتي نابود شد و  ۱۵هزار نفر بيخانمان
شــدند .برخي منابع اعالم کردند؛ بين  500تا
چندين هزار انسان در اين عمليات جان باختند.
عالوه بر ايــن حدود  ۳هــزار پانامايي مجروح
شــدند .بنابر گزارش كميته دفاع از حقوق بشر
آمريكاي مركزي آمار تلفات حمله نظامي اياالت
متحده آمريکا به پاناما بين  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰نفر
اعالم شده است.
تا ســال  ۱۹۹۹نظارت بــر کانال پاناما در
اختيــار دولت آمريکا بوده و واشــنگتن در ۳۱
دسامبر اين ســال ،اين کانال را به دولت پاناما
بازپس داد.

دفتر «سيا» در داخل «حزب ايران نوين»

مرتضي دخيلي /حزب ایران نوین؛ حزبی بود که در ســال ،۱۳۴۲
حسنعلی منصور و دوستانش در ایران تأسیس کردند .این حزب از تغییر نام
کانون مترقی در آذر ســال  ۱۳۴۲به وجود آمد .حزب ایران نوین بزرگترین
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 فعالیتهای حزبی به حیات خود ادامه داد .نخســتین دبیرکل این حزب،
حسنعلی منصور بود که در اسفند سال  ۱۳۴۲به نخستوزیری رسید .با قتل
منصور معاون دبیر کل حزب ایران نوین ،امیرعباس هویدا نخستوزیر و دبیر
کل حزب شد.
آمريكا بخشی از سياستهاى خود را از طريق تشكيل كميتهاى محرمانه
در حزب ايران نوين دنبال مىكرد و سعى داشتند نقش خود را پنهان دارند.
ساواك در گزارشى درباره اين كميته مىنويسد:
«در حزب ايران نوين كميته محرمانهاى وجود دارد كه از طرف مقامات
سياسى آمريكا (سازمان سيا) تقويت مىشود و قدرت داخلى حزب كام ً
ال در
اختيار اين كميته است و هر تصميمى كه اين كميته بگيرد شوراى مركزى
حزب كوركورانه آن را تصويب و تأييد قرار میکند .كارگردانى كميته آمريكايى
حزب را سه نفر بهنام دكتر كاللى ،دكتر يگانه وزير مشاور و دكتر رشتى برعهده
دارند و اين كميته سه نفرى دسته ديگرى را هم در اختيار دارد كه در كادر
وســيعترى نظريات كميته را اجرا میکنند .افراد دسته مذكور كه همكاران
كميته آمريكايى حزب هستند عبارتند از :مهندس معینیزند نماينده شاهرود،
مهندس ستوده وزير پست و تلگراف ،دكتر نهاوندى وزير آبادانى و مسكن ،دكتر
متين مجد نماينده محالت ،دكتر كشــفيان وزير مشاور ،دكتر معتمدوزيری
معاون وزارت اطالعات .عالوه بر اينكه مهندس كشــتكار سبزوارى از جريان
مذكور اطالع دارند ،افراد ديگرى از فعاالن حزب مانند دكتر منتظرى ،نراقىپور،
خســرو كردستانى نيز وجود اين كميته سياسى را كه از حمايت ديپلماسى
آمريكا برخوردار اســت كام ً
ال تأييد كردهاند ،به طورى كه ســبزوارى به طور
بسيار خصوصى مىگفت؛ نقشه سياسى اين كميته آمريكايى آن است كه بعد
از توفيق كامل در انتخابات مجلس شوراى ملى وزراى دولت آينده را از بين
كسانى تعيين كنند كه صد درصد در اختيار آنها باشند و خود را منتخب اين
كميته بشناسند تا نظريات آنها را بىچون و چرا اجرا کنند».
همسر منوچهر كاللى (فرانســوى) رابط بين «سيا» با اين كميته بوده
و ســالها در سفارت آمريكا اشتغال داشته است و از زمانى كه دكتر كاللى،
مسئول حزب ايران نوين مىشود او به ظاهر كار در سفارت را ترك میکند.
«محترماً به استحضار مىرساند در تاريخ  46/3/21ساواك تهران ضمن
ارسال گزارش خبرى اعالم داشته ژانين كاللى ،همسر نامبرده باال كه خارجى
و تا دو ســال قبل در اداره اطالعات سفارت آمريكا خدمت مىنموده است از
موقعى كه دكتر كاللى مســئول سياسى حزب ايران نوين گرديده ،مشاراليها
از سمت خود در اداره مزبور استعفا داده و در حال حاضر نيز با برخى از بانوان
خارجى كه از همكاران سابق وى در اداره اطالعات سفارت آمريكا مىباشند،
رفت و آمد مىنمايد .لذا مراتب به اداره كل هشتم [ضد جاسوسى] منعكس
و پاسخ واصله حاكى است طبق يك اطالعيه تأييد نشده همسر دكتر منوچهر
كاللى به مدت دو ســال منشى «كيو» دبير اول سفارت آمريكا در ايران كه
ظاهرا ً خود را عضو اداره سياسى سفارت آمريكا معرفى و در حقيقت يكى از
رؤساى سازمان سيا و جزو افراد باند «كلنل يا» رئيس سازمان سيا در ايران
محسوب مىگردد ،بوده است« .كيو» كه مدت هشت سال در ايران مأموريت
داشــته مشوق حســنعلى منصور و اطرافيان وى در تأسيس كانون مترقى و
ســپس حزب ايران نوين بوده و ژانين كاللى رابط بين «كيو» و گردانندگان
كانون مترقى و حزب ايران نوين بوده است».

عملياتمرواريد

تاریخ حماسه

حميدرضا ميري /عمليات دريايي غرورآفرين مرواريد در هفتم آذر
 ۱۳۵۹به همت دريادالن جان برکف انجام شد؛ عملیاتی که طی آن ضربات
سنگين و جبرانناپذيري بر پيکره نيروي دريايي و هوايي دشمن وارد شد.
ايــن عمليات را ميتوان مهمترين جنــگ دريايي در پهنه خليجفارس
دانست .در دو ماه نخست جنگ نبردهاي پراکندهاي ميان يگانهاي دريايي
ايران و يگانهاي دشمن به وقوع پيوست که با پيروزي ناوچههاي موشکانداز
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران و انهدام يا فرار واحدهاي دشمن
پايــان يافت .در نتيجه اين نبردها يگانهاي دريايي دشــمن از رويارويي با
ناوچههاي موشکانداز نيروي دريايي خودداری کرده و به مخفيگاههاي خود
خزيده بودند.
در آبان  ۱۳۵۹با اجراي دو عمليات اشکان و شهيد صفري عليه سکوهاي
البکر و العميه که پايانههاي بزرگ نفتي دشــمن براي صدور نفت آن کشور
هستند ،تأسيسات ســکوهاي مذکور منهدم شدند؛ به اين ترتيب دشمن از
امکان صدور نفت از طريق اين ســکوها محروم شــد و از نظر اقتصادي در
تنگنا قرار گرفت.
نيروي دريايي ارتش با هدف خروج يگانهاي دشمن از پناهگاه و انهدام
آنهــا اقدام به طراحي عمليات مرواريد کــرد .در اين طرح عملياتي اینطور
برنامهريزي شــده بود که يک تيم عمليات ويژه با بالگردهاي نداجا بر روي
ســکوي البکر پياده شده و آن را تسخير کنند .پيشبيني شده بود که حمله
دالورمردان نيروي دريايي ارتش به اين سکوها براي بار سوم پس از عمليات
اشــکان و شــهيد صفري و آن هم در کمتر از يک ماه براي حکام رژيم بعثي
قابل تحمل نخواهد بود؛ از اين رو براي مقابله با آن دست به اقدامات عجوالنه
خواهند زد و يگانهاي دريايي و هوايي خود را به صحنه خواهند فرستاد.
در شامگاه  ۶آذر  ۵۹عملیات آغاز شد و ناوچه هميشه جاويد پيکان در
کنار ســکوي البکر مستقر شــد .در همين زمان دو فروند ناوچه موشکانداز
دشمن که در حال خروج از خور عبداله بودند ،یکی منهدم میشود و دیگری
از صحنه میگریزد.
ناوچه قهرمان پيکان به طور مکرر با يگانهاي دشــمن درگير شــده و
تعدادي از يگانهای شــناور و هواپيمــاي جنگنده نيروهاي خصم را منهدم
میکند؛ زيرا همانگونه که پيشبيني شده بود ،دشمن يگانهاي خود را يکي
پس از ديگري براي مقابله با ناوچه پيکان از بندر امالقصر به بيرون ميفرستاد؛
اما هماهنگي بين نيروهاي دريايي و هوايي ارتش جمهوري اســامي ايران
موجب شد که تعداد زيادي از هواپيماهاي جنگنده و يگانهاي شناور دشمن
در اين عمليات منهدم شوند.
در ظهر روز هفتم آذر فرمانده صحنه ،پایان عمليات را اعالم میکند .بر
اساس گشت هوايي انجام شده بر فراز منطقه نبرد آن منطقه خالي از يگانهاي
دشمن اعالم شده و ناوچه جاويد پيکان عازم بازگشت به پايگاه خود میشود.
پس از طي چند مايل يک فروند ناوچه موشــکانداز دشمن که در زير
ســکوي العميه مخفي شده بود ،از مخفيگاه خود خارج ميشود و سه فروند
موشک پياپي به طرف ناوچه پيکان شليک ميکند که بر اثر اصابت دو موشک
ناوچه غرق شده و عدهای از کارکنان آن به شهادت میرسند.
نتيجه اين عمليات انهدام بخش عمده توان دريايي رژيم بعثي و از بين
رفتــن تعداد زيادي از هواپيماهاي دشــمن بود؛ عملیاتی که طی آن برتري
مطلق دريايي در خليجفارس به طور کامل ثابت شد و تا پايان جنگ استمرار
یافت.
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خصوصیت
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سال هجدهم

شماره ۸۲6

آیتاهلل حسین نوریهمدانی گفت :حضرت امام صادق(ع) میفرماید« :عالم کسی است که فعلش قول او را تصدیق کند؛ یعنی رفتار و گفتار او هماهنگ باشد و اگر
کسی اینگونه نبود ،عالم نیست ».بر اساس روایات در قلب عالم سفاهت و غفلت وجود ندارد ،سفاهت یعنی سادهاندیشی مفرط ،یعنی کسی که نمیتواند 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.

آیینه خواص

حجتاالسالم والمسلمین سیدرحیم توکل

سرجون رومی
نفوذ عمیق رومیان در دربار اموی

یکی از موضوعاتی که درباره سلطنت امویان گفته میشود ،نفوذ و تأثیر
حکومت روم بر آن است ،به گونهای که برخی تصمیمات حیاتی دولت اموی
با مشــاورت رومیان انجام میشده اســت .در این نوشتار به طور مشخص به
یکی از مشاوران دربار اموی که در تاریخ نامش ذکر شده پرداخته خواهد شد.
سرجون (معرب سرژيوس) بنمنصور ،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 ،یزیدبنمعاویه نیز
نقش داشت .او با یزید همدم و مأنوس بود .زمانی که کوفیان با «مسلمبنعقیل»
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« ،عبیداهللبنزیاد» را که حاکم بصره بود با حفظ سمت
به اســتانداری کوفه نیز منصوب کرد .سرجون ،عهدنامهای از معاویه به یزید
نشان داد و گفت« :معاویه در حال مرگ ،این نامه را نوشت که اگر در کوفه
شورشی صورت گرفت ،عبیداهللبنزیاد مأمور آنجا شود ».اینکه این نامه واقعیت
داشت یا ساخته و پرداخته خود سرجون بوده است در تاریخ مشخص نیست.
ابنزیاد فردی خشــن و بیرحم بود و در اوضاع آشفته کوفه که مردمی
فقیر و سستنهاد داشت با تهدید و تطمیع و قتل و غارت در برابر آنها ایستاد.
پس از یزید ،سرجون رومی ،مشاور مروانبنحکم بود و در سمت دفتردار
و کاتب در دربار خلفا در دوره مروان و عبدالملک مروان حضور داشت و چون
برخی کوتاهیها و سهلانگاریها را در کارش دیدند با لطایفالحیل و بهانههایی
مانند تغییر لزوم دیوان محاسبات از زبان رومی به عربی او را از کار برکنار کردند.
در برخی روایات آمده که بنیامیه ارتباط خوبی با دولت روم داشته است.
برای نمونه؛ حضرت امام جعفرصادق(ع) روايت كرده كه عليبنالحسين(ع) را
با همراهان نزد يزيدبنمعاوية بردند ،آنها را در خانه ويران مسكن دادند ،يكي از
ايشان گفت« :ما را در اين خانه منزل دادند كه سقف فرو افتد و ما را بكشد».
پاسبانان با تمسخر به زبان رومي ميگفتند« :اينها را بنگريد از خراب شدن خانه
ميترسند ،با آنكه فردا آنها را بيرون ميبرند و ميكشند ».عليبنالحسين(ع)
فرمود« :هيچ كس از ما زبان رومي را نيكو نميدانست جز من».
از اين روايت شريفه چنین استفاده ميشود كه؛ پاسبانان دولت بنيامية
در زندان و آنهایی را كه برای نگهبانی اسرای اهل بيت(ع) گمارده بودهاند ،با
زبان رومي تكلم ميکردن د و ظن قوي آن است كه اص ً
ال رومي باشند .این امر
از عمق نفوذ روم در دربار بنیامیه خبر میدهد و اینکه یزید تصمیم مهمی
مانند شهادت امام حسین(ع) را با مشورت سرجون میگیرد و یزید به راحتی
نظر او را میپذیرد و اجرا میکند ،این موضوع به روشــنی نشان میدهد که
تصمیمسازیهای امویان از کجا آب میخورده است .حتی بعید نیست برخی
اعتقادات یزید مانند حلیت شرب خمر و سگبازی و ...نیز از تربیت این مشاوران
رومی نشئت گرفته باشد که بر آقازادههای حکومت اموی سیطره داشتهاند!
این ،آن بخشــی از تاریخ است که به دست ما رسیده است و یقیناً نفوذ
روم در بنیامیه بیش از اینها بوده اســت .امروز ریشــه ســلطنت سعودی و
همپیمانانــش که برخالف همه مذاهب اســامی یزید را تقدیس میکنند و
نقش پادوی صهیونیســتها در منطقه را عهدهدار شده ،به خیلی پیشتر باز
میگردد.

گفتوگوی هفته

گناه مانع حرکت به سوی خداست

در سیر الیاهلل پنج منزلگاه وجود
دارد؛ اولین منزلگاه ،منزلگاه توبه است.
دومین منزلگاه ،منزلگاه یقظه است.
سومین منزلگاه ،منزلگاه تخلیه است
که خیلی خطرناک اســت ...خیلیها
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.

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

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
میکند؟ محرک یا هوای نفس است،
دلم میخواهد این کار را بکنم و برای
خواست دلم این کار را انجام میدهم
یا شــیطان وسوســه میکند 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 میکند .اگر خدا در کار نبود

طهارت قلب شرط حرکت!
حاال با این بیان ،این روایت برای
وب
ما خیلی راحتتر معنا میدهدُ « :ق ُل ُ
الْع َِبا ِد َّ
الطاه َِر ُة َم َواضِ ُع ن ََظ ِر اهلل ِ ُس ْب َحان َ ُه؛
جان بندگان طیب و طاهر محل نظر
الهی است ».بعد یک قاعده کلی بیان
میفرمایندَ « :ف َم ْن َط َّه َر َقلْ َب ُه ن ََظ َر إِل َ ْيهِ»
اگــر باطنی طیب و طاهر بود نگاه به
این باطن میاندازند .اگر باطن طیب
و طاهر نبود ،اعتنایی به آن نمیکنند.
اعتنا نکردن؛ یعنی در سیر راه ندادن.
توبه افراد نســبت به خود افراد
فرق میکنــد .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 مطــرح میشــود ،منزلگاه
«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 نمیکردید .پس یقظه به
معنای بیداری در همان منزلگاه اول
انجام شــد؛ اینجا مراد این است که
حاال که از گناه توبه کردم؛ یعنی دیگر
میخواهم واجبات را انجام بدهم ،حاال
میخواهم محرمات را ترک کنم.

حاال کــه بنا به توبه گرفتم باید
تقیدی ایجاد کنم.
در خودم یک حال ّ
فقــط عمل به واجبــات و ترک گناه
مراد نیست؛ این عمل به واجب و ترک
گناه تقوا است ،نه یقظه .یقظه یعنی
تقیدی در خودم ایجاد کنم که
حال ّ
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 میآید تمام
هم و غم این باشــد که از این حرام
جان سالم به در ببرم .آن حال تقید را
یقظه میگویند و خود این حال کارساز
است .باید بعد از عبور از منزلگاه اول
که عبور از گناه است در خودمان آن
تقید را ایجاد کنیم .پیامبر اکرم(ص)
ّ
وقتی که موقع نماز میشــد آنچنان
رنگشــان برمیگشــت که امسلمه
میگوید کــه نه پیامبــر(ص) ما را
میشناخت و نه ما او را میشناختیم.
اص ً
ال حال عجیبی به آقا دست میداد.
وقتی نماز ادا میشد ،فرمان حق تعالی
امتثال میشد ،حال پیامبر(ص) عادی
میشد.
روایــت دارد وقتــی موقع نماز
حضــرت امیر(ع) میشــد ،مثل مار
گزیده رنــگ علی میپرید .علیجان
«جا َء َو ْق ُت
چه شده است؟ میفرمودَ :
الص َل ِة َو ْق ُت أَ َمانَةٍ» موقع نماز اســت،
َّ

زمان ادای امانت اســت و تا امانت را
ادا نکنم ،حالم همین است .این حال
تقید 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 نمیکند .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 تکتک میآمدند و ســؤالی مطرح
میکردند و امام جواب میدادند و آنها
در همان زمان و بدون مکث کلمات
را مخابره میکردند ،شکوه خیلی باال
است .در گرماگرم صحبت ،امام بلند
شــد .آقا کجا میرویــد؟ خبرنگاران
ماندند و ســؤاالت مانده اســت .امام
فرمود اگر سؤال دارند بعد از نماز ،االن
وقت نماز است .به این شکوه بیاعتنا
بود ایشان به عظمتهای ظاهری اعتنا

نکرد که خدا عظیمش کرد .بعضیها
دو مصاحبه میکنند و دو تا خبرنگار
از او عکس میگیرند ،فاتحه نماز اول
وقت خوانده میشــود .آن تقید ،امام
درست میکند .آدم نمیتواند بیجهت
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 میکند.
امام رضا(ع) دارند با یک زندیق
بحث میکنند .در گرماگرم بحث امام
بلند میشوند .آقا کجا؟ فرمودند نماز
اول وقت .گفت دلم برای اســام نرم
میشــود ،یک مقدار بحث ادامهدار
بشــود دلم قبول میکند .امام فرمود
االن موقع نماز است .اگر میخواهی
هدایت بشــوی ،یا سؤال داری بعد از
تقیدها
نماز .االن موقع نماز است .این ّ
در واقع احترام به فرمان خدا است.
روایات متعــدد داریم که اص ً
ال
خداونــد عالم وقت نماز را توســعه
داد برای کســانی که مشکل دارند و
نمیتوانند نمــاز را اول بخوانند؛ در
خیابان دارد میرود و اذان میگویند،
نــه مکانی برای ادای نماز وجود دارد
و نه مسجدی هســت .مهمان خانه
آمده و گرســنه اســت و میخواهد
ناهار و شام به او بدهد .خداوند برای
مشکلدارها 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 چارهای نباشد.
یقظه میگوید 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
میکنند ،همه کارهــا کنار میرود.
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.

مسئول نمایندگی ولیفقیه در سازمان بسیج مستضعفین در گفتوگو با صبح صادق

هیچ منعی برای فعالیت سیاسی بسیجیان وجود ندارد
مجتبی برزگر /همزمان با هفته بزرگداشت بسیج و سالروز تأسیس این نهاد ،مبارک انقالبی به سراغ تریبون روشنگر و همیشه در صحنه بسیج ،حجتاالسالم والمسلمین محمدرضا تویسرکانی رفتیم و با وی
درباره ارتش دهها میلیونی به گفتوگو نشستیم .از مهمترین بخشهای این گفتوگو میتوان به این جمله نماینده ولیفقیه در سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد که گفت؛ «بزرگترین مسئولیتی که امروز نیروهای
بسیجی دارند ،رصد دشمن است و بنابر فرموده امام صادق(ع) مؤمن در کنار خداشناسی و دوستشناسی ،باید دشمنشناسی قوی نیز داشته باشد ».مشروح این مصاحبه در ادامه از نظرتان میگذرد.

*در مقدمه بفرمایید با توجه به وضعیت جدید ،بسیج در رویارویی
نظام سلطه با جهان اسالم و انقالب اسالمی ،چه رسالتی دارد؟
بزرگترین رسالت بســیج در برابر نظام سلطه ،دفاع فکری ،فرهنگی و
اعتقادی از انقالب اسالمی است .بسیج در کنار دیگر مسئولیتهایی که برای
خودش تعریف کرده از این مسئولیت به مثابه یک اصل مهم و اساسی تبعیت
میکنــد .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 عقبههای فکری ،مبانی و اصول تفکر انقالب اســامی را مورد
هجمه قرار میدهد بتوانیم شاخصههایی 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 مأموریتهای خاصی را تعریف می کند .به
حول و قوه الهی تا امروز اگر ملت ایران در برابر این تهاجم وسیع و همهجانبه
دشمن در عرصه مســائل فکری و فرهنگی مقاومت کرده ،نتیجه اقدامات و
گامهای مؤثر بسیج بوده است؛ چرا که شبکههای ماهوار ه در همه عرصهها با
کثرت و تنوعی که دارند ،شبکههای اجتماعی در تلفنهای همراه ،پایگاههای
اینترنتی و وبالگها انسان را دچار حیرت میکند ،این همه هجمه میتوانست
هر نظام ،حکومت و کشوری را دچار مشکل کند ،اما این نفوذناپذیری مرهون
عنایت پروردگار متعال است.

ی و معنوی قدم برمیدارد .حوزه نمایندگی در تداوم
کسب توانمندیهای روح 
و تقویت این حلقهها نقش مؤثری دارد .هرچند مســئولیت اجرای حلقههای
صالحین بر عهده فرماندهی اســت ،ولــی حوزه نمایندگی ولیفقیه در بحث
گزینش ،تأیید متن و محتوا ،نظارت بر عملکردها ،کنترل اثربخشیها ،وظایفی
دارد که به لطف خدا تاکنون توانسته در حد قابل قبولی به آنها عمل کند.
* بسیج در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
چه کارکردهایی برای انقالب اسالمی دارد؟
کارکرد بسیج در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را باید
در تحقق آرمانهای انقالب اسالمی جستوجو کرد؛ یعنی انقالب اسالمی ایران
در عرصه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی اهداف و آرمانهایی دارد؛ از
این رو بسیج آن نیروی کارآمد پایه کار انقالب اسالمی است که تالش میکند
در همه این عرصهها موفق باشد .برای نمونه در عرصه اقتصادی آرمان انقالب
اسالمی خودکفا شدن ،نگاه به درون و تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ لذا بسیج
تالش میکند زیرســاختها و زمینههای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
همینطور در مســائل سیاسی آرمان ما مردمساالری 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  37سال تا چه حد توانسته انتظارات بنیانگذار آن
* به نظر شما توجه به معنویت که اکنون از مهمترین شاخصههای

بسیج است در چه سطحی قرار دارد و شما در جایگاه مسئول نمایندگی یعنی حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقالب را برآورده کند؟
متأســفانه انتظارات و آن حد آرمانی بسیج تاکنون به طور کامل محقق
ولیفقیه در این نهاد مقدس برای تقویت روحیه معنوی بسیجیان چه
نشــده است؛ زیرا ما یک قله آرمانی را پیش رو
برنامهای در دست اقدام دارید؟
دخالت در مســائل سیاســی برای کادر داریم و آن اینکه همه مردم بسیجی شوند .همه
واضح و مبرهن اســت که ما در یک جهاد
به ســر میبریم و عرصه جهــاد ،میدان جنگ سازمانی بســیج ممنوعیت قانونی دارد ولی مسلمانان بسیجی شوند ،بلکه همه انسانهای
ارادههاست .به یقین هر طرف که اراده قویتری دخالت در مسائل سیاسی برای نیروهای عضو عالم بسیجی شوند .یک چنین آرمانی مدنظر
داشته باشد ،از توفیق بیشتری برخوردار خواهد بسیج هیچ منعی ندارد؛ لذا در مسائل سیاسی بسیج است .حد تفکر امام راحل(ره) و رهبری
فرزانه انقالب چنین آرمانی است که باید آحاد
بود .در جنگ ارادهها ،اگر به اراده خدا و قدرت مرز دقیق و ظریفی وجود دارد و آن ،اینکه همه
جهان بســیجی شــوند .نه اینکه تنها عنوان
الیزال الهی اتکا داشــته باشیم قطعاً پیروزیم
و هیچگاه چنیــن ارادهای دچار انفعال ،یأس ،نیروهای بسیجی باید از فهم سیاسی برخوردار بسیجی را یدک بکشــند ،یعنی بسیجی باید
اضطراب ،تحیر و سردرگمی نخواهد شد؛ لذا در باشند؛ بخشی از نیروها اجازه دخالت در امور اخالص ،ایثارُ ،حســنخلق ،علم و دانش ،صبر،
این میدان معنویت حرف اول و آخر را میزند .سیاسی را دارند و بخشی هم ندارند
تقوا ،شجاعت ،وفاداری و عشق و عالقه را یکجا
داشته باشد .ما با این آرمان خیلی فاصله داریم.
به همیــن دلیل رهبر معظــم انقالب همواره
میفرمایند قدرت شــما به سالح ،سازوکار ،کثرت و تنوع امکاناتی که دارید ،ولی تمام خوشــحالی ما این است که در مسیر صحیح رسیدن به آن آرمان
نیســت؛ قدرت شما به معنویت شماست .اگر معنویت بود قطعاً آن امکانات ،حرکت میکنیم و هر سال نیز نسبت به سال گذشته پیشرفت داشتهایم .از
ســازوکارها ،رســانهها و ابزارها میتواند در راستای آن آرمان و هدف بزرگ سویی به گذشت ه و از سوی دیگر نگاهی به آیندهمان داریم و راهی طوالنی در
بهکارگیری شود و ما را به آن نقطه مطلوب برساند .به همین دلیل بسیج همانند پیش است .برای این راه طوالنی به برنامهها ،شیوهها ،ابتکارات و خالقیتها
گذشته بحثهای معنوی ،بنیههای اعتقادی ،نگاه انقالبی معنوی و تفکر جهادی هم نیاز اســت .مسیر را با ســرعت و دقت دنبال میکنیم و امیدوار هستیم
معنوی را مورد توجه قرار داده است .حلقههای صالحین از جمله موضوعاتی که بســیج جهانی اسالم بیش از گذشــته دچار انسجام و سازماندهی درونی
اســت که برای تقویت این امر طراحی شده است؛ زیرا فرد بسیجی در درون همراه شود و بتواند به این واسطه زمینه نابودی صهیونیسم جهانی را فراهم
آورد.
این حلقهها به خودســازی معنوی و بازسازی فکری میپردازد و در راستای

*نمونههای بسیج که در عراق ،سوریه و لبنان تشکیل شده ،چه
اشتراکهایی با بسیج مستضعفین ما دارد؟
در تفکر اسالمی بسیج در فطرت انسانها ریشه دارد .وقتی فطرت شکوفا
میشود ،انسانها از زیر یوغبردگی و استبداد آزاد میشوند و به طور طبیعی
ج بیرونی تشکیل میشود .بسیج به این معنا که قدرتها
ج درونی و بسی 
بسی 
برای مقابله با شیاطین زمان ،چه شیطان درونی و چه شیطان بیرونی تجمع
پیدا میکنند .ملتهای بزرگ عراق ،سوریه ،لبنان ،بحرین ،یمن و ...وقتی این
آزادی را حس میکنند ،به طور طبیعی به ســمت این تجمع و اتحاد مقدس
پیش میروند و به این ترتیب بسیج شکل میگیرد .مردم مسلمان این کشورها
ی خود به این نتیجه میرسند که تنها راه رسیدن به آزادی ،کرامت،
در بررسیها 
عزت ،اقتدار و نیل به آرزوها ،تشکیل بسیج است؛ یعنی در واقع یکجا جمع
شدن و منسجمشدن 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 نگفتهاند که بسیجی شوید یا نشوید! بلکه این امر و
نهی درونی و مطابق با فطرت درونی انســان بوده اســت .بسیج شاخصههایی
همچون حس خداجویی ،حس خداپرستی ،حس معنویت و ارتباط با خدا دارد؛
البته تالشهای بیرونی در جهت ساماندهی و انسجام در سطحهای بعدی دیده
میشود .بنابراین بسیج در کشور ما یا هر کشور دیگری یک مجموعه خدایی
است؛ یعنی در هر کشوری که بسیج تشکیل میشود ،یک عنایت خدایی وجود
دارد .به طور حتم ملتی که بســیج دارد ،شکست نمیخورد؛ مانند ملت ایران
که در همه عرصهها پیروز شد و امروز منتظر پیروزیهای بزرگتری هستیم و
به یقین در آیندهای نزدیک بر این توفیقات افزوده خواهد شد.

شمیم شریعت
احکام زلزله

علیرضا منصوری« /زلزله» از
نشانههای 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
فقهی رهبــر معظــم انقالب(دامظله)
بیان میشــود .زمینلرزه یا زلزله لرزش
و جنبش زمین اســت که به علّت آزاد
شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع
مدتی
در گســلهای پوســته زمین در ّ
کوتاه روی میدهد.
این لرزش یا برای افراد قابل حس
اســت یا آنقدر ضعیف اســت که برای
انســانها 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 پسلرزه؛
در هر صورت اگر زلزله مستقلى حساب
شود ،برای هر مرتبه نماز آیات جداگانهاى
دارد؛ ولی اگر پسلرزه ،زلزله مســتقل
نباشد ،برای نمونه زلزله هنوز قطع نشده
و پسلرزه متصل به خود زلزله باشد ،یک
نماز واجب میشود .اگر زلزله قطع شد و
پس از مدتی دوباره زلزله آمد ،هر چند
خفیف ،به تعداد زلزلههایی که با فاصله
واقع شده باشد ،نماز آیات واجب میشود.
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
میشــود ،باید نماز آیات بخواند؛ اما اگر
هنگام وقوع زلزله بیهوش باشد و پس از
وقوع آن به هوش آید ،اگر علم به وقوع
زلزله پيدا نکند تا اينکه زمان متصل به
وقت وقوع آن بگذرد ،خواندن نماز آيات
واجب نيست ،اگرچه احتياط مستحب آن
است که بجا آورد .در برخى روایات آمده
اســت ،در مواقع کثرت زلزله ،مستحب
است مردم روزهاى چهارشنبه ،پنجشنبه
و جمعــه روزه بگیرند و روز جمعه پس
از غسل و پوشیدن لباس پاکیزه ،همگى
بیرون رفته و براى رفع زلزله دعا کنند.

*با توجه به اینکه بسیج نیروی مســلح به شمار نمیآید ،آیا
برای حضور بســیج در عرصههای سیاسی محدودیت و ممنوعیتی
وجود دارد؟
در نگاه امام خامنهای ،بســیج در زمره نیروهای مسلح به شمار نمیآید؛
اما بخشــی از کارکردهای بسیج این است که به نیروهای مسلح در برخی از
بخشها خدمات ارائه بدهد .یعنی بخشی از کار بسیج فعالیتهای سیاسی و
نظامی است .گفتنی است ،هویت بسیج نظامیگری نیست؛ چرا که بسیج یعنی
نیــروی مدافع انقالب! نیروی کارآمدی که تالش میکند 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 جناحهای 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 آرمانهای پیروزمندانه انقالب
دارد و ایران ،اســام و امام را دوست دارد بسیجی محسوب میشود .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 میکند
که به اعتقاد ایشان باید روشنگری ،بصیرتافزایی 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 لحظهای از دشمنی دشمنان غفلت کنیم؛ بزرگترین مسئولیتی که
امروز نیروهای بســیجی برعهده دارند ،رصد دشمن با نگاه والیت است و ما
باید دشمنشناسیمان قوی باشد .امام صادق(ع) فرمودند« :عالمت مؤمن سه
چیز است؛ یکی خداشناسی ،دیگری دوستشناسی و سوم دشمنشناسی».
بسیجی باید در این سه عرصه معرفت ،توان اعتقادی ،فکری و بصیرتی خودش
را روزبهروز گسترش دهد تا به واسطه بهرهگیری از شاخصههای خداشناسی،
دوستشناسی و دشمنشناسی بتواند تصمیماتی را براساس این معارف بگیرد.
در این صورت ما به زمینهسازی ظهور حضرت مهدی(عج) امیدوار خواهیم بود.
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یادداشت

هر تهدیدی با شکست
مواجه میشود

جبهههای جدید مقاومت

علیرضا جاللیان /با اتمام
کار اصلیتریــن گروه تروریســتی
منطقه در عراق و ســوریه و نابودی
حکومت سســت و چند ســاله این
گروه در مناطق اشغالی خود در این
کشورها ،امروز گروهها و یگانهای
مقاومت مبتنــی بر تجربه مبارزه با
این گروه و دیگر گروههای تروریستی
دارای تواناییهــای بســیاری برای
مقابله با جریانهای تروریســتی و
در رأس همه ایــن جریانات محور
غربــی ،عبــری و عربی اســتکبار
هســتند .چه اینکه در اصل ،ریشه
شــکلگیری مقاومت ،برای نابودی
رژیم تروریســتی صهیونیستها در
سرزمینهای اشغالی فلسطین بوده
است و جریانات تروریستی منطقه
عموماً ساخته و پرداخته این رژیم و
همپیمانان غربی و عربی آنها است ،تا
مانع رسیدن جبهه درگیری مقاومت
به مرزهــا و درون ســرزمینهای
اشغالی آنها بشوند و در روند نابودی
این رژیم به دســت محور مقاومت
تأخیر بیندازند؛ بنابراین همانطور 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 یگانهای مقاومت هیچگاه از
مأموریت اصلی خود غافل نیستند و
تمام هم و غم و عِده و ُعده خویش را
برای نبرد نهایی با رژیم صهیونیستی
آماده میکنند که قطعاً این درگیری
طرفهای همپیمان غربی و عربی این
رژیــم را هم درگیر خواهد کرد و به
لحاظ عقبه و پشتیبانی ،جبههای به
وســعت نیمی از خشکیهای زمین
را دربرمیگیرد که همه درگیریها
معطوف به منطقه فلسطین خواهد
شد .با این اوصاف اطالعات دقیق و
برآوردهای اطالعاتی جبهه مقاومت
نشان میدهد که شرق ایران تحرکات
جدید تروریســتی را در افغانستان،
تاجیکســتان و مناطق بین ایران،
روســیه ،چین و هند تجربه خواهد
کرد ،آمریکا درصدد درگیرســازی
رقبای جهانی خود در این منطقه با
تروریســم است و تجربه جدیدی از
گروههای تروریســتی مانند داعش،
اما اینبار برای ســیطره به آسیای
مرکزی را خواهیم داشــت .بر این
اساس به نظر میرسد همکاریهای
نظامی ایران و روســیه باید از غرب
ایران و شرق مدیترانه به سمت شرق
ایران و آسیای مرکزی معطوف شده
و نیز همکاریهای مستقیم ایران و
پاکســتان بر اساس دیدارهای اخیر
هیئتهای عالی نظامی دو کشــور
شروع شــود .در افغانســتان نیز با
توجه به حضــور و نفوذ نظامیان و
سرویسهای جاسوسی آمریکا در این
کشــور انتظار میرود که با وضعیت
موجود نتوان به راحتی یگانی مانند
لشکر فاطمیون را رسمیت بخشید
و از ظرفیتهــای موجود نیروهای
مردمی این کشور علیه تروریستها
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 میکند
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 جبههها .به
نظر میآید فرماندهان دلیر نیروی
قدس ســپاه توجه دقیقــی به این
موضوع دارند که در آینده اثرات آن
را خواهیم دید .انشاءاهلل

نقطه سرخط

وقتی فرمانده روسی کف زد

از مدافعان حرم است ،میگفت:
«برای عملیات شیخسعید در جنوب
حلب بعد از موفق نشدن یکی از یگانها
و قفــل شــدن کار ،مأموریت را به ما
سپردند و ما طی  24ساعت شناسایی
را انجام دادیم .در جلسه اتاق فرماندهی
عملیات کــه فرماندهان همه یگانها
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 یگانهای روسیه ترجمه
میکرد ،این ژنرال روســی یک دقیقه
برای تحسین و کارآزمودگی این ژنرال
ایرانی ایستاد و کف زد».

سال هجدهم

شماره ۸۲6

سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه گفت :از آنجا که دشمنان ما به قول قرآن احمق هستند و نمیتوانند ماهیت و توان انقالب اسالمی و جبهه مقاومت را درک
کنند ،نمیتوانند با آن مقابله کنند؛ لذا هر تهدیدی در آینده با شکست مواجه میشود ،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.
گزارشی از تحویل  600واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر

سپاه بر ادامه خدمترسانی و محرومیتزدایی تأکید دارد

حســن ابراهیمی /مراسم
تحویل  600واحد 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 پروژهها به همت نیروی دریایی
ســپاه و ســپاه امام صادق(ع) استان و
قرارگاه محرومیتزدایی ســپاه ساخته
شده است.

آمادگی ساخت
دو هزار واحد دیگر را داریم
سردار حزنی ،مشاور فرمانده کل و
دبیر قرارگاه محرومیتزدایی 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 توســعهیافته 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 گروههای جهادی
ســردار رزمجو ،فرمانده ســپاه

خوزســتان افتتاح شــده است ،ادامه
داد« :سپاه و کمیته امداد خدمتگزار
مردم هســتند و همه این پروژهها که
به برکت رهبر معظم انقالب اسالمی
انجام میشــود ،هدیه ایشان به مردم
محروم کشور است».
وی اظهار داشت« :برای ساخت
هر مســکن  50متری حداقل مبلغی
حــدود  30میلیــون تومــان هزینه
میخواهد که طی قراردادی که سال
گذشته با ســپاه که خدمتگزار مردم
است ،داشتیم ،روی ساخت  20هزار
واحد توافق کردیم که  5442واحد را
در مرحله اول اجرا کردیم و مابقی را
هم در حال تحویل داریم».

امــام صادق(ع) نیز در این مراســم با
بیان اینکه در ســطح استان روستایی
وجــود ندارد کــه در آن فعالیتهای
محرومیتزدایی ســپاه انجام نشود،
اظهار داشت« :همه واحدهایی که سپاه
امام صادق(ع) اجرا کرده است ،آماده
تحویل بوده و موکت شده به مددجویان
تحویل داده میشود».
وی افــزود« :باید از فرمانده کل
سپاه ســردار جعفری و سردار حزنی
که مبتنی بر دســتور فرمانده معظم
کل قوا امام خامنهای خدمات شایانی
را در حوزه محرومیتزدایی سازماندهی
کردند ،تشــکر کرد؛ همچنین در این
مســیر باید از همه مسئوالن استان و
کمیتــه امداد و گروههای جهادی هم
سپاسگزار بود که این کار ثمره تالش
همه این مجموعهها بوده است».
فعالیتهایمحرومیتزدایی
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  345واحد 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 مردمیاری
نیروی دریایی ســپاه به جز ســاخت
مســکن محرومان ،ساخت موجشکن
بوده که از دغدغههای اصلی مسئوالن
و مردم منطقه به ویژه صیادان است؛
از این رو ما بحمدهلل توانســتهایم 10
موجشــکن را احداث کنیــم تا مردم
از موجهای بلند خلیجفارس 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 محرومیتزدایی

گلی از باغ

هر  50متر  30میلیون 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 فتحالفتوح
داشــتهایم و امروز هم مفتخر هستم
کــه به نمایندگی از کمیته امداد امام
خمینی(ره) کشــور در خدمت شما
باشــم و ســام گرم مهنــدس فتاح
را اعــام کنم و از طرف ایشــان این
فتحالفتوحاتی را کــه با همکاری دو
نهاد سپاه و کمیته امداد در حال انجام
است ،تبریک بگویم».
بازیــان با بیان اینکه طی دو ماه
اخیر  300واحد مســکونی در استان

قبیله عشق

«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  1336است که پس از رنج و مرارت
فراوان ،همراه با کار کشاورزی و باغداری از هنرستان کشاورزی موفق
به اخذ دیپلم میشــود و در قســمت كميته كشاورزي در سِ مت مسئول واحد مرتع در دهستان
وردشت سميرم مشغول به كار ميشود .وی افزون بر شرکت در تظاهرات و مبارزات انقالبی سال
 1357و 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 داشتهاند،
در دي ماه  1365از طريق پشتيباني جنگ جهاد شهرستان ،عازم منطقه جنگی شلمچه میشود
و در سیزدهمین روز از بهمن سال  1365در حین سنگرسازی در عمليات والفجر منطقه شلمچه
در اثر اصابت تركش به درجه رفيع شهادت نائل ميشود .کتاب در قالب زندگینامه مستند ،مبتنی
بر مصاحبه باز ،تحقیقات میدانی و با تکیه بر شماری اسناد مکتوب به رشته تحریر درآمده است.
هدف نگارش کتاب ،شــرح زندگی بیتکلّف انســانی است که در جامعه ایلی به دنیا آمده،
با محرومیتهای 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.

گزارش خبری

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

مسکن مشکل  30درصد
مددجویان است
در این مراســم مدیر کل کمیته
امداد امام خمینی(ره) استان با بیان
اینکه حدود  30درصد از مددجویان
این استان مشکل مسکن دارند ،افزود:
« یکــی از مهمترین 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 داشتهاند،
درخواست داریم این کار ادامه پیدا کند
و ما را در امر خدمت بیشــتر به این
مردم محروم یاری کنند».
بر اســاس ایــن ،در بخشهای
مختلف اســتان بوشــهر بــه ترتیب
زیر واحدهای ســاخته شده تحویل
محرومــان شــد؛ بوشــهر  40واحد،
دشتستان  113واحد ،تنگستان 108
واحد ،دشــتی  148واحد ،کنگان 36
واحد ،دیر  25واحد ،عسلویه  19واحد،
جم  27واحد ،گناوه  40واحد و دیلم
 44واحد.

پس از عملیات به مالقات فرزند بیمارش رفت

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،
نمیروم» ،ماند و پس از عملیات به کرمان عزیمت کرد.
توجه به بیتالمال /مسئول قسمت تخلفات اداری ادار ه کل
آموزش و پرورش بود .برای امضای نامهای شــخصی پیش او رفتم،
گفت« :خودکاری بیاور تا امضا کنم» ،گفتم؛ خودکار که روی میز اســت ،گفت« :این متعلق به
بیتالمال است و نمیشود برای کار شخصی از آن استفاده کرد».
ابوالفضل محمدی ،همکار شهید
اطاعت امر فرمانده /برای اجرای عملیات دریایی و عبور از اروند باید دور ه آموزشی شنا را در
استخر میدیدیم .فرماند ه 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 نمیآیم».
مهدی محبان ،همرزم شهید «اکبر قاضیزاده»
اول مرداد  1332در شــهر کرمان زاده شــد .پدرش فروشنده دورهگرد بود .تحصیالت را تا پایان
مقطع کاردانی ادامه داد .ســال  1357ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد .یکسال در برق
منطقهای مشغول به کار بود .در سال  1357در 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 ادار ه 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  1365در شلمچه ابتدای عملیات کربالی
 5بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید .مزار وی در گلزار شهدای قناتغستان ماهان کرمان واقع است.

سردار سالمی در یادواره شهدای مدافع حرم فاتحین

تهدید داعش سبب اتحاد ملتهای مسلمان منطقه شد

جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت« :یک
پیروزی شــگفتانگیز در جایــی که محل دفن
سیاستهای رژیم صهیونیستی ،آمریکا ،انگلیس
و مرتجعان منطقه شده است ،رقم خورده است».
سردار حسین ســامی ،جانشین فرمانده
کل سپاه در یادواره شهدای مدافع حرم فاتحین
در مصالی امام خمینی(ره) تهران ،پیروزیهای
شــگفتانگیز 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 خانوادههای
شهداست».
سردار سالمی خطاب به خانوادههای شهدای
مدافع حرم عنوان کرد« :شــهدای شما سمبل
جوانمردی ،غیرت ،آزادگی ،حقیقتطلبی و تجلی
انسانیت هستند ،امروز نشان داده شد که در برابر
صهیونیســم و استکبار و سلطهگران تنها منطق
جهاد و شهادت پاسخگو خواهد بود».
وی ادامه داد« :تجربیات سخت و شیرین ما
در طول چهار دهه گذشته نشان میدهد ،میتوان
بدون تکیه بر قدرتهای بزرگ قلههای رفیعی از

علم و فرهنگ را فتح کرد و پیروزیهای بزرگی
را رقم زد .با فرهنگ مقاومت میتوان هر تهدیدی
را به فرصت تبدیل کرد».
سردار سالمی همچنین گفت« :دشمن فکر
میکرد با به وجود آوردن داعش میتواند زبانههای
امید انقالب اســامی 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 راههای ســخت غلبه بر دشمن را هموار
کردنــد ،تصریح کرد« :ســعودیها امــروز در
اجرای خطمشیهای خود ناکام مانده و به رژیم
صهیونیستی برای رسیدن به اهدافشان متوسل
میشــوند؛ اما همه راهها بر روی آنها بسته شده
اســت .همه دیدند که چگونــه فتنه آمریکاییـ

صهیونیستی در کردستان عراق بینتیجه ماند.
ما در پایان دادن تسلط استکبار بر سرزمینهای
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
اندیشــههای نورانی رهبر معظــم انقالب ،رهبر
امالقرای جهان اسالم بود .جهان اسالم به برکت
انقالب و رهبری امام خامنهای و فرماندهی میدانی
سردار سلیمانی توانست سطح وسیعی از قدرت
دفاعی را ایجاد کند».
سردار سالمی بیان کرد« :امروز پرچمهای
درخشان مقاومت اسالمی سرزمینهای اشغالی
را احاطــه کرده و دشــمنان میدانند در جنگ
آینده جبهه مقاومت قادر اســت تا حذف رژیم
صهیونیستی از جغرافیای سیاسی گام بردارد».
جانشــین فرمانده کل ســپاه تصریح کرد:
«دشمن میخواست ما را در انزوای سیاسی قرار
دهد؛ در حالی که امروز بدون جمهوری اسالمی
حل مشکالت منطقهای ممکن نیست».
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پاسداران خورشید
همسر شهید مدافع حرم حسین رضایی

در اوج سختیها همراهی کرد و دوران راحتی دل کند و رفت

احسان امیری /دو سال پیش بود
حدود  17آبان سال  1394که سردار حسین
رضایی به کاروان شهدای مدافع حرم پیوست.
وی که بــه همراه چند نفر از همرزمانش از
لشکر  14امام حسین(ع) به صورت داوطلبانه
بــرای دفاع از حریم اهل بیت(ع) و عملیات
مستشــاری و مبارزه با تروریستها رهسپار
ســوریه شــده بود ،در عملیــات نظامی به
دست تروریســتهای تکفیری به شهادت
رســید .این پاسدار دالور در عملیات شکســت محاصره شهرهای «نبل» و
«الزهرا» که از مناطق شیعهنشــین ســوریه با  60هزار 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 همرزمانش
بود ،شد.
در ادامه سرکار خانم زهرا حاجیکریمی ،همسر شهید از دوران زندگی
با این شــهید بزرگوار برایمان میگوید« :ابتدای زندگی در اصفهان زندگی
نمیکردیم .وقتی به اصفهان برگشــتیم ،یه زمین  60متری 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 میزد بیرون ،ظهر هم تا برسه
خونه از خستگی کالفه میشد.
تو زندگی مشکالت مالی زیاد بود .شاید ،حتی گاهی پول نونمون رو هم با
سختی به دست میآوردیم .من بافتنی میبافتم .ایشون در ساعتهای بیکاری
خاتمکاری میکردن تا بتونیم زندگیمون رو بگردونیم .بچهداری هم باالخره
مشکالت خودش رو داشت .اون موقع گاز نبود و از کپسول استفاده میکردیم.
واقعاً سخت بود ،ولی زمانهای نبودن ایشون خیلی سختتر میگذشت .من
زود ازدواج کرده بودم و ســنی نداشــتم .یه وقتایی که تلفن میزدن و حال
من رو میپرسیدن ،پشت گوشی گریه میکردم و احساس دلتنگی میکردم.
با اینکه خودشــون هم سنی نداشتن؛ ولی همیشه صبوری میکردن و
منو دلداری میدادن .هرچی زمان پیش میرفت من بزرگ میشدم ،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 میکرد که
احســاس کمبود نداشته باشم .تو خونه هم تا اونجایی که میتونست کمکم
میکرد .اگه بافتنی میبافتم و اون نمیتونست ببافه ،تشویقم میکرد یا مثال
خاتم که میزدن ،به من یاد میدادن ،با هم خاتم رو میزدیم ،حتی من تزریقات
و پانسمان رو انجام میدادم که هزینه زندگیمون بچرخه.
خیلی سختی کشیدیم ،هرچند حضور پر محبت حسین جبران میکرد؛
ولی االن که میشــنوم یه عــده میگن؛ اینا به خاطر پول میرن ســوریه،
خیلی داغ به دلم میشــه .ما اون دوران ســخت رو گذروندیم ،االن که دیگه
زندگیمون به اوج راحتی و رضایت رسیده بود ،حسین از همه چی دل کند
و رفت».

روی خط
مسکن گران شد وام حکمت بیشتر نشد!

 /۰910۰۰۰5484لطفاً درباره سهام ثامن که برای خریدش از فيشهاي
حقوقي کم کردند ،از مسئوالن توضيح بخواهید.
 /۰911۰۰۰0282تبديل عضويت قرارداديها چه زمانی انجام میشود؟
 /۰912۰۰۰7854بهمن  95مدارک 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؟
 /۰912۰۰۰3673پیشنهاد دارم تا کسانی که بیمار صعبالعالج دارند،
ساعت کاریشان کمتر شود تا بتوانند به بیمارشان بیشتر رسیدگی کنند.
 /۰912۰۰۰9942مســکن باز هم گران شد؛ اما وامهای حکمت اضافه
نمیشود.
 /۰914۰۰۰5343حق عملیاتی ،حق ایثارگری و وام مسکن بسیجیان
کد  89هم اعمال شــود .حدود  12ســال است که این امور به صورت دقیق
تعیین تکلیف نشده است.
 /۰914۰۰۰5492درجهدار بودم و سال  94مدرک لیسانسم را گرفتم.
حاال میگویند امکان تغییر طیف درجهداری به افسری نیست! حاال باید چه
کار کنم؟
 /۰915۰۰۰1566چرا حقوق بازنشستگان نيروهاي مسلح را دير واريز
ميکنند؟
 /۰915۰۰۰5497در برخي از نواحي انتصابها بر اســاس رابطه است.
بازرسی سپاه نظارت دقیقتری داشته باشد.
 /۰916۰۰۰9836طبق آيات و روايات اگر دین خدا را یاری کنیم ،خدا
هم ما را یاری خواهد کرد و پيروز ميشويم .پيروزي جبهه حق مبارك باد.
 /۰918۰۰۰7816لطفاً فرماندهان محترم با بررسیهای دقیق در بحث
کار بعدازظهر نواحی بازنگری داشته باشند.
 /۰918۰۰۰8631خدا لعنت کند هر کسی را که میخواهد بگوید سپاه
در زلزله کرمانشاه کار نکرد و دیگران بودند که کار کردند .به خدا همه بودند؛
اما سپاه در رأس همه کار میکرد ،به ویژه در روستاها .دالورهای ارتشی هم
دمشان گرم ،دست مریزاد به شما.
 /۰919۰۰۰9295بيش از  ۱۸ماه است که بازنشسته شدهام؛ اما تاکنون
فقــط  60درصد ســنوات را پرداخت کردهاند ،مابقــي و طلب مرخصيها را
پرداخت نکردهاند.
 /۰938۰۰۰3991فرزندان من که یک پاســدار جانباز هســتم ،بیکار
ماندهاند .چرا تمهیدی در نظر گرفته نشــده اســت تا امکان جذب فرزندان
پاسداران بازنشستگان در سپاه راحتتر فراهم شود.
 /۰938۰۰۰3991هر سه ماه  70تا  80هزار تومان اضافه کاري میگیریم.
این سری اضافهکارها را به زلزلهزدگان کمک کردیم .تازه اآلن داریم به دلیل
دروغهای یک عده از خدا بیخبر فحش میخوریم که چرا سپاه کاری نمیکنه!
هم کمک مالی کردیم هم توی صحنه بودیم ،اما...
 /۰939۰۰۰9378اين ســامانه نواي بينوا هر زمان که بهش نياز داريم
نميگيره ،لطفاً رسيدگي کنيد.
 /0935۰۰۰3266متأسفانه ،فروشگاههای اتکا اطالعات دقیقی در اختیار
ما نمیگذارند و وقتی که در شهرستانهای دیگر هستیم و به این فروشگاهها
نیاز داریم ،حتی در اینترنت هم به ســختی نشــانی فروشگاههای آن شهر را
پیدا میکنیم.
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حرف تو حرف

صبحانه

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؛
پرندهای پرشکستهام
که نیاز به مرهم دارم.
پس پروردگارا خودت مرهم زخمهای دلم باش!

ترامپ :من خواهان صلح از طریق زور و قدرت هستم

صادقانه

تلخند

ثواب دیدار زائر

امام صادق(ع) فرمود:
«هرگاه يكى از برادران شــما از
زيارت ما يا زيارت قبور ما بازگشــت،
به استقبالش برويد و به او سالم كنيد
و براى ايــن نعمتى كه خداوند به او
بخشيده است ،به او شادباش بگوييد
كه براى شما نيز ثوابى مانند ثواب او
خواهد بود و پاداشى همانند پاداش
او ،يعنى رحمت خدا ،شــما را نيز در
برمیگيرد».
بحار األنوار ،ج  ،102ص 302

نگاهی به «قاتل اهلی» به کارگردانی مسعود کیمیایی

وقتی سینما قربانی روابط خانوادگی میشود!

همه جا خوبه فقط اینجا خرابه!

ما ایرانیها از همان اول انقالب ،دهاتی و عقبافتاده و جهان سومی و بیسواد
بار اومدیم .وقتی شاهی که در خارج درس خوانده را بیرون میکنید ،همین میشود
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 میگوییم؛ چرا فالنی به
بهانه پیشــرفت تحصیلی ،کودکش را فرستاده خارج؟ مگر مملکت خودمان چه
ایرادی دارد و از این حرفهای چرت و پرت...
نمونهاش همین چند روز پیش که نخســتوزیر روشنفکر و خوشذوق 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 شنگهای به راه انداختند!
میگفتند عربستان پسر و دختر سعد حریری را گروگان گرفته .جلالخالق!
مگر جهان بیقانون و بیصاحاب است؟ سازمان ملل با یک قطعنامه دمار از
روزگار کشوری که دست از پا خطا کند و حقوق بشر را زیر پا گذارد در میآورد.
مخصوصاً اگر پای کودکان هم در میان باشد.
این مردم بیسواد حتی نمیدانستند که کشور عربستان با سرمایه عظیمی که
از نفت و حج به دست میآورد اص ً
ال به پول گروگانگیری نیازی ندارد و بالفرض
که خواست گروگانگیری کند ،چرا گروگانگیریهای نون و آبدار امارات و ژاپن
و دیگر کشورهای پولدار را رها کرده و از یک کشور جنگزده مثل لبنان اخاذی
کنند؟ بنده واقعاً برای این سطح آشنایی با سیاست مردم متأسفم.
ابراهیم کاظمیمقدم

کشکیات
شعر بیپایان

طنازها موضوع طنازی ندارند
حرفی برای این لغتبازی ندارند
از بس که شد موسیقی ابزار سیاسی
خوانندهها هم شور آوازی ندارند
از خوبی دولت اخیرا ً طنزسازان
چیزی برای سوژهپردازی ندارند
ایران برای چینیان شد شهربازی
جز ما گمانم هیچ همبازی ندارند
بسیار محرومند و بیفرهنگ هستند
گ تازی ندارند
آنها که در منزل س 
دزدان شهر ما شدیدا ً با نفوذند
ترسی اخیرا ً دیگر از قاضی ندارند
چشمی به بیتالمال و چشمی هم به مردم
فتانهها قصد براندازی ندارند!
قول و قرار از ما فقط پنهان شد ،اما
با دوستان خارجی رازی ندارند
نازی! چه خوشرویند! اما وقت تاراج
دست کمی از ارتش نازی ندارند
دزدان امروزی مجازی میربایند
چون مثل سابق ،حال اخّ اذی 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 ،بیپایان بماند
ابیات پر دردی که آغازی ندارند...
سروده جمعی از شاعران

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 میدانست ،با رمز عبور
از برای دیدن روی گلش ،احضار شد
دل درون سینه مینالید ،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 مخزناالسرار شد
با عنایات نهان ،دل در درون آرام گشت
چشمهای واشد ،دل از انوار حق سرشار شد
هر سپیدهدم ،براتی داد ،موالی دلم
خانه دل از کرم ،لبریز از انوار شد
عالم از چشمم فتاد و من شدم زان بینیاز
هر چه جز دلدار پیشم ،خوار و بیمقدار 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 میپرستان ،امتحان بسیار شد
ناز او را چون «فرائی» ،قیمت جان میخرد
در مرام بندگی ،در زمره احرار شد
عبدالمجید فرائی

آرش فهیم /مسعود کیمیایی یکی
از پیشقراوالن سینمای اجتماعی و موج نو در
ایران محسوب میشــود؛ اما سالها است که
مسیری رو به افول را طی میکند.
به طوری که هر فیلمی که میسازد ،گویی
یک قدم به عقب برمیدارد .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 پروندههای فســاد
اقتصادی یا ماجراجوییهــای 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
میگیرند و خون میمکند نشان میدهد که به
طور مستقیم و شفاف کجا را نشانه گرفته است.
این صحنهها یادآور همانهایی است که موجب
ضربه به تولید ملی و اخالل در اقتصاد مقاومتی
و اشــکال در اشتغال میشوند .همانهایی که
ســبب تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگرها
میشــوند و این بار فیلــم جدید کیمیایی به
سراغشان رفته است.
«قاتــل اهلی» قهرمان هــم دارد؛ جالل
سروش ،با نقشآفرینی پرویز پرستویی ،یکی
از کارگزاران نظام اســت که با این جریانهای
مافیایی مواجه میشود و عزم مبارزه با آنها را
دارد .با این حال ،این مســتقیمگویی و فقدان
خالقیت در نمادپردازی ،در فیلمی که قرار بوده
افشاگر مجرمان اقتصادی باشد ،ضعف نیست
و میتوان آن را پذیرفت .وقتی مسئله ایجاب
میکند ،مستقیمگویی و کوبیدن تصاویر فیلم بر

متهمان درجه اول ناهنجاریها ،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 فیلمهای ســالهای 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 میکند و جنبه
دراماتیک دارد؛ امــا ارتباطی با دنیای بیرون
(جامعه) و درون شــخصیتهای فیلم ندارد.
مشخص نیســت که کیمیایی براساس چه ما
به ازایی دست به خلق این آدمها و فضاها زده

اســت؛ البته یک کارگردان الزاماً نباید مطابق
با آنچه در واقعیت رخ میدهد فیلم بســازد؛
ولی مشکل این است که این فیلم ،حتی توان
فضاسازی و شخصیتپردازی منحصربهفرد و
متعلق به خــود فیلم را هم ندارد .آدمها هیچ
هویت و شناسنامهای ندارند .شخصیت محوری
فیلمـ جالل سروشـ پر از تناقض و ویژگیهای
بیربط به هم است .او در عین عدالتخواهی و
شورش علیه فساد ،اما خودش ،زندگی چندان
ساده و بیآالیشی ندارد .به همین دلیل هم توان
برانگیختن همذاتپنداری مخاطب را که الزام
یک فیلم قهرمانمحور و انقالبی است ،ندارد.
مرید او «ســیاوش» با بازی امیر جدیدی هم
همینطور .هر چند که بهترین نقطه فیلم که

به اصطالح درآمده همین کاراکتر است .حاج
آقا نوربخش با بازی پرویز پورحسینی از همه
عجیبتر و غیر قابل باورتر است .واقعاً هیچکس
نمیتواند او را درک کند و بفهمد که کیست و
چه میکند .همه اینها روی هوا هستند .روایت
فیلم هم سســت و وارفته است و پر از اتفاقات
بیســر و ته و غیر منطقی است .مانند صحنه
حضور سیاوش در استخر برای انتقامگیری از
سرکرده باند خالفکارها .معلوم نیست که این
جوان ،چگونه و از چه راهی وارد خانه و استخر
خصوصی یک قاچاقچی حرفهای میشود .این
هم از عجایبی اســت که فقــط در فیلمهای
مسعود کیمیایی اتفاق میافتد!
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 مأیوسکننده 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 .کام ً
ال آشــکار است که کارگردان ،تمام
تــاش خود را کرده تــا فرزندش ،پوالد را در
فیلم برجسته کند .مانند صحنههای طوالنی و
بیربط با روایت فیلم که آوازخوانی و کنسرت
پوالد را نشان میدهد.
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؟

راش اضافه
اخبار جدید از کتاب خاطرات سرلشکر قاسم سلیمانی

قرار اســت بــا توافق
ســردار ســلیمانی دیگر
مجلــدات مجموعــه ۱۶
جلــدی خاطرات ســردار
قاســم ســلیمانی منتشر
شــود .عملیات کربالی 1
محوریت کتــاب جدید را
تشکیل میدهد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران پویا ،در
روزهای پایانی سال گذشته
دو جلــد از مجموعــه 16
جلدی از خاطرات ســردار
سلیمانی منتشــر و برای
اولینبار در سیامین دوره نمایشگاه کتاب توزیع شد .کتاب حاوی خاطراتی از سردار سلیمانی در بازه
زمانی بهمن سال  1360تا اردیبهشت سال  1361است که از زبان فرمانده وقت لشکر  41ثاراهلل 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  14عنوان کتاب دیگر این مجموعه منتشر شود .سومین جلد از این مجموعه که به عملیات
کربالی  1اختصاص دارد ،با عنوان «نبرد دوم مهران» تا یکماه دیگر روانه بازار کتاب خواهد شد».

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
مجری برنامه «خندوانه»
در بخشهایی از یادداشت
خود آورده اســت« :پایان
داعش بــا رشــادتهاى
مثالزدنــى حججىها و
ســردار ســلیمانىها و
سربازان گمنام وطنمان ثمره داد ...این امنیت بینظیر 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 ،تهیهکننده فیلمهایی ،چون «سیانور» و «ماجرای نیمروز» نیز اینگونه
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.

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

قطعه «به سوی موعود»
رونمایی میشود

عصبانیتصهیونیستها
از یک کتاب کودک!

یتیمخانه ایران در لندن
به نمایش درآمد

یک هکر ایرانی به اتهام هک و انتشار
قسمتهای 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 «اچبیاو»
( )HBOو ســرقت اطالعات این شــبکه،
از جمله قســمتهای بــه نمایش درنیامده
مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» یک
شهروند ایرانی با نام «بهزاد مصری» است.

علیرضا بیرانوند تازهترین اثر موسیقی
خود را به موضوع انتظار فرج امام زمان(عج)
اختصاص داده است.
این قطعه موسیقی که میتوان آن را
متفاوتترین اثر با موضوع ظهور دانســت،
«به ســوی موعود» نام دارد که قرار است
همزمان با سالروز آغاز امامت امام زمان(عج)
منتشرشود .گفتنی است ،در ماههای اخیر
قطعات موســیقی «مدافع وطن و حرم» و
«قهرمان قهرمانان» این خواننده با استقبال
خوب مخاطبان همراه بوده است.

انتشــار کتابــی با عنــوان «P is for
 »Palestineبرای کودکان فلسطینی خشم
صهیونیستهای آمریکا را برانگیخته است .به
گزارش «نیویورکپست» ،بسیاری از یهودیانی
که در نیویورک زندگــی میکنند ،از طریق
پستهای فیسبوکی اعتراض خود را به انتشار
این کتاب اعالم کردهاند .صهیونیستها اعتقاد
دارند ،این کتاب با اهداف سیاسی نوشته شده
است استاد ایرانیاالصل دانشگاه پیس آمریکا
در رشته تاریخ میگوید« :این کتاب آموزش
الفبای انگلیسی برای کودکان فلسطین است».

گروهی از ایرانیان مقیم لندن ،در پاسخ
به اقدامات و تبلیغات ضدایرانی در غرب ،فیلم
ضدانگلیسی «یتیمخانه ایران» را در این کشور
به نمایش درآوردند .احمد نجاران ،مسئول این
برنامه و عضو انجمن ایرانیان «ایمپریال کالج
لونیم
ن باره گفت« :در یک سا 
لندن» در ای 
اخیر ،فیلمهای سینمایی مختلفی همچون
«آرگو» و «سیصد» در «ایمپریال کالج لندن»
اکران شده بود که تصویری خشن ،جنگطلب
و مرتجع از جامعه ایران را برای جهانیان به
نمایش میگذاشت».

یادداشت

تئاتر خصوصی و تخریب فرهنگ عمومی

مهدی امیدی /باز هم تئاتر و
باز هم عبور از قانون و حریمهای اخالقی!
به تازگی تصاویر یکی از نمایشهای روی
صحنه از سوی خود گروهی که نمایش را
اجرا میکنند ،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 گونهای که
بازیگر زن این نمایش با لباسی نامناسب در
این نمایش بازی کرده اســت .نکته جالب
این است که دیگر گروههای تئاتری ابایی
از برمال کردن روشهای ضد تئاتری و غیر
اخالقی خود ندارنــد و حتی برای تبلیغ
نمایــش خود و ایجاد هیاهو برای ســود
بیشتر ،دست به چنین اقداماتی میزنند.
گروههایی که مدعی روشنفکری هستند،
هیچ شرم و حیایی برای استفاده ابزاری از
زنان با هدف سود اقتصادی بیشتر ندارند!
ای کاش فقط مشکل نمایش مذکورـ که
اســم آن و اینکه چه کســانی آن را اجرا
میکنند مهم نیست ،بلکه رسم آن که در
تئاتر ما باب شده ،اهمیت داردـ به پوشش
بازیگر محدود میشــد .آنها در تبلیغات
نمایش عنــوان کردهاند که بــا توجه به
فضای هراسانگیــز نمایش ،افراد زیر 18
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 گروههای نمایشــی
رسیدگی کند؟ گویی تئاتر ،جزیرهای جدا
و فارغ از این ســرزمین است .اگر یک یا
دو نمایش به چنین فعالیتهایی دســت
میزدند ،میتوانســتیم بگوییم از دست
مســئوالن تئاتر و وزارت ارشــاد در رفته
اســت؛ اما وقتی این رفتارها در بیشــتر
نمایشهای به اصطالح حرفهای ما مرسوم
شده ،باید مســئله را به مثابه یک آسیب
مدیریتی نگاه کرد.
یکی از عوامل بروز چنین ضعفهایی،
خصوصی شدن تاالرهای نمایشی است که
وجه اقتصــادی آن بر جنبههای 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
سالهای اخیر است .واقعیت این است که
اکنــون خلق آثار در تئاتر بیشــتر با نیت
سود و جذب ســرمایه انجام میشود؛ به
گونهای که تهیهکننــدگان تئاتر به جای
فعال فرهنگی اآلن به تاجر تغییر ماهیت
دادهاند .این مسئله از آنجا اهمیت دارد که
تهیهکننــدگان بر کیفیت نمایشها تأثیر
میگذارنــد؛ به همین دلیــل تئاتر امروز
ما هم بســیار دچار تکرار و سطحینگری
شــده و هم ابتــذال در آن بیداد میکند؛
چون به هر تمهیدی برای جذب تماشاگر
دست میزنند .البته این فرایند را فقط به
تاالرهای خصوصــی نمیتوان تقلیل داد؛
بلکه تاالرهای معتبر و شناخته شده دولتی
نیز به شکل باورناپذیری دچار این گرایش
شدهاند.این وضعیت و مناسبات حاکم بر
تئاتر به گونهای اســت که عدهای فقط به
دلیــل برخورداری از ســرمایه ،میتوانند
بدون داشــتن صالحیت و توانایی فکری
و هنری هر تاالری را برای اجرای نمایش
خود در اختیار بگیرنــد ،چون میتوانند
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 خانهتکانی و تحول اساسی نیاز دارد.

حسن ختام

تکیه بر موالی خوبان

خدا نکند که در بازار جوفروشان گندمنما 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 میدهی
***
او سادهدل بود
و همه را از دریچه چشمان پاک خود مینگریست
و نمیدانســت در پس چشــمان ناپاک
متقلبان تازه به دوران رسیده
چه شرارتی نهفته است
همانها که دلیل معلق بودن یک عمرشان
تعلق بود و تعلق...
او اگر چه سادهدل بود،ولی
هیچگاه وسوسه خیال نشد
دلش را هم از کف نداد
پایش هم نلغزید
او دلبستهای 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
صاحبالزمان(عج)...

