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سالح استراتژیک انقالب اسالمیمطالبه کارآمدی

کمتر از هشت ماه به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
باقی مانده است. تحرک انتخاباتی در رده های پایینی و میانی حزبی از 
مدت ها پیش آغاز شده و به تدریج وارد فضای جدی تر جلسات جریانی در 
میان بزرگان مؤسس و مؤثر احزاب و گروه های سیاسی می شود که معموالً 
برای اصل حضــور در انتخابات و نحوه آن، برآورد وضعیت اردوگاه های 
انتخاباتی خودی و رقیب و به تبع آن بازبینی سناریوهای مختلف رفقا و 
رقبای سیاسی و بازاندیشی در کم و کیف ائتالف ها و... در این جلسات 
تصمیم سازی و تصمیم گیری می شــود. مخالفت »بهزاد نبوی« با ایده 
»مشارکت مشروط در انتخابات« »حجاریان« در جبهه اصالحات و مخالفت 
تلویحی »حداد عادل« با ایده نواصولگرایی و نقش آفرینی جوانانه به سیاق 
دعوت »قالیباف« در اردوگاه اصولگرایی، دو کد و عنوان خبری بود که 
هفته گذشته در رسانه ها بازتاب پیدا کرد و نمایی از اقدامات انتخاباتی 

در الیه های زیرین و رویین جریان ها و گروه های سیاسی را نشان داد. 
اما پرسش این است که با توجه به مدت زمان باقیمانده تا انتخابات 
و اینکه جای چنین مباحثی در اتاق فکرهای حزبی و جریانی برای پخته 
کردن این مباحث اســت، با چه هدفی این موضوعات طرح و به عرصه 
عمومی کشانده می شوند؟ چرا عده ای همواره در آستانه هر انتخاباتی 
بازی تحریم مشارکت، مشارکت مشروط یا رأی سفید و... را طرح می کنند؟ 
این موضوع در وهله اول به اهمیت انتخابات در جمهوری اسالمی 
مربوط می شود. همه گروه ها و افراد با هر سلیقه و ذائقه سیاسی در طول 
این چهار دهه از انقالب اسالمی و با تجربه برگزاری بیش از 40 انتخابات، به 
این ادراک و فهم از رفتار سیاسی و سلوک انتخاباتی در جمهوری اسالمی 
ایران رسیده اند که انتخابات در ایران تنها راه درست و مسالمت آمیز و 
البته مردمی ترین شیوه انتقال قدرت و امن ترین راه برای تالش به قصد 
اصالح و تصحیح روش حکمرانی است و انصافاً نظام اسالمی امین چیزی 
اســت که از صندوق های انتخابات مردمی بیرون می آید. در واقع، در 
الیه هایی از گروه های سیاسی به ظاهر منتقد نظام و متمایل به غرب نیز 
مختصات منحصربه فرد مردم ساالری دینی باور شده است؛ البته برخی در 
بطن این نکته درست، مطالبه غلطی نیز برای تغییر اساسی نظام سیاسی 
در اثر القائات نظام سلطه در برخی برهه های انقالب مانند انتخابات دوره 
دهم ریاست جمهوری در سال 1388 داشته اند که با هوشمندی مردم و 
رهبری سر مطالبات آنها به صخره محکم انقالب و نظام اسالمی خورده و 
گاهی برای بزرگ کردن سهم خود از کیک قدرت جریانی، به ترفندهایی 

مانند مشارکت مشروط متوسل شدند. 
تأثیرگذار بودن مردم در انتخابات نکته مهم دیگری است که مدنظر 
گروه های سیاســی قرار دارد. جریان ها و گروه های سیاسی با طرح این 
مسائل به دنبال یارگیری از میان مردم، نخبگان و حتی مسئوالن برای 
انتخابات پیش رو به نفع خود هســتند؛ در حالی که نکته مهمی که در 
این قبیل مباحث از دید آنها پنهان می ماند، نظر واقعی مردم و مطالبه 
آنها از کســانی اســت که می خواهند خود را در معرض انتخاب مردم 
بگذارند. آنچه برای مردم مهم است، کارآمدی و داشتن برنامه راهگشا 
برای برون رفت کشــور از این وضعیت اقتصادی و شرایط خطیری است 
که تحریم های ناجوانمردانه از بیرون و پاره ای ضعف و سوء مدیریت ها در 
داخل رقم زده است؛ ضمن اینکه مردم همچنان به اصل حضور در پای 
صندوق های انتخابات اعتقاد دارند و آن را برای حفظ، تقویت و افزایش 

امنیت ملی خود ضروری می دانند.
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»صبر« یکی از بهترین استراتژی ها برای پیروزی در مراحل گوناگون انقالب 
اسالمی بوده است. جمهوری اسالمی از چهل سال گذشته همواره تحت شدیدترین 
فشارها بوده و رؤسای جمهور آمریکا به شیوه های گوناگون اعم از توطئه، کودتا، 
حمله نظامی، تهدید، تحریم های فلج کننده و فشــار حداکثری برای شکســتن 

مقاومت صبورانه ملت ایران استفاده کرده اند.
اگــر در ابتدای انقالب اســالمی با کمبود امکانــات و تجهیزات در 
عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی مواجه بودیم و چاره ای 
جز صبر برای کسب حداکثر قدرت از حداقل امکانات را نداشتیم، اکنون 
نیز که جمهوری اسالمی در قله های درخشش و تابش نفوذ و قدرت قرار 
دارد، صبر در همه سیاســت ها و تصمیم گیری ها مالحظه می شود و در 
تصمیمات حساس استراتژیک صبر همواره پیروزی هایی را برای نظام به 

ارمغان آورده است.
اولین توصیه انقالب اســالمی به جبهه مقاومت در وضعیت دشوار داخلی 
و خارجی صبر اســتراتژیک، یعنی استقامت همراه با بصیرت و منفعل نبودن در 
مقابل دشمنان بوده است؛ برای نمونه پیروزی حزب اهلل لبنان در عرصه های داخلی 
لبنان و عرصه خارجی با اتکا به صبر میســر شــده است. در عرصه داخلی لبنان 
گاهی دو یا ســه سال، کشــور بدون رئیس جمهور اداره شده است؛ اما حزب اهلل 
لبنــان با اعتماد به نفــس و حفظ منطق راهبردی خود در چانه زنی با گروه های 
سیاســی متعددـ که از پشتوانه عظیم مالی، رســانه ای و اطالعاتی برخوردارندـ 
به موفقیت هایی دســت می یابد و به دلیل عمل به این اصل قرآنی، خداوند نیز 

پیروزی هایی را به آنها اعطا می کند.
همین اســتراتژی در عراق و ورود شــیعیان به دولت نیز سبب شد 
آمریکا در یک پروسه چند ساله با شکست های سیاسی، نظامی و امنیتی 
وادار به ترک عراق شود. اکنون که پیروزی ها در یمن و سوریه نیز برای 
همگان عیان شــده، ممکن اســت برخی گمان کنند سالح استراتژیک 
اهدایی ایران به مبارزان در سوریه، یمن و حتی بحرین و نیجریه، بمب های 
سنگرشکن یا سامانه های دفاع موشکی یا اهدای میلیاردها دالر پول است، 
اما سالح اهدایی ایران همان توصیه قرآنی صبر است؛ زیرا در همه موارد 
فوق دشمنان انقالب اســالمی کمک های بیشتری به مخالفان مقاومت 
می رســاندند که چندین برابر بودجه نیروهای مســلح ایران و حتی کل 

بودجه کشورمان است.
انقالب اسالمی در عرصه داخلی نیز صبر همراه با بصیرت را )الیحمل هذا 
العلم ااّل اهل البصر و الّصبر( راهگشــای حل بسیاری از مشکالت می داند. اکنون 
که جمهوری اســالمی در آغاز گام دوم خود قرار دارد، نیاز به صبر استراتژیک، 
تصمیم گیری های عقالیی، منطقی و همراه با بصیرت بیشــتر احساس می شود. 
همان گونه که نیروهای وفادار به انقالب اســالمی در منطقه با حرف شــنوی از 
انقالب صاحب پیروزی های منطقه ای و بین المللی شــده اند، جریان های داخلی 
که قلب های شان برای سرافرازی میهن اسالمی می تپد، باید هوشیاری ملی را در 

صبر، استقامت و بصیرت جست وجو کنند.
دشمن در ماه های گذشته فشار خود را در خروج از برجام، تالش برای 
صفر کردن صادرات نفت، تحریم پتروشیمی و تحریم مسئوالن ارشد نظام 
معطوف کرد؛ اما تسلیم ناپذیری و صبر توانست دشمن عصبانی و لجوج 
را خسته کند و به شکست بکشاند و اکنون بر اثر صبر نوبت ظفر رسیده 
َفَر َو إِْن  ُبوُر الظَّ است؛ زیرا امیرالمؤمنین علی)ع( می فرمایند: »اَل یَْعَدُم الصَّ
َماُن«؛ هیچ آدم شکیبایي پیروزي را از دست نمي دهد، اگرچه  َطاَل بِِه الزَّ

زمان به درازا بکشد.
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  گروه سیاسی/ چند روز پیش بود که حسن روحانی، رئیس جمهور 
کشورمان در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه »اینستکس توخالی به  درد 
ما نمی خورد« بار دیگر به اولتیماتوم ایران به اروپا اشاره کرد و آب پاکی 
را روی دســت تروئیکای اروپایی ریخت و گفت: »از ۱۶ تیر غنی سازی را 

از 3/۶7 درصد به هر میزان که نیاز باشد باال می بریم.«
وی موضوع اینســتکس را یک اقدام نمایشی دانست و گفت: »این 
موضوع در صورتی می تواند تا حدی قابل قبول باشد که پولی در کار باشد.«

رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: اینســتکس توخالی به درد ما 
نمی خورد. اینســتکس اآلن به قول علما اجوف اســت و تو خالی است و 

چیزی در آن نیست.«
 علی اکبر والیتی،  مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل نیز ۱4 
تیر ماه در گفت وگویی مطرح کرد: »به نسبتی که  آمریکا و اروپا در جهت 
نقــض برجام پیش بروند، ما هم در همان جهت واکنش نشــان خواهیم 
داد؛ یعنی  اگر آنها از تعهدات خودشان کم کنند، ما هم کم  می کنیم؛ اما 
اگر  به انجام تعهداتی که قبول کرده بودند برگشتند، ما هم برمی گردیم.«
بدیهی است که ۱۶ تیر برای ما یک تاریخ معمولی نبوده و نیست؛ در 
دو ماه گذشته آمریکا همه مسیرهای دیپلماسی را مسدود کرد و اروپایی ها 
هم با شوخی تلخ »اینستکس« به اقدامات شعاری و ادعایی بسنده کردند.
 اکنون، فرصتی است تا دستگاه دیپلماسی کشورمان با پاسخ قاطع 
به آنها در تبعیت از منویات رهبر معظم انقالب و مطالبه مردم از آزمون 

بزرگ عزت سربلند بیرون بیایند.
شایان ذکر است، از ابتدا معلوم بود مواضع اخیر روحانی و همراهی او 
با سیاست های رهبر معظم انقالب در زمینه گزاره مقاومت در برابر نظام 
سلطه، به مذاق سردمداران خارجی خوش نیاید؛ ولی آنچه تعجب همگان 
را برانگیخــت، انتقادات برخی مدعیان اصالحات از مواضع اخیر روحانی 
مبنی بر »توخالی بودن اینستکس« بود؛ منتقدانی که حیات سیاسی خود 
را در سازش با کدخدا و بزک کردن برجام می بینند و هنوز که هنوز است 

در تالش هستند تا روزنه ای فراروی برجام بگشایند.
به هر حال از شواهد امر پیداست که گوشی دست دولتمردان آمده 
و می دانند که اینستکس نمی تواند مرهمی بر مشکالت اقتصادی باشد و 
اساساً فرجام سیاست تنش زدایی،  چیزی جز تسلیم در برابر خواسته های 

نظام سلطه نیست.
هفته گذشــته بود که اخباری مبنی بر اجــرای اولین تراکنش در 
اینستکس در صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت. سازوکار 
مالی اتحادیه اروپا موسوم به »اینستکس« که قرار بود بی اعتنا به تحریم ها 
و تضمین کننده منافع ایران باشد، عماًل به ویترینی برای تحقیر ملت ایران  
تبدیل شد. کانالی که در آن اروپایی ها محبت کرده و به جمهوری اسالمی 
ایران اجازه می دهند نفت خودش را به هر کشوری به جز اروپا ) به دلیل 
اینکه اروپایی ها به تحریم های نفتی آمریکا پایبند هستند( بفروشد و پولش 
هم به جیب اروپایی ها برود تا در قبال آن اجباراً به ایران غذا و دارو بفروشند!
با اینکه این کانال مالی هیچ یک از منافع »بانکی« و »نفتی« جمهوری 
اسالمی ایران را مورد نظر قرار نداده است؛ اما عده ای در داخل که به شیپور 
آمریکایی ها مشهور هستند و با القای سایه خیالی جنگ،  بر طبل سازش 
می کوبند، درصدد برآمدند تا در پایان مهلت ۶۰ روزه  جمهوری اســالمی 

به اروپا، دستگاه دیپلماسی را از هرگونه اقدام جدیدی منصرف کنند.
این در حالی است که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشور که طی 

آن مهلت ۶۰ روزه به اروپا برای انجام تعهدات خود داده بود؛ اصلی ترین 
خواســته ایران تضمین منافع »بانکی« و »نفتی« ایران عنوان شده بود؛ 

خواسته ای که با واقعیت موجود اینستکس فاصله ای نجومی دارد.
بر اساس گزارشی که »رجا نیوز« منتشر کرده،  پس از خروج آمریکا 
از برجام، دولت اعالم کرد ایران در صورت تضمین منافع خود از ســوی 
اروپا، در برجام باقی خواهد ماند. به دنبال این تصمیم جمهوری اسالمی، 
چارچوبی برای ادامه مذاکرات برجامی با اروپا از سوی رهبر معظم انقالب 
تعیین شد که اکنون و پس از گذشت یک سال، می تواند معیارهایی برای 

قضاوت درباره رفتار اروپا به دست دهد.
رهبر فرزانه انقالب در دیدار با کارگزاران نظام شروط مهم ایران برای 

ادامه برجام با اروپا را به شرح زیر اعالم کردند:
۱ـ سه کشور اروپایی در ۱3ـ ۱4 سال قبل یک بدعهدی بزرگی کردند 
در مذاکرات هسته ای سال ۱383ـ ۱384، قول دادند و عمل نکردند، باید 

ثابت کنند امروز آن بی صداقتی و بدعهدی آن روز را نخواهند داشت.
2ـ در دو ســال گذشــته آمریکا بارها برجام را نقض کرده اســت و 

اروپایی ها ساکت مانده اند. اروپا باید آن سکوت را جبران کند.
3ـ آمریکا قطعنامه  223۱ را نقض کرده است؛ اروپا باید یک قطعنامه 

علیه نقض آمریکا صادر کند.
4ـ اروپا باید متعهد شود بحث موشکی و منطقه ای جمهوری اسالمی 

را مطرح نخواهد کرد.
5ـ اروپا باید با هر گونه تحریم جمهوری اسالمی مقابله کند و مقابل 

تحریم های آمریکا صریح بایستد.
۶ـ اروپــا بایــد فروش کامل نفــت ایران را تضمیــن کند. چنانچه 
آمریکایی ها توانستند به فروش نفت ما ضربه بزنند، باید بتوانیم آن مقدار 
نفت که می خواهیم بفروشیم. اروپایی ها به نحو تضمین شده ای باید جبران 

کنند و نفت ایران را خریداری کنند.
7ـ بانک هــای اروپایی باید تجارت با جمهوری اســالمی را تضمین 
کنند. ما با این ســه کشور دعوا نداریم، اما به آنها اعتماد نداریم؛ آن هم 

متکی به سابقه شان است.
نگاهی به شروط رهبری به وضوح نشان می دهد، هیچ یک از موارد 
ذکر شــده از سوی اروپا تأمین نشده و صرفاً یک نمایش مضحک به نام 
»اینستکس« در برابر حجم سنگینی از تعهدات ایران راه اندازی شده است. 
کانالی که رهبر معظم انقالب آن را یک شوخی تلخ دانستند و اعالم کردند، 

با این وضعیت، اروپا عماًل از برجام خارج شده است.
بنا بر آنچه در فوق آمد، به نظر می رسد تاکنون هیچ یک از مطالبات و 
منافع اقتصادی جمهوری اسالمی برآورده نشده است و اروپایی ها ـ و به ویژه 
انگلستان که با اقدام اخیرش در توقیف نفت کش ایرانی اوج خباثت خود 
در برابر جمهوری اسالمی ایران را نشان داد ـ تنها به کارزار فشار حداکثری 
آمریکایی ها پیوسته و چیزی جز فریب ایرانی ها و عمل در چارچوب های 

تحریمی آمریکا و مزدوری برای آنها را در دستور کار خود ندارند.
از این رو در پایان مهلت ۶۰ روزه جمهوری اســالمی ایران  ضرورت 
انتخاب گزینه مقاومت در برابر دشــمن و آغاز گام های بعدی در راستای 
کاهش تعهدات برجامی کشــور، حقیقتی مســلم و انکارناپذیر اســت و 
دستگاه دیپلماسی کشورمان باید با سیاست انقالبی و آرایش جنگی،  نشان 
 دهد که آینه تمام نمای مطالبات ملت و رهبری نظام جمهوری اســالمی

 ایران است.

 فرصت۶۰ روزه تمام شد؛ آغازگام بعدی

پایانمهلت
با آثار و گفتاری از:
یداهلل جوانی
سیامک باقری
حنیف غفاری
محمدجواد جمالی
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آنچه گذشت
در 13 تیر ماه خبری منتشر شد که نفت کشی به نام گریس 1 از سوی نیروی دریایی 
انگلستان در منطقه جبل الطارق توقیف شده است. بر اساس اخبار منتشر شده، این 
نفت کش قصد داشته ٢ میلیون بشکه از نفت ایران را به پاالیشگاه های سوریه برساند. 
نتیجه جست وجوها درباره نفت کش توقیف  شده نشان می دهد گریس ١ متعلق به 
شرکتی روسی به نام خطوط دریای تایتان و محل ثبت آن در امارات است. گریس ١ 
که نفت ایران را حمل می کرده، روز پنج شنبه از آب های سرزمینی کشور جبل الطارق 
که تحت نظر دولت انگلستان قرار دارد و مورد اختالف با دولت اسپانیا است، عبور 
می کرده اســت. نیروهای انگلیس با بازرسی این کشتی و مالحظه بارنامه و مدارک 
آن، کشــتی را توقیف می کنند که به گفته کارشناسان و متخصصان این اقدام آنها، 
اقدامی سیاسی است و شامل قوانین بین المللی دریانوردی نمی شود. اصوالً بازرسی 
نفت کش ها و کشــتی های تجاری در محدوده آب های سرزمینی یک کشور موضوعی 
عادی است و صاحب آن آب ها زمانی می تواند کشتی را توقیف کند که کشتی مشکالت 
زیست محیطی، گواهینامه و... داشته باشد. توقیف اخیر شامل این موارد نمی شود و 
مشخص است دلیل آن موضوعی سیاسی است. این نفت کش، نفت ایران را به سوی 
سوریه می برده و نیروی دریایی انگلستان با این استدالل که سوریه مشمول تحریم های 

اتحادیه اروپاست، دست به توقیف این نفت کش در جبل الطارق زده است.

چرا انگلیس؟
نکتــه مهم دربــاره توقیف نفت کش این اســت که 
جبل الطــارق که به اســپانیایی بــه آن »جیبراتار« 
می گویند، یک کشور خودمختار است که مورد منازعه 
انگلستان و اسپانیا است. جبل الطارق بین اسپانیا و 
مراکش قرار دارد و یک آبراه حیاتی است. دریانوردان 
می دانند که مدیترانه ســه  راه خروجی دارد؛  یک راه 
خــروج از دریای مدیترانه، از تنگه بســفر و داردانل 
در کشــور ترکیه می گذرد؛ یک راه آن از مصر و کانال 
ســوئز و یک راه آن از جبل الطــارق که به اقیانوس 
آتالنتیک شمالی می رسد. انگلیس با در اختیار گرفتن 
جبل الطارق در واقع حاکمیت این آبراه را از آن خود 
کرده است و این دماغه استراتژیک را در اختیار دارد؛ 
به همین دلیل نفت کش روســی را بازرســی کرده و 
با کشــف نفت ایران به مقصد سوریه، آن را توقیف 
کرده است. این در حالی است که اسپانیا نیز مدعی 

حاکمیت این بر منطقه است.
حضور دزدان دریایی انگلیسی بر عرشه ابر نفتکش گریس1

  امین پناهی/ یــک روز پس از 
مواضع ضد اروپایی رئیس جمهور کشورمان 
مبنی بر تو خالی  بودن اینستکس و پوشش 
ندادن تعهدات برجامی در آن،  انگلیس در 
اقدامی خبیثانــه و غیرقانونی  ابرنفت کش 
ایرانی را در تنگه جبل الطارق توقیف کرد.

آغاز ماجرا
ماجــرا از آنجــا آغاز شــد که دولت 
جبل الطارق پنجشنبه ســیزدهم تیر ماه 
ســال جاری،  در بیانیه ای رسمی از توقیف 
یک ابرنفت کش در آب های خود خبر داد 
و مدعی شد بر اســاس شواهد، نفت کش 
»گِریــس ـGrace۱( »۱( حامل نفت ایران 
برای تحویل به یک پاالیشــگاه در سوریه 
بوده اســت. هم زمان رویترز و گاردین هم 
در گزارش هایی مدعی شدند که »انگلیس 
نفت کش ایــران را توقیف کرد«. عالوه بر 
این آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیســتی 
و رســانه های بیگانه با ادعای اینکه »این 
نفت کش به سمت سوریه در حرکت بوده« 
و »ناقض تحریم هــای اتحادیه اروپا علیه 
دولت سوریه اســت« از توقیف نفت کش 
ایرانی استقبال کردند. جان بولتون،  مشاور 
امنیت ملی آمریکا،  توقیف نفت کش ایرانی 
را »خبر عالــی« خواند و وزیر انرژی رژیم 
صهیونیســتی نیز این اقدام انگلیسی ها را 
ســتود و آن را عاملی برای افزایش فشارها 

به ایران دانست.
عصر جمعه نیز دولــت جبل الطارق 
در بیانیــه ای اعالم کرد: »توقیف نفت کش 
تصمیم مســتقل ما بود و هیچ درخواستی 
سیاســی برای آن در کار نبوده است«! از 
سوی دیگر خبری هم منتشر شد مبنی بر 
اینکه دادگاه جبل الطارق توقیف نفت کش 

ایرانی را 2 هفته دیگر تمدید کرده است.

احضار سفیر انگلیس
چند ساعت پس از این ماجرا بود که 
وزارت امور خارجه ایران ســفیر انگلیس را 
احضار و و مراتب اعتراض شدید جمهوری 
اسالمی ایران به دولت انگلیس را ابراز کرد. 
همچنین اقدام انگلیس را »راهزنی دریایی« 
خواند و سیدعباس موســوی،  سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز عنوان کرد: 
»توقیف کشتی ایرانی غیرقانونی، تنش زا و 

نوعی بدعت خطرناک است.«
وی همچنین گفــت: »اروپایی ها در 
چنین موضوعاتی نوعی استقالل داشتند و 
این همراهی با سیاست های خصمانه دولت 
آمریکا توســط دولت انگلیس هم برای ما 

البته موضوع تازه ای نیست.«
موســوی با تأکید بر اینکه این اقدام 
جای محکومیت و اعتراض دارد افزود: »از 
دولت انگلیس خواسته بودیم و می خواهیم 
هر چه سریع تر در خصوص رفع توقیف این 
کشتی اقدام کند تا کشتی آزادانه به مسیر و 

به مقصد مورد نظرش ادامه دهد.«

روسیه محکوم کرد
شــایان ذکر است که تاکنون روسیه 
تنها کشوری بوده که در حمایت از جمهوری 
اســالمی ایران  واکنش نشــان داده است. 
وزارت خارجه روسیه اقدام انگلیس و آمریکا 
را در توقیــف نفت کش ایراني محکوم کرد 
و با بیان اینکه »توقیف نفت کش ایرانی در 
تضاد با ادعاها برای حفظ برجام است« اعالم 
کرد: »واکنش لندن و واشنگتن به توقیف 
نفت کش ایرانی نشان می دهد این اقدام از 

قبل طراحی شده بود.«
وزارت خارجه روسیه همچنین اعالم 
کرد: »شــاید پیامدهای توقیف نفت کش 
ایرانی وخیم باشد و مسئولیت آن بر عهده 
کسانی اســت که تهران و دمشق را تحت 

فشار قرار می دهند.«

توسل به زور
نکته قابل تأمل این است که کشورهای 
با همراهی آمریکایی ها درصددند  اروپایی 
برای حفظ تحریم های غیر قانونی خود به 
زور متوسل شوند؛ اتفاقی که نمی توان نمونه 
آن را حداقل در یکی دو دهه اخیر پیدا کرد. 
در واقع تحریم اقتصادی در شرایطی صورت 
گرفته اســت که اروپا و آمریکا نتوانسته اند 
با جمهوری اسالمی برخورد نظامی کنند 
و خود را پشت تحریم های غیر قانونی اش 
مخفــی کرده انــد. اکنون و پــس از آنکه 
می بینند جمهوری اسالمی توانسته در عین 
تحریم ها نفت خود را به فروش برساند، به 
زور نظامی متوسل می شوند تا بتوانند ایران 
را از صادرات نفت منع کنند. این اقدامات 
نشان دهنده وعده های دروغین اروپایی ها در 

اینستکس و برجام است.
گفتنی اســت بــه دلیــل موقعیت 

جغرافیایــی و ژئوپلیتیک این منطقه، یک 
ســوی دیگر این ماجرا اسپانیایی ها بودند 
کــه اعالم کردند این توقیف کار آنها نبوده 
است. وزیر امور خارجه اسپانیا در این باره 
گفت که توقیف ابرنفت کش ایرانی در منطقه 
جبل الطارق از سوی نیروهای انگلیس و به 

درخواست آمریکا صورت گرفته است. 
انتقام از جمهوری اسالمی

از آنجــا کــه طبــق بیانیــه دادگاه 
جبل الطارق توقیــف نفت کش ایرانی ۱4 
روز دیگر تمدید شده است، می توان گفت 
انگلیســی ها اوالً به دنبال آن هستند تا با 
خریــد زمان، اقدامات خــود در قبال این 
مسئله را برنامه ریزی کنند و ثانیاً با آزمودن 
فضــای سیاســی و بررســی دامنه جنگ 
روایت ها، دریابند که جمهوری اسالمی چه 
واکنشــی در این باره نشان خواهد داد؛ اما 
باید توجه داشت در حال حاضر ایران، اروپا 
و آمریکا در تالقی چند اتفاق مهم هستند. 
اول اینکه فرصت شصت روزه ایران به اروپا 
برای اقدامی مؤثر به منظور حفظ برجام به 
پایان می رسد. از سوی دیگر اروپا قول داده 
است اینســتکس را وارد چرخه مبادالت 
ایــران و اروپا کند و از طرف دیگر در یکی 
دو هفته اخیر شاهد سرنگونی هواپیمایی 
بودیم که به حریم هوایی ایران وارد شــده 
بود و آمریکایی ها ممکن اســت به دنبال 

انتقام گیری از جمهوری اســالمی در این 
باره باشــند؛ در حالی که شبکه تلویزیونی 
فرانس 24، به نقل از یک منبع اسپانیایی 
اعالم کرد توقیف نفت کشــی که از ایران 
حرکت کرده بود، در پی درخواست آمریکا 
از انگلیــس در جبل الطارق صورت گرفته 
اســت، اما بی بی سی فارســی در گزارش 
خود در این رابطه نوشــته اســت: »دولت 
محلی جبل الطارق می گوید توقیف نفتکش 
»گریس  ۱« تصمیم مستقل این دولت بوده 
و هیچ درخواست سیاسی برای آن در کار 

نبوده است.«

دروغ اینستکس
ضروری است بدانیم که این ماجرا در 
حالی آغاز شده است که دولت های اروپایی 
مدعی اند در حال تالش بــرای راه اندازی 
کانال اینستکس هستند تا بتوانند به وسیله 
آن در قبال نفتی که ایران به اروپا یا حتی 
کشورهای غیر اروپایی می دهد اقالم اساسی 
مورد نیازش اش را دریافت کنند؛ اما با این 
اتفاقی که پیش آمده است باید پرسید کدام 
صادرات نفت؟ یعنی اینکه انگلیس به عنوان 
یکی از ســه عضو کانال مالی اینستکس با 
توســل به نیروی دریایی خود از صادرات 

نفت ایران جلوگیری می کند و آن را نقض 
تحریم های رژیم ایاالت متحده می داند؛ آن 
هم تحریمی که نه تنها مبنای قانونی ندارد، 
بلکه بر تمام معاهدات قانونی و بین المللی 
و قطعنامه های شورای امنیت پشت کرده 
اســت؛ پس چگونه می توان انتظار داشت 
این کشور در رابطه با اینستکس به درستی 
عمل کند. اصاًل زمانی که نفتی صادر نشود، 
در قبال آن کاالی اساســی هم وارد کشور 
نخواهد شد؛ البته اصاًل قصد نداریم بگوییم 
تنها راه ورود کاالهای اساســی اینستکس 
اســت و بس، بلکه قصد داریم بگوییم این 
راهی اســت که زمانی نه چندان دیگر به 
بن بســت خواهد رســید و طرفداران آن 
متوجه خواهند شد که عمر برجام دیگر به 
پایان رسیده و با این کارها دیگر نمی توان 

آن را احیا کرد.

آتش بیار معرکه آمریکایی
حــدود یک مــاه پیش اســپوتنیک 
در گزارشــی نوشــت: »متوقــف کــردن 
نفت کش های ایرانی توسط ناوگان آمریکا 
تبعات فراوانی در پی خواهد داشــت.« در 
ادامه این گزارش آمده اســت: »الکســی 
کوکین« تحلیلگر ارشــد بانک اورالسیب 
اعالم کرد: »آمریکا در راستای سیاست فشار 
حداکثری به ایــران و تالش برای به صفر 

رساندن نفت ایران، امکان دارد تا در آینده با 
استفاده از ناوگان نظامی خود نفت کش های 
ایرانی را متوقف کند.« این به آن معنا بود 
که کارشناسان مسائل سیاسی و منطقه ای 
از مدت ها قبل پیش بینــی می کردند که 
آمریکا بخواهد حرکت نفت کش های ایرانی 
را با اخالل مواجه کند؛ اما حاال چه شــده 
که آمریکایی که در جای جای جهان پایگاه 
نظامی دارد و هزاران کیلومتر این طرف تر 
از مرزهــای خود و پشــت مرزهای ما به 
ماجراجویی می پردازد، خود را کنار کشیده 
و انگلیس خود را وارد معرکه کرده است. 

اســپوتنیک حاال و پــس از توقیف 
نفت کش ایرانی به بررســی علل و عوامل 
این اتفاق می پردازد. در گزارش این پایگاه 
خبری آمده است: »مدتی است انگلیسی ها 
نقش آتش بیار معرکه آمریکایی ها را بازی 
می کنند و جلو افتاده اند و ماجرای توقیف 
یک نفت کش حامل نفت ایران این رویارویی 
را علنــی کرده؛ رویارویــی ای که می تواند 
تنش ها در منطقه خاورمیانه مخصوصاً بر 

علیه انگلیس را افزایش دهد.«
در ادامــه این گزارش آمده اســت: 
»احتماالً انگلیسی ها به دنبال این هستند 
که تنش ها بر علیه انگلیس افزایش یابد تا 
به جای آمریکا وارد معرکه شود و اروپایی ها 
که حاضر نبودند از ایاالت متحده بر علیه 
ایران حمایت کنند مجبور شوند از انگلیس 
که فعاًل تا چند ما دیگر عضو اتحادیه اروپا 

است حمایت کنند.«

درس عبرت!
همان طور کــه می دانیم خلیج فارس 
شــاهراه انتقال نفت خام به جهان اســت. 
حداقل 3۰ درصــد نفت جهان برای آنکه 
پس از خروج چاه به دســت مصرف کننده 
آن برسد، باید از خلیج فارس و تنگه هرمز 

عبور کند.
انگلیس یکی از خریداران عمده نفت 
خلیج فارس است و چاره ای جز عبور دادن 
نفت کش هایش از مقابل دیده بانی جمهوری 
اسالمی ندارد. همان طور هم شاهد بودیم 
رئیس جمهور کشورمان چندی پیش آب 
پاکی را روی دســت غربی ها ریخت با این 
عنوان که اگر نفت ایران صادر نشود، نفت 
هیچ کشور دیگری هم از خلیج فارس صادر 
نخواهد شد؛ چه آنکه زین پس باید بدانند 
هرکس به ســمت ایران سنگی پرت کند، 
باید خود را برای رویارویی با یک ابرقدرت 

آماده کند.
به هر حال، خباثت انگلیسی ها در این 
ماجرا را باید مرحله دیگری از زوال و مرگ 
برجام توصیف کــرد. تروئیکای اروپایی از 
جمله انگلیس، در برجام متعهد شده بودند 
تحریم هــای بانکی و مالی علیــه ایران را 
عملیاتی نکنند و از ایران نفت بخرند؛ اما نه 
تنهــا به این تعهد خود اقدام نکردند، بلکه 
روباه پیر با ســاز و کار اینستکس، تابلوی 
تحقیر را فراروی جمهوری اســالمی ایران 
می نهد؛ اما این بار، انگلیســی ها همان راه 
خطای آمریکایی هــا را در پیش گرفته اند. 
چندی پیش پهپاد غــول پیکر آمریکایی 
از سوی شکارچیان سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی سرنگون شــد؛  اقدامی که درس، 
حســابی به آمریکا داد تا جایی که ترامپ 
از جمهوری اسالمی  رئیس جمهور آمریکا 
ایران به خاطر هدف قرار ندادن هواپیمای 

سرنشین دارش قدردانی کرد!

 نگاهی به اقدام غیرقانونی روباه پیر در توقیف نفت کش ایرانی

مزدوریانگلیسبرایآمریکا

 وزارت خارجه  روسیه در حمایت از جمهوری اسالمی ایران اقدام 
انگلیــس و آمریکا را در توقیف نفت کش ایراني محکوم کرد و با بیان 
اینکه »توقیف نفت کش ایرانی در تضاد با ادعاها برای حفظ برجام است« 
اعالم کرد: »واکنش لندن و واشنگتن به توقیف نفت کش ایرانی نشان 

می دهد این اقدام از قبل طراحی شده بود.«

 شبکه تلویزیونی فرانس ۲4، به نقل از یک منبع اسپانیایی اعالم کرد 
توقیف نفت کشی که از ایران حرکت کرده بود، در پی درخواست آمریکا 
از انگلیس در جبل الطارق صورت گرفته اســت، اما بی بی سی فارسی 
در گزارش خود در این رابطه نوشته است: »دولت محلی جبل الطارق 
می گوید توقیف نفتکش »گریس  1« تصمیم مستقل این دولت بوده و 

هیچ درخواست سیاسی برای آن در کار نبوده است.«

   زهرا ظهروند/ هفته گذشته یک فروند نفت کش ایرانی در 
تنگه »جبل الطارق« از سوی نیروی دریایی انگلیس توقیف شد که در 
این میان تحلیل های گوناگونی از سوی کارشناسان و صاحبنظران این 
حوزه صورت گرفت. برای بررسی ابعاد این حادثه با »حسن عابدینی« 

کارشناس مسائل بین الملل گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

* به نظر شما چرا انگلیســی ها به راهزنی دریایی اقدام 
کردند؟

انگلیــس خصومتی دیرینه با ملت ایــران دارد که تبلور آن، در 
سرنگون کردن دولت ملی ایران در 8 مردادماه سال ۱332 بود. طی این 
مدت نیز همواره به انحای گوناگون خصومت خود را نشان داده است؛ 
اما اکنون به ســبب اینکه از آن امپراتوری بزرگ چیزی باقی نمانده با 
دستوری که از کاخ سفید گرفته، اقدام به راهزنی دریایی کرده است.

در این رابطــه چند نکته وجــود دارد؛ اول اینکه اقدام انگلیس 
غیرقانونــی بوده و منطبق بر حقوق بین الملل نیســت. نکته دوم این 
اســت که در حال حاضر بین اســپانیا که خود کشوری اروپایی است 
با انگلیس بر سر تنگه »جبل الطارق« اختالف نظر وجود دارد و حتی 
مقامات اســپانیایی گفته اند که از انگلیس شکایت می کنند. مورد بعد 
اینکه برخــی خبرگزاری های اروپایی مثل »رویترز« که وابســته به 
انگلیس است، گفته اند این اقدام در چارچوب تحریم های اتحادیه اروپا 
بر ضد ســوریه است. نباید فراموش کنیم که انگلیس به دلیل موضوع 
»برگزیت« دست به گریبان است و عماًل، در نشست های اتحادیه اروپا 

شرکت نمی کند؛ بنابراین این مسئله نیز کاماًل بهانه ای عبث است. 
نکته بعد اینکه هیچ کشــوری در اتحادیه اروپا از جمله انگلیس 
حق ندارد قوانین داخلی خود را به فراســوی مرزها تسری دهد. مورد 
بعد این اســت که انگلیسی ها، فرانســوی ها و آلمانی ها طی روزهای 
گذشته به دروغ اعالم کردند که با راه اندازی »اینستکس« می خواهند 
مانع فروپاشــی برجام شوند؛ در حالی که این اقدام انگلیس میخی بر 
تابوت برجام است. نکته بعد اینکه آمریکایی ها گفته اند تالش می کنند 
تا صادرات نفت ایران را به صفر برسانند و اتحادیه اروپا از جمله انگلیس 
گفته است که می خواهد با »اینستکس« زمینه را برای مبادالت تجاری 
فراهم کند که به نظر می رسد این اقدام انگلیسی ها در چارچوب سیاست 

آمریکایی ها تعریف شده است. 
به نظر می رسد همکاری مشترکی میان انگلیس و آمریکا با جناح 
شرارت پیشه »نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی، »محمدبن زاید« 
ولی عهد امارات و »محمد بن ســلمان« ولی عهد سعودی در مخالفت با 
جمهوری اسالمی وجود دارد که در این راهزنی دریایی متبلور شده است. 

* آیا ارتباطی میان این اقدام انگلیس و پایان یافتن فرصت 
اروپایی ها برای تأمین منافع ایران در برجام )فرصت ۶0 روزه( 

وجود دارد؟
در حقیقت از همان ابتدای مذاکرات هسته ای که از سال ۱382 
میان جمهوری اســالمی و سه کشور اروپایی صورت گرفت، اروپایی ها 
در مورد مســئله هسته ای چهار دستورالعمل داشتند؛ اول اینکه ایران 
باید بحث هسته ای را متوقف و دوم اینکه باید از فعالیت های هسته ای 
خود عقب گرد کند. ســوم اینکه فعالیت های هســته ای و تجهیزات 
هســته ای خود را اوراق 
کند و چهارم اینکه 
همه تأسیســات 
خود  هسته ای 
را ویران کند. 

متأســفانه این دیدگاه طی ۱۶ ســال گذشــته میان کشورهای 
اروپایی و آمریکایی  یکسان بوده و اگر برخی مواقع اندکی از این موضوع 
عقب نشینی کرده اند، به نظر می رسد که دلیل آن تنها تاکتیکی بوده و 
بیش از این کاری نمی توانســتند انجام دهند؛ وگرنه این دیدگاه اصلی 

آنهاست.
در مورد مذاکرات منجر به برجام، ســه مرحله قابل تحلیل است 
که نخســت مرحله جنگ روایت هاســت. وقتی ایران با آمریکایی ها و 
کشــورهای اروپایی مذاکره می کرد، آنها ابتدا جنــگ روایت ها را راه 
 انداختند؛ یعنــی بالفاصله بعد از مذاکره روایت خود از مذاکرات را به 
عنوان واقعیت پشت میز مذاکرات اعالم می کردند. بعد از این، به مسئله 
جنگ اراده ها تبدیل شد؛ یعنی آمریکایی ها یا اروپایی ها تالش می کردند 
ایران را وادار به عقب نشــینی کنند و ایران هم   روی حقوق هســته ای 
خود پافشاری می کرد؛ اما اکنون به مرحله جنگ شناختی رسیده ایم. به 
این شکل که هر یک از طرف ها تالش می کند روی دستگاه محاسباتی 
طرف دیگر تأثیر بگذارد. اگر جریان امروز را به صفحه شطرنجی تشبیه 
کنیم، حرکت آمریکایی ها و اروپایی ها را درک خواهیم کرد. اینکه مثاًل 
نماینده ای از عمان، قطر یا نماینده وزیر خارجه آلمان یا نخســت وزیر 
ژاپن را برای میانجی گری به ایران ارجاع می دهند، برای تأثیرگذاری بر 

تصمیمات مقامات ایران است. 
از ســوی دیگر و در حوزه نظامی هم وقتــی آمریکایی ها تالش 
می کنند ناو هواپیمابر »آبراهام لینکلن« را به ســوی خلیج فارس روانه 
کننــد، در حقیقت تالش می کنند تا از طریق ایجــاد دلهره، مانع از 
تصمیم گیری درست مقامات ایران شوند. خوشبختانه جمهوری اسالمی 
با تجربه ای که از سال های طوالنی مبارزه با حوزه استکبار جهانی دارد، 
هم در حوزه فرســتادن میانجی و هم در حوزه فرستادن تهدیدها، به 
گونه ای عمل کرده که دســت آنها رو شــده است و نتوانسته اند روی 

دستگاه تصمیم گیری و محاسباتی ما تأثیر بگذارند.
بنابراین می بینیم انگلیســی ها با بحث مربوط به توقیف کشتی 
نفت  کش در تنگه »جبل الطارق« عماًل می خواهند پیام دیگری را ارسال 
کنند؛ در حالی که جمهوری اســالمی به اندازه کافی دانش، تجربه و 
قدرت بازدارندگی راهبردی دارد و هرگز تحت تأثیر این موضوعات قرار 
نمی گیرد؛ از ایــن رو اقدام اخیر بریتانیا را می توانیم در این چارچوب 
ارزیابی کنیم که تالش می کند از تصمیم جدید جمهوری اسالمی در 

حوزه افزایش درصد غنی سازی از 3/۶7 به باالتر جلوگیری کند.

* به نظر شما جمهوری اسالمی ایران باید چه واکنشی مقابل 
این عمل خبیثانه انگلیسی ها داشته باشد؟

جمهوری اســالمی گزینه های متعــددی در این زمینه دارد که 
می تواند در چارچوب برجام انجام دهد که در عین دردآور بودن برای 
غرب، نقض برجام هم تلقی نشود. در حوزه منطقه ای می توانیم همچنان 
حوزه نفوذ خود را گسترش دهیم. همچنین در حوزه هسته ای می توان 
گام های بعدی را در برداشــتن محدودیت هــا برداریم. در حال حاضر 
محدودیت میزان مواد غنی شده را برداشته ایم و درصد مواد غنی شده 
را افزایش می دهیم. در حوزه های تحقیق و توسعه نیز محدودیت هایی 

وجود دارد که رفع آنها می تواند مؤثر باشد.
 راه اندازی و شــروع بــه کار رآکتور آب ســنگین خنداب اراک 
هم می تواند ســبب فشار دردآور به غرب شــود. همچنین استفاده از 
ســانتریفیوژهای نسل جدید IR ،4-IR-۶ و IR-8 نیز در این زمینه 
تأثیرگذار است. در حوزه های دیگر مانند کاهش پروتکل الحاقی که نیاز 
بــه مصوبه مجلس دارد نیز می توان اعالم کرد که تا زمان تصویب آن 
از سوی مجلس، به حالت تعلیق درآید. کد اصالحیه ۱/3 نیز می تواند 

به حالت تعلیق دربیاید. 

* آیا این اقدام انگلیســی ها می توانــد با موضوع 
نفت کش ها و حوادث دریایی عمان مرتبط باشد؟

در دنیای سیاســت، هر حرکتی که کشوری در روابط 
بین الملل انجام می دهد، محاسبات زیادی روی آن انجام 
شده است که به نظر می رسد می تواند با آن هم ارتباط 
داشته باشــد. گرچه جمهوری اسالمی ایران به 
صراحت اعالم کرد که مسئولیت هر اقدامی 
را که انجام دهــد می پذیرد و در انفجار 
نفت کش ها در »الفجیره« و »دریای 
عمان« هیچ نقشی نداشته است، 
این موضوع را دســتاویز رژیم 
صهیونیستی یا ارتجاع عرب، 
برای ایجاد تنش در منطقه 

خلیج فارس می دانیم.

دکتر حسن عابدینی در گفت وگو با صبح صادق

اروپاییهاباایجاددلهرهمیخواهند
رویتصمیماتنظامتأثیربگذارند

پیوستی برای آنچه که در تنگه جبل الطارق گذشت...راهزنان قرن ۲۱
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   حســن خدادی/ از مهم ترین شــاخص های ارزیابی انقالب اسالمی 
عدالت خواهی است. عدالت خواهی به  عنوان مفهومی که از بدو انقالب اسالمی مورد 
تأکید رهبران و رهروان جمهوری اسالمی ایران بوده، در طول چهل سال گذشته 
با فراز و نشــیب های زیادی مواجه شده است. بررسی عملکرد جمهوری اسالمی 
ایران در طول چهل سال گذشته و واکاوی آن در چهل سال دوم انقالب اسالمی 
یعنــی گام دوم انقالب در حوزه عدالت و تحقق آن در جامعه، نیازمند تحقیقی 
همه جانبه است که در این یادداشت کوتاه امکان پذیر نیست؛ اما با تأسی از بیانات 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی می توان گفت 
عملکرد انقالب اسالمی در حوزه عدالت خواهی قابل  مقایسه با رژیم سابق نیست؛ 
اما همین عملکرد در گام دوم انقالب اسالمی باید تقویت شود و عدالت اصلی به 

معنی واقعی کلمه تحقق یابد. 
برای بررســی این موضوع در بیانیه گام دوم انقالب اســالمی چند پرسش 
کلیدی وجود دارد که پاسخ به آنها می تواند در تبیین مفهوم عدالت در بیانیه گام 

دوم انقالب اسالمی تأثیرگذار باشد؛
 ۱ـ جمهوری اســالمی ایران در مقایســه با رژیم پهلوی و دیگر کشورهای 

قدرتمند جهان چه عملکردی در حوزه تحقق عدالت داشته است؟
 2ـ قوت هــا و ضعف های جمهوری اســالمی ایران در زمینه عدالت خواهی 

چیست؟
 3ـ مهم ترین موتور محرک و تشــکیل دهنده اجرای کامل عدالت در ایران 

چه گروه و قشری از جامعه هستند؟
 4ـ ابزارهای تحقق عدالت در جمهوری اسالمی ایران و موانع اجرای عدالت 

کدام هستند؟ و...
برای پاسخ دادن به این پرسش ها در درجه اول رجوع به بیانات رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی( مانند چراغ راهی است که می توان از درون آن مسیر پاسخ 
دادن به این پرسش ها را کشف کرد. رهبر معظم انقالب در این باره می فرمایند: 
»نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید 
گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به این 
معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیت آن است 
که دستاورد های مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره دیگر گذشته 
قابل  مقایسه نیســت. در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمد های کشور در 
اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشــینان یا همسانان آنان در برخی دیگر از نقاط 
کشور بود. مردم بیشتر شهر ها به ویژه مناطق دوردست و روستا ها در آخر فهرست 
و غالباً محروم از نیاز های اولیه  زیرساختی و خدمت رسانی بودند. جمهوری اسالمی 
در شمار موفق ترین حاکمیت های جهان در جابه جایی خدمت و ثروت از مرکز به 
همه جای کشور و از مناطق مرفه نشین شهر ها به مناطق پایین دست آن بوده است. 
آمار بزرگ راه سازی و خانه سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصالح امور کشاورزی و 
رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحد های دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال 
آن به دورترین مناطق کشور، حقیقتاً افتخارآفرین است. بی شک این همه، نه در 
تبلیغات نارسای مسئوالن انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به 
آن اعتراف کرده اســت؛ ولی هست و حسنه ای برای مدیران جهادی و با اخالص 
نزد خدا و خلق اســت؛ البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اســالمی که مایل 
است پیرو حکومت علوی شناخته شود، بسی برتر از اینهاست و چشم امید برای 

اجرای آن به شما جوان هاست.«
آنچه از بیانات ایشان دریافت می شود و به درک جدی و محتوایی نیاز دارد 

عبارت است از: 
۱ـ غیر قابل  مقایسه بودن کارکرد عدالت در جمهوری اسالمی ایران و گذشته 

قبل از انقالب اسالمی به ویژه رژیم طاغوت.
 2 ـ عملکرد مثبت جمهوری اسالمی ایران در حوزه عدالت خواهی در مقایسه 

با بسیاری از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای.
 3ـ تبلیغــات ضعیف مســئوالن و رســانه های داخلی در حــوزه کارکرد 

عدالت خواهی در جمهوری اسالمی ایران.
 4ـ تالش رسانه ها و تبلیغات گسترده دشمنان انقالب اسالمی برای نشان 

دادن دروغین بی عدالتی در ایران و القای آن در جامعه.
 5ـ نارضایتی رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( از تحقق نیافتن برنامه های 
کامل عدالت خواهی در جمهوری اســالمی ایران و نیاز به تالش و همت بیشــتر 

در این زمینه.
 ۶ـ چشــم امید رهبر معظم انقالب بــه جوانان انقالبی برای تحقق عدالت 

راستین در جمهوری اسالمی ایران.
از شــش برداشت فوق از حوزه عدالت خواهی مدنظر رهبر معظم انقالب به 
نظر می رسد برای بررسی و تبیین کامل رویکرد بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در 
زمینه عدالت، باید همه این شش نکته کلیدی به صورت جداگانه  تجزیه  و تحلیل 
شوند. همچنین به دلیل محدودیت های نوشتاری در این یادداشت که مجبوریم 
هر یک از این شــش بند و نکته کلیدی را در یادداشــت های جداگانه ای تبیین 
کنیم، بنابراین در شماره های آتی این نشریه هرکدام از این مباحث به ترتیبی که 
مطرح  شده است تحلیل و ارائه خواهد شد. نخستین یادداشت به مقایسه جمهوری 
اسالمی ایران با رژیم پهلوی در حوزه عدالت خواهی می پردازد. اینکه عملکرد 57 
ســاله رژیم پهلوی با عملکرد 4۰ ساله جمهوری اسالمی در حوزه عدالت خواهی 
چگونه باید مقایســه شــود و از این قیاس چه نتایجی به دست می آید موضوعی 

است که در شماره بعدی واکاوی می شود.

عملکرد عدالت خواهی انقالب اسالمی

»مصطفی  کواکبیان« از چهره های اصالح طلب و عضو فراکسیون  امید مجلس شورای اسالمی درباره توقف نفتکش ایرانی در جبل الطارق از سوی دولت 
انگلیس اعالم کرد: به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران  و انگلیس می گویم؛ اقدام انگلستان در توقف نفتکش ایرانی در جبل الطارق، اوالً؛ نوعی راهزنی 
دریایی، ثانیاً؛ خصومت غیر قانونی با ایران، ثالثاً؛ بی حیثیتی مجدد انگلیس در فرمانبری از آمریکا و رابعاً؛ پوچی ادعای اروپایی ها برای تداوم برجام را به اثبات رساند.

 ادعاهای اروپا 
پوچ است  افشای جزئیات یک نامه

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در 
ادامه مصاحبه خود با خبرنگار پایگاه 
خبری »بریت بارت« بخش هایی از 
نامه اوباما به رهبر معظم انقالب در 
7 اکتبر 2۰۱4 را افشا کرد و گفت: 
»اوباما در نامــه خود به رهبر عالی 
ایران نوشــته بود که من یک برنامه 
هسته ای غیرنظامی )صلح آمیز( برای 
ایران متصورم که شامل یک برنامه 
غنی سازی داخلی است و این موضوع 
منحصراً از طریق توافق دوجانبه ای 
که مــورد پذیرش ایران و ۱+5 قرار 
گیرد، تأیید خواهد شد.« طبق گفته 
بولتون، رئیس جمهور سابق آمریکا در 
ادامه نامه خود به رهبر معظم انقالب 
نوشته بود: »من معتقدم با ایران باید 
مانند هر کشــور دیگری در معاهده 
منع گســترش تسلیحات هسته ای 
)NPT( رفتار شــود و این موضوع 
نتیجه کامــل اجرای چنین توافقی 

خواهد بود.«
گزینه سرمایه گذاری

بازرگانی  اتــاق  یــک عضــو 
ایران گفت: »ایــران در حوزه ارائه 
بازارهای  اقتصادی،  زیرساخت های 
بســترهای  صــادرات،  و  فــروش 
سرمایه گذاری و خدمات اقتصادی، 
می تواند  بانکــی  شــبکه  همچون 
بــرای عراقی ها گزینــه ای مطلوب 
باشــد و عراقی ها نیــز می توانند با 
طرح ها،  برخی  در  ســرمایه گذاری 
هدف گذاری هــای مــا را بــه اجرا 
نزدیک تر کنند.« واعظی خاطرنشان 
کــرد: »در شــرایط اقتصادی امروز 
ایــران، باید تالش کــرد از بهترین 
گزینه های موجود و ممکن بهره برد 
و در این حوزه شاید توان کشورهای 
همسایه گزینه ای کلیدی باشد. بعد 
از خــروج آمریکا از برجــام، تعداد 
اروپایی که  از شــرکت های  زیادی 
برای همکاری به ایران آمده بودند، 
بــه دلیل تهدیدهای ترامپ از ایران 

خارج شدند.«
صادرات نیروی کار 

بانــک جهانی در گزارشــی از 
درآمد ارزی کشورها با صدور نیروی 
کار به خارج در ســال 2۰۱8 اعالم 
کرد، کشورهای جهان در این سال 
529 میلیارد دالر از این محل درآمد 
کسب کردند. پیش بینی شده است 
این رقم در ســال 2۰۱9 با رشد 4 
درصدی به 55۰ میلیارد دالر برسد. 
بر اســاس این گزارش، درآمد ارزی 
ایــران از محل صدور نیروی کار در 
ســال 2۰۱8 بــه ۱ میلیارد و 4۰۰ 
میلیــون دالر رســیده و ایران در 
رتبه هشــتم در منطقه خاورمیانه و 
شــمال آفریقا از نظر میزان جذب 
درآمد ارزی با صدور نیروی کار قرار 

گرفته است.
سرمایه گذاری عربستان

عربستان سعودی از زمان روی 
کار آمدن دونالد ترامپ تاکنون 8۰ 
میلیــارد دالر از اوراق خزانــه داری 
آمریــکا را خریــداری کــرده که 
تحلیلگــران این خریــد را به پاس 
حمایت ترامپ از بن سلمان می دانند. 
تاکنون رابطه بســیار نزدیک دونالد 
ولی عهد  با محمدبن سلمان،  ترامپ 
عربستان اثبات شده است. میلیاردها 
دالر معامله ســالح و تمایل آمریکا 
به از بیــن بردن مدارک دخالت بن 
ســلمان در قتل جمال خاشقجی، 
همه نشان دهنده این رابطه نزدیک 
هستند؛ ولی آنچه به آن توجه نشده، 
عالقه عربستان به افزایش بدهی های 

آمریکاست.
سورپرایز ایران برای آمریکا!

سردبیر مجله دفاعی »جینز« 
در گفت وگو با بی بی سی درباره توان 
دفاعی پدافند هوایــی ایران گفت: 
»پس از انهدام پهپاد آمریکایی روشن 
شــد، این بود که ایــران از توانایی 
موشــکی و راداری خوبی برخوردار 
است و این پهپاد هدف راحتی برای 
آنها بوده است. آمریکایی ها از اینکه 
ایران توانست پهپاد آنها را سرنگون 

کند سورپرایز شدند!«
موقعیت خوب ایران

معاون  امین زاده«  »محســن 
وزیرخارجــه دولت اصالحات گفته 
است: »در صورت حمله آمریکا، مردم 
ایران همچون ویتنامی ها درس بسیار 
تلخی به نظامیــان آمریکا خواهند 
داد. موفقیت ســاقط کــردن پهپاد 
آمریکایی از ســوی نیروهای مسلح 
ایران دفاع با ارزشــی بوده و ایران را 
در موقعیت خوبی در مقابل آمریکا 

قرار داده است.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دیدگاه

ذوب در فرهنگ 
غیرخودی به این 

می گن! ساخت 
مجسمه آزادی 

آمریکایی و 
نمایش کاله عمو 

سام در شهر جده 
عربستان برای 
معرفی فرهنگ 

یانکی ها به مردم 
عربستانی!

معدوم سازی
 ۶ هزار قلیان 

در اهواز/ قلیان 
از سیگار مضرتر 

است؛ اما متأسفانه 
فرهنگ سازی 

نشده و قبح قلیان 
کشیدن شکسته 

شده  است

سخنرانی ترامپ 
برای مردم آمریکا؛ 
او حتی در چندصد 

متری کاخ سفید 
هم احساس امنیت 

نمی کند و از 
پشت شیشه های 

ضدگلوله دم از 
مدیریت جهان 

می زند!

همزمان با پویش 
صاحبخانه خوب 

و مراعات حال 
مستأجران از سوی 

صاحبخانه ها در 
وضعیت سخت 
اقتصادی، این 

مشاور امالک هم 
در حد توان خود 
هوای مستأجران 

را دارد

تشدید 
درگیری ها در 

فلسطین  اشغالی 
در اعتراض 

به قتل جوان 
اتیوپیایی به 

دست پلیس رژیم 
صهیونیستی، 

صدای پایان عمر 
صهیونیست ها به 

گوش می آید

پایش

  سید فخرالدین موسوی/  
»برجام« در آســتانه فروپاشی 
قــرار دارد؛ چرا کــه ایاالت متحده 
آمریــکا چه آن زمان کــه »باراک 
 اوباما«ی دموکرات در کاخ  سفید بود 
و سیاست  خارجی ایاالت  متحده را با 
تاکتیک پنهان کردن دست  چدنی در 
دست کش مخملین پیش می برد و در 
ظاهر بر حفظ توافق تأکید می کرد، 
چه در این روزها که »دونالد ترامپ«ِ 
جمهوریخــواه در رأس دولــت این 
کشور است و فرمان خروج آمریکا از 
برجام را صادر کرد و هر روز در پی 
وضــع تحریم های جدید علیه ملت 
ایران است؛ ایاالت  متحده هرگز به 
تعهدات برجامی اش پایبند نبود! در 
حالی که ایران به گواه گزارش های 
پر تعداد آژانس بین المللی  هسته ای 
برجــام را مو به مو اجرا کرده و حتی 
اقداماتی فراتر از تعهدات مندرج در 
این توافق بین المللی را برای اثبات 
حسن نیت خود عملیاتی کرده است.
برجام، فقــط یک گام تا پایان 
فاصلــه دارد؛ به آن دلیل که ســه 
کشــور انگلیس، آلمان، فرانســه و 
مقامــات اتحادیه  اروپا با وجود همه 
حفظ  ضرورت  درباره  ادعاهای شان 
برجام و با وجود همه جمالت زیبا و 
وعده های خوش تراش شان پیرامون 
وجوب ماندگاری توافق هســته ای 
در عمــل هیــچ گام مؤثر و مهمی 

برنداشتند.
اروپایی ها  و  آمریکایی ها  سهم 
در بــه شکســت کشــاندن توافق 
جامع هســته ای آنقدر واضح است 
که بســیاری از سیاســت مداران و 
دولت های جهان کاهش تعهدات از 
ســوی تهران و اقدام متقابل را حِق 
محفوظ و طبیعی ایران دانســتند؛ 
اظهارات »ماریا زاخاروا« سخنگوی 
مبنی  روسیه  دیپلماســی  دستگاه 
براینکه »عبور از سقف ذخایر اورانیوم 
غنی  شده)بر اساس برجام( و کاهش 
تعهــدات برجامی از ســوی ایران، 
نتیجه منطقی اقدامــات آمریکا از 
جمله وضع تحریم علیه این کشور 
است« یا گفته های »ماهاتیر محمد« 
نخست وزیر »مالزی« که اظهار داشته 
اســت: »این آمریکاست که ایران را 
تحریک می کند. آنها ابتدا از پیمان 
هسته ای خارج شدند و بعد هم اعالم 
می کنند که ناو جنگی به خلیج فارس 
می فرســتیم! بازی اعمال تحریم ها 
و مجبور کردن ســایر کشــورها به 
همراهــی با تصمیمــات خود اصاًل 
دموکراتیک نیست. این کار زورگویی 
است« تنها دو نمونه از این اظهارات 
اســت؛ اما اینجا در تهران، پایتخت 
جمهوری اسالمی ایران رسانه هایی 
هستند که در مواضعی حیرت انگیز 
انگشــت اتهام را نه به سوی خارج 
از مرزهــا و دولتمــردان اروپایی و 

آمریکایــی که به ســمت نیروهای 
داخلی کشور نشانه می گیرند!

روزنامه اصالح طلب »شــرق« 
از زبــان »محســن میردامــادی« 
می نویســد: »قبل از دوران ترامپ 
که برجام تصویب و عملیاتی شد، به 
نظرم با رفتارمان عماًل برجام را ابتر 
کردیم و باعث شدیم نتایج مفیدی 

که کشــور از برجام انتظار داشت، 
محقق نشود.«، »محسن امین زاده« 
معاون وزارت خارجِه دولت اصالحات 
نیز به همیــن روزنامــه می گوید: 
»تقریباً اجتناب ناپذیر به نظر می رسد 
کــه ایران، دیر یا زود باید به ارتباط 
فعال و برابری با آمریکا دســت یابد 
و بــه مذاکــره دوجانبه بــا آمریکا 
بنشیند... ایران در منگنه بزرگ ترین 
تحریم های تاریخ قرار گرفته و خروج 

از آن مستلزم مذاکره با آمریکاست... 
آمریکا سال هاست که دنبال مذاکره 
مستقیم و بی واسطه با ایران است و 
ایران است که از مناسبات مستقیم 
با آمریکا سر باز می زند.« جمالتی که 
معنای آن این می شــود که ایران از 
میز مذاکره فاصله گرفته و پیشنهاد 
مذاکره را رد می کند؛ وگرنه می توان 
بــا ترامپ گفت وگو و مشــکالت را 

حل کرد!
»احمد خــرم« وزیر راهِ دولت 
با روزنامه   اصالحات در گفت وگــو 
»همدلی« می گویــد: »گروهی که 
از چند سال پیش با عنوان دلواپس 
شناخته می شوند،  اصوالً نمی توانند 
نــه آرامش را و نه هر نشــانه ای از 
موفقیــت را برتابند. به همین دلیل 
با هر مســئله ای که با منافع کشور 
ارتباط دارد، مخالفت کرده و حتی 
گاهی به خود اجازه اشکال مختلف 
تهدید را می دهند. انگار واقعاً حیات  
سیاسی و همچنین منفعت خود را 
در رویارویی با دنیا می بیند و برجام، 
FATF و اینستکس را با توسل به 

شیوه هایی تخریب می کنند.«
روزنامــه »آرمــان« هــم در 
یادداشتی با عنوان »اروپا در تالش 
برای احیای برجــام« به قلم »علی 
بیگدلی« می نویســد: »اروپا تالش 
می کنــد تا به هر ترتیب ممکن این 
توافق )برجام( را حفظ کند... سخنان 

روزهــای اخیر »امانوئــل  مکرون« 
نشان دهنده آن است که این امکان 
وجود دارد کــه آمریکا اصل برجام 
را بپذیرد؛ اما مشــکل اصلی بر سر 
آن است که زمان تعهدات ایران در 
لذا  برجام خیلی کوتاه مدت است... 
مکرون پیشــنهاد 3۰ تا 5۰ سال را 
مطرح داشته است... همان گونه که 
»هایکو مــاس« وزیر خارجه آلمان 
مطرح داشــت که مــا نمی توانیم 
معجزه کنیــم و این آخرین پیامی 
بــود که اروپا به ایــران داد... هایکو 
ماس به وزیر خارجه کشورمان گفته 
بود که اگر ما بخواهیم اینستکس را 
عملیاتی کنیــم و انتظارات ایران را 
پاســخ دهیم، ایران نیز سه تعهد را 
باید عملیاتی کند.« سه تعهدی که 
این روزنامه در لفافه می گوید شــاه 
کلید  باز شــدن قفل برجام است، 
عبارتند از: توقف توان موشکی، توقف 
ایران و به  فعالیت های منطقــه ای 
رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی!
مواضــع مذکور این ســؤال را 
به ذهن هر خواننده  و شــنونده ای 
متبادر می کند که آیــا قرابت نظر 
و همســویی این رســانه ها با آنچه 
از زبان مقامات غربی و رســانه های 
اتفاقی است  ایرانی می شنویم،  ضد 
یا رابطه و منافع مشــترکی در این 

میان وجود دارد؟

نگاهی به مواضع برخی رسانه های اصالح طلب
در آستانه فروپاشی »برجام«

اتفاقنظری
کهنمیتوانداتفاقیباشد

تقدیر از قهرمان/ 
پاسداری که برای 

جمع آوری الشه 
پهپاد ساقط شده 
به دریای طوفانی 
می زند؛ اما قایق 

واژگون شده و 
او هشت ساعت 

شنا می کند تا 
الشه را به ساحل 

بیاورد

برجام، فقط یک گام تا پایان 
فاصلــه دارد و اینجا در تهران، 
پایتخــت جمهوری اســالمی 
ایران رســانه هایی هستند که 
در مواضعی حیرت انگیز انگشت 
این  کشاندن  به شکست  اتهام 
توافق را نه به ســوی خارج از 
مرزهــا و دولتمردان اروپایی و 
آمریکایی که به سمت نیروهای 

داخلی کشور نشانه می گیرند

  حســین عبداللهی فر/ رهبر معظم 
انقالب اسالمی در بخشی از فرمایش های خود 
در جمع مسئوالن قوه قضائیه، با اشاره به حضور 
حماسی ملت ایران در انتخابات 4۰ سال گذشته، 
به رغم همه کارشکنی های نظام سلطه و ایادی 
آنها در داخل کشور فرمودند: »حاال آخر امسال 
هم یک انتخاباتی هست. باز هم با وجود بعضی از 
تردیدآفرینی هایی که بعضی از افراد می کنند، من 
می دانم که مردم با شور و شوق در این انتخابات 
شرکت خواهند کرد. اینها عظمت ملت ایران را 

نشان می دهد.«
در حالی که اســتکبار جهانی و کشورهای 
وابســته به آنها در منطقه برای دلســرد کردن 
مردم در پای صندوق های رأی برنامه ریزی کرده 
و سم پاشــی می کنند، برخی گروه های سیاسی 
داخل کشور نیز خط تحریم را با اهداف متفاوتی 
دنبال می کنند. تحریم کنندگان و به تعبیر رهبر 
معظم انقالب تردیدآفرینان داخلی چند دسته اند. 
۱ ـ کســانی که مزیــت و برتری خویش 
در رقابت هــای انتخاباتی را تعامــل با غرب و 
خوش بینی به آمریکا تعریــف کرده و اینک با 

رفتــار ترامپ که در واقــع چهره بدون روتوش 
ایاالت متحده را به نمایش گذاشته، حرفی برای 

گفتن ندارند.
2ـ دسته دوم کسانی هستند که با همین 
نگاه در انتخابات  گذشته به مردم وعده و وعید 
داده و آنها را به نتایج سرشــار اقتصادی ناشی 
از مذاکره و گفت وگــو با آمریکا دلخوش کرده 
بودند؛ اما با تشــدید تحریم های آمریکا مواجه 
شده و به مراتب شــرایط بدتری را برای مردم 
ســاخته اند. این جماعت اکنــون نگران پایگاه 
رأی خود هســتند و احتمال باخت خود را زیاد 
می دانند. ضمن آنکه در صورت روبه رو شدن با 
مردم باید پاسخگوی تحلیل های غلط خود نیز 
باشند. کســانی که مقاومت در مقابل آمریکا را 
عامل مشکالت کشور معرفی کرده و راه حل را 
مذاکره و گفت وگو معرفی می کردند، اکنون باید 
از گزافه های خود دفاع کنند. آنها که معتقد بودند 
برای زیستن باید با کدخدا راه آمد، اکنون باید 
بگویند چرا شیوه مذاکره و سازش جواب نداد. 

3ـ دسته سوم کســانی هستند که برای 
تئوریزه کردن تحریم دست به کار شده و راهبرد 

»مشارکت مشروط« را پیشنهاد می کنند. اینها 
می گویند شــرط ما برای حضور در رقابت های 
انتخاباتی تأیید صالحیت عناصر اصلی ماست و 
ما دیگر حاضر به رقابت با نیروهای دست دوم و 
چندم خود نیستیم. این ایده در واقع ادامه همان 
راه تحریم است؛ اما با توجیهی که می تواند توپ را 
به زمین نظام بفرستد و در واقع شورای نگهبان 

را مقصر کاهش آرا نشان دهد. 
دو مزیت دیگر طرح مشارکت مشروط بر 
تحریم برای طراحان آن این است که اوالً راهبرد 
تحریــم را عاقالنه و منطقی جلوه می دهد و آن 
را از دامنه مخالفان تعدیل می کند. ثانیاً با فشار 
به شــورای نگهبان چند هدف با یک تیر دنبال 
می شود: یکی اینکه ممکن است امتیازاتی را به 
دنبال داشــته و تعدادی از نیروهای مسئله دار 
خود را وارد مجلس کنند که بسیار بعید است به 
چنین هدفی دست یابند. دوم اینکه اگر امتیازی 
کسب نکردند نظارت استصوابی را عامل کاهش 
مشارکت معرفی کنند نه وضعیت اقتصادی که 
خود عامل آن هســتند و در واقع از این طریق 
بخشی از فشارهای متوجه خود را به سوی نظام 

و شورای نگهبان سوق دهند.
به دنبال واکنش های منفی به طرح تحریم 
و مشــارکت مشروط، اینک »مشارکت مشروط 
منطقه ای« در دســتور کار قــرار گرفته که به 
معنای  تحریم در مناطقی و حوزه هایی اســت 
که کاندیدای مدنظر آن جریان تأیید صالحیت 

نشده باشد.
4ـ در دســته چهارم کسانی قرار دارند که 
وضعیت فعلی و نابسامانی های اقتصادی را عامل 
کاهش مشارکت می دانند و برای مستندسازی 
مدعای خود اقدام به نظرسنجی هایی نموده اند 
که نشان می دهد بیش از دو سوم واجدان رأی 
در پــای صندوق نخواهند آمد. هدف این گروه 
فشار به نظام برای تن دادن به مذاکرات ذلیالنه و 
مورد نظر ترامپ است. این نظرسنجی زودهنگام 
و حساب شــده را روزنامه ای انجام داد که پس 
از مورد هدف قرار گرفتن پهپاد متجاوز آمریکا، 
خویشتن داری ترامپ را ستایش کرده و از آن به 
»لطف ترامپ« تعبیر کرد و پیشنهاد داد وقتی 
ترامپ ماشــه شــلیک را نچکاند، ما باید ماشه 

مذاکره را بچکانیم.

جریان شناسی تردیدآفرینان در انتخابات آخر سال



  محمدامیــن ســواری/ 
حشدالشــعبی مولود مقابله با داعش 
بود. شکســت داعش، فلسفه وجودی 
حشدالشعبی را با پرسش هایی مواجه 
می کرد؛ بنابراین او برای ادامه حیات 
نیاز بــه تعریف کارکردهــای جدید 
داشــت. تحول و تعریف کارکردهای 
حشدالشــعبی می تواند متنوع باشد. 
برخــی ، به ویژه جریانــات آمریکایی 
ســعودی  از ابتــدا نغمــه انحــالل 
حشدالشعبی را به دلیل پایان مأموریت 
آن و شکســت داعش ســر دادند؛ اما 
دولت، مرجعیت و نخبگان عراق آن را 
رد کردند؛ بنابراین بقای حشدالشعبی 
نیازمند برنامه ای هدفمند بود. عده ای 
تجربه ایران از بسیج را نمونه ای خوب 
معرفــی می کردند؛ امــا برخی مانند 
مقتدی صدر  ادغام آن را در نیروهای 
مســلح تحت فرماندهی نخست وزیر 
و محصــور کردن ســالح در دولت را 

خواستار شدند.
به تازگــی عــادل عبدالمهدی 
 ۱۰ فرمانــی  عــراق،  نخســت وزیر 
ماده ای صادر و بر اساس آن نیروهای 
حشدالشــعبی را در نیروهای مسلح 
این کشــور ادغام کرده اســت و همه 
نام  گذاری هــای گوناگونی را که برای 
برخی گروه هــا در جنگ علیه داعش 
استفاده می شد و زیرنظر حشدالشعبی 

عمل می کردند لغو نموده است. 

انگاره های احتمالی
این اقــدام عــادل عبدالمهدی 
ممکن اســت حاوی مقدمات و دارای 
علل و برآمــده از انگاره های احتمالی 
باشــد که در ادامه به برخــی از آنها 

اشاره می کنیم:
۱ـ به نظر می رســد این فرمان 
برآمــده از شــرایط داخلی و خارجی 
عراق و به دنبال ضرورت نبود گروه هایی 
خارج از چارچوب قانون عراق بوده است 
و عبدالمهدی با این اقدام محدود کردن 
مجموعه های غیر قانونی را خواســتار 

شده است.
2ـ توصیه هــا و بیانــات آیت اهلل 
سیستانی در محصور کردن سالح در 
اختیار دولت و منع استفاده از آن خارج 
از چارچوب دولتی، از مسائلی بود که 
سبب شد عبدالمهدی، اقدامی در این 

راستا را شدنی تلقی کند.
3ـ این فرمان با قانون اساســی 

منسجم است؛ زیرا طبق قانون اساسی 
عراق، داشتن تشکیالت خارج از دولت 
از سوی هر حزبی که در دولت مشارکت 
دارد ممنوع شده است. حال آنکه برخی 
احزاب که در انتخابــات 2۰۱8 وارد 
عرصه سیاســت شده اند، تشکیالت و 
دفاتر نظامی در شــهرهای گوناگون 
دارند و این می تواند دلیل قانع کننده ای 

برای اقدام عبدالمهدی باشد.
4ـ ادغام حشدالشعبی پیامی به 
کشورهای منطقه و بین المللی درباره 
اراده و قــدرت دولت عراق اســت. به 
عبارت دیگر عراق استقالل خود را که 
برخی کشورهای منطقه و بین المللی 
آن را مدام مــورد هجمه قرار داده اند 
و این هجمه حتــی به بخش هایی از 
عراقی ها تســری پیدا کرده، به اثبات 

می رساند.
5ـ شــأن تأسیس حشدالشعبی 
مبارزه با داعش بود. یکی از تفاسیری 
که از اقدام عبدالمهدی می شــود آن 
اســت که نخســت وزیر با این اقدام 
خواســتار اعالم پایان داعش و پایان 
نظامی  داوطلب  نیروهــای  مأموریت 

است.
۶ـ آمریــکا برخــی گروه هــای 
حشدالشــعبی را در فهرست تحریم 
خود قرار داد؛ از این رو عبدالمهدی با 
این فرمان اقدامی پیشدستانه برای دفع 
تحریم احتمالی حشدالشعبی از سوی 
آمریــکا صورت داد و هزینه این کار را 

برای آمریکا باال برد.
7ـ برخی نیز قائل به تأثیرگذاری 
فشــارهای آمریکایی سعودی در این 
مســئله هســتند و این اقــدام عادل 

عبدالمهــدی را اقدامــی تعادلی و در 
راســتای کاهش آســیب عراق ناشی 
از نــزاع ایران با آمریکا یا عربســتان 
دانســته اند. ایــن امر بــرای مقابله با 
رهاشــدگی نیروهای نظامی عراقی و 
نتیجه ای از پاسخ گرفتن اولتیماتوم های 

آمریکایی سعودی است.

نتایج اقدام
۱ـ قطعاً منظم کردن تشکیالت 
نظامی و حرکت ســازمان نظامی به 
شــکلی واحد می توانــد یکی از فواید 
این امر باشد؛ لذا این فرمان به تکامل 
حشدالشــعبی و تشــکیل یک بسیج 
واقعــی و همگانی در سراســر عراق 

کمک می کند.
2ـ این پیام به شکل عام به سایر 
فرقه ها داده می شــود که تشکیل هر 
تشــکیالتی خارج از دولت غیر قابل 
قبول و غیر قانونی اســت. به عبارت 
دیگر این فرمان می تواند مانع آن شود 
که آمریکا با هر بهانه ای به هماهنگی 
با عشایر ســنی بپردازد و به تشکیل 
با  تشکیالت مســلح ســنی متناظر 
حشدالشعبی اقدام کند. در واقع با این 
اقدام این حربه آمریکا ، که زمزمه اش 
در برخی رســانه های عربی به گوش 

می رسد    مهار می شود.
3ـ همچنین ســبب می شــود 
بســیاری از القائــات ایران هراســانه  
دشــمنان و ادعاها مبنی بر مدیریت 
حکومت عــراق از ســوی جمهوری 
اسالمی خنثی شود و این امر می تواند 
در داخــل و خارج عــراق اثر مثبتی 

داشته باشد.

بــه عبــارت دیگر پشــتیبانی 
جمهوری اســالمی از حشدالشــعبی 
در جریــان جنگ بــا داعش و حضور 
پاسداران  سپاه  فرماندهان  مستشاری 
انقالب اسالمی در کنار آنان سبب شده 
که نظر بخشــی از مردم عراق درباره 
جمهوری اســالمی که تحت تبلیغات 
شــدید رژیم بعث آســیب دیده بود، 
بازســازی و ترمیم شود؛ اما در دوران 
پســاداعش، رســانه های غربی عربی، 
حشدالشعبی را عامل جمهوری اسالمی 
در عراق معرفی می کنند تا با استفاده از 
این حربه بتوانند حضور برخی گروه های 
مقاومت را که در عرصه سیاسی نیز حائز 
اکثریت در پارلمان شــده اند مسئول 
مشــکالت اقتصــادی اجتماعی عراق 
بدانند و منشأ آن را ایران معرفی کنند.

و  یــی  ا قه گر فر نــع  ما 4ـ 
سوءاستفاده های ناشی از دفاتر متفاوت 
و هرج و مرج در عراق می شــود؛ زیرا 
تعدد گروه ها مدیریت آن را ســخت 
می کنــد و امکان سوءاســتفاده های 

احتمالی را افزایش می دهد.
5ـ وجود و اجازه حمل سالح از 
ســوی گروه ها مانع استقرار و امنیت 
عراق می شــود؛ بنابراین این مســئله 
می تواند مانــع و دافع احتمال جنگ 

داخلی مسلحانه میان احزاب شود.

آسیب های اقدام
۱ـ ادغام حشدالشعبی با نیروهای 
مســلح عراق امری جدید نیست و در 
قانون حشدالشــعبی آمده اســت؛ اما 
اینکــه ماهیت تشــکیالتی گروه های 
حشدالشــعبی نیــز حذف شــود با 

چالش هایی همراه خواهد بود.
2ـ حشدالشعبی برای عراق منافع 
زیادی داشــت که بایــد مراقبت کرد 
فرمان نخست وزیر این منافع را محدود 
نکند. حشدالشعبی متشکل از نیروهای 
مردمــی، معتقد و کارآزموده اســت. 
حشد با پیروزی خود نماد موفقیت در 
استفاده از نیروی داخلی شده است و 
عالوه بر اینکه با این روحیه توانســت 
جلوی تروریسم را بگیرد، در عرصه های 
گوناگون عمرانی، خدماتی، بصیرتی و... 
کشور با روحیه جهادی و مردم محور 
کاربرد دارد. همچنان که این اتفاق از 
سوی نیروهای برخی گروه ها در حال 
انجام است؛ اما انحصار آن در نیروهای 
مسلح این امر را احتماالً محدود و عراق 

را از این خدمات محروم می کند.
بــرای  کــه  محبوبیتــی  3ـ 
حشدالشــعبی حادث شــد ظرفیتی 
برای حشد به وجود آورد که بتواند به 
شکل غیر رسمی بسیاری از مواضعی 
را که دولت عراق از آن ابا دارد در نظر 
بگیــرد؛ بدون آنکه دولت عراق هزینه 
چشمگیری بپردازد و به شکلی کمک 
کار دولــت عراق و اهرم فشــار آن در 
برخی از مسائل باشد؛ اما این امر این 

حربه را از عراق می گیرد.
4ـ مواضــع و اقدامــات انقالبی 
حشدالشــعبی که لزومــاً نظامی هم 
نیســتند ســبب افزایش دیپلماسی 
عمومی عراق شــده است. این مسئله 
در حضــور حشدالشــعبی در مناطق 
ســیل زده ایران که موجب خشنودی 
مردم سیل زده از عراق شد و مواضعی 
که در قبال ملت های یمن و ســوریه 

مدنظر قرار گرفت، قابل درک است.
عــراق  نخســت وزیر  اقــدام 
آن  رد  و  تأییــد  در  بازخوردهایــی 
داشــته اســت؛ اما این اقدام با اطالع 
و آگاهی کامل دولت عراق از شــرایط 
حســاس کنونی انجام شده که تمام 
تالش ها برای تحقیر فلسفه تشکیالت 
حشدالشعبی و رسالت وجودی آن را 
ناکام گذاشته است. ملت عراق هیچ گاه 
نقش بی بدیل جریان مقاومت و در رأس 
آن حشدالشعبی را در نابودی داعش 
و برگرداندن آرامش و امنیت به عراق 
فرامــوش نخواهد کــرد و حضور این 
تشــکیالت در بدنه ارتش عراق سبب 
تقویت آن و نویدبخش آینده ای امن تر 
در پرتو ارتشی مقتدر و انقالبی است. 

   فرزان شهیدی/ هفتم تیرماه، امارات یکی از اعضای اصلی ائتالف عربی به سرکردگی عربستان 
در جنگ علیه یمن، اعالم کرد ابوظبی تصمیم دارد بخشی از نیروهای خود را از یمن خارج کند. این 

نیروها قرار است از بندر جنوبی »عدن« و سواحل غربی »الحدیده« خارج شوند. 
درباره دالیل و انگیزه های امارات چند گزاره مطرح است:

ـ »محمدبن راشد آل مکتوم« حاکم دبی از بیم آنکه امارتش در معرض حمالت نظامی »انصاراهلل« 
قرار بگیرد، به »محمدبن زاید آل نهیان« ولیعهد ابوظبی اعالم کرد باید از یمن عقب نشینی صورت بگیرد. 
بنا بر گزارش ها از داخل امارات، حاکم دبی نشست مهمی را با محمد بن زائد برگزار کرده و در آن به 
بن زائد اطالع داده است که دبی قادر به تحمل هزینه های ناشی از حمله انصاراهلل به مراکز حیاتی این 

امارت نیست و در صورت ادامه سیاست های ابوظبی، وحدت امارات به خطر می افتد.
ـ دلیل دیگری که برخی ناظران در تصمیم جدید امارات به آن اشــاره دارند، افزایش تنش میان 
آمریکا و ایران در حوزه خلیج فارس است. این نگرانی پس از حمله به نفتکش های امارات افزایش یافت. 
نکته مهم این اســت که به رغم اتهام آمریکا و عربســتان مبنی بر دست داشتن ایران در این حمالت، 
امارات دست به عقب نشینی  زده و وزیر خارجه این کشور در مسکو اعالم کرده است هیچ سند و مدرکی 

در مورد حمله به نفتکش ها علیه هیچ کشوری وجود ندارد.
ـ به گفته یکی از مســئوالن یمنی، اعالم عقب نشــینی امارات از یمن احتماالً تاکتیکی باشد که 
دلیل آن مهار افکار عمومی در داخل و خارج امارات است که خواستار خروج امارات از ائتالف سعودی 
و توقف جنگ یمن هســتند. با این حال، امارات اگر نقش نظامی خود را در یمن کم رنگ کند، نقش 

سیاسی خود را در عرصه داخلی یمن و به ویژه شورای انتقالی افزایش خواهد داد. 
ـ برخی ناظران به درگیری نیروهای محلی مورد حمایت امارات با دولت یمن در سوکوترا و شبوه 
اشــاره کرده اند که موجب ایجاد مشــکالتی برای امارات شده و حضور امارات و ناکامی اش را در جنگ 
یمن زیر ســؤال برده اســت. به همین دلیل امارات با کاهش یا عقب نشینی نیروهای خود از یمن قصد 

حل این مشکل را دارد.
ـ جنگ یمن برای امارات از جنبه اقتصادی خسارت بار بوده است. به همین دلیل بسیاری از حکام 

و شیوخ سایر امارت ها از ابوظبی خواسته اند به حضور خود در یمن پایان دهد. 
ـ انصاراهلل یمن چندی پیش پهپادهایی را بر فراز آسمان امارات به پرواز درآورده بود و این پهپادها 
موفق شــده بودند از مرکزی حساس مانند فرودگاه های دبی و ابوظبی تصویربرداری کنند. انصاراهلل با 
این اقدام نشان داد قادر است دایره حمالت خود علیه امارات را گسترش دهد و با این اقدام پیام مهم 

خود را به ابوظبی و دبی رساند.
با توجه به دالیل فوق معلوم می شود تغییر معادله میدانی در یمن نقشی مهم در تصمیم عقب نشینی 
امارات داشته است. مقاومت یمن با محوریت انصاراهلل که از ابتدای سال 2۰۱9 راهبرد خود را از حالت 
»تدافعی ـ فرسایشی« به وضعیت »هجومی ـ بازدارندگی« تغییر داده است، موجب نگرانی ائتالف سعودی 
به ویژه اماراتی ها شده و خصوصاً پس از حمالت موشکی و پهپادی دقیق و مخرب انصاراهلل به اهدافی 

در عمق سعودی، از تکرار این حمالت در خاک خود دچار هراس شده اند. 
عقب نشــینی امارات از مناطقی از یمن اگر جدی و مداوم باشــد، عربســتان ســعودی را دچار 
مشــکل خواهد کرد. در ائتالف ضد یمن به رهبری ســعودی، امارات نقش بازوی اصلی را در حمله به 
 یمن داشــت از این رو با خروجش عربســتان دست تنها شــده و قادر به حفظ و ادامه ائتالف نخواهد

 بود.
با توجه به اختالفات جدی که از مدت ها پیش میان امارات و عربســتان در جنگ یمن رخ داده 
بود، فروپاشــی این ائتالف دور از انتظار نیســت. نتیجه این روند که عاملی جز مقاومت مردمی یمن و 
توانمندی های کیفی انصاراهلل نداشته است، شکست حتمی ائتالف سعودی در یمن و پیروزی مقاومت ، 

به رغم جنگ فاجعه بار طی چهار سال گذشته است.

پنجره

عقب نشینی امارات از یمن؛ دالیل و پیامدها نشست »جی 2۰« پرحاشیه اما بی نتیجه
   محمدرضا مرادی/ چهاردهمین نشست سران گروه 2۰ جمعه و شنبه )7 و 8 تیر ۱398( 
در شهر »اوزاکا« ژاپن بدون نتیجه به پایان رسید. هرچند این نشست راه حلی برای مشکالت اقتصادی 
ارائه نداد، با حاشیه های زیادی همراه بود. این نشست در حالی برگزار شد که بسیاری از قبل هشدار 

داده بودند زیاده خواهی های آمریکا سبب شکست این نشست خواهد شد. 
گروه 2۰ شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، روسیه، عربستان، 
اندونزی، استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک است که 
85 درصد اقتصاد دنیا را در دست دارند. نشست های این گروه در سطح سران از سال 2۰۰8 و پس از 
اینکه رهبران کشورهای عضو برای بحث درباره بحران مالی جهانی جلسه ای اضطراری تشکیل دادند، 
آغاز شد و تاکنون هر ساله برگزار شده است. فرضیه معروف مدافعان گروه 2۰ این است که این نهاد 
به اندازه کافی کوچک اســت که بتواند تصمیم بگیرد و به اندازه کافی بزرگ است که تصمیم هایش 
در شرایط جهان اثرگذار باشد. با این حال، منتقدان گروه 2۰ معتقدند وضعیت آشفته امروز اقتصاد 
جهان نشــانگر شکست سران کشورهای عضو این گروه است که از قضا قرار بود با هماهنگی بیشتر، 
مانع بروز بحران های مالی و اقتصادی در جهان شوند. آنها بر این اعتقادند که در میان تمامیت خواهی 

کشورها در عرصه تجارت جهانی، دیگر دوران این گروه هم به سر آمده است.
نشست چهاردهم در ژاپن نتیجه خاصی نداشت و بار دیگر آمریکا مخالف بسیاری از پیشنهادهای 
مطرح بود. حضور عربستان در گروه 2۰ و میزبانی ریاض برای نشست این گروه در سال آینده میالدی 
نیز از جمله موضوعات جالب است؛ زیرا عربستان نه تنها اقتصادی متکی بر صنعت ندارد، بلکه اقتصاد 
نفتی این کشــور نیز با چالش های زیادی مواجه بوده و حتی بســیاری از اقتصاددانان غربی احتمال 
ورشکستگی اقتصادی عربستان را در سال های آینده مطرح کرده اند. در واقع سهم عربستان از بازارهای 

نفتی تنها دلیل حضور این کشور در گروه 2۰ به شمار می رود که البته دلیل بسیار مضحکی است.
یکی از حاشــیه های جالب نشست جی  2۰ ستایش خنده دار ترامپ از بن سلمان بود. ترامپ از 
»محمدبن سلمان« ولی عهد سعودی به دلیل اصالحات حقوق بشری! و مبارزه وی با تروریسم! تشکر 
کرد. آن هم چند روز پس از اینکه سازمان ملل رسماً اعالم کرد، مقامات سعودی از جمله بن سلمان 
در قتل وحشیانه خاشقجی نقش مستقیمی داشته اند. ستایش پوچ ترامپ از بن سلمان در حالی است 
که در 5۰ ماه گذشته بن سلمان به سالخ کودکان یمن معروف شده و بیش از 85 هزار کودک یمنی 

قربانی تجاوز وحشیانه عربستان به یمن شده اند. 
عقب نشینی های ترامپ در برابر چین و ترکیه نیز از حاشیه های جالب نشست جی 2۰ بود. در 
چند ماه گذشته جنگ تجاری میان چین و آمریکا بسیار شدت گرفت و شرکت »هوآوی« چین نیز 
از سوی آمریکا تحریم شد. اعضای گروه جی  2۰ با وجود ابراز نارضایتی آمریکا، در بیانیه پایانی خود 
تجارت و ســرمایه گذاری جهانی را موتور محرکه رشــد، توسعه و اشتغال زایی در کشورهای مختلف 
جهان دانستند و خواستار پایان دادن به جنگ تجاری واشنگتن و پکن شدند. ترامپ هم پس از دیدار 
با »شــی جین پینگ« رئیس جمهور چین گفت مذاکراتی »عالی« با وی داشــته است و به اعتقاد او، 
روابط دو کشور به »وضعیت عادی« بازمی گردد. همچنین به گفته وزارت خارجه چین، آمریکا و چین 
توافق کردند گفت وگوهای تجاری میان دو کشــور از سر گرفته شود و واشنگتن تعرفه های جدیدی 
بر محصوالت چینی اعمال نکند. وی درباره تحریم ها بر شــرکت فناوری هوآوی نیز گفت: »به دلیل 
درخواســت کمپانی های ما و رئیس جمهور شــی، موافقت کردم به شرکت هوآوی اجازه داده شود تا 

تجهیزاتی را که بر امنیت ملی ما اثر نمی گذارد، از آنها خریداری کند.«
در مجموع با توجه به نشست های گروه 2۰ در چند سال اخیر می توان گفت این گروه نه تنها 
راه حلی برای مشــکالت اقتصادی جهان ارائه نکرده، بلکه اساســاً خود منبع مشکالت اقتصادی در 
جهان اســت. در ژاپن نیز مسائل حاشیه ای بر اصل نشست غلبه یافت و عماًل این نشست نیز نتیجه 

خاصی نداشت.

فراسو
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  مصطفی فاروئی فیروزی/ 
حــوادث ایــن روزهــای ســودان از 
جنبه های متنوعی قابل ارزیابی است. از 
نظر تحلیل هزینه های سازش و چالش، 
از جهت بررســی تطبیقــی با دیگر 
انقالب های منطقه و در نهایت از منظر 
طرح کلی راهبردی جبهه استکباری، 
صهیونیســتی، تکفیری منطقه برای 

برخورد با قیام های مردمی.
در نــگاه اول، به بهانه  اعتراضات 
بــا حمایــت رژیم هــای  مردمــی، 
دست نشانده  منطقه، کودتایی از سوی 
نظامیان سودان صورت گرفت. از نظر 
جبهه تکفیری صهیونیســتی این امر 
الگوبــرداری دقیقــی از مدل موفقی 
اســت که پیش از این در مصر جواب 
داده بود. به همین جهت نام کودتای 
دموکراتیــک! بــه آن دادند تا خود را 
نماینده مردم ســودان معرفی کنند. 
اگرچه شــرح خدمات عمرالبشیر به 
این جریان، بی مانند بود و نمی شد به 
آن بی توجهی کرد؛ با وخامت اوضاع، 
افزایش اعتراضات و از دســت رفتن 
محبوبیــت و همراهان داخلی، از نظر 
جبهــه  عبری ـ عربــی ـ غربی، تغییر 
وضعیت اداره کشور از سوی فرد واداده 
به سازوکاری که در آینده می توان آن 
را به هر سمتی هدایت کرد، الزم بود. 
با توجه به شرایط فعلی تحوالت 
ســودان دو تصویــر از آینده آن قابل 
ترسیم است؛ نخست اینکه مطابق مدل 
مصر، انتخاباتی از سوی نظامیان برگزار 
شود و فردی کاماًل هماهنگ با منافع 
صهیونیست ها و رژیم تکفیری عربستان 
بر سر کار بیاید و هنگامی که دست از پا 
خطا کرد با اشاره همین نظامیان از کار 
برکنار شود. دوم مطابق الگوی لیبی، 
بر پررنگ کردن دوگانه  نژادی عربی ـ 
آفریقایــی و چندگانه قبایل متعارض 
عرب و همچنین دودستگی احتمالی 
نیروهای نظامی وابسته به دولت های 
مختلف خارجــی، درگیر جنگ های 
بی پایان داخلی تأکید شود. زمانی که 
البشیر روابط خود را با ایران قطع کرد و 
جلوتر از همه به ائتالف وهابی تکفیری 
برای جنگ علیه یمن پیوست، انتظار 

داشت دو هدف اصلی را محقق کند:
اول، رفع محاصــره اقتصادی و 
سیاسی تحمیلی آمریکا بر سودان که 
دلیل آن درج نام ســودان در فهرست 
تروریســم آمریکا عنوان شده است؛ 
در حالی که نام ســودان همچنان در 
فهرســت تروریســم قرار دارد و دوم، 
البشیر گمان می کرد کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس که در جنگ یمن 
شــرکت کرده انــد، میلیاردها دالر به 
صورت کمک بالعــوض، کمک مالی 
یا وام و سرمایه گذاری به سودان برای 
نجات این کشــور از بحران اقتصادی 
ارائه خواهند کرد تا از ســقوط ارزش 
پول ملی سودان نیز جلوگیری کنند؛ 
اما این پیش بینی های البشیر درست 
از آب درنیامــد و کمک هــای مالی 
عربستان، امارات و قطر، در مقایسه با 
کمک 5۰ میلیارد دالری این کشورها 
بــه مصر ناچیز بود؛ در حالی  که مصر 
حتی در جنگ یمن نیز شرکت نکرده  
بود. ضمن اینکه با حضور فرماندهان 
نظامی ســودان در این جنگ، عماًل 
ارتباطات دســتگاه نظامی سودان با 
جریان دست نشــانده غرب در منطقه 
مســتحکم شــد و آنها را مصمم به 
تغییر وی و جانشــینی مزدوران خود 

به جای او کرد.
در طرف مقابل آنچه ســودان از 
دست داد، الگوگیری از قدرت جدید 
جهانی به نــام ایــران در مواجهه با 
تحریم های ظالمانــه بین المللی بود. 
فرماندهان نظامی ســودان در شرایط 
فعلی باید تمامی درخواست های امارات 
و رژیــم وهابی ســعودی را به منظور 
حفــظ حمایت از آنهــا بی فوت وقت 
قبول کنند، در برابر درخواســت های 
صهیونیست ها سر تعظیم فرود آورند 
و طرح هــای آمریکایی را در کشــور 
خود موبه مو اجــرا کنند. در حقیقت 
همان مسیری را بروند که عمرالبشیر 
طی کرده بود؛ اما تاریخ نشان خواهد 
داد سرنوشت آنها با سرنوشت اسالف 
خود تفاوتی نخواهد کرد و هنگامی که 
مزدوران تازه نفس از راه برسند آنها نیز 
به زباله دان پوستین های وارونه  تاریخ 

پرتاب خواهند شد. 
آنچه در این مقطع حساس باید 
مورد توجه جریانات سیاسی و نخبگان 
و بزرگان جریانات مردمی قرار بگیرد، 
عبرت گیری از سرنوشــت کشورهای 
منطقه و بررسی ســیر ذلت یا عزت 
مردمی است که راه سازش و مصالحه 
را در پیش گرفتند یا طریق مقاومت و 

شهادت را برگزیدند.

هزینه های سازش  »کوین برت« تحلیلگر سیاسی ارشد آمریکایی گفت: تحریم های جدید ترامپ علیه سپاه پاسداران و دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی کاماًل نمادین است. این 
کار ترامپ و مشاوران احمق تنها سبب می شود تا مردم ایران در دفاع از کشورشان مصمم تر شوند.

 تحریم های 
نمادین

روزنه

بی اعتمادی به اروپا
   حمیــد خوش آیند/ برجام برای ایــران، توافقی بود که به منظور 
گشــایش اقتصادی و تجاری انجام شــد؛ در حالی که طی ۱4 ماه گذشته، 
جمهوری اسالمی شاهد سخت ترین و شدیدترین تحریم های یکجانبه ایاالت 

متحده آمریکا بوده است. 
ســرانجام پس از یک سال امروز و فردا کردن های کشورهای اروپایی و 
وعده های توخالی، جمهوری اسالمی ایران نیز از مرحله هشدار گذشته و طی 
اقداماتی جدی و عملیاتی شــروع به کاهش تعهدات هسته ای خود در برجام 
کرده است. در صورتی که اروپا نتواند مطالبات برجامی ایران را محقق کند، به 
قول سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، »خروج تدریجی 

از برجام« را در دستور کار خود قرار داده است. 
همان گونه که پیداســت، اقدامات ایران عالوه بر اینکه قانونی و منطبق 
بر مفاد برجام از جمله بندهای 2۶ و 3۶ آن اســت، پاســخی عملی و جدی 
به وعده های غیر عملی و بدعهدی های مکرر و بیانیه های سیاســی اروپا در 
۱4 ماه گذشــته است. در طول این مدت، کشورهای اروپایی تنها به مواضع 
سیاسی حمایتی و عافیت طلبانه و توخالی بسنده کرده اند که به برخی از آنها 

اشاره می شود:
وعده نخست، فعال سازی قانون مسدودسازی پس از خروج آمریکا از برجام 
بود. اجرای قانون مسدودسازی با یک ماه تأخیر در۱5  مردادماه ۱397 اعالم 
شد؛ اعالمی که تنها برای گرفتن ژست سیاسی بود؛ زیرا به دنبال اجرای این 
قانون و تأکید مقامات اتحادیه اروپا بر آن که باید مانع از تمکین شرکت های 
اروپایی از تحریم آمریکا می شــد، شرکت های اروپایی به خروج خود از ایران 

ادامه دادند و اتحادیه اروپا سکوت اختیار کرد.
وعــده دوم اجــرای فرایند رســمی برطرف ســازی موانع بــرای بانک 
ســرمایه گذاری اروپایی )EIB( بود. به رغم اینکه پارلمان اروپا در۱4  تیرماه 
۱397 طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه گذاری اروپا بتواند 
با ایران تجارت کند، از آنجا که طرح مذکور الزام آور نبود، بانک سرمایه گذاری 

اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت.
وعده سوم تقویت همکاری بی وقفه در زمینه های گوناگون با ایران شامل 
بخش انرژی و شــرکت های متوسط و کوچک بود. در این مورد هم علی رغم 
بعضی اظهارات در عمل هیچ نتیجه روشن و مشخصی به دست نیامده است.
وعده چهارم راه اندازی کانال مالی موسوم به SPV بود. این کانال قرار 
 SPV .بود تا بازگشت تحریم های نفتی در ۱3 آبان ماه ۱397 راه اندازی شود

اجرایی نشد و هیچ کشور اروپایی میزبانی آن را داخل خاک خود نپذیرفت.
آخرین وعده اینســتکس بود که به زبان ســاده  ســاز و کار پایاپای و 
تسویه ای یا همان نفت در برابر غذا برای نگه داشتن ایران در برجام به شمار 
 می آمد. این وعده هم به شکلی که امروز می بینیم فعال شده است؛ خودرویی

 بدون سوخت!
در یک کالم، کشــورهای اروپایی در بیش از یک ســال »هیچ« کاری 
برای بهره مندی اقتصادی ایران از برجام انجام ندادند. این اســت که امروز به 
روشنی می توان به عمق و ژرفای آن سخن رهبر معظم انقالب پی برد که در 
اولین سخنرانی شان پس از خروج آمریکا از برجام فرمودند: »من به این سه 
کشور هم اعتماد ندارم و می گویم به اینها هم اعتماد نکنید. اگر می خواهید 
قراردادی ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید واال فردا اینها هم همان کار 
امروز آمریکا را به شیوه دیگری خواهند کرد.« وضع امروز اروپا، دقیقاً همان 

توصیفی است که رهبر معظم انقالب ۱4 ماه پیش داشتند. 
در شرایط کنونی ایران باید برای رسیدن به حقوق خود در برجام اقدامی 
عملیاتی را انجام دهد و اتفاقاً گام دوم در کاهش تعهدات هســته ای اســت 
که می تواند زنگ خطــر را برای طرف های برجامی به صدا درآورد تا بتوانند 

تالش های جدی را برای پایبندی به تعهدات خود شکل دهند. 

واکاوی فرمان 10 ماده ای نخست وزیر عراق درباره حشدالشعبییادداشت 

تشکیلبسیجواقعیوهمگانیدرعراق

 اسپوتنیک: مدتی است انگلیسی ها نقش آتش بیار معرکه آمریکایی ها را 
بازی می کنند و جلو افتاده اند. این رفتار انگلیس در توقیف کشتی نفتی ایران 
نوعی دزدی دریایی و بازی با آتش است. قطعاً این حق برای ایران محفوظ است 
تا واکنش متناســب به کشتی های انگلیسی نشان دهد. با توجه به تعداد این 
کشتی ها در خلیج فارس این ماجرا مانند این است که کسی در کاخ شیشه ای 

نشسته باشد و به سمت عابران سنگ پرانی کند. 
القدس العربی: ایران دارای مرز زمینی و دریایی با ۱5 کشــور همسایه 
اســت و حمله زمینی به ایران، نیاز به حداقــل نیم میلیون نظامی آمریکایی 
دارد که فراتر از توان آمریکا برای بســیج نظامیان خود در منطقه اســت. این 
امر اهتمام ترامپ در رد حمله زمینی به ایران را نشــان می دهد، حتی اگر در 
لفاظی های مســخره خود تهدید به نابودی ایران می کند. همانطور که قباًل از 
نابودی کره شمالی یا مداخله نظامی برای سرنگونی حکومت مادورو در ونزوئال 
سخن می گفت و هیچ گاه جرئت نکرد نه با پیونگ یانگ و نه با کاراکاس چنین 
کاری کند و هرگز هم علیه ایران که قدرتی بســیار بزرگ تر از آنهاست، دست 

به چنین اقدامی نخواهد زد.
العالم: شتاب آمریکا برای حل درگیری های مرزی میان لبنان و اسرائیل 
تنها طرحی است که با آن می خواهد با یک تیر دو نشان بزند؛ یعنی با روسیه 

رقابت نفتی داشته و لبنان را در معامله قرن دخالت دهد.
االخبار: ادعای جدید آمریکا مبنی بر پرواز پهپادها از عراق برای حمله 
اخیر به تأسیســات نفتی عربستان در اســتان های »الدوامی« و »العفیف« در 
راســتای فشار واشنگتن بر دولت عراق اســت تا این کشور را وادار به محدود 

کردن گروه های مقاومت کند. 
الجزیره: جنگ لفظی میان واشنگتن و تهران در آینده قابل پیش بینی، 
متوقف نخواهد شد؛ اما جنگ نظامی تمام عیار هرگز رخ نخواهد داد. حتی اگر 
درگیری های پراکنده ای رخ دهد، یا واشــنگتن از کوره در برود و به حمالتی 
گزینشی و موضعی متوسل شود تا دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 

را از تحقیر شدن بیشتر زیر فشار حمالت لفظی ایرانی ها نجات بدهد.
نشنال اینترست: سپاه پاسداران در چند دهه گذشته توانایی های ویژه ای 
در حوزه نظامی کســب کرده است و هم اکنون به قوی ترین سالح ایران علیه 
آمریکا تبدیل شده است. توانایی و نفوذ این نیرو در داخل و در منطقه خاورمیانه 

سبب قدرت روزافزون این نیروی نظامی شده است. 
رأی الیوم: ترامپ آشکارا نیازمند موافقت فوری ایران با مذاکره است؛ به 
همین دلیل گفت که بدون پیش شرط و تنها با تضمین عدم دستیابی ایران به 
سالح اتمی آماده گفت وگوست. پس از شکست های سریالی در گام های گوناگون 
)دیوار مکزیک، بیمه ســالمت، جنگ تجاری، خروج از معاهده پاریس، تالش 
برای نابود کردن سازمان ملل و تعلیق توافق آنروا( ترامپ نمی تواند از پیروزی 
در انتخابات آتی مطمئن باشد؛ مگر آنکه ایران با مذاکره موافقت کند. در نتیجه، 
آینده سیاسی ترامپ در دست ایران است و آنها می توانند او را سرنگون کنند 

یا سبب موفقیتش شوند.

رصد

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان
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کلید واژه

»بانک جهانی« متشکل از پنج 
مؤسســه مســتقل و در عین  حال 
هماهنگ با سیاســت های کلی بانک 

است که عبارتند از:
۱ ـ بانک بین المللــی ترمیم و 
توسعه: به کشورهای در حال  توسعه 
خدمات وام دهی و کمک های فنی و 

تکنیکی ارائه می دهد.
2ـ مؤسسه مالی بین المللی: با 
هدف حمایــت از فعالیت های بخش 
خصوصی در کشورهای عضو تأسیس 

شده است. 
3ـ مؤسسه بین المللی توسعه: در 
سال ۱9۶۰ میالدی با هدف فعالیت 
در کشورهای بسیار فقیر آغاز به کار 
کرد. در حال حاضر این مؤسســه به 
کشــورهای با درآمد سرانه کمتر از 
8۶۰ دالر وام هایی با بهره کم می دهد.

بین المللی حل وفصل  4ـ مرکز 
اختالفــات ســرمایه گذاری: وظیفه 
داوری و حل وفصــل اختالفات بین 
کشورهای  و  خارجی  سرمایه گذاران 

عضو را بر عهده دارد.
5ـ مؤسســه تضمین ســرمایه  
گذاری های چندجانبه: در سال ۱988 
میالدی فعالیت خــود را آغاز کرد و 
در  خارجی  ســرمایه گذاری  تشویق 
کشورهای در حال  توسعه را در دستور 
کار خود قرار داد. بر اساس اساسنامه 
آن، این مؤسســه ریســک های غیر 
اقتصادی )سیاسی( در کشورهای در 
حال  توســعه را پوشش می دهد. این 
ریسک ها عبارتند از: ریسک مصادره 
قرارداد، ریسک  اموال، ریسک نقض 
انتقال یا تبدیل ارز و ریسک جنگ یا 

شورش های داخلی.
سرمایه این بانک از مجموع سهام 
تعهد شــده و حق عضویت کشورها، 
فــروش اوراق قرضه و اســتقراض از 
بازارهای مالی و دولت های عضو است. 
به عبارتی، ســرمایه بانک به ســهام 
یک صد هزار دالری تقســیم شده و 
حق رأی کشــورها نیز بر مبنای هر 
عضــو 25۰ رأی ثابت و یک رأی به 
ازای هر ســهم است. سهم هر کشور 
به موقعیت اقتصادی و مالی آن کشور 
بستگی دارد. هر کشور موظف است 
در موقع پیوستن به بانک، ده درصد 
ســهم خود را بپردازد که یک درصد 
این مبلغ، به طال یا دالر آمریکا است 
و 9 درصد بقّیه، به ارز کشور مربوطه 
است و فقط با موافقت کشور ذی ربط 

قابل استفاده خواهد بود.
بانک و شــعبه های آن در امور 
سیاســی هیچ  یــک از اعضا مداخله 
نمی کنند و مشــی سیاسی عضو یا 
تمایــالت اعضا در تصمیم گیری های 
آنها دخالت ندارد؛ البته بانک جهانی 
با وجود ملزم شــدن بــه بی طرفی 
سیاسی و اقتصادی، در امور سیاسی 
مداخله می کند. به عبارتی، این بانک 
در خدمت اهداف سیاسی سهام داران 

خویش است.
ایــاالت متحــده آمریــکا که 
بزرگ ترین سهام دار این بانک است، 
از حق رأی خود برای نپرداختن وام 
به کشورهایی که از نظر سیاسی با آنها 
در تعارض است و همچنین اعطای وام 

به طرفداران خود استفاده می کند.
هــدف اصلــی بانــک جهانی، 
کاهش فقر، توســعه پایدار و بهبود 
استانداردهای زندگی کشورهای عضو 
است و یکی از پیشروترین مؤسسات 
توســعه ای جهان در ایــن زمینه به 
شــمار می آید. این بانــک از طریق 
پرداخت وام، ارائه خدمات مشاوره ای، 
کمک های فنی، انتقال دانش، حمایت 
از رشد بازارهای سرمایه خصوصی و 
کمک به توســعه بخــش خصوصی، 
کمــک به توســعه ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی و تشویق جریان 
سرمایه گذاری مستقیم به کشورهای 
در حال  توسعه از طریق فراهم کردن 
ضمانت برای سرمایه گذاران در زمینه 
ریســک های غیر تجاری، سعی دارد 
در پیشرفت و توسعه کشورهای عضو 

همکاری کند.
جمهوری اســالمی ایــران در 
تاریخ ۱324/۱۱/۱7 به عضویت بانک 
جهانی درآمد و از طریق پذیره نویسی 
سهام بانک، هم اکنون 23/۶8۶ سهم 
)۱/48 درصــد از کل ســهام بانک 
جهانی( به ارزش 2/857 میلیون دالر 
آمریکا دارد. بابت این میزان ســهم، 
مبلغ ۱75/8 میلیون دالر از ســوی 
ایران به بانک پرداخت  شده و مابقی 
تنها در صــورت نیاز بانک به تقویت 
منابــع مالی خود و بر اســاس روال 
قانونی خاصی پرداخت خواهد شد. بر 
اســاس این میزان سهام، قدرت رأی 
ایران در بانــک جهانی برابر با ۱/48 

درصد از کل آرا است.

   ابراهیم رضامنش/ به تازگی دو کشور روسیه و چین به همکاری های 
اقتصادی خود سرعت و شتاب بیشتری بخشیده اند، به گونه ای که والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه چندی پیش اعالم کرد، در سال گذشته میالدی 
حجم مبادالت تجاری دو کشــور از ۱۰8 میلیارد دالر گذشــته است که این 
رقم نشان دهنده افزایش 25 درصدی نسبت به سال 2۰۱7 است و می تواند 
افقی خوش بینانه برای همکاری های بیشتر در توسعه اقتصادی دو کشور باشد.

در حال حاضر، دو کشور با پیش بینی یک صندوق ارزی بر اساس پول های 
ملی خودشــان و با هدف تســهیل در انجام پروژه های مشترک به اتفاق نظر 
رســیده اند تا با کنار گذاشتن پول رایج جهانی )دالر( بتوانند ارزهای خود را 
تقویت کرده و از تحریم های بین المللی در حوزه مبادالت تجاری و مراودات 

بانکی در امان باشند.
چین و روسیه نظام های پرداختی پیشنهادی خود را جایگزین سیستم های 
پرداختی بین المللی کرده اند که هر یک به صورت مجزا تعریف می شود. نظام 
مالی که روســیه طراحی کرده است، سیســتم انتقال پیام های مالی و نظام 
مالی که چین شکل داده است، سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی نام دارد.
سازوکارهای پرداختی این دو کشور با ارزهای ملی خودشان به نام »روبل« 
برای روســیه و »یوآن« برای چین است. با استفاده از این سازوکار به همان 
اندازه که کاهش شدیدی در استفاده از دالر در نظام های پرداختی دو کشور 

صورت می گیرد، بر افزایش قدرت پول ملی شان تأثیرگذار است.
کشور چین که یک ابرقدرت اقتصادی است، بزرگ ترین شریک تجاری 
روسیه به شــمار می آید که رقم تجارت دوجانبه بین آنها در روند شکوفایی 
اقتصادشان بسیار تأثیر دارد و بیش از ۱۰8 میلیارد دالر است. افزون بر این، 
دو طرف به دنبال این هستند که مقدار آن را در سال های آینده افزایش دهند.
طبق اسناد راهبردی که وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد، چین و 
روسیه دو کشور خطرناک برای قدرت، نفوذ و منافع آمریکا شناخته شده اند 
که می توانند آمریکا را به چالش بکشــانند و امنیت و رفاه این کشــور را با 
تهدیدات جبران ناپذیری مواجه کنند؛ چرا که این دو کشور روزبه روز در حال 
افزایش توانمندی های اقتصادی خود هستند و کشورهای بسیاری را با خود 
همراه کرده اند. این در حالی است که اقتصاد آمریکا روز به روز در حال افول 
 و فروپاشی است و بعضی از کشورها حتی متحدانش از حمایت های آن ناامید 

شده اند.
امــروزه روســیه و چین برای ضربه زدن به آمریــکا از هر زمان دیگری 
متحدترند و آمریکا هم نمی تواند به راحتی میان آنها خلل و شــکافی ایجاد 
کند؛ چرا که چین، روســیه را به منزله یک کشور اثرگذار در تعادل و تأمین 
مورد اعتماد در حوزه انرژی و همچنین تجهیزات نظامی می داند و از طرفی 

روسیه نیز ایجاد چالش با چین را به سود منافع امنیت ملی خود نمی داند.
پس باید به این نکته توجه کرد که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک روسیه و 
همچنین جایگاه رفیع چین در حوزه اقتصاد بین الملل، این دو کشور می توانند 
بر اســاس اشتراکات و همگرایی های دوستانه بسیاری از فشارهای غرب را بر 
خودشان خنثی کنند و از سویی با افزایش همکاری های اقتصادی و امنیتی، 
جبهه قدرتمندی را برای حمایت از کشــورهای همسو ایجاد کنند و سدی 

مستحکم در برابر نفوذ و اختالل افکنی قدرت های غربی باشند.

  روح اهلل صنعتکار/ در وضعیت کنونی به دلیل وضع تحریم های نفتی 
از ســوی آمریکا و کاهش فروش نفت ایران به راهکارهای دور زدن تحریم ها 
نیاز داریم؛ چرا که هر چند ممکن اســت کشورهایی نظیر چین)بزرگ ترین 
واردکننــده نفت جهان(، هند و ترکیه با اقدام جدید آمریکا مخالفت کنند و 
ســطح خرید نفت خود از ایران را کاهش ندهند، اما متحدان ایاالت متحده 
آمریکا، از جمله ژاپن و کره جنوبی احتماالً به دلیل وابستگی امنیتی به این 

کشور از تحریم ها تبعیت خواهند کرد.
برای دور زدن تحریم ها برخی راهکارها حتی در ســخت ترین شــرایط 
نیز موجود و قابل اجراست. برای نمونه، راه اندازی عملیات مالی فراسرزمینی 
خارجی با بانک های خارجی که هیچ داد و ســتدی با آمریکا یا اروپا ندارند و 
به تحریم های غرب علیه ایران اهمیت نمی دهند. پیدا کردن بانک های تازه از 
دیگر راهکارهای دور زدن تحریم ها هستند. اگر یک یا دو نمونه از بانک هایی 
که ایران با آنها کار می کند، هدف تحریم ها قرار بگیرند )مانند بانک کونلون 
چین و بانک اسالمی عراق(، می توان از بانک های دیگری در داد و ستد استفاده 
کرد. همچنین استفاده از سامانه پیام پرداخت جهانی سوئیفت برای انتقال پول 
از این بانک ها، به بیش از دوازده نهاد ایرانی که اتحادیه اروپا هنوز آنها را هدف 
تحریم قرار نداده یا ارتباط آنها قطع نشده است، راهی برای دور زدن تحریم ها 
به شمار می آید؛ حتی گاهی باید به دنبال شخصیت های حقیقی یا نهادهای 
با نفوذ در بازارهای نوظهور گشت. اگر نیاز داریم که با بانک های معتبر معامله 
کنیم، به دنبال کسانی بگردیم که به دلیل اقدامات تجاری خاص و تهاجمی 
که در بازارهای نوظهور جهان انجام داده اند، اعتباری برای خود کسب کرده اند. 
اگر حذف اطالعات شناسایی الکترونیک سخت شود، تالش شود اعتبارنامه از 

طریق بانکی صورت گیرد که تمایل به صدور آن داشته باشد.
یکی دیگر از راه های مهم دور زدن تحریم ها مبادله پایاپای نفت در ازای 
ارز کشــور خریدار اســت. این گونه که نفت خود را به صورت پایاپای معامله 
کنیــم. نفت خــود را به چین، هند، کره جنوبی و دیگر کشــورها داده و ارز 
محلی )پول( دریافت کنیم و سپس کاالها و خدمات مورد نیاز خود را از آن 
کشــورها بخریم. همچنین بانک ها و مقاماتی را که به همکاری تمایل دارند، 
ترغیــب کنیم تا مقداری از این پول ها را منتقل کرده و به بنگاه های ارزهای 
خارجــی در خلیج فارس برده و پس از آن، این پول ها را در ازای هزینه ای به 
 پــول نقد بدل کنیم. برای نمونــه، ترک ها پول نفت ایران را به طال پرداخت

 می کنند.
راه حــل دیگری که در دوران تحریم های نفتی می تواند به کمک ایران 
بیاید، حضور ایران در بازار فرآورده های نفتی است. در این زمینه بسیاری از 
فعاالن بازار جهانی نفت معتقدند، معموالً بازار فرآورده های نفتی شــفافیت 
کمتری نســبت به بازار نفت خام دارند و این در حالی است که میزان تولید 
نفت  خام همواره در بازار های جهانی قابل شناسایی و رهگیری است. بنابراین 
ایران می تواند با تبدیل بخش مهمی از نفت  خام خود به فرآورده های نفتی، 
این فرآورده ها را راحت تر و سریع تر به فروش برساند. در این بین باید گفت، 
برگ برنده ایران در این راهکار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس است که این روز ها 

قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( به دنبال تکمیل و تحویل آن است.
متأسفانه، وقتی مســئوالن وزارت نفت در وضعیت تحریم طرح مدون، 
همه جانبه و پویایی برای فروش نفت و حفظ میزان صادرات نفت ندارند، گاهی 
از ارائه تخفیف صحبت می کنند که عماًل سبب به هم زدن بازار می شود و جز 
ضرر و زیان حاصلی برای کشــور نخواهد داشت؛ این در حالی است که برای 
دور زدن تحریم ها یا حتی بی اثر کردن آنها ایجاد یک آرایش جنگی، حداقل 

در وزارت نفت امری الزم و حیاتی است.

 هدف گیری بانک جهانی
 دو محور اقتصاد

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آمریکایی ها دو محور اقتصاد ایران را هدف گیری کردند: اول، تجارت بین الملل و دوم، 
مراودات بانکی بین المللی. پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا به جمهوری اسالمی ایران فشار  آورد که از برجام خارج نشود؛ این در حالی است که به بهانه 

اینکه بخش خصوصی اروپا از آمریکا می ترسد و دولت های اروپایی نمی توانند در این خصوص کاری انجام دهند، از اجرای برجام شانه خالی کرد.

شاخص

آرایش جنگی در تحریم

اقتصاد جهان

همگرایی پکن و مسکو

 رضا زمانی/  با خارج شدن 
بازار ارز از مسیر طبیعی خود و روی 
آوردن به نوســانات متعدد و کنترل 
نشــده در حدود دو ســال گذشته، 
با مشــکالتی روبه رو  اقتصاد کشور 
شــد که به نوعی مدیریت و کنترل 
آن را از اختیار بانک مرکزی و دولت 

خارج کرد.
ایــن آشــفتگی بــازار ارز بر 
بخش هــای گوناگونــی از بازارهای 
اقتصاد تأثیرگذار بود و آنها را نیز دچار 
نوسانات غیر قابل کنترلی کرد. بانک 
مرکزی در دوره گذشته نیز نتوانست 
بــه خوبی این بازار را کنترل کند. تا 
آنجا که سبب شد دالالن بازار ارزی 
نهایت سوءاستفاده را از این امر داشته 
باشــند و کیسه های بزرگی از پول و 

دارایی برای خود بدوزند.
از این رو به منظور جلوگیری از 
ادامه این آشفتگی در بازار ارز و مهار 
افســار آن، طرحی برای مدیریت و 
ساماندهی بازار ارز آماده شد که »بازار 

متشکل ارزی« نام گرفت.
عبدالناصر  گفته های  اساس  بر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بازار 
متشــکل ارزی بازاری نیست که به 
صــورت آزاد و در خیابان و کوچه و 
پس کوچه ها شکل بگیرد. همچنین 
نباید بازار غیر متشکل داشته باشیم. 
وی همچنین ادامه داد، بازار متشکل 
ارزی بازاری اســت که سبب فراهم 
کردن فرصتی بشــود بــرای برخی 
افراد تا اســکناس ارز و حواله خود را 
از طریق صرافی ها به بازار عرضه کنند.

مزایای بازار متشکل ارزی
این امر با هدف ســاماندهی و 
توسعه بازار شــفاف، منصفانه و کارا 
شــکل می گیرد تا ارزهــا در آن به 
صورت نقد در بستر الکترونیکی داد و 
ستد شوند. ساقط کردن دست دالالن 
بازار ارز و شفافیت معامالت از دیگر 
عوامل مرتبط با آن است. نکته مهم 
دیگر اینکه این بازار جایگاهی برای 
تعیین نرخ ارز محســوب می شــود 
و بانــک مرکزی ایــن عملیات را بر 
عهده می گیرد؛ یعنی نرخ ارز با اولین 

معاملــه ای که در صبح هر روز انجام 
می گیرد تعیین می شود. به طور کلی 
عرضه و تقاضا نرخ ارز را مشــخص 
می کنند و از هرگونه اخالل در تعیین 
نــرخ ارز از ســوی عوامل خارجی و 
کشورهای بیگانه جلوگیری می شود.

ایــن بــازار ارزی بــه صورتی 
برنامه ریزی شده است که در مرحله 
ابتدایی آن، اســکناس های ارزی به 
صــورت نقد معامله می شــوند و در 
ادامه آن، دیگر روش های مدنظر در 
معامالت ارزی مورد اســتفاده قرار 

می گیرند.
این بازار طی مراحلی می خواهد 
بــازار مشــوش ارزی را بــه بازاری 
کنترل شده و به دور از دست درازی 
سوء استفاده گران تبدیل کند؛ بنابراین 
بایــد در ابتدا از مبــادالت ارزی که 
میان صرافی  های موجود وجود دارد 
حمایت کند؛ یعنی صرافی های بزرگ 
که معموالً در موضع عرضه کننده ارز 
قرار می گیرند، با ارائه قیمت های خود 
فضا و جایگاه خریــد را در این بازار 
متشکل ارزی پدید می آورند. از طرف 
دیگر نیز تقاضامندان ارز که آنها نیز 
صرافی  های کوچک تر هستند، طبق 
روال این قیمت ها در موقعیت خرید 
قــرار می گیرند؛ بنابراین در این بازار 
طراحی شده صرافی  های مجوزدار و 
معتبر حضــور دارند که باید مدارک 
الزم  خود را برای قرار گرفتن در این 

بازار ارائه کنند. در این بازار با وجود 
صرافی های متعــدد فعاًل رتبه بندی 
صرافی ها مدنظر نیست؛ بنابراین هر 
صرافی می تواند برای انجام معامالت 
خود تا سقف تعیین شده به خرید و 
فروش خود مبادرت کند؛ اما احتماالً 
در آینده این رتبه بندی و امتیازدهی 
در دســتور کار بانــک مرکزی قرار 
می گیرد. به طــور کلی طبق برنامه 

موجود از طریق این بازار قرار اســت 
صرافان و بازیگران غیر مجاز و بدون 
مجوز نیز سروســامان داده شوند، به 
جرگه صرافان مجــوزدار بپیوندند و 

فعالیت قانونی داشته باشند.

نگرانی های بازار متشکل
راه اندازی  دربــاره  نگرانی هایی 
این بازار وجود دارد که آن نیز امنیت 
معامالت در آن است، یعنی با شک 

و تردیدی که برخی در این معامالت 
ارزی دارند، در صورت ثبت خرید و 
فروش، طرفین معامله حاضر به نهایی 
کردن و پرداخت وجه نیســتند؛ اما 
بــا برنامه ریزی صورت گرفته در این 
سازوکار بازار متشکل ارزی، نگرانی 
در این باره به حداقل می رسد. در این 
عرصه، همه خریداران، فروشندگان 
و به طــور کلی بازیگــران این بازار 
موظف هستند با در اختیار قرار دادن 
حســاب های ارزی و ریالی به بانک 
مرکزی و ارائه مجوز برای برداشــت 
از این حســاب ها اقدامــات الزم را 
انجام معامــالت مدنظر ارزی  برای 

صورت دهند.
در این میان بانک مرکزی بنا به 
وظیفه ســنگینی که در امر هدایت، 
کنترل و نظارت بر ایــن بازار دارد، 
می تواند در مواضع خرید و فروش نیز 
قرار بگیرد. در عملیات تعیین نرخ ارز 
در این بازار نیز پیشنهادهای عرضه از 
سوی فروشندگان از پایین ترین قیمت 
به باالترین و پیشــنهادهای خرید از 
باالترین قیمت به پایین ترین تنظیم 
می شــود. در ادامه نیز موارد مدنظر 
از ســوی سیستم به یکدیگر مرتبط 
می شــوند. ســپس با اولین معامله، 
قیمــت و نــرخ ارز در ابتدای روز به 

دست خواهد آمد.
اگر شرایط اقتصادی به طرزی 
رقم بخورد کــه تغییر در افزایش یا 

کاهش نرخ ارز خارج از تصور و کنترل 
باشد، باید با تحلیل های کارشناسانه و 
متخصصانه طرحی را ارائه کرد تا اگر 
این نوسانات غیر واقعی باشد، دامنه 

تعیین نرخ ارز مورد نظر تغییر یابد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک 
مرکزی ایران طی سال های ۱388 تا 
۱392 و عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی نسبت به 
تشــکیل این بازار گفته است: بازار 
متشــکل ارزی باید هرچه سریع تر 
فعالیت خود را آغاز کند؛ چرا که این 
مسئله در کنترل بازار ارز بسیار مؤثر 
است؛ البته همه مشکالت کشور در 
حــوزه اقتصادی با راه انــدازی بازار 
متشکل ارزی حل و فصل نمی شود، 
بلکه حل این مشــکالت مســتلزم 
مدیریت صادرات و واردات است. در 
صورتی که ارز حاصل از صادرات به 
داخل کشور نیاید، بازار متشکل ارزی 
امکان پذیر نیست و برای تحقق این 
مسئله باید نظارت و مدیریت کافی 
صــورت بگیرد. نرخ ارز تابع عرضه و 
تقاضای آن است؛ بنابراین با راه اندازی 
بازار متشــکل ارزی حجم عرضه و 
تقاضا کنترل می شود و این موضوع 
منجر به تثبیت و کاهش قیمت دالر 
خواهد شد؛ اما اگر نتوانیم بین عرضه 
و تقاضــا تعادل برقرار کنیم، نرخ ارز 

افزایش می یابد.
در ایــن بــازار صادرکنندگان 
کاالهــا و خدمات می توانند ارز خود 
را به راحتی عرضه کنند و به فروش 
بگذارند. از سوی دیگر واردکنندگان 
نیز برای تأمین ارز خود با بن بســت 
مواجه نمی شــوند و مشــکلی برای 
تأمیــن ارز خود نخواهند داشــت. 
همچنیــن می تواننــد ارز مورد نیاز 
خود را از طریق این بازار تأمین کنند.

در نهایت بازار متشــکل ارزی 
می توانــد فراینــدی مطمئــن در 
قدرت دهــی به بانــک مرکزی برای 
اِعمال تأثیرات بهتر در شــفافیت و 
قانون مداری، در بازار ارز باشــد؛ از 
این رو این نوع از بازار در ثبات دهی 
و آرامش بخشــی به بــازار ارز نقش 

مثبتی دارد.

گزارشی از طرح جدید بانک مرکزی و تشکیل بازار متشکل ارزی

تکاپوبرایساماندهیبازارارز

تکاپو

باید  ارزی  متشــکل  بازار 
را  فعالیت خود  هرچه سریع تر 
آغاز کند؛ چرا که این مســئله 
بازار ارز بسیار مؤثر  در کنترل 
است؛ البته همه مشکالت کشور 
در حوزه اقتصادی با راه اندازی 
بازار متشکل ارزی حل و فصل 
نمی شود، بلکه حل این مشکالت 
مســتلزم مدیریت صادرات و 

واردات است

 اکبر کریمی/ بی شک به خاطر دارید 
 pvc کــه زمانی بــه جــای درب و پنجره های
با شیشــه های دوجــداره، درب و پنجره های 
تک جداره آلومینیومــی رایج بود. دلیل اصلی 
فراگیر شدن ســریع محصوالت pvc در حدود 
یک دهه اخیر شاید همان کاهش اتالف انرژی 
در شیشــه های دوجداره بــود، اما علت اصلی 
مقبولیت محصوالت آلومینیومی در دهه هفتاد 
نیز همین عامل بود. درب و پنجره های آهنی 
به ویژه در مناطق مرطوبی مانند شمال کشور، 
خیلی سریع زنگ می زد و خراب می شد؛ از این 
رو در آن زمان درب و پنجره های آلومینیومی 
رایج شد. با جا افتادن این محصوالت در جامعه، 
صنعت تولید درب و پنجــره آلومینیومی نیز 
رونق بی ســابقه ای یافت و فعــاالن این حوزه 
کاری نیز افزایش یافتند که به آنها »آلومینیوم 

کار« گفته شد.
گفتنی اســت در مقطعــی محصوالت 
آلومینیوم با استقبال خوبی مواجه شد و صنعت 
آلومینیوم کاری در بازه زمانی چند ساله رونق 
بسیار خوبی در کشور یافت و هزاران شغل در 
این حوزه شکل گرفت؛ اما امروزه حتی با وجود 
تولید محصوالت دوجداره آلومینیومی، شاهد 
افت چشمگیر این شغل در جامعه هستیم؛ به 
طوری که پویایی گذشته در آن دیده نمی شود 
و تعداد آلومینیوم کارها نیز کم شــده اســت. 
عده ای معتقدند ایــن صنعت نیز مانند درب 
و پنجره های آهنی، عمرش به پایان رسیده و 
باید جای خود را به فناوری جدیدی بدهد. بنا 
به نظر این افراد، محصوالت pvc شکل و طرح 
عامه پســندی دارند و علت افزایش استفاده از 
آنها نیز دلیل محکمی بر قابلیت جایگزینی این 
صنعت به جای صنعت آلومینیوم کاری است. 
ولی ذبیح اهلل کوچک زاده که از نوجوانی در این 
شــغل بوده، حرف دیگری دارد. در این شماره 
نشــریه در گفت وگو با وی به جوانب گوناگون 
شــغل آلومینیوم کاری و قابلیت های آن در نو 
شــدن و تطبیق با پیشــرفت های روز صنعت 

درب و پنجره سازی پرداخته ایم.

باید عرق شاگردی ریخت تا استادکار شد
ذبیح اهلل 37 ســال دارد و در شهرســتان 
جویبار اســتان مازندران زندگــی می کند. او 
یادگیری آلومینیوم کاری را به روش مرســوم 
دوره خود، که تقریباً یادگیری همه مشــاغل و 

کسب تبحر در آنها نیازمندی 
شاگردی پیش استادکار بود، 
استادکار  پیش  شاگردی  از 
شــروع کرد و حــدود 2۰ 
ســال از عمــرش را در این 
شغل گذرانده است. خودش 
می گویــد: »شــش ســال 
اینکه  تا  می کردم  شاگردی 
رفتم.  به خدمت ســربازی 

بعد از خدمت نیز شش ماهی شاگردی کردم و 
بعد از آن مستقل شدم و مغازه اجاره کردم.«

آلومینیوم کاری؛ شغلی که سرمایه اولیه 
کمی می خواهد

سرمایه اولیه برای راه اندازی یک فعالیت 
یکی از مهم ترین آیتم های اقتصادی هر حرفه ای 
محسوب می شود اینکه بتوان با سرمایه اندک 
اولیه صاحب شــغلی با درآمد مناســب شد، 

از جمله ویژگی های برجســته آن شــغل و از 
آرزوهای فعال اقتصادی جویای کار محسوب 

می شود.
ذبیح اهلل حرفه اش را در ســال ۱383 با 
سرمایه اولیه ۱ میلیون و 2۰۰ هزار تومان و با 
خرید دستگاه های ساده مورد نیاز این کار شروع 
کرد. اکنون نیز اگر کسی بخواهد این حرفه را 
راه اندازی کنــد، حداقل به 
۱۰ میلیون تومان ســرمایه 
نیاز دارد. به گفته ذبیح اهلل، 
آموزش و یادگیری این شغل 
نیز مانند گذشــته به روش 
شــاگردی پیش اســتادکار 
انجام می شــود و در مراکز 
آموزشی و ســازمان فنی و 
حرفــه ای دوره هایی در این 

زمینه تعریف نشده است.

چرا بازار آلومینیوم کاری خراب است؟
آلومینیوم کاری  »بازار  ذبیح اهلل می گوید: 
در جویبار خراب است.« او دلیل عمده این امر 
را نه تنها در رونق گرفتن محصوالت pvc، بلکه 
در نوسانات قیمتی مواد اولیه در بازار می داند 
و می گویــد: »چون بازار تعادل قیمتی الزم را 
ندارد و قیمت ها روزانه در حال افزایش است، 

نه خریدار رغبتی به ســفارش محصول نشان 
می دهد و نه ما تولیدکنندگان توان خرید مواد 

اولیه زیاد به صورت نقدی را داریم.«
 pvc این استادکار تفاوتی بین محصوالت
بــا محصوالت آلومینیومی از نظر کاهش هدر 
رفت انرژی و مقاومــت باال نمی داند و معتقد 
است به دلیل قابلیت تولید درب و پنجره های 
دو جــداره آلومینیومــی و اســتحکام باالی 
آلومینیوم نسبت به ورق های pvc و همین طور 
قیمت تمام شده هم سطح آنها، امکان رقابت 
تولیــدات آلومینیومی با محصوالت pvc وجود 
دارد. از ســوی دیگر می گویــد: »محصوالت 
آلومینیومــی کار کرده نیز ارزش باالیی دارند 
و افت قیمت آنچنانی در موقع فروش ندارند؛ 
ولی محصــوالت کارکرده pvc را با قیمت های 
بســیار نازلی می خرند.« اگر بخواهیم از همه 
این ویژگی ها هم چشم پوشــی کنیم، از یک 
چیز نمی توان گذشــت و آن هزینه به مراتب 
پایین شروع شــغل آلومینیوم کاری به نسبت 
تولید محصوالت pvc است که بیش از ۱۰ برابر 

آلومینیوم کاری سرمایه می خواهد. 

آلومینیوم کاری  به مجوز فعالیت نیاز دارد
اســتاد آلومینیوم کار برای ایجاد کارگاه 
تولیدی و فعالیت مســتقل در بــازار، نیاز به 
مجوز فعالیت دارد و بدون آن معموالً با موانع 
اداری مواجه می شــود. از ذبیح اهلل پرسیدم در 
کنار اجبــار قانونی موجود برای گرفتن مجوز 
فعالیت، یا پر کردن اظهارنامه مالیاتی و...، آیا 
سازمان های دولتی خدماتی مانند بیمه تأمین 
اجتماعی، تســهیالت بانکی و... به شــما ارائه 
می دهند. در پاســخ گفت: »معموالً ارتباط با 
ســازمان های دولتی، زحمت ما را فقط بیشتر 
می کند. مــا تاکنون خدماتــی از ناحیه آنها 
ندیده ایم. در خصوص بیمه نیز چون ما کارفرما 
حساب می شویم و باید بیمه کارفرمایی شویم، 
حق بیمه ما تفاوت آنچنانی با کســانی که به 

صورت آزاد حق بیمه واریز می کنند ندارد.«

آلومینیوم کار مازندرانی از ظرفیت های درب و پنجره سازی می گوید

صنعتی که قابلیت رونق دوباره را دارد

ذبیح اهلل حرفه اش را در سال 
1383 با سرمایه اولیه 1 میلیون 
و ۲00 هزار تومــان و با خرید 
دستگاه های ســاده مورد نیاز 
نیز  اکنون  این کار شروع کرد. 
اگر کسی بخواهد این حرفه را 
راه اندازی کنــد، حداقل به 10 
میلیون تومان سرمایه نیاز دارد
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دعوت به خویشــتن داری و صبر پیشه کردن هر یک از طرف ها در 
منازعات دوجانبه، چندجانبه و بین المللی، یک اصل ثابت و رویه معمول 
است؛ اما به دالیل گوناگون، در یک نقطه معین در هر منازعه و اختالفی،  
صبر هر یک از طرف های آن منازعه ممکن است پایان یافته و وضعیت های 
جدید رقم بخورد. در چنین شرایطی برای ذهن های فعال و پرسشگر، این 
ســؤال پدید می آید که چرا و به چه دلیل این صبوری به خرج دادن ها و 
خویشتن داری کردن ها پایان یافت؟ آیا با محاسبات دقیق انجام شده و 
بر مبنای عقالنیت،  چنین تصمیماتی اتخاذ شــده یا بر اساس محاسبات 
غلط انجام گرفته است؟ تأمین »منافع حیاتی«،  »منافع ملی« و در صدر 
این منافع، تأمین »امنیت ملی«، شاخصه های اصلی و معیارهای درست 
 برای پاسخ دادن به این قبیل پرسش ها است. اکنون جمهوری اسالمی در 
یک مقطع حساس تاریخی، اقدام به اتخاذ تصمیمات راهبردی در موضوع 
»برجام« کرده است. کاهش »تعهدات برجامی« از سوی ایران،  مهم ترین 
تصمیم مسئوالن جمهوری اسالمی پس از انعقاد این توافق نامه بین المللی 
و اجرای آن به حســاب می آید. وقتی در تاریخ 18 اردیبهشــت 1398، 
جمهوری اسالمی چنین تصمیمی را اتخاذ و اعالم کرد،  این پرسش مطرح 
شد که چرا صبر راهبردی ایران در برابر بدعهدی های طرف های مقابل در 

برجام پایان یافت؟
با معیار و مالک »منافع ملی«  و »حقوق ملت ایران«،  به آسانی می توان 
دالیــل پایان یافتن صبر راهبردی جمهوری اســالمی ایران در موضوع 
»برجام« را درک و آن را به صورت معقول و منطقی تبیین کرد. استفاده 
از دانش ها و فناوری های نوین و از جمله فناوری هسته ای و برخورداری از 
منافع آن، حق طبیعی برای همه ملت ها و کشورها محسوب می شود. در 
هنگامه و پس از دستیابی ملت ایران به چرخه سوخت هسته ای،  غربی ها 
با محوریت آمریکا با اهداف و انگیزه های سیاسی،  آن را بهانه قرار داده و 
جمهوری اسالمی را به تالش و حرکت به سمت تولید سالح هسته ای متهم 
کرده، کشورمان را با انواع تحریم های ظالمانه تحت فشار قرار دادند. نظر 
به اینکه در دکترین دفاعی جمهوری اسالمی،  سالح هسته ای نه تنها هیچ 
جایگاهی ندارد؛ بلکه بر مبنای فتوای شرعی رهبر معظم انقالب اسالمی؛ 
تولید، نگهداری و استفاده از آن خالف شرع اعالم شده، ایران تصمیم به 
مذاکرات هسته ای با هدف شفاف سازی و اعتمادسازی بین المللی در این 
موضوع گرفت. مذاکرات هســته ای بین ایران و کشورهای گروه 1+5، در 
نهایت به »برجام« منتهی شد. بر اساس برجام، از یک سو ایران متعهد به 
پذیرش مجموعه ای از محدودیت ها در فعالیت های هسته ای خود شد و از 
دیگر سو طرف های مقابل و در رأس آنها آمریکایی ها،  متعهد به برداشتن 
تحریم های ظالمانه وضع شــده علیه ملت ایران شدند. با اجرایی شدن 
برجام،  دولت ایران به سرعت به همه تعهدات برجامی خود عمل کرد؛ اما 
طرف مقابل نه تنها به آن تعهدات پذیرفته شده در برجام عمل نکرد،  بلکه 
آمریکا با تصمیم ترامپ از برجام خارج شــد و سیاست تشدید تحریم ها 
و وضع تحریم های جدید علیه ملت ایران را در پیش گرفت. ســه کشور 
اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان، با ابراز تأسف از خروج آمریکا از 
برجام،  ضمن دعوت ایران به خویشــتن داری در قبال این رفتار آمریکا، 
 وعده دادند در صورت باقی ماندن جمهوری اسالمی در برجام،  به تعهدات 
خود در راستای بهره مند شدن ملت ایران از منافع اقتصادی برجام عمل 
کنند و در مقابل تحریم های آمریکا بایستند. با گذشت یک سال از خروج 
آمریکا از برجام و استمرار پایبندی ایران به تعهدات برجامی،  مشخص شد 
اروپایی ها نه تنها هیچ اراده ای برای شکستن تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران ندارند؛  بلکه در اعمال فشارهای ظالمانه به جمهوری اسالمی به صورت 
علمی و برخالف شعارهای اعالمی، با آمریکا همراه هستند. بدیهی است 
در چنین شرایطی،  استمرار صبر راهبردی ایران و تداوم خویشتن داری 
در برابر بدعهدی ها،  معنایی جز پایمال کردن »حقوق ملت ایران« نداشته 
باشد. بر همین اساس، جمهوری اسالمی در سالروز خروج آمریکا از برجام 
و در راستای تأمین منافع ملی و امنیت ملی، به دوران خویشتن داری در 
برابر عهدشکنی های طرف های مقابل در برجام پایان داد و سیاست »کاهش 
محدودیت ها« در فعالیت های هسته ای را در پیش گرفت. جمهوری اسالمی 
فرایند کاهش محدودیت ها را با تعیین مهلت 60 روزه مشخص و به اروپایی 
اعالم کرد تحت هیچ شرایطی این مهلت تمدید نخواهد شد. تنها شرط 
جمهوری اسالمی برای بازگشت به تعهدات برجامی، عمل طرف  های مقابل 
به تعهدات طبق برجام است. در بخشی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی، 
 ضمن تشریح چرایی پایان صبر راهبردی جمهوری اسالمی، فرایند اعمال 
سیاست کاهش تعهدات و محدودیت ها اعالم شده است: »اکنون یک سال 
از خروج غیر قانونی ایاالت متحده آمریکا از توافق برجام و نقض مصوبات 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد توسط آمریکا می گذرد و آن کشور با 
قلدری تمام و برخالف تمامی اصول شناخته شده بین المللی تحریم های 
یکجانبه و غیر قانونی خود را مجدداً  اعمال کرده است. این زورگویی آشکار 
آمریکا متأسفانه با هیچ اقدام در خور و متناسب از سوی شورای امنیت و 
یا اعضای باقی مانده در برجام مواجه نشده است. جمهوری اسالمی ایران 
در طول یک سال گذشته،  نهایت خویشتن داری را از خود نشان داده و به 
درخواست دیگر اعضای برجام، فرصت قابل توجهی در اختیار آنها قرار 
داده است تا اثرات و تبعات خروج آمریکا از برجام را جبران کننند.« در 
ادامه این بیانیه آمده اســت: »متأسفانه این حسن نیت و خویشتن داری 
هوشمندانه مردم ایران بی پاسخ مانده و غیر از صدور بیانیه های سیاسی،  
هنوز سازوکار عملیاتی برای جبران تحریم های آمریکا مستقر نشده است. 
بنابراین، جمهوری اسالمی برای تأمین حقوق خود و بازگرداندن توازن به 
مطالبات طرفین در این توافق،  گزینه ای غیر از »کاهش تعهدات« ندارد.«

براساس بیانیه شــورای عالی امنیت ملی،  فرایند کاهش تعهدات 
عبارت است از: 1ـ کنار گذاشتن تعهد رعایت مربوط به سطح نگهداری 
ذخایر اورانیوم غنی شــده و ذخایر آب ســنگین از روز صدور بیانیه. 
2ـ پس از پایان مهلــت 60 روز،  چنانچه طرف های مقابل به تعهدات به 
ویژه در حوزه های بانکی و نفتی عمل نکنند،  جمهوری اســالمی رعایت 
محدودیت های مربوط به ســطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به 
مدرن ســازی رآکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف خواهد کرد.  3ـ در 
صورت استمرار بی تعهدی های طرف های مقابل، جمهوری اسالمی مرحله 
به مرحله اجرای تعهدات خود را متوقف می کند. اکنون و در آستانه پایان 
مهلت 60 روزه، جمهوری اسالمی سطح نگهداری اورانیوم غنی شده را  به 
باالی 300 کیلوگرم افزایش داده و با مشخص شدن ادامه بدعهدی طرف 
اروپایی، ایران در آستانه کاهش مرحله دیگری از محدودیت ها قرار گرفته 
است. اظهارات رئیس جمهور کشورمان مبنی بر اینکه  اینستکس تو خالی 
به درد ما نمی خورد و از 16 تیر،  سطح غنی سازی ما 3/67 درصد نخواهد 
بود و در هر سطحی که نیاز داشته باشیم، غنی سازی خواهیم کرد، از اراده 

جدی جمهوری اسالمی برای تأمین منافع ملی حکایت دارد.

 یدالله جوانی
مدیر مسئول

 پایان صبر راهبردی ایران
    

من فکر می کنم تصمیمی که درباره گام های 
ایران پس از مهلت 60 روزه گرفته شد، تصمیم 
نظام بود؛ یعنی هم دولت، هم شــورای عالی 
امنیت ملی و هم مجلس شورای اسالمی پشت 

این قضیه بودند.
ما احساس می کنیم اروپایی ها با آمریکایی ها 
یک تقسیم کار کرده اند؛ این گونه که از یک سو 
آمریکایی ها خیلی شفاف، افراطی و قلدرمآبانه 
از برجام خارج شوند، ما را تهدید کنند و به ما 
فشار بیاورند و از سوی دیگر اروپایی ها مدام ما 
را در موضع انفعال قرار دهند و گفتمان درمانی 
کنند که برجام، چیز خوبی است و در آن بمانید؛ 
اما در البه الی صحبت های شان رگه هایی از تهدید 
و همراهی با آمریکا می بینیم، به ویژه در زمینه 
مسائل دفاعی، موشکی و منطقه ای، می بینیم که 

دقیقاً همانند ترامپ موضع می گیرند.  
برای نمونه، »هایکو مــاس« وزیر خارجه 
آلمان به ابوظبی سفر می کند و در آنجا علیه ما 
موضع می گیرد، بعد به تهران می آید و می گوید 
ما نمی توانیم معجزه کنیم؛ این در حالی اســت 
که می دانیم سازوکارهای اتحادیه اروپا در همه 
زمینه ها قوی است و کمیسیون های مشخصی در 
زمینه های اقتصادی، سیاسی، کشاورزی و نظامی 
دارند و این حرف ها دروغی بیش نیست. فقط به 
این دلیــل این طور می گویند که ما را در حالت 
انفعال و معلق نگه دارند و ما نه بتوانیم پیشرفتی 
داشته باشیم و نه بتوانیم کاری انجام دهیم، در 
عین حال نیز به تعهدات خود متعهد باشیم؛ در 

حالی که آنها به هیچ تعهدی پایبند نباشند.
بعد از اینکه اعــالم کردیم ما می خواهیم 
یک ســری اقدامات انجام دهیم، در ابتدا فکر 
می کردند یک بلوف سیاســی است؛ اما وقتی 
دیدند ما این کار را انجام دادیم، مجدداً به رفت و 
آمدهای سیاسی و پیغام دادن رو آوردند. معموالً 
کارهایی که می خواهند انجام دهند و امتیازاتی 
که می خواهند بدهند، قطره چکانی است. واقعًا 
اینستکس قطره ای در مقابل تعهدات اروپایی ها 
در برجام است و تقریباً ربطی هم به آنها ندارد، 
البته ما هنوز هم مطمئن نیستیم اینها بخواهند 
عملیاتی کار کنند و می بینیم همزمان با مطرح 

کردن اینستکس تهدید هم می کنند.
برای نمونه انگلیس، در یک تهدید خیلی 
مضحک می گوید ما از برجام خارج می شــویم. 
در پاسخ آنها باید گفت شما تا اآلن که در برجام 
بوده اید، چــه کاری در زمینه تعهدات برجامی 
انجام داده اید؟ مگر تحریمی دیگر مانده و شما 
با ما معامالتی دارید؟ صرفاً یک روابط سیاسی 
مختصری است که آن هم دیدیم درباره یک متهم 
امنیتی، انگلیس چه سناریویی را جلوی سفارت 
ایران در لندن راه انداخت. باید به آنها گفت ما با 
شما ارتباط نداشته باشیم خیلی ضرر نمی کنیم، 

این شما هستید که ضرر خواهید کرد.
بنابراین این تحرکات، افزون بر اینکه ناشی 
از عملکرد ما به صــورت واقعی در مرحله اول 
بود، بیشتر ناشــی از نگرانی در زمینه اجرای 
مرحله دوم اســت که ما محدودیت غنی سازی 
را کــه در حد 3/67 بود، برداریم و به همان 20 
درصد برسانیم. اگر ما غنی سازی را به 20 درصد 
نگران کننده است و  آنها خیلی  برای  برسانیم، 
قطعاً جمهوری اسالمی ایران این کار را خواهد 
کرد. در واقع همان سال که کشورهای 1+5 پای 
میز مذاکره آمدند، به دلیل همین رســیدن ما 
به غنای 20 درصد بود. کما اینکه ما یک شــنبه 
هفته گذشــته، از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی 
شده 3/67 درصد عبور کردیم و آنها باید بدانند 
وقتی جمهوری اسالمی تصمیم خود را می گیرد، 
اجرایی می کند. این خویشتن داری ما، برای آنها 
ســوءتفاهمی به وجود آورده بود که نکند ما از 
سر ضعف خویشــتن داری می کنیم و مقداری 

کوتاه آمده ایم. 
آنها بایــد بدانند ما در زمینه منافع ملی و 
منافع مردم خود شوخی نداریم، همان طور که 
درباره مسائل امنیتی دیدند که با پهپاد آمریکایی 
چه کار کردیم. به نظر من آنها آمده بودند اراده 
و تجهیزات ما را بررسی کنند که هم اراده خود 
را نشــان دادیم که قوی و مصمم هستیم و هم 

تجهیزات مان را به رخ شان کشیدیم.
قطعاً دولت گام های تعیین  شــده پس از 
مهلت 60 روزه را برخواهد داشت و این خواست 
مردم است. خوشبختانه همه عقالی کشور در 
همه جناح های سیاسی بر این نکته متفق القول 
هستند. همچنین با هر گرایش سیاسی معتقدند 
امروز با فشاری که ترامپ وارد کرده، مذاکره سم 
است و با این فرد مذاکره قابل قبول نیست. به 
قول رهبر معظم انقالب اسالمی، هر کسی اگر 
ذره ای عقل داشــته باشد، این موضوع برایش 
شفاف اســت و نیاز نیست که یک سیاستمدار 

برجسته هم باشد.

 با هیچکس شوخی نداریم

محمدجواد جمالی نوبندگانی
 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 

سیامک باقری 
کارشناس مسائل هسته ای و استراتژیک

 بررسی مختصات و کارکردهای سامانه حمایت از تبادالت تجاری اروپا با ایران

 اینستکس شوخی تلخی برای جمهوری اسالمی است

  مفهوم  اینستکس
 Instrument in Support of Trade مخفف INSTEX اینستکس یا
Exchanges بوده که به معنای ابزارها یا ســازوکارهای حمایت از مبادالت 
تجاری است. بنابراین اینستکس از نظر تعریف لغوی، یک سازوکار یا سامانه ای 
اســت که قرار است تبادالت تجاری را حمایت کند؛ اما فراتر از معنای لغوی 
اینستکس، یک واحد تبادالت مالی و یک واسط بوده که قرار است پول نفتی 
که جمهوری اسالمی ایران می فروشد دریافت کند و برای نمونه به تاجر اروپایی 
بدهد و اروپایی ها، محصول یا کاالی مورد نظر را به ایران بفرســتند که این 

کاالها فعاًل محدودیت دارند و به غذا و دارو محدود می شود. 
به عبارت دیگر، اینستکس نوعی سامانه نظارتی بر تراکنش های مالی 
منابع ما در خارج اســت؛ به همین دلیل اینستکس به جای اینکه در ذیل 
برجام تعریف شود، در ذیل FATF تعریف می شود. در واقع همان کارکردی 
که FATF دارد، اینستکس می خواهد انجام دهد، فقط این سامانه پول هایی 
را که ما هر کجا داریم، می داند و شناســایی می کند و به اروپایی ها می گوید 
می توانید پول را از آنجا بگیرید و به تاجر یا شــرکت مورد نظر دهید تا او 
کاالیی مانند دارو یا تجهیزات پزشــکی را به ایران بفرستد. این الیه سوم 
تعریفی به معنای این است که این سامانه می تواند همه منابع و تراکنش های 
مالی را شناسایی کند و آن چیزی را که آمریکایی ها در حوزه تحریمی دنبال 

می کنند، آنجا محقق می شود.
برخی ها معنای آن را فراتر از تحلیل های ســطحی می برند و به نوعی 
در ارتبــاط با تعریف های آمریکایی ها تعریف می کنند، به این معنا که وقتی 
آمریکایی ها، جمهوری اسالمی ایران را تحریم کردند، درباره چند قلم مانند 
غذا و دارو گفتند که تحریم ها انجام نمی شود یا بر اساس حقوق بین الملل و 
بشردوستانه نمی توانند تحریم کنند. در واقع آنها قادر به تحریم کردن این 
کاالها نیســتند، بنابراین برای اینکه دارو، تجهیزات پزشکی و غذا به ایران 
بیاید، باید ســازوکاری تعریف می شد که اینستکس کارکرد آن سازوکار را 

انجام می دهد.

  رابطه برجام و اینستکس
اینســتکس در ذیل برجام تعریف نمی شود و اساساً، هیچ نوع نشانی و 
عالمتی در خود برجام هم ندارد و هیچ یک از بندهای برجام، چنین چیزی را 
تعریف نکرده است که بعد از برجام سامانه ای به نام اینستکس درست کنند 
تا مبادالت تجاری را انجام دهد. در واقع رابطه بین برجام و اینستکس، کاماًل 
منفصل و دور از هم است؛ چرا که بنا بود برجام تجارت بین الملل جمهوری 
اسالمی ایران را تسهیل کند و هر نوع تراکنش مالی ما در این تبادالت مالی 
انجام بپذیرد، در حالی که هیچ یک از اینها در اینستکس انجام نمی شود و 
این سامانه فقط به صورت محدود کارکرد تهاتری یا پایاپای و کاال به کاال برای 
ایران تعریف شده است. به عبارتی سامانه اینستکس، ما را به پیش از برجام 
می برد، یعنی اگر در قبل از برجام همه تراکنش های مالی، سامانه های مالی و 
پیام رسان های مالی مانند سوئیفت بسته شده بود، چنین سامانه ای می خواهد 

کارکرد یک سری از تبادالت کاالها را برای ما ایجاد کند.

  کارکردهای اینستکس علیه ایران
اینســتکس با برجام متفاوت اســت و از جهات گوناگونی قادر نیست 
خواسته های جمهوری اسالمی ایران را تأمین کند. این موضوع بسیار مهم 
است، چون از یک طرف اینســتکس فقط در کاالهای محدود، مانند غذا و 
دارو که تحریمی نیستند، برای ما گشایش ایجاد می کند. در واقع اینستکس 
درباره اقالم تحریمی گشایشی برای ما ایجاد نمی کند و مجموع کاالهایی که 
در حوزه های خودرو، پتروشیمی، قطعات هواپیما و... به آنها نیازمند هستیم، 

تأمین نمی کند.
از ســوی دیگر اینســتکس به نوعی مشــروعیت بخش تحریم های 
آمریکایی هاست؛ چرا که اینستکس نه تنها نمی تواند تحریم های اضافی را 
از ما بردارد؛ بلکه به نوعی به آن تحریم ها مشــروعیت می بخشد، یعنی این 
تحریم ها حق و مشروع است که علیه ایران بسته شود. به عبارتی اروپایی ها 
با اینســتکس به نوعی این گونه القا کرده اند که نه تنها ما ناتوان هستیم که 
تحریم های آمریکایی ها را محدود کنیم و نمی توانیم به نوعی تحریم ها را دور 
بزنیم؛ بلکه این تحریم ها علیه ایران، درست است و باید انجام شود و ما هیچ 

هزینه ای برای این بازی ها پرداخت نمی کنیم. 
افزون بر اینکه اینستکس نمی تواند خواسته های ما را تأمین کند، نفت 
ما را هم نمی خرند؛ این در حالی است که قرار بود بر اساس برجام، اروپایی ها 
روزانه حداقل 600 هزار بشکه نفت از ما بخرند، اما اآلن بر اساس اینستکس، 

ما حتی نمی توانیم به اروپایی ها نفت بفروشیم، چون اروپایی ها می گویند شما 
تحریم هستید و شرکت های ما نمی توانند نفت شما را بخرند و شرکت های شان 
را نیز مجبور نمی کنند نفت ما را بخرند. بنابراین اینستکس در زمینه خرید 

نفت ما، محدودیت ایجاد کرده است. 
از طرفی، اینســتکس باید یک اعتبار یا خــط اعتباری ایجاد کند که 
یک پولی در صندوق تعریف شــده باشــد تا وقتی کاالیی خریداری شد و 
خواستند به ایران بفرستند، آن پول را به آن شرکت یا طرف ثالث ما بدهند. 
نکته این اســت که اگر یک خط اعتباری هم ایجــاد کنند، به طور مداوم 
در حال بدهکار کردن ما هســتند، یعنی تــا زمانی که این تحریم ها وجود 
دارد و ما نتوانیم پول خود را جابه جا کنیم و به اروپایی ها نفت بفروشــیم، 
 دائم ما را بدهکار می کنند و در واقع ما یک کشــور بدهکار برای اروپایی ها

 خواهیم شد. 
موضوع دیگر این اســت دقیقاً مشخص نیست اگر ما نفت را به کشور 
دیگری به جز اروپا بفروشیم، اینستکس چطور می تواند آن پول را اخذ کند 
و به ازای آن پول، برای ما کاالیی از یک شرکت اروپایی بگیرد و آن را برای 
ما بفرستد. آنها می گویند که ایران خودش نفت را به کشور ثالثی، مانند هند، 
کره جنوبی یا هر کشــور دیگری بفروشد و سپس پول آن به طریقی به این 
سامانه آورده شود و ما از این سامانه، فقط این تبادالت را به عنوان یک واسط 
برای شــما انجام می دهیم. بنابراین اینستکس یک سازوکار واسط است، به 
عبارتی به جای اینکه مشکل ما را برطرف کند، داللی می کند. از این جهت 
می توانیم بگوییم که اینستکس نه می تواند به خواسته های ما عمل کند و نه 
اینکه در چارچوب برجام بوده، بلکه مشروع بخش تحریم های آمریکایی است 
و به تعبیر رئیس بانک مرکزی در چارچوب و قواعد تحریم های آمریکایی ها و 

نه در چارچوب برجام تبیین شده است.

  تردید در اراده اروپا برای تحقق تعهدات
در این مدت خروج آمریکایی ها از برجام، اروپایی ها وعده های گوناگونی 
به ما داده اند که وقتی آنها را برمی شماریم، این سؤال ایجاد می شود که چه 
تضمینی وجود دارد که ســازوکار اینستکس ادامه پیدا کند؟ همه اینها به 
وعده هایی برمی گردد که اروپایی ها آنها را نقض کرده و به آن عمل نکرده اند. 
اروپایی ها در ابتدا وعده داده بودند قانونی را به اسم »مسدودسازی« فعال 
کنند؛ اما بعد از گذشــت یک ماه گفتند در حال مصوب کردن آن هستیم، 
پس از مدتی هم گفتند نمی توانیم مقابل تحریم های آمریکایی ها ایستادگی 
کنیم. بر اساس این قانون، قرار بود اروپایی ها در مقابل تحریم های آمریکایی ها 

بایستند و آنها را نپذیرند. 
وعده دیگر تعریف سازوکار دیگری بود و گفتند ما بانک سرمایه گذاری 
اروپایی را برای ایران فعال می کنیم که این بانک، کارهای شما را انجام دهد 
که آن هم تجلی پیدا نکرد. پس از آن وعده های دیگری هم دادند، اما سازوکار 
 SPV ،مهم تر دیگری که گفتند مطمئن باشید ما برای ایران انجام می دهیم
بود. در واقع این سازوکار، تبادل مالی برای تجارت ایران بود که می خواست 
این تراکنش های مالی را انجام دهد تا ایران بتواند تراکنش های مالی خود را 
با کشورهای دیگر انجام دهد و کاال دریافت کند. این سازوکار وعده داده شده 
هم انجام نشــد و آن را کنار گذاشتند و طرحی به نام اینستکس را روی کار 

آوردند که تنزل یافته و بسیار ضعیف تر از SPV است.
وقتی صبر راهبردی ایران تمام شــد و اکنون در حال نزدیک شدن به 
مهلت 60 روزه تعیین شده هستیم، اروپایی ها وارد فاز جدیدی شده اند که 
به نظر می رسد انحرافی است. فازی که با تبلیغات گسترده همراه است مبنی 
بر اینکه ما داریم مشکالت را حل می کنیم. متأسفانه در داخل هم در حمایت 
از آن فضایی ایجاد شــده اســت و به افکار عمومی القا می کنند که ما باید 
همین را بپذیریم، در حالی که اینســتکس را پس از چهار ماه طرح کردند و 
محدودیت هایی دارد. جالب است که معاون وزیر خارجه روسیه هم گفته است 
در اینستکس آمده است نفت ایران را نخرد، پس برای چه چنین سامانه ای را 
طراحی کرده اید؟ با وجود این نشان می دهد وعده های اروپایی ها مانند همین 
وعده اخیر، وعده های نسیه و سرخرمن است که هر دولت عاقلی در اعتماد 

کامل به آن تردید می کند.
به همین دلیل رهبر معظم انقالب فرموده اند اینستکس، شوخی تلخی 
برای جمهوری اســالمی ایران اســت. بنابراین ایران افزون بر گام هایی که 
برداشته، گام های 60 روزه دوم را هم برمی دارد تا اروپایی ها مسئله را جدی تر 
بگیرنــد، اگرچه مقداری جدی گرفته اند، اما اگر گام دوم را برداریم و به این 
موضوع قانع نشــویم، بدون تردید اروپایی ها فضای بیشتری برای ما فراهم 

خواهند کرد.

حنیف غفاری
روزنامه نگار و استاد دانشگاه

بررسی تبعات راهبردی کاهش تعهدات برجامی ایران و سناریوهای پیش روی اروپا

بازگشت به سیاست چماق و هویج

عبور ذخایر اورانیوم غنی سازی شده جمهوری اسالمی ایران از سقف 
300 کیلوگرم )ســقف تعیین شده در برجام(، مولد مباحث تازه ای در حوزه 
سیاست خارجی کشــورمان بوده اســت. واقعیت امر این است که اقدام 
هوشمندانه اخیر جمهوری اسالمی ایران، پیام قاطعانه اي را به طرف مقابل، 
آن هم حدود یک ســال پس از خروج ترامپ از برجام مخابره کرده است. 
این تصمیم هوشمندانه و قاطعانه در حالي اعالم شد که طي یک سال اخیر، 
تروئیکاي اروپایي نه تنها اقدامي در راستاي احیاي برجام و منافع ملت ایران 
صورت نداد، بلکه با بازي مستقیم خود در زمین دولت ترامپ، زمینه را براي 
مهار هم زمان قدرت »هسته اي«، »موشکي« و »منطقه اي« کشورمان فراهم 
کرد. مطابق بند 36 برجام، جمهوری اسالمی ایران حق دارد در صورت نقض 
تعهدات طرف مقابل، تعهدات برجامي خود را به صورت کلي یا جزئي متوقف 
کند؛ از این رو اقدام اخیر جمهوری اسالمی ایران از پشتوانه ای کاماًل حقوقی 
و فنی برخوردار است. با این حال پرسش اصلی اینجاست که چنین اقدام )و 
اقدامات آتی مانند عبور ایران از مرز 130 تنی تولید آب ســنگین و افزایش 
درصد غنی سازی اورانیوم فراتر از مرز 3/67 درصد( مولد چه رفتارهایی از 
ســوی طرف مقابل )به صورت خاص اتحادیه اروپا( خواهد بود؟ در این باره 

نکاتی وجود دارد که الزم است به آن توجه شود:

  هدایت بازی »مقصریابی« از سوی اروپا
بدون شک یکی از اقداماتی که اتحادیه اروپا و به ویژه تروئیکای اروپایی 
طی روزهای آتی صــورت خواهند داد، بازی مقصریابی )Blame Game( علیه 
کشورمان است. بر اساس این بازی، اتحادیه اروپا تالش خواهد کرد تا واکنش 
جمهوری اسالمی ایران به بدعهدی خود و ایاالت متحده را به مثابه »کنش 
ایران« تعبیر کرده و در نتیجه ایران را مقصر تشدید وخامت اوضاع موجود 
معرفی کند. در اینجا تأکید می شود که عبور ذخایر اورانیوم غنی سازی شده 
جمهوری اسالمی ایران از مرز 300 کیلوگرم، پیام جدیت جمهوری اسالمی 
ایران در برداشتن گام های بعدی را به طرف مقابل )به صورت خاص تروئیکای 
اروپایی( مخابره کرده است. یکی از اصلی ترین تالش های اتحادیه اروپا طی 
روزهای آتی، تالش برای وادارسازی جمهوری اسالمی ایران به توقف روند 
فعلی خواهد بود. در این راستا اتحادیه اروپا سه اقدام را صورت خواهد داد:

1 ـ افزایش رفت و آمد مقامات اروپایی به ایران؛
2 ـ ارسال ســیگنال های تهدید آمیز به ایران از جمله تهدید به وضع 

تحریم ها؛
3 ـ بزرگنمایی کاذب درباره ســاختار اینستکس و طرح ادعای جدیت 

اروپا در حفظ برجام.
بدون شــک، تنها راه مواجهه با این بازی هدفمند اتحادیه اروپا، اصرار 
بر کاهش تعهدات جمهوری اســالمی ایران مطابق ســند برجام و تبیین 
بدعهدی های کشورهای اروپایی در قبال برجام طی سال های اخیر )به ویژه 
پس از خروج کاخ سفید از برجام( است.  از سوی دیگر، طرح دوباره موضوع 
»غنی سازی صفر درصدی ایران« از سوی مقامات آمریکایی نشان می دهد 
باید گارد بسته و ســختی را مقابل هر گونه زیاده خواهی طرف آمریکایی و 
اروپایی در نظر گرفت. بدون  شک، جمهوری اسالمی ایران بنا به فرموده رهبر 
معظم انقالب در قبال مسائل ناموسی کشور کمترین باج و امتیازی به طرف 
مقابل نخواهد داد. بدیهی است در این خصوص، وزارت امور خارجه و دستگاه 
دیپلماسی کشورمان وظیفه مهمی بر دوش دارد. الزم است مصادیق اقدامات 
ناکافی اروپا به صورت جدی و رسمی از سوی ما تبیین شود. بدون شک در 
این معادله، مخاطب جمهوری اسالمی ایران تنها ملت ایران نخواهد بود، بلکه 
افکار عمومی دنیا، باید در جریان چنین بدعهدی ها و ناکافی بودن اقدامات 
اروپا در حفظ برجام قرار بگیرند. در این صورت، پروژه مشترک ضد ایرانی 

ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بن بست خواهد رسید.

 تبعات حقوقی و راهبردی اقدام قاطعانه ایران 
همان گونه که تأکید شد، گام برداشته شده از سوی جمهوری اسالمی 
ایران در مورد توقف بخشــی از تعهدات خود در برجام، نه تنها در تعارض با 
متن و سند برجام قرار ندارد، بلکه منتج به انهدام قطعات بزرگ پازل مشترک 
»آمریکایي ـ اروپایي« علیه کشــورمان خواهد شد. در چنین شرایطی، سه 
کشور اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانســه( سعی دارند با تکیه بر ساختار 
حداقلی، قطره چکانی و مبهم اینستکس و اســتفاده از بازوان رسانه ای و 
تبلیغاتی خود در غرب، جمهوری اسالمی ایران را درباره توقف تصمیم اخیر 
شورای عالی امنیت ملی کشــورمان تحت فشار قرار دهند؛ بنابراین اقدام 

اخیر جمهوري اسالمي ایران از دو منظر »حقوقي« و »راهبردي« قابل تفسیر 
است. با این حال بعد راهبردي موضوع، به مراتب از بعد حقوقي آن ارجحیت و 
اهمیت بیشتري دارد. در وهله اول، اقدام اخیر جمهوري اسالمي ایران، مانع 
از چینش پازل مشترک ضد ایراني واشنگتن و تروئیکاي اروپایي خواهد شد. 
چینش این پازل مشترک و خطرناک از ابتداي سال 2017 میالدي، یعني از 
زمان حضور ترامپ در کاخ سفید آغاز شد. در آن زمان، »ترزا مي« نخست وزیر 
انگلیس و »امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه نقش محوري و پررنگي در 
تعریف این نقشه مشترک ایفا کردند. »برجام دفرمه شده«، »حفظ تعهدات 
هسته اي ایران«، »خروج آمریکا از برجام«، »مهار قدرت موشکي ایران« و 
»متزلزل کردن قدرت منطقه اي ایران« اجزا و قطعات کالن این پازل را تشکیل 
مي دهند. تاکتیک هاي مقطعي و اخم و لبخندهاي هدفمند مقامات اروپایي 
و تأخیر هدفمند سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در راه اندازي سازوکار 

مالي ویژه )اینستکس( نیز اجزاي کوچک این پازل هستند.

  لزوم تقویت گفتمان اقتدار در سیاست خارجی کشور
نکته بعدی بــه تقویت »گفتمان اقتدار« در حوزه سیاســت خارجی 
کشورمان مربوط است. گفتمان صحیح سیاست خارجی بارها از سوی رهبر 
معظم انقالب در قالب »سیاست خارجی انقالبی« مطرح شده است. به این معنا 
که سیاست خارجی بتواند حداکثر منافع ما را تأمین کند؛ بنابراین باید کاماًل 
مقتدرانه با طرف مقابل سخن گفت و آنها را بابت عدول از تعهدات بین المللی 
خود تحقیر کرد. این قاعده در قبال رفتار اخیر اروپا نیز صادق است. عقالنیت 
سیاسی و اقتدار ملی ایجاب می کند جمهوری اسالمی ایران بر مسیری که به 
تازگی برای کاهش تعهدات برجامی خود در پیش گرفته است استوار باشد. 
اگر رفتار اروپا در ویترین سیاست خارجی ما قرار بگیرد و مردم و رسانه ها 
در مورد آن قضاوت کنند، همه متوجه می شوند که چهره واقعی اتحادیه اروپا 
چگونه اســت. بدون شک، نظام و ملت ایران نه تنها در برابر کارشکنی های 
ایاالت متحده آمریکا سخت ترین واکنش را نشان خواهند داد، بلکه در مواجهه 
با اتحادیه اروپا نیز رصد دقیق و هوشمندانه ای از رفتار طرف مقابل دارند و 

جایی برای فریبکاری و نیرنگ طرف مقابل باقی نخواهند گذشت.  

  بازی را از حوزه دیپلماسی پنهان خارج کنیم
یکی دیگر از اقداماتی که اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسالمی ایران طی 
روزهای آتی و همگام با توقف بخشی از تعهدات برجامی کشورمان صورت 
خواهد داد، هدایت بازی با محوریت »دیپلماســی پنهان« است. به عبارت 
دیگر، طرف اروپایی ســعی خواهد کرد پیام های مخفیانه ای را با هماهنگی 
ایاالت متحده آمریکا و شخص مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور به 
جمهوری اسالمی ایران منتقل کند. نباید فراموش کرد که تروئیکای اروپایی 
در حوزه »دیپلماسی پنهان« تاکنون امتیازات زیادی از دیگران گرفته است؛ 
هر چند که کمترین امتیازی را در این خصوص نمی دهند. یکی از اقداماتی که 
باید از سوی وزارت امور خارجه کشورمان صورت بگیرد، خارج کردن بازی از 
حوزه »دیپلماسی پنهان« و »تغییر زمین بازی« در مواجهه با اتحادیه اروپاست. 
بدون شک اتحادیه اروپا در حوزه دیپلماسی رسمی و حتی دیپلماسی عمومی 
)دیپلماسی رسانه ای( قدرت مانور چندانی در مقابل کشورمان نخواهد داشت؛ 
زیرا تروئیکای اروپایی یکی از متهمان ایجاد وضعیت موجود محسوب می شود. 

ترکیب »تهدید« و »تشویق« در بازی تاکتیکی اروپا علیه ایران
اتحادیه اروپا سعی دارد در راستای هدایت بازی برجامی خود در قبال 
ایران، ترکیبی از روش های »تشــویقی« و »تنبیهی« را به کار بگیرد. این 
موضوع در مواضع مقامات اروپایی به صورت کامل به چشم می خورد. با این 
حال، میان گزاره های تنبیهی و تشویقی آنها نیز توازنی وجود ندارد! »ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت«، »استناد به مکانیسم ماشه در برجام« و »خروج 
اروپا از توافق هسته ای« تاکنون از سوی مقامات اروپایی و در قالب گزاره های 
تهدیدآمیز مطرح شده است. در مقابل، مقامات اروپایی از گزاره های تشویقی 
مبهم مانند »لزوم حفظ برجــام« و »لزوم بهره مندی ایران از مزایای توافق 
هسته ای« سخن گفته اند. بدون شک مهم ترین اقدامی که در مواجهه با این 
رویکرد سینوسی و البته هدایت شده باید صورت داد، »استواری جمهوری 
اسالمی ایران بر سر مواضع اخیر« خود و کاهش تعهداتش مطابق سند برجام 
است. توقف کاهش سطح تعهدات جمهوری اسالمی ایران در برجام، به ویژه 
در برهه ای که اتحادیه اروپا اساســاً گامی عینی در مورد خرید نفت ایران و 
گشایش کانال اعتباری معتبر و گسترده صورت نداده است، خطایی راهبردی 

محسوب می شود. 

ـهلتــــــــــــ پرونده ای برای بررسی اتمام فرصت ۶۰ روزه ایران به اروپاپایانم
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محمد عطریانفر گفت: پیروزی  اصالح طلبان در سال 7۶ به تقویت برخی اندیشه های رادیکال در جریان اصالحات منجر شد و ناخواسته، برخی خودباوری های کاذب و خودشیفتگی ها 
را دامن زد و به  مرور موجب تکثر و پراکندگی در جریان اصالحات شد. امروز ما در نقطه فاخر و دسِت برتر در حوزه فعالیت های حزبی و سیاسی مان نیستیم، لکن علی رغم تجربه تلخی 

که اصالحات در سال 88 از سر گذراند و متحمل برخی آسیب های سنگین شد، به این نتیجه رسیدیم که حیات سیاسی، ضرورِت فعالیت سیاسی در جامعه را به ما دیکته می کند.

   

 فتح اهلل پریشان/ زمینه های فکری و اجتماعی جامعه ایرانی در بحبوحه 
نهضت مشــروطیت، اسباب سوءاســتفاده از مباحثي را که مستقیم به تشکیل 
حکومت و نوع آن مربوط مي شد، فراهم کرده بود. شواهد تاریخي بي شماري دال 
بر این نوع سوءاستفاده ها در تاریخ آن برهه وجود دارد. دستور جمع آوري کتاب 
»تنبیه االمه« از سوی شخص مرحوم نائیني در این راستا قابل ارزیابی است؛ از 
این رو، علماي تراز اول، همانند ســیدیزدی که مرجع تقلید شیعیان جهان بود، 
مي کوشید مطلب یا سخني از وی دستاویز سوءاستفاده کنندگان نشود. شاید به 
همین دلیل باشــد که سیدیزدي برخالف استادان خود، میرزاي شیرازي و شیخ 
انصاري بسیار محتاطانه با این نوع مباحث برخورد مي کند و هنگام نوشتن حاشیه 
بر »مکاســب« شیخ انصاری در بحث والیت فقیه از آن دست برمي دارد. تورق و 
تعمق در مباحثی مانند قضا، زکات و خمس از کتاب »عروة الوثقي« مبین اندیشه 

سیدیزدی در حوزه سیاست به ویژه والیت فقیه است. 
ســید در کتاب قضا، منصب قضاوت را از طرف شــارع و منصبي از مناصب 
شرعي مي داند.۱ برخي معتقدند منصب قضا »حکمي از احکام شرعي مثل سایر 
واجبات« است؛ اما وي به استناد حدیث »فانّي قد جعلته حاکماً« این قول را رد 
مي کند. ایشان معتقد است، منصب قضا، به اقتضاي حدیث مذکور، والیت است 
و والیت، همان ســلطنت بر جان، مال و امور شــخصي دیگران است که در قضا 
محّقق اســت. اهمیت ابعاد این بیان ســید و گستره که از طریق اعمال والیت از 
طریق قضا به بحث می دهد، زمانی روشن می شود که بدانیم بیشتر علما و فقهای 
شــیعه در طول تاریخ در تصدی منصب قضا و فتوا از ســوی فقیه عادل در عصر 

غیبت متفق القولند و تردیدی ندارند. 
از نظر ســید، ترافع نزد غیر مجتهد جامع الشرایط حرام است2 و بر فرد غیر 
مجتهد نیز جایز نیست عهده دار قضاوت شود. ایشان پس از ذکر آیات و روایات، 
در ایــن خصوص مي فرماید: »مقتضاي این روایات، عدم جواز عهده دار بودن غیر 
مجتهد براي حکم و مرافعه مي باشــد؛ حال فرقي نیســت که این غیر مجتهد از 

اهل علم باشد یا نه.«3
درباره اینکه چه کســي حق حکومت)بــه معناي مصطلح آن( دارد، ذکري 
از ســلطان در کلمات ســید به میان نمي آید؛ بلکه در همه مــوارد فقیه عادل 
جامع الشــرایط را در مقابل حاکم جور قرار مي دهد. به نظر مي رسد ایشان »قدر 
مقــدور« از حکومت فقیه را همان عهده داري منصــب قضا مي داند؛ اما از دیگر 
بخش هــاي والیت عامه، تنها از آن جهت بحث نمي کند که آنها را غیر مقدور و 

غیر قابل دستیابي مي داند.
در تأیید این مطلب الزم است به این نکته توجه داشته باشیم احادیثي که 
وي براي وجوب اجتهاد قاضي ذکر مي کند، عمومیت دارد؛ به گونه ای که موضوع 
بعضي از آنها، والیت و حکومت اســت و این امر بر ایشان مخفي نبوده و احتماالً 
از این مطلب حکایت دارد که خواسته نظر خود را درباره شرایط حاکم، در ضمن 
شرایط قاضي ابراز دارد. ترجمه مطالب ایشان چنین است: »جواز قضا براي غیر 
امام، متوقف اســت بر اذن امام و اخباري که بر اذن امام داللت دارند، به علما و 
راویاني اختصاص دارد که ظاهراً به استنباط حکم شرعي قادر باشند؛ مثل مقبوله 

عمربن حنظله و توقیع بلندمرتبه امام زمان)ع(.«
در ادامه این احادیث مي فرماید: »معلوم است که بر عامي اسم عالم و راوي 
صدق نمي کند و مصلحت نیست که عامي خلیفه رسول اهلل... باشد و مجاري امور 
نباید به دست او باشد و عامي به منزل انبیا شمرده نمي شود.«4 وقتي جمله »مجاري 
امور نباید به دست عامي باشد« را در کنار این جمله قرار دهیم که از قول امام)ع( 
که فرمود: »فاني قد جعلته حاکما« استفاده مي شود که قضاوت، والیت است؛ زیرا 
والیت همان حاکمیت و سلطنت بر غیر در جان و مالش است. در واقع، از منظر 
سید، اجتهاد از شرایط حاکم است. به ویژه اگر توجه داشته باشیم که ایشان مقام 

قضاوت را منصوب از ناحیه ائمه)ع( مي داند.
همچنین در کتاب زکات عنوان مي کند که دادن زکات به فقیه جامع الشرایط 
مستحب است؛ اما اگر فقیه زکات را مطالبه کرد، بر مالک واجب است که زکات 
خود را انحصاراً به فقیه جامع الشــرایط پرداخت کند.5 با توجه به اینکه این مورد 
جزء امور حسبیه نیست، شاید بتوان گفت سید به والیت عامه قائل بوده است. از 
موارد دیگري که سید بر آن تأکید کرده، این است که حکم فقیه جامع الشرایط 
قابل نقض نیست؛ ولو از طرف مجتهد دیگر.۶ روشن ترین فرد در این زمینه، وقتي 
است که ولي فقیه، حکمي صادر کند. در این صورت بر سایر فقها اگر چه خودشان 
را اعلم از او بدانند، واجب اســت از آن حکم اطاعت کنند. از شــماره آتی اندیشه 
سیاســی آخوند خراسانی را که از رهبران ثالثه مشروطیت و هم عصر سیدیزدی 

بود، بررسی خواهیم کرد.
پی نوشت ها: 

۱ـ سیدمحمدکاظم طباطبائي یزدي، تکملة العروة الوثقي، ج 2، ص 5.
2ـ همان، ص9.

3ـ رضا رمضان نرگسي، »سیدمحمدکاظم طباطبائي یزدي و مشروطه«، مجله آموزه، شماره 5. 
4ـ همان.

5ـ سیدمحمدکاظم طباطبائي یزدي، تکملة العروة الوثقي، ج 2، ص 3۶4ـ323.
۶ـ همو، العروة الوثقي، ج ۱، ص2۰.

مهدی نصیری چهره ای فرهنگی با دغدغه 
دینی و کاربســت عملی آن در زندگی فردی و 
اجتماعی اســت؛ چون فلسفه را مبتنی بر فهم 
خودبنیادی می داند نه خدابنیادی، آن را مخالف 
شرع قلمداد می کند. وی افزون بر مقاالت متعدد 
و مناظره های گوناگون، چهار کتاب با عنوان های 
»اســالم و تجدد«، »فلســفه از منظــر قرآن و 
عترت«، »جایگاه اجتماعی زن از منظر اسالم« و 
»آوینی و مدرنیته« تألیف و منتشر کرده  است. در 
کتاب اسالم و تجدد که در سال ۱387 انتشارات 

صبح به بازار عرضه کرده، نسبت اسالم و تجدد را تبیین می کند. وی در بخشی از معرفی 
این کتاب می نویسد: »از آغاز ارتباط  و تعامل  ما با غرب ، عمدتاً دو دیدگاه  درباره نسبت  
جامعه  ما با »تجّدد« مطرح  بوده  است . یکي  غربي  شدن  بدون  قید و شرط  که  از سوي  
روشــنفکراني  چون  تقي زاده  اعالم  شد و دیگري  دیدگاه  »تفصیل  و تفکیک « بین  وجه  
ماّدي  و مکانیکي  تجّدد با وجه  فرهنگي  و معنوي  آن ؛ بدین  معني  که  اَخذ وجه  ماّدي  و 
ابزارها و ساختارهاي  معیشتي  تمدن  غرب  را مفید و بلکه  الزم  مي داند؛ اما وجه  اعتقادي ، 
فرهنگي  و اخالقي  آن  را مردود مي شمارد. این  دیدگاه  با مرحوم  سیدجمال الدین  اسدآبادي  
آغاز و تا به  امروز همچنان  از سوي  عموم  متفکران  و اندیشمندان  مسلمان ، بر آن  پاي  
فشرده  مي شود. دیدگاهي  که  نمي پذیرد تجّدد و تمدن  غرب  را به  عنوان  یک  مجموعه  

مرتبط  و کلّیتي  با روح  واحد، مورد مطالعه  و بررسي  قرار دهد.
اما عالوه  بر دو دیدگاه  یاد شــده ، تلقي  دیگري  از تمدن  جدید وجود دارد که  در 
مقام  تحلیل  نظري ، قائل  به  تفکیک  و تجزیه  تمدن  جدید نیست  و آن  را کلیتي  با روح  
و جــان  واحد مي بیند و تخطئه  وجوهي  و تصویب  وجوهي  دیگر از تجّدد را، غیرواقعي  
و اشتباه  مي داند. این  دیدگاه ، نسبت  بین  »اسالم « و »تجّدد« را تعارض  به  نحو کلي  و 
ماهوي  مي بیند و صرف  تشــابه  جزئي  در پاره اي  از امور را، دلیل  وحدت  و حتي  تفاهم  
نسبي  بین  این  دو نمي داند. نگارنده  این  دفتر، در پي  دفاع  از دیدگاه  اخیر و نقد نظریه  
غالب ، با اســتناد به  کتاب  و سنت  است  و چکیده  مدعایش  اینکه  تجدد و تمدن  جدید 
با همه  ابعاد و رهاوردهایش ، محصول  خودبنیادي  بشــر غربي  و انحراف  تمام  عیار او از 

آموزه هاي  وحیاني  است.«

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم یزدی ـ بخش پایانی
والیت عامه فقیه

اسالم و تجدد

تقویت 
رادیکالیسم

سیاست نامه

فراز و فرود عبداهلل نوری - 4
 روزنامه ای برای نقد دین و نظام

 شهاب زمانی/ عبداهلل نوری 
وزیر کشــور دولت اصالحــات از طرح 
اســتیضاح مجلس پنجم جان ســالم 
بــه در نبرد و گرچه محمــد خاتمی، 
رئیس جمهــور اســبق بــه تالفی این 
اســتیضاح در حکمی وی را به سمت 
معاونت سیاسی خود برگزید، در حقیقت 
این آخرین سمت دولتی عبداهلل نوری 

در جمهوری اسالمی ایران بود.۱
اســتیضاح  از  پــس  نــوری 
همچنــان یکــی از چهره هــای مؤثر 
جریان اصالح طلب باقی ماند و شیفت 
فعالیت های سیاسی خود را به سمت 
فعالیت های مدنی و مطبوعاتی تغییر 
داد و با انتشار نخستین شماره روزنامه 
خرداد در دی ماه ۱377 وارد این عرصه 
شــد. در ابتدای کار روزنامه، »علیرضا 
رجایی« از چهره های شــناخته شده 
جریان ملی ـ مذهبی، دبیر ســرویس 
سیاسی خرداد بود. این انتخاب نشان از 
نداشتن مرزبندی نوری با نیروهایی بود 
که از خطوط قرمز جمهوری اسالمی 
عبور کرده بودند. این سمت بعدها به 
»مرتضی مردی ها« رسید و خرداد در 
دوران انتشــار خود به پایگاه رسانه ای 
چهره هــای اصالح طلبــی مانند اکبر 

گنجی و عمادالدین باقی تبدیل شد.2
مســلماً حضور این چهره ها در 
مشــی فکری و جهت گیری سیاسی 
روزنامــه خرداد بی تأثیر نبود و موجی 
از نوگرایی را در حوزه دینی با تمسخر 
قرائت رسمی از دین در جامعه اسالمی 
ایران به راه انداخت. به نظر می رسید 
که پرداختن به مســائلی از قبیل نقد 
دین در کنار »صلح با اسرائیل« برای 
نخستین بار از تریبون روزنامه خرداد 
به عنوان پیش قراول اصالح طلبان در 
ایجاد تنش های سیاســی و اجتماعی 

مطرح شد.
ایــن روزها که طرح معامله قرن 
ترامپ برای یکســره کردن مســئله 
نابودی آرمان فلسطین مطرح است و 
کشورهای عربی ای که روزگاری چندین 
مرحله با رژیم صهیونیســتی غاصب 
ســرزمین های اســالمی جنگ کرده 
بودند، در نشســت تیر ماه منامه برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
تجمع می کنند، بازخوانی حمله روزنامه 
خــرداد به آرمان های بلند امام)ره( در 
موضوع فلســطین در پیگیری شبکه 
غربــی داخلی خالی از لطف نیســت. 
زمانی که مقاله نویسی افراطی منسوب 
بــه جریــان دوم خــرداد در روزنامه 
متعلق به عبداهلل نوری نوشت: »برخی 
محافــل در گذشــته و اکنــون برای 
کسب وجهه انقالبی، مخالفت با روند 
صلح ]ســازش اعراب با اسرائیل[ را به 
عنوان اساس سیاست خارجی معرفی 
کرده و می کنند...«3 کمتر کســی باور 
می کرد که این مقاله مطابق خواست 
قلبی نماینده ســابق امام در ســپاه و 
جهاد سازندگی منتشر شده باشد؛ اما 
دفاعیات نوری در دادگاه مهر بطالنی بر 
این باور زد. او در دادگاه ویژه روحانیت 
نه تنهــا مقاله فوق را تأیید کرد، بلکه 
نطق بلند باالیی نیز در حمایت از پایان 
دادن به دشمنی با رژیم صهیونیستی 
غاصب ایراد کرد. وی در فرازی از این 
سخنان که موضع رسمی نظام و نگاه 
آرمانی امام را زیر سؤال می برد گفت: 
»اگر فلســطینی ها خواســتار صلح با 
اسرائیل هستند، ما کی هستیم که به 

دنبال جنگ باشیم!«4
به دنبــال فاجعه ۱8 تیر ۱378 
کوی دانشــگاه تهــران، روزنامه های 
زنجیره ای جریــان اصالحات به جای 
تقبیح آشــوب طلبی ها و زمینه سازی 
حاکمیت آرامــش در جامعه، در تنور 
خیابانی  اردوکشــی های  و  شورش ها 
می دمیدنــد. روزنامه خــرداد با مدیر 
مســئولی عبداهلل نوری یکــی از این 
روزنامه هــا بود که بــا درج تیترهای 
جهــت دار و درشــت نه درســت به 
محرکی برای تهییج و تشــجیع افکار 
عمومی علیــه اصول ســاختار نظام 
تبدیل شده بود. برای نمونه در ۱9 تیر 
۱378 بــه دروغ با انتخاب تیتر مهیج 
»کوی دانشگاه تهران به خون کشیده 
شــده« خبر از کشته شدن تعدادی از 
دانشــجویان داد. در حالی که به گفته 
کمیته تحقیق و تفحص دولت خاتمی 

حتی یک نفر هم کشته نشده بود.
منابع

۱ـ مجلــس پنجــم، از اســتیضاح وزیــران 
حاشیه ساز تا اصالح قانون مطبوعات، سایت 

نماینده، دوشنبه ۱2 خرداد ۱393.
2ـ مروری بر زندگی سیاســی و دیدگاه های 
عبداهلل نوری، مرید خمینی، شاگرد منتظری، 

روزنامه اعتماد، ش 2922، ۱392/۱2/24.
3ـ روزنامه خرداد، ۱377/۱۰/29.

4ـ شوکران اصالح )دفاعیات عبداهلل نوری به 
پیوست رأی دادگاه ویژه روحانیت...(، عبداهلل 

نوری، طرح نو، ۱379، ص ۱5.

ریزش ها

کتابخوان

 امیر قلی زاده/  هفته گذشته 
به دو دلیــل اصلی و مناســبت های 
فراوان حقوق بشــری، هفته افشــای 
حقوق بشــر آمریکایی نامگذاری شد؛ 
۱ـ جنایات حقوق بشری اتفاق افتاده 
به آمریت یا عاملیت آمریکایی ها مانند 
ســاقط کردن هواپیمای مسافر بری 
ایران با 29۰ مسافر در ۱2 تیر ۱3۶7، 
2ـ سوءاســتفاده ابــزاری بزرگ ترین 
ناقض حقوق بشــر از حقوق بشر برای 
محکومیت و ضربــه زدن به ملت ها و 
دولت های غیر همســو بــا آمریکا؛ اما 
برای ما که در پارادایم دینی و اسالمی 
می اندیشیم، پرسش از امکان یا امتناع 
ســخن گفتن از حقوق بشر جهانی به 
مثابه حقوق عام و مشــترک بین همه 
افراد و ملل ـ همان طور که در مقدمه 
اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده ـ مهم 
است. چگونه غرب با ادعای پرچمداری 
سخن از حقوق بشر می گوید که امروز 
بیشترین آســیب و ضربه را انسان در 
مواجهه با همین و با توسل به حمایت 
از حقوق بشر، گرامی داشت آزادی بیان، 
اعطای استقالل و دموکراسی در اقصی 

نقاط جهان می بیند؟

حقوق بشر جهانی
 و معیارهای متناقض نما

اعالمیه جهانی حقوق بشر، همان 
گونه که در عنوانش وجود دارد، ادعای 
جهانی دارد و پرســش این است که تا 
چه حد »جهانی« و عمومی است؟ در 
مقدمه متن اعالمیه آمده است: »یک 
معیار ]استاندارد[ مشترک و دستاوردی 
برای همه انســان ها و همه ملل«. آیا 
مدعایــی مبنی بر اینکــه می توان به 
»قانون عام و جهانی« دســت یافت تا 
تمام انســان ها فارغ از فکر و فرهنگ 
و تاریخ و معتقدات و ســایر مقتضیات 
انسانی در آن اشتراک یابند و همه فارغ 
از تمایزات، بدان تن دهند امکان وقوع 
دارد؟ منتقدان »اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر« برآنند که نــه تنها چنین قدر 
مشترکی در آن اعالمیه نیست، بلکه از 
نظر منطقی نیز چنین ادعایی ممکن 
نخواهد بود. با این  حال »لیبرالیســم 
به مثابــه ایدئولوژی« و تالی آن، یعنی 
»اعالمیه جهانی حقوق بشــر«، هر دو 

چنین ادعایی داشته اند و دارند.
اندرو هیوود در ویراســت ششم 
کتابش »درآمدی بــه ایدئولوژی های 
سیاسی« که دو سال پیش چاپ شد، 
چنین آورده اســت: »طی قرن بیستم 

چنین رایج بود که لیبرالیســم، از نظر 
اخالقی، خنثی و بی طرف تلقی شود. 
این مطلــب در این باور انعکاس یافت 
که لیبرالیســم مقابل »خیر« اولویت 
را بــه »حق« می دهد. بــه بیان دیگر 
لیبرالیسم می کوشد شرایطی را تأسیس 
کنــد که مردم و گروه ها در آن مطابق 
تفســیر خود از خیــر، آن ]خیر مورد 
نظر خودشان[ را پی بگیرند؛ اما ]خود 
لیبرالیســم[ هیچ معنای مشخصی از 
خیر را تعیین و ترویج نمی کند. از این 
نظرگاه، لیبرالیسم ایدئولوژی مثل سایر 
ایدئولوژی ها نبود، بلکه نحوی »ما بعد 
ایدئولوژی« ]یا ایدئولوژی عام و شامل[ 
محسوب می شد؛ مجموعه ای از قوانین 
و قواعد که مبنایی را تأسیس می کند 
و مبتنی  بر آن مبناســت که مباحث 
سیاسی و ایدئولوژیک می توانند شأن و 
وجهی بیابند؛ البته این بدان معنا نیست 
که لیبرالیسم به  سادگی و صرفاً فلسفه 
»هرچــه خواهی کن« باشــد؛ گرچه 
لیبرالیسم مســلماً هوادار »گشودگی 
]یعنی ضوابط حداقلــی[«، »مباحثه 
]قداست نداشتن و مصون نبودن هیچ 
موضوعی از ایراد شــک و شــبهات[« 
و »تشخیص شــخصی« است؛ اما در 
 عین  حال ]لیبرالیسم[ با فشار اخالقی 
قدرتمندی تعین و تشخص یافته است. 
موضع اخالقی و ایدئولوژیک لیبرالیسم 
در تعهد به مجموعه خاصی از باورها و 

ارزش ها تجسد یافته است.«

لیبرالیسم به  مثابه ایدئولوژی
پس لیبرالیسم به  مثابه ایدئولوژی 

و تالی آن یعنی »اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر« فارغ از تمام ارزش ها یا عقیده ها 
نیســت و بلکه خود بــر ارزش هایی و 
معتقداتی مبتنی اســت و از این بابت 
نمی تواند »جهان شــمول« یــا »عام و 
کلی« باشد. نقدی که در همین جا الزم 
است خطاب به اندیشه ورزان و استادان 
متمایل بــه غرب در آکادمی ها و مراکز 

دانشــگاهی و فکری داخلی گفته شود، 
این اســت که چرا آنها کاســه داغ تر از 
آش شده و از اندیشمندان غربی سبقت 
گرفته و همواره با سیاقی روشنفکرمآبانه 
در تدریس نظریه های اندیشه ای و روشی 
فیلسوفان غربی در رشته هایی مانند علوم 
سیاسی، جامعه شناسی و... تأکید داشته 
و دارنــد که در تحقیقات و ابراز نظرات 
علمی نباید ارزشی و هنجارمند سخن 
گفت که اگر این گونه باشد، آن سخن، 
مقاله یا پژوهش دیگر علمی نخواهد بود!
عالوه بر صحت قول هیوود، از نظر 
منطقی نیز یــک ایدئولوژی نمی تواند 
یا  از »عقیده هــا« »ارزش ها«  فــارغ 

»بایدها و نبایدها« باشد. لیبرالیسم و 
»اعالمیه جهانی حقوق بشر« در همه 
این مراتــب )orders( چه در مبانی 
ارزشــی و اعتقــادی اش و چه در باید 
و نبایدهایش از نظر منطقی با ســایر 
ایدئولوژی ها و طرز فکرها، تقابل )عمدتاً 
تضاد و تناقض( دارد؛ بنابراین نمی توان 
آن را عمومی )general( دانست. در 
»مبنا« نیز وضع به  همین منوال است. 
قائل  شدن به »حقوق« نیاز به »مبنا« 
یا »مبانی« دارد و فارغ از مبنا نمی توان 

قائل به حق و حقوقی شد.
با این توصیف که این اعالمیه در 
حقیقت اعالمیه ای مبتنی  بر ایدئولوژی 
در میان ســایر ایدئولوژی هاست، دیگر 
وصف »جهانی« در »اعالمیه جهانی...« 
چه معنایی خواهد داشت؟ آیا نهادسازی 
و تشــکیل اجماع بــرای آن، اقدامی 
سیاســی در خدمت آن جزم اندیشی 
نخواهد بود؟ قطعاً چنین است؛ اما این 
نکته از همان ابتــدای طرح »اعالمیه 
جهانی...« آشکار نبود؛ چنان که از اندرو 
هیوود نیز نقل کردیم، در قرن بیستم، 
چنین مد و رایج بود که این ایدئولوژی 
)یعنی لیبرالیسم( را بی طرف و فارغ از 
ارزش ها و جزمیات بدانند و نیز اعالمیه 
جهانی حقوق بشر را هم قابل تسری به 
تمام ابنای بشر قلمداد کنند. مدتی طول 
کشید تا بطالن این مدعیات آشکار شود. 

حقوق بشر و مدرنیته
 در خدمت امریکنیسم

فناوری در یک معنا، به وســایل 
و ابزارهای فناورانه گفته می شــود؛ اما 

معنای عمیق تر آن، از ابزارها و وسایل 
فارغ است و بلکه اصاًل نمی تواند صرفاً 
وسیله و ابزار باشد. مایکل آلن گیلسپی 
فیلسوف آمریکایی در مقاله اش با عنوان 
»ناســیونال سوسیالیسم ارسطویی«، 
راجع  به »امریکنیسم« از منظر هیدگر، 

توضیحاتی به شرح زیر دارد:
»عالم مدرن نزد هیدگر تالشــی 
است فراگیر جهت کوبیدن طبیعت و 
تبدیل آن به ]امری[ »مورد سیطره« 
و »مورد تسلط«. این فرایند را هیدگر 
»تکنولــوژی« می خواند و اوج آن نیز 
اراده به تبدیل همه چیز، حتی خود شأن 
و حیث انسانی )humanity( به ماده 
خامی است که می تواند مورد استثمار 
و بهره کشی و مصرف در تولید وسایط 
تولید قرار گیرد. هیدگر بر آن است که 
خطرناک ترین صورت این سائقه و هوس 
تکنولوژیک، امریکنیسم و مارکسیسم 
بوده اســت. او بر آن بود که اروپا میان 
این دو نیرو که غرض شــان اداره عالم 
»انســان هر روزی« برای بهره کشــی 
نامحدود از زمین و سایر انسان هاست، 
در حــال تکه شــدن اســت. در نظر 
هیدگر، هیچ کدام ]از مارکسیســم و 
امریکنیسم[ تکنولوژی را وسیله تمهید 
شرایط نمی کند؛ چرا که  هر دو در این 
لهو مشترکند که تکنولوژی صرفاً ابزار 
است. این طرز تلقی، تشخیص یا تدارک 
چنین تنزل و هبوطی را برای انسان ها 
غیر ممکن می کند؛ بنابراین نجات غرب 
وابسته به طرح مجدد پرسش از وجود 
و تکنولوژی اســت. این وظیفه ای بود 

که هیدگر بر عهده خود می دانست.«
گیلسپی در ادامه نشان می دهد 
هیدگــر با مــرور زمان دانســت که 
ناسیونال سوسیالیســم نیز نتوانسته از 
ســیطره همین نظــر تکنیکی برکنار 
بماند؛ بنابراین ســه ایدئولوژی روزگار 
او، یعنی مارکسیســم، امریکنیسم و 
ناسیونال سوسیالیســم، نسبت به ذات 
تکنیــک کورند و راهی به نجات غرب 
نمی برند؛ اما نکته مورد نظر ما در متن 
گیلسپی این است که سیاست و حتی 
انسان و شــأن انسانی در امریکنیسم، 
چیــزی جز ابزار نیســت. ابزار از خود 
شأنی و مرتبتی ندارد و شأنش در تحقق 
غرضی است که از آن انتظار می رود. به 
این ترتیب، حتی اگر »اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر« جهان شــمول یا قابل 
 دفاع نباشــد، همچنان از حیث ابزاری 
می تواند برای امریکنیسم یا بلشویسم 

یا ناسیونال سوسیالیسم، مفید باشد. 

نقد روز

امکانیاامتناعحقوقبشرجهانی

ابزار از خود شأن و مرتبتی 
ندارد و شأنش در تحقق غرضی 
است که از آن انتظار می رود. به 
این ترتیب، حتی اگر »اعالمیه 
جهانی حقوق بشر« جهان شمول 
همچنان  نباشد،  قابل  دفاع  یا 
برای  می تواند  ابزاری  حیث  از 
یا  بلشویسم  یا  امریکنیســم 
ناسیونال سوسیالیســم، مفید 

باشد

عظیمی شوشتری/  عباسعلی  دکتر   
یکی دیگر از دالیل لزوم تشکیل حکومت در عصر 
غیبت، نیازمندی اجرای احکام الهی به حکومت 
اسالمی است. واقعیت این است که بخش بزرگی 
از این احکام به طور مستقیم با موضوع حکومت 
ارتباط دارند و برخی غیرمستقیم، یعنی برای اجرا 
نیازمند وجود حکومت هستند؛ مانند احکام مالی، 
نظامی، قضایی و...؛ پس بنا به حکم عقل، تشکیل 
حکومت به منظور تحقق همه جانبه اسالم امری 

ضروری است. 

ضرورت عقلی اجرای احکام الهی
امــام خمینی)ره( درباره لزوم اجرای احکام 
الهــی تصریــح می فرمایند، احکام الهیه نســخ 
نشــده اند و بقــای این احکام، لــزوم و ضرورت 
حکومــت را ایجاب می کند تا اینکه اجرای آن را 
به عهده گیرد. عالوه بر اینکه حفظ مرزهای کشور 
اسالمی از هجوم دشمنان و حفظ سرزمین شان از 
تسلط سرکشان، عقاًل و شرعاً واجب است. انجام 
این وظیفه جز با تشکیل حکومت امکان ندارد و 
تمام اینها از واضحات اســت که مسلمین به آنها 
احتیاج دارند و از آفریننده حکیم، معقول نیست 
آنهــا را ترک کند... .۱ همچنین امام خمینی)ره( 
در جای دیگر می فرمایند، هر کس معتقد باشــد 
که تشکیل حکومت اسالمی ضرورت ندارد، منکر 
ضرورت اجرای احکام اسالمی شده و جامعیت و 

جاودانگی دین مبین اسالم را انکار کرده است.2
پس به حکم عقــل در صورت بر پا نکردن 
حکومت اسالمی، دست کم بخش های سیاسی و 
قضایی فقه اسالمی را معّطل گذاشته ایم، حرمت 
معّطل گذاشــتن احکام اسالمی نیز از بدیهیات 
اســت؛ چرا که این کار بــه تعطیلی حدود الهی 
منجر می شود. حال سؤال این است که آیا احکام 
اســالم به زمان خاصی اختصــاص دارند، یعنی 
خداوند متعال اجرای این احکام را مختص زمان 
حضور قرار داده و اجرای آنها را برای عصر غیبت 

غیر مجاز اعالم کرده است؟ در هیچ یک از منابع 
اســالمی که احکام و مقررات اسالم در آنها بیان 
شده، اجرای این مقررات را به زمان خاصی منوط 
نکرده است. منطقی هم به نظر نمی رسد، زیرا آیا 
می توان گفت خداوند متعال نظر به اداره جامعه 
و کمال افراد در دوران خاصی داشــته است. آن 

هم دوران حضور؟ 
آیا می توان گفت اســالم بخــش بزرگی از 

احکام خود را فقط برای یک 
دوره حدود دویســت ســاله 
حضور وضع کرده و برای سایر 
ازمنه ســکوت اختیــار کرده 
و اجازه داده اســت مردم هر 
طــور می دانند زندگی کنند؟ 
»فیض کاشــانی« در این باره 
معتقد اســت، وجوب جهاد، 
امر به معروف و نهی از منکر، 

همکاری در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت 
و داوری عادالنه بین مردم، اجرای حدود و تعزیرات 
و سایر سیاست های دینی از ضروریات شریعت و 
از مهم ترین اهدافی است که خداوند به سبب آن، 
پیامبران را مبعوث کرده است. اگر اینها ترک شود، 
نبوت از بین می رود، دین نابود می شــود، فتنه و 
آشوب سراسر جامعه را در بر می گیرد، گمراهی 
رواج می یابد، جهل و نادانی گسترش پیدا می کند، 
شهرها رو به نابودی رفته و مردم هالک می شوند.3

تکامل انسان در پرتو حکومت 
اگر هدف اسالم کمال فردی و جمعی انسان 
است، این کمال محقق نمی شود مگر اینکه همه 
احکام اسالم اجرا شــوند و حکومت صالحان بر 
جامعه اســتقرار یابد)مقدمه قانون اساسی(. آیا 
از عدالت خداوند متعال به دور نیست که بخش 
عظیمی از بندگان خود را که در دوران غیبت به 

سر می برند، از این موهبت محروم کند؟ 
منطق حکم می کنــد هنگامی که تحصیل 

مصلحــت ملزمه اي که تأمین آن الزم اســت در 
حد مطلوب و ایده آل )مانند تشــکیل حکومت از 
سوی معصوم( میّسر نیست، نزدیک ترین مرتبه به 
حّد مطلوب را تأمین کنیم. پس در مســئله مورد 
بحث هنگامي که مردم از مصالح حکومت معصوم 
محرومند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین 
حکومت بــه حکومت امــام معصــوم بروند که 
نزدیک ترین حکومت به امام معصوم)ع( در سه امر 
متبلور مي شود. نخست علم به 
احکام کلي اسالم)فقاهت(، دوم 
شایستگي روحي و اخالقي به 
گونه اي که تحت تأثیر هواهاي 
نفساني و تهدیدها و تطمیع ها 
قرار نگیرد)تقوا( و سوم کارآیي 
در مقام مدیریت جامعه که به 
قبیل  از  فرعــي  خصلت هاي 
درک سیاســي و اجتماعــي، 
آگاهي از مســائل بین المللي، شجاعت در برخورد 
با دشــمنان و تبهکاران قابل تحلیل است4 و این 
همان حکومت اســالمی است. با توجه به همین 
ادله است که صاحب جواهر درباره لزوم حکومت 
در عصر غیبت معتقد است، این مسئله از واضحاتی 

است که به دلیل نیاز ندارد.5

نفی طاغوت و تشکیل حکومت عدل
نکته دیگر اینکه همه فقها به اســتناد آیات 
قرآن و روایات متعدد پذیرش حکومت طاغوت را 
ممنوع اعالم کرده اند )طاغوت هر فردی است که 
واجد صالحیت های الهی برای حکومت بر مردم 
نباشــد و حکم خود را بر مردم تحمیل کند.( از 
سویی، اگر به مردم بگوییم اسالم برای عصر غیبت 
حکومتی ندارد! در این صورت تکلیف آنها چیست؟ 
از یک ســو بر آنها مقــرر می کنیم که برای رفع 
اختالفات خود باید به قاضی واجد شرایط رجوع 
کنند، چون فقط حکم او الزم االجرا اســت؛ اما از 
سوی دیگر مقدمه آن را که وجود یک حاکمیت 

سیاسی عادل است، انکار می کنیم و در نتیجه عماًل 
 امکان شــکل گیری دادگاه های اسالمی را فراهم 
نمی کنیم. پس مردم چه کنند؟ این اســتداللی 
است که صاحب جواهر به این شکل مطرح می کند 
که چون ائمه اطهار  از مراجعه به قضات و سالطین 
جــور نهی کرده اند و این نهی را با علم به فراوانی 
شیعیان در اطراف و اکناف سرزمین های اسالمی 
در طول زمان ها فرموده اند، حکم به ثبوت والیت 
فقیه در گرفتن حقــوق عمومی مردم و تصدی 

والیات و... ضروری است.۶
از مجموع آنچه بیان شد می توانیم مبتنی بر 
دالیل عقلی زیر تشکیل حکومت در عصر غیبت را 
ضرورتی انکار ناپذیر بدانیم. اوالً، انسان موجودی 
مدنی الطبع اســت و مقتضای اجتماع در وجود 
حاکمیت و حکومــت و برقراری نظم و قانون به 
واسطه آن است. ثانیاً، پذیرش حکومت غیرالهی 
نوعی شرک است و به فساد منجر می شود. ثالثاً، 
خاتمیت و جامعیت اسالم اقتضا می کند که برای 
حوزه سیاســت در همه ازمنــه )عصر حضور و 
غیبت( برنامه ای جامع و کامل داشته باشد. رابعاً، 
بخش بزرگی از احکام اسالم به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم برای اجرا نیازمند وجود حکومت 
اسالمی است و چون شارع به تعطیلی احکام راضی 
نیســت، باید حکومت تشکیل داد. خامساً، حال 
که دست مان از دامان معصوم و استقرار حکومت 
ایده آل انســان کامل کوتاه است، منطق ایجاب 
می کند که بــه نزدیک ترین الگوی آن که همان 

حکومت اسالمی است، متوسل شویم.
منابع:

۱ـ امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 4۶2.
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آفاق
ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۵0

ضرورت عقلی تشکیل حکومت برای اجرای دین

کتاب  در  امام خمینی)ره(   
هر کس  فرمودند،  فقیه  والیت 
حکومت  تشکیل  باشد  معتقد 
اســالمی ضرورت ندارد، منکر 
اسالمی  احکام  اجرای  ضرورت 
شده و جامعیت و جاودانگی دین 
مبین اسالم را انکار کرده است

قربانیان حمالت اتمی آمریکا به ژاپن



 گروه تاریخ/ یکي از رخدادهاي سیاسي 
مهم در دوران حاکمیت دولت اصالحات، حوادث 
کوي دانشــگاه تهران است. در حالي که مسئله 
»طرح تغییر قانون مطبوعات« در ســال ۱378 
به مثابه یکي از مســائل مناقشــه آمیز در سطح 
جامعه مطرح بود، حادثه اي اتفاق افتاد که سبب 
تشدید اختالف ها و درگیري هاي سیاسي شد و 
به شکل عجیبي با مسئله تغییر قانون مطبوعات 
پیوند خورد. خبر این بود: »با وجود مراقبت هاي 
ویژه اي که از سعید امامي یکي از عوامل اصلي و 
محوري این قتل ها به عمل مي آمد، وي روز شنبه 
)۱378/3/۱۰( در زمان استحمام در بازداشتگاه با 

خوردن داروي نظافت خودکشي کرد.«
این خبر در رأس اخبار داخلي کشــور قرار 
گرفت و مطبوعــات زنجیــره اي دوم خردادي 
ســوژه اي جدید بــراي تشــدید هجمه ها علیه 
دستگاه ها و نهادهاي نظام، از جمله قوه قضائیه و 
وزارت اطالعات یافتند، سناریویي که به حوادث 

تلخ تیر ماه ۱378 انجامید.
جریان چپ تالش کرد سوژه کشدار قتل هاي 
زنجیــره اي را ادامه دهد و این بار با متهم کردن 
حجت االســالم فالحیان، وزیر سابق اطالعات به 
عنوان همراه و همفکر ســعید امامي، رســیدن 
وي بــه جایگاه باالي امنیتي در وزارت اطالعات 
را عامل اصلي ایجاد قتل هاي زنجیره اي معرفي 
کرد. در همین راستا، هفته نامه »عصر ما« ارگان 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمي به طور کامل 
به ویژه نامه قتل هاي زنجیره اي و ارتباط طراحان 
آن با طراحان »طرح تغییــر قانون مطبوعات« 
اختصاص یافت. روز بعد از انتشــار این ویژه نامه، 
نامه محرمانه اي در روزنامه »سالم« منتشر شد 
که در آن سعید امامي طراح اصلي و پشت پرده 

طرح تغییر قانون مطبوعات معرفي  شد.
این همزماني انتشار روزنامه سالم و شماره 
۱23 عصر ما، نشان دهنده همسویي و هماهنگي 
این جریان رسانه اي و تبلیغاتي با محفلي بود که 
تالش داشــت با ایجاد بحران در جامعه اهداف و 
برنامه هاي سیاســي خود را پیش ببرد؛ بحراني 
که چند روز بعد در ۱8 تیر ماه از کوي دانشــگاه 

تهران آغاز شد.
روزنامه »ســالم« در تاریخ ۱378/4/۱5، 
نامــه محرمانــه اي را منتشــر کرد کــه در آن 
ســعید امامي، متهم ردیف اول پرونده قتل هاي 
زنجیره اي، خطاب به وزیر اطالعات نوشــته بود: 
»قانــون مطبوعات فعلي جوابگوي نیاز کنوني و 
دسیسه هاي موجود نیست، چرا که تنها در رابطه 
با صاحبان امتیاز و مدیر مســئول تعیین تکلیف 
مي کنــد. حال آنکه ما در عرصه فرهنگي قشــر 
وسیع نویسنده، مترجم، مؤلف، گزارشگر، شاعر 
و... را داریم که تنها با برخورد انفرادي و قانونمند 
نظیر ممنوع القلم یا ممنوع النشر نمودن نمي توان 

از هجمه ایشان جلوگیري نمود.«  
این نامه محرمانه با تیتري جنجالي »سعید 
اســالمي پیشــنهاد اصالح قانون مطبوعات را 
داده اســت« در حالي در روزنامه درج شــد که 

ســالم  روزنامه  گردانندگان 
در صحت و ســقم  نامه شک 
داشــته و دریافــت آن را از 
طریق فکس)دورنگار( روزنامه 
اعالم کردند! پس از انتشار این 
نامه، نشریات دوم خردادي که 
منتظر بهانــه اي جدید براي 
مجلس  نمایندگان  به  حمله 
و طراحان طرح اصالح قانون 
مطبوعات بودند، هجمه خود 

را آغاز کردند.
روزنامــه ســالم طــي 

شــکایت وزارت اطالعات، با حکــم دادگاه ویژه 
روحانیت توقیف و مدیر مسئول آن حجت االسالم 
والمسلمین موسوي خوئیني ها به دادگاه احضار 
شــد. جنجال آفرینان، توقف روزنامه ســالم را 
بهانه اي براي تشدید جنجال قرار داده و رادیوهاي 

بیگانه نیز از آن سوءاستفاده کردند.
شــب جمعــه )۱378/4/۱7( اطالعیه اي 
دست نویس بین افراد کوي دانشگاه تهران توزیع 
شــد که در آن از دانشجویان خواسته شده بود 
در اعتــراض به توقیف روزنامه ســالم تجمع و 
راه پیمایي کنند. ساعت 22/3۰ حدود ۱5۰ نفر 

در کوي دانشــگاه جمع شــده و از کوي خارج 
مي شــوند و به خیابان مي آیند. حضور نیروهاي 
انتظامي و هدایت تظاهرکنندگان به داخل کوي 
و در ادامه کار سنگ پراکني و شعارها و اهانت ها 
و فحاشي عده اي مشکوک و مجهول الهویه، فضا را 
پر تنش  کرد و سه نفر از سربازان نیروي انتظامي 

به گروگان این افراد درآمدند
با وجود هشدار نیروهاي انتظامي اهانت ها 
ادامه یافته و دانشجویان حاضر به آزادي گروگان ها 
نمي شوند. در این میان، صبر نیروي انتظامي به 
سر آمده و در اشــتباهي تاریخي، دستور حمله 
به کوي دانشــگاه از سوی »فرمانده نوپو« صادر 
مي شــود و در این میان به تعدادي دانشــجوي 
بیگانه که در ماجرا نقشــي نداشتند، صدمه وارد 

شده و خوابگاه آنان تخریب می شود. 
روز جمعــه )۱378/4/۱8( دفتــر تحکیم 
وحــدت و برخي جریان هاي 
مشکوک دانشــجویي، آتش 
بیار معرکه شده و حادثه شب 
گذشته کوي را به بحراني ملي 
مبــدل می کنند. جریان هاي 
سیاسي فرصت طلب نیز وارد 
میدان شــده و بــا تحریک 
دانشــجویان خواستار تداوم 
تجمعات و کشــاندن آن به 
بیرون دانشگاه شده و در این 
میان رادیوهاي بیگانه نیز وارد 
صحنه شده و اخبار جعلي و 

دروغین، پخش می کنند. 
برای نمونه، »رادیو اســرائیل« در ســاعت 
۱8:3۰ روز ۱378/4/۱8 اعــالم مي کنــد: »در 
جریان حمالت خشونت باري که گروه موسوم به 
انصار حزب اهلل و نیروهاي ضد شــورش حکومت 
اسالمي علیه دانشجویان در تهران انجام دادند، 
دســت کم 5 تن از دانشــجویان کشته شدند. 
صداي گلوله به طور پراکنده به گوش مي رســد. 
کوي دانشگاه به یک ناحیه جنگي مبدل شده!« 
از روز شنبه با انتشار مطبوعات زنجیره اي 
فضاي عمومي جامعه ملتهب شــده و به تدریج 

درگیري ها به ســطح شــهر تهران کشیده شده 
و عناصــر نفوذي و فرصت طلب کنترل اوضاع را 

از دست تشکل هاي دانشجویي خارج مي کنند.
در تاریخ 2۱ تیر مــاه ۱378 رهبر معظم 
انقالب در دیدار با اقشاري از مردم، درباره ماجراي 
کوي دانشگاه سخن گفتند و فرمودند: »حرف هاي 
گفتني زیاد است؛ اما مطلبي که از نظر من مهم تر 
از همه اســت و ذهن مرا مشغول کرده، حمله به 
خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ، 
قلب مرا جریحه دار کرد؛ حادثه غیر قابل قبولي 
در جمهوري اسالمي بود. حمله به منزل و مأوا و 
مسکِن جمعي ـ به خصوص در شب یا در هنگام 
نماز جماعت ـ به هیچ وجه در نظام اسالمي قابل 
قبول نیست. جوانان این کشور ـ چه دانشجویان 
و چه غیر دانشــجویان ـ فرزندان من هســتند و 
هرگونــه چیزي که براي ایــن مجموعه ها مایه 
اضطراب و ناراحتي و اشتباه در فهم باشد، براي 
من بسیار سخت و سنگین است. هر کسي بوده، 
فرق نمي کند؛ چه در لباس نیروي انتظامي، چه 
در غیر آن. مسلماً با کساني  که در نظام جمهوري 
اسالمي تخلّف مي کنند، باید برخورد شود؛ اما با 
کسي که تخلّفي نکرده است؛ کسي  که در خانه 
خود در حال اســتراحت است، آن هم در محیط 
جوان دانشجویي، کار بسیار خطا و ناروایي است 
اگر برخورد شود. اینکه صد نفر یا دویست نفر از 
کوي دانشــگاه خارج شدند و حرف هایي زدند و 
شعارهایي دادند، بهانه و مجّوزي نمي شود براي 
اینکه کساني در هر لباس و با هر نامي، وارد آن 
محیط شوند و کارهاي ناروایي انجام دهند... آن 
طوري که نقل کرده اند، بعضي با آوردن نام مقّدس 
»یا حســین« و »یا زهرا« وارد اتاق دانشــجوي 
بسیجي یا دانشجوي جانباز شوند و او را از خواب 
بپرانند، یا آن طور حوادثي را به  وجود آورند؛ آیا این 

درست است؟! اینها قلب را مي فشارد.«
حوادث تلخ تــا روز ۱378/4/23 با فراز و 
نشیب هاي بســیار ادامه مي یابد تا اینکه در این 
روز حضور میلیوني ملت حزب اهلل در راه پیمایي 
بزرگ خود فضا را بر ضد انقالب تنگ کرده و غائله 
فتنه ۱8 تیر با حماسه 23 تیر به پایان مي رسد.

بدحجاب هــا را در جامعــه، به 
عنــوان بي دین، ضد انقــالب، ضد 
روحانیت، ضد مسجد و روضه و ضد 
ارزش هاي دیني ندانیم. به دلیل اینکه 
بخشي از زائران امام رضا)ع( از همین 
اقشار هســتند. بخشي از آنهایي که 
در راه پیمایي هــاي 22 بهمن و روز 
قدس شــرکت می کننــد، از همین 
اقشار هستند. بخشــي از معتکفان، 
نمازگزاران، زائران، مستمعان مجالس 
اهل بیت)ع( از همین طیف هستند. 
اینها اهل نماز و روزه و عبادت هستند. 
وقتــي به اینها مي گوییــم، نه اینکه 
پوشــش را ندانند، یــا تحت تربیت 
حجاب قرار نگرفته اند، یا غافل و جاهل 
هستند، ولی بي دین نیستند. ما )باید( 
روي اینهــا تأثیر مثبت بگذاریم. اگر 
بخواهیم اینها را تکفیر کنیم و اینها 
را از دایــره دیانت و انقالب و والیت 
و نظام خــارج کنیم، دیگري چیزي 
نمي مانــد. من حــس مي کنم این 
نگاه، نگاه اهل  بیتي است. نگاه دین 
ما اســت که وقتي ما با اینها مواجه 
مي شــویم، انگ بي دیني نزنیم. یک 
از بدحجاب ها و بي حجاب ها  اقلیتي 
با دین مشکل دارند، با انقالب مشکل 
دارند، ما بــا آنها کاري نداریم. وقتي 
بدحجابي را دیدیم، نگوییم این بي نماز 
هم هســت. نگوییم این ضد انقالب 
است؛ این ضد والیت است؛ این ضد 
امام حسین)ع( است. حقي نداریم از 
مجلس امام حسین)ع( بیرونش کنیم. 
من گفتم بدحجابي قطعاً گناه است، 
نگاه مان را تعدیل کنیم. وقتي اآلن ما 
در زنــدان مي رویم، به آنهایي که در 
زندان هستند به چشم یک مجرم، یک 
آدمي که قطعاً وضعش از من خراب تر 
اســت، نگاه مي کنیــم. وقتي دیدن 
زنداني ها رفتم، تنها بودم. گفتم: خدایا 
اینها هم آدمیزاد هستند. به آنها گفتم: 
مي دانید فرق من با شما چیست؟ با 
خنده گفتند: شــما آن طرف میله ها 
هستي، ما این طرف میله ها هستیم. 
گفتم: نه! فرق من با شــما این است 
که خطاي شما لو رفته، خطاي من لو 
نرفته است. معلوم نیست مقدار خطاي 
من کمتر از شــما باشد. من مقداري 
احتیاط کــردم، خطاي من لو نرفته 
است. آن طرف معلوم مي شود، خطاي 
چه کسي بیشتر بوده است؟ اینها زیر 

گریه زدند. گفتم: حاال که همه قبول 
کردیم خطاکار هستیم، بیایید با هم 
توبه کنیم. آداب توبه را گفتم. تقاضا 

کردند روضه هم براي شان بخوانم.
همسر من باحجاب است. یک 
خانم بدحجابي را دید، نگوید من همه 
امورم درست است و او همه امورش 
غلط است. اما شاید اگر او یک غلط 
دارد که در ویترین است، من دو غلط 
دارم که پشت ویترین است. به اینها 

با تحقیر نگاه نکنیم.
اآلن خانواده هایی مي گویند ما در 
خانواده  مان گرفتار هستیم. چه کنیم؟ 
مي گویم: اول روي نقطه بدحجابي اش 
دست نگذار. این نقطه حساسیت او 
است، فرار مي کند. جوان ها مي گویند 
شــما فقط مي خواهید بــه ما گیر 
بدهید و نصیحت کنید. جوان امروز 
نصیحت پذیر نیست. شما دست روي 
نقطه مثبت او بگــذار. بگو اینکه تو 

داري، من ندارم. 
معلول،  بچه هاي  آسایشگاه  در 
من گاهي وقت ها دیدم یکسري از این 
خانم هــاي بدحجاب، ماهي یک بار، 
هفته اي یک بار در این آسایشگاه ها 
مي رونــد. بچه ها را حمــام مي برند، 
تمیز مي کنند، هدیــه مي برند. این 
یک ویژگي بي نهایت مثبت اینهاست. 
بدحجابــي را تأیید نمي کنم، اما این 
ویژگي اینها قابل تأیید است یا نه؟ در 
جامعه جاهلیت که سیاه ترین جامعه 
است، اول پیغمبر)ص( روي نقطه ها 

و فرهنگ هاي مثبت این جامعه دست 
گذاشتند. پیغمبر نگفتند چرا دختران 
را زنده به گــور مي کنید. فرمودند، 
فرهنگ هاي شما مثل وفاي به عهد، 
شــجاعت و مهمان نوازي شما بسیار 
زیباست. بعد فرمودند: یک فرهنگ 
شما مقداري اشــکال دارد. تعصب 
شما اگر به غیرت تبدیل شود، بسیار 
زیبا مي شود. بعد از این همه تأیید و 
تبدیل سراغ فرهنگ هایي آمدند که 

نه قابــل تأیید و نه قابل تبدیل بود، 
مثــل زنده به گور کــردن دختران، 
برده داري، شــرابخواري، اینها را به 

مرور زمان تخریب کردند.
اگر مي خواهیــم بدحجاب هاي 
جامعه را اصــالح کنیم، یک راه این 
است. بي حجابي قابل تأیید نیست، این 
به معناي این نیست که هر بدحجابي 
را دیدیم، تخریبش کنیم. ما مي توانیم 
بدحجــاب را احیا کنیم. این یا غافل 
است یا جاهل. آن طرف دنیا آنهایي 

که غافل و جاهل بودند، بیدار شدند. 
هنرپیشه آمریکایي، خواننده فرانسوي 
و ملکه زیبایي روسي، هر سه مسلمان 
و محجبه شدند. از این معلوم مي شود 
فطرت پاک بوده اســت، ویژگي هاي 
زیبایي در وجودش بوده است، همه 
بدحجابي و بي حجابي هایش روبنایي 
بوده و زیربنایي نبوده است. حاال آمده 
حاضر است شغلش و موقعیتش را از 
دســت بدهد، براي اینکه این گوهر 
حجاب و عفافي که پیدا کرده است، 

از دست ندهد.
من بارها در امــر به معروف و 
نهي از منکــر گفتم. تعبیر قرآن امر 
اســت، امر یعني یک قدرتي باشد. 
ضمن اینکه این امر باید فرهنگ سازي 
شــود، هیچ شــرطي ندارد. حجاب 
بــه درد نمي خــورد. اآلن  اجباري 
بي حجابــي دارد اجباري مي شــود؛ 
یعني آن کســي که حجــاب دارد، 
انگشت نما مي شود. »یَْأُمُروَن بِالُْمْنَکِر 
َو یَْنَهــْوَن َعِن الَْمْعُروف « )توبه/ ۶7( 
امام صــادق)ع( مــا را از این زمان 
ترســاندند. ما نمي گوییم مثل اول 
انقالب همه دکمه هاي شان را تا باال 
ببندند، همه خانم ها با چادر و مقنعه 
باشند، ما مي گوییم با آرایش نیایند. 
این روسري ها که سرشان است، براي 
عروسک هاي شان است. چهار، پنجم 

موهاي شان بیرون است.
در دین ما گفته شــده از روزي 
که من و شــما مجرد بودیم، دوران 

نوجواني و به تکلیف رسیدیم، براي 
تربیــت بچه مان که یــک عنصر آن 
تربیت حیا و حجاب و عفت است، باید 
به فکر بودیم. یعني دختر و پسر امروز 
ما از ســیزده، چهارده سالگي، باید 
خودشان را به گونه اي تربیت کنند، 
که به فکر حیا و عفت فرزند پنج سال 
دیگر خودشــان باشند؛ یعني دوران 
جوانــي اش، ازدواج، انعقاد نطفه اش، 
بارداري اش، دوران شیرخوارگي اش، 
تا اینکه هفت ســال ســوم منطقي 
قبــول کند. ما این دســتورات دین 
را رعایت نکردیم، تا هشــت سالگي 
هم مثل عروســک راه بردیم، گفتند 
9 سال نشــده که تکلیف شود. یک 
ماه بازي جام جهاني به چهار ســال 
تمرین بســتگي دارد. مــا روزي که 
به ســن تکلیف مي رسیم، نمي شود 
تمرین کنیم. باید قبلش تمرین کنیم. 
در جامعه اروپــا و آمریکا بي حیایي 
و بي عفتــي خیلي بدتر اســت. من 
جوان هاي پاکدامني را ســراغ دارم، 
از ایران رفتند در دانشــگاه هاي آنجا 
درس مي خوانند، عفت و حیاي شان 
را حفظ کردند. چرا؟ چون گوهر عفت 
و حیا را در جامعه نگرفتند، با شیر از 
مادر گرفتند. با نطفه از پدر گرفتند. 
ما این تقصیــرات خودمان را نادیده 
مي گیریم، مي گوییم شــما آخوندها 
کــم کاري کردید. ما دســت مان را 
باال مي بریم. حــوزه و روحانیت هم 
کم کاري کرده اســت. رسانه هم در 
بحث حجــاب و حیا کم کاري کرده 
است. دانشگاه ها و جامعه هم کم کاري 
کرده اند؛ ولــي همه کم کاري ها یک 
طرف، کم کاري خــودم در خانواده 
یک طرف اســت. فرزنداني هستند 
که مي آینــد و مي گویند حاج آقا ما 
باید بــه پدر و مادرمان تذکر بدهیم 
که یک مقدار بهتــر در خانه لباس 
بپوشید. دختر مي گوید ما باید یک 
طور به پدرمان بفهمانیم که در خانه 
نیمه لخت راه نرو. پسر مي گوید: ما 
بایــد به مادرمان بگوییــم، در خانه 
لباس مناسب تری بپوش. باز معناي 
این حرف این نیست که خانم ها در 
خانــه با چادر راه بروند. آقایان هم با 
کت و شلوار راه بروند. درباره حجاب 

همه کم کاري کردیم.
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۹ دسیسه های مأمون!

 

 مهدي دنگچي/ اگر عراق را 
سرزمینی مثلثی شکل فرض کنیم، 
فــاو در منتهی الیه ضلع شــرقی آن 
چســبیده به خلیج فارس قرار دارد. 
مهم ترین شــهر عراق نزدیک به فاو، 
بصره اســت. ضمن آنکه شــهرهای 
»ابوالحســیب«، »زیبر«، »صفوان« 
و »ام القصــر« همگی در این منطقه 
واقع شده اند. وجود شهرهای ایرانی 
آبادان، خرمشهر و محدوده شلمچه 
و ارونــدرود نیز در این منطقه بیش 
از پیش بر اهمیت آن افزوده اســت. 
کشــور کویت نیز کمترین فاصله با 
این منطقه حساس را دارد. همچنین 
نزدیکی به جزیره بوبیان، هورعبداهلل 
و پایانه های نفتی االمیه و البکر واقع 
در خلیج فارس بر اهمیت و حساسیت 

آن افزوده است. 
فاو افزون بر نقش اســتراتژیک 
و اهمیت نظامــی خود دارای ارزش 
اقتصــادی فــراوان در رونــد ارزش 
اقتصاد عراق است؛ به گونه ای که در 
جغرافیای منطقه، شهر فاو به »عروس 
بحر« معروف اســت. نخلستان های 
بسیار گسترده خرما، پایگاه های عظیم 
نفت، شــاهرگ ارتباطی اسکله های 
البکر و االمیه و فرآورده های بی شمار 
دیگر، نظیر حنا و نمک فاو را ارزش 
استثنایی بخشیده است. به عبارتی 
کوتاه می توان شهر فاو را شهر خرما، 

نمک و نفت معرفی کرد.
قطع ید دشمن از دریا و تأمین 
امنیت راه های دریایی خلیج فارس و 
دور کردن آتش دشمن از شهرهای 
مرزی جمهوری اسالمی ایران،  تسخیر 
پایگاه های موشــکی و تأسیســات 
مخابراتی رژیم صهیونیســتی بغداد، 
قطع شــریان صدور نفــت از طریق 
اسکله های االمیه و البکر، وارد کردن 
ضربه اقتصادی و نظامی بر دشــمن 
و در نهایــت شکســت رؤیای پوچ 
ضربه ناپذیری اهداف ارزشمندی بود 

که حاصل شد.

 محمدرضا قضایی/ یازدهم 
ذیقعده روز میالد هشــتمین اختر 
تابنــاک امامت و والیــت حضرت 
امام رضا)ع( است. دوره  امامت امام 
رضــا)ع( یکی از مهم ترین دوره های 
اسالم بود. دوره ای که مأمون دستور 
ترجمــه  آثار علمی جهــان به زبان 
عربی را صــادر کرد، نه از آن جهت 
که بنیان علمی اســالم را قوی کند، 
بلکه وی دنبال مکتبی جدید در برابر 
اســالم بود. مأمون که از زیرک ترین 
دشــمنان اهل بیت)ع( به شــمار 
می آمد، با سیاســت ورزی های خود 
به دنبال کســب محبوبیت در بین 
مردم و پایین آوردن شــأن و مقام 
و منزلــت اهل بیت)ع( در نزد مردم 
بود. او در ظاهر می خواست حقیقت 
اسالم را در برابر دیگر مکاتب نشان 
دهد، اّما در باطن با جلسات متعدد 
مناظره علمای ادیان و مذاهب دیگر 
با امام رضا)ع( به دنبال لحظه ای بود 
که امام در مناظرات شکست بخورد 
و مغلوب شــود تا بدین وسیله تومار 
مذهب تشیع و اسالم را در هم پیچد.
فعالیت های دینــی و اخالقی 
ائمه اطهار)ع( ابعاد گوناگونی داشت؛ 
ولی مهم ترین آن بُعد سیاسی زندگی 
شــریف ایشــان بود. بُعد سیاســی 
بر تشــکیل  ائمه)ع(  فعالیت هــای 
حکومت اسالم و تثبیت افکار دینی 
و اخالقی در جهان تمرکز داشت. در 
دوره  امامت امام رضا)ع( هم تشکیل 
حکومت از مهم ترین اهداف ایشــان 
بود، مأمون نیز با آگاهی از این مسئله 
دسیسه های فراوانی به کار می بست تا 
این هدف امام رضا)ع( محقق نشود. 
در واقــع همه تمرکــز مأمون روی 
جلوگیری از تشکیل حکومت اسالمی 
به دست امام رضا)ع( بود. وی در کنار 
مناظرات علمی که با هدف مغلوب 
کردن امام)ع( انجام می شد، مهم ترین 
برنامه خود را دوری مردم از امام قرار 
داد. همه تــالش مأمون این بود که 
قلب مردم به نور معارف اسالمی که 
امام تعلیم می دادند، روشن نشود. از 
انتقال اجباری امام رضا)ع( به توس 
و دستوری که برای دوری ایشان از 
مردم و آوردن شــان از مسیر خاص 
داده بــود گرفته تا منع ایشــان از 
خواندن نماز عید فطر، همگی با این 
هدف بود. هرچند امام رضا)ع( معارف 
را به گوش مردم می رساندند، اّما این 
دوری مردم از امام رضا)ع( سبب شد 
ایشان در تشکیل حکومت اسالمی به 

هدف خود نرسند. 

فتح »عروس بحر«

آیت اهلل بهجت می گوید: زیارت شــما قلبی باشــد. در موقع ورود اذن دخول بخواهید، اگر حال داشــتید به حرم بروید. هنگامی که از حضرت رضا)ع( اذن دخول 
می طلبید و می گویید: »أ أدخُل یا حجة اهلل«؛ ای حجت خدا، آیا وارد شوم؟ به قلب تان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده و تغییر یافته است یا 

نه؟ اگر تغییر حال در شما بود، حضرت)ع( به شما اجازه داده است. 

 اذن دخول 
بخواهید

ثبات قدم در راه حق-1۶
 استقامت و پایداری با یاد خدا

 سیدحسین خاتمی خوانساری/ در شماره گذشته شرح حال چند نفر 
را در صدر اســالم ذکر کردیم که ایمان آوردند و ســپس به دلیل نبود ثبات در 
راهی که می دانستند بحق است، مسیرشان تغییر یافت و در آخر با حالت کفر از 
این دنیا رفتند. در مقابل کســانی بودند که در شرایط مختلف اعتقادشان تغییر 
نکرد و در راه حق ثبات قدم داشتند. پیامبران الهی و اولیای خدا جزء این دسته 
هستند که بارها امتحان شدند و هر بار سربلند بیرون آمدند. وقتی به زندگی آنها 
نگاهی می اندازیم، می بینیم یاد خدا و غافل نشدن آنها را در آن شرایط یاری کرده 
است. »ثبات« از ریشه »ثبت« به معنای ایستادگی و مقاومت در مقابل »زوال« 
است؛ اما این ثبات چگونه حاصل می شود؟! با یاد خدا و غافل نشدن از او. خداوند 
در قــرآن کریم خطاب به اهل تقوا می گوید: »یــا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا إِذا لَقیُتْم فَِئًة 
َفاثُْبُتوا َو اْذُکُروا اهللَ َکثیراً لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن«؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، چون با 
گروهی ]از سپاه دشمن[ رو به رو شدید، ثابت قدم باشید و خدا را ]بر زبان و دل[ 
بسیار یاد کنید، باشد که رســتگار گردید.)انفال/ 45( در این آیه شریفه دستور 
داده می شود ثابت قدم باشید و برای اینکه دچار زوال و لغزش نشوید، خداوند را 
فراموش نکنید، به یاد او باشــید و بدانید خداوند همانند گذشتگان شما را یاری 
می کند. در اصل پیروزی در دنیا و رستگاری در آخرت بسته به این است که ثبات 
داشته باشیم و غفلت در ما رسوخ پیدا نکند. هدایت انسان به اراده خداوند است 
و اوست که می تواند ما را از ظلمت نجات دهد و به سمت روشنایی هدایت کند. 
»َمن یَْهِد اهلل َفُهو الُْمْهَتِدی َو َمن یُْضلِْل َفُأولَِئَک ُهُم الَخاِســرون«؛ آن کس را که 
خدا هدایت کند، هدایت یافته)واقعی( اوست و کسانی را که )به خاطر اعمال شان( 
گمراه سازد، زیانکاران)واقعی( آنها هستند.)اعراف/ ۱78( هر انسانی دوست دارد 
مورد توجه و لطف خداوند باشد و برای جلب این توجه عمل خود را مرضی رضای 

خداوند قرار می دهد. 
به یاد خدا بودن یعنی جلب توجه او به خودمان و یاری طلبیدن و درخواست 
بُْتْم  ِّی لَْو ال ُدعاُؤُکْم َفَقْد َکذَّ رحمــت، مهربانی و آمرزش از او. »ُقْل ما یَعبُأ بُِکْم َرب
َفَسْوَف یَُکوُن لِزاماً«؛ بگو پروردگارم به شما توجهی نمی کند اگر دعای تان نباشد.
)فرقان/ 77( ما با یاد خدا خودمان را هر لحظه در ظّل توجهات او قرار می دهیم 
و بــه عنوان بنده ای ضعیف خــود را محتاج لطف او می دانیم. آنان که اهل ثبات 
هستند و استحکام عقیده دارند، کلید موفقیت شان را در دست خداوند می بینند 
و برای خود هیچ ســهمی در نظر نمی گیرند. آنها یاد خدا هستند تا خدا نیز یاد 
آنها باشد؛ زیرا خداوند در قرآن گفته است: »َفاْذُکُرونی أَْذُکْرُکْم َو اْشُکُروا لی َو ال 
تَْکُفُرون«؛ پس به یاد من باشــید تا به یاد شــما باشم و شکر مرا گویید و کفران 
نکنید.)بقره/ ۱52( در فرازی از زیارت عاشورا نیز آمده است: »اللهم اْرُزْقِنی َشَفاَعَة 
الُْحَسْیِن یَْوَم الُْوُروِد َو ثَبِّْت لِی َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَدَک َمَع الُْحَسْیِن َو أَْصَحاِب الُْحَسْیِن 
َِّذیَن بََذلُوا ُمَهَجُهْم ُدوَن الُْحَسْیِن«؛ خدای من، شفاعت حسین)ع( را در روز ورود  ال
نصیبم بدار و گام های حقیقی ام را همراه با امام حسین)ع( و یاراِن او که خون شان 
را فدای حسین)ع( کردند، در نزد خود ثابت و محکم بدار. همان طور که می دانیم 
تأسی به ذوات مقدسه می تواند زندگی ما را منور به نور الهی کرده و راه پر پیچ 
و خم زندگی را برای ما آسان کند. نه به آن معنا که هیچ مشکلی در زندگی ما 
به وجود نمی آید، بلکه به این معنا که در مشکالت و سختی ها مستحکم هستیم 

و زیر بار این مشکالت قد خم نمی کنیم. 

یکي از رخدادهاي سیاسي 
دولت  دوران حاکمیت  در  مهم 
اصالحات، حوادث کوي دانشگاه 
تهران است. در حالي که مسئله 
قانون مطبوعات«  تغییر  »طرح 
در سال 13۷8 به مثابه یکي از 
سطح  در  مناقشه آمیز  مسائل 
جامعه مطرح بود، حادثه اي اتفاق 
افتاد که سبب تشدید اختالف ها 

و درگیري هاي سیاسي شد

سراج

 کومور در اشغال فرانسوي ها
 کومور یا مجمع الجزایر ُقُمر )به عربي جزر القمر( با نام رسمي اتحاد ُقُمر، 
مجمع الجزایري است که در جنوب شرقي آفریقا، در آب هاي اقیانوس هند و 
در شرق سواحل موزامبیک و شمال غربي ماداگاسکار قرار دارد. نام کومور را 
از واژه عربي »الَقَمر« به معني »ماه« گرفته اند. این کشور عضو اتحادیه عرب 

است و مساحت آن 223۶ کیلومتر مربع مي باشد.
این مجمع الجزایر از چهار جزیره کومور بزرگ )موروني(، آنژوان، موهلي 
و مایوت تشکیل شده است که با دخالت هاي استعمار فرانسه، جزیره مایوت 
در ســال ۱974 میالدي، از این کشور جدا شد و به صورت خودمختار تحت 

حمایت هاي سیاسي و اقتصادي کشور فرانسه قرار گرفت.
ساکنان اولیه کومور از جزایر پولینزي بودند. این سرزمین، در قرون قبل 
به تصرف مسلمانان درآمد و اهالي آن به اسالم گرویدند. اسالم براي اولین بار 
از سوی مردماني از سواحل خلیج فارس و از جمله تجار شیرازي به مردم این 
جزیره معّرفي شد. از قرن ۱۱ تا ۱5، تجارت میان ساکنان ماداگاسکار و اتباع 
و بازرگانان خاورمیانه و خلیج فارس رونق داشــت. این منطقه، مرکز فّعالّیت 
عمده تجاري در مســیر دریایي بین کیلوا در تانزانیا و بندر مومباسا در کنیا 
و موزامبیک بود. بــا ورود اروپایي ها به منطقه و عالقه آنان به جزایر کومور، 

فرهنگ غالب اعراب در این سرزمین فروکش کرد.
در سال ۱5۰۶، استعمارگران پرتغالي وارد جزایر کومور شده و با ساکنان 
مبارزه کردند. به دنبال آن پرتغالي ها به رهبري آلبوکرک تا ســال ۱5۱4، به 
غارت و چپاول در این جزایر دســت زدند. دولت فرانســه نیز از سال ۱84۱، 
وارد منطقه مایوت شد و آن را به تسخیر خود درآورد و به تدریج دیگر جزایر 
نیز تصرف شد. در سال ۱9۱2، کومور به طور رسمي مستعمره فرانسه شد و 

با ماداگاسکار که تحت الحمایه فرانسه بود، یکي شد.
ســاکنان فرانسوي، شرکت هاي فرانسوي و تّجار ثروتمند عرب، مزارعي 
را با هدف کســب درآمد اقتصادي در کومور ایجاد کردند. در این زمان، یک 
سوم زمین ها براي صادرات محصوالت کشاورزي استفاده شد. پس از ضمیمه 
کردن مایوت، فرانســه این جزیره را به یک مســتعمره و کارخانه تولید شکر 
تبدیل کرد. از جزایر دیگر نیز مانند مایوت استفاده شد و در آنها محصوالت 

کشاورزی، مانند وانیل و قهوه تولید شد. 
یکــي از آثــار و عوارض حضور اســتعمارگران در این ســرزمین، رواج 
»برده داري« بود. برده داري در ســطوح گوناگون زندگي مردم خود را نشان 
می داد و انواع متفاوتي داشــت؛ از جمله بردة خانگي، بردة کشــاورزي، بردة 

سوداگري )خرید و فروش برده(، بردة جنسي و بردة نظامي.
نهم دسامبر ۱84۶، دستور منع برده داري در جزیرة مایوت صادر شد و 
در اول ژوئیه ۱847، به اجرا درآمد. به این ترتیب، برده داري در مایوت از میان 
برداشته شد؛ اّما در سه جزیره دیگر همچنان ادامه یافت. این جزایر که جزء 
خاک فرانسه محسوب مي شدند، پس از وقفه طوالني و تنها به مدد شورش، 
موّفق به لغو برده داري شدند )جزیره آنژوان در سال ۱89۱، موهیلي در سال 
۱9۰2 و کومور بزرگ در ســال ۱9۰4(؛ البته در سال ۱9۰2، قانوني به کار 
اجباري همه افراد بیکار یا افرادي که کمتر درگیر شغل بودند، رأي داد که در 

این شرایط، دیگر برده داري به هیچ عنوان قابل توجیه نبود.
برده داري در این کشــور با پدیدة دیگري بــه نام »کار اجباري« همراه 
مي شــود. در واقع پس از برچیده شــدن برده داري، برده هاي سابق، به نوعي 

خدمت داوطلبانه گماشته شدند.
کومور در سال ۱973 با فرانسه به توافقي رسید که بر اساس آن، در چهار 
جزیره همه پرسی برگزار شد و سه جزیره با رأیي باال به استقالل آري گفتند؛ 
اّما ساکنان جزایر مایوت نظر مخالفي داشتند؛ از این رو جزیره مایوت، تحت 
حاکمیت اداري دولت فرانســه باقي ماند. در ۶ جوالي سال ۱975، پارلمان 

کومور قطعنامه یک طرفه اي را تصویب و اعالم استقالل کرد.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

فتنه 18 تیر 1378
در آیینه تاریخ

پیامبرتربیتجامعهجاهلیراازنقطههایمثبتآغازکرد
گفتاری از حجت االسالم والمسلمین ماندگاری

ما مي توانیم بدحجاب را احیا 
کنیم. او یا غافل است یا جاهل. 
آن طرف دنیا آنهایي که غافل 
و جاهل بودند، بیدار شــدند. 
خواننده  آمریکایي،  هنرپیشه 
فرانسوي و ملکه زیبایي روسي، 
هر سه مسلمان و محجبه شدند. 
از این معلوم مي شود فطرت پاک  

داشته است
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 احمدرضــا هدایتــی /  
تردیــدی وجود نــدارد که آموزش و 
پرورش، مهم ترین و اصلی ترین عامل 
و به عبارت دیگر، شاه کلید پیشرفت 
علمــی و توســعه فرهنگــی جوامع 
محسوب می شود و هرگونه کاستی و 
قصور در زمینه تعلیم و تربیت نســل 
جــوان، می تواند در کاهش ســرعت 
و افزایش زمان دســتیابی به اهداف 
موردنظر در این مسیر، نقش اساسی 

داشته باشد.
اگرچه بهبود شــرایط پرورشی، 
تربیتی و آموزشــی مدارس، قبل از 
هرچیزی نیازمند وجود معلمان واجد 
شرایط و کارآمد و فراهم کردن سایر 
زیرســاخت های مورد نیــاز در نظام 

آموزش و پرورش کشور است. 
در واقع مــدت تحصیل جوانان 
و نوجوانــان، به ویــژه دوران آموزش 
ابتدایی و پس از آن در طول تحصیل 
مقاطع باالتر در مدرسه و تا حدودی 
سال های اول دانشــگاه، بهترین و با 
ارزش ترین فرصتی است که می تواند 
در کنار ارائه مسائل و مطالب آموزشی، 
به امور تربیتی و پرورشی نسل جوان 

اختصاص داده شود.
البته همان گونه که اشــاره شد، 
برای اســتفاده بهینــه از این فرصت 
اســتثنایی، باید سایر زیرساخت های 
ســخت افزاری و نرم افزاری و نیازهای 
مالی کار نیز با سرعت و رغبت ناشی 
از درک درست مسئله، تأمین و جایگاه 
آموزش و پرورش و به  خصوص نقش 
و جایگاه متولیان این عرصه، به  ویژه 
معلمان عزیز در سطح کشور و افکار 

عمومی جامعه بازیابی و احیا شود.
با توجه به توضیحات مورد اشاره، 
به  نظر می رسد همزمان با کادرسازی 
در ســطوح مختلف وزارت آموزش و 
پرورش، تعبیه یک چک لیست تربیتی 
و پرورشی موقت و البته هدفمند در 
پرونده آموزشی دانش آموزان، می تواند 
تا حدود زیادی به رفع مشکل در این 
زمینــه کمک کند، طبیعتــاً در این 
چک لیست باید همه مؤلفه های مؤثر 
در تربیت و پرورش جوانان و نوجوانان 

را مورد توجه قرار داد.
و  تربیتی  مؤلفه هــای  برخــی 
پرورشی قابل درج در این چک  لیست 

عبارتند از:
مؤلفه های رفتار فردی، شــامل 
خودشناسی)خودآگاهی(، خداشناسی، 
صداقت و راستگویی، دینداری، انجام 
واجبات و مســتحبات، ترک حرام و 
مکروه، همدلی و همراهی با دیگران، 
یادگیــری، پرسشــگری، خالقیت و 
آرمان گرایی،  ایده پــردازی،  نوآوری، 
دقــت، نظــم و انضبــاط ظاهــری، 
تأثیرگذاری بــر دیگران، تأثیرپذیری 
از دیگران، منطقی بودن، توان درک 
مسائل، آینده نگری و دوراندیشی، تفکر 
و ژرف نگری، قدرت کتابت، سخنوری، 
تحقیق و مطالعه، قدرت تصمیم گیری 
و تصمیم سازی، توانایی حل مسئله، 
قدرت نقادی، توان کنترل هیجانات، 
خوداتکایی، خودباوری، شادی و نشاط، 
قدرت تمرکــز، ویژگی های عاطفی و 

وقت شناسی.
اجتماعی،  رفتــار  مؤلفه هــای 
نوع دوستی، مشــارکت و کار  شامل 
تیمی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، 
هدف گــذاری و برنامه ریــزی، قدرت 
تعامل و ارتباط مؤثر با دیگران، نظم 
و انضبــاط محیطی، قدرت مدیریت، 
حفاظت  محیط زیســت،  از  حفاظت 
از بیت المــال، امر بــه معروف و نهی 
از منکــر، مددیاری و امدادرســانی، 
رفتار  ترافیکی،  رفتــار  قانون مداری، 
شــهروندی، رفتار آپارتمان نشــینی، 
ارتباط با مراکز مذهبی، میهن دوستی، 
دشمن شناسی، میزان کمک به والدین 
در امور خانه، کمک به معلمان در انجام 

امور مدرسه.
مؤلفه های مهارتی، شامل  توانایی 
اســتفاده از رایانه، توانایی اســتفاده 
از ابزار فنــی و الکترونیکِی خانگی و 
آموزشــی، قدرت طراحی و ســاخت 
کاردستی و سایر ابزار و وسایل، توان 
نقشه کشــی اولیه، توانایی انجام امور 
ضروری خانه مانند آشپزی و تعمیرات 
جزئــی، مهارت های هنری )هنرهای 

هفت گانه(.
قطعاً ذکــر این نکات به معنای 
نفی نقــش خانواده ها در آموزش این 
مسائل نیســت، اما تکمیل و توسعه 
این مفاهیم در قالب یک برنامه علمی 
و عملــی بر عهده نظام آموزشــی و 
فرهنگی کشــور اســت، ضمن آنکه 
اجــرای این نقش از ســوی خانواده، 
مستلزم فرهنگ سازی از سوی متولیان 
همین بخش ها در محیط آموزشــی 

است.

مؤلفه های تربیتی نسل جوان
محمد سرشار، مدیر شبکه کودک سیما می گوید: نگرانی ما از ورود بی بی سی به حوزه کودک بابت بودجه ای است که در اختیار دارد. بودجه بی بی سی از وزارت خارجه انگلیس تأمین می شود و ترسی از هزینه 
ندارد و می تواند هر برنامه ای را که می خواهد به تولید برساند. همچنین آرشیو بزرگی از برنامه های کودک در دسترس آنهاست که با دوبله می توانند پخش شان کنند. ما تا به حال با رویکردی سطحی و تجاری در 

تولیدات ماهواره ای روبه رو بودیم و حاال شاهدیم که دزدی با چراغ وارد شده است. یک حریف جدی وسط میدان آمده است که البته شبکه کودک به دقت حرکات رقیب را شناسایی می کند.

 ورود بی بی سی 
به حوزه کودک

یادداشت

 محبوبــه ابراهیمی/ پدر اگر هدیه ای برای اهل خانه می خرد، باید ابتدا به 
دختر تقدیم کند و پیش از همه دل او را به دست آورد. این توصیه نبی خدا)ص( به 
دختردارهاســت؛ در روزگاری که هیچ نشانی از شیوه های روان شناختی و روش های 
نوین تربیتی نبود. اما در این زمانه، حساسیت ویژه تربیت دختر بر هیچ کس پوشیده 
نیســت. نیازها و تفاوت های جســمی و روحی دختر و پسر و نقش های متفاوتی که 
در  آینده بر عهده دارند، در شیوه های تربیتی آنها مؤثر است. بدون  شک، دخترها به 
دلیل داشتن روح لطیف و حساس، توجهی ویژه می طلبند و نقش کلیدی و مهم آنها 
در خانواده و جامعه منوط به همین تربیت صحیح اســت؛ چرا  که تربیت نسل  آینده 
در گرو تربیت مناسب آنهاست و هرگونه کوتاهی در این مسیر، نه تنها فرد بلکه یک 
نســل را به تباهی خواهد کشاند. بنابراین باید اصول ویژه تربیتی آنها را فراگرفت تا 
مادرانی شاد و موفق و سرشار از عاطفه و احساس، برای تربیت نسل آینده مهیا شوند. 
هریک از والدین در این مســیر، وظایف و نقش های خاصی دارند که باید مورد توجه 
قرار گیرد. مادران به دلیل اینکه زمان بیشــتری را در کنار فرزندان هســتند و منبع 
مهم الگوبرداری آنها به شــمار می آیند، نقش خاصی در این زمینه دارند. متخصصان 
علوم تربیتی معتقدند، میزان تأثیر پذیری دختران باالست و آنها از والدین و به ویژه از 
مادران خود بسیار تأثیر می گیرند. نتایج تحقیقاتی که بر روی دختران گروه سنی ۱3 
تا ۱8 ســال انجام شده، نشان می دهد ۶3 درصد این افراد الگوی زندگی شان را مادر 
و 48 درصد الگوی زندگی شان را پدر می دانند و تنها ۱5 درصد از دوستان شان الگو 
می گیرند. بر اساس این، رفتار مادر در الگوگیری دختر تأثیری منحصربه فرد دارد؛ شاد 
و فعال بودن مادر موجب می شــود تا دختر هم شاد و با نشاط زندگی کند و افسرده 
و مضطرب بودنش، موجب اضطراب و افســردگی او خواهد شد. مادری که از زندگی 
و وجود خود راضی اســت، با رفتار خود دختری پرورش می دهد که رضایتمندی در 
وجودش موج می زند و برعکس، زن مأیوس و ناراضی، دختری ناامید خواهد داشــت 
که همواره در حال ناله کردن و غرزدن است! بنابراین شادی و قوت و نشاط و عاطفه 
دختران در گرو عملکرد مادران است و بیش از هرچیز نیازمند اصالح رفتار آنهاست.
از دیگر سو نباید نقش پدران را در این میان نادیده گرفت. از دیدگاه روان شناختی، 
بچه ها گرایش فطری به جنس مخالف خود دارند؛ یعنی پسرها به مادران و دخترها به 
پدران جذب می شوند. بر مبنای این جاذبه فطری، مهربانی، صمیمیت، گردش، تفریح 
و خرید رفتن هر یک با والد جنس مخالفش می تواند حس اعتماد به نفس و مهارت 
ارتباط درســت با جنس مخالف را در وجودش شکل دهد. بنابراین الزم است پدرها 
توجه خاصی به دختران خود داشــته باشند و اوقات بیشتری را برای ارتباط درست 
عاطفی با آنها در نظر بگیرند. گاهی از دختر خود و اســتعداد و زیبایی هایش تعریف 
کنند و ضمن تقویت عزت و خودباوری فرزندشان، او را از جلب توجه دیگران بی نیاز 
گردانند. محبت پدر و در آغوش کشیدن دختر در هر سنی، آرامش و امنیتی باشکوه 
را به دختر هدیه می دهد و به منزله پشــتوانه قوی روحی و عاطفی او را از بســیاری 
ناهنجاری های اخالقی و اجتماعی مصون می کند؛ در حالی  که متأسفانه برخی پدرها 
بدون توجه به این نکات، با روحیات مردانه و خشن، دخترهای شان را تربیت می کنند 
و در برابر خطا و اشتباه آنها به فریاد و خشونت و حتی تنبیه متوسل می شوند. غافل 
از اینکه شــاید هیچ چیز نتواند اثر فریاد پدر بر روح و روان دختر را از بین ببرد یا در 

عوض هیچ محبتی نتواند جایگزین رابطه عاطفی پدر با دخترش باشد. 
دخترها فوق العاده عاطفی هستند و به ابراز احساسات شان توجه ویژه دارند. به 
همین دلیل بیش از پســرها حرف می زنند و به قول معروف شــیرین زبانی می کنند. 
باید به آنها اجازه داد تا عواطف و احساسات خود را به والدین منتقل کنند تا در آینده 

مجبور نباشند آن را با غریبه ها به اشتراک بگذارند.
نکته آخر اینکه دخترها از کودکی عاشــق زیبایی اند و حس زیبایی دوستی در 
وجودشان موج می زند. گیره سرهای متنوع، لباس های رنگارنگ، شال و روسری های 
جذاب و زیورآالت و انواع جاذبه های زنانه، آنها را به شــوق می آورد. نمی توان و نباید 
این حس را در وجودشــان ســرکوب کرد. بنابراین باید در فضای خانه اجازه داد تا با 
آنها سرگرم باشند و از داشتن شان لذت ببرند. با این روش در خانه از لذت خودنمایی 
و زیبایی اشباع شده و از هر نوع خودنمایی و جلب توجه در جامعه بی نیاز می شوند. 
سخت گیری های افراطی در تربیت دختر، او را با عقده های خودکم بینی و حقارت مواجه 
می کند و موجب می شــود در سال های نوجوانی و جوانی با خودنمایی و جلوه گری، 
درصدد رفع این عقده ها برآید. درحالی که با پرهیز از سخت گیری های افراطی می توان 
شخصیت موفق و پسندیده ای را برای این ریحانه های باغ زندگی تضمین و آینده شان 

را در برابر برخی آسیب های رایج در جامعه بیمه کرد. 

زندگی

راه نرفته

سوال: با سالم سال چهارم دبیرستان هستم؛ اما عالقه ای به درس خواندن 
ندارم و در این زمینه بی انگیزه هســتم؛ به همین دلیل به سختی نمره قبولی 

می گیرم؛ حال نمی دانم به تحصیل ادامه دهم یا خیر؟ لطفاً راهنمایی کنید.
در ادامه بحث هفته گذشــته و در پاسخ به پرسشی در همین خصوص الزم است 
مواردی دیگر از دالیل بی انگیز گی و بی رغبتی در درس خواندن را متذکر شویم. همان طور 
که خودتان هم می دانید، موفق شــدن در تحصیل به چند عامل مهم بســتگی دارد،  از 
جمله پشتکار و کوشش، انگیزه و رغبت درونی به درس. افزون بر اینها می توان به موارد 

دیگری به شرح زیر اشاره کرد:
ـ دقــت و تمرکز داشــتن: این موضوع باید به گونه ای باشــد که ذهن در جذب 

اطالعات علمی توانمند باشد.
ـ تلقین مثبت: اگر شــما به طور مداوم در امر درس و تحصیل و هدف آن افکار 
منفی دارید، مطمئن باشید در دوران تحصیل فردی ناموفق خواهید بود. بنابراین با تلقین 
مثبت و امیدبخش نتیجه کار و تحصیل خود را روز به روز بهتر کنید و در هیچ لحظه ای 
امید و اتکال به خدا را فراموش نکنید و بدانید احساس به پوچی رسیدن و شکست در 

زندگی، نشئت گرفته از بی ایمانی و باور نداشتن خدای یکتاست.
ـ داشتن شادی و نشاط درس: یکی از راهکارهای موفق شدن در تحصیل داشتن 
شــادی اســت که به نظر می رسد در وجود شما کم شده است. در جهت تقویت شادی 
و نشــاط در درس، بیشتر تالش کنید؛ چرا که دارا بودن میل و رغبت و انگیزه از لوازم 
اصلی حرکت به سوی هدف است؛ حال برای کسب انگیزه و حوصله، ابتدا باید اعتماد به 
نفس خود را تقویت کرده و فهرستی از توانمندی های خود را آماده کنید. برای نمونه، من 
شخصی باهوش و با استعدادی هستم. من می توانم در کنکور در رشته خوبی قبول شوم.

ـ نوشتن پیامدهای درس خواندن یا نخواندن: همه آثار مادی و معنوی درس خواندن 
را در برگه ای بنویسید و هر روز چند دقیقه به آنها  فکر کنید. همچنین از پیامدهای منفی 
درس نخواندن فهرستی تهیه کرده و معضالت مربوط به آنها را به خود یادآوری کنید.

ـ  سهیم کردن دیگران در برنامه ریزی درسی: برای حفظ انگیزه و تالش خود سعی 
کنید طوری برنامه ریزی کنید که دیگران نیز در آن سهیم باشند، برای نمونه درس ها را 
با کمک یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود بخوانید و درباره آن بحث کنید. چنانچه 
در درسی از دروس خود موفقیتی را به دست آوردید، حتماً برای خودتان جایزه بخرید 

)هر  آنچه باعث خوشحالی شما می شود از خوراکی گرفته تا دیگر موارد(.
گفتنی اســت، پیش از برنامه ریزی، نسبت به نحوه درس خواندن با کمک مشاور 
اقدام کرده و سعی کنید با جدیت برنامه هر روز را دنبال کنید؛ افزون بر این، انگیزه را 
در وجود خود درونی کنید و به درس خواندن و فواید آن اعتقاد داشته باشید؛ وگرنه به 

اجبار نمی توان درس خواند و در و آینده موفق شد.

 شهناز سلطانی / پایان سال تحصیلی و 
شروع تعطیالت مدرسه برای عده ای از خانواده ها، 
یعنی آغاز دردســر تازه ای به اســم نام نویسی در 
مدرســه. هفت خان رستمی که گذر موفقیت آمیز 
از آن کم از موفقیت تحصیلی فرزندان نیست که 
در زمــان تحصیل بچه ها مهم ترین رؤیای والدین 
است. نام نویســی در مدارسی که طیف آن آنقدر 
وسعت دارد که خود به تنهایی مثنوی هفتاد من 
است. از مدارس غیر دولتی چند ده میلیونی گرفته 
تا مدارســی که کمترین انگیزه برای بچه ها ایجاد 
نمی شود و اتفاقاً در آنها باید پول هم پرداخت کرد.  

انواع و اقسام مدرسه 
مــدارس غیر انتفاعی یا همــان غیر دولتی، 
مــدارس هیئت امنایی، مدارس شــاهد، مدارس 
نمونه دولتی، مدارس تیزهوشــان و... که صد البته 
این فهرســت قابلیت اضافه شــدن دارد. در نظام 
آموزشــی ما طیف وسیعی از مدارس تعریف شده 
اســت که مالک و معیارها بــرای حضور در این 
مدارس متفاوت اســت. گاهی هم نام نویســی در 
یک مدرســه به راحتی آب خوردن همه قوانین و 
مقررات نوشته و نانوشته را دور می زند و در چشم 
برهم زدنی کار نام نویسی انجام می شود، اما گاهی 
هم در سخت ترین شرایط خانواده همان قوانین  و 
مقررات چیزی شبیه پتک می شود بر سر آن پدر و 
مادری که هر چه مشکالت شان را توضیح می دهند، 
گوش شنوایی نیست که نیست و حرف اول و آخر 
را قانون می زند. کدام قانون و بر اساس سود و زیان 

چه کسی آن بحث دیگری است!

مدارس پولی 
تنهــا چیزی که از مدارس غیر دولتی یا غیر 
انتفاعی به ذهن متبادر می شود، همان نفع و سود 
بانیان آن اســت. در این مدارس پول حرف اول و 
آخر را می زند و شــکی در آن نیست. این مدارس 

بــرای اینکه به اصطالح کالس خود را باال ببرند و 
مشتری بیشتر جذب کنند، برای خودشان قوانین 
جدید و من در آوردی وضع می کنند؛ البته قانون 
نظام آموزشــی با این شرایط مخالفت کرده است. 
شرط معدل و قبولی در آزمون ورودی دو نمونه از 
مهم ترین قوانین ورود به این مدارس خاص است . 
در این مدارس در بدو ورود برای بررســی شرایط 
نام نویسی، وضعیت چنان تشریح می شود که گمان 
می کنید فرزند شما اگر در این مدرسه تحصیل کند، 
بی شک در آینده برای خودش کسی می شود که در 
تصور و رؤیای ما هم نمی گنجد و همه موفقیت های 
حال و آینده فرزندان مان در تحصیل و زندگی در 
گرو نام نویسی در این مدارس است. صد البته همه 

این امــکان را ندارند که در 
این مــدارس تحصیل کنند. 
مشــتریان این مدارس چند 
که  عده ای  هســتند.  دسته 
پرداخت شهریه این مدارس 
برای آنها به منزله آن اســت 
که حساب بانکی شان به اندازه 
سر سوزنی تکان خورده باشد. 
برای عــده ای دیگر پرداخت 
شهریه مساوی با وام گرفتن 
و ماهیانــه چک مدرســه را 
پاس کردن است. گروه دوم 

گاهی برای همان به اصطــالح کالس و پز دادن 
ایــن کار را می کنند؛ اما عده ای به دلیل شــاغل 
بودن مادر چاره ای ندارند و می خواهند فرزندشان 
را در مدرسه ای با زمان طوالنی تر نام نویسی کنند 

تا خللی در کارشان پیش نیاید. 

مدارس کمتر پولی!
مدارس شــاهد و نمونه دولتی و تیزهوشان 
هم تقریباً از نظر قوانین و مقررات دست کمی از 
مدارس غیر دولتی ندارند و تنها تفاوت شــان این 

اســت که این مــدارس محدودترند و گاهی پول 
کمتــری از مدارس دولتــی می گیرند، اما اطالق 
مــدارس پولی بــه آنها هم غلط نیســت. آزمون 
برخی از این مدارس کم از کنکور نیست. استرس 
آزمون های این مدارس لرزه بر اندام دانش آموزان 
و والدین آنها می انــدازد که خواهان تحصیل در 

این مدارسند. 
در ســال های اخیر، عنوانی تازه به مدارس 
کشور افزوده شده است که هیچ فرقی با مدارس 
دولتی ندارند و در ارائه خدمات فقط پول بیشتری 

می گیرند و عنوان آنها هیئت امنایی است.
مدارس دولتی هم همان طور که از نام آنها بر 
می آید، در ظاهر نباید پولی از دانش آموزان دریافت 
کند، اما واقعیت این نیست. 
هیچ مدرســه دولتــی پیدا 
نمی شــود که بدون دریافت 
پول از والدین اداره بشــود. 
این  در  مردمــی  کمک های  
را می زند  اول  مدارس حرف 
نه برای ارائه خدمات بهتر که 
برای ارائه حداقل های ممکن 
و در اصل برای قطع نشــدن 
آب، برق، گاز و تلفن مدارس. 

تحصیل رایگان در قانون 
اساسی

حال در این وانفسای اقتصادی مدرسه ای را 
پیدا کنید که بی آنکه حرفی از پول به میان بیاید، 
کار نام نویسی دانش آموزان را انجام بدهد. بر اساس 
قانون اساسی، تحصیل رایگان تا پایان دبیرستان و 
گرفتن مدرک دیپلم در مدارس الزامی است، اما آیا 
واقعاً تحصیل در مدارس رایگان است؟ در همین 
مدارس دولتی تا مبلغ کمک به مدرسه پرداخت 
نشود، کارنامه بچه ها گرو نگه داشته می شود. هر 
چند مسئوالن آموزش و پرورش مدام در رسانه ها 

اعالم می کنند این کار غیر قانونی است؛ اما پشت 
پرده و برای فرار از مشــکالت دامن گیر مدارس 
دولتــی دریافت پول نه تنها قانونی می شــود که 

ضروری هم می شود. 

حاللی برای مشکالت 
البته درست است که نام نویسی در مدارس 
معموالً با مشکالت و نارضایتی هایی همراه است؛ 
اما این به معنای آن نیست که این مشکالت قابل 
حل نباشــند. توجه به عدالت آموزشــی و توزیع 
مناســب امکانــات و نیروی انســانی در مدارس 
مهم ترین مســئله در حل مشکالت نام نویسی در 
مدارس اســت. یکی دیگر از راهکارها برای کمتر 
شدن مشکالت نام نویســی در مدارس اصل قرار 
گرفتن  قوانین و ضوابط است تا آنجا که روابط و 
به ویژه وعده های مالی برای حل مشــکالت مالی 
مدرسه کمرنگ تر شود. البته پررنگ شدن ضوابط 
به حمایت های مالی دولت از مدارس دولتی نیاز 
دارد. افزایش ســرانه مدارس متناسب با افزایش 
هزینه های آنها و پرداخت به موقع آنها قطعاً این 
امکان را به مدیران مدارس می دهد که با قاطعیت 
بیشــتری در برابر قانون شکنی ایستادگی کنند. 
حمایت از خانواده هایی که بنا به دالیل گوناگون 
به توجه بیشــتری از سوی مدیران مدارس برای 
نام نویسی نیاز دارند هم در کاستن از بار مشکالت 
نام نویســی تأثیرگذار اســت. برای نمونه، مادران 
شــاغل خواهان نام نویسی فرزندشان در محدوده 
محل کار خود هستند یا خانواده هایی هستند که 
توان پرداخت حداقل کمک هزینه تعیین شده به 
مدرســه را ندارند؛ حتی برخی از خانواده ها نیاز 
دارند به دلیل مشــکالت رفت و آمد بچه ها آنها 
را خارج از محدوده تعیین شــده نام نویسی کنند. 
بنابراین با همراهی خانواده ها و اولیای مدرســه و 
البته مســئوالن نظام آموزشی بخش عمده ای از 

مشکالت نام نویسی قابل رفع است.

کنکاش
گزارش گونه ای از حال و هوای نام نویسی دانش آموزان

نام نویسی در مدارس با گذر از هفت خان رستم!

 نسیم اسدپور/ می نشینیم 
و خانوادگی تلویزیون تماشا می کنیم، 
از قتل و غارت ســریال های خارجی 
گرفته تا موضوعات عشق و عاشقی 
و طالق در سریال های ایرانی! همه را 
نیز با هم می بینیم و دقت نمی کنیم 
آیا این ســریال بــرای نوجوان مان 
مناســب است یا خیر، این در حالی 
است که چند سالی می شود شبکه ای 
بــه نام »امید« برای امیدهای آینده 
کشــور، پدران و مــادران فردا که 
تربیت امروزشان، تاریخ فردای کشور 
را می سازد، راه اندازی شده است. از 
شــبکه »امید« برنامه ها و فیلم های 
خوبی ویــژه نوجوانان بر روی آنتن 
می رود؛ اما آن طور که باید و شــاید 
این شــبکه برای برخی از مخاطبان 
و خانواده های ایرانی شــناخته شده 
نیست. از مهدی سالم، مدیر شبکه 
امید پرســش های گوناگونی در این 
زمینه کردیم که پاسخش را در شرح 
گفت وگوی ما با وی خواهید خواند.

* آقای سالم، ابتدا می خواهم 
از شما که مدیر شبکه نوجوانان 
از  خودتان  آیا  بپرسم  هستید، 
کیفی مخاطب  و  کّمــی  جذب 

راضی هستید؟ 
به نظــر می رســد آن طور که 
خانواده ها شبکه پویا را می شناسند، 
شبکه امید را نمی شناسند؛ دلیل این 

موضوع را چه می دانید؟ 
ما از رشد مخاطب شبکه امید 
راضی هستیم؛ زیرا طبق آماری که 
وجود دارد با ورود رسانه های موازی 
میزان مخاطــب تلویزیون در همه 
جای جهان کم شــده است، بچه ها 
نیز از این امر مســتثنی نیســتند و 
بیشتر زمان خود را در فضای مجازی 
بــرای نمونه، مخاطب  می گذرانند. 
صداوســیما در ســال ۱39۰، 9۰ 
درصد بوده و اآلن 85 درصد شــده 
است. بنابراین شاهد کاهش مخاطب 
تلویزیون هســتیم؛ البته این ســیر 
نزولــی نه در ایران که در همه جای 
دنیا رخ داده است. این در حالی است 
کــه در این بازه زمانی مخاطب ما از 
۱2 درصد در شبکه امید به 2۶ درصد 
رسیده اســت. پس ما برخالف سیر 

نزولی، افزایش مخاطب داشته ایم.
حاال شاید بپرســید آیا با این 
میــزان مخاطب به ســقف انتظار 
خــود رســیده ایم؟ در پاســخ باید 
بگویــم 9 میلیون تــا ۱3 میلیون 

نفر می توانند مخاطب شــبکه امید 
باشــند که متأسفانه در حال حاضر 
ما نتوانســته ایم به عددی که به آن 
عالقه مند هســتیم، برســیم. البته 
این موضوع دالیــل متعددی دارد، 
اول اینکه شــبکه امید از نظر فنی 
از طریق سامانه »Ts 3« )فرستنده 
سوم دیجیتال( قابل دسترسی است. 
بر اساس سیگنال،  در تقسیم بندی 
شــبکه ای هماننــد شــبکه پویا یا 
شــبکه های دیگر در ســطح کشور 
حدود 9۰ درصــد، یعنی تقریباً در 
تمام نقاط کشــور پوشش دارند؛ اما 
شبکه امید حتی در آجودانیه تهران 
نمی گیرد. در خیابان ایرانشــهر در 
برخی جاها آنتن ندارد، لواســانات، 
گرمدره و شهریار از دیگر بخش هایی 
است که پوشش نداریم، اینها تازه در 
خود تهران هستند؛ ولی همه جا آنتن 
Ts3 را نمی گیرد، بنابراین تقریباً 4۰ 
تا 45 درصد پوشش کشور را داریم 

که اینها متغیر است.
نکته دیگر این است که ما بیشتر 
به سمت برنامه های تولیدی می رویم، 
نه تأمینی. همان طور که خودتان بیان 
کردید دوره نوجوانی دوره حساسی 
اســت و تأمین برنامه خارجی برای 
او، خیلی سخت است. در کشورهای 
اروپایی و متأســفانه آسیای شرقی 
جذابیت جنســی به برنامه ها اضافه 
می کنند که اتفاقــاً این روش برای 
جذب مخاطب نوجوان بسیار راحت 
است. حتی گاهی خیلی از کارهایی 
که در شــبکه پویا پخش می شود، 
نمی توان در شبکه امید پخش کرد؛ 
زیرا گاهی چیزهایی در یک انیمیشن 

وجود دارد، مانند پیکرتراشی ها، که 
برای کــودک خیلی اهمیت ندارد و 
متوجه آن نمی شود؛ اما یک نوجوان 
نسبت به این موضوع ها حساس است.

شــب  شــته  گذ ل  ســا
انیمیشــن مرد  چهارشنبه ســوری 
عنکبوتی را بر روی آنتن بردیم، اما 
چند کاراکتر فیلم و برخی اتفاقات را 
حــذف کردیم، کار را که می دیدید، 
تشخیص داده نمی شد فالن کاراکتر 
ایــن چنینی هم در ایــن کار بوده 
اســت اما با این وجود داستان هم از 

دست نرفته بود. در حقیقت داستان 
بازنویسی شده بود و مرد عنکبوتی 
جدیدی ساخته بودیم که اتفاقاً نتیجه 
خوبی هم داشــت. برخی می گفتند 
چرا این فیلم را تکه تکه کردید. من به 
آنها پیشنهاد دادم که فیلم را ببینند و 
متوجه شوند جذاب و دوست داشتنی 
شده است. این فیلم اگر می خواست 
در شبکه دیگری پخش شود، راحت تر 
از این پخش می شد و به جای ۱۰9 
دقیقه ای که ما پخش کردیم، همان 

۱7۰ دقیقه را روی آنتن می بردند و 
تا این حد حساسیت هم نیازی نبود؛ 
اما ما به این موضوع توجه داریم که 
مخاطب مان نوجوان است. پس تأمین 
در شبکه »امید« گرفتاری های خاص 
خــودش را دارد، از این رو ما تمرکز 

خود را روی تولید گذاشته ایم.

* درباره شعار سال و حوزه 
انجام  اقداماتی  نوجوانان چــه 

شده است؟ 
در این زمینــه دو اقدام را مد 
نظر داریم؛ یکی اینکه برای نوجوانان 
فرهنگ ســازی کنیم تا از تولیدات 
داخلی استفاده کنند. دوم اینکه برای 
نوجوانان کارآفرینی داشته باشیم که 
خود نوجــوان در آن نقش تولیدگر 
داشته باشد. گفتنی است، در سیما 
قرارگاهی ایجاد شــده که هدف آن 
حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی 
است. در این قرارگاه برای هر شبکه 
برنامه ریزی و تکلیف تعیین می شود 
که در همین راستا برای شبکه امید 
هم تعیین تکلیف شده است تا برنامه 

را در این فضا جلو می بریم.
چند برنامه خاص داریم. همانند 
کارستان که در تابستان روی آنتن 
رفتــه و در »نــود« قســمت تولید 
می شود. برنامه از جنس کارآفرینی 
اســت و بــه نوجوان یــاد می دهد 
می توانید سر کار بروید و چطور کار 
و تالش کنید. برای فرهنگ سازی و 
استفاده از کاالی ایرانی هم برنامه ای 
داریم که »حاال چه بپوشم، حاال چه 
بخورم، حاال چه بخرم« اســت، این 
برنامه عصرگاهی ما است. یک برنامه 

»بعد از مدرســه« هم داریم که به 
این نوع موضوعات توجه کرده است.

* در زمینه الگوسازی برای 
انجام  اقداماتی  نوجوانان چــه 

داده اید؟
ما در شبکه امید تالش کردیم 
الگوسازی کنیم. هیچ نوجوان موفقی 
از نظر علمی، ورزشی، المپیادی و... 
نیست که ما آن را به شبکه نیاورده 
و معرفی نکرده باشــیم. در شــبکه 
امید خبری از حضور ســلبریتی ها 
نیست، ما در این مورد راسخ و محکم 
هستیم و برای جلب مخاطب از خط 
قرمزها نمی گذریم؛ زیرا مخاطب ما 

نوجوان است. 
البتــه ممکن اســت از چهره 
اســتفاده کنیم؛ اما به شرط آنکه از 
یک عمق دانشی و معرفتی برخوردار 
باشد. در واقع، به ِصرف اینکه طرف 
چهره یا اجرای خوبی دارد و بلد است 
حرافی کند، او را وارد برنامه نمی کنیم؛ 
بنابراین از افرادی استفاده می کنیم که 
اگر مشــهور هستند قابل اعتماد هم 
باشند و نوجوان مجذوب آن فرد شود؛ 
این تفاوت نوجوان با بقیه مخاطبان 
اســت. در واقع بزرگ ترهــا بهتر از 
نوجوانان می توانند بین آنچه فرد بازی 
می کند با آنچه هست تمییز دهند و 
مِن مدیر تا این ســواد رسانه ای را به 
نوجوان یاد ندهم، حاضر نیســتم هر 
شخصی را جلوی او در شبکه بنشانم.

نوجــوان وقتی ظاهــر زندگی 
فالن ســلبریتی را می بیند، نگاهش 
به زندگی تغییر می کند و دوســت 
دارد مانند او شــود؛ ایــن در حالی 
است که ظاهر زندگی آن شخص با 
زیادی  تفاوت های  زندگی اش  باطن 
دارد، اینجا ما مدیران مقصر هستیم؛ 
زیرا وظیفه داریم الگوهای مناسب را 
به نوجوان نشان دهیم. در حقیقت، 
ما باید نوجوانــان موفق را به منزله 
الگو بــه مخاطبان  معرفــی کنیم، 
حتی خوب است به ســراغ روزگار 
نوجوانــی انســان های موفق مانند 
دانشمندان برویم و برای نوجوان ها 
الگوسازی کنیم. نوجوان های ما این 
افراد را کمتر می شناســند؛ بنابراین 
فکر می کنند خوشبختی در داشتن 
ماشین خوب و خانه آنچنانی خالصه 
می شــود، اما وقتی با این افراد آشنا 
شــوند، متوجه می شــوند می توان 
معیارهای دیگری برای خوشــبخت 

زندگی کردن داشت.

بررسی عملکرد دو ساله شبکه امید در گفت وگوی صبح صادق با »مهدی سالم«

درشبکهامیدخبریازسلبریتیهانیست

ما در شبکه امید تالش کردیم 
الگوســازی کنیم. هیچ نوجوان 
موفقی از نظر علمی، ورزشــی، 
المپیادی و... نیست که ما آن را 
به شبکه نیاورده و معرفی نکرده 
از  باشیم. در شبکه امید خبری 
حضور سلبریتی ها نیست، ما در 
این مورد راسخ و محکم هستیم 
از خط  برای جلــب مخاطب  و 
قرمزها نمی گذریم؛ زیرا مخاطب 

ما نوجوان است

اصل قرار گرفتن قوانین و ضوابط 
برای کمتر شدن مشکالت نام نویسی 
در مدارس ضروری است که این مهم 
به حمایت مالــی دولت از »مدارس 
دولتی« نیاز دارد. افزایش ســرانه 
مدارس متناسب با افزایش هزینه های 
آنها و پرداخت به موقع آنها قطعاً این 
امکان را به مدیران مدارس می دهد 
کــه با قاطعیت بیشــتری در برابر 

قانون شکنی ایستادگی کنند

مراقب ریحانه های زندگی مان باشیم

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیال وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

 چطور با انگیزه درس بخوانیم؟



 برهه حساس بسیج
 علیرضا جاللیان/مراســم 
تکریــم و معارفه رؤســای جدید و 
سابق ســازمان بسیج مستضعفین، 
محلی شــد بــرای بازخوانی دوباره 
موضــوع بســیج و کارکردهای آن. 
نکتــه مهم در این مراســم این بود 
که همه سخنرانان به موضوع تحول 
در بســیج تأکید داشــتند؛ تحولی 
که شــباهت زیادی به تحوالت یک 
دهــه اخیر ندارد؛ اما با اســتفاده از 
تحوالت و تجربیــات همان دهه و 
ســی سال قبلش بســیج را در تراز 
انقالب اسالمی تعریف می کند. برای 
این تحول کــه مطالبه رهبر معظم 
انقالب اســالمی بــوده مؤلفه هایی 
تعریف شده و از سال ۱397 برخی 
از ابعاد آن اجرا شده است. مهم ترین 
نکته این اســت که علی رغم تالش 
شــبانه روزی فرماندهان بسیج، یک 
سوم مؤلفه های مطرح شده در این 
طرح اجرایی شده و مابقی هنوز به فاز 
اجرایی نرسیده است. به نظر می رسد 
آن قسمتی هم که به فاز اجرا رسیده 
نیاز به بازبینی دارد؛ چون تجربه ای 
جدید اســت. این بیان انتقادی به 
عملکرد گذشته بسیج نیست، بلکه 
بیانی است که در خود این موضوع را 
گنجانده که شاید این تحول در بسیج 
انقالب  فرازهای  جزء ســخت ترین 
و جزء ســخت ترین کارها محسوب 
می شــود. شــاید بتوان مدعی بود 
امروزه سخت ترین عرصه برای سپاه، 
تحول در بسیج در راستای مأموریت 
پاســداری از انقالب اسالمی است. 
تحول خواهی در بسیج مطالبه امام 
انقالب اســت و سازمان بسیجی که 
در یک دهه اخیر به شــدت تقویت 
شده و ارتقا یافته هنوز با آنچه باید به 
عنوان بسیج در تراز انقالب اسالمی 
باشــد فاصلــه دارد. در ایــن میان 
فرماندهان مجاهد و کوشایی مانند 
ســردار نقدی و سردار غیب پرور در 
کنار جانشین های خود سردار فضلی 
و ســردار سپهر و مسئوالن سازمان 
بسیج از هیچ تالشی دریغ نکردند و 
در شرایطی که بودجه ها کفاف کار 
را نمی داد، بهترین خروجی ها را در 
بسیج ارائه دادند. همه این فرماندهان 
قبــل از طلوع آفتــاب در محل کار 
بودند و اگر روزی در تهران بودند و 
بازدید میدانی از استان ها نداشتند، 
در بیشــتر اوقات دیر وقت به منزل 
می رســیدند؛ با در نظر گرفتن این 
مسئله و توجه به اینکه امروز سازمان 
بسیج مستضعفین به عنوان بازوی 
مردمی انقالب تحت مدیریت سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی به دست 
فردی از همان جنــس فرماندهان 
گذشــته مدیریت خواهد شــد؛ در 
شــرایطی که تحول در بســیج در 
فضای عملی باید هرچه سریع تر و در 
همه ابعادش کلید بخورد و نمی توان 
انتظار بودجــه و اعتبارات زیادی را 
داشــت و این یعنی تالشی فراتر از 
همه تالش های گذشته. در شرایطی 
که انقالب اسالمی و جبهه مقاومت 
به باالترین حد از قدرت رســیده و 
برای تثبیت نیــاز به بازوان مردمی 
دارد، کار پیش روی فرماندهان بسیج 
را پیچیده و حســاس کرده اســت؛ 
اما ســربلندی در این شرایط یعنی 
اقتدار همیشــگی انقالب اسالمی و 
پیروزی بزرگ انقــالب. پس امروز 
بسیج بزرگ ترین آزمون طول تاریخ 
خــود را تجربه می کند و باید از این 
میدان سربلند بیرون آید که برای این 
سربلندی فرماندهان بسیج نیازمند 
کار جهــادی و انقالبی و حمایت و 
جهاد تمام زیر مجموعه بسیج دارند. 
به طور حتم مســیر »تنصراهلل« با 
خود »ینصرکم« را هم به همراه دارد.

یادداشت
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هر ســه از عشــایر مهدیشهر 
اســتان ســمنان بودند کــه راهی 
جبهــه شــدند. در بحبوحه جنگ، 
شــفاعت نامه ای می نویسند و امضا 
علی ســراج،  »اینجانبان  می کنند: 
مجتبی ســعیدی و احمد مختاری 
پیمان می بندیم بر اینکه هر کدام از 
ما سه تن به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد، دو نفــر دیگر را در روز قیامت 
شــفاعت نموده و در محضر خداوند 
از خدا بخواهد که از گناهان دو تن 
دیگــر بگذرد و در نزد خداوند از دو 
تن دیگر شــفاعت نماید.« مجتبی 
25 فروردین ۱3۶5 و علی 2۶ دی 
 ماه ۱3۶5 شــهید شدند و احمد در 
عملیــات مرصاد خود را به دو رفیق 

شهیدش  رساند.

 پیمان شفاعت

سردار علی فدوی گفت: اآلن 4۰ سال است از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد از همان روز اول جبهه باطل به سرکردگی آمریکا دشمنی را نه در حرف، بلکه با شلیک گلوله آغاز کرد. 
آنها 24 بهمن سال 57 در کردستان به انقالب اسالمی شلیک کردند و از آن وقت تا اآلن دشمنی جبهه باطل ادامه داشته است. ما در این 4۰ سال قدرت مان را به قدرت خدا گره زده ایم؛ 

دلیلش هم شهدایی است که در چپ و راست و در هر کوچه می بینیم. دشمنان ما قبول دارند ما به مرحله ای رسیده ایم که باید مقابل ما بازدارندگی کنند.

 بازدارندگی 
معکوس

نقطه سرخط

 
 » ایوب پرندآور« در گفت و گو با صبح صادق تاکید کرد

استفاده بهینه از ظرفیت شاعران پاسدار
  احسان امیری/ شاید بتوان مدعی بود، تیپ 
 المهدی)عج( فارس یکــی از اولین ها و پیش قدم های 
موضوع شــعر در سپاه اســت. پای صحبت های ایوب 
پرندآور از نیروهای ویژه این تیپ نشستیم که خالصه 
آن را می خوانید: »بنده در سال ۱35۱ در کوهپایه شاه 
علمدار از توابع زرین دشت استان فارس متولد شدم. سال 
۱37۰ در تیپ المهدی جهرم مشغول خدمت شدم. از 

اوایل دهه 7۰ شعر را شروع کردم. حسن اتفاق این بود که وقتی در گردان ابوذر تیپ 
خدمت می کردم، یک فرمانده داشتیم ـ خدا رحمت شان کند ـ »حاج محمود سرور« 
که خیلی اهل فرهنگ، ادب و هنر بود. این فرمانده وقتی دید من استعداد شعر دارم، 
من را حسابی تشویق کرد که این مسئله خیلی روی من تأثیر گذاشت و سبب شد 
به سر شوق بیایم. مسیر را ایشان برایم مشخص می کرد که مثاًل برای شهدا، اهل 
بیت)ع( و... شعر بگویم. مدتی گذشت و دیدم در اطراف خودم در همین مجموعه 
تیپ و گردان با همین شعرهایی که می گویم و می خوانم، می توانم تأثیرگذار باشم. 
این بسیار روی نیروهای جدیدی که وارد سپاه می شدند تأثیر می گذاشت یا مثاًل 
من که در تیپ هوابرد بودم و برنامه چتربازی داشــتم، برای این فضا شعر سرودم. 
اآلن هم که من رســته  ام نیروی مخصوص اســت، این امر ادامه دارد و متناسب با 
فضا این را ادامه می دهیم. محتواهای گوناگون را از ورود به هواپیما تا اوج گرفتن 
و پرش در هوا و رسیدن به زمین و... در شعر می آوردیم و در واقع از فضای خشن 
و سخت نیروی مخصوص به فضای لطیف و زیبای شعر پلی می زدیم. سرودها هم 
سر زبان بچه ها قرار می گرفت. این کارایی داشت و در مجموعه تیپ جا انداختیم. 
در خود تیپ افراد دیگری هم بودند که طبع شــعر داشــتند؛ لذا اینها را شناسایی 
کردیم. دوشــنبه هر هفته یکی دو ســاعت قبل از اذان ظهر در محل گردان ابوذر 
جمع می شویم و شعرهای مان را می خوانیم و نقد می کنیم. در همین فضا که مثل 
یک شب شعر بود، پای دوستان به سایر شب شعرها هم باز شد و بعد از چند سال 
دیدیم که ما در مجموعه چند شاعر خوب و قوی پاسدار داریم که این یک پتانسیل 
خیلی خوب برای مان بود. بررســی کردیم، دیدیم یک پاسدار زمانی که مسلح به 
سالح شعر باشد و شعر را در کنار سالح نظامی در راه انقالب به کار ببرد، این دیگر 
یک پاسدار کیفی است که هم در فضای فرهنگی می تواند کار کند و هم در فضای 
نظامی و امنیتی، یعنی ما تعدادی نیرو داشــتیم که جنبه های استفاده آنها خیلی 
بیشتر شده بود.  با این اوصاف، در مجموعه تیپ ظرفیت خوبی داریم و چند شاعر 
حرفه ای و چند شاعر دیگر در این حوزه کار می کنند. در کل سپاه هم خیلی شاعر 

داریم؛ همین مسئله سبب شد کنگره شعر پاسدار داشته باشیم.
بعد از شناســایی ها مشخص شد، در کل سپاه چه ظرفیتی از شعر و شاعران 
وجود دارد. کنگره شــعر و کتاب هایی که منتشر شد امروز مشخص کرده که یک 
ظرفیت بسیار عظیمی در سپاه است و امیدوارم مسئوالن فرهنگی سپاه هم برای 

این برنامه ریزی بیشتری کنند.«

گپ وگفت

میدان جهاد 
سرزمین رشد بسیج است

سردار سرلشــکر پاسدار حسین 
ســالمی، فرمانــده کل ســپاه در این 
مراســم با بیان اینکه قادر به توصیف 
ابعاد شگفت انگیز پدیده بسیج نیستیم، 
گفت: »بسیج تجسمی زمینی از آیات 
آسمانی قرآن کریم است و امام بزرگوار 
ما با این معجزه ذهنی توانستند افق های 
بسیاری را برای دفاع از انقالب اسالمی 

با محوریت بسیج بگشایند.«
وی افزود: »بسیج شجره طیبه ای 
است که ریشه های آن در باور و ایمان 
جــای گرفته و شاخســار پرثمر آن از 

تمامی نقاط عالم دیده می شود.«
سرلشــکر ســالمی با بیان اینکه 
شجره مبارکه بسیج امروز تغییردهنده 
معادالت نظام سلطه است، گفت: »شجره 
طیبه ای که امام خمینی)ره( غرس کردند 
امروز توسط اندیشــه های نورانی مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( به اندیشه ای 

مستحکم مبدل شده است.«
وی با تأکید بر اینکه می خواهیم 
با بســیج همه آرزوهای دشمن را دفن 
کرده و ســنگرهای کلیــدی جهان را 
مبتنی بر مبانی اسالم ناب فتح کنیم، 
اظهار داشت: »بسیج تجسم فضیلت های 
انقالب در ســیمای انســانی است. ما 
می خواهیم توسط بسیج قله های زیادی 
را فتــح و ارزش های اســالم را جاری 

کنیم.«
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: 
»بسیج فرمول غلبه است و غل و زنجیر 
وابستگی را از دستان ملت های تحت ستم 

باز می کند و امــروز به عنوان زیباترین 
افتخار انقالب اســالمی می درخشــد.« 
وی با بیان اینکه بسیج امروز برای همه 
آزادگان و مستضعفان عالم امیدبخش و 
آرامش بخش اســت، گفت: »امروز ملت 
ایران که در اندیشه، عمل، نگرش و بینش 
بســیجی هستند در برابر یک سناریوی 
جهانی ایســتاده اند و در حال شکستن 
هیمنه دشمنی هستند که در تالش برای 
شکستن اراده این ملت با تمامی ابزار و 
ظرفیت های خود به میدان آمده است.«

سرلشکر سالمی در ادامه تصریح 

کــرد: »ملت ایــران تحــت هدایت و 
راهبری های مقام معظم رهبری توانسته 
نیروی به هم پیوســته امــت و امام را 
تشــکیل دهد و دشــمن را در تمامی 

عرصه ها ناکام گذارد.«
وی بــا بیــان اینکــه شکســت 
قدرت های بزرگ امروز دیدنی اســت، 
اظهار داشت: »دشمنان ما می خواستند 
هــراس از جنگ ایجــاد کنند تا ملت 
ایران تسلیم شود؛ اما مردم ما بی اعتنا 
به تمامی ایــن هجمه ها بود و رهبری 
معظم انقالب در دیدار با نخســت وزیر 

ژاپن قدرت حقیقی اسالم و ملت ایران 
را نشان دادند.«

فرمانده کل سپاه اندیشه بسیجی 
را فرمول شکست دادن قدرت ها دانست 
و تصریح کرد: »زوال دشمن را می توان 
در تمامــی ابعاد و زوایا مشــاهده کرد. 
ما آموخته ایم که عزت و ســربلندی با 
مقاومت در پرتو ارزش های اسالم رقم 
خواهد خورد و این نســخه اقتدار ملت 
ایران است.« وی افزود: »بسیج همچون 
دریای مواج بی کرانه است. میدان جهاد 
سرزمین رشد بسیج است و بسیجیان در 
میدان تالش و کار به رشد می رسند و از 
دست و پنجه نرم کردن با مشکالت به 

رشد و اعتال خواهند رسید.«
سرلشکر ســالمی در پایان سردار 
غیب پرور را انسانی مجاهد که در تمامی 
عرصه هــای مأموریتــی از دوران دفاع 
مقدس تاکنون به خوبی درخشیده است، 
خواند و برای سردار سلیمانی به عنوان 
رزمنده و فرمانده ای خســتگی ناپذیر در 
ایفای نقش در فرماندهی بسیج آرزوی 

توفیق کرد.

عمق نگاه راهبردی رهبری
 در مورد بسیج

رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم 
کل قوا گفت: »به لطف خداوند شــاهد 
رشــد و پیشــرفت نظام و نهاد انقالبی 
هستیم و در طرف مقابل هم شاهد ذلت 

و خفت دشمن هستیم.«
محمد  بســیجی  سرتیپ  سردار 
شــیرازی، رئیس دفتر نظامی فرمانده 
کل قوا در این مراسم طی سخنانی اظهار 

داشت: »تدابیر انبوهی از فرمانده کل قوا 
در بســیج داریم و برای اجرای آنها هم 
قیام کردیم؛ اما باید این تالش به جایی 
برسد که خشنودی رهبر معظم انقالب 

را در پی داشته باشد.«
وی افــزود: »اوامــر رهبر معظم 
انقالب باید به صورت جدی مورد بازبینی 
قرار گیرد و مطالبه هایی که ایشــان در 
مورد بســیج دارند، ناشی از عمق نگاه 

راهبردی شان است.«
سردار شــیرازی ادامه داد: »طرح 
اعتالی بســیج را رهبــر معظم انقالب 

در اول ســال ۱397 مطالبــه کردند. 
اگــر بتوانیم وضعیتی ترســیم کنیم و 
گزارش عملکردی خدمت ایشان بدهیم، 
راهبردی  راهنمایی هــای  از  می توانیم 
ایشان اســتفاده کنیم. این طرح اعتال 
که شــروع شــده باید به صورت کامل 

اجرا شود.«
رئیس دفتــر نظامی فرمانده کل 
قوا تصریح کرد: »به لطف خداوند شاهد 
رشــد و پیشــرفت نظام و نهاد انقالبی 
هستیم و در طرف مقابل هم شاهد ذلت 
و خفت دشمن هستیم. اگر ما همچنان 

پــای کار نظام باشــیم نظام جمهوری 
اســالمی رو به جلو خواهد رفت و باید 
کار به جایی برســد که دشــمن از کار 

خودش ناامید شود.«

آشنا به قدمت کربالی 4
سردار سرتیپ پاسدار غالمحسین 
غیب پرور، رئیس ســابق سازمان بسیج 
مســتضعفین هم در این مراسم اظهار 
داشت: »شاکر خدای بزرگ هستیم که 
عمر ما را در دوران احیای مجدد اسالم 

توسط انقالب اسالمی قرار داد.«
وی با تأکید بــر اینکه عاقبت به 
خیری خود را در رضایت والیت می دانم 
و تــا پایان عمر به عنوان یک ســرباز 
کوچک و بســیجی در خدمت رهبری 
هستم افزود: »رهبر معظم انقالب تجلی 

کامل اسالم هستند.«
سردار غیب پرور گفت: »برای بسیج 
زمان بسیاری باید گذاشت و از سحر تا 
پایان شب باید کار و تالش کرد. امیدوارم 
در این مسیر درست عمل کرده باشیم.«

وی با اشــاره به چگونگی آشنایی 
با ســردار سلیمانی گفت: »من در شب 
عملیات کربالی 4 و در شلمچه با ایشان 
آشــنا شدم و ایشان از دوستان قدیمی 

من هستند.«

بسیج بر ریل خدمت
سردار غیب پرور گفت: »در مدت 
مســئولیت خود در بسیج ریل عملکرد 
بســیج را بر خدمت رســانی بــه مردم 
گذاشتیم. کار بسیج باید مؤثر در پیشبرد 
اهداف انقالب اســالمی باشــد، ما در 

راستای اجرایی شدن طرح اعتالی بسیج 
استفاده از ظرفیت جوانان را در دستور 
کار خود قرار دادیم و حدود 4 هزار گروه 

جهادی تشکیل دادیم.«
وی با اشــاره به اقدامات بسیج در 
سیل و زلزله اخیر، گفت: »حضور موفق 
و به موقع بسیج در عرصه های مختلف 
ماننــد کمک به مردم و ســیل زدگان 
نشان دهنده اقدامات خوب بسیج است. 
فعالیت مؤثر در فضای مجازی و تشکیل 
معاونت آمــوزش در بســیج از جمله 

اقدامات مهم و راهبردی است.«

بسیج به تقویت نیاز دارد
سردار ســرتیپ پاسدار غالمرضا 
ســلیمانی؛ رئیــس جدید ســازمان 
بسیج مســتضعفین هم در این مراسم 
اظهار داشــت: »تحقق انقالب اسالمی 
بزرگ ترین تحول دوران معاصر اســت 
که دو دســتاورد بزرگ تأسیس نظام 
جمهوری اسالمی و تأسیس بسیج را با 

خود به همراه داشت.«
ســردار ســلیمانی تصریح کرد: 
»رسالت بسیج رسالت سنگینی است 
که تالش خواهیم کرد تحرک خوبی در 

ادامه مسیر داشته باشیم و اگر موانعی 
در مســیر وجود داشته باشد آنها را از 
سر راه بر داریم و یک تحول در بسیج 

ایجاد کنیم.«
رئیس سازمان بسیج عنوان کرد: 
»سازمان بســیج به تقویت نیاز دارد. 
اقدامات خوبی در زمان سردار غیب پرور 
انجام شــده که توجه به بخش دفاعی، 
امنیتی و تشــکیل معاونت اجتماعی 

نمونه هایی از آنهاست.«
وی با اشاره به تنوع مأموریت های 
بســیج، تأکید کرد: »بــا الزاماتی که 
انقالب ایجاد می کند نمی توانیم به تنوع 
نیازها بی تفاوت باشیم. در اینجاست که 
مدیریت جهادی فرمول و راهکار اساسی 
اســت؛ بنابراین قطعاً کار ســپاه های 
اســتانی که درگیر مأموریت بســیج 
هســتند بسیار سنگین اســت و باید 
پشتیبانی مناسبی از سپاه های استانی 

صورت گیرد.«
ســردار ســلیمانی عنــوان کرد: 
»تکلیف همه ماست که در جهت اجرای 
اوامر فرمانده کل قوا اهتمام داشته باشیم. 
امیدواریم بتوانیم با عمل به آرمان های 
مقام معظــم رهبری)مدظله ا لعالی( در 
تداوم مسیر جهادی بسیج، حسن اعتماد 

را پاسخگو باشیم.« 
وی اظهار داشت: »در بسیج همه 
موضوعات و مأموریت ها دارای اولویت 
هســتند و نگاه ما بر اســاس منویات 
مقام معظــم رهبــری و فرمانده کل 
سپاه است و نگاه ما این خواهد بود که 
 هیچ جای بســیج خارج از نگاه ما قرار

 نگیرد.«

  سرلشــکر سالمی: بسیج 
همچون دریــای مواج بی کرانه 
میدان جهاد سرزمین  اســت. 
رشد بســیج است و بسیجیان 
در میدان تالش و کار به رشــد 
می رسند و از دست و پنجه نرم 
کردن با مشکالت به رشد و اعتال 

خواهند رسید

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با 
بیان اینکه به مدیران بسیجی در میدان 
نیاز داریم، گفت: »شــرایط ما با اصول 
تکنوکراتی نمی خواند و این سیستم در 

جمهوری اسالمی پاسخگو نیست.«
به گــزارش صبح صــادق »محمدجواد 
الریجانی« دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، 
در همایش بصیرتی استادان و نخبگان بسیجی 
حوزه علمیــه قم که در تــاالر همایش های 
پژوهشکده باقرالعلوم)ع( برگزار شد، با اشاره 
به شــرایط اقتصادی موجود در کشور اظهار 
داشت: »بحث اقتصادی امروز ما با تحریم همراه 
است. ما دو پدیده در خصوص مسائل اقتصادی 
داریم که یکی فتنه اقتصادی است و دیگری 
افت شدید کارآمدی است. فتنه اقتصادی یک 
واقعیتی اســت که اتاق فکر آشکاری در کاخ 
سفید دارد و انواع مکانیسم ها را برای عمل به 

آن به کار گرفته اند.«
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان 
اینکه به مدیران بسیجی در میدان نیاز داریم 
گفت: »شــرایط ما بــا تکنوکراتی نمی خواند 
و ایــن سیســتم در جمهوری اســالمی کار 
نمی کنــد؛ برای مثــال در زمان جنگ اگر ما 
می خواستیم جنگ را از تهران هدایت کنیم، 
حتماً شکســت می خوردیــم. در اقتصاد نیز 
همین طور اســت و نیاز به مدیران در صحنه 
داریــم؛ البته دســتگاه های اجرایی و نزدیک 
به اجرایی رســوبات زیادی دارند و اصطالحاً 

اکسید شده اند.«
الریجانی با بیــان اینکه برخی معتقدند 
پیشــرفت ایران نهایتاً در گرو مندرج شــدن 
در سیســتم جهانی است، گفت: »این اعتقاد 
وجود دارد که اندراج ما در سیســتم جهانی 
ســبب سراریزی سرمایه ها به کشور و رونق و 
آبادانی کشــور می شود. اما اندراج در سیستم 
جهانی مراحلی الزم دارد. در ابتدا باید دعوای 

خود را با کســانی که مدعی سیطره هستند 
حل کنیم. من می خواهم بگویم که این اتفاق 
نیفتاد؛ چون شدنی نیست. تئوری برجام این 
بود که این مشکالت را حل کنیم؛ اما در ابتدا 
باید دید که معنای جمهوری اسالمی چیست.«
وی بــا تأکید بر لزوم توجه به شــرایط 
برونی و درونی اظهار کرد: »انتظار غربی ها این 
بود که جمهوری اســالمی پس از 4۰ سال از 
پیشرفت باز بماند، اما جمهوری اسالمی منطق 
مقاومت را در ســطح خود و بیرون از مرز های 

خود جلو برد.«
الریجانی در ادامه با اشاره به تئوری یکی 
از عالمــان بزرگ غربی به نام »آرنورد توئین« 
مشــهور به پدر علم تمدن شناسی اظهار کرد: 
»به عقیده وی تمدن ها عمدتاً از بین رفته اند، 
به جز تمدن سکوالر غربی و در خصوص تمدن 
اسالمی نیز معتقد بود که مانند یک شیر گر 
گرفته است و اگر این بیماری آن را از بین ببرد، 
خیال شان راحت می شود؛ اما انقالبی رخ داد که 
امواج آن دنیا را گرفت و اکنون غربی ها به ما 
به عنوان یک خطر نگاه می کنند. به نظر من 
یک کار بســیار مهمی است که این مذاکراتی 
را که انجام شــد، ببینیم چه بوده، اســنادش 

چگونه اســت و چرا این اتفاق افتاده اســت. 
اکنون دولــت می گوید کار هایی که می کنیم 
مخالف با برجام نیســت؛ اما باید توجه داشت 
که ما اصاًل پیش بینی نکردیم اگر کشــوری از 
برجام بیرون آید چه کنیم و جای توجه دارد 
که ببینیم مواد و قسمت های فنی برجام چه 
بوده اســت؛ چرا که چیزی که ما امضا کردیم 

خیلی بی در و پیکر است.«
الریجانی با اشــاره به عهد شکنی غرب 
در انجــام تعهدات خــود در برجــام اظهار 
کرد: »اشــکال دیگری که وجود دارد مسئله 
تضمین هاســت؛ چــرا کــه غــرب در زدن 
 زیــر تعهدات خود کارنامه بســیار ســیاهی

 دارد.«
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان 
اینکه هیچ تعهد قانونی در خصوص برجام در 
حال حاضر برای ما وجــود ندارد، گفت: »ما 
باید راه را باز کنیم و به شــرایط داخلی کشور 
توجه کنیم؛ چرا که در آستانه انتخابات مجلس 
هستیم و موضوع انتخابات ریاست جمهوری را 
داریم. باید به نسل جوان و متدین خود میدان 
دهیم؛ چرا که این رویشی است که هیچ کس 

فکرش را نمی کرد این اتفاق بیفتد.«

الریجانی با بیان اینکه موضع رهبر معظم 
انقالب بســیار اصولی و مبرهن است، گفت: 
»اصاًل نیازی نیســت که زمانی که کسی با ما 
مخالف است به او بگوییم نفهم یا کاسب تحریم؛ 
چرا که ما استدالل می کنیم و ما باید راه درست 
را از مقام معظم رهبری بگیریم و تبیین کنیم؛ 
چرا که یکی از نعمت های بزرگی که خداوند 
برای ما مقدر کرده، ولی امر است و عدم توجه 

به نظرات ایشان کفران بسیار بزرگی است.«
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان 
اینکه اشــکال در محاسبه در میان مسئوالن 
بروز پیدا کرده اســت، گفــت: »معتقدم که 
ایــن احتیاج به یک توجه عمیــق دارد؛ چرا 
که زندگی در دنیای امروز باید دقیق باشــد 
 و ما باید بر اســاس این مبنا به حرف درست 

توجه کنیم.«
وی در ادامه با اشاره به آسیب های فضای 
مجازی و اینترنت گفت: »دروغ امروز کســب 
بســیار پردرآمدی اســت و در آن پول است. 
بخشی از این موارد نه تنها اطالعات نیستند، 
بلکه ضد اطالعات محسوب می شوند و اکنون 
مسئله فقط مربوط به ما نیست، بلکه مسئله 
بشــریت است و ما باید با چراغ بصیرت پیش 

برویم.«
الریجانــی با اشــاره به مقولــه آتش به 
اختیار اذعان کرد: »در قدم اول باید استراتژی 
آتش به اختیار عملیاتی شــود؛ چرا که بسیار 
دقیق و اســتراتژیک اســت و حتماً باید در 
آن اهتمام شــود و حتی اگر شــده برای یک 
 نفر وقــت بگذاریم ان شــاءاهلل خداوند کمک

 می کند.«
گفتنی اســت در این همایش عالوه بر 
سخنرانی و پرسش و پاسخ دبیر ستاد حقوق 
بشــر قوه قضائیه، از چهار پژوهشگر برگزیده 
سال گذشته بسیج استادان و روحانیون حوزه 

علمیه قم تجلیل شد.

 محمدجواد الریجانی در همایش بصیرتی استادان و نخبگان حوزه علمیه قم

اتاق فکر فتنه اقتصادی در کاخ سفید است

دیده بان

فرمانده کل سپاه در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین

اندیشهبسیج
فرمولشکستدادن

قدرتهایاستکباریاست
 حســن ابراهیمی/  آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین با حضور 
جمعی از فرماندهان سپاه، نیروهای مسلح و اعضای سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد. در 
این مراسم سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا حکم انتصاب سردار سلیمانی به 
سمت ریاست سازمان بسیج مستضعفین را به وی داد و لوح تقدیر رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح و فرمانده کل سپاه به سردار غیب پرور اهدا شد. در ادامه مهم ترین سخنرانی های این 

مراسم را می خوانید.

بسیج  در  سلیمانی:  سردار 
همه موضوعــات و مأموریت ها 
دارای اولویت هستند و نگاه ما 
بر اســاس منویات مقام معظم 
رهبری و فرمانده کل سپاه است 
و نگاه ما این خواهد بود که هیچ 
 جای بسیج خارج از نگاه ما قرار

 نگیرد

مدت  در  غیب پرور:  سردار 
ریل  بسیج  در  خود  مسئولیت 
عملکرد بسیج را بر خدمت رسانی 
به مردم گذاشتیم. ما در راستای 
اجرایی شدن طرح اعتالی بسیج 
استفاده از ظرفیت جوانان را در 
دستور کار قرار دادیم و 4 هزار 

گروه جهادی تشکیل شد



 حسین دهباشی: برجام بین دشمنان ایران اختالف ایجاد کرده؟ واقعاً؟! به جز 
حرف ها و لبخندهای تکراری، عملکرد انگلیس و فرانسه و آلمان و حتی جیبوتی،... 
در عمل چه فرقی دارد با تحریم های آمریکا؟ اینکه شب ها صدای غرش بمب افکن ها 

را باالی سرمان نمی شنویم حاصل برجام است یا پدافند سوم خرداد؟
محمود فرجامی: این حذف شدن زبان فارسی از آمازون حیرت انگیز و سخت 
تأمل انگیزه. آقاجان شــما با یک حکومت مشــکل دارید با زبان مردمش چکار 
داریــد؟ اصاًل این ملت کاًل terrorist nation به قول عصاره فضایل تان؛ مردم 
افغانســتان چه گناهی کرده اند؟ برای اینها که آزادی و دموکراسی و تحصیالت 

عالیه آورده  بودید!

 رضا رمضان نژاد: همه تحریکات اخیر، از توقیف نفت کش ایران توسط انگلیس 
خبیث تا نقض مجدد حریم  هوایی ایران توســط آمریکا و نهایتاً غش و ضعف و 
هشدار اروپا، همگی برای تأثیر بر تصمیمات هسته ای ایران طراحی شده اند! در 

نبرد اراده ها باید با همین فرمان ادامه داد!
 محمدرضا شــکوهی فرد: اآلن دقیقاً کجاســت آن نعره های نکــرهِ »نه به 
جنگ« تان؟ به نفتکش مان در روز روشن یورش می برند و می ربایندش، یک روز 
قبل تر هم هواپیمای جاسوســی سرنشین دارشان با منتهای شرارت )درست در 
روزی که مصادف بود با سی ویکمین سالروز قتل وحشیانه صدها هموطن مسافر 

پرواز ۶۶5( علی رغم دریافت اخطار وارد حریم ایران می شود.
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پژواک

نکته گرام

پیــش از خواندن این مطلب، قول بدهید تنها به جنبه آموزشــی آن 
توجه کنید و از جســت وجوی بیشتر درباره واژه معرفی شده در این شماره 
پرهیز کنید! هرچند مفاهیم در این نوشته تا جای ممکن سرپوشیده توضیح 

داده شده اند.
وب، اینترنت، شبکه جهانی اطالعات و... این عبارت ها را همه شنیده ایم 
و تقریباً هر روز با آنها ســر و کار داریــم؛ از گوگل کردن گرفته تا اعتراض 
به حذف یارانه ها! وقتی مرورگر خود را باز می کنیم و آدرس را نوشــته و به 
مقصد آن می رویم، یا زمانی که در یک موتور جست وجو عبارتی را جست وجو 
کرده و به راحتی پایان نامه خود را می نویسیم، می توان گفت تنها با 4 درصد 
محتویات موجود در وب روبه رو هستیم! این به معنای آن است که اگر بتوانیم 
همه صفحات اینترنتی شامل وبالگ ها، شبکه های اجتماعی، پایگاه های دولتی 
و... را مرور کنیم، در نهایت تنها 4 درصد وب را مرور کرده ا یم و باقی آن از 

چشمان مان مخفی بوده است!
وب را شهری در نظر بگیرید که خیابان، کوچه و خانه هایی در آن است 
کاربران عادی اینترنت، تنها به خیابان ها و کوچه هایی دسترسی دارند که همه 
افــراد دیگر هم از آنها باخبرند، خانه های موجود در این کوچه ها پایگاه های 
اینترنتی هســتند که آشــکارا در حال کارند؛ اما در همین شهر، در زیر این 
پوسته، فعالیت هایی انجام می شود که خیلی از ما حتی تا به حال نام آنها را 
هم نشــنیده ایم، خانه هایی در این شهر وجود دارند که برای رسیدن به آنها 
باید مســتقیم به آدرس شان بروید، این خانه ها مخفی هستند و هیچ موتور 

جست وجویی از آنها خبر ندارد.
بخش مخفی وب و دنیای اینترنت را که به راحتی قابل دسترس نیست، 
»دیپ وب« می گویند که به عمق اینترنت اشاره دارد، یعنی محتویات موجود 

در زیر داده های ســطحی اینترنت! دیپ وب جایی است که به معنای واقعی 
قانونی ندارد و هرج ومرج در آن خواسته  کاربرانش است! این قسمت از وب، 
به راحتی در دسترس کاربران نیست و بهتر است به دنبال دسترسی به آن 
هم نباشــید. در دیپ وب خالف، جرم، جنایت و هر کاری که قانون را نقص 
می کند، انجام می شود. گستره خالف های انجام شده در آن می تواند از فروش 
غیرقانونی یک کتاب تا پول شویی، سفارش قتل، خرید و فروش مواد مخدر، 
سوءاستفاده های جنسی و... باشد. شاید تا به  حال برای تان سؤال شده باشد 
که اینترنت چگونه به خالفکاران کمک می کند، در حالی که همه کارهای ما 
در اینترنت قابل ردیابی است؟ باید گفت دیپ وب جایی است که خالفکاران 
استفاده خود را از اینترنت می برند. حتی آنها پول خود را هم برای استفاده در 
این دنیای تاریک ایجاد کرده اند! بله، بیت کوین، پولی مجازی که در شماره های 
پیش توضیح دادیم، بسیار در این فضا کاربرد دارد. در عمیق ترین نقطه جهنم 
مجازی به »دارک وب« می رسیم. شاید اشتباهی گذرتان به دیپ وب بخورد، 
هرچند که غیرممکن اســت، اما اگر خدایی نکرده با دارک وب سر و کارتان 
بیفتد، شاهد چیزهایی خواهید بود که زنده  بودن تان دیگر ممکن است برای 

خیلی ها خطرناک باشد و با جان خود بازی کرده باشید!
در قسمت عمیق اینترنت طبقاتی وجود دارند که در یک دسته بندی کلی 
به این شکل بیان می شوند: طبقه ۱ ـ فروشگاه های مجازی که کمیاب ترین 
کاالهــا را در آن پیــدا خواهید کرد؛ طبقه 2 ـ این طبقه مخصوص فســاد 
مالی شــرکت های بزرگ برای پول شویی است! طبقه 3ـ فروش اسلحه های 
سفارشی سازی شده از این طبقه آغاز می شود؛ طبقه 4ـ فروش آزادانه و البته 
غیر قانونی هرگونه مواد مخدر به هر مقدار در این طبقه اتفاق می افتد؛ طبقه 
5ـ طبقه ای برای فروش اطالعات اشخاص است؛ طبقه ۶ـ متأسفانه خرید و 
فروش انسان ها برای سوءاستفاده جنسی به شکل واقعی در طبقه شش اتفاق 
می افتد؛ طبقه 7ـ آزار و اذیت و شکنجه افراد در این طبقه است، شکنجه برای 
مرگ! طبقه 8 یا همان دارک وب ـ این طبقه متشکل از جدی ترین کاربران 
دیپ وب برای انجام هر کار غیر مجاز و غیر ممکن است و در آن سفارش هر 

کاری پذیرفته می شود؛ از هک بزرگ ترین شرکت ها تا قتل!

تقویم انقالب

 هر چیزی کار خداست
از هر چیز تعریف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا را بپوشانی 
و آن را به خودت یا به دیگران نسبت بدهی که ظلمی بزرگ تر از این نیست. اگر این 
نکته را رعایت کنی، از وادی امن سر در می آوری. هر وقت خواستی از کسی یا چیزی 
تعریف کنی، از ربت تعریف کن. بیا و از این پس تصمیم بگیر حرفی نزنی مگر از او. هر 
زیبایی و خوبی که دیدی رب و پروردگارت را یاد کن. همان طور که امیرالمؤمنین)ع( 

در دعای دهه  اول ذی حجه می فرماید: »به عدد همه چیزهای عالم ال اله اال اهلل«
ریشه های طوبی، حاج شیخ اسماعیل دوالبی

در تقویم تاریخ انقالب اسالمی، کودتاهای متعددی علیه انقالب اسالمی 
ثبت شــده است. یکی از آنها در ۱9 تیر ماه سال ۱359 در دستور کار بود که 
به طور معجزه آسایی خنثی شد. یکی از عجیب ترین نکته های این کودتا نحوه 
افشــای آن اســت که از چند طریق صورت گرفت و در اینجا تنها به ذکر یک 
مورد آن اکتفا می کنیم. ســه روز مانده به موعد کودتا یکی از خلبان ها متوجه 
شد که برای او نقش ویژه ای در کودتا در نظر گرفته شده؛ »بمباران جماران«. 
این خلبان وقتی در دیدار توجیهی کودتا می شــنود که »تا پنج میلیون نفر را 
می توانیم بکشــیم« در مقابل این مأموریت و وســعت کشتار غافلگیر و مردد 
می شود. در این زمان تشویق و نگرانی بر جان او سایه انداخت و در فشار روحی 
و روانی شدیدی قرار گرفت و احساس بالتکلیفی وادارش کرد این مطلب را با 
کســی در میان بگذارد. در چنین وضعیتی تنها چهره مادرش در نظرش نقش 
بست. به خانه رفت و موضوع را با مادر ساده، پاکدل، باوجدان و دیندارش مطرح 
کرد. مادر پس از دریافت این خبر به شــدت ناراحت شد و خطاب به فرزندش 
که خلبان شده گفت: »تو نه تنها این کار را نباید بکنی، بلکه باید خبر بدهی و 

جلوی این کار را بگیری و اگر اطالع ندهی شیرم را حاللت نمی کنم.«
این درخواســت مادر از فرزند سرنوشت خود و کشور را به گونه ای دیگر 
رقم زد. او تصمیم خود را گرفت و از خانه مادر خارج شد تا در لحظات پایانی 
نزدیک به کودتا خبر را به مسئوالن برساند. در این لحظه کسی که در ذهنش 
نقش می بندد، حضرت امام خامنه ای است که در آن ایام نماینده حضرت امام 
خمینی)ره( در ارتش بودند و نزدیک ترین فرد به ارتش، امام و نظام محســوب 

می شدند.
بــا پرس وجوهای متعدد خود را قبل از اذان صبح به منزل امام خامنه ای 
در خیابان ایران ر ســاند. رهبر معظم انقــالب در گفت وگویی واقعه را تعریف 
می کند که در بخشی از آن فرموده اند: »دیدم نمی شود به حرفش گوش نداد. 
او هم اصرار داشت که تنها به من بگوید. به هیچ قیمتی اگر کس دیگری بود، 
نمی گفت. یک جایی گوشه حیاط نشستیم. گفتم قضیه چیست؟ گفت بناست 
کودتایی بشود. گفتم: تو از کجا می دانی؟ بنا کرد شرح دادن... آثار بی خوابی و 
خیابان گردی و خســتگی و افسردگی شدید و سراسیمگی و هیجان در او پیدا 
بود. خالصه آنچه گفت این بود که در پایگاه همدان اجتماعی تشــکیل شده و 
تصمیــم بر کودتایی گرفته و پول هایی به افراد زیادی داده اند. به خود من هم 
پول داده اند. قرار است جماران و چند جای دیگر را بمباران کنند. پرسیدم کی 
قرار اســت این کودتا انجام شود؟ گفت: امشب. من دیدم مسئله خیلی جدی 

است و بایستی آن را پیگیری کنیم.«

     
حسن ختام

باید برخیزم و قدم بردارم!
بعد از گذشــت هشتاد و خورده ای ســال از حادثه ناشاد مسجد گوهر شاد 
هنوز که هنوز است این واقعه تلخ که در دلش حماسه یک شیرزن موج می زند، 
در دفتر دل ها نگاشته می شود و سینه به سینه می چرخد، تاریخی که افکار آدمی 
را پریشان و ذهن های ناامید از تغییر و تحول را در تفکر خود غرق می کند؛ وقتی 
مرد قهرمان حادثه در حریم امن سلطان حبس می شود به ناگاه فریاد وامصیبتای 
زنی آگاه و بیدار که دلش با حماسه کربال آشناست، کشوری را بیدار کرد و لرزه 
بر اندام حکومت طاغوتی مردی با چکمه های استبدادی انداخت؛ زنی که فریادش 
کاله نوکری مردان ســرزمین مان را به زیر پا کشــید و بخار برآمده از ناامیدی و 

ناتوانی را از سرشان پراند.
آقا جان!

تیر بود و تیرها در ملجأ امن ســلطان، ســیاهی چادرهای مادرمان را نشانه 
می رفت چون می دانستند که در دل این سیاهی ها، زنان روشن بین و هوشیار هستند 
که مردان را به میدان مبارزه می کشند، مردان را مرد بار می آورند، حکومت ظالمی 
را به عجز و ناتوانی و فرار می کشانند؛ اما نمی دانستند که این کشتن نیست؛ بلکه 
حیاتی جاودانه اســت که جامعه ای را متولد می کند، نمی دانستند که در صحن 

گوهر شاد، شاد می شوند، اما گوهرهای مردم بیدارتر.
موالی من!

می دانم نباید بنشینم، می دانم نباید تنها زانوی غم به بغل بگیرم و فقط آه 
و ناله کنم که دنیا غرق بی عفتی است. باید قدم بردارم، باید برخیزم همچون زن 
حماسه ساز مسجد گوهرشاد به فکر چاره ای باشم و باید بدانم در دنیای ما برهنگی 
پدیده و حادثه ای است که از دل عاطفه ها و احساسات بشری سر برآورده؛ پس باید 
در اول راه خودم بیدار شوم؛ چرا که بیدارهای آگاه جرم را و مجرم را مداوا می کنند 

و نه مجازات؛ مگر آنکه خود مجازات دوای درد باشد و بریدن آخرین درمان.

نکته و نظر

 زرنگ های جاهل
نکته: چهار دانشجو که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک هفته قبل 
از امتحان پایان ترم به مسافرت رفتند و با دوستان خود در شهر دیگر به 
خوش گذرانی پرداختند؛ اما وقتی به شهر خود بازگشتند متوجه شدند که 
در مورد تاریخ امتحان اشتباه کرده اند و به جای سه شنبه، امتحان دوشنبه 
صبح بوده است؛ بنابراین تصمیم گرفتند که با استاد صحبت کنند و علت 
جا ماندن شان را برایش توضیح دهند. آنها به استاد گفتند که ما به شهر 
دیگری رفته بودیم و در راه بازگشت الستیک خودروی مان پنچر شد. از 
آنجا که زاپاس نداشــتیم مدت زمانی طول کشید تا کسی را برای کمک 
بیابیم و به همین دلیل دوشنبه دیر وقت به خانه رسیدیم. استاد پذیرفت 
که آنها روز بعد امتحان بدهند. روز بعد استاد آنها را برای امتحان به چهار 

اتاق جداگانه فرستاد و به هر یک ورقه امتحانی داد.
آنها به اولین سؤال نگاه کردند که یک نمره داشت. سؤال خیلی آسان 
بود و به راحتی به آن پاسخ دادند. سپس ورق را برگرداندند تا به سؤالی که 
19 نمره داشت پاسخ بدهند سؤال این بود: کدام الستیک پنچر شده بود؟
نظر: صداقت، تنها امتحانی است که نمی توان در آن تقلب کرد. صدق و درستی 
نزد همه یک روایت دارد؛ اما دروغ دارای شاخه های گوناگونی است که هر یک از آنها 
به دنبال افشای صاحب خود هستند. یکی از دالیل موفق نشدن جامعه و محقق نشدن 
آمال و آرزوها دروغ و بی توجهی به بهره صداقت اســت. در رســیدن به اهداف تالش 
می کنیم که با دروغ سریع تر به مسیرهای بلند برسیم؛ اما در عمل این دروغ ها، حیله ها 
و مکربازی ها سبب کندی پیشرفت جامعه و نیل به اهداف می شود. به فصل انتخابات 
نزدیک می شــویم. اگر در یک امتحان همه گفته های کاندیداها را بار دیگر جلوی آنها 
بگذارید، پاسخ قانع کننده ای ندارند. ضمن اینکه میلیون ها فرصت از کشور و مردم را به 

دلیل نداشتن صداقت هدر داده اند.

کتیبه سبز
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 بمباران جماران!

زینت برای غیر، ممنوع
رسول خدا)ص( فرموده اند: هر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان 
دارد، زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نمی کند و همچنین موی سر و مچ خود 
را نمایان نمی سازد و هر زنی که این کارها را برای غیر شوهرش انجام دهد، دین 
خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به خود خشمگین کرده است و همچنین زر 
و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیر شــوهر نمی گذارد و در غیاب شوهر، خود را 
خوشبو نمی کند که اگر چنین کند، دینش را تباه کرده و خدا را به خشم آورده است. 
)المستدرک علی الصحیحین، ج ۲، ص ۵49(

     

     

قبیله عشق

خیلی ذهن قوی و روحیات زیرکانه داشــت؛ برای نمونه یادم هســت در 
منطقه چناره در غرب کشور ما مشکل بزرگی داشتیم و آن اینکه مرتب مناطق 
مین گذاری می شد. با اینکه همه راه   های گذر ضد انقالب را بسته بودیم؛ ولی باز 
این اتفاق می افتاد. در نهایت مجید گفت روستا را تخلیه کنید و همه را بازرسی 
می کنیم. من نگاه کنم نظامی ها را می شناسم. روستا را تخلیه کردیم و بازرسی 
کردیم تا کسی داخل خانه ها نباشد. مجید همه را یکی یکی نگاه کرد، گشت و 
بو کرد. چهار نفر را جدا کرد و گفت اینها کومله هستند. دقیقاً هم بودند؛ چون 
بعد خود آنها اعتراف کردند. از او پرسیدم چطور این قدر دقیق شناسایی کردی، 

گفت فقط هرکسی را که بوی باروت می داد جدا کردم.
به نقل از هم رزم شهید مجید مرآت  حّقی 
مجید در سال  ۱34۱ در شهر فومن  چشم  به  جهان  گشود. زمان  اوج  درگیری  
انقالب  مصادف  بود با ســن  جوانی  او. وی به  مبارزه  با رژیم  ستمشاهی  برخاست  
و با فعالیت هایی  که  در این  زمینه  داشت ، یکبار دستگیر و روانه   زندان  شد. پس  
از پیروزی  انقالب  و با شروع  جنگ  تحمیلی  راهی  مناطق  جنگی  در منطقه  غرب  
کشور شد. پس  از مدتی  مبارزه  و نبرد، در سال  ۱3۶۱ روانه   مریوان  شد و در گردان  
»جنداهلل « آنجا به  خدمت  پرداخت . نخســت  فرماندهی  عملیات  گردان  و سپس  
فرماندهی  کل  آن  گردان  را عهده  دار شد. در سال  ۱3۶4 فرماندهی  محور دزلی  
از توابع  مریوان  را که  عالوه  بر داشتن گردان های  عملیاتی ، محل  استقرار نیروهای  
پدافندی  نیز بود بر عهده  گرفت  و تا اواخر ســال  ۱3۶5 در این  مسئولیت  باقی  
بود. پس  از این،  برای  مدت  کوتاهی عازم  مناطق  جنوب  شد و این  بار فرماندهی  
گــردان  حضرت  ابوالفضل )ع ( را بر عهده  گرفت  . بعد از چند ماه ، به  گردان  تحت  
فرمانش  مأموریت  انجام  عملیات  نصر 4 در منطقه   ماووت  عراق  را داده. او پس  از 
رشادت ها و دالوری های  بسیار در مناطق  مختلف جنگی ، ششم  تیر ماه ۱3۶۶ در 
این  عملیات ، بر اثر اصابت  ترکش  در ناحیه  سر و سینه  به شهادت رسید و پیکرش 

بعد از تشیع باشکوه  در گلزار شهدای  فومن  به  خاک  سپرده  شد.

 هر کسی 
بوی باروت 
می داد
 جدا کردم!

 »روایت رهبری«
دفتر حفظ و نشر آثار 
در  اســالمی  انقالب  رهبر 
ایام سالگرد انتخاب حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به رهبری 
در ســال ۱3۶8، کتــاب 
»روایت رهبری« را منتشر 
و روانه بازار کرد. این کتاب 
در سه فصل و ۶2۰ صفحه، 
روایت جامع و دســت اولی 
است از »رسمیت و قانونیت 
یافتن رهبری حضرت امام 
خمینی رحمه اهلل با مصوبه 
مجلــس خبــرگان قانون 
آیت اهلل  »تعیین  اساسی«، 

منتظری به رهبری آینده از سوی مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی« و 
در نهایت »تعیین حضرت آیت اهلل خامنه ای از سوی مجلس خبرگان به رهبری 

انقالب اسالمی.«
 از ویژگی هــای »روایــت رهبری« می توان به اســتفاده از برخی خاطرات 
منتشرنشده سیاسی و مهم حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای به تناسب موضوعات 
مطرح شــده در کتاب اشــاره کرد؛ البته پیش از این نیز برخی پژوهش های این 
کتاب برای تهیه مستندی در همین رابطه استفاده شده بود. این کتاب را سیدیاسر 

جبرائیلی تألیف و انتشارات انقالب اسالمی چاپ کرده است.

یار مهربان

داغ های مجازی

 حمیدرضا حیدری / در هفته گذشــته، کاربران 
مانند همیشــه به وقایع روز واکنش نشان دادند؛ اما تقریباً 
هیــچ یک از موضوعات آن قدر جنجالی نبود که تبدیل به 

ترند مجازی شود. 
  هشــتگ »اینستکس« یکی از کلیدواژه هایی 
بــود که بســیاری از کاربران مجازی بــه آن واکنش 
نشــان دادند. نظرات گوناگون درباره آن و اینکه اصاًل 
اجرا کردن آن می تواند به نفع مردم ایران باشد یا نه، 
موضوعاتی است که در این باره به آنها پرداخته شده 
است. یکی از کاربران در صفحه شخصی خود نوشت: 
»یه جوری نفت تونو به یکی از کشورا بفروشید )به جز 
چین، هند، کل اروپا و آمریکا( بعد به یکی از شرکتای 
اروپایی می گیم که اگه دلشون خواست به جای پول 
نفت بهتون غذا و دارو بدن؛ البته همه اینا به استثنای 

موارد تحریمی آمریکا.«
 موضوع توقیف نفت کش ایرانی هم یکی از سوژه های 
داغ شــبکه های اجتماعی در روزهای اخیر بود. کلیدواژه 
مشــترک توئیت های کاربران درخواست شان از مسئوالن 
برای اقدام متقابل در برابر این اقدام انگلیســی ها بود. یکی 
از کاربران نوشــت: »ایرانی که با زدن گلوبال هاوک تئاتر 
اقتدار اجرا کرد، باید کشتی های انگلیسی عبوری در تنگه 
هرمز رو متوقف و بازرسی و سوژه عکس یادگاری مدافعان 
وطن کنه. این کشــور، دیگه یتیم خانه  ایران نیست که 9 

میلیون انسان آزاده شو بکشن و هیچ جای تاریخ نیاد! نباید 
در مقابل تجاوز کوتاه اومد.«

 هشــتگ »لواســان« هم این هفته در فضای 
مجــازی در واکنش به تأخیری که در تخریب ویالی 
غیر قانونی دختر وزیر ایجاد شــده اســت، داغ شد. 
محمدامین سلیمی، دبیر سابق شورای تبیین مواضع 
بسیج دانشجویی کشور در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»تخریب ویالهای غیر مجاز برای آقازادگان حیثیتی 
شده؛ چون کسر شأن خود می دانند که از چهار تا بچه 

خبرنگار و فعال عدالتخواه شکست بخورند.«
 آتش زدن پرچم رژیم ایاالت متحده آمریکا هم 
یکی از سوژه های داغ رسانه ای این هفته بود. سیدمحمد 
حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی در صفحه 
توئیترش نوشــت: »غربزدگان دلواپسی که آتش زدن 
پرچم آمریکا را توهین به مردم آمریکا جلوه می دهید، 
ببینید که در مقابل کاخ سفید و در روز استقالل آمریکا 
عــده ای از مردم آمریکا در اعتــراض به دولت، پرچم 
کشورشان را به آتش می کشند! پس لطفاً کاتولیک تر 

از پاپ نشوید.«
  برخی هشتگ هایی که در هفته گذشته در فضای 
مجازی دست به دست شدند، عبارت بودند از: صاحبخانه 
خوب، حجاب، روز دختر، گاندو، شــبی که ماه کامل شد و 

دختران انقالب.

شور حرم...
تقدیم به امام رضا)ع(

هال دریا! چه راحت پر کند عشقت سبوها را
چه راحت می پذیری در خودت این ُخرده »جو«ها را

تو را هر کس که پیدا می کند، گم می کند خود را
تمنای تو شیرین می کند این جست وجوها را
تو آن دست پر از مهر خدا در آستین هستی

که دستانت برآورده است عمری آرزوها را
تمام گریه ها از دامنت لبخند برگشتند

مصّفا می کند حال و هوایت خلق وخوها را
اگر بازار رّماالن شهر از سکه افتاده است،
تو بر هم می زنی قول و قرار پیشگوها را
چه نوری داده زیر سقف ایوانت نمازم را

چه شوری داده حوض صحن جمهوری وضوها را
اگر هر بار عهدم را شکستم با تو، می آیم

دلم گرم است پاسخ می دهی بی چشم و روها را
بگو نقاره ها را تا به سازی تازه بنوازند

که پاسخ داده حضرت بر سالمم »أدخلوها« را

به دولت انگلستان
ای روبه! اجتناب ز شیران کن

پیری! فسون و خدعه چو پیران کن
این نقشه نیست گربه ی دیروزی

شیر است، دوری از دم شیران کن
عهد قجر گذشت و شهان رفتند

اینک حذر ز خشم امیران کن
بگذشت دور دزدی دریایی

پس ترک آن سفینه ی ویران کن
ای گوژپشت! خیره سری کمتر

با راست قامتان و دلیران کن
عاقل تری از آن که به دام افتی

ترک رکاب معرکه گیران کن
با ملک فارس، پنجه نیفکن باز
دوری ز خشم ملت ایران کن

محمدصالح نادری
کارشناس فناوری اطالعات

 اصطالحات مجازی ـ 1۷
دیپ وب

سعید تاج محمدی
شاعر

تلخند

از »اینستکس« تا »لواسان«

افشین عال
شاعر


